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        מח, אמח, אמח, אמח, א    ––––    מז, במז, במז, במז, ב .192
ָנה    ִמׁשְ

ה ֵאין טֹוְמִנין?  ה טֹוְמִנין ּוַבּמֶ ּמֶ   ּבַ
ֶפת, ְולֹא ֵאין טֹוְמִנין לֹא ּבְ  ֶבל, לֹא ּבְ ּגֶ ַלח, ְולֹא ּבְ ּזֶ יד ְולֹא ּבְ ּמֶ   חֹול, ּבְ סִּ

ין ַל  ין ְיֵבִשין. ּבֵ   ִחין ּבֵ
  

ֶבן, ְולֹא ּבְ ְולֹא  ִגין, ְולֹא ּבְ תֶּ ִבין. ּבְ ּמֹוִכין, ְולֹא ּבְ ּזָ   ֲעׂשָ
ֵהן ַלִחין,  ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ֵהן ְיֵבִשין. ׁשֶ ֶהן ּכְ     ֲאָבל טֹוְמִנין ּבָ
   

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ֶפת" ַנן, ֲאָבל  "ּגֶ ל ֵזיִתים ּתְ ִמין ׁשַ ּדְ ׁשֶ ֵמי, ׁשּוְמׁשְ יר ּדָ   ּפִ

יְלָמא  ן ּדְ אֹו ּדִ כֵּ ַנן ְוָכל ׁשֶ ִמין ּתְ    ?ֵזיִתיםּדְ ׁשּוְמׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
יָאַמר ּדְ  ֵבי  ֵזיָרא ַרּבִ ּום ַחד ּדְ יִמׁשּ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ּה  ַמן ּבָ ּטָ ה ׁשֶ ל ֵזיִתים.  -קּוּפָ ֶפת ׁשֶ יָחּה ַעל ּגֶ   ָאסּור ְלַהּנִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ל ֵזיִתים :ׁשְ ַנן ׁשֶ    .ּתְ

  
ִמין ַנִמי ָאסּורּדְ ְלִעְנַין ַהְטָמָנה  :ֵאיָמא ָלךְ  ,ְלעֹוָלם    ,ׁשּוְמׁשְ

   :ַאּסּוֵקי ַהְבָלא^ְלִעְנַין     מח,א
ֵקי ַהְבָלא,  - ֵזיִתים ּדְ    ַמּסְ
ִמין ּדְ  ֵקי ַהְבָלא.   -ׁשּוְמׁשְ   ָלא ַמּסְ
   

  

  רש"י
  מתני' 

. הבא לסלק קדירה במה טומנין
מעל גבי כירה ולטומנה בדבר 
אחר ואמרו חכמים אין טומנין 
בדבר המוסיף הבל אלא בדבר 
המעמיד הבל מי הוא המוסיף 

   ואסור:
. פסולת של בית הבד של גפת

   וחם מאד:שמן שהוא כנוס יחד 
. יש בהן הבל הרבה יותר לחין

   מיבשין:
   . פסולת של יקב יין:זגין

. כל דבר רך קרוי מוכין מוכין
כגון צמר גפן ותלישי צמר רך 
של בהמה וגרירת בגדים 

   בלויים:
  

  גמ' 
. שנותן בה קופה שטמן בה

   מוכין וטומן בה קדירה:
 . לטומנו בתוכה:לענין הטמנה
הטמין . כגון זה שאסוקי הבלא

בדבר אחר והניח קופה על הגפת 
הגפת מעלה הבל דליכא אלא ש

 למעלה ומרתיח קדרה
  :שבקופה
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ה יוְ  ַרּבָ לּוָתא. ִאיְקְלעּו ְלֵבי ֵריׁש  ֵזיָרא ַרּבִ   ּגָ

קּוְמקּוָמא.  ַחְזיּוהַּ  א ַאּפּוָמא ּדְ ַמּיָ ח ּכּוָזא ּדְ ַאּנַ א ּדְ   ְלַההּוא ַעְבּדָ
הַנְזֵהיּה    . ַרּבָ

  
יָאַמר ֵליּה    : ֵזיָרא ַרּבִ

י ֵמיַחם?  ּבֵ ָנא מֵמיַחם ַעל ּגַ   ַמאי ׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  אֹוקֹוֵמי ָקא מֹוִקים,  -ָהָתם 
  ִליד. אֹולּוֵדי ָקא מוֹ  - ָהָכא

  
כּוָבא יּה ּדְ ְסּתֹוַדר ַאּפּוּמֵ ְפַרס ּדַ ֵויּה.  ,ֲהַדר ַחְזֵייּה ּדִ ח ַנְטָלא ִעיּלָ   ְוַאּנַ

הַנְזֵהיּה     .ַרּבָ
  

יָאַמר ֵליּה    : ֵזיָרא ַרּבִ
אי?    ַאּמַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ָחֵזית ּתָ ר ֵליּה. ְל  ,ָהׁשְ ָקא ְמַעּצַ   ּסֹוף ַחְזֵייּה ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ְרַוְנָקא? ַמאי ׁשְ    ָנא ִמּפַ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ֵויּה  -ָהָתם     .ָלא ָקֵפיד ִעיּלָ
ֵויּה  -ָהָכא     .ָקֵפיד ִעיּלָ

  
 

  
  
  

  רש"י
. מיחם של אפומא דקומקומא

 חמין והכוזא היתה מלאה צונן:
   . גער בו:נזהיה

. מאי שנא ממיחם על גבי מיחם
דתניא בברייתא בסוף פרקין 

   דשרי:
. שהמיחם התם אוקומי מוקים

ו יש מים חמין העליון גם ב
והתחתון אינו אלא מעמיד חומו 

   שלא יפיג:
   . סודר של ראש:דסתודר

   . קנקן:דכובא
. כלי ששואבין יין מן נטלא

   הכובא:
. שהיה סוחטו מן דקא עצר

   המים שנבלעו בו:
. בגד העשוי מאי שנא מפרונקא

לפרוס על הגיגית שפורסין אותו 
   בשבת:

. אם שרוי במים לא קפיד עליה
לכך עשוי ולא אתי לידי  שהרי

  סחיטה:
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ֶבןלֹא ּבְ "וְ     . "תֶּ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ָנהּבְ ר ַמּתָ א ּבַ ֵייֵמ  ַרב ַאּדָ   : ַאּבַ
ֶהן ַמן ּבָ ּטָ ת?  ,מֹוִכין ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ   ַמהּו ְלַטְלְטָלן ּבַ

  
   :יּה ָאַמר לֵ 

ל מֹוִכין? ה ׁשֶ ֶבן, עֹוֵמד ּוַמְפִקיר קּוּפָ ל ּתֶ ה ׁשֶ ֵאין לֹו קּוּפָ ֵני ׁשֶ    !ְוִכי ִמּפְ
  

יע ֵליּה  ,ֵליָמא    :ְמַסּיַ
ָמן, ּוְבמֹוִכין, " ל ַאְרּגָ י ֶצֶמר ּוְבִציֵפי ֶצֶמר ּוִבְלׁשֹונֹות ׁשֶ ִגיּזֵ   טֹוְמִנין ּבְ

  . "ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן
  

וּ     ,ם ָהא ָלא ִאיְרָיאִאי ִמׁשּ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ֶהן     .ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן - ִאם לֹא ָטַמן ּבָ
  

  ַמאי ְלֵמיְמָרא!  ,ִאי ָהִכי
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
   ,ֲחִזי ְלִמְזָגא ֲעַלְייהוּ 

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
. אינן אלא לעשות מהן מוכין

לבדין שקורין פלט''ר 
פילטרי''ש: לבדים (מצעים {

} ומוקצין הן למלאכה של ֶלֶבד)
ואסור לטלטלן ואלו שטמן בהן 
מי אמרינן יחדן להטמנה ואיכא 
תורת כלי עליהן ומותר לטלטלן 

   בשבת או לא:
ל . קופה שעומד ומפקיר לכך

מוכין שדמיה יקרין אין דרך 
  גיזי  בכך ולא בטלי להטמנה:

   . כמות שנגזזו:של צמר
. לאחר שנפצוה ציפי צמר

ושטחוה כמין מחצלות 
   משטיחין:

. לאחר שצבען וסורקין לשונות
אותן כעין לשונות ארוכין 

   לטוותן:
. קס''ד ואין מטלטלין אותן

דהכי קאמר ואע''פ שטמן בהן 
   אין מטלטלין אותן:
. ומילי מילי אם לא טמן בהן כו'

קתני ברישא אשמועינן דטומנין 
בהן דלא מוספי הבלא 
ואשמועינן סיפא דסתם מוכין 
מוקצות נינהו אבל הני דטמן 
 בהן הוי כמי שיחדן לכך:

 . להיסב עליהן:למזגא
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א ׁשַ  ַרב ִחְסּדָ ָרא ְלַאְהּדּוֵרי אּוְדָרא ְלֵבי ַסְדָיא ּבְ ָתא. ׁשְ   ּבְ

  
א ֵאיִתיֵביּה  ר ִחְסּדָ אלְ  ַרב ָחָנן ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

אר " ּוָ ית ַהּצַ יִרין ּבֵ ת, ּבְ ַמתִּ ּבָ ַ   ׁשּ
  ֲאָבל לֹא ּפֹוְתִחין. 

יֹום טֹוב,  ֶסת ּבְ ר ְולֹא ְלתֹוְך ַהּכֶ   ְוֵאין נֹוְתִנין ֶאת ַהּמֹוִכין לֹא ְלתֹוְך ַהּכַ
תּבְ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר  ּבָ ַ    !"ׁשּ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ַחְדֵתי –ָהא     .ּבְ
יֵקי ַעּתִ    .ָהא ּבְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

יֹום טֹוב, " ֶסת ּבְ ר ְולֹא ְלתֹוְך ַהּכֶ   ֵאין נֹוְתִנין ֶאת ַהּמֹוִכין לֹא ְלתֹוְך ַהּכַ
תּבְ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר  ּבָ ַ   . ׁשּ

ת, ּבְ ַמֲחִזיִרין אֹוָתן  -ָנְשרּו  ּבָ ַ   ׁשּ
יֹום טֹובְוֵאין ָצִר    .  "יְך לֹוַמר ּבְ

   
  
  

  רש"י
. לאהדורי אודרא לבי סדיא

להחזיר מוכין שנפלו מן הכר 
   לתוכן:

. שדרך ארמתירין בית הצו
   הכובסים לקושרן:
. לכתחילה אבל לא פותחין

   דהשתא עביד ליה מנא:
. שלא היו מעולם לתוכו בחדתי

   אסור דהשתא עביד ליה מנא:
. להחזירו לכר זה שנפלו בעתיקי

   ממנו:
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        בבבב- - - - מח, אמח, אמח, אמח, א .196
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ת  ּבָ ַ ׁשּ אר ּבַ ּוָ ית ַהּצַ את.  -ַהּפֹוֵתַח ּבֵ יב ַחּטָ   ַחּיָ
  

ֲהָנאַמְתִקיף ָלּה    :  ַרב ּכָ
ין זֹו ִלְמגּוַפת ָחִבית   מח,ב   ?ַמה ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

  ִחיּבּור,  -ֶזה 
  יּבּור.  ֵאינֹו ִח  -ְוֶזה

  
  

  רש"י
. של חלוק הפותח בית הצואר

   לכתחילה:
. דהשתא קמשוי חייב חטאת

ליה מנא וחייב משום מכה 
  ינו גמר מלאכה:בפטיש והי

. דתניא מה בין זו למגופת חבית
בפרק חבית שנשברה (לקמן דף 
קמו.) מביא אדם חבית ומתיז 
את ראשה בסייף ומניחה לפני 

   האורחים:
. אינה מן החבית עצמו מגופה

ואע''פ שדבוקה בו אינו חשוב 
חיבור שהרי לינטל עומדת אבל 

 הבגד כשנארג כולו חבור:
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יָרֵמי ֵליּה  ילְ  ִיְרְמָיה ַרּבִ   : ֵזיָרא ַרּבִ

ַנן    :ּתְ
ל ּכֹוְבִסין" ָלל ׁשֶ פּור ּבְ ׁשְ הּוא תָּ ֶגד ׁשֶ חֹות, ְוַהּבֶ ל ַמְפתְּ ֶלת ׁשֶ ְלׁשֶ ְלַאִים, ְוׁשַ   .ִחיּבּור ְלטּוְמָאה - ּכִ

ְתִחיל ְלַהתִּ  ּיַ   . (עוקצין ב,ו) "ירַעד ׁשֶ
ּלא  ַעת ְמָלאָכה ַנִמי ִחיּבּורּבִ ַאְלָמא ׁשֶ   .ׁשְ

  
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ָעׂשָ " ל ׁשֶ אוֹ ַמּקֵ
ַעת ְמָלאָכה ִחיּבּור ְלטּוְמָאה -ָיד ַלּקּוְרּדֹום  1 ׁשְ   . (כלים כ,ג)" ּבִ

ַעת ְמָלאָכה" ׁשְ ַעת ְמָלאָכה'ִאין,  -  "ּבִ ׁשְ ּלא ּבִ   לֹא!  - 'ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַעת ְמָלאכָ  -ָהָתם  ׁשְ ּלא ּבִ    .ָאָדם ָעׂשּוי ְלזֹוְרקֹו ְלֵבין ָהֵעִצים ,הׁשֶ
ַעת ְמָלאָכה ַנִמי ִניָחא ֵליּה  -ָהָכא  ׁשְ ּלא ּבִ ור ְלהוּ  ,ׁשֶ ְנפּו ֲהַדר ְמַחּוַ ִאי ִמיּטַ    .ּדְ

   
  

                                                             
1

  גירסת המשנה, וכן הגהת הב"ח. 

  רש"י
. דרכם לשלול שלל של כובסים

הבגדים זה עם זה קטנים עם 
   הגדולים כדי שלא יאבדו:

. והן שתי ובגד שתפרו בכלאים
חתיכות של בגד צמר שתפרו 
בחוט של פשתן דודאי סופו 
ליקרע ולהפרד זה מזה משום 
איסור כלאים וכן שלל של 
כובסין סופן להפרד אפ''ה 
חיבור לטומאה ואם נטמא זה 

   נטמא זה:
. דמעשה תירעד שיתחיל לה

מוציא מיד מעשה וכיון 
שהתחיל להתיר גלי על ידי 

   מעשה דלאו חד בגד הוא:
. כגון שלל שלא בשעת מלאכה

של כובסין שלא הוצרך לשוללו 
אלא משום שעת כיבוס ואפילו 
הכי חשיב ליה חיבור אחר 

   כיבוס:
   . של עצים בעלמא:מקל

. שלא קבעו שעשאו יד לקרדום
  לתוכו. חיבור: 

ואע''פ דבאנפי  לאכהבשעת מ
נפשיה פשוטי כלי עץ לא מקבלי 
טומאה הכא בית יד הוא ונתרבו 
ידות לכל תורת כלי או האוכל 

   בפ' העור והרוטב (חולין קיח.):
. למקל ומצניע הקורדום לזורקו
   לבדו:

   . שיהו שלולין:ניחא להו
. דאי מיטנפי הדר מחוור להו

  ע''י השלל הזה:
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ֵמיּה  ְ ַמֲעָתא ִמׁשּ סּוָרא ַמְתנּו ָלּה ְלָהא ׁשְ אּדְ ּבְ   , ַרב ִחְסּדָ

 ְ ִדיָתא ַמְתנּו ִמׁשּ פּוְמּבַ ֲהָנאּדְ ֵמיּה ּבְ ֵמיּה ַרב ּכָ ְ   . ָרָבאּדְ , ְוָאְמִרי ָלּה ִמׁשּ
  

ַנן ֲאמּור ַרּבָ ָתא ּדַ ָנא ָהא ִמּלְ מֹוהוּ כָּ " :ַמאן ּתְ ר לֹו ֲהֵרי הּוא כָּ   ? "ל ַהְמחּוּבָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
י   ֵמִאיר ִהיא.   ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ְבִלין וּ " ְך, ּוֵבית ַהתַּ ית ַהּפַ רּבֵ ע.  - ֵבית ַהּנֵ ַמּגָ ִאין ּבְ ּמְ   ִמטַּ

ֲאִויר,  ִאין ּבָ ּמְ   ְוֵאין ִמטַּ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   . (כלים ה,ג) "ְמַטֵהר ׁשִ
  

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ְמעֹון ַרּבִ מּו.  :ָקָסַבר ,ׁשִ יָרה ּדָ כִּ   ָלאו כַּ
א לְ  יֶאּלָ    :ֵמִאיר ַרּבִ

מוּ  יָרה ּדָ כִּ ֲאִויר ַנִמי ִליְטמוּ ֲאִפ  - ִאי כַּ    !יּלּו ּבָ
מוּ  יָרה ּדָ כִּ ע ַנִמי לֹא ִליְטמּו!  - ִאי ָלאו כַּ ַמּגָ   ֲאִפיּלּו ּבְ

  
מוּ  יָרה ּדָ כִּ    ,ְלעֹוָלם ָלאו כַּ

הּו. ָגְזרּו ּבְ ַנן הּוא ּדְ   ְוַרּבָ
  

הוּ  ְזרּו ּבְ ֲאִויר ַנִמי ִליְטמּו!  ,ִאי ּגָ   ֲאִפיּלּו ּבָ
  

נַ  הּו ַרּבָ ָרא, ֲעַבדּו ּבְ   ן ֶהיכֵּ
י ֵהיִכי  ים. ּדְ כִּ רּוָמה ְוָקָדׁשִ ָרף ֲעֵליּה ּתְ   לֹא ָאֵתי ְלִמׁשְ

   
  
  

  רש"י
יה מאן . דלקמלהא שמעתין

תנא להא כו'. כל המחובר לו 
כגון שלל של כובסין דאמרן 
לעיל חיבור ונטמא אף זה שלא 
נגעה בו הטומאה ואי לאו 
דחיבור הוא הוי טהור ואע''ג 
דנגע בהאי דאין כלי מקבל 

   טומאה אלא מאב הטומאה:
בית הפך ובית התבלין ובית 

. כירה זו הנר שבכירה
מיטלטלת היא ומחוברין לה 

רס קטנים. בית הפך כלי ח
   שמושיבין בתוכו שמן להפשיר:

. אם נפלה מטמאין במגע
טומאה באוירן או לאויר הכירה 
ונגעה הטומאה לשולי הכירה 
נטמאו גם אלו או נגעה טומאה 
לשוליהם של אלו נטמאת 

   הכירה:
. בטומאת הכירה ואין מטמאין

כלומר בטומאת האויר שאם 
נפל שרץ באויר הכירה ולא נגעה 

ומאה בדופניה היא טמאה הט
דכלי חרס מטמא באויר והן 
טהורין שאינן חיבור לה אלא 
לענין מגע כדמפרש טעמא 

   לקמיה:
. במגע את מי ור' שמעון מטהר

שלא נגעה בו הטומאה דכל חד 
כלי באנפי נפשיה הוא אלמא 

   לרבי מאיר חיבור ופליגי עליה:
. מחמת כירה אפי' באויר ליטמו

רה בלא אם נטמאת כירה מאוי
   נגיעה:

. דליהוו חיבור דגזרו בהו
   מדרבנן:

. דלא עבוד בהו רבנן היכרא
עבדו להו ככירה ממש ליטמא 
באויר כי היכי דלידעו שחיבור 
מדבריהם ולא לשרוף על 

   טומאתן תרומה וקדשים:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל ְרִהיְטִני ַמְסּפֹוֶרת ׁשֶ  ָרִקים, ְוִאיְזֵמל ׁשֶ   טּוְמָאה, ִחיּבּור ְל  -ל ּפְ
ָאהְוֵאין    . "ִחיּבּור ְלַהּזָ

  
ְך, ִאי ִחיּבּור הּוא  ָאה ַנִמי - ָמה ַנְפׁשָ   , ֲאִפיּלּו ְלַהּזָ

  ֲאִפיּלּו ְלטּוְמָאה ַנִמי לֹא!  -ִאי ָלאו ִחיּבּור הּוא 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַבר ּתֹוָרה    :ּדְ

ַעת ְמָלאָכה  ׁשְ ָאה.  -ּבִ ין ְלַהּזָ ין ְלטּוְמָאה ּבֵ   ִחיּבּור, ּבֵ
ַעת ְמָלאָכה ׁשְ ּלא ּבִ ָאה.  ֵאינֹו ִחיּבּור לֹא ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלַה  -ְוׁשֶ   ּזָ

ַנן ַעל    מט,א ַעת ְמָלאָכהטּוְמָאה ְוָגְזרּו ַרּבָ ׁשְ ּלא ּבִ ַעת ְמָלאָכה ,ׁשֶ ׁשְ ּבִ ּום טּוְמָאה ׁשֶ    .ִמׁשּ
ַעת ְמָלאָכהוְ  ׁשְ ּבִ ָאה ׁשֶ ַעת ְמָלאָכה.   ,ַעל ַהּזָ ׁשְ ּלא ּבִ ָאה ׁשֶ ּום ַהּזָ   ִמׁשּ
   

  רש"י
. פליינ''א איזמל של רהיטני

} שממחקים בה את מקצועה{
התריסין ונותנין הברזל לתוך 

וס של עץ המתוקן לו ולאחר דפ
   מלאכתו נוטלו הימנו:

. נטמא זה טמא חיבור לטומאה
   זה:

. וצריך ואין חיבור להזאה
  להזות על שניהם: 

וגזרו על הטומאה שלא בשעת 
   . שיהא חיבור:מלאכה

. ועל הזאה שבשעת מלאכה
שלא יהא חיבור הלכך חיבור 
לטומאה לעולם ואין חיבור 

  :להזאה כלל
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ֵהן ַלִחין" ְזַמן ׁשֶ   . "ּבִ
  

ֲעָיא ְלה   : וּ ִאיּבַ
  ַלִחין ֵמֲחַמת ַעְצָמן, 

ָבר ַאֵחר יְלָמא ַלִחין ֵמֲחַמת ּדָ   ?אֹו ּדִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֶבן ְולֹא ּבְ לֹא " ִגים ְולֹא ּבְ תֶּ ִבים ּבְ ּמֹוִכין ְולֹא ּבְ ּזָ ֵהם ַלִחין -ֲעׂשָ ְזַמן ׁשֶ   . "ּבִ

ָלָמא ׁשְ ָבר ַאֵחר" :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר.  -  "ַלִחין ֵמֲחַמת ּדָ ּפִ   ׁשַ
א ִאי ָאְמַרּתְ ֶא  ַחּתְ ָלּה  ,מֹוִכין ַלִחין ֵמֲחַמת ַעְצָמן - "ַלִחין ֵמֲחַמת ַעְצָמם" :ּלָ כַּ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ֵביִני ַאְטֵמי.  ָרָטא ּדְ   ִמּמְ
  

ָתֵני  יְוָהא ּדְ ֲעָיא ַרּבִ    :אֹוׁשַ
ה " ְכסּות ְיֵבׁשָ ים, ְב וּ טֹוְמִנין ּבִ   ֵפירֹות ְיֵבׁשִ

ְכסּות ַלָחה ֵפירֹות ַלִחין ,ֲאָבל לֹא ּבִ    ."ְולֹא ּבְ
סּות ַלָחה" ַחּתְ ָלּה  ,ֵמֲחַמת ַעְצָמּה  - "ּכְ כַּ    ?!ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ֵביִני ַאְטֵמי ָרָטא ּדְ    .ִמּמְ
  
  

  רש"י
. מחממות מחמת עצמן לחין

טפי מלחין מחמת משקין 
שנופלין עליהן משיבשו: ה''ג 
מוכין לחין מחמת עצמן היכי 

   משכחת לה:
. מצמר ממרטא דביני אטמי

הנמרט מבין ירכותיה של בהמה 
שהוא מלא זיעה והוא לח 
מעצמו להכי קרי ליה מרטא 

  דלאו בר גיזה הוא:
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ָנה             ִמׁשְ

סּות ּוְבֵפיר ּכְ ַכְנֵפי יֹוָנה, ּוִבְנסטֹוְמִנין ּבַ ן וֹ ֹות, ּבְ תָּ ׁשְ ל ּפִ ים ּוִבְנעֹוֶרת ׁשֶ ל ָחָרׁשִ ה. ֶרת ׁשֶ ּקָ   ּדַ
י    :ְיהּוָדה ַרּבִ

הּבְ  –אֹוֵסר  ּקָ    ,ּדַ
יר  הּבְ  -ּוַמתִּ סָּ   .  ּגַ

   

ָמָרא             ּגְ

יָאַמר  אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ין ְצִריִכין ּגּוף נָ  ִפיּלִ ָנַפִים". ִק ּתְ ַעל כְּ ע "ּבַ ֱאִליׁשָ   י כְּ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ֶהן.  ּלא ָיִפיַח ּבָ   ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ּלא ֶהן.  ׁשֶ ן ּבָ   ִייׁשַ

  
ָנַפִים"?  ַעל כְּ אי ָקֵרי ֵליּה "ּבַ   ְוַאּמַ

  
כָּ  ָרֵאל ׁשֶ ֵזיָרה ַעל ִיׂשְ ָעה ּגְ ְזָרה ַמְלכּות רֹוִמי ָהְרׁשָ ַעם ַאַחת ּגָ ּפַ רּו ֶאת מֹוחֹו, ׁשֶ ין ְיַנּקְ ִפיּלִ יַח ּתְ ּנִ   ל ַהּמַ

ּוק.  יָחם ְויֹוֵצא ַלׁשּ ע ַמּנִ   ְוָהָיה ֱאִליׁשָ
ָניו ְוָרץ  .דֹור ֶאָחדָרָאהּו ַקְס  ָידֹו.  ,ַאֲחָריוָרץ ִמּפָ ע ֵמראׁשֹו ַוֲאָחָזן ּבְ יַע ֶאְצלֹו ְנָטָלן ֱאִליׁשָ ִהּגִ   ְוֵכיָון ׁשֶ

ָיְדָך?  ה ּבְ   ָאַמר לֹו: ַמה ּזֶ
ְנֵפי יֹוָנה.    ָאַמר לֹו: כַּ

ְנֵפי יֹוָנה.  ט ֶאת ָידֹו ְוִנְמְצאּו כַּ ׁשַ   ּפָ
ָנַפִים". ְלִפיָכְך קֹוִרין אֹותֹו "ֱא  ַעל כְּ ע ּבַ   ִליׁשָ

  
ְנֵפי יֹוָנה ָנא כַּ ָאר עֹופֹות ּוַמאי ׁשְ ְ   ? ִמׁשּ

  
ָרֵאל ְליֹוָנה,  ֶנֶסת ִיׂשְ יל כְּ ִאְמּתִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶסףׁשֶ ה ַבּכֶ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ    .וגו' (תהילים סח, יד) 2""ּכַ
ָנֶפיָה ְמִגי ָרֵאל ִמְצֹות ְמִגינֹות ֲעֵליֶהן.  ַאף יִ  - נֹות ָעֶליָה ַמה ּיֹוָנה כְּ   ׂשְ
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ֶסף   ה ַבכֶּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ֶסף כַּ ה ַבכֶּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ֶסף כַּ ה ַבכֶּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ ֶסף כַּ ה ַבכֶּ ְנֵפי יֹוָנה ֶנְחּפָ  אברותיה בירקרק חרוץוכַּ

  רש"י
  מתני' 
. דק דק שנוערין מן נעורת

הפשתן וקורין ארישט''ש 
ארישטי''ש: פסולת של {

   } :פשתן
. שמנסרים הנגרים מן נסורת

   העצים:
   . כגון חטין וקטניות:ובפירות

   . נוצה:כנפי יונה
  

  גמ' 
. שיכול להעמיד עצמו שלא יפיח

  בשעת הרוח:
. שמא יפיח או שלא יישן בהן

יראה קרי אבל אם יכול להזהר 
ים שלא יישן בהן כל הגופים נקי

   בהפחה שיכולין להעמיד עצמן:
. שהוא תחת ינקרו את מוחו

התפילין. ינקרו לשון ניקור 
   עינים:
. מנישטרא''ל קסדור

} מינישטרי''ל: פקיד, שוטר{
   שהיה ממונה על כך:

. כדמפרש לקמיה כנפי יונה
מפני שהם מצות והם מגינין 
לישראל והויא להם ככנפים 
ליונה שהיא נמשלת ליונה 

   כנפים:והמצות כ
. מן הצנה כנפיה מגינות עליה

ומכל עוף ואדם הבא עליה היא 
נלחמת ומכה בראש גפה מה 

  שאין כן בשאר עופות:
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ין" ל ָחָרׁשִ ְנסֹוֶרת ׁשֶ ה. [ ּבִ ּקָ ן ּדַ תָּ ׁשְ ל ּפִ   ּוִבְנעֹוֶרת ׁשֶ

י ְיהּוָדה    :ַרּבִ
ה –אֹוֵסר  ּקָ ּדַ    ,ּבְ

יר  ה –ּוַמתִּ סָּ ּגַ   ]."ּבְ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
יןנְּ "ַא  ל ָחָרׁשִ   ָקֵאי,  "סֹוֶרת ׁשֶ

ןעוֹ נְּ "ַא אֹו  תָּ ׁשְ ל ּפִ   ָקֵאי?  "ֶרת ׁשֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
תָּ  ׁשְ ל ּפִ ה ְנעֹוֶרת ׁשֶ ּקָ ֶבל -ן ּדַ ּזֶ    ."ֲהֵרי ִהיא ּכְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ן"ַא ׁשְ תָּ ׁשְ ל ּפִ    ,ָקֵאי "ְנעֹוֶרת ׁשֶ
ּה.   ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

   
  
  

  רש"י
   . דמוסיף הבל:הרי הוא כזבל
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ָנה             ִמׁשְ

ְ ּבִ טֹוְמִנין    ּוְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ָלִחין ׁשּ
י ֶצֶמר               ִגיּזֵ   .ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתןוְ  -ּבְ

ה יָצד הּוא עֹוׂשֶ    ?ּכֵ
ּסּוי   נֹוְפלֹות.  ְוֵהן ,נֹוֵטל ֶאת ַהּכִ

י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ
ה ּה, ְונֹוֵטל ,קּוּפָ ּה ַעל ִצּדָ א ִיּטֹול  ,ַמטָּ ּמָ   . ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזירוְ ׁשֶ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  .  נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר

   

ָמָרא             ּגְ

י ָיִתיב ן ֲעִכיַנאי ַרּבִ יוְ  יֹוָנָתן ּבֶ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ   , יֹוָנָתן ּבֶ
ייב ְוָיִת  ר ָחָמא ַרּבִ ֲעָיא ְלהּו:  ֲחִניָנא ּבַ ְייהּו, ְוָקא ִמיּבָ ּבַ   ּגַ

ָלִחין" ַעל  "ׁשְ ל ּבַ ָקֵפיד ֲעַלְייהּו ָלא ְמַטְלְטִליַנן ְלהוּ ׁשֶ יָון ּדְ ן כֵּ ל אּוּמָ ַנן, ֲאָבל ׁשֶ ִית ּתְ    ,ַהּבַ
ִית?   ַעל ַהּבַ ל ּבַ ן ׁשֶ כֵּ ַנן ְוָכל ׁשֶ ן ּתְ ל אּוּמָ יְלָמא ׁשֶ   אֹו ּדִ

  
יְלהּו ָאַמר  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : יֹוָנָתן ּבֶ

ָרא ּבְ ַנן :ִמְסּתַ ִית ּתְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ    ,ׁשֶ
ן ָקֵפיד ֲעַלְייהּו. ֲא  ל אּוּמָ   ָבל ׁשֶ
  

יָאַמר ְלהּו  ר ָחָמא ַרּבִ    :ֲחִניָנא ּבַ
ְך ָאַמר  יכָּ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ  :  יֹוֵסי ַרּבִ

א   ט,במ ָחא ֲהָוה ,ַאּבָ ּלָ    .ׁשַ
ב ֲעֵליֶהן.  :ְוָאַמר ָלִחין ְוֵנׁשֵ   ָהִביאּו ׁשְ

  
   :ֵמיִתיִבי

ִית " ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ְמַטְלְטִלין אֹוָתן,  - ְנָסִרין ׁשֶ
ן  ל אּוּמָ   ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  - ְוׁשֶ

ת ְלאֹוְרִחין  ב ָלֵתת ֲעֵליֶהן ּפַ ֵ ְך ְמַטְלְטִלין -ְוִאם ִחיׁשּ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   ! "ּבֵ
  

ָקֵפיד ֲעַלְייהוּ  אֵני ְנָסִרים ּדְ    .ׁשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ֵאין ֲע  :עֹורֹות" ין ׁשֶ ין ֲעבּוִדין, ּבֵ ת.  - בּוִדין ּבֵ ּבָ ׁשַ ר ְלַטְלְטָלן ּבַ   מּותָּ

