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  שבת מסכת
  "ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ְּדִמיָלה " -  ט"יפרק 

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

  שנוסף ללימודיהם ועיסוקיהם באים כל לילה ללמוד את הדף היומי

  ים ח, ג)(תהל"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם" 

  

            ::::מוקדשמוקדשמוקדשמוקדשלימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה לימוד פרק זה 
        לללל""""קקקקווווצצצצזזזז    ייייממממללללוווום עם עם עם עררררייייממממעעעע    בבבבררררההההר ר ר ר """"ווווממממ    תתתתממממששששננננ    ייייווווללללייייעעעעלללל
        הואהואהואהוא    ווווללללשששש    ––––    אאאאררררממממגגגג    דדדדווווממממייייללללבבבב    יייילללל    ששששייייששששמה מה מה מה     ללללככככ    טטטטעעעעממממככככשששש

        
        

  

  
  

  
  

  מעניקה חווית הצלחה המהדורה ה
  מאהיבה את הגמרא על לומדיהו

  

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

  תש"פ תמוז ח"י

 גמרא סדורה
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  !!תאמין! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
 gmail.com81vinetdb@דוא"ל 

 9040700עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

 
  תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות, 

  בזכותם מהדורה זו טובה יותר.
 ,אל שהגיה, העיר והאיר הארות רבות בכשרון רבובייחוד לרב נתנאל ארי

 את כל מסכת שבת, אני מודה לו ולכולם

 
©  

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

  . ולדניאל ברק ווינט שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"
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    """"ִמיָלהִמיָלהִמיָלהִמיָלהְּד ְּד ְּד ְּד     ֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזרֱאִליֶעֶזר    ַרִּביַרִּביַרִּביַרִּבי""""    ––––    י"טי"טי"טי"טפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
        קל, אקל, אקל, אקל, א .1

  

ָנה   קל,א    ִמׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת  ּבָ ִלי ֵמֶעֶרב ׁשַ ׁשַ  -ִאם לֹא ֵהִביא ּכְ תְמִביאֹו ּבְ ה ּבָ    ,ְמגּוּלֶ

ָנה  ּכָ י ֵעִדים -ּוַבסַּ הּו ַעל ּפִ    .ְמַכסֵּ
  

י ֱאִליֶעֶזרְועֹוד ָאַמר    : ַרּבִ
ָחִמין ַלֲעׂשֹות   ַבְרֶזל.  535ּכֹוְרִתים ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ

  

ָלל ָאַמר  י ֲעִקיָבאּכְ   : ַרּבִ
ת  ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ ת ֵאיָנּה  -ּכָ ּבָ ַ    ,ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ת 536 ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ת -ׁשֶ ּבָ ַ   .  ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
   

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ַטְעָמא  ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה,  -ַרּבִ   ִמׁשּ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ָדא ּום ֲחׁשָ    ?ִמׁשּ

  
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
י ֵעִדיםְלַאּת  ה ַעל ּפִ    ,ּוֵיי ְמכּוּסֶ

ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה, :ִאי ָאְמַרּתְ  ה     ִמׁשּ   ִאין,  - ְמגּולֶּ
ה     ,לֹא –ְמכּוּסֶ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ה :ֶאלָּ ָדא ֲאִפיּלּו ְמכּוּסֶ ּום ֲחׁשָ ֵמי -ִמׁשּ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ
  

   ?ַמאי
  

   :ִאיְתַמר
י ֵלִויָאַמר    : ַרּבִ

י ֱאִלי א ְלִחּבּוֵבי ִמְצָוה. לֹא ֲאָמָרּה ַרּבִ   ֶעֶזר ֶאלָּ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ה" ה ,ְמִביאֹו ְמגּוּלֶ   ,ְוֵאין ְמִביאֹו ְמכּוסֶּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְיָקא    ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ

ָקָתֵני ָנה " :ּדְ ּכָ ַעת ַהסַּ י ֵעִדים -ּוִבׁשְ הּו ַעל ּפִ   ,"ְמַכסֵּ
ּסַ  ָנה ּבַ    ,ִאין –ּכָ
ּלֹ ָנה ׁשֶ ּכָ ּסַ    .לֹא –א ּבַ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ּום ִחּבּוֵבי ִמְצָוה.    ִמׁשּ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

                                                             
   .סכין –או אפילו כלי , בדווקא ולא סכין שמלאכתו מרובה יותררו של רבי אליעזר להכין ברזל חד התהאם  –מ " ":וילאגירסת  535
  )ִמיָלה( :וילאגירסת  536

  רש"י
  מתי' 

רבי אליעזר אומר אם לא הביא 
. איזמל למול את התיוק כלי

וקאי אמתיתין דפרקין דלעיל 
דסליק מייה וכל צרכי מילה 

   עושין בשבת:
. בפי הכל ובגמרא מפרש מגולה

   ך ליה לגלוייה:אמאי מצרי
. שגזרו ארמאים על ובסכה
   המילה:

. שיעידו מכסהו ע''פ עדים
שאיזמל של מצוה הוא מביא 

   ולא יחשדוהו:
. חלק על ר''א כלל אמר ר''ע

במכשירי מצוה שאין דוחין 
   הואיל ואפשר לעשותן מע''ש:

. [ושאי אפשר לעשות מע''ש
כגון] מילה עצמה שא''א לה 

שמיי ליעשות דזמה ביום ה
   דוחה שבת:

  
  גמ' 

. דאמר מגולה אין טעמא דר''א
   מכוסה לא:

. להודיע משום חיבוב מצוה
שחביבה מצוה עליו שמחלל 

   שבת עליה:
. שלא יחשדוהו משום חשדא

שהוא ושא שאר חפציו וסיפא 
דמתי' דקתי ובסכה מכסהו 
ע''פ עדים ודאי משום חשדא 
הוא אלא רישא מיבעיא לן 

ר אבל מכוסה דוקא מגולה קאמ
ע''פ עדים שלא בשעת הסכה 
לא ומשום חיבוב מצוה או לאו 
דוקא מגולה דטעמיה משום 
חשדא וה''ה למכוסה על פי 

  עדים:
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        קל, אקל, אקל, אקל, א .2
ְנָיא ִאיָדְך     :ּתַ

ה" ה,  ,ְמִביאֹו ְמגּוּלֶ   ְוֵאין ְמִביאֹו ְמכּוסֶּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   , ַרּבִ

י ְיהּוָדה ּום  ַרּבִ י ֱאִל אֹוֵמר ִמׁשּ   : יֶעֶזרַרּבִ
י ֵעִדים ה ַעל ּפִ ָהיּו ְמִביִאין ְמכּוסֶּ ָנה ׁשֶ ּכָ ַעת ַהסַּ ׁשְ   . "נֹוֲהִגין ָהיּו ּבִ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ָקָאַמר "ֵעִדים"   ִאיהּו ְוַחד,  - ּדְ
יְלָמא:    אֹו ּדִ

   ?הּוא ּוְתֵרי
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָנה " ּכָ י ֵעִדים -ּוַבסַּ הּו ַעל ּפִ   . "ְמַכסֵּ

ָלָמא ִאי ָאְמַרּתְ  ׁשְ יר,  -  "הּוא ּוְתֵרי" :ּבִ ּפִ   ׁשַ
א ִאי ָאַמְרּתְ    !"ֵעִדים"ַמאי  - "הּוא ְוַחד" :ֶאלָּ

  
ָמקֹום ַאֵחר.   ְראּוִיים ְלָהִעיד ּבְ   ׁשֶ

   
  

  רש"י
אי אמרת בשלמא הוא ותרי 

. הייו דמיקרו עדים אלא שפיר
הוא וחד מי מיקרי עדים איהו 

   לגביה פשיה מי מיקרי עד:
ומשי שראוים להעיד במקום 

לעולם הכא עדות לא  .אחר
שייכא דלאפוקי מחשדא 
בעלמא הוא ואין כאן לא דיי 
ממוות ולא דיי פשות שיהו 
שים ומאי קרו להו עדים 
דאיכא גילוי מילתא ע''י השי 
ושים קרו עדים בעדות אחריתי 

  שאיו וגע בה:
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        קל, אקל, אקל, אקל, א .3
י ֱאִליֶעֶזרְועֹוד ָאַמר "    :ַרּבִ
ִלי ַבְרֶזל[ ָחִמין ַלֲעׂשֹות ּכְ   ]."ּכֹוְרִתים ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ
  

נּו ַר  ַנןּתָ    :ּבָ
ל " ְמקֹומֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרּבִ ׁשַ ָהיּו ּכֹוְרִתין ֵעִצים ַלֲעׂשֹות ּפֶ  -  ַרּבִ ְרֶזל ּבְ תָחִמין ַלֲעׂשֹות ּבַ   .ּבָ

ל  ְמקֹומֹו ׁשֶ ִליִליּבִ י יֹוֵסי ַהּגְ ָחָלב -  ַרּבִ ר עֹוף ּבְ ׂשַ   . "ָהיּו אֹוְכִלין ּבְ
  

א.  ֵלִוי ּבָ   ִאיְקַלע ְלֵבי יֹוֵסף ִריׁשְ
ַחְלָבא  ְקִריבוּ  ַטְווָתא ּבְ א ּדְ   לֹא ָאַכל.  -ֵליּה ֵריׁשָ

  
יּה  י ֲאָתא ְלַקּמֵ יּדְ ּכִ    ,ַרּבִ

יְנהּו!  ּתִ ּמְ ׁשַ אי לֹא ּתְ   ָאַמר ֵליּה: ַאּמַ
ֵתיָרהּדְ ָאַמר ֵליּה: ַאְתֵריּה  ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ֲהָוה,  ַרּבִ

ַרׁש ְלהּו ּכְ  יְלָמא ּדָ י יֹוֵסי ַהּגְ ְוָאִמיָנא: ּדִ   .  ִליִליַרּבִ
   

ְתַנן    :ּדִ
ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  , (דברים יד, כא) 537""לא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה :ֶנֱאַמר
ֲחֵלב ִאּמֹו" :ְוֶנֱאַמר ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ   , (דברים יד, כא) "לֹא ְתַבׁשּ

ּום ְנֵבָלה ָאסּור ִמׁשּ ָחָלב.  - ֶאת ׁשֶ ל ּבְ ֵ   ָאסּור ְלַבׁשּ
ָאסּור ִמ  ּום ְנֵבָלהעֹוף ׁשֶ ָחָלב - ׁשּ ל ּבְ ֵ    ?ָיכֹול ְיֵהא ָאסּור ְלַבׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר: ֲחֵלב ִאּמֹו" תַּ   , "ּבַ

ֵאין לֹו ֲחֵלב ֵאם   .  (חולין קיג.) "ָיָצא עֹוף ׁשֶ
   

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ין ּכְ ָהיּו עֹוׂשִ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיׂשְ ן.  ְוָהיוּ  - ִעיר ַאַחת ָהְיָתה ּבְ ְזַמּנָ   ֵמִתים ּבִ
יָלה,  ָרֵאל ַעל ַהּמִ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאלָּ

ְזָרה.   -ְוַעל אֹוָתּה ָהִעיר    לֹא ּגָ
   

  
  

                                                             
ה לַ  537 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ  'הלֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבשּׁ

  רש"י
. לאיזמל של לעשות ברזל

   מילה:
. היו אוכלין בשר עוף בחלב

   כדלקמן:
   . ציד עופות:רישבא

אמר לא תאכלו כל בלה 
. באותו פסוק עצמו לא ואמר

תבשל גדי משמע כל האסור 
משום בלה והג בו איסור בשר 

   בחלב:
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        קל, אקל, אקל, אקל, א .4
ְנָיא    :ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
לּו  יּבְ ּקִ ל ִמְצָוה ׁשֶ גֹון ִמיָלה, ּכָ ְמָחה, ּכְ ׂשִ   ֲעֵליֶהם ּבְ

ְכִתיב ׂש ָאנֹ :ּדִ ָלל ָרב""ׂשָ מֹוֵצא ׁשָ    -  (תהילים קיט, קסב) ִכי ַעל ִאְמָרֶתָך כְּ
ְמָחה.  ׂשִ ין אֹוָתּה ּבְ   ֲעַדִיין עֹוׂשִ

ְקָטָטה לּו ֲעֵליֶהם ּבִ ּבְ ּקִ גֹון ֲעָריֹות,  ,ְוָכל ִמְצָוה ׁשֶ   ּכְ
ְכִתיב ַמע מׁשֶ  :ּדִ ׁשְ חֹוָתיו""ַוּיִ ּפְ חֹוָתיו (במדבר יא, י) ה ֶאת ָהָעם ּבֶֹכה ְלִמׁשְ ּפְ     - ַעל ִעְסֵקי ִמׁשְ

ְקָטָטה ין אֹוָתּה ּבִ   . "ֲעַדִיין עֹוׂשִ
  

יְגָרא ּה ּתִ ָלא ָרמּו ּבָ ה ּדְ תּוּבָ א ּכְ ֵליּכָ    .ּדְ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְסרוּ  ּמָ ל ִמְצָוה ׁשֶ ְלכּות,  ּכָ ֵזַרת ַהּמַ ַעת ּגְ ׁשְ ָרֵאל ַעְצָמן ֲעֵליֶהם ְלִמיָתה ּבִ   ִיׂשְ
גֹון ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוִמיָלה  ָיָדם,  -ּכְ   ֲעַדִיין ִהיא מּוְחֶזֶקת ּבְ

ּלֹ ְלכּות, ְוָכל ִמְצָוה ׁשֶ ֵזַרת ַהמַּ ַעת ּגְ ׁשְ ָרֵאל ַעְצָמן ָעֶליָה ְלִמיָתה ּבִ   א ָמְסרּו ִיׂשְ
ִפיּלִ  גֹון תְּ ָיָדם -ין ּכְ ה ּבְ   ."ֲעַדִיין ִהיא ְמרּוּפָ

  
איָאַמר ּדְ  י ַיּנַ   : ַרּבִ

ין  ִפילִּ ָנַפִים.  -ּתְ ַעל ּכְ ע ּבַ ֱאִליׁשָ   ְצִריִכין ּגּוף ָנִקי ּכֶ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ּלֹ ֶהםׁשֶ    .א ָיִפיַח ּבָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא
ּלֹ ֶהם. ׁשֶ ן ּבָ   א ִייׁשַ

  
אי ָקרּו ֵליּה  ָנַפִים"? "ֱאלִ  :ְוַאּמַ ַעל ּכְ ע ּבַ   יׁשָ

  
ין ַעל רֹ ִפילִּ יַח ּתְ ּנִ ל ַהּמַ ּכָ ָרֵאל ׁשֶ ֵזָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות ָהְרׁשָ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ רּו ֶאת מֹוחֹו, ׁשֶ   אׁשֹו ִיּקְ

ין ִפילִּ יַח ּתְ ע ַמּנִ ּוק,  ,ְוָהָיה ֱאִליׁשָ   ְוָיָצא ַלׁשּ
  ָפָניו ְוָרץ ַאֲחָריו. ְוָרָאהּו ַקְסּדֹור ֶאָחד. ָרץ ִמלְּ 
יַע ֶאְצלֹו, ְנָטָלן ֵמרֹ ִהּגִ יָון ׁשֶ ָידֹו. ּכֵ   אׁשֹו ַוֲאָחָזן ּבְ

ָיְדָך?    ָאַמר לֹו: ַמה ּבְ
ְנֵפי    .יֹוָנהָאַמר לֹו: ּכַ

ְנֵפי יֹוָנה.  ּה ּכַ ט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאּו ּבָ ׁשַ   ּפָ
ָנַפִים".  :ְלִפיָכְך ָהיּו קֹוְרִאין אֹותוֹ  ַעל ּכְ   "ּבַ

  
ָנא  ְנֵפי יֹוָנה"ַמאי ׁשְ ָאר עֹופֹות? ּדְ  "ּכַ   ָאַמר ֵליּה, ְולֹא ָאַמר ֵליּה ׁשְ

ָרֵאל ְליֹוָנה,  ֶנֶסת ִיׂשְ ָדְמָיא ּכְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
ֱאַמר:  ּנֶ יַרְקַרק ָחרּוץ"ׁשֶ ֶסף ְוֶאְברֹוֶתיָה ּבִ ה ַבכֶּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ   ,(תהלים סח, יד) "כַּ

ָנֶפיָה  -ֹוָנה זֹו ַמה י    ְמִגינֹות ָעֶליָה, ּכְ
ָרֵאל    ִמְצֹות ְמִגינֹות ֲעֵליֶהן.  -ַאף ִיׂשְ

  
  

  רש"י
. אמירה שש אכי על אמרתך

יחידה שקדמה לשאר אמירות 
והיא מילה שישראל עושין 
וששים עליה דכל שאר מצות 
אין מוכיחות כל שעה כגון 

ן ומזוזה וציצית דאין תפילי
כשהוא בשדה וערום בבית 
המרחץ אבל זו מעיד עליהם 
לעולם כדאמרין במחות (דף 
מג:) בדוד שראה עצמו בבית 
המרחץ וצטער אמר אוי לי 
שאי ערום מכל מצות כיון 
   שסתכל במילה תיישבה דעתו:

   . שעושין משתה:בשמחה
. שאסר על עסקי משפחותיו

   להם קרובות:
   . רפיא:פהמרו

דא''ר יאי תפילין צריכות גוף 
. שלא יפיח אלמא לא זהירי קי

בהו ושמעין מיה דלא מסרו 
   עליה אלא אלישע לבדו:

בלעז  }לקדוח{. פוריי''ר יקרו
לשון יקרוה עורבי חל (משלי ל) 
ולשון תקר לא עלה (במדבר 

   טז):
   . שכגד תפילין:את מוחו

   . ממוה:קסדור
. איה לחמת ןמגיות עליה

  בחרטומיה אלא בכפיה:
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אָאַמר  ר ַרב ַאּדָ א ּבַ י ַאּבָ י ִיְצָחקָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ת,  ּבָ ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעם ַאַחת ׁשָ   ּפַ
ׁשַ  ּגֹות ְוֶדֶרְך ֲחֵצ ְוֵהִביאּוהּו ּבְ ֶרְך ּגַ ת ּדֶ   ,ירֹותּבָ

ּלֹ   קל,ב י ֱאִליֶעֶזר. ׁשֶ ְרצֹון ַרּבִ   א ּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 
ּלֹ י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ ְרצֹון ַרּבִ   ! ?א ּבִ

ה ַרּבָ ֵרי!  ,ַאּדְ ׁשָ י ֱאִליֶעֶזר הּוא ּדְ   ַרּבִ
  

יָמא ּלֹ :ְוִכי ּתֵ י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ ְרצֹון ַרּבִ ים,  - א ּבִ ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵרי ֲאִפיּלּו ּבִ ׁשָ   ּדְ
ַנן  ְרצֹון ַרּבָ א ּבִ ֶר ּדְ  -ֶאלָּ רּו ָאְסרּו ּדֶ ים, ְוׁשָ יפֹותְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ֶרְך ֲחֵצירֹות ְוַקְרּפֵ ּגֹות ּדֶ ֶרְך ּגַ    .ּדֶ

ֵרי?וּ     !ִמי ׁשָ
   :ְוָהַתְנָיא

ים, " ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵאין ְמִביִאין אֹותֹו ּדֶ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
ֶר  ְך ֵאין ְמִביִאין אֹותֹו לֹא ּדֶ ֶרְך ֲחֵצירֹותּכָ יפֹות ְולֹא ּדֶ ֶרְך ַקְרּפֵ ּגֹות ְולֹא ּדֶ   ! "ְך ּגַ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ

ּלֹ י ֱאִליֶעֶזר ּוַמֲחלּוְקּתֹו, ׁשֶ ְרצֹון ַרּבִ   א ּבִ
ְמעֹון.  י ׁשִ ְרצֹון ַרּבִ א ּבִ   ֶאלָּ

ְתַנן    :ּדִ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יפֹות  ּגֹות ְוֶאָחד ַקְרּפֵ ן  -ְוֶאָחד ֲחֵצירֹות ֶאָחד ּגַ תֹוָכן, ְרׁשּות ֶאָחד ֵהן ְלֵכ ּכּוּלָ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ   ִלים ׁשֶ
ִיתְלֵכ ְולֹא  תֹוְך ַהּבַ ְבתּו ּבְ ָ ׁשּ   . (עירובין פט.) "ִלים ׁשֶ

   
  
  

  רש"י
. שלא דרך גגות ודרך חצירות

עירבו זו עם זו ואיכא איסורא 
   דרבן:

. שלא ברצון ר''א ומחלוקתו
קאמר דר''א אפילו ברה''ר שרי 
ואיהו דאייתו דרך חצרות גלי 
אדעתייהו דאין מכשירי מילה 
דוחין שבת ושלא ברצון 
החלוקין עליו דאסרי דרך 

צרות דהעמידו חכמים ח
דבריהם דאיסור שבת אף 
במקום כרת: אלא ברצון ר''ש 

   שמתיר אף לדבר הרשות:
דתן ר''ש אומר אחד גגות כו' 

. ואפילו הן של בעלים כולן
הרבה מטלטלי מזה לזה דלא 
אסרו מרשות לרשות אלא 

   בתים:
. אם של בית סאתים קרפיפות

הוא מטלטל בכולו ואם יותר 
ה קרי ליה רשות ולא הוקף לדיר

אחת לגבי חבירו או לגבי חצר 
לטלטל ב' אמות בזה וב' אמות 
  בזה להוציא ולהכיס מזה לזה:
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יּה  ָעא ִמיּנֵ י ֵזיָראּבְ י ַאִסיֵמ  ַרּבִ   : ַרּבִ

ּלֹ פּו ּבוֹ ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ   כּוּלֹו? ַמהּו ְלַטְלֵטל ּבְ  - א ִנׁשְ
  

ֵמי :ִמי ָאְמִריַנן ָחֵצר ּדָ    - ּכֶ
ב  כּוּלֹו,  - לֹא ֵעְרבּו ּדְ ֶמה ָחֵצר, ַאף ַעל ּגַ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּוּתָ
ב  פּו ּבֹו ּדְ ַהאי ַנִמי, ַאף ַעל ּגַ ּתְ ּתַ כּוּלוֹ  -לֹא ִנׁשְ ר ְלַטְלֵטל ּבְ    ,מּוּתָ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵמי ֶלָחֵצר,    לֹא ּדָ

ע ְמִחיצֹות, ִאית ֵליּה  -ָחֵצר ּדְ     ַאְרּבַ
ע ְמִחיצֹות -ַהאי      ?ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ

   ,ִאי ַנִמי
יֹוִרין - ָחֵצר    ,ִאית ֵליּה ּדָ
יֹוִרין -ַהאי  יּה ּדָ    .ֵלית ּבֵ

  
ֵתיק ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיֵדי    .ׁשָ

  
ָיֵתיב ְוָקא ָאַמר ֵחיּה ּדְ ּכַ   :ִזיְמִנין ַאׁשְ

ְמעֹון ּבֶ ָאַמר  י ׁשִ ּום  ן ָלִקיׁש ַרּבִ יאִמׁשּ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   : ַרּבִ
ְכחּו ְולֹא ֵהִביאּו ִאיְזֵמל ֵמֶעֶר  ַעם ַאַחת ׁשָ ת, וְ ּפַ ּבָ ׁשַ ב ׁשַ ת, ֵהִביאּוהּו ּבְ   ּבָ

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ין ּכְ ְבֵרי ֲחָכִמים ְועֹוׂשִ יִחין ּדִ ה ַלֲחָכִמים: ֵהיַאְך ַמּנִ ָבר ָקׁשֶ    ?ְוָהָיה ַהּדָ
י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ֲחָדא:  ּמּוִתי הּוא -ַרּבִ    !ׁשַ

ים  :ְועֹוד ים!  -ָיִחיד ְוַרּבִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
ֲעָיאְוָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ִאיִלית ֶאת  י ְיהּוָדה ַהּגֹוֵזרׁשְ פּו ּבֹו ֲהָוה ַרּבִ ּתְ ּתַ ּלא ִנׁשְ    ,ְוָאַמר ִלי: ָמבֹוי ׁשֶ
א.  א ְלַהאי ֵריׁשָ   ְוַאְייתּוהּו ֵמַהאי ֵריׁשָ

  
  ַמר ֵליּה: ָא 

ּלֹ  :ְסִביָרא ֵליּה ְלָמר פּו  ֹ ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ כּוּלֹו?  -א ִנׁשְ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּוּתָ
  

   :ְוָאַמר ֵליּה 
   .ִאין

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְך ְולֹא ָאַמְרּתָ ִלי ָהִכי!  ַעאי ִמיּנָ   ְוָהא ִזיְמִנין ּבְ
ָמָרְך?  יְטָפְך ְרִהיט ָלְך ּגְ ב ׁשִ יְלָמא ַאּגַ   ּדִ

  
  ּה: ָאַמר ֵלי

יְטָפא ְרִהיָטא ב ׁשִ ָמִרי ִאין, ַאּגַ   .ִלי ּגְ
  
  

   :ִאיְתַמר
י ֵזיָראָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרּבִ

ּלֹ פּו ּבֹו ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ    ,ֵאין ְמַטְלְטִלין ּבוֹ  -א ִנׁשְ
ע ַאּמֹות.  ַאְרּבַ א ּבְ   ֶאלָּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָתא ֲאָמָרּה  י ֵזיָראָהא ִמילְּ ּה  ַרּבִ יְרׁשָ ֲאָתא  ,ְולֹא ּפֵ ר ֲאבּוהַּ ַעד ּדַ ה ּבַ ּה.  ַרּבָ   ּוֵפיְרׁשָ
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ּלֹ פּו ּבוֹ ָמבֹוי ׁשֶ ּתְ ּתַ   :א ִנׁשְ
ים ּתִ ע ַאּמֹותֵאין ְמַטְלְטִלין  - ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ַאְרּבַ א ּבְ    ,ּבֹו ֶאלָּ

ים לֹא ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִע  ּתִ כּוּלֹו.  -ם ּבָ ר ְלַטְלֵטל ּבְ   מּוּתָ

  רש"י
. שכשקדש היום היו ששבתו בתוכן

בתוכו ולא בתוך הבית דאילו שבתו 
כלים בבית לא מיבעיא היכא דלא 
עירבו בי בתי החצר דאפילו מבית 
לחצר לא יוציאו כלי הבית אלא 

עירבו ומטלטל מבית לחצר לא  אפילו
יוציאו כלי הבית מחצר זו לחברתה 

   שלא עירבו עמה:
. עירוב דחצירות שלא שתתפו בו
   במבוי קרי שיתוף:

. בתוכו בכולו כלים מהו לטלטל
ששבתו בתוכו ולהוציא מן החצר 
לתוכו פשיטא לן דאסור וכן ממו 

   לחצר:
. הרבה מה חצר אע''ג דלא עירבו

חד ואסור להכיס בתים שבחצר בי
ולהוציא מבתים לחצר ומחצר 

   לבתים:
. מה שמצא מותר לטלטל בכולו

בתוכו או בגדיו שהוציאן מן הבית 
לתוכו דרך מלבוש פושטן ומטלטלן 
בכולו לדברי הכל דג' מחלוקות הן 
בעירובין בפרק כל גגות לדברי ר' 
מאיר גגין רשות לעצמן ומטלטלין 

ה מזה לזה ואפילו של בעלים הרב
וחצרות רשות לעצמן לטלטל מזו לזו 
בלא עירוב כלים ששבתו בתוכם אבל 
לא מגגין לחצרות וקרפיפות רשות 
לעצמן ולדברי חכמים גגין וחצרות 
רשות אחת וקרפיפות רשות אחת 
ולדברי ר''ש כולן רשות אחת חוץ מן 

   הבתים:
. כלומר א'' חצר אית ביה דיורין

   עשויה להשתמש בה תדיר:
. שהדיורין בבתים בו דיוריןהאי אין 

הן והבתים פתוחין לחצירות וחצירות 
   למבוי:

   . פעם אחרת:זמין
   . רבי זירא לר' אסי:אשכחיה

. ברכוהו כדאמרין שמותי הוא
בהזהב (ב''מ דף ט:) ובתלמוד 
ירושלמי מפ' שמותי הוא מתלמידי 

   שמאי היה:
. לאותן שהיה קשה וא''ר אושעיא

   עליהן מה ששמעו:
. המל ילית את רבי יהודה הגוזרשא

   את התיוקות:
. שהיה התיוק ואייתוהו מהאי רישא

בבית שבראש המבוי ואיזמל בבית 
שבראש האחר שכגדו עד כאן דברי 

   ר' אסי:
. ר' זירא אלמא ס''ל למר א''ל

מדאמר ליה להא ולא קשיא לך ביה 
מידי סבירא לך מותר לטלטל בכולו: 

אי מיך ולא הכי גרסין והא זמין בע
אמרת דילמא אגב שיטפא אתיא לך. 
כשהיית שטוף בגרסתך לחזר על 
שמועה זו דר''ל עם מרוצת גרסתך 
אתיא לך הך דר' אושעיא בהדא 

   דאיתמר עלה:
. אימתי מותר ואימתי ולא פירשה

   אסור:
. שבמבוי עם בתיהם עירבו חצרות

שבי הבתים מוציאין לחצרותיהן 
ר יחד שעירבו בתים הפתוחים לחצ

וכן בי חצר האחרת אבל בי החצרות 
   לא שתתפו במבוי:

