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ָנה    ִמׁשְ

ֶהן,  ת, ְוַדְלתֹוֵתיֶהן ִעּמָ ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבַ ִלים ִניטָּ ל ַהּכֵ   ּכָ
ְרקּו  ְתּפָ ּנִ י ׁשֶ תּבְ (ַאף ַעל ּפִ ּבָ ַ   . )ׁשּ
ֵאיָנן ּדֹוִמין ְלַדְלתֹות ֵאיָנן ִמן ַהּמּוָכן.  ׁשֶ ִית, ְלִפי ׁשֶ   ַהּבַ

  

   :נֹוֵטל ָאָדם
ַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוִזין.  -קּוְרָנס    ְלַפּצֵ
ֵביָלה - ַקְרּדֹום    .ַלְחּתֹוְך ּבֹו ֶאת ַהּדְ
ִביָנה.  -ְמֵגיָרה  ּה ֶאת ַהּגְ   ָלגּור ּבָ

רֹוְגרֹות.  -ַמְגֵריָפה  ּה ֶאת ַהּגְ   ִלְגרֹוף ּבָ
ז ֶאת ָהַרַחת ְוֶא  ְלּגֵ ָטן.  -ת ַהּמַ   ָלֵתת ָעָליו ַלּקָ

ר  ,ֶאת ַהּכּוׁש  ְרּכַ    .ִלְתחֹוב ּבוֹ  -ְוֶאת ַהּכַ
ל ָיד    ִליּטֹול ּבֹו ֶאת ַהּקֹוץ.  -ַמַחט ׁשֶ
ִאים  ל ַסּקָ ֶלת -ׁשֶ   .  ִלְפּתֹוַח ּבֹו ֶאת ַהּדֶ

   

ָמָרא             ּגְ

ְרקּו ּבְ  ְתּפָ ּנִ י ׁשֶ ִלין, ְוַאף ַעל ּפִ ִלים ִניּטָ ל ַהכֵּ תכָּ ּבָ ַ    .ׁשּ
ֲעָיא    . חֹולּבְ ְולֹא ִמיּבָ

ה ַרּבָ ת ּבְ  ,ַאּדְ ּבָ ַ י ֲאִביֶהן -ׁשּ ּבֵ   . מּוָכִנין ַעל ּגַ
י ֲאִביֶהן!  -חֹול ּבְ  ּבֵ   ֵאין מּוָכִנין ַעל ּגַ
  

ֵייָאַמר    :ַאּבַ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִלין ּבְ  ִלים ִניּטָ ל ַהכֵּ ַ כָּ ֶהןׁשּ ת ְוַדְלתֹוֵתיֶהן ִעּמָ    ,ּבָ
ְרקּו ּבְ ַאף ַעל ּפִ  ְתּפָ ּנִ ִלין ּבְ  -חֹול י ׁשֶ ת. ִניּטָ ּבָ ַ   ׁשּ

  
  

  רש"י
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        קכב, בקכב, בקכב, בקכב, ב .554
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל " ל ִמְגּדָ יָבה ְוׁשֶ ל תֵּ ה ְוׁשֶ יּדָ ל ׁשִ ֶלת ׁשֶ   .ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין ,נֹוְטִלין –ּדֶ
ְרְנגֹוִלים  ל תַּ ל לּול ׁשֶ  .  "לֹא נֹוְטִלין ְולֹא ַמֲחִזיִרין -ְוׁשֶ

  
ָלָמא  ׁשְ ְרְנגֹוִלים"ּבִ ל תַּ ל לּול ׁשֶ   , "ׁשֶ

ְנָין ּבְ  ַאְרָעא ֵיׁש ּבִ ֵרי ּבְ ִמַחּבְ יָון ּדְ ְרַקעָקָסַבר: כֵּ ְרַקעֵיׁש ְסִתיָרה ּבְ  ,ּקַ   . ּקַ
א  ל"ֶאּלָ ל ִמְגּדָ יָבה ְוׁשֶ ל תֵּ ה ְוׁשֶ יּדָ ל ׁשִ   , "ׁשֶ

ֵכִלים ְנָין ּבְ כֵ  ,ַמאי ָקָסַבר? ִאי ָקָסַבר ֵיׁש ּבִ   , ִליםֵיׁש ְסִתיָרה ּבְ
ֵכִלים ֵכִלים ,ְוִאי ֵאין ְסִתיָרה ּבְ ְנָין ּבְ   !ֵאין ּבִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵכִלים :ְלעֹוָלם ָקָסַבר ְנָין ּבְ ֵכִלים ,ֵיׁש ּבִ    .ְוֵיׁש ְסִתיָרה ּבְ
לוּ ' ִניּטְ    .ָקָאַמר 'ְוׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ָבר ּדָ ׁשּובֹות ּבַ י ּתְ ּתֵ   . ׁשְ
   !יָקָתנֵ  "נֹוְטִלין": ֲחָדא

  ? "ֲאָבל לֹא ַמֲחִזיִרין"ְועֹוד: ַמאי 
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאּלָ
ֵכִלים :ָקָסַבר ְנָין ּבְ ֵכִלים,  ,ֵאין ּבִ   ְוֵאין ְסִתיָרה ּבְ

א ִיְתַקע ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   .  ּוּגְ
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ַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוִזין - [ נֹוֵטל ָאָדם קּוְרָנס"   ]"ְלַפּצֵ
  

  :הַרב ְיהּוָד ָאַמר 
ל ֱאגֹוִזין  ַע ּבֹו ֶאת ָהֱאגֹוִזין,  -קּוְרָנס ׁשֶ   ְלַפּצֵ

ִחין  ל ַנּפָ   לֹא.  - ֲאָבל ׁשֶ
  

   :ָקָסַבר
ַלאְכתֹו  ּמְ ָבר ׁשֶ   ָאסּור.  - ֲאִפיּלּו ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו , ִאיּסּורלְ ּדָ

  
הָאַמר ֵליּה    : ַרּבָ

ָקָתֵני ה, ֵסיָפא, ּדְ א ֵמַעּתָ ָטןְוֶאת ָהַרַחת ְוֶאת " :ֶאּלָ ז ָלֵתת ָעָליו ַלּקָ ְלּגֵ   , "ַהּמַ
ז ִמי ְמַייֲחִדי ֵליּה    ָקָטן?! ְל ַרַחת ּוַמְלּגֵ

  
א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ

ִחין  ל ַנּפָ ַע ּבֹו  -קּוְרָנס ׁשֶ    .ָהֱאגֹוִזיןְלַפּצֵ
  

  :ָקָסַבר
ַלאְכתֹו ְלִאיּסּור ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו    קכג,א ּמְ ָבר ׁשֶ ר.  -ּדָ   מּוּתָ

  
ֵיי ֵאיִתיֵביּה  הלְ  ַאּבַ    :ַרּבָ

ּה ׁשּום "   ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה,  - ְמדֹוָכה, ִאם ֵיׁש ּבָ
  !"ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה  -ְוִאם ָלאו 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י    ?ָהא ַמּנִ
י ִמיׁשוֹ ּדְ ְנֶחְמָיה ִהיא,  ַרּבִ ׁשְ א ְלצֹוֶרְך ּתַ ל ֶאּלָ ִלי ִניּטָ    .ָאַמר: ֵאין כְּ

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

ית " איּבֵ מַּ   אֹוְמִרים:  ׁשַ
ר.  ׂשָ ב ָעָליו ּבָ   ֵאין נֹוְטִלין ֶאת ָהֱעִלי ְלַקּצֵ

לוּ  יִרין.  ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ
ִוין  ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  -ְוׁשָ ר ׁשֶ ׂשָ ב ָעָליו ּבָ ִאם ִקּצֵ   ! "ׁשֶ

  
נּוֵיי ֵליּה כְּ  יָסַבר ִלׁשְ    .ְנֶחְמָיה ַרּבִ

יָון  ָמָעּה ְלָהא ּדִ כֵּ ֶלְמָיאַרב ִח ָאַמר ּדְ ׁשְ ר ׁשֶ ָנא ּבַ ֵמיּה  יּנָ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ
י ַזְייֵרי ּוָמזֹוֵרי  ִסיכֵּ ָקֵפיד ֲעַלְייהּו ּדְ ַהּכל מֹוִדים ּבְ יָון ּדְ   .ַנִמי ְמַייֵחד ְלהּו ָמקֹום 1ְמַייֵחד ְלהּו ָמקֹום, ָהֵני -כֵּ

  
  

   :ִאיְתַמר
א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִנינוּ ל ֶזָהִבים קּוְרָנס ׁשֶ     .ׁשָ
א ר ַאּבָ ֶמן ּבַ   ָאַמר:  ַרב ׁשֶ

