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והתשובות השאלות חלק / התלמוד משנת

תשס"כ אב ו"ח

...

נושא די

ס אב 3333\4 555\ 004 11שבת שבת מסכת / השל התלמוד ו"משנת

" חיבור והקצרבהכנת השל התלמוד רבהמשנת עבודה הושקעו "

הבינלאומי חוק פי על וה תורה די פי על ה למחבר, ומשוירות שמורות הזכויות כל ולכ

מולטימדיה מידע, במאגר אחסו , תרגו הקלטה, שיכפול, העתקה, , צילו הדפסה, כל תוק בכל ואסור

בכתב. אישור ללא מהחומר שהוא חלק כל של אחר, או מכני אופטי, אלקטרוני אמצעי כל או אחר, מאגר כל ו/או

" היוצרבחיבורי זכויות תשסמשנת מהדורה הבאנו"" ,1 הערה ה' פרק ב

עצמית למטרה אפי' להעתיק אסור ולכ מהתורה, גזל באיסור כרו העתקה איסור פוסקי הרבה שלפי

הגרי מר פוסק ושכ היצירה, את קונה היה לא העתקה בלא א הגר"ג דעת וכ יח, פרק ש בחיבורי מובא אלישיב ואזנר"ש הלוי ש

ïåùàø ÷øô
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.`?"uegae mipta rax` ody miizy zayd z`ivi" yexitd dn.a sc

:‰· Â˘˙

i "yx itlד)"( שתיי אחתה חטאת, קרב התורה מ המחייבות פעולות שתי יש , בפני העומדי לאות

" . מדרבנ שחיוב והוצאה הכנסה של פעולות שתי עוד ויש הוצאה, ואחת לבעהבפניהכנסה הכוונה ב""

" , מבפני .בחוהעומד בחו העומד לעני הכוונה "

' q ez itlד)"( שתיי zereayaה i "yx myaושני ועשיר, דעני דחיוב שני , פני הכנסות היינו בפני

. חו הוצאת היינו ובחו דפטור,

.a?"d`ved" xeqi` epze` micnlnd miweqt ipy yi recne md dn.a sc

:‰· Â˘˙

פשט)"(דתוס' :ה פסוקי שני שיש נו:.1.מביאי ד לקמ שבגמ' מהביא הע איש2.ויכלא יצא אל

" יוציאממקומו ""אל היא, גרועה הוצאה שמלאכת מפני פסוקי ב' שצרי : ומפרשי . בעירובי דבגמ' דמה,

מרה מוציא לרה"לי מרה"י מוציא לי מה לרה"ר, lecbי."י `yn z`ved ixdy ,`id drexb dk`ln d`vedy :azek o"anxd]

[slgd sebd iepiy dyrp `l ixdy :azek ixi`nde .aiig zeyxl zeyxn zxbexbke ,zxzen zeyx dze`a.

.b?d`ved zk`ln ly zeclez md dn:a .a sc

:‰· Â˘˙

צו:)בסוגיי ד לקמ ובגמ' ב: הוצאה.(ד תולדת שהכנסה tt`מבואר ax - o"anxd itl j` ,in d"c] 'qeza x`ean oke]

[l`ix` zgpn oiire ,'g 'ld a"it m"anxd zhiy oke ,`tt axk `l i`w :ev sca `ibeqde ,`ed a` dqpkdy xaeq oiibeqd zpwqna.

וד"(דתוס' פשט שבועות)"ה ברהה אמות ד' טלטול זורק, מושיט, נוספות: תולדות מרה"מביאי מעביר וכ י"ר,

רה"לרה דר ר."י

.c?"rax` ody miizy zereay" yexitd dn.a sc
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" להבא, שה ודוקא ויורד, עולה קרב עליה להתחייב להיטיב או להרע ביטוי שבועות ארבעשתי "שה

ואכל. אכלתי לא אכל, ולא אכלתי לשעבר: לרבות

.d?recne ,aiig m`d ,`ivede a"dra ly ecin lhpy ipr.a sc

:‰· Â˘˙

רש ומפרש שחייב, מבואר ברה"במשנה עקירה שעשה מפני ברה"י: והניח ר."י

d"c my 'qezde ,utg zxiwrk ied eteb zxiwr oke ,rwxw iab lr dgpdk ied mc` ly eci lr dgpdy .b sc 'nba x`ean ixd :xirn `"wrxd]

`l` aiig epi` i"yx itly oiad i"ptd j` ,'b w"q bny 'iq `"bnd hwp oke .2 oic ci 'eyz onwlck ,utgd zgpdk eteb zgpdy etiqed ,zxiwr

[hp 'eyz 'b wlg ield hayae `"tya dfa oieri ,rwxwd iab lr gipdyk.

.e?recne ,aiig m`d ,x"dxa `vnpd ipr ly eci jezl gipdy a"dra.a

:‰· Â˘˙

שחייב, מבואר: eilrבמשנה miwlegde ,rwxwa gipd eli`k aygp okle ,migth 'in zegt iprd ly eciy xaecny cinrn `"wrxd]

[my l"diaae '` fny 'iq `"n oiire ,oxixb eteb xza mc` cie li`ed ,aiig dxwn lkay :mixaeq.

.f?"rax` ody mizy d`nehd zerici" yexitd dn:a sc

:‰· Â˘˙

והעל בסו וידיעה בתחילה בידיעה אלא מתחייב שאינו מקדש, נכנס או קודש ואכל שנטמא מי שתי

" . ארבעבינתיי ממנו"שה נעל או , חולי שהוא שסבור קודש ממנו ונעל טמא, שהוא הזכור לרבות ,

מקדש.

.g?"'c ody mipy mirbp ze`xn" yexitd dn:a sc

:‰· Â˘˙

" ובהרת, שאת וה התורה, מ מטמאי מראות ארבעשני ביצה.שה וכקרו ההיכל כסיד לרבות "

.h,opaxcn xeq` izne ,dqpkde d`ved zk`ln lr `ziixe`cn aiigzdl ick llkd edn
?recne.b .a sc

:‰· Â˘˙

.1dxezd onמרה חפ כשעוקר אלא חייב ברה"אינו ומניחו והנחה"י עקירה שיש דהיינו , להיפ או ר

" דכתיב פטורי שניה עשאוה כששני אבל אחד, אד ידי ."בעשותהעל

.2gipd ipyde xwr cg`yk

i "yx itlד פטורי)"(במשנה ג. ובד שניה דשמאה , מדרבנ הוא לבד בהנחה או לבד בעקירה האיסור

בשבת. שלימה מלאכה לעשות ואחד אחד כל nba'יבואו gkenck ,cal dgpd e` dxiwr wx dyerd cg` mc`a d"de]

.'c w"q fny 'iq a"n oieri :b scopaxwn herin ied dnily dk`ln eyry mipyy xnel oc ,eqx 'iq g"e` r"eyd lr eizedbda miig xewnd

xaeq .b sc onwl y"yxd .e`l yi gipn dfe xwer dfa mby xnel oc i"ptd j` ,xeqi` oi` gipn dfe xwer dfa la` ,xeqi`n `l la`

oierie ,dxiwrl itexhvi`l ifg `l ixdy `l dgpda la` ,dgpdl itexhvi`l ifg `dc ,"xeriy ivgc" `ziixe`c xeqi` yi cal dxiwray

,ux`d dgipd eli`k ied - xe`nde m"anxd zrcl ,dylyn dhnl eci dzid m`y :`ian ,my l"diad .dfa jix`dy dn l`ix` zgpna

[ux`a utgd gipd `ly onf lk dgpd daiyg `le xixb eteb xza eci ,i"dxa eteby oeikc :mixne` yie.

.iicedid sqeiicedi epi`y e`e`ivede i"dxa `vnpd oerny ci jezn utg lhpy x"dxa `vnpd
e` `ziixe`c xeqi` xar oerny m`de ,xeq` la` xeht e` aiig icedid sqei m`d ,uegl

?recne ,opaxc.b .a sc
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.1,i"dxa dgpde x"dxa dxiwr dyre li`ed ,`ziixe`cn aiig icedid sqeid"c .b sc 'qeza x`eane]

[ux`a gpenk `ed ixd ecia egipdy oeikc ,ux`a egipd `l m` s` aiig sqeiy :'e w"q my a"na wqtp oke ,zxiwr.

.2,"xzene xeht" oerny(.ג ד בגמ' תוס'(כמבואר מעשה. עשה ולא הואיל בבא)"(ד, :ה שזהו1.כותבי

שאי כיו כלל, איסור כא אי היו כל ומוציא מכניס דאפי' הנכרי, של והחפ נכרי הוא כשיוס רק

הבעה של מהתורה2.ב,"החפ איסור עובר שמעו הרי , משמעו ונוטלו לבפני ידו פושט יהודי א

להכניסו, או חפ להוציא שמכשילו מכשול, תת לא עוור לפני מדי אלא שבת, מדי באופ3.לא א

להפרישו, וחייב הואיל , מדרבנ איסור לשמעו יש , שמעו של בידו היה לא א ג ליטלו יוס שיכול

xeqi` ied erpenl ecia oi`yk wxe .dxezdn aeig ied eyixtdlc ,`wec e`l edf "opaxcn" 'qez ehwpy dny :azek ,'g w"q my v"dryd]

['a 'd zkxrn g"cyae ,dfa k"yn bny 'iq g"e` g"a r"re ,"riiqn" llka `edc ,opaxcn wx.

.4.xeer iptl jiiy `ly ixkpa xaecn m` 'it` opaxcn xeqi` xaer oerny

.`iixkpl riiql xeqi` yi m`d[xninle]?.b

:‰· Â˘˙

בבא)"(דהתוס' .ה היו כל ומוציא מכניס אפי' איסור אי הנכרי של החפ שא fpky`aeמבואר: :azek y"`xd]

xeq` miakek zcearle xnenle :wqet ,'f w"q my a"nd ,oir zi`xn meyn `ed xeq`y oeik ,xazqn oke ,ixkp ly utga s` xeqi`l oixen izi`x

xninl riiql xeq`y gken ,xzen xnenay ecinrd `le "xzeny" ixkpn ecinrdy 'qezn dxe`kle ,l`xyi x`yl enk xeqi` xac ok mb hiyedl

llgl xneny xaeqd `"wrxa r"r .my x"nbc oire ,xeqi` oi`y azky 'e w"q `pw 'iq c"xei j"ydn zxg` edf dxe`kle ,l"pk ,xzen ixkpl wxe

[zay zekldl dgizta b"nxta oiire dlek dxezd lkl xnen ied opaxc xeqi`a zay.

.ai?recne ,xzene xehty xn` l`eny mixac 'b el`.b sc

:‰· Â˘˙

.1,iav cvyk:yxtn l`eny.מעשה שעשה א ומותר exneylשפטור ezia lrepy epiidy :zxne` onwl 'nbd]

[oeekzny `la ekeza xeny iav `vnpe.

.2epkyi `ly ea wqrezne zaya ygp cv.ומותר yxtn:פטור l`enyלכתחילה ומותר שפטור

מעשה. שעשה jyi]א `ly ick axwr lr dxrw zetkl dligzkl xzen okly :zxne` .fw sc onwl 'nbd].

בתוס' הצבי)"(דומבואר מלאכהה דסבר שמעו רבי לפי רק לכתחילה שמותר כא דינו אומר ששמואל :

ס לא וליה פטור, לגופה צריכה כר"שאינה וא"ל שחייב, דסבר יהודה כרבי אלא נחש"ש, לצוד אסור כ

קיי לדיד ומיהו ישכנו, שלא כדי כשמתעסק כר"א ש."ל

בתוס' מבואר בר)"(דעוד לכוה סכנה דבמקו קמ": נחש וצד לכתחילה, מותר ש"ע ומותר"ל באפטור "

מורסא. במפיס כמו רבנ ליה שרו צערא ומשו אחר, בעני להנצל ויכול סכנה אי

.3,`qxen qitn:yxtn l`eny'תוס מעשה. שעושה א ומותר ומפיס)"(דשפטור המשנהה את מביאי

fw.]בעדויות sc onwl 'nba `ed oke],פטור ליחה להוציא מתכוו וא חייב, פה לה לעשות מתכוו שא :

אויר. ולהוציא להכניס העשוי פתח וזה הואיל שחייב, : ומפרשי

.biaiig mdn cg` dxwn dfi`a ,z`f micnl okidn ,mixeht de`yry mipy dxwn dfi`a
,`ziixe`cn,xeht e` aiig exiagl utg hiyen m`de?recne.b sc

:‰· Â˘˙

.1dgpd cg`e dxiwr dyer cg`yk" דכתיב , פטורי בעשותהשניה האר כולה"מע את העושה ,

המלאכה כל כשעשה יחיד מקצתה, את העושה dgpde]ולא dxiwr]. פטורי אותה שעשו שני חייב,

בעשותה)"(דתוס' :ה פסוקי ב' מצריכה הגמ' המצניע, שבפרק : מניח.1.מביאי וזה עוקר לשני2.לזה
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מ נלמד מניח וזה עוקר שזה שבאופ , למדי המצניע ובפרק אחת, בבת מלאכה אונפש"שעשו "

מ"מאחת" למדי בסוגיי וכא ."בעשותה",

.2hiyen'תוס( ,(ש הלויי עבודת היתה שכ מפני שזהו מפרש: ושבירושלמי חייב, שמושיט : מביאי

שמתחייב הירושלמי וכוונת והנחה, עקירה עשה כשהמושיט דוקא חייב דבמושיט התוס': ומפרשי

מידו, מקבל כשחבירו dgpd]רק dyer `l exiagy l"pke]מניחו המושיט א אבל , במשכ המלאכה היתה שכ ,

פטור. אחר היחיד ברשות

.ci:zay meyn miaiig mi`ad mipte`a m`d.1.uegl o`ivede oiwyne oilke` exiag epirhdyk
.2.rwxw iab lr egipd `le yetl my cnre x"dxl utg `ivedyk.3cg` mewna ecie `edyk

.`ivede ,eci jezl exiag el ozpe.4.dkiygyn o`ivede mei ceran oiwyne oilke` oerh did
.5.yetl cnre dkiygyn envr oerh did:b .b sc

:‰· Â˘˙

.1oiwyne oilke` exiag epirhd[oilke` d"c i"yx - mixac x`y e`]uegl o`ivedeגופו דעקירת חייב,

ממקומו. עצמו החפ כעקירת הוי החוצה ויצא שנטע לאחר הבית מ רגליו את aqשעקר 'iq `"efgd]

aygpe ,envr ipta utg lk lr dxiwr dyrnl aygp df la` ipevigd xaca dyrp dxiwr dyrndy s` mixac 'a xwerac :xne` 'a w"q

[l`ix` zgpn - 'nbd wtq did dfae ,jelid `l` dxiwr dpi` jledy mc`a wxe ,rwxwd on xwrp utg lk.

.2rwxw iab lr egipd `le yetl my cnre x"dxl utg `ivedyk'עקירת)"(דבתוס שהנחתה מבואר:

, החפ כעקירת נקראת חפ ע גופו שעקירת הקוד וכבדי וחייב, חפ כהנחת חשיב ayxd"`גופו itle]

on r"eklc xexa d`xp c"prle :azek ,gi w"q hny i'q v"dryd .dxiwr ied `l eteb zxiwr m` mb utgd zgpd aiyg eteb zgpda -

aeyg f` wxc ,e`yn owzl cnr `ly oeik ,jlil erpny daiq dfi` liaya wxe `icda yetl cnr `l m` 'it` dcinr ixwin dxezd

[jldn.

.3`ivede ,eci jezl exiag el ozpe cg` mewna ecie `edyk

'q ezd itlמאי)"(ד iה "yx mya" בסוגיי נייח"מ(דגרס לא ידו cner,פטור,)"ט avna eteb did eci jezl enyyk 'it`]

ztya `aen o"a`xd xaeq ef dhiyk ,`"ayxd iyeciga oiire ,m"xdn - aiig dxiwr dny eteb zxiwr m`y etizk lr myykn dpeye

[zn`.

' q ezd itleאחת ברשות וידו כשהוא ידו על בי כתיפו על בי הטעינו שחבירו עני שבכל פשוט

בעה של מידו שעקר בעני וכדמצינו וחייב, הוצאה הוי הנחה,"והוציא, ממקו שעקר משו שחייב, ב

zay axrn utg ecia gpen didyk mb aiig 'qezd itly oiad 'b w"q fny 'iq v"dryd .a"ixbd iwenipae m`x ipxwae `"yxdna r"re]

.rwxw iab lr egipd 'it` xeht - y"`xd zrca 'b ze` l`pzp oaxwd itle ,aiig my egipde uegl dkiygyn eci hyte ,cigid zeyxa

[xehty wqt hp 'eyz 'b wlg ield hayde ,v"drydk aiigy heyt hwp '` ze` aq 'iq `"efgd.

.4dkiygyn o`ivede mei ceran oiwyne oilke` oerh didהפשוטה לידו דומה שאינו לפי חייב,

לתוכה. חבירו ונת בחו וגופו לפני

בתוס' היה)"(דומבואר בטלהה ולא הואיל חייב, לא עמד, לא דא משחשיכה, לפוש עצר א רק שחייב :

ראשונה. עקירה

.5yetl cnre dkiygyn envr oerh did'היה)"(דתוס עקירהה משו שחייב שפשוט : כותבי

. חפ כעקירת לא גופו עקירת אומרי היינו א ג ראשונה

.eh:eteb ixg` zxxbp m`d mc` ly eci.1ובאופ ידו, לתו הניח שאחר חפ ע אחרת לרשות כשיצא

היה. שגופו רשות באותה היתה אחרת.2.שידו לרשות פשוטה שידו מלאה3.באופ ידו כשהושיט

ומדוע? להחזירה, שיוכל לעני אחרת לרשות c.פירות :b sc
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.‡ıÙÁ‰ ÌÚ ‡ˆÈ Î"Á‡Â ˙Â˘¯ Â˙Â‡· ÂÙÂ‚Â Â„È˘Î Ì„‡ Ï˘ Â„È ÍÂ˙Ï ÁÈÓ‰

.3 די קודמת תשובה עיי

.·˙Â˘¯ ‰˙Â‡· ‡Ï ÂÙÂ‚Â Â„È˘Î Ì„‡ Ï˘ Â„È ÍÂ˙Ï ÁÈÓ‰

:xne` i ia`כרה לא האד של שידו כרה"שפשוט ולא רש"ר ומפרש כרה"י, לא עני"י: של מידו נלמד ר,

כרה ולא פטור, לתוכה שהניח שהעשיר , לפני בעה"הפשוטה של מידו נלמד מתוכו"י, עני נטל דקתני ב,

רש ומפרש אביי)"(די"פטור. אמר עומדה שהוא כרשות להיות לגמרי גופו אחר נגררת שאינה לאביי שפשוט :

ayxd"`]בה, iyeciga oiire].

.‚‰¯ÈÊÁ‰Ï ¯˙ÂÓ Ì‡ ÔÈÚÏ ˙¯Á‡ ˙Â˘¯Ï ˙Â¯ÈÙ ‰‡ÏÓ Â„È ËÈ˘Â‰˘Î

'nba oey`xd weligd itl[xeq`y aezk dipy `ziixaae ,dxifgdl xzeny aezk zg` `ziixaa]א חולקות הברייתות

" להקרא אחרת כרשות ידו החשיבו מוצש"כרמליתחכמי עד ידו את להחזיר יוכל שלא וקנסוהו הואיל"" ק,

באיסור, בה `it'והתחיל ,zexit d`lnd eci xifgdl xeq` ,zilnxkk edeaiygdy df cv itly :in d"c 'qezd zpeeka azek `"yxdnd]

[mei cerane bbeya e`ived m`.ידו להחזיר ומותר לכרמלית ידו את החשיבו שלא סוברת השניה והברייתא ,

i pyd weligd itl,להחזירה ואסור ככרמלית נחשב מי' למטה ידו שא אלא חולקות לא [`it'הברייתות

[zncew dxrday `"yxdn oiir ,mei cerane bbeya d`ived m`רש ומפרש ככרמלית, נחשב לא מי' כשלמעלה אבל ה"(די".

רהלמעלה) ולא פטור מקו הוי מי' למעלה דאויר קנסוהו.": לא ולכ ר

למעלה)"(דהתוס' כא דקמה : מטה"אומרי דר תחילה כשהוציאה ג לכתחילה מותר מי' שלמעלה ל

מי'. למעלה להחזירה שמותר `laמי' ,xvg eze`l dxifgnyk wx xzeny l"qy `"ayxdn giken '` gny 'iq v"dryd]

[oiibeqa zn` ztyae hi gi ze` :b l`ix` zgpna oiire ,jka s` lwiny b"nxtdn zxg` ,xeq` zxg` xvgl dxifgdl.

iy ilyd weligd itlולכו חולקות, לא מבעוד"הברייתות פשוטה ידו היתה א אלא ככרמלית, לא ידו ע

ומפרש קנסוהו. משתחש פשוטה היתה וא קנסוהו, ולא משתחש בשבת להחזירה מותר שבת, לפני יו

)"(די"רש כא דאה עצמה, בפני רשות שתהא קנסוהו לא הוא.": בעלמא קנסא אלא אסורה, יו מבעוד א כ

לרדותה, אסור בתנור פת שבמדביק סוברי א רק שקנסוהו אומרת: yzהגמ' onwl dfa oiir][gi 'e.

ir iaxd weligd itlוא להחזירה, יוכל שלא קנסוהו במזיד הוציא שא אלא חולקות לא הברייתות

קנסוהו. לא בשוגג הוציא

בשוגג)"(דהתוס' עכה זהו קנסוהו, שלא שבשוגג : את"מפרשי ישלי א שג יו מבעוד כשהוציא פ

בשבת, עקירה היה שלא כיו חטאת, חיוב לידי יגיע לא ielzהפירות `di oicd dkiygyn `ivedyk m` la`]

[z`hg aiigzie ,dt`iy mcew ezecxl exizd m` ,xkfpe bbeya xepza zt wiacda iia` xa iaia ax ly ewitqa.

מרש )"(די"א יו מבעוד להניחוה בשבת אסור איסור, קעביד דלא יו מבעוד ידו הוציא א שא מבואר:

לבד,"ברה הנחה לעשות אסרו שרבנ כיו i`venaר, dyriz dgpdd m`e ,zay i`venl jenq mei ceran eci `ivedl oic]

`la d`ved zeyrl xeqi` yi m` oiprl mb y"iir ,bp ze` :b scae 'e ze` .b sc lr l`ix` zgpnae ,f"yna gny 'iq b"nxt oiir - zay

[dgpde dxiwr.

iy ingd weligd itl.מזיד אטו שוגג קנסו א חולקות הברייתות

iy iyd weligd itlהוא שבו לרשות להחזירה ורק מזיד, אטו שוגג קנסו ולא חולקות לא הברייתות

אסור אחרת שלחצר הכוונה שאסור להחזירה אבל מחשבתו, איתעבדא לא שהרי מותר, -נמצא mwxefl]

[i"yx.מחשבתו ואיתעבדא הואיל ,

ג אסור במזיד אבל בשוגג, זה א רק להחזיר מותר חצר לאותה זה שלתירו משמע: הגמ' מפשטות

חצר, qezd'לאותה itlye ,dkiygyn oiae mei ceran `ivedyk oia edf xeq` cifnay :bi wxta m"anxde i"yx zrca azek o"xd]

dzecxl exizdy l"iiwc i`n itly hwp `"ahixd la` ,dliwq aeig icil `eal el xyt` i`y mei ceran `ivedyk wx xeq` cifna -
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[dfa k"yn `"tya r"re ,dkiygyne cifna `ivedyk 'it` ote` lka xvg dze`l xifgdl xzen - z`hg xeqi` icl `eaiy mcew.