. במבוי אפי' כלים אין מטלטלין
   ששבתו בתוכו אלא בד':

. לא עירבו חצרות עם בתיהן
שאסורים בי הבתים להוציא 

   מבתיהן לחצריהם:
. כלים ששבתו מותר לטלטל בכולו

   בתוכו ולקמיה מפרש טעמא:
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הלְ  ַרב ֲחִניָנא חֹוָזָאהָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ

ים ּתִ י ֵעיְרבּו ֲחֵצירֹות ִעם ּבָ ָנא ּכִ ים, ּדְ  ?ַמאי ׁשְ ּתִ קּו ֲחֵצירֹות ְוַנֲעׂשּו ּבָ   ִניּתְ
ֶל ַרבָאַמר ּדְ  ,ְוַרב ְלַטְעֵמיּה    קלא,א ר ּבְ בֹוי ִניּתָ הּו  -ְוקֹוָרה  ִחי: ֵאין ַהּמָ ּיְ תּוִחין ְלתֹוכוֹ ^ַעד ׁשֶ ים ַוֲחֵצרֹות ּפְ ּתִ   , ּבָ

א.  -ְוָהָכא  א, ֲחֵצרֹות ֵליּכָ ים ִאיּכָ ּתִ   ּבָ
י לֹא ֵעיְרבּו ַנִמי מוּ  -  ּכִ ְסִתיֵמי ּדָ ַמאן ּדִ ים ּכְ ּתִ א!  ,ֶליֱחִזיְנהּו ְלָהֵני ּבָ ים ֵליּכָ א ּוָבּתִ   ַוֲחֵצרֹות ִאיּכָ

  
לִ  ְמַבּטְ ר ּדִ י ַחד. ֶאְפׁשָ הּו ְלַגּבֵ כּולְּ   י ֵליּה ְרׁשּוָתא ּדְ

  
א ,סֹוף סֹוף ִית ִאיּכָ א!  ,ּבַ ים ֵליּכָ ּתִ   ּבָ

  
יֹוָמא  א ּדְ ְלּגָ ְפָרא ְוַעד ּפַ ִמּצַ ר ּדְ י ַחד,  -ֶאְפׁשָ   ְלַגּבֵ

יֹוָמא ּוְלַפְנָיא  ְלֵגיּה ּדְ י ַחד -ִמּפַ    .ְלַגּבֵ
  

ִאיֵתיּה ְלַהאי, ֵליֵת  ,סֹוף סֹוף ָנא ּדְ ִעיּדָ    !יּה ְלַהאיּבְ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ
ָאְסרוּ  ּיֵ ַרם ַלֲחֵצרֹות ׁשֶ ים,  ?ִמי ּגָ ּתִ   ּבָ

א    .ְוֵליּכָ
   

  

  רש"י
הבתים  . בטלו לגביועשו בתים

  ואין שם חצרות עליהם:
. שי בתים בתים וחצרות

פתוחים לשתי חצרות שתים 
לכל חצר ושתי חצרות פתוחות 

   למבוי:
. דהא לגבי כמאן דסתימי דמי

מבוי כמאן דסתימי הוו דהא 
חצרות מפסיקות ביתים שאין 

   הבתים מוציאין להם:
. בי הבתים אפשר דמבטלי

שבחצר רשות שיש להם בחצר 
חד מיייהו והוי כל החצר לגבי 

שלו ומותר להוציא מביתו 
   לחצר:

. בכל חצר סוף סוף בית איכא
בתים ליכא ורב בעי שי בתים 

   לכל חצר:
. טעמא לאו אלא אמר רב אשי

משום בתים וחצרות פתוחות 
לתוכו הוא דרב בין עירבו בין 
לא עירבו מכיון דפתיחי שתי 
חצרות למבוי ושי בתים לכל 

בוי עליו ויתר חצר תורת מ
בלחי וקורה והייו טעמא דכי 
עירבו בחצרות ולא שתתפו 
במבוי אסור לטלטל בו וכי לא 

   עירבו שרי:
. על מי גרם לחצירות שיאסרו

המבוי להצריכו שיתוף להוציא 
   מן החצירות לתוכו:

. הוא דגרמי לו דאי לאו בתים
משום בתים הוו להו חצרות 
ומבוי רשות אחת דרב דאמרה 

מלתא כר''ש סבירא ליה  להא
דאמר בעירובין (דף עד.) גג 
וחצר וקרפף ומבוי כולן רשות 
אחת הן ומטלטלין מזה לזה 
ואמר רב עלה הלכה כר' שמעון 
והוא שלא עירבו בתים עם 
החצרות דלא שכיחי מאי 
דבתים בחצר הלכך לעין 
טלטול בתוכו מי כי לא עירבו 
חצרות עם הבתים שרי דהוה 

תתפו בו דמי גרם להו כמו שש
לו למבוי ליאסר ולהצטרך 
לשיתוף בתים גרמו לו ואים 
שהרי סתלקו ממו ומותר 
להוציא מן החצרות למבוי 
כאילו שתתפו ובשתתפו לא 
מספקא לן דמותר לטלטל 

  בכולן:
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        בבבב----קלא, אקלא, אקלא, אקלא, א .7
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר יֵרי ִמְצָוה ' :לֹא ַלּכֹל ָאַמר ַרּבִ ת -ַמְכׁשִ ּבָ ַ   , 'ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ֲה  ָוה, ׁשֶ ֵזיָרה ׁשָ א ִמּגְ י ֱאִליֶעֶזר ֶאלָּ ֶחם חֹוַבת ַהּיֹום ֵהן, ְולֹא ְלָמָדן ַרּבִ י ַהלֶּ ּתֵ   ֵרי ׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת?  ּבָ ַ ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ ֶחם ׁשֶ י ַהּלֶ תֵּ יֵרי ׁשְ ִיין ְלַמְכׁשִ   ִמּנַ
עֹוֶמר, ְוֶנֶאְמָרה  'ֲהָבָאה'ֶנֶאְמָרה  ֶחם,  'ָבָאהֲה 'ּבָ י ַהּלֶ תֵּ ׁשְ   ּבִ

עֹוֶמר  ת,  -ָמה ֲהָבָאה ָהֲאמּוָרה ּבָ ּבָ ַ יִרין ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   ַמְכׁשִ
ֶחם  י ַהּלֶ תֵּ ׁשְ ת - ַאף ֲהָבָאה ָהֲאמּוָרה ּבִ ּבָ ַ יִרין ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   . "ַמְכׁשִ

  
   .מּוְפֵני

א ְלִמיְפַרְך  ִאי ָלא מּוְפֵני, ִאיּכָ   :ּדְ
ן ִאם ָמָצא ָקצּור עֹוֶמר, ׁשֶ ַמה ָל    קֹוֵצר,  -ּכֵ

ִאם ָמָצא ָקצּור  ֶחם, ׁשֶ י ַהלֶּ ּתֵ ׁשְ    !?ֵאינֹו קֹוֵצר -ּתֹאַמר ּבִ
  

  ָלִאי ַאְפנּוֵיי מּוְפֵני. 
ִתיב ִדי ּכְ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֹ " :ִמּכְ   , (ויקרא כג, י) 538ֵהן"ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ

יֹום ֲהִביֲאֶכם" ה ִלי?  -  (ויקרא כג, טו) 539"ּבְ   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ   ְלַאְפנּוֵיי.  :ׁשְ

  
י ּתִ ד ֶאָחד הּוא,  :ְוַאּכַ   מּוְפֶנה ִמּצַ

ְמִעיַנן ֵליּה  י ֱאִליֶעֶזר ְל ְוׁשָ ד ֶאָחד :ָאַמרּדְ ַרּבִ יִביןוּ  ,ְלֵמיִדין - מּוְפֶנה ִמּצַ    !ְמׁשִ
  

ִביאּו"    .ִרּבּוָיא הּוא -  (ויקרא כג, יז) 540"תָּ
   

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי
  

   .לּוָלב :ִאיֵליָמא ְלַמעּוֵטי
   :ְוָהַתְנָיא

יָריו " ת,  -לּוָלב ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ    !"ַרּבִ

  
א ְלַמעּוֵטי ה :ְוֶאלָּ    .סּוּכָ

   :ְוָהַתְנָיא
יֶריָה " ה ְוָכל ַמְכׁשִ ת,  - סּוּכָ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶע ּדִ   !"ֶזרַרּבִ
  

א ְלַמעּוֵטי ה :ְוֶאלָּ    .ַמּצָ
   :ְוָהַתְנָיא

יֶריָה " ה ְוָכל ַמְכׁשִ ת,  -ַמּצָ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   !"ַרּבִ

  
א ְלַמעּוֵטי    .ׁשֹוָפר :ְוֶאלָּ

   :ְוָהַתְנָיא
יָריו " ת,  - ׁשֹוָפר ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱא ּדִ   ! "ִליֶעֶזרַרּבִ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

                                                             
י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲא  538 ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהןּדַ ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ  ׁשֶ
ְהֶייָנה 539 ִמימֹת תִּ תֹות תְּ ּבָ ַבע ׁשַ נּוָפה ׁשֶ ת ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶֹמר ַהתְּ ּבָ ַ ֳחַרת ַהׁשּ ם ָלֶכם ִמּמָ  ּוְסַפְרתֶּ
ִביִאוּ  540 בֵֹתיֶכם תָּ ּכּוִרים לַ  ִמּמֹוׁשְ ָאֶפיָנה ּבִ ְהֶייָנה ָחֵמץ תֵּ רִֹנים סֶֹלת תִּ ֵני ֶעׂשְ ִים ׁשְ תַּ נּוָפה ׁשְ  'הֶלֶחם תְּ

  רש"י
. לא לא לכל אמר רבי אליעזר

בכל מכשירי מצוה אמר כן 
ולקמן מפרש הי מכשירי מצוה 

   אתא למעוטי:
. דעצרת חובת יום שתי הלחם

   הן ואין לאחרן עד למחר:
. ולא למדן רבי אליעזר

דאפייתם תדחה שבת אלא 
בגזירה שוה ואי בכל מכשירי 
מצוה שעיקר המצוה והגת 
בשבת אמר מכשיריה כמותה 

   למה לי גזירה שוה:
מה הבאה האמורה בעומר 

. דהייו קצירה טחיה מכשיריה
ת והרקדה שלה דוחין את השב

כדאמרין במחות (דף עב.) 
בחריש ובקציר תשבות מה 
חריש רשות אף קציר רשות יצא 

   קצירת העומר שהיא מצוה:
. שלא לשם עומר שכן מצא קצור

מצוה לקצור לשמה דכתיב 
וקצרתם והבאתם הלכך קצירה 
גופיה מצוה היא תאמר בשתי 

   הלחם שלא אמר בהן קצירה:
   . באמת:לאי

מופה  . הבאה דעומרמצד אחד
הבאה דשתי הלחם איה מופה 

   דצריכה לגופה:
ושמעין ליה לרבי אליעזר 

. גזירה שוה שאיה מופה דאמר
משי צדדיה אלא מצד אחד 
למדין ממה אם אין להשיב 
אבל אם יש להשיב משיבין 
ובמסכת יבמות בפרק מצות 
חליצה שמעין ליה דאמר הכי 
דקתי חליצה בשמאל פסולה 

כשיר דלא יליף ורבי אליעזר מ
רגל רגל ממצורע ופרכין ור' 
אליעזר לא יליף ממצורע והא 
תיא ר''א אומר מין לרציעה 
שהיא באוזן ימית אמר כאן 
אוזן ואמר להלן אוזן וכו' 
ומשין אזן אזן מופה רגל רגל 
לא מופה והאי לאו מופה 
דקאמרין משי צדדין קאמר 
דרגל דכתיב בחליצה איצטריכא 

ה אבל מצד אחד מופה לגופ
הוא דפרשת מצורע מופה הוא 
ההיא דעי דכולהו כתיבין 

   במצורע עשיר:
. דהא תביאו ריבויא הוא

אוהקרבתם מחה חדשה סמיך 
ומצי למיכתב ממושבותיכם 
   לחם תופה ותביאו יתירה הוא:

. הא דאמר רבי למעוטי מאי
יוחן לעיל לא לכל אמר רבי 
 אליעזר למעוטי הי מכשירים

   אתי דלא דחי שבת:
. כגון לקוצצו מן וכל מכשיריו

   המחובר:
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יתוֹ  :ְלַמעּוֵטי    ,ִציִצית ְלַטלִּ
  ְמזּוָזה ְלִפְתחֹו. וּ                 

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

יתוֹ " יץ ַטּלִ ִאם ִצּיֵ ִוין ׁשֶ ה ְמזּוָזה ְלִפְתחֹו וְ  ,ְוׁשָ יב - ָעׂשָ הּוא ַחּיָ   . "ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

  : יֹוֵסףַרב ָאַמר 
ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן.    ְלִפי ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ה,  ַרּבָ ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמןַאּדְ   - ִמּדְ

ֲעָתא ִזְמֵניּה הּוא   קלא,ב א ְוׁשַ ְעּתָ ל ׁשַ   !ּכָ
  

א ָאַמר  י ִיְצָחקָאַמר  ַרב ַנְחָמןֶאלָּ ֵריּה , ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ ַע ַרב ְיהוֹ ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ׁשֻ
  הֹוִאיל ּוְבָידֹו ְלַהְפִקיָרן.  

  

  רש"י
. שלא יתלה למעוטי ציצית

בטליתו בשבת כדמפרש טעמא 
  ואזיל:

. וכיון כל שעתא זמיה הוא
שיש לו טלית בכל יום שמשהה 
בלא ציצית עובר בעשה ואפילו 
מוחת בקופסא הלכך כל יומא 

   רמיא מצותיה עליה:
. ופקי ירןהואיל ובידו להפק

מרשותיה ולאו עליה רמיא 
  חובתיה:



ִמיָלה" –מסכת שבת פרק י"ט  י ֱאִליֶעֶזר ּדְ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ַרּבִ

         

797

        קלב, אקלב, אקלב, אקלב, א    ––––קלא, ב קלא, ב קלא, ב קלא, ב  .8
  ָאַמר ָמר: 

יָריו " ת -לּוָלב ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ    ,ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ

  
י ֱאִליֶעֶזר ָהא?    ְמָנא ֵליּה ְלַרּבִ

ֶחם  י ַהלֶּ ּתֵ ! -ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ בֹוהַּ ן צֹוֶרְך ּגָ ּכֵ    ׁשֶ
  

א ָאַמר ְקָרא:  ּיֹום"ֶאלָּ   , (ויקרא כג, מ) 541"ּבַ
ּיֹום" ׁשַ  - "ּבַ ת. ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ

  
   ?ּוְלַמאי ִהְלְכָתא

ִרי ִטְלטּול?!  -ְלִטְלטּול  :ִאיֵליָמא   ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ
  

א יָריו.  :ֶאלָּ   ְלַמְכׁשִ
  

ָנן?    ְוַרּבָ
  

ֵעי ֵליּה  ּיֹום ְולֹא -ַההּוא ִמיּבָ ְיָלה.  ּבַ לַּ   ּבַ
  

י ֱאִליֶעֶזר ְיָלה  ,ְוַרּבִ לַּ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ְמָנא ֵליּה?  -ּבַ
  

ְבַעת ָיִמים"ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ ַמְחתֶּ   ָיִמים ְולֹא ֵלילֹות.  - (ויקרא כג, מ) "ּוׁשְ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא ,ִאיְצְטִריךְ  ְבַעת ָיִמים"ֵניַלף  :ָסְלָקא ּדַ ה, ּס ִמ  (ויקרא כג, מ) "ׁשִ   ּוּכָ
ן ַמה לְ    ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹות,  -ַהלָּ

אן     .ָיִמים ַוֲאִפיּלּו ֵלילֹות - ַאף ּכָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
יּה!  לּוָלב, ְוֵניתּו ָהָנְך ְוֵניְלפּו ִמיּנֵ   ְוִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ

  
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיּכָ ּום ּדְ    :ִמׁשּ

ן ָטעּון ַאְרּבָ ַמה לְ  ּכֵ   ָעה ִמיִנים.  לּוָלב, ׁשֶ
   

  
יֶריָה " ה ְוָכל ַמְכׁשִ ת,  - סּוּכָ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ָהא?    ְמָנא ֵליּה ְלַרּבִ
ֶחם  י ַהלֶּ ּתֵ בֹוהַּ הּוא -ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ ן צֹוֶרְך ּגָ ּכֵ   !ׁשֶ

ָעה ִמי -ִאי ִמּלּוָלב  ן ָטעּון ַאְרּבָ ּכֵ   !ִניםׁשֶ
  

ַמר  א ּגָ ְבַעת ָיִמים"ֶאלָּ   ּוָלב, ּל ִמ  (ויקרא כג, מ)"ׁשִ
ן ַמה לְ  ת,  -ַהלָּ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   ַמְכׁשִ

אן ַנִמי  ת.   - ַאף ּכָ ּבָ ַ יָריו ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   ַמְכׁשִ
   

ס יּה! ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ ה, ְוֵניֵתי ָהָנְך ְוִניְגמֹור ִמיּנֵ   ּוּכָ
  

                                                             
ם ִלְפ  541 ַמְחתֶּ ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוׂשְ ּפֹת תְּ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ְבַעת ָיִמים 'הֵני ּוְלַקְחתֶּ  ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ

  רש"י
. וגמר אי מעומר ושתי הלחם

   במה מציו:
. מדלא כתיב ביום ואפילו בשבת

בראשון לדרשא אתא בכל יום 
   שהוא ראשון לחג:

. להאי ולמאי איצטריך לרבויי
ואפילו בשבת אי ימא לטלטל 
כדמשמע קרא לקיחה טלטול 

ה בעלמא הוא ועדיין במתן תור
לא אסר טלטול דאיצטריך 

   קרא למישרי להאי:
. דאיסורא אלא למכשיריו

   דאורייתא הוא:
. מה להלן ימים ואפילו לילות

כדילפין במסכת סוכה (דף 
   מג.):

. ולכתוב רחמא בלולב
   דמכשירין דחו:

. עומר ושתי הלחם מייה ויתו
   ולמה ליה דכתביה בכולהו:

. במה מציו מלולב אי מלולב
מצוה ומכשיריו דוחין אף  שהוא

סוכה שהיא מצוה מכשיריה 
   דוחין:

. ובג''ש אתי גמר ז' ימים כו'
ליה ואע''ג דאיה מופה משי 
צדדים דהא גבי לולב חד שבעת 
ימים הוא דכתיב ודרשין לר' 
אליעזר למעוטי לילות כיון דגלי 
רחמא בעומר ושתי הלחם 
ולולב גילוי מילתא בעלמא הוא 

   עלה גימגום:ולא פרכין 
. עומר ושתי הלחם ויתו הך

  מיה:
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ִאיּכָ  ּום ּדְ    :א ְלִמיְפַרךְ ִמׁשּ
הסַמה לְ  ִמים ,ּוּכָ ַבּיָ ילֹות ּכְ לֵּ ן נֹוֶהֶגת ּבַ ּכֵ    .ׁשֶ

  
  
יֶריָה " ה ְוָכל ַמְכׁשִ ת,  -ַמּצָ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ָהא   ?ְמָנא ֵליּה ְלַרּבִ
ֶחם  י ַהלֶּ ּתֵ ב -ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ ן צֹוֶרְך ּגָ ּכֵ    !ֹוהַּ ׁשֶ

ָעה ִמיִנים -ִאי ִמּלּוָלב  ן ָטעּון ַאְרּבָ ּכֵ   !ׁשֶ
ה  ִמים -ִאי ִמּסּוּכָ ַבּיָ ילֹות ּכְ לֵּ ן נֹוֶהֶגת ּבַ ּכֵ    !ׁשֶ

  
א ַמר  ,ֶאלָּ ר"ּגָ ה ָעׂשָ ָ ר" )ויקרא כג, ו( 542"ֲחִמׁשּ ה ָעׂשָ ָ    ,ַחג ַהּסּוּכֹותֵמ  )ויקרא כג, לט( 543"ֲחִמׁשּ

ן ַמה לְ  ת,  -ַהלָּ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   ַמְכׁשִ
א ת.  - ן ַאף ּכָ ּבָ ַ יֶריָה ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ   ַמְכׁשִ

  
יּה!  ה, ְוֵניתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ ַמּצָ   ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ

  
א ְלִמיְפַרךְ  ִאיּכָ ּום ּדְ    :ִמׁשּ

הַמה ְל  ים.   ,ַמּצָ ַבֲאָנׁשִ ים ּכְ ָנׁשִ ן נֹוֶהֶגת ּבְ ּכֵ   ׁשֶ
   

  
יָריו " ת, ּדֹוִחין ֶא  - ׁשֹוָפר ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ָהא?    ְמָנא ֵליּה ְלַרּבִ
ֶחם  י ַהלֶּ ּתֵ בֹוהַּ  -ִאי ֵמעֹוֶמר ּוׁשְ ן צֹוֶרְך ּגָ ּכֵ   !ׁשֶ

ָעה ִמיִנים -ִאי ִמּלּוָלב  ן ָטעּון ַאְרּבָ ּכֵ   !ׁשֶ
ה  ִמים -ִאי ִמּסּוּכָ ַבּיָ ילֹות ּכְ לֵּ ן נֹוֶהֶגת ּבַ ּכֵ    !ׁשֶ
ה  ּצָ ים -ִאי ִמּמַ ַבֲאָנׁשִ ים ּכְ ָנׁשִ ן נֹוֶהֶגת ּבְ ּכֵ   !ׁשֶ

  
א רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם"" :ָאַמר ְקָרא ,ֶאלָּ   , (במדבר כט, א) 544יֹום תְּ

ׁשַ  - ּיֹום""ּבַ  ת. ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ
  

  ּוְלַמאי? 
  ִקיָעה, ִלְת  :ִאיֵליָמא

ֵבי  ָנא ּדְ מּוֵאלָהא ּתָ    :ׁשְ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוָד " ת - (במדבר כט, א) ה לֹא ַתֲעׂשּו""כָּ ית ַהּפַ ִקיַעת ׁשֹוָפר ּוְרִדּיַ    ,ָיְצָתה תְּ

ִהיא ָחְכָמה ְוֵאיָנּה ְמָלאָכה   !"ׁשֶ
  

א יִרין :ֶאלָּ    .ְלַמְכׁשִ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

ֵעי ֵליּה  ְיָלה. : ַההּוא ִמיּבָ לַּ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ
  

י ֱאִליֶעֶזר יְ  ,ְוַרּבִ לַּ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ְמָנא ֵליּה?  -ָלה ּבַ
  

ָכל ַאְרְצֶכם""ָנְפָקא ֵליּה ִמ  ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהכִּ   , (ויקרא כה, ט) 545ּבְ
                                                             

ּצֹות לַ  542 ה ַחג ַהּמַ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ה ָעׂשָ ָ ְבַעת ָיִמי 'הּוַבֲחִמׁשּ   ם ַמּצֹות ּתֹאֵכלוּ ׁשִ
חֹּגּו ֶאת ַחג  543 בּוַאת ָהָאֶרץ תָּ ֶכם ֶאת תְּ ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ תֹון 'הַאְך ּבַ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ ְבַעת ָיִמים ּבַ   ׁשִ
רּוָעה ִיְה  544 ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו יֹום תְּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ִביִעי ּבְ ְ  ֶיה ָלֶכםּוַבחֶֹדׁש ַהׁשּ

  רש"י
אי מסוכה שכן והגת בלילות 

. ואילו מצה לילה כבימים
הראשון חובה ותו לא כדאמרין 

   בפסחים (דף קכ.):
. בהדיא במצה וכתוב רחמא

   וגמרו הך כולהו מייה:
. כדילפין בשים כבאשים

בפסחים (ד' מג:) לא תאכל עליו 
ת ימים וגו' כל שישו חמץ שבע

בבל תאכל חמץ ישו בקום 
אכול מצה ושים איתהו בבל 
תאכל חמץ דכל מצות לא 
תעשה בין שהזמן גרמא בין 
שאין הזמן גרמא חייבות 
לאפוקי סוכה ולולב דליתהו 
בשים דמצות עשה שהזמן 

   גרמא היא:
. האי קרא הי מילתא ולמאי

דתרועה אתא למישרי בשבת אי 
איצטריך דאפילו לתקיעה לא 

תקיעת הרשות לית בה איסורא 
   דאורייתא:

   . של טורח:מלאכת עבודה
. במסכת ראש וגמרי מהדדי

השה (דף לג:) שאין תלמוד 
לומר בחדש השביעי דהא בכמה 
קראי כתב לן דיוה''כ בחודש 
השביעי מה ת''ל בחודש השביעי 
שיהו כל תרועות משל חדש 

   השביעי שוות:
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   .ְוָגְמִרי ֵמֲהָדֵדי
  
ׁשֹוָפרילִ וְ  יּה  ,ְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ    !ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגְמרּו ִמיּנֵ

  
ִקיַעת ׁשֹוָפר  ָנה ּדְ ִמּתְ ָ א ְל   - רֹאׁש ַהׁשּ   ִמיְגַמר, ֵליּכָ

ַמִים.  ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ל ִיׂשְ ן ַמְכֶנֶסת ִזְכרֹונֹות ׁשֶ ּכֵ   ׁשֶ
ִקיעֹות ׁשֹוָפר  ּפּוִרים ּדְ ִמּתְ א ְלִמיְגְמֵרי  - יֹום ַהּכִ    ,ֵליּכָ

  ָאַמר ָמר: ּדְ 
ין ׁשֹוָפר " ית ּדִ ְקעּו ּבֵ יֶהם,   - תָּ   ִנְפְטרּו ֲעָבִדים ְלָבתֵּ

דֹות חֹוְזרֹות ְלַבֲע     .ח:) ה"(ר "ֵליֶהןְוׂשָ
   

  
יֶריָה " 546 ת,  -ִמיָלה ְוָכל ַמְכׁשִ ּבָ ַ   ּדֹוִחין ֶאת ַהׁשּ

ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . "ַרּבִ
  

י ֱאִליֶעֶזר ָהא?    ְמָנא ֵליּה ְלַרּבִ
ַמר  הּו ּגָ ְדָאְמִריַנן –ִאי ִמּכּולְּ    !ּכִ

ן ִאם ָעַבר זְ ^ - ָהָנְך ַמה לְ  ,ְועֹוד   ב,אקל ּכֵ ְטָלהׁשֶ ּה ּבָ   !ַמּנָ
  

א י ֱאִליֶעֶזר, ּדְ ַהְיינּו ַטְעָמא  ,ֶאלָּ   ַרּבִ
ר ָעְרָלתֹו" :ָאַמר ְקָראּדְ  ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ ׁשַ  - (ויקרא יב, ג) "ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת. ַוֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ
  

יּה! ִמיָלה, ְוֵליתּו ָהָנְך ְוִליְגמֹור ִמיּנֵ   ְוִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ
  

א ְלִמיְפַרְך: ִמׁשּ  ִאיּכָ   ּום ּדְ
לֹ ,ִמיָלהַמה ְל  ן ִנְכְרתּו ָעֶליָה ׁשְ ּכֵ ִריתֹותׁשֶ ֵרה ּבְ   .(בראשית פרק יז) 547ׁש ֶעׂשְ

  
  
  

                                                                                                                                                                                                     
חֶֹד  545 רּוָעה ּבַ ָכל ַאְרְצֶכםְוַהֲעַבְרתָּ ׁשֹוַפר תְּ ֲעִבירּו ׁשֹוָפר ּבְ ִרים תַּ ּפֻ יֹום ַהּכִ ָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ּבְ ִבִעי ּבֶ ְ  ׁש ַהׁשּ

  ציטוט מהמשה, ואולי ברייתא חדשה.לי וא !?ברייתא שהובאה לעייל - :)ָאַמר ָמר( :לאיוגירסת  546
ָרא  אאאא 547 ִנים ַוּיֵ ע ׁשָ ָנה ְוֵתׁשַ ִעים ׁשָ ׁשְ ן תִּ ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתִמים 'הַוְיִהי ַאְבָרם ּבֶ י ִהְתַהּלֵ ּדַ ה אֹוְתָך  בבבב .ֶאל ַאְבָרם ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ֵאל ׁשַ יִני ּוֵביֶנָך ְוַאְרּבֶ ָנה ְבִריִתי ּבֵ ְוֶאתְּ

ְמאֹד ְמאֹד ר ִאּתֹו ֱאלִֹהים ֵלאמֹר גגגג .ּבִ ָניו ַוְיַדּבֵ ּפֹל ַאְבָרם ַעל ּפָ ְך ְוָהִייָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִיםֲאִני ִה  דדדד. ַוּיִ ה ְבִריִתי ִאתָּ ְמָך   הההה .ּנֵ ְמָך ַאְבָרם ְוָהָיה ׁשִ ֵרא עֹוד ֶאת ׁשִ ְולֹא ִיּקָ
י ַאב ֲהמוֹ  יךָ ַאְבָרָהם ּכִ ָך ֵיֵצאוּ  וווו .ן ּגֹוִים ְנַתתִּ יָך ְלגֹוִים ּוְמָלִכים ִמּמְ ְמאֹד ְמאֹד ּוְנַתתִּ יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם    זזזז .ְוִהְפֵרִתי אְֹתָך ּבִ ִריִתי ּבֵ ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ

ת עֹוָלם ְוָהִייִתי ָלֶהם ֵלאלִֹה  חחחח. ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ  ַנַען ַלֲאֻחּזַ ל ֶאֶרץ ּכְ י ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֵאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך ֵאת ּכָ ַוּיֹאֶמר  טטטט .יםְוָנַתתִּ
ה ְוַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם מֹר ַאתָּ ִריִתי ִתׁשְ ה ֶאת ּבְ ל ָזָכר יייי. ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ְוַאתָּ יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר תִּ ִריִתי ֲאׁשֶ . זֹאת ּבְ

יִני ּוֵביֵניֶכם יאיאיאיא ִרית ּבֵ ר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאֹות ּבְ ׂשַ ם ֵאת ּבְ ר לֹא  יביביביב. ּוְנַמְלתֶּ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ ֶסף ִמּכֹל ּבֶ ִית ּוִמְקַנת ּכֶ ל ָזָכר ְלדֹרֵֹתיֶכם ְיִליד ּבָ מַֹנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ּוֶבן ׁשְ
ְרֲעָך הּוא ְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם יגיגיגיג. ִמּזַ ְבׂשַ ָך ְוָהְיָתה ְבִריִתי ּבִ ְסּפֶ יְתָך ּוִמְקַנת ּכַ ֶפׁש ַהִהוא  ידידידיד. ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ּבֵ ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ

ִריִתי ֵהַפר יָה ֶאת ּבְ ָמּה  טוטוטוטו (ס). ֵמַעּמֶ ָרה ׁשְ י ׂשָ ָרי ּכִ ָמּה ׂשָ ָך לֹא ִתְקָרא ֶאת ׁשְ תְּ ַרי ִאׁשְ ן  טזטזטזטז. ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֶאל ַאְבָרָהם ׂשָ ה ְלָך ּבֵ ּנָ י ִמּמֶ י אָֹתּה ְוַגם ָנַתתִּ ּוֵבַרְכתִּ
ה ִיְהיוּ  ּנָ ים ִממֶּ יָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים ַמְלֵכי ַעּמִ ִעים ׁשָ  יזיזיזיז. ּוֵבַרְכתִּ ׁשְ ָרה ֲהַבת תִּ ֵלד ְוִאם ׂשָ ָנה ִיּוָ ֶבן ֵמָאה ׁשָ ִלּבֹו ַהּלְ ְצָחק ַוּיֹאֶמר ּבְ ָניו ַוּיִ ּפֹל ַאְבָרָהם ַעל ּפָ ֵלדַוּיִ . ָנה תֵּ

ָמֵעאל ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ  יחיחיחיח ָך יֶֹלֶדת ְלךָ  יטיטיטיט. ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים לּו ִיׁשְ תְּ ָרה ִאׁשְ ִריִתי ִאּתֹו ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים ֲאָבל ׂשָ מֹו ִיְצָחק ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ ן ְוָקָראָת ֶאת ׁשְ  ּבֵ
יךָ  ככככ. ִלְבִרית עֹוָלם ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו ַמְעתִּ ָמֵעאל ׁשְ יו לְ  ּוְלִיׁשְ יִאם יֹוִליד ּוְנַתתִּ ר ְנׂשִ ֵנים ָעׂשָ ְמאֹד ְמאֹד ׁשְ יִתי אֹתֹו ּבִ י אֹתֹו ְוִהְפֵריִתי אֹתֹו ְוִהְרּבֵ ַרְכתִּ ה ּבֵ דֹולִהּנֵ . גֹוי ּגָ

ָנה ָהַאֶחֶרת כאכאכאכא ָ ׁשּ ה ּבַ ָרה ַלּמֹוֵעד ַהּזֶ ֵלד ְלָך ׂשָ ר תֵּ ִריִתי ָאִקים ֶאת ִיְצָחק ֲאׁשֶ ר ִאּתוֹ  כבכבכבכב. ְוֶאת ּבְ ַעל ֱאלִֹהים ֵמַעל ַאְבָרָהם ַוְיַכל ְלַדּבֵ   .ַוּיַ

  רש"י
. קריאת ם לבתיהםפטרו עבדי

דרור דיובל תלויה בה הלכך 
   חשיבא:

   . מאחת מכולן:אי מכולהו
. איכא למיפרך בכל כדאמרין

הך חדא צד חמור האמור בה 
  לעיל:

. הילכך שאם עבר זמן בטלין
   דחו:

וביום השמיי ימול ואפילו 
. ומילה גופה דדחיא שבת בשבת

אמרין לקמן הלכה למשה 
 מסיי אייתר ליה ביום

   למכשיריה:
. אמרו לאברהם י''ג בריתות

  בפרשת מילה (בראשית יז):
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        קלב, אקלב, אקלב, אקלב, א .9
יֵרי ִמיָלה,  ַמְכׁשִ א ּבְ ַנן ֲעֵליּה ֶאלָּ ִליִגי ַרּבָ אן לֹא ּפְ   ַעד ּכָ

ְבֵרי ַהּכֹ -ֲאָבל ִמיָלה ּגּוָפּה  ת, ְמנָ ּדִ ּבָ   ַלן? ל ּדֹוָחה ׁשַ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
   .ֲהָלָכה

  
י ִיְצָחקְוֵכן ָאַמר     :ַרּבִ

   .ֲהָלָכה
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ת? " ּבָ ַ ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ִיין ְלִפיּקּוַח ֶנֶפׁש ׁשֶ   ִמּנַ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל ָאָדם  ,יָלהַמה ִמ  ִהיא ַאַחת ֵמֵאיָבָריו ׁשֶ ת -ׁשֶ ּבָ ַ    ,ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ת -ַקל ָוחֹוֶמר ְלִפיּקּוַח ֶנֶפׁש  ּבָ ַ ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ   . "ׁשֶ
ֲעָתְך     !ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה ִמי ָאֵתי? ',ֲהָלָכה'ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

   :ְוָהַתְנָיא
י ֶאְלָעָזרָאַמר לֹו "   : 548ַרּבִ

א ֲעִקיָבא עֹוָרה ְמַטּמֵ ׂשְ   ֲהָלָכה,  - , ֶעֶצם ּכִ
ם ּוְרִביִעית    ַקל ָוחֹוֶמר,  - ּדָ

ִנין ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה    !"ְוֵאין ּדָ
  

א י ֶאְלָעָזרָאַמר  ,ֶאלָּ   : ַרּבִ
  . (שמות לא, יג) 550"אֹות", (בראשית יז, יא) 549"אֹות"ָאְתָיא 

  
ה א ֵמַעּתָ ֶהן  ,ֶאלָּ ְכִתיב ּבָ ין ּדִ ִפילִּ ת!  - שמות יג, טז)( 551"אֹות"ּתְ ּבָ   ִליְדֵחי ׁשַ

  
א    ,ֶאלָּ

ִרית"ָיא ָאְת  ִרית" בראשית יז, יא)( "ּבְ   . שמות לא, טז)( 552"ּבְ
  

יּה  ְכִתיב ּבֵ דֹול, ּדִ ִרית"ּגָ ת!  - )דבראשית יז, י( 553"ּבְ ּבָ   ִליְדֵחי ׁשַ
  

א   . (בראשית יז, ז) 554רֹות""ּדֹ  שמות לא, טז)( רֹות""ּדֹ ָאְתָיא  ,ֶאלָּ
  

יּה  ,ִציִצית ְכִתיב ּבֵ תִליְדֵחי ׁשַ  - "ּדֹורֹות"ּדִ   !ּבָ
  

א ר ִיְצָחקָאַמר  ,ֶאלָּ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִנין  ִרית" ,"אֹות"ּדָ ִרית" ,"אֹות"ֵמ  "דֹורֹות"וְ  ,"ּבְ    ."דֹורֹות"וְ  "ּבְ

ֶהן ְכִתיב ּבָ ַחד ַחד הּוא ּדִ    .ְלַאּפּוֵקי ָהָנְך ּדְ
  
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  , (ויקרא יב, ג) 555"ּיֹום"בַּ  :ָאַמר ְקָרא
ּיֹום" ׁשַ  - "ּבַ ת. ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ
  

                                                             

ן ֲעַזְרָיה( :וילאגירסת  548   רבי אליעזר ויש הגורסים )ּבֶ
יִני ּוֵביֵניֶכם 549 ִרית ּבֵ ר ָעְרַלְתֶכם ְוָהָיה ְלאֹות ּבְ ׂשַ ם ֵאת ּבְ   ּוְנַמְלתֶּ
יִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיכֶ  550 י אֹות ִהוא ּבֵ מֹרּו כִּ ׁשְ תַֹתי תִּ ּבְ ָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ׁשַ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ּדַ ֶכם 'הי ֲאִני ם ָלַדַעת כִּ ְוַאתָּ ׁשְ   ְמַקּדִ
חֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו  551 י ּבְ ין ֵעיֶניָך ּכִ ְצָרִים 'הְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ּבֵ   ִמּמִ
ִרית עֹוָלם 552 ת ְלדֹרָֹתם ּבְ ּבָ ַ ת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהׁשּ ּבָ ַ ָרֵאל ֶאת ַהׁשּ ְמרּו ְבֵני ִיׂשְ   ְוׁשָ
ִריִתי ֵהַפר 553 יָה ֶאת ּבְ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ   ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ
יִני ּוֵביֶנָך ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם ִלְבִרית עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים ּוְלזַ  554 ִריִתי ּבֵ   ְרֲעָך ַאֲחֶריךָ ַוֲהִקמִֹתי ֶאת ּבְ
ר ָעְרָלתוֹ  555 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  רש"י
   . במסכת זיר:והא תיא

. עקיבא עצם כשעורה הלכה
שהיה ר''ע דן ק''ו מיין 
לרביעית דם המת שהזיר מגלח 
על אהלה ק''ו מה עצם כשעורה 
שאיו מטמא באהל זיר מגלח 
על מגעו ומשאו רביעית דם 

תיב ועל כל שמטמאה באהל דכ
פש מת לא יבא איו דין 
שהזיר מגלח עליה ואמר ליה 
רבי אלעזר עקיבא עצם כשעורה 
הלכה למשה מסיי שיהא זיר 
מגלח עליה ורביעית דם אתה 
בא ללמוד ממה בק''ו ואין דין 
קל וחומר מהלכה דלא יתה 
תורה שבעל פה לידרש בי''ג 

   מדות:
. בשבת כתיב אתיא אות אות

א) כי אות היא ובמילה (שמות ל
כתיב (בראשית יז) והיה לאות 
ברית מה להלן שבת אף כאן 

   שבת:
. אי הך ג''ש דאות אלא מעתה

האמורה בשבת אמרה בסיי 
לידרש שתיבה זו לדרשה 
אמרה ליגמר מיה מי 

   לתפילין:
. ההוא אלא אתיא ברית ברית

דאות אות לא אמרה בסיי 
ואין אדם דן גזרה שוה מעצמו 
אלא הך דברית ברית אמרה 
בסיי ובשבת כתיב ברית (שמות 

   לא) לדורותם ברית עולם:
. בן שלש עשרה דהוי מילה גדול

   שלא בזמה:
. וערל זכר דכתיב ביה ברית

אשר לא ימול וגו' את בריתי 
הפר (בראשית יז) והאי קרא 
בגדול כתיב מדמחייב ליה כרת 
שאם לא מלו אביו חייב למול 

דחי שבת ואן את עצמו ולי
אמרין לקמן דאפילו יום טוב 

   איה דוחה אלא בזמה:
. בשבת כתיב דורות דורות

לדורותם ברית עולם ובמילת 
קטן כתיב (שם) ובן שמת ימים 

   ימול לכם כל זכר לדורותיכם:
. מדלא כתיב ביום ואפילו בשבת

בשמיי ימול ולר' אליעזר 
דאפקיה למכשירין מילה עצמה 

קוח פש לא הלכה היא ופי
אתיא ליה בק''ו ממילה אלא 
מקראי פקא ליה כדאמרין 

  בפרק בתרא דיומא:
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י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ה א ֵמַעּתָ ֵרי כַּ  ,ֶאלָּ הוּ ְמחּוּסְ ְכִתיב ּבְ ָרה ּדִ ּיֹום" :ּפָ ת?!  - (ויקרא יד, י) 556"ּבַ ּבָ ָדחּו ׁשַ   ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
ֵעי ֵליּה  ַההּוא ְיָלה. : ִמיּבָ לַּ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ

  
ֵעי ֵליּה ַהאי ַנִמי ִמ  ְיָלה!  :יּבָ לַּ ּיֹום ְולֹא ּבַ   ּבַ

  
מִֹמ  ,ַההּוא ן ׁשְ   .  (בראשית יז, יב) 557"ַנת ָיִמים"ּבֶ

   
יֹום ַצוֹּ ִמ  ,ַהאי ַנִמי   ָנְפָקא!  לח)-(ויקרא ז, לז 558"תוֹ "ּבְ

  
ָנְפָקא ִמ  ב ּדְ יֹום ַצּותֹו"ַאף ַעל ּגַ   , ִאְצְטִריָכא. "ּבְ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ַדּלּותַחס ַרֲחָמָנא הֹוִאיל וְ  :ָסְלָקא ּדַ ְיָלה ַנִמי ֵליֵתי - ֲעֵליּה, ְלַאּתּוֵיי ּבְ לַּ    ,ּבַ
ָמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  : ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
ה א ֵמַעּתָ   ,ֶאלָּ

ֶהן ר ּבָ ׁשֵ   ?! ְיֵהא ָזר ּכָ
ֶהן ר ּבָ ׁשֵ   ! ?ִויֵהא אֹוֵנן ּכָ

  
  ָהא ֲאַהְדֵריּה ְקָרא. 

  
  

ר ַיֲעקֹ    ָאַמר:  בַרב ַאָחא ּבַ
ִמיִני" :ַמר ְקָראָא    , (ויקרא יב, ג)  559"ׁשְ

ִמיִני" ׁשַ  - "ׁשְ ת. ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ
  

ִמיִני"ַהאי  ִביִעי - "ׁשְ ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ׁשְ    !ִמיּבָ
  

ִביִעי מַֹנת ָיִמיםִמ  ,ׁשְ ן ׁשְ   ָנְפָקא.  (בראשית יז, יב) 560""ּבֶ
  

י ּתֵ ֵעי ֵליּה  ,ְוַאּכַ ִביִעי,  - ַחד   :ִמיּבָ   ְלַמעּוֵטי ׁשְ
יִעי.  -ַחד וְ  ׁשִ   ְלַמעּוֵטי תְּ

ִאי ֵמַחד, ֲהָוה ָאִמיָנא ִביִעי  :ּדְ ִמיִני ְוֵאיָלךְ  ,לֹא ְמָטא ִזְמֵניּה ּדְ הּוא  -ׁשְ   ִזְמֵניּה הּוא!  - ֲאָבל ִמׁשְ
  

א ְמַחְווָרָתא  י יֹוָחָנן.  ּדְ ּכִ ֶאלָּ   ַרּבִ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י יֹוָחָנןּדְ ּתַ ר ַיֲעקֹ ְד וּ  ,ַרּבִ ַרב ַאָחא ּבַ    :בלֹא ּכְ
ִמיִני ִיּמֹול"" ׁשַ  - (ויקרא יב, ג)  "ׁשְ ת. ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ

ים    ?(שמות לא, יד) 561ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת"" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
יָלה.  ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

א ֲאִפיּלּו ִמיָלה ים ,אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ ִמיִני ִיּמֹול" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ תחּוץ ִמ  ?"ׁשְ ּבָ ַ    !ׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּיֹום"תַּ ׁשַ  - "ּבַ תֲאִפיּלּו ּבְ   . "ּבָ

                                                             
רִֹנים סֹ  556 ה ֶעׂשְ לֹׁשָ ִמיָמה ּוׁשְ ָנָתּה תְּ ת ׁשְ ה ַאַחת ּבַ ִמיִמם ְוַכְבׂשָ ים תְּ ֵני ְכָבׂשִ ח ׁשְ ִמיִני ִיּקַ ְ ֶמןּוַבּיֹום ַהׁשּ ֶמן ְולֹג ֶאָחד ׁשָ ֶ לּוָלה ַבׁשּ   ֶלת ִמְנָחה ּבְ
ם 557 תֹוֲכֶכם לֹא יֹאַכל ּדָ ר ּבְ ר ַהּגָ ם ְוַהּגֵ ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמּכֶ ָרֵאל ּכָ י ִלְבֵני ִיׂשְ ן ָאַמְרתִּ   ַעל ּכֵ
נְ  לזלזלזלז 558 ָלִמיםזֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלּמִ ְ ּלּוִאים ּוְלֶזַבח ַהׁשּ ם ְוַלּמִ את ְוָלָאׁשָ ה  חחחחלללל .ָחה ְוַלַחּטָ ר ִצּוָ תֹו ֶא  'הֲאׁשֶ יֹום ַצּוֹ ַהר ִסיָני ּבְ ה ּבְ ָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ֶאת מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ת ּבְ

ֵניֶהם לַ  ר ִסיָני 'הָקְרּבְ ִמְדּבַ   ּבְ
ר ָעְרָלתוֹ  559 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ְרֲעָך הּוֶבן ׁשְ  560 ר לֹא ִמּזַ ן ֵנָכר ֲאׁשֶ ֶסף ִמּכֹל ּבֶ ִית ּוִמְקַנת ּכֶ ל ָזָכר ְלדֹרֵֹתיֶכם ְיִליד ּבָ  ּואמַֹנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ
ה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ  561 ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ּכִ ת ּכִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרתֶּ יָה ּוׁשְ ֶרב ַעּמֶ  ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ

  רש"י
. כל טמאין מחוסרי כפרה

שהוצרכו לקרבן זב וזבה יולדת 
ומצורע אמר בהן וביום 

   השמיי:
. את בי ישראל ביום צותו

להקריב את קרביהם (ויקרא ז) 
   ביום ולא בלילה:

. משום דהוכשר אלא מעתה
הביא בדלות מכשירין בה שאר ל

   פסולין:
. און עד יהא זר ואון כשר בהן

שלא קבר מתו פסול לעבודה 
דכתיב (שם כא) בכהן גדול 
לאביו ולאמו לא יטמא ומן 
המקדש לא יצא ולא יחלל והכי 
משמע אף ביום שמתו אביו 
ואמו איו צריך לצאת מן 
המקדש אלא מקריב און ולא 

מחוללת יחלל ועבודתו לא תהא 
   בכך הא אחר שלא יצא חילל:

. לפסול בהן הא אהדריה קרא
לילה דכתיב בהו וביום 
כדאמרין וכיון דלעין לילה 
תורת כל הקרבות עליהן לעין 

   זר ואון מי תורת קרבן עליהן:
. כל שהוא שמיי ואפילו שמיי

   בשבת וביום למעוטי לילה:
. דיליף תיא כוותיה דר' יוחן

   מוביום:
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        בבבב- - - - קלב, אקלב, אקלב, אקלב, א .10
ִמיִני ִיּמֹול""[ ׁשַ  -  (ויקרא יב, ג) 562"ׁשְ ת. ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ

ים    ?(שמות לא, יד) 563ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת"" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ
יָלה.  ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ

א ֲאִפיּלּו ִמיָלהאֹו ֵאינֹו  ים ,ֶאּלָ ִמיִני ִיּמֹול" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ת ?"ׁשְ ּבָ ַ    !חּוץ ִמׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר:  ּיֹום"תַּ ׁשַ  - "ּבַ תֲאִפיּלּו ּבְ   .]"ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א ּנָ ָרא    ,ַהאי ּתַ    ?אי ָקא ִניָחא ֵליּה ַמ  - ֵמִעיּקָ
ָיא ֵליּה?  -ּוְלַבּסֹוף    ַמאי ָקא ַקׁשְ

  
   :רָהִכי ָקָאַמ 

ִמיִני ִיּמֹול" ׁשַ  - "ׁשְ ת. ֲאִפיּלּו ּבְ   ּבָ
ים    ?"ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ

יָלה,  ָאר ְמָלאכֹות חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ
ְחָיא –ֲאָבל ִמיָלה     .ּדָ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ַקל ָוחֹוֶמר הּוא: ּוַמה ָצ    קלב,ב ת ַוֲעבֹוָדה דּ ^ַרַעת ׁשֶ ּבָ ַ    ,ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה  - ֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ֵני ָהֲעבֹוָדה ְדֵחית ִמּפְ ּנִ ת ׁשֶ ּבָ ֵהא ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה  -  ׁשַ ּתְ    !?ֵאינֹו ִדין ׁשֶ
  

ָקָאַמר "אֹו ֵאינֹו"ּוַמאי     ?ּדְ
  

אי    ָצַרַעת ֲחמּוָרה? ּדְ ֲהַדר ָאַמר: ּוִמּמַ
ן ֵיׁש  ּכֵ ת ֲחמּוָרה, ׁשֶ ּבָ יְלָמא ׁשַ ה. ּדִ ין ְוַאְזָהרֹות ַהְרּבֵ ּה עֹוָנׁשִ   ּבָ

ֲחִמיָרא ָצַרַעת ִהיא, 564ִאי ַנִמי ּום ּדַ אי ִמׁשּ   : ּוִמּמַ
ָלא ֲחִזי.  ְבָרא הּוא ּדְ ּום ּגַ יְלָמא ִמׁשּ   ּדִ

ים  ִמיִני ִיּמֹול"ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ת ?(ויקרא יב, ג) "ׁשְ ּבָ ַ    !חּוץ ִמׁשּ
ְלמּוד לֹוַמר ּיֹום" :ּתַ ׁשַ יּלּו ֲאִפ  -  "ּבַ ת.  ּבְ   ּבָ

   
  

                                                             
ר ָעְרָלתוֹ  562 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ  563 ל ָהעֹׂשֶ י ּכָ י קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחְלֶליָה מֹות יּוָמת ּכִ ת ּכִ ּבָ ַ ם ֶאת ַהׁשּ ַמְרתֶּ יָה ּוׁשְ ֶרב ַעּמֶ  ֶפׁש ַהִהוא ִמּקֶ

  )ִאי ַנִמי( :וילאהגירסאות. גירסת חלק  564

  רש"י
. מעיקרא מאי יחא ליה

לאוקמי שמיי דווקא ואפילו 
בשבת ודחי מחלליה מות יומת 
אצל שאר מלאכות מאיזה טעם 

   ראה לו כן:
. כשהיפך דבריו ואמר ולבסוף

או איו אלא אפי' מילה בכלל 
מחלליה מות יומת דהוא דוקא 
ודחי שמיי ימול אצל שאר 

   ימים:
. בטעמא מאי קשיא ליה

   הראשון:
. שבת בק''ו אבל מילה דחיא

ותיגמר מייה למידחי מחלליה 
מות יומת אצל שאר מלאכות 
ולמימר שמיי דווקא קאמר 

   ואפי' ביום שבת:
. ומה צרעת שדוחה את העבודה

אזהרה שהזהירה תורה על 
הצרעת שלא לקוץ בהרתו 
כדתיא (מכות דף כב.) השמר 
בגע הצרעת אזהרה בקוצץ 

ירה בהרתו הכתוב מדבר והחמ
תורה באזהרה זו לדחות 
העבודה כדקיימא לן בפסחים 
(דף סז.) דטומאת מת דחית 
בקרבן צבור ולא זבין ומצורעי' 
ובטלים לעשות פסח ולא 
אמרין יקוצו בהרתן ויאכלו 
פסחים או הכהן יקוץ בהרתו 
ויעבוד אם הכהים טמאין 

  בצרעת והקהל טהורין:
. חמורה היא שדוחה ועבודה

מוספין וקרבות שבת בתמידין ו
   צבור שזמם קבוע:
. את הצרעת מילה דוחה אותה

כדתיא לקמן ימול בשר ערלתו 
   אפילו במקום בהרת יקוץ:

. דמשמע ומה או איו דקאמר
או איו כן כמו שאמרו אלא 
אפי' מילה מי בכלל מחלליה 
מאי קשיא ליה דקא הדר ביה: 
הדר אמר תא לפשיה ממאי 

מא דצרעת חמורה משבת דתי
   ק''ו:

. דהאי דילמא שבת חמורה כו'
דצרעת דוחה עבודה ממאי 
דמשום חומרא דצרעת היא 
דילמא הא דלא אמרין ליה 
יקוץ משום דגברא דלא חזי הוא 
כדלקמן דאי מי קייץ מחוסר 
טבילה והערב שמש והיום לא 
יעבוד וטבול יום דמצורע 
כמצורע הילכך מחלליה מות 
יומת אפילו במילה ועל כרחך 
שמיי ימול תדחה אצל שאר 

  ימים:
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א    ––––קלב, ב קלב, ב קלב, ב קלב, ב  .11
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ּלֹ -ִמיָלה " ין ׁשֶ ּה ּבֵ ְזַמּנָ ין ּבִ ַרַעת, ּבֵ ּה. ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ ְזַמּנָ   א ּבִ
ּה  ְזַמּנָ א ּבִ ְלַבד יֹום טֹוב ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאּלָ   . "ּבִ

  
י?    ְמָנָהֵני ִמילֵּ

  
ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

ר ָעְרָלתוֹ " ׂשַ ֶהֶרת, ָיקֹוץ.  - ""ִיּמֹול ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
ים ַרַעת :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ    ?(דברים כד, ח) 565""ִהׁשּ

יָלה.  ָאר ְמקֹומֹות, חּוץ ִמּמִ ׁשְ   ּבִ
א ֲאִפיּלּו ִמיָלה    ?אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ים ר ָעְרָלתֹו" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׂשַ    ?"ִיּמֹול ּבְ
זְ  ֶהֶרתּבִ ּה ּבַ ֵאין ּבָ   ,ַמן ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ר" :תַּ ׂשַ ֶהֶרת - "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   . "ְוַאף ַעל ּפִ
  

  : 566ָרָבאָאַמר 
א ּנָ ָרא   ,ַהאי ּתַ    ?ַמאי ִניָחא ֵליּה  - ֵמִעיּקָ

ָיא ֵליּה  -ּוְלַבּסֹוף     ?ַמאי ַקׁשְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ר ָעְרָלתֹו" ׂשַ ֶהֶרת. ְוַאף ַעל ּפִ  - "ִיּמֹול ּבְ ׁש ּבַ ּיֵ   י ׁשֶ

ים ַרַעת" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ    ?"ִהׁשּ
יָלהּבִ  ָאר ְמקֹומֹות חּוץ ִמּמִ    ,ׁשְ

ַרַעת.  -ֲאָבל ִמיָלה    ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ָאְתָיא ִמַקל ָוחֹוֶמר   :ּדְ
ת ֲחמּוָרהּוַמה ׁשַ    ִמיָלה ּדֹוָחה אֹוָתּה,  - ּבָ
ןלֹ -ָצַרַעת  ּכֵ ל ׁשֶ    ?!א ּכָ

  

ָקָאַמר "אֹו ֵאינֹו"ּוַמאי     ?ּדְ
  

  ֲהַדר ָקָאַמר: 
אי  ת ֲחִמיָראּדְ ִמּמַ ּבָ יְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָרא ?ׁשַ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה ,ּדִ ּכֵ ת!  ,ׁשֶ ּבָ ַ   ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

ְלמּוד לֹוַמר ר" :ּתַ ׂשַ ֶה  - "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   . ֶרתְוַאף ַעל ּפִ
  
  

ָנא ַאֲחִריָנא ְ    :ִליׁשּ
  

ַרַעת.  -ִמיָלה    ּדֹוָחה ֶאת ַהּצָ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ה.  ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ   ּדְ
  

ָקָאַמר "אֹו ֵאינֹו"ּוַמאי     ?ּדְ
  ֲהַדר ָקָאַמר: 

ה  ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי ֶאת לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ ָאְמִריַנן ּדְ ֵרי -ֵאיַמר ּדְ ה ּגְ ֲעׂשֶ   ָדא, לֹא ּתַ
ה הּוא,  -ַהאי  ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ   ֲעׂשֵ

ים ר ָעְרָלתֹו" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׂשַ    ?"ִיּמֹול ּבְ
ֵאין  ְזַמן ׁשֶ ֶהֶרת,  ּה ּבָ ּבִ   ּבַ

ְלמּוד לֹוַמר ר" :ּתַ ׂשַ ֶהֶרת.  - "ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
  

יַנח  דֹול'ּתֵ הוּ 'ּגָ ְכִתיב ּבְ ר" :, ּדִ ׂשַ    ,, יד)(בראשית יז 567"ּבְ
                                                             

ר יֹורּו  565 כֹל ֲאׁשֶ מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ּכְ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ ְמרּו ַלֲעׂשֹותִהׁשּ ׁשְ יִתם תִּ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ם ּכַ  ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ
 תוד"ה הדר גורס רבה. 566