ִנינוּ  ִמים ׁשָ ָ ׂשּ ל ּבַ   . קּוְרָנס ׁשֶ
  

ָאַמר  ִמים ַב ּדְ ַמאן ּדְ ָ ן  -ׂשּ כֵּ ל ׁשֶ   ֶזָהִבים. ּדְ כָּ
ל ֶזָהִבים, ֲאָבל  ָאַמר ׁשֶ ִמים ַב ּדְ ַמאן ּדְ ָ    .ָקֵפיד ֲעַלְייהוּ  - ׂשּ

   

                                                             
1

  בשוטנשטיין פתחו את הר"ת ָהָכי נמי 



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

     

6

        קכג, אקכג, אקכג, אקכג, א .556
רֶאת ַהּכּוׁש ְוֶאת ַה "וְ  ְרּכַ   . "ּכַ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָמָנּה ּבְ " טְּ ה ׁשֶ ּגָ ָמָנּה ּבְ ּפַ טְּ ֶבן וֲחָרָרּה ׁשֶ ָחִלים, תֶּ   ּגֶ

ה ִמְקָצָתּה  ר ְלַטְלְטָלּה,  -ִאם ְמגּוּלָ   מּותָּ
  .ָאסּור ְלַטְלְטָלּה  -ְוִאם ָלאו 

אי ּדַ ן תַּ י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּכַ  ּכּוׁש אֹו ּבַ ֲערֹות ֵמֵאיֵליֶהםּתֹוֲחִבין ּבַ ר, ְוֵהן ִמּנַ   . "ְרּכַ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

יֲהָלָכה כְּ  אי ַרּבִ ּדַ ן ּתַ    .ֶאְלָעָזר ּבֶ
  

ָסַבר ַרב ַנְחָמן ד :ְלֵמיְמָרא ּדְ ֵמיּה ִטְלטּול - ִטְלטּול ִמן ַהּצַ    .ָלא ׁשְ
  : ַרב ַנְחָמןְוָהָאַמר 

הַהאי ּפּוְגָלא  ֵרי -  ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ  . ׁשָ
ה ְלַמְעָלה ּטָ   ! ֲאִסיר - ִמּמַ

  
יּה ַרב ַנְחָמן ֵמַהִהיא   .ֲהַדר ּבֵ
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ל ָיד] : ...נֹוֵטל ָאָדם"[    ]."ֶאת ַהּקֹוץ[ ּה ִליּטֹול ּבָ  - ַמַחט ׁשֶ

  
ַלח ֵליּה  ֵריּה ָרָבא ׁשָ הּדְ ּבְ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרּבָ

ינּו,  ֵדנּו ַרּבֵ   ְיַלּמְ
ל ֲחָרָרּה  יּטַ ּנִ   ?ַמהוּ  –עּוְקָצּה  אוֹ  ,ַמַחט ׁשֶ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ִניתּוָה    : ּתְ
ּה ֶאת ַהּקֹוץ" ל ָיד ִליּטֹול ּבָ   ,"ַמַחט ׁשֶ

ת ֵליּה לְ  ֵאיָנּה ְנקּוָבה? ְוִכי ָמה ִאיְכּפַ ין ְנקּוָבה ְלֵבין ׁשֶ   ּקֹוץ ּבֵ
  

  : ֵאיִתיֵביּה 
ל ֲחָרָרּה אֹו עּוְקָצּה " יטַּ ּנִ   !"ְטהֹוָרה –ַמַחט ׁשֶ
  

יֵ ָאַמר    : יַאּבַ
ת ָקָרֵמית?ַא טּוְמָאה  ּבָ    !ׁשַ
ֵעיַנן -  טּוְמָאה ה ּבָ ִלי ַמֲעׂשֶ    ,כְּ

ֵעיַנן ֲחִזי ּבָ ת ִמיֵדי ּדַ ּבָ ּה קֹוץ ,ְלִעְנַין ׁשַ ְקָלא ּבָ   .ְוָהא ַנִמי ַחְזָיא ְלִמׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
יר ָקמֹוִתיב ּפִ    .ַמאן ְדָקמֹוִתיב, ׁשַ

ת ַנִמי ָלאו ָמָנא הּוא ,ְלִעְנַין טּוְמָאה ָלאו ָמָנא הּואִמִד  ּבָ   . ְלִעְנַין ׁשַ
  

   :יֵמיִתיֵב 
ֵאיָנּה ְנקּוָבה " ין ׁשֶ ין ְנקּוָבה ּבֵ ר ְלַטְלְטָלּה ּבְ  -ַמַחט ּבֵ ת. מּותָּ ּבָ ַ   ׁשּ

ְלַבד א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ   ! "ְולֹא ָאְמרּו ְנקּוָבה ֶאּלָ
  

ָמא  ְרּגְ ֵייּתִ א  ַאּבַ יּבָ   ָרָבא: ּדְ ַאּלִ
גֹוְלֵמ  י ְלהּו ָמָנא, י ָעְסִקיַנןּבְ ּוֵ ִמיְמַלְך ֲעַלְייהּו, ּוְמׁשַ   . ִזיְמִנין ּדְ

ל ֲחָרָרּה אֹו עּוְקָצּה ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא  רּוָטאֹות.   ,ִניּטַ   ָאָדם זֹוְרָקּה ְלֵבין ּגְ
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        בבבב- - - - קכג, אקכג, אקכג, אקכג, א .558
   :ַאּסּוֵבי ְינּוָקא

   ,ירָאִס  - ַרב ַנְחָמן
תוְ  ׁשֶ ֵרי – ַרב ׁשֵ    .ׁשָ
  

  : ָמןַרב ַנְח ָאַמר 
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

ְתַנן    :ּדִ
ין"   קכג,ב תֲאִפיְקְטִויִזין ּבְ ^ ֵאין עֹוׂשִ ּבָ ַ   . "ׁשּ

  
ת ׁשֶ    ?ְוַרב ׁשֵ

  
  , ָלאו אֹוְרֵחיּה  -ָהָתם 
  . אֹוְרֵחיּה  -ָהָכא 

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ְתַנן    :ּדִ

ּה ֶאת ַהּקֹוץ" ל ָיד ִליּטֹול ּבָ   ."ַמַחט ׁשֶ
  

   ?ְוַרב ַנְחָמן
  

ִקיד –ָהָתם     ,ּפְ
ִקיד -ָהָכא     .ָלא ּפְ
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        קכג, בקכג, בקכג, בקכג, ב .559
ָנה             ִמׁשְ

ראׁשֹו  ר ּבְ ל ֵזיִתים, ִאם ֵיׁש ֶקׁשֶ ל טּוְמָאה - ָקֶנה ׁשֶ    ,ְמַקּבֵ
ל טּוְמָאה.  -ְוִאם ָלאו    ֵאין ְמַקּבֵ

ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ל ּבְ  - ּבֵ תִניטָּ ּבָ ַ    .ׁשּ
   

ָמָרא             ּגְ

אי ׁשּוֵטי ְכֵלי ֵעץ הּוא ?ַאּמַ    !ּפְ
ׁשּוֵטי ְכֵלי  ִלין טּוְמָאהּוּפְ ֵעיַנןּדְ ּדּוְמָיא ? ַמאי ַטְעָמא ,ֵעץ ֵאיָנן ְמַקּבְ ק ּבָ    .ׂשַ

  
ֵמיּה  ְ ָנא ִמׁשּ י ְנֶחְמָיהּדְ ּתָ   : ַרּבִ

ְך ּבְ " ַהּפֵ ּמְ ָעה ׁשֶ ׁשָ  ."ֵזיִתים הֹוְפכֹו ְורֹוֶאה ּבוֹ ּבְ
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        קכג, בקכג, בקכג, בקכג, ב .560
ָנה             ִמׁשְ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִלין ִלים ִניטָּ ל ַהּכֵ דֹול ְוָיֵתד  ,ּכָ ר ַהּגָ סָּ החּוץ ִמן ַהּמַ ל ַמֲחֵריׁשָ   .  ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ְמָיא ה ּדָ ל ַמֲחֵריׁשָ ָיֵתד ׁשֶ ָקְצִרי כְּ   . ַהאי אּוְכָלא ּדְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִפי כָּ אּוׁשְ א ּדְ יָנא  ,ַחְרּבָ אְוַסכִּ ְבּתָ כַּ ַאׁשְ ִרי ,ּדְ ַנּגָ ֵמי - ַוֲחִציָנא ּדְ ה ּדָ ל ַמֲחֵריׁשָ ָיֵתד ׁשֶ   .  כְּ
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        קכד, אקכד, אקכד, אקכד, א    ––––    קכג, בקכג, בקכג, בקכג, ב .561
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִראׁשֹוָנה ָהיּו אֹוְמִרים"    :ּבָ
ִלין ּבְ  ִלים ִניטָּ ה ּכֵ לׁשָ תׁשְ ּבָ ַ    :ׁשּ

