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  הקדמה

שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר ושננתם איתא בגמ' קידושין ל. ת"ר 
  , ע"כ, והיינו שיש חיוב מיוחד של ידיעת התורה בצורה ברורה. לו אלא אמור לו מיד

, קובץ על יד ירבהוהדרך להגיע לידיעת התורה הוא ע"י החזרה, וכדאיתא ברש"י שם, וכן בגמ' (ע"ז י"ט. ) 
ובגמ' (תענית ז: ) חזר עליו פעמים הרבה עד ששגור בפיו תלמודו מתקיים, פירש רש"י שאם גורס מעט ומ

ובגמ' (שבת ס"ג. ) "חגור דברי תורה אין משתכחים אלא בהסח הדעת, ופירש רש"י אם אינו מחזירם תמיד, 
חרבך על ירך כי היא הודך והדרך" ומפרש ההוא בדברי תורה כתיב, וכתב רש"י הוי זהיר לחזר על משנתך 

   .מזומנת לך שתהא

וביאר  ,כל הלומד תורה ואינו חוזר עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר(סנהדרין צ"ט. )  איתא בגמ'ו
 פעולת הוא וכן תכלית ולאין לו יועיל ללא הוא פעולתו תחלת עליה חוזר ואינו תורה הלומד כי המהרש"א

  " עכ"ל.הוא לריק שלמד פעולתו דתחלת קוצר ואינו הזורע

לעיין בזה, דלכאורה כל לימוד יש ממנו תועלת לזכרון, אלא שככל שהאדם לומד יותר פעמים אמנם יש 
הוא זוכר יותר, וא"כ יותר נכון להמשיל הלומד ואינו חוזר לקוצר רק מעט, ולא למי שאינו קוצר כלל, וביותר 

ות שונות במהותם צ"ב בעיקר המשל שלימוד דומה לזריעה וחזרה לקצירה, והרי זריעה וקצירה הם ב' פעול
היא הגורמת לצמיחת התבואה, והקצירה היא אסיפת התבואה לצורך השימוש בה, ואילו  זה מזה, שהזריעה

החזרה היא לימוד נוסף ואינו שונה במהותו מהלימוד הראשוני, (אפי' אם נאמר שהחזרה היא מהירה יותר), 
כל שהאדם מוסיף החזרה הדברים יזכרו עוד צ"ב שלא הוזכר כאן בגמ' אלא לימוד וחזרה, והרי פשוט שכ

  יותר, וכי די בלימוד אחד ובחזרה אחת.

ולפעמים שישנה את לימודו פעמים רבות, שצריך ונראה שבאו חז"ל ללמד כאן את צורת החזרה, שמלבד 
צריך גם לחזר ולחפש את עד שלא למד מספר פעמים עדיין לא הבין כראוי את הנלמד, לימדונו חז"ל ש

ועל כן המשילו את הלימוד לזריעה ואת החזרה לקצירה, כי  רים ולבררם מתוך הסוגיא,סקנות הדבמ
ידע אותם ויוכל , אולם כדי לקבל תועלת מהדברים ששהוא מגדל את ההבנה הלימוד לבד הוא כזריעה,

, ולפי זה באמת חזרה היא פעולה אחרת מהלימוד עצמו שהיא בירור להשתמש בהם למעשה צריך חזרה
מסקנות הדברים והדברים העולים מן הנלמד, (ואמנם גם בלימוד נוסף שייך ענין זה, שילמד באופן שישים 
לב במיוחד לזכירת מסקנות הדברים), ופעולה זו היא הנותנת לאדם את הזכרון של הדברים, בדומה 

  האופן שבה האדם יכול להשתמש בתבואה שיש לו.  לקצירת התבואה שהיא

ונמצא שיש חילוק בין צורת לימוד נוסף לחזרה, שלימוד נוסף הוא כמו שלמד בפעם הראשונה להבין את 
 שאדם זמן כל זו תאנה מה כתאנה, תורה דברי נמשלו למה הדברים כראוי, ואמרו בגמ' (עירובין נ"ד: )

, אולם ענין החזרה הוא טעם בהן מוצא בהן הוגה שאדם זמן כל: תורה דברי אף תאנים בה מוצא בה ממשמש
  כענין קצירה והיא אף בלא הבנה נוספת בדברים, אלא לסדר את הנלמד כדי לזוכרה לימים רבים.

ולפי זה יתכן לבאר למה השתמשו חז"ל בלשון הלומד ואינו חוזר, ולא בלשון הלומד ואינו שונה, וכאמרם 
פרקו מאה פעמים לשונה ק"א פעמים, וכן בעוד מקומות, ויש לבאר דהנה ענין  שונהומה (חגיגה ט: ) אינו ד

חזרה יש לו ב' פירושים, א' לחזור למקום שכבר היה בו, ב' לחזר ולחפש אחרי דבר מה, וכאמרם (קידושין 
אחר מי בעל אבידה מחזר אחר אבידתו, וא"כ החוזר על תלמודו מלבד מה שהוא חוזר פעם  מחזרב: ) מי 

  נוספת לסוגיא שעסק בה, הרי הוא ג"כ מחזר אחר בירור מסקנות הדברים והדברים העולים.  
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 מסכתא על לחזור תלמידיו עורר ל"זצ א"והגר תקל"ט) שכתב (חלק א' סימן והנהגות ועיין בתשובות
 לכל לזכור והיינו חוזר ואינו הלומד אבל, כאן להאריך בידי ואין, הדברים עיקרי שיזכור אלפסי בר או ש"ברא

  .קוצר ואינו כזורע והוי הלימוד סדר בעיקר טועה, המסכתא עיקרי פ"בע הפחות

 וסדרי מחלקותם כפי חלקיהם מתכונת על הדברים ידיעת "יתרוןוהנה כתב הרמח"ל בהקדמה לספרו דרך ד' 
, מטעו ובשורות במסילותיו ומיופה בערוגותיו המהודר הגן ראית כיתרון, בהבחנה שלא מידיעתם, יחסיהם
 ומדריגתם קשרם נודע לא אשר רבים חלקים ציור אמנם כי. בערבוב הצומח והיער הקנים חורש מראית

 בו שייגע, חמדה בלא כבד משא אלא אינו, לדעת המשתוקק השכל אצל, מהם המורכב הכל בבנין האמיתית
  "נחת ואין ועיף ונלאה ויעמול

 אפשר ואי, האדם שכל אותם מהכיל מאד עצום הפרטים מספר שהנה, שתתבונן צריך ואמנםעוד כתב שם "
, הרבה פרטים כולל בטבעו כלל כל כי, כללים ידיעת הוא, עליו שישתדל לו שראוי מה ואולם. כולם לדעת לו

 היותם הכיר ולא עדיין בם הבחין שלא פ"ואע. הפרטים מן רב מספר מאליו משיג נמצא אחד כלל וכשישיג
, הכללי הענין אצלו ידוע שכבר כיון, אותו מלהכיר יניח לא לידו מהם אחד כשיבוא הנה כי, ההוא הכלל פרטי
, נתבארו פרטים" ולא כללים בידיך תורה דברי יהיו לעולם, ל"ז אמרו וכן. בלתו היות להם אפשר אי אשר

  דברים, א' החשיבות המיוחדת שיש בידיעת דברים בצורה מסודרת, ב' חשיבות ידיעת הכללים.בדבריו ב' 

מטרת כתיבת תמצית הש"ס היתה כדי לברר מתוך דברי הגמ' את הדברים העולים בצורה מסודרת וברורה, 
המסכתות לא כדי לזוכרם, וכדי שיהיה אפשר לחזור בזמן קצר על תמצית הדברים, והנה בשעת כתיבת רוב 

היתה כלל כוונה להוציאם לאור, אלא רק לתועלת הכותב, אולם לאחר שהצטברו מסכתות רבות חשבתי 
אולי יהיה איזה תועלת להדפיס את הדברים, ומיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, ואולי יועיל למי שרוצה 

סודרת וברורה, או שיבואו גם לחזור על לימודו, או אחר לימוד איזה סוגיא לראות את הדברים בצורה מ
  אחרים לסכם את הנלמד, ויעשו זאת אף בצורה טובה יותר מהנכתב כאן.

ובאמת צורת סיכום זו שייכת לא רק בדברי הגמ' אלא גם בסיכום סוגיות בעיון, או בלימוד הלכה, ובלימוד 
  זרה מהירה.תנ"ך וספרי מוסר וכדו', ובכל זה יש תועלת מרובה לבירור הדברים ולזכירתם ולח

וזאת למודעי כי כיון שלא למדתי את המסכתות הללו כלימוד עיקרי ובעיון הראוי, אלא לפום ריהטא, ולפי 
קצב לימוד הדף היומי, וגם הדברים לא עברו הגהה ראויה, הרי שאין לסמוך כלל על הדברים הנכתבים, וכל 

  מי שיש לו איזה הערה אבקש שיודיעני בהקדם והיה זה שכרי.

כיר כאן כמה הערות חשובות למעיין, א' הדברים המובאים באותיות קטנות יותר הם מדברי רש"י, ב' ואז
בלא פירוט, ג' כשיש מעבר עמוד באמצע סוגיא מובאת  "וצריכא"כשהגמ' מביאה צריכותא הוזכר רק 

ים, ה' הסוגיא לפי המקום שבו נמצאת רובה, ד' בהרבה מקרים כשהגמ' מביאה ילפותות לא הובאו הדבר
ם בסוגיא אחת הרווח יש רווח בין הסוגיות כדי ליתן רווח להתבונן בין פרשה לפרשה, וכשיש כמה קטעי

י הכוונה לרבי יהודה, לפעמים באותו עמוד הדברים מובאים שלא לפי סדר הגמ', הוא קטן יותר, ו' ר"ת ר"
  כאשר יש רצף של נושא אחד.

ארבעים עיין במשניות אבות פרק ו'  ,השייכים לקנין התורהואגב הדברים הנ"ל אזכיר עוד כמה דברים 
 ויבקש רחמים, ירבה בישיבה וימעט בסחורה, ואמרו (נדה ע: ) מה יעשה אדם ויחכם ושמונה קנייני תורה

בתורה, עוד איתא (ברכות ס"ג) שאין ד"ת מתקיימים  יגיעהממי שהחכמה שלו, ובמגילה ו: איתא שצריך 
 עצמו שמרפה במי מתקיימין תורה דברי , וברמב"ם (הלכות ת"ת ג' י"ב) איןיהשממית עצמו עלאלא במי 

 גופו ומצער עליהן עצמו שממית במי אלא, ושתיה אכילה ומתוך עידון מתוך שלומדין באלו ולא, עליהן
באהל, עוד  ימות כי אדם התורה זאת רמז דרך חכמים אמרו, תנומה ולעפעפיו לעיניו שינה יתן ולא תמיד
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הלימוד וכמו  רציפותוכן  ,סייעתא מן שמיארש"י) –איתא (מגילה ו: ) דלאוקמי גירסא (שלא תשתכח ממנו 
ובגמ' (ברכות ה. ) אין עוף אלא תורה שנא' אעזבך,  יומים יום תעזבני שהביא רש"י פרשת עקב מחז"ל אם

י החזו"א שלמוד שעה (וידועים בזה דברהיא משתכחת ממך,  -התעיף עיניך בו ואיננו, וברש"י ואיננו
ולהפסיק שעה הוא קיום התוהו האפס וההעדר, והרי הוא זורע ושולח עליהם מים לסחפן), עוד כתב רש"י 

ביום, ובגמ' (ברכות ס"ג) איתא שאין ללמד תורה  בו שמעתם כאלו, חדשיםכ ד"ת עליכם פרשת עקב שיהיו
שהזיווג של החכמה עם האדם א"א בלי כמיהה עליו, וביאר החזו"א (קו"א ג' א') חביבה למי שאין התורה 

ותאבון, שכח החיבה פותח את המח ואת הלב לבלוע חכמה בינה ודעת, עוד איתא שם שצריך ללמוד תורה 
ללימוד התורה, וכן באבות (ג' י"ז) אם אין  יראת שמים, וע"ע בגמ' (שבת ל"א) בענין החשיבות של חבורהב

או קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, ופירש הגר"א (אבן שלמה ח' יראה אין חכמה, ושם ט' כל שיראת חט
ח') שכשיש בו יראת חטא אז הוא מחפש בלימודו לידע הדרך ילך בה, ואז הוא חביב עליו מאד ושמור 

, עוד איתא שם כמה מימרות שאין ד"ת מתקיימים ללמוד בקולבזכרונו, ובגמ' (עירובין נ"ד) איתא שצריך 
, ובגמ' (מגילה כ"ח) סימנים, עוד איתא שם שאין התורה נקנית אלא בבריות ועניונעים לאלא במי שהוא 

, והלימוד לפני הלימוד שמחה, ובגמ' (פסחים קי"ז) איתא שצריך ללמוד תורה מתוך צילותאשמעתתא בעי 
 באימה ויראה ורתתמפני שאינו בלימוד תורה עצמו יהיה באימה, ובגמ' (מו"ק ט"ו) איתא דבעל קרי אסור 

, עוד איתא בגמ' (סנהדרין כ"ו: ) מחשבה מועלת לדברי בסתר, עוד איתא שם שצריך ללמוד תורה וזיע
 כגון ,לשכח תלמודו מועלת בידי, תעלה וכך כך אעשה וכך כך מחשב שאדם תורה ופירש רש"י מחשבה

ובאבות ב' איתא התקן עצמך ללמוד תורה שאינה  בגירסא, מסכתות וכך כך אסיים פלוני יום עד האומר
כי המרבה בעידונים לא  במיעוט התענוגים, וכן במידות טובותירושה לך, וביאר רבינו יונה התקן עצמך 

הוא חדל בקנין  אצילות הנפש ונועם המידותתשכון בתוכו החכמה, והחזו"א אמונה ובטחון א' כתב "כי חדל 
עיון בבירור הכללים אגרות ראשונות בענין הדברים הנצרכים לקנין התורה ( החכמה", וע"ע באגרות חזו"א ד'

והפרטים בסוגיא, עמל התורה, אמונה, יראה, תפילה לזכות לתורה, שהתפילה לא תהיה בבחינת קבע, 
, ועוד עיי"ש) וכהנה רבות שבירת המידות, לזכור לפני מי אתה עמל, להזהר ממפסידים טבעיים וסגוליים

  ויה"ר שנזכה למעלות אלו ועל ידם נזכה לקנין התורה. מקופיא, וכתבתי רק

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



8 

 

  

:תוכן ענינים

  9  ............................................................................................  ברכות מסכת

  48  ...........................................................................................  :שבת מסכת

  126  ......................................................................................  :עירובין מסכת

  173  ......................................................................................  :פסחים מסכת

  264  ..........................................................................................:יומא מסכת

  301  ..........................................................................................  סוכה מסכת

  324  .........................................................................................  :ביצה מסכת

  344  ................................................................................  :השנה ראש מסכת

  359  ........................................................................................  תענית מסכת

  373  ........................................................................................  מגילה מסכת

  393  ....................................................................................  קטן מועד מסכת

  410  ........................................................................................  חגיגה מסכת



  מסכת ברכות       תמצית הש"ס
 

9 

 

  

  :מסכת ברכות

  :מאימתי

  זמן ק"ש ערבית

   הוא בצאת הכוכבים.ק"ש זמן תחילת  ב.

א עד ד' שעות, לחכמים עד חצות, לר" הזמןסוף 
לר"ג עד עלות השחר, ואף לרבנן מדאורייתא זמנה 

חצות עד עמוד השחר, ועל כן אם לא קרא קודם 
  . עד עמוד השחר חייב לקרות

והקטר  ,שנאכלים ליום אחד אכילת קדשים
זמנם עד עלות השחר, ואמרו  ,חלבים ואברים

כדי  באכילת קדשים ובק"שחכמים שזמנם עד חצות 
  להרחיק את האדם מן העבירה.

מותרים באכילת תרומה משעת  כהנים שטבלו
צאת הכוכבים, אף שלא הקריבו את קרבן הכפרה, 

היום, דאם דכתיב ובא השמש וטהר, והיינו שטהר 
  הכונה להבאת הקרבן לימא קרא ויטהר.

שיטות נוספות בתחילת זמן ק"ש של  ב:
שיטת רבי יהודה (לקמן כ"ז) שמפלג  -ערבית

 המנחה הוא זמן ק"ש, לר"א משעה שקדש היום
לר"מ משעה  ,בין השמשות בערבי שבתות

שהכהנים טובלים לתרומה, והיינו קודם בין 
עין, לתנא דמתני' השמשות דר' יוסי שהוא כהרף 

ולרבי יהושע משעת צאת הכוכבים, לר' חנינא 
מזמן שהעני נכנס לאכול פתו במלח, והוא מאוחר 
מזמן צאת הכוכבים, לר' אחאי משעה שבנ"א 

לתנא אחר אליבא  י"א בחול וי"א בשבתסים להסב נכנ
דר"מ משעה שבנ"א נכנסים לאכול פתן בערב 

  שבת.

ני עומד י"א שסוף זמן ק"ש הוא בשעה שהע
  ליפטר מתוך סעודתו.

הלילה מחולק לכמה משמרות,  -משמרות ג.

ובכל משמר כת מלאכים אחרת אומרת שירה, י"א 

ג' משמרות וי"א ד', ואשמועינן תנא דמתני' שגם 
בארץ יש הכר למשמרות וכמ"ד ג' משמרות, 
משמרה ראשונה חמור נוער שניה כלבים צועקים 

ם בעלה, שלישית תינוק יונק ואשה מספרת ע
סימן זה לל"ק הוא לסוף ראשונה תחילת שלישית 
ואמצע אמצעית, לל"ב לסוף המשמרות, ונ"מ 
שמי שנמצא בבית אפל יכול לקרות ק"ש 

  כששומע סימן זה.

אין  -למד רבי יוסי מאליהו זכור לטובג' דברים 
נכנסים לחורבה, מתפללים בדרך, המתפלל בדרך 

  מתפלל תפילה קצרה.

אוי לבנים  בת קול אומרת םבכל יום ג' פעמי
שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את 
היכלי והגליתים לבין האומות, ובשעה שאומרים 
איש"ר הקב"ה אומר אשרי המלך שמקלסים אותו 

ואוי להם  ,בביתו כך, מה לו לאב שהגלה את בניו
  לבנים שגלו מעל שלחן אביהם.  

מפני  מפני ג' דברים אין נכנסים לחורבה ג:

  חשד מפולת ומזיקים. 

אבל בשניים  אינו אוסר אלא להכנס ביחיד, חשד
מותר, ואם הם פרוצים אסור, ובמדבר מותר אפי' 

  אחד.

אינו אוסר אלא בחורבה ישנה, אבל  מפולת
  חדשה מותר.ב

לא,  אינו אוסר אלא באחד אבל בשנייםמזיקים 
  . םייבשנובמקומן חיישינן אפי' 

"ד ד' משמרות הוי למ -קדמו עיני אשמורות
הלילה ניחא, ולמ"ד ג' משמרות הוי הלילה היינו 
זמן של ב' משמרות קודם זמן קימת המלכים בג' 

  שעות ביום, או שכוונתו למשמר ופלגא.

אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת ולא 
  דברי תורה, מילי דעלמא לל"ק מותר ולל"ב אסור.

  דוד המלך
היה קם דוד לר' אושעיא  - מעשיו בלילה ובבוקר

לר' זירא עד חצות הלילה היה  בתחילת הלילה.
לרב  נמנם כסוס ובחצות היה מתגבר כארי.מת

אשי עד חצות היה עוסק בתורה ואחר חצות 
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בשירות ותשבחות, בעלות השחר נכנסו חכמי 
ישראל וביקשו פרנסה וכו', והיו יוצאים למלחמה 

  ומים.ע"פ מלך ואחיתופל וסנהדרין ואורים ות

לל"ק דוד ידע מתי זמן חצות  -ידיעת זמן חצות
ע"י הכינור, ומשה לא ידע מתי חצות, ולכן אף 

בכורות תהיה בחצות שהקב"ה אמר לו שמכת 
לר' זירא משה ודוד ידעו מתי  הוא אמר כחצות.

דוד היה צריך את הכינור כדי להתעורר וחצות, 
משנתו, ומשה אמר כחצות שמא יטעו אצטגניני 

לר' אשי  בזמן חצות ויחשבו שמשה בדאי.פרעה 
  אמר משה בי"ג בחצות מחר כחצות כמו עכשיו. 

שהיה קם  -לדוד שמרה נפשי כי חסיד אני ד.

בחצות קודם שאר מלכים שקמים בג' שעות, וי"א 
שאמר כן על שהיו ידיו מלוכלכות בדם בשפיר 
ובשליא לטהר אשה לבעלה, והיה נמלך 

יכך זכה ויצא ממנו במפיבושת רבו ולא בוש, ולפ
כלאב והוא דניאל שהיה מכלים פני מפיבושת 

  בהלכה.

אע"פ שדוד אמר על עצמו  -שמא יגרום החטא
שהוא חסיד, מ"מ חשש שאין לו חלק עם 
הצדיקים בשכר שיש להם לעת"ל שמא יגרום 
החטא, וכן יעקב חשש מעשיו אע"פ שהבטיחו 

  הקב"ה והנה אנוכי עמך שמא יגרום החטא.

היו ישראל לניסים בעליה לארץ בימי עזרא ראויים 
  אלא שגרם החטא. ,כמו בימי יהושע

  ק"ש ותפילת ערבית

 מעיקר הדין -לענין זמן ק"ש טעמא דחכמים ד:
שזמן ק"ש עד חצות, אלא שחששו  מודים

שיתעכב בקריאת שמע וחוטפתו שינה, על כן 
  חייבו לקרוא עד חצות.

א י" -כל העובר על דברי חכמים חייב מיתה
דקאי אק"ש שיקראנה עד חצות, והזהירו בזה 
יותר משאר תקנות חז"ל משום דאיכא אונס 
שינה, וי"א דקאי על תפילת ערבית, וקמ"ל 

  דתפילת ערבית חובה.

לריו"ח צריך לסמוך  -סמיכת גאולה לתפילה
גאולה לתפילה גם בערבית וגם בשחרית, ולריב"ל 
בערבית תפילה ואח"כ ק"ש, וקמיפלגי אם 

לה היתה מבערב, או שעיקר הגאולה היתה הגאו
רק בבוקר, ואב"א דשניהם מקישים ערבית 

לשחרית דכתיב בשכבך ובקומך, וקמיפלגי אם 
להקיש לענין לסמוך גאולה לתפילה, או להקיש 

  לענין שתהא ק"ש סמוך למיטתו.

השכיבנו וד' שפתי תפתח אינו מעכב בסמיכת 
וד'  גאולה לתפילה, דהשכיבנו כגאולה אריכתא,

  שפתי תפתח כתפילה אריכתא.

כל האומר תהלה לדוד בכל יום מובטח לו  -אשרי
מסודר בא' ב' ויש בו משום ש -שהוא בן עוה"ב

לא נאמרה נ' באשרי מפני שיש בה  פותח את ידך.
מפלתן של שונאי ישראל, ומ"מ סמכה דוד בסומך 

  ד' לכל הנופלים.

מיכאל היה עף בפריחה אחת, גבריאל בשתי 
ת, אליהו בד', מלאך המות בח', ובשעת פריחו

  המגפה באחת.  

אע"פ שקרא ק"ש ערבית  -ק"ש שעל המיטה ה.

צריך לחזור ולקרותה על מיטתו, ות"ח אינו צריך 
  ומ"מ יאמר פסוק של רחמים.

ז חרב של כאילו אוח כל הקורא ק"ש על מיטתו
והמזיקים בדילים  שתי פיות להרוג המזיקים,

  ממנו.

אדם יצר טוב על יצר הרע נצחו מוטב לעולם ירגיז 
אם לא יעסוק בתורה, יקרא ק"ש, יזכור יום 

  המיתה.

עשרת הדברות המקרא המשנה נביאים וכתובים 
  והגמרא כולם ניתנו למשה בסיני.

הקב"ה נתן תורה לישראל ושמח שלא כמידת 
  מוכר בשר ודם.

  יסורים
כל העוסק בתורה יסורים בדלים ממנו, ואם אפשר 

  ק ואינו עוסק מקבל יסורים. לו לעסו

אם אדם רואה שיסורים באים עליו יפשפש 
במעשיו, אם לא מצא יתלה בביטול תורה, ואם לא 

  . יסורים של אהבהמצא אלו 

כל שהקב"ה חפץ בו מדכאו ביסורים ודווקא 
בקיבלם מאהבה, ושכרו שיראה זרע ויאריך ימים 

  ותלמודו מתקיים בידו. 

אלו הם יסורים של אהבה כל שאין בהם ביטול 
תורה, וי"א ביטול תפילה, וי"א ששניהם יסורים 
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של אהבה, ודבר זה אנו לומדים ק"ו משן ועין או 
  מברית מלח. 

ג' מתנות ניתנו לישראל ע"י יסורים תורה ארץ 
  ישראל והעוה"ב.

 ,כל העוסק בתורה ובגמ"ח וקובר את בניו ה:

  מוחלין לו על כל עוונותיו.

נגעים אינם יסורים של אהבה אבל מכפרין לו 
עוונותיו, לל"ק אף שמכפרים אינם יסורים של 
אהבה, לל"ב דווקא לבני א"י שטעונים שלוח 
מחנות אינם יסורים של אהבה, ואב"א שדווקא 

  בפרהסיא אינם יסורים של אהבה.

 מי שאין לו בנים אינם יסורים של אהבה, ומי
  שמתו בניו אלו יסורים של אהבה. 

הגמ' מביאה כמה אמוראים שקיבלו יסורים, ולא 
היו חביבים עליהם לא הם ולא שכרם, ונתרפאו 
ע"י אמורא אחר, ולא ריפאו עצמם משום שאין 

  חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. 

רב הונא החמיץ יינו על שלא שילם לאריסו, אף 
שום טעם שהאריס גנב ממנו יותר משכרו, מ

גניבה, וכשקיבל לשלם י"א שחזר החומץ ונהיה 
  יין, וי"א שנתייקר לדמי יין.

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו 
  לשמים. 

  לא כל אדם זוכה לשתי שולחנות.

צריך להניח המיטה בין צפון לדרום, וזוכה לבנים 
  זכרים ואין אשתו מפלת.

לבין המתפלל צריך שלא יהיה דבר חוצץ בינו 
  הקיר.

  צריך להמתין לחבירו בסיום התפילה.

האדם מוקף במזיקים רבים, הגמ' מבארת למה  ו.

  הם גורמים, ואיך אפשר לראותם.

אחד שיושב ועוסק בתורה שכינה עמו, שניים 
שיושבים ועוסקים בתורה נכתבים דבריהם בספר 
הזכרונות, וכן ג' שעוסקים בתורה או שיושבים 

  קדמה שכינה ואתיא. לדון, עשרה שמתפללים

חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה כאילו 
  עשאה.

א'  - הקב"ה מניח תפילין, וכתוב בהם שבח ישראל
כי מי גוי גדול, ומי גוי גדול, ב' אשריך ישראל, ג' 

  או הניסה אלוקים, ד' ולתתך עליון.

  בית הכנסת
אין תפילת האדם נשמעת אלא בבית הכנסת, 

  והקב"ה מצוי שם.

הרגיל לבוא לבית הכנסת ולא בא יום אחד  ו:

הקב"ה משאיל בו, אם הלך לדבר מצוה נוגה לו, 
ואם לדבר הרשות אין נוגה לו, שהיה לו לבטוח 

  בד'.

בשעה שבא הקב"ה לבית הכנסת ולא מצא עשרה 
  מיד הוא כועס.

כל הקובע מקום לתפילתו אלוקי אברהם בעזרו, 
והוא מתלמידיו של אברהם שקבע מקום 

  ילתו.לתפ

היוצא מבית הכנסת לא יפסע פסיעה גסה, 
ובכניסתו לבית הכנסת מצוה לרוץ, וכן לדבר 

   הלכה, ואפילו בשבת.

המתפלל אחורי בית הכנסת ואין פניו לבית 
  הכנסת נקרא רשע.

דפרקא ריהטא, דכלה דוחקא, דשמעתא  -אגרא
סברא, דבי טמיא שתיקותא, דתעניתא צדקתא, 

  הלולי מילי.דהספידא דלויי, דבי 

התפילה עומדת ברומו של  -חשיבות התפילה
לעולם יהא אדם   עולם ובני אדם מזלזלים בה.

זהיר בתפילת המנחה, וי"א אף בערבית, וי"א אף 
  בשחרית.

כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר 
בחמשה קולות, ואם משמחו זוכה לתורה שניתנה 

אחת בחמשה קולות, וכאילו הקריב תודה, ובנה 
  מחורבות ירושלים.

דבריו נשמעים, כל  -כל אדם שיש בו יראת שמים
העולם לא נברא אלא בשבילו, ולצוות לו, ושקול 

  כנגד כל העולם.

כל שיודע בחבירו שנותן לו שלום יקדים לו שלום, 
  ואם לא החזיר נקרא גזלן.

הקב"ה מתפלל שיכבשו רחמיו את כעסו, ויגולו  ז.
ג עם ישראל במידת רחמיו על מדותיו, ויתנה
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הרחמים ולפנים משורת הדין, וכך בירכו ישמעאל 
  כה"ג.

  אל תהיה ברכת הדיוט קלה בעיניך.

  אין מרצים לאדם בשעת כעסו.

הקב"ה זועם רגע כמימריה בכל יום, ובלעם ידע 
לכוון אותה שעה, אלא שלא כעס הקב"ה בכל 
אותם הימים, ואם היה כועס לא היה נשאר 

  ל שריד ופליט.משונאיהם של ישרא

טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה 
  מלקיות.

וניתנו לו,  משה ביקש מהקב"ה ג' דברים
שתשרה שכינה על ישראל, ולא תשרה על עכו"ם, 

, צדיק ורע לו רשע וטוב לוולדעת מפני מה יש 
וענה לו הקב"ה שצדיק גמור טוב לו, ורשע גמור 

הקב"ה, אלא רע לו, ולר"מ על דבר זה לא ענה לו 
אמר לו וחנותי את אשר אחון אע"פ שאינו ראוי, 
משה ביקש מהקב"ה לראות את כבודו, אמר לו 
הקב"ה שלא יראה בגלל שבסנה הסתיר פניו 
מלראות, ובזכות שהסתיר פניו כי ירא מהביט אל 

זכה לקירון פניו, לויראו מגשת אליו,  -האלוקים
זכה ולתמונת ד' יביט והיינו קשר של תפילין, ו

משה לרבוי זרעו למעלה מס' ריבוא שאמר לו 
  הקב"ה ואעשה אותך לגוי עצום.

אברהם היה הראשון שקרא לקב"ה אדון, ולאה  ז:

ה ראובן על היתה הראשונה שהודתה לד', וקרא
ן חמי, שעשיו רצה להרוג שם ראו מה בין בני לב

את יעקב על הבכורה, וראובן הציל את יוסף אף 
  קומו.שקיבל את הבכורה במ

רות נקראה כן ע"ש שיצא ממנה דוד  -דוד המלך
  שאמר שירות ותשבחות, ושמא קא גרים.

קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר 
  ממלחמת גוג ומגוג.

דוד אמר מזמור כשברח מפני אבשלום, משום 
  שהודה שלא היה גרוע יותר.

מצינו שמותר להתגרות,  -התגרות ברשעים
עוד אלא שזוכה בדין  ומאידך מצינו שאסור ולא

ורואה בצריו, תירוץ א' במילי דשמיא מותר ובמילי 
דידיה אסור, ב' אף בדשמיא אסור ברשע שהשעה 

משחקת לו, ג' צדיק גמור מותר אף ברשע 
  שהשעה משחקת לו.

  גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה.

  תפילה בציבור ובבית הכנסת
  תחתיו.כל הקובע מקום לתפילתו אויביו נופלים 

אף אם אין אדם יכול ללכת לבית הכנסת או 
להביא מנין לביתו, יכוון שעה שהציבור מתפללים, 

  שהיא עת רצון.

  אין הקב"ה מואס בתפילת רבים. ח.

כל העוסק בתורה וגמ"ח ומתפלל עם הציבור, 
  כאילו פודה לקב"ה ולבניו מבין אומות העולם.

בו כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואינו נכנס 
  להתפלל נקרא שכן רע, וגורם גלות לו ולבניו.

להקדים לבית הכנסת בשחרית ולצאת מאוחר 
  בערבית סגולה לאריכות ימים.

לעולם יכנס אדם שיעור שני פתחים לבית הכנסת 
  ואח"כ יתפלל.

י"א זו  -לעת מצואעל זאת יתפלל כל חסיד אליך 
אשה שפעמים היא מציאה טובה, ופעמים היא מר 

"א זו תורה, וי"א זו מיתה שימות במיתה ממות, וי
יפה, וי"א זו קבורה שראוי לאדם לבקש רחמים 
על כל ימיו עד סוף הקבורה, וי"א שזה בית הכסא, 

  וזה עדיף מהכל. 

בהלכה יותר  הקב"ה אוהב שערים המצויינים
מיום שחרב בית המקדש  מבתי כנסיות ומדרשות.

ה, אין לו לקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכ
  וראוי להתפלל במקום הלימוד.

  גדול הנהנה מיגיע כפו יותר מירא שמים.

לעולם ידור אדם במקום רבו, והני מילי כשהוא 
  כפוף לרבו.

אסור להניח ס"ת ולצאת, ובין גברא לגברא מותר, 
בין פסוק לפסוק ספק, רב ששת היה הופך פניו 

  ולומד בזמן הקריאה.

ציבור לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם ה ח:

שניים מקרא ואחד תרגום, ואפי' עטרות ודיבון, 
והעושה כן מאריכים לו ימיו ושנותיו, וצריך 

  לאומרם בזמנם ולא להקדים או לאחר.
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כל האוכל ושותה בתשיעי בתשרי כאילו התענה 
  תשיעי ועשירי. 

  צריך להזהר לשחוט בעוף את הורידין.

  צריך ליזהר בכבוד זקן ששכח תלמודו.

   -אמר רבא לבניוג' דברים ש

א' כשאתם חותכים בשר אל תחתכו על גב היד, 
י"א משום סכנה שתחתך ידו, וי"א משום קלקול 

  סעודה גם ע"י דם מועט. 

ב' אל תשבו על מיטת ארמית, י"א לא ללכת 
לישון לפני ק"ש, י"א לא לישא גיורת, וי"א לא 
לשבת על מיטת ארמית, שמא תניח תינוק מת 

  א הרגו. מתחתיו, ותאמר שהו

ג' אל תעברו מאחורי בית הכנסת בשעה שהציבור 
מתפללים, ודווקא שאין לבית הכנסת פתח אחר, 
ואין בעיר בית הכנסת אחר, והוא לא סוחב משא 

  ולא רץ ולא מניח תפילין.

חותכים רק על השלחן,  -ג' מעלות במדיים
  נושקים רק על גב היד, ויועצים רק בשדה. 

בבית הכסא ובדבר  הפרסיים צנועים באכילתם
  אחר, ומ"מ מזומנים לגיהנום.

   -ק"ש של ערבית
ר זמן ק"ש של לילה להלכה הוא עד עלות השח

   כרבן גמליאל, ודווקא בשעת הדחק.

לאחר עלות השחר קודם הנץ, ללישנא קמא זמן 
זה הוא לילה ומ"מ אפשר לצאת בו יד"ח ק"ש של 
יום משום שיש אנשים שקמים אז, ולל"ב יום הוא 

מ"מ אפשר לצאת בו ק"ש של לילה משום שיש ו
אנשים שישנים בזמן זה, וכן הלכה, ודווקא בשעת 

  הדחק, ומ"מ אין לומר אז השכיבנו. 

סוברים שזמן ק"ש של ערבית הוא כל  חכמים ט.

זמן שכיבה, ודלא כר"א שסובר שהוא זמן ההליכה 
לשכב, ולכן לחכמים מעיקר הדין כל הלילה כשר 

רבנן עד חצות כדי להרחיק את  לק"ש, והא דאמרי
  האדם מן העבירה.

הקרבתו בי"ד בחצות, תחילת זמן  -זמן הפסח
אכילתו מתחילת הלילה, סוף זמן אכילתו לרבי 

ולר"ע  אלעזר בן עזריה ור"א זמנו עד חצות הלילה,
ומודו כ"ע שהמצרים  ורבי יהושע זמנו כל הלילה.

נתנו להם רשות לצאת בלילה, והם לא יצאו אלא 

בבוקר, ונחלקו בזמן "חפזון" אם הכונה לחפזון 
  דמצרים או לחפזון דישראל.

  יציאת מצרים

הקב"ה ביקש ממשה שיאמר לישראל  ט:

שישאלו ממצרים כלי כסף וזהב, שלא יאמר 
אברהם ועבדום ועינו אותם קיים בהם, ואחרי כן 
יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם, אבל ישראל רצו 

  לצאת מיד ולא להתעכב כלל. 

י"א בעל כרחם של  -בעל כרחם "וישאילום"
המצרים, וי"א בעל כרחם דישראל שלא רצו 

  משום משאוי. לקחת

כמצודה שאין בה דגן, וי"א  -וינצלו את מצרים
  כמצולה שאין בה דגים. 

בשעבוד זה ובשעבוד מלכויות,  -אהיה אשר אהיה
ואמר משה לקב"ה דיה לצרה בשעתה, ואמר לו 

  אמור אהיה שלחני אליכם.

שתרד אש מן השמים, ושלא יאמרו  -ענני ד' ענני
  שזה בכשפים.

  זמן ק"ש של שחרית

בן לת"ק משיכיר בין תכלת לל לת הזמןתחי
שבציצית, לר"א בין תכלת לכרתי, לר"מ זמנה 
משיכיר בין זאב לכלב, לר"ע בין חמור לערוד, 
לאחרים משיראה את חבירו בריחוק ד' אמות 

  ויכירנו, וכן הוא תחילת זמן תפילין להלכה. 

עד הנץ החמה, לרבי יהושע עד ג'  סוף הזמן
מכאן ואילך שכרו כקורא שעות וכן הלכה, הקורא 

  בתורה.

היו גומרים ק"ש עם הנץ החמה, והיו  ותיקין
סומכים גאולה לתפילה, שכל הסומך אינו ניזוק 

  כל היום.

לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכים, ואפי' 
  לקראת מלכי עכו"ם.

לר' אלעזר אין אומרים  - סמיכת גאולה לתפילה
מוך ד' שפתי תפתח אלא במנחה משום שצריך לס

לרב אשי אומר  גאולה לתפילה בערבית ובשחרית,
ד' שפתי תפתח והוי כתפילה אריכתא וכן לענין 

  השכיבנו הוי כגאולה אריכתא.
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אשרי האיש ולמה רגשו גויים בתהילים  -תהילים
הם פרשה אחת, והיא מתחילה ומסתיימת באשרי 
כיון שהיתה חביבה על דוד, ותיקנו לומר יהיו 

י"ח כמו שדוד אמר פסוק זה לרצון אחר תפילת 
  אחר י"ח פרקים.

אין להתפלל על הרשעים שימותו אלא שיחזרו  י.

  בתשובה. 

השמחה מפני שלא ילדה  -רני עקרה לא ילדה
  בנים לגיהנום.

  דוד המלך
נסמכה בתהילים פרשת גוג ומגוג לפרשת 
אבשלום, לומר שכשם שמצינו בן שמרד באביו, 

  יתכן שימרדו בד' ובמשיחו.

במעי אמו, כשיצא  -אמר שירה על ה' זמניםדוד 
לאויר העולם והסתכל בכוכבים ומזלות, כשינק 
משדי אמו אמר שירה על שעשה הדדים במקום 
בינה ולא במקום הטינופת, כשראה מפלתם של 

  רשעים, על יום המיתה. 

שצר  - ברכי נפשי את ד' וכל קרבי את שם קדשו
רבים צורה בתוך צורה, ומטיל בה רוח ונשמה וק

אין צייר  -ובני מעים, והיינו אין צור כאלוקינו
  כאלוקינו.

מידת בשר ודם מעשי ידיו מבלין אותו, והקב"ה 
  מבלה מעשיו.

ה' ברכי נפשי אמר דוד נגד הקב"ה ונגד הנשמה, 
הקב"ה מלא כל העולם וזן את כל העולם, ונשמה 
מלאה וזנה את כל הגוף, הקב"ה והנשמה רואים 

  רים, ושוכנים בחדרי חדרים.ואינם נראים, טהו

  חזקיהו המלך
הקב"ה עשה פשרה בין חזקיהו לישעיהו, שעשה 
חזקיהו חולה ובא אליו ישעיהו לבקרו, ואמר לו 
שהוא חייב מיתה על שלא עסק בפריה ורביה, ואף 
אם יצאו לו בנים שאינם מהוגנים אינו פטור 
מפריה ורביה, ועשה חזקיהו תשובה ונשא בתו 
של ישעיהו, והתפלל על חייו כי אפי' חרב חדה 

צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן  מונחת על
הרחמים, והתפלל מקירות ליבו, וי"א שביקש 
בזכות שלמה שחיפה קירות ההיכל בכסף וזהב, 

ובזכות שסמך גאולה לתפילה, וי"א בזכות שגנז 
  ספר רפואות.

ו' דברים עשה חזקיהו המלך על ג' הודו לו ועל  י:

 עיבר השנה בל' אדר ולא הודו לו.. ג' לא הודו לו.
  הואיל וראוי לקובעו ניסן. 

כל התולה בזכות אחרים תולים לו בזכות עצמו 
כמשה, וכל התולה בזכות עצמו כחזקיהו תולים לו 

  בזכות אחרים.

  אלישע
הרוצה להנות משל אחרים יהנה כאלישע, והרוצה 

  שלא להנות אל יהנה כשמואל.

כל המארח ת"ח ומהנהו מנכסיו כאילו הקריב 
  תמידים.

י"א  -אלישע) עלית קיר קטנהנעשה נא (ל
  שקירוה, וי"א שחילקוה לשניים.

האשה  -הנה נא ידעתי כי איש אלוקים קדוש הוא
מכרת באורחים יותר מן האיש, וראתה שלא עבר 
זבוב על שולחנו, וי"א שלא ראה קרי, הוא קדוש 

  אבל גיחזי אינו קדוש.

מקום גבוה לא יעמוד אדם ב -הלכות תפילה
 נמוך. צריך שיכוון את רגליו.ויתפלל אלא במקום 

  אסור לאכול קודם התפילה.

  קריאת שמע
הקורא ק"ש אחרי ג' שעות מברך את הברכות, 

  לרב חסדא ללישנא קמא לא יברך יוצר אור.

  גדול הקורא ק"ש בעונתה יותר מהעוסק בתורה.

בערב בהטיה ובבוקר בעמידה, לב"ה לב"ש קורין 
רי בית כל אחד קורא כדרכו, ואין להחמיר כדב

  שמאי.

העוסק במצוה או הולך  - עוסק במצוה י"א.

בדרך למצוה פטור מק"ש, וכן חתן הכונס את 
בטרדה דמצוה פטור מק"ש,  טרודהבתולה, שהוא 

אבל הכונס את האלמנה שאינו טרוד, וכן מי 
שטרוד בטרדה שאינה של מצוה כגון שטבעה 
ספינתו בים, או אבל על מת חייב בק"ש, ומ"מ 

  מן התפילין, כיון שנאמר בהם פאר.אבל פטור 

לב"ש יקראנה בהטיה, ולב"ה  -ק"ש של ערבית
יקרא כדרכו, ר' ישמעאל היה מוטה וראב"ע היה 
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זקוף, וכשהגיע זמן ק"ש זקף ר"י והטה ראב"ע 
וקראו ק"ש, וטעמא דר"י כדי לחזק שיטת ב"ה, 
וכדי שלא יראו התלמידים שראב"ע הטה ויקבעו 

  הלכה לדורות כב"ש. 

לרב יחזקאל  -הכרעה במחלוקות ב"ש וב"הה
יוצא יד"ח בין אם עושה כב"ש ובין אם עושה 
כב"ה, לרב יוסף אם עושה כב"ש לא יצא יד"ח, 
לרב נחמן בר יצחק העושה בדברי ב"ש חייב 

  מיתה.

ברכות ארוכות אין לקצר וכן  -נוסח ברכות
להיפך, בברכות בלא חתימה אין לחתום, ובברכות 

  רשאי שלא לחתום.עם חתימה אינו 

  ברכות ק"ש
בק"ש שחרית מברך ב' לפניה וא' לאחריה, ובערב 

  ב' לפניה, ואחריה ב' א' ארוכה וא' קצרה.

יוצר אור ובורא חושך כדי להזכיר מידת  י"א:

לילה ביום, וכן בלילה מזכיר מידת יום ואומר גולל 
  אור מפני חושך.

  ברכה שניה היא אהבה רבה, ולרבנן אהבת עולם.

  ברכות התורה
הקורא ק"ש א"צ לברך ברכות התורה, שכבר נפטר 

  באהבה רבה.

לרב הונא אין מברך ברכות התורה אלא למקרא, 
לר' אלעזר אף למדרש, לריו"ח אף למשנה, ולרבא 

  אף לתלמוד.

אשר קדשנו, והערב נא, ואשר  -ומברך ג' ברכות
  בחר בנו, וזו מעולה שבברכות.

ברכו ברכה אחת, בתחילה  -ברכות ק"ש במקדש
י"א יוצר אור וברכות אין מעכבות זו את זו, וי"א 
אהבה רבה כיון שעדיין לא הגיע זמן יוצר אור, 
וסדר ברכות אין מעכב, ואח"כ קראו עשרת 

אמת  -הדברות, וג' פרשיות ק"ש, וברכו ג' ברכות
ויציב עבודה וברכת כהנים, ובשבת אומר משמר 

ביניהם  היוצא למשמר הנכנס שהקב"ה ישכין
  אהבה ואחוה ושלום ורעות.

בכמה מקומות רצו לקבוע עשרת הדברות  י"ב.

בק"ש, ולא קבעו שכבר בטלום מפני תרעומת 
  המינים.

  טעות בברכה
התחיל לברך על יין על דעת לברך שהכל וסיים 

יל הגפן יצא, שאפי' סיים שהכל יצא, וכן אם התח
לברך על תמרים ברכת הפת וסיים בברכת 

 יצא, שאפי' סיים בברכת הפת על העץהתמרים 
  יצא כיון דתמרי מיזן זייני.

התחיל לברך על שכר הגפן וסיים בשהכל וכדו', 
פקת אם אזלינן בתר החתימה, או בתר תהגמ' מס

  עיקר הברכה שהוא הזכרת שם ומלכות.

פתח בשחרית אדעתא דמעריב ערבים וסיים 
ביוצר אור, וכן בערבית פתח אדעתא דיוצר אור 

יים המעריב ערבים, יצא יד"ח, או משום וס
דאזלינן בתר החתימה, או משום שכיון שמזכיר 
מידת יום בילילה ומידת לילה ביום חשיב פתח 

  אדעתא דתרוויהו.

כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה 
  ערבית לא יצא יד"ח.

המתפלל כורע בברוך וזוקף בשם, רב  -כריעה
  ף בנחת.ששת היה כורע בבת אחת וזוק

לרב ולרבה בעשרת ימי  -המלך הקדוש י"ב:

תשובה אומר המלך הקדוש והמלך המשפט וכן 
הלכה, לרבי אלעזר אפי' אמר הקל הקדוש נמי 
יצא, לרב יוסף אומר כמו בשאר השנה הקל 

  הקדוש ומלך אוהב צדקה ומשפט. 

כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו 
ריך שיחלה מבקש נקרא חוטא, ואם ת"ח הוא צ

  עצמו עליו.

כל העושה דבר עבירה ומתבייש בו מוחלין לו על 
כל עוונותיו, כשאול שהעלה את שמואל באוב 
ונתבייש לומר שהרג את נוב עיר הכהנים, ואמר לו 
שמואל מחר אתה ובניך עימי, והיינו עימי 

  במחיצתי, וי"א ממה שקראו בחיר ד'.

בה  ביקשו לקבוע פרשת בלק בק"ש, מפני שנאמר
כרע שכב כארי, ולא קבעו כולה מפני טורח ציבור, 

  ואותו פסוק לא קבעו מפני שמשה לא פסקו.

מצות  -קבעו פרשת ציצית בק"ש מפני שיש בה
ציצית, יציאת מצרים, עול מצוות, ואזהרה מללכת 

  אחרי דעת מינים והרהור ע"ז והרהור עבירה.
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  הזכרת יציאת מצרים
יציאת מצרים לת"ק ולראב"ע מזכירים  -בלילה

  .ין מזכיריםבלילה, לחכמים א

לבן זומא בביאת המשיח לא  -בביאת המשיח
יזכירו אלא ניסי ביאת המשיח, מפני שאחרונות 
משכחות את הראשונות, לחכמים יזכירו אלא 
שתהיה ההצלה משעבוד מלכויות עיקר ויציאת 

  מצרים טפילה.

בתחילה  -שמות אברהם שרה וישראל י"ג.

נקרא אברם, וכשנעשה אב לכל היה אב לארם ש
העולם נקרא אברהם, וכן שרי ושרה, וכל הקורא 
לאברהם אברם עובר בעשה, וי"א שעובר בלאו, 

וא שרי, ולישראל מותר לקרוא לשרה מותר לקר
  יעקב.

  היה קורא:

  דיני קריאת שמע
למ"ד  לק"ש לא יצא יד"ח. בלא כוונההיה קורא 
בקורא להגיה,  צריכות כוונה, איירי מצוות אין

  שלא כיוון אפי' לקריאה.

לר"מ בין הפרקים שואל ומשיב מפני  -הפסק
אמצע הפרק שואל ומשיב מפני היראה. הכבוד, וב

באמצע הפרק שואל מפני היראה ומשיב  לר"י
מפני הכבוד, ובין הפרקים שואל מפני הכבוד 

  ומשיב לכל אדם.

בין הברכות, בין ברכה שניה לשמע,  -בין הפרקים
בין שמע לוהיה אם שמוע, בין והיה אם שמוע 

  לויאמר, בין ויאמר לאמת ויציב מחלוקת.

 קבלת מלכות שמים קודמת - יותפרשהסדר 
ות ת"ת שנוהגת ביום ובלילה מצולקבלת מצוות, 

  פרשת ציצית שנוהגת רק ביום.קודמת ל

  לרבי אינו קוראה אלא ככתבה, ולרבנן בכל לשון.

ולרבנן גם אם לא  לרבי צריך להשמיע לאזניו,
  השמיע יצא.

  הקורא ק"ש למפרע לא יצא יד"ח.

לר"מ צריך כוונה רק בפסוק  -כוונת הלב י"ג:

ראשון, ואמר רבא הלכה כר"מ, לר"א צריך לכוון 
עד על לבבך, וכן אמר ר' זוטרא, לר' יאשיה עד על 

לבבך צריך קריאה, מכאן ואילך מספיק כוונה בלא 
כל הפרשה, במקום קריאה, לר"ע  צריך לכוון ב

שצריך לכוון אף לב"ה שיכול לקרוא ק"ש 
  בהליכתו צריך לעצור ולקרוא בכונה. 
  תפילין של יד צריכים שימה כנגד הלב.

שהלימוד  -ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם
  לבנים יהיה בכדי דליגרסו בהו.

כל המאריך בד' דאחד מאריכים לו ימיו ושנותיו, 
ין להאריך יותר מכדי ובלבד שלא יחטוף בח', וא

  שיעור מחשבת המלכה למעלה למטה ובד' רוחות.

רבי היה קורא רק פסוק ראשון בק"ש באמצע 
השיעור, ונחלקו אם היה חוזר וגומרה אח"כ, והיה 
שונה בכל יום מענין יציאת מצרים, או משום שלא 

  היה גומרה אח"כ, או כדי להזכיר יציא"מ בזמנה.

נה יצא, ובפסוק זה אמר פסוק ראשון ונאנס בשי
  צריך לצער עצמו שיתעורר.

אסור לישן פרקדן ואם מוטה על צידו  -פרקדן
מעט מותר, ואסור לקרוא ק"ש אלא אם הוא 
מוטה על צידו לגמרי, ובעל בשר מותר במוטה 

  קצת.

לרב חייא מותר בק"ו  - הפסק בהלל ומגילה י"ד.

מק"ש דאורייתא, לרבה בימים שהיחיד גומר את 
רק בין הפרקים, ובימים שאין גומר  ההלל מותר

את ההלל מותר אף באמצע הפרק, ודווקא מפני 
  הכבוד.

השרוי בתענית מותר שיטעום עד  -טעימה
  רביעית, והטועם א"צ לברך.

דם אסור לשאול בשלום חבירו קו קודם התפילה
אסור התפילה, ודווקא במשכים לפתחו. וכן 

המתפלל ואח"כ  לעשות חפציו קודם התפילה.
  יוצא לדרך הקב"ה עושה חפציו.

כל הלן ז' ימים בלא חלום נקרא רע, וי"א שכל 
המשביע עצמו מד"ת ולן אין מבשרים אותו 

  בשורות רעות.

הלכה כרבי יהודה שלא יפסיק בין  -אמת ויציב
  ויאמר לאמת ויציב.

  לרבה אינו חוזר. לריו"ח חוזר ואומר אמת, י"ד:
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רב כהנא לא יתחיל ל -פרשת ציצית בלילה
פרשת ציצית ואם התחיל יגמור, ואם אמר עד 
ואמרת אליהם הוי התחלה, במערבא היו אומרים 
במעריב פרשת ציצית עד ואמרת אליהם, והיו 
ממשיכים אני ד' אלוקיכם, וסברו שואמרת אליהם 
לא הוי התחלה, ואנו מתחילים כמערבא, ואומרים 

ור, לחייא כל הפרשה כרב כהנא דכיון שהתחיל יגמ
בר רב אם לא אמר אני ד' אלוקיכם לא יאמר אמת 
ואמונה, אלא יאמר מודים אנחנו לך שהוצאתנו 

  מארץ מצרים וכו'.

לר"ש בן יוחאי קדמה שמע לוהיה אם שמוע 
(מלבד טעמא דר"י בן קרחה), ששמע יש בו 
ללמוד ללמד ולעשות, והיה יש בו ללמד ולעשות, 

  ויאמר אין בו אלא לעשות.

לקרוא ק"ש בלא תפילין, והעושה כן כאילו אין 
מעיד עדות שקר, וי"א כאילו הקריב עולה בלא 
מנחה או זבח בלא נסכים, ואם אין לו תפילין יקרא 

  ק"ש.

החופר כוך למת פטור מק"ש תפילה ותפילין 
  ושאר המצוות, ואם הם שניים יעלה ויקרא.

הרוצה לקבל עול  - הכנה לק"ש ותפילה ט"ו.

לימה יפנה ויטול ידיו ויניח תפילין מלכות שמים ש
ויקרא ק"ש ויתפלל, וכאילו טבל ובנה מזבח 

  והקריב קרבן.

מי שאין לו מים לרחוץ ידיו יקנח בעפר בצרור או 
  בקיסמית.

אין לחזר אחר מים לק"ש, אבל לתפילה יחזר אחר 
  מים, לפניו עד פרסה ולאחריו פחות ממיל.

  דיני קריאת שמע
לרבי יוסי יצא, לרבי ולא דקדק באותיותיה  קרא

  יהודה לא יצא.

לא יצא, קרא וטעה יחזור למקום  הקורא למפרע
  שטעה.

לרבי יוסי לא יצא אפי'  -לא השמיע לאזניו
בדיעבד, לרבי מאיר אפי' לכתחילה א"צ להשמיע 
לאזניו אלא לכוון ליבו, רבי יהודה משמיה דראב"ע 

יו, ובדיעבד אמר שלכתחילה צריך להשמיע לאזנ
יצא אף אם לא השמיע לאזניו, וכן הלכה, רבי 

יהודה עצמו לחד לישנא סובר כר"מ ולחד לישנא 
  סובר כראב"ע רבו.

שלא השמיע לאזניו שווה דינה  ברכת המזון
  לק"ש.

לא יתרום ואם תרם  -חרש המדבר ואינו שומע
תרומתו תרומה, לרב חסדא אף לרבי יוסי תרומתו 
תרומה אף שלא השמיע לאזניו, משום שהתרומה 
א"צ דיבור ורק הברכה צריכה דיבור, וברכה דרבנן 
ולא בברכה תליא מילתא, או שנעמיד כשיטה 

  הסוברת שגם בק"ש מהני בדיעבד. 

שוטה פסול  -חש"ו לקריאת המגילה ט"ו:

מגילה אף בדיעבד, קטן פסול לקריאת לקריאת ה
המגילה ורבי יהודה מכשיר בקטן שהגיע לחינוך 
אפי' לכתחילה, חרש המדבר ואינו שומע דינו כמו 
לגבי ק"ש שלא השמיע לאזניו, והובאו השיטות 

  לעיל.

לכ"ע יצא אף אם לא  בכל הברכותלרב יוסף 
  השמיע לאזניו. 

וגם  לר' טבי הלכה שיצא גם בלא השמיע לאזניו
  בלא דקדק באותיותיה.

מה רחם מכניס ומוציא אף שאול מכניס ומוציא, 
  ומוציא בקולי קולות.

אף לרבי יהודה שלגבי סוטה אין כותב אלא אלות 
ולא צוואות, צריך לכתוב בתפילין ומזוזה כל 

  הפרשה ואפי' צוואות, ולא ילפינן גז"ש.

  ."ש בין הדבקים, כגון על לבבךצריך להפריד בק

ורא ק"ש ומדקדק באותיותיה מצננים לו כל הק
  גיהנום.

מה נחלים מעלים את האדם מטומאה  ט"ז.

לטהרה, אף בתי מדרשות מעלים את האדם מכף 
  חובה לכף זכות.

באמצע  -קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה
הפרק יחזור לראש, בין פרק לפרק חזור לוהיה אם 
שמוע, טעה בוכתבתם יחזור לוכתבתם ראשון, 

  ואם המשיך למען ירבו ימשיך כדרכו.

  חיוב ק"ש ותפילה באופנים מסוימים
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פטור מק"ש עד מוצאי שבת אם לא בעל, ר"ג  חתן
ואם רוצה לקרות (ט"ז:) לת"ק  קרא לילה ראשון.

  יכול, ולרשב"ג אסור משום יוהרא.

זית או תאנה, אבל  בראש אילןאומן מתפלל 
בשאר האילנות יורד למטה ומתפלל, ובעל הבית 

  גם בזית ותאנה יורד למטה ומתפלל.

אומן הקורא ק"ש בראש האילן והנדבך צריך 
להפסיק ממלאכתו בזמן קריאת פרשה ראשונה 

  את ליבו. כדי שיכוון

פועלים העושים  -עושים בשכרם או בסעודתם
בשכרם קורים ק"ש, ומתפללים מעין שמונה 

תם ואין מברכים לפניה, יעשרה, ואוכלים פ
ולאחריה מברכים ב' ברכות, ברכה ראשונה 
כתיקונה, שניה מתחיל בברכת הארץ וכולל עמה 
ברכת בונה ירושלים, העושים בסעודתם 

מברכים לאחריה מתפללים שמונה עשרה, ו
  כתיקונה, וכן כשבעה"ב מיסב עמהם.

העוסק במצוה או הולך בדרך  -עוסק במצוה
למצוה פטור מק"ש, וכן חתן הכונס את הבתולה, 
שהוא טרוד בטרדה דמצוה פטור מק"ש, אבל 
הכונס את האלמנה שאינו טרוד, וכן מי שטרוד 
בטרדה שאינה של מצוה כגון שטבעה ספינתו 

מת חייב בק"ש, ומ"מ אבל פטור בים, או אבל על 
  מן התפילין, כיון שנאמר בהם פאר.

רחץ לילה  -שינוי ר"ג משאר בני אדם ט"ז:

 הראשון אחר מיתת אשתו משום שהיה איסטניס
וקסבר אנינות לילה דרבנן ולא גזרו איסור רחיצה 

, וקיבל תנחומים על טבי עבדו כיון באיסטניס
  שהיה כשר.

עליהם בשורה, ואין  אין עומדיםעבדים ושפחות 
אומרים עליהם ברכת אבלים ולא תנחומי אבלים, 
אלא אומרים עליהם המקום ימלא חסרונך, לרבי 
יוסי בעבד כשר יאמר הוי איש טוב ונאמן ונהנה 

ותניא  מיגיעו, אמרו לו א"כ מה הנחת לכשרים.
עבדים ושפחות אין קורים להם בלשון אידך 

היו קורים חשיבות, ועבדי ר"ג שהיו חשובים 
  אותם בלשון חשיבות.

אין קורים אבות אלא לשלשה ואין קורין אמהות 
אלא לארבע, משום שרק אלו חשובים להקרא 

  אבות ואמהות.

הגמ' מביאה תפילות שהיו תנאים ואמוראים 
  מתפללים אחרי התפילה ואכמ"ל. 

רב ששת התפלל בתענית אחר התפילה  י"ז.

  שיהיה הצום במקום קרבן. 

כשהיה מסיים ספר איוב היה אומר שסוף  רב יוחנן
כל אדם למיתה ואשרי מי שגדל בתורה ועמלו 

  בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו, ויש לו שם טוב.

הגמ' מביאה מה שהיה רגיל בפי ר"מ רבנן דיבנה 
  אביי רבא ורב ואכמ"ל.

גדולה הבטחה שהבטיח הקב"ה לנשים  -נשים
ייהו לבי יותר מן האנשים, נשים זכיין באקרויי בנ

כנישתא, ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרן לגברייהו 
  עד דאתו מבי רבנן.

אלופינו מסובלים י"א אלופינו בתורה ומסובלים 
ו בתורה ומצוות ומסובלים במצוות, וי"א אלופינ

   ביסורים.

שלא יצא מאיתנו  -אין פרץ ואין יוצאת ואין צווחה
יח כאחיתופל דואג וגיחזי, ובן או תלמיד שמקד

  תבשילו ברבים.

כל העולם ניזון  -אבירי לב הרחוקים מצדקה י"ז:

בזכות הצדיקים והצדיקים ניזונים בזכות עצמם, 
וי"א שכל העולם ניזונים בזכותם והם אפי' בזכות 
עצמם אין ניזונים, כר' חנינא שהיה די לו בקב 
חרובים, ורב יהודה אמר שאבירי לב הם גובאי 

רב אשי בני מתא  שלא התגייר מהם איש, אמר
מחסיא הם אבירי לב, שרואים כבוד התורה ולא 

  מתגיירים.

לריו"ח המ"ד שחושש ליוהרא  -חשש יוהרא
אוסר לחתן לקרוא ק"ש, וכן אוסר שלא לעשות 
מלאכה בתשעה באב במקום שנהגו לעשות, למי 
שאינו ת"ח, והמ"ד שלא חושש ליוהרא מתיר 
בשניהם, לרב שישא רבנן ורשב"ג חוששים 
ליוהרא, רבנן מתירים לחתן לקרוא ק"ש, שכיון 
שכולם קוראים לא מיחזי כיוהרא, ורשב"ג מתיר 
שלא לעשות מלאכה משום שיסבור הרואה שאין 

  לו מלאכה לעשות.
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  מי שמתו:

  העוסקים במתדין 
מי שמתו מוטל לפניו פטור מק"ש תפילה ותפילין 

  ושאר מצוות. 

פטורים  אלו שלפני המיטה ויש למיטה צורך בהם
מכל המצוות, אלו שלאחר המיטה אף שיש 
למיטה צורך בהם חייבים בק"ש ושאר מצוות 

  דאורייתא ופטורים מן התפילה.

אחר קבורת המת יקראו ק"ש קודם שיגיעו 
אם  ואפי' יכולים לקרוא רק פסוק אחד,לשורה, 

  אין זמן לא יקראו.

העומדים בשורה הפנימיים פטורים והחיצונים 
  חייבים.

אסור לאכול בפני המת ויאכל  -לה בפני המתאכי
בבית אחר, ואם אין לו יאכל בבית חבירו, ואם אין 
לו יעשה מחיצה ויאכל, ואם אינו יכול יחזיר פניו 
ויאכל, ואסור בבשר ויין, ופטור בברכת המזון וא"צ 

  להוציאו בברכת המזון, ואינו מצטרף לזימון. 

ות, פטור מן המצו מתו מוטל לפניומי ש י"ח.

לרב פפא איירי במי שמחזיר פניו ואוכל דווקא, 
ולרב אשי איירי בכל קרובי המת כיון שמוטל 

  עליהם לקבור את המת. 

דינו כשאר בני אדם אבל אסור בתשמיש  בשבת
  המיטה, ולרשב"ג מותר.

פטור מכל המצוות אע"פ שאין המשמר את המת 
המת קרובו, ואם הם שניים אחד משמר והשני 

המת בספינה לבן עזאי מניחו בקרן קורא, ואם 
זוית וקורא, ולת"ק חוששים לעכברים אף 

  בספינה.

ממקום למקום, לא  המוליך עצמות או ס"ת
יניחם בשק של עור ויתנם ע"ג חמור וירכב עליהם, 

  ואם היה מתירא מפני נכרים או ליסטים מותר.

אסור ללכת עם תפילין או לקרוא בס"ת בתוך ד' 
ללכת בבית הקברות אמות של מת, אסור 

  כשהציצית נגררת על הקברים.

כל הרואה את המת ואינו מלווהו עובר משום לועג 
  לרש, והמלווהו הרי הוא כמלוה את הקב"ה.

הצדיקים במיתתם קרויים חיים, והרשעים  י"ח:
  בחייהם קרויים מתים.

מסקנת הסוגיא שהמתים יודעים  -ידיעת המתים
ם זה, בהו"א מהנעשה בין החיים, ומספרים זה ע

הגמ' מביאה ראיה המתים יודעים בצער עצמם 
ועל כן קשה רימה בבשר המת כמחט בבשר החי, 
ופעמים יודעים מהנעשה בעולם ע"י מת אחר 
שבא וסיפר להם (מחצלת של קנים), ויודעים מי 
ימות מחר כיון שהמלאך מכריז על כך קודם, וידעו 

  ששמואל חשוב בין החיים.

יבתא דרקיעא כמספר השנים לוי לא העלוהו למת
שלא נכנס לישיבתו של רבי אפס וגרם לו 

  לחלישות הדעת.

, כאילו מספר אחר האבןהמספר אחר המת  י"ט.

י"א משום שלא יודע, וי"א שיודע ולא אכפת לו, 
  אבל המספר אחר ת"ח הקב"ה תובע את כבודו.

אם ראית ת"ח שעבר עבירה בלילה אל תהרהר 
תשובה, אבל בחטא ממון אחריו ביום דודאי עשה 

  מותר להרהר עד שיחזירו לבעליו.

ריב"ל מצא כ"ד מקומות  -נדוי על כבוד הרב
במשנה שהיה ראוי לנדות על כבוד הרב וג' מהם 
מפורשים ואותם מנה רב אלעזר, המספר אחר 
מיטתם של ת"ח, המזלזל בנטילת ידים, וחוני 
המעגל שהתחטא לפני המקום ולולא שהיה חוני 

וי לנדותו, וריב"ל למד מזה לעוד כ"א היה רא
מקומות שהוזכר בהם מחלוקת יחיד ורבים שהיה 
ראוי לנדות בהם, בברייתא מצינו שהיה ראוי 
לנדות על האכלת גדיים מקולסים בליל פסח, 

  ושנידו את ר"א במעשה בתנור של עכנאי. 

אין מוציאים את המת סמוך לק"ש, ואם התחילו 
  מותר.אין מפסיקים, ואדם חשוב 

  לעולם אל יפתח אדם פיו לשטן.

והמת  העוסקים בהספד -ק"ש בזמן לוית המת
מוטל לפניהם נשמטים אחד אחד וקורים ק"ש, 
ואם אין המת מוטל לפניהם והאבל ביניהם הם 

  קורים והוא דומם ומצדיק עליו את הדין.

הרואים פנימה מקום העומדים בשורה  י"ט:

שהאבל יושב שם פטורים, ושאינם רואים חייבים, 
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לרבי יהודה אלו שבאו מחמת האבל לנחמו 
פטורים, ושלא מחמת האבל אלא לראות המאורע 

  חייבים.

מצוה  -דחיית איסורים מפני כבוד הבריות
דאורייתא אינה נדחית מפני כבוד הבריות, ולכן 

ר דרבנן רבנן צריך לפשוט כלאים בשוק, אבל איסו
לא העמידו דבריהם במקום כבוד הבריות, ומותר 
ללכת בבית הפרס מפני כבוד האבל, ולדלג על 
ארונות לקראת המלכים לכבדם, אף שגזרו חז"ל 
מפני שיש מיעוט ארונות שאין בהם חלל טפח 
החוצץ מפני הטומאה, ואף בדאורייתא מצינו 
פעמים שכבוד הבריות דוחה, בזקן ואינו לפי 

ודו שפטור מהשבת אבידה דאורייתא ולא כב
ילפינן איסורא מממונא, ומי שמצא מת מצוה 
שקוברו אף שנטמא ולא יוכל לעשות את הפסח, 
ואפי' לאחותו אסור להיטמא, דשב ואל תעשה 

  שאני.

הטעם שבדור של רבי יהודה  - מסירות נפש כ.

היו ניסים והיתה תפילתו מתקבלת, ובדור מאוחר 
ואביי לא היו ניסים ולא היתה יותר של רב פפא 

התפילה מקובלת, אע"פ שהיו לומדים ששה 
סדרים ובדורו של רב יהודה רק סדר אחד, משום 
שדורות הראשונים היו מוסרים נפש על קידוש 

  השם ודורות האחרונים לא.

רב גידל היה יושב בשער בית  -שערי טבילה
טבילת הנשים והיה מלמדם הלכות טבילה, ולא 

הרע שהיו נראות בעיניו כאווזים לבנים,  פחד מיצר
רב יוחנן היה יושב בשערי הטבילה כדי שיצאו 
לנשים בנים כמותו, ולא פחד מעין הרע מפני 

  שהיה מזרע יוסף שלא שולטת בו עין הרע.

פטורים מק"ש תפילין  נשים ועבדים וקטנים כ:

מצות עשה שהזמן גרמא, וחייבים שהיא משום 
מזון שאין הזמן גרמא, זה וברכת הבתפילה מזו

  הגמ' מבארת מה החידוש בכל דבר.

חייבות מדאורייתא משום  -קידוש היום לנשים
  דאיתקש זכור לשמור.

הגמ' מסתפקת אם חייבות  -ברכת המזון לנשים
מדאורייתא או מדרבנן, ונ"מ להוציא אנשים 
שחייבים מדאורייתא, ומ"מ אם האנשים אכלו 

יכולים הנשים שיעור שחייבים בו מדרבנן 
  להוציאם.

הקב"ה נושא פנים לישראל מפני שמדקדקים 
  בברכת המזון בכזית וכביצה.

ק"ש מהרהר בליבו,  -בעל קרי בק"ש וברכות
ואינו מברך הברכות, וברכת המזון מברך רק 

  לאחריה, לרבי יהודה מברך גם לפניה.

לרבינא הרהור כדיבור, ועל כן  -הרהור כדיבור
ור כדאשכחן בסיני, מ"מ בעל קרי שאסור בדיב

מהרהר ק"ש, לרב חסדא הרהור לאו כדיבור, ומ"מ 
בעל קרי מהרהר ק"ש וברכת המזון כיון שחיובם 
מדאורייתא, משא"כ ברכת המזון לפניו ותפילה 

  שחיובם מדרבנן.

ברכת המזון  -ברכת המזון וברכת התורה כ"א.

לאחריה וברכת התורה לפניה מדאורייתא, רב 
ו ברכת המזון לפניה וברכת יהודה לומד מק"

  התורה לאחריה, ואיתותב רב יהודה.

  ספק בק"ש ובאמת ויציב ובתפילה
אמת ויציב דאורייתא משום שמזכירים בה יציאת 
מצרים, ועל כן בספק אם אמר אמת ויציב חוזר, 
אבל אם קורא ק"ש יוצא בה גם יד"ח הזכרת 
יציאת מצרים, ועל כן בעל קרי קורא ק"ש ולא 

  יב.אמת ויצ

ספק אם קרא ק"ש לרב יהודה אינו חוזר וקורא 
דקסבר ק"ש דרבנן, ולרב אלעזר חוזר וקורא 

  דקסבר ק"ש דאורייתא. 

ר' אלעזר אינו חוזר דתפילה ספק אם התפלל ל
  דרבנן, ולריו"ח חוזר.

אין להתפלל ב' פעמים ואפי' הפעם הראשונה לא 
היתה בציבור והשניה היא בציבור, ואם יכול 
לחדש דבר בתפילה השניה יכול לחזור ולהתפלל, 
היה עומד בתפילה ונזכר שכבר התפלל מפסיק 

  אפי' באמצע ברכה. 

  טעה והזכיר של חול בשבת גומר את הברכה.

צא הנכנס לבית הכנסת ומ -קדושה ליחיד כ"א:

הציבור באמצע התפילה, לרב הונא צריך לגמור 
לפני שיגיע ש"צ למודים, ויאמר קדושה בתפילתו, 
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לריב"ל אין היחיד אומר קדושה, ולכן לא יתחיל 
  אם לא יגמור לפני קדושה.

אין מפסיקים באמצע תפילה למודים וקדושה 
  ואפי' לאיש"ר.

רבי יהודה דורש סמוכים רק במשנה  -סמוכים
  עזאי דורש בכל התורה.תורה, ובן 

הטמאים טומאת קרי וטומאה  -זב שראה קרי
אחרת אע"פ שאין הטבילה מועילה לטומאתם 
מועילה לטהרם מידי קרי, לרבי יהודה אין הטבילה 

  מועלת כלל.

  בעל קרי

לרבי יהודה  -ברכות ק"ש וברכת המזון כ"ב.

בעל קרי מברך בפה על המזון לפניו ולאחריו 
שעשאן כהלכות דרך ארץ וברכות ק"ש, משום 

שבעל קרי מותר בהם, לר"מ מהרהר לפני המזון 
  ולאחריו וכן בברכות ק"ש.

בעל קרי אסור בת"ת, לרבי יוסי  -תלמוד תורה
מותר לקרוא משניות שרגיל בהם ואסור להאריך 
בטעמיהם, לרבי יונתן בר יוסף גם זה מותר ואסור 

ר בגמרא, לר"נ בר אבישלום מותר בגמ' אך לא יזכי
את האזכרות שבה, לריו"ח הסנדלר לא יעסוק 
במדרש כלל אבל מותר להכנס לבית המדרש 
ולשמוע, וי"א שאסור אף להכנס לבית המדרש, 
לרבי יהודה מותר בהלכות דרך ארץ, ומ"מ לעצמו 
החמיר ר"י, שיטת ריב"ב שבעל קרי מותר בד"ת 

  מפני שאין ד"ת מקבלים טומאה וכן נהוג עלמא. 

טבילת עזרא, וי"א שאמר שביטלו  לזעירי ביטלו
  חובת נט"י לתפילה.

מעיקר הדין בעל קרי שנתנו  -ט' קבין לבעל קרי
עליו ט' קבין טהור, וכן שנה בן עזאי לתלמידיו 
משום ביטול תורה וביטול פריה רביה, וי"א 
שלחשה לתלמידיו כדי שלא יהיו ת"ח מצויים 
אצל נשותיהם כתרנגולים, והמחמיר בזה מאריכים 

  לו ימיו ושנותיו.

לרב הונא בעל קרי  -טבילת בעל קרי במרחץ
יכול לטבול במרחץ, לרב חסדא ולרב אדא בר 

    אהבה אינו טובל במרחץ.

לרב דימי  -בריא וחולה במרגיל ולאונסו כ"ב:
חולה לאונסו סגי בנתינת ט' קבין, אבל בחולה 

המרגיל צריך טבילת מ' סאה, לרב אסי חולה 
וחולה לאונסו פטור מכלום, וכן המרגיל בנתינה 

הלכה, ונחלקו אם חולה כבריא שבמרגיל מ' סאה 
ולאונסו בנתינה, או שחולה המרגיל כבריא לאונסו 

נחלקו אביי תינה, וחולה לאונסו פטור מכלום, ובנ
ורבא מי תקן נתינה בבריא לאונסו, לאביי גם זה 

   מתקנת עזרא, לרבא תיקנו זאת האמוראים.
ילתו שהוא בעל קרי לא יפסיק נזכר באמצע תפ

  אלא יקצר כל ברכה.

בשעת הדחק אפשר לקרות ק"ש כשגופו מכוסה 
  במים, ואפי' כדי לקרותה כותיקין. 

מים הרעים או מי המשרה או צואה צריך להרחיק 
  מהם לק"ש ד' אמות.

בעל קרי שהיה קורא בתורה לת"ק יקרא במרוצה, 
  ולר"מ לא יקרא יותר מג' פסוקים.

ילך משם עד שתהיה  וראה צואה כנגדוהמתפלל 
לאחוריו, ואם אינו יכול ילך עד שתהיה לצדדים, 

  אם כבר התפלל תפילתו תועבה. 

היה מתפלל והיו מים  - מים שותתים כ"ג.

שותתים על ברכיו, פוסק עד שיכלו המים, אם 
שהה כדי לגמור כל התפילה חוזר לראש, אם לא 

דא ורב שהה כדי לגמור את כולה, נחלקו רב חס
  המנונא אם חוזר לראש.

לא יתפלל ואם התפלל תפילתו  הנצרך לנקביו
תועבה, ואם יכול להשהות נקביו עד פרסה 

  תפילתו תפילה.

  תפיליןכבוד ה

חולץ בריחוק ד' אמות ונכנס,  בבית הכסא קבוע
לב"ש מניח את התפילין בחלון הסמוך לרה"ר, 
לב"ה אוחזם בידו ונכנס, משום עוברי דרכים 
(ויבוא לידי חשד) או עכברים שהיו נוטלים אותם, 
לר"ע אוחזם בבגדו ובידו ונכנס, והלכה גוללן כמין 
ספר ואוחזם בימינו כנגד ליבו, ויזהר שלא תצא 

יו"ח ורבא הכניסום עמם לבית הרצועה טפח, ר
  הכסא דכיון שמותר מועיל לשמירה.

אם אין שהות ביום ללובשם או בלילה עושה להם 
כיס טפח ומניחם שם, ובכלי שאינו מיוחד להם 

  אפי' פחות מטפח.
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חולץ ונפנה ומרחיק ד' אמות  בבית הכסא עראי
ומניחם, לב"ש לא יאחזם בידו אלא מניחם בחלון 

"ה אע"פ שבקבוע אוחזם בידו, הסמוך לרה"ר, לב
בעראי לא יאחזם בידו משום ניצוצות, וכן לגבי 

  ס"ת לא יאחזנו בידו. 

להשתין מים לרבינא מותר, לרב אדא בר מתנא 
  ולרבא אסור, שמא יפנה או יפיח בהם.

  .אסור לישן עם תפילין אפי' שינת עראי כ"ג:

אסור לאחוז תפילין ס"ת סכין מעות קערה וככר 
  התפילה.בזמן 

הנפנה לגדולים איש מגלה לאחריו טפח ולפניו 
  טפחיים, ואשה לאחריו טפח לפניה ולא כלום.

הנכנס לסעודת קבע חולץ  -תפילין בסעודה
התפילין ונכנס שמא ישתכר בסעודה, לרב חייא 
מניחם על שולחנו שיהיו מזומנים לו להניחם, עד 

  זמן ברכה.

מנה לרב חסדא הז -סודר שמניחים בו תפילין
לאו מילתא, ואין אסור להניח שם מעות אלא 
כשהזמינו לתפילין וכבר הניחם שם, אבל אם רק 
הזמין או הניחם שם בלא הזמנה מותר להניח שם 
מעות, לאביי שהזמנה מילתא אסור ע"י הזמנה, 

  אבל הניחם בלי הזמנה מותר אף לאביי.

אסור להניח התפילין במיטתו  -תפילין במיטה
תחת מראשותיו לשמואל מותר  תחת מרגלותיו,

אפי' אשתו עמו, ויניחם בין כר לכסת שלא כנגד 
ראשו, ולכל הפחות המקום שהם בולטים בנרתיק 
שלהם לא יהיה מתחת ראשו ממש, ובברייתא 
איתא שאם אשתו עמו אסור ויניחם במקום גבוה 
  או נמוך ג' טפחים מהמיטה, ומ"מ הלכה כשמואל.

  דיני ערוה בק"ש

נחלקו בזה  -במיטה אחת שניים כ"ד.

הברייתות, ברייתא אחת אוסרת בין עם אשתו ובין 
עם אחר ואין הלכה כן, לברייתא השניה עם אשתו 
מותר, לשמואל אשתו וה"ה אחר, ולרב יוסף 

אם היתה טלית ו דווקא אשתו אבל אחר אסור.
אם היו בניו קטנים מותר, ומפסקת ביניהם מותר. 

תינוק עד בן ט', לרב חסדא תינוקת עד בת ג' ו
ואיכא דאמרי תינוקת עד בן י"א ותינוק עד בן י"ב, 

  וכשהתחילו סימני נערות.

לרב הונא אין בהם משום ערוה, ועל כן אף עגבות 
שהעגבות נוגעות זה בשל חבירו מותר לקרוא 
ק"ש, וממתני' דמפרשת חלתה ערומה ליכא ראיה, 

  דאיכא לאוקמי כשפניה טוחות בקרקע.

התחתון יוצא בבגדו מותר לקרות ק"ש  שער
  כנגדו.

אסור להסתכל אפי' באצבע קטנה  -ערוה באשה
של אשה ובאשתו מותר, ואסור לקרות ק"ש כנגד 
טפח מגולה במקום שדרכה לכסות, שוק באשה 
ערוה ואסור להסתכל בו, ובאשתו אסור לקרות 
ק"ש כנגדו, וכן קול באשה ערוה ושיער באשה 

  ערוה.

אסור לתלות את התפילין,  -ן וס"תתליית תפילי
י"א שדווקא ברצועה אסור, וי"א שאף בקציצה 
אסור, אבל מותר לתלותם עם הכיס שלהם, ספר 

  תורה אסור לתלותו כלל אלא צריך להניחו.

  עשית דבר באמצע התפילה

רבי היה מגהק ומפהק (לאונסו) ומתעטש  כ"ד:

(מלמעלה) ורק (בטליתו) וממשמש להעביר כינה 
צתו, אבל לא היה מתעטף אם נפלה טליתו, שעוק

  וכשהיה מפהק היה מניח ידו על סנטרו.

המגהק או מפהק לרצונו בתפילה הרי זה מגסי 
  הרוח. 

אין לרוק בתפילה אלא יבליע הרוק בטליתו או 
  בסודר שבראשו, ואם הוא איסטניס ירוק לאחוריו.

המתעטש מלמטה סימן רע לו, ומלמעלה סימן 
  יפה לו.

הפיח בתפילה ימתין עד שיכלה הריח, וי"א אם 
שקודם ההפחה יתרחק ממקומו ד' אמות ויאמר 

  רבש"ע וכו'.

אין להשמיע הקול בתפילה, ואם אין יכול לכוון 
  בלחש מותר ביחיד.

לרב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר 
  בעשה.

או בבית המרחץ  מבואות המטונפותהמהלך ב
ידו על פיו וקורא  לרב הונא מניח -ובית הכסא

ק"ש, ואם אינו מהלך אלא עומד אסור לקרות 
ק"ש, וכן אסור לת"ח לעמוד שם כי אסור להרהר 
שם בד"ת, ולרב חסדא אסור אף במהלך, ואם לא 
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הפסיק נענש על כך ואם הפסיק מאריך ימים, 
  הפסיק ושהה כדי לגמור את כולה חוזר לראש.

אין לקרות ק"ש כשרואה  -כסוי הגוף בק"ש
  ערות עצמו או ערות אחר.

  ליבו רואה את הערוה לת"ק מותר ויש אוסרים.

היה מכוסה ממתניו ולמטה מותר בק"ש, אבל 
  לתפילה צריך לכסות את ליבו.

  בית הכסא צואה וריח רע

שכח ונכנס בתפילין לבית הכסא והוא  כ"ה.
באמצע להפנות, יניח ידו על התפילין עד שיגמור 

  די סכנה.עמוד ראשון, שלא יבוא לי

צואה מכוסה מונחת על בשרו, או ידו בבית הכסא, 
  לרב הונא מותר לקרות ק"ש, ולרב חסדא אסור.

לרב הונא צריך להרחיק ד"א  שיש לו עיקרריח רע 
מן הצואה, ולרב חסדא ממקום שכלה הריח, ותניא 

אסור  ריח רע שאין לו עיקרו כוותיה דר' חסדא.
  אסור.בק"ש, ומותר בד"ת, ואם הריח ממנו 

של אדם חזירים כלבים ותרנגולים, לתנא צואה 
דברייתא אסור לקרות ק"ש כנגדה, ובברייתא 

  אחרת איתא דדווקא כשנתן עורות לתוכן אסור.

ר לקרות ק"ש כנגדה לאביי מות -צואה עוברת
פי חזיר כצואה עוברת ואע"ג דסליק ולרבא אסור, 

  מנהרא.

צואה אסורה דאסור מדאורייתא לקרות  ספק
ש כנגד צואה, אבל ספק מי רגלים מותרים, דמן ק"

התורה אין אסור אלא כנגד עמוד, ורבנן לא גזרו 
במקום ספק, וי"א שבבית ספק צואה מותרת, כיון 

  שאין דרך להניח שם צואה.

מי רגלים י"א שאין אסור אלא  -מי רגלים שיבשו
בטופח ע"מ להטפיח, וי"א שמטמאים כל זמן 

  מן שרישומן ניכר.שמטפיחים, ולגניבא כל ז

לרב יהודה אמר רב אסור עד  -צואה שיבשה
שיקרמו פניה, ולרבה בר רב הונא אמר רב אפי' 
יבשה כחרס אסור, והיינו שזורקה ואינה נפרכת, 
וי"א שגוללה ואינה נפרכת, אבל בנפרכת מותר, 

  ואיכא דאמרי עד דפלאי אפלויי.

צואה בעששית מותר לקרות  -עששית כ"ה:

  ערוה בעששית אסור.ק"ש כנגדה, 

צואה כל שהוא לאביי מבטלה ברוק, ולרבא ברוק 
צואה בגומא מניח סנדלו עליה, אם היא  עבה.

  דבוקה בסנדלו ספק אם מותר בק"ש.

ישראל ואפי' עכו"ם ערום אסור לקרות ק"ש 
  כנגדו.

מים סרוחים אין לקרות ק"ש כנגדם, מי רגלים 
, לרב יטיל לתוכם מים, י"א רביעית וי"א כל שהוא

נחמן מחלוקת בסוף אבל בתחילה לכ"ע מספיק 
כל שהוא, ולרב יוסף מחלוקת בתחילה אבל בסוף 

  לכ"ע רביעית.

אסור לקרות ק"ש כנגד גרף של רעי  -גרף ועביט
ועביט של מי רגלים, ואע"פ שאין בהם כלום, אם 
מפסיקה מיטה בינו לבין הכלים לת"ק אסור, 

ד' אמות, לרשב"ג מותר וא"צ להרחיק מהמיטה 
לרשב"א אפי' בבית מאה אמה אסור בכל הבית, 
דביתא כוליה כד' אמות, גרף ועביט המונחים תחת 
המיטה אם היא פחותה מג' טפחים מותר לקרות 
ק"ש דכלבוד דמי, אם המיטה גבוהה י' אסור, מג' 

  ועד י' ספק.

ליבו רואה את  -ליבו או עקיבו רואה את הערוה
הערוה מחלוקת אם מותר לקרות ק"ש, ולמ"ד 
דאסור מתני' דיתכסה במים ויקרא איירי במים 
עכורים, עקיבו רואה את הערוה מותר, עקיבו נוגע 

  בערוה לאביי אסור לרבא מותר והלכתא דאסור.  

אסור לשמש  בית שיש בו ס"ת או תפילין כ"ו.

ודווקא  מיטתו שם, אלא אם הניחם כלי בתוך כלי,
שאינו כלי המיוחד להם, ובגד על הכלי ככלי בתוך 
כלי, לריב"ל צריך לעשות לס"ת מחיצה עשרה, 
  ואם יש לו חדר אחר להניחו שם אסור ע"י מחיצה.

אסור לקרות ק"ש או להתפלל אם יש צואה או מי 
רגלים לפניו כמלוא עיניו ולאחריו ד' אמות, בית 

ו, וישן הכסא חדש מותר לקרות ולהתפלל כנגד
דינו כצואה ואפי' אין בו צואה, בית הכסא דפרסאי 

  אע"פ שיש שם צואה מותר.

אף הטמאים טומאה חמורה צריכים טבילת עזרא 
י או בפולטת, ולרבי לתפילה ולתורה בטומאת קר

שכל שאין הטבילה מועלת יהודה פטורים, לפי 
לטהרו לגמרי פטור, ועל כן גם בעל קרי שראה 

  זיבה פטור.
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  לת השחר:תפי

  סוף זמן התפילות

לת"ק עד חצות, לרבי יהודה עד אחרי ד'  -שחרית
  שעות.

י"א  -עד הערב, לר"י עד פלג המנחה -מנחה
  שעות חסר רביע, והלכה כר"י.

אין לה קבע, והיינו כמ"ד תפילת ערבית   -ערבית
  רשות.

  כל היום, לר"י עד אחר ז' שעות. -מוסף

החמה כדי לסמוך היו גומרים ק"ש עם הנץ ותיקין 
  גאולה לתפילה ונמצא מתפלל ביום.

ג ולא מי ששג -השלמת תפילה אחר זמנה
, יכול להשלים את התפלל בזמנים האמורים

התפילה בזמן התפילה שלאחריה, ואפי' במעריב 
יכול להשלים תפילת המנחה, ובשבת של ערב 
שבת, ובמוצאי שבת של שבת, ומקבל שכר 

, אם לא התפלל תפילה בלא שכר תפילה בזמנה
  במזיד אינו יכול להשלים.

מתפלל  - טעה ולא התפלל מנחה בשבת כ"ו:

במוצאי שבת פעמיים, ומבדיל רק בראשונה 
שההשלמה היא בתפילה השניה, ואם הבדיל 
בשניה לא עלתה לו אלא שניה למעריב, הגמ' 
שואלת שהבדלה לא מעכבת מפני שיכול להבדיל 

  על הכוס ונשארת בקושיה.

לריב"ל תפילות תיקנום כנגד  -פילהתקנת הת
תמידים, שחרית ומנחה כנגד תמיד של שחר ובין 
הערבים, מעריב כנגד אברים ופדרים שלא 
נתעכלו, ומוסף כנגד קרבן מוסף, וזמני התפילות 
הם כזמני הקרבן, ת"ק לשיטתו ור"י לשיטתו, לרבי 
יוסי בר חנינא אברהם תיקן שחרית יצחק תיקן 

עריב, ואסמכינהו רבנן מנחה יעקב תיקן מ
  אקרבנות לזמני התפילות ותיקנו תפילת מוסף.

לת"ק  -היו לפניו תפילת מנחה ומוסף כ"ז.

יקדים מנחה שהיא תדירה, לר"י יתפלל מוסף 
  שהיא עוברת שהרי לשיטתו זמנה עד ז' שעות.

שממאנים קטנה  -ר"י בן בבא העיד ה' דברים
שהשיאתה אמה, שמשיאין את האשה ע"פ עד 

ד שמת בעלה, שנסקל תרנגול על שהרג נפש, אח
יין בן מ' יום נתנסך למזבח ויצא מכלל יין מגיתו, 

  ושתמיד של שחר קרב בד' שעות.

היה בג' שעות ראשונות של היום  זמן לקיטת המן
דכתיב בבוקר בבוקר, ג' שעות ראשונות אף 
בשמש צונן, שעה רביעית השמש חם והצל צונן 
וזהו וחם השמש ונמס, שעה שישית אף הצל חם 

  וזהו כחום היום.

להלכה דעבד כמר עבד  זמן תפילת המנחה
  ודעבד כמר עבד.

  .כנגד המתפלל בתוך ד' אמותיו אסור לעבוד

אין להתפלל כנגד רבו או  -כבוד הרב כ"ז:
מאחריו ותלמיד חבר מותר, ואין לתת או להחזיר 
שלום לרבו כדרך כל אדם, אין לחלוק על ישיבתו 

  של רבו או לומר דבר שלא שמע מרבו.

מותר להתפלל  -מעריב של שבת בערב שבת
מעריב מפלג המנחה כרבי יהודה, ואסור בעשית 

וס מבעוד יום, אם מלאכה ואומר קידוש על הכ
התפלל ביום המעונן ונתברר לו שעדיין יום, אם 
הוא יחיד מותר בעשית מלאכה ויחזור אח"כ 
ויתפלל, אבל ציבור לא מטריחים אותם לחזור 
ולהתפלל, המתפלל מעריב של מוצאי שבת 

  בשבת אומר הבדלה על הכוס.

זמנה כל הלילה, לר"ג תפילת  -תפילת ערבית
ושע רשות, לאביי הלכה ערבית חובה ולרבי יה
  כר"ג ולרבא הלכה כר"י.

ר"ג בייש את רבי יהושע  - נשיאות ר"ג וראב"ע
על שהכחיש שאמר שתפילת ערבית רשות, עמדו 
העם והורידו את ר"ג מנשיאותו, והעמידו במקומו 
את ראב"ע שהיה חכם ועשיר והיה דור עשירי 

  לעזרא, 

הסכים ראב"ע להתמנות אפי' אם יהיה ו כ"ח.

א רק יום אחד, באותו לילה הלבין זקנו כבן ע', נשי
ראב"ע סילק את שומר הפתח ונתן גם למי שאין 
תוכו כברו להכנס, באותו היום נשנית עדויות ולא 
היתה הלכה שלא פירשוה, ונחלקו ר"ג וראב"ע אם 
היום עמוני מותר כיון שסנחריב בלבל האומות או 
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ע שחזרו למקומם, הלך ר"ג ופייס את רבי יהוש
ונתרצה לשביל כבוד אבא, והוכיחו ר"י על שהיה 
פרנס ולא ידע בצערן של ת"ח, החזירוהו את ר"ג 
לנשיאותו והיה דורש ג' שבועות וראב"ע היה 

  דורש שבוע.

  מוסף ומנחה
להלכה היו לפניו מוסף ומנחה מתפלל מנחה 

  ואח"כ מוסף. 

אף לרבנן שתפילת מוסף כל היום, מ"מ המאחר 
  כ"כ נקרא פושע.

רה קודם מוסף, לרב הונא טעימה אסו כ"ח:

לריב"ל אסור לטעום כלום קודם מנחה, והלכתא 
  שטעימה מותרת.

אסור לאדם להקדים תפילתו לתפילת הציבור, 
  ודווקא כשהוא בציבור.

בכניסתו שלא יארע דבר  היה מתפלל ר' נחוניא
הגמ' ידו, וביציאתו היה מודה על חלקו,  תקלה על

בכניסה וביציאה מבית מביאה נוסח התפילה 
  המדרש.

כשחלה ר"א לימד לתלמידיו שיזהרו בכבוד 
חבריהם, ולא ירגילו בניהם במקרא יותר מידי, 
ויושיבו בניהם בין ברכי ת"ח, ובזמן התפילה ידעו 

  לפני מי הם עומדים, ובזה יזכו לעוה"ב.

כשחלה ריו"ח בן זכאי ראוהו תלמידיו בוכה, ואמר 
שפט, ואינו יודע אם להם שהוא בוכה מאימת המ

הולך לג"ע או לגיהנום, ובירך את תלמידיו שיהיה 
  מורא שמים עליהם כמורא בשר ודם.

  תפילת שמונה עשרה
לר"ג צריך להתפלל תפילת י"ח, לרבי  -מעין י"ח

יהושע מעין י"ח, לר"ע אם אין שגורה תפילתו 
  בפיו יתפלל מעין י"ח.

  ההולך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה.

הרוכב על החמור ירד ממנו להתפלל, ואם אינו 
יכול יחזיר פניו לצד ירושלים, ואם אינו יכול וכן 
בספינה או אסדה יכוון ליבו כנגד בית קדשי 

  הקדשים.

צריך לכרוע עד שיתפקקו כל  -הכריעות בתפילה
חוליות שבשדרה, וי"א עד שיראה איסר כנגד 

  ליבו, ואם מצטער לכרוע די לו בכפיפת הראש.

אין מעלים אותו משליחותו, ש"צ שטעה  כ"ט.

ואם טעה בברכת הצדוקים מעלים אותו, ואם 
התחיל אין מעלים אותו, ואם היה צדיק לאביי 
צדיק מעיקרא לא יהיה רשע ועל כן אם טעה אין 
מעלים אותו, לרבא גם צדיק מעיקרא יכול להיות 

  רשע ומעלים אותו.

בתפילה, הגמ' מבארת כנגד מי תיקנו י"ח ברכות 
והברכה הי"ט, וז' ברכות בשבת, וט' בראש השנה, 

  וכ"ד דתענית.

לרב היינו מעין כל ברכה, לשמואל ג'  -מעין י"ח
ראשונות ואחרונות, ותפילת הביננו הכוללת כל 

  ברכות האמצעיות. 

  אביי לייט על מי שמתפלל הביננו. -הביננו

לשמואל אין מתפללים הביננו במוצאי שבת כיון 
ומר הבדלה בחונן הדעת, ואין לאומרה שצריך ל

ברכה רביעית בפני עצמה כר"ע כיון שאין הלכה 
  כמותו, מר זוטרא פריך שיכללה בהביננו.

לרב ביבי בר אביי אין אומרים הביננו בימות 
הגשמים, כיון שצריך לשאול גשמים, ואם יוסיף 
בהביננו יטרד בתפילתו, ואין לאומרה בסוף הביננו 

ון ששאלת הגשמים בשומע בשומע תפילה כי
  תפילה זה רק אם טעה.

  טעות בתפילה

  מחזירים אותו.  -משיב הרוחטעה ולא אמר 

יאמר בשומע תפילה,  ותן טל ומטראם לא אמר 
  ואם נזכר אחרי שומע תפילה מחזירים אותו.

בחונן הדעת א"צ לחזור הבדלה טעה ולא הזכיר 
  מפני שאומרה על הכוס.

חוזר לרצה,  -ויבואיעלה טעה ולא אמר   כ"ט:

אם סיים תפילתו ועקר רגליו חוזר לראש, לרב 
נחמן בר יצחק אם עקר רגליו ורגיל לומר תחנונים 
אחר תפילתו חוזר לרצה, ואיכא דאמרי אם לא 
עקר רגליו ורגיל לומר תחנונים אחר תפילתו חוזר 

  לעבודה, ואם אינו רגיל חוזר לראש.

ילתו העושה תפילתו קבע אין תפ -תפילת קבע
תחנונים, י"מ שתפילתו דומה עליו כמשוי, י"מ 
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שאינו אומרה בלשון תחנונים, וי"א שאינו יכול 
לחדש בה דבר, וי"א שאינו מתפלל עם דמדומי 

שחרית עם הנץ ומנחה עם השקיעה,  -חמה
במערבא לייטי מי שמתפלל מנחה סמוך לשקיעה 

  שמא יעבור זמנה. 

י"א מלא כעס כאשה עוברה, ו -פרשת העיבור
  כשעוברים על ד"ת.

המהלך במקום גדודי חיה וליסטים מתפלל תפילה 
קצרה, ויש בזה ד' שיטות והלכה צרכי עמך 

  מרובים וכו'.

היוצא לדרך צריך להתפלל  -תפילת הדרך ל.

תפילת הדרך, משעה שכבר מהלך בדרך, ועד 
פרסה, ויאמרה מעומד, ולרב ששת יכול לאומרה 

  לשון רבים.מהלך ועדיף מעומד, ויאמרה ב

הביננו אומר ג' ראשונות  -הביננו ותפילה קצרה
ואחרונות, וכשמגיע לביתו א"צ לחזור ולהתפלל, 

  ואומרה מעומד, משא"כ תפילה קצרה. 

ויש מי שישמור על החמור,  -רוכב על החמור
לת"ק ירד להתפלל, לרבי לא ירד שאין דעתו 

  מיושבת וכן הלכה.

לכיוון ארץ בחו"ל יתפלל  -כוון הפנים בתפילה
ישראל, בא"י לירושלים, בירושלים לבית המקדש, 
בבית המקדש לבית קדשי הקדשים, בבית קדשי 
הקדשים לבית הכפורת, סומא ומי שאינו יודע 
לכוון פניו יכוון ליבו כנגד בית קדשי הקדשים, 

  נמצאו כולם מכוונים למקום אחד.

תוקע בשופר ומנענע  -המשכים ויוצא לדרך
גילה, וכשיגיע זמן ק"ש יקרא, לולב וקורא מ

תפילה י"א שיתפלל לפני שיוצא לדרך כדי 
שיתפלל מעומד, ולרשב"ג יקרא ק"ש ויתפלל 

  בדרך כדי שיסמוך גאולה לתפילה.

לראב"ע דווקא בחבר עיר, ולחכמים תפילת מוסף 
ר אף שלא בחבר עיר, ולר"י כל מקום שיש חבר עי

מתפלל אם אין חבר עיר יחיד יחיד פטור ממוסף, ו
  פטור.בכה"ג מוסף ביחידות, ולראב"ע 

  הלכה כר"י, וי"א שהלכה כחכמים. ל:

רב אמי ורב אסי הקפידו להתפלל בבית מדרשם 
  ולא בשאר בתי כנסיות שבעיר.

לעולם ימוד אדם דעתו אם יכול לכוון יתפלל ואם 
  לאו אל יתפלל.

בציבור אין מחזירים  טעה ולא הזכיר ראש חודש
, וביחיד חוזר מלבד מהש"ץמשום ששומע אותו 

במעריב לפי שאין מקדשים את החודש בלילה, 
  ואין חילוק בין חודש מלא לחודש חסר.

צריך לשהות בין תפילה לתפילה, י"א בכדי 
דעתו עליו, וי"א בכדי לשון תחינה שתתחונן 
  .לשון חילוישתתחולל 

  

  

  אין עומדין:

אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש, 
  אשונים היו מכינים עצמם שעה אחת.חסידים הר

אסור להפסיק בתפילה לענות שלום למלך או אם 
  נחש כרוך על עקיבו.

  רב יהודה היה מקשט עצמו בבגדיו קודם התפילה.

במקום גילה שם תהא רעדה, ואם  -וגילו ברעדה
  מניח תפילין אינו חושש.

  אסור לאדם שימלא פיו שחוק בעוה"ז. ל"א.

אלא מתוך דבר הלכה אל יפטר אדם מחבירו 
  שמתוך כך זוכרהו.

  מהלכות תפילה
לא מתוך דין או דבר הלכה  -אין עומדים להתפלל

שצריך לעיין בה אלא מתוך הלכה פסוקה, כגון 
מנהג ז' נקיים לטיפת דם כחרדל, מכניסה במוץ 
ופטורה ממעשר, איסור הקזת דם בבהמת 

  קדשים.

ואין עומדים להתפלל לא מתוך עצבות עצלות 
שחוק שיחה קלות ראש ודברים בטלים אלא 

  מתוך שמחה של מצוה.

  המתפלל צריך שיכוון את ליבו לשמים.

ר"ע היה מקצר בתפילתו כשהיה בציבור, 
וכשהתפלל ביחיד היה נמצא בזוית אחרת ע"י 

  כריעות והשתחוויות.
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  לעולם יתפלל אדם בבית שיש בו חלונות.

לא יתפלל ג' תפילות יחד אלא ערב ובוקר 
  צהרים.ו

  אל ישמיע אדם קולו בתפילתו.

שאלת צרכי האדם מקומה אחרי התפילה, ויכול 
לומר אפי' כסדר וידוי של יוה"כ, ושואל אדם 

  צרכיו בשומע תפילה.

  מקראי דחנה לכתא גבירתא הנלמדיםה
  כוונת הלב בתפילה. - וחנה היא מדברת על ליבה

המתפלל צריך שיחתוך  - רק שפתיה נעות
  בשפתיו.

  אסור להגביה הקול בתפילה. -לא ישמעוקולה 

  שיכור אסור להתפלל. - ויחשביה עלי לשיכורה

הרואה דבר שאינו הגון  -עד מתי תשתכרין ל"א:

  בחבירו צריך להוכיחו.

הנחשד בדבר שאין בו צריך  - ותאמר לא אדוני
  להודיעו.

שכור  -אל תתן את אמתך לפני בת בליעל
  המתפלל כעובד ע"ז.

החושד את חבירו  -י לשלוםויען עלי ויאמר לכ
  בדבר שאין בו צריך לפייסו.

החושד וכו' צריך  -ואלוקי ישראל יתן את שאלתך
  גם לברכו.

מכל צבאות שבראת קשה בעינך  -ד' צבקות
  שתתן לי בן אחד.

אם ראה מוטב ואם לאו אלך  - אם ראה תראה
ואסתתר מפני אלקנה בעלי וישקוני מי סוטה 

זרע, וכמ"ד אם היתה ויקוים בי ונקתה ונזרעה 
עקרה נפקדת, ולמ"ד שזה ברכה לתיקון הולד 

  דיברה תורה כלשון בני אדם.

לא עברתי על נדה חלה  -אמתך, ג' פעמים
  והדלקת הנר.

י"א גברא בגוברין, י"א זרע שמושח  -זרע אנשים
ב' אנשים שאול ודוד, י"א ששקול כשני אנשים 

  משה ואהרן, וי"א זרע שמובלע בין אנשים.

שאסור לישב בתוך ד' אמות  -צבת עמכה בזההנ
  של המתפלל.

שהורה הלכה בפני עלי  -אל הנער הזה התפללתי
רבו ששחיטה כשרה בזר, ואמר עלי לחנה 

ששמואל חייב מיתה ויתן לה בן אחר טוב ממנו, 
  ואמרה חנה אל הנער הזה התפללתי.

לא בראת דבר אחד לבטלה  - מדברת על ליבה
  דדים הללו למה הם.

שהטיחה דברים כלפי מעלה,  -ותתפלל על ד'
כאליהו שאמר ואתה הסיבות ליבם אחורנית, 
והודה לו הקב"ה, וכן משה הטיח דברים כלפי 
מעלה במתאוננים, ואמר שחטאו בגלל הכסף וזהב 

  שהקב"ה הרבה להם, והודה לו הקב"ה.

היושב בתענית בשבת קורעים לו גזר דין של 
ת העונג שבת שבעים שנה, אמנם כדי לתקן א
  שהפסיד צריך להתענות יום נוסף. 

ג' מקראות שנאמר בהם שביד הקב"ה  ל"ב.

  להפוך ליבנו הם פתחון פה במשפט שמים.

הגמ' מביאה לזה כמה  - רבוי הטובה סיבה לחטא
  משלים, ומקורות בתורה.

  חטא העגל

מגדולתך שלא קיבלת אלא בשביל  -לך רד
  ישראל.

שה שהדבר למד מזה מ -הרף ממני ואשמידם
  תלוי בו וביקש רחמים.

  שתפשו לקב"ה בבגדו. - הניחה לי

אמר משה אם כסא של  -ואעשה אותך לגוי גדול
  ג' רגלים וכו'.

שעמד בתפילה עד שהחלהו לקב"ה,  -ויחל משה
ולרבא עד שהפר הקב"ה נדרו שישמידם, 
ולשמואל מלמד שמסר עצמו למיתה, לרבא 

משה  שהחיל עליהם מידת הרחמים, לרבנן אמר
שחולין הוא לעשות כך, לאליעזר הגדול שעמד 

  משה בתפילה עד שאחזו חולי.

בשמך הגדול שעומד  -אשר נשבעת להם בך
  לעולם.

י"מ שזה כבר דברי הקב"ה, וי"מ  - אשר אמרתי
  שכוונת משה למה שאמר הוא לישראל בשם ד'.

שיאמרו  -מבלתי יכולת ד' -חטא המרגלים
ל לעמוד רק האומות שתשש כוחו כנקיבה, ויכ
  בפני מלך אחד ולא בפני ל"א מלכים.
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שחזר הקב"ה והודה  - ויאמר ד' סלחתי כדברך
  למשה.

  החייתני בדברך. -ואולם חי אני

לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואח"כ 
  יתפלל.

  גדולה תפילה יותר ממעשים טובים. ל"ב:

גדולה תענית יותר מן הצדקה שזה בגופו וזה 
  בממונו.

  יותר מן הקרבנות.גדולה תפילה 

מיום שחרב בית המקדש ננעלו שערי תפילה, 
ונפסקה חומת ברזל בין ישראל לאביהם 

  שבשמים.

כל המאריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם, 
  ואם מעיין בה סופו שבא לידי כאב לב.

  אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה יחזור ויתפלל.

תורה מעשים טובים תפילה  -ד' צריכים חיזוק
  רך ארץ.וד

גם עזיבה וגם  -ותאמר ציון עזבני ד' וד' שכחני
שכחה, אמר לה הקב"ה שאת כל הכוכבים בראתי 
בשבילך ואיך תאמרי ששכחתיך, כלום אשכח 
קרבנות שהקרבת לפני במדבר, ומ"מ מעשי העגל 

  אשכח אבל לא מעשה סיני. 

המתפלל צריך לשהות שעה אחת קודם תפילתו 
  ושעה אחת אחרי תפילתו.

חסידים הראשונים היו שוהים ט' שעות ביום 
בתפילה, ומתוך שחסידים הם תורתם משתמרת 

  ומלאכתם מתברכת.

באמצע התפילה למלך  היה מלך שואל בשלומו
ישראל אינו פוסק, למלך עכו"ם יקצר, ואם אינו 
יכול לקצר יפסיק, ומעשה בחסיד אחד שלא 

  הפסיק ואח"כ פייס את השר ולא הרגו.

וך על עקיבו לא יפסיק, שאין כר נחש ל"ג.

מועדים לנשוך אלא אגב איצצא, עקרב או שוורים 
  יפסיק.

  מעשה דרבי חנינא בן דוסא והערוד.

משיב הרוח בתחית  -מקום ההוספות בתפילה
המתים, ותן טל ומטר בברכת השנים, הבדלה 
בחונן הדעת, לר"ע ברכה רביעית בפני עצמה, 

  לר"א במודים.

נה בין ב' אותיות, כל מי גדולה דעה שנית -דעה
שאין בו דעה אסור לרחם עליו, וכל שיש בו דעה 

  כאילו נבנה בית המקדש בימיו.

אנשי כנסת הגדולה  -הבדלה על הכוס ובתפילה
תיקנו להבדיל בתפילה, העשירו קבעוה על הכוס, 
הענו קבעוה בתפילה, והם אמרו המבדיל בתפילה 

וס צריך צריך שיבדיל גם על הכוס, המבדיל על הכ
להבדיל גם בתפילה, וכן הלכה, ואם טעה חוזר 
ומבדיל בתפילה ואח"כ על הכוס, לרב אחא אריכא 
המבדיל בתפילה משובח מהמבדיל על הכוס, ואין 
להבדיל אח"כ על הכוס משום ברכה שאינה 

  צריכה.

הבדלה בתפילה ביו"ט שאחר השבת  ל"ג:
שאין אומרים אתה חונן, י"א שבזה מודים חכמים 

ומרה במודים, וי"א שגם בזה רבנן חולקים שא
ומ"מ הלכה כר"א, וי"א מטין כר"א, וי"א נראין 
כר"א, לרב ושמואל אומר ותודיענו ואינו מברך 

  אלא ממשיך ותתן לנו.

האומר על קן צפור יגיעו רחמך  - משתקין אותו
משתקין אותו מפני שעושה מדותיו של הקב"ה 

טוב יזכר רחמים ואינם אלא גזירות, האומר על 
ין אותו מפני שמשמע על הטובה ולא קשמך משת

על הרעה, האומר מודים מודים משתקין אותו 
  דמחזי כשתי רשויות.

אומר הקל הגדול הגבור והנורא ולא יוסיף מפני כך 
  אמר משה וא"א לסיים כל שבחי הקב"ה.

הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים,  -יראת שמים
הקב"ה בעולמו מיום שחרב בית המקדש אין לו ל
  אלא אוצר של יראת שמים בלבד.

אומר כל , ואם הרי זה מגונה שמע שמעהאומר 
, ואם לא כיון דעתו פסוק פעמיים משתקין אותו

  בראשונה מכים אותו עד שיכוון.

העובר לפני התיבה וטעה יעבור אחר  ל"ד.

תחתיו, ולא יסרב באותה שעה כשאר יורדים לפני 
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ויתחיל מתחילת התיבה שצריכים לסרב מעט, 
  הברכה שטעה בה.

העובר לפני התיבה לא יענה אמן אחר הכהנים, 
ואם אין כהן אחר לא ישא את כפיו, אלא אם 

  מובטח שחוזר לתפילתו.

בג' ראשונות חוזר לראש, בג' אחרונות חוזר  טעה
לרצה, באמצעיות לרב הונא חוזר לאתה חונן, לרב 

  אסי חוזר לתחילת הברכה שטעה.

שאל אדם צרכיו בג' ראשונות ובג' לעולם אל י
  אחרונות.

ר"א אמר על המאריך בתפילה כלום מאריך יותר 
ממשה רבינו שהתפלל מ' יום, ועל המקצר אמר 
כלום מקצר יותר ממשה רבינו שהתפלל קל נא 

  רפא נא לה.

  להזכיר שמו. כל המבקש רחמים על חבירו א"צ

כל אדם כורע באבות  -הכריעות בתפילה ל"ד:
וסוף ובהודאה תחילה וסוף, כהן גדול תחילה 

בסוף כל ברכה, ומלך בתחילת ובסוף כל ברכה, 
לרבי יצחק בר נחמני כה"ג תחילת כל ברכה, 

  והמלך כורע ואינו זוקף.

סימן רע לו, והיינו בטעה באבות, המתפלל וטעה 
  ואם ש"צ הוא סימן רע לשולחיו.

בכל הברכות, ואם א"א לו  המתפלל צריך שיכוון
  בכל הברכות יכוון באבות. לכוון

רבי חנינא היה יודע אם מי שהוא מתפלל עליו חי 
  או מת, ע"י שהיה רואה אם שגורה תפילתו בפיו.

  כל הנביאים לא נתנבאו

אלא למשיא בתו לת"ח וכו', אבל ת"ח עצמו עין -
  לא ראתה אלוקים זולתך יעשה למחכה לו.

אלא לימות המשיח אבל לעוה"ב וכו', ופליגא -
דשמואל דאמר אין בין עוה"ב לימות המשיח אלא 

  שעבוד מלכויות.

אלא לבעלי תשובה, אבל צדיקים גמורים וכו', -
ופליגא דרבי אבהו דאמר מקום שבעלי תשובה 

  עומדים וכו'.

יין המשומר, עדן שלא שלטה בו  - עין לא ראתה
  בריה, דאפי' אדם הראשון היה בגן ולא בעדן.

מלך ואני דומה לשר ...הוא דומה לעבד לפני ה
  לפני המלך.

  אל יתפלל אדם אלא בבית שיש בו חלונות.

  מאן דמצלי בבקעה, מאן דמפרש חטאיו. -חציף

  

  כיצד מברכין:

  ברכות הנהנין

על פירות האילן מברך העץ חוץ  - ברכות ל"ה.

 מיין שמברך עליו הגפן, על פירות האדמה מברך
על  אדמה חוץ מפת שמברך עליה המוציא,

הירקות מברך אדמה, ולרבי יהודה בורא מיני 
  דשאים.

כל דבר שאדם אוכל או שותה  -חיוב ברכה מנין
טעון ברכה לפניו ולאחריו, למסקנה הוא סברא 
דאסור לאדם שיהנה מן העוה"ז בלא ברכה, 
(בהו"א יליף למ"ד שרבעי נוהג בכל המינים, 
מדכתיב "קודש הלולים" ויליף חד הלול לברכה 

ו, ולפניו יליף בק"ו דכשהוא שבע מברך לאחרי
כשהוא רעב לא כ"ש, אמנם מהא ליכא למילף 
מידי דלאו בר נטיעה, וכן איכא למילף מדכתיב בז' 
מינים ואכלת ושבעת וברכת, וללמוד לפניו בק"ו 
מלאחריו, אלא ליכא למילף אלא מידי דחייב 
בביכורים, וכן למ"ד כרם רבעי איכא למילף מצד 

מקמה דכתיב בקמה ואכלת ושבעת השוה מכרם ו
  וברכת, ויליף זית דאית ביה צד מזבח).

י"א שרבעי נוהג בכל הנטיעות, וי"א שאינו נוהג אלא 
בכרם, דדבר הטעון שירה הוא טעון חלול, ואין אומרים 

  שירה אלא על היין.

אסור לאדם שיהנה מהעוה"ז בלא ברכה, וכל 
ת הנהנה בלא ברכה כאילו מעל, ולכן צריך ללכ

לחכם מעיקרא וללמוד הלכות ברכות, קודם ברכה 
לד' הארץ ומלואה ואחריה הארץ נתן לבני אדם, 
והנהנה בלא ברכה כאילו נהנה מקדשי שמים, 
וכאילו גוזל להקב"ה וכנסת ישראל, וחבר הוא 

  לאיש משחית.

לרבי ישמעאל נאמר כאן  - ואספת דגנך ל"ה:

 להנהיג מנהג דרך ארץ, יחד עם לימוד התורה,
לרשב"י א"כ תורה מה תהא עליה, אלא איירי בזמן 
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שאין עושים רצונו של מקום, אבל בזמן שעושים 
רצונו של מקום מלאכתם נעשית ע"י אחרים, אמר 
אביי הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם 
כרשב"י ולא עלתה בידם, רבא אמר לתלמידיו 
שיעסקו במזונותיהם ביומי ניסן ותשרי כדי שלא 

  דים בשאר השנה. יהיו טרו

עשו תורתם קבע ומלאכתם  דורות הראשונים
עראי ושניהם נתקיימו בידם, ודורות האחרונים 
עשו מלאכתם קבע ותורתם עראי ולא נתקיימו 
בידם, דורות הראשונים חיפשו דרך להתחייב 
במעשר גם במקום שהיו צריכים ליפטר, ודורות 
האחרונים חיפשו איך ליפטר בזמן שהיו צריכים 

  להתחייב.

הנודר מן המזון לרב ושמואל אינו אסור אלא בה' 
  המינים, האומר כל הזן עלי מותר רק במים ומלח.

  ברכת מינים שונים
יש לו ברכה לעצמו בורא פרי הגפן, משום  -יין

דאשתני למעליותא דסעיד ומשמח, ומ"מ אין 
מברך עליו ג' ברכות משום שאין הדרך לקבוע 

  עליו סעודה, יין פורתא סעיד יין טובא גריר. 

אין לו ברכה לעצמו כמו יין, כיון שאע"ג  -שמן
אם אוכלו עם פת או שותהו ודזיין מ"מ לא סעיד, 

אם שותהו ומברך על העיקר ופוטרו,  ע"י אניגרון
אם חושש ולעצמו אין מברך משום שמזיקו, 

בגרונו ושותהו לרפואה ונהנה ממנו, כיון דאית ליה 
  הנאה מיניה בעי ברוכי, ומברך עליו בורא פרי העץ.

קמח חיטים לרב יהודה מברך עליו  -קמח ל"ו.

בורא פרי האדמה דאע"ג דאשתני במילתיה קאי 
ב נחמן מברך עליו שהכל נהיה כשמן זית, לר

בדברו, כיון דאית ליה עלויא אחרינא, קמח 
שעורים אע"ג דקשה לקוקיאני מברך עליו שהכל 

  נהיה בדברו כיון שנהנה ממנו.

לשמואל מברך עליו שהכל הואיל וסופו  -קורא
להקשות, דאין נוטעים הדקל אדעתא דקורא, לרב 

"ג יהודה מברך בורא פרי האדמה דפירא הוא ואע
  דסופו להקשות, והלכתא כשמואל.

אם אוכלו כשהוא רך מברך אדמה דנטעי  צנון
  אינשי אדעתא דפוגלא.

על העלים ועל התמרות מברך אדמה, על  -צלף
האביונות מברך העץ דפירי הם (דנטעי אינשי 

אדעתא דכולהו), על הקפריסין נחלקו אם הם פרי 
או לא ונ"מ למעשר לערלה ולברך עליו העץ 
ולכלאים, לר"א פרי הוא וחייב במעשר וחייב 
בערלה אף בחו"ל, לר"ע אינו פרי ופטור ממעשר 
ומערלה אף בא"י, רב יהודה בשם רב מיקל כר"ע 
בערלת חו"ל משום דכל המיקל הארץ הלכה 
כמותו בחו"ל, לב"ש יש ספק אם כל מין הצלף 
הוא פרי או ירק, ולכן הוא כלאים בכרם כירק 

י כפרי, ובחו"ל כשאר ספק וחייב בערלה בא"
ערלה בחו"ל דיורד ולוקח ובלבד שלא יראנו לוקט, 
לב"ה מין פרי הוא וחייב בערלה ואינו כלאים 
בכרם, ומ"מ אין להקל בחו"ל כב"ש משום דכל 
המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל משום דב"ש 

  במקום ב"ה אינה משנה.

את הטפל  -"וערלתם ערלתו את פריו" ל"ו:

דבר הטפל לפרי והיינו שנעשה שומר לפרי כל  -לפריו
חייב בערלה, ואף בדבר שנופל בתלוש כמו שמצינו 
בנץ הרימון שחייב בערלה, ואף אי ליתא בשעת גמר 
פירא חייב בערלה כמו שמצינו במתחלי דתמרי שהם 
פרי לכ"ע, (וכמו שיבואר להלן דבשאר פירות חשיב 

רק  פרי לכ"ע משעת יציאת הפרי), אמנם נחשב שומר
אם כשיטלו את השומר ימות הפרי, ולכן אין הקפריסין 
חייבים בערלה מדין שומר לפרי, כיון שאם יקחו את 
הקפריסין לא ימותו האביונות, אבל בנץ הרימון אם 

  יטלוהו ימות הרימון. 

אסור לקצוץ אילנות  -איסור קציצת אילן בשביעית
בענבים  - עם פירות בשביעית, ממתי נחשב הפרי לפרי

רבי יוסי סמדר נחשב פרי, לרבנן משיגרעו והיינו ל
שיעור בוסר וגודלם אז כפול הלבן, בחרובים נחשב פרי 
משישרשו ובזיתים משיניצו, ובשאר אילנות כבר 

  משיוציאו פרי.

ברטיבתא אסורים באכילה ביום  -פלפלי
הכיפורים וחייבים בערלה ומברכים עליהם לכ"ע, 

רבא אין מברך ביבשתא האוכלם ביוה"כ פטור, ול
עליהם כלל, לרב ששת מברך עליהם שהכל, וכן 
החילוק בזנגבילא שברטיבתא ראוי לאכילה 

  וביבשתא אינו ראוי לאכילה.

מברך עליה במ"מ, חביץ קדירה או דייסא  דייסא
כעין חביץ קדירה לרב יהודה מברך שהכל דדבש 
הוא העיקר, לרב כהנא מברך במ"מ שהסולת היא 

א שהרי כל שיש בו מה' מינים העיקר, וכן מסתבר
  מברכים עליו במ"מ.
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מברך עליו בורא מיני  כל שיש בו מה' מיני דגן
  מזונות. 

לרב ושמואל לרבנן מברכים עליו  אורז ל"ז.

שהכל ובורא נפשות רבות, והגמ' מוכיחה דמברך 
במ"מ ומעין שלש, אם לא אפה או בישל אלא 
כוסס את האורז מברך עליו אדמה, לרבן גמליאל 
מברך אחריו בורא נפשות, לריו"ח בן נורי מין דגן 
הוא וחייב כרת על חימוצו ומברך עליו המוציא 

  , דוחן לרב ושמואל דינו כאורז.ולאחריו ג' ברכות

הכוסס את החיטה מברך עליה אדמה,  -חיטה
לרבי יהודה שסובר בירקות שברכתם בורא מיני 
דשאים מברך כאן בורא מיני זרעים, טחנה אפאה 
ובשלה אם הפרוסות קיימות מברך המוציא וג' 
ברכות, אם אין הפרוסות קיימות מברך מזונות 

  ומעין שלש.

מין דגן או מין דגן ולא עשאו פת  ואינוז' מינים 
לרבן גמליאל מברך ג' ברכות, ולחכמים ברכה 

  אחת מעין שלש, והלכה כרבים.

מברך עליו בורא מיני  -חביץ קדירהריהטא  ל"ז:

מזונות, ואף בריהטא דמחוזא שאין בו הרבה קמח 
שאין הקמח עיקר אלא הדבש, מ"מ כל שיש בו 

  ונות.מה' מינים מברך עליו בורא מיני מז

חביצא להו"א אם יש בה פירורים כזית  -פרורים
מברך המוציא וברכת המזון, ואם אין בו פירורים 
כזית מברך מזונות ומעין ג', למסקנה אע"פ שאין 
בה פרורים כזית מברך עליו המוציא, אם יש על זה 

אע"פ שלא  גבלם יחדתוריתא דנהמא, אם ערסן 
המזון, היה בפרורים כזית מברך המוציא וברכת 

ואם חמץ בפסח ענוש כרת, ואם מצה יוצא בה 
יד"ח, פרורים שבאו מלחם גדול מברך המוציא 

  וברכת המזון.

חייבים בחלה, ולריו"ח  טרוקנין -חיוב חלה
פטורים מן החלה, טריתא פטורה מן החלה, לחם 

שהקפיד על צורתם העשוי לכותח עם עשאן כעבין 

  חייבים.

מזונות, מר  מברכים עליוכובא דארעא  ל"ח.

זוטרא קבע עליו סעודה ובירך המוציא וברכת 
המזון, למר בר רב אשי יוצאים בו יד"ח מצה 

  דלחם עוני הוא.

יין תפוחים וחומץ ספווניות ושאר דבש תמרים 
חייב השותה מהם בשוגג מי פירות של תרומה לר"א 

קרן וחומש, ורבי יהושע פוטר, ולדבריו דבש 
  זיעה בעלמא הוא.תמרים מברכים עליו שהכל ד

נשאר בברכתו  כל דבר הכתוש ואינו מרוסקטרימא 
הראשונה, תמרים של תרומה מותר לעשות מהם 

  טרימא ואסור לעשות מהם שיכר.

בבלילה עבה מברך מאכל מקמח קליות שתיתא 
מזונות, רכה שדרך לעשותה לרפואה מברך שהכל 
אע"פ שכוונתו לרפואה כיון שנהנה, ומותר 

כשמתכוון לאכילה, דכל לשתותה בשבת 
האוכלים מותר לאוכלם לרפואה דגברא לאכילה 
מיכוון, וי"א גברא לאכילה מיכוון ורפואה ממילא 

  קאתי.

לרבנן מברך המוציא, ולרבי  -ברכת המוציא
נחמיה מוציא, מוציא לכו"ע משמע לשון עבר, 
ונחלקו אם המוציא משמע עבר או הווה, רב זביד 

מפלוגתא, והלכתא  בירך מוציא לאפוקי נפשיה
  כרבנן. 

   -שלקות ל"ח:

ירקות שברכתם בורא פרי האדמה ששלקם כגון 
תומי וכרתי, י"א שנשארת ברכתם בפה"א, וי"א 

  שמברכים עליהם שהכל נהיה בדברו.

לרב נחמן הדבר תלוי במחלוקת התנאים אם 
יוצאים יד"ח מצה ברקיק מבושל, שלר"מ 

ולרבי שיוצאים יד"ח מברכים על שלקות אדמה, 
יוסי שאין יוצאים במבושל מברכים על שלקות 
שהכל, והגמ' דוחה שלכ"ע שלקות ברכתם אדמה, 
ומ"מ לרבי יוסי אין יוצא בה ידי מצה דליכא טעם 

  מצה. 

עוד מבואר בגמ' שאף אם ברכת שלקות אדמה 
אין יוצאים במרור שלוק יד"ח מרור דליכא טעם 

  מרור בשלוק.

בא מברך אדמה, לשיטת ריו"ח לרבי חייא בר א
ולרבי בנימין בר יפת שהכל, והגמ' סומכת על 

  השמועה של ר' חייא בר אבא. 

ירקות שעיקר אכילתם ע"י שליקה מברכים 
עליהם כשהם חיים שהכל וכשהם שלוקים בורא 

  פרי האדמה.

משערים בזית בינוני, וזהו זית  שיעור כזית ל"ט.

ששמנו אגור בתוכו, ועל כן האוכל זית  -אגורי
  דול אף בלא הגרעין מברך עליו ברכה אחרונה.ג
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ישבו לפניו והביאו לפניהם  תלמידי בר קפרא
שלקות ופרגיות, קם אחד ובירך על הפרגיות 
ולגלג עליו חבירו, אמר בר קפרא שהוא כועס על 
המלגלג שהרי חבירו בירך על הפרגיות קודם 
משום חביב, ושוב אמר שכועס על המברך על 

ברך, ושניהם לא הוציאו שלא שאלו על מה ל
שנתם, הגמ' מבארת את סברת המלגלג או 
ששלקות ברכתם אדמה וקודמים לפרגיות 
שברכתם שהכל, או ששניהם שהכל וכרוב קודם 

  משום דזיין.

לרב הונא אם חתוכים לחתיכות  -ראשי לפתות
גדולות מברך אדמה, ואם חתוכים לחתיכות 
 קטנות מברך שהכל, ולרב יהודה גם בחתיכות

קטנות מברך אדמה, שאין החיתוך אלא למתק 
  טעמם.

אם הקמח בא לדבק  -תבשיל שמעורב בו קמח
  אפי' יש בו הרבה קמח מברך עליו אדמה.

מברכים עליהם  -ברכת מי הבישול של ירקות
אדמה כברכת הירק, ואם המים הם רק כדי 
להעביר הזוהמא ברכתם שהכל, מי שבת באים 

  כן ברכתם אדמה. למתק ולא להעביר הזוהמא ועל

  ברכת ובציעת הפת
לרב חייא בר אשי יכול  -זמן הבציעה והברכה

לבצוע ואח"כ לברך, לרב חייא יגמור הברכה ביחד 
עם גמר הבציעה, לרבא מברך ואח"כ בוצע, וכן 

  הלכה.

שלם וגדול לרב  -מעלת שלם לברכה ל"ט:

הונא יברך על הגדול, לריו"ח יברך על השלם, וירא 
וסה בתוך השלימה ובוצע, שלם שמים מניח פר

  שעורים ופרוסה חיטים לכ"ע יברך על החיטים.

שלם וגדול אם יש כהן לפניו  -שלם לתרומה
יתרום מן הגדול, וכן שלם ויפה תורם מן היפה, 
אם אין כהן לפניו לת"ק תורם את השלם כיון 

  שמתקיים יותר, ולר' יהודה תורם מן הגדול.

ה ובוצע משום בפסח מניח הפרוסה בתוך השלימ
  לחם עוני.

בשבת חייב אדם לברך על שתי ככרות, ויכול 
לבצוע רק אחת מהם, רב זירא היה חותך פרוסה 
גדולה שתספיק לכל הסעודה, ולא חשש משום 

  רעבתנותא, משום שעשה כן רק בשבת.

מצוה לבצוע על הלחם של העירוב, כדי לקיים עוד 
  מצוה באותו לחם.

אמר הבוצע טול  -הפסק בין ברכה לאכילה מ.

ברוך אינו הפסק, הבא מלח או לפתן לרב הוי 
הפסק ולריו"ח אינו הפסק, גביל לתורי לריו"ח הוי 
הפסק ולרב ששת אינו הפסק כיון שצריך 

  להאכילם קודם אכילתו.

אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיביאו מלח או לפתן, 
  ובפת נקיה רשאי.

  עניני בריאות
בישיבה, או כשעומד אין מי רגלים כלים אלא 
  במקום גבוה למקום מדרון.

אחר כל אכילה אכול מלח ואחר כל שתיה שתה 
  מים.

המקפה אכילתו במים קיתון לפת אינו בא לידי 
  חולי מעים.

הרגיל בעדשים אחת לל' יום מונע אסכרה מתוך 
  ביתו.

הרגיל בחרדל אחת לל' יום מונע חלאים, אבל כל 
  יום גורם לחולשת הלב.

דגים קטנים אינו בא לידי חולי מעים, הרגיל ב
  ומפרים ומברים גופו.

הרגיל בטעם קצח אינו בא לידי כאב לב אבל ריחו 
  מסוכן.

טעמא דרבי יהודה שמברך בורא מיני דשאים 
משום שצריך לפרט בברכה, ואין הלכה כרבי 

  יהודה.

לר"מ גפן, לר"נ  -אילן שאכל ממנו אדם הראשון
  תאנה, לר"י חיטה.

  

  בברכהשינוי  אוטעות 
בירך על פירות האילן האדמה יצא, על פירות 
האדמה העץ לא יצא, על הכל אם בירך שהכל 

  יצא.

בירך על פירות הארץ העץ לא יצא, ואף לר"י 
שאילן שאכל ממנו אדם הראשון היה חיטה, מ"מ 
אין מברכים העץ אלא על דבר שכשחותכים את 

  הפרי האילן נשאר ומוציא פירות חדשים.
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על פת ויין לריו"ח יצא לרב הונא  בירך שהכל מ:

  לא יצא.

אם אמר כמה נאה ... זו ברוך המקום שבראה 
לר"מ יצא ולרבי יוסי לא יצא, ואין מחלוקת רב 

  הונא וריו"ח תלויה בזה.

אמר בריך רחמנא מריה דהאי פיתא יצא יד"ח 
  ברכה ראשונה.

  כל ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה.

  ברכת שהכל
ברכתו שהכל נהיה  שאין גידולו מן הארץ דבר

  .בדברו

לרבי יהודה אין מברכים על חומץ ונובלות שהכל 
  משום שזה מין קללה.

פת שעיפשה יין שהקרים ותבשיל שאבד צורתו 
  מלח וזמית מברך שהכל.

מברך שהכל, ואינו מברך אדמה  כמהין ופטריות
כיון שהם רבים מהארץ ולא יונקים ממנה, ועל כן 

מפירות הארץ מותר בכמהין ופטריות,  הנודר
  והנודר מגדולי קרקע אסור בכמהין ופטריות.

שמברכים עליהם שהכל היינו תמרים נובלות 
שנשרפו מהחום, נובלות תמרה שהקלו בהם לגבי 
דמאי י"א דהיינו תמרים שנפלו מהרוח, שאם 
עשאן גורן והם דמאי מותרים, וי"א שהם תמרים 

  שנשרפו מהחום.

לרבי יהודה מין שבעה  -מה בברכותקדי מ"א.

עדיף, ולרבנן חביב עדיף, לעולא המחלוקת 
בשברכותיהן שוות על מה יברך, אבל כשאין 
ברכותיהן שוות לא נחלקו מה יברך קודם, ואיכא 
דאמרי שנחלקו אף באין ברכותיהם שוות לענין 

  איזה ברכה להקדים.

היו לפניו צנון וזית אם הצנון עיקר מברך עליו 
טר את הזית, ואם אין הצנון עיקר לל"ק אין ופו

  בזה מחלוקת, ולל"ב נחלקו בזה ר"י ורבנן.

לרב חנן הפסוק נאמר  -ארץ חיטה ושעורה וכו'
הנכנס לבי מנוגע אין בגדיו  -לשיעורים, חיטה

טמאים אלא בשהה כדי אכילת פרס מפת חיטים 
עצם כשעורה  - שמיסב ואוכלה בלפתן, שעורה

ומ"מ אין מטמאה באוהל,  מטמאה במגע ובמשא,
שיעור חיוב לנזיר שאכל חרצנים זגים או  - גפן

כגרוגרת  -לולבי גפנים כדי רביעית יין, תאנה
ניקב כלי של בעלי  -לאיסור הוצאה בשבת, רימון

שיעור לחלב דם  -בתים כמוציא רימון טהור, זית
האוכל ככותבת הגסה ביום  -נותר ופיגול, דבש

  כיפורים.

אמר רב יוסף כל המוקדם בפסוק של  מ"א:

שבעת המינים קודם לברכה, ושני לארץ בתרא 
קודם לשלישי לארץ בתרא, וגם לרב חנן דלעיל 

  ילפינן דין קדימה, ושיעורים אסמכתא בעלמא.  

תאנים וענבים לרב הונא  -דברים הבאים בסעודה
ורב נחמן ורב פפא מברך לפניהם, לרב ששת 

ייא אין מברך כלל, אמר מברך גם לאחריהם, לרב ח
 מחמת הסעודהרב פפא הלכתא דברים הבאים 

לרש"י ללפת הפת לתוס' שרגילים  ,בתוך הסעודה

אין טעונים ברכה  ,לאוכלם עם הפת אפי' אוכלם בלא פת
לא לפניהם ולא לאחריהם, הואיל ופת פוטרתם, 

לרש"י שלא בתוך הסעודה,  שלא מחמת הסעודה

ירות שאין רגילים ללפת בהם באו ללפת אלא למזון לתוס' פ

לרש"י  לאחר הסעודהטעונים ברכה לפניהם,  הפת

טעונים ברכה  פירות לתוס' לאחר שמשכו ידיהם מן הפת
  לפניהם ולאחריהם.

  אינו נפטר ע"י הפת דגורם ברכה לעצמו. -יין

לרב מונא מברכים  -פת הבאה בכיסנין מ"ב.

 עליה המוציא, ולהלכה מברכים בורא מיני מזונות,
אכל פת הבאה בכיסנין בשיעור שאחרים קובעים 

  עליו סעודה צריך לברך אחריו ברכת המזון.

  סיום הסעודה
לרב פפא אסור  -אכילה אחר סיום הסעודה

לאכול אחרי סילוק השולחן, ואם הוא סמוך על 
שולחן אחרים מותר, הרגיל למרוח שמן בסיום 
הסעודה יכול לאכול אחרי סילוק השלחן עד 

מן, להלכה סיום הסעודה תלוי בנטילת מריחת הש
  מים אחרונים.

צריך לשחוט מיד אחרי הסמיכה, ולהתפלל  -תכף
אחרי אמירת הגאולה, ולברך אחר נטילת מים 

  אחרונים, המארח ת"ח בביתו זוכה לברכה.

יין שלפני המזון פוטר מלברך על  -ברכה הפוטרת
היין שאחרי המזון, וכן בפרפרת, הפת פוטרת את 
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, הפרפרת לא פוטרת פת ולב"ש אף לא הפרפרת
  מעשי קדרה.

חבורה  -אימתי אחד מוציא אחרים בברכה
שאכלו בלא הסיבה כל אחד מברך לעצמו, ואם 
הסבו אחד מברך לכולם, על יין שבתוך המזון כל 
אחד מברך לעצמו, ועל שלאחר המזון אחד מברך 

  לכולם ומברך גם על המוגמר.

אין יין שלפני  -ברכת היין שלאחר המזון מ"ב:

המזון פוטר את היין שלאחר המזון, אלא בזמן 
שקובע סעודה על היין, כשבתות וימים טובים 
ובשעת הקזת דם, אבל בשאר זמנים מברך גם על 
היין שלאחר המזון, ואף באלו מי שאינו רגיל 
לקבוע על היין ונמלך לשתות לאחר המזון צריך 

  לברך.

שפוטר את היין בירך על יין בתוך המזון י"א 
  שלאחר המזון, וי"א שאינו פוטר.

הגמ'  -ב"ש אומרים אף לא מעשה קדירה
מסתפקת אם כוונתם שגם מעשה קדרה לא 
נפטרים בברכת הפת כמו פרפרת, או שכוונתם 
שמעשה קדרה לא פוטר פרפרת כמו שפת לא 

  פוטרת פרפרת.

  מתי אחד מברך לכולם
ם עשרה שישבו לאכול אין מזמנים יחד אלא א

אמרו ניזיל וניכול לחמא במקום פלוני, או 
שאוכלים בהסבה, אבל בלא זה אפי' אם אוכלים 

  מככר אחד אין מזמנים יחד.

לל"ק לרב בכל שתית יין אפי'  בברכת היין  מ"ג.

בלא הסיבה אחד מברך לכולם, ומ"מ באורחים 
שדעתם לעקור ממקומם אחר שתית היין כל אחד 

ן יין כדין פת שרק ע"י מברך לעצמו, ולרבי יוחנן די
הסיבה אחד מברך לכולם, לל"ב לרב ביין אפי' ע"י 
הסיבה כל אחד מברך לעצמו, ואם הסבו כדי 

  לאכול פת אחד מברך לכולם אף על היין.

בא להם יין בתוך המזון כל אחד מברך לעצמו 
  הואיל ואין בית הבליעה פנוי.

הנוטל ראשון מים אחרונים הוא יברך ברכת המזון 
  כת היין והמוגמר להוציא את כולם.ובר

  

  

  ברכת הריח
זמן הברכה על ריח המוגמר  -ברכת המוגמר

ני בשמים משתעלה תמרתו, ומברך עליו בורא מי
מעץ אפרסמון של בית  (ודלא כרב), חוץ ממוגמר

רבי או של בית קיסר או עץ הדס שמברכים עליו 
  בורא עצי בשמים.

ערב, ולרב על ריח שמן אפרסמון מברך בורא שמן 
  יהודה בורא שמן ארצנו.

קושט מברכים עליו בורא עצי בשמים,  -כשרתא
לרב אדא בר אהבה אין מברכים על שמן שכבשו 
בו קושט, לרב כהנא מברכים אף על שמן שכבשו 
בו קושט, לנהרדעי מברכים אף על שמן שטחנו בו 

  קושט.

סמלק חלפי דמיא ונרקום דגינותא, מברכים  מ"ג:

עצי בשמים, נרקום דדברא מברכים עליהם בורא 
עליו בורא עשבי בשמים, המריח אתרוג או חבוש 

  מברך ברוך שנתן ריח טוב בפירות.

היוצא ביומי ניסן ורואה אילנות מברך ברוך שלא 
  חיסר בעולמו כלום וכו'.

  עתידים בחורי ישראל שיתנו ריח טוב כלבנון.

שמן והדס לב"ש מברך על השמן תחילה ולב"ה 
ס, ור"ג הכריע כב"ש משום ששמן זכינו על ההד

  לריחו וסיכתו.

שמן ויין לב"ש מברך על השמן תחילה ולב"ה על 
  היין.

שכל אומן חביבה עליו  -את הכל עשה יפה בעיתו
  אומנותו.

אל יצא אדם יחידי בלילה ואבוקה כשנים וירח 
  כשלשה בהדי דידיה.

נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין 
  חבירו ברבים, כתמר.פני 

  

  גנאי לת"ח
לא יצא מבושם לשוק במקום שחשודים על 
משכב זכור, ודווקא כשהבושם בבגדו אבל בגופו 

  מותר, ובשערו מחלוקת.
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לא יצא יחידי בלילה, ואם קבוע לו זמן ללמוד 
  מותר.

לא יצא במנעלים המטולאים, טלאי ע"ג טלאי, 
  בפנתא, ובביתו או בימות הגשמים מותר.

ידבר עם אשה בשוק אפי' היא אשתו שאין לא 
  הכל בקיאים בקרוביו.

לא יסב בחבורה של עמי הארץ שמא ימשך 
  אחריהם.

לא יכנס אחרון לבית המדרש משום שיכנוהו 
  פושע.

לא יהלך פסיעה גסה שנוטלת אחד מחמש מאות 
  ממאור עיניו של אדם, ותקנתיה בקידוש הלילה.

  לא יהלך ד' אמות בקומה זקופה.

העיקר פוטר את הטפל  -עיקר וטפל .מ"ד

  בברכתו.

מליח כגון פירות גינוסר שאוכל עמו פת מברך על 
  המליח ופוטר את הפת.    

הגמ' מביאה כמה אמוראים שאכלו הרבה מפירות 
גינוסר, ועיר גדולה שהיתה לינאי המלך, ואילן 
גדול שהיה לו בהר המלך, ועיר אחת גדולה 

  שהיתה בא"י קודם החורבן.

ב כל סעודה שאין בה מלח אינה סעודה, לר
  ולריו"ח שריף.

אכל תאנים ענבים ורימונים לר"ג  -ברכת המזון
מברך ברכת המזון, לחכמים מעין שלש, לר"ע 
אפי' שלק אם הוא מזונו (כגון קלח של כרב) 

  מברך עליו ברכת המזון.

השותה מים לצמאו מברך שהכל,  -ברכת המים
  לר"ט בורא נפשות.

כל שהוא מחמשת המינים  -שלש ברכת מעין
מברך עליו מזונות ומעין ג', וכל שהוא משאר 
שבעת המינים מברך העץ ומעין שלש, והיינו על 
העץ וכו', ומסיים על הארץ ועל פירותיה, ובחו"ל 

  ועל הפירות.

על ביצה ובשר מברך  -ברכת בורא נפשות מ"ד:

לאחריהם בורא נפשות רבות, וי"א אף על הירקות, 
   וי"א אף על מים.  

  ענייני בריאות הגוף

  ביצה טובה לגוף. 

טחול יפה לשיניים וקשה לבני מעיים, ותקנתו 
  שילעסנו ויפלוט. 

כרישין קשים לשיניים ויפים לבני מעיים, ותקנתו 
  שיבשלם ויבלעם. 

  כל ירק חי מוריק בסעודה שאחר הקזה. 

האוכל ירק קודם ד' שעות ריחו מזיק למדברים 
עמו, וי"א שאין לאכול ירק קודם ד' שעות אבל 

  מותר לדבר עם מי שאכל. 

  כל דבר שלא גדל כדי רביעית מגודלו מקטין.

דבר חי הנאכל שלם משיב נפש ואפי' דגים קטנים 
  מאד.

  נפש משיב נפש.האוכל את הצוואר שהוא קרוב ל

  כרוב מועיל למזון ולרפואה. 

תרדים מי סיסין דבש קיבה הרת ויותרת הכבד 
  מועילים רפואה.

הלפת מזיקה, ומועילה אם נתבשלה עם בשר וי"א 
עם יין וי"א שיבשלה בהרבה עצים, וי"א שיבשלה 

  בבשר וישתה יין אחריה.

גד קטן מליח שלא נצלה היטיב מזיק ביום הז' י"ז 
  כ"ג, ואם שותה אחריו שכר אינו מזיק. כ"ז וי"א

חנקתיה אומצא ושותה מים להעבירה לא  מ"ה.

  יברך.

נהגו לברך על המים לפניהם שהכל ולאחריהם 
  בורא נפשות.

  

  

  

  :שלשה שאכלו
  

  זימון
  ג' שאכלו כאחד חייבים לזמן.

  ועיין להלן מי מצטרף לזימון.

  שיעור להתחייב בזימון לת"ק כזית לר"י כביצה.

  העונה אמן לא יגביה קולו יותר מן המברך.
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המתרגם לא יגביה קולו יותר מהקורא, וינמיך הקורא 
  קולו ויקרא.

זימון בג' חובה, שניים שאכלו לרב  -זימון בשניים
יכולים לזמן, ומ"מ כיון שקבעו בחובה אין רשאים 
ליחלק ולזמן בשניים, ואם יצא אחד לשוק 

כלו הרי השמש קוראים לו ומזמנים עליו, וב' שא
אוכל עמהם דגדול המצווה ועושה, ולריו"ח אין 

  שניים יכולים לזמן.

מזמנים לעצמם  נשים ועבדים וקטנים מ"ה:

  אבל לא יחד משום פריצותא.

בג' קוראים לו ומזמנים עליו, יצא אחד לשוק 
בעשרה ימתינו עד שיבוא, וכן הלכה, אבל לרב 

  אשי בג' ימתינו ובי' לא ימתינו.

אכלו כאחד מצוה ליחלק, ואם אחד בור ששניים 
  סופר מברך ובור יוצא.

שלשה שאכלו כאחד אחד מפסיק לשניים ואין 
שניים מפסיקים לאחד, ולפנים משורת הדין 

  ששניים יפסיקו לאחד.

ג' שאכלו כאחד חייבים לזמן אף אם אין בהם 
  אחד שגדול מהאחרים.

  אין זימון למפרע.

ר אחריהם ברוך מי שלא אכל ומצא ג' מזמנים אומ
  ומבורך, ואם מצאם אומרים ברוך וכו' עונה אמן.

העונה אמן אחר ברכותיו הרי זה מגונה, ובבונה 
  ירושלים משובח.

אביי ענה אמן בבונה ירושלים בקול כדי 
שהפועלים ידעו שלא לברך ברכת הטוב והמטיב 
שהיא מדרבנן, ורב אשי ענה בלחישה כדי שלא 

  יזלזלו בה.

בוצע כדי שיבצע בעין יפה,  בעל הבית מ"ו.

  ואורח מברך כדי שיאמר יהי רצון שלא יבוש וכו'. 

לרב נחמן אף בלא זימון  -ברכת הזן בלא זימון
אומר ברכת הזן, ולרב ששת אין אומר ברכת הזן 
בלא זימון, ולדבריו נחלקו במי שזימן והמשיך 
לאכול, לרבנן ממשיך מברכה שניה וכן הלכה, 

  ולאביי חוזר לראש.

שהרי  ברכת הטוב והמטיב לאו דאורייתא
פועלים אין אומרים אותה, ופותחת בברוך ואין 
מסתיימת בברוך, ולר"ע אין אומרים אותה בבית 

האבל אלא אומרים ברוך דיין האמת, וי"א 
שאומרים ברוך הטוב והמטיב ודיין האמת, לרב 
ששת יש מ"ד שברכת הטוב והמטיב מדאורייתא, 

  ים אותה.ולדבריו פועלים אומר

סדר ההסבה ונטילת מים ראשונים  מ"ו:
מנהג הפרסיים וכמוהם נהג ריש  -ואחרונים

גלותא בזמן רב ששת, בשניים הגדול מיסב ראשון 
והשני למעלה ממנו, בשלשה הגדול מיסב באמצע 
השני למעלה הימנו והקטן למטה ממנו, ומדבר עם 
השני מדבר ברמיזה, מים ראשונים מתחילים מן 

מיד מביאים לפניו את השלחן, מים הגדול ו
אחרונים מתחילים מן הקטן, ואין מסלקים השלחן 
מן הגדול עד שנוטל ידיו, ובמתניתא תנא כמנהג 
הפרסיים אלא שבשתים השני מיסב למטה 
מהגדול, ובמים אחרונים אם הם חמשה מתחילים 
מן הגדול, ואם יותר מתחילים מהקטן, וכשישארו 

שנוטל הראשון מהחמשה חמשה יטול הגדול, ומי 
  הוא מברך.

אין מכבדים אחד את חבירו בדרכים בגשרים 
  ובנטילת מים אחרונים.

  אין מכבדים אלא בפתח הראוי למזוזה. מ"ז.

  מהלכות סעודה
  אין המסובים רשאים לטעום עד שיטעום הבוצע.

שניים ממתינים זה לזה בקערה שלשה אין 
  ממתינים.

ויכול לחלוק הבוצע פושט ידו בקערה תחילה, 
  כבוד לרבו או לגדול הימנו.

אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי רוב 
העונים, אבל א"צ להמתין למאריכים, שכל 
המאריך באמן יותר מדאי אינו אלא טועה, אבל 

  המאריך קצת מאריכים לו ימיו ושנותיו.

  חייב אדם לומר בלשון רבו.

לא אין עונים אמן חטופה קטופה או יתומה, ו
  יזרוק ברכה מפיו.

אין מזמנים על מי שהתחיל  -מהלכות זימון
לאכול אחרי שסיימו השניים האחרים אכילתם, 
אבל אם היו מביאים לשניים אוכל חביב היו 

  אוכלים מצטרף לזימון.
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גדול מברך אף אם הגיע לבסוף, וי"א שמי שאכל 
  מתחילה הוא מברך.

  -אלו מזמנים עליהם
  לי אי מפקר נכסיו והוי עני.כיון דחזי  -דמאיאכל 

שנתן מעשר  -מעשר ראשון שניטלה תרומתו
ראשון בשיבלים ולא הפריש תרומה גדולה, וכרבי 

  אבהו שפטור מלתת ממנו תרומה גדולה.

אף שלא נתן  -מעשר שני והקדש שנפדו מ"ז:

  את החומש.

  קמ"ל שיש קביעות לשמש. -השמש שאכל כזית

הרי אין מזמנים לאביי איירי בכותי חבר ש -הכותי
על עם הארץ, לרבא כיון שכותים מעשרים לא 

  חשיב עם הארץ וכחכמים. 

   -אלו אין מזמנים עליהם

  אפי' מדרבנן כעציץ שאינו נקוב. - אכל טבל

שנתן תרומת  -מעשר ראשון שניטלה תרומתו
מעשר בכרי קודם תרומה גדולה, שחייב לתת 

  ה גדולה.מממנו תרו

  יפדה ע"י אסימון.מעשר שני שלא ניפדה או שנ

  אף בגר שמל ולא טבל דאינו גר. -הנכרי

לר"מ כל שאינו אוכל חוליו בטהרה,  -עם הארץ
לאחרים כל שאינו מעשר פירותיו כראוי, לר"א כל 
שאין קורא ק"ש שחרית וערבית, לרבי יהושע מי 
שאינו מניח תפילין, לבן עזאי כל שאין לו ציצית 

בפתחו, לרב נתן  בבגדו, לרב נתן כל שאין לו מזוזה
בר יוסף כל שאינו מגדל בניו לת"ת, לאחרים אפי' 

  קרא ושנה כל שלא שימש ת"ח.

נשים ועבדים וקטנים אין מזמנים עליהם, לריב"ל 
קטן או עבד מצטרפים לט' גדולים לזימון בעשרה, 
לרב הונא תשעה הנראים כעשרה מצטרפים, י"א 

ת"ח  דהיינו במפוזרים וי"א במכונסים, לרב אמי ב'
  המחדדים זה את זה בהלכה מצטרפים.

המשחרר עבדו עובר בעשה, ולצורך מצוה דרבים 
  מותר.

המשכים ונמנה עם עשרה ראשונים נוטל שכר 
  כנגד כולם.

מצטרף לזימון, לריו"ח קטן  קטן שהביא סימנים
  שיודע למי מברכים מצטרף.

ג' שאכלו ירק מצטרפים לזימון בעשרה, ד'  מ"ח.
דיש כאן רוב, ורב זירא מסתפק בד' ג"כ מצטרפים 

  דשמא בעינן רובא דמינכר.

שמעון בן שטח שתה יין ובירך לינאי המלך, 
לריו"ח אין מוציא בברכת המזון אלא מי שאכל 
כזית פת, אבל מצטרף לזימון אפי' באכל ירק או 

  שתה כוס יין.

בשבת לת"ק אומר בברכת  רצה והחליצנו מ"ח:
ם אמרה בשאר הנחמה, ומ"מ בדיעבד יוצא א

ברכות, לחכמים אין יוצא אפי' בדיעבד, לר"א יכול 
  לכתחילה לאומרה בכל אחת מהברכות.

הגמ' מבארת מי תיקן כל ברכה בברכת המזון, 
ומהו סדר הברכות, והילפותא לברכת המזון 

  ולזימון, ולברכת התורה.

  נוסח ברכת המזון

אם לא הזכיר ארץ חמדה  -ברכת הארץ מ"ט.

א יצא יד"ח, וכן אם לא הזכיר ברית טובה ורחבה ל
ותורה לא יצא יד"ח, לרב יצא יד"ח, ויקדים ברית 
לתורה, ויאמר ב' פעמים הודאה והפוחת מפעם 

  אחת הרי זה מגונה, ולא יחתום מנחיל ארצות. 

אם לא הזכיר בה מלכות בית דוד  -בונה ירושלים
לא יצא יד"ח, וחותם בונה ירושלים, לרבי יוסי 

חותם מושיע את ישראל ובונה  ברבי יהודה
ירושלים, להלכה לרב ששת אם פתח רחם על 
עמך ישראל מסיים מושיע את ישראל, ואם פתח 
רחם על ירושלים מסיים בונה ירושלים, לרב נחמן 

  לעולם מסיים בונה ירושלים. 

י"א  -הזכרת מלכות בברכת הטוב והמטיב
שמזכיר בה מלכות לפי שהיא מדאורייתא, לרבי 

צריך לומר בה ב' פעמים מלכות במקום בונה זירא 
ירושלים שאין בה מלכות, ואף שהיא סמוכה 
לחברתה מ"מ לאו אורח ארעא להזכיר מלכות דוד 
ולא מלכת שמים, לרב פפא צריך להזכיר בה ג' 
פעמים מלכות במקום ברכת הארץ ובונה 
ירושלים, וי"א שאין מזכיר בה מלכות לפי שהיא 

  מדרבנן.

לפי שאין עושים מצוות  -בשתיםאין חותמים 
חבילות, ועל כן אין לחתום מושיע את ישראל 
ובונה ירושלים, ובכל המקומות שחותם בשתים 
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הם ענין אחד, ובמקדש השבת וישראל והזמנים 
  הם ענין אחד של קדושה. 

אם  -שכח להזכיר מועדים בברכת המזון מ"ט:

נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב אומר ברוך 
וכו', ובשבתות וימים טובים חותם, ובראש שנתן 

חודש ספק אם חותם ואם צריך להזכיר שמחה, 
אם נזכר אחרי שהתחיל הטוב והמטיב, בשבתות 
שמחויב לאכול סעודות חוזר לראש, וכמו שחוזר 

  אם שכח בתפילה, ובראשי חדשים אינו חוזר.

לר"מ מזמנים בכזית ולר"י  -כזית וכביצה
שיצא מחוץ לירושלים  בכביצה, ואילו גבי בשר

שנפסל לר"מ חוזר לשורפו רק בכביצה ולר"י 
בכזית, לריו"ח מוחלפת השיטה, לאביי ב' הנדונים 
אינם תלוים בחשיבות כזית וכביצה, אלא כל 

  מקום לפי עניינו.

בשלשה אומר נברך, בעשרה או  - נוסח הזימון
יותר אומר נברך אלוקינו, לריה"ג במאה אומר 

באלף מוסיף אלוקי ישראל,  נברך ד' אלוקינו,
ובריבוא מוסיף אלוקי צבקות יושב הכרובים, והם 

  עונים כנוסח שלו ואומרים ברוך במקום נברך.

במנין הנזכר כשיש מנין זה חוץ ממנו אומר ברכו 
  במקום נברך.

העולה לתורה בבית הכנסת אומר ברכו את ד', 
  ולרבי ישמעאל המבורך.  

ו, ומ"מ עדיף לומר בשלשה והוא יכול לומר ברכ נ.

  נברך שלא יוציא עצמו מן הכלל.

יאמר ובטובו ולא ומטובו, חיינו ולא  -נוסח הזימון
חיים, שאכלנו משלו ולא למי שאכלנו משלו, ברוך 
שאכלנו משלו ולא על המזון שאכלנו משלו, 
ובעשרה יכול לומר על המזון שאכלנו כיון שמזכיר 

  שם ד'.

זימון בין עשרה הלכה כר"ע שאין חילוק בנוסח ה
  לעשרה ריבוא.

  אפי' עוברים שבמעי אמן אמרו שירה על הים.

אם אחד מהשלשה בירך בלא זימון יכולים לזמן 
עמו לאחר שבירך, אבל הוא לא יוצא ידי זימון 

  למפרע.

יאמר ברכו את הכנסת ברכו את ד' המבורך, משום 
  שכך נהוג עלמא, וכדי לא להכנס לפלוגתא.

ג' ד' ה' שאכלו יחד אין  -חלוקה באכלו כאחד
רשאים ליחלק, ו' עד ט' נחלקים, מעשרה עד י"ט 

  אין נחלקים, ועשרים נחלקים לשתיים.

שתי חבורות מצטרפות לזימון אחד אם מקצתם 
  רואים אלו את אלו.

לר"א אין מברכים על יין שאינו מזוג במים, 
  ולחכמים מברכים.

אף בישבו לאכול  , וקמ"לג' אין רשאים ליחלק
לאכול ועדיין לא אכלו, או אף אם כל אחד אוכל 
מכיכרו, או אם כל אחד הגיע מחבורה אחרת של 
ג' ולא זימנו עליהם בחבורתם, אבל אם זימנו 
עליהם פקע מהם חיוב זימון כמו במיטה טמאה 

  שאם חילקוה טהורה אע"פ שחזרו וחיברוה.

ש שתי חבורות שאין רואות אלו את אלו וי נ:

  שמש ביניהם השמש מצרפם.

לר"א מברכים עליו העץ, ומותר  -יין שאינו מזוג
ליטול ממנו ידים, ולרבנן ברכתו הגפן ואין נוטלים 
ממנו ידים, משום שראוי לקורייטי, ומודים חכמים 
לר"א בכוס של ברכה דבעינן מזוג כדי שתהיה 

  המצוה מן המובחר.

יו לשמואל מותר לעשות כל צרכ -ביזוי אוכלים
  בפת, וכר"א שמתיר ליטול ידיו ביין שאינו מזוג. 

בברייתא איתא שאין להעביר על הפת בשר חי או 
כוס מלא, ואין זורקים אותה ואין סומכים בה את 

  הקערה. 

לענין זריקת שאר אוכלים בדבר שנמאס ע"י 
  הזריקה אסור, ואם לא נמאס מותר.

ממשיכם יין בצינורות לפני חתן וכלה, וזורקים 
לפניהם קליות ואגוזים בימות החמה, אבל לא 
  בימות הגשמים, ולא גלוסקאות אף בימות החמה.

במשקין  -שכח לברך והכניס אוכלים לתוך פיו
בולעם, אוכלים שאינם נמאסים מוציאם ומברך, 
ואוכלים הנמאסים מסלקם לצד אחד של פיו 
ומברך, אם גמר לאכול אינו יכול לברך אחרי 

  אכילתו.
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ללב  -העשו מיין יפה ללע"ט  -רגוסאספ נ"א.
לראש  -לעיניים ולטחול, יין חדש קשה לרמ"ת

למעיים ולתחתוניות, אבל יין מיושן יפה לבני 
מעיים, והרגיל בו יפה לכל גופו, והמשתכר ממנו 
מזיק לכל גופו, העשוי משיכר יפה לרמ"ת וקשה 

  ללע"ט.

אין שותים אותו אלא חי, ומכוס מלאה, מקבלו 
ותהו בשמאל, אין משיחים אחריו, בימין וש

שותים אותו בבת אחת, אין מחזירים אותו אלא 
למי שנתנו לו, בעשוי משכר רק אחריו ואפי' בפני 
המלך, ואוכלים אחריו רק מאכל שהוא ממינו, ואם 

  הוא מיין אין רק אחריו ואוכלים אחריו פת. 

ג' דברים שלמד רבי ישמעאל בן אלישע 
ליטול החלוק בשחרית לא  -מסוריאל שר הפנים

מיד השמש, ולא ליטול ידים ממי שלא נטל, ולא 
  להחזיר האספרגוס אלא למי שנתנו.

לא  -ג' דברים שלמד ריב"ל ממלאך המות
ליטול החלוק בשחרית מיד השמש, ולא ליטול 
ידים ממי שלא נטל, לא לעמוד לפני הנשים 
כשחוזרות מהלוית המת, ואם פגשם יקפוץ ד' 

ר את הנהר, או ילך לדרך אחרת, או אמות, או יעבו
יעמוד מאחורי הגדר, או יסובב פניו ויאמר ויאמר 

  ד' אל השטן וגו'.