ְלַבדלֹא ָאְמרּו ֲעבּוִדין ֶאּלָ    . "א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ
ָנא  ִית'ַמאי ָלאו ָלא ׁשְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ָנא 'ׁשֶ ן', ְוָלא ׁשְ ל אּוּמָ    '!ׁשֶ

  
ִית'לֹא,  ַעל ַהּבַ ל ּבַ   . 'ׁשֶ

  
ן'ֲאָבל  ל אּוּמָ    ?ֵאין ְמַטְלְטִלין - ַמאי 'ׁשֶ

ָתֵני  ,ִאי ָהִכי ְלַבד"וְ ָהא ּדְ א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ   , "לֹא ָאְמרּו ֲעבּוִדין ֶאּלָ
ִדיָדּה:    ִלְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ן לֹא!  :ּבַ ל אּוּמָ ׁשֶ ִית, ֲאָבל ּבְ ַעל ַהּבַ ל ּבַ ׁשֶ   ּבְ

  
ִית ָקַמְייִרי ַעל ַהּבַ ּבַ ּה ּבְ    .ּכּוּלָ

  
ַתנָּ     :ֵאיכְּ

ִית " ַעל ַהּבַ ל ּבַ   ְמַטְלְטִלין אֹוָתן,  -עֹורֹות ׁשֶ
ן  ל אּוּמָ   ֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  - ְוׁשֶ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
.   "ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 

  רש"י
   מתני'
. עורות כמו והפשיט שלחין

   תרגום וישלח:
. בין שטמן בהן ומטלטלין אותן

בין שלא טמן בהן דחזו למזגא 
   הו:עליי

. דמוקצות ואין מטלטלין אותן
   הן לטוות ולארוג:

. זה שטמן בהן כיצד הוא עושה
כיצד יטול קדרתו הואיל ואסור 
לטלטלן שהרי היא טמונה כולה 

   בהן:
. של קדרה שיש נוטל כיסוי

תורת כלי עליה ואף על גב שהן 
עליה לא איכפת לן דלא נעשית 
בסיס להן שאין עשוי אלא 

   לכסות קדרה:
אלעזר בן עזריה אומר  רבי

. קופה מטה על צדה ונוטל
כשבא ליטול הקדרה מטה 

   הקופה על צדה:
. הקדרה ויפלו הגיזין שמא יטול

שמכאן ומכאן לתוך גומא 
שישבה בהן ואם יצטרך לחזור 
ולהטמינה לא יוכל לטלטל גיזין 
לכאן ולכאן ולעשות גומא 

   להחזירה בתוכה:
   . בגמרא מפרש לה:נוטל ומחזיר

  
  מ' ג

. דמותר שלחין של בעה''ב תנן
לטלטלן שאין עומדין לימכר 
ולא קפיד עלייהו כי מטנפי וחזי 

   למזגא עלייהו:
. שעומדות למוכרן אבל של אומן

קפיד עלייהו הלכך לא למזגא 
  קיימי ואין מטלטלין אותן:

   . אומן לעבד עורות:שלחא הוה
   . בחול:ואמר

. הביאו שלחין ונשב עליהן
   ד:אלמא לא קפי
   . שמא יתקלקלו:דקפיד עלייהו

. לא הוזכרו ולא אמרו עבודין
לחלק בין עבודין לשאינן 

   עבודין:
. דעבודין אלא לענין טומאה

מקבלין טומאה ולא שאינן 
   עבודין:

. בטלטול גופיה ליפלוג בדידה
איכא לפלוגי בשל אומן בין 
עבודין לשאינן עבודין דעבודין 

   קפיד עלייהו:
ן מותר לטלטלן . דעבודיבד''א

בשל בעה''ב אבל של אומן 
   מאחר שעבדן קפיד עלייהו:

. ומהדר כולה בבעה''ב איירי
ליפלוגי בבעה''ב דאיירי ביה 
ולא אשכח לפלוגי אלא לענין 
טומאה ואי שבקיה לבעה''ב 
דאיירי ביה ונקט אומן מפסקה 

  למילתיה טפי מדהשתא:
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ֲעָיא ְלהּו:    ַהדּור ָיְתִבי ְוָקִמיּבָ

ְתַנן    :ָהא ּדִ
ִעים ָחֵסר ַאַחתֲאבֹות ְמָלאכֹות ַא " ֶנֶגד ִמי?  -(שבת עג,א)  "ְרּבָ   כְּ
  

יָאַמר ְלהּו  ר ָחָמא ַרּבִ   : ֲחִניָנא ּבַ
ן.  כָּ ׁשְ ֶנֶגד ֲעבֹודֹות ַהּמִ   כְּ

  
יָאַמר ְלהּו  ייֹוָנָתן ּבְ  ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ְך ָאַמר  יכָּ ְמעֹון ּבְ  ַרּבִ יׁשִ ן ָלקֹוְנָיא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבֶ

ֶנֶגד  ּתֹוָרה "ְמֶלאֶכת"וּ  "ְמַלאְכּתֹו" ,אָכה""ְמלָ כְּ ּבַ    ,ׁשֶ
ִעים ָחֵסר ַאַחת.    ַאְרּבָ

  
ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ

בא ַה " ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתוֹ ַוּיָ ְנָיָנא הּוא, אֹו לֹא?   (בראשית לט, יא) 3"ּבַ   ִמּמִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ְוֵליֵתי ֵסֶפר ּתֹוָרה ְוִליְמִני. 

ר ָחָנהַרּבָ ִמי לֹא ָאַמר  ר ּבַ יָאַמר  ה ּבַ ֵהִביאּו ֵסֶפר ּתֹוָרה ּוְמָנאּום!  יֹוָחָנן ַרּבִ ם ַעד ׁשֶ ָ   לֹא ָזזּו ִמׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָקא ִלי י ָקא ְמַסּפְ    ,כִּ

ְכִתיב ּום ּדִ ם :ִמׁשּ ְנָיָנא הּוא - (שמות לה ז) 4""ְוַהְמָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ    ,ִמּמִ
ָאַמר ַמאן ּדְ    ִנְכַנס', ֲעׂשֹות ְצָרָכיולַ ' :ְוָהא כְּ

יְלָמא ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו" :אֹו ּדִ בא ַהּבַ ְנָיָנא הּוא,  "ַוּיָ   ִמּמִ
ם"ְוַהאי  ָלאָכה ָהְיָתה ַדּיָ אָהִכי ָקָאַמר:  "ְוַהּמְ ֵלים ֵליּה ֲעִביְדּתָ ׁשָ   .ּדְ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ ְנָיא כְּ ׁשְ " :ּתַ ֶנֶגד ֲעבֹודֹות ַהּמִ ןכְּ   . "כָּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ן. " ּכָ ׁשְ ּמִ ּה ָהְיָתה ּבַ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ א ַעל ְמָלאָכה ׁשֶ יִבין ֶאּלָ   ֵאין ַחּיָ

ְזְרעּו.  -ֵהם ַזְרעּו  ם לֹא תִּ   ְוַאתֶּ
ְקְצרוּ  -ֵהם ָקְצרּו  ם לֹא תִּ    .ְוַאתֶּ

ְרַקע ָלֲעָגָלה  ים ִמּקַ ָרׁשִ ְכִניס -ֵהם ֶהֱעלּו ֶאת ַהּקְ ם לֹא תַּ ִחיד. ְוַאתֶּ ים ִלְרׁשּות ַהּיָ   ּו ֵמְרׁשּות ָהַרּבִ
ְרַקעֵהם הֹוִרידּו ֶאת ַהּקְ  ים ֵמֲעָגָלה ַלּקַ ים.  - ָרׁשִ ִחיד ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ם לֹא ּתֹוִציאּו ֵמְרׁשּות ַהּיָ   ְוַאתֶּ

ִחיד ִלְרׁשּות ַה  -ֵהם הֹוִציאּו ֵמֲעָגָלה ַלֲעָגָלה ם לֹא ּתֹוִציאּו ֵמְרׁשּות ַהּיָ ִחידְוַאתֶּ   . "ּיָ
  
ִחיד" ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ    ?ַמאי ָקָעֵביד - "ֵמְרׁשּות ַהּיָ
  

ֵיי ְרַווְיהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ ר ַאֲהָבהְוִאיֵתיָמא  ,ּדְ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ים.   ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ִחיד ּדֶ ִחיד ִלְרׁשּות ַהּיָ   ֵמְרׁשּות ַהּיָ
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ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ויהי כהיום הזה   בא ַהּבַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ַוּיָ בא ַהּבַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ַוּיָ בא ַהּבַ ְיָתה ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתֹו ַוּיָ בא ַהּבַ  ואין איש מאנשי הבית שם בביתַוּיָ
4
 לכל המלאכה לעשות אותה והותרְוַהְמָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם ְוַהְמָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם ְוַהְמָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם ְוַהְמָלאָכה ָהְיָתה ַדיָּם  

  רש"י
   . הנך רבנן דלעיל:הדור יתבי

. אותן ות המשכןכנגד עבוד
המנויות שם בפרק כלל גדול היו 
צריכין למשכן ופרשת שבת 
נסמכה לפרשת מלאכת המשכן 

   ללמוד הימנה:
. שכתובים בכל התורה שבתורה

והכי קאמר קרא (שמות כ) לא 
תעשה כל מלאכה כמנין כל 

   מלאכה שבתורה:
. לא ידענא היכא לא זזו משם

איתמר ומיהו [אפשר] לענין וי''ו 
ן אתמר מדפרכינן לה נמי דגחו

בקדושין גבי וי''ו דגחון 
ומתרצינן אינהו הוו בקיאי 
בחסרות ויתרות ש''מ לענין 
אותיות איתמר והכא ליכא 

   לשנויי הכי:
משום דכתיב והמלאכה היתה 

. ואי מנינן לתרוייהו הוו דים
ארבעים ומדתנן אבות מלאכות 
ארבעים חסר אחת איכא חד 

איכא דלא ממנינא ובהני תרי ד
למימר דלא מלאכה נינהו ולא 
ידענא הי מינייהו נפיק והכי קא 
מיבעיא ליה והמלאכה היתה 
דים ממנינא היא ומלאכה ממש 
קאמר והכי קאמר המלאכה 
שהיו עושין היו עושין די לא 
פחות מן הצורך ולא יותר מן 
הצורך כגון רידודי טסין לציפוי 
הקרשים לדי היו מרדדין אותם 

יריעות והאי וכן בטווי של 
לעשות מלאכתו הוא דמפיק 
ומסייע למאן דאמר במסכת 
סוטה לעשות צרכיו נכנס לשכב 
עמה אלא שנראתה לו דמות 
דיוקנו של אביו ואמר לו עתידין 
אחיך ליכתב על אבני אפוד 
רצונך שימחה שמך מביניהם כו' 
או דילמא האי לעשות מלאכתו 
מלאכה ממש הוא ומסייע לה 

   לאידך:
. לאו מלאכה היתה דיםוהאי וה

מלאכה היא אלא כדמשמע 
קרא בהבאת נדבה וכמאן דאמר 
שלימא ליה עבידתא מלאכת 
ההבאה שלא היו צריכין עוד 
וכל מידי דרמי עליה דאינש קרי 
ליה עבידתא כדאמרינן במסכת 
סוטה (דף לג.) בטילת עבידתא 
דאמר סנאה לאייתויא להיכלא 
ואינו אלא צבא מלחמה 

   להחריב:
. לצבוע רעו וקצרו סמניןהם ז

תכלת ועורות אילים וטחנו ולשו 
נמי סמנין לצבוע ואופה דקתני 
במתני' באבות מלאכות הוא 
בישול סמנין אלא דנקט סידורה 
דפת והכי מפרש בפרק כלל גדול 

   (לקמן דף עד:):
   . רשות הרבים:קרקע
. רשות היחיד שגבוהה י' עגלה

   ורחבה ד':
בין . דאויר שדרך רשות הרבים

  העגלות רשות הרבים:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א    ––––    מט, במט, במט, במט, ב .205
י ֶצֶמ " ִגיּזֵ   . "ְוֵאין ְמַטְלְטִלין ,רּבְ
  

  :ָרָבאָאַמר 
ֶהן,  ּלא ָטַמן ּבָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ֶהן    ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  - ֲאָבל ָטַמן ּבָ
  

ר יֹוֵמיּה לְ  ַנן ּבַ   :ָרָבאֵאיִתיֵביּה ַההּוא ֵמַרּבָ
ה? " יַצד הּוא עֹוׂשֶ י ֶצֶמר ְוֵאין ְמַטְלְטִלין אֹוָתן. ּכֵ ִגיּזֵ    טֹוְמִנין ּבְ

יּסּוי ְוֵהן   נ,א   ! "נֹוְפלֹות נֹוֵטל ֶאת ַהּכִ
  

א ִאי ִאיְתַמר, ָהִכי ִאיְתַמר    :ֶאּלָ
  : ָרָבאָאַמר 

ּלא ִיֲחָדן ְלַהְטָמָנה.  א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
  ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ֲאָבל ִיֲחָדן ְלַהְטָמָנה 

  
  ִאיְתַמר ַנִמי, 

י ֲאָתא  יָאַמר  ָרִביןכִּ יַמר ָא  ַיֲעקב ַרּבִ אּול ַרּבִ ן ׁשָ יָאַמר  ַאִסי ּבֶ   : ַרּבִ
ּלא ִיֲחָדן ְלַהְטָמָנה,  א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

  ְמַטְלְטִלין אֹוָתן.  -ֲאָבל ִיֲחָדן ְלַהְטָמָנה 
  

  אֹוֵמר:  ָרִביָנא
נוּ  ק ׁשָ ל ֶהְפּתֵ ׁשֶ    .ּבְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ק " ל ֶהְפתֵּ י ֶצֶמר ׁשֶ יּזֵ   ִלין אֹוָתן. ֵאין ְמַטְלְט  - ּגִ
ֶהן  ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ִית ְלִהׁשְ ַעל ַהּבַ   .  "ְמַטְלְטִלין אֹוָתן -ְוִאם ִהְתִקיָנן ּבַ

   
  
  

  רש"י
. אבל טמן בהן מטלטלין אותן

קס''ד השתא דמילי מילי קתני 
מתניתין ולאו אהנך דטמן בהן 

   קאי:
. אותו ההוא מרבנן בר יומיה

  .היום בא לבית מדרשו תחלה
. אלמא בהנך נוטל את הכיסוי

דטמן נמי קאסר לטלטולי אלא 
   על ידי כיסוי:
   . לעולם:יחדן להטמנה

. לעולם כדקאמר בינא אומרר
רבא אם טמן בהן מותר לטלטל 
דכמאן דיחדן להכי דמו ורבא 
לאו אמתניתין קאי דמתניתין 
בגיזין של הפתק דודאי עתיד 

   להחזירן משם ולא יחדן לכך:
. מערכה גדולה שעורכין הפתק

ומושיבין להקצותן לסחורה 
} בין של עֵרמהשקורין ט''ש {

בגדים בין של צמר בין של 
  חגבים ובשר מלוח:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א .206
ָנא  ר ָחָנהּתְ ר ּבַ ה ּבַ יּה  ַרּבָ   : ַרבּדְ ַקּמֵ

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

ר ֵ   . "ֵאין ָצִריְך ְלַקׁשּ
  

ֵני ָלּה ְוהּוא ָאַמר ָלּה     :הּוא ּתָ
ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ֲהָלָכה כְּ

  
   :ִאיְתַמר

  ָאַמר:  ַרב
ר    .קֹוׁשֵ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ב    .חֹוׁשֵ

  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 
י ב, ַאף ַעל ּפִ ר יֹוׁשֵ ֵ ּלא ִקיׁשּ ב.  ,ׁשֶ ֵ ּלא ִחיׁשּ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ

  
ָלָמא ַרב הּוא  ׁשְ א, ּדְ ּבִ א ַקּמָ ַתּנָ   ָאַמר כְּ

מּוֵאל ַנִמי ְמִליֵאל. ְד הּוא  ּוׁשְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ָאַמר כְּ
א ַרב ַאִסי  ַמאן? ּדְ ֶאּלָ   ָאַמר כְּ

  
אּדְ הּוא  ּנָ י ַהאי ּתַ    ,ָאַמר כִּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָפקֹוִרין" יָחה.  ,יֹוְצִאין ּבְ ְמׁשִ ֶמן ּוְכָרָכן ּבִ ׁשֶ ָבָען ּבְ ּצְ ְזַמן ׁשֶ א, ּבִ   ּוְבִציּפָ

יָחה  ְמׁשִ ָרָכן ּבִ ֶמן ְולֹא ּכְ ׁשֶ ֶהם.  -לֹא ְצָבָען ּבְ   ֵאין יֹוְצִאים ּבָ
עֹוד יֹום,  ָעה ַאַחת ִמּבְ ֶהם ׁשָ   ְוִאם ָיָצא ּבָ

ָרָכ  ּלא ָצַבע ְולֹא ּכְ י ׁשֶ יָחה ַאף ַעל ּפִ ְמׁשִ ֶהן - ן ּבִ ר ָלֵצאת ּבָ    ."מּותָּ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ה " טָּ י ַהּמִ ּבֵ ַעל ּגַ ׁש ׁשֶ ָידֹו. לֹ  -ַהּקַ   א ְיַנְעְנעֹו ּבְ
גּופֹו.    ֲאָבל ְמַנְעְנעֹו ּבְ

ר אֹו ָסִדין ִמ  ָהָיה ָעָליו ּכַ ֵהָמה, אֹו ׁשֶ ָידוֹ  -עֹוד יֹום ּבְ ֲאָבל ִאם ָהָיה ַמֲאַכל ּבְ   . (שבת קמא,א) "ְמַנְעְנעֹו ּבְ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  
  

ָפֵליג ֲעֵליּה  א ּדְ ּנָ ְמִליֵאלּדְ ּוַמאן ּתַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?ַרּבָ
  

י ן ֲעִקיָבא.  ַרּבִ   ֲחִניָנא ּבֶ
  

ִכי ֲאָתא  יָאַמר  ְזֵעיִריָאַמר  ייִמ ב ִד ַר ּדְ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ַעם ַאַחת ָה  יַלְך ּפַ ן ֲעִקיָבא ַרּבִ ָדרּום ְלׁשּום ֵעִצים.  ֲחִניָנא ּבֶ ּגְ ֶקל ׁשֶ ל ּדֶ   ְלָמקֹום ֶאָחד, ּוָמָצא ֲחָריֹות ׁשֶ

בוּ  ְ ב ֲעֵליֶהן ְלָמָחר.  ,ְוָאַמר ָלֶהם ְלַתְלִמיָדיו: ְצאּו ְוַחׁשּ ׁשֵ ּנֵ ֵדי ׁשֶ   כְּ
ית ָהֵאֶב  ה ֲהָוה, ִאי ּבֵ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ   ל ֲהָוה. ְוָלא ָיַדֲעָנא ִאי ּבֵ

ָקָאַמר ה ֲהָוה" :ִמּדְ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ ית ָהֵאֶבל ֲהָוה ,ִאי ּבֵ    ",ִאי ּבֵ
ְטִריִדי,  ה ּדִ ּתֶ ׁשְ ית ַהּמִ ית ָהֵאֶבל אֹו ּבֵ ְוָקא ּבֵ   ּדַ

ר  :ֲאָבל ָהָכא    ,ִאין –ָקׁשַ
ר    לֹא.   - לֹא ָקׁשַ

   
  

  רש"י
. ענפים קשים כעץ חריות

משהוקשו שדראות של לולבין 
ונפלו עלין שלהן קרי להן 

   חריות:
. כל (לקיטת) [קציצת] שגדרן

   תמרים קרי גדירה:
. לקשרם יחד צריך לקשר

מבעוד יום להוכיח שלישיבה 
עומדים ואם לא קשרם יחד 
אסור לטלטלן למחר דלא הוי 

   יחוד במחשבה:
. עליהן רב אסי אמר ישבו

   מבעוד יום:
. עליהן לישב ואע''פ שלא חישב

למחר גלי דעתיה דלישיבה 
   קיימי:
. פשתן סרוק שנותנין על פקורין
   המכה:
. צמר מנופץ הניתן על בציפא
 המכה:

. גלי דעתיה בזמן שצבען בשמן
דלמכה קיימי להניחן עליה 
בשבת דלאו לרפואה נינהו אלא 

את מכתו  שלא ישרטו מלבושיו
והוה ליה כמלבוש דעלמא אבל 
לא צבען בשמן דלאו מלבוש 
נינהו הוה ליה משאוי ואין 

   יוצאין בו לר''ה:
. היינו כרב ואם יצא בהן כו'

אסי דאמר ישב אע''פ שלא קשר 
   ולא חישב:

 . כרב אסי:אף אנן נמי תנינא
. סתמיה לטינא קאי ללבנים קש

או להסקה ומוקצה הוא ואם 
המטה ולא לשכב  היה נתון על

עליו ובא בשבת לשכב עליו 
והוצרך לנענעו ולשוטחו 

   לשכיבה שלא יהא צבור וקשה:
. שאסור לא ינענעו בידו

   לטלטלו:
   . כלאחר יד:אבל מנענעו בגופו

. או שהיה עליו כר או סדין
ששכב עליו מבעוד יום ואע''פ 
שלא יחדו לכך ולא חישב עליו 

   דהיינו כרב אסי:
עיל דאמר צריך . דלומאן תנא

   לקשור ופליג אדרבן שמעון:
   . זעירי קאמר לה:ולא ידענא

. ולא יכלו לקשור דטרידי
מבעוד יום והתם הוא דשרי 

   בלא קישור אבל בעלמא לא:
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        בבבב- - - - נ, אנ, אנ, אנ, א .207
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

תֹו  ל ָצְרּכֹו. ַמְכִניס ָאָדם ְמלֹא קּוּפָ ּה כָּ ה ּבָ   ָעָפר, ְועֹוׂשֶ
  

ַרׁש  ֵמיּה  ָמר זּוְטָראּדָ ְ הּדְ ִמׁשּ   : ָמר זּוְטָרא ַרּבָ
ֵחד לֹו ֶקֶרן ָזִוית.  ּיִ   ְוהּוא ׁשֶ

  
ַנןָאְמרּו  יּה  ַרּבָ אּדְ ַקּמֵ ּפָ   : ַרב ּפַ
ַמאן    ?כְּ

ְמִליֵאל.  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   כְּ
ַנן  ַרּבָ ִאי כְּ הָהָאְמִר  -ּדְ ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ    .י ּבָ

  
אָאַמר ְלהּו  ּפָ   : ַרב ּפַ

ַנן,  יָמא ַרּבָ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ה,  יּה ַמֲעׂשֶ ַבר ֲעִביָדא ּבֵ י ּדְ א ִמיּדֵ ה ֶאּלָ ָבֵעיַנן ַמֲעׂשֶ ַנן ּדְ אן לֹא ָקָאְמִרי ַרּבָ   ַעד כָּ

ה  יּה ַמֲעׂשֶ ר ִמיַעְבָדא ּבֵ ָלא ּבַ י ּדְ    .לֹא - ֲאָבל ִמיּדֵ
  

ַת  ֵאי: ֵניָמא כְּ   ּנָ
ִלים" ּכל ָחִפין ֶאת ַהּכֵ קֹון ,ּבַ ַגְרתְּ ֵלי ֶכֶסף ּבְ   . "חּוץ ִמּכְ

ר –ֶנֶתר ָוחֹול ָהא     .מּוּתָ
   :ְוָהַתְנָיא

   !"ָאסּור -ֶנֶתר ָוחֹול "
ָהא ָקִמיְפְלגֵ     :יַמאי ָלאו ּבְ

ָמר ָסַבר  ה.  -ּדְ ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   ּבָ
ה.  -ּוָמר ָסַבר  ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ   ָלא ּבָ

  
ה, לֹ  ֵעיַנן ַמֲעׂשֶ י ָעְלָמא ָלא ּבָ כּוּלֵ   א, ּדְ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
י -ָהא     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
י -ָהא  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ

  
י -ָהא " ין ּדְ  "ְיהּוָדה ַרּבִ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ   ָאסּור,  -ָאַמר: ּדָ
י -ָהא " ְמעֹון ַרּבִ ין  :ָאַמרּדְ  "ׁשִ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ   ר. מּוּתָ  - ּדָ
  

ֵרי כְּ  ׁשָ ַמאי אֹוִקיְמָתא ְלָהא ּדְ יּבְ ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ָערוֹ " ֶהם ׂשְ   . "ֲאָבל לֹא ָיחֹוף ּבָ
יְוִאי  ֵרי ַרּבִ ָרא ָקׁשָ ְמעֹון ִמׁשְ    !ׁשִ

ְתַנן   :ּדִ
ס, "   נ,ב   ! (נזיר מב,א) "ֲאָבל לֹא סֹוֵרקָנִזיר חֹוֵפף ּוְמַפְסּפֵ

  
א י - ָהא ְוָהא ,ֶאּלָ א  ַרּבִ יּבָ ֵאי ַאּלִ ּנָ יּדְ ְיהּוָדה ִהיא, ּוְתֵרי ּתַ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

א  יּבָ א ַאּלִ ּנָ יּדְ ַהאי ּתַ ֵריר,  :ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ   ּגָ
א  יּבָ א ַאּלִ ּנָ יּדְ ְוַהאי ּתַ ֵריר :ְיהּוָדה ָסַבר ַרּבִ    .ָלא ּגָ

  
ַמאי אֹוִקיְמָתא כְּ  יּבְ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו" ר – ֲאָבל ּפָ   . "מּותָּ

יָער!  ר ׂשֵ   ָהא ְמַעּבַ
  

ֵעית ֵאיָמא ָקָטן.  :ִאיּבָ   ּבְ
ֵעית ֵאיָמא ה.  :ְוִאיּבָ ָ ִאׁשּ   ּבְ
ֵעית ֵאיָמא ָסִריס.   :ְוִאיּבָ   ּבְ

  רש"י
. לכסות בו מכניס מלא קופתו עפר

צואה ורוק ומערה העפר בביתו 
   לארץ ונוטלו תמיד לכל צרכיו:

. דהוי ויתוהוא שייחד לו קרן ז
כמוכן ועומד לכך אבל נתנו באמצע 
ביתו למדרס רגלים הרי הוא בטל 
לגבי קרקעית הבית ומוקצה 

   ואסור:
. דשרי במחשבה כרבן שמעון

בעלמא שאין מעשה מוכיח שעומד 
   לעשות צרכיו:

. שבן מעשה הוא דבר מעביד מעשה
   שיכול לעשות בו מעשה הוכחה:

. הא דרב יהודה במידי לימא כתנאי
   דלאו בר מעשה:

. משפשפין את הכלים בשבת חפין
   לצחצחן:

. כמין עפר חוץ מכלי כסף בגרתקון
שגדל בחביות של יין וקורין לו 

ָצריף (אלום. מלח גבישי אלו''ם {
המורכב בעיקר מגפרת האשלגן 

הביניים - ומגפרת החמרן, ובימי
היו משתמשים בו שימושים 

} והוא עיקר תקון כלי כסף רבים)
אותו שהכסף רך והוא ממחק וגורר 

   שהוא אב מלאכה:
. דלא גריר ליה אבל נתר וחול מותר

   לכסף:
. הא דתניא אסור לאו מאי לאו

משום דגריר ליה אלא משום 
מוקצה קאסר ליה ותנא דשרי כגון 
שהכניס מלא קופתו לכך ועירה על 
גבי קרקע ומאן דאסר קסבר בעינן 

   מעשה וזה לא יכול:
ידי דלאו בר . במלא דכולי עלמא

מעשה לא בעינן מעשה דאית להו 
הא דרב יהודה וטעמא מאן דאסר 
דזימנין דגריר ואף על גב דלא 
מיכוין לגרור אסור כרבי יהודה 
דאמר דבר שאין מתכוין אסור 
ומאן דשרי כר''ש ומיהו גרתקון 
אסור דודאי גריר ומודה ר''ש 

   בפסיק רישיה ולא ימות:
ו . בנתר וחול שערלא יחוף בהן

  בשבת מפני שמשירו: 
   . בחול ככל אדם בשבת:נזיר

   . שערו בנתר וחול:חופף
. מנפץ שערו דכיון דאינו ומפספס

מתכוין מותר ועל כרחיך ר''ש קא 
אמר לה אלמא נתר וחול זימנין 
דאינו משיר ולא דמי לפסיק רישיה 

   ולא ימות:
. במסרק דודאי אבל לא סורק

   משיר:
 י'מתנ . הנך תרתיאלא הא והא

דלעיל דפליגי בנתר וחול ר' יהודה 
ומאן דאסר סבר זימנין דגריר ור' 
יהודה האמר דבר שאין מתכוין 
אסור ומאן דשרי סבר לא גריר כלל 

   ואין כאן משום ממחק:
. במאי אוקימתא כר' יהודה ה''ג

ול''ג להא דתניא אסור דהא 
תרוייהו כר' יהודה אוקימנא להו 

ידיו  ועוד הך סיפא דפריך אבל פניו
ורגליו מותר לאו סיפא דההיא 
דתניא אסור הוא אלא סיפא 
דההיא דתניא מותר דהכי תני בה 
לא יחוף בהן שערו אבל פניו ידיו 
ורגליו מותר והא מלתא גבי הך 

   דתני מותר פריכנא ליה לעיל:
  . דלית להו זקן:בקטן אשה וסריס
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        בבבבנ, נ, נ, נ,  .208
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵרי –ֲעַפר ְלֵביְנָתא     .ׁשָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵרי –ַיְסִמין ּדְ א ּכּוְסּפָ    .ׁשָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵלי  ְלּפְ ֵרי.  -ֲעַפר ּפִ   ׁשָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ָרָדא  ֵרי –ּבְ    .ׁשָ

  
ָרָדא"ַמאי    ? "ּבְ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

א ָאָהָלא יְלּתָ א ָאָסא ,ּתִ א ִסיְגֵלי.  ,ְוִתיְלּתָ   ְוִתיְלּתָ
  

ר יֹוֵסףָאַמר    : ַרב ְנֶחְמָיה ּבַ
ל ֵהיָכא א ָאָהָלא  כָּ א רּוּבָ ֵליכָּ ֵמי -ּדְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  

  רש"י
   . כתישת לבינה:עפר לבינתא

מי שיש לו  . לחוף פניו ואפי'שרי
   זקן:

. פסולת כוספא דיסמין
   שומשמין:

   . שחיקת פלפלין:עפר פילפלי
 . לרחוץ פניו:ברדא שרי

   . שורש עשב ששמו אהל:אהלא
   . הדס:אסא
. עשב שקורין ויאו''ל סגלי

ויאול''א: סגל, סיגלית {
   } ויש בו שלשה עלין:(פרח)

כל היכא דליכא רובא אהלא 
. ואפי' הוי טפי שפיר דמי

תלתא אהלא ופליג אדרב יוסף מ
דרב יוסף תלתא אהלא דווקא 
קאמר שהאהל עשוי ללבן 

    ולצחצח כבורית ומשיר שיער:
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .209
יּה  עּו ִמיּנֵ תֵמ ּבָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ת? ּבְ ַמהּו ִלְפצֹוַע ֵזיִתים  ּבָ ַ   ׁשּ
  

  : ָאַמר ְלהוּ 
ירּו? ְוִכי ּבְ    חֹול ִמי ִהּתִ

  ֶהְפֵסד אֹוָכִלין.  :ָקָסַבר
  

ִליָגא  מּוֵאל? ּדִ ֵליָמא ּפְ   ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ַפת! ע ל צֹוְרּכֹו ּבְ ה ָאָדם כָּ   ֹוׂשֶ
  

ת ָלא ְמִאיָסא,    ּפַ
   .ְמִאיִסי –ָהֵני 

  
יוְ  ַמר זּוְטָראוּ  ַאֵמיָמר ָרָדא.  ַרב ַאׁשִ ְייהּו ּבְ   ֲהוּו ָיְתִבי, ַאְייתּו ְלַקּמַ
יוְ  ַאֵמיָמר    ,ָמׁשוּ  - ַרב ַאׁשִ

א.  - ָמר זּוְטָרא   לֹא ְמׁשָ
תָאַמר ּדְ ר ְלָהא ָאְמרּו ֵליּה: ָלא ָסַבר ָלּה ָמ  ׁשֶ ֵרי?!  :ַרב ׁשֵ ָרָדא ׁשָ   ּבְ

  
ַכיָאַמר ְלהּו     :ַרב ָמְרּדְ

ָמר יּה ּדְ ר ִמיּנֵ חֹול ַנִמי ָלא ְסִביָרא ֵליּה.  ּדַ ,ּבַ   ֲאִפיּלּו ּבַ
ַתְנָיא י ָהא ּדְ    :ָסַבר ָלּה כִּ

ִב " ׁשְ רֹו ּבִ ׂשָ ַעל ּבְ ה ׁשֶ ְלֵדי צֹוָאה ְוִגְלֵדי ַמּכָ   יל ַצֲערֹו, ְמָגֵרר ָאָדם ּגִ
ִביל ְלַיּפֹות  ׁשְ   .ָאסּור" –ִאם ּבִ

