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:â óéòñ íù
âîñ âë äëìä íù 'ééî Á Ï
:ä óéòñ íù ò"ùåè íù
:èé 'ìä íù 'ééî Ë ‡Ï
âîñ âë 'ìä íù 'ééî È ·Ï
:å óéòñ íù ò"ùåè íù

³
˙ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

.˙·˘„ È¯ÂÒÈ‡ ÏÎ ÂÓÎ .א
È¯ÂËÙ ÏÎ„ . ב.ù"àøä 'ñåú
,‡Â‰ ¯ÂÒ‡ Ï·‡ ¯ÂËÙ ˙·˘„
.ï"áîø .‡È˙ ˙·˘ È·‚Â
È˜ÂÙ‡Ï„ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈÏÂ .ג
.à"áèéø .¯Ó‡˜ ‰„Â‰È '¯„Ó
Ï˙ÂÎ· È¯ÈÈÓ„ ‡¯·˙ÒÓÂ .ד
Ì˙ÒÎ ‰·Â‚ ˙ÂÓ‡ '„ Ô·
ÏÚÂ Ï·‡ . ה.à"áèéø .Ï˙ÂÎ
È·ˆ ‡ˆÓÂ Â¯ÓÂ˘Ï Â˙È·
˘˘Á Ô‡Î ˙ÈÏ ÂÎÂ˙· ¯ÂÓ˘
ÔÈÂÎ˙Ó ‰‡¯ ÂÈ‡˘ ,¯ÂÒÈ‡
ÔÈÂÎ˙ÓÎ ‡Ï‡ ÏÏÎ „ÂˆÏ
'ñåú .Â˙È· ÈÏÎ ¯ÂÓ˘Ï
.ù"àøä

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒ ·¯

ÏÎ ‡Ï ¯ÓÂ‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯
ÏÎ ÏÏÎ‰ ‰Ê ,ÔÈÂ˘ ÔÈ¯·È·‰
ÂÈ‡˘Â ¯ÂËÙ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ
˙ÎÒÓ· .·ÈÈÁ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ
[ ]דף כדÔÈ„ˆ ÔÈ‡ ˜¯Ù· ·ÂË ÌÂÈ
,‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÈÓ„ ÈÎÈ‰ ÈÒ¯‚
‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡
‡·‰ È¯Ó‡„ ÔÂ‚Î Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡
ÏÚ ‰ÏÚÈ ‡ÏÂ .Â„ÂˆÂ ‰„ÂˆÓ
Ô·¯ Ì˘ Â¯Ó‡˘ ‰Ó˘ Í˙Ú„
‡Ï ¯ÓÂ‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘
ÏÎ ÏÏÎ‰ ‰Ê ÔÈÂ˘ ÔÈ¯·È·‰ ÏÎ
ÂÈ‡˘Â ¯ÂÒ‡ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ‰
‰Ó ‰ÁÂ„ ,¯˙ÂÓ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ
È˘‰ ‡Ï‡ .Ô‡Î Â¯Ó‡˘
‡Â‰Â Ì‰ „Á‡ ¯˜ÈÚÓ ÌÈ¯·„
‡Â‰Â ¯·È·· „ÓÂÚ˘ ‰Ó ÈÎ
ÔÓ ¯ÂËÙ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÔÈÈ„Ú
ÈÎ ‚‚Â˘ ‡Â‰˘Î ˙‡ËÁ‰
Ì‡Â ,‰¯Ó‚ ‡Ï ‰„Èˆ‰ ˙Î‡ÏÓ
Â· ‰ÓÏ˘ ÍÂ˙· Â„ÓÂÚ·
·ÈÈÁ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÂÈ‡Â ‰„Èˆ‰
‰Î‡ÏÓ ‰˘Ú˘ ÈÙÏ ˙‡ËÁ
¯˜ÈÚ‰ ‰Ê ÏÚÂ .‰¯ÂÓ‚
‡Â‰˘ ‰Ó ÏÎ ‡ˆÓ Â˘¯ÈÙ˘
¯ÂÒ‡ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ‡Â‰Â „ÓÂÚ
‡Ï ÈÎ ·ÂË ÌÂÈ· ÂÓÓ Á˜ÈÏ
‡Â‰ ÍÎÏÂ ,‰„Èˆ‰ Â· ‰¯Ó‚
‰˘Ú ‡Ï˘ ÈÙÏ ¯ÂËÙ ˙·˘·
‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ È¯‰˘ ‰Î‡ÏÓ
ÌÂÈ· ÂÓÓ Á˜ÂÏ˘ ÈÓÂ .ÔÈÈ„Ú
·Â˙Î˘ ‰Ó ÏÚ ¯·ÂÚ ·ÂË
‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎ []במדבר כח
¯˘Ù‡ È‡˘ ÈÙÓ ,Â˘Ú˙ ‡Ï
¯·È·‰ ÍÂ˙· ˘È˘ ‰Ó Á˜ÈÏ
Â¯Ó‡ ÔÎÏÂ ‰„Èˆ ˙ÈÈ˘Ú· ‡Ï‡
¯·È· Â˙Â‡ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÂÒ‡
Û„¯˘ ÈÓ ,‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÂÈ‡
ÂÎÂ˙Ï ÂÚÈ‚‰˘ „Ú „Èˆ È¯Á‡
.‰Î‡ÏÓ ‰˘Ú ÈÎ ·ÈÈÁ ˙·˘·
ÌÂÈ· ÂÎÂ˙· „ÓÂÚ ‡Â‰˘ ‰ÓÂ
‰„Èˆ‰ Â· ‰¯Ó‚ ¯·Î ·ÂË
ÈÙÏ ÂÓÓ ÏÂÎ‡ÏÂ ÏÂËÈÏ ¯˙ÂÓÂ
„ÂˆÈ ¯·Î Á˜ÂÏ ‡Â‰˘ ‰Ó˘
‰˘Ú ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ Â· ‰¯Ó‚Â
,‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ·ÂË ÌÂÈ·
ÂÈ‡˘Â Ë"È· Â¯Ó‡ ÍÎÈÙÏÂ
Â¯Ó‡Â .¯˙ÂÓ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ
‰ÈÈÏÚ ÈÂÈ „ˆ‰ ˙·˘ ‡˙ÙÒÂ˙·
ÂÈ˜˘ ÌÈ¯ÂÙÈˆÂ Í·Â˘ ÈÂÈÂ
ÏÎÂ ‰¯È·· Â‡ ÔÈÁÙË·
ÈÙÏ ,·ÈÈÁ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ˘
ÔÈÊÂÂ‡‰ .‰Î‡ÏÓ ‰˘Ú˘
ÏÎÂ ˙ÂÈÒ„¯‰ ÈÂÈÂ ÔÈÏÂ‚¯˙‰Â
( נ,¯ÂËÙ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÔÈ‡˘ ¯·„
Â· ‰¯Ó‚˘ ‰ÓÓ Á˜Ï˘ ÈÙÓ
˙·˘‰ ÌÂÈ· ‰˘Ú ‡ÏÂ ‰„Èˆ‰
ÂÓÎ ¯ÂËÙ ‡Â‰ ÍÎÈÙÏÂ ‰Î‡ÏÓ
ד
ÈÎ ÂÈ˘ÎÚ ÍÏ ¯‡·˙ .Â˘¯ÈÙ˘
¯·„ ÈÎÂ ,ÔÈÂ˘ ÌÈ¯·„ È˘‰
ÈÙÓ ˙·˘· ÂÈÏÚ ·ÈÈÁ˘
˙Á˜Ï ¯˙ÂÓ Â˙Î‡ÏÓ ‰¯Ó‚˘
¯ÂËÙ˘ ¯·„·Â ,·ÂË ÌÂÈ· ÂÓÓ
‰¯Ó‚ ‡Ï˘ ÈÙÓ ˙·˘· ÂÈÏÚ
ÂÓÓ ÏÂËÈÏ ¯ÂÒ‡ Â˙Î‡ÏÓ
¯·È·Ï ˙·˘· „ˆ ÈÎ ‰Ê ¯˜ÈÚÂ ,‰˘ÓÏ ‰Â˘ ‡˙ÙÒÂ˙‰ „ÂÚ ÔÎ ÂÓÎÂ .·ÂË ÌÂÈ· ‰„Â·Ú ‰˘Ú È¯‰Â ‰ÈÈ˘Ú ¯ÒÂÁÓ È¯‰˘ ·ÂË ÌÂÈ·
ÔÈ¯ÂÓ‡ Ô‰ ‰˘Ó‰ È¯·„Â .·ÈÈÁ ÂÓÓ „ˆ‰Â ¯ÂËÙ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ‰ ¯·È·Ï ˙·˘· „ˆ‰Â .¯ÂËÙ ÂÓÓ „ˆ‰Â ·ÈÈÁ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÂÈ‡˘
‚¯Â‡‰ ˜¯Ù ˜ÈÏÒ .ÍÏ È˙¯‡È·˘ ‰Ê ¯·„ ¯ÂÓ˘Â ,ÔÈ„· ‰˜ÂÏÁ Ô‰ÈÈ· ÔÈ‡Â ÂÓÓ „ˆ‰· Ô‰ ‡˙ÙÒÂ˙‰ È¯·„Â ,¯·È·Ï „ˆ‰·

Â‡ ¯ˆÁÏ Â‡ ‰È‚Ï Â„¯Ë ÂÏÈÙ‡
‰„Èˆ ÂÊ È¯‰ Ì˘ Â‡ÏÎÂ ¯·È·Ï
,È„„‰‡ '˙È˙Ó ÔÈÓ¯Â .·ÈÈÁÂ
ÌÈ¯·È·‰ ÔÓ ‰ÈÁ ÔÈ„ˆ Ï·‡ Ô˙
(ÂÊ) ¯·È·· ‡È‰˘ ‰ÈÁ ÈÎ ,Ë"È·
‡È‰ ˙„ÓÂÚÂ ‰„Èˆ ÂÓÎ]
[ÂÊ] ¯·È·· ‰„Èˆ [‡˙ÈÏÎ˘
¯·È·‰ ÔÓ ‰ÏËÂ˘ÎÂ ‰˙„Èˆ
‡È˙Â .‰„ÈˆÎ ·Â˘Á ÂÈ‡
Ô‰Ó ÔÈ„ˆ ÔÈ‡ ‰ÈÁ Ï˘ ÔÈ¯·È·
‰ÈÁ ÈÎ ‰ÈÓ ÔÈÚÓ˘,·ÂË ÌÂÈ·
,‡ÈÓ„ ‰„ÂˆÎ Â‡Ï ¯·È··˘
.‰˙Â‡ „ˆ ‡Â‰ ÂÈ˘ÎÚÂ
ÌÈÓÎÁÎ ÔÈ˙È˙ÓÏ ‡ÓÈ˜Â‡Â
,·ÈÈÁ ¯·È·Ï ‰ÈÁ „ˆ‰ È¯Ó‡„
ÌÂÈ· ‰˙Â‡ ÔÈ„ˆ ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂ
‡Ï‡ .‰„Â‰È '¯Î ‡˙ÈÈ¯·Â ,·ÂË
,‡È˘˜
˙ÂÙÂÚ‡
˙ÂÙÂÚ
ÔÓ ÛÂÚ „ˆÈÓÏ ‡È¯˘ ÔÈ˙È˙Ó„
ÈÎÂ .˙¯ÒÂ‡ ‡˙ÈÈ¯·Â ÔÈ¯·È·‰
¯·È·Ó ÔÈ˙È˙Ó ‡È¯˘ ÈÎ ‡ÓÈ˙
‰¯Ò‡ ÈÎ ‡˙ÈÈ¯·Â ,‰¯Â˜Ó
˙È· ‡‰Â ,‰¯Â˜Ó ÂÈ‡˘ ¯·È·Ó
Ô·¯Â ‰„Â‰È '¯Â ‡Â‰ ‰¯Â˜Ó„
ÂÎÂ˙· ¯ÂÙˆ ‡ÏÂÎ‰ ÈÎ Â„ÂÓ
ÈÓ„ ‡Ï„ ,·ÈÈÁ ÂÈ‡ ˙·˘·
ÔÓÊ· ‡Ï‡ „ˆ ÈÂ‰ Â‡ÏÂ ,„ˆÏ
¯ÈËÙ„ È‡Ó ÏÎÂ .Ï„‚ÓÏ Â„ˆ˘
„ˆÈÓÏ ¯ÈÒ‡ ˙·˘· ‰Ê ÏÚ
·ÈÈÁÓ„ È‡Ó ÏÎÂ ,Ë"È· ‰ÈÈÓ
‰ÈÈÓ „ˆÈÓÏ È¯˘ ˙·˘· ‰ÈÏÚ
Ï„‚ÓÏ ¯ÂÙˆ ÏÚ Ú"ÎÂ ,Ë"È·
˙È·Ï ¯ÂÙˆ ÏÚ[Â] ˙·˘· ·ÈÈÁÓ
ÈÎÈ‰ ‡È˘˜ ÔÈÎ‰Â .·ÈÈÁÓ ‡Ï
¯·È·‰ ÔÓ ÛÂÚ ÔÈ˙È˙Ó ‡È¯˘
Â‡ .‰ÈÏÚ ¯ÂËÙ ˙·˘·Â ,Ë"È·
Ë"È·Â ,˙·˘· ¯ËÙ‡ ÈÎÈ‰
‡Â‰ [·¯] ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ .¯ÒÂ‡
.'ÂÎ ÔÈ˜ÒÚ ¯Â¯„ ¯ÂÙˆ· ‡Î‰
¯ÂÙˆ „ˆ‰ ˙·˘· È˙˜ ÈÎ 'ÈÙ
'ÈÙ‡Â ¯Â¯„ ¯ÂÙˆ· ¯ÂËÙ ˙È·Ï
‡Ï [‰˘·ÁÈÓ] (‰˘Á·ÈÓ) „Î
‰˘Ù [‰·˘Á] (‰˘·Á)
˙Ï·˜Ó ‰È‡˘ ÈÙÏ ,‰„Èˆ·
‡Ï„ ˙¯Á‡ ¯ÂÙˆ Ï·‡ .˙Â¯Ó
¯Â‚ÒÈ˘ ¯˙Ï‡Ó ˙È·· ‰ÏÈ‚¯
˙Â¯Ó ˙Ï·˜Ó ‰¯Â˜Ó ˙È· ‰ÈÏÚ
‰ÈÏÚ ·ÈÈÁÂ ‡ÈÓ„ ‰„ÂˆÎÂ
‰ÈÏÚ ·ÈÈÁ˘ ÔÂÈÎÂ .˙·˘·
.Ë"È· ‰„ˆÈÓÏ È¯˘ ˙·˘·
ÛÂÚ ÔÈÚÏ ÈÎ‰Ï ˙È˙‡„ ‡˙˘‰
ה
˙·˘· ‰ÈÂ˘˘(à ÂÊ ‰˙ÓÈ˜Â‡Â
‰ÈÂ˘‰Â ‰¯Â˜Ó ÂÈ‡˘ ¯·È··
éàîîå
ÔÈË˜Â ‰¯Â˜Ó ¯·È·· Ë"È·
¯·È·· ÔÈ¯·È·‰ ÔÓ ‰ÈÁ ÔÈ„ˆ È˙˜„ ÔÈ˙È˙Ó ‡Ï‡ ,ÔÈÎ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ‡Ï Ô·¯Ï ‡„ÁÂ ‰„Â‰È '¯Ï ‡„Á ‡ÓÈ˜Â‡Â ÔÏ È˘˜‡„ ‰ÈÁ‡ ‰ÈÁ ,È„„‰Ó
ÔÈ„‰ È˙‡Â ,ÔÈÓÈÈ˜ ÔÏÂÎÂ [È˘Â¯ÈÙ] '‚ ‰· Â˘¯ÈÙÂ .ÔË˜ ¯·È· ÈÓ„ [ÈÎÈ‰] ÏÂ„‚ ¯·È· ÈÓ„ ÈÎÈ‰ .ÏÂ„‚ ¯·È·· ÔÈ„ˆ ÔÈ‡ È˙„ ‡˙ÈÈ¯·Â ,ÔË˜
ÂÈÏÚ ¯ÂËÙ ÔÈÎ‰ ¯˙· ‰È„ˆÈÓÏ ÍÈ¯ˆÂ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ‰ ¯·È· ÏÎ ‡Ï‡ ,ÔÈÂ˘ ÔÈ¯·È·‰ ÏÎ ‡Ï ¯Ó‡„ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯„Ï ·Â¯˜ ‡˜Â¯ÈÙ
.Ï‡ÈÏÓ‚ Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯Î ‡˙ÎÏ‰Â .Ë"È· ÂÓÓ ÔÈ„ˆÂ ˙·˘· ÂÈÏÚ ·ÈÈÁ ‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÂÈ‡˘ ¯·È· ÏÎÂ ,Ë"ÂÈ· ÂÓÓ „ÂˆÏ ¯ÂÒ‡Â ˙·˘·
·ÈÈÁ Ô˘ÈÂ ‡ÓÂÒ (È˙Ù) È·ˆ „ˆ‰ ÔÈÎ‰Â .ÔÎÈÓÂ ÔÎÈÓ Ô‰Ï [‰ÙˆÓÂ] (¯ÂÙˆÓÂ) ,ÁÂ˘È ‰Î„È 'Â‚ ¯˙ÒÓ· ·Â¯‡È ·È˙Î„Î Â„ÂˆÏ ·¯Â‡ „ÈÈˆ‰˘ Í¯„Î Ô‰Ï ·¯Â‡˘ [ÈÈ·¯ :‡"] ÈÈ·„ 'ÈÙ .[ÈÈÂ·¯Ï :‡"] ÈÈÂ·„Ï ÔÈÈÚ· ‡ÏÂ Ô·ÂÏÎÏ ˙Â‡·˘ ‡˜ÈÒ‡Â ,‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÈÓ„ ÈÎÈ‰ Ë"È· ˘¯ÂÙÓÂ
Ì‰· ÔÈ‡˘ ÁÂ¯ÙÏ ˙ÂÏÂÎÈ ÔÈ‡ ÏË‰ ˙Ú˘· ,„ˆÈ ÂÈÓ· ˘È È‡„Â ÌÈ·‚ÁÂ ,¯ÂËÙ ˙·˘· Ô„ˆ‰ „ÂˆÈ ÂÈÓ· ÔÈ‡˘ ÏÎÂ ,·ÈÈÁ ˙·˘· Ô„ˆ‰ ,„ÂˆÈ ÂÈÓ·˘ ÏÎ ,ÔÈ˘Â˙ÈÂ ÔÈÚ¯Èˆ ,ÌÈ¯Â·„ ÈÈÓÓ Ô‰Â ,ÔÈÊÁÂ ÔÈ·‚Á .ÈÈÂ·„ ÈÚ· ‡Ï„ ¯ÂËÙ ‡ˆÎÂ‡ ˙ÓÁÓ ‰ÏÂÁ Â‡ Ô˜Ê Â‡ ¯‚ÈÁ ,ÈÈÂ·„ ÌÂ˘Ó
¯·„ ¯˜ÈÚ .˙È·Ï ÒÎ˘ È·ˆ .·ÈÈÁ Ô˙Ú„Ï Ô‰ ˙ÂÁ¯ÂÙÓ Ì‡Â ,È‡·‰„ Ô· ¯ÊÚÏ‡Î Ô‰ÈÏÚ ¯ÂËÙ Ô‡ÎÏÂ Ô‡ÎÏ ÍÏÈÏ ÁÎ Ô‰· ÔÈ‡Â ,„Á‡ ÌÂ˜ÓÏ ˙ÂÏÙÂ ÂÓÎ ˙Â‡· Ô‰˘ (· ÈÂ¯È‰ '¯·„Î Â‡ ,ÔÈÎÙ˘‰ ÌÈÓÎ ˙Â‡·Â ˙ÂÁ˜ÏÓ Ì‡ ·¯˘‰ ˙Ú˘·Â ,„È· ˙ÏËÈ ‡Ï‡ ‰„Èˆ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ÁÎ
.¯ÂËÙ È·ˆ‰ ÈÙ·Â ÂÈÙ· ÏÚÂ ÂÓˆÚ ÈÙ· ÏÂÚÏ Ì„‡ ÔÂÂÎ˙Â ÂÎ¯„Î ı¯ È·ˆ ‰È‰ Ì‡˘ ‡˜ÈÒ‡ .'ÂÎ Á˙Ù‰ ÏÚ „Á‡ ·˘È .Â·ÂÏÎÏ ˘Â¯ÈÙ ,ÂÏ˘ È˜„Â„‚Ï Â˙ÒÎ‰· ‡Ï‡ È¯‡ ˙„Èˆ ÔÈ‡ .¯ÎÎ ‡ÈˆÂÓ‰ ÔÈÚ· ÚÈˆÓ‰· ˘¯ÙÈÓÂ ,ÔÈ¯ÂËÙ Â(‡)˘Ú˘ '· ·ÈÈÁ ‰˘Ú˘ „Á‡ ,˙Á‡ ‰˙Â˘Ú·

'È˙Ó

'È˙Ó
'Ó‚

·˘ÈÂ È˘‰ ‡·Â Â‰‡ÏÈÓÂ Á˙Ù‰ ÏÚ ÔÂ˘‡¯‰ ·˘È ·ÈÈÁ È˘‰ Â‰‡ÏÈÓÂ
¯ÂËÙ È˘‰Â ·ÈÈÁ ÔÂ˘‡¯‰ ÂÏ ÍÏ‰Â ÔÂ˘‡¯‰ „ÓÚ˘ ÈÙ ÏÚ Û‡ Â„Èˆ·
:ÂÎÂ˙· ¯ÂÓ˘ È·ˆ ‡ˆÓÂ Â¯ÓÂ˘Ï Â˙È· ˙‡ ÏÚÂÏ ‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰
'Ó‚

.íéìúëã àìåè éìôðã

àëéä

íéìúëä øåòéù íäì äéä
: ïøåòéù ïéòãåé åéäå

äåù

åøîåùì åúéá ìòåðì äîåã äæ äîì
.åëåúá øåîù éáö àöîðå

: àá àåä éáöì äøéîù óéñåäìã éæçéîã íåùî øñúéì åãéöá áùéå àáã ã"ñã à"áéøì äàøðå êäî êä àîìåà éàî øîàú íàå

.íéá äøé ïåùìî êìùåî 'éô (á .ò"öå 'åëå äøå÷î øáéáá àä õøúî à÷ æ"òå éøééî è"åéá ìëä àúééøáäå ö"àã ïéúéðúî àäã äøåàëì øåàéá êéøö åðéáø éøáã (à
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שבת דף קו

שבת קודש כח סיון תש"פ

יכם' ,יָ ִמים ְולֹא ׁ ָשנִ יםְּ ,ב ָר ָכה ׁ ָשאנֵ י[ .התבאר לעיל].
ימי ְבנֵ ֶ
יכם ִו ֵ
'ל ַמ ַען יִ ְר ּבוּ יְ ֵמ ֶ
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ְ

···

אחד מהאחים או מהחבורה שמת
ְו ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןֶ :א ָחד ִמן ָה ַא ִחין ׁ ֶש ּ ֵמת( ,דף קו)

יִ ְד ֲאגוּ ׇּכל ָה ַא ִחין ֻּכ ָּלן -

יפחדו מן המיתה.
ֶא ָחד ִמ ְּבנֵ י ֲחבוּ ָרה ׁ ֶש ֵּמתִּ ,ת ְד ַאג ָּכל ַה ֲחבוּ ָרה ֻּכ ָּל ּה ,יפחדו מן המיתה.
ָא ְמ ִרי ַל ּה [יש אומרים שיש לדאוג] ,דְּ ֵמת ָ ּגדוֹ ל [אם מת גדול האחים או גדול החבורה,
הואיל ושלטה מדת הדין בראש הבית או החבורה].
ְו ָא ְמ ִרי ַל ּה [ויש אומרים שיש לדאוג] ,דְּ ֵמת ָק ָטן [אם מת קטן האחים או החבורה ,שבקלקלה
מתחילין מן הקטן].

···

שנינו במשנהְ :ו ׇכל ַה ְמ ַק ְל ְק ִלין ּ ְפטוּ ִרין.

רבי אבהו :בברייתא מבואר שחובל ומבעיר חייבים אף שהם מקלקלים
יה ְּד ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן – רבי אבהו שנה ברייתא לפני רבי יוחנן :ׇּכל ַה ְמ ַק ְל ְק ִלין
ָּתנֵ י ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ַק ּ ֵמ ּ
ּ ְפטוּ ִרין חוּ ץ ֵמחוֹ ֵבל [שאף שמקלקל הוא ,חייב] וּ ַמ ְב ִעיר [את הגדיש וכדומה ,שאף שמקלקל

הוא ,חייב].
וכך מפורש במשנה ,לגבי חובל( :בבא קמא פז ).החובל בחברו בשבת פטור מלשלם,
מפני שנדון בנפשו ,שחייב מיתה על החילול שבת .ולגבי מבעיר שנינו (בבא קמא לד):
המדליק את הגדיש פטור מן תשלומין ,מפני שנדון בנפשו ,שחייב מיתה על החילול שבת.

דעת רבי יוחנן ,חובל ומבעיר אין חייבים עליהם אם אין בזה תיקון
יה רבי יוחנןּ :פוֹ ק ָּתנֵ י ְל ַב ָּרא – תצא ,ותשנה ברייתא זו בחוץ ,חוֹ ֵבל וּ ַמ ְב ִעיר ֵאינָ ּה ִמ ׁ ְשנָ ה,
ֲא ַמר ֵל ּ

ואין חייבים עליהם כיון שהא 'מקלקל'.
ְו ִאם ִּת ְמ ָצא לוֹ ַמר ִמ ׁ ְשנָ ה [ואם תאמר שיש משנה שהחובל והמבעיר חייבים ,יש ליישב זאת
שמדובר באופן שאין זה מקלקל ,כדלהלן]:
מה ששנינו לגבי חוֹ ֵבל שחייבים על חבלה בשבת ,מדובר ְּב ָצ ִר ְ
יך לדם היוצא מן החבלה
ְל ַכ ְל ּבוֹ  ,ואף שהוא מקלקל אצל נחבל ,מתקן הוא לגבי הכלב.
ומה ששנינו לגבי ַמ ְב ִעיר שחייבים על מבעיר בשבת ,מדובר ְּב ָצ ִר ְ
יך ְל ֶא ְפרוֹ  ,לאפר היוצא
מהשריפה.

שאלה ממשנתינו על הברייתא שהביא רבי אבהו
שואלת הגמראְ :ו ָה ֲאנַ ן ְּתנַ ן ׇּכל ַה ְמ ַק ְל ְק ִלין ּ ְפטוּ ִרין ,ומשמע שאף חובל ומבעיר פטורים אם
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הם מקלקלים ,ורבי אבהו הרי הביא ברייתא (וכן ביאר במשניות בבבא קמא) שחובל
ומבעיר חייבים ,אף אם הם מקלקלים.

תשובה :משנתינו היא דעת רבי יהודה .והברייתא שאמר רבי אבהו היא דעת רבי שמעון
יתין שסוברת שכל המקלקים פטורים ,ואפילו חובל ומבעיר ,דעת ַר ִּבי
עונה הגמראַ :מ ְתנִ ִ
יְ הוּ ָדה היא.

(שהוא סובר :מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה ,וממילא מלאכה שיש בה תיקון
שלא לגופו ,הרי זה מלאכת תיקון ,נמצא שחובל ומבעיר בצריך לכלבו ,או לאפרו ,הרי זה
'תיקון' שלא לגופו ,שגוף החבלה או ההבערה היא קלקול ,ובאופן זה חייבה התורה בחובל
ומבעיר .אבל אם הוא מקלקל גמור ,שאין כלל תיקון מהחבלה או ההבערה ,הרי זה פטור).
יתא ששנינו בה ,שחובל ומבעיר חייבים עליהם ,אף אם הוא קלקול גמור ,דעת ַר ִּבי
ָּב ָריְ ָ
ׁ ִש ְמעוֹ ן היא.

(שהוא סובר :מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה ,וממילא תיקון שאינו צריך
לגופו ,הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ,נמצא שאין לך חובל ומבעיר שאינם קלקול,
ואפילו מבעיר עצים לקדרתו  -מקלקל הוא אצל עצים ,ומה שהוא מתקן אצל אחרים לר'
שמעון לא חשיב ,כמבואר .וכיון שהתורה חייבה בחובל ומבעיר ,מוכח שהתורה חייבה
בהם אף שהם קלקול).

ראייתו של רבי שמעון שחובל ומבעיר חייבים אף אם הם מקלקלים
מבררת הגמראַ :מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – מה טעמו ומקורו של רבי שמעון שבחובל
ומבעיר חייבים אף אם הוא 'קלקול'.
יצ ְט ִר ְ
ילה – מכך שהוצרך הפסוק להתיר מילה,
יש ֵרא ִמ ָ
יך ְק ָרא ְל ִמ ׁ ְ
מבארת הגמראִ :מדְּ ִא ְ
שנאמר 'וביום השמיני' ,ודורשים מתיבת 'ביום' ,ואפילו בשבת ,הרי שהוצרכו ללימוד
מיוחד שמילה בשבת מותרת ,אף שהיא 'חובל' ,ומשמע מכךָ :הא חוֹ ֵבל ְּב ָע ְל ָמא [שבמקום
אחר חובל] ַח ָ ּייב ,ואף שהוא מקלקל ,הרי מוכח שמקלקל בחבורה ,חייב.

וּ ִמדַּ ֲא ַסר ַר ֲח ָמנָ א ַה ְב ָע ָרה ַ ּג ֵּבי ַּבת ּכ ֵֹהן בשבת ,שיש לימוד שבת כהן שזינתה ,אסור לשורפה
בשבתְ ׁ ,ש ַמע ִמ ַ ּנ ּה ַמ ְב ִעיר ְּב ָע ְל ָמא ַח ָ ּייב ,אף שהוא מקלקל ,שאם לא היה בזה מלאכה לא
היתה התורה מלמדת שאסור לשורפה בשבת.

כיצד רבי יהודה דוחה ראיות אלו
ְו ַר ִּבי יְ הוּ ָדה [סובר שאין להוכיח ממילה ומבת כהן] ,שהרי ָה ָתם [שם לגבי ברית מילה],
ילהַ ,מה ִּלי ְל ַת ֵ ּקן ְּכ ִלי ,שהברית מילה
אשיַ :מה ִּלי ְל ַת ֵ ּקן ִמ ָּ
אשי ,דְּ ָא ַמר ַרב ׁ
ְמ ַת ֵ ּקן הוּ אִּ ,כ ְד ַרב ׁ
מתקנת את האדם ,ולכן לולי הלימוד שמותר למול בשבת ,היינו אומרים שאסור למול,
כיון שזה 'חובל' שיש בו תיקון .אבל בחובל בעניין אחר ,כיון שהוא מקלקל ,הרי הוא פטור.
וכן לגבי הבערה ,האיסור לשרוף בת כהן בשבת אינו מחמת מלאכת 'מבעיר' אלא
מלאכת מבשל ,שהיה מדליק פתילה של 'אבר' (מתכת ,כגון בדיל או עופרת) ונותנו
לתוך פיה ,ודרך בישול הוא זה וחייב על הבישול ,שאינו מקלקל ה'אבר' בבישולו אלא
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ילהַ ,מה ִּלי ְל ַב ּׁ ֵשל ַס ָּמנִ ין של מלאכת המשכן ,שבישולם זהו
מתקנו ,שהריַ :מה ִּלי ְל ַב ּ ׁ ֵשל ּ ְפ ִת ָ
דרך השימוש בהם ,ואינו מקלקל.
ואין ללמוד מכאן למבעיר במקום אחר ,שהוא קלקול ,ואינו בכלל מלאכת בישול ,ומצד
מבעיר פטור עליו ,כיון שהוא מקלקל.

···

שנינו במשנה ׁ ִשיעוּ ר ַה ְמ ַל ֵּבן ,כוּ ' כמלא רוחב הסיט כפול.

סיט כפול – שתי פעמים הרווח שבין אצבע לאמה
ַרב יוֹ ֵסף ַמ ְח ֵוי [היה מראה שיעור זה] ָּכפוּ ל [ממש ,שהיה משער שתי פעמים את הריוח
קצר שיש בין אצבע לאמה ,והוא 'סיט כפול'].

סיט כפול – פעם אחת הרווח שבין אגודל לאצבע
ַרב ִח ָ ּייא ַּבר ַא ֵּמי ַמ ְח ֵוי [היה מראה שיעור זה] ּ ָפ ׁשוּ ט [הריוח שבין גודל לאצבע פעם אחת,
הוא סיט כפול – הוא שתי פעמים הרווח שבין האצבע לאמה].

משנה
הכנסת צפור למגדל ,היא צידה .ומחלוקת לגבי חיה אם הכנסתה לחצר היא צידה
[דעה א' :ביבר וחצר אינו צידה לחיהַ ]:ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרַ :הצָּ ד ִצ ּפוֹ ר ַל ִּמ ְג ָּדל [תיבה מעץ
שאין בה חלונות] ,וּ ְצ ִבי ַל ַּביִ ת [ונעל את הבית] ַח ָ ּייב,
[דעה ב' :ביבר וחצר הוא צידה לחיהַ ]:ו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ :צ ּפוֹ ר ַל ִּמ ְג ָּדל[ ,עמוד ב] וּ ְצ ִבי ַל ִ ּג ָ ּנה,
[ח ָ ּייב] ,אף שלא הכניסם לבית.
ְו ֶל ָח ֵצרְ ,ו ַל ֵּב ָב ִרין (שטח המוקף בגדר)ַ ,
יב ִרין ׁ ָש ִויןֶ .זה ַה ְּכ ָלל,
יאל אוֹ ֵמר :לֹא ָּכל ַה ֵּב ָ
[רשב"ג :תלוי בגודל הביבריןַ ]:ר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְמ ֻח ָּסר ִצ ָידה שקשה לתופסו שם ּ ָפטוּ רֶ ׁ .ש ֵאינוֹ ְמ ֻח ָּסר ִצ ָידהַ ,ח ָ ּייב.

גמרא
סתירה אם 'ביבר' הוא 'צידה' לחיה ועוף
יב ִרין [בריכת מים] ְּביוֹ ם
ְּתנַ ן ָה ָתם [שנינו שם ,במשנה במסכת ביצה]ֵ ,אין ָצ ִדין ָּד ִגים ִמן ַה ֵּב ָ
יהם ְמזוֹ נוֹ ת ,כיון שהם
טוֹ ב ,שאינם ניצודים ועומדים ,ואסור לצוד ביום טובְ ,ו ֵאין נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵ ֶ

מוקצה ,אסור לטרוח עבורם.
ֲא ָבל ָצ ִדין ַח ָ ּיה ָועוֹ ף מביברים ,שהם שטחים מוקפים גדר ,כיון שהם ניצודים ועומדים,
יהם ְמזוֹ נוֹ ת.
ְונוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵ ֶ
יב ִרין ׁ ֶשל ַח ּיוֹ ת ְו ׁ ֶשל עוֹ פוֹ ת ְו ׁ ֶשל ָּד ִגיםֵ ,אין ָצ ִדין
וּ ְר ִמינְ הוּ [וקשה על כך מברייתא ,ששנינוֵּ ]:ב ָ
יהם ְמזוֹ נוֹ ת.
ֵמ ֶהם ְּביוֹ ם טוֹ ב ,שאינן ניצודים ועומדים בביבריםְ .ו ֵאין נוֹ ְתנִ ין ִל ְפנֵ ֶ
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ַק ׁ ְשיָ א ַח ָ ּיה ַא ַח ָ ּיהַ .ק ׁ ְשיָ א עוֹ פוֹ ת ַאעוֹ פוֹ ת ,שבמשנה בביצה מבואר שאינם ניצודים בביברים.
ובברייתא מבואר שהם ניצודים כבר בביברים.

יישוב (א) בסתירה בדין חיה' :ביבר' לחיה ,הוא מחלוקת רבי יהודה ורבנן ,אם הם 'ניצודים' בהם
ִּב ׁ ְש ָל ָמא ַח ָ ּיה ַא ַח ָ ּיה ָלא ַק ׁ ְשיָ א,

ָהא [מה ששנינו בברייתא שאין צדים חיות מביברים ,שאינם נחשבים עדיין ניצודים],
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה היא ,שמבואר במשנתינו שלשיטתו אין חייבים על צידת חיה לביבר ,שאינה
ניצודת עד שמכניסה לבית.
ָהא [ומה ששנינו במשנה בביצה שצדים חיות מביברים ,שהם נחשבים כבר ניצודים],
ַר ָּבנַ ן היא ,שמבואר במשנתינו שלשיטתם חייבים על צידת חיה לביבר ,שזהו היא צידתו.

יישוב הסתירה בדין עוף :הברייתא שאומרת שביבר הוא צידה לעוף ,מדברת על ביבר מקורה
ֶא ָּלא עוֹ פוֹ ת ַאעוֹ פוֹ ת ַק ׁ ְשיָ א ,שהרי בין רבי יהודה ובין רבנן סוברים במשנתינו שאין חייב
על עוף עד שמכניסו למגדל ,וכיצד ניישב סתירה זו בברייתא בדין צידת עוף לביבר.
ימא עוֹ פוֹ ת ַאעוֹ פוֹ ת נָ ֵמי ָלא ַק ׁ ְשיָ א [ואם תאמר שאפשר ליישב סתירה ,ולבארָ ]:הא
ְו ִכי ֵּת ָ
יבר ְמק ֶֹרה [שבו העוף
[המשנה בביצה שאומרת שביבר הוא צידה לעופות] ,מדברת לגבי ֵּב ָ
יבר ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמק ֶֹרה
ניצוד]ָ .הא [הברייתא שאומרת שביבר אינו צידה לעוף ,מדברת לגבי] ֵּב ָ

[שבו העוף אינו ניצוד].

שאלה על הביאור :במשנתינו מוכח שגם צידת עוף לביבר מקורה ,אינו צידה
הגמרא דוחה ביאור זהְ :ו ָהא ַּביִ ת ִּד ְמק ֶֹרה הוּ א ,וּ ֵבין ְל ַר ִּבי יְ הוּ ָדה וּ ֵבין ְל ַר ָּבנַ ן – ִצ ּפוֹ רַ ,ל ִּמ ְגדָּ ל,
ִאיןַ .ל ַּביִ תָ ,לא ,הרי שאין צידה לעוף אלא במגדל [תיבה מעץ וכדומה] ולא בבית אפילו

אם הוא מקורה ,וכן לא לביבר אפילו אם הוא מקורה.

יישוב הביאור :משנתינו מדברת על צפור דרור
ָא ַמר ַר ָּבה ַּבר ַרב הוּ נָ אָ :ה ָכא ְּב ִצ ּפוֹ ר דְּ רוֹ ר ָע ְס ִקינַ ן[ ,משנתינו שאומרת שצפור לבית אין זה
צידה ,מדברת על צפור דרור ,שדרכה לדור בבית כבשדה ,ונשמטת מזוית לזוית] ,ובה
נאמר שצידה לבית אינה צידהְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמ ַק ֶּב ֶלת ָמרוּ תְּ ,ד ָתנָ א ְּד ֵבי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלָ :ל ּ ָמה נִ ְק ָרא
ׁ ְש ָמ ּה ִצ ּפוֹ ר דְּ רוֹ רִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָּד ָרה ַּב ַּביִ ת ְּכ ַב ּ ָׂש ֶדה .אבל ציפור רגילה בביבר מקורה היא ניצודת,
ועל זה דיברה המשנה בביצה .והברייתא דיברה על ציפור רגילה בביבר שאינו מקורה,
שבו אינה ניצודית.

יישוב (ב) בסתירה בדין חיה :המשנה כאן שאומרת שביבר הוא צידה לחיה ,מדברת על ביבר קטן
ַה ׁ ְש ָּתא ְּד ָא ֵתית ְל ָה ִכי [עכשיו שהגעת לתירוץ זה שיש הבדל בין ביבר מקורה לשאינו
מקורה]ַ ,ח ָ ּיה ַא ַח ָ ּיה נָ ֵמי ָלא ַק ׁ ְשיָ א ,שאפשר לומר שגם המשנה וגם הברייתא הם דעת רבנן
(שחיה בביבר ,חשיב ניצוד) ,ואפשר ליישב כךָ :הא [מה ששנינו בברייתא שאסור לצוד
יבר ָ ּגדוֹ לָ .הא [ומה ששנינו במשנה בביצה
חיה מביבר ,שאינו נחשב ניצוד בו ,מדובר] ְּב ֵב ָ
יבר ָק ָטן.
שחיה בביבר נחשבת כניצודית שם ,מדובר] ְּב ֵב ָ

···
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גדר ביבר גדול (שצידת חיה לתוכו ,לכולי עלמא לא הוי צידה) ,וביבר קטן (שצידת חיה לתוכו
הוא מחלוקת רבנן ורבי יהודה)
יבר ָק ָטן?
יכי דָּ ֵמי ֵּב ָ
יבר ָ ּגדוֹ לֵ ,ה ִ
יכי דָּ ֵמי ֵּב ָ
ֵה ִ

יכא דְּ ָר ֵהט ָּב ְת ֵר ּה ,וּ ָמ ֵטי ֵל ּה ְּב ַחד ׁ ִש ְחיָ א [כל ביבר שהוא רץ לתוכו,
אשי :ׇּכל ֵה ָ
[גדר א'ָ ]:א ַמר ַרב ׁ
יבר ָק ָטן.
והוא מגיע לחיה במרוצה אחת ,שהוא שוחה (מכופף עצמו) לאחוז בה] ,הרי זה ֵּב ָ
יבר ָ ּגדוֹ ל.
ְו ִאידַּ ְך [ובאופן אחר שלא מגיע לחיה בשחייה אחת] ,הרי זהֵּ ,ב ָ
יכא דְּ נָ ֵפל ֻט ָּלא ִד ְכ ָת ִלים ַא ֲה ָד ֵדי [כל מקום שהצל של הכתלים נופל
[גדר ב'ִ ]:אי נָ ֵמי ,ׇּכל ֵה ָ
יבר ָ ּגדוֹ ל.
יבר ָק ָטןְ .ו ִאידַּ ְךֵּ ,ב ָ
זה על זה] ,הרי זה ֵּב ָ
יכא ֻע ְק ֵצי ֻע ְק ֵצי [כל ביבר שאין בו פינות פינות ,שהחיה
[גדר ג'ְ ]:ו ִאי נָ ֵמי ,ׇּכל ֵה ָ
יכא ְּד ֵל ָּ
יבר ָ ּגדוֹ ל.
יבר ָק ָטןְ .ו ִא ַּיד ְךֵּ ,ב ָ
יכולה להישמט בהן]ֵּ ,ב ָ

···

הלכה כרשב"ג ,שצידת חיה לביבר היא צידה ,אם אינו מחוסר צידה (וגם לרבנן צידת חיה
לביבר קטן הוא צידה)
יאל אוֹ ֵמר ְוכוּ ' לא כל הביברין שוין ,זה הכלל ,מחוסר
שנינו במשנהַ :ר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
צידה פטור ,שאינו מחוסר צידה חייב.
יאל.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

אביֵ י :ממה שאתה אומר ֲה ָל ָכה כרשב"גִ ,מ ְּכ ָלל דִּ ְפ ִל ִיגי [משמע מתוך דבריך שהם
יה ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
חולקים] ,והרי לעיל ביארנו שגם רבנן לא אמרו שצידת חיה לביבר הוא צידה ,אלא רק
בביבר קטן ,ולא בביבר גדול].
יה רב יוסףַ :מאי נָ ְפ ָקא ָל ְך ִמ ַ ּנ ּה ,והרי אם רבנן לא נחלקו על רשב"ג ,ודאי שהלכה
ֲא ַמר ֵל ּ
כרבנן.
יה אבייּ ְ :ג ָמ ָראּ ְ ,גמֹרְ ,זמוֹ ְר ָּתא ְּת ֵהא [וכי אומרים תלמד את הגמרא כזמר ושיר בעלמא
ֲא ַמר ֵל ּ
בלא צורך ,ובלא הבנה ,הרי ודאי צריך להבין ולדעת אם נחלקו או לא נחלקו].

···

צידת חיגר ,זקן וחולה – פטור ,שהם ניצודים ועומדים ואינם יכולים לברוח כשנוגעים בהם
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןַ ,הצָּ ד ְצ ִבי סוּ ָמאְ ,ויָ ׁ ֵשןַ ,ח ָ ּייב.
ִח ֵ ּ
יגרְ ,ו ָז ֵקןְ ,וחוֹ ֶלהָ ּ ,פטוּ ר.
אביֵ י ְל ַרב יוֹ ֵסףַ :מאי ׁ ְשנָ א ָהנֵ י ,וּ ַמאי ׁ ְשנָ א ָהנֵ י.
יה ּ
ֲא ַמר ֵל ּ

ָהנֵ י [אלו ,סומא וישן]ֲ ,ע ִב ִידי ְל ַר ּבוֹ יֵ י [עשויים להישמט ,כשמרגישים יד אדם]ָ .הנֵ י [אלו],
ָלא ֲע ִב ִידי ְל ַר ּבוֹ יֵ י [לא עשויים להישמט ,כשמרגישים יד אדם].

שאלה :הרי שנינו שהצד חולה ,חייב
ְו ָה ַתנְ יָ א ,חוֹ ֶלהַ ,ח ָ ּייב.
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יישוב הסתירה :הצד חולה מחמת עייפות ,פטור ,שהוא ניצוד ועומד ,ואינו יכול לברוח .הצד
חולה מחמת חום ,חייב ,שהוא יכול לברוח
ישתא
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא [מה ששנינו שהצד חולה ,חייב ,מדובר] ְּבחוֹ ֶלה ֵמ ֲח ַמת ִא ּ ׁ
[חום ,שהוא יכול לזוז ממקומו ,ואינו ניצוד ועומד]ָ .הא [מה ששנינו שהצד חולה ,פטור,
מדובר] ְּבחוֹ ֶלה ֵמ ֲח ַמת ֻא ְב ָצנָ א [עייפות ,שאינו יכול לזוז ממקומו ,והוא כבר ניצוד ועומד].

···

ברייתא א' ,צידת חגבים ,חייב .צידת דבר שאין במינו ניצוד (צרעים ויתושים) ,מחלוקת
[דעה א'ָּ ]:תנוּ ַר ָּבנַ ןַ ,הצָּ ד ֲח ָג ִביןּ ַ ,ג ִּזין [מין חגב טהור הוא]ְ ,צ ָר ִעיןְ ,ויַ ּתוּ ׁ ִשין ְּב ׁ ַש ָּבתַ ,ח ָ ּייבִּ ,ד ְב ֵרי
ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
[דעה ב'ַ ]:ו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :ׇּכל ׁ ֶש ְּב ִמינוֹ נִ צּ וֹ ד [כגון חגבים וגזין ,שאוכלים אותם]ַ ,ח ָ ּייבְ .וכֹל
ׁ ֶש ֵאין ְּב ִמינוֹ נִ צּ וֹ ד [צירעין ויתושין ,שאין אוכלים אותם ,ואין צדים אותם]ָ ּ ,פטוּ ר.

···

ברייתא ב' ,צידת חגבים בשעת הטל ,פטור .בשעת שרב ,מחלוקת
[דעה א'ַּ ]:תנְ יָ א ִאידַּ ְךַ ,הצָּ ד ֲח ָג ִביםִּ ,ב ׁ ְש ַעת ַה ַּטל [עיניהם מתעוורות ,והרי הן ניצודין ועומדין],
ּ ָפטוּ ר.
ִּב ׁ ְש ַעת ַה ּ ׁ ָש ָרבַ ,ח ָ ּייב.

[דעה ב'ֶ ]:א ְל ָע ָזר ֶּבן ַמ ֲה ַבאי אוֹ ֵמרִ :אם ָהיוּ ְמ ַק ְּלחוֹ ת וּ ָבאוֹ ת [הרבה ביחד ,שהן מזומנות
ליקח]ָ ּ ,פטוּ ר.
ישא ָק ֵאי [שמה שאמרו בשעת הטל
יב ְעיָ א ְלהוּ ֶ ,א ְל ָע ָזר ֶּבן ַמ ֲה ַבאיַ ,א ֵר ׁ ָ
[בירור בדעה ב'] ִא ַּ
יפא ָק ֵאי
פטור ,הוא רק אם הם מקלחות ובאות .ואם אינם מקלחות ובאות ,חייב] ,אוֹ ַא ֵּס ָ
[שמה שחייב על צידתם בשעת השרב ,הוא רק אם אינם מקלחות ובאות .ואם הם מקלחות
ובאות ,פטור].
[ביאור דעה ב'ָּ ]:תא ׁ ְש ַמעַ ,הצָּ ד ֲח ָג ִביןִּ ,ב ׁ ְש ַעת ַה ַּטלָ ּ ,פטוּ רִּ .ב ׁ ְש ַעת ַה ּ ׁ ָש ָרבַ ,ח ָ ּייבֶ .א ְל ָע ָזר ֶּבן
ַמ ֲה ַבאי אוֹ ֵמרֲ :א ִפ ּלוּ ִּב ׁ ְש ַעת ַה ּׁ ָש ָרבִ ,אם ָהיוּ ְמ ַק ְּלחוֹ ת וּ ָבאוֹ תָ ּ ,פטוּ ר ,הרי מבואר שבא להקל ולומר

שבשעת הטל פטור בכל אופן ,ובשעת השרב אינו חייב אלא אם כן אינם מקלחות ובאות.

משנה
צידה בנעילת דלת
ְצ ִבי ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס מאליו ַל ַּביִ ת ְונָ ַעל ֶא ָחד ְּב ָפנָ יו זו היא צידתוַ ,ח ָ ּייב.

נָ ֲעלוּ ׁ ְשנַ יִ םְ ּ ,פטוּ ִרין ,דהוי להו שנים שעשאוה.
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שנים נעלו ,כשאחד לבד לא יכול לנעול
יבין ,שכיון שאחד לא יכול לנעול ,דרך עשיית
[דעה א ]:לֹא יָ כוֹ ל ֶא ָחד ִלנְ עוֹ לְ ,ונָ ֲעלוּ ׁ ְשנַ יִ םַ ,ח ָ ּי ִ
פעולה זו בשתים ,והרי כל אחד עשה 'מלאכה' שהרי בלעדיו לא היתה נעשית ה'צידה'.
[דעה בְ ]:ו ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר ,שהוא דורש מפסוקים שבכל אופן ששנים עשו מלאכה יחד,
הרי הם פטורים אף שכל אחד לבדו לא יכול לעשות את המלאכה.

גמרא
חיוב על צידת אריה ,אם מכניסו לגרוזקי שלו
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלַ :הצָּ ד ֲא ִרי ְּב ׁ ַש ָּבתֵ ,אינוֹ ַח ָ ּייב שאפילו תופסו אין זו צידתו,
יסנּ וּ ַלגּ וּ ְר ָז ִקי ׁ ֶש ּלוֹ [בית משמר העשוי לו ,כמין תיבה].
שכשכועס משחית והולךַ ,עד ׁ ֶש ַ ּי ְכנִ ֶ

משנה
'השלמת' הצידה ,היא המלאכה
יָ ׁ ַשב ָה ֶא ָחד ַעל ַה ּ ֶפ ַתח ְולֹא ִמ ְּל ָאהוּ  ,יָ ׁ ַשב ַה ּׁ ֵשנִ י וּ ִמ ְּל ָאהוּ ַ ,ה ּׁ ֵשנִ י ַח ָ ּייב ,שהוא צדו.