.fh?x"dxa lhlhle x"dxl zipwix eci `ivedle i"dxa cenrl xeq` didiy zilnxkk mc` ly eci m`d:b sc

:‰· Â˘˙

מהו)"(דתוס' זאת.ה המתירה בעירובי המשנה את gny]מביאי 'iq r"eyae i"aa ,br 'eyz onwl k"yna r"re].

.fi`ziixe`c xeqi` dfa yi m`d ,zxg` xvgl dxifgde uegl d`ivede zexit d`ln eci dzid
opaxc e`.c sc

:‰· Â˘˙

והתוס' שאסור, מדובר אופ באיזה איתפריש ולא שאסור, מבואר ומאי)"(דבגמ' כנגדה בזו שמדובר : כותבי

מרה להעביר דאורייתא איסור הוי אחת בדיוטא דא אחת, בדיוטא שלא לרה"זו רה"י דר י"י וכ ל"ר.

רה ש מפסיק שאי `zxg,ר."כגו xvgl xifgdl zilnxka xeq` f"itle ,zilnxk wiqtny mzpeeky ,yxtn 'c w"q gny 'iq `"nd]

lka zilnxkl d`ivedyk la` x"dxl d`ivedyk xifgdl xeq`y `"ca :wqet gny 'iq r"eyde .l`ix` zgpn oieri ,zxg` yxtn r"da`de

wiqn oxe`iaa `"xbde ,zxg` xvgl `l la` xvg dze`l `wece ,cifna oiae bbeya oia xzeny epiidc :a"nd x`ane ,dxifgdl xzen `peeb

[x"dxa enk zilnxka xeq`l.

.gi?recne ,dzecxl mixg` e` envr `ed xzen m`d cifna e` bbeya xepza zt wiacd.c sc

:‰· Â˘˙

תשו' עיי חטאת איסור או חטאת חיוב או סקילה מחיוב חבירו את להציל כדי לרדותה אסור לאחר

: כדלהל והדיני האופני לרדותה, עצמו לו מותר א לעני א הבאה,

.‡‚‚Â˘· ¯Â˙· ˙Ù ˜È·„‰ Ì‡

.1dt`py mcew xkfp m`שתהא עד חייבי אינ חטאות חייבי דכל חטאת, חייב אינו רדה א

שילא דרב לרדותה, לו מותר א אביי, בר ביבי ומרב מהסוגיא ראיה ואי שגגה. וסופ שגגה תחילת

בשוגג, דיברו לא אביי בר ביבי ורב דרבא בריה אחא itlורב .dliwq xeqi` icil `eal lekiyk cifna wx exaice]

xzen cifna 'it`y wqty 'e 'irq cpx 'iq r"ya oierie ,oaxw `kilc s` zecxl exizd bbeya mb 'nbd zpwqnl - `"ahixde o"anxd

[`l`e d"c 'qezd ziyew dfa uxize ,z`hg xeqi` icil `eai `ly ick ,bbeya y"k cifna exizd m`c :g"ad xiaqne ,dzecxl.

.2llk xkfp `le mcewd oicakשיזכה בשביל חטא לאד אומרי דאי לרדותה, לאחרי אסור

. חביר

.·„ÈÊÓ· ˜È·„‰˘Î

'nba oey`xd oeyld itl.מסתפק אביי בר ביבי רב בזה

e p ic ia di i evnd 'nbd zqxib itlלו שמותר פשוט אביי בר ביבי דרב אליבא דרבא בריה אחא לרב

סקילה. איסור לידי יבוא שלא כדי jkלרדותה, oiae jk oiae ,oikq xg` xfgl v"`e dcxna 'it` zecxl xzen - o"anxd itl]

m` jk aiig epi` dzt`py iptl ztd dcx m`y enk - ci v"gx devn g"pnd itl] .oikqa zecxl ievx leki m` - o"xd itle ,aiigzn `vnp

[zay zekldl dgizta b"nxta r"re ,aiig - .br sc onwl y"yxd itle ,aiig epi` lega dzt`pe zayd z`vl jenq zt wiacd.

`liy ax itlבדי דיבר ולא להצילו, כדי לרדותה לאחרי מותר א בשוגג כשהדביק הסתפק ביבי רב

במזיד. המדביק

' q ezd itlמתני)"(ד iqxbcה zi` mya.אביי בר ביבי רב הסתפק שבזה סובר דרבא בריה אחא רב ג

.hi,`hgiy mixne` izn ,"jxiag dkfiy liaya `hg" mc`l mixne` `l izn
?recne.c sc
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לרדותה, לראוב אסור במזיד או בשוגג בתנור פת מדביק חבירו את שרואה ראוב כי מבואר: בסוגייתנו

" לאד אומרי חבירדלא שיזכה בשביל ."חטא

'q eza oey`xd uex izd itlוכי)"(ד כברה ההדבקה של האיסור שמעשה משו זהו אומרי שלא כא

. חביר שיזכה כדי קלה בעבירה בידי חטא לחבר אומרי אי ולכ האפיה, יגמר וממילא נעשה,

i pyd mvexiz itle.פשע שהמדביק משו זהו אומרי שלא xaecnכא epziibeqa ixd :dywn sqkd riab xtq]

[y"iir ,bbeya.

)תוס' חביר(ש שיזכה בשביל חטא אומרי שלא סוגיות כמה :מביאי וכדלהל , הטע את ומבארי ,

.1,lah ux`d mr lk`i `ly ick swend on `ly yixtdl lw xeqi` zeyrl xagl xzen
ידו. על איסור ויעבור טבל האר ע יאכל שלא משו שזהו : ומבארי

.2zevn lr jka xaery s` ,oixeg oa eze` zeyrl eax z` oitek ,oixeg oa eivge car eivgy in
.lltzdl ick enr oipn milydl ick car xxgyl xzen oke ,"ecearz mda mlerl" dyr

o ey`xd myexitl,שאני דרבי מצוה וכ היא רבה מצוה ורביה פריה שמצות משו myexזהו itle
ipyd.פשע לא שהעבד משו `xeqiזהו wlql ick lw xeqi` xearl xzeny ,rnyn 'qeza oey`xd uexizd ly `hdixn]

,ryt `le dax devny mi`pzd 'a sexiva wx xzeny ,ey q"eq g"e` `"xbdiaa oierie ,xaca miryet md 'it` dax devn llba e` miaxn

xeqi`n livdl xizdle jenql yi opaxc xeqi`ay :hwp ,en w"q v"dryae ,ep w"q ey 'q a"nd mpn` ,`k w"q cpx 'iq `"bna rnyn oke

[ryt dldyk 'it` ,lecb.

.3oke ,egqt `iaiy ick ezxtk mixetik xqegnl aixwdl dnlydc dyr lr xearl xzen mipdk
,exiag zlai epiya jezgl odkl xzen.שנטמא במה פשע לא שהטמא משו דזהו : ומבארי

.4mlerl" dyr lr xearle dxxgyl dax z` oitek ,xwtd da ebdpy oixeg za divge dgty divg
,"ecearz mda. דרבי כמצוה נמי שהוי : xzeny.ומבארי :miazek d"ceq :gn sc oihiba 'qezd]

.kzaya xepza zt wiaci `ly edexzdy inm` ef xkk lke` `ly dreaya e` mipad lr m` gwela e`
,i`pzd z` lk`i `ly edexzde xkkd z` lk`e ef lke`

?recne ,wtq z`xzd ied m`d.c sc

:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' קוד :ה ולכ התראה, הוי מעשה מחוסר לא וא ספק התראת הוי מעשה מחוסר א מבואר:

.1xepzd z` wiaci `ly edexzd,התראה ודאי הוי להתראה דיבור כדי תו הפת את הדביק א

מחוסר ולא ירדנה, לא א יאפה זה וודאי הואיל ספק, התראת שהוי אמרינ ולא מסוגייתנו, כדמוכח

מעשה.

.2mipad lr m`d gwel.מעשה שמחוסר כיו ספק, התראת הוי

.3i`pzd ly z` lk`e xfge dixeqi`l dilk`e ,ef lke` m` df xkk lke` `ly dreayaהוי

התנאי. של אכילה מעשה שמחוסר כיו ספק, התראת

.`kly eci lr gpenyk mb ied dgpedy ink dhelw c"nl m`de 'c mewn lrn dgpde dxiwr jixvy epl oipn
?mc`.c sc

:‰· Â˘˙

'q eza z"x itlוהא)"(ד .ה במשכ מסתמא היה וכ מד', בפחות החפ להניח רגילות שאי מסברא, זהו

i "x mya 'qezd itle" מדכתיב ממקומוזהו איש יצא ""אל דמשמע מקוממקומו, ואי , החפ על ג "
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מד'. פחות

.·Ì„‡ Ï˘ Â„È· ËÂÏ˜‰ ıÙÁ

אבל)"(דתוס' רה שאפי' : ."כותבי אד של ידו על הנמצא בחפ שהונחה כמי קלוטה אמרינ שלא מודה ע

.ak?recne ,aiig rvn`a miaxd zeyxe cigid zeyxl cigid zeyxn wxefd m`d.c sc

:‰· Â˘˙

`aiwr iax itl,חייבminkg itle.פטור

לכו מי' למעלה אבל פליגי, י' בתו רק שהונחה כמי קלוטה בדי מחלוקת א הסתפק בתחילה ע"רבה

רש ומפרש לר"פטור, מי', למעלה מחלוקת או ליכא, קלוטה ואפי' פטור מקו הוי מי' ולמעלה הואיל ע"י:

לכו מי' בפחות אבל , ילפינ דלא פוטרי ורבנ ממושיט, דילפינ חייב."חייב ע

בתוס' ראשו ולפירוש הגמ' פשטות )"(דלפי אמרינ שלכוה ""הטע מדי זהו חייב שהונחהע כמי קלוטה

a']."דמי oic zncew 'eyz oiir - mc` ly ecia helwd utg oick].

התוס' )ולפי ר(ש לכו"בש שהונחה,"י כמו שקלוטה משו זהו דלרבנ אחד, מטע לא אבל חייב, ע

שס"ולר מפני ורק ממושיט, זורק שילפינ משו זהו ס"ע דא דמי, שהונחה כמי לאו שהונחה"ל כמי ל

דמי. שלא כיו ממושיט, זורק ללמוד יכול לא דמי

מוכיחה: ולמטה1.הגמ' שהונחה כמי בקלוטה , הראשו כהאופ שפליגי לו ופשוט מהספק, בו חזר שרבה

כר משנתינו שהעמיד מזה ד'."מי', מקו על הנחה צרי שלא כר2.ע מעמידי לא האמוראי ע,"שאר

מר הוכחה שאי ד',"ומפני ממקו עקירה צרי שלא dk]ע 'eyz onwl r"re].

.bk?zay oicn miaiig m`d 'in dhnl e` 'in dlrnl ,hiyend e` wxefd:c sc

:‰· Â˘˙

.1hiyenופירש"לכו חייב, מי',"ע מלמעלה ואפי' il']י: zgzn 'it` aiig hiyeny miccvn ,la` d"c 'qezd]דילי ,

רה וה לזו מזו הקרשי את שמושיטי , שבמשכ רה"מעגלת וביניה dzeyra,ר,"י d"c .b sc lirl 'qezd]

lr dgpde dxiwr dyr hiyendyk `wecy :miyxtne ,mipy ici lr dyrpyk `wec aiig zg` `heica odizy - inlyexid itly :miazek

[rwxw iab lr gipdyk `le exiag ly eci.

.2'in dlrnl wxefעיי קודמת, שבתשו' רבה, של בספיקו לכו"תלוי הראשו דלצד ולצד"ש, פטור, ע

לר פטור."השני, ולרבנ חייב, ע

.3'in dhnl wxefמרה לרה"א רה"י דר ר"י מחלוקת הוי קודמת."ר בתשו' כמבואר , ורבנ ע

.ckf iab lr gpe wxf`edy lk fi,agx fif e`
?recne ,aiig m`d:c sc

:‰· Â˘˙

.‡‡Â‰˘ ÏÎ ÊÈÊ‰˘Î

ברה העומד באיל שמחלוקת מסביר אביי , פוטרי וחכמי מחייב לרה"רבי נוטה ונופו וזרק"י [zligznר

[.g sc onwl i"yx - 'c seql 'cולרבנ ד', מקו על הנחה וחשיב עיקרו בתר נופו שדי כי מחייב רבי בנופו, ונח

" אמרינ עיקרולא בתר נופו ועשדי ד', מקו על הנחה חשיב ולא כח."" תשו' לקמ ע

.··Á¯ ÊÈÊ‰˘Î

מהרש ... ומהרש"תוס' א"ל,

.dk?recne ,aiig m`d ,rvn`a x"dxyk jtidl e` rvn`a i"dxe x"dxl x"dxn wxf.d :c sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÚˆÓ‡· È"‰¯˘Î

o pax itl.הנחה כא ואי דמיא, דמליא כמא ביתא אמרינ שלא משו פטור,

iax itleדס הנחה."חייב, כא ויש דמיא, דמליא כמא ביתא שאמרינ ל

תוס' הכנסה. משו ואחת הוצאה משו אחת חטאות שתי שחייב אומר: שמואל בש יהודה ה"(דרב

שסזרק) , שתיי שמחייב מרבי הוכיח חסדא שרב : אב,"מביאי מקו אתולדה שמחייב אליעזר כרבי ל

אחד. חטאת רק חייב לרבנ אבל

" דאמרינ מקורה, היחיד כשהרשות רק מחייב שרבי : אומרי ושמואל דמיארב דמליא כמא ,"ביתא

תוס' פטור. לרבי ג מקורה בשאינו אבל כמונח, הוי לא)"(דולכ היתהה בדי בגיטי שהגמ' : כותבי

ס שרבי משו שזהו : ומפרשי ניסוח... ...חסר ומגורשת, לה וזרקו הגג ראש על כמו"עומדת קלוטה ל

צ דמי, ברה"שהונחה אפי' מחייב שרבי וסוברי שחולקי מקורה."ל שלא י

.·ÚˆÓ‡· ¯"‰¯˘Î

inc `ilnc o`nk e`l `zia c"nl e` dgp edy ink e`l dhelw c"n itl.פטור

הרה שא אומר: רב, אמר הונא רב בש אבא רבי בש יהודה בר שמואל לכו"רב מקורה, פטור,"ר ע

מדבר. לרגלי דומה שאינו לפי דמי, דמליא כמא ביתא הסובר רבי לפי אפי' aend`דהיינו dcedi iax itle]

[mzeqe cxei dxwz it l"qc ,dxewn x"dx jeza oilhlhn - xzi d"c .e sc onwl 'qeza.

inc dgpedy ink dhelw c"n itleברה שהונחה כמי זה שהרי ר."חייב,

.ek?recne ,'c lr 'c jixv `le mewn dil `ieyn mc` ly ezaygn m`d:c sc

:‰· Â˘˙

.1- mieqn mewna `wec gipdl ezaygnyk' q ezdאלא)"(ד m:ה i`ianורבה יוס רב דעת (במסכתאת

( שמחשבתועירובי משו חייב, כבש בפי או כלב בפי זרק חטאת, חייב ורק השתי שא : הסוברי

בעני ולרוק להשתי יכול שלא אחר, בעני ליה ניחא שלא מפני רק שזהו : ומבארי , מקו ליה משויא

, בכבש הע ישר או הכלב שיאכל כשרצונו וכ ad`]אחר, oica oiir - epziibeqn dpey okle].

ד' כמקו להחשב אד של ידו על ,2להניח

sqei ax zrca 'qezd itl(:ד ד דס(בסוגייתנו : ומפרשי , מקו ליה משויא אד של מחשבתו ל"אי

בכלי. או בידו מקבלו א חושש ואינו , המקו את מחשיב שאינו מפני רק שזהו

`ax zrca 'qezd itle(.ה ד שאר(בסוגייתנו במחשבתו כשמשויא לעני רק נכונה יוס רב סברת

בעני ליה כשניחא ג ד' כמקו חשובה יד אבל אחר, בעני ליה ניחא כשלא רק מקו דהוי , דברי

אחר.

.fkjixv m`d.`.'c mewnn dxiwr.a.'c mewn lr dgpd.bm`d .'c mewnl zaygp eci m`d
,aiig mi`ad mipte`a wxefd.1.ewxf xg`y utg laiwe enewna cnra.2enewnn xwra

.laiwe.3.laiwe enewnn `ed xwrp wxefdyk.4?recne ,lwqxh lr wxfyk.d±.c sc

:‰· Â˘˙

.‡'„ ÌÂ˜Ó ÏÚ ‰¯È˜Ú

התנאי שאר mixg`e]לפי r"xn ueg]לר א בהדיא איתפריש ולא ד', ממקו עקירה קלוטה"צרי הסובר ע

ד'. ממקו עקירה צרי אחרי לפי וא שהונחה, כמי
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.·'„ ÌÂ˜Ó ÏÚ ‰Á‰

dax itlר במחלוקת תלוי כנ"הדי ורבנ כב."ע תשו' ל

`xif iax itle. ורבנ אחרי במחלוקת תלוי הדי

דתוס' ד: )"(ד באיל ברהה רק לא הוא ד' מקו שצרי הדי סוגייתנו שלפי : בהנחה"כותבי ג אלא ר

חסדא"ברה מרב ואחרת ח.)י. ד'.(ד מקו על הנחה צרי שלא dcenהסובר m` `cqg axa yixtzi` `l]

[d`ad 'eyza oiir ,`cqg ax zrca cer .`"ayxae o"anxa n"na oiire ,'c mewnn dxiwr jixvy.

mi`xen`d x`y itleד'"לכו מקו על הנחה צרי x"dxa]ע t"kr].

.‚'„ ÌÂ˜ÓÎ ·˘Á Ì‡ Ì„‡ Ï˘ Â„È

o pg e i iaxe `ax itl(.ה זרק"לכו(ד כשראוב וא עקירה, לעני וה הנחה לעני ה ד', כמקו חשוב ע

חבירו. של ידו את שהחשיב בלא שמעו של ידו לתו

mi`xen`d x`y itle(.ד.–ה)'מג למעלה זה שא סוברי ויש ד', כמקו שנחשב שסוברי תנאי יש

ד'. למקו נחשב לא

.„Ú˜¯˜‰Ó ÌÈÁÙË '„Ó ˙ÂÁÙ „È‰ Ì‡

ע"לכו כהנחה הוי לבוד."ע משו קרקע, ג

.‰Ï·È˜Â ÂÓÂ˜Ó· „ÓÚ

והנחה. עקירה עשה הזורק שהרי חייב, שהזורק : אומרי שאmzxaq:אחרי מפני מקו"או על הנחה צ

ד'. כמקו חשיבה אד של שידו מפני או ד'

.ÂÏ·È˜Â ÂÓÂ˜ÓÓ ¯˜Úמכוחו."לכו הנחה נעשה ולא הואיל פטור, הזורק `zeע l`ix` zgpne ixi`n oieri]

[hi.

.ÊÂÏ·È˜Â ÂÓÂ˜ÓÓ ‡Â‰ ¯˜ÚÂ ıÙÁ ˜¯Ê

בספק. בזה נשאר יוחנ `zxg]רבי zeyxa elaiw m` oiibeqa yixtzi` `l].

i "yx itlליפול צרי שהיה במקו קיבלו שא ומשמע הילוכו, מקו עד ליל החפ הניח כשלא הספק

חייב. eakiryk]ודאי mb aiigy heyt y"`x 'qezl].

' q ezd itleכשני)"(ד g"xdה myaולפי לשמאלו, מימינו שנת אחד כאד הוי א ג"הספק הספק ז

ליפול. צרי שהיה במקו כשקיבלו

.Á‰˜ È·‚ ÏÚ ÁÂÓ‰ Ï˜Ò¯Ë ÏÚ ¯"‰¯· ˜¯ÂÊ‰

dcedi xa iqe i iax itlמרה לזורק שנחשב כיו חייב, טפחי י' מעל הטרסקל לרה"א וא"ר י,

ברה אמות ד' שהעביר כיו חייב, טפחי לי' מתחת ר."הטרסקל

minkg itle.פטור מקו שהוי כיו פטור, מי' למעלה אבל , טפחי מי' פחות הטרסקל א רק חייב

.ËÌ„‡ Ï˘ Â„È· Ï˜Ò¯Ë‰˘Î.כט תשו' לקמ עיי

'„ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈÏ˘‰Ï ÔÈ˜˜ÂÁ ÔÈ¯Ó‡ Ì‡ Ï˙ÂÎ·˘ ¯ÂÁ ÔÈ„תוד ז: ד לקמ ובמש"עיי והלכה, כ"ה

ד'. ג' נושאי נ' תשו' לקמ

¯"‰¯· ‰ÙÂ˜Ê ‰È·Ï ÏÚ ÁËÂ ‰ÏÈ·„ ˜¯Ê.מד תשו' לקמ עיי

.gk:mi`ad mipte`a oicd dne ,exwir xza etep icy mixne` m`d
.`.'c exwira yie x"dxl etepe i"dxa cnerd oli`a
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.a.'c exwira yie i"dxa elekyk
.b.'c exwira oi`e i"dxa elekyk
.c.x"dxa elekyk:c sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÂÁÙ ‡Â‰˘ ÂÙÂ ÏÚ ÁÂ ˜¯ÊÂ ,'„ Â¯˜ÈÚ· ˘ÈÂ ¯"‰¯Ï ‰ËÂ ÂÙÂÂ È"‰¯· „ÓÂÚ‰ ÔÏÈ‡·
'„Ó

iax itlדס עיקרו."חייב, בתר נופו שדי ל

ברה"רש מונח דחשיב מפרש: חייב."י לש אמות ד' והזורק , הנו את מחשיב דהעיקר ד', מקו על ר

)"(דתוס' באיל רשה שפירוש : ברה"כותבי כמונח שהוי שפירש דבמה"י מוב לא ד', מקו גבי על ר

עיי שמינה, בדבילה שמדובר נאמר א אלא axyש."מדובר, :azek oey`xd eyexita etepe d"c .g sc onwl i"yx]

mewn v"`y `cqg axl micen opax 'it` i"dxay :azek ipyd eyexitae ,opaxk `le iaxk `l xaeq ,i"dxa 'c mewn jixvn epi`y `cqg

[q"yd iyxtn x`yae ,`"yxdna ,l"yxnda my oieri ,exwir xza etep icya ibilt ike ,'c.