  רש"י
. כגון קטן חולה בין שלא בזמה

   והמתיו לו עד שיבריא:
   . ריבויא הוא ולדרשה:בשר

ה''ג ל''א מאי טעמא אתי עשה 
. מ''ט מילה ודחי לא תעשה

דוחה צרעת דאתי עשה דימול 
ודחי לא תעשה דהשמר לך 
דהכי קי''ל בפ''ק דיבמות (דף 

   לא תעשה: ג:) דאתי עשה ודחי
. האי עשה ולא תעשה הוא

השמר לא תעשה הוא ולעשות 
ככל אשר יורו (דברים כד) הייו 

   עשה:
. בר עושין דכתיב תיח גדול

ביה בשר וערל זכר אשר לא 
ימול את בשר ערלתו (בראשית 
יז) והאי בבר עושין משתעי 
מדמחייב ליה כרת וקטן מי 
בזמה ביום השמיי כתיב ביה 

ר וביום השמיי ימול בשר בש
   ערלתו:
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יּה  ,'ָקָטן' ִתיב ּבֵ ר" :ַנִמי ּכְ ׂשַ   ,)ויקרא יב, ג( 568"ּבְ
ינֹוִני'   ָלן? ְמנָ  - 'ּבֵ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יַנָיא.   ָאְתָיא ִמּבֵ
  
דֹול'ִמ  ֵרת,  - ָלא ָאְתָיא 'ּגָ ן ָענּוׁש ּכָ ּכֵ   ׁשֶ
ָטן'ִמ  ּה,  -ָלא ָאְתָיא  'ּקָ ְזַמּנָ ן ִמיָלה ּבִ ּכֵ   ׁשֶ

ֶהן  ּבָ ֶוה ׁשֶ ָ ד ַהׁשּ ן נִ     - ַהּצַ ּכֵ    ,יּמֹוִליןׁשֶ
ַרַעת,    ְודֹוִחין ֶאת ַהּצָ

יּמֹוִלין  ּנִ ל ׁשֶ ַרַעת.  -ַאף ּכָ   ּדֹוִחין ֶאת ַהּצָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ּה ּדֹוָחה ְזַמּנָ    ,לֹא ְצִריָכא ְקָרא - ִמיָלה ּבִ

ל ָוחֹוֶמר ָאְתָיא:    ִמּקַ
ֲחִמיָרא ּוַמה ׁשַ  ת ּדַ    ,ּדֹוָחה –ּבָ
ן -ָצַרַעת  ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ

  
  : ָרָבאלְ  ַרב ָסְפָראיּה ָאַמר לֵ 
אי  ת ֲחִמיָראּדְ ִמּמַ ּבָ    ?ׁשַ

ת!  ּבָ ַ ן ּדֹוָחה ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ַוֲעבֹוָדה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ ּכֵ יְלָמא ָצַרַעת ֲחִמיָרא, ׁשֶ   ּדִ
  

ָלא ֲחִזי.  - ָהָתם ַגְבָרא הּוא ּדְ ּום ּדְ א ִמׁשּ ֲחִמיָרא ָצַרַעת, ֶאלָּ ּום ּדַ   ָלאו ִמׁשּ
  

אי ַהְרּתֹו ְוַיֲעבֹוד! ְויָ  ?ַאּמַ   קֹוץ ּבַ
  

ר ְטִביָלה הּוא   .ְמחּוּסַ
  

יַנח ְנָגִעים ְטֵמִאים,    ּתֵ
א ְלֵמיַמר -  ְנָגִעים ְטהֹוִרים    ?!ַמאי ִאיּכָ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ

ה ֲעׂשֶ ה ְוָדֵחי לֹא ּתַ ָאֵתי ֲעׂשֵ    ?ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ
ָצַרַעת,  גֹון ִמיָלה ּבְ   ּכְ

  ית ְוִכְלַאִים, ִציִצ  ,ִאי ַנִמי
ר ָלאו ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ ה,  ,ּדִ   ָקא מֹוִקים ֲעׂשֵ

ר ְלָלאו - ָהָכא ִמְתַעּקֵ ָנא ּדְ ִעיּדָ ה.   ,ּבְ   ָלא ָקא מֹוִקים ֲעׂשֵ
   

ֵאי ִהיא, ^ -ָרָבא ְוַרב ָסְפָרא ּדְ ָהא וְ    קלג,א ּנָ   ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ר"" ׂשַ ם ּבַ  - )ויקרא יב, ג( "ּבְ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ִיּמֹול,  -  ֶהֶרתְוַאף ַעל ּפִ
ְבֵרי  י יֹּדִ הַרּבִ ּיָ   . אׁשִ

י יֹוָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ת ֲחמּוָרה   ,ֵאינֹו ָצִריךְ  ּבָ   ּדֹוָחה,  - ׁשַ

ן -ָצַרַעת  ּכֵ ל ׁשֶ   .  "!?לֹא ּכָ
   

                                                                                                                                                                                                     
ִריִתי ֵהַפר 567 יָה ֶאת ּבְ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ   ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ

ר ָעְרָלתוֹ  568 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  רש"י
. כגון שלא בזמה ולאו בר ביוי

עושין ואביו מצווה עליו פקא 
לן מהמול לכם כל זכר (קדושין 

   דף כט.):
. הצד השוה שבהן אתיא מבייא

שימולו ודוחין את הצרעת אף 
אי אביא ביוי שימול וידחה 

   הצרעת:
. וכי אתיא לא צריכא קרא כו'

   בזמה של ביוי: קרא לשלא
. קס''ד מפי דגברא לא חזי

שהוא טמא והייו דפריך ויקוץ 
   ויטהר ויעבוד:
. ולא חזי לעבודה מחוסר טבילה

בהאי יומא ומשום למחר 
   דליתא לעבודה קמן לא מדחי:

. כגון בהק ופרחה געים טהורין
בכוליה ובכולהו איתרבו 
לאיסור קציצה בסיפרי אין לי 

אה עד שלא אלא משזקק לטומ
זקק לטומאה מיין ת''ל ככל 

   אשר יורו:
. הא דאמרין אלא אמר רב אשי

שבת חמירא מצרעת אע''ג 
דדחייה צרעת לעבודה לאו 
חומרא דידה הוא אלא הייו 
טעמא כי אמרין אתי עשה ודחי 
לא תעשה כגון מילה בצרעת 
דבשעת קציצה דמיעקר לאו 
מקיים עשה וכן ציצית דכלאים 

ה מיעקר לאו בשעת לביש
ומקיים עשה אבל צרעת 
הקצצת משום עבודה בעידא 
דמיעקר לאו דקציצה אכתי לא 
מקיים עשה דעבודה הילכך 
מידחיא עבודה ממילא ולאו 

  חומרא דצרעת הוא:
. דאיכא דפקא ליה תאי היא

מילה בזמה מק''ו כרבא וכי 
אתא קרא לשלא בזמה ואיכא 
דלא פקא ליה בק''ו ואיצטריך 

ה בזמה כרב ספרא ושלא למיל
  בזמה אתיא מבייא:
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  ָאַמר ָמר: 

ר"" ׂשַ ֶהֶרת - )ויקרא יב, ג( 569"ּבְ ם ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ י ׁשֶ   ִיּמֹול,  - ַאף ַעל ּפִ

ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יאׁשִ   . "ַרּבִ
  
ה ִלי ְקָראָה     ?א ָלּמָ

ין הּוא ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   ,ּדָ
ין  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ר!  -ְוּדָ   מּוּתָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ְיהּוָדה א ְלַרּבִ    ,לֹא ִנְצְרָכא ֶאלָּ
ין ּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   ָאסּור.  -ָאַמר: ּדָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
יָמא ְמעֹון :ֲאִפיּלּו ּתֵ י ׁשִ    ,ַרּבִ

ְמעֹון ּבִ  י ׁשִ יּה ְולֹא ָימּותְפ 'מֹוֶדה ַרּבִ   . 'ִסיק ֵריׁשֵ
  

ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא?    !ְוַאּבַ
ֵייְוָהא  ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ְמעֹון ּבִ  י ׁשִ יּה ְולֹא ָימּותְפ 'מֹוֶדה ַרּבִ   ! 'ִסיק ֵריׁשֵ
  

ַתר  ְמָעּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ּדְ ּבָ    .ׁשָ
  
  

ַמְתֵני ְלָהא  א ּדְ ֵיי ְוָרָבא ַאָהא:ּדְ ִאיּכָ   ַאּבַ
מֹר ְמֹאד ְוַלֲעׂשֹות" ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ ֶמר ּבְ ָ   ,(דברים כד, ח) 570""ִהׁשּ
ה,  - "ַלֲעׂשֹות" ה עֹוׂשֶ   ִאי ַאתָּ

י ַרְגלֹו, ּוְב  ּבֵ ַעל ּגַ ִסיב ׁשֶ ה ּבְ ה ַאתָּ ֵתיפוֹ ֲאָבל עֹוׂשֶ י ּכְ ּבֵ ַעל ּגַ   ,מֹוט ׁשֶ
  . "ָעְבָרה -ְבָרה ְוִאם ָע 

  
ה ִלי ְקָרא    ?ְוָהא ָלּמָ

ין הּוא,  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ין  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ר!  -ְוָדָבר ׁשֶ   מּוּתָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ְיהּוָדה,  א ְלַרּבִ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאלָּ
ין ּדְ  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ   ָאסּור.  -ָאַמר: ּדָ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

יָמ  ְמעֹון,  :אֲאִפיּלּו ּתֵ י ׁשִ   ַרּבִ
ְמעֹון ּבִ  י ׁשִ יּה ְולֹא ָימּותְפ 'ּומֹוֶדה ַרּבִ   '.ִסיק ֵריׁשֵ

  
ֵיי, ֵלית ֵליּה ַהאי ְסָבָרא    !?ְוַאּבַ

ֵייְוָהא  ְרַווְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
ְמעֹון ּבִ  י ׁשִ יּה ְולֹא ָימּותְפ 'מֹוֶדה ַרּבִ   ! 'ִסיק ֵריׁשֵ

  
ְמֵעי ׁשַ    .ּה ֵמָרָבא ְסָבָרּה ְלָבַתר ּדְ

  
א  יּבָ ֵיי ַאלִּ ְמעֹון, ַהאי ּדְ ְוַאּבַ י ׁשִ ר"ַרּבִ ׂשַ   ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  - )ויקרא יב, ג( "ּבְ

                                                             

ר ָעְרָלתוֹ  569 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ֶמ  570 ָ ׁשְ ִהׁשּ יִתם תִּ ר ִצּוִ ֲאׁשֶ ם ּכַ ר יֹורּו ֶאְתֶכם ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ כֹל ֲאׁשֶ מֹר ְמאֹד ְוַלֲעׂשֹות ּכְ ַרַעת ִלׁשְ ֶנַגע ַהּצָ  ְמרּו ַלֲעׂשֹותר ּבְ

  רש"י
. רבי יאשיה לרבי יהודה

דמצריך קרא להכי כרבי יהודה 
   סבירא ליה:

. מודה ר' שמעון בפסיק כו'
הילכך אי לא רבי קרא לא 

   עבדי:
. תן בה דעתיה וקבל סברה
   ממו:

ה''ג לעשות עושה אתה בסיב 
שעל רגלו ובמוט שעל גבי 

ריך להזהר . ואיו צכתיפו
מלדחות סיב שקושר מעלו 
ברגלו ומלישא משאוי על 

   כתיפו:
. הבהרת בכך עברה ואם עברה

ואיו חושש לה להכי כתיב 
לעשות שמותר לעשות 

   מלאכתו:
. ואביי אליבא דר' שמעון

מעיקרא מקמי דסברה האי 
  בשר מאי עביד ליה:
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  : ַרב ַעְמָרםָאַמר 

אֹוֵמר ין.  :ּבְ ּוֵ ַהְרּתֹו הּוא ִמְתּכַ   ָלקֹוץ ּבַ
  

יַנח  דֹול'ּתִ    ',ּגָ
א ְלֵמיַמר - 'ָקָטן'   ?ַמאי ִאיּכָ

  
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

א ןּבְ ֶהֶרת  :ֹוֵמר ֲאִבי ַהּבֵ ין. ּדִ ָלקֹוץ ּבַ ּוֵ   ְבנֹו הּוא ָקא ִמְתּכַ
  

א ַאֵחר   ִליֲעִביד ַאֵחר!  - ְוִאי ִאיּכָ
ן ָלִקיׁש ָאַמר ּדְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ה ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ ה מֹוֵצא ֲעׂשֵ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ    ,ּכָ
ֵניֶהםִאם ַא  ים ׁשְ ה ָיכֹול ְלַקּיֵ   מּוָטב,  - תָּ

ה!  - ָלאו  ְוִאם ֲעׂשֶ ה ְוִיְדֶחה לֹא ּתַ   ָיבֹא ֲעׂשֵ
  

א ַאֵחר.   ֵליּכָ   ּדְ
  

  רש"י
. גדול שהוא בר באומר לקוץ

 עושין ואומר למוהל לקוץ
   בהרתו בכווה ליטהר:

. דלא ידע לכווי מאי איכא קטן
למימר ועל כרחיך בתרוייהו 
כתיב בשר כדאמרי' לעיל ובשר 
דכתיב גבי קטן ביום השמיי 

   ל''ל:
. דמתכוין באומר אבי הבן לקוץ

לטהרו והוא מוזהר דלא ליעבד 
   בידים ובמתכוין:
. שאיו חושש ואי איכא אחר

ו אב לטהרו ליעבד אחר ולא ליק
להתם ואע''ג דרבייה קרא שהרי 
אתה יכול לקיים עשה בלא 
עקירת לאו לר' שמעון דהא 
אחר לא מיכוין ולא עבר ואמר 
ריש לקיש כו' ורבויא למאי 

  אתא:
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   :ָאַמר ָמר

ּה " ְזַמּנָ א ּבִ ְלַבד יֹום טֹוב ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאּלָ   . "ּבִ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

הָאַמר    , ִחְזִקּיָ
ֵבי  ָנא ּדְ הְוֵכן ּתָ    :ִחְזִקּיָ

  , (שמות יב, י) 571"ּנּו ַעד ּבֶֹקר"לא תֹוִתירּו ִמּמֶ  :ָאַמר ְקָרא"
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ   , "ַעד ּבֶֹקר" :ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר    ?"ַעד ּבֶֹקר" :ַמה תַּ
ֵריָפתוֹ  ִני ִלׂשְ ן לֹו ּבֶֹקר ׁשֵ תּוב ִליתֵּ א ַהּכָ   ."ּבָ

  
ֵיי    :ָאַמר ַאּבַ

ּתוֹ ָאַמר ְקָרא:  ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ   , (במדבר כח, י) 572""עַֹלת ׁשַ
ׁשַ ולֹא עֹולַ  תת חֹול ּבְ    ,ּבָ

יֹום טֹוב.    ְולֹא עֹוַלת חֹול ּבְ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ה ָלֶכם"" :ָאַמר ְקָרא   , (שמות יב, טז) 573הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ

יִרין - "הּוא"   ,ְולֹא ַמְכׁשִ
ּלֹ  - "ְלַבּדֹו" ל ָוחֹוֶמרְולֹא ִמיָלה ׁשֶ ָאְתָיא ִמּקַ ּה, ּדְ ְזַמּנָ    .א ּבִ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

תֹון" ּבָ ה הּוא,  -  (ויקרא כג, לט) 574"ׁשַ   ֲעׂשֵ
ה,  - ַוֲהָוה ֵליּה יֹום טֹוב  ֲעׂשֶ ה ְולֹא ּתַ   ֲעׂשֵ

הְוֵא  ה ַוֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ּתַ    .ין ֲעׂשֵ
   

  

                                                             
נּ  571 רֹפוּ ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש תִּ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ  ּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ
ּה  572 ִמיד ְוִנְסּכָ ּתֹו ַעל עַֹלת ַהתָּ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ  עַֹלת ׁשַ
ה ָבֶהם ַאךְ  573 ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְ ה ָלֶכם ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהׁשּ ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ   ֲאׁשֶ
ֶכם ֶאת תְּ  574 ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ חֹּגּו ֶאת ַחג ַאְך ּבַ תֹון 'הבּוַאת ָהָאֶרץ תָּ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ ְבַעת ָיִמים ּבַ   ׁשִ

  רש"י
. שאין תלמוד לומר עד בקר

תייא והותר ממו עד בקר 
דמצי למכתב והותר באש 
תשרפו אלא אשריפה קאי והכי 

ותר ממו בזמן קאמר וה
שאסרתי לך דהייו בקר ראשון 
כשיבא בקר שי שהוא חולו של 
מועד תשרפו אבל בי''ט לא 
אלמא מידי דחול לא עבדין 
בי''ט ופסח קרבן י''ד ביסן הוא 
שהוא חול ומילה שלא בזמה 
מי מידי דחול הוא דבשבת זו 
לא היה זמה: ולא עולת חול 
בי''ט אברי תמיד של עי''ט אין 

''ט ומילה שלא בזמה קרבין בי
   מי כעולת חול בי''ט דמי:

. שתדחה ומה דאתיא בק''ו
צרעת שדוחה עבודה מילה שלא 
בזמה דוחה אותה כדאמרין 
לעיל שבת שדחית מפי עבודה 
איו דין שמילה שלא בזמה 
דוחה אותה להכי איצטריך 

   לבדו:
. דמילה דוחה לא ואין עשה

תעשה ועשה אבל בזמה 
   ום אפילו בשבת:איתרבי מבי
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        קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .14
ָלל ָאַמר " י ֲעִקיָבאּכְ    :ַרּבִ

ת  ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ֶאְפׁשָ ל ְמָלאָכה ׁשֶ תֵאיָנּה דּ  -ּכָ ּבָ ַ    ,ֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ת  ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ת -ׁשֶ ּבָ ַ   ."ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ְווָנא י ַהאי ּגַ ַסח ּכִ י ּפֶ ּבֵ    :ּוְתַנן ַנִמי ּגַ
ָלל ָאַמר " י ֲעִקיָבאּכְ   : ַרּבִ

ל ְמָלאָכה ׁשֶ  ת ּכָ ּבָ ר ָלּה ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ת - ֶאְפׁשָ ּבָ ַ   . ֵאיָנּה ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ
ִחיָטה ת ,ׁשְ ּבָ ר ַלֲעׂשֹוָתּה ֵמֶעֶרב ׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ת - ׁשֶ ּבָ ַ   . (פסחים סו.) "ּדֹוָחה ֶאת ַהׁשּ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 

י ֲעִקיָבא.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  ּוְצִריָכא. 
ִאי י ִמיָלה,  ּדְ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ   ַאׁשְ

ר ַלֲעׂשֹות ֵמֶאְתמֹול ּדְ הּוא : ָהָתם יִרין ֶאְפׁשָ ת -ַמְכׁשִ ּבָ ֵרת ,לֹא ָדחּו ׁשַ א ּכָ ֵליּכָ    ,ּדְ
ַסח ֵרת :ֲאָבל ּפֶ א ּכָ ִאיּכָ ת - ּדְ ּבָ   .ֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ

ַסח י ּפֶ ּבֵ ַמִעיַנן ּגַ ּום  :ְוִאי ַאׁשְ לֹלֹא ִנְכְרתּו ָעֶליָה ּדְ ִמׁשּ ִריתֹות ׁשְ ֵרה ּבְ    ,ׁש ֶעׂשְ
ִריתֹות ּדְ  :ֲאָבל ִמיָלה ֵרה ּבְ לׁש ֶעׂשְ ת -ִנְכְרתּו ָעֶליָה ׁשְ ּבָ   .ֵאיָמא ִליְדחּו ׁשַ

   .ְצִריָכא
  
   

  

  רש"י
. כל מלאכה שאפשר גבי פסח

לה לעשות מע''ש כגון הבאתו 
   מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו:

. למימר בתרוייהו הלכה וצריכא
   כר''ע דמכשירין לא דחו:
. דקטן מילה בזמה ליכא כרת

לאו בר עושין הוא ואבוה לא 
  מיחייב עליה כרת:

  



ִמיָלה" –מסכת שבת פרק י"ט  י ֱאִליֶעֶזר ּדְ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ַרּבִ
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        בבבב- - - - קלג, אקלג, אקלג, אקלג, א .15
ָנה             ִמׁשְ

ין ּכָ  ת:עֹוׂשִ ּבָ ַ ׁשּ    ,מֹוֲהִלין  ל ָצְרֵכי ִמיָלה ּבְ
   ,ּופֹוְרִעין
   ,ּומֹוְצִצין

ָלִנית ִא   :ְונֹוְתִנין ָעֶליָה    יְסּפְ
  ְוַכּמֹון. 

ת  ּבָ ַחק ֵמֶעֶרב ׁשַ יו ְונֹוֵתן.  -ִאם לֹא ׁשָ יּנָ ׁשִ   לֹוֵעס ּבְ
ת  ּבָ ֶמן ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעְצמֹו.  -ִאם לֹא ָטַרף ַיִין ְוׁשֶ ַעְצמֹו ְוֶזה ּבְ ֵתן ֶזה ּבְ   ִיּנָ

ה, ֲאָבל ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ְסַמְרטוּ  ִחיּלָ ין ָלּה ָחלּוק ְלַכתְּ   ט. ְוֵאין עֹוׂשִ
ת  ּבָ עֹו ּוֵמִביא, ַוֲאִפיּלּו ֵמָחֶצר ַאֶחֶרת -ִאם לֹא ִהְתִקין ֵמֶעֶרב ׁשַ   . ּכֹוֵרְך ַעל ֶאְצּבָ

  

ָמָרא    קלג,ב             ּגְ

הוּ  ִדי ָקָתֵני ּכּולְּ ל צֹוְרֵכי ִמיָלה"" ,ִמּכְ    ?ְלַאּתֹוֵיי ַמאי - ּכָ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ְלַאּתֹוֵיי ָהא ּדְ
ל"   :ַהּמָ
יָלה ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ  ּמִ   חֹוֵזר,  -הּוא עֹוֵסק ּבַ

יָלה,  ִבין ֶאת ַהּמִ יִצין ַהְמַעּכְ ין ַעל ַהּצִ   ּבֵ
יָלה.  ִבין ֶאת ַהּמִ ֵאין ְמַעּכְ יִצין ׁשֶ ין ַעל ַהּצִ   ּבֵ

יֵרׁש  יָלה   :ּפֵ ִבין ֶאת ַהּמִ   חֹוֵזר,  -ַעל ִציִצין ַהְמַעּכְ
יָלה  ִבין ֶאת ַהּמִ ֵאין ְמַעּכְ   . "חֹוֵזר ֵאינוֹ  -ַעל ִציִצין ׁשֶ

  
א ּנָ יֵרׁש " :ַמאן ּתַ   ? "ֵאינֹו חֹוֵזר -ּפֵ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

רֹוָקה ִהיא. ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   ַרּבִ
   

ַתְנָיא    :ּדְ
ׁשַ ַאְרּבָ " ָחל ִלְהיֹות ּבְ ר ׁשֶ תָעה ָעׂשָ    :ּבָ

יט    ,ַסח ַעד ֶהָחֶזהַהּפֶ  ֶאת 575ַמְפׁשִ
ְבֵרי  רֹוָקהּדִ ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יִטין ֶאת ּכּוּלוֹ    . "ַמְפׁשִ

  
אי?    ִמּמַ

רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ    ,ַעד ּכָ
וּ  -ָהָתם  ֵעיַנן ִמׁשּ ָלא ּבָ   .)ב(שמות טו,  576"ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"ם ּדְ

ָבֵעיַנן  ,ל ָהָכאֲאָב     !ָהִכי ַנִמי - "ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו"ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ִמְצֹות,  - )ב(שמות טו,  ""ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהוּ "   ִהְתָנֵאה ְלָפָניו ּבְ

ה ְלָפָניו ה ָנָאה,     :ֲעׂשֵ   סּוּכָ
   ְולּוָלב ָנֶאה,

  ְוׁשֹוָפר ָנֶאה, 
  ִציִצית ָנָאה, 

מוֹ   ָנֶאה,  ֵסֶפר ּתֹוָרה    ,ּוְכתֹוב ּבֹו ִלׁשְ
ְדיֹו ָנָאה,    ּבִ

קֹוְלמּוס ָנֶאה,    ּבְ

                                                             

  סוגרים עגולות בוילא אים טעות אלא פרושים שהתווספו.כפי שכתבתי  )ָאָדם( :וילאס. גירסת "השמסורת  575
י ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱאלֵֹהי ָאִבי ַוֲארְֹמֶמְנהוּ  576  ָעּזִ

  רש"י
  מתי' 
   . חותך את הערלה:מוהלין
. את העור המכסה ראש ופורעין

הגיד: ומוצצין את הדם ואף על גב 
דהיא עשיית חבורה שאין הדם יתק 
מחיבורו אלא על ידי המציצה: 

   איספלית תחבושת:
. כמה דאפשר לשויי לועס בשייו

   משין:
. כך היו רגילין לא טרף יין ושמן

והיא רפואה שמערבין וטורפין 
שטורפין  בקערה יין ושמן יחד כדרך

   ביצים בקערה:
. כעין כיס דחוק היו עושין חלוק

ומלבישים את ראש הגיד עד העטרה 
וקושרים שם כדי שלא יחזור העור 

   לכסות את הגיד:
   . לא הזמין:לא התקין

. דרך מלבוש לשותו כורך על ידו
  מדרך הוצאה בחול:

  
  גמ' 

   . במתיתין:מכדי קתי
. כל דברים העושים למילה כולהו

הלין ופורעין ומוצצין כו' למה לי מו
דתן כללא ברישא עושין כל צרכי 

   מילה:
. שיורי ערלה ובמתי' מפרש ציצין

אלו הן ציצין המעכבין ויש שאין 
מעכבין כגון בשר שאיה חופה רוב 
העטרה אלא מיעוטה ומה היא 
עטרה שורה גבוה המקפת בגיד 
סביב שממה הגיד משפע ויורד לצד 

   ויורד לצד הגוף:הקרקע ומשפע 
   . בשבת:המל

. שלא סילק כל זמן שהוא עוסק בה
ידו אם ראה ששתיירו בה ציצין בין 
מעכבין את המילה שאיה כשרה עד 
שיחתכם בין שאין מעכבין חוזר 
וחותך דכולא חדא מילתא היא והרי 

   יתה שבת לדחות אצלה:
   . שסילק ידיו:פירש

. שהרי הן כמילה על המעכבין חוזר
   מה:עצ

. דהוי ועל שאין מעכבין איו חוזר
כהתחלה בפי עצמה ועל אלו לא 
יתן לחלל את השבת והייו דקתי 
כל צרכי מילה ואפילו ציצין שאין 
מעכבין חוזר עליהם כל זמן שלא 

   פירש:
. ומשום מאן תא פירש איו חוזר

דפירש חשיב ליה חזרה מילתא 
לפשה והואיל ולא עיכוב מצוה 

   הדר:יהו לא 
והייו . מפשיט הפסח עד החזה
) גבי ,בדפירש דתן במסכת תמיד (

הפשיטו שהיה מתחיל מן הרגלים 
והיה מפשיט ויורד עד שמגיע לחזה 
הגיע לחזה חתך את הראש ותו 
למי שזכה בו ואח''כ הכרעיים 
ומירק והפשיט כו' שמעי' מייה 
משהגיע לחזה סילק ידיו מן ההפשט 

ק ביתוח קצת וגבי והתחיל להתעס
עולה דכולה כליל מירק והפשיט 
ומתח הידים תחילה אחר הראש 
וגבי פסח מי משהפשיט עד החזה 
דיכול להוציא אימוריו בלא ימין 
קורעו ומוציאן מיד והוה ליה פירש 
מן ההפשט וקאמר רבי ישמעאל שוב 
איו גומר ומפשיט משום דכיון 
דפירש הויא חזרה מילתא 

שה ושלא לצורך גבוה דאתחלתא לפ
   דומיא דציצין דלא מעכבין:

. דאחר דלא בעין זה אלי ואוהו
טילת האימורין אין הידור מצוה 
ביפוי בשר אבל יפוי מילה מצוה 
היא: הוי דומה לו ולשון אוהו אי 
והוא אעשה עצמו כמותו לדבק 

  בדרכיו:
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ַלְבָלר אּוָמן    ,ּבְ
יָרִאין ָנִאין.  ׁשִ   ְוכֹוְרכֹו ּבְ

  

אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
  ֱהֵוי ּדֹוֶמה לֹו,  -  "ְוַאְנֵוהּו"

ה ֱהֵיה ַחּנּון ְוַרחּום - ַמה הּוא ַחּנּון ְוַרחּום   ."ַאף ַאתָּ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ
י י יֹוֵסי ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ּלֹ" ֲעִליל, ּוֵבין ׁשֶ ְרָאה ּבַ ּנִ ין ׁשֶ ֲעִליל ּבֵ ת.  -א ִנְרָאה ּבַ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֲעִליל  תֵאי -ִנְרָאה ּבַ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ    .(ראש השנה כא:) "ן ְמַחּלְ

  
אי?    ִמּמַ

אן  יְלָמא ַעד ּכָ י יֹוֵסי ָהָתםּדִ ּום 577 לֹא ָקָאַמר ַרּבִ א ִמׁשּ ת לִ ּדְ ֶאלָּ ּבָ ָנה ׁשַ חֹות, לֹא ִניּתְ   יּדָ
חֹותּדְ  ,ֲאָבל ָהָכא ת ִליּדָ ּבָ    .ָהִכי ַנִמי - ִניְתָנה ׁשַ