שמירת דבר שניצוד כבר
אשוֹ ן ְו ָה ַל ְך לוֹ ,
אשוֹ ן ַעל ַה ּ ֶפ ַתח וּ ִמ ְּל ָאהוּ  ,וּ ָבא ַה ּ ׁ ֵשנִ י ְויָ ׁ ַשב ְּב ִצדּ וֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָע ַמד ָה ִר ׁ
יָ ׁ ַשב ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַח ָ ּייב ְו ַה ּׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּ ר ,שהרי הצבי ניצוד כבר על ידי הראשון.
ָה ִר ׁ
ָהא ְל ָמה [שני] ֶזה דּ וֹ ֶמהְ ,לנוֹ ֵעל ֶאת ֵּביתוֹ ְל ׁ ׇש ְמרוֹ ְ ,ונִ ְמ ָצא ְצ ִבי שהיה ניצוד בו כבר ׁ ָשמוּ ר ְּבתוֹ כוֹ ,

וכן כאן אף על פי שעמד הראשון ,אין השני חייב ,שאינו אלא שומר על צבי שניצוד
ועומד כבר.
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Â
,Ô¯ÂÚ ‡ÓËÓ ‡Ï ÔÏÂÎ
åøåò úøåáç øéîéå øîåìë åéúåøåáøáç ÂÈ¯ÈÙÒ ÔÈ·Â ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ ¯"‡ ·ÈÈÁ ÚÏÒÎ Â· ˘·È˘ ÔÂÈÎ ÌÈ‰ ÔÓ ‚„ ‰ÏÂ˘‰
,ÈÎ‰ ‡„‡ ·¯ ıÈ¯˙Â .˙Á„Â
¯· ¯Ó ¯Ó‡ È¯È¯ „·Ú„ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ˘ÓÓ ˘·È ‡ÓÈ˙ ‡Ï Ê È˘‡ ·¯ ¯Ó‡
ÔÈ‡ ‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ ‡"ÎÁÂ øåòä äù÷úé àìù åúåîã÷ì øåæçì
,ÌÈÓÎÁ ÂÓ˘ ‰ÓÏ ¯ÂÚ ìåãâã íåùî . גמל:äëîä íå÷îá
‰ÈÚÓ·˘ ¯·ÂÚ Ï„Ï„Â ‰Ó‰· ÈÚÓÏ Â„È ËÈ˘Â‰ Á (ë Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ $ È¯Â„Ó‰
‡Ï‡ ¯ÂÚ Ô‰Ï ÔÈ‡ ¯ÓÂÏÎ
ÔÁÂÈ '¯Â .·Â˘Á ‡Â‰ ¯˘·Î íéìéà . מאילים:äéì è÷ð àåä
˙˘˘ ·¯ ¯Ó‡ Â‡Ï ÈÏ ‡¯·Ò‡ È¯Â„Ó‰ ¯· ‡·¯ ¯Ó‡ ‡ÓÚË È‡Ó ·ÈÈÁ
˘È ¯Ó‡Â ‚ÈÏÙ È¯Â Ô· ïëùîä úëàìîì åèçùðù íéîãàî
ÂÏÂ„È‚Ó ¯·„ ¯˜ÂÚ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁÈÓ È‚È‰Â ÈÓÊÈ‰Ó ‡˙Â˘Î ˘Ï˙„ Ô‡Ó È‡‰ Ë
ÈÎÂ ÔÈ˘˜‡Â .˙Â¯ÂÚ Ô‰Ï
ÔÈÚÏ È‚ÈÏÙ ‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ . והא אמר מר:ïäéúåøåò ìéáùá
˘Ï˙„ Ô‡Ó È‡‰ È ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ÂÏÂ„È‚Ó ¯·„ ¯˜ÂÚ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁÈÓ ÈÓ ‡Î‰
‡È˙‰Â ,È‚ÈÏÙ ‡Ï ˙·˘  ביצי:æ"ò 'ñîã àúééî÷ àúòîùá
‡¯ËÈÙ
ÌÈˆ¯˘ ‰ÂÓ˘Ó „Á‡ „ˆ‰
ïéàöåéùë
íéðè÷
íéðéë
ã"ñ÷
.כינים
ÌÈˆ¯˘· ·ÈÈÁ Ô‰· Ï·ÂÁ‰Â
ÂÊ È‡Â ,˙Â¯ÂÚ Ô‰Ï ˘È˘ ò÷ø÷ éáâ ìòî ïåâë ãîåòå ãåöéð åðéàù íå÷îî . הצד פרעוש:àéðú àëéä àðòãé àìå $ àéä àúéðúî íéðéë éöéáå ïééåôèä .õåøéù . הטפויין:ïäéöéáî
‰È‡˘ ÏÎ ‰¯Â·Á ‡È‰
( )בêéøö ïéà äæå äëàìîä àéä çúôäù àéä äôåâì äëéøö äðéàù äëàìî . להוציא ממנה לחה:õåçáî åéãâáî åà
Ù"Ú‡ Ì„‰ ¯¯ˆ ,˙¯ÊÂÁ  הצד:åéùëòî çúô ïàë úåéäì
Ô· ÔÁÂÈ '¯ ,‡ˆÈ ‡Ï˘ ãåöéð äéäù . השולה דג:ãö äéä àì åð÷éæú àìå ãåîòúù òãåé íàå åðëùú àìù àìà äãåöì êéøö åðéà äæå äëàìîä àéä äãéöä éîð .נחש
˘È ÌÈˆ¯˘ 'Á ¯ÓÂ‡ È¯Â :òáöàä ïî êùîð ( לïéøéøä èåçå åá ïéòâåðù . עביד רירי:ééç àì åúã äîùð úìéèð íåùî . חייב:òìñ áçåøë . כסלע:íåé ãåòáî ãîåòå
‡‰· È˙˜„Ó .˙Â¯ÂÚ Ô‰Ï
Ô‰Ï ˘È˘ ÌÈˆ¯˘· ‡˙È˙Ó çéøî éîæéää êåúî ìãâå ï"åìîåä . כשותא:àúìéî àäã àîòè . בר המדורי אסברא לי:äæ ìåãìã éãé ìò åúìéôäù ø÷ò .דלדל
‡Â‰ Ô·¯„ ‡ÓÏ‡ ,˙Â¯ÂÚ :éáø àøéåàî (( )ג:çë óã ïéáåøéò) àîìòá ïðéøîàãë ò÷ø÷ì øáåçî åðéàù éô ìò óàå . מיחייב:åðîî ÷ðåé éîæéääù ò÷ø÷ä
˙ˆ˜Ó· ‰˜ÂÏÁ Â‰Ï ˙È‡„
àøèéô
Ô˙ˆ˜ÓÏ ÌÈˆ¯˘ ‰ÂÓ˘
,.áë÷ íù ( ב,:åî ïéìåç (א
,:â æ"ò ( ד,.áé ìéòì (ג
ìéòì] ( ו,ð"ùå :å÷ ìéòì (ה
à"ò ìéòì ( ז,[ð"ùå :ä÷
,[ä"î á"ô úåéãò] :å úåáåúë
,à"ò ìéòì [íù úåéãò] (ח
é"ùøôì] ( י,:ãë úéðòú (ט
'åëå ãîåòå ãåöéðá 'ñåúå
í"áîøäå íéä úìî à÷éçã
ñøâ úáù 'ìäî à"éô ùéø
.åë æ"ò 'ñåú 'éò] ( כ,[ìôñä
íò êùîð] ( ל,[øáñ ä"ã
,[ì"öë òáöàä

³
³
³
³
³

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯
úáù 'ìäî ç"ô 'ééî ‡ „
äñ ïéåàì âîñ è äëìä
óéòñ æèù 'éñ ç"à ò"ùåè
:ç
á 'ìä íù à"éô 'ééî · ‰
ïîéñ ç"à øåè íù âîñ
:æèù
äëìä íù é"ô 'ééî „ ‚ Â
âîñ á 'ìä íù à"éôå ãë
æèù 'éñ ç"à ò"ùåè íù
:è óéòñ
(àë 'ìä íù é"ô 'ééî) ‰ Ê
óéòñ íù ò"ùåè íù âîñ
:ç
íù à"éô 'ééî Á Ê Â Á
:à äëìä
úáù 'ìäî ç"ô 'ééî È Ë Ë
'éñ ç"à ò"ùåè â äëìä
:ä óéòñ åìù

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

äøåò .‰„ÏÂÁÎ ‰‡ËÏ‰
.(. )חולין קכבäøùáî ÷åìç
ìåãâã øîåìë .ÏÓ‚ ‚¯Â‰Î
‰È‡„ ‰ÈÎ· .(.)לעיל יב
íãà øùáî àìà .‰·¯Â ‰¯Ù
·˘ÂÈ .(. )לעיל יבúöøåù àéä
íäì áöå÷ .ÔÊÂ ‰"·˜‰
,íúñðøô íäì ïîãæú ïëéäî
,äìåãâ äéç ,ÌÈÓ‡¯ È¯˜Ó
ÈˆÈ· È¯˜ÈÓ„ .(.)ע"ז ג
à"áðéà àåäå ïä ïé÷ãå .ÌÈÎ
æ"òìáå úéîøà ïåùìá
‰Î‡ÏÓ .( )שםñ"éøèðéì
ìë .‰ÙÂ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÈ‡˘
àìà äëéøö äðéàù äëàìî
äëàìî éåä åéìòî ä÷ìñì
åðåöøáã ,äôåâì äëéøö äðéàù
äì êéøö äéä àìå åì äàá àì
àéä úáùçî úëàìî åàì êëìä
ÒÈÙÓ‰ .(: )לעיל צגù"øì
.æ÷ ìéòì äàø .‡Ò¯ÂÓ
ô"òà .ÚÏÒÎ Â· ˘·È˘
ãåòáå ïë øçàì ñëøôî àåäù
,íéîá åëéìùä ñëøôî àåäù
,äîùð úìéèð íåùî .·ÈÈÁ
ìéòì) ïðúã ,äëàìî áà àéäù
.(. )תענית כדåèçåùä (.âò
,éç àì éàãåã .ÂÈ¯ÈÙÒ ÔÈ·Â
,ïðé÷ñò äãéö øñåçî ïéàùëå
åçéðäå ìñä êåúá åãöù ïåâë
ïéùåòù êøãë úåéçì íéîá
.( )שםïéâééãä

³
˙ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

‡Ï ˙·˘ ÔÈÚÏ' ÍÈ¯Ù„ .א
.ù"àøä 'ñåú .'È‚ÈÏÙ
,ÂÎ˘È ‡Ó˘ ‡¯È˙Ó .ב
.ï"øä 'éô .Ì‡ ˘"ÎÂ
ä"ëã àéãäì 'ë à"áèéøáå]
'éñ ç"åà 'éòå ,'ñåúä úèéù
'çé ÷"ñ à"âîáå è"ñ 'æèù
Ú˜¯˜ ‚"Ú . ג.[ç"÷ñ æ"èáå
ÍÂ˙· . ד.ù"àø .Â‡ ‡˜Â„
Ì˘ ÔÈ‡˘ . ה.éøéàî .ÌÈ‰
.éøéàî .‰„Èˆ ¯ÂÒÈ‡

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒ ·¯

‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡˘ ‰Î‡ÏÓ
‰„Â‰È '¯ ‰· È‚ÈÏÙ„ ,‰ÙÂ‚Ï
‰Â·˙Î ¯·Î ÔÂÚÓ˘ '¯Â
¯Ó‡ .˙·˘‰ ˙Â‡ÈˆÈ ˜¯Ù·
¯˜Ú„ Ô‡Ó È‡‰ ˙˘˘ ·¯
‰ÓÊÈ‰Â ‰‚‰Ó ‡˙Â˘Î
¯·„ ¯˜ÂÚ ÌÂ˘Ó ·ÈÈÁ
˜¯Ù· ÁÎ˙˘Ó .ÂÈÏÂ„È‚Ó
[ ]עירובין דף כחÔÈ·¯ÚÓ ÏÎ·
˘ÈÏÁ ‰Â‰ ÈÎ ‡¯ÈÊ '¯
·È˙ÈÂ ÏÈÊ‡ ‰Â‰ ‰ÈÒ¯È‚Ó
¯· ‰„Â‰È '¯ È·„ ‰Á˙ÈÙ‡
Ô·¯ ÈÙÏÁ ÈÎ ¯Ó‡ ,ÈÓ‡
ÏÈ·˜‡Â Â‰ÈÈÓ˜ÈÓ ÌÂ˜È‡
¯Ó‡ ‡˜ÂÈ ‡˙‡ ˜Ù .‡¯‚‡
Í·¯ Í¯Ó‚‡ È‡Ó ‰ÈÏ
˙Â˘Î ‰ÈÏ ¯Ó‡ .˙Â˘Î·
˙Â˘Î ,‰Ó„‡‰ È¯Ù ‡¯Â·
‡‰„ ‡È·¯ ‡˜ ‡Ú¯‡Ó ÈÓ
‰ÈÏ ÔÈÏË˜„ ÔÈÊÁ ‡˜
‡˙Â˘Î ‡˙ÈÓÂ ‡ÓÊÈ‰Ï
.(‡˙Â˘Î Ú¯ÊÈÓÏ ÈÚ·„)
˙‡ ÔÈÏÂ˙ ¯ÓÂ‡ ‡"¯ ˜¯Ù·Â
Â¯ÈÎÊ‰˘ ˙ÂÈ¯ËÙ Ô‰ .‡¯ÂËÈÙ ˘ÈÏ˙„ Ô‡Ó .Ú¯ÊÈ ‡Ó¯Î· ‡˙Â˘Î Ú¯ÊÈÓÏ ÈÚ·„ ‡˙Â˘Î ÔÓÊ ‡ËÓ ·¯ ÊÈ¯ÎÓ Â¯Ó‡ [¯˙ ]דף קלטÓ˘Ó‰
È‰ÈÓ¯Â Â‰È Ú˜¯˜ ÈÏÂ„È‚Ó Â‡Ï ˙ÂÈ¯ËÙÂ ÔÈ‰ÓÎÂ ÂÈ˘˜‰Â .Â¯·„· ‰È‰ ÏÎ‰˘ ¯ÓÂ‡ ˙ÂÈ¯ËÙÂ ÔÈ‰ÓÎ ÏÚ [˙ ]דף מÂÎ¯· ˙ÎÒÓ·
.˜ÈÈ ‡˜ ‡¯ÈÂ‡Ó ˜ÈÓ È·¯ ‡˜ ‡Ú¯‡Ó È·¯Ó ÈÈ·‡ ˜È¯ÙÂ .'ÂÎ

·¯„ ‡·ÈÏ‡ È˘‡ ·¯ ˜È¯ÙÂ .·¯Ï ‡È˘˜Â ‰È˙ÂÂÎ ˙·˘· ‡Î‰„ [ÔÈ˙È˙ÓÂ] (·ÈÈÁÓÂ) ,·ÈÈÁÓ ‰ÏÂÎ‡ È¯Â Ô· ÔÁÂÈ '¯ Ï·‡
‰„Â‰È È·¯ Ô˙„ ,‡˙˘È‚ ¯˙· ÏÈÊ‡„ [‡È‰] ‰„Â‰È '¯ ‡Ï‡ ÔÂÈ‡ ÌÈÓÎÁ Â‡Ï Ô˙ˆ˜ÓÏ ÌÈˆ¯˘ ˙ˆ˜Ó ÔÈ· ‚ÈÏÙÓ„ ˜"˙ ¯Ó‡Â
ÔÈ˘˜‡Â .‰ÈÏ Â„ÂÓ ˙·˘ ÔÈÚÏ Ï·‡ ,È‚ÈÏÙ ‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ È¯Â Ô· ÔÁÂÈ '¯ ÏÚ Ì˙‰ È‚ÈÏÙ„ Ô·¯ Ï·‡ ,‰„ÏÂÁÎ ‰‡ËÏ‰ ¯ÓÂ‡
Ô· ÔÁÂÈ '¯ È¯·„ ,È¯Â Ô· ÔÁÂÈ '¯ È¯·„ ·ÈÈÁ Ô‰· Ï·ÂÁ‰Â ‰¯Â˙· ÔÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈˆ¯˘ 'ÁÓ '‡ „ˆ‰ ‡È˙„ ‡˙ÈÈ¯· ‡‰ ÈÎ‰ È‡
ÔÈ˜ÈÈ„Â .Ô‰· ‡ˆÂÈÎÂ ,ÏÎÏÎÓ ˙ÏÎÓ ,Ï‚Ï‚Ó Ï‚È ,ÌÈ˙Á˙ÁÓ ˙ÁÈ ÔÂ‚Î ,˙Â¯Â·¯·Á ÔÂ˘ÏÓ ‰¯Â·Á ˘Â¯ÈÙ .Â˙˜ÂÏÁÓÂ È¯Â Ô· ÔÁÂÈ È·¯ È¯·„ È˙ ÔÈ˜¯ÙÂ .‰ÈÏ Â„ÂÓ ‡Î‰ ,‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ ‰ÈÏÚ È‚ÈÏÙ„ Ô·¯ ÂÏÈÙ‡ ÚÓ˘Ó„ ,‡˙ÈÓÏ ‰ÈÏ ‰Â‰ Â˙˜ÂÏÁÓÂ È¯Â
ÌÈ˘Ó¯Â ÌÈˆ˜˘ Ï·‡ ,‰·¯Â ‰¯Ù ‰È‡„ ‰ÈÎ ÔÂ‚Î ‡Ï‡ Ô·¯ È¯ËÙ ‡Ï„ ,‰ÈÏ È·ÈÈÁÓ Ô·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡Â ÛÒÂÈ ·¯ ÈÁ„Â .˙·˘· ÏÓ‚ ‚¯Â‰Î ˙·˘· ‰ÈÎ ‚¯Â‰‰ ¯Ó‡„ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯Î ‰ÈÓ¯È '¯ ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÂ .·ÈÈÁ Ô‚¯Â‰‰˘ ÏÏÎÓ ¯ÂËÙ Ô‰· Ï·ÂÁ‰ È˙˜„Ó
,ÛÒÂÈ ·¯Ï ÈÈ·‡ ‰Ï È˘˜‡Â .˘„˜‰ È·˙Î ÏÎ· ‰Ï ÔÈ˘¯ÙÓ ÔÈ˜ÈÊÓ ˙‚È¯‰Â .Â‰Ï È¯Ó‚ ÔÎ˘Ó‰ ‰˘ÚÓÓ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ„ ÔÈ˘¯Ù„Î ,Ô‰È˙Â¯ÂÚ ÏÂËÈÏ Ô˙Â‡ ÌÈ‚¯Â‰˘ ,ÌÈÏÈ‡ ˙Â¯ÂÚÂ ÔÎ˘Ó‰ ‰˘ÚÓ· ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÏÈ‡Ó Â˘¯„ Ô‰È˘Â .Ì‚¯Â‰‰ È·ÈÈÁÓ Â·¯Â Â¯Ù„
ÔÂ‡‚ (·¯) ‰„Â‰È [·¯] ¯Ó ¯Ó‡Â .Ô„ˆ‰ ˙‡ ¯ËÙ [‡Ï‡] (‡ÏÂ) Ô‚¯Â‰‰ ˙‡ Ú˘Â‰È '¯ ¯ËÙ ‡ÏÂ ÌÈˆÈ· Ô‰Ï ˘È È‡„Â ÔÈ˘ÂÚ¯ÙÂ .Ô‡·Èˆ Ï‡ÚÓ˘È ÔÂ˘Ï·Â È· ˙ÈÓ¯‡ ÔÂ˘Ï· Ô‰Â .ÌÈÈÎÏ ÌÈˆÈ· ˘È ‡ÓÏ‡ ÌÈÈÎ ÈˆÈ·Â ÔÈÈÂÙË‰ ‡È˙‰Â ,ÌÈÈÎ ÈˆÈ· ÔÊ ‰"·˜‰˘
,˙·˘· ˘Á „ˆ‰Â ˙·˘· ‡Ò¯ÂÓ ÒÈÙÓ‰ .'ÂÎ ¯ÂËÙ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘Â ·ÈÈÁ Í¯ÂˆÏ Ô„ˆ‰ 'È˙Ó .‡„ ‡˙ÎÒÓ ˘‡¯· ˘¯ÙÓ„Î ÌÈÈÎ Ï˜˘ÓÏ ÔÂÚÓ ‡ÏÂ ,Ì¯˘· ÏÚ[Ó] ÂÏÈÙ‡Â ˙·˘· ˘ÂÚ¯Ù „ÂˆÏÓ ÈÚÓÈÓ ÂÂ‰„ ÌÈÂ˘‡¯ È˘È˘˜ Ô·¯Ó [‡ÊÁ„] (‡Â‰„) Ï"ˆÊ
È¯‰˘ ,¯ÂËÙ ÌÈÏ Â¯ÈÊÁ‰˘ „Ú ˘Ù ˙‡ÈˆÈ È„Î ‰‰˘ ‡ÏÂ ÌÈ‰ ÔÓ Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡ .ÌÈ‰ ÔÓ ‚„ [‰ÏÂ˘‰] Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ .¯˙ÂÓÂ ¯ÂËÙ ÔÂÈ‡„ Â‰· ¯Ó‡„ Ï‡ÂÓ˘Î [‡‰·] Ï"ÈÈ˜ ,‰ÈÏÚ ¯ÂËÙ ‰ÙÂ‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰È‡˘ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‡„ ˘"¯Ï ·¯ Â‰ÈÓ˜Â‡„ ‚"Ú‡
ÂÊÂ .˙Ó ÂÏÈ‡Î Ì˘ ˘·È˘ ÔÂÈÎÂ ,ÂÈÈÁ Ì˘˘ ‚„ Ï˘ ÔÈ¯ÈÙÒ ÔÈ· ‡Ï‡ ˘·È˘ Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ ¯"‡ .·ÈÈÁ ÌÈÓ‰ ˙ÈÁÂÏÁÏ ÚÏÒÎ Â· ˘·È˘ „Ú ‰˘·È· ÂÁÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .È¯Ó‚Ï Â˙ÂÈÁ ÌÂ˜ÓÓ ÈÓ Â˜È˙Ú‰ ‡ÏÂ ,Â‚¯‰ ‡Ï Ì‚Â ÂÏÂ„È‚Ó ¯·„ ¯˜Ú ‡Ï
‡‰ .·ÈÈÁ Â˙Â‡ ‰ÏÂ˘‰Â ,·Â˘Á ‡Â‰ ˙ÓÎÂ Â˙ÂÈÁ· ¯ÊÂÁ ÂÈ‡Â ˙ÂÓÏ ‰Ë ‰‰ ,ÂÈÙ ÍÂ˙Ó ‡ˆÂÈ ,‚„ Ï˘ Â¯È¯ ·Ê 'ÈÙ .‰È¯È¯ ·„ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ ,˘ÓÓ ˘·È ‡ÓÈ˙ ‡Ï ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ .ÂÏÈ‡‰ ˙ÂÈÚ˙ ¯„Ò ˜¯Ù ˙ÂÈÚ˙· ˘¯ÂÙÓ ÔÈ·‡ '¯· ÈÒÂÈ '¯ Ï˘ ‰ÚÂÓ˘‰
˘Ï˙„ Ô‡Ó È‡‰ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ .‡˙Â˘Î ‰˘·ÈÂ ‡˙ÓÊÈ‰Ï ‰Ï ÔÈÏË˜„ ÔÈ·¯ÚÓ ÏÎ· ˜¯Ù· ˘¯ÙÓÂ ,È‚È‰Â ÈÓÊÈ‰Ó [‡˙Â˘Î] ˘Ï˙„ Ô‡Ó„ ˙˘˘ ·¯„Î ,ÂÏÂ„È‚Ó ¯·„ ¯˜ÂÚ ÌÂ˘Ó ‰È·ÂÈÁ ‡˜ÈÒ‡ ,·ÈÈÁ ‰ÈÚÓ·˘ ¯·ÂÚ Ï„Ï„Â ‰Ó‰· ÈÚÓÏ Â„È ÒÈÎ‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡„
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שבת דף קז

יום ראשון כט סיון תש"פ

גמרא
שמירת דבר שכבר ניצוד מאליו ,מותרת לכתחילה
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר ַרב ִח ָ ּייא ַּבר ָא ׁ ֵשי ָא ַמר ַרב :נִ ְכנְ ָסה לוֹ ִצ ּפוֹ ר ַּת ַחת ְּכנָ ָפיו  -תחת כנפי כסותו,
ואינה יכולה לצאת ,יוֹ ׁ ֵשב וּ ְמ ׁ ַש ְּמ ָר ּה [כך] ַעד ׁ ֶש ֶּת ְח ׁ ַש ְך ,שאינו אלא שומר דבר שכבר ניצוד
מאליו.

נוסח א :שאלה על דין זה ממשנתינו ,ודחיית השאלה
אשוֹ ן ַעל ַה ּ ֶפ ַתח וּ ִמ ְּל ָאהוּ  ,וּ ָבא
[שאלהֵ ]:מ ִתיב ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ,שנינו במשנתינו :יָ ׁ ַשב ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַח ָ ּייבְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּ ר.
אשוֹ ן ְו ָה ַל ְך לוֹ ָ ,ה ִר ׁ
ַה ּ ׁ ֵשנִ י ְויָ ׁ ַשב ְּב ִצדּ וֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָע ַמד ָה ִר ׁ
ַמאי ָלאו [וכי אין פירוש המשנה שדבר זה] ּ ָפטוּ רֲ ,א ָבל ָאסוּ ר.

[עונה הגמראָ ]:לא [אין זה פירוש המשנה ,אלא אפשר לומר שכוונת המשנה שדבר זה]
מותר.
ּ ָפטוּ ר וּ ָּ
[ראיה שכך פירוש המשנהָ ]:ה ִכי נָ ֵמי ִמ ְס ַּת ְּב ָראִ ,מ ְּד ָק ָתנֵ י ֵס ָ
יפאְ :ל ָמה ֶזה ּדוֹ ֶמהְ ,לנוֹ ֵעל ֶאת ֵּביתוֹ
ומרוֹ ְ ,ונִ ְמ ָצא ְצ ִבי ׁ ָשמוּ ר ְּבתוֹ כוֹ ִ .מ ְּכ ָלל ְּד ָפטוּ ר וּ ֻמ ָּתר [מכך שהמשנה מוכיחה את ההיתר
ְל ׁש ְ
לצוד דבר שכבר ניצוד ,ממה שמותר לאדם לנעול את ביתו כשיש בו צבי ,שהוא דבר
ינ ּה.
שכל אדם עושה כן ,מוכח שכונת המשנה לומר ,שדבר זה מותר לכתחילה]ְ ׁ ,ש ַמע ִמ ַ ּ

נוסח ב :ראיה לדין זה ממשנתינו
אשוֹ ן ְו ָה ַל ְך לוֹ ,
יכא דְּ ָא ְמ ִריָ ,א ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחקַ :אף ֲאנַ ן נָ ֵמי ְּתנֵ ינָ אַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָע ַמד ָה ִר ׁ
ִא ָּ
ּ
אשוֹ ן ַח ָייבְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּ ר.
ָה ִר ׁ

[ביאור הראיהַ ]:מאי ָלאוָ ּ ,פטוּ ר וּ ֻמ ָּתר ,והרי מוכח שמותר לצוד דבר שכבר ניצוד.
[הצעה לדחיית הראיהָ ]:לא [אין זה פירוש המשנה ,אלא אפשר לומר שכונת המשנה
שדבר זה]ָ ּ ,פטוּ ר ֲא ָבל ָאסוּ ר.
ומרוֹ ְ ,ונִ ְמ ָצא ְצ ִבי
יפאָ ,הא ְל ָמה ֶזה דּ וֹ ֶמהְ ,לנוֹ ֵעל ֶאת ֵּביתוֹ ְל ׁש ְ
[דחיית ההצעהָ ]:הא ִמ ְּד ָק ָתנֵ י ֵס ָ
ׁ ָשמוּ ר ְּבתוֹ כוֹ ִ ,מ ְּכ ָלל ְּד ָפטוּ ר וּ ֻמ ָּתר.
ינ ּה.
ׁ ְש ַמע ִמ ַ ּ

···

ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלּ :כֹל ּ ְפטוּ ֵרי ְד ׁ ַש ָּבת ,כל מקום שנאמר לגבי שבת' ,פטור' ,היינוָ ּ :פטוּ ר ֲא ָבל ָאסוּ ר,
מותר.
ְל ַבר ֵמ ָהנֵ י ְּת ָלת [חוץ מג' אלו המבוארים להלן]ְּ ,ד ָפטוּ ר וּ ָּ
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א' ,שמירת דבר שכבר ניצוד ,מותרת לכתחילה

ֲח ָדאָ ,הא [מה ששנינו במשנתינו 'ישב הראשון על הפתח ומילאהו ,ובא השני וישב בצידו,
אע"פ שעמד הראשון והלך לו ,הראשון חייב ,והשני פטור'].
וּ ִמ ַּמאי ְּד ָפטוּ ר וּ ֻמ ָּתר,

ומרוֹ ְונִ ְמ ָצא ְצ ִבי ׁ ָשמוּ ר ְּבתוֹ כוֹ  ,וכשם שמותר
יפאְ ,ל ָמה ֶזה דּ וֹ ֶמהְ ,לנוֹ ֵעל ֶאת ֵּביתוֹ ְל ׁש ְ
דְּ ָק ָתנֵ י ֵס ָ
לאדם לכתחילה לנעול את ביתו כשיש בתוכו צבי ,כן מותר לכתחילה לשני לשבת בצידו
של הראשון ,כשהראשון כבר מילא את הפתח ,ואף אם הראשון הולך לו.

ב' ,פתיחת פצע להוציא ליחה ,מותרת לכתחילה
ְו ִא ַּיד ְךַ ,ה ֵּמ ִפיס ֻמ ְר ָסא [הפותח פצע שיש בו ליחה] ְּב ׁ ַש ָּבתִ ,אם ַל ֲע ׂשוֹ ת ָל ּה ּ ֶפה ,שמתכוין
ליפותה ,כדרך שהרופאים עושיםַ ,ח ָ ּייב ,משום בונה או משום מתקן כלי (מכה בפטיש),
שמתקן את המכה.
ִאם [פותח את הפצע] ְלהוֹ ִציא ִמ ֶּמ ָ ּנה ֵל ָחהָ ּ ,פטוּ ר.
וּ ִמ ַּמאי ְּד ָפטוּ ר וּ ֻמ ָּתר,

יטוֹ ל ָּב ּה ֶאת ַה ּקוֹ ץ ,ואין זה אסור
דִּ ְתנַ ןַ ,מ ַחט ׁ ֶשל יָ ד [מחט שתופרים בה ,מותר לטלטלה] ִל ּ
משום שעושה נקב ופתח ,שאין זה אלא להוציא את הקוץ שמצער אותו ,ואינו חושש אם
החור שעושה יסתם מיד .וכן בהוצאת ליחה ,אינו רוצה אלא להוציא את הליחה שמצערת
אותו ,ואינו חושש ,אם הפתח יסתם מיד.

ג' ,צידת נחש ,בשביל שלא ישכנו .מותרת לכתחילה
ְו ִאידַּ ְךַ ,הצָּ ד נָ ָח ׁש ְּב ׁ ַש ָּבתִ ,אם ִמ ְת ַע ֵּסק ּבוֹ ׁ ֶש ּלֹא יִ ּ ׁ ְש ֶכנּ וּ ָ ּ ,פטוּ ר.
ִאם ִל ְרפוּ ָאה ַח ָ ּייב.
וּ ִמ ַּמאי ְּד ָפטוּ ר וּ ֻמ ָּתר.

דִּ ְתנַ ןּ ,כוֹ ִפין ְק ָע ָרה [של חרס] ַעל ַה ֵ ּנר ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא ֶּת ֱאחֹז ַּב ּקוֹ ָרה[ ,ולא בשביל שיכבה הנר],
והיינו שכלי ניטל אף לצורך דבר שאינו ניטל בשבתְ ,ו ַעל צוֹ ָאה ׁ ֶשל ָק ָטןְ ,ו ַעל ַע ְק ָרב ׁ ֶש ּלֹא
ִּת ּׁש ְֹך ,ואף על גב שעל ידי זה העקרב ניצוד .הרי שאם מתעסק שלא ישכנו מותר לעשות
פעולה שלא ישכנו ,אף שעי"ז ממילא יהיה הנחש או העקרב ניצוד.

הדרן עלך האורג

משנה
חיוב חובל בשמונה שרצים (שיש להם עור) ,שהדם היוצא מהבשר לעור ,אינו חוזר .וחיוב
צידה בהם (שצדים אותם לצורך)
ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמוּ ִרים ַּב ּתוֹ ָרה [חולד ,עכבר ,צב ,אנקה ,כח ,לטאה ,חומט ,תנשמת]ַ ,הצָּ ָדן,
ְו ַהחוֹ ֵבל ָּב ֶהןַ ,ח ָ ּייב,
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על צידתם חייבים ,מפני שהדרך לצוד מינים אלו לצורך( ,כגון לצורך עורם ,או לעשות
מהם רפואות וכדומה).
ועל חבלתם חייבים ,מפני שיש להם 'עור' ,וכאשר חובלים בהם ,ודם יוצא מהבשר לעור,
הדם אינו חוזר לבשר ,ו'חבורה (הוצאת דם) שאינה חוזרת' היא תולדה של 'שוחט' .או
תולדה של 'צובע' ,שצובע את העור.

פטור חובל בשאר שרצים (שאין להם עור) ,והדם היוצא מהבשר לעור ,חוזר .ודין צידה בהם
(שחייב רק אם צדם לצורך)
וּ ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָק ִצים וּ ְר ָמ ִׂשים [כגון תולעת ונחשים ועקרבים]ַ ,החוֹ ֵבל ָּב ֶהןָ ּ ,פטוּ ר ,שאין להם עור,
ואם האדים בשרם מהחבלה ,הדם חוזר לבשר.
ַהצָּ ָדן ְלצ ֶֹר ְךַ ,ח ָ ּייבֶ ׁ .ש ּלֹא ְלצ ֶֹר ְךָ ּ ,פטוּ ר ,שבדרך כלל אין הדרך לצוד מינים אלו לצורך ,אלא
רק כדי שלא יזיקו ,ואם צדם שלא יזיקו הרי זו מלאכה שאינה צריכה לגופה ,ופטור עליה.
אך אם צדם לצורך שימוש בהם או בעורם ,חייב.

פטור צידה בחיה ועוף שברשותו .חיוב חובל בחיה ועוף
ַח ָ ּיה ָועוֹ ף ׁ ֶש ִּב ְר ׁשוּ תוֹ ַ ,הצָּ ָדןָ ּ ,פטוּ ר ,שהרי הם ניצודין ועומדיןְ .ו ַהחוֹ ֵבל ָּב ֶהןַ ,ח ָ ּייב ,שהרי יש
להן עור ,והדם היוצא מבשרם לעורם ,אינו חוזר.

גמרא
שמואל :משנתינו כדעת רבי יוחנן בן נורי שסובר שיש עור לכל השמונה שרצים .אבל לרבנן
יש עור רק לחלק מהשרצים [חולד ,עכבר ,צב (תנשמת)]
ִמ ְּד ָק ָתנֵ יַ ,החוֹ ֵבל ָּב ֶהן ַח ָ ּייבִ ,מ ְּכ ָלל ְּד ִאית ְלהוּ עוֹ ר[ ,מכך שהמשנה אומרת שכל השמונה
שרצים ,החובל בהם חייב ,מבואר שהמשנה סוברת שכל השמונה שרצים יש להם עור],
מבררת הגמראַ :מאן ַּת ָ ּנא [מי הוא התנא הסובר כך]?
ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלַ :ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי ִהיא ,דִּ ְתנַ ן ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי אוֹ ֵמרְ ׁ :שמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת,

וכיון שיש להם עור ,ואין זה 'בשר' ,אין עורם בכלל 'טומאת נבילות' ,שאין טומאת נבילה
אלא בבשר ולא בעור.
אבל לרבנן :רק לחלק מהשרצים יש עור [לחולד ,עכבר ,וצב] .אבל האחרים [אנקה,
כח ,לטאה ,חומט ,אין להם עור ,שהעור שלהם הוא כבשר ,ויש בו טומאת נבילה( .לגבי
'תנשמת' יש נידון בגמרא בחולין קכב :מה דעת רבנן בזה).

רב :משנתינו אף כדעת רבנן ,שלענין שבת הם מודים שיש עור לכל השמונה שרצים ,ולא נחלקו
אלא לענין טומאה שיש על כך מיעוט בפסוק
ימא [אפילו אם תאמר שמשנתינו היא כדעת] ַר ָּבנַ ן,
ילוּ ֵּת ָ
ַר ָּבה ַּבר ַרב הוּ נָ א ָא ַמר ַרבֲ :א ִפ ּ

יה דְּ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי ֶא ָּלא ְל ִענְ יַ ן ֻט ְמ ָאה ,דִּ ְכ ִתיב 'החולד והעכבר
ַעד ָּכאן ָלא ּ ְפ ִל ִ
יגי ַר ָּבנַ ן ֲע ֵל ּ
והצב למינהו והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת ֵא ֶּלה ַה ְּט ֵמ ִאים ָל ֶכם' ,ורבנן דורשים
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יהן מטמאים ִּכ ְב ָׂש ָרן,
מפסוק זה לגבי אנקה ,כח ,לטאה ,חומט( ,ותנשמת)ְ ,ל ַר ּבוֹ ת ׁ ֶשעוֹ רוֹ ֵת ֶ

והגמרא בחולין מבארת שרבנן דורשים ממה שנאמר בפסוק 'אלה' ,שאלו שנאמרו בסוף
הפסוק (אחרי תיבת 'למינהו') עורותיהם כבשרם ,אבל אלו שנאמרו בתחילת הפסוק (חולד,
ילוּ ַר ָּבנַ ן מוֹ דוּ  ,שלכל
עכבר ,וצב) ,אין עורותיהם כבשרם ,ואינם מטמאיםֲ ,א ָבל ְל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָּבת ֲא ִפ ּ
השמונה שרצים יש עור.

···

שאלה (א) על דעת רב :בברייתא מבואר שלחכמים גם לגבי שבת יש עור רק לחלק מהשרצים
[חולד ,עכבר ,צב( ,תנשמת)]
יגי?
שואלת הגמרא :וּ ְל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָּבת ָלא ּ ְפ ִל ִ
ְו ָה ַתנְ יָ אַ ,הצָּ ד ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמוּ ִרים ַּב ּתוֹ ָרה ,או ַהחוֹ ֵבל ָּב ֶהןַ ,ח ָ ּייב ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי.

ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ :אין עוֹ ר ֶא ָּלא [עמוד ב] ְל ַמה ּׁ ֶש ָּמנוּ ֲח ָכ ִמים [במשנה במסכת חולין ,אלו
שעורותיהן כבשרן ,ורק החובל בהם חייב.
[קושיא בביאור הברייתא ]:והנה נוסח זה בברייתא קשה ,שהרי ַאדְּ ַר ָּבהְ ,ל ַמה ּ ׁ ֶש ָּמנוּ ֲח ָכ ִמים,
ֵאין ָל ֶהם עוֹ ר ,שהרי המשנה בחולין אומרת :אלו שעורותיהן כבשרן ,והיינו שאין להם עור,

וממילא החובל בהם פטור.
אביֵ יָ :ה ִכי ָק ָא ַמר :וחכמים אומריםֵ :אין עוֹ ר ָחלוּ ק ִמ ָּב ָׂשרֶ ,א ָּלא
['גירסת' אביי בברייתאְ ]:ו ָא ַמר ּ
ְל ַמה ּׁ ֶש ּלֹא ָמנוּ ֲח ָכ ִמים ,אלו שלא נמנו במשנה בחולין( ,שהם :חולד ועכבר וצב ותנשמת) ,יש

להם עור ,ואינו בשר ,והחובל בהם חייב .אבל אלו שנמנו במשנה בחולין (שהם :האנקה
הכח והלטאה והחומט) אין להם עור ,שאין עורם חלוק מבשרם ,אלא הוא גם כן בשר,
והחובל בהם פטור.
[נמצא שקשה על דעת רב ]:הרי מבואר בברייתא זו לפי ביאור אביי שחכמים חולקים
על רבי יוחנן בן נורי גם לעניין שבת ,והם סוברים שיש עור רק לארבעה שרצים (חולד
עכבר צב ותנשמת) ,ורק בהם החובל חייב.

הצעת תשובה :מחלוקת רבי יוחנן בן נורי וחכמים היא רק לגבי טומאה (שלרבי יוחנן בן נורי
כולם מטמאים ולרבנן רק  .)4אבל לשבת לכולי עלמא יש לכל ה 8שרצים עור ,והחובל בהם חייב
[קושיית רבא על ביאור אביי בברייתא ]:כדי ליישב קושיא זו ,מביאה הגמרא את דחייתו
של רבא לביאור אביי בברייתאֲ :א ַמר ֵל ּה ָר ָבאָ :הא ְל ַמה ּׁ ֶש ָּמנוּ ֲח ָכ ִמים ָק ָא ַמר [הרי בברייתא
כתוב 'למה שמנו חכמים' ,וכיצד מבאר אביי שהוא טעות ויש לומר 'למה שלא מנו חכמים',
הרי התנא לא טועה בדבר כזה],
['גירסת' רבא בברייתאֶ ]:א ָּלא ָא ַמר ָר ָבאָ :ה ִכי ָק ָא ַמר :וחכמים אומריםֵ :אין עוֹ ר ְמ ַט ּ ֵמא ְּכ ָב ָׂשר
ֶא ָּלא ְל ַמה ּׁ ֶש ָּמנוּ ֲח ָכ ִמים – שרבי יוחנן בן נורי אמר שכל השמונה שרצים יש להם עור רק

לענין שבת שהחובל בהם חייב ,אבל לטומאה עורותיהם מטמאים כבשרם .וחכמים חולקים
רק לענין טומאה ,ואומרים :אף שלגבי שבת החובל בכל השמונה חייב ,שיש להם עור.
אבל לגבי טומאה אין עור מטמא כבשר אלא לאותן ארבעה שמנו (האנקה הכח הלטאה
והחומט).
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ולפי זה נמצא שלגבי שבת לכולי עלמא יש לכל השמונה שרצים עור.

דחיית ההצעה :בדבריו של רבי יוחנן בן נורי במשנה מפורש שכל ה 8לא מטמאים
הגמרא דוחה את ביאורו של רבא בברייתאִ :מ ְּכ ָלל דְּ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי ָהנָ ְך נָ ֵמי דְּ לֹא ָמנוּ
ֲח ָכ ִמים ְמ ַט ְּמ ִאין ,מתוך ביאורו של רבא עולה ,שחכמים אומרים לרבי יוחנן בן נורי :אין

עור מטמא כבשר 'אלא' וכו' ,ומבואר שזו היא תשובתם על מה שאמר רבי יוחנן בן נורי
שעורם של כל השמונה שרצים מטמא כבשר ,ואף של אלו שלא נמנו במשנה בחולין.
וקשה על כךְ :ו ָהא ָק ָתנֵ י [והרי מפורש במשנה בחוליןַ ]:ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי אוֹ ֵמרְ ׁ :שמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים
יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ תְ ,ולֹא ְמ ַט ְּמ ִאין ,שרק בשר מטמא ולא עור .הרי מפורש בדבריו שכל השמונה

שרצים אין עורותיהם מטמאים.

תשובה חדשה :גם בברייתא יש לגרוס באופן המתבאר כך :לרבי יוחנן בן נורי כל השמונה שרצים
לא מטמאים .לרבנן ארבעה שרצים מטמאים .אבל לשבת כולם מודים שיש עור לכל השמונה
שרצים והחובל בהם חייב
[א ַמר ַרב] ַאדָּ א ַּבר ַמתנהָּ :תריץ
['גירסה' חדשה בברייתא ,ולפי זה מיושבת הקושיא על רבָ ]:
ָה ִכיַ :ו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםְ ,ל ִענְ יַ ן ֻט ְמ ָאה ֵאין עוֹ ר ְל ַמה ּׁ ֶש ָּמנוּ ֲח ָכ ִמים ,כלומר :יש למחוק בברייתא

תיבת 'אלא' ,ונמצא שרבי יוחנן בן נורי אומר שהחובל בכל השמונה שרצים חייב ,כיון
שיש להם עור .ואין עורותיהם מטמאים (שהרי רק בשר מטמא) .וחכמים אומרים אמנם
לענין שבת ,החובל בכל השמונה חייב ,כיון שיש להם עור .אבל לגבי טומאה ,ארבעה
אלו שחכמים מנו אותם (האנקה כוח לטאה וחומט) מטמאים ,שלומדים זאת מהפסוק,
שעורותיהם של אלו מטמאים כבשרם.
נמצא שאין קושיא מהברייתא לרב ,שחכמים מודים לגבי שבת שכל השמונה שרצים
יש להם עור ,והחובל בהם חייב.

···

שאלה (ב) על דעת רב :בברייתא מבוארת דעת חכמים שיש חיוב חובל רק בארבעה שרצים
יגי?
שואלת הגמראְ :ו ַא ַּכ ִּתי [ועדיין קשה ,וכי] ְל ִענְ יַ ין ׁ ַש ָּבת ָלא ּ ְפ ִל ִ
ְו ָה ַתנְ יָ א ַהצָּ ד ֶא ָחד ִמ ּ ׁ ְשמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים ָה ֲאמוּ ִרים ַּב ּתוֹ ָרה ,או ַהחוֹ ֵבל ָּב ֶהן ַח ָ ּייב ,והיינו רק ִּב ׁ ְש ָר ִצים
ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת [שהם החולד ,העכבר ,הצב( ,והתנשמת) ,שאותם לא מנו חכמים במשנה

בחולין שערותיהם כבשרם],
ְו ֵאיזוֹ ִהיא ַח ּבוּ ָרה ׁ ֶש ֵאינָ ּה חוֹ ֶז ֶרת ,נִ ְצ ַרר ַה ָּדם [נאסף ונקשר הדם במקום אחד] ַאף ַעל ּ ִפי
ׁ ֶש ּלֹא יָ ָצא [מהעור החוצה] ,חייב על חבלה כזו ,שכיון שהדם יצא ונאסף בעור ,שוב אינו

חוזר ונבלע.
ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי אוֹ ֵמרְ ׁ :שמֹנָ ה ׁ ְש ָר ִצים יֵ ׁש ָל ֶהן עוֹ רוֹ ת ,והחובל בכל השמונה שרצים ,חייב.
הרי מבואר שלרבנן אין חיוב חובל בשבת אלא בחלק מהשמונה שרצים.
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תשובה :תנא קמא בברייתא זו ,הוא רב יהודה .אבל לחכמים כל השמונה שרצים יש להם עור
לעניין שבת ,והחובל בהם חייב
אשיַ :מאן ַּת ָ ּנא ַק ָּמא [של ברייתא זו שמבואר בדבריו שאין חיוב חובל בכל השמונה
ָא ַמר ַרב ׁ
יש ָּתא [שהוא הולך אחר קושי העור ,שלשיטתו אלו
שרצים]ַ ,ר ִּבי יְ הוּ ָדה הואְּ ,ד ָא ֵזל ָּב ַתר ִ ּג ׁ ְ
שיש להם עור עבה ,והוא עור ממש ,הרי זה עור ולא בשר ואינו מטמא .ואלו שיש להם
עור דק ,הרי זה בשר ומטמא .ולכן גם לגבי שבת אלו שעורם אינו טמא( ,בגלל שאין זה
עור) ,אין בהם חובל ,ואלו שעורם אינם טמאים (בגלל שיש להם עור) ,יש בהם חובל].
[המקור שרבי יהודה הולך אחר עובי וקושי העור] ִּד ְתנַ ןַ ,ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרַ :ה ְּל ָט ָאה ְּכ ֻח ְל ָּדה,

שכיון שעורה עבה הרי הוא עור ואינו מטמא.
יה דְּ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ִענְ יַ ן ֻט ְמ ָאה [ואינם סוברים שעור הלטאה דינו כעור ,ואף
ֲא ָבל ַר ָּבנַ ן דִּ ְפ ִל ִ
יגי ֲע ֵל ּ
שהוא עבה ,שהם סוברים שאין הטעם במשנה בחולין בחילוק השרצים שאלו שמטמאים
הוא מפני שאין להם עור ,ואלו שאינם מטמאים הוא מפני שיש להם עור ,אלא הוא מפני
שיש דרשה בפסוק (שאף שיש עור לכל השמונה שרצים) ,חלקם מטמאים כבשרם] ,וממילא:
יה ,שיש לכולם עור ,והחובל בכל השמונה שרצים ,חייב.
ְל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָּבת מוֹ דוּ ֵל ּ

שאלה :אם כן למה בברייתא הראשונה (שהובאה בשאלה א) אמרו שהחובל בשמונה שרצים
חייב לדעת רבי יוחנן בן נורי ,והרי חכמים לא חולקים על כך
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי [אם כן ,שגם רבנן מודים לגבי חובל שכל השמונה שרצים יש
להם עור ,והחובל בהם חייב] ,אם כן קשהַ :האי [מדוע אומרת הברייתא לשון זהִּ ]:ד ְב ֵרי
יה ,היה לברייתא לומר ,שבין לרבי
לוק ּתוֹ ִ ,מ ְּ
ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי ,והלא דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן וּ ַמ ְח ְ
יב ֵעי ֵל ּ
יוחנן בן נורי ובין לחכמים שחולקים עליו לענין טומאה – שניהם מודים לענין שבת
שהחובל בכל השמונה שרצים חייב.

תשובה :אכן יש לגרוס בברייתא שדין זה שהחובל בכל השמונה שרצים חייב ,הוא בין לרבי
יוחנן בן נורי ובין לרבנן
לוק ּתוֹ .
עונה הגמראְּ :תנִ י ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נוּ ִרי וּ ַמ ְח ְ

···

המקור שחיוב 'חובל' הוא על חבורה שאינה חוזרת
ְּב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ֵל ִוי ֵמ ַר ִּביִ :מ ַ ּניִ ן ְל ַח ּבוּ ָרה ׁ ֶש ֵאינָ ּה חוֹ ֶז ֶרת ,שהיא נחשבת לחבורה ,אבל חבורה שהיא
חוזרת ,אינה חבורה ,ולכן שרצים שאין להם עור ,אף שחבלו בהם ,ונאסף שם דם ,אין זו
חבורה שהדם חוזר למקומו .וכל שכן שמכה קטנה שלא נצרר בה דם כלל ,לא חייבים
עליה משום חובל.
'היַ ֲהפ ְֹך ּכוּ ׁ ִשי עוֹ רוֹ ְונָ ֵמר ֲח ַב ְר ֻּבר ָֹתיו',
דִּ ְכ ִתיב ֲ
'ח ַב ְר ֻּבר ָֹתיו',
ַמאי ֲ

ימא דְּ ָק ֵאי ִר ְק ֵמי ִר ְק ֵמי [אם תאמר שעורו מנומר בגוונים ,גוונים],
ִא ֵּל ָ
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יב ֵעי ֵל ּה –
אם כןַ :האי [לשון זו] שאמר הפסוק'ְ :ונָ ֵמר ֲח ַב ְר ֻּבר ָֹתיו' קשה ,שהרי 'נָ ֵמר ְ ּג ָונָ יו' ִמ ְּ
היה צריך הפסוק לומר 'נמר גוניו' ,שהוא מנומר בגוונים שונים?
ֶא ָּלא [הכתוב מדבר על רשעת הרשע ,שאינו חוזר בו ,ו'נמר' הוא לשון חילוף ותמורה,
וכך אומר הפסוק ,הרי הוא] ְּככוּ ׁ ִשיָ ,מה עוֹ רוֹ דְּ כוּ ׁ ִשי ֵאינָ ּה חוֹ ֶז ֶרת ,שהוא שחור ואינו משתנה,
ַאף ַח ּבוּ ָרה ֵאינָ ּה חוֹ ֶז ֶרת ,שחבורה אינה חוזרת לקדמותה ,שבמקום המכה העור נהיה רך,
ואינו מתקשה.
ומכאן המקור ש'חבורה' היא חבורה שאינה חוזרת.

···

שנינו במשנה :וּ ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָק ִצים כוּ ' ורמשים ,החובל בהם פטור.
מדייקת הגמרא ,מלשון המשנה משמע שרק על חבלתם פטוריםָ ,הא [אבל אם] הוֹ ְר ָגן
ַח ָ ּייבַ ,מאן ַּת ָ ּנא [מי התנא שסובר זאת]?

רבי ירמיה :משנתינו הסוברת שחייבים על הריגת שרצים ,היא דעת רבי אליעזר (שסובר שחייבים
על הריגת כינה) .אבל לרבנן (שסוברים שפטורים על הריגת כינה) ,פטורים גם על הריגת שאר
שרצים
יע ֶזר אוֹ ֵמרַ :ההוֹ ֵרג ִּכ ָ ּנה ְּב ׁ ַש ָּבתְּ ,כהוֹ ֵרג ָ ּג ָמל
יע ֶזר ִהיא ,דְּ ַתנְ יָ א ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ הַ :ר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְּב ׁ ַש ָּבת ,שחייבים על הריגתו( .משום שגמל הוא דוגמא לבעל חי גדול ,תפסו דוגמא זו).

רב יוסף :גם רבנן מודים שחייבים על הריגת שקצים ורמשים (ומחלוקת רבי אליעזר ורבנן היא
רק לגבי כינים)
ינה דְּ ֵאינָ ּה ּ ָפ ָרה ְו ָר ָבה,
יה ְּד ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַמ ְת ִקיף ַל ּה ַרב יוֹ ֵסףַ ,עד ָּכאן ָלא ּ ְפ ִל ִ
יע ֶזרֶ ,א ָּלא ְּב ִכ ָ ּ
יגי ַר ָּבנַ ן ֲע ֵל ּ
יגי,
ֲא ָבל ׁ ְש ָאר ׁ ְש ָק ִצים וּ ְר ָמ ִׂשים דְּ ָפ ִרין ְו ָר ִביןָ ,לא ּ ְפ ִל ִ

ילים [שבמשכן שחטו 'אילים'
יהם לֹא ְל ָמדוּ ָה ֶא ָּלא ֵמ ֵא ִ
[ביאור המחלוקת לגבי כינים ]:וּ ׁ ְשנֵ ֶ
בשביל עורותיהם לכיסוי המשכן],
ילת נְ ׁ ָש ָמה,
ילים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהן נְ ִט ַ
יליםָ ,מה ֵא ִ
יע ֶזר ָס ַבר ,חייבים על כל בעל חי שהוא ְּכ ֵא ִ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ילת נְ ׁ ָש ָמה ,ונמצא שחייבים גם על הריגת כינים.
ַאף ּכֹל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ נְ ִט ַ
ילים
ילים ,אך לומדים זאת כךָ :מה ֵא ִ
ְו ַר ָּבנַ ן ָס ְב ִרי גם כן שחייבים על כל בעל חי שהוא ְּכ ֵא ִ
דְּ ָפ ִרין ְו ָר ִביןַ ,אף ּכֹל ְּד ָפ ֶרה ְו ָר ֶבה ,וכינים אינם פרים ורבים.