הרשב בש רה"והתוס' שנחשב : מפרשי מרה"א והזורק חייב."י, לש ר

tleopax iדס עיקרו."פטור, בתר נופו שדי דלא ל

.·'„ Â¯˜ÈÚ· ˘ÈÂ È"‰¯· ÂÏÂÎ ÂÙÂÂ Â¯˜ÈÚ˘ ÔÏÈ‡· Í‡ Ì„Â˜‰ ÔÈ„·Î

)"(דתוס' באיל שברהה בסוגייתנו המבואר לפי והיינו , הקוד כבדי שדינו : על"כותבי הנחה צרי ג י

שא הסובר חסדא מרב ואחרת ד', ברה"מקו חייב."צ רבנ לפי אפי' ואז ד', מקו על הנחה azek:י ixi`nd]

[l`ix` zgpn - ok xaeq mb i"yxe okzie 'c lr 'c mewnk etep z` mipc i`ce 'eke cg` zeyxa etepe exwir did m`y.

.‚'„ Â¯˜ÈÚ· ÔÈ‡Â È"‰¯· ÂÏÂÎ ÂÙÂÂ Â¯˜ÈÚ˘ ÔÏÈ‡ ÏÚ ÁÂ ˜¯Ê˘Î

)תוס' ברה(ש בידו טרסקל באוחז המעמידה סוגייתנו שלפי : ג"כותבי ד' על ד' שצרי מוכח שחייב, י

חסדא"ברה מרב ואחרת , ורבנ רבי במחלוקת תלוי הדי ואז ח.)י ד ברה(לקמ על"שמחייב ד' אי א א י

לכו ואז חייב."ד', לרבנ ג ע

.„'„ ÏÚ '„Ó ˙ÂÁÙ ‡Â‰˘ ÂÙÂ ÏÚ ÁÂ ˜¯Ê˘Î ¯"‰¯· ÂÏÂÎ˘ ÔÏÈ‡·

'q eza oey`xd uexizd itl( לכו"לכו(ש מג', למטה הנו א חסדא, לרב ואפי' דכארעא"ע חייב, ע

מקו הוי ד' רחב ואינו מג' למעלה וא פוטר, רבי ואפי' ככרמלית ד', ורחב מג' למעלה וא היא, סמיכתא

לחייב. עיקרו בתר נופו שדי לומר שיי ולא פטור,

'q ezd itle( ayxd"`(ש myaברה שג נפק"מצינו יש עיקרו,"ר בתר נופו שדי הסובר רבי לדברי מ

מג'.1. פחות כרה2.כשעיקרו שהוי עליו, מכתפי ורבי ט' לא"כשגבוה נופו שלרבנ מג' למעלה ונופו ר,

כרה ברה"הוי ואפי' ד' מקו מצרי דלא עיקרו, בתר נופו שדינ לא א ג חייב, חסדא רב ושלפי ר."ר,

[jixvn x"dxa la` i"dxa wx 'c jixvn `l `cqg ax - 'qeza oey`xd uexizl].

ÔÏÈ‡· ‰"„ 'ÒÂ˙·˘ ˙ÂËÈ˘‰Â ÌÈÙÂ‡‰ ÌÂÎÈÒ

.1'cl 'cn zegt `edy etep lr gpe x"dxl dhep etepe i"dxa cnerd oli`a gpe wxfרבי מחלוקת

. ורבנ

.2,'cn zegt `edy etep lr ltpe 'c exwira yie i"dxa elekykdgpd jixvy zxaeqd epzi ib eql
'c mewn lr, ורבנ רבי במחלוקת תלוי v"`yהדי xaeqd `cqg axl eli`eחייב."לכו ע

.3,'c exwira oi`e 'c lr 'cn zegt `idy eteb lr gpe x"dxa elekyk'q eza oey`xd yexitl
פטור, מג' למעלה וא חייב, ד' לסו ד' מתחילת וזרק מג' למטה הנו myaא 'qezd zhiyl

`"ayxdולכו מקרה כל חייב חסדא יש"לרב א ד', מקו על הנחה המצריכי לסוגייתנו ואילו ע,
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רה די בתר"בעיקרו נופו שדי א ורבנ רבי במחלוקת תלוי הדי עליו, מכתפי ורבי ט' מעל או ר

עיקרו

.4'c lr 'c etepe exwira oi`e i"dxa elekyk,e pzi i b eqlפטור"לכו ע

לכו חסדא חיי"לרב בע

.5,'c agx epi`y etep lr gpe x"dxa zen` 'a wxfk'q eza oey`xd yexitd itlכי"לכו פטור, ע

ברה אמות ד' של העברה ayxd"`ר."אי mya 'qezd itleרה ונחשב עיקרו בתר נופו שדי י"לרבי

ברה אמות ב' רק שטילטל ונחשב שדי, אמרינ לא רבנ ולפי מוציא, משו ר."וחייב

.hkm`d ,ecia lwqxh oi`yke lwqxh yiyk ,ipr ly eci jezl ozpe uegl eci z` ziad lra hyt
?recne ,aiig.d sc

:‰· Â˘˙

.‡Â„È· Ï˜Ò¯Ë ÔÈ‡˘Î

`ax itl. טפחי מג' למעלה ידו א ג ד', על כד' לו חשובה אד של דידו ci,חייב, ze` l`ix` zgpnd]

[eteba mewn lk d"d `l` eci `wec e`ly :azek.

mi`xen`d x`y itlא"למ אלא לחייבו, הנחה חשיב לא ד' מקו על הנחה שצרי מג'"ד למטה ידו כ

. טפחי

.·Â„È· '„ ·Á¯ Ï˜Ò¯Ë ˘È˘Î

.1'in dhnl m`ברה"לכו כהניח ונחשב הואיל חייב, התוס'"ע ומפרשי )"(דר, כא ככרמלית,ה שאינו

. בכלי כרמלית שאי לפי

.2'in dlrnl lwqxhd `vnp m`eמרה"לכו כהוציא שהוי משו זהו יהודה בר יוסי לרבי פטור, י"ע

פטור."לרה למקו נחשב שזה משו חכמי ולפי י,

.l?recne ,aiig a"drad m`d ,`neb jeza iprdy ote`a zncewd dl`yak.d sc

:‰· Â˘˙

הגומא, לשפת סמוכה העני של ידו שא מבואר: neb`]בגמ' d"c .g sc onwl i"yx - 'h dwenr]הבעה חייב,", ב

התוס' בגומא)"(דומבואר דמה ואליבא בו, משתמשי שרבי הרבי רשות היא כשהגומא דוקא שזהו ד":

מקו או כרמלית היא הגומא א אבל , ש מהלכי כשרבי או תשמיש שמיה הדחק ידי על תשמיש

כרה הוי לא ופטור."פטור, גריר, גופו בתר ידו אגד, שמיה יד אגד שסבר דכיו ר,

.`l?recne ,aiig iprd dxwn dfi`a `ived iprde ,dkeza ozp a"drade i"dx jezl eci iprd hyt.d sc

:‰· Â˘˙

בתוס' ומבואר מניח, וזה עוקר זה שהרי פטור, שהעני מבואר: )"(דבמשנה כגו מג',ה למטה העני יד שא :

בעה למ"והניח לתוכה, ולמ"ב חייב, העני אגד שמיה לא יד אגד פטור."ד העני אגד שמיה ד

.al:mi`ad mipte`a hlwyk e` laiwe exiag xvgl eci qipkd.1`le rteyn lzekn minyb in
.rteyn lzekn.2.`nebn min

.3.min iab lr feb`.4.min iab lr sv ilke ilka feb`.5,min iab lr lvy ony.6mc` lr gipdyk
,jldn?recne:d .d sc

:‰· Â˘˙

.1`ivede minyb in `nebn `l hlwyk e` laiwe exiag xvgl eci qipkdykלא שהרי פטור,

למונח, נחשב לא כותל גבי על דמי עקירה, eyza'עשה oiir ,dgpdl aygp rteyn lzek iab lr wven xac la`]
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[4 oic d`ad.

משופע מכותל לא ובי משופע מכותל כשקלט בי פטור, שהקולט מבואר: eciaבגמ' dkd cxei geliwd didy]

[i"yx - dzxaga elaiwe zg`.

.2`nebn min hlwyk mcewd oicakעשה והרי , הנחת הוי מי גבי על דמי שחייב, סובר רבא

והנחה. dgpdעקירה aiyg mby ,`nebd jezay mina mirbep wxe `nebl uegn mindy minyb inc s` l"nw `axy :azek q"zgd]

['a ze` l`ix` zgpn תוס'- אגוז)"(ד. במשכה כמו אות כשהניחו חפצי בהנחת חייב דמסתמא : מסבירי

. המצניעי כדר הנחה נחשב בגומא ומי , המצניעי כדר שהניחו

.3min iab lr feb` hlwyk mcewd oicayk. הנחת הוי שלאו כיו שפטור, סובר jxckרבא ied `lc]

[my 'qez - oiripvnd.

.4min iab lr sv ilke ilka feb` hlwyk mcewd oicak,האגוז בתר הולכי א בזה, מסתפק רבא

לתוס' נח. לא הכלי והרי הכלי, בתר הולכי או בכלי, נח הוא אגוז)"(דוהרי הנחהה הוי א הוי הספק :

. המצניעי ian`,כדר `"tyd j` ,ilka gpen feb`d la` mind iab lr gpen aiyg `l ilkdc ,ilkdn feb`d z` wtqd eheyta]

['b ze` l`ix` zgpn - ilkd mr feb`d xwiryk wtqay :yxtnd o"a`xd z`.

.5oii iab lr svy ony hlwyk mcewd oicak

ix ep oa opge i iax itlהנחת דהוי , מי גבי על כמי ה והרי כאחד, דנחשבי oiripvndחייב, jxck]

[my 'qez -.

minkg itle, הנחת נחשב ולא , מי גבי על המונח אחר כדבר דנחשבי oiripvndפטור, jxck `l epiidc]

[my 'qez -.

.6jldn mc` lr gipnd'אגוז)"(דהתוס הנחה.ה חשיב שלא : xazqneכותבי ,i`fr oac opaxl wx edf ...m`d]

[i`fr oal mb edfy.

.bl,exifgdl leki m`d ecin xtqd lblbzpe bbd y`xa e` dtewqi` lr xtqa `xew did
?recne:d sc

:‰· Â˘˙

.1ey`xa qetz `ede ecin xtqd lblbzpe dtewqi`d lr xtqa `xew did.בחזרה אצלו גוללו

קורא)"(די"רש ורהה כרמלית באיסקופה דוקא זאת מעמידה בעירובי שהגמ' לפניו,"כותב: עוברת ר

חטאת חיוב לידי לבוא כשיכול אבל חטאת, חיוב בזה אי ומחזירו, בספר אגוד לא היה א שג

להחזירו. לו אסרו exifgdl]חכמי xzen - `ad oicay oerny iax itle].

.2ecia eceb` oi` m`'תוס אסור. מקרה היה)"(דבכל הסוברה שמעו מרבי לאפוקי שזהו : כותבי

הקודש. כתבי בפני עומד אינו שבות משו שהוא דבר שכל

מהקרקע טפחי לי' הגיע שלא עד מידו הספר נתגלגל הגג בראש קורא מותר,3היה בידו שאגודו כל

בגלילה. להחזירו

.4migth 'il ribde mcewd oicakיהא שלא כדי הכתב, על הופכו משופע, בכותל שנח באופ א

בידו. אגודו א וא , מדרבנ בגלילה להחזירו ואסור , בבזיו exifgdl]מוטל xzen - 2 oic l"pd oerny iax itle].

' q ez itlבכותל)"(ד ברהה להנחה נחשב משופע כותל על מוצק עליו,"דבר מכתפי רבי א רק ר

[eilr mitzkn miax oi`y s` x"dxk epic ,rwxwd ipt z` d`exe rteyny oeik - o"anxd itle].

.clmei leah rbpe dnexz oii iab lr svy dnexz onyipy e`,mi`nh oiide onyd m`d ,onya
?recne ,opaxcne `ziixe`cn:d sc
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:‰· Â˘˙

.1onya rbpy mei leahלכו התורה."פסול מ התרומה את פוסל יו דטבול התורה, מ ע

.2mei leah ea rbpy onyl zgzny oiid

ix ep oa opge i iax itl.לאחד ונחשבי ה שמחוברי כיו נפסל, היי

minkg itle. דברי לשני ונחשבי למחוברי נחשבי דאי נפסל, לא היי

.3onya rbp ipyyk mcewd oicak'רבי)"(דתוס שלכוה : משקי"כותבי מטמא דשני טמא, היי ע

. היי את מטמא וממילא , ראשו נהיה שהשמ דהיינו תחילה, להיות

.dl?recne ,aiig m`d `veie qpkpe oiwyne milke` oerh did:d sc

:‰· Â˘˙

רש והנחה, עקירה יש שאז שיעמוד, עד חייב ברה"אינו טעו שהיה מפרש: ca,י."י w"q eny 'iq f"yn b"nxtd]

`ly n"r x"dxa elhp m`y xaeq .bn sc dkeqa i"yx .'e ze` l`ix` zgpn - i"dxa gp seqae x"dxl `ivedl n"r i"dxn xwera :wtzqn

utg diabdyk wtzqn dig ytpd .ai ze` l`ix` zgpn - aiig epi`y mixaeqe miwleg my 'qezde ,aiig exiarde jlnpe zen` 'c exiardl

[fi ze` l`ix` zgpn - `ivedl jlnp aeye eteb xwr `l oiicr j` ziefl ziefn zeptl zrc lr.

ופטור. הנחה חשיב לא לכת עמד אבל לפוש, שעמד והוא אומר: jldnאביי l"qy i`fr oaly x`ean mipey`xa...]

[szkl cnryk mb aiig - cnerk.

.elfeb`jldn mc` lr gipdl e` min iab lr dpitqeaiyg m`d ,ilk jezl eic jty jldn mc`yk e`
zay aeig oiprl dgpd,xvg oipw oiprle?recne:d sc

:‰· Â˘˙

.1zay oiprl min iab lr feb`'התוס ומפרשי , זזי המי שהרי הנחה, נקרא אגוז)"(דלא דזהה :

. המצניעי כדר הניחו מסתמא ובמשכ , המצניעי כדר לא

.2oipw oiprl min iab lr dpitq'בתוס( שאינה(ש כחצר דהוי למונח, נחשב קני שלעני מובא:

נייחא. מינח וספינה מידו נלמד שחצר מפני שזהו : ומפרשי שקונה, dilrמהלכת gipny in aiigy d"de]

[mina dpitq gipdl jxcd jk ik ,zaya.

.3jldn mc` lr ozil'תוס( שבת,(ש לעני הנחה חשיב דלא : xvg]מביאי oiprl `le].

.4zeize` izy xeriyk eic `ivedyk'בתוס( חייב,(ש מהל כשהוא בה כתב שא מבואר:

. מהל שהוא כיו הנחה, חשיב דלא פטור, בכלי הניח א אבל , כהנחת הוא הרי דכתיבת

.fleihq jxc `ihltl zepgn hiyende wxefd ,qipknd ,`ivend,x"dx iciv jxc e`,aiig m`d
?recne:d sc

:‰· Â˘˙

רה הוי רה"חנות הוי פלטיא :"י, כדלהל ה והדיני כרמלית, הוי סטיו ר,

minkg itlמרה שהוציא ונחשב דמי, כעומד לאו דמהל לרה"חייב, פטור,"י במקו לפוש שעמד בלא ר

המושיט. ובי הזורק בי המכניס, בי המוציא, בי חייב ולכ

i`fr oa itleסטיו דר והמכניס המוציא ולכ דמי, כעומד hiyend]מהל d"cez - x"dx iciv jxc e`],פטור

מרה כהוציא שהוי ברה"משו והניח פטור ממקו ועקר פטור במקו והניח חייב,"י ומושיט זורק אבל ר,

בכרמלית. נח ולא minkgk]הואיל wqty - m"anxa oierie ,i`fr oak wqety epnn rnyny s"ixd lr miywn mipey`xd].

.gl,inc cnerk c"nle ,cnerk e`l jldn c"nl aiig m`d x"dxa zen` 'c lhlhnd?recnesc:d
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:‰· Â˘˙

תוס'"למ שפטור. פשוט דמי כעומד לאו כשלמא)"(דד :ה דאמר1.מביאי עזאי דב אליבא הירושלמי שלפי

ברה אמות ד' דתו , קופ כשאינו א חייב הבבלי ולפי , קופ א רק חייב דמי כעומד לא"מהל ר

דמי. כעומד שברה"הריב2.אמרינ הסובר עזאי דב אליבא הבבלי בדעת מסתפק מהל"א אמרינ לא ר

לד' חו עמד לא א וכ כעומד. הוי לא הא אמות ד' תו לפוש ועמד אמות ד' כשטילטל דמי, כעומד

לר קלוטה וכ כעומד, מהל אמרינ בזה א ידו, מתו ונטלו בא שאחר כגו כמי"אמות, אמרינ א ע

נשרפה. או כלב קלטה אפי' אמות, לד' חו שהונחה

.hl?recne ,aiig m`d o`ivedl jlnpe ziefl ziefn mivtg dptnd:d sc

:‰· Â˘˙

o pge i iax itl. לכ ראשונה משעה עקירה היתה שלא לפי פטור,

' q ezבשלמא)"(ד m:ה iazek `"ayxd mya.חייב דמי כעומד מהל עזאי, ב דלפי עזאי, כב לא שזהו

.n?itetig oi`yke itetig yiyk x"dxk ied m`d ,x"dx iciv edn.e sc

:‰· Â˘˙

רה רש"צידי לפי אצידי)"(די"ר, לרהה שנפר חצר lzekl]ר."היינו mikenqd migth 'c e` 'b jeza :yxtn d"`xd].

o pax itlכרה `xfrilר,"לא iax itleכרה ר."הוי

`wi` axc dixa `a` ax itlשלא מודה אליעזר רבי חיפופי כשיש אבל חיפופי, כשאי רק מחלוקת

ר."כרה

' q eza oey`xd uex izd itlהיכא)"(ד לכוה הוא אליעזר."כ רבי בדעת ע

i pyd mvexiz itleר שלפי סובר פפא כרה"רב הוי חיפופי,"א כשיש ג tt`]ר axk oiaexira 'nbdye].

.`n:mi`ad zeieyxd ly mpic dne edn.`.x"dx.a.i"dx.b`le x"dx dpi`y dnvr ipta zeyx
.i"dxk.c.xeht mewn.d.x"dx iciv ipya miza 'a.edyere i"dxa envr xeade x"dxa mc`

?ze`xia iqt:e .e sc

:‰· Â˘˙

.‡È"‰¯

ורה מחיצות, המוק מקו כל לרה"היינו הנחשבי המקומות פירוט להל לרקיע. עד ועולה בוקעת י:"י

.1.'c agxe 'i wenr `edy uixg

.2.'c agxe 'i deab xcb[i"dxl aygp riwxl cr x"dx ly ellg oke].

ע"(דתוס'3. ארבע, ז.)"ה בד הגמ' רהפ הוי שקרפ : מרה"כותבי שהזורק דבר, לכל ומדרבנ"י חייב, לתוכה ר

אמות. מד' יותר בה מטלטלי אי

.4zevign 'a swend mewnברש מובא יהודה רבי לחי)"(די"לדעת יתר)"(דובתוס'ה רהה הוי מהתורה,": י

ה'. נושא לקמ עיי

.·¯"‰¯

,xzi d"c .i sc 'qez .xehty zxne` .d sc 'nbd dxewnac ,dxewn `l mewnd m` wxe jynda mihxetnd zenewnd epiid

mzeqe cxei dxwz it opixn`c ,xzen dxewna dcedi iax itly mi`ian

.1,`ihxqלעיר."רש מעיר בה שהולכי מסילה מפרש: י
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.2,dlecb `ihltלסחורה."רש מתקבצי שש עיר של רחבה מפרש: י

.3,oiyletnd ze`eanט"רש שצרי מפרש: אמה."י ian`ז my y"`xa j` .ike d"c :e sc oiaexra 'qeza yxetn oke]

[`k ze` l`ix` zgpn - dxezd on x"dx aiyg ,'c agxd x"dxl miyletn odiy`x ipye ,yilye zen` b"i miagxdy `"iy.

.4,xacndi "yx itl.במדבר שרויי היו שישראל zilnxk]בזמ ied dfd onfa la`]'התוס וכותבי )"(ד. כא :ה

ריבוא. שישי יש א דוקא שזהו קצת, b"nxtd]שמשמע mya '` ze` l`ix` zgpna r"re].

.‚˙ÈÏÓ¯Î ˙¯„‚‰

רה וכ תדיר, ש מצויי הרבי ואי מחיצות, מוק שאינו טפחי ד' על ד' רחב מקו כל מקורה"היינו ר

לכרמלית. נחשב

:oebk ,i"dx dpi`e x"dx dpi`y dnvr ipta zeyxl miaygpd zenewn yiאיסטוונית בקעה, , י

לרהmpic:וכרמלית. מתוכ מוציאי ואי פטור, ונת נשא וא , בתוכ ונותני נושאי מרה"אי ולא ר"ר

מרה מכניסי ואי , לרה"לתוכ מתוכ ולא לתוכ פטור."י והכניס הוציא וא ר,

.„‰ÓˆÚ ÈÙ· ˙Â˘¯ ‰È‡˘ ¯ÂËÙ ÌÂ˜ÓÏ ÌÈ·˘Á‰ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È

רש )"(די"איסקופה, אד כדמפרשה ד', רחב שאינו לפי לעצמו, רשות חשוב שאינו פטור מקו הוא מפרש:

רה אצל ובטל ח:, ד לקמ רה"הגמ' ואצל :"י כדלהל הוא דינו ר,

w"z itlמבעה נוטל האיסקופה על עומד לו,"אד ונות bl.]ב sc onwl 'nb - `kil opaxc `xeqi` 'it`e]נוטל ,

מבעה יטול שלא ובלבד לו, ונות לבעה"מעני ונות מעני לעני, וית ."ב פטורי שלשת ונת נטל וא ב,

[zeieyx silgn `edy oeik ,ok zeyrl dtewqi`d lr cnerl xeq` o`k ,xeht mewnl dligzkl exiardl xzene ,'cn dzegt zilnxk oi`y s`].

:m ixne` mixg`דינו נעול כשהוא וא , כלפני דינו פתוח כשהפתח א רשויות, ב' משמשת איסקופה

לעצמה. כרשות היא הרי ד', ורחבה י' גבוהה שהיתה איסקופה , dnaeכלחו w"z lr miwleg m`e mixg` zrc xe`ia]

[bq 'eyz onwl oiir -.