טעון הדחה מבפנים ושטיפה  -כוס של ברכה
מבחוץ, יתנו לכוס חי ואח"כ ימזגנו, וימלא הכוס, 
וי"א שטעון גם עיטור מסביב בתלמידים או 

של  בכוסות יין חי, ובברכת הארץ יוסיף מהם לכוס
ברכה, ויעטוף ראשו בסודר, נוטלו בשתי ידיו 
ונותנו ביד ימין ולא יסייע ביד שמאל, ומגביהו 
טפח, ונותן עיניו בו, ואין משיחין עליו, וי"א 
שמשגרו במתנה לאנשי ביתו כדי שתתברך, וי"א 
שהיא מתברכת ממה שהוא שותה, הגמ' מביאה 

  על זה מעשה עם ילתא אשתו של רב נחמן.

מברכים על כוס שני, שהשותה מזוגות  אין נ"א:

  ניזוק.

יש לברך ברכת המזון בישיבה, וי"א שהאוכל 
מהלך יברך מעומד, האוכל מעומד יברך מיושב, 

  והאוכל בהסיבה ישב ויברך.

  

  

  אלו דברים:
  

לב"ש מברך על קידוש  -סדר קידוש וההבדלה
היום ואח"כ על היין, לפי שהיום גורם וקודם ליין, 

היין קודם להבדלה משום שעדיף  ומ"מ בהבדלה
לאחר את ההבדלה, לב"ה מברך על היין ואח"כ על 
קידוש היום, לפי שהיין גורם לאמירת קידוש 
היום, וגם ברכת היין תדירה מברכת הקידוש. 
הלכה כב"ה אף קודם שיצאה בת קול ופסקה 
הלכה כב"ה, ואף לרבי יהושע הסובר שאין 

  משגיחים בבת קול.

ו ברכת המזון הבדלה נר היו לפני נ"ב.
לר"מ לב"ש הסדר נר ומזון בשמים  -ובשמים

והבדלה, ולב"ה נר ובשמים מזון והבדלה, לר"י 
לכ"ע המזון בתחילה והבשמים בסוף, ונחלקו 
במאור ובשמים, שלב"ה בשמים קודמים ולב"ש 
מאור קודם, ונהגו העם לברך על הבשמים ואח"כ 

  על המאור כב"ה אליבא דר"י.

ואין שם אלא אותו  ין לאחר המזוןבא להם י
הכוס, במשנה איתא שלב"ש מברך על היין ואח"כ 
על המזון, ולב"ה על המזון ואח"כ על היין, אי סברי 
ב"ש דברכת המזון טעונה כוס איירי שיש בכוס 
יותר מהשיעור, ומברך על הכוס וטועם מעט, 
דהמברך צריך שיטעום, וטועם בידו כדי שלא 

רב חייא שותה את כל הכוס יפגום את הכוס, ל
ואח"כ מברך על המזון, דאין ברכת המזון טעונה 

  כוס.

לב"ש נטילת ידים  -נטילת ידים ומזיגת הכוס
קודמת ולב"ה מזיגת הכוס קודמת, טעמא דב"ש 
שמא יטמא משקין שאחורי הכוס והמשקין יחזרו 
ויטמאו את הכוס ע"י ניצוצות, ואין הידים 

שניות, ואין שני מטמאות את הכוס שטומאתם כ
עושה שלישי בחולין אלא ע"י משקין, טעמא 
דב"ה שמא יטמאו משקין שבידים מחמת הכוס 
ויחזרו ויטמאו את הידים, ואיירי בכלי שנטמאו 
אחוריו דתוכו טהור וגבו טמא, (ואם נטמא תוכו 
נטמא כולו), ואין הכוס מטמאה את הידים דאין 

ף כלי מטמא אדם, טעם נוסף לב"ה משום תיכ
  לנט"י סעודה. 
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לב"ש על מקנח ידיו ובמפה ומניחה  נ"ב:
השולחן, ולא על הכסת שמא יטמאו מים שבה 
מהכסת ויטמאו את הידים, דאסור להשתמש 
בשולחן שני גזירה משום אוכל תרומה, אבל 
המפה או האדם לא נטמאים מחמת כלי, ולב"ה 
מניחה על הכסת ולא על השולחן שמא יטמאו 

ו ויטמאו את האוכלים, ולא משקין שבמפה ממנ
גזרו משום אוכלי תרומה דזריזים הם, ומה שלא 
חששו שיטמאו מחמת הכסת ויטמאו את הידים, 
דמוטב שיטמאו ידים שאין עיקר לנטילתם מן 
התורה, ולא יטמאו האוכלים שעיקר טומאתם מן 

  התורה.

מים מכבדים את הבית ואח"כ נוטלים לידים 

האוכל מחמת  לב"ש כדי שלא יפסדאחרונים 
הנטילה, ולב"ה אם השמש ת"ח (שהרי אסור 
להשתמש בשמש עם הארץ ולב"ש מותר) נוטל 
הפרורים שיש בהם כזית ומניח פרורים שאין בהם 

  כזית שמותר לאבדם ביד.

הלכה כב"ה חוץ מכיבוד הבית, ור' אושעיא הופך 
  השיטות במחלוקת זו ופוסק גם בזה כב"ה. 

, ולב"ה נר ם והבדלהנר ומזון בשמיב"ש אומרים 
ובשמים מזון והבדלה, דברי ר"מ, ור"י אומר לב"ש 
מזון מאור בשמים והבדלה, ולב"ה מזון בשמים 

  מאור והבדלה, ונהגו העם כב"ה אליבא דר"י.

ואין מברכים על בשמים של  -בשמים של נכרים
  נכרים במסיבת עכו"ם לפי שסתמה לע"ז.

  האשדיני ברכת בורא מאורי 

שברא מאור האש, ולב"ה יאמר בורא לב"ש יאמר 
מאורי האש, ולא נחלקו בלשון ברא או בורא 
שמשמע לשעבר, אלא נחלקו אם יאמר מאור, או 

  מאורי לפי שהרבה גוונים יש בשלהבת.

אין מברכים על נר של  -נר שלא שבת נ"ג.
נכרים משום שלא שבת ממלאכה האסורה 
בשבת, נכרי שהדליק במוצאי שבת מנר שדלק 

לישראל, או ישראל שהדליק מנר שדלק  בשבת
לנכרי בשבת, מותר לברך עליו שמברך על 
התוספת של מוצאי שבת (בכל נר אין נחשבת 
השלהבת כל רגע לדבר חדש, דא"כ המוציא 
שלהבת לרה"ר בשבת אמאי חייב והרי לא הניח 

מה שעקר, ומ"מ יש בה גם דבר חדש), אבל נכרי 
זירה משום הנר שהדליק מנכרי אין מברכים עליו ג

  הראשון שהדליק הנכרי.

אם רוב או מחצה היה מהלך חוץ לכרך וראה אור 
נכרים מברך, ואם רוב ישראל לא יברך, אם ראה 
אדם מחזיק אבוקה בודק אם ישראל הוא, ואם 
הוא סמוך לשקיעת החמה אם הוא גדול ודאי 
עכו"ם הוא, ואם הוא קטן בודק אם ישראל הוא או 

  עכו"ם.

חוץ לכרך וראה אור אם עבה כפי היה מהלך 
  הכבשן מברך עליו.

   - אין מברכים עליושאינו עשוי לאורה אור 

אין מברכים  בתחילה -אור של כבשן כיריים ותנור
  עליו ובסוף מברכים.

אור של ביה"כ וביה"מ תני חדא מברכים ותניא 
א' בדליכא אדם חשוב  -אידך אין מברכים

אי איכא חזנא מברכים, ב' אף בדאיכא אדם חשוב 
מברכים, ג' בדאיכא חזנא אי איכא סיהרא אין 

  מברכים.

מפני שעשוי  -אין מברכים על הנר של מתים
  לכבוד, והסימן לכך אם מדליקים לפניו גם ביום.

היו יושבים בביה"מ והביאו אור לפניהם ב"ש 
אומרים כל אחד מברך לעצמו מפני ביטול ביה"מ, 

משום ברוב עם וב"ה אומרים אחד מברך לכולם 
  הדרת מלך.

  ברכת הבשמים
אין מברכים על הבשמים של מתים מפני שעשוים 
להעביר הריח, וכן בשמים של בית הכסא, ושמן 
העשוי להעביר הזוהמא, בשמים שבחנות הבשם 
נחשבים עשויים לריח מפני שרוצה שיריחו ויקנו 
בשמים, (ומברך פעם אחת ביום ואם יצא חוזר 

  ומברך).

חוץ לכרך והריח אם רוב עכו"ם אינו היה מהלך 
מברך, לרבי יוסי אף ברוב ישראל לא יברך מפני 
מיעוט המקטרות לכשפים ומיעוט לגמר את 

  הכלים.

בערבי שבתות בטבריה ובמוצאי שבתות בציפורי 
  חזקתו לגמר את הכלים.

המהלך בשוק של עכו"ם ונתרצה להריח הרי זה 
  חוטא.
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כל מברכים על הנר אף בריחוק מקום  נ"ג:
שאילו היה קרוב היה נהנה, אבל אם היא חלשה 
לא יברך, גחלים שאינו יכול להדליק מהם קיסם 
לא יברך עליהם, היה הנר בחיקו או בפנס לא יברך, 
ואם הוא בקרן זוית ורואה רק את האור ולא את 
השלהבת לא יברך, לרבא צריך ליהנות מהנר 

  בין איסר לפונדיון. בפועל כדי שיכיר

  אין מחזרים על האור כדרך שמחזרים על המצוות.

במזיד יחזור למקומו, מי שאכל ושכח ולא בירך 
ובשוגג לב"ש יחזור ולב"ה יברך במקום שנזכר, 

  הגמ' מביאה מקרים שעשו בכ"ש ונשתכרו.

עד שיתעכל המזון שבמעיו, עד מתי הוא מברך 
שאינו רעב  באכילה מועטת שיעורו לריו"ח כל זמן

ולר"ל כל זמן שאינו צמא, ובאכילה מרובה ד' 
  מילין.

בא להם יין אחר המזון ואין לו כוס אחר לב"ש 
מברך על היין ואח"כ על המזון, ולב"ה על המזון 

  ואח"כ על היין.

עונים אמר אחר ישראל המברך, ודווקא כשאינו 
יוצא יד"ח אבל בבא לצאת יד"ח צריך לשמוע כל 

ונים אמן אחר כותי המברך עד הברכה, ואין ע
  שיגמור כל הברכה.

גדול העונה אמן מן המברך, וי"א ששניהם שווים 
  והמברך מקבל שכר קודם.

  אין עונים אמן אחר תשב"ר, מלבד בזמן המפטיר.

  צריך לנקות ידיו לפני ברכת המזון במים אחרונים.   

  
  :הרואה

  

  ברכות הראיה

הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל  נ"ד.

אומר ברוך שעשה ניסים וכו', הגמ' מפרטת 
מעברות  -המקומות שבהם נעשו ניסים לישראל

, מעברות הירדן, מעברות נחלי ארנון, אבני סוףהים 
אלגביש במורד בית חורון, אבן שביקש עוג מלך 
הבשן לזרוק על ישראל, אבן שישב עליה משה 

עמלק, חומת יריחו בשעה שיהושע נלחם ב
שנבלעה באדמה, והגמ' מבארת את הניסים 

  שנעשו לישראל במקומות אלו.

  יחיד שנעשה לו נס רק הוא מברך.

הרואה אשתו של לוט מברך ברוך דיין  נ"ד:

האמת, ועל לוט מברך ברוך זוכר את הצדיקים, 
  שאפי' בשעת כעסו הקב"ה זוכר את הצדיקים.

  ד' צריכים להודות

יורדי הים, הולכי מדברות, חולה שנתרפא, יוצא 
  מבית האסורים. 

  הגמ' מביאה הילפותא לחיוב ההודאה בהם. 

  הברכה שמברכים היא ברוך גומל חסדים טובים. 

  וצריך להודות בפני עשרה.

חולה שאמרו לו בריך רחמנא דיהבך ניהלן ולא 
יהבך לעפרא נפטר בזה מלהודות אם היו שם 

  עשרה וענה אמן.

חולה חתן וכלה, וי"א אף שלשה צריכים שימור 
  חיה, וי"א אף אבל, וי"א אף ת"ח בלילה.

 םרים מאריכין ימיו ושנותיו של אדג' דב נ"ה.
אבל המעיין (המאריך בתפילתו ואינו מעיין בה, 

 .)סוף בא לידי כאב לבשמצפה שתתקבל תפילתו 
 והמאריך על שולחנו שעי"ז יבוא עני ויתן לו.

המאריך בבית הכסא, ודווקא המאריך ולא תלי ו
  .שאינו יושב על ברכיו

קיר נטוי,  -ג' דברים מזכירים עוונותיו של אדם
  עיון תפילה, מוסר דין על חבירו לשמים.

  י' דברים מביאים את האדם לידי תחתוניות.

מי  - ג' דברים מקצרים ימיו ושנותיו של אדם
ס של ברכה שנותנים לו ס"ת לקרות ואינו קורא, כו

  ואינו מברך, והמנהיג עצמו ברבנות.

מלך טוב,  -לבקש רחמים שיבואוג' צריכים רחמים 
  שנה טובה, וחלום טוב.

רעב, שובע,  -ג' מכריז עליהם הקב"ה בעצמו
  פרנס.

אין מעמידים פרנס על הציבור אא"כ נמלכים 
  בציבור.
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...שמא בצל א'ל  בצלאל על שם חכמתו נקרא,
  היית.

  נותן חכמה אלא למי שיש בו חכמה.אין הקב"ה 

  ענייני חלומות
הגמ' מביאה עניינים וכללים רבים בנושא חלומות, 

  וקשה לפורטם כי רבים הם, ומ"מ נזכיר חלקם.

כשם שא"א לבר בלא תבן כך א"א לחלום בלא 
  דברים בטלים.

לעולם יצפה אדם לחלום טוב עד כ"ב שנה,  נ"ה:

  מיוסף.

אך שוכח אותו  אדם טוב אף שרואה חלום טוב
  לפני שמתעורר.

הרואה חלום ונפשו עגומה עליו ילך ויטיבנו בפני 
שלשה ויאמר חלמא טבא חזאי ויאמרו לו טבא 

  הוא וכו' ג' הפוכות ג' פדויות וג' שלומות.

האי מאן דחזא חלמא ולא ידע מאי חזא ליקום 
קמי כהני בברכת כהנים ויאמר רבונו של עולם 

  וכו'.

  שה אדם נגד עין רעה.הגמ' מביאה מה יע

האי מאן דחליש ביום הראשון לא יגלה ואח"כ 
  יגלה.

חלום שע"י מלאך, חלומות שאו  - בחלום דבר בו
  חלום שע"י שד. - ידברו

כל החלומות הולכים אחר הפה, ובלבד שהפתרון 
  מעין החלום.

חלומות הבוקר וחלום  - ג' חלומות מתקיימים
ום, שחלם עליו חבירו וחלום שנפתר בתוך החל

  וי"א אף חלום שנשנה.

  אין מראים לאדם בחלום אלא מהרהורי ליבו.

בר הדיא היה פותר לטובה למי שהיה משלם  נ"ו.

לו, ולרעה למי שלא היה משלם לו, הגמ' מביאה 
חלומות שחלמו אביי ורבא, ומה שפתר לטובה 
לאביי ששילם, ומה שפתר לרעה לרבא שלא 

ם שילם, וכמה חלומות שפתר לרבא לרעה ג
כשהגיע בלי אביי, וכמה חלומות שפתר לרבא 
לטובה אחרי ששילם לו, פעם אחת נפל לבר הדיא 
ספרו וראה רבא שכתוב בו שכל החלומות הולכים 
אחר הפה, ואמר לבר הדיא שמוחל לו על הכל 
מלבד שאמר שתמות אשתו שהיתה בתו של רב 

חסדא, וקללו שימסר למלכות ולא ירחמו עליו, בר 
קללה מפני שקללת חכם אפי' הדיא חשש מה

בחינם היא באה, ולכן הגלה עצמו לרומאים מפני 
  שגלות מכפרת, והרגוהו.

הגמ' מביאה כמה חלומות שחלמו אנשים  נ"ו:
ושאלו לחכמים ומה שפתרו להם החכמים, וכמה 

  חלומות שפתר רבי ישמעאל לצדוקי אחד.

  חלומות ופתרונם
  שלום, וי"א תורה, וי"א חיים. -באר

  שלום, וישכים ויאמר וכו'. - צפור או קדירהנהר 

 -בינה, קרא או קורא או קירה -חכמה, קנים -קנה
  חכמה.

אין מראים דלועים אלא למי שהוא ירא שמים 
  בכל כוחו.

  ה' דברים נאמרו במי שרואה שור.

  יצפה לישועה. - חמור

הרואה... בחלום ישכים ויאמר וכו' קודם שיקדמו 
צפור, קדרה, ענבים, הר, נהר,  -פסוק אחר וכו'

  שופר, כלב, ארי, תגלחת, באר, קנה, שור.

 -שירה נאה, שינרא -חתול במקום שנקרא שונרא
  שינוי רע.

יפות לחלום, ושחורות רק בזמנם  - ענבים לבנות
  יפות.

  יפה לו, אדום רק בנחת יפה לו. -סוס לבן

תפילתו נשמעת, אבל טייעא  -ישמעאל בן אברהם
  לא.

  יתה.ניצול ממ -גמל

פלאות נעשו  -פלא נעשה לו, פיל עם אוכף -פנחס
  פלאי פלאות נעשו לו. -לו, פילים

כל מיני חיות יפים לחלום חוץ מפיל ללא אוכף 
  וקוף.

ניסי  -נס נעשה לו, חנינא חנניא יוחנן -הונא נ"ז.

מן השמים חסו עליו ופדאוהו,  –ניסים, הספד 
  והני מילי בכתבא.

  שהוא בן עוה"ב.מובטח לו  -עונה איש"ר

ראוי שתשרה שכינה אלא שאין דורו  - קורא ק"ש
  ראוי.

  יצפה לגדולה. - מניח תפילין

  סימן יפה לו, והני מילי דלא סיים. -המתפלל
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 -יצפה לבינה, על נערה המאורסה -הבא על אמו
 -לחכמה, על אשת איש -לתורה, על אחותו

מובטח לו שהוא בו עוה"ב, והני מילי שלא ידע 
  .ולא הרהר

  שלום. -חיטים

  סרו עוונותיו. -שעורים

  אין אשתו מפלת נפלים. - גפן טעונה

  משיח. - שורקה

  תורתו משתמרת. -תאנה

ת"ח יצפה  -עסקו יפרה, חצאי רימונים -רימונים
  לתורה ועם הארץ למצוות.

בנים  -עסקו יפרה ויתקיים, אילן זית -פרי הזית
  מרובים, וי"א שם טוב יוצא לו.

  ורה.מאור ת -שמן זית

  תמו עוונותיו. -תמרים

  שנים מבורכות. -שנה מבורכת, עיזים - עז

נכסיו מצליחים, ואם אין לו נופלת  -הדס במקומו
  לו ירושה.

  לב אחד לאביו שבשמים. -לולב

  ראש ישיבה. -חכמה, והבא עליה -אווז

 -בנים זכרים, תרנגולת -בן זכר, תרנגולים -תרנגול
  נאה, וגילה. גינה, וי"א ביהמ"דתרביצא 

תלויה  -אים, כלי זכוכיתצים, אגוזים, קישובי
  .בספקבקשתו 

  נעשו לו חפציו. -הנכנס לכרך

סימן  - סימן יפה לו, ראשו וזקנו -המגלח ראשו
  יפה לו ולמשפחתו.

אף  -שם טוב לו, גדולה -היושב בעריבה קטנה
  למשפחתו, והני מילי שהולכת בגובה ים.

  הנפנה ולא קינח סימן יפה לו.

העולה לגג בחלום עולה לגדולה, ירד ירד מגדולתו, 
  וי"א שלא ירד.

  הקורע בגדיו בחלום קורעים לו גזר דינו.

בבבל ערום בלא חטא, בא"י  -העומד ערום בחלום
  ערום ממצוות.

הרואה נתפש לסרדיוט שמירה נעשית לו, נתנוהו 
  בקולר שמירה יתירה, אבל בחבל בעלמא לא.

ראש ישיבה, ליער הנכנס לאגם בחלום נעשה 
  נעשה ראש לבני כלה.

  עוונותיו מחולים לו. -המקיז דם בחלום

נכפלה פרנסתו,  -פרנסתו מזומנת, נשכו -נחש
  אבדה פרנסתו. -הרגו

כל מיני משקים יפים לחלום חוץ מיין שפעמים 
  סימן רע הוא, ולת"ח לעולם סימן טוב הוא.

השכים ונפל פסוק לתוך פיו הרי זו נבואה  נ"ז:

  ה.קטנ

הרואה את דוד או בן עזאי יצפה לחסידות, שלמה 
חכמה, אחאב או רבי ישמעאל  -או רבי או בן זומא

 -פורענות, ר"א בן עזריה -בן אלישע או אחר
  עשירות.

הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה,  -ספרי נ"ך
חכמה, ירמיה או איוב  -יחזקאל או משלי או קהלת

 -יריםפורענות, תהילים או שיר הש -או קינות
  חסידות, אסתר נס נעשה לו. 

כל מיני חיות יפות לחלום חוץ מפיל בלא אוכף 
  וקוף וקיפוד.

כל מיני מתכת יפות לחלום חוץ ממעדר ופסל עם 
  קת.

  כל מיני פירות יפים לחלום חוץ מפגי תמרה.

כל מיני ירקות יפים לחלום חוץ מראשי לפתות 
  תלושים.

  .כל מיני צבעים יפים לחלום חוץ מתכלת

כל מיני עופות יפים לחלום חוץ מכוס ינשוף 
  ותנשמת.

ג' נכנסים לגוף ואינו נהנה מהם, וג' אין נכנסים 
  לגוף ונהנה מהם. 

  ג' מעין עוה"ב. 

  ג' משיבים דעתו של אדם. 

  ג' מרחיבים דעתו של אדם. 

  ה' דברים הם אחד משישים מדבר אחר. 

ו' דברים יפים לחולה, וו' דברים מרפאים את 
  החולה, וי' מחזירים אותו לחליו.

הרואה בחלומו מת בבית שלום בבית, ואם אכל 
ושתה סימן יפה, ואם נטל מנעל וסנדל סימן רע 
ושאר דברים סימן טוב, אם נתן עפר וחרדל סימן 

  רע ושאר דברים סימן טוב.
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  הרואה ... אומר...
  ברוך שנתן ארך אפים לעוברי רצונו. -מרקוליס

ברוך שעקר עכו"ם  - עכו"ם מקום שנעקרה ממנו
  מארצנו, וכשם שנעקרה וכו'.

  יש בהם ה' ברכות. -חורבות בבל

חכם הרזים, ובן זומא  -אוכלוסי ישראל נ"ח.

הוסיף וברוך שברא כל אלה לשמשני שכמה 
יגיעות יגע אדם הראשון וכו', והיה אומר אורח 
טוב מה הוא אומר ...בשבילי, ואורח רע ...בשביל 

אין אוכלוסא בבבל, ואין אוכלוסא אשתו ובניו, 
  פחותה מס' ריבוא.

  בושה אמכם. -אוכלוסי עכו"ם

ברוך שחלק מחכמתו ליראיו, וחכמי  -חכמי ישראל
מכבודו  -עכו"ם מסיים לבשר ודם, מלכי ישראל

  ליראיו, ומלכי עכו"ם מכבודו לבריותיו.

לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל 
שאם יזכה וכו', ואפי' לקראת מלכי עכו"ם 

דמלכותא דארעא כעין מלכותא דרקיעא, הגמ' 
מביאה המעשה ברב ששת שהיה סגי נהור וידע 

  מתי בא המלך כשהיה קול דממה דקה.

רב שילא נגדיה לההוא גברא דבעל מצרית והוא 
  הלשין עליו ונעשה לו נס.

מציב גבול אלמנה,  -בתי ישראל בישובם נ"ח:

בית  -ו"ם בישובםדיין האמת, בתי עכ -בחורבנם
  קל נקמות ד' וכו'. -גאים יסח ד', בחורבנם

הגמ' מביאה המעשה בעולא ורב חסדא שעברו 
על פתח ביתו החרב של רב חנא בר חנילאי, וסיבת 

  אנחתו של רב חסדא, ומה שאמר לו עולא.

ברוך אשר יצר אתכם בדין וכו',  - קברי ישראל
  בושה אמכם. - קברי עכו"ם

 -שהחיינו, לאחר י"ב חודש -חבירו לאחר ל' יום
  מחיה המתים.

רב חנינא בריה דרב איקא בירך על רב פפא ורב 
הונא בריה דר"י גם ברכת חכם הרזים מפני שהכיר 

  בחכמת הפרצוף שהם חשובים כס' ריבוא.

 -בהקנים מלידה, כושי, לווקן, קיפח, ננס, דרניקוס
  משנה הבריות.

, קיטע, סומא, פתויי ראש, חיגר, מוכה שחין
  דיין האמת. -בהקנים

  משנה הבריות. -פיל קוף וקפוף

  שככה לו בעולמו. -בריות טובות ואילנות טובות

זיקין (כוכב שביט), זוועות (רעידת הארץ), רעמים, 
שכוחו וגבורתו מלא עולם,  - רוחות זעף, ברקים

  וי"א שמברך גם עושה מעשי בראשית.

  הגמ' מבארת את הפסוק עושה עש כסיל וכימה.

רעידת הארץ נעשית מדמעותיו של הקב"ה,  נ"ט.

וי"א מספיקת כפיו, וי"א מאנחתו, וי"א שבועט ברקיע, 
  וי"א שדוחק רגליו תחת כסא הכבוד. 

הגמ' מבארת ממה נהיה הרעש של הרעמים, לא נבראו 
  רעמים אלא לפשט עקמומיות שבלב.

הרואה קשת בענן לא יפול על פניו, אבל יברך זוכר 
  הברית וכו'.

עושה מעשי  - הרים, גבעות, ימים, נהרות, מדברות
  בראשית. 

הרואה רקיע בטהרתה מברך עושה מעשה 
בראשית, לרב חסדא מיום שחרב ביהמ"ק לא 

  נראה רקיע בטהרתה.

חמה בתקופתה, לבנה בגבורתה, כוכבים  נ"ט:

עושה מעשה  -במסילותם, מזלות כסדרם
  בראשית.

את הים  ברוך שעשה -ים הגדול לפרקים (ל' יום)
  הגדול.

נהר פרת מבי שבור ולמעלה, ודגלת מבי שבור 
  עושה בראשית. -ולמעלה

  ברכות הודאה
גשמים הטוב והמטיב, ומאידך איתא שיברך על ה

מודים אנחנו לך על כל טיפה וכו', מיישבת הגמ' 
א' במעט אומר מודים ובהרבה הטוב והמטיב, ב' 
 אתו טובא, אית ליה ארעא ויש לו שותפות הטוב

והמטיב, ואם אין לו שותפות יברך שהחיינו (וכן 
בבית חדש וכלים חדשים) בלית ליה ארעא יברך 

  מודים וכו'.

ילדה אשתו זכר ואשתו עמו וניחא לה בזכר יברך 
  הטוב והמטיב.

מת אביו והוא יורשו מברך דיין האמת ואח"כ 
  הטוב והמטיב, ואם אין לו אחים שהחיינו.

  הטוב והמטיב. - ורהשינוי יין ויש עמו בני חב
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לל"ק נחלקו רב הונא  -קנה כלים חדשים ס.
וריו"ח ביש לו כיוצא בהם לרב הונא לא יברך 
ולריו"ח יברך, ונחלקו במחלוקת ר"מ ור"י, ואם 
קנה וחזר וקנה לכו"ע א"צ לברך, ולל"ב נחלקו 
בקנה וחזר וקנה, ואם יש לו וקנה לכו"ע צריך 

  לברך.

(בדקא  על הרעה שיש עמה טובה בעתיד
בארעיה) דיין האמת, ועל הטובה שיש עמה רעה 
בעתיד (מציאה דאי שמע מלכא שקיל מיניה) 

  הטוב והמטיב.

הצועק לשעבר הרי זו תפילת שוא,  -תפילת שוא
כגון היתה אשתו מעוברת, אבל קודם מ' יום 

  מועילה תפילה היכא שהזריעו שניהם בבת אחת.

וך ביתי היה בא בדרך וכו' יה"ר שלא יהיה זה בת
הרי זו תפילת שוא, והלל אמר מובטח אני שאין 

  זה בתוך ביתי.

פחדו בציון חטאים, ובדברי תורה אשרי אדם 
  .שישכחמפחד תמיד 

  שונותוברכות תפילות 
הנכנס לכרך מתפלל שתיים אחת בכניסתו ואחת 
ביציאתו, ובן עזאי אומר ד', הגמ' מבארת מה 

  מתפלל ומודה.

וכו', וי"א שלא יאמר הנכנס לבית המרחץ אומר 
  כדי שלא יפתח פה לשטן.

  הנכנס להקיז דם אומר יה"ר וכו'.

הגמ' מבארת מה אומר כשנכנס לבית הכסא,  ס:

  ומה מברך כשיוצא.

הגמ' מבארת מה מברך כשהולך לישן, ומה מברך 
כשמתעורר אלוקי נשמה וברכות השחר, וברכות 
התפילין ונט"י, עד הגומל חסדים טובים לעמו 

  ל.ישרא

חייב אדם לברך על הרעה דיין האמת בשמחה כמו 
  על הטובה.

ר"מ ור"ע היו רגילים לומר כל מה דעביד רחמנא 
לטב עביד, הגמ' מביאה המעשה בר"ע עם 

  התרנגול החמור והנר.

לעולם יהיו דבריו של אדם מעטים לפני  ס"א.

  הקב"ה.

  בשני יצריך יצר טוב ויצר רע. -בכל לבבך

   -אחור וקדם צרתני
י"א שאדם נברא ב' פרצופים וצלע היינו פרצוף 
אחד ויבן היינו שקלע שערותיה וי"א שבנאה 
כאוצר קצר מלמעלה ורחב מלמטה כדי לקבל את 

  הולד. 

וי"א שצלע היינו זנב, ואחור למעשה בראשית 
וקדם לפורענות שבמבול נמחה ראשון, ויסגור 

  בשר תחתנה היינו במקום חתך.

  שושבין. שנעשה -ויביאה אל האדם

לא יהלך אחר אשה בדרך ואפי' היא אשתו, ואם 
נזדמנה לו יסלקנה לצדדים, והעובר אחורי אשה 

  אין לו חלק לעוה"ב, אחורי ארי ולא אחורי אשה.

המרצה מעות לאשה מידו לידה כדי להסתכל בה 
  לא ינקה מדינה של גיהנום.

אסור לעבור אחורי בית הכנסת בשעה שהציבור 
עליו משוי, או יש פתח אחר,  מתפללים, ואם יש

  או רוכב על חמור, או שמניח תפילין מותר.

רשעים יצר הרע  צדיקים יצר טוב שופטם, ס"א:
  שופטם, רבה אמר שהם בינונים.

עולם אלא לצדיקים גמורים או רשעים  לא נברא
  גמורים.

חביב מגופו  שיש שממונו - בכל נפשך ובכל מאודך
  ויש שגופו חביב מממונו.

מביאה המעשה בר"ע ופפוס בן יהודה, ואת הגמ' 
  מה שהיה בזמן מיתת ר"ע.

לא יקל אדם ראשו כנגד שער המזרח שהוא מכוון 
כנגד קדש הקדשים, ודווקא מן הצופים ולפנים, 

, והשכינה שורה, ויש ודווקא ברואה, ואין גדר
אף ברחוק ובאין גדר ובאין השכינה שורה,  אוסרים

  בכל מקום היאך יפנה.מבארת לפי דבריהם הגמ' ו

  הנהגות בצניעות ובבית הכסאכמה 

אין נפרעים מעומד, ואין מקנחים בשמאל,  ס"ב.
הגמ' מביאה כמה טעמים למה אין מקנחים 

  בשמאל.

הגמ' מביאה תלמידים שנכנסו אחר רבם לבית 
ד והכסא ותחת מיטתם ואמרו "תורה היא וללמ

  אני צריך".



  מסכת ברכות       תמצית הש"ס
 

46 

 

קרבים כל הצנוע בבית הכסא נצול מנחשים ע
  ומזיקים וי"א חלומותיו מיושבים עליו. 

  צניעותא ושתיקותא. -קבלה דבית הכסא

  שתיקותא ומבעי רחמים. -קבלה דיסורי

י הגדר נפנה מיד ובבקעה כל זמן שמתעטש וראח
ואין חבירו שומע, וי"א שזה השיעור לאחורי הגדר, 
אבל בבקעה כל זמן שאין חבירו רואה, וי"מ 

  חבירו רואה פירועו.שהיינו כל זמן שאין 

  אין קורים צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא.

איזהו צנוע זה הנפנה בלילה כדרך שנפנה ביום, 
וי"א במקום שנפנה ביום והיינו שלא יפנה במקום 

  פתוח.

  לעולם יפנה אדם שחרית וערבית.

  ימשמש ואחר כך ישב.

כשמספידים אותם במה כשם שנפרעים מן המתים 

פרעים מן הספדנים, ומן העונים כך נשלא היה בהם 
  אחריהם.

על כל משכב ישכב חוץ מקרקע, ועל כל  ס"ב:
  מושב ישב חוץ מקורה.

  הגמ' מביאה כמה עצות שאמר בר קפרא.

  אין להסתכל במי שנפנה.

ולא ידבר ואם צריך ישמיע קול, ואם יש סכנה של 
  עמוד  או סילון החוזר מותר לדבר.

ם צניעות דוד לא הרג את שאול במערה משו
שהיתה בו, שנפנה בגדר לפנים מגדר ומערה 

  לפנים ממערה, וסכך בבגדו כסוכה.

  כל המבזה את הבגדים סופו שאינו נהנה מהם.

הגמ' מבארת כמה דברים על המגיפה שהיתה 
  אצל דוד.

לא יכנס להר הבית במקלו במנעלו בפונדתו 
ובאבק שעל רגליו ובמעות הצרורים בסדינו ולא 

  .קפנדריא ולא ירוקיעשנו 

אסור לעשות קפנדריא בבית הכנסת, ואם נכנס 
לסיבה אחרת מותר, ואם השביל קדם לבית 

  .ר, רקיקה ומנעל מותרים בביהכ"נהכנסת מות

היו אומרים כל חותמי ברכות שבמקדש  ס"ג.

עד העולם, משקלקלו הצדוקים ואמרו אין עולם 

אלא אחד התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד 
אלא ברוך שם העולם, לפי שאין עונים אמן במקדש 

  .כבוד מלכותו לעולם ועד

 התקינו שיהא אדם שואל לשלום חבירו בשם
  שנא' והנה בועז וכו'.

בשעת המכניסים פזר ובשעת המפזרים כנס, אם 
, מללמדראית דור שאין התורה חביבה עליו כנס 

  ה פזר.ואם חביב

לא במקום שאין אנשים היה איש, ואם יש אנשים 

  , ואפי' יש שם ת"ח ששווה לו.יורה בפני רבו

כל גופי תורה תלויים בזה, ואפי'  -בכל דרכיך דעהו
  לדבר עבירה.

  לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה.

לעולם אל ירבה אדם רעים בתוך ביתו, ואל ימנה 
  אפוטרופוס בתוך ביתו. 

  ואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין.הר

כל שיש לו תרומות ומעשרות ואינו נותנם לכהן 
סוף נצרך לכהן ע"י אשתו, ואם נתנם לו סוף 

  שמתעשר.

  המשתף שם שמים בצערו כופלים לו פרנסתו.

כל המרפה עצמו מד"ת אין לו כח לעמוד ביום 
  צרה, ואפי' רפה ממצוה אחת.

אם לא הניח ת"ח אין מעברים השנה בחו"ל אלא 
כמותו בא"י, הגמ' מביאה בזה מעשה עם רבי 

  חנינא בן אחי רבי יהושע.

דברים שנאמרו בכרם  אה כמההגמ' מבי ס"ג:

   שביבנה.

  י"ב מיל ק"ו מעיר לעיר. -מבקש ד'

  תורה וקנייניה
נסביר פנים בהלכה, וי"א שיסביר  -פנים אל פנים
  פנים לישראל.

  שניתנה מהר סיני.חביבה תורה על לומדיה כיום 

אין התורה נקנית אלא בחבורה, אבל ביחיד תבוא 
  עליהם חרב, ומיטפשים.

  ממית עצמו עליהם.אין ד"ת מתקיימים אלא ב

  לעולם ילמוד אדם תורה ואח"כ יהגה.
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מצויה במי שמוציא חלב הוראה חמאה של תורה 
  שינק משדי אמו.

כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושותק 
להבחין בין דם טמא לדם טהור, ואם שותק זוכה 

  פעם שניה יבחין בין דיני ממונות לנפשות.

  הרוצה שיתחכם יעסוק בדיני ממונות.

  המנבל עצמו על ד"ת סופו שיתנשא.

המארח ת"ח בתוך ביתו ומאכילו ומשקהו כאילו 
עושה חסד עם כל ישראל, ויש להכיר לו טובה, 

  ומתברך.

שעה דוחקתו, כל הדוחק את השעה סוף  ס"ד.

וכל הנדחה מפני השעה שעה נדחית מפניו, הגמ' 
  מביאה בזה מעשה עם רבה ורב יוסף.

בעל הקורה מוטל עליו להכנס בעוביה של קורה 
  .יעקב שטרח בגידול בניו יבקש עליהם רחמים

כל הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בה כאילו נהנה 
  מזיו שכינה.

לך הנפטר מחבירו אל יאמר לו לך בשלום אלא 
  לשלום, והנפטר מן המת יאמר לו לך בשלום.

היוצא מביה"כ ונכנס לביה"ד ועוסק בתורה זוכה 
  ומקבל פני שכינה.

  ת"ח אין להם מנוחה לא בעוה"ז ולא בעוה"ב.

  ת"ח מרבים שלום בעולם.

   

 הדרן עלך מסכת ברכות
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  מסכת שבת:
  יציאות השבת:

  עקירה והנחה

חיוב הוצאה בשבת הוא כשאדם אחד עשה  ב.

עקירה והנחה, אבל עקירה בלא הנחה והנחה בלא 
  עקירה פטור אבל אסור.

גבי שבועות,  שתים שהן ד'בשבועות איתא  ב:

ידיעות הטומאה, מראות נגעים, ויציאות השבת, 
השבת שתים שהם ד' ובמתני' איתא יציאות 

בפנים ושתים שהם ד' בחוץ, לרב פפא במתני' 
איירי גם באופני הפטור, ופרטו כאן יותר כיון 
שעיקר המסכת איירי בשבת, ויציאות השבת היינו 
עקירת החפץ ממקומו, וזה כולל גם הכנסה 
מרה"ר לרה"י, אבל בשבועות דלאו עיקר שבת תני 

משניות חיובי ולא תני פטורי, לרבא כוונת ה
יציאות היינו רשויות שרשויות השבת הם שתים, 

  ויש בהם ד' אופנים בהוצאה והכנסה.

המשנה אומרת שיש  - מנין המקרים במתני' ג.

ח' אופנים למלאכת הוצאה, מנין זה אינו כולל את 
המקרים שלא עשו לא עקירה ולא הנחה, דפטור 
ומותר לא קתני, וכן אינו כולל את המקרים 

כנסה ולא הוצאה, מפני שאין בזה שהאחד עשה ה
  אפשרות לבוא לידי חיוב חטאת.

כל המקומות שמוזכר בדיני  -פטור ומותר בשבת
שבת פטור, היינו פטור אבל אסור, מלבד ההלכה 

ומילאהו ובא  ישב על הפתחבצידה שאם אחד 
השני וישב בצידו, שאין צריך לקום ממקומו אף 

צידת , ואם הראשון הלך וכעת הצבי ניצוד מחמתו
להוציא  מפיס מורסאשלא ישכנו מותרת, ו נחש

ליחה מותר, שמואל שמנה מקרים אלו לא מנה 
מה שמוזכר במשנה פטור היכא שלא עשה לא 
עקירה ולא הנחה, מפני שכאן לא עשה שום 

  מעשה.

מלאכה וכל אחד עשה חלק ממנה,  שנים שעשו
  כגון שהאחד עשה עקירה והשני הנחה פטורים.

הטעינו חבירו ברה"י  -כעקירת חפץעקירת גופו 
ויצא לרה"ר והניח, הרי עקירת גופו נחשבת עקירה 
למה שעליו, ויש כאן עקירה והנחה לחייב,  אמנם 
אם הניח חבירו בתוך ידו לא חשיב עקירה, דגופו 

  נייח ידו לא נייח.

  ידו של אדם

ידו של אדם הנמצאת ברשות אחרת ממקום  ג:
רשות שהאדם אינה נחשבת כאותה  -עמידתו

  עומד בה. 

אם הוציא ידו מלאה לרשות אחרת, תני חדא 
מותר להחזירה ותני אידך אסור להחזירה, הגמ' 
רוצה לתלות את המחלוקת אם גזרו רבנן להחשיב 
את היד ככרמלית או לא, הגמ' דוחה שאפשר 

  -לפרש את הברייתות באופנים אחרים

א' למטה מי' אסור להחזירה דככרמלית דמיא, 
  לה מי' מותר להחזירה דלאו ככרמלית דמיא. למע

ב' למטה מי' אם פשט את ידו מבעוד יום לא 
קנסוהו ומותר להחזירה, אם פשט ידו משחשיכה 
קנסוהו ואסור להחזירה, (ואף שאם לא יחזירה 
עלול להשליך את החפץ לרה"ר ואתי לידי חיוב 

הדביק פת חטאת, אסרו עליו להחזירה, ולפי זה 
אסור לרדותה מדרבנן, אף שאם לא ירדה  בתנור

  יעבור על איסור דאורייתא). 

ג' הוציא ידו בשוגג מותר להחזירה, במזיד אסור 
  להחזירה.

ד' נחלקו בשוגג אם אסרו להחזירה גזירה שוגג 
  אטו מזיד.

ה' בשוגג לכ"ע לא גזרו, אבל מותר להחזירה רק 
לאותה חצר שממנה הוציא, ולא לחצר אחרת כדי 

תתקיים מחשבתו, דחיישינן שיבוא להוציא שלא 
  פעם אחרת.      

הדביק פת  -רדית הפת קודם שנאפתה ד.

בתנור במזיד מותר לרדותה קודם שתיאפה כדי 
שלא יבוא לידי איסור סקילה, (ולאוקימתא ב' 
לעיל אסור), ודווקא הוא עצמו אבל אחרים 
אסורים לרדותה משום שאין אומרים לאדם חטא 

  חברך.כדי שיזכה 
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  עקירה והנחה מעל גבי מקום ד'
במתני' מבואר שאם העני ברה"ר והניח ביד בעה"ב 
ברה"י חייב, ואף שאין ביד ד' על ד', וצ"ב למה 
חייב והא בעינן עקירה והנחה מע"ג מקום ד' על 

    -ד'

רבה מבאר דמתני' כר"ע שאמר שאם זרק מרה"י 
לרה"י דרך רה"ר חייב, ואיירי למטה מי', וחייב 

, ומבואר מדבריו קלוטה כמי שהונחהשום מ
שא"צ הנחה ע"ג מקום דע"ד, (לחכמים פטור דלא 
אמרינן קלוטה כמי שהונחה, בהו"א רבה הסתפק 
אם לבאר מחלוקתם באופן זה, או לבאר שנחלקו 
למעלה מי', ונחלקו אם ילפינן זורק ממושיט או 
לא), הגמ' דוחה ביאור זה שאף שא"צ הנחה ע"ג 

  יתכן שצריך עקירה ממקום דע"ד. מקום דע"ד, 

רב יוסף מבאר דמתני' כרבי דמחייב שתיים  ד:

משום הוצאה ומשום הכנסה בזורק מרה"ר לרה"ר 
דרך רה"י, וחזינן שא"צ עקירה או הנחה מע"ג 
מקום דע"ד, הגמ' דוחה שרבי איירי רק באופן 

ביתא כמאן שהיתה רה"י מקורה, וס"ל לרבי ד
"ר מקורה פטור דמיא, (המעביר ברה דמליא

  שאינו דומה לדגלי מדבר). 

לחכמים פטור ולרבי חייב,  זרק חפץ ונח ע"ג זיז(
אביי מעמיד את המחלוקת באילן שעיקרו ברה"י 
ונופו נוטה לרה"ר, ונח החפץ על נופו שברה"ר, 
דלרבי שדי נופו בתר עיקרו ולרבן לא שדי נופו 

  בתר עיקרו). 

שמחייבים בזרק לרב זירא מתני' כאחרים  ה.

וקיבלו אחר, ומבואר שא"צ הנחה ע"ג מקום דע"ד, 
(ודווקא אם המקבל עמד במקומו, אבל אם עקר 
ותפס החפץ פטור דלא איתעביד הנחה מכח 
הזורק), הגמ' דוחה א' דילמא הנחה א"צ אבל 
עקירה צריך, ב' דילמא פשט כסותו שיש בה דע"ד 

  וקיבל.

דע"ד  רבי אבא מפרש את המשנה שהיה טרסקל
בידו, וברה"ר איירי שהיה הטרסקל למטה מי', 
אבל בהיה למעלה מי' לרבי יוסי ברבי יהודה הוי 

  רה"י.

רבי אבהו לא מפרש כרבי אבא דא"כ ליתני 
טרסקל שבידו, אלא איירי שקיבל בידו למטה מג' 

  דהוי כקרקע, ואיירי בשוחה או בגומא או בננס.

של רבא מבאר את המשנה כפשוטה, וס"ל דידו 
אדם חשובה כדע"ד, וכן נאמר בשם ריו"ח לחייב 
מטעם זה בזרק חפץ ונח ביד חבירו, אע"פ שחבירו 

  לא קיבל מרצונו ולא החשיב את ידו.

  עקירה והנחה
ריו"ח מסתפק בזרק חפץ ועקר הוא ממקומו 

  וקיבלו, וקאי בתיקו.

אם  -הכניס ידו לחצר חבירו וקיבל מי גשמים
קלטם בירידתם משמים פטור דליכא עקירה, אם 
קלטם פטור דליכא עקירה ממקום דע"ד, אם קלט 
מע"ג הכותל ואפי' היה הכותל משופע פטור, דאין 
כאן עקירה שאין המים חשובים מונחים, אם קלט 
מהמים שבגומא חייב, דאף שהמים היו ע"ג מים 
  אחרים חשיבא הנחה, דמים ע"ג מים היינו הנחתן. 

אבל אגוז ע"ג מים מים ע"ג מים היינו הנחתן  ה:

אינו כמונח, הגמ' מסתפקת באגוז בכלי אם האגוז 
נחשב כמונח, שמן ע"ג מים כשם שנחלקו ריו"ח 
בן נורי ורבנן אם נטמא היין כשנגע הטבול יום 
בשמן, שלרבנן לא נטמא היין כיון שהשמן צף 
עליו ואינו מחובר, ולריו"ח בן נורי נטמא השמן 
והכל נחשב אחד, כך נחלקו לגבי הנחה דלרבנן לא 

  חשיב הנחה ולריו"ח בן נורי ישיב הנחה. 

היה קורא בספר העשוי כמגילה  -כותל משופע
ונתגלגל למטה ונשאר ראשו האחד בידו, אם 
התגלגל לכרמלית או לרה"ר למעלה מי' יכול 
לחזירו אצלו, אבל למטה מי' אסור להביאו אצלו, 

יהיה הכתב לכיוון הכותל למעט וצריך להופכו ש
בבזיון כתבי הקודש, ואיירי בכותל משופע 
שנחשבת המגילה כמונחת, אבל באויר מותר 

  להחזירו אצלו אפי' למטה מי'.

עקר והלך כל היום אינו  -עמד לכתף או לפוש
חייב עד שיעמוד, עמד לכתף לא חשיב הנחה 
ופטור, עמד לפוש חשיב הנחה וחייב, ונ"מ גם 

שאם עמד בתוך ד' אמות והמשיך הליכתו להיפך 
מחוץ לד"א, שאם עמד לכתף חייב ואם עמד 

  לפוש פטור.

המעביר חפצים מזוית לזוית ונמלך עליהם 
להוציאם פטור שלא היתה עקירה משעה ראשונה 

  לכך.

מקום  המוציא מחנות לפלטיא דרך סטיו ו.

לרבנן חייב דמהלך לאו כעומד  -איצטבאות
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רה"י לרה"ר דרך צידי רה"ר, וכדאשכחן במוציא מ
לבן עזאי פטור דמהלך כעומד, ודווקא במוציא או 

  מכניס, אבל זורק או מושיט חייב.

  ד' רשויות לשבת

  חריץ או גדר גבוהה עשרה ורחבה ד'.  -רה"י

ופלטיא מסילה שהולכים בה מעיר לעיר סרטיא  -רה"ר
ומבואות  רחבה של עיר שמתקבצים בה לסחורה גדולה 

, המוציא מרה"י לרה"ר או מכניס המפולשים
מרה"ר לרה"י בשוגג חייב חטאת במזיד ענוש כרת 

  או סקילה.

מושב הסוחרים לפני ים בקעה אסתוונית  -כרמלית

והכרמלית, אין מעבירים ממנה לרה"י או  החנויות
לרה"ר ואין מעבירים בתוכה ד' אמות, ואם העביר 

  פטור.

אסקופה, מותר לתת לבעה"ב  - מקום פטור
שנמצא שם או לקחת ממנו, ואסור לקחת מעני 
ולתת לבעה"ב או הפוך, ואם עשה כן שלשתם 
פטורים, לאחרים אם הפתח פתוח האיסקופה 
כלפנים ואם נעול כבחוץ, ואם היא גבוהה י' ורחבה 

  ד' היא רשות לעצמה.

לרבנן לאו כרה"ר הוו, לר"א כרה"ר  -צידי רה"ר
  ו כרה"ר הוו.לאיתדות קטנות הוו, ובדאיכא חיפופי 

עירבו מותרים  -חצרות ומבואות שאינם מפולשים
  לא עירבו אסורים.

לר"י עושה ב'  -שני בתים משני צידי רה"ר ו:

לחיים או ב' קורות ומותר לטלטל באמצע, 
  ולחכמים הוי רה"ר גמורה ואסור אפי' לזרוק. 

עשה מחיצות  -מעבר רבים בתוך המחיצות
לר"י צריך להשקות בהמתו ורבים עוברים שם 

  לסלקם לצדדים ולחכמים אינו צריך.

בזמן שישראל שרויים במדבר דינו כרה"ר, מדבר 
  ובזמן הזה אינו כרה"ר.

לאיסי יש אחת מהמלאכות שאין חייבים עליה 
סקילה והמלאכות בספק אם עליהם דיבר איסי 

  אבל בהוצאה ודאי חייב סקילה.

בימות החמה רה"י לשבת ורה"ר לספק  -בקעה
טומאה, בימות הגשמים רה"י לשבת ולטומאה, 
לעולא הכוונה רה"י לשבת לומר שדינה ככרמלית 
ולא רה"ר, לרב אשי איירי ביש לה מחיצות ואם 

, ואסור דמדאורייתא רה"י היאזרק מרה"ר לתוכה חייב 
  לטלטל בתוכה ככרמלית.

בשעת אפי' ש -קרן זוית הסמוכה לרה"ר ז.

הדחק עוברים שם רבים, כיון שאין התשמיש שם 
  נח דינה ככרמלית. 

בין דינה ככרמלית,  איצטבא שלפני העמודים
לריו"ח דינה ככרמלית, לרב יהודה אינה העמודים 
  ככרמלית.

וגבוהה ג' וזרק ונח על גבה  לבינה זקופה ברה"ר
  פטור, ואם נח על צידה חייב. 

שאין גבוהים ג' לאביי ורבא אע"פ  היזמי והיגי
  פטור, ולחייא בר רב רק בגבוהים ג' פטור. 

"פ שאין גבוהה ג' פטור, ולרב אשי רק אעצואה 
  בגבוהה ג' פטור.

אין כרמלית פחותה מרוחב ד',  - שיעור כרמלית
בית שחללו פחות מי' וקרויו משלימו לי' הרי גגו 

  רה"י אבל תוכו ככרמלית ואסור לטלטל בתוכו.

  רה"י ורה"ר
רה"י עולה עד לרקיע ואם  -למעלה מי'מקום 

נעץ קנה גבוה מי' וזרק ונח על גביו חייב, רה"ר 
אינה אלא עד י' ואם זרק דבילה ונדבקה בכותל 

  פטור, וכן כרמלית למעלה מי' כרה"ר ופטור.

כרה"י דמו, ועל כן בית שהוא  - חורי רה"י ז:

פחות מי' וחקק בו ד' על ד' והשלימו לי' הרי אותו 
  ה"י, ושאר הבית רה"י כחורי רה"י.מקום כר

לאביי כרה"ר דמו כיון דניחא  -חורי רה"ר
תשמישתיה (משא"כ קרן זוית הסמוכה לרה"ר), 

  לרבא לאו כרה"ר דמו, 

למטה מי' טפחים כזורק  -הזורק ד' אמות בכותל
בארץ, אם חזר החפץ לאחוריו לתוך ד"א פטור 
דהא לא נח, בדבילה שמינה שנדבקה בכותל חייב, 
לאביי ה"ה בצרור או חפץ שנח בחורי רה"ר, אלא 
שאם נעמיד כך את המשנה יקשה למה למעלה 
מי"ט פטור והא נח בחור והחור כרה"י, ואף אם אין 

  בו ד' על ד' הרי לר"מ חוקקין להשלים.

מקום שאין בו שיעור מזוזה  -חוקקין להשלים
אלא ע"י חקיקה, לר"מ חוקקין להשלים ולרבן אין 

לים, וכן נחלקו בחורי רה"י שאין בהם חוקקין להש
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ד' על ד' לר"מ חוקקין להשלים והוי כרה"י, ולרבנן 
  אין חוקקין להשלים ופטור.

  א"צ הנחה ברה"י במקום ד' על ד'. ח.

וזרק ונח אילן העומד ברה"י ונופו נוטה לרה"ר 
על נופו, לרבי חייב דשדי נופו בתר עיקרו, ולרבנן 

  בתר עיקרו.פטור דלא אמרינן שדי נופו 

אמר אביי זרק כוורת מרה"י לרה"ר אם  -כוורת
הכוורת גבוהה י' ורחבה ו' (בעיגול שהוא ד' 

   בריבוע) פטור כיון שהכוורת היא כרשות בעצמה.
רבא אמר אפי' אינה רחבה ו' פטור מפני 
שקרומיות הקנה גבוהות מי' ונמצא שלא כל 

  הכוורת ברה"ר דלמעלה מי' הוא מקום פטור.

ורת הפוכה ופתוחה למטה אם גבוהה עד ז' אם הכו
 לבודומשהו חייב, ז' ומחצה פטור דאמרינן 

במחיצות התחתונות, ונמצא שכשהגיעה לפחות 
מג' אין כולה ברה"ר אלא למעלה מי' שהוא מקום 
פטור, אבל לרב אשי לא אמרינן בזה לבוד 

  דמחיצות לתוכן עשויות.

בים, פחות מג' כרה"ר דדרסי עליו ר -עמוד ברה"ר
מג' ועד ט' אין דורסים וגם אין מכתפים עליו ואינו 
כרה"ר, מט' ועד י' מכתפים עליו ועל כן אם זרק 

  ונח על גביו חייב, (ויותר מי' הוא רה"י).

אם גבוהה י' ורחבה ד' הרי היא  - קופה ברה"ר
כרה"י ואסור לטלטל ממנה לרה"ר או מרה"ר 

  לתוכה, ואם פחות מותר. 

גם בגומא ט' חייב כמו  לאביי -גומא ברה"ר
בעמוד, לרבא בגומא פטור דתשמיש ע"י הדחק 

  לאו שמיה תשמיש, והבור נחשב ככרמלית. 

אם הבור עמוק י' ורחב ד' והניח  -עירוב בבור ח:

עירובו בתוכו והוא מחוץ לבור, בין הניחו למטה 
מי' ובין למעלה מי' אין עירובו עירוב, דהוא 

אחר, ואם אין הבור במקום אחד ועירובו במקום 
עמוק י' לאביי הוי עירוב לרבא אינו עירוב, והא 
דקתני דהוי עירוב בפחות מי' איירי שגם האדם 
נמצא בכרמלית, או כרבי דדבר שהוא משום 
שבות לא גזרו עליו בין השמשות ועל כן הבור 

  בבין השמשות אינו כרמלית אלא רה"ר.

ד'  פחות מי' שמהלכים בו הזורק לתוכורקק מים 
אמות חייב, והמשנה כפלה לומר שדין זה הוא בין 
בימות החמה ובין בימות הגשמים, רבא לומד 

מהכפילות של ההילוך שהילוך ע"י הדחק שמיה 
  הילוך ותשמיש ע"י הדחק לאו שמיה תשמיש.

שהעבירה ד"א ברה"ר ע"י שהפכה  -חבילת קנים
  כמה פעמים אינו חייב עד שיעקור כולה.

ת רה"ר כרה"ר, של רה"י איסקופ - איסקופה
כרה"י, אם אין בה ד' על ד' מותרת לשימוש גם 
לבני רה"י וגם לבני רה"ר, אבל אסור להעביר דרכה 

  מרשות לרשות, ואם העביר ונח בה פטור.

לרבא המעביר חפץ ד"א  -העביר דרך עליו ט.

למעלה מי' חייב, אם עקר והניח למטה מי' חייב, 
  כיון שלא נח במקום פטור.

 אסקופה משמשת שתי רשויותים אומרים אחר
והנה תוך  -פתח פתוח כלפנים פתח נעול כלחוץ

הפתח צריך לחי להתירו וא"כ אינו כלחוץ, אלא 
שהכשירו בקורה לרב יהודה איירי באיסקופת מבוי 

והקורה בחלק כלפי ולא בלחי והפתח רחב יותר מהקורה 
פנים, ולרב אשי איירי באיסקופת בית וקירה 

קורות שאין בכל אחת ד' ואין ביניהם ג' בשתי 
  והדלת באמצע.

איסקופה גבוהה י' ורחבה ד' הרי זו רשות לעצמה 
  ואפי' כלפי רה"י גזירה אטו תל ברה"ר. 

  הכנה לתפילה

סמוך למנחה לא ישב אדם לפני הספר  ט:

גדולה לתספורת בן אלעשה, ולא יכנס למרחץ 
לא לכולא מילתא דמרחץ, ולא לבורסקי גדולה, ו

לסעודה גדולה, ולא לדין בתחילתו, ואם התחילו 
אין מפסיקין, ולא לתספורת קטנה סמוך למנחה 

  קטנה ואם התחילו מפסיקין. 

לרב אחא בר יעקב אסור סמוך למנחה גדולה אף 
בתספורת קטנה שמא ישבר הזוג, ולא להזיע 
במרחץ שמא יתעלף, ולא לבורסקי לעיונא שמא 

ול סעודה קטנה שמא יראה הפסד ויטרד, ולא לאכ
ימשך, ולא לדין אפי' בגמר דין שמא יסתרו את 
הדין, ואם התחילו אין מפסיקין, הגמ' מבארת בכל 

  אלו מה נחשב התחלה.

זמן התחלת האכילה לבני בבל משיתיר חגורו 
  ולבני א"י מנטילת ידים.

למ"ד רשות אפי' התיר חגורו  -סמוך לערבית
חה כיון מותר, ולמ"ד חובה אסור ושאני ממנ
  דבערבית מצוי שכרות ולא קבוע לה זמן.
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צריך להכין עצמו כראוי לתפילה דכתיב "הכון  י.
לקראת אלוקיך ישראל", ויתפלל כעבדא קמיה 

  מריה. 

רב המנונא האריך בתפילתו ואמר  -תורה ותפילה
רבא שמניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה, ורב 

 ר זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד.המנונא סב
  מסיר אזנו משמוע תורה גם תפילתו תועבה. 

משיתעטפו הדיינים, ואם כבר זמן התחלת הדין 
  עוסקים בדין משיפתחו הבעלי דינים.

כל דיין שדן דין אמת לאמיתו כאילו נעשה שותף 
  לקב"ה במעשה בראשית.

  עד מתי יושבים בדין עד זמן סעודה.

  הגמ' מבארת זמן פת שחרית.

עומדים לבושים  מקום שבנ"א -בית המרחץ
מותר במקרא ובתפילה ולהניח תפילין, מקום 
שבני אדם עומדים ערומים ולבושים מותר 
בשאלת שלום וא"צ לחלוץ התפילין, אבל לא 
ילבש תפילין ואסור במקרא ובתפילה, מקום שבני 
אדם עומדים ערומים צריך אף לחלוץ התפילין 
ואסור בשאילת שלום, האיסורים בבית המרחץ 

' אם כעת אין שם אדם, מרחץ חדש הם אפי
שזימנו לבית הכסא לרב אדא בר אהבה מותר 
להתפלל שם, בית הכסא שזימנו ספק אם מותר 
להתפלל שם וחמור מבית המרחץ כיון דמאיס, 
הימנותא מותר לומר בבית המרחץ כיון שאינו שם 

  של הקב"ה.

, ואם הוא הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו י:

מילתא דעבידא לאגלויי א"צ להודיעו, והקב"ה 
הודיע לישראל שנתן להם מתנה את השבת אע"ג 
דעבידא לגלויי, כיון שמתן שכרה לא עבידא 

  לאגלויי. 

הנותן פת לתינוק צריך להודיע לאמו, ע"י שיתן על 
  שערו מאותו המין.

  לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים.

בעיר שישיבתה קרובה לפי לעולם יחזר אדם וישב 
  שעוונותיה מועטים.

כל עיר שגגותיה גבוהים מבית הכנסת לסוף  י"א.
חרבה, ודווקא בבתי מגורים אבל בבתים לנוי 

  מותר.

מוטב לשמש ישמעאל מנכרי, ונכרי מחבר, וחבר 
  מת"ח, ות"ח מיתום ואלמנה.

יפה תענית לחלום כאש לנעורת ודווקא בו ביום 
  ואפי' בשבת. 

יבת תענית על עצמו יכול לאכול ולפרוע מי שק
  ביום אחר.

חברים כרשב"י וחבריו שתורתם אומנותם 
מפסיקים ממשנתם לקרוא ק"ש ואין מפסיקים 
לתפילה, אנו מפסיקים אף לתפילה, העוסקים 
  בעיבור שנה אין מפסיקים לא לק"ש ולא לתפילה.

אסור לפלות הבגדים ולקרות לאור הנר, התינוקות 
  הרב, והרב עצמו אסור בפניהם.קורים בפני 

  לא יאכל הזב עם הזבה מפני הרגל עבירה.

לא יעמוד אדם ברה"י  -גזירה לגזירה י"א:

וישתה ברה"ר או שיעמוד ברה"ר וישתה ברה"י, 
אבל אם הכניס ראשו ורובו למקום שהוא שותה 
מותר, כרמלית לאביי אסור לרבא מותר דאין 

  גוזרים גזירה לגזירה. 

אם אין  -במחטו סמוך לחשכה לא יצא החיט
גוזרים גזירה לגזירה מותר לחייט לצאת בערב 
שבת במחט התחובה בבגדו דכיון שזה הוצאה 
שלא כדרך לא גזרו בערב שבת, ורק אם היא בידו 

  אסור בערב שבת. 

שאינה דרך הוצאה הוצאת אומן כדרך אומנותו 
לאדם אחר רבי יהודה אוסר מדאורייתא, ולת"ק 

  לא כדרך הוצאה.פטור דהוי ש

אם ראה ב' ראיות וצריך לכיס זב שיצא בכיסו 
לידע אם חייב קרבן חייב, וכן זב שראה ג' ראיות 
והוא בנקיים חייב כיון שצריך לכיס כדי למנות 
הנקיים, אבל אם הוא ביום שספר אע"פ שצריך 
את הכיס להצילו מטינוף פטור, לר"ש הפוטר 

  ת הכיס.במלאכה שא"צ לגופה זב פטור על הוצא

אם לצורך הדחת הכופה קערה על הכותל  י"ב.

הקערה הרי המים בכי יותן ואם לשמור על הכותל 
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אינן בכי יותן דלא בעי למשקין כלל, עריבה 
שנתנה כדי שירד דלף לתוכה מים הניתזים 

  והנשפכים ממנה אינן בכי יותן.

, דכיון ערב שבת עם חשכהמותר לצאת בתפילין 
שחייב למשמש בתפילין כל שעה לא חוששים 

  שישכחם. 

חייב אדם למשמש בגדיו עם חשכה שמא ישכח 
  ותקנה גדולה היא להפרישו מאיסור שבת.

אסור לפלות כינים מבגדיו לאור הנר  -שמא יטה
ואסור לקרוא לאור הנר שמא יטה, ואסור להבחין 
בין בגדו לבגד אשתו, ודווקא במחוזא ובבגדי 

  נות שבגדיהם היו דומים.זק

אין פולים כינים ואין עושים  -כבוד הבריות
  אפיקטויזין ברה"ר.

לב"ש ולר"א אסור להרוג כינים  -בשבת כינים
בשבת לב"ה מותר, המפלה כינים מבגדיו בשבת 
ימלול אותם ויזהר שלא יהרוג, לאבא שאול אסור 
למלול שמא יהרוג, רבא ורב ששת היו הורגים את 

  בת וכב"ה.הכינים בש

לב"ש אסור לשדך ולמסור  -חפצי שמים בשבת
תינוק למלמד או ללמוד אומנות ולנחם אבלים 
ולבקר חולים, וב"ה מתירים, לרב חנינא בקושי 

  התירו לנחם אבלים ולבקר חולים בשבת.

  חולה
הנכנס בשבת לבקר חולה אומר שבת היא מלזעוק 

  ורפואה קרובה לבוא ור"מ אומר וכו'.

התפלל על החולה בתוך שאר חולי צריך ל י"ב:

  ישראל.

אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי והנמצא אצל 
חולה יכול כיון ששכינה עמו, ועל כן לא ישב 
המבקר ע"ג מיטה או כסא אלא מתעטף ויושב 

  לפניו.

  הקב"ה זן את החולה. 

  לא יקרא לאור הנר
  נר גבוה מאד שאינו יכול להטות. אסור אפי' ב

אם יש עמו אחר וקורא עמו באותו ענין מותר, 
ואם קורא בענין אחר אסור, ואם קוראים לאור 

  המדורה אסור אפי' בי' בני אדם. 

אדם חשוב מותר לקרוא לאור הנר דמפני כבודו 
  לא יטה.

שמש קבוע אסור לו לבדוק כוסות וקערות לאור 
נר של שמן אבל של נפט מותר, ושמש שאינו 

מתירים וי"א דהלכה ואין  קבוע בשל שמן יש
  מורין כן.

היכן התינוקות קוראים אבל הוא לא החזן רואה 
יקרא ומותר רק לסדר ראשי פרשיותיו, ותינוקות 

  שאימת רבן עליהם מותרים לקרוא כל הפרשה.

  גזירות חכמים

מפני הרגל עבירה, לא יאכל הזב עם הזבה  י"ג.

וכן אסור לטהור לאכול עם הטמאה אלא שלא 
מפני שכבר היו זהירים בזה, ולא יאכל זב גזרו 

פרוש עם זב עם הארץ לאביי שמא יאכילנו טבל, 
  ולרבא שמא יאכילנו דברים טמאים בימי טהרתו.

אסור לישון עם הנדה במטה אפי' הוא בבגדו והיא 
בבגדה, לרבי פדת אין אסור בעריות אלא תשמיש, 

  לעולא כל קירבה אסורה.

ולחן ואינו נאכל על השהעוף עולה עם הגבינה 
דברי ב"ש, וב"ה אומרים אינו עולה ואינו נאכל, 
שני אכסנאים מותרים לאכול זה בשר וזה גבינה 

  אם אינם מכירים זה את זה.

וכו' ומת בחצי ימיו, מעשה בתלמיד אחד  י"ג:

שבימי ליבונה של אשתו  ומצאוהסיבה ובדקו את 
אכל ושתה עמה וישן עמה בקירוב בשר, וי"א 

  ה סינר ביניהם.ישהיתה מיטה רחבה, או שה

כתב מגילת תענית שהיה חביב  -חנניה בן חזקיה
עליו נס הגאולה מן הצרות, ורשב"ג אומר שאין 
כותבין או משום שהם רבים או משום שאין אנו 

לא יהיו דרש ספר יחזקאל ש, ומרגישים בצרות
  דבריו סותרים ד"ת.

  גזירת י"ח דבר

האוכל  - א' ב' טומאת האוכל אוכלים טמאים
אוכל ראשון או שני לטומאה ונגע בתרומה 
פוסלה, גזירה שמא יאכל אוכלים טמאים, ויכניס 

  .לפיו באותו זמן משקין תרומה ויפסול אותם

גזירה שמא  נטמאמשקין טמאים השותה וכן ג' 
השתיה, זו שיטת רבי יאכל תרומה יחד עם 

יהושע, אבל לר"א האוכל אוכל טמא נטמא 
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באותה דרגת טומאה של האוכל, וא"כ האוכל 
  ראשון לטומאה נעשה ראשון ומטמא תרומה.

הבא ראשו  -טומאת מים שאובים ה' ד' י"ד.
ורובו במים שאובים אחר טבילתו טמא מדרבנן, 
גזירה שמא יאמרו שהמים השאובים מטהרים. 

טהור שנפלו על ראשו ורובו ג' לוגין גם ומטעם זה 
  נטמא. מים שאובים

גזרו רבנן שהספרים יטמאו  -ו' טומאת ספרים
תרומה, כדי שלא יצניעו תרומה אצל ספרים, 

  ויבואו הספרים לידי הפסד.

גזרו רבנן שהידים יטמאו תרומה  -ז' טומאת ידים
וצריכים נטילה, מפני שידים עסקניות הם, וקודם 

גזרו שידים שנגעו בספר בלא מטפחת גזירה זו 
  יטמאו.

גזרו  -ח' טומאת משקים שנגעו בידים י"ד:

חכמים שהנוגע במשקים קודם נטילה נטמאו 
המשקים, גזירה אטו משקים שנגעו בשרץ שהם 

  טמאים מדאורייתא והוו ראשון.

גזרו  -ט' טומאת כלים שנטמאו במשקים
חכמים שכלי שנגע במשקים שנגעו בשרץ נטמא 

לי, גזירה אטו כלי שנגע במשקים של הזב הכ
  שטמא מדאורייתא.

שלמה תיקן נטילת ידים לקדשים, ואתו הלל 
  ושמאי וגזרו לתרומה.

  שמאי והללשל מחלוקות כמה 

לשמאי  -שיעור עיסה החייבת בחלה ט"ו.

עיסה מקב חייבת בחלה, להלל רק ב' קבין חייבים 
בחלה, ולחכמים קב ומחצה, משהגדילו המידות 
בציפורי אמרו שה' לוגין חייבים, ולרבי יוסי ה' 

  ועוד חייבים.

 -שיעור מים שאובים הפוסלים את המקוה
  להלל מלא הין לשמאי ט' קבין ולחכמים ג' לוגין.

אשה הרואה דם לשמאי  -טומאת נדה למפרע
אין מטמאה אלא מכאן ולהבא, להלל מטמאה 
מזמן הבדיקה האחרונה שעשתה, ולחכמים 

לעת, ואם בדקה בתוך מעל"ע מטמאה מעת 
  מטמאה מזמן הבדיקה שעשתה.

  להלל סומכים ביו"ט ולשמאי לא. -סמיכה ביו"ט

לשמאי המשקה היוצא מהם  -הבוצר ענבים לגת
מכשירם לקבל טומאה, להלל אינו מכשירם, וחזר 

  הלל והודה לשמאי.

ק"פ שנה קודם החורבן פשטה מלכות הרשעה על 
מעון נהגו ישראל, הלל שמעון גמליאל וש

נשיאותם בפני הבית ק' שנה, פ' שנה קודם 
החורבן גזרו טומאה על ארץ העמים ועל כלי 
זכוכית, מ' שנה קודם החורבן גלתה סנהדרין 

  וישבה בחנויות ולא דנו דיני נפשות.

יוסי בן יועזר ויוסי בן  -טומאת ארץ העמים ט"ו:

יוחנן גזרו טומאה על גוש של ארץ העמים לתלות, 
רו על האויר כלום, פ' שנה קודם החורבן ולא גז

גזרו רבנן לתלות אף על אויר ארץ העמים, 
  ובאושא גזרו על גושא לשרוף.

באושא גזרו טומאה לשרוף על ו'  -גזירות אושא
ספיקות, בית הפרס, עפר מארץ העמים, בגדי עם 
הארץ, כלים הנמצאים, רוקין, מי רגלים ואפי' הם 

על ודאי מגען  מוטלים כנגד מי רגלי בהמה,
שורפין תרומה, אם ספק נגע באלו אין שורפים, 
לרבי יוסי ברה"י שורפים אף בספק מגע, לחכמים 

  ברה"ר טהור וברה"י תולים. 

  גזירת טומאה בכלי זכוכית

  כלי זכוכית מקבל טומאה מדרבנן.  ט"ז.

מאים ומטמאים מאויריהם נטכלי זכוכית 
  בחקיקה) ומגביהם. -( ומאחוריהם

נשבר הכלי טהור, אם חזרו ועשו ממנו כלי חוזר 
  לקבל טומאה, אבל אין חוזר לטומאתו הישנה. 

אם ניקב וסתמו ע"י אבר לר"מ דינו ככלי מתכות 
וטמא חכמים מטהרים. כלי זכוכית שאין לו בית 

  קיבול טהור. 

זכוכית יקבלו טומאה  לילר"ל טעם התקנה שכ
הואיל ודומים לכלי חרס שתחילת ברייתם מן 
החול, אולם חמורים מכלי חרס ודומים לכלי 
מתכות שמטמאים אף מגבם, כיון שיש להם 
תקנה להתיכם ולעשות מהם כלים חדשים ככלי 
מתכות, ולכן אף שכלי חרס אינו מטמא מגבו הם 
מטמאים מגבם ככלי מתכות, ומ"מ אין חוזרים 

טומאתם הישנה ככלי מתכות, דכיון שטומאת ל
כלי זכוכית דרבנן ומה שחוזרים לטומאתם הישנה 
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זה מדרבנן, לא גזרו בכלי זכוכית טומאה ישנה, וכן 
לא גזרו שיטמאו כשאין להם בית קיבול ככלי 
מתכות, כדי שיהיה הכר שאין טומאתם חמורה 

  לשרוף עליה תרומה וקדשים.    

לי חרס לבד מה לרב אשי דומים בכל לכ
  שמטמאים מגבם מטעם שנראה תוכו מבחוץ.

כלי מתכות טמאים  -טומאת כלי מתכות ט"ז:

מדאורייתא, אולם בניקבו כמוציא רימון וחזר 
וסתם את החור טהורים, וגזרו חכמים שיחזרו 
לטומאתם הישנה, י"א שטעם התקנה הוא כדי 
שלא ישתכח טהרת מי חטאת, ולפי זה אין חוזרים 

ם הישנה אלא בטומאת מת, והסוברים לטומאת
שחוזרים לטומאה ישנה בכל הטומאות טעם 
התקנה הוא גזירה שלא יקבנו נקב כשיעור 
כמוציא רימון, וי"א שמא יאמרו שע"י טבילה 
טהור בו ביום, ונ"מ בין טעמים אלו אם שברם 

  לגמרי.

  גזירות נוספות מי"ח דבר

י' מים שנתקבלו בכלים שעמדו תחת הצינור 
כמים שאובים, ואפי' כלים  סלים את המקוהפו

קנים כלי אבנים אדמה או גללים, היכא שהניח את 
הכלים לקבל את המים בשעת קישור עבים לכ"ע 
דינם כמים שאובים, היכא שהניחם בשעת פיזור 
עבים לכ"ע אין דינם כמים שאובים, ונחלקו 
בהניחם בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו 

ם כמים שאובים ולב"ה אין ונתקשרו, לב"ש דינ
דינם כמים שאובים דבטלה מחשבתו הראשונה, 

  שכחם בחצר שלא תחת הצינור לכ"ע טהורים.

לרבי יוסי לא נפסקה ההלכה כב"ש בזה, ומונה 
  במקומה גזירה דבנות כותים נדות מעריסתן.

המטלטלים מביאים את הטומאה  י"א י"ז.
והיינו שמדאורייתא אין אוהל  -בעובי המרדע

מעביר טומאה אלא אם יש בו פותח טפח, ורבנן 
גזרו שיעביר טומאה בעובי המרדע שהוא שליש 
טפח, וגזרו הקיפו משום עביו, ר"ע מפרש את 
הגזירה שמטמא רק את הנושא ולא את מי 
שתחתיו, ולר"ט אין הלכה זו נכונה כלל, ולדבריו 

  נמנה בי"ח דבר גזירת בנות כותים וכנ"ל.

לשמאי המשקה היוצא  -גתי"ב הבוצר ענבים ל
מהם מכשירם לקבל טומאה, להלל אינו מכשירם, 

וחזר הלל והודה לשמאי, ולא קיבלו גזירה זו מפי 
הלל ושמאי אלא רק מפי תלמידיהם, טעם הגזירה 
לזעירי שמא יבצרנו לתוך קופות טמאות, וכמ"ד 
שבהם גם משקה היוצא לאיבוד מכשיר, או 

לכלי מזופף  שטעם התקנה הוא שיכניס הענבים
שאין המשקה יוצא ממנו, לרבא טעם התקנה 
משום אשכולות הנושכות דחשיב לרצון, לרב 
נחמן טעם התקנה שמא סחט אשכול בכרם 

  ונשארו הענבים רטובים בשעת בצירה. 

טעם הגזירה כדי  -י"ג גידולי תרומה תרומה י"ז:

שלא יבוא הכהן להשהות תרומה טמאה ויבוא 
  לידי תקלה.

נותן כיסו לנכרי ולא  החשיך בדרךי"ד מי ש
  יטלטלנו פחות פחות מד' אמות.

של גויים אסורים, פיתם  ט"ו פיתם שמנם ויינם
ושמנם אסורים משום יינם, ויינם אסור כדי שלא 
יתייחד עם בנותיהם, והיחוד אסור שמא יבוא לידי 

  ע"ז.

כדי שלא יבוא  -ט"ז תינוק נכרי מטמא בזיבה
  זכור.תינוק ישראל לידי משכב 

  לא יפלה את כליו ולא יקרא לאור הנר. י"ז י"ח

לב"ש  -מלאכה בע"ש שתיעשה בשבת תעשי
אסור לעשות מלאכה בע"ש אלא אם תגמר 
פעולת המלאכה קודם השבת, ועל כן אסור 
שריית דיו סממנים וכרשינים, אונים של פשתן 
לתנור או צמר ליורה, פריסת מצודות, מכירה 

ו או על הנכרי, נתינת לנכרי או טעינה על חמור
עורות לעבדן וכלים לכובס נכרי, אלא אם תגמר 
המלאכה מבעוד יום, בית הלל מתירים בכל אלו, 
בית ר"ג היו נוהגים כב"ש, ומודים ב"ש שמותר 

  לטעון קורות בית הבד ועיגולי הגת.

הנותן מים לקמח  -איסור לש בנתינת מים י"ח.

ייב עד לרבי חייב משום לש ולרבי יוסי אינו ח
שיגבל, וכן נחלקו לגבי הנותן מים לעפר, אלו בני 
גיבול הם ולאביי דבר שאינו בר גיבול כגון אפר או 
דיו אין חייב בו על נתינת מים עד שיגבל, ורב יוסף 

  מדמה הדברים.

בברייתא איתא שמותר לפתוח  -שביתת כלים
המים לגינה ולהניח מוגמר או גפרית תחת הכלים 
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ואספלנית ע"ג מכה מבעו"י אע"ג  וקילור ע"ג העין
שהמלאכה נעשית בשבת, אבל אין נותנים חיטים 
לתוך הריחיים מבעוד יום, לרבה טעם האיסור 
בריחיים מפני שמשמיעים קול, לרב יוסף 

 לאהברייתא כהלל דמודים לדין שביתת כלים, ו
רק באופן דלא עביד הכלי מעשה, לרב  אלאהתירו 

רק לב"ש ואסור  אושעיא דין שביתת כלים הוא
אע"ג דלא עביד מעשה, ואינו מותר אלא במונח 

  על הקרקע או כשהפקיר את הכלי.

אף לב"ה אין להניח בע"ש  -שמא יחתה י"ח:
בתנור דבר שמתבשל בשבת משום גזירה שמא 
יחתה בגחלים, אבל דבר שהרוח מזיקה לו אין 
חשש שמא יחתה ומותר, וכן קדירה חייתא שאף 

אויה לאכילה בלילה מותר ע"י חיתוי אינה ר
להניחה בע"ש, וכן בדבר המבושל, דבר שאינו 
מבושל אסור אלא אם הניח שם חתיכה שאינה 

  מבושלת ולא תהיה ראויה עד הבוקר.

בשר גדי והתנור סגור בטיט מותר, בשר איל ואינו 
סגור בטיט מותר, דגדיא ולא שריק דברחא ושריק 

שנא מחלוקת רב אשי ור' ירמיה מדיפתי, ללי
בתרא גדי מותר אע"ג דלא שריק, ונחלקו רק 

  בברחא ולא שריק.

נן שמא יבשר המונח ע"ג הגחלים עצמם חייש
  יחתה אף לרב אשי.

בברייתא נחלקו בשיטת ב"ה אם  -שיטת ב"ה
מתירים למכור לנכרי וכדו' דווקא ביכול להגיע 
לבית הראשון בעיר שהולך לשם, או שמותר אם 

  יצא מבעוד יום מפתח ביתו של הישראל. 

לב"ש אסור אלא אם  -מכירת חמץ קודם הפסח
יודע שיכלה קודם הפסח, וכותח ומיניו אסורים ל' 

  ן שמותר לאכול.יום, ולב"ה מותר למכור כל זמ

אף לב"ש  -נתינת מזונות לכלב או לעכו"ם י"ט.

  מותר, ואם יצא אין נזקקין לו.

  דברים האסורים לפני השבת
  אסור להשכיר כלים לנכרי בערב שבת.

אסור לשלוח אגרות ביד נכרי,  -שליחת אגרות
ולב"ה אם נותן שכרו מותר, אם לא נתן לו שכר 

ע לבית, ואם צריך לב"ש שיהיה שהות שהנכרי יגי

אין למי ששלח עבורו בית קבוע אסור, לב"ה אם 
  יש שהות להגיע לבית הסמוך לחומה מותר.    

אסור להפליג  -הפלגה בספינה קודם השבת
בספינה ג' ימים קודם השבת, לרבי צריך לפסוק 
עם הנכרי שישבות בשבת ואין צריך הנכרי 
לשבות, ולרשב"ג א"צ לפסוק עם הנכרי שישבות, 

  ר מצוה או לדרך קצרה מותר.ולדב

אין מתחילים מצור על עיירות נכרים פחות  -מצור
  מג' ימים לשבת, ואם התחילו אין מפסיקים.

בית ר"ג היו נותנים בע"ש בגדים  -בגדים לכובס
צבועים לכובס כי הם קלים לכיבוס, ובגדים לבנים 

  נתנו ג' ימים קודם השבת.

"ש אף ועיגולי הגת מע טוענים קורות בית הבד
לב"ש כיון שאינו אסור בשבת מדאורייתא כיון 

  שהתחילו להסחט מבעוד יום.

רבי ישמעאל מתיר  - גמר סחיטה בשבת י"ט:

להניח מע"ש שום בוסר ומלילות לסוחטם, וכתנא 
דמתני' גבי קורות בית הבד, ורבי עקיבא אוסר, 
לריו"ח לכ"ע במחוסרים דיכה לכ"ע אסור, ולא 

יקה, ר"א מתיר משקה נחלקו אלא במחוסרים שח
הזב בשבת מחלות דבש או מזיתים וענבים 
שרסקן מע"ש, ומבואר שאין איסור דאורייתא 

  בגמר ריסוקם בשבת, ולת"ק המשקה אסור.

שמן הנשאר בזויות בית הבד,  -דיני מוקצה
מחצלאות המשמשות לכיסוי הזיתים בבית הבד, 

מדת להטיל ביצים ועז העומדת לחלב תרנגולת הע
העומדים לחרישה ותמרים העומדים  שוורים

למכירה, לרב כל אלו מוקצה וכרבי יהודה, 
  לשמואל מותרים כר"ש.

מפני הדליקה, י"א שיציל בכלי  הצלת מזון בשבת
  אחד וי"א בכמה כלים.

  שהיה בשבת
אין צולים בשר בצל וביצה בע"ש אלא כדי שיצולו 

פת וחררה צריך  כמאכל בן דורסאי, מבעו"י
שיקרמו פניהם שכלפי תוך התנור מבעו"י, ולר"א 

  כדי שיקרמו פניהם שכלפי דפנות התנור.

אבל מותר לשלשל את הפסח בתנור בע"ש 
ולהאחיז את האור במדורת בית המוקד, דכהנים 
זריזים הם ולא חיישינן שמא יחתה, בגבולים אסור 
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להאחיז את האור אלא אם יאחז האור ברובם, 
  י יהודה בפחמין די בכל שהוא.לרב

אין בו משום מאכל בן דרוסאי כל המבושל כ כ.

בישולי עכו"ם, ומותר להשהותו ע"ג כירה שאינה 
  .גרופה וקטומה

גדי מנותח מותר להשהותו בשבת, ואין חוששים 
שמא יחתה מפני שהרוח מזיקה לו, אבל גדי שלם 
אסור מפני שאין הרוח מזיקה לו, ולא הותר בפסח 

  מפני שכהנים זריזים. אלא

מותר להבעיר אש בשבת במקדש לצורך אברים 
  ופדרים.

   -ובגבולין כדי שתאחוז האור ברובן

לרב רוב כל אחד ואחד, לשמואל כדי שתעלה 
  השלהבת מאיליה ואינה צריכה דבר אחר. 

י"א כדי שתאחוז האור ברוב עביו, וי"א  עץ יחידי
  .ברוב הקיפו, ורב פפא מחמיר כשתי השיטות

לרב הונא דווקא באגדן צריכים  קנים וגרעינים
רוב, לרב חסדא דווקא בלא אגדן צריכים רוב, 
ולרב כהנא קנים צרכים רוב באגדן, וגרעינים 

  כשלא נתנם בחותלות.

  י"א ערבה וי"א עצים שנדלקים זה מזה.אח 

של זפת גפרית גבינה רבב קש וגבבא מדורות  כ:

  אין צריכים רוב.

רוב, י"א דהיינו שוכא דארזא  א"צעצים של בבל 
  וי"א זאזא, עצים דקים ופתילה צריכים רוב.  

  

  

  

  

  במה מדליקין:

  הדלקת הנר בע"ש
אין מדליקים את הנר בפתילה או שמן שאינם 

   -דולקים יפה, ואלו פתילות שאין מדליקים בהם

  הצמר שנמצא בין הקליפה לעץ ארז.  -לכש

חוסן י"א נעורת של פשתן וי"א כיתנא דדייק ולא 
  נפיץ. 

  י"א כולכא, י"א גושקרא, וי"א מטכסא. -כלך

הצמר הנמצא בין הקליפה לעץ   -פתילת האידן
  בערבה.

  .מין עשב ארוךשברא  -פתילת המדבר

הגדלה על הספינה, ולא  -ירוקה שעל פני המים
  הגדילה בחריצים.

ותנא דמתני' סבר בברייתא הוסיפו צמר ושיער, 
  שא"א במציאות להדליק בהם.

  שעוה כשרה לפתילות.

   -ואלו שמנים שאין מדליקים בהם

י"א שמן מעוף קיק, י"א  -זפת, שעוה, שמן קיק
שמן מגרעיני צמר גפן, וי"א קקיון דיונה, שמן 

  שריפה, אליה. 

לנחום המדי מדליקים בחלב מבושל, חלב  - חלב
וי"א שאם מעורב  שאינו מבושל אין מדליקים בו,

  בו שמן כל שהוא מדליקים בו.

כל אלו שאין מדליקים בהם היינו דווקא נר,  כ"א.

  אבל מדורה עושים מהם.

אף אם הכניס לשמנים האסורים בהדלקה שמן 
אחר אין מדליקים בהם משום גזירה, ושל בית ר"ג 

  כרכו פתילה ע"ג אגוז להציף פתילה כשרה.

אין  שלא נימוחוחלב שאינו מהותך וקרבי דגים 
מדליקים בהם בע"ש מפני שאינם דולקים יפה, 
וגזרו חכמים שלא להדליק בחלב מהותך ובקרבי 
דגים שנימוחו, ומ"מ נותן לתוכם שמן כל שהוא 

  ומדליק.

פתילות ושמנים שאין  -הדלקה במקדש
מדליקים בשבת אין מדליקים בהם במקדש, אבל 

  לשמחת בית השואבה היו מדליקים בצמר.

  ות חנוכההלכ
בפתילות ושמנים שאין נר חנוכה  הדלקת

, כבתה זקוק להמדליקים בהם בשבת, תלוי בדין 
דאם זקוק לה אין מדליקים באלו דחיישינן שלא 
יתקנם, ובשבת חנוכה תלוי אם מותר להשתמש 

ר להשתמש לאורה חיישינן לאורה, דאם מות
, לרב הונא אין מדליקים בין בשבת בין שמא יטה
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חסדא בחול מדליקים אבל לא בשבת,  בחול, לרב
  לרב מדליקים בהם בחנוכה בין בחול בין בשבת.

, עד שתכלה רגל מן השוקנר חנוכה זמנו  כ"א:

נ"מ שאם לא הדליק צריך להדליק, או לשיעור 
השמן שצריך לתת בנר, ולמ"ד כבתה זקוק לה אם 
כבתה בזמן זה מדליק, ושיעור זמן זה הוא עד 

  אי.דכליא ריגלא דתרמוד

מדינא נר איש וביתו, למהדרין נר  -מספר הנרות
לכל אחד, ולמהדרין מן המהדרין לב"ש ביום 
הראשון שמונה ופוחת והולך, וטעמם כנגד ימים 
הנכנסים, וי"א כנגד פרי החג, ולב"ה מוסיף והולך, 
וטעמם כנגד ימים היוצאים, וי"א משום דמעלין 

   בקודש ואין מורידים.

פתח הבית מבחוץ, הדר על  -מקום ההדלקה
בעליה מניח בחלון הסמוך לרה"ר, בזמן הסכנה 

  מניחה על שולחנו.

, ואם נר אחרת להשתמש לאורהצריך להדליק 
יש מדורה א"צ, ואדם חשוב צריך אע"פ שיש 

  מדורה.

היוונים טימאו כל השמנים, וכשנצחום  -נס חנוכה
בית חשמונאי לא מצאו אלא פך אחד חתום 

גדול, והיה בו ליום אחד, ונעשה בחותמתו של כהן 
נס ודלק ח' ימים, לשנה אחרת קבעום ימים טובים 

  בהלל והודאה.

גמל שהיה טעון פשתן ונדלק מנר שהניח החנוני 
בתוך חנותו בעל הגמל חייב, אם הניח את הנר 
מחוץ לחנות החנוני חייב, לר"י בנר חנוכה פטור, 

ך נר חנוכה מצוה להניחו בתוואין להוכיח מזה ד
, דאיכא למימר דטעמא שפטור החנוני משום י'

שלא הטריחוהו להניחו למעלה כדי שלא ימנע 
  מלהדליק.

 פסול למעלה מכ' אמהנר חנוכה שהניחה  כ"ב.

  כסוכה ומבוי.

"הבור ריק אין בו מים" אבל נחשים ועקרבים יש 
  בו.

יניחנו בטפח הסמוך, י"א  -מקום ההדלקה בפתח
  ן הלכה.בימין הפתח, וי"א בשמאל וכ

כסוי הדם לא יכסה ברגל משום בזוי  -בזוי מצוה
אסור להרצות מעות כנגד מצוה, ומהא ילפינן ש

, ואסור להשתמש בנוי סוכה כל ז', אלא נר חנוכה

לשמואל מותר,  הדלקה מנר לנראם התנה, לענין 
הגמ' מסתפקת אם לשמואל מותר ע"י קיסם, לרב 

מ אסור י"מ טעמא דרב משום בזוי מצוה, וי"
משום אכחושי מצוה, ונ"מ להדליק מנר לנר, 
ולמסקנה מדליקים מנר לנר כיון דהדלקה עושה 

  מצוה.

לרב אין מדליקים מנר  -מחלוקות רב ושמואל
ואין מתירים ציצית מבגד לבגד ושמואל שרי, לרב לנר 

אין הלכה כר"ש שמתיר אינו מתכוון בשבת, ולשמואל 
  שמואל.הלכה כר"ש, ובאלו נהג רבה בר נחמני כ

דינרי זהב, מעשר שני אין שוקלים כנגדו  כ"ב:

אם שמואל אוסר ואפי' לחלל עליו מעשר שני אחר, 
להעביר מנר לנר ע"י קיסם ניחא הכא דאסור, ואם 
שמואל מתיר ע"י קיסם כאן אסור שמא בסוף לא 

  יחלל על מעות אלו.

היה דולק יותר משיעור השמן בנס, והיה  נר מערבי
עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל, וממנו היה 
מדליק שאר הנרות, למ"ד שרב אסר בנר חנוכה משום 
בזוי מצוה, אפשר להעמיד בפתילות ארוכות ומדליק 

  שלא ע"י קיסם, ולמ"ד משום אכחושי מצוה קשיא.

מסקנת הגמ' שהדלקה  -הדלקה עושה מצוה
עושה מצוה, ולכן מברכים להדליק, וחש"ו 
שהדליקו לא עשו כלום, ונר שהיה דולק מכבהו 
ומדליק אבל א"צ להגביהו ולהניחו, ומותר 
להדליק נר חנוכה זה מזה, והא דאם היה תפוש 
בידו נר חנוכה לא עשה כלום, וכן בהדליק בפנים 
 והוציאה, משום שהרואה אומר לצורכו הוא

  מדליק.

נר חנוכה, שאף הן היו באותו  מדליקהאשה  כ"ג.

  הנס.

חייב בנר חנוכה, ויכול להשתתף בפרוטה  אכסנאי
בהדלקת בעל הבית, ואם הוא נשוי ומדליקים עליו 

  בביתו יצא יד"ח.

, שמן זיתמצוה מן המובחר להדליק נר חנוכה ב
והוא יפה לדיו משאר השמנים בין לגבל ובין 

יפים לדיו ושרף קטף יפה לעשן, כל השרפים 
  מכולם.

הרואה נר  -ברכות ההדלקה למדליק ולרואה
חנוכה מברך שעשה ניסים, וביום הראשון מברך 

  וציוונו להדליק. אף שהחיינו, והמדליק מברך אף
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המדליק נר חנוכה  -ברכה על מצוות מדרבנן
מברך אשר קדשנו במצוותיו וציוונו להדליק, והיכן 

  "א משאל אביך ויגדך. מלא תסור, וי -ציוונו
המפריש מעשרות מדמאי אינו מברך כיון שאין חיובו 
אלא מספק, אבל יו"ט שני תיקנו ברכה שלא יבואו 
לזלזל בו, ולרבא אף בספק מברך, ולכן מברך ביו"ט 
שני, ובדמאי אינו מברך משום דרוב עמי הארץ 

  מעשרים.  

  -מפני החשד הלכותב' 

רוחות מדליק משתי חצר שיש לה ב' פתחים 
בשניהם מפני חשד בני העיר, שאם יעברו רק 
ברוח אחת יחשדו שלא הדליק, אבל ברוח אחת 
אין צריך להדליק בשני הפתחים משום חשד של 

  בני עיר אחרת.

צריך להניח פאה דווקא בסוף השדה, כדכתיב  -פאה
גזל עניים שלא יניח פאה  - ד' דבריםבל תכלה, מפני 

יים אחרים, וכדי שלא יהיו לקרובו כשיראה שאין ענ
העניים בטלים שלא ידעו מתי יניח פאה, וכדי שלא 
יחשדו בו שלא הניח פאה, ומפני הרמאין שלא ירמו 

  ויאמרו הנחנו כבר פאה.

נר שיש לו ב' פיות, וכן בקערה מלאה שמן  כ"ג:
והניח בה פתילות וכפה עליה כלי, עולה ההדלקה 

זה כמדורה לשני בני אדם, אבל לא כפה כלי הרי 
  שאינה עולה אפי' לאחד.

נר שבת קודם לקידוש היום ולנר חנוכה מפני 
שלום ביתו, נר חנוכה עדיף מקידוש משום 

  פרסומי ניסא.

בנר זוכה לבנים ת"ח, במזוזה זוכה לדירה  -הרגיל
נאה, בציצית זוכה לטלית נאה, בקידוש זוכה 

  להרבה יין.

ן זוכה ה לבנים רבנן, דמוקיר רבנדרחים רבנן זוכ
חתנין רבנן, דדחיל מרבנן זוכה להיות צורבא ל

  מרבנן, ואם אינו בר הכי משתמען מילי כת"ח.

  הדלקת נר שבת.לא יקדים ולא יאחר ב

והיינו שמן של תרומה שנטמאה  -שמן שריפה
שעומד לשריפה, לרבה אין מדליקים בו בשבת 
שמא יטה כדי לשורפו יפה, וביו"ט גזירה אטו 

אין מדליקים בו ביו"ט שחל שבת, לרב חסדא 
בערב שבת, לפי שאין שורפים קדשים ביו"ט, 

  אבל בערב שבת ומותר ולא חיישינן שמא יטה.

  הזכרת מועדים

אינו חייב להזכיר, חנוכה  -בברכת המזון  כ"ד.

ראש ם מזכיר יזכיר בהודאה כמו בתפילה, וא
  לרב מזכיר ולרב חנינא אינו מזכיר. חודש

זכיר מעין המאורע מ ר"ח וחה"מ -בתפילה
בעבודה, ואם שכח חוזר, ואין מקדש על הכוס, 

מזכיר מעין  שני וחמישי בתעניות ומעמדות
המאורע בשומע תפילה, ואם שכח אינו חוזר, 

  ואינו מזכיר בברכת המזון.

לרב הונא ורב יהודה אינו מזכיר,  -חנוכה במוסף
כיון שאין המוסף משום חנוכה אלא משום ר"ח, 

מזכיר, כיון שהיום חייב במוסף, וכן  לר"נ וריו"ח
  הלכה.

המפטיר בנביא  - יום הוא שחייב בד' תפילות
בשבת ר"ח י"א  א"צ להזכיר ר"ח, שאלמלא שבת 
אין נביא בר"ח, והמפטיר בנביא במנחה ביו"ט 
שחל שבת אינו מזכיר שבת, שאלמלא שבת אין 
נביא במנחה ביו"ט, והלכתא כריב"ל שמזכיר 

להזכיר שבת בנעילה ביוה"כ  בשניהם, וכן צריך
שחל בשבת, אבל בליל יו"ט שחל בשבת אינו 
מזכיר יו"ט במגן אבות, כיון שאף בשבת אין 

  התקנה אלא מפני הסכנה. 

 -אין מדליקים בשמן שריפה ביו"ט כ"ד:
לחזקיה המקור מעד בוקר השני ששריפת הנותר 
אחר יו"ט, אביי יליף מעולת שבת בשבתו, דאסור 

יו"ט, רבא יליף מהוא לבדו ולא מילה כעולת חול ב
שלא בזמנה, ואף זה כשלא בזמנו הוא, לרב אשי 
הטעם משום דיו"ט יש בו גם עשה שבתון, ואין 

  עשה דשריפת קדשים דוחה לא תעשה ועשה.

מותרת, רב נחמן הנאה משריפת התרומה  כ"ה.
יליף מ"נתתי לך את משמרת תרומותי", ש"לך" 

מ"ולא בערתי ממנו  משמע להנאתך, וריו"ח יליף
בטמא" ממנו אסור אבל תרומה שנטמאת מותר, 
ויליף תרומה ולא קודש שכן חמור מתרומה 
בששה דברים ותרומה חמורה בדבר אחד, או 
דקודש חמור שכן ענוש כרת, רב נחמן יליף מ"לו" 
ולא לאורו, דאין נותנים תרומה בדבר שאין ראוי 

  אלא לאור, ומבואר דתרומה בת אורו היא.
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  קודש ותרומה
א' מחשבת  -בששה דברים קודש חמור מתרומה

, קרבןאסור בו, ג' קרוי נותר פוסלת בו, ב' פיגול 

, ה' האוכלה בטומאה חייב מעילה ד' יש בו משום
  . אונן, ו' אסור לכרת

א' זר או כהן  -בד' דברים תרומה חמורה מקודש
בידי שמים, ב' זר  מיתהטמא האוכל קודש חייב 

, פדיון, ג' אין לתרומה חומשגג חייב האוכלה בשו
  .זריםד' אסורה ל

לרבי ישמעאל אין מדליקים בעטרן,  -עטרן כ"ה:

שמתוך שריחו רע גזרו שמא יניחנה ויצא, והדלקת 
  נר בשבת במקום סעודה חובה.

לרב רשות, לרב נחמן בר  -רחיצה בערב שבת
  רבא מצוה.

לר"מ כל שיש לו נחת רוח בעשרו,  -איזהו עשיר
לר"ט כל שיש לו מאה כרמים שדות ועבדים, 
לר"ע כל שיש לו אשה נאה במעשים, לרבי יוסי 

  כל שיש לו בית הכסא סמוך לשולחנו.

  הדלקת נרות
אין מדליקים בצרי והיינו שרף מעצי הקטף,  -צרי

שמתוך שריחו נודף גזירה שמא יסתפק ממנו, 
  ועוד מפני שהוא עף ויבוא להדליק את הבית.

אדן השאיר מדלת הארץ מלקטי אפרסמון נבוזר כ"ו.

  וציידי חלזון.

אין מדליקים בנפט לבן בין בחול בין בשבת  -נפט
  מפני שגורם לשריפה.

אין מדליקים בו בין בחול בין בשבת,  -טבל טמא
משום שאף שריפת הטבל אינה מותרת אלא 

  לאחר הפרשת התרומה.

לרבי  -כמה שיטות בדברים הראויים להדלקה
מדליקים ביוצא מן העץ, לרבי  ישמעאל אין

ישמעאל בן ברוקה אין מדליקים אלא ביוצא מן 
הפרי, לר"ט אין מדליקים אלא בשמן זית, לרבי 
יוחנן בן נורי אין לך דבר שאין מדליקים בו אלא 
מה שאמרו חכמים, ומדליקים בשמן דגים 
ובעטרן, לר"ש שזורי אין מותר אלא בשמן 

ליקים ביוצא מן פקועות ובנפט, לסומכוס אין מד
הבשר אלא בשמן דגים, וכריו"ח בן נורי, ואיכא 

בינייהו בחלב מבושל ושמן דגים כשעירב שמן 
כשר כל שהוא, שכל אחד מתיר באחד מהם 

  ואוסר בשני.     

  שיעור בגד לקבלת טומאה

"תניא רשב"א אומר כל היוצא מן  כ"ז. - כ"ו:

   -העץ אין בו משום שלש על שלש"

כוונתו כתנא דבי ר' ישמעאל שבגד האמור  לאביי
בתורה בכל מקום הוא דווקא מצמר ופשתים כמו 
שמצינו בנגעים, ומטמא אף בשרצים, ושיעורו 
שלש אצבעות על שלש, אבל בשאר בגדים אין 
קבלת טומאה כלל, ועל כן בבגד היוצא מן העץ 
אין קבלת טומאה, ויש תנא דבי ר' ישמעאל 

  מקבלים טומאה. שחולק שאף שאר בגדים 

לתנא דבי ר' ישמעאל רק בגדים מצמר לרבא 
ופשתים מקבלים טומאה בשלש אצבעות, אבל 
שאר בגדים אינם מקבלים טומאה כלל, אבל 
לרשב"א אף שאר בגדים מקבלים טומאה 
בשלשה טפחים על שלשה, וילפינן מ"או בגד", 
וצמר ופשתים מקבלים טומאה כבר בג' אצבעות, 

סובר רבא שכך גם שיטת תנא  -לל"ק במסקנא
דבי ר' ישמעאל, ולכ"ע שאר בגדים מקבלים 

  טומאה בשלש טפחים.

  ציצית

לרב נחמן בר יצחק רק  -בבגד משאר מינים כ"ז:

בגד מצמר או פשתים חייב בציצית, אבל בגד 
משאר מינים פטור מציצית, לרבא חוטים מצמר 
ופשתים ראויים לציצית אף אם הבגד הוא ממין 

ל חוטים משאר מינים אינם ראוים אחר, אב
  לציצית, אלא אם הם מאותו המין של הבגד.

כסות לילה פטורה מציצית דכתיב "וראיתם 
אותו", כסות סומא חייבת בציצית, כיון שישנה 

  בראיה אצל אחרים.

  פשתן
לרשב"א פשתן פסול לסיכוך  -סיכוך בפשתן

מפני שמקבל טומאה בנגעים, לר"מ ולסומכוס 
טווי, לר"י השתי מזמן ששולים אותו דווקא פשתן 

מן היורה, והערב מיד, והאונים של פשתן 
  משיתלבנו.
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כל היוצא מן העץ אין עושין ממנו פתילה ואינו 
  מטמא באוהל אלא פשתן.

קרוי אוהל כדכתיב "ויפרוש את פשתן  כ"ח.

האוהל על המשכן", ואף כשאין הפשתן שזור 
  אוהל. וכפול לשש, אבל קרשי המשכן אינם קרוים

עור בהמה טמאה נטמא  -כמה דיני טומאה
באוהל כעור בהמה טהורה, ומטמא בנגעים, ויליף 
בק"ו מנוצה של עיזים, שרצים מטמאים בכעדשה, 

  נגעים מטמאים בכגריס.

תחש שהיה בימי משה שעשו ממנו  -תחש
יריעות היה מין טהור, לרבי יהודה מכסה התחש 

, ולרבי ומכסה עורות אלים מאדמים היו שניים
נחמיה היה אחד חציו מתחש וחציו מאלים 
מאדמים, התחש דומה לתלא אילן שיש בו גוונים 
הרבה, ולא הכריעו בו חכמים אם הוא מין חיה או 
מין בהמה, וקרן אחת היתה במצחו, ולפי שעה 

  נזדמן למשה לצורך המשכן ואח"כ נגנז.

לא הוכשרו למלאכת שמים אלא  -תפילין כ"ח:

רה, ועל כן התחש שעשו ממנו עור בהמה טהו
יריעות היה מין טהור, ונ"מ לדידן שרצועות 
התפילין יהיו ממין טהור, וכן יליף מקרא שעור 
הפרשיות והבתים והשיער שכורכים בו את 
הפרשיות, והגידים שתופרים בהם את הבתים יהיו 

  מבהמה טהורה,  הרצועות שחורות.  

  פתילת הבגד שקיפלה ולא הבהבה

לר"ע היא  טמאה ואסור להדליק בה, לר"א היא
   -טהורה ומותר להדליק בה

פול מועיל לבטלה לגבי טומאה הוא אם קיונחלקו 
   מתורת בגד או לא.

לרב המנונא איירי בפחות מג' על ג' שהתקינם 
לשימוש, ונחלקו אם חשובים לקבל טומאה או לא 

  וכדלהלן.

לרב אושעיא ור' אדא בר אהבה איירי בג' על ג' 
צמות, וביו"ט שחל להיות בערב שבת, מצומ

וסוברים ר"ע ור"א כר"י שמסיקים בכלים ולא 
בשברי כלים, וכעולא שהמדליק צריך שידליק רוב 
היוצא, ונחלקו אם קיפול מועיל, לר"א אין קיפול 
מועיל, ונשאר לה תורת בגד, וא"כ אחרי שדלק 
מעט נעשה שברי כלים ואין מסיקים בשברי כלים, 

מועיל ואין עליה תורת בגד אלא לר"ע קיפול 
להדליק בפתילה אף שכבר דלקה  פתילה, ומותר

   מעט.

לרבא נחלקו בפתילה העשויה מבגד אם דולקת 
  יפה ומותר להדליק בה או לא.

א'  -ר"י אוסר ור"ש מתיר, נ"מ - נולד ביו"ט כ"ט.
להסיק בשברי כלים, ב' בגרעיני תמרים שאכלם 

יני תמרים שנשאר ביו"ט, ג' בקליפות אגוזים, גרע
  בהם מהתמר אינם מוקצים.

ולמ"ד נולד אסור אין מסיקים  - מסיקים בכלים
בשברי כלים, וגם בכלים אחרי שנדלקו נעשו 
שברי כלים, ואסור להפך בהם, אלא מרבה עליהם 

  עצים המוכנים להסקה.

לר"א טמא  -לשימוש פחות מג' על ג' שהתקינו
לרבי יהושע טהור, לעולא בזרקו באשפה לכ"ע 
טהור, הניחו בקופסא לכ"ע טמא, ונחלקו בתלאו 
במגוד או הניחו מאחורי הדלת, שאינו לא באשפה 
ולא בקופסא, ר"ע בתלאו במגוד סובר שטמא, 
ומאחורי הדלת טהור, וחזר בו ר"ע וסובר שטהור, 

וא, שעדיין בגד ה -כדאמר במתני' שפתילת הבגד
  טהורה.

אין להניח כלי עם שמן שיטפטף לנר  כ"ט:

הדולק בשבת, שמא יסתפק מן הנר בשבת, ואפי' 
וכן אין לשים קערת  ור.הכלי של חרס דמאיס אס

שמן ולתת ראש הפתילה בתוכה, ורבי יהודה 
הגמ' מביאה צריכותא לג' מקרים  מתיר בכל אלו.

  אלו.

ועל  לר"ש דבר שאין מתכוון מותר, -אינו מתכוון
כן גורר אדם מיטה כסא וספסל ובלבד שלא 
יתכוון לעשות חריץ, לר"י אסור לגרור דדבר שאין 
מתכוון אסור, לעולא נחלקו בקטנים אבל גדולים 
שא"א בגרירה מותר אף לר"י, לר' ירמיה מחלוקת 
בגדולים אבל בקטנים לכ"ע אסור, רבה מוכיח 
שר"ש מתיר אף בקטנים, ממה שהתיר ר"ש 

סות ללבוש שעטנז, כיון שאינם למוכרי כ
  מתכוונים להנאת לבישה.

כבוי מפני נכרים או לסטים או  -כבוי שלא לצורך
רוח רעה או לחולה שישן פטור, לצורך הנר השמן 
או הפתילה חייב, לרבי יוסי רק לצורך הפתילה 

  חייב מפני שעושה אותה פחם.
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כר"י דמלאכה שא"צ לגופה חייב, הנ"ל מתני'  ל.
תני פטור הכוונה מותר ואיירי בפיקוח ורישא דק

נפש, לר"ש מלאכה שא"צ לגופה פטור אבל 
  אסור.

לעולם יעסוק אדם  -ה - לא המתים יהללו י
בחייו בתורה ומצוות, שאחר שמת אינו יכול 

  לעשות כך, והיינו במתים חפשי.

משה  -ושבח אני את המתים שכבר מתו
התפלל במדבר הרבה תפילות ולא נענה, וכאשר 

פלל בזכות אברהם יצחק ויעקב נענה, דבר הת
אחר השבח הוא מה שגזירות משה קיימות גם 
אחרי מותו, דבר אחר על מה שאמר שלמה כ"ד 

רון, ארננות ולא נפתחו שערי היכל להכניס את ה
וכיון שביקש בזכות דוד נענה, ובזה נתברר שנמחל 
לדוד עוון בת שבע, וכן מחל הקב"ה לישראל מה 

יפור, וחזרו לבתיהם ומצאו שאכלו ביום כ
  נשותיהם בטהרה ונתעברו בנים זכרים.

ביקש דוד לידע זמן  -הודיעני ד' מידת ימי
מיתתו, ואמר לו הקב"ה שגזירה היא שלא ידע 
האדם יומו, ואמר לו שימות בשבת, ולא הסכים 
הקב"ה להוסיף לו יום אחד, מפני שאין מלכות 

כי זה  נוגעת בחברתה, ולא לקצר ימיו ביום אחד
חשוב לפניו יותר מאלף עולות שהקריב שלמה, 
כל השבת לא פסק מללמוד, ובא מלאך המות 

  ובחש באילנות ויצא דוד לראות ומת.

שלמה לדוד היה מוטל לפני הכלבים, ואמרו  ל:

מבי מדרשא שיחתוך נבילה ויניח לפני הכלבים, 
  ויטלטל את אביו ע"י ככר או תינוק.

מפני שדבריו סותרים ביקשו לגונזו  -ספר קהלת
זה את זה, בענין השחוק ובענין השמחה, ולא 
גנזוהו מפני שתחילתו וסופו ד"ת, מה יתרון לאדם 
וסוף דבר הכל נשמע, ויישבו הסתירות טוב כעס 
שכועס הקב"ה על המדיקים בעוה"ז משחוק 
לרשעים בעוה"ז, ולשחוק אמרתי מהולל זה שחוק 

ובחת, לצדיקים בעוה"ב, השמחה של מצוה מש
 -שמחהועל ידי השמחה השכינה שורה, אבל 

ה של מצוה עליה נאמר לשמחה מה שמחה שאינ
צריך להקדים דבר שמחה לפני דבר   .זו עושה

הלכה, והני מילי הרב אבל התלמיד ישב באימה, 

אב"א גם הרב צריך להיות באימה אבל יפתח לו
  במילתא דבדיחותא.

ביקשו לגונזו מפני שדבריו סותרים  -ספר משלי
ת כסיל כאוולתו, אם לענוזה את זה, בענין 

וישבוהו שבמילי דעלמא אין לענות לו ובדברי 
  תורה יענה לו.

עתידה אשה שתלד כל יום  -ימות המשיח
כתרנגולת, ואילנות יוציאו פירות בכל יום כצלף, 

  וארץ ישראל תוציא גלוסקאות ככמהין ופטריות.

לעולם יהיה אדם ענוותן  -ה כהללענוו ל"א.

כהלל ולא קפדן כשמאי, ומעשה באחד שניסה 
להקניט את הלל והפסיד ד' מאות זוז, וגייר הלל 
מי שרצה ללמוד רק תורה שבכתב, והביאו 
להאמין גם בתורה שבע"פ, ואחד שרצה ללמוד כל 
התורה על רגל אחת לימדו כל דעלך סני לחברך 

יר ולהיות כה"ג, לא תעביד, ואחד שרצה להתגי
גיירו ואח"כ לימדו הפסוק והזר הקרב יומת, 

  ושמאי לא הסכים גייר ג' אלו.

 -והיה אמונת עיתך חוסן ישועות חכמת ודעת
אלו ו' סדרים, ורבא דורש שכשמכניסים אדם לדין 

נשאת ונתת באמונה, קבעת עיתים  -שואלים אותו
לתורה, עסקת בפריה ורביה, פלפלת בחכמה, 

מתוך דבר, ואף אם קיים כל זאת צריך הבנת דבר 
  שתהיה יראת ד' אוצרו. 

התורה צריכה יראת  - תורה ויראת שמים ל"א:

שמים, כתבואה שמרקיבה אם לא מערבים בה קב 
חומטין, תורה בלא יראת שמים דומה לגזבר שיש 
לו מפתחות פנימיות ולא חיצוניות, והתורה היא 

לא השער ליראה, ולא ברא הקב"ה את עולמו א
כדי שיראו מלפניו, טוב לשבח ביראת שמים 
מלשבח בבר אורין, אין לו לקב"ה בעולמו אלא 

  יראת שמים בלבד.

אף אם עשה עבירות  -אל תרשע הרבה -רשעים
אל תוסיף עוד לחטוא, לא דיין לרשעים שאינם 
חרדים מיום המיתה, אלא שלבם בריא כאולם, 
אבל יודעים הם שדרכם למיתה, אלא שהחלב 

  הכליות מונע מהם להתעורר לתשובה. שעל

רבי יוסי מחייב  -מלאכה שא"צ לגופה במכבה
במלאכה שא"צ לגופה, אמנם דווקא כגון סותר 
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ע"מ לבנות במקומו לאפוקי מקום אחר, ואף 
שבמשכן בנו במקום אחר חשיב במקומו כיון 
שהיתה הנסיעה והחניה לפי רצון ד', ועל כן כל 

הפתילה דחשיב  כבוי פטור חוץ מכבוי לצורך
כסותר ע"מ לבנות במקומו, לרבי יוחנן בסובר רבי 
יוסי כר"ש דפוטר במלאכה שא"צ לגופה, ורק 

  בפתילה הצריכה הבהוב מחייב דקא מתקן מנא.

נשים מתות בשעת לידתן,  -שעת סכנה ל"ב.

שאז הוא זמן סכנה, לפי שאינם זהירות בנדה חלה 
ג' והדלקת הנר, (וי"א שמתות בילדותם משום 

אלו), והגברים בזמן סכנה שלהם כגון כשעולים 
על הגשר, לפי שכאשר האדם נמצא בסכנה צריך 
נס להצלתו, וגם אם ניצל מהסכנה מנקים לו 

  מזכויותיו.

  מגלגלים זכות ע"י זכאי וחובה ע"י חייב.

הנוטה למות צריך להתוודות, החש בראשו יבקש 
רחמים כאילו נתנוהו בקולר, ואם נפל למשכב 

ילו העלוהו לגרדום, וניצול אפי' ע"י אחד מיני כא
  אלף שמליץ עליו זכות.

הלכות הקדש תרומות ומעשרות הם גופי תורה 
  ונאמנים בהם עמי הארץ.

  עונש על עוונות
נשים מתות ילדות בעוון שמכבסות צואת בניהם 
בשבת, וי"א על שקורות לארון הקודש ארון, 

  ולבית הכנסת בית עם.

אשתו של אדם מתה, וי"א  -בעוון נדרים ל"ב:

בניו כשהם קטנים, וי"א שמתים בעוון ביטול 
(והזהיר תורה, וי"א בעוון מזוזה, וי"א בעוון ציצית, 

זוכה לעת"ל לאלפיים ושמונה מאות  בציצית
  וי"א בעוון שנאת חינם.עבדים), 

באה מריבה לביתו, ואשתו  -בעוון שנאת חינם
  כשהם קטנים. מפלת נפלים, ובניו מתים 

אין ברכה במכונס והשערים עולים  -בעוון חלה
  וזורעים ואחרים אוכלים, ואם נותנים מתברכים.

אין טל ומטר,  -בעוון ביטול תרומות ומעשרות
ויש יוקר ואין רווח ואין פרנסה, ואם נותנים 

  מתברכים עד שיבלו שפתותם מלומר די.

  יש רעב ואוכלים בשר בניהם. -בעוון גזל

בעוון עינוי הדין קלקול הדין וביטול  ל"ג.
חרב ביזה דבר בצורת, אוכלים ואינם  -תורה

  שבעים, והלחם נאכל במשקל.

 -שוא או שקר חילול ד' חילול שבתבעוון שבועת 
בני אדם מתמעטים  חיה רעה מתרבית בהמה כלה

  והדרכים משתוממים.

בית המקדש חרב ושכינה  -בעוון שפיכות דמים
  מסתלקת מישראל.

בעוון גילוי עריות ועבודת כוכבים ושמיטה 
גולים מהארץ ואחרים יושבים על  -ויובלות

  אדמתם.

צרות רבות וגזירות קשות  -בעוון נבלות פה
מתחדשות, ובחורים מתים ואלמנות ויתומים 
צועקים ואינם נענים, ומעמיקים לו גיהנום, הכל 
יודעים כלה למה נכנסת לחופה, אבל המנבל פיו 

     דין של ע' שנה עליו מטובה לרעה.נהפך גזר 

המפנה עצמו לעבירה חבורות ופצעים  -הדרוקן
יוצאים בו, ונחלה בהדרוקן שבשרו נעשה עבה, 
ואם נחלה מחמת רעב עורו תפוח על בשרו, ושל 
כשפים בשרו דק, אביי נחלה מחמת שהרעיב 
עצמו, ורבא מחמת שהשהה נקביו כדי ללמד 

  לתלמידיו. 

  עניות.  -ירקון, לגסות הרוח -סימן לשנאת חינם

מתחילה במעיים ומסתיימת בפה, ובאה  - אסכרה
בעוון לשון הרע, וי"א שבאה על אכילת טבל, וי"א 
שבאה על עוון ביטול תורה, ואף נשים נכרים 

  וקטנים על שמבטלים אחרים מתורה.

צדיקים נתפסים בעוון הדור, ואם אין  ל"ג:

  צדיקים נתפסים תשב"ר.

רבי יהודה נתמנה ע"י  -ן יוחאימעשה דר"ש ב
היות ראש המדברים מחמת מלכות רומי ל

שתיקנו גשרים שווקים ומרחצאות, ששיבחם על 
שתק הוגלה לציפורי, ורבי שמעון גזרו שרבי יוסי 

עליו מיתה על שגינה אותם, והתחבא בתחילה 
בבית המדרש, ואחר הלך למערה י"ב שנה עם בנו 

ותגלה מקום את אשתו  ואלעזר, שפחד שיצער
מחבואו, ונברא להם שם מעין מים ועץ חרובים, 
והיו לומדים ומתכסים בחול, ומתפללים בבגדיהם, 
בא אליהו והודיע שמת הקיסר, ויצאו וכשראו בני 
אדם עוסקים בחיי שעה נתנו עיניהם ונשרף, 
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ויצאה בת קול ואמרה להם לחזור למערה, והיו 
שיצאו שם י"ב חודש כמשפט רשעים בגיהנום, וכ

היה ר"ש מכה ור"א מרפא, עד שראו שחביבים 
מצוות על ישראל ונחה דעתם, והיה בשרו מבוקע 
ונצטער רבי פנחס בן יאיר חתנו, אמר לו ר"ש 
אשריך שראיתני כך שהחכמתי בתורה, והלך ר"ש 
לתקן לרבים כיון שנעשה לו נס, י"א שתיקן מטבע 
י"א שווקים וי"א מרחצאות וי"א שציין הקברות, 
ההוא סבא שאמר שטיהר בית הקברות נתן בו 
  עיניו ומת, וכן ביהודה בן גרים שבגללו רצו להורגו.

 ערב שבת עם חשיכה יאמר בניחותא ל"ד.

  עישרתם עירבתם הדליקו את הנר.

אסור להטמין בדבר שאינו  -גזירת איסור הטמנה
מוסיף הבל משחשיכה גזירה שמא ירתיח, ובבין 

ת רותחות, ובדבר השמשות מותר דרוב קדירו
המוסיף הבל אסור אף מבעוד יום, שמא יטמין 

  ברמץ ויחתה.

  השמשות בין
אסור לעשר טבל ודאי, ולהטביל את הכלים, 
ולהדליק את הנרות, ולערב ערובי תחומין כיון 
שזה תיקון מעליא, ומותר לעשר דמאי, ולהטמין, 
ולערב עירובי חצרות שאינו אלא חומרא, ספק 

בבין השמשות קנה עירוב דספק עירובי תחומין 
  לרבנן לקולא.

אם כולו מן היום או  ספקבין השמשות  ל"ד:

כולו מן הלילה או חלקו מן היום וחלקו מן הלילה, 
ומחמירים בו כשני הימים, ונ"מ שזב שראה ב' 
ימים בבין השמשות, הרי הוא ספק לטומאה 

  ולקרבן. 

משקיעת  -לרבה -לר"י -זמן בין השמשות
מן שפני מזרח מאדימים, וכן בזמן החמה כל ז

שהכסיף התחתון ולא העליון, אבל הכסיף 
התחתון והושווה לעליון לילה, ונמצא זמן בין 

בזמן שפני  -השמשות ג' רבעי מיל, לרב יוסף
מזרח מאדימים הוא יום, ונמצא זמן בין השמשות 

  שני שלישי מיל.

  משתשקע החמה חצי מיל. לרב נחמיה

זמנו כהרף עין זה נכנס וזה יוצא וא"א  לרבי יוסי
  לעמוד עליו.

לרבה מגודל ג' כורים  -טלטול כוורת בשבת ל"ה.

אסור לטלטלה, שכיון שהיא גדולה אין תורת כלי 
עליה, לרב יוסף מד' כורים אסור לטלטלה, ואביי אסר 
בשם רבה אף במחזקת ב' כורים, וכמו שמצינו שאינה 

מקש או קנים ובור מקבלת טומאה, בכוורת העשויה 
  ספינה אלכסנדרית. 

דרבי יוסי הוא אחרי שנגמר  בין השמשות
ביהש"מ דרבי יהודה, ולרבי יוסי כהנים טובלים 
בביהש"מ דר"י, לענין הלכה לענין שבת אסור 
במלאכה וחייב אשם תלוי, לענין אכילת תרומה 
אין כהנים שטבלו אוכלים עד אחר ביהש"מ דרבי 

  יוסי.

יום שניים ביה"ש ג' לילה, והיינו  כוכב אחד ל"ה:

  ג' כוכבים בינוניים.

העושה מלאכה בשני בין השמשות חייב חטאת 
  ממה נפשך.

ידליק הנר בעוד  מי שאינו בקי בזמן בין השמשות
החמה בראש הדקלים, וביום המעונן בעיר יראה 
אם התרנגולים יושבים עדיין על הקורות ובשדה 

י שבערב עליו העורבים, או יראה את עשב אדאנ
  כפופים מאד למערב.

  תקיעות בערב שבת
   - שש תקיעות היו תוקעים

הראשונה להבטיל את העם שבשדות ממלאכה, 
והיו הקרובים ממתינים לרחוקים להכנס יחד 
  לעיר, כדי שלא יחשדו בהם שעבדו אחר התקיעה.

השניה להבטיל עיר וחנויות ונסתלקו התריסים 
  וננעלו החנויות. 

שלישית לר' נתן להדליק את הנר, לריה"נ לחלוץ 
תפילין, וברביעית מדליק את הנר, ושוהה כדי 
צלית דג קטן או כדי הדבקת פת בתנור, ותוקע 
ומריע ותוקע ושובת, והבבליים תוקעים ותוקעים 

  ומריעים ושובתים. 

לרבי יוסי ברבי חנינא אפשר להדליק את הנר 
שיעור זמן אחרי תקיעה שישית, שנתנו חכמים 

לחזן הכנסת להוליך השופר ממקום התקיעה 
  לביתו, ואמרו לו שאינו כן אלא היה מצניעו שם.

לרב יוסף  -טלטול שופר וחצוצרות בשבת
שופר יחיד מותר בטלטול הואיל וראוי לגמע בו 
תינוק, אבל בציבור לא, וחצוצרות לעולם אסור, 
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י"מ דזה תלוי בג' השיטות במוקצה, לר"נ אסור אף 
שופר דסובר שאין מטלטלים כלי אלא לצורך 
המיוחד לו, לר"י שופר מותר דראוי לגמע בו תינוק 
וחצוצרות אסור, לר"ש מותר אף חצוצרות דלית 

  ליה מוקצה.

  אישתני שמייהו

נ"מ שצריך לתקוע בר"ה  -חצוצרתא ושופרא ל"ו.

  במה שנקרא חצוצרתא.

נ"מ ליטול בד' מינים מה שנקרא  -ערבה וצפצפה
  צפצפה.

נ"מ למקח וממכר שפתורתא  -פתורא ופתורתא
  הוא הגדול ופתורא הקטן.

מחט בבית הכוסות מצד אחד  -הובלילא ובי כסי
  כשרה, והיינו בהובלילא.

  נ"מ לגיטי נשים, י"מ לענין לשמה, -בבל ובורסיף

  וי"מ לענין שינה שם עירו.

  

  
  כירה:

  

  שהיה וחזרה בכירה

או בגרוף  בכירה מותר רק בקש וגבבא ל"ו:

  וקטום.

לב"ש מותר חמין ותבשיל אסור, ולב"ה מותר אף 
  תבשיל.

לב"ש מותר ליטול ואסור להחזיר ולב"ה מותר אף 
  להחזיר.

שכל דבר המבושל כמאכל בן  שיטת חנניה
דורסאי מותר להשהותו אף באינה גו"ק, ולחכמים 

  אסור עד שיהיה מבושל לגמרי.

הגמ'  -שהיה באינו גו"ק לתנא דמתני'
מסתפקת אם הרישא שמצריכה גו"ק איירי 
בחזרה, אבל שהיה מותרת אף באינו גו"ק כחנניה, 
או שאיירי בשהיה וצריך גו"ק כחכמים, ולא 

  איפשיטא. 

ולשני הצדדים הנ"ל ב"ש  -מחלוקת ב"ש וב"ה
מתירים שהיה בחמין, ואוסרים חזרה בחמין או 

  שהיה בתבשיל, וב"ה מתירים אף חזרה בתבשיל.

אף בגו"ק לא הותרה  -חזרה לתוך הכירה ל"ז.

  חזרה אלא על גבי הכירה ולא לתוכה.

אחת גו"ק ואחת שאינה שתי כירות המתאימות 
גו"ק, ע"ג הכירה שאינה גו"ק אסור לכ"ע, ע"ג 

   - הכירה הגו"ק

לב"ש אסור בשהיה ובחזרה, ולב"ה  -שיטת ר"מ
  שהיה מותרת וחזרה אסורה.

בחמין, ולב"ה מותר  לב"ש מותר שהיה - שיטת ר"י
  שהיה וחזרה בחמין ובתבשיל.

אי תנא דמתני' סבר כחזקיה הוא חולק על ר"י 
  ומתיר שהיה אף באינו גו"ק.

לכירה שאינה גו"ק מותרת, ואף ע"ג סמיכה 
  קרקע דלא שליט בה אוירא.

או שנתן עליהם נעורת של פשתן גחלים שעממו 
  הרי היא כקטומה.

ינה כגו"ק, ואפי' עדיין ד -קטמה ונתלבתה ל"ז:

  בגחלים של רותם.

לרבה בר בר חנה כירה שאינה  -שיטת רבי יוחנן
גו"ק מותר להשהות עליה תבשיל המבושל 
כמאב"ד כחנניה, אבל להחזיר מותר רק בגו"ק, 
וכמו שמדויק במתני' שלא התירו ב"ה אלא בגו"ק, 
לרב שמואל בר יהודה מותר במבושל כל צרכו 

  באינה גו"ק.אפי' מצטמק ויפה לו אף 

לריו"ח מותר וכנ"ל,  -שהיה במצטמק ויפה לו
ולרב ושמואל אסור באינה גו"ק, הקרובים לרב 
ושמואל ינהגו כדבריו, ולשאר העולם הלכה 

  כריו"ח שמותר.

(באין מבושל כל צרכו או  -שהיה באינה גו"ק

רב יוסף מתיר, והגמ' תוס'), –במצטמק ויפה לו 
  חמן אסור. מסתפקת בשיטת רב הונא, ולרב נ

כל שיש בו מח מצטמק ורע לו חוץ מתבשיל של 
לפת, שיש בו בשר, ואינו צריך אותו לאורחים, 
שאז חשיב מצטמק ויפה לו, לפדא דייסא ותמרי 

  מצטמק ורע לו.

בשוגג יאכל במזיד לא  -דיעבד בבישול ל"ח.

  יאכל.
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בברייתא קתני דמזיד אסור  - דיעבד בשהיה
שיל שלא נתבשל כל ושוגג מותר, לר"מ איירי בתב

צרכו, אבל נתבשל כל צרכו מותר אף במזיד, ולרבי 
יהודה דווקא מצטמק ורע לו, עוד מצינו שנחלקו 
בזה רבה ורב יוסף עם רב נחמן בר יצחק, שלרבה 

דלא קעביד ורב יוסף  מותר אף במזיד, כיון 
אסור אף בשוגג דאתי לאיערומי,  מעשה, לרנב"י

רבה ורב יוסף נסתרים מהברייתא, ורנב"י יתרץ 
כמובא בשם רב שמתחילה היו אוסרים רק במזיד, 
כיון שראו שרבו המשהין במזיד ואמרו ששכחו 
גזרו לאסור אף בשוגג, ולכן אסרו אף בשוגג, עוד 

  מסתפקת הגמ' בעבר ושהה.

ביצים מצומקות חשוב  -מצטמק ויפה לו
  מצטמק ויפה לו, מים חשובים מצטמק ורע לו.

  התר חזרה לב"ה

נחלקו אם רק בלילה התירו ב"ה חזרה או  ל"ח:

  גם ביום. 

עוד נחלקו אם ההתר הוא רק בעודם בידו או גם 
  בהניחם ע"ג קרקע. 

אביי הוסיף כלל שצריך שיהיה דעתו להחזיר, ויש 
ב' לישנות אם כוונתו להתיר בזה אף בהניחם ע"ג 

ע, אבל בעודם בידו מותר אף שאין דעתו קרק
להחזיר, או שבאין דעתו להחזיר אסור אפי' 
בעודם בידו, ובהניחם אסור אף כשהיה דעתו 

  להחזיר.

רבי ירמיה מסתפק אם תלאן במקל או הניח ע"ג 
  מיטה אם חשוב בידו.

רב אשי מסתפק אם מותר חזרה כשפינה ממיחם 
  למיחם.

כירה ואסור אפי' תנור חומו רב משל  -דין תנור
בהסיקוהו בקש וגבבא, ולרב אדא בר אהבה אסור 
אפי' בגרוף וקטום, סמיכה לתנור רב יוסף רצה 

  להתיר, ואביי אוסר ותניא כוותיה בברייתא.

כופח הוא פחות חם מתנור ויותר חם  - דין כופח
מכירה, ויש בו מקום שפיתת קדירה אחת (ובכירה 

פת ובעצים שתים), בקש וגבבא מותר ככירה, בג
אסור כתנור, לאביי היינו לענין לסמוך, ולרב אדא 

  בר אהבה היינו לענין גו"ק. 

כירה לאורכה טהורה  -כירה וכופח שנחלקו
  לרחבה טמאה, והכופח לעולם טהור.

עבר בזה על  -גלגל ביצה בצד המיחם ל"ט.
בישול דאורייתא, כיון שהגלגול בביצה הוא גמר 

האיספנין שאסור  מלאכתו, כמליח הישן וקוליס
  להדיחם בשבת.

בישול בחמה מותר לכ"ע, בישול  -תולדות חמה
באור ובתולדות האור אסור לכ"ע, בתולדות חמה 
לחכמים אסור אטו תולדות האור, ולרבי יוסי 
מותר, אף רבי יוסי מודה שאסור להטמין ביצה 
בחול, לרבה גזירה שמא יטמין בגחלים, ולרב יוסף 

מו, ונ"מ בעפר תיחוח, מפני שמזיז עפר ממקו
ומותר לגלגל ביצה ע"ג גג רותח לרבי יוסי, שאין 

מעשה דאנשי כאן גזירת הטמנה או הזזת עפר, ב
לרבה מודה רבי יוסי שאסור דדמיא  טבריה

להטמנה, ולרב יוסף רבנן מביאים ראיה לשיטתם 
ממה שאסרו לאנשי טבריה את הסילון אף שזה 

  תולדות האור. תולדות חמה, ורבי יוסי סובר שזה 

אסור להטמין בדבר המוסיף הבל, ממעשה  ל"ט:

  דאנשי טבריה.

לעולא הלכה כאנשי טבריה, לרב נחמן אף הם 
  הודו לחכמים.

לב"ש אסור לחמם מים ביו"ט, אלא אם הם ראוים 
  לשתיה, וב"ה מתירים.

  דיני רחיצה וכדו'
ר"מ אוסר אף בצונן, ר"ש מתיר אף  -להשתטף

מין ומתיר בצונן, והלכה בחמין, ור"י אוסר בח
כדבריו, (ובפירוש איתמר הלכה כר"י, אבל מדין 
הלכה כדברי המכריע אין ראיה שגם בברייתא 
הלכה כמכריע), לרב חסדא לא התירו ר"ש ור"י 

  אלא בקרקע אבל מים שבכלי אסור.

מים שהוחמו בשבת  -רחיצה בשבת ויו"ט
אסורים ברחיצה, הוחמו מערב שבת מותר לרחוץ 

   -ניו ידיו ורגליובהם פ

לרב מותר אף כל גופו אבר אבר, ורבה אמר  מ.

בשמו שמותר כל גופו אם משייר אבר חד, 
ולשמואל אסור אבר אבר, ורק פניו ידיו ורגליו 

  מותר.
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רבה עביד כרב בכל דבריו מלבד ג', והני מילי 
   לחומרא אבל לקולא פעמים שהחמיר. 

מע"ש שלא יצא חומו,  מרחץ שפקקו נקביו
  ותר לרחוץ בו במוצאי שבת מיד.  מ

מדאורייתא מותר בשבת להכנס למרחץ  -זיעה
להזיע, וחכמים אסרו את הזיעה, מותר להכנס 
בבית המרחץ של כרכים, ואסור בשל כפרים כיון 

  שהבלם מרובה משל כרכים.

אסור לרחוץ בחמין אף בהוחמו  -רחיצה בחמין
  מע"ש, ובחמי טבריה מותר.

  אדרבנן שרי למיקרי ליה עבריינא.האי מאן דעבר 

אסור כיון שמחמם  -חימום כנגד המדורה מ:

מים שעליו, אבל לרחוץ אחר שנתחמם מותר, 
ומותר להפשיר מיחם מים כנגד המדורה ובלבד 

  שלא ישאירו שם עד שיתחמם.

לרבה ורב יוסף מותר לחמם שמן,  -בישול שמן
דשמן אין בו משום בישול, ולרנב"י אסור אף 

ירו דהפשרו זהו בישולו, ולרב יהודה אמר להפש
  שמואל שמן אסור כמים רק ביד סולדת בו.

אין איסור בישול אלא ביד סולדת,  -יד סולדת
  והיינו שכריסו של תינוק נכווית.

  אינו מבשל. כלי שני

אסור להרהר שם, ואסור  -ד"ת בבית המרחץ
לדבר בד"ת אפי' בלשון חול, אבל לאפרושי 

  מאיסורא מותר.

סור להדיח את הקרקע במים או לסוך בשמן א
  שמא יבוא להשוות גומות.

  המבשל בחמי טבריה חייב מכת מרדות.

אסור לשוט במים ואפי' ברשות היחיד, ובאית ליה 
  גדודי מותר.

אסור ליגוע באמה, ואם מניח ידו  -צניעות מ"א.

שם משום צניעות מותר, דכיון דבעית לא בא 
להרהר, ורק כשפניו נגד העם מותר להניח שם ידו, 
אבל כשיורד לנהר כאילו כופר בבריתו של אברהם 

  אבינו, ורב זירא חשש לכסות גם בעלייתו.

לרב יהודה כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר 
  בעשה.

  ותר לאומרם בלשון הקודש.דברים של חול מ

הבל המרחץ מוציא את הזיעה,  -ענייני בריאות
יש לשתות אחר האכילה, וללכת ד' אמות, הנצרך 
לנקביו יפנה קודם שיאכל, הרוחץ בחמין ישתה 
מהם, וישתתף בצונן, רחץ ולא סך קודם אין 

  הרחיצה מועילה.

שהמים מבפנים והגחלים מבחוץ,  -הגרוף מוליאר
  שבת כיון שאינו מוסיף הבל. שותים ממנו ב

י"א שיש בכירה חלל שיש בו מים ולצידו  -אנטיכי
גחלים, אין שותם ממנו בשבת שכיון שחומו רב 
הוא מוסיף הבל, אבל כשהגחלים נמצאים 
בקרקעית הכלי שהמים בו מותר, וי"מ אנטיכי 
שהגחלים בקרקעית, ואסור לשתות ממנו בשבת, 

  וכ"ש כשהוא בחלל הכירה שאסור.

פינהו מהמים שבו אסור  -המיחם שפינהו מ"א:

לר"י לתת לתוכו מים כלל מפני שמצרף, ולר"ש 
מותר כיון שאינו מתכוון, ואף לר"ש אין לתת מים 
מועטים שיחמו בו, אלא מים שיופשרו ולא 
יתחממו, והיכא שיש בו מעט מים ופינהו מעל 
האש אין בו משום מצרף לכ"ע, אבל אסור לתת 

שיתחממו, אלא מים מרובים  בו מים מועטים
בכדי להפשירם, שמואל סובר כר"ש גבי דבר 
שאינו מתכוון מותר, וכר"י דמלאכה שא"צ לגופה 

  אסור.

מותר לכבות  -שבות במקום נזק לרבים מ"ב.

גחלת של מתכת ברה"ר כדי שלא ינזקו בה רבים, 
וכן מותר להוליך קוץ ברה"ר פחות פחות מד"א, 

ל גחלת של עץ אסור ובכרמלית אפי' יותר, אב
לכבות כיון שזה אסור מדאורייתא, אבל לר"ש 

  דמלאכה שא"צ לגופה פטור מותר אף בזה.

לב"ש מותר חמין  -עירוב מים חמים וצוננים
לתוך צונן ולא צונן לתוך חמין, ולב"ה מותר אף 
צונן לתוך חמין, ודווקא כשהמים החמים מונחים 

וכם בכוס, אבל אם הם באמבטי אסור לערות לת
צונן אף לב"ה, ור"ש בן מנסיא סובר שלא נחלקו 
ב"ה בזה להתיר צונן לתוך חמין, ובברייתא דר' 
חייא איתא שמותר לתת צונן לתוך ספל של חמין, 

  וכן נהג רבא.
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אסור לתת תבלין בכלי  - בישול תבלין מ"ב:
ראשון, אף לאחר שהוסר מן האש, אבל בכלי שני 
מותר, ורבי יהודה מתיר אף בכלי ראשון, אלא אם 

  יש בו חומץ וציר. 

שאסור לתת מלח אף בכלי  י"א -בישול מלח
מלח אף שני, ולר"נ ולאיכא דאמרי מותר לתת 

  .שהוסר מן האשבכלי ראשון 

ת השמן, אסור לתת כלי תחת הנר לקבל בו א
  ומבעוד יום מותר.

אמר רב חסדא אע"פ שאמרו אין נותנים כלי תחת 
תרנגולת לקבל ביצתה, אבל כופה עליה כלי שלא 

אין כלי לרבה טעמא דרב חסדא משום ש -תשבר
ומה ניטל בשבת אלא לצורך דבר הניטל 

שמותר לכפות עליה כלי משום שבדבר מצוי 
חת התירו, והגמ' מעמידה את ההתר לתת כלי ת

חבית שנשברה בחבית חדשה שמצוי שתשבר, וכן 
מותר לתת כלי לקבל ניצוצות כיון דשכיחי, 
ולכפות קערה ע"ג הנר בבית נמוך שמצוי 
שהלהבה תאחוז בקורה, ולסמוך קורה שנשברה 

  בקורה חדשה, ולתת כלי תחת הדלף בבית חדש.

מבטל לרב יוסף טעמא דרב חסדא משום  מ"ג.
מוכן בשבת כיון שאם  , וטבל חשובכלי מהיכנו

עבר ותיקנו מתוקן, ולתת כלי לקבל ניצוצות מותר 
מפני שאין בניצוצות ממש, ולסמוך קורה 
שנשברה מותר ברפוי, וכלי תחת הדלף מותר 
בדלף הראוי, ולכפות את הסל לפני האפרוחים 
מותר כיון שהסל יהיה מותר בטלטול אחר שירדו 

ת דאסור ממנו, (אלא אם היו עליו כל בין השמשו
  ).מיגו דאתקצאימשום 

בשבת אלא לצורך דבר  אין כלי ניטללרב יצחק 
הניטל, ואפי' בדבר מצוי אסור, וכל המקומות הנ"ל 
שמצינו שמותר איירי בצריך למקומו, ומה 
שהתירו לפרוס מחצלאות ע"ג אבנים ולבנים 
בשבת איירי בחזיא לבית הכסא או לשבת עליהם, 

שיש דבש, או חלות וכוורת ע"ג דבורים איירי 
  דבש שחישב עליהם מערב שבת.

 פורסין מחצלת ע"ג כוורת דבורים בשבת מ"ג:

 -מפני החמה או הגשמים ובלבד שלא יתכוון לצוד
לר"י דדבר שאין מתכוון אסור הכוונה שיתכוון 

שלא יהיה באופן של צידה אלא יוכלו הדבורים 
לצאת, ולר"ש מותר אף כשצד דדבר שאין מתכוון 

  מותר.

מביאים מיטה לישב עליה,  -מת המוטל בחמה
ומחצלת מפני החמה, וזוקפים המיטות ונשמטים 

  משם.

ע"י ככר או תינוק לכ"ע  -טלטול מת בשבת
מותר לטלטלו, להופכו ממיטה למיטה דהיינו 
טלטול מן הצד לשמואל מותר ולרב אסור, ומצינו 
במשנה שנחלקו אם מצילים את המת מפני 

ו בטלטול מן הצד, והגמ' הדליקה, י"מ שנחלק
דוחה שכל ההתר שם הוא מפני הדליקה, שלא 

  יבוא לכבות, אבל בעלמא אסור.

לר"י אסור  -שבנר ובקערה מותר השמן מ"ד.

משום מוקצה, לר"ש מותר להשתמש בו לאחר 
שנכבה הנר, לר"א בנו מותר להשתמש בשמן 
המטפטף אף בזמן שהנר דולק, וכן מנר שכבה 

  והולך.

  בשבתטלטול נר 

נר ישן הוא מוקצה מחמת מיאוס, נר שהדליקו בו 
הוא מוקצה מחמת איסור, נר חדש ונר של מתכת 

  אינם מאוסים.

נר ישן ונר שהדליקו בו  -לשיטת רבי יהודה
אסורים בטלטול, נר חדש ונר של מתכת שלא 

  הדליקו בהם בשבת מותרים.

אין אסור אלא לטלטל נר  -לשיטת רבי שמעון
בעודו דולק, וכן בהדליק בכוס קערה או עששית 
אסור, שכיון שדולקים הרבה הקצה דעתו מהם, 

  וכן שיטת ר"א בנו.

הניח עליה מעות  -מיטה שיחדה למעות מ"ד:

פעם אחת אסור לטלטלה בשבת, לא יחדה 
למעות אין אסור לטלטלה אלא בעוד שיש עליה 

מעות בזמן בין השמשות, מעות, או אם היו עליה 
לר"ש דלית ליה מוקצה אין אסור אלא בעוד 

  שהמעות עליה.

שידה שיש לה מוכני אם המוכני נשמטת  -מוכני
אין חשוב חיבור, ונ"מ לענין טומאה שאם נגעה 
הטומאה באחד מהם אין השני טמא, ואין נמדדים 
יחד לשיעור מ' סאה (שבשיעור זה אין מקבל 



  שבתמסכת       תמצית הש"ס 
 

69 

 

ם מבחוץ), ואין המוכני טומאה, ולב"ה שמודדי
מציל באוהל המת, ואין גוררים אותה כשיש על 
המוכני מעות, אבל אם אינה נשמטת חשיב חיבור 

  לד' הדברים הנ"ל.

מניחים נר ע"ג עץ  -שיטת רב במוקצה מ"ה.

בשבת, שכיון שאסור בטלטול לא חיישינן שיורידו 
משם אחר שכבה ונמצא משתמש באילן, אבל 

אר דס"ל כר"י דאית ליה מוקצה, ביו"ט אסור, ומבו
אמנם בשעת הדחק סמך רב על ר"ש, והתיר 

  להכניס את הנר חנוכה אחר שכבה מפני החברים.

  מוקצה לר"ש

חיטים שזרעם בקרקע וביצים שתחת התרנגולת 
  . דחייה בידיםמותר לר"ש לטלטלם בשבת אף ד

שמן שבנר בשעה שהוא דולק אסור מפני 
רי הסוכה אסור , וכן בעיטוהוקצה למצוותוש

להנות מהם עד מוצאי יו"ט האחרון, אלא אם 
התנה, וביו"ט של פסח מותר לקחת עצים מן 
הסוכה לפי שלא הוקצה למצוותו, (ולרבי יהודה 

  אסור ומותר מן הסמוך לסוכה). 

שהעלה אותם לגג ליבשם, גרוגרות וצימוקים 

, אקצינהו בידים ולא חזואסורים משום מוקצה ד
שעדיין ראויים הם קצת אע"פ  אבל שאר פירות

שהקצם מדעתו אינם מוקצה, (ולר"י הוו מוקצה 
אפי' הכניסם לאוצר ואם אוכל מהם לא בעי 
הזמנה, אבל בפירות שהעלה אותם לגג אסורים 

  אפי' אוכל מהם).

אינם מוקצה לר"ש כיון  פצעילי תמרה מ"ה:

  שלא דחינהו בידים.

משום  אין משקין ושוחטין את המדבריות
מוקצה אבל את הבייתות מותר, (הלנות בתוך 
התחום הם ביתות, היוצאות בפסח ונכנסות ברביע 
הלת"ק אלו מדבריות ולרבי הם ביתות, ושאינם 
נכנסות לתוך התחום כלל לכ"ע אלו מדבריות), 
לתירוץ קמא מודה ר"ש במדבריות שהם מוקצה 
כגרוגרות וצימוקים, ולתירוץ ב' וג' לר"ש משקין 

את המדבריות, לתירוץ א' וג' רבי סובר כר"ש,  אף
  ולתירוץ ב' סובר כר"י.

הוי כלי שמלאכתו לאיסור  - קינה של תרנגולת
לר"ש מותר ולר"י אסור, ביש בה אפרוח מת תלוי 
במחלוקת לגבי בעלי חיים שמתו, ביש בה ביצה 

, ביש בה ביצת נולדאינם מוקצה דר"ש לית ליה 
  ה ראויה לכלבים. אפרוח הוי מוקצה כיון שאינ

לרב מודה ר"ש שהם מוקצה,  - בעלי חיים שמתו
ולרבא אינם מוקצה, והנ"מ בבריאה אבל במסוכנת 

  לר"ש מותר לחותכה לפני הכלבים אף לרב.

לרבה בר בר חנה  -דעת כמה אמוראים להלכה
ריו"ח פסק כר"ש, ולרב יצחק בר יוסף פסק ריו"ח 

"י, רבי כר"י, ריב"ל פסק כר"ש, רב שמלאי פסק כר
אבהו פסק כר"ש ומ"מ במקומו של ריו"ח נהג 

  איסור מפני כבודו דריו"ח. 

אף שקובע לה מקום מותר  - כילת חתנים מ"ו.

  לנטותה ולפרקה בשבת.

של חוליות אסור לטלטלה שמא תתפרק מנורה 
ויבוא לחברה, יש בה חידקי גדולה אסורה מפני 
שנראית כשל חוליות, וקטנה דאית בה חידקי 

  ח אסור שגם בה גזרו, ולריש לקיש מותר.לריו"

שהיו עליה מעות כל בין השמשות לר"ש מוכני 
מותר לטלטלה ולר"י אסור, והמשנה שהתירה 
כשאין עליה עכשיו מעות, איירי בלא היו עליה כל 

  בין השמשות וכר"י.

נר של נפט שנמאס אחרי  -מוקצה מחמת מיאוס
 השימוש לרב יהודה אסור לטלטלו, ולרבה ורב

יוסף מותר לטלטלו, וטעמם הואיל וחזו לכסויי 
מנא, ואע"פ שאבנים אסורים בטלטול אף שראוים 
לכסות בהם, שאני נר של חרס ששם כלי עליו, 
ומטעם זה מותר לטלטל בחצר שירים נזמים 

  וטבעות, אף שאסורים בלבישה ברה"ר.

מודה ר"ש שאסור לשחוט  -יושב ומצפה מ"ו:

מפני שאין אדם יושב  ביו"ט בהמה שנפל בה מום,
ומצפה מתי יפול בה מום, שאולי לא יפול ואולי 
לא יהיה מום קבוע ואולי לא יזדקק חכם, אבל 
אשה שנדרה מפר לה בעלה בשבת אין בזה 
מוקצה, דאשה על דעת בעלה נודרת, וכן בדבר 
שצריך התר חכם אין בו משום מוקצה כיון 
דבדיעבד סגי בג' הדיוטות, נר מותר בטלטול 

  לר"ש דאדם יושב ומצפה מתי יכבה נרו.

אין הטעם  -טעם איסור טלטול נר הדולק לר"ש
משום שמא יכבה, שאף אם יכבה הרי דבר שאין 
מתכוון מותר, ולא גזרינן שמא יכבה בכונה ויעבור 
על איסורא דאורייתא, שהרי מוכרי כסות מותרים 
ללבוש צמר ופשתים כדי להראותם לקונים אם 
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ללבישה ולא חיישינן שיתכוונו,  אינם מתכוונים
אלא טעמא משום שהנר בסיס לשלהבת והוי 

  בסיס לדבר האסור.

נוטל אדם כלכלה  -בסיס לדבר האסור מ"ז.

שיש בתוכה פירות ואבן, שכיון שיש בה דברי 
התר חשובים לא נאסר מדין בסיס לדבר האסור, 
אבל אם האיסור חשוב יותר מההתר אסור 

  לטלטל.

תרים בטלטול לעניים, אבל מו בגדי עניים
לעשירים שאינם חשובים לכלום אסורים בטלטול, 
וכן לגבי קבלת טומאה תלוי בחשיבות החפץ 

  לבעליו.

מותר לטלטלו ובלבד שיהיה מאוס  -גרף של רעי
  ושיהיה מגולה.

לרב אבא ורב הונא בר  -חיבור מיטה של פרקים
חייא מותר לחבר מיטה של טרסיים באופן רפוי, 

שמואל אסור ברפוי ובתקיעה חייב חטאת, ולרב ו
וכן אסור לחבר קנה של סיידים, ונחלקו במחלוקת 
ת"ק ורשב"ג לגבי מלבנות המיטה שלת"ק אסור 
להחזירם אף ברפוי ולרשב"ג מותר, ורב חמא 

  התיר לחבר מיטה גללניתא וכרשב"ג.

, נותנים כלי תחת הנר לקבל ניצוצות מ"ז:

ואפי' בשבת, ואין כאן מבטל כלי מהיכנו דניצוצות 
  אין בהם ממש. 

ואפי' בערב שבת, כיון שאם  לא יתן לכלי מים
יתן בשבת הרי הוא מכבה מפני שמקרב את 

  הכיבוי.
  

  במה טומנים:

כגון גפת זבל אין טומנים בדבר המוסיף הבל 
מלח סיד חול לחים ואפי' יבשים, וכן בתבן זגים 

ים, אבל ביבשים מותר, הגמ' לח מוכים ועשבים
) מסתפקת בלחים מחמת דבר אחר אם (מ"ט.

  מותר לטמון בהם.

קופה שטמן בה אסור להניחה  -גפת שומשמין
ע"ג גפת של זיתים, אבל מותר להניחה ע"ג גפת 

שומשמין, ולענין הטמנה י"ל שאסור אף 
  בדשומשמין.

אסור להניח כלי עם מים צוננים ע"ג כלי  מ"ח.

רותחים, אבל להניח כלי שבתוכו מים של מים 
  חמים מותר.

רבה גער בעבדו על שפרס בגד על פי הקנקן שמא 
יבוא לידי סחיטה, אבל פרונקא מותר לפורסו 

  בשבת שכיון שאינו מקפיד לא יבוא לסחיטה.

אסור לטלטל מוכין בשבת ואע"פ  -טלטול מוכין
שטמן בהם, וכן גיזי צמר ציפי צמר ולשונות של 

  ארגמן.

מותר להחזיר בשבת וביו"ט מוכין לתוך הכר, אבל 
  אסור להכניסם שם בתחילה.

הפותח בית הצוואר בתחילה  -פותח בית הצוואר
בשבת חייב חטאת, אבל מותר להתיר הקשר 
שקשרו הכובסים בבית הצוואר, מגופת חבית 
מותר להתיזה בשבת אף בתחילה מפני שאינו 

  חיבור.

  חיבור לטומאה

התבלין והנר שבכירה לר"מ בית הפך  מ"ח:

נטמאים זה מזה בטומאת מגע מדרבנן, אבל 
כשנטמאה הכירה מאוירה אינם נטמאים משום 
הכר שלא יבואו לשרוף תרומה וקדשים, לר"ש 

  בכל גוונא אינם נטמאים זה מזה.

שלל של כובסים ושלשלת של מפתחות וב' 
חתיכות בגד המחוברות בחוט של כלאים (שעומד 

י נחשבים מחוברים לקבלת טומאה להפרידם), הר
ולהזאה אף שלא בשעת מלאכה, כיון דניחא ליה 

  בחיבורם. 

מקל שעשה אותו יד לקורדום אינו חיבור לטומאה 
אלא בשעת מלאכה, כיון שעשוי לזורקו לבין 

  העצים. 

מספורת של פרקים ואיזמל של רהיטני 
מדאורייתא הם חיבור רק בשעת מלאכה בין 

ה, ומדרבנן נטמאים זה מזה אף לטומאה ובין להזא
שלא בשעת מלאכה אטו שעת מלאכה, ואין 
ההזאה באחד מועילה לשני אף בשעת מלאכה 

  אטו שלא בשעת מלאכה. 
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בכסות בפירות בכנפי יונה מותר להטמין  מ"ט.
בנסורת של חרשים, בנעורת של פשתן לר"י מותר 

  בגסה ואסור בדקה ולת"ק מותר אף בדקה.

שנהפכו התפילין  כנפייםמעשה דאלישע בעל 
שבידיו לכנפי יונה כשברח מפני קסדור של 
מלכות רומי, והטעם שנהפכו דווקא לכנפי יונה 
מפני שנמשלה כנסת ישראל ליונה, והמצוות 
מגינות על ישראל כמו שהכנפיים מגינות על 

  היונה. 

מותר להטמין בהם, ואסור לטלטלם גיזי צמר 
ל נוטל את בשבת, ועל כן כשבא להוציא מהמאכ

הכיסוי וגיזי הצמר נופלות מאליהם, לראב"ע יטה 
הקופה על צידה כדי ליטול את הקדירה, אבל בלא 
הטיה אסור ליטול שמא יפלו גיזי הצמר לגומא 
ולא יוכל להחזיר, ולחכמים מותר ליטול בלא 

  הטיה ולהחזיר.

מותר להטמין בהם, ומותר לטלטלם בשבת עורות 
עורות של אומן  משום שראוים לשבת עליהם,

לת"ק אסור לטלטלם ולרבי יוסי מותר לטלטלם, 
  אין עור מקבל טומאה אלא לאחר עיבודו.

כנגד עבודות המשכן,  ל"ט אבות מלאכות מ"ט:
וי"א כנגד מלאכה מלאכתו מלאכת שכתוב 
בתורה, ויבוא הביתה לעשות מלאכתו אם הכונה 
כפשוטו הוא ממנינא, ואם הכונה לעשות צרכיו 
אינו ממנינא, ומונים במקום זה את והמלאכה 
היתה דים, ואם לעשות מלאכתו ממנינא זה אינו 

  ממנינא אלא הכונה שנשלמה העבודה.

במתני' מבואר שאף כשהטמין בהם  -זי צמרגי נ.
אסור לטלטלם, לרבא אם יחדם להטמנה מותר 
לטלטלם, לרבינא איירי בשל הפתק שאף אחר 
שטמן בהם עומדים לסחורה, אבל באין עומדים 

  לסחורה מותר לטלטלם.

                    מוקצה מחמת גופו 
  שייחדו לשימוש של התר

שקצצם להסקה ונמלך עליהם חריות של דקל 
שיטת ת"ק שצריך לקושרם כדי שלא  -לישיבה

יהיו מוקצה, וכן סובר רב, וכן מצינו שהצריך רבי 
חנינא בן עקיבא מחשבה בבית האבל או בית 
המשתה דטרידי, אבל בעלמא צריך לקושרם, 

לרשב"ג א"צ לקושרם, וכן סובר שמואל, רב אסי 
 סובר שאם ישב עליהם שעה אחת מותר

לטלטלם, וכתנא שהתיר לטלטל פקורין וציפא אף 
שלא צבעם וכרכם אם יצא בהם שעה אחת 
מבעוד יום, וכן מצינו שמותר לטלטל קש שע"ג 

  המיטה אם ישן עליו שעה אחת.

מכניס אדם מלא קופתו עפר ועושה בו כל  - עפר
צרכו, והוא שייחד לו קרן זוית, ואף לת"ק א"צ כאן 

   מעשה.  מעשה כיון שלא שייך בעפר

, בכל חפין את הכלים חוץ מכלי כסף בגרתקון
בנתר וחול מחלוקת, הגמ' רוצה לומר שנחלקו 
באיסור מוקצה אם מועילה הזמנה בלא מעשה או 
לא, והגמ' דוחה שנחלקו באיסור גרירת הכלים 
בלא כוונה, דס"ל כר"י דדבר שאין מתכוון אסור, 
 והתנא שמתיר אינו חושש לגרירת הכלים, ולר"ש

  מותר כיון שאינו מתכוון לגרירת הכלים.

לר"י דדבר  -חפיפת השיער בנזיר ובשבת נ:
שאין מתכוון אסור, אסור לנזיר לחפוף שערו 
בנתר וחול או לפספסו או לסורקו, כיון שיתכן 
שישיר שערות, לר"ש מותר לחפוף ולפספס, אבל 
אסור לסרוק דודאי ישיר שערות, ולחוף ידיו 

קטן וסריס מותרים גם לחוף  ורגליו מותר, ואשה
פניהם, עפר לבינתא פסולת שומשמין עפר 
פלפלי, מותר לחוף בהם פניו בשבת ואפי' מי שיש 
לו זקן, ברדא מותר ואפי' יש בו רק שליש אהלא, 
ולרב נחמיה בר יוסף מותר רק כשיש בו רוב 

  אהלא.

לרב ששת אסור לפצוע זיתים  -פציעת זיתים
פסד השמן, ואף כדי למתק מרירותם משום ה

  שמותר לעשות צרכיו בפת הפת אינה נמאסת.

מר זוטרא נמנע  -רחיצה בברדא ליפות עצמו
מכך דס"ל כהא דתניא שמותר לאדם לגרר פצעיו 
או הזיעה שעליו אם מצטער, אבל לא כדי ליפות 
עצמו משום לא ילבש, אמימר ורב אשי רחצו 
בברדא כהא דתניא רוחץ אדם פניו ידיו ורגליו כל 

  יום בשביל קונו.

קופה המוטמנת בגיזי צמר ונטלה בשבת 
ונתקלקלה הגומא אסור להחזיר את הקופה, ואם 
לא נתקלקלה הגומא מותר להחזיר, לראב"ע אסור 
לקחת הקופה ומותר רק להטותה שמא תתקלקל 

  הגומא ויבוא להחזיר.



  שבתמסכת       תמצית הש"ס 
 

72 

 

לרב הונא סליקוסתא  -דצה ושלפה והדר דצה
משם רק אם מותר לנועצה בעפר או לשולפה 

נעצה ושלפה וחזר ונעצה מבעוד יום, וכן לשמואל 
בסכינא דביני אורבי, אבל לנעוץ בגורדיתא דקני 
מותר, ואין חוששים לגרירת הקליפה, הגמ' 
שואלת ממתני' בכלאים שמתירה לשלוף לפת 
וצנונות בשבת אם מקצת עליו מגולים, אע"פ 

  שלא שלפה מבעו"י.