[שאלה א' על רב יוסף ,הרי כינה פרה ורבה ,ומוכח שנחלקו רבי אליעזר וחכמים גם על מה
שפרה ורבה]:
ינה ֵאין ּ ָפ ָרה ְו ָר ָבה? ְו ָה ָא ַמר ָמר [והרי שנינו במסכת עבודה זרה ]:יוֹ ׁ ֵשב
ֲא ַמר ֵל ּה ּ
אביֵ יְ :ו ִכ ָ ּ
יצי ִכ ִ ּנים ,ומשמע 'כינים קטנים' כשיוצאים מביציהן,
אמים ְו ַעד ֵּב ֵ
ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּברוּ ְך הוּ א ְו ָזן ִמ ַ ּק ְרנֵ י ֵר ִ

הרי שהם פרים ורבים.
יצי ִכ ִ ּנים ,יש סוג כינים שנקרא 'ביצי כינים' ,ולא שהם כינים
[תשובהִ ]:מינָ א הוּ א דְּ ִמ ְ ּק ֵרי ֵּב ֵ
שיוצאים מביציהם ,שהכינים אכן לא פרים ורבים.
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[שאלה ב' על רב יוסף]:
יצי ִכ ִ ּנים?
ְו ָה ַתנְ יָ אִ ,ט ּפוּ יי [מין שרץ] ,וּ ֵב ֵ
יצי ִכ ִ ּנים.
[תשובהִ ]:מינָ א הוּ א דְּ ִמ ְ ּק ֵרי ֵּב ֵ

[שאלה ג' על רב יוסף ,מברייתא שמשמע שרבי אליעזר וחכמים נחלקו גם דבר שפרה ורבה]:
שואלת הגמראַ :ו ֲה ֵרי ּ ַפ ְרעוֹ ׁש ְּד ָפ ֶרה ְו ָר ֶבהְ ,ו ַתנְ יָ אַ ,הצָּ ד ּ ַפ ְרעוֹ ׁש ְּב ׁ ַש ָּבת [ממקום שאינו ניצוד
יע ֶזר ְמ ַח ֵ ּייבְ ,ו ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּפוֹ ֵטר ,וכשם
ועומד ,כגון מעל גבי קרקע ,או מבגדיו מבחוץ]ַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
שנחלקו בצידה ,מסתבר לומר שנחלקו גם לגבי הריגה ,ואף שהפרעוש פרה ורבה
אשיֵ :צ ָידה ַא ֲה ִר ָיגה ָק ָר ֵמית [וכי אתה מקשה מעניין צידה על עניין הריגה],
[תשובהָ ]:א ַמר ַרב ׁ
יע ֶזר ְו ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶא ָּלא [לגבי צידת פרעוש],
יגי ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
הלא יש לחלק ולומרַ :עד ָּכאן ָלא ּ ְפ ִל ִ
ְּד ָמר [רבי אליעזר] ָס ַבר דָּ ָבר ׁ ֶש ֵאין ְּב ִמינוֹ נִ צּ וֹ דַ ,ח ָ ּייב על צידתו .וּ ָמר [רבי יהושע] ָס ַברָ ּ ,פטוּ ר
ילוּ ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע מוֹ ֶדה ,שחייבים על
יגהֲ ,א ִפ ּ
[על צידת דבר שאין במינו ניצוד]ֲ .א ָבל ְל ִענְ יַ ן ֲה ִר ָ
הריגת פרעוש ,כיון שהוא פרה ורבה.

···

(נוסח א') מה שנאמר במשנה הצדן שלא לצורך פטור ,הוא דעת רבי שמעון
שנינו במשנהַ :הצָּ ָדן ְלצ ֶֹר ְך ַח ָ ּייב ְוכוּ ' שלא לצורך פטור.
מבררת הגמראַ :מאן ַּת ָ ּנא [שסובר שלא חייבים על צידה שלא לצורך]?
יה.
יכה ְלגוּ ָפ ּהָ ּ ,פטוּ ר ָע ֶל ָ
אכה ׁ ֶש ֵאין ְצ ִר ָ
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרבַ :ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיאְּ ,ד ָא ַמר ְמ ָל ָ

(נוסח ב') מה שנאמר במשנה המפיס מורסא בשבת להוציא ליחה פטור ,הוא דעת רבי שמעון
שוֹ ת ָל ּה ּ ֶפהַ ,ח ָ ּייבִ .אם ְלהוֹ ִציא
יכא דְּ ַמ ְתנֵ י ַל ּה ַא ָהאַ ,ה ֵּמ ִפיס ֻמ ְר ָסא [הפותח פצע] ְּב ׁ ַש ָּבתִ ,אם ַל ֲע ׂ
ִא ָּ
ִמ ּ ֶמ ָ ּנה ֵל ָחה ּ ָפטוּ ר.
ַמאן ַּת ָ ּנא?

יה ,שעשיית
יכה ְלגוּ ָפ ּה ּ ָפטוּ ר ָע ֶל ָ
אכה ׁ ֶש ֵאין ְצ ִר ָ
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרבַ :ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא דְּ ָא ַמר ְמ ָל ָ
פתח היא מלאכת בונה או מכה בפטיש ,וכשפותח להוציא ממנה לחה ,אינו לו צורך שיהיה
שם פתח מכאן ואילך ,אלא רק רוצה כעת להוציא את הליחה.

(נוסח ג') מה שנאמר במשנה הצד נחש שלא ישכנו פטור ,הוא דעת רבי שמעון
יכא דְּ ַמ ְתנֵ י ַל ּה ַא ָהאַ ,הצָּ ד נָ ָח ׁש ְּב ׁ ַש ָּבתִ ,אם ִמ ְת ַע ֵּסק ּבוֹ ׁ ֶש ּלֹא יִ ּ ׁ ְש ֶכנּ וּ ָ ּ ,פטוּ ר.
ְו ִא ָּ
ִאם ִל ְרפוּ ָאהַ ,ח ָ ּייבַ .מאן ַּת ָ ּנא?
יה,
יכה ְלגוּ ָפ ּה ּ ָפטוּ ר ָע ֶל ָ
אכה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִר ָ
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרבַ :ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא ְּד ָא ַמר ְמ ָל ָ

שהצידה היא המלאכה ,וזה אינו צריך לצידה אלא שלא ישכנו הנחש ,ואם יודע שתעמוד
ולא תזיקנו לא היה צד.

···
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מתי מתחייב השולה דג מהים משום נטילת נשמה
ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלַ :ה ּׁשוֹ ֶלה ָּדג ִמן ַה ָ ּיםֵּ ,כ ָיון ׁ ֶש ָ ּי ֵב ׁש ּבוֹ ְּכ ֶס ַלע [כרוחב מטבע 'סלע']ַ ,ח ָ ּייב ,משום
נטילת נשמה ,שדג זה שוב לא יחיה.
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַּבר ָא ִבין :וּ ֵבין ְסנַ ּ ִפ ָיריו – דין זה נאמר כשיבש בין סנפיריו.
ימא יָ ֵב ׁש ַמ ָּמ ׁשֶ ,א ָּלא ֲא ִפ ּלוּ דְּ ָע ֵבד ִר ֵירי [שנוגעין בו ,וחוט הרירים נמשך
אשיָ :לא ֵּת ָ
ָא ַמר ַרב ׁ
מן האצבע של הנוגע].

···

עקר עובר שבמעיה (אף שאינו מחובר לקרקע) חייב משום עוקר דבר מגידולו
יה [שהפילתו
עובר ׁ ֶש ְּב ֵמ ֶע ָ
ָא ַמר ָמר ַּבר ַה ְמדּ וּ ֵרי ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל :הוֹ ׁ ִשיט יָ דוֹ ִל ְמ ֵעי ְּב ֵה ָמה ְו ִד ְלדֵּ ל [עקר] ָּ
על ידי דלדול זה]ַ ,ח ָ ּייב.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ָר ָבאַּ :בר ַה ְמדּ וּ ֵרי ַא ְס ְּב ַר ּה ִלי [הסביר לי טעמו של דבר זה]ָ ,לאו [וכי לא] ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
יח ַ ּייב ִמ ּ ׁשוּ ם עוֹ ֵקר ָּד ָבר
יגי [מי שתולש 'כשות' מתוך קוצים]ִ ,מ ַ
ַהאי ַמאן דִּ ְת ַל ׁש ְּכ ׁשוּ ָתא ֵמ ִה ְז ֵמי ְו ִה ֵ
ִמ ִ ּג ּדוּ לוֹ [ ,ואף על פי שהכשות אינה מחוברת לקרקע ,אלא יונקת מריח הקרקע שהקוצים
יונקים ממנו] ,ואעפ"כ חייב בזה משום עוקר דבר]ָ ,ה ָכא נָ ֵמי [כאן גם לגבי דלדול עובר,
יח ַ ּייב ִמ ּ ׁשוּ ם עוֹ ֵקר ָּד ָבר ִמ ִ ּג ּדוּ לוֹ .
אף שאינו מחובר לקרקע]ִ ,מ ַ

התולש פטריות חייב משום עוקר דבר מגידולו
תל ׁש (דף קח) ּ ִפ ְט ָרא [פטריות] ֵמ ֻא ָ ּנא ְד ַח ְצ ָּבא [משפת הכלי ,שפעמים
אביֵ יַ :האי ַמאן דּ ַ
ָא ַמר ּ
יח ַ ּייב ִמ ּ ׁשוּ ם עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגדּ וּ לוֹ .
גודלים פטריות בשפת דלי ,ממים שיש דלי]ִ ,מ ַ
[שואלת הגמראֵ ]:מ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָ אַ ,ה ּתוֹ ֵל ׁש ֵמ ָע ִציץ נָ קוּ בַ ,ח ָ ּייבְ .ו ׁ ֶש ֵאינוֹ נָ קוּ ב ּ ָפטוּ ר ,משום
שאינו מחובר לקרקע העולם .ומדוע אינו חייב משום עוקר דבר מגידולו ,כמו שעל
תלישת פטריות חייבים.
יה [שם ,לגבי עציץ ,לא זהו דרך גידולו] ,שאין דרך
[עונה הגמראָ ]:ה ָתם ָלאו ַהיְ ינוּ ְר ִב ֵ
ית ּ
זריעה בעציץ שאינו נקוב ,ולכן לא חייב על תלישתם משום עוקר דבר מגידולו .אבל
יה ,כך הוא עיקר גידולם ,ולכן חייב על תלישתם משום
ָה ָכא [כאן לגבי פטריות] ַהיְ ינוּ ְר ִב ֵ
ית ּ
עוקר דבר מגידולו.
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åìà óà íéøúåî åìà íàå íéøåñà íéèòåîä óà íéøåñà íéáåøîä íàå . והלא הוא הילמי בין רב בין מעט:'îâá ùøôî .'אבל עושה כו
 ואלו הן המותרין:íéé÷úéù éãë åëåúì ïåúðä ìëåàä úà ï÷úî ãáòîë àåäù éðôî øåñéàì ïìåëã éñåé ø"à àøîåçìã ùøôî àøîâáå .ïéøúåî
íò äôé áøòúî çìîä ïéàù áëòî ïîùäã íéîä ïúéù íãå÷ äìçúá çìîä êåúì ïîù ïúåð çìîä ïúéù íãå÷ .נותן שמן לתוך מים בתחלה
äàøð àåä ãçé çìîå íéî ïúåðù äòùáã óåñáì ïîù ïúåð åìéôà äìéçú çìîå íéî ïúé àì ìáà ïéæò çìî éî úåéäî åçë úà ùéúîå íéîä
éàî .' מאי קאמרÓ‚ :ãáòîë
 לאסור או:çìî éî éàîå éîìéä ¯"‡ (à ÏÈ˘·˙‰ ÍÂ˙Ï Ô˙ÂÂ Â˙Ù Ô‰· Ï·ÂËÂ ÁÏÓ‰ ÈÓ ˙‡ ‡Â‰ ‰˘ÂÚ ‡ Ï·‡
ïéåù ïäéðù øîà÷ã éàä . להתירÔ˙Â ÔÈ¯˙ÂÓ‰ ÁÏÓ ÈÓ Ô‰ ÂÏ‡Â ËÚÂÓ ÔÈ·Â ‰·Â¯Ó ÔÈ· ÈÓÏÈ‰ ‡Â‰ ‡Ï‰Â ÈÒÂÈ
÷øé . כבשין:øúéäì åà øåñéàì
:ÁÏÓ‰ ÍÂ˙Ï Â‡ ÌÈÓ‰ ÍÂ˙Ï ‰ÏÁ˙ÎÏ ÔÓ˘
éìë . גיסטרא:íéé÷úäì ùáåëù ¯Ó‡ ‰„Â‰È ¯"‡ ¯Ó‡˜ È‡Ó
ùéîùú ìëì éåàø åðéàå ñøç ìù øåáù ¯"‡ :ÔÈËÚÂÓ ÁÏÓ ÈÓ ‡Â‰ ‰˘ÂÚ Ï·‡ ÔÈ·Â¯Ó ÁÏÓ ÈÓ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ˜"‰ Ï‡ÂÓ˘
 שהביצה:êëì åúåà ïéö÷îå íìùë ¯ÂÒ‡Ï ÈÒÂÈ È·¯ Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ :ÔÈËÚÂÓ ÔÈ· ÔÈ·Â¯Ó ÔÈ· ÈÓÏÈ‰ ‡Â‰ ‡Ï‰Â ÈÒÂÈ
úáëòî çìîä çë . צפה בהםÈ˙˜„Ó ‡‰ ‰·¯ Ï"‡ ¯ÒÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ È˙˜ ‡Ï„Ó ¯È˙‰Ï ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ¯È˙‰Ï Â‡
:íéâã ìù . למורייסא:òå÷ùìî ¯ÂÒ‡Ï ‰·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ¯ÂÒ‡Ï ÈÒÂÈ '¯„ ÏÏÎÓ ÔÈ¯˙ÂÓ‰ ÁÏÓ ÈÓ Ô‰ ÂÏ‡Â ‡ÙÈÒ
úåëéúç 'ãå 'â . אין מולחין צנון וביצהÍÂ˙Ï ˙˙Ï ÔÈ·Â¯Ó ÁÏÓ ÈÓ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ÈÎ‰ ÈÓ ‡È˙ ¯ÂÒ‡Ï ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÔÎÂ
éåäå ïéù÷ ïéùòðå ïãáòî çìîäù ãçé Ô˙ÂÂ Â˙Ù Ô‰· ÏÎÂ‡Â ÔÈËÚÂÓ ÁÏÓ ÈÓ ‡Â‰ ‰˘ÂÚ Ï·‡ ‡¯ËÒÈ‚ ÍÂ˙·˘ ÔÈ˘·Î‰
. מריש הוה מלחנא פוגלא:ïå÷éú ÔÈ¯ÂÒ‡ ÂÏÏ‰ ÔÈËÚÂÓ ÂÏÏ‰Â ÔÈ·Â¯Ó ÂÏÏ‰˘ ÈÙÓ ÈÎÂ ÈÒÂÈ ¯"‡ ÏÈ˘·˙‰ ÍÂ˙Ï
ïéìéú . כשרי:ïåðö . פוגלא:àúáùá
 מימלח לא:ìåâéò ìò ìåâéò íéäåáâ ÂÏ‡ ‡Ï‡ ˙¯˙ÂÓ ˙ËÚÂÓ ‰Î‡ÏÓ ‰¯ÂÒ‡ ‰·Â¯Ó ‰Î‡ÏÓ Â¯Ó‡È ÔÈ¯˙ÂÓ ÂÏÏ‰Â
úòùá . טבולי:ãçé íéúù .·„ מלחנאÏ·Â ÌÈÓÂ ÔÓ˘ Â‡ ÁÏÓÂ ÔÓ˘ Ô˙Â ÔÈ¯˙ÂÓ‰ ÁÏÓ ÈÓ Ô‰ ÂÏ‡Â Ô‰ ÔÈ¯ÂÒ‡ ÂÏ‡Â
äôéì÷ :àðìéëàå àðìéáèî äìéëà ¯· ‰„Â‰È È·¯ È˙ :(ÔÓÈÒ ‚Â¯˙‡Â ÔÂˆ ÔÈÊÚ) :‰ÏÁ˙ÎÏ ÁÏÓÂ ÌÈÓ Ô˙È ‡Ï˘
àìà ïåáìçä àéä äöéáã äðåöéç ‡·‡ ¯· ÛÒÂÈ ·¯Â ‰·¯ ÔÈÊÚ ÁÏÓ ÈÓ È‡Ó ÔÈÊÚ ÁÏÓ ÈÓ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ · ‡·È·Á
äôéì÷ ïåðöå âåøúà éãäá éðúã éãééà ‡ÁÏÈÓ È˙ÏÈ˙ È¯˙ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‰ÓÎÂ Ô‰· ‰Ùˆ ‰ˆÈ·‰˘ ÏÎ Â‰ÈÈÂÂ¯˙ È¯Ó‡„
 אין יוצאין:äôéì÷ ïåùì éîð äá è÷ð ‡·È·Á ¯· ‰„Â‰È È·¯ È˙ ‡ÒÈÈ¯ÂÓÏ Â‰·‡ ¯"‡ ‰Ï È„·Ú È‡ÓÏ ‡ÈÓ ‡˙ÏÈ˙Â
ïéù÷úîå ïéøù÷úîù . מבני מעים‰ˆÈ·Â ¯ÂÒ‡ ÔÂˆ ‚ ¯Ó‡ ÈÈ·‡„ ‰ÈÓ˘Ó ‰È˜ÊÁ ·¯ ˙·˘· ‰ˆÈ·Â ÔÂˆ ÔÈÁÏÂÓ ÔÈ‡
. לא טבע גברא בימא דסדום:ïéøöòðå ‡„ÈÒÙÓ ‡˜ È„ÂÒÙ‡ ‡ÈÓ‡ ‡Ï‚ÂÙ ‡ÁÏÓ ‰Â‰ ˘È¯Ó ÔÓÁ ·¯ ¯Ó‡ ˙¯˙ÂÓ
ïúçéìî çëå ïéçåìî íéîäù éðôî
. והפוכה מילה:òåáèìî åáëòî ¯Ó‡Â ‡ÏÂÚ ‡˙‡ ÈÎ„ ‡‰Ï ‡ÚÓ˘„ ÔÂÈÎ ÈÏÚÓ ÈÙ¯ÂÁ ‡Ï‚ÂÙ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡„ ‰ÈÏ
 כשורא:ïéëåôä äá íéøåîàä íéøáã È˙ ‡ÏÈ·ËÓ È‡„Â ÈÏÂ·Ë ‡ÁÏÓ ‡Ï ÁÏÓÓ „ È¯˘ÈÎ È¯˘ÈÎ (á ÈÁÏÓ ‡·¯ÚÓ·
 מהו למימשי מהני:äéîúá . טבעÔÈ‡ˆÂÈ ÔÈ‡ ‰ÂˆÈÁ‰ Ô˙ÙÈÏ˜ ‡ÏÓÏÈ‡ ‰ˆÈ·Â ÔÂˆ ‚Â¯˙‡ ‡·È·Á ¯· ‰„Â‰È '¯
äàåôø íåùî øåñà éî .ïðéñøâ  מיאÌÂ„Ò„ ‡ÓÈ· ‡¯·‚ Ú·Ë ‡Ï ÌÏÂÚÓ ¯Ó‡ ÈÓÈ„ ·¯ ‡˙‡ ÈÎ ÌÏÂÚÏ ÌÈÈÚÓ È·Ó
íåùî úáùá úåàåôø ìëá ïðáø øåæâã Ú·Ë ‡¯Â˘Î Ú·Ë ‡Ï„ ‡Â‰ ‡¯·‚ ‰ÏÈÓ ‰ÎÂÙ‰Â ÌÂ„Ò ‰ÎÂÙ‰ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡
úà úåàôøî åìàå ïéðîîñ ú÷éçù ˙ÂÓÈÓ ÏÎ· ÂÏÈÙ‡„ ‡¯Â˘Î ‡ÈÚ·Ó ‡Ï ¯Ó‡˜ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï ÈÈ·‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡
àçëåî åàìã . שפיר דמי:ïéòä ÌÂ„Ò„ ‡ÓÈ· ÌÏÂÚ·˘ ˙ÂÓÈÓ ÏÎ· Ú·Ë„ ‡¯·‚ ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ Ú·Ë ‡Ï ÌÏÂÚ·˘
éô ìò óà .ãéáò äàåôøìã àúìéî
äàåôøã àîòèã éøù ïéàôøîù ‰ÈÓ¯È È·¯„ ‰È¯ÂÁ‡ ÏÈÊ‡Â ÏÈ˜˘ ‰Â‰ ÔÈ·¯„ ‡‰ ÈÎ ‰ÈÓ ‡˜Ù È‡ÓÏ Ú·Ë ‡Ï
÷åçùé àîù äøéæâ àìà àúéì àøéñàã ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ Ï"‡ ˙·˘· ‡ÈÓ È‰Ó È˘ÓÈÓÏ Â‰Ó ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÌÂ„Ò„ ‡ÓÈ„ ‡„Â‚‡
áà àåäù äðéçèì éîãã ïéðîîñ ‡¯ÈÊ '¯ ¯Ó‡„ È˙ÚÓ˘ ‰· ‡ˆÂÈÎ È˙ÚÓ˘ ‡Ï ÂÊ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Á˙ÙÈÓÏÂ ıÓÈÓÏ Â‰Ó
ïåùì . מהו למימץ ולמפתח:äëàìî Â‰ÈÈÂÂ¯˙Â ‡·˜ÂÚ ¯Ó„ ‰ÈÓ˘Ó ‰Ï ¯Ó‡ ÔÈÓÈÊÂ ‰˙Ó ·¯„ ‰ÈÓ˘Ó Ï"‡ ÔÈÓÈÊ
(:àð÷ óã ïî÷ì) úîä úà ïéöîòî ïéà
ÔÈÚ‰ ·‚ ÏÚ ¯ÂÒ‡ ÔÈÚ‰ ÍÂ˙· ÔÈÈ ‰ ¯Ó‡ „Á ÔÈ¯Ó‡ ÈÂÏÂ Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â·‡„ ‰ÈÓ˘Ó
úáùá ïäî õçåø àåäùë .åéðéò íöåò Ï‡ÂÓ˘„ ‰Â·‡„ ÌÈÈ˙Ò˙ ¯ÂÒ‡ ÔÈÚ‰ ·‚ ÏÚ [ÂÏÈÙ‡] ÏÙ˙ ˜Â¯ Â ¯Ó‡ „ÁÂ ¯˙ÂÓ
ñðëéù éãë åéðéò çúôéå øéâñéù åäî Ì„‡ ‰¯Â˘ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡„Ó ¯˙ÂÓ ÔÈÚ‰ ·‚ ÏÚ ¯ÂÒ‡ ÔÈÚ‰ ÍÂ˙· ÔÈÈ ¯Ó‡„ ‡Â‰
àëéäã . כיוצא בו שמעתי:ïéòì ïäî
øåñà ãéáò äàåôøìã àúìéî àçëåîã ‰ÈÏ ‡ÚÈÓ˘„ Â‡Ï Ô‡ÓÓ ‰ÈÏ ‡ÚÈÓ˘„ ˙·˘· ÔÈÚ‰ ·‚ ÏÚ Â˙ÂÂ ÔÈÈ· Â˙ÈÙ
àúìéî àçëåî éîð çúôîå õîéîå ‰ÈÏ ‡ÚÈÓ˘„ ¯ÂÒ‡ ÔÈÚ‰ ‚"Ú 'ÈÙ‡ ÏÙ˙ ˜Â¯ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡„ ‡‰ ÍÈÓÚËÈÏÂ ‰Â·‡Ó
àì øîàã éîéã áøã àúåãäñà àäå ‡ÚÈÓ˘ ‡„Á ‡Ï‡ ¯Ó‡ ‡„Á ‡ÏÂ ÈÂÏ ‡Ï‡ ‰Â·‡Ó ‰ÈÏ ‡ÚÈÓ˘„ ‡ÓÈÏÈ‡ Ô‡ÓÓ
ïì à÷ôð íåãñã àîéá àøáâ òáè ¯Ó ¯Ó‡ ÈÂÏÓ È‰ ‰Â·‡Ó È‰ ÔÈÚ„È ‡ÏÂ ÈÂÏÓ ‰ÈÏ ‡ÚÈÓ˘ ‡„ÁÂ ‰Â·‡Ó ‰ÈÏ
åñî àáåè éçéìîã ïåéë àä äðéî ÂÈ‡Â ˙·˘· ÂÈÈÚ ·‚ ÏÚ Ô˙ÂÂ $ ˘"ÚÓ ÔÈ¯ÂÏÈ˜ Ì„‡ ‰¯Â˘ Ê Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‡·˜ÂÚ
 זימנין א"ל:çúôîìå õîéîì øåñàå ‰ÈÏ ¯Ó‡ Á˙ÙÂ ıÈÈÓ ‰Â‰„ ‰ÈÈÊÁ ‡·˜ÂÚ ¯Ó„ ‰ÈÓ˜ È‡˜ ÈÂ‰ È‡ÂÈÏ ¯· ˘˘ÂÁ
áø . ותרוייהו:íäéðùî ìá÷ù .' וכוÔÏ ¯„˘ÈÏ ‡·˜ÂÚ ¯ÓÏ È‡È È·¯ ‰ÈÏ ÁÏ˘ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó ‡¯˘ ‡Ï È‡„Â È‡‰ ÈÏÂÎ Á
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שבת דף קח

יום שני ל סיון תש"פ

יח ַ ּייב ִמ ּ ׁשוּ ם עוֹ ֵקר דָּ ָבר ִמ ִ ּגדּ וּ לוֹ ֵ .מ ִתיב ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָ אַ ,ה ּתוֹ ֵל ׁש ֵמ ָע ִציץ נָ קוּ ב
ּ ִפ ְט ָרא ֵמ ֻא ָ ּנא ְד ַח ְצ ָּבאִ ,מ ַ
ית ּה [התבאר בדף הקודם].
ית ּהָ .ה ָכא ַהיְ נוּ ְר ִב ֵ
ַח ָ ּייב ְו ׁ ֶש ֵאינוֹ נָ קוּ ב ּ ָפטוּ רָ .ה ָתם ָלאו ַהיְ נוּ ְר ִב ֵ

···

שנינו במשנהַ :ח ָ ּיה ָועוֹ ף כוּ ' החובל בהם חייב.

כותבים תפילין על עור עוף טהור
ָא ַמר ַרב הוּ נָ אּ :כוֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִּלין ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר ׁ ֶשל עוֹ ף ָטהוֹ ר.
[שאלה :אם החידוש שיש להם עור ,כבר שנינו זאת במשנהָ ]:א ַמר ַרב יוֹ ֵסףַ :מאי ָק ַמ ׁ ְש ַמע
ַלן [מה השמיע לנו רב הונא] דְּ ִאית ֵל ּה עוֹ ר [שחיה ועוף יש להם עור]ְּ ,תנֵ ינָ א [הרי שנינו
זאת במשנתינוַ ]:החוֹ ֵבל ָּב ֶהן ַח ָ ּייב ,והיינו מפני שיש להם עור ,וכשחובל בהם – הדם היוצא

אל העור ,אינו חוזר לבשר.
[תשובה :החידוש שהנקבים שיש בעור העוף ,אינם נקב לגבי כתיבה על הקלףֲ ]:א ַמר
יתין ֲה ָוה ָא ֵמינָ א [שאם
אביֵ י :טוּ ָבא ָק ַמ ׁ ְש ַמע ַלן [הרבה השמיע לנו רב הונא]ְּ ,ד ִאי ִמ ַּמ ְתנִ ִ
ֵל ּה ּ
ממשנתינו הייתי אומר] ֵּכ ָיון דְּ ִאית ֵּב ּה נִ ְק ֵבי נִ ְק ֵבי [כיון שיש בעור העוף נקבים נקבים( ,שבכל
מקום שיש בעור נוצה יש שם נקב)] ָלא יכתבו עליהם תפילין ,שהתורה אמרה 'וכתבתם',

ודורשים 'וכתב תם' ,שיכתבו 'כתיבה תמה' ,שלימה ,ולא מופסקת.
ָק ַמ ׁ ְש ַמע ַלן [לזאת הוצרך רב הונא להשמיענו שאפשר לכתוב על עור של עוף ,שנקבים
אלו שישנם בעור העור ,אינם נקב]ִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרי ְּב ַמ ְע ְר ָבא :ׇּכל נֶ ֶקב ׁ ֶש ַה ְּדיוֹ עוֹ ֶב ֶרת ָע ָליוֵ ,אינוֹ נֶ ֶקב.

נוסח א' :שאלה על כך מברייתא ,מכך שהפסוק מלמד שמקטירים גם את עור העוף ,משמע
שאינו עור ,שהרי לא מקטירים עור
יתבי ַר ִּבי ֵז ָירא ,נאמר בפסוק לגבי עולת העוף 'ושיסע אותו ִּב ְכנָ ָפיו' [שישסענו ,יקרע
ֵמ ֵ
את העוף ,בעוד כנפיו (נוצותיו) בו ,ומקטירו עם נוצותיו] ,ולומדים מכךְ :ל ַה ְכ ׁ ִשיר ֶאת ָהעוֹ ר
של העוף להקרבה ,ואינו כקרבן בהמה שאין מקריבים את העור,
[ביאור השאלהְ ]:ו ִאי ָס ְל ָקא ַּד ְע ָּת ְך [ואם אתה מעלה על דעתך ,שעור העוף] עוֹ ר הוּ א,
יכי ְמ ַר ֵּבי ֵל ּה ְק ָרא [איך הפסוק מרבה
[כמבואר שאפשר לכתוב עליו תפילין] ,אם כן קשהֵ :ה ִ

שאפשר להקטיר את עור העוף ,הלא אין מקטירים עור].

תשובה :עור העוף ,הוא בכלל 'עור' והפסוק מלמד שאפשר להקטירו
אביֵ י :אין זה קושיא ,שאכן עור העוף ,עוֹ ר הוּ אְ ,ו ַר ֲח ָמנָ א ַר ְּביֵ ּה [והתורה ריבתה
ֲא ַמר ֵל ּה ּ
אותו שמקטירים אותו].

נוסח ב' :ראיה לכך מברייתא ,שעור העוף הוא בכלל עור ,אם לא כן לא היה הפסוק צריך ללמדנו
שמקטירים אותו
'ב ְכנָ ָפיו' ְל ַר ּבוֹ ת ֶאת ָהעוֹ ר,
יכא ְד ָא ְמ ִריָ ,א ַמר ַר ִּבי ֵז ָיראַ :אף ֲאנַ ן נָ ֵמי ְּתנֵ ינָ אִּ ,
ִא ָּ
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[ביאור הראייהִ ]:אי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא עוֹ ר הוּ אַ ,היְ ינוּ ְּד ִא ְצ ְט ִר ְ
יהֶ ,א ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ָלאו
יך ְק ָרא ְל ַר ּבויֵ ּ
עוֹ ר הוּ אַ ,א ַּמאי ִא ְצ ְט ִר ְ
יה.
יך ְק ָרא ְל ַר ּבויֵ ּ

דחיית הראיה :אף אם אינו בכלל עור ,הפסוק משמיענו שהוא ראוי להקרבה ואין אומרים שהוא
מאוס
ימא ָל ְךָ ,לאו עוֹ ר הוּ אְ ,ו ִא ְצ ְט ִר ְ
יך [ואעפ"כ צריכים את ריבוי הפסוק
אביֵ יְ :לעוֹ ָלם ֵא ָ
ֲא ַמר ֵל ּה ּ
ללמדנו שהוא ראוי להקטרה]ָ ,ס ְל ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ֵמינָ א [שהיה עולה על דעתנו לומר] ֵּכ ָיון דְּ ִאית
ֵּב ּה ּ ִפ ְר ֵצי ּ ִפ ְר ֵצי [כיון שיש בעור העוף נקבים ,נקבים] ְמ ִאיס [מאוס הוא ,ואינו ראוי להקרבה].
ָק ַמ ׁ ְש ַמע ַלן [שהוא ראוי להקרבה].

···

ספק :אם כותבים תפילין על עור דג
יה ְּד ָר ִבינָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחקַ :מהוּ ִל ְכ ּתֹב ְּת ִפ ִּלין ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר ׁ ֶשל ָּדג ָטהוֹ ר,
ְּב ָעא ִמ ֵ ּ
יה ָמר ְּב ֵר ּ
ינ ּ
ֹאמר,
יהִ :אם יָ בֹא ֵא ִל ָ ּיהוּ ְוי ַ
ֲא ַמר ֵל ּ

ֹאמר ,והרי היתר ואיסור אין תלוי בו ,שתורה לא
מבררת הגמראַ :מאי ִאם יָ בֹא ֵא ִל ָ ּיהוּ ְוי ַ
בשמים היא ,אלא צריך לומר שאליהו הנביא יבאר עניין התלוי במציאות( ,שזה לא בכלל
 'תורה' לא בשמים),ימא [אם תאמר ,שאליהו הנביא יברר] ִאי ְּד ִאית ֵל ּה עוֹ רִ ,אי ְּד ֵלית ֵל ּה עוֹ ר [אם לדג יש
ִא ֵּל ָ
עור או לא],
יה עוֹ ר [אנו רואים שיש לדג עור ,ולא
והרי אי אפשר לבאר כךָ ,הא [שהרי] ָח ֵזינַ ן ְּד ִאית ֵל ּ
צריך לברר זאת],
ילין ְּבא ֶֹהל ַה ֵּמת – שכלי העשוי מעצמות דג או מעורו הוא
ְועוֹ דָ ,ה ְתנַ ן ַע ְצמוֹ ת ַהדָּ ג ְועוֹ רוֹ ַ ,מצִּ ִ
כלי ,ומציל על מה שבתוכו שלא יטמא באהל המת ,הרי מפורש במשנה שיש לדג עור.
יה [אם נפסק ונגמר
ֶא ָּלא ִאם יָ בֹא ֵא ִל ָ ּיהוּ ְוי ַ
יהִ ,אי ָלא ּ ְפ ַס ָקא זוּ ֲה ָמא ִמ ֵ ּ
ֹאמרִ ,אי ּ ְפ ַס ָקא זוּ ֲה ָמא ִמ ֵ ּ
ינ ּ
ינ ּ
ממנו הזוהמא או לא ,אזי נדע אם אפשר לכתוב עליו תפילין].

···

מעשה ברב ,שמואל וקרנא
ׁ ְשמוּ ֵאל ְו ַק ְרנָ א ֲהווֹ יָ ְת ִבי ַאגּ ודָּ א דִּ נְ ַהר ַמ ְל ָּכא [על שפת הנהר שנקרא 'נהר המלך']ֲ ,חזוֹ נְ הוּ
ְל ַמ ָ ּיא דְּ ָקא ְּדלוּ ַו ֲע ִכ ִירי [ראו הם שגלי המים עולים ,ושהמים עכורים],

נהר זה היה משוך מארץ ישראל לבבל ,ומפני שהיו גלים ולא היתה הרוח מנשבת ,הבין
שמואל ששינוי זה בנהר לכבוד אדם גדול הוא ,כדלהלן:
יה ׁ ְשמוּ ֵאל ְל ַק ְרנָ אּ ַ :ג ְב ָרא ַר ָּבה ָק ָא ֵתי ִמ ַּמ ְע ְר ָבא [אדם גדול בא מארץ ישראל]ְ ,ו ָחיֵ ׁש
ֲא ַמר ֵל ּ
(ק ֵּמ ּה) [והמים עולים לקבל פניו],
יה [והוא חש במעיו]ְ ,ו ָקא ְּדלוּ ַמ ָ ּיא ְל ַא ְק ּבוֹ ֵלי ַא ּ ֵפ ּה ַ
ִּב ְמ ֵע ּ
שהמים העכורים הם משום צערו ,והגלים העולים הם כדי לעשות מחיצה סביביו כשהוא
נפנה על דופני הספינה שלא יראה גילויו.
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וסיים שמואל ואמרִ :זיל ְּת ִהי ֵל ּה ַא ַ ּקנְ ַק ֵ ּנ ּה – לך תתהה על קנקנו ,כלומר בדקהו אם חכם
הוא אם לאו( ,כמו יין ,שמריחים בו אם יין הוא או חומץ).

שאלה א' :מקור לתפילין על עור בהמה טהורה
יה
יה ְל ַרב [ומצא את רב שהוא ירד מארץ ישראל לבבל]ֲ ,א ַמר ֵל ּ
ֲא ַזל [הלך קרנא] ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּ
קרנאִ :מ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאין ּכוֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִּלין ֶא ָּלא ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר ְּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה.
ותר ְּב ִפ ְ
'ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְּב ִפ ָ
יך.
יך' ,ודורשיםִ :מן ַה ּמ ָּ
יה רב :דִּ ְכ ִתיב ְ
ֲא ַמר ֵל ּ

שאלה ב' :מקור לדם שהוא אדום
הוסיף קרנא ושאל את רבִ :מ ַ ּניִ ן ַל ָּדם ׁ ֶשהוּ א ָאדֹם ,שלגבי נדה שנינו' :חמשה דמים טמאים
באשה' ,וכולן משום שמראיתם אדומה ,או שהיה אדום והשחיר.
אמר לו רבֶ ׁ :ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ'ו ִ ּי ְראוּ מוֹ ָאב ִמ ֶ ּנ ֶגד ֶאת ַה ּ ַמיִ ם ֲא ֻד ִּמים ַּכ ָּדם'.

שאלה ג' :מקור שמילה באותו מקום
ילה ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם.
הוסיף קרנא ושאל את רבִ :מ ַ ּניִ ן ַל ּ ִמ ָ
'ע ְר ָלתוֹ 'ַ ,מה
'ע ְר ָלתוֹ 'ְ ,ונֶ ֱא ַמר ְל ַה ָּלן [לגבי ערלה בפירות] ׇ
אמר לו רב :נֶ ֱא ַמר ָּכאן [במילה] ׇ
ְּל ַה ָּלן דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִריַ ,אף ָּכאן ָּד ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִרי

ימא [תאמר שהמילה
שאל קרנא :אם המקור הוא לימוד מגזירה שווה מתיבת 'ערלה'ֵ ,א ָ
ימא [או שתאמר שהמילה היא במקום]
היא במקום] ִל ּבוֹ  ,דִּ ְכ ִתיב 'וּ ַמ ְל ֶּתם ֵאת ׇע ְר ַלת ְל ַב ְב ֶכם'ֵ .א ָ
'ה ֵ ּנה ֲע ֵר ָלה ׇא ְזנָ ם'.
ׇא ְזנוֹ  ,דִּ ְכ ִתיב ִ
ענה רב :דָּ נִ ין ׇ
'ע ְר ָלתוֹ ' ַּת ָּמה [מקום שכתוב תיבת 'ערלתו' שלימה באותיותיה] ֵמ ׇע ְר ָלתוֹ
ַּת ָּמה [ממקום אחר שכתוב 'ערלתו' שלימה באותיותיה]ְ ,ו ֵאין ָּדנִ ין ׇע ְר ָלתוֹ ַּת ָּמה [תיבת ערלתו
שלימה באותיותיה]ֵ ,מ ׇע ְר ָלתוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ַּת ָּמה [ממקום שכתוב 'ערלת' או 'ערלה' ,שאין זו אמירה
תמה ,שאינו מפורש בתוך התיבה ערלת מה ,כמו תיבת 'ערלתו' ,שהיינו 'הערלה שלו'].

רב מקלל את קרנא
יה רב לקרנאַ :מאי ׁ ְש ָמ ְך?
ֲא ַמר ֵל ּ
אמר לו קרנאַ :ק ְרנָ א.

יה [יהי רצון שתצא לו קרן בעינו] ,שרב שהבין
יה רב :יְ ֵהא ַר ֲע ָוא ְּד ִת ּפוֹ ק ֵל ּה ַק ְרנָ א ְּב ֵעינֵ ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
בו שלנסותו בא].

שמואל מכניס את רב לביתו ומאכילו מאכל משלשל לרפאותו
יה [הכניס שמואל את רב לביתו] ,אוֹ ְכ ֵל ּה נַ ֲה ָמא ִד ְׂש ָע ֵריְ ,ו ָכ ָסא ְד ַה ְר ָסנָ א
יל ּה ׁ ְשמוּ ֵאל ְל ֵב ֵ
ְלסוֹ ף ַע ְ ּי ֵ
ית ּ
יכ ָרא [והשקה
יה ׁ ִש ְ
[האכילו לחם שעורים ,ודגים מטוגנים בשמן קרביהם ובקמח]ְ ,ו ַא ׁ ְש ְקיֵ ּ
יה [ולא הראה לו] ֵּבית ַה ִּכ ֵּסא [שמתוך כך מתהפך ומתבלבל הזבל
אותו שכר]ְ ,ו ָלא ַא ְח ִוי ֵל ּ
יכי דְּ ִל ׁ ְש ַּת ְל ׁ ַשל [כדי שישלשל ,ששמואל היה רופא].
במיעיו ,ומתמוגג כולו]ִּ ,כי ֵה ִ
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רב מקלל את שמואל

ָלייט [קילל] ַרב ַו ֲא ַמרַ :מאן דִּ ְמ ַצ ֲע ַרןָ ,לא ִל ַיק ְ ּיימוּ ֵל ּה ְּבנֵ י [מי שמצער אותי ,לא יתקיימו
בניו]ְ .ו ֵכן ֲה ָוה.

···

מקור מברייתא לנושא השלישי שקרנא שאל את רב
ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי ,עניין זה ששאל קרא את רב ,על המקור שמקום המילה הוא באותו מקום ,הוא
מחלוקת תנאים בברייתא ,שכך שנינו:
ילה ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ ָמקוֹ ם?
ִמ ַ ּניִ ן ַל ּ ִמ ָ
'ע ְר ָלתוֹ 'ַ ,מה ְּל ַה ָּלן דָּ ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה ּ ְפ ִריַ ,אף ָּכאן ָּד ָבר ׁ ֶשעוֹ ֶׂשה
'ע ְר ָלתוֹ 'ְ ,ונֶ ֱא ַמר ְל ַה ָּלן ׇ
נֶ ֱא ַמר ָּכאן ׇ
ֹאש ָ ּיה.
ּ ְפ ִריִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי י ׁ ִ
ַר ִּבי נָ ָתן אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ ָצ ִר ְ
יך ללימוד זהֲ ,ה ֵרי הוּ א אוֹ ֵמר ְ'ו ָע ֵרל ָז ָכר ֲא ׁ ֶשר לֹא יִ ּמוֹ ל ֶאת ְּב ַׂשר ׇע ְר ָלתוֹ ',
יכר ֵּבין ַז ְכרוּ ת ְלנַ ְקבוּ ת.
ְמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ָּ

···

קלף ,שערות ,וגידים לצורך התפילין מבהמות וחיות טהורות ,ואפילו אם הם נבילות וטריפות
ילין ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר ְּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרהְ ,ו ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר ַח ָ ּיה ְטהוֹ ָרהְ ,ו ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןּ ,כוֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִּ
נְ ֵבלוֹ ת וּ ְט ֵרפוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהן.

ְונִ ְכ ָרכוֹ ת ְּב ַׂש ֲע ָרן [את הפרשיות של התפילין מקפלים או מגלגלים ,כורכים עליהם חוט
העשוי משער בהמה או חיה טהורה( ,לאחר מכן מכניסים את הפרשיות לתוך הבתים)],
ילין
מ ֶשׁה ִמ ִּסינַ י ׁ ֶש ַה ְּת ִפ ִּ
ְונִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְּב ִג ָידן [את הבתים תופרים בגידים מבהמות וחיות אלו]ַ .ו ֲה ָל ָכה ְל ֹ
נִ ְכ ָרכוֹ ת ְּב ַׂש ֲע ָרןְ ,ונִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְּב ִג ָידן.
ֲא ָבל ֵאין ּכוֹ ְת ִבין לֹא ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאהְ ,ולֹא ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר ַח ָ ּיה ְט ֵמ ָאהְ ,ו ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַעל
ַ ּג ֵּבי עוֹ ר נְ ֵב ָלה וּ ְט ֵר ָפה ׁ ֶש ָּל ֶהןְ ,ו ֵאין נִ ְכ ָרכוֹ ת ְּב ַׂש ֲע ָרןְ ,ו ֵאין נִ ְת ּ ָפרוֹ ת ְּב ִג ָידן.

שאלת בייתוסי בענין זה ותשובת רבי יהושע
ְוזוֹ ׁ ְש ֵא ָלה ׁ ָש ַאל ַּביְ ּתוֹ ִסי ֶא ָחד ֶאת ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַה ַ ּג ְר ִסיִ ,מ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ֵאין ּכוֹ ְת ִבין ְּת ִפ ִּלין ַעל עוֹ ר ְּב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה?
ותר ְּב ִפ ְ
'ל ַמ ַען ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ה' ְּב ִפ ָ
יך.
יך'ִ ,מ ָּד ָבר ַה ּמ ָּ
אמר לו רבי יהושע הגרסיִּ :ד ְכ ִתיב ְ
אמר לו הביתוסיֶ :א ָּלא ֵמ ַע ָּתה ַעל ַ ּג ֵּבי עוֹ ר נְ ֵבלוֹ ת וּ ְט ֵרפוֹ ת [של בהמות או חיות טהורות] ַאל
יִ ָּכ ְתבוּ  ,שהרי אינם מותר בפיך.
יגה
ָא ַמר לוֹ רבי יהושעֶ :א ְמ ׁשֹל ְל ָך ָמ ׁ ָשלָ ,הא ְל ָמה ַהדָּ ָבר דּ וֹ ֶמהִ ,ל ׁ ְשנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַח ְ ּייבוּ ֲה ִר ָ
ַל ַּמ ְלכוּ תֶ ,א ָחד ֲה ָרגוֹ ֶמ ֶל ְךְ ,ו ֶא ָחד ֲה ָרגוֹ ִא ְס ּ ַפ ְק ָלטוֹ ר [שר הטבחים]ֵ ,א ֶיזה ֵמ ֶהן ְמ ׁ ֻש ָּבחֱ ,ה ֵוי אוֹ ֵמר ֶזה
ׁ ֶש ֲה ָרגוֹ ֶמ ֶל ְך ,וכן נבילות וטריפות לקו על ידי בוראם.
אמר לו הביתוסיֶ :א ָּלא ֵמ ַע ָּתה שיש בנבילות וטריפות מעלה ,יֵ ָא ְכלוּ .
ֹאכלוּ ׇכל נְ ֵב ָלה'ְ ,ו ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת יֵ ָא ְכלוּ ?
ֲא ַמר ֵל ּה רבי יהושעַ :ה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה 'לֹא ת ְ

גמרא ופירושה  /חק ףד תבש33 | :
ֲא ַמר ֵל ּה הביתוסיָ :קאלוֹ ס [משובח טעם זה].

משנה
עשיית מי מלח בשבת
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת[ ,עמוד

יל ֵמי (מי מלח מרובים)
[דעה א' :מותר לעשות מעט מי מלח] ֵאין עוֹ ִׂשין ֵה ְ
ב] ֲא ָבל עוֹ ֶׂשה הוּ א ֶאת ֵמי ַה ֶּמ ַלח (אם עושה כמות קטנה)ְ ,וטוֹ ֵבל ָּב ֶהן ּ ִפ ּתוֹ ְ ,ונוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך ַה ַּת ְב ׁ ִשיל

יל ֵמי
[דעה ב' :מותר לעשות מי מלח רק אם נותן תחילה שמן] ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסיַ :ו ֲהלֹא הוּ א ֵה ְ
ֵּבין ְמ ֻר ֶּבה וּ ֵבין מוּ ָעט ,בין כמות קטנה ובין כמות גדולה היא מי מלח ,וכשם שמי מלח

מרובים אסור לעשות (שהוא מתקן את האוכל כדי שיתקיים ,והרי הוא כמעבד) ,גם מי
מלח מועטים אסור לעשות.
ְו ֵא ּלוּ ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּ ֻמ ָּת ִרין ,נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ְל ַכ ְּת ִח ָּלהְ ,לתוֹ ְך ַה ַּמיִ ם [קודם שיתן המלח] ,אוֹ ְלתוֹ ְך ַה ּ ֶמ ַלח

[קודם שיתן המים] ,שהשמן מעכב שאין המלח מתערב יפה עם המים ,ומתיש את כחו
מהיות מי מלח עזין ,אבל לא יתן מים ומלח תחילה ,אפילו נותן שמן לבסוף ,שבשעה
שנותן מים ומלח יחד הוא נראה כמעבד.

גמרא
מבררת הגמראַ :מאי ָק ָא ַמר [מה הוא 'הילמי' ,ומהו 'מי מלח'].

ביאור דעת תנא קמא להתיר עשיית מי מלח מועטין ,ולאסור עשיית מי מלח מרובים
רובין (שהתנא קורא
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלָ :ה ִכי ָק ָא ַמר תנא קמאֵ :אין עוֹ ִׂשין ֵמי ֶמ ַלח ְמ ִּ
להם 'הילמי')ֲ ,א ָבל עוֹ ֶׂשה הוּ א ֵמי ֶמ ַלח מוּ ָע ִטין.

ביאור דעת רבי יוסי שאין הבדל בין מי מלח מרובים למועטים
יל ֵמי ֵּבין ְמ ֻר ִּבין ֵּבין מוּ ָע ִטין.
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסיַ :ו ֲהלֹא הוּ א ֵה ְ

יב ְעיָ א ְלהוּ ַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי [שאמר שניהם
[ספק ,אם לרבי יוסי אסור לעשות שניהם או מותרִ ]:א ַּ
שוים ,האם כונתו] ֶל ֱאסֹר בשניהם אוֹ ְל ַה ִּתיר בשניהם,
[ביאור א' :כונתו להתירָ ]:א ַמר ַרב יְ הוּ ָדהְ :ל ַה ִּתיר .וכך מוכחִ :מדְּ ָלא ָק ָתנֵ י ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר.
יפאְ ,ו ֵא ּלוּ ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ֻּמ ָּת ִריןִ ,מ ְּכ ָלל דְּ ַר ִּבי יוֹ ֵסי
[דחיית הביאורֲ ]:א ַמר ֵל ּה ַר ָּבהָ :הא ִמ ְּד ָק ָתנֵ י ֵס ָ
ֶל ֱאסֹור ,משמע מכך שרבי יוסי אוסר בין במי מלח מרובים ובין במועטים ,ואינו מתיר

אלא כשנותן שמן תחילה.
[ביאור ב' ,כונתו לאסורֶ ]:א ָּלא ָא ַמר ַר ָּבה :כוונת רבי יוסי ֶל ֱאסֹור בין במי מלח מרובים
ובין במועטיםְ .ו ֵכן ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן [שכוונת רבי יוסי] ֶל ֱאסֹור ,בשניהם ,ואינו מתיר אלא
כשנותן שמן תחילה.
[ברייתא שמבואר בה שרבי יוסי אוסר בשניהםַּ ]:תנְ יָ א נָ ֵמי ָה ִכיֵ ,אין עוֹ ִׂשין ֵמי ֶמ ַלח ְמ ֻר ִּבין
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ָל ֵתת ְלתוֹ ְך ַה ְּכ ָב ׁ ִשין [ירק שכובש להתקיים] ׁ ֶש ְּבתוֹ ְך ִ ּג ְס ְט ָרא [כלי חרס שבור]ֲ ,א ָבל עוֹ ֶׂשה הוּ א
ֵמי ֶמ ַלח מוּ ָע ִטין ְואוֹ ֵכל ָּב ֶהן ּ ִפ ּתוֹ ְונוֹ ֵתן ְלתוֹ ְך ַה ַּת ְב ׁ ִשיל.
אכה
ֹאמרוּ ְמ ָל ָ
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסיְ :ו ִכי ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ָּללוּ ְמ ֻר ִּבין ְו ַה ָּללוּ מוּ ָע ִטיןַ ,ה ָּללוּ ֲאסוּ ִרין ְו ַה ָּללוּ ֻמ ָּת ִרין ,י ְ
ות ִרין :נוֹ ֵתן
מות ֶרתֶ .א ָּלא ֵא ּלוּ ָו ֵא ּלוּ ֲאסוּ ִרין ֵהןְ .ו ֵא ּלוּ ֵהן ֵמי ֶמ ַלח ַה ּמ ָּ
אכה מוּ ֶע ֶטת ֶּ
רובה ֲאסוּ ָרהְ ,מ ָל ָ
ְמ ָּ
ׁ ֶש ֶמן וּ ֶמ ַלח ,אוֹ ׁ ֶש ֶמן וּ ַמיִ ם ,וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יִ ֵּתן ַמיִ ם וּ ֶמ ַלח ְל ַכ ְּת ִח ָּלה.