.‰¯"‰¯ È„Èˆ È˘· ÌÈ˙· '·

dcedi iax itlופירש באמצע, ונות ונושא מכא וקורה מכא קורה או מכא ולחי מכא לחי י"עושה

לחי)"(ד יתר)"(דובתוס'ה רהה הוו מחיצות ב' דקסבר :": מוסיפי התוס' מדאורייתא. מתיר1.י יהודה רבי

כשרה ע"שא מטלטלי מתוכה עוברת קורה."ר או לחי רבי2.י התיר לא היותר שלכל משמע בעירובי

י עד אלא ט"יהודה ברוחב אפי' מתיר מדאורייתא אבל מדרבנ רק שהיינו : ומפרשי ושליש, אמה אמה."ג ז

רבי"למ3. אבל בטילטול, ש מותר המפולשות במבואות וקורה לחי ש א מחיצה, חשיב וקורה לחי ד

דאורייתא. מחיצות ב' שסובר מפני ומתיר מחיצה, חשיב שלא סובר יהודה

minkg itleרה הוי זה באופ וכ"ג חטאת, מחייבת אמות ד' בתוכה שהטלטול דבר, לכל גמורה ר

`zen]לזורק 'cn zegt]איסור."מרה עובר שאינו לתוכה ר

.Â'„ ·Á¯Â 'È ˜ÂÓÚ È"‰¯· ÂÓˆÚ ¯Â·‰Â ¯"‰¯· ¯Â·

minkg itlרה חללו דהוי אמות ו' וביניה פסי ד' לעשות חכמי o`kי,"הקילו :zxne` .ak sc oiaexira 'nbd]

[zevign 'a wx yiy x"dxa miza 'aa k"`yn ,zevign 'c o`k yie li`ed ,miliwn minkg.

dcedi iax itleרה דר היתה ומבטלי"א רבי דאתו משו , לצדדי יסלקנה מפסקת ביניה ר

x"dx]מחיצתא, iciv ipya miza 'aa k"`yn zelern zevign 'a oi`y oeik ,xingn dcedi iax o`ky :zxne` my oiaexira 'nbd].

.andliwq iaeig dnke ze`hg dnk ,cifna e` cg` mlrda bbeya zg` xqg zek`ln h"l dyr
?recne ,eilr yi:e sc

:‰· Â˘˙

.1cifna o`yryk,כרת d`xzdeחייב micr did m`e.סקילה חייב
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dcedi oa iqi`c `ail` ax itlולפי סקילה, עליה חייב שאינו אחת מלאכה ל"יש רק חייב ח"ז

סקילה. עליה שיש בברייתא ששנינו כפי הספק, בכלל אינה הוצאה שמלאכת לגמ' ופשוט חטאות,

בתוס' הא)"(דומבואר כשעשאה רק זהו סקילה, עליה חייבי שלא מלאכה שיש איסי שדברי :

ל חייב לאיסי שאפי' פשוט בשוגג כשעשא אבל חטאות."במזיד, `epiט bbeya mb - :fv sc onwl g"xd itl]

[ze`hg g"l wx `l` aiig.

' q ez itlהא)"(ד סקילה.ה חייב המלאכות כל על חמא בר picl`]לרמי n"wtpd z`e iqi`k dkld m` oc b"nxtd].

.2bbeya o`yrykבסה דהיינו ואחת, אחת כל על ל"חייב חטאות."כ ט

.bn:zilnxk ,i"dx ,x"dx mi`xwp mi`ad mixacd m`d.1.xacn.2.drwa.3dkenqd zief oxw
.x"dxl.4.x"dxay micenrd oia.5?micenrd iptly `ahvi`.f sc

:‰· Â˘˙

.1xacn.4 די ב' נושא מא תשו' לעיל עיי

.2drwaבש עולא סובר לדירה, מוקפי שלא מחיצות מוק וא כרמלית. הוי מחיצות מוק לא א

רה שהוי יוחנ רה"רבי שהזורק גמורה, כרמלית"י הוי לדירה הוק שלא כיו מדרבנ א חייב, לתוכה ר

אמות. מד' יותר בה לטלטל שאסור

.3x"dxl dkenqd zief oxw.זה במקו להשתמש נוח ולא הואיל , רבי בהו שדרסי א כרמלית, הוי

לא)"(די"רש הילוכו.ה דר להדיא להכנס יכולי שאי מפרש:

)י"רש "(ש באופ פירושי ב' זויתמפרש לרה1."קר מקרקעו והניח לתוכו בית בו שנכנס זוית ר."קר

[sqkd riab xtqa oiir - mixeivd]..2לרה סמוכה אחת שזויתו , באלכסו עומד שפניו משוכה"בית והשניה ר,

האחרת."מרה זוית של כניסה בתו בהדיא מלהכנס הרבי את מעכבת הבולטת זוית ולפני ר

נצרכה)"(דמתוס' לא רהה צידי דסבר אליעזר רבי לפי ג ככרמלית שהוי כרה"משמע: ixacר."ר xe`iaa]

[sqkd riab xtqa oiir - 'qezd.

.4x"dxay micenrd oia[i"yx - `ihnbxt mixbzd mda oileze]

o pge i x "` inic ax itlמ , רבי בה דדרסי דא ככרמלית, ."נידו רבי בה עוברי לא [s"ixd,מ

[jenqa `aend ax xn` `xif 'xk miwqety r"eydn rnyn okye m"anxdn zxg`e ,opgei iaxk miwqet xehde y"`xd ,`"ayxd.

ax xn` `xif ax itlכרה ניחא"הוי העמודי שבי משו : הטע בגמ' הראשו ללשו ר.

התוס' . רבי ביה דרסי שפעמי משו הוא: הטע השני וללשו אבל)"(דתשמישתיה, שהויה : כותבי

ט"כרה לעמוד עמוד בי אי א א רה"ר שבני משו וזהו אמה, העמודי"ז לבי וחו בו, בוקעי ר

ט אמה."רחב c']ז ze` l`ix` zgpn oiir 'qezd zpeeka].

.5micenrd iptly `ahvi`[i"yx - mixbzd my ayil].ככרמלית נידו רב אמר זיקרא רב לפי

.6x"dx icivכרה"לר כרה"א לא ולרבנ כנ"ר עיי"ר, לט, תשו' ש."ל

.cn?recne ,aiig m`d ,x"dxa dtewfd dpial lr ghe dliac wxf.f sc

:‰· Â˘˙

.1rwxwdn 'i jeza dipta ghe wxfe x"dxa dtewf dpialykופירש שחייב, חסדא רב ה"(די"אמר

אחייב) ולכ לנפשיה, רשותא הוי לא הכותל ופני דהואיל חייב, הכותל לפני ונדבק אמות ד' זרק א :

רה הוי מי' למטה הוי"נדבק , רבי ביה שלטי דלא דכיו בעלמא, אוירא הוי מי' למעלה אבל גמור, ר

פטור. מקו

i "yx itlחייב)"(ד שיעור.ה לעוביה ואי ג' ורחבה שאורכה לבינה בסת מדובר
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`"aixd itlד וטח)"(בתוס' הקרקעה פני שרואה דכיו ד', על ד' בלבינה שיהא צרי לא מג' למעלה א

ע כמונח קרקע."חשיב siqede:ג ,zehiy 'a mdy :azk sqkd riab xtqa la` .zg` dhiy md `"aixde i"yxy :azek `"yxdnd]

[y"iir ,rwxwl xaegnk aiyg `lc ecia k"`yn rwxw b"r ghk aiyg dfa rwxwl zxaegnd dpiala wx `l` `"aixd xn` `l k"rc.

z"x itle( ש שמדובק(בתוס' מה ואז ד', על ד' בפניה שיהא צרי , טפחי מג' למעלה נחה הדבילה א

עליה, כמונח חשיב הלבינה zgpnבפני - 'c lr 'c mewnk aygp dipt 'it` ,'c dpiald iaera yiy lk miycgd `"ahixd itle]

['d ze` l`ix`.

.2dab lr gpe mcewd oicakוהוא ורבא: אביי ומפרשי שפטור, אמר חסדא רב בש שילא בר רבה

. רבי ביה דרסי דלא טפחי ג' שגבוה

.dn?recne ,d`ev lr e` ,'b mideab `ly ibide infid lr gh j` zncewd dl`yak.f sc

:‰· Â˘˙

.1ibide infid lr[md mivew ipin],migth 'bn zegt mideabd

`axe i ia` itlשלא כדי עליה, רבי בה דרסי דלא כיו לעצמו, פטור מקו דהוי משו פטור,

x"dxk]יוזקו. x"dx iciv xn`c `"xl mb edf... m`d].

ax xa `i ig itle. בסנדליה עליה דרסי ג', גבוהי שלא דכיו חייב,

.2d`ev lr['b deab dpi`y s`]

ax ax `i ig itlד כיו .פטור, הרבי בה דרסי לא

iy` ax itle. בסנדליה אנשי דורסי צואה על דג חייב,

.en?carica e` dligzkl xeht mewnl `ivedl xzen m`d.f sc

:‰· Â˘˙

מד' פחותה כרמלית דאי לכתחילה, c']מותר `yep 'n 'eyz lirl oiir - xeq`y ote` yi].

.fnebba lhlhl xzen m`d ,'il enilyn eiexiwe migth 'in zegt ellge x"dx rvn`a zia
?ekezae.f sc

:‰· Â˘˙

.1ebb lkהגג."כרה על לטלטל ומותר חייב. ולתוכה ממנו והמכניס שהמוציא י

.2ekeza.אמות מד' יותר לטלטל qipkndeאסור `ivendy ,xenb i"dx ied dxezdn `ny ,wtzqn eh 'irq dny 'iq l"diad]

[xeht mewn iedc :azek ,fq ,dq 'iq `"efgde ,aiig dkezle epnn.

.gn?zilnxk edn:f .f sc

:‰· Â˘˙

ד'. ורחב טפחי מג' ויותר טפחי מי' פחות מקו

.hnziadkeqei"dx ied m`d ,'il mnilyde mzirvn`a wwge 'i mideab mpi`y,dxyk dkeqe
?recne:f sc

:‰· Â˘˙

.1ezirvn`a wwgyk ziaכרה כנ"הוי 1."י, די קודמת תשו' ל

תוס'2. )"(דסוכה וא שגביה ופירשו: , טפחי ג' ולכותל חקק משפת אי א רק וכשר שפסול, מביאי

המחיצות שאי וכל למחיצות, חקק של הגידוד לצר צרי ולכ , לסכ סמוכות מחיצות בעינ סוכה
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עקומה. דופ מדי להכשיר אי , לסכ סמוכות

.p?'in dlrnl e` 'in dhnl odyk ,x"dxk x"dx ixege i"dxk md i"dx ixeg m`d:f sc

.‡È"‰¯ È¯ÂÁ

כרה"לכו ונפק"ע דמי, שמותר"י לי' והשלימו ד' על ד' בו וחקק לי', משלימו וקירויו י' בתוכו שאי לבית מ

בו. c']לטלטל oic fn 'eyz lirl oiir - wwgy iptl epic].

חקק)"(די"רש )"(דותוס'ה וא היינוה שחקק : qez'מפרשי - 'it`][,ורוחב באור ארבעה הבית באמצע

רש השלימו)"(די"ומוסי רהה הבית כל נעשה רה": הוי החקק דנגד רה"י, פאות הוי והשאר גמור, י."י

התוס' )וכותבי הרבה.(ש המחיצות מ רחוק החקק א אפי' שזהו :zevigna oi` m`y :x`ean y"`xae o"anxa]

[dvignl migth 'b jez miaexw m` wx `l` zevignl wwgd z` oitxhvn oi` ,migth 'i.

.·'ÈÓ ‰ËÓÏ Ô‰˘ ¯"‰¯ È¯ÂÁ- miyletna la` ,dn w"q a"nae bi 'irq cny 'iq r"eya x`eank ,miyletn mpi`ya t"kr]

['c `yep onwl oiir.

i ia` itlתשמישתיה."כרה וניחא הואיל , ה oiaeר 'c agxd xega oia edf dxe`kle ,`"ayx - migth 'bn dlrnl 'it`]

['c agx epi`a.

`ax itleכרה ופירש"לאו לאו)"(די"ר. רחביה לא וא כרמלית הוי ד' רחבי שא , לעצמ רשות והוי :

פטור. מקו הוי x"dxk]ד' x"dx iciv xn`c `"x itl mb `ax ixac m`d...].migth 'b jez mixegd m`y :miazek `"ahixde `"ayxd]

[26 dxrd `"ahixd lr zedbda oiire ,x"dx rwxwk mpic.

.‚ÏÚ '„Ó ˙ÂÁÙ ·Á¯Â 'ÈÓ ‰ÏÚÓÏ ¯ÂÁ‰˘Î ,¯"‰¯Ï È"‰¯ ÔÈ· ‡ˆÓ‰ Ï˙ÂÎ·˘ ¯ÂÁÏ ˜¯Ê˘Î
'„

`iig x"` dced i axlרה"לר והוי להשלי חוקקי מרה"מ לש והזורק חוקקי"י, אי ולרבנ חייב, ר

חייב. ואינו , להשלי

.„ÌÈ‡˙‰ Ì‰· Â˜ÏÁ˘ ÔÈ¯ÂÁ‰

והלכה)"(דתוס' :ה כותבי

.1mzwelgnלרה שמפולשי בני בשעת לעשות שדרכ רה"בחורי כשבצד ובצד"ר, ד', רחבי ה ר

שלכו"רה ד', רחבי אינ רה"י חורי נחשב ...]י,"ע yixtzi` `l dfa i"yx zrc]ברה כנח הוי א ופליגי י",

שלר ד', מקו תוס'"על ד'. מקו על כנח הוי לא ולרבנ ד' מקו על כנח הוי דמ ח. אמר)"(ד :ה כותבי

ברה צרי שלא הסובר חסדא רב שלכו"שאפי' כא לסבור יכול ד' מקו די"י ד', מקו צרי דטעמא"ע ל

ד'. מקו צרי טעמא האי שיי דלא בכותל אבל דמי, דמליא כמא דביתא חסדא ayxd"`דרב itl la`]

['h w"q dny 'iq a"n - ipeeb lka i"dx oic mdl yie 'c agx didiy v"` i"dx ixega - ixi`nde.

.2mcewd ote`dk yletn epi`y `edy lk xegaר ד'."ג מקו על כנח הוי שלא מודה מ

.3'in dhnl la` oey`xd ote`dk xegaרה נחשב dnyי,"לא 'iq a"ndn rnyn oke 'a `yep l"pd `axl 'it]

[i"wqרה שבני לפי רה", שבני מחמת , בה משתמשי לא ."י בה משתמשי bnde"`ר xagnd znizqn la`]

['i w"q v"dryae ,`i w"q a"nd k"ke ,'in dhnl m` 'it` i"dxk ied yletnd lk ,rnyn 'c 'irq dny 'iq.

.`p?zay oiprle dfefn oiprl milydl oiwweg m`d:f sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÊÂÊÓ ÔÈÚÏלא."לר ולרבנ להשלי חוקקי מ

והלכה)"(דתוס' ככיפה:ה עשוי שלמעלה שער בית מזוזה חיוב לעני אומרת בעירובי שהגמ' : מביאי

לכו1. י' גבוה שאינה או טפחי ג' עובי ברגליה ממזוזה."כשאי ופטור להשלי חוקקי אי יש2.ע א

הוי מאיר לרבי בזה ד' לחוק בה ויש טפחי ד' ברחבה ואי טפחי י' וגובהה טפחי ג' ברגליה עובי
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וממילא כחקוק הוי שלא : וסוברי עליו חלוקי וחכמי במזוזה, וחייב ד' על ד' כמקו ונחשב כחקוק

במזוזה. פטור

.·˙·˘ ÔÈÚÏ.'ג נושא מח תשו' לעיל עיי

.ap?recne ,aiig m`d ,etep lr gpe oli` lr wxf e` ,eiab lr gpe wxfe i"dxa dpw urp.g :f

:‰· Â˘˙

.1,eiab lr gpe wxfe i"dxa dpw urpyk`cqg ax itlברה כי א"חייב וע"י ד'. מקו על הנחה ע"צ

2."במש די כח תשו' לעיל כ

.2,etep lr gpe oli` lr wxfyki ia` itlברה העיקר ברה"א והנו עיקרו,"י בתר נופו שדי דסבר ר

רש ועיי עיקרו, בתר נופו שדי דלא דסברי פטור, ובמהרש"ולרבנ , בסוגיי ובמש"י תשו'"א לעיל כ

כו].

.bp:aiig mi`ad mipte`a m`d ,d`tkyk e` ezwixfa dit lr d`tk `lyk x"dxl zxeek wxf
.1.zegt e` migth 'e dagxe migth 'i ddeab zxeekdyk.2.edyne migth 'f cr ddeabyk
.3?recne .dvgne 'f ddeabyk.g

:‰· Â˘˙

.‡‰ÈÙ ÏÚ ‰‡ÙÎ ‡Ï˘Î

.1migth 'e dagxe migth 'i ddeab zxeek x"dxl wxfyk.פטור[xeq` la`]רש רחבה)"(די", מפרש:ה

רשויות, כשזרקו ולא במלאכת מחטיה כשזרקו חייבי ובמשכ לעצמה רשות שהוי מפני שפטור

התוס' רחבה)"(דואילו רהה נעשית עצמה שהכוורת משו שזהו : מונח"מפרשי ונמצא כשתנוח י

מרה כזורק והוי היחיד, לרה"ברשות רה"י דר לר"י ג שזהו : כותבי תוס' כמי"ר. קלוטה דאמר ע

aiigy.שהונחה. x"dxl i"dxn wxefl ,xehty x"dxa zen` 'c wxefd oia wlgn `"ahixd]

i "yx itlגבוהה)"(ד 'ה q ezeוהוי הואיל , חומשי וג' טפחי ה' כשרחבה ג מקרב פטור מדאורייתא

ד'. על ד' רשות c']כזורק lr 'c agex oeaygl zxeekd iptec iaer z` mb miaygny :xaeq i"yx].

' q ezd itleרח"(ד )ה הראשו g"xdבה mya[s"ixde]לא הכוורת ודופני הואיל פטור, מדויק בו' רק

כרש פוסקי עצמ התוס' , י."מצטרפי

.2'i ddeab dpi`e mcewd oicakרש רחבה)"(די"חייב, דככרמליתה לעצמה רשות שהיא א מפרש:

מחטאת. ולפוטרו תורה דברי על להקל יכולי לא ורבנ רשות, הוי לא ומדאורייתא הואיל חייב, היא,

.3migth 'i ddeaba[g"xd mya oey`xd dagx d"c 'qez - miileyd mr]טפחי מו' פחות e'ורחבה oiprl l"pd i"yxl]

[dil zi`ck g"xle dil zi`ck migth.

i ia` itlרש ופירשו אבל)"(די"חייב. אי)"(דותוס'ה אגודוה ליחשב הקרומיות את מצרפי שלא דסבר :

פטור. במקו

`ax itleרש ומפרש מעשרה, למעלה יעלו שלא קנה של לקרומיות אפשר דאי אפשר)"(די"פטור, אי :ה

ברה כולה ניחא דלא לאיחיובי."וכיו הנחה הוי לא ר

.4'i ddeab dpi` zxeekd m`רש"לכו חייב, אבל)"(די"ע דכיוה חייב, טפחי ז' כשגבוהה שאפי' כותב:

במחיצות אלא לבוד אמרינ דלא י', גבוהה כאילו הכוורת להחשיב לבוד אמרינ לא כדרכה שזרקה

מי'. ליותר להחשיב

.·Â˙˜È¯Ê· ‰ÈÙ ÏÚ ‰‡ÙÎ˘Î

.1edyne migth 'f cr ddeab m`ופירש ומשהו)"(די"חייב. ז' ,ה טפחי מי' למטה ומחיצותיה הואיל :

ברה כולה שהוי ר."נמצא
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i "yx itlכפאה)"(ד פטור,ה טפחי ו' ברחבה יש א אבל , טפחי ו' ברחבה כשאי דוקא [mipey`xdחייב

[`l w"q l`ix` zgpn - zeyx wxfy `vnp i"dx ied miileyd mr zxeekd b"ry `vnp ceal opixn` oky oeikc :miyxtn.

' q ezd itlכפאה)"(ד אה אלא מצטרפי מג' פחות אויר דאי , טפחי ו' כשרחבה אפי' יהיו"חייב כ

י'. מחיצות כשיש אלא לבוד אמרינ דלא , השולי לבד י' המחיצות

.2dvgne 'f ddeabyk

`ax itl'מי למעלה ששוליה ונמצא לבוד, אמרינ לקרקע סמו מג' לפחות וכשמגיע הואיל פטור,

ברה מונחת כולה ואי רש"טפחי אבל)"(די"ר. אבייה שאפי' 3]כותב: oic mcew `yep l"pd]כא לסבור יכול

ברה כולה הנחה דבעינ דמודה מי'"שפטור, למעלה ג שהיתה נחשבת הכוורת הקרומיות בלא וכא ר,

ברה כולה ואי לבוד, ר."מדי

i "yx itlוד"(ד כפאה אבל)"ה והה ו', רחבה כשאינה ג ."פטור משהויי ושני ז' כשגבוהה ה

' q ez itleוד"(ד כפאה שבעה)"ה aixd"`ה myaכשאינה אבל ו', רחבה הכוורת א דוקא פטור

לא ומחיצות מחיצות, כשיש אלא לבוד אמרינ דלא דעלמא, חפצי כשאר היא הרי ו' רחבה

. מהשולי חו ד' רוחב ש כשיש אלא znkgנחשבי - i"yxk `le `weca ied dvgne dray `"aixlc d`xpe]

[sqkd riab ,dnly.

iy` ax itle,עשויות לתוכ שהמחיצות כיו חייב, ומחצה שבעה dxyr,אפי' dizevign m` `l` xeht epi`e]

[y"iir ,mcewd `yepa mixkfend minrhdn]רש )"(די". לתוכ לכופה ולא דבש בה להניח עשויות שהכוורות מפרש:

לבוד, תורת כא אי מטה, zevign]כלפי `la utg wxfk iede].

.cpxead jezl wxfyk 'g agxe 'i wenr x"dxa xea e` jtdl e` x"dxa dgipde 'h xean `ileg xwry ina oicd dn
?recne ,ewlge zlvgn.g sc

:‰· Â˘˙

)"(דתוס' הראשו רחבה :ה מביאי

.1x"dxa dgipde 'h xean `ileg xwrykיוחנ צט:)רבי ד מרה(לקמ שעקר נחשב א י"מסתפק

ואת"לרה החוליא, עקירת ע אחת בבת בבור"ר להסתפק יש מכרמלית, שעקר נחשב כי חייב שאינו ל

ברה כהניח הוי א ומיעטו חוליא לתוכו ונת בכרמלית,"י' כהניח הוי שמיעטו כיו או וחייב י

שפטור. פשוט הבא שבדי שלאביי : וכותבי

.2ewlge zlvgn dkezl wxfe 'g agxe 'i wenr x"dxa xeaלאביי( ש מבטל(לקמ שהמחצלת פשוט

להנחה נחשב לא ביחד שבא דכל היא: אביי שסברת התוס': ומפרשי ופטור, מד' לפחות המחיצות את

לעקירה. ולא

.dpoitxhvn m`d.1.'d dvigne 'd cecib.2.ezilege xea.3?'i ipt d`exd dpezgz.g sc

:‰· Â˘˙

השני)"(דתוס' רחבה :ה מביאי

.1'd dvigne 'd cecibכשעושה שמחלוקת : וכותבי . מצטרפי לא חסדא ולרב , מצטרפי הילכתא

לכו ה' עמוק בור על ה'' מחיצה כשעשה אבל ה', גבוה תל על ה' מרש"מחיצה ואחרת , מצטרפי י"ע

. מצטרפי לא חסדא שלרב מחלוקת שבזה eyexitn,שפירש my 'qez edepiady itke ,:eh sc oihib i"yx k"ynl dpekd]

[`rcxdp zxecdn ,x"`pa... - my oiaexira i"yxa x`ean oke ,my i"ptd k"ynke ,l"f i"yx zpeek ok oi`y zn`d la`.