ן בתחילה אסור להטמי -הטמנה בשבת נ"א.

בשבת אפילו בדבר שאין מוסיף הבל גזירה שמא 
ירתיח, ואם הטמין מע"ש ונפל הכיסוי מותר 
להחזירו בשבת, וכן אם היה מוטמן מותר להוסיף 

  או להחליף את הכיסוי.

מותר להטמין מים או תבשיל  -הטמנה בצונן
צוננים תחת הכר או הכסת כדי שלא יתחממו, 

והתיר אחר  וי"א שאסור, רבי אסר בתחילה
ששמע שרבי יוסי התיר, וחזינן בזה גודל חביבותם 
זה אצל זה, ואדם חשוב ראוי לו להחמיר שלא 

  להטמין צונן.

כל דבר שנאכל כמות שהוא חי  -בישולי עכו"ם
אין בו משום בישולי עכו"ם, ואדם חשוב ראוי לו 

  להחמיר בזה.

מותר להטמינו בשבת,  פינה ממיחם למיחם
  חיישינן שיבוא להרתיח. שכיון שמצננו לא

אם הכיסוי אינו  -הוצאת הכלי המוטמן בשבת
מוקצה מותר ליטול ולהחזיר, אם הכיסוי הוא 
מוקצה אם רק חלק מהקדירה מכוסה אוחז בחלק 
המגולה ומטה את הקדירה והכיסוי נופל, אבל אם 
כל הקדירה מכוסה במוקצה אינו יכול ליטלה 

  בשבת.

פשתן דקה אפי' אין טומנים בנעורת של  נ"א:

  בערב שבת.

וקדירה ע"ג קדירה מותר להניח מיחם ע"ג מיחם 
בשבת כדי לשמור את החום אבל לא כדי לחמם, 
ואסור להניח מיחם ע"ג קדירה או קדירה ע"ג 

  מיחם, ומותר לטוח פי הקדירה בבצק. 

את השלג או הברד בשבת, ומותר אין מרסקים 
  להניחם בתוך כלי כדי שיפשירו מאליהם.

    

  במה בהמה:

  במה בהמה יוצאה
אסור לאדם שבהמתו תצא לרה"ר עם משאוי 
בשבת משום שביתת בהמתו, אבל דבר העשוי 
לשמירת הבהמה מותר לצאת עמו בשבת, כגון 
גמל באפסר וכן סוס פרד גמל חמור ולובדקיס, 
ונאקה בחטם והיינו טבעת ברזל הנתונה בחוטמה, 

ברסן  ולובדקיס בפרומביא והיינו חמור לובי
מברזל, וסוס בשיר וכן כל הבע"ח שדרכם לצאת 
בשיר מותרים, ואם נטמא השיר מזים עליהם 

  וטובלים בעוד השיר בבהמה.

אסורה לצאת באפסר שכיון שאינו שומר נאקה 
  עליה כראוי נחשב משאוי.

כתנאי,  –דהוי נטירותא יתירתא  -גמל בחטם
חתול סגי לשמירתו במיתנא, לחנניה מותר לחתול 

את בסוגר שהוא שמירה יתירה, ולת"ק אסור, לצ
  ואמר שמואל שהלכה כחנניה.

עז אינה יוצאת באפסר כיון  -עז באפסר נ"ב.

שהיא מפילה אותו, אבל אם חקק לה בין קרניה 
  מותר, והגמ' מסתפקת בקשר את האפסר לזקנה.

אסור שהבהמה תצא  -רצועה שבין קרניה
העשויה ברצועה שבין קרניה העשויה לנוי, רצועה 

  לשמר לרב אסור ולשמואל מותר.

אינה נפסלת מדין  פרה אדומה שקשרה באפסר
עול, ואף שזה נטירותא יתירתא, לאביי איירי 
במוליכה מעיר לעיר, לרבא שאני פרה אדומה 

  שדמיה יקרים, לרבינא איירי בפרה מורדת.

לרב  -בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר
ר לבעלי השיר הונא פירוש המשנה הוא שמות

לצאת עם השיר לנוי, או כשהם נמשכים בשיר, 
לשמואל אין יוצאים כרוכים לנוי אלא יוצאים 

  בשיר העשוי למושכם.

פרדות של בית רבי היו  - יציאת פרדות באפסר
  יוצאות באפסריהם הכרוכים שהיו עשויים לנוי.

"וטובלים במקומם" קבלת טומאה בכלי  נ"ב:
ל טומאה, כלי כלי בהמה אינם מקב -בהמה

המשמש את האדם להוביל את הבהמה כמקל או 



  שבתמסכת       תמצית הש"ס 
 

73 

 

שיר מקבל טומאה, כלי אדם שנטמא ועבר להיות 
  כלי בהמה נשאר בטומאתו.

לרב אמי  -יחד עם הבהמהחציצה בטבילת השיר 
איירי שריתכן ואינם מהודקים לבהמה, ואין 
הריתוך מפקיע את הטומאה הקודמת אף ששינוי 

כרבי יהודה מעשה מפקיע את הטומאה, 
  שבמעשה לתקן לא פקעה הטומאה.

לענין הוצאה ביש  -חולקין בין טבעת לטבעת
עליה חותם אסורה בהוצאה ובאין עליה חותם 
מותרת, טבעת אדם טמאה טבעת בהמה וכלים 
ושאר הטבעות טהורות, טבעת העשויה לחגור 
מתניו או לקשור בין כתפיו טהורה, טבעת של 

ל אלמוג וחותמה מתכת וחותמה אלמוג טמאה ש
מתכת טהורה, טבעות של אצבע אדם העשויות 

  ממתכת כולם מקבלות טומאה.

מחט נקובה אין יוצאין  -חולקין בין מחט למחט
בה בשבת, ושאינה נקובה יוצאים בה, ובשניהם 
אין איסור מוקצה, ושניהם מקבלות טומאה, אבל 
מחט שאינה נקובה שעתיד לנוקבה אינה מקבלת 

יטל חורה או עוקצה טהורה, טומאה, מחט שנ
העלתה חלודה אם החלודה מעכבת את התפירה 

  שרישומה ניכר טהורה, ואם לאו טהורה.

  המשך- במה בהמה יוצאה 

יוצא במרדעת בזמן שהיא קשורה לו  חמור נ"ג.

  מערב שבת. 

אוכף הקשור מערב שבת לת"ק אסור לצאת אתו 
  ולרשב"ג מותר. 

צועה תחת ולא יקשור לו מסריכן ולא יפשול ר
  זנבו.

לרב מותר לתלות טרסקל לבהמה  -טרסקל
בשבת, ולשמואל אסור לתלות טרסקל בשבת, 
ולסייחים קטנים שמצטערים לשוח לארץ לאכול 

  מודה שמואל שמותר לתלות טרסקל. 

מותר לתת מרדעת או אוכף ע"ג  -מרדעת ואוכף
החמור בשבת, בברייתא איתא שאסור ליטול 

מוליכה ומביאה  האוכף מהחמור בשבת, אלא
והאוכף נופל מאליו, טעם האיסור ליטול האוכף 
אף שמותר לתתו, או משום שיכול להפילו בלא 

ליטלו, או משום שנטילת האוכף הוא כדי לצננה 
  ולא התירו אלא נתינה שהיא כדי לחממה.

הסוס בזנב שועל או בזהרורית שבין עינו,  לא יצא
יחים והזב בכיס שלו, ופרה בחסום שבפיה, וסי

קטנים בטרסקלים שבפיהם, ובהמה בסנדל 
שברגליה, אבל יוצאת הבהמה באגד שע"ג מכה, 
ובדפין שע"ג השבר, ובשליא המדולדלת, ופוקקין 

  זוג שבצווארה ומטילת עמו בחצר.

קמיע של מומחה לבהמה  -קמיע לבהמה נ"ג:

מותר לה לצאת עמו בשבת, אבל אם הוא מומחה 
  לאדם אסור שאין לבהמה מזל.

באדם מותר לסוכם בשמן או להסיר  -גלדי מכה
הגלדים, ובבהמה במקום צערא מותר ולתענוג 

  אסור.

אדם שאחזו דם מותר  -גזירת שחיקת סממנים
להכנס למים, ואין כאן חשש שחיקת סממנים 
משום שנראה כמיקר, אבל בהמה אסור שאין 
דרכה להקר, ואף שעלולה למות אסור, ומה 

לתחום קורא לה והיא שמצינו שאם יצאה מחוץ 
באה מדובר בתוך התחום שלה שאינו בתוך 
התחום שלו, או כמ"ד שמתיר להריץ בחצר בהמה 
שאכלה הרבה כרשינים בשביל שתתרפה, דס"ל 
שאין גזירת שחיקת סממנים בבהמה, ולפי דבריו 
מותר שהבהמה תכנס למים אם אחזה דם, וכן 

  הלכה.

 לרב יהודה במהודק -עיזים בכיס שבדדיהם
מותר ובשאינו מהודק אסור, לרב יוסף לת"ק 
מותר לרב יוסי אסור לרבי יהודה ליבש מותר 
ולחלב אסור, וכן מותר לעשות כיס שלא יסרטו 

  דדיהם.

לרב יוסף חזינן גדלותו,  - מעשה וכו' ונעשו לו דדים
לאביי כמה גרוע אדם זה, לרב יהודה רואים מכאן 

  שיותר קשים המזונות מלעשות נס.

לרבי חזינן צניעותה  -אחד שנשא גידמתמעשה ב
  ולרב חייא צניעותו.

לרב הונא מחוברים  -הזכרים יוצאים לבובין
שתים יחד שלא יברחו, לעולא זהו עור שקושרים 
נגד ליבם שלא פלו עליהם זאבים דזכרים זקפי 
חוטמייהו, לרב נחמן בר יצחק זהו עור שקושרים 

  תחת זכרותם שלא יעלו על הנקבות.
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שאוחזים האליה  - שחוזות -יוצאותרחלות 
 -למעלה כדי שיעלו עליהם זכרים, כבולות

שמכבלים אליה שלהן למטה כדי שלא יעלו 
שקושרים בגד סביב הצמר  - עליהם זכרים, כבונות

  ביום שנולד לשמור על הצמר נקי.

לת"ק מותר לרבי יוסי אסור  -עיזים צרורות נ"ד.

יהודה בן  ולרבי יהודה ליבש מותר ולחלב אסור, ר'
בתירא אוסר בליבש כיון שהרואים לא יודעים אם 
ליבש אם לחלב, להלכה לרב הלכה כרבי יהודה 
ולשמואל הלכה כרבי יוסי, ובשם רבי יוחנן אמרו 

  הלכה כת"ק.

והני מילי בקשורה  - לא יצא גמל במטולטלת
בזנבו שיכולה ליפול, אבל אם קשורה גם 

  בדבשתו, או שקשורה בשליתה מותר.    

עקוד י"א עקידת  -לא יצא הגמל עקוד או רגול
יד ורגל, י"א או עקידת יד ורגל או שתי ידים ושתי 
רגלים, רגול שלא יכוף ידו על זרועו ויקשור, וכן 

  לשאר הבהמות אסור בעקוד או רגול.

, דמחזי שהולך לא יקשור גמלים זה בזה וימשוך
למוכרם, אבל מכניס חבלים לתוך ידו וימשוך, 

שלא יכרוך משום כלאים שמא יקשרם ובלבד 
בשתי תכיפות, וכן צריך שלא יצא החבל מתוך ידו 
ב' טפחים, ולענין הוראה מורים עד טפח, וצריך 

  שהחבל דביני וביני יהיה מוגבה מהקרקע טפח.

אין חמור יוצא במרדעת אם לא היתה  נ"ד:

  קשורה מע"ש. 

  ולא בזוג אפי' הוא פקוק דמיחזי שלוקחו למכירה. 

לא בסולם שעושים בצווארו כדי שלא יחכך ו
  במכתו. 

  ולא ברצועה שעושים ברגלו שלא יתקלו זה בזה. 

ואין התרנגולים יוצאים בחוטים שעושים לסימן 
  שלא יתחלפו. 

  ולא ברצועה שקושרים רגליהם שלא ישברו כלים. 

ואין הזכרים יוצאים בעגלה שעושים תחת האליה 
  כדי שלא תפצע מן הסלעים. 

ן הרחלים יוצאות חנונות, י"א שטובלים דבר רך ואי
בשמן אחר הגזיזה ומניחים על מצחה, וי"א בשעה 
שכורעת לילד, וי"א העץ ששמים בחוטמה כדי 

  שיפלו תולעים שבראשה. 

  ואין העגל יוצא בגימון והיינו עול קטן. 

ולא פרה בעור הקופר ששמים על דדיה שלא 
  יבואו עלוקות. 

ניה, אם עשויה לשמירה ולא ברצועה שבין קר
  לשמואל מותר ולרב אסור ולנוי לכ"ע אסור.

כל שבידו למחות ואינו  -חובת תוכחה נ"ה.
מוחה נענש על העבירות שעשו, כל אחד לפי מה 
שבידו למחות, ואף אם לא בטוח שישמעו לו צריך 
להוכיח, ולכן נענשו אף הצדיקים בזמן חורבן 

ו, שאף הבית, שמידת הדין קטרגה על שלא מיח
שידע הקב"ה שלא היו שומעים הצדיקים לא ידעו 
זאת, ואמר הקב"ה לגבריאל לרשום על מצח 
הצדיקים תיו מדיו, ועל מצח הרשעים תיו של דם, 
לרב תיו היינו תחיה או תמות, לשמואל היינו תמה 
זכות אבות ואין ניצלים אלא הצדיקים בזכות 
עצמם, לר"ל תיו היא סוף חותמו של הקב"ה 

א אמת, לרבי שמואל בר נחמני לומר שקיימו שהו
  כל התורה מאלף עד תיו.

לרב בנבואת הושע,  -מאימתי תמה זכות אבות
לשמואל מימי חזאל, לריב"ל מימי אליהו, לריו"ח 

  מימי חזקיהו.

לרב אמי אין מיתה בלא  -מיתה ויסורים נ"ה:

חטא ואין יסורים בלא עוון, ואיתותב רב אמי 
(בנימין עמרם ישי וכלאב) מהברייתא שארבעה 

מתו בעטיו של נחש, משה ואהרן לרשב"א מתו 
  בחטאם וי"א בעטיו של נחש.

  כל האומר... חטא אינו אלא טועה
שהרי  -כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה

כל השבטים שקולים כאחת, אלא שבלבל יצועי 
אביו, ורשב"א אמר שסיבת המעשה הוא שקבע 

אחר מיתת רחל, יעקב מיטתו באוהל בלהה 
ואחרים אומרים שבלבל מצעות אביו ושכינה, 

  הגמ' מביאה ד' פירושים בכוונת "פחז כמים".

 -כל האומר בני עלי חטאו אינו אלא טועה
שהרי יחס את אחיה אחרי פנחס, והוקש חפני 
לפנחס, ומה שכתוב בהם ששכבו את הנשים, 
היינו ששיהה חפני את קיניהם ולא הלכו הנשים 

  יהם, ופנחס היה לו למחות ולא מיחה.אצל בעל

כל האומר בני שמואל חטאו אינו אלא  נ"ו.
ומה שנאמר ויטו אחרי הבצע היינו שלא  -טועה
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סובבו בערי ישראל לדונם כשמואל, אלא ישבו 
בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם וסופריהם, 
לר"מ שאלו מעשר ראשון בפיהם, לר"י הטילו 

נטלו מעשר יותר מלאי על בעלי בתים, לר"ע 
מהראוי, ולרבי יוסי נטלו זרוע לחיים וקיבה אע"פ 

  שלא היו כהנים.

שהרי  -כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה
נאמר עליו וד' עמו, אלא ביקש לשכב עם אשת 
אוריה ולא שכב, ונתבע על מותו של אוריה שהיה 
לו לדונו בסנהדרין, והיה אוריה מורד במלכות 

ואב, והיה לו ליקוחין באשת שאמר לדוד ואדוני י
אוריה כי כתב לה אוריה גט כדרך היוצאים 
למלחמה, לרב קיבל דוד לשון הרע מציבא על 
מפיבושת, ולשמואל דברים הניכרים ראה, ובשעה 
שאמר דוד שציבא ומפיבושת יחלקו את השדה 
יצאה בת קול ואמרה לו שרחבעם ירבעם יחלקו 

גלינו את המלוכה, ומזה נסתבב שעבדו ע"ז ו
  מארצנו.

 -כל האומר שלמה חטא אינו אלא טועה נ"ו:
שהרי כתיב שלא יהיה לבבו שלם כלבב אביו, אבל 
לא כתוב שחטא, ומה שכתוב שבנה במה לכמוש 
לא הוא בנה אלא שכיון שהיה לו למחות ולא 
מיחה נקרא על שמו, וכן לא מיחה בבת פרעה 
שאמרה לו איך עובדים ע"ז, בשעה שנשא שלמה 

ת פרעה התחיל בנין רומי, וכשהכניס ירבעם את ב
  עגלי זבה התחיל בנין איטליאה של יוון.

שהרי  - כל האומר יאשיהו חטא אינו אלא טועה
כתוב ויעש הישר בעיני ד', ומה שכתוב ולא היה 
כמוהו אשר שב וכו', היינו שהחזיר מממונו כל דין 
שדן מגיל ח' עד י"ח, אלו דברי שמואל אבל לרב 

  הו בעל תשובה.     היה יאשי

  

   

  במה אשה:

  במה אשה יוצאה

חוטי צמר ופשתן ורצועות שבראש  נ"ז.
לא תצא אשה בחוטי  -האשה לשבת ולטבילה

צמר ופשתן וברצועות שבראשה בשבת, דכיון 

שלגבי טבילה הם חוצצים וצריכה לרפותם, 
חיישינן שתצטרך לטבול בשבת ותסירם 

  ותטלטלם ד' אמות ברה"ר. 

יהודה חוטי צמר אין חוצצים כיון שהמים לרבי 
  נכנסים בהם.

  חוטי שער אינם חוצצים אף לרבנן. 

לרב הונא חוטי צמר ופשתן שבצווארה אינם 
חוצצים אף לרבנן לפי שאין אשה חונקת את 
עצמה, אבל חבקין שבצווארה חוצצין והיינו 

  בקטלא שחונקת עצמה כדי שתיראה בעלת בשר.

ומותר לצאת בו בשבת,  אינו חוצץ לטבילהאריג 
לל"ק כל שהוא אריג אינו חוצץ כיון שאינו מהודק, 
לל"ב הטעם משום שאין מקפידות עליהם, ונ"מ 

  במטונפות דמקפידות עליהם.

לא תצא אשה בטוטפת  -טוטפת וסרביטין  נ"ז:
וסרביטין שבזמן שאינם תפורים, לרב יוסף 
טוטפת היינו קשר שעושים לרפואה נגד עין הרע, 

יי מותר לצאת בזה כקמיע מומחה, אלא היינו לאב
תכשיט של זהב שעל מצחה ומקפת מאוזן לאוזן, 

  סרביטין היינו תכשיט המגיע עד לחיה.

אסור לצאת בכבול ובאיסטמא  -כבול ואיסטמא
לרה"ר, וכבול היינו כיפה של צמר ששמה בראשה, 
וכ"ש שאסור לצאת בכבול של עבד, לרשב"א 
מותר לצאת בכבול ובאיסטמא לרה"ר, שכיון 
שמונח על שערותיה לא חוששים שתסירו משום 
שיתגלו שערותיה, איסטמא היינו מצנפת 
 שאוגדת בה את השערות שיוצאות חוץ לקישורי

השיער, ואין האיסטמא טוויה ועל כן משום 
כלאים ואינה מטמאה בנגעים, ולר"ש מותר 
לעשות ממנה עטרות כלות אף אחר שגזרו שלא 

  לצאת בהם. 

לשמואל כבול דמתני' היינו  -כבלא דעבדי נ"ח.

כבל של עבדים, והני מילי בכבול שעשה לעצמו 
ל כבול שעשה לו רבו מותר בדחוששים שיורידו, א

  חוששים שיסירו. ולא 

שבכסותו אם הוא של מתכת אסור לצאת  חותם
בו אף שעשאו רבו, שמא ישבר ויקפל את כסותו 
לכתפו כדי שלא יחשוב רבו שהוא הסירו, ויעבור 
על איסור כמו טלטול בטלית המקופלת, חותם 
של מתכת בין בצווארו ובין בכסותו אין מקבל 
טומאה, כלי מתכת מקבלים טומאה, אבל כלי 
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אבנים גללים ואדמה אין מקבלים טומאה, חותם 
  של טיט שאין מקפיד עליו רבו מותר לצאת בו.

שבצווארו אסור לצאת בו ומותר בזוג  זוג
שבכסותו, היכא שארגו מומחה דלא חיישינן 

  דילמא מיפסיק ואתי לאתויי.

אסורה לצאת בזוג ובחותם  -זוג של בהמה נ"ח:

לים שבכסותה ובצווארה, וכולם אינם מקב
טומאה, והני מילי באין בו עינבל, אבל יש בו עינבל 
חשיב כלי ומקבל טומאה, דמשמיע קול בכלי 
מתכות טמא, ואם לקח זוג של בהמה וחיברו 
לדלת במסמרים עדיין מקבל טומאה עד שיעשה 
בו שינוי מעשה, זוג של דלת שעשאו לבהמה 

  מקבל טומאה.

שבצווארו ובכסותו מקבל טומאה,  -זוג של אדם
ואף שאין בו עינבל תכשיט הוא ומקבל טומאה, 
אבל העושה זגין למכתשת בשמים ולעריסת 
התינוק ולמטפחות ספרים ולמטפחות שתולים 
בצווארי תינוקות אינם טמאים אלא ביש להם 

  ענבל. 

הזוג והענבל כשהם מחוברים  -חיבור לטומאה
חד נטמא השני חשוב חיבור לענין שאם נטמא א

ואם הזו על אחד נטהר השני, מספורת של פרקים 
ואיזמל של רהיטני מדאורייתא בשעת מלאכה 
חיבור לטומאה ולהזאה, ושלא בשעת מלאכה אינו 
חיבור לא לטומאה ולא להזאה, ומדרבנן חיבור 
לטומאה אף שלא בשעת מלאכה, ואינו חיבור 

  להזאה אף בשעת מלאכה.

 -דיין טומאתם עליהםע ניטלו עינבליהם נ"ט.
לאביי הטעם משום דעדיין חשיב כלי הואיל 
וההדיוט יכול להחזירו, לרבא כשניטלו ענבליהם 
אין הענבל כלי, והא דעדיין טומאתם עליהם היינו 
דווקא הענבל שראוי להקישו על גבי חרס, וכן 
אמר רבי יוחנן, לרבי יוסי בר חנינא הטעם הואיל 

ואע"פ שאין שימוש  וראוי לגמע בו מים לתינוק,
  זה מעין מלאכה ראשונה.

 -המשמש למלאכה שאינה מעין מלאכתו כלי
זב שישב על כלי העומד לישיבה טמא הכלי 
טומאת מדרס, אם ישב על כלי העומד למדידה 
אינו טמא מדרס, ואם היה עומד לישיבה וישב 
עליו, וכעת אינו ראוי לישיבה אלא לדבר אחר 

  פקעה ממנו טומאת מדרס. 

נטמא בטומאת מת ואינו משמש למלאכתו אלא 
למלאכה אחרת לרבי יוחנן נטהר מטומאתו ולרבי 

  אלעזר טמא.   

של מתכת מקבל טומאה דראוי  סנדל של בהמה
לתשמיש אדם, לרב הטעם משום שראוי לשתות 
בו מים במלחמה, לרב חנינא ראוי לסוך בו שמן 
במלחמה, ונ"מ שאף במאוס לשתות נטמא, 

ריך מעין מלאכתו כדלעיל וראוי לבורח ולריו"ח צ
בן הקרב לשום על רגלו, ונ"מ שאם הוא כבד ואינו 

  ראוי לברוח עמו אינו מקבל טומאה.

אין אשה יוצאת בירושלים  -עיר של זהב נ"ט:

לר"מ  -מזהב כמו שעשה ר"ע לאשתו, אם יצאה
חייבת חטאת דמשאוי הוא, לחכמים פטורה 

ה ומחוויא, דתכשיט הוא וגזרו בו דילמא שלפ
לר"א מותר לאשה לצאת עמו דתכשיט הוא וכיון 
שרק אשה חשובה יוצאת בו אשה חשובה אין 

  דרכה להראותו.

רב אסר דילמא שלפה ומחוויא ושמואל  -כלילא
שרי, למ"ד ראשון בשל זהב או כסף לכ"ע אסור 
ונחלקו בשל משי המצוירת בזהב מה העיקר, לרב 

או כסף  אשי בשל משי לכ"ע מותר ובשל זהב
נחלקו אי חיישינן דשלפה ומחוויא, ללוי ולרבה בר 

  אבוה כלילא שרי.

והיינו אבנט י"מ דהיינו ברצועה  -קמרא שרי
המשובצת בזהב ומותר לצאת בו כמו בטלית 
מוזהבת, וי"מ דהיינו בעשוי מכסף וזהב ומותר 
לצאת בו כאבנט של מלכים, אבנט ע"ג אבנט 

  אסור.    

רחבה) אם יש לה רצועות (חתיכת מעיל  -רסוקא
  לקשור מותר ואם לאו אסור.

  מנקטא פארי, אסור לצאת בו. -פירוש -קטלא

  נזמי האף אסורים ושל אוזן מותרים.  -נזמים

אין עליה חותם אסור ופטורה מחטאת,  - טבעת
יש עליה חותם אינו תכשיט וחייבת חטאת, ומה 
שמצינו שאף ביש עליה חותם מקבל טומאה 

הוא, מתני' כר' נחמיה שהחותם  ומבואר שתכשיט
עיקר, (ואם הוא של מתכת מקבל טומאה אף 
שהטבעת של אלמוג, ולת"ק הטבעת היא העיקר 
ואם היא של מתכת מקבת טומאה אף שהחותם 
של אלמוג, לרב נחמיה בעול סימלוניו עיקר, 
ובקולב המסמרות עיקר ובסולם שליבותיו 
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ובמאזנים שלשלותיו, ולחכמים הכל לפי 
מיד), לרבא באמת ביש עליה חותם אינו המע

תכשיט לאשה, אבל לאיש זה תכשיט ובזה מקבל 
טומאה, לרנב"י ביש עליה חותם אינו תכשיט 
ואסור בשבת משום דמשאוי הוא ומ"מ מקבל 

  טומאה דכלי מעשה הוא.

אסור לצאת בה, ומ"מ  -מחט שאינה נקובה ס.

פטורה מחטאת דחזי לאגור שערה, וי"א לחלוק 
  ובשבת מניחתה כנגד פדחתה.שערה 

 ,סנדל יחיד כשאין ברגלו מכהב -לא יצא האיש
 ,קסדא ,שריון ,קמיע שאינו מומחה ,תפילין

  ומגפים, ואם יצא אינו חייב חטאת.

  יציאה בסנדל המסומר
מפני  אסור לצאת בו בשבת -סנדל המסומר

המעשה שהיו נחבאים במערה מפני הגזירה, 
חקו והרגו זה בזה וחשבו שאויבים באים עליהם וד

יותר ממה שהרגו בהם אויבים, י"א שנתהפך 
הסנדל לאחד וחשבו שנכנסו אויבים, י"א ששמעו 
קול מעל גבי המערה, וי"א ששמעו קול מאחורי 
בית הכנסת, ולא אסרו אלא בשבת כיון שהמעשה 
היה בשבת, וביו"ט אסרו דדמי לשבת, שיש בו 

שלא התכנסות ואסור במלאכה, ולא דמי לגזירה 
להעביר מי חטאת בספינה שלר' חנינא בן עקיבא 
לא אסרו אלא בירדן, דירדן שונה משאר נהרות, 

  ויו"ט אינו שונה משבת.

מותר לצאת בו בשבת, סנדל המסומר לנוי  ס:

לריו"ח היינו חמש מזה וחמש מזה וכרבי נהוראי, 
ולרב חנינא שבע מזה ושבע מזה וכרבי נתן וכן 

בי"ג, רב חייא מתיר בכ"ב  סובר רב אשי, רבי מתיר
  וי"א בכ"ד. 

ונשארו בו ד' בסנדל קטן או נשרו רוב מסמרותיו 
ה' בגדול מותר, רבי מתיר עד ז' ולא עד י"ג כיון 
שנעשו מתחילה לחזק, וי"א שלא התיר ר' נתן בז' 
אלא בנעשו כל מתחילה אבל בנשרו מותר רק בה' 

  וכריו"ח.

תפרו  -סנדל המסומר שמותר לצאת בו בשבת
מבפנים (שנתן בתוכו מנעל של עור) מותר כיון 
דחשיב מנעל ולא סנדל, עשאו כמין כלבוס 
(מסמר עם שני ראשים) כמין טס (שראש המסמר 
רחב) כמין יתד (חד) מותר, חיפהו כולו במסמרות 

מותר, חיפהו בעור מלמטה וקבע לו מסמרות 
  מלמעלה מותר.

אסור לצאת בו לרה"ר  -איסורי סנדל המסומר
או לחצר ואפי' בתוך הבית ממיטה למיטה אסור, 
ומותר בטלטול לצורך גופו, ורשב"א אוסר שמא 
יבוא לנועלו, ואף שמסתבר טעמא דרשב"א הלכה 

   כרבים. 

 אם אין ברגלו מכה אסור -סנדל יחיד ס"א.

, אם יש ברגלו מכה מותר, לרב הונא ורבי לצאת בו
הרגל שיש בה מכה דסנדל יוחנן היינו שלובש על 

לצער עביד, לחייא בר רב לובש ברגל שאין בה 
  מכה לשום תענוג.

לריו"ח נועל של שמאל  -סדר לבישת הנעליים
תחילה כתפילין, ותניא דלובש של ימין תחילה, 
(וחולץ של שמאל תחילה ורוחץ וסך של ימין 
תחילה וברוחץ או סך כל גופו יתחיל בראש) ואין 

ריו"ח ודעביד כמר עביד, או דלא ידוע אם נחלק 
שמיע ליה ואם היה שומע היה חוזר בו, או דס"ל 
שאין הלכה כך וילבוש של שמאל תחילה, לרנב"י 
ירא שמים יוצא ידי שניהם שינעול של ימין ואח"כ 
של שמאל ויקשור אותה ואח"כ של ימין, רב כהנא 

  לא הקפיד על הסדר.

חייב  לא יצא בתפילין ואם יצא אינו -תפילין
חטאת, לרב ספרא דין זה הוא בין למ"ד שבת זמן 
תפילין ובין למ"ד שבת לאו זמן תפילין, לל"ק בא 
לומר שאסור לצאת לכ"ע דילמא אתי לאתויי, 
לל"ב בא לומר שאינו חייב חטאת לכ"ע דהוא דרך 

  מלבוש.

מומחה מותר לצאת בו  -יציאה בקמיע בשבת 
א ושאינו מומחה אסור, לר"פ מספיק שהגבר

מומחה וא"צ שהקמיע מומחה, ומותר בקמיע של 
כתב או של עיקרין, ואף לחולה שאין בו סכנה, 
ואף כדי שלא יכפה, וקושר ומתיר אפי' ברה"ר, 
ולא יקשרנו לשיר או לטבעת ויצא בו לרה"ר, ולא 
יעבירנו בידו אלא רק דרך מלבוש, קמיע שאינו 
מכוסה עור אסור לצאת בו שמא ילך לבית הכסא 

  רידו ויעבירנו ד' אמות ברה"ר.ויו

היינו שהקמיע הזה ריפא  -קמיע מומחה ס"א:

מ אם אדם אחר כותב נ"וג' פעמים ואפי' אדם אחד, 
  . כזה קמיע
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בג' היינו שריפא ג' בני אדם  - גברא מומחה

, בג' קמיעות, רב פפא מסתפק בג' קמיעות חולאים
לאדם אחד אם איתמחי גברא או שאמורים 

  שמזלו גרם.  

אין מצילים אותם מפני הדליקה  -דושת קמיעק
אע"פ שיש בהם אותיות ועניינות שבתורה (וכן 
ברכות), וחייבים גניזה, ואסור ליכנס בו לבית 

  הכסא, ואם מכוסה עור מותר.

תפילין אסור להכנס בהם לבית הכסא אף  ס"ב.

שהפרשיות מכוסות עור משום השין, ש' ד' וי' של 
  תפילין הלכה למשה מסיני.  

מחט  -לא תצא אשה ואם יצאה חייבת חטאת
מכבנתא  -נקובה, טבעת שיש עליה חותם, כוליאר

  .(שקושרת בו חלוקה)

לעולא יש עליה חותם אסור  - טבעת באיש
ם חייב חטאת, ואף שדרך ופטור, אין עליה חות

הוצאה היא לאשה ומה שראוי לאחד מותר אף 
לאחר כמו שמצינו בשקין שהרועין יוצאים 
שמותרים לכל אדם, נשים עם בפני עצמם, 
ותפילין שמותר לאשה היינו למ"ד שלילה ושבת 
זמן תפילין והוי מ"ע שאין הזמן גרמא, ולא חשיב 
כלאחר יד דפעמים שהאיש נותן טבעת שלו 

  אשה או האשה לאיש.ל

כובלת היינו  -כובלת וצלוחית של פליטון
חומרתא דפילון (שקשור בו בושם ששמו פילון) 
לר"מ חייבת חטאת דמשאוי הוא, לחכמים פטור 
אבל אסור דתכשיט הוא וגזרו, לר"א מותר 
לכתחילה דלא חיישינן דשלפא ומחוויא, והני מילי 

ואף שיש בהם בושם, אבל אין בהם בושם חייבת, 
דהמוציא פחות מכשיעור פטור הכא לית ביה 

  ממשא כלל.

  החטאים שגרמו לחורבן

שסכו עצמם  - וראשית שמנים ימשחו ס"ב:

  . והתענגו למרות תוכחות הנביאיםבשמן אפרסמון 

י עם ב' כלי"א קנישקנים  -השותים במזרקי יין

וי"א שזרקו כוסותיהם זה  פיות שהיין נזרק מזה לזה
  לזה.

בן בבא גזר אחרי החורבן לאסור רבי יהודה 
פלייטון, ולא הודו לו חכמים שלא אסרו אלא מה 

  שיש בו תענוג ושמחה, ותענוג גרידא מותר.

 -השוכבים על מיטות שן וסרוחים על ערסותם
לרבי יוסי בר חנינא שהיו משתינים מים בפני 
מיטותיהם ערומים, ולר' אבהו שהיו מחליפים 

  נשותיהם זה עם זה.

שהלכו בקומה  -יען כי גבהו בנות ציון וכו'
עקב בצד גודל, משקרות  -זקופה, נטויות גרון

ממלאות עיניהם כחול ומרמזות לבחורים,  - עיניים
ארוכה בצד קצרה, וברגליהם  -הלוך וטפוף

שמטילות בושם בנעליהם ובועטות  -תכעסנה
מקום  -ופורענותםלפזרו לגרות את הבחורים, 

ומקום שחגרו בצלצול  הבושם נעשה נמקים,
נעשה חבורות, ושערותיהם שהתקשטו בהם נעשו 
קרחות, ופתחיהם חגרו שם שקים, ופרחה בהם 

י"א דם זיבה כקיתון,  -צרעת, וד' פתחיהם יערה
  וי"א שגדלו שם שערות הרבה.

אנשי ירושלים אנשי שחץ היו ודיברו על זנותם 
  בלשון גאוה.

היה ריחם עצי הסקה שבירושלים של קינמון היו ו
  נודף בכל ארץ ישראל, ומשחרבה ירושלים נגנזו.

  ג' דברים מביאים לידי עניות

כשפניו כלפי  -המשתין מים בפני מיטתו ערום
  מיטתו ומשתין לארץ ולא לכלי.

שאינו נוטל ידיו כלל אפי'  -ומזלזל בנטילת ידים
  במעט מים, ולרב חסדא אף הנוטל במעט מים.

קונה לה  שאינו - שאשתו מקללתו בפניו
  תכשיטים אף שיש לו ממון.

לא יצא האיש בסייף קשת  -כלי מלחמה ס"ג.

תריס אלה ורומח, לת"ק חייב חטאת דהוי משוי 
ולא תכשיט שהרי בטלים לימות המשיח, לר"א 
אינו חייב חטאת דתכשיט הוא, ומה שיתבטלו 
לימות המשיח משום שאינם נצרכים, וי"א שלא 

  יתבטלו לימות המשיח.

לשמואל אין בין  -העולם הבא וימות המשיח
העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות 
בלבד, אבל יהיו מלחמות ועניים, ונבואות הנביאים 
הם לעולם הבא, וי"א שנבואות הנביאים הם על 
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ימות המשיח, אבל עולם הבא עין לא ראתה 
  אלוקים זולתך. 

  אין מקרא יוצא מידי פשוטו.

  דר ליסבר.ליגמר איניש וה

לשמה ובלא  שני ת"ח המחדדים זה לזה בהלכה
ועולים לגדולה וזוכים  גאוה, הקב"ה מצליח להם

לתורה שניתנה בימין וי"א זוכים לדברים שניתנו 
בימינה של תורה והם אורך ימים עושר וכבוד, 
המשמאילים בה זוכים לעושר וכבוד ולא לאורך 

  ימים. 

ב"ה מקשיב הנוחים זה לזה בהלכה הק -שני ת"ח
להם, המקשיבים וכו' הקב"ה שומע לקולם, ואם 
אין עושים כן גורמים לשכינה שתסתלק מישראל, 
המדגילים וכו' ויודעים צורתא דשמעתתא ואין 

  להם רב ללמוד ממנו הקב"ה אוהבם.

חישב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה 
  עליו הכתוב כאילו עשאה.

רין אותו כל העושה מצוה כמאמרה אין מבש
  בשורות רעות והגזירות הרעות שנגזרו מתבטלות.

  הלואה גדולה מצדקה ומטיל בכיס יותר מכולם.

אם ת"ח נוקם ונוטר כנחש חגרהו על מתניך, אל 
  תגור ליד עם הארץ חסיד.

בתוך ביתו מונע חסד,  כלב רעכל המגדל  ס"ג:

ופורק מעצמו יראת שמים ופעם אחת גרם להפיל 
  העובר.

אלו דברי  לרב הונא -בילדותך וכו'שמח בחור 
יצר הרע, ודע כי על כל אלה יביאך אלוקים 
במשפט אלו דברי יצר הטוב, ור"ל אמר שמח 
בחור בילדותך בדברי תורה, ודע וכו' במעשים 

  טובים.

תחת אצעדה עומדת, ואינה מקבלת  -בירית
טומאה, ויוצאים בה בשבת, כבלים שיש שרשרת 

טומאה ואין יוצאים  בין בירית לבירית מקבלים
  בהם, אצעדה מקבלת טומאה.

ותכשיט כל  אריג כל שהוא - קבלת טומאה ס"ד.

שהוא או שחציו אריג וחציו תכשיט או שק אע"פ 
שאינו אריג קיליקי וחבק בין בא מן העיזים ובין 

מזנב הסוס או הפרה מקבלים טומאת מת או 
שרץ, חבלים ומשיחות אין מקבלים טומאה, הגמ' 

  בדרשות לדינים אלו.מאריכה 

כלי זהב  איש אשר מצאונקרב את קרבן ד' 
וכומז ם דפוס של דדיאצעדה וצמיד טבעת עגיל 

, ויקצוף משה וכו' אמר שמא דפוס של בית הרחם
זניתם עם בנות מדין ולכן אתם מביאים קרבן, 
אמרו לו מידי עבירה יצאנו מידי הרהור עבירה לא 

  ה.רויצאנו שזנו עיניהם מן הע

כל המסתכל באצבע קטנה של אשה כאילו  ס"ד:

  מסתכל במקום התורפה.

  טלטול בשבת
יוצאה אשה לרה"ר בחוטי שיער  -חוטי שיער

שלה, ואפי' של חברתה אע"ג דמאיס, ואפי' של 
בהמה אע"ג שאינה בת מינה, אבל לא תצא ילדה 

  בשל זקנה וזקנה בשל ילדה.

יוצאה אשה לרה"ר בטוטפת ובסרביטין בזמן 
  תפורים. שהם

לצאת עימם לרה"ר, אסור  -כבול ופאה נכרית
כדי שלא תתגנה על בעלה, ומהאי מותר לחצר ו

טעמא התירו לנדה לכחול ולפקוס ולהתקשט 
  בבגדי צבעונים.

כל דבר שהוזכר במשנה אסור לצאת בו  -לחצר
לרה"ר אסור אף לחצר, מלבד כבול ופאה נכרית, 

  ם לחצר. ורבי ישמעאל בר יוסי חולק ומתיר בכול

לרב דבר שנאסר משום מראית  -מראית העין
העין אסור אף בחדרי חדרים, ומהאי טעמא 
אוסרים ר"א ר"ש לשטוח בגדיו הרטובים בחמה 
שלא כנגד העם, ות"ק מתיר וכן מותר לצאת עם 
זוג פקוק בחצר אע"פ שברה"ר אסור, דס"ל דאין 

  מראית העין אוסר במקום שאין רואים.

אשה במוך שבאזנה ובסנדלה יוצאה  -מוך ס"ה.

ובלבד שיהא קשור, ובמיהדק א"צ קשור, ריו"ח 
יצא לרה"ר ור' ינאי לכרמתלית וחלוקים עליהם 
חבריהם, מוך שהתקינה לנדתה א"צ שיהיה קשור 

  כיון דמאיס, ואע"פ שיש לו בית יד.

יוצאה אשה בפלפל גרגיר מלח וזנגבילא המועלים 
  לריח הפה.
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של כסף מותר, של זהב רבי מתיר  שן תותבת
  וחכמים אוסרים.

לרבי ר"א ורשב"א כל מידי דמגניא ביה  -מיגניא
לא אתי לאתויי, ולכן התיר רבי להוציא דברים 
העשויים לריח הפה, ור"א התיר לצאת בכובלת 
ובצלוחית של פלייטון, ורשב"א התיר לצאת 

  בתכשיט למטה מן הסבכה.

בו ומועיל מפני מותר לצאת  -סלע שעל הצינית
  שהוא קשה ויש בו לחלוחית ויש עליו צורה.

הבנות יוצאות בחוטין שבאזניהם, מותר  -חוטין
לכל אשה לצאת רעולה או פרופה, ומטבע אסור 

  לפרוף בו בשבת משום מוקצה. 

לא שבק לבנתיה לצאת  אבוה דשמואל ס"ה:

בחוטין שבאזניהם מפני שהיו צבעונים, ולא נתן 
לא יכירו גוף אחר, ועשה להם להם לשכב יחד ש

מקוה ביומי ניסן שאז בנהר פרת רבו הנוטפים על 
הזוחלים, (ובשיטת שמואל יש סתירה בזה), 
וביומי תשרי עשה להם אריג שידרכו עליו בשעת 

  הטבילה בנהר.

לגבי דליקה נחלקו אם יכול ללבוש  -הערמה
הרבה בגדים בדרך הערמה להציל מדליקה, אביי 

לפרוף אגוז בדרך הערמה  מסתפק אם מותר
להוציא לבנה, והספק הוא אם מותר כי אין דרך 
הוצאה בכך, או שאסור כי גם אם לא נתיר אין 

  חשש שיבוא להוציא כמו שחוששים בדליקה.

לר"מ מנעל של עץ חשיב  -מנעל של עץ ס"ו.

הקיטע יוצא בקב מנעל, ויש בזה כמה נ"מ א' 
של עץ  אע"פ שהוא של עץ, ב' חליצה בסנדל שלו

כשרה, (וכן בסנדל שאינו של היבם או שנעל נעל 
של שמאל ברגל ימין), ג' סנדל של סיידים טמא 
מדרס, (שהוא עשוי להליכה עד שמגיע לביתו) 
אבל לרבי יוסי אינו מנעל, ואסור לקיטע לצאת 
בקב שלו ואינו כשר לחליצה ואין סנדל של 

  סיידים טמא מדרס.

לר"ע  כוורת של קש ושפופרת של קנים
חשובים כלי ומקבלים טומאה, ולרבי יוחנן בן נורי 
אינם מקבלים טומאה, וי"ל שהמחלוקת גבי סנדל 

  של סיידים תלויה במחלוקת זו. 

אם יש לו בית  -קב של קיטע לקבלת טומאה
קיבול כתיתין טמא טומאת מת, טומאת מדרס 

לאביי טהור כמקל של זקנים, לרבא טמא כעגלה 
  של קטן.

טמאים מדרס  -וסמוכות של קיטעכסא  ס"ו:

ואין יוצאים בהם בשבת ואין נכנסים בהם בעזרה 
  ואשה חולצת בהם.

טהורים ואין יוצאים בהם, י"מ חמור  -לוקטמין
הנישא בכתפיים, י"מ קישורי שמהלך בהם בטיט, 

  וי"מ צורה ששמים על הפרצוף להבעית קטנים.

  משום רפואה
ודה רב יה - הבנים וכל אדם יוצאים בקשרים

מפרש קישורי פואה העשויים לרפואה, (הגמ' 
מפרשת באיזה אופן קשרים אלו מועילים 
לרפואה), לרב חמא בר גוריא זהו קשר שעושים 
לבן שיש לו געגועין על אביו, שנוטל רצועה מנעל 

  שמאל וקושר לילד בימינו.

מותר להניח על הטבור כוס חמה,  -רפואה בשבת
מותר לתלות ומותר לסוך שמן ומלח בשבת, ו

בראש מי שנפרקה חוליה ממפרקת צווארו, ומותר 
  לכרוך בגדים לינוקא בשבת.

 -יציאה בשבת עם דברים העשויים לרפואה
אבן תקומה מותר לצאת בה בשבת, ואפי' לצורך 
שמא תתעבר ותפיל, ואף במשקל אבן תקומה 
מותר אם יצא המשקל מכוון מאיליו, משקל 

  תיקו. -דמשקל

הגמ' מביאה כללים  -רפואות ע"י לחשים
אומרים  -ברפואות שע"י לחשים לכמה מיני חולי

פלוני ושם אמו, לחש שלא נתפרש מניינו יאמרו 
מ"א פעמים, רפואת אשתא בת יומא ע"י זוזא 
חיוורתא, וע"י נמלה גדולה, וע"י מים מהנהר בכלי 

  חרס חדש, 

רפואת אשתא תילתא ע"י כמה שביעיות,  ס"ז.

ישתא צמירתא ע"י שיחתוך סנה, רפואת שחין ולא
ושחינא כאבין ואבעבועות הזק שד והזק שד של 

  בית הכסא ע"י לחשים.

לר"ש כל ישראל בני מלכים ומותר  -יציאה בזגין
להם לצאת בזגין, ולחולקים על ר"ש אין מותר 

  אלא בארוג בכסותו.

 -יציאה בשבת עם דברים העשוים לרפואה
ת החרגול לרפואת האוזן, לר"מ מותר לצאת בביצ
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ובשן שועל חי לשינה, ובשן שועל מת להתעורר, 
ובמסמר מן הצלוב לנפח מכה, ולחכמים אף בחול 

  אסור משום דרכי האמורי.

לאביי ורבא כל דבר שרפואתו  -דרכי האמורי
נראית אין בו משום דרכי האמורי, ומה שהותר 
לצבוע באדום אילן שמשיר פירותיו אינו לרפואה 

כדי שיתפללו עליו, וכן תלית אשכול תמרים  אלא
לסימן שיתפללו על הדקל שמשיר פירותיו, 
בתוספתא יש פרק ברפואות ואמר ר' חייא בר 
אבין שכולם אסורות משום דרכי האמורי חוץ 
מהרפואה למי שיש לו עצם בגרונו ולמי שישבה 

  לו עצם בושטו.

לומר גד גדי וכו' או דונו דני משום  אסור ס"ז:

כי האמורי, ולר"י משום ע"ז, אסור לאיש ואשה דר
להחליף שמותיהם לצורך ניחוש, ואסור לומר 
לעורב צרח ולעורבתא שריקי וכו', או לומר שחטו 
תרנגול זה וכו', וכן אסור לומר אשתה ואותיר, 
והגמ' מביאה כמה דברים שאסור לעשות לצורך 

 אבל ימותו האפרוחים, ולבישול הקדירה, שלא
בקדירה קיסם של עץ תות, ושברי  לתת מותר

זכוכית ולחכמים אסור בשברי זכוכית משום 
סכנה, ומותר לתת מלח לתוך הנר, וטיט וחרסית 

  תחת הנר , ומותר לומר חמרא וחיי לפום רבנן.

אסור לגרום לכילוי השמן או הנפט מהר משום בל 
  תשחית.

 

  כלל גדול:

  חילוק מלאכות לחיוב חטאת

השוכח עיקר שבת חייב חטאת אחת על כל  ס"ז:

  המלאכות והשבתות. 

היודע עיקר שבת ושכח שהיום שבת חייב חטאת 
אחת על כל המלאכות שעשה בשבת זו, (כיון 

  ). ג באחד וחיוב הקרבן הוא על השגגה. ע.ששג

היודע שהיום שבת ושגג במלאכות חייב חטאת 
אחת על כל מלאכה ואף שעשה המלאכה כמה 

  מה שבתות.פעמים בכ

עשה כמה מלאכות מעין מלאכה אחת חייב 
  חטאת אחת.

הא דתני במתני' כלל גדול מפני  -כלל גדול ס"ח.
שבשבת ובשביעית יש אבות וגם תולדות, ולבר 
קפרא דתני כלל גדול גם במעשר כל דבר שעונשו 
גדול יותר מדבר אחר נאמר בו כלל גדול, שבת 

ם חמורה משביעית שמלאכות שבת אסורות ג
בתלוש משא"כ שביעית, שביעית חמורה ממעשר 
ששביעית נוהגת גם במאכל בהמה ומעשר רק 
במאכל אדם, ושביעית חמורה מפאה שאין חיוב 

  פאה בתאנה ובירק ומעשר יש בהם.

  מה נחשב שוגג

לרב  -הכיר ולבסוף שכח ותינוק שנשבה ס"ח:

ושמואל מתני' איירי בין בהכיר ולבסוף שכח ובין 
שנשבה לבין הנכרים וגר שנתגייר לבין בתינוק 

האומות, לריו"ח ור"ל מתני' דווקא בהכיר ולבסוף 
שכח, אבל תינוק שנשבה וגר שנתגייר פטורים 
מחטאת, בברייתא איתא כדברי רב ושמואל וריו"ח 

, טעמא דמונבז דהוקש שוגג מונבזור"ל סוברים כ
למזיד לומר שגם שוגג איירי שהיתה לו ידיעה, 

ורשים שאין חיוב חטאת אלא בדבר (ורבנן ד
  שזדונו בכרת).

חייב חטאת אף אם ידע שהדבר  למונבז ס"ט.

  אסור ולא ידע שחייבים עליו חטאת. 

לרבנן אם ידע מהאיסור וענשו ולא  -שוגג לרבנן
ידע מחיוב הקרבן חשיב מזיד ועונשו כרת, וחשיב 
שוגג אם לא ידע שעונשו כרת אע"פ שידע 

לר"ל אם ידע מהלאו זהו מהלאו לריו"ח, אבל 
  מזיד, ושוגג היינו שלא ידע מהלאו ומהכרת. 

אם עשאן כולם בהעלם אחד חייב ל"ט 
לריו"ח איירי שידע הלאו ולא הכרת,  -חטאות

ולר"ל לא ידע גם מהלאו וידע באיסורי שבת רק 
  איסור תחומין.

לאביי מודה ריו"ח  -שוגג בשבועת ביטוי
עד שיהיה שוגג בשבועת ביטוי שאינו חייב קרבן 

בלאו שבה, ואם שגג הקרבן והזיד בלאו חשיב 
  מזיד, ולמונבז גם זה חשוב שוגג.

לאביי מודה ריו"ח שחיוב  -שוגג בתרומה ס"ט:
חומש בתרומה הוא רק כששגג בלאו, אבל אם 
שגג במיתה והזיד בלאו לא, דלא אמרינן מיתה 
במקום כרת עומדת, ולרבא גם זה חשיב שוגג 

  כרת עומדת.דמיתה במקום 
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בכל יום  -המהלך בדרך ואינו יודע מתי שבת
עושה מלאכות כדי צורך אותו היום, ומונה ו' ימים 
ובשביעי מקדש ומבדיל, (לחייא בר רב מקדש 
ומבדיל בראשון למניינו ואיתותב חייא בר רב), אם 
יודע לפני כמה ימים יצא עושה מלאכה באותו 

פניו היום דודאי לא יצא בשבת, אבל ביום של
  אסור דיתכן שיצא בערב שבת.

העושה כמה מלאכות  -חילוק מלאכות מנלן ע.

האסורות בשבת חייב חטאת על כל אחת ואחת, 
שמואל יליף מ"ומחלליה מות יומת", ולא יליף 
מהבערה דהבערה ללאו יצאה כרבי יוסי, ור' נתן 
יליף מהבערה וס"ל דהבערה לחלק יצאה, ורבי 

הנה" אחת שהיא הנה יוסי יליף מ"ועשה מאחת מ
  והנה שהיא אחת.

אם לא ידע שהיום  -העלם שבת ומלאכות ע:

שבת וגם לא ידע שהמלאכות אסורות, מ"מ אינו 
חייב אלא חטאת אחת, ולפי זה הא דתנן שאם 
עשה כל המלאכות בהעלם אחד חייב ל"ט חטאות 
קאי כריו"ח ואיירי בשגג בכרת והזיד בלאו, או 

  שידע לשבת בתחומין. 

רבא אית ליה גרירה ולא  -רה וגרירה דגרירהגרי
גרירה דגרירה, ואביי סובר דאמרינן גרירה דגרירה, 
(כגון קצר וטחן כגרוגרת בשגגת שבת וזדון 
מלאכות, וחזר וקצר וטחן כגרוגרת בזדון שבת 
ושגגת מלאכות, ונודע לו על קצירה וטחינה 
ראשונה והפריש חטאת עליהם, ואח"כ נודע לו על 

טחינה שניה, די לו בחטאת שהפריש כבר, קצירה ו
דקצירה גוררת קצירה וטחינה גוררת טחינה, אבל 
אם נודע לו על קצירה שניה והפריש ואח"כ נודע 
 לו על טחינה שניה וקצירה וטחינה ראשונות,

והטחינה הראשונות, הקצירה  הקצירה גוררת את
וטחינה שניה לרבא אינה נגררת, ולאביי אף טחינה 

בגרירה דגרירה, וכן נחלקו באכל ב'  נגררתשניה 
זיתי חלב בהעלם אחד ונודע לו על הראשון, ואכל 
עוד כזית חלב, הראשון או האחרון גוררים את 
השני והשני גורר את שניהם, ולאביי בכל גוונא די 

  בקרבן אחד דאית ליה גרירה דגרירה).

  

  

  

  צירוף לחטאת

ת לאביי ורבא הנ"ל שגגת מלאכות ושגג ע"א.

שבת מצטרפים לחטאת אחת, לרב אסי אין 
  מצטרפים יחד לשיעור כזית לחיוב חטאת. 

ואם אכל ב' כזיתים  תמחויין מחלקיןלרבי יהושע 
אחד צלי ואחד מבושל בהעלם אחד חייב ב' 
חטאות, אם אכל חצי זית צלי וחצי מבושל לרב 
אסי אין מצטרפים לחיוב חטאת, ור' זירא הבין 

לא לחומרא שחייב ב' שלא אמר ר' יהושע א
חטאות בב' זיתים, אבל לפוטרו מחטאת בב' חצאי 

  זיתים לא. 

אכל כזית חלב וכזית דם ונותר ופיגול חייב חטאת 
  על כל אחת ואחת. 

לרבן גמליאל אין ידיעה מחלקת לחצי שיעור ואם 
אכל חצי זית ונודע לו וחזר ואכל חצי זית חייב 

  חטאת.   

ע לו על הראשון אכל ב' זיתי חלב ונוד ע"א:
בנודע קודם הפרשה  -ואח"כ נודע לו על השני

לריו"ח חייב ב' חטאות לר"ל חטאת אחת, אם 
נודע לו על הראשון והקריב חטאת ונודע לו על 
השני מודה ר"ל שחייב חטאת על השני, אם אכל 
כזית ומחצה ונודע לו על כזית ואכל עוד חצי זית 

לאחר מודה ריו"ח שאין מצטרפים, בנודע לו 
הפרשה רב אשי אמר שגם בזה נחלקו ריו"ח ור"ל, 
ואמר לו רבינא דדילמא ספוקי מספקא לביה אם 

  נחלקו אף בזה.

למ"ד  -בעל ה' בעילות בשפחה חרופה ע"ב.

אשם ודאי לא בעי ידיעה בתחילה, אין הידיעה 
מחלקת ואפי' נודע לו בין הבעילות אינו חייב אלא 

אינו עולה לו על אחת, אבל אם כבר הפריש קרבן 
הבעילה שאחר ההפרשה, למ"ד אשם ודאי בעי 
ידיעה בתחילה חייב על על בעילה, ולר"ל הסובר 
גבי חטאת שאין הידיעות מחלקות מ"מ ידיעה 
שלאחר הפרשה אינה מחלקת, וידיעה שקודם 

  הפרשה למ"ד זה תלוי במחלוקת ריו"ח ור"ל.

קצר וטחן או אכל חלב  -חילוק חטאות ע"ב:
ודם חייב ב' חטאות, קצר ב' פעמים או אכל ב' 
כזיתים חלב בהעלם אחד חייב חטאת אחת, זיבח 

  קיטר וניסך לע"ז בהעלם אחד חייב חטאת אחת. 



  שבתמסכת       תמצית הש"ס 
 

83 

 

השתחווה לע"ז והיה סבור שהיא  -שוגג בע"ז
בית הכנסת פטור שהרי ליבו לשמים, אם 

וא השתחווה לאנדרטה אם קיבלה לאלוה מזיד ה
ואם לא קיבלה לאו כלום הוא, השתחווה לע"ז 
מאהבת אדם או מיראת אדם לאביי חייב לרבא 

  פטור, החושב שאין איסור ע"ז חייב. 

נתכוון  -מחלוקת אביי ורבא במתעסק ע"ג.

לחתוך תלוש וחתך מחובר, או נתכוון לזרוק ב' 
אמות וזרק ד', כסבור שהוא ברה"י ונמצת רה"ר, 

תכוון למעשה זה, ולרבא פטור לאביי חייב כיון שנ
  כיון שלא נתכוון למעשה האסור, וצריכא.

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת שאם עשאן 
 -כולם בהעלם אחד חייב על כל אחת ואחת

לאביי חשב שעושה  - היכי משכחת ששגג בכולם
פחות מכשיעור ועשה כשיעור, לרבא בכהאי גוונא 

בלאו,  פטור, אלא איירי כריו"ח ששגג בכרת והזיד
ולר"ל ששגג בכולם בכרת ולאו וידע רק מאיסור 

  תחומין.

המשנה  -אבות מלאכות ארבעים חסר אחת
  מונה את כל המלאכות.

החרישה היא קודם הזריעה אולם  -חורש ע"ג:

  גם חרישה שאחר הזריעה חשיבא מלאכה.

  החופר והחורץ בכלל חורש הם. 

בשדה חייב  - הנוטל גבשושית או חופר גומא
ורש, ובבית חייב משום בונה, ואם א"צ משום ח

אלא לעפרה פטור אפי' לר"י הסובר שמלאכה 
  שא"צ לגופה חייב דמקלקל הוא.

הזומר הנוטע המבריך והמרכיב בכלל זורע,  -זורע
  והעושה כולם חייב חטאת אחת.

הזומר וצריך  -שתי חטאות במעשה אחד
לעצים, או קצר אספסתא לבהמתו וכדי שתחזור 

ניב סילקא למאכלו וכדי שתחזור ותצמח, או ק
ומשום נוטע, הזורק רגב  קוצרותצמח, חייב משום 

על דקל והשיר התמרים לרב פפא חייב משום 
תולש ומשום מפרק, ולרב אשי פטור דשאינו 

  כדרך המלאכה.

האוסף מלח לרבא חייב משום מעמר  -מעמר
  ולאביי אין מעמר אלא בגדולי קרקע. 

  ממלאכת דש הם.המנפץ והמנפט והכותש  -דש

  בורר

מלאכה אחת הם אולם  - הזורה הבורר המרקד
כיון ששלשתם היו במשכן נמנים לג' מלאכות, 

  וכותש לא חשיב כיון שאינו אלא בעשירים.

 היו לפניו מיני אוכלים -ברירה באוכלים ע"ד.
בורר ואוכל בורר ומניח ולא יברור ואם בירר חייב 
חטאת, לעולא היינו שמותר לברור לבו ביום, לרב 
חסדא היינו שמותר לברור פחות מכשיעור, לרב 
יוסף היינו שמותר לברור ביד, ובקנון ובתמחוי 
פטור אבל אסור, ובנפה וכברה חייב חטאת, לרב 

וך המנונא היינו שמותר לברור ולהניח אוכל מת
הפסולת, לאביי היינו לומר שמותר לברור ולהניח 

  לאלתר, ואמר רבא שפיר אמר נחמני.

לרב אשי בקנון ותמחוי פטור ובנפה וכברה חייב 
  חטאת.

רב ביבי שפך פירות המעורבים בעלים, ואין ידוע 
אם עשה כך משום שסבר שאסור אוכל מתוך 

  פסולת או משום עין יפה.

התורמוסין מתוך  אסור לברור -תורמוסין ע"ד:

  פסולת שלהם, דחשיב כבורר פסולת מתוך אוכל.

החותך תרדים או עצים לחתיכות דקות  -הטוחן
חייב משום טוחן, ואם מקפיד על מידת העצים 

  חייב משום מחתך.

נקט אופה ולא מבשל משום סידורא  -האופה
דפת, הזוקר יתד לח לתנור חייב מבשל משום 

זפת אע"פ  דמירפא רפי והדר קמיט, המתיך
  שחוזר ומתקשה חייב משום מבשל.

טוחן  -העושה חבית מתחייב ז' חטאות -חביתא

את הרגבים, ובורר הצרורות הגסות, ומרקד בנפה, לש את 
הטיט, ממחק את הטיט, מבעיר את האש בכבשן, ומצרף את 

ובתנור חייב גם משום מכה בפטיש שטח החבית, 
  עליו טיט.

 -ייב י"א חטאותהעושה כוורת של קנים ח -חלתא
נוטע, קוצר, מעמר, בורר הקנים היפים, ממחק שמחליק את 
הקנים, טוחן שחותך את הקנים דק, מחתך שחותכם לפי 
מידה, מיסך על השתי, העושה שני בתי נירין, אורג את 
הערב בשתי, מכה בפטיש שחותך לאחר האריגה כדי 
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ואם עשה לה שפה חייב גם משום תופר להשוותם, 
  וקושר.

לריו"ח חייב משום גוזז  -הטווה צמר ע"ג בהמה
מנפץ וטווה, ולרב כהנא פטור כיון דאינו כדרך 
המלאכה, ואף שבמלאכת המשכן טוו ע"ג העיזים 

  חכמה יתירה שאני.

וקטמה ומרטה חייב התולש נוצה מכנף העוף 
  משום תולש מחתך וממחק.

  שכן צדי חלזון קושרין ומתירין. -הקושר והמתיר

והוא שקשרן דאל"כ פטור  -התופר שתי תפירות
  שהרי אינו מתקיים.

שכן יריעה שנפל בה דרנא  -הקורע ע"מ לתפור
  קורעין בה ותופרין אותה.

  המותח חוט של תפירה חייב.  ע"ה.

  הלומד דבר אחד מן המגוש והיינו מין חייב מיתה. 

  מכשף מותר ללמוד ממנו כדי להבין ולהורות.

ומזלות ואינו מחשב אסור  היודע לחשב תקופות
ללמוד ממנו, ועליו הכתוב אומר ואת פועל ד' לא 
יביטו וכו', ומצוה לחשב שנא' כי היא חכמתכם 

  ובינתכם לעיני העמים. 

לרב יהודה חייב משום צד  -הצד חלזון ופוצעו
ומשום דש, ולרבנן אין דישה אלא בגידולי קרקע, 

ירי לריו"ח אי -והא דלא חייב משום נטילת נשמה
שפצעו מת, לרבא מתעסק הוא בנטילת הנשמה 
ואף שזה פסיק רישא שאני הכא דניחא ליה 

  שיחיה.

לשמואל חייב משום נטילת נשמה,  -שוחט ע"ה:
ולרב חייב אף משום צובע דניחא ליה שיהיה בית 

  השחיטה צבוע כדי למוכרו.

שניהם מענין עיבוד ואפיק  -המולחו והמעבדו
  חד ועייל שרטוט.

לרבה בר רב הונא אם צריך את  -אוכליןעיבוד ב
הבשר לדרך ומולחו חייב משום מעבד, לרבא אין 

  עיבוד באוכלין.

השף בין העמודים והממרח רטיה בשבת  -ממחק
  חייב משום ממחק.

המגרר ראשי כלונסאות בשבת חייב  -מחתך
  משום מחתך.

המסתת את האבן, הצר צורה  -המכה בפטיש
הנוטל ראשי חוטין בכלי, המנפח בכלי זכוכית, ו

שמקפיד עליהם, וכל מידי דאית ביה גמר מלאכה, 
  חייב משום מכה בפטיש.

הכותב אות אחת בגודל ב'  -הכותב והמוחק
אותיות פטור, המוחק אות אחת גדולה כדי לכתוב 

  במקומה ב' אותיות חייב.

לתנא דמתני' חייב אחת  -תולדה במקום אב
  ולר"א חייב שתיים.

י הוסיפם על מנין ר" -השובט והמדקדק
המלאכות, אמרו לו השובט הוא בכלל מיסך 

  והמדקדק בכלל אורג.

  שיעורי הוצאה
אין חייב משום הוצאה אלא  -כל הכשר להצניע

על דבר שחשוב להצניעו, לאפוקי עצי אשירה, דם 
  נדה נחלקו בו אם מצניעים אותו לשונרא.

אין חייב אלא על שיעור שרוב  -ומצניעים כמוהו
מצניעים כמוהו, ואז כל המוציאו חייב, לר"ש בנ"א 

אינו חייב אלא המצניעו, רשב"א אומר כל שאינו 
כשר להצניע ואין מצניעים כמוהו והצניעו אחד 

  והוציאו אחר חייב.

חייב ואפי'  המוציא תבן כמלוא פי פרה ע"ו.

  הוציאו לגמל.

הוציא עצה כמלוא פי פרה  - עצה כמלוא פי גמל
לר"ל חייב, ונחלקו אם אכילה לפרה לריו"ח פטור ו

  ע"י הדחק שמה אכילה.

  והיינו כגרוגרת. -עמיר כמלוא פי טלה

לחים כגרוגרת יבשים עלי שום ועלי בצלים 
  כמלוא פי הגדי.

שני דברים ששיעורם  -צירוף לשיעור הוצאה
שונה אין מצטרפים לשיעור הקטן, אבל מצטרפים 

שהבגד לשיעור הגדול כיון דחזו יחד לדוגמא, כמו 
השק העור והמפץ מצטרפים לשיעור קבלת 
  טומאה מפני שראוים ליטמא יחד בטומאת מושב.

שיעור כל מאכלי אדם כגרוגרת, ומצטרפים  ע"ו:

  זה עם זה.  
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הקליפות הגרעינים העוקצין הסובין והמורסן אינם 
מצטרפים לשיעור כגרוגרת, קליפי עדשים לר"י 

עתיקי אין  מצטרפים, וכן קליפי פולים חדתי, אבל
מצטרפים מפני שנראין כזבובין בקערה, הסובין 
והמורסן מצטרפים לחלה מפני שעני אוכלם 

  בפתו.

 

  המוציא יין:

  המשך-שיעורי הוצאה 
כדי מזיגת כוס יפה והיינו כוס של ברכה,  -יין

והיינו רובע רביעית כדי שימזגנו ויעמוד על 
רביעית, ומה שמצינו ביין השירוני שמזוג בשני 
חלקים מים, יין השירוני הוא יין חלש, א"נ שאני 
מראה דם שבפחות מזה אינו מראה דם אבל 
לטעמא צריך מזיגה בג' חלקים מים, והא דחייב 
על רובע רביעית אף שהוציאו בלא המים משום 

  דכיון שראוי למזיגה יש בו חשיבות.

לרבי נתן שיעור בכזית, דם נבילה  -יין יבש ע"ז.

ם שיעורו ברביעית הואיל יבש לב"ה שמטמאי
ויכול לקרוש ולעמוד על כזית, רב יוסף מדמה יין 
יבש לדם יבש, ואביי מחלק דיין קליש ודם סמיך 

  ואין שיעורם שווה.

של בהמה כדי גמיאה, מלשון הגמיאיני, של  -חלב
אשה ולובן של ביצה כדי ליתן במשיפה של 

  קילור.

גרעינים מלשון ונגרע, גחלים עוממות  ע"ז:

מעמצין מלשון החשיכו מראיתו, לשון עממוהו מ
  עוצם עיניו.

כדי שיפה במים לשים על שני עיניים, רב  -קילור
אשי מסתפק אם חייב בכדי שיפה או רק בכדי 

  אחיזה ושיפה, תיקו.

כדי ליתן על הכתית, רב אשי מסתפק אם  -דבש
  על כל הכתית או על הקצה העליון, תיקו.

א ברא דבר כל מה שברא הקב"ה בעולמו ל
  אחד לבטלה.

  חמשה מקומות שאימת החלש על הגיבור.

רב יהודה פירש לרב זירא דברים הנעשים 
  בעולם, ומקור כמה מילים.

דג  -שלשה כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה
  נחש וחזיר.

  המשך-שיעורי הוצאה 
לר' ינאי קטן דקטן,  - שמן כדי לסוך בו אבר קטן

שב"א ור"נ אם וי"א שבזה לכ"ע פטור ונחלקו ר
שיעור אבר קטן דגדול ואבר גדול דקטן שווה 
ובשניהם חייב, או שבאבר גדול דקטן פטור, 

  והלכתא אבר קטן דקטן חייב.

הולכים אחרי  דבר הראוי לשני שימושים ע"ח.

השימוש השכיח לקולא אם השימוש השני אינו 
שכיח, ועל כן יין וחלב שיעור להוצאה הוא לפי 
שתייתם ולא לפי שיעורם לרפואה, אבל דבר 
ששני השימושים בו מצוים הולכים אחרי השיעור 
הקטן לחומרא, ועל כן דבש שיעורו בכדי ליתן על 

  הכתית אף ששיעורו לאכילה גדול יותר. 

כדי לשוף בהם את הקילור, ואף שהשימוש  -יםמ
לרפואה אינו שכיח ולשתיה שכיח, איירי בגליל 
שהיו שפים את הקילור במים ולא ביין או חלב, 
רבא אמר אפי' בשאר מקומות כיון שמים טובים 
יותר משאר משקים לשוף בהם את הקילור זהו 

  שיעורם להוצאה.

 שיעורו ברביעית, רשב"א אומר שדם של -דם
תרנגולת הבר שיעורו כדי לכחול עין אחת שכך 
עושים לרפואת ברקית, רשב"ג אומר שדם של 
כרושניתא שיעורו כדי לכחול עין אחת שכך 

  עושים לרפואת יארוד.

  שיעורם ברביעית. -שאר משקין

לרבנן כל שיעורים אלו הם  -מחלוקת ר"ש ורבנן
למי שלא הצניע והוציא כגון שאמר לו רבו לפנות 

לסעודה, אבל המצניע חייב אפי' בפחות,  המקום
אבל לר"ש כל שיעורים אלו הם למצניע, אבל 

  המוציא לעולם אינו חייב אלא ברביעית.

שיעורם ברביעית לכ"ע שאז הם ראוים  -שופכים
לגבל את הטיט, ואף שהמוציא טיט שיעורו 
לעשות פי כור אין אדם מגבל טיט מלכתחילה 

  בשיעור קטן שכזה.

א דרבנן לעולם נפיש משיעורא דרבי שיעור ע"ח:

  יהודה.



  שבתמסכת       תמצית הש"ס 
 

86 

 

  כדי לעשות אוזן לאחוז בו קופה.  -חבל

כדי לעשות טלאי לנפה וכברה, אבל חבל  -גמי
אין עושים ממנו טלאי כיון שהוא קשה, לר"י גמי 

  שיעורו למדוד בו מידת מנעל של קטן.

כדי לכתוב עליו שתי אותיות גדולות של  -נייר
או שטר פרוע כדי לכרוך  קשר מוכסין, נייר מחוק

על צלוחית קטנה של פלייטון, או שיש בלובן שבו 
  מקום כתיבת ב' אותיות.

המוציא קשר מוכסין חייב, אם  - קשר מוכסין
הראהו כבר למוכס והוציאו פטור, ולר"י חייב 
משום שמצניעו עבור רהיטי מוכסא וי"א עבור 

  מוכס קטן וי"א עבור מוכס שני.

ע החוב חייב, אחר שנפרע קודם שנפר -שטר חוב
פטור, ור"י מחייב, לרב יוסף טעמא דר"י משום 
שסובר שמותר להשהות שטר פרוע ולרבנן אסור, 
ולאביי איירי בשטר שטוען הלווה שפרעו וטעמא 
דר"י דס"ל דמודה בשטר שכתבו א"צ לקיימו 
ולרבנן צריך לקיימו, לרבא איירי שנפרע החוב, 

המלוה לשומרו כדי  ולר"י אין כותבין שובר וצריך
להחזירו ללוה, ולרבנן כותבין שובר, לרב אשי 
טעמא דר"י מפני שצריך הלווה להראותו לבעל 

  חוב שני.

כדי לעשות קמיע, וכן בעור שאינו  -עור ע"ט.

מעובד בין אם עומד לעיבוד ובין שאינו עומד 
לעיבוד, וזה דווקא בעור הראוי לעיבוד דמליח ולא 

ינו ראוי לעיבוד שיעורו כדי קמיח, אבל עור לח שא
לצור בו משקולת קטנה של רובע ליטרא 
דפומבדיתא, עור דקמיח ומליח ולא עפיץ שיעורו 
כדי לכתוב עליו גט, עור שבישלו כדי לשבת עליו 

  שיעורו ה' טפחים על ה' טפחים.

 -דברים שיש חילוק בשיעורם מחמת העיבוד
המוציא סמנים שרוים שיעורם כדי לצבוע בהם 

גמא לאירא, אבל סמנים שאינם שרוים שיעורם דו
כדי לצבוע בהם בגד קטן, וכן זרעוני גינה שיעורם 
חמשה, ואילו זבל שיעורו לזבל קלח אחד של 
כרוב וי"א לזבל כרישא, וכן שופכין שיעורם 
ברביעית שראוים לגבל את הטיט, אבל טיט עצמו 
שיעורו לעשות בו פי כור, והטעם בכל אלו שאין 

רח לשרות סמנים ולזרוע ולעשות טיט אדם טו
בשיעור הקטן, אבל כשכבר עשה יש חשיבות אף 

  בשיעור הקטן.

כדי לכתוב עליו פרשה קטנה  -קלף ע"ט:

כדי דוכסוסטוס שבתפילין שהיא שמע ישראל, 
  לכתוב עליו מזוזה.

לת"ק אף הרצועות  -טומאת הידים בתפילין
מטמאות אם מחוברות לתפילין, לר"ש בן יהודה 
רק הקציצה מטמאה, לר' זכאי רק הפרשיות 

  מטמאות.   

הלכה למשה מסיני תפילין על  - כתיבת סת"ם
הקלף במקום בשר, ומזוזה על הדוכסוסטוס 
במקום שיער, ואם שינה בזה ובזה פסול, לרב 
דוכסוסטוס כשר לתפילין וההלכה למצוה מן 
המובחר, והפסול בשינה הוא על מקום בשר 

אחא דמכשיר בשינה,  ושיער, או דקאי כר'
למסקנת הסוגיא רב הכשיר קלף למזוזה ולא 
דוכסוסטוס לתפילין וכר"מ שהיה כותב מזוזה על 
הקלף מפני שמשתמר, אבל לת"ק אם כתב מזוזה 
על קלף נייר או מטלית פסולה, ס"ת אפשר 

  לכותבו על קלף או גויל או דוכסוסטוס.

  המשך-שיעורי הוצאה 

אותיות, בין אם הוציאו כדי לכתוב ב'  -דיו פ.

בדיו או בקולמוס או בקלמרין, אות אחת בזה 
ואות אחת בזה תיקו, הוציא דיו וכתב בו שתי 

  אותיות כשהוא מהלך חייב שכתיבתן זוהי הנחתן.

הוציא דיו בשיעור אות אחת וכתבה  - חצי שיעור
  וחזר והוציא וכתבה פטור.

הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר והוציא חצי 
רת והניחה מצטרפים לשיעור, אבל אם גרוג

  הגביהה ואח"כ הניח השני אין מצטרפים. 

הוציא חצי גרוגרת והניחה והוציא עוד חצי גרוגרת 
והעבירה בתוך ג' לשניה חייב, דא"צ הנחה ע"ג 

  משהו אלא בזורק ולא במעביר.

הוציא ב' חצאי גרוגרות בשתי העלמות אין 
יוסי מצטרפים, בהעלם אחד מצטרפים, לרבי 

דווקא שהוציא לאותה רה"ר, לרבה בא לאפוקי 
אם יש רה"י ביניהם, לאביי אפי' יש כרמלית 
ביניהם פטור אבל פיסלא חייב, ולרבא אפי' יש 

  פיסלא  פטור דרשות שבת כגיטין.

כדי לכחול עין אחת, לרב הונא משום  -כחול
שדרך נשים צנועות לכחול עין אחת, ובבנות 
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ים שיעורו כדי לכחול ב' כפרים שכוחלות ב' עיני
  עיניים, ואם לרפואה כדי לכחול עין אחת.

שבראש קנה  נסרכדי ליתן בראש שפשף  -דבק
  של ציידים.

  כדי לעשות נקב קטן. -זפת וגפרית

  כדי ליתן ע"פ נקב קטן של חבית יין. -שעוה

כדי לעשות פי כור של צורפי זהב, ולר"י  - חרסית
  כדי לסוד פיטפוט של כירה קטנה.

  כדי ליתן על פי כור של צורפי זהב. -סובין

כדי לגבל בו טיט לצורך פי כור של  -שיער פ:

  צורפי זהב.

כדי לסוד אצבע קטנה שבבנות, (בנות  - סיד
ישראל שהגיעו לפרקן ולא לשנים עניים טופלות 
בסיד עשירים בסולת ובנות מלכים בשמן המור 
והיינו שמן זית שלא הביאה שליש, וסדים אבר 

ולא בבת אחת, מי שלא שותה שכר אינה  אבר
צריכה משיחה), לר"י כדי לסוד כלכול, לר"נ כדי 
לסוד אנדיפי, כלכול היינו צידעא ואנדיפי היינו בת 

כלי חרס עם צידעא, לרב יצחק אנדיפי היינו אנדיפא 

סימנים בכלי , לרב כהנא אנדיפי היינו שנתות ב' פיות

מר רבי נראין ואב"א אנדיפי היינו מצח, אלמדידה, 
, ודברי ר"י בביצת מים הרבהדברי ר"י בסיד חבוט 

  .מעט מיםהסיד 

, ולחכמים שקיםלר"ע כחותם המרצופין  -אדמה
  כחותם האיגרות.

לר"ע כדי לזבל קלח כרוב,  -זבל וחול הדק
  ולחכמים כדי לזבל כרישא.

כדי ליתן על מל כף של סיידים, אסור  -חול הגס
תבן או חול ולר"י ביש לסוד בסיד אלא אם יש בו 

בו חול אסור, תנא דמתני' כר"י דלדבריו חול מהני 
לסיד, לרבא מתני' אף כרבנן חול מהני כיון שעל 

  ידו מותר לסוד בסיד.

כדי לעשות קולמוס המגיע לקשרי  -קנה
אצבעותיו, בעי רב אשי קשר העליון או התחתון, 

  תיקו.

כדי לבשל כגרוגרת מביצה   -קנה עב או מרוסס
לה שבביצים שהיא ביצת תרנגולת, טרופה ק

  בשמן ונתונה באילפס.  

, כףלרבנן כדי לעשות ממנה תרוד  -עצם "א.פ

לר"י לעשות שיניים למנעול, (אם לא קבעם 

במנעול אינם מקבלים טומאה, ואם קבעם במנעול 
מקבלים טומאה, ודווקא במנעול כלים אבל 

  במנעול בית אינם מקבלים טומאה).

י לגרור ראש הכרכר, ובברייתא איתא כד -זכוכית
  כדי לחתוך ב' נימין יחד.

לרבנן כדי לזרוק בעוף, לראב"י כדי  -צרור או אבן
לזרוק בבהמה ותברח מחמת פגע בה, והוא משקל 

  עשרה זוז.

מותר לטלטל מלא היד,  -אבנים של בית הכסא
לרבי יוסי מותר ג' אבנים א' כזית א' כאגוז וא' 

שיעורה כאגוז, ולרבי יהודה  כביצה, לר"מ כל אחת
כל אחת שיעורה כביצה, (וכמו שנחלקו ר"מ ור"י 
לגבי שיעור אתרוג) לר' ינאי בבית הכסא קבוע 

  מותר כמלוא היד, ובעראי כרבי יוסי. 

  אסור לטלטל כרשיני בבלייתא כדי לקנח בהם. 

אסור למשמש בשבת בצרור אלא אם מחזיקו 
  כלאחר יד. 

רב ששת בעומדת ל מדוכה קטנה של בשמים
לקינוח מותר לטלטלה אם רואים עליה שקינחו 
בה, ומה שמצינו שהמקנח בצרור שקינח בו חבירו 

רב ששת איירי ביבש,  -מביא לידי תחתוניות
ואב"א שקינחו בו מצד אחד, ואב"א שהוא עצמו 
קינח בו, אם ירדו על המדוכה גשמים אם ניכר 

  עדיין שקינחו בה מותר לטלטלה.

, להעלות אבנים לגג כדי לקנח מותר פ"א:

דכבוד הבריות דוחה לא תעשה שבתורה, ואף 
שאסור לטלטל קיסם לחצוץ בו שיניו, התם אדם 
קובע מקום לסעודה והיה לו להכין קיסם מערב 

  שבת, משא"כ בבית הכסא.

, שמא יניח אסור ליפנות בשדה ניר בשבת
  הצרור שקינח בו בתוך גומא והוי חורש. 

כשמקלקל את  שדה חבירוב אסור ליפנות
  החרישה אפי' בחול.

מותר לקנח בו בשבת  צרור שעלו בו עשבים
  והתולש בשבת חייב חטאת. 

אסור לטלטלו בשבת, היה מונח ע"ג  עציץ נקוב
קרקע והניחו ע"ג יתדות חייב משום תולש ואם 

  הורידו לקרקע חייב משום נוטע.
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בחול משום כשפים  אסור לקנח בשברי חרס
(כההיא מטרוניתא שלא יכלה לעשות כשפים 
לעצור את הספינה כיון שלא קינחו בחרס ולא 
הרגו כינה בבגדיהם ולא הוציאו ירק מהאגודה 
ואכלו), ואפי' בשבת אע"פ שיש עליו תורת כלי 
אסור לקנח בו, ואין הטעם משום השרת נימים 

  דהלכה שדבר שאין מתכוון מותר.

לא ישב במהרה  -בית הכסא הנהגת פ"ב.

ובחוזק ולא יתאמץ ליפנות שלא ינתק שיני 
  הכרכשתא ויבוא לידי סכנה. 

הנצרך ליפנות ואינו נפנה גורם לרוח רעה, וי"א 
  לרוח זוהמא. 

הנצרך ליפנות ואינו יכול יעמוד וישב יעמוד וישב, 
וי"א שילך לצדדים, וי"א ימשמש בצרור, וי"א 

  .שיסיח דעתו מדברים אחרים

הנכנס לסעודת קבע יהלך י' פעמים ד' אמות וי"א 
  ד' פעמים י' אמות ויפנה ויכנס לסעודה.

לרב הונא יקנח בצרור,  צרור וחרס -היו לפניו
ולרב חסדא מקנח בחרס, ומודה רב הוא באוגני 
כלים, צרור ועשבים מחלוקת מה עדיף, וביבשים 

  שהאור שולטת בהם שיניו התחתונות נושרות.

לר"י כדי ליתן בין פצים לחבירו, לר"מ כדי  -חרס
לחתות בו את האור ממדורה גדולה, לרבי יוסי כדי 

  לקבל בו רביעית. 

  

  

  רבי עקיבא:

  עבודה זרה

אסור  -היה ביתו סמוך לע"ז ונפל הכותל פ"ב:

לבנותו, אלא כונס ד"א לתוך שלו ובונה, ואם היה 
הכותל משותף לו ולע"ז חצי מקום הכותל שלו 
ומשם ירחיק ד"א, ואבניו עציו ועפריו מטמאים 

   כשרץ ולר"ע כנדה.

   - טומאת עבודה זרה

לרבי עקיבא ע"ז מטמאה במשא כנדה, שנא' 
  "תזרם כמו דוה".

טומאת לרבה לכ"ע ע"ז מטמאה במשא, ונחלקו ב
כלים המונחים מתחת האבן שהיתה הע"ז אבן מסמא 

, לרבנן אינה מטמאה באבן מסמא כשרץ, עליה
והוקשה לנדה לומר שמטמאה במשא, ולא 

אם הוקשה לנבילה לומר שאינה מטמאה לאברים 

ולר"ע היא עצמה מטמאה כנדה נתפרקה, 
ומשמשיה מטמאים כשרץ שאינם מטמאים באבן 

מסתפק לר"ע אם ע"ז מסמא, רב חמא בר גוריא 
  מטמאה לאברים.

לרבי אלעזר לכ"ע ע"ז אינה מטמאה באבן מסמא 
ונחלקו בטומאת משא לר"ע היא עצמה מטמאה 

והוקשה  ומטמאים במגע,במשא, ומשמשיה כשרץ 
לנדה ולא לנבילה לומר שאין מטמאה לאברים, 
ולרבנן אינה מטמאה במשא, והוקשה לנדה לומר 

  שאינה מטמאה לאברים.

וכגון ע"י הכרעת כף  ע"ז שהסיטה אחרים פ"ג.

לרב אשי רבנן טהורים ולר"ע טמאים  -מאזנים
  ומשמשיה שהסיטו טהורים אף לר"ע.

מדאורייתא אינם מטמאים בזיבה, נכרי ונכרית 
אבל גזרו עליהם שיהיו כזבים לכל דבריהם, 
ומטמאים בין הסיטו אחרים ובין אם אחרים 

  הסיטו אותם ובאבן מסמא.

מבארת דברי הברייתא נכרי ונכרית ע"ז הגמ' 
ומשמשיה הן ולא הסיטן ר"ע אומר הן והסיטן, 

  לרבה ולרבי אלעזר.

טהורות חוץ  כל הטומאות המסיטות פ"ג:

  מהסיטו של זב, ולר"ע אף ע"ז.

רב חמא בר גוריא מסתפק אם ע"ז  -ע"ז לאברים
שהתפרקה מטמאה או לא, י"מ ספיקו היכא 

ל אם הדיוט יכול שאומן יכול להחזירה, אב
להחזירה פשיטא ליה דטמאה, וי"מ שהספק הוא 
אם הדיוט יכול להחזירה, אבל אם רק אומן יכול 

  להחזירה פשיטא ליה דטהורה, תיקו.

לענין איסור הנאה אסורה אף בפחות  -שיעור ע"ז
מכזית כזבוב בעל עקרון, אבל לענין טומאה אין 

  בה טומאה אלא בכזית כמת.

במתני' הטעם  -ת טומאהספינה אינה מקבל
משום דרך אניה בלב ים, ולחנניה משום דילפינן 
משק דבעינן מיטלטלת מלא וריקן, ונ"מ בספינה 

, ובספינת הירדן שלא הוקש חרס לשקשל חרס 
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שמיטלטלת ביבשה, ואף שמיטלטלת רק ע"י 
  שוורים שמיה טלטול.

לעולם אל ימנע אדם עצמו מבית המדרש  -תורה
ואל ימנע עצמו מבית המדרש אפי' שעה אחת, 

ומד"ת בשעת מיתה, אין ד"ת מתקיימין אלא במי 
  שממית עצמו עליה.

כקתדרא  -ג' עגלות ענין קבלת טומאה פ"ד.

טמאה מדרס, כמיטה שאר טומאות חוץ ממדרס, 
של אבנים ובה נקבים כמוציא רימון טהורה 

  מכלום.

פתחה מצידה טמאה מדרס, מלמעלה ג' תיבות 
וץ ממדרס, הבאה במידה טהורה שאר טומאות ח

  מכלום.

כלי חרס נטמא במגע ואינו  - טומאת כלי חרס
נטמא במדרס, יש שלומדים מהקש למשכב וי"א 
מהקש לנדה שאינו נטמא אלא אם יש טהרה 
במקוה, וי"א מהא דאינו נטמא ביש עליו צמיד 

  פתיל מוכח דאינו נטמא במדרס.

  נטמא באוהל המת ובמדרס הזב. -מפץ פ"ד:

  ני כלאים בערוגהדי
ערוגה שהיא ו' על ו' טפחים מותר לזרוע בה ה' 
זרעונים, ד' בארבע רוחות הערוגה ואחד באמצע, 

דשיעור דקים להו לרבנן דבהכי לא ינקי מהדדי 

  .יניקה טפח ומחצה

שיעור הערוגה אינו כולל את גבוליה של  פ"ה.

  הערוגה ושיעורם טפח.

ערוגה, ואף לרב איירי שאין ערוגות סביבות אותה 
אם לא מילא את הקרנות אסור לזרוע סביבותיה 

  גזירה שמא ימלא את הקרנות.

ירק הנמשך משדה לשדה אחר ראש תור  פ"ה:

  אין משום כלאים, לרב אין התר זה בב' ערוגות.

לשמואל איירי מתני' אף ביש ערוגות סביבה, 
ואיירי בנוטה שורה לכאן ושורה לכאן ולא חיישינן 

  הקרנות. לשמא ימלא את

לרב ששת אין  -הפקיע תלם אחד על פני כולה
  בזה ההתר דמתני' ולרב אסי מותר.

נטע בשדה ב' שורות מכל מין  -התר ב' שורות
, אבל דכל מין ניכר לעצמואין בזה משום כלאים 

  שורה אחת מכל מין אסור.

מחלק השדה  -הרוצה למלאות כל גינתו ירק
ל לערוגות ששה על ששה, וממלא בהם עיגו

חמשה, וממלא הקרנות ממה שירצה, לרב ינאי לא 
יזרע בין הערוגות, לרב אשי מותר לזרוע באופן 
שיהיה ניכר שזה ערוגה אחרת שאם היתה אחת 
זרועה שתי יזרע לידה ערב, ומה ששנינו שמותר 
כטבלא מרובעת ולא בעיגול זה צריך כדי להתיר 

  ראש תור היוצא ממנה.

ם ואין ישראל קדושים ה -תשמיש ביום
משמשים מיטותיהם ביום, ואם היה בית אפל 

  מותר, ות"ח מאפיל בטליתו ומותר.

                        פולטת שכבת זרע, 
  ר ההפרשה קודם מתן תורהדוס

לראב"ע ביום השלישי טהורה, לרבי  פ"ו.

ישמעאל ביום הרביעי טהורה, לר"ע אחר ה' עונות 
ראשונה טהורה, ואם שמשה אחר מקצת עונה 

טהורה אחר מקצת עונה שישית, לחכמים בעינן ו' 
  עונות שלמות.

מקור דין זה הוא ממה שהפריש משה את ישראל 
מנשותיהם קודם מתן תורה, לראב"ע הפרישם 
בחמישי ובו ביום שימשו, לרבי ישמעאל הפרישם 
ברביעי ובו ביום שימשו, לר"ע הפרישם ברביעי 

  בהשכמה ומאז לא שימשו, 

לדעת כל התנאים אם היו פולטות בערב  פ"ו:

שבת היו טובלות בליל שבת שראויה התורה 
לינתן לטבולי יום, אולם טבלו מבעוד יום ולא 

  פלטו. 

לר"ע שהפרישם ברביעי בשבת  - שיטת ר"ע
בהשכמה היתה ראוים לקבל התורה כבר בין 
השמשות אולם אמר הכתוב לא מראש בסתר 
דיברתי, ומה שהפרישם משה בהשכמה אף שאם 
היה מפרישם בערב היה ה' עונות עד הבוקר ויכלו 
לטבול ואח"כ לקבל את התורה, כדי שלא יהיו 

  הללו הולכים לטבילה והללו לקבל תורה. 

שכבת זרע שפירשה מן האיש טמאה רק בעודה 
  לחה.
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רב פפא מסתפק בשכבת זרע של ישראל במעי 
גויה אם מסרחת, ואת"ל שמסרחת מה הדין במעי 

  בהמה, תיקו.

  מתן תורה

לכו"ע בראש חודש הגיעו  - סדר הימים פ"ז.

למדבר סיני ובשבת ניתנה תורה, לרבי יוסי ראש 
לישראל  חודש היה ביום ראשון בשני בשבת אמר

ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וכו', בשלישי בשבת 
הגבילם, ופירש להם עונשה של תורה ואח"כ 
שכרה וי"א קודם שכרה ואח"כ עונשה, והשיב 
משה לקב"ה שקיבלו עליהם שכר ועונש וי"א 
שקיבלו מצות הגבלה, ברביעי בשבת הפרישם מן 
האשה, ואף שהקב"ה אמר להפרישם ברביעי 

שישי הוסיף משה מדעתו עוד יום ובחמישי ולא ב
אחד והסכים עמו הקב"ה (וכן פירש מדעתו מן 
האשה שיהיה ראוי לדבר כל שעה עם השכינה 
והסכים עמו הקב"ה ושיבר את הלוחות והסכים 
עמו הקב"ה) והתורה ניתנה בז' סיון, ולרבנן ראש 
חודש היה בשני בשבת והתורה ניתנה בשבת בו' 

  סיון.

במרה נצטוו  - מרה להר סינייום יציאתם מ פ"ז:

על השבת דכתיב כאשר ציווך ד' אלוקיך, לרבא 
עדיין לא נצטוו על התחומין ונסעו בשבת ממרה 
להר סיני והגיעו בראשון, לרב אחא בר יעקב נצטוו 

  על התחומין ויצאו בראשון והגיעו באותו היום.

התאמת ראש חודש סיון ליום צאתם ממצרים 
שחטו את פסחיהם ולערב בי"ד ניסן  - ולט"ו אייר

לקו הבכורות והיה זה בחמישי בשבת, ולפי זה 
יוצא ראש חודש סיון ביום ראשון כרבי יוסי, 
ולרבנן עיברו את חודש אייר באותה שנה, ובט"ו 
אייר הגיעו למדבר סין ונתרעמו על הרעב 
והבטיחם משה על ירידת המן, והיה זה בשבת 

בשבת, שהרי אמר להם שילקטוהו ו' ימים ולא 
ובסדר עולם איתא שיצאו בט"ו ניסן ביום שישי 

  כרבנן.

התאמת ראש חודש סיון בשנה הראשונה 
הגמ'  -במדבר לראש חודש ניסן בשנה השניה

מונה י' עטרות שנטל אותו היום הראשון בשבת 
א' ניסן בשנה השניה לצאתם ממצרים שהוקם בו 
המשכן, ולפי זה באופן הרגיל שכל שנה יש הפרש 

ים (שכל מועד חל ד' ימים בשבוע מאוחר ד' ימ

יותר משנה שעברה) ובשנה מעוברת ה' ימים 
שון ניסן בשנה השניה חל ביום רא נמצא שאם ר"ח

סיון בשבת, וצ"ל  הרי בשנה הראשונה חל ר"ח
 לרבי יוסי שבאותה שנה היו ז' חודשים חסרים

סיון ביום ראשון,  שזה מחסר יום אחד ונמצא ר"ח
סיון ביום  ים חסרים ונמצא ר"חן ח' חודשולרבנ
  שני.   

בשני לחניתם עלה לקב"ה  -רבי יוסי אומר פ"ח.

וירד ואמר ואתם תהיו לי וכו', בשלישי עלה וירד 
ואמר מצות הגבלה, ברביעי עלה וירד והזהירם על 
הפרישה ושוב לא עלה, בחמישי בנה מזבח 
והקריב עליו קרבן, בשישי לא עלה משום שלא 

  משום טורח שבת.היה לו פנאי 

בריך רחמנא שנתן תורה משולשת לעם משולש 
–על ידי שלישי לבטן ביום השלישי לפרישה 

  כרבנן, בחודש השלישי.

ואמר להם אם  כפה הקב"ה את ההר כגיגית
אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם תהא 
קבורתכם, ואם יתבעו ישראל על קיום התורה 

ימי אחשוורוש יוכלו לטעון שבאונס קיבלוה, וב
  קיבלוה ברצון.

קודם שאמרו ישראל נעשה  -ארץ יראה ושקטה
ונשמע יראה שהיתה הארץ חוזרת לתוהו ובוהו, 

  ומשאמרו נעשה ונשמע שקטה.

בשעה שהקדימו נעשה  - הקדמת נעשה לנשמע
לנשמע יצאה בת קול ואמרה מי גילה רז זה 
שמלאכי השרת משתמשים בו, ונמשלו לתפוח 

יו, ובאו ששים ריבוא מלאכי שפריו קודם לעל
השרת וקשרו לכל אחד שני כתרים, וכיון שחטאו 
ישראל באו י"ב ריבוא מלאכים ופירקום, ומשה 

  נטל את כולם, ולעת"ל עתיד הקב"ה להחזירם.

רבא אמר לצדוקי שאינו פזיזות לאמר נעשה 
קודם לנשמע שעל זה נאמר תומת ישרים תנחם 

  ועליכם נאמר וסלף בוגדים ישדם.

על הקבלה נאמר ליבבתני באחד מעיניך,  פ"ח:

  ועל הקיום בשתי עיניים.

שעשו את  -עלובה כלה שמזנה בתוך חופתה
  העגל בסיני.

  כל דיבור שיצא מפי הקב"ה נחלק לשבעים לשון.

ד"ת יש בהם להמית ולהחיות, למיימינים סם חיים 
  למשמאילים סם המות.
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 כל דיבור שיצא מפי הקב"ה היו קושרים לו ב'
כתרים, ונתמלא כל העולם בשמים, ויצאה 
נשמתם של ישראל והביא הקב"ה טל של תחית 
המתים והחיה אותם, וחזרו לאחוריהם י"ב מיל 

  והיו מלאכי השרת מדדים אותם.

אע"פ שחטאו ישראל בעגל השרה הקב"ה שכינתו 
  במשכן. 

המלאכים טענו לקב"ה שלא יתן את התורה לבשר 
ענה להם, ואחז משה ודם, ואמר הקב"ה למשה שי

בכסא הכבוד ואמר להם שמצוות התורה לא 
שייכים להם והודו לו ונעשו אוהביו, ואף מלאך 

  המות מסר לו את הקטורת לעצור את המגיפה.

אחרי מתן תורה הלך השטן וחיפש את  פ"ט.

התורה בארץ בים ובתהום, ואמר לו הקב"ה לך 
אצל בן עמרם, אמר לו משה מה אני שנתן לי 

ה תורה, שלא החזיק טובה לעצמו, אמר לו הקב"
  הקב"ה הואיל ומיעטת את עצמך תקרא על שמך.

בשעה שעלה משה למרום מצאו לקב"ה קושר 
קשרים לאותיות, ואמר לו הקב"ה שהיה לו לתת 
שלום, ואף שאין עבד נותן שלום לרבו היה לו 

  לעזרו.

משה אמר לישראל שיחזור אחר מ' יום בתחילת 
וערבב את העולם והראה להם דמות שש, בא שטן 

  מיטתו, באו ואמרו לאהרן כי זה משה האיש.

שירדה שנאה לעכו"ם עליו, ועיקר שמו  -הר סיני
חורב, וי"מ חורב מלשון חורבן שירדה חורבה 

  לעכו"ם עליו.

 -כשלג ילבינו אם יהיו חטאיכם כשנים פ"ט:

אע"פ שיחטאו כשנים מבריאת העולם ועד מתן 
  ינו.תורה כשלג ילב

יאמר הקב"ה לישראל לכו אצל אבותיכם  לעת"ל
ובקשו רחמים, ויאמרו ישראל אצל מי נלך וכו, 
ויאמר להם הקב"ה הואיל ותליתם עצמכם בי 

  יתכפרו עוונותיכם.

יאמר הקב"ה לאברהם ויעקב בניך חטאו לעת"ל 
לי ויאמרו לו ימחו על קדושת שמך, ויצחק יאמר 

חטאו אלא  לקב"ה וכי בני הם ולא בניך, ולא
מקצת ימיהם, ושהוא מוכן לסבול חצים, ואם 
כולם הרי מסר נפשו לקב"ה, ויקלסו ישראל את 

יצחק ויאמר להם קלסו לקב"ה ויראה להם את 
  הקב"ה בעיניהם ויקלסו לו.

ראוי היה יעקב לירד למצרים בשלשלאות של 
  ברזל אלא שזכותו גרמה לו.

  שיעורי הוצאה
ף בראוים בכל כדי לבשל ביצה קלה, ואעצים 

  שהוא לעשות שן למפתח זהו שיעורם.

כדי לתבל ביצה קלה, ומצטרפים זה עם זה  תבלין
הואיל וחזו למתק את הקדירה, אבל אם לא אינם 

  מצטרפים.

כדי קליפי אגוזים ורימונים סטיס ופואה  צ.

לצבוע בגד קטן, והנ"מ בסמנים שאינם שרוים לפי 
בגד קטן, שאין אדם טורח לשרות סמנים לפחות מ

אבל סמנים שרוים שיעורם כדי לצבוע בהם 
  דוגמא לאירא.

 -עד בן מ' יום, נתר אלכסנדרית, בורית מי רגלים
נמצא בנקבי  -שלוף דוץ, אשלג -אהלא, קמוליא

המרגליות, כל אלו שיעורם כדי לכבס בגד קטן 
בפי סבכה, רבי יהודה אומר כדי להעביר את 

  של דם נדה.הכתם 

  -בכל שהואהאסורים בהוצאה 

דחזיא לצלחתא  -דחזיא לריח הפה, עטרן -פלפלת
מיני בשמים בין ריח רע ובין ריח כאב חצי הראש, 

דחזין לדרבן קטן, מקק ספרים  -טוב, מיני מתכות
שמצניעים אותם לגנזם,  - ומקק מטפחותיהם

לר"י שיעורם בכל שהוא שנאמר  -משמשי ע"ז
  ולא ידבק בידך מאומה מן החרם.

לא יפחות מאמה  לבדק הביתלי ברזל האומר הרי ע
לא  -על אמה שראוי לגרש העורבים, נחושת

יפחות ממעה כסף, ולר"א לא יפחות מצינורא 
  קטנה שראויה לחטט הפתילות.

אע"פ שיש בה מינים  -המוציא קופת הרוכלין
  הרבה אינו חייב אלא אחת.

פחות מכגרוגרת, ריב"ב אומר  -זרעוני גינה צ:
שיעורי לזבל קלח אחד, אין חמשה, ואע"פ שזבל 

אדם טורח להוציא מתחילה כדי לזרוע אחד, זרע 
קישואים או דלועים או פול המצרי שיעורם 

  שניים. 
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לזרע שיעורם שתיים, לאכילה   -גרעיני תמרים
שיעורם באחת, הוציאם להסיק כדי לבשל ביצה 

  קלה, הוציאם לחשבון י"א ב' וי"א ה'.

יים, מקשה של שת -נימים מזנב הסוס או הפרה
שתיים ותורי דקל  לסליםחזיר אחת, צורי דקלים 

  אחת.

צפורת כרמים כל שהוא ואפי' מתה דחזיא 
  לרפואה.

חי טהור כל שהוא, טמא לר"י כל שהוא  -חגב
שהקטן משחק בו ולחכמים אין נתנים אותו לקטן 

  שמא יאכלנו מת ולר"י לא יאכלנו, מת כגרוגרת.  

 

  המצניע:

  הוצאה דיני
פחות מכשיעור והוציאו חייב, ואף אם המצניע 

שכח למה הצניע חייב דכל העושה על דעת 
ראשונה הוא עושה, נמלך מהצנעתו אינו חייב 

  אלא בשיעורו, ואף אם זרקו לאוצר ומקומו ניכר.

  וא"צ כזית.חייב עליה חיטה אחת  המצניע צ"א.

אף בחישב להוציא כל ביתו חייב בשיעורים 
  תו.דמתני' דבטלה דע

המצניע והוציאו אחר לתנא דתני' פטור לרשב"ג 
  חייב.

הוציא כשיעור  -עקירה והנחה בשתי מחשבות
לאכילה ונמלך לזריעה חייב, דא"צ עקירה והנחה 
בחדא מחשבה, רבא מסתפק אם הוציא חצי 
גרוגרת לזריעה ותפחה לכגרוגרת ונמלך עליה 
לאכילה, ואת"ל שחייב מה הדין כשהוציא 

לה ונמלך עליה לזריעה וצמקה, כגרוגרת לאכי
ואת"ל דחייב הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזר 

  ותפחה, תיקו.

והכזית מצטרף זרק כזית תרומה לבית טמא 
לטומאה לאוכלים שכבר היו בבית, רבא מסתפק 
אם מדמצטרף לענין טומאה מצטרף לענין שבת 
שהרי שבת וטומאה בהדי הדדי קאתין, או שאין 

  מצטרף. 

וחזר והניחו  מוציא והניח בכרמליתה צ"א:
ברה"ר פטור מפני שלא עשה המלאכה בבת אחת, 

אבל אם לא הניח חייב, לבן עזאי אף בלא הניח 
  פטור אם עבר דרך כרמלית (דמהלך כעומד דמי). 

המוציא כלי ובו קישואין ודלועין אינו  -אגד כלי
חייב עד שיוציא את כל הפרי, אם יש בכלי חרדל 

, ולריו"ח פטור כיון שהכלי מקצתו לחזקיה חייב
בפנים ואגד כלי שמיה אגד, הגמ' מבארת איך 
יפרשו ריו"ח וחזקיה את המשנה, רבא סבר דאגד 
כלי לאו שמיה אגד ואביי סבר שלאו שמיה אגד, 

  וחזרו בהם והחליפו השיטות.

אם הגביהו ברה"י  -קלב"מ בגונב כיס בשבת
תחייב על חייב, אם גררו פטור על הגניבה כיון שנ

ההוצאה באותו הזמן שנתחייב על הגניבה 
וקלב"מ, למ"ד אגד כלי לאו שמיה אגד ניחא דכל 
מה שהוציא מתחייב משום שבת מתי שקנאו, ואי 
שמיה אגד איירי בחתיכות כסף ארוכות ואין לכיס 
שנצין או שהשנצים כרוכים עליו ונמצא שבת 

  וגניבה כאחד.

ידו ובה העומד ברה"י הוציא  -אגד יד צ"ב.
פירות לרה"ר אם הוא למעלה מג' טפחים פטור, 
למטה מג' דהוי כהנחה לאביי פטור משום אגד יד 

  לרבא חייב דאגד יד לאו שמיה אגד.

המוציא בימינו שמאלו חיקו  -הוצאה שלא כדרך
או כתיפו חייב, כלאחר ידו רגלו פיו מרפקו אזנו 
שערו במנעלו וסנדלו בין פונדתו לחלוקו ובשפת 

  חלוקו פטור שלא הוציא כדרך המוציאין.

חייב שכן משא בני קהת, המוציא למעלה מי' 
  הגמ' מבארת מנין שכך היה משא בני קהת.

פטור ואף אנשי הוצל המוציא משאוי על ראשו 
הרגילים לעשות כן פטורים דבטלה דעתם עצל כל 

  אדם.

הוצאה שנעשתה בצורה אחרת מכוונת  צ"ב:
   -המוציא

חריו פטור שנתכוון לשמירה מעולה לפניו ובא לא
  ולא לשמירה פחותה.

לאחריו ובא לפניו חייב שנתכוון לשמירה פחותה 
  -ועלתה בידו שמירה מעולה. לאחריו ובא לאחריו

  לרב אלעזר נחלקו בזה במתני', ולרב אשי חייב.

לחכמים פטור דהוי שלא  -בפונדתו ופיה למטה
  כדרך ולר"י חייב כמוציא לאחריו.
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בין מלפניה בין מלאחריה  חוגרת בסינרהאשה ה
שכן לבלרי  מקבלי פיתקיןחייבת, לר"י אף 

  מלכות עושין כן.

  שניים שעשו
לר"מ חייב אפי' בזה יכול וזה יכול, לחכמים בזה 
יכול וזה יכול פטורים, זה אינו יכול וזה אינו יכול 
חייבים, ור"ש פוטר אף בזה אינו יכול וזה אינו 

  יכול. 

גי בדרשת בעשותה לר"ש דורשים וקמיפל צ"ג.

למעט זה אינו יכול וזה אינו יכול, ויחיד שעשה 
בהוראת בי"ד חייב, ולחכמים דורשים לפטור יחיד 
שעשה בהוראת בי"ד וזה אינו יכול וזה אינו יכול 
פטור, ושניהם דורשים מפסוק זה לפטור זה יכול 

  וזה יכול, ור"מ לא דורש לשניים שעשו כלל. 

לכ"ע זה שיכול חייב, אבל  -זה יכול וזה אינו יכול
, וראיה מסייע אין בו ממשזה שאינו יכול פטור ד

שמסייע אין בו ממש מהא דזב שרוכב ע"ג בהמה 
, נטמאות אין הטליתות שתחת ד' רגלי הבהמה

שכיון שהבהמה משתמשת בג' רגלים והרביעית 
רק מסייעת, ראיה נוספת ממה שהסוס מטמא על 

החמור על רגליו ואינו הסוס מטמא את ידיו ו
הרגלים והחמור את הידיים אע"פ שמסתייע בהם, 
ראיה נוספת מהא שכהן העומד ברגל אחת על 
רצפת העזרה וברגלו השניה מסתייע באבן או 
בכלי, ראיה נוספת מכהן המקבל דם בימין 

  ומסתייע בשמאל שהקבלה כשרה.

לר"מ המחייב בזה אינו יכול וזה אינו יכול,  צ"ג:

נחלקו בזה רב חסדא ורב המנונא אם בעינן שיהיה 
, הגמ' מביאה ראיות שמספיק שיעור לכל אחד

שיעור אחד לשניהם ממה שהזב מטמא מה 
שתחת כל אחת מרגלי המיטה וא"צ שיעור זיבה 
לכל אחד, וכן ממה שאם שניים נעלו בפני צבי 

ה אחד יכול לנעול חייבים, שנכנס לבית ולא הי
אע"פ שאין שיעור צידה לכל אחד, וכן ממה 

וטבחו חייבים אע"פ שאין שיעור  וששותפין שגנב
  לכל אחד.

  הוצאהטפל בדיני 

המוציא אוכלים פחות  -המוציא אוכלים בכלי
מכשיעור בכלי פטור אף על הכלי שהכלי טפל 
לאוכל, אם הוציא אוכלין כשיעור והכלי נצרך לו 

חייב אחת כיון שעשה כן בהעלם  מיש אחרלתש
אחד, ואם הזיד באוכלים ושגג בכלי חייב על הכלי, 
ואם שגג בשניהם ונודע לו על אחד וחזר ונודע לו 

  על השני לריו"ח חייב שתיים ולר"ל חייב אחת.

אדם חי פטור על האדם  -המוציא אדם במיטה
משום שהחי נושא את עצמו, ופטור על המיטה 

פלה לאדם, אבל מת במיטה חייב לפי שהיא ט
ואפי' כזית מן המת חייב, ולר"ש פטור משום 

  .מלאכה שאינה צריכה לגופה

לרבנן רק באדם חי  - חי נושא את עצמו צ"ד.

נושא את עצמו, אבל בבהמה חיה ועוף דמשרבטי 
נפשייהו לא, לרב נתן אף בהמה חיה ועוף נושאים 
את עצמם, והמוציאם לרה"ר בשבת פטור, וכן 
סובר בן בתירא ומש"ה מתיר למכור לגוי סוס אף 
במיועד לעופות כיון שאין בנשיאת העופות 
מלאכה דאורייתא משום שהחי נושא את עצמו, 
בכפות לא אמרינן חי נושא את עצמו, הני פרסאי 

  לא חשיבי ככפותים דאינו אלא רמות רוחא.

לר"ש פטור  -מלאכה שאינה צריכה לגופה צ"ד:
המת לקוברו, ומ"מ א"צ שיהיה אפי' במוציא את 

צריך לגופו ולגופה כגון ס"ת להגיה ולקרות בו, 
  אלא די שצריך לגופו והיינו לקרות בו.

מותרת אף אי משאצל"ג  הוצאת מת לכרמלית
חייב דהוצאה לכרמלית אסורה מדרבנן וכבוד 

  הבריות דוחה.

התולש  -המוציא חצי זית מתוך זית ומחצה
לא תעשה, תלש סימני טומאת צרעת עובר ב

שערה אחת מתוך ג' לרב נחמן חייב מפני שאם 
תפול עוד אחת יועילו מעשיו לטהרו, ולרב ששת 
פטור כיון דהשתא לא הועילו מעשיו, וכן נחלקו 
במוציא חצי זית מתוך זית ומחצה מן המת 
דהועילו מעשיו לטהר הבית אם יתמעט הכזית, 
ומודה רב נחמן שהמוציא חצי זית ממת גדול 

  ור.    פט

אם נטלם בכלי חייב, אם נטלם  -הנוטל ציפורניו
בידו או בשיניו לר"א חייב ולחכמים פטור, ואם 
נטל לחבירו פטור אף לר"א, לרשב"א אם פירש 
רוב הציפורן מותר ליטלה ביד ובכלי פטור אבל 
אסור, וכן בפירשו הציצין כלפי מעלה ומצערות 

  אותו והלכה כרשב"א.
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כמלוא פי הזוג והם ב' שיעורו  -הנוטל שערו
שערות, ולר"א חייב אפי' באחת, ולבנות מתוך 
שחורות מודים חכמים שחייב באחת ואסור אף 

  בחול משום לא ילבש.

לריב"ח חייב משום אורגת, הגודלת  צ"ה.

חייב משום טווה, לרבי אבהו אין דרך  הפוקסתו
 הכוחלתבכך אלא חייב בשניהם משום בונה, 

בת, ולרבי אבהו משום לריב"ח חייב משום כות
צובעת, לרשב"א אינה חייבת אלא בעושה 
לחברתה אבל לעצמה פטורה, ואסורה להעביר 

  סרק על פניה משום צובע.

החולב חייב משום מפרק, המחבץ חייב משום 
  בורר, המגבן חייב משום בונה, ושיעורם כגרוגרת.

לר"א חייב חטאת בשוגג וביו"ט  המכבד והמרבץ
ים אינו אסור אלא מדרבנן במזיד לוקה, לחכמ

משום חשש אשוויי גומות, אמימר התיר ריבוץ 
במחוזא כיון שלא היו שם גומות, ומותר לרחוץ 
פניו ידיו ורגליו או לשטוף כלי הבית ונמצא הבית 
מתרבץ מאיליו, ולר"ש דדבר שאין מתכוון מותר 

  מותר לרבץ כיון שאין מתכוון להשוות גומות.  

ינו נקוב פטור, מעציץ שאהתולש מעציץ  צ"ה:

נקוב חייב ור"ש פוטר, ואם ניקב באופן שאינו 
מחזיק רביעית מודה ר"ש, וכן מודה ר"ש דעציץ 
נקוב אינו מכשיר הזרעים שבתוכו לקבלת טומאה, 
בניקב העציץ באופן שאם היה טמא הה נטהר 
בנקיבה זו י"א דמודה ר"ש, וההוא סבא מסתפק 

  "ש. בהיה השורש נגד הנקב אם מודה ר

  מה נחשב כליכלי חרס שניקב לגבי 
טהור,  שבראם היה גיסטרא  -ניקב כמוציא משקה

  וכשר למי חטאת.

פסול למי חטאת, ומכשיר  -ניקב ככונס משקה
  זרעים שבתוכו לקבל טומאה.

אינו מכשיר זרעים (וי"א דעד  -ניקב כשורש קטן
שניקב כמוציא רימון מכשיר זרעים), ומקבל 

  טומאת כלי.

אינו מקבל טומאה, אלא אם  -כמוציא זיתיםניקב 
יחדו לרימונים, ולר"א אף ביחדו לרימונים אינו 

  מקבל טומאה.

  טהור. -ניקב כמוציא רימונים

כלי חרס המוקף צמיד פתיל מציל מה שבתוכו 
מלקבל טומאה באוהל המת, נפחת אינו מציל, 

  ושיעורו בגדול שיפחת רובו ובקטן כמוציא רימון.

  

  

  

  הזורק:

  צאה מרשות לרשותהו

מרה"י לרה"ר או מרה"ר  -זריקה והושטה צ"ו.

  לרה"י חייב.

לר"ע חייב,  -מרה"י לרה"י אחרת דרך רה"ר
ולחכמים אם היו הגזוזטראות בב' צידי רה"ר 
פטור, ואם היו באותו צד המושיט חייב והזורק 

  פטור שכך היתה עבודת הלויים.

   -מקור חיוב הוצאה הכנסה וזריקה צ"ו:

ילפינן ממה שאמר משה שיפסיקו  -הוצאה
להביא את הנדבה למלאכת המשכן, ומשה היה 
במחנה לויה שהוא רה"ר וישראל היה ברה"י, והיה 
זה ביום אסור בהוצאה דגמר העברה מיום 

  הכיפורים.

סברא היא כיון שגם זה מרשות לרשות,  -הכנסה
ומ"מ הוי תולדה ואינו חייב ב' חטאות אם עשה 

סה, ולר"א חייב ב' וחשיב תולדה כיון הוצאה והכנ
  דלא הוי במשכן, אי נמי משום דלא כתיבא.

הזורק ד' אמות ברה"ר חייב ומקורו  -זריקה
  מהלכה למשה מסיני.

   -מקושש

נתחייב סקילה על שהעביר ד"א ברה"ר, וי"א 
שעבר על תולש, וי"א מעמר, ונ"מ שמלאכות אלו 

י כל חד כדאית ליה אינם בכלל מה שאמר איס
  שיש מלאכה אחת שאין חייבים עליה סקילה.

לר"ע המקושש היה צלפחד ודריש מגז"ש,  צ"ז.

ריב"ב לא דריש גז"ש ואין לגלות חטאו כיון 
שהתורה הסתירה, אלא היה מהמעפילים, וכן 
נחלקו ר"ע וריב"ב אם אהרן נצטרע כשדבר עם 
מרים על משה, לר"ע נצטרע, לריב"ב אין לפרסם 
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רה, וס"ל שלא נצטרע אלא כיון שהתורה הסתי
  בנזיפה בעלמא. 

  החושד בכשרים לוקה בגופו.

  מדה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות.

  מלאכת הוצאה
ר"ע מחייב וחכמים מרה"י לרה"י דרך רה"ר 

   -פוטרים, ביאור מחלוקתם

לרב המנונא איירי בזורק למטה מי' ונחלקו אם 
קלוטה כמי שהונחה, אבל למעלה מי' לכ"ע פטור 

  דלא ילפינן זורק ממושיט. 

לרבי אלעזר מחייב ר"ע אפי' למעלה מי' ורבנן 
  פוטרים אף למטה מי'.

לרב חלקיה בר טובי נחלקו בין ג' לי', אבל למטה 
מג' לכ"ע חייב, דלבוד הלכה למשה מסיני, 

מעלה מי' לכ"ע פטור אבל אסור, ואם היו ב' ול
הרשויות שלו מותר, ואם אין הרשויות באותו 
הגובה לשמואל גם בזה מותר, ולרב אסור 

  דחיישינן דנפל ואתי לאתויי.

רבי מחייב וחכמים  -מרה"ר לרה"ר דרך רה"י
פוטרים, לרב ושמואל לא חייב רבי אלא ברה"י 

, י"א מקורה, ומטעם דביתא כמאן דמליא דמי
דשמואל אמר בזה שלרבי חייב שתיים אחת 
משום הוצאה ואחת משום הכנסה, ולפי זה נמצא 
שרבי מחייב על תולדה (הכנסה) במקום אב 

  (הוצאה). 

ר"י  -מרה"י לרה"ר ועבר ד' אמות ברה"ר צ"ז:

מחייב וחכמים פוטרים, לפי ההו"א ר"י מחייב 
שתיים אחת משום הוצאה ואחת משום העברה, 

מחייבים אחת, ואיירי באומר כל מקום ורבנן 
שתרצה תנוח, למסקנה ר"י מחייב אחת וחכמים 
פוטרים לגמרי, ואיירי שנתכוון שתפול מיד 
בתחילת כניסתה לרה"ר, וטעמא דר"י דס"ל 
קלוטה כמי שהונחה ונתקיימה מחשבתו, 

  ולחכמים קלוטה לאו כמי שהונחה.

' וזרק וכן נתכוון לזרוק דנתכוון לזרוק ח' וזרק ד' 
ח' פטור, ואינו חייב אלא באומר בכל מקום 

  שתרצה תנוח. 

ובשני רה"ר הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע 
יחד העביר ד' אמות חייב, דרשויות מצטרפות, 

  ולא אמרינן קלוטה כמי שהונחה.

המעביר ד' אמות ברה"ר  -רה"ר מקורה צ"ח.
מקורה פטור לפי שאינו דומה לדגלי מדבר, ומה 

היינו  עגלות תחתיהן וצידיהן רה"רש שמצינו
במקום שלא היה מקורה, ואף שהיו הקרשים 
מונחים על העגלות י"ל למ"ד שקרשים מלמטה 
עובים אמה ומלמעלה עד כאצבע, שאז היה רווח 
בין הקרשים יותר מג' טפחים דלא אמרינן לבוד, 
ולמ"ד שהקרשים גם מלמעלה היה עובים אמה 

ות יחד בשני הצדדים היה הקרשים מונחים ב' שור
וביניהם אמה, ולא היתה תחתית העגלה עם רצפה 
אלא עם יתידות, וממילא מתחת העגלה היה רה"ר 

  במקום שלא היו הקרשים. 

  המשכן

הקרשים מלמטה היה עובים אמה,  צ"ח:

מלמעלה לרב נחמיה אמה ולרבי יהודה עד 
כאצבע, ולמ"ד זה הקרשים שהיו בפינות המשכן 

  כהרים כדי שיעמדו בשוה.היו משופים 

לר"נ היה בגג המשכן ב' אמות של רוחב הקרשים, 
לא היו  ועל כן היריעות שהיה אורכם כ"ח אמה

מכסות אמה מהקרשים, ויריעות העיזים לא היו 
מכסות את האדנים, ויריעות האוהל היו מכסות 
את האדנים, לר"י היו היריעות מגיעות עד 

ת האדנים, האדנים, ויריעות העיזים כיסו א
  ויריעות האוהל היו סרוחות אמה על הקרקע.  

  הבריח התיכון שבתוך הקרשים היה עומד בנס.

הקרשים היו חרוצים והאדנים היו חלולים כדי 
  שיעמדו הקרשים בתוך האדנים.

  קרסי הלולאות היו נראים ככוכבים ברקיע.

יריעות התחתונות היו מתכלת ארגמן  צ"ט.

ות ממעשה עיזים, תולעת שני ושש, והעליונ
והיתה בעליונות חכמה יתירה מהתחתונות שטוו 

  אותם על העיזים.

רוחב העגלות היה שתי אמות וחצי כדי שלא יפלו 
הקרשים, ואורכם ה' אמות כדי שלא ידחקו 
הקרשים, וצידי העגלות ב' אמות וחצי, ובין עגלה 
לעגלה ה' אמות, ונמצא ב' עגלות וביניהם יחד ט"ו 

ה"ר שיעורה ט"ז אמות משום אמות, ומה שר
שהיתה אמה נוספת שהיה בה בן לוי לשמור שלא 

  יפלו הקרשים.
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אם גבוהים או עמוקים י'  -חולית הבור והסלע
חוליתו מצטרפים ורחבם ד' הוו רה"י, בור ו

בשבת מבור בשיעור זה  לעשרה, אסור לשאוב
אא"כ עשו מחיצה גבוהה י' טפחים, , שהוא רה"י

  זה אא"כ הכניס ראשו ורובו.ואסור לשתות מבור 

  דיני למעלה מי' טפחים

ועבר החפץ זרק ברה"ר על עמוד י'  צ"ט:

למעלה מי' שהוא מקום פטור רב מרדכי מסתפק 
אם חייב, וממתני' ליכא ראיה דאיכא לאוקמי 

  במחט ואית ליה מורשא או דרמיא בחריצא.

גבוה י' אע"פ שאינו רחב כותל שמקיף כרמלית 
דכיון דלאחרים עושה מחיצה לעצמו ד' הוי רה"י, 

  לא כ"ש.

בעי ריו"ח בור ט' ועקר חוליא  -בהדי הדדי קאתו
ו כוהשלימו לי', ואת"ל דפטור בור י' ונתן לתו

חוליא ומיעטו מי', וכן מיבעיא ליה בזרק דף ונח 
ע"ג יתידות, רבא מסתפק בזרק דף וחפץ על גביו 

זמן ונח ע"ג יתידות אם חייב כיון שיש איזה הפרש 
  בין הנחת הדף להנחת החפץ. 

שמינה ד' אמות ונדבקה לכותל למטה  זרק דבילה
מי' חייב אף בד' אמות מצומצמות, שכיון שאינו 
מבטל את הדבילה כותל אין הדבילה ממעטת 
מד"א, (ובמניח חוליא בבור כיון שמבטלה שם היא 

  ממעטת את שיעור הבור).

ת מחצלבור עמוק י' ורחב ח' וזרק לתוכו  ק.
  לאביי פטור לריו"ח חייב.וחילקו 

ב ד' שהיה מלא מים חייב חזרק לבור עמוק י' ור
, (אבל מלא פירות מים לא מבטלי מחיצתאד

פטור דפירות מבטלי מחיצתא), לר"ש גומא 
בקרקע הים עמוקה י' ורחבה ד' הוי רה"י דמים לא 

  מבטלי מחיצתא.

הזורק ד' אמות למעלה מי' פטור למטה מי' חייב, 
וקא שנח מחוץ לד' אבל אם חזר לתוך ד' ונח ודו

  שם פטור.

זרק למעלה מי' לתוך חור שאין בו ד' על ד' 
חייב חוקקין להשלים טפחים, לר"מ דאמר 

  ולרבנן פטור.

י' טפחים מתוך ד' אמות הרי הוא תל המתלקט 
רה"י, ומבוי המחולק בתל כזה מרה"י א"צ לחי 

  וקורה.

מים ע"ג מים נחשבים מונחים, אגוז  -הנחה במים
אינו נחשב כמונח ע"ג מונח, רבא מסתפק באגוז 
בכלי והכלי במים, שמן ע"ג יין תלוי במחלוקת 
ריו"ח בן נורי ורבנן אם נגע טמא בשמן אם פסל 

   את היין. 

זרק חוץ לד' אמות וחזר לתוך ד' חייב, ודווקא 
שנח ע"ג משהו מחוץ לד', ולרבנן שאין אומרים 

לוטה כמי שהונחה צריך הנחה ולא מספיק ק
ואפי' אחזתו הרוח חשיב  שהחפץ בתוך ג' לקרקע,

  ואף בסופו לנוח צריך הנחה. הנחה,

שהוא פחות מי' טפחים ורה"ר  רקק מים ק:

מהלכת בו דינו כרה"ר, בין בימות החמה ובין 
בימות הגשמים, בין ארוך ד' אמות ובין אינו ארוך 

 ה"ר מהלכת בו או שעמוקאבל אם אין רד' אמות, 
  מי' אין דינו כרה"ר.

חייב  דף גשר המובדל מחבריוזרק ונח אגודא דגמלא 
  כיון שיש אנשים שהולכים עליו.

הזורק בים ד' אמות פטור, הזורק מים  -דין ים
לספינה או מספינה לים או מספינה לחברתה 
פטור, ספינות קשורות זו לזו מותר לטלטל מזו 

קשורות אפי' מוקפות אסור, לזו, אבל אם אינם 
הנמצא בספינה ורוצה למלא מים מן הים לרב 
הונא עושה זיז כל שהוא וממלא, כיון שהספינה 
היא למעלה מי' מקרקע הים הוי מקום פטור, לרב 
חסדא עושה מקום ד' וממלא דסבר שמודדים 

כין יתן על ופמהמים ולא מקרקע הים, ואת הש
בכרמלית לא דופני הספינה שישפכו לים דכוחו 

  גזרו.

אסור לטלטל בה ד'  -ביצאתא דמישן ק"א.

אמות אלא אם יש בקרקעיתה בתוך ג' רוחב ד' 
טפחים, וכן אם מילא קני ואורבני עד מקום שהוא 

  רחב ד'.

נעץ קנה ובראשו טרסקל וזרק ונח על גביו חייב 
וחכמים פוטרים,  גוד אחית מחיצתאדאמרינן 

רחב ד'  אבל אם זרק על עמוד שלמעלה הוא
מחיצה שאין הגדיים ולמטה ג' חייב דהויא לה 

א דאמרינן בספינה גוד אחית ה, ובוקעים בה

  .דבקיעת דגים לא שמה בקיעהמשום 
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קשורות זו לזו מערבים ומטלטלים ספינות  ק"א:
מזו לזו, נפסק החיבור נאסרו, חזרו וחיברוהו אם 
בשוגג מותר לטלטל שם, אם במזיד אסור לטלטל 

  הזורק מרה"ר לשם חייב.שם, אבל 

קשר הספינות המתיר לטלטל מזו לזו צריך שיהיה 
מדבר חזק שיכול להעמיד את הספינות שלא 
יפרדו זו מזו, ואמנם אף שמצינו לענין טומאה 
שרק חיבור בברזל נקרא חיבור להביא טומאה 
מאהל המת לספינה, זה אינו אלא לגבי טומאה 

ל כל דבר דחרב הרי הוא כחלל, אבל לענין טלטו
  חזק מתיר לטלטל מזו לזו.

הזורק ונזכר שהוא  -תחילתו וסופו שגגה ק"ב.

שבת קודם שנח החפץ, אינו חייב דבעינן תחילתו 
וסופו שגגה, וכן בזורק לעשות חבורה ונזכר קודם 
שנעשית חבורה פטור, ואפי' בזורק שלא היה יכול 
לעכב את החפץ לאחר שנזכר, ואם חזר ושכח 

יב כיון שיש כאן תחילתו וסופו קודם שנחה חי
  שגגה.

שתי אמות בשוגג שתים במזיד ושתים 
רבה אמר פטור ורבא אמר חייב, רבה  -בשוגג

איירי במעביר אבל בזורק חייב, ורבא איירי בזורק 
אבל במעביר חייב, ואינו תלוי במחלוקת רבנן 

  ורשב"ג אם יש ידיעה לחצי שיעור.

אדם אחר הזורק למקום מסוים ובא  -קלטה אחר
או כלב וקלטה או שנשרף החפץ פטור, אבל אם 

  נתכוון לפי הכלב או לכבשן חייב.

טמא שאכל  -ד' חטאות ואשם באכילה אחת
חלב שהוא נותר מן המוקדשין ביוה"כ, חייב 

א' חלב ב' נותר ג' יוה"כ, ד' טמא שאכל  - משום
קדשים, ואשם משום מעילה, אם היתה שבת 

וצאה, וחשיב דרך והוציאה בפיו חייב משום ה
  הוצאה דמחשבתו משוויא ליה מקום.

 

  הבונה:

שכן בעה"ב שיש בכל שהוא  שיעור בונה ק"ב:

לו נקב בביתו סותמו וכן היה במשכן בקרש שנפל 

בו דרנא, וכן המסתת, המכה בפטיש ובמעצד, 
  והקודח, שיעורם בכל שהוא.

את האבן התחתונה חייב, ובאמצעית אינו המצדד 
הנותן טיט, והעליונה חייב אף במניח חייב אלא 

  בלא טיט וצידוד.

המסתת, והעושה נקב בלול תרנגולים, והמעייל 
שופתא בקופינא דמרא, לרב חייב משום בונה, 
ולשמואל חייב משום מכה בפטיש, וצריכא, לרב 
חייב בכל קודח (ע"מ לסתום) משום בונה, 

  ולשמואל אינו חייב אלא בהניח בו מסמר ארוך.

כל העושה מלאכה שיש מקיימים אותה כך  ק"ג.

  חייב. חק קפיזא בקבא כגון 

חייב, לרב יוסף הטעם המכה בקורנס על הסדן 
מפני שמאמן ידו, לאביי ורבא הטעם מפני שכך 

, ותניא להחליק הקורנסעושים מרדדי טסי משכן 
  כוותייהו.

המנכש המקרסם והמזרד שיעורם בכל החורש 
  שהוא.

התולש עולשין והמזרד  המלקט עצים או עשבים
זרדים אם לתקן כל שהן, ואם עשה כך בשל חבירו 
ואינו מתכוון לתקן אם להסיק שיעורו כדי לבשל 
ביצה קלה, ואם לבהמה כמלוא פי הגדי, ואם 

  לאכילה כגרוגרת.

  מלאכת כותב
פטור ואיטר הכותב בימינו פטור הכותב בשמאלו 

כל והשולט בשתי ידיו חייב בשתיהם, ולרבי יוסי 
  כותב חייב משום רושם ואפי' בשמאלו.

  הכותב בשתי סמניות והכותב בכל חייב. 

לת"ק חייב בב' אותיות אפי'  -הכותב ב' אותיות
כתב ב' פעמים אותה האות, לר"י אינו חייב אלא 
בשם קטן משם גדול כגון שם משמעון, דכתיב 

  ועשה מאחת, 

לר"י בשם ר"ג חייב אפי' כתב ב' פעמים  ק"ג:

אות כגון שש תת רר גג חח, (על אא אותה 
דאאזרך לא מיחייב), לר"ש צריך שיכתוב את 
השם כולו אבל א"צ לכתוב את הפסוק כולו, 
דבעינן מלאכה שכיוצא בה מתקיימת, לרבי יוסי 
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אפי' בשתי שריטות על נסר אחד חייב משום 
  רושם. 

הקודח המגרר המעבד והצר בכלי צורה שיעורו 
עד שיקדח או יגרור או בכל שהוא, ור"ש אומר 

יעבד או יצור את כולו, וכן בכתיבה צריך לגמור 
  את השם כולו.   

-ר, ה-צ, ד-כ, ג-ע, ב-שלא יחליף א -כתיבה תמה
ס, כפופים פשוטים, סתומים - פ, ם-נ, ט-י, ז- ח, ו

פתוחים, פרשה סתומה ופתוחה, כתב רגילה 
כשירה או להיפך, או שכתב לא בדיו, או שכתב 

בזהב יגנזו, לריב"ב סתום ועשאו פתוח האזכרות 
או להיפך כשר, שכל האותיות ניתנו מסיני ושכחו 
מה באמצע תיבה ומה בסופה ובאו הנביאים 
והחזירו מה שניתן בסיני, ומה שכתוב במשנה 

  שחייב בשם משמעון זה אליבא דריב"ב.

ם' וס' שבלוחות בנס הו עומדים,  -הלוחות ק"ד.
ונקרא מבחוץ, כגון  כתב שבלוחות נקרא מבפנים

  נבוב בובנ, סרו ורס.

לים ודרכו של גומל חסדים לרוץ דמול גינה, בלף א
אחרי הדל ועל הדל להמציא עצמו אליו ויתן 

שמו של הקב"ה,  ה' ו'בצנעה כדי שלא יתבייש, 

ן אותך חן אותך וזהקב"ה  -ואם אתה עושה כנ"ל
תר לעוה"ב, כרושה וקושר לך ייב לך ונותן לך טומ

ממשיכה לבאר הרמזים בסדר האותיות  הגמ'
א"ת ב"ש  -וצורתם, ורמז סדר האותיות ב

  אח"ס בט"ע, וא"ל ב"מ. -לצדיקים ולרשעים, ו

  הכותב ב' אותיות בהעלם אחד חייב. ק"ד:

דיו סם סיקרא קומוס קנקנתום מי טריא הכותב ב
אפצא אבר שחור שיחור חייב, אבל כתב במשקין 

פרים ובכל דבר מי פירות אבק דרכים אבק הסו
  שאינו מתקיים פטור.

חייב והמסרט על בשרו לר"א על בשרו הכותב 
  חייב ולחכמים פטור.

או על שני דפי פנקס אם  כתב על שני כתלים
נהגים יחד חייב ואם לאו פטור, כתב אות אחת 
בטבריה ואחת בציפורי חייב דאין מחוסר אלא 

  קריבה.

  ברגלו בפיו במרפקו פטור. כתב כלאחר ידו

פטור, אבל לר"י שאמר בס"ת כתב ע"ג כתב 
שיכול לכתוב ע"ג הכתב ולקדשו הכא נמי חייב 

  בכתב ע"ג כתב.

פטור, ולר"א המחייב  כתב אות אחת סמוך לכתב
באחת על האריג חייב אף בזה, כתב אות אחת 
והשלים הספר לרבה בר רב הונא רק לר"א חייב, 

  ולרב אשי בלהשלים אף לרבנן חייב.

ח' ועשאו ב' זיינין חייב, תיקן בספר  נטל גגו של
שלם ד' לר' למ"ד להשלים שאני חייב, נתכוון 
לכתוב ועלו בידו ב' זיינין אם גמר התגים חייב ואם 

  לאו פטור.

לרבי יהושע בן כתב אות אחת נוטריקון  ק"ה.
בתירא חייב וחכמים פוטרים, הגמ' מבארת מנין 

  ללשון נוטריקון מן התורה.

או שכתב אחת בב' העלמות כתב ב' אותיות 
שחרית ואחת בין הערביים לר"ג חייב וחכמים 

  פוטרים, ונחלקו אם יש ידיעה לחצי שיעור.

  

  

  האורג:

לר"א בתחילה שיעורו ג'  -שיעור מלאכת אורג
או ב' חוטין, י"א ב' באלימי וג' בקטיני וי"א איפכא, 
ובמוסיף על האריג חייב בחוט אחד, לחכמים בין 

בסוף שיעורו ב' חוטין, ורוחב בתחילה ובין 
התפירה במלוא הסיט, ובשפה ב' חוטין ברוחב ג' 

  בתי נירין.

שמעביר ב' חוטי שתי בין  -העושה ב' בתי נירין
 ,בתי הנירין ובין שיני המסרק ובתוך בתי הנירין

  וה"ה בקירוס או בכברה או בנפה או בסל חייב.

  קורע
התופר ב' תפירות,  -שיעור התופר והקורע

קורע ע"מ לתפור ב' תפירות, וכגון דעביד כי וה
  כיסתא.

מקלקל הוא ופטור, ואם  -הקורע בחמתו ק"ה:

עושה כך להטיל אימה על אנשי ביתו חייב לר"י 
  הסובר דמלשאצל"ג חייב, ולר"ש פטור.
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אם חייב לקרוע עליו וכדלהלן  -הקורע על מתו
חייב, ומ"מ יצא ידי קריעה, ואם אינו חייב לקרוע 

  פטור.עליו 

חייב אדם לקרוע על ז' קרובים, ועל  -חיוב קריעה
חכם שמת, ועל אדם כשר שמת, ואם עומד 

  בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע על כל אדם.

המקרע בגדיו או משבר כליו או מפזר מעותיו 
בחמתו יהיה בעיניך כעובד ע"ז שכך אומנותו של 
יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר אומר לו 

  עד שאומר לו לך עבוד ע"ז.עשה כך 

הכל חייבים לקרוע, והבוכה  -אדם כשר שמת
עליו מוחלין לו כל עוונותיו, והקב"ה סופר את 
הדמעות ומניחם בבית גנזיו, בניו ובנותיו של אדם 
מתים קטנים מפני שלא בכה והתאבל על אדם 

  כשר. 

ראוי לקוברו בחייו  המתעצל בהספדו של חכם
  ואינו מאריך ימים.

מהאחין שמת ידאגו כל האחים, אחד מבני  אחד
החבורה שמת תדאג כל החבורה, י"א כשמת 

  הגדול וי"א כשמת הקטן.

כל המקלקלים פטורים, לרבי  -מקלקל ק"ו.

אבהו חובל ומבעיר חייב במקלקל לר"ש 
מדאיצטריך קרא להתיר מילה ולאסור הבערת בת 
כהן, ולר"י פטור והתם מתקן הוא, לריו"ח חובל 

  לכלבו מבעיר וצריך לאפרו חייב.וצריך 

  המקלקל ע"מ לתקן שיעורו כמתקן.

והמנפץ והצובע והטווה כמלוא שיעור המלבן 
רוחב הסיט, לרב יוסף כפול ולרב חייא בר אמי 

  פשוט.

  מלאכת צידה
חייב, הצד צבי לר"י דווקא הצד צפור למגדל  ק"ו:

בצדו לבית חייב, לחכמים אף לחצר ולביברין חייב, 
אין כל הביברין שווים, וחייב אם צדו לרשב"ג 

  למקום שאינו מחוסר צידה שם, והלכה כרשב"ג.

במתני' ביצה איתא  -צידת חיה ועוף מן הביברין
דמותר לצודם ולתת לפניהם מזונות, ובברייתא 
איתא שאסור, בחיה י"ל דהמשנה כר"י והברייתא 
כחכמים, ובעופות י"ל דאיירי בצפור דרור שאינה 

, וה"ה י"ל בחיה שאינו תלוי מקבלת מרות

במחלוקת אלא חכמים אסרו בביבר קטן והמשנה 
בביצה מדברת בביבר גדול, וביבר גדול היינו דלא 
מטא בחד שחייא א"נ שלא נופל צל הכתלים זה 

  על זה, א"נ דאיכא עוקצי.

חייב כיון שעשויים להשמט,  סומא וישןהצד צבי 
 החולפטור שאינם עשויים להשמט,  חגר וזקן

  מחמת אישתא חייב מחמת אובצנא פטור.

  לר"מ חייב ולחכמים פטור. -אין במינו ניצוד

בשעת הטל פטור בשעת השרב חייב, הצד חגבים 
  ואם היו מקלחות ובאות אף בשעת השרב פטור.

  ו חייב עד שיכניסנו לגורזקי שלו.נאיהצד ארי 

שניים שנעלו את הדלת בפני  -צידה ע"י שניים
ם אין אחד יכול לנעול לבדו הצבי פטורין, וא

  חייבים ור"ש פוטר. 

ולא מילאהו והשני  ישב אחד על הפתח ק"ז.

מילאהו השני חייב, ואם הראשון כבר מילאהו 
השני פטור אע"פ שהלך הראשון, ומותר לעשות 
כן, וכן אם נכנסה צפור מתחת כנפיו מותר לשבת 
ולשומרה עד שתחשך, וזה אחד מג' דברים בשבת 

  תר.שפטור ומו

ישב אחד על הפתח וכו' כנ"ל,  -פטור ומותר
המפיס מורסא להוציא ליחה, צידת נחש שלא 

  ישכנו.

  

  

  שמונה שרצים:

הצד בשבת אחד מח'  - צידה וחבלה בשרצים
שרצים האמורים בתורה חייב, וכן החובל בהם 
חייב, אבל שאר שרצים החובל בהם פטור, והצדם 

  לצורך חייב שלא לצורך פטור.

הצדן פטור והחובל בהם חיה ועוף שברשותו 
  חייב.

ריו"ח ב"נ  - מחלוקת ריו"ח בן נורי ורבנן ק"ז:

ורבנן נחלקו לענין טומאה בעור השרצים, לריב"ח 
ב"נ אין עורות ח' שרצים מטמאים, ולרבנן עורות 
ד' שרצים מתוכם מטמאים כבשרם, לשמואל 
נחלקו אם יש לכולם עור או רק לד' מהם, ולרבנן 
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שלד' מתוכם אין עור אין חייב החובל בהם בשבת, 
אבל לרב לא נחלקו אלא לענין טומאה אבל לענין 
שבת מודו רבנן, אבל רבי יהודה אזיל בתר גישתא 
ולענין טומאה לטאה כחולדה, ולענין שבת יש מח' 

  שרצים שאין להם עור.

  אין חבורה אלא כשאינה חוזרת.

ן פטור לר"א חייב, ולרבנ -הריגת כינה בשבת
דכינה אינה פרה ורבה, אבל שאר מינים אפי' 
קטנים כיון שפרים ורבים חייבים על הריגתם 

  לכ"ע.

, י"מ מאן תנא ר"ש היא דאמר משאצל"ג פטור
דקאי על צידת שקצים ורמשים שלא לצורך, י"מ 
דקאי על מפיס מורסא להוציא ליחה, וי"מ דקאי 

  על צידת נחש שלא ישכנו.

ם יבש בו כסלע ואפי' לא א -השולה דג מן הים
  יבש ממש אלא דעבד רירי.

התולש כשותא הגדל על  - עוקר דבר מגידולו
היזמי חייב משום עוקר דבר מגידולו, וכן הושיט 
ידו למעי בהמה ועקר עובר שבמעיה, וכן התולש 
פטריות משפת הדלי, אבל התולש מעציץ שאינו 

  נקוב פטור.

  כשר לתפילין.עור העוף  ק"ח.

מציל באוהל המת, ולענין עור הדג י מכלי העשו
תפילין אם יבוא אליהו ויאמר דפסקה זוהמא 

  מיניה כשר בדג טהור.

אין כשר לתפילין אלא עור טהור דבעינן מן 
המותר בפיך, אמ"מ כותבין מעור נבלות וטרפות 
של הטהורות, וכורכים הפרשיות בשער הטהורות, 

  ותופרים הבתים בגיד הטהורות.

לת"ק אסור  -מלח בשבת עשית מי ק"ח:

לעשות מי מלח מרובים אב מועטים מותר, לרבי 
יוסי מותר כשנותן שמן בתחילה לתוך המים או 
המלח, י"מ בדבריו שבכהי גוונא מותר גם 
במרובים, וי"מ שרק במועטים מותר, רב יהודה בר 
חביבא תני אין עושין מי מלח עזין בשבת, והיינו 

  שני שלישי מלח ושליש מים.

לר"י בר חביבא אין  -יחת צנון וביצה בשבתמל
מולחין צנון וביצה, ואביי מתיר בביצה, ומותר 

  לטבול הצנון ולאוכלו.

מותר לרחוץ העיניים במים  - רפואת העין בשבת
מים המלח בשבת, אבל לעצום העיניים ולפותחם 
בשעה שרוחצם אסור, ואסור לתת יין בתוך העין 

אסור אפי' על  אבל על גב העין מותר, ורוק תפל
גב העין, ומותר לשרות קילורין ולתת ע"ג העין 

  אבל אסור לעצום העיניים ולפותחם.

אין ליגוע במקומות הנקבים או בגיגית  ק"ט.

  קודם נט"י. 

אסור לטרוף ביצים בקערה בשבת, ומותר לזעירי 
כמו שמותר לתת יין  למרוח שמן וביצים על הצלי

אויים לשתיה ומים צלולים ע"ג המשמרת כיון שר
קודם הסינון, חייא בר אשי לא אכל צלי שמרחו 

  עליו שמן וביצים.

מותר לשרותה ביין, אבל  מי שנגפה ידו או רגלו
בחומץ אסור משום שמרפא, ולמפונקים כבני 
מחוזא אסור אף ביין, מכה שעל גב היד או הרגל 
הרי הם כמכה של חלל ומחללים עליהם את 

  השבת.

מותר לרחוץ במי רר במי  -רחיצה במים בשבת
חמתן במי עסיא ובמי טבריה, ואסור לרחוץ בימה 
של סדום ובמי המשרה ומותר רק בלא להשתהות 
במים, ים הגדול מותר לרחוץ במים היפים שבו 

  ואסור במים הרעים שבו.

לר"מ כל הימים כמקוה, לר"י  -מקוה ומים חיים
רק ים הגדול כמקוה, לרבי יוסי כל הימים מטהרים 

זוחלים כמעין, אבל פסולים לזבים ומצורעים ב
  ולקדש בהם מי חטאת כמקוה.

כל  - אכילת מאכלים לרפואה בשבת ק"ט:

מאכל שדרך בריאים לאוכלו שלא לרפואה מותר 
לאוכלו בשבת, אבל מאכל שאין דרך לאוכלו אלא 
לרפואה אסור לאוכלו בשבת, ועל כן אסור לאכול 

עיל לתולעים אזוביון והיינו אברתה בר הינג שמו
ר לאכול יועזר והיינו פונתק תשבמעיים, ומו

שמועיל לתולעים שבכבד, ומותר לשתות 
  אבוברואה שמועיל לשותה מים מגולים.
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שבמעיים  תולעיםהגמ' מבארת דרך הרפואה ל
ובכבד, ולמי ששתה מים מגולים, ולמי שבלע 

או שנשכו או שנכרך סביבו או שרודף אחריו,  נחש
  עתו עליה או נכנס לה באו"מ.ואשה שנחש נתן ד

כל מאכל מותר לאוכלו לרפואה ואף טחול  ק"י.

לשיניים וכרשינים לבני מעיים, ומותר לשתות כל 
משקה לרפואה ואף מי צלפין בחומץ, אבל אסור 
לשתות מי רגלים ומי דקרים והיינו מי מעין בא"י 
היוצא מבין ב' דקלים, וי"א שהם מי זיתום המצרי, 

  ות כוס עיקרין.וכן אסור לשת

  הגמ' מבארת דרך רפוי הזבה, והירקון. ק"י:

אסור לזכר לסרס עצמו, ואפי' אינו  -איסור סירוס
מתכוון, ואף סירוס אחר סירוס אסור, ואף לזקן 
אסור סירוס כיון שיכול לחזור לנערותו, אשה 
למ"ד שאינה מצווה על פריה ורביה מותר לה 

ה שגם אשה לשתות כוס עיקרין, ולריו"ח בן ברוק
מצווה על פריה ורביה אסורה, אבל זקנה ועקרה 

  מותרת.

לא ימלא פיו חומץ החושש בשיניו  קי"א.

ויפלוט אבל לבלוע מותר, ואפי' לאחר שטיבל 
פיתו בחומץ מותר לבלוע, ומותר לטבל פיתו 
בחומץ ולאכול, (חומץ מועיל לשיניים כשעשוי 
מיין שהחמיץ, אבל העשוי מענבים שלא נתבשלו 

  כל צרכם לא).

אמר רבא ליכא מידי דבשבת  -טבילה ביוה"כ
מותר וביוה"כ אסור, ועל כן מותר לחייבי טבילות 

  לטבול ביוה"כ, וכן מותרים לטבול בתשעה באב.

אסור לסוך יין וחומץ, החושש במתניו  קי"א:

ומותר לסוך שמן, שמן ורד לבני מלכים מותר, 
לסוך תיר הלשאר בני אדם אסור ור"ש מתיר, רב 

בשמן ורד ולאו משום דס"ל כר"ש, אלא מפני 
שבמקומו היה מצוי שמן ורד והיו סכים בו אף 

  שלא לרפואה.

אסור להדקה משום  -מסוכרייתא דנזייתא
שסוחט, ואף לר"ש דדבר שאין מתכוון מותר 
מודה ר"ש בפסיק רישא ולא ימות, לשמואל 

לכה כר"י דדבר שאין מתכוון הלכה כר"ש ולרב ה
    אסור.

  

  

  :ואלו קשרים
  

  איסור קושר ומתיר בשבת
אין איסור קושר ומתיר לחייב חטאת אלא בקשר 
של קיימא, כקשר שקושרים את הזמם לאף 
הבהמה, וכקשר שקושרים את הטבעת לספינה, 
אבל הקשר שקושרים בו את החבל לטבעות אלו 
אינו של קיימא ואסור לקושרו אבל אין חייבים 

  עליו.

לר"מ אין חייבים  -יכול להתירו באחת מידיו
עליו, הגמ' מסתפקת בקשר עניבה לר"מ שהוא 

  מהודק אבל יכול להתירו באחת מידיו, תיקו.

קושרת אשה מפתח  - קשרים המותרים קי"ב.
חלוקה, ואפי' אם יש לחלוק ב' פתחים לא 
חוששים שתשאיר קשר אחד קשור, ומותר 

ווח על ראשה לקשור חוטי סבכה, ואף שהכובע מר
לא חוששים שתשאירו קשור כיון שמפחדת 

  לתלוש שערה. 

בקשר לעולם חייב חטאת  -רצועות מנעל וסנדל
(דאושכפי), בקשר שמתירים אותו לפעמים פטור 
אבל אסור (במנעל דרבנן ובסנדל שאין אומן 
קושרו), ובקשר שמתירים אותו כל יום מותר 

  ).לכתחילה (מנעל דבני מחוזא סנדל דבי תרי

אם הוא  -נפסקה רצועת סנדלו בכרמלית
במקום משתמר ישאירנו שם, אם המקום אינו 
משתמר יקח גמי לח שראוי למאכל בהמה ויכרוך 

     .על הסנדל שלא יפול

סנדל שנפסקה הרצועה לענין שבת טומאה 
סנדל שנפסקו שתי אזניו או שתי  -וחליצה

תרסיותיו או שניטל כל הכף שלו בטל ממנו שם 
נפסקה אחת מאוזניו או שניטל רוב הכף  סנדל,

שלו לא בטל ממנו שם סנדל, נפסקה אחת 
ו שם סנדל ולר"י מטרסיותיו לחכמים לא בטל ממנ

בטל ממנו שם סנדל, כל  אם נפסקה החיצונה
היכא שבטל ממנו שם סנדל פרחה טומאתו והוי 

  מוקצה בשבת ואינו כשר לחליצה.  
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ח"כ נפסקה אחת מאוזניו ותיקנה וא קי"ב:
טהור מלטמא מדרס אבל  נפסקה האוזן השניה

טמא כמגע מדרס, לר"י אם נפסקה הפנימית אפי' 
לא נפסקה החיצונה כלל טהור מלטמא מדרס, 
סנדל שיש לו ד' אוזניים אף לר"י אם נפסקה אחת 
מהפנימיות נשאר בטומאתו, ואם תיקנה ונפסקה 

  החיצונה טהור מלטמא מדרס.

חזר וניקב כמוציא ניקב כמוציא זית ותיקנו ו
עד שהצטרפו כל הנקבים למוציא זית ותיקנו 

  רימון טהור דפנים חדשות באו לכאן.

  הגמ' מביאה מימרא בענין ירידת הדורות.

נאדות יין ושמן ואף כשיש לו ב' מותר לקשור 
אוזנים, ומותר לקשור קדירה של בשר אף בדאית 
ליה שלאכה, לראב"י מותר לקשור לפני הבהמה 

  תצא ואף כשקושר ב' חבלים וכן הלכה. כדי שלא

 -מחלוקת ר"י ורבנן בגזירת קשרים קי"ג.
לרבנן אסור לקשור דלי בחבל דגרדי, ואף שודאי 
יתיר קשר זה, גזירה אטו חבל דעלמא, אבל מותר 
לענוב קשר דלי דעניבה בקשירה לא מיחלף, לר"י 
אסור לענוב דעניבה עצמה קשירה היא, אבל 

בל דגרדי ולא חוששים מותר לקשור דלי בח
  שיקשור בחבל דעלמא.

בחבל רגיל מותר  -קשירת פרה לאיבוס שלה
לקשור או בפרה או באיבוס, בחבל דגרדי מותר 

  לקשור בפרה ובאיבוס.

לשמואל מותר  -טלטול כלי אריגה בשבת
לטלטל את כלי האורגים ואף כובד העליון 
והתחתון, אבל לא את העמודים דחיישינן שמא 

להשוות גומות בבית, לר"י בר ליואי אף כובד יבוא 
  העליון והתחתון אסור.

אם מקצת עליו  -הטומן לפת וצנונות תחת הגפן
מגולים לא נחשב כנטיעה ונ"מ שאין בו משום 
כלאים, ואינו אסור בשביעית, וא"צ לחזור 
ולעשרם, ומותר להוציאם בשבת, ודווקא בשדה 

  דלא חיישינן שיבוא לאשויי גומות.

 -מותר לקפל בה' תנאים -ול כלים בשבתקיפ
באדם אחד, חדשים, לבנים, אין לו להחליף, 

ודווקא לצורך אותו היום, ובאופן המותר מותר 
  אפי' ה' פעמים.

מצוה לייחד בגדים מיוחדים  -מלבושי שבת
לשבת, ומותר לשלשל בגדיו בשבת אם אין לו 
להחליף, ולא מיחזי כרמות רוחא כיון שאינו עושה 

  לא בשבת.כך א

אסור בשבת לעסוק בצרכיו אבל חפצי שמים 
  מותרים.

אסור לפסוע פסיעה גסה  -הליכה בשבת קי"ג:

בשבת, ואם הגיע לאמת המים יכול לדלג עליה 
כדי שלא להרבות בהליכה או כדי שלא ירטב 

  שמא יבוא לידי סחיטה.

אף בחול מפני שנוטלת  פסיעה גסהאין לפסוע 
אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם, ומי 

  שעשה כך תקנתו בקידוש ליל שבת. 

אין לאכול אדמה, האוכל מעפרה של בבל כאילו 
אוכל מבשר אבותיו שמתו שם, וי"א כאילו אוכל 
שקצים ורמשים שננערו שם מתי המבול, ואף 

  שנמחו כיון שזה מזיק גזרו ביה רבנן.

  רות
  אלו בגדים של שבת. - מלותיךושמת ש

רות המואביה שרחצה  -תן לחכם ויחכם עוד
אחר שירדה לגורן, ושמואל שאמר דבר כי שומע 

  עבדך ולא אמר דבר ד'.

  רות הלכה אחרי ההגונים שבקוצרים. 

בועז שאל בה לפי שראה בה דבר חכמה שלא 
ליקטה ג' שיבולים רק ב', וי"א שראה בה דבר 

ות לקטה מעומד ונופלות צניעות ששיבולים עומד
  מיושב. 

כיון שראה בועז  - וכה תדבקין עם נערותי
  שדבקה בנעמי אמר שמותר לידבק בה. 

  שעתידה מלכות דוד לצאת ממך.  - גושי הלום

שהחומץ יפה לשרב, וי"א  -וטבלת פיתך בחומץ
שרמז שעתיד לצאת ממנה מנשה שמעשיו קשים 

  כחומץ.

שעתידה ולא בתוכם רמז  -ותשב מצד הקוצרים
  מלכות דוד להתחלק.
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 ותותרבימי שלמה,  ותשבעבימי דוד, ותאכל 
בימי חזקיה, וי"א ותאכל בימי דוד ושלמה, ותשבע 
בימי חזקיה, ותותר בימי רבי שהיה עשיר גדול, 
ובמתניתא תנא ותאכל בעוה"ז ותשבע בעוה"ב 

  ותותר לעת"ל.

יקד יקוד כיקוד אש (במפלת ותחת כבודו 
ינו שהבגדים נשרפו, לר"א הם לרבי הי -סנחריב)

עצמם נשרפו, לרב שמואל בר נחמני כשריפת בני 
  אהרון שריפת הנשמה וגוף קיים.

 -ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים קי"ד.
  מכאן שיש כבוד בהחלפת הבגדים.

רבב על המרדע חוצץ, לרשב"ג  -חציצה ברבב
דווקא בכאיסר האיטלקי, ודווקא בנראה משני 

הבגד חוצץ אם נראה משני  צדדים, רבב על
הצדדים לרבי ישמעאל חוצץ אף בנראה מצד 
אחד, בגדי בור חוצץ בנראה משני צדדים ושל 
ת"ח אף מצד אחד, וי"א שבכלים האוליירין 
הבאים ממדה"י, שהבגדים התחתונים הללו הם 

  לבנים, וחוצץ מצד אחד.

  תלמיד חכם
אל יצא במנעלים המטולאים טלאי ע"ג טלאי, 

צא רבב על בגד העליון או שכבת זרע ת"ח שנמ
  אפי' על בגד התחתון חייב מיתה.

  נקראים בנאים לפי שעוסקים בבניינו של עולם.

ת"ח המקפיד על חלוקו להופכו מחזירים לו 
  אבידה בטביעות עין.

ת"ח ששואלים אותו הלכה בכל מקום ואומר 
ממנים אותו ריש מתיבתא, ואם יודע במסכת 

  על הציבור. אחת ממנים אותו פרנס

ת"ח המניח חפצו ועוסק בצרכי שמים בני עירו 
מצווים לעשות מלאכתו ולספק לו לחם אבל לא 

  שאר דברים.

אסור לקפל  -הכנה משבת ליום הכיפורים
בשבת לצורך מוצאי שבת, לרבי ישמעאל יוה"כ 
קל משבת ומותר לקפל מיום הכיפורים לשבת 

  הם.וחלבי שבת קרבים ביוה"כ, ולר"ע אסור בשני

אף לרבי  -תקיעה בין שבת ליוה"כ קי"ד:

ישמעאל לא היו תוקעים בין יוה"כ לשבת לידע 
שחלבי שבת קרבים ביוה"כ דכהנים זריזים הם, 

והתקיעות לא היו אלא לשאר העם שבירושלים, 
ולא היו תוקעים להודיע שקניבת ירק מותרת מן 
המנחה ולמעלה, מפני שאין דוחים איסור תקיעה 

  צאי שבת שחל בו יוה"כ אין מבדילים.להתיר, במו

יו"ט שחל  -תקיעה והבדלה בין שבת ליו"ט
בע"ש תוקעים להבטיל ממלאכות המותרות ביו"ט 
ואסורות בשבת, ולא מבדילים כיון ששבת חמור 
מיו"ט, שבת שחל בערב יו"ט מבדילים ולא 
תוקעים, ולא היו תוקעים להתיר שחיטה משום 

  שאין תוקעים להתיר.

יום הכיפורים מותר בקניבת ירק מן  -רקקניבת י
המנחה ולמעלה מן המנחה ולמעלה, שבת אסורה 
בקניבת ירק לצורך חול, יוה"כ שחל בשבת לרב 
מנא אסור בקניבת ירק ולריו"ח מותר, וכן מותר 

  לפצע באגוזים ולפרכס ברימונים.

  

    

  כל כתבי:

  מדליקה הצלת כתבי הקודש

 -כתבי הקודש קריאה הצלה וגניזה קט"ו.
מותר להציל בשבת מפני הדליקה כל כתבי 

, ואף שאין קורים והיינו תורה נביאים וכתוביםהקודש 
בכתובים מפני ביטול בית המדרש, היו כתובים 
בכל לשון י"א שמותר לקרות בהם ולדעה זו 
מצילים אותם מפני הדליקה לכ"ע, וי"א שאסור 

רב הונא נחלקו תנאים לקרות בהם, ולדעה זו ל
(רבי יוסי ותנא דגיפטית) אם מצילים ומ"מ לכ"ע 
בעו גניזה, ולרב חסדא מצילים ומקק שלהם בעי 

  גניזה.

אע"פ שיש בהם  - הברכות והקמיעין קט"ו:

שמות ופסוקים אין מצילים אותם בשבת מפני 
הדליקה, ועל כן הכותבם גורם שישרפו, ומ"מ 

  כותבם.לאבדם בידים חמור יותר מאשר ל

וכו' מצילים  סם או סיקראאע"פ שהיו כתובים ב
  אותם מפני הדליקה.