···

סימן לשלשה מאמרים מרבי יהודה בר חביבא
אין עושין מלח ַע ִּזין .אין מולחין ְצנוֹ ן וביצהְ .ו ֶא ְתרוֹ ג צנון ביצה אלמלא קליפתן החיצונה
ימן.
אין יוצאין ִס ָ

···

אין עושין מי מלח עזין [אפילו לרבנן שמתירים לעשות מי מלח מועטין]
יבאֵ ,אין עוֹ ִׂשין ֵמי ֶמ ַלח ַע ִּזין.
ָּתנֵ י ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַּבר ֲח ִב ָ
ַמאי ֵמי ֶמ ַלח ַע ִּזין?

יצה ָצ ָפה ָּב ֶהן [שיש במים הרבה מלח ,וכח
ַר ָּבה ְו ַרב יוֹ ֵסף ַּבר ַא ָּבא ְד ָא ְמ ִרי ַּת ְר ַויְ יהוּ ּ :כֹל ׁ ֶש ַה ֵּב ָ
המלח מעכב מלשקוע].
ְו ַכ ָּמה?

אביֵ יְּ :ת ֵרי ִּת ְל ֵתי ִמ ְל ָחאְ ,ו ִת ְל ָּתא ַמ ָ ּיא – שני שליש מלח ושליש מים.
ָא ַמר ּ
ְל ַמאי ָע ְב ִדי ַל ּה?

ָא ַמר ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ְ :ל ֻמ ְריְ ָסא [לרוטב לדגים]

···

דעה א :אסור למלוח בין צנון ובין ביצה
יצה ְּב ׁ ַש ָּבת [שלש וארבע חתיכות יחד ,שהמלח
יבאֵ :אין מוֹ ְל ִחין ְצנוֹ ן וּ ֵב ָ
ָּתנֵ י ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַּבר ֲח ִב ָ
מעבדם ונעשים קשים ,והרי זה תיקון (ודומה למעבד)].

דעה ב :אסור למלוח צנון .מותר למלוח ביצה
מות ֶרת.
ֶּ
יצה
אביֵ י ָא ַמרְ :צנוֹ ןָ ,אסוּ ר .וּ ֵב ָ
יה דְּ ּ
ַרב ִח ְז ִק ָ ּיה ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ

היתר טיבול צנון במלח בשעת האכילה
יש ֲה ָוה ָמ ַל ְחנָ א ּ ֻפ ְג ָלא – בתחילה הייתי מולח [צנון] בשבתָ ,א ֵמינָ א ַא ְפסוֹ ֵדי
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןֵ :מ ֵר ׁ
ָקא ַמ ְפ ֵס ְדנָ א ֵל ּה – שאמרתי ,אין זה תיקון ,אלא אני מפסיד בזה את הצנוןַּ ,ד ֲא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל:
חור ּ ֵפ ּה ְמ ַע ֵּלי – צנון חריף ,הוא טוב.
וג ָלא ְ
ּפ ְ

ֵּכ ָיון דִּ ׁ ְש ַמ ְענָ א ְל ָהא ְּד ִכי ֲא ָתא ֻע ָּלאְ ,ו ָא ַמר [כיון ששמעתי למה שאמר עולא כאשר בא מארץ
ישראל לבבל]ְּ :ב ַמ ְע ְר ָבא ָמ ְל ִחי ִּכ ׁ ְש ֵרי ִּכ ׁ ְש ֵרי [בארץ ישראל מולחים תילין גבוהים ,עיגול על
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עיגול ,ערימות של צונונות] ,למדתי מכך שיש תיקון במליחת צנון ,ולכן ִמ ְמ ָלח ָלא ָמ ַל ְחנָ א
[למלוח ,איני מולח שתי צנונות יחד]ַ ,ט ּבוֹ ֵלי ַו ַּדאי ְמ ַט ֵּב ְלנָ א [אבל לטבל צנון בשעת אכילה,

הריני מטביל ואוכל].

···

יפ ָתן ַה ִחיצוֹ נָ הֵ ,אינָ ן יוֹ ְצ ִאין ִמ ְּבנֵ י ֵמ ַעיִ ם
יצה ִא ְל ָמ ֵלא ְק ִל ּ ָ
יבאֶ :א ְתרוֹ ג ְצנוֹ ן וּ ֵב ָ
ָּתנֵ י ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַּבר ֲח ִב ָ
ְלעוֹ ָלם שמתקשרין ומתקשין ונעצרין.

(בביצה ,כוונת הברייתא ל'חלבון' ,והתנא קורא לה 'קליפה' ,אגב שמזכיר את הצנון
והאתרוג ,שיש להם קליפה).

···

מאמר על מליחותם של מי ים המלח ,ובהמשך הדברים מבואר היתר רחיצה במי ים המלח ,אף
שהם מרפאים ,כיון שלא מוכח שעושה זאת לרפואה
טבע ַ ּג ְב ָרא ְּביַ ָּמא ִד ְסדֹום – מעולם לא טבע אדם בים המלח,
ימי ֲא ַמרֵ :מעוֹ ָלם ָלא ַ
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִ
מפני שמימיה מלוחים ,וכח מליחתם מעכב מלטבוע.
ילה [והדברים האמורים בה הפוכים],
יכאן ִמ ַּ
יכא ְסדוֹ ם [סדום נהפכה] ַו ֲה ִפ ָ
ֲא ַמר ַרב יוֹ ֵסףֲ :ה ִפ ָ
וכי ַ ּג ְב ָרא הוּ א ְּד ָלא ָט ַבע [אדם לא טבע בה] ְּכ ׁשוּ ָרא ָט ַבע [וקורות כן טבעו בה].
אביֵ יָ :לא ִמ ַּב ְעיָ א ָק ָא ַמר [רב דימי אמר דבריו בדרך 'לא מיבעיא']ָ ,לא ִמ ַּב ְעיָ א ְּכ ׁשוּ ָרא
ֲא ַמר ֵל ּה ּ
[לא צריך לומר שקורה לא שוקעת בים המלח]ַּ ,ד ֲא ִפ ּלוּ ְּב ׇכל ֵמימוֹ ת ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם ָ -לא ָט ַבע [קורה
לא שוקעת במים]ֶ ,א ָּלא ֲא ִפ ּלוּ ַ ּג ְב ָראְּ ,ד ָט ַבע ְּב ׇכל ֵמימוֹ ת ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלםְּ ,ביַ ָּמא ִד ְסדוֹ ם ָלא ָט ַבע.

מבררת הגמראְ :ל ַמאי נָ ְפ ָקא ִמ ַ ּנ ּה עניין זה ,שאדם לא טבע בים המלח.
יה ְּד ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ַאגּ ָּודא ְּדיַ ָּמא ִד ְסדוֹ ם [על
מבארת הגמראִּ :כי ָהא ְּד ָר ִבין ֲה ָוה ׁ ָש ֵקל ְו ָא ֵזל ֲאחוֹ ֵר ּ
שפת ים המלח],
ֲא ַמר ֵל ּה רביןַ :מהוּ ְל ִמ ְמ ׁ ֵשי ֵמ ָהנֵ י ַמ ָ ּיא ְּב ׁ ַש ְּב ָתא [האם מותר לרחוץ במי ים המלח ,אם גזרו
בזה משום רפואה ,שגזרו רבנן על רפואה בשבת ,גזירה משום שחיקת סממנין ,ומי ים
המלח מרפאים את העין (כמבואר בדבריו של רב דימי שמי ים המלח מלוחים הרבה ,וזה
הנפקא מינה בדבריו של רב דימי)].
ֲא ַמר ֵל ּה רבי ירמיהַ ׁ :ש ּ ִפיר דָּ ֵמי ,מותר לרחוץ בהם ,שלא מוכח שרוחץ בהם לרפואה,
(שהטעם שרפואה אסורה ,גזירה שמא ישחוק סממנין ,שהוא דומה לטחינה ,ולא גזרו אלא
בדבר שניכר שעושהו לרפואה).

···

הוסיף רבין ושאל את רבי ירמיהַ :מהוּ ְל ִמ ַּמץ וּ ְל ִמ ְפ ַּתח [האם מותר לסגור ולפתוח את
עיניו כדי שיכנסו מהמים לעין],

גמרא ופירושה  /חק ףד תבש:

| 36

איסור לסגור ולפתוח את העין כדי שהמי מלח יכנסו לתוכו ,שבפעולה זו ניכר שעושה אותה
לרפואה
ֲא ַמר ֵל ּה רבי ירמיה :זוֹ לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתיַּ .כ ּיוֹ ֵצא ָּב ּה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי [שבמקום שמוכחא מילתא שעושה
זאת לרפואה אסור( ,כדלהלן) ,וכשעוצם ופותח את העין להכניס את מי הים לתוכם ,ניכר
שהוא לצורך רפואה],

שני מאמרים (אחד בשם אבוה דשמואל ואחד בשם לוי) שמהם מוכיח רבי ירמיה שכל שמוכח
שעושה זאת לרפואה (כגון יין בתוך העין ,או רוק תפל אפילו על גב העין) אסור
יה דְּ ָמר עוּ ְק ָבא [שקיבל
יה דְּ ַרב ַמ ְתנָ הְ ,ו ִז ְ
דְּ ָא ַמר ַר ִּבי ֵז ָיראִ ,ז ְ
ימנִ ין ָא ַמר ַל ּה ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
ימנִ ין ָא ַמר ַל ּה ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
יה ַּד ֲאבוּ ּה ִּד ׁ ְשמוּ ֵאל ְו ֵל ִוי ָא ְמ ִרין [שאמרו
זאת משניהם]ְ ,ו ַת ְר ַויְ יהוּ [רב מתנה ומר עוקבא] ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
שתי דברים ,אחד בשם אבוה דשמואל ואחד בשם לוי],
ַחד ָא ַמר [או אבוה דשמואל או לוי] ,יַ יִ ן ְּבתוֹ ְך ָה ַעיִ ן [שעוצם ופותח את העין ,כדי שהיין
יכנס לתוכו] ָאסוּ ר [לעשות זאת בשבת ,שמוכח שעושה זאת לרפואה] .אבל אם שופך יין
מותר ,שלא מוכח שעושה כן לרפואה ,ויאמרו שעושה זאת לרחיצה בעלמא.
ָּ
ַעל ַ ּגב ָה ַעיִ ן
ְו ַחד ָא ַמר [או אבוה דשמואל או לוי] ,רֹוק ָּת ֵפל [שלא טעם כלום משניעור משנתו ,והוא
[א ִפ ּלוּ ] ַעל ַ ּגב ָה ַעיִ ן ָאסוּ ר ,דמוכחא מילתא דלרפואה ,דאילו לרחיצה ,אין
חזק ומרפא]ֲ ,
רוחצים ברוק ,שהרי הוא מאוס.

[הצעת ראיה ,שאבוה דשמואל אמר את המאמר הראשון לגבי יין]
ִּת ְס ַּת ֵ ּיים [אין ספק בדבר (ואפשר לסיים את הנידון מי אמר את המאמר על רפואה בשבת
ביין)] ַּד ֲאבוּ ּה ִּד ׁ ְשמוּ ֵאל הוּ א ְּד ָא ַמר יַ יִ ן ְּבתוֹ ְך ָה ַעיִ ןָ ,אסוּ רַ .על ַ ּגב ָה ַעיִ ןֻ ,מ ָּתר .והראיה שאבוה
דשמואל אמר זאתִ :מדְּ ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלׁ :שוֹ ֶרה ָא ָדם ּ ִפ ּתוֹ ְּביַ יִ ןְ ,ונוֹ ְתנוֹ ַעל ַ ּגב ָה ַעיִ ן ְּב ׁ ַש ָּבת ,והנה:
יעא ֵל ּה ֵמ ֲאבוּ ּה [ששמע
יעא ֵל ּה ִמ ַּמאן [ממי שמואל שמע זאת]ָ ,לאו [אין זה אלא] דִּ ׁ ְש ִמ ָ
ִּד ׁ ְש ִמ ָ
זאת מאביו] ,הרי מוכח שאבוה דשמואל אמר מאמר זה.

[דחיית הראיה]
יט ְע ָמ ְך ָהא דְּ ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל רֹוק ָּת ֵפלֲ ,א ִפ ּלוּ ַעל ַ ּג ֵּבי ָה ַעיִ ן ָאסוּ ר ,גם בזה
הגמרא דוחה ראיה זוְ :ו ִל ַ
יעא ֵל ּה ֵמ ֲאבוּ ּה [אם תאמר
ימא ִּד ׁ ְש ִמ ָ
יעא ֵל ּה ִמ ַּמאן [ממי שמואל שמע זאת]ִ ,א ֵּל ָ
תאמר :דִּ ׁ ְש ִמ ָ
ששמע זאת מאביו ,אם כן קשה] ֶא ָּלא ֵל ִוי ְו ָלא ֲח ָדא ָא ַמר [שנמצא שלוי לא אמר דבר ,והרי
שנינו שמאמר אחד אמר לוי],
יעא ֵל ּה ֵמ ֲאבוּ ּה
ֶא ָּלא [אין להוכיח מכך שאבוה דשמואל אמר מאמר זה ,ויש לומר] ֲח ָדא ׁ ְש ִמ ָ
יעא ֵל ּה ִמ ֵּל ִוי [ומאמר אחד
[מאמר אחד ששמואל אמר ,שמע זאת בשם אביו]ַ ,ו ֲח ָדא ׁ ְש ִמ ָ
ששמואל אמר ,שמע זאת מלוי]ְ ,ו ָלא יָ ְד ִעינַ ן ֵהי ֵמ ֲאבוּ ּה ֵהי ִמ ֵּל ִוי [ואיננו יודעים איזה מאמר

שמואל שמע מאביו ואיזה מאמר הוא שמע מלוי].

···

משחה לעינים בשבת ,באופן שעושה פעולת הכנה לכך מערב שבת
עוק ָבא ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלׁ :שוֹ ֶרה ָא ָדם ִקילוֹ ִרין [חומרים שונים שממיסים אותם במים,
ָא ַמר ָמר ְ
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ועושים מהם משחה לעינים] ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתְ ,ונוֹ ֵתן ַעל ַ ּגב ֵעינָ יו ְּב ׁ ַש ָּבתְ ,ו ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ,שכיון
שהצריכוהו לשרותה מערב שבת יש לו היכר ,ששאר תרופות אסור לעשות ,ולא יבוא
לשחיקת סממנים .וכן אין חשש שהרואים אותו יבואו לומר שעושה רפואה בשבת
ושמותר לשחוק סממנים ,כיון שמשחה זו מעורבת ביין ,והרואה אומר :רחיצה בעלמא
היא ,שיסברו שהוא יין.
יה דַּ ֲה ָוה ָע ֵמץ וּ ָפ ַתח
יה ְּד ָמר עוּ ְק ָבאַ ,ח ְזיֵ ּ
[מספרת הגמרא בעניין זהַּ ]:בר ֵל ַיואי ֲה ָוה ָק ֵאי ַק ֵּמ ּ

[ראה מר עוקבא את בר ליואי שהוא עוצם ופותח את עיניו כדי שמשחה זו (קילורין)
תכנס לעיניו].
ולי ַהאי ַודַּ אי ָלא ׁ ְש ָרא ָמר ׁ ְשמוּ ֵאל ,שבאופן שעוצם ופותח את הענים
יה מר עוקבאּ :כ ֵּ
ֲא ַמר ֵל ּ
כדי שהמשחה תכנס מוכח שעושה זאת לרפואה ,ואסור לעשות כן.

···

רבי ינאי מבקש ממר עוקבא שיאמר לו מעניני רפואת העינים ,ששמע משמואל
ישדַּ ר ַלן ָמר ֵמ ָהנָ ְך ִקילוֹ ִרין [מהמשחות לעין] ְּד ָמר ׁ ְשמוּ ֵאל,
עוק ָבאִ ,ל ׁ ַ
ׁ ְש ַלח ֵל ּה ַר ִּבי יַ ַ ּנאי ְל ָמר ְ

ששמואל היה רופא ,ומר עוקבא היה מצוי אצל שמואל ,והיה אב בית דין בימיו.
ימא ַצר ַעיִ ן ֲאנָ א [שלא תאמר
ׁש ַלח ֵל ּה מר עוקבאַ ׁ :שדּ וֹ ֵרי ְמ ׁ ַש ַּד ְרנָ א ָל ְך [אשלח לך]ְּ ,ד ָלא ֵּת ָ
שאני צר עין].

טיפת צונן שחרית .רחיצת ידים ורגלים בחמין ערבית
יצת יָ ַדיִ ם ְו ַר ְג ַליִ ם ְּב ַח ִּמין
ֶא ָּלא ָה ִכי ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל :טוֹ ָבה ִט ּ ַפת צוֹ נֵ ן [לתת בעיניו] ׁ ַש ֲח ִרית ,וּ ְר ִח ַ
ַע ְר ִביתִ ,מ ׇּכל ִקילוֹ ִרין ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם ,שהם מאירים את העינים.
יצת יָ ַדיִ ם ְו ַר ְג ַליִ ם
ַּתנְ יָ א נָ ֵמי ָה ִכיָ ,א ַמר ַר ִּבי מוּ נָ א ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי יְ הוּ ָדה :טוֹ ָבה ִט ּ ַפת צוֹ נֵ ן ׁ ַש ֲח ִרית ,וּ ְר ִח ַ
ַע ְר ִביתִ ,מ ׇּכל ִקילוֹ ִרין ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלם.

מקומות שאם היד נוגעת בהם לפי נטילת ידים שחרית ,היה נוח לאדם שידו תיקצץ ולא תיגע
במקומות אלו
הוּ א ָהיָ ה אוֹ ֵמר [רבי מונא] :יָ ד ָל ַעיִ ן [יד הנוגעת בעין לפני נטילת ידים שחרית]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ

[נוח לה שתקצץ ,שרוח רעה שורה על היד ומסמת את העינים].
יָ ד ַלח ֶֹטם [יד הנוגעת בחוטם לפני נטילת ידים שחרית]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ [נוח לה שתקצץ ,שרוח
רעה שורה על הידים ומעלה ריח רע מחוטמו].
יָ ד ַל ּ ֶפה [יד הנוגעת בפה לפני נטילת ידים שחרית]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ [נוח לה שתקצץ ,שרוח רעה
שורה על הידים ומעלה ריח רע מפיו].
יָ ד ָלא ֶֹזן [יד הנוגעת באוזן לפני נטילת ידים שחרית]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ [נוח לה שתקצץ ,שרוח רעה
שורה על הידים ומחרשת].
יָ ד ַל ֲחסוּ ָדה [יד הנוגעת במקום הקזת דם לפני נטילת ידים שחרית]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ.
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יָ ד ָל ַא ָּמה [יד הנוגעת באמה (בכל זמן ולא דוקא לפני נטילת ידים שחרית)]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ [משום
שמביא לידי קרי].
יָ ד ְל ִפי ַט ַּב ַעת [יד הממשמשת תדיר בפי הטבעת (בכל זמן ולא דוקא לפני נטילת ידים
שחרית)]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ[ ,שמביאתו לידי תחתוניות].
יגית [יד הנוגעת בגיגית שמטילין בה שכר לפני נטילת ידים שחרית]ִּ ,ת ָ ּק ֵצץ.
יָ ד (דף קט) ַל ִ ּג ִ

יָ ד [יד הנוגעת בעין קודם נטילת ידים שחרית]ְ ,מ ַס ָּמא [את העינים].
יָ ד [יד הנוגעת באוזן קודם נטילת ידים שחרית]ַ ,מ ְח ֶר ׁ ֶשת.

יָ ד [הנוגעת בפה או בחוטם] ַמ ֲע ָלה ּפוֹ ִל ּיפוּ ס [ריח החוטם והפה].
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˙ÈÓˆ ‡˜„ ‰ÈÈÊÁ È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡ È‡˘ Ï‚¯‰ ïä ïéâðåòî . דמפנקי:íãä êëùì ¯Ó‡
ïéøäèî íéîéä ìë øîåà éñåé éáø ‡‰Ï ¯Ó ‰Ï ¯·Ò ‡Ï ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‡¯ÓÁ· ‰ÈÏ ïøùáì äù÷ úö÷ ÷æç àåäù øáã ìëå ‡È˘˜ ‡˙¯·ÒÂÎ ‡‡ ÂÏÈÙ‡
.ÔÈÚ‰ ·È‡ÎÓ ‡ÓÏ‡„ ,ÈÏ
à"áéøì äàøð .ïéìçåæá
øåîç . דדריכא ליה חמרא:äúîåöå ·¯Â
¯Ó‡Â ‰Â‰ ‡¯Â‰ È‚Ò ÈÓ ˙˘˘
íéëìåä äòù ìëã íåùî àîòèã 'ÈÙ‡ È˜ÙÓ„ ÔÂÈÎ ‡ÊÂÁÓ È· È‰ ‡·¯ ¯Ó‡„ äù÷ åúëîù . שאני:åìâø ìò åì êøã ÈÏÚÓ ‡ÏÈ‚¯‚ È„È„Ï ÂÏÈÙ‡
ÏÎ .ÔÈÚ‰ Ï‚Ï‚ ‰Ù˘Ó„
êëìä ïéìçåæë éåäå ïàëì ïàëî íéáùå ¯Ó‡ ˜ÙÓ ‡‰ (ãÈÓ ¯ÓÂ Â‰Ï ÈÒÓ ÈÓ ‡¯ÓÁ :úáùä úà åéìò ïéììçîå ïëåñîå ÈÈÓ
ÔÈÚ‰ ‚"Ú ÁÈ‰Ï ¯˙ÂÓ ˙Â˘È˜
øàù åîë ïéìçåæá øäèì íäì ùé ‡„‡ ·¯ ¯Ó‡„ È‡˘ Ï‚¯‰ ·‚Â „È‰ ·‚ ‰ÈÏ ïéçåìî ïäù ô"òàå .¯ רוחצין במי גררÈ¯· ‡ÏÂ ,‰ÊÈ¯Ë ÔÓ ¯· ˙·˘·
‡˜¯È˘ .‡È‰ È‡Ó ‰ÙÈ ÔÏ
éøäù íðéà íééç íéî ìáà úåøäð È¯‰ Ï‚¯‰ ·‚Â „È‰ ·‚ Ê ·¯ ¯Ó‡ ‰˙Ó ¯· àçëåî àìå ìåçá ïäá õåçøì êøã úö÷ ‡ÈÂË
ÈÓ Ô‰ ÈÎ Â¯Ó‡Â (á .‡È‰ Ì‚
éôè øáúñéî êëìä íéòáåð íðéà ˙·˘‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ÔÈÏÏÁÓÂ ÏÏÁ Ï˘ ‰ÎÓÎ Ô‰  אבל לא בים:àéä äàåôøìã àúìéî ÔÈÒÓ˘ ÌÈÁÈË·‡‰ ÈÚÈÓ Ï˘
Ô˙Â‡
ÔÈ˙Â˘Â ˙¯Ó˘Ó· Ô˙Â‡
ïìñåôì åðééä äå÷î ïàø÷ áåúëäù äî ‡ÈÒÚ ÈÓ· Ô˙ÓÁ ÈÓ· ¯¯‚ ÈÓ· ÌÈˆÁÂ¯ Á ¯"˙  ולא:àîòè ùøôî ïî÷ì .הגדול
.ÏÂ˘ÏÈ˘Ï Ô‰ ÔÈÙÈÂ Ô„·Ï
éáø àäå î"ø àä :íééç íéîî ÈÓ· ‡ÏÂ ÏÂ„‚‰ ÌÈ· ‡Ï Ï·‡ ‡È¯·Ë ÈÓ·Â ïéàå ïúùô åá ïéøåùù . במי משרהÔÎÂ
‰Â‰„ È¯ÈÚÊÂ .ÈÚÈ· ÈÚÂÙÚÙ
àúâåìô àä éîãî éëéä  טäîéú .äãåäé ÌÈˆÁÂ¯ Â‰ÈÓ¯Â ÌÂ„Ò Ï˘ ‰ÓÈ· ‡ÏÂ ‰¯˘Ó .åñîã äàåôøì àìà ïäá äöéçø êøã Ô˙Â ¯Ó‡„ ,‰ÈÓÚËÏ Ô‰Ï È˙˘
ÔÈÈÂ ÔÈÏÂÏˆ ÌÈÓ Ì„‡
àáåè çéìîã íåãñ ìù äîéá ïëå ÏÂÏˆ
: יäàåôøá éøééîã ìéòìã àúâåìôì
ÂÈ‡Â ˙·˘· ˙¯Ó˘Ó‰ ÍÂ˙Ï
‰¯˘Ó ÈÓ· ‡Ï Ï·‡ ÏÂ„‚‰ ÌÈ·Â ‡È¯·Ë ÈÓ· ïéàå
àçëåîå äàåôøì àìà äá ïéöçåø È˙˙˘ÈÓ„ ÔÂÈÎ ‡ÓÏ‡ .˘˘ÂÁ
àéåéç
‡˜ È„ÈÓ Â‡Ï ÈÎ‰
ÌÈ‡ ÏÂ„‚‰ ÌÈ ‡È˘˜ ÌÂ„Ò Ï˘ ‰ÓÈ· ‡ÏÂ íéá íéöçåø éðú÷ã . הא:àúìéî ‡Î‰ ,„Â·Ú
ÔÂÈÎ ‡ÈÂË ‡˜¯È˘· ÈÓ
¯Ó‡˘ ‰Â˜ÓÎ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ Ô˙„ (ä ‰„Â‰È '¯ ‡‰ Ó"¯ ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ÔÁÂÈ ¯"‡ ÏÂ„‚‰ éë íéîéä ìë éåùîã àéä î"ø ìåãâä ÏÎ‡˘
Û‡ ÂÈÚÓ ÌÚÂ ÁÈË·‡‰ ÌÚ
˙¯Ó˘Ó· Ô‰Ï ÈÙ˘„ ÔÓÊ·
¯Ó‡ ‡ÏÂ ‰Â˜ÓÎ ÏÂ„‚‰ ÌÈ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ Ó"¯ È¯·„ ÌÈÓÈ ‡¯˜ ÌÈÓ‰ ‰Â˜ÓÏÂ 1 øàùì ìåãâä íé ïéá âéìôî àìå éããä Â‡Ï
‡¯Ó‚· ˘¯ÂÙÓÂ .„Â·Ú È„ÈÓ
‰È·¯ È¯ÈÚÊ ÈÎ Î"‰ÂÈ„
ÔÈÏÁÂÊ· ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ Ë ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ ‰·¯‰ ÌÈÓÈ ÈÈÓ Â· ˘È˘ ‡Ï‡ ÌÈÓÈ éáø ïéöçåø ïéà éðúã . והא:íéîéä ·¯„
È¯ÈÚÊ„
Â„ÈÓÏ˙ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ
˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó ˙‡ËÁ ÈÓ Ô‰· ˘„˜ÏÂ ÌÈÚ¯ÂˆÓÏÂ ÌÈ·ÊÏ ÌÈÏÂÒÙÂ ìåãâä íé ïéá âéìôîã àéä äãåäé ÈÓ ‡·˜ÂÚ
.‡Â‰
ìëì . כל הימים כמקוה:íéîé øàùì ‰˙ÓÂˆ ÂÏ‚¯ ¯ÓÂ‡ Â„È¯Ó‡‰Ù‚È˘
¯ÂÓÈ‡
.ïééòî úøåú íäì ïéàå äå÷î úøåú ıÓÂÁ Ï·‡ ,˘˘ÂÁ ÂÈ‡Â ÔÈÈ·
‡¯ÓÁ ÂÏÈÙ‡ ˜ÙÓ È‡Â .‡Ï
áéúë áæá áéúë íééç íéî åäìåëáã úàèç éî ùã÷ìå ïä íééç íéîã òøåöî øåôö úàæäå áæ úìéáèì øùë ïééòîä ïééòîì äå÷î ïéá äîå Ï˘ ‰ÎÓ ‰˘È Î"‡‡ ,¯ÂÒ‡
éìë ìà íééç íéî (èé øáãîá) áéúë úàèç éîá íééç íéî ìò ñøç éìë ìà (ãé íù) áéúë òøåöîá íééç íéîá åøùá õçøå (åè àø÷éå) .˙·˘‰ ‰ÈÏÚ ÔÈÏÏÁÓ˘ ÏÏÁ
Ô˙ÓÁ ÈÓÂ ¯„‚ ÈÓ
ìéáèä íà ïéñðåëî íéî ïäù äå÷îå ïä ïéìçåæ ïîöò ìë ïééòî ìù åëøã äæ éøäù íéçì÷îå ïéìçåæ ïäùë åéîéîá íéìáåèä íéàîè øäèîå ÌÈÓ‰
ÈÓÁ ÂÓÎ Ô‰ ÔÈÓÁ Ô‰Ï˘
øäèî ïééòî äî éà ( חë"úá àéðú éëäå ïéãîåòå ïéåå÷ åìù ïøåáùà íå÷îá àäéù ãò äìéáè äðéà ñøôè÷ íå÷îá ïúìéçæ êøã åéîéîá ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ Ô˙˘Ï˘Â ,‡È¯·Ë
.ÔÈÓÁ [Ô‰˘] Ù"Ú‡ Ô‰·
àì éðàå íå÷î ìëá ïéìçåæá øäèî ùåøéô åäæ ïøåáùàá äå÷îäå ïéìçåæá øäèî ïééòî ( )בêà [àé àø÷éå] ì"ú ïéìçåæá øäèî äå÷î óà ïéìçåæá ÔÈ‡Â
Ï·‡ ÌÂ„Ò Ï˘ ‡ÓÈ· ÔÈˆÁÂ¯
. רבי יהודה אומר:äå÷î ïàø÷ áåúëäù äå÷îë íéîéä ìëå úàèç éî ùã÷ìå òøåöî úééæäìå áæ úìéáèì øùë äå÷îä ïéàå .ïë åéúòîù '¯Ï [‡¯È·Ò] (¯·Ò) ÏÂ„‚‰ ÌÈ·
¯È‡Ó '¯ ,‡˙‚ÂÏÙ ÔÁÂÈ
íéáø ïåùìá . ולא נאמר ימים:úéùàøá éî ìë åå÷ð íùù úéùàøá äùòîá àø÷ éòúùî äéáã ìåãâä íéì àìà äå÷î áåúëä àø÷ àì ¯Ò‡
·¯ ÛÈ˜˙‡Â .È¯˘ ‰„Â‰È '¯Â
ïéìçåæ íéî ïééòî úøåú ìåãâä íéå . רבי יוסי אומר כל הימים:íéä ìà íéëìåä íéìçðä ìëù äáøä íéîé éðéî åá ïéáøåòîù éðôî àìà
‰ÈÏÚ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
:äå÷î ïàø÷ áåúëäã íééç íéî úøåúì ïä ïéìåñô ìáà ïëøã äæå ïäéìò ïéìçåæ íéìçð úåéäì êøãù éðôî ïéìçåæá ïéøäèî íäù ïéðòì ïäéìò .ïéøåç úá êøò êåøò ïééò (à
øåîéà
ì"öå úåáéú äæéà øñçã äàøð (á

³
³
³
³

˙Â·Â˙Î 'ÒÓ· .ÒÂÙÈÏÂÙ ‰ÏÚÓ
È‡Ó Â¯Ó‡ [¯ ]דף עזÈ„Ó‰ ˜¯Ù·
‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ ,ÒÂÙÈÏÂÙ ÏÚ·
,ÌËÂÁ‰ ÁÈ¯ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡
.‰Ù‰ ÁÈ¯ ‡‡˙ ‡˙È˙Ó·
‡˙¯·ÒÂÎ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡
¯Ó‡ .ÈÏ ‰˘˜ ÈÏÈ„Ï ÂÏÈÙ‡
È„È„Ï ÂÏÈÙ‡ ‡ÏÈ‚¯‚ ˙˘˘ ·¯
˙˘˘ ·¯Â ÛÒÂÈ ·¯ .ÈÏ ÈÏÚÓ
·¯ ¯Ó‡Â ,ÌÈÈÚ È¯Â‡Ó ÂÈ‰
¯·ÒÂÎ‰ ÈÎ È‡·‰ Í¯„· ÛÒÂÈ
‡Â‰˘ ÂÏ 'ÈÙ‡Â ÔÈÚÏ ˜ÈÊÓ
˙˘˘ ·¯ ¯Ó‡ ÔÎ ÂÓÎÂ .‡ÓÂÒ
ÂÏÈÙ‡ ÏÈÚÂÓ ‡Â‰ ¯È‚¯‚‰ ÈÎ
¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯ ‡ˆÓ˙Â .ÌÈÓÂÒÏ
˘È¯Ó [ ]ב"ק דף פזÏ·ÂÁ‰ ˜¯Ù·
ÈÏ ¯Ó‡„ Ô‡Ó ‡ÈÓ‡ ‰Â‰
‡ÓÂÒ ¯Ó‡„ ‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰
‡ÓÂÈ ‡„È·Ú ,˙ÂˆÓ‰Ó ¯ÂËÙ
‡Ï ‡ÈÓ‡„ Ô·¯Ï ‡·Ë
.˙ÂˆÓ ‡„È·ÚÂ ‡„˜ÙÈÓ
'¯ ¯Ó‡„ ‡‰Ï ‡˙ÚÓ˘„ ‡˙˘‰
,‰˘ÂÚÂ ‰ÂÂˆÓ‰ ÏÂ„‚ ‡ÈÁ
˙ÈÏ ÈÏ ¯Ó‡„ Ô‡Ó ‰·¯„‡
‡„È·Ú ‰„Â‰È '¯Î ‡˙ÎÏ‰
ÈÓ ‡˙È‡Â .Ô·¯Ï ‡·Ë ‡ÓÂÈ
'Ó‚· ˙È˜ ‰˘‡‰ ˜¯Ù·
È¯‰ ,˙˘˘ ·¯Â .[]קדושין דף לא
ÌÈ¯·„ ˙ÂÓÂ˜Ó ‰ÓÎ· Â¯Ó‡
,‡ÓÂÒ ‡Â‰˘ ÌÈÁÈÎÂÓ˘
¯Á˘‰ ˙ÏÙ˙ ˜¯Ù· ˙ÂÎ¯··
·¯Â ‡„ÒÁ ·¯„ ‡‰ ÈÎ []דף ל
,‡Á¯Â‡· ÈÏÊ‡ ‡˜ ÂÂ‰ ˙˘˘
˙ÏÙ˙ ÈÏˆÓ ‡˜Â ‡„ÒÁ ·¯ Ì˜
˙˘˘ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ .Í¯„‰
‡„ÒÁ ·¯ „È·Ú˜ È‡Ó ‰ÈÚÓ˘Ï
 ]שםÌÂ˜Ó ‰‡Â¯‰ ˜¯Ù·Â .'ÂÎÂ
ÈÊÁÈÓÏ ˜Ù ˙˘˘ ·¯ [נח
‡ÈÓ ‡Â‰‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ,‡ÎÏÓ
È‚Î ‡¯‰Ï È·ˆÁ ·¯ È· ¯·
˙ÈÊÁ ‡˙˘‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ .‡ÈÏ
‡˙‡ ÈÎ .ÍÈÓ ÈÙË ‡Ú„È ‡‡„
‡˜ ˙˘˘ ·¯ Á˙Ù ‡ÎÏÓ
‰ÈÏ ¯Ó‡ ,‡ÎÏÓÏ ‰ÈÏ ÍÈ¯·Ó
È‡Ó ˙ÈÊÁ ‡Ï ÈÎ ‡ÈÓ ‡Â‰‰
ÌÈÁÒÙ È·¯Ú ˜¯Ù·Â .˙Î¯·Ó
ÏÚ ÁÈÎÂÓ˘ ¯·„ []דף קטז
‡Á‡ ·¯ ¯Ó‡˘Î ‡Â‰Â ,Ô‰È˘
¯ÓÂÏÓ ¯ÂËÙ ‡ÓÂÒ ·˜ÚÈ ¯·
¯Ó‡‰Â ÈÈ‡ ÂÈÏÚ Â˘˜‰ ,‰„‚‰
·¯ ÈÏ ¯Ó‡ ÈÏÈ„Ï (à ‡È·¯
·¯ È·„ Ô·¯Ï Â‰È˙Ï‡˘ ˙˘˘
Â¯Ó‡Â ‡˙„‚‰ ¯Ó‡ Ô‡Ó ÛÒÂÈ
¯Ó‡˙ ÍÈ‡Â ,ÛÒÂÈ ·¯ ÈÏ
‰„‚‰ ¯ÓÂÏ ÏÂÒÙ ‡ÓÂÒ‰˘
.‡˙„‚‰ È¯Ó‡Â ÔÈÓÂÒ ÂÏ‡ È¯‰Â
[ ]גיטין דף סחÂÊÁ‡˘ ÈÓ ˜¯Ù·Â
¯Ó‡˘ ˙˘˘ ·¯ ÏÚ Â¯Ó‡
‰ÈÏ ¯Ó‡ ,˙ÈÊÁ È‡Ó ‰ÈÚÓ˘Ï
¯„‰ ‰ÈÏ ¯Ó‡ .‡˘„„ ‡˙ÙÈˆ
.ÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰ÈÏ ‡„·Ú ,È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ '¯Ï ‰ÈÏ ‡·ÈÒÈ‡ È¯ÈÚÊ„ Â‰˙È·„ .‰Á˙ÙÓ ‡¯·‚ ‡Â‰„ ˙˘˘ ·¯„ ‡˙ÚÂÓ˘Ï ÔÈ˘˘Á ÔÈÎÈ¯ˆ Ô‡ ˙ÈÏ ‡¯ÈÚÊ '¯„ ‡¯ÈÚÊ '¯ ‰Ê ,‡ˆÓÈ ÈÓ ÌÈÂÓ‡ ˘È‡Â ˙·˘‰ ˙Â‡ÈˆÈ ˜¯Ù· ‡·¯ÚÓ È·„ 'Ó‚·Â .‰ÈÓ
ÏÊ‡„ È¯ÈÚÊÏ ÈÏ ÈÊÁ È„È„Ï ‡Á ¯· ˜ÁˆÈ ·¯ ¯Ó‡ .Â‰Ó ‡„ÈÓÏ˙ È·‚Ï ‰·¯ Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ [Ì˙‰ ¯Ó‡„ ,ÈÂ‰] (Ì‰È¯·„Ï) È¯ÈÚÊ „ÈÓÏ˙ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ '¯„ È¯Ó‡ [ ]יומא דף עזÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ 'Ù· .˙ÏÎ‡ ‡Ï ˙‡Â ÏÎ‡Â È„·Ú Í·¯Ï ‰ÈÏ ‰¯Ó‡
ÔÈÏÏÁÓ˘ ‰ÎÓ ÏÎ ÔÁÂÈ ¯"‡ ‰Á ¯· ¯· ‰·¯ ¯Ó‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ ˜¯Ù· Ê"Ú ˙ÎÒÓ· ‰Ê ¯˜ÈÚ .ÏÏÁ Ï˘ ‰ÎÓÎ Ô‰ È¯‰ Ï‚¯‰ ·‚Â „È‰ ·‚ .‰È·¯ È¯ÈÚÊ È·‚Ï ÏÊ‡„ ‡Â‰ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯ ‡Â‰‰ ¯Ó‡ È˘‡ ·¯ .‰È„ÈÓÏ˙ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯ È·Ï
.ÌÈÙÏÂ ‰Ù˘ ÔÓ ÈÓ‡ '¯ ˘¯ÈÙ ,ÏÏÁ Ï˘ ‰ÎÓ ÔÎÈ‰ÓÂ Â¯Ó‡Â .˙·˘‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ ÔÈÏÏÁÓÂ ÏÏÁ Ï˘ ‰ÎÓÎ Ô‰ È¯‰ Ï‚¯‰ ·‚Â „È‰ ·‚ ·¯ ¯Ó‡ ‰·‰‡ ¯· ‡„‡ ·¯ ¯Ó‡„ ,Ï‚¯‰ ·‚Â „È‰ ·‚ Â‰ÈÈÈ· È‡Ó .Ô‰Ó ÔÈ‡Ù¯˙Ó ÔÈ‡ ˙·˘‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ
‰˘Ï˘‰ ÂÏ‡ .˙‡ËÁ ÈÓ Ô‰Ó ˘„˜ÏÂ ÌÈÚ¯ÂˆÓÏÂ ÌÈ·ÊÏ ÔÈÏÂÒÙÂ ÔÈÏÁÂÊ· ÔÈ¯‰ËÓ ÌÈÓÈ‰ ÏÎ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ .‰ÎÒ ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È ˙Â·‚ ÔÁÂÈ '¯ Ì˘· ÔÈ¯Ó‡ ÔÓ˙ .˙·˘· Ô˙Â‡ ÔÈ‡Ù¯Ó ÌÈÙÏÂ ÏÏÁ‰ ÔÓ ‡Â‰˘ ÏÎ ‡·¯ÚÓ È·„ ‡¯Ó‚·Â
Ú¯ÂˆÓ‰Â .ÌÈÈÁ ÌÈÓ ˙‡È· ‰ÂÚË ‰È‡ ‰·ÊÂ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ˙‡È· ÔÂÚË ·Ê‰˘ ‰·Ê· ÔÈ‡˘ ‰Ó ·Ê· ¯ÓÂÁ ‡˙ÙÒÂ˙· ˘È˘ ÂÓÎ ,‰·Ê· ‡ÏÂ „·Ï· ‰Ê· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂ .ÌÈÈÁ ÌÈÓ· Â¯˘· ıÁ¯Â ·Ê· ¯Ó‡ ,ÌÈÈÁ ÌÈÓ ·Â˙Î‰ Ô‰· ¯Ó‡ [ÌÈ¯·„] (ÌÈ‡˙)
ÌÈÓ ÍÈ¯ˆ ÔÈ‡ Â˙ÏÈ·Ë Ï·‡ ,„·Ï· Ú¯ÂˆÓ Ï˘ Â˙‡Ê‰· „ÁÂÈÓ ‰ÊÂ .ÔÈÙËÓ ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔÈ·ÊÎÓ ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔÈ¯˘ÂÙ ÌÈÓ ‡ÏÂ ÔÈÁÂÏÓ ÌÈÓ ‡ÏÂ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ‰Ê ¯·„ ˘Â¯ÈÙ· ¯Ó‡Â .ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÏÚ ˘¯Á ÈÏÎ Ï‡ ˙Á‡‰ ¯ÂÙˆ‰ ˙‡ ËÁ˘Â Â· ¯Ó‡
ÈÓ· ÂÏÈÙ‡Â ÌÈÓ· ıÁ¯Â ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ,ÌÈÈÁ ÌÈÓ ˙‡È· ÔÂÚËÈ˘ ÔÈ„ ÂÈ‡ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ˙ÈÈÊ‰ ÔÂÚË ‡Â‰˘ Ú¯ÂˆÓ ,ÌÈÈÁ ÌÈÓ ˙‡È· ÔÂÚË ÌÈÈÁ ÌÈÓ ˙ÈÈÊ‰ ÔÂÚË ÂÈ‡˘ ·Ê‰ Ì‡ ‰ÓÂ ‡Â‰ ÔÈ„ ‡ÏÂ .‰Â˜Ó ÈÓ· ÂÏÈÙ‡ ÌÈÓ· ıÁ¯Â ¯Ó‡ ‰Ê·Â ,ÌÈÈÁ
‡ÓÏ‡ Ô˙Â ¯Ó‡˜„Ó ,ÈÏÎ· Ô˙È˙ ‡‰˙˘ ÈÏÎ Ï‡ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â ¯Ó‡ ‰Ú˘ ÏÎ„ 'Ó‚· ÌÈÁÒÙ·Â .¯·„Ó ·Â˙Î‰ ÔÈÚÓ ÈÓ· Â˘Â¯ÈÙ· ¯Ó‡Â .ÈÏÎ Ï‡ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ÂÈÏÚ Ô˙Â Â· ¯Ó‡Â ,‡ÓËÏ ÂÁ˜ÏÂ Â· ¯Ó‡ ˙‡ËÁ ÈÓ ˘Â„È˜Â .‰Â˜Ó
‡˜Â„ ÈÏÎ [Ï‡] Ô·¯Â .Ô˙Â ‰Ê ‰ˆ¯ Ô˙Â ‰Ê [‰ˆ¯] (‰‡¯) „ˆÈÎ ,ÈÏÎ Ï‡ ÌÈÈÁ ÌÈÓ ·È˙ÎÂ ,‡˘È¯· ¯Ù‡ ‡ÓÏ‡ ÂÈÏÚ Ô˙Â Â¯Ó‡ ‰˙ÁÓ ˙‡ ‡È·Ó ‰È‰ ˜¯Ù· ‰ËÂÒ 'ÒÓ·Â .‰ÏÚÓ ‡Ï‡ ,Â‰È ÌÈ¯·ÂÁÓ ‡ÓÏ‡ ÌÈÓ ¯Ó‡˜„ÓÂ Â‰È ÔÈ˘ÂÏ˙
.˙‡ËÁ ÈÓ Ô‰Ó ˘„˜Ï ÔÈ¯˘ÎÂ ÔÈÚ¯ÂˆÓÏ ‰ÈÊ‰Â [ÌÈ·ÊÏ] ‰ÏÈ·Ë ÔÈÂÚË Ô‰˘ ÌÈÈÁ ÌÈÓ Ô‰Ó ‰ÏÚÓÏ ÂÈ˘ '‡ ˜¯Ù· ˙Â‡Â˜Ó ˙˘Ó·Â .'ÂÎÂ ÈÏÎ· Ô˙ÂÈÁ ‡‰˙˘ ÈÏÎ ‡˜Â„ ÂÈÏÚ ‡ÓÈ‡Â Ô·¯ÚÏ ÂÈÏÚ
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:Ë˜