  
א    :ֵעיְנַהְרּדְ ָאְמִרי  ,ֶאלָּ

ְפִליִגי ֲעֵליּה  ַנן ּדִ י יֹוֵסי ִהיאּדְ ַרּבָ    ,ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ָעה ּכֲֹהִנים ִנְכָנִסין"    :ַאְרּבָ
ַנִים  ֵני ְסָדִרים -ׁשְ ָיָדם ׁשְ    ,ּבְ

ַנִים  ִזיִכין -ּוׁשְ ֵני ּבָ ָיָדם ׁשְ    .ּבְ
יִמין ִלְפֵניֶהםְוַאְר  ָעה ַמְקּדִ    :ּבָ

ַנִים  ֵני ְסָדִרים, -ׁשְ    ִליּטֹול ׁשְ
ַנִים ִליּטֹול  ִזיִכין.  -ּוׁשְ ֵני ּבָ   ׁשְ

ְכִניִסין  רֹום,  -ַהּמַ פֹון ּוְפֵניֶהם ַלּדָ ּצָ   עֹוְמִדים ּבַ
פֹון,  - ְוַהּמֹוִציִאין  רֹום ּוְפֵניֶהם ַלּצָ ּדָ   עֹוְמִדים ּבַ

יִחין,  ִכים, ְוֵאּלּו ַמּנִ   ֵאּלּו מֹוׁשְ
ל ֶזה ל ֶזה ִטְפחֹו ׁשֶ ַצד ִטְפחֹו ׁשֶ וּ  ,ּבְ ֱאַמרִמׁשּ ּנֶ ִמיד"" :ם ׁשֶ   . (שמות כה, ל) 578ְלָפַני תָּ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יִחין, ַאף ֲאִפיּלּו ֵאּלּו נֹוְטִלין ְוֵאּלּו ַמ  ִמיד" ֶזה ָהָיהּנִ    .(מנחות צט:) ""תָּ
   

                                                             
 ע"פ הגהות הב"ח 577
ִמיד 578 ִנים ְלָפַני תָּ ְלָחן ֶלֶחם ּפָ ֻ  ְוָנַתתָּ ַעל ַהׁשּ

  רש"י
. החדש: בעליל בין שראה

 בגילוי לכל ויש לדעת שראוהו
בית דין והקרובים להם ואין 
צריך לרואין חוץ לתחום לחלל 
שבת ולבא ולהעיד לפי ב''ד 

   מחללין:
. אלמא אע''ג ר' יוסי אומר כו'

דאיכא מצוה כיון דלאו לצורך 
גבוה הוא לא מחללין והכא מי 
פירש דהוי אתחלתא דחילול כי 
הכא בלא צורך גבוה לא 

   מחללין:
ו . אפיללא יתה שבת לדחות

בהתחלתה דהא ראה בעליל 
אבל הכא כיון שתה שבת 
לדחות להתחיל בה המילה הכי 
מי דכי פירש והדר לאו 
אתחלתא לפשה היא והוי כמו 

   שלא פירש וגומר כל מצותו:
. רבן דפליגי עליה דרבי יוסי

   גבי לחם הפים:
. להיכל ארבעה כהים כסין

   בשבת לסדור לחם הפים:
מערכות של  . שתיםשי סדרים

   לחם:
. שתי כפות מלאות שי בזיכין

לבוה כדכתיב (ויקרא כד) ותת 
   על המערכת לבוה זכה:

. מקדימין לפיהם שים ליטול
   מן השלחן שי סדרים הישים:
. ושים ליטול שי בזיכין

והשלחן היה תון ארכו ממזרח 
למערב ואלו עומדין מזה לרוחב 

דו השלחן בצפון ואלו עומדין לג
לדרום ודווקא מכיסין לצפון 
דכל צפון עין חשיבות היא 
כדאמרין במסכת סוכה (דף ו.) 
גבי חילוק לחם הפים למשמרה 
הכסת והיוצאת הכסין 
חולקין בצפון כדי שיראו 

   כסין:
רבי יוסי אומר אפילו אלו 

. תחילה ומסלקין כולה וטלין
מן השלחן ולאחר שעה מיחין 

   אלו:
. ומה אי מקיים מידאף זה ת

תמיד שלא ילין שלחן בלא לחם 
ולרבן אי שקלי ושבקי ליה 
והדר מסדרי לא מיקרי להו 
תמיד אלא התחלה אחריתי 
ומצא שמתעכב שלחן בלא לחם 
וגבי פירש מי כי הדר אתי 
מילתא אחריתי היא ולרבי יוסי 
דאמר כי שבקי והדר מתחלי 
מי תמיד הוא דחדא מילתא 

פירש חוזר אע''פ הוא הכא מי 
שאין מעכבין דכולה גמר 

  מילתא היא:
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        קלג, בקלג, בקלג, בקלג, ב .16
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יָלה, "   ְמַהְלְקִטין ֶאת ַהּמִ
ֵרתָענּוׁש  -ְוִאם לֹא ִהיְלֵקט    . "ּכָ

  
י?    ַמּנִ

  
ֲהָנא ַרבָאַמר    : ּכָ

  אּוָמן. 
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
   !אּוָמן?

א  ְלּגָ א  ,ִמְצָוהּדְ ֵליָמא ְלהּו: ֲאָנא ֲעַבִדי ּפַ ְלּגָ    .ִמְצָוהּדְ ַאּתּון ָעְבִדיתּו ּפַ
  

א אָאַמר  ,ֶאלָּ ּפָ   : ַרב ּפַ
דֹול.    ּגָ

  
יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ

ד יּה  -ֹול ּגָ ִתיב ּבֵ ֶהְדָיא ּכְ ר לֹא ִיּמֹול  :ּבְ   ! (בראשית יז, יד) 579""ְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ
  

א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ
   ,ְלעֹוָלם אּוָמן

ָמׁשֹות  ְ ין ַהׁשּ ֲאָתא ּבֵ ַקּתָ ּדְ ּוְכגֹון ּדַ ת, ְוָאְמרּו ֵליּה: לֹא ְמַסּפְ ּבָ    !ׁשַ
ִקיָנא,    ְוָאַמר ְלהּו: ַמְסּפְ

קַוֲעַבד וְ  ּפֵ    ,לֹא ִאיְסּתַ
ח  ּכַ ּתַ ֵרת ,ֲעַבדַחּבּוָרה הּוא ּדַ ּדְ ְוִאיׁשְ    .ְוָענּוׁש ּכָ

  
  

                                                             
יָה ֶאת ּבְ  579 ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ר ָעְרָלתֹו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ׂשַ ר לֹא ִיּמֹול ֶאת ּבְ  ִריִתי ֵהַפרְוָעֵרל ָזָכר ֲאׁשֶ

  רש"י
   . בציצין המעכבין:מהלקטין

   . כרת זו של מי הוא:מי
. עוש כרת אמר רב כהא אומן

ובשבת קאי שחילל שבת ולא 
   עשה מצוה:

. כלומר וימא אא עבדי פלגא
הואיל וכשהתחיל ברשות 
התחיל וחבורה שעשה ברשות 

א להו לכו עשה אמאי חייב ימ
   אתם וסיימו המלאכה:

. בגדול שמל אלא אמר רב פפא
קמיירי ובחול ועוש כרת 
דקאמר משום מילה קאמר 

   דעדיין ערל הוא:
. דכל וכגון דאתא בין השמשות

היום כשר למילה ואמרו ליה לא 
מספקת לגמור ביום כהילכתה 
ותעשה חבורה בשבת בלא מצוה 
ועוש כרת ומיהו מיתה ליכא 

ו ביה למיתה ולא קבל דלא אתר
עליו התראה וכרת איכא 
דאתחלה ברשות לא התחיל ולא 
יתה שבת לדחות אצלו בשעה 

   זו:
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        קלג, בקלג, בקלג, בקלג, ב .17
ת: " ּבָ ַ ׁשּ ל ָצְרֵכי ִמיָלה ּבְ ין ּכָ   . "מֹוְצִצין... וּ עֹוׂשִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָלא ָמֵייץ  ָנא ּדְ ָנה הּוא -ַהאי אּוּמָ    ,ַסּכָ

  ְוָעְבִריַנן ֵליּה. 
  

יָטא ׁשִ ָתא  ,ּפְ ּבְ ִלי ֲעֵליּה ׁשַ ָקא ְמַחלְּ ָנה הּוא -ִמּדְ   !ַסּכָ
  

ֵתיָמא ם  :ַמהּו ּדְ    .ִמיְפַקד ָפִקיד - ַהאי ּדָ
ַמע ָלן ר.  :ָקא ַמׁשְ   ַחּבּוֵרי ִמיַחּבַ

  
ָלִנית ְוַכּמֹון"ּדְ ּוְמָיא ְוד    ,"ִאיְסּפְ

ָלִנית ְוַכּמֹון ָנה הּוא,  - ָמה ִאיְסּפְ י ָלא ָעֵביד ַסּכָ   ּכִ
ָנה הּוא -ַנִמי  ַאף ָהִכי י ָלא ָעֵביד ַסּכָ    .ּכִ

   
  
  
  

  רש"י
. מתיתין לא מהו דתימא

אשמעין דמחלל שבתא עלה 
דדם מיפקד פקיד מופקד ועומד 
שם כתון בכלי ובמציצה אין 
חבורה ואין כאן איסור תורה 
ומשום הכי שרי ולאו משום 

ואומא דלא מייץ בחול  סכה
  לאו סכתא היא ולא ליעבריה:

קא משמע לן דדם חיבורי 
. כשיוצא ע''י מציצה מיחבר

ואפילו הכי שרי משום סכה 
מדקתי במתי' גבי איספלית 

   וכמון:



ִמיָלה" –מסכת שבת פרק י"ט  י ֱאִליֶעֶזר ּדְ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ַרּבִ

         

813

        קלד, אקלד, אקלד, אקלד, א    ––––קלג, ב קלג, ב קלג, ב קלג, ב  .18
ָלִנית"   . "ְונֹוְתִנין ָעֶליָה ִאיְסּפְ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
יֵבי  הֹון ּכִ כּולְּ ָלִניָתא ּדְ א ַוֲחָדא ִקיָרא.  -ָאְמָרה ִלי ֵאם: ִאיְסּפְ ְרּבָ ִאי ּתַ ב ִמיּנָ   ׁשַ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

י א ִריׁשִ   ָנא. ִקיָרא ְוַקְלּבָ
  

ּה  ָרׁשָ ְמחֹוָזא,  ָרָבאּדְ   ּבִ
ֵני ַמְניּוִמי ַאְסָיא ְלָמַנְייהּו.  הּו ּבְ   ָקְרִעיּנְ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

ַבִקי ְלכּו ֲחָדא    ,ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

יּה ְוָלא ַנֵגיב טּוָבא    קלד,א י ַאּפֵ ַמׁשִ ִניָתא. ^ִנְקְטרּו ֵליּה  - ַהאי ַמאן ּדְ   ַחְסּפַ
ְנּתֵ  ּקַ    ?יּה ַמאי ּתַ

ִסיְלָקא א ּדְ ַמּיָ י טּוָבא ּבְ    .ִליְמׁשֵ
   

  רש"י
. ז' מות של שב מיאי תרבא

   חלב:
   . שעוה:וחדא דקירא

קירא וקלבא רישיא 
 עץ [כאן, לא- רישי''א: שרף

רק שהמלה הלועזית מופיעה 
בתוך פירוש רש''י בלי סימן 
הגרשיים המציין את זרותה, 
שהוא דבר שכיח, אלא אפילו 
שולבה בטעות בתוך וסח 

. הוא זפת של עץ  התלמוד]
שמוציאים ממו שלא ע''י 

   האור והיא לבה:
. שהפסיד קרעיהו למייהו

   להם לגלות רפואה זו:
  :. שלא גיליתישבקי לכו חדא

. פיו מתבקעות ואי חספיתא
אומר שהוא מין שחין שקורין 

אוביידר"א: מין {איייר''א 
צרעת, שבה הפים מתבקעות 

 - aube[ומלביה את העור (
לבן). ראה הערה בספר על 

והוא (בגרב)  }הספק בזיהוי]
ובחרס שכתוב בתורה (דברים 
כח) וחספיתא תרגום של 

   חרס:
  . מרק תרדין:במיא דסילקא
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        קלד, אקלד, אקלד, אקלד, א .19
ת" ּבָ ַחק ֵמֶעֶרב ׁשַ יו ְונֹוֵתן.  -[ לֹא ׁשָ יּנָ ׁשִ   לֹוֵעס ּבְ

ת  ּבָ ֶמן ֵמֶעֶרב ׁשַ ַעְצמוֹ  -ִאם לֹא ָטַרף ַיִין ְוׁשֶ ַעְצמֹו ְוֶזה ּבְ ֵתן ֶזה ּבְ   ]."ִיּנָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵאין עֹוׂשִ " ָבִרים ׁשֶ ׁשַ ּדְ יָלה ּבְ ת ין ַלּמִ יֹום טֹוב - ּבָ ין ָלּה ּבְ    :עֹוׂשִ

ּמֹון,    ׁשֹוֲחִקין ָלּה ּכַ
ֶמן   . "ְוטֹוְרִפין ָלּה ַיִין ְוׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

יֹום טֹוב ּמֹון ּבְ ָנא ּכַ ֲחִזי ִלְקֵדָרה ?ַמאי ׁשְ    ,ּדַ
ֶמן  ׁשַ  - ַיִין ְוׁשֶ ת ְלחֹוֶל ֲחִזי ַנִמי ּבְ    !הּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ֶמן ַלחֹוֶלה ּבְ ֵאין טֹוְר " ת. ׁשַ ִפין ַיִין ְוׁשֶ   ּבָ

ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ   : ַרּבִ
ֶמן.    ַאף טֹוְרִפין ַיִין ְוׁשֶ

ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ַעם ַאַחת ָחׁש  י ֵמִאירּפַ ׁשְ  ַרּבִ ֵמָעיו, ּוִבּקַ ֶמןּבְ ָחנּו.  ,נּו ִלְטרֹוף לֹו ַיִין ְוׁשֶ   ְולֹא ִהּנִ

יָך?!  ַחּיֶ ְטלּו ּבְ ָבֶריָך ִיּבָ   ָאַמְרנּו לֹו: ּדְ
ְך,  ְך ַוֲחֵביַרי אֹוְמִרים ּכָ ֲאִני אֹוֵמר ּכָ י ׁשֶ   ָאַמר ָלנּו: ַאף ַעל ּפִ

ְבֵרי ֲחֵביַרי י ַלֲעבֹור ַעל ּדִ ַמי לֹא ְמָלַאִני ִלּבִ   ."ִמּיָ
יּה, ּדְ  - הּוא ִניהוּ  ְפׁשֵ   ַמְחִמיר ַאּנַ

י ָעְלָמא  ֵרי!  -ֲאָבל ְלכּולֵּ   ׁשָ
  

ֵעי ִליָכא -ָהָתם     ,ָלא ּבָ
ֵעי ִליָכא.  -ָהָכא    ּבָ

  
  ִניַעִביד ְולֹא ִליַלְך!  -ָהָכא ַנִמי 

  
ְפֵני ַעְצמֹו.   ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ ָקָתֵני: נֹוֵתן ֶזה ּבִ   ַהְיינּו ּדְ

  
  

  רש"י
   . שאין בו סכה:חזי לחולה

   . דהאי מי חולה הוא:יבטלו
. ר''מ אבל לכולי עלמא שרי

וסתם מתי' ר''מ ואמאי תן 
   ותן זה בעצמו וזה בעצמו:

   . גבי שאר חולים:התם
. לטרפו ולערבו לא בעו ליכא

   יפה יפה:
   . לא יערבו כל כך:ולא לילך

ומתרץ הייו דקתי ותן זה 
. שמערב ואיו בעצמו בעצמו וזה

  לוכך:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

לֹו, " ְסֶנֶנת ׁשֶ ּמַ ל ּבַ ִנין ֶאת ַהַחְרּדָ   ֵאין ְמַסּנְ
ַגֶחֶלת ִקין אֹותֹו ּבְ   . "ְוֵאין ְמַמתְּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ְתַנן ָנא ֵמָהא ּדִ    :ַמאי ׁשְ
ל" ל ַחְרּדָ ַמְסֶנֶנת ׁשֶ יָצה ּבְ   ? (שבת קלט:) "נֹוְתִנים ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
בֹוֵרר, ָלא ֶמיֱחזִ  -ָהָתם    י ּכְ
בֹוֵרר.  -ָהָכא    ֶמיֱחִזי ּכְ

  
  
ִקין אֹותוֹ "וְ  ַגֶחֶלת ֵאין ְמַמתְּ   . "ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ַגֶחֶלת" ִקין אֹותֹו ּבְ   ! "ְמַמתְּ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ֶכת,  -ּכָ ל ַמּתֶ ַגֶחֶלת ׁשֶ   ּבְ
אן  ל ֵעץ.  -ּכָ ַגֶחֶלת ׁשֶ   ּבְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ָרא ַאּגּוְמֵריאי ַמ  יׂשְ ָנא ִמּבִ    ?ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר,  -ָהָתם    ָלא ֶאְפׁשָ
ר.  -ָהָכא    ֶאְפׁשָ

  
  
  
  

  רש"י
   . בי''ט:אין מסין את החרדל

. טעמא מפרש במסת שלו
לקמיה דמיחזי כבורר שמשליך 

   הסובין שלו:
. ואין ממתקין אותו בגחלת

כדרך שרגילין לכבות לתוכו 
   את הגחלת או אבן יסוקת:

ותין ביצה במסת של 
. ומסה בתוכו לייפות חרדל

   מראיתו:
. שכולה יוצאה מיחזי כבוררלא 

דרך המסת ואין משתייר שם 
   פסולת:

. אסור דשייך בה בגחלת של עץ
כיבוי לפי שעושה פחם גחלת 
של מתכת לא שייך בה כיבוי 

   דאיו עשה פחם:
. ומ''ש מבישרא אגומרי

   שצולין בי''ט ואע''ג דמכבה:
. לצלות מאתמול לא אפשר

דביומא שביחא טפי אבל חרדל 
   אתמול:אפשר מ
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ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ן?    ַמהּו ְלַגּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: ָאסּור. 
  

ה יׁשָ ָנא ִמלִּ    ?ַמאי ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר -ָהָתם     ,ָלא ֶאְפׁשָ
ר.  -ָהָכא    ֶאְפׁשָ

  
ֵעי    :ְוָהא ָאְמִרי ְנַהְרּדְ

ת יֹוָמא ִביָנה ּבַ ָיא - ּגְ    !ַמַעלְּ
  

ת יֹוָמא ּדְ ָהִכי ָקָאְמִרי:  ִביָנה ּבַ ָיא.  -ֲאִפיּלּו ּגְ   ַמַעלְּ
  
  

  רש"י
   . גביה:לגבן

. שלשין פת מאי שא מלישה
ביום טוב והאי מי ללישה 

   דמיא:
. דפת חמה מעליא לא אפשר

   טפי הכא אפשר מאתמול:
אימא אף גביתא בת יומא 

  . וכ''ש דאתמול:מעליא
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ין ָלּה ָחלּוק" ה, ֲאָבל ּכֹוֵרְך ָעֶליָה ְסַמְרטוּ  ֵאין עֹוׂשִ ִחיּלָ   . "טְלַכתְּ
  

ֵייָאַמר    :ַאּבַ
  ָאְמָרה ִלי ֵאם: 

ינּוָקא יּה, ְלַפְנֵיּה ְלִסיְטָרא ְלִעילָּ  - ַהאי ָחלּוק ּדִ א ִמיּנֵ ְרּדָ יק ּגַ יְלָמא ִמיְדּבִ   ֵאי, ּדִ
ְפָכה.  רּות ׁשָ   ְוָאֵתי ִליֵדי ּכְ

  
יּה  ֵיי ּדְ ִאיּמֵ א. ַאּבַ ָתא ְלַפְלּגָ יְסּתָ   ָעְבָדא ּכִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵלית ֵליּה ָחלּוק    - ַהאי ְינּוָקא ּדְ
ְרֵכיּה  יְפָתא, ְוִליּכַ ִאית ֵליּה ׂשִ ִליָתא ּדְ ֵאי. ֵלְייֵתי ּבְ ֵאי, ְוָעֵייף ֵליּה ְלִעילָּ יְפָתא ְלַתּתַ   ְלׂשִ

  
ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ

   :ָאְמָרה ִלי ֵאם
יּה  ְקּתֵ ָלא ְיִדיַע ַמּפַ ָחא - ַהאי ְינּוָקא ּדְ ְייֵפיּה ִמיׁשְ   ְולּוְקֵמיּה ַלֲהֵדי יֹוָמא,  ,ְלׁשַ

ִזיג  א -ְוֵהיָכא ּדְ ַעְרּתָ ׂשְ ִתי ָוֵעֶרב,  ִליַקְרֵעיּה ּבִ   ׁשְ
כֹות ֲא  ְכִלי ַמּתָ ָזֵריף ,לֹא –ָבל ּבִ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ
   :ָאְמָרה ִלי ֵאם

ָלא ָמֵייץ ָקר ּפּוֵמיּה.   580הּואֵמיַקר  - ַהאי ְינּוָקא ּדְ   ּדְ
  

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
  

ים ּפּוֵמ  ַחּיִ ָסא ּגּוְמֵרי, ְוִליְנַקֵטיּה ֵליּה ַלֲהֵדי ּפּוֵמיּה, ּדְ    .יּה ּוָמֵייץַליתּו ּכָ
  

ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ
   :ָאְמָרה ִלי ֵאם

יה ּתִ ָלא ְמַנׁשְ יה.  - ַהאי ְינּוָקא ּדְ ּתִ ַנְפָווָתא ּוְמַנׁשְ ֵפיּה ּבְ   ִליְנּפְ
  

ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ
   :ָאְמָרה ִלי ֵאם

ָלא ַמֲעֵוי  ֵוי -ַהאי ְינּוָקא ּדְ ְרֵקיּה ִעילָּ יּה ְוִליׁשַ ִאיּמֵ    .ּה, ּוַמֲעֵויֵלְיתּו ִסִליָתא ּדְ
  

ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ
   :ָאְמָרה ִלי ֵאם

ָקֵטי ֵויּה ִמּקּוְטָנא ְלאּוְלָמא - ןַהאי ְינּוָקא ּדְ ְרֵקיּה ִעילָּ יּה, ְוִליׁשַ ִאיּמֵ א ּדְ    .ֵלְייתּו ְלִסיְלּתָ
  ֵמאּוְלָמא ְלקּוְטָנא.  -ְוִאי ָאֵלים 

  
ֵייְוָאַמר     :ַאּבַ

   :ָאְמָרה ִלי ֵאם
קַהאי ְינּוָק  סּוּמָ ָמא, א ּדְ יּה ּדְ י לֹא ִאיְבַלע ּבֵ ּתִ ַאּכַ    -  ּדְ

ָמא, ְוִליְמֲהלּוהַּ  יּה ּדְ ִאיְבַלע ּבֵ    .ִליְתַרחּו ֵליּה ַעד ּדְ
יּדְ  ָירֹוקּדְ  ּתֵ ֵמיּה  581ַאּכַ יּה ּדְ   -  ָלא ָנַפל ּבֵ

ֵמיּה, ְוִליְמֲהלּוהַּ  יּה ּדְ ָנַפל ּבֵ    .ִליְתַרחּו ַעד ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
  : י ָנָתןַרּבִ ָאַמר "

                                                             
 הות הב"ח ורש"י.גירסת הג 580
 עין יעקב וכתב"י, וכך משמע מטוש"ע יו"ד רסג,א 581

  רש"י
. לאימרא שבשפת לפיה לסטריה לעילאי

פיה יהפוך ויקפל למעלה שלא תהא 
ש מקום חתך סמוכה לבשרו מפי שרא

הבגד שם הוא ויוצאין ממו גרדין שקורין 
ודלמא מדביקא  }ציציות{פייד''ץ 

גרדתא מייה במכה וכשבא להפשיט 
החלוק מעל המילה ישמוט ויקרע את 

   ראש הגיד ומשוי ליה כרות שפכה:
   . אומתו:אימיה דאביי

. לתיוקות הבאים לידה לתקן עבדא
   מילתן:

היתה עושה  . דמילה כיסכיסתתא לפלגא
של בגד לפים בתוך החלוק ותופרתו 
מתוכו בתוך החלוק ומגיע למטה עד חצי 
החלוק כדי לחוץ בין האימרא ובין 

   המילה:
. מעט שחק של בגד שיהא בו לייתי בליתא

אימרא לפי שהאימרא מהדקה יפה בבשר 
   שלא ישמט החלוק מן הגיד:

. לתחתית ראש וליפכיה לשפתיה לתתאי
ה וראש השי החלק יהא הגיד יתן השפ

   למעלה:
. אותו ראש העליון ולעפיה לעילאי

החלוק יקפל ויקפול כלפי חוץ מפי 
   הגרדין שלא ידבקו במכה:
. שאין יכר בו דלא ידיע ביה מפקתיה

   קב בית הרעי ששם הוצאת זבלו:
. שהשמן מצהיל לישייפיה מישחא

   הבשר:
   . גד השמש:ולוקמיה להדי יומא

שצלול כזכוכית בידוע  .והיכא דזיג
   שהחלל כגדו:

   . בראש השעורה שהוא חדוד:בשערתא
   בלע''ז: }לפח{. מפחו איפליי''ר דזריף

   . שלא יכול ליק:דלא מייץ
. צטו שפתיו מיקר הוא דקר פומיה

   ואין בו כח למוץ בהן:
. תשטח גחלים על דף לייתו כסא דגומרי

   או על כלי:
   עמיד אצל פיו:. ויולוקמה להדי פומיה

   . שיתחמם פיו:דחיים פומיה
   . ויק:ומייץ

. שאין שימה יכרת בו דלא מישתא
   שאין דופק כגד לבו כדרך כל אדם:

. ייפו עליו בפה ליפפיה ביפוותא
ו"ן: רחת [כלי שבו {שקורין וא''ן 

מרקידים את התבואה לפותה, בצורת 
   : }מגש גדול של צרים בעלי שתי ידיות]

. אין רוחו כס ויוצא יפה דלא מעוי
   בלע''ז: }אליי"ר: לשום{אליי''א 

   . שיליא שולדה עמו:סילתא דאימיה
. יחליקה על בשרו כמו ולישרקיה עליה

אישתרוקי אישתריקו (ע''ג ד' מ:) 
   : }אישלאוריי"ר: להחליק{אשאולדי''ר 

   . שהוא דק:דקטין
. השליא ראשה א' קצר מקוטא לאולמא

אשה אחד רחב יחליקוה עליו מראש ור
הקצר יתחילו וימשוכו לצד הרחב כלומר 

   כן ירחיב זה ויתעבה:
. ולא מחמת בריאות אלא פוח ואי אלים

   לישרקיה עליה מאולמא לקוטא:
   . כל בשרו אדום:דסומק

. בבשרו דעכשיו כל לא איבלע ביה דמיה
דמו מצוי בין עור לבשר וכשמוהלין אותו 

   יוצא כל דמו:
   . ימתיו מלמולו:ליתרחו ליה

. לא בא בו דם ומתוך כך לא פל ביה דמא
חלש הוא ואין בו כח וממהר לחלוש 

   ולמות:
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ָנּה  ָלה ּבְ ּמָ ה ְלָפַני ׁשֶ ָ ם, ּוָבאת ִאׁשּ י ַהּיָ י ִלְכַרּכֵ ַעם ַאַחת ָהַלְכתִּ   ּוֵמת,  -ִראׁשֹון   ּפַ
ִני    ּוֵמת,  -ׁשֵ

הּוא ָאדֹום.  י ֱהִביַאּתֹו ְלָפַני, ְרִאיִתיו ׁשֶ ִליׁשִ   ׁשְ
יִני  י ָלּה: ַהְמתִּ מֹו,  וֹ לָאַמְרתִּ ַלע ּבֹו ּדָ ּבָ ּיִ   ַעד ׁשֶ

יָנה  מֹו, ּוָמָלה אֹותֹו ְוָחָיה, ִהְמתִּ ְבַלע ּבֹו ּדָ ּנִ   לֹו ַעד ׁשֶ
ִמי.  :ְוָהיּו קֹוִרין אֹותוֹ  ְבִלי" ַעל ׁשְ   "ָנָתן ַהּבַ

  
י ִלְמִדיַנת ַקּפֹוְטִקָיא,  ַעם ַאַחת ָהַלְכתִּ   ׁשּוב ּפַ

ה  ָ ָנּה ּוָבאת ִאׁשּ ָלה ּבְ ּמָ   ּוֵמת,  -ִראׁשֹון   ַאַחת ְלָפַני ׁשֶ
ִני    ּוֵמת,  -ׁשֵ

ִליׁשִ  הּוא ָירֹוק.  - י ׁשְ   ֱהִביַאּתֹו ְלָפַני, ְרִאיִתיו ׁשֶ
ִרית,  ם ּבְ י ּבֹו ְולֹא ָרִאיִתי ּבֹו ּדַ   ֵהַצְצתִּ

יָנה לֹו ּוָמָלה אֹותֹו ְוָחָיה,  מֹו, ְוִהְמתִּ ּפֹול ּבֹו ּדָ ּיִ יִני לֹו ַעד ׁשֶ י ָלּה: ַהְמתִּ   ָאַמְרתִּ
מוֹ  ִמ  :ְוָהיּו קֹוִרין ׁשְ ְבִלי" ַעל ׁשְ   .  "י"ָנָתן ַהּבַ