אם יש בו הזכרות מצילים,  -ספר תורה שנמחק
אם אין בו הזכרות אם אין בו פ"ה אותיות 
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מפוזרות אין מצילים, ותרגום שכתבו מקרא 
ומקרא שכתבו תרגום מצטרף לפ"ה אותיות, לרב 

דא אפי' הונא דווקא בתיבות שלמות, ולרב חס
  באותיות מפוזרות מצילים.

י"א שאין מקומה  -פרשת ויהי בנסוע קט"ז.

היכן שכתובה אלא בדגלים, ונכתבה שם כדי 
להפסיק בין פורענות ויסעו מהר ד' שנסעו מאחרי 
ד' לפורענות המתאוננים, וי"א שהיא ספר בפני 

  עצמו ולפי זה יש ז' ספרי תורה.

ן שעליו הגליו -הצלת הגליונים מפני הדליקה
כתובה האות קדוש כל עוד האות כתובה עליו, 
הגליון שבין הספרים והפרשיות כאשר הס"ת 
קיים נגיעה בו מטמאת את הידיים, הגמ' 

  מסתפקת אם מצילים אתם מפני הדליקה.

נשרף במקומו הוא ואזכרותיו, ס"ת שכתבו מין 
שאסור ליכנס לבית המין אפי' בבורח מפני נחש 

אחריו להורגו, שהמינים או אדם שרודפים 
חמורים מעובדי ע"ז לפי שהם מכירים וכופרים, 
ומטילים קנאה בין ישראל לאביהם שבשמים, 
ועליהם אמר דוד תכלית שנאה שנאתים, לרבי 
יוסי חותך את האזכרות וגונזם ושורף השאר, הגמ' 
מסתפקת אם מצילים ספרי הוויכוחים דבי אבידן, 

מפני הסכנה,  ומביאה אמוראים שלא הלכו לשם
  ומביאה מעשה על מין שהוכיחו שקיבל שוחד.

לחכמים טעם  -קריאת כתובים בשבת קט"ז:
האיסור מפני ביטול בית המדרש, ושלא בזמן 
המדרש מותר, ובזמן המדרש במקום אחר לרב 
מותר ולשמואל אסור, לרב נחמיה טעם האיסור 
כדי שיאמרו אם בכתבי הקודש אין קורין כ"ש 

  ות.בשטרי הדיוט

טלטול כיס עם מעות לצורך הצלת ספר או 
מותר להציל תיק הספר  -תפילין מפני הדליקה

עם הספר ותיק התפילין עם התפילין ואע"פ שיש 
בתוכם מעות, ומצילים רק למבוי מפולש, ולבן 
בתירא אף למפולש, ואין להביא תיק עם מעו 
מעלמא כדי להציל כיון שיכול בדרכו להשליך 

  המעות.

לרבי  -הפשטת הפסח בי"ד שחל בשבת
ישמעאל בנו של ריב"ב מפשיטים עד החזה, שזה 

ולא להוציא האימורים להקטירם, מספיק לצורך גבוה 

יוציא את האימורים קודם הפשטת העור משום 
נימים, לחכמים מפשיטים את כולו, לרב יוסף כדי 
שלא יסריח ולרבא כדי שלא יהיו קדשי שמים 

"מ בשולחן זהב שאין בזה בזיון, מוטלים כנבילה ונ
או ביומא דאסתנא שאין חשש שיסריח, ואמרו 
חכמים לרבי ישמעאל שאם מצינו שהתירו דרבנן 
להציל תיק עם מעות לצורך ספר או תפילין, ה"ה 

שהוא איסור דרבנן  - שמותר להפשיט העור בברזי
     דדבר שאין מתכוון הוא ואינו פס"ר לצורך הקרבן.

   -ולש להצלת ס"תמבוי מפ קי"ז.

לת"ק מצילים רק למבוי שאינו מפולש ולבן 
  בתירא אף למפולש. 

לרב חסדא ג' מחיצות וב' לחיים זהו שאינו מפולש 
ולחי אחד זהו מפולש, וכר"א שהכשר מבוי צריך 

  ב' לחיים. 

לרבה ב' מחיצות וב' לחיים זהו מפולש ולחי אחד 
זהו שאינו מפולש, וכר"י שמי שיש לו ב' בתים 
מב' צידי רה"ר יכול לערבם ע"י ב' לחיים או ב' 

  קורות.

לרב אשי ג' מחיצות ולחי אחד זהו שאינו מפולש 
  ובלא לחי זהו שאינו מפולש.

מותר להציל  - הצלת מזון מפני הדליקה קי"ז:

מזון ג' סעודות לאדם ולבהמה, לת"ק כפי שיעור 
הסעודות שנשארו ולרבי יוסי לעולם מזון ג' 

תירו לו להציל יותר כדי שלא יבוא סעודות, ולא ה
  לכבות.

מביא כלי ומניח תחתיה, אבל חבית שנשברה 
אסור הביא עוד כלי כדי לקלוט או לצרף, שמא 
יביא כלי דרך רה"ר, נזדמנו לו אורחים מביא כלי 
אחר כדי לקלוט או לצרף, ואסור לקלוט ואח"כ 

לזמן אורחים שאינם צריכים להזמין, ואין להערים 

  ולרבי יוסי בר יהודה מותר להערים., לאכול

לר"א מותר להעלות  -אותו ואת בנו שנפלו לבור
אחד לשוחטו והשני עושה לו פרנסה במקומו, 
לרבי יהושע אחר שהעלה את הראשון לשוחטו 
אינו שוחטו ומעלה את השני ושוחטו, ואינו שייך 

  לפלוגתא גבי הזמנת אורחים.

   -עוד דיני הצלה
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להציל פת הדראה, אבל הציל הציל פת נקיה אסור 
  פת הדראה מותר להציל פת נקיה. 

מצילים מיוה"כ לשבת אבל לא משבת ליוה"כ ולא 
  משבת ליו"ט או לשבת אחרת.

שכח פת בתנור מצילים מזון ג' סעודות וירדה 
במרדה ולא בסכין ואומר לאחרים בואו והצילו 

  לכם.

  לעולם ישכים אדם להכין צרכי שבת.

לבצוע על ב' כיכרות בשבת,  חייב -בציעת הפת
רב כהנא אחז ב' ובצע אחת, ר"ז בצע פרוסה 
שתספיק לו לכל הסעודה, רב אמי ורב אסי בצעו 
על פת העירוב כשהזדמן להם כדי לעשות בה 

  מצוה נוספת.

ג' סעודות חייב אדם  -סעודות שבת קי"ח.
לאכול בשבת, לרב חדקא ד' סעודות, ומתני' דלא 

  כר' חדקא.

מי שיש לו מזון ב'  -ן מן הצדקהנטילת מזו
סעודות ליום או מזון י"ד סעודות לשבוע לא יטול 
מן הקופה ויאכל את הסעודה של מוצאי שבת 
בשבת, לרב חדקא מוסיפין לו מון סעודה אחת 
לשבת, לרבי עקיבא דאמר עשה שבתך חול ואל 
תצטרך לבריות לא יטול מן הקופה כלל ליותר מב' 

בר ממקום למקום נותנים סעודות בשבת, עני העו
לו ככר לחם שמחירו פונדיון כאשר מחיר ד' סאים 
הוא סלע, ואם לן נותנים לו מיטה וכרית, ואם 

  שבת נותנים לו מזון מזון ג' סעודות.

קערות יכול להדיח עד  -הדחת כלים בשבת
המנחה ולא מן המנחה ואילך, כוסות קיתוניות 

  וצלוחיות מותר כל היום.

דות ניצול מחבלי משיח ומדין המקיים ג' סעו
  גיהנום וממלחמת גוג ומגוג.

המענג את השבת נותנים לו נחלה  -עונג שבת
בלי מצרים, וניצול משעבוד גלויות, ונותנים לו 
משאלות ליבו, במה מענגו לרב שמואל בר שילת 
בתבשיל תרדים דגים גדולים וראשי שומין, לרב 
 אפי' דבר מועט ככסא דהרסנא שעשאו לכבוד

  שבת הרי זה עונג שבת.

המשמר שבת כהלכתו אפי' עובד ע"ז  קי"ח:

  כדור אנוש מוחלין לו.

אילו שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהם 
  אומה ולשון.

אם ישמרו ישראל ב' שבתות כהלכתם מיד 
  נגאלים.

  יהי חלקי

  מאוכלי ג' סעודות בשבת.

  מגומרי הלל (פסוקי דזמרה) בכל יום.

  דמדומי חמה.ממתפללים עם 

  ממתים בחולי מעיים.

  ממתי בדרך מצוה.

  ממכניסי שבת בטבריה וממוציאי שבת בציפורי.

  ממושיבי בית המדרש ולא ממעמידי בית המדרש.

  מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה.

  ממי שחושדים אותו ואין בו.

  אמר רבי יוסי

ה' בעילות בעלתי ושניתי ונטעתי ה' ארזים 
  בישראל.

  ביתי ולשורי שדי.קראתי לאשתי 

לא נסתכלתי במילה שלי, (ורבי לא הכניס ידו 
  תחת אבנטו).

  לא ראו קורות ביתי אמרי חלוקי.

לא עברתי על דברי חבירי, ואפי' יאמרו לי לעלות 
  לדוכן אעלה.

שיברתי על אדם לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי 

  .והכחשתי זאת בפניו

  תיתי לי
   שקיימתי ג' סעודות שבת.

  עיון תפילה. שקיימתי

  שלא הלכתי ד' אמות בגילוי הראש.

  שקיימתי מצות ציצית.

  שקיימתי מצות תפילין.

שכשראיתי ת"ח שגמר מסכת עשיתי יו"ט 
  לחכמים.

שכשבא ת"ח לדין הפכתי בזכותו הרבה, (מר בר 
רב אשי פסל עצמו מלדון ת"ח משום שחביב עליו 

  כגופו).
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  כבוד שבת

בערב שבת ויוצא רב חנינא היה מתעטף  קי"ט.

  לקראת השבת.

רב ינאי לבש בגדי שבת בע"ש ואמר בואי כלה 
  בואי כלה.

בבית רבה בר רב נחמן הגישו לרבה בר רב הונא ג' 
  סאים רקיקים לכבוד שבת.

רבי אבא היה קונה הרבה סוגי בשר כדי לאכול 
  בשבת את הטוב מביניהם.

הגמ' מביאה כמה אמוראים מה התעסקו בעצמם 
  .לכבוד שבת

הגמ' מביאה מעשה על שכרו של יוסף שהיה 
  מכבד את השבת. 

עשירים שבא"י זכו לעשירות בזכות המעשר, 
ושבבל בזכות שמכבדים את התורה, ושבשאר 

  ארצות בזכות שמכבדים את השבת.

תבשיל של שבת ריוח נודף, ואינו מועיל למי 
  שאינו משמר את השבת.

ה זהו יוה"כ שאין בו אכיל -לקדוש ד' מכובד
  ושתיה לכבדו בכסות נקיה.

שמי שרגיל להקדים הסעודה יאחרה  -וכבדתו
והרגיל לאחר יקדים, ומקיים בזה כבוד שבת גם 

  מי שרגיל בסעודות החול בבשר ויין.

רב ששת ורב זירא היו מזרזים את הלומדים לקיים 
  עונג שבת.

האומר ויכולו בערב שבת כאילו נעשה  קי"ט:

  ותיו מתכפריםשותף במעשה בראשית, ועוונ

שני מלאכי השרת מלווים לו לאדם מבית הכנסת 
  לביתו וכו'.

לעולם יסדר אדם שולחנו בע"ש ובמוצ"ש אע"פ 
  שא"צ אלא לכזית.

  חמין ופת חמה במוצ"ש מלוגמא. 

רבי אבהו אכל כוליא דעגלה תילתא שנשחטה 
  במוצ"ש לצורך זה.

כל העונה אשי"ר בכל כוחו קורעין לו גזר דינו, 
יש בו שמץ ע"ז מוחלין לו, והעונה אמן בכל ואפי' 

כוחו פותחין לו שערי גן עדן, שאמן הוא אל מלך 
  נאמן.

  אין הדליקה מצויה אלא במקום שיש חילול שבת.

חילול שבת,  - לא חרבה ירושלים אלא מפני
ביטול ק"ש שחרית וערבית, ביטול תשב"ר, לא 
היה להם בושת פנים זה מזה, הושוו קטן וגדול, 

וכיחו זה את זה, ביזו בה ת"ח (המבזה ת"ח לא ה
אין רפואה למכתו), פסקו ממנה אנשי אמנה 

  במשא ומתן, אבל בד"ת היו אנשי אמנה.

  - תשב"ר

אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של 
  תשב"ר לפי שאין בו חטא. 

  אין מבטלים תשב"ר אפי' לבנין בית המקדש. 

ורבינא אמר עיר שאין בה תשב"ר מחריבין אותה, 
  מחרימין אותה.

  הצלה מדליקה בשבת

אע"פ  -הצלת הרבה מזון בבת אחת ק"כ.

שאסור להציל יותר ממזון ג' סעודות, יכול לקחת 
בבת אחת סל מלא ככרות מזון ק' סעודות וכדו', 
אבל בסלים רבים אסור, ומותר לקפל ולהניח 
ולקפל ולהניח אם מוציא בפעם אחת, לרב כוונת 

מזון ק' סעודות אפי' בכלים רבים המשנה להתיר 
  לאותה חצר.

מדינא יכולים לזכות  -שכר העוזרים להציל
לעצמם במה שאינו יכול להציל, וירא שמים שאינו 
רוצה ליהנות מאחרים אינו זוכה לעצמו, ואם אינו 
רוצה לטרוח בחינם יכול לחשוב שטורח אדעתא 

  ליטול שכר ובכהי גוונא אינו שכר שבת.

אומר בואו והצילו עימי כיון  -םהצלת מלבושי
שכל המלבושים ראוים לו ללבישה, לחכמים יכול 
ללבוש כמה שרוצה ולהציל וחוזר ולובש ומציל, 

  לרבי יוסי אינו מציל אלא י"ח כלים. 

  גרם כבוי בשבת
לכ"ע מותר לגרום שלא תתפשט הדליקה יותר, 
כגון לפרוס עור של גדי ע"ג שידה, או לעשות 

יקנים או חזקים שלא יתבקעו, מחיצה בכלים ר
אבל לתת כלי עם מים שהכלי יתבקע מחמת 
האש ויכבו המים את האש לרבי יוסי אסור ולר"ש 
בן ננס מותר, וכן מותר לר"ש בן ננס לפשוט או 
להתכסות בטלית שאחז בה האור אע"פ 

  שהפשיטה או הלבישה יכולים לגרום כבוי.
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י"א שמותר לנער את נר שע"ג טבלה  ק"כ:
בלה ואם כבתה כבתה, ודווקא באופן שלא הט

  נעשתה הטבלה בסיס לנר כגון בשוכח.

י"א דמותר לפתוח הדלת נר שאחורי הדלת 
כדרכו ואם כבתה כבתה, ולייט עלה רב דאפי' 

  לר"ש אסור דהוי פס"ר.

אם יש רוח שאינה מצויה  מדורה אחורי הדלת
שגורמת להבערת המדורה אסור לפתוח את 

מצויה לאביי אסור גזירה אטו  הדלת, ואם יש רוח
  רוח שאינה מצויה, ולרב יהודה לא גזרינן ומותר.

לכ"ע מותר לגרום היה שם כתוב על בשרו 
למחיקת השם דלא תעשון כתיב אבל גרמא שרי, 
ואם נזדמנה לו טבילה של מצוה כורך עליה גמי 
ויורד וטובל, טעם כריכת הגמי משום שאסור 

ג"כ לרחוץ או  לעמוד בפני השם ערום, ואסור
לסוך מהאי טעמא, וכן אסור לעמוד במקום 
הטינופת, (וצריך שלא יהיה הגמי מהודק כדי שלא 
יהיה חציצה, ואיירי כשהשם כתוב בדיו לח שאינו 
חוצץ), ואף שאין מצוי גמי יחזר אחריו דטבילה 
בזמנה אינה מצוה, ולרבי יוסי טבילה בזמנה מצוה 

כו, ואסור ואם אין לו גמי מותר לטבול כדר
  לשפשף בידיו.

הזב והזבה מצורע ומצורעת  -זמן טבילה קכ"א.
בועל נדה וטמא מת טבילתם ביום, נדה ויולדת 
טבילתם בלילה, בעל קרי זמן טבילתו כל היום, 
וכל אלו טובלים אף ביום הכיפורים שטבילה 
בזמנה מצוה, לרבי יוסי בר יהודה אם ראה קרי מן 

צאי יו"כ ויטבול המנחה ולמעלה ימתין עד למו
  דטבילה בזמנה לאו מצוה.

אסור לומר לנכרי לכבות אבל  -נכרי שבא לכבות
א"צ לומר לו אל תכבה, (ורבי יוסי בן סימאי אמר 
לנכרים לא לכבות ונעשה נס וירדו גשמים, אבל 
אמרו חכמים שלא היה צריך לכך), לרב אמי אף 

דנכרי  ומר כל המכבה אינו מפסיד,מותר ל
  שיה עביד.אדעתיה דנפ

קטן שאוכל נבילות אין בי"ד  -קטן שבא לכבות
מצווים להפרישו, אבל קטן העושה על דעת אביו 

  מצווה אביו להפרישו ולומר לו אל תכבה.

מותר לטלטלה בידיו  -צואה של קטן קכ"א:
להשליכה לאשפה, כיון שאינה מוקצה שהיא 
מוכנה לכלבים, ואף שנולדה בשבת כיון 

תו עליה כנהרות המושכין, דאורחייהו בהכי דע
צואה של תרנגולים בבית או בחצר מותר לטלטלה 
אפי' בפני עצמה משום דהוי גרף של רעי, צואה 
של תרנגולים באשפה שבחצר אסור לטלטלה 

  ומותר לכפות עליה כלי.

אמר ריב"ל כל המזיקים  -הריגת מזיקים בשבת
נהרגים בשבת, לרב ירמיה זו הברייתא הנכונה, 
והברייתא שחמשה נהרגים בשבת אינה נכונה, 
לרב יוסף היכא דרצים אחריו מותר להרוג את כל 
המזיקים, ובאין רצים אחריו מותר רק חמשה, 

י"א שמותר להורגם בשבת וי"א נחשים ועקרבים 
ומו, וכן רוק שאסור, וי"א שמותר להורגם לפי ת

, (אדם שנזדמנו לו נחשים לפי תומומותר לדורסו 
ועקרבים אם הרגן בידוע שנזדמנו לו להורגם, לא 
הרגם והיו קרובים להזיקו בידוע שנזדמנו להורגו 

  ונעשה לו נס מן השמים).

שניטלים ביד אחת פמוטות של בית רבי  קכ"ב.

מותר לטלטלם בשבת אבל גדולות אסור, וכן 
בית רבי בניטלים באדם אחד מותר  קרונות של

  ובשני בני אדם אסור.

אסור לשתותו יין של ישראל שהיה אצל נכרי 
אא"כ היה חתום בשני חותמות, ולר"א מותר אף 
בחותם אחד, רבי חנינא התיר לבית רבי לשתות 
בחותם אחד, ואן ידוע אם טעמו כר"א, או משום 

  שאימת בית הנשיא עליהם.

אם עשה  -שימוש במלאכה שעשה הנכרי
לצורך עצמו מותר לישראל להשתמש בזה, ולא 
גוזרים שירבה בשביל ישראל, אבל אם עשה 
לצורך הישראל אסור, אם הנכרי מכירו וליקט 
הנכרי עשבים לבהמת עצמו אסור לישראל, אבל 
בכבש ונר מותר דנר לאחד נר למאה, אם חימם 

במסיבה ברוב הנכרי מים במרחץ או הדליק נר 
נכרים מותר כיון שעשה על דעת הרוב, ואם מחצה 

  על מחצה אסור וימתין בכדי שיעשו.     
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  כל הכלים:

  טלטול מוקצה

אע"פ שנתפרקו בחול דלתות הכלים   קכ"ב:

ניטלים בשבת מפני שתורת כלי עליהם, למ"ד אין 
בנין וסתירה בכלים מותר ליטלם מהכלי בשבת, 

ירה שמא יתקע, דלת לול של אבל אסור להחזיר גז
תרנגולים כיון שמחובר לקרקע אסור ליטול 

  ולהחזיר משום בונה.

לרב יהודה  -כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו
  אסור ולרבה מותר.

לרב נחמיה אין כלי ניטל אלא לצורך  קכ"ג.

  תשמישו.

כיון דקפיד עלייהו מייחד להם סיכי זיירי ומזורי 
  מקום ואסורים בטלטול.

לרב יהודה מותר ליטול קורנס של אגוזים  -קורנס
אבל לא של נפחים, לרבה אף של נפחים מותר, 
לריו"ח מותר אף של זהבים, ולרב שמן אף של 

  בשמים.

לתנא דברייתא אסור ולר"א בן  -טלטול מן הצד
  תדאי מותר, ואמר רב נחמן הלכה כר"א בן תדאי.

לאביי מותר אף בשאינה נקובה  -מחט של יד
בא מותר רק בנקובה, לגבי טומאה אם ניטל ולר

חררה או עוקצה טהורה אף לרבא כיון שדרך 
לזורקה, אבל בחדשה פעמים מייחדה להוצאת 

  קוץ.

  לרב נחמן אסור ולרב ששת מותר. -אסובי ינוקא

אם יש קשר בראשו  -קנה של זיתים קכ"ג:

מקבל טומאה, ואינו פשוטי כלי עץ שבשעה 
אה בו, ואם אין קשר שמהפך בזיתים הופכו ורו

  בראשו אינו מקבל טומאה, ומ"מ ניטל בשבת.

כלים שהאדם קובע להם מקום ומקפיד שלא 
ישתמשו בהם למלאכה אחרת (מוקצה מחמת 

  חסרון כיס), אסור לטלטלם בשבת.

בימי נחמיה היו מזלזלים  -שלבי גזירת מוקצה
באיסור שבת ועל כן אסרו בטלטול את כל הכלים 

להתר, חוץ מג' כלים  אף אלו שמלאכתם
ששימושם תדיר, והתירו ד' פעמים, עד שאמרו 

שאסור לטלטל רק מסר הגדול ויתד של מחרשה, 
לאביי ג' ההתרים היו כלי שמלאכתו להתר לצורך 
גופו, לצורך מקומו, וכלי שמלאכתו לאיסור לצורך 
גופו, וכלים הניטלים בשתי ידיים, לרבא צורך גופו 

התר הם כלי שמלאכתו ומקומו שווים, ושלבי ה
להתר לצורך גופו ומקומו, מחמה לצל, וכלי 
שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, וכלים 

  הניטלים בשני בני אדם.

לרב  -קנים מקלות גלסטרא ומדוכה קכ"ד.

אלעזר איסורם נשנה קודם התרת כלים, לרבה 
קנים ומקלות אסורים דלא חשיב לצורך, גלוסטרא 

תח כלפנים ומטלטל כלים טעם האיסור דתוך הפ
ששבתו בבית חצר שאינה מעורבת, ולר"ט מותר 
דתוך הפתח כלחוץ, ומדוכה כרב נחמיה שאין כלי 

  ניטל אלא לצורך תשמישו.   

כל הכלים ניטלים לצורך ושלא לצורך ר"נ 
לאביי כלי  -אומר אין ניטלים אלא לצורך

שמלאכתו להתר מותר לצורך גופו ומקומו, 
ר אין מותר אלא לגופו, ור"נ ושמלאכתו לאיסו

אוסר שמלאכתו להתר לצורך מקומו, לרבא לת"ק 
מותר שמלאכתו להתר אף מחמה לצל, 
ושמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו, ור"נ אוסר 
שמלאכתו להתר מחמה לצל, ומ"מ אף לר"נ מותר 

  משום גרף של רעי. קערותלטלטל 

דבר שאינו כלי אסור לטלטלו אף לצורך  -בקעת
ופו ומקומו, ועל כן אסור בשבת לטלטל בקעת, ג

וביו"ט אף שמלאכתה להתר אסור גזירה אטו 
שבת, וכב"ש שאסרו להוציא ביו"ט קטן לולב 
וס"ת, שהרי טעם איסור טלטול משום הוצאה 

  הוא.

  טלטול כדי שלא יגנב חשיב כמחמה לצל. קכ"ד:

של בגדים חשיב מלאכתו להתר ומותר  -מכבדות
לטלטלם מחמה לצל, ושל תמרה מלאכתו לאיסור 

  ואסור לטלטלם מחמה לצל.

אם נשברו בשבת לת"ק אם עושים  -שברי כלים
מעין מלאכה מותרים בטלטול, לר"י מותר רק 
בעושים מעין מלאכתם הראשונה דאל"כ הוי נולד, 

  ובנשברו מע"ש מודה ר"י.

מותר להסיק  -י כליםהסקה בכלים ובשבר
בכלים, לר"נ אסור דאין כלי ניטל אלא לצורך 
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תשמישו, בנשברו מערב יו"ט מותר לכ"ע, נשברו 
  בשבת לר"י אסור משום נולד, ולר"ש מותר.

מותר לטלטלם כיון  -לבנים שנשארו מהבנין
שראוים לישיבה, אבל אם סידרם אסור כיון 

  שהקצה אותם לבנין.

לטלטלה רק בחצר, לשמואל מותר  - חרס קטנה
ולרב נחמן אף בכרמלית, ולרבא כיון שראויה 

  לשימוש בחצר מותרת אף ברה"ר.

המגופה ושברי החבית מגופת חבית שנכתתה 
מותרים לטלטול בשבת, ואסור לתקן ולהחליק 
את השברים, ואם זרקה מבעו"י לאשפה אסורה 

  בטלטול, אבל אם זרקה בשבת מותרת.

לטלטלם בשבת מותר קרומיות מחצלת  קכ"ה.

  כיון שראויות לכסות טינופת.

שאין בהם ג' על ג' אסור שיירי פרוזמיות 
  לטלטלם בשבת.

הרי הם ככל הכלים הניטלים שברי תנור ישן 
  -בחצר דברי ר"מ, ר"י אומר אין ניטלים

לאביי נחלקו בעושין מעין מלאכה ולא מעין 
  מלאכתם. 

לרבא נחלקו בתנור הנתון ע"פ הבור או הדות 
שר מסיק מלמטה אינו ניסוק מלמעלה, וכא

שנחלקו בזה לגבי טומאה דלר"י טהור וה"ה 
שאסור בטלטול, (אא"כ הסיקו פעם אחת במחובר 
לקרקע), ולחכמים טמא אפי' תלוי מתחילתו 
בצוואר גמל, וכמו שמקבל טומאה מותר לטלטלו 

  ולטלטל שבריו כיון דהוי כלי. 

צמו לרב אשי נחלקו בעשה מעשה טפקא ולר"מ ע
ודא מותר לטלטלו, ואמר ר"מ שבזה אף לר"י 
מותר דחשיב מעין מלאכתו, ור"י אמר דלא חשיב 
מעין מלאכתו כיון שהסקו מבחוץ ולאו מעומד 

  משא"כ תנור שהסקו מבפנים במעומד.  

לראב"י ניטל בשבת אף באין לו בית  -כסוי התנור
  יד.

אם ממלאים בה ואינה  -האבן שבקרויה קכ"ה:

דנעשית האבן כדופן הכלי, ואם היא  נופלת מותר
  נופלת אין ממלאים בה.

מטה את החבית על צידה כדי  -אבן שע"פ חבית
שתפול האבן, לרבי אמי אם הניח את האבן 

לכסות את הכלי נעשית החבית בסיס לאבן 
ואסורה בטלטול, לרב אסי בכהאי גוונא נעשית 
האבן כסוי לחבית ומותר לטלטלה, שלא חשיב 

  בה אלא במעשה. יחוד במחש

שלרב אסי די נדבך של אבנים וכן נחלקו גבי 
לשפשף את האבנים כדי להתירם בטלטול, ולרב 
אמי אסור לטלטלם וסדרום לישיבה קודם השבת 
כדי שלא יטלטלום בשבת, לרב חנינא התיר רבי 
בטלטול במחשבה לבד, לרבי יוסי בר שאול 
המעשה היה בסואר של קורות ולדבריו בגשוש 

פינה אסור, לריו"ח בר שאול היה המעשה של ס
  בגשוש של ספינה, וכ"ש בסואר של קורות.

אם היא קשורה בטפיח ממלאים בה זמורה 
חריות של בשבת, אם אינה קשורה אסור לרבנן ש

שגדרם לעצים צריך קשירה להתירם דקל 
בטלטול, ואף לרשב"ג שמספיקה מחשבה 
לישיבה להתירם בטלטול הכא אסור גזירה שמא 

  יקטום.

  מותר להשתמש במחובר לקרקע למטה מג'.

אסור לעשות אוהל עראי בתחילה  -אוהל עראי
בין בשבת בין ביו"ט, להוסיף לר"א אסור אף ביו"ט 

  ולחכמים מותר אף בשבת.

פוקקין בו, ולר"א דווקא פקק החלון ועל כן לרבנן 
  בקשור ותלוי מותר.

הנגרר אם קשור ותלוי וראשו מגיע נגר  קכ"ו.

רץ אסור במדינה ומותר במקדש ולר"י מותר לא
אף במדינה, ואם הנגר מונח אסור במדינה 

 ובמקדש, ולר"י מותר במקדש.  

ריו"ח משווה מחלוקת פקק החלון למחלוקת 
בנגר, ולדבריו אם אינו קשור מודים חכמים שאין 
פוקקים בו, ולא התירו חכמים אלא שא"צ שיהיה 

  תלוי.

ר אף באינו קשור רבי אבא סובר שלחכמים מות
מוכן לנעילה אף ה לנעול בקנהכרשב"ג שהתיר 

  באינו קשור ותלוי.

ריו"ח פסק הלכה כרשב"ג לענין איסור בונה, 
ודווקא בקנה המוכן לתשמיש אחר שאינו מוקצה, 
ואמנם לרשב"ג עצמו א"צ שיהיה מוכן לתשמיש 

  אחר דדי במחשבה להחשיבו כלי.
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עמרם הוכיח לרב יצחק נפחא הלכה כר"א, ורב 
  שהלכה כחכמים.

כסויי קרקעות מותר  -כסוי הכלים קכ"ו:

לטלטלם רק ביש להם בית אחיזה, כסויי הכלים 
מותר אף באין להם בית אחיזה, ומה שמצריך ת"ק 

   ר.במתני' בית אחיזה ורבי יוסי מתי

לל"ק איירי בכלים המחוברים לקרקע ונחלקו אם 
בכיסוי בור  גוזרים אטו כסויי הקרקע, ולל"ב נחלקו

  אם דומה לקרקע או לכלים.

  

  

  מפנין:

  פנוי אוצר מפני האורחים
לרב חסדא  -מספר הקופות שמותר לפנות

מותר לפנות ד' קופות מאוצר קטן וה' קופות 
מאוצר גדול, לשמואל מותר אפי' יותר מה' ובלבד 
שלא יפנה את כל האוצר שמא יבוא להשוות 

  גומות. 

שלא הסתפק ממנו לר"י הוי  אוצר חדש קכ"ז.
מוקצה ואסור לפנותו כלל ולר"ש אינו מוקצה, 
ואף לר"י מותר בהילוכו לעשות שביל ברגליו, 

  תבואה צבורה דינה כאוצר, ושיעורה לתך.

אם יש בקופה אחת כמה  -מעוטי בהילוך עדיף
כדים עדיף לקחת קופה קופה ולמעט בהילוך, 

  מלקחת כד כד ולמעט במשוי.

אם יש אורחים רבים מותר  -אורחיםהכל לפי ה
לפנות אף יותר מה' קופות, וכדמצינו שרבי חייא 
ורבי ציוו לעמר את כל השדה, ובהאי גוונא צריך 

  שכל אחד יפנה בעצמו ולא שאחד יפנה הכל.

כהשכמת בית המדרש, גדולה הכנסת אורחים 
וי"א יותר מהשכמת בית המדרש, וגדולה מקבלת 

  פני שכינה.

הקב"ה מידת בשר ודם, שאמר שלא כמידת 
  אברהם לקב"ה אל נא תעבור.

אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעוה"ז 
הכנסת אורחין, ביקור  -והקרן קיימת לעוה"ב

חולים, עיון תפילה, השכמת בית המדרש, המגדל 
בניו לת"ת, הדן חבירו לכף זכות, כבוד אב ואם, 
גמ"ח, הבאת שלום בין אדם לחבירו, ותלמוד 

  כנגד כולם. תורה

הדן חבירו לכף זכות דנים אותו לכף  קכ"ז:
, ומעשה באדם מגליל העליון שנשכר אצל זכות

בעה"ב אחד בדרום, ואחר ג' שנים אמר לו שאין לו 
מה לתת בשכרו, ודן אותו לכף זכות שהקדיש כל 
נכסיו לשמים וכו', ומעשה בחסיד שפדה ריבה 

שהלך  וכו' ודנוהו לכף זכות, ומעשה ברבי יהושע
  אצל מטרוניתא אחת וכו' ודנוהו לכף זכות.

ואף שמונחת ביד ישראל מפנים תרומה טהורה 
כיון דאי בעי  דמאיכיון דחזיא לכהן, ומפנים 

יפקיר נכסיו ויהיה עני וכב"ה שמותר לעני לאכול 
שהקדימו בשיבולים קודם ומעשר ראשון דמאי, 

תרומה גדולה וניטלה ממנו רק תרומת מעשר, 
שנפדה אף שלא נתן את החומש שני ומעשר 

אבל לח אינו נאכל והתורמוס היבש אינו מעכב, 
  מחמת מרירותו

ואף בעציץ שאינו  אין מפנים את הטבל קכ"ח.

שלא ומעשר ראשון נקוב שהוא טבול מדרבנן, 
ממנו  ניטלה תרומתו ואף שהקדימו בכרי ונטל

ומעשר שני תרומת מעשר ולא מעשר ראשון, 
ואפי' לא נפדו כהלכתן מעשר שלא נפדו והקדש 

  שפדאו ע"י אסימון והקדש שחיללו ע"ג קרקע.

 -טלטול דבר מפני שהוא ראוי לשימוש מסוים
חצב מותר מפני שראוי לצביים, חרדל ראוי ליונים, 
לרשב"ג שברי זכוכית ראוים לנעמיות ואע"פ שאין 
לו נעמיות, ולרבי נתן מותר רק ביש לו, חבילי 

לו פילים, חבילי קש עצים  זמורות מותר רק ביש
וזרדים מותר רק אם התקינם למאכל בהמה, 

  ורשב"ג מתיר בניטלים ביד אחת, 

לר"ש סכים שמן ורד  -כל ישראל בני מלכים הם
על מכותיהם, היו נושים בו אלף מנה והוא לבוש 
איצטלא בת מאה מנה אין מפשיטין אותו לרבי 
  ישמעאל ור"ע דכל ישראל ראוים לאותה איצטלא. 

מותר רק בהכניסם  חבילי סאה אזוב וקורנית
למאכל בהמה, ויקטום ביד ולא בכלי, ולא ימלול 
הרבה בכלי, ולחכמים ימלול בראשי אצבעותיו 
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ולא ימלול הרבה, וכן באמיתא פיגם ושאר מיני 
  תבלין.

מליח מותר בטלטול, חי לר"ש מותר ולר"י בשר 
אסור, בר אווזא מותר לטלטלו חי דחזי לאומצא, 

עצמות מותרות  דג מליח מותר ותפל אסור,
  בטלטול שהם מאכל לכלבים, בשר תפוח מותר.

מים מגולים מותר ולרשב"ג אסור לשהותם מפני 
  הסכנה.

כופין את  -טלטול לצורך בעלי חיים קכ"ח:

בהמה , הסל לפני האפרוחים כדי שיעלו וירדו
שנפלה לאמת המים עושה לה פרנסה, ואם א"א 
מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה ואם עלתה 
עלתה, דאתי צעב"ח דאורייתא ודחי מבטל כלי 

  מהיכנו דרבנן.

מדדין בהמה חיה ועוף בחצר, תרנגולת מותר רק 
לדוחפה אבל אסור לדדותה מפני שמגביהה 
עצמה, וכן כששוחט תרנגולת או ידחקנה בקרקע 

  או יגביהנה שלא תגביה עצמה ויעקרו הסימנים.

אין מילדים אבל מסעדים,  -יילוד בהמה בשבת
ר"י היינו לאחוז הולד ולרב נחמן לדחוק בבשר ל

כדי שיצא הולד, ומותר לתת מלח ברחמה ביו"ט 
כדי שתרחם עליו, ודווקא טהורה אבל טמאה 

  אסור.

מותר ליילדה, ולקרוא  -דיני יולדת בשבת
לחכמה, ומותר להדליק נר אם היא צריכה, ואפי' 
לסומא מותר משום ייתובי דעתא, אם צריכה שמן 

  ביא לה ומשנים כמה שאפשר.מותר לה

   -זמנים חלוקים ביולדת קכ"ט.

והיינו משעה שתשב על  -אם הקבר פתוח
המשבר, וי"א כשהדם שותת, וי"א כשחברותיה 
נושאות אותה, עד ג' ימים וי"א ז' וי"א ל', מחללים 
אפי' באומרת שאינה צריכה, נסתם הקבר י"א 
שאסור בכל גוונא, ויש מתירים באומרת צריכה 

י, וספק נפשות להקל, לאחר ז' מותר ע"י עכו"ם אנ
  כחולה שאין בו סכנה.

יולדת לא תטבול בתוך ל' מפני הצינה, ואם בעלה 
  עמה מותר.

בשבת בימות הגשמים  מדורהמותר לעשות 
ליולדת, אבל לחולה או בימות החמה אסור, 
ולשמואל מותר אפי' למי שהקיז דם ונצטנן ואפי' 
בתקופת תמוז, ומצינו שהשתמשו בחפצים יקרים 
לצורך מדורה זו, ואין בזה משום בל תשחית דבל 

  תשחית דגופאי עדיף.

הגמ' מבארת מה צריך לאכול אחרי  -הקזת דם
מותר להערים לצורך סעודה זו, הקזת דם, ומה 

ועל מה ראוי להקפיד אחר הקזת הדם, וכל כמה 
  זמן יש להקיז דם, ובאלו ימים אין להקיז דם.

בשבת, אבל  טבורמותר לקשור את ה קכ"ט:

לחתוך אסור ובתאומים מותר, לרבי יוסי מותר 
לחתוך בכל גוונא וכן הלכה, וטומנים את השליא 

למלוח וללפף בדבר המחמם, ומותר לרחוץ ו
  בבגדים ליולדת ולתינוק.

  מותר לעשות כל צרכי מילה בשבת.

  

  

  רבי אליעזר דמילה:

  מכשירי מילה בשבת

לר"א מותר להביא סכין המילה בשבת,  ק"ל.

ויביאו מגולה ולא מכוסה אפי' בעדים משום 
חבובי מצוה, ובעת הסכנה יביאו מכוסה ע"פ 

  עדים. 

ממנו או  הגמ' מסתפקת אם צריך ב' עדים חוץ
  שגם הוא נכלל בעדים.

וכן מותר לר"א לכרות עצים לעשות פחמין או כלי 
  ברזל.

במקומו של ר"א היו נוהגים כמותו, (ובמקומו של 
ריה"ג היו אוכלים בשר עוף בחלב כיון דסבר שאין 

  בעופות "חלב אמו").

שיטת ר"ע שכל מלאכה לצורך המילה שאפשר 
  לעשותה מע"ש אינה דוחה את השבת.

בשמחה כגון מילה  ל מצוה שקיבלו ישראלכ
עדיין עושין אותה בשמחה, וכל מצוה שקיבלו 
בקטטה כגון עריות עדיין עושין אותה בקטטה, 

  דליכא כתובה דלא רמו בה תיגרא.
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עליה בשעת  כל מצוה שמסרו ישראל נפשם
גזירת המלכות כגון עכו"ם ומילה עדיין היא 

שם ממוחזקת בידם, אבל מצוה שלא מסרו נפ
  עליה כגון תפילין עדיין היא מרופה בידם.

צריכים גוף נקי, לאביי שלא יפיח בהם, תפילין 
  לרבא שלא ישן בהם.

  מעשה דאלישע בעל כנפיים.

כנסת ישראל דומה ליונה שהמצוות מגינות על 
  ישראל כמו שהכנפיים מגינות על היונה.

איזמל דרך גגות פעם אחת הביאו בשבת  ק"ל:
, דלא כר"א שמתיר ברה"ר, חצרות וקרפיפות

ודלא כרבנן שאוסרים אף בזה, וכר"ש שאומר 
שגגות חצרות וקרפיפות הם רשות אחת לכלים 

  ששבתו בהם.

חצר שלא  -טלטול חפץ ששבת במבוי ובחצר
עירבו בה מותר לטלטל בה כלים ששבתו בחצר, 
וכן במבוי שלא נשתתפו בו, ואם עירבו חצרות עם 

לים ששבתו בו, בתים אסור לטלטל במבוי כ
דחיישינן שיוציא חפצים ששבתו בבית לחצר 

  ומשם למבוי.

אין המבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהיו בתים 
  וחצרות פתוחים לתוכו.

מכשירי  -מכשירי שאר מצוות לר"א קל"א.

עומר שתי הלחם לולב סוכה מצה ושופר דוחין 
את השבת, אבל ציצית לטליתו ומזוזה לפתחו 

  ובידו להפקירם. אינם דוחים הואיל

עומר אם מצא קצור קוצר, שתי הלחם אם מצא 
  קצור אינו קוצר.

כמה פירכות שהגמ' מביאה למה ר"א לא  קל"א:

מצות  -למד אחד מהשני שמכשירים דוחים שבת
לולב ושופר ביום ולא בלילה, סוכה נוהגת בלילות 
כבימים, מצה נוהגת בנשים כבאנשים, לולב טעון 

י הלחם צורך גבוה, שופר ד' מינים, עומר ושת
דר"ה מכניס זכרונות של ישראל לאביהם 
שבשמים, ושופר של יובל מחזיר עבדים לבתיהם 
ושדות לבעליהם, כל אלו אם עבר זמנם בטלו 
משא"כ מילה, מילה חמורה שנכרתו עליה י"ג 

  בריתות.

תקיעת שופר ורדית הפת מותרים בשבת מן 
  התורה מפני שהם חכמה ואינם מלאכה.

  לה בשבת או בצרעתמי

לכ"ע, ראב"ע מילה עצמה דוחה שבת  קל"ב.

לומד ק"ו ממילה שדוחה שבת לפיקוח נפש 
שדוחה שבת, ומבואר שהמקור שמילה דוחה 
שבת אינו מהלכה למשה מסיני דאין דנים ק"ו 
מהלכה, לרנב"י המקור הוא מאות ברית ודורות, 

ו"ח ילפינן מ"וביום", (מחוסרי כפרה אין דוחים ילר
שבת וילפינן מ"וביום" ולא בלילה, דסד"א הואיל 
וחס רחמנא עליה לאתויי בדלות בלילה נמי ליתי 
קמ"ל, אבל זר ואונן אינם כשרים בהם דאהדריה 

  קרא), לרב אחא בר יעקב יליפינן משמיני.

הגמ' מבארת למה צריך ילפותא לשבת ולא 
  לומדים ק"ו ממה שמילה דוחה צרעת.

בין בזמנה בין שלא  -מילה דוחה צרעת קל"ב:

בזמנה, דכתיב "בשר" ואע"פ שיש שם בהרת, 
הגמ' מבארת למה צריך ילפותא ולא לומדים ק"ו 
ממה שמילה דוחה שבת, ורבא באמת לומד ק"ו 

  משבת, ותנאי היא.

דווקא אם בעידנא עשה דוחה לא תעשה 
  דמיתעקר לאו מקיים את העשה.

אע"פ שבמילה במקום בהרת אינו מתכוון  קל"ג.
לקציצת הבהרת, בעינן קרא להתיר אף לר"ש 
דס"ל דבר שאין מתכוון מותר, דמודה ר"ש בפסיק 
רישיה ולא ימות, אביי לא ידע בתחילה שר"ש 
מודה בפס"ר, ואמר שלר"ש בעינן קרא בגדול 
הנמול ומתכוון לקציצת הבהרת, או בקטן שנימול 
ע"י אביו, וליכא אחר למולו, דאם איכא אחר אסור 

שר לקיים שניהם דהא אחר אינו מתכוון כיון דאפ
  לקציצת הבהרת.

, לחזקיה מילה שלא בזמנה אינה דוחה יו"ט
ילפינן ממה שהנותר אינו נשרף ביו"ט, לאביי 
ילפינן ממה שעולת חול אינה קריבה ביו"ט, לרבא 
ילפינן מ"הוא לבדו יעשה לכם", לרב אשי אינו 
דוחה יו"ט דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה, 

  ויו"ט יש בו גם עשה דכתיב "שבתון".

הלכה כר"ע שאין מכשירי מילה או מכשירי 
שחיטת הפסח שהיה יכול לעשותם מע"ש דוחים 

  את השבת.
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אם לא סילק ידו  -חיתוך הציצין בשבת קל"ג:
חוזר אף על ציצין שאין מעכבין את המילה, ואם 
סילק ידו אין חוזר אלא על ציצין המעכבין, וכרבנן 

לחם הפנים שהכנסת הלחם החדש דסברי ב
צריכה להיות תוך כדי הוצאת הלחם הישן דכתיב 
תמיד, אבל לרבי יוסי אף בנוטלים ומניחים נחשב 
תמיד, ולדבריו חוזר על ציצין שאינם מעכבים אף 

  בסילק ידו.

ואמרו לו שאין  אומן שמל סמוך לבין השמשות
זמן למול הכל ומל ולא גמר בשבת לחתוך ציצין 

ם ענוש כרת על עשיית חבורה, אבל אם המעכבי
יש זמן לגמור אינו ענוש כרת, גדול שלא נמול 

  בציצין המעכבים ענוש כרת.  

מפשיט את הפסח י"ד ניסן שחל בשבת לריב"ק 
, ולחכמים מפשיט את כולו, או משום עד החזה

שכיון שהוא עוסק בהפשטה המותרת יכול לגמור, 
  פניו במצוות.או משום "זה קלי ואנווהו" התנאה ל

מחללין את השבת  נראה המולד בעלילאף ב
  ללכת להעיד ורבי יוסי אוסר.

, ואע"פ מותר בשבת למול ולפרוע ולמצוץ
שהדם חבורי מחבר ובמציצה הוא עושה חבורה 
מותר כיון שאם לא מוצץ יסתכן התינוק, ועל כן 
אומן שלא מוצץ מעבירים אותו מלמול, וכן נותנים 

משום סכנה, (הגמ'  וןאיספלנית וכמבשבת 
  מבארת מהי האיספלנית המועילה לכאבים). 

לא ישחק אם לא שחק כמון מע"ש  קל"ד.

בשבת אלא לועס בשיניו וביו"ט מותר כיון 
  שהכמון ראוי לקדירה. 

לא יערבבם יפה, דר"מ אם לא טרף יין ושמן 
מתיר לטרוף יין ושמן לחולה בלא לערבב יפה, 

מימי לא מלאני ליבי ר"מ לעצמו לא הקל ואמר 
  לעבור על דברי חבירי.

אבל כורך עליה אין עושין חלוק לכתחילה 
  סמרטוט.

מותר בשבת לתת ביצה  -סינון בשבת ויו"ט
במסננת של חרדל, כיון דלא מיחזי כבורר, אבל 

  אין מסננים את החרדל במסננת דמחזי כבורר. 

של עץ כיון  אין ממתקין את החרדל בגחלת
תמול, אבל ממתקין בגחלת דאפשר למתקו מא

  של מתכת.

מותר ללוש ביו"ט כיון דא"א מאתמול, אבל לגבן 
  אסור כיון דאפשר מאתמול.

אביי אמר בשם אומנתו  - אמר אביי אמרה לי אם
איך עושים חלוק לתינוק למקום המילה, ורפואת 
תינוק שאין ניכר בו נקב בית הרעי, ותינוק שאינו 

ק קטן, ושלא למול מוצץ או אינו נושם יפה, ותינו
  תינוק אדום או ירוק עד שיבלע בו הדם.

מותר לרחוץ  -הרחצת הקטן בשבת קל"ד:

בשבת את התינוק לפני ואחרי המילה ע"י זילוף 
ביד, ראב"ע מתיר רחיצה ביום הג' למילה, 
בברייתא תנא שלת"ק מותר קודם ואחרי המילה 
רחיצה בכלי, וביום השלישי ע"י זילוף, וראב"ע 

ף רחיצה ביום השלישי, הלכה כראב"ע, מתיר א
ולא רק מקום  כל גוף התינוקומותר לרחוץ את 

המילה ומותר לחמם מים בשבת לצורך כך מפני 
  שסכנה היא לו.

לרב מותר לתת חמין ושמן  -טיפול במכה בשבת
ע"ג מכה בשבת, ולשמואל נותן חוץ למכה ושותת 
ויורד למכה, ותניא כוותיה דשמואל, ואין נותנים 
שמן וחמין ע"ג מוך כדי לתיתם ע"ג המכה משום 

אבל מוך  סחיטה, ונותנים מוך ישן יבש וספוג יבש
חדש אסור משום שהוא מרפא וכן אסור לתת גמי 

  יבש.

לת"ק נחלקו ב"ש וב"ה  מי שנולד מהול קל"ה.

אם צריך להטיף ממנו דם ברית, ואף לב"ש שצריך 
 להטיף ממנו דם ברית מ"מ אסור בשבת, לרשב"א

מודים ב"ה שנולד מהול צריך הטפת דם ברית ולא 
נחלקו אלא בגר שנתגייר כשהוא מהול, והגמ' 
מסתפקת אם בשבת לכו"ע אין מחללים או 
דלכו"ע מחללים, לרב הלכה כת"ק לשמואל הלכה 
כרשב"א, רב אדא בר אהבה נולד לו בן מהול ולא 
רצו למולו ומל אותו בעצמו משום שסבר שודאי 

רב יוסף, ונעשה כרות שפכה ואמר ערלה כבושה כ
  תיתי לי דעברי אדרב.

  



  שבתמסכת       תמצית הש"ס 
 

114 

 

י"א יוצא דופן ומי שיש לו ב' ערלות  קל"ה:
שאינו נימול לשמיני ואין מילתו דוחה שבת, וי"א 
שנימול לשמיני ואפי' בשבת, ומחלוקת זו תלויה 

שילדה ואח"כ הטבילה יליד בית במחלוקת גבי 
ימול לשם עבדות דלת"ק נימול לח' ולרבי חמא נ

  ליום אחד כיון שלא היתה אמו טמאה לידה.

שלקח שפחה מעוברת וילדה נימול מקנת כסף 
לח', ואם לקח שפחה וולדה עמה נימול לאחד 
ולרב חמא נימול לח', אם לקח זה שפחה וזה 

  עוברה נמול לאחד לפי שאינו דומה לישראל. 

אם נתעברה אצלו וילדה נמול לח', יליד בית 
מחלוקת ת"ק ורב חמא  הטבילה ואח"כ ילדה

כנ"ל, ומ"מ אף לת"ק אם לקח שפחה לעוברה 
נמול לאחד, ולמ"ד קנים פירות כקנין הגוף הלוקח 

  שפחה ע"מ שלא להטבילה נמול לאחד.  

כל ששהה ל' יום באדם אינו לרשב"ג  קל"ו.
, וכן בהמה ששהתה ח' ימים, ועד אז הולד נפל

  ספק נפל. 

מותר למול תינוק לח' ימים בשבת ולא חיישינן 
שמא נפל הוא, שאם הוא נפל אינו חבורה אלא 
מחתך בבשר הוא, ולפי זה מותר למול בן ח' 
חדשים, (והוא מוקצה ואמו שוחה להניקו) ורק 
לר"א שמתיר מכשירי מילה בשבת יהיה אסור 
לעשות כך בבן ח' (וכן בספק בן ח'), רבנן חולקים 

  הלכה כרשב"ג. על רשב"ג ו

, נפל מן הגג או אכלו אריהמחלוקת היא היכא ש
  אבל היכא שפיהק ומת לכ"ע נפל הוא.

מודה רשב"ג שאין  קים לן דכלו לו חדשיוהיכא ד
  חוששים שהוא נפל.

אסור באכילה לכ"ע, אם ולד בהמה שנולד לח' 
שחטוהו י"א ששחיטתו מטהרתו מטומאת נבילה 

  שחיטתו מטהרתו.כטריפה שנשחטה, וי"א שאין 

מת הולד בתוך ל' ומת אביו בלא  -יבום קל"ו:
בנים ונתקדשה לאחר אם הוא ישראל חולצת, אם 
נתקדשה לכהן י"א שמותרת בלא חליצה וי"א 

   שתחלוץ. 

ר"י מתיר למולו בשבת, אולם רק  -אנדרוגינוס
לגבי מילה דינו כזכר, אבל לענין ערכין אינו לא 

וכן פסול לקדש מי בערך זכר ולא בערך נקיבה, 
  חטאת.

מי שהיו לו שני תינוקות וכו' ר"א מחייב  קל"ז.
  -חטאת ורבי יהושע פוטר

לרב הונא נחלקו במל של ערב שבת בשבת אם 
חייב חטאת כעבודת כוכבים או לא, אבל במל של 
אחד בשבת בשבת חייב לכ"ע כיון דלא עביד 

  מצוה. 

לרב יהודה במל של ערב שבת בשבת לכ"ע פטור 
ון דעביד מצוה, ונחלקו במל של אחד בשבת כי

  בשבת אם דומה לעבודת כוכבים.

לרב חייא נחלקו במל של אחד בשבת בשבת, 
והיכא שמל של ערב שבת בשבת וכבר מל של 
שבת בערב שבת חייב דלא ניתנה שבת להדחות 

      להאי גברא.  

נימול ביום התשיעי, ואיו נולד לבין השמשות 
, ונמצא נימול בי"ב אם הם נימול בשבת או ביו"ט

  ב' ימי ראש השנה ושבת.

  .ז' ימים מעת לעת אחר שיבריאחולה נימול 

אם נשאר בשר החופה  -ציצין המעכבין קל"ז:

רוב גובהה של עטרה הרי זה מעכב את המילה 
  ואינו אוכל בתרומה.

וכאשר האבר מתקשה אינו אם היה בעל בשר 
 נראה מהול מתקנו מפני מראית העין, ואם

כשמתקשה נראה מהול א"צ לתקנו, נראה ואינו 
  נראה לשמואל א"צ לתקנו ולרשב"ג צריך לתקנו.

  כאילו לא מל.מל ולא פרע 

הגמ' מבארת מה מברך האב והמוהל והמברך, ומה 
  עונים השומעים, וסדר מילת גרים ועבדים.

  

  תולין:
  

לר"א מותר לתלות את  -תלית משמרת ביו"ט
המשמרת ביו"ט, ואף שר"א אוסר להוסיף על 
אוהל עראי, ועל כן אסר ר"א לפקוק את פקק 
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החלון, הכא ביו"ט שרי משום מכשירי אוכל נפש, 
דמצינו שר"י מתיר מכשירי אוכל נפש ביו"ט 
בדא"א לעשותם מאתמול, ור"א מתיר אף 

  בדאפשר לעשותם מאתמול.

ת משמרת ביו"ט, אסור לתלולחכמים  קל"ח.
לרב יוסף האיסור הוא מדאורייתא, ולאביי אסור 

  מדרבנן משום עובדין דחול.

חייב חטאת,  עשית אוהלאביי מונה האופנים ש
והאופנים שפטור אבל אסור והאופנים שמותר 

  לכתחילה.

, משמרת התלויה בשבתלחכמים אין נותנים ל
לרב כהנא הנותן חייב חטאת ולרב ששת פטור 

  אסור, לר"א מותר לתת לכתחילה.אבל 

התראתו לרבא משום בורר ולרב זירא משמר 
  משום מרקד.

אסור לשוטחה בשבת ואם שטח טלית כפולה 
  פטור, אם היה חוט כרוך עליה מותר לנטותה.

יש שאסורים לעשותם בשבת ויש  כילה ומיטה
  שמותרים לעשותם בשבת.

  מותר לנטותו ולפרקו.וילון 

מותר לנטותה ולפרקה, כילת חתנים  קל"ח:

אבל אם יש בגגה או ג' טפחים סמוך לגגה רוחב 
טפח או שיש בשיפועה טפח או שיורד מצידי 

  המיטה טפח אסור.

  בשבת אם אינו מהודק. כובעאסור לצאת ב

מותר לנטותו בשבת בשני בני אדם,  גוד בכיסנא
אבל באדם אחד אסור כיון שנמתח, וכילה אסור 

  ת מעט.אפי' בעשרה כיון שנמתח

כירה שנשמטו ירכותיה אסור לטלטלה בשבת, 
נשמטה ירך אחת לתנא דברייתא מותר לטלטלה 

  ולרב אסור גזירה שמא יתקע.

, עתידה אשה עתידה תורה שתשתכח מישראל
שתטול ככר של תרומה ואף שידעו לומר לה 
טומאתו כיון שזה מפורש בפסוק, אלא לא ידעו 

ניה אם נמצא השרץ בתנור האם ככר היא ש
לטומאה, כיון שנטמאה רק מהתנור שנטמא 
מהשרץ, או שאומרים שהתנור כמאן דמליא, 

דאיתא בברייתא דלא אומרים בתנור כמאן 
דמליא, לרשב"י ח"ו שתשתכח תורה מישראל 
אלא שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה 

  במקום אחד.

ראית דור שצרות באות עליו צא  אם .קל"ט

אין הקב"ה משרה שכינתו ובדוק בדייני ישראל, ו
על ישראל עד שיכלו שופטים ושוטרים רעים 
מישראל, והגמ' מאריכה בענין הרע שיש בדיינים 

  שאינם הגונים.

  אלא בצדקה.  אין ירושלים נפדית

יוסף לא שתה יין מיום שפרש מאחיו, אחיו י"א 
  שלא שתו כלל יין וי"א שרק לא השתכרו.

חושן בשכר וראך ושמח בליבו זכה אהרן ל
  המשפט על ליבו.

  יש אופנים שמותר לפורסה בשבת וכנ"ל.  כילה

לר"ט אינה כלאים בכרם ולחכמים כלאים  כישות
בכרם ובחו"ל הלכה כדברי המיקל בארץ, רב התיר 
לזרוע כישות בכרם רב עמרם חסידא אסר ורב 
משרשיא נתן לתינוק נכרי לזרוע, דתינוק ישראל 

  לופי בישראל.אתי למיסרך וגדול נכרי אתו לאח

אסור להתעסק בו ביו"ט, ביו"ט בסמוך לשבת מת 
מותר ע"י עכו"ם, ורבא התיר ביו"ט שני אפי' ע"י 
ישראל, ואף ביו"ט שני של ראש השנה, (אע"פ 

  שביצה שנולדה בראשון אסורה בשני).

רב מנשיא אסר בג' אלו בכל גוונא לבני בשכר לפי 
  שאינם בני תורה.

וכסכסיה דבטלי, מותר לטלטל כילה  קל"ט:

ואסור לטלטל טלית וציציותיה שאינם מחוברות 
  דחשיבי ולא בטלי.

מותר לתלות משמרת ביו"ט כדי  -דיני הערמה
להניח בה רימונים ולהניח בה רימונים ואח"כ יתן 
בה שמרים, ולענין שכר מותר להכינו במועד כדי 
לשתות ממנו אע"פ שיש לו אחר, ויכול לשתות מן 

משמרת שצריך לתת בה רימונים הישן, ושאני מ
  כיון ששם מוכחא מילתא.

צורבא מרבנן עביד הערמה לסתום נקב חבית 
בשום להצניעו, ולעבור במעבורת של נכרי ע"י 
ששכב בה, ואמר רב אשי שכיון שאיסורם מדרבנן 
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מותר לת"ח להערים, דלא חיישינן בו שיעשה 
  באופן האסור.

ומים  מותר לתת יין צלול - דיני ברירה בשבת
  צלולים למשמרת בשבת. 

בין הגיתות שרגילים לשתות בלא סינון מותר אף 
  בעכורים. 

  ואסור לעשות גומא בסודר כדי לסנן היין. 

אם יש חלל טפח בין הכפיפה מצרית שפורס 
אסור משום אוהל, ואם אינו פורס על כל הכלי 

  מותר. 

אסור להדק קשים וקיסמים בחזקה בפי החבית 
  דמיחזי כמשמרת. 

אסור לשפוך יין מכלי לחבירו כיון שכששופך 
הניצוצות בורר את היין מהשמרים, אבל לבי רב 

  פפא שהניצוצות אינם חשובים מותר.

דאין ביצה במסננת של חרדל מותר לתת  ק"מ.

  עושים אותה אלא לגוון.

ותר למחותו י"א שמ - חרדל שלשו בערב שבת
רק בכלי, וי"א שרק ביד מותר, וי"א שבשניהם 
מותר וי"א שבשניהם אסור, מר זוטרא פוסק 
להלכה שמותר לערבו בנחת, וכן מותר לערב 

  בנחת שמן וחומץ בשחליים.

מותר לעשות אנומלין בשבת, והיא  -אנומלין
עשויה מיין דבש ופלפלין, לר"י בשבת בכוס ביו"ט 

ולרבי צדוק מותר תמיד לפי בלגין ובמועד בחבית, 
בשבת אלונטית צורך האורחים, ואסור לעשות 
  מיין ישן מים צלולים ואפרסמון.

אפי' בצונן ורבי יוסי אוסר חילתית אין שורין את ה
בחמין ופושרין ומתיר בצונן, אם כבר שתה 
חילתית שרויה בחמישי ובשישי מותר לשרות 
בשבת שאם לא יעשה כך יסתכן, אם שרה 

ר י"א שחייב חטאת וי"א שאיסורו מדרבנן באיסו
משום עובדין דחול, אבל מותר לתת את החילתית 

  לתוך החומץ.

אסור ליתן מים על הכרשינים כדי שהפסולת 
תצוף למעלה דהוי בורר, וכן אסור לשפשפם, אבל 

  מותר ליתנם לתוך הכברה או הכלכלה.

אסור לתת תבן בכברה כדי שירד המוץ וכן אסור 
ום גבוה כדי שהרוח תעיף את המוץ, לתיתו במק

אבל מותר לתת תבן בכברה כדי לתיתו לתוך 
אע"פ שהמוץ נופל מאיליו וכר"ש דמתיר דבר האיבוס 

  שאין מתכוון.

מותר לשפשף בשבת בגד פשתן כיון שכוונתו 
לרככו ולא ללבנו, אבל בסודר אסור דמחזי 

  שמתכוון ללבנו.

 כתונת פשתן שנתכבסה -מדיני מוקצה ק"מ:
ושטחו אותה ליבשה על קנה מותר להורידה 
מהקנה, אבל אסור להוציא הקנה כיון שהוא 

  מוקצה, ואם הוא קנה של אורגים מותר.

אגודה של ירק אע"פ שאינה ראויה למאכל אדם 
אם היא ראויה למאכל בהמה מותר לטלטלה, 

  בשר חי מותר לטלטלו אבל דג חי אסור. 

ור על הגמ' מביאה כמה הנהגות של ת"ח לשמ
כספו ובגדיו, והנהגות צניעות, וכמה הנהגות בין 

  איש לאשתו שלימד רב חסדא את בנותיו.

באיבוס של כלי שאינו גורפין מלפני הפטם 
משווה גומות, ומסלקים לצדדים מפני הרעי, 
וחכמים אוסרים בשניהם, ובאיבוס קרקע 

  שמשווה גומות לכו"ע אסור.

בהמה  ונותנים לפני נוטלים מלפני בהמה זו
אחרת, ודווקא מחמור לשור אבל משור לחמור 

  אסור.

הקש שע"ג המיטה אם  -טלטול מן הצד קמ"א.

הוא מוקצה אסור להזיזו בידו אלא רק בגופו 
דטלטול מן הצד מותר, רב נתן אוסר להוציא צנון 
מהקרקע אם החלק הרחב למטה כיון שמזיז עפר, 
ומבואר מדבריו דטלטול מן הצד אסור דלא 

  כמתני'.

של בעלי בתים מותר להתירו ולהוציא מכבש 
הבגדים, ואסור לכבוש בו בשבת, מכבש של 
כובסים אסור אף להתירו, ור"י מתיר להתירו אם 

  היה מותר מערב שבת.

רב יהודה מתיר לכתוש פלפלי  - כתישה בשינוי
בקת הסכין ודווקא אחד אבל ב' לא, ורבא מתיר 

  אפילו הרבה.
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הרוחץ במים ויוצא ינגב  -וטלטול מים שעל גופ
עצמו ואח"כ יצא כדי שלא יטלטל המים שעליו, 
אבל עצם הרחיצה במים מותרת אף שמזיז המים 

  דכוחו בכרמלית לא גזרו.

י"א שמותר לקנחו בקרקע  -טיט שעל גב רגלו
ולא בכותל דמחזי כבונה, לרבא מותר בכותל ולא 
בקרקע משום אשוויי גומות, רב פפא מתיר 

ומר בריה דרבינא אוסר בשניהם אלא בשניהם, 
  יקנחו בקורה.

אסור לשבת בפתח המבוי כשאינו רואה את הלחי 
  שמא יפול לו חפץ ויביאו.

  אסור לצדד גיגית ע"ג קרקע שמא ישווה גומות.

אסור להדק מוכים בפי פך משקה שמא יבוא לידי 
  סחיטה.

משפשפו מבפנים או יגררו  טיט שע"ג בגדו
לו יגררו בגב הסכין, ודווקא בציפורן, ושע"ג מנע

ממנעל חדש אבל ממנעל ישן אסור, ורב חייא 
  אוסר.

כשהיא בתוך המנעל לא יסוך רגלו שמן  קמ"א:

או הסנדל, אבל מותר לסוך רגלו ואח"כ יניחה 
במנעל או הסנדל, וכן מותר לסוך גופו ולהתגלגל 
ע"ג עור, ודווקא בשמן בשיעור הראוי לצחצחו, 

צחו, אבל בשיעור הראוי לעבד ובאינו מתכוון לצח
  או שמתכוון לצחצחו אסור.

ממידת הרגל אין יוצאים בו בשבת, מנעל גדול 

אסור  מנעל מרופטאבל בחלוק גדול מותר, 
לאשה לצאת בו, ואינו כשר לכתחילה לחליצה, וכן 

ואם מנעל חדש, אסור לאשה לצאת בשבת ב
מנעל שע"ג יצאה בו אפי' שעה אחת מותר, 

אינו מקבל טומאה ואסור לטלטלו,  לר"אהאימוס 
ואם הוא רפוי מותר, לרבנן מקבל טומאה ומותר 
לטלטלו אף באינו רפוי, לאביי שכלי שמלאכתו 
לאיסור אסור לטלטלו לצורך מקומו אסור באינו 

  רפוי כיון שמטלטל את האימוס.
  
  
  
  
  
  

  

  נוטל:

  טלטול מן הצד
מותר לאב לטלטל  -טלטול תינוק עם מוקצה

בידו, ודווקא כשיש לבן געגועין אבן את בנו עם 
על אביו, אבל בלא געגועין אסור דכיון שהבן אוחז 
האבן בידו נחשב שהאב מטלטל את האבן, כמו 
שחייב משום הוצאה במוציא אדם ובגדיו בידיו, 

בידו  דינרופטור אם לובשם עליו, אבל אם יש 

תינוק חי ויי, אסור דילמא נפל ואתי אבוה לאת
אף למ"ד חי נושא את עצמו  וכיס תלוי בצווארו

חייב על הוצאת הכיס, דאין הכיס בטל לגבי תינוק 
תינוק מת וכיס תלוי כמו שמיטה בטלה לגבי חי, 

פטור על התינוק דמלאכה שאינה צריכה  בצווארו
  לגופה היא וכר"ש, וגם על הכיס פטור.   

כלכלה אם אי ב -כלכלה והאבן בתוכה קמ"ב.

פירות אסור לטלטלה משום בסיס, אם יש בה 
פירות ישליכם ויקחם ביד בלא האבן, אם הם 
פירות שיטנפו ע"י שישליכם ינערם וישליך את 
האבן, ואם הכלכלה פחותה והאבן נעשית דופן 

  לכלכלה מותר לטלטלה.

שהם בכלי אחד, אם תרומה טהורה וטמאה 
 הטהורה למעלה יקחנה בידים, אם היא למטה

ישליך הכל ויקח את הטהורה, אם הם פירות 
המיטנפים מותר לטלטלם, וזה בצריך לפירות אבל 
אם צריך למקומם מותר אף אם הטהורה למעלה, 
כשם שמותר לטלטל כר שעליו מעות בצריך 

  למקומו.

   -מדומע

סאה תרומה שנפלה לפחות ממאה חולין, 
לרשב"א נותן עיניו בצד זה ואוכל מצד אחר, ור"י 

  ר מטעם זה אף להעלות מדומע בשבת.מתי

נפל תרומה לפחות ממאה ונפל מן המדומע 
למקום אחר לר"א מדמעת כתרומת ודאי, 

  ולחכמים לפי חשבון.
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נפל פחות מאחד ממאה וחזר ונפל עוד פחות 
ממאה קודם שהגביה לת"ק אסורה ולר"ש 

  מותרת.

אם הניחה שם אבן שעל פי החבית  קמ"ב:

מדעתו אסור לטלטל את החבית דנעשית בסיס 
לאבן, אם שכח מטה את החבית כדי שהאבן 
תפול, ולא יקח האבן עצמה אלא יטרח בהתירא, 
כרשב"ג שאמר שביו"ט אף לב"ה שיכול לברור 
פסולת מתוך האוכל זה דווקא כשהאוכל מרובה 
אבל אם הפסולת מרובה יוציא האוכל מתוך 

כאן יותר טורח להרים החבית הפסולת, ואף ש
מאשר להסיר האבן, מ"מ כיון שאם ירצה להוציא 
את כל היין מהחבית יצטרך להרימה, על כן צריך 
להטות את החבית, אם היתה החבית בין החביות 
או שיש שם כלי זכוכית מגביהה למקום אחר 

  ומטה אותה והאבן נופלת. 

אם צריך את הכר מנער אותו  -מעות שעל הכר
לו המעות, אם צריך למקום הכר מטלטלם שיפ

למקום אחר, אם הניח את המעות בכוונה אסור 
לטלטל את הכר משום שנעשה בסיס לדבר 

  האסור.

 -טלטול מוקצה ע"י שמניח עליו ככר או תינוק
כמה אמוראים התירו בשוכח מוקצה במקום שאנו 
משתמר לטלטלו משם ע"י שמניח עליו ככר או 

ההלכה, אבל לרב אשי לא  תינוק, למר זוטרא כך
  התירו לטלטל ע"י ככר או תינוק אלא למת בלבד.

מותר לטלטל עומרים כיון שראוים לשבת עליהם, 
לרבא מותר לטלטל בשר בן יונה חי כיון שראוי 
לאוכלו חי, אבל אין מועיל להתיר מה שראוי 
לבהמה, שכיון שיהיה ראוי לאדם ע"י בישול אינו 

כר"י ס"ל כמו שמצינו עומד לבהמה כר"י, ורבא 
שאסר לטלטל ביו"ט עץ העומד להסקה כדי 
לחתות בו, וכן אסר להסיק בשברי כלים כיון שלא 

  עמדו להסקה.

לב"ש מותר  -סילוק פסולת מהשולחן קמ"ג.

לסלק בידו פסולת מוקצה ולב"ה מנער את 
הטבלה, רב נחמן הופך את השיטות, מותר לסלק 

  מה.מהשולחן דברים הראויים למאכל בה

פרורים שאין בהם כזית אסור לאבדם ביד, שמואל 
טלטל גרעיני תמרים אגב פת דס"ל אדם עושה כל 

  צרכיו בפת.

אם יש לו עור בית אחיזה מקנחים בו את ספוג 
השולחן, ואם אין לו עור בית אחיזה אסור, ואף 
לר"ש דדבר שאין מתכוון מותר הכא אסור דהוי 

ו מקבל פס"ר, מותר לטלטל ספוג בשבת ואינ
  טומאה.

תמרים רעים העומדים  -טלטול גרעיני תמרים
לאכילת בהמה מותר לטלטל גרעיניהם לבהמה, 
תמרים העומדים לאכילת אדם אסור לטלטל 
גרעיניהם בשבת, שמואל ורבא טלטלו הגרעינים 
אגב דבר אחר, רב הונא בריה דרבי יהושע עשה 
אותם גרף של רעי אך אסור לעשות גרף של רעי 

לה, רב ששת היה זורקם בלשונו,רב פפא לכתחי
  מאחורי המיטה. ורב זכריה היו זורקים אותם 

  

  חבית:
מציל ממנה לעצמו מזון חבית שנשברה  קמ"ג:

ג' סעודות, ואומר לאחרים בואו והצילו לכם, אבל 
אסור לספוג את המשקין מהחבית, תנא לא יספוג 
ביין ולא יטפח בשמן שלא יעשה כדרך שהוא 

  .עושה בחול

אסור לסחוט פירות  -איסור סחיטה בשבת
בזיתים  -בשבת, אם יצא משקה מהפרי בשבת

וענבים העומדים לסחיטה אסור להשתמש 
במשקה, בשאר פירות שלא עומדים לסחיטה 
היוצא מהם מותר, בתותים ורימונים לחכמים 
אסור ולר"י מותר, לעולא ולריו"ח ר"י מתיר אף 

כה כמותו, ומה בזיתים וענבים, אולם בזה אין הל
שהתיר ר"י זה דווקא בעומדים לאכילה ויצאו 
מהם משקים, אבל בעומדים למשקה ואפי' 

  בסתמא אף לר"י המשקה אסור.

מכשיר לקבלת טומאה בין אם יצא חלב האשה 
ממנה לרצונה ובין אם יצא שלא לרצונה, חלב 
בהמה לחכמים אינו מכשיר אלא ביצא לרצון, 

דם מגפתה ולר"ע מטמא אף ביצא שלא לרצון, 
מכשיר לקבלת טומאה, ושל בהמה אינו  של אשה
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מכשיר, החולב בהמה לרפואה מכשיר, המקיז דם 
  לרפואה אינו מכשיר.

משקים היוצאים זיתים וענבים  סלי קמ"ד.

מהם לרצון מכשירים לקבלת טומאה, והיוצאים 
שלא לרצון אינם מכשירים, בסתמא לר"י דלעיל 
חשיב משקה ומכשיר, ואב"א דהכא כיון 
שהמשקים הולכים לאיבוד לא חשיב משקה אלא 
לרצון ולא בסתם, אבל בעלמא אף בסתם חשיב 

  משקה.

אינם פירות שמותר לסחוט בשבת  קמ"ד:

עומדים לסחיטה כלל כגון פגעין פרישין ועוזרדין, 
פעמים עומדים רימונים בין לר"י ובין לרבנן, 

לסחיטה ובהם נחלקו ר"י וחכמים, להו"א האיסור 
ברימונים משום שעומדים לסחיטה אצל בית 
מנשיא בר מנחם, למסקנה זה אינו מספיק דבטלה 
דעתם, אלא הטעם משום דכיון דאחשבינהו הוו 

  שקה. מ

לרבנן אוסר ולר"א אינו המקיים קוצים בכרם 
אוסר, טעמא דר"א משום שבכלאים שאינו אוסר 
אלא דבר שכמוהו מקיימים, ובערביא מקיימים 
קוצי שדות לגמליהם, ולא אמרינן בטלה דעתם 

  כיון שהוא מקום ולא משפחה.

תרדים שסחטם פוסלים את המקוה בשינוי 
ורב פפא  שכיון שהחשיבם חשיב משקה,מראה 

מפרש הטעם שכל דבר שאין עושים ממנו מקוה 
פוסל, ועל כן מוחל פוסל את המקוה בשינוי 
מראה, לאביי מוחל פוסל מקוה ברבי יעקב 
שמוחל הוי משקה ורק כשיוצא בתחילה אינו 
רוצה בקיומו לא הוי משקה, לר"ש מוחל היוצא 
בעיקול בית הבד חשיב משקה משום שיש בו 

  ונ"מ באתי בתר איצצתא.מעט צחצוחי שמן, 

שיש בה מותר לסחוט אשכול ענבים לתוך קדירה 

אבל לא לתוך קערה, וכן מותר לחלוב עז  אוכל
משקה הבא לתוך הקדירה אבל לא לתוך קערה, ד

  נחשב לאוכל. לאוכל

מחליק לרב ירמיה התנאים שנחלקו ב קמ"ה.
אם הוכשר נחלקו אם משקה הבא לאוכל  בענבים

משקה הבא א נחלקו אם הוא אוכל, ולרב פפ
כדי  מפצע הזיתיםמשקה, כמו שנחלקו בלאיבוד 

לדעת אם ראוים למסיקה אם המשקה היוצא 
מכשירם לקבל טומאה, לרב הונא בריה דרבי 
יהושע במחליק בענבים נחלקו במשקה העומד 

  לצחצחו.

אפי' לתוך דג להוציא צירו לרב מותר לסחוט 

או  שסחטם לגופםבשלקות הקערה, כמו שמותר 
דווקא בסחטם לגופם  כבשיםלמימיהם, אבל 

מותר אבל סחטם למימיהם פטור אבל אסור, 
דס"ל לרב שאין חייב מן התורה אלא על דריכת 
זיתים וענבים בלבד, לשמואל אף שלקות 
למימיהם פטור אבל אסור, ולדבריו אסור לסחוט 
דג להוציא צירו, לרבי יוחנן בין כבשים ובין 

  מימיהם חייב חטאת.שלקות לגופם מותר ל

אין כשר אלא לעדות אשה  -עד מפי עד קמ"ה:
  בלבד, וי"א אף לעדות בכור וכן הלכה.

וכן זיתים וענבים שריסקם מערב חלות דבש 
שבת ויצאו המשקים בשבת אסורים, ור"א ור"ש 

  מתירים.

כל דבר שנתבשל מותר  -אין בישול אחר בישול
  אבא.לשרותו בחמין בשבת, כגון תרנגולתא דרבי 

מותר להדיח בחמין בשבת, מליח  -קלי הבישול
הישן וקוליס האיספנין הדחתן אסורה וחייב 

  חטאת.

מפני שלא גלו, וי"א  -עופות שבבבל שמנים
  שבא"י שמנים מהם.

מפני שלא נתקללו  -מועדים שבבל שמחים
  "והשבתי כל משושה וכו' " וי"א מפני שהם עניים.

לפי שאינם בני מקומם,  -ת"ח שבבבל מצוינים
  וי"א לפי שאינם בני תורה. 

שלא עמדו על הר סיני ששם  -עכו"ם מזוהמים
פסקה זוהמתם, (ודלא כרבי אבא בר כהנא 
שפסקה כבר אצל יעקב), ואף גרים מזלם היה, 

  וי"א לפי שאוכלים שקצים ורמשים.

שאם ברור לך כאחותך  -אמור לחכמה אחותי את
  אסורה אומרהו. שהיא

מותר  -פתיחת חבית סגורה בשבת קמ"ו.

לשבור חבית בשבת כדי לאכול מה שבתוכה, 
  ובלבד שלא יתכוון לעשות לחבית פתח יפה.
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אין כלי ניטל אלא לצורך לשיטת רב נחמיה 
, ועל כן אסור להשתמש תשמיש המיוחד לו

בסכין לצורך שבירת החבית, אלא אם יש בחבית 
אז הוא נצרך לסכין לחיתוך גרוגרות דרוסות, ש

הגרוגרות, ואגב זה מותר לו להשתמש בסכין גם 
לשבירת החבית, חכמים חולקים על ר' נחמיה 
ולדבריהם מותר להשתמש בסכין גם אם יש 
בחבית גרוגרות מפורדות או יין, וכן נחלקו רב 
נחמיה ורבנן לגבי הפקעת וחיתוך סלי התמרים 

  בסכין.

כיון שכוונתו מח רואסור לנקוב החבית ע"י 
לעשית פתח, אבל מותר להתיז ראש חבית בסיף 

  שאין כוונתו לפתח אלא לעין יפה.

לר"י אסור לנוקבה וחכמים  -מגופה של חבית
מתירים, לרב הונא נחלקו במגופה למעלה אבל 
בצד המגופה לכו"ע אסור, ולרב חסדא נחלקו מצד 
המגופה אבל מלמעלה לכו"ע מותר, ומ"מ בדופן 

  מצדה אסור.החבית 

אסור לנקוב נקב חדש  -נקבי כלים בשבת
בשבת, ואיסורו מדרבנן שהרי מדאורייתא כל 
פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא אינו פתח ורבנן 
גזרו אטו נקב בלול של תרנגולים, להוסיף על נקב 
קיים מחלוקת אם גזרו בזה והלכה כהאוסרים, נקב 

ינו שנסתם בסתימה כדי לשמר מותר לפתחו, והי
בלמעלה מן היין אבל למטה מן היין אסור, לרבא 
אין אסור אלא למטה מן השמרים, כמו שמצינו 
לגבי פתח בית שנסתם שאין הפתח מתבטל אלא 
בפרץ את פצימיו, ונ"מ לגבי ד' אמות בחלוקת 

  החצר ולטמא ד' אמות מסביביו.

לחתוך מתחילה אסור, להחזיר  -גובתא קמ"ו:

א הכניסוהו רב אסר ישן מותר, אם חתכוהו ול
ושמואל שרי, וכתנאי דת"ק אסר ור' יאשיה מתיר 

  והלכתא כר' יאשיה.

לסתום נקב בשמן עבה רב אסר אטו  -מישחא
  שעוה ושמואל שרי, וי"א שגם לרב מותר.

אסור להניחו כמרזב בנקב החבית עלה הדס 
בשבת, לרב יימר מדיפתי טעמא שמא יעשה 

ואם יש לו מרזב, לרב אשי גזירה שמא יקטום, 
הרבה קטומים לרב אשי מותר ולרב יימר מדיפתי 

  אסור.

לבדים קשים אסור ללובשם ולהעבירם  -בי סדיא
ברה"ר, אבל רכים ואפי' במצעי מותר, ומה שרב 

  לא ישב עליהם משום כבוד רב כהנא ורב אסי.

לשומרו ולא תבשיל בתוך הבור מותר להניח 
ם היפים חיישינן לאשוויי גומות, ומותר להניח מי

ברעים לצננם, וכן מותר להניח מים צוננים בחמה 
  לחממם ולא גוזרים שמא יטמין ברמץ.

מותר ללכת עמהם, הגיע מי שנשרו כליו במים 
לחצר החיצונה פושטם בחמה שלא כנגד העם, 
ור"א ור"ש אוסרים דכל דבר שאסור משום 

  מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסור.

חדשה שחורה  - ניעור טלית בשבת קמ"ז.

שמקפיד עליה אסור לנערה, אבל ישנה או לבנה 
  ואדומה או שאינו מקפיד מותר.

טלית המקופלת ומונחת על  - מדיני הוצאה
כתיפו אסור לצאת בה בשבת וחייב חטאת, היו ב' 
צידי טליתו מונחים על כתיפו י"א שר"מ או ר"ע 
חייבו בזה חטאת, וחש רבי לדבריהם, וכן היוצא 

ים בסדין חייב חטאת.סודר שעל במעות הצרור
כתיפו מותר לצאת בו בשבת אפי' אין נימא כרוכה 

  לו באצבעו.

ע"י קיפול למעלה  כעין מרזבאסור לעשות בבגדו 
בחוטים, ובכל אופן שעתיד להשאר כך אסור, 

  ולהתנאות לשעה מותר.

אסור לרחוץ בחמין  - רחיצה והשתטפות קמ"ז:

ור"י מתיר בשבת, להשתטף ר"מ אוסר ר"ש מתיר 
  רק בצונן.

יחיד אסור להביא אפי'  -הבאת אלונטיות בשבת
אם נסתפג בי' אלונטיות דלא נפישי מיא, ורבים 
מותרים אפי' נסתפגו באלונטית אחת דנפישי מיא 
כיון דמדכרי אהדדי, ור"ש ורבי שמואל ריו"ח 
מתירים אף ליחיד והלכה כדבריהם, ומותר ליחיד 

ה לאוליירין, ומותר להניחה בחלון אבל לא ימסרנ
להביא הסדינים לבית המרחץ ע"י שיכסו ברה"ר 

  ראשם ורובם.

הרוצה להעביר ברה"ר סכניתא צריך לקשור ב' 
ראשיה למטה מכתפיים, ובגדים לחיל המלך יש 

  לשלשלם למטה מכתפיים.
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אסור למשמש ולסוך שכך הדרך  -סיכה בשבת
בחול, ומותר לסוך ולמשמש וריו"ח מתיר אף 

  ד.לסוך יח

, ואסור לעמוד לשפשף בכחבשבת  להתעמלאסור 
בקרקעיתה של דיומסת מפני שמחממת ומרפאה, 
זמן ריפויה הוא כ"א יום סמוך לעצרת ועצרת מן 
המנין, והגמ' מסתפקת אם הם ימים שלפניה או 

  אחריה.

קיפחו את  א ומיא דדיומסתחמרא דפרוגיית
עשרת השבטים, ועקרו תלמודו של ר"א בן ערך 

  קשו עליו רחמים וחזר תלמודו.עד שבי

במגררת בשבת, ואם היו רגליו  להתגרראסור 
מלוכלכות בטיט או בצואה מותר, ורב שמואל בר 

  יהודה היתה לו מגררת מיוחדת לשבת.

בסם בשבת  גרימת הקאה אפיקטויזיןאין עושים 
אבל ביד מותר, ורב נחמיה אוסר אף בחול משום 

  הפסד האוכלים שבמעיו.

בשבת בחומרי שדרה,  את הקטן אין מעצבים
  אבל מותר ללפפו. 

וי"א שמחזירים אין מחזירים את השבר  קמ"ח.

  תנן.

לא יטרפם בצונן אבל מי שנפרקה ידו ורגלו 
  רוחץ כדרכו ואם נתרפא נתרפא.    

  

  

  שואל:

לא יאמר לו הרוצה לבקש מחבירו כדי יין ושמן 
אלא יאמר לו השאילני, כדי שלא יבוא  הלווני

לכתיבה, ואף שגם בחול פעמים אומר השאילני, 
כיון שבשבת אין מותר לומר הלווני אלא השאילני 

  מינכרא מילתא ולא יבוא לכתיבה. 

, ומ"מ במים ולהביא כדי יין על כתיפוביו"ט יש לשנות 
א"צ לשנות כדי שלא ירבה במשוי או בהילוך, או 

ויבוא לידי סחיטה או שיכסה ויבוא שיפרוס סדין 
  לידי קשירה.

אסור לספק לטפח ולרקד ביו"ט, ומה  קמ"ח:

מוטב שיהיו שאין מוחים בעושים כך משום ד
, ואף בדאורייתא כתוספת שוגגים ולא מזידים

  שבת אין מוחין משום דמוטב שיהיו שוגגים.

אסור להלוות ככר במקום שאין דמיו קצוצים 
בוא לידי ריבית, וצריך לקבוע שאם יתייקר הככר וי

  את דמיו, אבל אם דמיו קצוצים מותר.

לרב יוסף לא ניתנה ליתבע, ועל כן הלואת יו"ט 
אם חושש שלא יחזיר יקח ממנו טלית ויעשה 
חשבון לאחר שבת, לרבה הלוואת יו"ט ניתנה 
ליתבע, ואם אינו רוצה ללכת לבי"ד יקח טליתו 

הערים ויעשה חשבון לאחר שבת, וכן יכול ל
  שיבקש ממנו חפץ ויעכבו אצלו.

השוחט פרה וחילקה בראש  -שמיטת כספים
השנה של שביעית ועיברו החודש משמט כיון 
דאגלאי מילתא שלא נכנסה שביעית, ואם נותן לו 
צריך לומר משמט אני כדין המחזיר חוב בשביעית, 
ואם לא עיברו את השנה אינו משמט והרי זה 

  רבה ורב יוסף. כהלוואת יו"ט שנחלקו בזה

לריו"ח מותר להקדיש  -הקדשת פסח בשבת
בשבת פסח וביו"ט חגיגה כיון שקבוע להם זמן, 
והגמ' דוחה את הראיות לדברי ריו"ח מהמשניות 
שי"ל שאין מותר אלא להתמנות וברגיל אצלו 
(ויש מעלה בזה שיקדיש גם בעצמו), אבל 
להקדיש מתחילה או להתמנות באין רגיל אצלו 

  ור. י"ל שאס

מותר למנות אורחיו ופרפרותיו בעל פה  קמ"ט.

, לרב ביבי אסור שמא ימחוק, אבל לא מן הכתב
ולאביי שמא יקרא בשטרי הדיוטות, ומודה רב 
ביבי לטעם שמא יקרא בשטרי הדיוטות, ומודה 
אביי לטעם שמא ימחוק, ועל כן אסור לתרוויהו 
לקרוא מע"ג הכותל כשכתוב במקום נמוך שמא 

כן בחקוק ע"ג טבלה שא"א למחוק אסור ימחוק, ו
שמא יקרא בשטרי הדיוטות, והנ"מ במחלוקתם 
היא אם כתוב על הכותל במקום גבוה שאינו יכול 
למחוק, שמצינו שרב אחא מתיר באופן זה, ולפי 
דבריו ה"ה שמותר לקרוא לאור נר שנמצא במקום 
גבוה, אבל לרבה שאסור לקרוא לאור הנר הנמצא 

לקרוא מהכותל במקום גבוה,  גבוה ה"ה שאסור
ומחלוקת זו היא כתנאי שר"מ מתיר לראות 
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, אבל בשל מתכת במראה הקבועה בכותלבשבת 
אסור שמא ישיר נימין המדולדלין, ות"ק אוסר גם 

  בקבועה בכותל.

כתב המהלך תחת הצורה ותחת הדיוקנאות אסור 
לקרותו בשבת, ודיוקנא עצמה אף בחול אסור 

  להסתכל בה.

עם בניו ובני ביתו על מפיס אדם  קמ"ט:

השולחן, ואפי' מנה גדולה כנגד קטנה כדי 
להטעימם טעם ריבית, אבל אסור להפיס עם בני 
חבורה המקפידים זה על זה משום מידה ומשקל 
ומשום לווים ופורעים, ולב"ה עוברים אף משום 

לשמואל מנה גדולה כנגד שמא יוקירו חיטים, ריבית 
  שום קוביא.קטנה אף בחול אסור מ

ביו"ט, אבל על גורלות על הקדשים מותר להטיל 
המנות של חול אסור ולא התירו אפי' כדי שלא 

  יבואו למריבה.

כל שחבירו נענש על ידו אין מכניסים אותו 
  במחיצתו של הקב"ה, וכן דובר שקרים.

היה מטיל פור על גדולי מלכות לידע נבוכדנצאר 
שביקש  איזה בן יומו של משכב זכור, ובשעה

לעשות כך לצדקיה הצדיק נמשכה ערלתו ג' 
מאות אמה, כל ימי נבוכדנצאר לא נמצא שחוק 

רד לגיהנום רעשו כל יושביו בפה כל בריה, כשי
למשול עליהם או ליחלות כמותם, קשר  שמא בא

תנין בראש ארי זכר ורכב עליו לקיים וגם את חית 
  השדה נתתי לו לעבדו.

ולא יאמר בת אסור לשכור פועלים בש ק"נ.

לחבירו לשכור פועלים ואפי' לומר לעכו"ם אסור 
משום שבות, אבל מותר לרבי יהושע בן קרחה 
לומר לחבירו הנראה שתעמוד עימי לערב דהרהור 

  מותר, ות"ק אוסר אף בזה, והלכה כריב"ק.

ועל כן מותר להרהר הרהור לאו כדיבור דמי 
בחפציו בשבת, ומ"מ אסור להרהר בבית המרחץ 

   ית הכסא משום והיה מחניך קדוש.ובב

  אסור לקרות ק"ש כנגדו, ואפי' הוא עכו"ם. ערום

של מצוה וצדקה לעניים ופיקוח נפש חשבונות 
ופיקוח רבים מותרים בשבת, והולכים לבתי 
כנסיות ולטרטיאות ולקרקס אות ולבסילקאות 

לפקח על עסקי רבים, ומשדכים על התינוקות 
ר או אומנות בשבת, ליארס ועל התינוק ללמדו ספ

וחפצי שמים מותרים בשבת, חשבונות שעברו 
ושיהיו אסורים, חשבונות שאינו שלו ושל מה בכך 
שכבר הוציאם מותרים, אבל אם היו ועדיין לא 

  שילם אסור לחשבם בשבת.

מעשה בחסיד שחשב בשבת לגדור פרצה  ק"נ:

בגדר שדהו, ונזכר ששבת ונמנע מלגודרה, ונעשה 
  צלף וממנו נתפרנס. לו נס וגדל שם

מותר לומר דבר שאסור לעשותו בשבת, באופן 
שיש אפשרות שיהיה מותר לעשותו, כגון לומר 
שילך למקום שאפשר לעשות לשם עירוב, או 
לטלטל דבר שאפשר ע"י מחיצות, ומה שמצינו 
שאסור לומר שיביא איירי בדבר שהוא מוקצה או 

  שיש מלאכה בקציצתו או בהכנתו.

מחשיכין על  -במוצאי שבת איסור מלאכה
התחום לשמור וכשתצא השבת יביא פירות, אך 
כיון אסור לעשות מלאכה במוצאי שבת קודם 
שיבדיל צריך להבדיל בתפילה ועל הכוס, 
ובמערבא אמרי דכיון שאמר המבדיל בין קודש 

  לחול סגי.

מותר לאדם לומר לחבירו שמור לי פירות  קנ"א.

שבתחומי, אסור  שבתחומך ואני אשמור לך פירות
להחשיך כדי להביא בהמה מחוץ לתחום, אבל אם 

  היתה סמוך לתחום קורא לה והיא באה.

חפצי מצוה שמותר לאומרם בשבת מותר ג"כ 
להחשיך עבורם, כגון לעסקי כלה ומת, ורבי יוסי 

  בן יהודה אוסר להזכיר סכום המקח.

בשבת אסור לישראל נכרי שהביא חלילים 
באו ממקום קרוב, לרב להשתמש בהם אלא אם 

איירי בידוע שבאו ממקום קרוב, ולשמואל מותר 
אף באין ידוע כל שיש אפשרות לתלות שבאו 

  ממקום קרוב.

 עיר שיש בה נכרים וחיממו בה מרחץ בשבת
אסור לרחוץ בה אלא אם יש בעיר רוב עכו"ם, 
אבל אם רוב ישראל ואפי' מחצה אסור, וימתין עד 

בטי קטנה לרחוץ בכדי כדי שיחמו, ר"י מתיר באמ
  שיחממוה במהירות לצורך אדם חשוב.
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מותר לישראל עשה הנכרי ארון או חפר קבר 
ליקבר שם, ואיירי שידוע שעשה עבור עכו"ם, ואם 

  עשה בשביל ישראל אסור עולמית. 

ומותר עושין כל צרכי המת בשבת  קנ"א:

לסוכו ולהדיחו ובלבד שלא יזיז בו אבר, אבל אסור 
יח קרקע, ומתר להביא כלים קרים לסוך או להד

ולהניחם עליו כדי שלא תתבקע כריסו, וסותמין 
את נקביו כדי שלא תכנס בהם הרוח, וקושרין את 
הלחי שלא תוסיף להתפח יותר אבל אסור לסגור 
מה שנפתח, וכן קורה שנשברה סומכים אותה כדי 

  שלא תפתח יותר.

אסור לעצם עיני המת בשבת, ועם מיתתו אסור 
  בחול מפני שמקרב את מיתתו.אף 

תינוק בן יומו חי מחללים עליו את השבת כדי 
שישמור שבתות הרבה, מת אפי' הוא דוד המלך 
אין מחללין עליו שבת כיון שפטור מן המצוות, חי 
א"צ לשומרו מן העכברים מת צריך לשומרו כיון 
שבטלה אימתו, שאין חיה שולטת באדם אלא אם 

  נדמה לה כבהמה.

  שן בבית יחידי.אסור לי

עשה צדקה כל זמן שמצוי בידך ממון ואתה מוצא 
עניים, בימות המשיח לא יהיו עניים ולשמואל יהיו 
עניים, העניות גלגל חוזר בעולם, כל המרחם על 

  הבריות מרחמים עליו מן השמים.

הגמ' מבארת דברי שלמה וזכור את בוראך בימי 
  בחורותיך וכו'.

  ם בענין ימי הזקנה.הגמ' מביאה כמה דברי קנ"ב.

זקני ת"ח כל זמן שמזקינים חכמה מתווספת בהם, 
  ועמי הארץ טיפשות נתוספת בהם.

  כל צדיק בגן עדן נותנים לו מדור לפי כבודו.

מת שאין לו מנחמים הולכים י' בני אדם ויושבים 
  במקומו.

כל דבר שאומרים בפני המת יודע, עד  קנ"ב:
  .שיסתם הגולל, וי"א עד שיתעכל הבשר

נשמת הצדיקים גנוזה תחת כסא הכבוד, ושל 
הרשעים בכף הקלע, של רשעים ובינוניים נמסרים 
לדומה של רשעים אין לה מנוח ושל בינוניים יש 

לה מנוח, עתידים צדיקים דהוו עפרא, ומי שאין בו 
קנאה אינו מרקיב אלא שעה קודם תחית המתים, 

לכן כל י"ב חודש גופו קיים ונשמתו עולה ויורדת, ו
  יכלה בעלת האוב להעלות את שמואל.

של אדם ניכר אם בן עולם הבא מהספדו  קנ"ג.

הוא, שאם יחממו את השומעים לבכות יבכו, 
  אחים בהספידא דהתם קאימנא. 

  איזהו בן עולם הבא כל שדעת רבותינו נוחה הימנו.

שכיון שאינו יודע  -שוב יום אחד לפני מיתתך
  בתשובה. באיזה יום ימות נמצאו כל ימיו

  

  

  מי שהחשיך:

ועמו כיס של מעות, מעיקר מי שהחשיך בדרך 
הדין אסור אפי' לתתו לנכרי, אולם קים להו לרבנן 
שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, ועל כן התירו 

, ב' אם נכריא' יתנו ל -לו להצילו באופנים דלהלן
(נכרי עדיף משום דחמור  חמוראין נכרי יניחו על ה

מצווה על שביתתו), ויניחו על החמור כשהיא 
מהלכת וכשהיא עומדת יטלו הימנה, כדי שלא 
יעבור משום מחמר ע"י שיעשה החמר עקירה 

, (ועדיף שוטהוהנחה, ג' אם אין חמור יתננו ל
, חרש או קטןחמור משום שאינו אדם), ד' יתננו ל

שחרש (הגמ' מסתפקת למי עדיף לתת למ"ד 
שתרם אין תרומתו תרומה, אבל לר"א שחרש הוא 
ספק בן דעת ותרומתו ספק ודאי עדיף קטן 

, (ולא מוליכו פחות פחות מד' אמותמחרש), ה' 
  גילו דבר זה דילמא אתי לאתויי ד' אמות ברה"ר).

דאתי לידיה שייך בה ההתרים הנ"ל, אם מציאה 
  לא אתי לידיה לל"ק אסור, ולל"ב קיימא בתיקו.

לר"א רבוי הגזירות הרבה  -גזירת י"ח דבר קנ"ג:

את חיזוק התורה, לרבי יהושע רבוי הגזירות גרם 
  לרפיון בקיום התורה.

כל שבגופו חייב חטאת בחבירו פטור אבל אסור, 
וכל שבחבירו פטור אבל אסור בחמורו מותר 

  לכתחילה.
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רץ עד שמגיע היתה חבילה מונחת על כתיפו 
די שיהיה הכר שלא יעשה לביתו, ולא ילך בנחת כ

עקירה והנחה, וכשיגיע לביתו ישליכנה כלאחר יד, 
  כדי שלא יעשה הכנסה מרה"ר לרה"י.

 -חיוב סקילה חטאת ומלקות במחמר קנ"ד.
לרמי בר חמא בשוגג חייב חטאת במזיד חייב 
סקילה, רב זביד מתני דלרמי בר חמא בשוגג אינו 

חייב  חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה, לרבא אינו
לא חטאת ולא סקילה, וכן אמר רבא (אחיו של 
מרי בר רחל, וי"א שהיה אביו ולפי זה מה שרב 
הוצרך להכשיר את מרי בר רחל לפורסיה דבבל 
שהיה אביו עכו"ם היה זה מרי בר רחל אחר) בשם 
ריו"ח שאינו חייב סקילה וחטאת, ואף אינו חייב 
 מלקות דאין לוקין על לאו שניתן לאזהרת מיתת

בי"ד, ואף למ"ד שלוקין יליף מקרא דמבחמר אין 
  לוקין. 

היתה בהמתו טעונה היה מהלך בדרך ו קנ"ד:
כשמגיע לחצר החיצונה נוטל את הכלים הניטלים 
בשבת, כלים שאינם ניטלים כגון כלי מקיז דם אם 

מתיר אין הפסד בנפילתם או שיש הפסד מועט 
על הקרקע, ואם  את החבלים והשקים נופלים

תחתיה  מניח כרים וכסתותהפסד בנפילתם יש 
באופן שישמטם מכר לכר עד שיגיעו לארץ כדי 

שליף של שלא יבטל כלי מהיכנו, היתה טעונה 
מניח ראשו תחתיה ומסלקו לצד אחר תבואה 

  והוא נופל מאיליו.

לא פרק מחמורו דבש שהדביש, לא התיר  ר"ג
החבלים כי היו הכלים נשברים, לא הניח כרים 

כיון שהיו מתלכלכים וקמבטל כלי  וכסתות
מהיכנו, וקסבר צער בעלי חיים דרבנן, ובמוצאי 

  שבת מתה הבהמה.  

רבה שפשף את  - שימוש בצדדי הבהמה והאילן
בהם בנו בצדדי הבהמה דסבר צדדים לא גזרו 

שתים בידי אדם ואחת באילן  רבנן, עשה סוכתו
כשרה ואין עולים לה ביו"ט, למ"ד צדדים אסורים 
ניחא, ולמ"ד צדדים מותרים איירי שהדופן היא 
מהאילן עצמו, שלש בידי אדם ואחת באילן כשרה 
ועולין לה ביו"ט, ואיירי כשהסכך אינו נשען על 
הדפנות כלל, נחלקו תנאים אם עולין ביו"ט לסוכה 
שנסמכת על אילן, ויש לפרש מחלוקתם אם 

ים מותרים, אביי מפרש מחלוקתם בצידי צדד
צדדים אבל צדדים לכ"ע אסורים, לרבא אין חילוק 

צדדים אסורים הלכתא בין צדדים לצידי צדדים, ו
סולם צידי צדדים מותרים, ועל כן הרוצה לעלות ב

לא ישעינו על האילן אלא על יתד הנעוץ באילן 
  ולא יעלה אלא על הסולם ולא על היתד.

באילן ותלה עליו כלכלה  נעץ יתד קנ"ה.
למעלה מי"ט אין עירובו עירוב למטה מי"ט עירובו 
עירוב, למ"ד צידי צדדים מותרים טעם ההתר 
משום שזה צידי צדדים, ולרבא שצידי צדדים 
אסורים איירי שכשיקח את העירוב יזיז את 

  האילן.

לרב הונא מותר  -הכנת מאכל לבהמה בשבת
ויי אוכלא, ועל לטרוח באוכל מוכן אבל אסור לשו

כן חבילות קש הקשורות בשני קשרים או שלש 
מותר להתירם ולפזרם, אבל ענפי ארז לחים אסור 
בין להתירם ובין לפזרם, שחת וחרובים קשים 
מותר לרסקם לבהמה אבל רכים הראוים כבר 
לאכילה אסור, ורבי יהודה מתיר אף בחרובין 
 לדקה, דלועין ונבילה רכים מותר לחותכם לבהמה
  וקשים אסור, ומחתכים תבן ואספסתא ומערבים.

לרב יהודה מותר לשוויי אוכלא ואסור לטרוח 
באוכל מוכן, ועל כן מותר להתיר חבילות קש 
קשורות דחשיב לשוויי אוכלא אבל אסור לפזרם,, 
וענפי ארז לחים מותר אף לפזרם, שחת וחרובים 
רכים הראוים לאכילה אסור לרסקם אבל קשים 

יהודה מתיר אף בחרובין לגסה, דלועין  מותר, ורבי
ונבילה קשים (כגון בשר פיל) מותר לחותכם 
ורכים אסור, ותבן סרוח ואספסתא לחמורים 
קטנים מותר לחתוך ולערב, אבל בראוים לאכילה 

  אסור.

האבסה דריסה הלעטה המראה  קנ"ה:
אין אובסים (אבוס בתוך מעיו)  -והלקטה בשבת

אסור, אבל  אבוספחות מאת הגמל ואף לדרוס 
מותר להלעיט (למקום שיכולה להחזיר) אבל 
להאמיר (למקום שאינה יכולה להחזיר) אסור, 
ומהלקטים (בידיים) ומלקיטים (בכלי) לתרנגולים, 
אבל ליוני שובך וליוני עליה אסור, זה ביאור 
הדברים לרב יהודה ותניא כוותיה, לרב חסדא 

מקום המראה היא בכלי והלעטה ביד ותרוויהו ל
שאינה יכולה להחזיר, מהלקטין דשדי קמייהו 
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מלקיטין דספי ליה בידים, טעמא דלרב חסדא 
שאין אסור לתת לפני יוני שובך ועליה מפני 

, וכמו שאסור לתת מזונות לפני מזונותם עליו
חזיר ומים לפני דבורים או יונים שבשובך מפני 
שאין מזונותם עלייך (מים מצוים באגמא ליונים), 

תר לתת מזונות לכלב ומים לאווזים תרנגולים ומו
  ויוני הרדסיות שמזונותם עליך.

כלב שאכל בשר מת  -טומאה במעי בעלי חיים
ומת הכלב אם לא שהה הבשר במעיו ג' ימים 
מעת לעת הרי הבשר מטמא, ובעופות ודגים 

  מטמא כל שתפול לאור ותשרף.    

אחד נותן קמח ואחד נותן מים האחרון  -גיבול
יב דברי רבי, ורבי יוסי בר יהודה אומר אינו חייב חי

עד שיגבל, לרבי אין נותנים מים למורסן ואין 
גובלים את הקלי, ולריב"י מותר לתת מים למורסן 
ולגבול את הקל בשינוי מעט מעט, וי"א שיגבל 
שתי וערב ואם לא נתערב יפה ינער הכלי, ואף 
לרבי בוחשים את הכתית הרכה בשבת ע"י שינוי 
שיתן קודם את השתית ואח"כ את החומץ, 
(ושותים זיתום המצרי), וריב"י מתיר אף בעבה ע"י 

  שינוי.

מותר להעביר מאכל מבהמה לבהמה, לרב  קנ"ו.

מנשיא אסור לתת לבהמות יותר ממה שהם 
  צריכות לאכול, ורב יוסף ועולא מתירים.

מי שנולד ביום ראשון יהיו כל  -מזל זמן הלידה
או רעות, נולד בשני יהיה רגזן,  מידותיו טובות

בשלישי יהיה עשיר ונואף, ברביעי יהיה חכם 
ומאיר, בחמישי יהיה גומל חסדים, בשישי יהיה 
חזרן במצוות, נולד בשבת ימות בשבת ויהיה 
קדוש, לרב חנינא מזל השעה גורם ולא מזל היום 

  והגמ' מבארת מה גורם כל מזל.

ראל, לרבי חנינא יש מזל ליש -מזל לישראל
לריו"ח אין מזל לישראל, וכן מבואר מדברי רב על 
אברהם שאמר לו הקב"ה צא מאיצטגנינות שלך, 
ומדברי שמואל שצדקה מצילה ממיתה עצמה על 
האיש שחטב עצים ומצא בהם נחש, ומדברי ר"ע 
שאמרו לו שבתו תמות ביום חופתה, ומדברי רב 
נחמן בר יצחק שאמרו לו שבנו יהיה גנב והקפיד 

  כיסוי ראשו ליראת שמים.על 

מחתכין את הדלועין לפני הבהמה ואת  קנ"ו:

הנבלה שנתנבלה מערב שבת לפני הכלבים, אם 
נתנבלה בשבת לר"י היא מוקצה ולר"ש אינה 

  מוקצה.

לעולא רב ולוי  -מחלוקת ר"י ור"ש במוקצה
הלכה כר"י, לשמואל זעירי וריו"ח הלכה כר"ש, רב 

"ש חוץ ממוקצה אחא ורבינא נחלקו אם הלכה כר
מחמת מיאוס כנר ישן, או חוץ ממוקצה מחמת 
איסור כנר שהדליקו בו באותה שבת, במוקצה 

  מחמת חסרון כיס מודה ר"ש.

הבעל והחכם  -הפרת נדרים בשבת קנ"ז.

מפירים נדרים בשבת לצורך השבת, ואף שהיה 
יכול להתירם קודם השבת, הפרת הבעל י"א 

  היום.שהיא מעת לעת וי"א שהיא כל 

  הדרן עלך מסכת שבת
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  מסכת עירובין:
  מבוי:

  טלטול במבוי

 שהניחו את הקורה אסור לטלטל במבוילרבנן  'ב

מי' אמות, וצריך רחב במבוי או  ,גבוה מכ' אמה
למעט את גודל הפתח כדי להתירו בטלטול, אמנם 

במבוי אע"פ  אם יש צורת הפתח מותר לטלטל
  שפתחו רחב מי' אמות.

במבוי אע"פ שפתחו מותר לטלטל לרבי יהודה 
גבוה מכ', ובברייתא מבואר שכמו כן מותר לטלטל 

  אע"פ שפתחו רחב מי' אמות.

שום דסוכה הא דתני הכא ימעט ובסוכה פסולה, מ
ואב"א סוכה נפישין מילי ומבוי  דאורייתא ומבוי דרבנן,

   לא נפישין מילי.

לרב נחלקו ר"י וחכמים  -ביאור המחלוקת לרב
בכוונת הפסוק ושחטו "פתח" אוהל מועד, 
לחכמים הכונה לפתחו של אולם שהיה גבהו כ' 

חו של אולם שהיה גבוה ורחבו י', ולר"י הכונה לפת
ואב"א רבי יהודה דריש אל פתח אולם  מ' ורחב כ'.

נקרא פתח, וחכמים ג"כ הבית, שפתח האולם 
 שהכונה לפתח הבית הפתוח לאולם. מפרשים

ואע"פ שאיירי במשכן מ"מ מקדש איקרי משכן 
דכתיב ונתתי את משכני בתוככם, (ומשכן איקרי 

  מקדש דכתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם).

כמו שהיה בהיכל, הא דלרבנן א"צ דלתות למבוי ו
  מפני שלא היו הדלתות בהיכל אלא לצניעות.

אף אם יש לו צורת הפתח לא משתנה ולדברי רב 
  הדין, שהרי פתחו של היכל היה לו צורת הפתח.

וכן לא מהני אמלתרא, שהרי היה להיכל ה' 
אמנם מודה רב שיש תנא שאינו אמלתראות, 

  לומד מפתחו של אולם, ולשיטתו אמלתרא מהני.

ומבארת שר"י לומד  ,רבביאור מ' חולקת על הג
מפתח מלכים שהוא גבוה ורחב הרבה, ועל כן אפי' 

(וטעמא דחכמים  יותר ממ' אמה א"צ למעט.
  מבואר להלן משום הכירא).

י"מ (אמלתרא  יש למבוי םבברייתא מבואר שא ג.

קיני, וי"מ פסקי דארזא וכ"ש קיני), אפי' גבוה מכ' 
משום דקורה הצריכו טעמא אמה א"צ למעט. ו

רבנן להכירא ובאמלתרא יש הכר אף למעלה מכ', 
מכ' הוא  וכמו שמצינו בסוכה שהפסול בגבוהה

  משום דלא שלטה ביה עינא.

הגמ' מביאה צריכותא למה הביאו את מחלוקת 
ר"י ורבנן גם במבוי וגם בסוכה אע"פ שנחלקו 

  בשניהם אם שלטה ביה עינא.

לרבה  -כ'מקצת בתוך כ' ומקצת למלעלה מ
במבוי כשר ובסוכה פסול, החילוק ביניהם משום 
דמבוי דרבים מדכרי אהדדי משא"כ סוכה דליחיד, 
או דבמבוי דרבנן לא אחמרו רבנן, רב אדא בר 
מתנא אמר בשם רבה איפכא במבוי פסול ובסוכה 
כשר, טעם החילוק דסוכה דליחיד רמיא אנפשיה 

ן בעי ומידכר משא"כ מבוי דלרבים, או דמבוי דרבנ
חיזוק משא"כ סוכה דאורייתא, רבה בר רב עולא 

  אמר שניהם פסולים, ורבא מכשר בשניהם.

  גודל האמה

אמה בת ה' טפחים, לאביי היא  אמת מבוי ג:

לענין גובה מבוי כ' אמה, ופסול מבוי שנפרץ אחד 
מכתליו י' אמות, אבל שיעור גודל המבוי שהוא 

טפחים) לקולא אם שיעורו ד' אמות (ולא ד' 
  שיעורו באמה בת ו' טפחים.

אמה בת ה' טפחים, לענין גובה סוכה  אמת סוכה
כ' אמה, ודופן עקומה ד' אמות, ולרבי ששיעור 
הכשר סוכה הוא ד' אמות (ולא ז' טפחים) שהוא 

  לקולא משערים באמה בת ו' טפחים.

אמה בת ו' טפחים, לענין קרחת  -אמת כלאים
הכרם ששיעורה כ"ד אמות לבית שמאי, ולבית 
הלל ט"ז אמות, שאז מותר לזרוע שם כשמרחיק 

הכרם  עבודת הכרם, ולענין מחול הכרם ביןכדי 
לגדר ששיעורו י"ב אמות ואז מותר לזרוע 
כשמרחיק כדי עבודת הכרם, כרם הנטוע בצפיפות 

לר"ש אינו כרם ואין בין שורה לשורה ד' אמות 
(אבל לרבנן הוי כרם), שיעור זה הוא לקולא ובזה 
משערים באמה של ה' טפחים, ע"כ ביאור שיטת 
אביי וכרשב"ג, אבל ת"ק דאמר כל אמות שאמרו 
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חכמים באמה בת ו' ובלבד שלא יהיו מכוונות 
  סובר כשיטת רבא כדלהלן.

שכל האמות שם של ו' טפחים, אלא  - שיטת רבא
כר לעיל אמה בת ה' טפחים שכל מקום שהוז

משערים באמה מצומצמת, ולא באמה שוחקת, 
ולרבא רשב"ג לא חולק וסובר אמה בת חמשה, 

  אלא בא לומר שאמת כלאים היא אמה שוחקת.

הם אמה בת ה' אמת היסוד ואמת הסובב  ד.

  טפחים.

                  שיעורין חציצין ומחיצין 
  הלכה למשה מסיני

הוא מהלכה למשה התורה מקור גודל שיעורי 
מסיני, והא דכתיב ארץ חיטה ושעורה ואמר רב 
חנן שכל הפסוק הוא לשיעורים הלכתא נינהו 

  ואסמכינהו רבנן אקראי.

עיקר דין חציצה הוא  -חציצה בטבילה ד:

מדאורייתא דכתיב "ורחץ את כל בשרו במים", וכן 
 המכונסים, אע"פ שאינם מים חייםילפינן שמי מקוה 

ושיעור המים הוא שכל גופו עולה בהם כשרים, 
ושיערו חכמים שזה מ' סאה, וכן ילפינן שחציצה 
בשיער ג"כ חוצצת (שערה אחת קשורה חוצצת 
שלש אינם חוצצות שתיים איני יודע), ואמרו רבנן 
דבר תורה אינו חוצץ אלא רובו המקפיד ורבנן גזרו 
רובו שאינו מקפיד ומיעוטו המקפיד, ולא גזרו 

  שאינו מקפיד משום שזה גזירה לגזירה.במיעוטו 

שיעור גובה מחיצה הוא י' טפחים, למ"ד  -מחיצות
אמות כלי המשכן הם ה' טפחים דין זה הוא 
מהלכה למשה מסיני, ולמ"ד שגם אמות הכלים 
היו של ו' טפחים ילפינן שיעור מחיצה מהארון 
שהיה גובהו אמה וחצי שהם ט' טפחים, וביחד עם 

י' טפחים, ולדבריו אתאי  עובי הכפורת הוא
  הלכתא לגוד וללבוד ולדופן עקומה.

  המשך דין טלטול במבוי

 - ימעט מבוי שהוא גבוה למעלה מכ' אמה ה.
רחבו של המיעוט לרב יוסף טפח ולאביי ד' 
טפחים, וסברי דמותר להשתמש תחת הקורה, רב 
יוסף סבר קורה משום הכר וסגי בטפח, ואביי סבר 

יך רחבה ד', או שנחלקו קורה משום מחיצה וצר
אם בעינן הכר של מטה כהכר של מעלה וסגי 

בטפח או לא אמרינן, או שנחלקו אם הצריכו רבנן 
  ת מטפח או לא.הפחד' כדי שלא יבוא ל

היה גבוה פחות מי' טפחים וחקק בו להשלימו 
החקיקה  וחוקק עד שיש בו י', שיעור רוחב -לי'

  לרב יוסף ד' טפחים ולאביי ד' אמות. 

אם יש כותל ד' טפחים בין מבוי שנפרץ מצידו 
הפירצה לפתח המבוי מותר אפי' אם היתה 
הפירצה עד י' אמות, (ולקמן ו. אוקמה לרב הונא 
בדאיכא גידודי) אבל אם אין כותל ד' טפחים אין 
מותר אלא בפירצה עד ג' טפחים,   דין זה הוא גם 
לאביי שמצריך בתחילת מבוי ד' אמות, דכאן 

  כשר המבוי סגי בד' טפחים.שכבר הו

אין מבוי ניתר בלחי וקורה עד שיהיו בתים 
ומשכחת לה אף במבוי  -וחצרות פתוחים לתוכו

בשיעור ד' טפחים כרב יוסף ויהיה ארכו של המבוי 
  כשהחצרות פתוחות בקרן זוית.יתר על רחבו 

יותר מד' אמות לחי הבולט מדופני המבוי  ה:

יעמיד את הלחי  צריך לחי אחר להתירו, לרב פפא
בצד השני של פתח המבוי, לרב הונא בריה דרבי 
יהושע אף באותו הצד כשר אם הגביהו או הנמיכו 

 פחות מח' אמות פתחמהלחי הראשון,   היה ה
והיה בו לחי ד' אמות, א"צ לחי אחר וניתר במה 
שהעומד מרובה על הפרוץ ק"ו מחצר,   ודווקא 

אבל אם מבוי פרצתו בד'  מבוי פרצתו בי'למ"ד 
א"צ לחי אחר ח' אפי' באיכא למיפרך,   לרב אשי 

חשוב לחי אף שיש בו  להתירו שאם הפרוץ מרובה
ד', ואם העומד והפרוץ שווים ספק דדבריהם 

  מותר.

בצידו או בראשו עד עשר אמות מבוי שנפרץ  ו.

אין הפירצה אוסרת לטלטל במבוי, ואם נפרץ 
' טפחים אוסרת, דבקרן בראשו בקרן זוית אפי' ד

זוית אין דרך לעשות פתח, זוהי שיטת רב אבל 
  לרב הונא אפי' בצידו אוסרת בד"ט.

וצריך צורת הפתח לרב דינו כמפולש  -מבוי עקום

, מכאן ולחי או קורה מכאן וצורת הפתח בעקמימותו
ויעשה לחי מכאן ולחי מכאן, וי"א ולשמואל דינו בסתום 

ואם רוחב המבוי במקום , שצריך גם לחי בעקמימותו
, עקמימותו יותר מי' מודה שמואל שדינו כמפולש

בגמ' ח: מבואר שגם בעירו של שמואל חששו 
  לשיטת רב.
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אין מערבים רה"ר אלא בדלתות  -עירוב רה"ר ו:

  שננעלות בלילה.

לת"ק עושה צורת  -עירוב מבואות המפולשים
הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן, לחנניה נחלקו 

וב"ה, לב"ש עושה דלתות משני הצדדים  בזה ב"ש
וכשהוא יוצא ונכנס נועל, ולב"ה עושה דלת מכאן 
ולחי או קורה מכאן, לרב הלכה כת"ק לשמואל 
הלכה כחנניה, לרב הונא רב אמר הלכה ואין מורין 
כן ולרב אדא בר אהבה הלכה ומורין כן, לב"ה א"צ 
לנעול הדלת ומ"מ בעינן שתהיה ראויה לינעל, 

לקמן ז. מבואר דדווקא כשהמבוי מפולש ובגמ' 
בשני צידיו לסרטיא או פלטיא, אבל אם מפולש 
בצד אחד לבקעה עושה צורת הפתח מכאן ולחי 

  או קורה מכאן.

קודם שיצאה בת קול  -ההלכה במחלוקות ב"ש וב"ה
ואמרה הלכה כב"ה (וכן לרבי יהושע שאין משגיחין 
בבת קול), הרוצה יכול לנהוג או כב"ש או כב"ה אבל 
ינהג לקולא ולחומרא, ואם ינהג כשניהם לקולא נקרא 
רשע, ואם ינהג כשניהם לחומרא נקרא "כסיל בחושך 
הולך", אבל אם אין החומרות סותרות לא נקרא כסיל, 

ר מחלוקות כעין מחלוקת ב"ש וב"ה, לאחר וכן בשא
  הבת קול אין לעשות אלא כבית הלל.       

אינם מטמאים באוהל, השדרה והגולגולת שחסרו  ז.

שיעור החסרון לב"ש בשדרה שתי חוליות ובגולגולת 
כמלוא מקדח, ולב"ה בשדרה חוליה אחת ובגולגולת 

ת כדי שינטל מן החי וימות, וכן לענין טריפה, מחלוקו
אלו תלויות זה בזה והמיקל בשניהם נקרא רשע 

  והמחמיר בשניהם נקרא כסיל.

ט בא' שבט שני מעשרות ר"ע עישר אתרוג שליק
  .ר"ה בא' או בט"ולב"ה משום דמספקא ליה אם 

אין המבוי צריך תיקון בצד מבוי הכלה לרחבה  ז:

מבוי שנפרץ במלואו לחצר הפתוח לרחבה, לרב 
מותרת בטלטול  והחצר פתוחה לרה"ר החצר

והמבוי אסור, אין סתירה בין דברי רב הללו לדין 
מבוי הכלה לרחבה, דאיירי בחצר שלא עירבו, אבל 
אם עירבו מותר לטלטל בחצר ובמבוי, ובמבוי 

  יירי שעירבו בני חצר עם בני מבוי.הכלה לרחבה א

כלה לאמצע לרב יוסף דווקא כשהמבוי  ח.
מותר, אבל אם כלה לאחד מצידי הרחבה  הרחבה

אסור, לרבה גם בכלה לאמצע הרחבה דווקא 
מכוונת כנגד הפירצה כשאין פירצת המבוי 

אבל במכוונות אסור, ודווקא בנפרצה  לרה"ר

  אבל לרחבה דיחיד אסור. רחבה דרביםל

שצידו אחד כלה לים וצידו מעשה במבוי אחד 
איסור  רבי לא הורה בו לא התר ולא אחד לאשפה

שמא תינטל האשפה או יעלה הים שירטון, לל"ק 
חכמים אסרו מטעם זה לטלטל שם והלכה 
כדבריהם, לל"ב חכמים התירו ואין הלכה 

  כדבריהם.

ברה"ר גבוהה עשרה חלון שעל גבה זורקין אשפה 
לה בשבת, ואיירי באשפה דרבים שאין חוששים 

  שמא תינטל אבל בדיחיד אסור. 

ר הניח שם רשת למחיצה מריממבוי שמגיע לים 
  שמא יעלה הים שירטון.

שלא שמו לחי בצידו השני, לררב צריך מבוי עקום 
צורת הפתח בעקמימותו ואז מותר לטלטל עד 
שם, לשמואל צריך להניח שם לחי, ודווקא לחי 
מעליא אבל מחצלת מגולגלת מועילה כלחי רק 

  אם נעץ בה סיכתא.

 הגדולה מותרתחצר קטנה שנפרצה לגדולה 
  בטלטול והקטנה אסורה.

ויוצאים ברוח השניה חצר שהרבים נכנסים לה 
הרי היא כרה"ר לענין טומאה, וכרה"י לענין שאסור 
לזרוק מרה"ר לשם ולהתיר טלטול בתוכה, ואפי' 

  הפתחים אחד כנגד השני.

לאביי יעשה צורת הפתח  -מבוי העשוי כנדל ח:

לפתח הגדול ולשאר הפתחים יעשה לחי או קורה, 
רבא צריך לעשות לכל המבואות הקטנים צורת ל

הפתח במקום חיבורם למבוי, ובצד השני עושה 
  לחי או קורה.

אם הבליטה מבוי שצידו אחד קצר והשני ארוך 
היא פחות מד' אמות יניח את הקורה באלכסון, 
אבל יותר מד' אמות יניח כנגד המקום הקצר, 
ולרבא גם בפחות מד"א יניח כנגד הקצר, לרב 

  א אם האלכסון הוא יותר מי' יניח כנגד הקצר.כהנ

רב ורבי חייא וריו"ח  -להשתמש תחת הקורה
מתירים, שמואל ורבי שמעון ברבי וריש לקיש 

  אוסרים, הגמ' מבארת במה נחלקו.
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לרב  -התלויה ע"ג יתידותקורה מחוץ למבוי 
חסדא למתירים להשתמש תחת הקורה כאן אסור 

ור כיון שאין ולאוסרים מותר, ולרבא לכ"ע אס
  הקורה במבוי.

כשר עד ג'  -היתה קורתו משוכה או תלויה ט.

טפחים ולרשב"ג עד ד' טפחים, י"מ משוכה מצד 
אחד ותלויה משני צדדים וקמ"ל שאומרים לבוד 
משתי רוחות, ורב אשי מפרש שהניח יתדות 
בראש המבוי לכיוון מעלה ומתעקמות זו מול זו 

רינן לבוד מדאואין בגובהם ועקימתם ג' וקמ"ל 
  וחבוט.

לריו"ח ואביי אסור לטלטל  -טלטול בין הלחיים
שם ולרבא בפתוח לרה"ר מותר, אבל בפתוח 

  לכרמלית אסור דמצא מין את מינו וניעור. 

תוך הפתח צריך לחי אחר  -טלטול תוך הפתח
להתירו, לרבא דווקא כשהפתח פתוח לכרמלית 

  וכנ"ל, אבל אם פתוח לרה"ר מותר.

וביניהם פחות מד'  -בלחיים מבוי שרצפו
לרשב"ג שאומרים לבוד עד ד' מותר לטלטל בין 
הלחיים עד חודו הפנימי של הלחי הפנימי, ולרבנן 
שאומרים לבוד רק בג' מותר עד חודו הפנימי של 
הלחי החיצון, לרבא איירי בפתוח לכרמלית, לרב 
אשי איירי שרצפו בלחיים במשך ד' אמות 

רי בין הלחיים זה שלרשב"ג שאומרים לבוד ה
כמבוי נוסף וצריך לחי להתירו, ולרבנן שלא 

  אומרים לבוד אין כאן מבוי נוסף.

י"א שנדון  -לחי הנראה מבחוץ ושווה מבפנים
  כלחי וכן הלכה, וי"א שאינו נדון כלחי.

נדון משום  -לחי הנראה מבפנים ושווה מבחוץ
  לחי.

הגדולה מותרת  -חצר גדולה שנפרצה לקטנה
אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה, והקטנה 

למ"ד לחי הנראה מבחוץ ושווה מפנים נדון משום 
לחי מותרת אף הקטנה שהרי יש לה לחי, ואיירי 
בכותלי החצר הקטנה נכנסים בתוך הגדולה באופן 

  לבוד.     שלא אומרים

שמבפנים נראה  -לחי המושך עם דפנו של מבוי י.

אם הלחי כלחי  כמאריך את דופן המבוי ומבחוץ נראה

פחות מד' אמות הוי לחי ומותר להשתמש במבוי 
עד חודו הפנימי של הלחי, ואם הלחי יותר מד' הרי 

  הוא כהמשך הכותל ואינו לחי.

ימעט, ר"י אומר אינו פתח מבוי הרחב מי' אמות 
צריך, רב אחאי רצה לומר שעד י"ג ושליש אינו 
צריך למעט ולמד מפסי ביראות, והגמ' דוחה 

  ו דומה לשם ואף יותר מזה לר"י א"צ למעט.שאינ

י"א שנועץ קנה  -מבוי שהוא רחב כ' אמה י:

באמצעיתו, וי"א דלא מהני אלא עושה פס גבוה י' 
וארכו ד' אמות ומעמידו לאורכו של מבוי, או 
שירחיק שתי אמות ויעשה פס וימעט הפתח מי' 
אמות, ולא מהני שיעשה פס אמה ומחצה וירחיק 

ד ומויעשה פס אמה ומחצה או משום דעב' אמות 
מרובה על הפרוץ מב' רוחות לא הוי עומד, או 
משום דאתא אוירא דשני צדדים ומבטל ליה, ועל 
כן לא יעשה פס אמה וירחיק אמה ועוד פס אמה 
וירחיק וכו', ויכול להרחיק אמה ולעשות פס אמה 

  ומחצה וכו' אלא דכולי האי לא אטרחוהו רבנן.

ב דימי ורבין נחלקו בזה גבי צירוף ר -פרוץ כעומד
עור עסלא וחלל שלו לצרפם יחדיו לטפח לענין 

  אוהל המת.

הגמ' מסתפקת אי מהני אמלתרא להכשיר  י"א

  מבוי רחב מי'.

  כמה כללים בהתר צורת הפתח
צורת הפתח מהני אף למבוי הגבוה למעלה מכ' 

  וא"צ למעט גבהו.

לרב לא מהני,  -צורת הפתח לפתח הרחב מי'
לריו"ח בן נורי לענין כלאים אם הניח את הקורה 
על גבי העמודים שבצדדים מהני אף ביותר מי', 
ואם הניח מן הצד לא מהני ביותר מי', ולענין שבת 
אין ראיה אי מהני ביותר מי' בעל גבה, לריש לקיש 
מהני בין לשבת ובין לכלאים, ולר"י ב"ר חנינא אינו 

  מתיר אלא בכלאים.

הגמ'  -וץ מרובה על העומדצורת הפתח בפר
מנסה להביא ראיה לדין שאינו מועיל מדין דפנות 
שרובם פתחים וחלונות מותר ובלבד שיהא עומד 
מרובה על הפרוץ, והגמ' דוחה דאיירי שם בפתחי 
שימאי, והיינו שאין המשקוף ישר, וי"א שאין 

  לפתח תקרה.
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לרב חסדא אינו  צורת הפתח שעשאה מן הצד
  כלום. 

כדי להעמיד שתהא בריאה לרב חסדא  וכן צריך
  דלת של קשין.

  .צריכה הכר צירלר"ל צורת הפתח 

קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על  -צורת הפתח
  גביהם.

ולרב ששת  צריכים ליגעלרב נחמן אין הקנים 
צריכים ליגע, הגמ' מביאה ראיה מברייתא כרב 

  נחמן.

קודם אם יש ברגליה י'  -חיוב פתח ככיפה במזוזה

חייבת במזוזה, אם אין ברגליה ג' ל להתעגל שמתחי
או שאינה גבוהה י' פטורה, אם יש ברגליה ג' 

לר"מ חייבת בעיגול וגבוהה י' ואינה רחבה ד' 
דחוקקים להשלים ולרבנן פטורה דאין חוקקים 

  להשלים.

אם רחבו פחות מד' טפחים א"צ הכשר מבוי  י"ב.

 הכשר כלל ומותר לטלטל בו, וי"א שאף בזה נחלקו
מבוי רחב מד' אמות עד עשר לב"ש צריך לחי 
וקורה, ולב"ה או לחי או קורה, ר"א אומר לחיים 
והגמ' מסתפקת בדבריו אם צריך גם קורה או לא, 
מד' טפחים ועד ד' אמות לרבי ישמעאל מודים 
כו"ע שמספיק או לחי או קורה, ולר"ע אף בזה 

  נחלקו.

הגמ' מבארת שאין ראיה מב"ש ומב"ה כמה 
  ת צריך לרה"ר דאורייתא.מחיצו

צריכה ב'  -פסי חצר שנפרצה למקום האסור לה
לחיים וחמורה ממבוי, לריו"ח אם עושה פס צריך 

  שיהיה בו רוחב ד', ואם עושה ב' פסים די במשהו.

אין ממלאים ממנו מים  - לשון ים הנכנס לחצר
בשבת אא"כ עשו לו מחיצה גבוהה י', ואם הפרצה 

יירי באית ליה גידודי פחותה מי' אמות א"צ, וא
ועל כן  שנשאר מהגדר שנפרצה גובה י' אלא שהמים כיסוה

  מותר לטלטל בחצר.

חצרות של רבים ומבואות שאינם מפולשים  י"ב:

בין עירבו בין לא עירבו הזורק לתוכם חייב, דאין 
  השיתוף עושה את המקום לרה"י. 

אם הכשירו  שאינו ראוי לשיתוף מפולשמבוי 
בלחי הזורק לתוכו חייב דיש כאן ג' מחיצות, ואם 
הכשירו בקורה פטור, דלחי משום מחיצה וקורה 
משום הכר, ולרבא אף לחי משום הכר ועל כן אין 
הלחי נדון כמחיצה, ואם יש לו ב' מחיצות וניתר 
בלחי וקורה הזורק לתוכו פטור, אמנם לשיטת רבי 

  אורייתא חייב.יהודה ששתי מחיצות הוי רה"י ד

אינו ניתר בלחי משהו, ואינו ניתר  -מבוי מרובע
בקורה טפח, דהוי כחצר דאינה ניתרת בלחי וקורה 
אלא בפס ד', דפסי חצר צריכים רוחב ד', ואם 
ארכה יתר על רחבה אפי' משהו ניתרת בלחי 
וקורה כשאר מבוי, וא"צ שיהא ארכה פי שניים 

  מרחבה, עגולה כמרובעת.

אמר ר"מ  - קנתום לתוך הדיוהטלת קנ י"ג.

כשהייתי לומד אצל רבי ישמעאל הייתי מטיל 
קנקנתום לתוך הדיו ולא אמר לי דבר, וכשבאתי 
אצל ר"ע אסרה עלי, (וי"א שרבי ישמעאל אסר 
ור"ע התיר), ר"מ היה אומר לכל מטילים קנקנתום 
חוץ מפרשת סוטה ואף זו הכתובה בס"ת (כיון 

עקב סבר שרק שכשרה למחיקת סוטה), ורבי י
פרשת סוטה שבמקדש אין מטילים בה קנקנתום 

  לתוך הדיו.

כתבה לשם אשה אחת  -לשמה בפרשת סוטה
י"א שכשרה להשקות בה אחרת וי"א שפסולה, 
ואין מכאן ראיה אם פרשת סוטה שבס"ת כשרה, 

  די"ל שלשניהם כשרה וי"ל שלשניהם פסולה.

בגט לכו"ע בעינן כתיבה לשם אותה  -לשמה בגט
  .אשה

הגמ' מביאה כמה דברים על גדלותו של ר"מ,  י"ג:

ומחריפות סומכוס תלמידו, ומחריפות תלמיד 
  ביבנה.

ג'  -מחלוקות ב"ש וב"ה וקביעת ההלכה כב"ה
שנים נחלקו ב"ש וב"ה, עד שיצאה בת קול ואמרה 
אלו ואלו דברי אלוקים חיים והלכה כב"ה, והטעם 
מפני שנוחים ועלובים, ושונים דברי ב"ש 
ומקדימים אותם לדבריהם, ללמדך שכל המשפיל 

  עצמו הקב"ה מגביהו, וכל המגביה עצמו וכו'.

נח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא ועכשיו 
  שנברא יפשפש במעשיו, וי"א ימשמש במעשיו.
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  דיני הקורה

צריכה שתהא רחבה טפח כדי לקבל אריח  י"ד.

שרחבו טפח ומחצה, (כל שיש בהקפו ג"ט יש בו 
  רוחב טפח). 

צריכה שתהא בריאה כדי לקבל אריח, לר"י אם 
היא רחבה ד' טפחים א"צ שתהיה בריאה ואף אם 

  היא של קש או עקומה או עגולה כשרה.

מעמידי הקורה לרבה בר רב הונא צריכים להיות 
בל הקורה, אבל לא אריח, ולרב חזקים כדי לק

  חסדא כדי לקבל קורה ואריח.

הניח קורה ע"ג כותל ופרס עליה מחיצה והמחיצה 
גבוהה ג"ט מן הקרקע, קורה אין כאן כיון דמכוסה, 

  ומחיצה אין כאן כיון שהגדיים בוקעים בה.

קורה שאינה נוגעת בכותל בצד אחד או ב' קורות 
ות מג' כשרה, שאין נוגעות זו בזו, אם המרחק פח

  ולרשב"ג עד ד' כשרה.

קורות סמוכות ורק ביחד יכולות לקבל אריח אם  ב'
יכול  מקבלות אריח לרחבו כשרות, ולרשב"ג אם

  כשרות. להשכיב על שניהם אריח לארכו

לרבי יוסי בר"י כשרות  - אחת למעלה ואחת למטה
אם שתי הקורות בין י' טפחים לכ' אמה, (לר"י 

  שרה).אביו אף למעלה מכ' כ

היתה הקורה עקומה ועקמימותה מחוץ למבוי, 
רואים מקום העקמימות כאילו אין שם קורה 
ובפחות מג' כשרה, ואין חוששים שאתי לאמשוכי 

  אחריה מחוץ למבוי.

היה מחזיק ק"נ מקוואות ים שעשה שלמה  י"ד:

  טהרה של מ' סאה, הגמ' מבארת החשבון בזה.

  דיני הלחי
טפחים ורחבו ועוביו כל  הלחי צריך שיהיה גובהו י'

שהוא ואפי' כחוט הסרבל, ולרבי יוסי צריך שיהיה 
  רחבו ג' טפחים, והלכה כחכמים.

עשה לחי לחצי מבוי מותר לחצי מבוי ולא 
  חוששים שישתמש בכולו. 

הגביה הלחי ג"ט או שהרחיקו מן כותל ג"ט לא 
  עשה כלום ולא אמרינן לבוד.

שהכל  (השותה מים לצמאו להלכה מברך לפניה
  ואחריה בורא נפשות).

אם ולא הזמינוהו ללחי  -לחי העומד מאיליו ט"ו.

לא הזמינוהו כלל לא הוי לחי, ואם הזמינוהו 
מאתמול אחרי שכבר עמד לאביי הוי לחי דלחי 
משום מחיצה, ולרבא לא הוי לחי דלחי משום הכר 

  ולא הוי הכר אלא בעשאו לכך.

כדמוכח לכו"ע כשרה, מחיצה העומדת מאיליה 
  שמחיצה מתל ונקע כשרה.

הגמ' מביאה כמה ראיות להתיר מחיצה ולחי 
העומדים מאליהם ודוחה דאיירי בעשאן לכך 

  ומבארת מאי קמ"ל.

כשרים ללחי ומטמא משום בעלי חיים  ט"ו:

גולל, ולר"מ אין כשרים ללחי ולסוכה ולפסי 
  ביראות ואין מטמאים משום גולל. 

חיים כשרים לגט לריה"ג אין בעלי  -מדיני גט
וחכמים כשרים, הגמ' מבארת מחלוקתם בדרשות, 
אין אשה מתגרשת בכסף,הרי זה גיטך ע"מ שלא 
תשתי יין לעולם וכדו' אינו גט כיון דאינו כריתות, 

  ואם ל' יום הרי זה כריתות.

  כשרים למחיצה אם הם גבוהים י'.כלי בהמה 

המחיצה צריכה להיות עומד מרובה ושלא תהיה 
  רחבה מי'.פרצה 

לרב פפא מותר ולרב הונא  -פרוץ כעומד ט"ז.

בריה דר' יהושע אסור, הגמ' מוכיחה ממתני' 
כדברי רב פפא, ומקשה עליו מברייתא, והלכה כרב 

  משום דדייקינן מתני' כוותיה. פפא 

הגמ' דנה במחלוקתם לגבי המקרה סוכתו 
בשפודים או בארוכות המיטה אם יש רווח ביניהם 

שגם בזה נחלקו בפרוץ כעומד, וכן  כמותם כשרה,
  במחיצות לענין איסור כלאים.

  ג' סוגי מחיצות לכלאים

מחיצה שאין בה ג"ט צריך שלא יהיה בינהם ג"ט 
  שלא יוכל גדי ליכנס.

מג' ועד ד' צריך שלא יהיה ביניהם כמותם, לאביי 
זה לדברי רבנן שרק ג' הוי לבוד ומ"מ להתיר 

זה לדברי רשב"ג לטלטל כנגדו צריך ד', ולרבא 
(האומר לבוד בד') ומ"מ למטה לא אמרינן לבוד 

  דהגדיים בוקעים בה.
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מד' ועד י' צריך שלא יהיה ביניהם כמותם, ואם 
היה פרוץ כעומד כנגד העומד מותר וכנגד הפרוץ 

  אסור, ובפרוץ מרובה אסור אף כנגד העומד.

נפרצה ביותר מי' אסור, ואם נתן בפירצה ענף 
  מלמעלה מותר.

הגמ' מבארת משנה זו לרב פפא ולרב הונא בריה 
  דרבי יהושע.

זה למעלה מזה ובלבד מקיפים ג' חבלים  ט"ז:

שלא יהיה בין חבל לחבירו ג' טפחים, שיעור 
חבלים ועובין יותר מטפח כדי שיהא הכל י' 

  טפחים.

בשתי כשר, בערב אם יש בין עומד מרובה 
 החבלים יותר מג' טפחים בין למטה בין למעלה

ובין באמצע פסול, רב המנונא מסתפק בהביא 
מחצלת ז' וחקק בה ג' והעמידה בפחות מג' 

  לקרקע.

ובלבד שלא יהיה בין קנה לחבירו מקיפים בקנים 
ג' טפחים, לרבי יהודה אין התר זה אלא בשיירא 
(ג' אנשים) ועד בית ו' סאים, או ליחיד ולפחות 
 מבית סאתים, אבל ליחיד יותר מבית סאתים לא,

ולחכמים מהני אף ליחיד יותר מבית סאתים כדי 
צרכם ואף יותר מו', ובלבד שלא יהיה בית סאתים 
פנוי מכלים, שאם הקיפו ז' ומשתמשים בשש 
מותרים בהכל , ואם משתמשים בחמש אסורים 

  בהכל, יחיד בישוב לת"ק אסור ולחכמים מותר. 

או שהיו ב' שיירא של ג' ומת אחד מהם  י"ז.

לרב הונא שבת גורמת  -הם בשבתונתוספו עלי
(וכן עירב דרך הפתח או החלון ונסתם הואיל 
והותרה הותרה), ולרב יצחק דיורים גורמים, הגמ' 
מבארת שאין מחלוקתם שייכת למחלוקת בענין 
חצר או בית שנפרצו מב' רוחות בשבת שלר"י 

  מותרים לשבת זו ולרבי יוסי אסורים).

  -חמההיוצאת למלד' דברים פטרו במחנה 

, ואף שכבר התנה מותרים בגזל עצים יבשים
יהושע להתיר לרעות ביער חבירו או לקחת עצים 
משדותיו לא התיר אלא בקוצים מחוברים לחים, 

  וכאן מותרים אף בעצים תלושים יבשים.

חונים בכל מקום, ובמקום לר"י בן תימא  י"ז:
ואף אם יש להם קוברים  שנהרגו שם נקברים

, מת מצוה )צוה שקונה מקומו(שאין דינם כמת מ
המונח על המיצר שניתנה רשות לפנותו מפנהו 
לימין הדרך או לשמאלה לאיזה שירצה, לשדה בור 

  ולא לשדה ניר, ולשדה ניר ולא לשדה זרע.

ודווקא ממים ראשונים ופטורים מרחיצת ידים 
אבל מים אחרונים חובה מפני מלח סדומית, 

  המודד מלח צריך ליטול ידיו.

לב"ה וכן העניים מותרים, ולב"ש רים בדמאי ומות
  אלו ואלו אסורים בדמאי.

אבל בעירובי תחומין ופטורים מעירובי חצרות 
חייבים, דתני רבי חייא לוקים על עירובי תחומין 

 דבר תורה.

  

  עושין פסין:

  פסי ביראות
באר מים שברה"ר מותר לשתות ממנו מים ע"י 
עשית דיומדין (מלשון שני עמודים) והם פסים 

  כמין ר'. 

  הפס גובהו י' רוחבו ו' ועוביו כל שהוא,  

לחנניה א"א להקיף בור אלא  -שיטת חנניה י"ח.

ע"י חבלים ולא ע"י פסים, ויתכן שמודה חנניה 
  למתני' שבבאר מועיל פסים.

יפים בפסים באר הרבים לר"ע מק -שיטת ר"ע
והיחיד ובור הרבים אבל לא בור היחיד, ויתכן 

  שמתני' נקטה ביראות כי בהם מועיל אף בדיחיד.

לריב"ב אין מקיפים בפסים אלא  -שיטת ריב"ב
באר הרבים, ויתכן דמתני' נקטה באר וכוונתה 

  דווקא לבאר דרבים.

תאנים רעות שנלקחו מעם הארץ א"צ לעשרם חוץ 
  מדיופרא.

י"א שנברא עם ב' פרצופים ומאחד  -דם וחוהא
נעשתה האשה, ומסתבר שפרצוף האדם היה 
מלפנים שהרי אסור ללכת אחורי אשה ואפי' היא 
אשתו, וי"א שנעשתה האשה מן הזנב,  בתחילה 
עלה במחשבה לברוא ב' ולבסוף לא נברא אלא 
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אחד,  קילעה הקב"ה לחוה והביאה לאדם הראשון,  
בנין של אוצר שיהיה רחב בנאה הקב"ה לחוה כ

מלמטה כדי לקבל את הולד,  עשה הקב"ה 
שושבינות לאדם הראשון, ומכאן לגדול שיעשה 

  שושבינות לקטן.

אסור ללכת אחורי אשה ואפי'  -אחורי אשה י"ח:
היא אשתו ואם נזדמנה לו יסלקנה לצדדים, וכל 

אחרי אשה אין לו חלק לעוה"ב, אלקנה נהר העובר 
ואלישע שמצינו שהלכו אחרי האשה היינו אחרי 
דבריה ועצתה,  עדיף ללכת אחורי ארי ולא אחורי 
אשה, ואחרי אשה ולא אחרי עכו"ם, ואחרי עכו"ם 

       ולא אחרי בית הכנסת בשעה שמתפללים.  

כיון  -תשובה שעשה אדם הראשון על חטאו
על ידו ישב בתענית ופירש שראה שנקנסה מיתה 

מן האשה והעלה זרזי תאנים על בשרו מאה 
ושלושים שנה, ובאותם ימים הוליד רוחין שדין 

  ולילין משכבת זרע שראה לאונסו.

אומרים מקצת שבחו של אדם בפניו וכולו שלא 
  בפניו.

אמרה היונה ששלח נח לפני הקב"ה יהיו מזונותי 
  ר ודם.מרים בידך ולא מתוקים כדבש בידי בש

  כל בית שנשמעים בו ד"ת בלילה שוב אינו נחרב.

מיום שחרב בית המקדש דיו לעולם להשתמש 
  י'ה. -בשם של ב' אותיות

נתקללה בבל נתקללו שכניה, נתקללה שומרון 
  נתברכו שכניה.

שלא כמידת בשר ודם מידת  -גיהנום י"ט.

הקב"ה, שמי שנתחייב מיתה למלך רוצה לקללו, 
שמשבח ודומה ששותק אלא  ואצל הקב"ה לא די

רצון הקב"ה  עוברי לו כאילו הקריב קרבן.
פושעי ישראל מצדיקים  מעמיקים להם גיהנום.

עליהם את דין גיהנום, ואין אור של גיהנום שולט 
בהם, והם מלאים מצוות כרימון, אבל של עכו"ם 

  חו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה.אפי' על פת
וז'   ר בים ובירושלים.יש לגיהנום במדב ג' פתחים

ן, שאול, אבדון, באר שחת, בור שאו -שמות יש לו
פתח גן עדן אם  טיט היון, צלמות, ארץ התחתית.

בא"י בית שאן, אם בערביא בית גרם, אם בין 

ין, בבבל לאביי מעבר ימינא לרבא נהנהרות דומסק
  הרפניא. 

בין פס לפס יכול להיות עד י' אמות לר"מ  י"ט:
ג ושליש, ואם הוא רחב יותר ישים ולר"י עד י"

  פסים באמצע.

ו' ספיקות בעניני הדיומדין ששאל אביי 
   - את רבה

  האריך בדיומדין כשיעור פשוטין לר"מ.א' 

  לר"י אם מועיל פשוטין ביותר מי"ג ושליש.ב' 

 - תל המתלקט י' מתוך ד' אם מועיל כדיומדג' 
אבן מרובעת מועילה כדיומד אם אחרי החקיקה 

שיעור דיומד ורואים כאילו תחקק, אבן יש בה 
עגולה לרבי ישמעל בנו של ריו"ח בן ברוקה 
מועילה כדיומד כאילו תחלק ותחקק, ותל 

  המתלקט כאבן עגולה.

שההפרש ביניהם פחות מג' ספק, חיצת הקנים ד' 
אבל אם הקנים מחוברים למטה מועיל משום 
דיומד וכן מועיל אילן או גדר, לל"ב אביי הסתפק 

קנים מוחברים למטה ויש ביניהם ג', אבל כשה
כשאין ביניהם ג' אע"פ שאינם מחוברים למטה 

  מועיל לדיומד. 

אם מותר חצר שראשה נכנס לבין הפסים ה'  כ.

לטלטל מהחצר לשם ומשם לחצר, ורבה פשט 
שמותר, ואם שתי חצרות פתוחות לשם אסור, 

  ואם עירבו לרב הונא מותר ולרבא אסור.

אסור לטלטל בין הפסים, שבת יבשו המים בו' 
  באו מים בשבת מותר. 

חייב, ואפי' עביד כעין פסי הזורק לבין הפסים 
הביראות ברה"ר, ואפי' בקעי בה רבים לא אתו 

  רבים ומבטלי מחיצתא.

לא יעמוד אדם  - שתיה מרשות אחרת בשבת כ:

ברה"י וישתה ברה"ר או יעמוד ברה"ר וישתה 
מקום שהוא ברה"י, אלא יכניס ראשו ורובו ל

שותה, וכן בגת לענין מעשר בעינן ראשו ורובו 
  בגת. 

מהכלי,  המשקה בהמתו והיא ברשות אחרת
לל"ק בנקיט למנא ונקיט לה לא בעינן ראשה 
ורובה, ובנקיט מנא ולא נקיט לה הגמ' מסתפקת 
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לא ימלא אי בעינן ראשה ורובה, וממה שמצינו 
אין ראיה  אדם מים בשבת ויתן בפני בהמתו

ם איירי באבוס ברה"ר גבוה י' ורחב ד' וראשו דהת
אחד נכנס לבין הפסים, דחיישינן שיתקלקל 
האבוס ויתקנו ויכניס מרה"ר לרה"י, (אבל לא 
חיישינן שיתכוון להוציא לחציו שברה"י ויראה את 
הקלקול ויבוא להוציא לרה"ר, כיון דבכהאי גוונא 
אינו חייב בשבת, שלא היתה עקירה משעה 

ך), וממה שמצינו שמותר להאביס גמל ראשונה לכ
שראשו ורובו בפנים ליכא ראיה דבנקיט מנא 
ונקיט לה בעינן ראשו ורובו, דשאני גמל שצווארו 
ארוך, לל"ב בנקיט מנא ונקיט לה מותר דווקא 
כשראשה ורובה בפנים, ובנקיט מנא ולא נקיט לה 
הגמ' מסתפקת אי מהני ראשה ורובה, וממה 

ם מים בשבת ויתן לפני שמצינו שלא ימלא אד
  בהמתו ליכא ראיה כדלעיל.

אלא לבהמת עולי לא הותרו פסי ביראות  כ"א.
רגלים בלבד, אבל אדם מטפס ועולה ממפס ויורד, 
ודווקא במים חיים דבעינן שיהיו המים ראוים 
לאדם, ואם הבור רחב ואינו יכול לטפס מותר אף 

י"א שהותרו פסי ביראות משום בבבל לאדם, 
מתיבתא, אבל בשאר חו"ל דלא שכיחי  דשכיחי

מתיבתא אסור, וי"א שאף בבבל לא הותרו פסי 
  ביראות כיון דשכיחי בידקי.

י"א שבבבל אין הבורגנים מצטרפים  -בורגנים
לשיעור העיר לענין תחומין כיון דשכיחי בידקי 
אבל בשאר חו"ל מצטרפים, וי"א שאף בשאר חו"ל 

ות בתוך ע' אמה לא כיון דשכיחי גנבי, ועיירות חרב
  ושיריים מצטרפות.

איוב אמר שהיא ארוכה מארץ  -גודלה של תורה
מידה ורחבה מיני ים, וכן יחזקאל לא פירש גודלה, 
וזכריה פירש ואמר שארכה עשרים אמה ורחבה 
עשר ואם יפשטו את המגילה יהיה גם רחבה 
עשרים, והיא כתובה בשני הצדדים נמצא גודלה 

ו מידת העולם הוא זרת ארבעים על עשרים, ואיל
שזה חצי אמה על חצי אמה, נמצא העולם אחד 

  משלשלת אלפים ומאתים מהתורה.

תאנים  -והנה ב' דודאי תאנים וכו' כ"א:

הטובות אלו צדיקים גמורים, ותאנים הרעות אלו 
  רשעים גמורים, ואלו ואלו עתידים שיתנו ריח.

אלו בחורי ישראל שלא  - הדודאים נתנו ריח
  חטא. טעמו טעם

אלו בנות ישראל  -ועל פתחנו כל מגדים
שמגידות פתחיהם לבעליהם, וי"א שאוגדות 

  פתחיהם לבעליהם.

אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה  -גזירות דרבנן
הרבה גזירות גזרתי על עצמי יותר ממה שגזרת 
עלי וקיימתים,  הזהר בדברי סופרים שכל העובר 

שהם בו משום עליהם חייב מיתה,  ומה שלא נתכ
על דברי  כל המלעיג "ספרים הרבה אין קץ".

ההוגה בדברי תורה  כל חכמים נדון בצואה רותחת.
מעשה ברבי עקיבא שהביאו לו  טועם טעם בשר.

א הספיקו אלא לנטילת ללבית האסורים מים ש
ידים או לשתיה, ונטל מהם ידיו ואמר מוטב אמות 
מיתת עצמי ולא אעבור על דברי חבירי, ואם בבית 

לא בבית האסורים על סורים ציער עצמו כל שהא
    אחת כמה וכמה.

הגמ' מבארת הפסוקים בשיר השירים "לכה דודי 
נצא השדה וכו' " דברים שאמרה כנסת ישראל 

  לקב"ה על העוסקים בתורה.

עירובין ונט"י בשעה שתיקן שלמה  -שלמה המלך
אמר שלמה על כל דבר של  יצאה בת קול וכו'.

ועל של סופרים אלף  משל,תורה שלשת אלפים 
מני טעמים, ואסברה ולימד סי וחמשה טעמים.
היתה התורה דומה לכפיפה שאין  במאי דדמי ליה.

  לה אזנים ובא שלמה ועשה לה אזנים.

שיש  -קווצותיו תלתלים שחורות כעורב כ"ב.

לדרוש על כל קוץ תילי תילים של הלכות, ואתה 
מוצאם במי שמשכים ומעריב עליהם לבית 

דרש, רבה אמר במי שמשחיר פניו כעורב, רבא המ
  אמר במי שמשים עצמו אכזרי על אשתו ובניו.

הרשעים מקבלים שכרם מידי הקב"ה בעולם הזה 
כאדם שנושא משוי ומבקש להשליכו, אבל 
  צדיקים  גמורים יאחר מלשלם שכרם לעולם הבא.

שיטת רבי יהודה שא"א להקיף  -עד בית סאתים
סאתים, ושיעור זה הוא על  ע"י דיומדין אלא בית

הבור עצמו, אבל ההקף של פסי הביראות יכול 
להיות יותר מבית סאתים, דאדם נותן עינו בבורו 
ולא במחיצתו, לרשב"א אף בבית סאתים אין 
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מותר ע"י פסי ביראות אלא בבור מרובע, לחכמים 
אפשר להקיף אפי' בית כור או כוריים, כדיר סהר 

ב"א כל שתשמישו מוקצה וחצר, כלל אמר רש
לדירה אין שיעור להקיפו, וכל דירה שתשמישה 

  לאויר מותר רק עד בית סאתים. 

עוברת בין הפסים לר"י אם היתה דרך רה"ר 
יסלקנה לצדדים, ואף שבב' בתים משני צידי רה"ר 
יכול לעשות לחי וקורה בשני הצדדים ולטלטל 
ביניהם שם הרי יש ב' מחיצות גמורות בצדדים, 

"צ לסלק דרך רה"ר לצדדים, ומ"מ בב' לרבנן א
בתים אין יכול לטלטל ע"י לחי וקורה דפסים הם 

  כד' מחיצות.

אלמלא דלתותיה ננעלות בלילה חייבים ירושלים 
עליה משום רה"ר, דרבים מבטלי מחיצתא כרבי 

  יהודה.

ארץ ישראל אין חייבים עליה משום  כ"ב:
ולא משום הקף אלא במעלות ומורדות  -רה"ר
  שאינם דומים לדגלי מדבר.שבה 

שיטת רבא דלרבי יהודה אתו רבים ומבטלי 
כגון  דלא ניחא תשמישתיהמחיצתא אפי' היכא 

תל המתלקט עשרה מתוך ארבע ורבים בוקעים 
חייבים עליו משום רה"ר דאתו רבים ומבטלי בו ד

מחיצתא, ואפי' עולים לו בחבל ובמעלות בית 
, חצר שהרבים נכנסים בזו ויוצאים בזו מרון. וכן

לרבנן דלא אתו רבים ומבטלי מחיצתא הוי  אבל
רה"י לשבת, ומ"מ לענין טומאה הוי רה"ר, וכן 
מבואות המפולשות לבורות שיחין ומערות,  

וכיוצא בהם שאין עבד יכול  שבילי בית גלגול
ליטול סאה חיטים ולרוץ לפני סרדיוט הוי רה"י 

יהודה משום שמקומו כאלו נתן לשבת אפי' לרבי 
  יהושע ליחיד ולא לרבים.

לר"ע לכל  -פסים לבור ובאר דיחיד ודרבים
עושים פסים חוץ מבור היחיד, ולר"י בן בבא אין 
עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד, והלכה 

  כמותו ודווקא בבאר מים חיים.

שיעור המקום שמותר לטלטל בו ע"י  כ"ג.
ורו ע' אמה ושיריים, לריב"ב שיע -הקף מחיצות

ועוד משהו כשיעור בית סאתים, ודווקא כשיש בו 
שומירה או בית דירה או שהוא סמוך לעיר, לר"י 
מספיק בור שיח או מערה, ר"ע סובר כריב"ב אבל 

דווקא ע' אמה ושיריים ולא יותר משהו, לר"א אם 
ארכה יותר מפי שניים מרחבה אין מטלטלים בה 

ן שהיה אורכו מאה כיון שהשיעור כחצר המשכ
ורחבו חמישים, ומ"מ גם בארכו כרחבו מותר, רבי 
יוסי דורש ממה שנאמר בחצר המשכן חמישים 
בחמישים שצריך לרבע, ומ"מ עד פי שתים ארכו 
מרוחבו מותר כר"א,  להלכה מותר לטלטל אף 
בארכו פי שתיים מרחבו כרבי יוסי, וכר"ע 
שבפחות מע' אמה ושיריים מותר אף באין בו 

  שומירה או בית דירה.

  דיני קרפף

אם הקרפף הוא יותר מבית  -קרקף שנזרע  כ"ג:

סאתים והוקף לדירה ונזרע רובו אסור לטלטל בו, 
אף כשהמקום שנזרע פחות מבית סאתים, כיון 
שהמיעוט בטל לרוב, אבל אם נזרע מיעוטו אם יש 
במקום שנזרע בית סאתים, הדבר תלוי במחלוקת 

ל בגגות חצרות וקרפפות ר"ש ורבנן גבי טלטו
משל אחד לחבירו בכלים ששבתו בתוכם, דר"ש 
דמתיר יתיר גם כאן, אבל לרבנן שאסור כיון 
שאסור לטלטל במקום שנזרע שהרי יש בו בית 
סאתים, אסור לטלטל בכולו שהרי נפרץ למקום 
האסור, לרב ירמיה מדיפתי אף לר"ש ביותר מבית 

  סאתים אסור.

ובו מותר, י"א דדוקא אפי' רקרקף שנטע  כ"ד.

  שנטע כאצטבלאות מותר, וי"א דבכל גוונא שרי.

קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה 
פורץ בו פירצה יותר מי' וגודרו ומעמידו על י' 
ומותר לטלטל בתוכו, ואף אם פרץ וסתם אמה 
אמה מהני, כדמצינו גבי סנדל שנפסקה אוזן אחת 

אע"פ  ותיקנה טמא מדרס, ואם נפסקה השניה
שכבר תיקן הראשונה טהורה דפנים חדשות באו 
לכן, וה"ה בכלי ניקב מעט מעט וסתמו עד שכל 

  הנקבים ביחד כמוציא רימון טהור.

אין מטלטלים בו אלא בד' רחבה שאחורי הבתים 
אמות, ואם פתח פתח אחר שכבר הוקף אין 
מטלטלים בו, אבל אם פתח ולבסוף הוקף אע"פ 

ו, ולא אמרינן שעשה שיש שם גורן הפתח מתיר
  את הפתח בשביל הגורן.

קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה  כ"ד:
מותר לטלטל בו אם ראוי לתשמיש, ונתמלא מים 

  ואף אם יש עומק י' טפחים ביותר מבית סאתים.
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התר רחבה שהיתה פתוחה למבוי של העיר 
אין  -ולשביל של כרמים שבסופו היה נהר

דמחיצה ע"ג מחיצה להתירו במחיצה על הנהר 
היא, וא"א לעשות צורת הפתח בשביל כיון 
שהגמלים יפילו את זה, לאביי יעשה לחי בפתח 
השביל של כרמים לרחבה ומותר לטלטל בשביל 
וברחבה, ולרבא יעשה לחי בפתח העיר למבוי, 
ומותר לטלטל בעיר וברחבה, מהעיר לרחבה או 

  איפכא מחלוקת אם מותר.

 שלא הוקף לדירה קרפף יותר מבית סאתים

   - ובא למעטו

  אילנות לא הוי מיעוט.  כ"ה.

עמוד גבוה י' ורחב ד' הוי מיעוט, מג' עד ד' 
  מחלוקת. 