ֵביָלה ל ּדְ    ,ַמְקצּוַע ׁשֶ
ל ְקֵדָרה,    ְוזּוֲהָמא ִליְסְטָרן ׁשֶ

ה ׁשֶ  ין ְקַטּנָ ְלָחן. ְוַסּכִ י ׁשֻ ּבֵ   ַעל ּגַ
ָאְמרּו:  ירּו, ַעד ׁשֶ ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהתִּ   ִהתִּ

ה" ל ַמֲחֵריׁשָ דֹול ְוָיֵתד ׁשֶ ר ַהּגָ ת, חּוץ ִמן ַמסָּ ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבַ ִלים ִניטָּ ל ַהּכֵ     "."ּכָ
  

ירוּ "ַמאי  ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ירּו, ְוָחְזרּו ְוִהתִּ   ? "ִהתִּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ירוּ " ר  - "ִהתִּ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   . ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּדָ
ירוּ " ר ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ  - "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   , ּדָ
ירוּ " ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו  - "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ּמְ ָבר ׁשֶ   לֹא.  -ֶרְך ְמקֹומֹו ְלצוֹ  ,ִאין –ּדָ

ָידֹו ַאַחת  י ָיָדיו  ,ִאין –ַוֲעַדִיין ּבְ ּתֵ ׁשְ   לֹא,  - ּבִ
ָאְמרוּ  ל ַהּכֵ ": ַעד ׁשֶ ִלין ּבְ ּכָ י ָיַדִיםִלים ִניטָּ תֵּ ׁשְ ת, ַוֲאִפיּלּו ּבִ ּבָ ַ   . "ׁשּ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ִדי  ירּו"ִמכְּ י ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו, ַמה לִּ  ,ָקָתֵני "ִהתִּ   ?י ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ ַמה ּלִ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ירוּ " ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוֵבין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו,  - "ִהתִּ ר ּבֵ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ירוּ " ל - "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ה ַלּצֵ   . ֵמַחּמָ
ירוּ " ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך גּ  - "ְוָחְזרּו ְוִהתִּ ּמְ ָבר ׁשֶ ל  ,ִאין –ּופֹו ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּדָ ה ַלּצֵ   לֹא.  -ֵמַחּמָ

ֵני ְבֵני ָאָדם  -ַוֲעַדִיין ָאָדם ֶאָחד  ׁשְ   לֹא,  -ִאין, ּבִ
ָאְמרוּ  ִלין ּבְ " :ַעד ׁשֶ ִלים ִניטָּ ל ַהּכֵ ת ֲאִפיּלּו ּכָ ּבָ ַ ֵני ְבֵני ָאָדםּבִ ׁשּ   . "ׁשְ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ַאּבַ

  ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה,  - ּה ׁשּום ְמדֹוָכה, ִאם ֵיׁש ּבָ "
  !"ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה  -ְוִאם ָלאו 

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ל ה ַלּצֵ   . ֵמַחּמָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ב " ִקּצֵ ִוין ׁשֶ ר  ָעָליוְוׁשָ ׂשָ ָאסּור ְלַטְלְטלוֹ  -ּבָ   ! "ׁשֶ
  

ל.  ה ַלּצֵ   ָהָכא ַנִמי ֵמַחּמָ
  

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
ֵנית  ן ֲחַכְלָיה ִנׁשְ יֵמי ְנֶחְמָיה ּבֶ ָנהּבִ   זֹו,  ִמׁשְ

ְכִתיב ת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות: ּדִ ּבָ ַ ׁשּ ּתֹות ּבַ ה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדְרִכים ּגִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ    .(נחמיה יג, טו) 2""ּבַ
   

  

                                                             
2
ת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות   ּבָ ַ ׁשּ ּתֹות ּבַ ה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדְרִכים ּגִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ ת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ּתֹות ּבַ ה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדְרִכים ּגִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ ת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ּתֹות ּבַ ה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדְרִכים ּגִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ ת ּוְמִביִאים ָהֲעֵרמֹות ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ּתֹות ּבַ ה ָרִאיִתי ִביהּוָדה ּדְרִכים ּגִ ִמים ָהֵהּמָ ּיָ ואף יין ענבים ותאנים וכל משא ומביאים ירושלים ביום השבת ועומסים על החמורים ּבַ

 ואעיד ביום מיכרם ציד
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        קכד, אקכד, אקכד, אקכד, א .562
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

לּוְסְטָרא ִלים -ה ּוְמדֹוכָ , ָקִנין, ּוַמְקלֹות, ּגְ ַרת כֵּ ן קֹוֶדם ַהּתָ   . ּכּוּלָ
  

  . ָקִנין
ְתַנן    :ּדִ

ת" ּבָ ַ ִנין ְולֹא ְנִטיָלָתן ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ   . (מנחות צו.) "לֹא ִסיּדּור ַהּקָ
  

   .ַמְקלֹות
ְתַנן    :ּדִ

ם, ּוְמ " ין ֲחָלִקין ָהיּו ׁשָ ּקִ ֶתף ֲחֵבירֹו, ְותֹוֶל ַמְקלֹות ּדַ ֵתפֹו ְוַעל ּכֶ יחֹו ַעל ּכְ יטּנִ   . ה ּוַמְפׁשִ
י ֶאְלָעָזר   : אֹוֵמר ַרּבִ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ  ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ תַאְרּבָ ּבָ ַ    ,ׁשּ
יַח    קכד,א ֶתף ֲחֵבירוֹ ^ַמּנִ יט ,ָידֹו ַעל ּכֶ ֵתיפֹו, ְותֹוֶלה ּוַמְפׁשִ   . (פסחים סד.) "ְוַיד ֲחֵבירֹו ַעל ּכְ

  
לּוְסְטָרא    .ּגְ

ְתַנן:    ּדִ
ראׁשֹו ּגְ " ׁש ּבְ ּיֵ   לּוְסְטָרא, ֶנֶגר ׁשֶ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֲחֵבירֹו  ַתח ֶזה ְותֹוָלּה ּבַ תׁשֹוְמָטּה ִמן ּפֶ ּבָ ַ ׁשּ    .ּבַ

י ַטְרפֹון   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָחֵצר ְלֵטל ּבֶ ִלים ּוִמיטַּ ָכל ַהּכֵ   . (כלים יא,ד) "ֲהֵרי הּוא ּכְ

  
ֲאַמַרן -ְמדֹוָכה     .ָהא ּדַ

  
הָאַמר    : ַרּבָ
אי    ?ִמּמַ

ילְ  נוּ  ךְ ָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָל ּדִ ִלים ִנׁשְ ַרת כֵּ    ,ְלַאַחר ַהּתָ
ׁש  ?ַטְעָמא ַמאי -ָקִנים  א ָלא ִמיַעּפַ ַהאי ּפּוְרּתָ י, ּבְ ּום ִאיַעּפּוׁשֵ   .ִמׁשּ

ר כְּ  -ַמְקלֹות  יֶאְפׁשָ    .ֶאְלָעָזר ַרּבִ
לּוְסְטָרא  יכְּ  -ּגְ אי,  ַרּבִ איָאַמר ּדְ ַיּנַ י ַיּנַ ָחֵצר ׁשֶ ַרּבִ   ֵאיָנּה ְמעֹוֶרֶבת ָעְסִקיַנן, : ּבֶ

י ַע ָסַבר ַרּבִ ֵמי ְוָקְמַטְלֵטל ָמָנא  :ְיהֹוׁשֻ ִלְפִנים ּדָ ַתח כְּ ָחֵצרּדְ ּתֹוְך ַהּפֶ ים ּבְ ּתִ   .ּבָ
יוְ  ֵמי וּ  :ַטְרפֹון ָסַבר ַרּבִ ַלחּוץ ּדָ ַתח כְּ ָחֵצר ָקא ְמַטְלֵטלּדְ ָמָנא ּתֹוְך ַהּפֶ   . ָחֵצר ּבֶ

י -ְמדֹוָכה     .ְמָיה ִהיאְנֶח  ַרּבִ
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        בבבב- - - - קכד, אקכד, אקכד, אקכד, א .563
ָנה             ִמׁשְ

ּלא ְלצֹוֶרְך.  ִלין ְלצֹוֶרְך ְוׁשֶ ִלים ִניטָּ ל ַהּכֵ   ּכָ
י ְנֶחְמָיה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א ְלצֹוֶרךְ  ִלין ֶאּלָ   .  ֵאין ִניטָּ
   

ָמָרא             ּגְ

ּלא ְלצֹוֶרְך"ּוַמאי  "ְלצֹוֶרְך"ַמאי    ? "ׁשֶ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
לַ  - "ְלצֹוֶרְך" ּמְ ָבר ׁשֶ ר ְלצֹוֶרְך ּגּופוֹ ּדָ   . אְכּתֹו ְלֶהיּתֵ

ּלא ְלצֹוֶרְך" ר ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו,  -  "ׁשֶ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו  ּמְ ָבר ׁשֶ   לֹא.  -ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו  ,ִאין -ְוּדָ