øåñà åäééåâá . הא דאישתהי:åäì úòîù éî àåä äàåôø íåùî àîòèã . לענין שבת:àø÷ íåùîå .אימור דפליגי לענין טומאה וטהרה
:õ"ðìàî . חטטין:éäúùéà àìãá ïéöçåø éðú÷ã . בתרייתא:øúåî àöéå õçø àìà . הא דלא אישתהי:ïéåëî à÷ äàåôøìã àúìî àçëåîã
àçëåîã ïéöçåø ïéà . ברעים:äàåôøì äðéàù äöéçøì ìåçá ïäá ïéöçåø ïëù . ביפין:àîìòá ø÷éîë äàøðã íéîä êåúá .שלא נשתהי
àì ìáà éðú÷ã ìéòìã éúøú êðäà äøùîä éîá ïéöçåø éðú÷ã êä . מי המשרה אמי המשרה לא קשיא:éäúùéàãá åäééåøúå .äàåôøìã àúìî
àìã àä éäúùéàã àä äøùîä éîá
ùøôî .' איזביוןÈ˙Ó :éäúùéà ·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ Â‰Ï ˙ÚÓ˘ ÈÓ ˙·˘ ÔÈÚÏ ‰¯‰ËÂ ‰‡ÓÂË ÔÈÚÏ È‚ÈÏÙ„ ¯ÂÓÈ‡
àçëåîå íéàéøá ìëàî åðéàù àøîâá ‡˙ÓÈ˜Â‡ È‡Ó· È‰˙˘È‡ ‡Ï„ ‡‰ È‰˙˘È‡„ ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ
 אבל:äéì ìéëà äàåôøìã àúìî ‡È˙‰„ ÈÓ ‰¯˘Ó ÈÓ· ÂÏÈÙ‡ È‰˙˘È‡ ‡Ï„ È‡ È‰˙˘È‡ ‡Ï„ ‡˙ÈÈ¯˙·Ï
ïéìëåà äáøäù .אוכל הוא את יועזר
. ממי דקלים:ïéàéøá ïäùë åúåà ÌÈËËÁ ÂÏ ˘È˘ ÈÙ ÏÚ Û‡Â ÌÂ„Ò Ï˘ ‰ÓÈ·Â ‰¯˘Ó ÈÓ·Â ‡È¯·Ë ÈÓ· ÔÈˆÁÂ¯
ä÷ùî . וכוס עיקרין:( הàøîâá ùøôî ÏÂ„‚‰ ÌÈ ‡Ï‡ ¯ÂÒ‡ ‡‰˙˘ Ï·‡ ‡‰˙˘ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· Â˘‡¯·
íéîùáå úå÷øé éø÷éò åëåúì ïéùúåëù ‰¯˘Ó ÈÓ‡ ‰¯˘Ó ÈÓ Â·˘ ÌÈÚ¯· ‡‰ Â·˘ ÔÈÙÈ· ‡‰ ‡ ‡È˘˜ ‡Ï ÏÂ„‚‰ ÌÈ‡
 מפני שהן:äéì ùøôî ( וàøîâáå ÔÂÈ·ÊÈ‡ (à ÔÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡ ‚
:È‰˙˘È‡ ‡Ï„ ‡‰ È‰˙˘È‡„ ‡‰ · ‡È˘˜ ‡Ï ÈÓ
ìëàî åðéàå ïå÷øé ìù éìåçì . לירוקה‰‡Â¯·Â·‡ ‰˙Â˘Â ¯ÊÚÂÈ ˙‡ ‡Â‰ ÏÎÂ‡ Ï·‡ ÌÈ‡È¯· ÏÎ‡Ó ÂÈ‡˘ ÈÙÏ ˙·˘·
:äìåç åðéà íà . לצמאו:íéàéøá ÒÂÎÂ ÌÈÏ˜„ ÈÓÓ ıÂÁ ‰˙Â˘ ÔÈ˜˘Ó‰ ÏÎÂ ‰‡ÂÙ¯Ï Ì„‡ ÏÎÂ‡ ÔÈÏÎÂ‡‰ ÏÎ (á
àúééøåàã .' אמר רב יוסף אזובÓ‚ ÔÈ¯˜ÈÚ ÔÓ˘ ÍÒÂ Â‡ÓˆÏ ÌÈÏ˜„ ÈÓ ‡Â‰ ‰˙Â˘ Ï·‡ ‰˜Â¯ÈÏ Ô‰˘ ÈÙÓ ÔÈ¯˜ÈÚ
àúøáà ïéøå÷ù àåä äàæäì øùëåäù
:‰‡ÂÙ¯Ï ‡Ï˘
àåä ïéúéðúîã . איזביון:âîä øá ¯· ‰˙¯·‡ ÔÂÈ·ÊÈ‡ ‚Ó‰ ¯· ‰˙¯·‡ ·ÂÊ‡ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡
éúåáøî ùéå .âðéä øá àúøáà ïéøå÷ù Â˙ÈÈ‡ ‰„Â‰È ¯· Ï‡ÂÓ˘ ·¯ È·Ï ÚÏ˜È‡ ‡ÏÂÚ ‡¯ÂÈÁ ‡Â¯Ó ¯Ó‡ ‡ÏÂÚ ‚È‰
éîâ íå÷îá ìãâù âîä øá íéùøôî ˜Â˘ÓÂ˘ ¯Ó‡ ÈÙÙ ·¯ ‡˙ÈÈ¯Â‡· ·È˙Î„ ·ÂÊ‡ ÂÈÈ‰ ¯Ó‡ ‡¯ÂÈÁ ‡Â¯Ó ‰ÈÓ˜Ï
:õ"öðåø íéâää ïéá ìãâù âðéä øá ÔÈÁÏ˜ ‰˘Ï˘ ·ÂÊ‡ ˙ÂˆÓ Ô˙„ (â ‡¯·˙ÒÓ ÈÙÙ ·¯„ ‰È˙ÂÂÎ È˙ÙÈ„Ó ‰ÈÓ¯È ¯"‡
àåä àúééøåàã áåæà . עולא אמרÈÈ‡˜Â˜Ï ‰ÈÏ ÈÏÎ‡ È‡ÓÏ ÈÎ‰ ‡ÁÎ˙˘Ó„ ‡Â‰ ˜Â˘ÓÂ˘Â ÔÈÏÂÚ·‚ ‰˘Ï˘ Ô‰·Â
. שומשוק:à"éåìù æ"òìá àøåéç àåøî (‡Ó·) È¯Ú˘„ ‡ÁÓÈ˜Ó ‡ÈÂ‰ È‡ÓÓ ‡˙ÓÎÂ‡ È¯Ó˙ Ú·˘· ‰ÈÏ ÈÏÎ‡ È‡Ó·
. ג' קלחים:àúééøåàã áåæà àåä È‡ÓÏ ˜˙ÂÙ ¯ÊÚÂÈ È‡Ó :¯ÊÚÂÈ ˙‡ ‡Â‰ ÏÎÂ‡ Ï·‡ :ÔÈÓÂÈ ÔÈÚ·¯‡ ‰ÈÏÚ ÛÈÏÁ„
:'âî úåçô äãåâà ïéàå ( זáéúë äãåâàã
ïéìåòáâ 'â çì÷ ìëá .ˆ‡ ובהן ג' גבעוליןÓÂ‡Ó ‡ÈÂ‰ È‡ÓÓ ‡˙¯ÂÂÈÁ È¯Ó˙ Ú·˘· ‰Ï ÈÏÎ‡ È‡Ó· ‡˙˜¯‡Ï ‰Ï ÈÏÎ‡
. לקוקייני:ñåáð÷ ìù ïéòë íé÷ã íéð÷ ‡·ÈÏ‡ ‡¯Â˙„ ‡¯˘È·ÓÂ ‡˜È¯ ‡·ÈÏ‡ ‡Ó˘ ‡¯˘È·ÓÂ ‡˜È¯ ‡·ÈÏ‡ ‡ÈÓÂ
 דחליף עליה:íéòî éðááù íéòìåú ‡ÈÓ È˙˘ÓÂ ‡˜È¯ ‡·ÈÏ‡ ‡È·Â¯„ È¯È‚ÓÂ ‡˜È¯ ‡·ÈÏ‡ ‡ÊÂ‚Ó‡Ó ‡˜È¯
æ"òìá . פותנק:ïçèðùî .˘¯‡ מ' יומיÈ· È˙ÈÏÂ ‡˙ÈÚ˙· ·È˙ÈÏ ‡Ï È‡Â ‡˙¯ÂÂÈÁ ÈÏÁ˙ ÚÏ·ÈÏ ‡Ï È‡Â ‰È¯˙·‡
:ãáëáù íéòìåú . לארקתא:ì"àìåô ÌÂ˘Ó ‡Ï ‡ÏÁ È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡Â ‡ÏÁ ÚÓ‚ÈÏÂ ‡Ó¯‚ ıÈÓÈÏÂ È¯ÓÂ‚‡ È„˘ÈÏÂ ‡Ó˘
øùá . מאומצא:éìåçä .‡ ממאי הויÏÂ È‡˙˙Ï È‡ÏÈÚÓ ‡„È¯‚„ ‡˙ÈÒ‡„ ‡„¯Â‚ È˙ÈÈÏ ‡Ï È‡Â ‡„·ÎÏ È˘˜„
íãå÷ . אליבא ריקנא:íéìçâá ¯ÁÓÏÂ È··È˘ È· ‡¯ÎÈ˘· ‰˜Ï˘ÈÏÂ ‰ÈÓÂÙ È„ÈÈ‡ ‡˜Ù ‡ÓÏÈ„ È‡ÏÈÚÏ È‡˙˙Ó
ïúìéú éáìåì . ומגירי דרובייא:äìéëà ÔÈ˙Â˘Â :‡Ï˜„„ ‰ÁÈ˘Ù‡ ÈÙÓ ÈÙÓ ÈÎÂ È˙˘ÈÏÂ ‰È„È„ ÔÈ·˜Ï ÔÂÈ¯ÎÒ
ïúìéú . רוביא:íéðôâ éáìåì ïéòë
ìëåàä . ומשתי מיא בתרייהו:é"øâðéô È„·Ú È‡ÓÏ ‰‡„ÈÁÈ ‡¯ËÂÁ ‡È¯ËÓÂÁ È‡Ó ‡È¯ËÓÂÁ ‰‡Â¯·Â·‡ È‡Ó :‰‡Â¯·Â·‡
åéøçà äúåùå äìéëà íãå÷ åìàî ãçà Â‰È˜ÂÏ˘ÈÂ ‡¯ÎÈ˘„ ‡˙ÒÂÎ ‡˘ÓÁÂ ÈÏÈÏÎ ‡˘ÓÁ È˙ÈÏ ‡Ï È‡Â ‡ÈÂÏÈ‚Ï ‰Ï
.÷ðúåô äéì úéì éà . ואי לא:íéî ‰ÈÏ ‰„·Ú ÈÓ‡ ¯· ÈÂ·„Á‡ ·¯„ ‰ÈÓÈ‡ È˙˘ÈÂ ‡˜Ù‡‡ ‡ÓÈÈ˜„ „Ú È„„‰ È„‰·
éìçù . תחלי:éñúéà àìå äéìëà ð"à ‡¯Â˙ ‡¯‚˘Â ‰È˙È˜˘È‡Â ‰˜Ï˘ ‡¯ÎÈ˘„ ‡˙ÒÂÎ „ÁÂ ‡ÏÈÏÎ „Á ‡¯·‚ ‡Â‰‰Ï
øáà õöåî àäé . לימוץ גרמא:ï"åùéøë ‡˙ÚÈ·¯ ¯Ó‡ ‡ÈÂ‡ ·¯ ‡˜¯È ‡ˆÂ‰Î ˜ÙÂ ‰ÈÂÂ‚· ‡˙È·Ï ‰È˙È·˙Â‡Â ‰È˙Ù¯‚Â
:åéôá åðîù õîéå øùá åúåàî äôé ‰È˜ÈÈÁÏÂ ‡˙ÈÏÁ ‡‚Â¯˙‡ È˙ÈÈÏ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ¯· ‡Â‰ ·¯ ‡˙¯ÂÈÁ ‡ÊÈÚÓ ‡·ÏÁ„
ïî äãåøâ äôéì÷ . גורדא דאסינתאÌÈÏ‚¯ ÈÓ ¯Ó‡ ‡ÈÁ È·¯ ‰ÈÏÎÈÏÂ ‡¯Â„ ÈÏÏÈÓ È· ‰·˙ÂÏÂ ‡˘·Â„ ‰ÈÈÏÓÈÏÂ
àäúù . מעילאי לתתאי:äðñä
(ã
. דלמא נפקא:äèîì äìòîìî äãåøâ ‡ÈÂÏÈ‚Ï ‡Ú·È¯ ‡‚ÏÙ ‡·¯˜ÚÏ ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯Â·ÈÊÏ ‡ÈÊ¯· ÌÂÈ ÌÈÚ·¯‡ È·
:åéô êøã . איידי פומיה:íéòìåúä ÂÏÚÓ ‰˜ÈÈ¯È˙Â ¯‚·‡Â ÔÂ¯‚È‡ ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ÂÏÚÓ ÌÈÙ˘ÎÏ ÂÏÈÙ‡ ‡Ú·È¯
àúåëùçá úåùîùä ïéá .‡ בי שבביÁÏÈÓ· ‡˙Â˘Î ‰ÈÏÎÂÏ ‡ÈÂÈÁ ÚÏ·„ Ô‡Ó È‡‰ ÌÈÙ˘ÎÏ ÔÈ· ‡ÈÂÏÈ‚Ï ÔÈ·
ãçà úéáá éááù éá à"ì .éùîùã ‡ÈÂÈÁ ÚÏ·„ ‡¯·‚ ‡Â‰‰Ï ‰ÈÈÊÁ È˘‡ ¯· ÈÓÈ˘ ·¯ ÈÏÈÓ ‡˙Ï˙ ‰ÈË‰¯ÈÏÂ
àåäù çéøä àåä çéøé àìù åéðëùî ˜ÙÂ ÈÏÈÓ ‡˙Ï˙ ‰ÈÓ˜ ‰ÈË‰¯‡Â ‡ÁÏÈÓ· ‡˙Â˘Î ‰ÈÏÎÂ‡ ‡˘¯ÙÎ ‰ÈÏ ÈÓ„È‡
. נסכרינון לנקבים דיליה:åì äù÷ Â‰ÈÏ‡ ‡˙‡ ‡ÈÂÈÁ ÚÏ· È˘‡ ¯· ÈÓÈ˘ ·¯ È¯Ó‡„ ‡ÎÈ‡ È·Â‚ È·Â‚ ‰ÈÈÓ
íåúñé à"ì .çéøé àìù åéøéçð íåúñé ÈÏÈÓ ‡˙Ï˙ ‰ÈÓ˜ ‰ÈË‰¯‡Â ‡ÁÏÈÓ· ‡˙Â˘Î ‰ÈÏÎÂ‡ ‡˘¯ÙÎ ‰ÈÏ ÈÓ„È‡
çë àöé àìù åéðæà éá÷ðå åéøéçð ‡¯ÓÁ„ ‡¯·ÂÚ È˙ÈÏ ‡ÈÂÈÁ ‰È˜¯Ë„ Ô‡Ó È‡‰ È·Â‚ È·Â‚ ‰ÈÈÓ ˜ÙÂ
. מפני אפשיחה:åôåâî ä÷ùîä
:ø"é÷ðøáùéà ì÷ãä çùôðù íå÷î ‡Â‰‰ ‰Ù¯Ë ÁÎ˙˘È‡ ‡Ï„ ÈÏÈÓ È‰Â ‰ÈÂÏÈÚ ‰È·˙ÂÏÂ ‰ÈÚ¯˜ÈÏÂ ‡˙¯ÂÈÁ
¯·
éãéçé ìãâä õò .חוטרא יחידאה
äãî ìò åãîòéù . עד דקיימי אאנפקא:úåñåë . כוסאתא דשיכרא:ïéãøåå . חמשה כלילי:ïéìåâî íéî äúùù éî . לגילוייא:óðò àìá
:úö÷ ïðèöéù íéìçâî . וגרפתיה:øåðú ä÷éñä . ושגרא תנורא:(:çð á"á) íéúáä ú÷æçá ïðéøîàãë âåìä úéòéáø àéäå ÷ôðà ú÷æçî
:÷åúî . אתרוג חליתא:áìåì ìù äìò . הוצא:òìáù ñøàä àé÷ä . ונפק מיניה:äåëé àìå äéìò áùéù .ואותבה לבינתא בגויה
åøáòù . בני מ' יום:ùáãá âåøúàä ìùáúéù úåùçåì íéìçâ â"ò åçéðî . וליתבה בי מיללי דנורא:÷÷ç åëåúá ÷å÷çé .ולחייקיה לגויה
:àôøúîå äòøö åúëùðù éîì ïéúåù íéìâø éî ïúåàî .àðéæøá åîùå ãàî ïè÷ ñåë . ברזינא לזיבורא:íåé 'î ïá ÷åðéú ìù à"ì .íåé 'î íäéìò
÷ìùðù íéî . אניגרון ואבנגר ותירייקי:âåì . רבעא:âåì éöç . פלגא ריבעא לגילויא:áø÷ò åö÷òù éîì âåì úéòéáø .רביעתא לעקרב
 אידמי ליה:éøö é÷ééøéúå .à÷ìéñã àéî ïåøâéðà (:äì óã úåëøá) ïðéøîàãë ïéãøú ÷ìù éî ïåøâéðà íúñå .éøâðá åîùù áùò ïéî éøâðá íäá
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שבת דף קט

יום שלישי א תמוז תש"פ

ַל ִ ּג ִיגית ִּת ָ ּק ֵצץ יָ ד ְמ ַס ָּמא יָ ד ַמ ְח ֶר ׁ ֶשת יָ ד ַמ ֲע ָלה ּפוֹ ִל ּיפוּ ס [התבאר בדף הקודם].

נטילת ידים ג' פעמים
ַּתנְ יָ א ַר ִּבי נָ ָתן אוֹ ֵמרַּ :בת חוֹ ִרין ִהיא זוֹ [הרוח השורה על הידים לפני נטילה שמה 'בת חורין'],
וּ ַמ ְק ּ ֶפ ֶדת [בנטילתו] ,שאינה יורדת מהידים ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְרחֹץ יָ ָדיו ׁ ָשלֹשׁ ּ ְפ ָע ִמים [שישפוך מים יפה
שלש פעמים על ידיו].
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןּ :פוּ ְך [אם כוחל עיניו בפוך (כך קרוי הצבע הכחול שנותנים בעין)]ַ ,מ ֲע ִביר
ַּבת ֶמ ֶל ְך [את הנזק שהרוח רעה הנ"ל ששמה גם 'בת מלך' הזיקה לעינים] ,וּ פוֹ ֵסק ֶאת ַהדִּ ְמ ָעה,
וּ ַמ ְר ֶּבה ֵׂש ָער ָּב ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם.
ַּתנְ יָ א נָ ֵמי ָה ִכיַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרּ :פוּ ְךַ ,מ ֲע ִביר ַּבת ֶמ ֶל ְך ,וּ פוֹ ֵסק ֶאת ַהדִּ ְמ ָעה ,וּ ַמ ְר ֶּבה ֵׂש ָער ָּב ַע ְפ ַע ּ ַפיִ ם.

···

מאכלים שאין בהם משום רפואה ,משום שאינם מרפאים ,או שהם מאכל בריאים
ְו ָא ַמר ָמר ֻע ְק ָבא ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל[ :עשבים ששמם] ָע ִליןֵ ,אין ָּב ֶהם ִמ ּׁשוּ ם ְרפוּ ָאה ,ומותר לאוכלם
להאיר את העינים ,שאינם מרפאים.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףֻּ :כ ְס ַּב ְר ָּתאֵ ,אין ָּב ּה ִמ ּ ׁשוּ ם ְרפוּ ָאה.
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתְּ :כ ׁשוּ תֵ ,אין ָּב ֶהן ִמ ּ ׁשוּ ם ְרפוּ ָאה.

כוסברתא קשה לעינים .גרגירא טובה לעינים
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףֻּ :כ ְס ַּב ְר ָּתאֲ ,א ִפ ּלוּ ְל ִד ִידי [אפילו לי שאני סומא] ַק ׁ ְשיָ א ִלי [שזה גורם לכאב עינים].
[לי] [זה
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתּ ַ :ג ְר ִ ּג ָירא (סוג חרדל)ֲ ,א ִפ ּלוּ ְל ִד ִידי [אפילו לי שאני סומא] ְמ ַע ֵּלי ִ
מועיל לי].

מיני כשות שהם מאכל בריאים מותר לאוכלם אפילו לרפואה
ְו ָא ַמר ָמר ֻע ְק ָבא ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל :ׇּכל ִמינֵ י ְּכ ׁשוּ תׁ ,שרוּ [למיכל בשבת ,כדתנן במתניתין כל
האוכלים אוכל אדם לרפואה ,דלא מוכחא מילתא שאוכל לרפואה]ְ ,ל ַבר ִמ ָּטרוֹ ָזא [מין
'כשות' שאין אדם אוכלו אלא לרפואה ומוכחא מלתא].

···

דעת רב חסדא :מותר למרוח שמן וביצים על צלי בשבת (ואין זה 'תיקון') .לטרוף ביצים ,אסור
ָא ַמר ַרב ִח ְס ָּדאִ ׁ :ש ְיר ָקא ַט ְויָ א [לשפוך ולמרוח שמן וביצים מבושלות על הצלי כשהוא חם],
ׁש ֵרי [מותר בשבת ,ובלבד שלא יהא רותח כדי לבשל ,ולא אמרינן דמי למתקן].
יעי [לטרוף ביצים מגולגלות בקערה]ָ ,אסוּ ר [שנראה שעושה זאת כדי ליתנם
ּ ִפ ְע ּפוּ ֵעי ֵב ֵ
בקדירה ולבשלם].
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דעת חייא בר אשי :אסור למרוח שמן וביצים על צלי בשבת
אשי [שריקא טויא ,שמרחה
יתהוּ ִּד ְז ֵע ִירי ֲע ַב ָדא ֵל ּה [אשתו של זעירי עשתה לו] ְל ִח ָ ּייא ַּבר ׁ
דְּ ֵב ְ
שמן וביצים מבושלות על הצלי] ְו ָלא ֲא ַכל,
ֲא ַמ ָרה ֵל ּהְ :ל ַר ָּב ְך (זעירי) ֲע ַב ִדי ֵל ּה [עשיתי כן]ַ ,ו ֲא ַכלְ .ו ַא ְּת ָלא ָא ְכ ַל ְּת.
יה ,דְּ ָא ַמר ְז ֵע ִירי :נוֹ ֵתן ָא ָדם יַ יִ ן ָצלוּ ל ,וּ ַמיִ ם ְצלוּ ִלין
[טעמו של זעירי ,שמתיר זאתְ ]:ז ֵע ִירי ְל ַט ְע ֵמ ּ
ְלתוֹ ְך ַה ְמ ׁ ַש ֶּמ ֶרת [שמסננים בה שמרים] ְּב ׁ ַש ָּבתְ ,ו ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.

ַא ְל ָמא [ומוכח מכאן שלדעת זעירי]ֵּ ,כ ָיון ְּד ִמ ׁ ְש ְּת ֵתי ָה ִכי [כיון שראוי לשתות כך את המים
בלא סינון]ָ ,לאו ִמידֵּ י ָק ָע ֵביד [אינו עושה בזה כלום ,ואין זו מלאכה].
ָה ָכא נָ ֵמי[ ,כאן גם לגבי מריחת שמן וביצה על הצלי]ֵּ ,כ ָיון דְּ ִמ ְּת ִכיל ָה ִכי [כיון שאפשר לאכול
את הצלי ללא מריחת השמן והביצה] ָלאו ִמ ֵּדי ָק ָע ֵביד [לא עשה בזה כלום ,ואין זו מלאכה].

···

מותר לתת יין על יד שנפצעה [לאנשים שאינם מעונגים ,שאינו מרפא אותם] ,אבל חומץ אסור
[שהוא מרפא]
עוק ָבאִ :מי ׁ ֶש ִ ּנ ְ ּג ָפה [שנכשלה ולקתה] יָ דוֹ אוֹ ַר ְגלוֹ  ,צוֹ ְמ ָת ּה ְּביַ יִ ן [לעצור
[יין ,מותרְ ]:ו ָא ַמר ָמר ְ
את הדם]ְ ,ו ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש.
[ספק ,מה הדין בחומץִ ]:א ַּב ְעיָ א ְלהוּ ַ :ח ָּלא ַמאי – מה הדין בחומץ ,האם מותר לתת חומץ
על יד שנפצעה.
אשיִּ :כי ֲה ֵוינָ א ֵּבי ַרב ָּכ ֲהנָ א ָא ְמ ִריַ ,ח ָּלא ָלא.
[רב הלל :חומץ אסור] ָא ַמר ַרב ִה ֵּלל ְל ַרב ׁ

[רבא :ל'מפונקים' גם יין אסור שהוא מרפאָ ]:א ַמר ָר ָבאְ :ו ָהנֵ י ְּבנֵ י ָמחוֹ ָזא ֵּכ ָיון דִּ ְמ ַפ ְ ּנ ִקי [כיון
שמעונגים הם]ֲ ,א ִפ ּלוּ ַח ְמ ָרא נָ ֵמי ַמ ֵּסי ְלהוּ [אפילו יין גם כן מרפא אותם ,שכל דבר שהוא
חריף וחזק קצת ,קשה לבשרן ,וצומתה.

···

מכה שעל גב היד וגב הרגל היא 'פיקוח נפש'( ,ב' הנוסחאות בעניין זה אינם חולקות לדינא אלא
נחלקו רק כיצד היה המעשה)
יכא ֵל ּה
יה ִּד ְד ִר ָ
[נוסח א' ,עניין זה נאמר על הנחת חומץָ ]:ר ִבינָ א ִא ְ ּק ַלע ְל ֵבי ַרב ׁ
אשיַ ,ח ְזיֵ ּ
ֲח ָמ ָרא ַא ַ ּג ָּבא ְד ַכ ְר ֵע ּה [ראה שחמור דרך לו על רגלו]ְ ,ויָ ֵתב ָקא ָצ ֵמת ֵל ּה ְּב ַח ָּלא [וישב רב אשי,

כשרגלו בתוך חומץ ,כדי לסגור ולכווץ את המכה].
ֲא ַמר ֵל ּה רבינאָ :לא ָס ַבר ַל ּה ָמר ְל ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ִה ֵּללַ ,ח ָּלא ָלא [שאסור לתת חומץ על המכה,
כמבואר לעיל].
ֲא ַמר ֵל ּה רב אשיּ ַ :גב ַה ָ ּיד ְו ַגב ָה ֶר ֶגל ׁ ָשאנֵ י[ ,שמכתו קשה ,ומסוכן ,ומחללין עליו את השבת].
[נוסח ב' ,עניין זה נאמר על הנחת יין למפונקיםִ ]:א ָּכא ְד ָא ְמ ִרי ַח ְזיֵ ּה ְּד ָקא ָצ ֵמית ֵל ּה ְּב ַח ְמ ָרא

[רבינא ראה שרב אשי נותן את רגלו ביין],

גמרא ופירושה  /טק ףד תבש43 | .
ֲא ַמר ֵל ּה רבינאָ :לא ָס ַבר ַל ּה ָמרְ ,ל ָהא דְּ ָא ַמר ָר ָבא ָהנֵ י ְּבנֵ י ָמחוֹ ָזאֵּ ,כ ָיון דִּ ְמ ַפ ְ ּנ ִקי ֲא ִפ ּלוּ ַח ְמ ָרא נָ ֵמי
ַמ ֵּסי ְלהוּ  ,וּ ָמר נָ ֵמי ָהא ְמ ַפ ַ ּנק,
ֲא ַמר ֵל ּהּ ַ :גב ַה ָ ּיד ְו ַגב ָה ֶר ֶגל ׁ ָשאנֵ יְּ ,ד ָא ַמר ַרב ַאדָּ א ַּבר ַמ ְתנָ ה ָא ַמר ַרבּ ַ :גב ַה ָ ּיד ְו ַגב ָה ֶר ֶגל ֲה ֵרי ֵהן
יהן ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת.
ְּכ ַמ ָּכה ׁ ֶשל ָח ָלל וּ ְמ ַח ְּל ִלין ֲע ֵל ֶ

···

מותר לרחוץ בשבת במים שהדרך לרחוץ בהם בחול אף שלא לרפואה ,אבל בים הגדול אסור לרחוץ
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן ,רוֹ ֲח ִצים ְּב ֵמי ְג ָרר ,וכן מותר לרחוץ ְּב ֵמי ַח ָּמ ָתן ,או ְּב ֵמי ַע ְסיָ א ,וּ ְב ֵמי ְט ֶב ְריָ א ,שהם
מעיינות שונים ,ואף על פי שהם מלוחין קצת ,דרך לרחוץ בהם בחול ,ולא מוכחא מילתא
שלרפואה הוא],
ֲא ָבל לֹא ַּב ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל (האוקינוס),
ְולֹא ְּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה [מים ששורים בהם פשתן ,שאין דרך לרחוץ במים כאלו ,אלא לרפואה,
שהם מרפאים]ְ ,ולֹא ְּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם ,שהוא מלוח הרבה ואין רוחצים בו אלא לרפואה,
ומוכחא מילתא.

שאלה מברייתא שמבואר בה שרוחצים בים הגדול
וּ ְר ִמינְ הוּ  ,והקשו על כך מברייתא אחרת :רוֹ ֲח ִצים ְּב ֵמי ְט ֶב ְריָ א ,וּ ַב ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ לֲ ,א ָבל לֹא ְּב ֵמי
ִמ ׁ ְש ָרהְ ,ולֹא ְּביַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְסדוֹ ם.

ַק ׁ ְשיָ א יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ַא ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ,שבברייתא הראשונה כתוב שאין רוחצים בים הגדול ,ובברייתא
זו מבואר שרוחצים בים הגדול.

הצעת תשובה (א) :ענין זה הוא מחלוקת תנאים בגדר ים הגדול
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא [הברייתא שאומרת רוחצים בים הגדול] ,היא דעת ַר ִּבי ֵמ ִאיר

[שמשוה את כל הימים ,ולא מחלק בין הים הגדול לשאר ימים],
ָהא [והברייתא שאומרת שאין רוחצים בים הגדול ,היא דעת] ַר ִּבי יְ הוּ ָדה[ ,שמחלק בין
ים הגדול לשאר ימים],
דִּ ְתנַ ןָּ :כל ַה ַ ּי ִּמים ְּכ ִמ ְק ֶוה[ ,ואינם כמעיין שמטהר גם בזוחלים ,וטבילה בו מעילה גם לזב,
ולשאר דברים הצריכים מים חיים]ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר 'וּ ְל ִמ ְק ֵוה ַה ַּמיִ ם ָק ָרא יַ ִּמים' ,הרי שכל הימים
נקראים בפסוק 'מקוה' ,ואינם מעייןִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמר :יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל (האוקינוס) ְּכ ִמ ְק ֶוה [שלא קרא הכתוב מקוה אלא לים הגדול,
שבו עוסק הפסוק במעשה בראשית ,ששם נקוו כל מי בראשית]ְ ,ולֹא נֶ ֱא ַמר 'יַ ִּמים' ,לרבות
שגם שאר מימות בכלל הפסוק ודינם כמקוה ,שלא נאמר כן ֶא ָּלא לומר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ִמינֵ י יַ ּ ִמים
ַה ְר ֵּבה ,שכל הנחלים הולכים אל הים.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :ׇּכל ַה ַ ּי ִּמים ְמ ַט ֲה ִרין ְּבזוֹ ֲח ִלין ,שלגבי זה דינם כמעיין ,מפני שדרך להיות
נחלים זוחלין עליהן ,וזה דרכן ,וּ ְפסוּ ִלים ְל ָז ִבים ְו ִל ְמצ ָֹר ִעים וּ ְל ַק ֵּד ׁש ָּב ֶהן ֵמי ַח ָּטאת ,שאין בהם
תורת מים חיים ,שהכתוב קראן מקוה.
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דחיית התשובה :התנאים לא נחלקו אלא בגדר ים הגדול לענין טבילה מטומאה ,ולא לענין
רחיצה בשבת
ַמ ְת ֵקיף ַל ּה ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק[ ,עמוד ב] ֵאימוֹ ר דִּ ְפ ִל ִיגי [תאמר שנחלקו התנאים על ים הגדול]
טומ ָאה ְו ׇט ֳה ָרה ,אבל ְל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָּבת ִמי ׁ ָש ְמ ַע ְּת ְלהוּ  ,והרי לגבי שבת הנידון הוא משום
ְ
ְל ִענְ יַ ן
רפואה ,ואין הבדל בין ים הגדול לשאר הימים ,ואין זה שייך למחלוקתם לענין טבילה
בים שהיא תלויה בדרשת הפסוק.

הצעת תשובה (ב) :הברייתא המתירה נאמרה כשאינו שוהה במים ,והברייתא האוסרת כששוהה
במים
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחקָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא [הברייתא שאוסרת לרחוץ בים הגדול ,מדברת
יש ַּת ִהי [שהוא שוהה במים ,ואזי מוכח שכוונתו לרפואה].
באופן] ְּד ִא ׁ ְ
ָהא [מה שהברייתא מתירה לרחוץ בים הגדול] ,מדובר ְּד ָלא ִא ׁ ְש ַּת ִהי [שלא שוהה במים,
אלא רוחץ ויוצא ,שזה לא ניכר שהוא לרפואה ,ולכן מותר].

דחיית ההצעה :אם אינו שוהה במים ,גם במי משרה מותר
קימ ָּתא ְל ָב ְת ָריְ ָתא [במה העמדת את הברייתא השניה
הגמרא דוחה ביאור זהְּ :ב ַמאי אוֹ ְ
יש ַּת ִהי [כשאינו שוהה במים],
שמתירה לרחוץ בים הגדול] ,דְּ ָלא ִא ׁ ְ
ילוּ ְּב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה נָ ֵמי
יש ַּת ִהי [אם מדובר כשאינו שוהה במים]ֲ ,א ִפ ּ
על ביאור זה קשהִ :אי דְּ ָלא ִא ׁ ְ

[גם במי משרה מותר לרחוץ באופן זה ,ולמה הברייתא אומרת שאסור לרחוץ במי משרה],
[הראיה שמותר לרחוץ במי משרה ,כשאין שוהה בהםְּ ]:ד ָה ַתנְ יָ א ,רוֹ ֲח ִצין ְּב ֵמי ְט ֶב ְריָ א,
ֹאשוֹ ַּ ,ב ּ ֶמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִריםֶ ׁ ,ש ּלֹא
וּ ְב ֵמי ִמ ׁ ְש ָרה ,וּ ְביַ ּ ָמה ׁ ֶשל ְסדוֹ םְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ֲח ָט ִטים ְּבר ׁ
נִ ׁ ְש ַּת ָהא [בתוך המים ,שאזי הוא נראה כרוחץ במים להתקרר]ֲ ,א ָבל נִ ׁ ְש ַּת ָהא ָאסוּ ר [שניכר

שזה לרפואה].

תשובה חדשה :הברייתא שמתירה לרחוץ בים הגדול ,מדברת על מים יפים ,והברייתא האוסרת
מדברת על במים רעים
ֶא ָּלא ,מתרצת הגמרא :יָ ם ַה ָ ּגדוֹ ל ַא ָ ּים ַה ָ ּגדוֹ ל ָלא ַק ׁ ְשיָ א ,שתי הברייתות מדברות על אדם
השוהה בים הגדולָ ,הא [הברייתא שאמרה :רוחצין בים הגדול] ,מדברת ְּביָ ִפין ׁ ֶש ּבוֹ [שכן
רוחצין בהן בחול לרחיצה שאינה לרפואה]ָ .הא [והברייתא שאמרה :אין רוחצין בים הגדול],
מדברת ְּב ָר ִעים ׁ ֶש ּבוֹ [שבהם אין רוחצין ,דמוכחא מלתא דלרפואה].
[הגמרא מוסיפה ומבארת את מה ששנינו בשתי הברייתות הראשונות שבמי משרה
אסור לרחוץ ,ואחר כך הובאה ברייתא שמותר לרחוץ במי משרהֵ ]:מי ִמ ׁ ְש ָרה ַא ֵּמי ִמ ׁ ְש ָרה
נָ ֵמי ָלא ַק ׁ ְשיָ א [הך דקתני רוחצין במי המשרה ,אהנך תרתי דלעיל דקתני אבל לא במי
המשרה]ָ ,הא [בשתי הברייתות הראשונות שמבואר שאסור לרחוץ במי משרה ,מדובר]
יש ַּת ִהיָ ,הא [בברייתא שנשנתה אחר כך שמבואר בה שמותר לרחוץ במי משרה ,מדובר]
דְּ ִא ׁ ְ
יש ַּת ִהי.
ְּד ָלא ִא ׁ ְ
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משנה
מה שאינו מאכל בריאים אסור לאוכלו לרפואה .מאכל בריאים מותר לאוכלו אף לרפואה
יאים[ ,ומוכחא מלתא דלרפואה
ֵאין אוֹ ְכ ִלין ֵאיז ְֹביוֹ ן (סוג איזוב) ְּב ׁ ַש ָּבתְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ַכל ְּב ִר ִ
אכיל ליה],
ֲא ָבל אוֹ ֵכל הוּ א ֶאת יוֹ ֶע ֶזר (מאכל לרפואת תולעים במעיים) ,ומותר לאוכלו אף לצורך
רפואה ,מפני שהרבה אוכלין אותו כשהן בריאים ,ובכל דבר שלא מוכח שאוכלו לרפואה,
מותר לאוכלו.
ְו ׁשוֹ ֶתה ַא ּבוּ ְברוֹ ֶאה (מאכל לרפואת מי ששתה מים מגולים) ,ומותר לאוכלו ,מפני שהוא
מאכל בריאים.
ׇּכל ָה ֳא ָכ ִלין [מאכלים ,שאנשים בריאים אוכלים] אוֹ ֵכל ָא ָדם אפילו ִל ְרפוּ ָאה,
ְו ׇכל ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקין [משקים ,שאנשים בריאים שותים] ׁשוֹ ֶתה אדם אפילו לרפואה ,חוּ ץ ִמ ֵּמי
ְד ָק ִלים (מין משקה לצורך רפואת המעיים)ְ ,וכוֹ ס ִע ָ ּק ִרין [משקה שכותשין לתוכו עיקרי
ירקות ובשמים] ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ִלירוֹ ָקה [שכוס עיקרין הוא לרפואת חולי של ירקון] ,ומשקאות

אלו אינם מאכל בריאים ,ומוכח שהם לצורך רפואה ,ועל כן אסור לשתותם.

אדם בריא מותר לשתות 'רפואה' לצמאו
ֲא ָבל ׁשוֹ ֶתה הוּ א ֵמי ְד ָק ִלים ִל ְצ ָמאוֹ [אם אינו חולה],
ְו ָס ְך ׁ ֶש ֶמן ִע ָ ּק ִרין (שמן שיש בו עיקרי בשמים) ׁ ֶש ּלֹא ִל ְרפוּ ָאה.

גמרא
מהו איזוב דאורייתא ,מהו איזוביון המוזכר במשנתינו
[דעה א'ָ ]:א ַמר ַרב יוֹ ֵסףֵ :אזוֹ ב [המוזכר בתורה לטהרת טמא מת וכדומה] ,הוא איזוב
הנקראַ :א ְב ָר ָתהַּ ,בר ֲה ַמג [שגדל במקום גמי].
ֵאיז ְֹביוֹ ן [המוזכר במשנתינו] ,הוא מה שנקראַ :א ְב ָר ָתהַּ ,בר ִהינְ ג [שגדל בין הקוצים].
עולא ָא ַמר[ :אזוב המוזכר בתורה הוא איזוב הנקראָ ]:מ ְר ָוא ִחוָּ ָרא.
[דעה ב'ָּ ]:
עולא ִא ְ ּ
יתא.
יה ָמ ְר ָוא ִחוָּ ָראֲ ,א ַמר ַהיְ ינוּ ֵאזוֹ ב ,דִּ ְכ ִתיב ְּבאוֹ ָריְ ָ
ָּ
יק ַלע ְל ֵבי ַרב ׁ ְשמוּ ֵאל ַּבר יְ הוּ ָדה ַאיְ תוֹ ְל ַק ֵּמ ּ

[דעה ג'ַ ]:רב ּ ַפ ּ ֵפי ָא ַמר [אזוב המוזכר בתורה הוא איזוב הנקראֻ ׁ ]:ש ְמ ׁשוּ ק.
יה ְּד ַרב ּ ַפ ּ ֵפי ִמ ְס ַּת ְּב ָראִּ ,ד ְתנַ ן ִמ ְצ ַות ֵאזוֹ ב ׁ ְשלֹ ָשׁה
[ראיה לדעה ג'ָ ]:א ַמר ַרב יִ ְר ְמיָ ה ִמ ִּד ְפ ִּתיְּ :כ ָו ֵת ּ
ְק ָל ִחין [שאגודה כתיב ,ואין אגודה פחות משלשה] ,וּ ָב ֶהן ׁ ְשלֹ ָשׁה ִג ְבעוֹ ִלין [בכל קלח שלשה
גבעולין  -קנים דקים]ְ ,ו ׁ ֻש ְמ ׁשוּ ק הוּ א דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְכ ָחא ָה ִכי [והאזוב הקרוי 'שמשוק' נמצא בצורה כזו].

···
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רפואת האיזוביון שמבואר במשנתינו שהוא רפואה ואינו מאכל בריאים
ְל ַמאי ָא ְכ ִלי ֵל ּה?

ְלקוּ ְקאיָ נֵ י [לתולעים שבבני מעים],
ְּב ַמאי ָא ְכ ִלי ֵל ּה?

ִּב ׁ ְש ַבע ַּת ְמ ֵרי ֻא ָּכ ָמ ָתא [בשבע תמרים שחורים].

כיצד נהיה חולי – תולעים במעיים
ִמ ַּמאי ָה ְויָ א [ממה נהיית מחלה זו]?
(ב ָמנָ א) ַּד ֲח ֵלף ֲע ֵל ּה ַא ְר ְּב ִעין יוֹ ִמין [מקמח שעורים שעבר עליהם לאחר
ִמ ִ ּק ְמ ָחא ִד ְׂש ָע ֵרי ְּ
טחינתם ארבעים יום].

···

רפואת היועזר שמבואר במשנתינו שהוא רפואה ,ומותר לאוכלו שהוא מאכל בריאים
שנינו במשנהֲ :א ָבל אוֹ ֵכל הוּ א ֶאת יוֹ ֶע ֶזר.
מבררת הגמראַ :מאי יוֹ ֶע ֶזר?

ותנְ ק [סוג עשב]
מבארת הגמראּ :פ ַּ
ְל ַמאי ָא ְכ ִלי ַל ּה?

ְל ַא ְר ָק ָתא [שממית תולעים שבכבד]
ְּב ַמאי ָא ְכ ִלי ַל ּה [יחד עם מה אוכלים אותו],
ִּב ׁ ְש ַבע ַּת ְמ ֵרי ִחוָּ ָר ָתא [עם שבע תמרים לבנים],

כיצד נהיה חולי – תולעים בכבד
ִמ ַּמאי ָה ְויָ א [ממה נהיה חולי זה?]
ֵמ ֻא ְמ ָצא וּ ַמ ָ ּיא ַא ִּל ָּבא ֵר ָיקנָ א [מבשר בגחלים ומים על קיבה ריקה].
וּ ִמ ִּב ְׂש ָרא ׁ ַש ִּמינָ א ַא ִּל ָּבא ֵר ָיקנָ א [ומבשר שמן על קיבה ריקה].
וּ ִמ ִּב ְׂש ָרא ְדתוֹ ָרא ַא ִּל ָּבא ֵר ָיקנָ א [ומבשר שור על קיבה ריקה].
ֵמ ַא ְמגּ וּ ָזא ַא ִּל ָּבא ֵר ָיקנָ א [ומאגוזים על קיבה ריקה].
וּ ִמ ִ ּג ֵירי ְד ֻר ְביָ א ַא ִּל ָּבא ֵר ָיקנָ א [מעלים של לולבי תילתן (סוג קטניות) על קיבה ריקה].
אם אדם אוכל אחד מאלו קודם אכילה ,וּ ִמ ׁ ְש ֵּתי ַמ ָ ּיא ַא ָּב ְת ֵר ּה [ושותה אחר כך מים] ,יכול
להיווצר מכך תולעים בכבד.

רפואה נוספת (ב) לתולעים בכבד
ְו ִאי ָלא [אם אין לו 'יועזר' או שאכלו 'יועזר' ולא התרפא]ִ ,ל ְב ַלע ַּת ְח ֵלי ִחוָּ ָר ָתא [שיבלע
שחליים לבנים].
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רפואה נוספת (ג) לתולעים בכבד
ְו ִאי ָלא [ואם רפואה זו לא הועילה לו ,או שאין לו שחליים לבנים]
יתא [שישב בתענית],
יתיב ְּב ַת ֲענִ ָ
ִל ִּ
ימץ ַ ּג ְר ָמא [ויביא בשר שמן ,ויניח אותו על גחלים,
ומ ֵריְ ,ו ִל ֵ
לישדֵּ י ַאגּ ְ
יש ָרא ׁ ַש ִּמינָ א ְו ׁ ְ
יתי ִּב ְׂ
ְו ַליְ ֵ
וימצוץ איבר מאותו בשר ,וכך ימצוץ את שומנו,
ְו ִל ַג ַּמע ַח ָּלא [וישתה חומץ],
ְו ִא ָּכא ְד ָא ְמ ִרי ַח ָּלא ָלא [ויש אומרים שלא ישתה חומץ]ִ ,מ ּׁשוּ ם ְּד ָק ׁ ֵשי ְל ַכ ְבדָּ א [כי חומץ קשה
לכבד],

רפואה נוספת (ד) לתולעים בכבד
ְו ִאי ָלאַ ,ליְ ֵתי ִ ּג ְרדָּ א ַד ֲא ִסינְ ָּתא [יביא קליפה מעץ הסנה],
דִּ ְג ִר ָידא ֵמ ִע ַּלאי ְל ַת ַּתאיְ ,ו ָלא ִמ ַּת ַּתאי ְל ִע ַּלאי [שתהא גרודה מחלקו העליון של הסנה ללמטה,
ולא להיפך]
יל ָמא נָ ְפ ָקא ַא ְ ּי ֵידי ּ ֻפ ֵּמ ּה [שאם יגרד את הקליפה של הסנה מחלקו התחתון של הסנה
דִּ ְ
לחלקו העליון ,אולי יצאו התולעים (מלמטה ללמעלה) דרך פיו],
יב ֵבי [ויבשל קליפה זו בשיכר -בין השמשות( ,פירוש נוסף' :בי שבבי'
ְו ִל ׁ ְש ְל ַק ּה ְּב ׁ ִש ְכ ָרא ֵּבי ׁ ִש ָ
בבית אחד משכניו ,שלא יריח הוא את הריח ,שריח זה קשה לחולה)],
וּ ְל ָמ ָחר נִ ְס ְּכ ִרנּ וּ ן ְלנִ ְק ִבין ִּד ֵיד ּה [ולמחרת יסתום את נחיריו שלא יריח( ,פירוש נוסף :יסתום
יש ֵּתי [וישתה את השיכר],
נחיריו ונקבי אזניו ,שלא יצא כח המשקה מגופו)]ְ ,ו ִל ׁ ְ
יחא ְּד ִד ְק ָלא [וכאשר הוא נפנה לנקביו ,יפנה על דקל שחתכו ממנו
ְו ִכי ִמ ּ ְפנֵ יִ ,מ ּ ְפנֵ י ַא ּ ְפ ׁ ִש ָ
חלק מענפיו].

···

רפואת האבוברואה שמבואר במשנתינו שהוא רפואה ,ומותר לשתותו שהוא משקה בריאים
שנינו במשנהְ :ו ׁשוֹ ִתין ַא ּבוּ ְברוֹ ֶאה.
מבררת הגמראַ :מאי ַא ּבוּ ְברוֹ ֶאה?
מבארת הגמרא :חוּ ַמ ְט ִר ָ ּיא.
ַמאי חוּ ַמ ְט ִר ָ ּיא?

ֻח ְט ָרא יְ ִח ָיד ָאה [עץ הגדל יחידי בלא ענפים].
ְל ַמאי ָע ְב ִדי ַל ּה?

ְל ִג ּלוּ יָ א [למי ששתה מים מגולים].

רפואה נוספת (ב) למי ששתה מים מגולים
ְו ִאי ָלא [ואם אין לו אבוברואה ,או שרפואה זו לא הועילה לו],
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ילי [יביא חמשה ורדים],
יתי ַח ְמ ׁ ָשא ְּכ ִל ֵ
ַליְ ֵ
ְו ַח ְמ ׁ ָשא ּכוֹ ָס ָתא ְד ׁ ִש ְכ ָרא [וחמשה כוסות שכר],
ימא ַא ַאנְ ּ ָפ ָקא ְונִ ׁ ְש ֵּתי [ויבשלם יחד עד שישאר שם שיכר
ְונִ ׁ ְשלוֹ ִקינְ הוּ ַּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי ַעד ְּד ַקיְ ָ
בכמות הנקראת 'אנפק' ,שהיא רביעית הלוג].
יה דְּ ַרב ַא ָח ְדבוּ י ַּבר ַא ֵּמיֲ ,ע ַב ָדה ֵל ּה ְל ָההוּ א ַ ּג ְב ָרא [עשתה לאדם
[מעשה בעניין רפואה זוִ ]:א ֵּמ ּ
יכ ָרא [וורד אחד וכוס שיכר אחד]ַ ׁ ,שלקה
ילא ְו ַחד ּכוֹ ְס ָּתא ְד ׁ ִש ְ
אחד ששתה מים מגולים]ַ ,חד ְּכ ִל ָ
ית ּה [ונתנה לו לשתות],
[ובישלתם יחד זה בזה]ְ ,ו ַא ׁ ְש ִק ֵ
וּ ׁ ְש ַג ָרא ַּתנּ וּ ָרא [הסיקה את התנור] ,וּ ְג ַר ְפ ֵּת ּה (ואותביתיה לבינתא) [וגרפה את התנור מהגחלים,
שיצטנן קצת],
יב ֵּת ּה]
יבה ֵּב ּה ְל ֵבנְ ָּתא [והניחה בתנור לבינה ,כדי שישב על הלבינה ולא יכוה]ְ ,ואוֹ ִת ְ
ְ[ואוֹ ִת ָ
[מ ֵ ּנ ּה] ְּכהוּ ָצא יַ ְר ָקא [ויצא ממנו הארס ,שהקיא
ְּב ַגוֵּ ּה [והושיבה אותו בתוך התנור] ,וּ נְ ַפק ִ

ליחה בגוון עלה של לולב].

רפואה נוספת (ג) למי ששתה מים מגולים
יע ָתא ַד ֲח ָל ָבא ֵמ ִע ָּזא ִחוָּ ְר ָּתא – רביעית מחלב של עיזה לבנה.
ַרב ַא ְויָ א ָא ַמרְ :ר ִב ֵ

רפואה נוספת (ד) למי ששתה מים מגולים
יתא [יביא אתרוג מתוק],
יתי ֶא ְתרוֹ ָגא ֲח ִל ָ
ַרב הוּ נָ א ַּבר יְ הוּ ָדה ָא ַמרַ :ליְ ֵ
ְו ִל ַח ְ ּי ֵ
ימ ְּליֵ ּה ֻּד ְב ׁ ָשא [וימלא אותו בדבש],
יק ּה [ויחקוק באתרוג חקק] ְו ִל ַ
יכ ֵל ּה,
ְולוֹ ְת ֵב ּה ֵּבי ִמ ְל ֵלי ְדנוּ ָרא [ויושיבו על גבי גחלים בוערות ,שיתבשל האתרוג בדבש]ְ ,ו ֵל ְ

ויאכלו לאחר הבישול.

רפואה נוספת (ה) למי ששתה מים מגולים [ורפואות שונות במי רגלים]
ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמרֵ :מי ַר ְג ַליִ ם ְּבנֵ י ַא ְר ָּב ִעים יוֹ ם [שעברו עליהם ארבעים יום ,לשון אחר של
תינוק בן ארבעים יום],
ַּב ְר ִזינָ א [אם שותה ממי רגלים אלו כוס קטנה מאד (הנקראת ברזינא)] ,הרי זה מועיל
ְל ִז ּבוּ ָרא [לרפאות מי שנשכתו צרעה].
יע ָתא ְל ַע ְק ַר ָּבא [אם שותה ממי רגלים אלו רביעית הלוג ,הרי זה מועיל לרפאות מי
ְר ִב ֵ
שעקצו עקרב],
ּ ַפ ְל ָגא ִר ְב ָעא [אם שותה ממי רגלים אלו חצי לוג (לוג קרוי 'רבעא' ,שבקב יש ד' לוג ,ולוג
הוא רביעית הקב)] ְל ִג ּלוּ יָ א [הרי זה מועיל לרפאות מי ששתה מים מגולים].
רבע ִר ְב ָעא [אם שותה ממי רגלים אלו רבע קב ,דהיינו :לוג] ֲא ִפ ּלוּ ִל ְכ ׁ ָש ִפים ְמ ַע ּלוּ .
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רפואה נוספת (ה) למי ששתה מים מגולים [ורפואות שונות במים שהתבשלו בהם ירקות שונים]
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֲ :אנִ ְיגרוֹ ן [מים שבישלו בו תרדים] ַו ֲא ַבנְ ַ ּגר [מים שבישלו בהם עשב שנקרא
'בנגרי'] ְו ִת ְריָ ָקה [צמח הקרוי 'צרי'] ְמ ַע ּלוּ ֵּבין ְל ִג ּלוּ יָ א ֵּבין ִל ְכ ׁ ָש ִפים.

···

רפואה למי שבלע נחש
יה ְּכ ׁשוּ ָתא ְּב ִמ ְל ָחא [יאכילוהו כשות במלח]
ַהאי ַמאן ִּד ְב ַלע ִח ְויָ א [מי שבלע נחש] ,לוֹ ְכ ֵל ּ
ְו ַל ְר ֲה ֵט ּה ְּת ָל ָתא ִמ ֵּלי [ויריצו אותו ג' מיל].
אשי ַח ְזיֵ ּה ְל ָההוּ א ַ ּג ְב ָרא דִּ ְב ַלע ִח ְויָ א [ראה אדם שבלע נחש]ִ ,אדְּ ִמי ֵל ּה ְּכ ַפ ָּר ׁ ָשא
ימי ַּבר ׁ
ַרב ׁ ִש ִ
[רב שימי נדמה לפניו כפרש ,שהיה תופסו ומייסרו ,כדי שיפחד ממנו ,כדלהלן] ,אוֹ ְכ ֵל ּה
ְּכ ׁשוּ ָתא ְּב ִמ ְל ָחא [האכילו כשות במלח]ְ ,ו ַא ְר ֲה ֵט ּה ַק ֵּמ ּה ְּת ָל ָתא ִמ ֵּלי [והריצו לפניו ג' פרסאות],
וּ נְ ַפק ִמ ֵ ּנ ּה ֻ ּג ֵּבי ֻ ּג ֵּבי [ויצא ממנו חתיכות חתיכות מחלקי הנחש שבלע] ,שהפחד והמרוצה

והכשות מתישין כחו ומתחמם ,ומת הנחש בתוכו].
אשי ְּב ַלע ִח ְויָ א [בלע נחש],
ימי ַּבר ׁ
יכא ְד ָא ְמ ִרי ַרב ׁ ִש ִ
ִא ָּ
ֲא ָתא ֵא ִל ָ ּיהוּ ִאדְּ ִמי ֵל ּה ְּכ ַפ ָּר ׁ ָשא [בא אליהו הנביא ונדמה לפניו כפרש] ,אוֹ ְכ ֵל ּה ְּכ ׁשוּ ָתא ְּב ִמ ְל ָחא,
ְו ַא ְר ֲה ֵט ּה ַק ֵּמ ּה ְּת ָל ָתא ִמ ֵּלי ,וּ נְ ַפק ִמ ֵ ּנ ּה ֻ ּג ֵּבי ֻ ּג ֵּבי.