  
 

  

  רש"י
. ה''ג ראיתיו שהיה לכרכי הים

ירוק הצצתי בו ולא היה בו דם 
ברית תרתי לגריעותא חדא דאי 
מהיל ליה לא פק מייה דמא 
והטפת דם ברית מצוה כדכתיב 

גם את בדם בריתך  (זכריה ט)
ועוד דמסוכן הוא ומשום 

  חולשא שלא וצר בו עדיין דם:
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב .23
ָנה   ב,דלק             ִמׁשְ

ָטן,    ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ
יָלה, יָלה ּוֵבין ְלַאַחר ַהּמִ ין ִלְפֵני ַהּמִ   ּבֵ

ִפין ָעָליו ּבַ  ְכִלי. ּוְמַזּלְ ד, ֲאָבל לֹא ּבִ   ּיָ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָחל ִלְה  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן, ּבַ ׁשַ ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ ת, יֹות ּבְ   ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ְהיֹוָתם ּכֹׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ   . (בראשית לד, כה) 582ֲאִבים""ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ

רֹוִגינֹוס  ת.  -ָסֵפק ְוַאְנּדְ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ
י ְיהּוָדהוְ  רֹוִגינֹוס ַרּבִ ַאְנּדְ יר ּבְ   .  ַמתִּ
   

ָמָרא             ּגְ

  ! "ַמְרִחיִצין"א ְוָהא ָאַמְרּתְ ֵריׁשָ 
  

ר ֲאבּוּה וְ  ַרב ְיהּוָדה ה ּבַ ְרַוְייהוּ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ
יַצד" ֵני "ּכֵ    .ּתָ

ין ְלַאַחר ִמיָלה. " ין ִלְפֵני ִמיָלה ּבֵ ָטן ּבֵ   ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ
יַצד?    ּכֵ

ד ֲאָבל לֹא ּבִ ְמַזּלְ  ּיָ   . "ִליְכ ִפין ָעָליו ּבַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ָקָתֵני!  ִחיִצין""ַמְר ְוָהא 

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
  ָהִכי ָקָתֵני: 

יָלה, " ין ְלַאַחר ַהּמִ ְפֵני ִמיָלה ּבֵ ין ִמּלִ ָטן ּבֵ   ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ
ּיֹום ָהִראׁשֹון  ַדְרּכֹו,  -ּבַ   ּכְ

 ְ ׁשַ ּוַבּיֹום ַהׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבְ י ׁשֶ ת ִליׁשִ ד -ּבָ ּיָ ִפין ָעָליו ּבַ ְכִליֲאָב , ְמַזּלְ    .ל לֹא ּבִ
ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבְ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן ּבַ    ,ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְהיֹוָתם ּכֲאִבים"ׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ   . "(בראשית לד, כה) "ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ָרָבא: ּדְ ּתַ
ין ְלַאַחר ִמיָלה, ַמְרִחיִצין ַהּקָ " ין ִלְפֵני ִמיָלה ּבֵ   ָטן ּבֵ

ַדְרּכֹו,  יֹום ִראׁשֹון ּכְ   ּבְ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ִפין ָעָליו ּבַ ּוַבּיֹום ַהׁשּ ת ְמַזּלְ ּבָ ַ דׁשּ   .ּיָ

ן ֲעַזְרָיה י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָחל ִל  י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן ּבַ ׁשַ ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ תְהיֹות ּבְ    ,ּבָ

ָבר ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר,  ,ְוַאף ַעל ּפִ   ֵזֶכר ַלּדָ
ֱאַמר: ּנֶ ְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים" ׁשֶ י ּבִ ִליׁשִ ְ   . (בראשית לד, כה) "ַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ

ִפין  ֵהן ְמַזּלְ ִפין - ּוְכׁשֶ כֹוס  :ֵאין ְמַזּלְ    ,לֹא ּבְ
ְקָעָרה    ,ְולֹא ּבִ

ְכִלי  א ּבַ  -ְולֹא ּבִ   . "ָידֶאּלָ
  

אאן ְלַת ֲאָת  א ַקּמָ    .ּנָ
  

ָברַמאי  ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר" ,"ַאף ַעל ּפִ   ? ֵזֶכר ַלּדָ
  

ּום  דֹול'ּדְ ִמׁשּ יא,  - 'ּגָ ָרא ַהּיָ יׂשְ   ָלא ָסֵליק ּבִ

                                                             

ְמעֹון ְוֵלִוי ֲאֵחי ִדיָנה ִאיׁש ַחְר  582 ֵני ְבֵני ַיֲעקֹב ׁשִ ְקחּו ׁשְ ְהיֹוָתם ּכֲֹאִבים ַוּיִ י ּבִ ִליׁשִ ְ ל ָזָכרַוְיִהי ַבּיֹום ַהׁשּ ַהְרגּו ּכָ ַטח ַוּיַ בֹאּו ַעל ָהִעיר ּבֶ   ּבֹו ַוּיָ

  רש"י
  מתי' 

   . את החמין:ומזלפין עליו
. אבל לא בכלי ובגמ' פריך ביד

הא אמרת רישא מרחיצין 
דמשמע כדרכו והדר תי אפילו 

   לזלף עליו בכלי אסור:
. כגון ספק בן ח' חדשים ספק

[וספק בן ט'] דהוא כאבן 
מא ואין מילתו דוחה שבת בעל

   (וספק בן ט'):
. ר' יהודה מתיר באדרוגיוס

דאיתרבי מקראי כדמפרש בגמ' 
   לקמן:

  
  גמ' 

. והא אמרת רישא מרחיצין
   ואפילו כדרכו:

. מרחיצין דרישא כיצד קתי
לאו כדרכו הוא דתא סיפא 
לפרושי כיצד מרחיצין כגון 
לזלף ביד ואפילו ביום ראשון: 

דרבא כו' ה''ג תיא כוותיה 
ביום השלישי מזלפין עליו ביד 

   ולא גרסין: אבל לא בכלי:
. הך סיפא תא אתאן לת''ק

קמא אמרה דאילו ר''א אפילו 
   הרחצה כדרכו שרי:

משום דגדול לא סליק בישרא 
. הייו טעמא דמעשה הייא

שכם לאו ראיה גמורה היא 
משום דגדול אין מכה שבבשרו 
מעלה ארוכה מהר אבל קטן 

   תרפא מידי סכתו מהר:
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יא.  - 'ָקָטן' ָרא ַהּיָ יׂשְ יּה ּבִ   ָסֵליק ּבֵ
  

יּה ַההּוא ּדַ    , ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ַמֲעֵתיּה  ׁשְ    .אֹוֵרי ֵליּה ּכִ

  , ָרָבאיֲחַלׁש ִא 
ה ִלי ,ָאַמר: ֲאָנא ָסֵבי ָלּמָ יְמָנא ּדְ ְרּגֵ ֲהֵדי ּתַ    ?ּבַ

ַנן לְ    : ָרָבאָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ
ָמר ָווֵתיּה ּדְ    !ְוָהַתְנָיא ּכְ

ְיָקא.  ָווַתְייהּו ּדַ   ָאַמר ְלהּו: ַמְתִניִתין ּכְ
אי    ?ִמּמַ

ָקָאַמר ן ֲעַזְרָיה" :ִמּדְ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ
 ְ ּיֹום ַהׁשּ ָטן ּבַ ׁשַ ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ ָחל ִלְהיֹות ּבְ י ׁשֶ תִליׁשִ   , "ּבָ

ָלָמא ׁשְ א  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ א ַקּמָ ּנָ ִפין'ּתַ ן ֲעַזְרָיה  ,ָקָאַמר 'ְמַזלְּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ    ,"ַמְרִחיִצין"ַהְיינּו ּדְ
א ִאי ָאְמַרּתְ  א  :ֶאלָּ א ַקּמָ ּנָ ּיֹום ָהִראׁשֹוןַמְר 'ּתַ י'ָקָאַמר, וּ  'ִחיִצין ּבַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִפין ּבַ   , 'ְמַזלְּ

ן ֲעַזְרָיה"ַהאי  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ֵעי ֵליּה  'ַאף ַמְרִחיִצין' – "ַמְרִחיִצין :אֹוֵמר ַרּבִ    !ִמיּבָ
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרב ּדִ   : ַרּבִ
ן ֲעַזְר  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ   ָיה.  ֲהָלָכה ּכְ

   
  
  

  רש"י
. התיר לו אורי ליה כשמעתיה

הרחיצה כדרכו ביום ראשון 
  שחל להיות בשבת:

. עשה חולה והיה דואג איחלש
   שמא על כך עש:

אמר בהדי תרגימא דסבי למה 
. מה היה לי לחלוק כגד לי

זקים הללו רב יהודה ורבה בר 
   אבוה שפירשו שאסור להרחיץ:

. מא ת''ק מזלפיןאי אמרת בשל
ביום ראשון קאמר ולא איירי 
בהרחצה כלל אלא בזילוף הייו 
דאתא ר''א בן עזריה ופליג 

   ואמר מרחיצין:
. תא קמא מי אלא אי אמרת

מרחיצין אמר בשי הימים ולא 
פליג ר''א אלא איום שלישי 
דקאמר ת''ק מזלפין אף 
מרחיצין ביום השלישי מיבעי 

   ליה:
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב     .24
ָטן, "[    ַמְרִחיִצין ֶאת ַהּקָ

יָלה יָלה ּוֵבין ְלַאַחר ַהּמִ ין ִלְפֵני ַהּמִ   ]."ּבֵ
   

ַמַעְרָבא ּה ּבְ    :ָהוּו ּבָ
ל ּגּופוֹ     ,ַהְרָחַצת ּכָ

   :אוֹ 
  ַהְרָחַצת ִמיָלה? 

  
ַנן, וְ  י ַיֲעקֹ ָאַמר ְלהּו ַההּוא ֵמַרּבָ ֵמיּה:  בַרּבִ   ׁשְ

ָרא ּבְ ל ּגּופֹו, ַהְר  :ִמְסּתַ   ָחַצת ּכָ
ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ ה,  - ַהְרָחַצת ִמיָלה :ּדְ י ַמּכָ ּבֵ ין ַעל ּגַ ַרע ֵמַחּמִ   ִמי ּגָ

  : ַרבָאַמר ּדְ 
ין ְוׁשֶ  ׁשַ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ ה ּבְ י ַמּכָ ּבֵ תֶמן ֵמַעל ּגַ   ! ?ּבָ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

הּוַח  ין ׁשֶ ין ַחּמִ ִני ָלְך ּבֵ ׁשַ ְוָלא ׁשָ ת?ּמּו ּבְ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ת ְלַחּמִ    !ּבָ
  

יִמיַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ּדִ
ָהָכ  אי ּדְ ׁשַ ּוִמּמַ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ ִליִגי? א ּבְ ת ּפְ   ּבָ

יְלָמא ִליִגי!  :ּדִ ת ּפְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ הּוַחּמּו ּבְ ין ׁשֶ ַחּמִ   ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִאי ַעאי ּדְ ֵני ֵליּה, ֲאָנא ּבְ   ׁשְ

ֵני ֵליּה ַרב יֹוֵסף ָנה הּוא לֹו.  :ְוָקַדם ְוׁשָ ּכָ ּסַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

   :ִאיְתַמר ַנִמי
י ֲאָתא  הוּ ָאַמר  ָרִביןּכִ י ַאּבָ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ   , ַרּבִ

הוּ ָאַמר  :ְוָאְמִרי ָלּה  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ן ֲעַזְרָיהֲהָלָכה ּכְ    ,ּבֶ

הּוַחּמּו ּבְ ּבֵ  ין ׁשֶ ַחּמִ ת, ׁשַ ין ּבְ ּבָ הּוַחּמּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ין ׁשֶ ַחּמִ ין ּבְ ת, ּבֵ   ּבָ
ין ַהְרָחַצת ִמיָלה,  ל ּגּופֹו, ּבֵ ין ַהְרָחַצת ּכָ   ּבֵ

ָנה ִהיא לֹו.   ּכָ ּסַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
   

  
  

  רש"י
   יקי בה:. דיהוו בה

דאי ס''ד הרחצת מילה מי גרע 
. דשרי והכא מחמין על גבי מכה

   אסרי רבן בשלישי (לגמרי):
. והכא גבי מילה ולא שי כו'

בהוחמו בשבת עסקין הלכך 
   בשלישי דליכא סכתא לא:

אמר אביי אא בעאי דאישי 
. אי הייתי רוצה לתרץ ליה

אתקפתא זו כדשי ליה רב יוסף 
   יא לו:מפי שסכה ה

. וקדם רב יוסף ושייא ליה
דודאי מתיתין חמין שהוחמו 
בשבת מי שרי בימים 
הראשוים ולר''א אף בשלישי 
מפי שמיעת חמין סכה היא 

   לו:
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב .25
   :ּגּוָפא
  : ַרבָאַמר 

ין ְו  ׁשַ ׁשֶ ֵאין מֹוְנִעין ַחּמִ ה ּבְ י ַמּכָ ּבֵ ת. ֶמן ֵמַעל ּגַ   ּבָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה. ּכָ ה, ְוׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלּמַ ּכָ   נֹוֵתן חּוץ ַלּמַ
  
   :ֵמיִתיִבי 
י מֹוְך " ּבֵ ין ַעל ּגַ ֶמן ְוַחּמִ ן ֵאין נֹוְתִנין ׁשֶ ׁשַ ִליתֵּ ה ּבְ י ַמּכָ ּבֵ תַעל ּגַ   ! "ּבָ
  

ּום ְסִחיָטה.  -ָהָתם    ִמׁשּ
  
ַמעּתָ     :א ׁשְ
י מוֹ " ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ ין ְוׁשֶ ׁשַ  ךְ ֵאין נֹוְתִנין ַחּמִ ה ּבְ י ַמּכָ ּבֵ ַעל ּגַ תׁשֶ   !"ּבָ
  

ּום ְסִחיָטה.  -ָהָתם ַנִמי    ִמׁשּ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּוֵאל: ּדִ ּתַ   ׁשְ
ין וְ " ׁשַ ֵאין נֹוְתִנין ַחּמִ ה ּבְ י ַמּכָ ּבֵ ֶמן ַעל ּגַ ת, ׁשֶ   ּבָ

הֲאָבל נֹוְתִנין חּוץ  ּכָ ה ,ַלּמַ ּכָ   . "ְוׁשֹוֵתת ְויֹוֵרד ַלּמַ
  
  

  רש"י
. קס''ד גזרה אין ותין כו'

משום שחיקת סמין כשמואל 
דטעמיה משום הכי הוא והייו 
דקאמר אבל ותן חוץ למכה 

   תא דלרפואה:דלא מוכחא מיל
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        קלד, בקלד, בקלד, בקלד, ב .26
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ּכָ י ַהּמַ ּבֵ    :נֹוְתִנין ַעל ּגַ
  מֹוְך ָיֵבׁש ּוְספֹוג ָיֵבׁש, 

ין -ֲאָבל לֹא  ִתיִתין ְיֵבׁשִ ִמי ָיֵבׁש ְולֹא ּכְ   . "ּגֶ
  

ִתיִתין  ָיא ּכְ ִתיִתין! ַא ַקׁשְ   ּכְ
  

ָיא   :לֹא ַקׁשְ
ַחְד  -ָהא  י, ּבְ   ּתֵ
יֵקי –ָהא  ַעּתִ    .ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ִתיִתין ָמסוּ  :ׁשְ    .ָהֵני ּכְ
   

  

  רש"י
. דלאו מוך יבש וספוג יבש

לרפואה היא אלא שלא ישרטו 
   בגדיו הקשים מכתו:

אבל לא כתיתין יבישים וגמי 
. חתיכות בגדים דקות יבש

משום דמסו וגזרו משום 
   שחיקת סמין:

. רישא קשיא כתיתין אכתיתין
שרי מוך יבש דהייו כתיתין 

   וסיפא אסר כתיתין:
א היו על גבי . חדשים שלחדתי

מכה מעולם מסו עתיקי לא 
מסו: ה''ג שמע מיה הי 

   כתיתין מסו:
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        קלה, אקלה, אקלה, אקלה, א    ––––קלד, ב קלד, ב קלד, ב קלד, ב  .27
רֹוִגינֹוס" ת.  -  ָסֵפק ְוַאְנּדְ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ
י ְיהּוָדהוְ  רֹוִגינֹוס ַרּבִ ַאְנּדְ יר ּבְ   ."ַמתִּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
   – (ויקרא יב, ג) 583תֹו""ָעְרלָ "

אי  ת, -ָעְרָלתֹו ַוּדַ ּבָ ַ    ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
ת.  ָסֵפק :ְולֹא   קלה,א ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

  

אי  ָעְרָלתוֹ  ת,  -ַוּדַ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
רֹוִגינֹוס  :ְולֹא ת. ַאְנּדְ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
רֹוִגינֹוס  ת,   - ַאְנּדְ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

ֵרת.    ְוָענּוׁש ּכָ
  

אי  ָעְרָלתוֹ  ת,  -ַוּדַ ּבָ ַ   ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
ת.  :ְולֹא ּבָ ַ ָמׁשֹות ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ ְ ין ַהׁשּ   נֹוַלד ּבֵ

אי  ת -ָעְרָלתֹו ַוּדַ ּבָ ַ    ,ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
הּוא ָמהּול ּדֹוֶח  :ְולֹא ׁשֶ ת. נֹוַלד ּכְ ּבָ ַ   ה ֶאת ַהׁשּ

יתׁשֶ  אי ּבֵ ּמַ   אֹוְמִרים:  ׁשַ
ִרית,  ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   ָצִריְך ְלַהטִּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
  ֵאינֹו ָצִריְך. 

ן ֶאְלָעָזרָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
אילֹא ֶנְחְלקּו  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ִרית,  ֵבית ִהּלֵ ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ ִריְך ְלַהטִּ ּצָ הּוא ָמהּול ׁשֶ ׁשֶ   ַעל נֹוַלד ּכְ

ה ִהיא.  בּוׁשָ ָעְרָלה ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 

הּוא ָמהּול,  ׁשֶ יר ּכְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   ַעל ּגֵ
איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ִרית,  ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   ָצִריְך ְלַהטִּ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ִרית ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ    ."ֵאין ָצִריְך ְלַהטִּ
   

  
  

   :ָאַמר ָמר
ת :לֹאוְ " ּבָ ַ   . "ָסֵפק ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ
ְבָעה " ן ׁשִ ת,  - ּבֶ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ

מֹ  ת. ֵאין  -ָנה ּוֶבן ׁשְ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ַהׁשּ   ְמַחּלְ
מֹוָנה  ן ׁשְ ְבָעה ָסֵפק ּבֶ ן ׁשִ ת.  -ָסֵפק ּבֶ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ֵאין ְמַחּלְ

מֹוָנה  ן ׁשְ ֶאֶבן, ְוָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  ֲהֵרי הּוא -ּבֶ    ,ּכְ
ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ    ."ֲאָבל ִאּמֹו ׁשֹוָחה ּוֵמִניָקתֹו ִמּפְ

  
  

                                                             
ר ָעְרָלתוֹ  583 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ  ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  רש"י
. ערלתו ודאי דוחה השבת

דבהאי קרא וביום השמיי 
דילפין מייה אפילו בשבת 
כתיב בסיפיה ערלתו דמשמע 
מיעוטא ערלתו של זה ולא אחר 

  ולמעוטי ספק אתא:
. ספק הוא וולד בין אדרוגיוס

ספק זמו הוא  השמשות מי
ספק איו זמו וכן ולד מהול 
ספק שמא ערלה כבושה היא 
העור דבוק בבשר ולקמיה פריך 
ספק קמא לאתויי מאי הואיל 

   ותי כל הי ספיקי:
. לקמיה רבי יהודה אומר כו'

   יליף מילתיה:
שב''ש אומרים צריך להטיף 

. ואפילו הכי מודו דשבת לא כו'
   דחי:

שמא  . חיישיןשצריך להטיף
   ערלה כבושה היא:

. דליכא שום ספק ערלה על גר
   כגון ערבי מהול:

. שהרי בן ח' אין מחללין עליו
כמת הוא ואין מילתו מצוה ואי 
קשיא א''כ לאו חילול הוא 
שהרי הוא כמחתך בבשר מת 
לקמן מי מוקי האי חילול 
במכשירי מילה ואליבא דר' 

   אליעזר:
. מפי שחלב הרבה מפי הסכה

  ה ומביאה לידי חולי:בדדי
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        קלה, אקלה, אקלה, אקלה, א .28
   – (ויקרא יב, ג) 584""ָעְרָלתוֹ "[

... ...  
אי  ת -ָעְרָלתֹו ַוּדַ ּבָ ַ    ,ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

הּוא ָמהּול ּדֹוֶח  :ְולֹא ׁשֶ ת. נֹוַלד ּכְ ּבָ ַ   ה ֶאת ַהׁשּ
איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ִרית,  ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   ָצִריְך ְלַהטִּ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  ֵאינֹו ָצִריְך. 
ן ֶאְלָעָזרַרּבִ ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ   : י ׁשִ

אילֹא ֶנְחְלקּו  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ִרית,  ֵבית ִהּלֵ ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ ִריְך ְלַהטִּ ּצָ הּוא ָמהּול ׁשֶ ׁשֶ   ַעל נֹוַלד ּכְ
ה ִהיא.  בּוׁשָ ָעְרָלה ּכְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
הּוא ָמהּול,  ׁשֶ יר ּכְ ּיֵ ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ   ַעל ּגֵ

איׁשֶ  ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִרית,  ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ   ָצִריְך ְלַהטִּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ִרית ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ    .]"ֵאין ָצִריְך ְלַהטִּ

  
   :ִאיְתַמר

  ָאַמר:  ַרב
א.  א ַקּמָ ּנָ ּתַ   ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ן ֶאְלָע  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ    .ָזרֲהָלָכה ּכְ

  
ר ַאֲהָבה א ּבַ הּוא ָמהּול.  ַרב ַאּדָ ׁשֶ   ִאְתְיִליד ֵליּה ַההּוא ְינּוָקא ּכְ

ְפָכה.  רּות ׁשָ ְוֵייּה ּכְ ׁשַ ֵליַסר ָמהֹוָלֵאי ַעד ּדְ   ַאַהְדֵריּה ַאּתְ
ָעְבִרי  יֵתי ִלי ּדְ   .ַרבַאּדְ ָאַמר: ּתֵ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 

מּוֵאל לֹא ָעַבר?! ַאּדִ ְו    ׁשְ
מּוֵאלּדְ יַמר ֵא  ת  - ָאַמר ׁשְ ּבָ ַ ׁשּ חֹול, ּבְ   ִמי ָאַמר?  -ּבְ
  

ה ִהיא.  :הּוא ָסַבר בּוׁשָ אי ָעְרָלה ּכְ   ַוּדַ
  

ִאיְתַמר    :ּדְ
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ה ִהיא.  בּוׁשָ א ָעְרָלה ּכְ ּמָ יַנן ׁשֶ   ָחְייׁשִ
  אֹוֵמר:  ַרב יֹוֵסף

ה ִהיא.  בּוׁשָ אי ָעְרָלה ּכְ   ַוּדַ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

ַתְנָיא    :ּדְ
ָּפר" י ֱאִליֶעֶזר ַהּקַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

אילֹא ֶנְחְלקּו  ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ ִרית ֵבית ִהּלֵ ם ּבְ ּנּו ּדַ יף ִמּמֶ ִריְך ְלַהטִּ ּצָ הּוא ָמהּול ׁשֶ ׁשֶ    .ַעל נֹוָלד ּכְ
   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 

ת.  ּבָ ַ ל ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ְלַחּלֵ
ּמַ  ית ׁשַ    :אֹוְמִרים איּבֵ

ת,  ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   ְמַחּלְ

                                                             
ר ָעְרָלתוֹ  584 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ  ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  רש"י
. אליבא דב''ה דאמר א''צ כת''ק

   להטיף ממו דם ברית:
. אהדריה אתליסר מהולאי

שיטיפו ממו דם ברית ולא רצו 
משום דשבת הואי ואפילו לב''ש 

   ספק הוא ואין מחללין:
. והוא עד דשוויה כרות שפכה

עצמו מלו ועשאו כרות שפכה 
   שחתך מן הגיד:

   צ להטיף:. דאמר א''אדרב
. הא ספיקא בשבת מי אמר

   הוא:
. רב אדא סבר דודאי והוא סבר

   ערלה כבושה היא ומחללין:
. הא דאמר ר''ש בן חיישין

אלעזר לדברי הכל צריך להטיף 
אספיקא קאמר ובחול שמא 
ערלה כבושה היא ולעין שבת 

   מי ודאי לא מחללין:
. ודאי ערלה כבושה היא

   ומחללין:
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לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ת ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   . "ֵאין ְמַחּלְ

ָלל  א ָסַברַת ּדְ ָלאו ִמּכְ א ַקּמָ ת :ּנָ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ    .ְמַחלְּ
  

א  :ְוִדיְלָמא א ַקּמָ ּנָ ִלין ָק  -ּתַ ְבֵרי ַהּכֹל ֵאין ְמַחלְּ   ָאַמר! ּדִ
  

ן ר  ,ִאם ּכֵ ּפָ י ֱאִליֶעֶזר ַהּקַ ְמִעיַנן?ּדְ ַטְעָמא  - ַרּבִ אי ֲאָתא ְלַאׁשְ ּמַ    !ֵבית ׁשַ
  

יְלָמא ָדָבר ֶזה.   ,ּדִ ל ּבְ אי ּוֵבית ִהלֵּ ּמַ ית ׁשַ   ָהִכי ָקָאַמר: לֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ
   

  
  

  רש"י
. דר' אליעזר כלל דת''קלאו מ

הקפר סבר דברי הכל מחללין 
ואא דאמרי כוותיה: ה''ג 
וממאי דילמא מכלל דת''ק סבר 
דברי הכל אין מחללין א''כ רבי 
אליעזר טעמא דב''ש אתא 
לאשמעין כו'. א''כ דתא לעיל 
מייה אמר דברי הכל אין 
מחללין ר' אליעזר הקפר דאתא 
לאיפלוגי ולמימר דלאו דברי 

ל הוא דהא לב''ש מחללין הכ
מאי רבותא אשמעין דב''ש 
פליגי בה הא ב''ש במקום ב''ה 
איה משה ומשין דילמא הכי 
קאמר ר' אליעזר לת''ק דאמר 
בשבת לדברי הכל אין מחללין 
ופלוגתייהו בחול דלב''ה א''צ 
להטיף ממו דם ברית הא ליתא 
דלא חלקו בדבר זה אלא ודאי 

גי וטעמא צריך ובשבת הוא דפלי
דב''ה אתא לאשמעין דבחול 
צריך ולאפוקי מת''ק דאמר 

   לב''ה לא צריך:
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        בבבב- - - - קלה, אקלה, אקלה, אקלה, א .29
י ַאִסיָאַמר    : ַרּבִ

ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה  ל ׁשֶ מֹוָנה, ִניּמוֹ  -ּכָ   ל ִלׁשְ
ֵאין ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה מָֹנה - ְוָכל ׁשֶ    ,ֵאין ִניּמֹול ִלׁשְ

ֱאַמר ּנֶ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה  :ׁשֶ ה כִּ ָ    ..."ִאׁשּ
ר ָעְרָלתֹו" ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ    .ג)-(ויקרא יב, ב 585ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ֹוִנים יֹוִכיחּו, ּדֹורֹות ָהִראׁש 
ֵאין ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדה מָֹנה! וְ  - ׁשֶ   ִניּמֹול ִלׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָנה ּתֹוָרה,    קלה,ב ה ֲהָלָכה. ^ִנתְּ ׁשָ   ְוִנְתַחּדְ
  

   ?!ִאיִני
   :ְוָהא ִאיְתַמר

   ,יֹוֵצא ּדֹוֶפן"
י ָעְרלֹותּוִמ  ּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ    :י ׁשֶ

ר ַר וְ  ַרב הּוָנא יא ּבַ    ,בַרב ִחּיָ
תַחלְּ ַחד ָאַמר: ְמ  ּבָ ַ    ,ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ

ִלין.    ְוַחד ָאַמר: ֵאין ְמַחלְּ
ת,  ּבָ ַ ל ָעָליו ֶאת ַהׁשּ א ְלַחלֵּ ִליִגי ֶאלָּ אן לֹא ּפְ   ַעד ּכָ

מָֹנה  אי ַמֲהִליַנן ֵליּה!  -ֲאָבל ִלׁשְ   ַוּדַ
  

ְלָיא.   ָהא ּתַ   ָהא ּבְ
   

  
ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

ִית"ֵיׁש "   ִניּמֹול ְלֶאָחד, ׁשֶ  )יג-אשית יז, יבבר( 586"ְיִליד ּבַ
ִית"ְוֵיׁש  ֹמָנה.  "ְיִליד ּבַ יּמֹול ִלׁשְ ּנִ   ׁשֶ
ֶסף"ֵיׁש  יּמֹול ְלֶאָחד,  "ִמְקַנת כֶּ ּנִ   ׁשֶ