  
ַמאן ַסְברּוהָּ     ?ְוִאיְנהּו כְּ

  
ַתְנָיא י ָהא ּדְ    :כִּ

ִביל קֹונֹו, " ׁשְ ָכל יֹום ּבִ ָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו ּבְ   רֹוֵחץ ָאָדם ּפָ
ֱאַמר: ּנֶ ּום ׁשֶ ֲעֵנהּו" ִמׁשּ ַעל ה' ַלּמַ    ."(משלי טז, ד) "ּכל ּפָ

   
  
  

  רש"י
. בליצי''א לפצוע זיתים

} בליציי''ר: לחבוט, לטפח{
בלע''ז על הסלע למתק 

   מרירותו:
. בין תשמיש בין לפרר כל צורכו

   אותה ולמחתה בתבשיל רותח:
. צמו אסורמשום ליפות את ע

משום לא ילבש גבר שמלת אשה 
   (דברים כב):

. לכבוד קונהו בשביל קונהו
דכתיב (בראשית ט) כי בצלם 
אלהים עשה וגו' ועוד דהרואה 
בריות נאות אומר ברוך שככה 

   לו בעולמו:
. הכל ברא כל פעל ה' למענהו

  לכבודו:
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ן ֲעַזְרָיה" י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ּה, ְונֹוֵטל ,קּוּפָ ּה ַעל ִצּדָ א ִיּטֹול ,ַמטָּ ּמָ   ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיר. [ ׁשֶ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ]."נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר
  

יָאַמר  א ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ י ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ִחּיָ
א ַהּכל מֹוִד  ִאם ִנְתַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ ָאסּור ְלַהֲחִזיר.  -ים, ׁשֶ   ׁשֶ

  
ַנן    :ּתְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ "
  . "נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
א ּדְ ִאי  ַנן.  -לֹא ִנְתַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ יר ָקא ָאְמִרי ַרּבָ ּפִ   ׁשַ

א י  ,ֶאּלָ אּדְ ָלאו ַאף ַעל ּפִ    !ִנְתַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ
  

  לֹא ִנְתַקְלְקָלה, ּדְ לֹא, ְלעֹוָלם 
ְלִגי. ְוָהָכא ּבְ  ין ָקִמיּפַ ׁשִ   חֹוׁשְ

א,  :ָמר ָסַבר א ִנְתַקְלְקָלה ַהּגּוּמָ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   חֹוׁשְ
ין.  :ּוָמר ָסַבר ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

  
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
א    :ַהאי ְסִליקּוְסּתָ

ּה  ּצָ ּה  ,ּדַ ּצָ ַלָפּה, ַוֲהַדר ּדַ    .ְרָיאׁשַ  –ׁשְ
   .ֲאִסיר –ְוִאי ָלאו 

  
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
י ֵביִני אּוְרּבֵ יָנא ּדְ    :ַהאי ַסכִּ

ּה  ּצָ ּה  ,ּדַ ּצָ ַלָפּה, ַוֲהַדר ּדַ ֵרי –ׁשְ    .ׁשָ
   .ֲאִסיר –ְוִאי ָלאו 

  
  

יְוִאיֵתיָמא  ָמר זּוְטָרא   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ָקֵני  גֹוְרִדיָתא ּדְ ֵמי -ּבְ יר ּדָ ּפִ    .ׁשַ

  
  

ַכיֵליּה ָאַמר    : ָרָבאלְ  ַרב ָמְרּדְ
א ַרב ְקִטיָנאְמִתיב  יּוְבּתָ    :ּתְ

ֶפן, " ַחת ַהּגֶ   ַהּטֹוֵמן ֶלֶפת ּוְצנֹונֹות תַּ
ים  ׁש   - ִאם ָהָיה ִמְקָצת ָעָליו ְמגּוּלִ  ֵאינֹו חֹוׁשֵ

ְלַאִים   אנא, ּום ּכִ   ,לֹא ִמׁשּ
ִביִעית.  ּום ׁשְ   ְולֹא ִמׁשּ

ר.  ּום ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ִמׁשּ
ִלין ּבְ וְ  תִניטָּ ּבָ ַ   !(כלאים א,ט) "ׁשּ
  

א.   יּוְבּתָ   ּתְ
   

  
  

  רש"י
. שנפלו שאם נתקלקלה הגומא

   הגיזין למקום מושב הקדרה:
. לפי שמזיז שאסור להחזיר

   הגיזין לכאן ולכאן:
. ומאי טעמא שפיר קאמרי רבנן

   דר' אלעזר:
. אי שרית ליה ליטול חוששין

לכתחילה בקופה זקופה פעמים 
שנתקלקלה ואתי נמי להחזירה 
הלכך תקון ליה רבנן להטות 

   קופה על צדה:
. עשב שהוא נאה סליקוסתא

למראה ולהריח וממלאין כד 
וחבין אותו לתוכו עפר לח ות

ונותנו לפני שרים וכשהוא רוצה 
נוטלו ומריח בו ומחזירו 
למקומו ואי מבעוד יום דצה 
לתוך העפר ושלפה והדר דצה 
שפיר דמי ליטלה למחר 
ולהחזירה שהרי הורחב מקום 
מושבה והוחלק מבעוד יום 

   ואינו מזיז עפר:
. שנועצין סכינא דביני אורבי

נין סכין בין שורות הלבנים שבב
   להשתמר:

. קנים הדקלים בגורדיתא דקני
שיוצאין הרבה בגזע אחד 
ותכופין זה בזה שפיר דמי לנעוץ 
בתוכן סכין לשמרו ואין חוששין 
שמא יגרור הקליפה וחייב 

   משום מוחק:
. להנך מתיב רב קטינא תיובתא

רבנן דאמרי דאי לא דצה ושלפה 
   אסור:

. להשתמר בקרקע הטומן לפת
קט מקצת עליו שכן דרכו הא דנ

מגולין משום ניטלין בשבת נקט 
לה ולאו משום מידי אחריני 
דאי אין מקצת עליו מגולין אין 
לו במה לאוחזה אא''כ מזיז 

  העפר בידים: 
. דאין זו לא משום כלאים

   שתילה:
. דנימא בטלה ולא משום מעשר

לה אגב קרקע והרי הוא 
כלוקטה מתחלה ויהא צריך 

   וסף:לעשר על הנוסף שמא נית
. שאוחזה וניטלין בשבת

במקצת עליה המגולין ולא חייש 
אם העפר ניזוז מאליו וה''ה 

  לסליקוסתא:
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ָנה             ִמׁשְ

עֹוד יֹום  הּו ִמּבְ סָּ ְך.  -לֹא ּכִ ְחׁשַ תֶּ ֶ ּנּו ִמׁשּ   לֹא ְיַכסֶּ
ה  ּלָ הּו ְוִנְתּגַ סָּ ר ְלַכּסֹותֹו,  -ּכִ   מּותָּ

ֶסתוּ  ַחת ַהּכֶ ר אֹו תַּ יּתֹון ְונֹוֵתן ְלַתַחת ַהּכַ א ַהּקִ   .  ְמַמּלֵ
   

ָמָרא             ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן.    מּוּתָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַמע ָלן    ?ַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא:    ּתָ

ֶסת" ַחת ַהּכֶ ר אֹו תַּ ַחת ַהּכַ א ָאָדם ִקיתֹון ְונֹוֵתן תַּ   ! "ְמַמּלֵ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַמ    ע ָלן, טּוָבא ָקא ַמׁשְ
ְתִניִתין ִאי ִמּמַ ְרּכֹו ְלַהְטִמין ,ּדְ ֵאין ּדַ ָבר ׁשֶ י ּדָ    .ֲהָוה ָאִמיָנא ָהֵני ִמיּלֵ

ְרּכֹו ְלַהְטִמין  ּדַ ָבר ׁשֶ    .לֹא –ֲאָבל ּדָ
  
  

יַרּבִ ָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
5 :  

  ָאסּור ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן. 
  

   :ְוָהַתְנָיא
י" יר  ַרּבִ   ! "ת ַהּצֹוֵנןְלַהְטִמין ֶא ִהתִּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְמֵעיּה ֵמ  ִליׁשַ יּה ּדְ ּמֵ יָהא ִמּקַ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ   יֹוֵסי,  ַרּבִ

ְמֵעיּה  ִליׁשַ    .ָהא ְלָבַתר ּדְ
  

ָיֵתיב  י ָהא ּדְ יכִּ   ְוָאַמר:  ַרּבִ
  ָאסּור ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן. 

יָאַמר ְלָפָניו  ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ יר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן. יֹוֵסי ַרּבִ א ִהּתִ   : ַאּבָ
ָבר הֹוָרה ָזֵקן    .ָאַמר: כְּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ִבין ֶזה ֶאת ֶזה. ּבֹ  ה ְמַחּבְ ּמָ   א ּוְרֵאה כַּ
ִאיּלּו  יׁשֶ י,  ַרּבִ ב ִלְפֵני ַרּבִ פּוף ְויֹוׁשֵ ים, ָהָיה כָּ   יֹוֵסי ַקּיָ

ָהא  יּדְ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ י. ּדִ י יֹוֵס  ַרּבִ ב ִלְפֵני ַרּבִ פּוף ְויֹוׁשֵ א ְמקֹום ֲאבֹוָתיו ֲהָוה, כָּ   ְמַמּלֵ
ָבר הֹוָרה ָזֵקן"ְוָקָאַמר:     ."ּכְ
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 מסורת הש"ס, כתב"י, וכך נראה מהמשך הסוגיה. 

  רש"י
   מתני'

. הא לא יכסנו משתחשך
פרישנא טעמא בפ''ב (דף לד.) 
מפני מה אמרו אין טומנין בדבר 
שאינו מוסיף הבל משחשיכה 

   גזירה שמא ירתיח:
   . של צונן:ממלא הקיתון

. שלא יחמו ך הכרונותן לתו
בחום הקיץ והחמה כגון כר 

   וכסת של לבדין שאינו מחמם:
  

  גמ' 
. מפני מותר להטמין את הצונן

החמה שלא יחמו ולא גזרינן 
   אטו הטמנה כדי שיחמו:

אי ממתני' הוה אמינא הני 
. כגון מים צוננין שאין מילי

דרכן להטמין תחת כר וכסת 
לחממן שאין מתחממין בכך 

   מיגזר:הלכך ליכא ל
. אבל דבר שדרכו להטמין

לחמם כגון תבשיל אימא לא 
   יטמיננו מפני החמה:

. מפני התיר להטמין את הצונן
   החום:

   . ר' יוסי:זקן
. גדול ממלא מקום אבותיו

   כאביו:
. מפני היה כפוף ויושב לפני רבי

כבוד הנשיאות ולא היה מורה 
   לפניו אע''פ שגדול הימנו:

נשאו . גדלו וכבר הורה זקן
  עליו:
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יּה:  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה    ְלָדרּו ַעְבּדֵ

  ַאְטֵמין ִלי צֹוֵנן, 
יָלא ַאְרָמָאה.  ַאִחים ַקּפֵ א ּדְ י ִלי ַמּיָ   ְוַאְייּתִ

  
ַמע  יׁשָ ד.  ַאִמי ַרּבִ   ְוִאיְקּפַ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ד    ?ַמאי ַטְעָמא ִאיְקּפַ
ָווֵתיּה ָעֵביד,  ַרּבְ   כְּ

ַרב,    ֲחָדא כְּ
מּוֵאל.  ׁשְ   ַוֲחָדא כִּ

  
מּוֵאל ׁשְ     ,כִּ

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר ּדְ    : ׁשְ
ר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן.    מּוּתָ

  
ַרב    ,כְּ

מּוֵאל ּבַ ָאַמר ּדְ    : ַרבָאַמר  ר ַרב ִיְצָחקַרב ׁשְ
הּוא ַחיּכֹ  מֹות ׁשֶ הּוא ֶנֱאָכל כְּ ּוֵלי גֹוִים,  ,ל ׁשֶ ׁשּ ּום ּבִ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

   :ָסַבר ְוהּוא
אֵני    .ָאָדם ָחׁשּוב ׁשָ

   
  

  רש"י
   . בשבת:אטמין לי צונן

ואייתי לי מיא דאחים קפילא 
. שהחמן נחתום נכרי ארמאה

ובחול ולאשמועינן דאין בהן 
   משום בשולי נכרים:

   . כרבותיו:כרבוותיה
. שהרואה אדם חשוב שאני

אותו שהוא מיקל עומד ומיקל 
  יותר:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָאְמרוּ " י ׁשֶ ֵאינֹו מֹוִס " :ַאף ַעל ּפִ ָדָבר ׁשֶ ָכהֵאין טֹוְמִנין ֲאִפיּלּו ּבְ ֲחׁשֵ ֶ   , "יף ֶהֶבל ִמׁשּ
א ְלהֹוִסיף    מֹוִסיף.  -ִאם ּבָ

ה?  יַצד הּוא עֹוׂשֶ   ּכֵ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

לֹוְפָקִרין,  יַח ֶאת ַהּגְ ִדיִנין ּוַמּנִ   נֹוֵטל ֶאת ַהסְּ
ִדיִנין.  יַח ֶאת ַהסְּ לֹוְפָקִרין ּוַמּנִ   אֹו נֹוֵטל ֶאת ַהּגְ

ְמִליֵאלְוֵכן ָהָיה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
א אֹותֹו ֵמיַחם,    לֹא ָאְסרּו ֶאּלָ

יַחם ְלֵמיַחם  ה ִמּמֵ יּנָ ר.  -ֲאָבל ּפִ   מּותָּ
ח ָלּה  יר ָלּה, ַאְרּתֹוֵחי ָקא ִמיְרּתַ א ַאּקֹוֵרי ָקא ַמּקֵ ּתָ    ?!ָהׁשְ

ה  ל ּבְ ָטַמן ְוִכיסָּ יטָּ ָדָבר ַהּנִ ת, ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ
ל ּבְ ן אֹו ָטַמ  ֵאינֹו ִניטָּ ָדָבר ׁשֶ תּבְ ּבָ ַ ל ּבְ וְ  ,ׁשּ יטָּ ָדָבר ַהּנִ ה ּבְ ת ִכיסָּ ּבָ ַ   ֲהֵרי ֶזה נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר.  - ׁשּ

ת ּבָ ַ ׁשּ ל ּבַ ֵאינֹו ִניטָּ ָדָבר ׁשֶ ה ּבְ    ,ָטַמן ְוִכיסָּ
ת, ְוִכיסָּ  ּבָ ַ ׁשּ ל ּבַ יטָּ ָדָבר ַהּנִ ַמן ּבְ טָּ ל ּבְ אֹו ׁשֶ ֵאינֹו ִניטָּ ָדָבר ׁשֶ תה ּבְ ּבָ ַ    - ׁשּ

ה ִמְקָצתֹו    ַמֲחִזיר. נֹוֵטל וּ  -ִאם ָהָיה ְמגּוּלֶ
  ֵאינֹו נֹוֵטל ּוַמֲחִזיר. ^ -ְוִאם ָלאו    נא,ב

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה  ּקָ ן ּדַ תָּ ׁשְ ל ּפִ ֶזֶבל.  -ְנעֹוֶרת ׁשֶ   ֲהֵרי ִהיא ּכְ

י ְק  ּבֵ י ֵמיַחם ּוְקֵדָרה ַעל ּגַ ּבֵ יִחין ֵמיַחם ַעל ּגַ   ֵדָרה, ַמּנִ
ְקֵדָרהוּ 

י ֵמיַחם,  6 ּבֵ י ְקֵדָרהוּ ַעל ּגַ ּבֵ    .ֵמיַחם ַעל ּגַ
ָבֵצק,  יָה ּבְ   ְוָטח ֶאת ּפִ

ִרים ְהיּו ְמׁשּוּמָ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ַחּמּו, ֶאּלָ ּיֵ ִביל ׁשֶ ׁשְ    .ְולֹא ּבִ
ְך ֵאין טֹוְמִנין ֶאת ַהּצֹוֵנן.  ין ּכָ ֵאין טֹוְמִנין ֶאת ַהַחּמִ ם ׁשֶ   ּוְכׁשֵ

יר ְלַהְטִמין ֶאת ַהּצֹוֵנן.  יַרּבִ    ִהתִּ
  

זּובּו ֵמיָמיו.  ּיָ ִביל ׁשֶ ׁשְ ת ּבִ ּבָ ַ ׁשּ ָרד ּבַ ֶלג ְולֹא ֶאת ַהּבָ ֶ ִקין לֹא ֶאת ַהׁשּ   ְוֵאין ְמַרּזְ
ָעָרה ׁש  ,ֲאָבל נֹוֵתן הּוא ְלתֹוְך ַהּכֹוס אֹו ְלתֹוְך ַהּקְ   .  "ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ
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  הגהת רשי ע"פ התוספתא. ר"ח, רי"ף ורא"ש. ועוד. 

  רש"י
אין טומנין את החמין משחשיכה 

. שאינו מוסיף הבלואפילו בדבר 
וכדאמרן שמא ימצא קדרתו צוננת 
כשירצה להטמינה וירתיחנה בשבת 
אבל אם בא להוסיף כיסוי על כיסוי 

   משחשיכה מוסיף:
שמלה, כותונת . קו''ט {גלופקרא

-(הבגד העיקרי של גבר ואשה בימי
} ויש בו הבל יותר מן הביניים)

הסדינין ונוטל את הגלופקרא בימות 
מא יקדיח תבשילו החמה אם ירא ש

   מחמת רוב כיסוי:
. מיקל קולא אחריתי וכן היה רשב''ג

   בהטמנה:
. להטמין משחשיכה אלא לא אסרו

במיחם שהוחמו בו דהתם הוא דאיכא 
למיגזר שמא ירתיח: אבל מפנה הוא 
ממיחם למיחם אחר ומטמין זהו לשון 
התוספתא והיינו נמי פינהו ממיחם 
 למיחם מותר דהשתא ליכא למיגזר

שמא ירתיח דהשתא אקורי קא מיקר 
להו במתכוין ארתוחי מרתח להו 

   בתמיה:
. הקדרה בדבר הניטל מה שנתן טמן

סביבותיה הוי דבר מוכן. וכיסה. על 
 פיה נמי דבר המוכן כגון כלי:

. וכיסה או שטמן בדבר שאינו ניטל
   בדבר הניטל:

. דהואיל והכיסוי הרי זה נוטל ומחזיר
חזה אבל טמן ניטל מגלה הקדרה ואו

וכיסה בדבר שאינו ניטל או אפי' טמן 
בדבר הניטל וכיסה בדבר שאינו ניטל 
אם אין מקצת פיה מגולה לא יטול 
דאין לו במה יאחזנה ואם תאמר יפנה 
סביבותיה הואיל ודבר הניטל הוא 
ויאחזנה בדופניה ויטנה על צדה ויפול 
הכיסוי כי ההיא דתנן לקמן (פרק נוטל 

שעל פי החבית מטה דף קמב:) האבן 
על צדה והיא נופלת ואם היתה בין 
החביות מגביהה ומטה על צדה והיא 
נופלת הא אוקימנא התם בשכח אבל 
במניח נעשה בסיס לדבר האסור והיכא 
דמגולה מקצתו אין זה טלטול שמצדדו 

   והכיסוי נופל מאליו:
. דמוסיף הבלא ואין הרי זה כזבל

   טומנין בה אפילו מבעוד יום:
   . של נחשת:חםמי

. משל חרס יש ספרים שכתוב קדרה
בהן אבל לא מיחם על גבי קדירה 
ומפרשים טעמא מפני שהקדירה מרבה 
חמימות ומוספת הבלא למיחם אבל 
בתוספתא גרסינן ומיחם על גבי 

   קדירה:
. הנילוש מבעו''י כל וטח את פיה בבצק

   הנך מניחין נמי בשבת:
נו . שיהא העליון צונן ונתולא שיחמו

   כדי שיחום מחומו של תחתון:
. שהיו שניהן חמין אלא שיהו משומרין

ונתנו על גביו של זה כדי שיהא חומו 
   משתמר בהן:
. כמו מרסקין משברין ואין מרזקין

} ֶקַרחלחתיכות דקות ברד גלצ''א {
   בלע''ז:

. משום דקא מוליד כדי שיזובו מימיו
בשבת ודמי למלאכה שבורא המים 

   האלו:
. של יין בימות תן לתוך הכוסאבל נו

החמה כדי לצנן ואע''פ שנימוח מאליו 
  ואינו חושש: 
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        יֹוְצָאה"יֹוְצָאה"יֹוְצָאה"יֹוְצָאה"    ֵהָמהֵהָמהֵהָמהֵהָמהְּב ְּב ְּב ְּב     "ַּבֶּמה"ַּבֶּמה"ַּבֶּמה"ַּבֶּמה    ––––    ''''ההההפרק פרק פרק פרק     שבתשבתשבתשבתמסכת מסכת מסכת מסכת 
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ָנה             ִמׁשְ

ה ֵאיָנה יֹוְצָאה?  ֵהָמה יֹוְצָאה ּוַבּמָ ה ּבְ ּמֶ   ּבַ
ָמל ִקים  ,ֲחָטםּבְ  -ָנאָקה וְ  ,ַאְפָסרּבְ  - יֹוֵצא ַהּגָ אּבְ  -ְולּוְבּדְ ּיָ רּוְמּבִ ירּבְ  -ְוסּוס , ּפְ ֵ    .ׁשּ

 ֵ ֲעֵלי ַהׁשּ ל ּבַ יריֹוְצִאים ּבְ  -  ירּכָ ֵ ִכין ּבְ וְ  ,ׁשּ יר. ִנְמׁשָ ֵ   ׁשּ
ְמקֹוָמןוּ  ין ֲעֵליֶהן, ְוטֹוְבָלן ּבִ   .  ַמּזִ
   

ָמָרא             ּגְ

  ? ֲחָטם""ָנאָקה ּבְ ַמאי 
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַפְרְזָלא ְזָמָמא ּדְ י ּבִ ְרּתֵ    .ָנאָקָתא ִחיּוַ

  
ִקים ּבְ " א"ְולּוְבּדְ ּיָ רּוְמּבִ    ?ּפְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י ַפּגֵ ַפְרְזָלא.  ֲחָמָרא לּוָבא ּבְ   ּדְ

  
ן ֵליּה ֲחָמָרא לּוָבא.  ֵלִוי ַדר זּוֵזי ְלֵבי חֹוַזאי ְלִמיְזּבַ   ׁשְ

ֲעֵרי ַדרּו ֵליּה ׂשַ ֲחָמָרא  :ְלֵמיַמר ,ָצרּו ׁשְ ִניְגֵרי ּדַ ֲעֵרי -ּדְ    .ׂשַ
   

  

  רש"י
  מתני' 

. לפי במה בהמה יוצאה כו'
שהאדם מצווה על שביתת 
בהמתו בשבת ומידי דמינטרא 
ביה בהמה הוי תכשיט ואורחא 
ולא הוי משוי ומידי דלא 

   מינטרא ביה הוי משוי:
. קבישטר''א אפסר

א: אפסר (חלק קיבישטר''{
מהרתמה, שבו מושכים את 
הבהמה או את הסוס 

   } :בצווארם)
- גמל חד. דרומי''ל {נאקה

   } :דבשתי
   . מפרש בגמרא:בחטם

. מפרש ולובדקים בפרומביא
   בגמ':
. כמו אצעדה סביב צוארו בשיר

וטבעת קבוע בה ומכניסין בו 
רצועה או חבל ומושכין 

   הבהמה:
. כגון כלבים וכל בעלי השיר

ם וחיות קטנות שנותנין ציידי
   שיר לצוארם לנוי:

   . מפרש בגמ':יוצאין ונמשכין
. כמו שהם ומזין עליהם במקומן

   בצואר הבהמה אם נטמאו:
. מכניסין בהמה וטובלן במקומן

   למים להטביל את השיר:
  

  גמ' 
   . ומאי חטם:מאי נאקה

. שהיא קשה להשתמר חיורתי
   מפני שבורחת:

. מוזי''ל בזממא דפרזלא
''ל: זמם, מחסום (לפי מודי{

} חיים)-כלב או שאר בעלי
בלע''ז נוקב את חוטמו ומכניסו 

   בתוכו והוא כמין טבעת:
. חמור הבא חמרא לובא

ממדינת לוב כמו הכושים 
והלובים דאסא בדברי הימים 

   (ב טז):
פריי''ם: . פריי' {בפגי דפרזלא

} כעין שלנו פגי כמו זה קנה רסן
חמור ובית פגי (ב''מ ד' ט.) 

- קיבצינ''א: רתמתקיבציי''ל {
 } בית ראשה ולחייה:ראש

. צרו צרו שדרו ליה שערי
מעותיו ושלחו לו שעורים בצרור 
מעותיו ולא רצו לקנות לו חמור 
מפני שהוא רחוק מבבל מהלך 
חצי שנה כדאמר בהגוזל (ב''ק 
ד' קיב:) והשיאוהו עצה לקנות 
חמור במקומו ויאכילנו שעורים 

וב תמיד ונמצא חמורו ט
   ומשובח:

. פסיעותיו ניגרי דחמרא שערי
של חמור לפי שעורים שהוא 

  אוכל:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א    ––––נא, ב נא, ב נא, ב נא, ב  .215
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    :ׁשְ

יַמֲחִליִפין  ל זֹו ּבָ ִלְפֵני ַרּבִ    ?זֹו, ַמהוּ : ׁשֶ
  

יּה ּבְ ָנאָקה  ָלא ִמיְנְטָרא ּבֵ יָון ּדְ ֵעי ְלָך, כֵּ יּבָ אֹוי הּוא,  -ַאְפָסר לֹא ּתִ   ַמׂשּ
ֲחָטם ָמל ּבַ ֵעי ְלָך ּגָ יּבָ י ּתִ   ַמאי?  ,כִּ

  
אֹוי הּוא,  ַאְפָסר ַמׂשּ י ֵליּה ּבְ ַסּגִ יָון ּדְ   כֵּ

א ָלא ָאְמִרינַ  יְלָמא ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרּתָ אֹוי הּוא? אֹו ּדִ   ן ַמׂשּ
  

יָאַמר ְלָפָניו  ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ   : יֹוֵסי ַרּבִ
ַאְפָסר,  ֵהמֹות יֹוְצאֹות ּבָ ע ּבְ א: ַאְרּבַ ְך ָאַמר ַאּבָ   כָּ

ָמל ְוַהֲחמֹור.  ֶרד ְוַהּגָ   ַהּסּוס ְוַהּפֶ
ֲחָטם ָמל ּבַ    .ְלַמעּוֵטי ַמאי, ָלאו ְלַמעּוֵטי ּגָ

  
  ַאְפָסר. ּבְ ָלא, ְלַמעֹוֵטי ָנאָקה 

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ַאְפָסר" ִקים ְוָגָמל יֹוְצִאים ּבָ   . "לּוְבּדְ
  

ֵאי.  ַתּנָ   כְּ
ּסּוַגר, " ה יֹוְצָאה ּבַ   ֵאין ַחּיָ

  אֹוֵמר:  ֲחַנְנָיה
ּסּוַגר ֵמר ,יֹוְצָאה ּבַ תַּ ׁשְ ָבר ַהּמִ   . "ּוְבָכל ּדָ

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
דֹוָלה ה ּגְ ַחּיָ י ָלּה סּוַגר?  - ִאיֵליָמא ּבְ   ִמי ַסּגִ

א  הְוֶאּלָ ה ְקַטּנָ ַחּיָ י ָלּה סּוַגר?  -  ּבְ   ִמי לֹא ַסּגִ
א ָלאו יַנְייהּו  :ֶאּלָ א ּבֵ   ָחתּול ִאיכָּ

א ָסַבר א ַקּמָ ּנָ ָעְלָמא :ּתַ ִמיְתָנא ּבְ י ָלּה ּבְ ַסּגִ יָון ּדְ אֹוי הּוא.  - כֵּ   ַמׂשּ
ל ְנִטירּוָתא ְיֵתיְר  :ַוֲחַנְנָיה ָסַבר א כָּ אֹוי הּוא.  -ּתָ   ָלא ָאְמִריַנן ַמׂשּ

  
יאָאַמר  ר ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ   : ׁשְ

ֲחַנְנָיה.    ֲהָלָכה כַּ
  

ֵריּה  יאּדְ ֵלִוי ּבְ ר ִחּיָ ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב הּוָנא ּבַ ה ּבַ אֹוְרָחא.  ַרּבָ   ֲהוּו ָקָאְזֵלי ּבְ
ר ַרב הּוָנאה ּבָ ַר ּדְ ַלֲחָמָרא  ֵלִויּדְ ַדֵמיּה ֲחָמָרא ַק    . ּבַ

יּה  ְעּתֵ ר ַרב הּוָנאּדְ ֲחַלׁש ּדַ ה ּבַ   . ַרּבָ
י ֵהיִכי    נב,א ָתא כִּ יּה. ^ָאַמר: ֵאיָמא ֵליּה ִמיּלְ ְעּתֵ ִאיּתֹוַתב ּדַ   ּדְ

ת?  ּבָ ַ ׁשּ א ּבַ ּיָ רּוְמּבִ ּפְ גֹון ֶזה, ַמהּו ָלֵצאת ּבַ ֲעָסָקיו ָרִעים כְּ   ָאַמר ֵליּה: ֲחמֹור ׁשֶ
ֵמיּה ָאַמר ֵליּה: ָהכִ  ְ מּוֵאלּדְ י ָאַמר ֲאבּוְך ִמׁשּ   : ׁשְ

ֲחַנְנָיה.     ֲהָלָכה כַּ
   

  
  

  רש"י
. שאילתם נאקה מחליפין

באפסר וגמל בחטם מהו משוי 
   הוא ואסור:

. והכי לאו למעוטי גמל בחטם
קאמר ארבע בהמות הללו 
משתמרים באפסר ואסורות 

   לצאת בחטם:
. לא למעוטי נאקה באפסר

דהואיל ולא מינטרא ביה 
משאוי הוא אבל נטירותא 
יתירתא כגון חטם לגמל לאו 

   משאוי הוא:
. דלובדקי נמי יוצאין באפסר

מינטרא ביה: ה''ג כתנאי אין 
   חיה יוצאה בסוגר:

. נטירותא יתירתא אי כתנאי
   משוי הוא או לא:

קולר (מילה . קולא''ר {בסוגר
ארמית, הקיימת גם בצרפתית, 

} של חבל ולכן חשבוה ללעז)
ינן ויתנהו בסוגר כדמתרגמ

   בקולרין (יחזקאל יט):
   . כגון דוב:בחיה גדולה

   . כגון נמייה וחולדה:קטנה
. לא בעי נטירותא אפילו חתול

כחיה קטנה שאינו תאב לברוח 
   כל כך:

   . חבל קטן:במיתנא
. ונטירותא הלכה כחנניה

   יתירתא לאו משאוי הוא:
חלשא דעתיה דרבה בר רב 

. שהיה גדול וכסבור שעשה הונא
  מדעת:

. להודיעו שלא דאיתותב דעתיה
   נתכוונתי:
. מי הוי נטירותא בפרומביא

   יתירתא לגביה או לא:
. ולא איכפת לן הלכה כחנניא

   אי הוי נטירותא יתירתא:
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ֵבי  ָנא ּדְ אּתָ ּיָ ִ   : ְמַנׁשּ

ין ַקְרֶניָה " ָחַקק ָלּה ּבֵ תּבְ ַאְפָסר יֹוְצָאה ּבְ  -ֵעז ׁשֶ ּבָ ַ   . "ׁשּ
  

ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ
ְזָקָנּה ַמהּו?  ַחב ָלּה ּבִ   ּתָ

  
ִאי ְמַנּתַ  יָון ּדְ ֵאיב ָלּה כֵּ   , לֹא ָאְתָיא ְלַנּתּוָחּה  ,ח ָלּה כָּ

ים ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ָרֵפי ְוָנֵפיל, ְוָאֵתי ְלַאּתֹוֵיי ַאְרּבַ יְלָמא ִזיְמִנין ּדְ   ?אֹו ּדִ
  

יקוּ    .ּתֵ
  

  רש"י
. אם תחבו יוצאה באפסר

בחקיקת קרן אבל בקשירה 
בעלמא לא דילמא שלפא 
מרישה מתוך שראשה דק והיא 
מתנתקת לכאן ולכאן 

כין אותה ואתי לאתויי כשמוש
   ארבע אמות ברשות הרבים:

. שקשר שער תחב לה בזקנה
זקנה כמין נקב ותחב האפסר 

  לתוכו:
. מתנתקת וקופצת אנה מנתחא

   ואנה לברוח מידו:
. הזקן שנתלש השער כאיב לה

 ומכאיבה:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ין ַקְרֶניָה " ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ   . (שבת נד,ב) "ְולֹא ּבִ
  