הרחיק מן הכותל ד' ועשה מחיצה הוי מיעוט, 
פחות מג' לא הוי מיעוט, מג' ועד ד' מחלוקת, לרב 

  שימי בין ג' לד' מותר ונחלקו בפחות מג'. 

לעמוד בפני עצמו  טח בו טיט ואין הטיט יכול
  מחלוקת אי אמרינן השתא מיהא אקאי.   

 -היה תל בצד הקרפף והרחיק מן התל פחות מג'
כשרה דמחיצה ע"ג מחיצה לרב חסדא הועיל 

בשבת (ובנכסי הגר לא קנה), ולרב ששת לא מהני, 
ואם עשה מחיצה על התל מהני הואיל ובאויר 
מחיצות העליונות הוא גר, ואם נבלעו המחיצות 
התחתונות ועליונות קיימות (בנכסי הגר לא קנה 
מפני שצריך שיושבח בזמן עשייתו ולא אח"כ, ועל 
כן אם שם זרע לפת בגומא לא קנה), הוי מחיצה 
העשויה בשבת ששמה מחיצה, (ומ"מ אם עשאה 

  המחציה במזיד אסור לטלטל בתוכה).

קרפף כבית ג' סאים וקירה בו בית סאה לרבה לא 
א מהני, ואף דפי תקרה יורד וסותם מהני ולרבי זיר

(כרב שמתיר לטלטל באכסדרא שבבקעה ודלא 
  כשמואל), הכא איירי שעשה התקרה משופעת.

וע"י אויר  קרפף שנפרץ במלואו לחצר כ"ה:

המחיצות יש יותר מבית סאתים, החצר מותרת 
  והקרפץ אסור, ואם יש גפופי מותר.

פרדס שאחת ממחיצותיו היו מחיצות הטרקלין 
ונפלו, אין המחיצה השניה של הטרקלין מתירה 

  את הפרדס כיון שלא נעשו לפרדס אלא לטרקלין.

הגמ' מביאה מעשה בריש גלותא שהיה לו  כ"ו.

וביקש ריש אילן ומחיצות תחתיו בבוסתנו אוורנקי 
גלותא לעשות שיוכל לטלטל מביתו לשם בשבת, 
ועשה רב הונא בר חיננא קנה קנה פחת מג', והגיע 

ופרקם שסבר שהאוורנקי כבית דירה, ודחו  רבא
דבריו מג' טעמים, א' הוי כהוקף ולבסוף ישב, ב' 
מחיצה צניעות לא הוי מחיצה, מחיצה לנחת לא 

  הוי מחיצה.

לר"א מותר לטלטל בגינה וקרפף שלא הוקפו 
לדירה, לרב אלעאי לא התיר ר"א אלא כבית כור, 

  ולחנניה אפי' מ' סאה.

כדי  מושיבין ישיבה על פתח ביתוח שחלה אין ת"
  שלא לגרות את השטן.

 אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב כ"ו:

ביתו אסור מלהכניס ולהוציא לו אבל להם מותר, 
דביטל אף רשות ביתו, ולחכמים אף לבני החצר 
אסור, מפני שרשות חצרו ביטל רשות ביתו לא 
ביטל, וכן נחלקו בחמשה ששרויים בחצר ושכח 

ולא עירב לחכמים צריך לבטל רשותו  אחד מהם
לכל אחד, ולר"א א"צ לבטל רשות לכל אחד, אם 
אמר בפירוש שמבטל רשות ביתו אף לחכמים 
מותר, ואם אמר שלא מבטל רשות ביתו אף לר"א 

     אסור.   

  

  

  בכל מערבין:

אין מערבים ומשתתפים בהם, ואין  -מים ומלח
מזון קונים אותם ממעות מעשר שני, והנודר מן ה

  מותר בהם.

מערבים לנזיר  -עירוב בדבר שאינו יכול לאכול
ולסומכוס אין מערבים ביין ולישראל בתרומה 

, לר"י אפשר מערבים לכהן בבית הפרסו ,באלו
  לערב לכהן בבית הקברות.

ואפי' במקום אין למדים מן הכללות  כ"ז.
בכל מערבים, חיוב נשים  -שנאמר בהם חוץ, כגון

  דבר שהזב נישא עליו.במצוות, וטומאת 
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נשים פטורות ממ"ע שהזמן  - חיוב נשים במצוות
גרמא חוץ ממצה שמחה והקהל, וחייבות במ"ע 
שלא הזמן גרמא חוץ מתלמוד תורה פריה ורביה 

  ופדיון הבן.

כל דבר שנישא ע"ג הזב טמא, וכל  -משא הזב
שהזב נישא עליו טהור חוץ מן הראוי למשכב 

  ומושב והאדם וגבא דאוכפא.

חוץ ממים ומלח כמהין בכל מערבים ומשתתפים 
  ופטריות.

אינו מועיל לעירוב מים ומלח המעורבים 
ולמעשר (ממה שנחלקו לגבי ציר משמע דדווקא 
ציר שהוא שומן פרי אבל מים ומלח מעורבים לא), 
וי"א שמועיל לעירוב אבל למעשר לא, וי"א שאם 
מעורב בו שמן מועיל אף למעשר ונ"מ כשנתן דמי 

  ם ומלח בהבלעה, דהא שרי בן בג בג בהבלעה.מי

בן בג בג  -קניה בהבלעה בכסף מעשרכ"ז: 

אומר שמותר לקנות בקר על גב עורו, וצאן על גב 
גיזתה, יין על גב קנקנו, ותמד משהחמיץ, ודריש 
מדכתיב בבקר ובצאן וביין ובשכר, והגמ' עושה 

  צריכותא לד' אלו מלבד בבקר דלא איצטריך. 

 - פים שאינם נקנים בכסף מעשרדברים נוס
לר"י בן גדיש ציר נקנה בכסף מעשר, לר"א דווקא 
כשקרבי דגים מעורבים בו, י"א שאף דגים עצמם 

  לא, וי"א שאף עופות לא.

היכן שהתורה כוללת ואח"כ  -כללי הדרשות
מפרטת וחוזרת וכוללת, יש דורשים בזה רבוי 

ה הכל ומיעט דבר אחד שהכי מיעוט ורבוי שריב
, ויש דורשים בזה כלל ופרט וכלל ואין דומה לא

דנים אלא כעין הפרט, ובדעה זו י"א דכללא בתרא 
דווקא ודריש פרט וכלל וכללא קמא ממעט כל 
דלא דמי ליה משני צדדים, וי"א דכללא קמא עיקר 
ודריש כלל ופרט וכללא בתרא מרבה כל דדמי ליה 

  מג' צדדים.

ד'  אכל פוטיתא לוקה -איסורי שרצים כ"ח.

  נמלה לוקה ה' צירעה לוקה ו'.

       ,טומאה ,כמה מינים לענין עירוב
  - וברכה ,כסף מעשר

  מערבים בהם.פעפועין וחלגלוגות 

אם לא הוקשו לזרע מערבים בהם  -גודגדניות
מרובי בנים אבל לא חשוכי בנים, ואב"א אף חשוכי 
בנים מערבים בהם כיון שראוים למרובי בנים, 

  ממדי מערבים בהם.גודגדניות הבאות 

הגדל בגינה מערבים בו ומברכים עליו בורא  -חזיז
פרי האדמה, אבל סתם חזיז אין מערבים בו, ואף 
שבבבל אוכלים חזיז בטלה דעתם אצל כל אדם, 
וברכתו שהכל נהיה בדברו וכשות ברכתו אדמה 
וכן הלכה, לרבי זירא חזיז ברכתו אדמה וכשות 

  ברכתו שהכל.

ות של דקלים זכרים נקחות כפני -כפניות כ"ח:

בכסף מעשר ומטמאות טומאת אוכלים וחייבות 
במעשר, כפניות אחרות נקחות בכסף מעשר 
ומטמאות טומאת אוכלים וחייבות במעשר הואיל 
וראוי למתקן ע"י האור, ולר"י אינם חייבות 

  במעשר, ומ"מ אין מערבים בהם.

, ניקח בכסף מעשר דבר רך הנמצא על הדקל -קור
מטמא טומאת אוכלים, לר"י קור הרי הוא ואינו 

כעץ לכל דבריו, ונ"מ שלר"י מברכים עליו שהכל 
ולת"ק אדמה, לשמואל מברכים עליו שהכל וכן 
הלכה, קור ששלקו וטיגנו מטמא טומאת אוכלים 

  כמו עור ששלקו. 

צנון מברכים עליו אדמה כיון דנטעי אינשי אדעתא 
  דפוגלא.

פול שעורה ותלתן שחליים וגרגיר לענין חיוב 
פול שעורה ותלתן דרך לזורעם לזרע ועל  -מעשר

כן אף הזורעם לירק אין חייב במעשר אלא הזרע 
דבטלה דעתו אצל כל אדם, שחליים וגרגיר 

  מתעשרים זרק וירק אם בזרעם לזרע.

שקדים המרים קטנים חייבים במעשר  -שקדים
וקים גדולים חייבים וגדולים פטורים, שקדים מת

קטנים פטורים, לרבי יוסי כולם פטורים, וי"א 
  שכולם חייבים הואיל וראוי למתקן ע"י האור.

  מערבים בה ושיעורה כמלוא היד.כשות 

  מערבים בו ושיעורו כמלוא אוזליתא דאיכרי.חזיז 

אין מערבים בו, ירקא דקליא מערבים בו קליא 
  ושיעורו כמלוא היד.

  ים בהם ושיעורם כמלוא היד.מערבפולים לחים 
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חיים מערבים בהם, בבשיל ולא בשיל יש תרדים 
  בזה סכנה ואין מערבים.

  מערבים בהם ושיעורם קב.תפוחים  כ"ט.

כל המאכלים מצטרפים  -צירוף מיני אוכלים
לחצי פרס שהאוכלו נפסל מאכילת תרומה, וכן 
מצטרפים לשתי סעודות לעירוב, ומצטרפים 

  .אוכלים לכביצה לטמא טומאת

מדבר שיש בו שיעור אין פוחתין לעני בגורן 
לרשב"א יתן עוכלא תבלין, וליטרא ירק,  -חשוב

ועשרה אגוזים, ה' אפרסקים, ב' רימונים, ואתרוג 
אחד, בבריתא איתא חיטים חצי קב ושעורים קב, 
ולר"מ שעורים חצי קב, כוסמין קב וחצי, גרוגרות 

ר"מ יין חצי קב, או מנה דבילה ולר"ע חצי מנה, ל
לוג ולר"ע רביעית, לר"מ רביעית שמן ולר"ע 
שמינית, ושאר כל הפירות כדי שימכרם ויקח מזון 

  וכן השיעור לעירוב.ב' סעודות, 

היכא שמצרף ב' מיני אוכלים א"צ שיעור סעודה 
  אחת מכל אחד אלא אפי' למחצה שליש ורביע.

לר"מ חצי לוג ולר"ע רביעית ויין מבושל כדי יין 
  ל עמו פת.לאכו

כדי לטבל בו מזון ב' סעודות, י"א ב' סעודות חומץ 
  מירק לבד, וי"א כדי לטבל ירק הנאכל עם הפת.

כדי לאכול עמהם, עלי הבצלים יש זיתים ובצלים 
בהם סכנה ואין מערבים בהם, ואם גדלו העלים 

  זרת או ששותה עמהם שכר אין בהם סכנה. 

ג' מערבים בו, ופוסל את המקוה בשכר  כ"ט:
לוגין, וכן מי צבע פוסלים בג' לוגין, שיעור השכר 

ביעיות, המוציא יין בשבת מתחייב לעירוב הוא ב' ר
ובע רביעית שיש בו כדי למזוג ג' רבעים מים ר

ויהיה רביעית, ושאר כל המשקים והשופכים 
  שיעורם ברביעית.

אכל גרוגרות מערבים בהם ושיעורם קב, (תמרים 
, לאביי איירי ברכהושילם תמרים תבוא עליו 

ששילם לפי המחיר שאכל ותע"ב לפי ששילם 
מידי דקפיץ עליה זביני, לרב יוסף איירי ששילם 
לפי המידה שאכל ותע"ב לפי ששילם יותר 

  מהשווי שאכל).

  תרי שרגושי. שיעור העירוב בהם הואשתיתא 

והם טובים  שיעורם תרי בוני דפומבדיתאכיסאני 
  ללב ומבטלים הדאגות.

מערבים בו כשיעור ללפת ב' סעודות, ודבר לפתן 
שאינו לפתן כדי לאכול ממנו לבד ב' סעודות, בשר 

לרב  בשר צליחי כדי לאכול ממנו ב' סעודות, 
יוסף כדי לאכול ממנו שהרי הפרסיים אוכלים 
אותו לבדו, ולרבה דינו כלפתן דבטלה דעת 

חולה הפרסיים אצל כל אדם, וכמו שמצינו של
י מזונם, רעבתן מערבים כשיעור מערבים בכד וזקן

  סעודה בינונית של כל אדם.

כל הפתחים בבית מטמאים,  -טומאה בפתח ל.

היו הפתחים פחות מד' טפחים ופתח אחד ד' 
טפחים רק הוא טמא כיון שמשם יוציאו את המת, 
ואם המת גדול משיעור זה הרי פתח בגודל הראוי 
 להוציאו מציל על שאר הפתחים, ואם כל הפתחים

פחות מד' ופתח אחד הוא ד' אע"פ שא"א להוציאו 
משם מציל על שאר הפתחים דתולים שירחיבו 

  את הפתח הזה כדי להוציאו.

  מערבים בהם ושיעורם ב' ביצים.ביצים חיות 

הנודר מן המזון מותר במים ומלח, רב  -מים ומלח
ושמואל אמרו שאין מברכים מזונות אלא על ה' 
מיני דגן, ולדבריהם הנודר מן המזון אינו אסור 
אלא בה' מיני דגן, אבל האומר כל הזן עלי מותר 
רק במים ומלח, וכן פירות גינוסר זנים אבל לא 

  מזינים.  

מערבים לו בה, אבל שבועה שלא אוכל ככר זה 
אמר ככר זו עלי אין מערבים לו בה, ככר זו הקדש 
אין מערבים לו בה, בשיטת רבי אליעזר י"א 

  שמערבים באמר ככר זו עלי וי"א שאין מערבים.   

לב"ה  -עירוב לנזיר ביין ולישראל בתרומה ל:

מערבים ולב"ש אין מערבים, ומודים ב"ש 
שמערבים לגדול ביום הכיפורים כיון שהסעודה 

מבעוד יום, חנניה אומר שאין מועיל ראויה לו 
לב"ש עירוב עד שיוציא מיטתו וכל כלי תשמישו 
לשם, ואם עירב בבגדים שחורים והוצרך לבגדים 

  לבנים אין העירוב מועיל.

 סומכוס אומר בחולין,מערבים לישראל בתרומה 
אף לסומכוס מפני שיכול ומערבים לנזיר ביין 

אל לא ואף להשאל על נזירותו, אבל בתרומה לישר
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שיכול להשאל ולהפריש מיניה וביה (אם אחר 
ההפרשה ישאר שיעור ב' סעודות), סבר סומכוס 

  דגזרו על שבות בבין השמשות. 

שיעור מלא קומצו  - הכל לפי מה שהוא אדם
מנחה ומלא חפניו קטורת ומלוא לוגמיו ביו"כ תלוי 
כל אדם לפי מה שהוא, וכן מזון ב' סעודות לעירוב 

מועיל בהם כדי מזונם, אבל רעבתן  קטן וחולה
מספיק לו ב' סעודות בינוניות דבטלה דעתו אצל 

  כל אדם.

כיון שיכול לנפח מערבים לכהן בבית הפרס 
  וללכת, בית הפרס שנידש טהור.

לרבי יהודה מהני  -עירוב לכהן בבית הקברות
מפני שיכול להכנס לשם בשידה תיבה ומגדל, 

וצץ מפני וקסבר שאהל זרוק שמיה אוהל וח
כהן טהור בתרומה הטומאה, וכן מערבין לר"י ל

, ואיירי שהתרומה לא הוכשרה טהורה בקבר
לקבל טומאה או שנילושה במי פירות שאז לא 
נטמאת התרומה מהקבר, והכהן יקח את התרומה 
משם ע"י פשוטי כלי עץ שאינם מקבלים טומאה, 
והם רחבים פחות מטפח שאינם מעבירים טומאת 

נן אין מערבים לכהן טהור בתרומה אוהל, לרב
טהורה בקבר, וקמיפלגי אם האדם רוצה בשמירת 
המאכל לאחר שקנה בו עירוב, דאם ניחא ליה 
דמינטרא הרי נהנה מהקבר שהוא איסורי הנאה, 
אבל לר"י לא ניחא ליה דמינטרא אלא עד שיקנה 
עירוב, וזה לא חשיב הנאה דאין מערבים אלא 

  יהנות ניתנו.לדבר מצוה ומצוות לאו ל

כיון דאי בעי יפקיר נכסיו  מערבים בדמאי ל"א:

ויהיה עני וכב"ה שמותר לעני לאכול דמאי, 
שהקדימו בשיבולים קודם ובמעשר ראשון 

תרומה גדולה וניטלה ממנו רק תרומת מעשר, 
אף שלא נתן את  שנפדו והקדש ומעשר שני

  החומש אינו מעכב.

ואף בעציץ שאינו נקוב שהוא  אין מערבים בטבל
שלא ניטלה תרומתו ומעשר ראשון טבול מדרבנן, 

ממנו תרומת מעשר ולא  ואף שהקדימו בכרי ונטל
שלא נפדו ומעשר שני והקדש , תרומה גדולה

מעשר שפדאו ע"י אסימון  -ואפי' לא נפדו כהלכתן
  והקדש שחיללו ע"ג קרקע.

ן אין לשלוח את העירוב עם קט -שליחות בעירוב
(ובעירובי חצרות מועיל ע"י קטן), או עם מי שאינו 
מודה בעירוב ככותי, ואם אמר לאחר לקבלו ממנו 
ורואה שהם לוקחים אל המקבל את העירוב הרי 
זה עירוב, ולא חיישינן שלא קיבלו ממנו דחזקה 
שליח עושה שליחותו, וכן מהני בנתן לפיל או קוף 

  ה.להוליכו וראה שלקחו עד המקבל מטעם חזק

לרב נחמן  -חזקה שליח עושה שליחותו ל"ב.

אין אומרים חזקה שליח עושה שליחותו אלא 
בדרבנן אבל בדאורייתא לא, ומה שמותר לאכול 

בחצות משום שיודעים שאין בי"ד  חדשאת ה
מתעצלים בו, ומה שמותר לאשה שצריכה להקריב 

וטובלת ואוכלת  לתת מעות בשופרשתי תורים 
ן של כהנים בודקים שלא בקדשים משום דבית די

  נשארו מעות בשופר

לרב ששת אף בדאורייתא חזקה שליח עושה 
שליחותו, ועל כן מותר לרחוקים לאכול חדש, 
ומותר לאשה לתת מעות בשופר ולטבול ולאכול 

  קדשים.

אוכל האומר לחבירו צא ולקוט תאנים מתאנתי 
מהם עראי בלא מעשר ואם קבע מעשרם ודאי, 

מלא לך כלכלה זו אוכל מהם  ואם אמר לו חבירו
עראי ואם קבע בעם הארץ שאמר לחבר מעשרם 
דמאי,  אבל בחבר שאמר לעם הארץ וחבר אחר 
שומעו לרבי א"צ לעשר דחזקה על חבר שאינו 
מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן, ואף שאינו מן 
המוקף עביד חבר איסורא זוטא כדי שלא יעבור 

עשרם ודאי עם הארץ איסורא רבה, לרשב"ג מ
שלא נחשדו חברים לתרום שלא מן המוקף, אפי' 

  כדי שעם הארץ לא יעשה איסור גדול.

  נתן העירוב על האילן

אם האילן עומד ברה"י בכל גוונא עירובו  ל"ב:

, דרה"י עולה עד לרקיעעירוב דהכל רשות אחת 
למטה מי' עירובו עירוב, אבל למעלה מי' אין 

, ועירובו במקום אחדהוא עירובו עירוב דבעינן 
ואיירי שהאילן עומד ברה"ר ונתכוון לשבות למטה, 
ואין כאן משום אסור להשתמש באילן דכל דבר 

שבות לא גזרו עליו בבין שהוא משום 
, ואם נתכוון לשבות למעלה עירובו השמשות

עירוב דהוא ועירובו במקום אחד, אילן העומד 
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וב בעיבורה של עיר אפי' למעלה מי' עירובו עיר
, וכן חוץ לעיבורה של דמתא כמאן דמליא דמי

עיר אם העירוב בתוך ד' אמות שלו שהם כרה"י 
ורה"י עולה עד לרקיע, ומתני' באילן הנוטה חוץ 
לד' אמות ונתכוון לשבות בעיקרו והאילן נוטה 
וחוזר וזוקף, שאם העירוב למעלה מי' הרי העירוב 

ת ברשות אחרת, ואינו יכול להביאו לתוך ד' אמו
שלו דרך למעלה מי', דיש שם מקום שמכתפים 
עליו והוא גבוה ט' שהוא רה"ר ואסור להעביר 

  מעליו.

למטה מי' והאילן רחב ד' עירובו  נתנו באילן ל"ג.

עירוב ואסור ליטלו, לחכמים כל שאסור ליטלו 
  אינו עירוב.

למעלה מי' אם אינו רחב ד' הוי מקום פטור 
רה"י ואין עירובו  ועירובו עירוב, ואם רחב ד' הוי

  עירוב. 

  בתוך ג' לקרקע מותר ליטלו. 

נתנו בכלכלה ותלאו באילן אפי' למעלה מי' עירובו 
עירוב, (אפי' לרבנן משום דמותר להשתמש בצדדי 
האילן), ואיירי כשהאילן אינו רחב ד' והוי מקום 
פטור, והא דאיירי בכלכלה משום דס"ל כר"י 

לה משלימה והכלכ עירוב ע"ג מקום ד'דבעינן 
  . חוקקים להשליםלשיעור זה, וכר"מ דאמר 

שיטת רבי יהודה שהמניח עירוב בעמוד  ל"ג:
ברה"ר גבוה מי' צריך שיהיה ברוחבו ד', אבל 

  למטה מי' א"צ שיהיה רחב ד'.  

הא דבעינן למימר דס"ל כר"מ דחוקקין להשלים 
ולא אומרים גוד אחית למחיצות הכלכלה, כיון 

ות את האילן, משא"כ שאין המחיצות מקיפ
טרסקל שבראש הקנה שהמחיצות מקיפות את 

  הקנה אומרים גוד אחית והזורק על גביו חייב.

לרב ירמיה דין הכלכלה לעיל איירי שהאילן רחב ד' 
ואין חסרון שאין הוא ועירובו במקום אחד כיון 

  .דיכול לנטותה ולהביאה לתוך עשרה

 ורוצה לערב בשניהםיו"ט שלפני השבת  ל"ד.

ומפחד שיאבד העירוב, מוליכו בראשון ומחשיך 
עליו ונוטלו, ובשני מחשיך עליו ויכול לאוכלו, ולא 
אמרינן שכיון שהיה יכול להביאו כאילו הביאו, 
גזירה משום יו"ט שאחר השבת שאינו יכול 

  להביאו.

ונתכוון לשבות ברה"ר הניח עירובו בכותל 
למעלה מי' אין עירובו עירוב למטה מי' עירובו 

נתכוון לשבות בראש המגדל או השובך עירוב, 
והניחו העירוב בתוכם למעלה מי' עירובו עירוב 
למטה מי' אין עירובו עירוב, ואיירי במגדל 
המסומר לקרקע או ארוך, אבל בלא זה הוי עירוב 

תו ונמצא מקום אף למטה מי' כיון שיכול לנטו
שביתתו למטה מי', ואיירי שאין העירוב קשור 
בחבל דרך חלון בראשו, דא"כ הרי יכול להביאו 

    אליו ולאוכלו והוי עירוב. 

אם הבור ברה"י הרי הבור ג"כ נתנו בבור  ל"ד:
רה"י והוא ועירובו במקום אחד, ואם הבור ברה"ר 
אם נתכוון לשבות בבור הרי הוא ועירובו במקום 

ד, ואם נתכוון לשבות מחוץ לבור לא מהני, ואם אח
הבור בכרמלית לרבי דכל שהוא משום שבות לא 
גזרו עליו בין השמשות הוי עירוב, ולרבנן לא הוי 

  עירוב.

לרבי הוי עירוב,  - נתנו בראש הקנה גבוה ק' אמה
ולרבנן דווקא בתלוש ונעוץ דאל"כ אסור להורידו 

בות בבין משם משום משתמש באילן, וגזרו על ש
השמשות, לרבינא אף לרבי צריך תלוש ונעוץ 

  שמא יקטום.

מותר להשתמש בהם בשבת, והם מין קנים רכים 
 -ירק והוו כלאים בכרם, אבל קנים קשים (

עוזרדים) אסור להשתמש בהם והם מין אילן 
  ואינם כלאים בכרם.

היא ירק והוי כלאים בכרם, קידה לבנה הוא קידה 
  ליו פיגם שהוא ירק.אילן ואסור להרכיב ע

הרי זה עירוב, ר"א נתנו במגדל ואבד המפתח 
אומר אם אינו יודע שהמפתח במקומו אינו עירוב 

  מתני'.  –

והלבנים  במגדל של לבניםלרב ושמואל איירי 
סדורות עם אויר ביניהם בלא טיט, ואיירי ביו"ט 
וכר"מ שמתיר לפחות את הלבנים ביו"ט, אבל 

אם המפתח נמצא  ואף ,בשבת אין עירובו עירוב
או בשדה בשבת אינו עירוב כיון שאינו יכול  בעיר

לטלטלו, ואף שכרמלית איסור הטלטול בה הוא 
מדרבנן ס"ל כרבנן דדבר שהוא משום שבות גזרו 
עליו בין השמשות, ולר"א אם המפתח בעיר עירובו 
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עירוב דס"ל כר"ש דגגות חצרות וקרפפות הם 
  .  רשות אחת לכלים ששבתו בתוכם

לרבה ורב יוסף איירי במגדל של עץ ונחלקו  ל"ה.

אם דינו ככלי ואין בנין וסתירה בכלים, או שהוא 
אוהל ויש בו בנין וסתירה, ולדבריהם בזה נחלקו 
תנאים גבי זב שהקיש ע"ג שידה תיבה ומגדל אם 

  מטמא בהסט.

לאביי המחלוקת בזב היא אם רעדה מחמת כוחו 
יכול לפתוח את מטמא בהסט, ובמתני' איירי ש

קשר המנעול ע"י סכין, ור"א כרבי נחמיה דאין 
  הכלים ניטלים אלא לצורך תשמיש המיוחד להם.

יותר מד' אמות נתגלגל העירוב חוץ לתחום 
  מבעוד יום אינו עירוב, משחשכה הרי זה עירוב.

אם יכול לסלק האבנים בידו ולקחתו נפל עליו גל 
זרו על הרי זה תלוי במחלוקת רבי ורבנן אם ג

שבות בבין השמשות, ואם צריך מרא וחצינא אף 
  לרבי אינו עירוב.

אינו נשרף העירוב או שהיה תרומה ונטמא 
  עירוב.

הגמ' עושה צריכותא לד' המקרים שהזכירה 
  המשנה.

  ספק עירוב

אם לא יודעים אם נפסל העירוב מבעוד יום  ל"ה:

או משחשכה, לר"מ ור"י הרי זה חמר גמל ומותר 
בין ביתו לעירוב, רבי יוסי ור"ש אומרים ללכת רק 

  שספק עירוב כשר, וכדלהלן.

שתחומין דאורייתא ועל כן ספק  שיטת ר"מ
עירוב פסול, שהרי מצינו לר"מ שטמא שספק אם 
טבל בטומאה דאורייתא ספיקו טמא ובדרבנן 
ספיקו טהור, ומה שאמר ר"מ שמעתי שמקדרין 
בהרים, אף שאין מקדרין בערי מקלט ועגלה 
ערופה כיון שהם דאורייתא, זה אמר ר"מ בשם 
רבו, והוא עצמו סובר שאין מקדרין בעירוב כיון 
שעירוב דאורייתא, והא דלא אזיל ר"מ בתר חזקה 
לומר שהתרומה נטמאת משחשכה, כמו שאמר 
ר"מ בנגע באחד בלילה ולמחר מצאו מת שהנוגע 
טהור משום חזקה, משום דמתני' איירי בשתי כיתי 

חישות זו את זו ובהא לא אזלינן בתר עדים המכ
חזקה, ולרבא אין קושיא מנגע באחד בלילה דשם 

יש חזקה גם לנוגע וגם לאדם, וכאן יש חזקה רק 
  לתרומה.

שספק עירוב כשר כיון שיטת רבי יוסי  ל"ו.

שהוא מדרבנן, ודווקא בעירב בתרומה שהיתה 
טהורה ונטמאה ואין ידוע אם מבעוד יום או 

בפירות שספק אם נדמעו מבעוד משחשכה, וכן 
יום או משחשכה, אבל כשהספק היה כבר כשהניח 
את העירוב אם נטמאת התרומה, או שהפירות היו 
טבל וספק אם נתקנו מעמידים על החזקה ואין 
עירובו עירוב,  וכל זה לענין עירוב אבל בספק אם 
טבל במקוה כשר האדם טמא דטומאה יש לה 

יוסי עצמו סובר  עיקר מן התורה, ואב"א רבי
שספק לחומרא, ומה שאמר שספק עירוב כשר 
היינו בשם רבו אבטולמוס, לרבא בטבילה החמיר 
רבי יוסי משום חזקת הטמא ואיירי במקוה שלא 

  נמדד.

עירב בשתי ככרות אחת טהורה ואחת טמאה 
ואינו יודע איזו טהורה ואיזו טמאה, בין לרבי יוסי 

ודה הראויה מבעוד בין לר"מ אינו עירוב, דבעינן סע
  יום.

ועירב בה אמר ככר זו היום חול ולמחר קודש 
הוי עירוב דבבין השמשות מספיקא לא נחתא ליה 
קדושה, אבל אמר ככר זה היום קודש ולמחר חול 

  לא הוי עירוב דמספיקא לא פקעה ליה קדושה.

כלי טבול יום שמילא בו משקה ואמר שיחול עליו 
ם, ואם אמר שם תרומה משתחשך דבריו קיימי

שמשקה זה יהיה עירוב לא אמר כלום, לרבא 
הטעם משום דסוף היום קונה עירוב, ולרב פפא 

  הטעם כיון שמבעוד יום היה טבל.

  

  תנאי בעירוב ודין ברירה

אפשר להתנות על העירוב שיחול רק אם  ל"ו:

יבואו נכרים או חכם, וכן להניח בשני הצדדים 
יחול כלל, אם ולומר שיחול רק אחד מהם או שלא 

התנה שיחול העירוב לצד שיבוא החכם ובאו שני 
חכמים למקום שירצה ילך, אם אחד מהם רבו לר"י 

  ילך למקום רבו, ולרבנן ילך למקום שירצה.

  שיש ברירה.בפשטות מבואר ממתני' 

א' אם באו  -(המקרים שדנה הגמ' בהם מצד ברירה
 נכרים מן המזרח עירובי למזרח וכו', ב' תרומה על
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מה שאני עתיד להפריש, ג' לקנות ב' נשים יחד 
קינים והכהן יחליט מה לכל אחת, ד' פטור 
ממעשרות בקונה עבורו ועבור עם הארץ, ה' חילול 
על סלע שתעלה מן הכיס, ו' עירוב לשבתות הרבה 

  רציתי אלך לא רציתי לא אלך. 

שא"א לעשות תנאי על עירוב היכא שיטת איו 
א שכבר הגיע החכם ואינו דתלוי בברירה, ורק היכ

יודע לאן יכול להתנות שיחול העירוב להיכן 
  שנמצא החכם.

בהפרשת תרומה אסר  -שיטת רבי יהודה ל"ז.

ר"י להחיל תרומה על מה שהוא עתיד להפריש 
ומבואר שאין ברירה, ואמר רב דליתא למתני' 
שהרי בדברי איו מבואר שאין ברירה, וכן בברייתא 

כנ"ל, עולא גורס בברייתא לגבי תרומה בשם ר"י 
שרבי יהודה ג"כ מתיר להפריש כך ולדבריו יש 

  ברירה וכמבואר במתני', וליתא לדאיו ממתני'.  

רבי יוסי מתיר לב' נשים לקנות  - שיטת רבי יוסי
קינים ולתתם לכהן והוא יקריבם לאיזה שירצה, 
ובפשטות מבואר מזה שיש ברירה, לרבה סבר רבי 

ינים מדובר שהתנו עם המוכר יוסי שאין ברירה ובק
שהקנין יחול לפי החלטת הכהן, וקמ"ל שהקינים 
מתפרשות בלקיחתם או בעשית כהן, ומה שאמר 
רבי יוסי שאפשר לקנות ירק עבורו ועבור עם 
הארץ וא"צ לעשר מה שנותן לו כי כשנתן נתברר 
שזה נקנה עבור העם הארץ ומבואר שיש ברירה, 

ב לעשר ולרבנן א"צ דאיפוך ותנא שלרבי יוסי חיי
לעשר, וכן מה שמצינו בשם רבי יוסי שאפשר 
לחלל מעשר על סלע שתעלה מן הכיס איפוך ותני 
בשם רבי יוסי שא"א לחלל, ורק באומר שהחילול 
יהיה על סלע חדשה ויש לו רק סלע אחד כזה 

  מועיל החילול.

אמר הריני מערב  -שיטת רבי שמעון ל"ז:

לשבתות של כל השנה רציתי אלך לא רציתי לא 
אלך, בברייתא תנא שלר"ש עירובו עירוב, 
ולחכמים אין עירובו עירוב אלא כשרצה מבעוד 
יום, ומבואר דעת ר"ש שיש ברירה, ומאידך ביין 
אמר ר"ש שא"א להחיל תרומה על מה שהוא 
עתיד להפריש, לרב יוסף הופכים את הברייתא של 

ירוב וסובר ר"ש שאין עירובו עירוב, ולא סבר רב ע
יוסף לחלק בין דאורייתא לדרבנן, רבא אומר 
דשאני תרומה דבעינן "ראשית" שיהיו שיריה 
ניכרים, ומה שמועיל לומר על הכרי שמעשרותיו 

בתוכו משום ששם איכא סביביו שניכרים, ואב"א 
שאני יין דאיכא למיחש שמא יבקע הנוד ונמצא 

  לים למפרע.  שותה טב

  עירוב ליו"ט הסמוך לשבת

, ועל שתי קדושות הםשיטת רבי אליעזר ש ל"ח.

כן יכול לערב לכל יום לרוח אחרת, ומ"מ אינו יכול 
לערב בסוף היום הראשון בשביל השני משום 

  הכנה.

מספקא להו אם קדושה אחת הם או שתי רבנן 
, ועל כן א"א לערב אלא לרוח אחת קדושות

ת היא, וגם לא מספיק לערב דשמא קדושה אח
בראשון בשביל השני דשמא שתי קדושות הם, 
לרבי שתי קדושות הם ואם עירב ברגליו בראשון 
יערב גם בשני, ואם נאכל עירבו בראשון אין יוצא 
בו בשני, לרבי יהודה בכהאי גוונא הרי זה חמר גמל 
כרבנן שמסתפקים אם היא קדושה אחת או שתי 

  קדושות. 

ורבי ישמעאל בנו של ריב"ב סוברים רשב"ג  ל"ח:

ומספיק לערב בראשון ואפי'  קדושה אחת הםד
נאכל העירוב מותר בשני, ויש גורסים וכן אמר 

  רשב"ג וכו' וס"ל כרבי דשתי קדושות הם. 

  לרב הלכה דשתי קדושות הם .

אע"ג דיו"ט ושבת שתי קדושות הם  - הכנה דרבה
היה ביצה שנולדה בזה אסורה בזה כדאמר רבה "ו

ביום השישי והכינו" חול מכין לשבת וי"ט ואין 
שבת מכינה ליו"ט ואין יו"ט מכין לשבת,  והא 
דיכול להחשיך בסוף היום הראשון ולערב לשני 

תחילת היום קונה ואין אסור משום הכנה משום ד
,  בעינן סעודה הראויה מבעוד יום, ומ"מ עירוב

ול יום יין הנמצא בכלי טבועל כן אין מערבים בלגין 

,  ועל כן א"א לערב שאמר שתחול התרומה לכשתחשך
ליום אחד למזרח ולשני למערב שהרי אינו יכול 
להגיע לעירוב מבעוד יום, אלא אם עירב בסוף 
אלף אמה שיכול להגיע לעירוב השני,  עירב 
ברגליו בראשון מערב ברגליו בשני, ומ"מ כיון 
דשתי קדושות הם אסור לומר שביתתי במקומי 

פצי הפקר אלא ילך וישתוק, ואפי' לרבנן שאין ח
קונים שביתה, בניעור מודו רבנן שקונה שביתה,  
ואין איסור במה שהולך בראשון כדי לערב לשני 
כיון דלא מוכחא מילתא שהולך כדי לערב,  עירב 
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בפת בראשון מערב בפת בשני דווקא באותה 
  הפת, אבל בפת אחרת אסור.

  קדושת ב' ימים טובים של ראש השנה

הימים הוא חול דאחד  שיטת רבי יהודה ל"ט.

ממה נפשך, ועל כן יכול לערב לראשון למזרח 
ולשני למערב או רק לאחד הימים, ולהפריש 
תרומה בראשון על תנאי אם חול הוא וכן בשני 
ולאכול את הפירות בשני, וביצה שנולדה בראשון 
תאכל בשני, ומה שנוהגים בשניהם קדושה כדי 

  שלא יזלזלו.

ם קדושים, ועל שמספק שני הימישיטת רבי יוסי 
כן א"א לערב בראשון למזרח ובשני למערב או רק 
לאחד מהימים, וא"א להפריש תרומה בשני הימים 
בתנאי אם חול הוא, וביצה שנולדה בראשון אסורה 

  בשני.

שני ימים טובים "וכן היה רבי יוסי אוסר ב ל"ט:
, רב ששת הבין בדבריו ששני הימים של גלויות

הם חול ממ"נ, ועל כן קדושים מספק ואין אחד מ
לא אכל צבי שנצוד בראשון ונשחט בשני, אמנם 
ר"נ ורב חסדא אכלו מהצבי ולמדו בדברי רבי יוסי 
שנתן להם דין כשני ימי ר"ה לרבנן שמקילים בהם, 
רבה בר שמואל שנה ומודה רבי יוסי בשני יו"ט של 

   גלויות.

לרב אשי הצבי לא נצוד אלא הובא באותו יום  מ.

הבא ום, ר"נ ור"ח אכלו מפני שסברו שמחוץ לתח
, ורב ששת בשביל ישראל מותר לישראל אחר

לא אכל כי סבר שהביאוהו לבית הריש גלותא 
פת מהנכרים אע"פ רבא אסר לקנות לצורך כולם, 

שהובאה לצורך הנכרים משום שהביאו יותר לפת 
שקטפוהו נכרים ביו"ט הדס בשביל ישראל, 

יו"ט בכדי שיעשו, בשביל ישראל אסור למוצאי 
ואפי' בייו"ט שני של גלויות בין לבני תורה ובין 

  לשאינם בני תורה.

לרבי דוסא בן  -הזכרת ראש חודש בראש השנה
הרכינס יאמר החליצנו וכו' אם היום אם למחר 
ולמחר יאמר אם היום אם אמש, וכן היה עושה 
בכל ראש חודש, ולא הודו לו חכמים לעשות תנאי 

נה ולא בשאר ר"ח, שיטת רבי זה לא בראש הש
זירא שצריך להזכיר ר"ח בראש השנה, ופליגי עליה 
דכיון דסברי בית שמאי שכל הזכרה צריכה ברכה 

לעצמה ואמרו שבראש השנה שחל בשבת מתפלל 
עשר ומבואר שלא מוסיף הזכרת ראש חודש, וכן 
הלכה שאין מזכירים ראש חודש בראש השנה, 

  דזכרון אחד עולה לשניהם. 

ראש השנה שחל  -ב' הזכרות בברכה אחת מ:

בשבת מתפלל ט' ברכות וכולל שבת יחד עם 
יוה"כ, ולב"ש מוסיף עוד ברכה לשבת, שבת 
שחלה בר"ח או בחוה"מ אומר יעלה ויבוא בעבודה 
ולר"א בהודאה, ולרשב"ג כוללה בשל שבת 
באמצע הברכה ומתחיל ומסיים בשל שבת, 

  ובמוסף לכ"ע כוללה בשל שבת.

"תן חלק לשבעה  -יינו בראש השנה ויוה"כשהח
וגם לשמונה" אלו שבעה ימי הפסח ושמונה ימי 
החג, וגם לרבות עצרת ראש השנה ויוה"כ, איכא 
דמפרשי שיזכיר בהם מקדש ישראל והזמנים, 
ואיכא דאמרי שיברך בהם שהחיינו, והמברך 
שהחיינו ביוה"כ אינו יכול לשתות יין מדינא 

כי מקבל קדושת היום  דהמברך צריך שיטעום,
בברכת הזמן, ואינו יכול לתת לתינוק דילמא אתי 
למיסרך, והלכתא שמברך שהחיינו בראש השנה 

  ויוה"כ, וברכה זו אינה טעונה כוס.

לרבן גמליאל  -תענית בערב שבת מ"א.

כשמתענים בערב שבת אין משלימים, (וכן בראש 
חודש חנוכה ופורים שמתענים בהם אם התחילו), 

חל תשעה באב בערב שבת מביאים לו כביצה ואם 
אוכל, וכן עשה ר"ע, אבל לרבי יוסי מתענים 
ומשלימים, בדורו של ר"ג עשו כמותו, (ומ"מ בני 
סנאב בן בנימין שהיה קרבן עצים שלהם בי' אב 
היו משלימים תענית ט' באב, דשאני יו"ט של 
דבריהם שמותר להתענות בו תענית שעות), 

סי עשו כמותו, והלכה שמתענה ובדורו של רבי יו
  ומשלים.  

תעשה באב או ערב תשעה באב שחל להיות 
  בשבת אוכל אפי' כסעודת שלמה בשעתו.
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  מי שהוציאוהו:

מעבירים את האדם על דעתו ג' דברים  מ"א:

ודעת קונו, עכו"ם רוח רעה ודקדוקי עניות, ועל כן 
  יבקש רחמים שלא יארעו לו.

גיהנום דקדוקי עניות חולי מעיים ג' אין רואים פני 
ומי שיש לו נושים, ונ"מ לקבלם מאהבה, וי"א אף 

  אשה רעה כשאינו יכול לגרשה.

ג' מתים כשהם מדברים, חולי מעיים חיה והדרוקן 
  ונ"מ להכין להם תכריכים.

  תחומין
 - הוציאוהו מחוץ לתחום כמה יכול להלך

כשהוא מחוץ לתחום אין לו אלא ד' אמות, ואם 
ך לנקביו יכול לצאת ואי פקח הוא עייל נצר

כאילו לא יצא, החזירוהו לתחומא וכיון דעל על, 
ואם יצא לדעת אין לו אלא ד' אמות, ואף אם 

  החזירוהו נכרים אין לו אלא ד' אמות.

בשוגג יאכלו  - פירות שיצא חוץ לתחום מ"ב.

במזיד לא יאכלו, חזרו למקומם אפי' במזיד יאכלו, 
אפי' חזרו בשוגג יאכלו במזיד ורבי נחמיה אומר 

  לא יאכלו.

היה מהלך ואינו יודע תחום שבת מהלך אלפים 
  פסיעות בינוניות.

 - שבת בבקעה והקיפוה נכרים מחיצות בשבת
מותר ללכת בה אלפים אמה כיון ששבת  לשמואל

שם, ומטלטל בתוך המחיצות מחוץ לאלפים אמה 
ע"י זריקה, לרב הונא וחייא בר רב אינו מטלטל 
אלא בד' אמות שלו כמו קודם הקפת המחיצות, 
ואינו מטלטל מחוץ לאלפים ע"י זריקה שמא 
ימשך אחר חפצו, ובתוך אלפים לא דהוי כמחיצה 
שנפרצה במלואה למקום האסור לה,  וכן נחלקו 

אם יכול  כלתה מידתו בחצי העירבהיה מודד ו
לטלטל ע"י זריקה מחוץ לתחומו, ואף לרב הונא 

צים שנמצאים מחוץ לאלפים יכול לטלטל חפ
כלתה מידתו בחצי אמה אליו ע"י משיכה, ואם 

מותר לטלטל בחצי שבתוך התחום ואין  חצר

כלתה חוששים שמא יבוא לטלטל בכולה, ואם 
מותר לטלטל בכל הבית מידתו על שפת תקרה 

  הואיל ותקרת הבית חובטת.ע"י זריקה 

 - הוליכוהו נכרים לעיר או לדיר או סהר מ"ב:
וראב"ע מהלך את כולה, לרבי יהושע ור"ע  לר"ג

אין לו אלא ד' אמות, לרב הלכה כר"ג, וכן נחלקו 
בספינה המהלכת בים אם מותר להלך את כולה, 
ולשמואל רק בזה הלכה כר"ג,  והטעם המיוחד 
בספינה לרב זירא הואיל והספינה מהלכת ומזיזה 
אותו מחוץ לד' אמות, ולרבה הטעם משום ששבת 

יצות מבעוד יום, ואפי' אינה מהלכת באויר המח
מותר, ובמהלכת לא פליגי במתני', אבל המחיצות 
אינם מועילות כיון דעשויות להבריח מים, ונ"מ אם 
אין לספינה דפנות, ור"ע ורבי יהושע לא הלכו 
בספינה אע"פ שהיתה מהלכת שרצו להחמיר על 

  עצמם.

ע"ג עמוד גבוה י'  -תחומין למעלה מי' מ"ג.
יש תחומין, והגמ' מסתפקת היכא דאזיל  ורחב ד'

בקפיצה או ע"י שם או בספינה המהלכת במקום 
שהים עמוק י', והמעשה שבאו מפלנדרסין 
והמעשה שלא נכנסו לנמל עד שחשכה ודנו בהם 
משום איסור תחומין י"ל שהיתה הספינה ברקק 

  פחות מי'.

מותר האומר הריני נזיר ביום שבן דוד בא  מ"ג:
בשבתות ויו"ט, שאין אליהו בא בערבי לשתות יין 

שבתות ויו"ט מפני הטורח, ואסור בימות החול 
דשמא אתמול בא אליהו לבית דין הגדול והיום 
יבוא משיח, בערב שבת ויו"ט אסור שרק אליהו 
אינו בא בהם אבל משיח יכול לבוא בהם, דכיון 
דאתי משיחא הכל עבדים הם לישראל, וביום 

יה לתנא אם יש תחומין ראשון אסור דמספקא ל
למעלה מי' ואם אין תחומין שמא בא אליהו 
בשבת למעלה מי', ומה שמותר בשבת ויו"ט 
דווקא כשנדר באותו היום, אבל אחר כך אסור כל 

  הימים, שכיון שחלה הנזירות תו לא פקעה.

נחמיה בריה דר' חנילאי משכיה שמעתתיה ויצא 
ו חוץ לתחום שאל רב חסדא מה לעשות והתיר ל

להכניסו,  מחיצה של בני אדםרב נחמן לעשות לו 
ולא הסתפק רב חסדא אם הלכה כר"ג שהנכנס 
בהתר מותר בכל התחום או אין הלכה כמותו שהרי 
אמרו הלכה כר"ג, אלא לא היו מספיק אנשים עד 

' ממש, ומספקא ליה אם כשנמצא בתוך בהתחום 
אמות לתחום יכול להכנס וללכת בכל התחום 

  סור.כר"א או שא
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ומחיצה זו של בני אדם איירי כשאינם  מ"ד.

יודעים שהם מחיצה שהרי אין עושים אוהל עראי 
בתחילה ביו"ט וק"ו בשבת, ומה שנחלקו ר"א 
ורבנן בפקק החלון הוא אם מותר להוסיף על אוהל 

  עראי שר"א אוסר ורבנן מתירים.

איתא בברייתא לא יעשה אדם את חבירו דופן 
תה וישן ולא יזקוף את לסוכה כדי שיאכל ויש

המיטה כדי שלא יסריח המת או האוכלים, ומאידך 
תניא שמותר לעשות כן, הגמ' מבארת ששתי 
הברייתות כרבנן שמותר להוסיף על אוהל עראי, 
וכלים בדופן שלישית אסור וברביעית מותר, ואדם 

  מדעת אסור שלא מדעת מותר.

ר"מ פוסל ור"י עשאה לבהמה דופן לסוכה 
  בל אדם וכלים כשרים אף לר"מ.מכשיר, א

מחוץ לאלפים אמה יש לו היוצא ברשות  מ"ד:

  אלפים אמה לכל רוח. 

לרבה איירי  -אם היה בתוך התחום כאילו לא יצא
שלא התרחק מהעיר אלפים אמה, וקמ"ל שאף 
שעקר לצאת מודדים את תחומו מהעיר ולא 
ממקום שהגיע אליו, לרב שימי בר חייא איירי 

מובלע בתוך התחום הישן והדין שהתחום החדש 
שיכול לחזור לביתו ומשם יש לו אלפים אמה 

, הבלעת תחומין מילתאכאילו לא יצא, וס"ל ד
אביי הוכיח שהבלעת תחומין מילתא ודלא כרבה 
ממה שנחלקו ר"א ורבנן אם יצא ב' אמות מחוץ 
לתחום אם יכול להכנס, ואף רבנן מודו שיכנס 

  ביוצא לדבר מצוה. 

כה ד' אלפים אמה ועל גגה פחות מד' שתומערה 
אלפים אמה ויש לה ב' פתחים בשתי הצדדים 
מותר ללכת מפתח לפתח כיון שמכל פתח יש לו 
אלפים אמה וב' התחומין מובלעים זה בזה, ומזה 
אין ראיה להבלעת תחומין כיון ששבת במערה 

  מבעוד יום.

העדים של קידוש החודש וחכמה הבאה  מ"ה.

ל הרי אלו כאנשי העיר ויש להם ליילד והבא להצי
אלפים אמה לכל רוח, אבל אסורים לחזור 

שכל היוצאים להציל למקומם, ומה שמצינו "
" היינו שמותרים להחזיר עמהם חוזרים למקומם

את הכלי זיין שלהם, שמא יקחו האויבים את הכלי 

זיין להלחם בהם, ורב נחמן בר יצחק מפרש שאם 
ם ישראל לחזור נצחו האומות את ישראל מותרי

למקומם אף יותר מאלפים אמה, אבל אם ישראל 
  נצחו יש להם אלפים אמה לכל רוח.

אם באו על נכרים שצרו על עיירות של ישראל 
עסקי ממון אין יוצאים בכלי זיין ואין מחללים את 

מותר, ואם היא  השבת, ואם באו על עסקי נפשות
מחללים אפי' על עסקי תבן עיר הסמוכה לספר 

, ודוד הלך להושיע את קעילה מיד וקש
  הפלישתים שהיתה עיר הסמוכה לספר.

בבין השמשות ולא ידע שהוא מי שישב בדרך 
"מ רסמוך לעיר ולא נתכוון לקנות שביתה בעיר, ל

יש לו אלפים אמה ממקומו, לר"י הרי הוא כאנשי 
  העיר.

לרבי יוחנן בן נורי קנה שביתה מי שישן בדרך 
פים אמה, דס"ל דחפצי במקומו ויש לו משם אל

הפקר קונים שביתה ולאו דווקא באדם, לחכמים 
לא קנה שביתה במקומו, אלא יש לו ד' אמות לכל 

ות לכל רוח, ולר"י יש לו ד' מרוח, לר"א יש לו ב' א
אמות ויכול לברור לו איזה צד שרוצה, ואחר 

  שבירר אינו יכול לחזור בו.          

ים ש להם אלפמערב יו"ט יגשמים שירדו  מ"ה:

דחפצי הפקר קונים  אמה לכל רוח, וכריו"ח בן נורי
שביתה, אבל לרבנן אינם קונים שביתה והרי הם 
כרגלי הממלא, וכן ליו"ח בן נורי בור של עולי בבל 
יש למים אלפים אמה לכל רוח, ולרבנן כרגלי 
הממלא, גשמים הסמוכים לעיר ודעת אנשי העיר 

ירדו ביו"ט הרי הם עליהם כרגלי אנשי אותה העיר, 
כרגלי הממלא, ולא קנו שביתה באוקיינוס או 
בעבים אם נתקשרו מערב שבת משום דניידי, וכמו 

  שמצינו שנהרות ומעיינות הרי הם כרגלי כל אדם.

בישן קנה שביתה במקומו כריו"ח בן להלכה  מ"ו.

נורי, ובחפצי הפקר הרי הם כרגלי האדם כרבנן 
  דהלכה כדברי המיקל בעירוב.

הגמ' דנה למה הוצרך ריב"ל לומר שהלכה כריו"ח 
 -בן נורי והרי בלאו הכי הלכה כדברי המיקל בעירוב

י"מ דבא לומר שלא נימא שבעירוב אין הלכה 
  כדברי המיקל כיחיד במקום רבים.



  מסכת עירובין      תמצית הש"ס 
 

146 

 

לרבא אין הלכה כרבים  -הלכה כרבים בדין דרבנן
בדרבנן, ורב פפא מוכיח  מדין דיה שעתה (שעשה 

ל אשה שעברו עליה ג' עונות דיה רבי כר"א שכ
שעתה דווקא בשעת הדחק) שאף בדרבנן הלכה 
כרבים, ויש מוכיחים זאת מדין שמועה רחוקה 
(שלר"ע אין נוהג בה אלא יום אחד ולרבנן נוהג בה 
שבעה ושלושים, ופסקו כר"ע רק משום שהלכה 

  כדברי המיקל באבל).

רב פפא מיישב שהוצרך ריב"ל לומר הלכה  מ"ו:

ו"ח בן נורי שלא נאמר שהלכה כדברי המיקל כרי
בעירוב זה נאמר רק בעירוב חצרות, ולא בעירוב 
תחומין החמור מעירוב חצרות שאין מערבים בו 
אלא לדעת, ורב אשי מיישב שאמר הלכה כדי 
שלא נאמר שהלכה כדברי המיקל בעירוב דווקא 
בשיירי עירוב כמו שמועיל בשיירי עירוב כל שהוא 

עירוב אין הלכה כדברי המיקל  אבל בתחילת
  קמ"ל.

הלכה כר"ע  -כללי הלכה במחלוקות תנאים
וכרבי מחבירו, וכר"י מחבריו, ר"מ ור"י הלכה כר"י, 

בי יוסי, רבי יוסי ור"ש ר"מ ורבי יוסי הלכה כר
, ר"י ור"ש הלכה כר"י, לרב אסי הלכה כרבי יוסי

הלכה לרבי חייא בר אבא מטין לריב"ח נראין, רב 
אמר ליתנהו להני כללי, והגמ' מביאה  משרשיא

כמה מקרים שלא פוסקים כך ואומרת שאין משם 
ראיה לרב משרשיא דדילמא היכא דאיתמר 
איתמר, והגמ' מביאה ראיה שרב לא סובר את 
אחד הכללים, ממה שהוצרך רב לומר הלכה כר"י 
במחלוקת של ר"מ ור"י אם העשיר מערב ברגליו, 

רשיא לומר שכללים והגמ' אומרת שכוונת רב מש
  אלו אינם מוסכמים לכו"ע שהרי רב חולק עליהם.

ועירבו  הפתוחות זו לזו ופתוחות לרה"רג' חצרות 
שתי החיצונות עם האמצעית, לר"ש ב' החיצונות 
אסורות זו עם זו, ולר"י כל החצרות אסורות זו עם 

  זו, והלכה כר"ש.

מערבים את עיר של יחיד ונעשית של רבים 
 -רבים ונעשית של יחיד צריך לשייר בהכולה, ושל 

לר"י חמישים דיורים, ולר"ש ג' חצרות של ב' 
  בתים, והלכה כר"ש.

המניח ביתו והלך לשבות בעיר אחרת  מ"ז.
לר"מ נכרי וישראל אוסרים, לר"י אינם אוסרים, 

לרבי יוסי רק נכרי אוסר, ולר"ש אפי' הישראל אצל 
  ש.ביתו באותה העיר אינו אוסר, והלכה כר"

לר"מ דווקא עני מערב ברגליו,  -עירוב ברגליו
  ולר"י אף עשיר, והלכה כר"י.

לת"ק אסור ליבמה לחלוץ ולהתייבם,  -הבחנה
ולשאר הנשים אסור אירוסין ונישואין, ואפי' 
בתולות או ארוסות, עד שיעברו ג' חודשים 
ממיתת בעליהן, וזו שיטת ר"מ שאסר אפי' 

חודשים באופנים שודאי לא שימשה בג 
האחרונים, לר"י הארוסות ינשאו והנשואות 
יתארסו חוץ מארוסה שביהודה, לרבי יוסי מותר 
לכל הנשים אירוסין חוץ מאלמנה מפני אבילות, 
וכל הנשים שודאי לא שימשו בג' חודשים 

  אחרונים מותר להם לינשא, והלכה כרבי יוסי.

מותר לכתוב מקח עם נכרי בערכאות שלהם מפני 
ל מידם, ומותר לכהן לצאת לשם כך שהוא כמצי

לחו"ל או ללכת בבית הפרס, וכן כדי לישא אשה 
וללמוד תורה, לרבי יהודה דווקא כשאינו מוצא רב 
בא"י, ורבי יוסי מתיר אף כשיש רב בא"י שלא מן 

  הכל זוכה אדם ללמוד, והלכה כרבי יוסי.

לשמואל לריו"ח בן נורי קונים  -חפצי נכרי מ"ז:

אינם קונים שביתה, וקמ"ל שלא  שביתה, ולרבנן
גוזרים בעלים דנכרי אטו בעלים דישראל, לריו"ח 
אף לרבנן קונים שביתה דגזרינן בעלים דנכרי אטו 
בעלים דישראל, והלכה כרבי יוחנן, ואם יצאו מחוץ 
לתחום אין להם אלא ד' אמות, וכל העיר כד' 

  אמות.

לרבי חייא צריך  - חרם שבין תחומי שבת מ"ח.

של ברזל להפסיק בין התחומין, וכריו"ח בן מחיצה 
חפצי הפקר קונים שביתה, ולא איירי בנהרות  נורי

המושכין ומעיינות הנובעים שהרי אלו כרגלי כל 
אדם אלא במכונסים, לרבי יוסי בר חנינא מספיקה 

  מחיצה של קנים, דקל הוא שהקילו חכמים במים.

 - מי שישן בדרך לחכמים אין לו אלא ד' אמות
ק והיינו ר"מ יש לו ד' לכל צד והיינו ח' על ח', לת"

והני מילי להלך אבל לטלטל אין לו אלא ד' על ד', 
לר"א אף להלך אינו יכול אלא ד' על ד', לר"י יכול 

  ללכת ד' אמות לאיזה רוח שירצה.
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ילפינן מ"שבו איש תחתיו", לר"מ הם ד' ד' אמות 
' אמות מרווחות כדי שיפשוט ידיו ורגליו, לר"י ד

אמות מצומצמות כדי שיטול חפץ מתחת 
מרגלותיו ויניחנו תחת מראשותיו, והיינו ד' אמות 

  של קודש, ואם הוא ארוך מודדים באמה שלו. 

ג' חצרות שעירבו ב' החיצונות עם  מ"ח:
לר"ש היא מותרת עמהם והם מותרות האמצעית 

עמה ושתיים החיצונות אסורות זו עם זו, רב יהודה 
אמצעית נתנה עירובה בשתים מעמיד באופן שה

החיצונות, וכשנתנה האמצעית עירובה בשניה לא 
עשתה כך בשליחות הראשונה, שכיון שלא עירבו 
יחד גילו דעתם דלא ניחא להו, אבל אם החיצונות 
נתנו העירוב באמצעית הויא להו חדא וכולם 
מותרים זה בזה, ורב ששת מעמיד שנתנו 

שר להניח באמצעית בב' בתים, ואף לב"ה שאפ
עירוב בכמה כלים בבית אחד (לב"ש לא מהני), 
מ"מ בב' בתים מודו דלא מהני, ואין החיצונות 
אוסרות על האמצעית לטלטל במה שלא עירבו 
יחד, דלא אמרינן דיורים להחמיר, שיטת חכמים 
שהחיצונות מותרות באמצעית והיא אסורה 

לרשות  תבשתיהם, שאין שתי רשויות משמשו
כר"ש מ"ט: ) לשמואל ר"ש סובר  אחת, (והלכה

כך, ולחכמים אף החיצונות אסורות באמצעית, 
ושמואל לשיטתו שחצר שבין ב' מבואות שאם 

  עירבה עם שניהם אסורה עם שניהם.

עירבה עם שניהם  -חצר שבין ב' מבואות מ"ט.

אסורה עם שניהם, לא עירבה עם שניהם אוסרת 
על שניהם, ואם היתה רגילה באחד המבואות 
אוסרת רק עליו, ויכולה לערב עם שאינה רגילה 
ואינה אוסרת בזה על הרגילה, ואם הרגילה עירבה 
לעצמה ושאינה רגילה לא עירבה דוחין אותה אצל 

  שאינה רגילה דכופין על מידת סדום.

לרבי חנינא הוי עירוב המקפיד על עירובו 
חילקו העירוב לשני כלים ולשמואל אינו עירוב, 

כשמילא כלי אחד ולא נותר מקום  אף לב"ה דווקא
ושמו בכלי שני כשר, אבל אם מלכתחילה חילקוהו 

  לב' כלים לא מהני.

בעל הבית שמניחים בו את העירוב אינו צריך לתת 
  פת דכולהו בביתו דיירי.

, ומה שאין מערבים עירוב משום קניןלשמואל 
בכסף משום שאינו מצוי בערב שבת, ותיקנו שלא 

ו כדי שלא יחשבו שאין מועיל יועיל אם עירבו ב
אלא בכסף ואם לא יהיה להם כסף לא יערבו כלל, 

, נ"מ במחלוקתם עירוב עירוב משום דירהלרבה 
בכלי, או בפחות משו"פ, או ע"י קטן, ה' שגבו את 

  עירובן אחד מוליך לכולם דשליחותייהו קעביד.

ואמר שביתתי היה מכיר אילן או גדר  מ"ט:

רב לא קנה שביתה בשום תחתיו לא אמר כלום, ל
מקום, לרבה טעמיה דרב משום דלא מסיים 
אתריה, וי"א בשם רבה משום כל שאינו בזה אחר 
זה אפי' בבת אחת אינו, ונ"מ שאמר שביתתי בד' 
אמות מתוך ח', לשמואל קנה שביתה תחת האילן 
  אלא שאין יודעים היכן, ועל כן דנים אותו לחומרא.

 - ' בבת אחת אינוכל שאינו בזה אחר זה אפי נ.
המרבה במעשר  -המקרים שלא אומרים כלל זה

פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלים, דשאני 
מעשר דאיתא לחצאין שיקדיש חצי חיטה, 
במעשר בהמה יצאו ב' בעשירי וקרא לשניהם 
עשירי, עשירי וי"א מעורבין, משום דאיתא בטעות, 
תודה שנשחטה על פ' חלות באמת אם הקדיש 

לא חלה קדושה כלל, ואם הקדיש מ' מתוך כולם 
פ' חלה קדושה, ואם הקדיש בסתמא לחזקיה 
כוונתו למ' מתוך פ' והשאר לאחריות וקדשו מ', 

  לריו"ח כוונתו להקדיש כולם ולא קדשו כלל.

לאביי באילן  - (המשך)היה מכיר אילן או גדר  נ:

פחות מי"ב אמה קבע שביתה תחת האילן 
דרבי יהושע בזה לא קנה נא בריה ובאמצעו, לרב ה

דשמא קבע באחד הצדדים, ודווקא בז' אמה קנה 
  שביתה באמה האמצעית ממה נפשך.

תניא כוותיה דרב "בד"א כשסיים ד' אמות שקבע 
שמואל יפרש יזוז ממקומו, ואבל לא סיים לא 

דאיירי שד' אמות מהמקום שקבע נמצאים מחוץ 
לאלפים אמה שלו, ותניא כוותיה דשמואל שאם 

רב לצפון ולדרום מחמיר כשניהם ואם הוא עי
במרחק אלפים אמה משניהם לא יזוז ממקומו, ורב 

  תנא ופליג.

  מהני. קבע שביתה במקום שכולו נחשב כד"א
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היו שניים בדרך אחד מכיר היכן לקנות שביתה 
ואחד אינו מכיר, שאינו מכיר מוסר שביתתו 

  למכיר.

פים למהלך לשם אאמר שביתתי בעיקרו  נ"א.

ה משם לביתו, ודווקא שאם היה רץ לשם היה אמ
מספיק להגיע בערב שבת, וחשכה לו היינו אם ילך 

  לאט, או שחשכה לו בכדי להגיע לביתו.

מקורם "אל יצא איש ממקומו",  -אלפים אמה
מקום ממקום ומקום מניסה, וניסה מניסה וניסה 
מגבול, וגבול מגבול וגבול מחוץ, וחוץ מחוץ דכתיב 

ץ לעיר את פאת קדמה אלפים "ומדותם מחו
באמה, ואין לומדים אלף אמה מ"קיר העיר וחוצה 
אלף אמה" דאין דנים חוץ מחוצה היכא דאיכא 

  דדמי ליה.

לרבי חנינא בן אנטיגנוס  - עגולות או מרובעות
אלפים אמה עגולות הם, ולחכמים מרובעות 
ונשכר לזויות, ולדבריהם אמר רב אחא בר יעקב 

אינו חייב עד שיעביר רה"ר ד"א בשהמעביר חפץ 
רחב ד' צריך שיהיה מרובע עמוד הם ואלכסונם, 

  אבל עגול אינו רה"י.     

שיטת ר"מ שרק עני מערב  - עירוב ברגליו נ"א:

ברגליו, ולר"י אף עשיר יכול, לרב נחמן נחלקו 
כשמערב במקומו, ורק ר"י סובר שעיקר עירוב 
ברגל, אבל במערב במקום פלוני מודה ר"י שרק 
עני יכול לומר כך ולערב בלא פת, לרב חסדא 
נחלקו במערב במקום פלוני, אבל אם הוא מערב 

שיר יכול לערב היכן שהוא נמצא מודה ר"מ שגם ע
כך דלכו"ע עיקר עירוב ברגל, תניא כוותיה דרב 

  נחמן. 

מי שיצא לדרך לעיר וכן דייקא מתני' לקמן ד
מותר לילך לעיר  שמערבין לה והחזירו חבירו

השניה ושאר בני העיר אסורים, ואיירי שיש לו עוד 
בית בעיר השניה, וקנה שביתה אע"פ שלא הניח 

עני, ושאר בני העיר פת, שכיון שיצא מביתו הוי 
אסורים שכיון שהם בביתם הוו עשירים, ומבואר 
שעני יכול ועשיר לא, והלכה כרב נחמן וכר"י 

  שאחד עני ואחד עשיר מערבים ברגליהם.

שבת יש לו ד' אמות, ומהם מונה אלפים  נ"ב.

אמה, המניח עירובו ספק אם יש לו ד' אמות מלבד 
  אלפים אמה.

ן לה והחזירו מי שיצא לדרך לעיר שמערבי
לר"מ הרי זה חמר גמל, לר"י מותר לילך  חבירו

לעיר השניה ושאר בני העיר אסורים, ואיירי שיש 
לו עוד בית בעיר השניה, לרבי יוסי ברבי יהודה 
אפי' אמר לו חבירו לין פה מותר, לרבה לכ"ע צריך 

"י לומר רשיחזירו חבירו ולא בחזר מעצמו, בא ריב
ולרב יוסף לכ"ע צריך שלא צריך להתחיל ללכת, 

  "י מהני אפי' חזר מעצמו. רשיצא לדרך ול

אפי' אמה אחת לא מי שיצא חוץ לתחום  נ"ב:

יכנס, ולר"א יכול להכנס עד שתי אמות, רגלו אחת 
מחוץ לתחום לא יכנס, ולאחרים הולכים לפי רובו, 
וי"א שברגל אחת יכנס אם רובו בחוץ לא יכנס, 

ו ממשיך לילך המודד שכלתה מידתו במערה אינ
  אפי' אמה אחת.

אפי' אמה אחת לא יכנס, החשיך חוץ לתחום 
ולר"ש אפי' ט"ו אמה יכנס שאין מציינים את 

  המידות בדיוק מפני טועי המידה.

  

  

  כיצד מעברין:

את הערים, אית דתני מעברין מעברין כיצד  נ"ג.

  כאשה עוברה, ואית דתני מאברין אבר אבר.

י"א חדר על חדר, וי"א שהיתה  -מערת המכפלה
חדר לפנים מחדר ונקראת מכפלה שכפולה בזוגות 

אדם וחוה, אברהם ושרה, יצחק ורבקה, יעקב  –
ולאה, ועל שם ד' זוגות נקרא המקום קרית 

  הארבע.

י"א שנמרוד שמו ונקרא אמרפל שאמר  -אמרפל
להפיל את אברהם לכבשן האש, וי"א שאמרפל 

  העולם כולו.שמו ונקרא נמרוד שהמריד 

חד אמר חדש ממש וחד אמר  -ויקם מלך חדש
  שנתחדשו גזירותיו.

י"מ שממנו לא  -וכו' אמר ריו"ח י"ח ימים גדלתי
למד אבל מתלמידיו למד, וי"א שגמרא לא למד 
אבל לב וחכמת תלמידיו למד, וי"א שממנו לא 

  למד אבל מתלמידיו למד, וי"א דבמשנתנו קאמר.
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ד' באמה, ואצל ר"א בן  אצל ר' אושעיא ברבי ישבו
  שמוע ו' באמה.

ר"מ בדורו לא ירדו לסוף דעתו, וכן ר' אושעיא 
  ברבי בדורו.

לבם של ראשונים כפתחו של  -ירידת הדורות
אולם ושל אחרונים כשל היכל ואנו כמלוא נקב 

כתא בגודא לגמרא, וכאצבע ימחט סידקית, אנן כס
  בקירא לסברא, וכאצבעתא בבירא לשכחה.

ה שהניחו סימנים ולמדו מחד רבה וגלו בני יהוד
  מסכתא נתקיימה תורתם בידם, משא"כ בני גליל.  

  מחל לו הקב"ה על עוון הריגת נוב. -שאול נ"ג:

הגמ' מביאה כמה מעשים באנשים שלא דייקו 
  בלשונם, ובאנשים שדיברו בלשון חכמה.

אמר רבי יהושע בן חנניה מימי לא נצחני אדם חוץ 
  וכו'.

ן פאה באילפס אבל משיירין פאה אין משיירי
  בקערה.

יש לדבר עם אשה בלשון קצרה משום אל תרבה 
  שיחה עם האשה.

  תורה
הגמ' מאריכה בחשיבות הלימוד בקול, ושעל ידי 

  זה התורה משתמרת ומאריך ימים ושמח.

שיננא חטוף ואכול חטוף ושתה דעלמא  נ"ד.

  כהילולא דמיא.

  אם יש לך ממון היטיב לך.

  ואין עמו מלווה יעסוק בתורה. המהלך בדרך

החש בגרונו או במעיו או בעצמותיו או בכל גופו 
  יעסוק בתורה.

הוא כאשר האדם נעים לבריות קיום התורה באדם 
  ועניו ואינו נלאה מלחזור על לימודו.

אילו לא נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה 
  תורה מישראל, ואין כל אומה ולשון שולטת בהם.

משלו לתאנה שככל שממשמש בהם ד"ת נ נ"ד:

  מוצא בהם טעם חדש.

ד"ת חביבים על בעליהם כל שעה כמו בשעה 
  ראשונה.

  התורה מעלה חן על לומדיה.

  באהבתה תשגה תמיד כגון ר"א בן פדת וכו'.

החוזר על תלמודו מתקיים בידו ואם לאו משכח, 
  ידעי רבנן האי מילתא ועברי עלה.

ה לאהרן משה למד מפי הגבורה ואח"כ לימד
ואח"כ גם לאלעזר ואיתמר ואח"כ גם לזקנים 
ואח"כ גם לכל ישראל, הלך משה ולימדם אהרן, 
הלך אהרן ולימדם אלעזר ואיתמר, הלכו אלעזר 
ואיתמר ולימדום הזקנים נמצא ביד כל אחד ד' 
פעמים, הגמ' מבארת סדר ישיבתם, וטעם סדר 

  לימוד זה.

וכן  מכאן שחייב אדם ללמד לתלמידו ד' פעמים,
  צריך ללמדו עד שתהיה סדורה בפיו.

ג' המהלכים בדרך הרב באמצע גדול בימינו וקטן 
  בשמאלו.

רב פרידא לימד לתלמיד ת' פעמים, ופעם אחת 
לימד ת"ת פעמים וניתוספו לו ת' שנים וזכה דורו 

  לחיי העולם הבא.

  אין התורה נקנית אלא בסימנים.

תה שאם הי -לא בשמים היא ולא מעבר לים נ"ה.

  שם היה צריך ללכת אחריה.

ארוכה דנים אותה כמות שהיא  -עיבור הערים
ואין משווים אורכה לרוחבה, עגולה עושים לה 
זויות, מרובעת אין מרבעים אותה לריבוע עולם, 
היה בית יוצא מריבוע העיר מותחין את הקו כנגדו, 
ואפי' יש בית כזה בשני צידי העיר, היתה עשויה 

רואים אותה כאילו מלאה  כקשת או כמין גאם
  בתים וחצרות.

אם יש בין ב' ראשיה פחות  -עיר העשויה כקשת
מד' אלפים אמה מרבעים אותה, ואם לאו מודדים 
מן הבתים, אם יש בין הבתים לריבוע העיר יותר 
מאלפים אמה לרבה בר רב הונא אין מרבעים, 
ולרבא בנו מרבעים כיון שיכול ללכת לשם 

  מהצדדים.

וכן בב'  -העיר שנפרצה מב' רוחות חומת נ"ה:

עיירות סמוכות, לרב הונא אם יש ביניהם עד מאה 
ארבעים ואחת ושליש אמה הרי היא עיר אחת 
דנותנים קרפף לכל אחת, ואם יותר הרי אלו ב' 
עיירות, לחייא בר רב אין נותנים אלא קרפף אחד 

  לשתיהן.
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גדודיות גבוהות י'  -בתים המצטרפים לעיר
להם ג' מחיצות ואין להם תקרה, ב' טפחים ויש 

מחיצות ותקרה י"ל דמצטרפות לעיר, וכן 
מצטרפות נפש שעל הקבר אם יש בו ד' אמות על 
ד' אמות, גשר וקבר שיש בהם בית דירה, בית 
הכנסת שיש בו דירה לחזן, בית עכו"ם שיש בו 
דירה לכומרים, אוצרות שיש בהם בית דירה 

בים העשוי לשומר, בורגנים שבשדה, ובית ש
לפנות בו כלים שבספינה, מערה שיש בנין 

  בפיתחה מצטרפת המערה לשיעור הבית.

אין מצטרפים יחד אלא כל אחד יושבי צריפים 
מונה מפתח ביתו, ומ"מ במדבר מנו מסוף המחנה 
דכיון דחנו על פי ד' נחשבים קבועים, אם יש 

  בצריפים ג' חצרות של ב' בתים הוקבעו.

כי מדברות חייהם אינם חיים יושבי צריפים והול
ונשותיהם ובניהם אינם שלהם, לעולא מפני שאין 
להם מרחצאות, ולריו"ח מפני שמרגישים זה לזה 

הראוי לטבילה ולא בטבילה, ונ"מ כשיש נהר סמוך 

  .למרחץ

כל עיר שאין בה ירק אין ת"ח רשאי לדור בה,  נ"ו.

ודווקא שום וכרישין אבל שאר ירקות מזיקים 
צנון עליו מזיקים והאמהות מועילים, בימות לגוף, 

  החמה מועיל ובימות הגשמים מזיק.

דות אדם ובהמה ורכל עיר שיש בה מעלות ומ
  שבה מזקינים בחצי ימיהם.

מרבעים אותה לפי ריבוע  -ריבוע עיר עגולה
העולם, הגמ' מבארת את הדרך לדעת את ריבוע 
העולם לפי המזלות או מהלך החמה, ומבארת מתי 

  מתחילה כל תקופה, וכמה אורכה.

בתחילה מרבע  -דרך ריבוע העיר והתחום נ"ו:

את העיר, ואח"כ אינו מודד אלפים ממקום 
הריבוע, אלא רואים כמו שמניח בקרן העיר טבלה 
של אלפים אמה על אלפים אמה וכן בשאר 
הצדדים, נמצא שבעיר שהיא אלפים אמה משתכר 

  באלכסונה אלף ומאתים אמה.

אמר ר"א ברבי יוסי תחום ערי  -לוייםמגרשי ה
הלויים הוא אלפים אמה צא מהם אלף אמה מגרש 

, הגמ' נמצא מגרש רביע והשאר שדות וכרמים
מבארת ד' אופנים מתי המגרש הריק הוא רביע, 
לרבא איירי בעיר אלפים אמה על אלפים אמה, 

והעיר עגולה, ויש כאן ל"ו ריבועים של אלף אמה 
' ריבועים, ריבוע העיר הוא טולל העיר עצמה, וכ

שכיון שהעיר עגולה גם הריבוע עגול וריבוע יתר 
על העגול רביע נמצא העיר וריבועה י"ב ריבועים 
שהם שלשה רבעים מט"ז, והעיר עצמה היא ג' 
ריבועים, נמצא ריבוע העיר ט' ריבועים שהם רביע 
מל"ו, ואף שמרבעים את העיר מ"מ במציאות אין 

  ב מגרשי הערים. שם בתים וזה נחש

לאביי איירי בעיר של אלף אמה, והעיר  נ"ז.

עגולה, ונמצא ריבוע העיר ו' ריבועים של אלף 
אמה (כמו כללי החשבון לרבא) שהם רביע מכ"ד, 
לרבינא איירי רק במגרש של תחומי העיר ללא 
חשבון הקרנות, ולרב אשי אין נותנים מגרש אלא 

א רביע בקרנות העיר וא"כ בכל עיר המגרש הו
מקרנות העיר, וסביב היינו סביב דקרנות כמו 

  בזריקת הדם. 

שיטת ר"מ שנותנים קרפף לעיר וממנה  -קרפף
מודדים תחום שבת, וכן ב' עיירות שביניהם פחות 
ממאה ארבעים ואחת ושליש נותנים קרפף לכל 
אחד והוא מחברם, שיטת חכמים שאין נותנים 

טת רב הונא קרפף לעיר אלא רק בין ב' עיירות, שי
שנותנים קרפף לכל עיר, ושיטת חייא בר רב 

  שנותנים קרפף אחד לשתיהם.

ב' כפרים שביניהם  -ג' כפרים המשולשים נ"ז:

במרוחק יש כפר שלישי רואים אותו כאילו הוא 
ביניהם, ואם אין ביניהם אלא מאה ארבעים ואחד 
ושליש (לרב הונא אבל לחייא בר רב שבעים אמה 

י מחברם, ודווקא כשהאמצעי ושיריים) האמצע
בתוך אלפים אמה לחיצוניים, ובין חיצון לחיצון 

  יכול להיות אף יותר מד' אלפים אמה.

ארדשיר ואקטיספון היו מחוברים ביניהם, שאף 
שדיגלת היה ביניהם והיה רחב יותר ממאה 
ארבעים ואחת ושליש, רגלי חומת העיר היו בנהר 

  ולא היה ביניהם שיעור זה.

  ידת תחום אלפים אמהצורת מד

דכתיב  חבל של חמישים אמהמודדים ב נ"ח.

"ורוחב חמישים בחמישים" לא פחות מפני 
  שמרבה, ולא יותר מפני שממעט. 
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מודדים בחבל של אפסיקמא, והיינו נרגילא, וי"מ 
  דיקלא דחד גברי, וי"א שמודדים בחבל של פשתן.

מבליעו בחבל של חמישים היה מודד והגיע לגיא 
וחוזר למידתו, ואם אינו יכול להבליעו הולך אמה 

למקום שיכול להבליעו ומבליעו שם, וחוזר לכנגד 
העיר וצופה וחוזר למידתו, ואם הגיא מסתובב לצד 
השני אין מבליע שם אלא מודד ע"י קידור, שלא 

  יאמרו שמידת התחום מגיעה לכאן.

מבליעו וחוזר למידתו וכנ"ל גבי גיא, הגיע לגדר 
  שאין תשמישו נח אומדו והולך לו.  אבל בכותל

אין חוט אין מקדר בגיא אלא כש נ"ח:
אבל אם יורד כנגדו אינו  ,המשקולת יורד כנגדו

  מודד אלא קרקעית הגיא.

לרב יוסף עד אלפים עד כמה עומקו של גיא 
אמה, ובברייתא שנינו שמבליעו רק בעמוק מאה 
ולא יותר, ורב יוסף כאחרים, לאיכא דאמרי סובר 

יוסף שמבליעים אפי' עמוק יותר מאלפים  רב
אמה, ואיירי כשחוט המשקולת יורד כנגדו עד ד' 
אמות, אבל אין חוט המשקולת יורד כנגדו אין 

  מבליעו רק עד אלפים אמה.    

הר המתלקט י' מתוך ד' מבליעו או מקדר, אבל י' 
מתוך ה' מודדו מדידה יפה, וי"א לקולא שבי' 

  אבל בה' מתוך ד' אומדו.מתוך ה' מבלע או מקדר, 

תחתון כנגד ליבו עליון כנגד  -כיצד מקדרין
  מרגלותיו, ובחבל של ד' אמות.

אין מקדרין לא בעגלה ערופה ולא בערי מקלט 
  מפני שהם של תורה.

מודדים ע"י מומחה, ריבה במקום  -דיני מדידה
אחד ומיעט במקום אחר, או שאחד המודדים ריבה 

ובלבד שלא ירבה  ואחד מיעט שומעים למרובה,
ממידת העיר באלכסונה, עבד אשה וקטן נאמנים 
לומר עד כאן תחום שבת, שלא אמרו חכמים את 
הדבר אלא להחמיר על דברי תורה ותחומין דרבנן 

  והולכים בהם לקולא.

  עיר של יחיד ונעשית של רבים

מערבים (עירובי חצרות) את כולה, ושל  נ"ט.

את כולה  רבים ונעשית של יחיד אין מערבים
אא"כ משייר נ' דיורים לר"י ולר"ש ג' חצרות של ב' 
בתים והלכה כר"ש, ורבי יצחק אמר אפי' בית אחד 

  בחצר אחת (לקמן ס').

לשיטת ר"י אפשר לערב עיר של  - עירוב ברה"ר
יחיד שנעשית של רבים אף אם רה"ר עוברת 
בתוכה, ע"י שיניח לחי או קורה משני צידי העיר, 

לערב רה"ר, וכן נחלקו במי  אבל לחכמים א"א
שיש לו ב' בתים משני צידי רה"ר, לר"י מועיל לחי 

  או קורה משני הצדדים ולחכמים לא מהני. 

עיר של יחיד שנעשית של  -עירוב לחצאין נ"ט:

רבים אין מערבים אותה לחצאין, אלא או כולה או 
מבוי מבוי בפני עצמו, וצריכים לעשות דקה בפתח 

לרב פפא מותר לערבה  המבוי שמערבים בו,
לחצאין לרחבה, ואפי' לר"ע שחצר החיצונה לא 
יכולה לערב בלי הפנימית, שאני הכא שיכולים 
לצאת מפתח אחר, ואיכא דאמרי אמר רב פפא אף 
לרחבה אין מערבים, ואפי' לרבנן שחצר החיצונה 
יכולה לערב בלא הפנימית, שאני התם שיכולים 

  צונה.לסגור הדלת שלא יבואו לחצר החי

מערבים את כולה אפי'  -עיר שיש לה פתח אחד
  היא עיר של רבים והרי היא של רבים.

לרבה שיטת רב שסולם  -סולם אם נחשב כפתח
כפתח, ולרב נחמן שיטת רב שתורת מחיצה עליו 
להקל ונחשב שיש לעיר פתח אחד, וסולם העומד 
בין שתי חצרות יכולים לערב יחד ויכולים לערב 

אפי' כותל שרצפו בסולמות ן בפני עצמם, וכ
  יותר מעשר אמות תורת מחיצה עליו להקל. 

חצר ומרפסת שלא עירבו יחד אוסרת  ס.

המרפסת על החצר אלא אם יש לפניה דקה 
ארבעה, שהסולם מחברם, ואף שאין הסולם מחבר 
לחומרא, איירי שאין המרפסת גבוהה עשרה, 

  והמרפסת מגופפת עד עשר אמות.

ח לעיר אלא לנהר נחשבים בתים שאין להם פת
שיור בעיר של רבים ונעשית של יחיד, וא"צ לשייר 

דאי בעי  בתים, ולעשות להם חלונות לכוון העיר,
שהרי בפומבדיתא הניחו  ,לערובי מצי מערבי

לשיור בית התבן אע"פ שאינו צריך לעירוב, (וליכא 
ראיה ממחוזא שהיה רבה בר אבוה מערב את כולה 

ינן שכל שכונה היתה שיור שכונות שכונות וחז
לחברתה אע"פ שלא היה אפשר לעבור בין 

גומא גדולה השכונות משום פירא דבי תורי 

, דשם היה אפשר לעבור בין שמצניעים בה תמרים
  השכונות דרך גגות). 
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נחלקו רב הונא  -כעין חדשהשנשתייר בה עיר 
  ורב יהודה אם צריך לשייר ממנה.

לבנו להניח מי שאמר  - מי שהיה במזרח ס:

עירוב והניח העירוב רחוק אלפים אמה ממקום 
שהאב נמצא בו הרי קנה שביתה בביתו, ואם הוא 
רחוק מביתו יותר מאלפים אמה ומהעירוב פחות 
מאלפים, (וכוונת המשנה למזרח ולמערב בנו, או 

  שהבית באלכסון) מותר לעירובו ואסור לביתו.

לא עשה הנותן את עירובו בעיבורה של עיר 
  כלום דבלאו הכי יש לו מסוף העיר אלפים אמה.

ממש לא קנה שם הנותן את עירובו חוץ לתחום 
שביתה, ואם נתנו חוץ לעיר אפי' אמה אחת מה 
שנשכר ע"י העירוב מפסיד בצד השני, וכריב"ל 

ה הסובר שעיר שכולה בתוך אלפים אמה אינ
נמדדת באלפים אמה, אבל כשכלתה מידתו 

פים אמה, ונמצא העיר נמדדת לאל באמצע
  שמפסיד גם את כל שיעור העיר.

את כל עיר אנשי עיר גדולה מהלכין  ס"א.

קטנה, והיינו שכל העיר כארבע אמות שהרי כולה 
בתוך התחום, אבל אנשי עיר קטנה אין העיר 
הגדולה כארבע אמות, שכיון שחלק מהעיר מחוץ 
לתחום אין העיר כארבע אמות, לרב אידי גם 

התחום אין העיר כארבע אמות,  כשכל העיר בתוך
והוא מעמיד את המשנה בנותן עירובו בעיר וגורס 

  ואנשי עיר קטנה מהלכים את כל עיר גדולה.

אם יש מחיצה  -עיר שיושבת על שפת הנחל
בגובה ד' אמות בין העיר לנחל מודדים את התחום 
מסוף העיר, אבל אם אין מחיצה כל בית מודד 

נשי העיר מפחדים מביתו אלפים אמה, שכיון שא
  מעלית הנחל אינם קבועים בעיר.

התיר רבי שיהו בני גדר יורדים לחמתן ואין בני 
י"מ משום שבני גדר עשו  -חמתן עולים לגדר

מחיצה ובני חמתן לא עשו וכדלעיל, רב דימי 
מבאר הטעם משום שבני גדר היו מכים את בני 
חמתן ובשבת ששכיח שכרות תיקן רבי שלא ילכו 

ן לגדר, ובני גדר כשבאו לחמתן כיון שלא בני חמת
היו במקומם לא הכו, לרב ספרא היתה חמתן 

ובין ראשיה יותר מד' אלפים, וכל העיר עשויה כקשת 
חמתן היתה בתוך אלפים לגדר, אבל גדר לא היתה כולה 

רב דימי בר חיננא גדר היתה עיר בתוך אלפים לחמתן, 
  גדולה וחמתן עיר קטנה וכדלעיל.

לחכמים כל העיר כד' יח בה את עירובו עיר שהנ
אמות, ולרבי עקיבא אין לו אלא ממקום עירוב 

  אלפים אמה.

לשמואל כל העיר כד'  -שבת בעיר חריבה ס"א:

אמות כיון שהיא ראויה לדירה וכרבנן, אבל הניח 
עירובו שם מודדים התחום ממקום עירובו, לרב 
אלעזר מודים רבנן כיון שלא דרים שם שאפי' 

  שם מונים התחום ממקום שביתתו.שבת 

שבת בעיר גדולה כאנטיוכא או במערה גדולה 
כמערת צדקיהו מהלך את כולה וחוצה לה אלפים 
אמה, לרב אלעזר דווקא שבת אבל הניח לא 
וכרבנן, לשמואל איירי בעיר ומערה שיש בה 
דיורים, וכר"ע שדווקא בשבת שם הרי היא לו כד' 

  אמות.

מר יהודה חשש לשיטת ר"ע, ואמרו לו שאין 
  לחשוש לדבריו.   

  

  

  הדר:
שיטת ר"מ שאפי'  -הדר עם הנכרי בחצר ס"ב.

ישראל אחד שדר עם נכרי הנכרי אוסר עליו את 
הטלטול, שיטת ראב"י שנכרי אינו אוסר על 
ישראל אחד, ורק כשגרים בחצר ב' ישראלים 

משום הנכרי אוסר עליהם, הטעם שהנכרי אוסר 
גזירה כדי שלא ילמד ממעשיו, ונחלקו ר"מ וראב"י 
אם יש לגזור בישראל יחיד, לראב"י אינו מצוי 
שיחיד יגור עם נכרי כין שהוא חשוד על רציחה 
ולכן לא גזרו בזה, ולר"מ כיון שפעמים יחיד דר עם 
נכרי גזרו אף בזה, והתועלת שבגזירה היא שהנכרי 

חסדא לא יסכים להשכיר את רשותו, לרב 
ששכירות בריאה בעינן והיינו שיכול להניח שם 
ספסלים וקתדראות הנכרי לא יסכים להשכיר 
לצורך כזה, ואפי' לרב ששת שמועילה שכירות 
רעועה יחשוש העכו"ם לכשפים ולא יסכים 

  להשכיר.
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והיינו  -חצרו של עכו"ם כדיר של בהמה ס"ב:

כשאין הנכרי בעיר, שכיון שאינו אוסר אלא משום 
רה באינו בעיר לא גזרו, דדירה בלי בעלים לא גזי

שמה דירה, אבל ישראל אוסר אף כשאינו בעיר 
שכיון שאוסר מדינא אסרו אף כשאינו בביתו, אם 

  חוזר לביתו באותו היום אף הנכרי אוסר.

ולרב הונא מנהג כראב"י ולריו"ח הלכה כראב"י 
  נהגו העם כראב"י.

  דין מורה הלכה בפני רבו

לתלמיד להורות הלכה במקום רבו, אסור  ס"ג.

  אפי' בדברים ידועים או מפורשים.

אף שלא בפני רבו אסור להורות בחייו, אלא שרק 
בפניו חייב מיתה, נדב ואביהוא נענשו על שהורו 
הלכה בפני משה, וכן תלמידו של ר"א מת מפני 

  שהורה הלכה בפני ר"א.

  תלמיד חבר מותר להורות. 

  בפניו.  ףלאפרושי מאיסורא מותר א

המורה הלכה בפני רבו ראוי להכישו נחש, ונקרא 
חוטא, ואזיל לשאול בלא ולד, כיהושע שאמר 
אדוני משה כלאם ומת בלא ולד, וי"א שנענש על 

  שביטל ישראל לילה אחד מפריה ורביה. 

  דוד לא הורה כל זמן שרבו עירא היאירי קיים. 

אלעזר הורה הלכה בפני משה ונענש שיהושע לא 
  אותו באורים ותומים.  שאל

לרבו, וצורבא מרבנן  סכין השחיטהיש להראות 
ששוחט לעצמו יכול לראות בעצמו, אבל אם קונה 
את הבשר אחרי השחיטה אסור, ר"א מהגרוניא 
בדק לעצמו ונענש מפני שהתחילו לדבר בכבוד 
החכם, וי"א מפני שרב אחא בר יעקב היה מופלג 

  בדורו.

  חד מביא רעב לעולם.כל הנותן מתנותיו לכהן א

  גדול תלמוד תורה יותר מהקרבת תמידין. ס"ג:

ש ואשתו שרויים בו ואפי' היא אין לישן בחדר שאי
  נדה, ולרבא בנדה תבוא עליו ברכה.

נכרי שאינו מסכים להשכיר  - שכירו ולקיטו
רשותו לישראל, אם יש במבוי ב' ישראלים אין 

יד יכול אחד לבטל רשותו לחבירו להתיר מדין יח

במקום נכרי, אלא ישאל ממנו מקום להניח שם 
  חפץ דהוי כשכירו ולקיטו.

חמשה שכירו וחמשה לקיטו אינם צריכים  ס"ד.
לתת כולם חלק בעירוב, דאין אומרים שכירו 

  ולקיטו להחמיר.

אסור להורות, ויש מתירים, שתוי לא השותה יין 
יתפלל ובדיעבד תפילתו תפילה, שיכור אף 
בדיעבד תפילתו תועבה, והיינו כשאינו יכול לדבר 
בפני המלך, דרך מיל ושינה מפיגים את היין, לרב 
ששת שינה כל שהיא מספיקה וי"א שצריך יותר 
(ס"ה. ), ואם שתה יותר מרביעית לא מהני דרך 

האיטלקי אפי' ברביעית צריך דרך ג'  מיל ושינה, יין
מילין כדי להפיגו, ודווקא רכוב אבל מהלך הדרך 

  טורדתו יותר. 

  אין לומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה.

כדי המחזיק בנכסי הגר יקח בהם ס"ת  ס"ד:
, וי"א אף בעל בנכסי אשתו, וי"א שיתקימו בידו

אפי' הרוויח בעיסקא, וי"א אפי' מצא מציאה, וי"א 
  יכול לקנות בהם תפילין.ש

א' אין מעבירין על  -ג' הלכות שלמדו מר"ג
האוכלים, (ובדורות האחרונים שבנות ישראל 
פרוצות בכשפים שלמים מעבירים פתיתין אין 
מעבירין), ב' מצא פת בדרך ואינו יודע אם היא של 
נכרים אם רוב נכרים אסורה, ג' חמצו של נכרי אחר 

  הפסח מותר בהנאה.

למ"ד פותחין בחרטה מתיר  -ריםהתרת נד
כשהוא מהלך או עומד או רכוב, אבל למ"ד אין 

  .פותחין בחרטה לא

ראב"ע אמר שהוא יכול לפטור  -שיכור ס"ה.

מתפילה אחר החורבן כי אנו נחשבים כשיכורים, 
שיכור הרי הוא כפיקח לקניינים ולעונשים ואין 
פטור אלא מתפילה, ואם הגיע לשכרותו של לוט 

  א כשיכור לכל דבר.הרי הו

הנצרך לתפילה  ישוב הדעתהגמ' מאריכה בענין 
  ולדין וללימוד התורה.

  הגמ' מביאה כמה מימרות בענין יין.
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 - ישראל ונכרי בפנימית וישראל בחיצונה ס"ה:
אסורים, וכראב"י שדווקא בשני ישראלים הנכרי 
אוסר, וכר"ע שרגל המותרת במקומה אוסרת שלא 

הישראלים יחד, הנכרי אוסר במקומה, ועירבו ב' 
ישראל ונכרי בחיצונה וישראל עליהם, וכן ב

הנכרי אוסר, דאף בזה הנכרי מפחד בפנימית 
להרוג את הישראל שמא יבוא הישראל השני 

  ויראהו.

, יכולים והשוכר הלךנכרי שהשכיר רשותו לנכרי 
אף  כיר את רשותו כדי לטלטל שם,שלשכור מהמ

  ם את השוכר.אם המשכיר לא יכול לסלק מש

י"א ששוכר כמערב דמי  -שכירת רשות בשבת
ואין שוכרים אלא מבעוד יום, וי"א ששוכר כמבטל 

  רשות ומהני אף בשבת.

לקולא לענין שמועיל בפחות שוכר כמערב  ס"ו

משו"פ, ואפשר לשכור משכירו ולקיטו, ואחד 
  מערב ע"י כולם.

כגון ב'  -כל מקום שאוסרים ומערבים מבטלים
לפנים מזו, לרבא דווקא כשנתנו את חצרות זו 

עירובן בפנימית ושכח אחד מן החיצונה ולא עירב 
מועיל ביטול רשות, אבל אחד מן הפנימית ששכח 
אין מועיל ביטול רשות לרבנן דאמרי שצריך לבטל 
רשות לכל אחד ואחד, אבל לר"א מבטל רשותו 
לבני פנימית ובני החיצונה מותרים עמהם, 

בחיצונה אין מועיל ביטול  וכשנתנו את עירובם
  רשות.

כגון ב'  -מערבים ואין אוסרים אין מבטלים
חצרות שיש פתח ביניהם, דאין ביטול רשות מחצר 

  לחצר. 

כגון נכרי  -אוסרים ואין מערבים אין מבטלים
  שהגיע בשבת.

מחצר לחצר ואין אין ביטול רשות לשמואל 
ביטול רשות בחורבה, ולריו"ח יש ביטול רשות 

לחצר ובחורבה, וצריכא לאשמועינן חצר מחצר 
  וחורבה.

ובאו נכרים שני בתים משני צידי רה"ר  ס"ז.

והקיפום מחיצה בשבת, לשמואל שאין ביטול 
רשות מחצר לחצר כ"ש הכא אין מועיל ביטול, 

ואף לריו"ח אין מבטלים כיון שלא מצו מערבי 
  מאתמול לפני שהוקפו.

גוי לריו"ח ששוכרים רשות ממת נכרי בשבת 
שהגיע בשבת מועיל שהישראל יבטלו רשותם זה 
לזה, לשמואל שאין שוכרים לרב ששת מבטלים 

  ולרב המנונא אין מבטלים.

לבקעה אפי' נכרי הדר במבוי ויש לו פתח נוסף 
עיקר שימושו במבוי והפתח השני הוא רק ד' 
טפחים, אין הנכרי אוסר על בני המבוי, אם הפתח 

בר אמי אינו אוסר  הנוסף פתוח לקרפף לרב חנן
ולרבה ורב יוסף ורב הונא אם הקרפף עד בית 
סאתים אוסר יותר אינו אוסר, וישראל בית סאתים 

  אינו אוסר יותר מבית סאתים אוסר. 

קרפף יותר מבית סאתים שלא  - דין קרפף ס"ז:
הוקף לדירה לריו"ח הזורק לתוכו חייב דחשיב 

  רה"י, לרב הונא בר חיננא דינו ככרמלית

שבים גבוה עשרה ורחב ארבעה אין  סלע
מטלטלין לא מן תוכו לים ולא מן הים לתוכו, 
פחות מכאן מטלטלין, עד כמה עד בית 

   -סאתים

לא קאי אסיפא שהרי אף יותר מבית סאתים 
כרמלית הוא ומותר לטלטל ממנו לים, אלא קאי 

  ארישא. 

לרב הונא בר חיננא דאמר לעיל שיותר מבית 
רה חשיב כרמלית, על כן סאתים שלא הוקף לדי

  אף בגבוה י' מותר לטלטל ממנו לים. 

לרבא קאמר שבתוכו מטלטלים רק עד בית 
  סאתים. 

לרב אשי באמת מותר ביותר מבית סאתים 
לטלטל ממנו לים, שכיון שאסור לטלטל בתוכו אם 
יהיה אסור לטלטל ממנו לים יבואו לחשוב שהוא 

כן  רה"י ויטלטלו בתוכו שהוא דבר שכיח, ועל
התירו כאן איסור טלטול מכרמלית לרה"י שזה 

  דבר שאינו שכיח.   

והיה זה בחצר  -האי ינוקא דאישתפיך חמימיה
שלא עירבו ולא נשתתפו, ורבה אמר שיאמרו 
לנכרי שיביא, ולא דמי להזאה שאינה דוחה שבת 

  דשבות שאין בה מעשה היא.
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בדאורייתא מותבינן והדר כשחכם מורה הלכה, 
  שה, בדרבנן עבדינן והדר מותבינן.עבדינן מע

אחד מבני מבוי שביקש לקחת מן השיתוף  ס"ח.
  ולא נתנו לו בטל שיתוף.

לב"ה משתתפין באוצר והיינו רביעית לוג מהחבית 
דיש ברירה, אבל לב"ש אין משתתפין באוצר שמא 
ישתו את היין שחל עליו השיתוף, (מחלוקת ב"ש 

טפחים  ב"ה גבי חישב להוציא מת דרך פתח ד'
דלב"ש דווקא בחשב קודם שמת ולב"ה אף אחר 

  שמת מהני).   

והורה רבא  - האי ינוקא דאישתפיך חמימיה
לשאול את אמו אם היא צריכה ולחמם לתינוק 
אגב אמו, ואף שאמו אכלה תמרי אימור תונבא 
בעלמא,  עוד היה מעשה ואמר רבא שיפנו כליו 

י לחדר פנימי וביטל רשותו לבני חצר אחרת כד
שיביאו משם מים חמים, דסבר שיש ביטול רשות 
מחצר לחצר, ומ"מ אין מבטלים וחוזרים ומבטלים 

  דלא להוי מילתא דרבנן כחוכא.

לרב מבטלים  -מבטלים וחוזרים ומבטלים ס"ח:

ומבטלים ולשמואל אין מבטלים וחוזרים  םוחוזרי
ומבטלים, לרב אשי נחלקו במחלוקת ר"א ורבנן 
גבי אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב, וי"א 
שאינו תלוי במחלוקת זו, ורב ששת אמר דתלוי 

ציא בשוגג, במחלוקת גבי מי שנתן רשותו והו
חוזר ומבטל, ולר"י אינו אוסר דר"מ אוסר משום ש

זר ומבטל, רבא מפרש שר"מ ור"י חואינו משום ש
נחלקו אם גזרו שוגג אטו מזיד ולא בחוזרים 

  ומבטלים.

כרי שיטת ר"ג שצדוקי אינו כנ -צדוקי ס"ט.

י אחד וכו' ויכול לבטל רשותו, ומעשה בצדוק
והוציאו את הכלים למבוי כדי שלא יוציא הצדוקי 
ויאסור, דמה ששנינו שמי שנתן רשותו והוציא 

קא במזיד ולר"מ אף בשוגג), דווקא אוסר (לר"י דוו
כשלא החזיקו בני מבוי במבוי, אבל בהחזיקו אינו 
אוסר, ורב יוסף סובר שלר"מ בין בשוגג ובין במזיד 

  אינו אוסר. 

שיטת רבי יהודה שצדוקי כנכרי ואינו יכול לבטל, 
ואמר להם מהרו ועשו צרכיכם במבוי קודם 

"י שתחשך דאח"כ תהיו אסורים, לאב"א איירי ר
במומר לחלל שבתות בפרהסיא, אבל בצינעא אין 

דינו כנכרי, ואם כשרואה את הנשיא וכדו' מסתיר 
  מעשיו חשיב בצינעא.

לרב נחמן בר יצחק מומר  -דין מומר ס"ט:
לשבת אינו מומר לכל התורה (אף לרבנן שהחשוד 
לדבר אחד אינו חשוד לכל התורה), ואמנם לדין 
ביטול רשות חשיב מומר, לרב אשי מומר לשבת 

  כמומר לע"ז דחשיב מומר לכל דבר.  

מנכרי אף אם הוא עובד ע"ז, וכן  מקבלים קרבנות
סך יין מפושעי ישראל, אבל מישראל מומר ומנ
  לע"ז ומחלל שבתות בפרהסיא אין מקבלים. 

  חצר שיש בה כאלו שלא עירבו
וביטל  אנשי חצר ששכח אחד מהם ולא עירב

להם חצירו, ביתו אסור מלהכניס ומלהוציא לו 
ולהם, דהמבטל רשות חצרו לא ביטל רשות ביתו, 
והוא מותר לטלטל בשלהם משום שהוא כאורח 

ותם הוא מותר שלהם,  ואם נתנו לו הם את רש
כיון שביטלו לו רשותם, והם אסורים שאין חמשה 

  נעשים אורחים לאחד.

וביטלו בני החצר רשותם שניים ששכחו ולא עירבו 

ואחד מהם ביטל רשותו לשני, מ"מ אסור להם 
לשני לטלטל בחצר, כיון שכשביטלו בני החצר 

  רשותם לשניהם הם אסרו זה על זה.

בשבילו, שניים אחד יכול לבטל ויכולים לבטל 
יכולים לבטל ואין מבטלים עבורם אפי' בקני ע"מ 

  להקנות לאחד מהם. 

, אחד שלא עירב נותן רשותו לאחד שעירב ע.

אחד עירב עם אחרים וקמ"ל שא"צ לאביי איירי ש
, לרבה צריך לבטל לבטל רשות לכל אחד ואחד

רשות לכל אחד ואחד ואיירי שעירב עם אחר ומת, 
  שיבטל לאחד כשהשני חי.וקמ"ל דלא גזרינן 

נותנים רשותם לאחד שלא עירב,  -שניים שעירבו
  אבל אין נותנים רשותם לשניים שלא עירבו.

נותנים רשותם לשניים  -שניים שלא עירבו
  שעירבו, או לאחד שלא עירב.

  אין נותן רשותו לאחד שלא עירב. -אחד שעירב

אין נותנים רשותם לשניים  -שניים שלא עירבו
  ו.שלא עירב
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לתלמידי שמואל אינו  -ביטול רשות ביורש ע:

יכול לבטל כיון שלא היה יכול לערב עמהם 
מאתמול, לרב נחמן יכול לבטל דיורש כרעיה 

  דאבוה.

 - כל שמותר למקצת שבת מותר לכל השבת
כגון שתי חצרות שערבו דרך פתח או חלון 
שנסתמו בשבת, וכל לאתויי מבוי שניטלו קורותיו 

  או לחייו.

 - נאסר למקצת השבת נאסר לכל השבתכל ש
כגון ב' בתים בשני צידי רה"ר והקיפום נכרים 

חוץ מחיצה בשבת, וכל לאתויי נכרי שמת בשבת, 
שנאסר למקצת שבת והותר  ממבטל רשות

  לשאר השבת.

והוריש רשותו לאחד מן אחד מבני חצר שמת 
השוק, אם מת מבעו"י אוסר ואם משחשיכה אינו 

שמת והניח רשותו לאחד  אוסר, אחד שלא עירב
מבני החצר שעירב, אם מת מבעו"י אינו אוסר ואם 
משחשיכה אוסר, לרב נחמן אוסר עד שיבטל 
ולתלמידי שמואל אוסר ואינו יכול לבטל, לריו"ח 

  קאי כב"ש שאין ביטול רשות בשבת.

ישראל וגר השרויים במגורה אחת ומת  ע"א.
אם מת מבעו"י, אע"פ שלא החזיק ישראל הגר 

חר אלא משחשיכה אוסר, כיון שהיה הישראל א
יכול להחזיק מבעו"י ולא החזיק, ואם מת הגר 
משחשיכה אע"פ שהחזיק ישראל אחר בנכסיו 
אינו אוסר, כיון שלא היה יכול הישראל להחזיק 

  מבעו"י.

לב"ש אין מבטלים בשבת  -ביטול רשות בשבת
משום דגלי ולב"ה מבטלים, לעולא טעמא דב"ה 

ע"ש, לאביי נחלקו אם ליה בהכי מ דעתיה דניחא
  ביטול רשות הוא הקנאה או הסתלקות.

לרבנן אם היה  -בעה"ב שהיה שותף לשכניו
שותף לשניהם ביין ובכלי אחד הוי עירוב, אבל 
בשני כלים או יין ושמן לא הוי עירוב, לר"ש אפי' 
ביין ושמן הוי עירוב, לרבה איירי ר"ש בחצר שבין 

שבג' חצרות הפתוחות  ב' מבואות ור"ש לשיטתו
זו לזו ופתוחות למבוי ועירבו שתי החיצונות עם 
האמצעית היא מותרת עמהם והם מותרות עמה, 
לרב יוסף ר"ש כריו"ח בן נורי ששמן שצף ע"ג יין 

חשיב חיבור לענין אם נגע טבול יום בשמן, ורבנן 
  סוברים דאינו חיבור.

שיטת ר"א בן תדאי שאף בשותף לשניהם  ע"א:

אינו עירוב, לרבה איירי בקנו חבית בשותפות  ביין
וסבר שאין ברירה ולרבנן יש ברירה, ובזה בא 
בלגינו וזה בא בלגינו מודה ר"א בן תדאי דהוי 
עירוב, לרב יוסף בא ר"א בן תדאי לומר שאף שיין 
ויין הוי שיתוף מ"מ אינו מועיל לעירוב דאין 

ן סומכין על שיתוף במקום עירוב, והלכה שביין אי
  סומכין ובפת סומכין.

עירוב חצרות הוא דווקא בפת ויין לא מועיל, 
  שיתוף ביין וגם פת מועילה.

לר"מ צריך גם עירוב וגם  -שיתוף במקום עירוב
שיתוף שלא תשתכח תורת עירוב מן התינוקות, 
לרבנן באחד מהם סגי, י"א שנחלקו אם שיתוף 
ביין מועיל לעירוב, אבל בפת מודה ר"מ דמהני, 

"א דדווקא בפת נחלקו אבל ביין מודו רבנן דלא וי
מהני, לרב הלכה כר"מ לרב הונא מנהג כר"מ 

  לריו"ח נהגו העם כר"מ.

  ה' חבורות ששבתו בטרקלין אחד

לב"ש כל חבורה צריכה עירוב, לב"ה עירוב  ע"ב.
אחד מועיל לכולם, בזמן שמקצתם בחדרים או 

  בעליות מודו ב"ה. 

לרב נחמן ב"ה מדברים שיש מסיפס ביניהם, אבל 
אם יש מחיצה עשרה מודו, וי"א שנחלקו בין 

  במסיפס ובין במחיצה עשרה. 

י"א שב"ש מדברים כשהמחיצות מגיעות לתקרה 
אבל אם אינם מגיעות לתקרה מודו, וי"א שב"ה 
מדברים כשאין המחיצות מגיעות לתקרה אבל 

יתא, ולרב במגיעות לתקרה מודו וכן תנא בברי
  נחמן ההלכה שבזה נחלקו.

בברייתא אחרת תנא שנחלקו במוליכין  ע"ב:

עירובן למקום אחר, אבל בעירוב בא אצלן מודו 
ב"ש, וי"א שנחלקו בעירוב בא אצלן אבל במוליכין 

  עירובם למקום אחר מודו ב"ה.

לים על שלחן אביהם וישנים האחים שהיו אוכ
חר צריכים אם מוליכין עירובם למקום א בבתיהם

עירוב לכל אחד, ואם עירוב בא אצלם או שאין 
עמהם דיורים במבוי א"צ לערב, למ"ד מקום 
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אכילה גורם איירי כשאוכלים בבתיהם ומקבלים 
  פרס מאביהם, ואיירי בדאיכא דיורים בהדייהו.

בית שער אכסדרא ומרפסת אינו אוסר,  מי שיש לו
, בית תבן בית בקר בית עצים בית האוצרות אוסר

מקום פיתא לר"י רק מקום דירה אוסר, לרב היינו 
  .מקום לינהולשמואל 

 והבורגנים ושומרי פירותהרועים והקייצים  ע"ג.

אם דרכם ללין בעיר הרי אלו כאנשי העיר, ואם 
דרכם ללון בשדה יש להם אלפים אמה משם, 

עדיפו ומודה רב בזה כיון שאם יביאו פתם לשדה י
  שם. ולאכל

לר"י בן בתירא נשים המקבלות  - מקבלי פרס
פרס מבעליהם אינם אוסרות, אבל עבדים 
המקבלים פרס מרביהם אוסרים, ולר"י בן בבא 
נשים אוסרות ועבדים אינם אוסרים, תלמידים 

  הסמוכים על שולחן רבם א"צ לערב.  

שאוכלים באכסניה ולנים בבית המדרש, בני בי רב 
ן מודדים תחום אלפים אמה מבית המדרש, דאנ

  סהדי שהיו מעדיפים לאכול שם.

שאין עמהם דיורים אב ובנו הרב ותלמידו 
נחשבים יחידים, ואין צריכים לערב, ומבוי שלהם 

  ניתר בלחי וקורה.

עירבו  -ה' חצרות הפתוחות זו לזו ולמבוי ע"ג:

בחצרות ולא נשתתפו במבוי לר"מ דבעינן גם 
עירוב וגם שיתוף מותרים בחצרות ואסורים במבוי, 

לרבנן דבחד סגי מותרים בשניהם, אם נשתתפו ו
רים תולא עירבו לר"מ מותרים רק במבוי ולרבנן מו

בשניהם, עירבו ונשתתפו ושכח אחד מבני חצר 
דכיון  ולא עירב מותרים בחצרות ובמבוי אף לר"מ,

   שרובם עירבו לא תשתכח תורת עירוב.

רב לא גורס במתני' שהחצרות פתוחות זו לזו, ואין 
שום דשיתוף צריך להכניסו ולהוציאו דרך טעמו מ

פתחים למבוי, שהרי בני חבורה שהיו מסובים 
בחצר וקידש עליהם היום הפת שעל השולחן 
מועילה לשיתוף אף שלא הוציאה דרך פתחים 
למבוי, (ואם אכלו בבית לא הוי שיתוף), אלא 
טעמא דרב משום שאין מבוי ניתר בלחי וקורה עד 

וכיון שמחוברים חים לתוכו יהיו בתים וחצרות פתו
  .יחד ביניהם חשיב חצר אחת

אין מבוי ניתר בלחי וקורה עד יהיו בתים  ע"ד.
ושמואל אמר אפי' בית  -וחצרות פתוחים לתוכו

אחד חצר אחת, ר"א הקשה שמואל מלשון 
המשנה שהמבוי לחצרות שמשמע שצריך כמה 
חצרות, והגמ' דנה אם שמואל חזר בו, לריו"ח אף 

בה מהני, אבל לא חצר ושביל של כרמים, חצר וחור
טעמא ריו"ח דסבר כר"ש שגגות חצרות וקרפפות 
הם רשות אחת לכלים ששבתו בתוכם שמותרים 
בטלטול, אבל לא לכלים ששבתו בבית, ואף 
בעירבו מותר ולא גזרינן דילמא יוציא כלים מהבית 
לחצר ומשם לחצר אחרת, ואף כאן לא גוזרים 

ר לחורבה, (לרב אין הלכה שמא יוציא כלים מהחצ
  כר"ש אלא לא עירבו אבל בעירבו חיישינן).

איבות בר איהי עשה לחי במבוי שלו  ע"ד:

הפיל רב ענן את לאחר מות שמואל בהוראת שמואל, 
הלחי, דסבר ששמואל התיר משום שהחזן היה לן 
בבית הכנסת, ורב ענן סבר מקום לינה גורם, 

ורם, ועל כן ואיבות בר איהי סבר שמקום פיתא ג
  רו של שמואל אינו משום החזן.יסיבת הת

ובתי מבוי שצידו אחד עכו"ם וצידו אחד ישראל 

אין מצרפים ישראל פתוחים לבית הישראל ע"י חלונות 
את הישראל האחרים דרך החלונות כדי לערב מבוי 
זה, וכן בחצר שפתוחים לתוכה בית ישראל ובית 

הישראל  עכו"ם וחלונות של ישראל פתוחים לבית
אינם מצטרפים, וטעמא משום שיחיד אינו יכול 

  לערב עם עכו"ם.

  שתי חצרות זו לפנים מזו
לת"ק רגל המותרת אינה  - ג' שיטות בדבר ע"ה.

אוסרת רגל האסורה אוסרת, לר"ע אפי' רגל 
המותרת אוסרת, לרבנן בתראי אף רגל האסורה 

  אינה אוסרת.

או ששכח  עירבה הפנימית ולא עירבה החיצונה
הפנימית מותרת  -אחד מן החיצונה ולא עירב

  והחיצונה אסורה.

או ששכח  עירבה החיצונה ולא עירבה הפנימית
לת"ק ור"ע שתיהם  -אחד מהפנימית ולא עירב

מפני שרגל האסורה אוסרת, אבל לרבנן  אסורות
בתראי החיצונה מותרת שאין רגל האסורה 

  אוסרת.
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ק ולרבנן לת" -עירבה זו לעצמה וזו לעצמה
בתראי כל חצר מותרת בפני עצמה, לר"ע החיצונה 

  אסורה מפני שרגל המותרת אוסרת.

דלת קטנה וסילקה דריסת  דקהאם עשתה הפנימית 

  אין הפנימית אוסרת על החיצונה. רגלה מהחיצונה

בין מן  נתנו עירובם בחיצונה ושכח אחד ע"ה:

הפנימית ובין מן החיצונה ולא עירב שתיהם 
אסורות, נתנו עירובם בפנימית ושכח אחד מן 
הפנימית ולא עירב שתיהם אסורות, ואם שכח 
אחד מן החיצונה לר"ע שתיהם אסורות מפני 
שהחיצונה באה לפנימית מחמת שהעירוב שם, 
ואם ביטלה החיצונה רשותה בפנימית הפנימית 

הפנימית מותרת דאחדא דשא מותרת, ולרבנן 
ומשתמשא, ואמרה לחיצונה לתקוני  סוגרת הדלת

שיתפתיך ולא לעוותי, ואינה יכולה החיצונה לבטל 
רשותה שאין ביטול רשות מחצר לחצר, (ואינו 
שייך למחלוקת שמואל וריו"ח לעיל ס"ו בענין 

  ביטול רשות מחצר לחצר).

אינם צריכים לערב, אם היו אם היו של יחידים 
שניים בפנימית ואחד בחיצונה אסורים, ואם היו 
שניים בחיצונה ואחד בפנימית לרב יוסף אסורים 
ולשמואל מותרים, אם היה אחד בפנימית והוא 

  נכרי אוסר על החיצונה.

פנימי צריך לשמואל רק הי' בתים זה לפנים מזה 
לערב  לערב, ולריו"ח גם הבית הפנימי השני צריך

  ה בית שער.דבית שער דיחיד לא שמי

בני ב'  -שתי חצרות וג' בתים ביניהם ע"ו.
החצרות מניחים את ערובם באמצעי, החיצוניים 
אינם צריכים עירוב כי נעשו בית שער, והאמצעי 

  א"צ לתת עירוב כי בביתו הניחו את העירוב.

והניח כל אחד עירובו ב' חצרות וב' בתים ביניהם 
רוב בשני לא מהני שאם המקום שנתן בו את העי

הוא בית הרי לא עירב ואם הוא בית שער המניח 
  עירובו בבית שער אינו עירוב.

אחד שעירב לשניים לאחד מבעוד יום ולאחד בין 
השמשות, העירוב הראשון נאכל בין השמשות 
והשני משתחשך, שניהם קנו עירוב, דכיון שבין 
השמשות ספק שניהם קנו עירוב מספק, ולא 

ם שכל קרה הקודמינכרא הסתירה, משא"כ במ
  בית הוא בית שער לחבירו.

  

  חלון:

  לחצר אחת ' חצרות נחשבותבמתי 
אם הוא ארבעה על ארבעה חלון שבין ב' חצרות 

ומקצתו בתוך עשרה מערבים שתים ואם רצו 
  מערבים אחד, (דשיעור פתח הוא ארבעה). 

צריך שיהיה בהקפו כ"ד טפחים ושניים  חלון עגול
  ומשהו מהם בתוך י'.

אם הוא ארבעה על חלון שבין ב' בתים  ע"ו:

ארבעה מערבים שניים ואם רצו מערבים אחד, 
ואפי' החלון למעלה מעשרה דביתא כמאן דמליא 

  דמי.

א"צ אפי' סולם לול הפתוח מן הבית לעליה 
  עראי כדי שיוכלו לערב יחד.

אם הוא גבוה י' ורחב ד' כותל שבין ב' חצרות 
ומותר להם מערבים שניים ואין מערבים אחד, 

לעלות ולאכול פירות שהיו בראשו, אם אינו רחב 
ד' לרב נחשב כב' הרשויות לחומרא ואסור להזיז 
בו אפי' כמלוא נימא, ולריו"ח מותר אף להעלות 
אליו מהחצר ובלבד שלא יעבירו מחצר לחצר, 
וכמו שבמקום שאין בו ד' על ד' מותר לכתף עליו 

ירו מרשות לבני רה"ר ולבני רה"י ובלבד שלא יעב
לרשות, ורב מודה בזה אלא שבדרבנן החמירו 

  יותר.

צידו האחד גבוה  כותל שבין ב' חצרות ע"ז.
מותר לטלטל בו עשרה וצידו האחד שווה לארץ 

לזה ששווה לארץ כיון שתשמישו בנחת, וכן 
  בחריץ, וצריכא.

הגמ' מביאה אופנים נוספים שממעטים גובה 
  -החצרותהגדר להתיר הטלטול לחצר אחת מן 

אם מיעט את הכותל ע"י שעקר חוליא אם הוא 
רחב ד' ממעט, ואם אין רחב ד' אין משתמש אלא 

  כנגד המיעוט.

יך וחיברו בקרקע באופן שצרכפה ספל על פיו 
ממעט, אבל בלא מרא מרא וחצינא כדי להוציאו 

וחצינא מותר להוציאו מן הקרקע אף שיש לו 
ותר להוציאו אוגנים ומזיז העפר שעליהם, וכיון שמ

  אינו ממעט.
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המצרי אינו ממעט והיינו כשאין לו ד' סולם  ע"ז:

  חווקים, הצורי ממעט מפני שכובדו קובעו.

משני צידי הגדר אין ביניהם ג' הניח ב' סולמות 
טפחים, או שרוחב הגדר ד' טפחים, יכולים ב' 

  החצרות לערב יחד.

אם יש בתחתונה בנה איצטבא על גב איצטבא 
או שיש בעליונה ואינה רחוקה ד' טפחים, 

  מהתחתונה ג' טפחים ממעט.

אם יש בתחתונה ד' סולם ששליבותיו פורחות 
  או שיש בעליונה ואין בין השליבות ג' ממעט.

שיש בו ד' והשעין עליו סולם כל שהוא זיז  ע"ח.

  ממעט, ואם הסולם אינו על הזיז אינו ממעט.

כ' כותל י"ט טפחים צריך זיז אחד להתירו, כותל 
צריך ב' זיזים להתירו, והוא שהעמידם זה שלא 

  כנגד זה.

עמוד ברה"ר גבוה י' ורחב  -מיעוט בעמוד ברה"ר
ד' ונעץ בו יתד כל שהוא, לרב אדא בר אהבה 
ממעט בגבוה ג' לאביי ורבא אע"פ שאין גבוה ג' 
כיון שמפריע להשתמש בו, לרב אשי אפי' גבוה 

מש עליו יותר מג' אינו ממעט, כיון שיכול להשת
  ואפי' מילאהו כולו ביתדות. 

כותל י' טפחים צריך להטות  -מיעוט ע"י סולם
את הסולם ד' טפחים, ועל כן לשמואל צריך סולם 
י"ד כדי להתירו, לרב יוסף די בי"ג ומשהו, ולאביי 
י"א ומשהו, לשיטת רב סולם זקוף ג"כ ממעט ועל 
  כן לרב הונא בריה דרבי יהושע די בסולם ז' ומשהו.

אינו ממעט,  קשים באמצעסולם מכאן ומכאן ו
   ואם הסולם באמצע ממעט.

בכותל להשלים רוחב הסולם לד' חקק  ע"ח:

בגובה עשרה ממעט, חקק בכותל לבד רוחב ד' 
אילן שעשאו צריך לחקוק מלוא קומת הכותל, 

ממעט ואף לרבנן שעירוב תחומין באילן סולם 
אינו מועיל כאן מהני דפתח הוא ואריא דרביע 

אינו ממעט, ולריו"ח אילן אינו  אשירהעליה, 
ממעט ואשירה ממעט, לרנב"י באילן תלוי 
במחלוקת רבי ורבנן אם עירוב באילן מועיל, 
באשירה תלוי במחלוקת ר"י ורבנן אם עירוב בקבר 

  מועיל. 

' חצרות אם הוא עמוק י' ורחב ד' שבין בחריץ 
מערבים שנים ואין מערבים אחד, ואפי' החריץ 

מלא קש או תבן, אבל אם ביטל את הקש והתבן 
מערבים אחד, מילא את החריץ בעפר או צרורות 
במתני' תנא דבטל ומערבים אחד, לרב אסי מתני' 
כרבי יוסי דסתם עפר בטל וא"צ לבטלו, לרב הונא 

אף למ"ד שלענין טומאה צריך בריה דרבי יהושע 
לבטל עפר לענין שבת א"צ לבטלו, לרב אשי עפר 
בחריץ כיון שבא לסתום בטל בסתמא, משא"כ 

  עפר בבית.

שבין ב' חצרות גבוה י' מערבים אחד ואין מתבן 
  מערבים שניים.

תבן או צרורות ביטלו בטל והוי בית שמילאהו 
  סתום לענין טומאה.

וא רחב ד' מערבים שהנתן על החריץ נסר  ע"ט.

שניים ואם רצו מערבים אחד, וכן אם נתן את 
  הנסר לאורך החריץ אם שמיעט החריץ מרוחב ד'.

זו כנגד זו ונסר רחב ד' ביניהם ב' גזוזטראות 
מערבים ב' ואם רצו מערבים אחד, ואם גזוזטרא 
אחת בולטת יותר לרה"ר מערבים ב', וכן אם היתה 

  אחת גבוהה מהשניה ג' טפחים.

אם גבוה י' מערבים  -תבן שבין ב' חצרותמ
שניים ואין מערבים אחד, ומותר להם להאכיל 
לבהמתם (באופן שיעמוד בפני בהמתו כדי 
שתאכל שאסור להעמיד בהמתו לאכול מוקצה), 

בית שבין ב' אבל אסור לקחת לכלי ולהאכילה, 
מותר לקחת לכלי ולהאכיל לבהמתו חצרות 

ם הבית גבוה דבבית ניכר אם נתמעט התבן, א
הרבה ואין התבן מגיע לתקרה הדבר תלוי 

מחיצות שאין מגיעות לתקרה בפלוגתא אם 
, ולמ"ד אין שמם מחיצות מותר שמן מחיצות

דווקא כשאין בין התבן לתקרה ג' טפחים, לאביי 
איירי בבית גבוה י"ג חסר משהו, ולרב הונא בריה 

  דרבי יהושע אף בבית גבוה ז' ומשהו.

שניהם אסורים, תבן מי' טפחים נתמעט ה ע"ט:

ואם דיורים הבאים בשבת אינם אוסרים איירי 
כשנתמעט התבן מערב שבת, ואם נעל אחד את 
ביתו או ביטל את רשותו השני מותר, ואב"א צריך 

ביה אתי לטלטולי, ש לנעול וגם לבטל דכיון דד
ואם חזר השני וביטל רשותו בשבילו אסור דאין 

  חוזרים ומבטלים.
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כל עיר נוטלת תבן שבין תחומי שבת  גוב של
ממה שבתחומה, ואין חוששים שיטלו ממה 

  שמחוץ לתחום, אף לר"ע שתחומין דאורייתא.

מזכה חבית לכל בני  -כיצד משתתפין במבוי
ויכול לזכות ע"י בנו ובתו הגדולים או עבדו  המבוי.

ושפחתו העברים ועל ידי אשתו, אבל לא ע"י בנו 
ושפחתו הכנענים פני שידם ובתו הקטנים ועבדו 

  כידו. וצריך להגביה את החבית מהקרקע טפח.

אם טעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא  המקדש
  יצא.

בשבת וכן לחולה ואפי' הקיז עושים מדורה לחיה 
  דם ונצטנן ואפי' בתקופת תמוז.

כל שכומרים שומרים אותה ואין איזו אשירה 
טועמים מפירותיה, ושמואל אמר דווקא 
כששומרים את הפירות לעשות מהם שיכר ליום 

  אידם, וכן הלכה.

לרב בשיתוף א"צ  -זיכוי בעירוב ובשיתוף פ.

לזכות ובעירוב צריך, לשמואל בעירוב א"צ 
ובשיתוף צריך, ומעשה בכלתו של רבי אושעיא 
שהלכה לבית המרחץ ועירבה לה חמותה ואסר 
רבי חייא שתכנס לעיר, משום שלא זיכתה לה, 

ישמעאל ברבי יוסי מתיר דסבר שא"צ לזכות, ורבי 
והלכה שצריך לזכות בעירוב תחומין וחצרות 

  ובשיתופי מבואות. 

אם הגוי אינו מסכים להשכיר  -שכירות מאשה
רשותו אפשר לשכור מאשתו כשם שאשתו של 

שרגיל אדם מערבת שלא מדעתו, ודווקא בדאסר 

 לא, שיש לו פתח אחר אבל בדלא אסר לצאת דרך החצר
וכן בשיתופי מבואות, וכן כופין לעשות לחי וקורה 

ליכא מחיצות או דבי"ד דלמבוי, וי"א דשאני מבוי 
  שאני.

לרב חייא בר אשי  -לחי וקורה מעצי אשירה פ:

עושים לחי מעצי אשירה אבל קורה לא דכתותי 
מיכתת שיעורא, ולרבי שמעון בן לקיש עושין לחי 

  וקורה מעצי אשירה.

העירוב, אם מזכה להם מאותו של נתמעט האוכל 
המין אפי' כלה המין לגמרי א"צ להודיע, ואם מזכה 

ממין אחר לל"ק צריך להודיע אפי' אם לא כלה, 
  לל"ב דווקא בכלה צריך להודיע.

מוסיף ומזכה וצריך להודיע, ולר"י נתוספו עליהם 
  א"צ להודיע.

אם הם מועטים כגרוגרת לכל  - שיעור שיתוף
מזון ב' סעודות לכולם, והוא  אחד, ואם הם מרובים

  שיעור י"ח גרוגרות.

אין בכל מיני פת מערבים, ולרבי יהושע  פ"א.
ואפי' קטנה כאיסר, אבל  מערבים אלא בשלימה

פרוסה אפי' מאפה סאה אין מערבים בה משום 
כדי דימועה מערבין בה,  ניטלה ממנהאיבה, ואם 

כדי הפרשת חלה של נחתום מערבים בה 
מ"ח, אבל בחלת בעה"ב ששיעורה אחד מ

תפרה ששיעורה אחד מכ"ד אין מערבים בה, ואם 
אם ניכר תפרה אין מערבים בה ואם אינו בקיסם 

  ניכר מערבים בה.

פת דוחן נחלקו  מערבים בפת אורז, -מיני פת
בדעת שמואל אם מערבים בה, פת עדשים 
מערבים בה, פת של כמה מינים ושאינה ראויה 

  לאכילה אין מערבים בה. 

לר"א נותן אדם מעה  -זכיה בעירוב בכסף פ"א:

לחנוני ולנחתום כדי שיזכה לו עירוב, דכסף קונה 
בעירוב, וכמו בד' ערבי יו"ט שאם קנה בהמה 
בכסף קנה (וכופין את המוכר לשחוט) דמדין תורה 
מעות קונות ותיקנו שרק משיכה תקנה גזירה 
שמא יאמר לו נשרפו חיטך בעליה, ובימים אלו 

דבריהם על דין תורה, (ורב שמואל בר  העמידו
יצחק אמר שבד' ערבי יו"ט איירי בזיכה לו ע"י 

  אחר ובימים אלו זכות הוא לו).

שלא מועיל לתת מעות לחנוני שיטת חכמים 
ולנחתום, אבל בנתן מעות לבעל הבית מועיל 
לערוב, ואם אמר לחנוני ולנחתום זכה לי שליח 

  לעירוב.שוויה ומהני, וכן בנתן כלי מהני 

שיטת ר"י שרק בעירובי תחומין אין  -זכיה בעירוב
מערבים אלא מדעת מי שמערבים בשבילו, אבל 
בעירובי חצרות זכות הוא ומערבים, לשמואל 
הלכה כר"י, ומבואר מדבריו שלחכמים אין זוכים 
אף בעירובי חצרות, לריב"ל לא נחלקו חכמים בזה, 
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דעתו ובחצר שבין ב' מבואות אין מערבים שלא מ
  דאין זה זכות.

כל מקום ששנה רבי יהודה בעירובין הלכה כמותו, 
ודווקא בדיני עירוב אבל במחיצות (מבוי שניטלו 

  קורותיו או לחייו) לא.

לריב"ל כל מקום שאמר ר"י במשנתינו  פ"ב:

אינו אלא לפרש, ולריו"ח אימתי אימתי ובמה 
  לפרש במה לחלוק.

דברי  ר"י מפרש -פסול משחק בקוביא לעירוב
חכמים שאינו פסול אלא באין לו אומנות אלא 
היא, אבל יש לו אומנות אחרת כשר, ודעת ר"ט 
שאסמכתא לא קניא, (ואם אמר הריני נזיר אם זה 
שבא הוא נזיר לא חלה נזירות), ועל כן אף אם יש 

  לו אומנות אחרת פסול לעדות.

  

  

  כיצד משתתפין:

ומין, רבים שרוצים לערב עירוב תח -עירוב לרבים
מניח אחד חבית ואומר הרי זה לכל בני עירי 
הצריכים לכך, וכל שקיבל עליו לסמוך על העירוב 
מבעוד יום מותר משתחשך אסור, ולמ"ד יש 
ברירה א"צ לסמוך מבעוד יום, אלא שיודיעוהו 

  מבעוד יום שיש עירוב.

, כגון בית האבל או לדבר מצוהאין מערבין אלא 
  בית המשתה.

  אמוקטן בעירוב 

שקטן בן שש או פחות יוצא  -שיטת רב אסי
בעירוב אמו, לרבי יהושע בריה דרב אידי איירי רבי 
אסי בעירב עליו אביו לצפון ואמו עירבה עליו 

אמו מו ניחא ליה, אבל בעירבה לדרום שבדא
  עד גיל ארבע או חמש. לעצמה, 

בברייתא תני שקטן  -שיטת רבי ינאי וריש לקיש
הצריך לאמו יוצא בעירוב אמו, ולרב ינאי וריש 
לקיש היינו כדמצינו גבי חיוב סוכה שהשיעור הוא 
כל שניעור משנתו ואינו קורא אמא אמא או כל 
שנפנה ואין אמו מקנחתו והיינו כבר ארבע או 

חמש, ודווקא כשאביו בעיר, אבל אין אביו בעיר 
  עד גיל שש.

מערב אדם לבנו ובתו  -שי ביתועירוב לאנ פ"ב:
הקטנים ועבדו ושפחתו הכנענים אפי' שלא 
לדעתם, ואם עירבו לעצמם ועירב עליהם רבם 
יוצאים בשל רבם, אבל בנו ובתו הגדולים ועבדו 
ושפחתו העברים ואשתו אין מערב אלא לדעתם, 
ואם עירבו לעצמם ועירב עליהם רבם יוצאים בשל 

רוב עבורם ושתקו עצמם, ואם אמר להם שמניח עי
  הוי עירוב.

שיעורו מזון ב' סעודות לכל  -שיעור פת לעירוב
אחד, לר"מ סעודות שבת דסבר שבשבת אדם 
אוכל פחות, ולר"י סעודות החול שבשבת מפני 
שהמאכלים ערבים המעיים מקבלים יותר אוכל, 
והיינו ב' לחמים של איכרים, וי"א ב' ככרות של 

ה שיעורו ככר של נהר פפייתא, לריו"ח בן ברוק
רבע קב, ולר"ש ב' שלישי ככר של שליש קב, 
נמצא לריו"ח בן ברוקא ח' סעודות לקב, ולר"ש ט' 

  סעודות לקב.

חצי מככר ששיערו בו  - שיעורים נוספים פ"ג.

עירוב הוא שיעור שאם שהה כדי אכילתו בבית 
המנוגע נטמאו הבגדים שעליו, רבע מככר זה אם 

לרבי יהודה שיעורו ב' הככר טמא נטמא האוכלו, 
ביצים חסר קימעא, ולרבי יוסי ב' ביצים ועוד אחד 
מעשרים בביצה, ולריו"ח בן ברוקה שיעורו כביצה 
ומחצה שוחקות, ושמינית מככר זה מטמא טומאת 
אוכלים, והוא שיעור כביצה, י"א ביצה וקליפתה 

  וי"א בלא קליפתה.

סאה מדברית שיעורה מאה  -שיעור סאה
בעה ביצים, סאה ירושלמית וארבעים ואר

(שהוסיפו שתות מלבר) מאה ושבעים ושלש 
ביצים, סאה ציפורית (שהוסיפו עוד שתות מלבר) 
מאתים ושבע ביצים, בוניוס מצא סאה שהיה בה 
מאתים ושבע עשרה ביצים, והיינו כרבי שהוסיף 

  לכל ביצה אחד מעשרים. 

שבעה לוגים קמח ועוד  -שיעור לחיוב חלה פ"ג:

מדברית, שהם ששה לוגים במידה במידה 
  ירושלמית, שהם ה' לוגים במידה של ציפורי.
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שלא עירבו, כל שגבוה י' אנשי חצר ומרפסת 
טפחים מותר למרפסת ואסור לחצר, וכן חולית 
הבור והסלע, ובלבד שלא יהיה רחוק מהמרפסת 

  ד' טפחים. 

בסוגיות לעיל נתבארו הדינים אם נח התשמיש 
לשנים או שנח לאחד מהם, לשנים או שאינו נח 

(שלשניהם אינו  לזה בשלשול ולזה בזריקהואם 
נח) לרב שניהם אסורים, ולשמואל מותר לזה 

  שבשלשול.

לרב הא דאיתא במתני' שבבור גבוה י'  פ"ד. 

מותר למרפסת איירי בבור מלא פירות טבל, אבל 
  בבור מלא פירות מתוקנים או מים שניהם אסורים.

ה מי' מותר לאנשי חצר הזיז שלמטכותל י"ט 
והזיז שלמעלה מי' מותר לבני עליה, ובגבוה מכך 

  תלוי בפלוגתא דרב ושמואל.

ומתחתיהם ים ב' גזוזטראות זו מעלה מזו  פ"ד:

מותרות לשאוב מים מהים רק ע"י חור ד' על ד' טפחים 

אם עשו לעליונה ולא לתחתונה שתיהם ומחיצה, 
אסורות עד שיערבו, לרב הטעם משום שלזה 
בשלשול ולזה בזריקה ושלשול, ולשמואל צ"ל 
דאיירי כשהתחתונים עולים לעליונה וממלאים, 
ואביי אמר שמדובר שב' הגזוזטראות אינם 
מרוחקות י', ואסור בין אם עשו לתחתונה ולא 

  ולא לתחתונה, לעליונה ובין אם עשו לעליונה 

צריך סולם קבוע להתירו, אבל גג הסמוך לרה"ר 
סולם עראי אינו מועיל, לאביי משום שהגג בתוך י' 

  לרה"ר, לרב פפא איירי כשרבים מכתפים עליו.

ומופלג מכל חצר ד' בור שבין ב' חצרות  פ"ה.

טפחים, לרב יכול כל אחד למלא מהבור וא"צ הכר 
יר, לשמואל צריך דאין אדם אוסר על חבירו דרך או

הכר של זיז וי"א דבקנה סגי, ואף שבדאורייתא 
א"צ הכר ועל כן מקום שאין בו ד' על ד' מותר לבני 
רה"י ורה"ר לכתף עליו ובלבד שלא יחליפו, בדרבנן 
צריך הכר דחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל 

  תורה.

זה משתמש שני בתים וג' חורבות ביניהם 
משתמש בחורבה  בחורבה הסמוכה לו וזה

הסמוכה לו והחורבה האמצעית אסורה לשניהם, 

ואיירי שהחורבות כחצובה אבל היכא דקיימי 
  כשורה אסורים בכולם.

מותר לזרוק שני בתים משני צידי רה"ר  פ"ה:
מזה לזה, אם אחד גבוה מהשני לרב אסור לזרוק 

  שמא יפול ואתי לאתויי ולשמואל מותר.

ער אכסדרא בית ש -"בית" לעירובי חצרות
ומרפסת אינו בית, ואם נתן שם את העירוב חצרות 
אינו עירוב, והדר שם אינו אוסר על בני החצר 
לטלטל, וכן כל מקום שאין הדר אוסר המניח שם 
עירוב אינו עירוב, חוץ מבית שער דיחיד שאע"פ 
שהדר שם אינו אוסר המניח עירובו שם אינו 

בית  עירוב, בית תבן בקר עצים ואוצרות חשיב
להכשיר העירוב שניתן שם והדר שם אוסר, 
שיתוף מותר להניח אף במקום שא"א להניח 

  עירוב חוץ מאויר מבוי.

שהיו מסובים וקדש עליהם היום, בני חבורה 
בבית לעירוב ואם היו בחצר  –סומכין על הפת 

  לשיתוף.

תפיסת יד שיש בו בחצר המושכר לאחרים מקום 
חנה אמר אפי' יתד  לבעה"ב אינו אוסר, רבה בר בר

של מחרישה, תנא דבי שמואל דבר הניטל בשבת 
 כיון שיכול להוציאו משםאוסר דלא חשיב תפיסת יד 

  ושאינו ניטל אינו אוסר.

רבי ור"ע היו מכבדים עשירים, עשירים  פ"ו.

     הגומלים חסד לעניים שומרים על העולם. 

לר"מ אינו  והלך לשבות במקום אחרהמניח ביתו 
ראל ר"י אוסר, לרבי יוסי נכרי אוסר וישאוסר, ל

אינו אוסר, לר"ש אפי' הלך לבתו שבאותה העיר 
  אוסר אבל הלך לבנו אוסר. אין

ורוצים למלא ממנו מים בור שבין ב' חצרות 
בשבת, לת"ק יעשה מחיצה בבור בתוך המים או 
מעליהם או מעל הבור, לרשב"ג ב"ש אומרים 
מלמטה וב"ה אומרים מלמעלה, לרב הונא למטה 
היינו סמוך למים ולמעלה היינו בתוך הבור ואינו 
סמוך למים, לרב יהודה למטה היינו למטה מן 

יראו הקנים וצריך שתחובה בקרקעית הבור, המים 
ולמעלה היינו מעל המים  טפח למעלה מן המים,

וצריך לשקע את המחיצה במים טפח, לרבי יהודה 
  די בכותל שבין ב' החצרות.
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  מחיצה תלויה

שמותר לטלטל מתרת בחורבה קורה ארבעה  פ"ו:

מלא ואע"פ שמבבור שבין ב' חצרות ובמים תחתיה, 
מהמים שתחת הקורה שהם מעורבים במים של 

, כמו קל הוא שהקלו חכמים במיםהשניה,  החצר
  שהקלו במחיצה תלויה.

טעמא דר"י שמתיר ע"י הכותל שבין החצרות אינו 
מטעמא דרבי יוסי שמתיר בסוכה במחיצה תלויה 
שלא מגיעה סמוך לקרקע ג' טפחים, דלא היקל 
ר"י אלא בעירובי חצרות דרבנן, ולא הקל רבי יוסי 

שבת הוא  אלא בסוכה שהיא איסור עשה, אבל
  איסור סקילה.

שסמכו על סדינים מעשה שנעשה בציפורי 
פרוסים שלא הגיעו לקרקע והביאו ס"ת בשבת 

  וסמכו על רבי ישמעאל ברבי יוסי.

גזוזטרא שיש בה ד' אמות על ד' אמות  פ"ז.
התיר ר' חנניה בן עקביא לחקוק בה ד' טפחים על 
ד' טפחים ולמלא מהמים שתחתיה, (לר"י שהתיר 
בב' חצרות אין ראיה לכאן דשם שייך לומר גוד 
אחית, ומכאן אין ראיה לשם דימה של טבריה יש 
לה אוגנים ועיירות וקרפיפות מקיפות אותה), 
ודווקא שאינה סמוכה למחיצה, אבל אם היא 

ותל פחות מג' די באורך ד' אמות ורוחב סמוכה לכ
י"א טפחים ומשהו, ואם היתה זקופה צריך שתהיה 
גבוהה י' טפחים ורוחבה ו' טפחים וב' משהויין, אם 
היתה עומדת בקרן זוית די ברוחב ב' טפחים וב' 

   משהויים.  

אסור למלא ממנה  -אמת המים העוברת בחצר
ים מים בשבת אא"כ עשה לה כותל מיוחד י' טפח

בכניסה וביציאה, ר"י מתיר לסמוך על הכותל שעל 
  גבה, ואם אינה עמוקה י' ורחבה ד' מותר אף לרבנן.

אמת המים העוברת בין החלונות פחות מג' 
   -מותר למלא ולרשב"ג פחות מד' מותר למלא

הגמ' מבארת שהאמה היא ד' טפחים שאין 
כרמלית פחותה מד' טפחים, ונחלקו בשיעור 

מקום פטור שיהיה מותר למלא  אגפיה להחשיבו
מים ולהניחם באגפיה וליטלם משם ולהכניסם 
לרה"י, דאף שאסור להחליף מרה"י לרה"ר דרך 

  מקום פטור, מכרמלית לרה"י מותר.

שיטת זעירי שאסור להחליף דרך מקום  פ"ז:

פטור אף ברשויות דרבנן, ולשיטתו שיעור ג' וד' 
נאמר על אמת המים עצמה ונחלקו בשיעור 

רמלית, שאם היא כרמלית אסור למלא ממנה כ
לרה"י, ואינה כחורי כרמלית י"א משום שאין דיני 

  חורים לכרמלית, וי"א שהיא רחוקה מהכרמלית.

רבינא מפרש שמדובר שעשה מחיצה בכניסה 
וביציאה ואיירי שאין המחיצה שלימה ונחלקו אם 

  לבוד הוא בג' טפחים או בד' טפחים.

אסור למלא המים  גזוזטרא שהיא למעלה מן
אלא אם עשו לה מחיצה גבוהה י' מלמעלה או 
מלמטה, ואין מותר על ידי חקיקה ד' טפחים, שלא 
התיר חנניה בן עקביא לעשות כן אלא בימה של 
טבריה שיש לה אוגנים ועיירות וקרפיפות מקיפות 

  אותה. 

(עוד התיר להם לטמון בעצה שלקחוהו כשיש 
טומאה כיון  עליו טל ולא חשיב הוכשר לקבל

שלקחוהו עם טל כדי שלא יבטל ממלאכתו ואינו 
חפץ בטל, ועוד התיר להסתפג באלונטית ולא 

  חשש לסחיטה).

אם עשו ב' גזוזטראות זו למעלה מזו  פ"ח.

מחיצה רק לעליונה והתחתונה סמוכה לה בתוך ד' 
יש גזל בשבת והנה  שתיהם אסורות עד שיערבו,

אין לתחתונה  ועל כן אם וחורבה מחזיר לבעלים
רשות למלא מהעליונה אינה אוסרת על העליונה, 
ואיירי כשעשו החיצה בשותפות, ואם עשו 
לתחתונה אינה אוסרת אפי' בשותפות דגליא 

  דעתה שלא ניחא לה למלא מהעליונה.

אין המחיצה מתרת אלא למלא אבל לשפוך לא 
  ואיכא דאמרי אפי' לשפוך.

אמות  חצר ד' אמות על ד' -שפיכת מים לחצר
מותר לשפוך לתוכה מים בשבת, חצר פחותה מד' 
אסור לשפוך לתוכה אא"כ עשו לה גומא 
שמחזיקה סאתים מן הנקב ולמטה, ואם הגומא 
היא מחוץ לחצר צריך לעשות לה כיסוי, חצר 

  ואכסדרא מצטרפין לד' אמות.

לראב"י מותר לשפוך ביב קמור ד' אמות ברה"ר 
ו אפי' הוא לתוכו מים ולחכמים אסור לשפוך ב

  ארוך הרבה, אלא שופך לידו שיפלו המים אליו.  
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בפחותה מד"א לרבה מפני  טעם האיסור פ"ח:

שאין החצר ראויה לזילוף ודעתו שיצאו המים 
לרה"ר, ולרבי זירא מפני שאין המים נבלעים בה, 
אם החצר אינה מרובעת אלא כגון ח' על ב' לרבה 

מים אסור ולר"ז מותר, ומודה רבי זירא שלחכ
  הטעם הוא משום זילוף ומותר רק במרובעת.

שבגג אפי' ארוך הרבה אסור לשפוך שיטת חנניה 
  לתוכו מים מפני שאין המים נבלעים בו.

מותר לשפוך אף לחצר שאין בה בימות הגשמים 
ד' מפני שאין אדם מקפיד אז על קלקול חצרו, 
ואין חוששים שיאמרו צינורו מקלח כיון שבלאו 

ח, לשיטת רב נחמן אין הקולא הכי הצנור מקל
בימות הגשמים אלא ביש לו גומא סאה שמותר 
לשפוך שם סאה, דבימות החמה אסור אפי' סאה 
משום גזירה, אבל לאביי מותר בימות הגשמים 

  לשפוך כמה שירצה אפי' אין לו גומא.

זו כנגד זו שרק אחת עשתה גומא אם ב' דיוטאות 
עירבו מותרים לשפוך ואם לא עירבו אותה שלא 

(ואותה שעשתה מותרת עשתה גומא אסורה לשפוך, 
  .תוס') –לשפוך בעליה שהמים ישפכו לחצר 

  

  

  כל גגות:
  

  דין טלטול בגגות

כל גגות העיר רשות אחת שיטת ר"מ ש פ"ט.
גג  דכל למעלה מי' רשות אחת, ובלבד שלא יהיה

גבוה י' או נמוך י' גזירה משום תל ברה"ר, וכמו 
שאסר ר"מ לכתף על עמוד י' ברה"י גזירה משום 
תל ברה"ר, ודווקא בעמוד ואמת הריחיים אסור 
שאדם קובע להם מקום, ולדבריו אסור להעביר 
מחצר לחצר דרך גדר קבועה (שלר"מ אף החצרות 
רשות לעצמם והקרפפות רשות לעצמם) אלא רק 

  פתח.דרך 

שיטת חכמים שכל גג הוא רשות בפני עצמו, 
דכשם שהדיורים חלוקים למטה כך הם חלוקים 

  למעלה.

שאין אם המחיצות ניכרות  -גג הפרוץ לגג אחר

מותר לטלטל בכל גג בפני עצמו,  הבתים מחוברים
אם אין המחיצות ניכרות לשמואל מותר לטלטל 
בכל גג דאמרינן גוד אסיק מחיצתא, ולרב לא 

ינן גוד אסיק ואין מטלטלים אלא בד' אמות, אמר
וכוונת חכמים במשנה אינה להתיר טלטול בכולו, 
אלא לאסור לטלטל ב' אמות בזה וב' אמות בזה, 

  ותניא כוותיה דרב (צ: ).

לאביי בשם רב יוסף  -גג גדול הסמוך לקטן פ"ט:
אם אין משתמשים בגגות מותר לטלטל בכל גג 

ות ליכא למימר לעצמו, אבל אם משתמשים בגג
גוד אסיק דמחיצת הקטן היא מחיצה נדרסת, לרב 
יוסף עצמו אם אין מחיצה מסביב לגג שניהם 
אסורים, וכשיש מחיצה מסביב לשניהם הגדול 
שרי ע"י הגיפופי, והקטן אסור דליכא גיפופי, ואם 
יש מחיצה רק על הגדול מותר לבני הגדול לטלטל 

שתמש אף בקטן, דבני הקטן סילקו עצמם מלה
  בגגם.

עשה אחד סולם ובדומה לזה אמר רב נחמן שאם 
הותר בשאר הגגות שלא עשו סולם, ובדומה  לגגו

בנה עליה ע"ג ביתו ועשה לזה אמר אביי שאם 
מותר בכל הגגות, אבל אם לפניה דקה ארבעה 

  עשה את הפתח לצד גינתו ולא לצד שכניו אסור.

אסור שתי אמות בגג ושתי אמות בעמוד  צ.

  ל מכרמלית לרה"י.דמטלט

שתי אמות בגג ושתי אמות בעי רמי בר חמא 
ואת"ל דאסור ב' אמות בגג וב' אמות באכסדרא 

  דחזי החורבה לדירה מהו, תיקו.בחורבה 

לרב מותר  -גגות שוים לר"מ וגג יחידי לחכמים
ולא אמרינן שאסור משום שהגג פרוץ לטלטל בכולו, 

ן דבזה אמרינן גוד אסיק מחיצתא כיולרה"ר 
שהמחיצות ניכרות, ואסור לטלטל מגג לחצר 
גזירה משום תל ברה"ר (צ: ), ולשמואל אין 
מטלטלין אלא בד' אמות, דאף דאמרינן גוד אסיק 
מחיצתא, מ"מ המחיצות עשויות למטה ולא 
למעלה, והוי כקרפף יתר מבית סאתים שלא הוקף 
לדירה שאין מטלטלין בו אלא בד' אמות, ואסור 

ף ב' אמות בזה וב' אמות בזה לטלטל מגג לקרפ
  (צ: ).  מבית סאתים גזירה שמא יפחת הגג 

לרב מותר לטלטל בכולה שהרי יש לה  - ספינה צ:

מחיצה, ולשמואל אין מטלטלין בה אלא ד' אמות, מפני 
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לספינה כפאה שהמחיצות להבריח מים הם עשויות, 
כדי לדור תחתיה דין גגה כדין גג בית, כפאה לזופתה 

  שאין מטלטלין בה אלא בד' אמות.מודה רב 

לרב מותר לטלטל בכולה דפי  -אכסדרא בבקעה
תקרה יורד וסותם, לשמואל אסור דלא אמרינן פי 

  תקרה יורד וסותם.

שמואל אמר שההלכה כרב, י"א דאיירי בספינה, וי"א 
  דאיירי באכסדרא.

לר"מ גגות חצרות וקרפפות כל אחד הוא  צ"א.

ג לגג ומחצר לחצר רשות לעצמו ומותר לטלטל מג
מקרפף לקרפף, אבל אסור מגג לחצר ומחצר לגג, 

  וכלים ששבתו בחצר מותר לטלטלם בכל החצר.

לחכמים גגות וחצרות הם רשות אחת, וקרפפות 
  רשות אחת. 

לר"ש גגות חצרות וקרפפות רשות אחת הם 
  ומותר לטלטל מאחד לחבירו.

לרב הלכה כר"ש, ודווקא שלא עירבו אבל עירבו 
דשמא יבואו להכניס מהחצר לבית,  אסור

ולשמואל וריו"ח מותר אף בעירבו, דלא גזר ר"ש 
בזה כמו שהתיר לג' חצרות שעירבו החיצונות עם 
האמצעית שהיא מותרת עמהם והם מותרות עמה, 

  אע"פ ששתי החיצונות אסורות זו עם זו, 

כלים ששבתו בבית לר"ש אין הגגות חצרות 
ושמואל איירי וקרפפות רשות אחת, לריו"ח 

שעירבו, לרב דבעירבו אסור איירי בכומתא 
  וסודרא.    

אנשי חצר ואנשי מרפסת ששכחו ולא  צ"א:
כל שגבוה י' מותר לאנשי מרפסת, פחות  -עירבו

מי' מותר לבני החצר, ודווקא כשהיו של רבים וכל 
אחד עירב לעצמו, או שהיו של יחידים שא"צ 

לערב הגג לערב, אבל היו של רבים ושכחו 
האכסדרא והמרפסת הם רשות אחת, (ואם לא 
עירבו יחד נחלקו רב עם שמואל וריו"ח אם מותר 
לטלטל מהגג לאכסדרא ומרפסת, ולחכמים מותר 

  כדלעיל שגגות וחצרות רשות אחת).

ולא  -ה' חצרות הפתוחות זו לזו ופתוחות למבוי
עירבו אסור מחצר למבוי וממבוי לחצר, וכלים 

ותר לטלטלם בחצר אבל במבוי ששבתו בחצר מ
לחכמים אסור ולר"ש מותר, לרבי זירא אסור 
במבוי עצמו דמבוי שלא נשתתפו בו אין 

  מטלטלים בו אלא בד' אמות.

לריו"ח שפוסק כר"ש שכל החצרות רשות  צ"ב.

אחת, הא דבכותל גבוה י' ורחב ד' מותר לאכול 
בראשו, מותר אף להוריד למטה, בלבד שלא 

  יכניסו לבית.

עירבה ואחת  אחתשתי חצרות וחורבה ביניהם 
צר שלא עירבה לטלטל לא עירבה מותר לבני ח

בחורבה, אבל לאותה שעירבה אסור שמא יביאו 
כלים מהבית לחורבה, וי"א ששתיהם מותרות 

  שכיון שאין החורבה משתמרת לא חיישינן.

חצר גדולה הסמוכה לקטנה  - ביאור מתני' לרב
שמחיצות הגג ניכרות  וכן גג גדול הסמוך לקטן,

כמו מחיצות החצר, הגדולה מותרת והקטנה 
אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה, לשמואל 

דבכהאי  הדימוי הוא שבגג דרסי רבים כמו בחצר
    .גוונא לא אמרינן גוד אסיק

  דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה

גפנים בגדולה אסור לזרוע בקטנה,  -כלאים צ"ב:

ע נאסרו הזרעים ולא הגפנים, ואם הגפנים ואם זר
  בקטנה מותר לזרוע בגדולה.

אם האשה בחצר הגדולה וזרק בעלה את הגט  -גט
בקטנה מגורשת, ואם האשה בקטנה וזרק לגדולה 

  אינה מגורשת.

צבור בגדולה וש"ץ בקטנה יוצאים יד"ח,  -תפילה
צבור בקטנה וש"צ בגדולה אין יוצאים יד"ח, ט' 

ואחד בקטנה מצטרפים למנין, ט'  אנשים בגדולה
בקטנה וא' בגדולה אין מצטרפים, יש צואה 
בגדולה אסור לקרות בקטנה, צואה בקטנה מותר 

  לקרות בגדולה.

דמשום א"כ מצינו מחיצה לאיסור אביי שואל 
אסור לזרוע בקטנה משום כלאים ולא די המחיצה 

  בהרחקת ד' אמות.

איסור הגמ' מביאה ראיות שמצינו מחיצה ל צ"ג.

  -ואביי דוחה את הראיות

א' השווה גיפופיה בחצר גדולה שנפרצה לקטנה, 
ב' השווה פצימיה בסיכך ע"ג אכסדרא, ג' השוה 
קרויו אסור לזרוע בכולו משום כלאים, ואביי אמר 

  התם משום סילוק מחיצות הוא.

מחיצת הכרם מותר  -מדיני הרחקה בכלאים
לזרוע סמוך למחיצה וא"צ להרחיק ארבעה, מחול 
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כרם שיש לו מחיצה סמוכה לו י"א אמה  -הכרם
אסור לזרוע שם, מפני שהד' הסמוכות לכותל 
אינם ראויות לזריעה, וד' הסמוכות לכרם אסור 
משום כלאים, ורק אם יש עוד ד"א זה חשוב כדי 

לב"ש להתיר שם זריעה, קרחת הכרם (באמצעו) 
מותר לזרוע בהרחקת ד' כשיש שם כ"ד אמה, 

  ולב"ה די בט"ז אמה.   

אם החיצונים מגופפים  -ג' קרפפות זה בצד זה
נחשבים והאמצעי אינו מגופף ואדם אחד בכל אחד 

דין הקרפפות כרה"י, אם רק החיצוניים כדרים באמצעי 
האמצעי מגופף מותר רק עד ו' סאין, הגמ' 

עי מגופף ויש בו ב' מסתפקת מה הדין כשהאמצ
בני אדם, ואת"ל שאסור מה הדין בב' בני אדם 

  בחיצוניים ואחד באמצעי, והלכתא לקולא.

שיטת רב  -גידוד חמשה ומחיצה חמשה צ"ג:
חסדא דלא הוי מחיצה, אבל בב' חצרות זו למעלה 
מזו שיש גידוד ה' ומחיצה ה' ביניהם חשיב מחיצה 

תונה לתחתונה הואיל ורואה פני עשרה, והתח
מערבת לעצמה, והעליונה אינה יכולה לערב כיון 
שהיא פתוחה לתחתונה, ואם העליונה מגופפת עד 

שיש מחיצה י' ופתח פחות מי' במחיצה עשר אמות 

מערבת כל חצר לעצמה, ואם רוחב התחתונה הוא 
עשר אמות ונפרצה במילואה לגדולה מערבים 
אחד ואין מערבים שניים, אמנם העליונה שלא 

  ה במילואה לקטנה יכולה לערב גם לעצמה.נפרצ

שיטת מרימר שגידוד חמשה ומחיצה חמשה 
  מצטרפים, וכן הלכה.

אם נפל בשבת כותל  -דיורים הבאים בשבת
שבין ב' חצרות לרב אין מטלטלים אלא בד' אמות, 
ולשמואל מותרים כל אחד עד המקום שבו עמדה 

  המחיצה. 

נסתם עירבו ב' חצרות יחד דרך חלון או פתח ו
  מותרים, דשבת כיון שהותרה הותרה.

החצר עצמה דינה  -חצר שנפרצה לרה"ר צ"ד.

ככרמלית שאסור לטלטל ממנה לרה"ר ואם טלטל 
פטור, במתני' איתא שלר"א דינה כרה"ר, הגמ' 
מבארת דאיירי כשנחלקים היכן היתה המחיצה, 
דס"ל לר"א שכשאבדה לרבים דרך בשדה וביררו 

רו הוי רה"ר, ולרבנן הוי בה דרך לעצמם מה שביר
כרמלית, אופן שני לביאור מחלוקתם שנחלקו על 

מקום המחיצה משום דין צידי רה"ר שלר"א הוי 
רה"ר כיון שרבים הולכים שם, ולרבנן לא הוי רה"ר, 

    וקמ"ל דאף דליכא חיפופי פליגי רבנן.   

חצר שנפרצה לרה"ר משתי רוחותיה וכן  - מתני'
  בית וכו'  

קרן יירי בחצר שנפרצה פחות מי' בלרב א צ"ד:
(דאין דרך לעשות שם פתח), ובבית איירי זוית 

שנפרץ באלכסון דליכא למימר פי תקרה יורד 
  וסותם.

לשמואל לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם לד' 
מחיצות אבל לג' אומרים, ואיירי מתני' בחצר 
שנפרצה יותר מי' ואפי' נפרצה ברוח אחת אסורה, 

ברוחב ד' ונמצא ובבית איירי שנפרץ בקרן זוית וקרויו 

  .ד' פיות שצריך לסתום ע"י פי תקרה

פי תקרה יורד לרב מותר לטלטל באכסדרא ד
ו ביותר מעשר אל אסור, י"א שנחלקולשמווסותם 

ר אף לשמואל, וי"א עשר מותאבל אם הפרצה 
  עשר אבל ביותר מעשר אף לרב אסור.שנחלקו ב

לל"ק  -קורה ארבעה מתיר בחורבה ובמים צ"ה.