ֶסף"ְוֵיׁש  מֹוָנה.  "ִמְקַנת כֶּ יּמֹול ִלׁשְ ּנִ   ׁשֶ
  

ֶסף"ֵיׁש " יּמֹול ְלֶאָחד,  "ִמְקַנת כֶּ ּנִ   ׁשֶ
ֶסף"ְוֵיׁש  מֹוָנה "ִמְקַנת כֶּ יּמֹול ִלׁשְ ּנִ   . "ׁשֶ

יַצד?    ּכֵ
ְך ָיְלָדה  ֶרת ְוַאַחר ּכָ ְפָחה ְמעּוּבֶ ֶסף'ֶזהּו  -ָלַקח ׁשִ מֹוָנה. ַהנִּ ' ִמְקַנת ּכֶ   יּמֹול ִלׁשְ

ְפָחה  ּה וּ ָלַקח ׁשִ ֶסף'זֹו ִהיא  -ְוָלָדּה ִעּמָ יּמֹול ְלֶאָחד.  'ִמְקַנת ּכֶ ּנִ   ׁשֶ
ִית'ְוֵיׁש  יַצד?  'ְיִליד ּבַ מֹוָנה, ּכֵ יּמֹול ִלׁשְ ּנִ   ׁשֶ

ָרה ֶאְצלֹו ְוָיְלָדה  ְפָחה ְוִנְתַעּבְ ִית'ֶזהּו  -ָלַקח ׁשִ מָֹנהַה  'ְיִליד ּבַ יּמֹול ִלׁשְ   . ּנִ
  :אֹוֵמר ָחָמא ַרב

יָלּה  ְך ִהְטּבִ ִית'ֶזהּו  -ָיְלָדה ְוַאַחר ּכָ יּמֹול ְלֶאָחד. ַה  'ְיִליד ּבַ   ּנִ
ְך ָיְלָדה  יָלּה ְוַאַחר ּכָ ִית'ֶזהּו  -ִהְטּבִ מָֹנה 'ְיִליד ּבַ יּמֹול ִלׁשְ ּנִ   . "ׁשֶ

א  א ַקּמָ ּנָ יָלּה ְוַאַחר כָּ  - ְותַּ ין ִהְטּבִ ֵני ֵליּה ּבֵ יָלּה,  ,ְך ָיְלָדהָלא ׁשָ ְך ִהְטּבִ ין ָיְלָדה ְוַאַחר ּכָ   ּבֵ
ב  ַאף ַעל ּגַ מָנה.  - ֵאין ִאּמֹו ְטֵמָאה ֵליָדהּדְ ּדְ   ִניּמֹול ִלׁשְ

  
  

  : 587ָרָבאָאַמר 
ַחת ָלּה  ּכַ י ָחָמא ַמׁשְ ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ    :ּבִ

                                                             

ֹוָתּה     בבבב 585 ת ּדְ יֵמי ִנּדַ ְבַעת ָיִמים ּכִ י ַתְזִריַע ְוָיְלָדה ָזָכר ְוָטְמָאה ׁשִ ה ּכִ ָ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְטָמאּדַ ר ָעְרָלתוֹ  גגגג . תִּ ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ  ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ר לֹא ִמזַּ  יביביביב 586 ן ֵנָכר ֲאׁשֶ ֶסף ִמּכֹל ּבֶ ִית ּוִמְקַנת ּכֶ ל ָזָכר ְלדֹרֵֹתיֶכם ְיִליד ּבָ מַֹנת ָיִמים ִיּמֹול ָלֶכם ּכָ ָך ְוָהְיָתה  גגגגיייי .ְרֲעָך הּואּוֶבן ׁשְ ְסּפֶ יְתָך ּוִמְקַנת ּכַ ִהּמֹול ִיּמֹול ְיִליד ּבֵ

ְרֶכם ִלְבִרית עֹוָלם ְבׂשַ  ְבִריִתי ּבִ
  )ָרָבאָאַמר ( :וילאהגירסאות. גירסת רבו  587

  רש"י
. כגון יוצא כל שאין אמו טמאה לידה

דופן וכרית שילדה ולמחר תגיירה אין 
   בה ממתין עד שמה אלא ימול מיד:

. מאברהם עד מתן דורות הראשוים
  תורה שתה מילה ולא הגו טומאה:

. דמי שאמו טמאה הותחדשה הלכ
   לידה ימול בח' ולא אחר:

   . שקרעת אמו:יוצא דופן
. שי עורות זה על זה שתי ערלות

   ואמרי לה שי גידין:
. ואע''ג אבל לשמה ודאי מהלין

   דיוצא דופן אין אמו טמאה. לידה:
. וחילול שבת תלי הא בהא תליא

במילה לח' דמי שימול לח' דוחה שבת 
לח' איו דוחה השבת  ומי שאיו ימול

דכי כתיב וביום השמיי דילפין מייה 
   ואפילו בשבת בימול לח' כתיב:

. הא דרב אסי: ה''ג הא מילתא כתאי
בשאלתות דרב אחאי כיצד לקח שפחה 
ואחר כך ילדה זהו מקת כסף שימול 
לשמוה לקח שפחה וולדה עמה זהו 
מקת כסף שימול לאחד לקח שפחה 

וילדה זהו יליד בית ותעברה אצלו 
שימול לח' רבי חמא אומר הטבילה 
ואחר כך ילדה זהו יליד בית שימול 
לח' ילדה ואח''כ הטבילה זהו יליד בית 
שימול לא' בשלמא לר' חמא משכחת 
לה יליד בית כדקתי מקת כסף 
שימול לשמה כגון שלקח שפחה ואחר 
כך ילדה ימול לא' מי כגון שלקח 

ה אלא לת''ק כו' שפחה וולדה עמ
ובספרים שלו כתיב ימול לאחד מי 
כגון שלקח זה שפחה וזה עוברה וראה 
בעיי דהא דלא גריס בשאלתות כגון 
שלקח זה שפחה וזה עוברה משום 
דקשיא ליה מאי דוחקיה לאוקמיה 
בשי לקוחות ולשויי גירסא דסיפא 
מרישא דקתי לקח שפחה וולדה זהו 

יש יליד בית מקת כסף שימול לא': 
שימול לא' דתרי קראי כתיבי ביליד 
בית ומקת כסף חד כתיב ביה ח' וחד 
לא כתיב ביה ח' (בראשית יז) המול 
ימול יליד ביתך ומקת כספך ולא 
מפרש ביה לח' ימים וכתיב (שם) ובן 
שמות ימים ימול לכם כל זכר 
לדורותיכם יליד בית ומקת כסף 

ה ומסתברא דהאי דמפרש ביה לשמ
הייו היכא דדמי לישראל מעליא 
שולד בביתו של ישראל משקאו 
דדומיא דלכם בעין דכתיב בההוא 
קרא ימול לכם כל זכר והדר יליד בית 
ומקת כסף הלכך לקח שפחה מעוברת 
וילדה הרי זה מקת כסף דגוף שלם 
הוא במעי אמו וקאו שימול לח' 
דדומיא דלכם הוא שולד ברשותו של 

שפחה וולדה עמה שכבר  ישראל לקח
ילדתו ואע''פ שלא עברו עליו ח' ללידתו 
מלו. מיד כדכתיב המול ימול וגו' דלאו 
דומיא דלכם הוא לקח שפחה ותעברה 
אצלו לא הוי עובר מקת כסף אלא 
יליד בית שימול לח' דדומיא דלכם 
הוא ולקמיה מפרש יליד בית שימול 

   לאחד אליבא דת''ק:
ילה לשם עבדות . הטברבי חמא אומר

וחלה עליה שם תורת שפחת ישראל 
דתחייבה בכל מצות שהאשה חייבת 
בהן והויא טמאה לידה זהו יליד בית 

  שימול לח':



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְסדּוָרה ְּגָמָרא

      

828

ִית'   ִניּמֹול ְלֶאָחד,  'ְיִליד ּבַ
ִית' מָֹנה, 'ְיִליד ּבַ     ִניּמֹול ִלׁשְ
ֶסף'    ,ִניּמֹול ְלֶאָחד 'ִמְקַנת ּכֶ
ֶסף'וּ  מָֹנה,  'ִמְקַנת ּכֶ   ִניּמֹול ִלׁשְ

יָלּה  ְך ִהְטּבִ ִית'ֶזהּו  - ָיְלָדה ְוַאַחר ּכָ יּמֹול ְלֶאָחד.  'ְיִליד ּבַ ּנִ   ׁשֶ
ְך ָיְלָדה  יָלּה ְוַאַחר כָּ ִית'ֶזהּו  - ִהְטּבִ מָֹנה.  'ְיִליד ּבַ יּמֹול ִלׁשְ ּנִ   ׁשֶ

ֶסףִמְקַנת ' מָֹנה  'ּכֶ ְך ָיְלָדה.  -ִניּמֹול ִלׁשְ יָלּה, ְוַאַחר ּכָ ֶרת, ְוִהְטּבִ ְפָחה ְמעּוּבֶ ַקח ׁשִ לָּ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ֶסף' ָרּה  -ִניּמֹול ְלֶאָחד  'ִמְקַנת ּכֶ ְפָחה, ְוֶזה עּוּבָ ַקח ֶזה ׁשִ לָּ גֹון ׁשֶ   .ּכְ

הוּ  ָלָמא ּכּולְּ ׁשְ א, ּבִ א ַקּמָ ּנָ א ְלּתַ ַחּתְ  - ֶאלָּ ּכַ    , ְלהוּ ַמׁשְ
א  ִית'ֶאלָּ ַחּתְ ָלּה  - ִניּמֹול ְלֶאָחד  'ְיִליד ּבַ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

ָרּה.  ְפָחה ְלעּוּבָ לֹוֵקַח ׁשִ   ּבְ
  

ָאַמר ִקְנַין ַהּגּוף' :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ירֹות ָלאו ּכְ ֵמי ִקְנַין ּפֵ   , 'ּדָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ירוֹ ' :ֶאלָּ ֵמיִקְנַין ּפֵ ִקְנַין ַהּגּוף ּדָ א ְלֵמיַמר?  - 'ת ּכְ   ַמאי ִאיּכָ

  
אָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשָ

ּלֹ  ְפָחה ַעל ְמָנת ׁשֶ לֹוֵקַח ׁשִ יָלּה.  ּבְ   א ְלַהְטּבִ
   

  
  

  רש"י
ילדה והטבילה זהו יליד בית 

. דכל שאין אמו שימול לאחד
טמאה לידה אין ממתיין לו לח' 

   כרב אסי:
. דשי בין בשלמא לרבי חמא
לדה לילדה הטבילה ואחר כך י

   ואח''כ הטבילה:
. כולהו יליד בית משכחת לה

ימול לאחד ילדה ואח''כ 
הטבילה יליד בית ימול לח' 
הטבילה ואח''כ ילדה ושיהם 
בשתעברה אצלו דלא הוי מקת 
כסף. מקת כסף ימול לח' כגון 
שלקח שפחה מעוברת וילדה 
לאחר שהטבילה. מקת כסף 
הימול לא' כגון שלקח זה 

וזה עוברה דכיון דאין  שפחה
לבעל העובר חלק באמו לאו 
דומיא דלכם הוא ה''ה מי 
דמצי לפלוגי במקת כסף בין 
ילדה ואחר כך הטבילה בין 
הטבילה ואחר כך ילדה ולמימר 
מקת כסף ימול לא' כגון 
שלקח שפחה מעוברת ועוברה 
וילדה ואחר כך הטבילה אלא 
רבותא אשמעין דאפילו 

ילדה משכחת בהטבילה ואח''כ 
לה והא דשי מקת כסף ימול 
לא' לרבו חמא מלת''ק ולא 
אמר כגון שלקח שפחה וולדה 
עמה משום דאם כן ילדה קודם 
טבילה היא ומאי איריא ולד 
קודם שלקחה אפילו ולד 
משלקחה מי לרבי חמא ימול 

   לא':
אלא יליד בית ימול לא' היכי 

. הא ודאי דומיא משכחת לה
איל ולאו בטומאת דלכם הוא הו

   לידה תליא לדידיה:
. ואפילו בלוקח שפחה לעוברה

מישראל דהוי' טמאה לידה 
שכבר טבלה לאו דומיא דלכם 

   הוא הואיל ואין לו חלק באמו:
. פלוגתא דר''ל ורבי היחא כו'

   יוחן בבבא בתרא (דף קלו.):
שלקחה על מת שלא 

. דלא שייכא בה תורת להטבילה
לאו דומיא חיובא דמצות כלל ד

דלכם הוא אבל לטומאת לידה 
לא חיישין בילדה ואח''כ 

   הטבילה:
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        קלו, אקלו, אקלו, אקלו, א    ––––קלה, ב קלה, ב קלה, ב קלה, ב  .30
ְנָיא:    ּתַ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
לֹ  ָהה ׁשְ ָ ׁשּ ל ׁשֶ ָאָדם ּכָ ים יֹום ּבָ   ֵאינֹו ֵנֶפל,  - ׁשִ

ֱאַמר: ּנֶ ה ׁשֶ ְפּדֶ ן חֶֹדׁש תִּ    .(במדבר יח, טז) 588""ּוְפדּוָיו ִמּבֶ
ֵהָמה  ּבְ מַֹנת ָיִמים ּבַ   ֵאינֹו ֵנֶפל,  - ׁשְ

ֱאַמר: ּנֶ ן" ׁשֶ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ְ   . "(ויקרא כב, כז) 589"ּוִמּיֹום ַהׁשּ
ָהה    ְסֵפיָקא ָהֵוי,   -ָהא לֹא ׁשָ

   ?ִמיְמַהל ֵהיִכי ָמֲהִליַנן ֵליּה    קלו,א
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ְך:ָמ  ְפׁשָ ה ּנַ יר ָקא ָמֵהיל,  - ִאם ַחי הּוא   ִלין אֹותֹו ִמּמַ ּפִ   ׁשַ

ר הּוא. - ְוִאם ָלאו  ָבׂשָ ְך ּבְ   ְמַחּתֵ
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ְוֶאלָּ
מֹוָנה " ן ׁשְ ְבָעה, ָסֵפק ּבֶ ן ׁשִ תֵאין ְמ  - ָסֵפק ּבֶ ּבָ ַ ִלין ָעָליו ֶאת ַהׁשּ   , "ַחּלְ

אי? ִניְמֲהֵליּה  ְך ַאּמַ ְפׁשָ ה ּנַ יר ָקא ָמֵהיל,  - ִאם ַחי הּוא   :ִמּמַ ּפִ   ׁשַ
ר הּוא!  - ְוִאם ָלאו  ָבׂשָ ְך ּבְ   ְמַחּתֵ

  
ֵריּה ָאַמר    : ָרִביָנאד ָמר ּבְ
ר ְזַכְרָיהֲאָנא וְ  יְמָנא:  ַרב ַנחּוֵמי ּבַ ְרּגֵ   ּתַ

   ,ַנִמי ָמֲהִליַנן ֵליּה  ִמיְמֵהיל ָהִכי
יֵרי ִמיָלה א ְלַמְכׁשִ א  ,לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ יּבָ י ֱאִליֶעֶזרּדְ ְוַאלִּ   .ַרּבִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה" ֵהָמה ֲאׁשֶ    - (ויקרא יא, לט) 590""ְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ

ִחיָטת ֵאין ׁשְ מָֹנה ׁשֶ ן ׁשְ    ,ֹו ְמַטַהְרּתוֹ ְלָהִביא ּבֶ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ְמעֹוןוְ  ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

ִחיָטתֹו ְמַטַהְרּתוֹ    . "ׁשְ
ְלִגיַמ  ָהא ָקא ִמיּפַ    :אי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר    ,ַחי הּוא :ּדְ
  ֵמת הּוא.  :ּוָמר ָסַבר

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִמיְפְלֵגי ִאי ָהִכי,    ְלִעְנַין טּוְמָאה ְוָטֳהָרה, ַאּדְ
   !ִליְפְלֵגי ְלִעְנַין ֲאִכיָלה

  
א י ָעְלָמא ,ֶאלָּ כּולֵּ    ,ֵמת הּוא :ּדְ

ְמעֹון ָסְבֵרי י ׁשִ ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבְ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ ְטֵרָפה :ְוַרּבִ    ,ּכִ
ב  ,ְטֵרָפה ִחיָטָתּה ְמַטַה  -ֵמָתה ִהיא ּדְ ָלאו ַאף ַעל ּגַ ּה, ׁשְ   ְרּתָ

ָנא.  -ָהָכא ַנִמי    ָלא ׁשְ
ֵמי ִלְטֵרָפה,  ָנן: ָלא ּדָ   ְוַרּבָ

ר,  -ְטֵרָפה  ַעת ַהּכֹוׁשֶ   ָהְיָתה ָלּה ׁשְ
ר -ַהאי  ַעת ַהּכֹוׁשֶ    .לֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ

  
א ְלֵמיַמר?  ֶטן, ַמאי ִאיּכָ יָמא: ְטֵרָפה ִמּבֶ   ְוִכי ּתֵ

ִמיָנּה  -ָהָתם  ִחיָטה, ֵיׁש ּבְ   ׁשְ
ִחיָטה.   -ָהָכא  ִמיָנּה ׁשְ   ֵאין ּבְ

                                                             
ה ּבְ  588 ְפּדֶ ן חֶֹדׁש תִּ ָרה הּואּוְפדּוָיו ִמּבֶ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ת ׁשְ ֶסף ֲחֵמׁשֶ ָך ּכֶ  ֶעְרּכְ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ  589 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ הׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ה ַליהֹוָ ֶ  ן ִאׁשּ
ֵהָמה  590 ִנְבָלָתּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרבְוִכי ָימּות ִמן ַהּבְ ר ִהיא ָלֶכם ְלָאְכָלה ַהּנֵֹגַע ּבְ  ֲאׁשֶ

  רש"י
   . בבכור אדם כתיב:ופדויו

. מדתלי בהכי שמע מבן חדש
מיה עכשיו תברר שהוא בן 

   קיימא ולא קודם לכן:
. שלשים יום באדם הא לא שהה

ובבהמה ח' ימים ספיקא הוי 
  הש''ס פריך עלה:

ום קטן . שמימהל היכי מהלין
ביום השמיי בשבת דילמא פל 
הוא ולא חזי למול ועושה 

   חבורה שלא לשם מצוה:
. כלומר אם כלו לו אם חי הוא

   חדשיו שפיר קא מהיל:
. שחוטה הוא ולא מחתך בבשר
   חבורה היא:
. הא דקתי אין לא צרכה

מחללין אלא לעין מכשירי 
מילה לרבי אליעזר דאמר דחו 

ויה שבת ה''מ דקים ליה בג
שכלו לו חדשיו שעברו ט' 
חדשים מששמשה עד שילדתו 
ולא שמשה כל ימי עיבורה אבל 
ספק אין מכשיריו דוחין דילמא 
לאו בר מימהל הוא ומחלל שבת 

   בעשותו פחמים וברזל:
. פל גמור אם חשוב כמת כתאי

כדקאמר רב אדא בר אהבה 
דאיו אלא מחתך בבשר או לא 

   והויא חבורה:
. דכוליה ן ח'לאכלה להביא ב

קרא דריש ליה בתורת כהים 
מן הבהמה מקצת בהמה 
מטמאה ומקצת איה מטמאה 
פרט לטרפה ששחטה 
ומדממעיט טרפה ששחטה 
מכלל דבטהורה קאי אשר היא 
לכם להביא בהמה טמאה לפי 
שפרשה ראשוה דכתיב בה לכל 
הבהמה אשר היא מפרסת 
פרסה ואיה מעלת גרה וגו' 

החי  מוקי לה התם באבר מן
הכתוב מדבר ופרשה זו במתה 
ודאי לאכלה להביא בן ח' 
חדשים שאף שחיטתו מיתה 

   ומטמאה:
. לפיכך שחיטתו מר סבר חי הוא

   מטהרתו:
. אי מותר באכילה לעין אכילה

   בשחיטתו אם לאו:
. שחיטתה מטהרתה טרפה

   מלטמא כדפרישית:
. לישחט היתה לה שעת הכושר
  וליטהר קודם שטרפה:
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        קלו, אקלו, אקלו, אקלו, א .31
ְנָיא: [         ּתַ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

לֹ  ָהה ׁשְ ָ ׁשּ ל ׁשֶ ָאָדם ּכָ ים יֹום ּבָ   ֵאינֹו ֵנֶפל,  - ׁשִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ׁשֶ ְפּדֶ ן חֶֹדׁש תִּ    .(במדבר יח, טז) 591""ּוְפדּוָיו ִמּבֶ

ֵהָמה  ּבְ מַֹנת ָיִמים ּבַ   ֵאינֹו ֵנֶפל,  - ׁשְ

ֱאַמר: ּנֶ ן" ׁשֶ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ְ   .]"(ויקרא כב, כז) 592"ּוִמּיֹום ַהׁשּ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ַנן ֲעֵליּה  ִליִגי ַרּבָ ְמִליֵאלּדְ ִמי ּפְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,ַרּבָ

   ?לֹא :אוֹ 
  

ְמֵצי לֹוַמר ִליֵגי :ִאם ּתִ מֹותֹו ֲהָלָכ  - ּפְ מֹותֹו? אֹו ה ּכְ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יֹום טֹוב " ּנֹוַלד ּבְ יֹום טֹוב -ֵעֶגל ׁשֶ   ! "ׁשֹוֲחִטין אֹותֹו ּבְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
יו.   לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ ויּה ׁשֶ ַגּוֵ ִקים ֵליּה ּבְ   ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִאם נֹוַלד הּוא ּומּומוֹ " ִוין ׁשֶ ה ִמן ַהּמּוָכן - ִעּמֹו ְוׁשָ ּזֶ   ! "ׁשֶ
  

יו.  -ָהָכא ַנִמי  לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ   ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה ּכְ
ְפִליֵגי "ֲהָלָכה" ָלל ּדִ    .ִמּכְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

                                                             
ה ּבְ  591 ְפּדֶ ן חֶֹדׁש תִּ ָרה הּואּוְפדּוָיו ִמּבֶ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ת ׁשְ ֶסף ֲחֵמׁשֶ ָך ּכֶ  ֶעְרּכְ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ  592 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ הׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ה ַליהֹוָ ֶ  ן ִאׁשּ

  רש"י
. למישרי ולד של מי פליגי

   בהמה בתוך ח' ימים:
. ואיו שוחטים אותו ביו''ט

מוקצה שהרי בין השמשות מי 
היה מוכן אגב אמו מיהו שמעין 

   מיה דמותר לבו ביום:
. רבי יהודה ורבי שמעון ושוין

שחלקו ברואין מומין ביו''ט 
במסכת ביצה שאם ולד היום 

וכן הוא ומומו עמו שהוא מן המ
ומותר לבקר מומו ביו''ט דלא 
דמי כמתקן ביו''ט דלא איתחזק 
באיסורא ומוקמין לה התם 
כגון דיתבי דייי התם וראוהו 

  בשעת לידה מיד:



ִמיָלה" –מסכת שבת פרק י"ט  י ֱאִליֶעֶזר ּדְ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ַרּבִ

         

831

        קלו, אקלו, אקלו, אקלו, א .32
ְנָיא: [   ּתַ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

לֹ  ָהה ׁשְ ָ ׁשּ ל ׁשֶ ָאָדם ּכָ ים יֹום ּבָ   ֵאינֹו ֵנֶפל,  - ׁשִ
ֱאַמר: ּנֶ ה ׁשֶ ְפּדֶ ן חֶֹדׁש תִּ    .(במדבר יח, טז) 593""ּוְפדּוָיו ִמּבֶ

ֵהָמה  ּבְ מַֹנת ָיִמים ּבַ   ֵאינֹו ֵנֶפל,  - ׁשְ

ֱאַמר: ּנֶ ן" ׁשֶ ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ ְ   .]"(ויקרא כב, כז) 594"ּוִמּיֹום ַהׁשּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ג אֹו ֲאָכלֹו ֲאִרי  ְבֵרי ַהּכֹל -ָנַפל ִמן ַהּגַ   ַחי הּוא.  :ּדִ

יֵהק ּוֵמת ּפִ ִליִגי ׁשֶ י ּפְ    :ּכִ
  ,ַחי הּוא :ָמר ָסַבר

  ּוָמר ָסַבר: ֵמת הּוא. 
יּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנֵ

יּבּום.    ִלְפטֹור ִמן ַהּיִ
  
ג אֹו ֲאָכלֹו ֲאִרי נָ " ְבֵרי ַהּכֹ  -ַפל ִמן ַהּגַ    !?"ַחי הּוא :לּדִ

אְוָהא  ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ֵריּה ִאיְקְלעּו ְלֵבי  ַרב ְיהֹוׁשֻ ר ָאִביןּדְ ּבְ   , ַרב ִאיִדי ּבַ
ְבָעה.  ׁשִ יָמָמא ּדְ א ּבִ יְלּתָ   ְוָעֵביד ְלהּו ִעיְגָלא ּתִ

א  -ִאיְתְרִחיתּו ֵליּה ַעד ְלאֹוְרָתא ְוָאְמִרי ֵליּה: ִאי  ּתָ יּה, ָהׁשְ יּה!  -ֲהָוה ָאְכִליַנן ִמיּנֵ   ָלא ָאְכִליַנן ִמיּנֵ
  

א:    ֶאלָּ
יֵהק ּוֵמת  ּפִ ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ  - ּכְ   ֵמת הּוא,  :לּדִ

ג ַוֲאָכלֹו ֲאִרי,  ָנַפל ִמן ַהּגַ ִליִגי ּבְ י ּפְ   ּכִ
  ָמר ָסַבר: ֵמת הּוא, 

  ַחי הּוא.  :ּוָמר ָסַבר
  
  

ֵריּה  ר יֹוֵסףּדְ ּבְ יִמי ּבַ    ,ִאְתְיִליד ֵליּה ַההּוא ְינּוָקא ַרב ּדִ
ִכיב.  ין יֹוִמין ׁשָ ְלּתִ גֹו ּתַ   ּבְ

ֵויּה.  יל ִעילָּ   ָיֵתיב ָקִמְתַאּבֵ
  ָאַמר ֵליּה ֲאבּוּה: ָצְוורֹוִניָתא ָקָבֵעית ְלֵמיַכל?! 