···

יתי ֻע ָּב ָרא ַד ֲח ָמ ָרא ִחוָּ ְר ִּתי ְו ִל ְק ְר ֵע ּה ְולוֹ ְת ֵב ּה ִע ָּל ֵו ּה ְו ָהנֵ י ִמ ֵּלי דְּ ָלא ִא ׁ ְש ְּת ַכח
ַהאי ַמאן ְּד ַט ְר ֵק ּה ִח ְויָ א ֵל ֵ
ְט ֵר ָפהָ .ההוּ א [יתבאר בעמוד הבא].
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ìù ñåë æåçàé .˜ ולינקטה כסא דחמראÂÏ˘ÈÏÂ ‡ÈË˘Ù (à È˙ÈÏ ‡Ï È‡Â ÍÈ·ÂÊÓ øîåì ãåîìú :êéøö àì åú ‰.‡ÁÈ
Ì„‡· ÒÂ¯ÈÒ È¯˘
 ולוקמה:àîåâä ìò áùúå äãéá ïéé È‡Â ÍÈ·ÂÊÓ ÌÂ˜ ‰Ï ‡ÓÈÂ ‰ÈÙ˘ÏÂ ‡¯ÓÁ· ùéøã à÷ íëî .åùòú àì íëöøàáå ‡·ÈÏ‡ . ב.ù"àøä 'ñåú
.ù"àøä
'ñåú .‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„
åæ ìò äåáéùåé åæ àîåâ ìòî .מהא
úà åìàù (:ãé óã) äâéâçá øîàã àäå ÔÂÈÎ ¯˙ÂÓ
˘"¯Ï Ï·‡ .ג
:êéáåæî íå÷ äì àîéð äãéîò ìë ìòå ÈÏ˜ÈÏÂ ‡˙ÈÓÂ¯ ‡˙‚È‰„ ‡‚Â¯Á È˙ÈÏ ‡Ï åäì øîà àáìë éñåøñì åäî àîåæ ïá ÒÂ¯ÈÒÏ ÔÈÂÎ˙Ó ÂÈ‡˘
'ñåú .‰‡ÂÙ¯Ï ‡Ï‡
. וליסכה:úìåñ çî÷ . קמחא דסמידאÈ˜Á˘·Â ‡ËÈÈ˜· ‡˙ÈÎ„ È˜Á˘· ‰·ÒÈÏÂ àì íëöøàáù ìë åùòú àì íëöøàá .ù"àøä
.ÔÈÂÎ˙Ó ÔÈ‡˘ ¯·„ .ד
úá . דנעמיתא:åðîî äúåà åëåñé È¯È· Ú·˘ È¯ÎÈÏ ‡Ï È‡Â ‡Â˙ÈÒ· ‡ÙÂ‚ ¯ÓÚ„ ùøôîãë õøàî ïì à÷ôð íúä åùòú 'ñåú
ÔÈ‡˘ ¯·„ ¯Ó‡„ . ה.ù"àøä
 ליפתח לה חביתא דחמרא:äðòéä ‰Ë˜ÈÏÂ ‰Ï¯Ú„ ‰„ÏÈ ‡˙˘È·˘ Â‰· ÈÏ˜ÈÏÂ úáåç àäã ( הéàçà áøã úåúìàùá .ù"àøä 'ñåú .¯ÂÒ‡ ÔÈÂÎ˙Ó
.ÍÈ¯Ù ‡˜ È‡Ó(Â) .ו
äúùú äáøä ïéé øîåìë . לשמה‰·˙ÂÏÂ ‡‰Ó ‰Ó˜ÂÏÂ ‰„È· ‡¯ÓÁ„ ‡ÒÎ ì"åçá éì äî õøàá éì äî àåä óåâä 'ñåú
¯‡˘· 'ÈÙ‡ . ז.ù"àøä
 שערתא דמשתכח בכפותא:ãéîú ‡„Á ÏÎ‡Â ‡‰‡ ‰·˙ÂÏÂ ‡‰Ó ‰Ó˜ÂÏÂ ‡‰‡ àúà õøàá øùà ìëì õøàá éàä àìà È‡„Â ‡Ï‡ . ח.à"áùø .ÈÏÈÓ
˙·˘ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ ÔÈ‡
úàöîðä äøåòù . דכודנא חיורתיÈ˙ÈÈÏ ‡Ï È‡Â ÍÈ·ÂÊÓ ÌÂ˜ ‰Ï ‡ÓÈÏ ‡„ÁÂ ùøôîù äîå 'éôãë ùéøã íëî àëäå ¯‡˘Ï
.ù"àøä 'ñåú .ÔÈ¯ÂÒÈ‡
äì . אי נקטא:äðáì äãøô éììâá
àîñ úåúùì øñàã àäã ( וúåúìàùá ,ÔÈÂÎ˙Ó ÂÈ‡„ ‚"Ú‡„ .ט
˜ÈÒÙ· ˘"¯ ‰„ÂÓ
éøú äáåæî ä÷ñô àîåé ãç äãéá ÌÂ˜ ‰Ï ‡ÓÈÏÂ È‡˙˙Ï ‡‚ÏÙÓ ‰ÎÒÈÏÂ ‡„ÈÓÒ øîàã äãåäé éáøë åðééä àúø÷òã .‰È˘È¯
‰"Ù‡Â . י.ù"àøä 'ñåú
àîéð àãç äè÷ð ñøâã úéà .éîåé ÈÏ˜ÈÏÂ ‡˙ÈÓÚ„ ‡˙ÚÈ· È˙ÈÏ ‡Ï È‡Â ÍÈ·ÂÊÓ ì"é÷ã â"òàå  גøåñà ïéåëúî ïéàù øáã ‡¯˘ÈÓÏ ‡¯˜ÈÚÓ „"Ò˜
È˜Á˘·Â ‡ËÈÈ˜· ‡˙ÈÎ„ È˜Á˘· ‰·ÒÈÏÂ íåùî úáùá à÷åã åðééä  דéøùã ù"øë ‡Ï˘ ,‡Â‰ ‡ÏÈÓÓÂ ÏÈ‡Â‰
( דìéòì ïøîàã . לירקונא:ãçà ïéòøâ
‡Ï‡ ‰¯Â˙ ‰¯Ò‡
éøú àîëøåëå àìéâ àéáâå àîå÷ ‰Ï Á˙ÙÈÏ ‡Ï È‡Â ‡Â˙ÈÒ· ‡ÙÂ‚ ¯ÓÚ„ ìëá ìáà úáùçî úëàìî ïðéòáã ˙¯ÂÎ
ÌÈ„È· ÌÈˆÈ· Â‡ „È‚ ˜˙ÂÂ
úéìã . ואי לא:ø÷òéîå àøëéùá ‡˙¯Ú˘ ËÈ˜Ï ‡Ï È‡Â ‰Ó˘Ï ‡¯ÓÁ„ ‡˙È·Á  הäãåäé éáøë ïì àøéáñ äìåë äøåúä ‡ÏÓÈÓ ÂÏÈÙ‡„ ÔÈ˜ÒÓÂ
 רישא:éðäà àìå ãéáò éîð éà .äéì ‰Ë˜ È‡ ‡¯ÂÈÁ ‡„ÂÎ„ ‡˙ÂÙÎ· ˙ÁÎ˙˘Ó„ äìåë äøåúä ìëáã é"øì äàøð ïéàå .ï"øä 'éç .¯ÂÒ‡ ÈÓ
:àèåáéù åîùù âã ùàø . דשיבוטאÈÓÂÈ È¯˙ ‰Ë˜ È‡Â ÈÓÂÈ È¯˙ ‰˜ÒÙ ‡ÓÂÈ „Á 'ôá ìéòì òîùîãë éøùã ù"øë ì"é÷
. מוניני דקמצי:çåìî àåäù . דמילחא‰˜ÒÙ ÈÓÂÈ ‡˙Ï˙ ‰Ë˜ È‡Â ÈÓÂÈ ‡˙Ï˙ ‰˜ÒÙ øáñ ïðçåé éáøã 'éøîàã (:àô) àéöåîä
ñôñôîå óôåç øéæðã äðùî íúñë
úåôåò ïéî . דנקירי:íéáâç øéö
()א
:åá åäåôùôùé . ולישייפיה:íéðè÷ È‡Â ¯˜ÈÚÓÂ ‡¯ÎÈ˘· ÔÈ¯˙ ‡Â˜¯ÈÏ :ÌÏÂÚÏ øáã éøùã ïåòîù éáøë åðééäå 'åëå
ìúåëì øåðú ïéá .˜ בין תנור לגודאÂÏ˘ÈÏÂ ‡ÁÏÈÓ„ ‡ËÂ·È˘„ ‡˘È¯ È˙ÈÈÏ ‡Ï ìë ÷øôá òîùî ïëå ïéåëúî åðéàù
 הרוצה:éìåçä àöéå òéæéù íç íå÷îá ÈˆÓ˜„ ÈÈÂÓ (á È˙ÈÈÏ ‡Ï È‡Â È˙˘ÈÏÂ ‡¯ÎÈ˘· (.ãì óã úåøåëá) ïéùã÷åîä éìåñô
. יקנחנו בסדינו:äæì . שיחממנוÈ¯È˜„ ÈÈÂÓ (â È˙ÈÈÏ ÈˆÓ˜„ ÈÈÂÓ ‡ÎÈÏ È‡Â äìåë äøåúä ìëá ù"øë øáñ ìàåîùã
ìù ïéãñá åà äôé åðéãñá åðôèòé È· È· ‡ÎÈÏ È‡Â ‰ÈÈÙ˘ÈÏÂ È· È·Ï ‰ÈÏÈÈÚÈÏÂ æé÷îä éáâ éøù ïéåëúî ïéàù øáãã
 עבד ליה רב:äæ éìåç ìù øçà äìåç ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡ ‡„Â‚Ï ‡¯Â˙ ÔÈ· ‰ÈÓ˜ÂÏ ù"øë íúä ìàåîù ÷ñôã øåëáá íã
 קירא:ïéãñ ìù åæ äàåôø .‡ ·¯ כהנאÁ‡ ·¯ ÂÈ„Ò· ÂÁ˜È ÂÓÓÁÈ˘ ‰ˆÂ¯‰ àì àúùä ãò êéøôå æé÷äì éøùã
ïéåëúî ïéàù øáãã ìàåîù ïðéòåîùà
úôèåðå äôöä äåòù .דנישתרופי
. אהלא:úôãåòå äàìîúðù úøååëî È‡Â ÈÒ˙È‡Â ‡‰Î ·¯ ‰ÈÏ „·Ú ‰È· ˘Á ÛÒÂÈ éàå 'åë éùà øá àééç áø øîàã øúåî
 עילא בר:íåãà . תולענא:ï"ééåìà ‡˙Ï˙Â ‡˙ÈÈÒ¯Ù È¯Ó˙ ÈÊÈÙ˜ ‡˙Ï˙ È˙ÈÏ ‡Ï êéøèöéà  וàîìòãì úáù ïéá ÷åìéç ùé
. וליגלח:úåðåúà ïá øééò .‡ חמראÏ‰‡ ÈÊÈÙ˜ ‡˙Ï˙Â ÈÙÂ¯˙˘È„ ‡¯È˜„ ÈÊÈÙ˜ øáëã â"òà  זù"øë ÷åñôì øéôù íúä
úéòöîà . מציעתא דרישיה:äìåçä ‡Ï È‡Â È˙˘ÈÏÂ ‡¯ÎÈ˘· Â‰È˜ÂÏ˘ÈÏÂ ‡ÚÏÂ˙ àëäå  חù"øë äëìä úáùáã ïðéòîùà
. ולישבוק ליה דמא מאפותיה:åùàø ‡˘È¯„ ‡˙ÚÈˆÓ ÁÏ‚ÈÏÂ ‡¯ÓÁ ¯· ‡ÏÈÚ È˙ÈÏ äéùéø ÷éñôã  טïåòîù 'øì åìéôà àéúà
. ולותביה ארישיה:åçöîî øééòì æé÷é ‰È·˙ÂÏÂ ‰È˙ÂÙ‡Ó ‡Ó„ ‰ÈÏ ˜È·˘ÈÏÂ : יïéø÷éò ñåë 'ééúùá ñøúñé éàãåã àåä
 ולזדהר:úçìâúä ìò íãä êôùé È‡Â Â‰Ï ÈÓÒÈÏ ‡Ï„ ‰ÈÈÚÓ ¯‰ÊÈÏÂ ‰È˘È¯‡
àéáäì
:åéðéòá äæ íãî ñðëé àìù . מעיניהÈ˙ÈÏ ‡Ï È‡Â È˙˘ÈÏÂ ‡¯ÎÈ˘· ˜ÂÏ˘ÈÏÂ ‡˘·ÈÎ· ÁÓ„ ‡Á¯·„ ‡˘È¯ È˙ÈÏ ‡Ï
. דמנח בכבשא:ìéà ìù .רישא דברחא
 דבר אחר:øéöá åà õîåçá ùåáë ‡˙Â˙·ÎÓ È˙¯Î È˙ÈÏ ‡Ï È‡Â ‰È·ÈÏ‡ ‰È·˙ÂÏÂ ‰ÈÚ¯˜ÈÏÂ ‡¯ËÂÁ ¯Á‡ ¯·„
úåøåáøáçá ( )בàåìè øéæç .˘¯‡ חוטרנאÈÓ ÈÏ ·‰Â È‡ÓÈÏ‚ ÏÂ˜˘ È‡È‚Ï ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‰È· ˘Á„ ‡ÚÈÈË ‡Â‰‰ È¯˘ÈÓ„
òöîàî . מכבתותא דמישרי:øîåðî ‰È· ‡‚ Í¯ÎÈ‡ ÈÏ˜ ‰È· È‚È‡Â ÍÈÓÈÏ‚ ÔÏ˘Â‡ Ï"‡ ‰ÏÎ‡Â ‰ÈÏ ·È‰È È˙¯Î„
. אושלן גלימיך:íéôéøç íäù äâåøòä ÈÓÂ ‡ ¯˜ÚÈÓÂ ‡¯ÎÈ˘· ÔÈ¯˙ ‡Â˜¯ÈÏ :‰ÈÈÓ ‡˙¯ÂÙ ‡˙¯ÂÙ ÏÙ Ì˜Â ÌÓÁÈ‡ „Î
:äá ïùéàå . ואיגני בה:úéìèä éðìéàùä ÌÎ· Â˘Ú˙ ‡Ï ÌÎˆ¯‡·Â 1 Ï"˙ ¯ÂÒ‡ ‡Â‰˘ Ì„‡· ÒÂ¯ÈÒÏ ÔÈÈÓ · ‡È˙‰Â È¯˘
ïùéå äá êøëð . איכריך גנא:èòî .¯ קליÓ‡„ ‡Â‰ ÂÓˆÚÓ ‡Î‰ ÔÈÂÎÈÓ ‡˜„ ‡ÎÈ‰ ÈÏÈÓ È‰ ‡ÈÁ '¯ È¯·„ Â˘Ú˙ ‡Ï
úéìèä äçã÷ . נפל פורתא פורתא:äá È˘‡ ·¯ ¯Ó‡‰Â ÂÈÏ‡Ó Ò¯˙ÒÓÂ Â˙Ï·¯Î ÏÂËÈ ÏÂ‚¯˙ Ò¯ÒÈ˘ ‰ˆÂ¯‰ ‚ ÔÁÂÈ '¯
äòéæä íò àöéù éìåçä úôéøù íåçî
úåúùì . ומי שרי:úå÷ã úåëéúç äìôðå ÔÁÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ '¯ ¯Ó‡‰Â ÒÈ¯Ò· ‡Ï‡ ‰ÈÏ ‡ËÈ˜„ ‡Â‰ ‡ÁÂ¯ ˙ÂÓ¯
ÏÎ‰
àì äéá éø÷ . לא תעשו:ïéø÷éò ñåë
ìèéðùîå ìåâðøúì äéì àèé÷ð àçåø úåîø àìà àåä ñåøéñ åàì àåääã . והא אמר רב אשי:íéãéá øåñà ñåøéñã â"òàå . ומסתרס מאליו:åùòéú
:ïðé÷ñò øáë ñéøñ àåäù éîá ïéø÷éò ìù ñåë éúùéîì éøùã êä . אלא בסריס:øåñà àìéîî åìéôà ñåøéñá ìáà ùîùî åðéàå ìáàúî àåä åãåä
ìëä

³
³

053-3129507 :להנצחת יקירכם חייגו
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שבת דף קי

יום רביעי ב תמוז תש"פ

רפואה למי שנשכו נחש
יתי ֻע ָּב ָרא ַד ֲח ָמ ָרא ִחוָּ ְר ִּתי [יביא עובר הנמצא במעי
ַהאי ַמאן דְּ ַט ְר ֵק ּה ִח ְויָ א [מי שנשכו נחש]ֵ ,ל ֵ
יה [ויושיבו על מקום הנשיכה]ְ .ו ָהנֵ י ִמ ֵּלי ְּד ָלא
חמורה לבנה]ְ ,ו ִל ְק ְר ֵע ּה [ויחתכו]ְ ,ולוֹ ְת ֵב ּה ִע ָּל ֵו ּ
ִא ׁ ְש ְּת ַכח [ופעולה זו מועילה אם האם לא נמצאה] ְט ֵר ָפה.

מעשה באדם שעבר על נידוי חכמים ונשכו נחש ,ולא הועילה לו רפואה
יתא [היה ממונה למלך בעיר פומבדיתא ,וישראל היה] דְּ ַט ְר ֵק ּה
ָההוּ א (דף קי) ַּבר ַק ּ ׁ ָשא ְדפוּ ְמ ְּב ִד ָ
ִח ְויָ א [שנשכו נחש],
יתא [היה י"ג חמורות לבנות בפומבדיתא]ַ ,ק ְר ִעינְ הוּ ְל ְּ
יס ֵרי ֲח ָמ ֵרי ִחוָּ ָר ָתא ְּב ֻפ ְמ ְּב ִד ָ
ֲה ָוה ְּת ֵל ְ
כולהוּ
יפה [קרעו את כולם כדי להשתמש בעובר לרפואה ,ונמצאו כל האמהות
ְו ִא ׁ ְש ְּת ַכחוּ ְט ֵר ָ

טריפות] ,כך שלא היו ראויים הם לרפאותו.
יתא [היה עוד חמורה בצד השני של פומבדיתא]ַ ,עד ְּד ָא ְז ִלי
יסא ְּדפוּ ְמ ְּב ִד ָ
ֲה ַואי ֲח ָדא ְּב ָההוּ א ִ ּג ָ
ַמיְ ִיתי ַל ּה [עד שהלכו להביאה] ַא ְכ ַל ּה ַא ְריָ א [אכל אריה את החמורה ,ושוב לא יכלו לרפאותה].

יל ָמא ִח ְויָ א דְּ ַר ָּבנַ ן ַט ְר ֵק ּה ְּד ֵלית ֵל ּה ָא ְס ָו ָתא [אולי עבר אדם זה על דברי
אביֵ יִ :ד ְ
ֲא ַמר ְלהוּ ּ
חכמים ,ולכן נשכו נחש ,ולנשיכה כזו אין רפואה] ,שהוא עונשו המבואר בפסוקִּ ,ד ְכ ִתיב
'וּ פ ֵֹרץ ָ ּג ֵדר יִ ּ ׁ ְש ֶכנּ וּ נָ ָח ׁש'.
ֲא ַמרוּ ֵל ּהִ :איןַ ,ר ִּבי [רבינו ,כן ,אכן כך היה] ,דְּ ִכי נָ ח נַ ְפ ׁ ֵש ּה ְּד ַרב [כאשר רב נפטר] ,גּ ַזר ַרב
יכא דְּ ַל ְמ ֵטי
יִ ְצ ָחק ַּבר ִּב ְסנָ א [כדי שימעטו בשמחה באותה שנה  -עקב פטירתו של רב] ,דְּ ֵל ָּ
[ב ַט ְב ָלא] [שהיו רגלים להביא הדסים וענפי דקלים לשמוח לפני החתן
ַא ָּסא ְו ִג ְד ֵמי ְל ֵבי ִה ּלוּ ָלא ְּ

והכלה ,וכשמביאים אותם לפניהם היו מתופפים לפניהם בתופים ומנענעים פעמונים ,וגזר
שלא יתופפו ולא יענענו פעמונים בבואם לפניהם עם ההדסים וענפי הדקל].
ַו ֲא ַזל ִאיהוּ ַא ְמ ִטי ַא ָּסא ְו ִג ְד ֵמי ְל ֵבי ִה ּלוּ ָלא ְּב ַט ְב ָלא [והלך הוא ועבר על התקנה] ַט ְר ֵק ּה ִח ְויָ א
[נשכו נחש] וּ ִמית [ומת].

···

מי שנכרך נחש סביבו
ַהאי ַמאן דְּ ַכ ְר ֵכ ּה ִח ְויָ א [מי שנכרך סביבותיו נחש],
ִלנְ חֹת ְל ַמ ָ ּיא [ירד למים],
יש ּה [ויניח סל למעלה מראשו של הנחש] ,וּ ְל ַה ְּד ֵק ּה ִמ ֵ ּנ ּה [ויוריד את הסל
ְו ִל ְסחֹוף דִּ ּקוּ ָלא ַא ֵר ׁ ֵ
מעט מעט לצד הנחש ,וכך יבדיל את הנחש מבשרו ,שיעלה על הסל( ,ולא יאחז את הנחש
בידו לנתקו ממנו בחזקה ,שהנחש יכעס עליו וישכנו],
ְו ִכי ָס ֵלק ִע ָּל ֵו ּה [וכאשר הנחש יעלה על הסל]ִ ,ל ׁ ְש ְּדיֵ ּה ְל ַמ ָ ּיא[ ,ימהר וישליכנו במים],
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יתי [ויעלה מהמים ,ויברח לו].
ְו ִל ְסלֹק ְו ֵל ֵ

···

מי שנחש רודף אחריו
ַהאי ַמאן ְּד ִמ ַ ּק ֵ ּני ֵּב ּה ִח ְויָ א [מי שכועס ורודף אחריו נחש ,ומריח ריח פעמיו ורודפו],
יה [אם יש עמו חבר]ַ ,ל ְר ְּכ ֵב ּה ַא ְר ַּבע ַ ּג ְר ִמ ֵידי [ירכיב אותו חבירו ארבע
ִאי ִא ָּ
יה ַּב ֲה ֵד ּ
יכא ַח ְב ֵר ּ
אמות ,שיפסקו עקבי פעמיו ,ולא יוכל הנחש להריחם],
ְו ִאי ָלא [ואם אין חבר עמו]ִ ,ל ׁ ְש ַואר נִ ְג ָרא [ידלג על חריץ שעוברים בו מים],
יע ַּבר נַ ֲה ָרא [יעבור את הנהר],
ְו ִאי ָלא [ואם אין שם חריץ מים] ִל ְ
יליָ א ,לוֹ ְת ֵב ּה ְל ֻפ ְריֵ ּה ַא ַא ְר ַּבע חביָ ָתא [ובלילה יניח את מטתו על ארבע חביות ,שלא יעלה
וּ ְב ֵל ְ
הנחש אליו מהר ,וכדי שלא יריח הנחש ריחו],
ְונִ ְגנֵ י ֵּבי כוֹ ְכ ֵבי [וישן בין הכוכבים ,כלומר :במקום גלוי ,שלא יעלה הנחש דרך הגג ויפיל
עצמו עליו].
יס ִרינְ הוּ ְּב ַא ְר ְּב ָעה ַּכ ְר ֵעי ְד ֻפ ְריֵ ּה [ויקשור
ונ ֵרי [ויביא ארבעה חתולים]ְ ,ו ֵל ְ
ְו ַליְ ֵ
יתי ַא ְר ְּב ָעה ׁש ָ ּ
אותם בארבעה רגלי המיטה]ְ ,ו ַליְ ֵתי ׁ ַש ֲח ֵפי [ויביא ענפים וקסמים וכל דבר המקשקש זה
בזה ,ומשמיעים קול כשעוברים עליהם]ְ ,ו ִל ׁ ְש ֵּדי ָה ָתם [ויניחם שם ,סמוך למיטה] ְּד ִכי ׁ ָש ְמ ִעי
ָק ֵל ּה ָא ְכ ִלי ֵל ּה [וכך אם נחש יעבור שם ,ישמע קולו ,וירגישו החתולים ,ויאכלו את הנחש].

···

מי שנחש רץ אחריו
יה [מי שנחש רץ אחריו]ִ ,ל ְירהיט ֵּבי ָח ָל ָתא [ירוץ בין החולות ,שאין
ַהאי ַמאן דְּ ָרהיט ַא ָּב ְת ֵר ּ
נחש יכול לרוץ שם].

···

אשה שמסופקת אם נחש נתן דעתו עליה
יל ַו ּהִ ,אי ָלא יָ היב
יה ִע ּ
ַהאי ִא ְּ
ית ָתא דְּ ָח ְזיָ א ִח ְיויָ א [אשה שרואה נחש]ְ ,ו ָלא יָ ְד ָעה ִאי יָ היב דַּ ְע ֵּת ּ
יה ִע ָּ
יל ַו ּה [ואינה יודע אם הוא נתן דעתו עליה לתאות תשמיש ,או שהוא לא נתן דעתו
ַּד ְע ּת ּ
יה [תפשוט בגדיה ותשליכם לפניה],
עליה]ּ ,ת ׁש ַלח ָמאנַ ּהְ ,ונִ ׁ ְשדֵּ ייה ַק ֵּמ ּ

יל ַו ּה [אם הוא נכרך עליהם ,הרי זה סימן שדעתו עליה],
יה ִע ָּ
ִאי ִמ ְכ ַר ְך ְּבהוּ דַּ ְע ֵּת ּ
יל ַו ּה [הרי זה סימן שהוא לא נתן
יה ִע ָּ
ְו ִאי ָלא [ואם הוא לא נכרך עליהם]ָ ,לא יָ היב ַּד ְע ֵּת ּ
דעתו עליה].
יה [תשמש לפניו עם
ַמאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּה [מה תקנתה ,אם הנחש נתן דעתו עליה]ְּ ,ת ׁ ַש ֵּמ ׁש ַק ֵּמ ּ
בעלה ,ותתגנה בפניו].
יה
ִא ָּ
יה יִ ְצ ֵר ּ
יכא ְד ָא ְמ ִרי[ ,יש אומרים שלא תשמש לפניו ,שעל ידי זה] ׇּכל ׁ ֶש ֵּכן דְּ ָת ֵקיף ֵל ּ
ופ ַר ּה [אלא תיקח משערותיה
[כל שכן שיתחזק יצרו ויתאוה לה]ֶ ,א ָּלא ִּת ׁ ְשקוֹ ל ִמ ַּמ ְּזיַ ּה וּ ִמ ּט ְ
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יש ָּתנָ א ֲאנָ א [ותאמר לפני הנחש' :דרך נשים
ימא ִּד ׁ ְ
ומצפורניה]ְ ,ו ִת ׁ ְש ֵּדי ֵּב ּה [ותזרוק לפניו]ְ ,ו ֵת ָ
לי' ,ולחש בעלמא הוא].

···

אשה שנחש נכנס בה
ית ָתא דְּ ָעיֵ יל ַּב ּה ִח ְיויָ א [אשה ,שנחש תאב להיכנס כולו באותו מקום],
ַהאי ִא ְּ
יפ ְּסעוּ ָה [יפסקו את רגליה זו מזו]ְ ,ולוֹ ְתבוּ ָה ַא ַּת ְר ֵּתי ָח ְביָ ָתא [ויושיבו אותה על שתי חביות,
ִל ַ
מקצתה על זו ומקצתה על זו ,כדי שיפתח רחמה],
ומ ֵרי [ויניחם על גחלים ,כדי שיעלה ריחם],
ישדֵּ י ַאגּ ְ
יתי ִּב ְׂש ָרא ׁ ַש ִּמנָ ה [ויביאו בשר שמן]ְ ,ו ִל ׁ ְ
ְו ַליְ ֵ
יתי ַא ָ ּגנָ א דְּ ַת ְח ֵלי [ויביאו סל מלא שחליים]ְ ,ו ַח ְמ ָרא ֵר ְ
ְו ַליְ ֵ
יח ָתנָ א [ויין שיש לו ריח טוב]ְ ,ולוֹ ְתבוּ
ָה ָתם [ויושיבום שם על גבי קרקע ,תחת מושבה]ְ ,ו ִל ְטרוֹ ִקינְ הוּ ַּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי [ויחברו בין היין
והשחליים כדי שיעלה ריחם],

יחא נָ פיק ְו ָא ֵתי [שכאשר הנחש יריח
ְו ִלינְ קֹט ְצ ָב ָתא ִּב ֵיד ּה [ותחזיק צבת בידיה] דְּ ִכי מוֹ ַרח ֵר ָ
יה ְו ִל ְיק ְליֵ ּה ְּבנוּ ָרא [ואזי תקח אותו בצבת ותשרוף אותו באש],
את הריח הוא יצא]ְ ,ו ִל ׁ ְ
יש ְק ֵל ּ
יל ַו ּה [הוא יחזור אליה].
דְּ ִאי ָלא [שאם לא ישרפו את הנחש]ָ ,ה ַדר ִע ָּ

···

מותר לאכול מאכל בריאים ,אף אם אוכלם לרפואה ,ואף אם מאכלים אלו 'אינם בריאים' לכל
דבר – לא אומרים שמוכח שאוכלם לרפואה
ׇּכל ָה ֳא ָכ ִלין כוּ ' אוכל אדם לרפואה.
מבררת הגמרא :ׇּכל ָה ֳא ָכ ִליןְ ,ל ֵאתוֹ יֵ י ַמאי [מה באה המשנה לרבות בתיבת 'כל' האוכלין]?
מבארת הגמראְ :ל ֵאתוֹ יֵ י [לרבות] ְטחוֹ ל ַל ּׁ ִש ַ ּניִ ם ,שמותר לאכול טחול בשבת ,כיון שהוא
מאכל בריאים ,ואף שיש בו רפואה לשיניים ,ואין אומרים שכיון שהטחול קשה למעיים,
מוכח שאוכלים אותו לרפואה.
ְו ַכ ְר ׁ ִשינִ ין ִל ְבנֵ י ֵמ ַעיִ ם [וכן מותר לאכול כרשינים בשבת ,כיון שהוא מאכל בריאים ,ואף
שיש בו רפואה למעיים ,ואין אומרים שכיון שהטחול קשה לשיניים ,מוכח שאוכלים אותו
לרפואה].

···

שנינו במשנה :ׇּכל ַה ַּמ ׁ ְש ִקין שותה אדם לרפואה.
שואלת הגמראְ :ל ֵאתוֹ יֵ י ַמאי [מה באה המשנה לרבות בתיבת 'כל' המשקין]?
מבארת הגמראְ :ל ֵאתוֹ יֵ י [לרבות] ֵמי ְצ ָל ִפין [מי פרי צלף] ְּבח ֶֹמץ ,שהם גם בכלל משקה
שדרך בריאים לשתותם ,ולא מוכח שהוא לרפואה.

···
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מי רגלים ,מוכח שהם לרפואה ואסור לשתותם בשבת
יה ָר ִבינָ א ְל ָר ָבאַ ,מהוּ ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ֵמי ַר ְג ַליִ ם ְּב ׁ ַש ָּבת.
ֲא ַמר ֵל ּ

יה רבאְּ :תנֵ ינָ א ,ׇּכל ַה ּ ַמ ׁ ְש ִקין [שדרך בריאים לשתותם] ׁשוֹ ֶתה אדם בשבת ,וּ ֵמי ַר ְג ַליִ ם
ֲא ַמר ֵל ּ
ָלא ׁ ָשתוּ ִאינָ ׁ ֵשי.

···

שנינו במשנה :כל המשקים שותה חוּ ץ ִמ ֵּמי ְד ָק ִלים.

בברייתא שנינו שאסור לשתות בשבת 'מי דקרים' .ביאור א :משקה לרפואת המרה
ָּתנָ א – בברייתא שנינו :כל המשקים שותה חוּ ץ ִמ ֵּמי ְד ָק ִרים.
ַמאן ּדתנָ א ֵמי ְד ָק ִריםֶ ׁ ,ש ֵהם דּ וֹ ְק ִרים ֶאת ַה ּ ָמ ָרה.

וּ ַמאן ְּד ָא ַמר ֵמי ְד ָק ִליםֶ ׁ ,ש ּיוֹ ְצ ִאין ִמן ׁ ְשנֵ י ִד ְק ֵלי ,כדלהלן.

במשנה שנינו 'מי דקלים' שהוא רפואה למעיים
ַמאי ֵמי ְד ָק ִלים?

יכא ְּב ַמ ְע ְר ָבא [יש בארץ
ָא ַמר ַר ָּבה ַּבר ְּברוֹ נָ אַּ :ת ְר ֵּתי ָּת ֵלאי [שתי דקלים נטיעות ,מין תמרים] ִא ָּ
ישראל]ְ ,ונָ ְפ ָקא ֵעינָ א ְד ַמ ָ ּיא ִמ ֵּבינַ יְ הוּ [ויוצא מעיין מים מביניהם],
ָּכ ָסא ַק ָּמא [כוס ראשונה ששותים ממים אלו] ְמ ַר ּ ֵפי [מרכך זבל שבמעיים במקצת].
ִאידַּ ְך [כוס שניה ששותים ממים אלו]ְ ,מ ׁ ַש ְל ׁ ֵשל מאד.
יכי ְּד ָעיְ ִלי [כמו שהם נכנסים צלולים] ָה ִכי נָ ְפ ִקי [כך
ְו ִאידַּ ְך [הכוס השלישית ששותים]ִּ ,כי ֵה ִ
הם יוצאים ,שהמעיים כבר נקיות מרעי ,מהכוסות הראשונות].
[לי] ׁ ִש ְכ ָרא ְּד ַב ְב ָל ֵאי
[שיכר מועיל לנקיון המעיים יותר ממי דקליםָ ]:א ַמר ֻע ָּלאְ :ל ִד ִידי ׁ ָש ִתי ִ
[אני שתיתי שכר הבבלי] ,וּ ְמ ַע ֵּלי ִמ ַ ּניְ הוּ [והוא טוב יותר לנקיון המעיים ,מאשר מי דקלים],
רגיל ֵּב ּה ַא ְר ְּב ִעין יוֹ ִמין [שלא שתה שיכר בארבעים יום האחרונים].
ְוהוּ א דְּ ָלא ִ

ביאור ב' ,ב'מי דקרים' :משקה לרפואת המעיים
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמרֵ :זיתוֹ ם ַה ִּמ ְצ ִרי [הוא מי דקרים ,ועל שם שדוקרים את החולי] ,והוא עשוי:
ִּת ְל ָּתא ְׂש ָע ֵרי ְו ִת ְל ָּתא ֻק ְר ְט ֵמי ְו ִת ְל ָּתא ִמ ְל ָחא [שליש שעורים ,שליש כרכום ,שליש מלח].
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמרִּ :ת ְּל ָתא ִח ֵּטי ְו ִת ְל ָּתא ֻק ְר ְט ֵמי ְו ִת ְל ָּתא ִמ ְל ָחא ְו ַכ ּמוֹ נָ א [שליש חיטים ,שליש כרכום,
שליש מלח וכמון].
יסאנֵ י [כלי שנותנין בו תמרים ,ובתיבת 'סיסאני' יש פעמיים את האות ס' וזה
ימנָ ְךִ ,ס ָ
ְו ִס ָ
סימן שרב יוסף שיש לו אות ס' בשמו ,אמר שמשקה זה עשוי משעורים ,ש' וס' מתחלפות,
הרי זו ס' נוספת],
ְו ׁ ָש ֵתי ְלהוּ ֵּבין דִּ ְב ָחא ַל ֲע ַצ ְר ָּתא [ושותים משקה זה בין פסח לעצרת]ִּ ,ד ְק ִמיט [מי שעצור]
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ְמ ַר ּ ֵפי ֵל ּה [משקה זה מרפה את מעיו ,שלא יהיה עצור]ְ .ו ִד ְר ֵפי [ומי שמעיו מדאי רפויים],
ָק ֵמט ֵל ּה [משקה זה עוצר את מעיו].

···

מהו כוס עקרין שמבואר במשנה שהוא רפואה ,ואסור לשתותו שאינו מאכל בריאים
שנינו במשנה :כל המשקין שותה חוץ ממי דקלים ְוכוֹ ס ִע ָ ּק ִרין.
מבררת הגמראַ :מאי ּכוֹ ס ִע ָ ּק ִרין?

ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןַ :ליְ ֵתי [א] ַמ ְת ַקל זוּ ָזא קוּ ָמא ֲא ֶל ְּכ ַסנְ ְּד ָריָ א  -יביא שרף אילנות של אלכסנדריא
ילא  -ו'נתר' (סוג חול) במשקל זוז[ .ג] וּ ַמ ְת ַקל זוּ ָזא ֻּכ ְר ְּכ ָמא
במשקל זוז[ .ב] וּ ַמ ְת ַקל זוּ ָזא ַ ּג ְביָ א ִ ּג ָ
ִר ׁ ְש ָקא [וכרכום הגדל בגנים במשקל זוז].
ְו ִל ׁ ְש ֲח ִקינְ הוּ ַּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי [וישחקם יחדיו],
ְל ָז ָבה – מי שיש לה חולי שהיא זבה תמיד ,שותה ְּת ָל ָתא [ג' מינים אלו ,מעורבים] ְּב ַח ְמ ָרא
[ביין] ,והיא מתרפאת מהחולי]ְ ,ו ָלא ִמ ַע ְק ָרא [ואינה נעקרת מלילד מסממנים אלו ,לפי שהיין

מפיג חוזקן של סמנים].
ְליַ ְרקוֹ נָ א [לחולי ירקון] ,שותה ְּת ֵרין [ב' מינים מאלו ,מעורבים] ְּב ׁ ִש ְכ ָרא [בשיכר] ,והוא
מתרפא מהחולי ,וּ ִמ ֲע ַקר [אבל ממשקים אלו הוא נהיה עקר].
משקים אלו נקראים 'כוס של עיקרין'.

···

רפואות לזבה
שנינוְ :ל ָז ָבהְּ ,ת ָל ָתא ְּב ַח ְמ ָרא ְו ָלא ִמ ַע ְק ָרא .הגמרא מביאה דברים נוספים שמועילים לזבה.

רפואה ב ,בצלים פרסיים מבושלים ביין
ְו ִאי ָלא [ואם רפואה זו לא הועילה ,או שאין לה מינים אלו לעשות רפואה זו],
ַליְ ֵתי ְּת ָל ָתא [יביא שלשה כלים] [עמוד ב] ְק ִפ ֵיזי [המחזיקים כל אחד שלשה לוגין] ׁ ַש ְמ ֵכי ָפ ְר ָס ֵאי

[בצלים פרסיים ,שהם גדולים],
ְונִ ׁ ְשלוֹ ק ְּב ַח ְמ ָרא [ויבשלם ביין],
ימא ַל ּה [ויאמר לה ]:קוּ ם ִמ ּזוֹ ִב ְ
יך [חדלי מזוביך].
ְונַ ׁ ְש ְקיַ ּה [וישקה אותה]ְ ,ונֵ ָ

רפואה ג ,יפחידוה כשכוס יין בידה
ְו ִאי ָלא,
לוֹ ְת ַב ּה [יושיבה] ַא ּ ָפ ָר ׁ ַשת ְּד ָר ִכים,

ְו ַלנְ ְק ַט ּה ָּכ ָסא ְד ַח ְמ ָרא ִּב ַיד ּה [ותחזיק כוס יין בידה],
יב ֲע ַת ּה – ויבוא אדם מאחוריה ויפחידה בלי ידיעתה פתאום,
יש ֵמ ֲאחוֹ ַר ּה ְו ִל ַ
ְו ַליְ ֵתי ִאינִ ׁ
ימא ַל ּה :קוּ ם ִמ ּזוֹ ִב ְ
יך.
ְו ֵל ָ
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רפואה ד ,תערובת כמון ,כרכום ,תלתן ביין
ְו ִאי ָלאַ ,ליְ ֵתי ּבוּ נָ א ְד ַכ ּמוֹ נָ א ['מלא אגרוף' של כמון].
וּ בוּ נָ א ְדמוֹ ִר ָיקא [מלא אגרוף כרכום].
יל ָּתא [מלא אגרוף תלתן].
וּ בוּ נָ א ְד ׁ ַש ְּב ִל ְ
ְונִ ׁ ְשלוֹ ק ְּב ַח ְמ ָרא [ויבשלם ביין],
ימא ַל ּה [ויאמר לה] :קוּ ם ִמ ּזוֹ ִב ְ
יך.
ְונַ ׁ ְש ְקיַ ּה [וישקה אותה]ְ ,ונֵ ָ

רפואה ה ,ימרח על גופה טיט שסתמו בו חביות
ְו ִאי ָלא,
יעי דְּ ַד ָ ּנא [יביא שישים מגופות חבית ,כלומר טיט שסתמו בו חביות]ְ ,ו ַל ׁ ְש ּ ְפיַ ּה
ַליְ ֵתי ׁ ִש ִּתין ׁ ִש ֵ

[וישרה את הטיט במים ,וימרח על גופה].
ימא ַל ּה :קוּ ם ִמ ּזוֹ ִב ְ
יך.
ְו ֵל ָ

רפואה ו ,מין עשב מבושל ביין
ְו ִאי ָלא,

יטנָ א [יביא עשב שאינו גדל בקומה אלא הולך ופשט על גבי קרקע],
ַליְ ֵתי ּ ְפ ׁ ִש ְ
ְו ִל ׁ ְשלוֹ ק ְּב ַח ְמ ָרא [ויבשלו ביין],
ימא ַל ּה :קוּ ם ִמ ּזוֹ ִב ְ
יך.
ְו ִל ׁ ְש ּ ְפיַ ּה [וישורו במים ,וימרח על גופה]ְ ,ונֵ ָ

רפואה ז ,כורך עליה אפר של מין עשב
ְו ִאי ָלא,

יתא [יביא מין עשב שגדל אצל הקוצים ,הנקראים 'רומיתא'],
ַליְ ֵתי ַח ְרנוּ ָגא ְּד ִה ְג ָּתא רוֹ ִמ ָ
ְו ִל ְק ֵלי – וישרפו.
ְו ִל ְּס ַב ּה ְּב ׁ ַש ֲח ֵקי ְד ִכ ָּתנָ א ְּב ַקיְ ָטא – ויכרוך עליה את האפר בבלאי בגדי פשתן בקיץ ,וּ ְב ׁ ַש ֲח ֵקי
דַּ ֲע ַמר ֻ ּג ְפנָ א ְּב ִס ְת ָוא – ובבלאי בגדי צמר גפן בחורף.

רפואה ח ,יעבירוה כשכוס יין בידה מעל גומא אחת לגומא אחרת
ְו ִאי ָלא,

ִל ְכ ֵרי ׁ ְש ַבע ֵּב ֵירי – יכרה שבעה גומות.
יש ָתא (יַ ְל ָּדה) ְד ׇע ְר ָלה  -וישרוף בהם זמורות של כרם צעיר.
ְו ִל ְק ֵלי ְּבהוּ ׁ ְש ִב ׁ ָ
ְו ַלנְ ְק ַט ּה ָּכ ָסא ְד ַח ְמ ָרא ִּב ַיד ּה  -ותאחוז כוס יין בידה ,ותשב על הגומא.
ְולוֹ ְק ַמ ּה ֵמ ָהא ְולוֹ ְת ַב ּה ַא ָהא  -ויעמידה מעל גומא זו ,ויושיבוה על זוְ ,ולוֹ ְק ַמ ּה ֵמ ָהאְ ,ולוֹ ְת ַב ּה
ימא ַל ּה :קוּ ם ִמ ּזוֹ ִב ְ
יך.
ַא ָהאְ ,ו ַא ּכֹל ֲח ָדא ַו ֲח ָדא [ועל כל עמידה ועמידה] ֵל ָ
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רפואה ט ,ימשח על גופה סולת
ְו ִאי ָלא,

ַליְ ֵתי ְס ִמ ָידא [יביא קמח סולת]ְ ,ו ֵל ְס ַכ ּה ִמ ּ ַפ ְל ָגא ְל ַת ַּתאי [ויסוך אותה מחציה התחתון של
ימא ַל ּה :קוּ ם ִמ ּזוֹ ִב ְ
יך
גופה לחציה העליון]ְ ,ו ֵל ָ

רפואה י ,כריכה על גופה איפר של ביצת בת יענה
ְו ִאי ָלא,

יתא [יביא ביצה של בת יענה]ְ ,ו ִל ְק ֵלי [וישרוף אותה].
יע ָתא ְדנַ ָע ִמ ָ
ַליְ ֵתי ֵּב ֲ
ְו ִל ְּס ַב ּה [ויכרוך על גופה את האיפר] ְּב ׁ ַש ֲח ֵקי ְד ִכ ָּתנָ א ְּב ַקיְ ָטא [בבלאי בגדי כותנה בקיץ],
וּ ְב ׁ ַש ֲח ֵקי ַד ֲע ַמר ֻ ּג ְפנָ א ְּב ִס ְת ָוא [ובבלאי בגדי צמר גפן בחורף].

רפואה יא ,שתיית הרבה יין
ְו ִאי ָלא,

יתא ְד ַח ְמ ָרא ִל ׁ ְש ַמ ּה [כלומר תשתה הרבה יין תמיד].
ִל ְפ ַּתח ַל ּה ָח ִב ָ

רפואה יב ,החזקת מין שעורה
ְו ִאי ָלא,

ִלנְ ִקיט ְׂש ָע ְר ָּתא דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְכ ָחא ִּב ְכפוּ ָתא ְּדכוּ ַדנְ יָ א ִחוָּ ְר ָּתא – תאחוז בידה שעורה שנמצאת בגללי
פרדה לבנה.
ִאי נָ ְק ָטה [אם תאחזנה בידה] ַחד יוֹ ָמאָ ּ ,פ ְס ָקה ְּת ֵרי יוֹ ֵמי – יפסיק הזוב שתי ימים.
ְו ִאי נָ ְק ָטה ְּת ֵרי יוֹ ֵמיָ ּ ,פ ְס ָקה ְּת ָל ָתא יוֹ ֵמי.
ְו ִאי נָ ְק ָטה ְּת ָל ָתא יוֹ ֵמיָ ּ ,פ ְס ָקה ְלעוֹ ָלם.

···

רפואות לירקון
שנינוְ :ליַ ְרקוֹ נָ אְּ ,ת ֵרין ְּב ׁ ִש ְכ ָרא וּ ִמ ֲע ַקר.

רפואה ב ,שכר שהתבשל בו ראש דג מלוח
ְו ִאי ָלא,

ישא ְד ׁ ִש ּבוּ ָטא [יביא ראש דג ששמו שיבוטא] ְּד ִמ ְל ָחא [שהוא מלוח],
ַליְ ֵתי ֵר ׁ ָ
ְו ִל ׁ ְשלוֹ ק ְּב ׁ ִש ְכ ָרא [ויבשלו בשכר] ְו ִל ׁ ְש ֵּתי [וישתה],

רפואה ג ,מריחת ציר חגבים או עופות על גופו
ְו ִאי ָלא,

ַליְ ֵתי מוֹ נִ ינֵ י ְד ַק ְמ ֵצי [יביא ציר חגבים]
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יעיְ ֵל ּה ְל ֵבי ָבנֵ י
יכא מוֹ נִ ינֵ י ְד ַק ְמ ֵציַ ,ליְ ֵתי מוֹ נִ ינֵ י דִּ נְ ִק ֵירי [יביא ציר של עופות קטנים]ְ ,ו ִל ַ
ְו ִאי ֵל ָּ
[ויכניס את החולה לבית המרחץ] ְו ִל ׁ ְש ּ ְפיֵ ּה [וישפשף על גופו את הציר].

יכא ֵּבי ָבנֵ י [ואם אין שם בית מרחץ] ,לוֹ ְק ֵמ ּה ֵּבין ַּתנּ וּ ָרא ְל ֻג ָּדא [יעמיד את החולה בין
ְו ִאי ֵל ָּ
תנור לכותל ,שהוא מקום חם ,שיזיע ויצא החולי].
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןָ :הרוֹ ֶצה ׁ ֶש ְ ּי ַח ְּמ ֶמנּ וּ [לחמם את החולה כדי שיזיע ויצא החולי] ,יְ ַק ְ ּנ ֶחנּ וּ ִּב ְס ִדינוֹ

[יעטפנו בבבגדו (של החולה) יפה ,או בסדין של חולה אחר שחולה במחלה זו].
יה [בירקון] ֲע ַבד ֵל ּה ַרב ָּכ ֲהנָ א ְו ִא ַּת ִּסי [עשה לו רב כהנא רפואה זו,
ַרב ַא ָחא ַּבר יוֹ ֵסף ַח ׁש ֵּב ּ
והובא הבריא].

רפואה ד ,שתיית מינים שונים מעורבים בשיכר
ְו ִאי ָלא,

ַליְ ֵתי ְּת ָל ָתא ְק ִפיזִ י ַּת ְמ ֵרי ּ ָפ ְר ְסיָ ָתא [יביא שלשה כלים שמחזיקים ג' לוג ,מלאים בתמרים פרסיים],
וּ ְת ָל ָתא ְק ִפ ֵיזי ְד ִק ָירא ְּדנִ ׁ ְש ְּתרוּ ֵפי [ושלשה כלים שמחזיקים ג' לוג ,מלאים בשעוה הצפה
ונוטפת מכוורת שנתמלאה ועודפת],
וּ ְת ָל ָתא ְק ִפ ֵיזי ַא ֲה ָלא ּתוֹ ְל ָענָ א [ושלשה כלים שמחזיקים ג' לוג צמח שקרוי אהל בצבע אדום],
ְו ִל ׁ ְשלוֹ ִקינְ הוּ ְּב ׁ ִש ְכ ָרא [ויבשלם בשיכר] ְו ִל ׁ ְש ֵּתי [וישתה],

רפואה ה ,ישים על ראש החולה דם שהוקז מעייר
ְו ִאי ָלא,

ילא ַּבר ֲח ָמ ָרא [יביא עייר בן אתונות],
ַליְ ֵתי ִע ָ
ישא [ויגלח החולה את אמצע ראשו],
יע ָתא ְד ֵר ׁ ָ
יג ַּלח ְמ ִצ ֲ
ְו ִל ַ
ְו ִל ׁ ְש ּבֹק ֵל ּה דְּ ָמא ֵמ ַא ּפוּ ֵת ּה [ויקיז לעייר דם ממצחו],
יש ּה [ויניחו על ראש החולה ,על המקום שהתגלח],
ְולוֹ ְת ֵב ּה ַא ֵר ׁ ֵ
יס ֵּמי ְלהוּ [ויזהר שהדם לא יכנס לעיני החולה ,שלא יתעוור מכך].
ְו ִל ְזדְּ ַהר ֵמ ֵעינֵ ּה דְּ ָלא ִל ַּ

רפואה ו ,ראש איל כבוש בחוץ ומבושל בשיכר
ְו ִאי ָלא,

ישא דְּ ַב ְר ָחא [יביא ראש של איל] ְּד ַמ ַ ּנח ְּב ִכ ְב ׁ ָשא [כבוש בחומץ או בציר],
ַליְ ֵתי ֵר ׁ ָ
ְו ִל ׁ ְשלוֹ ק ְּב ׁ ִש ְכ ָרא [ויבשלו בשיכר] ְו ִל ׁ ְש ֵּתי.

רפואה ז ,יניח על ליבו דבר אחר
ְו ִאי ָלא,

ַליְ ֵתי ָּד ָבר ַא ֵחר ֻח ְט ָרנָ א [חזיר טלוא בחברבורות – מנומר].
יב ּה [ויניחו על ראש החולה].
יה ַא ִּל ֵּ
ְו ִל ְ
יק ְר ֵע ּה [ויקרענו] ְולוֹ ְת ֵב ּ

גמרא ופירושה  /יק ףד תבש61 | :
רפואה ח ,אכילת כרתי
ְו ִאי ָלא,

ַליְ ֵתי ַּכ ָּר ֵתי ִמ ַּכ ְב ְּת ָו ָתא דְּ ֵמ ׁ ָש ֵרי [יביא כרתי מאמצע הערוגה ,שהם חריפים] ,ויאכלנו.
ָההוּ א ַט ָ ּי ָעא דְּ ַח ׁש ֵּב ּה [מעשה בישמעאלי שהיה לו חולי זה]ֲ ,א ַמר ֵל ּה ְל ִג ַ ּנאי [אמר הישמעאלי
ימאי ְו ַהב ִלי ֵמ ׁ ָש ָרא ְד ַכ ָּר ֵתי [קח את הבגד שלי ,ותביא לי כרתי מהערוגה] ,יְ ַהב
לגנן]ְ ׁ ,שקֹל ְ ּג ִל ַ
ֵל ּה ְו ַא ְכ ַל ּה [הביא לו הגנן כרתי ,והישמעאלי אכלו],
ימ ְך [השאילני בגדך]ְ ,ו ֶא ְגנֵ י ֵּב ּה ַק ִּלי [ואישן בה מעט]ִ ,א ְּכ ַר ְך
ֲא ַמר ֵל ּה [הערבי לגנן ]:אוֹ ׁ ְש ַלן ְ ּג ִל ָ
ְ ּגנָ א ֵּב ּה [נכרך הישמעאלי ,וישן בה]ַּ ,כד ִא ַח ַּמם [כאשר ישן בבגד התחמם הישמעאלי והזיע],
ְו ָקם [וכאשר קם משנתו] ,נְ ַפל ּ ֻפ ְר ָּתא ּ ֻפ ְר ָּתא ִמ ֵ ּנ ּה [קדחה הטלית מחום שריפת החולי ,שהתחיל

להבריא והזיע הרבה ,ונפלה הטלית חתיכות חתיכות].

···

שנינו לעילְ :ליַ ְרקוֹ נָ א [לחולי ירקון] ,שותה ְּת ֵרין [ב' מינים מאלו המוזכרים לעיל ,מעורבים]
ְּב ׁ ִש ְכ ָרא [בשיכר] ,והוא מתרפא מהחולי ,וּ ִמ ֲע ַקר [אבל ממשקים אלו הוא נהיה עקר].
מדברי המשנה מבואר שבשבת אסור לשתות כוס זה ,שהוא איסור רפואה בשבת ,אבל
ביום חול מותר.

שאלה :כיצד מותר לשתות כוס עיקרין ביום חול ,הרי אסור לאדם לסרס עצמו
שואלת הגמרא :וּ ִמי ׁשרי [וכי מותר לשתות כוס עיקרין]ְ ,ו ָה ַתנְ יָ אִ ,מ ַ ּניִ ן ַל ֵּסרוּ ס ָּב ָא ָדם ׁ ֶשהוּ א
ָאסוּ רַּ ,ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר 'ומעוך וכתות ונתוק וכרות לא תקריבו לה' וּ ְב ַא ְר ְצ ֶכם לֹא ַת ֲע ׂשוּ ' ,תיבת
שוּ סירוסִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א.
'לא תעשו' ,קוראים בניקוד ציירי' :לא תיעשו' ,כלומרָּ :ב ֶכם לֹא ַת ֲע ׂ

הצעת תשובה (א) :מותר לגרום עקרות ,כמו שמצאנו היתר ליטול את כרבולת התרנגול
יכא ְּד ָקא
עונה הגמראָ :הנֵ י ִמ ֵּלי [אלו הדברים שאסור לאדם לסרס את עצמו ,נאמרו] ֵה ָ
יכוֵּ ן [במקום שמכוון לסרס את עצמו בידים] ,אבל ָה ָכא [כאן אינו מסרס עצמו בידים,
ִמ ַּ
אלא] ֵמ ַע ְצמוֹ הוּ א ,שפעולה זו גורמת שיהיה עקר,
והגמרא מוכיחה שמותר לגרום לסירוסְּ :ד ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןָ :הרוֹ ֶצה ׁ ֶש ְ ּי ָס ֵרס ַּת ְרנְ גוֹ ל ,יִ ּטוֹ ל
ַּכ ְר ׇּב ְל ּתוֹ  ,וּ ִמ ְס ָּת ֵרס ֵמ ֵא ָליו [ומותר לעשות כן ,אף על גב שסירוס אסור בידים].

דחיית ההצעה :אסור לגרום סירוס ,ונטילת כרבולת התרנגול אינה סירוס
הגמרא מקשה על ראיה מהיתר נטילת כרבולת התרנגולְ :ו ָה ָא ַמר ַרב ָא ׁ ֵשי [שניטלת
הכרבולת אינה סירוס ,אלא] ָרמוּ ת רוּ ָחא הוּ א ִּדנְ ִק ָ
יטא ֵל ּה [גאוה היא שאוחזת את התרנגול,
שמשניטלת כרבולתו  -ניטל הודו ,והוא מתאבל ,ואינו משמש ,אבל אינו נעקר כלל] ,ואין
להוכיח מכאן שיש היתר לגרום סירוס.