יַוֲאָתא  ָברוַ  :ְנֶחְמָיה ְלֵמיַמר ַרּבִ ר, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו  ֲאִפיּלּו ּדָ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ   לֹא.  - ִאין, ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו  - ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ּלא ְלצֹוֶרְך" - ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ    ָקֵרית ֵליּה?!  "ׁשֶ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

י - "ְלצֹוֶרְך" ין ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ ר, ּבֵ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ   ן ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו. ּדָ
ּלא ְלצֹוֶרְך" לוַ  -  "ׁשֶ ה ַלּצֵ    .ֲאִפיּלּו ֵמַחּמָ

ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו  ּמְ ל , ִאין -ְוָדָבר ׁשֶ ה ַלּצֵ   לֹא.  -ֵמַחּמָ
יַוֲאָתא  ַלאְכּתֹו ְלֶהי :ְנֶחְמָיה ְלֵמיַמר ַרּבִ ּמְ ָבר ׁשֶ ר, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ַוֲאִפיּלּו ּדָ ל  ,ִאין –ּתֵ ה ַלּצֵ   לֹא.  -ֵמַחּמָ

  
  

ר הּוָנאוְ  ַרב ָסְפָראְיֵתיב  ר ֲחִניָנאוְ  ַרב ַאָחא ּבַ   י: , ְוָיְתִבי ְוָקָאְמֵר ַרב הּוָנא ּבַ
א  יּבָ ה ַאּלִ יּדְ ְלַרּבָ   ? ָהֵני ְקָערֹות ֵהיִכי ְמַטְלְטִליַנן ,ְנֶחְמָיה ַרּבִ

  
  : ַרב ָסְפָראַמר ְלהּו ָא 

ֲהָוה  ל ְרִעיַא ִמיֵדי ּדַ ָרף ׁשֶ    .ּגְ
  
  

ֵייָאַמר ֵליּה  הלְ  ַאּבַ    :ַרּבָ
א  יּבָ יּדְ ְלָמר ַאּלִ   ְנֶחְמָיה, ָהֵני ְקָערֹות ֵהיִכי ְמַטְלְטִליַנן ְלהּו?  ַרּבִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 
ֲהָוה  ,ַחְבִרין ,ַרב ָסְפָרא ָמּה: ִמיֵדי ּדַ ְרּגְ ָרף ׁשֶ ַא ּתַ   ל ְרִעי. ּגְ

  
ֵייֵאיִתיֵביּה    : ָרָבאלְ  ַאּבַ

ּה ׁשּום ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה, "   ְמדֹוָכה, ִאם ֵיׁש ּבָ
  ! "ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתּה  -ְוִאם ָלאו 

  
ַמאי ָעְסִקיַנן ל :ָהָכא ּבְ ה ַלּצֵ   . ֵמַחּמָ

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

ָאסּור ְלַטְל " ר ׁשֶ ׂשָ ב ָעָליו ּבָ ִאם ִקיּצֵ ִוין ׁשֶ   ! "ְטלוֹ ְוׁשָ
  

ל.  ה ַלּצֵ   ָהָכא ַנִמי ֵמַחּמָ
  

ְתַנן    :ְוָהא ּדִ
ֵדיָרה ּבִ " ֶלתַקַעת ְוֵכן ּבְ ְב ֵאין סֹוְמִכין ֶאת ַהּקְ   . (ביצה לב:) "ּדֶ
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ַקַעת  ר הּוא, ּדִ ְוָהא ּבְ ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ יֹום טֹוב ּדָ   ּבְ
ר :ַאְלָמא ַלאְכּתֹו ְלֶהיּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ין ְלצ ,ּדָ ין ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ּבֵ   ! ָאסּור -ֹוֶרְך ּגּופֹו ּבֵ

  
יָון ? ָהָתם, ַמאי ַטְעָמא ת. ְב ּדִ כֵּ ּבָ ֵזיָרה יֹום טֹוב ַאּטּו ׁשַ ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור הּוא, ּגְ ּמְ ָבר ׁשֶ ת ּדָ ּבָ ַ   ׁשּ

ִרי ּתְ יׁשְ ת ּגּוֵפיּה ּתִ ּבָ יָמא: ׁשַ ַלאְכּתֹו ְלִאיּס , ְוִכי ּתֵ ּמְ ָבר ׁשֶ ָהא ּדָ ֵריּדְ    ,ּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ּוְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו ׁשָ
ִלי ָעָליו,  א ּתֹוַרת כְּ ִאיכָּ י ֵהיָכא ּדְ   ָהֵני ִמיּלֵ

ִלי ָעָליו  א ּתֹוַרת כְּ ֵליכָּ   לֹא.   -ֵהיָכא ּדְ
   

ְזִריַנן    ?!ּוִמי ּגָ
   :ְוָהְתַנן

יֹום טֹוב, " ה ּבְ ֶרְך ֲארּוּבָ ירֹות ּדֶ יִלין ּפֵ ִ   ַמׁשּ
תא ּבְ ֲאָבל לֹ  ּבָ ַ    !(ביצה לה:) "ׁשּ

  
ְזִריַנן?    !ּוִמי ָלא ּגָ

   :ְוָהְתַנן
ין יֹום טֹוב ְל " ְלַבדֵאין ּבֵ א אֹוֶכל ֶנֶפׁש ּבִ ת ֶאּלָ ּבָ ַ   ! (ביצה לו:) "ׁשּ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

י -ָהא    ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ
י -ָהא  ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

נוֹ "אֹותֹו ְוֶא " ְפלּו ַלּבֹור - 3"ת ּבְ ּנָ   , ׁשֶ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ּלא יָ  ִביל ׁשֶ ׁשְ ְמקֹומֹו ּבִ ְרָנָסה ּבִ ה לֹו ּפַ ִני עֹוׂשֶ ֵ   מּות. ַמֲעֶלה ֶאת ָהִראׁשֹון ַעל ְמָנת ְלׁשֹוֲחטֹו, ְוׁשֹוֲחטֹו. ְוַהׁשּ
י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

   ,ׁשֹוֲחטֹו, ְוֵאינֹו ׁשֹוֲחטֹו, ּוַמֲעִריםַמֲעֶלה ֶאת ָהִראׁשֹון ַעל ְמָנת ְל 
ִני,  ֵ   ּוַמֲעֶלה ֶאת ַהׁשּ

  . "ָרָצה ֶזה ׁשֹוֵחט. ָרָצה ֶזה ׁשֹוֵחט
  

אי   ? ִמּמַ
אן לֹא ָקָאַמר  יְלָמא ַעד כָּ יּדִ א  ַרּבִ ר ּדְ ֱאִליֶעֶזר ָהָתם ֶאּלָ ְרָנָסה, לְ ֶאְפׁשָ   ּפַ

ְרָנָסה  ר ְלּפַ ָלא ֶאְפׁשָ   א. לֹ  -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  

   ,ִאי ַנִמי
אן לֹא ָקָאַמר  יַעד כָּ ַע ָהָתם  ַרּבִ ַהֲעָרָמה, ּדְ ְיהֹוׁשֻ ר ּבְ   ֶאְפׁשָ

ַהֲעָרָמה  ר ּבְ ָלא ֶאְפׁשָ   ! לֹא -ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אי,  -ָהא  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ל.  -ָהא  ית ִהּלֵ   ּבֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

אי" מַּ ית ׁשַ   ֹוְמִרים:  א ּבֵ
ָטן ְוֶאת ַהּלּוָלב ְוֶאת ֵס    קכד,ב ים -ֶפר ּתֹוָרה ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ַהּקָ    .ִלְרׁשּות ָהַרּבִ

לוּ  יִרין.  ֵבית ִהּלֵ   ַמתִּ
  

ְמַעּתְ ְלהּו  ׁשָ אי הֹוָצָאהֵב ְל ֵאיַמר ּדְ ּמַ    ,ית ׁשַ

                                                             
3
נֹו   נֹו אֹותֹו ְוֶאת ּבְ נֹו אֹותֹו ְוֶאת ּבְ נֹו אֹותֹו ְוֶאת ּבְ  לא תשחטו ביום אחדאֹותֹו ְוֶאת ּבְ
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ְמַעּתְ ְלהוּ     ?!ִטְלטּול ִמי ׁשָ
  

וּ      ם הֹוָצָאה ִהיא?!ְוִטְלטּול ּגּוֵפיּה ָלאו ִמׁשּ
   

  ָרָבא. ּדְ ְוַאף ַרב ָסַבר ָלּה ְלָהא 
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ֵנב  ּלא ִיּגָ ּלא ְלצֹוֶרְך, ְוָאסּור.  -ָמר ׁשֶ   ֶזהּו ִטְלטּול ׁשֶ
ֵנב, ֲאָבל ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו  ּלא ִיּגָ ר.  -ַטְעָמא ׁשֶ   מּוּתָ

  
  ִאיִני?! 