יָאַמר ֵליּה  א ַרּבִ ר ַאּבָ   : ִיְרְמָיה ּבַ
מּוֵאל;  ּה ַרב ּוׁשְ ִליִגי ּבָ   ּפְ

ר  :ַחד ָאַמר ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   ָאסּור.  -ּבֵ
ר  -ְוַחד ָאַמר: ְלנֹוי  ּמֵ ר.  -ָאסּור, ּוְלׁשַ   מּוּתָ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ים  ּיֵ ְסּתַ מּוֵאל הּוא ּדִ ּתִ ר  -ְלנֹוי " :ָאַמרּדְ ׁשְ ּמֵ רמ –ָאסּור ְלׁשַ   . "ּוּתָ
יאָאַמר ּדְ  ר ִחּיָ מּוֵאלָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ   : ׁשְ

ֲחַנְנָיה    .ֲהָלָכה כַּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ים  ּיֵ ְסּתַ ה, ּתִ ַרּבָ מּוֵאל הּוא ּדִ ַאּדְ ר " :ָאַמרּדְ ׁשְ ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   . "ָאסּור –ּבֵ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ
זֹו: ַמהוּ  ַמֲחִליִפין ל זֹו ּבָ י ׁשֶ   ? ִלְפֵני ַרּבִ

יָאַמר ְלָפָניו  ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ א: יֹוֵסי ַרּבִ ְך ָאַמר ַאּבָ   , כָּ
ַאְפָסר ֵהמֹות יֹוְצאֹות ּבָ ע ּבְ    :ַאְרּבַ
ָמל ְוַהֲחמֹור.  ֶרד ְוַהּגָ   ַהּסּוס ְוַהּפֶ

ֲחָטם ָמל ּבַ    .ָלאו ְלַמעֹוֵטי ּגָ
  

י ָה  ּמֵ    .אְסֵמי ָהא ִמּקַ
  

י ָהא?  ּמֵ ית ָהא ִמּקַ ְמַסּמֵ   ּוַמאי ָחֵזית ּדִ
י ָהא!  ּמֵ   ְסֵמי ָהא ִמּקַ

  
מּוֵאל הּוא  ַחן ׁשְ כַּ ַאׁשְ ר  ,ָאסּור -  ְלנֹוי :ָאַמרּדְ ּדְ ּמֵ ר.  -ְלׁשַ   מּוּתָ

ַמר ִאּתְ    :ּדְ
י ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרב ִחּיָ

ר  ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   ָאסּור.  -ּבֵ
ר ָאִביןַרב ִח וְ  יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ּיָ   : ׁשְ

ר  ,ָאסּור –ְלנֹוי  ּמֵ ר.  -ְלׁשַ   מּוּתָ
  

   :ֵמיִתיִבי
מֹוֵסָרה " ָעֶליָה ּבְ ָרּה ּבְ ָרה –ְקׁשָ ׁשֵ   . "ּכְ

ֲעָתךְ  אֹוי הּוא :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְ ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹול"" ,ַמׂשּ   ! ָאַמר ַרֲחָמָנא (במדבר יט, ב) 7ֲאׁשֶ
  

  : ֵייַאּבַ ָאַמר 
מֹוִליָכּה ֵמִעיר ְלִעיר   . ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָרה  אֵני ּפָ    .ֶמיָה ְיָקִריןָד ּדְ ׁשָ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
מֹוֶרֶדת.     ּבְ
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ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹולדבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום   ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹולֲאׁשֶ ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹולֲאׁשֶ ר לֹא ָעָלה ָעֶליָה עֹולֲאׁשֶ  ֲאׁשֶ

  רש"י
. בסוף פרקין ולא פרה תנן התם

   ברצועה שבין קרניה:
ין . שצובעה וקולעה לנוי בלנוי

קרניה כמין קליעה מקרן לקרן 
   ואינו אוחזה בה:

   . שאוחזה בה:לשמר
. דפרה מינטרא בלא אסור

אחיזה אלא מוליכה לפניו 
וקסבר נטירותא יתירתא משוי 

   הוא:
. קסבר נטירותא ולשמר מותר

   יתירתא לאו משוי הוא:
. וקס''ד דהכי ארבע בהמות

קאמר באפסר יוצאו' ולא 
בחטם אלמא נטירותא יתירתא 

   משוי הוא:
. דמסמית הא ומאי חזית

דשמואל מקמיה ההיא סמי 
   ההיא מקמי הא:

. בהדיא דשמואל הוא דאיתמר
דשרי וההוא דמחליפין 
כדאוקימנא דלא למעוטינהו 
מחטם אלא למעוטי נאקה 

   מאפסר דלא מינטרא ביה:
   . לפרה אדומה:קשרה בעליה

   . אפסר:במוסרה
. וסתם במוליכה מעיר לעיר

מרבץ שלה פרה פונה למקום 
וצריך לאוחזה כשמוליכה לעיר 
אחרת ולאו נטירותא יתירתא 

   הוא אלא אורחא היא:
   . אדומה:שאני פרה

. ובעי נטירותא דדמיה יקרים
  יתירתא משנולדה:
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ירּבְ ַהּסּוס " ֵ    .ׁשּ
יר[ ֵ ֲעֵלי ַהׁשּ ל ּבַ יר - ּכָ ֵ ׁשּ יר ,יֹוְצִאים ּבְ ֵ ׁשּ ִכין ּבְ    .]ְוִנְמׁשָ
  

  ? "יֹוְצִאין"ַמאי 
ִכין""נִ ּוַמאי    ? ְמׁשָ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

רּוִכין ִכיןאֹו , אֹו יֹוְצִאין כְּ    .ִנְמׁשָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

רּוִכין.  ִכין, ְוֵאין יֹוְצִאין כְּ   יֹוְצִאין ִנְמׁשָ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ֵשךְ " רּוִכין ִליּמָ   . "יֹוְצִאין ּכְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ֵבי ֲחֵזיָנא ָלֶהן ְלִעיְגלֵ  רּוִכין  ַרב הּוָנאי ּדְ ַאְפְסֵריֶהן כְּ ת. ּבְ יֹוְצִאין ּבְ ּבָ ַ   ׁשּ

  
י ֲאָתא  יִמיכִּ יָאַמר  ַרב ּדִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ית מוּ  ל ּבֵ יָלאֹות ׁשֶ ת.  ַרּבִ ּבָ ַ ׁשּ ַאְפְסֵריֶהן ּבַ   יֹוְצאֹות ּבְ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ִכין?  רּוִכין אֹו ִנְמׁשָ   כְּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ר ְיהּוָדהי ֲאָתא כִּ  מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ַרב ׁשְ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ית מוּ  ל ּבֵ יָלאֹות ׁשֶ רּוִכים  ַרּבִ ַאְפְסֵריֶהן כְּ ת. ּבְ יֹוְצאֹות ּבְ ּבָ   ׁשַ

  
ַנןֲאַמרּוָה  יּה  ַרּבָ   : ַרב ַאִסיּדְ ַקּמֵ

ר ְיהּוָדה ָלא ְצִריָכאּדְ ָהא  מּוֵאל ּבַ    ,ַרב ׁשְ
יִמי ָנְפָקאּדְ ִמ    . ַרב ּדִ

ֲעָתךְ  ִאי ָסְלָקא ּדַ ִכין ּדְ  :ּדְ יִמי ִנְמׁשָ מּוֵאל ָנְפָקא. ּדְ ִמ  ,ָקָאַמרַרב ּדִ   ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ׁשְ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

י  ל זוֹ ַמֲחִליִפין ָהיּו ִלְפֵני ַרּבִ זֹו, ַמהוּ  ׁשֶ    ?ּבָ
יָאַמר ְלָפָניו  ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ א: ייֹוֵס  ַרּבִ ְך ָאַמר ַאּבָ   , כָּ

ַאְפָסר,  ֵהמֹות יֹוְצאֹות ּבָ ע ּבְ   ַאְרּבַ
ָמל ְוַהֲחמֹור.  ֶרד ְוַהּגָ   ַהּסּוס ְוַהּפֶ

  
  : ַרב ַאִסיָאַמר ְלהּו 

  ִאיְצְטִריְך ְלהּו. 
ִאי ִמ  יּה.  :ְיהּוָדה ָנְפָקא, ֲהָוה ָאִמיָנא ַרבּדְ ּדְ ָלּה ִמיּנֵ   ָאַמר ְלָפָניו ְולֹא ִקיּבְ

יִמיּדְ  ָמע ָלןָקא ַמׁשְ     .ַרב ּדִ
רּוִכין ּדְ ְוִאי  ִכין, ֲאָבל כְּ י ִנְמׁשָ יִמי ֲהָוה ָאִמיָנא ָהֵני ִמיּלֵ   .לֹאַרב ּדִ

ָמע ָלן  ר ְיהּוָדה.  ּדְ ָקא ַמׁשְ מּוֵאל ּבַ   ַרב ׁשְ
   

  

  רש"י
. הרצועה סביב יוצאין כרוכין

צוארן ואע''פ שאינו אוחזה לאו 
משוי הוא דלנוי נמי אורחייהו 
הוא נמשכין. שמושכה ברצועה 

   הקבועה בטבעת השיר:
. דנטירותא יוצאין נמשכים

   אורחא הוא:
. דלנוי לאו ואין יוצאין כרוכים

   אורחא הוא:
. כרוכים בריוח כרוכין לימשך

שיכול להכניס ידו בין הכרך 
לצואר או יניח מעט מן החבל 
שאם באת לברוח ימהר 

   ויאחזנה:
   . פרדות:מולאות

דאי ס''ד דרב דימי נמשכין 
כרוכין לא  . אבללחוד קאמר

ולא אתא לאשמעינן אלא 
דמולאות משתמרות באפסר 

   ולא הוי משוי להו:
מדרב יהודה אמר שמואל 

. דקס''ד דקיבלה רבי נפקא
  מיניה דרבי ישמעאל ברבי יוסי:
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ין ֲעֵליֶהן" ְמקֹוָמן ,ַמּזִ   ."ְוטֹוְבָלן ּבִ
  

   .ָאה ִניְנהוּ ֵני ַקּבֹוֵלי טּוְמ ְב ּדִ ְלֵמיְמָרא 
   :ְוָהְתַנן

ַעת ָאָדם "   ְטֵמָאה.  -ַטּבַ
ֵהָמה   נב,ב ַעת ּבְ עֹות  ,ְוַטּבַ ּבָ ל ַהטַּ ָאר ּכָ ִלים ּוׁשְ    !(כלים יב,א) "ְטהֹורֹות^ -ְוּכֵ

  
יָאַמר  ָחא ַרּבִ   : ִיְצָחק ַנּפָ

ֵהָמה.  ָבִאין ִמּנֹוי ָאָדם ְלנֹוי ּבְ   ּבְ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ֵהָמה. הֹוִאיל ְוָאָד  ֶהם ֶאת ַהּבְ ְך ּבָ   ם מֹוׁשֵ

  
ְנָיא:    ִמי לֹא ּתַ

ל טּוְמָאה. " ֶכת ְמַקּבֵ ל ַמתֶּ ֵהָמה ׁשֶ ל ּבְ ל ׁשֶ   ַמּקֵ
ַעם?    ַמה טַּ

ֶהן    ."הֹוִאיל ְוָאָדם רֹוֶדה ּבָ
ֶהן.   ְך ּבָ   ָהָכא ַנִמי, הֹוִאיל ְוָאָדם מֹוׁשֵ

   
  

  רש"י
   . שנותן באצבע לנוי:טבעת אדם

. דתכשיט הוא וממדין טמאה
ילפינן דמנה בהן תכשיטין 

י אצעדה וצמיד וגו' ואכולהו קא
תתחטאו אתם ושביכם (במדבר 

   לא):
   . כגון שיר:טבעת בהמה

. כעין שעושין טבעת כלים
   בראש ידות הכלים:

. כגון ושאר כל הטבעות
  העשויות לדלת: 

. דלאו משום תכשיט טהורות
מיטמאו דאין תכשיט לכלי וכלי 
נמי לא הוו אלא תכשיט כלי 
ומיהו בעודן מחוברות לכלי 

לי מיטמו עם הכלי דהוי יד לכ
דכל המחובר לו הרי הוא 

   כמוהו:
 .בבאין מנוי אדם לנוי בהמה

כגון שנעשה שיר זה  מתני'
לתכשיט אדם ובעודו לאדם 
נטמא ולאחר טומאתו נתנו 
לבהמה וצריך להטבילו 
מטומאתו ראשונה שלא יגע 

   בטהרות:
הואיל ואדם מושך בהן את 

. חשיב ליה כלי תשמיש הבהמה
   דאדם:

ו את . שרודין במקל של בהמה
הגמל או את הנאקה אי נמי 

   כעין שעושין להנהיג את הדוב:
. דאילו של עץ פשוטי של מתכת

   כלי עץ לא מקבלי טומאה:
   . הרי צורך בהמה:מאי טעם

  . מכה ומייסרה:רודה
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ְמקֹוָמן"   ."ְוטֹוְבָלן ּבִ
  

א ֲח     !ִציָצהְוָהִאיכָּ
  

יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
ָכן ִריּתְ ׁשֶ   .ּבְ

  
יֵליָמא  ַרב יֹוֵסף ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ    ,ַאִמי כְּ
ִאי כְּ  יּדְ ֵהָמה, ּדְ ִיְצָחק,  ַרּבִ ָבִאין ִמּנֹוי ָאָדם ְלנֹוי ּבְ   ָאַמר ּבְ

יָון  ָכןּדְ כֵּ ְיי ,ִריּתְ ְרָחה ָלּה טּוְמָאה ִמיּנַ ה ּוּפָ הּו ַמֲעׂשֶ    !הוּ ֲעַבד ּבְ
ְתַנן    :ּדִ

ָבה" ַמֲחׁשָ ִלים יֹוְרִדין ִליֵדי טּוְמָאָתן ּבְ ל ַהּכֵ   , ּכָ
ה יּנּוי ַמֲעׂשֶ ׁשִ א ּבְ   ! (כלים כה,ט) "ְוֵאין עֹוִלין ִמּטּוְמָאָתן ֶאּלָ

  
יָסַבר ָלּה כְּ  ה הּוא.  :ָאַמרּדְ ְיהּוָדה,  ַרּבִ ן ָלאו ַמֲעׂשֶ ה ְלַתּקֵ   ַמֲעׂשֶ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ָדהְיהוּ  ַרּבִ

א ְלַקְלֵקל ן, ֶאּלָ ה ְלַתּקֵ יּנּוי ַמֲעׂשֶ   . "לֹא ָאַמר ׁשִ
  

ֵני ַמְתִניָתא ּתָ ִלין" :ּבְ ְמחּוּלָ   .  "ּבִ
   

  

  רש"י
. שטבעת הקבוע והאיכא חציצה

בשיר קבוע בו בחוזק ואין 
   המים נכנסין שם:

. הכה בפטיש עד בשריתכן
סביב  שנתפשט ונתרחק הנקב

   סביב:
. דאמר כרב יוסף סבירא ליה

כשהן של בהמה נמי מקבלי 
טומאה הואיל ואדם מושך בהן 
הלכך כי ריתכן לאחר טומאה 
אכתי במילתייהו קיימי ולא 
פרחה טומאתן דאכתי חזו 

   לבהמה:
. דאמר לא דאי כרבי יצחק

מקבל טומאה אלא בעודן לאדם 
טומאה זו שקבלו בעודן לאדם 

אין נאים  כיון דריתכן ושוב
לאדם בטלי להו מתורת תכשיט 

   וטהרו מטומאתן:
. יורדין לידי טומאתן במחשבה

מאחר שחישב עליו שיניחנו 
כמות שהוא עכשיו ולא יוסיף 
תיקון אחר הוא גמר מלאכתן 

   ומקבל טומאה:
. מאחר ואין עולין מטומאתן

שחישב על העור לעשות שטיח 
ירד לידי טומאה ואם חזר 

' וסנדלים וחישב עליו לרצועו
לא בטל מתורת כלי ולא טהר 
בכך עד שיתן בו אזמל דהוי 
שינוי מעשה הא בשינוי מעשה 

   מיהא עולה מטומאתו:
. וזו היא תקונו לצורך לתקן

   בהמה:
. לבטל מתורת לאו מעשה הוא

   כלי:
. מתחלה נעשו חלולין במחוללין

רחבים שיש חלל בדביקתן שנתן 
טבעת בתוך טבעת כמות שהוא 

  רחב:
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .221
ַעת ָאָדם "[   ְטֵמָאה.  -ַטּבַ

ֵהָמה ַעת ּבְ עֹות  ,ְוַטּבַ ּבָ ל ַהטַּ ָאר ּכָ ִלים ּוׁשְ   .](כלים יב,א) "ְטהֹורֹות -ְוּכֵ
  
ְל " ַאל תַּ ִליל ָהֶעְליֹון ֶאת ׁשָ יִמיד ֶאָחד ִמּגָ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

חֹוְלִקין  י ׁשֶ ַמְעתִּ ַעתׁשָ ַעת ְלַטּבַ ין ַטּבַ   . ּבֵ
ַמְעתָּ  א לֹא ׁשָ ּמָ תָאַמר לֹו: ׁשֶ ּבָ א ְלִעְנַין ׁשַ    ."ֶאּלָ

ִאי  א ְוָדא ֲחָדא -  ְלִעְנַין טּוְמָאהּדְ    .ִהיא ּדָ
  
א ְוָד  -ְלִעְנַין טּוְמָאה "וּ     !?"א ַאַחת ִהיאּדָ

   :ְוָהְתַנן
ַעת ָאָדם "    ,ְטֵמָאה –ַטּבַ

ֵהָמה ַעת ּבְ עֹות ְטהֹורֹותִל ְוֵכ  ,ְוַטּבַ ּבָ ל ַהטַּ ָאר ּכָ   ! "ים ּוׁשְ
  

י ָקָאַמר ֵליּה ִאיהוּ     .ָקָאַמר ֵליּה  "ָאָדם"ּדְ  ,ַנִמי כִּ
  
א ְוָדא ַאַחת ִהיא?ְד וּ     !ָאָדם ּדָ

   :ְוָהַתְנָיא
ִהְת " ַעת ׁשֶ ּה ַטּבַ ֵתָפיו ְטהֹוָרה, וּ ָמְתָניו, ִקיָנה ַלְחּגֹור ּבָ ין ּכְ ּה ּבֵ ר ּבָ ֵ   ְלַקׁשּ

ְלַבד ע ּבִ ל ֶאְצּבַ א ׁשֶ   ! "ְולֹא ָאְמרּו ְטֵמָאה ֶאּלָ
  

י ָקָאַמר ֵליּה ִאיהּו, ַנִמי ע ָקָאַמר ֵליּה ּדְ  ,כִּ    .ֶאְצּבַ
  
ע ְד וּ  א ְוָדא ֶאְצּבַ    !ַאַחת ִהיא?ּדָ

   :ְוָהְתַנן
ַעת" ל ַאְלמֹוג  ַטּבַ ֶכת ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ ל ַמתֶּ   .ְטֵמָאה –ׁשֶ

ֶכת  ל ַמתֶּ ל ַאְלמֹוג ְוחֹוָתָמּה ׁשֶ   ! (כלים יג,ו) "ְטהֹוָרה - ׁשֶ
  

י ָקָאַמר ֵליּה ִאיהוּ     ,ַנִמי כִּ
ֶכת ָקָאַמר ֵליּה  ל ַמּתֶ ּה ׁשֶ    .ּכּוּלָ

   
  
  

  רש"י
חילוק בהלכותיהן . יש שחולקין

   ואיני יודע מהו חילוקן:
. לענין הוצאת אלא לענין שבת

שבת יש חילוק בין יש עליה 
חותם לשאין עליה חותם 
כדאמר לקמן בפ' במה אשה (דף 

   נט.):
. כל טבעות דא ודא אחת היא

   דין אחד להן:
. שהתקינה לחגור בה מתניו

שקבעה בראש רצועה ועשאה 
} שעושין אבזםכמין בוקלא {

   סרגין של סוסין:ל
. בתי ולקשור בה בין כתפיו

זרועותיו בראצייר''א 
ריברציי''ר: להפשיל את {

   } :השרוולים
. דהדר הויא לה כטבעת טהורה

כלים ולא דמיא לאדם מושך 
בהם שאינו משתמש בה כלום 
אלא מונחת ועומדת לרצועה 
ומיהו עם הרצועה מקבלת 
טומאה אבל אם היה נוטלה 

ת טומאה ומחזירה אינה מקבל
   לעצמה:

. דא ודא כי קאמר ליה איהו נמי
   אחת היא:

. ולענין שבת דאצבע קאמר ליה
   יש חילוק:

. עצי אלמוגים והוא אלמוג
   נאה:

. דבתר טבעת אזלינן טמאה
   ופשוטי כלי מתכות טמאים:

. דפשוטי היא של אלמוג טהורה
  :כלי עץ הוא

 
  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה  מותר 0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                                                       ""ַּבֶּמה ְּבֵהָמה יֹוְצָאה –ק ה' מסכת שבת פר

                     
33

        נב, בנב, בנב, בנב, ב .222
ַאל" ין ַמַח  :ְועֹוד ׁשָ חֹוְלִקין ּבֵ י ׁשֶ ַמְעתִּ   ט ְלַמַחט. ׁשָ

ת ּבָ א ְלִעְנַין ׁשַ ַמְעתָּ ֶאּלָ א לֹא ׁשָ ּמָ   ."ָאַמר ֵליּה: ׁשֶ
ִאי ְלִעְנַין טּוְמָאה  א ְוָדא ַאַחת ִהיא.  - ּדְ   ּדָ

  
א ְוָדא ַאַחת ִהיא"וּ     !?"ְלִעְנַין טּוְמָאה ּדָ

   :ְוָהְתַנן
ל חֹוָרּה אֹו עּוְקָצּה " יטַּ ּנִ   ! (כלים יג,ה) "ְטהֹוָרה -ַמַחט ׁשֶ
  

י ָקָאַמר ֵליּה ּבִ  ֵליָמהכִּ    .ׁשְ
  
ֵליָמהִב "וּ  א ְוָדא ַאַחת ִהיא? "ׁשְ    !ּדָ

   :ְוָהְתַנן
ִפיָרה" ב ֶאת ַהתְּ ה, ִאם ְמַעּכֵ ֶהֶעְלָתה ֲחלּוּדָ   ְטהֹוָרה,  - ַמַחט ׁשֶ

  !(כלים יג,ה) "ְטֵמָאה -ְוִאם ָלאו 
  

ֵבי  יְוָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ּוָמּה נִ  ִריׂשּ ר! ְוהּוא ׁשֶ   יכָּ

  
יָפא ָקָאַמר ֵליּה.  ׁשִ י ָקָאַמר ֵליּה ּבְ   כִּ

  
א ְוָדא ַאַחת ִהיא? יָפא ּדָ    !ּוְבׁשִ

   :ְוָהַתְנָיא
ין ֵאיָנּה ְנקּוָבה  ,ַמַחט" ין ְנקּוָבה, ּבֵ ת,  -ּבֵ ּבָ ַ ׁשּ ר ְלַטְלְטָלּה ּבַ   מּותָּ

ְלַבד - ְוָלא ָאְמִריַנן ְנקּוָבה  א ְלִעְנַין טּוְמָאה ּבִ   ! "ֶאּלָ
  

ָמּה  ְרּגְ ֵייָהא ּתִ א  ַאּבַ יּבָ    :ָרָבאּדְ ַאּלִ
ָגְלֵמי.     ּבְ

   
  

  רש"י
. לענין הוצאת אלא לענין שבת

שבת יש חילוק בין נקובה 
שאינו נקובה דנקובה קתני ל

חייב חטאת ובשאינה נקובה 
כגון אישפיגל''א 

אישפינגל''א: סיכה (''שאינה {
נקובה'', בניגוד למחט רגילה 

} שהיא תכשיט שהיא נקובה)
קתני אינו חייב חטאת בפרק 

   במה אשה (דף נז:):
   . חור שלה:חורה

 } :חוֹד. פונטא {עוקצה
. רואיירא''ה חלודה

   } :יל''א: חלודהרידו{
. של מחט ניכר והוא שרישומה

דהוי כלי וטמאה ל''א שרישומה 
של חלודה ניכר בבגד היינו 

   עיכוב תפירה וטהורה:
בכתבי היד . נישופת {בשיפא

מופיע הלעז לימיד''א: פצורה, 
} בשופינא ששויפה בפצירה

} שאין פצירהשקורין לימ''א {
   בה חלודה:

. בחצר מותר לטלטלה בשבת
זיא ליטול את הקוץ דהא ח

   ותורת כלי עליה:
. חלוקה ולא אמרו נקובה

להלכותיה אלא לענין טומאה 
בלבד דנקובה מקבלת טומאה 

   ושאינה נקובה לא:
. בפרק כל הא תרגמא אביי

   הכלים:
. שהוא גולם שנקצצה מן בגלמי

החוט ועומדת לינקב התם הוא 
דכל זמן שלא נקבה אינה 
מקבלת טומאה דהא לא נגמרת 

תה ולענין טומאה כלי מלאכ
מעשה כתיב (במדבר לא) שגמר 
כל מעשהו ומיהו לענין שבת 
שריא דזימנין דממליך עלה 
ומנח לה הכי ומשוי לה מנא 
לנטילת קוץ אבל מחט שנגמרה 
מלאכתה כגון אישפינגל''א 

} שאינה סיכה (ראה לעיל){
עומדת לינקב דא ודא אחת היא 

  לטומאה:
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ָנה             ִמׁשְ

ַעת ֲחמֹור יֹוֵצא ּבְ  ְרּדַ ִהיא ְקׁשּוָרה ּבֹו.  -ּמַ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ
   יֹוְצִאים ְלבּוִבין - ְזָכִרים 

בּולֹות ּוְכבּונֹות.  -ְרֵחלֹות  חּוזֹות, ּכְ   יֹוְצאֹות ׁשְ
י   יֹוְצאֹות ְצרֹורֹות.  -  םָהִעּזִ

י    :יֹוֵסי ַרּבִ
בּונֹות.  ן, חּוץ ִמן ָהְרֵחִלים ַהּכְ כּוּלָ   אֹוֵסר ּבְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ׁש, ֲאָבל לֹא ֵל  ים יֹוְצאֹות ְצרֹורֹות ְלַיּבֵ    .ָחָלבִעּזִ

 

ָמָרא   נג,א             ּגְ

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ת. ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ    ְוהּוא ׁשֶ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ְיָקא ָקָתֵני ,ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ    :ּדְ
ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה לוֹ ּבְ ֵאין ַהֲחמֹור יֹוֵצא " ְזַמן ׁשֶ ַעת ּבִ ְרּדַ   . "ּמַ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ָלל  :ִאיֵליָמא ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה לֹו כְּ יָטא –ׁשֶ ׁשִ יְלָמא ָנְפָלה ֵליּה ְוָאֵתי ְלַאּתֹוֵיי !ּפְ    .ּדִ

ת. ּבָ ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה ֵמֶעֶרב ׁשַ א ָלאו ׁשֶ   ֶאּלָ
ת.  ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ א ׁשֶ ֵריׁשָ ָלל ּדְ   ִמכְּ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ת, ּבְ ֲחמֹור יֹוֵצא " ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ ְזַמן ׁשֶ ַעת ּבִ ְרּדַ   ּמַ
ףּבְ ְולֹא  י  ,אּוּכָ ת. ַאף ַעל ּפִ ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ   ׁשֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ת, ּבְ ַאף  ּבָ ׁשּוָרה לֹו ֵמֶעֶרב ׁשַ ּקְ ְזַמן ׁשֶ ף ּבִ   אּוּכָ

ַחת ְזָנבוֹ  ּלא ִיְפׁשֹול לֹו ְרצּוָעה תַּ ּלא ִיְקׁשֹור לֹו ַמְסִריָכן, ּוִבְלַבד ׁשֶ   .  "ּוִבְלַבד ׁשֶ
   

  

  רש"י
   'מתני

 }אוכף. בשטי''ל {מרדעת
ומניחין אותו כל היום על 
החמור לחממו דאמרי אינשי 
חמרא אפילו בתקופת תמוז 

   קריר ליה:
   . בגמ' מפרש:שהיא קשורה בו

   . אילים:זכרים
לבובים שחוזות כבולות 

   . מפרש בגמרא:וכבונות
. דדיהן צרורות פעמים צרורות

ליבש שמהדקן כדי שלא יחלבו 
עוד ויתעברו או יהו שמנות 

חלב לשמור לאכול ופעמים ל
חלבן שלא יטפטף לארץ 

   וקושרין להם כיס בדדיהן:
. דמשוי ר' יוסי אוסר בכולן

   הוא:
. חוץ מן הרחלים הכבונות

שהוא שמירת צמרן שלא יטנף 
   והוי להו תכשיט:

. ר' יהודה יוצאות צרורות ליבש
סבירא ליה כתנא קמא דלאו 
משוי הוא ומיהו ליבש דמיהדק 
 שפיר וליכא למיחש דילמא נפיל
ואתי לאיתויי אבל ליחלב דלא 

  מיהדק שפיר חיישינן:
  

  גמ' 
. לקמן בהאי מתניתין נמי דיקא

   פירקא:
. דאיהו נמי מהני אף באוכף

   לחממה:
. ר לו מסריכןובלבד שלא יקשו

פייטר''ל: סמלון פוטרא''ל {
} דמיחזי כמי חזה)- (רתמת

   שרוצה להטעינו משוי:
. פושל''א רצועה תחת זנבו

} שנותנים שם שלא רתמת זנב{
תרד האוכף והמשוי על צוארה 
כשהיא יורדת לעמק והמסרך 
שלא תרד על זנבה כשהיא עולה 

  על ההרים:
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יּה ּבְ  ר ָנָתןָעא ִמיּנֵ יֵמ  ַרב ַאִסי ּבַ י ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ   : ִחּיָ

ן ִמ  י ֲחמֹור ּבְ ַמהּו ִליּתֵ ּבֵ ַעת ַעל ּגַ ת? ְרּדַ ּבָ ַ   ׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר.    מּוּתָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ף ין ֶזה ְלאּוכָּ   ? ְוִכי ַמה ּבֵ
  

יק.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
י ֲחמוֹ " ּבֵ ַעל ּגַ ף ׁשֶ ָידוֹ  -ר אּוּכָ ה ּבְ    ,לֹא ְיַטְלְטֶלּנָ

ָחֵצר, ְוהּוא, נֹוֵפל ֵמֵאיָליו א מֹוִליָכּה ּוְמִביָאּה ּבֶ   . "ֶאּלָ
א  ּתָ יַח ' –ָאְמַרּתְ לֹא  'ִליּטֹול'ָהׁשְ ֲעָיא 'ְלַהּנִ    ?!ִמיּבָ

  
יָאַמר ֵליּה     :ֵזיָרא ַרּבִ

ְב  יּה ְסִביָרא ֵליּה  ,ֵקיּה ׁשַ ַרּבֵ    .כְּ
יָאַמר ּדְ  יַרב ִחּיָ ר ַאׁשִ   : ַרבָאַמר  א ּבַ

ֵהָמה ּבְ ּתֹוִלין ְטַרְסַקל  ת, ִלּבְ ּבָ ַ   ׁשּ
ַעת    ְוַקל ָוחֹוֶמר ְלַמְרּדַ

ֵר וּ  ֲענּוג ׁשָ ּום ּתַ   י, ַמה ָהָתם ִמׁשּ
ןּדְ ָהָכא  כֵּ ל ׁשֶ ּום ַצַער לֹא כָּ    ?!ִמׁשּ

  
מּוֵאל   ָאַמר:  ׁשְ

ַעת  ר,  - ִמְרּדַ   מּוּתָ
  ָאסּור.  -ְטַרְסָקל 

  
ר יֹוֵסף יַרּבִ ֲאַזל  יא ּבַ ַמֲעָתא  ,ִחּיָ יּה  ,ַרבּדְ ֲאַמָרּה ִלׁשְ מּוֵאלּדִ ַקּמֵ   . ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

א ִאי ָהִכי א ְולֹא ְכלּום.   - ָאַמר ַאּבָ ּתָ ּבְ ׁשַ י ּדְ ִמיּלֵ   ָלא ָיַדע ּבְ
  

י ָסלִ  ייק כִּ    ,ֵזיָרא ַרּבִ
ֵחיּה ְל  כַּ יַאׁשְ ר ֶיֶפת ַרּבִ ְנָיִמין ּבַ ָיֵתיב וְ  ּבִ ֵמיּה ּדְ ְ יּדְ ָקָאַמר ֵליּה ִמׁשּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

י ֲחמֹור ּבְ נֹוְתִנין ַמ  ּבֵ ַעת ַעל ּגַ ת. ְרּדַ ּבָ ַ   ׁשּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ר,    ִייׁשַ