הצעת תשובה (ב) :מדובר בסריס
עונה הגמראֶ :א ָּלא מה שהותר לשתות כוס עיקרים ,מדובר ְּב ָס ִריס  -במי שהוא סריס
כבר ,ולא שייך בו איסור סירוס.

גמרא ופירושה  /יק ףד תבש:
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שואלת על כך הגמראְ :ו ָה ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן( :דף קיא) [אף על פי שנחלקו
בבכור ,אם מותר להטיל מום בבעל מום] ַה ּכֹל מוֹ ִדים ִּב ְמ ַח ּ ֵמץ ַא ַחר ְמ ַח ּ ֵמץ ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּייבֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
'לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ'' ,לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץ' ,ומבואר בפסוק זה שכל עשיותיה של מנחה נאסרו
בחימוץ ,ונאמר פסוק נפרד לאפייה ,ללמדנו שכשם שחייבים על האפייה בפני עצמה
(אם היא חמץ) ,כך חייבים על כל מעשה ומעשה בפני עצמו ,שאם נהיתה חמץ ,חייב על
לישתה ,ועל עריכתה ,ועל אפייתה.
וכן הכל מודים ִּב ְמ ָס ֵרס ַא ֵחר ְמ ָס ֵרס ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּייבֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר 'וּ ָמעוּ ְך ְו ָכתוּ ת ְונָ תוּ ק ְו ָכרוּ ת'ִ ,אם ַעל
ָּכרוּ ת ַח ָ ּייבַ ,על נָ תוּ ק לֹא ׇּכל ׁ ֶש ֵּכןֶ ,א ָּלא ְל ָה ִביא נוֹ ֵתק ַא ַחר ּכוֹ ֵרת [שבתחילה לא נתקן לגמרי ,אלא
חתכן ,ותלאן בכיס ,ואחר כך נתקם לגמרי] ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּייב.

הרי שגם סריס אסור לעשות פעולה נוספת שמעקרת ,ואך שבלאו הכי הוא סריס.

הצעת תשובה (ג) :מדובר בזקן
ְו ֶא ָּלא מה שההותר לשתות כוס עיקרן ,מדובר ְּב ָז ֵקן  -שפסק מלידה ,ולא שייך בו כלל
עניין זה של סירוס.

דחיית ההצעה :גם לזקן אסור לסרס את עצמו (שיכול לחזור לנערותו)
שואלת על כך הגמראְ :ו ָה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֵ :הן ֵהן ֶה ְח ִזירוּ נִ י ְלנַ ֲערוּ ִתי – בגמרא מבואר רפואות
למי שאינו בריא בתשמיש ,ואמר ר' יוחנן לאחר שזקנתי החזירוני אותן רפואות לנערותי,
לתשמיש ,הרי מוכח שזקן מוליד ,וממילא שייך בו איסור סריסות.

תשובה :מדובר באשה שאין בה איסור סירוס
עונה הגמראֶ :א ָּלא מדובר ְּב ִא ּׁ ָשה  -שאינה מצווה בפריה ורביה ,ולכן ביום חול מותר לה
לשתות סם שגורם לעקרות.

[שאלה :לפי הדעה שגם אשה מצווה בפריה ורביה ,באיזה אופן מותר לשתות משקה המעקר]
ֹאמר
יהם הוּ א אוֹ ֵמר ַ'ויְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים ַו ּי ֶ
שואלת הגמרא :וּ ְל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּבר ָֹקא ְּד ָא ַמר ַעל ׁ ְשנֵ ֶ
ימר [מה יש לומר ,הרי לשיטתו גם לאשה אסור לשתות משקה
ָל ֶהם ּ ְפרוּ וּ ְרבוּ 'ַ ,מאי ִא ָּכא ְל ֵמ ַ

המעקר].

[תשובה מדובר באשה עקרה או בזקנה]
עונה הגמראִּ :ב ְז ֵקנָ ּה ,מדובר באשה זקנה ,ובה לא שייך עניין הרפואות הנ"לִ .אי נָ ֵמי,
ַּב ֲע ָק ָרה ,שבלאו הכי אינה יכולה ללדת( ,ובה לא שייך לומר שיש איסור סירוס אחר סירוס,

שהרי מקור איסור סירוס באשה אינו מהפסוק 'ובארצכם לא תעשו' ,אלא ממצוות פריה
ורביה ,וכיון שהיא לא שייכת בפריה ורביה כשהיא עקרה ,אין לה איסור לשתות מי עקרין).
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ÔÈ‡ ·‡· ‰Ú˘˙· . יב.ù"àøä 'ñåú .ÌÈÓ· ıÁ¯Â ÂÈ„‚· Ò·ÎÂ ¯„‰Â ‡ÓË‰ ÏÚ ¯Â‰Ë‰ ‰Ê‰Â ‡¯˜„ ‰ÈË˘Ù ÚÓ˘Ó ÈÓ ÔÎÂ .יא
.ù"àøä 'ñåú .‰‡ÂÙ¯Ï ‡ÏÂ . יד.à"áèéø .ÌÂÏÎ ÍÎ· ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓ ‡Ù¯˙Ó ‡Â‰Â ‰ÎÓ ÂÏ ˘È˘ Ù"Ú‡Â . יג.ìë ä"ã :çé äöéá 'ñåú .ÔÈÏ·ÂË
‰· ÈÏÈ‚¯ ‡Ï„ ‚"Ú‡Â ‚ÂÚ˙ Í¯„· „¯Â ÔÓ˘ Â‰Ï È¯˘ ÌÈÎÏÓ È· Ï‡¯˘È ÏÎ„ ‡ÓÚËÓ„ . טז.ù"àøä 'ñåú .ÔÈÂÎ˙Ó ÔÈ‡˘ ¯·„· .טו
¯ÂÒ‡Ï ÂÏ ‰È‰ Â· ÔÈ‡Ù¯˙Ó Ì‰Â ÔÈÎÒ Ì‰ Ì‰È˙ÂÎÓ ÏÚ„ ÔÂÈÎ Â‰ÈÓÂ ,È„·Ú ‚ÂÚ˙Ï 'È¯Ó‡ Ì‰È˙ÂÎÓ ÏÚ ÔÈÎÒ„ ÂÊÁ ÈÎ„ ,ÏÂÁ·
ÔÈ‡˘ ¯·„„ .ù"àøä 'ñåú .‡˙ÈÈÊ„ ‡ÈÈ¯ÎÂÒÓÓ [ÍÈ¯Ù„] . יז.à"áùøå ,à"ùøäî 'éòå à"áèéø .¯˙ÂÓ ÔÈÂÎ˙Ó ÔÈ‡˘ ¯·„„ Ï"Ò„ ‡ÏÓÏ‡
.à"áùø .[¯ÂÒ‡] ÔÈÂÎ˙Ó

Ì„‡ ÈÎ‰ È‡ ÔÈ˘˜‡Â .ÈÏÎ
ÔÈ˘˜‡Â .ÌÂÏÎ Ô˜˙ÓÎ ‰‡¯ ‡Ï˘ ‡Ù‡ ‰ÈÏ ˙È‡ Î"‚ ÌÈÚ¯‰ ÌÈÓ·Â ÌÈÓ˘‚‰ ˙ÂÓÈ· ÔÈÂÂ‰ÓÂ .¯˜ÈÓÎ ‰‡¯ Ì„‡ ÔÈ˘Â .ÈÓ
.Î"‰ÂÈ· ÈÓ È¯˙˘‡ ˙·˘· ‰ÏÈ·Ë È¯˙˘È‡Â ÏÈ‡Â‰ ‡·¯ ¯Ó‡ .¯˜ÈÓ ‰‡¯ ˙¯Ó‡„ ‰ˆÈÁ¯· È¯˘ ÈÓ Î"‰ÂÈ· ,˙·˘· ÁÈ˙‰
¯Ó‡Â ‡·¯ ‰È· ¯„‰ ÔÈ˘Â .‡·¯ ÏÚ ÂÊ ‡È˘˜ ‰Ó˜Â .È¯˘ ÈÓ ÏÂ·ÈË ¯Á‡Ï È¯˘ ÏÂ·ÈË ÈÙÏÂ ÏÈ‡Â‰ ‡·¯ ‡ÓÈÏ ÈÓ ‡Î‰
.È¯˘ ÚÂÏ·ÏÂ ÚÓ‚Ï Ï·‡ Ô˙ ËÂÏÙÈÂ ÚÓ‚È ‡Ï ¯Ó‡„ ÈÈ·‡„Î ÔÈ˙È˙ÓÏ ‰Ï ÌÈ˜ÂÓÂ ,È¯˘ ÏÂ·ÈË ¯Á‡Ï ÔÈ· ÏÂ·ÈË ÈÙÏ ÔÈ·
‡È„‰· ‡È˙ ‡‰„ ,‡Ï ÔÈ˘Â .ÔÈÏ·ÂË ÔÈ‡ ¯Ó‡Â ‰È· ¯„‰ Î"‰ÂÈ„ ‰ÏÈ·ËÓ ‡ÓÏÈ„ ,‰È· ¯„‰ ÏÂ·ÈË„ È‡‰[Ó]„ È‡ÓÓ ÔÈ˘˜‡Â
.Î"‰ÂÈ· ÈÓ ‰¯Â˙‰ ˙·˘· ‰ÏÈ·Ë ‰¯Â˙‰Â ÏÈ‡Â‰ ÔÈ¯Ó‡ ‡ÓÏ‡ ,Î"‰ÂÈ· ÔÈ· ·‡· 'Ë· ÔÈ· ÔÎ¯„Î ÔÈÏ·ÂË ˙ÂÏÈ·Ë È·ÈÈÁ ÏÎ
ÌÈ„¯ÂÂ ÔÓ˘ ‡ÏÂ ÔÓ˘ ‡Â‰ ÍÒ Ï·‡ ıÓÂÁÂ ÔÈÈ ÍÂÒÈ ‡Ï [ÂÈ˙Ó·] (ÂÈÈ˘·) ˘˘ÂÁ‰ .·ÂË ÌÂÈ· ÂÊ ‰ÚÂÓ˘ Â˘¯ÈÙ ÍÎÂ
¯‡˘Ï ˙ÈÊ ÔÓ˘ ÂÓÎ] Ô‰Ï ·Â˘Á ‡Â‰Â ,˙·˘· Â‰Ï ÈÒÓ ‡Ï ,ÏÂÁ· „¯Â ÔÓ˘ ˙ÎÈÒ· ÈÏÈ‚¯„ ÌÈÎÏÓ È·„ ‰ÈÓ ÔÈÚÓ˘ .'ÂÎ
ÌÈÎÏÓ È· ÍÎÏ‰ .¯ÂÒ‡ ˙·˘· ÍÎÈÙÏ [Ì„‡ È· ¯‡˘ Ô‰Â ,„¯Â ÔÓ˘ ÏÂÁ· ÍÂÒÏ ÂÎ¯„ ÔÈ‡˘ ÈÓ Ï·‡ .¯˙ÂÓ ÍÎÈÙÏÂ Ì„‡ È·
['¯Â] .¯ÂÒ‡ ÍÎÈÙÏ ÈÒÓ ‰È· ÈÏÈ‚¯ ‡ÏÂ Â‰Ï ÁÈÎ˘ ‡Ï„ Ì„‡ È· ¯‡˘ Ï·‡ ,È¯˘Â Â‰Ï ÈÒÓ ‡Ï ‰È· ÈÏÈ‚¯Â Â‰Ï ÁÈÎ˘„
ÔÂÚÓ˘ È·¯„ ÔÈ˜ÈÈ„Â .˘"¯Î ‰ÎÏ‰ ·¯ ¯Ó‡ .„¯Â ÔÓ˘· ÔÈ¯˙ÂÓ Ï‡¯˘È ÏÎ ¯ÓÂÏÎ ,ÌÈÎÏÓ È· Ï‡¯˘È ÏÎ ¯ÓÂ‡ ÔÂÚÓ˘
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Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

˙·˘ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ˜¯Ù ÌÈˆ¯˘ ‰ÂÓ˘

:‡È˜

ïéåëî à÷ àìã â"òàå äèéçñ íåùî á÷ðá . אסור להדוקיהåðéà äèéçñ é"òã  אïåéë åèçåñì ùùåç íãà ïéàã íåùî àîòèå
' הלכה כר:ïéåëúî ïéàù øáãá ù"øë ì"ñ àì àîìà .èåçñì ä÷ùî êøåöì ãâá èåçñì êøã ïéà íâ  בåúåæçå åçéøî åúå÷ðì ìåëé
äì éðúî . בלי גברי:øåñàã ïéåëúî ïéàù øáãá . יהודהúö÷ ãâáä ïáìúî äéì èéçñ éëã èåçñì øåñà î"î ìáà åáù
íä àìà íîùî íéøîåàä íéàøåîà àìá ìàåîùå áøã àúâåìôì 'éøîàãë  גíéáðòå íéúéæ èçåñ åîë ÷øôî íåùî åà ñáëî éåäå
. תרגימנא:äá å÷ìçð íîöò
äúéä íà ( ד:çë÷ ïî÷ì) ïéðôî ÷øôá
 הלכה:áøãà áøã éù÷éú àìã ÂÏÈÙ‡ ‡È‰‰· ‡·Ë ‡ÓÂÈ· ‰È˜Â„‰Ï ¯ÂÒ‡ äì äàéáî äúøéáç ïîù äëéøö
 אבל לא:ãøåå ïîùá éøùã . כר"שÂ‰ÈÈÂÂ¯˙ È¯Ó‡„ ‡·¯Â ÈÈ·‡„ (à ‰„ÂÓ ˘"¯ äèéçñ éãéì éúà àäå êéøôå äøòùá
ïéìåú ÷øôáå ïîùá äèéçñ ùé àîìà
:åéøáãë íòèä ïéàã .מטעמיה
éøù ä"ôàå .¯ דאילו ר"ש סבר מסיÓ‡‰Â ˙ÂÓÈ ‡ÏÂ ‰È˘È¯ ˜ÈÒÙ· ˘"¯ ‰„ÂÓ(á àì àáø øîà÷ (.àî÷ óã ïî÷ì)
È"˘¯ ÈÊÚÏ
:äæì øåñàå äæì øúåîã êì ïéàã '¯Î ‰ÎÏ‰ ·¯ ¯Ó‡ È˘‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯
àùéùã àîåôà àøãåà ùðéà ÷åãäéì
.˙˘¯ ÈÂ˘Ú ÒÈ·˘ .‡"ÙÈÂ˜
‰ÎÏ‰ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ÈÓ‡ ¯· ÔÁ ·¯Â ‰„Â‰È 'èðå÷á 'éôå äèéçñ éãéì éúà àîìéã
,˜Â„È‰Ï ÌÈÎÂ¯˘ .ı"„ÈÙ åàì éàã ÷"úì 'éôà .מכלל דמסי
.˙ÂÈÙ˙Î  אע"ג:äéì êéøèöéà éàîì éñîã
‡Ï· ‰Ï È˙Ó ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ ·¯Â ˘"¯Î óã ïî÷ì) ìèåð ÷øôáå ïîù ìù ãë
ìù åîå÷îá ãøåå ïîù . דלא שכיחÏ‡ÂÓ˘Â ‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰ ¯Ó‡ ·¯ È¯·‚ äæéçà úéá åì ùé íà âåôñ (.âî÷
ìëäå íéø÷é åéîãå åðîî êñä äæ È¯‡Â È‡ (â ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ˘"¯Î ‰ÎÏ‰ ¯Ó‡ åá ïéçð÷î ïéà åàì íàå åá ïéçð÷î
(Í˘Ó‰) Ï‡Á ÂÈ·¯
äàåôøì àìà åëñ åðéàù ïéòãåé ÔÈ·‡ ¯· ‡ÈÈÁ È·¯ ÂÓÂ ‡ÓÈ‚¯˙ ‰¯Â·Á·˘ ä÷åãäì øåñà éëäìå  הäèéçñ íåùî
ÏÎ Â‰Ï ‡¯È·Ò Â‰ÏÂÎ Ú"¯Â
àøúá ÷øôá øîàã ú"àå
˙ÈÏÂ ÌÈÎÏÓ È· Ï‡¯˘È ( וíä íéëìî éðá ìàøùé ìëã éøù
'¯Î ‰ÎÏ‰ È‡Ó ‰ÈÓÚËÓ Â‡ÏÂ ˘"¯Î ‰ÎÏ‰ àîåéã
Ó"‰ ,Â‰ÈÈÈÓ „ÁÎ ‡˙ÎÏ‰ àúìéî àçëåîã øñåà äãåäé 'øå
åáø éðô ìéá÷äì êìåää (:æò óã)
‰ÈÏ Ì˜„ „ÂÁÏ· ‡¯·Ò ‡‰·
˘"¯Î
‰ÎÏ‰
‡ÓÈÏÈ‡
‰ÈÓÚËÓ
Â‡ÏÂ
ÔÂÚÓ˘
ìåãâù éî éðô åà åéáà éðô åà
ÔÈ‡˘ ¯·„ Ï·‡ ,Â‰ÈÈ„‰· åîå÷îá àìà ì"ñ é"øë éîð áøå
ÈÒÓ ¯·Ò ˘"¯ ÂÏÈ‡„ ‰ÈÓÚËÓ Â‡ÏÂ È¯˘„ åðéàå íéîá åøàåö ãò øáåò åðîéä
Ï"ÈÈ˜ ‡È„‰· ÔÈÂÎ˙Ó ãøåå ïîù ïéëñã çéëùã éøùã àåä
ÍÎÏÈ‰ .‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏÈ‰„
‡‰Â ÈÒÓ ‡Ï ·¯ ¯·ÒÂ ÈÒÓ ‡Ï ¯·Ò ·¯Â (.çé óã) äöéáã á"ôá éîð øîàå ùùåç
:àúìéî àçëåî àìå
Ì‡ ,ÈÒÓ „¯ÂÂ ÔÓ˘„ ‚"Ú‡
ÔÈÂÎ˙Ó ÂÈ‡Â ÂÎ¯„Î ‡Â‰ ÍÒ
Ô‰È˙ÂÎÓ È·‚ ÏÚ ÔÈÎÒ ÌÈÎÏÓ È· È˙˜„Ó ïéàù äãðã úáùá íéìë úìéáè éáâ
‡Ù¯˙Ó˘ ‚"Ú‡ ,‰‡ÂÙ¯Ï
ÌÈˆ¯˘ ‰Ó˘ ÍÏÚ Ô¯„‰
˘"¯Î ‰ÎÏ‰ ‡Ï‡ ÈÒÓ„ ÏÏÎÓ „¯ÂÂ ÔÓ˘ äéãâáá úìáåèå úîøòî íéãâá äì
ÔÓ˘ ÁÈÎ˘„ ‡˙ÎÂ„· ÔÈ·
ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ‡˙ÎÂ„· ÔÈ· „¯Â
Û‡ ¯·Ò ˘"¯ ÂÏÈ‡„ ‰ÈÓÚËÓ Â‡ÏÂ È¯˘„ äèéçñ éãéì éúà àîìéã ïðéøæâ àìå
ÔÂÚÓ˘ '¯ ‰„ÂÓ 'ÈÙ .[È¯˘]
úåáàá ïéåðîä . קשריםÂÏ‡Â ÁÈÎ˘ È‡ ‡ ¯·Ò ·¯Â È¯˘ ÁÈÎ˘ ‡Ï„ ‚"Ú éëéä øîàú íàå éðàù äåöîã ì"éå
ÏÎ ,˙ÂÓÈ ‡ÏÂ ‰È˘È¯ ˜ÈÒÙ·
äãðå äéãâáá ñðëéì íúä éøù
,˙·˘· ÌÚ„ÈÓ „È·Ú„ ‡ÎÈ‰ øùå÷ä ( זéðú÷ã úåëàìî
ÁÈÎ˘ ·¯„ ‡¯˙‡·Â ‡Ï ÁÈÎ˘ ‡Ï È‡Â ÔÈ‡ éîð
,¯ÂÒÈ‡ È„ÈÏ ‡·È˘ ¯˘ÙÈ‡„ åøéúî åðéàù àîéé÷ ìù øù÷ øéúîäå
àîéð äéãâáá úìáåè êéà
‡¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰‰Ï ÔÂÂÎÈÓ ‡ÏÂ
:‡„¯ÂÂ„
‡Á˘Ó
íéçáæá 'éøîàãë åñåáéë åäæ åúééøù
‡Â‰‰
„·ÚÈÓÏ È¯˘ úåòéøé éèåç éøùå÷ã àéîåã íìåòì
‰ÈÏ ÔÈ¯Ò‡ ‡ÏÂ ,‡˙„È·Ú וקשר
 קשר הגמלין:úå÷ñôðä
ì"éå (:ãö óã) úàèç íã ÷øôá
ÌÈˆ¯˘
‰Ó˘
ÍÏÚ
Ô¯„‰
Â˙Â‡ È„ÈÏ ‡·È ‡Ï˘ ‰¯ÈÊ‚
íã úôéè àëéàã àëéä à÷åãã
¯¯Â‚‰ ÔÂ‚Î ‡Â‰Â .¯ÂÒÈ‡  כך:åäì ùøôî àøîâá .הספנין
(ã
¯˘Ù‡„ ,ÏÒÙÒÂ ‡ÒÎ ‰ËÈÓ ììëá 'éôìéãë .הוא חייב על היתרן
åñåáéë åäæ åúééøù øîà óåðéè åà
ÔÈÏÓ‚‰ ¯˘˜ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ˘ ÌÈ¯˘˜ ·
ıÈ¯Á Ô‰Ï Â˙¯È¯‚· ˙Â˘ÚÏ
àöîå úàèç íã 'ôá éøééî éëäáã
ÏÚ ·ÈÈÁ ‡Â‰˘ Ì˘ÎÂ ‚ ÔÈÙÒ‰ ¯˘˜Â
‡Ï· ÔÂÈÙ¯· Ô¯¯Â‚Ï ¯˘Ù‡Â ïåæìçä éãééöî (:ãò óã ìéòì) ìåãâ
ÔÂÚÓ˘ '¯ ¯·Ò] ıÈ¯Á ˙ÈÈ˘Ú éøù÷
øéúäì íé÷øôì ïéëøöðù ¯ÓÂ‡ Ó"¯ Ô¯˙È‰ ÏÚ ·ÈÈÁ ‡Â‰ ÍÎ Ô¯Â˘È˜ øîà àìã øùéä øôñá äâåî é"ø
˙Â˘ÚÏ ÔÈÂÎ˙Ó ÂÈ‡˘ ÔÂÈÎ
à"ë åðéàù øáãá åñåáéë åäæ åúééøù
.¯˙ÂÓ ‰˘Ú˘ Ù"Ú‡ [ıÈ¯Á åà ïøö÷ì éãë úåîéé÷ä úåúùø
È˙ÂÂÎ ¯ÓÂ‡‰ ÔÂ‚Î Ï·‡ àìã
. שיכול להתירו:ïáéçøäì ÔÈ‡ ÂÈ„ÈÓ ˙Á‡· Â¯È˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ¯˘˜ ÏÎ çåðé÷å úéèðåìàá âåôéñ åîë êåìëì
:ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ íéîá ïéëìåäù éðäå  וäôîá íéãé
¯˘˜Â ÔÈÏÓ‚‰ ¯˘˜ È‡Ó
ÛÂÚ‰ ‰Ê ˘‡¯ ÍÂ˙ÁÏ 'éôàå . אין חייבין עליו:äé÷ãä
È˙ÂÂÎ ÔÈ‡Â ·ÏÎÏ ÂÏÈÎ‡‰Ï
'Ó‚ :àîéé÷ì åàùò ‡¯Ë˜Â ‡ÓÓÊ· È¯Ë˜„ ‡¯Ë˜ ‡ÓÈÏÈ‡ ÔÈÙÒ‰ êåìëì êøã éîð éåä íéãâáä íò
˘"¯ ‰„ÂÓ ‰Ê ÔÂ‚Î ,Â˙ÈÓ‰Ï .זממא
ÂÏ ¯˘Ù‡ È‡˘ ,·ÈÈÁ˘ äá ïéðúåðå äîèåçá ä÷àðì ïéá÷ðî
Ï˘ ÂÈ‡˘ ¯˘˜ È‡‰ ‡„È¯ËÒÈ‡· È¯Ë˜„ êìëìù ÷åðéú ìòå  זïåé÷ð êøã àìå
„Ú ‡Ï‡ ÛÂÚ‰ ˘‡¯ ÍÂ˙ÁÏ
‰ÈÙÂ‚ ‡ÓÓÊ„ ‡¯ËÈ˜ ‡Ï‡ ‡Â‰ ‡ÓÈÈ˜ ÷åøæì ïéà íéìâø éîá åîà éãâá
Á˜˙Ó‰ ÔÎÂ .Â‰˙ÈÓÈ˘ äúåà ïéøùå÷å äòåöø ìù úòáè
˙È· ¯ÂÚ ÂÏ ÔÈ‡˘ ‚ÂÙÒ· äöåøùëå
íìåòì íù úãîåòå :'ÂÎ ¯˘˜ ÏÎ ¯ÓÂ‡ Ó"¯ :‰ÙÂ‚ ‡„È¯ËÒÈ‡„Â åñåáéë åäæ åúééøùã íéî åéìò
¯Ó‡È Ì‡ ‰˙Ú ,‰ÊÈÁ‡
ÔÈ‡Â ,Á˜˙‰Ï È˙ÂÂÎ äëåøà äòåöø øùå÷ äîäáì äøùå÷ì
‰·ÈÚ ‡Á‡ ¯Ó„ ÈÂÁ‡ (ä ÈÂ·„Á‡ ·¯ ÈÚ· ú"ø øéúäù íéùðä éôî é"ø òîùå
,ÂÏ Â‰¯È˙ ËÂÁÒÏ È˙ÂÂÎ íéîòôå äá ïéøùå÷å úòáè äúåàá
äéãé çð÷ìå [äéãé ìåèéì]
ÏÂÎÈ„ ÌÂ˘Ó Ó"¯„ ‰ÈÓÚË Â‰Ó Ó"¯Ï ãâáá
Ì„‡Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‡Ï‰Â
ìëåúù éãë êåìëì êøã àåäù ïåéë
ÂÏ ÔÈ‡˘ ‚ÂÙÒ· Á˜˙‰Ï . קטרא דקטרי בזממא:äøéúîù
ÏÂÎÈ
ÈÓ
‡‰Â
‡Â‰
ÂÈ„ÈÓ
˙Á‡·
Â¯È˙‰Ï
.ËÂÁÒÈ ‡ÏÂ ‰ÊÈÁ‡ ˙È· ¯ÂÚ :úòáèá ïéøùå÷ù úåòåöøä øù÷ åäæ
é"øì äàøð ïéàå êøáìå ììôúäì
‡ÎÈ‡ ÈÓ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Ê ÔÂ‚Î
úòáè ïéîë àåä íâ .‡ איסטרידאÏ„ ÌÂ˘Ó Ó"¯„ ‡ÓÚË ‡ÓÏÈ„ Â‡ Â¯È˙‰Ï êåìëìä øäèì úðååëúî àéä éøäù
ÔÎÂ .˙ÂÓÈ ‡ÏÂ ‰È˘È¯ ˜ÈÒÙ„
:
Â˜È˙
˜„‰ÈÓ
‡‰Â
˜„‰ÈÓ
˘È
:çåðé÷ä äæ àéåä ïåáéìå äöéçø êøãå
'ÈÙ .‡˙ÈÈÊ„ ‡È¯·ÂÒÓ(á á÷ðá äòåöø ïî åà ì÷ò ïî ïéùåòù
Ï˘ Â‡ ÔÈÈ Ï˘ ˙Â„Î ,‡˙ÈÈÊ øù÷
åúåàå äðéôñä ùàøáù ¯˘˜Î Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘ ÔÈ¯˘˜ ÍÏ àäå .äéùéø ÷éñôá ù"ø äãåî
·˜‰ ‡Â‰ ‡È¯·ÂÒÓ .¯Î˘
„
Á˙ÙÓ ‰˘‡ ˙¯˘Â˜ ÔÈÙÒ‰ ¯˘˜ÎÂ ÔÈÏÓ‚‰ ÷åãäéì àì éáâ øîàã
ÔÓÊ· ÔÈÈ Â· ‡ÈˆÂ‰Ï ÈÂ˘Ú‰ øùå÷ äãéîòäì äöåøùëå íéé÷úî
‡· Ì‡ ,‡ˆÂÈÂ ˙˙Â˘ ÔÈÈ‰˘ äá äãéîòîå úòáè äúåàá äòåöø
˙ÂÚÂˆ¯Â ‡È˜ÒÙ Ï˘Â ‰Î·Ò ÈËÂÁÂ ‰˜ÂÏÁ àîìéã àùéùã àîåôà àøãåà ùðéà
¯ÓÂ‡Â Â˜„‰ÏÂ ÂÓ˙ÒÏ Ì„‡
éåä àìå äèéçñ éãéì éúà
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ַה ּכֹל מוֹ ִדים ִּב ְמ ַח ֵּמץ ַא ַחר ְמ ַח ּ ֵמץ ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּייבֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר 'לֹא ֵת ָא ֶפה ָח ֵמץ' ,לֹא ֵת ָע ֶׂשה ָח ֵמץִּ ,ב ְמ ָס ֵרס
ַא ֵחר ְמ ָס ֵרס ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּייבֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר 'וּ ָמעוּ ְך ְו ָכתוּ ת ְונָ תוּ ק ְו ָכרוּ ת'ִ ,אם ַעל ָּכרוּ ת ַח ָ ּייבַ ,על נָ תוּ ק לֹא
ׇּכל ׁ ֶש ֵּכןֶ ,א ָּלא ְל ָה ִביא נוֹ ֵתק ַא ַחר ּכוֹ ֵרת ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּייבְ .ו ֶא ָּלא ְּב ָז ֵקןְ .ו ָה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֵהן ֵהן ֶה ְח ִזירוּ נִ י
ֹאמר
יהם הוּ א אוֹ ֵמר ַויְ ָב ֶר ְך א ָֹתם ֱאל ִֹהים ַו ּי ֶ
ְלנַ ֲערוּ ִתיֶ .א ָּלא ְּב ִא ּ ׁ ָשה .וּ ְל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּבר ָֹקא דְּ ָא ַמר ַעל ׁ ְשנֵ ֶ
ימרִּ .ב ְז ֵקנָ ּה ִאי נָ ֵמי ַּב ֲע ָק ָרה[ .התבאר בעמוד הקודם].
ָל ֶהם ּ ְפרוּ וּ ְרבוּ ַמאי ִא ָּכא ְל ֵמ ַ

משנה
איסור רפואה בדברים שניכר שהם לרפואה
[דרך רפואהַ ]:החוֹ ׁ ֵש ׁש ְּב ׁ ִש ָ ּניו ,לֹא יְ ַג ֵּמ ַע ָּב ֶהן ֶאת ַהח ֶֹמץ [לא ימלא את פיו בחומץ ,ויפלטו
מפיו ,שכך ניכר שהוא עושה זאת לרפואה],
[דרך אכילת בריאיםֲ ]:א ָבל ְמ ַט ֵּבל הוּ א ְּכ ַד ְר ּכוֹ [מותר הוא לטבול את מאכלו כגון את פתו
וכדומה בחומץ]ְ ,ו ִאם נִ ְת ַר ּ ֵפא ,נִ ְת ַר ּ ֵפא ,שלא ניכר בזה שהוא לרפואה.
[דרך רפואהַ ]:החוֹ ׁ ֵש ׁש ְּב ׇמ ְתנָ יוָ ,לא יָ סוּ ְך יַ יִ ן ָוח ֶֹמץ[ ,שאין אדם סך יין וחומץ על גופו אלא
לרפואה],
[דרך סיכת בריאיםֲ ]:א ָבל ָס ְך הוּ א ֶאת ַה ּׁ ֶש ֶמן ,שגם בריאים סכים שמן על גופם ,ולא ניכר
בזה שהוא לרפואה.

סיכת שמן ורד בשבת
[דעה א'ְ ]:ולֹא ׁ ֶש ֶמן ֶו ֶרד ,לפי שדמיו יקרין ,ואינו מצוי ,וממילא אין בריאים רגילים לסוך
בו ,ומוכח שסך אותו לרפואה.
יהןֶ ׁ ,ש ֵּכן ַּד ְר ָּכן [של בני מלכים] ָלסוּ ְך [שמן ורד] ְּבחוֹ ל
ְּבנֵ י ְמ ָל ִכים ָס ִכין ׁ ֶש ֶמן ֶו ֶרד ַעל ַמ ּכוֹ ֵת ֶ

[אף בלא מכה] ,וממילא לא מוכח שזה לרפואה.
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר :ׇּכל יִ ְׂש ָר ֵאל ְּבנֵ י ְמ ָל ִכים ֵהם ,ומותרים לסוך שמן ורד על מכותיהם.

גמרא
שאלה :במשנה משמע שחומץ מועיל לשינים ,ובפסוק משמע שהוא מזיק
יכא ,דְּ הוּ א ַרב ַא ָחא ַּבר ּ ָפ ּ ָפא ְל ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ,
ָר ֵמי ֵל ּה ַרב ַא ָחא ֲא ִר ָ
ימ ָרא דְּ ח ֶֹמץ ְמ ַע ֵּלי ְל ׁ ִש ַ ּניִ ם,
ְּתנַ ן – שנינו במשנתינוַ :החוֹ ׁ ֵש ׁש ְּב ׁ ִש ָ ּניו לֹא יְ ַג ֵּמ ַע ָּב ֶהן ֶאת ַהח ֶֹמץְ ,ל ֵמ ְ

מבואר מדברי המשנה שחומץ טוב ומועיל לשיניים,
'כח ֶֹמץ ַל ּׁ ִש ַ ּניִ ם ְו ֶכ ָע ׁ ָשן ָל ֵעינָ יִ ם' ,הרי שחומץ מזיק לשיניים.
וקשה על כךְ :ו ָה ְכ ִתיב ַּ
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תשובה (א) :חומץ מיין שלא התבשל כל צרכו מזיק

עונה הגמראָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא [מה שמבואר שהחומץ מזיק לשיניים] ,מדובר ְּב ִק ּיוּ ָהא ְד ֵפ ֵרי

[בחומץ של הפרי ,שהיין החמיץ לאחר סחיטתו מהענבים ,שהוא לא תסס כראוי ,ולא
נהיה כלל יין],
ָהא [מה שמבואר שהחומץ טוב לשיניים] ,מדובר ְּב ַח ָּלא [בחומץ רגיל ,שהיין נעשה לחומץ].

תשובה (ב) :כשאין מכה החומץ מזיק
ימאָ ,הא ְו ָהא ְּב ַח ָּלא [זה וזה ,מה שכתוב שחומץ מזיק ,ומה שמבואר שחומץ
יב ֵעית ֵא ָ
ְו ִא ָּ
מועיל ,מדובר בחומץ רגיל]ָ ,הא [ומה שמבואר שהחומץ מועיל ,מדובר] ְּד ִא ָּכא [כשיש לו]
יכא [שאין לו] ַמ ָּכה.
ַמ ָּכהָ .הא [ומה שמבואר שהחומץ קשה ,מדובר] ְּד ֵל ָּ
והגמרא מבארתִ :א ָּכא ַמ ָּכה [אם יש לאדם מכה ,החומץ] ַמ ֵּסי [מרפא].
יכא ַמ ָּכה [אם אין מכה ,החומץ] ְמ ַר ּ ֵפי [מכווץ את בשר החניכיים ,והשינים נרפים ,ונהיים
ֵל ָּ
רחוקין זה מזה ,ורפויים מחיבורם לחניכיים].

···

שנינו במשנה :החושש בשיניו לֹא יְ ַג ֵּמ ַע ָּב ֶהן ֶאת ַהח ֶֹמץ.

שאלה :במשנה משמע שאסור לשתות חומץ לרפואה ,גם אם בולע את החומץ .ובברייתא מבואר
שהאיסור הוא רק אם פולט את החומץ מפיו
הגמרא סברה שהמשנה אוסרת לשתות חומץ ,אף אם הוא בולע את החומץ .שואלת על
כך הגמראְ :ו ָה ַתנְ יָ א לֹא יְ ַג ֵּמ ַע וּ פוֹ ֵלטֲ ,א ָבל ְמ ַג ֵּמ ַע וּ בוֹ ֵל ַע ,שהאיסור הוא רק אם הוא ממלא את
פיו חומץ ,ופולטו ,שכך מוכח שעושה זאת לרפואה .אבל אם שותה את החומץ ובולעו,
אין בכך איסור שלא מוכח שעושה זאת לרפואה.

תשובת אביי :גם למשנתינו מותר לגמוע ולבלוע ,ורק לגמוע ולפלוט אסור
יתין ְמ ַג ֵּמ ַע וּ פוֹ ֵלט ְּתנַ ן ,גם משנתינו לא אסרה אלא אם כן פולט
אביֵ יִּ :כי ְּתנַ ן נָ ֵמי ַמ ְתנִ ִ
ֲא ַמר ּ
את החומץ ,אבל אם בולעו ,מותר לשתות חומץ ,אף שכונתו לרפואה ,שבאופן זה לא
מוכח שעושה זאת לרפואה.

תשובת רבא :משנתינו מדברת לאחר טיבול ,ואזי אסור אפילו לגמוע ולבלוע
ימא ְמ ַג ֵּמ ַע וּ בוֹ ֵל ַע [אפילו אם תאמר שמשנתינו אוסרת אף כשלא פולט
ָר ָבא ָא ַמרֲ :א ִפ ּלוּ ֵּת ָ
את החומץ] ,יש ליישב כך את הסתירה:
ָּכאן [מה שהברייתא מתירה לבלוע את החומץ ,מדובר] ִל ְפנֵ י ִט ּבוּ ל [כשעדיין לא אכל,
שדרכם היה לטבל מאכל בחומץ ,והרואה אותו שותה חומץ ,יאמר :זהו טיבולו ,ולא ניכר
שהוא לרפואה].
ָּכאן [מה שהמשנה אוסרת לבלוע חומץ ,מדובר] ְל ַא ַחר ִט ּבוּ ל [כשכבר אכל וטבל את
מאכלו בחומץ ,ואזי אין הדרך לשתות חומץ לאחר האכילה ,וניכר שהוא לרפואה].
[שואלת על כך הגמרא :מדוע אין מתירים מדין 'הואיל' ,לשתות ולבלוע את החומץ
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ימא [ונאמרִ ]:מ ְּד ִל ְפנֵ י ִט ּבוּ ל ׁשרי [כשם שלפני אכילתו מותר
ששותה גם לאחר אכילתו]ְ ,ונֵ ָ
לשתות ולבלוע את החומץ]ְ ,ל ַא ַחר ִט ּבוּ ל נָ ֵמי ׁשרי [לאחר אכילתו גם יהיה מותר לשתות
ולבלוע את החומץ] ,דְּ ׁ ָש ְמ ִעינַ ן ֵל ּה ְל ָר ָבא דְּ ִאית ֵל ּה הוֹ ִאיל [שהרי שמענו את דעתו של רבא,
שהוא סובר שאומרים 'הואיל' ,שחכמים לא גזרו על דבר רק באופן מסויים ,והואיל ולפני
הטיבול מותר לשתות חומץ ,לא גזרו על כך לפני הטיבול],
יכא ִמדֵּ י דִּ ְב ׁ ַש ָּבת ׁשרי [אין דבר שבשבת מותר] ,וּ ְביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ָאסוּ ר ,שאסרוהו
דְּ ָא ַמר ָר ָבאֵ :ל ָּ
חכמים רק ביום כפור ,שאומרים :הוֹ ִאיל ִּד ְב ׁ ַש ָּבת ׁשריְּ ,ביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים נָ ֵמי ׁשרי.
[עונה הגמראֲ ]:ה ַדר ֵּב ּה ָר ָבא ֵמ ָה ְך [רבא חזר בו מביאורו במשנתינו ,ואכן הוא סובר הואיל
והותר קודם אכילה הותר לאחר אכילה ,ונמצא שבכל אופן מותר לשתות ולבלוע את
החומץ ששותה].
[שואלת הגמראִ ]:מ ַּמאי ְּד ֵמ ָה ְך ֲה ַדר ֵּב ּה [מהיכן לומדין שרבא חזר בו מתירוצו בדין
יל ָמא ֵמ ַה ִהיא ֲה ַדר ֵּב ּה [אולי הוא חזר בו מהדין השני ,ממה שאמר
שתיית חומץ לרפואה]ִ ,ד ְ
שאומרים הואיל].
[עונה הגמראָ ]:לא ָס ְל ָקא ַּד ְע ָּת ְך [לא עולה על דעתינו מהלך כזה]ְּ ,ד ַתנְ יָ א ׇּכל ַח ָ ּי ֵבי ְט ִבילוֹ ת
טוֹ ְב ִלין ְּכ ַד ְר ָּכן ֵּבין ְּב ִת ׁ ְש ָעה ְּב ָאב ֵּבין ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ,הרי מפורש שאפילו ביום הכפורים מותר

לטבול ,ואף שהסברא להתיר טבילה בשבת (ולא אסרוה משום שמתקן עצמו בטבילה)
היא מפני שנראה שטובל לקרר את עצמו לתענוג ,וביום הכיפורים לא שייכת סברא
זו( ,שהרי אסור לרחוץ עצמו ביום כפור לתענוג) ,אעפ"כ כיון שבשבת הותרה הטבילה,
התירוה גם ביום כיפור.

···

שנינו במשנהַ :החוֹ ׁ ֵש ׁש ְּב ׇמ ְתנָ יו כוּ ' .ולא שמן וורד .בני מלכים סכים שמן וורד על מכותיהם,
שכן דרכם לסוך בחול .רבי שמעון אומר כל ישראל בני מלכים הם.
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ַז ְבדָּ א ָא ַמר ַרבֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.

שאלה :והרי רב לא פסק בהלכות שבת כרבי שמעון לקולא ,שהרי רב לא התיר דבר שאינו מכוון
יה ְּד ַרב:
ימ ָרא דְּ ַרב ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְס ִב ָירא ֵל ּהְ ,ו ָה ָא ַמר ַרב ׁ ִש ִ
שואלת הגמראְ :ל ֵמ ְ
ימי ַּבר ִח ָ ּייא ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
ַהאי ְמסוֹ ַכ ְריָ א דְּ נָ ְזיָ ָתא [סתימת הנקב ,שבמקום הברז שבחבית מניחים מטלית או בגד ,לסתום
מסביב לברז ,שלפעמים החור שמחובר אליו הברז ,גדול מהברז ומה שבחבית נוטף משם]
[עמוד ב] ֲא ִסיר ְל ַהדּ וֹ ֵק ּה ְּביוֹ ָמא ָט ָבא [אסור להדקו ביום טוב ,מחשש סחיטה],

הרי שלא פסק כרבי שמעון שמתיר דבר שאינו מתכוון ,שהרי אין כוונתו בדחיקת
המטלית אלא לסתום את הנקב ולא לסחוט.

תשובה :רב פסק כרבי שמעון בהלכות שבת ,ומה שרב אסר היינו בדבר שהוא פסיק רישא
עונה הגמראְּ :ב ָה ִהיא [בדין דחיקת בגד בנקב החבית] ֲא ִפ ּלוּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה שאסור,
יש ּה ְו ָלא יְ מוּ ת [דבר שבודאי יקרה ,כמו
אביֵ י ְו ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְר ַויְ יהוּ  :מוֹ ֶדה ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִּב ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
ְּד ּ
החותך ראשה של בהמה שהיא בוודאי תמות ,מודה רבי שמעון שאסור לעשות זאת אף
אם אינו מכוון].
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שאלה :והרי מפורש שרב פסק כרבי יהודה בדבר שאינו מתכוון ,ולא כרבי שמעון
אשי ָא ַמר ַרבֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ,שדבר שאין מתכוון
שואלת הגמראְ :ו ָה ָא ַמר ַרב ִח ָ ּייא ַּבר ׁ
אסורְ .ו ַרב ָחנָ ן ַּבר ַא ֵּמי ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ְו ַרב ִח ָ ּייא ַּבר ָא ִבין ַמ ְתנֵ י ַל ּה [שנה את מחלוקת רב ושמואל] ְּב ָלא ַג ְב ֵרי [בלא שמות אמוראים
שאמרו זאת בשם רב ושמואל]ַ ,רב ָא ַמרֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה .וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמרֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.

תשובה :רב לא פסק כרבי שמעון בהלכות שבת לקולא ,ומה שפסק בעניין שמן ורד לקולא ,אין
זה מפני שסבר כרבי שמעון אלא מטעם אחר
עונה הגמראֶ :א ָּלא ָא ַמר ָר ָבאֲ :אנִ י ַו ֲא ִרי ׁ ֶש ַּב ֲחבוּ ָרה ַּת ְר ֵ ּג ְמנָ א [ביארנו שלא יהיה קושיא בדעת
רב] ,וּ ַמנּ וּ [ומי הוא הארי שבחבורה]ַ ,ר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ָא ִבין ,וכך ביארנו בדעת רבֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי
יה [ולא מטעמו וסברתו של רבי שמעון ,שרב
ׁ ִש ְמעוֹ ן [שמותר לסוך בשמן וורד]ְ ,ו ָלאו ִמ ַּט ְע ֵמ ּ
לא פסק הלכה כמותו בהלכות שבת ,אלא מטעם אחר],
מבררת הגמראַ :מאי ֲה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןְ ,ו ָלאו ִמ ַּט ְע ֵמ ּה,
ילוּ ַר ִּבי
יהְּ ,ד ִא ּ
הצעה אִ :א ֵּל ָ
ימא [אם תאמר] ֲה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּד ׁ ָש ֵרי [שמותר]ְ ,ו ָלאו ִמ ַּט ְע ֵמ ּ
ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַבר ַמ ֵּסי [ששמן ורד מרפא ,ואפילו הכי מותר ,שאין לך דבר שמותר לזה ואסור
לזה ,וכיון שהוא מותר לבני מלכים הוא מותר לכל ישראלְ ,ו ַרב ָס ַבר ָלא ַמ ֵּסי [ששמן ורד

אינו מרפא ,ולכן הוא מתיר],
הגמרא דוחה הצעה זוְ :ו ָס ַבר ַרב ָלא ַמ ֵּסי [וכי רב סובר ששמן וורד לא מרפא]ְ ,ו ָהא ִמ ְּד ָק ָתנֵ י
יהן ׁ ֶש ֶמן ֶו ֶרדִ ,מ ְּכ ָלל דְּ ַמ ֵּסי [הרי מכך שתנא קמא לא התיר לסוך
ְּבנֵ י ְמ ָל ִכים ָס ִכין ַעל ַ ּג ֵּבי ַמ ּכוֹ ֵת ֶ

שמן ורד אלא לבני מלכים ,הרי שהוא מרפא ,ורק התירו זאת לבני מלכים שהם סכים
זאת גם לא לרפואה ,ולא מוכח בסיכתו שהוא לרפואה].
ילוּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַבר ַאף ַעל
יה ,דְּ ִא ּ
מבארת הגמראֶ :א ָּלא ֲה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּד ׁ ָשריְ ,ו ָלאו ִמ ַּט ְע ֵמ ּ
יח [אף במקום ששמן ורד לא מצוי ,והכל יודעים שסכו לרפואה]ׁ ,שרי [מותר,
ַ ּגב ְּד ָלא ׁ ְש ִכ ַ

שכל ישראל בני מלכים הם],
יח [ואם שמן
יח [אם שמן וורד מצוי]ִ ,אין [כן ,מותר לסוכו]ְ .ו ִאי ָלא ׁ ְש ִכ ַ
ְו ַרב ָס ַברִ ,אי ׁ ְש ִכ ַ
יח ִמ ׁ ְש ָחא ְד ַו ְר ָּדא [היה מצוי שמן ורד,
וורד לא מצוי]ָ ,לא .וּ ְב ַא ְת ָרא ְּד ַרב [ובמקומו של רב] ׁ ְש ִכ ַ
ולכן הוא התיר לסוך בו ,ולא מטעמו של רבי שמעון שהתיר גם במקום ששמן ורד לא
מצוי  -מפני שכל ישראל בני מלכים].

הדרן עלך שמנה שרצים

משנה
חיוב קושר ומתיר ,בקשר של קיימא
יהןֶ ,ק ׁ ֶשר ַה ַ ּג ָּמ ִלין ְו ֶק ׁ ֶשר ַה ַּס ּ ָפנִ ין [שהם קשר של קיימא ,שאין מתירים
יבין ֲע ֵל ֶ
ְו ֵא ּלוּ ְק ׁ ָש ִרים ׁ ֶש ַח ָ ּי ִ
אותם לעולם ,דומיא דקושרי חוטי יריעות הנפסקות].
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ית ָרן ,כדילפינן בכלל גדול (שבת עד ,ב)
וּ ְכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּ א ַח ָ ּייב ַעל ִק ּ ׁשוּ ָרןָּ ,כ ְך הוּ א ַח ָ ּייב ַעל ֶה ֵּ
מציידי החלזון ,שנצרכין לפרקים להתיר קשרי רשתות הקיימות ,כדי לקצרן או להרחיבן.
ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר :ׇּכל ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשהוּ א יָ כוֹ ל ְל ַה ִּתירוֹ ְּב ַא ַחת ִמ ָ ּי ָדיו [דלא הדקיה]ֵ ,אין ַח ָ ּי ִבין ָע ָליו,

[ואפילו עשאו לקיימא].

גמרא
מבררת הגמראַ :מאי ֶק ׁ ֶשר ַה ַ ּג ּ ָמ ִלין ְו ֶק ׁ ֶשר ַה ַּס ּ ָפנִ ין?

הצעה :מדובר בקשר הרצועה הארוכה לטבעת המחוברת באופן קבע לספינה או לבהמה
ימא ִק ְט ָרא ְּד ָק ְט ִרי ִּב ְז ָמ ָמא  -אם תאמר קשר של הרצועה שקושרים אותה לטבעת
ִא ֵּל ָ
שמחוברת לבהמה( ,שעושים לבהמה נקב בחוטמה ,ומשחילים בנקב רצועה קצרה,
שתעמוד שם כעין טבעת ,לטבעת זו קושרים רצועה ארוכה ,וכך קושרים את הבהמה
לעמוד וכדומה .וכשרוצים 'לשחרר' את הבהמה מתירים את הקשר של הרצועה הקצרה,
ומורידים את הרצועה מהטבעת),
ְו ִק ְט ָרא דְּ ָק ְט ִרי ְּב ִא ְס ָט ִר ָידא  -וקשר של הרצועה שקושרים אותה לטבעת שמחוברת לספינה,
(שעושים נקב בספינה ,ומשחילים בנקב כעין טבעת ,והיא מחוברת באופן קבוע לספינה,
לטבעת זו קושרים רצועה ,כדי לקשור את הספינה לעמוד וכדומה ,שלא תפליג ,וכשרוצים
שהספינה תפליג ,מתירים את הקשר ומורידים את הרצועה מהטבעת),

דחיית ההצעה :הרי זה קשר שאינו של קיימא ,שמתירים את הרצועה הארוכה מהטבעת
ַהאי [הרי קשר זה] ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָמא הוּ א ,שמתירים את הרצועה מהטבעת כשרוצים
'לשחרר' את הבהמה ,או כשרוצים שהספינה תפליג?

ביאור :המשנה מדברת על הקשר של הרצועה הקצרה שמחברים לבהמה ולספינה (כעין טבעת)
באופן קבוע
ֶא ָּלא המשנה מדברת על ִק ְט ָרא ִד ְז ָמ ָמא גּ וּ ֵפ ּה [הקשר של הטבעת עצמה בבהמה ,שאין
מכניסים בבהמה טבעת ברזל ,אלא מכניסים שם רצועה (כאמור לעיל) וקושרים אותה
שם באופן קבוע] ,וּ ְד ִא ְס ָט ִר ָידא [וכן על הקשר של הטבעת בספינה עצמה ,שהיא גם עשויה
מרצועה קצרה שקושרים באופן קבע לבהמה].

···

גּ וּ ַפ ּה [שנינו במשנה] ַר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר ׇּכל ֶק ׁ ֶשר ּכוּ ' שיכול להתירו באחת מידיו אין חייבין עליו.

ספק :מה דעתו של רבי מאיר ב'עניבה'
יבה ְל ַר ִּבי ֵמ ִאיר ַמהוּ – מה סובר רבי מאיר בקשר עניבה,
ָּב ֵעי ַרב ַא ָח ְדבוּ י ַאחוּ י ְּד ָמר ַא ָחאֲ ,ענִ ָ
שמהדקה היטב,
יה דְּ ַר ִּבי ֵמ ִאיר ִמ ּ ׁשוּ ם ְּדיָ כוֹ ל ְל ַה ִּתירוֹ ְּב ַא ַחת ִמ ָ ּי ָדיו הוּ אְ ,ו ָהא נָ ֵמי יָ כוֹ ל ְל ַה ִּתירוֹ ,
[צדדי הספק] ַט ְע ֵמ ּ
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שהרי קשר עניבה עשוי על גבי לולאה ,וכשמושכים את החוט ,הקשר נפתח ,ואינו בכלל
קשר של קיימא.
יהדַּ ק [משום שקשר
יל ָמא ַט ְע ָמא דְּ ַר ִּבי ֵמ ִאיר [או שמא טעמו של רבי מאיר]ִ ,מ ּ ׁשוּ ם דְּ ָלא ִמ ַ
אוֹ ִד ְ
יהדַּ ק [ועניבה ,הרי היא מהודקת,
[הא] ִמ ַ
כזה שיכול להתירו ביד אחת אינו מהודק]ְ ,ו ַהאי ָ
וממילא רבי מאיר אוסר זאת].
הגמרא לא פושטת את הספק ,ונשארת ב ֵּתיקוּ .