ֲהָנאְוָהא    ְוָאַמר:  ַרבַלע ְלֵבי ִאיְק  ַרב ּכָ
  . ַאְייתּו ֵליּה ׁשּוָתא ְלָכֲהָנא ֵליִתיב ֲעֵליּה 

ַלאְכּתֹו ְלִאיּסּור, ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו ָד ּדְ ָלאו ְלֵמיְמָרא  ּמְ   לֹא! ְלצֹוֶרְך ְמקֹומֹו וִאין,  - ָבר ׁשֶ
  

  ָהִכי ָאַמר ְלהּו: 
ֲהָנא.  י כָּ ּמֵ קֹולּו ׁשּוָתא ִמּקַ   ׁשְ

  
ֵעית    ֵאיָמא: ְוִאי ּבָ

ל -ָהָתם  ה ַלּצֵ   . ֵמַחּמָ
  
  

ר ָרֵחל א ַרב ָמִרי ּבַ ְמׁשָ ׁשִ י ַסְדיֹוָתא ּבְ   . ֲהָוה ֵליּה ַהִהיא ּבֵ
יּה    . ָרָבאֲאָתא ְלַקּמֵ

  ַמהּו ְלַטְלטּוִליְנהּו? : ָאַמר ֵליּה 
ֵרי: ָאַמר ֵליּה     .ׁשָ
  . ִאית ִלי ַאֲחִריָנא: ָאַמר ֵליּה 

  ֲחזּו ָלאֹוְרִחים. 
  ַנִמי ְלאֹוְרִחים.  ִאית ִלי

י ָעְלָמא : ָאַמר ֵליּה  ּה ְסִביָרא ָלְך, ְלכּוּלֵ ַרּבָ ְך כְּ ְעּתָ ִלית ַאּדַ ֵרי -ּגָ    .ֲאִסיר -ְלִדיָדְך , ׁשָ
  

אָאַמר  י ַאּבָ יָאַמר  ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ   : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ָתא  ל ִמיּלְ דֹות ׁשֶ ת -ַמְכּבְ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ   , מּוּתָ

ָמָרה  ל ּתְ   לֹא.  -ֲאָבל ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָמָרה ל ּתְ    .ַאף ׁשֶ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ

ָמָרה לֹא ,ְלצֹוֶרְך ְמקֹומוֹ ְלצֹוֶרְך ּגּופֹו וּ  :ִאיֵליָמא ל ּתְ ָהא ֵליָמא ַרב ׁשֶ    ?!ּבְ
ָרָבא ְסִביָרא ֵליּה    . ְוָהא ַרב כְּ

ל ה ַלּצֵ א ֵמַחּמָ   . ֶאּלָ
ָה  יא ֵליָמא ּבְ ָמָרה ַרּבִ ל ּתְ    !?ֶאְלָעָזר ַאף ׁשֶ

  
ל,  ,ְלעֹוָלם ה ַלּצֵ   ֵמַחּמָ
יְוֵכן ָאַמר  :ֵאיָמא   .  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
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ָנה             ִמׁשְ

ִלין ּבְ  יטָּ ִלים ַהּנִ ל ַהּכֵ תּכָ ּבָ ַ ין ֵמֵעין ְמָלאָכה ,ׁשּ הּו עֹוׂשִ ּיְ ֶהן, ּוִבְלַבד ׁשֶ ִלין ִעּמָ ְבֵריֶהן, ִניטָּ   : ׁשִ
ְבֵרי ֲעֵריָבה  י ֶהָחִבית,  - ׁשִ ֶהן ֶאת ּפִ   ְלַכּסֹות ּבָ
ְבֵרי ְזכּוִכית  ְך.  -ׁשִ י ַהּפַ ֶהן ֶאת ּפִ   ְלַכּסֹות ּבָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ן ין ֵמֵעין ְמַלאְכתָּ הּו עֹוׂשִ ּיְ ְלַבד ׁשֶ    :ּבִ

ְבֵרי ֲעֵריָבה  ה - ׁשִ    .ָלצּוק ְלתֹוָכן ִמְקּפָ
ל ְזכּוִכית  ֶמן -ְוׁשֶ   .  ָלצּוק ְלתֹוָכן ׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ת,  ּבָ רּו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּבְ ׁשְ ּנִ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

ָמר ָסַבר    :ּדְ
ן     ,ִאין –ֵמֵעין ְמַלאְכּתָ

  לֹא.  - ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאֶחֶרת 
  : ּוָמר ָסַבר

  . ֲאִפיּלּו ֵמֵעין ְמָלאָכה ַאֶחֶרת
רּו ּבְ ִנׁשְ ֲאָבל  ִרין.  ּבְ ְבֵרי ַהּכל מּוּתָ ת ּדִ ּבָ ַ   ׁשּ

ר י ֲאִביֶהן מּוּתָ ּבֵ   . הֹוִאיל ּומּוָכִנין ַעל ּגַ
  

  : ַרב זּוְטַראימֹוִתיב 
ְבֵרי ֵכִלים" ׁשִ יִקין ּבְ ֵכִלים, ְוֵאין ַמסִּ יִקין ּבְ   . "ַמסִּ
רּו ֵאיַמת? ּדְ  ּבְ   ִנׁשְ

רּו ֵמֶעֶרב יֹום טֹובּדְ  :ִאיֵליָמא ּבְ ָעְלָמא ִניְנהוּ  -ִנׁשְ    !ֵעִצים ּבְ
יֹום טֹוב, ְוָקָתֵני:  א ָלאו ּבְ ְבֵרי ֵכִלים"ֶאּלָ ׁשִ יִקים ּבְ ֵכִלים ְוֵאין ַמסִּ יִקין ּבְ   ! "ַמסִּ

  
א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר    :ֶאּלָ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ת,  ּבָ ַ ׁשּ רּו ּבַ ּבְ ׁשְ ּנִ   ַמֲחלֹוֶקת ׁשֶ

ָמר ָסַב    , מּוָכן הּוא :רּדְ
  , נֹוָלד הּוא :ּוָמר ָסַבר

ת  ּבָ ְבֵרי ַהּכֹ  -ֲאָבל ֵמֶעֶרב ׁשַ ִריןּדִ עֹוד יֹום. , ל מּוּתָ   הֹוִאיל ְוהּוְכנּו ִלְמָלאָכה ִמּבְ
  
  
  
  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                                       ""ָּכל ַהֵּכִלים ִניָּטִלין –מסכת שבת פרק י"ז 

         
17

        קכד, ב קכד, ב קכד, ב קכד, ב  .565
ֵני ֲחָדא    :ּתָ

ְבֵרי ֵכִלים" ׁשִ יִקין ּבְ ֵכִלים, ְוֵאין ַמסִּ יִקין ּבְ   . "ַמסִּ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ְבֵרי ֵכִלים" ׁשִ יִקין ּבְ ְך ַמסִּ ֵכִלים, ּכָ יִקין ּבְ סִּ ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ   . "ּכְ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ְבֵרי ֵכִלים" ׁשִ ֵכִלים ְולֹא ּבְ יִקין לֹא ּבְ   . "ֵאין ַמסִּ
  

י -ָהא    . ְיהּוָדה ַרּבִ
י -ָהא  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
י -ָהא    .  ְנֶחְמָיה ַרּבִ
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  : ןַרב ַנְחָמ ָאַמר 

ְנָייָנא  ּיּור ִמּבִ ּתַ ִאיׁשְ ֵרי ְלַטְלטּוִליְנהּו,  -ָהֵני ִליְבֵני ּדְ   ׁשָ
ָחזּו ְלִמיְזָגא ֲעַלְייהוּ     .ּדְ

ַרִגיְנהּו  אי ַאְקִציְנהוּ  -ׁשְ    .ַוּדַ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
ה  ָחֵצר,  -ֶחֶרס ְקַטּנָ ר ְלַטְלֵטל ּבֶ   מּוּתָ

ַכְרְמִלית    לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
  
יֵדיּה ָאַמר:  ַרב ַנְחָמןוְ    ּדִ

ַכְרְמִלית   , ֲאִפיּלּו ּבְ
ים  ְרׁשּות ָהַרּבִ   לֹא.  -ֲאָבל ּבִ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ   . ֲאִפיּלּו ּבִ
  

א ָרָבא ְלַטְעֵמיּה    . ְוַאְזּדָ
ִריְתָקא  ָרָבאּדְ    ְמחֹוָזא, ּדִ ֲהָוה ָקָאֵזיל ּבְ

  . ִטיָנא ִאְתַווַסאי ְמָסאֵניּה 
ר ֵליּה  א ְוָקא ְמַכּפַ ַקל ַחְסּפָ ֵעיּה, ׁשְ ּמָ   . ֲאָתא ׁשַ

יּה  ַנןָרמּו ּבֵ   . ָקָלא ַרּבָ
יא : ָאַמר ּיָ ִמיֵר ּדְ לֹא ִמיְסּתַ    ?!יְגְמֵר י, ִמיְגַמר ַנִמי ַמ לֹא ּגְ