ָבֶבל.  ָמּה ַאְריֹוְך ּבְ ְרּגְ   ְוֵכן ּתִ
  

   ?"ַאְריֹוְך" ַמּנוּ 
  

מּוֵאל.    ׁשְ
  

  !ְוָהא ַרב ַנִמי ֲאַמָרּה 
  

א ְמ  ,ֶאּלָ ֲהוָ ׁשַ יּה: ֵעיּה ּדַ ים ּבֵ   ה ְמַסּיֵ
תּבְ ְוֵאין ּתֹוִלין ְטַרְסָקל  ּבָ ַ    .ׁשּ

ָמּה ַאְריֹוךְ  ְרּגְ ר, ְוֵכן ּתִ ָבֶבל.  ָאַמר ֵליּה: ִייׁשַ   ּבְ
  

  רש"י
. ולא לצאת מהו ליתן מרדעת
חצר ומפני לרה''ר אלא ב

הצינה: ה''ג אמר ליה מותר 
א''ל וכי מה בין זה לאוכף 

   אישתיק:
. כסבור הא איתיביה כו'

דאישתיק משום דלא אשגח 
ביה דסבר אוכף נמי שרי 
ואותיביה מברייתא דאסור 
ליטלה והשתא ליטול אמרת לא 
להניח מיבעי' דדמי כאילו צריך 

   להטעינה משוי:
   . רב:כרביה

ם תולין . סל מלא שעוריטרסקל
לה בצוארה ופיה נתון לתוכו 
ואוכלת ותענוג בעלמא הוא 
שלא תטרח לשוח צוארה 

   לארץ:
 . של צינה:צער

. דצערא היא מרדעת מותר
הלכך אורחה בהכי ולאו משוי 

   הוא:
   . דשרי בטרסקל:לשמעתא דרב

. חברי כמו אברך אבא אבא
למלכא (בראשית מא): שמואל 
קרי אריוך על שם שהיה בקי 

ושופט כמלך השופט על בדינין 
הארץ לשון ריכא מלך (ב''ב דף 

   ד.):
. דכיון דשרי והא רב נמי אמרה

  בטרסקל כ''ש מרדעת:
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ר,  ַעת מּוּתָ י ָעְלָמא ִמיַהת ַמְרּדַ כּוּלֵ   ּדְ
ף ָנא ֵמאּוכָּ   ?ַמאי ׁשְ

  
אֵני ָהָתם ָנִפ ּדְ  ,ׁשָ ר ּדְ יָלאֶאְפׁשָ    .יל ִמּמֵ

  
ּפָ     :ָאַמר אַרב ּפַ

אן  ָמּה,  - כָּ   ְלַחּמְ
ָנּה.  -ְוָכאן    ְלַצּנְ

  
ָמּה    ִאית ָלּה ַצֲעָרא,  - ְלַחּמְ

ָנּה     .ֵלית ָלּה ַצֲעָרא - ְוְלַצּנְ
  

י ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ    :ְוַהְיינּו ּדְ
מּוז ְקִריָרא ָלּה.   ְתקּוַפת ּתַ   ֲחָמָרא ֲאִפיּלּו ּבִ

   
   :ֵמיִתיִבי

ְזנַ " ין ֵעיָניו. לֹא ֵיֵצא ַהּסּוס ּבִ ּבֵ ַזֲהרּוִרית ׁשֶ   ב ׁשּוָעל, ְולֹא ּבְ
ּלֹו,  ִכיס ׁשֶ ב ּבְ   לֹא ֵיֵצא ַהּזָ

יֶהן,  ַדּדֵ ּבְ ִכיס ׁשֶ ים ּבְ   ְולֹא ִעּזִ
ִפיָה,  ּבְ ֲחסֹום ׁשֶ ָרה ּבַ   ְולֹא ּפָ

ים. ְולֹא ְסָייִחים ּבִ  ִפיֶהם ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּבְ ַרְסָקִלין ׁשֶ   טְּ
ַסְנּדָ  ֵהָמה ּבְ ַרְגֶליָה, ְולֹא ּבְ ּבְ   ל ׁשֶ

ֵמיַע ְולֹא ּבְ  הּוא מּוְמֶחה ,ּקָ י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ
ָאָדם, וְ  ְבֵהָמה ִמּבְ   זֹו חֹוֶמר ּבִ

ה,  ּכָ י ַהּמַ ּבֵ ַעל ּגַ ֶאֶגד ׁשֶ   ֲאָבל יֹוֵצא הוא ּבְ
ֶבר,  ֶ י ַהׁשּ ּבֵ ַעל ּגַ ין ׁשֶ יׁשִ ִ   ּוְבַקׂשּ

ּה.  ֶלת ּבָ יְלָיא ַהְמדּוְלּדֶ   ּוְבׁשִ
אָרּה, ּופֹוְקִקין ָל  ַצּוָ   ּה זּוג ּבְ

ָחֵצר יֶלת ִעּמֹו ּבֶ   . "ּוְמַטּיֶ
ים" :ָקָתֵני ִמיַהת ִפיֶהם ִלְרׁשּות ָהַרּבִ ּבְ ְטַרְסָקִלים ׁשֶ   . "ְולֹא ְסָייִחין ּבִ

ים הּוא  ֵמיּדְ ִלְרׁשּות ָהַרּבִ יר ּדָ ּפִ ָחֵצר ׁשַ    ,לֹא, ָהא ּבֶ
דֹוִלים  ּגְ ֲענּוגוּ ַמאי ָלאו ּבִ ּום ּתַ   ! ִמׁשּ

  
   !אלֹ 

ים, וּ  ְקַטּנִ ּום ַצַערּבִ   .ִמׁשּ
  

ְיָקא ַנִמי ָקָתֵני ,ּדַ   :ּדְ
  ַקֵמיַע. ּדְ ּדּוְמָיא    נג,ב

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

   
  
  

  רש"י
. שאסור ליטול מאי שנא מאוכף

   וכ''ש להניחו:
. כדקתני מוליכו דנפיל ממילא

   ומביאו לחצר והוא נופל מאליו:
. מרדעת צריך כאן לחממה

לחממה ומותר משום צער דצינה 
אוכף אינו אלא אבל נטילת 

שיצטנן שנתחממה ע''י משאוי 
שנשאה מבעוד יום ואי לא שקיל 
ליה לא איכפת לן שהרי הוא 

   יצטנן מאליו דאמרי אינשי וכו':
. שתולין לו בין עיניו בזנב שועל

   שלא ישלוט בו עין:
   . לנוי:זהרורית

. שתולין לו באמתו בכיס שלו
לקבל זוב ולבדוק מנין ראיותיו 

   :שאינו תכשיט לו
. לקבל חלב בכיס שבדדיהן

הנוטף אי נמי שלא ישרטו דדיהן 
   על הקוצים שהיו דדיהן גסין:

. שחוסמין אותה בחסום שבפיה
שלא תרעה בשדות אחרים 
וכשמגיעין למקום מרעיתם 

   נוטלין אותה הימנה:
. שעושין לה בסנדל שברגליה

סנדל של מתכת שלא יזיקוה 
   האבנים:

   . כתב לרפואת חולי:קמיע
    שריפא כבר ג' פעמים: .מומחה

. קס''ד וזה חומר בבהמה מבאדם
השתא דאקמיע קאי דאמרינן 
לקמן בפרק במה אשה יוצאה (ד' 
סא.) שהאדם יוצא בקמיע 
מומחה וכל הני דקתני לא תצא 
הנך דלאו שמירת גופה הוא אלא 
משאוי וסנדל משום דדילמא 

   מישתליף ואתי לאתויי:
. ליכא אגד שעל גבי המכה

   לאתויי:למימר אתי 
. בהמה קשישין שעל השבר

שנשבר בה עצם עושין לה דפין 
מכאן ומכאן וקושרים אותן שם 
והן מעמידין העצם שלא ינוד 

   אנה ואנה עד שמתחבר:
. שיצתה ובשליא המדולדלת בה

   מקצתה:
. אבל כשאינו ופוקקין לה זוג

פקוק אפי' בחצר לא תצא מפני 
שהעינבל שבתוכה מקשקש 

ק בצמר או ומוליד קול לכך פוק
במוכין שלא יקשקש העינבל 

   שבתוכה:
אישקיליט''א: . אישקלי''ט {זוג

   } :זוג (פעמון)
בטיי''ל: ענבל . בטדי''ל {עינבל

   } :(לשון הפעמון)
. באותו זוג בחצר אבל ומטיילת

לא תצא בו לרה''ר כדמפרש 
לקמן בפרקין (דף נד:) דמיחזי 

   כמאן דאזיל לחינגא:
קאמר . בסייחים גדולים מאי לאו

דצוארן ארוך ואין להם צער 
לשוח ולאכול מע''ג הקרקע 
ותולה להן טרסקל לתענוג 

   וקשיא לשמואל:
. ארכובותיהן גבוהין קטנים

וצוארן קטן ויש להם צער לשוח 
  ע''ג הקרקע ולאכול:

  . משום חולי:דומיא דקמיע
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ָקֵמיַע "וְ  :ָאַמר ָמר הּוא מּוְמֶחה ,לֹא ּבְ י ׁשֶ    ."ַאף ַעל ּפִ

  
ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ

ֵאינֹו מּוְמֶחה"וְ  ָקֵמיַע ׁשֶ   .,א)(שבת ס "לֹא ּבְ
ֵמי!  - 'מּוְמֶחה'ָהא  יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

  
ֵאינֹו מּוְמֶחה.  ,ָהָכא ַנִמי   ׁשֶ

  
הּוא מּוְמֶחה""ַא ְוָהא  י ׁשֶ   ָקָתֵני!  ף ַעל ּפִ

  
ֵהָמה.  ,מּוְמֶחה ָלָאָדם   ְוֵאינֹו מּוְמֶחה ַלּבְ

  
ֵהָמה? א מּוְמֶחה ָלָאָדם ְוָלא ָהֵוי מּוְמֶחה ַלּבְ    !ְוִכי ִאיכָּ

  
   ,ִאין

ָלא ָאָדם ּדְ  יע ֵליּה,  -ִאית ֵליּה ַמּזָ   ְמַסּיַ
ָלא  ֵלית ָלּה ַמּזָ ֵהָמה ּדְ יַע ָלּה  - ּבְ    .לֹא ְמַסּיֵ

  
ָאָדם"ַמאי  ,ִאי ָהִכי ְבֵהָמה ִמּבְ   ? "ֶזה חֹוֶמר ּבִ

  
ל ָקֵאיַא ַקֵמיַע ָקֵאי ַא ִמי ָסְבַרּתְ     .ַסְנּדָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִסין " ִסין ִלְב ְוֵאין ָאָדם, ְל ָסִכין ּוְמַפְרּכְ   . "ֵהָמהָסִכין ּוְמַפְרּכְ
ּום ַצ  ה ּוִמׁשּ א ַמכָּ ִאיכָּ   ! ַערַמאי ָלאו ּדְ

  
ה ָגַמר ַמכָּ ֲענּוגוּ  ,לֹא, ּדְ ּום ּתַ    .ִמׁשּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ם" ֲאָחָזּה ּדָ ֵהָמה ׁשֶ ן.  - ּבְ ְצַטּנֵ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ִים ּבִ ּמַ   ֵאין ַמֲעִמיִדין אֹוָתּה ּבַ
ֲאָחזֹו ּדָ  ּמַ  - םָאָדם ׁשֶ ןַמֲעִמיִדין אֹותֹו ּבַ ְצַטּנֵ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ! "ִים ּבִ

  
אָאַמר    : עּוּלָ

ּום ְשִחיַקת ַסְמָמִנין ֵזיָרה ִמׁשּ    .ּגְ
  

   ,ִאי ָהִכי
  ָאָדם ַנִמי! 

  
ֵמיֵקר   .ָאָדם ִנְרֶאה כְּ

  
   ,ִאי ָהִכי

ֵמיֵקר ֵהָמה ַנִמי ִנְרֶאה כְּ    !ּבְ
  

  .ֵאין ֵמיֵקר ִלְבֵהָמה
  

ְזִריַנן?ְוִלְבֵהָמ     !ה ִמי ּגָ
   :ְוָהַתְנָיא

ָאה" חּום, קֹוֵרא ָלּה ְוִהיא ּבָ   . "ָהְיָתה עֹוֶמֶדת חּוץ ַלתְּ
יְלָמא ָאֵתי ְלַאּתֹוֵייוְ  ְזִריַנן ּדִ    !לֹא ּגָ
  
  

  רש"י
. גבי אדם לקמן בפ' והא אנן תנן

   במה אשה (דף ס.):
. מאי הא מומחה שפיר דמי

   שנא בהמה מאדם:
   . מלאך שלו ומליץ עליו:מזליה

. דבהמה נמי נפקא אי הכי
   בקמיע המומחה לבהמה:

. אדם נמי לא מאי זה חומר
נפיק אלא בקמיע מומחה 

   אדם:ל
. וזה חומר דקתני אסנדל קאי

   ולא בהמה בסנדל שברגליה:
   . שמן:סכין

   . גלדי מכה:ומפרכסין
. [ואפילו] הכי ומשום צער

לבהמה לא וקשיא בין לרב בין 
   לשמואל דשרי במרדעת:

. שנתרפאה לא דגמר מכה
המכה וסיכה ופירכוס משום 
תענוג ולרב ודאי קשיא וההיא 
מתניתא קמייתא דאוכף נמי 

א ליה דנהי נמי דלצינה קשי
ליכא צער תענוג מיהא הוא 

   אלא רב תנא הוא ופליג:
. אנפודור''א שאחזה דם

אינפונדר''א: שלשול, מחלת {
   } :מעיים

. אלמא אפילו אין מעמידין כו'
   צער נמי אסור:

. גזירה משום שחיקת סממנים
במידי דרפואה גזור רבנן דאי 
שרית שום רפואה אתי למישרי 

והוא איסורא  שחיקת סממנים
   דאורייתא דהוי טוחן:

. אין דרך אין מיקר לבהמה
להקר בהמה הלכך כולי עלמא 
ידעי דלרפואה קמיכוין ואתי 

   למישרי שחיקת סממנים:
. במקום פסידא כי ומי גזרינן
   האי גוונא:

. קס''ד חוץ לתחום חוץ לתחום
 שלו היתה עומדת בהמה:
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  : ָרִביָנאְוָאַמר 
ּלֹו.  חּום ׁשֶ תֹוְך ּתְ ּה מּוְבָלע ּבְ ּלָ חּום ׁשֶ ָהָיה ּתְ גֹון ׁשֶ   כְּ

  
ר    ָאַמר:  ִיְצָחקַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵאי ִהיא,  ּנָ ִחיַקת ַסְמָמִנין ּגּוָפּה ּתַ   ׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

יִנין " ְרׁשִ ָאְכָלה ּכַ ֵהָמה ׁשֶ ה.  -ּבְ ְתַרּפֶ תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ ָחֵצר ּבִ ה ּבֶ   לֹא ְיִריֶצּנָ
יוְ  ה ַרּבִ ּיָ יֹאׁשִ

יר 8   . "ַמתִּ
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
יֲהָלָכה כְּ  ה ַרּבִ ּיָ   .  יֹאׁשִ
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  הגהת מסורת הש"ס ועוד ראשונים. 

  רש"י
שהיה תחום שלה מובלעת 

לתחום . דחוץ בתוך תחום שלו
דקתני חוץ לתחום שלה 
שהבהמה המסורה לרועה 
המיוחד הרי היא כרגלי הרועה 
וזה הקורא לה בעליה ויכול 
לילך כגון שהוא שבת קרוב 
לאותו מקום ואפילו הכי לא 
יביאנה ממש בידיו הואיל והיא 
יצאה חוץ לתחומה אין לה אלא 
ד' אמות ומיהו קורא לה והיא 
באה דלא הוזהר הוא על תחום 

המתו ובלבד שלא יביאנה ב
   ממש בידיו:
. דאיכא דלא גזר תנאי היא

שאר רפואות אטו שחיקת 
   סממנין:

. הרבה ועל ידי שאכלה כרשינין
אכילה מרובה אחזה חולי 
שקורין מינייזונ''א 

} מיניישונ''ש: שלשול{
וצריכה להשתלשל ולהוציא רעי 

    ומריצה:
. גרסינן הכא כדי שתתרפה

רפויים  לשון ריפוי שיהיו מיעיה
   בשילשול ומוציאה רעי:

. גזירה בכל רפואה לא יריצנה
 אטו שחיקת סממנין:
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   :ָאַמר ָמר

יֶהן" ַדּדֵ ּבְ ִכיס ׁשֶ ים ּבְ ּלֹו ְולֹא ִעּזִ ִכיס ׁשֶ ב ּבְ   . "לֹא ֵיֵצא ַהּזָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
יֶהן" ַדּדֵ ּבְ ִכיס ׁשֶ ים ּבְ   ! "יֹוְצאֹות ִעּזִ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָיא,    ָלא ַקׁשְ

ִמיֲהַדק.  -ָהא    ּדְ
ָלא ִמיֲהַדק -ָהא     .ּדְ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

נָ  ְקַלּתְ ֵמָעְלָמא?ּתַ     !ֵאי ׁשַ
ָנֵאי ִהיא,    ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
ים יֹוְצאֹות "   רֹות. ְצרוּ ָהִעּזִ

י    :יֹוֵסי ַרּבִ
ן ֻכּלָ   חּוץ ִמן ָהְרֵחילֹות ַהּכבּונֹות.  ,אֹוֵסר ּבְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ים יֹוְצאֹות  ׁש, ֲאָבל לֹא ֵליָחֵלבְצרוּ ִעּזִ   ."רֹות ְלַיּבֵ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ
יָהא ְוָהא    ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ָיא    :ְוָלא ַקׁשְ
אן  ׁש,  - כָּ   ְלַיּבֵ
אן    ֵליָחֵלב.  - כָּ

  
ְנָיא    :ּתַ

יָאַמר "   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ית ַאְנטֹוְכָיא ים ּבֵ ִעּזִ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ּדֵ  ְרטּו ּדַ ּלא ִיסָּ ֵדי ׁשֶ יִסין ּכְ ין, ְוָעׂשּו ָלֶהן ּכִ סִּ יֶהן ּגַ ּדֵ ָהיּו ּדַ   .  "יֶהןׁשֶ
   

  

  רש"י
. דליכא למיחש דילמא דמיהדק

   נפיל ואתי לאתויי:
. איבדת תנאי שקלת מעלמא

כולם שאין אתה מוצא תנאים 
שנחלקו בכך דתוקי הנך תרתי 

   מתניית' חדא כמר וחדא כמר:
. במתניתין ר''מ שרי תנאי היא
   ר:ר' יוסי אס

. מיהדק שפיר ולענין משוי ליבש
נמי לא הוי משוי דצורך גופה 

   היא דחלבה מכחישה:
. הוי משוי שטוענת את ליחלב

   החלב בכיס:
. גדולין ונגררין על הקוצין גסין

  ומסרטין דדיהן:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ן ִלינַ " יָחּה ּבֵ ּתֹו ְוִהּנִ ָתה ִאׁשְ ּמֵ ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ן,  ,קַמֲעׂשֶ ַכר ֵמִניָקה ִליתֵּ   ְולֹא ָהָיה לֹו ׂשְ
נוֹ  ה ְוֵהִניק ֶאת ּבְ ָ י ִאׁשּ ּדֵ ֵני ּדַ ׁשְ ין ּכִ ּדִ חּו לֹו ּדַ ה לֹו ֵנס ְוִנְפתְּ   . "ְוַנֲעׂשָ

  
  : ףַרב יֹוֵס ָאַמר 

ֶזה!  ה לֹו ֵנס כָּ ֲעׂשָ ּנַ דֹול ָאָדם ֶזה ׁשֶ ה ּגָ ּמָ   ּבֹוא ּוְרֵאה כַּ
  

ֵייָאַמר לֹו    : ַאּבַ
א ַרּבָ ית.  ,ַאּדְ ּנּו לֹו ִסְדֵרי ְבֵראׁשִ ּתַ ׁשְ ּנִ רּוַע ָאָדם ֶזה ׁשֶ ה ּגָ ּמָ   כַּ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל ָאָדם,  ים ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ ה ָקׁשִ ּמָ   ּבֹוא ּוְרֵאה כַּ
ית.  ּנּו ָעָליו ִסְדֵרי ְבֵראׁשִ ּתַ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

א ִמְתְרֵחיׁש ִניּסָ ַדע, ּדְ    .רּו ְמזֹוֵניְולֹא ִאּבְ  ,ּתֵ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶמת יּדֶ ה ּגִ ָ א ִאׁשּ ׂשָ ּנָ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ּה ַעד יֹום מֹוָתּה  יר ּבָ   . "ְולֹא ִהּכִ
  

  : ַרבָאַמר 
ְעָלּה. ּבוֹ  ּה ּבַ יר ּבָ ּלא ִהכִּ ה זֹו ׁשֶ ָ ה ְצנּוָעה ִאׁשּ ּמָ   א ּוְרֵאה כַּ
  

יָאַמר לֹו  יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ָכְך.  ּה ּבְ ְרכָּ   זֹו ּדַ

א ּתֹו.   :ֶאּלָ ִאׁשְ יר ּבְ ּלא ִהכִּ ה ָצנּוַע ָאָדם ֶזה ׁשֶ ּמָ   כַּ
   

  
  

  רש"י
. ולא זכה שנשתנו עליו כו'

   ליפתח לו שערי שכר:
   . דקשין:תדע

. מן השמים דמרחשי ניסא
   אדם:לכמה הצלות לנפשות 

. ואין נס זה ולא איברו מזוני
רגיל שיבראו מזונות לצדיקים 
בביתם שימצאו חיטין גדילין 

   באוצרותיהן:
   . ידה קטועה:גידמת

. לכסות כל אשה זו דרכה בכך
עצמה וכ''ש זו שהיתה צריכה 

  לכך:
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  . "ְזָכִרים יֹוְצִאין ְלבּוִבין"
  

  ? ין""ְלבּוִב ַמאי 
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ִרי.    ּתּוּתְ

  
ַהאי  ַמע ּדְ ְ  "ְלבּוִבין"ַמאי ַמׁשְ ְקרֹוֵבי ִליׁשּ    ?הּואָנא ּדִ

  
ְכִתיב ה" :ּדִ ִני ֲאחִֹתי ַכּלָ ְבּתִ    .(שיר השירים ד, ט) "ִלּבַ

  
א   ָאַמר:  עּוּלָ

ם ֶנֶגד ִלּבָ ִרין ָלֶהם כְּ ּקֹוׁשְ לּו ֲעֵלי ,עֹור ׁשֶ ּלא ִיּפְ ֵדי ׁשֶ   ֶהם ְזֵאִבים. כְּ
  

  ?!ילֹא ָנְפלֵ ְנֵקבֹות ַא  ,יְזָכִרים ָנְפלֵ ַא ְזֵאִבים 
  

ֵריׁש ֶעְדָרא.  ַמְסגּו ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  
ֵריׁש ֶעְדָרא ָנְפלֵ וּ  סֹוף ֶעְדָרא לֹא ָנְפלֵ  ,יְזֵאִבין ּבְ   י? ּבְ
  

ְמִני.  ׁשַ ּום ּדְ א: ִמׁשּ   ֶאּלָ
  
ְמֵני? ִב וּ  א ׁשַ   ְנֵקבֹות ֵליכָּ
  

ין ָהֵני ְלָהֵני? ְותּו, ִמי יָ    ְדִעי ּבֵ
  

ּום ּדְ  א ִמׁשּ וּו.  וּ ָזְקִפי חֹוְטַמְייהּו ּוַמְסגֶאּלָ י ּדָ   כִּ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַחת ַזְכרּוָתן ִרין ָלֶהן ּתַ ּקֹוׁשְ ֵקבֹות.  ,עֹור ׁשֶ ּלא ַיֲעלּו ַעל ַהּנְ ֵדי ׁשֶ   כְּ

  
אי?    ִמּמַ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ִמּדְ

חּוזֹותְוָהְרֵח "   . "ִלים יֹוְצאֹות ׁשְ
  

חּוזֹות"ַמאי     ?"ׁשְ
  

ֶהן ְלַמְעָלה ּלָ אֹוֲחִזין ָהַאְלָיה ׁשֶ ֲעלּו ֲעֵליֶהן ְזָכִרים ,ׁשֶ ּיַ ֵדי ׁשֶ    .כְּ
א  ֵקבֹות, ֵד כְּ  -ֵריׁשָ ּלא ַיֲעלּו ַעל ַהּנְ   י ׁשֶ
ֲעלּו ֲעֵליֶהן ְזָכִרים.  - ְוֵסיָפא  ּיַ ֵדי ׁשֶ   כְּ

  
ַהא ַמע ּדְ חּוזֹות"י ַמאי ַמׁשְ ְ  "ׁשְ גַ ִליׁשּ   לּוֵיי הּוא? ָנא ּדְ

  
ְכִתיב   נד,א ה ִלְקָראתוֹ  :ּדִ ָ ה ִאׁשּ ית זֹוָנה ּוְנֻצַרת ֵלב"^ "ְוִהּנֵ   . (משלי ז, י) ׁשִ

  
  

  רש"י
} צמד. קופל''א {תותרי

שמחברין אותם בקשר שנים 
   שנים שלא יברחו:

ת . קרבתני אצלך מחמלבבתני
נוי מעשיך: דרך זאבים לאחוז 

   בהמה בלבה:
   . בתמיה:אנקבות לא נפלי

   . מהלכין:דמסגי
   . בתמיה:בסוף עדרא לא נפלי

. מביטין כאן וכאן לפיכך כי דוו
מתקנאין בהם כסבורים 

   שרוצים להלחם בהם:
. זנב שלהן קושרים כלפי אליה

  גבן שלא יכסה ערותן:
 . נוטריקון דשחוזות:שית זונה

   . בית הבשת:שית
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בּולֹות"   . "ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ּכְ
  

בּולֹות"ַמאי    ? "ּכְ
  

לּ  ֵדי ׁשֶ ה כְּ ֶהן ְלַמּטָ ּלָ ִלין ַאְלָיה ׁשֶ ַכּבְ ּמְ ָכִרים. ׁשֶ   א ַיֲעלּו ֲעֵליֶהן ַהּזְ
  

ַהאי  ַמע ּדְ בּול'ַמאי ַמׁשְ ְ  'כָּ יֵריִליׁשּ ָלא ָעֵביד ּפֵ    ?ָנא ּדְ
  

ְכִתיב ה "ָמה ֶהָעִרים  :ּדִ ר ָנַתּתָ ִלי ָאִחיָהֵאּלֶ    ?ֲאׁשֶ
ה" בּול ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ְקָרא ָלֶהם ֶאֶרץ ּכָ   . א', ט, יג)-לכים(מ ַוּיִ

  
בּול"ַמאי    ? "ֶאֶרץ ּכָ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֶכֶסף ּוְבָזָהב.  ִלין ּבְ כּוּבָ ּמְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ּה ּבְ ָהיּו ּבָ   ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ְכִתיב ֵעיָניו"רּו לֹא ָיׁשְ "וְ  :ִאי ָהִכי, ַהְיינּו ּדִ   ? 9ּבְ

ֵעיָניו?  רּו ּבְ ֶכֶסף ּוְבָזָהב לֹא ָיׁשְ ִלין ּבְ כּוּבָ ּמְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

   ָאַמר ֵליּה:
א ,ִאין ִקי ָלא ָעְבִדי ֲעִביְדּתָ ֲעִתיֵרי ּוְמַפּנְ יָון ּדַ   .כֵּ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ֶאֶרץ חֹוְמטֹון ָהְיָתה. 
  

אי ָקֵרי ָלּה  בּול"ְוַאּמַ    ?"ּכָ
  

ְבָלא.  ְרָעא ַעד כַּ ּה כַּ א ּבָ ְרּגָ ּתַ ִמׂשְ   ּדְ
  

י:    ְוָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ
לָ  ָלא ּדְ יֵריַאְרָעא ְמַכּבְ    .א ָעַבד ּפֵ

   
  

                                                             
9

ֵעיָניורּו רּו רּו רּו לֹא ָיׁשְ לֹא ָיׁשְ לֹא ָיׁשְ לֹא ָיׁשְ וְ וְ וְ וְ     לראות את הערים אשר נתן לו שלמהמצור ויצא חירם   ֵעיָניוּבְ ֵעיָניוּבְ ֵעיָניוּבְ  ּבְ

  רש"י
  

. לשון כבלי ברזל שכבולין
   קשורה:

. בעשרים ושתים ויקרא להם
עיר שנתן שלמה לחירם משתעי 

   קרא:
   . מעוטפין ומקושרין:מכובלין
   של מלך: . אנגריאעבידתא
   . מלחה ומתבקעת:חומטון

. טובעת בה דמשתרגא בה כרעא
   הרגל:

. פרק התחתון שקורין עד כבלא
  } :קיביל''א: קרסולקויל''ה {
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  ."ְכבּונֹות ] ...יֹוְצאֹות  -ְרֵחלֹות [" 

  
בּונֹות"ַמאי    ? "ּכְ

  
ִנין אֹותֹו ְלֵמיָלת ַכּבְ ּמְ   .ׁשֶ

  
ִדְתַנן:    כְּ

ֵאת"" ֶצֶמר ָלָבן -  (ויקרא יג,ב) "ׂשְ   . (נגעים א,א) "ּכְ
  

   ?"ֶצֶמר ָלָבן"ַמאי 
  

ֵייָאַמר  ר ַאּבַ יָבי ּבַ   : ַרב ּבֵ
ֶצ  ן יֹומוֹ כְּ ִנין אֹותֹו ְלֵמיָלת.   ,ֶמר ָנִקי ּבֶ ַכּבְ ּמְ   ׁשֶ

   
  

  רש"י
. קושרין בגד סביבו שמכבנין

ביום שנולד שצמרו נקי ומשמר 
    צמרו שלא יטנף:

. לעשות מצמרו כלי למילת
   מילת:
. על שעושין כמין קרסי מכבנין

ד כמו תנתן מתכת לחבר הבג
כבינתי לבתי (גיטין דף טו.) 

סיכה ,סיכה, מכבנה נושק''א {
הסוגרת את הבגד בצווארון''. 