.2ezilege xea. שמצטרפי מבואר עירובי במסכת

.3'i ipt d`exd dpezgz. שמצטר מודה עירובי במסכת חסדא רב

.ep?recne ,aiig m`d zegt e` 'h daeba x"dxa cenr lr gpe utg wxf.g sc
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`ler itl.1ברה חייב."עמוד עליו מכתפי רבי א ט' גבוה דמידרס2.ר חייב, טפחי מג' פחות א

. רבי ביה מכתפי.3.דרסי כתופי ולא רבי דרסי לא תשעה, ועד משלשה ed`א ixd 'c agx `ed m` okle]

[xeht mewn ied ,'c agx epi` m`e ,zilnxk,.4לרה נחשב ולכ , מכתפי ודאי לסו"בתשעה ד' מתחילת זרק שא ר,

רש שחייב. מכתפי)"(די"ד' קצר,ה בי רחב בי agexמפרש: jixvy l"qe wleg c"a`xdye ,m"anxd t"ky :azek mipir dtid]

[y"`xd zrck 'qezdn wiicne ,m"anxdn zxg`e x"dx ied 'in zegte 'hn xzei cenr - y"`xd itly :`ian y"yxd .'c.

רש מכתפי)"(די"לפי קצר.ה בעמוד ובי רחב בעמוד בי חייב

.fpx"dxl e` i"dxl miaygp x"dxa dtew e` `neb m`d.1,migth 'i mwneryk.2mwneryk
,migth 'bn zegt.3.migth 'h mwneryk.4?'bn xzeie 'hn zegt mwneryk:g .g sc

:‰· Â˘˙

.‡¯"‰¯· ‡ÓÂ‚

.1.i"dxk ied r"ekl - migth 'i dwenryk

.2migth 'bn zegt dwenrykכרה"לכו הוי לרה"ע דבטל עליו,"ר, שדורסי מפני y"`xa]ר, `ed oke].

.3migth 'h dwenryk[q"zgae l"pd y"yxa oiir - 'il 'h oiay la` ,weica].

sqe i ax itlרה הוי , חפציה ש מניחי ורבי ט' עמוקה א ולכ לעמוד, שווה דינה ר."גומא

`ax itleכרה הוי כרה"לא הוי לא ולכ תשמיש, שמיה ולא הוא הדחק ידי על תשמיש דסבר ר."ר,

.4'hl 'b oia dwenryk

i "yx itlמאי)"(ד .ה יוס לרב רבא בי מחלוקת miripvn,אי `l mc` ipa - 'hn zegty :yxtne ,o"anxd zhiy oke]

dfy sqei axl dcen `axy epiidc :cnel sqkd riabd j` ,miaxd ilbx ici lr wfpil milelre xead ztyl icn miaexw mivtgdy itl

[x"dxk.

' q ezd itleאמר)"(ד כרה"כה הוי יוס רב שלפי ,"ש בה להשתמש נוח שיותר x"dxk]ר ied `l `ax itle].

.·¯"‰¯· ˙ÁÂÓ‰ ‰ÙÂ˜

.1'c dagxe migth 'i ddeab m`כרה לרה"הוי ממנה והמטלטל חייב."י, להיפ או ר

.2zegte migth 'h ddeab m`לרה ממנה לטלטל רש"מותר , ולהיפ פחות)"(די"ר הויה שלא מפרש:

הוא. וכלי הואיל , כלי מתורת לבטל רבנ גזרו ולא הואיל ד', רחבה שהיא א כרמלית

.gpezziay el dpew m`d ,zilnxka e` xeaa eaexir gipde drwaa e` x"dxa zeayl oeekzp
?recne:g sc

:‰· Â˘˙

.1migth 'in wenr xeaa eaexir gipde x"dxa `edyk[`"ahix - 'c lr 'c ea yi xea mzqe]אינו עירובו

איליו. עירובו להביא יכול ואינו אחר, במקו ועירובו אחד במקו הוא שהרי עירוב,

.2migth 'h wenr xeaa eaexir gipde x"dxa `edykיוס ep]לרב 'eyz lirl]שהרי עירוב, עירובו

כרה"ס שהבור לרבא"ל אבל )ר, כרה(ש לא הבא"הבור בדי עיי ככרמלית, אלא ר

00.3zilnxka iaexirl d"dxa `edykשבות משו שהוא דבר שכל הסובר רבי לדעת רק עירוב הוי

שעה. באותה ליטלו יכול היה והרי השמשות, בי עליו גזרו לא

.4'in zegt xeaa eaexire zilnxka `edעירוב."לכו עירובו ע

.hp?x"dxk ied m`d x"dxa min wwx:g sc
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כרה הוי בה, מהלכי ורבי טפחי י' עמוק אינו ."א הגשמי בימות ובי החמה בימות בי ר,

.qipwc `fxif xiarnd ly epic dn[dkex` mipw zliag]ברה אמות x"dxlר"ד' i"dxn e`ivend e` exxebd e`
zraexn e` dlebr ziag lblbnd ly epic dne

?recne ,aiig m`d:g sc

:‰· Â˘˙

.1ipwc `fxifברה אמות ד' העבירה ע"א לגמרי"ר שיעקרנה עד פטור, והשלכתו אחד ראש זקיפת י

אמות. ד' ויעבירנה הקרקע מ

i "yx itlרמא)"(ד עקירה.ה זה שאי משו הוא הטע

'q ezd itleלא)"(ד אחתה בבת מגרר א ולכ אחת, בבת המלאכה נעשית שלא משו הוא הטע

מרה הוציא או אמות לרה"ד' חייב."י `zen]ר 'c zg` zaa xxbn m` mb xeht i"yx itly :azek sqei y"`xd].

.2dlebr ziag lblbnd'בתוס( ברה(ש אמות ד' מגלגלה שא מרה"מבואר: או לרה"ר כיו"ר חייב, י

כלל. נח שאינו

.3zraexn ziag lblbnd'בתוס( וא(ש הואיל דקני, זירזא מעביר כדי שפטור תהא"מבואר: שלא א

קצת. נחה

.`q?xeht mewn `tewqi` ,zilnxk `tewqi` ,i"dx `tewqi` ,x"dx `tewqi` edn:g sc

:‰· Â˘˙

מפרש:"רש י

.1x"dx `tewqi`מבוי איסקופת dnegd]היינו iaerl ueg `vnpd]מ ג' גבוהה ואינה תקרה עליה שאי ,

הימנה, לפני מבוי של ולחי bq]הקרקע, 'eyz onwl r"re].

.2i"dx `tewqi`.'ד ורחבה י' הגבוהה או הלחי מ לפני או התקרה תחת כשעומדת היינו

.3zilnxk `tewqi`.'ד ורחבה י' גבוהה כשאינה היינו

.4xeht mewn `tewqi`.'ד על ד' לה ואי , טפחי י' גבוהה שאינה היינו

.aq?recne ,aiig m`d ,eilr jxc x"dxa zen` 'c utg xiarnd.h :g sc

:‰· Â˘˙

.1xeht mewna gpy `la dgpde dxiwr dyr m`מתחילת חפ המעביר ולכ שחייב, אומר: רבא

אע חייב ד' לסו עליו."ד' דר שהעבירו פ

הפטור."רש במקו נח ולא מי', למעלה שהגביהו מפרש: י

גופו, נגד לשמאלו מימינו לפניו שהעבירו : מפרשי eteb,ותוס' cbpk eci ribdyk eci z` xvr `lyk ote`a t"kr]

[`"wrxae 'qezd lr `"yxdn oiir - xvr m` la`.

.2xeht mewna gp m`במקו החפ נח א ג רשויות להחלי אי לכתחילה אבל שפטור אומר רבא

גמורה. הנחה fl]הפטור 'eyz lirl k"yn oiir - inc cnerk jldn l"qc i`fr oa itl].

.bq?iean gzta `vnpd `tewqi` ly oic dn.h sc

:‰· Â˘˙

mixg` itl. כלחו נעול פתח , כלפני פתוח שהפתח בזמ רשויות שתי משמשת `xne:איסקופא d"fxd]
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[mixg`k dkld okle ,df oic lr miwleg minkgy ep`vn `ly.

.‡‰¯Â˜ ¯˘Î‰ ‡Ï· ÈÂ·Ó‰ Á˙Ù· ˙‡ˆÓ ‡ÙÂ˜ÒÈ‡‰ Ì‡

ואע אחר לחי צרי הפתח בתו לטלטל שכדי אומר: רב בש גוריא בר חמא חילוק"רב ואי ד', בו שאי פ

שכנגדו. ולא ולפני הפנימי מחודו רק לטלטל ומותר לפתוח, נעול פתח בי

)"(דתוס' תו אבלה לכרמלית, בפתוח דוקא אחר לחי בלא הלחיי נגד אסור רבא שלפי : מביאי

לרה הלחיי"בפתוח נגד באיסקופא להשתמש מותר lerp]ר gzta 'it`]פתוח בי חילוק אי אביי ולפי ,

לרה או איסקופא,"לכרמלית כלל כשאי או ד' רחבה שאינה באיסקופא דוקא הלחיי נגד ואסור ר,

ואפי' , נוס לחי בלא הלחיי נגד להשתמש מותר ג' גבוה או טפחי ד' רחב איסקופא יש א אבל

נעול. zaygpהפתח dpi` dxezd on `tewqi`d ,lerp gztde dlrnl dxew oi`e migth 'c da oi`y `tewqi`a - `"yxdnd itl]

[z`hg aiig x"dxl myn `ivende ,`ziixe`cn dxenb i"dx `idy hwp eny 'iq l"diad j` ,i"dx.

.·‰¯Â˜· Â¯È˘Î‰˘ ÈÂ·Ó‰ Á˙Ù· ˙‡ˆÓ‰ ‡ÙÂ˜ÒÈ‡·

שחציו ובאופ רשויות, ב' משמשת שהאיסקופא אומרי שאחרי האופ שזהו אומר: רב בש יהודה רב

: ה היוצאי הדיני . כלחו נעול פתח , כבפני פתוח פתח , פני כלפי וקירויו מקורה אינו וחציו מקורה

.1gezt gztdykרש . הכא)"(די"כלפני הפתח`.מפרש:ה ועובי והאיסקופא טפח, רחבו מבוי קורת

לטלטל מותר המבוי, לצד מבפני הקורה הניח א לכ מקורה. חציו רק נמצא , ה רחבי מסתמא

. ולפני קורה של החיצו כמa.מחוד שסובר מפני רק משו"זהו הקורה, תחת להשתמש מותר ד

. וסות יורד החיצו חודה דאמרינ מחיצה, משו או לטלטל,היכרא אסור לה מחוצה [`zxgאבל

[d"fxdk l"qy "migth 'c dxewn eli`k iede" mpeyln wiicnd xn` d"cez lr `"yxdn oiieri ,dxewl uegn mb lhlhl xiznd d"fxdn.

אמר)"(דתוס' נעול,ה הפתח אפי' כלפני הוי , חו כלפי קירויו שא : cegdכותבי on 'c llg o`k yie li`ed]

[ipevigd.

התוס' כתבו אע"(דעוד דוקאג)"ה הוא קורה ויש פתוח כשהפתח באיסקופא לטלטל ההיתר שכל :

רה היא דמדאורייתא המבוי, מחיצות בי נמצא רוחותיה,"כשהאיסקופא מג' מוקפת שהרי גמורה, י

החומה, לעובי חו הנמצא איסקופא אבל לטלטל, אסור קורה ש אי שא גזרו `dpiוחכמי m` .1
'b ddeabלרה נחשב פתוח,"החצר הפתח אפי' דבר, לכל c'ר dagxe migth 'b ddeab m` הרי2.

ככרמלית. c'היא dagx `l m` פטור.3. מקו הוי

אמר)"(דתוס' :ה הואיל1.כותבי , כלפני הוי מבפני כשקירויו פתוח פתח מבוי באיסקופת דוקא

מקור כאילו והוי המבוי את להתיר ראויה ואוהקורה מחיצות ד' לו שיש במבוי א , טפחי ד' צ"ה

מארבע"ה2.לקורה. פחות שיהא בלבד באמצעו וקירויו מקורה אחד טפח לנקוט: יכול היה שרב ה

. כלפני פתוח שפתח הדלת, עד טפח אותו של החיצו מחודו

.2lerp gztdykרש , פתח)"(די"כלחו שנסת`.מפרש:ה דכיו הקורה, תחת א לטלטל אסור לכ

ד' המחיצות חלל בה שאי מחיצה וכל הואיל , וסות יורד למימר וליכא הקורה, לה בטלה המבוי,

. טפחי ד' עובי לו יש חומה עובי וסת מחיצות, לטלטלa.אינ אסור ד', האיסקופא ברוחב כשאי

מקורה. כשכולו gezt]ג gztdyk mb m`d...].bכולו הפתח עובי נמצא , משקו מלמעלה יש בית סת

mzeqe]מקורה, cxei dxwz it opixn`c]א וא רשויות, ב' הוי ולא בכולו, לטלטל מותר ד' בו יש א ולכ ,

בית. איסקופת אחרי את העמידו לא ולכ נעול, הפתח

אע"(דתוס' "ג)"ה שהוי מה : רהכלחוכותבי הוי מדאורייתא כי דוקא, לאו זהו לה"" יש שהרי גמור, י

" החשיבוה וחכמי מחיצות, שבדלת.`."כלחוג' נקב דר הפתח לעובי מבפני טילטול לאסור

[gztd jeza zen` 'c lehlh xeqi` oiprl ueglk iedy n"wtp hewpl elkic d"dy :azek `"yxdnd]..aכשפתוח כגו , כלחו

לכרמלית.

אמר)"(דתוס' ,ה חו כלפי כשקירויו אבל , מבפני קירויו א דוקא כלחו הוי נעול כשהפתח : כותבי

נעול. הפתח אפי' כלפני ipevigd]הוי cegd on 'c llg yiy oeik].
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.‚‰ÓÂÁ‰ È·ÂÚÓ ıÂÁ ¯"‰¯· ‰ÏÂÎ˘ ‡ÙÂ˜ÒÈ‡·

)תוס' :(ש כותבי

'b ddeab `l m`.1כרה כלחו הוי פתוח הפתח ר."אפי'

'c dagxe 'b ddeab m`.2. כלפני ולא כלחו לא הוי ולא היא כרמלית

'c dagx dpi` m`e.3. וכלחו כלפני הוי ולעול פטור, מקו הוי

.„‰¯Â˜· Â¯È˘Î‰Ï ‰ˆÂ¯˘ ˙È· ˙ÙÂ˜ÒÈ‡·

.1xzeie migth 'c dnegd iaere eleka dxewn gztd m`ד"(הני"ברש פתח)"ל כרהה שהוי י"מבואר:

כנ , וסות יורד תקרה פי דאמרינ נעול, הפתח א ג',"ג אות 2 די הקוד בנושא d"ceqל 'qeza `ed oke]

[xn` d"ce ,b"r`.

.2migth 'c dxewn dpi` gztd iaer m`'אע"(דתוס וד"ה אמר)"ג כרהה שאינה : הפתח"כותבי אפי' י

אינה בא וקורה, לחי מועיל ולא , מכא ולחי מכא לחי או פסי מועיל ולחצר ולבית הואיל פתוח,

. טפחי ד' x"dxk]מקורה e` zilnxkk ied m`d...]

.3rvn`a zlcde migth 'b efl ef oia oi`e migth 'c zg` lka oi`yk zexew izya dxiwרב

וא כלפני נידונית פתוח הפתח שא רשויות, כשתי שנידו אמרו שאחרי האופ שזהו אומר: אשי

רש , כלחו נידונית נראות"נעול שאינ מזו, זו ומחלק מפסיק נמצא באמצע, שהדלת דכיו מפרש: י

יחד.

.cqlhlhl xzen m`d.1.'c dagxe 'i ddeabd `tewqi`l ziadn.2.'i ddeabd dilrl ziadn.3cenrn
.migth 'i mideabd mind zn`ne.4.milhlhnd mixace zyzknn.5,xvgl bbn?recne.h sc

:‰· Â˘˙

.1'c dagxe 'i ddeabd `tewqi`l ziadn

xi`n iax itlרה ושניה הואיל מותר, אע"מדאורייתא רשויות לב' ונחשבי אסור, מדרבנ א פ"י,

ברה תל משו גזירה אחד, לאד ר."ששיכי

' q ezd itlגזירה)"(ד כר"רה והלכה מאיר, רבי על חולק ש."ש

.2dilrl ziadn'גזירה)"(דתוס רה דבזה : אסר"כותבי לא המחיצות, שניכר דכיו שמותר, מודה מ

מרה"ר בכ לטלטל יבא דלא לטלטל, ר."מ

.3migth 'i mideabd mind zn`ne cenrn'תוס( כנ(ש בדיוק שזהו : 1."כותבי די ל

.4milhlhnd mixace zyzknn'תוס( ר(ש שאפי' : כיו"כותבי בזה, אסרו לא שחכמי מודה מ

קביע. דלא

.5stxwl e` xvgl bbn'תוס( כהנ(ש שזהו ר"הביאו: בזה שנחלקו 1 די שלר"ל מאיר, ורבי ש"ש

כר והלכה ש."מותר

.dq:dlecb e` dphw dgpnl jenq ligzdl xzen m`d.1.dcerq lek`l.2.zexit merhl.3ayil
,wiqtn m`d ligzd m` carica .dpyna miiepnd mixg`d mixacl oke ,xtqd iptl

?recne:h sc

:‰· Â˘˙

.1dphw dgpn onf ribdyk[lltzd `l oiicry inl]

e pzi i b eqc `nzq itlלו אסור המנחה, תפילת זמ שהגיע כיו הסובר לוי ב יהושע כרבי אסור,
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המנחה תפילת שהתפלל קוד כלו לטעו ומתוס'[dphw]לאד )"(ד. אי אה אפי' שמפסיקי משמע:

אכילתו. לגמור ביו שהות יש

.2dphw dgpnl jenq eligzd m`'בתספורת)"(דתוס קייה שלהלכה משמע שמסוגייתנו : ל"כותבי

כריב התחיל"בזה שא מפסיק.[dcerqa]ל

.3oic zligzae zelecb zlik`ae iwqxeac zxetqza dlecb dgpnl jenq m`לכתחילה"לכו ע

. מפסיקי אי התחילו וא , ימש שמא דגזרינ להתחיל, אסור

ובד"(דתוס' , וא לימא)"ה התוס'ה כותבי עוד באיסור. התחילו אפי' מפסיקי שאי : )"(דכותבי אי :ה

לכו שהות אי א אבל שהות, יש א רק מפסיקי ."שאי מפסיקי oiwiqtn,ע oi` d"c dpyna i"yxa `ed oke]

[df i"yx lr sqkd riaba oierie.

.4oic xnba e` dphw dcerqae dlecb dgpnl jenq

e pzi i b eqc `nzq itl'התוס ופוסקי להתחיל, בתספורת)"(דמותר תפילה,ה זמ עד לאכול שמותר :

[m"xdn - dphw dgpn onf cr lek`l xzeny 'it].

awri xa `g` ax itleוא , ימש שמא דגזרינ להתחיל, שאסור במשנתינו שמדובר האופ זהו

לכו שהות אי שא התוס': שכותבי הקוד כבדי בדיוק וזהו , מפסיקי אי ."התחיל מפסיקי ע

.5zexit zlik`a ligzdl oiprl'בתספורת)"(דתוס :ה לכו1.כותבי גדולה למנחה מותר."סמו ע

קטנה2. מנחה זמ לא"לריבכשהגיע בזה פוסקת בברכות ושהגמ' , מפסיקי התחילו וא אסור, ל

לעני3.ל."כריב ולא בסעודה, להתחיל לעני רק למנחה סמו לאסור סוברת דסוגייתנו סתמא

פירות. לאכול פירות.4.להתחיל לאכול להתחיל ושמותר דסוגייתנו, כסתמא פוסקי תוס'

.eq?dgpnl jenq `xwp izne ,dlecb dgpn onf ligzn izn:h sc

:‰· Â˘˙

i "yx itlמנחה)"(ד שבע,ה מחצי להעריב מתחיל מכי שהוא , הערבי בי של תמיד הקרבת זמ מהתחלת

. קוד שעה חצי היינו למנחה וסמו

.fq,oiwiqtn m`d lek`l ligzd m`e ,ziaxr zlitzl jenq lek`l ligzdl xzen m`d
?recne.i :h sc

:‰· Â˘˙

zeyx ziaxr zlitz c"nl.להפסיק אותו מטריחי לא לאכול התחיל א

למ"(דתוס' קד)"ה כשקרא שזהו : ק"כותבי קרא לא אבל להפסיק."ש, שצרי ודאי ש

daeg ziaxr zlitz c"n itle,להתפלל שיגמור עד מלאכול אותו מפסיקי התחיל וא להתחיל, אסור

[lltzdl zedy yi 'it`].

ממנחה: וחמורה מפסיק התחיל א בערבית מדוע טעמי ב' מביאה בסעודת1.הגמ' להשתכר דדר

משא ."הלילה, מפסיקי לא במנחה ולכ , ביו חשש2.כ ואי שיאחר, פחד לו יש קבוע, שזמנו כיו מנחה

משא יתפלל, ולא שיפשע."שיפשע חשש ויש מפחד אינו זמנו, הלילה שכל ערבית תפיל כ

.gq?recne ,dlitzd zrya xef` xef`l aeig yi m`d.i sc

:‰· Â˘˙

טריחותא)"(דתוס' "ה משו חיוב, שיש מסוגייתנו ישראלמוכיחי אלקי לקראת ופירש"הכו )"(די", הכו :ה

ודוקא הערוה, את רואה ליבו יהא שלא משו שזהו מפרש: ויטרי שבמחזור התוס': ומוסיפי לפניו, התנאה

לאזור. צריכי אי מכנסי של אבנט לנו שיש לדיד אבל , מכנסי לה היה שלא epziibeqacלה mrhle]
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[sqkd riab - dexrd z` d`ex eail oi`e hpa` yiy inl mb miaiig ."oekd" meyn.