ָחֵצר ֲהָוה  יּה ָמָנא -ִאיּלּו ּבֶ    ?ִמי לֹא ֲהָוה ַחְזָיא ְלַכּסֹוֵיי ּבֵ
  .  ְזָיא ְלִדיִדיָהָכא ַנִמי ַח 
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ָתה  ְכּתְ ּנִ ר ְלַטְלֵטל ּבְ  - ְמגּוַפת ָחִבית ׁשֶ ת. מּוּתָ ּבָ ַ   ׁשּ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ָתה " ְכתְּ ּנִ ר ְלַטְלְטָלּה ּבְ  -ְמגּוָפה ׁשֶ ָבֶריָה מּותָּ ת. ִהיא ּוׁשְ ּבָ ַ   ׁשּ

ִליְולֹא ִיְסּפ  ּה ֶאת ַהּכְ ֶבר ְלַכּסֹות ּבָ ה ׁשֶ ּנָ ה.  ,ֹות ִמּמֶ טָּ ְרֵעי ַהּמִ ּה ּכַ   ְוִלְסמֹוְך ּבָ
ה  ּפָ ַאׁשְ   . "ָאסּור –ְוִאם ְזָרָקּה ּבָ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

ה, ָזֵריק ֵליּה ִלְגִליֵמיּה ָהִכי ַנִמי  א ֵמַעּתָ    ?!ָאסּורּדְ ֶאּלָ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   :ַרב ּפַ
ה    קכה,א ּפָ עֹוד יֹום ָלַאׁשְ   . ֲאסּוָרה -ִאם ְזָרָקּה ִמּבְ

  
  
  

ר ַהְמדּוִריָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ּבַ   : ׁשְ
ל ַמֲחֶצֶלת  ת.  -ְקרּוִמּיֹות ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלם ּבַ   מּוּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָרא ִלי ר ַהְמדּוִרי ַאְסּבְ   : ּבַ
יּה ַעְפָרא,  ?ְזָיאַמֲחֶצֶלת ּגּוָפא ְלַמאי ַח    ְלַכּסּוֵיי ּבֵ

הוּ    ִטיּנֹוֶפת.  ָהֵני ַנִמי ַחְזָיין ְלַכּסּוֵיי ּבְ
  
  
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרבָאַמר  ַרּבִ
ָיֵרי ְפרֹוְזִמּיֹות  ת. ְלַטְלְטָלן ּבְ  ָאסּורׁשְ ּבָ ַ   ׁשּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

לֹ  ֶהן ׁשָ ֵאין ּבָ ַמְטָלִנּיֹות ׁשֶ לֹ ּבְ   , ׁש ׁש ַעל ׁשָ
לָ  יִרים.  ּדְ ים ְולֹא ַלֲעׁשִ   א ַחְזָיין לֹא ַלֲעִנּיִ
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָחֵצר, " ִלין ּבֶ יטָּ ִלים ַהּנִ ָכל ַהּכֵ ן ֲהֵרי ֵהן, ּכְ ְבֵרי ַתּנּור ָיׁשָ   ׁשִ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִלין.    ֵאין ִניטָּ

י יֹוֵסיֵהִעיד  ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקבַר ִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ּבִ
ת,  ּבָ ַ ׁשּ ִלין ּבַ יטָּ ּנִ ן ׁשֶ ְבֵרי ַתּנּור ָיׁשָ   ַעל ׁשִ

ית ָיד ֵאינֹו ָצִריְך ּבֵ יּסּויֹו ׁשֶ   . "ְוַעל ּכִ
  

ַמאי ָקִמיּפְ     ?יְלגֵ ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ן ָקִמיּפְ  ין ֵמֵעין ְמַלאְכּתָ ין ֵמֵעין ְמָלאָכה, ְוֵאין עֹוׂשִ עֹוׂשִ   . יְלגֵ ּבְ

  
א  יְוַאְזּדָ   , ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ

יוְ     .ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ִמיּפְ  ְבֵרי ַתּנּור, ְלגֵ ִאי ָהִכי, ַאּדְ ׁשִ   י ּבְ

ָעְלָמאִליּפְ  ְבֵרי ֵכִלים ּבְ ׁשִ    !ְלגּו ּבְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ּנּור  ַהאי ּתַ ְבֵרי ּדְ ׁשִ   י. ְלגֵ ָקִמיּפְ ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ם ֶאֶבן, " י ַהּדּות ְוָנַתן ׁשָ י ַהּבֹור אֹו ַעל ּפִ   ְנָתנֹו ַעל ּפִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ְוהּוא ִנּסֹוק ִמְלַמְעָלה  ַמטָּ יק ִמּלְ   ָטֵמא,  -ִאם ַמסִּ

  ָטהֹור.  -ְוִאם ָלאו 
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ק  ל ָמקֹום ָטֵמא -הֹוִאיל ְוהּוסַּ   . "ִמּכָ
   ?יְלגֵ ּוְבַמאי ָקִמיּפְ 
ַהאי ְקָרא:  ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם""ּבְ ּנּור ְוִכיַרִים ֻיּתָ   . (ויקרא יא, לה) 4ּתַ

י ר ְנִתיָצה ַרּבִ   .ָטֵמא -ְיהּוָדה ָסַבר: ְמחּוּסַ
ר ְנִתיָצה ֵאין ְמחּוּסַ    .ָטהֹור -ׁשֶ

ָנן ָסְבֵר  ל ָמקֹום - ""ְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם :יְוַרּבָ    .ִמכָּ
  

ָנן ַנִמי, ָהְכִתיב ץ" :ְוַרּבָ   !"ֻיּתָ
  

יָסא,    ַההּוא ְלִאיָדְך ּגִ
ֲעָתְך ָאִמיָנא ָסְלָקא ּדַ ֵמי :ּדְ ַאְרָעא ּדָ גּוָפא ּדְ ַאְרָעא כְּ ֵריּה ּבְ ַחּבְ יָון ּדְ    ,כֵּ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  ְוִאיָדְך ַנִמי, 
  ! "ְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכם" :ָהְכִתיב

  
מּוֵאלַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְד ַהִהיא, כִּ    . ׁשְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ק ִראׁשֹון -ַמֲחלֹוֶקת  ֶהיּסֵ    ,ּבְ

ִני  ק ׁשֵ ֶהיּסֵ ָמל - ֲאָבל ּבְ אר ּגָ ַצּוַ לּוי ּבְ   . ֲאִפיּלּו ּתָ

                                                             
4

ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכםוכל אשר יפול מנבלתם עליו יטמא   ּנּור ְוִכיַרִים ֻיתָּ ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכםתַּ ּנּור ְוִכיַרִים ֻיתָּ ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכםתַּ ּנּור ְוִכיַרִים ֻיתָּ ץ ְטֵמִאים ֵהם ּוְטֵמִאים ִיְהיּו ָלֶכםתַּ ּנּור ְוִכיַרִים ֻיתָּ  תַּ
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אָאַמר    : עּוּלָ

ָנן ק ִראׁשֹון ְלַרּבָ ַצ , ְוֶהיּסֵ לּוי ּבְ ָמלֲאִפיּלּו ּתָ אר ּגָ   . ּוַ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
ִמיּפְ  ְבֵרי ַתּנּור, ְלגֵ ִאי ָהִכי, ַאּדְ ׁשִ   י ּבְ

ַתּנּור ּגּוָפּה ִליּפַ     !ְלגּו ּבְ
ּנּור ּגּוָפּה לְ  א ּתַ ּתָ יָהׁשְ ֲעָיא, ְיהּוָדה ָלא ָהֵוי ָמָנא ַרּבִ ָבָריו ִמיּבָ    ?!ׁשְ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ
ַד  ָרא ְלעֹוָלם כְּ ָקאְב ֲאַמַרן ֵמִעיּקָ ה ַטּפְ ה ַמֲעׂשֵ   , עֹוׂשֶ

יוְ  יּדְ ֵמִאיר ִלְדָבָריו  ַרּבִ   ְיהּוָדה ָקָאַמר,  ַרּבִ
ין ֵמֵעין ְמָלאָכהְלִדיִדי ֲאִפיּלּו ּבְ  ְווָנא ְמַלאְכּתֹו הּוא! , עֹוׂשִ ְכַהאי ּגַ א ְלִדיָדְך, אֹוֵדי ִלי ִמיָהא ּדִ   ֶאּלָ

יוְ  ֵמ : ְיהּוָדה ַרּבִ    ,יָלא ּדָ
ְפִנים,  -ָהָתם  קֹו ִמּבִ   ֶהּסֵ
חּוץ,  -ָהָכא  קֹו ִמּבַ   ֶהּסֵ
ד,  -ָהָתם    ְמעּוּמָ
ד -ָהָכא     .ָלאו ְמעּוּמָ
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        קכה, א קכה, א קכה, א קכה, א  .569
י יֹוֵסיֵהִעיד " ּום  ַרּבִ ן ַיֲעקבִמׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    :ַרּבִ