  } בלע''ז:אך ראה לקמן נז.)
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ים יֹוְצאֹות ְצרוּ "וְ    . "רֹותָהִעּזִ
  

   :ִאיְתַמר
  ָאַמר:  ַרב

יֲהָלָכה כַּ    .ְיהּוָדה ַרּבִ
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

יֲהָלָכה כַּ    יֹוֵסי.  ַרּבִ
  

י ַנְפ  ַאּפֵ ַמֲעָתא ּבְ ַמְתֵני ְלָהא ׁשְ א ּדְ יּה ְוִאיכָּ    :ׁשֵ
  ָאַמר:  ַרב

ׁש  ר –ְלַיּבֵ    ,מּוּתָ
   .ֵלבֵלָח  –ְולֹא 

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ָאסּור.  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 
  

ַמְתֵני ָלּה ַאָהא א ּדְ    :ְוִאיכָּ
ים יֹוְצ " ׁש אֹות ְצרוּ ִעּזִ   ֲאָבל לֹא ֵלָחֵלב.  ,רֹות ְלַיּבֵ

ּום י ִמׁשּ ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ   : ָאְמרוּ  ְיהּוָדה ּבֶ
ְך ֲהָלָכה ׁש ְוֵאיֶזה ֵלָחֵלב?  ֲאָבל ִמי ֵמִפיס ,ּכָ   ֵאיֶזה ְלַיּבֵ

יִרין ּוִמּתֹוךְ  ֵאין ַמּכִ    .": ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ָאסּורׁשֶ
  

מּוֵאלָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ׁשְ   : ׁשְ
יֲהָלָכה כַּ  ֵתיָרא.  ַרּבִ ן ּבְ   ְיהּוָדה ּבֶ

  
י ֲא  יָאַמר  ָרִביןָתא כִּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

א א ַקּמָ ַתּנָ    .ֲהָלָכה כְּ
  
  
   

  רש"י
. ולא אפלוגתא באנפי נפשה

   דמתני':
. להא דשמואל ואיכא דמתני

   אהא:
. דליבש מותר ולחלב כך הלכה

   אסור:
. מי מטיל גורל פיסאבל מי מ

ומבחין איזו ליבש ואיזו לחלב 
והרואה אותם צרורות ליבש 
אומר דלחלב הוא ואתי למישרי 

   תרווייהו:
  . דמתני' דשרי בתרוייהו:כת''ק
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        נד,אנד,אנד,אנד,א .195
ָנה             ִמׁשְ

ה ֵאיָנה יֹוְצָאה?    ּוַבּמָ
ָמל ּבִ  טּוְלֶטֶלתלֹא ֵיֵצא ּגָ   .ּמְ

   ,לֹא ָעקּוד
   .ְולֹא ָרגּול

ֵהמֹות ל ַהּבְ ָאר ּכָ    .ְוֵכן ׁשְ
ֶזה ְוִיְמׁשֹוְך,  ים ֶזה ּבָ ַמּלִ   לֹא ִיְקׁשֹור ּגְ

   ,ֲאָבל ַמְכִניס ֲחָבִלים ְלתֹוְך ָידֹו ְוִיְמׁשֹוךְ 
ּלא ִיְכרֹוךְ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ

  

ָמָרא             ּגְ

ָנא:    ּתָ
ְזָנבֹו, " ׁשּוָרה לֹו ּבִ טּוְלֶטֶלת ַהּקְ ּמְ ָמל ּבַ   לֹא ֵיֵצא ַהּגָ

ְזָנבֹו וּ  ׁשּוָרה ּבִ טּוְלֶטֶלת ַהּקְ ּמְ    ."חֹוַטְרּתוֹ ְב ֲאָבל יֹוֵצא הּוא ּבִ
  

ר ַרב הּוָנאַרּבָ ָאַמר    : ה ּבַ
יְלָייָתּה.   ׁשִ ׁשּוָרה ָלּה ּבְ ְמטּוְלֶטֶלת ַהּקְ ָמל ּבִ   יֹוֵצא ַהּגָ

   
  
  

  רש"י
   'מתני

רתמת . י''מ פושל''א {מטולטלת
} שתחת זנבו וי''מ מרדעת זנב

והאחרון נראה בעיני דאי רצועה 
שתחת הזנב קשורה ומחוברת 

ואיך תפול וטעמא לסרגא 
דמתני' משום שמא תפול 

   ומייתי לה הוא:
. מפרשינן לא עקוד ולא רגול

בגמ' שעוקדים ידיהם עם 
   רגליהם בכבלים שלא יברחו:

ולא יקשור גמלים זו לזו 
. האחד כדמפרש וימשוך
   בגמרא:

. החבלים ובלבד שלא יכרוך
בכרך אחד ובגמרא מפרש 

   טעמא:
  

  גמ' 
רה . דכיון דקשובזנבו ובחוטרתו

   בשניהם לא נפלה:
} דבשת. חלדרוב''א {חוטרתו

   שיש לכל גמלים על גביהם:
. דכיון דכאיב לא בשלייתה

מנתחא לי' ול''נ מטולטלת כר 
קטן מלא מוכין נותנין לו תחת 
הזנב כדי שלא תשחית הרצועה 
הבשר לפי שהמשוי שעל גבה 
כשהגמל יורד מכביד ויורד כלפי 
צוארה אלא שהרצועה 

   מעכבתו:
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        אאאא    נד,נד,נד,נד, .196
  . "לֹא ָעקּוד ְולֹא ָרגּול"
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ן ַאְבָרָהם, ֲעִקיַדת ָיד ְוֶרֶגל -  "ָעקּוד" ִיְצָחק ּבֶ    .כְּ
ּבֵ  -  "ָרגּול" ּלא ָיכֹוף ָידֹו ַעל ּגַ   י ְזרֹועֹו ְוִיְקׁשֹור. ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיִבי

י ַרְגַלִים. - "ָעקּוד"" תֵּ י ָיַדִים ּוׁשְ תֵּ    ׁשְ

  ! "רשוֹ ְק יִ וְ  עוֹ רוֹ י זְ ּבֵ ל ּגַ ַע  דוֹ ף יָ כוֹ א יָ לֹ ׁשֶ  - "ָרגּול"
  

א, ּדְ הּוא  ּנָ י ַהאי ּתַ   ָאַמר כִּ
ַתְנָיא    :ּדְ

תֵּ  - "ָעקּוד"" י ַרְגַלִיםי ָיַדִים וּ ֲעִקיַדת ָיד ְוֶרֶגל אֹו ׁשְ תֵּ    .ׁשְ

ּלא ָיכֹוף ָידוֹ  - "ָרגּול" י ְזרֹועֹו ְוִיְקׁשֹור ׁשֶ ּבֵ   . "ַעל ּגַ
  

ֵמי י ָלא ּדָ ּתִ    ,ְוַאכַּ
א ְוֵסיָפא ִניָחא ָלָמא ֵריׁשָ ׁשְ ָיא!  ,ּבִ   ְמִציָעָתא ַקׁשְ

  
א הּוא,  אּדְ ֶאּלָ ּנָ י ַהאי ּתַ    ,ָאַמר כִּ

ן ַאְבָרָהם. ִיְצ ֲעִקיַדת ָיד ְוֶרֶגל, ּכְ  - "ָעקּוד""   ָחק ּבֶ

י ְזרֹועֹו ְוִיְקׁשֹור - "ָרגּול" ּבֵ ּלא ָיכֹוף ָידֹו ַעל ּגַ   .  "ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
. אחד מן הידים ואחד רגליד ו

   מן הרגלים כובל ביחד:
. אחד מידיו כופף יד על גב זרועו

כלפי מעלה וקושר כדי שלא יהו 
   לו אלא ג' רגלים לברוח:

. כאחד או שתי שתי ידים
   רגלים כאחד:

. האי תנא לדרב ואכתי לא דמי
   יהודה:

. כדרב יהודה רישא וסיפא ניחא
אבל מציעתא דקתני או שתי 

י רגלים קשיא לדרב ידים או שת
יהודה דלא קרי עקוד אלא יד 
ורגל כיצחק בן אברהם דכתיב 
(בראשית כב) ויעקד כפף ידיו 
ורגליו לאחוריו וקשר יד ורגל 

  יחד ונפשט צוארו לאחוריו:
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        נד,אנד,אנד,אנד,א .197
ים"וְ  ַמּלִ ֶזה ְוִיְמׁשֹוךְ [ לֹא ִיְקׁשֹור ּגְ    .]"ֶזה ּבָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
א.  ָאֵזיל ְלִחיְנּגָ ַמאן ּדְ ֶמיֱחִזי כְּ ּום ּדְ   ִמׁשּ

  
  

  רש"י
. לשוק למוכרם חינגא לחינגא

ע''ש שסובבין את השוק 
מחולות מחולות עגולות של בני 

  אדם:
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        נד,אנד,אנד,אנד,א .198
ֶזה ְוִיְמׁשֹוְך,"[  ים ֶזה ּבָ ַמּלִ    ] לֹא ִיְקׁשֹור ּגְ

   ,ֲחָבִלים ְלתֹוְך ָידֹו ְוִיְמׁשֹוךְ [ֲאָבל ַמְכִניס 
ּלא ִיְכרֹוךְ    ]"ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְלַאִים.  א ְלִעְנַין כִּ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
  

ַמאי?  ְלַאִים ּדְ   כִּ
ְלַאִים  :ִאיֵליָמא   ,ָאָדםּדְ כִּ

   :ָהְתַנןוְ 
ם ַלֲחרֹוׁש ְוִלְמׁשֹוךְ " ר ִעם ּכּוּלָ   ! (כלאים ח,ו) "ָאָדם מּותָּ

ְלַאִים  א כִּ   ֲחָבִליםּדַ ֶאּלָ
   :ְוָהַתְנָיא

ִכיָפה ַאַחת ֵאיָנה "   ! "ִחיּבּורַהּתֹוֵכף תְּ
  

ְלַאִים    ֲחָבִלים, ּדַ ְלעֹוָלם כִּ
ּלא ִיְכרֹוְך ְוִיְקׁשֹור :ְוָהִכי ָקָאַמר   . ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
  

  רש"י
. האי שלא לענין כלאים שנוי

יכרוך דמתני' לא שייך ביה 
איסור שבת אלא משום כלאים 

   אסר ליה כדמפרש ואזיל:
. שיש בהן חבלי כלאים דחבלים

צמר וחבלי פשתן וכי כריך להו 
הוו כלאים וידו מתחממת 
באחיזתן וקסבר דבר שאין 

   מתכוין אסור:
. דכי אי נימא כלאים דאדם

כריך להן סביבות ידו נמצא 
שהן קשור עם הגמלים ופעמים 

מושכין שום דבר ונמצא אדם 
   וגמל מנהיגין יחד:

. עם והתנן אדם מותר עם כולם
כל הבהמות לחרוש ולמשוך 
שלא אסרה תורה אלא שני מיני 
בהמה יחד כעין שור וחמור 

   ומשנה זו במסכת כלאים:
   . בגדי צמר ופשתים:התוכף

. כגון ע''י מחט בתכיפה אחת
   פעם אחת או שקשר קשר אחד:

דכתיב (דברים כב)  .אינו חיבור
צמר ופשתים יחדו לא אסרה 
התורה אלא חבור יפה 

   המתקיים:
  . בשתי תכיפות:כריכה וקשירה
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        בבבב- - - - אאאא    נד,נד,נד,נד, .199
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ַחת ָידֹו ֶטַפח.  ּלא ֵיֵצא ֶחֶבל ִמּתַ   ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ֵבי  ָנא ּדְ מּוֵאלְוָהא ּתָ    :ׁשְ
  ! "ְטָפַחִיים"
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א  ּתָ מּוֵאל ֶטַפח, ּדְ ָהׁשְ   ָאַמר ׁשְ

מּוֵאל   , "ְטָפַחִיים" :ְוָתָנא ְדֵבי ׁשְ
ה מּוֵאל ֲהָלָכה ְלַמֲעׂשֶ ַמִעיַנן.   ׁשְ   ֲאָתא ְלַאׁשְ

  
   :ְוָהַתְנָיא   נד,ב

ְרַקע ֶטַפח" יַה ִמן ַהּקַ ְגּבִ ּיַ   ! "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ יֵני :כִּ ֵביֵני ּבֵ ַחְבָלא ּדְ    .ּבְ
   

  

  רש"י
. ראש החבל לא שלא יצא חבל

יצא מתחת ידו טפח למטה 
דדמי כמי שנושאה בידו ולא 
מתחזיא שהיא מאפסר 

   הגמלים:
. דאמר טפח לאורויי שמואל

הלכה למעשה אתא לאשמעינן 
נינו אמרינן ליה דהבא לימלך לפ

טפח שלא להקל באיסורין 
 ומיהו עד טפחיים ליכא איסור:

והתניא ובלבד שיגביה מן 
. אבל כל כמה הקרקע טפח

   :דבעי ניפוק מתותיה ידיה
. שבין ידו בחבלא דביני ביני

לגמל בההוא קאמר כמה דבעי 
נהוי ובלבד שיגביהנו מן הקרקע 
טפח כדי שתהא נראה הבהמה 
נמשכה בו דאי לא לא מיתחזי 
נטירותא דבהמה אלא כמשאוי 
בעלמא שאין נראה שאוחז 

  ראשה בידו:
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            בבבב    נד,נד,נד,נד, .200
ָנה         ִמׁשְ

ֵאיָנּה ְקׁשּוָרה לֹו, ֵאין ֲחמֹור יֹוֵצא ּבְ  ְזַמן ׁשֶ ַעת ּבִ ְרּדַ   ּמַ
קּוק ּזּוגְולֹא ּבְ  הּוא ּפָ י ׁשֶ    ,ַאף ַעל ּפִ

ַרְגלֹו.  ּבְ ְרצּוָעה ׁשֶ ארֹו, ְולֹא ּבִ ַצּוָ ּבְ ם ׁשֶ סּוּלָ   ְולֹא ּבְ
ַרְגֵליֶהם, וְ  ּבְ ְרצּוָעה ׁשֶ חּוִטין ְולֹא ּבִ ְרְנגֹוִלים יֹוְצִאין ּבְ   ֵאין ַהתַּ

ֲעָגָל  ָכִרים יֹוְצִאין ּבַ ֶהןְוֵאין ַהּזְ ּלָ ַחת ָהַאְלָיה ׁשֶ תַּ   . ה ׁשֶ
  ֵאין ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ֲחנּונֹות, וְ 

ימֹון, ְוֵאין ָהֵעֶגל יֹוֵצא ּבְ    ּגִ
ין ַקְרֶניָה.  ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ ר, ְולֹא ּבִ עֹור ַהקּוּפָ ָרה ּבְ   ְולֹא ּפָ

ל  ָרתֹו ׁשֶ יּפָ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ ין ַקְרֶניָה  ֶאְלָעָזר ּבֶ ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ ְרצֹון ,ָהְיָתה יֹוְצָאה ּבִ ּלא ּבִ   .  ֲחָכִמים ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַדֲאַמַרן    .כְּ
  
  
קּוקּבְ לֹא "וְ  הּוא ּפָ י ׁשֶ   . "ּזּוג ַאף ַעל ּפִ
  

א ָאֵזיל ְלִחיְנּגָ ַמאן ּדְ ֶמיֱחִזי כְּ ּום ּדְ   .ִמׁשּ
  
  
ארוֹ "וְּ  ַצּוָ ּבְ ם ׁשֶ סּוּלָ   . "לֹא ּבְ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
י לֹוָעא.    ּבֵ

  
  ְלַמאי ָעְבִדי ֵליּה? 

  
ה,  ִאית ֵליּה ַמכָּ יּה ּדְ ְלֵהיָכא ּדְ    .לֹא ָהַדר ָחֵייְך ּבֵ

  
  
ַרְגלוֹ "וְ  ּבְ ְרצּוָעה ׁשֶ   . "לֹא ּבִ
  

ָעְבֵד     .ֵליּה ְלִגיְזָרא יּדְ
  
  
חּוִטין"וְ  ְרְנגֹוִלין יֹוְצִאין ּבְ   ."ֵאין ַהתַּ
  

י ֵהיִכי  ָעְבִדי ֵליּה ִסיָמָנא כִּ    .לֹא ִליַחְלפוּ ּדְ ּדְ
  
  
ְרצ"וְ     ."ּוָעהלֹא ּבִ
  

י ֵהיִכי  ָעְבִדי ֵליּה כִּ רּו ָמאֵני. ּדְ ּדְ   לא ִליְתּבְ
  
  
ֲעָגָלה"וְ  ָכִרים יֹוְצִאים ּבָ    ."ֵאין ַהּזְ
  

י ֵהיִכי     .לֹא ִלַחְמָטן ַאְלָייֵתיּה ּדְ כִּ

  רש"י
   'מתני
. אישקליט''א בזוג

   } :אישקיליט''א: זוג (פעמון){
פקוק במוכין . שחללו אע''פ

שאין העינבל שלו מקשקש 
להשמיע קול ובגמ' מפרש 
טעמא: סולם ורצועה וכל הנך 
דמתניתין מפרש בגמרא וכולהו 
משום דחייס עלייהו ואי נפלי 

   אתי לאיתויי:
. כגון קרון קטן שעושין לו עגלה

תחת זנבו שראש זנב אותן 
האילים רחב כמין כר קטן ואין 
בו עצם אלא שומן ועב וכבד 

כשנגרר לארץ נשרט ונשחת ו
ועושים לו עגלה מתגלגלת 
אחריו כשהוא הולך והזנב 

   קשור עליה:
. שרץ הוא שנימיו חדין קופר

כמחט וקורין לו הריצו''ן 
} וקושרין איריצו''ן: קיפוד{

עורו בדדי הפרה שלא יניקוה 
   שרצים:

. ולא ברצועה שבין קרניה
דמשאוי הוא לה כדמפרש 

   בגמרא:
  

  גמ' 
נה קשורה בו . שאיכדאמרן

מע''ש דלא גלי מאתמול שיהא 
   צריכה לכך שיהא לה למלבוש:

   . סתום:פקוק
. לשוק למכור ותולין לו לחינגא

   זוג להנאותו:
   . שקושרין אצל הלחי:בי לועא

. שלא יוכל דלא הדר חייך לה
להחזיר צוארו לצד המכה 
לחככה בשיניו וקושרן בצוארו 

חשובים הן יותר מקשישין ו
שעל גבי השבר ואי נפלו חייס 

   עלייהו ומייתי להו בשגגה:
. אנטורטלייר''י לגיזרא

אינטריטייליי''ר: להתנקש זו {
} בלעז בהמ' בזו (רגל ברגל)

שפסיעותיה קצרים ומכה רגליה 
זה בזה עושין לה כמין טבעת 
של עקלים או רצועות עבות 
וקושרין אותה למעלה מפרסות 

   גל מקום שמנקשין זו בזו:הר
. בתרנגולי דלא ליחלפו

   חבריהם:
. שקושרין דלא ליתברו מאני

שני רגליה יחד ברצועה קצרה 
שלא תוכל להרים רגליה 

   ולהתיז:
. שלא ילקו דלא ליחמטן

בסלעים וטרשים בלניי''ר 
  } בלע''ז:בליציי''ר: לחבוט{
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  . "ֵאין ָהְרֵחִלים יֹוְצאֹות ֲחנּונֹות"וְ 
  

אָיֵתיב  ר עּוּלָ יּה  ַרב ַאָחא ּבַ אּדְ ַקּמֵ    :ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ּגֹוְזִזין אֹוָתּה  ָעה ׁשֶ ָ ֶמןָלּה ֶע טֹוְמִנין  ,ִמׁשּ ׁשֶ ן.  ,ָזק ּבְ ְצַטּנֵ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ ּה כְּ ַדְחּתָ יִחין ָלּה ּפַ   ּוַמּנִ

  
אָאַמר ֵליּה    : ַרב ִחְסּדָ

יָתּה  ן, ֲעׂשִ   .ַמר עּוְקָבא :ִאם כֵּ
  

א ָיֵתיב  מּוֵאלֶאּלָ ר ׁשְ א ּבַ ּפָ אּדְ יּה ַקּמֵ  ַרב ּפַ    :ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ַרב ִחְסּדָ
ּכֹוַרַעת ֵליֵלד ָעה ׁשְ ׁשָ ֶמן,  ,ּבְ ל ׁשֶ ֵני ֲעָזִקין ׁשֶ   טֹוְמִנין ָלּה ׁשְ

ם.   ְתַחּמֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ ּה ְוֶאָחד ַעל ָהֶרֶחם כְּ ַדְחּתָ יִחין ָלּה ֶאָחד ַעל ּפַ   ּוַמּנִ
  

  : ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה 
יָתּה  ן ֲעׂשִ    .אַיְלּתָ  :ִאם כֵּ

  
א ָאַמר    : ַרב הּוָנאֶאּלָ

ם וֵעץ  י ַהּיָ ְכַרכֵּ מֹו,  'ָחנּון'ֶאָחד ֵיׁש ּבִ   ׁשְ
חֹוְטָמּה  יִחין ָלּה ּבְ ְרֵני רֹ  ,ּוְמִביִאין ִקיָסם ּוַמּנִ לּו ּדַ ׁש ְוִיּפְ ְתַעּטֵ ּתִ ֵדי ׁשֶ   אָשּה. כְּ

  
  ְזָכִרים ַנִמי! 

  
ֲהָדֵדי ִחי ְזָכִרים ּבַ ְמַנּגְ יָון ּדִ    .יָלא ָנְפָלןִמּמֵ  ,כֵּ

  
ְמעֹון ְנִזיָרא   ָאַמר:  ׁשִ

ִריְתָמא   .ִקיְסָמא ּדְ
  

ָלָמא  ׁשְ ָקָתֵניּדְ ּבִ   , "ֲחנּונֹות" :ַרב הּוָנא, ַהְיינּו ּדְ
ַנן ַמאי  א ְלַרּבָ   ? "ֲחנּונֹות"ֶאּלָ

  
ְמַרֲחִמיַנן ֲעַלְייהוּ  ָתא ּדִ ָעְבִדיַנן ְלהּו ִמיּלְ    .ּדְ

   
  

  . "ימֹוןּגִ ֵאין ָהֵעֶגל יֹוֵצא ּבְ "
  

ימֹוןּבְ ֵעֶגל "ַמאי    ? "ּגִ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ר ִניָרא.    ּבַ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַהאי  ַמע ּדְ ימֹון"ַמאי ַמׁשְ ְ  "ּגִ ֵמיַכףִליׁשּ    ?ָנא ּדְ
  

ְכִתיב ַאְגמֹון רֹ  :ּדִ   . (ישעיהו נח, ה) אׁשֹו""ֲהָלכף ּכְ
  

  

ר"וְ  עֹור ַהקּוּפָ ָרה ּבְ    ."לֹא ּפָ
  

ָעְב  י ֵהיִכי ּדְ   ָיאֵלי.  לֹא ִלְמִציּוהָּ ּדְ ִדי ָלּה כִּ
  

  

ין ַקְרֶניָה "וְ  ּבֵ ְרצּוָעה ׁשֶ   . "לֹא ּבִ
  

ר ָאסּור.  -ִאי ְלַרב  ּמֵ ין ְלׁשַ ין ְלנֹוי ּבֵ   ּבֵ
ר.  ר מּוּתָ ּמֵ מּוֵאל ְלנֹוי ָאסּור, ְלׁשַ   ִאי ְלׁשְ

  רש"י
לאחר שגוזזין אותה טומנים לה 

   . עד שיגדל צמרה:עזק בשמן
 . צמר גפן או כל דבר רך:עזק

 . מצחה:פדחתה
. ניהגת ברחל עשיתה מר עוקבא

זו חשיבותו של מר עוקבא 
שהיה עשיר ואב בית דין וכי 

   דרך חשיבותה לכך:
   . אשתו של רב נחמן:ילתא
   . תולעים:דרני

. קיסם של קיסמא דריתמא
   רותם שמניחין לה בחוטמה:

. עול קטן שמניחין לעגל בר נירא
היה למוד לכוף ראשו בצוארו שי
   לכשיגדל:

. שלא ינקוה דלא למציוה יאלי
עלוקה שקורין שנשוא''ש 

   } :שנשואי''ש: עלוקות{
. דכל בין לנוי בין לשמר אסור

נטירותא יתירתא אמרי' משאוי 
  הוא:
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        נה, אנה, אנה, אנה, א    ––––נד, ב נד, ב נד, ב נד, ב  .201
ל " ָרתֹו ׁשֶ יּפָ ן ֲעַזְריָ  ַרּבִ   ."הֶאְלָעָזר ּבֶ
  

ָרה ָהְוָיא ֵליּה?    ַוֲחָדא ּפָ
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר  ַרבְוָהא ָאַמר 

ר  ֵ ֵריַסר ַאְלֵפי ֶעְגֵלי ֲהָוה ְמַעׂשּ יּתְ א ַרּבִ ּתָ א ְוׁשַ ּתָ ל ׁשַ ן ֲעַזְרָיה ֵמֶעְדֵריּה כָּ    .ֶאְלָעָזר ּבֶ
  

ָנא:    ּתָ
ּלֹו ָהְיָתה " ֶכ לֹא ׁשֶ ל ׁשְ א ׁשֶ   תֹו ָהְיָתה, ינְ ֶאּלָ

מוֹ  ּה ִנְקֵראת ַעל ׁשְ ּלא ִמיָחה ּבָ    ."ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
   

  
יוְ  ַרב יוְ  ֲחִניָנא ַרּבִ   ַמְתנּו.  ַרב ֲחִביָבאוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ

י ַהאי זּוָגא ֲחלּוֵפי  ל כִּ יּה ֵסֶדר מֹוֵעד כָּ כּוּלֵ יּבְ יל  ַרּבִ ייֹוָחָנן ּוְמַעּיֵ   יֹוָנָתן.  ַרּבִ
ֶא  ל ִמי ׁשֶ י ֵביתֹו. כָּ ס ַעל ַאְנׁשֵ י ֵביתֹו ְולֹא ִמיָחה ִנְתּפָ ר ְלַמחֹות ְלַאְנׁשֵ   ְפׁשָ

י ִעירֹו  ַאְנׁשֵ י ִעירֹו.  - ּבְ ס ַעל ַאְנׁשֵ   ִנְתּפָ
ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו  ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו.  -ּבְ ס ַעל כָּ   ִנְתּפָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ס לּוָתא ִנְתּפְ ֵבי ֵריׁש ּגָ י ָעְלָמאְוָהֵני ּדְ    .ּו ַעל ּכּוּלֵ
  

י ָהא  יָאַמר ּדְ כִּ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ְכִתיב ָריו :ַמאי ּדִ ט ָיבא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוׂשָ ּפָ ִמׁשְ   . (ישעיה ג, יד) 10""ה' ּבְ

ִרים ָחְטאּו    נה,א   ְזֵקִנים ֶמה ָחְטאּו? ^ -ִאם ׂשָ
א ֵאיָמא ִרים.  ,ַעל ְזֵקִנים :ֶאּלָ ָ ׂשּ ּלא ִמיחּו ּבַ   ׁשֶ

  
יּה  ַרב ְיהּוָדה מּוֵאלּדִ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ   . ׁשְ

ּה.  ַגח ּבָ יּה, ְולֹא ֲהָוה ַמׁשְ ָתא ָקא ָצְווָחה ַקּמֵ   ֲאַתאי ַהִהיא ִאיּתְ
ם הּוא ִיְקָרא ְולֹא ֵיָעֶנה"ָאַמר ֵליּה: ָלא ָסַבר ֵליּה ָמר:  ל ּגַ ֲעַקת ּדָ    ?(משלי כא, יג) "אֵטם ָאְזנֹו ִמּזַ

ְך ָאַמר ֵליּה: ׁשִ  ָנא, ֵריׁשָ יְך  - יּנָ ֵריׁשָ א ּדְ ַקִריֵרי, ֵריׁשָ ַחִמיֵמי –ּבְ ין ָמר עּוְקָבאָהא ָיֵתיב , ּבְ ית ּדִ    .ַאב ּבֵ
ְכִתיב ִוד :ּדִ ית ּדָ ט :ּכה ָאַמר ה' ,"ּבֵ ּפָ ינּו ַלּבֶקר ִמׁשְ ק ,ּדִ ד עֹוׁשֵ זּול ִמּיַ ילּו ּגָ    ,ְוִהּצִ

ֵצא ָכֵאׁש ֲחָמִתי ן ּתֵ ֵני רֹ ּוָבֲעָרה וְ  ,ּפֶ ה ִמּפְ     .(ירמיהו כא, יב) ַע ַמַעְלֵליֶכם"ֵאין ְמַכּבֶ
   

  
יָאַמר ֵליּה  ילְ  ֵזיָרא ַרּבִ   : ִסימֹון ַרּבִ

לּוָתא.  ֵבי ֵריׁש ּגָ   לֹוְכִחיְנהּו ָמר ְלָהֵני ּדְ
ִאי.  ֵלי ִמיּנָ   ָאַמר ֵליּה: ָלא ְמַקּבְ

ֵלי לֹוְכִחיְנהוּ  ָלא ְמַקּבְ ב ּדְ   ָמר.  ָאַמר ֵליּה: ַאף ַעל ּגַ
יָאַמר ּדְ  יַאָחא ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ָבר ֶזה,  ּה ְלָרָעה חּוץ ִמּדָ רּוְך הּוא ְוָחַזר ּבָ דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ ה טֹוָבה ִמּפִ   ֵמעֹוָלם לֹא ָיְצָתה ִמּדָ
ְכִתיב תֹוְך ירושִלםֲעבֹ  :"ַוּיאֶמר ה' ֵאָליו :ּדִ תֹוְך ָהִעיר ּבְ    ,ר ּבְ

ו ַעל ִמ  תֹוָכּה ְוִהְתִויָת ּתָ ֲעׂשֹות ּבְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ַהּנַ ֱאָנִקים ַעל ּכָ ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ים ַהּנֶ   . )חזקאל ט, ד(י וגו' 11"ְצחֹות ָהֲאָנׁשִ
רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל:  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

יוֹ  ל ּדְ יו ׁשֶ יִקים ּתָ ל ַצּדִ ֶהם ַמ  ,ֵלְך ּוְרׁשֹום ַעל ִמְצָחן ׁשֶ ְלטּו ּבָ לֹא ִיׁשְ ָלה. ׁשֶ   ְלֲאֵכי ַחּבָ
ל  ִעיםְוַעל ִמְצָחם ׁשֶ ם ְרׁשָ ל ּדָ יו ׁשֶ ָלה.  ,ּתָ ֶהן ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ְלטּו ּבָ ִיׁשְ ֵדי ׁשֶ   כְּ

ּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלּו?  ּתַ ׁשְ ל עֹוָלם! ַמה ּנִ רּוְך הּוא: ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ין ִלְפֵני ַהּקָ ת ַהּדִ   ָאְמָרה ִמּדַ
לּו ַצּדִ  מּוִרים. ָאַמר ָלּה: ַהּלָ ִעים ּגְ לּו ְרׁשָ מּוִרים ְוַהּלָ   יִקים ּגְ

ָיָדם ְלַמחֹות ְולֹא ִמיחּו!  ל עֹוָלם! ָהָיה ּבְ   ָאְמָרה ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ

                                                             
10
ָריו   ט ָיבא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוׂשָ ּפָ ִמׁשְ ָריו ה' ּבְ ט ָיבא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוׂשָ ּפָ ִמׁשְ ָריו ה' ּבְ ט ָיבא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוׂשָ ּפָ ִמׁשְ ָריו ה' ּבְ ט ָיבא ִעם ִזְקֵני ַעּמֹו ְוׂשָ ּפָ ִמׁשְ  תם הכרם גזילת העני בבתיכםואתם בערה' ּבְ
11
ֱאָנִק   ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ים ַהּנֶ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ תֹוְך ירושִלם ְוִהְתִויָת תָּ תֹוְך ָהִעיר ּבְ ֱאָנִק ַוּיאֶמר ה' ֵאָליו ֲעבר ּבְ ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ים ַהּנֶ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ תֹוְך ירושִלם ְוִהְתִויָת תָּ תֹוְך ָהִעיר ּבְ ֱאָנִק ַוּיאֶמר ה' ֵאָליו ֲעבר ּבְ ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ים ַהּנֶ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ תֹוְך ירושִלם ְוִהְתִויָת תָּ תֹוְך ָהִעיר ּבְ ֱאָנִק ַוּיאֶמר ה' ֵאָליו ֲעבר ּבְ ֱאָנִחים ְוַהּנֶ ים ַהּנֶ ו ַעל ִמְצחֹות ָהֲאָנׁשִ תֹוְך ירושִלם ְוִהְתִויָת תָּ תֹוְך ָהִעיר ּבְ תֹוָכּה. ַוּיאֶמר ה' ֵאָליו ֲעבר ּבְ ֲעׂשֹות ּבְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ַהּנַ תֹוָכּה. ים ַעל כָּ ֲעׂשֹות ּבְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ַהּנַ תֹוָכּה. ים ַעל כָּ ֲעׂשֹות ּבְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ַהּנַ תֹוָכּה. ים ַעל כָּ ֲעׂשֹות ּבְ ל ַהּתֹוֵעבֹות ַהּנַ זקן בחור ובתולה וטף ונשים ים ַעל כָּ

  ר עליו התו אל תיגשותהרגו למשחית ועל כל איש אש

  רש"י
(מתנו) בכולי סדר מועד כל כי 

   . ארבעתן יחד:האי זוגא
. יש מחליפין ר' חלופי ר' יוחנן

   יונתן:יוחנן ומעיילי ר' 
   . נענש על עבירות שבידן:נתפש

. בכל ישראל בכל העולם כולו
כגון מלך ונשיא שאפשר לו 
למחות שיראין מפניו ומקיימין 

  דבריו: 
   ן:. סנהדריזקנים

. אני שאני רבך רישך בקרירי
איני נכוה אבל מר עוקבא שהוא 
ראש לי ולך ואב ב''ד יכווה 

   בחמין:
. לא ענש דכתיב בית דוד וגו'

   אלא מי שבידו לשפוט:
. שנא' במקרא זה חוץ מדבר זה

שהוציא דבור לטובה ומפני 
עונש תוכחה חזר בו: והתוית 
תיו על מצחות האנשים 
 הנאנחים והנאנקים על כל
התועבות הנעשות בתוכה. אלו 

   צדיקים:
. שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה

  שאני רוצה לשלוח בעיר:
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ִלים ֵמֶהם.  ֶהם לֹא ְמַקּבְ ִאם ִמיחּו ּבָ לּוי ְוָידּוַע ְלָפַני ׁשֶ   ָאַמר ָלּה: ּגָ
ל עֹוָלם! ִא  לּויָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ לּוי?  ִלְפֵניֶהם ,ם ְלָפֶניָך ּגָ   ִמי ּגָ

ְכִתיב חּור ּוְבתּוָלה :ְוַהְיינּו ּדִ ַהְרגּו ְלַמְשִחיתוְ  ,"ָזֵקן ּבָ ים ּתַ    ,ַטף ְוָנׁשִ
ׁשוּ  ּגַ ו ַאל ּתִ ר ָעָליו ַהּתָ ל ִאיׁש ֲאׁשֶ    .ְוַעל ּכָ

ֵחלּו" י ּתָ ׁשִ ְקּדָ   . (יחזקאל ט, ו) ּוִמּמִ
ֵחּלוּ  :ּוְכִתיב ִית" "ַוּיָ ר ִלְפֵני ַהּבָ ֵקִנים ֲאׁשֶ ים ַהּזְ ֲאָנׁשִ   . (יחזקאל ט, ו) ּבָ