.hq,ycge oyi ugxnd ziaae `qkd ziaa mely le`yle ,y"w zexwl ,lltzdl xzen m`d
?recne.i sc

:‰· Â˘˙

.1oyi `qkd ziaaהנ בכל הכסא."אסור בבית אד אי א וא הצואה, את פינו א א ל

.2epinfdy ycg `qkd ziaaדמאיס דכיו מסתפק m`dרבינא ..."`ndef yitpc" `qxibd ip`y d"c 'qez zqxibl]

[n"wtp yi.איפשטא ולא מילתא הזמנה אמרינ הא ,

.3epinfdy ycg ugxnd ziaaשלא דכיו לכתחילה, אפי' בו לקרות שמותר אומר אהבה בר אדא רב

מלתא. לאו הזמנה שאמרינ פשוט מאיס

שאני)"(דתוס' שלאוה לו ונפשט המרח בבית ג הסתפק רבינא א נדרי במסכת גירסאות ב' מביאי

הסתפק. לא שבכלל או מילתא,

.4oiyeal my micnerd lky oevigd ziaa oyi ugxnd ziaaק לקרות ולהניח"מותר ולהתפלל ש

לכתחילה. ואפי' תפילי ש

.5minexr ozvwe miyeal my oicnerd zvwy irvn`d ziaae mcewd oicakשלו בשאילת מותר

בק אסור ,"אבל לחלצ צרי אינו בראשו היו א לכתחילה, תפילי ש מניח אינו `mcש, my oi` m`e]

['d w"q dn 'iq g"e` a"n - oixqe` yie oixizn yi.

.6oinexr my oicnery iniptd ziaae mcewd oicakרק ש רחצו אפי' אסור שלו שאילת אפי'

וכ אחת, ק"פע ש קורא שאינו ."ש מניח ואינו התפילי את וחול ש,

.r?recne ,ericedl jixv m`d exiagl dpzn ozepd:i sc

:‰· Â˘˙

.1iielbl `ciar `lc dpzn ozepyk" שנאמר להודיעו, מקדישכצרי ד' אני ."כי

)"(דתוס' הנות עה לו שנות במתנה דוקא שזהו : הנות"כותבי אבל מתבייש, המקבל שאי אהבה י

א מתבייש שהמקבל להודיעו."צדקה צ

.2iielbl `ciarc dpzn ozepykלהודיעו."א צ

.`r?dlitzle y"wl wiqtdl mikixv m`d dpyd xeaira e` dxeza miwqerd.`i sc

:‰· Â˘˙

.1eixiage i"ayxk ozepne` mzxeze dxeza miwqerdלק רש"מפסיקי לתפילה. ולא מפרש:"ש י

דאורייתא."דק זמנה ש

אנו)"(דבתוס' כגו עוברת.ה שעה היתה אפי' לתפילה מפסיקי שלא מבואר:

.2ozepne` ozxez oi`e dxeza miwqerdלק בתוס'"מפסיקי ולתפילה. )ש שמפסיקי(ש מבואר:

א עוברת לא א אבל עוברת שעה א להפסיק."רק oiwiqtn,צ y"wl lk` dlitz oiprl mdixacy :xne` sqkd riabd]

[dfa dkldl wqty dn .in d"c 'a 'irq ew 'iq l"dia oierie.

.3dpy xeaira miwqerdלק לא מפסיקי לתפילה."אי ולא ש

.ar?ezepne` ezxez zxcbd edn.`i sc
:‰· Â˘˙

אבל)"(די"רש לעבוד.ה כדי לימודו את מפסיק שאינו מי מפרש:



Â"Ò ·‡ 3333\4 555\-004 ˙·˘11- ˙·˘ ˙ÎÒÓ / ÌÏ˘‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙˘Ó ÁÎ

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.br,zilnxkay xean e` i"dxay xean zezyle x"dxa cenrl xzen m`di"dxa cenrl xzen m`de
,x"dxa lhlhle?recne:`i .`i sc

:‰· Â˘˙

.1dzey `edy mewnl eaexe ey`x qipkdl.מותר

.2i"dxa xeade x"dxa `edyk ey`x z` wx qipkdlומתחייב אליו הכלי יוציא שמא גזירה אסור,

חטאת.

לא)"(דתוס' ברהה לעמוד המתירי בעירובי בגמ' לרבנ שאפי' : ולטלט"כותבי ברהי גזרינ"ל ולא ר

אצלו. שיביא חשש יש לשתות שצרי דכיו שאסור, מודי הכא .4 די כדלקמ , יכניס שמא

.3zilnxkl ey`x z` qipkdl[i"yx - x"dxa e` i"dxa `ede]

i ia` itl.אסור

`ax itle.לגזירה גזירה גוזרי דלא מותר,

.4x"dxa lhlhle i"dxa cenrl'לא)"(דתוס שלרה ולרבנ"מביאי , יכניס שמא מדרבנ אסור מ

כחכמי לפסוק שנראה : וכותבי שאסור. מודי רבנ לו הצריכי בחפצי ורק , גוזרי ולא מותר

כר"אע שהלכה בגזירותיו."פ מ

.cr?dxifbl dxifb oixfeb m`d:`i sc

:‰· Â˘˙

.1zezyl zilnxkl ey`x qipkdl dvexe i"dxa e` x"dxa `edyk zezyl ey`x qipkdl oiprl
.3 די קודמת תשו' עיי

.2q"yay zenewn x`ya'אביי)"(דתוס אמר גזרה בהוצאה ורק , גוזרי שלא מודה שאביי : כותבי

אביי

.dr?milka zilnxk yi m`d:`i sc

:‰· Â˘˙

תוס' אלא)"(דלפי ,ה בכלי כרמלית zegt]אי d"c .g sc lirl i"yx zhiy oke]יש לקרקע מחובר הכלי ושא ,

. בכלי כרמלית

.er?recne ,xyrna zaiign zbd lr dizy m`d:`i sc

:‰· Â˘˙

xi`n iax itl. הצונ על ובי החמי על בי לשתות מותר ולכ במעשר, חייבי לא

wecv oa xfrl` iax itl.במעשר חייב

minkg itleיחמי שלא כדי לגת, היי מותר את להחזיר ראוי שאי כיו במעשר, חייב החמי על השותה

. היי את

.frm`d[`ax itl],xyern epi`y oii zezyle zbl eaex e` ey`x qipkdle zbl uegn cenrl xzen
?recne:`i sc

:‰· Â˘˙

.1zbl ey`x z` wx qipkne zbd lr cner m`רש במעשר. מעשר)"(די"חייב לעני דכיוה מפרש:

בד שאי כיו קבע, הוי המותר.שהוציאו להחזיר עתו
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.2eaexe ey`x qipknyk.במעשר חייב micinrnאינו ,oke d"c .hv sc my 'qeze ,oingd lr d"c .hv sc oiaexira i"yx]

wxe minkgk mb cinrdl xyt`y :xirn oiibeqa `"yxdnd ,opevd lr oiae oingd lr oia ,xyrn `la zbd lr zezyl xzeny n"xk z`f

[oiibeqa `"wrxd iyecigae `"ayxa oierie ,opeva.

.gr?recne ,hgn mr z`vl dkiyg mr zay axra xzen m`d:`i .`i sc

:‰· Â˘˙

.1ecia hgnd z` qtezyk m`.בשבת ויצא ישכח שמא יצא, לא

שמא)"(דתוס' "ה לגזירה, גזירה גוזרי דסבר אביי שלפי : ישכחכותבי שישכחשמא כפשוטו, הוא "

א לגזירה, גזירה גוזרי שאי דסבר רבא לפי אבל במזיד, שיוציא אטו לאסור וגוזרי מחט, לו א"שיש

והוי חטאת, חייב ואינה מחשבת, במלאכת דחסר איסור אי גוונא בהאי עצמה בשבת שהרי , כ לפרש

לפרש: וצרי לגזירה, שבת,1.גזירה שיהיה עד להצניעו המחט את שיש2.שישכח בשבת כשיזכור

מלאכה. שעושה יודע שהרי חטאת, כ על וחייב ויצא, שבת שהוא ישכח מחט sqkd]לו riab oiire].

.2ecbaa daegzyk m`

i ia` itlלגזירה,"לכו גזירה דגזרינ אסור, אד ולכל dxifblע dxifb opixfbc opixn` d`ved zk`lna wxe j` la`]

[xn` d"cez -.

`ax itleה תחובה, במחט לצאת בכ אומנותו שדר לאומ המחייב יהודה שבת"לרבי בערב כא ה

, גזרינ ולא לגזירה גזירה דהוי מותר, אד בני ובשאר לגזירה, גזירה הוי דלא משו אסור, חשיכה ע

בער ולכ שבות, הוי תחובה במחט בשבת דיציאה לחייט, אפי' מותר חכמי לפי גזירה"אבל הוי ש

לגזירה.

.hr?recne ,eqika z`vl afl xzen zaya m`d.ai :`i sc

:‰· Â˘˙

dcedi iax itlרש הא)"(די"חייב, דסה ואינו"מפרש: תעשה לא שברצונו לגופה, צריכה שאינה מלאכה ל

חייב. וכו', הכא כי לעיקר צרי

o erny iax itleוס בזיבה, ליה ניחא ולא הואיל חשיב."פטור, לא טינו לאצולי שכל ל

.tdfi`a ,"ozei ik"a df ixd mixwn el`a minyb ecxie lzekd lr dxrw gipnd e` dxrw dtekd
?recne ,`l.ai :`i sc

:‰· Â˘˙

.1dkezl slc cxie dkxck zgpend daixr e` gcezy liaya lzekd lr dxrw dtekdזה הרי

יות"ב לה"כי דניחא ,. בה ו

.2lzekd dwli `ly liaya dxrw dtekdב יות"אינו אע"כי מ", , טינו לאצולי בשביל שזה מ"פ

ב אינו במי להו ניחא שלא יות"כיו ."כי

.3oitvipde mifzipd min oiprl ,dkezl slc cxie dkxck zgpend daixrב זה יות"הרי רש"כי י".

שירד)"(ד בה לפי שזהו ב"מביא: לפי אבל ב"ה, זה הרי יות"ש ."כי

.4dkteyl dlhpe dkxck zgpend daixrי"רש( ב(ש שה מודי ואלו אלו יות"מביא: ."כי

.`t?recne ,aiig e` xeq` e` zaya mipik bexdl xzen m`d.ai sc
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.‡‰ÈÎ ‚¯Â‰‰

y"ae xfril` iax itl.גמל כהורג 3]חייב, oic d`ad daeyza oiir - le`y `a` zrc].

d"ae minkg itleרש )"(די"מותר, מתירי פריה אלי מה , שבמשכ מאדמי מאלי שלמדי מפרש:

משא ורבה, שפרה כל א שורצת."ורבי היא אד שמבשר כינה כ

le`y `a`c w"z itlרש , הורגי מולל)"(די"אי דסה היא."מפרש: שבות כינה הריגת ל

.·‰ÈÎ‰ ‚ÂÒ

'q ez itlשמא)"(ד ypiה ilxe`n sqei axd myaפרעוש אבל הקופצת, שחורה בכינה רק מתירי רבנ

. לרבנ אפי' עליה וחייב הרוחשת הכינה היא

' q ez itle( z"x(ש myaלכו הקופצת דבשחורה , חולקי"להיפ רבנ הרוחשת בכינה ורק חייב, ע

. ומתירי

.at?recne ,zaya dpik zeltdl xzen m`d.ai sc

:‰· Â˘˙

.1obxede meia dltnyk.הקודמת שבתשובה במחלוקת תלוי הדי

.2dlila dltnykוב לחכמי ."אפי' הורג כשלא אפי' יטה שמא אסור ה

.3mbxedl `la mipik dltnyk

le`y `a`c w"z itl.יהרוג שלא ובלבד ולזרוק למלול מותר

le`y `a` itleרש ימלול, שלא ובלבד וזורק מולל)"(די"נוטל אליעזרה כרבי שאול שאבא מפרש:

ותוס' הריגה. אטו מלילה גזרינ ולכ נוטל)"(דדמחייב, דכינהה מלילה וגזר , כרבנ שאול שאבא : מפרשי

דפרעוש. מלילה אטו

.4dkldl

`ped ax xn`.וזורק מולל הלכה

ongp axe zyy ax dax itle.להרוג מותר

:zxtqn 'nbd.בספל וזורק נוטל היה שרבא

i "yx itlמקטע)"(ד כבה פוסקי א האמוראי בשבת."מחלוקת להורג שמותר שסוברי ה

'q ezd itleרבה)"(ד aixd"`ה mya.שבת לעני דעת מה ראיה ואי חול, לעני מחלוקת

.bt?xpd xe`l micba ytgl xzen m`d.ai sc

:‰· Â˘˙

רבא: ומפרש בגדיו, על וכ , למוצא כדי עיו שצריכי רחבי שה אשתו בגדי על האיסור יטה, שמא אסור

בני של וכ חקליתא, כבני של אבל , נשי כבגדי עיו וצריכי רחבי שבגדיה ובזקנות, מחוזא כבני דוקא

ודילדות אמחוזא , מאחרי הרבה שוני שבגדיה דכיו שיטה."מותר, חשש אי ולכ , כשמחפש עיו צ

.ct?recne ,xzen inle mipte` el`a ,xpd xe`l `exwl xeq` inle mipte` el`a:ai sc

:‰· Â˘˙

.1,dhi `ny ,xpd xe`l `exwl exq` minkgקומות ב' גבוה הנר מרדעות[`mc]אפי' ב' cnlnאו ly]
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[xwadרש זו, גב על זו בתי עשרה פלוג"ואפי' לא דגזור דכיו להטיה, חשש שאי א שזהו מפרש: י

. `']לדבריה 'irq dxr 'iq r"ey ,ixy` zedbd - eita milin `iven epi`y ote`a cnel 'it` xeq`e].

.2.` xeqi`d. עניני בשני הנר לאור שקורי עלa.לשני עצמו שמשי ישמעאל כרבי חשוב לאד

כהדיוט. תורה הבאה.b.דברי בתשובה עיי שמש הוא חשוב.c.א שאינו אחד במדורהd.לאד

רש אסור, לעשרה במדורה)"(די"אפי' האודיה שזנבות : טע ועוד מזה, זה רחוק ויושבי דהואיל מסביר:

ולחתות. להבעיר חבירו בבא מכיר זה אי , לה `xeqסמוכי df mrhly :azek ,li`edc d"c 'd 'irq my l"diad]

oipra mipyl zexwl oiliwnd miwqetdc `ail`e ,mixtq 'aa oixewyk xaecn jgxk lr ,oey`xd mrhle ,dfl df oikenq oiayeiyk 'it`

[xeq` dxecnac l"nwe ,mixtq 'aa 'it` cg`.

.3.` :minkg exq` `l mi`ad mipte`aרש ומפרש אחד, בעני שקורי יבוא"לשני אחד שא י:

יזכיר חבירו.להטות `xeq.נו cg` oipra 'it` mixtq ipyac mixne` yie :wqet 'a 'irq my `"nxd].aרש חשוב. י"לאד

מותר)"(ד חשיבותו.ה מפני בחול להטות רגיל שאינו מפני מפרש:

.4oax zia ly zewepizאומר"רשב יג.)ג הנר.(בד לאור וקורי פרשיותיה לסדר לה שמותר :

בגמ' הראשו הפירוש הפרשיות.לפי ראשי את היינו

השני הפירוש רשולפי להטות. באי לא , עליה רב ואימת דהואיל דבר, כל לקרוא לה י"מותר

. רב פי על אלא בחול ואפי' דבר לשו יד פושטי אי miwleg]מפרש: miyexitd ipy m`d...].- `"ayxd itl]

dil`ae ,r"eyd znizqn rnyn oky :azek eh w"q a"nd ,ehi `le oax `eaiy oi`xiizn dry lkc ,`vnp epi` oaxyk 'it` xzen zewepizl

[`"ayxd lr oiwleg daxdy `iad dax.

.5`xwi `l `ed la` ,oi`xew zewepiz okid d`ex ofgd

:yxtn oey`xd eyex ita dpyna i"yx"שקוריחז התינוקות היכ רואה וכו', הכנסת חז היינו "

זו. שבת של פרשה שהיא ויודע הנר, ahix"`]לאור oiire ...zewepiz cnln oiprl yixtzi` `l df yexitl].

:yxtn ipyd eyexitae. פרשיותיה יסיימו והיכ למחר יתחילו היכ רואה תינוקות, מלמד חז

.dt?xpd xe`l milkd z` wecal ynyl xzen m`d:ai sc

:‰· Â˘˙

.‡ÂÂ„‡ ˙È·· ˘Ó˘

'nba oey`xd uexizd itl.קבוע לאינו קבוע שמש בי חילוק יש

רש שמש)"(די"לפי ובודקה מגונה, דבר בה ימצא א עליו רבו אימת מפני יותר, חמור קבוע שמש

להטיה. וחיישינ ony]יפה xpl htp xp oia welig oi` i"yxitl 'nba `nw `pyilly 'qezd zrc :azek ,dxr 'iq g"ad].

תוס' שמש)"(דולפי רה יעבירוהו."בש שלא כדי יפה דבודק יותר, חמור קבוע שאינו שמש ת

'nba i pyd uexizd itleרש מותר, בנפט אבל אסור, שמ מותר"בנר ולכ מסריח, נפט נר מפרש: י

להטות, אתי דלא לאורו wtzqiלבדוק `ny xeq` onya :azk m"anxde ,dixedp yitpe qe`n htpy meyn :eazk y"`xde s"ixd]

[ax exe`y meyn ,xzen htpae ,epnn.

רש גירסת שבגמ'"לפי השני בתירו קבוע"י בשמש והא מותר,"הא ובנפט לו אסור ודאי שבשמ ,

רב"ואח שלפי מביאה והגמ' מותר, הא ובמשחא קבוע שאינו בשמש להו איבעיא בגמ': גורסי כ

. כ ומורי הלכה אבא בר ירמיה ר' ולפי , כ מורי ואי הלכה

ר גירסת "ל)"(הנת"ולפי שבגמ' השני קבועבתירו שאינו בשמש והא להלכה,"הא והדי בגמ' והספק ,

ובמשחא. קבוע בשמש y"iirהוא ,zepeyld 'al 'nba wtqd z"xly yxtn sqkd riabd][.
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:ÌÂÎÈÒÏ

'nba o ey`xd uexizd itlאסור"לרש לקבוע htpa]י: 'it`e]מותר קבוע onya]ולשאינו 'it`]ולר ,". להיפ ת:

i pyd uex izd itle.1.מותר לכול נפט לרש2.בשל , שמ ספק,"בשל קבוע ולשאינו אסור, לקבוע י:

ולר"ולפי , כ מורי שאי או כ ומורי הלכה א ובמשחא: קבוע בשאינו להלכה האמוראי נחלקו ת"ז

ולפי ספק, בשמ ולקבוע אסור, ודאי בשמ קבוע לשאינו : בשמש"ליהפ להלכה: האמוראי מחלוקת ז

. כ מורי שאי או כ ומורי הלכה א ובמשחא קבוע

.·¯Á‡ Ï˘ ˙È·· ÚÂ·˜ ˘Ó˘

)"(די"רש ק קבוע.ה שאינו שמש של די לו שיש sqkd]מפרש: riaba oiir - mipey`xd x`yl].

.et?recne ,ser xya eilr gpeny ogleya dpiab lek`l e` zelrdl xzen m`d.bi sc

:‰· Â˘˙

.1ser xya ea yiy ogleya dpiab lek`l cg` mc`l,אסור[d"al... t"kr].

.2ser xya ea yiy ogley lr dpiab zelrdl cg` mc`l

y"a itlרש נאכל, ואינו השולח על הגבינה ע עולה על)"(די"העו עוה בשר דקסברי מפרש:

אכילה. אטו העלאה גזרינ ולא דאורייתא, לאו בחלב

d"a itle.אכילה אטו העלאה דגזרינ נאכל, ולא עולה לא

.3ipyd z` xikn cg` oi`yk ser dfe dpiab df cg` ogleya lek`l mc` ipa 'alמותר,"לכו ע

ויאכל. מהשני יקח שאחד חוששי דלא

.4df z` df mixikne mcewd oicakאסורי[d"al... t"kr].מותר ביניה שינוי יש וא ,

.ft?recne ,ecbaa `ede dcbaa `id dlra mr oyil dcpl xzen m`d.bi sc

:‰· Â˘˙

'nba oy`xd oeyld itlהלל מבית ראיה להביא רצה יוס zncew]רב 'eyz l"pd],דחתה והגמ' שאסור,

שמותר. אפשר שינוי ויש דעות יש א אבל שינוי, ואי דעות שליכא עו בשר דשאני

sqei axc `ail` 'nba ipyd oeyld itle,רעהו לאשת נדה אשה הקישה שהתורה ההיקש מכח אסור

אסורה. אשתו א בבגדה והיא בבגדו היא אסור רעהו, אשת מה

רש מה)"(די"לפי התורה.ה מ אסור שיחוד משו אסורה, רעהו אשת

התוס' מה)"(דולפי בבגדוה הוא רעהו אשת שג וסוברי , בשושני סוגה דכתיב אסור, אינו יחוד

. מדרבנ רק אסורה, בבגדה והיא

zct 'x itl.בלבד עריות גילוי של קירבה אלא תורה אסרה דלא דסובר מותר,

רש גלוי)"(די"לפי סובר:ה פדת מדאורייתא.1.ר' אסור אסור2.תשמיש בשר קירוב ואפי' קירבה שאר

. ור3.מדרבנ תשמיש. אלא אסור אי דמדאורייתא כיו מותר, מדרבנ אפי' בבגדה בתוס'"היא ה"(דת

שינויופליגא) בלא דעות כשיש דהיינו אסרה, שהתורה כעי אלא לאסור לנו שאי מפני שזהו מסביר,

ר בש ותוס' מותר, ושינוי דעות יש א ממש"אבל עריות גילוי רק שאסור מדבר דהפסוק מפרש: י

בבגדו. היא לאסור רעהו מאשת מהיקש ללמוד אי ושוב אחרת, קירבה על מדבר ואי

.gtdl xzen dpeail inia dy` m`d.1aexiw `la mdipia wiqtn xepiq mr e` zg` dhna oyil
.xya.2.ezy`a rbil.3.dlral befnl.4,gztn ozil?recne:bi sc
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.‡˜ÈÒÙÓ ¯ÈÒ· Â‡ ˙Á‡ ‰ËÓ· ¯˘· ·Â¯È˜ ‡Ï· Ô˘ÈÏ

זו. התנהגות משו שזהו לאשתו ואמרו ימיו, בחצי שנפטר אחד מתלמיד מעשה מביאה eyza'הגמ' c"nl]

[dfa xeqi` oi` xzeny zncew.

.·ÔÂ·ÈÏ ÈÓÈ·

בימי1. אפי' באשתו ליגע שאסור דהיינו , ליבו מימי יותר חמורי הנידות שימי משמע: הגמ' מפשטות

מפסיק בסינר או מטה באותו שיש מדובר שנפטר, אחד ואותו אסור, בשר בקירוב ליש וכ ליבונה.

התוס' א לבינה, בימי)"(דבינו הבא.ה בדי בזה עיי , ליבו לימי נדות ימי בי לחלק שאי : כותבי

.2,iepiya dbifn[lqtq lr qekd gipdl e` l`ny cia :`nbecl]'בשינוי,(בכתובות)בגמ למזוג לה שמותר מבואר:

התוס' )ומפרשי מרש(ש ואחרת נדתה, בימי א שזהו בכתובות)"(והרי": בימיח הוא שההיתר המפרש:

ר ופירש נדתה,"ליבונה, מימי יותר ליבונה בימי להקל דיש שטבלה, אחר דוקא שזהו שנראה [itlת:

['f w"q l`pzp oaxwe ,`"yxdn oiir - xzen dzcp inia s`y okzi mnvr 'qezd.