הנ"ל איירי בעשר ולכ"ע, ולל"ב אין הקורה מתירה 
  אלא לרב.

אם יש לה פצימין כשרה,  -סיכך ע"ג אכסדרא
לשמואל פסולה, לשיטת רב אביי אין לה פצימין 

מכשיר ורבא פוסל משום שלא נעשו המחיצות 
  לצורך הסוכה.

שיטת רבי יהודה שאם החצר או הבית נפרצו ומבוי 
שניטלו קורותיו או לחייו בשבת מותרים לאותה 
שבת, ורבי יוסי אוסר אף לאותה שבת, לרב הלכה 

  כרבי יוסי ולשמואל הלכה כרבי יהודה.

רבי יהודה מתיר  -חת תקרהטלטול ברה"ר ת
וחכמים אוסרים, רבה מפרש טעמיה דר"י משום 
פי תקרה יורד וסותם, ואביי מפרש משום דקסבר 

  דבב' מחיצות סגי. 
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  המוצא תפילין:
  

  המוצא תפילין בשבת

שמכניסם זוג זוג, ואפי'  שיטת תנא קמא צ"ה:

לר"מ שהמציל מהדליקה לובש כל מה שיכול 
ובש כמה שירצה, אבל תפילין ללבוש התם בחול ל

כיון שבחול אינו לובש אלא זוג אחד אף בשבת 
  נמי.

שמכניסם שתיים שתיים, שיטת רבן גמליאל 
משום שהתירו להציל רק בדרך לבישה במקום 

  תפילין, ומקום יש בראש וביד להניח ב' תפילין.

א' אם יש מקום  -ביאור מחלוקת ת"ק ור"ג
להניח ב' תפילין (נדחה), ב' לת"ק שבת זמן תפילין 
ולר"ג לאו זמן תפילין, ג' ת"ק סבר מצוות צריכות 

ולר"ג אינם צריכות ואם מכוון הוי בל תוסיף כוונה 
כוונה, ד' לת"ק עובר על בל תוסיף בלא כוונה 

  ולר"ג אינו עובר.

שיטת רבי עקיבא  -שבת זמן תפילין צ"ו.

יו"ט לאו זמן תפילין כיון שתפילין הם ששבת ו
אות וימים אלו הם עצמם אות, שיטת רבי נתן 
שלילה זמן תפילין אך אין ראיה ששבת זמן 
תפילין, ליונתן הקיטוני לילה לאו זמן תפילין, מיכל 
בת שאול היתה מניחה תפילין ולא מיחו בה 
חכמים, שיטת רבי יוסי ור"ש דמותר לנשים לקיים 

ות מהם, וכמו שמותרות לסמוך, מצוות שפטור
(ועל כן לא מיחו באשתו של יונה שהיתה עולה 
לרגל), ור"מ (סתם משנה) שאוסר על נשים 
לתקוע (והתינוקות מותרים) סובר שאין נשים 
מותרות לקיים מצוות שפטורות מהם, ואעפ"כ 
אמר ר"מ שגם אשה שמצאה תפילין מכניסה 

צות עשה אותם זוג זוג, ומבואר שתפילין אינם מ
שהזמן גרמא, והיינו ששבת זמן תפילין, וכן ר"י 

  (סתם ספרא) אוסר לנשים לסמוך.

עשוי כלשונות ואפי'  -המוצא תכלת בשוק צ"ו:

חוטים שזורים פסולים לציצית דשמא עשאם 
לצורך אחר ולא נעשו לשמה, אבל מופסקים 

  כשרים דכולי האי לא טרחי אינשי. 

לר"מ מותר להכניסם  המוצא תפילין חדשות
ולר"י אסור, רבא מבאר שנחלקו אם אדם טורח 
שלא לשם מצוה, והגמ' מוכיחה מהברייתא דאיירי 
בחדשות שאינם קשורות הטעם ר"י להכניסם 
משום שאסור לקשור, ואף לענוב אסור לר"י 
דעניבה קשירה מעליתא היא, ויכול לענוב כצורת 

אבל הקשירה דקשר תפילין הלכה למשה מסיני, 
לר"מ מותר לענוב ועל כן יכול לענוב ולהכניסם 

  בשבת.

בודק  - הלוקח תפילין ממי שאינו מומחה צ"ז.

ב' של יד ואחת של ראש או ב' של ראש ואחת של 
יד, דבעינן מומחה בשל יד ובשל ראש, לרבי 

ודק אחת של יד ואחת של דבתרי זימני הוי חזקה ב
ך ה כמה צבתים בודק בכל צבת דדרראש, אם קנ

שכל צבת היא מסופר אחר, ואפי' ד' או ה' צבתים 
  צריך לבדוק מכל אחד.

צבתים היינו זוגות  -מצאם צבתים או כריכות
יחד, וכריכות שקשורים כמה זוגות זוגות הקשורות 

, אם יכול ואין כל זוג קשור בפני עצמוהרבה יחד 
להכניסם זוג זוג ולגמור להכניסם לפני שקיעת 

ם לא יכול לגמור מחשיך החמה יכניסם, אבל א
  עליהם ומביאם.

מכסם והולך לו ובברייתא תנא מוליכם בסכנה 
פחות פחות מד"א, הא בסכנת גויים הא בסכנת 

ור"ש אוסר להוליכם ב' ביאורים ברש"י, ליסטים, 
פחות פחות מד"א שמא ישכח וילך ד"א אלא 
נותנם לחבירו וחבירו לחבירו, ותנא קמא סבר 

"א דכשנותנם לחבירו דעדיף פחות פחות מד
  אוושא מילתא דשבת. 

נותנו לחבירו וחבירו נולד לו בן בשדה  צ"ז:

לחבירו, אפי' הם מאה שקשה הדבר לתינוק, ולא 
  יעבירנו פחות פחות מד' אמות.

במתני' תנא  -טלטול חבית מים מחוץ לתחום
שלר"י מותר לתתה לחבירו וחבירו לחבירו ואפי' 

לך זו יותר מרגלי מחוץ לתחום, ואמרו לו לא תה
בעליה, וא"א לבאר טעמא דר"י משום שמים אין 
בהם ממש ואיירי כשעירה לחבית אחרת, שלא 
אמר ר"י הכי אלא במים הבלועים בעיסה, אבל 
כשאינם בלועים, ואפי' בקדירה לא בטלי מפני 
הרוטב, אלא איירי כשהחבית קנתה שביתה והמים 
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כמו לא קנו, וס"ל לר"י שהחבית טפילה למים, 
שמצינו בהוצאה שהמיטה בטילה לחי השוכב בה 
והכלי בטל לאוכלים, לרב יוסף לא התיר ר"י אלא 

שיירא ב ירא וכשהמים לא קנו שביתה, לאבייבשי
ג"כ קנו שביתה מותר, לרב והחבית אפי' אם המים 

אשי איירי בחבית ומים דהפקר דר"י סובר שאין 
חפצי הפקר קונים שביתה, ואמרו לו שחפצי 

  קר קונים שביתה.הפ

  ונתגלגל היה קורא בספר

על האיסקופה ונתגלגל היה קורא בספר  צ"ח.
לרב יהודה איירי באיסקופה  -מידו גוללו אצלו

רה"י ולפניה רה"ר, ולא גוזרים דילמא נפיל ואתי 
לאתויי כר"ש דכל דבר שהוא משום שבות אינו 
עומד בפני כתבי הקודש, (ואף שבסיפא הוזכר ר"י 

רישא וסיפא ר"ש ומציעתא ר"י), לרבה איירי  ור"ש
באיסקופא הנדרסת ולכן לא גזרו בה שיש בזה 
בזיון, לאביי איירי באיסקופה כרמלית ולפניה רה"ר 
ולא התירו אלא בתוך ד"א שאין חשש שיבוא 
לחיוב חטאת, אבל מחוץ לד"א אם יעביר ד"א יבוא 
לידי חיוב חטאת לא התירו, ולא חוששים שיעביר 

ר לרה"י דרך האיסקופה שיש בזה חיוב מרה"
חטאת, משום שמדובר באיסקופה ארוכה ותולים 
שיזכר ולא יכניס לרה"י, ואב"א כבן עזאי שמהלך 
כעומד ואין כאן הכנסה מרה"ר לרה"י כיון שהניח 
בכרמלית, ואין חוששים שיזרוק מפני שאין 

  זורקים כתבי הקודש.

וללו ונתגלגל הספר מידו גהיה קורא בראש הגג 
אצלו, ואם הגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב, 
ואע"פ שלא התירו לכותבי ספרים להפוך היריעות 
אלא צריכים לכסותם בבגד, כאן איירי שאין לו 

  בגד שאם לא יהפכם יתבזו יותר.

במה  -הגיע לעשרה טפחים הופכו על הכתב
דברים אמורים בכותל משופע אבל באינו משופע 

ים גוללו אצלו ואפי' אינו אפילו פחות מג' טפח
מסולק אלא כמלוא מחט מותר דבעינן הנחה ע"ג 

  משהו.

והוא פונה לרה"ר מותר זיז שלפני החלון  צ"ח:

לתת עליו כלים שאם יפלו ישברו, אבל אסור לתת 
עליו כלים שלא ישברו דילמא נפיל ואתי לאתויי, 
ומותר להשתמש בכל הזיז אפי' הוא ארוך, ואם 

ה טפחים אסור להשתמש בו, ב' הזיז פחות מעשר

זיזים ובתחתון יש ד' ובעליון אין ד' מותר 
להשתמש בעליון רק כנגד חלונו משום דחשיב 

  חורי החלון אבל שלא כנגד החלון אסור.

ברה"י מותר לעמוד ברה"ר ולטלטל ברה"י,  צ"ט.
ובלבד שלא יוציא חוץ לד' אמות,  ולטלטל ברה"ר

ור"מ אוסר, ואם הוציא חוץ לד' אמות לרבא 
שהמעביר מתחילת ד' לסוף ד' דרך עליו חייב 
חטאת הכא חייב, וממתני' ליכא ראיה דאיכא 

  למימר שאם הוציא פטור אבל אסור. 

לא יעמוד אדם ברה"י וישתין ברה"ר או ברה"ר 
ות, ואם וישתין ברה"י וכן לא ירוק מרשות לרש

עשה כך חייב חטאת, דחשיב כעקירה מע"ג מקום 
ארבעה, דמחשבתו משויא ליה מקום (כמו בזרק 

  לפי כלב או כבשן).

רבא הסתפק אם הוא ברה"י ופי אמה ברה"ר וקאי 
  בתיקו.

ר"י אוסר ללכת ד"א ברה"ר  -נתלש רוקו בפיו
משנתלש רוקו מפיו, וחזר בו ר"י וסבר שאין 

ועל כן אם היה אוכל לאסור אלא משהפך בו, 
תרומה בידים מסואבות והכניס ידו לפיו ונגע 
בתרומה, אם יש בפיו רוק שהיפך בו חשיב משקה 
להכשיר את התרומה לקבל טומאה, (ור"מ מטמא 

  ורבי יוסי מטהר בין הפך בין לא היפך).

  הכח ורק בפני רבו חייב מיתה.

או ברה"ר ברה"י וישתה ברה"ר לא יעמוד אדם 
"י, אא"כ הכניס ראשו ורובו למקום וישתה ברה

שהוא שותה, ואפי' לרבנן שמתירים לעמוד 
ברשות אחת ולטלטל בשניה, הכא אסור כיון 

  .וגוזרים שמא יכניסם אליושצריך את המים 

אביי אוסר וזו כוונת המשנה כרמלית לענין  צ"ט:

וכן בגת, ורבא מתיר וכוונת המשנה וכן בגת שאם 
מעשר אא"כ הכניס שותה מהגת לא ישתה בלי 

ראשו ורובו, (ר"מ מתיר בחמין ובצונן ור"א בר 
צדוק מחייב מעשר וחכמים מחייבים מעשר בחמין 

  ופוטרים בצונן).

למטה מי', ואיירי קולט אדם מן המזחילה 
במזחילה בתוך ג' לגג שנחשבת רה"י כמו הגג ועל 

מותר צינור , לקחת ישירות מהמזחילהכן אסור לצרף 
ואם יש בצינור כיון שאינו בתוך ג'  אף לצרף ממנו
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עצמו ד' על ד' אסור מפני שאז הצינור עצמו הוא 
  רה"י.

אם הוא סמוך לרה"י מותר למלא ממנו בור ברה"ר 
בשבת, ואיירי כשהבור עמוק י' ובור וחוליתו 
מצטרפים לי', ואם הבור רחוק מהכותל צריך 

  שתהא חוליתו גבוהה י'.  

לשפוך לתוכה מים גבוהה י' מותר אשפה ברה"ר 
בשבת, ודווקא אשפה דרבים אבל אשפה דיחיד 
חיישינן שמא ינטל ממנה ותהיה פחותה מי', 
ומעשה במבוי אחד שצידו אחד היה כלה לים 
וצידו אחד לאשפה ולא התיר רבי לטלטל שם 

  שמא יתבטלו מחיצותיו.

אם אין נופו גבוה מן אילן שהוא מיסך על הארץ 
תחתיו, ודווקא עד בית הארץ ג' טפחים מטלטלים 

  סאתים.

שורשים  -ישיבה בשבת על שורשי אילן ק.

שהם גבוהים מג' טפחים ובהמשך השורשים 
יורדים ללמטה מג', לרבה מותר להשתמש בחלק 
שמתחת לג' ורב ששת אוסר, וכמו כן נחלקו 
בשורשים קטנים למטה מג' היוצאים מן הגדולים 

בתוך  שהם למעלה מג', וכן נחלקו באילן הנמצא
חריץ אם מודדים ג' מקרקע החריץ או משפת 
החריץ, וכן נחלקו באילן הנמצא בחצר בקרן זוית 
אם מודדים מקרקע החצר או מהגדר, ואף בתוך 
הבית נחלקו ואין אומרים לגבי דין זה ביתא כמאן 
דמליא דמי, שורשי אילן גבוהים ג' אסור לישב 
 עליהם, וכן אם יש תחתיהם חלל ג' אסור אף אם

  בצדם הם שוים לארץ.

אסור לעלות  -שימוש באילן ובבהמה בשבת
להתלות או להשען על אילן או בהמה בשבת, וכן 
לא יעלה מבעוד יום וישאר שם בשבת, אם עלה 
עליהם אם עלה מבעוד יום מותר לרדת משחשכה, 
ואב"א בשוגג מותר ומזיד אסור, ואב"א בשוגג 

צה לתלות נחלקו אם גזרו שוגג אטו מזיד, הגמ' רו
דין זה במחלוקת דלהלן אם קום ועשה עדיף וירד 
מהאילן או שב ואל תעשה עדיף וישאר על האילן, 

  והגמ' מחלקת בין המקרים.

מותר לטפס ולרדת בהם בור שיח מערה וגדר 
  אפי' הם גבוהים הרבה.

 - ה עדיף או שב ואל תעשה עדיףשעקום ו
נתערב דם ב' קרבנות יחד, אם שניהם טעונים 
מתנה אחת יתן מתנה אחת, אם שניהם טעונים 
מתן ד' יתן ד' מתנות, אם אחד טעון מתנה אחת 
ואחד טעון ד' מתנות לר"א יתן ד' מתנות שלא 
יעבור בבל תגרע ואינו עובר בבל תוסיף כיון 
שעושה כך לצורך הדם הטעון ד', לרבי יהושע יתן 
מתנה אחת שלא יעבור בבל תוסיף דשב ואל 

  תעשה עדיף.

ו, אבל אסור לעלות באילן שגזעו מחליף  :ק

, ודווקא בימות היבש שאין גזעו מחליף מותר
, ואין שניכר לכל שהוא יבש כיון שאין בו עליםהחמה 

  עליו פירות, ולא נושרים ממנו קיסמים.

ע"ג יבשים מותר  -הליכה ע"ג עשבים בשבת
וע"ג לחים אסור, ואב"א בימות החמה אסור בימות 

ואב"א עם נעלים מותר ויחף אסור, הגשמים מותר, 
ואב"א אם יש לסנדלים עוקצי אסור, ואב"א ביש 
עוקצי אסור רק בארוכים, והאידנא דקימא לן 

  כר"ש מותר שהרי אינו מתכוון.

אסור לאדם לכוף את אשתו לתשמיש, והעושה כן 
הוין לו בנים שאינם מהוגנים, וכן לא יבעול וישנה 

ונה לדעתה יהיו שלא לדעת אשתו, אבל הבועל וש
בניו זכרים, אשה התובעת בעלה לדבר מצוה זוכה 
לבנים שאפי' בדורו של משה לא היו כמותם, 

  ואיירי שאינה תובעת בפה אלא מרצה בפניו.

דם נדה, דם בתולים,  -עשר קללות נתקללה חוה
צער גידול בנים, צער העיבור, צער הלידה, 
תשוקתה לבעלה כשיוצא לדרך, שאין האשה 

ת בפה כמו האיש, עטופה בראשה, אסורה תובע
לינשא לשניים, יושבת בתוך הבית, ויש מוסיפים 
שמגדלת שער כלילית, ומשתנת כבהמה, ונעשית 

  כר לבעלה, וי"א שג' אלו שבח הם לה.

אלמלא ניתנה תורה היינו לומדים צניעות מחתול, 
גזל מנמלה, עריות מיונה, דרך ארץ מתרנגול 

  שמפייס ואח"כ בועל.

שאינה קבועה בקיר הדלת שבמוקצה  "א.ק

וחבילות קוצים ומחצלות אסור לנעול בהם בשבת, 
ואם הם גבוהים מן הארץ אפי' כמלוא נימא מותר, 
אם הם קשורים והקשר תלוי מותר לאביי איירי 

  כשיש להם ציר ולרבא מותר אף בהיה להם ציר. 
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העשויה מקרש אחד ואיכא דאמרי דלת אלמנה 
  אין נועלים בה בשבת. שאין לה בריחים

המעמיד עצים למדורה ביו"ט יתן העליונים ואח"כ 
התחתונים, וכן ביצה וקדירה מיטה וחביות יניח 

  אותם ואח"כ יניח מה שתחתיהם.

או ברה"ר ברה"י ויפתח ברה"ר לא יעמוד אדם 
ויפתח ברה"י, אלא אם עשה מחיצה גבוהה י', 
 אמרו לו מעשה וכו' לרב פפא איירי בירושלים

לאחר שנפרצו בה פרצות שדינה כרה"ר, לרבא 
איירי אף בלא פרצות ודינה ככרמלית, ור"מ סובר 
לאסור גם בכרמלית ורבנן מתירים בכרמלית, וחזר 

  בו ר"מ מהאיסור בכרמלית.

שהם גבוהים י' ורחבים ד' פתחי שערי גינה  ק"א:

חנויות הפתוחות מותר לפתוח רק מהבית שער, 
אם המנעול למטה מי' מניח המפתח לרה"ר 

באיסקופה מע"ש ומותר לפתוח ולנעול ולהחזירו 
, אם המנעול למעלה מי' ששניהם כרמליתלאיסקופה 

מניח את המפתח במנעול, וחכמים מתירים להניח 
את המפתח באיסקופה ולפתוח בו בשבת כשאין 
במנעול ד' דמקום שאין בו ד' מותר בין לבני רה"י 

ר, אבל אם יש בו ד' אסור, ור"מ אוסר ובין לבני רה"
  אף באין בו ד' דס"ל חוקקין להשלים.

        כמה דינים האסורים במדינה 
  ומותרים במקדש

  -נעילה בנגר

נגר הקשור ותלוי וניטל באיגודו נועלים בו  ק"ב.

  בשבת. 

נגר שאינו קשור אסור לנעול בו בשבת, לרבי 
  יהודה נועלים בו במקדש. 

אך אינו ניטל באיגודו  בראשו גלוסטראנגר שיש 
  ר"א אוסר ורבי יוסי מתיר.

נגר הקשור ואינו תלוי לת"ק במקדש מותר 
ובמדינה אסור, ולרבי יהודה מותר אף במדינה 

  ובזה הלכה כדבריו, ודווקא כשהנגר קשור בדלת.

  נגר הקשור בגמי דינו כנגר שאינו קשור.

שיוצא הנגר מהאסקופה לקרקע אסור נקמז 
  עול בו דמחזי כבונה.לנ

  נגר שאינו קשור שעשה לו בית יד מותר לנעול בו.

קורה כבידה הראויה לישיבה אינה מוקצה ומותר 
  להניחה בדלת. 

  מכתשת תורת כלי עליה ומותר להניחה בדלת.

שע"ג הספינה שיש  תמוטו -בשבת עשית אוהל
ברוחבם טפח או שאין ביניהם ג' טפחים מותר 

בשבת מפני שמותר לפרוש עליהם מחצלת 
להוסיף על אוהל עראי, וכן במחצלת המסככת על 
אילים אם היה פרוש טפח מע"ש מותר לפרוש את 

  שאר המחצלת בשבת.

  מותר לנטותו ולפרקו בשבת.  וילון

מותר לנטותה בשבת, ודווקא כשאין  כילת חתנים
בראשה טפח ואין בסמוך ג' טפחים לגג טפח ואין 

  ח.טפמהאמצע ולמטה בשיפועה 

שיש ברחבו טפח וכן אם שרבב כובע  ק"ב:
גלימתו טפח אין בזה משום עשית אוהל, ואם אין 

  .דילמא נפיל ואתי לאתוייהכובע מהודק אסור 

לת"ק ציר התחתון של כלים  -החזרת ציר בשבת
מותר להחזירו במקדש ואסור במדינה והעליון 
אסור אף במקדש גזירה שמא יתקע ואם תקע 
חייב חטאת, לר"י התחתון מותר במדינה והעליון 

, ציר של בור ודות אסור אף דאין בנין בכליםבמקדש 
  במקדש ואם החזיר חייב חטאת.

זיר אסור לשים רטיה בתחילה בשבת, ולהח -רטיה
מותר במקדש ואסור במדינה, אם נפלה מאיליה 
מותר להחזירה, ולר"י מותר רק כשלא נפלה 
לגמרי, לרב חסדא לא התיר ת"ק אלא כשנפלה 
ע"ג כלי, ולמר בר רב אשי בנפלה ע"ג כלי גם ר"י 

  מתיר והלכה כדבריו. 

מותר לקנח את המכה אבל את הרטיה אסור מפני 
  שהוא ממרח.

נפלה מותר לקושרה נימא ש -קשירת נימא
במקדש אבל לא במדינה, ובברייתא תנא שאסור 
לקשור ומותר לענוב,  י"מ שנחלקו אם מכשירי 
מצוה דוחין את השבת, ואב"א לכו"ע מכשירי 
מצוה דוחים שבת ובאמצע מותר לקשור אבל בצד 
שדי בעניבה אסור לקשור אלא יענוב, ואב"א 
 נחלקו באמצע אם גוזרים שמא יבוא לקשור מן

  הצד, לקשור נימא בתחילה אסור.
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  חתיכת יבלת בשבת

במקדש אבל לא במדינה, ואם חותכין יבלת  ק"ג.

בכלי אסור אף במקדש, ובפסחים תנא שלת"ק 
   -אסור לחתוך ולר"א מותר

י"מ דאיירי בלחה ומתני' מתירה ביד והתם איירי 
בכלי וקמ"ל שר"א מתיר אף בכלי, וביבשה מותר 

  אפי' בכלי. 

יירי ירי ביד ומתני' התירה בלחה והתם אוי"מ דאי
ה, לרב יוסף ביבשה, אבל בכלי אסור אף ביבש

איירי ביד והתם איירי במדינה לצורך המקדש 
שלא התירו שבות מקדש במדינה, אבל הגמ' 
מוכיחה שמותר שבות דמקדש במדינה מהא 
דמשלשלין את הפסח בתנור עם חשיכה ולא 

זריזים אבל  גזרינן שמא יחתה, אע"פ שרק כהנים
  בני חבורה לא. 

לרבא מתני' כר"א המתיר מכשירי מצוה בשבת, 
ומ"מ צריך לעשות שינוי במה שאפשר ולכן יחתוך 

  ביד ולא בכלי.

הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום וחתכת יבלתו 
אין דוחין את השבת ר"א אומר דוחין, י"מ שנחלקו 
בדרבנן כתחומין וטלטול בעל חי שהם דרבנן כך 

יבלתו איירי ביד, וי"מ שנחלקו  גם חתיכת
בדאורייתא בחתיכה בכלי, וטלטול דלא כר"נ שחי 
נושא את עצמו, ותחומין כר"ע שתחומין 

  דאורייתא.

חבירו חותכה לו כהן שעלתה לו יבלת  ק"ג:

בשיניו, לר"א איסור חתיכת יבלת הוא מדאורייתא 
ולכן צריך שינוי, וחבירו אסור ביד גזירה אטו כלי 

בשיניו מותר, לחכמים חתיכת יבלת  אלא דווקא
  אסורה מדרבנן ובמקדש מותר אף ע"י עצמו.

כורך עליה גמי במקדש אבל כהן שלקה באצבעו 
  לא במדינה, ואם להוציא דם אסור אף במקדש.

 לרב יהודה בריה דר' חייא - יתור בגדים וחציצה
אם כורך על אצבעו צלצול קטן הוי יתור בגדים 

, ולריו"ח שלא במקום בגדים אינו ועבודתו פסולה
יתור בגדים, ואיירי בשמאל או בימין שלא במקום 
עבודה דאל"כ הוי חציצה, שיטת רבא דבמקום 
בגדים חוצץ בכל שהוא, ושלא במקום בגדים רק ג' 
על ג' חוצץ, וצלצול קטן שהוא חשוב י"ל דחשיב 
כמו ג' על ג', ללישנא בתרא נחלקו לגבי חציצה 

מי אינו חוצץ וצלצול חוצץ, ולריו"ח דלרב יהודה ג

שלא במקום בגדים אינו חוצץ אלא בג' על ג', 
  ריו"ח התיר בגמי במקדש אע"פ שהוא מרפא. 

בשביל שלא בוזקין מלח ע"ג הכבש  ק"ד.

יחליקו, ואסור לבטלו להיות שם לעולם משום 
שמוסיף על הבנין, וכיון שאין מבטלו הוי חציצה 

ם למערכה דלאו ומותר רק בשעת הולכת עצי
  עבודה היא.

מביא תבן ומרדה בה, ואינו חצר שנתקלקלה 
מבטלו שם, משום ר"א אמרו שאינו מרדה בסל 

  ובקופה אלא בשולי קופה.

לעלא אסור אפי' לדפוק  -השמעת קול בשבת
על הדלת, ולרבה אינו אסור אלא בקול של שיר, 
ולרבה הא דמטיפין ממיארק להשמיע קול לחולה 

א אסור היינו במטיף כדי שישן שזה ומשמע דלברי
קול שיר, אבל כדי להעירו מותר אף לבריא, והא 
דאסור לספק ולטפח להבריח עופות משום גזירה 
שמא יטול צרור, והא דאסור לשחק באגוזים 
הטעם שמא ישוה גומות, והא דאסור למלא מים 
מהבור במדינה ורק במקדש התירו טעם האיסור 

תו, אמימר התיר שמא ימלא לגינתו ולחורב
במחוזא מפני שלא היו שם גינה וחורבה, וחזר 

  ואסר כי מילאו בחול לצורך שרית כותנה.

ולא מכל ממלאים מבאר הקר ביו"ט  ק"ד:
הבורות הקרות אלא מזו בלבד שכשעלו מבבל 
התירו הנביאים למלא ממנה וכן היה מנהג 

  אבותיהם.

  שרץ במקדש
ן וקה כהלריו"ח בן ברשרץ שנמצא במקדש 
טמא האבנט כדי שלא מוציאו בהמיינו ואע"פ שנ

תשהה הטומאה עד שימצא צבת של עץ, לר"י 
ולא  שאינו מקבל טומאהיוציאו בצבת של עץ 

בהמיינו כדי שלא כדי שלא לטמא את האבנט 
  ולהרבות טומאה.

לר"ש בן ננס מוציאין  -מהיכן מוציאין אותו
מההיכל מהאולם ומבין האולם ולמזבח, דסבר 
שמה שהלוויים הוציאו את הע"ז מהעזרה ולא 
הכהנים כדי למהר ההוצאה משום שמותר לשהות 
טומאה בעזרה, לר"ע מוציאין מכל העזרה, ומה 
שהוציאו הכהנים לעזרה משום שאסור ללוויים 
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 ית ליהלכל אחד כדאלהכנס להיכל, בשאר המקומות 
  , סיר נחושתכופין עליו פסכטר 

למקדש חייב אבל המכניס טמא שרץ לשמואל 
שרץ עצמו פטור, לריה"ג כלי חרס שנטמא א"צ 

  להוציאו.

מותר לכל אדם טהור  -כניסה למקדש ק"ה.

ליכנס להיכל לבנות ולתקן ולהוציא טומאה, ומצוה 
בכהנים ואם אין כהנים לוויים ואם אין לוויים יכנס 

, ולרב כהנא רק לכהנים מותר להכנס ישראל
לעשות ריקוע פחים, ומצוה בתמימים ואם אין 
תמימים יכנסו בעלי מומין, מצוה בטהורים ואם 

רב אין טהורים יכנסו טמאים, טמא ובעל מום ל
  עדיף בעל מום. עדיף טמא ול"א

   

 הדרן עלך מסכת עירובין
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 מסכת פסחים:

  

  אור לארבעה עשר:

  

אור לי"ד והיינו בליל י"ד  -חובת בדיקת חמץ ב.

(ג.) צריך האדם לבדוק את ביתו מחמץ, ואמנם 
מקומות שאין מכניסים בהם חמץ אינו צריך 

  לבודקם.

  לארבעה עשר אורביאור לשון 
לרב הונא אור היינו נגהי (להו"א הכונה לבוקר) 

  ולרב יהודה היינו לילי.

הגמ' מבארת כמה מקומות שמשמע שאור 
   -היינו בוקר איך יבארם רב יהודה

אין הכונה שהבוקר  -הבוקר אור והאנשים שולחו

שכשהבוקר האיר האנשים שולחו,  שמו אור אלא
בכי טוב  למלוןדלעולם יכנס אדם  והשמיענו הכתוב

  אחרי הנץ החמה. ויצא בכי טוב  בעוד החמה זורחת

אין הכונה שהבוקר שמו אור  -וכאור בוקר יזרח שמש

כמו שהאור והעוה"ב יאיר לצדיקים כמו בוקר, אלא ש
  מאיר בבוקר כך יאיר לצדיקים לעת"ל.

אין הכונה שהבוקר שמו  -ויקרא אלוקים לאור יום

אין הכונה שמהזמן שמתחיל להאיר קרוי יום, אור, ו
שהרי הזמן שמתחיל להחשיך אינו לילה אלא עד 

כוונת הפסוק שהקב"ה קרא צה"כ הוא יום, אלא 
וציווה שברא מהוד מעטה לבושו לבריאה המאירה 

עליה לשמש ביום, ועל החושך ציווה לשמש 
  בלילה.

לאור יקום רוצח, יקטל עני ואביון, ובלילה  ב:
אם אם ברור לך כאור שהוא מוכן להרוג  -יהי כגנב

מותר להורגו, ואם הדבר בספק  הנגנב יעמוד כנגדו,
  אסור להורגו.כגון באביו או באוהבו כלילה 

יחשכו כוכבי נשפו, יקו לאור ואין, ואל יראה 
אין הכונה שיקוה ויצפה לאור והיינו  -בעפעפי שחר

בא לקלל את מזלו ואמר שיצפה שיאיר ליום, אלא 
  ולא ימצאנו.לו המזל 

אין  -ואומר אך חושך ישופני, ולילה אור בעדני

דף בחושך וימות בו, והלילה הכונה שהיה סבור שהוא עני ונר

שחשב שיהיה לו חושך בעוה"ב, נעשה לו יום, אלא 
  אף העוה"ז האיר לו.וכשנמחל לו העוון 

אין ראיה הללוהו כל כוכבי אור ומהא דכתיב 
שאור היינו לילה, די"ל שהכונה שכל הכוכבים 
המאירים יהללו את ד', ואף דכתיב הללוהו כל 

כבים נקרא אור, צבאיו, הכא קמ"ל קרא שאור הכו
, ונ"מ שהנודר מן האור אסור גם באור הכוכבים

  (ב.).

דין איסור מלאכה בי"ד, ואם יש מזה ראיה מהו 
לראב"י י"ד אסור בעשית מלאכה  -אור לי"ד

שהוא זמן משעת האור, ולר"י משעת הנץ החמה 

וטען ראב"י שלא  כניסת הפועלים למלאכה. תוס'.
וענה ר"י  .מצינו יום שמקצתו אסור ומקצתו מותר

ומקצתו  משש שעותשי"ד עצמו מקצתו אסור 
מותר באכילת חמץ. בפשטות סובר ראב"י 
שמהלילה אסור בעשית מלאכה וא"כ כל היום 
אסור, וא"כ מבואר שאור לי"ד היינו לילה, והגמ' 
 דוחה די"ל שכוונת ראב"י לעלות השחר, וטענתו
היא שמה שהלילה מותר והיום אסור כבר מצינו 
כך בתענית ציבור, אבל לחלק את היום עצמו לא 
מצינו, וענה לו ר"י שיום י"ד חלוק באיסור אכילת 
חמץ, וראב"י סובר ששם התורה לא אסרה אלא 
מאמצע היום, אבל בדרבנן לא מצינו, ושעה 

משום הם הרחקה  ששורפיןושישית  שתוליןחמישית 

, ור"י מוכיח משעה חמישית ושישית עונןיום המ
  שגם בדרבנן היום חלוק. 

והא דתניא היה עומד כל הלילה ומקריב על 
המזבח, לאורה טעון קדוש ידים ורגלים, הכונה 

  אורה לבוקר, אך י"ל דאור שונה מאורה.

   -כמה ראיות שאור היינו לילה

  ובי"ד שחרית.בודקין אור לי"ד 

המולד היה בזמנו אין משיאין משואות אלא כש
ומבאר . ומשיאין המשואות לאור ל"אביום ל', 

שהרי ביום אין רואים את המשואות שאור היינו לילה 
  מרחוק.
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אם הפילה  -המפלת אור ליום פ"א מלידתה ג.

שכבר עבר מלאת שלה ועדיין אינה ראויה אור לפ"א 

לב"ש פטורה  להביא קרבן שאין קרבן נשחט בלילה
מקרבן ולב"ה חייבת, וטענו ב"ה מאי שנא אור 

 שהרי לכל דבר היום והלילה שוויםלפ"א מיום פ"א 
(ומבואר דאור היינו הלילה), וכמו שהלילה שוה 

 שאם תראה בלילה דמיה טמאים כמו ביוםליום לטומאה 
  כך יהיה שוה לקרבן.

בשר שלמים אינו  - זמן אכילת בשר שלמים

השלישי, דכתיב "ביום זבחכם  ליום אורנאכל 
בעוד שהוא יום יאכל וממחרת והנותר עד יום וכו' " 

, ומ"מ זמן השריפה הוא ממחרת אכול ולא משתחשך
ביום השלישי דכתיב "ביום השלישי באש ישרף". 

  ומבואר שאור היינו לילה.

ובשחרית ובמוסף ובמנחה מתפלל  אור של יוה"כ
מעין פלל ז' ברכות ואח"כ מתודה, ובערבית מת

תפילת שמונה עשרה, מפני שמונה עשרה, וי"א 
שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת. ומבואר שאור 

  היינו לילה.

, ומבואר שזמן ליל י"ד בודקין את החמץ
  הבדיקה הוא בליל י"ד.

שלכו"ע אור היינו לילה, אלא  מסקנת הסוגיא
שהלילה במקומו של רב הונא היה נקרא נגהי, 

  י.ואצל רב יהודה ליל

  זהירות בדיבור
הא דאמר התנא אור לי"ד ולא  -לישנא מעליא

  ליל י"ד, משום שזהו לישנא מעליא. 

, כמו לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו
אשר שמצינו שהפסוק האריך ואמר "ומן הבהמה 

אשר לא יהיה טהורה, וכן כתיב "איש  איננה
בלתי טהור הוא כי ", וכן כתיב "מקרה הוא טהור

", ואף חכמים צריכים להקפיד על לשון טהורלא 
נקיה דכתיב "ותבחר לשון ערומים", ואף במילי 
דעלמא יש להקפיד דכתיב "ודעת שפתי ברור 
מללו". ואמנם צריך האדם לשנות לתלמידו בדרך 

, וגם התורה כתבה בכמה כדי שתתקיים גירסתוקצרה 
מקומות טמא, ואין לשנות ללישנא מעליא אלא 

  שוות,כשהלשונות 

מצינו שבזב כתיב  -הזכרת לשון מרכב באשה
מפני שאינו הגון להזכיר רכיבה ב ושמרכב ובזבה מ

ואמנם כתיב "ותקם רבקה ופיסוק רגלים באשה, 
שהם ונערותיה ותרכב" דמשום ביעתותא דגמלים 

הוא אורחא, וכתיב "ויקח משה את אשתו  גבוהים
יב ואת בניו וירכיבם" דמשום בניו הוא אורחא, וכת

"רכבת על החמור" דמשום ביעתותא דלילה או 
ביעתותא דדוד או ביעתותא דהר כך הדרך (ואינו 

  אריכות שהרי כתיב רכבת בלא ו'). 

  רב לא דיבר עם תלמיד שדיבר בלשון מגונה.  ג:

הלל אמר על מי שדיבר בלשון נקיה שמובטח הוא 
בו שיהיה מורה הוראה בישראל, וכך היה לאחר 

(שאמר אותו תלמיד מפני מה ימים מועטים, 
 זיתיםואין מוסקים בכלים טהורים, בוצרין בטהרה 

  בטהרה). 

כהן אחד אמר שהגיע לו כזנב הלטאה, ובדקו 
אחריו ומצאו בו שמץ פסול, ואף שאין בודקים מן 

מפני שאם לא היה ראוי למזבח לא היו המזבח ולמעלה 

, שאני הכא שאיהו ארע נפשיה נותנים לו לשמש
, או בדיקה אחריו והתברר שלא בדקוהו יפה והצריך

  שהכונה לשחץ פסול.

נכרי אחד היה עולה לירושלים ואוכל מן הפסח 
, ואמר לו והיה חייב מיתה ולא היה ביד ריב"ב להורגו

שהיא קריבה ריב"ב שיבקש שיתנו לו מהאליה 

וכשביקש שאלו אותו מי אמר לו  לגבוה, וכבש היה,
ובדקו ומצאו שהוא  לבקש, ואמר להם שזה ריב"ב,

נכרי והרגוהו, ושלחו לריב"ב שלם לך ריב"ב דאת 
  בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים. 

רבי יהושע בריה דרב  -מוציא דיבה הוא כסיל
אידי ראה שנפטר רב כהנא, וקרע לבושו והחזירו 
לאחוריו ובכה, ושאלו אותו אם רב כהנא נפטר, 

סיל. וכן ואמר אנא לא קאמינא ומוציא דיבה הוא כ
רב כששאלו אותו אם אייבו קיים וכו' לא אמר 
זאת במפורש. ויוחנן חקוקאה כששאלו אותו אם 
חיטים נעשו יפות אמר שהשעורים נעשו יפות, 
וענו לו שיאמר זאת לסוסים והחמורים, מפני 
שהיה לו לומר שאשתקד נעשו יפות, או 

  שהעדשים נעשו יפות.

שמע לדבר אדם שלא היה נההוא דאמר דונו דיני  ד.

ואמרו שהוא משבט דן דכתיב ביה  אלא על פי דיין,
"דן ידין עמו", ואדם אחר אמר שהיה מקים ביתו 

, ואמרו ותמיד היה משתבח בשפת היםעל חוף הים 
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שהוא משבט זבולון, דכתיב ביה "לחוף ימים 
  ישכון".

אבל אסור בנעילת הסנדל. שמועה  - דיני אבילות
נוהגת אלא יום אחד, אינה  אחרי ל' יוםרחוקה 

  ומקצת היום ככולו.

  דיני בדיקת חמץ

 בבל יראה ובאכילהחמץ אינו אסור  -זמן הבדיקה
אלא משש שעות ולמעלה, ולפי זה היה אפשר 

, ואי נימא ולבערו קודם איסורולבדוק בשעה שישית 
שצריך להקדים משום שזריזים מקדימים למצוות, 
מ"מ די שיבדוק בבוקר, כדאשכחן גבי מילה 
שזריזים מלים בבוקר, וילפינן מאברהם דכתיב 

שהשכים בבוקר ולא ביה "וישכם אברהם בבוקר" 

והטעם שבודקים המתין עד הנץ, אבל לא יצא בלילה, 
יהם, כבר בלילה מפני שבני אדם מצויים אז בבת

    אבל ביום אורו מחשיך.ואור הנר יפה אז לבדיקה 

אין להתחיל לימוד קבוע בליל י"ד שמא ימשך 
  בלימודו ולא יבדוק.

המשכיר  -מי חייב בבדיקה השוכר או המשכיר
בית לחבירו אם מסר לו מפתחות לפני י"ד חייב 
השוכר לבדוק, אבל אם מסר לו המפתח בי"ד 

ר המפתח לשוכר, אע"פ שמסחייב המשכיר בבדיקה 

ואין להוכיח ממזוזה כיון שכבר חל עליו החיוב. 
  ר, דמזוזה היא חובת הדר. וכששהחיוב על ה

הגמ' מסתפקת אם המשכיר בית  -חזקתו בדוק
אם הבית בחזקת בדוק דהכל שחרית לחבירו בי"ד 

וכמו שחבר ואפי' עם הארץ, חברים אצל בדיקה 
קת שמת והניח מגורה מלאה פירות הרי הם בחז

מתוקנים, או שאין הבית בחזקת בדוק, ונ"מ אם 
חייב השוכר לבדוק כשאין המשכיר כאן, אבל אם 

  המשכיר נמצא יש לשאול את המשכיר אם בדק.

על בדיקת  נאמנות נשים עבדים וקטנים ד:

להעיד בי"ד בברייתא איתא שהם נאמנים  -חמץ

וטעם הנאמנות היא משום שהבעלים בדקו אמש, 
בנן, דמדאורייתא בביטול בעלמא דבדיקת חמץ דר

ויש להם כח להאמינם בדבר סגי, ורבנן האמינו להם 

. (אי נימא דסתם בית אין חזקתו שאינו דאורייתא
בדוק איירי בסתם בית, ואם חזקתו בדוק איירי 

כגון שראינו שבעה"ב בבית שמוחזק שאינו בדוק 
   טרוד, או שיצא מבעוד יום).

המשכיר  -טעותבית שאינו בדוק אי הוי מקח 
בית שהוא בחזקת בדוק, ונתברר שאינו בדוק, אין 
השוכר יכול לטעון דהוי מקח טעות, דניחא ליה 

וגם אם היה יודע שאינו לאיניש לקיים מצוה בגופיה, 

ואפי' במקום שנותנים שכר  בדוק היה שוכר בית זה,
לבודק אינו מק"ט, דניחא ליה לאיניש לקיומיה 

  מצוה בממוניה.

  איסור חמץזמן 
חמץ אסור בי"ד ניסן משעה שישית ואילך, בין 
לשיטת ר"מ דס"ל שאוכלים כל חמש ושורפין 

ולא ימתין עד תחילת שבע לפי שאדם בתחילת שש 

דס"ל בין לר"י דס"ל שאוכלים כל ד' טועה בשעות, 

אסור באכילה אך א"צ ותולין כל ה' שאדם טועה יותר, 

  ין בתחילת שש.ושורפלשרוף ויכול להאכיל לבהמתו, 

   -מקור איסור חמץ משש שעות ולמעלה

שבהכרח הפסוק "אך ביום הראשון  אביי מבאר
תשביתו" איירי בי"ד, שהרי על ט"ו נאמר "שבעת 
ימים שאור לא ימצא", וא"צ פסוק לאסור ליל ט"ו, 

(של ז' ימים, ולא של משום שהוקשה השבתת שאור 

מצה  לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת י"ד. תוס')
ובמצה כתיב "בערב תאכלו מצות", שהם באותו זמן, 

וא"כ כבר יש מקור שיש איסור "בל ימצא" בלילה. 
ואין לומר שחמץ אסור כבר בליל י"ד, שהרי כתוב 

"אך" "ביום", ואין לומר שאסור כבר בבוקר ד
דאך הוא מיעוט, ויש לחלק חציו לאיסור וחציו  חילק

" לפי חשבון לאח"ס להתר, או שדורשים "אך" מלשון "חץ

. וכעין זה מבואר בברייתא בשם רבי בט"ע גי"ף דכ"ץ
יוסי שלומדים מ"אך" חילק, ואיירי בי"ד שהרי 

ואי לאו "אך" היה זמן הוקשה השבתת שאור וכו', 
  הביעור בין השמשות של כניסת ליל ט"ו.

 הראשון"ביום  לתנא דבי רבי ישמעאל ה.

, רא ראשוןמצינו שי"ד נקתשביתו" היינו י"ד, ד
  דכתיב "בראשון בארבעה עשר".

הקודם  ראשון דמעיקרא ולרב נחמן בר יצחק

, וכמו שמצינו שכתוב משמע לשבעת ימים
"בראשון בי"ד יום לחודש", וכן כתיב "הראשון 
אדם תולד". והא דכתיב "ולקחתם לכם ביום 
הראשון", ו"ביום הראשון שבתון", ו"ביום הראשון 
מקרא קודש", היינו לכדתניא שבשכר ג' "ראשון" 
אלו זכו לג' "ראשון", להכרית זרעו של עשיו, 
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משיח. וכן  ולבנין בית המקדש, ולשמו של
מנטילת ממעטים מפסוקים אלו חולו של מועד 

  לולב ואיסור מלאכה.

" לא תשחט על חמץ דם זבחילומדים מ" לרבא
שהכונה ש"זמן השחיטה" הוא בזמן שאין החמץ 

(ואינו תלוי כל אחד בזמן ששחט,  בו' ומחצה.קיים 
). וכדברי ויש זמן אחד לכולםאלא בזמן השחיטה 

  רבי ישמעאל. רבא איתא בברייתא בשם

ש"אך ביום הראשון  בברייתא מובא בשם ר"ע
הכונה לי"ד, שהרי ט"ו אסור בעשית תשביתו" 

וזו הבערה שלא , והבערה היא אב מלאכה מלאכה

. ולמדנו מדבריו שאין ביעור חמץ אלא לצורך היא
ולא ולכן א"א לבער את החמץ בדבר אחר שריפה 

י אמרינן מתוך שהותרה הבערה לצורך הותרה נמ
  שלא לצורך. 

  איסורי בל יראה ובל ימצא

אינו עובר עליו בבל יראה דכתיב  חמץ של הקדש
  "לך".

ואף את החמץ דכתיב "לא ימצא"  אסור להטמין

  הטמנה היא בכלל מציאה.

והיינו שנמצא בבורות שיחין  -חמץ שבגבולין
ומערות אסור דכתיב "בכל גבולך", ואיסור זה 

טמון ופקדון של כולל בל יראה ובל ימצא וחמץ 
נכרי, דילפינן גז"ש "שאור שאור" שכל דבר 

  האסור בבתים אסור גם בגבולין.

   - חמץ של נכרי
חמץ של נכרי מותר להשהותו בפסח, דכתיב "ולא 
יראה לך", והיינו דווקא כשלא קיבל אחריות על 
החמץ. אבל אסור לקבל פקדונות מן הנכרים 
באופן שקיבל עליו אחריות, דכתיב "לא ימצא" 

. ולכן אמר רבא לבני עירו שיבערו את ולא כתיב "לך"
החמץ של חיל המלך, כיון שהם חייבים באחריותו 

ם יגנב או יאבד, ואף למ"ד דבר הגורם לממון א
אינו ממון, הכא אסור משום דכתיב "לא ימצא". 
ולל"ב קמ"ל שאף למ"ד דבר הגורם לממון כממון, 
צריך קרא לאוסרו, כיון שבזמן שלא נגנב או אבד 

  חוזר כמות שהוא א"כ הוא אינו ברשותו. 

לאביי אף נכרי  -נכרי כבוש ושרוי עמו בחצר
ו ואינו שרוי עמך בחצר אתה עובר על שלא כיבשת

דמשמע לגמרי, ולא כתיב לא חמצו דכתיב "לא ימצא" 

. ולרבא הדרשה היא שאף בנכרי שכיבשתו תמצא
וישנו עמך בחצר אינו  וממונו כממונך, או שלא כבשתו

וחשיב חמץ של אחרים,  בלא קיבל אחריותעובר 
  משום דכתיב "לך" שני פעמים. 

 לחצירו של ישראל עם חמץנכרי שנכנס  ו.

בידו אין הישראל חייב לבער, ולרב פפא לומדים 
דין זה מ"לא ימצא". ואם הנכרי הפקיד את החמץ 

 ייחד לו ביתאצל הישראל חייב לבער, אך אם 
א"צ לבער, ולרב אשי מקור דין זה מדכתיב "לא 

בבתיכם" וכיון שייחד לו בית אינו מצוי  ימצא
סור להשכיר בית בביתו, ואמנם לגבי ע"ז א

לעכו"ם, כיון שיכניס לתוך ביתו של הישראל ע"ז, 
  דשכירות לא קניא, ולא כתיב "לא ימצא". 

חמץ של נכרי הנמצא  -היכר בחמץ של נכרי
צריך ולא קיבל עליו אחריות, בביתו של ישראל 

אבל לשל הקדש  ,מחיצה י' טפחיםבי"ד לעשות לו 
  א"צ משום דבדילי מיניה.

ארנונא היינו שהמלך נוטל  -רנונאבכורה וחלה בא

לל"ק אם יכול בעל  עשירית מהבהמות או מהתבואה.
העדר לסלק חובו למלך במעות חייב בבכורה 

, אבל אם דאכתי לא זכה בהם הנכרי, ויתכן שיתן לו מעות
כיון שיד נכרי באמצע אינו יכול לסלקו במעות פטור 

ולל"ב פטור מבכורה אע"פ שיכול וכתיב "בישראל", 
דעד מתי שלא סילקו במעות ידו שייכת לסלקו במעות 

, ודווקא בהמה דאית ליה קלא, אבל עיסת בבהמות
אע"ג דכתיב "עריסותיכם" דשל ארנונא חייבת בחלה 

ואע"פ שאינו יכול לסלקו במעות, דלית  נכרי פטורה,
והרואה חושב שהיא של ישראל, והוא אוכלה ליה קלא 

  בלא חלה.

כופה עליו כלי, ואם  טהמוצא חמץ בביתו ביו"
החמץ הוא של הקדש א"צ לכפות כלי מפני 

  אפי' בשאר ימות השנה.שבדילים ממנו 

והיוצא לים המפרש  -חיוב בדיקה לפני ליל י"ד
אם יוצא ל' יום קודם פסח  למקום רחוקבשיירא 

וחל (שהוא זמן ששואלים ודורשים בהלכות הפסח 

בימי חזור ) ואין דעתו לעליו חיוב להזהר בצרכי הפסח

אינו חייב לבער, ואם יוצא בתוך ל' יום  הפסח
ודעתו לחזור חייב לבער, ואם יוצא לפני ל' יום 
ודעתו לחזור, או שיוצא בתוך ל' יום ואין דעתו 

מפני לחזור, לאביי א"צ לבער, ולרבא צריך לבער 
שכשחוזר עובר עליו ואינו ברשותו לבטלו שהרי הוא אסור 
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לרבא אם עושה את ביתו אוצר , וכן בהנאה ואינו שלו
לפני ל' יום ואין  שמכניס שם תבואה ומתחתיה חמץ

דחמץ שנפלה עליו מפולת הרי דעתו לפנותו א"צ לבער 

, אבל בתוך ל' יום אף שאין דעתו הוא כמבוער
  לפנותו, או לפני ל' יום ודעתו לפנותו, חייב לבער.

 שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח ו:

הרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על ל' יום, ש
פסח שני, ולרשב"ג מספיק ב' שבתות, (ואין ראיה 
מפסח שני שכיון שלימד משה את דיני פסח 
ראשון לימד גם את דיני פסח שני), ומקורו הוא 
ממה שמשה לימד בר"ח ניסן בשנה השניה 
לצאתם ממצרים (והיה זה בר"ח דכתיב "במדבר" 

יה באחד לחודש ואתיא מ"במדבר" דכתיב ב
  השני).

ופרשיות שנאמרו  אין מוקדם ומאוחר בתורה

ב' , ודווקא בב' עניינים בתחילה נכתבו אחרי המאוחרות

אא"כ יש , אבל בענין אחד כתוב לפי הסדר פרשיות

. דאל"כ א"א לדרוש כלל דרשה או טעם להקדים. תוס'
ופרט או פרט וכלל, ובאמת בב' עניינים לא 
דורשים כלל ופרט אף למ"ד שדורשים כלל ופרט 

  המרוחקים זה מזה. 

  ביטול חמץ

בליבו, אע"פ הבודק צריך שיבטל  -למה צריך לבטל

גזירה שמא ימצא גלוסקא  שמבער כל מה שנמצא,
ן יפה לאחר זמן האיסור, ותהיה דעתו עליה, ואי

הטעם משום פירורין, שהרי אינם חשובים, ומה 
שהם נשמרים אגב שאר הבית אינו מחשיבם, 

 שלא יכנסו,שהרי מצינו שאם אדם שומר את שדהו 
מחמת דבר אחר ויש בו סופי תאנים או ענבים 

, שאם אין בעה"ב שאינם מתבשלים כל צרכן לעולם
מקפיד עליהם מותרים משום גזל ופטורים מן 

מקפיד עליהם אסורים משום גזל,  המעשר. (ואם
  וחייבים במעשר). 

זמן הביטול הוא בזמן בדיקת חמץ  -זמן הביטול
סמוך לבדיקה מיד, ואומר כל חמירא דאיכא בביתא הדין 

, ולא בשעה רביעית או חמישית ביום י"ד ליבטיל
אבל בזמן שהוא עסוק בבדיקה יזכור שמא ישכח לבטל 

לבטל חמץ  , אבל אחרי זמן האיסור א"אלבטל
(ועשאו הכתוב כאילו  שלו-מפני שאינו ברשותו 

הפותחו חייב , וכן בור ברה"ר להתחייבהוא ברשותו 

). ולא תיקנו בנזקיו אע"פ שהבור ברה"ר והוא הפקר
שיבטל בשש משום דכבר אינו ברשותו, כיון 

, כמו שמצינו לכו"עשהחמץ כבר אסור מדרבנן 
מתחילת והיינו משש שעות ולמעלה  אשהשהמקדש 

אין חוששין לקידושיו, אפי' אם קידש בחיטי שש 
  קורדנייתא.

שאם היה יושב בבית המדרש ונזכר  והא דתנן ז.

שיש לו חמץ בביתו מבטלו בליבו אף אם חל י"ד 

וכן ביו"ט, ואף , בשבת ועדיין לא הגיע זמן האיסור
שיו"ט הוא אחר זמן האיסור שא"א כבר לבטל, 

צה, שעדיין היא שלו ויכול שלא החמיצ"ל שיש לו עיסה 

ומפני כבוד רבו אינו ומתיירא שמא תחמיץ  לבטלה,
  יכול לקום וללכת לאפות אותה.

  אי אזלינן בתר בתרא או בתר רוב
פת שנמצאה בתוך תיבה, ולא ידוע  -ספק חמץ

ואם  ,אם היא חמץ או מצה, אזלינן בתר בתרא
הפת מעופשת לא אזלינן בתר בתרא דהעיפוש 
מוכיח שאינה מהאחרונות, ואמנם אם רבו הימים 

, אע"פ והיא ראויה להתעפששהניחו בה מצה 
שעיפושה מרובה מותרת, דאמרינן שכל יום הניח 

  עליה מצה חמה וזה גרם לעיפוש מרובה.

אם נמצאו לפני  -מעות שנמצאו בירושלים
הוו מעשר ואם נמצאו  סוחרי בהמה, בכל השנה

בהר הבית דינם חולין, ואם נמצאו בירושלים 
בשאר ימות השנה חולין, אבל בשעת הרגל הוו 

כיון ששוקי  ואין אומרים שנפלו לפני הרגלמעשר 
וע"י הכיבוד היה ירושלים עשויים להתכבד בכל יום 

  ולהכי אזלינן בתר בתרא.  מוצאם ,

 תיבה שהשתמשו בה במעות חולין ובמעות
, מבואר בברייתא שהולכים אחר הרוב ולא מעשר

אחר הבתרא, וצ"ל דהיינו באופן שאינו יודע מה 
השתמש בה אחרון, או שהשתמש בה בשניהם 

, בזוית נפרדתכל אחד בערימה נפרדת  באותו יוםיחד 
שיש לחוש שמא נטמן בגומא או שמצא מעות בגומא 

      ולא ראהו.

  ברכת המצוות

ומברך לפני צריך שיברך,  הבודק -בדיקת חמץ ז:

וביעור כולל גם לרב פפי מברך "לבער חמץ",  הבדיקה

, מפני שמשמעותו הוא להבא, אבל על בדיקה
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ולרב פפא  יותר מלהבא. תוס'.ביעור משמע מעיקרא 
מברך "על ביעור חמץ", דמשמעותו להבא, וכן 

  .דמשמע נמי להבאהלכה 

ול, מברך "על המילה", דאינו יכול לברך למ -מילה
אבל ביעור כל איש שהרי אינו מחויב למול אלא האב 

  . ואבי הבן לרב פפי צריך לומר למול.בודק בביתו

מברך "על השחיטה", דאינו יכול לברך  -שחיטה
לשחוט, שהרי אינו מחויב לשחוט, ובשחיטת פסח 

  וקדשים לרב פפי צריך לומר לשחוט.

מברך "על נטילת לולב", דאינו יכול  -נטילת לולב
ברך ליטול, כיון שכבר יצא בו כשהגביהו. (וברכת ל

שהחיינו מברך כשעושה לעצמו לולב, וכן העושה 
לעצמו סוכה מברך שהחיינו, וכשנכנס לישב בה 

  מברך "לישב בסוכה").

כל המצוות מברך עליהם עובר  -עובר לעשייתן
לעשייתן, והיינו לפני עשית המצוה (דכתיב 
"ויעבור את הכושי", "והוא עבר לפניהם", "ויעבור 
מלכם לפניהם"), וכן בשופר יברך לפני התקיעה, 
ואין חוששים שמא תתקלקל התקיעה, כמו שאין 
חוששים בשחיטה ומילה, אבל בטבילה מברך "על 

  ה. הטבילה" אחרי שטבל ועל

  בדיקת חמץ לאור הנר
אין בודקין את החמץ לאור  -מקור וטעם הדין

החמה או הלבנה או האבוקה אלא לאור הנר מפני 
שאור הנר יפה לבדיקה, וכתיב (זכר לדבר) "שבעת 

בבתיכם", ומציאה היא ע"י  ימצאימים שאור לא 
ן כילה בגדול החל ובקט ויחפשחיפוש דכתיב "

את  ויחפשות דכתיב "", וחיפוש הוא ע"י נרוימצא
", ואל תאמר שחיפוש דכתיב גבי בנרותירושלים 

נרות היא קולא שהקב"ה לא יחפש את עוונות 
ירושלים באבוקה שעי"ז ימצא גם עוון קטן, אלא 

אבל חמץ אין לומדים בנרות שימצא רק עוון גדול, 

ד'  נרוזה לומדים מ"משם להקל שיספיק חיפוש בנר, 
  מועיל בנר." שחיפוש חופשנשמת אדם 

בדיקה לאור החמה בחצר ובאכסדרא  ח.

חצר א"צ בדיקה כלל מפני שהעורבים  -ובארובה
ביום וא"צ מצויים שם, ואכסדרא נבדקת לאורה 

, וצידי כנגד החור ממש, וכן ארובה להביא לה נר בלילה
  הארובה אין נבדקים לאור החמה אלא ע"י נר.

אבוקה לא מועילה לבדיקה  -בדיקה ע"י אבוקה
אע"פ שאורה רב מאור הנר, (כדמצינו שצדיקים 

לעת"ל שאורם יהיה כאור של שבעת ימי בפני השכינה 

כנר בפני אבוקה, וכן מצינו שאבוקה  בראשית
להבדלה מצוה מן המובחר), דלבדיקה עדיף נר 
מאבוקה, י"א מפני שאפשר להכניסו לחורים 
וסדקים, וי"א מפני שנר מאיר לפניו ואבוקה 

, וי"א שבאבוקה דק צריך שיהיה אור לפניווהבולאחריו 
, ואין ליבו על הבדיקה יפהמתיירא שיבעיר את הבית 

וי"א שנר אורו נמשך יפה, אבל אבוקה קופצת 
   ונפסקת תמיד.

  חיוב בדיקה במקומות שונים
  כל מקום שאין מכניסים בו חמץ א"צ בדיקה.

העליונים והתחתונים אם הם  שבכותל חורי הבית
 יותר מדאי שאין נח להשתמש בהםגבוהים או נמוכים 

אינם צריכים בדיקה, ואם הם באמצע הכותל 
  צריכים בדיקה.

אבל שאר גגות א"צ בדיקה,  שהוא משופעהיציע  גג

שנותנים לתוכו כלים ואוכלים . וגג המגדל אינם משופעים

  אלא תוכו ולא גגו. א"צ בדיקה 

שאם היה שם חמץ א"צ בדיקה  ולוליןרפת בקר 

  הבהמות אכלוהו.

  דאין מכניסים בו חמץ.א"צ בדיקה  בית התבן

שפעמים יין אם מסתפק מהם צריך בדיקה  אוצרות

, ואם אין כשהיין כלה השמש נכנס לשם עם פיתו
מסתפק מהם א"צ בדיקה. ואוצרות שמן א"צ 

ויודע כמה שמן יצטרך,  , דיש קבע לאכילהבדיקה

ועשו אוצרות שיכר בבבל כאוצרות  .בשתיה משא"כ
  שכיון שרגילים בו אין קבע לשתייתו.יין שמסתפק מהם 

אם  -מיטה החולקת בתוך הבית ומפסקת
המיטה גבוהה מהקרקע צריך לבדוק תחתיה, ואם 
אינה גבוהה ועצים ואבנים סדורים תחתיה 

  א"צ בדיקה.  שיש אויר בין המיטה לעציםומפסקת 

כי יש להם גים גדולים א"צ בדיקה של ד בית הדגים

  , ושל קטנים צריך בדיקה.קבע ואומד

שהולך באמצע הסעודה להביא בית המלח בית השעוה 

ובית העצים ובית התמרים צריכים  מלח ונרות
  בדיקה.
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  בדיקה במקום סכנה
תנא אין מחייבים אותו להכניס ידו לחורים 

  וסדקים מפני הסכנה.

הגמ' מבארת דלא איירי בחורים וסדקים שסכנה 
להכניס ידו לשם, דא"כ אינו משתמש בהם. אלא 

, דא"צ שהשתמש בחורים והכותל נפלאיירי 
ואף במקום שהכלב  אלא רק מה שרואה בעיניו,בדיקה 

א"צ לבדוק  פחות מג' טפחיםיכול לחפש אחריו 
ואף ששלוחי מצוה אינם  של עקרבים,מפני הסכנה 

חיישינן שמא תאבד לו מחט ויבוא לחפש  ניזוקים
אחריה אחרי הבדיקה, (אבל בשעת הבדיקה אף 
אם יחפש מחט אין בזה סכנה, שהרי כוונתו גם 
למצוה, ושנינו האומר סלע זה לצדקה ע"מ שיחיה 

בדבר בני או שאהיה בן עוה"ב הרי זה צדיק גמור 
זה, ואינו שלא לשמה, אלא עושה קיים מצות בוראו ומתכוון 

   אף להנאת עצמו.

חור שבין ישראל ולרב נחמן בר יצחק איירי ב ח:

שלת"ק בודק עד מקום שידו מגעת והשאר  לנכרי
מבטלו בליבו, ולפלימו א"צ לבדוק בחור כלל מפני 
סכנת כשפים שהרי בודק בלילה לאור הנר (אבל 
בשימוש בחור אין סכנה מפני שמשתמש ביום 

ניזוקים,  לאור היום), ואף ששלוחי מצוה אינם
מ"מ היכא דשכיח הזיקא שאני, כדאשכחן שאמר 

הרי שהיה שמואל "איך אלך ושמע שאול והרגני" 
  ירא אע"פ שהיה שלוחו של מקום.

כלל זה הוא בין  -שלוחי מצוה אינם ניזוקים
בהליכה ובין בחזרה, כאיסי בן יהודה שלומד מהא 
דכתיב "ולא יחמוד איש את ארצך" שהפרה 

ארצך" הטפל לארצך.  אתדדריש "קו והתרנגול לא ינז

שאין דרכם להנזק מפני שיש להם וכ"ש בני אדם  תוס'.

, ואף בחזרה לא ינזקו דכתיב "ופנית בבוקר מזל
והלכת לאוהלך" (וקרא דהליכה איצטריך ללמד 
שמי שאין לו קרקע אינו עולה לרגל), ועל כן 
ההולכים לבית המדרש יכולים ללכת או לחזור 

  להם לירא מן המזיקים, שהמצוה מגינה עליהם.ואין בלילה 

וחמי  שהם מתוקים מאדמפני מה אין פירות גינוסר 
טבריה בירושלים, שלא יאמרו עולי רגלים אלמלא 
עלינו אלא בשביל זה דיינו, ונמצאת עליה שלא 

  לשמה.

א"צ לבדוק אלא  - בדיקת שתי שורות במרתף
במרתף שמכניסים בו חמץ, והיינו במסתפק. 

בודק ב' שורות על פני כל המרתף, ונחלקו  לב"ש
בדעתם רב יהודה וריו"ח, לרב יהודה בודק ב' 
שורות מלמטה למעלה, ותניא כוותיה, ולריו"ח 
בודק שורה אחת מלמטה למעלה, ואת כל שורת 

על פני כל ארכו ורחבו של המרתף, החביות העליונות 

, ותניא (ונקראת שורה אם מונים מלמעלה למטה)
ולב"ה בודק את ב' השורות החיצונות  כוותיה.

העליונות, ונחלקו בדעתם רב ושמואל, לרב בודק 
 ולא מן הארץ עד הקורהאת השורה העליונה החיצונה 

ואת זו שתחתיה, ולשמואל בודק את השורה 
העליונה החיצונה ואת זו שלפנים ממנה, והלכתא 

  כשמואל.

חשש גרירת חולדה,                           
  ין ספק מוציא מידי ודאיוא

 -בדיקת חמץ במקום חשש גרירת חולדה ט.
אם לא ראינו שחולדה גררה מהחמץ אין חוששים 
וא"צ לחזור ולבדוק מקום שכבר בדק, בין מבית 
לבית ובין ממקום למקום, דא"כ היינו חוששים אף 

 בתים שבחצר אחת לבתים שבחצר אחרת,–מחצר לחצר 
אבל אם ראינו  ומעיר לעיר, ואין לדבר סוף.

חוששים והביאה אותו לחצר זו שחולדה לקחה חמץ 
  וצריך לבדוק את הבית.

מדורות  -חשש נפלים במדורות העכו"ם
ובא ישראל העכו"ם ששהה העכו"ם בהם מ' יום 

מפני שהעכו"ם צריכים בדיקה מנפלים  לדור שם,

ואף אם אין לעכו"ם אשה  קוברים נפליהם בבתיהם,
, מ"מ אם חולדה מצויה שם ותמפני שחשודים על הזנ

א"צ בדיקה, מפני שגם אם היה שם נפלים, החזיר 
  והחולדה אוכלים את הנפלים לגמרי. 

ומ"מ לגבי חמץ אין אומרים שהחולדה אכלה 
אלא חוששים שהוא עדיין כאן  את החמץ שלקחה

, דשאני בשר מלחם. ולרבא החילוק וצריך בדיקה
הוא שבנפלים יש ספק אם בכלל היה נפל, ולכן 
ספק אכילה מספיק להתיר, אבל כאן שודאי היה 

  לה חמץ, אין ספק אכילה מוציא מידי ודאי.   

בביתו,  חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות

הרי הם  שניכר שנתמרחו היוםאפי' אם הם בני יומם 
מ' מבארת שאף אם אין ספק בחזקת מתוקנים. הג
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, והכא נגמרה מלאכתם וראו פני הביתמוציא מידי ודאי 
י"ל דהפירות הם ודאי מעושרים, דחזקה על חבר 

והיא שאין מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן 

. או דהכא לא הוי ודאי חזקה ודאית על כל החברים
טבל, דשמא הכניסה במוץ שלה ולא התחייבה 

  ראית פני הבית לא נגמרה מלאכתם. כיון שבזמן במעשר 

מעשה בשפחה שהטילה נפל לבור והציץ  ט:

ונ"מ לימי לידע אם הוא זכר או נקיבה  לשם כהן

טומאה וטהרה של זכר או נקיבה, ולא נזהר מאיסור "לנפש 

, ואמרו חכמים שהכהן לא יטמא", ולא ראה את הנפל
טהור מפני שחולדה וברדלס מצויים שם. ואף 

וציא מידי ודאי, י"ל דאיירי דלא הוי שאין ספק מ
ודאי נפל אלא ספק רוח ספק נפל, או דגרירת 

, שאע"פ מוחזקים הם בכךחולדה וברדלס הוי ודאי 
  שמשיירים מ"מ ודאי גוררים. 

צריך  -חשש גרירת חולדה בחמץ שנשאר
, אחר הבדיקהלהניח בצינעא את החמץ שמשייר 

ביי כדי שלא יהיה צריך לבדוק פעם נוספת. לא
איירי ביום י"ד, שאם לא יניח בצינעא יהיה חייב 

, אבל בי"ג ושיירהלחזור ולבדוק שמא גררה חולדה 
שיש עוד הרבה חמץ אין חוששים לגרירת חולדה, 

שיירה, אבל אם ראינו שגררה  לא שאף אם גררה שמא
חוששים שמא שיירה, (אבל בבשר לעולם לא משיירת) 

י לא יהיה חמץ, ולרבא החולדה לא יודעת מת תוס'.
ועל כן הטעם שצריך להניח בצינעא הוא כדי 
שהחלודה לא תגרור בפנינו, ואז יהיה צריך בדיקה 
(ותניא כוותיה דרבא), ולרב מרי הגזירה היא שמא 

  ימצא פחות ממה שהניח. 

  דיני ספיקות בבדיקת חמץ ובעוד דברים
תשע חנויות מוכרות בשר  - דין רוב וקבוע

שר נבילה, אם אינו יודע שחוטה ואחת מוכרת ב
מאיזה לקח ספיקו אסור, ובנמצא הלך אחר הרוב, 
וה"ה לגבי חמץ אם יש ט' צבורין מצה ואחד של 

ונכנס לבית ואין יודעים אם חמץ ונטל עכבר בפנינו 

, דכל קבוע כמחצה על מחצה אסור לקח חמץ או מצה,

ואם פירש  וספק לחומרא, ואין הולכין בו אחר הרוב.
הולכים אחר  ת מן הזויות ונטלה עכבר משםחתיכה לאח

דכל דפריש מרובא פריש, דכיון דפריש אין בו תורת הרוב 
  קבוע. 

שתי קופות אחת של  -התר שאני אומר וכו'
חולין ואחת של תרומה, ולפניהם סאה חולין וסאה 

אפי' תרומה, ונפלה סאה לתוך כל קופה מותרים 

, שאני ומאהאין בקופה בכדי להעלות את התרומה באחד 
אומר שהחולין נפלו לחולין והתרומה לתרומה 

. וה"ה לגבי דתלינן לקולא, אע"ג דאיכא למימר איפכא
חמץ אם היו ב' בתים בדוקים, ולפניהם צבור חמץ 
וצבור מצה, והכניס עכבר חמץ ומצה ואין ידוע 

דתולים שהמצה לאיזה בית, הבית שבדקו מותר 

"שאני אומר" , ואף שאין שייך התר נכנסה לבדוק
, הרי בדיקת ואיירי בתרומה בזמן הזה דרבנןבדאורייתא 

  חמץ דרבנן, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי.

 -ספק טומאה ברה"ר בב' הוראות סותרות י.
ואחד  שיש בו קבר לכל רוחבושני שבילים אחד טמא 

 כל אחד בשביל אחרטהור, והלכו בהם ב' בני אדם 
וכל אחד נגע בטהרות, אם נשאלו בזה אחר זה 

אע"פ שכל אחד אומר כך היה המעשה, אבל איני טהורים 

, ואם נשאל אלא על עצמי, דספק טומאה ברה"ר טהור
בתוך כדי דיבור, שצריך להשיב לשניהם שאלו בבת אחת 

שא"א לומר להם טהורים שהרי האחד ודאי טמאים  יחד

לר"י טהורים דהוי , ואם שאל עליו ועל חבירו טמא
ואומרים לו טהור אתה, ומעצמו יבין כבאו בזה אחר זה 

, ולרבי יוסי טמאים דהוי כבאו שאף חבירו כמוהו
. וה"ה שצריך הוראה אחת לשניהםלישאל בבת אחת 

אם היה צבור חמץ ולפניו ב' בתים בדוקים, והכניס 
עכבר חתיכה לאחד מהבתים, שאם באו לישאל 

כיון שבדיקת חמץ דרבנן תלינן דבזה אחר זה מותרים 

  וכו'. לקולא, 

שהבקעה הנכנס לבקעה בימות הגשמים  -ספק על

היא רה"י מפני שאין רשות להכנס לשם שכבר צמח הזרע, 

ויש טומאה באחת השדות  וספק טומאה ברה"י טמא,
ואינו יודע  וידוע באיזה שדה, וכל שדה מסומנת במצריה

שספק  אם נכנס לאותה שדה, ר"א מטהר דס"ל
(אבל ספק מגע טמא),  דהוי ס"ס,ביאה טהור 

וחכמים מטמאים, וה"ה גבי בדיקת חמץ אם יש 
  ספק אם העכבר נכנס עם החמץ לבית.

גל טמא שנתערב עם ב' גלים  -על ובדק ולא אשכח

טהורים, ובדקו אחד או שניים ומצאו טהורים מה שנבדק 
ם ומצאם טהורים לר"מ שלשתם טהור, ואם בדק שלשת

מקום שהוא בחזקת טומאה ובדקו שם  דכל ים,טמא
ולא מצאו טומאה, לר"מ לעולם הוא בחזקת 
טומאה עד שימצאו היכן הטומאה, ולחכמים אם 
בדק עד שהגיע לקרקע בתולה ולא מצא טומאה 

. וה"ה ותולים שבא עורב או עכבר ונטלההמקום טהור 
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גבי בדיקת חמץ אם עכבר הכניס חמץ ובדק ולא 
ר"מ אומרים שעכבר אכלה, דבדיקת חמץ ובזה אף למצא 
  דרבנן. 

שדה שנאבד בה קבר הנכנס  -על ובדק ואשכח
ואין ידוע אם זהו לתוכה טמא, ואם נמצא בה קבר 

לרבי שאר השדה טהור, שאנו אומרים  הקבר שאבד
שזהו הקבר שאבד, ולרשב"ג חייב לבדוק את כל 
השדה. וה"ה לגבי חמץ אם הכניס עכבר חמץ 

ואין ידוע אם זה החמץ שהעכבר חמץ  לבית ומצאנו
  הכניס.

 -הניח תשע ומצא עשר, או עשר ומצא תשע
המניח מנה מעשר ומצא מאתים, לרבי חולין 

מפני ומעשר מעורבים זה בזה, ולחכמים הכל חולין 

. ואם הניח מאתים שהמנה נטל ואלו מעות אחרים
ומצא מנה לרבי תולים שלקחו מנה אחד, ולרבנן 
תולים שלקחו הכל וכל המעות חולין. וה"ה לגבי 

  חמץ 

קרדום  -הניח בזוית זו ומצא בזוית אחרת י:

שאבד בבית הבית טמא, שאני אומר שאדם טמא 
וכן אם הניח את ומשמש בכל הכלים, נכנס לבית 

אחרת הבית טמא, הקרדום בזוית זו ומצאו בזוית 
שאני אומר שאדם טמא נטלו מזוית לזוית, 
ולרשב"ג הבית טהור שאני אומר שבעה"ב 
השאילו לאחר או שנטלו מזוית לזוית ושכח. וה"ה 

  לגבי חמץ אם מצא את החמץ בזוית אחרת. 

עכבר שנכנס עם ככר ונכנס אחריו ומצא פרורים, 
צריך לבדוק מפני שאין דרך עכבר לפרר, אבל 

א"צ בדיקה מפני  אם מצא פרורים כדי כל הככרק בתינו
  שדרך תינוק לפרר. 

כמה ספיקות בדין עכבר שנכנס עם ככר 
  -ונמצא איזה ככר

עכבר שנכנס עם ככר, ויצא עכבר עם ככר, ילה"ס 
ואפי' לרשב"ג יש רגלים אם תולים שזהו אותו עכבר 

ואפי' לרבי שתולים שהקבר או שזה ככר אחר  לדבר.

  . ה שאבד, כאן מסתמא זה לא אותו עכברשנמצא הוא ז

ואת"ל שתולים שזהו אותו עכבר ילה"ס אם יצא 
עכבר בצבע אחר וככר בפיו, אם תולים שזהו אותו 

  ככר שהשליכו העכבר הראשון או לא. 

ואת"ל שעכבר לא לוקח מעכבר, ילה"ס אם יצאה 
חולדה עם ככר, אם תולים שלקחה אותו מהעכבר, 

היתה לוקחת בפיה גם או שאם לקחה מהעכבר 
  את העכבר. 

ואת"ל שהיתה לוקחת גם את העכבר ילה"ס מה 
הדין אם יצאה עם ככר ועכבר, אם בגלל שאין 
הככר בפי העכבר תולים בככר אחר, או שהככר 
נפל מהעכבר משום ביעתותא ונטלה אותו 

  החולדה. תיקו.

   -כמה ספיקות בחיוב ביעור חמץ

הו חכמים ככר בשמי קורה ילה"ס אם הטריחו
להביא סולם להורידו כיון שמעצמו לא יפול, או 

  שהצריכוהו להורידו שמא יפול ויבוא לאוכלו. 

ואת"ל שחוששים שיפול ילה"ס בככר בבור, אם 
א"צ להביא סולם להוציאו כיון שאינו יכול ליפול 
מעצמו, או שחוששים שירד לבור לצורך אחר 

  ויבוא לאוכלו. 

רש"י לא לצורכו (ואת"ל שחוששים שירד לשם 

, ילה"ס בככר בפי גורס את"ל, ואינו שייך לספיקות הנ"ל)
נחש, אם הטריחוהו רבנן לשכור אדם שיוציאו, או 

. ויבטלו בליבושלא הטריחוהו להוציא ממון על כך 
  תיקו. 

  זמני בדיקת חמץ

שבודקים בליל י"ד, ובי"ד  שיטת רבי יהודה
שחרית, ובזמן הביעור. הגמ' מבארת שאין כוונת 
ר"י שצריך לבדוק ג"פ, כיון שכתוב בתורה "לא 

שהם ג' לשונות יראה" "לא ימצא" ו"תשביתו" 

דאף לר"י א"צ לבדוק בשלשתם כדמוכח השבתה, 
בברייתא, ובא ר"י לומר שלא יבדוק אח"כ שמא 

  לאכול מן החמץ. יבוא  כיון שהוא עוסק בחמץ

שאין חוששים שיאכל מן החמץ,  שיטת חכמים
לרש"י ועל כן אם לא בדק בי"ד יבדוק בתוך המועד 

היינו שעה שישית, ולתוס' היינו מתחילת שבע עד סוף 

, ואם לא בדק בתוך המועד יבדוק לאחר הפסח
  המועד.

ומה שמשייר יניחנו בצינעא, כדי שלא יהיה צריך 
  לבדוק אחריו.

  מחלוקות ר"י וחכמים מתי גוזריםביאור 
   -הכנת קמח וקלי לפני הקרבת העומר י"א.
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לר"מ מה  -סתירה בין איסור חדש לאיסור חמץ
שהיה מצוי בירושלים קמח וקלי מיד אחרי 

שקודם יו"ט הקרבת העומר היה שלא לרצון חכמים 
 קטפו חדש וטחנו ויבשו בתנור, ויש לחוש שיבוא לאוכלו,

ולר"י היה זה ברצון חכמים. וזה סותר לכא' את 
מחלוקתם גבי חמץ שלר"י חוששים שמא יבוא 

  לאוכלו ולרבנן אין חוששים.

שאף שר"י סובר שאין בודקים בזמן  רבא מבאר
איסור חמץ שמא יבוא לאוכלו, בחדש מותר שהרי 

ביד, שהרי אסור לקצור לפני לא הותר אלא ע"י קיטוף 

, ורק טחינה בריחיים קצירכם" העומר דכתיב "ראשית
בצדה , ורק הרקדה ע"י נפה ולא בשל מיםשל יד 

יזכור  ע"י השינוי, א"כ התחתון שהיה הופכה על פניה
  שלא לאכול את החדש. 

שכיון שמותר לקצור בבית השלחין  ואביי שואל
כדרכו בחול, דממקום שאין אתה מביא עומר ובעמקים 

למנחה מבית הזבלים או אתה קוצר, ותנן אין מביאים סולת 

, א"כ למה השלחין או העמקים מפני שאינה מן המובחר
  אין חשש שיבוא לאוכלו. 

ששיטת ר"י שגם בחדש לא  רב אשי רוצה לבאר
, והגמ' שאינם ראויים לאכילההותר אלא קמח וקלי 

דוחה שיש לחשוש שיאכל לפני שהתייבשה, ואי 
 נימא שהקיטוף יזכיר לו, למה בשלחין והעמקים

  מותר לקצור כדרכו.

  -ביאור הגמ' במחלוקות רבי יהודה וחכמים
רבי יהודה אוסר רק בדבר שלא בדלים ממנו, 

 -ופעמים לא חוששים אף שאין בדלים ממנו
דבר שהאדם בודל ממנו כל השנה לא גזר ר"י, 
ולכן בחדש לא גזר ר"י, אבל בחמץ שלא בודל 
ממנו כל השנה חוששים שיבוא לאוכלו. ומה 

ר"י לתת שפופרת ביצה עם שמן על פי  שהתיר
הנר ואין חוששים שיסתפק מן השמן, מפני 
שמשום חומרא דשבת מיבדל בדילי. ולהכי התיר 

דמשום חומרא דשבת ר"י לקשור דלי בחבל דגרדי 

, (אבל חבל דעלמא ודאי אסור פרשי מאיסורי שבת
דהוא קשר של קיימא). ומה שאסר ר"י לענוב 

לרש"י כריכה בעלמא עליו  חבל שנפסק (אלא יכרוך

אזור פונדא  ולתוס' מותר גם לקשור כיון שאינו מבטלו, ע"י

) אינו רצועה שכורכים סביבות השוקייםאו פסקיא  חלול
מטעם גזירה, אלא משום דס"ל שעניבה זו 
קשירה. ומה שמצינו שאסור להקיז דם לבכור אף 

כשיש חשש שימות, ואע"פ שמיבדל בדילי מיניה, 
שים שמתוך שהוא בהול על ממונו משום שחוש

שמא ימות יבוא להקיז דם במקום שנעשה בעל 
מום. ומה שאסר ר"י לקדר בהמה במסרק קטן 
בשבת אבל לקרצף והיינו במסרק ששיניו גסות 
מותר, היינו משום ששם שאין חשש שתמות אלא 
רק תצטער אינו בהול על ממונו, ולא חשש ר"י 

ידור בקירצוף שאם נתיר לקרצוף יבואו לקדר דק
לא מיחלף, אבל בחמץ חוששים שיחליף לחם 

  מצה בלחם חמץ.

חכמים חוששים שיבוא לאכול את האיסור, 
וחוששים שיתחלף האיסור בהתר, ורק בחמץ 

ואין לך זכרון  מותר כיון שמחזר עליו לשורפו

. ולכן בחדש חוששים שיבוא לאיסור גדול מזה
אפי' לאוכלו. ובשבת אסור לתת שפופרת ביצה (ו

) עם שמן על פי הנר מפני שהיא מאוסהשל חרס 
, וחייב משום מכבהשחוששים שיסתפק מן השמן 

שהרי כאן לא מחזר לשורפו כמו  דשמן בשמן מיחלף

. ואמנם מותר לענוב חבל שנפסק משום בחמץ
שעניבה בקשירה לא מיחלף, ומה שאסרו חכמים 

(ובפסקיא  שמא יניחו שם לעולםלקשור דלי בחבל 
שהוא קשר שאינו עשוי להתקיים, שאינו רוצה מותר 

שאינו ראוי ) היינו בחבל דגרדי להפסיד הפסיקיא שלו

, דחבל דגרדי מיחלף בחבל למילוי מים תמיד
דעלמא. ומה שהתירו חכמים להקיז דם לבכור 
שיש חשש שימות, אף שהוא בהול על ממונו ויש 
לחוש שיעשה בו מום, משום שאם נאסור לגמרי 

יעשה מום יעבור על התקנה וחוש שכ"ש שיש ל
ולא יזהר לעשותו במקום שאין עושה מתוך שהוא בהול 

ובהמה אסרו חכמים  מום, מפני שהוא סבור שאין הבדל.
    דס"ל דמיחלף קירצוף בקידור.קירצוף אטו קידור 

לר"מ מותר לאכול עד  -תחילת זמן איסור חמץ
ואין חוששים שיסבור על השעה סוף שעה חמישית 

, ולר"י מותר לאכול עד סוף יעית שהיא חמישיתהשב
מפני שחוששים שיסבור בשעה השביעית שעה רביעית 

שהיא חמישית, ומ"מ אינו שורף אלא יכול להאכיל 

בכל , ובשעה החמישית תולין, (והיו מניחים לבהמתו

פסולות ע"ג  חמץב' חלות תודה  ערב פסח
, בזמן ששתיהם מונחות מותר לסימןהאיצטבא 

ע"י שליח בי"ד בתחילת לאכול חמץ, וכשניטלה אחת 

תולין לא אוכלים ולא שורפים,  השעה החמישית
וכשניטלו שתיהם היו שורפים), ולר"ג חולין מותר 
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לאכול עד סוף שעה רביעית, ותרומה עד סוף 
מפני שאסור להפסיד קדשים כל זמן שעה חמישית 

  שיכול לאוכלם.

בתחילת השעה השישית  שריפת חמץזמן 
  לכו"ע.

ולהלן י"ב: יבואר למה אסרו חמץ לפני סוף שעה 
  שישית.

  עד כמה העדים יכולים לטעות
אם עד אחד מעיד  -טעות העדים בתאריכים

בשניים בחודש, והעד השני שפלוני הרג את הנפש 
מעיד על שלשה בחודש, עדותן קיימת, מפני 

 יום בשבוע, ותולים שבחקירות אמרו שניהם את אותו
שאחד יודע שעיברו את החודש והשני אינו יודע, 
וכיון שיש שטועים בזה, אע"פ שאנו מצווים לחלק עדותם 
ולהצילו, מ"מ באופן זה אין בידינו כח לפסול את העדות. 

ואם עד אחד אומר שזה היה בג' בחודש והשני 
שבזה אין אומר שזה היה בה' בחודש עדותן בטלה 

  ריך שתהיה העדות מכוונת.לטעות, וצ

שיטת ר"מ שאם אחד  -טעות העדים בשעות
אומר בשתים ואחד אומר בשלש עדותן קיימת, 
ואם אחד אומר בשלש ואחד אומר בחמש עדותן 
בטלה, ולר"י אף בזה שעות עדותן קיימת, אא"כ 
זה אומר בשעה חמישית וזה אומר בשביעית דהוי 
הכחשה, כיון שבחמישית החמה במזרח 

  ואפשר לבדוק את זה ע"י הצל. ביעית היא במערב ובש

   - ביאור מחלוקת ר"מ ור"י

והטועה הוא שלר"מ אין אדם טועה כלל  אביי מבאר

ומה שר"מ מכשיר עדות שאחד אומר שתיים ואחד , שקרן

והמעשה אומר שלש משום ששניהם העידו על רגע אחד, 
היה ביציאת השעה השניה וכניסת השלישית, ועד 

ן לסוף השניה והשני התכוון לתחילת אחד התכוו
השלישית. ולר"י אדם טועה עד חצי שעה, ותולים 
שהמעשה היה בארבע ומחצה, ועד אחד סבר 
שהיה בסוף השעה השלישית, והעד השני סבר 

  שהיה בתחילת השעה החמישית. 

שלר"מ אדם טועה  ללישנא בתרא אביי מבאר
במשהו, והמעשה היה או בסוף השעה השלישית 

בתחילת הרביעית, ואחד מהם טעה במשהו, או 
ולר"י אדם טועה בשעה ומשהו, והמעשה היה או 
בסוף שלש או בתחילת חמש, ואחד מהם טעה 

  בשעה ומשהו.

אין מנסים וסובר ש רבא דוחה את דברי אביי י"ב.

לצרף את עדותם, אלא לחלק עדותם ולהציל את הנפש 

דרחמנא אמר "והצילו העדה", וכיון שיתכן לומר 
שכוונת הראשון לתחילת שלש וכוונת השני לסוף 

אלא חמש והעדות מוכחשת, א"כ אין להורגו, 
בהכרח שגם אם נחלק את עדותם כמה שנוכל עדיין אין כאן 

  הכחשה, דשייך גם כזו טעות.

שלר"מ אדם טועה במעט פחות  רבא מבאר
מעשה היה או בתחילת ה אפי' אםמשתי שעות, ו

השעה השניה או בסוף השלישית, ואחד מהם 
טעה במעט פחות משתי שעות, ולר"י אדם טועה 
במעט פחות מג' שעות והמעשה היה בתחילת 
שלש או בסוף חמש ואחד מהם טעה במעט פחות 

  .וכנ"ל בדברי ר"ממג' שעות 

 בדיני נפשותהיו בודקים את העדים  -חקירות
באיזה  ליובל,ו באיזה שבוע בשבע חקירות, והיינ

בכמה בחודש,  בשנה,, באיזה חודש לשמיטהשנה 
באיזה שעה ובאיזה מקום. ואם  בשבוע,באיזה יום 

אמר אחד מהם איני יודע עדותן בטלה, דהויא ליה 
עדות שאי אתה יכול להזימה, ואף שהעדים 

ואם יבואו להזימם יכולים יכולים לטעות בשעות כנ"ל 

מ"מ הרי אפשר להזימם על כל  ,לומר שטעו בשעות
זמן הטעות, והיינו מתחילת השעה הראשונה עד 
סוף החמישית, ולא קודם כי אין טועים בין יום 

שאדם טועה ג' שעות, צריכים המזימים ללילה ולר"י 

מתחילת השעה הראשונה (ולא  לומר עמנו הייתם
קודם כנ"ל) עד סוף השעה השישית, ולא יותר כי 

  ח למערב. החמה עוברת ממזר

אם היו אומרים איני יודע ואפי' שניהם  -בדיקות
  אינם יודעים עדותן קיימת. 

עד אחד אומר קודם הנץ ועד אחד אומר  י"ב:

עדותן  כשמתחיל הנץלאחר הנץ או בתוך הנץ 
בטילה, ואין אומרים שבתוך הנץ היינו זהרורי 

  בעלמא.

למה אסרו חכמים חמץ                      
  שעה שישיתלפני סוף 

לר"מ מותר לאכול חמץ עד שעה שישית, 
ומדאורייתא אין האיסור  ולר"י עד שעה חמישית,

  .אלא אחרי שש שעות
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הגמ' אומרת שא"א לבאר שטעם מחלוקתם היא 
כמו שנחלקו לגבי עדות כמה אדם יכול לטעות, 
שהרי לאביי לר"מ לל"ק אין אדם טועה כלל, 
ולל"ב אדם טועה משהו, ולר"י לל"ק אדם טועה 
חצי שעה ולל"ב שעה ומשהו, וא"כ אף גבי חמץ 

  אין לאסור יותר מהזמנים הללו. 

ק לזמנים הללו ואביי מתרץ שבעדות חוששים ר
שאין אדם בא להעיד על מפני שעדות מסורה לזריזים 

הנפש אם אינו בקי בשעות, כי יודע שידרשוהו בדרישה 

  .בחמץ המסור לכל חוששים יותר, אבל וחקירה

ולרבא לר"מ אדם טועה ב' שעות חסר משהו, 
ולר"י ג' שעות חסר משהו, וא"כ למה בחמץ 

  חוששים פחות.

תר בשעה חמישית כי אין הגמ' מבארת שלר"מ מו
בחמש מחליפים שעה שביעית בחמישית שהרי 

, אבל מחליפים החמה במזרח ובשבע במערב
בשישית החמה בי שעה שביעית בשישית, כיון ש

  ואין יודעים אם היא במזרח או במערב.  קרנתא

ולר"י צ"ל שבחמץ חוששים יותר כי הוא מסור 
גזירה ו , אומ"מ אין טועים ג' שעות מפני החמהלכל 

, ומ"מ לא אסרו שעה רביעית משום יום המעונן
והכל בקיאין בה (ומ"מ זה סברא כי היא זמן סעודה לכל 

. אבל אין הטעם רק לגבי אכילה ולא לגבי עדות. תוס')
שאסרו שעה חמישית לר"י כדי שילקט עצים 
לשריפה, דאף שלר"י אין ביעור חמץ אלא שריפה, 

ביעורו, אבל מ"מ הרי אין זה אלא שלא בשעת 
  בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר. 

רב אשי מסכים עם התירוצים הללו, וממילא אצ"ל 
  שנחלקו תנאים בדעת ר"מ ור"י.

שהם שעה ראשונה מאכל לודים  - זמן אכילה

שהם רעבתנים אלא , ושניה מאכל ליסטים רעבתנים

, שלישית שישנים שעה ראשונה מפני שהיו נעורים בלילה
ן שלא עמלו בו, ואע"פ שאינם כיומאכל יורשים 

, רביעית מאכל כל אדם, חמישית מאכל רעבתנים
פועלים, שישית מאכל תלמידי חכמים, מכאן 
ואילך הרי הוא כזורק אבן לחמת, והיינו אם לא 

  טעים מידי בצפרא. 

רב  -מתי סוף זמן אכילת חמץ להלכה י"ג.

, דתולין כל חמשנחמן אמר בשם רב שהלכה כר"י 
משום  שאוכלים כל חמששהלכה כר"מ ואין לומר 

שסתם תנא כוותיה דר"מ, דתנן כל שעה שמותר 

ומשמע שאם אסור לאכול אסור לאכול מאכיל וכו' 
להאכיל, ולר"י הרי בשעה חמישית אסור לאכול ומותר 

אמאי לא תני , שקשה מהו לשון "מותר" להאכיל
"אוכל" ואוקימנא כר"ג שכל שעה שלכהן מותר לאכול מותר 

ראל להאכיל, ומ"מ אין הלכה כר"ג שהרי לפי זה סתם ליש

ואין הלכה כר"ג אף  כוותיה, דאב"א סמיך. תוס'.
שהלכה כמכריע משום שאין כאן הכרעה אלא 

שהרי ר"מ ור"י לא הזכירו בדבריהם תרומה טעם חדש 
   כלל. 

וכן רבי פסק הלכה כר"י באחד שהפקיד דיסקיא 
עכברים מלאה חמץ אצל יוחנן חקוקאה, ונקבוה 

והיה נחסר, ובי"ד ניסן החמץ והיה החמץ מבצבץ ויוצא 

, ולא התיר למוכרה אלא בשעה חמישית, וגם בזול
  אז אמר למוכרה דווקא לנכרים.

לרבי אלעזר בן  -ביעור חמץ כשחל י"ד בשבת
יהודה איש ברתותא בשם רבי יהושע מבערים את 

ספק אם -החמץ לפני שבת, ושורפים תרומה תלויה 

מזון ב'  .וטמאה, ומשייר תרומה טהורה נטמאה,
אבל סעודה שלישית סעודות כדי לאכול עד ד' שעות 

, וקבעו הלכה לא דאסור לאכול מן המנחה ולמעלה
כמותו לענין ביעור בערב שבת, אבל אין ראיה אם 
קבעו הלכה כמותו לענין שעה חמישית. ולרבנן 
אין שורפים טהורה כלל שמא ימצא לה אוכלים 

פסידה בידים, ואם לא ימצא יאכיל מחר לכלבי ואין לה

, ואף אם בקשו ולא מצאו שמא כהנים או יבטל בליבו
לנו מחוץ לחומה, ומ"מ תלויות ישרפו ואין 
חוששים שיבוא אליהו ויטהרם, דאין אליהו בא 

  להכין סעודה. בערבי שבתות ויו"ט מפני הטורח 

גבאי צדקה שאין להם עניים  -והייתם נקיים
רטים לאחרים ואין פורטים לעצמם, וכן לחלק פו

גבאי תמחוי שאין להם עניים לחלק מוכרים 
לאחרים ואין מוכרים לעצמם, שנא' והייתם נקיים 

  ויכולים לחשוד בהם שקנו בזול.מד' ומישראל 

אם נחסרו  המפקיד פירות אצל חבירו ונחסרו
יותר מכדי חסרונם מוכרם בבי"ד, ואם נחסרו בכדי 

יגע בהם אפי' הם אבודים  חסרונם לת"ק לא
  , ולרשב"ג מוכרם בבי"ד. שנחסרים והולכים

ישראל שהפקידו אצלו חמץ לפני פסח הגמ' דנה 
לאסור עליו לקנותו לעצמו משום חשד, ולהתיר 
למוכרו לאחרים אף לת"ק שהרי כאן החמץ יפסד 

  לגמרי.
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  לסוף זמן אכילת חמץ סימן

הר הבית היה סטיו כפול, והיה על גביו  י"ג:

והיו מניחים איצטבא שהיתה נקראת איסטוונית, 
) על הכסא ממש(ולא על גבה  על גג האיצטבא

, כל זמן שהיו מונחות שתי חלות תודה לסימן
היה מותר לאכול חמץ, וכשניטלה אחת תולין לא 

  אוכלים ולא שורפים, וכשניטלו שתיהן שורפין.

לרב חנינא היו פסולות שתי חלות תודה אלו 
, מפני שכיון שאין מביאים תודה בחג בלינה

המצות מפני החמץ שבה, ואף לא בי"ד מפני שאין 
באופן שיתמעט זמן מביאין קדשים לבית הפסול 

אכילה שקבעה לו תורה ונמצא בא לידי נותר, ואם יביא 

, ותתודה בי"ד לא יוכלו לאכול את הלחם אלא עד שש שע
 כל אלו שהיו צריכים להביא תודה ברגלוממילא כולם 

 וחלות תודה הם מ' חלות וי' מהם חמץ,היו מביאים בי"ג, 
היו  ולא היו מספיק אוכלים,ומתוך שהיו מרובות 

בבוקר של יום י"ד, שזמן אכילתם יום נפסלות בלינה 

אבל , וחלות אלו היו מניחים ע"ג האיצטבא, ולילה
  ים שם כדי לפוסלם בידים. כשרות לא היו מניח

זו תודה וזה ואין לומר שהיה מביא לחם שאמר 
ויש , שא"א להביא זבח אחר, לחמה ואבד הזבח

עליהם קדושת הגוף משעה שאמר הרי אלו לתודתי, ואין 
להם התר עד השחיטה וזריקת הדם, שרק אז חלה עליהם 
קדושת הגוף, ולפני כן אין נפסלות בלינה ובטבול יום, ואם 

(אבל אם אבד הלחם  טמאו נפדים ויוצאים לחולין,נ
  מביא לחם אחר). 

שהרי לא היו מניחים חלות אלו ע"ג האיצטבא, 
וכיון שיש , יכול לפדותם ולהוציאם לחוליןכיון ש

  להם תקנה אין להפסיד קדשים. 

נשחט עליהם הזבח ולרבי ינאי איירי בחלות ש
, וכיון שנשחט עליהם הזבח ונשפך ונשפך הדם

שוב אין להם תקנה, ואינן טעונות שריפה אלא עיבור ם הד

שתלויים בשני כבשי , דהנה לגבי שתי הלחם צורה

אם שחט את  שלמים שאין קדושים אלא בזביחתם,
הכבשים לשמן וגם זרק את הדם לשמן התקדש 

או ששחט שלא הלחם, ואם שחט וזרק שלא לשמן 

לא קידש הלחם, ואם שחט  לשמן וזרק לשמן. תוס'.
לתפוס שמן וזרק שלא לשמן לרבי הלחם קדוש ל

ואינו קדוש  פדיונו אבל הוא עצמו אינו יוצא לחולין. תוס'.
, ואסור באכילה, אע"פ שהכבשים מותרים כשלמים דעלמא

ולר"א בר"ש אינו קדוש. וא"כ הכא איירי בלחם 

שנשחט הקרבן לשמה וזרק שלא לשמה, וכרבי 
  שהשחיטה מקדשת. 

שנתקבל הדם בכוס א או דנימא דאיירי הכ
, ור"א בר"ש סובר כאביו שכל ואח"כ נשפך
כזרוק דמי  שאינו מחוסר אלא זריקההעומד לזרוק 

שחל עליו פסולי קדשי קדשים, אבל אינו מותר באכילה עד 
  הזריקה. 

חלות ולרבי אלעזר היו מניחים ע"ג האיצטבא 
וכרשב"ג שתרומה נאכלת כל חמש והיו אוכלים , כשרות

  וכל זמן שמונחות וכו'.  בסוף חמש, את האחרונה

ב' פרות חורשות בהר ולאבא שאול היו  י"ד.

, וכששתיהם חורשות היו הר הזיתים המשחה
  אוכלים, ניטלה אחת וכו'.

  שמעתתא דר"ח סגן הכהנים:

  באיזה אופן מותר להוסיף טומאה
   -שלישי לעשותו שני

מימיהם של כהנים  רבי חנינא סגן הכהנים אומר
לא נמנעו מלשרוף את הבשר שנטמא בוולד 
הטומאה, והיינו וולד וולד שהוא "שלישי", עם 
הבשר שנטמא באב הטומאה, אע"פ שמוסיפין 

דכיון שגם טומאה על טומאתו ועושין אותו "שני", 
ה"שלישי" עומד לשריפה, לא חשו אם מטמאים אותו יותר 

  ממה שהיה.
טמא את הבשר ומה שהבשר ה"ראשון" מ

רק  אוכל מטמא אוכלה"שלישי" לאביי דס"ל ש
בתרומה וקדשים, איירי בתרומה וקדשים, (אבל 
בחולין אין אוכל מטמא אוכל, דכתיב "וכי יתן... 

ואין עושה  משמע מיעוטא,טמא הוא" הוא טמא 
כיוצא בו טמא). ולרבא שרק בקדשים אוכל 
מטמא אוכל איירי בקדשים. ולרבינא שאין אוכל 

, ונבואת חגי איירי בטומאות דרבנןמטמא אוכל כלל 
וא"כ יש כאן צ"ל שמדרבנן אוכל מטמא אוכל, 

. ואין לומר דאיירי בבשר שיש תוספת טומאה דרבנן
כשנטמא, ועכשיו כששורפה עדיין הם עליה, עליו משקין 

, דא"כ ליתני במתני' "עם ונטמא הבשר מחמת המשקין
  הבשר ומשקין". 

   -שוןשלישי לעשותו רא
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מימיהם של כהנים לא נמנעו  הוסיף ר"ע ואמר
שנפסל בטבול יום  של תרומהמלהדליק את השמן 

ונעשה שלישי, בנר של מתכת שנטמא בטמא מת, 
ונעשה אב הטומאה דכתיב "בחלל חרב" חרב הרי 
הוא כחלל, ואע"פ שע"י ההדלקה בנר נעשה 
השמן ראשון, דקסבר שלישי מותר לעשותו 

  ראשון. 

והטעם שרב יהודה לא ביאר דאיירי ר"ע בנר  י"ד:

של חרס, וחידושו של ר"ע הוא שמותר להוסיף 
שלא נשתנה שמו לקלקול יותר טומאה לא רק ל"טמא" 

, אלא גם "פסול" מותר לעשותו "טמא", מבראשונה
משום שרב יהודה דקדק בלשונו של ר"ע שנקט 

בסתמא, ואנן קיימא לן שאין כלי "טמא מת", ולא נקט 

שרץ, ומתכת הוא  בל טומאה אלא מאב הטומאה כגוןמק
  דבר שיש בו חילוק בין טומאת מת לשרץ.

ומבואר בדברי ר"ע שטומאת משקין לטמא 
ככל סדר הטומאה, אב עושה  אחרים היא דאורייתא

, שאם אינו מטמא מדאורייתא אלא ראשון, וכו'
אין נ"מ בתוספת  כהני תנאי בפירקין ט"ז.מדרבנן 

הוא עצמו כבר היה פסול, ואם בא הטומאה שהרי 
ר"ע לומר שעכשיו כשהוא ראשון הוא מטמא 
מדרבנן, הרי השמן יהיה ראשון גם אם ידליקו 

כל הפוסל גזרו חכמים שאותו בראשון או שני, שהרי 
  את התרומה מטמא משקין להיות תחילה. 

  - שריפת תרומה טהורה עם הטמאה בפסח

ה אמר ר"מ מדבריהם למדנו ששורפין תרומ
טהורה עם הטמאה בפסח, אמר לו רבי יוסי 

  אינה היא המידה.

והנה דין זה א"א ללמוד מרבי חנינא סגן הכהנים, 
שהתיר להוסיף טומאה על טמא, ואף לא מדברי 
ר"ע שהתיר לטמא פסול, שהרי כאן בא ר"מ 

  להתיר לטמא טהור.

הגמ' אומרת שאפשר לבאר דברי ר"מ שרבי חנינא 
ד הטומאה דרבנן ומתיר וולסגן הכהנים מדבר ב

, אע"פ לשורפו עם אב הטומאה דאורייתא
שמדאורייתא הוא טהור לגמרי, ומזה למד ר"מ 

  להתיר לשרוף תרומה טהורה עם הטמאה בפסח.

ביאורו של ר"ל במחלוקת ר"מ ורבי  ט"ו.
   -יוסי

ריש לקיש מבאר שכוונת ר"מ למחלוקת ר"א ורבי 
יהושע במק"א, הגמ' אומרת שאין כוונת ר"ל 

אם מותר לגרום טומאה לחבית למחלוקת 
שלר"א מחויב להניחה  שנולד לה ספק טומאה
דכתיב "משמרת תרומותי" במקום מוצנע ולכסותה 

בשתי תרומות הכתוב מדבר, שגם תרומה תלויה מחויב 

יהושע יכול לגלותה ולהניחה , ולרבי בשמירתה
כיון שא"א להשתמש בה אלא לשריפה, במקום התורפה 

, דאין וה"ה גבי חמץ כיון שעומד לביעור מותר לטמאו
משם ראיה להתיר לשרוף תרומה טהורה עם 
הטמאה בפסח, שהרי בזה הוא מטמא תרומה 

  בידים, ורבי יהושע מתיר רק לגרום טומאה.

ורבי יהושע לגבי אלא כוונת ר"ל למחלוקת ר"א 
חבית תרומה שנשברה בגת העליונה, ובגת 

, שהדין הוא שאם הוא התחתונה חולין טמאים
ע"י שיחזר אחרי כלים יכול להציל רביעית בטהרה 

, ואם ואסור לטמא תרומה כדי להציל חוליןיציל,  טהורים
לר"א  וכל התרומה עומדת להטמא,אינו יכול להציל 

נה ולא יטמאנה יתן לתרומה לרדת לגת התחתו
כיון דסופה ביד, ולרבי יהושע יכול לטמאה ביד 

לאיבוד, ולדבריו מותר לשרוף תרומה טהורה עם הטמאה 
  בפסח.

ולפי זה כוונת ר"מ להוכיח מדברי רבי יהושע, 
דהלכה כרבי וכוונתו "מדבריהם" למחלוקת ר"א ור"י 

  יהושע.

ביאור המו"מ של ר"מ ורבי יוסי אליבא  ט"ו:
יוסי דוחה את דברי ר"מ, משום שלא רבי  -דר"ל

התיר ר"ח אלא לטמא דבר שהוא כבר טמא, ור"ע 
לא התיר אלא לטמא דבר פסול, אבל תרומה 
תלויה שמא יבוא אליהו ויטהרנה ואיך נתיר 
לטמאותה. הגמ' מבארת שלריש לקיש דחית רבי 
יוסי היא משום שהבין שר"מ התכוון להוכיח 

שהוא התכוון  מדברי מר"ח ור"ע, ואמר לו ר"מ
לדברי ר"א ורבי יהושע, וענה לו רבי יוסי שגם 

ואף שהתיר רבי יהושע מדברי רבי יהושע אין להוכיח 

, שאני התם שיש הפסד לטמא בידים תרומה טהורה
חולין שהוא הפסד מרובה, אבל במתני' אף שיש 

 שצריך לשורפם כל אחת בפני עצמההפסד של עצים 
  לא חששו להפסד מועט. 

   - רבי יוחנן במחלוקת ר"מ ורבי יוסיביאור 
ריו"ח מבאר כמו הביאור הראשון (י"ד:) שאיירי 

אב הטומאה דאורייתא וולד הטומאה מתני' ב
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, וכוונת ר"מ להוכיח מדברי ר"ח. ואמר ריו"ח דרבנן
בשעה שלא נחלקו אלא בשעה שישית, אבל 

שהחמץ אסור מדאורייתא אין לך טומאה גדולה  שביעית

  מותר לשורפם יחד לכו"ע. מזו ו

שדבר שאסור הגמ' רוצה להוכיח כדברי ריו"ח 

ממה שאמר רבי יוסי  מדאורייתא מותר לטמאו לכו"ע
לב"ש אסור  פיגול נותר וטמא קדשים שהםש

ומבואר שכשיש איסור לשורפם יחד ולב"ה מותר, 

והגמ' דאורייתא מותר לשרוף יחד דבר אסור עם דבר טמא, 
יגול ונותר הוא משום שיש דוחה שטעם ההתר בפ

עליהם שם טומאה מדרבנן, דתנן הפיגול והנותר 
  מטמאים את הידים. 

הגמ' רוצה להוכיח כדברי ריו"ח מהברייתא 
שהכלב  פת שעיפשהשמתירה לשרוף בפסח 

יכול לאוכלה, יחד עם פת טמאה (ומטמאה 
טומאת אוכלים בכביצה). והגמ' דוחה דעפרא 

  בעלמא היא. 

 -ר"מ ורבי יוסי אליבא דריו"חביאור מחלוקת 
רבי יוסי אמר לר"מ שאין להוכיח מדברי ר"ח, 

 שנטמאו בכלידאיירי התם בבשר שנטמא ממשקין 
, דס"ל שמשקין דהוי שלישישנטמאו משרץ 

מטמאים מדאורייתא, ור"מ לשיטתו שמשקין 
אלא מדרבנן, וא"כ יש אינם מטמאים מדאורייתא 

א טמא רק מדרבנן ראיה ממתני' שמותר לשרוף דבר שהו
עם דבר שנטמא מדאורייתא, וה"ה שמותר לשרוף תרומה 

  טהורה בשעה שישית.

אם משקין טמאים ומטמאים 
  ומכשירים מדאורייתא ומדרבנן

 -טומאת משקין מדאורייתא ומדרבנן ט"ז.
כגון שיש ספק אם משקין שיש ספק אם נטמאו 

לר"מ ורבי אלעזר הם עצמם  הטמא נגע בהם או לא,
מספק, דקסבר טומאת משקין דאורייתא, דכתיב טמאים 

אבל  "וכל משקה אשר ישתה" וספיקא דאורייתא לחומרא,
אם היה לו משקין טמאים ויש אינם מטמאים אחרים 

ספק אם נגעו בטהרות, דקסבר שאין משקין מטמאים אלא 

. ולר"י אף מטמאים מדרבנן, וספק דרבנן לקולא
ת הכלים שמטמא אף א דדריש יטָמא יטֶמאאחרים 

. הסמוכים בפסוק, והוי ספיקא דאורייתא דברה"י טמא
דמשקין מטמאים ולרבי יוסי ור"ש מטמאים אוכלים 

דאין משקין מטמאים אבל לא כלים  אוכלים מדאורייתא,

כלים אלא מדרבנן, ועל ספיקו לא גזרו, דדריש "יטמא" רק 
  על אוכלים.

   -משקה בית מטבחיא דכן
-(על איל קמצא  צרידההעיד יוסי בן יועזר איש 

), ועל משקה בית טהור וכשר לאכילה–דכן  מין חגב
שלא גזרו דכן  משקין שבעזרה כגון דם ומיםמטבחיא 

  . בהם חכמים טומאה

הכונה שאף הם עצמם טהורים (וקשה על לרב 
דבריו מהברייתא שאומרת שרבי אלעזר סובר 
כר"מ שהמשקין עצמם טמאים), דטומאת משקין 

  זרו רבנן בבית מטבחיא. דרבנן, ולא ג

הכונה דכן לטמא אחרים, דהם עצמם  לשמואל
טמאים מדאורייתא ומטמאים אחרים מדרבנן, ולא 

  גזרו בבית מטבחיא שיטמאו אחרים. 

והא דכתיב "אך מעין ובור מים יהיה טהור" היינו 
שאם יטבול בו הטמא טהור, אבל טהור מטומאתו 

  שאובין אינם מטהרים.

משקה אשר ישתה בכל כלי והא דכתיב "וכל 
יטמא" הכונה שהמשקה הוא מכשיר, וקמ"ל שבין 

בין מים תלושים ובין מים מחוברים מכשירים 

, אף שמים תלושים בטומאת מת בין בטומאת שרץ
  אינם במקומם, ומים מחוברים לא החשיבם.  

אך קשה על שמואל מהא דכתיב "והבשר אשר 
יעי יגע בכל טמא לא יאכל", ואין לדמות לרב

בקודש שאינו מטמא, שהרי רביעי בקודש לא 
  איקרי טמא.

דם דינו כשאר משקין, אמנם דם קדשים  -דם
אינו מכשיר לקבלת טומאה דכתיב "על הארץ 
תשפכנו כמים", ודם קדשים כיון שאינו נשפך 

אלא מתקבל בכלי וצריך ממנו למזבח ואינו נשפך כמים 

ראוי אף שאינו אינו מכשיר. ודם התמצית  לאיבוד

אפי' של בהמת חולין  לזריקה וא"כ הוא נשפך כמים
אינו מכשיר, דכתיב "כי הדם הוא הנפש" ודם 
התמצית כיון שאין הנפש יוצאת בו אינו קרוי דם, 
ורק מה שנקרא דם נקרא משקה דכתיב "ודם חללים 

  ישתה".

   -מתי שייך רצוי ציץ בטומאה ט"ז:

איתא בברייתא שדם שנטמא וזרקו, בשוגג הורצה 
שאין הקרבן , במזיד לא הורצה הקרבן לבעלים ע"י הציץ

נאכל לכהנים משום קנס, אבל הבעלים נתכפרו דלא מצו 
   רבנן לומר להביא חולין לעזרה.
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עוד איתא בברייתא שהציץ מרצה על דם, בשר 
אף  (לרש"י היינו להתיר הדם לזריקה לרבי יהושע, ולתוס'

לר"א יש נ"מ לענין שיכול לחול עליו שם פיגול ולאוסרו 

(י"מ אם , וחלב, שנטמאו בשוגג ובמזיד במעילה)
נטמא במזיד ונזרק בשוגג אבל לא יזרוק במזיד, וי"א 

באונס וברצון, בין בקרבן יחיד בין בקרבן  איפכא),
ואין הבשר נאכל אך אם נטמא הבשר מותר הדם ציבור, 
  בזריקה.

' ברייתות אלו שיש טומאה בדם מבואר מב
קדשים. לשמואל ניחא, ולרב צ"ל דהיינו מדרבנן, 

  ודלא כרבי יוסי בן יועזר.

ע"י הציץ, והיינו שהציץ ונשא אהרן את עוון הקדשים 
מכפר על קדשים פסולים שיכושרו וירצו לבעלים, אבל על 

מחשבת אין הכונה לפיגול  האוכל בטומאה אינו מרצה,

רי עליו נאמר "לא ירצה", ואין , שהחוץ למקומו
 ששחטו ע"מ להותיר ולאוכלו חוץ לזמנו,הכונה לנותר 

והתוס' גורסים איפכא שהרי עליו נאמר "לא יחשב", 

אלא  ומעמידים פיגול בחוץ לזמנו, ונותר היינו נותר ממש.
דכתיב הכונה לטומאה שהותרה מכללה בציבור 

קדשים  ולרב שדם"במועדו" אפי' בשבת ואפי' בטומאה, 
אינו טמא מדאורייתא צ"ל דאיירי בטומאת 

שהקומץ מתיר את המנחה כמו שהדם מתיר את קמצים 
  הזבח, וכל הכפרה תלויה בו. 

   - נבואת חגי

חגי הנביא בדק את  -שאלת חגי ותשובת הכהנים

הכהנים אחרי שהתחילו לבנות את הבית השני אם הם 
גלות בקיאים בהלכות טומאה, כיון ששכחו אותם בימי ה

הן ישא איש בשר שלא נתעסקו בקדשים. ושאלם 
בכנף בגדו, ונגע בכנפו אל הלחם  והיינו שרץקודש 

ואל הנזיד ואל היין ואל שמן ואל כל מאכל 
  היקדש, ויענו הכהנים ויאמרו לא. 

שטיהרו רביעי  אמר רב אישתבש כהני י"ז.

בקודש, לרב דס"ל שמשקין אינם טמאים 
אינם  דם ומיםבחיא מדאורייתא, ומשקה בית מט

טמאים אף מדרבנן, מ"מ הכא דאיירי במשקה בית 
  אף לרב.  מדרבנןטמאים  יין ושמןבחיא דמ

ששאלם על  שמואל אמר לא אישתבוש כהני
שהלחם כנפו" והיינו בחמישי וטיהרו, דכתיב "ונגע 

במה שנגע בכנפו. ושמואל עצמו ס"ל דמשקה  נגע
בחיא דבחיא דכן, דאי ס"ל משקה בית מטבית מ

דכן כדלהלן, א"כ לא רק חמישי טהור אלא גם 
  השני והשלישי טהורים.

"ויאמר חגי, אם יגע  -שאלה נוספת של חגי
 טמא מת בלחם, ולחם בנזיד, וכו',טמא נפש בכל אלה 

היטמא, ויענו הכהנים ויאמרו יטמא". לשמואל אף 
, ולרב י"ל דרביעי בקודש טמאבזה לא אישתבש כהני 

שבזה לא אישתבש מפני שהיו בקיאים בטומאת 
, וחשבו ששרץ לא עושה רביעימת ולא בטומאת שרץ 

דטמא נפש היינו מת או שכאן שאל אותם על שלישי 

  , וידעו ששלישי בקודש טמא.עצמו

"ויען חגי ויאמר, כן העם הזה  - המשך דברי חגי
וכן הגוי הזה לפני נאם ד', וכן כל מעשה ידיהם 

אשר יקריבו שם טמא הוא", לרב אמר טמא ו
משום שטיהרו דבר טמא, ולשמואל צ"ל דמתוך 

שהיה מתנבא שלאחר זמן בבית שני שקלקלו מעשיהם 

מעלה עליהם הכתוב  יקלקלו מעשיהם בשאר עבירות
   כאילו הקריבו בטומאה. 

  -דין משקי בית מדבחיא
קין של משכל  -לוי תנא משקי בית מדבחיא דכן

 ושמן למנחות. ן דם לזריקה, ומים ויין לנסכים,קודש, כגו
הגמ' אומרת שבהכרח ס"ל כשמואל שהכונה 
טהורים מלטמא אחרים אבל הם עצמם טמאים 

והיינו צ"ל שהלחם והיין וכו' נגעו כולם בראשון 
שבתחילה שאלם אם נגעו זה בזה ואמרו לו שהוא טהור, 
מפני שמשקה בית מדבחיא לא מטמא, ואח"כ שאלם אם 

דאין ולם יגעו בטמא מת ואמרו לו שהם עצמם טמאים. כ
אמנם לומר דס"ל כרב, דא"כ אין כאן טומאה כלל, 

   לוי.ותניא כדעת בחיא. טלרב עצמו לא קשיא כיון דתני מ

 -מתי חל על המשקין דין משקי בית מדבחיא
משקי בית מדבחיא שנטמאו בפנים והוציאן לחוץ 

טמאים כנבואת מלטמא אחרים אבל הם עצמם טהורים 

 לפני שחל עליהם שם מדבחיא, ואם נטמאו בחוץ חגי
  ומטמאים אחרים.והכניסם לפנים טמאים 

והיינו הדם והמים  משקי בית מטבחיא י"ז:

שנטמאו בין בכלים בין בקרקע טהורים, ולר"ש 
 משקי בית מטבחיא טמאים ומטמאים כשיטתו לעיל ט"ז.

ן או חולידם  -אם נטמאו בכלים טמאים, ובקרקע

כיון שאף בקרקע אין טמא  בעלי מומין או זבח שנפסל
עליהם שם מקוה (ולפי זה לא אמר יוסי בן יועזר משקה בית 

, אבל מים שבקרקע מטבחיא דכן אלא במים ולא בדם)
ויש בהם רביעית שראוי להטביל בהם מחטים 
וצינוריות טהורים, ומהברייתא שאומרת דין זה 

  מבואר כרב.
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ד טומאת משקין דאורייתא, "הגמ' מוכיחה שלמ
  לטהר משקי בית מטבחיא. אין הלל"מ

   - ביאור שיטת רבי יהודה בטומאת משקין
הובא לעיל (ט"ז.) מהברייתא שלר"י משקה 

  מטמא בין אוכלים ובין כלים מדאורייתא. 

, ממה שאמר ר"י ר"י חזר בוהגמ' מוכיחה ש
והיינו שראויים  כלים שיש להם אחורים ותוךש

שהדין הוא שאם נטמא  וכם ובאחוריהם,להשתמש בת
תוכם נטמא גבם, אבל אם נטמא גבם לא נטמא 

דכיון תוכם, דהני מילי בנטמא הכלי מחמת משקין 
שטומאתם דרבנן עבדו רבנן הכירא כדי שלא יבואו לשרוף 

שטומאתו , אבל נטמא מחמת שרץ תרומה וקדשים

אף בנטמא גבם נטמא תוכם, ואין לומר  דאורייתא
שגזרו רבנן דאיירי במשקין הבאים מחמת ידים 

, שיהיו סתם ידים שניות, ומטמאים משקים להיות תחילה
בין בא מחמת ידים  במשקין עצמםדא"כ ליפלוג 

  לבאין מחמת שרץ. 

הגמ' מסתפקת אם ר"י חזר בו ממה שסבר 
ו שמשקין מטמאים כלים, אבל גם אחרי שחזר ב

 מדאורייתאעדיין ס"ל דמשקין מטמאים אוכלים 
כרבי יוסי ור"ש, או דס"ל שאין משקין מטמאים 

  כר"מ. אלא מדרבנןכלל 

דפרה הגמ' אומרת שא"א להוכיח מהא  י"ח.

והיא של זבח או של חולין,  ששתתה מי חטאת

אין בשרה טמא משום דבטלו  ושחטוה בעודן במעיה,
מטמאים אפי'  דמי חטאתבמעיה (ולת"ק בשרה טמא 

), ומזה שאינה אדם וכלים דכתיב "והנוגע במי הנדה וכו'
מבואר שאין משקין אוכלים) -( טמאה טומאה קלה 

מדאורייתא, והכא דלא שכיחא לא גזרו מטמאים אוכלים 

. די"ל שבאמת ס"ל דמשקין רבנן טומאה כלל
מטמאים אוכלים, וכוונת ר"י שבטלו מטומאה 

זה כולה ר"י היא, שהרי  , ולפיאדם וכלים)- (חמורה 
אין לומר שלת"ק מטמא טומאה חמורה, או 
דנימא דלר"י אינו מטמא טומאה קלה משום דהוי 

  .משקה סרוחליה 

  -ביאור שיטת רבי יוסי בטומאת משקין
הובא לעיל (ט"ז.) מהברייתא שלרבי יוסי ור"ש 
שמדאורייתא משקה מטמא אוכל ואינו מטמא 

  כלי. 

בי יוסי מהא דכתיב "וכל הגמ' מבארת מקורו של ר
שאם היה ", יטמאמשקה אשר ישתה בכל כלי 

ורבי יוסי  המשקה בתוך כלי חרס טמא אף המשקה טמא,
  שמשקה מטמא אוכל.  יטָמא יטֶמאדורש 

לשיטת ורבי יוסי דרש דרשה זו  -שלישי בחולין
אלא ס"ל שמשקה אינו (וליה לא סבירא ליה  רבו ר"ע

מדרבנן, ושני אינו עושה מטמא אוכל מדאורייתא אלא 

י"ח:), שדרש ר"ע שככר שני עושה  שלישי בחולין.
שלישי בחולין, מהא דכתיב "וכל כלי חרס אשר 
יפול מהם אל תוכו וכו' יטמא", ודריש ר"ע יטָמא 

מדכתיב יטמא ולא טמא יטֶמא שהשני עושה שלישי 

דקרא סתמא כתיב, והאוכל לא מקבל טומאה  בחולין
  "כ אף כלים שבאוירו יטמאו.ישירות מהשרץ, דא

הגמ' שואלת מנין לרבי יוסי לדרוש מ"יטמא" 
שהמשקה יטמא אוכל, ולא שהמשקה יטמא 
משקה. והגמ' מתרצת שלא מצינו טומאה שעושה 
כיוצא בה. ורבינא מתרץ דכיון שגם ה"יטמא" 
הקודם באותו פסוק איירי במשקין, ליערבינהו 

  יטמא.וניכתבינהו, ולמה צריך לכתוב פעמיים 

הגמ' שואלת מנין לרבי יוסי לדרוש מ"יטמא" 
שהמשקה יטמא אוכל, ולא שהמשקה יטמא 
כלים. והגמ' מתרצת שמשקה אינו מטמא כלי 
מק"ו, שהרי אפי' כלי שהוא עצמו מטמא משקה 

מכל דכתיב "כל אשר בתוכו יטמא, אינו מטמא כלי, 

  כ"ש שמשקה שנטמא מכלי לא יטמא כלי. ",האוכל

ואין לומר שמשקה שבא מחמת שרץ יטמא  י"ח:

כלי, משום שלא הוזכר בתורה שמשקה שבא 
מחמת שרץ מטמא כלי, אלא זה נלמד בק"ו 
ממשקה הבא מחמת כלי, וא"כ דיו לבא מן הדין 
להיות כנדון ואף משקה הבא מחמת שרץ אינו 

  מטמא כלי. 

  כמה ילפותות לדיני טומאה
ל כתיב "מכ - לר"ע מנין שאוכל מטמא משקה

האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא" 
מכאן שאוכל מטמא משקה. ואין לומר שבא 
ללמד שיטמא כלי, שהרי אפי' משקה שמטמא 
אוכל אינו מטמא כלי, כ"ש שאוכל שאינו מטמא 
אוכל לא יטמא כלי. ואין לומר דאוכל חמור 
ממשקה שהרי אוכל מטמא משקה ומשקה אינו 

שאוכל יטמא כלי אע"פ והכי נמי נימא מטמא אוכל, 

דמה שאוכל מטמא משקה  שמשקה אינו מטמא כלי,
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אינו חומרא באוכל, אלא משום שמשקה עלול 
לקבל טומאה, שהרי הוא מקבל טומאה אפי' בלא 

  הכשר. 

 -מנין שאוכל ומשקה אינו מטמא כיוצא בו
כתיב "יטמא" מכאן שאוכל או משקה שנטמא 

ן שיטמא דאף דדרשינמכלי אינו עושה כיוצא בו, 
אחרים, מ"מ כתיב בתרוויהו יטמא למעט שאין עושה כיוצא 

" ללמד טמא הואוכן לומדים מ"וכי יותן וכו' בו. 
שגם משקין הבאים מחמת שרץ (שהם חמורים 
ממשקין שנטמאו מכלי) אינם מטמאים משקין, 

. שאף שהפסוק איירי באוכלים יש ללמוד מאוכל למשקה
ונילף משקין ולא כתבה תורה רק פסוק זה 

שנטמאו מכלי מק"ו, דמילתא דאתיא בק"ו טרח 
  וכתב ליה קרא.

מנין ששלישי בקודש טמא ורביעי בקודש 
רבי יוסי לומד שלישי בקודש מדכתיב  - פסול

"והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל" מי לא 
, דשני איקרי טמא דכתיב "יטמא"עסקינן דנגע בשני 

מחוסר ורביעי שהוא פסול לומד רבי יוסי מ
דכתיב "ובא השמש כיפורים שהוא מותר בתרומה 

דכתיב , ופסול בקודש וטהר ואח"כ יאכל מן הקדשים"

ששלישי שהוא פסול  "וכפר עליה הכהן וטהרה",
ק"ו מטבול יום שהוא מותר בחולין ואסור בתרומה 

  כ"ש שיעשה רביעי בקודש.  בתרומה,

הגמ' מוכיחה שלשיטת ר"ע שיש שלישי  י"ט.

, דא"כ נפסול מטבול יוםין דורשים ק"ו בחולין א
דמה רביעי בתרומה וחמישי בקודש ע"י אותו ק"ו, 

טבול יום שמותר בחולין פסול בתרומה, שלישי שפסול 
בחולין אינו דין שיעשה רביעי בתרומה, וליכא למימר דיו 

ור"ע סובר שיש רק שלישי בתרומה  דמיפריך ק"ו.
  ורביעי בקודש. 

ביעי בתרומה וחמישי ראיה שר"ע לא סובר ר
תנן הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל  -בקודש

שאם נגע טמא באוכל שבצד אחד נטמא לא לתרומה 
האוכל שבצד השני שאינו נוגע באוכל הראשון ע"י צירוף 

, ומשנה זו הכלי אף דאוכל אינו מטמא כלי אפי' מדרבנן
נשנית מעדותו של ר"ע שטבול יום שנגע במקצת 

(שאע"פ שאינם אוכל ונה או גחלים סולת קטורת לב

פסל את כולם,  חיבת הקודש מכשרתן ומשויא להו אוכל)
ואין לומר שכל גחלת מטמאה את חברתה שהרי כל גחלת 

, וסיום המשנה הוא והרביעי בקודש יורדת דרגה

פסול והשלישי בתרומה, ומבואר שגם לר"ע אין 
  רביעי בתרומה וחמישי בקודש. 

מטמא מדרבנן. ורבי חנין  צירוף כליולשיטה זו 
ס"ל צירוף כלי דאורייתא דכתיב "כף אחת עשרה 
זהב מלאה קטורת" הכתוב עשה כל מה שבכף 

  לאחת.  

בו ביום גזרו על הספר  -מגזירת י"ח דבר י"ט:
טעם התקנה משום שהיו מניחים את הספרים עם התרומה 

אם נגעו סתם ידים , והידים והיו עכברים אוכלים אותם

אינו גזירה אלא , (והטבול יום בלא נטילהבתרומה 

  , והאוכלים והכלים שנטמאו במשקין.מדאורייתא)

איתא במתני' שכל  -ספק טומאה בירושלים
ואין חוששים הרוקין הנמצאים בירושלים טהורים 

שהם של זב או זבה או נדה והם אב הטומאה ומטמאים 

ששם היו מתקבצים חוץ משל שוק העליון  אדם,

, ואפי' היכא שהוחזק שלא לטמא אחרים הטמאים כדי
לא גזרו על ספק רוק  בשוק זה שנמצא בו רוקזב 

שבירושלים. וכלים הנמצאים בירושלים, אם 
נמצאו בדרך ירידה טמאים, אבל אם נמצאו בשאר 

מבואות קטנים –מקומות טהורים, חוץ מגזייתא 
 הסמוכים למקוה ופעמים עולים בהם ופעמים יורדים,

שהרי מתחילה טמאים ם הם טמאים שאם נמצאו ש
  .היו, ומספיקא לא מפקינן מטומאה

  דין מחט טמאה שנמצאה בבשר קדשים
לא נטמאות  שנגעו במחטידי הכהן  -טומאת הידים

וזכות היא מפני שזכינו שאין טומאת ידים במקדש 
לנו מפני הפסד קדשים, אבל מחוץ למקדש אפי' סתם ידים 

  טמאות משום דידים עסקניות.

בשר קדשים שנמצאה בו מחט  -מאת המחטטו
טמאה, לרב איירי במחט שהיא ודאי טמאה, וכגון 
שאבדה לו מחט של טמא מת והכירה בבשר, או 

דהוי ספק שבאה הפרה מחוץ לירושלים ופיה חסום 

, אבל אם בלעה הפרה מחט כלים של מקומות אחרים
מסופקת בירושלים אינה טמאה, דלא גזרו על 

  לים.ספק כלים שבירוש

הסכין לא נטמאת מהמחט. ודין  -טומאת הסכין
זה אינו דווקא במקדש אלא אפי' בחולין, שהרי 
אם הסכין נגע בבשר אין אוכל מטמא כלי, ואם 

אא"כ הם אב הסכין נגע במחט אין כלי מטמא כלי 
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הטומאה, ולא גזרו חכמים טומאה על הכלים אלא שיטמאו 

איירי במחט ולרב ד מן המשקין, משום משקה זב וזבה,
שהרי המחט היא של טמא מת וא"כ כלי מטמא כלי 

אב הטומאה, דחרב הרי הוא כחלל, ובאב הטומאה כלי 

, צ"ל דעזרה מטמא כלי או אדם ואדם מטמא אדם או כלי
והוי ויש ספק אם האדם והסכין נגעו במחט רה"ר היא 

 הסכיןספק טומאה ברה"ר, דספיקו טהור, ואף ד
גמרינן מסוטה לטמא ברה"י ולא אין בה דעת לישאל 

אלא דבר שיש בו דעת לישאל, וכגון אם יש ספק אם אדם 

מ"מ ברה"י היה ספיקה טמא, משום  נגע בשרץ,
שהיה עסוק באה ע"י אדם  מהמחט לסכיןשהטומאה 

, וחשיב יש בו דעת לישאל, אפי' אם הכלי בהם
  ויש ספק אם נגע בכלי שרץ ע"י אדם. מונח ע"ג קרקע 

הבשר טמא, והכשרו לקבלת  -טומאת הבשר כ.

טומאה הוא כגון שהיתה פרה של זבחי שלמים 
שהעור והבשר לבעלים, ומתעסק ליפות את העור והבשר 
ומעבירה בנהר סמוך לשחיטה ומשקה אותה כדי שתהיה 

והעבירה בנהר ושחטה, ועדיין משקה  נוחה להפשיט,
 וא"א שלא יפול משהו מהמשקה על הבשרטופח עליה 

בשעת הפשט. רש"י. ולתוס' תלושין אין מכשירין, אלא ע"י 

אבל דם שחיטתה אינו מכשיר,  העור הוכשר הבשר.
שהרי דם קדשים אינו מכשיר דכתיב "על הארץ 
תשפכנו כמים", ומשקי בית מטבחיא ג"כ אין 

ודוחק לומר שרק דם לא מכשיר ומים מכשירים. מכשירין 

לת טומאה אף שמכשירה לקבוחיבת הקודש  תוס'.

י"ל שאינה מועילה אלא לפסול  ומשויא ליה אוכל
את הבשר עצמו ולא לטמא אחרים, שהרי ר"ל 
מסתפק אם חיבת הקודש מועילה לטמא אחרים 

וכאן מבואר שהבשר טמא והיינו  ולעשותם ראשון ושני,
   שמטמא אחרים.

הכל טהור, ואין הפרש  ואם נמצאה המחט בפרש
שאינו פרש עבה מטמא את הבשר משום דאיירי ב

, ולרב אשי אינו מטמא משום דהוי משקה משקה
  סרוח.

   - טומאת שרץ

שרץ מטמא את  -סדר הטומאה השייך משרץ
הכלי, והכלי מטמא את האוכלין, והאוכלין 

וכדדריש ר"ע יטמא יטמא מטמאים את המשקין 

, ונמצא ג' טומאות משרץ שאוכלין מטמאים משקין
. וסימנך נזייתא אפי' לר"עאבל שלישי אינו עושה רביעי 

שעושי השיכר מטילים אוכל לכלי ואח"כ משקה. וה"ה 
ששרץ מטמא כלי והכלי מטמא משקה ומשקה מטמא 
אוכל, וחדא מינייהו נקט. ואתא לאשמועינן דשני עושה 

אבל אם נגע השרץ במשקין אין  שלישי בחולין.
המשקין מטמאים כלי, דאפי' ר"י הדר ביה וס"ל 

  טמאים כלי. שאין משקין מ

אם נגע השרץ בתנור  -טומאת שרץ באויר כלי
, נעשה התנור והשרץ לא נגע בפתויש בתנור פת 

ראשון, והפת שבתנור נטמאת מהתנור ונעשית 
אע"פ שכלי חרס נטמא , ודלרבנן אינו מטמא חוליןשני 

אין רואים את התנור  מאוירו אף שהשרץ לא נוגע בכלי,
החשיב שהפת קיבלה לענין לכאילו הוא מלא טומאה 

ותהיה הפת ראשון, דכתיב טומאה ישירות מהשרץ 
"כל אשר בתוכו יטמא מכל האוכל" ללמד שרק 
אוכל נטמא כשהוא באויר כלי חרס אבל כלי לא 

  נטמא. 

שריפת תרומת חמץ טהורה עם הטמאה 
  בפסח ותרומה טהורה תלויה וטמאה

   -שיטת רבי יהושע כ:

לתנא דמתני' מתיר  -רבי יהושע אליבא דר"ש
רבי יהושע לשרוף תרומה תלויה עם הטמאה 

, וכן מבואר בברייתא בשם ר"ש, שרבי בפסח
יהושע מתיר לשרוף יחד בין תלויה עם טהורה ובין 

דס"ל שכיון שהיא תלויה אי אתה תלויה עם טמאה 

, ולר"א אין לשרוף תלויה וטמאה מוזהר על שמירתה
הוא מטמאה בידים, אבל דכיון שאין לה טומאה ודאית הרי 

תלויה וטהורה שורפין, דהואיל ולא הוחזק טומאה אין נראה 
  כמטמא בידים. 

אבל בברייתא  -רבי יהושע אליבא דרבי יוסי
אחרת מבואר בשם רבי יוסי שלכו"ע אסור לשרוף 
תלויה עם טמאה, שמא יבוא אליהו ויטהרה, וכן 
תלויה עם טהורה, וכ"ש טהורה עם טמאה, ולא 

אלא תרומה טמאה בולד הטומאה או  התירו
  תרומה פסולה עם הטמאה. 

ומה שמצינו שרבי יהושע התיר בחבית שנולד לה 
להניחה במקום התורפה או ספק טומאה, 

, והיינו לגרום לה טומאה, ולא התיר לגלותה
, היינו כרבי יוסי אע"פ שהיא תלויהלטמא בידים 

  אליבא דרבי יהושע. 

ית של תרומה חבומה שהתיר רבי יהושע ב
ובתחתונה יש חולין  שנשברה בגת העליונה

טמאים, שאם אינו יכול להציל רביעית בטהרה 
יכול לטמא את התרומה בידים, הטעם הוא משום 
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הפסד החולין, ודווקא ביין חששו משום דהוי 
הפסד מרובה, אבל בשמן שהוא הפסד מועט 
מודה רבי יהושע שאסור לטמא את השמן ביד, 

ח את השמן בכלי מאוס כדי שלא יבוא (וצריך להני
בו לידי תקלה). והטעם ששמן הוא הפסד מועט 
משום שגם כשהוא טמא ראוי להדליק בו, ויין אם 
הוא ראוי לזילוף באמת אסור לטמאו ביד, שהרי 

מי שאינו זילוף הוא דבר חשוב (דאמר רבי חייא ש

ישתה יין שלוג עולה סלע ויזלף מלוג עשיר טוב ש
), ומה שהתיר רבי יהושע לטמא יין בשתי סלעים

מפני שאין ריחו היינו ביין חדש שאינו ראוי לזילוף 

, וזה הפסד מרובה, ואסור לישנו שמא יבוא נודף
, ואם שאם ישההו אצלו יבוא לשתות ממנולידי תקלה 

יניחו בכלי מאוס לא יהיה ראוי לזילוף. והא 
דבמתני' הצריך רבי יהושע לשרוף תרומה טהורה 

עצמה אף שיש הפסד עצים, לא חששו  בפני
  להפסד מועט כמו שלא חששו ביין ישן. 

ובגמ' כ"א. מבואר שכל ההתר לטמא את התרומה 
הוא כשאין בחולין מאה כנגד התרומה, אבל אם 
יש בחולין הטמאים מאה כנגד התרומה לכו"ע 

דכיון שהתרומה בטלה באחד ומאה, אסור לטמאה ביד 
   תו כדמעיקרא.ויהיה ראוי לו בימי טומא

ולרב הונא בריה דרבי יהושע כוונת הברייתא שגם 
רבי אליעזר מודה שאם יכול להציל רביעית חייב 

תוכו טהור וגבו להציל, אע"פ שהכלי שיש לו 
שאע"פ , ולא חוששים שמא יגע גבו בתרומה טמא

  שר"א אוסר לטמאה ביד אין חוששים לזה.

בי"ד שחל בשבת, שמבערים שיטת רבי מאיר 
ת הכל מלפני השבת, ומותר לשרוף יחד תרומה א

וכדבריו במתני' מדבריהם למדנו טמאה תלויה וטהורה, 
  ששורפים תרומה טהורה עם הטמאה בפסח.

בי"ד שחל בשבת, ששורפין לפני  שיטת רבי יוסי
השבת תרומה טהורה בפני עצמה ותלויה בפני 

  עצמה וטמאה בפני עצמה.

צריך  חבית יין שנטמאה לב"ש -חשש תקלה
כולה יחד ואסור לזלף ממנה, שאם יזלף לשופכה חבל 

ולב"ה מותר מעט מעט אפי' בו ביום יבוא לשתות מהיין, 
לזלף ממנה, ורבי ישמעאל ברבי יוסי לל"ק בשדה 

שאין מזלפים בשדה, ואין להביאה לביתו צריך לשופכה 

ובבית מותר לזלף,  שמא בינתיים יבוא לידי תקלה
השדה לבית ואין חוששים לתקלה מותר להביאה מולל"ב 

ביין חדש צריך לשופכה ובישן בזמן מועט כזה, אבל 
מותר לזלף, ואמרו לו שאין הכרעת שלישית 

  מכרעת.

  

  

  כל שעה:

  

  איסור הנאה מהחמץ בי"ד
  החמץ מותר בהנאה לכו"ע. בשעה חמישית 

  -ומתני' הכי פירושה

, והיינו כל שעה שמותר כהן לאכול את החמץ
עד סוף שעה חמישית, מותר החמץ בהנאה, ואף 
שבשעה החמישית אסור לישראל לאכול את 
החמץ, וכר"ג דס"ל חולין נאכלים כל ד' ותרומה 
כל חמש ושורפין בתחילת שש. (ולר"י בשעה 
חמישית מותר להאכיל אע"פ שאינו אוכל, ולר"מ 

  שעה חמישית מותרת אף באכילה). 

את החמץ לבהמה  להאכילומותר לישראל 
כגון  . וקמ"ל שמותר לתת לחיהולחיה ועופות

אע"פ שמצניעה את מה  חלודה נמיה וחתול
שמשיירת, ומותר בבהמה אע"פ שלא מצניעה 

ויעבור על  ולא יבטל ואין לחוש שתשייר ולא ידע
ואיידי בהמה וחיה תני נמי אם לא ביטלו,  בל יראה

  עופות.

ס"ל שאין , ודלא כב"ש דומותר למוכרו לנכרי
דקסברי למכור חמץ אא"כ יודע שיכלה קודם פסח 

, וריב"ב אוסר שמצוה לבערו מן העולם ולא שיהיה קיים
ומיני כותח ל' יום  שיש בו פירורי לחםלמכור כותח 

  לפני פסח. 

, ואפי' חרכו קודם זמנו ומותר להנות מהחמץ
  .מותר בהנאה לאחר זמנו

, ובשעה שישית אסור בהנאה לכו"ע כ"א:

אע"פ שאין איסור האכילה אלא מדרבנן, ואם 
שהם קשות, ומ"מ אם קידש אפי' בחיטי קורדנייתא 

אין חוששים  באו לחשש חימוץ כגון שנפלו עליהם מים
לקידושין. ואסור להסיק בו תנור וכיריים דאפי' 
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לר"י דס"ל אין ביעור חמץ אלא שריפה, אסור 
  להנות מהחמץ בזמן השריפה.

  איסורי הנאה

כתיב "לגר אשר בשעריך  -הנאה בנבילה התר
ואיירי בגר תושב תתננה ואכלה או מכור לנכרי", 

לר"מ לומדים  שקיבל עליו שלא לעבוד ע"ז ואוכל נבילות,
להתיר גם מכירה לגר מדכתיב "לגר... או מכור", 
ולומדים להתיר נתינה לנכרי מדכתיב "תתננה 
ואכלה או מכור לנכרי", ומה שהתורה כתבה "או 
מכור" באה בזה להקדים נתינה דגר למכירה 
לנכרי. ולר"י אסור למכור לגר או לתת לנכרי, 

מכור", וס"ל דא"צ קרא ודא"כ לכתוב רחמנא "
להקדים נתינה לגר, כיון שיש חיוב להחיות גר 

  דכתיב "גר ותושב וחי עמך", אבל נתינה לנכרי אין בה מצוה.

מחלוקת רבי אבהו וחזקיה מתי נכלל איסור 
לחזקיה לומדים  -נאה בכלל האיסור אכילהה

ל" שלא יהיה איסור הנאה בחמץ מדכתיב "לא ֵיָאכֵ 
וסתם הנאות באות אכילה  בדבר המביא לידיבו התר 

, ולרבי אבהו אף לידי אכילה שקונה בדמים דבר מאכל
אי כתיב לא תאכל או לא תאכלו הדבר נאסר 
בהנאה, עד שיפרט הכתוב שמותר בהנאה, כמו 

רטה תורה בנבילה "לגר אשר בשעריך וכו' " שפי
ומבואר שאם כתוב "לא תאכלו" צריך פסוק מיוחד להתיר 

והיינו אליבא דר"מ שמותר לתת לנכרי או הנאה. (
למכור לגר. ולר"י שכוונת התורה להתיר רק נתינה 

דאי לאו קרא הו"א שכל ההנאות לגר ומכירה לנכרי 

 טריפהב, לומדים איסור הנאה מדכתיב מותרות
", אותו מותר להשליך אבל אותו"לכלב תשליכון 

  אסור. שכתוב בהם לא תאכלשאר איסורי הנאה 

אסורים באכילה  -חולין שנשחטו בעזרה כ"ב.

מדכתיב "כי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת" שמותר 

לר"מ לומדים  לזבוח ולאכול דווקא בריחוק מקום.
מ"אותו" לאסור בהנאה חולין שנשחטו בעזרה, 

 ולר"י חולין שנשחטו בעזרה לאו דאורייתא.

הגמ' מביאה כמה מקומות דכתיב לשון אכילה 
והם מותרים בהנאה, ומבארת למה לרבי אבהו 

ל) אין איסור ֵיָאכֵ  (ולחזקיה במקום שכתוב לא
  הנאה בכלל.

ני ישראל את ב יאכלוכתיב ביה "לא  -גיד הנשה
גיד הנשה", ומ"מ מותר לשלוח ירך עם גיד הנשה 

ואין חוששים שיקנה ישראל מן הנכרי ויסבור שגידה לנכרי 

אם מפני שמקומו ניכר  ניטל שהרי מיד ישראל יצאה,
נטלו את הגיד או לא, ומבואר שגיד הנשה מותר בהנאה 

היא  בהנאהדכשהותרה נבילה  וקשיא לרבי אבהו. וי"ל
וא"כ מותר להנות מהגיד בין בנבילה ידה הותרו וחלבה וג

בשר, , והיינו כמ"ד יש בגידין בנותן טעם בין בכשירה

, ולמ"ד אין בגידין בנותן טעם והרי הוא בכלל נבילה
והיינו ר"ש דפוטר אוכל  ולא איקרו נבילה אלא עץ הוא,

דס"ל שלא הזהירה מגיד הנשה של בהמה טמאה 
, דהכי משמע גיד לא תורה על גיד אלא כשהבשר מותר

[ולר"י חייב שתיים], ס"ל שגיד  תאכל הא בשר תאכל
  אסור בהנאה.  של טהורההנשה 

דם",  תאכלכתיב ביה "כל נפש מכם לא  -דם
ומ"מ מותר בהנאה, דתנן גבי שיירי דם הקדשים 

שנמכר  מתערבים באמה ויוצאים לנחל קדרוןש
בהנאה שאסור לזבל (ומועלים בו  בעלי גינות–לגננים 

), והמקור להתירו בהנאה אם לא נתן דמים להקדש
הוא מדכתיב "תשפכנו כמים" שמותר בהנאה 
כמים, והיינו כמים הנשפכים, אבל מי ניסוך המים 

איקרי ניסוך  שאסורים בהנאה משעה שקדשו בכלי שרת
ולא שפיכה, וכן מים הנשפכים לפני ע"ז איקרי 

דלא תאכל  ניסוך דכתיב "ישתו יין נסיכם". ולחזקיה

הוקש דם למים ללמד שדם לא כולל איסור הנאה 
  קדשים אינו מכשיר לקבלת טומאה.

הנפש  תאכלכתיב ביה "לא  -אבר מן החי כ"ב:

בעוד שהנפש בו, ואסור גם לבני נח דכתיב עם הבשר" 

, ומותר בהנאה דתניא "אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו"
ני שאסור להושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לב

 הנאה אחרת כגוןנח משום "לפני עוור", ומשמע ד
לכלבים שרי, המקור להתירו בהנאה הוא משום 
שהוקש לדם. ולחזקיה דם הוקש לאבר מן החי 

באיסור האמור בו וחייב כרת משום לאסור דם מן החי 

והיינו דם  דם גמור, ולא אמרינן שרק דם זביחה אסור,
שותת שבהקזה בתחילה הקזה שהנפש יוצאה בו, 

ולבסוף מקלח ואח"כ משחיר וסופו שותת, ובדם שהנפש 
  יוצאת חייב משום דם. 

את בשרו"  יאכלכתיב ביה "לא  -שור הנסקל
לאוסרו באכילה אפי' אם שחטו לאחר שנגמר דינו 
(שאין בו איסור נבילה), ולומדים מ"ובעל השור 

וקשה לחזקיה וכ"ש נקי" לאסור שור הנסקל בהנאה 
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וצ"ל ריך פסוק לאוסרו בהנאה, לרבי אבהו למה צ
ובשרו איצטריך שהפסוק בא לאסור הנאה מהעור, 

והמ"ד שלומד מ"ובעל  להיכא דעבדיה כעין בשר,
אם חצי כופר, ודמי וולדות שתם פטור מהשור נקי" 

, לומד איסור הנאה מעורו נגח אשה הרה ויצאו ילדיה
בשרו" את הטפל לבשרו, וכר"ע שדרש  אתמ"

ד' אלוקיך תירא" לרבות תלמידי חכמים  את"
, והמ"ד השני סובר לא שיהא מורא רבך כמורא שמים

דורש "את" כשמעון העמסוני שדרש כל אתין 
שבתורה, ופירש כשהגיע ל"את ד' אלוקיך תירא" 

, שכמו שמזה א"א לרבות כך גם משאר אתין שבתורה
ואמר כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך אקבל 

  ה.שכר על הפריש

", ולומדים יאכלכתיב בה "ערלים לא  -ערלה
מדכתיב ג' פעמים לשון ערלה לאסור בהנאה, 

כגון בקליפי אגוזים שהשומר אסור משום ערלה ובצביעה 

, דאי לאו הכי כגון בשמן, ובהדלקה כמו הפרי עצמו
 .הו"א דכיון דכתיב "לכם" משמע שיהא שלכם

(והשתא איצטריך לכם לנטוע לרבים, לת"ק בא 
רבות הנטוע לרבים ד"ונטעתם" משמע ליחיד ל

, ו"לכם" מרבה הנטוע לרבים, דאין דרך רבים לנטוע
ולר"י בא למעט הנטוע לרבים, ד"ונטעתם" משמע 
בין ליחיד בין לרבים, ו"לכם" הוא רבוי נוסף, ואין 

  רבוי אחר רבוי אלא למעט.

קודש",  יאכלכתיב בה "וכל זר לא  -תרומה כ"ג.

 עירוב תחומיןן מערבין לישראל ומותר בהנאה דתנ
כיון שיכול להשאל על התרומה, ולהפריש עליה בתרומה 

, דכתיב ביה "תרומתכם" שלכם תהא מיניה וביה
, ולחזקיה הכונה ותרומה גדולה הוקשה לתרומת מעשר

  והיינו הלוויים.תרומתכם של כל ישראל 

" ומותר יאכלכתיב ביה "מחרצנים עד זג לא  -נזיר
אע"פ שהיא סעודה מערבין לנזיר ביין בהנאה דתנן 

, דכתיב שאינה ראויה לו, כיון שיכול להשאל על נזירותו
ביה "נזרו" שלו יהא, אך אין ללמוד מדכתיב 
"קדוש יהיה" דאין משמעות הפסוק שדווקא 

אסור בהנאה וטעון שריפה יהיה קדוש  השיערגידולו 

  ולא דבר אחר.  "על האש אשר תחת זבח השלמים"

" תאכלותיב ביה "ולחם וקלי וכרמל לא כ -חדש
ואע"ג ומותר בהנאה דתנן קוצר לשחת  לפני העומר,

ומאכיל  דכתיב "ראשית קצירכם" אכתי לאו קציר הוא
, דכתיב ביה אפי' חיטים גמורים ע"י קיטוףלבהמה 

וכן דורשים למעט קציר מצוה, "קצירכם" שלכם יהא 

ולחזקיה , דהוי למיכתב קציר או קצירך וכתב קצירכם
  הכונה קציר של כל ישראל.

", ותנן יאכלכתיב בהו "שקץ הוא לא  -שרצים
שמותר לציידים שנזדמנו להם מינים טמאים 
למוכרם לנכרי, דכתיב "לכם" שלכם יהא, ומ"מ 

דאין עושים סחורה לא בנבילות אסור לצודם לכתחילה 

דכתיב "יהיו" בהויתם  וטריפות ולא בשקצים ורמשים,
לומד מדאיצטריך "לכם" שכל מקום  יהו, וחזקיה

  ל" אף איסור הנאה במשמע.שכתוב " לא ֵיָאכֵ 

חמץ, ומותר בהנאה  יאכלכתיב ביה "לא  -חמץ
דכתיב "ולא יראה  כל שבעה וכ"ש אחרי פסח,לריה"ג 

שאור" שלך יהא, ומ"לך" השני דורשים להתיר  לך
של עכו"ם ושל גבוה, ומ"לך" השלישי לומדים 

י שכיבשתו. ורבנן אוסרים חמץ להתיר גם בנכר
בהנאה, ולומדים מ"לך" הראשון להתיר של 
אחרים ושל גבוה, ומ"לך" השני לומדים להתיר 
בנכרי שכיבשתו, ומ"לך" השלישי לומדים 

דשאור שההתר הוא בין בחמץ ובין בשאור, וצריכי 
      חימוצו קשה, וחמץ ראוי לאכילה.

מלאכה" לריה"ג  לכלכתיב "יעשה  -חלב כ"ג:

בא להתיר גם מלאכת הדיוט, וא"צ קרא לומר 
שהחלב טהור. ולר"ע בא לומר שהחלב טהור אף 

, וא"צ קרא ואינו בכלל נבילה לטומאהלמלאכת גבוה 
להתיר למלאכת הדיוט. הגמ' אומרת שאין הכרח 
לומר שלריה"ג לא תאכלו כולל איסור הנאה ולכן 

אכלו אינו צריך להתיר חלב בהנאה, ולר"ע לא ת
כולל איסור הנאה וא"צ קרא להתיר הנאה. די"ל 
שלכו"ע לא תאכלו כולל איסור הנאה, ונחלקו אם 
כשהותרה נבילה הותרו גם חלבה וגידה, או לא 
דחלב אינו בכלל בשר וא"כ אינו בכלל "תתננה ואכלה, ואינו 

, ולריה"ג חלב וגיד לא הותרו בכלל "נוגע בנבלתה"
 מה שהותר בטהורה באכילה. תוס'.דלא הותר בנבילה אלא 

ולכן לומדים מ"לכל מלאכה" להתיר מלאכת 
הדיוט, וגיד לריה"ג או שבאמת הוא אסור בהנאה, 
או שלומדים ק"ו מחלב שיש בו כרת ומותר 

, כ"ש גיד שאין בו כרת כמו הנבילה עצמהבהנאה 
שהוא מותר בהנאה , ור"ש האוסר גיד הנשה 

טעם ולא הותר בכלל  דס"ל אין בגידים בנותןבהנאה 

ס"ל דאיכא למיפרך מה לגיד הנשה שהותר  נבילה,
ומ"מ אף גיד חיה מותר אצל חיה,  אף באכילהמכללו 
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, וריה"ג ס"ל בהנאה, ד"לא יאכלו" לא כולל איסור הנאה
  שבבהמה מיהת לא אישתרי.

 -מסקנת הסוגיא. במה נחלקו חזקיה ורבי אבהו
בכל האופנים הנ"ל נתברר שלא נחלקו חזקיה ורבי 

ובכל מקום שכתוב לא יאכל מצא רבי אבהו מקור אבהו 

בחמץ בפסח  מהו מקור האיסור, ונחלקו להתירו בהנאה
לרבנן, ובשור הנסקל לכו"ע, אם לומדים מ"לא 
יאכל" או ממה שהתורה הוצרכה להתיר נבילה 

בעזרה  בהנאה. והנ"מ ביניהם היא בחולין שנשחטו
ואליבא דר"י דס"ל שלא התירה תורה אלא נתינה לגר 

, שלחזקיה לומדים איסור הנאה מ"לא ומכירה לנכרי
יאכל" ומ"אותו" לומדים חולין שנשחטו בעזרה, 

שדווקא ולרבי אבהו לומדים איסור הנאה מ"אותו" 
טריפה נאסרה באכילה ומותרת בהנאה, אבל לא חמץ ושור 

  זרה אינם דאורייתא.וחולין שנשחטו בע הנסקל,

  מקורות נוספים לאיסור הנאה
ריב"ל לא לומד איסור הנאה מ"לא יאכל" כחזקיה, 
דס"ל שאין במשמע אלא איסור אכילה, ולא 
מנבילה דס"ל דברים ככתבם, ולא מלכלב 
תשליכון אותו דס"ל דבא למעט חולין שנשחטו 

  בעזרה שאסורים בהנאה מדאורייתא. 

יב"ל יליף איסור ר -ילפותא מחטאת הפנימית
(שהרי בשאר הנאה בחמץ בפסח ובשור הנסקל 

),  מדכתיב "וכל איסורי אכילה יש דרשה להתירם בהנאה
חטאת אשר יובא את דמה אל הקודש פנימה 

אינו נצרך לחטאות הפנימיות שהובא ", דבאש תישרף
דמן כמצוותן לפנים, דכתיב בהו להדיא שנשרפים מחוץ 

דהא כתיב "והנה שורף", אינו נצרך לגופה למחנה, ו
ולומדים מזה לשאר איסורי אכילה דאסורים 
בהנאה, דאם אינו ענין לאכילה תנהו ענין להנאה, 
("אם אינו ענין" הוא אחד מהמידות שהתורה נדרשת, וכל 

, ומ"מ אין דינם המדות הם הלכה למשה מסיני)
בשריפה דכתיב "בקודש... באש תישרף" שדווקא 

  יפה.איסור קודש דינו בשר

דאיצטריך ללמד  הגמ' דוחה לימוד זה כ"ד.

קדשי קדשים כגון מנחה שחטאת וכל פסולי קדשים 
ועולה ואשם שנטמאו או שנשפך דמן ומנחה של הוקטר 

שורפים אותם  קומצה, ואימורי קדשים קלים שנטמאו
בקודש חטאת...  וכל, מדכתיב "בעזרה–בקודש 

שריפתם חוץ ואמנם פסולי קדשים קלים ", באש תישרף
  לעזרה.

מדכתיב בפסוק זה "לא תאכל"  אביי רוצה ללמוד
דאינו ענין לגופיה דכתיב ביה "באש תישרף", ובא 
ללמד על איסורי אכילה שאסורים בהנאה, ומ"מ 

  ".הנותראין חייב לשורפם דכתיב "ושרפת את 

די"ל שבא לייחד לאו לחטאת  רב פפא דוחה
ין על לאו הפנימית, ונ"מ למלקות שהרי אין לוק

  כגון זה שכולל כל הפסולים יחד. שבכללות 

רבי יונתן רוצה ללמוד  -ילפותא מאיל המילואים
לא איסורי הנאה מ"ואם יותר מבשר המילואים... 

", ואם אינו ענין לאיסור אכילה תנהו ענין יאכל
לאיסור הנאה, ולגופיה לא איצטריך דכבר נאמר 

נ דכתיב "ושרפת את הנותר", וא"צ לשרוף איסוה"
  ".הנותר"ושרפת את 

הגמ' דוחה לימוד זה דאיצטריך לאיסור לא תעשה 
על אכילת פסולי קדשים, מדכתיב "כי קודש הוא" 

   כגון פיגול ויוצא ונשפך דמו.

רב פפא לומד מ"והבשר  -ילפותא מבשר טמא
", דאם אינו ענין לא יאכלאשר יגע בכל טמא 

"לא לגופיה (שהרי אפי' במעשר הקל אמרה תורה 
ביערתי ממנו בטמא" כ"ש בשר קודש החמור, ואף 

ק"ו, אע"פ שאדם דן ק"ו -אם אין מזהירים מן הדין 

, כאן יש הקש דכתיב " לא מעצמו אינה אזהרה ללאו
וכל נדריך אשר ... מעשר דגנךתוכל לאכול בשעריך 

") תנהו ענין לשאר איסורי אכילה, תדור ונדבותיך
ן להנאה, ומ"מ אין ואם אינו ענין לאכילה תנהו עני

  ".הנותרדינם בשריפה דכתיב "ושרפת את 

ולא בא הכתוב לעבור על בשר קודש  כ"ד:

שנטמא בשני לאוין, דעדיף לדרוש דין נוסף 
  מהפסוק.

אשר יגע בכל טמא לא יאכל"  והבשרוהא דכתיב "
שמקבלים טומאה אע"פ בא לרבות עצים ולבונה 

, והא דכתיב "והבשר כל טהור יאכל שאינם אוכל
בא לרבות איסור  תיבת והבשר, וי"מ ו' דוהבשרבשר" 

ועובר משום זרות ואפי' לאו לאוכל אימורים טמאים 

דהא דכתיב "והנפש הוא כהן, ומשום טומאת בשר, 
אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לד' 
וטומאתו עליו ונכרתה" איירי באוכל אימורים 

  חייב כרת. כשהוא טמא, דשם

לוקה  שרץ המים–אכל פוטיתא  -איסורי שרצים
ב' איסורים נאמרו על שרץ המים וב' על כל שרצים, ארבע 

ב' לוקה חמש  שהיא שרץ הארץואם אכל נמלה 

אכל  איסורים של כל שרצים, ועוד ג' איסורים בשרץ הארץ,
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כנ"ל וגם משום שרץ העוף. ושרץ היינו צירעה לוקה שש 
וע ואינו נראה, ובהמה וחיה הגבוהים מן לשון רחוש ונענ

  הארץ אינם בכלל. 