  
ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ

ְקִרי" י" ַאל תִּ ׁשִ י"  "ִמְקּדָ ׁשַ א "ְמקּוּדָ יו. -ֶאּלָ ּה ֵמָאֶלף ְוַעד תָּ ימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּיְ ּקִ ֵני ָאָדם ׁשֶ    ֵאּלּו ּבְ
ד: ה ֲאָנׁשִ  ּוִמּיָ ָ ׁשּ ה ׁשִ ר ָמְפֶנה ָצפֹוָנה"ְוִהּנֵ ַער ָהֶעְליֹון ֲאׁשֶ ֶרְך ׁשַ ִאים ִמּדֶ    ,ים ּבָ

ָידוֹ  צֹו ּבְ ִלי ַמּפָ יםְוִאיׁש ֶא  ,ְוִאיׁש ּכְ ּדִ תֹוָכם ָלֻבׁש ַהּבַ   , ָחד ּבְ
ת" חֹׁשֶ ח ַהּנְ ַעְמדּו ֵאֶצל ִמְזּבַ באּו ַוּיַ ָמְתָניו ַוּיָ   . "(יחזקאל ט, ב) ְוֶקֶסת ַהּסֵפר ּבְ

  
ח" ח ַהּנְ תִמְזּבַ   ! ?ִמי ֲהָוה - "ׁשֶ
  

רּוְך הּוא: ַה ָאַמר ְלהּו  דֹוׁש ּבָ יָרה ְלָפַני. ַהּקָ אֹוְמִרים ׁשִ קֹום ׁשֶ   ְתִחילּו ִמּמָ
  

ים"ּוַמאן ִניְנהּו  ה ֲאָנׁשִ ָ ׁשּ   ? "ׁשִ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ה.  ר, ּוְמַכּלֶ ּבֵ ִחית, ּוְמׁשַ   ֶקֶצף, ַאף, ְוֵחיָמה, ּוַמׁשְ

  
יוא נָ ּוַמאי ׁשְ    ? ""ּתָ

  
  : ַרבָאַמר 
יו" ְחֶיה,  - "ּתָ   ּתִ
יו" מּות - "ּתָ   . ּתָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ַמּה ְזכּות ָאבֹות.    ּתָ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

חֹון ְזכּות ָאבֹות.    ּתָ
  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 

רּוְך הּוא,  - "ָתיו" דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   סֹוף חֹוָתמֹו ׁשֶ
יָאַמר ּדְ  רּוְך הּוא  : חֹוָתמוֹ אֲחִנינָ  ַרּבִ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ   . 'ֱאֶמת'ׁשֶ
  

יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ
יו.   ּה ֵמָאֶלף ְוַעד ּתָ ימּו ֶאת ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ּיְ ּקִ ֵני ָאָדם ׁשֶ   ֵאּלּו ּבְ

   
  

  רש"י
. מעיקרא ועל כל היינו דכתיב

איש אשר עליו התיו אל תגשו 
   ולבסוף וממקדשי תחלו:

. שהודה למקטרג ממקודשי
   מדת הדין וחזר מן הטוב:
. בימי מי הוה מזבח הנחשת

יחזקאל והלא שלמה גנזו ועשה 
ח אבנים של ל''ב אמה מזב

דכתיב (מלכים א ח) כי מזבח 
הנחשת אשר לפני ה' קטן 
מהכיל כאדם האומר לחבירו 

   ננס פלוני ופסול לעבודה:
. מן ממקום שאומרים שירה

הלוים שאומרים שיר בכלי 
   נחשת:

   . לרשעים:תיו תמות
. חותמו של הקב''ה אמת

אמצעית לאותיות וראשון 
 ואחרון על שם אני ראשון ואני

  אחרון ואני הוא: 
אלו בני אדם שקיימו התורה 

התיו סימן להם שקיימו  .כולה
   התורה מראש עד סוף:
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        נה, אנה, אנה, אנה, א .202
ַמּה ְזכּות ָאבֹות"ֵמֵאיָמַתי    ? "ּתָ

  
  : ַרבָאַמר 

ַע ּבֶ  ֵאִרי, ִמימֹות הֹוׁשֵ   ן ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ִדי"ׁשֶ ה ִמּיָ יֶלּנָ ה ֶאת ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביָה ְוִאיׁש לֹא ַיּצִ   . (הושע ב, יב) "ֲאַגּלֶ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ִמיֵמי ֲחָזֵאל, 
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאל ּכֹ ׁשֶ   . ב)(מלכים ב' יג, כ ל ְיֵמי ְיהֹוָאָחז""ַוֲחָזֵאל ֶמֶלְך ֲאָרם ָלַחץ ֶאת ִיׂשְ

ָח  :ּוְכִתיב ִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקב"ַוּיָ ֶפן ֲאֵליֶהם ְלַמַען ּבְ    ,ן ה' אֹוָתם ַוְיַרֲחֵמם ַוּיִ
ה" ָניו ַעד ַעּתָ ִליָכם ֵמַעל ּפָ ִחיָתם ְולֹא ִהׁשְ    .(מלכים ב' יג, כג) ְולֹא ָאָבה ַהׁשְ

  
י ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   ָאַמר:  ְיהֹוׁשֻ

  הּו, ִמיֵמי ֵאִליָּ 
ֱאַמר:  ּנֶ ִביא ַוּיאַמרׁשֶ הּו ַהּנָ ׁש ֵאִלּיָ ּגַ ְנָחה ַוּיִ ֲעלֹות ַהּמִ ָרֵאל :"ַוְיִהי ּבַ    ,ה' ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיׂשְ

ה ַהּיֹום ִיַוַדע ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ יִתי ֵאת ּכָ ָך ּוִבְדָבְרָך ָעׂשִ ָרֵאל ַוֲאִני ַעְבּדֶ ִיׂשְ ה ֱאלִֹהים ּבְ י ַאּתָ   . וגו' (מלכים א, יח, לו) "ּכִ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

הּו,    ִמיֵמי ִחְזִקּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ א ָדִוד ְוַעל ַמְמַלְכּתוֹ ׁשֶ ּסֵ לֹום ֵאין ֵקץ ַעל ּכִ ָרה ּוְלׁשָ ׂשְ ה ַהּמִ    ,"ְלַמְרּבֵ

ט ּוִבְצָדָקה ּפָ ׁשְ ּמִ    ,ְלָהִכין אֹוָתּה ּוְלַסֲעָדּה ּבְ
ה ְוַעד עֹוָלם ִקנְ  ה זאת"ֵמַעּתָ ֲעׂשֶ    .(ישעיהו ט, ו)וגו'  ַאת ה' ְצָבאֹות ּתַ

  

  רש"י
. שאין עוד ואיש לא יצילנה

זכות לאבות שאכלוה: ויפן 
אליהם למען בריתו את אברהם 
וגו' ולא השליכם מעל פניו עד 
עתה. אבל מכאן ואילך השליכם 

   ולא פנה אל ברית אבות:
להי יצחק ה' אלהי אברהם וא

. שאתה זוכר וישראל היום יודע
ברית. אברהם יצחק וישראל 
מדקאמר היום יודע ותו לא 
מכלל דתמה ועל ידי רחמים 

   הוזכרה להם בימי חזאל:
. דכתיב מעתה ועד בימי חזקיהו

עולם קנאת ה' צבאות תעשה 
  זאת ולא זכות אבות:
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        בבבב- - - - נה, אנה, אנה, אנה, א .203
  : ַרב ַאִמיָאַמר 

לֹא ֵחְטאֵאין ִמיָתה    . ּבְ
לֹא ָעֹון.    ְוֵאין ִיּסּוִרין ּבְ

  
לֹא ֵחְטא "   ".ֵאין ִמיָתה ּבְ

ְכִתיב ֶפׁש ַהחֵֹטאת ִהיא ָתמּות :ּדִ    ,"ַהּנֶ
ֲעֹון ָהָאב ְוָאב לֹ  א ּבַ ָ ן לֹא ִיׂשּ ן. ּבֵ ֲעֹון ַהּבֵ א ּבַ ָ   א ִיׂשּ

ְהֶיה" ע ָעָליו ּתִ ַעת ָהָרׁשָ ְהֶיה ְוִרׁשְ יק ָעָליו ּתִ ּדִ   . (יחזקאל יח, כ) ִצְדַקת ַהּצַ
  
לֹא ָעֹון"    ".ֵאין ִיּסּוִרין ּבְ

ְכִתיב ָעם ּוִבְנָגִעים ֲעֹוָנם" :ּדִ ׁשְ ֶבט ּפִ י ְבׁשֵ   .  (תהלים פט, לג) "ּוָפַקְדּתִ
  

   :ֵמיִתיִבי   נה,ב
רּוְך הּוא: " דֹוׁש ּבָ ֵרת ִלְפֵני ַהּקָ ָ   ָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ַנְסתָּ ִמיָתה ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון?  ֵני ַמה ּקָ ל עֹוָלם! ִמּפְ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יִתיו ְוָעַבר ָעֶליָה.  ה ִצּוִ   ָאַמר ָלֶהם: ִמְצָוה ַקּלָ

ל ַהּת  ימּו ּכָ ּיְ ּקִ ה ְוַאֲהרן ׁשֶ ּה, ּוֵמתּו! ָאְמרּו לֹו: ַוֲהלֹא מׁשֶ   ֹוָרה ּכּוּלָ
ע ַלּטֹוב" ָאַמר ָלֶהם: יק ְוָלָרׁשָ ּדִ    !"(קהלת ט, ב) 12"ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ

  
י ַה ָאַמ ּדְ הּוא  אר כִּ ּנָ   .אי ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ֶחְטָאם ֵמתּו,  ה ְוַאֲהרן ּבְ   ַאף מׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ יַיַען לֹא ֶהֱא "ׁשֶ ם ּבִ   . (במדבר כ, יב) 13"ַמְנּתֶ

י  ם ּבִ ֵטר ִמן ָהעֹוָלם -ָהא ֶהֱאַמְנתֶּ יַע ְזַמְנֶכם ִליּפָ   ."ֲעַדִיין לֹא ִהּגִ
  

   :ֵמיִתיִבי
ָע " ל ָנָחׁש ַאְרּבָ ֶעְטיֹו ׁשֶ   ְוֵאּלּו ֵהם:  ,ה ֵמתּו ּבְ

ן ַיֲעקב,  ְנָיִמין ּבֶ   ּבִ
ה,    ְוַעְמָרם ֲאִבי מׁשֶ

ִוד, י ֲאִבי ּדָ    ְוִיׁשַ
ִוד.  ן ּדָ   ְוִכְלָאב ּבֶ
ָמָרא,  הּו ּגְ   ְוכּוּלְ

יּה ְקָרא,  ְמָפֵרׁש ּבֵ ִוד ּדִ י ֲאִבי ּדָ ׁשַ   ְלַבר ִמּיִ
ְכִתיב א ׂשָ  :ּדִ ַחת יֹוָאב "ְוֶאת ֲעָמׁשָ לֹום ּתַ ָבא ַעלם ַאְבׁשָ    ,ַהּצָ

ְרֵאִלי ׂשְ מֹו ִיְתָרא ַהּיִ א ֶבן ִאיׁש ּוׁשְ    ,ַוֲעָמׁשָ
א ֶאל ֲאִביגַ  ר ּבָ ת ָנָחׁש ֲאחֹות ְצרּוָיה ֵאם יֹוָאב"ֲאׁשֶ   . (שמואל ב' יז, כה) ל ּבַ

י ֲהַואי,  ת ִיׁשַ ת ָנָחׁש ֲהַואי? ַוֲהלֹא ּבַ   ְוִכי ּבַ
ְכִתיב   .יז)- (דברי הימים א' ב, יג 14""ְוַאְחיֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל :ּדִ

ל ָנָחׁש  ֶעְטיֹו ׁשֶ ת ּבְ ּמֵ א ׁשֶ   . "ֶאּלָ
י?    ַמּנִ

א ִאיֵליָמא ּתַ  ֵרתכֵ ֲא לְ ַמ ּדְ ּנָ ָ ה ְוַאֲהרן!  - י ַהׁשּ א מׁשֶ   ְוָהא ִאיכָּ
א ָלאו  יֶאּלָ ן ֶאְלָעָזר ִהיא,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

ּה  ַמע ִמיּנָ לֹא ֵחְטא :ּוׁשְ לֹא ָעֹון.  ,ֵיׁש ִמיָתה ּבְ   ְוֵיׁש ִיּסּוִרין ּבְ
א ְת וּ    !ַרב ַאִמיּדְ יּוְבּתָ
  

א יּוְבּתָ    .ּתְ
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ע ַלּטֹוב הכל כאשר לכל   יק ְוָלָרׁשָ ּדִ ע ַלּטֹוב ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ יק ְוָלָרׁשָ ּדִ ע ַלּטֹוב ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ יק ְוָלָרׁשָ ּדִ ע ַלּטֹוב ִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ יק ְוָלָרׁשָ ּדִ  ולטהור ולטמא ולזובח ולאשר איננו זובח כטוב כחוטא הנשבע כאשר שבועה יראִמְקֶרה ֶאָחד ַלּצַ
13

י ויאמר ה' אל משה ואל אהרן   ם ּבִ י ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ ם ּבִ י ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ ם ּבִ י ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ ם ּבִ  הארץ אשר נתתי להםלהקדישני לעיני בני ישראל לכן לא תביאו את הקהל הזה אל ַיַען לֹא ֶהֱאַמְנתֶּ
14

י הוליד את בכורו את אליאב ואבינדב השניח ושמעא השלישי. נתנאל הרביעי רדי החמישי. אוצם השישי דוד השביעי.   ובני ְוַאְחיֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל ְוַאְחיֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל ְוַאְחיֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל ְוַאְחיֵתיֶהם ְצרּוָיה ַוֲאִביָגִיל ְוִאיׁשַ
  אל שלושה. ואביגיל ילדה את עמשא ואבי עמשא יתר הישמעאלי-צרויה אבשי ויואב ועשה

  רש"י
. וחטאו של אדם גורם בלא חטא
   לו מיתה:

ינו יסורים . ובנגעים. היבשבט 
וקאמר שאין באין אלא משום 

   פקידת עון:
. בעצתו של נחש בעטיו של נחש

שהשיא לחוה ולא בחטא אחר 
שלא חטאו. בעטיו כמו עטא 

   ב): וטעם (דניאל
   . בבני ישי משתעי:ואחיותיהם

. דאמר אלא לאו ר''ש בן אלעזר
משה ואהרן בחטאם מתו ומודה 

  בהני:
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יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

א טֹוֶעה,  -ל ָהאֹוֵמר ְראּוֵבן ָחָטא ּכֹ    ֵאינֹו ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ר""ׁשֶ ֵנים ָעׂשָ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקב ׁשְ ַאַחת -  (בראשית לה, כב) 15ַוּיִ קּוִלים כְּ ן ׁשְ ּכּוּלָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׁשְ  :ֶאּלָ יֶלֶגׁש ָאִביו""ַוּיִ ְלָהה ּפִ ב ֶאת ּבִ ל ָאִביו -  ּכַ עֹו ׁשֶ ל ַמּצָ ְלּבֵ ּבִ ד ׁשֶ   .ְמַלּמֵ
ּה.  ַכב ִעּמָ ִאיּלּו ׁשָ תּוב כְּ   ּוַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ

  
ְנָיא    :ּתַ

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ה ֶזה ְל  א ַמֲעׂשֶ יק ֵמאֹותֹו ָעֹון, ְולֹא ּבָ ל אֹותֹו ַצּדִ   ָידֹו, מּוּצָ

ר ָעִתיד ַזְרעֹו ַלֲעמֹוד ַעל ַהר ֵעיָבל ְולֹוַמר ת ָאִביו" ֶאְפׁשָ   , (דברים כז, כ) 16"ָארּור ׁשֵכב ִעם ֵאׁשֶ
   !ְוָיבא ֵחְטא ֶזה ְלָידֹו?
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ יֶלֶגׁש ָאִביו" ֶאּלָ ְלָהה ּפִ ב ֶאת ּבִ ּכַ ׁשְ ַבע.  - "ַוּיִ   ֶעְלּבֹון ִאּמֹו תָּ

י? ָאַמר: ִאם  ֵהא ָצָרה ְלִאּמִ י תְּ ְפַחת ֲאחֹות ִאּמִ י, ׁשִ י ָהְיָתה ָצָרה ְלִאּמִ   ֲאחֹות ִאּמִ
ָעּה  ל ֶאת ַמּצָ   . ָעַמד ּוִבְלּבֵ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים
ל,  ְלּבֵ עֹות ּבִ י ַמּצָ תֵּ   ׁשְ

ִכיָנה ל ׁשְ    ,ַאַחת ׁשֶ
ל ָאִביו,    ְוַאַחת ׁשֶ

ְכִתיב ְלּתָ ְיצוּ  :ְוַהְיינּו ּדִ   , (בראשית מט, ד) 17ֵעי ָעָלה""ָאז ִחּלַ
ְקִרי א ְיצּוַעיי "ְיצּוִעי" ַאל תִּ    ."ֶאּלָ

  
ֵאי ַתּנָ    :כְּ

ר"ַח "ּפַ " ִים ַאל ּתּוּתַ ּמַ   . ז ּכַ
י    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ה ְזתָּ ה ּפַ ה ַחְבתָּ   . ַזְלתָּ
י ַע ְיהוֹ  ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשֻ

ת, ָחָטאָת, ָזִניָת  ה ַעל ּדָ ַסְעתָּ   .  ּפָ
ן ְמִליֵאל ַרּבָ    :אֹוֵמר ּגַ

ה ְלתָּ יּלַ ְתךָ , ַחְלָתה ּפִ   . ָזְרָחה ְתִפּלָ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ   : ַרּבָ

  ֲעַדִיין ְצִריִכין ָאנּו ַלּמֹוָדִעי. 
י   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי ַרּבִ

ה ְעתָּ ה, ִהְרתַּ ּה: ִזְעַזְעתָּ יָבה ְודֹוְרׁשָ ְרָחה  ,ֲהפֹוְך ֶאת ַהתֵּ   . "ךָ ֵחְטא ִמּמְ ּפָ
  

יָאַמר, ְוָאְמִרי ָלּה  ָרָבא א ַרּבִ ר ַאּבָ   : ִיְרְמָיה ּבַ
ָבר,  ל ּדָ ֲחטֹוא ,דֹולָחִליָת ַעְצְמָך חֹוִלי גָּ ָזַכְרּתָ עֹוְנשֹו ׁשֶ ּתָ ִמּלַ יַרׁשְ   .  ּפֵ
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רכון ישראל בארץ ההיא וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל ויהי בש  ֵנים ָעׂשָ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקב ׁשְ רַוּיִ ֵנים ָעׂשָ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקב ׁשְ רַוּיִ ֵנים ָעׂשָ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקב ׁשְ רַוּיִ ֵנים ָעׂשָ ְהיּו ְבֵני ַיֲעקב ׁשְ  ַוּיִ
16
ת ָאִביו   ת ָאִביו ָארּור ׁשֵכב ִעם ֵאׁשֶ ת ָאִביו ָארּור ׁשֵכב ִעם ֵאׁשֶ ת ָאִביו ָארּור ׁשֵכב ִעם ֵאׁשֶ  כי גילה כנף אביו ואמר כל העם אמןָארּור ׁשֵכב ִעם ֵאׁשֶ
17

ְלתָּ ְיצּוֵעי ָעָלהפחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך   ְלתָּ ְיצּוֵעי ָעָלהָאז ִחּלַ ְלתָּ ְיצּוֵעי ָעָלהָאז ִחּלַ ְלתָּ ְיצּוֵעי ָעָלהָאז ִחּלַ  ָאז ִחּלַ

  רש"י
. במעשה כל האומר ראובן חטא

   בלהה:
   . בההוא קרא:דכתיב

. להוציא ויהיו בני יעקב וגו'
   מלבך שלא תחשדנו:

. ויגזור ויבא חטא זה לידו
   הקב''ה שיהיו מן המקללים:

ה יעקב . כך היאחת של שכינה
עושה בארבעה אהלי נשיו 
מעמיד מטה לשכינה ובאותו 
אהל שהוא רואה בו השכינה 

   הוא בא ולן אותו הלילה:
. אותו שם שעלה על יצועי חללת

דהיינו שכינה מדלא כתיב יצועי 
עלית טעם אחר עד שלא נבנה 
אהל מועד היתה שכינה מצויה 

   באהלי צדיקים:
   . נוטריקון הוא:פחז

פזיזא (לקמן . לשון עמא פזתה
דף פח.). פזתה מיהרת בעצמך 

   וחטאת:
   . זלזלת:זלתה

   . להנצל מן החטא:פיללת
   . ויחל משה (שמות לב):חלתה

. יראת לחטוא לר' זעזעת'
אליעזר ור' יהושע חטא ולרבן 
גמליאל ולמודעי בקש לחטוא 

   ולא חטא:
. חולי גדול להתאפק חלית

  לכבוש יצרך:
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        נה, בנה, בנה, בנה, ב .205
ֵני ׁשְ  ֵני ֵעִלי, ּבְ לֹמה, ְויֹאְראּוֵבן, ּבְ ִוד, ּוׁשְ   .ִסיָמן ָיהוּ ׁשִ מּוֵאל, ּדָ

  
יַמר ָא  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

א טֹוֶעה,  ֵני ֵעִלי ָחְטאּו ֵאינֹו ֶאּלָ   ּכל ָהאֹוֵמר ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵני ְבֵני ֵעִלי ָחְפִני ּוִפְנָחס ּכֲהִנים ַלה'"ׁשֶ ם ׁשְ   . (שמואל א' א, ג) "ְוׁשָ

ַרב,    ָסַבר ָלּה כְּ
  : ַרבָאַמר ּדְ 

ְנָחס לֹא    ָחָטא. ּפִ
יׁש ָחְפִני ְלִפְנָחס:    ַמּקִ

ְנָחס לֹא ָחָטא ַאף ָחְפִני לֹא ָחָטא.    ַמה ּפִ
א ים ,ֶאּלָ ים" :ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ׁשִ ֻבן ֶאת ַהּנָ ּכְ ר ִיׁשְ    .(שמואל א' ב, כב) 18"ֲאׁשֶ

יֶהן הּו ֶאת ִקיּנֵ ִ ׁשּ ֲעֵליֶהן ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהן ַה  ,ִמּתֹוְך ׁשֶ ּלא ָהְלכּו ֵאֶצל ּבַ ָכבּום. ׁשֶ ִאיּלּו ׁשְ תּוב כְּ   כָּ
  

   :ּגּוָפא
   :ַרבָאַמר 

ְנָחס לֹא ָחָטא.    ּפִ
ֱאַמר:  ּנֶ ן ֵעִלי ּכֵהן ה'ׁשֶ ְנָחס ּבֶ ן ּפִ ה ֶבן ֲאִחיטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ּבֶ   .(שמואל א' יד, ג) 19""ַוֲאַחּיֶ

תּוב ְמַייֲחסֹו? א ְלָידֹו ְוַהכָּ ר ֵחְטא ּבָ    !ֶאְפׁשָ
ָבר נֶ  יׁש ִמְנָחה ַלה' ְצָבאֹות" :ֱאַמרַוֲהלֹא כְּ ָנּה ֵער ְועֶנה ֵמָאֳהֵלי ַיֲעקב ּוַמּגִ ר ַיֲעׂשֶ ֵרת ה' ָלִאיׁש ֲאׁשֶ   , (מלאכי ב, יב) "ִיּכָ

ָרֵאל הּוא    ֲחָכִמים, ּבַ לֹא ִיְהֶיה לֹו ֵער  -ִאם ִיׂשְ
   .ְלִמיִדיםּתַ ּבַ ְולֹא עֹוֶנה 

ן ַמגִּ  - ְוִאם ּכֵהן הּוא    יש ִמְנָחה, לֹא ִיְהֶיה לֹו ּבֵ
א  ּה ַלאו ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ ְנָחס לֹא ָחָטא.  :ׁשְ   ּפִ

  
ִתיב א ָהא כְּ    :ֶאּלָ

ֻבן" ּכְ ר ִיׁשְ   ! "ֲאׁשֶ
  

ִתיב ֵבן" כְּ כְּ    ."ִיׁשְ
  

י לֹ  :ְוָהְכִתיב ָני ּכִ ֻמָעה"ַאל ּבָ ְ    !(שמואל א' ב, כד) 20"א טֹוָבה ַהׁשּ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִני" ִת  "ּבְ    .יבכְּ

  
   !"ַמֲעִבִרים" :ְוָהְכִתיב

  
ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ

ִתיב "ַמֲעִביָרם"    .כְּ
  

ַעל" :ְוָהְכִתיב ֵני ְבִלּיָ   ! (שמואל א' ב, יב) 21"ּבְ
  

ָהָיה לֹו ְלִפְנָחס ְלַמחֹות ְלָחְפִני ְולֹא ִמיָחה,    ִמּתֹוְך ׁשֶ
ִאילּ  תּוב כְּ   ּו ָחָטא.  ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ
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ים ושמע את כל אשר יעשון בניו לכל ישראל ואת ועלי זקן מאד   ֻבן ֶאת ַהּנָׁשִ כְּ ר ִיׁשְ ים ֲאׁשֶ ֻבן ֶאת ַהּנָׁשִ כְּ ר ִיׁשְ ים ֲאׁשֶ ֻבן ֶאת ַהּנָׁשִ כְּ ר ִיׁשְ ים ֲאׁשֶ ֻבן ֶאת ַהּנָׁשִ כְּ ר ִיׁשְ  הצובאות פתח אוהל מועדֲאׁשֶ
19
ן ֵעִלי ּכֵהן ה'   ְנָחס ּבֶ ן ּפִ ה ֶבן ֲאִחיטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ּבֶ ן ֵעִלי ּכֵהן ה' ַוֲאַחּיֶ ְנָחס ּבֶ ן ּפִ ה ֶבן ֲאִחיטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ּבֶ ן ֵעִלי ּכֵהן ה' ַוֲאַחּיֶ ְנָחס ּבֶ ן ּפִ ה ֶבן ֲאִחיטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ּבֶ ן ֵעִלי ּכֵהן ה' ַוֲאַחּיֶ ְנָחס ּבֶ ן ּפִ ה ֶבן ֲאִחיטּוב ֲאִחי ִאיָכבֹוד ּבֶ  בשילה נושא אפוד והעם לא ידע כי הלך יונתןַוֲאַחּיֶ
20

ֻמָעה   ְ י לֹוא טֹוָבה ַהׁשּ ָני כִּ  אשר אנכי שומע מעבירים עם ה'ַאל ּבָ
21

ַעל לא ידעו את ה'  ֵני ְבִלּיָ  ובני עלי ּבְ

  רש"י
. כל האומר בני עלי חטאו

אינו אלא טועה  באשת איש
 ומיהו בבזיון קדשים חטאו:

. לקמן בשמעתין פנחס דאמר רב
לא חטא ויליף לה מקרא ור' 
יונתן יליף לה לחפני מהאי קרא 

   דמקיש חפני לפנחס:
. שהיו ששהו את קיניהן

מסרבין להקריב שום קרבן 
אלא בקושי כדכתיב (שמואל א 
ב) גם בטרם יקטירון את החלב 

לדות באות וגו' וכשהיו זבות ויו
ממקום אחר לשילה להקריב 
את קיניהן והן היו משהין 
מלהקריבם והנשים לא היו 
יכולין לסמוך עליהם שיקריבו 
והיו שוהות שם ולא היו חוזרות 
אצל בעליהן עד שראו קיניהן 
קרבין והיו טהורות לקדשים 
וליכנס לעזרה לפיכך מעלה 
עליהם כאילו שכבום שהיו 

   ה:מונעים אותן מפריה ורבי
. באשת איש פנחס לא חטא

דאשר ישכבון את הנשים אינו 
   אלא חפני לבדו:

. ואחיה בן אחיטוב וגו' כהן ה'
בשילה נושא אפוד הרי שמיחסו 
לשבח ומזכיר עליו שם פנחס 

   אבי אביו:
אפשר בא חטא לידו והכתוב 

. לשבח ואת בן . בנו מייחסו
מייחסו אחריו והכתיב גבי 

ש עבירה דנואפים יכרת ה' לאי
וגו' והאי קרא בבא על הנכרית 
ועל הזונה מישתעי כדדרשינן 
ליה באלו הן הנשרפין דכתיב 
לעיל מיניה כי חלל יהודה קדש 
ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר 
ודרשינן כי חלל יהודה קדש זו 
זונה וכן הוא אומר לא תהיה 

   קדשה וגו':
. חריף להבין ולהורות בין ער

החכמים כדאמרי' בעירובין (דף 
   נג:) אהרנית ערנית:

. וכאן מייחס ואם כהן הוא כו'
כהן מגיש מנחה אחר פנחס: 
והכתיב אל בני כי לא טובה 
השמועה אשר אנכי שומע 
מעבירים עם ה' אביהם היה 

  מוכיחם:
והא כתיב מעבירים אמר רב 
הונא בריה דרב יהושע מעבירם 

. קשה בעיני שם החכם כתיב
הנזכר כאן כי אומר אני שטעות 

הוא ול''ג לה להא מילתא  גדול
שהרי בספרים מוגהים כתיב 
מעבירים וגם . במסורה הגדולה 
במקום שמנויין שם כל התיבות 
דלא כתיב בהן יו''ד וקורין ולא 
נמנה זה והם מנויין ע''פ 
החשבון וזו אינה קשיא דהאי 
מעבירים לאו לשון עבירה הוא 
אלא לשון ויעבירו קול במחנה 

לא טובה  (שמות לו) וה''ק להו
השמועה אשר אנכי שומע את 
עם ה' מעבירים ומכריזין 
וקובלים עליכם והאי מעבירים 
לשון רבים הוא ואעם ה' קאי 
ולאו אבני עלי שהרי הם היו 
עוברים ולא היו מעבירים את 

 אחרים:
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        נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––    נה, בנה, בנה, בנה, ב .206
יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

מּוֵאל ָחְטאּו ^ּכל ָהאֹוֵמר    נו,א ֵני ׁשְ א טֹוֶעה,  -ּבְ   ֵאינֹו ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ר ַוְיִהי"ׁשֶ ֲאׁשֶ מּוֵאל ָזֵקן ּכַ ְדָרָכו ָבָניו ָהְלכוּ -ְולֹא...  ׁשְ    .ג)- א' ח, א(שמואל  22"ּבִ

ְדָרָכיו"   הּוא שלֹא ָהְלכּו, ִמיֱחָטא ַנִמי לֹא ָחְטאּו.  - "ּבִ
  

ים  א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ַצע"ֶאּלָ ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ    ?"ַוּיִ
ה ֲאִביֶהם,  ַמֲעׂשֵ ּלא ָעׂשּו כְּ   ׁשֶ

ָרֵאלׁשֶ  ָכל ְמקֹומֹות ִיׂשְ ר ּבְ יק ְמַחּזֵ ּדִ מּוֵאל ַהּצַ   ָעֵריֶהם, ְוָדן אֹוָתם ּבְ  ,ָהָיה ׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאלׁשֶ ַפט ֶאת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ְצּפָ ל ְוַהּמִ ְלּגָ ית ֵאל ְוַהּגִ ָנה ְוָסַבב ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ   , (שמואל א' ז, טז) 23""ְוָהַלְך ִמּדֵ

ן ֵניֶהן ּוְלסֹוְפ  ,ְוֵהם לֹא ָעׂשּו כֵּ ָכר ְלַחּזָ ֵדי ְלַהְרּבֹות ׂשָ ָעֵריֶהם כְּ בּו ּבְ א ָיׁשְ   . ֵריֶהןֶאּלָ
  

ֵאי ַתּנָ    :כְּ
ַצע"" ּטּו ַאֲחֵרי ַהּבָ    - ג)(שמואל א' ח,  "ַוּיִ

י    :אֹוֵמר ֵמִאיר ַרּבִ
ִפיֶהם.  ֲאלּו ּבְ   שֶחְלָקם ׁשָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ים ְמַלאי ֲעֵלי ָבתִּ ילֹו ַעל ּבַ   . ִהטִּ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
ה ְיֵתיָרה ׁשֶ  ְזרוֹ קּוּפָ ר ָנְטלּו ּבִ   . ַע ל ַמֲעׂשֵ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
נֹות  ְזרֹוַע ַמתָּ    ."ָנְטלּו ּבִ
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ר ַוְיִהי  ֲאׁשֶ מּוֵאל ָזֵקן כַּ ם ׁשְ ׂשֶ ָניו-ֶאת ַוּיָ ָרֵאל ׁשְֹפִטים ּבָ ם ַוְיִהי.  ְלִיׂשְ נוֹ -ׁשֶ כֹור ּבְ ם יֹוֵאל ַהּבְ ֵנהוּ  ְוׁשֵ ה ִמׁשְ ְבֵאר ׁשְֹפִטים ֲאִבּיָ ַבע ּבִ ְדָרָכו ָבָניו כוּ ָהלְ -ְולֹא . ׁשָ ּטוּ  ּבִ  ַאֲחֵרי ַוּיִ
ַצע ְקחוּ  ַהּבָ ּטוּ  ׁשַֹחד-ַוּיִ ט ַוּיַ ּפָ  ִמׁשְ