.3,gztn zpizp'q ezd itl( i(ש "yx myaבזמ"רש לידה מידו מפתח לית שלא איסור נוהג היה י

אסור. חיבה בה שיש מזיגה רק דשמא זה, לדי ראיה שאי כתבו: תוס' נדתה.

.htmin ozil zay axra e` zaya xzen m`d.1.xtrle gnwl.2,xt`le eicl.3,oqxenl
?recne.gi :fi sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈÓ· ¯ÙÚ Â‡ ÁÓ˜ ÔÎÂ ,¯ÙÚ· Â‡ ÁÓ˜· ÌÈÓ ˙·˘· Ô˙ÈÏ[md leaib xa xtre gnw]

iax itl.גיבל שלא א לישה משו חטאת חייב האחרו

dcedi xa iqe i iax itle.שיגבל עד חייב האחרו אי

.·¯Ù‡Ï Â‡ ÂÈ„Ï ÌÈÓ ˙·˘· Ô˙ÈÏ[leaib xa mpi` xt`e eic]

sqe i ax itlכנתינת גיבול בר שאינ בדברי מחלוקת יש כ גיבול, בר שה בקמח במי כמחלוקת

ולאפר. לדיו מי

i ia` itleזהו"לכו המי נתינת לכ גיבול, בר אינו שדיו דכיו גיבל, שלא א חטאת חייב האחרו ע

גיבולו.

אבל)"(דתוס' "ה האומרת בביצה הגמ' את שרימביאי ש"קיטמא כשלא רק שמותר שבהכרח וכתבו ,

לאפר מי שבנתינת מסוגייתנו מוכח שהרי באפר, "[r"ekl]מי דתניא חטאת, שיגבלחייב והוסיפו:"עד ,

כ לא "המפרש"שזה המתיר שרי" גיבול,קיטמא בר ולאו הואיל האפר, בתו מי לית אפי' ""yxtnd"]

`ny ,`ki` opaxc `xeqi` wxe ,z`hgn xeht leaib xa epi`y xac laebdy :mixaeqd dvia zkqna i"yxe ,m"anxd ,s"ixd zrc `ed

xa mdy mixac labiy cr :eyexit ,`ziixaa aezkd xt` oiprl "labiy cr" eyxti mdy :lh ilb`d xiaqne ,ilw epi`y gnw yell `eai

[ci 'ir `ky 'iq g"e` r"ey oiir - dkld oiprle ,leaib.

.‚ÔÒ¯ÂÓ‰ ÍÂ˙Ï ÌÈÓ ˙·˘· Ô˙ÈÏ

אבל)"(דתוס' לקמה הגמ' את קנב:)מביאי אפי'(ד ושזהו יהודה, בר יוסי ורבי רבי במחלוקת תלוי שהדי

גיבול. בר הוא דיו לגבי אבל גיבול בר אינו קמח דלגבי : ומפרשי גיבול, בר אינו שמורס א אביי לפי

.„ÂÈ„Ï ÌÈÓ ˙·˘ ·¯Ú· Ô˙ÈÏ[leaib xa `l eic]

.1exeyiy onf yi m`[ekkxzi]mei ceranמותר."לכו ע

.2mei ceran exeyiy onf oi` m`ב שלפי מבואר: ולב"במשנתינו מדרבנ אסור מותר."ש ה
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sqei ax itlב')"(הנ נושא לבל ולכ חטאת, מחייב בשבת בדיו המי שנתינת הסובר כרבי ש"משנתינו

לב ג יהודה, בר יוסי לרבי אבל חטאת"אסור, חיוב אי בשבת שהרי חשיכה, ע מי להשי מותר ש

. כ על

i ia` itleולפי"לכו גיבל, שלא א חטאת חייב יהודה."ע בר יוסי כרבי ג משנתינו ז

.v,dkiyg mr zay axra ozeyrl xzen m` d"ae y"a ewlgp mday epizpyna mixacd md el`
?recne:fi sc

:‰· Â˘˙

.1mipiyxke mipnqe eic zexyl oica.קודמת בתשו' עיי

.2xepzd jezl ozyt ly oipe` zpizp oica[oeilbd lr `"aix - lyan meyn exeqi`e .oipe` d"ceze i"yx - oalzne]

ב"לב ולפי שיהבילו כדי אלא אסור מותר."ש ה

.3dxeil xnv zpizp oicaלב"לב ואילו שבת, לפני העי שיקלוט כדי אלא אסור גזרו."ש דלא מותר ה

יח:)הגמ' שלב(בד ""אומרת: הגסה, של חשש ואי הואיל עקורה, לא ביורה אפי' מותר דקשוה כיו

לה גלי לא זיקא ."ליה

'nba o ey`xd cvd itl(:יח מקרה,"לב(ד בכל מותר "nil`"]ה 'nba `zi`cn ,`pwqna x`yp `l df cv dxe`kl].

'nba i pyd cvd itleשלא"ב ביורה אבל מגיס. של חשש שאי וטוחה, עקורה ביורה רק מתירי ה

שיגיס. מחשש אסור טוחה

התוס' דילמא)"(דלפי "ה משו הוא האיסור , ומגיס ליורה צמר ."צובעבנתינת

רש די"ולפי יח: מגיס)"(ד מבשל,ה משו yxdna"`]הוי x`eank].

.4dkiyg mr zay axra zecevn zqixt oicaא"לב אלא אסור ולב"ש , יו מבעוד יצודו לא"כ ה

גזרו.

וד"(דתוס' אי אלא)"ה :ה יבוא1.כותבי פעמי חטאת, מחייבת אינה מצודות פריסת שבשבת א

ילכוד. פריסתו שבשעת כגו חטאת, חיוב ש2.לידי שמצוי בחורשי בפורס מעמיד הירושלמי

א יותר, ללכוד יכול דא , שני או מאחד יותר ללכוד במצודה יוכל שלא ובאופ לב"חיות, ש"כ

מקרה. בכל אסור

dpey`xd ezpada sqe i ax itlולפי"לב מעשה, דקעביד היכ רק אבל דאורייתא כלי שביתת ז"ה

שב מעשה."המצודות בשבת נעשה שלא וקוקרי בלחי רק ה מתירי lrה ibilt y"ay... gxkd oi` df yexitl]

xeqi` yiy mixaeqe ibilt y"a ,sqei ax zpwqnly :miazekd ,`nile d"c 'qez oierie ,dyrn `kilc `kid s` milk zziay oixqe`e d"a

[dyrn oi`yk s` milk zziay.

sqei ax zpwqn oke , iq` ax xn` `irye` ax itle[m"xdn oiire]כלי"ב שביתת סוברי ש

ב לפי אבל מעשה, נעשה שאי וקוקרי בלחי במצודות ג ואוסרי במצודות"דאורייתא, א מותר ה

מעשה, zecevn]דקעביד d"c i"yx yexit oiir].

dax itl(.יח ולימא)"(דתוס'(בד דסה בדעתו: קעבי"כותבי בלא שמשנתינו שלבל מעשה, אסור"ד ש

, כלי שביתת משו ולא גזירה `xeqמשו d"ale .miigixa oebk dyrn ciarwc `kide y"ak milk zziayc `ziixade]

.lew zrnyd xeqi` zngn wx

.5ocarl zexer zzle etizk lr ie`yn eilr diabdl ,enr oerhl ,ixkpl mixac zxikn oica
qaekl micbae

y"a itlרש ותוס'"אסור, )"(די מוכרי אי שלבה : חטאת,"מפרשי חייב אינו שבשבת א אסור ש

דומה"מ ואינו בשלוחו, מיחל מהתורה אסור שלישראל דבר בידי בשבת עושה שהנכרי דכיו מ
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וכ דבר, שו בידי עושה אינו שבשבת הקודמי התוס'"לאופני דכ יח: ולבית)"(ד והוסיפו:ה ,

לכו , לעבד עורות ולתת כתיפו על משאוי ולהגביה עמו לטעו לנכרי, דברי לאסור"שבמכירת אי ע

האד שרק המתלב בבגד וכ , האד אלא המלאכה עושה העור דאי , כלי שביתת משו אות

meynמלבנו. `l` dxifb meyn `l epizpyna y"ac `nrh ,sqei axk wqetd z"x zrcly :azek ,`zyde d"cez lr sqkd riabd]

.dxifb meyn y"ac `nrhy zyxtnd onwl 'nbc `nzqk dkld oi` `linne ,milk zziay

' q ez itlד)"( אי z"xה myaב לפי ."מותר התחו בתו ואפי' מחוברי בדברי אפי' `it'ה m`d]

[xeq` i"xle z"xl xzeny rnyn ...l`xyi ziaa.[...mei xikya la`...zeplawa t"kr].

' q ezd itle( i(ש "x myaדלא"לב בביתו, המלאכה עושה והנכרי תלושי בעורות רק מותר ה

אסור. ישראל ברשות דהוי ובמחובר ישראל, של שהוא יודעי ולא מילתא, [yxdnd"`מיפרסמא

[`zlin `nqxtinc oeik ,ixkp ly eziaa 'it` xeq` xaegn iedy lkc ,`wec e`l edfy :azekמותר לתחו מחו זה וא ,

אסור. יו בשכיר אבל בקבלנות ודוקא במחובר, jezaאפי' icedi epi` mei xikya xzen ...`"ayxc w"zl m`d]

[yelza megzd.

.`v,jkl mei zexikya ezgwl e` zeplawa dk`ln zeyrl ixkpl ozil xzen i`pz dfi`ae m`d
:zaya dyrie okzie.`.zia zepal.a.ixkpl edcy xikydl.b?recne ,milrp owzl:fi

:‰· Â˘˙

y"a itl. לעבד עורות נותני שאי כמו בקבלנות, ואפי' מקרה בכל zncewd]אסור 'eyza oiir mrhd].

)"(דתוס' אי בה שלפי : :"כותבי כדלהל ה והדיני האופני d"alה mb uvw `lyk m` ik ,melyz uvwyk `wece]

[2 oic bw 'eyz onwlck xeq`.

.‡˙È· ˙Â·Ï È¯ÎÏ ˙˙Ï

' q ezd itlד)"( אי z"xה myaשר : מוסיפי תוס' להלכה, פסק וכ מותר, ביתו"בקבלנות את כשבנה ת

להתיר. רצה ולא תשובתו על סמ לא

'q ezd itle( x"(ש myai" אומר דהרואה בשבתאסור, לעשות ציוהו ושהיהודי הוא, יו ושאסור"שכיר ,

, התחו בתו yxdn"`]רק oiir - ixkpd ly eziaa 'it`]שלא לתחו מחו אבל מילתא, שמיפרסמא משו ,

מותר. מילתא מיפרסמא

.·È¯ÎÏ Â‰„˘ ¯ÈÎ˘‰Ï[zeqix`a]

b "ayx itlבע כמותו.ז)"(בגמ' והלכה קעביד, באריסותיה דאריס מותר,

xfrl` oa o erny iax itle( ש אסור.(בגמ'

כרשב"ר שהלכה כותב: התו"ת כותבי וכ כוותיה, מתניתי דסת ר"ג לשיטת שאפי' לית"י האוסר י

באריסות. שדה לית ורגילות הואיל שמותר, הוא מודה בשדה בית, לבנות בקבלנות לנכרי

.‚˘ÂÏ˙· ˙ÂÓÂ‡ ˙Â˘ÚÏ È¯ÎÏ Ô˙ÈÏ

.1icedid ly ezia jeza zepne`d dyer ixkpd m`.בקבלנות כשעושה אפי' אסור

.2zeplawa ixkpd ly ezia jeza dyer m`בעיר אפי' אסור יו בשכיר אבל עיר, באותו אפי' מותר

אחרת.

בקבלנות,"התו נעלי כשנות כותב: "1.י בפירוש יאמר בשבתלא ""שיתק יאמר אלא תעשה,

לו2.."לכשתרצה אסור בשבת שכיבס ויודע שכבס כלי או בשבת הנעלי את לו הביא הנכרי א

לאורה. להשתמש שאסור ישראל בשביל נר שהדליק נכרי כדי , ביו בו ללובש

.av?milk zziay xeqi` yi m`d:gi
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יח.)בברייתא איתא:(ד

.1,dkiyg mr zay axr dpibl min oiwzet.כולו היו כל והולכת y"al]ומתמלאת mb edf].

.2,zay axra milkd zgz xnben oigipn.כולו היו כל והולכי ומתגמרי

ב לפי רק ב"זהו לפי אבל בכלי."ה, ולא בקרקע מונחי והגפרית המוגמר א רק מותר ש

.3,milkd zgz zixtb zay axra oigipn.כולה השבת כל והולכי ומתגפרי

ב לפי ב"זהו לפי אבל ."ה, הקוד בדי כמו זהו ש

.4dkn iab lr zipltqi`e oird iab lr xeliw oigipn.כולו היו כל והולכת ומתרפאת

ומתרפאת)"(דתוס' שקמה : משו"כותבי אסור ובשבת לרפואה, בעי שמניח א חשיכה ע שמותר ל

בשבת, א מותר לתענוג העי תחת אלא לרפואה בעי מניח שאינו בריא באד אבל , סממני שחיקת

. סממני שחיקת של חשש שאי כיו

.5.mei ceran epghiy icka `l` min ly miigixd jezl oihig oigipn oi`ד(י"רש"( בריחיי ה

וכ בהמתו."מפרש: שביתת של מצווה דאד חמור, ושל יד של בריחיי ש

dax itlכב אפי' ליל ויכול קול, שמשמעת משו זהו ריחיי האוסרת רש"הברייתא מפרש:"ה. י

התוס' ומפרשי זילותא, ואיכא בשבת מילתא ולימא)"(דואוושא ב1.:ה שטע סובר במשנתינו"רבה ש

בגמ' כמבואר גזירה משו אלא , כלי שביתת משו לא azek:לאסור ,`zyde d"cez lr sqkd riabd ,.hi sc]

onwl 'nbc `nzqk dkld oi` `linne ,milk zziay meyn `l` dxifb meyn `l epizpyna y"ac `nrh ,sqei axk wqetd z"x zrcly

[dxifb meyn y"ac `nrhy zyxtnd..2כב היא כלי שביתת של בשבת"הברייתא כשעשה רק אוסרי וה ש

מעשה. שאי וקוקרי בלחי דמתניתי ומצודות xaecnyמעשה, meyn edf ,dxifb meyn mixqe` epizpynay dn f"itle]

[`nile d"ceza `"yxdn - dyrn oi`yk..3מעשה."לב כשקעביד א כלי שביתת איסור אי ה

sqe i ax ly dpey`xd ezpad itlהנ באופני שמתיר דהברייתא הלל"תנא כבית שסובר בהכרח ל,

זהו אסור, שבריחיי ומה , `l`]המתירי `nile d"c 'qeza x`eank lew zrnyd xeqi` meyn `l]שסובר משו

""שלב דכתיב מדאורייתא, כלי שביתת איסור תשמרוה אמרתי אשר ורקובכל . כלי שביתת לרבות "

משא מעשה, בשבת ונעשה הואיל אסור, מעשה"בריחיי בשבת שאי הראשוני האופני בארבעת כ

שב ובמצודות פשת של ובאוני . כלי שביתת איסור בשבת"אי כשאי רק זהו במשנתינו מתירי ה

.3 ,4 אופני קודמת בתשו' כמבואר iriaxaמעשה, mb `l` zay axra wx `l xeq` ,milk zziay meyn xeq`y lk]

[`le d"c :gi - sc 'qeza x`eank iying.

sqe i ax zpwqn itleשהברייתא דהיינו מפרשו, אסי רב בש אושעיא שרב כמו בברייתא הפירוש

וב שמאי, כבית :"היא ומודי מעשה, בשבת כשאי ובי מעשה בשבת כשיש בי אוסרי במוגמר1.ש

. בבגדי ולא באר מונחי והגפרית שהמוגמר באופ כירה,2.ובגפרית גבי שעל בקדירה הדולק, בנר

רש ומפרש . לכלי מפקר שאפקורי מפני בתנור, המונח בדמפקר)"(די"ובשיפוד עלה מצווה אינו ושוב :

. חיישיf"itle:שביתת שלא כיו מותר, בריחיי וא מעשה, בשבת כשנעשה א מותר הלל לבית

קול. להשמעת

ולימא)"(דתוס' שבה סבר יוס שרב : נעשה"כותבי שלא בדבר ג יש כלי שביתת שאיסור סברי ש

מהשאר. יותר ממילא שאתי משו זהו הבד, בית קורות אוסרי שלא ומה מעשה,

äëìäì 'ñ åúäå ú"ø úèéù

'q ezd itlוהשתא)"(ד z"xה myaכב הברייתא את שמעמיד יוס רב של כפירושו הוא ומפני"העיקר ש,

ולפי , יוס דרב כוותיה קאי אושעיא אפי'"קיי1.ז:"שרב כלי שביתת משו אוסרי שלא הלל כבית ל

מעשה. קעביד קול.2.היכא להשמעת חוששי לא
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g"xd wqet oky miazeke 'qezd itleהנ כרבה כשיטת לפסוק יש קול,"להלכה להשמעת החושש ל

כב הברייתא את מעמיד אושעיא שרב לפרש שיכולי אסור"מפני שריחיי רבה של וכפירושו משוה

ולפי דאורייתא, כלי שביתת להו ולית קול, qezay']ז"השמעת zehiyd izyl dxe`kl ...df oic]כלי להשאיל מותר

עליו בהמתו דשביתת להשאיל, אסור בהמתו אבל מלאכה. הנכרי בו שיעשה במה לחוש ואי לנכרי

תוס' ומוסיפי דמפקרא)"(דדאורייתא. וקדירהה נר בגיגית דרק ולהפקיר, סוס להשכיר זה על לסמו שאי :

שא משו מפקר, אפקורי משא"אמרינ מפורס הדבר שאי ועוד אחר, בעני בסוס."א כ

:ÌÂÎÈÒÏ

`irye` ax itlולב"לב מעשה, קעביד כשלא אפי' כלי שביתת יש מעשה."ש כשקעביד אפי' מותר ה

`"eda sqe i ax itlולב"לב מעשה, קעביד כשלא אפי' כלי שביתת יש מעה"ש כשקעביד רק אסור ה

dax itleשלב : כותבי ולב"תוס' מעשה, כשקעביד רק אסור מעשה."ש כשקעביד אפי' מותר ה

.bv?mixg` ipta `l exiwtnyk mb ipdn xwtd m`d:gi sc

:‰· Â˘˙

דמפקרא)"(דתוס' שלבה בסוגיי וכא ג', בפני להיות צרי שהפקר : בגיגית,"מביאי שעורי להניח מותר ש

" משו בתנור המונח ושפוד כירה, גבי על קדירה דולק, להונר מפקר כי"שאפקורי ג', בלא ג מהני ,

להו. מפקר zziayמסתמא xeqi` dyri `ly eaila edl xwtnc icdq op` mzd ,'b `kilc b"r` :dixwt` d"c :l sc n"aa 'qezd l"fe]

[milk.

.cv?recne ,mzedydle dkiyg mr zay axra y`d lr miydl xzen zexicw el`:gi sc

:‰· Â˘˙

ב ב"לפי ולפי אפקורי, ליה מפקר א רק מותר שמותר, באופני :"ש כדלהל ה והדיני האופני ה

.1dgehe dxewraלא אבל חשיכה, ע יו מבעוד להשהותה לכתחילה מותר ולכ להגיס, שיי אי

יגיס. שמא אסורי טוחי ולא עקורי

.2min ziag e` oiqnxeze zeiqqr,חשיכה ע בתנור להניח le`אסורי mixewr `lyk `wec dxe`kl...]

[migehרש שיעשו, בכדי אסורי שבת למוצאי , נתנ וא האי)"(די", אסורה ותורמסי בעססיות מפרש:

תוס' בבקר. שיחתה חשש יש ולכ , לה די והיו הלילה כל שאי ימלא)"(דמפני לא שבחביתה : כותבי

מ , להתחמ הרבה ביו שהות שיש ויהא"א יפה באש לחמ שרגילי לפי , יצטנ שמא חיישינ מ

לחתות. xepzdykצרי wx xeq` min ziagay l"v ,`xneb` `xyaa wx xqe`d iy` ax itly :azek ,mzd d"c 'qez lr `"yxdnd]

[milk zziay meyne y"ak epcinri e` ,gezt.

.3`ziig dxicw.חשיכה ע יו מבעוד להשהותה לכתחילה מותר לכ בלילה, לאכילה ראוי שלא כיו

האי)"(די"רש כלה שהות לו ויש הואיל שיחתה, חשש אי ולבוקר חיתוי, מועיל אי דללילה מפרש:

שיתבשל. הלילה

.4zlyeany dxicwdkxv lk.לחתות יבוא לא שהרי מותר,

.5zlyean `le zlyean dxicw,מותר חי עצ לתוכה השלי וא הלילה, עבור יחתה שמא אסור,

בלילה. יאכלנה שלא דעתו דגילה

בשיל)"(דתוס' "ה : מבושלתכותבי ולא במבושלת כמאכל דאי דורסאי, ב כמאכל הוי שלא היינו "

אע כירה גבי על להשהותה מותר קטומה."דורסאי ואינה גרופה שאינה פ

.dv?recne ,zelvl xeq` xya dfi` ,dkiyg mr zay axra xepza zelvl xzen xya dfi`:gi sc
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y"a itl,הקודמת בתשובה d"aעיי itle: כדלהל הדיני

.1wixye `icbc `xya[mzq]xepzd itיבוא לא לתנור, רוח שיכנס לבשר טוב שלא דכיו מותר,

לטיבותא. תרתי ואיכא לחתות,

.2`gxac `xya[`wif xyal `iyw `ly lecb li`]wixy `le

'nba oey`xd o eyld itlואיכא"לכו לבשר, מזיקה לא רוח שכניסת כיו שיחתה, מחשש אסור, ע

תוס' לריעותא, האי)"(דתרתי הבהה בש ולכ"כותבי בלילה לאוכלה דראוי בצלי מדברת זו דסוגיא ג:

שיחתה. משו אסור

'nba ipyd oeyld itle'תוס אסור. מדפתי ירמיה ולרב מותר, אשי )"(דלרב הת כרבה לא פוסקי

אסור. הרוח מזיק שלא כל אלא אשי,

.3wixye `gxac ,wixy `le `icbc `xya[`zeaihl `cge `zerixl `cg `ki`c]

'nba oey`xd oeyld itl.אסור מדפתי ירמיה ולרב מותר, אשי לרב

'nba ipyd oeyld itle.מותרgzpin `l m` la` ,gzpinc `xyae wixy `lc `icba wx edfy :zxne` .k sc onwl 'nbd]

[xzen gzpin `lyk mb - iy` ax itly :mzd d"c oiibeqa 'qezd miazeke ,xeq`.