ן  ְבֵרי ַתּנּור ָיׁשָ ִלין ּבְ  - ַעל ׁשִ יטָּ ּנִ ת, ׁשֶ ּבָ ַ   ׁשּ
יּסוּ  ית ָיד -יֹו ְוַעל ּכִ ֵאינֹו ָצִריְך ּבֵ   ."ׁשֶ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ַתּנּוֵרי  יּסּוי ּדְ ַמאן ְמַטְלְטִליַנן ָהִאיָדָנא כִּ ית ֲאִחיָזה? ּדְ ָמָתא ְמַחְסָיא ּדְ כְּ   ֵאין ָלֶהם ּבֵ
ַמאן    ?כְּ

יכְּ  ן ַיֲעקב.   ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
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        ב ב ב ב - - - - קכה, אקכה, אקכה, אקכה, א .570
ָנה             ִמׁשְ

ירּוָיה, ּקֵ ּבַ   ָהֶאֶבן ׁשֶ
ּה,  ִאין ּבָ ּה, ְוֵאיָנּה נֹוֶפֶלת ְמַמּלְ ִאין ּבָ   ִאם ְמַמּלְ

ּה.  -ְוִאם ָלאו  ִאין ּבָ   ֵאין ְמַמּלְ
ִהיא ְקׁשּוָרה ּבְ    קכה,ב ִפיַח ְזמֹוָרה ׁשֶ ּה ּבְ  - טָּ ִאין ּבָ ת. ְמַמּלְ ּבָ ַ   ׁשּ

  

ַקק ַהַחּלֹון,    ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

הּוא ָקׁשּור ְוָת  ְזַמן ׁשֶ    .ּפֹוְקִקין ּבוֹ  -לּויּבִ
  ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו.  -ְוִאם ָלאו 

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְך ּפֹוְקִקין ּבוֹ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   .  ּבֵ

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ּה, ְוִהיא נֹוֶפֶלת" ּה ַעל ִציּדָ י ֶהָחִבית ַמטָּ ַעל ּפִ   . (שבת קמב:) "ֶאֶבן ׁשֶ
  

הָאַמר  י ַאִמיַר ָאַמר  ַרּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבִ   : ַרּבִ
ׁשֹוֵכַח  א ּבְ נּו ֶאּלָ ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור, לֹא ׁשָ ה ּבָ יַח ַנֲעׂשָ ַמּנִ    .ֲאָבל ּבְ

  
י ַאִסיָאַמר  ַרב יֹוֵסףוְ  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ׁשֹוֵכַח,  א ּבְ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
יַח  ַמּנִ יּסּוי ְלֶהָחִב  - ֲאָבל ּבְ ה כִּ    .יתַנֲעׂשָ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ין ַמְעּתִ ְ   : מֹוְתִביַנן ַאׁשּ
ּה ְוֵאיָנּה נֹוֶפֶלת " ִאין ּבָ ירּוָיה ִאם ְמַמּלְ ּקֵ ּבַ ּה  - ָהֶאֶבן ׁשֶ ִאין ּבָ   ! "ְמַמּלְ
  

  ְולֹא ִהיא, 
יָון  -ָהָתם  ְוָיא ּדֹוֶפןּדְ כֵּ   .ִהְדָקּה ׁשָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ין ַמְעּתִ ְ    :ּומֹוְתִביַנן ַאׁשּ
ּה" - ם ָלאו "ִא  ִאין ּבָ   ! ֵאין ְמַמּלְ

  
  ְולֹא ִהיא, 

יָון  -ָהָתם  ְטָלּה ּדְ כֵּ ּטּוֵלי ּבַ   . לֹא ִהְדָקּה ּבַ
  

ַמאי ָקִמיּפְ     ?יְלגֵ ּבְ
  

ה :ָמר ָסַבר ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   , ּבָ
ה.  :ּוָמר ָסַבר ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   ָלא ּבָ

  , ְוָאְזּדּו ְלַטְעַמְייהוּ 
ִכי ֲאָתא  יִמיּדְ י ֲחִניָנאַמר ָא  ַרב ּדִ י ֵזיָרא, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרּבִ י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ָהַלְך  יּפַ ל ֲאָבִנים,  ַרּבִ ְך ׁשֶ   ְלָמקֹום ֶאָחד ּוָמָצא ִנְדּבָ
ב ֲעֵליֶהן ְלָמָחר ׁשֵ ּנֵ ֵדי ׁשֶ בּו כְּ ְ   , ְוָאַמר ְלַתְלִמיָדיו: ְצאּו ְוַחׁשּ

ה יַרּבִ ְולֹא ִהְצִריָכן    . ְלַמֲעׂשֶ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יִהְצִריָכן  ה ַרּבִ   . ְלַמֲעׂשֶ
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  ? ָאַמר ְלהוּ  ַמאי
  

י ַאִמי   ָאַמר:  ַרּבִ
דּום   . ָאַמר ְלהוּ  .ְצאּו ְוַלּמְ

  
י ַאִסי   ָאַמר:  ַרּבִ

פּום ְפׁשְ    .ָאַמר ְלהוּ  ְצאּו ְוׁשַ
  

   :ִאיְתַמר
אּול ן ׁשָ י יֹוֵסי ּבֶ   ָאַמר:  ַרּבִ

ל קֹורֹות ְסוָ     .ֲהָוהאר ׁשֶ
אּולוְ  ן ׁשָ י יֹוָחָנן ּבֶ   ָאַמר:  ַרּבִ

ל ְסִפיָנה ֲהָוה ׁשֹוׁש ׁשֶ   . ּגָ
  

ָאַמר  ׁשֹוׁש "ַמאן ּדְ ן ְסָואר - "ּגָ כֵּ ל ׁשֶ   .כָּ
ָאַמר וּ  ׁשֹוׁש ָקֵפיד ֲעֵליּה  -  "ְסָואר"ַמאן ּדְ    .ֲאָבל ּגָ
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        קכה, בקכה, בקכה, בקכה, ב .571
ִהיא ְקׁשּוָרה" ִפיַח ּבְ [ ְזמֹוָרה ׁשֶ ת -טָּ ּבָ ַ ׁשּ ּה ּבְ ִאין ּבָ   ].ְמַמּלְ
  
   ,ִאין – "ְקׁשּוָרה"

  לֹא.  -לֹא ְקׁשּוָרה 
  

ְמִליֵאל. ּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   לֹא כְּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָדָרן ְלֵעִצים" ּגְ ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ יָבה  ,ֲחָריֹות ׁשֶ   ָצִריְך ִלְקׁשֹור.  -ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ִליׁשִ
ְמִליֵאלַר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ּבָ

  . "ֵאין ָצִריְך ִלְקׁשֹור
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ְמִליֵאל,  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

ַמאי ָעְסִקיַנן יָה ּבִ  :ָהָכא ּבְ ִאּבֶ ֶרת ּבְ    .ְמחּוּבֶ
  

  ִאי ָהִכי, 
ׁש ּבִ  ּמֵ ּתַ ְרַקעָקא ִמׁשְ ר ַלּקַ   ! ְמחּוּבָ

  
הלְ  לׁשָ ְ ה ִמׁשּ   . ַמּטָ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ה,  לּוׁשָ ּתְ יָמא ּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ

א ִיְקטֹום ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ּגְ
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        אאאאקכו, קכו, קכו, קכו,     ––––קכה, ב קכה, ב קכה, ב קכה, ב  .572
ַקק ַהַחּלֹון"    :ּפְ
י ֱאִליֶעֶזר[ הּוא ָקׁשּור ְוָתלּוי ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ    ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו. - ְוִאם ָלאו  .ּפֹוְקִקין ּבוֹ  -אֹוֵמר: ּבִ
ְך ּפֹוְקִקין ּבוֹ  ֲחָכִמיםוַ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ]."אֹוְמִרים: ּבֵ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ין אֹ ֵאין עֹוׂשִ יֹום טֹוב,  ֶהלַהּכל מֹוִדים ׁשֶ ה ּבְ ִחּלָ ּתְ   ֲעַראי, ּבַ

ת. ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ  ּבָ ַ   ׁשּ
א ְלהוֹ     :ִסיףלֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

יׁשֶ  יֹום טֹוב, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ  ַרּבִ ת. ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר: ֵאין מֹוִסיִפין ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ
יֹום טֹוב. ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: מֹוִסיִפין ּבְ  ת, ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ

  
  
  
ְך ּפֹוְקִקין ּבוֹ  ֲחָכִמיםוְ " ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    ."אֹוְמִרים: ּבֵ
  