23
ָרֵאל את כל המקומות האלה  ַפט ֶאת ִיׂשְ ה ְוׁשָ ְצּפָ ל ְוַהּמִ ְלּגָ ית ֵאל ְוַהּגִ ָנה ְוָסַבב ּבֵ ׁשָ ָנה ּבְ י ׁשָ  ְוָהַלְך ִמּדֵ

  רש"י
. במקח שוחד בני שמואל חטאו

   והטיית דין:
. שמשיהם ששוכרין לחזניהם

אותן לילך ולהזמין את 
   הנקראים לדין:

. לשטרי בירורין ולסופריהם
   ולאגרות שום:

. מלאי הטילו על בעלי בתים
נותנים להן פרגמטיא לעסוק בה 
ולתת להם השכר ומתוך כך היה 

בם להטות דין כשבאין נמשך ל
   לפניהן לדון והיינו חטאם:

. מעשר חלקם שאלו בפיהם
ראשון הראוי להם שלוים היו 
שאלו בפיהם מתוך שהיו גדולי 
הדור ושופטים לא היו מונעים 
מהם ושאר לוים עניים 
מצטערים ולר' מאיר לא חטאו 

   בהטיית משפט:
   . יותר מן הראוי:קופה יתירה

והם  . זרוע לחיים וקיבהמתנות
לא היו כהנים ל''א מתנות לויה 
כגון מעשר וקרא כתיב ונתן 
לכהן ודרשינן ולא שיטול 
מעצמו בשחיטת חולין בפ' 
הזרוע (דף קלג.) וה''ה לכל 

  מתנות כהונה ולויה:
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יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

ִוד ָחָטא  א טֹוֶעה,  -ּכל ָהאֹוֵמר ּדָ   ֵאינֹו ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ יל ַוה' ִעּמֹו"ׁשֶ ּכִ ָרָכיו ַמׂשְ   . ואל א' יח, יד)(שמ "ַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ּדְ

א ְלָידֹו  ר ֵחְטא ּבָ ִכיָנה ִעּמֹו?! וּ ֶאְפׁשָ   ׁשְ
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ַבר ה' ַלֲעׂשֹות ָהַרע :ֶאּלָ ִזיָת ֶאת ּדְ   .(שמואל ב' יב, ט) 24""ַמּדּוַע ּבָ

ה.  ׁש ַלֲעׂשֹות ְולֹא ָעׂשָ יּקֵ ּבִ   ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר 
ְך ְוָדֵר  ִוד ְמַהּפֵ ָאֵתי ִמּדָ י ּדְ ְזכּוֵתיּה ַרּבִ   ִוד. ָד ּדְ יׁש ּבִ

ַבר ה' ַלֲעׂשֹות ָהָרע"" ִזיָת ֶאת ּדְ    – "ַמּדּוַע ּבָ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה  ּתֹוָרה,  'ָרָעה'ְמׁשּוּנָ ּבַ ל ָרעֹות ׁשֶ   זֹו ִמּכָ
ל  ּכָ הוּ ׁשֶ ִתיב ּבְ ּתֹוָרה ּכְ ּבַ ַעׂש" :ָרעֹות ׁשֶ   , "ַוּיַ

ִתיב ׁש ַל  - "ַלֲעׂשֹות" :ְוָכאן ּכְ יּקֵ ּבִ הׁשֶ   .ֲעׂשֹות ְולֹא ָעׂשָ
יָת ַבֶחֶרב" י ִהּכִ ה ַהִחּתִ ְנתָּ  - "ֵאת אּוִרּיָ ְנֶהְדִרין, ְולֹא ּדַ סַּ ָהָיה ְלָך ְלדּונֹו ּבַ    .ׁשֶ
ה" ָ ּתֹו ָלַקַחת ְלָך ְלִאׁשּ ּה  -  "ְוֶאת ִאׁשְ    ."ִליּקּוִחין ֵיׁש ְלָך ּבָ

  
יָאַמר ּדְ  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : ָנָתןיוֹ  ַרּבִ
ּתֹו, ּכֹ  ִריתּות ְלִאׁשְ ט כְּ ִוד, ּכֹוֵתב ּגֵ ית ּדָ   ל ַהּיֹוֵצא ְלִמְלֶחֶמת ּבֵ

נֶּ  ֶרת ֲחִריֵצי "ֱאַמר: ׁשֶ ר ָהָאֶלףֲעׂשֶ ִביא ְלׂשַ ה ּתָ    ,ֶהָחָלב ָהֵאּלֶ
לֹום ְפקד ְלׁשָ ח" ,ְוֶאת ַאֶחיָך ּתִ ָתם ִתּקָ    .(שמואל א' יז, יח) ְוֶאת ֲעֻרּבָ

  
ָתםַמאי    ? ""ֲעֻרּבָ

  
ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ

ינֹו ְלֵביָנּה  ָבִרים ַהְמעֹוָרִבים ּבֵ   .ּדְ
  

ֵני ַעּמֹון""ְואֹ  ֶחֶרב ּבְ    – 25תֹו ָהַרְגּתָ ּבְ
ֵני ַעּמֹון"ַמה  ה ֶנֱעָנׁש ָעָליו.  "ֶחֶרב ּבְ י ִאי ַאּתָ ה ַהִחּתִ ה ֶנֱעָנׁש ָעָליו, ַאף אּוִרּיָ   ִאי ַאּתָ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ַמְלכ    .ּות ֲהָוהמֹוֵרד ּבְ

ֶדה חִֹנים"ָאַמר ֵליּה:  ָ ֵני ַהׂשּ    .(שמואל ב' יא, יא) "ַואדִני יֹוָאב ְוַעְבֵדי ֲאדִני ַעל ּפְ
  

  : ַרבָאַמר 
יּה  יְנּתְ ּבֵ י ְמַעּיַ ִודּבְ כִּ ה.  ,ּדָ אּוִרּיָ ר ִמּדְ יּה ּבַ ַחּתְ ּבֵ כַּ   ָלא ַמׁשְ

ְכִתיב:  י""ּדִ ה ַהִחּתִ ְדַבר אּוִרּיָ   . א' טו, ה) (מלכים 26ַרק ּבִ
  

א יׁשָ ֵיי ְקׁשִ   ָרֵמי:  ַאּבַ
   !ִמי ָאַמר ַרב ָהִכי?

ִוד ְלׁשֹון ָהַרעַרבְוָהָאַמר  ל ּדָ    !: ִקיּבֵ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  

                                                             
24

ַבר ה' ַלֲעׂשֹות ָה   ִזיָת ֶאת ּדְ  ַרע בעיני את אוריה החיתי הכית בחרב ואת אשתו לקחת לך לאשה ואותו הרגת בחרב בני עמון"ַמּדּוַע ּבָ
25

ִזיָת  ַמּדּוַע   ַבר-ֶאת ּבָ ֵעיַני ָהַרע ַלֲעׂשֹות ְיהָוה ּדְ ה ֵאת ּבְ י אּוִרּיָ יָת  ַהִחתִּ ּתוֹ -ְוֶאת ַבֶחֶרב ִהכִּ ךָ  ָלַקְחתָּ  ִאׁשְ ה ּלְ ָ ֶחֶרב ָהַרְגתָּ  ְואֹתוֹ  ְלִאׁשּ ֵני ּבְ ה י.  ַעּמֹון ּבְ  ֶחֶרב ָתסּור- לֹא ְוַעתָּ
יְתךָ  י ֵעֶקב  עֹוָלם-ַעד ִמּבֵ ח ְבִזָתִני כִּ ּקַ ת-ֶאת ַותִּ ה ֵאׁשֶ י אּוִרּיָ ה ְלךָ  ִלְהיֹות ַהִחתִּ ָ    .ְלִאׁשּ

26
י  ה ַהִחתִּ ְדַבר אּוִרּיָ  אשר עשה דוד את הישר בעיני ה' ולא סר מכל אשר ציוהו כל ימי חייו ַרק ּבִ

  רש"י
. בבת שבע קודם דוד חטא

   שקבלה גט:
. לשכב עמה קודם שבקש

שקבלה גט שהיה בעלה שולח 
לה מן המלחמה שאם ימות לא 

ליבום או שמא יהרג  תיזקק
ואין מעיד עליו ותתעגן אשתו 
או שמא יהא שבוי כדאמרינן 
לקמן כל היוצא למלחמת בית 

   דוד כו':
. בכתיבתה משונה רעה זו

   ובלשונה:
. על שמרד שהיה לך לדונו
   במלכות כדלקמן:

. קדושין ליקוחין יש לך בה
תופסין בה שאינה אשת איש 

   כדשמואל כו':
אם ימות . על תנאי שגט כריתות

תהא מגורשת מעכשיו ופעמים 
שהוא טרוד בצאתו ושולחו מן 

   המלחמה:
. במלחמת ואת ערובתם תקח

   שאול כתיב:
. דברים המעורבים ביניהם

היינו קדושין תקח תבטל ע''י 
   גט שתביא להם מן המלחמה:

. כאותן שהורגים בחרב בני עמון
   בני עמון שלא מדעתך:

. לאו אורח ארעא ואדוני יואב
עליו מרות אחרים בפני לקבל 
   המלך:

. מקרא כתיב רק בדבר אוריה
כך בדבר אוריה שגרם לו שיהרג 

   אבל בבת שבע לא חטא:
   . לקמיה מפרש:לשון הרע
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  : ַרבּגּוָפא ָאַמר 

ִוד ְלׁשֹון ָהַרע,  ל ּדָ   ִקיּבֵ
ְכִתיב ֶלךְ  :ּדִ    ?ֵאיפֹוא הּוא :"ַוּיאֶמר לֹו ַהּמֶ

ֶלךְ ַוּיאֶמר ִציָבא ֶאל ַה  לֹא ָדָבר" :ּמֶ יֵאל ּבְ ן ַעּמִ יר ּבֶ ית ַמּכִ ה הּוא ּבֵ   , (שמואל ב' ט, ד) ִהּנֵ
יֵאל ִמּלא ְדָבר" :ְכִתיבוּ  ן ַעּמִ יר ּבֶ ית ַמּכִ ֵחהּו ִמּבֵ ּקָ ֶלְך ַוּיִ ַלח ַהּמֶ ׁשְ   , ה')(שמואל ב' ט,  "ַוּיִ

ָרא הּוא ּקָ ׁשַ ִדי ַחְזֵייּה ּדְ ין ִעילָּ  ,ִמכְּ י ֲהַדר ַאְלׁשִ יּה כִּ ָלּה ִמיּנֵ    ?ֵויּה ַמאי ַטְעָמא ִקיּבְ
ְכִתיב ֶלךְ  :ּדִ ן ֲאדֹ וְ  :"ַוּיאֶמר ַהּמֶ ה ּבֶ ֶלךְ  ?ֶניךָ ַאּיֵ ם :ַוּיאֶמר ִציָבא ֶאל ַהּמֶ לִַ ירּוׁשָ ב ּבִ ה יֹוׁשֵ    .(שמואל ב' טז, ג)וגו'  27"ִהּנֵ

  
יּה? ּדְ ּוְמָנא ָלן  ל ִמיּנֵ   ִקיּבֵ

  
ְכִתיב ֶלְך לְ  :ּדִ ה ְלָך ּכֹיבָ צִ "ַוּיאֶמר ַהּמֶ ר ִלְמִפיבֹ א ִהּנֵ    ,ֶשתל ֲאׁשֶ

ֵעינֶ ִהׁשְ  ,ַוּיאֶמר ִציָבא ֲחֵויִתי ֶאְמָצא ֵחן ּבְ ֶלְך"נִ דוֹ ֲא  ךָ יּתַ   . (שמואל ב' טז, ד) י ַהּמֶ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִוד ְלׁשֹון ָהַרע ל ּדָ    ,לֹא ִקיּבֵ
יּה.  ִרים ֲחָזא ּבֵ יכָּ ָבִרים ַהּנִ   ּדְ

ְכִתיב ֶלךְ "ּוְמפִ  :ּדִ אּול ָיַרד ִלְפֵני ַהּמֶ ן ׁשָ ת ּבֶ    ,יבׁשֶ
ס ָגָדיו לֹא ִכּבֵ ָפמֹו ְוֶאת ּבְ ה ׂשְ ה ַרְגָליו ְולֹא ָעׂשָ 28"ְולֹא ָעׂשָ

  , (שמואל ב' יט, כה) 
ֶלךְ ּוְכִתיב:  ם ִלְקַראת ַהּמֶ לִַ י ָבא ְירּוׁשָ ֶלךְ  ַוּיאֶמר לוֹ  ,"ַוְיִהי ּכִ י ְמפִ  :ַהּמֶ ה לֹא ָהַלְכּתָ ִעּמִ ת. ָלּמָ   יבׁשֶ

ִני י ִרּמָ ֶלְך ַעְבּדִ    ,ַוּיאֶמר ֲאדִני ַהּמֶ
ֶלךְ    נו,ב ב ָעֶליָה ְוֵאֵלְך ֶאת ַהּמֶ ה ִלי ַהֲחמֹור ְוֶאְרּכַ ׁשָ ָך ֶאְחּבְ י ָאַמר ַעְבּדְ ַח  ,ּכִ י ִפּסֵ ָך.^ּכִ    ..ַעְבּדֶ

ֶלךְ  ָך ֶאל ֲאדִני ַהּמֶ ַעְבּדְ ל ּבְ ַמְלַאְך ַואדֹ  ,ַוְיַרּגֵ ֶלְך ּכְ ֵעיֶניךָ ִני ַהּמֶ ה ַהּטֹוב ּבְ    ... ָהֱאלִֹהים ַוֲעׂשֵ
ֶדה.  ָ ְחְלקּו ֶאת ַהׂשּ ה ְוִציָבא ּתַ י ַאּתָ ָבֶריָך ָאַמְרּתִ ר עֹוד ּדְ ַדּבֵ ה ּתְ ֶלְך ָלּמָ   ַוּיאֶמר לֹו ַהּמֶ

ֶלךְ  ת ֶאל ַהּמֶ    :ַוּיאֶמר ְמִפיבׁשֶ
ׁשָ  ֶלְך ּבְ א ֲאדִני ַהּמֶ ר ּבָ ח ַאֲחֵרי ֲאׁשֶ ם ֶאת ַהּכל ִיּקָ יתֹו"ּגַ    .)והלאה כח-(שמואל ב' כו לֹום ֶאל ּבֵ

  
יָאַמר לוֹ  לֹום :: ֲאִני ָאַמְרּתִ ׁשָ בא ּבְ ְך?  ,ָמַתי ּתָ ה ִלי כָּ ה עֹוׂשֶ   ְוַאּתָ

לֹום.  ׁשָ ֱהִביֲאָך ּבְ א ַעל ִמי ׁשֶ ְרעֹומֹות ֶאּלָ   לֹא ָעֶליָך ֵיׁש ִלי ּתַ
  

ְכִתיב ַעל" :ַהְיינּו ּדִ   , דברי הימים א' ח, לד)( "ּוֶבן ְיהֹוָנָתן ְמִריב ּבָ
ַעל"ְוִכי  מֹו!  "ְמִריב ּבָ ת ׁשְ מֹו? ַוֲהלֹא ְמִפיבׁשֶ   ׁשְ

ָעָליו.  ה ְמִריָבה ִעם ּבְ ָעׂשָ א ִמּתֹוְך ׁשֶ   ֶאּלָ
א.  ר ַנּצָ א ּבַ ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ַנּצָ   ָיְצָתה ּבַ

א"  ֲאַמַרן -"ַנּצָ    .ָהא ּדַ
א"  ר ַנּצָ ְכִתיב –"ּבַ אוּ  :ּדִ בא ׁשָ ַחל""ַוּיָ ּנָ ֶרב ּבַ    .(שמואל א' טו, ה) ל ַעד ִעיר ֲעָמֵלק ַוּיָ

  
יָאַמר    : ָמִני ַרּבִ

  .ַעל ִעְסֵקי ַנַחל
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ת:  ִוד ִלְמִפיבׁשֶ ָאַמר ּדָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֶדה"ּבְ ָ ְחְלקּו ֶאת ַהׂשּ ה ְוִציָבא ּתַ    ,"ַאּתָ
ת קֹול ְוָאְמָרה לֹו: ְרַחְבָע  לּוָכה. ָיְצָתה ּבַ   ם ְוָיָרְבָעם ַיְחְלקּו ֶאת ַהּמְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ִוד ְלׁשֹון ָהָרע ל ּדָ    :ִאיְלָמֵלי לֹא ִקיּבֵ
ִוד,  ית ּדָ   לֹא ֶנְחְלָקה ַמְלכּות ּבֵ

ָרֵאל ֲעבֹוָדה ָזָרה,    ְולֹא ָעְבדּו ִיׂשְ
ִלינּו ֵמַאְרֵצנּו.   ְולֹא ּגָ
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ם כי אמר היום ישיבו לי בית יוַ   לִַ ירּוׁשָ ב ּבִ ה יֹוׁשֵ ֶלְך ִהּנֵ ן ֲאדֶניָך ַוּיאֶמר ִציָבא ֶאל ַהּמֶ ה ּבֶ ֶלְך וַאּיֵ  שראל את ממלכות אביּיאֶמר ַהּמֶ
28

ָגָדיו  ָפמֹו ְוֶאת ּבְ ה ׂשְ ה ַרְגָליו ְולֹא ָעׂשָ ֶלְך ְולֹא ָעׂשָ אּול ָיַרד ִלְפֵני ַהּמֶ ן ׁשָ ת ּבֶ ס למן היום לכת המלך עד היום אשר בא בשלום ּוְמִפיבׁשֶ  לֹא ִכּבֵ

  רש"י
. אינו חכם בתורה בלא דבר

והוא מצאו מלא דבר וחכם 
   בתורה:

. מתחילה חזייא דשקרא הוה
   מצאו שקרן בכך:

. ציבא על כי הדר אלשין עליה
דוד בורח מפיבושת כשהיה 

מפני אבשלום מאי טעמא קביל 
   מיניה:

איה בן אדונך ויאמר הנה יושב 
. כי אמר היום ישיבו בירושלים

לי את ממלכת אבי דברים 
הנכרים חזא ביה. במפיבושת 
כשנהרג אבשלום וחזר דוד 
למלכותו ובא לפניו לא עשה 
רגליו ולא עשה שפמו כסבור 
דוד שניכרים דברי ציבא 

וד ולא שנצטער על שחזר ד
קישט עצמו ועוד היה מצפה 
שכשיושיבוהו במלכות יתנאה 
ויסתפר לכך לא קבל דבריו 
ואמר לו אתה וציבא תחלקו 
השדה והוא השיבו קשה אין לי 
לצעוק אלא על מי שהביאך 
הלום הנה שמצטער על שובו 
ואם לא שראה בו דברים 
הניכרים היה חוזר ממה שאמר 
הנה לך כל אשר למפיבושת 

מיהר ואמר לו מתחלה ואע''פ ש
הנה לך כל אשר למפיבושת אין 
זו קבלה כי כל זמן שלא היה 
דוד שב למלכותו יודע היה שאין 
מתנתו מתנה ולא אמר לו אלא 
על תנאי אם יראה אמת 

  בדבריו: 
. ומה על נפש אחת על עסקי נחל

אמרה תורה הבא עגלה ערופה 
בנחל נפשות הללו על אחת כמה 
וכמה אם גדולים חטאו קטנים 

   מה חטאו:
. ולא עבדו ישראל עבודה זרה

שעל ידי שנחלקה המלכות 
העמיד ירבעם העגלים שלא 
יעלו ישראל לירושלים 

   לממשלתו של רחבעם:
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        בבבבנו, נו, נו, נו,  .209
יָאַמר  מ ַרּבִ ר ַנְחָמִניׁשְ יָאַמר  ּוֵאל ּבַ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

א טֹוֶעה,  לֹמה ָחָטא ֵאינֹו ֶאּלָ ל ָהאֹוֵמר ׁשְ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ִויד ָאִביו"ׁשֶ ְלַבב ּדָ ֵלם ִעם ה' ֱאלָֹהיו ּכִ   . (מלכים א' יא, ד) "ְולֹא ָהָיה ְלָבבֹו ׁשָ

ִוד ָאִביו הּוא" ְלַבב ּדָ    ,לֹא ֲהָוהּדְ  - "ּכִ
  לֹא ָחָטא.  - י ֵמיֱחָטא ַנִמ 

  
ים א ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ לֹמה :ֶאּלָ    ,"ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ

יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים"    ?(מלכים א' יא, ד) ָנׁשָ
  

יַהִהיא כְּ    ָנָתן.  ַרּבִ
  
יּדְ    ָרֵמי. ָנָתן  ַרּבִ

ִתיב לֹמה ָנׁשָ  :כְּ   , יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו""ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ
ִויד ָאִביו" :ְוָהְכִתיב ְלַבב ּדָ    ,"ּכִ

לְ " ִוד ָאִביוּכִ   לֹא ֲהָוה, ּדְ הּוא  - "ַבב ּדָ
  לֹא ָחָטא!  - ֵמיֱחָטא ַנִמי 

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

יו ִהּטּו ֶאת ְלָבבֹו  לֹמה ָנׁשָ   ְולֹא ָהַלְך.  - ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים" ,ָלֶלֶכת –"ַוְיִהי ְלֵעת ִזְקַנת ׁשְ
  

ץ מֹוָאב :ְוָהְכִתיב ּקֻ ָמה ִלְכמֹוׁש ׁשִ לֹמה ּבָ   ! (מלכים א' יד, ז) 29""ָאז ִיְבֶנה ׁשְ
  

ָנה.  ׁש ִלְבנֹות ְולֹא ּבָ ּקֵ ּבִ   ׁשֶ
  

ה א ֵמַעּתָ ַח ַלה' :ֶאּלָ ַע ִמְזּבֵ ָנה?!  - (יהושע ח, ל) 30""ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוׁשֻ ׁש ִלְבנֹות ְולֹא ּבָ ּקֵ ּבִ   ׁשֶ
א    .ָבָנהּדְ  ֶאּלָ

ָנה! ּדְ ָהָכא ַנִמי    ּבָ
  

ְדַתְנָיא א כִּ    :ֶאּלָ
י"    אֹוֵמר: יֹוֵסי ַרּבִ

ם  לִַ ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ מֹות ֲאׁשֶ ִח "ְוֶאת ַהּבָ ׁשְ ר ִמיִמין ְלַהר ַהּמַ    ית,ֲאׁשֶ
ּתֹ  ָרֵאל ְלַעׁשְ לֹמה ֶמֶלְך ִיׂשְ ָנה ׁשְ ר ּבָ ץ ִצדֹוִניםֲאׁשֶ ּקֻ   . ג)(מלכים ב' כג, י 31"ֶרת ׁשִ

ר  יֲעָרםֶאְפׁשָ א ָאָסא ְולֹא ּבִ ה ּוִביֲעָרם?  ,ּבָ ּיָ א יאׁשִ ּבָ יֲעָרם, ַעד ׁשֶ ָפט ְולֹא ּבִ   ְיהֹוׁשָ
יֲערּום!  ָפט ּבִ ָרֵאל ָאָסא ִויהֹוׁשָ ֶאֶרץ ִיׂשְ ּבְ ל ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ   ַוֲהלֹא ּכָ

יׁש  א ַמּקִ    :ִראׁשֹוִנים ְלַאֲחרֹוִניםֶאּלָ
ָבח, ָמה ַאֲחרֹוִנים, לֹא ָע  ֶהן ִלׁשְ ָלה ּבָ   ׂשּו ְותָּ

ֶהן ִלְגַנאי ָלה ּבָ   . "ַאף ִראׁשֹוִנים, לֹא ָעׂשּו, ְותָּ
  

ֵעיֵני ה'" :ְוָהְכִתיב לֹמה ָהַרע ּבְ ַעׂש ׁשְ   ! (מלכים א, יא, ו) "ַוּיַ
  

א יו ְולֹא ִמיָחה ,ֶאּלָ ָנׁשָ ָהָיה לֹו ְלַמחֹות ּבְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ִא  תּוב כְּ   יּלּו ָחָטא. ַמֲעֶלה ָעָליו ַהכָּ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ֵתב ּבֹו  ׁש ְלָדָבר ַאֵחר ְוַאל ִיכָּ ּמָ ֵהא ׁשַ ּיְ יק, ׁשֶ ֵעיֵני ה'"נֹוַח לֹו ְלאֹותֹו ַצּדִ ַעׂש ָהַרע ּבְ   . "ַוּיַ
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ץ מֹוָאב בהר אשר על פני ירושלים ולמולך שקוץ בני עמון  ּקֻ ָמה ִלְכמֹוׁש ׁשִ לֹמה ּבָ  ָאז ִיְבֶנה ׁשְ
30

ַח ַלה' אלהי ישראל בהר עיבל  ַע ִמְזּבֵ  ָאז ִיְבֶנה ְיהֹוׁשֻ
31

לִַ   ֵני ְירּוׁשָ ר ַעל ּפְ מֹות ֲאׁשֶ ץ ִצדֹוִנים ולכמוש שקוץ מואב ולְוֶאת ַהּבָ ּקֻ ּתֶרת ׁשִ ָרֵאל ְלַעׁשְ לֹמה ֶמֶלְך ִיׂשְ ָנה ׁשְ ר ּבָ ָחה ֲאׁשֶ ׁשְ ר ִמיִמין ְלַהר ַהּמִ מלכום תועבת בני ם ֲאׁשֶ
 עמון טימא המלך

  רש"י
   בע''ז:. שלמה חטא

. דשני קרא הטו ללכת כדר' נתן
   והוא לא הלך:
   . קשיא היא:הכא נמי דבנה

. מהכא תילף דלא בנה אלא
   כדתניא רבי יוסי אומר כו':

. לשון שמן להר המשחה
דמתרגמינן משחא והוא הר 

   הזיתים:
. מקיש את מקיש ראשונים

בנינו של שלמה לביעורו של 
יאשיהו מה יאשיהו לא עשה 

בו מן השמים  ביעור זה ותלו
לשבח הואיל וביער השאר 
שנעשה משמת יהושפט אף 
שלמה לא עשה בנין זה ותלו בו 

   לגנות מתוך שלא מיחה בנשיו:
. לחטוב עצים ולשאוב שמש

   מים בשכר לע''ז:
. ללמדך ואל יכתב בו דבר זה

שקשה התוכחה במי שבידו 
  לימחות:
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ְרעה, ִהְכנִ  ת ּפַ א שלמה ֶאת ּבַ ׂשָ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   יָסה לֹו ֶאֶלף ִמיֵני ֶזֶמר, ּבְ

לֹוִנית,  ים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ ְך עֹוׂשִ   ְוָאְמָרה לֹו: כָּ
לֹוִנית,  ים ַלֲעבֹוָדה ָזָרה ּפְ   ְוָכְך עֹוׂשִ

ּה.    ְולֹא ִמיָחה ּבָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ְבִריֵא  ְרעה ָיַרד ּגַ ת ּפַ לֹמה ֶאת ּבַ א ׁשְ ׂשָ ּנָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ם ְוָעָלה ּבוֹ ּבְ ּיָ יְרטֹון  ל ְוָנַעץ ָקֶנה ּבַ   ׂשִ

ל רֹוִמי.  דֹול ׁשֶ ַרְך ּגָ   ְוִנְבָנה כְּ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ   :ּבְ
ֵבי" ֵני ֶעְגֵלי ָזָהב, ֶאָחד ּבְ ִהְכִניס ָיָרְבָעם ׁשְ ָדן, אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ   ת ֵאל ְוֶאָחד ּבְ

ל ִנְבָנה ְצ  אה ׁשֶ   .  "ָיָוןִריף ֶאָחד, ְוֶזהּו ִאיַטִלּיָ
   

  
יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

א טֹוֶעה,  הּו ָחָטא ֵאינֹו ֶאּלָ ּיָ ל ָהאֹוֵמר יאׁשִ   כָּ
ֱאַמר:  ּנֶ ִוד ָאִביוׁשֶ ֶרְך ּדָ ָכל ּדֶ ֶלְך ּבְ ֵעיֵני ה' ַוּיֵ ר ּבְ ׁשָ ַעׂש ַהּיָ   . (מלכים ב' כב, ב) 32""ַוּיַ

א ָמה ֲאִני ְמ  יםֶאּלָ ב :ַקּיֵ ר ׁשָ    ?(מלכים ב' כג, כה)וגו'  33""ְוָכמהּו לֹא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ֲאׁשֶ
ן  ּדָ ין ׁשֶ ל ּדִ כָּ ֵרה ֶהֱחִזיָרן ָלֶהןִמ ׁשֶ מֶנה ֶעׂשְ מֶנה, ַעד ׁשְ ן ׁשְ   . ּבֶ
א ּתאַמר ּמָ ְלמּוד לֹוַמר :ׁשֶ ה ְוָנַתן ָלֶזה ּתַ ָכל ְמאֹ " :ָנַטל ִמּזֶ ַתן ָלֶה  - דֹו"ּבְ ּנָ ּלֹו. ׁשֶ ֶ   ם ִמׁשּ

  
  ַרב, ּדְ ּוְפִליָגא 

  : ַרבָאַמר ּדְ 
דֹוֵרנּו.  דֹורֹו ְוֶאָחד ּבְ הּו ּבְ ּיָ ַבֲעֵלי ְתׁשּוָבה יֹוֵתר ִמּיאׁשִ דֹול ּבְ   ֵאין ְלָך ּגָ

  
   ?ּוַמּנוּ 

  
א ֲאבּוּה  יּדְ ַאּבָ א ַרּבִ ר ַאּבָ א ֲאבּוּה ּדְ  ַאָחא ֲאחּוהַּ  ָלּה  ְוָאְמִרי ִיְרְמָיה ּבַ אַר ּדְ ַאּבָ ר ַאּבָ   . ב ִיְרְמָיה ּבַ

יָאַמר ָמר: ּדְ  א ְוֲאָחא ַאֵחי ָהווּ  ַרּבִ   .ַאּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
דֹוֵרנּו.    ְועֹוד ֶאָחד ּבְ

  
   ?ּוַמּנוּ 

  
לּוָתא.  ר ְנֶחְמָיה ֵריׁש ּגָ   עּוְקָבן ּבַ

צּוִציָתא".    ְוַהְיינּו "ָנָתן ּדְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ִפיְר  ֵליּה.  ֲהָוה ָיֵתיְבָנא ּבְ ט ְיֵדיּה ְוִקּבְ ׁשַ ָקא ּפָ ֶחיְלָמא ּדְ   ָקא, ַוֲהָוה ָקא ְמַנְמֵנם, ַוֲחַזאי ּבְ

  
  
  

  במה בהמה יוצאהבמה בהמה יוצאהבמה בהמה יוצאהבמה בהמה יוצאהעלך עלך עלך עלך הדרן הדרן הדרן הדרן 
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ִוד ָאִביו ולא סר ימין ושמאל  ֶרְך ּדָ ָכל ּדֶ ֶלְך ּבְ ֵעיֵני ה' ַוּיֵ ר ּבְ ׁשָ ַעׂש ַהּיָ  ַוּיַ
33

ב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו ככל תורת משה ואחריו לא קם כמוהוְוָכמה  ר ׁשָ  ּו לֹא ָהָיה ְלָפָניו ֶמֶלְך ֲאׁשֶ

  רש"י
   . כלי שיר:מיני זמר
. ושרטון מדבק בו עד נעץ קנה

ף והולך וגדל שרטון חול שנוס
   ורפש וטיט שהים גורש:

. שהוא מיצר כרך גדול של רומי
לישראל והוא (איטליא) של יון 

   במסכת מגילה (דף ו:):
ביום שהעמיד ירבעם את 

. באותו העגלים נבנה צריף אחד
שרטון שגדל שם בימי שלמה 
צריף כוך קטן מציידין שעושין 
מן קנים ומן ערבה ומאז נתוספו 

   על בתים:בתים 
. שם העיר והיא איטליאה

ממדינת יון וכשנטלה רומי 
מלכות יוונים לכדוהו ונהפך 

   להם:
. דכתיב שב אל ה' יאשיהו חטא

   משמע דחטא מעיקרא:
. שישב על כסא מלכותו מבן ח'

   דכתיב בן ח' שנה וגו':
. שמצא חלקיה את עד בן י''ח

הספר ועיין ודקדק בתורה 
ובדיניה בכתב ובעל פה והבין 

   שמא טעה בדינא:
. ממי שנתן לו תחילה: נטל מזה

ה''ג ואמרי לה אחא אחוה 
דאבא אבוה דרב ירמיה בר 

   אבא:
. על שם ניצוצין נתן דצוציתא

דנורא שהמלאך פשט את ידו 
וקיבל תשובתו לישנא אחרינא 
על שאחזו המלאך בציצית 

 ראשו:
  
  