משנה
יש קשרים שאיסורם מדרבנן
יהן [חטאת]ְּ ,כ ֶק ׁ ֶשר ַה ַ ּג ָּמ ִלין וּ ְכ ֶק ׁ ֶשר ַה ַּס ּ ָפנִ ין [שחייבים עליהם],
יֵ ׁש ְל ָך ְק ׁ ָש ִרין ׁ ֶש ֵאין ַח ָ ּי ִבין ֲע ֵל ֶ
אלא פטור אבל אסור ,שהם דומים לקשר והם אסורים מדרבנן ,ובגמרא מפרש באיזה
קשרים מדובר.

קשרים שמותר לעשותם לכתחילה
קוֹ ׁ ֶש ֶרת ִא ּׁ ָשה ִמ ְפ ַּתח ֲחלוּ ָק ּה ,כמו שיש לגלחים כעין לשונות – חוטים הנמשכים מהבגד
לכאן ולכאן ,וקושרים של ימין בכתף שמאל ,ושל שמאל בכתף ימין ,שכיון שכל יום
מתירים קשרים אלו – אין זה דומה לקשר של קיימא ,ומותר לכתחילה,
ְוחוּ ֵטי ְס ָב ָכה [חוטים שקושרים בהם את הכיסוי ראש (כעין כיפה ,העשויה כעין רשת)],

ְו ׁ ֶשל ּ ָפ ִס ְקיָ א [חגורה רחבה ,וחוטין תלויים בראשה לקושרה בהם],
וּ ְרצוּ עוֹ ת ִמנְ ָעל ְו ַסנְ דָּ ל,

ְונוֹ דוֹ ת יַ יִ ן ָו ׁ ֶש ֶמן של עור ,שכופפין פיהם וקושרין,
וּ ְק ֵד ָרה ׁ ֶשל ָּב ָׂשר [פעמים שקושרין בגד לפיה].
שכל קשרים אלו אינם דומים לקשר כלל ,והם מותרים אפילו מדרבנן.
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר :קוֹ ׁ ְש ִרין ִל ְפנֵ י ַה ְּב ֵה ָמה [חבל ברוחב הפתח] ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא ֵּת ֵצא.
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

גמרא
שאלה :בתחילת המשנה משמע שהקשרים המוזכרים במשנה אסורים מדרבנן ,ובהמשך
משמע שהם מותרים לכתחילה
הגמרא סברה בתחילה שמה שנאמר קושרת אשה מפתח חלוקה ,הוא המשך לפתיחה:
יש קשרים שאין חייבים עליהם ,ועל כך הגמרא מקשהָ :הא גּ וּ ַפ ּה ַק ׁ ְשיָ אָ ,א ְמ ַר ְּת [בתחילת
יכאָ ,הא
המשנה ]:יֵ ׁש ְק ׁ ָש ִרין ׁ ֶש ֵאין ַח ָ ּי ִבין ֲע ֵל ֶ
יהן ְּכ ֶק ׁ ֶשר ַה ַ ּג ּ ָמ ִלין וּ ְכ ֶק ׁ ֶשר ַה ַּס ּ ָפנִ יןִ ,ח ּיוּ ָבא הוּ א ְּד ֵל ָּ
יכא,
ִא ּסוּ ָרא ִא ָּ
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ילה,
ילוּ ְל ַכ ְּת ִח ָּ
מפתח ֲחלוּ ָקהֲ ,א ִפ ּ
ַּ
ַו ֲה ַדר ָּתנֵ י [ואחר כך אומרת המשנה ]:קוֹ ׁ ֶש ֶרת ִא ּ ׁ ָשה

תשובה :בתחילת המשנה מדובר על קשרים אחרים שהם דומים לקשר של קיימא ,והם אסורים
מדרבנן
יהן ְּכ ֶק ׁ ֶשר ַה ַ ּג ָּמ ִלין וּ ְכ ֶק ׁ ֶשר ַה ַּס ּ ָפנִ ין [שחייבים
יבין ֲע ֵל ֶ
עונה הגמראָ :ה ִכי ָק ָא ַמר ,יֵ ׁש ְק ׁ ָש ִרין ׁ ֶש ֵאין ַח ָ ּי ִ
עליהם] ,אלא פטור אבל אסור ,מפני שהם דומים לקשר ,ובגמרא מפרש באיזה קשרים
מדובר].
וּ ַמאי נִ יהוּ [ומה הם הקשרים שאסורים מדרבנן( ]:דף קיב) ִק ְט ָרא דְּ ָק ְט ִרי ִּב ְז ָמ ָמא (קשר הרצועה
שקושרים בטבעת שמחוברת לבהמה) ,שכשרוצים 'לשחרר' את הבהמה מתירים את הקשר,
ומורידים את הרצועה מהטבעת.
ְו ִק ְט ָרא דְּ ָק ְט ִרי ְּב ִא ְס ָט ִר ָידא (קשר הרצועה שקושרים בטבעת שמחוברת לספינה) ,כשרוצים
שהספינה תפליג ,מתירים את הקשר ומורידים את הרצועה מהטבעת.
יכא – אבל אסור
יכא ,חיוב אין בקשירת הרצועה בטבעות אלוָ ,הא ִא ּסוּ ָרא ִא ָּ
ִח ּיוּ ָבא הוּ א ְּד ֵל ָּ
לכתחילה לקושרה שם ,מפני שפעמים כשרוצה לשחרר את הבהמה מתיר את הקשר בצד
שהרצועה קשורה לעמוד ,ומניח את הרצועה מחוברת לטבעת הגמל ,או לטבעת הספינה,
לשבוע או שבועיים.
זהו החלק הראשון במשנה ,בנוגע לקשרים שאסור לעשותם מדרבנן.

המשך התשובה :החלק השני של המשנה מדובר על קשרים שאינם דומים כלל לקשר ,והם
מותרים לכתחילה
ואחר כך ממשיכה המשנה ואומרתְ :ויֵ ׁש קשרים ׁ ֶש ֻּמ ָּת ִרין ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ,מפני שאינם דומים כלל
לקשר של קיימא :וּ ַמאי נִ יהוּ [ומה הם הקשרים המותרים לכתחילה] ,קוֹ ׁ ֶש ֶרת ִמ ְפ ְּת ֵחי ֲחלוּ ָק ּה,
ושאר הקשרים המוזכרים בהמשך המשנה ,שמותר לעשותם ,ואף מדרבנן אין איסור בזה.
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È‡Ó ÛÂÒ ˘¯ÙÓÂ ‰· ËÈ¯Ù ‡‰„ Ò¯„Ó Ú‚Ó ‡ÓË Ï·‡ Ò¯„Ó‰ ÔÓ ¯Â‰Ë ‰˜È˙Â ‰ÈÈ˘ ˜ÒÙ ‡ÙÈÒ È˙˜„Ó ‡Ï‡ ,˙¯Ó‡˜„Î ÈÈÂ˘Ï
Ï·‡ ˙ÈÓÈÙ ‰˜ÒÙ˘ ‡"„· È˙ÈÂ ‡˙ÈÈÓ˜· ‚ÂÏÙÈ ‰˜È˙Â ‰ÈÈ˘ Î"Á‡ ‰˜ÒÙ Ì‡ ˘¯ÙÓ„‡ È˙˜ ˙ÈÓÈÙ ‡˜Â„ È‡Â ,‰· ˙È‡„
.[¯·‡ ]פרק הÚÓ È·„ ÌÈÏ˜˘ ˙ÎÒÓ·Â [ ]פרק אÈ‡Ó„
ÔÈ˙ Ï„Ò È‡‰·Â ,ÌÈ˙ÂÈÒ¯˙ '„Â ÌÈÊ‡ '„ ÂÏ ˘È˘ Ï„Ò· ÂÈ˙˘Ó ‡‰˙ ÛÒÂÈ '¯· ˜ÁˆÈ ·¯ ¯Ó‡ ÔÈ˜¯ÙÂ .¯Â‰Ë ‰ÂˆÈÁ ‰˜ÒÙ
Â˙‡ÓÂË ÈÎ‰ ÌÂ˘ÓÂ ‡È‚Ò ‰ÂˆÈÁ ‡„Á ‰„‚ÎÂ ˙ÈÓÈÙ ‡„Á·Â ,˙ÈÂˆÈÁ ÈÓ ‡È‰„ ‡˙ÎÂ„· ‡˙¯·Á ‡ÓÈÈ˜ ‡‰ ˙ÂÂˆÈÁ‰ ÔÓ ˙Á‡ ˜ÒÙ˙ Ì‡˘ ÂÊ „ˆÓ ÂÊ ˙ÂÂˆÈÁ '·Â ÂÊ „ˆÓ ÂÊ ˙ÂÈÓÈÙ ÌÈÊ‡ '· ÂÏ ˘È˘ Ï„Ò ÔÂ‚Î ‡Â‰Â .˙ÈÂˆÈÁ ÂÏÈÙ‡ ÚÓ˘Ó Ì˙Ò ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ‰˜ÒÙ
ÂÈ˘ ‰Ê ÏÚÂ ,‰ÓÂ˜Ó· ˙¯Á‡‰ ¯‡˘˙ ˙Á‡‰ ˜ÒÙ˙ Ì‡ ,ÌÈ˙˘ ÌÈ˙˘ ‰˘ÂÚ˘ ˘ÈÂ ,˙ÈÓÈÙ ˙Á‡ ÔÊ‡Â ‰ÂˆÈÁ ˙Á‡ ÔÊ‡ Ï„Ò‰ Í¯„Â .‡„È·Ú ‡ÓÏÚ· ˜ÂÊÈÁÏ ˙ÈÓÈÙ„ ,ÈÏÎ ˙¯Â˙Ó Ï„Ò ‡Â‰‰ ÏË· ,‰˜ÒÙÂ ‡„Á ‡Ï‡ ‰ÂˆÈÁ ‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ .‡ÓÈÈ˜ ‡˙ÎÂ„· Ï„Ò Ï˘
ÔÁÂÈ ¯"‡ ˘Â¯ÈÙ· ÈÎ ¯ÓÂ‡˘ ÈÓ ˘ÈÂ ,‰„Â‰È '¯Î ‡˙ÎÏ‰ Ó"˘ ‰„Â‰È '¯„ ‡·ÈÏ‡ ÔÁÂÈ '¯ ı¯˙Ó„Ó ¯ÓÂ‡˘ ‡¯ÂÓ‡ ˘È ¯ÓÂÏÎ ,ÔÁÂÈ '¯„ ‡·ÈÏ‡Â Â‰È È‡¯ÂÓ‡ ‡˜ÈÒ‡Â .‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰ ÔÈ‡ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯Â ,‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰ ·¯„ ‰ÈÓ˘Ó ¯Ó‡ ÔÈ·¯ ‡˙‡ ÈÎ .‡ÓË ‰˜ÒÙ
,ÔÁÂÈ '¯ Ï˘ ÂÈ¯·„ ¯Â·˘Ï ‡Ï˘ È„Î ÌÈ˙ÂÈÒ¯˙ '„Â ÌÈÊ‡ '„ ÂÏ ˘È˘ Ï„Ò· ÂÈ˙˘Ó ‡‰˙ ¯Ó‡Â ı¯˙Ó ÈÓ ÛÒÂÈ ¯· ˜ÁˆÈ ·¯Â ,‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰ ¯Ó‡ ÈÓ ·¯Â ,‰„Â‰È '¯Î ‡„·ÂÚ „·Ú„ ÛÒÂÈ ·¯ ÔÁÎ˘‡„ ÔÂÈÎ ,‡˜Â„ Â‰ÈÈÓ È‰ ÔÏ ‡˜ÙÒÓ„ ‚"Ú‡Â .‰„Â‰È '¯Î ‰ÎÏ‰ ÔÈ‡
ÔÂÓÈ¯ ¯ÂÚÈ˘ Â‰ÏÂÎ· Â‰· ˙È‡„ ÔÂÈÎ ÔÈ¯Ó‡ ÈÓ ,ÔÂÓÈ¯ ‡ÈˆÂÓÎ Â‰ÏÂÎ Â‰Ï ÂÂ‰Â ¯Á‡‰ ·˜‰ ·˜È˘ Ì„Â˜ ÂÓ˙ÂÒ „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê „ˆ· ‰Ê ÌÈ·˜ ÂÂ‰„ ¯Á‡ ·˜ ·˜ÈÂ ¯ÊÁÂ ÂÓ˙ÒÂ ˙ÈÊ ‡ÈˆÂÓÎ ·˜È ‰È˜ÊÁ ÈÚ· .ÌÈÂÓÈ¯Î Ô¯ÂÚÈ˘ ÌÈ˙· ÈÏÚ· ÈÏÎ ÏÎ Ô˙ .‰„Â‰È '¯Î ÔÈ„·Ú
‰˜ÒÙ˘ Ï„Ò ÂÏ ˙È˘ ‡Ï ÔÁÂÈ '¯ Ï"‡Â .Â‰Ó ['ÈÓ ¯˙ÂÈÏ] ÚÈ‚‰˘ „Ú ‰¯„‚Â ‰Ó‡ ı¯Ù ‰¯„‚Â ‰Ó‡ ı¯Ù ÔÈÒÙ ÔÈ˘ÂÚ· ÈÚ· ‰· ‡ˆÂÈÎÂ .‡Â‰ ·˜È ‡Ï ÂÏÈ‡Î Ì˙Ò˘ ÔÂÈÎÂ ,‰È‰ ÌÂ˙Ò ÔÂ˘‡¯‰ ·˜‰ ,‡·˜È È‡‰ ·˜È „Î„ ‡„ÈÚ·„ ÔÂÈÎ ‡ÓÏ„ Â‡ ,Â˙‡ÓÂËÓ ÈÏÎ Â˙Â‡ ¯‰Ë
‰˙È‰ ˙˜Â˙Ó ‰Â˘‡¯‰˘ Ù"Ú‡ ‰ÈÈ˘‰ ˜ÒÙ˙˘Î .‰˜È˙Â „ÓÚÂ ,ÈÏÎ ˙¯Â˙Ó ‰‡ˆÈ ‡Ï ˙Á‡ ÔÊÂ‡ ˙˜ÈÒÙ·„ ÂÈÏÚ Â˙‡ÓÂË ÔÈÈ„Ú Ò¯„Ó ‡ÓË ‡Â‰ ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡ ˜ÒÙ˙˘Î 'ÈÙ .Ò¯„Ó Ú‚Ó ‡ÓË Ï·‡ Ò¯„Ó‰ ÔÓ ¯Â‰Ë ‰˜È˙Â ‰È˘ ‰˜ÒÙ ,Ò¯„Ó ‡ÓË ‰˜È˙Â ÂÈÊ‡Ó ˙Á‡

053-3129507 :להנצחת יקירכם חייגו

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒ ·¯

גמרא ופירושה  /ביק ףד תבש75 | .

שבת דף קיב

יום שישי ד תמוז תש"פ

יכאְ .ויֵ ׁש
יכאָ ,הא ִא ּסוּ ָרא ִא ָּ
ִק ְט ָרא ְּד ָק ְט ִרי ִּב ְז ָמ ָמא ְו ִק ְט ָרא ְּד ָק ְט ִרי ְּב ִא ְס ָט ִר ָידאִ ,ח ּיוּ ָבא הוּ א ְּד ֵל ָּ
ׁ ֶש ֻּמ ָּת ִרין ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ,וּ ַמאי נִ יהוּ  ,קוֹ ׁ ֶש ֶרת ִמ ְפ ְּת ֵחי ֲחלוּ ָק ּה[ .התבאר בדף הקודם].

···

שנינו במשנה :קושרת אשה ִמ ְפ ַּתח ֲחלוּ ָק ּה.

החידוש שמותר לקשור את רצועות החלוק
יטא.
שואלת הגמראְ ּ :פ ׁ ִש ָ

יכא ְּד ִאית ֵל ּה ְּת ֵרי ַד ּׁ ֵשי [שיש לחלוק שתי פתחים ,ובהם שתי רצועות
עונה הגמראָ :לא ְצ ִר ָ
לקשור את החלוק ,רצועה אחת למעלה מימין ,ואחד למטה משמאל ,ואם אינה מתרת
אלא האחד ,יכולה לפשוט את החלוק וללובשו בדוחק,
[ל ּה] ,הייתי אומר שאחד מהרצועות היא משאירה
ימא ֲח ָדא ִמ ַ ּניְ הוּ ַּב ּטוֹ ֵלי ְמ ַב ֵּטל ַ
ַמהוּ ְד ֵת ָ
קשור באופן קבוע ,ותיהוי קשר של קיימא ,וכיון דלא ידעי הי מינייהו תרווייהו ליתסרו,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן.

···

שנינו במשנהְ :וחוּ ֵטי ְס ָב ָכה

החידוש שמותר לקשור את חוטי הסבכה
יטא דהא כל יומי שריא לה.
שואלת הגמראְ ּ :פ ׁ ִש ָ
יחא ַל ּה [שלא דחקתו בראשה ,אלא קושרתו בריוח ,שיכולה
יכא דִּ ְר ִו ָ
עונה הגמראָ :לא ְצ ִר ָ
לחולצה מראשה כשהיא קשורה],
ימא ִמ ׁ ְש ָלף ׁ ָש ְל ָפא ַל ּה [היתיי אומר שהיא שולפת את הסבכה מראשה בלא להתיר
ַמהוּ ְד ֵת ָ
את הקשרים ,והוי לה קשר של קיימא],
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן דְּ ִא ּ ׁ ָשה ָח ָסה ַעל ְׂש ָע ָר ּה שמא תוציא בדוחק ותינתק שערה ,וּ ִמ ׁ ְש ָרא ׁ ָש ְריָ א ַל ּה.

···

שנינו במשנה בכלל הקשרים שמותר לקושרם :וּ ְרצוּ עוֹ ת ִמנְ ָעל ְו ַסנְ ָּדל.

סתירה :ג' ברייתות בדין התרת רצועות מנעל וסנדל
ית ַמרִ ,ה ִּתיר ְרצוּ עוֹ ת ִמנְ ָעל ְו ַסנְ דָּ ל,
ִא ְּ
[ברייתא א'] ָּתנֵ י ֲח ָדאַ ,ח ָ ּייב ַח ָּטאת.
[ברייתא ב'] ְו ַתנְ יָ א ִא ַּיד ְךָ ּ ,פטוּ ר ֲא ָבל ָאסוּ ר.
[ברייתא ג'] ְו ַתנְ יָ א ִאידַּ ְךֻ ,מ ָּתר ְל ַכ ְּת ִח ָּלה.
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הרי יש סתירה בין ברייתות אלוַ :ק ׁ ְשיָ א ִמנְ ָעל ַא ּ ִמנְ ָעלַ ,ק ׁ ְשיָ א ַסנְ ָּדל ַא ַּסנְ ָּדל.

יישוב הסתירה בדין התרת מנעל
עונה הגמראִ :מנְ ָעל ַא ִּמנְ ָעל ָלא ַק ׁ ְשיָ א ,שיש לחלק בין אופנים שונים בקשירת מנעלים,
כדלהלן:
[קשר לעולם ,חייבָ ]:הא דְּ ָק ָתנֵ י ַח ָ ּייב ַח ָּטאתִּ ,ב ְד ֻא ׁ ְש ָּכ ֵפי [בקשר שהסנדלר עושה ,כשתוחב
הרצועה במנעל קושרו בקשר שלא יוכל לצאת ,והוא קיים לעולם].
[קשר שמתירו לפעמים ,אסור מדרבנן] מה ששנינוָ ּ :פטוּ ר ֲא ָבל ָאסוּ ר ,מדוברְּ :ב ַד ְר ָּבנַ ן – נעלי
החכמים שקושרים רצועות הנעל אינם קושרים בדוחק ,שפעמים שהם חולצים את הנעל
כשהוא קשור ונועלים אותו כשהוא קשור ,ולכן אסור מדרבנן לקשור קשר זה ,ומ"מ אינו
קשר של קיימא  -שבשעת הטיט מתירין אותו וקושרין אותו בדוחק ,שלא ידבק בטיט
וישמט מרגליהם].
[קשר שפותחו בכל יום ,מותר] ומה ששנינו ֻמ ָּתר ְל ַכ ְּת ִח ָּלה ,מדובר ְּב ִד ְבנֵ י ָמחוֹ ָזא [שהם
רחבי לבב ומקפידים על לבושיהן ונעליהן להיות מכוונין ,וקושרין אותו בדוחק ,וצריך
להתירו ערבית].

יישוב הסתירה בדין התרת סנדל
וכן ַסנְ ָּדל ַא ַּסנְ ָּדל ָלא ַק ׁ ְשיָ א ,שיש לחלק בין אופנים שונים בקשירת סנדלים ,כדלהלן:
[קשר לעולם ,חייבָ ]:הא דְּ ָק ָתנֵ י ַח ָ ּייב ַח ָּטאתִּ ,ב ְד ַט ָ ּי ֵעי דְּ ָק ְט ִרי ֻא ׁ ְש ָּכ ֵפי [בסנדלים של ישמעאלים
סוחרים ,שהסנדלרים קושרים בהן הרצועות בקשר קבוע].
[קשר שמתירו לפעמים ,אסור מדרבנן] מה ששנינוָ ּ :פטוּ ר ֲא ָבל ָאסוּ ר ,מדוברִּ :ב ְדחוּ ַמ ְר ָּתא
ְּד ָק ְט ִרי ִאינְ הוּ [בקשר שקושרים הם ,שאין רצועות קבועות בהן על ידי אומן ,אלא הם עצמן

קושרין אותם בקשר בעלמא ,וקושרין ומתירין ,ופעמים שמתקיים שבת או חדש].
[קשר שפותחו בכל יום ,מותר] ומה ששנינוֻ :מ ָּתר ְל ַכ ְּת ִח ָּלהְּ ,ב ַסנְ ָּדל ְּדנָ ְפ ִקי ֵּב ּה ֵּבי ְת ֵרי [וצריך
כל אחד ואחד לקשור לפי רגלו ,הלכך בכל יום קושרו ומתיר].

מעשה בעניין זה שקשר שפותחים כל יום מותר לכתחילה לקושרו ולהתירו
ִּכ ְד ַרב יְ הוּ ָדהְּ ,ד ַרב יְ הוּ ָדה ֲאחוּ ּה ְּד ַרב ַס ָּלא ֲח ִס ָידאֲ ,ה ָוה ֵל ּה ָההוּ א זוּ ָגא ְּד ַסנְ דָּ ֵליִ ,ז ְמנִ ין דְּ נָ ֵפק ֵּב ּה
ִאיהוּ ִ ,ז ְמנִ ין נָ ֵפק ֵּב ּה יָ נוֹ ֵק ּה [היה לו זוג אחד של סנדלים ,פעם יצא בו הוא ,ופעם יצא בו בנו],

אביֵ יֲ ,א ַמר ֵל ּה רב יהודהְּ :כ ַהאי ַ ּג ְונָ א [שאני מתירו עכשיו ונועל בני ,ושבת
ֲא ָתא ְל ַק ּ ֵמ ּה דְּ ּ
היתה] ַמאי,
ֲא ַמר ֵל ּה אבייַ :ח ָ ּייב ַח ָּטאת.

ֲא ַמר ֵל ּה רב יהודהַ :ה ׁ ְש ָּתא ּ ָפטוּ ר ֲא ָבל ָאסוּ ר ָקא ַק ׁ ְשיָ א ִלי [הנה כעת אם הייתי אומר לי
שיש בזה איסור דרבנן ,היה קשה לי למה אסורהו]ַ ,ח ָ ּייב ַח ָּטאת ָק ָא ְמ ַר ְּת ִלי [והינך אומר לי
שהוא איסור תורה]?
אמר ליה אבייַ :מאי ַט ְע ָמא קשיא לך.
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ֲא ַמר ֵל ּה רב יהודהִ :מ ּׁשוּ ם דִּ ְבחוֹ ל נָ ֵמיִ ,ז ְמנִ ין נָ ֵפ ְקנָ א ֵּב ּה ֲאנָ א ִז ְמנִ ין נָ ֵפק ֵּב ּה יָ נוֹ ָקא [פעמים אני
יוצא בו ,ופעמים בני ,ואני מתירו בכל יום ,וקושרו התינוק לפי רגלו],
ֲא ַמר ֵל ּה אבייִ :אי ָה ִכי ֻמ ָּתר ְל ַכ ְּת ִח ָּלה [ובתחילה סבר אביי שלא היה רגיל לעשות כן ,אלא
היה זה קשר קבוע].

···

מעשה א' :רבי אבהו התיר לכרוך גמי לח על סנדל שנקרעה רצועתו בשבת (והסנדל לא מוקצה)
יה דְּ ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ְּב ַכ ְר ְמ ִליתִ ,א ּ ְפ ִסיק ְרצוּ ָעה ְּד ַסנְ ָּד ֵל ּה [נקרעה רצועת
ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ֲה ָוה ָק ָא ֵזיל ָּב ְת ֵר ּ
מסנדלו של רב ירמיה ,ונפל הסנדל מרגלו ,שהסנדל פתוח ,והרצועות הנקשרות על גב
הרגל מעמידות אותו],
ֲא ַמר ֵל ּה רבי ירמיהַ :מאי ֶא ֱע ֵבד ֵל ּה ,מה אעשה בעניין זה,
ֲא ַמר ֵל ּה רבי אבהוְ ׁ :שקֹול ֶ ּג ִמי ַלח דַּ ֲח ֵזי ְל ַמ ֲא ַכל ְּב ֵה ָמה [תיקח גמי לח שראוי למאכל בהמה]
יה [ותכרוך על הסנדל במקום הרצועה ,וכך תנעל את הסנדל עד שתכנס].
וּ ְכר ְֹך ִע ָּל ֵו ּ

מעשה ב' :אביי אסר לטלטל בחצר סנדל שנקרעה רצועתו ,מדין מוקצה.
יפ ִסיק ֵל ּה ְרצוּ ָעה
יה ְּד ַרב יוֹ ֵסף [אביי היה יושב לפני רב יוסף בחצר]ִ ,א ּ ְ
ּ
אביֵ י ֲה ָוה ָק ֵאי ַק ֵּמ ּ

[נקרעה רצועת סנדלו].
ֲא ַמר ֵל ּה אבייַ :מאי ֶא ֱע ֵבד ֵל ּה [מה אעשה בעניין זה]?
ֲא ַמר ֵל ּה רב יוסףִ ׁ :ש ְב ֵק ּה [תעזוב ותניח את הסנדל במקום שנפל מרגלך ,ולא תטלנו בידך
להצניעו( ,שסנדל קרוע אינו כלי ,והרי הוא מוקצה)],

ביאור :במעשה א' היה מדובר בחצר ,שהסנדל לא נשמר בו ,ולכן התיר רבי ירמיה .במעשה ב'
היה מדובר בכרמלית ,שהסנדל נשמר בו ,ולכן לא התיר רב יוסף
שואלת הגמראַ :מאי ׁ ְשנָ א ִמדְּ ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה [מה ההבדל בין מעשה זה לבין המעשה הנ"ל
שרבי ירמיה התיר לקשור גמי לח על הסנדל ,ולנועלו כך].
עונה הגמראָ :ה ָתם [שם בכרמלית ,כגון בקעה]ָ ,לא ִמ ְ ּנ ַטר [הסנדל לא נשמר ,ולכן התיר
רב ירמיה לטלטלו על ידי גמי ,שהוא קולא שלא הקילו אלא במקום שבלא זה הסנדל
לא ישמר].
אבל ָה ָכא [כאן ,בחצר] ִמ ְ ּנ ַטר ,הסנדל נשמר ,ובאופן זה לא התירו לטלטלו על ידי קולא
זו לקושרו בגמי.

שאלה :והרי גם סנדל שנפסקה רצועתו אינו מוקצה ,שעדיין הוא ראוי לשימוש ,שאפשר להופכו
מימין לשמאל
שואלת הגמרא :למה אסור לטלטל את הסנדלְ ,ו ָהא ָמנָ א הוּ א – והרי הוא כלי ,ועדיין תורת
מנעל עליו ,דְּ ִאי ָּב ֵעינָ א ָה ֵפ ְכנָ א ֵל ּה ִמ ָ ּי ִמין ִל ְׂשמֹאל – שהרי אם רוצה אפשר להפוך את הסנדל
מרגל שמאל לרגל ימין ,שהסנדל יש לו שתי רצועות אחת מבחוץ ואחת מבפנים בין שני
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הרגלים ,וכשהרצועה הפנימית נקרעה ראוי לתקנה ,ואין בזה גנאי כיון שהוא בפנים ולא
ניכר .אבל כשהרצועה החיצונה נקרעה ,אינו הגון שוב לתקנו ,שהדבר ניכר וגנאי הוא.
וממילא הסנדל של אביי אף שהוא נקרע מצידו החיצוני ,מדוע אמר רב יוסף שהוא מוקצה,
שאינו ראוי לשימוש ,הלא עדיין ראוי הוא לשימוש ,שאם ישתמש בו לרגל השניה ,נמצא
שהקרע שבנעל הימנית (למשל) היא חיצונית ,אם מלבישים אותה על הרגל השמאלית,
היא פנימית ,ושוב הקרע לא ניכר וראוי להשתמש בנעל.

תשובה :הלכה כרבי יהודה שסנדל כזה אינו נחשב 'כלי' והוא מוקצה
יבא ְּד ַר ִּבי יְ הוּ ָדה מכך שרבי יוחנן מבאר (כפי
ֲא ַמר ֵל ּה רב יוסףִ :מדְּ ָק ְמ ָת ֵרץ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ַא ִּל ָּ
שמובא להלן) לפי שיטת רבי יהודה ,שסובר שנעל כזו אינה נחשבת נעלְ ׁ ,ש ַמע ִמ ַ ּנ ּה ֲה ָל ָכה
ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה [שאומר שנעל כזו שנקרעה רצועתו החיצונה אינו נעל ,ולכן הוא מוקצה].

···

ַמאי ִהיא [המחלוקת בדין נעל שנפסקה רצועתו החיצונה ,שמכך מוכח שרבי יוחנן פסק
כרבי יהודה]?

[חלק א' ,דעת תנא קמא שסנדל שנפסקה רצועתו החיצונה ,או הפנימית ,טמא ,שהוא כלי ,כיון
שראוי ללובשו ברגל השניה]
דְּ ַתנְ יָ אַ ,סנְ דָּ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְסקוּ ׁ ְש ֵּתי ׇא ְזנָ יו [כעין ידיות המחוברות לסנדל ,לאחוז בהן כשנועלו],
אוֹ ׁ ְש ֵּתי ְת ֵר ִס ּיוֹ ָתיו [מקום קביעות הרצועות],
אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ַּטל ׇּכל ַה ַּכף ׁ ֶש ּלוֹ [סוליית הנעל]
ָטהוֹ ר [כיון שבדרך כלל לא מתקנים נעל שנקרעה במקומות אלו ,הרי היא יוצאת מתורת
כלי ,ואף אם לבסוף תיקנה ,הרי היא כבר בטלה מהיות כלי ,והרי היא נעל חדשה],
ואם נפסקה רק ַא ַחת ֵמ ׇא ְזנָ יו ,אוֹ ַא ַחת ִמ ְּת ֵר ִס ּיוֹ ָתיו ,אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ַּטל רֹב ַה ַּכף ׁ ֶש ּלוֹ ָ ,ט ֵמא [לא פרחה
טומאה מסנדל זה ,שעדיין כלי הוא ,ומתקנים אותו ,ואפילו אם נפסקה רצועתו החיצונה
של הסנדל ,עדיין כלי הוא ,שהרי יכול להפוך את הנעל מימין לשמאל ,ונמצאת הרצועה
חיצונה נעשית פנימית].

[דעת רבי יהודה שסנדל שנפסקה רצועתו החיצונית טהור ,שאינו כלי ,ואין אומרים שיכול
ללובשו ברגל השניה]
ימיתָ ,ט ֵמא ,שנעל כזו עדיין מתקנים אותה ,ואין בזה גנאי שהרי
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמר :נִ ְפ ְס ָקה ּ ְפנִ ִ
לא ניכר התיקון ,שהתיקון פנימי בין-הרגליים .אבל אם נפסקה הרצועה ַה ִחיצוֹ נָ ה ,הסנדל
ָטהוֹ ר ,שאין מתקנים נעל שנקרעה בצידה החצון ,שהרי זה ניכר ,ואין אומרים שהנעל
טמאה ,כיון שאפשר להפוך את הנעל וכך יהיה הצד החיצוני מבפנים.

[חלק ב' :רבי יוחנן :מחלוקת זו גם לענין שבת ולא לעניין חליצה]:
ימא ַר ָּבה ַּבר ַּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְּ :כ ַמ ֲחל ֶֹקת ְל ִענְ יַ ן ֻט ְמ ָאה ,אם סנדל שנפסקה
ית ָ
עולאְ ,ו ִא ֵּ
ְו ָא ַמר ָּ
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רצועתו החיצונה טהורָּ ,כ ְך ַמ ֲחל ֶֹקת ְל ִענְ יַ ין ׁ ַש ָּבת ,אם נעל כזו נחשבת נעל ,או שהיא מוקצה,
יצה ,שלעניין חליצה לא נחלקו (וביאורו להלן).
ֲא ָבל לֹא ְל ִענְ יַ ן ֲח ִל ָ

[חלק ג' :בירור ,על מי אמר רבי יוחנן שנחלק גם לענין שבת ולא לענין חליצה]
יבא ְּד ַמאן [לשיטת מי מהתנאים אמר
ְו ָה ֵוינַ ן ַּב ּה [והקשינו בביאור דברי] ַ[ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן]ַ ,א ִּל ָּ
רבי יוחנן ,שהוא חולק לעניין שבת ,ולא לעניין טומאה].

[חלק ד' :הצעת ביאור ,רבי יוחנן אמר זאת לדעת רבנן ,שאף שלטומאה ושבת הוא כלי  -לחליצה
אינו כלי]
יבא דְּ ַר ָּבנַ ן [שלגבי טומאה הם סוברים שהוא כלי ,וכך אמר רבי יוחנן לשיטתם]:
ימא ַא ִּל ָּ
יל ָ
ִא ֵ
יצה ְּד ָלאו ָמנָ א הוּ א ,ואינו כשר
ומ ָאה ָמנָ א ָה ֵויְ ,ל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָּבת נָ ֵמי ָמנָ א ָה ֵויֲ ,א ָבל לֹא ַל ֲח ִל ָ
ִמדִּ ְל ִענְ יַ ן ֻט ְ
לחליצה.

[חלק ה' :דחיית הביאור ,הרי מפורש לגבי חליצה ,שאם הלביש נעל של שמאל בימין החליצה
כשרה ,ואם כן מדוע לחליצה אינו כלי]
הגמרא דוחה ביאור זה :כיצד אפשר לומר שלחליצה אינו כליְ ,ו ָה ְתנַ ןָ ,ח ְל ָצה ׁ ֶשל ְׂשמֹאל
יצ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה ,שהחליצה ברגל ימין ואם נעל בו סנדל שמאל וחלצה כשר ,ואי
ַּב ָ ּי ִמיןֲ ,ח ִל ָ

נפסקה חיצונה דסנדל של שמאל למה לא יהיה כשר לחלוץ ,הואיל ובעלמא סנדל הוא,
משום שראוי להופכו ,כאן גם ראוי להופכו.

[חלק ו' :ביאור :רבי יוחנן אמר זאת בשיטת רבי יהודה ,שלענין טומאה ושבת אינו כלי ,ולגבי
חליצה הוא כלי]
טומ ָאה
ְ
יבא [לפי שיטתו] דְּ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ,וכך אמרִ :מ ִּד ְל ִענְ יַ ין
ְו ֶא ָּלא רבי יוחנן אמר זאתַ ,א ִּל ָּ
ָלאו ָמנָ א הוּ א [שהרי רבי יהודה אמר שהוא טהור ,כיון שאינו כלי]ְ ,ל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָּבת נָ ֵמי ָלאו
יצה דְּ ָמנָ א הוּ א ,שהרי כמבואר אם הלביש סנדל של שמאל בימין,
ָמנָ א הוּ אֲ ,א ָבל לֹא ַל ֲח ִל ָ

החליצה כשרה ,וכיון שיכול להלביש את הסנדל בדרך זו ,לא יהיה ניכר התיקון שברצועה
החיצונית של הסנדל ,שכשילבישו ברגל ימין התיקון יהיה בפנים (בין רגל לרגל) ,והרי
זו נעל ראויה וחליצתה כשרה.

[חלק ז' :שאלה :הרי לא שנינו אלא שסנדל שלימה שהפכה מרגל לרגל כשירה ,ולא על סנדל
קרועה]
יכא
יצ ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרהֵ ,ה ָ
ימר ְּד ָא ְמ ִרינַ ן ָח ְל ָצה ׁ ֶשל ְׂשמֹאל ַּב ָ ּי ִמין ֲח ִל ָ
הגמרא מקשה על ביאור זהֵ :א ַ
דִּ ְל ִמ ְּל ֵת ּה ָמנָ א הוּ א [רק בנעל שלענינה היא נעל ,כלומר נעל של שמאל שלימה ,שלבשה

בימין ,הרי זה חליצה],
יה ָלאו ָמנָ א הוּ א [שהרי מדבר בנעל שאינה שלימה ,ואינה כלי] ְּד ָהא ָא ַמר
אבל ָה ָכא ְל ִמ ְּל ֵת ּ
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה :נִ ְפ ְס ָקה ַה ִחיצוֹ נָ ה ָטהוֹ רַ ,א ְל ָמא ָלאו ָמנָ א הוּ א [הרי מכך שסנדל כזו טהורה ,מוכח

שאינה כלי ,ובזה לא אמר רבי יהודה שאם לבשה ברגל השניה ,חליצתה כשירה].
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[חלק ח' :רבי יוחנן אמר בשיטת רבי יהודה שגם לעניין חליצה הנעל אינה כלי]
יבא ְּד ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ,שסובר שנעל כזו
מבארת הגמראְ :לעוֹ ָלם רבי יוחנן אמר את דבריו ַא ִּל ָּ
יצה [שגם לחליצה אינה כלי],
ימאְ ,ו ֵכן ַל ֲח ִל ָ
אינה כלי ,ובביאור דבריו ֵא ָ
יצ ָת ּה
ְו ָהא ָק ַמ ׁ ְש ַמע ַלן [ודבר זה השמיע לנו] ,דְּ ִכי ָא ְמ ִרינַ ן ָח ְל ָצה ׁ ֶשל ְׂשמֹאל ְּב ׁ ֶשל יָ ִמיןֲ ,ח ִל ָ
יה ָלאו ָמנָ א הוּ א.
ְּכ ׁ ֵש ָרהֵ ,ה ָ
יה ָמנָ א הוּ אֲ ,א ָבל ָה ָכא ְל ִמ ְּל ֵת ּ
יכא [עמוד ב] דִּ ְל ִמ ְּל ֵת ּ

···

שאלה :והרי ממאמר אחר של רבי יוחנן מבואר שהוא סובר שהלכה כהמשנה שאומרת שסנדל
שנקרעה רצועתו הפנימית הרי הוא כלי ,שאפשר ללובשו ברגל השניה [ולא כדעת רבי יהודה]
שואלת הגמרא :וּ ִמי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָה ִכי [שהלכה כרבי יהודה ,שסנדל שנקרעה אחת
מרצועותיו אינו כלי]ְ ,ו ָה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֲ :ה ָל ָכה ִּכ ְס ַתם ִמ ׁ ְשנָ ה,
וּ ְתנַ ןַ ,סנְ דָּ ל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְס ָקה ַא ַחת ֵמ ׇא ְזנָ יוְ ,ו ִת ְ ּקנָ ּהָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרס [אם היה סנדל של זב ,ונטמא בטומאת
מדרס ,לא נטהר מטומאתו כשנפסקה אוזן הסנדל ,ועודנו אב הטומאה].
נִ ְפ ְס ָקה ׁ ְשנִ ָ ּיהְ ,ו ִת ְ ּ
יקנָ ּהָ ,טהוֹ ר ִמ ְּל ַט ֵּמא ִמ ְד ָרס  -מטומאת מדרס קמייתא ,שכיון שנקרעו שתי
אזניו ,אף שתיקנם ,הרי 'פנים חדשות באו לכאן' ,וכל תורת מנעל שהיתה עליה בשעת
קבלת טומאה ראשונה הלכה לה,

ֲא ָבל ָט ֵמא ַמ ַ ּגע ִמ ְד ָרס ,והוי ראשון לטומאה ,שעדיין כלי הוא ,שהוא ראוי לשימוש ,שהרי
אפשר לנועלו מכאן ולהבא ,וכיון שהנעל היתה בתחילה טמאה בטומאת מדרס שהוא אב
הטומאה ,הרי הנעל 'נגעה בעצמה' ,ולכן אף שבטל ממנה טומאת 'אב הטומאה' ,שבתורת
'נעל' הראויה למדרס היא 'פנים חדשות' – מכל מקום בתורת 'כלי' ,לא בטל ממנה הטומאה,
והרי היא ראשון לטומאה.
[ביאור הראיהַ ]:מאי ָלאו [וכי אין פירוש המשנה ,במה שאמרה 'סנדל שנפסקה אחת
ימיתְ ,ו ָלא ׁ ְשנָ א ִחיצוֹ נָ ה [ומשום שאם נקרעה הרצועה הפנימית
מאזניו ,טמא מדרס']ָ ,לא ׁ ְשנָ א ּ ְפנִ ִ
אפשר לתקנה ,ואין גנאי בנעל שיש בה תיקון בצד החיצוני שלה ,וכן אם נקרעה הרצועה
החיצונית אפשר לתקנה ולהלביש את הנעל ברגל השניה ,וכך הצד החיצוני נהפך לפנימי,
וממילא אין בזה גנאי].
ומכך שרבי יוחנן אמר הלכה כסתם משנה ,הרי שפסק שנעל שנפסקה רצועתו החיצונה,
הרי הוא כלי ,ונשאר בטומאתו.

הצעת דחיית השאלה :משנה זו לא דיברה על רצועה חיצונית שנקרעה ,אלא על רצועה פנימית
ימית דַּ ְו ָקא ,שאם היא נקרעה
ָלא ,אפשר לבאר שדברי המשנה נאמרו רק על רצועה ּ ְפנִ ִ
הנעל עדיין טמאה ,כיון שאפשר לתקנה ,ואין זה גנאי ללכת בנעל שרצועתה הפנימית
מתוקנתֲ ,א ָבל אם נקרעה רצועה ִחיצוֹ נָ ה ַמאיָ ,טהוֹ ר – הסנדל טהור ,שהוא בטל מתורת כלי.
והרי זה כדעת רבי יהודה שסנדל שנקרעה רצועתו החיצונה אינו כלי.
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דחיית ההצעה :מדברי המשנה מוכח שהמשנה מדברת גם על רצועה חיצונית שנקרעה ,שהרי
היא כלי
הגמרא דוחה ביאור זהִ :אי ָה ִכי [אם תאמר שסנדל שנפסקה רצועתו החיצונה אינו כלי
והרי הוא טהור ,אם כן קשהַ ]:א ְּד ָתנֵ י נִ ְפ ְס ָקה ׁ ְשנִ ָ ּיה [ומתוך הביאור שמה שכתוב נפסקה
ראשונה מדובר על הפנימית ,אם כן 'נפסקה שניה' ,הכונה לרצועה החיצונה]ְ ,ו ִת ְ ּקנָ ּה ,אע"פ
שתיקנהָ ,טהוֹ ר ִמן ַה ִּמ ְד ָרס[ ,שכיון שנפסקו שתיהן בטיל ליה]ֲ ,א ָבל ָט ֵמא ַמ ַ ּגע ִמ ְד ָרס.
נִ ְפלוֹ ג ְּב ִד ַיד ּה [היה למשנה לומר שיש חילוק דין גם בסנדל שנפסקה בו רק רצועה אחת,
ימית,
ולומרַּ ]:ב ּ ֶמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִרים [שהנעל עדיין טמאה ,והרי היא בכלל כלי] ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְס ָקה ּ ְפנִ ִ
ֲא ָבל אם נפסקה רצועה ִחיצוֹ נָ הָ ,טהוֹ ר ,שהוא בטל מתורת כלי.

תירוץ :משנה זו מדברת רק על רצועות חיצוניות שנקרעו ,שהם טהורות ,וכדעת רבי יהודה
שאינם כלי ,ולא אומרים שכיון שאפשר ללבוש את הנעל ברגל השניה ,הרי היא כלי
ָא ַמר ַרב יִ ְצ ָחק ֶּבן יוֹ ֵסףְּ :ת ֵהא ִמ ׁ ְשנָ ֵתנוּ [משנה זו שמדברת על סנדל שנפסקו רצועותיו],
ְּב ַסנְ ָּדל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ַא ְר ַּבע ׇא ְזנַ יִ םְ ,ו ַא ְר ַּבע ְּת ֵר ִס ּיוֹ ַתיִ ם [שיש לו שתי אזנים חיצוניות ושתי אזנים
פנימיות ,וכן שתי תרסיות פנימיות ושתים חיצוניות] ,ומה שהמשנה אומרת נפסקה שניה,
הכונה שנפסקה הרצועה החיצונית השניה ,ואזי הנעל טהורה ,שגנאי הוא לתקן נעל
כזו ,ולא אומרים שכיון שאפשר להופכה ולהלבישה ברגל השניה ,הרי עדיין בכלל כלי,
וטמאה .והרי זה כדעת רבי יהודה ,וביאור זה אנו אומרים כדי ׁ ֶש ּלֹא ִל ׁ ְש ּבֹר דְּ ָב ָריו ׁ ֶשל ַר ִּבי
יוֹ ָחנָ ן [שאמר הלכה כרבי יהודה] ,ולכן אנו מוכרחים לבאר סתם משנה זו גם כן כדעת
רבי יהודה ,שנפסקה החיצונה טהור.

···

דעה אחרת בשיטתו של רבי יוחנן ,שאין הלכה כרבי יהודה
ִּכי ֲא ָתא ָר ִבין ָא ַמר ַרב ָחנָ ן ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַרבֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדהְ .ו ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרֵ :אין ֲה ָל ָכה
ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה.
שואלת הגמרא :וּ ִמי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָה ִכי ,שאין הלכה כרבי יהודהְ ,ו ָהא ִמדִּ ְמ ָת ֵרץ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
יבא דְּ ַר ִּבי יְ הוּ ָדהְ ׁ ,ש ַמע ִמ ַ ּנ ּה ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ְס ִב ָירא ֵל ּה,
ַא ִּל ָּ

יבא ְּד ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן[ ,רבה בר בר חנה אמר שדעת רבי יוחנן
עונה הגמראָ :אמוֹ ָר ֵאי נִ ינְ הוּ ְו ַא ִּל ָּ
כרבי יהודה .ורבין אמר בדעת רבי יוחנן שאין הלכה כרבי יהודה].

···

ְּתנַ ן ָה ָתם [לגבי כלי עץ שניקבו ]:ׇּכל ְּכ ֵלי ַּב ֲע ֵלי ָב ִּתים ׁ ִשעוּ ָרן ְּכ ִר ּמוֹ נִ ים [לטהר מטומאתן ,אבל
פחות מכאן חייס עליה ולא מבטיל ליה].

ספק :ניקב כמוציא זית וסתמו וניקב כמוציא זית וסתמו ,והשלים למוציא רימון
ָּב ֵעי ַר ִּבי ִח ְז ִק ָ ּיה ,נִ ַ ּקב ְּכמוֹ ִציא ַזיִ ת וּ ְס ָתמוֹ ְו ָח ַזר ְונִ ַ ּקב ְּכמוֹ ִציא ַזיִ ת אצל נקב הראשון וּ ְס ָתמוֹ ַעד
ׁ ֶש ִה ׁ ְש ִלימוֹ ְלמוֹ ִציא ִר ּמוֹ ן [שנמצא נקב סתום כמוציא רימון]ַ ,מהוּ ?
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ית ָלנוּ ַסנְ ָּדל ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ְס ָקה ַא ַחת ֵמ ׇא ְזנָ יו ְו ִת ְ ּקנָ ּהָ ,ט ֵמא ִמ ְד ָרס .נִ ְפ ְס ָקה ׁ ְשנִ ָ ּיה
ֲא ַמר ֵל ּה ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןַ :ר ִּבי ׁ ָשנִ ָ
ְו ִת ְ ּקנָ ּהָ ,טהוֹ ר ִמן ַה ּ ִמ ְד ָרסֲ ,א ָבל ָט ֵמא ַמ ַ ּגע ִמ ְד ָרס,

אשוֹ נָ ה ,ולא בטל
ית ְ ּקנָ ה ִר ׁ
[הא] ִמ ַּ
ימא ׁ ְשנִ ָ ּיהְ ׁ .שנִ ָ ּיה נָ ֵמיָ ,
אשוֹ נָ ה ,דְּ ָהא ָקיְ ָ
ְו ָא ְמ ִרינַ ן ָל ְךַ ,מאי ׁ ְשנָ א ִר ׁ
מתורת מנעל.
ַו ֲא ַמ ְר ְּת ַלן ֲע ֵל ּהָ ּ ,פנִ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת ָּבאוּ ְל ָכאן [משירדה לו טומאת מדרס נתחדשו פנים הללו,
ואין זו הראשון שכבר נתקלקל בו כדי ביטולו]ָ ,ה ָכא נָ ֵמי ּ ָפנִ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת ָּבאוּ ְל ָכאן.
ָק ֵרי ֲע ֵל ּהֵ ,לית דֵּ ין ַּבר ִאינָ ׁש אלא מלאך.
ִא ָּכא ְד ָא ְמ ִריְּ ,כגוֹ ן ֵּדין ַּבר ִאינָ ׁש[ ,כגון זה הוא בן אדם ,מובחר שבאנשים].
אשוֹ נִ ים ְּבנֵ י ַמ ְל ָא ִכיםָ ,אנוּ ְּבנֵ י ֲאנָ ׁ ִשים.
ימוּ נָ אִ :אם ִר ׁ
ָא ַמר ַר ִּבי ֵז ָירא ָא ַמר ָר ָבא ַּבר ִז ּ

אשוֹ נִ ים ְּבנֵ י ֲאנָ ׁ ִשיםָ ,אנוּ ַּכ ֲחמוֹ ִריםְ ,ולֹא ַּכ ֲחמוֹ רוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ֶּבן דּ וֹ ָסא [שהיה בו מעשה
ְו ִאם ִר ׁ
פלא המובא בגמרא ,שלא אכל שלא מעושר]ְ ,ו ׁ ֶשל ַר ִּבי ּ ִפנְ ָחס ֶּבן יָ ִאיר [שנגבוהו ולא רצה
לאכול עד שהחזירוהו לבעליו]ֶ ,א ָּלא ִּכ ׁ ְש ָאר ֲחמוֹ ִרים.

···

החידוש שמותר לקשור נודות יין ושמן
שנינו במשנהְ :ונוֹ דוֹ ת יַ יִ ן ָו ׁ ֶש ֶמן.
יטא.
שואלת הגמראְ ּ :פ ׁ ִש ָ

וני [שיש לה שתי אזנים ,שכופלים לתוכו ,ובאחת
עונה הגמראָ :לא ְצ ִר ָ
יכא ְּד ִאית ֵל ּה ַּת ְר ֵּתי ֻא ֵ ּ
מהן יכול להוציא היין],
יניְ הוּ ַּב ּטוֹ ֵלי ְמ ַב ֵּטל ַל ּה,
ַמהוּ ְד ֵת ָ
ימא ֲח ָדא ִמ ַ ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן.

···

החידוש שמותר לקשור קדירה של בשר
ְק ֵד ָרה ׁ ֶשל ָּב ָׂשר
יטא.
שואלת הגמראְ ּ :פ ׁ ִש ָ

אכא [צנורית שאפשר להוציא משם מה שבקדירה],
יכא ְּד ִאית ַל ּה ׁ ְש ָל ָ
עונה הגמראָ :לא ְצ ִר ָ
ימא ַּב ּטוֹ ֵלי ְמ ַב ֵּטל ַל ּה [לקשר שעל פיה ,ומוציא מה שבתוכו דרך הצינורית],
ַמהוּ דְּ ֵת ָ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן.

···

ימא
יכא ,דְּ ִאית ַל ּה ַּת ְר ֵּתי ִא ָּס ֵורי ַמהוּ דְּ ֵת ָ
יטאָ .לא ְצ ִר ָ
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר קוֹ ׁ ְש ָר ּה כוּ 'ְ ּ .פ ׁ ִש ָ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

[יתבאר בדף הבא].