.4`xneb` `xyaa[xepzl uegn milgb lr xya 'it]רש"לכו אסור, בבשרא)"(די"ע שאינוה מפני שזהו מפרש:

ולחתות. בו להפו ומוכ ליכא כיסוי ואפי' בתנור,

.5`iig `xwהנ דמי דגדיא כבשרא הרוח, לו וקשה הואיל שמותר, אומר 1."רבינא די ל

.ev,"mei ceran eleviy ick `l` dviae lva xya oilev oi` dkiyg mr" dpynd zpeekzn xya dfi` lr
recne?:hi :gi sc

:‰· Â˘˙

)"(דתוס' הת :ה כותבי

'nba oey`xd o eyld itlyאשי 3]לרב oic zncew 'eyz l"pd],שריק ולא דברחא בבשר רק izxzהאיסור iedy]

[2 oic zncew 'eyz l"pk `zerixlשריק ולא וגדיא ושריק בברחא ג האיסור מדפתי ירמיה ולרב .[`zerixl `cg yiy].

'nba ipyd o eyld itleרש אגומרא. בבשרא רק בבשרא)"(די"האיסור דאפי'ה בתנור ואינו הואיל מפרש:

ולחתות. בו להפו ומוכ ליכא כיסוי

.fv?recne ,xepza zt ozil dkiyg mr xzen m`d:hi :gi sc

:‰· Â˘˙

)"(דתוס' הת המשנהה את יט:)מביאי ד וכו',(לקמ שיקרמו כדי אלא לית mi`pzdשאי zwelgn z` y"iir]

[ckx 'eyz onwl mi`aen ,dpyna: וכותבי ,

.1gezt xepzd m`4."לכו די צו תשובה לעיל המבואר אגומרא, בשרא כמו שהוי כיו אסור, ע

.2wixy `l xepzd m`לכו הראשו הלשו שלפי ,2 די ש לעיל המבואר שריק ולא ברחא כדי ע"הוי

שאסור. פוסקי ותוס' אסור, מדפתי ירמיה ולרבי מותר אשי לרב השני וללשו אסור,

.gv?recne ,dpzn el ozile ezeeldl ,eli`ydl ,ixkpl evtg xeknl el xzen mc` m`d:gi sc

:‰· Â˘˙

y"a itlהנכרי שיגיע כדי אלא במתנה לו ית ולא ילונו ולא ישאילנו ולא לנכרי חפצו אד ימכור לא
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

רש . יו מבעוד אלא)"(די"לביתו תוס'ה בשלוחו. דמיחל משו שזהו ולא)"(דמפרש: רשה שדברי : י"מוסיפי

ברביעי אפי' אסור כלי שביתת משו האסורי דבכלי , כלי שביתת משו בה שאי בכלי רק ה

ובחמישי.

lld zia itlרש לחומה. הסמו לבית יגיע א רק שהרי"מותר , ש דר שהנכרי אחרת עיר של מפרש: י

. ש להניח יכול

r"xc `ail` `ziixadc `pz itl.היהודי של ביתו מפתח שיצא זמ יש א ג מותר

dcedi xa iqe i iax itleב דברי ה ה עקיבא רבי ומפרש"דברי . עליה לחלוק ולא לפרש רק ובא ה,

ת"רש ע לחלוק בא אלא דב"י: בסברא ה."ק

.hv?recne ,gqtd iptl ixkpl evng xeknl mc`l xzen m`d:gi sc

:‰· Â˘˙

y"a itl.הפסח קוד יכלה שהחמ יודע א רק מותר

d"a itl.למוכרו מותר לאוכלו שמותר זמ כל

dcedi iax itle.הפסח קוד יו ל' לנכרי למכור אסור כותח מיני וכל הבבלי migqtכותח zkqn i"yx itl]

myy meyn ,gzeka xeq`y xaeqe ,d"ak xaeq dcedi iax - z"x mya iax d"c my 'qezd itle ,y"ak xaeq dcedi iax - miyly d"c :`k sc

[gqta oxkn icedidy exaqiy e` ixkp ici lr gqta ixkpl oxkn icedidy exaqie eilr eilra.

.wixkpd iptle alkd iptl zepefn ozil xzen m`d,zay axra e` zaya?recne.hi sc

:‰· Â˘˙

לרה המזונות ע לצאת נטלו שהכלב א הנכרי, ולפני הכלב לפני מזונות לית שמותר אומרת: ר,"הגמ'

. לה נזקקי אי

)"(דתוס' נותני :ה ב1.כותבי לפי אפי' בשבת לה לית מיד."שמותר לאוכל שהרגילות משו ש,

לב2. אפי' אסור חפצי שאר אבל מזונות ב"דוקא שרי דלא בערב"ה, רק אלא לנכרי כלי לית ה

. שלו דרכי משו זהו לנכרי מזונות לתת מותר שכא הטע ושכל אסור, בשבת אבל שבת

.`w?recne ,dlgy ixkpl dtexz gelyl zaya e` h"eia xzen m`d.hi sc

:‰· Â˘˙

ביו אירע מעשה : כותבי ישני מוחזק"התוס' היה והנכרי תרופה, לו שישלח ליהודי שלח חולה שנכרי ט,

. שלו דרכי משו נכרי ידי על לשלוח זאת התיר שמחה ורבינו wfgen]בעיר, `le mil` `ly 'it` dxwn lka m`d...].

שה"ושלה נראה יצחק הרבי"ר רשות השתא ל דלית לדיד וזהו , אל הוא הנכרי א בשבת שמותר ה

דאורייתא.

.awxikydl xzen m`dli`ydl e`?recne ,'de 'c meia e` zay axra ,ixkpl milk.hi sc

:‰· Â˘˙

.1ixkpl milk xikydl zay axra[`l d"cez - a"veike welgk milk zziay meyn mda oi`yk t"kr],להשכיר אסור

לא)"(די"רש שבת.ה לצור לו שמשכירו נראה שבת בערב מלאכה בה לעשות שמשכיר דכיו מפרש:

לא)"(דותוס' :ה שבת.1.כותבי שכר כנוטל לשבוע.2.שנראה או לחודש יחד משכירו א ג אסור

.2zay ixg` cr 'de 'c meia ixkpl milk xikydl,מותר[milk zziay mda oi`y milka t"kr]'תוס ,( (ש

מקרה. בכל אסור , לימי משכירו א אבל לשבוע, או לחודש יחד משכירו א דוקא שמותר : כותבי

.3ixkpl milk li`ydl'התוס( שמותר.(ש : zay]כותבי zziay mda oi`y milka t"kr].
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.4milk zziay mda yiy milk ixkpl li`ydl e` xikydlכלי שביתת א במחלוקת תלוי הדי

צב. תשו' לעיל שכתבנו במה עיי דאורייתא,

.bw:ixkp i"r zxb` gelyl xzen m`d.1.zay axra.2?recne ,reayd rvn`a.hi sc

:‰· Â˘˙

.1minc ixkpl uvw m`

d"a itl[r"xe],חשיכה ע שבת בערב אפי' לשלוח dnegl,מותר jenqd zial ribdl lkeiy meia zedy oi` 'it`]

[dnegl jenqd zial ribiy ick jixv r"xc w"z itl dxe`kle.קעביד דנפשיה אדעתיה , דמי לו שקצ דכיו ,calae]

`ly rceie 'ae '` meia zegilyd z` xenbiy ixkpd z` devn m`a xeq` oke .` 'irq fnx 'iq g"e` r"ey - zaya jliy el xn`i `ly

['c w"q my a"n - zaya jli `l m` myl ribi.

y"a itle[`l` d"c i"yxa x`eank].החשיכה לפני הדואר לבית יגיע א רק מותר

.2x`c ia riaw `le minc ixkpl uvw `ly ote`a zay axra zxb` gelylazk lky reci yi` yexit]

[eil` gelyy inl eglyn `ede ,laei eili`ב להגיע"אפי' שיוכל ביו שהות יש אפי' לשלוח, שאסור מודי ה

רש ומפרש לחומה. הסמו שכיחא)"(די"לבית בשבת.ה אחריו ליל צרי יהא ימצאנו לא א שהרי :

.3okl mcew e` 'd meia gelyl mcewd oicak. שמשלחי מבואר dyxiteבברייתא ,o"xde y"`xd miwqet oke]

[jkl mikixv m` edilr jenql yie ,miiqne ,m`ian my r"eya `"nxd ,jli izn enr citwn epi`y iptn xzenc ,o"xd.

.4x`c ia riawe uvw `l m`

d"a itl[r"xe].לחומה הסמו לבית להגיע שיוכל כדי ביו שהות שיהא והוא מותר,

y"a itle.הדואר לבית הנכרי שיגיע כדי ביו שהות יש א רק מותר

.cw?recne ,xzen el`a ,zayd mcew mini 'bn zegt dpitqa biltdl xeq` mipte` el`a.hi sc

:‰· Â˘˙

.1zeyxd xacl dbltd.השבת קוד ימי מג' פחות בספינה מפליגי wqtאי `l 'it` xzen mini 'bn xzeie]

[... w"q gnx 'iq a"ndn rnyn ok ,zeayl enr.

)"(דתוס' אי שט.ה משו התחו תו אפי' להפליג דאסור : כותבי

.2devn xacl.שבת בערב אפי' מותר

iax itlאח וא לשבות, הנכרי ע לפסוק ."צרי כלו בכ אי שבת לא כ

b "ayx itle.עמו לפסוק צרי אינו

.3hren jxc dfy oecivl xevn dbltdרש הרשות. לדבר ואפי' שבת בערב אפי' ומצור)"(די"מותר ה

ובער אחד, יו מהל אלא שאי השוק."מפרש: יו ש היה azekש :x"`d mya ,oi`y d"c gnx 'iq l"diad]

[iying meia xzen ,mini ipy mdipia yi m` d"dy.

.dw?zayd mcew mixkp ly xir lr xevl xzen m`d.hi sc

:‰· Â˘˙

. מפסיקי אי התחילו וא השבת, קוד ימי מג' פחות נכרי של עיירות על צרי אי

.ew?recne ,zbd ilebire zad zia zxew oerhl dkiyg mr xzen m`d.hi .gi sc

:‰· Â˘˙שוב ...לבדוק

הגמ' הגת, ועיגולי הבד בית קורת שטועני ואלו אלו שווי מבואר: יט.)במשנה שב(בד גזרו"מפרשת: ש
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

בשבת אות עושה שא הגת ועיגולי הבד בית קורת אבל חטאת, חייב בשבת עוש שא בדברי רק

רש , רבנ בה גזרו לא חטאת חייב תחילה(במשנה)י"אינו שטוחנ עד זיתי על קורה נותני דאי מפרש:

ממילא, נפיק משקה נמי קורה ובלאו ברגל, תחילה אות דורכי ענבי וכ bxבריחיי 'eyz lirl k"yna r"re]

[o"xae `"ahixa xe`nd lraa oiir oke...bx iz`vn `l... .5 oicay dxrda.

`pipg iaxa iqei iax itl,חטאת איסור בזה שאי הסובר דמשנתינו mrתנא xzeny d"al micen y"a okle]

[dkiygעקיבא ורבי . משתחש יגמור יו מבעוד שריסק ומלילות בוסר , שו הסובר: ישמעאל רבי הוא ,

ופירש יגמור. לא יגמור)"(די"אומר: לכתחילה,ה מותר ישמעאל לרבי :mprhdl xzeny y"a micen xenbl xzeny oeike]

[dkiyg mrרש נחלקו מחלוקת בביאור כדלהל". הוא מחלוקת תוכ ותוס', הבאה)י תשובה עיי באריכות :(יותר

i "yx itlכב ישמעאל ור"רבי , כלי שביתת איסור לה שאי כב"ה ש."ע

' q ez itlרבי)"(ד iה "x myaור ישמעאל כב"רבי סוברי שר"ע אלא , כלי שביתת איסור שאי ע"ה

שזבו, משקי גזירת משו q'אוסר eza li " ered itle" לגמור מותר א ,בידימחלוקת משתחש "

אסור."שלר ע

xfrl` iax itle[i"yx - `xen` `edy zct oa]אלעזר רבי הוא דמשנתינו i"yx]תנא - reny oa]לאכול המתיר ,

דבש dkic]חלות ixqegn mpi`y...]לפי אפי' להשימ מותר חשיכה ע ולכ , מעצמ ויצאו שבת בערב שריסק ,

ות"ב א"ש, אבל באכילה, שבת לאותו ואוסר עליו חולק ישמעאל,"ק רבי הוא דמשנתינו שתנא לומר א

שחיקה במחוסרי רק מתיר ישמעאל שרבי אומר יוחנ רבי iyilyd]שהרי alyd `edy]דיכה ושבמחוסרי ,`edy]

[ipyd alydמחוסרי שה הגת ועיגולי הבד בית קורות לטעו אסור ולשיטתו שאסור, ישמעאל רבי מודה

דיכה.

:zni iqn 'nbd.ישמעאל כרבי חנינא בר יוסי רבי iaxהורה lr wleg `pipg xa iqei iaxy epiidy :yxtn xe`nd lrad]

[zenglna oiire ...zayd mcew dyrp weqixd `edy oey`xd alyd wx m` 'it` dhigqd z` xenbl xzeny l`rnyi iax xaeq ezhiyle ,opgei.

.fw?recne ,mei ceran owqixy zelilne xqea mey ly oic dn:hi .hi

:‰· Â˘˙

ר ולפי , משתחש יגמור ישמעאל רבי שלפי מביאה: יגמור."הגמ' לא ע

i "yx itlיגמור)"(ד לא בשבת"לרה א ובדיעבד הקורה, תחת מרוסקי פירות חשיכה ע להניח אסור ע

באכילה. אסור המשקה משקה, yxdna"`]זב oiire ,d"ak `le milk zziay mixqe`d y"ak r"x f"itly :miywn iax d"c 'qez].

' q ezd itlרבי)"(ד iה "x mya,שבת מערב הקורה את להניח מותר עקיבא רבי לפי mixaeqd:ג d"ak epiidc]

[milk zziay xeqi` oi`yשר אלא משו", ממילא, שנעשה א באכילה אסורי בשבת שזבו שהמשקי סובר ע

לב אפי' ואסורי שזבו, משקי שזבו."גזירת משקי שאר כדי ה

l" i erea 'qezd itleוהמלילות הבוסר, , השו את בידי לסחוט א משתחש מתיר ישמעאל רבי

דיכה, מחוסרי אינ ה א dwigy]המרוסקי .3 .dyizk ,dkic .2 .weqix .1 :dwyn z`veda yi mialy dyly]גזר ולא ,

וא , מחוסרי אטו דיכה מחוסרי דיכה"אינ שבמחוסרי שסובר בהכרח ipyd]כ alyd `edy]ולפי חייב, ז:"לא

ר1. לפי אבל חשיכה, ע שמותר ישמעאל כרבי שמשנתינו מפרש הסוגייא בתחילת חנינא בר יוסי ע"רבי

א דיכה, מחוסרי כשאי א בשבת לב"שאסור אסור חשיכה."כ ע `xeq]ש r"ekl miciay rnyn i"yxn]..2בתר

קאמר opgei]הכי iax]וא מיחייב, דיכה במחוסרי ישמעאל ישמעאל."שלרבי כרבי לא משנתינו xe`ndכ lra itl]

[zenglna oiire ,dkic ixqegna mb xeht l`rnyi iaxly l"qe ,dfa opgei iax lr wleg `pipg xa iqei iax -.

.gw?oixzen m`d ,mnvrn zexitdn e`viy oiwyn.hi sc

:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' השו מבואר:ה
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.1mnvrn e`viyk mipenixe mizeza

dced i iax itl(:קמג ד לקמ מותר.(במשנה מה היוצא לאוכלי כנס א

minkg itle.סחיטה בני פירות שה כיו אסור,

.2oirbte oicxferk zexit x`ya

'q ezd ly oey`xd mvexiz itl.סחיטה בני לאו שה כיו שמותר, מודי חכמי

i pyd mvexiz itlלמיתוק סחיטה אבל ואחשבינהו, הואיל אסורה, גמורה סחיטה רק חכמי לדעת

מותר. בעלמא

.3owqixy zelilne xqea ,mey

'q eza oey`xd uexizd itlהנ התנאי בזה שנחלקו ורימוני כתותי 1."הוי די ל

.hw?recne ,oixzen m`d ,onvrn e`vie zay axra owqixy miapre mizif e` yac zelg:hi sc

:‰· Â˘˙

.1yac zelg

reny oa xfrl` iax itl.בשבת א באכילה מותרי

w"z itle.בשבת יסחוט שמא דגזרינ שבת, באותו באכילה אסורי

.2miapre mizif

w"z itl. אסורי

o erny iaxe reny oa xfrl` iax itl. הקוד . מותרי

`pipg xa iqe i iax itleלר משא"א משקה, והשתא אוכל ומעיקרא הואיל אסור, שמוע ב כ"א

שלר הכותבת הברייתא ליה שמיע ולא אוכל, והשתא אוכל שמעיקרא דבש מותר."בחלות שמוע ב א

.iw:lhlhl xzen m`d.`.dpirhd zgz cad zeiefa x`ypd ony.aorhy ote`a afy onyd z`
?mei ceran cad zia:hi

:‰· Â˘˙

רש נחלקו הבדדי שמ בפירוש מותר, ולשמואל אסור לרב , הבדדי שמ אומרת: :"הגמ' וכדלהל ותוס', י

.‡„·‰ ˙È· ˙ÂÈÂÊ· ¯‡˘‰ ÔÓ˘

i "yx itlד)"( שמ איסורה אי ולשמואל מוקצה, מדי אסור רב שלפי , חולקי שמואל רב נחלקו בזה

מוקצה.

'q ez itleד)"( שמ לכוה מוקצה."בזה יהיה השמ דלמה מותר, ע

.·ÂÏÂËÏÈË ÔÈÚÏ ÔÓ˘ ·ÊÂ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó „·‰ ˙È· ÔÚË

)תוס' "(ש דהוי מוקצה משו אסור שלרב המחלוקת, שבזה : והעיגולנולדמפרשי קורות דמחמת גמור, "

אע לאכילה, השמשות בי ראוי היה לא שע"שעליו תוס'"ג מותר. ולשמואל הניחו, כ שמואל)"(דמ :ה מוסיפי

מחמיר. היה עצמו על שהתיר, `yixtzi]ששמואל `l 'qezd oecipa i"yx zrc].

.`iw,dvwen lhlhl xzen m`de` xeqi` zngn dvwenn xzei xeng qe`in zngn dvwen m`d
?jtidl:hi sc
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תוס' שמותר, שמעו כרבי ושמואל שאסור, יהודה כרבי פוסק רב דזוזי שבכרכי מביאה: בסוגייתנו הגמ'

הני)"(ד :ה כדלהל כותבי

dcedi iax itl.אסור מוקצה כל

o erny iax itl.שמואל פוסק וכ מותר מוקצה כל

xi`n iax itl.מותר מיאוס מחמת המוקצה אבל אסור, איסור מחמת מוקצה

ax itlelehlihl dvwena[my i"yx - lehlih oiprl dvwen xeqi`a]qe`n epi`y xaca, שמעו כרבי מותר

dlik`lאבל dvwena[.gkw sc i"yx - dlik` oiprl dvwen xeqi`a]ikxkk qe`n xaca lehlihl dvwena e`
ifefc,לטלטל שאסור מודה zayaרב dlapzpy dliapa okeמוקצה שהוי כיו לטלטל, אוסר רב

אכילה. מחמת ממוקצה וחמור איסור מחמת

.aiw?zwelgn dfi`ae ,xeq` dfi`a ,dwilcd iptn livdl xzen ote` dfi`a:hi

:‰· Â˘˙

.1zecerq d`n cg` lqa livdlמותר."לכו ע

.2cg` lqa migpen milk dnka oilke` livdl

i "yx itlוחד)"(ד .ה שבסוגיי התלמידי שני בי המחלוקת בזה

'q ez itleוחד)"(ד שמותר."לכוה ופושטת בזה מסתפקת לקמ הגמ' שהרי מותר, ע

.3livdle xefgl livdl ip`n 'de 'ca livdlלהציל מותר שלחד , בסוגיי המחלוקת בזה לתוס'

אסור. ולשני חצר, באותו

.biw?recne ,dviae lva xya zelvl xzen m`d.k :hi sc

:‰· Â˘˙

ב צולי הפסחאי את לשלשל ומותר דורסאי, ב כמאכל דהיינו , יו מבעוד שיצולו כדי אלא וביצה בצל שר

zaya]בתנור, zeidl lgy gqt axra epiidc]א מינתח, שלא בבשר אפי' מותר ולכ , ה זריזי חבורה שבני משו ,

במש צה,צו."עיי תשו' לעיל כ

.ciw?recne ,xepza zt ozil dkiyg mr xzen m`d.k :hi sc

:‰· Â˘˙

w"z itl. יו מבעוד פניה שיקרמו כדי אלא נותני אי

xfril` iax itle.בתנור המודבקי שלה, התחתו שיקרו כדי

רש די"לפי כ. )"(ד מדובקי מסקנתה שיטתו ולפי . לקרו ממהרי האור שכלפי דפני הוא, חומרא

" מקילי שחכמי פניההגמ' שיקרמו כדי .עד תחתו או עליו או מפניה אחת היינו "

תוס' איבעיא)"(דולפי קרימהה שבעינ הפני בלח ומודה להקל, בא אלעזר רבי הירושלמי בש

במש עיי א רח."מעליא...למה, תשובה לעיל כ

.ehw:y` fig`dl dkiyg mr xzen m`d.`.mivr daxda.a?icigi ura:k .k
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.‡ÌÈˆÚ ‰·¯‰· ˘‡ ÊÈÁ‡‰Ï

.1cwend zia zxecna.לחתות יבואו ולא , ה זריזי שכהני משו מותר,

.2oileabay dxecna[ycwnl ueg]

ax itl.ואחד אחד כל של ברוב ברובו, האש שתאחוז l`enyכדי itleכדי עד המדורה ברוב

ע ולא מאליה עולה שלהבת אחר."שתהא דבר י

.3oingt zxecnaרש שהוא, בכל אומר: יהודה כל"רבי אלא האור בה להאחיז צרי דאי מפרש: י

שיחתה. חשש שאי משו שהוא,

.4mipw zxecna

`ped ax itlאגד"א וא רוב, oxyw]צ 'it]רש רוב, להכנס"צריכי יכולה השלהבת שאי לפי מפרש: י

. ביניה

`cqg ax itle.רוב צריכי לא כשאגד אבל , שמתפזרי כיו רוב, צריכי אגד כשלא להיפ

.5dxnz ly mipirxb zxecna

`ped ax itlרוב."א צריכי בחותלות נתנ וא רוב, צ

`cqg ax itlמתפזרי לא בחותלות נתנ וא רוב, וצריכי מתפזרי בחותלות נתנ כשלא , להיפ

רוב. צריכי לא ולכ

.·È„ÈÁÈ ıÚ· ˘‡ ÊÈÁ‡‰Ï

`iig 'x itl(בברייתא)ax xaeq okeרש עוביו. ברוב האור שיכנס רובו."עד עד עוביו בתו מפרש: י

dil ixn`d itl oke ,`xiza oa dcedi iax itl. צדדי משני הקיפו ברוב האור שיכנס עד