יו.  לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ יּה ׁשֶ   ָאַמר ֵליּה: ִקים ִלי ּבֵ
  

י ֲהָנאִאיְקַלע  ַרב ַאׁשִ י ַרב ּכָ   . ּבֵ
ין יֹוִמין.  ְלּתִ גֹו ּתַ ָתא ּבְ יּה ִמילְּ   ִאיְתַרע ּבֵ

ֵויּה.  ל ִעילָּ ָיֵתיב ְוָקא ִמְתַאּבֵ   ַחְזֵייּה ּדְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ ָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר ְלָהא    : ׁשְ

ן ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאל?  ֲהָלָכה ּכְ   ּגַ
יו לּו לֹו ֳחָדׁשָ ּכָ יּה ׁשֶ ַגּוֵ    .ָאַמר ֵליּה: ִקים ִלי ּבְ

   

                                                             
ה ּבְ  593 ְפּדֶ ן חֶֹדׁש תִּ ָרה הּואּוְפדּוָיו ִמּבֶ ִרים ּגֵ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ֶעׂשְ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ת ׁשְ ֶסף ֲחֵמׁשֶ ָך ּכֶ  ֶעְרּכְ
ִמיִני ָוָהְלָאה ֵיָרֶצה ְלָקְרּבַ  594 ְ ַחת ִאּמֹו ּוִמּיֹום ַהׁשּ ְבַעת ָיִמים תַּ ֵלד ְוָהָיה ׁשִ י ִיּוָ ב אֹו ֵעז ּכִ הׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ה ַליהֹוָ ֶ  ן ִאׁשּ

  רש"י
. שמת פל מן הגג או אכלו ארי

מחמת מיתה הבאה לו בתוך ל' 
ממקום אחר דברי הכל בחזקת 
כלו לו חדשיו קאי דאי לאו הך 

לכך חי מיתה לא הוה מת הי
הוא ובאדם הוי ולד ופוטר את 
אמו מן החליצה וגבי בהמה מי 
סתם ולד בהמה ששחט בתוך ח' 
מותר באכילה דלא חזיא ביה 
ריעותא ורוב היולדות אין 

   מפילות:
בדייליי"ר: {. ביילי''ר שפיהק

יוסף על טור -לפהק [ראה בית
יו"ד סי' קפ"ט דה"מ "ומ"ש 

בלע''ז  }ופירש"י כאדם..."]
מר לאחר לידתו לא ראו בו כלו

אלא חיות מעט שפיהק ומת 
וגבי אדם קאי: ה''ג ועבדו עגלא 

   תילתא ביממא דשבעה:
. מלשוחטו עד איתרחיתו

   אורתא שהוא ליל שמיי:
. דמקצת הוה אכלין מייה

היום ככולו כדכתיב (ויקרא כב) 
והיה שבעת ימים תחת אמו הא 
לילה חזי ומיהו מיום השמיי 

דאורתא לאו בת  הוא דירצה
הקרבה היא כדכתיב (שם ז) 
ביום צוותו להקריב אבל מכלל 
פל פקי ליה וחזי לאקדושי 
כדאמרין בזבחים (דף יב.) 
לילה לקדושה יום להרצאה 
והלכך לעין חולין חזי מאורתא 
למישחטיה ומיכל אלמא מאן 
דס''ל כרשב''ג פליג במיתה 
הבאה לו ממקום אחר ואמר 

   ספיקא הוא:
   . ללידתו:ב בגו תלתיןשכי

. מטעמים שמאכילין צוורויתא
   את האבל:

. לכך אתה קא בעית למיכל
   מתאבל חם:

   . אבילות:איתרע מילתא
   . ללידת הולד:בגו תלתין יומין
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        בבבב- - - - קלו, אקלו, אקלו, אקלו, א .33
   :ִאיְתַמר

לֹ תֹוְך ׁשְ ּה ׁשִ ֵמת ּבְ ׁשָ    :ים, ְוָעְמָדה ְוִנְתַקּדְ
ֵמיּה  ָרִביָנאָאַמר  ְ   :ָרָבאּדְ ִמׁשּ

ָרֵאל ִהיא    קלו,ב ת ִיׂשְ   ,חֹוֶלֶצת –ִאם ֵאׁשֶ
ת ּכֹ   .ֵאיָנּה חֹוֶלֶצת -ֵהן ִהיא ִאם ֵאׁשֶ

  
ֵרְבָיאוְ  ֵמיּה  ַרב ׁשֵ ְ   ָאַמר:  ָרָבאּדְ ִמׁשּ

  חֹוֶלֶצת.  - ַאַחת זֹו ְוַאַחת זֹו 
  

ֵרְבָיאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ׁשֵ
אֹוְרָתא     ,ָהִכי ָרָבאָאַמר  -ּבְ

יּה.  -ְלַצְפָרא    ֲהַדר ּבֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ִריתּוָה?    !ׁשְ

א ְרּבָ רּו ּתַ    !ְיֵהא ַרֲעָוא ְדִתׁשְ
  

  רש"י
. ללידתו ולא מת הולד בתוך ל'

היה לאביו בן אלא הוא וולד 
לאחר מיתת אביו ועל ידו היו 

ם פוטרין אמו מן החליצה א
   היה בר קיימא:

. לאחר זמן ועמדה ותקדשה
לפי שסבורה שאיה זקוקה 

  ליבם:
. אם איו אם אשת ישראל היא

כהן זה שתקדשה לו ומותר 
   בחלוצה:

. מן הספק ואח''כ תשא חולצת
ואם כהן הוא שאם תחלוץ תהא 
אסורה לו סמכין אדרבן 
ואמרין לאו פל הוא ואיה 

   חולצת:
. ילאורתא אמר רבא הכ

כדקאמרת דאחת זו ואחת זו 
   חולצת:

. ואמר אשת ולצפרא הדר ביה
   כהן איה חולצת:

   . רב שרביא לרביא:אמר ליה
. בלא חליצה ועבריתו שריתוה

אדרבן שמעון יהא רעוא 
  דתשרון חלב באכילה:
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        קלז, אקלז, אקלז, אקלז, א    ––––קלו, ב קלו, ב קלו, ב קלו, ב  .34
י ְיהּוָדה" יר ַרּבִ רֹוִגינֹוס ַמתִּ ַאְנּדְ   . "ּבְ
  

יְזִביָאַמר  אָאַמר  ַרב ׁשֵ   : ַרב ִחְסּדָ
י ְיהּוָדה לֹא ַלּכֹל ָאַמר רֹוִגינֹוס  :ַרּבִ   ָזָכר הּוא,  -ַאְנּדְ

ן ה אֹוֵמר ּכֵ ִאם ַאּתָ ֲעָרִכין ֵיָעֵרְך!  -  ׁשֶ   ּבַ
  

ָלא ִמיֲעַרךְ     ?ּוְמָנַלן ּדְ
  
   :ַתְנָיאּדְ 
ָכר" רֹוִגינֹוס.  - (ויקרא כז, ג) 595""ַהּזָ   ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ

ה :ָיכֹול ָ ֶעֶרְך ִאׁשּ ֶעֶרְך ִאיׁש, ֲאָבל ְיֵהא ּבְ    ?לֹא ְיֵהא ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ָכר" :תַּ   ,(ויקרא כז, ד) 596""ְוִאם ְנֵקָבה ִהיא, "ַהּזָ

אי, - "ָזָכר"    ַוּדַ
ִאית,  -  "ְנֵקָבה"   ַוּדָ

רֹוִגינֹוס    ."ְולֹא טּוְמטּום ְוַאְנּדְ
י ְיהּוָדה -ּוְסַתם ִסְפָרא    קלז,א    .ַרּבִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ׁש, ַהּכֹ" ִרים ְלַקּדֵ ׁשֵ   ל ּכְ

   ,ֵחֵרׁש   :חּוץ ֵמ 
   ,ׁשֹוֶטה
  ְוָקָטן. 

י ְיהּוָדה    :ַרּבִ
יר  ָקָטן -ַמְכׁשִ    ,ּבְ
הּבְ   - ּופֹוֵסל  ָ    ,ִאׁשּ

רֹוִגינֹוס   . "ְוַאְנּדְ
  

ה ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ָנא ִמיָלה?    ּוַמאי ׁשְ
  

ְכִתיב ּום ּדִ ל ָזָכר" :ִמׁשּ   .  (בראשית יז, י) 597"ִהּמֹול ָלֶכם כָּ
   

  
  

                                                             
ֶסף ּבְ  595 ֶקל ּכֶ ים ׁשֶ ִ ָך ֲחִמשּׁ ָנה ְוָהָיה ֶעְרּכְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ ָנה ְוַעד ּבֶ ִרים ׁשָ ן ֶעׂשְ ָכר ִמּבֶ ָך ַהּזָ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְוָהָיה ֶעְרּכְ  ׁשֶ
ֶקל 596 ים ׁשָ לֹׁשִ ָך ׁשְ  ְוִאם ְנֵקָבה ִהוא ְוָהָיה ֶעְרּכְ
ל ָזָכר 597 יִני ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ִהּמֹול ָלֶכם ּכָ ְמרּו ּבֵ ׁשְ ר תִּ ִריִתי ֲאׁשֶ   זֹאת ּבְ

  רש"י
. לא לכל דבר לא לכל אמר ר''י

אמר ר''י דאדרוגיוס זכר הוא 
יף אלא לעין מילה בלבד דיל
   ליה מריבויא דקרא כדלקמן:

. זכר הוא לכל שאם אתה אומר
   דבר:

. האומר ערכו עלי בערכין יערך
   יעריכהו:

. ה' יתירא קדריש וגבי הזכר
קבה דריש ואם יתירא ולא 

  טומטום ואדרוגיוס:
. דבתורת והא סתם ספרא הוא

כהים תיא לה וסתם ספרא 
   רבי יהודה:

. מי חטאת לתת אפר על לקדש
   מים:ה

. מכשיר בקטן ופוסל באשה
   טעמיה מפרש בסדר יומא בפ''ג:

. שמע מיה דרבי ובאדרוגיוס
   יהודה כאשה משוי ליה:

  . ריבויא הוא:כל זכר
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        קלז, אקלז, אקלז, אקלז, א .35
ָנה             ִמׁשְ

ֵני תִּ  ָהיּו לֹו ׁשְ   :ינֹוקֹותִמי ׁשֶ
   

ת,  -ֶאָחד  ּבָ ַ   ָלמּול ַאַחר ַהׁשּ
ׁשַ  - ְוֶאָחד    ת, ּבָ ָלמּול ּבְ

ת  ּבָ ַ ׁשּ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַאַחר ַהׁשּ ַכח, ּוָמל ֶאת ׁשֶ יב –ְוׁשָ    .ַחּיָ
  

ת,  -ֶאָחד  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ָלמּול ּבְ
ׁשַ  - ְוֶאָחד  ת, ָלמּול ּבְ   ּבָ

ַכח וּ  ׁשַ ְוׁשָ ת ּבְ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ת ָמל ֶאת ׁשֶ    -ּבָ
י ֱאִליֶעֶזר    :ַרּבִ

את,  יב ַחטָּ   ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   .  ּפֹוֵטר :ַרּבִ
   

ָמָרא             ּגְ

יב" :ַמְתֵני ַרב הּוָנא   , "ַחּיָ
טּור" :ַמְתֵני ַרב ְיהּוָדה   . "ּפָ

  

יב" :ַמְתֵני ַרב הּוָנא"    .""ַחּיָ
  

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

ֵני תִּ  ָהיּו לֹו ׁשְ ַע ַעל ִמי ׁשֶ י ְיהֹוׁשֻ י ֶאְלָעָזר ְוַרּבִ   ינֹוקֹות, לֹא ֶנְחְלקּו ַרּבִ
ׁשַ  -ֶאָחד  תָלמּול ּבְ    ,ּבָ

ת,  - ְוֶאָחד  ּבָ ַ   ָלמּול ַאַחר ַהׁשּ
ַכח ּוָמל ׁשַ  ְוׁשָ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַאַחר ַהׁשּ ת ֶאת ׁשֶ יב.  -ּבָ הּוא ַחּיָ   ׁשֶ

  ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ֵני תִּ  ָהיּו לֹו ׁשְ   ינֹוקֹות, ַעל ִמי ׁשֶ

ת -ֶאָחד  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ָלמּול ּבְ
ׁשַ  ָלמּול - ְוֶאָחד  ת, ּבְ   ּבָ

ַכח ּוָמל ׁשַ  ְוׁשָ ת ּבְ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ת. ֶאת ׁשֶ   ּבָ
י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  את :ַרּבִ יב ַחטָּ    ,ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   . "ּפֹוֵטר :ַרּבִ
  

א ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה.  ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ   ּוׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ֲעבֹוָדה ָזָרה,   ַרּבִ   ּכַ

  ", ֲעֵביד"לֹא ּתַ  :ָאַמר ַרֲחָמָנא   -ָמה ֲעבֹוָדה ָזָרה 
יב,  -ְוִכי ָעֵביד    ִמיַחּיַ

ָנא.  -ָהָכא ַנִמי    ָלא ׁשְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ָלאו ִמְצָוה,  -ָהָתם    :ְוַרּבִ   ּדְ

  ִמְצָוה.  -ָהָכא 
  
  
טּור" :ַמְתֵני ַרב ְיהּוָדה"    .""ּפָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ֵמִאירָאַמר "   : ַרּבִ

ַע ַעל ִמי ׁשֶ  י ְיהֹוׁשֻ י ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ ֵני תִּ לֹא ֶנְחְלקּו ַרּבִ   ינֹוקֹות, ָהיּו לֹו ׁשְ
ת -ֶאָחד  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ָלמּול ּבְ

ׁשַ  - ְוֶאָחד  ת, ּבְ   ּבָ
ַכח וּ  ׁשַ ְוׁשָ ת ּבְ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ת ָמל ֶאת ׁשֶ טּור.  -ּבָ הּוא ּפָ   ׁשֶ

  רש"י
  מתי' 

ושכח ומל את של אחר השבת 
. דטעה בדבר מצוה בשבת חייב

ולא עשה מצוה הוא ועבד ליה 
חבורה שלא לצורך ובהא אפילו 

דה: אחד למול רבי יהושע מו
בשבת ואחד למול בע''ש ושכח 
ומל את של ע''ש בשבת ר''א 
מחייב חטאת. דמילה שלא 
בזמה איה דוחה שבת ואע''ג 
דטעה בדבר מצוה שהיה טרוד 
באותו של שבת ומתוך כך טעה 
בזה ואף בזה עשה מצוה שהרי 
ראוי הוא למול אלא שאיו 
דוחה שבת ס''ל לר''א טעה 

ה שיש בה בדבר מצוה ועשה מצו
חיוב חטאת חייב ורבי יהושע 
פוטר דס''ל טעה בדבר מצוה 

   ועשה מצוה פטור:
  

  גמ' 
. במתיתין רב הוא מתי

ברישא חייב לדברי הכל כדתין 
   לה אן:

. ורב יהודה מתי ברישא פטור
דמוקי לה בשכח ומל את של 
ע''ש בשבת ופלוגתא היא בשל 

   אחר השבת בשבת:
טריד . דאע''ג דשהוא חייב

במצוה וטעה בה כיון דלאו 
מצוה שעדיין לא הגיע זמו 

   למול חייב:
. שהוקשו כל חטאות אלא מע''ז

שבתורה לחטאת ע''ז דכתיב 
תורה אחת יהיה לכם וגו' 
בפרשת שלח לך אשים גבי 

  קרבן ע''ז:



ִמיָלה" –מסכת שבת פרק י"ט  י ֱאִליֶעֶזר ּדְ   מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       "ַרּבִ
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   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ֵני תִּ  ָהיּו לֹו ׁשְ   ינֹוקֹות, ַעל ִמי ׁשֶ

ת - ֶאָחד ּבָ ַ    ,ָלמּול ַאַחר ַהׁשּ
ׁשַ ָלמוּ  - ְוֶאָחד  ת, ל ּבְ   ּבָ

ַכח ּוָמל ׁשַ  ְוׁשָ ת ּבְ ּבָ ַ ל ַאַחר ַהׁשּ ת, ֶאת ׁשֶ   ּבָ
י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  את,  :ַרּבִ יב ַחטָּ   ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   . "ּפֹוֵטר :ַרּבִ
  
א ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה. וּ  ֵניֶהם לֹא ְלָמדּוָה ֶאלָּ   ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ֲעבֹוָדה ָזָרה,   ַרּבִ   ּכַ
ֲעֵביד :ָאַמר ַרֲחָמָנא -ה ָמה ֲעבֹוָדה ָזָר  יב,  -", ְוִכי ָעֵביד "לֹא ּתְ   ִמיַחּיַ

ָנא.   -ָהָכא ַנִמי    ָלא ׁשְ
ַע: י ְיהֹוׁשֻ   ִמְצָוה, ָלא ָטִריד  -ָהָתם   ְוַרּבִ

  ָטִריד ִמְצָוה -ָהָכא 
  
  

ֵני  יאּתָ י ִחּיָ    :ַרּבִ
י ֵמִאיראֹוֵמר ָהָיה "   : ַרּבִ

י ֶאִל לֹא ֶנְחְלקּו  ַע ַר וְ  ֶעֶזריַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ ֵני תִּ  ּבִ ָהיּו לֹו ׁשְ   ינֹוקֹות, ַעל ִמי ׁשֶ
ת -ֶאָחד  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ָלמּול ּבְ

ׁשַ  - ְוֶאָחד  ת, ּבְ   ּבָ
ַכח וּ  ׁשַ ְוׁשָ ת ּבְ ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ת ָמל ֶאת ׁשֶ יב.  -ּבָ הּוא ַחּיָ   ׁשֶ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ֵני ִתינֹוקֹות,  ָהיּו לֹו ׁשְ   ַעל ִמי ׁשֶ

תָלמּול ַאַחר  -ֶאָחד  ּבָ ַ    ,ַהׁשּ
ׁשַ  - ְוֶאָחד  ת, ּבְ   ּבָ

ַכח וּ  ת ּבְ ְוׁשָ ּבָ ַ ל ַאַחר ַהׁשּ ת, ׁשַ ָמל ׁשֶ   ּבָ
י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  את  :ַרּבִ יב ַחטָּ   ְמַחּיֵ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ   . ּפֹוֵטר :ַרּבִ
  

ַע  י ְיהֹוׁשֻ א ַרּבִ ּתָ    ,ָהׁשְ
ָלא ָקא ָעֵביד ִמְצָוה    ּפֹוֵטר,  -ֵסיָפא ּדְ

ָקא ָעֵביד ִמְצָו  א, ּדְ יב?!  -ה ֵריׁשָ   ְמַחּיֵ
  

ֵביָאְמִרי  אי ּדְ י ַיּנַ   : ַרּבִ
א  גוֹ    -ֵריׁשָ תּכְ ּבָ ל ׁשַ ַדם ּוָמל ׁשֶ ּקָ ת,  ן ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ּבְ

חֹות, ּדְ  ת ִליּדָ ּבָ ָנה ׁשַ   לֹא ִניּתְ
חֹות.  -ֵסיָפא  ת ִליּדָ ּבָ ָנה ׁשַ   ִניּתְ

  
יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ

א  נָ  -ֵריׁשָ ָעְלָמא! ַנִמי ִניּתְ י ִתינֹוקֹות ּדְ חֹות ְלַגּבֵ ת ִליּדָ ּבָ   ה ׁשַ
  

ְבָרא ִמיָהא לֹא ִאיְתָיֵהיב.     ְלַהאי ּגַ
   

  
  

  רש"י
. עובד עבודת ור' יהושע התם

כוכבים לא עשה מצוה: ה''ג רב 
אמר יהודה מתי פטור דתיא 

ר''מ לא חלקו ר''א ורבי יהושע 
על שהיו לו שי תיוקות אחד 

   למול ע''ש כו':
ה''ג ורבי יהושע התם לא טריד 

. טרוד במצוה הכא טריד במצוה
להתעסק במצוה גמורה שהרי 
אחד מהם זמו היום וטרוד לבו 
למהר ולעשות ומתוך טרדו טעה 

   ומל את זה שאין בו מצוה כלל:
בשבת  ושכח ומל של ע''ש

   . לקמיה מתרץ לה:שהוא חייב
. שאין דלא יתה שבת לידחות

לו תיוק שיהא זמו היום הלכך 
לא היה טרוד היום במצוה שלא 
היה מוטל עליו כלום לעשות 

  ולא היה לו לטעות:
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        קלז, אקלז, אקלז, אקלז, א .36
ָנה             ִמׁשְ

ֹמָנה  :ָקָטן ִניּמֹול   , (ויקרא יב, ג) 598ִלׁשְ
ָעה,    ְלִתׁשְ
ָרה,    ְוַלֲעׂשָ

ר    ,ּוְלַאַחד ָעׂשָ
ר,  ֵנים ָעׂשָ   ְוִלׁשְ

חֹות ְולֹא יֹוֵתר.    לֹא ּפָ
  

יַצד?    ָהא ּכֵ
  

מָֹנה.  -ַדְרּכֹו ּכְ    ִלׁשְ
ָמׁשֹות  ְ ָעה,  -נֹוַלד ְלֵבין ַהׁשּ   ִניּמֹול ְלִתׁשְ

ת  ּבָ ל ֶעֶרב ׁשַ ָמׁשֹות ׁשֶ ְ ין ַהׁשּ ָרה.  -ּבֵ   ִניּמֹול ַלֲעׂשָ
ת  ּבָ ַ ר.  -יֹום טֹוב ְלַאַחר ַהׁשּ   ִניּמֹול ְלַאַחד ָעׂשָ

ל רֹ ֵני ָיִמים ׁשֶ ָנה ׁשְ ָ ֵנים ָעׂשָ  - אׁש ַהׁשּ   ר. ִניּמֹול ִלׁשְ
  

ְבִריא ֵאין מֹוֲהִלין אֹותוֹ  -ָקָטן ַהחֹוֶלה  ּיַ    .ַעד ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ה  ְבָעה ְלַהְברֹותֹו.  -ֲחָלַצּתּו ַחּמָ ל ׁשִ   נֹוְתִנין לֹו ּכָ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת?    ִמי ּבָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני    : לּוָדאּדְ

ְלדוֹ כְּ  -יֹום ַהְבָרָאתֹו "   . "יֹום ִהּוָ
ְלדוֹ "ַמאי ָלאו ַמה  ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת - "ּיֹום ִהּוָ    ,ָלא ּבָ

ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת.  - "יֹום ַהְבָרָאתוֹ "ַאף    ָלא ּבָ
  

ְלדוֹ "ִמ  "יֹום ַהְבָרָאתוֹ "לֹא, ָעִדיף    , "ּיֹום ִהּוָ
ְלדוֹ "ִאיּלּו ּדְ  ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת,  - "יֹום ִהּוָ   ָלא ּבָ

ֵעיַנן ֵמֵעת ְלֵעת.   - "יֹום ַהְבָרָאתוֹ "ּלּו ְוִאי   ּבָ
  
  
  
  

                                                             
ר ָעְרָלתוֹ  598 ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ  ּוַבּיֹום ַהׁשּ

  רש"י
  מתי' 

. ולד בין השמשות ימול לט'
שהרי ליום שמיי של מחר הוא 
ימול ושמא בין השמשות יום 

   וימול לט':הוא 
. א''א למולו היה היום ע''ש

בשבת הבאה דשמא ט' הוא 
והויא ליה מילה שלא בזמה 
ואיה דוחה שבת וצריך להמתין 

   עד לאחר השבת שהוא עשירי:
. חל יו''ט להיות אחר השבת

אין מילה שלא בזמה דוחה 
   אותו וימול לי''א:

  
  גמ' 

. שלף ממו החולי חלצתו חמה
   ויצא מגופו:

   . שם חכם:תי לודאד
. יום הבראתו כיום הולדו

   ממתיין לו כיום הולדו:
. יום הולדו דווקא מאי לאו

   קאמר דלא בעין מעת לעת:
. כיום הולדו דקתי למיתב לא

ליה ז' מיהו עדיף יום הבראתו 
מהא דבעין מעת לעת ומהא 

   ליכא למשמע מידי:
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ָנה             ִמׁשְ

יָלה ִבין ֶאת ַהּמִ ר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹוב ָהֲעָטָרה,  :ֵאּלּו ֵהן ִציִצין ַהְמַעּכְ ׂשָ   ּבָ
ְתרּוָמה.    ְוֵאינֹו אֹוֵכל ּבִ

ר  ׂשָ ַעל ּבָ נֹו,    - ְוִאם ָהָיה ּבַ   ְמַתּקְ
ֵני ַמְרִאית ָהַעיִ   ן.  ִמּפְ

יָלה   קלז,ב  ַרע ֶאת ַהּמִ ִאיּלּו לֹא ָמל -ָמל ְולֹא ּפָ   .  ּכְ
   

ָמָרא             ּגְ

י ָאִביָנאָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ל ֲעָטָרה.  ר ַהחֹוֶפה ֶאת רֹוב ּגֹוְבָהה ׁשֶ ׂשָ   ּבָ

  
  
ר" ׂשָ ַעל ּבָ   . "ְוִאם ָהָיה ּבַ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ר, ָקָט  ָבׂשָ ל ּבְ   ן ַהְמסּוְרּבָ

ה  ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ל ְזַמן ׁשֶ    ,ֵאינֹו ָצִריְך ָלמּול -ִנְרֶאה ָמהּול וְ רֹוִאין אֹותֹו, ּכָ
  ָצִריְך ָלמּול.  - ְוִאם ָלאו 

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ר,  ָבׂשָ ל ּבְ   ָקָטן ַהְמסּוְרּבָ

ה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה ָמהּול רֹוִאין אֹותוֹ  ֶ ְתַקׁשּ ּמִ ל ְזַמן ׁשֶ   ָצִריְך ְלמּולֹו,  - , ּכָ
  . "ֵאינֹו ָצִריְך ְלמּולוֹ  -ְוִאם ָלאו 

  
יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

  ִנְרֶאה ְוֵאינֹו ִנְרֶאה.  
   

  

  רש"י
  מתי' 
. רצועות של בשר ששארו ציצין

   ן הערלה:מ
. היא שפה גבוה המקפת עטרה

את הגיד סביב וממה משפע 
   ויורד לראשו:

. אם כהן ואיו אוכל בתרומה
הוא דילפין ביבמות (ד' ע.) 

   שערל אסור בתרומה:
. שהיה שמן ואם היה בעל בשר

וראה בשר שלמעלה מערלתו 
לאחר שיטלה ערלה כולה 
כאילו אותו בשר חוזר וחופה 

   את הגיד:
. ומשפע באיזמל מאותו ומתק
   עובי:

. שלא יהא מפי מראית העין
  ראה כערל:

  . גילה:פרע
  

  גמ' 
. לא תימא רוב רוב גובהה

העטרה דקתי מתי' רוב 
היקפה אלא אפילו רוב גובהה 

   במקום אחד:
. פלטר''י קטן המסורבל בבשר

פילטרי"ץ: מרופד [מלשון {
feltre - [:ֶלֶבד, כדלעיל קכד{ 

ן ועב ולאחר שימול בלע''ז ששמ
   ראה כמכסהו:

. ומתוך כל זמן שמתקשה
הקישוי מתפשט בשרו 
בדשמואל גרסין וראה מהול 
במתיתא גרסין ואיו ראה 

   מהול:
איכא ביייהו ראה ואיו 

. לשמואל ראה מהול הוא ראה
דאין צריך למולו הא ראה 
ואיו ראה צריך למתיתא איו 

ה ראה הוא דצריך הא רא
   ואיו ראה איו צריך:



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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ַרעָמל ְולֹא " יָלה ּפָ ִאיּלּו לֹא ָמל -  ֶאת ַהּמִ   . "ּכְ
  

נַ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ
יָלה"" נּו ַעל ַהּמִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ל אֹוֵמר: "ֲאׁשֶ    .ַהּמָ

  

ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו" ְבִריתֹו ׁשֶ נּו ְלַהְכִניסֹו ּבִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ן אֹוֵמר: "ֲאׁשֶ    .ֲאִבי ַהּבֵ
  

ִרית, ּכָ  ְכַנס ַלּבְ ּנִ ם ׁשֶ ׁשֵ ים טֹוִבים". ָהעֹוְמִדים אֹוְמִרים: "ּכְ ה ּוְלַמֲעׂשִ ֵנס ַלּתֹוָרה ַלחּוּפָ   ְך ִיּכָ
  

ם,  :ְוַהְמָבֵרְך אֹוֵמר ֵארֹו ׂשָ ׁשְ ֶטן, חֹוק ּבִ ׁש ָיִדיד ִמּבֶ ר ִקיּדַ   "ֲאׁשֶ
ִרית קֹ ְוֶצֱאָצָאיו ָחַתם ּבְ                 ֶדׁש. אֹות ּבְ

ַכר ֹזאת ׂשְ ן ּבִ   ֵאל ַחי ֶחְלֵקנּו,  ,ַעל ּכֵ
ה              ֵרנּו.  ִצּוָ ְבׂשָ ם ּבִ ר ׂשָ ִריתֹו ֲאׁשֶ ַחת ְלַמַען ּבְ ַ ֵאֵרינּו ִמׁשּ יל ְיִדידּות ׁשְ   ְלַהּצִ
ִרית".               ה ה' ּכֹוֵרת ַהּבְ רּוְך ַאתָּ   ּבָ

  
ִרים ל ֶאת ַהּגֵ    :ַהּמָ

ִמְצֹוָתיו ְוִצוָּ  נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאׁשֶ רּוְך ַאתָּ יָלה", אֹוֵמר: "ּבָ   נּו ַעל ַהּמִ
  

ִרית,  ם ּבְ יף ֵמֶהם ּדַ ִרים ּוְלַהטִּ נּו ָלמּול ֶאת ַהּגֵ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ְוַהְמָבֵרְך אֹוֵמר: "ֲאׁשֶ
ַמִים ָוָאֶרץ,              ימּו ׁשָ ִרית לֹא ִנְתַקּיְ ם ּבְ ִאיְלָמֵלא ּדַ   ׁשֶ
ֱאַמר:              ּנֶ י"ִאם לֹא ְבִר "ׁשֶ ְמתִּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ   , (ירמיהו לג, כה) יִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ
ִרית".              ה ה' ּכֹוֵרת ַהּבְ רּוְך ַאתָּ   ּבָ

  
ל ֶאת ָהֲעָבִדים    :ַהּמָ

יָלה",  נּו ַעל ַהּמִ ִמְצֹוָתיו ְוִציּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   אֹוֵמר: "ֲאׁשֶ
  

ר ִרית,  ְוַהְמָבֵרְך אֹוֵמר: "ֲאׁשֶ ם ּבְ יף ֵמֶהם ּדַ נּו ָלמּול ֶאת ָהֲעָבִדים ּוְלַהטִּ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ   ִקּדְ
ימּו,              ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ִנְתַקּיְ ִרית ֻחּקֹות ׁשָ ם ּבְ ִאיְלָמֵלא ּדַ   ׁשֶ
ֱאַמר:             ּנֶ ַמִים ָוָא "ׁשֶ יִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוַלְיָלה ֻחּקֹות ׁשָ ְמתִּ   ,(ירמיהו לג, כה) "ֶרץ לֹא ׂשָ

ִרית"            ה ה' ּכֹוֵרת ַהּבְ רּוְך ַאתָּ   . "ּבָ
  

        הדרן עלך רבי אליעזר דמילההדרן עלך רבי אליעזר דמילההדרן עלך רבי אליעזר דמילההדרן עלך רבי אליעזר דמילה

  רש"י
. יצחק אשר קידש ידיד מבטן

קרי ידיד על שם אשר אהבת 
   (בראשית כב):

. דקודם שולד תקדש מבטן
למצוה זו דכתיב (שם יז) אבל 
שרה אשתך וגו' והקימותי את 

   בריתי אתו הייו מילה:
   . בבשרו:בשארו

   . חק של מילה:שם
   . אחריו:וצאצאיו

   של ברית קדש:. זו חתם באות
צוה להציל ידידות שאריו 

. מגיהם דכתיב גם את משחת
בדם בריתך שלחתי אסיריך 

  מבור אין מים בו (זכריה ט):
  