  מתי יש מלקות באיסורי אכילה והנאה
לל"ק אמר ריו"ח שבכל איסורים  -דרך אכילה

שבתורה אין לוקין אלא בדרך אכילתם, למעט 
  אוכל חלב חי.

באיסורי לל"ב אמר ריו"ח שאין לוקין  -דרך הנאה

ן אלא אלא בדרך הנאה, וכ"ש שאין לוקי הנאה
בדרך אכילה, למעט שאם מניח חלב של שור 

דחלב דרך הנאתו בהבערה הנסקל על מכתו פטור 
  ולמשוח עורות ולא לרפואה או לאוכלו חי.

רבי זירא אומר שזה גם הטעם שאינו  -מי פירות
לוקה על שתיית משקה היוצא מתותים תאנים 

(אלא על היוצא מזיתים  שהם ערלהורימונים 
), ואמר רויים משקין, והוי כדרך הנאהשרק הם קוענבים 

לו אביי ששם הטעם משום דזיעה בעלמא הוא 
   ולאו פרי אכל.

לאביי בכלאי הכרם  -כלאי הכרם ובשר בחלב
לוקין אפי' שלא כדרך הנאתם, דלא כתיב בהו 

אלא "פן תקדש המלאה" דמשמע שלא יהנה ממנו אכילה 

והגמ' אומרת שלדבריו אלא ישרפנו, ו"פן" הוי לאו. 
דלא כתיב ה"ה בבשר בחלב לוקה אפי' שלא כדרך 

  ביה אכילה. 

   -איסור אכילה והנאה בבשר בחלב

כתיב "כי עם קדוש וכו' ",  -מקור איסור אכילה
וכתיב "ואנשי קודש תהיון וכו' ", מה טריפה 

  אסורה באכילה אף בשר בחלב אסור באכילה. 

ק"ו מערלה שאסורה בהנאה  -מקור איסור הנאה
, כ"ש בשר בנטיעתה נעבדה בה עבירהאע"פ שלא 

   כשבישלו.בחלב שנעבדה בו עבירה 

ואי נימא דבשר בחלב קל מפני שהיתה לו  כ"ה.

משא"כ ערלה  לפני שהבשר ניתן בחלב, שעת הכושר
חמץ בפסח יוכיח שאסור  שפרי זה חנט באיסור,

  בהנאה אע"פ שהיתה לו שעת הכושר. 

שלא אן מוכח שלאביי גם בשר בחלב אסור ומכ
דאל"כ לפרוך מה לכלאי הכרם שלוקים  כדרך

  כדרך.עליהם שלא 

כלאי הכרם  שיש בו כרתואי נימא דחמץ חמור 
  יוכיחו.  

ואין לפרוך דכלאי הכרם לא היתה להם שעת 
הכושר, דעיקרן ג"כ נאסר אף שהיתה לו שעת 

ב הכושר קודם ההשרשה, ומ"מ המעביר עציץ נקו
בכרם שהיה זרוע כבר לא  שיונק מהקרקע דרך האויר

אחד נאסר הזרע, ואין העציץ אסור אא"כ הוסיף 

ממה שיש בו עכשיו, לפי שאין ערלה וכלאים מאתים מ
בטלים אלא במאתים של התר כנגד אחד של האיסור, 
וערלה שכפל האיסור ונאסר בהנאה כפל גם את שיעור 

, דכתיב "פן תקדש המלאה הזרע אשר הביטול
שבזרוע ובא גידולין. –תזרע", ויליף מ"המלאה" 

נאסרו רק הגידולים, ומ"הזרע" יליף שבזרוע 
ואמנם קודם השרשה הוי כמונח מעיקרו נאסר הזרע 

   בכדא.
והגמ' שואלת על אביי שכיון שלומדים בשר 
בחלב מנבילה ונבילה אינה אסורה שלא כדרך 

ס"ל דמ"מ כיון שלא כתב אכילה הנאתה. ואביי 
אסור אפי' באה התורה ללמד שבבשר בחלב עצמו 

  שלא כדרך.

  רפוי ע"י דבר האסור
  אם אין סכנה אסור להתרפא בכל האיסורים. 

מותר להתרפא בכל האיסורים, חוץ  במקום סכנה

דכתיב "בכל נפשך (ובכל ע"ז ועצי אשירה מ
מאודך", שיש שחביב עליו ממונו מגופו ויש 

וצריך לאהוב את הקב"ה יותר גופו חביב עליו מממונו ש
   מהדבר החביב ביותר).

גילוי עריות ושפיכות וכן אין מתרפאים ב כ"ה:

שאמרו לו שיהרוג ישראל חבירו , שפיכות דמים דמים

יהרג ואל יעבור מסברא, דמאי חזית  ואם לאו יהרגוהו
דדמא דידך סומק טפי, דילמא דמא דההוא גברא 

התורה לא התירה לדחות מצוה מפני פיקוח דסומק טפי 
נפש אלא מפני חיבת נפשו של ישראל, ואם יהרוג את חבירו 
עבירה נעשית ונפש אבודה, ומי יאמר איזה נפש חביבה יותר 

. ונערה המאורסה יליף מרוצח, דכתיב לפני המקום
בנערה המאורסה "כי כאשר יקום אי על רעהו 

צח לנערה ורצחו נפש כן הדבר הזה", מקיש רו
, שברוצח וכוונת הפסוק לומר ששניהם שוויםהמאורסה 

דכתיב "ואין ניתן להצילו בנפשו כנערה המאורסה 
מושיע לה" ומזה לומדים שאם יכול חייב להושיעה בכל מה 

, שיכול אפי' ע"י הריגתו אם אין יכול להצילו באחד מאבריו
  ונערה המאורסה ביהרג ואל יעבור כרוצח.

תו בשמן של ערלה, שהיתה רבינא משח את ב
, וההתר הוא (חום קדחת)חולה ב"אישתא צמירתא" 
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או משום דהוי סכנה, או משום דהוי שלא כדרך 
  הנאה.

  הנאה הבאה לאדם בעל כרחו
אם האדם נהנה מדבר איסור  -אפשר וקא מיכוין

כגון שהוא מכוון להתקרב כדי והוא מכוון להנות ממנו 

ויכול שלא להנות, הדבר אסור  להריח ריח אסור,
  לכו"ע. 

ואם האדם אינו מכוון  -לא אפשר ולא מיכוין
 דאיכא תרתי להתרלהנות, וגם אינו יכול שלא להנות 

  הדבר מותר לכו"ע.

ואם אינו יכול שלא  -לא אפשר וקא מיכוין
שהדבר חביב עליו להנות אמנם הוא מכוון להנות 

דס"ל דבר , לל"ק אסור לכו"ע, ולל"ב לר"ש להנות
שאין מתכוון מותר, א"כ הולכים אחר הכונה 

וכתבו התוס' דאיירי בדבר ואסור לכו"ע כיון שמתכוון, 
 דלא הוי פסיק רישיה, אבל בפסיק רישיה מודה ר"ש דאסור.

ולר"י דס"ל דבר שאין מתכוון אסור לאביי הכא 
דכיון דר"י אוסר באפשר אע"פ שאינו מכוון, מבואר מותר 

ור משום הכונה אלא משום האפשר, וא"כ שאין טעם האיס

, ולרבא לא אמר ר"י שאינו מתכוון בלא אפשר מותר
, שאפילו באינו מתכוון אסורכמתכוון אלא לחומרא 

  אבל מתכוון אינו כאינו מתכוון לקולא.  

ואם האדם יכול שלא להנות  - אפשר ולא מיכוין
מכוון להנות, לל"ק לר"י דס"ל דבר אינו אמנם הוא 

תכוון אסור אסור, ולר"ש דס"ל דבר שאין שאין מ
ולפי זה בגרירת מתכוון מותר לאביי ה"ה הכא מותר, 

מיטה כסא וספסל מתיר ר"ש אפי' בקטנים שיכול להגביהם 

, ולרבא הכא אסור לפי שאפשר לו שלא על כתפו
. ולא התיר ר"ש במיטה כסא וספסל אלא בגדוליםלהנות 

שבזה  ולל"ב מודה רבא שר"ש מתיר באופן זה
  נחלקו ר"י ור"ש בין לאביי בין לרבא.

ריו"ח בן זכאי היה יושב  -הנאה מצל ההיכל כ"ו.

שהיה גבוה מאה אמה והצל היה ודורש בצלו של היכל 

. אביי מוכיח גדול, ובבית המדרש לא היה מקום לכולם
דא"א להמנע מלדרוש מזה דלא אפשר ומכוון מותר 

, ולרבא הקודש לרבים הלכות החג, ומתכוון להנות מצל
  טעם ההתר משום שכותלי ההיכל עשויים לתוכו.

   - מעילה בקול מראה וריח

היו  -הנאה ממראה בית קדשי הקדשים
משלשלים את האומנים בתיבות כדי שלא יזונו 
עיניהם מבית קדשי הקדשים. רבא מוכיח מזה 

שהרי א"א שלא ירדו דלא אפשר וקא מיכוין אסור 

, יבות שמא יכוונו להנותלתקן, ואפ"ה שמים אותם בת
ולאביי צ"ל דעשו כך משום דמעלה עשו בבית 

של קדשי הקדשים, ובלאו הכי צ"ל כן, שהרי קול 

אין בהם  הקטורת,מראה, וריח  כלי שיר שהם קודש,
שהרי אין בהם ממש, וכיון דמדאורייתא משום מעילה 

  מותר, א"כ למה הטריחוהו היכא דלא אפשר. 

איסורא לל"ב אף שאין מעילה בקול מראה וריח, 
, ולפי זה אם לא אפשר וקא מיכוון אסור, איכא

לשמש, שאינם יכולים הנ"מ בזה היא לעומדים בפנים 

, ואם לא שלא להנות, אמנם אסור להם לכוון להנות
אפשר וקא מיכוון מותר, הנ"מ בזה היא לעומדים 

  יותר.שאסור להם להתקרב לעזרה כדי להריח בחוץ 

שאינה של  קטורתהמפטם את ה -מעילה בריח

 אחר פיטומהכדי להתלמד, או כדי למוסרה  ציבור,
מכרת, אבל אם דעתו להצניע לצורכו לציבור פטור 

פטור  קטורת של ציבורוהמריח  ולהריח בה חייב כרת,
אלא  מכרת ומחטאת, דלא חייבה תורה אלא מפטם להריח

. ומבואר מעילותשנהנה מן הקודש, ומביא אשם שמעל 
, מפני שיש ממש בסממניםשריח יש בו משום מעילה 

אמנם לאחר שעלתה תמרתו אין בו משום מעילה 
ואין בה עוד צורך לגבוה ויצאה  שנעשית מצוותוכיון 

מכלל קדשי ד', ודווקא בנותן ממנה על הגחלים בביתו 
   ומריח בה חייב.

 שאסורה בהנאה ומעלין בה בתרומת הדשןואמנם 
מעילה אף אחר שנעשית מצוותו, דכתיב  איכא

  אצל המזבח", שלא יפזר ושלא יהנה. ושמו"

ד' בגדי לבן שכה"ג נכנס בהם לפני  בבגדי כהונהוכן 

יש מעילה לאחר שנעשית מצוותם,  ולפנים ביוה"כ,
  דכתיב "והניחם שם" שטעונים גניזה. 

שיש מעילה ומה שלא לומדים לשאר מקומות 
משום דשני כתובין  אף אחר שנעשית מצוותו

הבאים כאחד אין מלמדים, ולרבי דוסא דס"ל 
שכהן הדיוט יכול להשתמש בבגדים אלו, ודריש 
"והניחם שם" שלא ישתמש כה"ג ביו"כ אחר, 
איכא עגלה ערופה דנעשית מצותה ומועלין בה 

" דמשמע שםדכתיב "וערפו לאחר שנעשית מצותה 

' כתובין והוו ב' כתובין. ולמ"ד ב שם תהא קבורתה, 
ו"הערופה"  לזה ולא לאחרמלמדים צ"ל ש"ושמו" 

לומר שלא ללמוד למקום הוו ב' מיעוטי  ולא דבר אחר,

  , ולהכי אין מלמדים. אחר
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מתי נחשב שנעשית מלאכה בבהמה כשלא 
מפני הכניסה לרבקה ודשה כשרה  -עשה בידים

אבל אם הכניסה כדי  שלא נתכוון ולאו עבודה היא,
שתינק ותדוש פסולה. אי נימא דלא אפשר וקא 

דא"א שלא יכניסנה לינק ומ"מ מתכוון מיכוון אסור ניחא 

, ואי מותר צ"ל דשאני התם דכתיב "אשר שתינק
וקרינן עובד  דמשמע בידיםבה" דכתיב עבד  עבדלא 

, דאם לא הוא עבד בה אם ניחא ליה דמשמע ממילא
  ליה כשרה.  פסולה ואם לא ניחא

וכן מצינו גבי פרה אדומה שאם שכן עליה  כ"ו:

אע"פ ש"לא עלה עליה עול" משמע אפי' עליה עוף כשרה 
בעלמא, ואף דבר שאינו עול פוסל, מ"מ כיון שלא ניחא ליה 

  דניחא ליה. , אבל אם עלה עליה זכר פסולה כשרה

 -באיזה אופן אסור למוצא להנות מאבידה
מיטה או מגוד לצורכו, אסור לשטוח אבידה ע"ג 

מותר, ואם נזדמנו  שלא יאכלנה עשולצורך האבידה 
לו אורחים אסור גם לצורך האבידה. אי נימא דלא 

דלא אפשר שהרי זה אפשר וקא מיכוון אסור ניחא 

, לצורכה ומ"מ הואיל ומתכוון להתכבד בה הוי גזל ואסור
משום עינא  בידיםואם מותר צ"ל דכאן הוא מזיק 

  שום גנבים.בישא או מ

הגמ' מוכיחה  -הנאה מכלאים במוכרי כסות
שאפשר ולא מיכוון מותר, מהא דתנן שמוכרי 
כסות מותרים למכור בגד כלאים כשהם לבושים 

, ובלבד שלא יתכוונו דאין מתכוונים להנאת לבישהבו 
הפורשים להנות מפני החמה או הגשמים, והצנועים 

במקל. מפשילים לאחוריהם  מן הכיעור והדומה לו
ומבואר שאע"ג דאיכא למיעבד כצנועים מותר 

כלאים מותרים בכל הנאת מכירה, כיון שאינו מתכוון. 
אבל בגד שאבד בו הכלאים אסור למוכרו לנכרי, שמא יחזור 

  וימכור לישראל ולא יכיר שיש בו כלאים וילבשנו.

  זה וזה גורם, ושבח עצים בפת
תנור שהסיקו  -תנור שהוסק באיסורי הנאה

של אגוזים ורימונים שאף הם בכלל בקליפות של ערלה 

דבכלאי הכרם או בקשין של כלאי הכרם  איסור ערלה,

, מבואר בברייתא אחת הכל אסור דלא כתיב ביה פרי
מפני שע"י שאם התנור הוא חדש צריך לשוברו 

ואם התנור ישן ההסק הזה נגמר התנור והוא מתקיים, 
צטנן. ובברייתא אחרת מבואר אין לאפות בו עד שי

שגם תנור חדש א"צ לשוברו אלא יש להמתין 
   דזה וזה גורם מותר בדיעבד.מלאפות בו עד שיצטנן, 

אם אפה  -פת או תבשיל שנאפו באיסורי הנאה
דיש פת בהסק האסור הנ"ל, לרבי נאסרה הפת 

שבח עצים בפת, ולהלן יבואר דהיינו באבוקה כנגדו שנהנה 

דס"ל ולחכמים לא נאסרה הפת  בעין,מהאיסור כשהוא 

. אין שבח עצים בפת, ולדבריהם תנור חדש א"צ לשוברו
ולהלן (כ"ז.) מובא בשם שמואל שרבי מתיר בפת 
וחכמים אוסרים, והגמ' מבארת שרבי שנה את 
הברייתא הפוך, או שסבר שבמחלוקת זו הלכה 
כרבי אפי' מחבריו, ולכן שנה את האוסרים בשם 

ומר שהלכה כרבי שהוא יחיד לא היו שאם היה ארבנן 
   מאמינים לו. 

הגמ' מסתפקת בדעת  -בביאור שיטת רבי כ"ז.

רבי שאוסר בפת מה הדין בתנור חדש, אם הטעם 
של רבי הוא משום דזה וזה גורם אסור וא"כ ה"ה 

, או שמה שהפת אע"פ שאין עצמו נאכלבתנור 
אסורה הטעם הוא מפני שיש שבח עצים בפת 

, אבל כשאוכלה נהנה מהאיסור בגורם אחד עצמה, ונמצא
ולכן מותר להשתמש בתנור בזה וזה גורם לא אסר רבי 

. ולהלן הגמ' אומרת חדש בהסק אחר של התר
שנעשו בעצי  של חרסשקערות כוסות וצלוחיות 

שיש בהם שבח אשירה אסורים אפי' אם תנור מותר 

, ורק תנור וקדירה עצים, ונהנה מהם בלא גורם שני
ם לרבי דס"ל זה וזה גורם מותר, ולל"ב מותרי

אסורה אף  שצירפה כשהיא חדשה בעצי איסורקדירה 
אם זה וזה גורם מותר, כיון שמשתמש בקדירה 

ונהנה ממנה בלא עצמה לפני שמשתמש בעצי ההתר 
   גורם אחר, אבל תנור אין נהנים בו אלא ע"י גורם אחר.

ולפי הצד שרבי אוסר מדין יש שבח עצים בפת, 
ל זה וזה גורם מותר, יש לבאר כשיטת מי אב

  הברייתא שאוסרת בתנור חדש. 

אם נטל עצים מן  -הסק תנור בעצי אשירה
האשירה אסורים בהנאה, ואם הסיק בהם את 
התנור, אם התנור חדש צריך לשוברו, ואם הוא 
ישן אין לאפות בו עד שיצטנן, ואם אפה בו פת 
 הפת אסורה, ואם נתערבה באחרות והאחרות

נתערבו באחרות כולם אסורות בהנאה, ולר"א 
לים המלח (אמרו לו אין  דמי העצים–יוליך הנאה 

  פדיון לאיסורי הנאה).

הגמ' מוכיחה שר"א סובר שזה וזה גורם אסור בכל 
האיסורים ולא דווקא בע"ז, דא"כ כשיטת מי 
הברייתא שאוסרת בתנור חדש, ועוד דתניא 
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בהדיא שדברי ר"א הם גם בשאר איסורים 
  שבתורה. 

שאור של חולין ושאור של  -החמצת עיסה
תרומה שנפלו לעיסה וחימצוה, ואין בכל אחד כח 
להחמיץ לבדו, לחכמים בכל גוונא אין התרומה 

והיינו אוסרת עד שיהיה בה כדי להחמיץ לבדה, 

ולר"א הולכים אחר האחרון, שיטת  באיסור לבדו,
אביי שלר"א אף אם התרומה היתה ראשונה אם 
לא סילק את שאור התרומה לפני שהניח את 
שאור החולין הכל אסור, דס"ל שלר"א זה וזה 
גורם אסור. והגמ' אומרת שאין מכאן ראיה 
ששיטת ר"א דזה וזה גורם אסור, די"ל שטעמו של 

ואפי' לא סילק ר"א משום דאחר אחרון אני בא, 
את האיסור הולכים אחרי האחרון, ובבת אחת 

  מותר.

או  ואם בישל תבשיל ע"ג גחלים של ערלה
כלאי הכרם, בברייתא לעיל מובא שהכל מותר בין 

, כיון שהפת נאפתה מאיסור הכלה ובטללרבי בין לרבנן 
והגמ' אומרת שדין זה הוא לכו"ע כשהגחלים 

, אבל כשהגחלים ףוכ"ש בתנור גרו כבויות,–עוממות 
י"א דאסור לדעת רבי, דיש שבח  בוערות-לוחשות 

עצים בפת, וי"א שגם בגחלים לוחשות מותר 
לדעת רבי, ומה שאסר רבי בפת היינו כשאבוקה 

, ולפי זה רבנן שהבעיר עצים בפי התנור כנגד הפתכנגדו 
מתירים אפי' באבוקה כנגדו, ולדבריהם האיסור 

ש בהם הנאה בעצי אשירה הוא להשתמ
כסא לשבת עליו או להדום רגליו, שנהנה לשרשיפא 

  כשהאיסור בעין ולא לאחר ביעורו או בשעת ביעורו.

ואפו בו פת,  תנור שהסיקוהו בעצי הקדש כ"ז:

אף לרבנן שמתירים בערלה הכא אסור, דערלה 
 ולכן אינה חמורה אחרי שכלה האיסור,בטילה במאתים 

ייך דווקא והקדש אפי' באלף לא בטל. ודין זה ש
שהתפיסם בדמי שלמים, וקדשים קלים אין בעצי שלמים 

, וכר"י שסובר בהם מעילה ומ"מ יש בהם איסור
שהקדש אינו מתחלל במזיד לפי שאינו בר מעילה 
(אבל בשוגג שיש בו מעילה מתחלל), דלדבריו 

כיון שאין בהם מעילה לא  אף בשוגגה"ה שלמים 
צאו העצים יצאו לחולין, אבל באופן שיש מעילה י

דכל דבר שאין בו קדושת הגוף לחולין והפת מותרת 

. ומה ששנינו שכל הנשרפים יצא לחולין ע"י המעילה
שאפרה אסור, אמנם אפרם מותר חוץ מעצי אשירה 

, ואפר הקדש לעולם אם שרפה עכו"ם וביטלה מותר

, איירי כשנדלקו מאליהם ולא שייך בו ביטולאסור 
והיינו הטעונים גניזה שאין בזה מעילה, או באותם 

דכתיב  אפר של תרומת הדשן, ולא היתה מעילה בהסקו,
  "ושמו" שיניח את כולו במקום אחד. 

  ביעור חמץ
  . רבי יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא שריפה

שטעון שריפה אע"פ שאינו בבל  ויליף ק"ו מנותר
יראה ובל ימצא, אמרו לו חכמים שאין דנים ק"ו 
שיש בו קולא, וכאן יש בזה קולא שאם אין לו 
עצים יהא יושב ובטל, והתורה אמרה "תשביתו" 

  בכל דבר שאתה יכול להשביתו. 

שכל דבר שאסור  ואין ללמוד במה מצינו מנותר
רה באכילה דינו בשריפה, שהרי נבילה אסו

באכילה ואינה טעונה שריפה, ואין ללמוד בנין אב 
מנותר שכל דבר שאסור באכילה ובהנאה טעון 
שריפה, שהרי שור הנסקל אסור באכילה ובהנאה 
ואין טעון שריפה, ואין ללמוד בנין אב מנותר כל 
דבר שאסור באכילה ובהנאה וענוש כרת דינו 
בשריפה, דחלב שור הנסקל אסור באכילה 

  נוש כרת ואין דינו בשריפה.ובהנאה וע

שכל  ואמר ר"י שאפשר ללמוד מנותר כ"ח.

ובל תותירו דבר שישנו בבל תותירו דינו בשריפה, 

וענו לו חכמים שאשם  בחמץ היינו בל יראה ובל ימצא,
הבא על ספק כרת כגון שהיה חלב ושומן לפניו ואינו תלוי 

, וחטאת העוף הבאה על יודע איזה מהם אכל בשוגג
כגון הפילה ספק ולד, שמביאה חטאת העוף על הספק 

הספק ואסורה באכילה דלפי הצד שפטורה הרי היא נבילה 

ישנם בבל תותירו, שלדברי ר"י עצמו  ע"י המליקה
אין דינם בשריפה (ולחכמים דינם בשריפה, והיינו 

  דאמרי אינשי וכו').

  וחכ"א אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים.
רבי יוסי צריך לשחוק את של וכן מצינו לגבי ע"ז

לשון שחיקה הע"ז ולזרות לרוח או להטילה לים, 
  שייך במתכת, ולשון פירור שייך בפת. 

  -אם צריך לפרר או לשחוק לפני שמטיל לים

בחמץ לפני שמטילו לים צריך לפוררו, אבל  לרבה
בע"ז א"צ שחיקה לפני שמטילה לים, דע"ז הולכת 

אבל חמץ  בו שאין ספינה עוברתדווקא לים המלח 
וצריך פירור שמא תעבור ספינה הולך גם לשאר נהרות 
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, ואם מטיל את הע"ז לשאר ותטלנו ולאו אדעתייהו
  נהרות צריך לשוחקה.

בחמץ א"צ לפוררו לפני שמטילו לים  ולרב יוסף
מפני שהוא מתמוסס, אמנם חיטים שהחמיצו 

לפזרם על פני המים שלא יוכל אדם צריך לפוררם 

  שאינה מתמוססת צריך לשוחקה., וע"ז ללקטם

  איסור חמץ בי"ד ובפסח ולאחר הפסח

שעובר על החמץ בלאו שיטת רבי יהודה  כ"ח:

בין בי"ד משעה שישית, בין בפסח ובין לאחר 
הפסח, ובפסח עצמו ענוש כרת. י"ד משש שעות 

והיינו משעת חמץ"  עליוולמעלה דכתיב "לא תאכל 

תאכל , (והא דכתיב "שבעת ימים שחיטת הפסח
עליו מצות" בא לקובעו חובה אפי' בזמן הזה, ואין 
ללומדו מ"בערב תאכלו" דאיצטריך לטמא ולמי 
שהיה בדרך רחוקה, ואע"ג דכבר כתיב גבי ערל 

", וכן גבי בן נכר בו אינו אוכל בו"וכל ערל לא יאכל 
אבל אוכל מצה ומרור, מ"מ כתבה התורה דין זה 

פשר אע"פ שאגם בטמא ושהיה בדרך רחוקה 

א' "ולא יאכל  -). ותלתא קראי כתיביללומדם זה מזה
חמץ", ב' "וכל מחמצת לא תאכלו", ג' "לא תאכל 

עליו חמץ", ללמד על לפני זמנו וזמנו ולאחר זמנו.  
אסור  משש שעות ולמעלהומשעה שאסור באכילה 

בהנאה. (ונתחמץ מחמת דבר אחר ר"י לומד 
ח מלשון "מחמצת", ואי ס"ל דאיסור חמץ בפס

מצרים נהג יום אחד למד דבר זה מהסמיכות "ולא 
יאכל חמץ, היום אתם יוצאים", או דס"ל שנהג כל 

  שבעה ולא דריש סמוכים.

שלפני זמנו אינו עובר אלא רק שיטת רבי שמעון 
חמץ" לא  עליובפסח, והא דכתיב "לא תאכל 

איירי בי"ד, דהא המשך הפסוק הוא "שבעת ימים 
מצות" איירי בפסח, והכונה שבשעה  עליותאכל 

שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ, 
(וא"צ ללמוד מזה לקובעו חובה, דנפקא ליה 
מ"בערב תאכלו", וא"צ ללמוד מ"בערב תאכלו" 
לחייב מצה ומרור לטמא ולשהיה בדרך רחוקה, 
דאיכא למליף מערל ובן נכר), ובפסח עצמו עובר 

ינו עובר, ומ"וכל בלאו וכרת, ולאחר הפסח א
מחמצת" לומד לאסור בנתחמץ מחמת דבר אחר, 
ומ"ולא יאכל חמץ" לומד שפסח מצרים נהג בו 
איסור חמץ יום אחד, דסמיך ליה "היום אתם 

  יוצאים". 

שחמץ מותר בהנאה גם  שיטת רבי יוסי הגלילי
  בפסח. 

   -ביאור מתני' לפי השיטות הנ"ל

נכרי שעבר הנה מבואר במתני' (כ"ח.) שחמץ של 
עליו הפסח מותר בהנאה, ושל ישראל אסור 
בהנאה. והגמ' דנה כשיטת מי המשנה. שהרי לר"י 
אף חמץ של נכרי אסור לאחר הפסח, ולר"ש אף 

  של ישראל מותר, ולריה"ג גם בפסח עצמו מותר.

שחמץ אינו אסור דמתני' כר"ש  רבא מבאר כ"ט.

, ומ"מ חמץ של ישראל אסור מדאורייתא אחר הפסח
בהנאה אחר הפסח, דקנסוהו רבנן כיון שעבר בבל 

  יראה. 

דמתני' כר"י, וס"ל ששל  רב אחא בר יעקב מבאר
נכרי מותר, דיליף איסור אכילה מבל יראה, שכמו 
בבל יראה מותר של אחרים ושל גבוה, ה"ה לגבי 
איסור אכילה, ולפי חמץ של נכרי מותר לאחר 
הפסח אף באכילה, ובהנאה מותר אפי' בפסח 
עצמו, והמשנה נקטה הנאה לאחר הפסח אטו 
חמץ של ישראל, ואחר זמנו אטו של ישראל. והא 
דקתני במתני' "משום שנאמר ולא יראה לך 

  שאור" היינו שלכן של נכרי מותר.

לגבי  וכן מצינו שנחלקו רבא ורב אחא בר יעקב
אוכל חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח אליבא 

בר יעקב אינו  דר"י, שלפי רבא לוקה, ולרב אחא
לוקה. ומחלוקתם היא אם לומדים איסור אכילת 
שאור, מאיסור בל יראה דשאור שמותר בשל 

  אחרים ושל גבוה.

ממה שאמר  אמנם רב אחא בר יעקב חזר בו
שחמץ של אחרים ושל גבוה מותר בפסח, וכפי 

  שמוכח מדבריו להלן.

  מעילה בחמץ של הקדש בפסח
ל, וי"א האוכל חמץ של הקדש בפסח י"א שמע

  שלא מעל.  

   - ביאור המחלוקת

המ"ד שלא מעל הוא רבי נחוניא בן  לרבי יוחנן
קים ליה בדרבה מיניה בחיוב הקנה דס"ל שיש 

) כמו פטור מן התשלומיןיוה"כ אם הדליק גדיש ב( כרת
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בחיוב מיתה בידי אדם (שבת) ולכן באוכל חמץ 
  של הקדש בפסח לא מעל. 

קדשים כדי פודים  נחלקו אם לרב יוסף
דבר דמים וממילא יש מעילה  להאכילם לכלבים

, או שאין פודים קדשים הוא (ולית ליה דר' נחוניא)
ומחלוקתם להאכילם לכלבים וממילא אין מעילה, 

בתמורה ל"א בדרשת "תזבח גיזה ואכלת" אם ממעטים גיזה 

. וי"א בשם רב יוסף חלב וכלבים, או רק גיזה וחלב
ם כדי להאכילם לכלבים, שלכו"ע אין פודים קדשי

ונחלקו אם דבר הגורם  וס"ל כר"ש דמותר לאחר הפסח
אע"ג לממון כממון דמי וממילא איכא מעילה 

  , או דלאו כממון דמי וליכא מעילה. דהשתא לא חזי

לכו"ע דבר הגורם  לרב אחא בר יעקב כ"ט:

אם חמץ מותר בהנאה לממון כממון, ונחלקו 
, או י גורם לממוןדהוכר"ש וממילא מעל  אחר הפסח

כר"י  וכ"ש בפסח עצמושאסור בהנאה לאחר הפסח 
דאינו ראוי לישראל, ואינו גורם לממון, וממילא לא מעל, 

ואינו יכול למוכרו לנכרי דאין פודים את הקדשים להאכילם 

. (ומזה מבואר שחזר בו רב אחא בר יעקב לכלבים
  וס"ל שגם חמץ של הקדש אסור בהנאה). 

ין פודים קדשים ע"מ להאכילם לכ"ע א לרב אשי
, ודבר הגורם וממילא א"א למוכרו לנכרי בפסחלכלבים 

ולכן אע"פ שהחמץ ראוי לממון לאו כממון דמי 

אם חמץ , ונחלקו לישראל לאחר הפסח אינו סיבה לחייב
דחזי כריה"ג וממילא מעל  מותר בהנאה בפסח

או שאסור בהנאה למיפרקיה ולהסיקו תחת תבשילו, 
  ילא לא מעל. כרבנן וממ

  תערובת איסור והתר, חמץ, והכשרת כלים
  אוסר רק בנותן טעם. -מין שלא במינו

לרב ושמואל אוסר במשהו, ולריו"ח  -מין במינו
  ור"ל בנותן טעם. 

לרב ושמואל אוסר  -חמץ בזמנו שנתערב במינו
במשהו כשאר האיסורים, ולריו"ח אינו אוסר אלא 

  בנותן טעם כשאר האיסורים. ורבא פוסק כרב.

אע"פ שבשאר לרב  -חמץ בזמנו מין בשאינו מינו

אוסר  איסורים אוסר בנותן טעם, חמץ שהוא בכרת
אמנם בחלב ודם במשהו, דגזר שאינו מינו אטו מינו, 

. ולשמואל השנה בדילי מיניה לא גזר, דכיון שאסורים כל

בנותן טעם, דלא גזר אטו מינו. ולריו"ח בנותן טעם 
  כמו מינו ושאר איסורי תורה. ורבא פוסק כרב.

לרב אוסר  -חמץ שלא בזמנו שנתערב במינו
דחמץ אסור לאחר הפסח מדאורייתא, ולכן במשהו כר"י 

ולשמואל וריו"ח אינו אוסר, אסור גם בתערובת. 
ץ מותר לאחר זמנו, ומותר אפי' בנותן דחמדס"ל כר"ש 

ולא אסר ר"ש לאחר הפסח משום קנס אלא טעם, 
ואפי' השהה את החמץ כשהוא בעין, ולא בתערובת 

וכן פסק רבא, וכן  .בעיניה ועבר עליה לא קנס בתערובת
אע"פ התיר רבא לקנות חמץ מנכרי לאחר הפסח 

בל שנאפה בפסח, ומותר אף באכילה דליכא למיקנס מידי, א
  לר"י אסור באכילה. 

לרב  -חמץ שלא בזמנו שנתערב בשאינו מינו
שלא במינו  שאינו בכרת,מותר, דלא גזר שלא בזמנו 

וכן לשמואל כמו שלא גזר בשאר איסורים, אטו מינו 
  וריו"ח מותר וכר"ש. וכן פסק רבא.

   -דין קדירות חרס הבלועות חמץ ל.

אוסר  דס"ל כר"י שחמץ לאחר זמנו לרב צריך לשוברם

, ואין להשהותם במשהו, וכן ס"ל דנותן טעם לפגם אסור
עד אחרי פסח ולהשתמש בהם למין אחר, מפני 

  שיש לחוש שישתמש בהם למינו. 

לאחר הפסח  ולשמואל מותר להשתמש בהם
בין במינם בין שלא במינם וא"צ לשוברם. ולכן 

 לאחר הפסחהזהיר שמואל את מוכרי הקדירות 
קדירות ידרוש שהלכה שאם ייקרו את מחיר ה

כר"ש, (וכן ס"ל לשמואל, ולא דרש כך כיון שהיה 
  באתריה דרב).

תנור שטחו אותו  -דין פת בשרית או חלבית
הפת שנאפתה בו  ונותן טעם בלחם,בשומן  בקרקעיתו

(נקט הכי מפני שאין אסור לאוכלה אפי' רק עם מלח 

, שמא יבוא לאוכלה דרך לאכול פת בלא מלח או לפתן)
עם חלב. וכן פת שנאפתה עם חלב הפת אסורה 

  שמא יבוא לאוכלה עם בשר. 

מה שנתבאר לעיל  -דין הכשרת תנור וקדירה ל:

שקדירות של חמץ לרב ישברו, ותנור שטחו אותו 
בשומן הפת אסורה, היינו בשל חרס, אבל בשל 

(ומרבא בר  ע"י הסק,מתכת אפשר להכשירם 
סור אפי' לאחר הסק, אהילאי משמע שא

ואיתותב). ולאב"א אפשר להכשיר תנור של חרס 
ע"י הסק מבפנים, אבל קדירה של חרס שמסיקים 
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אותה מבחוץ זה אינו מועיל להכשיר, וגם ע"י הסק 
מבפנים אין להכשירה, מפני שחושש שתתפקע 

כלי –. ולפי זה בוכיא ויבוא להכשירה ע"י הסק מבחוץ

אסורה בפסח  גנין בו ככרהעשוי מרעפים, ואופים ומט
   מפני שהסיקה מבחוץ, ואם מילאה גחלים מותרת.   

רב אשי אמר שהוא  -הכשרת סכינים של חמץ
משתמש בפסח בסכינים חדשים, ואמר לו רבינא 

אבל מה  שהרי הוא עשירשהוא יכול לעשות כך 
יעשה מי שאין לו, ואמר לו רב אשי שכוונתו 

ת ה את קתם כעין חדשים, והיינו שיצפלעשו
הסכין בטיט ויכניס את המתכת לאש, ואח"כ יוריד 
את הטיט, ויכניס את הקת למים רותחים. ולהלכה 

  גם למתכת מספיק מים רותחים בכלי ראשון. 

שמגיסים בו בקדירה עץ פרור  -כבולעו כך פולטו

מתוך הכשרתו במים רותחים בכלי ראשון, דכבולעו 

  כך פולטו. כלי ראשון

אם תשמישם  -צופה עופרתהכשרת כלי חרס מ
ברותחים א"א להכשירם כלל, בין בעופרת ירוקה 
העשויה מקרקע שיש בה צריף, שהיא עופרת עזה ובולעת 

בין בלבנה או שחורה, ואפי' אין בהם  לעולם,
בקעים, שהתורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא 
מידי דפיו לעולם, ואם תשמישם בצונן מותרים, 

ן נסך, וה"ה לענין חמץ בפסח, כמו שמצינו לענין יי
  (דהא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון).

כלים שהשתמשו בהם חמץ בצונן  -בליעה בצונן
מותר להשתמש בהם בפסח, חוץ מכלי המשמש 

מפני שחימוצו  ופעמים שוהה שם בלילה,לשאור 
כלי שנותנים בו חומץ וכל דבר קשה, או בית חרוסת 

, או קערות מחמת הקיהוי והקמח מחמיץ שיש בו קיהוי
שרגילים תדיר ללוש ולהשהות שם חמץ (ואע"פ 

  שיש בהם רווח).  

  גבית בעל חוב אם חלה למפרע או לא
המלוה לחבירו, בעל חוב  -מחלוקת אביי ורבא

ושיעבד לו קרקע, שאם לא יפרע עד יום פלוני יגבה מאותה 

לאביי גובה למפרע, והיינו שאם הגיע הזמן  הקרקע,
ולא פרע הלוה את החוב, נתברר למפרע שהקרקע 

. ולרבא בעל חוב משעת ההלוואהכבר היתה ברשותו 
גובה מכאן ולהבא, שכיון שיכול לפרוע מעות, א"כ 
כאשר לא פרע וגבה קרקע זהו הזמן שהיא נכנסת 

  לרשותו. 

ונ"מ במלוה שמכר או הקדיש את הקרקע 
בתוך הזמן (ולא הקדיש את החוב)  משועבדת לוה

וכשהגיע הזמן ולא פרעו בא לגבות את הקרקע, וחוזר בו 

לאביי שבעל חוב גובה למפרע, א"כ כיון  מההקדש,
שלא פרע חלה המכירה או ההקדש. ולרבא שבעל 
חוב גובה מכאן ולהבא לא חלה המכירה או 

  ההקדש.

ול יכ אמנם אם הלוה הקדיש או מכר את נכסיו
המלוה לגבותם לכו"ע, ובהקדש צריך להוסיף עוד 

  דינר.

גביה מיתומים שגבו קרקע בחובת  ל"א.

ראובן שמכר קרקע לשמעון באחריות  - אביהם
, וזקף שאם יגבוה ממנו ישלם לו, ואין לראובן עוד קרקעות

, בשטר, ושיעבד נכסיולשמעון את התשלום במלוה 
ומת ראובן, ובא בעל חוב וגבה את הקרקע 

שהיה צריך לשלם משמעון, ופייסו שמעון בדמים 

, אין שמעון יכול לתבוע מבני ראובן את מה לראובן
ששילם, כי לא השאיר להם אביהם קרקע אלא 
רק חוב של שמעון, והחוב דינו כמטלטלין שאינם 
משתעבדים לבעל חוב, אמנם אם שמעון פיקח 

יתן את הקרקע ליתומים בתור י מעות ויאמר אין ל
בשביל תשלום, ואז יוכל לחזור ולגבותה מהם 

, דהוי כיתומים שגבו קרקע בחוב אחריות המכירה
אביהם שבעל חוב גובה אותה מהם. לאביי משום 

דאיגלאי מילתא למפרע שגביתם היא למפרע ניחא 

, ולרבא שהיתה הקרקע של אביהם וכאילו גבאה מחיים
לא הוי כיתומים ם היא מכאן ולהבא אע"פ שגבית

מדין שעבודא דרבי שקנו קרקע לאחר מיתת אביהם, ד
נתן הקרקע שנתן להם היתה משועבדת גם לו, 

  דאין חילוק בין בעל חוב אחר ללוה עצמו.

   -דין חמץ המשועבד לפרעון חוב ל"א:

שהלוה לו מעות  חמץ של נכרי הממושכן לישראל

, במתני' איתא על החמץ לפני פסח ועבר הפסח
שהחמץ אסור בהנאה לאחר הפסח, לאביי הטעם 
משום בעל חוב גובה למפרע, ולרבא איירי 

ואמר לו שאם לא יפרע עד יום פלוני  כשהרהינו אצלו

יהא שלו מעכשיו, והחמץ נמצא אצל הישראל כל ימות 
הפסח, שכיון שהגיע הזמן ולא פרע, ואינו מחוסר גוביינא, 

 משעה שהרהינו אצלו הוה שלו.איגלאי מילתא למפרע ש
ובברייתא איתא שלת"ק אינו עובר ולר"מ עובר, 

ונחלקו אליבא  ואיירי בהרהינו אצלו ולא אמר מעכשיו
דרבי יצחק דס"ל שבעל חוב קונה משכון (דכתיב 
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ואם אינו קונה אין כאן צדקה במה "ולך תהיה צדקה" 

), שלת"ק זה דווקא ששוכב בשלמתו שהרי היא שלו
שלוה מישראל ולא בישראל שלוה מנכרי בישראל 

, ולר"מ ק"ו שגם נכרי ואינו עובר על חמץ של נכרי
וכתבו שלוה מישראל קונה הישראל את המשכון. 

התוס' דאיירי כשלא בא לידי גביה לבסוף, דאינו שייך 

ובברייתא אחרת מבואר שנכרי  לפלוגתא דרבא ואביי.
ול פת גדולה האפויה בתנור גדשהרהין פת פורני 

אצל ישראל אינו עובר, ואם  (וחשובה להנתן למשכון)
אע"פ שלא הגיע הזמן, עובר  מעכשיואמר לו הגעתיך 

שמא כשיגיע הזמן לא יפרע ונמצא עובר למפרע על בל 
 יראה. 

, במתני' איתא חמץ של ישראל הממושכן לנכרי
שהחמץ מותר הנאה לאחר הפסח, והגמ' אומרת 

מפרע הוא גובה, שלאביי ניחא משום שבעל חוב ל
ולרבא איירי בהרהינו אצלו. ובברייתא איתא 
שעובר עליו בין לת"ק בין לר"מ, והגמ' אומרת 
שאף אם הרהינו אצלו, מ"מ ס"ל שאין העכו"ם 
קונה משכון מישראל, והא דאיתא במתני' 
שהחמץ מותר בהנאה לאחר הפסח, איירי 

אם לא אתן לך עד יום פלוני כשהרהינו אצלו ואמר ליה 

  וקם החמץ ברשות הנכרי.מעכשיו  יהא שלך

נכנסים  חנות ומלאי של ישראל ופועלים נכרים
לשם, אסור החמץ בהנאה לאחר הפסח וכ"ש 

דתולים שהחמץ מהמלאי של ישראל ולא משל באכילה 

. וחנות ומלאי של נכרים ופועלים ישראל הפועלים
נכנסים לשם מותר החמץ באכילה לאחר הפסח 

  וכ"ש בהנאה.

הרי הוא כמבוער,  שנפלה עליו מפולתחמץ 
רשב"ג אומר כל שאין הכלב יכול לחפש אחריו, 
והיינו שיעור ג' טפחים כדי שהכלב לא יריח את 

שאין להם שמירה  של פקדוןהחמץ, (ולגבי כספים 
ואם לא נתנם בקרקע ואבדו חייב דחשיב אלא בקרקע 

די בטפח, שבכך הם מכוסים מהעין). וחמץ  פשיעה
שמא יפקח את הגל בפסח שיבטלו בליבו זה צריך 

  ונמצא עובר עליו.

  דין זר שאכל תרומה

משלם קרן  זר האוכל תרומה בשוגג ל"ב.

דסיכה כשתיה ושתיה וחומש, וכן הדין בשותה או סך 

, ודין זה הוא בין בתרומה טהורה בין בכלל אכילה
אם בתרומה טמאה. וכן משלם חומשא דחומשא 

אבל מזיק  . נעשים תרומה אכל את החומש, דהתשלומין
  אפי' בשוגג אינו משלם חומש אלא קרן כמזיק חולין.

   -לפי דמים או לפי מידה

משלם לפי שעת האכילה,  האוכל תרומה והוזלה
שאף דלא גרע מגזלן המשלם כשעת הגזילה, 

   שנתכפר כששילם לפי מידה, מ"מ ממונא דכהן אכל.

אם משלם לפי  ואם התייקרה התרומה ילה"ס
שהרי הקפידה תורה שישלם פירות ולא מעות (אבל ה מיד

גזלן בשוגג או במזיד, והאוכל תרומה במזיד, פשיטא 

או  שמשלם לפי דמים, שהרי יכול לשלם אפי' סובין)
כשאר תשלומין, ולא הקפידה תורה שמשלם לפי דמים 

   אלא שישלם בפירות.

 והגמ' פושטת שנחלקו בזה ר"ע וריו"ח בן נורי
, בין בשוגג בין במזידמת חמץ בפסח בזר שאכל תרו

שלר"ע פטור מתשלומין ודמי עצים, מפני 
שאסורה באכילה ובהנאה, (ודמי לתרומת תותים 

שהם משקה ואינם וענבים שנטמאה שאין בה הנאה 

). ולא דמי ראוים להסקה, ולזילוף נמי לא חזי משום תקלה
שלכו"ע לאוכל תרומה טמאה בשאר ימות השנה 

שאע"פ שאסורה באכילה מותרת  ש,משלם קרן וחומ
דכתיב "משמרת תרומותי" בשתי תרומות אחת בהסקה 

, ומבואר טהורה ואחת טמאה, וכתיב "לך תהיה" להסקה
דס"ל שלפי דמים משלם. ולריו"ח בן נורי חייב 
קרן וחומש, שהרי אף באוכל תרומה טמאה בשאר 
ימות השנה אין לו בה הנאה, דס"ל שמשלם לפי 

  מידה. 

תבוא עליו ברכה.  רוגרות ושילם תמריםאכל ג
לפי הצד שמשלם לפי מידה תע"ב לפי שמשלם 
דבר ששוה יותר, ולפי הצד שלפי דמים משלם 

  תע"ב לפי שמשלם מידי דקפיץ עליה זבינא.

   -זר שאכל תרומת חמץ בפסח

ששגג בתרומה ואפי' שאם אכל בשוגג  במתני' איתא

שהזיד בתרומה משלם קרן וחומש. ובמזיד  הזיד בחמץ

מה פטור מתשלומין ומדמי עצים  ואפי' שגג בחמץ
   שהיתה ראויה להסיק תחת תבשילו.

ניחא בפשיטות,  לפי הצד שמשלם לפי מידה

צ"ל דמתני'  ולפי הצד שמשלם לפי דמים
כריה"ג שמתיר חמץ בפסח בהנאה (וכשיטת רבי 
אלעזר חיסמא בברייתא), ומ"מ במזיד פטור 

אף שיש לחמץ דמים  מתשלומין ומדמי עצים
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משום דס"ל כרבי נחוניא בן הקנה דס"ל שגם 
  בחיוב כרת יש דין קלב"מ.

שלר"ע פטור מתשלומין ומדמי  ובברייתא איתא
עצים, (וכן איתא בברייתא אחרת בשם ראב"י, 
ולמד דין זה מ"ונתן לכהן את הקודש" דבר הראוי 
להיות קודש, פרט לאוכל תרומת חמץ בפסח 

ולריו"ח בן  אין שם קודש חל עליו). שכשמשלם דוגמתו
נורי חייב, ונתבאר לעיל שנחלקו אם משלם לפי 
דמים או לפי מידה, אבל מודה ריו"ח בן נורי 

  שחמץ בפסח אסור בהנאה. 

 כגון חיטים שהחמיצו המפריש תרומה מחמץ בפסח
    אפי' לריה"ג שמתירה בהנאה.לא חלה הקדושה לכו"ע 

   -קרן וחומששיעור התרומה לחיוב  ל"ב:

קודש  יאכלשיעור בכזית דכתיב "ואיש כי  לת"ק
בשגגה" ואכילה בכזית. והא דכתיב "ונתן" היינו 

  שאינו חייב אלא על דבר הראוי להיות קודש.

צריך שתהיה התרומה שוה פרוטה  ולאבא שאול
 ונתןדכתיב " אע"פ שאין בה כזית (כגון שנת בצורת)

משוה לכהן את הקודש" ואין נתינה פחותה 
שאינו משלם חומש פרוטה, ומ"יאכל" ממעטים מזיק 

   אלא קרן כשאר מזיק.

מבואר שאם אכל פחות מכזית  ובברייתא אחרת
משלם קרן ולא חומש, והיינו כשיש בה שו"פ 
(דאל"כ פטור), ומ"מ כיון שאין בה כזית אינו 
משלם חומש, והיינו דלא כאבא שאול, דלאבא 
שאול אם יש בה שו"פ חייב חומש אע"פ שאין בה 
כזית. ורב פפא רצה לומר שלאבא שאול אינו חייב 

ית, והגמ' מוכיחה חומש אא"כ יש בה שו"פ וכז
שא"צ שיהיה בה כזית ממה שאמרו חכמים לאבא 

בנהנה שאול שלא אמרו שו"פ אלא לענין מעילה 

אבל בתרומה אינו  מקדשי גבוה, דהתם לא כתיב אכילה,
חייב עד שיהא בו כזית, ואי ס"ל שצריך גם כזית 

, ורב פפא עצמו חייבהיו אומרים כיון שיש בו כזית 
  הלן.חזר בו כפי שיבואר ל

  חיוב קרבן מעילה במזיד
"וחטאה בשגגה" פרט למועל  איתא בברייתא
ואין ללמוד משאר מצוות מקרבן. במזיד שפטור 

פטור במזיד  כגון חלב ודםשאע"פ שחייב כרת 
, ק"ו שמעילה שאינו מקרבן, דגבי חטאת שגגה כתיב

חייב כרת יהיה פטור במזיד, דיש לדחות דשאני 

מיתה אלא כרת, אבל שאר מצוות שאין חייב בהם 
, ודילמא מיתה חמירא מכרתמעילה חייב בה מיתה 

  ולהכי בעינן קרא ד"בשגגה". 

שאין הכונה כפשוטו,  רבי חייא בר אבין מבאר
דא"כ יש כאן סתירה דמעיקרא קאמר שכרת 
חמור ממיתה אח"כ אמר שמיתה חמורה מכרת, 

הכונה היא לפחות מכזית, באמת כרת חמירא ואלא 
ת אינו חייב מיתה ובמעילה חייב שבשאר מצוו

  מיתה.

שהרי רבי הוא  רבה ורב ששת דוחים ל"ג.

המחייב מיתה במעילה במזיד, ומקורו של רבי 
הוא גז"ש חטא חטא מתרומה, וא"כ ניבעי  בע"כ

כזית כמו בתרומה. (ולחכמים מועל במזיד אינו 
ואף שגם רבנן לומדים גז"ש מתרומה מיתה אלא באזהרה 

  )."בויב "ומתו לא גמרינן דכת

די"ל שרבי סובר כאבא שאול  ורב פפא מתרץ
שבתרומה ג"כ א"צ כזית ומספיק שיהיה בה שו"פ 

(ומזה מבואר שרב  וא"כ שייך מעילה בפחות מכזית.
פפא חזר בו ממה שאמר שלאבא שאול בעינן גם 

  שו"פ וגם כזית).

שהקולא בשאר מצוות  מר בריה דרבינא מבאר
שבשאר המצוות פטור היא לא חיוב הכרת, אלא 

, שאם נתכוון לאותה מלאכהאינו מתכוון שוגג כב
אפי' וחתך מחובר פטור  שהוא מותרלחתוך תלוש 

בשבת, דמלאכת מחשבת בעינן, שיתכון לחתיכת מחובר 
(ושוגג היינו שלא ידע שהוא שבת או שלא ידע שהדבר 

, משא"כ במעילה שאם נתכוון להתחמם אסור)
  בגיזי חולין ונתחמם בגיזי עולה מעל. 

שהקולא בשאר מצוות  ורב נחמן בר יצחק מבאר
היא שפטור באינו מתעסק, שאם נתכוון להגביה 

, וחתך ואינו מתכוון לחתיכה כלל, ואפי' של התרתלוש 
מחובר פטור, אבל במעילה אם הושיט ידו ליטול 

וסך ידו  לסיכה כלל, ואפי' של התר,ולא התכוון חפץ 
אבל אם היה מתעסק בחתיכת התר בשמן קודש מעל, 

ועלתה בידו חתיכת איסור ס"ל דחייב ומלאכת מחשבת 
   היא.

אינה קדושה  המפריש תרומת חמץ בפסח
  לכו"ע. 

" ולא לו"תתן לרב נחמן בר יצחק המקור הוא מ
, ולפי שאע"פ שהיא ראויה להסקה אינה קדושה לאורו

זה איירי בהחמיץ בעודו מחובר שלא היתה לו 
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אבל החמיץ  אוי לתרומה,שהיה כבר רשעת הכושר 
בתלוש חלה התרומה, וכמו שמצינו שאף שאין 

מפני שמפסיד מן הטמא על הטהור  לכתחילהלתרום 

חלה  שלא ידע שהטבל טמאאם תרם בשוגג  את הכהן,
  התרומה. 

ולרב הונא בריה דרבי יהושע המקור הוא 
אשית", דבעינן שיהיו שייריה ניכרים "רמ

ואפי' החמיץ בתלוש אינה תרומה, דאין לו התר לישראל 
בשייריה ע"י ההפרשה, שגם עכשיו מותר בהנאה ואסור 

  באכילה כמו לפני ההפרשה. 

  דין משקין היוצאים מענבים טמאים

יכול לדורכם פחות פחות מכביצה,  לריו"ח ל"ג:

משקין מיפקד דכשרים לנסכים, טהורים וויהיו 
בתוך הזג ואינם מחוברים לו, וכשנטמא הזג לא פקידי 

נטמא המשקה עמו דאין לו לא תורת אוכל ולא תורת 

, וכשסוחטם כך אין בזגים שיעור לטמא משקה
, ובכביצה עצמו לא יסחוט שהרי דרך פחות מכביצה

אע"פ שע"י הסחיטה נעשה פחות מכביצה, לכתחילה 

אם סחט, או טמא מת ו שמא יסחוט יותר מכביצה,
בפשוטי כלי עץ שאין מקבלים שסחט זיתים וענבים 

וסחט  טומאה, והטמא לא נזהר אלא כשיצאו המשקין,
אבל מעט יותר כיון כביצה מכוונת המשקין טהורים 

שיצאה טיפה אחת נטמאת מכביצה שנשאר באוכל, 
  והמשקה הנבלע באוכל משלים שיעורו לכביצה. 

שתרומת תותים וענבים  ולדבריו הא דתניא
שנטמאה אין בה לא התר אכילה ולא התר הסקה, 

שמא היינו שאין לדורכם פחות פחות מכביצה, 
, שיאכל מהם כשהוא דורכם יבוא בהם לידי תקלה

והרי שאף שמותר להדליק בפת ובשמן של תרומה 
אינו יכול להדליק הכל בשעה אחת, והסיבה שלא חוששים 

לא באופן שזורק את אין ההתר אלתקלה משום ש
  הפת לבין העצים, ואת השמן מניח בכלי מאוס. 

משקין שהמשקין טמאים, ד ורב חסדא סובר
, ומחוברים הם לאוכל ונטמאים עמו מיבלע בליעי

  וכאשר נטמא האוכל נטמאו המשקין.

שטמא מת שסחט זיתים  ולדבריו הא דתניא
וענבים בשיעור ביצה מכוונת טהורים, איירי 

, וכאשר הוכשרו לקבל טומאה ענבים שלאב
  סוחטם אין בהם כשיעור.

 -באיזה אופן מותר להנות מתרומה טמאה
בברייתא מבואר שמותר להדליק בפת ובשמן של 

תרומה טמאה. (ועיין לעיל בדעת ריו"ח שצריך 
לזרוק את הפת לבין העצים, ומניח השמן בכלי 
מאוס), ונחלקו רב הונא וריו"ח אם מותר להדליק 

, לרב שאף אם זורקם אין נמאסיםטמאים בחיטים 
הונא אסור שמא יבוא לאוכלם, ולריו"ח מותר, 

שלאחר שנטמאו שולקם  בשליקתא ומאיסתאוהיינו 

ואח"כ זורקם לבין העצים, ורב הונא חושש שיאכל אותם 

, וכמו שאמר רב אשי שבאופן זה היה אבא לפני כן
שאול היה מחמם מים לרבי, כדי ללוש בהם עיסה 

  דבטלי להו מתורת אוכל ואינם מטמאות. רה בטה

  שתילי תרומה שנטמאו ושתלם בקרקע
מפני  טהורים מלטמאבמתני' מבואר ש ל"ד.

ואסורים , שחיבורם לקרקע ביטלם מתורת אוכל
  . באכילה

רבה בר מתנה שואל אם הם טהורים למה הם 
  אסורים באכילה. 

דלא  לזריםרבה מבאר שאסורים באכילה היינו 

   שם תרומה. פקע מהם

רבה בר מתנה דוחה דא"כ מאי קמ"ל, דאי בא 
בדבר שזרעו  גידולי תרומה תרומהלאשמועינן ש

כבר שנינו דין זה במשנה, ואם להשמיענו  כלה
בדבר שאין זרעו כלה גם גידולי גידולים ש

שנתמרח , גם דין זה שנינו במשנה (דטבל אסורים

ילת באכגידוליו מותרים  בכרי והוקבע למעשר וזרעו

אבל בדבר שאין זרעו כלה אף עראי עד שימרח בכרי, 
  גידולי גידולים אסורים). 

רבה בר מתנה מבאר בשם רב ששת שאסורים 
שנפסלו בהסח באכילה היינו לכהנים, ומשום 

. והגמ' אומרת שזה ניחא רק לר"ל דס"ל הדעת
ולכן שהסח הדעת הוא פסול הגוף (וכדלהלן) 

ל לריו"ח שזה פסול , אבהשתילה לא מועילה להתירם
שהרי טומאה א"כ תהיה מותרת באכילה לכהנים 

  .השתילה מתירה אפי' טומאה ודאית

רב ירמיה מבאר (ל"ד:) שהטעם שאסורים 
שזריעה לא  מעלהבאכילה הוא משום דעשו 

תתיר תרומה באכילה, וכמו שמצינו שעשו מעלה 
  לא מטהרת בקדשים.שזה כמו זריעה שהשקה 

  פסול הסח הדעת
ומעלה היא בקדשים שנפסלים  זה פסול הגוף לר"ל

ואפי' אם יבוא אליהו  בכך, ושם פסול הוא לעצמו
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ולריו"ח זה פסול ויאמר שלא נטמאה פסולה, 
שמא ע"י שהסיח דעתו נגעה בהם טומאה ואינו טומאה 

, ואם יבוא אליהו ויאמר שלא נטמאה היא יודע
  טהורה. 

מדאיתא  ריו"ח מוכיח שזה פסול טומאה
בין  גומא חלולה ברצפה–תא שהיה לול קטן בבריי

הכבש למזבח במערב הכבש, והיו זורקים לשם 
, הטעונים שאינם פסול הגוףפסולי חטאת העוף 

פסול לינה, וא"א לשורפם מיד משום בזיון – עיבור צורה

, ואח"כ מוציאים אותם לבית השריפה, וכיון קדשים
נו אי פסול ודאי בבשר עצמושהדין הוא שפסול הגוף 

טעון עיבור צורה אלא ישרף מיד, (ושפסולו בדם 
כגון שנטמאו הבעלים , או בבעלים ולא בבשר עצמו

טעון עיבור צורה), ומבואר שזה פסול  והפסח קיים,
דאינו אלא חששא טומאה, ולכן בעי עיבור צורה 

 ור"ל מיישבשמא יבוא אליהו ויטהרנה. בעלמא ו
טעון  הגוףשהוא פסול דהברייתא כמ"ד שאפי' פיגול 

  עיבור צורה. 

 ריו"ח מביא ראיה נוספת לשיטתו ל"ד:

מדאיתא בברייתא שבשר שנטמא או שנפסל 
(ולכא' הכונה לפסול הסח הדעת) או שיצא חוץ 

קדשי קדשים שיצאו חוץ לחומת העזרה "דכתיב לקלעים 
"בחצר אהל מועד יאכלוה" והיוצא נפסל דכתיב "אל הקודש 

דס"ל שזורק את הדם , לר"א יזרוק את הדם פנימה"

דס"ל שאם , ולרבי יהושע לא יזרוק אע"פ שאין בשר

, ומ"מ אם זרק הורצה. ואי נימא אין דם אין בשר
דהסח הדעת הוא פסול טומאה א"כ הורצה ע"י 

שהרי אפי' על ודאי טומאה הציץ מרצה, (ומ"מ הציץ 
ויוצא לכתחילה לא יזרוק דס"ל רצוי ציץ בדיעבד הוא), 

לרש"י הורצה בדיעבד גם בלי ציץ, והתוס' כתבו דס"ל כר"ע 
שזריקה מועילה להוציא בשר מידי מעילה, וכ"ש שהורצה 

, אבל על פסול הגוף אין הציץ מרצה, בקרבן
ואין לומר דאיירי במחשבת ומבואר שזה פסול טומאה, 

. פיגול, דא"כ לא קרי ליה נפסל הבשר שהרי גם הדם נפסל
הכונה נפסל בטבול יום, ותרי גווני ור"ל דוחה ש

  טמא.

  מתי עשו מעלה בקדשים ותרומה
מי החג שנטמאו  -טהרה למי החג ע"י השקה

מים של ניסוך המים בשבת של סוכות שנטמאו (שא"א 
 ללכת למלא מהשילוח, וטורח להוציא מים מבור הגדול)

והשקה זו היא והשיקם ואח"כ הקדישם טהורים 

, מי המקוה ונעשה חיבור ובטלוזריעתן, משעברו עליהם 

ואם הקדישם ואח"כ השיקם טמאים, ומבואר 
  . דמעלה עשו בהקדששאין זריעה להקדש 

שיש  אביי מסתפק אם דווקא בנתקדשו בכלי

אין מועילה להם זריעה, או גם  להם קדושת הגוף
  בנתקדשו בפה.

ענבים שנטמאו אם דרכם ואח"כ הקדישם לריו"ח 
יל שהמשקין מיפקד פקידי ולא לנסכים, דס"ל לעטהורים 

, אבל אם הקדישם קיבלו טומאה ביחד עם האוכל
ואח"כ דרכם טמאים, ואיירי שדרך בכל פעם 

, דאל"כ נטמאת הטיפה ראשונה מהענביםפחות מכביצה 
  או בענבים שהם שלישי. 

רב דימי מוכיח מכאן שגם בקדושת פה כענבים 
  עבוד רבנן מעלה. 

ם של תרומה, שדינם רב יוסף דוחה דאיירי בענבי
  כקדושת כלי.

הגמ' מביאה ג' מקומות שעשו בהם מעלה, 
  וא"כ ה"ה בנתקדשו בכלי. 

" ואמרו חז"ל כליעליו מים חיים אל  ונתןכתיב " א'
דבעינן שתהא חיותן בכלי אף דבתורה כתיב 

  "ונתן" דאיירי בתלושין. 

מחוסר כיפורים אינו אוכל בקדשים  ב' ל"ה.

, אף שהוא ה כגון זב וזבה ויולדתבטומאה שהיא בת כפר
טהור, שכבר טבל (והותר במעשר) והעריב שמשו 

ומבואר שיש מעלה בקדשים (והותר בתרומה) 
  מדאורייתא.

הבשר" ועצים ולבונה מקבלים טומאה דכתיב " ג'
  אע"פ שאינם אוכל.

  במה יוצאים יד"ח אכילת מצה
 כתיב "בערב תאכלו מצות" והיינו שבלילה הראשון של פסח
יש חיוב לאכול מצה, והגמ' דנה באיזה דברים אפשר לצאת 

  יד"ח אכילת מצה.

   -מיני התבואה
חיטים, שעורים, כוסמין (והוא מין חיטים ושמו 
גולבא), שיפון (והוא מין שעורים ושמו דישרא), 

(והוא  שהשיבולת נראית כמו זנב שועל,שיבולת שועל 
מין שעורים ושמו שבילי תעלא), יוצאים בהם 

  יד"ח.

אין יוצאים יד"ח אכילת מצה,  אורז ודוחןאבל ב
תאכל שבעת ימים  חמץדכתיב "לא תאכל עליו 
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", מכאן שאין יוצאים יד"ח מצה, אלא עליו מצות
, ואורז ודוחן ועשאו מצהבדבר הבא לידי חימוץ 

  אינם באים לידי חימוץ אלא לידי סרחון. 

אמנם שיטת רבי יוחנן בן נורי שיש חיוב כרת 
ח על תבשיל של אורז ודוחן מפני שקרוב בפס

להחמיץ (והיינו שמקדים להחמיץ) ויוצאים יד"ח 
מצה במצה העשויה מאורז, (וכן לדעתו קרמית 
והיינו שיצניתא הגדילה בין הכלניות חייבת 

  בחלה).

לר"ל  ואין בה מים, עיסה שנילושה ביין שמן ודבש
אין חייבים על חימוצה כרת משום שמי פירות אין 

חמיצין. ואין הטעם משום שאין יוצאים בזה מ
יד"ח מצה, וכנ"ל, דא"כ צ"ב למה לחם שהמחהו 

דאינו וגמעו אע"פ שאין יוצאים בו יד"ח מצה  במים

  מ"מ ענוש כרת אם הוא חמץ.דרך אכילה, 

אין יוצאים יד"ח במצה האסורה  ל"ה:
, דכתיב "לא תאכל עליו חמץ" שאיסורו באכילה

חמץ, אבל אלו האסורים הוא משום אם יחמיץ 
  באיסור אחר אין יוצאים בהם יד"ח מצה.

אין יוצאים בו יד"ח מצה, ואפי' טבל דרבנן טבל 
כעציץ שאינו נקוב, ואפי'  דחשיב מצוה הבאה בעבירה

הופרש ממנו תרומה גדולה ולא תרומת מעשר, או 
מעשרראשון ולא מעשר שני, ואפי' לא הפרישו 

קדושה, (אבל מעשר שאין בו שום ממנו מעשר עני 
ראשון יש קדושה בתרומת מעשר שבו, ומעשר שני כולו 

אין יוצאים בו יד"ח מצה, והיינו כר"ש דס"ל קדוש), 
 בשוגגשאין איסור חל על איסור (האוכל נבילה 

מחטאת, דלא חל איסור יוה"כ על איסור ביוה"כ פטור 

  ).נבילה, או על איסור אבר מן החי אם נתנבלה ביו"כ

תבואה שנקנתה מעם הארץ שיש ספק אם היא  דמאי

מעושרת וחייבו חכמים להפריש ממנה מספק, ואם לא 

אע"פ שאסור באכילה, א"נ יוצאים בו יד"ח מצה  הפריש

כיון שיכול להפקיר  אע"פ דהוי מצוה הבאה בעבירה
ואינו אלא חומרא דרבנן, דרוב עמי הארץ נכסיו ולאוכלה 

(ולאכסניא , שהרי לב"ה מותר לעניים מעשרים
) חיילות מלכי ישראל דהוי כעניים כיון שאינם במקומם

  לאכול דמאי, (וב"ש אוסרים).

אם ניטלה תרומתו יוצאים בו יד"ח, מעשר ראשון 
ואף אם הקדים והפריש מעשר ראשון בשיבלים 
לפני מירוח ולפני שהפריש תרומה גדולה שהיא קודמת 

יש , ולא הפרלמעשר ראשון ד"ראשית" קרייה רחמנא

תרומה גדולה, יוצאים בו יד"ח, וכשיטת ר"ל 
שמעשר ראשון שהקדימו בשיבלים פטור 
מתרומה גדולה, דכתיב "והרמותם ממנו תרומת ד' 

" ולא תרומה גדולה ומעשר מן מעשר מן המעשר
המעשר, ומ"מ אם הקדימו בכרי, כיון שכבר אידגן 

חייב להפריש  "דגנךונתחייב בתרומה דכתיב "ראשית 
ד' ",   כל תרומתדולה, דכתיב "תרימו תרומה ג

קדם הלוי אבל אם לא ניטלה תרומתו כלל, או ש
והפריש ממנו תרומת מעשר ונטל מעשר ראשון בכרי, 

אין יוצאים ב יד"ח מצה, אך לא הפריש תרומה גדולה, 
והטעם משום שרק בהקדימו בשיבלים פטור 

  מתרומה גדולה.

ח אם נפדו יוצאים בהם יד"מעשר שני והקדש 
מצה, ואפי' נתן את הקרן ולא נתן את החומש אין 

או  החומש מעכב. אבל מעשר שני שלא נפדה
שנפדה שלא כהלכתו והיינו ע"ג אסימון (דבעינן 
דבר שיש לו צורה דכתיב "וצרת הכסף") אין 

שלא נתחלל או  וכן הקדשיוצאים בו יד"ח מצה. 
שנתחלל שלא כהלכתו כגון ע"ג קרקע (דבעינן 

וכתבו התוס' שלומדים מכלל ופרט "ונתן הכסף וקם לו" 
וכלל דבעינן דבר המיטלטל וגופו ממון, למעט עבדים 

  ), אין יוצאים בו יד"ח מצה.שטרות וקרקעות

בירושלים לריה"ג אין יוצאים בו ומעשר שני  ל"ו.

ודרוש ביה ני" וקרינן עוני יד"ח מצה, דכתיב "לחם ע

, דבעינן לחם שנאכל באנינות ולא בשמחה אוני
ומעשר שני אינו נאכל באנינות דכתיב "לא אכלתי באוני 

, ולר"ע יוצאים בו ד"מצות מצות" ריבה, דהא ממנו"
ני" והא דקרינן עוני היינו ולא כתיב "לחם ע

  הלל והגדה.כדשמואל שעונים עליו דברים הרבה 

כהנים יוצאים בזה יד"ח מצה, וא"צ  חלה ותרומה
מצה השוה לכל אדם, דהתורה ריבתה מצות 

  אבל ישראל לא כיון שאסורה באכילה וכדלהלן.מצות, 

   -מצה עשירה

לר"ג תשרף מיד  עיסה שנילושה ביין שמן ודבש
, ומ"מ החמיץ ואין אדם יכול לשומרהלפי שממהרת ל

מותר לקטף את העיסה ביין שמן ודבש, ולחכמים 
ולאוכלה, וכן  דאפשר ליזהר בה מחימוץיכול ללוש 

סבר ר"ע, ומ"מ אין יוצאים בעיסה זו יד"ח אכילת 
   דבעינן לחם עוני.מצה בליל יו"ט ראשון 

דינה כנ"ל, ודווקא כעין  עיסה שנילושה בחלב
לא שוכח מעט כעין של שור, שאוכלה בבת אחת ותורא 
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אבל בלא זה אסור לאוכלה אף  שהיא נילושה בחלב,
  בשאר ימות השנה שמא יבוא לאוכלה עם בשר.   

   -פושרין ולתיתה
אסור ללוש עיסה למצה בפושרין מפני שממהרת 

  להחמיץ. 

המנחות היו נילושות בפושרין, ולא חששו לחימוץ 
דאע"פ שכשרה בזר (וכן  שהיה משמרם שלא יחמיצו,

יציקה, ומקמיצה ואילך מצות כהונה) מ"מ לא 
בעזרה, שהמחבת נעשית אלא במקום זריזים 

והמרחשת והתנור הם כלי שרת, והכהנים היו רואים את 

שריה –. אבל לתיתה עשייתה ומלמדים אותו להזהר בה

לא התירו  מעט במים, וכתישה במכתשת להסיר המורסן
לתיתה כשרה בזר ונעשית אף אף לכהנים כיון שה

מנחת מחבת ומרחשת ומאפה תנור היו מחוץ לעזרה. 
לשים אותם בפושרים ואופים ואח"כ פותתים עד שיחזרו 

ומנחת העומר לסלתן ונותן שמן ובולל ויוצק שמן וקומץ. 
לותתין אותה (ואח"כ צוברים) כיון שהיא מנחת 

  וכל מעשיה היו על פי בי"ד ובזריזים.ציבור 

  - יםביכור
  אין יוצאים בהם יד"ח מצה. 

 לריה"ג לומדים מדכתיב "בכל מושבותיכם
באכלו מצות" וביכורים אינם נאכלים בכל 

דכתיב "לא תוכל לאכול בשעריך וכו' מושבותיכם 

יוצאים בו  בירושלים, ומ"מ מעשר שני ותרומת ידך"
אע"פ שמשהביאו לירושלים אינו יכול לחללו ולאוכלו יד"ח 

, דאיתרבי והו מחיצות שוב אינו נפדהבחוץ, דמשקלט
מ"מצות מצות", ועדיף לרבות מעשר שני שלר"א 
יש לו התר אכילה בכל מושבות, שאם נטמא 
אפשר לפדותו אפי' בירושלים, דכתיב "כי לא 
תוכל שאתו" ושאת היינו אכילה דכתיב "וישא 

, ולכן יוצאים בו אפי' שלא נטמא ולא משאות מאת פניו"
  נפדה. 

דכתיב  ר"ע רצה ללמוד מהקש מצה למרור ל"ו:

, שכמו שמרור אינו מביכורים "על מצות ומרורים"
דאין מביאים ביכורים אלא מז' מינים, דכתיב "מארצך" 

ה"ה מצה, אמנם כיון שאפשר ללמוד  משבח ארצך,
משם שצריך מין שלא שייך בו ביכורים, וצריך 
לרבות מ"מצות מצות" לרבות, א"כ אפשר לרבות 

ולמד מבכל יכורים ממש, ולכן חזר בו ר"ע גם ב
   מושבותיכם.

דס"ל כר"ש  ולא למד ריה"ג מ"לחם עוני"
שביכורים מותרים לאונן. ולרבנן אסורים לאונן 
דכתיב "לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך וכו' 
ותרומת ידך", ותרומת ידך אלו ביכורים, וא"כ 
הוקשו למעשר שני שאסור לאונן, ולר"ש מותר 

ונן דתרומה קרייה רחמנא, ותרומה מותרת לא
דכתיב "וכל זר" יתירא ללמד שרק זר אסור אבל אונן לאונן 

, והא דכתיב ביה "ושמחת בכל הטוב" לא בא מותר
לאפוקי אונן, אלא ללמד שמביא וקורא רק בזמן 

שהאדם קוצר ולוקט תבואתו שמחה מעצרת עד החג 
הלחם של וליבו שמח, ולפני עצרת אין מביאים, ששתי 

, ואח"כ עד חנוכה מביא עצרת מתירים הבאת ביכורים
מפני שאינו זמן שמחה, ואחרי חנוכה אינו זמן ואינו קורא 

    הבאה, שכבר כלו לחיה מן השדה.

גלוסקה  , ואשישהברותחין, וחשיבות הואלחם חלוט 

אין יוצאים בהם יד"ח מצה דכתיב "לחם  גדולה
תיב "ויחלק עוני", ואשישה הוא לשון חשיבות דכ

לכל העם וכו' ואשישה אחת" שזה אחד משישה 
באיפה, (ולשמואל אשישה היינו כלי מלא יין) 

פת קיבר שניטל כל אבל א"צ שתהיה פת הדראה 

 סולת נקיהאלא אפי' כמצה של שלמה המלך  הדרה,
  יוצא בה יד"ח, ד"מצות מצות" ריבה. 

אין אופין פת עבה בפסח דברי  -פת עבה ל"ז.

ב"ש וב"ה מתירין, להו"א נחלקו במצה שעוביה 
שאסור להביאו טפח אם היא כשרה כלחם הפנים 

או לא  חמץ והיה עוביו טפח דאין פנים פחותים מטפח,
זריזים כהנים שהיה נאפה ע"י לחם הפנים דשאני 

שאינה ובפת עמילה  שבקיאים בשיעורו שלא יחמיץ,

שהיו מביאים ודווקא בעצים יבשים  ממהרת להחמיץ,
אותם מימות החמה, ולא אחרי ט"ו אב שתשש כוחה של 

, ובתנור חם, ובתנור של מתכת, אבל מצה חמה
אינה בכהנים ואינה פת עמילה ונאפית אף בעצים 
לחים ובתנור צונן ובתנור של חרס. ולמסקנה 
נחלקו אם מותר לאפות פת מרובה, והמחלוקת 

  דווקא בפסח. היא בכל יו"ט ולא

יוצאים בהם  מצות מצויירות, סריקין המצויירים
אין לעשותם בפסח  לכתחילהיד"ח מצה, אמנם 

ומחמיצים, ואף  לציירםמפני שהאשה שוהה בהם 
שאפשר לעשותם בדפוס יש לחוש שיבואו 

. שהרי לרוב הנחתומים אין דפוסלהתיר בכל סריקין 
אמנם י"א שאין האיסור אלא בסריקין של 

, ולל"ב אבל בעה"ב אינו חושש כ"כ ליפותםמים נחתו
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שאינו רגיל ובקי בדבר אין האיסור אלא בשל כל אדם 

, ולרבי יוסי מותר לעשות סריקין כמין ואין לו דפוסין
ולא כמין  דקים וקלושים שאין ממהרים להחמיץ,רקיקין 

  שמתוך עובים מחמיצים בשהיה מועטת.גלוסקאות 

אם יכול לפורסה רכה שאינה אפויה כל צ  מצה הינא
ואין חוטים יוצאים ממנה כשרה למצה, ואף 

מכל  אחדבלחמי תודה דכתיב "והקריב ממנו 
קרבן" ופרוס אינו כשר, מ"מ באין חוטים יוצאים 

  הואיל וקרמו פניה.ממנה כשרה ללחמי תודה 

  חיוב חלה במעשה אילפס
מטוגנים והדובשנים  עשויים כספוג ת"ר הסופגנים

 עשויים כצפיחית ועיסתם רכה מאדואיסקריטין  בדבש
(חלוט של בעלי  העשויה כמחבתוחלת המסרת 

חולין שנפל תרומה ) והמדומע ואינו כתיקון לחםבתים 

   -פטורים מן החלה לתוכן

ואין שהללו מעשה אילפס הם  שיטת ריש לקיש

, לחם אלא העשוי בתנור כדכתיב "לחמכם בתנור אחד"
ה היכא שהדביק ומעשה אילפס פטור מחל

ולבסוף הרתיח, דהוי כעשאו בחמה, אמנם אם 
הרתיח את האילפס ואח"כ הדביק בו את הלחם 

  .דהוי כעין מעשה תנורחייב בחלה 

וע"י משקה חייב בחלה ( לריו"ח מעשה אילפס

וס"ל שנחלקו בזה ת"ק ור"י בברייתא  חייב. תוס')
והלכה כת"ק שחייבת, (והגמ' אומרת שאפשר 

ם באופן שחזר ואפאם בתנור) לבאר מחלוקת
  והללו פטורים דווקא כשעשאן בחמה. 

והיינו קמח הניתן ע"ג מים המעיסה  ל"ז:

והיינו מים רותחים שניתנו ע"ג והחליטה רותחים, 
קמח, י"א שלב"ש חייבים בחלה ולב"ה פטורים, 
וי"א שלב"ש פטורים ולב"ה חייבים, לרבי יוסי י"א 
שפטורים וי"א שחייבים, לחכמים אם עשאן 

  באילפס פטור ובתנור חייב. 

שלת"ק פטורים דבעינן "לחם",  ובברייתא איתא
מבאר  ולר"י אין לחם אלא האפוי בתנור, ריו"ח

שנחלקו במעשה אילפס, והגמ' אומרת שאפשר 
, למעשה אילפסלבאר דאיירי בחזר ואפאו בתנור 

ונחלקו אי בעינן אפוי בתנור מעיקרא, דלת"ק 
מעיסה וחליטה אינו לחם כיון שמבושל במים, וה"ה במעשה 
 אילפס שהדביק ולבסוף הרתיח, אבל אם חזר ואפאו בתנור

עינן אפוי בתנור אחד דבהוי לחם, ולר"י לא הוי לחם 
   ולא באילפס ותנור.

חשיב מעשה  הדביק מבפנים והרתיח מבחוץ
  אילפס, ונחלקו אפי' באופן שהאבוקה כנגדו. 

מעשר שני וחלת מעשר שני            
  למצה ולכמה דינים

פטור הוא ממון גבוה ולר"מ  -דיני מעשר שני ל"ח.

מן החלה, ואמר רב אסי שלדבריו אף אין יוצאים 
ו יד"ח אתרוג בסוכות, ויד"ח מצה בפסח דילפינן ב

ורב (". כם"לחם לחם" מחלה דכתיב ביה "עריסותי
", אבל לכםפפא מודה באתרוג דכתיב "ולקחתם 

במצה דלא כתיב "מצתכם" יוצא במצת מעשר 
שני. לחכמים מעשר שני ממון בעלים וחייב בחלה 

  ויוצא בו יד"ח אתרוג ומצה.

   -חלה של מעשר שני
(ל"ו) אין יוצאים יד"ח מצה אף במעשר  לריה"ג

לאחר שניטלה חלתו, מפני שאינו נאכל שני חולין 

  וכ"ש בחלה של מעשר שני. באנינות, 
דלא שאדם יוצא יד"ח מצה במעשר שני  ולר"ע

 דריש "אוני", ומ"מ בעינן שיהיה לה התר בכל מושבות,
הגמ' מסתפקת אם יוצא בחלת מעשר שני כיון 

לה שם היתה מותרת באכילה בכל  שלולא שקרא
מושבות אם נטמאה, או שכיון שלמעשה לא יכול 

דתרומה טמאה אסורה להיות לה התר בכל מושבות 
באכילה, ובעודה טהורה מותר לאוכלה רק בירושלים שהרי 

ממילא א"א לצאת  אחר שקלטוה מחיצות אין לה פדיון
  בה יד"ח מצה.  

ח, זה פשיטא שיוצא בה יד" ללישנא בתרא
והספק הוא בחלה הלקוחה בכסף מעשר שני 

, והספק הוא אליבא דר"י שהלקוח בכסף בירושלים
דקלישא קדושתיה ולא מעשר שני שנטמא יקבר 

אי אמרינן הואיל ואם לא היה אלימא למיתפס פדיונו, 
אלא מעשר שני עצמו יש לו התר במושבות ע"י לקוח 

דלא אלים טומאה, ומה שהוא אין לו התר קולא הוא לגביה 

הואיל שאילו לא לגבי חלה יש עוד ולמיתפס פדיונו, 
קרא עליה שם והיתה נטמאת היה לה התר בכל 

וחלת מעשר או דלא אמרינן תרי הואיל  מושבות,
גופיה לא חשיב תרי הואיל מחמת הטומאה, דטומאה הוא 

, אבל לרבנן שהלקוח בכסף דבר שבידו לעשות
ס פדיונו, ולא דאלימא למיתפמעשר שני שנטמא יפדה 
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יוצא בה יד"ח מצה  דרשו כסף ראשון ולא כסף שני
דאמרינן הואיל ואילו לא קרא עליה שם יש לה התר 

. רבא פושט במושבות ע"י טומאה, השתא נמי נפיק
וכמו שיוצא יד"ח במעשר יוצא גם דשם מעשר חד הוא 

  בחלתו, שאין להחמיר בה יותר מהמעשר שבאה ממנו.

   -חלות תודה ורקיקי נזיר למצה ל"ח:

אין יוצא בהם, לרבה הטעם דבעינן עשאן לעצמו 
לשם מצה, ולרב יוסף הטעם  יהיהשימור שכל ה

ואח"כ הוי נותר, דאינם נאכלים כל ז' אלא יום ולילה 

ותניא כוותיה דרבה ותניא כוותיה דרב יוסף. 
ולריה"ג יש טעם נוסף שאינו יוצא בהם, משום 

דכל הקדשים אסורים לאונן, אנינות דאינם נאכלים ב
   ק"ו ממעשר.

שהרי היא נילושה ואין פסולים מצד מצה עשירה 

עשרים דרביעית המתחלקת לכמה חלות  בשמן,

אין זה  חלות גדולות הנעשות משבע עשרונות פחות שליש
מצה עשירה. ואין פסולים ממה שאין נאכלים בכל 

שהרי  יםאלא לפנים מן החומה, ואם יצאו נפסלמושבות 
  בנוב וגבעון.  בזמן שהיתה במה גדולה נאכלות 

 חלות תודה ורקיקי נזיר שעשאן למכור בשוק
  יוצאים בהם כיון שלפעמים נמלך לאוכלם למצה.

  דיני המרור

חזרת והיינו  -אלו מינים כשרים למרור ל"ט.

חסא, עולשין והיינו עינדבי, תמכא והיינו תמכתא, 
(וצ"ל שהוא מין חרחבינא והיינו אצוותא דדיקלא 

, מרור והיינו מרירתא. והברייתא זרעים. תוס')
מוסיפה גם חרחלין וחרחבינין, ולר"י אף עולשי 

, ולר"מ אף עסווס ואע"פ שיש להם שם לווישדה 
וסי עסווס הוא טורא, וטורא ומר וירואר (ולרבי י

ומר הוא ירואר), ובבי שמואל תני אף חרגינים 
והרדופנין, ולר"י אף חזרת יולין וחזרת גלין, וי"א 
בשם ר"א שיוצאים אף בעקרבלים, לר"י כל 

כשר למרור, כשחותכים אותו שיוצא ממנו שרף 
ואינו ירוק מאד לריו"ח בן ברוקה כל שפניו מכסיפים 

יוצא ממנו שרף ופניו  , י"א שכל ירק מרככרתי
  , וכן הלכה לרב הונא.והן הן סימני מרורמכסיפים 

רב אחא חיזר אחרי מרירתא, ואמר לו רבינא 
דחס  זכר להאשעדיף לקחת חזרת והיינו חסא, 

  רחמנא עלינו, וחזר בו רב אחא.

מרירתא דכופיא אינה כשרה  -מרור דומיא דמצה
ירדוף למרור, דבעינן גידולי קרקע דומיא דמצה, וה

אינו כשר דבעינן מין זרעים דומיא דמצה, והרזיפו 
אינו כשר דבעינן ניקח בכסף מעשר שני כמצה, 
וזה ג"כ המקור שיש הרבה מינים שכשרים למרור, 

  כמצה שיש בה מינים הרבה. 

המצרים נמשלו למרור, שתחילתם רך וסופם 
  קשה כמרור.

  כל המינים מצטרפים יחד לכזית.

דמאי ובמעשר ראשון יוצאים יד"ח מרור ב
אבל שניטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו, 

בטבל לא, ואע"ג דמעשר ירק דרבנן, הא הוי מצוה הבאה 
  בעבירה.

כל המינים הכשרים  -כלאים במיני המרור ל"ט:
למרור הם כלאים זה בזה, וצריך להרחיקם כדין 
הרחקה בערוגה אחת, שמותר לזרוע בערוגה שיש 
בה ששה על ששה טפחים, ד' זרעונים בד' רוחות 
הערוגה ועוד אחד באמצע, ואמנם א"צ הרחקה 
יותר אע"פ שזרעים יניקתם גדולה וצריכים 

קות הם, הרחקה יותר מהשיעור הנ"ל, דאלו מיני יר
 שהקלח שלה נעשה עבואף חזרת שסופה להתקשות 

א"צ רווח יותר מג' טפחים (אע"פ שבקלח של 
מקום כרוב שהוקשה אין זורעים באותו בית רובע 

מין אחר). אמנם חזרת וחזרת  שזורעים בו רובע קב
, אע"פ שיש שם לווי לאחדגלים אינם כלאים זה בזה 

י שדה, וכוסבר וכריש כרתי הגדילה בגינהוכן כרישין 
וכוסבר שדה, וחרדל וחרדל מצרי, ודלעת המצרי 

  ודלעת הרמוצה.

שמתוך שהוא עבה קלח יבש יוצאים בו  - מרור יבש

הרי הם , אבל עלים יבשים אינו מתייבש שיפסיד טעמו

אין יוצאים בהם, ולחכמים אין יוצאים כעפר בעלמא ו
בקלח יבש, כמושים אין יוצאים בהם ולר"א בר 

  אים.צדוק יוצ

 מבושל הרבה עד שנימוח, שלוק, בחומץ כבוש
אין יוצאים בו יד"ח מרור,  כדרך בישול, ומבושל

  מפני שאין בו טעם מרור.

לריה"ג שאין יוצאים יד"ח  - מרור של מעשר שני
מצה במצה של מעשר שני ה"ה במרור אע"פ 

  שהוא מדרבנן, ולר"ע יוצאים בו כמצה. 
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  דברים שאסורים מפני שמחמיצים
אין לשרות מורסן במים לצורך תרנגולים או 
למרחץ. אין ללעוס חיטים ולהניח על מכה. קמח 

שמא לא אע"פ שנקלה בתנור יש בו חשש חימוץ 

  .   נקלתה כל צרכה

מפני שאין מניחים אבל מותר לחלוט מורסן ברותחין 

אע"פ , ומותר לשוף מורסן יבש בבשר אותו להחמיץ

או חלוט אינו מחמיץ , לחם אפוי שמים טופחין בבשר
ואף יכול לבשלו אח"כ, קמח שמטפטף עליו דלף 

מפני טיף אחר טיף אינו בא לידי חימוץ  מן הגג
  שטירדת הטפטוף הנופל תמיד אינו מניח לו להחמיץ.

שעשאו עם שמן ומלח אינו  מאכל קמח–ותיקא 
אבל עשאו עם מים  דמי פירות אין מחמיצין,מחמיץ 

  ומלח מחמיץ.

ב' חיטים יחד שמא תכנס אחת  לא יחלוט מ.

  בסדק של חברתה ולא יוחלטו במקום חיבורם.

מותר  -אם מים היוצאים מהחיטים מחמיצים
לחרוך ב' שיבולים יחד, ואף אם יצא מים 
מהחיטים מותר. לרבא הטעם מפני שמי פירות 
אין מחמיצים, ולאביי מפני שבדרך נפילתם אינם 

חיטים בתנור מחמיצים, ולכן התיר אביי לקלות 
בכד הפוך, אבל בכד זקוף אסור, ולרבא מותר אף 

  בזקוף דמי פירות אין מחמיצין.

שעורים אין ללותתם בפסח,  -לתיתת שעורים
 מחמת הניפוח שנגרם ע"י המיםואם לתת ונתבקעו 

אבל אם לא  שודאי ממהרות להחמיץ,אסורות 
נתבקעו מותרות, רבי יוסי מתיר אם נתבקעו 

ואינו מניחם פני שהחומץ צומתן לשרותם בחומץ מ

ואמר שמואל שאין הלכה כרבי יוסי. ואם  להחמיץ,
לא נתבקעו ממש אלא שאם יניחם ע"פ חבית יין 
יתבקעו, רב חסדא אוסר ושמואל התיר אף 

  למעשה.

חיטים מותר מדינא ללתותם  -לתיתת חיטים
משום שהם קשות, אך אמר רבה שבעל נפש לא 

אבין לתתו, ורבא אסר  ילתות, ובבית רב הונא ורב
ללתות חיטים וחזר בו והתיר, שהרי תניא יוצאים 
בפת נקיה אע"פ שא"א לפת נקיה בלא לתיתה 
(והא דתניא שקמח וסולת של נכרים, של כפרים 

מפני שאין לותתים את החיטים ולא הוכשרו טהורים 

ושל כרכים טמאים, אין הכונה להתיר  לקבל טומאה

לתותה, אך יש סולת של כפרים שהרי היא 
להקשות מהא דאמר שמואל שאין לותתים 
חיטים של מנחות, ומ"מ קרי ליה סולת), וחזר בו 

וכתבו התוס' ואמר שאף מצוה ללתות וכדלהלן. 
  שעיקר השימור הוא כדי שלא תחמיץ.

כתיב "ושמרתם את המצות",  -מצה שמורה
ואמר רבא שמצוה ללתות את החיטים, דס"ל 

ועד סופו כבר מהפיכת  דבעינן שימור מתחילתו
העומרים, מר בריה דרבינא הקפיד על שימור 
לשם מצה משעת קצירה, וי"א שמספיק שימור 

  מלישה ואילך.

שמכיר בהם שלא החמיצו, שאין שם בצקות של נכרים 

ממלא אדם כריסו  לא קרני חגבים ולא הכסיפו פניו,
כדי לצאת מהם ובלבד שיאכל כזית שמור באחרונה 

צה שמורה, ובאחרונה היא מצות אכילת מצה יד"ח מצה במ
  עם הפסח, והפסח נאכל על השובע.

 -מכירת חיטים שנשרו במים לפני הפסח מ:
חיטים שטבעו בנהר אסור למוכרם לנכרי שמא 
ימכרם לישראל אלא ימכרם קב לכל אחד 

  מישראל כדי שיכלו קודם הפסח. 

בגד שאבד בו וכן מצינו שאסור למכור לנכרי 
ואינו ניכר, שמא ימכרנו לישראל וילבשנו ולא ידע  כלאים

שמא ולא יעשה בבגד מרדעת לחמור  שזה כלאים,

אבל מותר לעשות בו יקחנו מהמרדעת לבגד, 
דבגדי המת אסורים בהנאה, והמת עצמו תכריכים למת 

  פטור ממצוות דכתיב "במתים חפשי". 

  נתינת קמח באוכל בפסח
אסור לשים קמח  -בתבשיל, וע"י חומץ

בתבשיל, י"א שאם שם קמח ואח"כ חומץ מותר 
, ולעולא אסור אף שהחומץ מבשלו ואין מניחו להחמיץ

בזה משום גזירה, ויש מתירים אפי' חומץ ואח"כ 
שאע"פ שהחומץ מעורב בתבשיל הוא מבשל את קמח 

, וכר"י שאסר לשים בשבת תבלין בכלי הניתן בתוכו
ג דכלי שני אינו מבשל דאע"שני שיש בו חומץ וציר 

אמנם  מ"מ ע"י החומץ מתבשל, ואע"פ החומץ קדם.
לשיטת רבי יוסי דס"ל ששעורים שלתתם ישרה 
אותם בחומץ כדי שלא יחמיצו, אין ראיה שגם 

  חומץ בתערובת מונע חימוץ. 

רב פפי התיר לערב בתבשיל בבית ריש גלותא 
, ובשיטת רבא י"א שאסור משום שיש חסיסי
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עבדים יעשו כך בקמח רגיל לחשוש שם שה
, וי"א שרבא שהעבדים מזלזלים בדבר איסור יותר ויותר

  עצמו עשה כך.

לחכמים אין  -נתינת קמח לחרוסת או לחרדל
או לתוך  שיש בה חומץנותנים קמח לתוך חרוסת 

החרדל ואם נתן יאכל מיד, ולר"מ אסור לאכול 
אלא ישרף מיד. לרב כהנא לא נחלקו אלא בחרדל 

אבל בחרוסת אף  ק ואינו מניח להחמיץ מהר,שהוא חז
לחכמים ישרף מיד, ותניא כוותיה, ואמר שמואל 
שהלכה כחכמים, ולרב נחמן בר יצחק פליגי רבנן 

  גם בחרוסת.

  מצות אכילת הפסח כשהוא צלי

כתיב "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל  מ"א.

  במים".

לרבנן  -מבושל במשקין ובמי פירות, וצלי קידר
אסור, דאם מבושל במים אסור, כ"ש שאר משקין 

יותר ממים,  ונותנים טעם שלהםשמפיגין טעם הבשר 
שמבשלים אותו בלא מים או ולדבריהם צלי קידר 

פטור, ולרבי ג"כ  משקין, אלא במים הנפלטים ממנו
אסור וטעמו דילפינן מ"ובשל מבושל" וצלי קידר 

ר לסוך או . ואחר הצליה מותשאף הוא מבושלאסור 
  להטביל את הפסח במשקין ובמי פירות.

חייב מלקות, צלאו ואח"כ בשלו ואח"כ צלאו 
בשלו לרב כהנא תלוי במחלוקת רבי יוסי ור"מ, 

שאע"פ שלר"מ שיוצאים יד"ח מצה ברקיק מבושל 
שמתמסמס לחם הוא כל זמן שהוא קיים ואינו נימוח, 

 יוצאים יד"ח בצלאו ואח"כ בישלו, אבל לרבי יוסי
מפני  שיוצאים רק ברקיק שרוי ולא במבושל

א"כ צלאו ואח"כ בישלו חייב שביטלו מתורת לחם, 
, ולעולא בזה אף ר"מ דבישול לאחר אפיה בישול הוא

  מודה דאסור, דכתיב "ובשל מבושל" מכל מקום. 

  אינו חייב מלקות על אכילתו.  שרוף,– חרוך

 שלא נצלה כלל,אין חיוב מלקות באוכלו חי  -חי
(אברנים) או מבושל  צלי ואינו צליא באוכלו נא אל

דכתיב "אל תאכל ממנו נא ובשל מבושל", ומ"מ 
וס"ל דאין איסורא איכא דכתיב "כי אם צלי אש" 

  לוקין על לאו שבכללות.

פסח שבישלו בחמי  -מבושל בחמי טבריה
ואכלו, לרבא (דלהלן) חייב  מעיינות רותחים–טבריה 

דקאי אלאו ד"לא תאכלו" וס"ל משום "כי אם צלי אש" 

, (אף שלענין שבת המבשל לוקין על לאו שבכללות
כיון בחמי טבריה פטור). ולאביי י"א שבזה לוקה 

, וי"א שאף בזה אינו שאין כאן מלקות על לאו אחר
לוקה, שאינו לוקה אלא על לאו מיוחד לדבר אחד 

אכל זג או כלאו דחסימה, (וכן נחלקו אביי ורבא ב
משום "מכל אשר יעשה מגפן וקה שתיים אם לחרצן 

, ובדעת אביי נחלקו אם באכל דבר שאין בו היין"
אם לוקה אחד או אינו עלים ולולבים משום זג וחרצן 

  לוקה כלל). 

שיטת  -אכלו נא או מבושל, כמה לוקה מ"א:

רבא שאם אכלו נא לוקה שתים, וכן אם אכלו 
מבושל לוקה שתיים, ואם אכלו נא ומבושל לוקה 
שלש, והיינו שלוקה גם משום "כי אם צלי אש", 
ולאביי אין לוקין על לאו זה מפני שאין לוקין על 

  לאו שבכללות. 

כזית נא פטור ממלקות, אכל מבעוד יום 
היה איסור ומשחשיכה חייב, ואין ללמוד ק"ו שי

בזמן שאפי' צלי אסור באכילה, דכתיב "כי אם צלי 
אש", בשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל 

  תאכל נא.

מבעו"י לא פסל עצמו מבני חבורה אכל כזית צלי 
, משחשיכה פסל דאכילה מבעוד יום לאו אכילה היא

  עצמו מבני חבורה.

לוקה עליו, בשלו מבעו"י ואכלו משחשיכה 
מבושל" ולא כתיב בשל בשל או דכתיב "ובשל 
  מבושל מבושל.

חייב מלקות,  אכל כזית צלי מבעו"י מ"ב.

וכר"י  כתיב "ואכלו את הבשר בלילה הזה",ד
הסובר שדורשים "וידבר ד' אל משה לאמר" לימד 
על כל הפרשה שהיא בלא תעשה, לאמר נוטריקון 

אמור להם "לא, נאמר בדברים" וי"א "לאו אמור" 

מתפיס מטעם זה חייב ר"י מלקות ב, ושיש בזה לאו
דכתיב "ויאמר ד' אל משה  תמימים לבדק הבית
שאחת מעיניו גדולה ואחת קטנה, וכו' ושור ושה שרוע 

נדבה  שפרסותיו קלוטות,וקלוט  וכן בשאר אברים,
  .תעשה אותו"

  דיני הכנת המצות
ישפכו מפני שהם מי תשמישו של נחתום 

מחמיצים, אם הם מועטים יכול לשופכם 
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, לשון בקעים שהמים נאספים ושוהים שםבאישבורן 
אבל באישבורן ואם הם מרובים דווקא במקום מדרון 

  .הם מחמיצים

בלילה  מים שלנואין ללוש את הבצק אלא ב
  מחוץ למעין.

, או בחמי מפני שהשמש מחממת אין ללוש בחמה
, או במים הגרופים מן רוכ"ש בחמי האוחמה 

דוד גדול מנחושת עבה, התלוי תמיד על האש, המוליאר 

. ואפי' כשאין שם אש המים שבשוליו חמים או פושרים
שאין שם לא ולא החמיץ  בחמיןואם עברה ולשה 

למר זוטרא מותר (כמו  סימני שיאור ולא סימני סידוק
שהלותת שעורים בפסח ולא החמיצו מותרים) 

ולא דמי לבצקות של נכרים שמותרים,  רולרב אשי אסו

  . דשם לא עשה איסור

  לא יגביה ידו מן הבצק עד שיגמור אפית הפת.

שמחליק על צריך שיהיו שני כלים, אחד לקטף בו 
 ידם את המצה, והמים מתחממים מחום הידים ומהעיסה,

  ואחד לצנן בו את הידים.

  

 

  אלו עוברין:

  

כותח הבבלי מטמטם את הלב, מחמת מי החלב, 
סדומית כשנוגע ומסמא את העיניים מחמת המלח 

, ומכחיש את הגוף מחמת במלח וחוזר ונוגע בעין
  .בתוך הכותחעיפוש הפת 

כגון כרישין וחיזרין פת קיבר, שיכר חדש, וירק חי 

מרבים את הזבל,  ובצלים, אם אוכל מהם הרבה תמיד הם
ונוטלים אחד  תישים כוחו,מ–וכופפים הקומה 

מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. אבל פת 
נקיה מסולת, ובשר שמן של עז שלא ילדה, ויין 

, ממעטים את הזבל וזוקפים את של ג' שניםישן 
  הקומה ומאירים את העיניים.

כל מאכל שמועיל לאבר אחד מזיק לאבר  מ"ב:

אחר, אבל זנגוויל לח, ופלפלים ארוכים, ובשר 
  ויין ישן, מועילים לכל הגוף. שמן,

כשהיו מביאים נסכים מיהודה לא היה היין מחמיץ 
, ושל אדומיים היה בזכות הנסכיםבלא שעורים 

מחמיץ, ועכשיו שלנו מחמיץ ושל אדום לא, 
שאדום לקיים מה שנאמר "אמלאה החרבה" 

, או "ולאום מלאום התמלאה מחורבנה של ירושלים
הלוקח , ועל כן ששכשעשיו גבור יעקב חליאמץ" 

בזמננו צריך לעשר מפני שבא חומץ מעם הארץ 
, אבל קודם שבטל טעם היין וממהר להחמיץמן היין 

שהיין היה מחמיץ א"צ לעשרו לר"י מפני שבא מן 
כיון התמד, ואע"ג דס"ל שגם תמד חייב במעשר 

אם לא מצא אלא (ולת"ק פטור  שיש בו חזותא וטעמא,
ים וקיוהא דפירא בעלמא נכנס כדי מידתו, שאין כאן אלא מ

לפי ) מ"מ לא נחשדו עמי הארץ על התמד בהם

, וי"א שלא חייב ר"י אלא בתמד שאינו חשוד בעיניהם
לפי שיין מהשמרים מעורב בו, ומעט הבא משמרים 

, אבל תמד הבא מחרצנים מהמים נשאר בשמרים
  שאין בו אלא קיוהא דפירא.פטור 

  אלו עוברין בפסח
עובר עליו בפסח,  ה' מיני דגןכל שהוא ממין דגן 

כולם ולא מנו אחד שהוא חמץ נוקשה ואלו דלהלן נמנו 

כדי שיהיה רגיל  ואחד חמץ בתערובת. (תוס').
, ויש בהם לידע להזהר מהאיסורבשמותיהם (ל"ג.) 

ורבי אם אכלם. איסור לאו, אבל אינו ענוש כרת 
ריכים לכל הצחייא נתן בהם סימן, ד' מיני מדינה 

אדם, שהם עשויים למאכל או לרפואה, והם כותח שכר 

  .זומן קולן ועמילןוג' מיני אומנות חומץ וזיתום, 

  כותח הבבלי.

  שיש בו מי שעורים. כל שכרשכר המדי 

  שיש בו שעורים. חומץ האדומי 

שליש שעורים וי"א חיטים, שליש  -זיתום המצרי
וזמן  כרכום, ושליש מלח. ושורים וקולים אותם,

שתייתו מפסח ועד עצרת, ומרפה מי שנעצרו 
נקביו, ומי שנקביו רפים עוצרו, והוא סכנה לחולה 

  .שמשלשל יותר מדאיולאשה מעוברת 

  מי סובין שצובעים בהם עורות. -זומן של צבעים

פת שלא הביאה שליש  -עמילן של טבחים
  שמניחה על הקדירה ושואבת הזוהמא.

שמדבקים רצענים  י"א דבק של -קולן של סופרים

והסופרים  בו עורות, ודרך לתת בזה קמח של שיפון,
משתמשים בו לדבק נירותיהם, וי"א השאריות 

  מטיפולם של בנות עשירים. 
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יש בנות ישראל ש -תכשיטי נשיםר"א אומר אף 

הגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים  להם שערות כאילו
שמשיר את , עשירים טופלות בסולת ובושות על כך

אבל עניות אין להם סולת אלא סיד, (ובנות השיער, 
מלכים בשמן המור, והיינו שמן זית שלא הביא 

  שליש, שהוא משיר את השיער ומעדן את הבשר.

שיטות התנאים בתערובת חמץ  מ"ג.
   -ובחמץ נוקשה

שנתערב במין סובר שתערובת חמץ  תנא דמתני'

רע או חמץ נוקשה אחר ואינו בעין מפני שנימוח, 

דכותח מעורב בו פת, ובשיכר בעיניה, אסור בלאו. 
וחומץ וזיתום מעורב שעורים, והם ראוים לאכילה, וזומן 

  עמילן וקולן הם חמץ נוקשה.

שלא נתחמץ כל שאמר ששיאור  ר"מלרב זו שיטת 

 צרכו, והוא אינו ראוי לאכילה או לחמץ בו עיסות אחרות,
לוקה עליו, וכן חמץ נוקשה, (שיאור והיינו לר"מ 

שיאור  ולר"י שזה תחילת חימוצו,כשהכסיפו פניו 
דאסור ישרף  אחד לכאן ואחד לכאן,היינו כקרני חגבים 

, שיאור דר"מ לפי ר"י נותנו לפני כלבו בהנאה
 מדרבנן, אבל מדאורייתא מותר אפי' באכילה. תוס'.

, וכ"ש שלוקה ושיאור דר"מ לר"מ האוכלו לוקה)
על חמץ בתערובת, אבל אין כרת אלא בחמץ דגן 
גמור דכתיב "כי כל אוכל חמץ ונכרתה". אבל 

חמץ נוקשה אינו עובר עליו בלאו, ותניא  לר"א
  כוותיה דרב.

שעל חמץ בעין ענוש  ר"אלרב נחמן זו שיטת 
כרת, ועל עירובו (וכ"ש על נוקשה בעיניה) בלאו 

, והדרשה היא דכתיב "כל מחמצת לא תאכלו"
מתיבת "כל" ולא מ"מחמצת" דאי ממחמצת יהיה 
חייב כרת דהא כתיב "כי כל אוכל מחמצת 
ונכרתה" (ו"כל" בא לרבות נשים וכדלהלן), אבל 

אינו עובר בלאו אלא על חמץ נוקשה, ולא  לר"מ
  בתערובת חמץ.

האוכל דבר שנתחמץ מאיליו או מחמת דבר אחר 
  חייב כרת. 

רת על אכילת חמץ, אע"פ ענושות כ נשים מ"ג:

שאינם בקום אכול מצה שהזמן גרמא, ואחר 
שנתרבו לאיסור חמץ נתרבו גם לאכילת מצה, 

  דכתיב "לא תאכל עליו חמץ וכו' ". 

הגמ' דנה לר"א מהיכן הוא מרבה תערובת חמץ, 
ומהיכן מרבה נשים לאיסור חמץ ולאכילת מצה, 
(עדיף לרבות אוכלים מאוכלים ולא נאכלים 

ים, ואם ליכא אוכלים מרבה אף נאכלים), מאוכל
  ומהיכן רבנן מרבים נשים.

איסור חלב הוא בין בתמימין, ובין בבעלי מומין 
דכתיב "מן הבהמה", וגם בבהמת חולין דכתיב "כי 

  כל".

אסור להקטיר שאור על  -איסור הקטרת שאור
אסור דכתיב  חצי זיתהמזבח, ואף להקטיר מקצתו 

עם מנחה של "כל", ואף להקטירו כשהוא מעורב 

  אסור דכתיב "כי כל".  מצות לאחר שפתתם דאינם בעין

  טעם כעיקר, והתר מצטרף לאיסור
רבי  -מתי התר מצטרף לאיסור לריו"ח ולזעירי

אבהו אומר בשם ריו"ח שבכל איסורי התורה אין 
התר מצטרף לאיסור, חוץ מנזיר דכתיב "משרת" 

ם אכל פת שרויה ביין חייב, ואם יש כזית ביין לחודיה שא

, ולזעירי לר"א דדריש "כל" אף א"צ קרא לחייבו
באיסור הקטרת שאור התר מצטרף לאיסור, ודלא 

וחייב על כאביי דס"ל שיש הקטרה בפחות מכזית 

וכן בחמץ בפסח לר"א דדריש  כל דהו אף בלא צירוף,
  "כל" התר מצטרף לאיסור.

גם במקום שאין התר מצטרף לאיסור  מ"ד.
שייך לחייב על אכילת כזית בכדי אכילת 

   -פרס בדבר שאיסורו דאורייתא
איתא במתני' (טבול יום)  -בתרומה דאורייתא

של תרומה, והשום והשמן  תבשיל קפוי ועבהמקפה 
של חולין, ונגע טבול יום  הנתונים בו לתבלין הם

בול יום פוסל דמקפה עיקר, וט במקצתם פסל את כולם

, אבל אם המקפה של חולין והשום את התרומה
  והשמן של תרומה לא פסל אלא מקום מגעו. 

הגמ' מבארת שמה שהתבלין לא בטל ברוב, 
  הטעם הוא משום שזר לוקה עליהם בכזית.

אביי מוכיח מכאן שגם בשאר איסורים התר 
  דגמר מנזיר. מצטרף לאיסור 

התרומה כזית והגמ' דוחה שהכונה שיכול לאכול מ
שזהו השיעור בכל שיעורי אכילת בכדי אכילת פרס 

וקסבר כזית בכדי אכילת  איסור, והוי כאכלו בבת אחת,
  מסיני כשאר שיעורים. הלכה למשהפרס דאורייתא 
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ומה שמצינו בתרומה שלא  -בתרומה דרבנן
מחמירים מחמת שכזית בכדי אכילת פרס 

צינו דאורייתא, איירי בתרומה דרבנן. ועל כן מ
שאם היו שתי קדירות אחת של חולין ואחת של 
תרומה, ושתי מדוכות אחת של חולין ואחת של 

, הקדירות לזרתרומה, ונפלו אלו לאלו, מותרים 
שאני אומר תרומה לתוך תרומה וחולין לתוך חולין 
נפלו, שאע"פ שכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא, 

אשית דכתיב "רתולים לקולא, דתרומת תבלין דרבנן 

, והא דגנך תירושך ויצהרך", וכי מספקא לן תלינן לקולא
דאמרינן שאני אומר וכו' בשתי קופות משום 

  דתרומה בזמן הזה דרבנן. 

והא שלרבנן בכותח  -בכותח הבבלי בפסח
אינו עשוי הבבלי אינו חייב על אכילתו, משום ש

אם אוכלו בפני עצמו בטלה דעתו לאכול אלא לטבל ו
וע"י טיבול אין בו כזית בכדי אכילת  ,אצל כל אדם

  פרס. 

מחלוקת ר"ע וחכמים בטעם כעיקר והתר 
  - מצטרף לאיסור, ובדרשות הפסוקים

התר מצטרף לאיסור בנזיר, וטעם   מ"ד:

דברי ריו"ח הנ"ל שלומד  -כעיקר, אליבא דר"ע
מ"משרת" התר מצטרף לאיסור, הם לשיטת ר"ע, 
דאיתא בברייתא שלר"ע שנזיר ששרה פיתו ביין 

ואע"פ שלא כל הפת ואכל כזית מפת ומיין חייב 

במקום שאין עיקר כלל וטעם כעיקר נשרית ביין חייב, 

לומד ר"ע מגיעולי נכרים  כגון ששרה ענבים במים,
מדין את קדירות הנכרים מפני שאסרה התורה במעשה 

וסובר שלא  שפולטות את בליעות האיסור לתוך התבשיל,
אסרה תורה אלא בקדירה בת יומה דאין כאן נותן 

שהבשר בעין ונבלע בו טעם טעם לפגם, ומבשר בחלב 

לא יליף ר"ע, דחידוש הוא שאילו שרה כל  חלב
 מדאורייתא (אבל מדרבנן אסור)היום בשר בחלב מותר 

ועובר על הבישול ועל האכילה, בישול אסור וע"י 
וממילא י"ל שגם טעם כעיקר הוא חידוש מיוחד רק בבשר 

  בחלב. 

לרבנן טעם כעיקר, אבל התר אינו מצטרף 
רבנן סוברים שאין התר מצטרף לאיסור,  -לאיסור

ולומדים מ"משרת" לחייב בנזיר על טעם כמו על 
ואיתעביד לעשות טעמו של איסור כעיקרו וממשו, העיקר 

, ומנזיר לומדים לכל התורה בק"ו ליה כוליה איסור
מנזיר. ורבנן לא לומדים טעם כעיקר מגיעולי 
נכרים משום שהוא חידוש, שהרי שם אסור גם 

נותן טעם לפגם, אע"פ שבעלמא נטל"פ מותר 
דכתיב "לגר" שרק הראויה לגר קרויה דגמרינן מנבילה 

לא פגמה , וס"ל שגם קדירה בת יומא א"א שנבילה
מטעם הכלי, ואינה משבחת לאוכל שהיא נפלטת פורתא 

  .בתוכו

רבנן  -ק"ו מנזיר לכל התורה שטעם כעיקר
לומדים ק"ו שאם אם נזיר שאין איסורו לעולם 
ואינו אסור בהנאה ויש התר לאיסורו, טעם כעיקר, 
כ"ש בשאר מקומות, וכלפי בערלה יש רק ב' 

  חומרות. 

 יר לכל התורהוהא דלא יליף ר"ע מנז מ"ה.

, מפני שגם בחטאת יש שהתר מצטרף לאיסור
פסוק שהתר מצטרף לאיסור דכתיב "אשר יגע 

בשר חולין, או " שדבר שנבלע בבשרה יקדש בבשרה

יקדש להיות  שלמים שזמן אכילתם מרובה מחטאת,
כמותה, שאם היא פסולה גם זה פסול, ואם היא 

ומבואר שהתר מצטרף כשרה דינו כחמור שבה, 

ואין לומר ששניהם נצרכים, ששני  סור.לאי
הפסוקים מלמדים התר מצטרף לאיסור, והרי 

וכיון שהתורה כתבה יכולים ללמוד חטאת מנזיר 

. והא דכתיב בנזיר בשניהם מבואר שדווקא אלו אסורים
"מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג" 
ללמד שכל איסורי נזיר מצטרפים זה עם זה, היינו 

אחת זה, שבאופן זה א"א לאסור מדין  אפי' בזה
   התר מצטרף לאיסור. 

, ולא הוו ב' ורבנן לומדים מנזיר שטעם כעיקר
כתובין הבאין כאחד, משום שחטאת בא ללמד 

ולא  ואסור אפי' לא נבלע בכולה,התר מצטרף לאיסור 
התורה, טעם כעיקר, ומחטאת לא לומדים לכל 

   .דאין לומדים חולין מקדשים

  שבסדקי עריבהבצק 
במתני' איתא שאם יש  -אם יש בו חיוב ביעור

כזית במקום אחד חייב לבער ואם לאו בטל 
את המים שלא יפלו, במיעוטו. לל"ק בעשוי לחזק 

אפי' כזית במקום אחד אינו  והיינו בשולי העריבה,
, ופחות מכזית אפי' דבטלו לגבה והוו כעץחייב לבער 

דלא חשיב, ואפי' יש  אינו עשוי לחזק אינו חייב לבער
כמה חצאי זיתים בכמה מקומות אינם חשובים כיון שאינם 

. ולל"ב פחות מכזית אינו חייב לבער במקום אחד
דווקא בעשוי לחזק, אבל כזית אפי' עשוי לחזק 

  דכיון דחשיב אינו בטל. חייב לבער 
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תניא כלישנא קמא ותנא כלישנא בתרא  מ"ה:

ר אינו חוצץ (לגבי חציצה דמה שאינו צריך לבע
  בטבילה). 

  - ישוב הסתירה בין הברייתות

דאינה מוחקים את הברייתא המקילה  לרב הונא

  . משנה

תנאי היא, דמשמע בברייתא (דלהלן)  לרב יוסף
שרק לרשב"ג כופת שאור שיחדה לישיבה בטלה 

, אבל לת"ק לא בטלה כיון שיש אע"פ שיש בה כזית
  בה כזית.

שואל שעדיין יש סתירה בדין פחות מכזית  אביי
במקום שאינו עשוי לחזק, אם חייב לבער, דלא מיקל רשב"ג 

ולכן אביי מבאר ששני  אלא באינה מקוימת לאכילה.
הברייתות כרשב"ג, ורק אם החמץ נמצא במקום 

, לישה אינו עובר, אבל שלא במקום לישה עובר
ישה דבמקום המחזיק מים בטל אפי' כזית, ומקום ל

(שהחמץ מועיל מעט לחזק את העיסה) דווקא בכזית עובר, 

ושפת  ובשפה העליונה אפי' בפחות מכזית עובר.
העריבה מבפנים ג"כ נחשב שלא במקום לישה, 

  אע"פ שלפעמים הבצק מגיע לשם. 

  איסור חמץ באופנים שונים
חייבת בביעור מפני שראויה הפת שעיפשה 

לשוחקה ולחמע עיסות אחרות, לרשב"א דווקא 
בעומדת לאכילה חייבת בביעור. עוד איתא 
בברייתא אחרת שאם נפסלה לאדם וראויה לכלב, 

דכל זמן שהיא ראויה מטמאה טומאת אוכלין בכביצה 

, ונשרפת עם תרומה לכלב לא פקע ממנה תורת אוכל
, דכיון דאינה ראויה אע"פ שהיא טהורהטמאה בפסח 

, אבל לרבי לאדם מותר לטמאה בידים אף לרבי יוסי (י"ד.)
נתן אינה מטמאה טומאת אוכלים כיון שנפסלה 

  לאדם.

שיחדה לישיבה לת"ק חייבת בביעור, כופת שאור 
ולרשב"א בטלה, ואמר רב שהלכה כרשב"א. לל"ק 

לתקנה יש מ"ד לרב שדווקא בטח פניה בטיט 

בסתמא לא בטלה, ולל"ב לרב בטלה, אבל  לישיבה
אין הלכה כרשב"א, ודווקא בטח פניה בטיט 

  בטלה. 

שני חצאי זיתים שיש  -צירוף ב' חצאי זיתים
סדקים שבדופן חוט של בצק ביניהם אם הם ב

עריבה אינו חייב לבער, אא"כ כשינטל החוט ה

. ואם דהחוט מצרפם, והוי כזית במקום אחדינטלו עמו 
 פי' אין חוט מצרפםאשניהם בבית מצטרפים 

. כשמכבד את הביתשפעמים נופלים אחד על השני 
ואת"ל ובמערבא הסתפקו מה הדין בבית ובעליה, 

בבית  שאין חוששים שיצטרפו ילה"ס מה הדין
די"ל שיצטרף שהרי דרך האכסדרא נכנסים ובאכסדרא 

ויוצאים לבית, ואין מחיצות שלימות ביניהם, והוי כחד ביתא, 

 ואת"ל שבבית ואכסדרא ילה"ס, רו יחדויש לחוש שיתחב
שנכנסים לפנימי דרך בשני בתים זה לפנים מזה 

החיצון, אך אין תשמישם תדיר מזה לזה כמו בבית 

  , תיקו. ואכסדרא

שנתן לתוכה קמח, לת"ק אם עריבת העבדנים 
 מנתינת הקמח לתוכהלא עברו ג' ימים  כשהגיע פסח
ג' ימים אינו , ואם עברו אפי' יש בה עורותחייב לבער 
ואפי' אין שם עורות, שכבר נתקלקלה ע"י ריח חייב לבער 

ולרבי נתן אם נתן לתוכה עורות אפי' שעה  הכלי,
. שכבר ביטלו מתורת חמץאחת אינו חייב לבער 

  והלכה כרבי נתן.

  שיעור הבצק החוצץ לענין טומאה 
איתא במתני' שבצק שבסדקי עריבה אם יש כזית 
במקום אחד חייב לבער, וכן לענין הטומאה אם 

ולא עלתה לכלי חוצץ  שעתיד ליטלומקפיד עליו 

הרי  כדי לסתום את הסדקים, ואם רוצה בקיומו טבילה
  הוא כעריבה. 

הגמ' שואלת שטבילה שאני מחמץ, שאינו תלוי 
ית אם אינו מקפיד ואפי' יותר מכזבשיעור אלא בקפידה 

  אינו חוצץ.

  לרב יהודה צ"ל "ולענין הטומאה אינו כן". 

אביי רבא ורב פפא מבארים שיש חילוק  מ"ו.

לענין טומאה בין פסח לשאר ימות השנה, דבפסח 
אבל , ואפי' אם אינו מקפיד, מחשיבו בכזיתאיסורו 

אם סופו ליטלו בשאר ימות השנה תלוי בקפידה 

ונחלקו על איזה דין משם חשוב, ואם לאו בטל. 
  - המשנה דיברה

לאביי איירי מתני' לענין צירוף לטומאה כשפחות 
ואח"כ נגעו אוכלים מכביצה אוכלים נגעו בבצק זה 

  , אם מצטרף לכביצה.טהורים בבצק

לרבא איירי שנטמאה העריבה ורוצה להטבילה אם 
  זה חוצץ.

ין קבלת טומאה כשנגע שרץ לרב פפא איירי לענ
  בבצק, אם נחשב שנגע בעריבה או לא. 
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שאין ניכר אם החמיץ, (כחרש שיש לו אזנים בצק החרש 

אם  ואין ניכר אם הוא שומע, לישנא אחרינא קשה כחרס)
עיסה אחרת שנילושה באותו זמן יש כיוצא בו שהחמיץ 

אסור, ואם אין כיוצא בו שיעורו מיל  וכבר החמיצה
  דל נוניא עד טבריה).(כמו ממג

לפניו צריך  - עד היכן חייב ללכת לצורך מצוה
ללכת ד' מילים, ולאחריו אפי' מיל אינו חוזר אבל 
פחות ממיל חוזר, ושיעור זה שייך בגבל, תפילה, 

  ונטילת ידים. 
של עור רך המטמא כבשר  עיבודוזה השיעור גם לענין 

מפני שדרכו ליאכל, מתי הוא בטל מתורת בשר מחמת 

שזהו וכן אם הלכו עליו בני אדם כדי העיבוד עיבודו, 
  תחילת עיבודו.

עיסה  - הפרשת חלה מעיסה טמאה ביו"ט
שנטמאה לר"א יאפה את העיסה ואח"כ יפריש 
חלה, לבן בתירא יפריש קודם האפיה ויטיל את 

יחמיץ, לרבי יהושע יפריש הבצק בצונן שלא 
כדרכו ויניחה עד מוצאי החג, וא"צ לשמור שלא 

  יחמיץ כיון שאין החלה שלו.

  אי אמרינן הואיל

אין  -ביאור מחלוקת ר"א ורבי יהושע מ"ו:

שיש  טובת הנאה ממוןהכרח לבאר שיטת ר"א ש

לישראל בתרומה טובת הנאה שיכול ליטול דבר מועט 

, די"ל שלכ"ע לאותו כהןמאוהבו של כהן כדי שיתננה 
טובת הנאה ממון ומחלוקת ר"א ורבי יהושע היא 

שהרי יכול ואי בעי איתשיל עליה  הואיל שלר"א

 להשאל על כל נדר הקדש ותרומה הקדושים ע"י דיבורו,
ממילא ממונו הוא, ולרבי יהושע לא אמרינן הואיל 
ועובר על אפיתה, דאיכא חדא דלא חזיא ליה, אבל על 

   ו עובר.חימוצה אינ

לרבה אין איסור  -אפיה מיו"ט לחול או לשבת
אחרי שכבר גמר מדאורייתא לבשל מיו"ט לחול 

, הואיל ואם יבואו אורחים יהיה ראוי להם סעודתו
ביו"ט, ואין האיסור אלא מדרבנן, ולהכין מיו"ט 
לשבת ליכא איסורא. ולרב חסדא המכין מיו"ט 

אמרינן  , דלאמשום "לא תעשה כל מלאכה"לחול לוקה 
הואיל, אבל מיו"ט לשבת מותר מדאורייתא, 
ומדרבנן אסור שמא יבוא להכין לחול, וע"י העירוב 

  תבשילין יש הכר. 

הגמ' מביאה כמה דינים שאסורים ביו"ט, 
  -ומבארת למה אין להתירם משום הואיל

מותר  -שחיטת בהמה מסוכנת בסוף היו"ט
לשוחט בהמה מסוכנת ביו"ט, אם יש שהות 

לאכול ממנה כזית צלי ולחתוך כזית ולצלות ו להפשיט
מבעוד יום. לרבה א"צ לאכול  שזהו הקל שבבישולים

דאמרינן הואיל, ולרב חסדא משום הפסד ממונו 
לאנס את גמר בליבו  שיודע שאסור לשחוט בלא לאכול

לאכול כזית, וא"א לאכול כזית בלי לשחוט עצמו ו
אמרינן אבל במקום שאין הפסד לא הבהמה,  כלאת 

  הואיל להתיר איסורא דאורייתא.

אין אפיתו דוחה שבת או יו"ט לחם הפנים  מ"ז.

(ולכן באופן רגיל נאפה בערב שבת ונאכל בשבת 
הבאה שהיא היום התשיעי לאפיתו, ואם חל יו"ט 
בע"ש ביום העשירי לאפיתו, ואם חלו ב' ימי ר"ה 

כגון שבאו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגים לפני שבת 
ושה ב' ימים, ואם באו עדים לפני המנחה למחר היה חול, קד

והלחם הראשון יפדה דאין התנור מקדשו, (ויו"ט שני של 

נאכל ביום הי"א  גליות לא היה בזמן לחם הפנים)
ואינו יוה"כ שהרי היו מעברים את אלול, וגם אי לאפיתו 

הוי יוה"כ היו אוכלים במוצאי יו"כ, דבקדשים הלילה הולך 

), ואף לרב חסדא שצרכי שבת נעשים םאחר היו
אף שאין ביו"ט אין אופים את לחם הפנים ביו"ט 

, דכיון שאינו נאכל אלא לשבת הבאה שבות במקדש
ולרשב"ג התירו אף  .לא התירו שבות רחוקה

שבות רחוקה ונאפה ביו"ט אבל אינו נאפה ביוה"כ 
  מדאורייתא, דלא הותר בו אוכל נפש.

"ט, אף לרב חסדא אין נאפים ביושתי הלחם 
שצרכי שבת נעשים ביו"ט (ולכן באופן הרגיל 
נאפים בערב יו"ט ונאכלים ביום השני לאפיתם, 
ואם חל יו"ט ביום ראשון נאכלים ביום השלישי 

, ולא לנכריםלאפיתם), דאמר קרא לכם ולא לגבוה 
ורשב"ג מתיר לעשותם ביו"ט ודורש לכם ולא 

  אבל לגבוה שרי. לנכרים 

יש חורש תלם אחד ולוקה וחייב משום 
משום חורש בשור וחמור, והם  -שמונה

דהמחפה בכלאים ומשום כלאים בכרם  מוקדשים,

, ומשום חורש בשביעית, ומשום יו"ט, והוא לוקה
  כהן ונזיר והחרישה היא במקום טומאה.

ולרבה דאמרינן הואיל אין לפוטרו על  מ"ז:

כיסוי הדם החרישה ביו"ט מכח הואיל וזה ראוי ל



  מסכת פסחים      תמצית הש"ס
 

218 

 

דאיירי במתונתא אם יזדמנו לו הרבה ציפורים וחיות, 
שאינה ראויה לכיסוי הדם  ארץ לחה הראויה לזריעה

, אבל בראוי לכיסוי הדם מפני שהיא מדבקת ונגבלת
אינו לוקה דאמרינן הואיל, אבל באבנים מקורזלות 
 רכות, הראויות לזריעה ואינם ראויות לכיסוי עד שיכתשם

בשינוי, וכיון פטור, הואיל וראוי לכותשן כלאחר יד 

, ואין להעמיד בצונמא שמותר מדאורייתא ליכא מלקות
שא"א לכותשה, שהרי צונמא אינה בת זריעה ואם 
יש עפר תיחוח מלמטה פטור הואיל והעפר ראוי 
לכיסוי הדם, ואין להעמיד בטינא שהרי אינה בת 

  זריעה. 

לוקה ה', משום ו המבשל גיד הנשה ביו"ט ואוכל
, ומשום אכילת דהבישול אינו ראוימבשל ביו"ט 

ואפי' הוא חול, וקסבר הגיד, משום בישול בשר בחלב 

, ומשום אכילת בשר יש בגידים בנותן טעם ובשר הם
  בחלב. 

לרב חסדא דלא אמרינן הואיל לוקה גם משום 
, ולרבה אינו לוקה משום הבערה שלא לצורךהבערה 

כו, ואיירי בעצי הקדש שאסור הואיל וראוי לצור
לשורפם, דכתיב "ואשריהם תשרפון באש וכו' לא 
תעשון כן לד' אלוקיכם". (ומשום מוקצה אינו 
לוקה דאינו איסור דאורייתא, ועוד דאין חילוק 

שאם עשה ב' מלאכות במזיד אינו לוקה מלאכות ביו"ט 

וכבר לוקה משום מבשל, ואם בישל בעצי  שתים,
שתיים, משום "ולא ידבק בידך אשירה לוקה עוד 

מאומה מן החרם" ומשום "ולא תביא תועבה אל 
  ביתך").

ושה אחת מן הצאן מן המאתים כתיב " מ"ח.

" בא ללמד מה כשר ממשקה ישראל למנחה
דשה משמע שראוי להיות בין ולא בכור  -לקרבנות. שה

ולא מעשר  -אחתזכר בין נקיבה, ובכור אינו אלא זכר, 
שהוא ולא פלגס  - , מן הצאןכלל עשרהשאינו בא אלא מ

בחודש השלשה עשר, שיצא מכלל כבש ולא הגיע לכלל 

, מן המאתים בא ללמד שערלה בטלה איל
ממשקה  ואסמכתא בעלמא היא. רש"י ותוס'.במאתים 

ישראל בא ללמד שאין מביאים נסכים מטבל, אבל 
מוקצה כשר לנסכים, דלאו איסור גופו גרם לו 

כאן מוכח שמוקצה אין אלא איסור אחר (ומ
  איסורו דאורייתא). 

ביאור מחלוקת ר"א ורבי יהושע (מ"ו) לגבי 
לרמי בר חמא ורבי  - הפרשת חלה בטומאה

ויכול להפריש ירמיה ג"כ נחלקו אי אמרינן הואיל 

כמו שנחלקו  מכל אחד ואחד, נחשב שכל אחד ראוי לו,
רב חסדא ורבה, וי"א שאין המחלוקות תלויות זו 

ל שלר"א לא אמרינן הואיל, ורק בחלה בזו, די"
גם בלי מותר כיון שעכשיו כל אחת ראויה עבורו 

אבל אם ראוי רק לאורחים לא, ולא רק לאורחים,  הואיל,

וי"ל שלרבי יהושע אומרים  שהרי עדיין לא זימנם.
, ובחלה אסור דיש אחת דאורחים שכיחיהואיל 

ש דאין דרך להפרישאינה ראויה לא לו ולא לאורחים 
  מכל אחד. 

  לרבי הלכה כר"א, ולרב יצחק הלכה כבן בתירא. 

  שיעור עיסה לפסח ולחלה
שיכול שיעור עיסה שמותרת באפיה בפסח 

י"א בחיטים קביים ובשעורים ג' לשומרה מחימוץ, 
קבים, ודווקא בחיטים ושעורים טובים, אבל 

ששלש קבים הם כמו קביים בגרועים בחיטים ג' קבים 

ובשעורים ד', וי"א בחיטים ג' קבים  טובות,
שהשעורים קרובים להחמיץ יותר ובשעורים קביים 

שההבדל בין לענין מקח וממכר , ושמע מינה מהחיטים
חיטים טובות לגרועות הוא שליש, ובשעורים 

   רבע.

לרב קבא מלוגנאה שהוא ה' רבעים קמח זה הוא 
שיעור חלה נלמד . השיעור לפסח ולחיוב חלה

  ראשית עריסותיכם" והיינו כדי עיסותיכם.מדכתיב "

ורב יוסף אמר שנשי דידן נוהגות חומרא   מ"ח:

לאפות בפסח רק ג' לוגים, ולא מפסידים עי"ז 
הפרשת חלה דהלכה כר"א שהסל מצרף לחלה, 
וכרבי חנינא שאף בכעכים שאינם נושכים זה מזה 
הסל מצרף, אבל לרשב"ג וריב"ל רק בככרות של 

  ולרבי יהושע תנור מצרף. בבל הסל מצרפם,

רבי ירמיה מסתפק אם יש צירוף בטבלה בלי 
  מסגרת, תיקו.

שיטת רבן גמליאל  -הדרך ללוש כמה נשים יחד
בצק שיש בו כדי שמותר לכמה נשים ללוש יחד 

למלא את התנור, ואע"פ שאחת ממתינה עד שהשתים 

, ואף בנשים שאינם זריזות והעצים שלפניה יגמרו
נן, ואם רואה שהבצק עומד לחים והתנור צו

לטפוח תלטוש בצונן. שיטת חכמים שצריך 
לאפות מיד, ועל כן כשהראשונה גמרה ללוש 
השניה לשה והיא עורכת, וכשגמרה לערוך היא 
אופה והשניה עורכת והשלישית לשה וכן 
בהמשך. ולר"ע לא כל הנשים והעצים והתנורים 
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הר שיש נשים עצלניות ותנור שאינו תתחמם משווים 

שרואה שרוצה , ואם תפח ועצים שאינם נדלקים מהר

  .ותקטף את הבצקבצונן  ידיהתלטוש  לתפוח

והיינו  שלא החמיץ כל צרכושיאור  -סימני חימוץ
לר"י פטור,  -כקרני חגבים, ישרף, והאוכלו

ולחכמים חייב, שאין לך סדק מלמעלה שאין לו 
סידוק . ווהוי כנתערבו סדקיוכמה סדקים מלמטה 

והיינו שנתערבו סדקיו זה  יץ ונעשו בו סדקיםשהחמ
ור"מ דברייתא בזה, ישרף, והאוכלו חייב כרת לכו"ע, 

. ואם הם חכמים דמתני', וחכמים דברייתא הם ר"י דמתני'
מתוך פחד הכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו 

  , אף לחכמים פטור מכרת.ורתת

 -ביעור חמץ בי"ד שחל להיות בשבת מ"ט.
חוץ קודם השבת  חולין ותרומההכל לר"מ מבערין 

, לחכמים מבערים הכל ממה שצריך לאכול בשבת
בשבת וכן נהגו בבית ר"ג, ולר"א בר צדוק תרומה 

שיכול למצוא לחולין מלפני השבת וחולין בזמנם 
אוכלים, אבל תרומה אינו יכול להאכילה לא לזרים ולא 

     לבהמת זרים.

 בי"דאם הלך  -הלך ונזכר שיש לו חמץ בביתו
לדבר מצוה, אם יכול לחזור ולבער ולחזור 
למצוותו יחזור ואם לאו יבטל בליבו, ואם הלך 

ואפי' אם יש שהות לחזור, להצלת נפשות יבטל בליבו 

, ואם הלך לשבות שביתת דמדאורייתא בביטול סגי
  הרשות יחזור מיד. 

שחיטת הפסח, מילת בנו,  -מהו דבר מצוה
ראשונה היא מצוה, סעודה סעודת אירוסין סעודה 

שניה כששולח סבלונות לר"י היא רשות ולרבי 
  יוסי היא מצוה.

  תלמידי חכמים ועמי הארץ
   -איזה זיווג ראוי

סעודה שאינה של מצוה כגון בת כהן לישראל עם 
הארץ, או ת"ח לעם הארץ אין ת"ח רשאי ליהנות 

, ונעשית במזל טובממנה, שאין זיווגם עולה יפה 
דסמיך ליה כי תהיה אלמנה או גרושה או אין לה זרע 

או  או קוברתו, בלא זמן,וי"א קוברה  אלמנה וכו',
  מביאתו לידי עניות. 

ת"ח שנשא בת כהן זכות הכהונה והתורה 
מעשרתם, ורבי יהושע אמר שנחלש בגלל שנשא 

בת כהן, ורב כהנא אמר שגלה שלא מרצונו בגלל 
  שנשא בת כהן. 

ם ימכור אדם כל אשר לו וישא בת ת"ח, לא לעול
מצא ישא בת גדולי הדור, ראשי כנסיות, גבאי 
צדקה, מלמדי תינוקות, אבל לא ישא בת עם 
הארץ, וכן ימכור כל מה שיש לו כדי להשיא בתו 
לת"ח, והמשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני 

  ארי שדורס ואוכל.

ת ת"ח המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחרב א
  ביתו וכו'.

אסור לאכול בשר בהמה ועוף, עם הארץ  מ"ט:

ומותר לנוחרו ביו"כ שחל להיות בשבת, ואסור 
להתלוות עמו בדרך, ומותר לקורעו כדג, ואלמלא 
היו צריכים לנו היו הורגים אותנו, אין מוסרים להם 

ואין מקבלים  לזמנם לשמוע דבר כדי להעיד עליו,עדות 
מהם עדות, ואין מגלים להם סוד, ואין ממנים 
אותם אפוטרופוס על היתומים ועל קופה של 

, וי"א אף אין מכריזים שהם חשודים על הגזלצדקה 
וכגון שראה שנפלה אבידה משיירה של ע"ה, על אבידתם 

  אבל לגזול בידים אסור.

אמר ר"ע כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי 
נו כחמור (ששובר עצם), גדולה שנאת ת"ח ואנשכ

ע"ה לת"ח משנאת העכו"ם לישראל, ונשותיהם 
יותר מכולם  שונאיותר מהם, וזה ששנה ופירש 

  מפני שיודע כמה מגנים ת"ח את עמי הארץ.

העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו 
  שמביישו.בפניו 

מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר 
אם עבר צופים שורפו במקומו  ביוצאונפסל  קודש

, ואם לאו חוזר ושורפו לפני ולא הטריחוהו לחזור
  הבירה מעצי המערכה.

השיעור שצריך לחזור בשבילו בחמץ ובבשר 
אבל בפחות בחמץ יבטלו לר"מ חוזר בכביצה  -קודש

, ולר"י בכזית, (בזימון בליבו ובקודש ישרפנו במקומו
 אין רשאים ליחלק,ששלשה שאכלו כאחד חייבים לזמן ו

לר"מ בכזית ולר"י בכביצה, לריו"ח שם מוחלפת 
השיטה, ולאביי לגבי זימון נחלקו בקראי אם 
"ושבעת" זה שתיה, או דבעינן אכילה שיש בה כדי 
שביעה, ולגבי חזרה נחלקו אם חזרתו בכביצה 
כשיעור טומאתו, או כזית כשיעור איסורו), 
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בביטול.  דאין לו תקנהלחכמים בשר קודש בכזית 

  וחמץ בכביצה, ולרבי נתן זה וזה בשני ביצים. תוס'.

  מה יהיה לעת"ל

 -והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון נ.
לעוה"ב,  קל-י"מ שהאור היקר בעוה"ז יהיה קפוי 

וי"מ שנגעים ואהלות שיקרים בעוה"ז יהיו קפויים 
לעוה"ב, ולריב"ל אלו בני אדם שיקרים לעוה"ז 

  וקפויים לעוה"ב.  וחשובים ואינם טובים למקום,עשירים 

 -ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לד'
י"מ שעתיד הקב"ה להוסיף על גודלה של 

והיינו עד חצי ירושלים, כשיעור שהסוס רץ ומציל 

, וי"מ שינדבו את מצילות היום שצל הסוס תחתיו
הסוס, וי"מ שינדבו לד' כל ביזה עד שעה שהסוס 

. וגם כל מה שיבוזו ביום אחד עד חצות ילרץ ומצ
  הסירות יהיו מכסף וזהב.

עתידים ישראל שיתעשרו ויביאו הרבה לבית 
  המקדש, ולא תהיה עניות.

בעולם האמת עליונים למטה ותחתונים למעלה, 
והת"ח חשובים שם כמו כאן, ואומרים שם אשרי 

  מי שבא לכאן ותלמודו בידו.

ברוך דיין האמת, בעוה"ז אומר על בשורות רעות 
שאין שם בשורה ובעוה"ב אומר ברוך הטוב והמטיב 

. בעוה"ז שמו של הקב"ה נכתב בי'ה ונקרא רעה
בא'ד ולעוה"ב אף נקרא בי'ה. אין לדרוש בציבור 

  קריאת שם הוי"ה.

הרוגי מלכות (לוד) אין אדם יכול לעמוד 
  במחיצתם.

  

  

  

  מקום שנהגו:

  

זמנים שאסורים במלאכה מדינא 
  וממנהגא

בערבי שבתות  -מלאכה בערבי שבתות ויו"ט
ושאר יו"ט העושה מלאכה מן המנחה ולמעלה 

אינו רואה סימן ברכה (וכן  תשע שעות ומחצה

משום כבוד שבת, שמוסיפים מחול על במוצאי שבתות 

שהיו וכן מוצאי יו"ט ויוה"כ, ובתענית ציבור  הקודש,

  ). מתענים על הגשמים בא"י

יותר שאסור כבר מחצות בכל חמור  בערב פסח
מקום, והעושה מלאכה משמתינן ליה, ויש 
מקומות שנהגו שגם עד חצות לא עושים מלאכה 
בערב פסח. וההולך ממקום שעושין למקום שאין 
עושין או איפכא, נותנים עליו חומרת ב' 

  המקומות, ואסור בעשית מלאכה.

העושה מלאכה  -מלאכה בימי השבוע ובע"ש נ:

בעל בכל השבוע ולא בערב שבת, הרי זה זריז 

ונשכר, ואם עושה גם בע"ש הרי זה זריז  מלאכה
ונפסד, ואם לא עושה מלאכה בכל השבוע ולא 

 דעשה מצוה שלא לשמה,בע"ש הרי הוא שפל ונשכר 
(וכמו נשי דמחוזא שלא עושות מלאכה כלל 
משום שהן מפונקות), ואם לא עושה מלאכה בימי 
השבוע אבל בע"ש עושה מלאכה הרי הוא שפל 

  ונפסד.

העושה שלא לשמה יש לו  -לשמה ושלא לשמה
שכר, דלעולם יעסוק אדם בתורה מצוות אפי' 
שלא לשמה דמתוך שלא לשמה בא לשמה, 

וכתבו התוס' דהיינו כשאין מתכוון ושכרו עד שמים, 
לשום רעה, אבל העוסק כדי להתיהר ולקטנר ולקפח את 

והעוסק  לכה, ולא ע"מ לעשות, נח לו שלא נברא.חבריו בה
  לשמה שכרו מעל שמים.

  - אלו אין רואים סימן ברכה
המצפה לשכר אשתו, והיינו מתקולתא, אבל אם 
אשתו מוכרת שבח הוא, דכתיב "סדין עשתה 

  ותמכור". 

  המצפה לשכר השכרת ריחיים. 

העושים מלאכה שיש בה עין רעה כגון קנים 
שהכל טא, מגדלי בהמה דקה וקנקנים, תגרי סימ

 תמידוקוצצי אילנות טובות הנוטלים  צווחים עליהם,
  לעצמם חלק יפה. 

כותבי סת"ם ותגריהם ותגרי תגריהם, דכ"ד 
תעניות נתענו אנשי כנה"ג שלא יתעשרו, כדי 
שלא יפסיקו, ומוכרי תכלת, אמנם אם עוסקים 

רואים  שתהיה המצוה מצויה לאלו הצריכים להלשמה 
  שאף אם יתעשרו ימשיכו לעסוק בזה.רכה, סימן ב

  מתורגמנים, משום דמחזי כשכר שבת. 
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דלאו בני  למחצית שכר,המשתכר ממעות יתומים 
  מחילה נינהו. 

ומשלח ספינותיו המשתכר ממעות הבאות ממדה"י 

(דלאו בכל יומא איתרחיש  תמיד במקום סכנה,
  ניסא). 

  קיום מנהגים
בני ביישן נהגו שלא ללכת מצור לצידון בערב 

, ועל כן אף בניהם כדי שלא להבטל מצרכי שבתשבת 
צריכים לנהוג במנהג אבותיהם, אע"פ שאבותיהם 

  והם לא יכולים. מפני שעשירים היו,היו יכולים 

דברים המותרים ואחרים נהגו בהם  נ"א.
   -אי אתה רשאי להתירם בפניהם איסור

דחיישינן שיבואו  כותאיור זה בהגמ' מעמידה איס
להקל בדברים אחרים, או בישראל כשיש חשש 

  זה, והיינו כשלא מצוים ת"ח ביניהם. 

בבירי נהגו שלא לצאת בקורדקיסון בשבת שמא 
יפלו ויבוא לטלטלם ד"א ברה"ר. ואין להתיר 

  בפניהם. 

בעכו נהגו שלא לשבת על ספסלי נכרים בשבת 
  יר בפניהם.דמחזי כמקח וממכר. ואין להת

, ואמר רב אשי חלה מאורזבחוזאי נהגו להפריש 
שאם רוב אכילתם אורז אין לזר לאכול את החלה 
בפניהם, שלא תשתכח מהם תורת חלה, אבל אם 
רובם אוכלים דגן יאכל זר בפניהם את החלה 
מהאורז, שמא יבואו להפריש מהחיוב על הפטור 

לא ו, או מפטור על החיוב ונמצא הכהן אוכל טבלים
    ניתקנו הטבלים.

אסור לרחוץ עם אביו וחמיו  -רחיצה עם קרוביו
, בעל אמו, ובעל אחותו, ור"י מתיר משום הרהור

וכן בבעל  שמשמשו במרחץ,באביו משום כבוד אביו 
מפני שצריך אמו, ואסור לתלמיד לרחוץ עם רבו 

 שישמשנו במרחץואם צריך לו  להתבייש מכבודו ומוראו,
ואין בזה חשש למשכב מותר. ומותר לרחוץ עם אחיו 

ובכבול שנהגו שלא לרחוץ ב' אחים יחד  זכור,
  גזירה אטו בעל אחותו, ואין להתיר בפניהם.

הקיבה עשויה כקשת, והחלב  -אכילת חלב היתר

שבתוך כפיפת הקשת הוא חלב היתר, ובני בבל נוהגים בו 

ל רבה בר בר חנה הלך מארץ ישראל לבב איסור.
ואכל את חלב היתר כמנהג א"י, ואע"ג דתנן 

נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם הני מילי 
בתוך בבל או בתוך א"י או מבבל לא"י, אבל מא"י 

כיון שהם כפופים לא"י  דאין כאן מחלוקתלבבל לא 
אי נמי רבה בר בר  שהם אינם סמוכים ובני א"י סמוכים

ן נותנים חנה היה בדעתו לחזור, ובכהאי גוונא אי
עליו חומרי מקום שהלך לשם, ומ"מ לבנו לא 

שלא התיר לאכול את חלב היתר אפי' בפניו מפני 
הגיע להכרעה בענין זה, ומה שנהג בזה התר הטעם הוא 

שהוא עצמו ראה את ריו"ח שאכל, אבל בנו  משום
שלא ראה אין לו לאכול, ומאידך בספיחי כרוב נתן 

  רשב"י שאכל.לבנו לאכול בפניו כיון שראה את 

לר"ע ספיחין  - ספיחים, וספיחי כרוב נ"א:

 ולא נאסוףאסורים באכילה, דכתיב "הן לא נזרע 
את תבואתינו". וספיחי כרוב לרבנן אסורים אטו 

  שאר ספיחים, ור"ש לא גזר. 

לאביי קאי  -אל ישנה אדם מפני המחלוקת
מתני' על הולך ממקום שעושין למקום שאין 

ה מפני המחלוקת, אבל עושין, שלא יעשה מלאכ
ההולך ממקום שאין עושין למקום שעושין אסור 
בעשית מלאכה, דהא נותנים עליו חומרי מקום 
שיצא משם. ולרבא כוונת המשנה שההולך 
ממקום שאין עושין למקום שעושין, שאינו עושה 
מלאכה מפני שנותנים עליו חומרי מקום שיצא 

כא משם, מ"מ אין בזה מחלוקת, דכמה בטלני אי
   בשוקא.

הבקיאים בקביעא  -מלאכה ביו"ט שני נ"ב.

ביו"ט שני, כיון שנהגו דירחא אסורים במלאכה בישוב 
  בו איסור.

מנדים על יו"ט שני, ומעשה בתלמיד אחד שהלך 
מחוץ לתחום, י"א שנידוהו משום שנידוי חמור, 
(שהרי במערבא היו מלקים תלמיד שסרח ולא היו 

וי"א שהלקוהו מפני שהיה ), מפני כבוד התורהמנדים 
  צורבא מרבנן.

  ביעור פירות שביעית
  -דין ביעור במוליך פירות ממקום למקום

דהמוליך פירות שביעית ממקום  איתא במתני'
למקום שלא  לחיה מן השדה וחייבים בביעור,שכלו 

כלו, או ממקום שלא כלו למקום שכלו, חייב 
לבער, דנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם 
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ור"י אומר אומרים לו רי מקום שהלך לשם. וחומ
   - צא והבא לך אף אתה

ממקום שלא כלו למקום המוליך  -ביאור א'
, לת"ק צריך ושמע שכלו במקומו שלא כלו

אע"פ שאין כאן חומרי מקום שיצא משם, שהרי לבער 

, ולר"י א"צ לבער בשעה שיצא לא היו נוהגים בהם איסור
נה ממנהגם, שהרי גם הם דיכול לומר לבני מקומו שאינו מש

. הגמ' מקשה יכולים לבוא לאותו מקום ולמצוא הרבה
שרבי אלעזר אמר שר"י לחומרא. וצ"ל שלת"ק 

כיון באופן זה אינו חייב לבער, ולר"י חייב לבער 
   שאינו יכול ללכת למקום שיצא משם ולהביא פירות.

ממקום שלא כלו למקום המוליך  -ביאור ב'
לת"ק אינו חייב לבער,  ,שכלו והחזירם למקומם

ולר"י חייב שהרי אינו יכול להביא ממקום שכלו. 
והגמ' דוחה שאין לאסור דבר שלא גדל ורק עבר 

  במקום שכלו ועכשיו אינו שם.

בחומץ  ג' כבשים בחבית אחתנחלקו ב -ביאור ג'

, לת"ק מבער כשכלה האחרון כשיטת רבי או ציר
יהושע, ולר"י כל מין מבער כשאותו המין כלה 
כשיטת ר"ג וכן הלכה, ושיטת ר"א שמבער 

  שכיון שכבשם הוי כמין אחד. כשכלה הראשון 

, שלת"ק אוכלים תמריםנחלקו לגבי  -ביאור ד'
שהיא עיר עד שיכלה האחרון שבצוער  ביהודה

מוצאת כאן פירות היא  התמרים, מפני שאם החיה לא

, ולר"י אין אוכלים על של הולכת למקום אחר לאכול
הקוצים שבעיקר הדקל שאין החיה אוכלתם בין השיצין 

העלים העשויות . אלא על של בין הכיפין מפני הקוצים

  .כסדרם כמין כפות תמרים

כתיב "ולבהמתך ולחיה וכו' "  -זמן הביעור נ"ב:

ר להאכיל שכל זמן שחיה אוכלת בשדה אפש
לבהמה בבית, ואם כלה לחיה בשדה צריך לכלות 

בארץ גם מה שהבהמה אוכלת בבית. ועל כן יש 

לענין זמן הביעור יהודה  החלוקותג' ארצות  ישראל
שאם כלה באחת חייבים לבער אע"פ עבר הירדן והגליל, 

והטעם הוא מפני שאין חיה מארץ  שנשאר בחברתה,
ארץ יש ג' אחת גדלה מארץ אחרת, אמנם בכל 

, ואינו חייב לבער החלוקות בזמן קיום הפירותארצות 
  בכל ארץ עד שיכלה אחרון שבה. 

לת"ק מבערם  -ביעור פירות שיצאו מא"י
במקומם, ולרשב"א יחזרו למקומם ויתבערו 
דכתיב "אשר בארצך", (י"א שדורשים מהך' וי"א 

שדורשים מתיבת אשר). י"א שהשמועה שהלכה 
כרשב"א וי"א השמועה שאין הלכה כרשב"א, ורב 
ספרא סמך על רב הונא שהיקל, מפני שהיה 

(כמו רחבה  לשנותה פעם שניהמדקדק בלימוד מרבו 
או רב יהודה או דפומבדיתא שאמר בשם רבי יהודה 

היו סביבו שהר הבית סטיו כפול היה  ר'י נשיאה

  , סטיו לפנים מסטיו). כפולותאיצטבאות 

רב אילעאי  -קציצת אילן עם פירות בשביעית
, קטנים שלא התבשלוקצץ בשביעית דקל עם תמרים 

אע"פ שאסור להפסיד פירות שביעית דכתיב 
תחילת העלים "לאכלה", (לב"ש האיסור משיוציאו 

שיראו בהם ולב"ה בחרובים משישרשרו בימי ניסן, 

כפול ובגפנים משיגריעו , כעין שרשראות של חרובים

ושאר כשיגדל עליהם הנץ, והזיתים משיניצו הלבן, 
האילנות משיוציאו). הגמ' אומרת שהמעשה היה 

שאין פירותיו מבשילים יותר אלא דוגרים אותם בדקל זכר 

, אבל בניסן בכלי כפות תמרים והם מתבשלות מאליהן
בדקל נקיבה אסור, שאף רבנן שסוברים שסמדר 

אין בו עדיין  חי הגפן ונראית צורת הענבים,כשנפלו פר
איסור ערלה עד שיהיה בוסר (שנקרא גם גירוע 
ושיעורו כפול הלבן, ודלא כרבי יוסי שאוסר אף 
בסמדר), ומבואר מדבריהם שסמדר לא נחשב 

אסור לקוצצם כבר  חוץ מגפןפרי, מ"מ שאר אילנות 
  משהוציאו פרי.

ת זמן הביעור בענבים זיתים גרוגרו נ"ג.
   -ותמרים

הגמ' מביאה ברייתא אחת שקובעת זמן הביעור 
שפירות אלו מצויים לפי מתי שכלה במקום מסוים 

, בענבים כשיכלו דליות של אוכל או שם
המאוחרות יותר, בזיתים כשיכלו בתקוע, ולר"א 
כשיכלו בגוש חלב ולא ימצא העני רובע זיתים לא 
בנופו ולא בעיקרו, ובגרוגרות כשיכלו תאנים 
דקות בבית היני (ולר"י לא הוזכרו תאנים אלו אלא 

 שהם קטנים לעולםלענין מעשר, והגדלים בטובינא 
במעשר), ותמרים כשיכלו בצוער,  חייבים

ולרשב"ג אם כלו בכיפין ונשארו רק בשיצין אין 
  אוכלים. 

ובברייתא אחרת מבואר ענבים עד הפסח, זיתים 
עד עצרת, גרוגרות עד חנוכה, ותמרים עד פורים, 

  ולריו"ח גרוגרות עד פורים ותמרים עד חנוכה. 
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והגמ' מבארת ששתי הבריתות הם אותו שיעור, 
רייתא השניה מדברת כשנשאר עד זמנים או שהב

  אלו.

סימן  -סימנים להרים עמקים נחל ושפלה
להרים עפצים, אבל שאר פירות אינם משובחים 
בהרים, ועל כן אין מביאים ביכורים מדקלים 

שאין מביאים בכורים אלא משבעת המינים שבהרים 

. סימן לנחלים וממקום משובח, ודבש היינו דבש תמרים
שצריך שיגדלו יתן לעגלה ערופה קנים לענין נחל א

. סימן לשפלה שקמה שם קנים, ואם לא לא איקרי נחל
שהמוכר שפלה בלא שקמה הוי  אינה עושה פרי

מקח טעות, וכן המוכר הר ואין בו עפצים או 
  נחלים ואין בהם קנים הוי מק"ט.

למכור לגוי  מדרבנןאסור  - מכירת בהמה לגוי
ו להשכירה לו, וישראל שמא יבוא להשאילה אבהמה גסה 

מצווה על שביתת בהמתו בשבת, ושמא ימכרנה ויאמר לה 

, ת"ק אוסר בעגלים וסייחים הישראל בשבת ללכת
, בין שלמים קטנים שאינם בני מלאכה, דמיחלפי בגדולים
שהיא עומדת בין שבורים, ר"י מתיר בשבורה 

לשחיטה מיד, ואין הישראל רואה אותה אצלו, ולא יבואו 

שאינו , ובן בתירא מתיר בסוס בהמה שלימהלהתיר 
עומד לטעינה אלא לרכיבה, ורכיבה ע"ג בהמה אין בה אלא 

. בהמה דקה יש מקומות שנהגו לאסור איסור דרבנן
וצריך לנהוג כמנהג  שמא יבואו למכור בהמה גסה,

  המקום.

גזירות בזמן הזה השייכות לאכילת  נ"ג:

יש מקומות שנהגו בזמן הזה לא לאכול  -הפסח
, וצריך לנהוג דמיחזי כאוכל פסח בחוץצלי בליל פסח 

צלוי ראשו על כרעיו ועל כמנהג המקום. גדי מקולס 

נראה כפסח ואסור לאוכלו  קרבו כצלית הפסח
בפסח, ותודוס איש רומי הנהיג את בני רומי 
לאכול גדיים מקולסים בליל פסח, ושלחו לו 

היו גוזרים עליו אדם חשוב, תודוס  שאלמלא היה
נדוי. ואיסור זה הוא גם אם לא אמר בשר זה 
לפסח, ואם אמר בשר זה לפסח אפי' באינו 

מפני שנראה כמקדיש  ואפי' בשחוטה,מקולס אסור, 
ואוכלה בחוץ, וכרבי יוסי דלהלן, אבל בחיטים 

מפני שאינם דומים מותר לומר חיטים אלו לפסח 
  לקדשים.

ומנחת נדבה  עלי מנחה מן השעוריםהאומר הרי 

לת"ק יביא מן החיטים  אינה באה מן השעורים,

דבתחילת דבריו אדם נתפס, ור"ש סובר כרבי יוסי 
וכוונתו לכל מה שאמר, שאף בגמר דבריו אדם נתפס 

, וממילא פטור וסבור שאדם יכול להתנדב מנחת שעורים
שהרי לא התנדב כדרך המתנדבים, ורבי יוסי עצמו 

ל שאף בגמר דבריו אדם נתפס, אולם לא ס"ל דס"
  כר"ש. 

חנניה מישאל ועזריה מסרו עצמם על קדושת 
השם, מפני שדנו קל וחומר מהצפרדעים שנכנסו 
לתנורים במצרים אע"פ שאינם מצווים על קידוש 

  השם. 

הנותן סחורה לת"ח להשתכר בה זוכה ויושב 
  בישיבה של מעלה.

מקום שנהגו להדליק  -הדלקת הנר בליל יו"כ
הנר בליל יו"כ מדליקים ומקום שנהגו שלא 
להדליק אין מדליקים, ושניהם לטובה נתכוונו 
לפרוש ממשכבי אשה, להדליק משום שאסור לשמש לאור 

, ומדליקים הנר, או שלא להדליק כדי שלא יראה ויתאוה
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות האפלים 

"כ שחל בשבת י"א ועל גבי החולים. ליל יו
שמדליקים נר מפני כבוד השבת, וי"א שאף בזה 

  אין מדליקים.

  -ברכת בורא מאורי האש
אין מברכים על האש אלא במוצאי שבת הואיל 
ותחילת ברייתו הוא, ולא במוצאי יו"כ, וי"א שאף 

ממלאכת במוצאי יו"כ מברכים על אש ששבתה 
יו"כ, הואיל  עבירה, כגון של חיה או חולה או נר הדולק מערב

, אבל ודבר חדש הוא שנאסר כל היום ועכשיו נהנה ממנו
לא על אש היוצאת מעצים ואבנים, אבל במוצאי 

  שבת אפשר לברך אש היוצאת מעצים ואבנים. 

רבי היה מברך מיד כשהיה מזדמן לו, והיה  נ"ד.

חוזר ומברך אח"כ להוציא בניו ובני ביתו, ור"י 
ה נוהג רבי חייא, אומר שמברכם על הכוס, וכן הי

  ואמר ריו"ח שהלכה כר"י.

  בריאת העולם
 -הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות

צורת האותיות, וי"מ קריאת , מן, קשת, כתב מריםבאר 

עט שבו חקק הקב"ה את עשרת , מכתב שם האותיות

, לוחות, קבר משה, הדברות, וי"מ חקיקת צורת האותיות
 בנקרת הצור" דכתיב "ושמתיךמערה שעמד בה משה 
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דכתיב "וילך את הר האלוקים חורב ויבוא שם אל ואליהו 

לבלוע , פתיחת פי האתון, פתיחת פי הארץ המערה"

 של אברהם, לרב יאשיה אף האיל את עדת קרח
תולעת שמפקרת כל דבר קשה, ובה בנה שלמה והשמיר 

, לר"י אף שגם הצבת הראשונה נבראה אז, את הבית
וי"א אף מקלו של  וי"א שבידי אדם נעשתה.

אהרון והשקדים והפרחים שיצאו ממנו, וי"א אף 
שהיו המזיקים, וי"א אף בגדו של אדם הראשון 

חקוקות בו כל מין בהמה וחיה והוא נמסר לנמרוד ועשיו 
  הרגו ונטלו, וי"מ שהכונה לכתנות עור של אדם הראשון.