ְך"ַמאי  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ? "ּבֵ
  

אָאַמר  י ַאּבָ ֲהָנאָאַמר  ַרּבִ  :  ַרב ּכָ
ֵאינוֹ    קכו,א ין ׁשֶ ין ָקׁשּור ּבֵ ן ּבֵ תּוּקָ ּמְ   . ָקׁשּור, ְוהּוא ׁשֶ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
ׁשּור! : ְוֵליָמא ָמר ּקָ לּוי, ְוהּוא ׁשֶ ֵאינֹו ּתָ לּוי ּוֵבין ׁשֶ ין ּתָ   ּבֵ

ר ָחָנהָאַמר ּדְ  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ְגָרר ֶנֶגר ַהּנִ ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ אן כָּ ַמֲחלֹוֶקת כָּ   . כְּ

ְתַנן    :ּדִ
ְגָרר" ְמִדיָנה -  ֶנֶגר ַהּנִ ׁש, ֲאָבל לֹא ּבַ ְקּדָ ּמִ    .נֹוֲעִלין ּבֹו ּבַ

ח אן ְוָכאן - ְוַהּמּוּנָ    .ָאסּור ּכָ
י ְיהּוָדה   : אֹוֵמר ַרּבִ

ְמִדיָנה ְגָרר ּבַ ׁש ְוַהּנִ ְקּדָ ּמִ ח ּבַ   . "ַהּמּוּנַ
   :ְוַתְנָיא

ְמִדיָנה?  " ׁש ֲאָבל לֹא ּבַ ְקּדָ ּמִ ּנֹוֲעִלין ּבֹו ּבַ ְגָרר ׁשֶ   ֵאיֶזהּו ֶנֶגר ַהּנִ
יַע ָלָאֶרץ.  ׁשּור ְוָתלּוי ְוראׁשֹו ַמּגִ ּקָ ל ׁשֶ   ּכָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ְמִדיָנה מּותָּ    ר. ֶזה ַאף ּבַ

ְמִדיָנה ָאסּור ּבַ א ֵאיֶזהּו ׁשֶ    ?ֶאּלָ
ֶקֶרן ָזִוית יחֹו ּבְ לּוי, ְוׁשֹוְמטֹו ּוַמּנִ ֵאינֹו לֹא ָקׁשּור ְולֹא תָּ ל ׁשֶ   . "ּכָ

אְוָאַמר  ר ַאּבָ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ֵמיּה  ַרּבִ ְ אּדְ ִמׁשּ   : עּוּלָ
ְגָרר"א נָ ַמאן ּתָ    ?"ֶנֶגר ַהּנִ

י   !ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ
  

  ֵליּה:  ָאַמר
א ּנָ י ַהאי ּתַ ֲאַמִרי כִּ    :ֲאָנא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִית ִלְהיֹות ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו, " ַעל ַהּבַ ִהְתִקינֹו ּבַ   ָקֶנה ׁשֶ

ַתח  ּפֶ ׁשּור ְוָתלּוי ּבַ ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו,  - ּבִ
  ֵאין ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו.  -ֵאין ָקׁשּור ְוָתלּוי 

ְמִליֵאלַרּבָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ן ׁשִ
ן  ֵאינֹו ָקׁשּור -ְמתּוּקָ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ
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ִית ִלְהיֹות ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו, "[ ַעל ַהּבַ ִהְתִקינֹו ּבַ   ָקֶנה ׁשֶ

ַתח  ּפֶ ׁשּור ְוָתלּוי ּבַ ּקָ ְזַמן ׁשֶ   ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו,  - ּבִ
  ֵאין ּפֹוֵתַח ְונֹוֵעל ּבֹו.  -ֵאין ָקׁשּור ְוָתלּוי 

ְמִליֵאלַרּבָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ן ׁשִ
ן  ֵאינֹו ָקׁשּור -ְמתּוּקָ י ׁשֶ   ]"ַאף ַעל ּפִ

  
יַלתָאַמר  ר ׁשֵ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ

ְמִליֵאל.   ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה כְּ
   

יּוִמי ָאַמר     !יֹוָחָנן ָהִכי? ַרּבִ
   :ְוָהְתַנן

ִלים " ּסּוֵיי ַהּכֵ ל ּכִ   ּכָ
ית ֲאִחיָזה    קכו,ב  ׁש ָלֶהם ּבֵ ּיֵ ִלין ּבְ  -ׁשֶ תִניטָּ ּבָ ַ   . "ׁשּ

יָלאְוָאַמר  ר ׁשֵ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ   : ַרּבִ
ִלי ֲעֵליֶהןְוהּוא ׁשֶ  ׁש ּתֹוַרת כְּ   . ּיֵ

א ּתֹוַרת ִאיכָּ יָמא: ָהָכא ַנִמי ּדְ ִלי ָעָליו,  ְוִכי ּתֵ   כְּ
ִלי ָעָליו?  ְמִליֵאל ּתֹוַרת כְּ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֵעי ַרּבָ   ּוִמי ּבָ

   :ְוָהַתְנָיא
יָבה " ם ֵעִצים, ְוִנְמַלְך ֲעֵליֶהן ִליׁשִ ָדָרן ְלׁשֵ ּגְ ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ   ר ָצִריְך ִלְקׁשֹ - ֲחָריֹות ׁשֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
  ! "רִלְקׁשֹ ֵאין ָצִריךְ 

  
י ֲחָדא ַרּבִ ָווֵתיּה ּבַ ֲחָדא ,יֹוָחָנן ְסִביָרא ֵליּה כְּ    .ּוָפֵליג ֲעֵליּה ּבַ
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ַקק ַהַחּלֹון"[    :ּפְ

י ֱאִליֶעֶזר הּוא ָקׁשּור ְוָתלּוי ַרּבִ ְזַמן ׁשֶ    ֵאין ּפֹוְקִקין ּבֹו. -ְוִאם ָלאו  .ּפֹוְקִקין ּבוֹ  - אֹוֵמר: ּבִ
ְך ּפֹוְקִקין ּבוֹ  ֲחָכִמיםוַ  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ]."אֹוְמִרים: ּבֵ
  

ַרׁש  ָחאּדָ י ִיְצָחק ַנּפָ לּוָתא ַרּבִ ֵריׁש ּגָ ְתָחא ּדְ   : ַאּפִ
יֲהָלָכה כְּ    ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ

  
  : ב ַעְמָרםַר ִתיב ָמ 
ּפוֹ " ְבֵריֶהם ָלַמְדנּו ׁשֶ ִרין ּבְ ּוִמּדִ תְקִקין ּומֹוְדִדין ְוקֹוׁשְ ּבָ ַ   .(שבת קנז.) "ׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ֲעֵתיךְ     ?ַמאי ּדַ

ָקָתֵני ְסָתָמא ּום ּדְ ְגָרר" ,ִמׁשּ   .ִהיא ַנִמי ְסָתָמא "ֶנֶגר ַהּנִ
  
ה ַרב ,ֲאִפיּלּו ָהִכיוַ    .  ַמֲעׂשֶ
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ָנה             ִמׁשְ

ׁש  ּיֵ ִלים ׁשֶ יּסּוי ַהּכֵ ל ּכִ ִלין ּבְ ּכָ ית ֲאִחיָזה ִניטָּ ת. ָלֶהם ּבֵ ּבָ ַ   ׁשּ
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ִכיּסּוי ַקְרָקעֹות.  :ּבַ   ּבְ
ִלים  ִכיּסּוי ַהּכֵ ךְ  - ֲאָבל ּבְ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ִלין ּבְ  -  ּבֵ תִניטָּ ּבָ ַ   .  ׁשּ

   

ָמָרא             ּגְ

יָלאָאַמר  ר ׁשֵ י ַאִסיַר ָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ּבִ   : ַרּבִ
ִלי ֲעֵליֶהן ׁש ּתֹוַרת כְּ ּיֵ    .ְוהּוא ׁשֶ

  
י ָעְלָמא כּוּלֵ    :ּדְ

ּסּוי ַקְרָקעֹות    :כִּ
ית ֲאִחיָזה    לֹא.  -ִאי לֹא , ִאין -ִאם ֵיׁש ָלֶהן ּבֵ

ִלים ּסּוי ַהכֵּ    :כִּ
ב  ית ֲאִחיָזהּדְ ַאף ַעל ּגַ   . ֵאין ָלֶהם ּבֵ

ִליגֵ  י ּפְ    :יכִּ
ַאְרָעא.  ִריְנהּו ּבְ ַחּבְ ֵכִלים ּדְ   ּבְ

ְזִריַנן :ָמר ָסַבר   , ּגָ
ְזִריַנן :ּוָמר ָסַבר    .ָלא ּגָ

  
ָנא ַאֲחִריָנא:  ָ   ִליׁשּ

ִליגֵ  י ּפְ ִכיּסּוי ַתּנּור, כִּ   י ּבְ
י ֵליּה ְלִכיּסּוי ַקְרַקע,    ָמר ְמַדּמֵ
י ֵליּה ְלִכיּסּוי ֵכִלים.     ּוָמר ְמַדּמֵ
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