חלל הגיהנום נברא עוד לפני בריאת העולם, אור 
ביום שני, האש שלנו עלה דגיהנום נברא 

במחשבה ליברא בערב שבת בין השמשות, ולא 
  נבראה עד מוצאי שבת. 

י"א שהפרד הראשון נברא בערב שבת בין  -פרד
ועוד איתא דאין כל חדש תחת השמש, השמשות 

שעלה במחשבה להברא בערב שבת, ובמוצאי 
שבת הביא אדם הראשון ב' בהמות והרכיב זו בזו 

"א שפרד הראשון בימי ענה ויצא מהם פרד, וי
היה, ודורשי חמורות היו אומרים שענה פסול היה 
שבא צבעון על אימו והוליד את ענה, לפיכך הביא 

  פסול לעולם. 

תורה,  -ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם
תשובה, גן עדן גיהנום, כסא הכבוד, בית המקדש, 

  ושמו של משיח. 

אם לא , וג' דברים עלו במחשבה ליברא נ"ד:

שלא , המת שיסריח לקיום האדםעלו דין הוא שיעלו 

, יצניעו אותו קרוביו ויראו את צערם תמיד לפניהם
שלא ישמרוה ושישתכח מן הלב, והתבואה שתרקיב 

  , וי"א המטבע שיצא.בעלי בתים ויביאו רעב לעולם

, יום המיתה, שבעה דברים מכוסים מבני אדם
הרוב , עומק הדין מתי יתנחם אדם מדאגתויום הנחמה 

, מה בליבו של חבירו, טועים בו, וי"מ עומק הדין העתיד
ובמה ישתכר, ומתי תחזור מלכות בית דוד, ומתי 

     רומי.תכלה מלכות חייבת 

  הלכות תשעה באב
  בבבל אלא תשעה באב.  לשמואל אין תענית ציבור

באכילה של ת"ב לשמואל מותר  בין השמשות

ר. ובין השמשות של ולרבא וריו"ח אסו ומלאכה,
  יוה"כ אסור.

 ב' ימים, יוה"כ אסור ספק בקביעא דירחאאם יש 
וכן יש חילוק בין יו"כ לתשעה באב ותשעה באב מותר. 

  לענין דיעבד, שיו"כ בכרת, ותשעה באב איסורא בעלמא. 

מתענות ומשלימות בת"ב כמו  עוברות ומניקות
  ביוה"כ.

אמר ריו"ח תשעה באב אינו כתענית ציבור, י"מ 
שבתענית ציבור היו מתפללים נעילה דהיינו לענין 

, שאע"פ שאמר ריו"ח הלוואי יתפלל אדם נעילה
היינו רשות  ואין בזה איסור ברכה לבטלה,כל היום 

דבתענית ציבור חובה מדרבנן להתפלל נעילה, ובתשעה 

. ואב"א ימות השנהבאב אינו חובה, ומותר להתפלל ככל 
, ואב"א כ"ד ברכות שאינו כתענית ציבור לענין

אינו כג' תעניות ראשונות שגוזרים על הגשמים 
  . אוכלים ושותים רק מבעו"יאלא כאחרונות ש

אסור להושיט אצבעו במים בת"ב  -רחיצה
  וביוה"כ.

במקום שנהגו לעשות מותר  -מלאכה נ"ה.

שות, לעשות, ומקום שנהגו שלא לעשות אסור לע
בת"ב, אף במקום ת"ח בטלים ממלאכתם ו

שנוהגים לעשות מלאכה, רשב"ג אומר שאדם 
יכול לעשות עצמו ת"ח (אך אינו מחויב), ולא 

  חיישינן ליוהרא, ולרבנן אסור דחיישינן ליוהרא. 

והנה מצינו לגבי  -מתי חוששים למחזי כיוהרא
ק"ש לילה ראשון של נישואין, שלר"ג אסור לחתן 

, ולרבנן מותר, ומוחים בוישינן ליוהרא לקרוא דחי
והכא שמעינן איפכא. ריו"ח אומר שמוחלפת 

. ולרב שישא בריה דרב אידי יש באחת מהםהשיטה 
חילוק בין המקרים, רבנן סוברים שבמלאכה אסור 
להיות שונה משאר הציבור שעושים מלאכה, אבל 
בק"ש מותר לחתן לקרוא שהרי כולם קוראים, 

"ש אסור דאנן סהדי שאינו ורשב"ג סובר שבק
יכול לכוון, אבל במלאכה מותר מפני שחושבים 

  שאין לו מלאכה לעשות. 

  עשית מלאכה בערב פסח ובחוה"מ
לר"י י"ד ניסן  -ליל י"ד ויומו בגליל וביהודה

אסור מדינא בעשית מלאכה ביהודה מחצות 
ובגליל לב"ש מהלילה ולב"ה רק ביום, לר"מ אין 

  נהגא כל מקום מה שנהגו.האיסור מדינא אלא ממ
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 מבין תבואת דגןלר"י המנכש  - נטיעה לפני פסח
שותלה  השיבולת עם השורש,בי"ג, ונעקרה בידו 

שממהרת להשריש והקרבת העומר מתירה במקום הטיט 

יבש ואין שותלה במקום הגריד רק מה שהשריש, 

. הגמ' מבארת שהרכבה שלא שאינו ממהר לקלוט
אינה קולטת, ועל כן קלטה בתוך ג' ימים שוב 

לרבא אף בי"ד יכול לזורעה, מפני שעד הקרבת 
העומר יש ג' ימים, והיינו מקצת י"ד ט"ו ומקצת 
ט"ז, אלא דאיירי בגליל, וכבית שמאי דאסור אף 
בלילה, או דבלילה אין רגילים לזרוע. ולרבינא 

א אומרים איירי אף ביהודה ובי"ד לא מועיל כי ל
   .פעמיים מקצת היום ככולו

כל מלאכה שהיא לצורך המועד,  -גמר מלאכה
אפי' במקום והתחיל בה קודם לי"ד, גומרה בי"ד 

, אבל להתחיל אסור אפי' שנהגו שלא לעשות מלאכה
או שבכה  לחגור,לצורך המועד, ואפי' צלצול קטן 

, ומלאכה שאינה לצורך המועד אסור לראשקטנה 
  אף לגומרה.

רים החייטים הספ -מלאכות המותרות נ"ה:

מותרים בעשית מלאכה בערבי פסחים  והכובסים
עד חצות, שכן מלאכות אלו מותרות באופן מסוים 

תופר  שאינו אומן בכךאף בחול המועד (ההדיוט 
כדרכו, ותספורת וכבוס מותר לבא ממדה"י וליוצא 

וכיון שיש בהם התר קצת בחול המועד, מבית האסורים), 

בר יהודה מתיר ורבי יוסי  י"ד שהוא קל מותר לכולם.
אף ברצענים, שהרי זה מותר בחול המועד לעולי 

מנעלים רגלים. ולת"ק אין למדים תחילת מלאכה 

  .תיקון מנעליםמסוף מלאכה  חדשים,

מותר להניח ביצים תחת  -ביצים לתרנגולת
להתחמם ולגדל אפרוחים, וי"א דאיירי התרנגולת בי"ד 

חה שבר המחממת ביציםותרנגולת  בשובכים ליונים.
מותר להחזירה למקומה אף בחול  מעל הביצים

, לרב משום הפסד הביצים, דדבר האבד מותרהמועד 
הונא דווקא אם כבר ישבה ג' ימים על הביצים 
הללו מותר להחזירה, שכבר אין הביצים ראויים 
לאכילה, ועדיין לא עברו ג' ימים מאז שברחה 

, אבל אחרי ג' וקל להחזירהשלא פסקה חמימותה 
או בתוך ג' דטורח גדול להחזירה, ימים מאז שברחה 

אסור  שעדיין לא הופסדו הביצים לגמרילישיבתה 
להחזירה. ולרב אמי מותר אם ברחה בתוך ג' ימים 

שכבר אינם לישיבתה דאף להפסד מועט חששו 
  ראויות לאיסטניס, וצריכים למכור בזול למי שדעתו יפה.

רפין את הזבל מתחת רגלי לאביי גו - גריפת הזבל
ולא לאשפה הבהמה בי"ד, ובמועד מסלקים לצדדים 

, הזבל שברפת מוציאין אותו לאשפה, שמחוץ לחצר
שנתקלקלה כולה ואין לרבא אם נעשתה החצר כרפת 

מותר לפנות לאשפה אף בחול  מקום לסלק לצדדים
  המועד.

מוליכין כלים  -הולכת כלים לאומן ומהאומן
ומביאים כלים מבית האומן בי"ד  לבית האומן

בי"ד אע"פ שאינם לצורך המועד, ובחול המועד 
לצורך המועד מותר ושלא לצורך המועד אסור, 
ואם אין לאומן מה יאכל נותן לו שכרו ומניחו 

שלא ימכרם לאחר, וי"מ שאינו אצלו, ואם אינו מאמינו 

מניחם בבית הסמוך לו,  מאמינו שלא יחזור ויתבע שכרו
 ם לביתו הרחוק מבית האומן מפני הטורח,אבל לא יביא

  ואם חושש שמא יגנבו יביאם לביתו בצינעא.

  ששה דברים עשה חזקיהו המלך.  נ"ו.

גירר עמצות אביו על מיטה של  -על ג' הודו לו
ולא קברו בכבוד בדרגש ומיטה נאה, משום כפרה חבלים 

לפי שהיו כיתת נחש הנחושת ומשום קידוש השם. 

לפי שלא היה ליבם נכנע , גנז ספר רפואות טועים אחריו

  , והודו לו. על חלים אלא מתרפאים מיד

קיצץ דלתות היכל ושגרם  -ועל ג' לא הודו לו
והיה לו לבטוח למלך אשור, סתם מי גיחון העליון 

, עיבר בקב"ה שאמר "וגנותי על העיר הזאת להושיעה"
רבה לאחר שנכנס ניסן עשאו אדר, כיון שהיו הניסן בניסן 

שלא הספיקו להטהר מהטומאות שהחזיקו בהם בימי אביו 

דכתיב "החודש הזה" זה ניסן , ולא הודו לו אחז הרשע
  ואין אחר ניסן.

  ... ששה דברים עשו אנשי יריחו

 אנשי יריחו היו מרכיבים דקלים -הרכבת דקלים
בי"ד ניסן, שהיו מביאים הדס לח, ושיכר של 

לא עברו עליו דפנא, וקמח שעורים המונח בכלי ש
, ומרתיחים אותם ושמים בלבו מזמן הטחינהמ' יום 

של הדקל, (ואם לא עושים כך לאילנות שבתוך 
ד"א שלו הם מתייבשים). ולרב אחא בריה דרבא 

תוך סדק ל בת שנתההיו מניחים ענף של דקל זכר 

  דקל נקיבה, ולא מיחו בידם חכמים.שהיו עושים ב

לא היו  לר"מ אנשי יריחו -כורכין את שמע
לר"י היו מפסיקים  לואהבתמפסיקים בין שמע 
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וי"מ שהיו אומרים אלא שלא היו אומרים ברוך שם 

לרבא לא היו מפסיקים בין היום לעל  אותו בקול,
  לבבך. ולא מיחו בידם חכמים. 

ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו 
שכינה, וחשש שיש בזרעו פסול, ואמרו לו שמע 
ישראל וכו', ואמר יעקב ברוך שם. ותיקנו חכמים 
שיאמרוהו בחשאי מפני שמשה לא אמרו, משל לבת 
מלך שהביאו לה ציקי קדירה בחשאי מפני שהריחה. 

שלא ם והיכא שיש מינים התקינו שיאמרו אותו בקול ר

  .יאמרו שאומרים בחשאי דבר שאינו הגון

קצירה מותרת  -קצירה וגדישה לפני העומר
ביריחו, שהרי במקום שאין מביאים ממנו לפני העומר 

עומר אין איסור לקצור, ולא חששו חכמים שיבואו לאכול, 

, אבל גדישה אסורה כיון דחדש בדילי מיניה כל השנה
תינו שמא יבוא לאכול דכיון דליכא פסידא גזרו חכמים שימ

, ואנשי יריחו היו גודשים לפני העומר, ולא ממנו
  מיחו בידם חכמים.

לר"מ הכונה שעשו כך ברצון  - לא מיחו בידם
חכמים, ואמר לו ר"י שא"כ כל אדם יוכל לעשות 

  כך, אלא הכונה שלא מיחו בידם. 

אנשי יריחו היו  -התרת גמזיות של הקדש נ"ו:

שהוקדשו של הקדש,  נהנים מענפי חרוב ושקמה

מפני שסברו שלא  העצים וגדלו בהם ענפים חדשים,
הוקדשו אלא הגזעים ולא הענפים שגדלו אח"כ, 
דסברי כמ"ד אין מעילה בגידולים, ומיחו בידם 

  חכמים דאף דמעילה ליכא איסורא איכא.

אנשי יריחו היו  -אכילת פירות שנשרו בשבת
י פורצים פרצות בגינותיהם בשני בצורת, כד

שיוכלו עניים לאכול בשבת פירות הנושרים, ומיחו 
בשל  אנשי יריחו ורבנןבידם חכמים. י"א שנחלקו 

תמרים שנפלו לתוך כפות התמרים שבראש מכבדות 

אם גוזרים שמא  הדקל (והם כפופים זו אצל זו כעין כלי),
, אבל דהוי אב מלאכהיעלה ויתלוש  כיון שהם גבוהים

דאין מותר אף לחכמים  הענפים הנמוכיםבשל כיפין 

אע"פ שבבין ואינו מוקצה  כאן תמרים מחוברים,
השמשות היו מחוברות והוי מוקצה מחמת איסור תלישה, 

דמוכן  ומיגו דאתקצי לבין השמשות אתקצאי לכולה יומא,
הגדלות בביתו לשם גדולה דמותר להעמידם לעורבים 

הוי מוכן לאדם, דכל מידי דחזי ליה  עליהם לאוכלם
לאיניש לא מקצה דעתיה מיניה, (אבל דבר המוכן 
לאדם אינו מוכן לכלבים, ולכן נבילה שנתנבלה 

לכלבים, מפני שבבין השמשות היתה בשבת אסורה 

). וי"א שנחלקו בשל כיפין אם מוכן עומדת לאדם
לעורבים הוי מוכן לאדם, אבל בשל מכבדות לכ"ע 

  יעלה ויתלוש.אסור שמא 

  -מה חייב בפאה
מדאורייתא אינו חייב אלא זית וכרם ושדה, חיוב פאה 

בדבר שהוא אוכל (למעט  גםשייך  תוס'. ומדרבנן
שהם קשים לאכילה, אבל סטיס ספיחי סטיס וקוצה 

), ונשמר (למעט וקוצה שאינם ספיחים ראוים לאכילה
הפקר), גידולו מן הארץ (למעט כמהין ופטריות), 

שכל תאנה מתבשלת תו כאחד (למעט תאנים ולקיט

(למעט  שיתקיים ימים רבים), ומכניסו לקיום בזמן אחר
  ירק).

 העלים פאה לראשי לפתותאנשי יריחו היו נותנים 
האמהות שמכניסים אותם לקיום ע"י דבר אחר 

, דס"ל שזה נחשב מכניסו (דבאמהות כו"ע מודו)
לקיום, ומיחו בידם חכמים דס"ל דלא חשיב 

ניסו לקיום. ולרבי יוסי היו נותנים פאה אף מכ
  לקלוט, ולר"ש אף לכרוב ולא לקפלוט. 

בן בוהין נתן פאה לירק ובאו עניים ולקטו  נ"ז.
וראתה אותם אביו ואמר להם שיניחו מה שלקטו 
ויתן להם פי שניים מירק מעושר, כי אין נותנים 

ואמר להם משום דמפקע ליה ממעשר, פאה לירק 
רה בהם כדי שלא יחשבו שבא שאין עינו צ

  לדחותם.

בתחילה היו מחלקים  -חלוקת עורות הקדשים
של עולה וחטאת ואשם וקרבנות את עורות הקדשים 

, שעבדו באותו יוםכל ערב לאנשי בית אב  ציבור
לכל ו' בתי ומפני בעלי זרועות חילקום כל ערב שבת 

-, ומפני גדולי האב, ולא יניחו לבעלי זרועות לקחת בכח

לשמים  כל כהני המשמרותכהונה הקדישום  חשובי
, ולא היו ימים מועטים עד שחיפו כל לבדק הבית

ההיכל בטבלאות זהב בעובי דינר, וברגל היו 
מניחים אותם ע"ג מדרגה בהר הבית, כדי שהעולי 

  רגלים יראו שמלאכתם נאה ואין בה דופי.

   -ד' צווחות צווחה עזרה
  היכל ד'. צאו מכאן בני עלי שטימאו  א'

צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי היה כורך  ב'
ידיו בשיראי בשעת עבודה שלא יתלכלכו, (ונענש 
בחייו שנחתכו ב' ידיו, שזלזל במלך ששאלו אם 
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כבש או עז טעים יותר, והאמת ששניהם שקולים 
  כאחד, כמבואר במקרא ובמתניתא).

שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאכי  ג'
  ל פנחס וישמש בכהונה גדולה.תלמידו ש

שאו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי  ד'
תלמידו של פנקאי וימלא כריסו מקדשי שמים. 
(היה אוכל ג' מאות עגלים ושותה ג' מאות גרבי 

שהיה מגדל בביתו יין, ומ' סאה גוזלות בקינוח סעודה 

  . ובימיו לא היה נותר במקדש).הרבה כהנים

  

  

  

  

  נשחט:פרק תמיד 
  

  הקרבנות ועבודות המקדש סדרי

הזמן הכשר  -זמן הקרבת התמיד והפסח נ"ח.

להקרבת התמיד מכי ינטו צללי ערב והיינו משש 
ומחצה, דכתיב "בין הערבים", והיינו מזמן שינטו 

מחצי שבע ואילך שהחמה נוטה למערב והצל צללי ערב 

זמן שחיטתו בפועל תיקנו חכמים ש. ונוטה למזרח
בימים רגילים בשמונה ומחצה (וזמן הקרבתו שעה 
אחת), מפני שהיו מקריבים בהם נדרים ונדבות 
והתמיד צריך להיות אחרון, דכתיב "עליה חלבי 

 על תמיד של שחרהשלמים" ודרשו חז"ל עליה 
ובערבי פסחים שהיו  .השלם כל הקרבנות כולם

ימים מקריבים את הפסח אחרי התמיד היו מקד
לשבע ומחצה, ובערב שבת שהיו צריכים לגמור 

דאין צלית הפסח דוחה שבת מפני צלייתו מבעוד יום 

היו מקריבים  שהיא צוך הדיוט ויכול לעשותה מבעוד יום,
  את התמיד כדינו בשש ומחצה.

תנו רבנן כסידורו בחול כך סידורו בשבת 
דברי רבי ישמעאל, ר"ע אומר כסידורו 

  - בערב פסח
, שלר"י בערב פסח שחל בשבת חלקולאביי נ

מקריבים התמיד בשבע ומחצה, דס"ל דמוספים 
ולר"ע בשש  ,קודמים לבזיכים שהיו קרבים בשש

 כדינו, שהרי בשבת אין מקריבים נדרים ונדבות,ומחצה 
  וס"ל בזיכים קודמים למוספים.

כאביי,  לרבא נחלקו בערב פסח שחל בשבת
חצה אלא שלר"י מקריבים התמיד בשמונה ומ

כיון שאינו יכול לצלותו עד דחיישינן לקלקול הבשר 

ולר"ע בשבע ומחצה ולא חיישינן לקלקול  שתחשך,
אע"פ שאין נדרים ונדבות הבשר, אך לא בשש ומחצה 

  דס"ל מוספים קודמים לבזיכים.קרבים בשבת, 

, שלר"י לרבה בר עולא נחלקו בכל שבת נ"ח:

 מקריבים התמיד בשמונה ומחצה, ואע"פ שאין
נדרים ונדבות קרבים בשבת גוזרים שבת אטו חול, 
ולר"ע מקריבים התמיד בשבע ומחצה ולא גוזרים 
שבת אטו חול, ולא בשש ומחצה משום דס"ל 

  מוספים קודמים לבזיכים.

 מנין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר
עולה" השנאמר " להיות נקטר במערכה אחרי שנערכה

עולה  תהיה החשובה האמורה לפני שאר העולות
ראשונה. ואין לך דבר שקודם לתמיד של שחר 

  אלא קטורת בלבד, דכתיב "בבוקר בבוקר".

מנין שלא יהיה דבר קרב אחר תמיד של בין 
שנאמר והקטיר עליה חלבי השלמים,  הערבים

לאביי דריש עליה ולא על חברתה, ורבא דורש 
עליה השלם כל הקרבנות  לשון השלם,מ"השלמים" 
שכבר נזרק דם הקרבן שארו אימורים כולם. ואם נ

דכיון מקטירים אותם אחרי תמיד של בין הערביים 
שהיו ראויים להקרבה לפני כן, על תמיד של שחר הם 

  מושלמים.

סדר הקרבת הפסח הקטרת הקטורת  נ"ט.

קטורת נרות ופסח היו נעשים  -והדלקת הנרות
אחר תמיד של בין הערביים. י"א שהסדר הוא 

ת ונרות. תמיד קודם לפסח, תמיד פסח קטור
דבתמיד כתיב בין הערבים ובפסח כתיב בערב. 
ופסח קודם לקטורת וקטורת קודמת לנרות, 

ואין אהרן מערב עד בוקר"  אותודכתיב "יערוך 

וקטורת הוקשה עבודה שכשרה להתחיל אחריה, 
 חצי לוג לכל נרלנרות. (עוד דורשים שיתן שמן בנר 

אפי' בלילה בוקר כשיעור שיהיה דולק מערב עד 

). וי"א שהסדר הוא תמיד קטורת נרות פסח, ארוך
שהרי בפסח נאמר בערב ובנרות נאמר בין 
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הערבים, ומ"אותו" לומדים שהדלקת הנרות לאחר 
  הקטורת. 

  -קרבנות מחוסר כיפורים אחר התמיד
ששכח ולא הביא קרבנותיו לפני התמיד  מחוסר כיפורים

מביא  וענוש כרתומחוסר כיפורים אסור בקדשים 
קרבנותיו אחר התמיד, לת"ק דווקא בערב פסח, 

ואוכל את פסחו  פעם שניהשמביא קרבנותיו וטובל 
לערב, דעשה דפסח שיש בו כרת דוחה עשה 
דהשלמה, ולרבי ישמעאל בנו של ריו"ח ב"ב אף 

  בשאר ימות השנה מביא קרבנותיו אחר התמיד. 

שמביא לרב חסדא לא התיר אלא בחטאת העוף 

, שאין מקטיר ע"ג המזבח אלא דמה, מצורע עני
(ואשם מצורע  וטהרת המחוסר כפרה תלויה בחטאת,

צ"ל שקרב האשם, וכן העולה של שאינו בא מן העוף 
המצורע קרבה לפני החטאת, שאף שכל חטאת 
קודמת לעולה, דכתיב "והקריב את אשר לחטאת 
ראשונה", מ"מ בעולת מצורע כשר אם הקדים את 

את, דכתיב "והעלה הכהן את העולה לחט
  העולה"). 

ולרב פפא אף בהמה מביאה אחר התמיד, ומעלה 
ויקטירנה אחרי תמיד של ומלינה בראשו של מזבח, 

ואין חוששים  שחר, ולינה אינה פוסלת בראש המזבח,
שהכהנים יחשבו שנשחטה הבהמה לפני התמיד לתקלה 

והמעלה יודיע דכהנים זריזים הם  ויקטירום בלילה,

, ואע"פ שאין כפרה לפני אחיו הכהנים ויזהרו בהםל
אכילת הכהנים, דכתיב "ואכלו אותם אשר כופר 
בהם", ואין הכהנים אוכלים לפני ההקטרה, דכתיב 
והקטיר... והיה החזה לאהרן ובניו", הכא כיון דלא 
אפשר להקטיר עשאם כמי שנטמאו או אבדו 
שהכהנים אוכלים (דכתיב "והיה החזה לאהרן 

  ו" מכל מקום") ובעלים מתכפרים.ובני

הבאות עמהם, ואפי'  חטאות קודמות לעולות
  לעולת בהמה. של יולדת עשירה קודמתחטאת העוף 

אסור להקטיר אימורי הפסח בליל ט"ו, ואם  נ"ט:

  חל י"ד בשבת מותר להקטירם בליל ט"ו.

   אלו מחשבות פוסלות בהקרבת הפסח

הפסח ששחטו שלא  -מחשבת שלא לשמה
או שקיבל או הילך או זרק שלא  לשם שלמים,לשמו 

שבד' עבודות הללו הפסח נפסל. וכתיב "זבח לשמו פסול 

פסח הוא" שתהא זביחתו לשם פסח, ולמעט נשחט שלא 
   לשמו.

אם עשאו לשמו ושלא  -לשמה ושלא לשמה
או שלא לשמו ולשמו, אם חשב כך בשתי  לשמו

עבודות (שחיטה קבלה הולכה זריקה) פסול 
ואם חשב ב' המחשבות בעבודה אחת  לכו"ע,
 (דס"ל לגבי האומר הרי זו תמורת עולה ושלמים)לר"מ 

תפוס לשון ראשון ואם חשב קודם מחשבת שלא 
לשמו פסול, אבל אם חשב קודם מחשבת לשמו 
כשר, ולרבי יוסי פסול דאף בגמר דבריו אדם 
נתפס. הגמ' מנסה להוכיח אם המשנה כר"מ או 

  ראיות.כרבי יוסי ודוחה את ה

רב פפא מסתפק  -מחשבין מעבודה לעבודה ס.

אם השוחט ע"מ לזרוק שלא לשמו וכדו' פסול, 
אע"פ שבעבודה השניה חשב בפועל לשמה, ולא שייך בזה 
תפוס לשון ראשון שהרי המחשבה השניה היא על עבודה 

הגמ' מנסה להביא ראיות לפסול בזה  אחרת,
  ממתני' ודוחה את הראיות.

שחטו שלא  -לאוכליו וכו'מחשבת שלא 
חולה וזקן שאין יכולים לאכול כזית, ואין בו לאוכליו 

וכן פסול  דכתיב "איש לפי אכלו",פסול מנויים אחרים 
או  לשם חבורה אחרת,אם שחטו שלא למנויו 

או לטמאים  ישראל שמתו אחיו מחמת מילה,לערלים 
. ואם שחטו לאוכליו דאסורים בקדשים וענשם כרת

ליו כשר, בין בעבודה אחת ובין בב' ושלא לאוכ
עבודות, דאין מחשבת אוכלים פוסלת אלא 

  .בשחיטה

פסול מחשבה בפסח ששחטו בשאר ימות  ס:
הפרישו ימים רבים לפני פסח, שכשר פסח ש -השנה

שחטו לשמו בשאר ימות  להקריבו שלמים, ואם
השנה פסול, וכן אם שחטו בסתמא פסול דסתמא 

לא לשמו כשר, דאתי לשמה, ואם שחטו לשמו וש
מחשבת שלא לשמו ומפיק ליה מלשמו, כמו 
שמחשבת שלא לשמו מוציאה מידי סתמא 
לשמה, ואע"פ שכאן חשב להדיא לשמו ולא הוי 

ומחשבת שלא לשמה רק סתמא, אין בזה חילוק 

, דמה שמצינו שמחשבת מוציאה מידי מחשבת לשמה
שלא לאוכליו פוסלת, אף שלאוכליו ושלא 

והיינו דלא התם ליכא סתמא לאוכליו  לאוכליו כשר,

, דהא אלים האי סתמא, ולכן מחשבת שלא לשמה פוסלת
  תנן נמנים ומושכים ידיהם עד השחיטה.
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פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי  ס"א.
פסול, ושאני  ששחטו לשם פסח לאדם אחרבעלים 

ממחשבת שלא לשמו שמכשירה את הקרבן, 
, על הקרבן עצמו שמחשבתודשלא לשמו פסולו בגופו 

, וישנו שחיטה קבלה הולכה זריקהוישנו בד' עבודות 
שמביאו בנו, ואם שחטו שלא לאחר מיתת הבעלים 

, וישנו בקרבן לשמה צריך להביא אחר מנכסי הבעלים
ציבור כבקרבן יחיד, משא"כ שינוי בעלים שאין 

אלא רק בזריקה, דאין פסולו בגופו, ואינו בד' עבודות 

דאין שם בעליו ואינו לאחר מיתה  כפרהלו בקרבן אלא 

דלשם מי יכול ואינו בציבור כביחיד  עליו אחר שמת,
לשנותו, ואם שינהו לשם נכרים כשר, דאינו פוסל אא"כ 

, והגמ' אמרת ששני שינה לשם המחויב כפרה כמותו
הבדלים אינם דווקא, דאף שינוי בעלים פסולו 

לשם  ואם שחטובגופו, ולרב פנחס ישנו לאחר מיתה 

, מ"מ מחמת שתי אחרים צריך היורש להביא קרבן אחר
  הבדלים נשאר הדין ששינוי בעלים פוסל. 

או כגון לחולה או לזקן, שחטו שלא לאוכליו 
אלא לשם חבורה אחרת פסול, שלא למנויו 

דכתיב "במכסת" למעט שלא למנויו, והוי 
לעיכובא דשנה הכתוב ואמר "תכוסו", וכאדם 

למימרא שבשעת האומר לחבירו כוס לי טלה זה 

וכתיב "אכלו תכוסו"  שחיטה צריך להתכוון למנויו,
להקיש שלא לאוכליו לשלא למנויו. שחטו 

גם פסול, אבל אם שחט  לערלים או לטמאים
  לשם הכשרים לאכילה וגם לשם אלו כשר.

שחטו לשם מולין ע"מ שיתכפרו בו  ס"א:

רב חסדא אמר פסול רבה אמר ערלים בזריקה 
  -כשר

   - ביאור המחלוקת להו"א

רבה יליף מ"וכל ערל" שבשחיטה מקצת ערלה 
אינה פוסלת, ורק כולה  שנשחט למולים ולערלים

, ערלה פוסלת, וכמו מקצת טומאה אינה פוסלת
ששחט ע"מ לאכול כזית (ואע"פ שמקצת זמן פוסל 

עדיף ללמוד מדבר שאינו נוהג בכל חוץ לזמנו, 
ולא דערל וטמא יכולים לשלוח קרבנותיהם, הזבחים 

מזמן הנוהג בכל הזבחים), אבל בזריקה אפי' כולה 
ערלה לא פסלה, דכתיב "זאת", וזריקה קלה 
משחיטה כמו שמצינו שאין מחשבת אוכלים 

  . בזריקה

ורב חסדא יליף מ"זאת" שבזריקה אפי' מקצת 
ערלה פסלה, דזריקה חמורה משחיטה שהרי לא 

  מיקבע פיגול אלא בזריקה.

בפסוק "ונרצה  רב אשי מפרש מחלוקתם ס"ב.

על  אם חשב לכפרלו לכפר עליו" דממעט עליו ולא 
דאי מצי  הואילחבירו, ונחלקו אם ערל התמעט 

, או שלא התמעט ע"י שימול עצמומתקן נפשיה 
  משום שאינו בר כפרה.  

והנה מצינו שנחלקו רבה ורב חסדא בענין האופה 
ואי מיקלעי הואיל דלרבה אינו לוקה  מיו"ט לחול,

אורחין הוי חזי ליה השתא נמי חזי ליה, לרב חסדא 
לוקה דלא אמרינן הואיל, ולכאורה הסברות 
הפוכות ממה שנחלקו לגבי ערל, והגמ' מחלקת 

רל חמור משום דמחוסר מעשה, ורב דלרבה ע
 לפסול בפסחחסדא סבר דאמרינן הואיל לחומרא 

  .לפטור ממלקותולא לקולא 

ביאור ראית רבה מטומאה שמקצת ערלה אינה 
הגמ' מבארת שרבה שלמד מקצת ערלה  -פוסלת

אינה פוסלת, והיינו היכא שמקצת המנויים ערלים, 
ממקצת טומאה, לא למד מאם מקצת מהמנויים 
טמאים, דמנין ששם לא פסל, אלא למד ממה 
שאם נטמא אבר אחד לא נפסל כל הקרבן, ועל זה 
פריך שטומאה אינה נוהגת בכל הזבחים שערל 
וטמא יכולים לשלוח קרבן משא"כ בפסח, ואף 
דרישא איירי בטומאת בשר וסיפא בטומאת 
בעלים, שם טומאה קפריך. ואב"א דסיפא נמי 

א בפסח שאם נטמא איירי בטומאת בשר, והחומר
הבשר והחלב קיים אינו זורק את הדם משא"כ 
בשאר זבחים, (ואם נטמא החלב והבשר קיים אף 
בפסח זורק את הדם), והא דאמרינן דאין למדים 
מטומאה שכן הותרה מכללה היינו בטומאת גברא, 
ושם טומאה קפריך. ואב"א דהותר מכללה אף 
בטומאת בשר, דפסח הבא בטומאה נאכל 

  ה.בטומא

הפסח  -שחיטת שאר זבחים לשם פסח ס"ב:

 שנולד לפני פסח של שנה שעברהשעברה שנתו 
, דהוי כשוחט שלמים לשם פסחושחטו בזמנו לשמו 

וכן השוחט זבחים אחרים לשם פסח בזמנו, ר"א 
פוסל ורבי יהושע מכשיר, ואם שחטו שלא בזמנו 
אף ר"א מכשיר, ולא אמרינן הואיל ובזמנו פוסל 

" הואנו פוסל, דאמר קרא "זבח פסח אף שלא בזמ
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בהוייתו יהא, דפסול בין פסח לשם שאר זבחים 
ובין שאר זבחים לשם פסח, וכיון שפסח שלא 
בזמנו כשר לשם זבחים, ה"ה שאר זבחים לשם 

  פסח. 

 ספר יוחסין(רבי שימלאי ביקש מריו"ח ללמדו 
אמר לו שאין מלמדים זאת  מתני' דדברי הימים

ללודים ולנהרדעים, לבסוף נתרצה ללמדו, ורצה 
ללמוד בג' חודשים ואמר לו ריו"ח שאפי' ג' שנים 
אינו מספיק, מיום שנגנז ספר יוחסין תשש כוחם 
של חכמים וכהה מאור עיניהם, שאפי' על הפרשה 
שבין אצל לאצל דרשו דרשות הרבה כמשא ארבע 

  מאות גמלי משא).

החילוק בין לשמו ושלא לשמו שפסול  טעמי
שלא  - לבין לאוכליו ושלא לאוכליו שכשר

איסורו, וישנו לחלק לשמו פסולו בגופו, וא"א לברר 
בכל ד' עבודות, וישנו אף בקרבנות ציבור, משא"כ 
לאוכליו ושלא לאוכליו, לרב אשי ב' החילוקים 
הראשונים הם אחד, דטעמא דפסולו בגופו משום 

  סורו.דא"א לברר אי

אחרים אומרים הקדים מולים לערלים  ס"ג.

ולחכמים בשניהם  -כשר ערלים למולים פסול
   -כשר

הגמ' מנסה להעמיד כמ"ד אינה לשחיטה אלא 
  לבסוף וכרבא דעדיין היא מחלוקת. 

רבה מעמיד כשגמר בליבו למולין ולערלים והוציא 
בפיו לערלים ולא הספיק לומר למולים, דלר"מ לא 

ליבו שוים ולרבנן בעינן, והגמ' דוחה בעינן פיו ו
  שאף לר"מ בעינן פיו וליבו שווים. 

למסקנה הגמ' מבארת שאיירי בשחט סימן אחד 
למולים ואחד לערלים ור"מ סובר שמפגלים בחצי 

ובהקדים מולים לערלים מפרשים דבריו אף לערלים מתיר, 

  ולרבנן אין מפגלים בחצי מתיר. ולכן כשר

  ות על החמץשחיטת פסח ושאר קרבנ
לת"ק אינו עובר אלא בפסח, לר"י אף בתמיד 
עובר, לר"ש בי"ד עובר על הפסח דווקא כששחטו 
לשמו, ועל שאר זבחים אינו עובר, ובמועד בפסח 
רק שלא לשמו חייב, ושאר זבחים חייב בין לשמן 
ובין שלא לשמן, חוץ מחטאת ששחטה שלא 

  לשמה.

ץ לר"ל דווקא כשהחמ -היכן נמצא החמץ ס"ג:

עמו בעזרה, ולריו"ח אע"פ שאינו בעזרה עובר, 
וקמיפלגי אם "על" היינו בסמוך, ואע"פ שכבר 
נחלקו בזה לענין  השוחט תודה לפנים ולחמה 
מחוץ לחומת העזרה (ולפנים מחומת בית פאגי) 
צריכא דחמץ איסור הוא וכל היכא דאיתיה איתיה, 
ותודה שצריך לקדשה אינה קדושה אלא בפנים, 

שהרי אין המתרה יודע נחלקו בהתראת ספק  אבל לא

שכבר נחלקו בזה גבי שבועה שיש לו בביתו חמץ 
שאוכל כיכר זה היום ועבר היום ולא אכלה 
דלריו"ח אינו לוקה משום דלאו שאין בו מעשה 

  הוא, ולר"ל אינו לוקה משום התראת ספק.

אם יש חמץ לשוחט או לזורק  -למי שייך החמץ
עובר, המקטיר י"א שעובר או לאחד מבני חבורה 

וי"א שאינו עובר, המולק או המזה חטאת העוף 
לר"ש בי"ד פטור ובפסח חייב, הקומץ את את 

  המנחה אינו עובר.

  הגמ' מביאה את הדרשה לר"י ולר"ש. ס"ד.

לר"ש השוחט פסח על החמץ במועד שלא לשמו 
חייב, אבל סתמא פטור ולאו משום דפסח בשאר 

אלא איירי שנטמאו ימות השנה בעי עקירה, 
הבעלים ממת ונדחה לפסח שני דסתמיה לשם 

  פסח קאי.

  סדר הקרבת הפסח

, אמר רבי הפסח נשחט בשלש כיתות ס"ד:

יצחק אין הפסח נשחט אלא בג' כיתות של 
שלושים בני אדם, דמספקא לן אי בעי שלושים 
בבת אחת או בזה אחר, וסגי בחמישים נכנסים ל' 

  צאים י' ונכנסים י'.יוצאים י' ונכנסים י' ויו

נכנסה כת ראשונה נתמלאה העזרה נעלו 
לאביי ננעלו בנס דכמה דעיילו  - דלתות העזרה

מעלו וסמכינן אניסא, לרבא נועלים ולא סמכינן 
  אניסא.

מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מימי הלל 
  שנתמעך זקן אחד.

 אגריפס ביקש ליתן עיניו באוכלוסי ישראל
כליות,  ששישים רבוא זוגי היו שםומנו הכליות ו

ואין לך פסח שלא נימנו עליו יותר מעשרה בני 
אדם, ולא לקח הכליות עצמם דצריך להקטירם 
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יחד עם שאר הקרבן אלא תפס הכליה עד שנתנו 
  מידי אחרינא במקומה.

תקעו והריעו ותקעו, הכהנים עומדים שורות 
שורות ובידיהם בזיכי כסף או זהב, שורה 

ושורה שכולה זהב זהב לא שכולה כסף כסף 
ולא משום מעלין בקודש דאכתי היו מעורבים, 

יתכן שיקבל בזיך ששווה פחות, אלא מפני שכך 
  הוא נוי יותר.

ולא היו לבזיכים שולים שמא יניחום ויקרש 
, וכן כל הבזיכים שבמקדש, חוץ מבזיכי הדם

לבונה של לחם הפנים שמא יסמכו על הלחם 
  ויפרוס.

ווקא ישראל אלא קמ"ל לאו דשחט ישראל 
  ששחיטה כשרה בזר.

וקיבל הכהן, נותנו לחבירו וחבירו לחבירו עד 
, ואף אם הולכה ברגל שמא נייד שמגיע למזבח

  פורתא וקמ"ל דברוב עם הדרת מלך.

דאין ומקבל את המלא ומחזיר את הריקן 
  מעבירין על המצוות.

כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד 
, כריה"ג שלומד מבכור למעשר ופסח היסוד

שטעונים מתן דמים ואימורים לגבי מזבח, 
  ולומדים שטעונים יסוד מעולה. 

יצאה כת ראשונה ונכנסה שניה, יצאה  ס"ה.

, והשלישית נקראת כת שניה נכנסה שלישית
עצלנית, ואע"פ שצריך ג' כיתות מ"מ איבעי להו 

  לזרוזי נפשייהו.

ואם שנו שילשו  קראו את ההלל אם גמרו שנו
אע"פ שלא שילשו מימיהם, ר"י אומר מימהם 
של כת שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע 

  ד' מפני שעמה מועטים.

כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת, אלא 
שהכהנים מדיחים את העזרה שלא ברצון 

, והיינו ר"א הסובר שהמרבץ אסור חכמים
מדאורייתא, אבל לרבנן אסור משום שבות ואין 

ת במקדש, או כרבי נתן דאמר שבות שאינה שבו
  צריכה לא התירו. 

ר"י אומר כוס היה ממלא מדם התערובות 
, שאם ישפך דם זורקו זריקה אחת ע"ג המזבח

אחד מהם נמצא זריקה זו מכשירתו, וס"ל דכהנים 
זריזים וודאי קיבלו בכלי ונשפך מחמת זריזותם, 
ואע"פ שדם התמצית מעורב בו, ס"ל לר"י שאין 

משום שדם התמצית דם  דם מבטל דם, (ולא
האוכלו בחולין חייב כרת ולת"ק מעליא דס"ל ד

באזהרה דלענין כפרה מודה ר"י שאינו מכפר), 
  .ולא הודו לו חכמים

 אמר להם ר"י לחכמים לדבריכם למה ס"ה:
שבח להם לבני פוקקין את העזרה, אמרו לו 

, ואינו חוצץ אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם
אינו חוצץ, אמנם בבגדים מלוכלכים העבודה דלח 

פסולה והבגדים היו בדיוק לפי מידת הכהן, ועל כן 
היו הולכים על גבי איצטבאות מוגבהות, ורק 
בהולכת עצים למערכה דלאו עבודה היא היו 

  הולכים בתוך הדם.

היו תולים ע"ג אונקליות כיצד תולין ומפשיטים 
יפו וכתף של ברזל, או ע"ג מקלות שמניח על כת

חבירו, לר"א בי"ד שחל בשבת היה כל אחד מניח 
  ידו על כתף חבירו ומפשיט בשניה.

נתנם במגיס כדי שהכהן קרעו והוציא אימוריו 
  יקריבם ע"ג המזבח.

יצאה כת ראשונה וישבה לה בהר הבית שניה 
בחיל שלישית במקומה עומדת, חשיכה יצאו 

ורו , וכל אחד היה נותן פסחו בעוצלו את פסחיהם
  ומפשילו לאחוריו, ורב עיליש פליג על זה.

  

  אלו דברים:

דתמיד כתיב  שחיטת הפסח דוחה שבת ס"ו.

ביה "עולת שבת בשבתו על עולת התמיד" וילפינן 
פסח בגז"ש דבשניהם כתיב במועדו, בק"ו לא 

  ילפינן דתמיד הוא תדיר וכליל משא"כ פסח. 

מינוי הלל הבבלי לנשיא מפני שידע ההלכה דפסח 
  דוחה שבת.

היו תוחבין את  -הבאת הסכין בשבת ס"ו:

הסכין בצמר הטלה או בין קרני הגדי, וכיון שאסור 
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להשתמש בקדשים ויבואו למעול היו מקדישים 
את הפסח רק בעזרה, ואף שאין מקדישים בשבת 
חובות שיש להם זמן קבוע מותר, ואף שמחמר 
כלאחר יד אסור משום שבות כדי לקיים מצות 

  ורייתא מותר.הפסח דא

אם חכם הוא חכמתו מסתלקת כל המתייהר 
כמעשה דהלל ובני בתירא, ואם נביא הוא נבואתו 

  מסתלקת כמעשה בדבורה הנביאה.

אם חכם הוא חכמתו מסתלקת כל הכועס 
כמעשה דמשה והכשרת כלי מדין, ואם נביא הוא 
נבואתו מסתלקת כמעשה דאלישע, ואפי' פוסקין 

רידים אותו כאליאב עליו גדולה מן השמים מו
  שהפסיד המלוכה לדוד אחיו בגלל כעסו.

פסח קרב בטומאת  -פסח ותמיד בטומאה ס"ז

הציבור דכתיב "איש איש כי יהיה טמא לנפש", 
ודווקא בטומאת מת אבל שאר טומאות כגון זבים 
ומצורעים נדחים לפסח שני, תמיד נעשה 

  בטומאת ציבור דיליף גז"ש מפסח.

משתלח חוץ לג' מחנות,  מצורע -שילוח טמאים
ר"י יליף דין זה מ"בדד ישב", ור"ש יליף מ"וישלחו 
מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" 
שטמא מת משתלח ממחנה שכינה אבל מותר 
במחנה לויה ואפי' מת עצמו מותר במחנה לויה, 
וכן טמא שרץ משתלח ממחנה שכינה, זב ובעל 

תלח אף קרי משתלחים ממחנה לויה, ומצורע מש
מצורע ממחנה ישראל, ומ"בדד ישב" למד ר"ש ש

אינו לוקה, ולר"י לוקה שנכנס מחוץ למחיצתו 
ויליף לצרוע וזב שאינם ענושים כרת אם נכנסו 

  לעזרה בפסח הבא בטומאה.

  כמה חילוקי דינים בטומאה
  טמא מת טעון הזאה שלישי ושביעי אבל זב לא.

  זב חמור שטומאתו מגופו משא"כ טמא מת.     

שרץ מטמא באונס משא"כ זב, אמנם טומאת ערב 
  אף זב באונס טמא.

מצורע טעון פריעה ופרימה ואסור בתשמיש 
המיטה משא"כ זב ובעל קרי, זב ובעל קרי מטמא 
משכב ומושב ומטמא כלי חרס בהסט וטומאתם 

אינו בכל שהוא משא"כ מצורע, לרבי נתן בעל קרי 
  מטמא אלא בכחתימת פי האמה.

בעל קרי כמגע שרץ שטמאים עד הערב וטמאים 
  אף באונס.

בועל נדה כטמא מת לטומאת שבעה  ס"ח.

  ושמשתלחים רק ממחנה שכינה.

דוחה שבת, לרב הונא היינו מיחוי קרבי הפסח 
ניקוב המעיים, ולחייא בר רב היינו דוחק הסכין 

אינה יים הדחת הקרבלהוציא הליחה מהמעיים, 
  דוחה שבת.

לאביי היינו שירשו  -"ורעו כבשים כדברם"
הצדיקים את נכסי הרשעים, ולרבא שיחיו 

  הצדיקים מתים.

  כמה דברים שיהיו לעת"ל
בישראל, ובאומות  -ובלע המות לנצח -המיתה
מ"כי הנער בן מאה שנה ימות", וירעו את -העולם

  צאן ישראל.

ם הבא לעול -וחפרה הלבנה ובושה החמה -האור
לא יאירו כלל, אבל בימות המשיח "והיה אור 
הלבנה כאור החמה וכו' ", לשמואל שאין בין 
העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות, כאן 

  במחנה שכינה וכאן במחנה צדיקים.

"אני אמית ואחיה", כמו  -תחית המתים ורפואה
ש"מחצתי ואני ארפא", והיינו תחית המתים דמה 

אף מיתה וחיים באחד, מכאן  מכה ורפואה באחד
לתחית המתים מן התורה, דבר אחר בתחילה יהיה 

  תחית המתים ואח"כ יתרפאו.

  אלו דברים דוחים את השבת

דוחה את השבת, הקטר חלבי הפסח  ס"ח:

ואע"פ שכשרה כל הלילה של מוצאי שבת מ"מ 
  חביבה מצוה בשעתה.

הרכבתו והבאתו מחוץ לתחום אין דוחין את 
מר דוחין, ביאור המחלוקת השבת ר"א או

  -והמו"מ
י"א שמותר אפי' בלחה וביד, וי"א  -חתיכת יבלת

  שאסור אפי' ביבשה בכלי.

מחלוקת ר"א ורבי יהושע במכשירים שאפשר 
לעשותם מערב יו"ט תלויה במחלוקתם בדין 

אמר ר"א אם שחיטה דאורייתא  -לכם ביו"ט
דוחה כ"ש אלו שהם דרבנן, אמר לו רבי יהושע 
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יוכיח שהתירו בו דאורייתא ואסרו בו דרבנן, יו"ט 
דס"ל מצות יו"ט חציו לכם וחציו לד' וא"כ אף 
אכילה היא מצוה ומ"מ לא התירו בה מלאכה 
שאפשר לעשותה מאתמול, אמר לו ר"א מה ראיה 
רשות למצוה, דס"ל או כולו לכם או כולו לד', 
ובעצרת ובשבת ובפורים ובערב יו"כ הכל מודים 

  לכם.דבעינן נמי 

אמר ר"א אם מכשירים שלאחר שחיטה  ס"ט.

דוחים ידחו גם מכשירים שלפני השחיטה, אמר לו 
ר"ע שחוששים שמא ימצא הזבח פסול, אמר לו 
ר"א א"כ גם לשחוט יהיה אסור, אמר לו ר"ע 
מכשירים שאחר השחיטה דוחים כיון שנדחתה 
כבר השבת מפני השחיטה, משא"כ מכשירים 

  שקודם השחיטה.

השיב ר"ע הזאה [על טמא מת  - הזאה תוכיח
לצורך אכילת הפסח] תוכיח, שלימדו ר"א שהזאה 
אינה דוחה שבת אע"פ שהיא מצוה ואיסורה 
משום שבות, וה"ה מכשירים, ור"א שכח שכך 
לימדו ואמר שאף הזאה תדחה שבת, (וניסה ר"ע 
להזכירו ולא אמר לו להדיא משום שאינו דרך 

ה דוחה שבת שמא ארץ), וטעמא דהזאה אינ
יעביר את המי חטאת ד"א ברה"ר, ואף לר"א 
אסור, לרבה הטעם דכיון שעכשיו הוא טמא אין 
עליו חיוב להקריב פסח, ולרבא (ס"ט:) הטעם 
משום שמותר לשחוט ולזרוק עבור טמא שרץ 
ועבור טמא מת בשביעי, ונמצא שא"צ הזאה אלא 
לאכילה ואכילת הפסח לא מעכבא, ולא חשיב 

  שלא לאוכליו כיון שחסר רק התיקון.שנשחט 

לרבה בבריא  -חימום מים בשבת לצורך מילה
מותר כיון שחייב למולו, אבל לחולה אסור אף אם 
ע"י המים יבריא ויוכלו למולו, דאכתי לא חל עליו 
חיוב מילה, ולרבא אף לבריא אסור דבלי חמין 
סכנה למולו וא"כ לא חל עליו חיוב מילה, ומ"מ 

ולא הקריב פסח ענוש כרת, אע"ג ערל שלא מל 
  דגברא לא חזי.

לר"ע כל מלאכה שאפשר לעשותה מערב  ס"ט:

שבת אינה דוחה את השבת, וכגון מכשירי מילה 
ושחיטה, אבל מילה ושחיטה עצמם א"א לעשותם 
  מע"ש דוחים שבת, והלכה כר"ע בשניהם, וצריכא.

  

  דיני חגיגת י"ד

מביאים  , ועל כן איןהקרבת חגיגה אינה חובה ע.

אותה בשבת שהרי אין הקרבתה דוחה שבת, וכן 
אין מביאים אותה בטומאה, ואם קרבן הפסח גדול 
א"צ להביא חגיגה, אבל בחול ובטהרה והפסח קטן 

  מביאים חגיגה כדי לאכול את הפסח על השובע.

שחגיגה נאכלת לשני ימים  שיטת תנא דמתני'
  ולילה, ובאה אף מן הבקר ומן הנקבות.  

שחגיגה באה עם הפסח דינה  בן תימאשיטת 
ונאכלת ליום ולילה, ואין נאכלת אלא צלי,  כפסח

ואינה באה אלא מן הצאן זכרים ובת שנתה, ואינה 
נאכלת אלא למנויו, לענין שבירת עצם הגמ' 

  מסתפקת.

מותר לשחוט בה ואין סכין שנמצאת בי"ד 
חוששים שהיא טמאה, אבל נמצאת בי"ג צריכה 

אף בי"ד צריך טבילה, חל י"ד טבילה, וקופיץ 
א"צ טבילה, נמצא קופיץ אף קופיץ להיות בשבת 

קשור לסכין דין הקופיץ כדין הסכין, לבן תימא 
ניחא דין קופיץ אם אסור לשבור עצם בחגיגה 
נמצא שאין בקופיץ שימוש בטהרה ולכן אנו 
חוששים שהקופיץ טמא, אבל אין מדין זה ראיה 

בחגיגה, דאפשר שלבן תימא אסור שבירת עצם 
לאוקמי כרבנן וכגון שהנשיא גוסס בי"ג דאם ימות 
יטמאו לו ישראל ויעשה הפסח בטומאה, ועל כן 
הסכין שיש בו ספק אחד אם ימות הנשיא אנו 
אומרים שבעליו הטביל אותו מספק, אבל את 
הקופיץ שיש בו ספק נוסף שמא יהיה בפסח 
הרבה בשר ולא יצטרך לחגיגה אנו חוששים שלא 

  טבילו מס"ס ועל כן צריך להטבילו.ה

שחגיגת י"ד דוחה  שיטת יהודה בן דורתאי ע:

את השבת, ופרש מן החכמים והלך למקום שלא 
יתחייב בו בפסח וחגיגה, הגמ' מפרשת את המקור 

  שלו ואת תשובת חכמים.

קרב הפריש מעות או שה ואבד ונמצא מותר הפסח 
  שלמים.

אינו יוצא  שלמים ששחטם קודם הפסח ע"א.
בהם ידי חובת שלמי שמחה, דבעינן זביחה בשעת 
שמחה, וי"א שיצא בהם יד"ח שלמי שמחה דלא 

  בעינן זביחה בשעת שמחה.
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אינו יוצא בהם משום  שלמים ששחטם מערב יו"ט
חגיגה, דחגיגה היא דבר שבחובה ודבר שבחובה 

  אינו בא אלא מן החולין.

 לילי יו"ט האחרוןלרבות  -והיית אך שמח
, ואף היכא שחל יו"ט ראשון בשבת לשמחה

  מקיים שמחה בכסות נקיה ויין ישן.

  אימורי חגיגת ט"ו נפסלים בלינה ביום ט"ז.

  חגיגת ט"ו נאכלת לשני ימים ולילה. ע"א:

הפסח ששחטו שלא לשמו בשבת  ע"ב.
חייב עליו חטאת, ושאר כל הזבחים  בכוונהבעוקר 

א שלששחטם לשם פסח (בעוקר חייב) בטועה 

אם אינם ראוים לפסח חייב, ואם ראוים הם בכוונה 
  ר"א מחייב ורבי יהושע פוטר.

   -המו"מ בין ר"א ורבי יהושע

אמר ר"א הא פסח שמותר לשמו כששינה חייב, 
כ"ש שאר זבחים שאסורים לשמן שכששינה 
חייב, ואע"פ שפסח ששחטו שלא לשמו איירי 
בעוקר ושאר זבחים בטועה, לר"א אם חייב בעוקר 

  חייב אף בטועה. 

ולר"י לא קשיא דשאני עוקר מטועה, ואמר רבי 
יהושע לר"א שאף לדידך אינו נכון דפסח חייב 

י שינה לדבר האסור אבל שאר זבחים שינה שהר
  לדבר המותר. 

אמר לו ר"א אימורי ציבור יוכיחו מותרים לשמן 
  והשוחט לשמן חייב. 

אמר לו ר"י שאני אימורי ציבור שיש להם קצבה, 
  אבל פסח שאין לו קצבה פטור.

   -מי שהיו לו שני תינוקות

ושכח ומל אחד למולו אחר השבת ואחד בשבת 
דבטעה בדבר מצוה את של אחר השבת בשבת חייב 

  .ולא עשה מצוה מודה רבי יהושע

 אחד למולו בערב שבת ואחד למולו בשבת
ושכח ומל את של ערב שבת בשבת ר"א מחייב 
חטאת ורבי יהושע פוטר, ושאני מאימורי ציבור 
שחייב רבי יהושע מפני שיש להם קצבה, דהתם 

ורי הציבור, וכאן איירי איירי כשכבר שחט את אימ
  כשעדיין לא מל את השני. 

לא נחלקו בערב שבת ושבת דבזה  -שיטת ר"מ
מודה רבי יהושע שחייב, אלא באחד בשבת 
ושבת, ואיירי שקדם ומל של שבת בערב שבת 

ולכן מחייב רבי יהושע שהרי לא ניתנה שבת 
לידחות, ובאחד בשבת ושבת פטור לרבי יהושע 

דחות, ואף במשנתנו סובר מפני שניתנה שבת לי
מפני השוחט לשם אימורי ציבור פטור ר"מ ש

  שניתנה שבת לידחות.

לר"ש  -שאר זבחים ששחטם לשם פסח ע"ב:

באינם ראוים חייב ונחלקו ר"א ורבי יהושע 
  בראוים, ולר"מ נחלקו אף באינם ראוים.

שחט עגל של שלמים לשם  -עוד בשיטת ר"מ
דלא מיחלף,  לר"מ פטור כיון שטרוד ואע"ג פסח

וכן השוחט חולין לשם פסח פטור משום דמיחלף 
אע"פ שאינו טרוד, אבל שחט בעלי מומים חייב 

  דלא מיחלף ואינו טרוד.

   -דעת ר"ל וריו"ח בטועה בדבר מצוה

שפוד של נותר אמר ר"ש בן לקיש נתחלף לו 
  .בשפוד של צלי ואכלו חייב

אשתו נדה חייב יבמתו נדה וריו"ח אמר אם בעל 
, י"א דלריו"ח כ"ש בשפוד שחייב שהרי לא פטור

עשה מצוה וכר"ל, וי"א שבשפוד פוטר ריו"ח דאין 
לו את מי לשאול, והחילוק בין אשתו ליבמתו 
דאיירי באשתו סמוך לוסתה שאין לו מצות עונה, 
ויבמתו כיון שבוש לשואלה אם היא סמוך לוסתה 

  חשיב טריד במצוה.

שבטריד בדבר  (הגמ' מנסה למצוא מקור לריו"ח
מצוה פטור מרבי יוסי שפוטר המוציא לולב ביו"ט 
ראשון של חג שחל בשבת, או מדברי רבי יהושע 
שפוטר השוחט שאר זבחים לשם פסח, או מדברי 
רבי יהושע בתינוקות, והגמ' דוחה דילמא התם 
פטור בגוונא שזמנו בהול אבל באין זמנו בהול לא, 

ממי שאכל  עוד מנסה הגמ' להביא ראיה לריו"ח
תרומה ונודע שהוא בן גרושה או בן חלוצה (ר"א 
מחייב קרן וחומש) ורבי יהושע פוטר, והגמ' דוחה 
שמא איירי בחמץ בערב פסח שזמנו בהול, או 
דשאני תרומה שאכילתה נקראת עבודה וממילא 
כשר בדיעבד כמו שהקרבנות שהקריב לפני 

  שנודע שהוא בן גרושה כשרים).

חייב ואם ינו ראוי לאכילה שחט קרבן שא ע"ג.

הוא ראוי לאכילה פטור, ותני במתני' כמה מקרים 
  בזה אגב מחלוקת ר"א ורבי יהושע.
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למ"ד מקלקל שחטו שלא לאוכליו חייב אף 
דכאן תיקן שאם עלו לא ירדו,  בחבורה פטור

ובנמצא בעל מום איירי במום בדוקין שבעין וכר"ע 
תיקן שאם עלו לא ירדו, ובנמצאת טריפה בסתר 

להוציאה מידי נבילה, והשוחט חטאת בשבת בחוץ 
לשם ע"ז דחייב ג' חטאות, תיקן להוציאה מידי 

  אבר מן החי.

   -בעי עקירה או לא בעי עקירה

אמר רב אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר 
לעולה, הגמ' מבארת שרב סובר דלא בעי עקירה, 
ובאמת אף בלא ניתק לרעיה כשר, אלא שגזרו 

לפני כפרה, וכרבי יהושע שאשם  שפסול אטו
שמתו בעליו או נתכפרו ימכר ויביא בדמיו עולה 
אבל גופו אינו כשר לעולה, (ולר"א ימות ולת"ק 
ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה), 
ואחרי שהגמ' מוכיחה שבעי עקירה הגמ' מעמידה 
את רב כששחט לשם עולה ולא כששחט סתם, 

  מתא הראשונה.והגמ' דוחה וחוזרת לאוקי

או שחטו ונודע שמשכו הבעלים את ידם  ע"ג:

שמתו או שנטמאו פטור מפני ששחט ברשות, 
ובחול ישרף מיד, ומבואר דבעי עקירה ועל כן 
פסח הוא ופסולו בגופו ולכן ישרף, דאם לא בעי 

  עקירה אין פסולו בגופו וטעון עיבור צורה. 

לרב חייא בר גמדא מעמידים את המשנה בשהיו 
עלים טמאי מתים שנדחים לפסח שני, ודווקא הב

בזה בעי עקירה אבל בעלמא לא בעי עקירה, והא 
דתני שבחול ישרף מיד כרבי יוסף בן חונאי 
שקרבנות הנשחטים לשם פסח או חטאת פסולים 

  וחשיב פסולו בגופו.

שיטת רבי ישמעאל בנו של ריו"ח בן ברוקה שאם 
אם היה שחטו ונודע שמשכו הבעלים את ידם וכו' 

יכול לברר אם משכו או נטמאו או מתו תעובר 
צורתו ויצא לבית השריפה, דס"ל שאפי' פיגול 
צריך עיבור צורה, ולא משום דלא בעי עקירה 

  שהרי בנטמאו בעלים ודאי בעי עקירה. 

  

  

  

  

 

  כיצד צולין:

  דרך צלית הפסח

ולא של  -מביאים שפוד של עץ רימון ע"ד.

כולו ואין זה צלי אש, מתכת כיון שחם מקצתו חם 
ולא של דקל תאנה אלון חרוב ושקמה מוציאים 
מים והוי כמבושל, של רימון לא מפיק מיא 
שקשריו חלקים ואב"א בנטיעה בת שנתה דלית 
בה קיטרי, ומקום החתך נמצא בחוץ, לר"י אפשר 
לצלות את הפסח אף בשפוד של מתכת ולא 

  אמרינן חם מקצתו חם כולו.

ונותן את כרעיו ד בית נקובתו תוחבו מתוך פיו ע
, ר"ע אומר כמין בישול הוא ואת בני מעיו לתוכו

  זה אלא תולין כרעיו ובני מעיו מבחוץ.

אסור לאכול בלילי פסח בזמן הזה  -גדי מקולס
גדי שצלאו כולו כאחת, אבל אם נחתך ממנו אבר 
אע"פ שנצלה עמו אח"כ, או ששלק אבר אחד 

מותר לאוכלו אע"פ שנשאר האבר מחובר לגדי, 
  בליל פסח בזמן הזה.

   -כבולעו כך פולטו ודיני מליחת בשר ע"ד:

רבה מתיר לאכול בשר ממולא בבשר  -מוליתא
שלא נמלח וצלאו, דכבולעו כך פולטו, הגמ' מנסה 
להביא ראיה לרבה ממתני' דנותן כרעיו ובני מעיו 
לתוכו, ואביי דוחה ששם בית השחיטה פתוח 

ני' לגבי לב שאם לא ויוצא הדם דרך שם, ממת
קרעו קודם בישולו קורעו לאחר בישולו, ודוחה 
שלב חלק ואינו בולע, וא"כ י"ל דמוליתא אסור 
ודלא כרבה, לאביי אסור אפי' פיו פתוח למטה, 
  ולרבה מותר אפי' פיו פתוח למעלה, והלכה כרבה. 

אם הכינו עוף שלא נמלח עם עיסה, אם  -סמידא
וררת והדם יוצא העיסה היא של סולת היא מתפ

ממנה ומותר לאכול ממנה אע"פ שיש בה צבע 
אדום, קמח לבן מותר לאכלו רק אם הרוטב צלול, 

  שאר קמחים מותר כל שאין הרוטב אדום.

ביצי זכר שהאדימו ביעי בשר שהאדים אומצא 

אם חתכם  -ורידים גסים שבבית השחיטה ומיזרקי
ומלחם מותר לבשלם, אם הניחם על השפוד מותר 
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כלם, ואם הניחם ע"ג גחלים לרבינא אסור לאו
מפני שהבשר מתכווץ, ולרב אחא מותר מפני 
שהדם נשאב, והלכתא לקולא כרב אחא, (בשאר 
מקומות שנחלקו רב אחא ורבינא רבינא לקולא 

מוהל היוצא חלייה והלכה כמותו מלבד כאן), 

לרב אחא אסור, אבל באומצא שאינו  כשחותכו
אדום מותר, ולרבינא אף בלא אסמיק אסור מפני 

  שיש בה גידים של דם.

שחלטו בו בשר אין מועיל לחלוט בו פעם חומץ 
שניה, ואע"פ שחומץ שהוא חלש מעיקרו מותר 
לחלוט בו התם כיון שעדיין לא חלטו בו יש לו כח 

  חליטה.

צולין את אין  -צלית הפסח על האסכלא ע"ה.

הפסח על האסכלא, ואם האסכלא מנוקבת מותר, 
  ומעשה בר"ג וכו'.

לגבי פסח לא מועיל  -תנור שהסיקו וגרפו
דכתיב צלי אש ב' פעמים למעט, ולגבי ערלה אף 
לרבי הסובר (כ"ו:) יש שבח עצים בפת מותר, 
לל"ק ילפינן מפסח, ולל"ב ערלה קל מפסח 

  דאעצים דאיסורא קפיד רחמנא.

  י חשיבי אשגחלים א
אע"ג דכתיב "צלי אש" לרבי  -בצלית הפסח

  מועיל דחשיב צלי אש, 

בברייתא מרבים גחלים  -בצרעת "מכות אש"
מ"מכוה מכוה" (וכן רמץ סיד רותח גיפסיס רותח 
וחמי האור), לרב חסדא בא הפסוק לרבות גחלת 
של מתכת אבל של עץ פשיטא דחשיב אש, 

גחלת  לרבינא מרבים ממכוה שאר דברים אבל
  חשיב אש וא"צ רבוי.

 אע"פ דכתיב "באש תשרף" -בשריפת בת כהן
היו עושים פתילה מאבר ושופכים לתוך פיה, 
דכתיב "באש תשרף" לרבות כל שריפות הבאות 
ע"י האש, אבל אבר שלא הוחם ע"י האש לא 
מהני, ואין שורפים אותה בחבילי זמורות ואפי' 

ן מבני בהרבה חבילי זמורות שתמות מהר, דילפינ
אהרן שנשרפה נשמתם וגופם קיים, ואין שורפים 
אותה בחמי האור דכתיב "ואהבת לרעך כמוך" 

  ברור לו מיתה יפה.

כיון דכתיב "ושרף אותו על  -פרים הנשרפים
עצים באש" לא מהני סיד רותח וגפסיס רותח, 
(דכתיב באש לבסוף משא"כ בשריפת בת כהן, 

ילפינן שאר והא דכתיב על שפך הדשן ישרף לא 
מיני שריפות אלא לרבות אם אין שם דשן, ואע"פ 

  שהצית האור ברובו.

כתיב ביה "ולקח  -כה"ג ביום הכיפורים ע"ה:

מלוא המחתה גחלי אש" ובברייתא איתא שיביא 
גחלים לוחשות, ולא יביא אש ולא יביא עוממות, 
דאם היה כתוב גחלי היה מביא עוממות, ואם היה 

חצה גחלת ומחצה שלהבת כתוב אש היה מביא מ
שעד שיכנס לפני ולפנים הוי כולה גחלת דאש ממש אין 

, להכי כתיב ולקח... מביאים אפי' לפני מלך בשר ודם
  גחלי אש שבשעת לקיחתם יהיו גחלת.

  יקלוף את מקומו.נגע בחרסו של תנור 

 בשר וחלב או איסור והתרחם שנפל לתוך חם  ע"ו.

  אסור, צונן לתוך צונן מותר. 

לרב עילאה  - חם לתוך צונן או צונן לתוך חם
גבר ואם העילאה חם אסור ואם הוא קר מותר,  
לשמואל תתאה גבר ואם התתאה חם אסור, אם 

אסור כדי קליפה דכיון  התתאה קר מותר, ומ"מ
  דחם הוא עד דמיקר ליה א"א דלא בלע פורתא.

וחזר אליו יטול את  נטף מרוטבו על החרס
בחרס צוננת ואסור מפני  מקומו, לרב איירי אף

שהרוטב מחמם את החרס דעילאה גבר, והחרס 
חוזר ומחמם את הרוטב ואינו צלי אש, וכן בנטף 
מרוטבו על הסולת, ולשמואל איירי בחרס וסולת 
רותחת, אבל אם היו קרים תתאה גבר והרוטב 

  מתקרר ומותר.

אם בני החבורה כהנים סכו בשמן של תרומה 
שראל אם הפסח חי מותר באכילה, אם הם י

ידיחנו, ואם הוא צלי יקלוף את החיצון, לרב הטעם 
משום דעילאה (השמן) גבר, לשמואל אע"ג 
דתתאה (הפסח) גבר שאני סיכה דמניחים רק 

  משהו שמן.

  תניא כוותיה דשמואל בב' מקומות.

כשאינו נאכל מחמת מלחו מליח הרי הוא כרותח 
  ואף בצונן לתוך צונן אסור.

  כמבושל. כבוש הרי הוא
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בשר צלי שנפל לתוך חלב קר צריך קליפה, ואם 
  יש בו בקעים אסור כולו, וכן אם היה מתובל.

לרב ריחא מילתא, ובשר שחוטה  -ריחא ע"ו:

שמן שצלאו יחד עם בשר נבילה כחושה אסור, 
וללוי ריחא לאו מילתא ומותר אפי' בבשר נבילה 

  שמן שצלאו יחד עם בשר שחוטה כחושה.

' פסחים כאחד מפני התערובת אין צולין ב
והיינו שלא יתחלפו זה בזה, ואפי' גדי וטלה 
חוששים שיתחלפו, ומפני תערובת טעמים 
(ריחא) ללוי מותר, ולרב אסור ומ"מ אם נצלו 

  מותר.תל גחלים או אפר באמצע בכעין ב' קדירות 

הרודה פת חמה ונתנה ע"פ חבית יין של 
ללוי  -תירר"מ אוסר דריחא מילתא, ור"י מתרומה 

מפני שריחא לאו מילתא, ולרב אע"פ שריחא 
מילתא מותר דאיירי בפת חמה ובחבית חתומה או 
בפת צוננת וחבית פתוחה, אבל בפת חמה ובחבית 
פתוחה מודה ר"י שאסור, ורבי יוסי מתיר בשל 
חיטים ואוסר בשל שעורים מפני שהשעורים 

  שואבות.

אסור פת שנאפתה בתנור ביחד עם בשר 
  כרב דריחא מילתא.ה עם חלב לאוכל

דג שנאפה יחד עם בשר לרבא מפרזיקיא אסור 
לאוכלו עם חלב, למר בר רב אשי אסור אף עם 

  .צרעתמלח דקשיא לריחא ולדבר אחר 

חמשה דברים באים בטומאה ואין נאכלים 
וזבחי  העומר ושתי הלחם לחם הפנים -בטומאה

ובכללם שעירי הרגלים ושעירי ראשי  שלמי ציבור
חדשים, (ומתני' תנא שעירי ראשי חדשים דקמ"ל 
דראש חודש איקרי מועד), אבל חגיגת ט"ו אינה 

  באה בטומאה כיון שיש לה תשלומין כל שבעה.

הגמ' מביאה את המקורות שהם להתיר  ע"ז.
הבאתם בטומאה, בתמיד ופסח כתיב "במועדו", 
בקרבנות ציבור כתיב "במועדיכם", עומר והקרב 

הקרב עמו ילפינן מ"וידבר משה עמו ב' הלחם ו
את מועדי ד' וכו' " קבע הכתוב מועד אחד לכולם, 
ומבארת למה לא ילפינן מהדדי, (תמיד חמור 
דתדיר, פסח חמור שענוש כרת, קרבנות ציבור 

  באים להתיר)., עומר ושתי הלחם באים לכפר

ועל כן בהכרח שהציץ  -טומאה דחויה בציבור
, שהרי ביו"כ מרצה אף כשאינו על מצח הכהן

אינו על מצחו ומ"מ הוא מרצה, בשעת עבודת פנים 
לר"י אינו מרצה אלא כשהציץ על מצחו, וביו"כ 
א"צ ריצוי דסבר טומאה הותרה בציבור, להלן 

  יבואר אף לרבי יהושע טומאה הותרה בציבור.

אבל ר"א סובר  -אין הציץ מרצה על אכילות
  שהציץ מרצה על אכילות.

   -הבשר והדם

לרבי יהושע אם אין בשר אין דם ואם אין  ע"ז:
, (ואיכא תרי קראי בעולה ובשלמים דם אין בשר

וצריכא), ומודה שאם זרק הורצה בדיעבד, ולהלן 
(ע"ח:) מבואר שבאבוד ושרוף אף בדיעבד לא 
הורצה, עוד מבואר להלן (וע"ע לקמן ע"ט.) הגמ' 
דנה אם משנתנו כדבריו שהרי הבאים בטומאה 

א"כ איך זורק את הדם והרי אין אינם נאכלים 
בשר, והגמ' מוכיחה שלדעתו אין הציץ מרצה לא 

כראוי,  ב את החלבעל העולין וא"כ א"א להחשי
וכן סבר שאין הציץ מרצה על האכילות, וכן א"א 
להעמיד את המשנה בדיעבד דמלשון המשנה 
מבואר שה' דברים באים לכתחילה בטומאה, 
ואינם נאכלים בטומאה אף בדיעבד, והגמ' מבארת 
שמתני' כדבריו ולא איירי אלא ביחיד אבל בציבור 

  לא. 

לר"א זורקים את הדם לכתחילה אע"פ שאין 
, (ויליף מ"הבשר והדם" שאף הבשר צריך רבש

קטן בין כבש למזבח, אויר זריקה והיה לול 
ומ"הבשר תאכל" יליף שאין הבשר מותר באכילה 

  עד שיזרק הדם), 

הנ"מ בנדון אם הציץ מרצה על האכילות  ע"ח.
לרבי יהושע אם יכול להקריב, ולר"א נ"מ 
למחשבת פיגול בזריקה, ולאפוקי מידי מעילה 

  .זריקה אין בו מעילהשאחר ה

הסובר שאין הציץ מרצה על האכילות לרבי יוסי 
מתני' דלא כדבריו, דלדבריו אינם באים בטומאה, 
ואף אי סבר כר"א "דם אע"פ שאין בשר" מ"מ 
שתי הלחם אין בהם דבר קרב ע"ג המזבח ואין 
כאן ריצוי ציץ, וליכא למימר דסבר טומאה הותרה 

פרה וכה"ג ביוה"כ בכהן השורף את הבציבור דתנן 

שהיו מזים עליו מאפר הפרה הטעונים פרישה ז' ימים 
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בשלישי ובשביעי (ולר"מ היו מזים עליו בכל יום) 
  ואם טומאה הותרה בציבור א"צ הזאה כלל.

את דברי ר"א במנחות אמר רבי יוסי רואה אני 
וזבחים ואת דברי רבי יהושע בזבחים ומנחות, 

סי היכי מזכה שטרא הגמ' דנה בביאור כוונת רבי יו
לבי תרי, ומבארת למסקנה שר"י רואה את דברי 
ר"א בדיעבד, ואת דברי רבי יהושע לכתחילה, 
ואע"פ שבדיעבד אפי' רבי יהושע מודה, מ"מ לא 
הודה אלא בנטמא אבל באבוד ושרוף לא, ורבי 

  יוסי סובר כר"א בדיעבד אף באבוד ושרוף.

זורק בפסח  אףנטמא החלב והבשר קיים  ע"ח:

בשאר נטמא הבשר והחלב קיים  את הדם,
קרבנות זורק, ובפסח אינו זורק את הדם, לרב אם 

, דסבר כרבי נתן ופטור מלעשות פסח שניזרק הורצה 
דאכילת פסחים לא מעכבא, אבל לרבנן דאכילת 
הפסח מעכבת אם זרק לא הורצה, ואב"א סבר רב 
כרבי יהושע שבפסח ונזיר צריך שיהיו הבשר 

תחילה, ומ"מ בדיעבד הורצה, אבל אם טהור לכ
  הבעלים נטמאו מעכב אף בדיעבד.

, אכילת פסחים לא מעכבתשיטת רבי נתן ש
כמבואר מדבריו שאם נמנו על הפסח חבורה אחת 
וחזרו ונמנו עליו חבורה אחרת אלו ואלו פטורים 
מלעשות פסח שני שכבר נזרק הדם, ורבנן ס"ל 

רים שראשונים שיש להם כזית אוכלים ופטו
מלעשות פסח שני, ואחרונים חייבים בפסח שני 

  דס"ל אכילת פסחים מעכבת.

הגמ' דנה בכמה ברייתות אם נאמרו בשיטת ר"נ 
  -או בשיטת רבנן

שחטו לאוכליו וזרק דמו שלא לאוכליו כשר אף 
  לרבנן דאין מחשבת אוכלין פוסלת בזריקה.

היה חולה בשעת שחיטה ובריא בשעת זריקה או 
שוחטים וזורקים עליו אף לר"נ דגברא איפכא אין 

  דחזי לאכילה בעינן.

שחטו בטהרה ונטמאו הבעלים יזרק הדם והבשר 
לא יאכל כר"נ, וריו"ח אמר אף לרבנן ואיירי 
בטומאת ציבור, והבשר לא נאכל שמא לשנה 
הבאה יתלו את האכילה במה שהיו טהורים בשעת 

  שחיטה.

(לעיל ע"ז נתבאר  שיטת רבי יהושע ע"ט.

לרבי יהושע הבשר והדם מעכבים זה את זה, ש

ומ"מ אם) נטמא החלב והבשר קיים או איפכא 
זורק את הדם, ואפי' אם נשתייר אפי' כזית בשר 
או חלב זורק את הדם, ואם נשתייר חצי זית בשר 
וחצי זית חלב אינו זורק את הדם מלבד עולה, ומה 
שנשתיירה המנחה לא חשיב שיור, בקרבנות נזיר 

אם נטמא הבשר והחלב קיים אינו זורק ובפסח 
ואם זרק הורצה, ואם נטמאו הבעלים אף בדיעבד 

  לא הורצה.

בין אם נטמאו רוב ישראל, או  -פסח בטומאה
שנטמאו רק הכהנים, או שנטמאו רק הכלי שרת, 

  יעשה הפסח בטומאה.

נטמא הסכין מטמא מת  -טומאת כלי שרת
יעשה הפסח בטומאה, נטמא הסכין משרץ לרב 
חסדא אין הפסח נאכל למי שהוא טמא בעצמו, 
דטומאת בשר בלאו וטומאת הגוף בכרת, וטומאה 
דחויה בציבור, לרבא הפסח נאכל אף לטמאים 

  בעצמם ודריש ליה מקרא.

היו ישראל מחצה טהורים ומחצה  ע"ט:
לרב מחצה כרוב והטמאים עושים  -טמאים

לעצמם והטהורים עושים לעצמם, לרב כהנא אין 
רוב ואין הטמאים עושים את הראשון, מחצה כ

לל"ק יעשו הטמאים את השני, ולל"ב אינם עושים 
  לא את הראשון ולא את השני.

   - נשים בפסח רשות או חובה

היו מחצה טמאים עם הנשים ובלא הנשים הוו 
מיעוטא טמאים, אם נשים בפסח רשות נדחים 

  הטמאים לפסח שני. 

טהורים היו מחצה טמאים והנשים עודפות לרוב 
אם נשים בפסח חובה טמאים אין עושים בראשון, 
ונשים בפסח שני רשות דדל נשים מינייהו הוו 

  פלגא ופלגא שאין עושים את השני לרב.

היו ישראל רוב טמאים וע"י הנשים יש רוב 
טהורים בראשון לא עבדי דנשים בראשון חובה, 

  ובשני לא עבדי דנשים בשני רשות.

"ק אף יחיד טמא יותר לת -יחיד מכריע לטומאה
מן הטהורים יעשו כולם בטומאה שאין קרבן 
ציבור חלוק, ולרבי אלעזר בן מתיא אין היחיד 

  מכריע את הציבור לטומאה.
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אותו שבט עושה שבט אחד טמא לר"ש אף ב פ.
  לעצמו בטומאה, ולר"י יעשו כולם בטומאה.

מטמאים היו מחצה טהורים ומחצה טמאים לרב 
, הגמ' מעמידה דין זה אחד מהטהורים בשרץ

לת"ק שבמחצה עושין הטהורים לעצמם 
והטמאים לעצמם, וכר"י הסובר שאין קרבן ציבור 
חלוק, לעולא שוחטין וזורקין על טמא שרץ, ועל 
כן ישלחו אחד לדרך רחוקה, ואין מטמאים במת 
מפני שמפסיד קרבן חגיגה, ואינו יכול להקריב 

כולהו בשביעי שהוא שמיני שלו דקסבר עולא ד
תשלומי ראשון נינהו, והיכא דלא חזי בראשון אינו 
מקריב בשאר הימים, אבל פסח אינו מפסיד שהרי 

  יכול לעשות פסח שני, 

ורוב זבים היו רובם זבים ומיעוטא טמאי מתים 

הטמאים אינם מקריבים פסח אין עושים בראשון, 
כלל, פסח ראשון לא מפני שהם מיעוט, ופסח שני 

מקריבים בשני אלא כשהציבור לא מפני שאין 
  הקריבו בראשון.

לרב הונא  -היו רובם טמאי מתים ומיעוטם זבים
אין הזבים מקריבים פסח שני, ולרב אדא בר 
אהבה מקריבים בשני, ונחלקו אם יש תשלומין 
לפסח הבא בטומאה, ואין הכרח שנחלקו אם 

והוי כאילו נעשה הפסח בטהרה טומאה הותרה בציבור 

לכו"ע דחויה ונחלקו אם פסח שנעשה או דחויה, ד
  בטומאה דוחה את מי שלא הקריב לפסח שני.

היו ישראל שליש טמאי מתים ושליש זבים  פ:
הטמאים אינם עושים פסח  -ושליש טהורים

כלל, בראשון לא מפני שהזבים מצטרפים 
לטהורים והטמאים מיעוט, ובשני לא מפני 

  שהזבים מצטרפים לטמאים והוו רוב.

ץ בדם טמא שנודע טומאתו ואח"כ רצוי צי
לרבינא אין הציץ  -נזרק, ובנטמא הקרבן במזיד

מרצה, והא דקתני בין בשוגג בין במזיד הורצה 
היינו אף שנטמא הקרבן במזיד, לרבי שילא הציץ 
מרצה אף בנודע ואח"כ נזרק, אבל אם נטמא 

     הקרבן במזיד אין הציץ מרצה. 

פסח ובין אין הציץ מרצה בין בנטמא הבעלים 
  בנזיר.

הציץ מרצה, נטמאו הבעלים בטומאת התהום 
רמי בר חמא מסתפק אם נטמא הכהן בטומאת 
התהום אם הציץ מרצה, והגמ' מנסה לפשוט את 

  הספק, ודוחה את הראיות.

לא  -לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד
בא למעט נזיר שנטמא שהרי רק טומאת מת 

וזורקים על  סותרת הנזירות, ובפסח אם שוחטין
טמא שרץ א"צ רצוי ציץ, ולמ"ד אין שוחטין 
וזורקין על טמא שרץ בא למעט טומאת התהום 

  בשרץ. 

 -שיטת רבי יוסי בטומאת זיבה למפרע פ"א.
ואין לפרש שבא למעט טומאת התהום דזיבה 
לרבי יוסי וכגון זב שראה ב' ראיות שספר ונטמא 

ד בשביעי שסותר את מנינו וכן בשומרת יום כנג
יום בשני שלה ושחטו עליהם וחזרו ונטמאו, מפני 
שאינם טמאים מדאורייתא אלא מכאן ולהבא, 
וטומאתם למפרע אינה אלא מדרבנן, לרב 
אושעיא סותר כל הימים, ולריו"ח אינו סותר אפי' 
יומו, האופן שלרבי יוסי נעשית זבה גמורה הוא 

  אם שפעה ג' ימים או בב' בין השמשות.

את"ל שבפסח הציץ  -מידטומאת התהום בת
מרצה על טומאת התהום של הכהן השוחט, 
לומדים גז"ש מפסח ומרצה על הכהן השוחט את 

  התמיד.

  אין דנים קל וחומר מהלכה. פ"א:

  - טומאת התהום
  טומאת התהום היא הלכה למשה מסיני.

אי זהו טומאת התהום כל שלא הכיר בה אדם 
  בסוף העולם.

בנודעה הטומאה הציץ מרצה בטומאת התהום אף 
  קודם הזריקה.

לתרומה  -המוצא מת מושכב לרחבו של דרך
טמא, לנזיר ולעושה פסח טהור, ואם יש לו מקום 
לעבור אף לתרומה טהור, וכן אם מצאו משובר 
ומפורק טהור שמא בין הפרקים עבר, ובקבר אפי' 
משובר ומפורק טמא מפני שהקבר מצרפו, ובטעון 

טמא דאי אפשר  או רכוב אפי' משובר ומפורק
שלא יגע או יאהיל, ובטומאה ידועה אף נזיר 

  ועושה פסח טמא.
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היה טמון בעפר או צרורות זוהי טומאת התהום, 
אבל במים או באפילה או בנקיקי הסלעים אין זו 

  . שהמציץ יכול לראותוטומאת התהום 

אם נטמא כולו או  -מקום שריפת פסח שנטמא
י המערכה כדי רובו שורפין אותו לפני הבירה מעצ

לביישן, נטמא מיעוטו וכן הנותר שורפין אותו 
בחצרותיהן או בגגותיהם מעצי עצמם, והצייקנים 
היו שורפין אותו לפני הבירה בשביל ליהנות מעצי 

  המערכה.

מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו  פ"ב.
אם עבר צופים שורפו במקומו ואם בשר קודש 

צי המערכה, לאו חוזר ושורפו לפני הבירה מע
ואע"פ שהבשר הוא מיעוט, לרב חמא בר עוקבא 

ולרב פפא דווקא בהחזיק בדרך,  איירי באכסנאי,
  ולרב זביד אע"פ שלא החזיק בדרך.

אין שורפין בחצרותיהם מעצי המערכה שמא 
ישארו עצים ויבואו לידי תקלה, ולא לפני הבירה 
מעצי עצמם, לרב יוסף שלא לבייש את מי שאין 

, המותר לביתם מפני החשד כשיחזירו לו, ולרבא
  ונ"מ אם יכול להביא עצים שאינם ראוים למערכה. 

מעמידים את הטמאים וכמו כן נחלקו למה היו 
, לרב יוסף כדי לביישם, ולרבא על שער המזרח

, ונ"מ בכהנים שיראו שאינם עובדיםמפני החשד 
ששכרה  מפונקים או בעוסקים באומנות קלה

  יכא ובושת איכא.שבשניהם חשד ל מעט,

הפסח שיצא או  -דין שריפת קדשים שנפסלו
להשהותו ישרף מיד, ואין טעון עיבור צורה  שנטמא

, הגמ' מביאה את המקור לדין שריפה עד ט"ז
בטומאה וביוצא, בקדשי קדשים ובקדשים קלים, 
פיגול צריך שריפה מיד ולתנא דבי רבה בר אבוה 

  אפי' פיגול טעון עיבור צורה

או שנשפך שלא נזרק עד השקיעה דם אם לן  פ"ב:
או שיצא חוץ לקלעים או שנשחט הקרבן בלילה 

  דינם בשריפה, וטעון עיבור צורה.

לת"ק טעון עיבור נטמאו הבעלים או שמתו 
צורה, ולריו"ח בן ברוקה ישרף מיד, לרב יוסף לא 
נחלקו אלא בנטמאו הבעלים לפני זריקה, אבל 

ר צורה לכו"ע, נטמאו לאחר זריקה טעון עיבו
ולריו"ח נחלקו אף בנטמאו לאחר זריקה, וריו"ח בן 

ברוקה כרבי נחמיה שאמר שחטאת אהרן נשרפה 
מיד משום אנינות אע"פ שהיתה אנינות לאחר 

דפסול בעלים אינו זריקה, לרבה גם ריה"ג סובר כך 

, ולריו"ח לא איירי ריה"ג אלא טעון עיבור צורה
  בפסול דם ולא בפסולי בעלים.

העצמות הגידים והנותר  -שריפת הנותר "ג.פ

  נשרפים בט"ז, ואם חל ט"ז בשבת נשרפים בי"ז.

לרבי יצחק  -עצמות קדשים ששימשו נותר
מטמאים את הידים, כיון שהעצם היא בסיס למוח 

  שיש בו איסור נותר, ושימוש נותר מילתא. 

עצמות שאין בהם מוח אינם  -שריפת עצמות
יש בהם מוח צריכות טעונים שריפה בט"ז, ואם 

שריפה, לרב יצחק ששימוש נותר מילתא גם 
העצמות צריכות שריפה, ואם שימוש נותר לאו 
מילתא מ"מ כיון שא"א להוציא את המוח שהרי 
אסור לשבור עצם בקרבן פסח ממילא שורף גם 
את העצמות, וזה תלוי אם יש איסור שבירת עצם 
 בקרבן פסול, דבמתני' תנא דהשובר בטמא אינו

לוקה, אבל שיטת רבי יעקב שקרבן שהיתה לו 
  שעת הכושר יש בו איסור שבירת עצם.

אלא כל עצמות הקדשים אין טעונים שריפה 

, חוץ מעצמות הפסח ,שוברם ומוציא המח ושורפו
לרב יצחק ששימוש נותר מילתא גם עצמות 
הקדשים טעונים שריפה כיון ששימשו את המח, 

דשים תולים ואיירי שמצא עצמות שבורות שבק
ששברם לפני שנעשו נותר וא"כ לא שימשו נותר, 
ובפסח כיון שאסור לשבור בו עצם תולים ששבר 
אחרי שנעשו נותר ועל כן טעונים שריפה, לרב 
זביד איירי שמצא ערימה ורואה בה עצמות 
שבורות, ובשאר קדשים א"צ לחשוש שיש 
מתחתם עצמות שלימות, אבל בפסח שאסור 

לחפש אם יש עצמות שלימות לשבור עצם צריך 
  ולשורפם.

אמר רב כל  -אכילת ושריפת הגידים פ"ג:

הגידים כבשר ויוצאים בהם יד"ח אכילת פסח, 
חוץ מגידי צואר שאינם כבשר ואף אינם טעונים 

  שריפה בנותר. 

לרב  - ומתני' דקתני שהגידים טעונים שריפה
חסדא איירי בגיד הנשה וכר"י שגיד הנשה אינו 

וא"כ טעונים שריפה בנותר שמא זהו אחת נוהג אלא ב
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, י"מ בדעת רבי יהודה שרק של ימין המותר באכילה
אסור, ולפ"ז איירי בנתערבו ב' הגידים, וי"מ 
שהדבר בספק מה אסרה התורה ולפ"ז אף בלא 
נתערבו לעולם טעונים שריפה, לרב אשי איירי 
מתני' בשמנו דגיד שהוא מותר באכילה וישראל 

בו איסור ועל כן טעון שריפה,  קדושים נוהגים
ואין מדרבנן לרבינא איירי בגיד החיצון שאסור 

  חייבים עליו מלקות, ועל כן טעון שריפה.

ולא אמרינן עשה דוחה  אין שורפים נותר בט"ו
לא תעשה, לחזקיה דורשים עד בוקר היינו בוקר 
שני, לאביי דורשים מעולת שבת בשבתו, ולרבא 

וה"ה דורשים "הוא לבדו" ולא מילה שלא בזמנה 

, לרב אשי שבתון דיו"ט הוא גם עשה ואין נותר
  עשה דוחה לא תעשה ועשה.

כל הנאכל בשור הגדול יאכל בגדי הרך  פ"ד.
לרבה ראשי כנפים  - כנפים והסחוסיםוראשי 

והסחוסים זה מ"ד אחר הסובר שאע"פ שאינו 
נאכל בשור הגדול נאכל בפסח, לרבא אין כאן 
מחלוקת דראשי כנפים והסחוסים נאכלים 

  בשילקא בשור הגדול, ותניא כוותיה דרבא.

לריו"ח נמנים עליהם  -גידים שסופם להקשות
מנים בפסח דבתר השתא אזלינן, ולר"ל אין נ

עליהם בפסח דבתר בסוף אזלינן, וחזר בו ריו"ח 
ואמר שבתר בסוף אזלינן, ואמר שעור הראש של 

  עגל הרך אינו מטמא. 

  .המותיר בפסח אינו לוקה

, אבל בפסח השובר עצם בפסח טהור לוקה
  טמא אינו לוקה. 

ת"ר ועצם לא תשברו בו בכשר ולא בפסול, 
בו  רבי אומר בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו

כל הראוי לאכילה יש בו משום שבירת עצם 
  וכו'. 

לרב ירמיה נחלקו ת"ק ורבי בשובר עצם בפסח 
  הבא בטומאה.

לרב יוסף בזה לכ"ע אינו לוקה, ונחלקו  פ"ד:

  בהיתה לו שעת הכושר ונפסל.

לאביי בזה לכ"ע אינו לוקה ונחלקו אם יש איסור 
שבירת עצם מבעוד יום, ומ"מ מדרבנן אסור אטו 

  משחשיכה. 

הואיל ויכול לגוררו,  מח שבראש(לרבי נמנים על 
ואין נמנים על מח שבקולית, ואע"פ שיכול לקלות 
את העצם ע"י גחלת ולהגיע למח, אסור לעשות כן 

  הקדשים).דחיישינן שתשבר העצם או להפסד 

לרב פפא לכו"ע מבעו"י אסור לשבור עצם ונחלקו 
  באבר שיצא מקצתו. 

לרב ששת בריה דרב אידי אבר שיצא מקצתו 
  לכ"ע מותר, ונחלקו בנא. 

לרב נחמן בר יצחק בנא לכ"ע אסור, ונחלקו בעצם 
  האליה. 

לרב אשי בעצם האליה לכ"ע מותר, ונחלקו באבר 
  שאין בו כזית בשר.

לרבינא בזה לכ"ע מותר, ונחלקו באין בו כזית 
במקום זה ויש בו במקום אחר, וכן נחלקו בזה 

  ריו"ח ור"ל דלריו"ח אסור ולר"ל מותר.   
תניא כוותיה דרב יוסף, רב אשי או רבינא, רנב"י, 

  ואביי.

יש בה איסור שבירת עצם אפי' יש בה מח  פ"ה.

  עצם.

 -הפיגול הנותר והטמא מטמאים את הידים
, והנותר שיפגלו בכונההפיגול משום חשדי כהונה 

משום עצלי כהונה, י"א ששיעור הטומאה בכזית 
כשיעורו לאיסור אכילה, וי"א שיעור בכביצה 

  כטומאתו.

בפסח לא גזרו עליו טומאה דבני חבורה  -יוצא
  זריזים, בשאר קדשים תיקו.

 ,לא נטמא כולו כגון יוצא, אוכל שנטמא מקצתו
לא מטמיא, לרבינא דאמר חיבורי דטומאת סתרים 

אוכלים לאו חיבור הוא וכמאן דמיפרתי דמי נטמא 
  כולו.

אסור להוציא פסח מחבורה לחבורה, ואין  פ"ה:

חיוב מלקות עד שיניח, כאיסור הוצאה בשבת 
דבעינן עקירה והנחה, והגורר יש בזה עקירה 

  והנחה וחייב.

חותך עד שמגיע לעצם וקולף אבר שיצא מקצתו 
מגיע לפרק וחותך, ובמוקדשין קוצץ בקופיץ עד ש

  שהרי אין בו איסור שבירת עצם.
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מן  -דין חומת ירושלים אם היא כירושלים
האגף ולפנים כלפנים מן האגף ולחוץ כלחוץ, 
החלונות ועובי החומה כלפנים, אגף עצמו בשערי 
ירושלים כלחוץ מפני המצורעים, ובשערי עזרה 

מפני שמצורעים כלפנים, שער נקנור לא נתקדש 
  עומדים שם ומכניסים בהונות ידם.

לרב דין צירוף לתפילה דומה  -צירוף לתפילה
לדין הנ"ל דמן האגף ולפנים כלפנים וכו', אבל 
לריב"ל אפי' מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין 

  ישראל לאביהם שבשמים.

אינם קדושים בקדושת  -גגים ועליות פ"ו.

ירושלים, ומה שמצינו שהיו אומרים שם את 
ההלל על הפסח היינו אחר האכילה, עלית בית 
קדשי הקדשים נתקדשה דשאני היכל שדוד 
קידשו, הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול 
גגותיהם קודש דווקא כשהגג שווה לקרקע עזרה, 
מחילות הפתוחות להר הבית לא נתקדשו, אבל 

תוחות לעזרה נתקדשו, גגות העזרה לא הפ
נתקדשו ואין אוכלים שם קדשים, ואותם שתי 

  נתקדשו.קני מידה שהיו מניחים שם כלי קודש אמות 

לשיטת ר"י ליחיד  -אכילת הפסח במקום אחד
אין לאוכלו בשני מקומות, ורבים יכולים ליחלק 
לב' מקומות, ומתני' כדעתו דשתי חבורות שהיו 

ד יכולים להחלק ולאוכלו, אוכלות בבית אח
ויכולים להשאיר את המיחם באמצע, והשמש 
אסור לו לאכול אלא עם בני החבורה שלו, 
ולשיטת רבי שמעון אף היחיד יכול לאוכלו בב' 
מקומות, אבל אין בני החבורה רשאים ליחלק לב' 

  מקומות. 

לר"י יכולים נפרסה מחיצה בין בני חבורה  פ"ו:

תלקה המחיצה נסלאכול כך ולר"ש לא, 
לר"ש יכולים לאכול כך ור"י לא, רב שביניהם 

כהנא מסתפק אם נעשו ע"י המחיצה לב' מקומות 
  או לא וקאי בתיקו.

  מפני הבושה.הכלה הופכת את פניה ואוכלת 

   -כמה הנהגות מרב הונא
כך שמו אמר ששמו "רב" הונא כי בעל השם הוא 

  . מקטנותו

מה  ישב על המיטה שזה דרך כבוד משום כל
  שיאמר לך בעל הבית עשה.

  קיבל את הכוס מיד משום אין מסרבים לגדול.

שתאו בשני פעמים משום שבפעם אחת הרי זה 
גרגרן, ובג' פעמים גס רוח, ובכוס קטן ויין מתוק 

  וכרס רחבה מותר.

לא החזיר פניו משום שרק הכלה מחזירה פניה 
  ואוכלת.

א"צ לשמש אלא כשהגיעו כבר ג'  -דין שמש
אנשים, אבל צריך להשאר עד שהאחרון ילך, 
ודווקא בזמן שעדיין רגילים לאכול, וצריכים 
להודיע לשמש שלא יגמרו יחד, לרבינא האחרון 

  צריך להוסיף דמים ואין הלכה כרבינא.

  

  האשה:

בזמן  -האשה ששחטו עליה בעלה ואביה פ"ז.
שהיא בבית בעלה תאכל משל בעלה, ברגל ראשון 

אביה תאכל במקום שהיא רוצה, אם היא בבית 
(אם אין ברירה היינו מה שרצתה בשעת שחיטה), 
אבל בשאר רגלים תאכל משל בעלה, ואם היא 
רדופה ללכת לבית אביה רגל ראשון תאכל משל 

  אביה ושאר רגלים תאכל במקום שהיא רוצה.

  ריו"ח מבאר כמה פסוקים בשיר השירים.

נו רב זוטרא בר טוביה מבאר הפסוק אשר בני
  כנטיעים וכו'.

הגמ' מבארת את הפסוקים בתחילת הנביא הושע, 
שאמר הושע לקב"ה שיחליף את ישראל באומה 
אחרת, והמשיל לו הקב"ה זאת למי שנשא אשה 
זונה והוליד בני זנונים שאינו יכול לגרשה, וכ"ש 
ישראל שהם בני והם בני בחוני אברהם יצחק 

בעולם, ויעקב, והם אחד מד' קנינים שיש לקב"ה 
עמד הושע לבקש רחמים על שביקש להחליפם, 
אמר לו הקב"ה שיבקש רחמים על ישראל על 
הגזירות שגזר עליהם בגללו, ביקש עליהם רחמים 

  וביטל את הגזירה והתחיל לברכם.
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  אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה. פ"ז:

ירבעם זכה לימנות עם מלכי יהודה מפני שלא 
  קיבל לשון הרע על עמוס.

  י' בשעת כעסו של הקב"ה זוכר את הרחמים.אפ

  אפי' דור של רשעים אין להלשינם לשמים.

   -כמה דברים בענין הגלות

לא הגלה הקב"ה את ישראל לבין האומות אלא 
  כדי שיתוספו להם גרים.

צדקה עשה הקב"ה לישראל שפיזרם לבין 
  .שא"א לכלותם יחדהאומות 

יודע הקב"ה שאין ישראל יכולים  -למה גלו לבבל
לקבל גזירות אכזריות של אדום לפיכך הגלה 

ויפדה אותם לבבל, וי"א מפני שעמוקה כשאול 

, וי"א מפני שקרוב אותם משם מהר כמו שהבטיחם
לשונם ללשון התורה, וי"א ששיגרם לבית אמם 

, וי"א כדי שיאכלו תמרים שאברהם יצא מאור כשדים
  ויעסקו בתורה.

קחו ישראל ממצרים חזר לשם בימי הכסף של
  שישק.

  כתב הלוחות פרח בשעת שבירתם.

 -לכו ונעלה אל הר ד' אל בית אלוקי יעקב פ"ח.

  כיעקב שקראו בית.

גדול יום קיבוץ גלויות כיום שנבראו בו שמים 
  וארץ.

יאכל במקום יתום ששחטו עליו אפוטרופסים 
שהוא רוצה, ואף אם אין ברירה דדרשינן "שה 

  לבית".

בעה"ב א"צ דעת בני  -שחיטת בעה"ב לבני ביתו
ביתו הקטנים ועבדו ושפחתו הכנענים, ואם שחט 
עליהם יוצאים בשלו, אבל בנו וביתו הגדולים 
ועבדו ושפחתו העברים והאשה צריך דעתם, ואם 
שחט עליהם ומחו או ששחטו בעצמם אין יוצאים 

  בשלו, אבל בסתמא יוצאים בשלו.

שני השותפים  אםעבד של שני שותפים 
מקפידים זה על זה לא יאכל משל שניהם, ואם 

  אינם מקפידים רצה מזה אוכל רצה מזה אוכל.

למשנה ראשונה  -מי שחציו עבד וחציו בן חורין
עובד את רבו יום אחד ואת עצמו יום אחד, ולב"ש 

 שבת"כיון שאינו יכול להינשא והעולם נברא ל
בד לרבו וכותב הע ,כופין את רבו לשחררו יצרה",

שטר על חצי דמיו, וחזרו ב"ה להורות כב"ש, לענין 
קרבן פסח למשנה ראשונה לא יאכל לא משל 
עצמו ולא משל רבו, ולמשנה אחרונה יכול לאכול 

  משל עצמו.

   -האומר לעבדו צא ושחוט עלי את הפסח

אע"פ שרגיל בטלה, שחט  שחט גדי יאכל פ"ח:

  טלה יאכל אע"פ שרגיל בגדי. 

אינו מועיל שאין נמנים על שני  וטלהשחט גדי 
פסחים כאחד, ומלך ומלכה שתלוים בעבדיהם 

  יאכלו מן הראשון.

ילך העבד אצל רועה שכח מה אמר לו רבו 
שאדונו רגיל אצלו דניחא ליה בתקנתיה דרביה, 
ויקח גדי וטלה, ויתן לו אחד מהם ע"מ שאין לרבו 

ה רשות בו, ויאמר אם גדי אמר לי רבי גדי שלו וטל
  שלי, ואם טלה אמר לי רבי טלה שלו וגדי שלי.

הגדי והטלה יצאו לבית שכח רבו מה אמר לו 
השריפה, אם שכח לאחר זריקה פטורים מלעשות 
פסח שני, ואם שכח קודם זריקה חייבים לעשות 
פסח שני, וי"א דבזה אף אם שכח קודם זריקה 

  פטורים מלעשות פסח שני דקמי שמיא גליא, 

נתערבו ה' עורות של ש אבל היכא פ"ט.
 פסחים זה בזה ונמצאת יבלת באחת מהם

לכו"ע אם נתערבו קודם זריקה חייבים לעשות 
פסח שני, ואע"פ שאחד מהם ודאי לא יצא יד"ח, 
שהרי אם יביאו כל אחד פסח יש כאן ד' שהביאו 
חולין לעזרה דכבר יצאו יד"ח, ואם יביאו כולם 

ואם  פסח אחד נמצא הפסח יאכל שלא למנויו,
יתנו שמי שכבר הביא יהיה שלמים הרי שלמים 
צריך שתי מתנות שהם ד' ובזריקה, ואילו פסח 
מתנה אחת ובשפיכה, ואע"פ שבדיעבד אפשר 
לצאת בשלמים במתנה אחת בשפיכה זה אינו 

  אלא דיעבד ולא לכתחילה.

מותר הפסח קרב שלמים, אבל אין מפרישין 
  תחילה למותרות.

ותר הפסח טעון סמיכה, פסח אין טעון סמיכה, מ
  קרבן נשים אין טעון סמיכה.
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האומר לבניו הריני שוחט את הפסח על מי 
אע"פ שאין שיעלה מכם ראשון לירושלים 

ברירה זכה בחלקו ומזכה אחיו עמו, דלא אמר כן 
  אלא כדי לזרזם במצוות.

יכולים להתמנות על הפסח הרבה אנשים ובלבד 
  שיהיה כזית לכל אחד.

ח עד השחיטה, ומושכין ידיהם נמנים על הפס
  לת"ק עד השחיטה ולר"ש עד שיזרק הדם.

רשאים בני הממנה עמו אחרים בחלקו  פ"ט:

חבורה ליתן לו חלקו והוא אוכל משלו והם 
ממהר היו ידיו יפות אוכלים משלהם, וכן מי ש

רשאים לומר לו טול חלקך וצא, ודין זה  לאכול הרבה
  הוא גם בסעודה של כל השנה.

לא עשה כלום, עולתו ושלמיו לאחרים  המוכר
ומ"מ המעות שקיבל יפלו לנדבה משום קנס, 

  ואפי' שקיבל יותר משווי הקרבן הכל יפול לנדבה.

מעות שבידו הממנה עמו אחרים על פסחו  צ.
   -חולין

 -"ואם ימעט הבית מהיות משה" החייהו משה
לרבנן אפשר להשתמש במעות שנתנו לו למינוי 

למקח, י"א שבעצים לצלייתו  לאכילה ולרבי אף
מותר אף לרבנן ונחלקו במצה ומרור, וי"א שלמצה 
ומרור מותר אף לרבנן ונחלקו לקנות חלוק וטלית, 

  להלן יבואר אם נחלקו בפסח או במעות הפסח.

מותר להקריבם נתן לזונה מוקדשין באתננה 
(אבל עופות חולין אסור), דכתיב "לכל נדר" פרט 

ולא אמרינן כן מסברא  לנדור, והא דבעי קרא
רבי שהרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, 

אושעיא פירש דאיירי בממנה זונה על פסחו 
שדורש "החייהו משה" אף למקח, אביי  וכרבי

אמר שלולא דברי רבי אושעיא היה מפרש את 
, לריה"ג שקדשים קלים ממון בעליםהדרשה 

אבל הפסח עצמו קדוש לגמרי וא"א להשתמש 
ח, ודברי רבי הם במעות שהפריש במעות למק

לפסחו שמפריש אותם על דעת שיוכל מי 
שקיבלם ממנו עבור המינוי להשתמש בהם 

שיתנם לממנה בתורת מתנה והוא ימנהו על הפסח לצרכיו, 

, ורבי אושעיא סבר שלרבי אפי' הפסח במתנה
  עצמו אינו קדוש לגמרי.

שחיטת הפסח עבור טמאים שעומדים  צ:
  -ליטהר

שוחטים עליהם, הגמ' ם ומחוסר כיפורים טבול יו
מעמידה את המחוסר כיפורים כשמסר את הקרבן 
לבית דין, וכרב שמעיה דאמר אין בי"ד של כהנים 

  עומדים עד שיכלו כל המעות.

קודם טבילה לרב אין שוחטין עליו כיון טמא שרץ 
דמחוסר טבילה ודילמא פשע ולא יטבול, וסובר 

ורייתא, דקרא רב שטמא שרץ אסור בפסח מדא
דאיש איש כי יהיה טמא לנפש איירי כרבי יצחק 
בטמאי מת מצוה שחל שביעי שלהם בערב הפסח 
ואעפ"כ נדחים לפסח שני, וה"ה טמא שרץ אע"פ 
שטובל ונטהר נדחה לפסח שני, ולעולא שוחטין 

  על טמא שרץ.

שוחטין עליו בשביעי, לרב זב שראה ב' ראיות 
י כאן כשכבר שאין שוחטין על טמא שרץ אייר

  טבל אבל אם לא טבל אין שוחטין עליו.

ואיירי שוחטין עליו בשמיני זב שראה ג' ראיות 

  .כשמסר קרבנותיו לבי"ד וכדלעיל

שוחטין עליה בשמיני, ואע"ג דמחסרא כפרה זבה 
וכשמסרה קרבנותיה לבי"ד של כהנים וכדרב 
שמעיה, אבל בשביעי לא אף לעולא ששוחטין על 

חזי לאורתא הכא לא חזיא עד טמא שרץ, התם 
  למחר דמתיא כפרה.

שוחטין עליה בשמיני אבל בשביעי לא, שהרי  נדה
  נדה טבילתה בלילה ואינה יכולה לטבול בשביעי.

שחיטת הפסח למי שיתכן שלא יוכל  צ"א.
האונן, והמפקח את הגל, ומי  -לאוכלו

שהבטיחוהו עכו"ם להוציאו מבית האסורים, 
לאכול כזית, מצרפים  והחולה והזקן שיכולים

אותם לקרבן פסח אבל אין שוחטין עליהם בפני 
עצמם שמא לא יוכלו לאכול ויפסל הקרבן, אם 
שחטו עליהם ולא יכלו לאכול פטורים מלעשות 

, חוץ ממפקח את דבשעת שחיטה היו ראויםפסח שני 
הגל שאם נמצא מת והגל היה עגול נמצא שהיה 

פסח שני, טמא כבר בשעת שחיטה וצריך לעשות 
אבל אם היה הגל ארוך לא, בית האסורים דישראל 
אפשר לשחוט עליו בפני עצמו אם אמרו 
שישחררוהו דשארית ישראל לא יעשו עולה, ואם 
בית האסורים לפנים מחומת בית פאגי אף בבית 
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האסורים דעכו"ם שוחטים עליו בפני עצמו כיון 
  שיכול לאכול את הפסח בבית האסורים.

לר"י אין שוחטין על  -שחיטת הפסח על היחיד
שוחטין יוסי אם יכול היחיד לאוכלו  היחיד, לרבי

  עליו. 

בשעת איסור הבמות  הזובח פסחו בבמת יחיד
עובר בלא תעשה, אבל בשעת התר הבמות אינו 

  עובר.      

יחד אין עושים חבורת נשים ועבדים וקטנים 
נים משום תיפלות, וכן של נשים ועבדים, וקט

ועבדים לא משום פריצותא, אבל של נשים בפני 
  עצמם עושים.  

לר"י אשה בפסח  -חיוב אשה בפסח צ"א:

ראשון שוחטין עליה בפני עצמה, אבל בשני לא 
דאשה בפסח שני רשות, לרבי יוסי אשה בפסח 

אשה בראשון רשות, ובשני  שני חובה, ולר"ש
אינה יכולה לאוכלו כלל, ר"א סובר כר"י, הגמ' 

  בארת את הדרשות לכל מ"ד.מ

  קטן אינו חייב כרת אם לא עשה פסח.

  גדול זוכה לאחרים וקטן אינו זוכה.

אין עושין חבורה שכולה גרים שמא ידקדקו בו 
  ויביאוהו לידי פסול.

מכאן ואילך פסח מצה ומרור בראשון חובה 
רשות, לר"ש לנשים פסח בראשון רשות, אבל 

  במצה חייבות.

וכל פסחו לערב, דאנינות לילה טובל ואאונן  צ"ב.

דרבנן וחכמים לא העמידו דבריהם במקום כרת, 
  אבל אינו אוכל קדשים בלילה דאינו אלא עשה.

טובל השומע על מתו ומי שליקטו לו עצמות 
לערב, שלא גזרו עליו אנינות ומותר לאכול אף קדשים 

  אלא ביום.

לב"ש טובל ואוכל את גר שנתגייר בערב פסח 
פסחו לערב, ולב"ה הפורש מן הערלה כפורש מן 
הקבר, והיינו דווקא בעכו"ם שנתגייר גזירה שמא 
יטמא לשנה הבאה ויאמר אשתקד טבלתי ואכלתי 
עכשיו ג"כ אטבול ואוכל, ולא ידע שאשתקד היה 
נכרי שאינו מקבל טומאה, אבל ישראל שמל 

רינן אטו מודים ב"ה שטובל ואוכל לערב ולא גז
  נכרי.

אמר רבא ערל הזאה ואיזמל העמידו דבריהם 
במקום כרת, אונן מצורע ובית הפרס לא 

  -העמידו דבריהם במקום כרת

כדלעיל שלב"ה גר שנתגייר בערב פסח אינו ערל 
  עושה פסחו לערב.

אינה דוחה שבת אף אם חל שביעי שלו הזאה 
  בשבת שהיא ערב פסח.

ת חצרות אסור להביאו אף דרך גגואיזמל 
  וקרפפות אף בערב פסח שחל בשבת.

  מותר באכילת הפסח בלילה.אונן 

שחל שמיני שלו בערב פסח וראה קרי מצורע 
התירו לו להכנס להר הבית להטהר אע"פ שטבול 

  יום אסור במחנה לויה מדרבנן.

מנפח והולך לפסח אבל בית הפרס  צ"ב:

, בית הפרס שנידש ברגלי אדם טהור לתרומה לא
  ויבדוק אם נידש, אבל לתרומה לא.לפסח, 

  מי שהיה:

מי שהיה טמא או שהיה בדרך  -פסח ראשון ושני
רחוקה או שהיה אונן ולא עשה את הראשון יעשה 
את השני, שגג או נאנס או הזיד ולא עשה את 
הראשון יעשה את השני, אלא שמזיד ואונן חייבים 
כרת וטמא או דרך רחוקה או שוגג או אונס אינם 

  כרת. חייבים

לרב נחמן הורצה היה בדרך רחוקה וזרקו עליו 
דהתורה פטרתו ואי עביד תבוא עליו ברכה, ולרב 

  ששת לא הורצה דנדחה מהפסח כטמא.

זבים וזבות, נדות  -אלו עושין פסח שני צ"ג.

ובועלי נדות ויולדות, שוגגים אנוסים ומזידים, 
טמא, ושהיה בדרך רחוקה (כתבתו תורה כדי 

, ברייתא זו כרבי יוסי שנשים לפוטרו מכרת)
  חייבות בפסח שני.
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לרבי פסח  -חיוב כרת למי שלא הקריב פסח
קטן שהגדיל או שני רגל בפני עצמו הוא, ועל כן 

בין הפסחים חייב בשני, לרבי נתן  גר שנתגייר
פסח שני תשלומי ראשון הוא ומ"מ אינו מתקן 
את הראשון, וא"כ מי שלא היה זקוק לראשון אינו 
חייב בשני, לרבי חנניא בן עקביא שני תשלומי 
דראשון ומתקן את הראשון, ועל כן אם הזיד 
בשניהם לכו"ע חייב כרת, שגג בשניהם לכו"ע 

שגג בשני לרבי ולר"נ חייב פטור, הזיד בראשון ו
ולרחב"ע פטור, שגג בראשון והזיד בשני לרבי 

  חייב ולר"נ ורחב"ע פטור.

חייב כרת, לרבי היינו מברך ד', לרבי מגדף  צ"ג:

  .אלא מזמר ומשורר לע"זנתן לאו היינו מברך את ד' 

לר"ע מן המודיעים ולחוץ  -איזו היא דרך רחוקה
ולר"א ורבי יוסי  וכמידתה לכל רוח והיינו ט"ו מיל,

  מאיסקופת העזרה ולחוץ.

בשעת לעולא כל שאין יכול להיכנס לעזרה 
זהן דרך רחוקה, ואע"ג דשוחטין וזורקין  שחיטה

על טמא שרץ דלא פטרה תורה אלא דרך רחוקה 
בשעת ולא טמא, ולרב יהודה כל שאין יכול ליכנס 

, ואע"פ שאין שוחטין וזורקין על טמא אכילה
     דחייה ובדרך רחוקה לא.    שרץ דטמא רחמנא

ארבעים לריו"ח מהלך אדם ביום הוא י' פרסאות 

, הגמ' הבינה שמתוכם הולך ה' מיל בין עלות מיל
השחר לנץ החמה, (כלוט שהלך ה' מילים מסדום 
לצוער), וה' מיל בין שקיעת החמה לצאת 
הכוכבים, ולפי זה הגמ' מבארת למה שיעור דרך 

מהלך אדם מחצות עד  רחוקה הוא ט"ו מיל שהוא
השקיעה, ולהלן הגמ' דוחה שבזמנים אלו אדם 
הולך ד' מילים, ולוט הלך מהר דכתיב "ויאיצו 

  המלאכים בלוט". 

היה עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס  צ"ד.

בסוסים ופרדים אעפ"כ נחשב בדרך רחוקה, אבל 
היה עומד לפנים מן המודיעים וגמלים קרונות 

שהיה יכול ב בדרך רחוקה מעכבים אותו לא נחש

  .לישמט מבני ביתו וללכת יחידי ולשחוט

, ועובי לרבא העולם הוא ו' אלפים פרסאות
הרקיע אלף פרסאות, נמצא עובי הרקיע שישית 
מהיום, וכדלעיל שבין עלות לנץ אדם הולך 

שישית מהילוך יום, ובברייתא מבואר שעובי 
הרקיע אחד מעשרה ביום, ומעלות עד הנץ אדם 

לך ד' מילים, הגמ' מביאה כמה קושיות על הו
א' מהברייתא שמצרים ד' מאות  - שיטת רבא

פרסה וכוש פי שישים ממצרים והעולם פי שישים 
מכוש, ב' תנא דבי אליהו כל הישוב כולו תחת 
כוכב אחד יושב, ג' מהברייתא שאין חמה נכנסת 
לישוב אלא שעה אחת ביום, ד' מהברייתא שמן 

  אות שנה.הארץ לרקיע חמש מ

לחכמי ישראל גלגל קבוע  -גלגל ומזלות צ"ד:

, ולחכמי אומות העולם מהלכיםומזלות חוזרים 
  גלגל חוזר ומזלות קבועים.

לחכמי ישראל בלילה  -מהלך החמה בלילה
החמה מהלכת למעלה מן הרקיע, ולחכמי אומות 
העולם למטה מן הקרקע, ואמר רבי נראין דבריהם 

  רותחין. מדברינו שבלילה המעיינות

רבי נתן אומר בימות החמה חמה מהלכת בגובה 
הרקיע לפיכך העולם רותח ומעיינות צוננים, 

  ובימות הגשמים להיפך.

  בד' שבילין חמה מהלכת.

ערל שלא  -ור"א אומר איסקופת העזרה ולחוץ
מל לר"א ענוש כרת, לאביי שאני מדרך רחוקה 

רל חייב למול, לרבא שהתורה פטרתו אבל ע
תנא דס"ל שלר"א דרך רחוקה ערל כברייתא ד

, אבל רבי חומת ירושליםהיינו מחוץ למקום אכילתו 
יוסי בר רבי יהודה אמר משום ר"א חוץ למקום 
עשייתו, וכדבריו אזלא הא דתניא בטמאים הלך 

  אחר רוב העומדים בעזרה.

  מה בין פסח ראשון לשני

  -הגמ' מבארת הדינים והילפותות צ"ה.

אסור והשני מצה וחמץ עמו הראשון  -בל יראה
  בבית, וכן מותר לשוחטו על החמץ.

הראשון טעון בעשייתו ובאכילתו, והשני  -הלל
  רק בעשייתו.

  בין הראשון בין השני. -צלי על מצות ומרורים

  בין הראשון ובין השני דוחים את השבת. -שבת

  אסור אף בשני.  -שבירת עצם
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(איסי בן יהודה דורש מאיסור שבירת העצם 
נאמר בשני לאסור שבירת עצם בין שיש בה מח ש

ובין שאין בה מח, רבנן דורשים שצריך לחזר שלא 
  לשחוט פסח שני על היחיד).

  אף פסח שני אסור להוציאו מן הבית. -יוצא

לת"ק אף השני אינו דוחה את  - טומאה צ"ה:

הטומאה כראשון, לר"י דוחה את הטומאה דנדחה 
א זכה יעשה לשני דעדיף לעשותו בטהרה ואם ל

  בטומאה.

פסח ראשון טעון לינה, השני נחלקו תנאים  -לינה
  בדעת ר"י אם טעון לינה.  

  -דיני פסח שבא בטומאה
אלא רק  זבים זבות נדות ויולדותלא יאכלו ממנו 

טמאי מתים, ואם אכלו פטורים מכרת, אבל אם 
נכנסו למקדש חייבים כרת על ביאת מקדש, ור"א 

  פוטר אף על ביאת מקדש.

לל"ק חייבים כרת נכנסו טמאי מתים להיכל 
  שלא הותרו אלא לעזרה, ולל"ב פטורים.

פטורים מן אכלו הטמאים את האימורים  צ"ו.

  הכרת.

  אכלו אותם צלויים בשפוד.אימורי פסח מצרים 

ופסח דורות אין מקחו מבעשור פסח מצרים 
ויכול  מקחו מבעשור, ומ"מ טעון ביקור ד' ימים

, בעשור ובשעת שחיטה יקח אחד מהםלבקר כמה טלאים מ
פסח שני אינו טעון ביקור, לבן בג בג תמיד טעון 

  ביקור ד' ימים קודם שחיטה. 

כתיב "ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה" 
שיהיו כל עבודות חודש זה כזה, להקיש פסח 
דורות לפסח מצרים, לענין שנאכל בלילה, ולפסול 

כל מצה ומרור), ערל ובן נכר (וצריכא, ומ"מ ערל או
ותושב ושכיר, ועבד כנעני שלא נימול, ואיסור 

  שבירת עצם, ואיסור אכילת נא.

מומר אינו אוכל בפסח, וכהן מומר אוכל תרומה, 
מילת זכריו ועבדיו מעכבתו מלאכול בפסח, אבל 

  לא מעכבת כהן מאכילת תרומה.

פסח מצרים טעון הזאה באגודת אזוב על 
ונאכל בחפזון, ופסח המשקוף ועל שתי המזוזות, 

  דורות אינו טעון הזאה ואין נאכל בחפזון.

איסור חמץ בפסח מצרים נהג יום אחד,  צ"ו:
  ופסח דורות כל שבעה.

פסח שאבד והפריש תחתיו אחר,  -תמורת הפסח
ונמצא הראשון קודם שחיטת השני, ונשחט השני, 
הראשון ירעה עד שיסתאב וימכר ויביא בדמיו 

  ראשון תרעה וכו'. שלמים, וכן תמורת ה

אבל אם נמצא הראשון לאחר שחיטת השני, וי"א 
לאחר זמן שחיטת השני והיינו חצות, הוא עצמו 

  קרב שלמים וכן תמורתו קריבה שלמים.

שיטת רבא  -מחלוקת אביי ורבא ללישנא קמא
שהתמורה קריבה שלמים דווקא כשנמצא 

, אבל נמצא קודם הראשון לאחר שחיטת השני
אע"פ שהמיר לאחר שחיטת השני שחיטת השני 

אינו קרב שלמים, דמכח קדושה דחויה אתא, 
ולאביי אם המיר לאחר שחיטה אע"פ שנמצא 

  קודם שחיטה קרב שלמים.

שיטת רבא  -מחלוקת אביי ורבא ללישנא בתרא
שהתמורה תרעה עד שתסתאב וכו' דווקא 

, אבל אם המיר כשהמיר קודם שחיטת השני
ודם שחיטה לאחר שחיטה אע"פ שנמצא ק

תמורתו קריבה שלמים, שאין השחיטה קובעת 
את התמורה כיון שעדיין לא המיר, לאביי אפי' 
המיר אחר שחיטה ירעה עד שיסתאב וכו', ופריך 

  לרבא מברייתא וקאי בתיובתא.

אליה של כבש קריבה עם הפסח, עז אינה טעונה 
  אליה.

פסח שעברה שנתו שלמים הבאים ממותר הפסח 
  לסמיכה נסכים תנופת חזה ושוק. דינם כשלמים 

אמר שמואל כל שבחטאת מתה בפסח  צ"ז.
חמש חטאות מתות ולד חטאת ותמורת קרב שלמים 

חטאת חטאת שמתו בעליה חטאת שנתכפרו בעליה באחרת 

, ונמצאת הראשונה וחטאת שעברה שנתה ואבדה ונמצאה
   -וכל שבחטאת רועה בפסח נמי רועה

חמש חטאות הגמ' מעמידה את שמואל כר"ש ש
, ולא אמר שמואל כל שבחטאת בכל העניניםמתות 

רועה דלית ליה לר"ש רועה כלל, ולאפוקי מריו"ח 
שסובר שפסח שנמצא קודם שחיטה רועה, אלא 

חצות, קרב  –אם נמצא לאחר זמן שחיטה 
  שלמים.
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כמה דינים מהגמ' לפני שהעמידה את שמואל 
  -כר"ש

הפריש חטאתו ואבדה והפריש אחרת תחתיה 
ונמצאת הראשונה ס"ל לשמואל כרבי שאחת 
תמות (דלרבנן רועה), וכה"ג בפסח שנמצא לאחר 

  חצות קודם שחיטה קרב שלמים. 

פסח שנמצא קודם חצות רועה אע"פ שבחטאת 
מתה דכהאי גוונא לאו אבודה היא כרבא דאמר 

  אבידת לילה לאו אבידה היא. 

הפריש ב' חטאות לאחריות הראשונה  צ"ז:

והשניה רועה ובפסח כהאי גוונא  קריבה חטאת
  קרב שלמים.  

הגמ' מביאה לישנא אחרינא במו"מ בדברי שמואל 
  והמסקנה כנ"ל.

המפריש נקיבה לפסחו או זכר בן ב'  צ"ח.
יראה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו לנדבה שנים 

לשלמים, ושמע מינה תלת, א' בעלי חיים נדחים, 
  דיחוי בדמים.ב' דחוי מעיקרא הוי דיחוי, ג' יש 

  המפריש פסחו ומת
לא יביאנו בנו אחריו לשם פסח אלא לשם 
שלמים, ודווקא בט"ז דקסבר נדרים ונדבות אין 
קרבים ביו"ט, ואם היה הבן ממונה עמו יביאנו 

  לשם פסח. 

הגמ' שואלת שאם מת קודם חצות הרי הבן אונן, 
ואם לאחר חצות הרי נקבע לפסח בחצות ואיך 

  קרב שלמים. 

  לרבא איירי במת קודם חצות ויביאנו לפסח שני. 

ובנו ממונה וחל על הבן חיוב לאביי מת אחר חצות 
עמו יביאנו לשם פסח, מת קודם חצות ואין הבן 

  ממונה יביאנו שלמים. 

  לרב שרביא איירי שהיה האב גוסס בחצות. 

לרב אשי איירי שמת לאחר חצות וכר"ש שאין 
  בעלי חיים נדחים. 

ירי כשהפרישו לאחר חצות ומת לאחר לרבינא אי
  חצות.

ירעו  ,אשם ועולההפסח שנתערב בזבחים  צ"ח:

עד שיסתאבו וימכרו ויביא בדמי היפה לכל קרבן 
  ויפסיד המותר מביתו.

ר"ש אומר אם חבורת נתערב הפסח בבכורות 
כהנים יאכלו. וסבר כר"ש שמביאים קדשים לבית 

ויפדה את הפסול, אבל לרבנן ימתין עד שיוממו 
הפסח כל היכא דאיתיה ויאכל בתורת בכור בעל 

  מום.

  דיני חבורה שאבד פסחה
והוא והם אמרו לאחד צא ובקש ושחוט עלינו 

, והם שהרי לא נמנה על שלהםשחטו, הוא אוכל משלו 
אוכלים ממה שנשחט ראשון, ואם אין ידוע מי 
הראשון או שנשחטו יחד הוא אוכל משלו, ושלהם 

  פה ופטורים מפסח שני.יצא לבית השרי

לא  והםאמר להם אם אחרתי צאו ושחטו עלי 

הדין הפוך ממה שבדין אמרו לו לשחוט עליהם 
  הקודם.

אוכלים כולם מן הראשון, אמר להם ואמרו לו 
ואם אין ידוע או שניהם יחד שניהם יוצאים לבית 

  השריפה.

אינם אחראים זה לזה לא אמר להם ולא אמרו לו 
  .ווכל אחד אוכל משל

כל חבורה לוקחת חבורות שנתערבו פסחיהם 
קרבן אחד, ואחד מכל חבורה עובר לחבורה 
השניה, ובכמה חבורות מתחלקים לכל החבורות, 
ובני החבורה אומרים לו שאו שהם עוברים לקרבן 
שלו או שהוא עובר לקרבן שלהם, שניים 
שנתערבו פסחיהם ממנים עמם אחד מן השוק 

  וההמשך כנ"ל.

  יפה לחכמים ק"ו לטיפשים. שתיקה צ"ט.

לר"י מתמעטים והולכים ובלבד שישאר אחד 
שהיה בחבורה בתחילה, ולרבי יוסי מותר ובלבד 
שלא יניח את הפסח כמות שהוא, בפסח של יחיד 
א"צ לר"י שישאר דמעיקרא למנות אחר עמו היה 

  עומד.
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  ערבי פסחים:

  

  דיני ערב פסח

עד  פסח בלילאפי' עני לא יאכל  -הסבה צ"ט:

  כדרך בני חורין במיטה ועל השלחן זכר לחרות. שיסב 

לא גבאי צדקה  -נטילת צדקה לצורך ד' כוסות
ואם לא יתנו לעני כדי שיעור ד' כוסות, מלתת יפחתו 

  ואפי' מן התמחוי. לו צריך הוא לחזר בכל כוחו אחר היין, 

אסור לאכול בערב פסח  -אכילה בערב פסח
נה, והיינו מתחילת שעה קטסמוך למנחה  חצי שעהמ

כדי שיאכל מצה של מצוה לתאבון עד שתחשך,  עשירית,

ואפי' רבי יוסי שמתיר  משום הידור מצוה, וכן הלכה,
בע"ש ויו"ט (וכדלהלן) אוסר בערב פסח משום 

שאין לאכול המצה על השובע, ומצה בלילה חיובא דמצה 
  הראשון היא חובה דכתיב "בערב תאכלו מצות". 

  ב שבת ויו"טאכילה בער
שיטת  -מתי מותר להתחיל לאכול בע"ש ויו"ט

ר"י שאין לאכול בערב שבת או יו"ט סמוך למנחה 
והיינו מט' שעות ולמעלה, כדי שיכנס לשבת 
כשהוא תאב לאכול, ורבי יוסי מתיר לאכול עד 

ולפני שעה תשיעית מותר להתחיל  שתחשך.
  לכו"ע (ק:).

אם י לר" -אם צריך להפסיק בכניסת השבת ק.

צריך להפסיק  התחיל סעודתו בהתר קודם המנחה,
משתחשך, ומשמע שצריך לעקור את השלחן, ומקדש על 

ולרבי יוסי א"צ  הכוס, וחוזר ואוכל וגומר סעודתו,
וכן פסק ר"ג,  אם התחילו בהתר. תוס'.להפסיק 

ואח"כ גומר ולשמואל הלכה שפורס מפה ומקדש 
  סעודתו, וא"צ לעקור את השלחן. 

 -הפסקה באמצע הסעודה לצורך הבדלה ק:
שיטת שמואל שהאוכל במוצאי שבת מפסיק 
להבדלה, והגמ' מבארת שאין כוונתו לעקירת 

והיינו ברכת המזון (שהיה להם שלחן לכל אחד והיו שלחן 
מסלקים כל השלחנות מלבד את השלחן של המברך, ואנו 

, אלא שאין לנו אלא שלחן אחד אין נכון לסלקו. תוס')
  ורב סובר שא"צ להפסיק להבדלה.יסת מפה. לפר

אין מביאים  -פריסת מפה על הלחם בליל שבת
את הלחם לשלחן לפני הקידוש, ואם הביאו פורס 

  עליו מפה ומקדש. 

  קידוש במקום סעודה
שהמקדשים בבית הכנסת יוצאים בזה  שיטת רב

יד"ח קידוש, ולדבריו מטרת הקידוש בבית היא 
ומטרת הקידוש בבית תו, כדי להוציא בניו בני בי

(שיטת רב  הכנסת היא עבור אלו שאין להם בני בית. תוס'.
לענין אם צריך לברך על היין בביתו, תובא להלן 

  ק"א:).  

שגם לא יצאו יד"ח קידוש, שיטת שמואל  ק"א.

דאין קידוש אלא במקום סעודה, ואפי' ב' מקומות 
בבית אחד אינו מועיל, ולדברי שמואל מטרת 

בבית הכנסת היא עבור האורחים  הקידוש
  שאוכלים ושותים וישנים שם. 

ג"כ סוברים כשמואל שאין קידוש  רב הונא ורבה
אלא במקום סעודה, ואף שרבה עשה בכל דבריו 
כרב מלבד ג' דברים שעשה כשמואל, (א' מותר 
להתיר חוטי ציצית כדי להעבירם לבגד אחר, ב' 

ה כר"ש מותר להדליק נר חנוכה מנר לנר, ג' הלכ
דדבר שאין מתכוון מותר), היינו שעשה הכל 
כחומרי דרב מלבד ג' אלו, אבל לא היה מיקל 
כמותו, ולכן כאן הצריך קידוש במקום סעודה 

  כשמואל.

שיוצאים בקידוש בבית הכנסת שיטת רבי יוחנן 
  ידי חובת קידוש. 

מחבית השותה יין והביאו לו יין אחר  -שינוי יין

  א"צ לחזור ולברך. אחרת וטעמו שונה

  אם שינוי מקום מחייב בברכה

(ק:) שכשמקדשים בבית  שיטת רב ק"א:

הכנסת והולכים לביתם צריכים לחזור ולברך על 
   היין.

שאין דין שינוי מקום אלא שיטת רב חסדא 
כגון בדברים שאין טעונים ברכה אחרונה במקומם 

שהלך מים או פירות שאין להם ברכה מיוחדת, וממילא כיון 

וצריך לברך ברכה אחרונה  הליכתו היא גמר הסעודה,
כשיוצא, וברכה ראשונה במקום החדש, אבל 
דברים הטעונים ברכה אחרונה במקומם א"צ לברך 
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כשהולך דעל דעת קביעות הראשונה הוא הולך, וכן א"צ 

. והגמ' מבארת שזה שיטת לחזור ולברך ברכה ראשונה
עונים ברכה רבנן, אבל שיטת ר"י דאף בדברים הט

אחרונה במקומם, דווקא בהניחו מקצת חברים אין 
דין שינוי מקום, אבל לא הניחו מקצת חברים יש 

אליבא דין שינוי מקום, ותניא כוותיה דרב חסדא 
  דרבנן, וכן הלכה.

  שלעולם יש דין שינוי מקום.שיטת רב ששת 

שאם שינה מקומו א"צ  שיטת רבי יוחנן ק"ב.

ואין חילוק בין דברים  ח דעתו,אם לא הסילחזור ולברך 
הטעונים ברכה אחריהם במקומם לדברים שאין טעונים 

וכשמקדשים בבית הכנסת  ברכה אחריהם במקומם,
שהרי לא והולכים לביתם א"צ לחזור ולברך על היין 

הסיחו דעתם, דדעתם לאכול ולשתות בבית. וכתבו התוס' 

והגמ' דוחה את דברי  דהיינו דווקא כששתה מהיין.
ריו"ח מדאיתא בברייתא שבשינוי מקום צריך 
לברך. והגמ' מבארת שלריו"ח אין חילוק לרבנן בין 
דברים הטעונים ברכה אחריהם במקומם לדברים 
שאינם טעונים ברכה אחריהם במקומם, ולשיטת 
ר"י אפי' דברים הטעונים ברכה אחריהם במקומם, 

  ן שינוי מקום. אם לא הניחו מקצת חברים יש די

  קדש עליהם היוםבני חבורה ש
שיטת ר"י שאומר קידוש על כוס אחת ומברך 

  ברכת המזון על כוס שניה. 

ימשיך  א"צ לקדש מיד אלאשיטת רבי יוסי ש ק"ב:

באכילתו, וכשגומר סעודתו מברך ברכת המזון על 
(אמנם עדיף כוס אחת, ואח"כ מקדש על כוס שניה, 

. והטעם מר שמואל לעיל ק.)שיפרוס מפה ויקדש, וכדא
שאין שאינו מברך ומקדש על כוס אחת, משום 

. דמחזי עליה כמשוי עושין מצוות חבילות חבילות
והגמ' מביאה ראיה שאפשר להבדיל ולקדש על 
אותה כוס, והגמ' אומרת דשאני היכא שאין לו 
אלא כוס אחת. והגמ' מוכיחה דאיירי אף כשיש לו 

רת שהבדלה וקידוש כמה כוסות, ולכן הגמ' מבא
ששניהם קדושת ימים טובים, ומזכיר שהם דבר אחד 

אפשר לעשותם על כוס  בהבדלה קדושת יו"ט, ולהכי
  אחת, משא"כ ברכת המזון וקידוש.

  סדר ברכות ההבדלה

 -סדר ברכות ההבדלה וברכת המזון ק"ג.
שיטת ר"מ שלב"ש מברך על הנר ועל המזון ועל 

 לו אלא כוס אחת,אם אין הבשמים ואח"כ מבדיל, 
ולב"ה מברך על הנר ועל הבשמים ועל המזון 
ואח"כ מבדיל. ולר"י לכו"ע מברך על המזון תחילה 

, מפני שנתחייב בו בגמר סעודתו, ואין מעבירין על המצוות
ומבדיל בסוף, והמחלוקת היא בנר ובשמים 
שלב"ש הנר קודם ולב"ה הבשמים קודמים, ונהגו 

מ' ק"ב: מובא העם כב"ה אליבא דר"י. ובג
ואח"כ  מפני שהוא תדירמהברייתא שמברך על היין 

, ואח"כ מבדיל על כב"שעל המאור ועל הבשמים 
, ואם אין לו שמפני שהיא ארוכה אומרה לבסוףהכוס 

אלא כוס אחת מניחו ללאחר המזון ומברך את 
  כולם על כוס זו. 

   - סדר הברכות ביו"ט שחל במוצאי שבת

מברך על היין ומקדש ומברך על הנר ומבדיל  לרב
היין קודם לקידוש מפני שהוא תדיר, והקידוש (יקנ"ה) 

עדיף מהבדלה, אי נמי אם יבדיל ברישא נראה שקדושת 
  היום עליו כמשוי, ונר קודם להבדלה כשאר מוצאי שבתות. 

מברך על היין ואח"כ על הנר ומבדיל לשמואל 
קידוש כסברת רבי הבדלה קודמת לומקדש (ינה"ק), 

להלן, וממשיך סדר הבדלה כשאר מוצאי שבתות, ואח"כ 
   מקדש.

מברך על היין ומבדיל ומברך על הנר  לרבה
יין ברישא מפני שהוא תדיר, והבדלה ומקדש (יהנ"ק), 

קודמת לקידוש כרבי, והמאור בין ההבדלה לקידוש מפני 

  . שצריך להפסיק ביניהם, שהם דברים סותרים

אח"כ מברך על הנר והיין ומבדיל מקדש וללוי 
הקידוש קודם להבדלה כרב, ואינו מברך בתחילה (קני"ה), 

על היין מפני שזה רחוק מההבדלה שתיקנו שתהיה על היין, 
אבל קידוש שייך על הפת, (ולר"ת דס"ל שאין מקדשים על 
הפת י"ל שאם ירחיק יאמרו שהיין בא רק לכבוד הקידוש). 

וך יין להבדלה, והבדלה בסוף ואח"כ על המאור כדי לסמ
כשאר מוצאי שבתות. והרשב"ם גורס שללוי יהנ"ק ולרבה 

   קני"ה. 

מקדש ואח"כ מברך על היין ועל הנר ואח"כ לרבנן 
קידוש קודם להבדלה כרב, וצריך לסמוך מבדיל (קינ"ה), 

יין להבדלה, או מפני שרוצה להפסיק בין קידוש להבדלה 
   כמה שאפשר.

מברך על הנר ואח"כ מקדש  למר בריה דרבנא
כנ"ל לרבנן, אלא ומברך על היין ומבדיל (נקי"ה), 

שמקדים מאור ככל מוצאי שבת לפי שנהנה ממנו תחילה, 
   וא"א לאומרו בין יין להבדלה משום הפסק.

מברך על הנר ועל היין  למרתא בשם רבי יהושע
  ומבדיל ומקדש (ניה"ק).
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הנר , מברך על לרבי בשם רבי יהושע בן חנניה
ומבדיל ומברך על היין ומקדש (נהי"ק), דיש 

ומקדים ללוות את המלך לפני שמקבלים את השר, 
   נר מפני שרוצה לסמוך ליין גם קידוש וגם הבדלה.

, כגון ביו"ט ואם מצרפים להנ"ל גם ברכת הזמן
ראשון, לרבא מברך על היין ומקדש ומברך על הנר 

בסוף כבכל שהזמן לומבדיל ומברך על הזמן (יקנה"ז), 

דאם וכן הלכה,  מקום, שהרי יכול לאומרו אפי' בשוק,

ולאביי  יבדיל בתחילה מחזי דקדושת שבת עליו כמשוי.
ברכת הזמן קודמת לברכת הנר ולהבדלה (יקזנ"ה), 

  .שמאחר שמתחיל לקדש יאמר גם זמן

רב יעקב  -ברכת היין בשותה כמה כוסות ק"ג:

בר אבא בירך ברכה נוספת על היין של ברכת 
המזון, ולאו דווקא בבי ריש גלותא שיש ספק אם 

וממילא לא היה דעתו על כוס נוספת, יביאו לו עוד יין, 

אלא אפי' כשדעתו וכל כוס היא כתחילת סעודה, 
לשתות עוד חזר ובירך כתלמידי דרב שאמרו דכיון 

הסח הדעת, שאמרו "הב לן וניבריך" יש כאן 
ואסור לשתות עוד. אמימר בירך על כל כוס 
בסעודה מפני שהסיח דעת בכל כוס מלשתות עוד 
ונמלך. מר זוטרא בירך על הכוס הראשונה 
והאחרונה, כתלמידי דרב. ורב אשי בירך רק על 

אלא הב הראשונה דסבר שאין הלכה כתלמידי דרב, 
 לא וניבריך לא הוי הסח הדעת, ומותר לשתות אח"כ.
ולהלכה צריך לחזור ולברך על כוס של ברכת המזון, ואסור 

  לשתות אחרי הב לן וניבריך. 

  דיני הבדלה
שמשו של רבא הדליק אבוקה  -אבוקה להבדלה

מנר לצורך ההבדלה, מפני שאבוקה להבדלה 
  מצוה מן המובחר.

לרבי יהודה הנשיא אומר  -מנין ההבדלות
בי בהבדלה רק המבדיל בין קודש לחול, אבל לר

אושעיא הפוחת לא יפחות מג' הבדלות והמוסיף 
  לא יוסיף על שבע. 

מה שהוסיף רבא אחרי ג'  -סיום ההבדלה ק"ד.

ההבדלות ואמר "בין יום השביעי לששת ימי 
המעשה" אינו ממנין ההבדלות, אלא מפני שצריך 
לומר מעין החתימה סמוך לחתימה. ובפומבדיתא 

נ"מ הצריכו מעין הפתיחה סמוך לחתימה, ו
שביו"ט שחל להיות אחר השבת שהחתימה היא 

"המבדיל בין קודש לקודש" צריך לומר "בין 
וכן אנו עושים קדושת שבת לקדושת יו"ט הבדלת", 

     כדי לצאת מהמחלוקת.

מבדילים במוצאי שבתות  -מתי צריך להבדיל
ויו"ט ויוה"כ, ובמוצאי שבת ליו"ט, ובמוצאי יו"ט 

שאין יו"ט לשבת,  לחול המועד, אבל לא במוצאי
  דרך ללוות את השר כשהמלך נכנס.

בברייתא תני שהרגיל  -עוד בענין מנין ההבדלות
אומר הרבה הבדלות, ומי שאינו רגיל אומר הבדלה 
אחת, וכדעת בנם של קדושים (והוא רבי מנחם בר 
סימאי, שלא הסתכל בצורת מטבע), אבל י"א 

  שאומרים ג' הבדלות וכן נהגו העם. 

לריב"ל יאמר מעין הבדלות  -הבדלות יאמראיזה 
האמרות בתורה, ולמ"ד שצריך לומר ז' הבדלות 
היינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל 

(אינו לעמים, בין יום השביעי לששת ימי המעשה 
ממנין ההבדלות אלא מעין חתימה, וכולהו הבדלות כתיבי 

העליונים , בין טמא לטהור, בין מים חוץ מהבדלה זו)
למים התחתונים, בין לויים לישראלים, ובין כהנים 
ללויים, וי"א שיאמר בין כהנים ללוויים וישראלים 

  ויוסיף בין הים לחרבה.

בברייתא נחלקו אם חותם  -חתימת ההבדלה
שבמוצאי שבת התחיל הקב"ה ברוך סודר בראשית, 

או ברוך יוצר בראשית, או ברוך  לסדר מעשה בראשית
שמכל העולם שיצר לא קידש אלא ל מקדש ישרא

, וכן לרב חותם מקדש ישראל, ואביי לייט ישראל
על מי שחותם כך, לשמואל חותם המבדיל בין 
קודש לחול, ולריב"ל החותם מקדש ישראל 
ומבדיל בין קודש לחול מאריכין לו ימיו ושנותיו, 

  ואין הלכה כמותו.

  פתיחה וחתימה בברוך

 -והפירותבהבדלה ובברכת המצוות  ק"ד:
עולא אמר בהבדלה ברוך המבדיל בין קודש לחול 
ותו לא, מה שלא חתם בה בברוך משום שבברכת 

או פותח בה בברוך ולא  כגון ציצית ולולבהמצוות 
, לפי שאין בהם רבוי דבריםחותם או חותם ולא פותח 

וברכת הבדלה היא הודאה כמו ברכת המצוות, 
  ובברכת הפירות פותח ואינו חותם. 
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, וברכה כגון י"ח ברכות רכה הסמוכה לחברתהבב
מפני שנחשבת סמוכה לברכה שלפני אחרונה שבק"ש 

  , רק חותם בברוך. ק"ש

רק פותח בה  שבברכת המזון ברכת הטוב והמטיב
מפני שהיא ברכה בפני עצמה שנתקנה על הרוגי בברוך 

ביתר, הטוב שלא הסריחו והמיטיב שניתנו לקבורה, (ואנו 

ואינו חותם  כדי לומר בה ג' מלכויות)מאריכים קצת 
  ובשאר הברכות פותח וחותם. דכולה חדא הודאה היא. 

  דיני קידוש והבדלה וברכת המזון

מי שהתחיל לאכול  - אכילה לפני קידוש ק"ה.

לרב המנונא א"צ  בערב שבת, וקידש היום,
בעקירת שלחן כדי להפסיק בין להפסיק הסעודה 

שכיון  ובעת לקידושדשבת ק סעודת חול סעודת שבת,
שאסור לאכול בלא קידוש הוי הפסק, ודי בפריסת מפה 

  וכמו שמצינו ששבת קובעת למעשר.  וקידוש,

שבת אינה קובעת  -אכילה לפני הבדלה
להבדלה, והיינו שא"צ להפסיק אכילתו כשיצא 

דזהו כבוד שבת שימשיך בסעודתו, וכשיגמור היום, 

ודדוקא שהתחיל באכילה, אבל  סעודתו יבדיל,
צריך להפסיק  בלא סעודה. תוס'.השותה מבעו"י 

, וכן אסור להתחיל באכילה דשתיה אינו דבר חשוב
כשיצא היום, או לשתות יין ושיכר, אבל מים מותר 

לפני הבדלה (אבל לפני קידוש לא מפני להתחיל לשתות 

, ורב הונא אמר שיש לחשוש כבוד שבת), וכן הלכה
, אבל רבנן דבי רב אשי לא חששו לזה מאסכרה

  בשתית מים. 

מקדש והולך כל מי שלא קידש בערב שבת 
היום כולו, והא דקתני שאין מקדשים ביום, היינו 
כשקידש בלילה, ומה שמצינו שמי שיש לו כוס 
אחת מקדש עליו בלילה, ולא ממתין למחר ויוצא 
בו ידי כבוד יום וידי קידוש, משום דחביבה מצוה 

(כמו שמצינו שמקטיר חלבים ואברים בשבת תה, בשע

דעיולי  אע"ג דכשרים כל הלילה), וזריזים מקדימים למצוה,
יומא כל כמה דמקדמינן ליה עדיף (משא"כ לגבי 
הבדלה מבדיל אחרי שבירך על היין המאור 

  והבשמים, כדי שלא תהיה השבת כמשוי). 

רצה והחליצנו בליל שבת ויו"ט מקדש ומזכיר היום 

בברכת המזון, וביום מזכיר  בת, ויעלה ויבוא ביו"טבש
  ואינו מקדש.

אם אין לו הרבה יין או מיני כבוד יום קודם לכבוד לילה 
  מגדים.

  המבדיל בתפילה חוזר ומבדיל על הכוס. ק"ה:

  ברכת המזון טעונה כוס.

  .רביעית לוגכוס של ברכה צריכה שיעור 

  . המברך צריך שיטעום מן היין

  קודם הבדלה יכול להבדיל.גם מי שטעם 

  אפשר לומר שתי קדושות על כוס אחד. ק"ו.

הגמ' מוכיחה מהברייתא שכוס  -טעמו פגמו
ולרב  ואין יכול לברך עליה פעם נוספת.שטעמו פגמו 

אשי טעמא דכוס שטעמו פגמו משום שנחסר מן 
אבל אם היה גדול לא פגמו, וכתבו התוס' שרב השיעור, 

, אלא דמהא ליכא למישמע אשי מודה שכל טועם פוגם

ורב יעקב בר אידי הקפיד שגם הכד לא יהיה  מינה.
ודווקא פגום, ומר בר רב אשי הקפיד אף על החבית 

, ורב אידי בר חבית קטנה אבל בגדולה א"צ להקפיד
  שישא הקפיד רק על הכוס. 

כתיב "זכור את יום השבת  -קידוש בלילה
  סתו. לקדשו" מכאן שצריך לזוכרהו על היין בכני

כתיב "זכור את יום השבת" מכאן  -קידושא רבה
שצריך לזוכרו על היין גם ביום, ומברך ביום בורא 

ושותה מן היין משום כבוד שבת, לחלק בין שבת פרי הגפן 

, לחול, והוא כענין שיר שאין אומרים שירה אלא על היין
משום ובמחוזא קרו לקידוש היום "קידושא רבה" 

  הקידושים.שאומרים אותה בכל 

מבדיל עד יום מי שלא הבדיל במוצאי שבת 
הנותן גט , כמו שלענין גיטין ואין רביעי בכללרביעי 

לאשה ע"מ שתתני לי מאתים זוז אחר השבת או לפני 

עד שלישי נחשב אחרי שבת, ומרביעי  השבת
נחשב לפני שבת, ואין מברך על האור אלא 

  שהוא תחילת ברייתו.במוצאי שבת 

לרב ברונא ל ידיו לפני הקידוש מי שנט ק"ו:

הגמ' דוחה את דינו בעצמו. ואליבא דרב לא יקדש 
של רב ברונא ממה שרב היה מקדש לפעמים על 

ומבואר שהקידוש על פת,  כשהיה רעב)-(יין ולפעמים 
  אינו הסח הדעת. וכן הלכה. 

מי שטעם  -מי שטעם קודם קידוש או הבדלה
אלא למחר  כל הלילה,לפני קידוש לרב אינו מקדש 

קודם סעודה, (וכתבו התוס' דמ"מ אם טעם מן הקידוש 

ואם טעם לפני הבדלה  בבית הכנסת לא מיקרי טעם).
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ולרב אסי  דבהבדלה אין להחמיר כ"כ,לרב הונא מבדיל 
אינו מבדיל, לשמואל י"א שמקדש ומבדיל, וי"א 
שאינו מקדש ואינו מבדיל, והלכתא מקדש 

  ומבדיל.

מקדש והולך מי שלא קידש בליל שבת  ק"ז.

  כל היום כולו.

מבדיל והולך כל מי שלא הבדיל במוצאי שבת 
רק ביום וי"א שיכול להבדיל עד יום רביעי, השבוע 

   כל היום. ראשון

 -קידוש והבדלה בשאר משקין ובחמר מדינה
אפשר להבדיל  שאין יין באותה העירחמר מדינה 

ורב חסדא דינה. אמנם מים לא נחשבים חמר מעליו, 
אמר לרב הונא שהוא שאל את רב אם אפשר 
לקדש על שיכר של שעורים או תאנים או מפירות 

העשוי ולא ענה לו רב, וכ"ש שיכר כגון תותים, הסנה 

וכשם שאין מקדשים מן התמרים שהוא פחות חשוב. 
רבי חשב שאפשר עליו כך אין מבדילים עליו. 

תנו מים לקדש על שיכר שנעשה מי"ג פעמים שנ
על תמרים, וכשראה שגורם לו צער בלילה אמר 
שאין ראוי לקדש בו, בברייתא תני שאין מקדשים 
על השיכר, ומשום ר"א ברבי שמעון אמרו 

  שמקדשים על השיכר.

  אסור לאדם שיאכל כלום עד שיבדיל.

י"א שמספיקה  -כמה צריך לטעום מן היין
וכן טעימה כל שהוא, וי"א שצריך מלוא לוגמיו, 

  הלכה. 

  אכילה ושתיה בערב פסח

ערבי  -ממתי אסור לאכול בערב פסח ק"ז:

 פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך,
שמא  אחרי ט' שעות,והיינו סמוך למנחה קטנה 

יאכל את המצה אכילה גסה, אבל סמוך למנחה 
והיינו משש שעות ומחצה (שהוא תחילת זמן עשית גדולה 

מותר ולא  ימו כגון בערב פסח)התמיד כשיש צורך להקד
ישכח מלעשות את ישב בסעודה ויפשע וחיישינן ש

  הפסח. 

שהיה רגיל לאכול בתשע שעות אסור  אגריפסגם 
משום שכוונתו להמשיך אחרי זמן לאכול בערב פסח, 

ולא אמרינן שתשע שעות לאגריפס האיסור, 
  כארבע שעות שלנו.

רבי אסי היה אוכל  -מה מותר לאכול בערב פסח
לפי שאינו מיני תרגימא, ורב יצחק היה אוכל ירק 

של בהמות ונותן והשמש מטביל בבני מעיים משביע, 

רבא מהם לפני האורחים כדי שיאכלו מצה ופסח לתיאבון. 
היה שותה יין כל ערב פסח דחמרא מיגרר גריר 

, וכתבו התוס' דטובא גריר ופורתא סעידואינו סועד 
מותר לשתות בין כוס ראשון לשני דמהאי טעמא 

ובין שני לשלישי, (אבל בין שלישי לרביעי לא 
  ישתה). 

, רב ששת היה בתענית כל ערב פסח ק"ח.

ואין הכרח לבאר שטעמו משום דס"ל שהאיסור 
הוא סמוך למנחה גדולה, וס"ל שפסח ששחטו 
שחרית לשמו כשר וא"כ כל היום הוא זמן פסח 

 עלוה"ש(ו"בין הערבים" היינו בין ערב דאתמול 
אלא י"ל שטעמו משום שהיה , לערב של י"ד)

איסתניס, ואם היה אוכל בבוקר לא היה אוכל 
  המצה לתאבון. 

  יבההס
כבני חורין, מצה צריכה הסיבה  -מתי צריך הסיבה

 שהוא זכר לעבדותאבל מרור  שהרי היא זכר לגאולה,
א"צ הסיבה, ד' כוסות י"א בשם רב נחמן שרק ב' 
כוסות ראשונות צריכות הסיבה שהם תחילת 
החירות, וי"א בשמו שרק האחרונות צריכות 
הסיבה שאז הוא זמן החירות, ולמעשה צריך 

  בשניהם. הסיבה 

שפניו למעלה ושוכב על פרקדן  -צורת ההסיבה

לא שמיה הסיבה, וכן הסיבת ימין לא שמה  אחוריו
ועוד דחיישינן שמא  שהרי צריך לאכול בימין,הסיבה 

  ים בה קנה לושט ויבוא לידי סכנה.יקד

עני צריך הסיבה. אשה אצל  -מי צריך הסיבה
ליה, מפני שהיא כפופה לו ואימתו עבעלה א"צ הסיבה 

ואשה חשובה צריכה  וי"מ מפני שאין דרך נשים להסב, 
מפני שאינו כפוף הסיבה. בן אצל אביו צריך הסיבה 

ודווקא רבו  .. תלמיד אצל רבו א"צ הסיבהלו כ"כ
המלמדו תורה אבל שוליא דנגרי צריך הסיבה, 

  שמש צריך הסיבה.

  ד' כוסות

משום שהיו אף לנשים הוא  חיוב ד' כוסות ק"ח:

  באותו הנס. 
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, כדי מזיגת רביעיתהוא  שיעור כוס לד' כוסות
דפחות מרביעית לא , מזוגכוס יפה. בין בחי בין ב

, ישןובין שאין טעמו חזק כ"כ  חדשבין חשיב שתיה, 
, ושיהיה ולא חדש וישןולר"י צריך שיהיה בו טעם יין 

  אדום דכתיב "אל תרא יין כי יתאדם". 

יצא ידי ד'  ושתה רביעית מזיגהשתאו חי בלא 
דאין זו מצוה שלימה שאין כוסות ולא יצא ידי חירות 

  חשיבות אלא ביין מזוג, אמנם יינות שלנו א"צ מזיגה. 

יצא ידי שמחת יו"ט ולא  שתאן כולן בבת אחת
  ידי ד' כוסות. 

והשאר שתו בניו ובני  רוב הכוסאם שתה את 
  ביתו יצא.

ולר"י  שגם הם נגאלו,מפני לת"ק חייבים  תינוקות
-אלא מחלקים להם קליות  כשאר המצוות,פטורים 

  ואגוזים כדי שלא ישנו וישאלו. חיטים קלויים

בשביל  חוטפין מצות בלילי פסחים ק"ט.

, י"מ מגביהים הקערה, וי"מ התינוקות שלא ישנו
שאוכלים המצה מהר, וי"מ שחוטפים את הלחם מהתינוקות 

  האכילה.כדי שלא ישנו מחמת רבוי 

ר"ע היה אומר "הגיע עת לעמוד" בבית המדרש 
רק בערב פסח בשביל התינוקות שלא ישנו, 

  ובערב יו"כ כדי שיאכילו את בניהם.

חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו  -שמחת הרגל
ביין,  -ברגל, שנא' "ושמחת בחגך", ובמה משמחם

ור"י אומר כל אחד בראוי לו אנשים ביין ונשים 
בעונים, ובא"י בבגדי פשתן בבבל בבגדי צ

מגוהצים, ולריב"ב בזמן ביהמ"ק אין שמחה אלא 
  בבשר ועכשיו ביין. 

  חשבון שיעור רביעית
היה בציפורי קסתא דמורייתא ששיעורה לוג ובה 

, ותמנייתא ע"י חלוקתה לד' כוסותמשערים רביעית 
קדמייתא דטבריה יתירה רביעית על התומן 

  שבזמננו.

שנקוו צריך לטבול דווקא במי מקוה  -דיני טבילה

, ושיעור המים הוא מים שכל גופו עולה מעצמם
שמקום האדם עם הארון והיינו אמה על אמה  בהם,

הוא אמה על אמה, ובמקוה בעינן ג"כ אמה כדי שיכנס ברווח 

בגובה ג' אמות, שלא ידבקו זרועותיו לגופו. תוס'. 
   אה.ושיעור המים בשטח זה הוא מ' ס

ולפי חשבון מ' סאין של המקוה, יוצא ששיעור 
ב' אצבעות על ב' אצבעות בגובה ב' רביעית הוא 

ונ"מ אצבעות ועוד חצי אצבע וחמישית אצבע, 
לשיעור יין לנזיר, ולרביעית דם הבאה משני מתים, ורביעית 

  , ורביעית יין לד' כוסות.שמן לרקיקי נזיר

משה שהיה של זה שעשאו שלחן של ביה"ק  ק"ט:

אין ראיה  אמתים אורכו ואמה רחבו ואמה וחצי קומתו,
וגם שהיה של פרקים ועי"ז יכלו לטובלו במקוה, 

(דאם אינו מתפרק איך אפשר הרגלים היו מתפרקות, 
במקוה שבעזרה, או באמת להטבילו בשיעור מצומצם 

שהרי אפשר לטובלו בים של  המים ששיעורה אמה),
שים מקוואות שלמה שהיה מחזיק מאה וחמי

  טהרה.

  חשש זוגות
לא יאכל אדם ממאכל אחד שתים, וכן לא  -זוגות

ישתה שתי כוסות, ולא יקנח עצמו שתי פעמים, 
 תשמיש- לא יעשה צרכיו  אם אכל או שתה שתיםו

אפי' פעם אחת, דילמא חליש ומיתרע, אבל אם 
לא אכל או שתה מותר לעשות צרכיו ב' פעמים, 

  משום דחשיב נמלך.

של ליל פסח לא חיישינן לזוגות,  כוסותבארבע 
לרב נחמן לא חוששים משום שהוא ליל שימורים, 
ולרבא כוס של ברכה מצטרף לטובה ולא לרעה, 
ואין לחוש אף לכשפים (דלמזיקים בלאו הכי ס"ל לרבא 

ולרבינא כל כוס היא מצוה  שהרביעי אינו מצטרף)
  בפני עצמה.

וסות, אין לשתות שתי כ -שתית ב' כוסות ק"י.

ודווקא בעומד לצאת לדרך או ללכת לבית הכסא 
או ללכת לישון, ואדם חשוב אף בביתו חושש 

(ועל כן רבא  משום שהשדים מוסרים נפשם להזיקו,
אביי ורנב"י היו עושים להם סימן שיזהרו מזוגות). 
ואם יצא לשוק בין הכוסות לא חשיב זוגות. ואם 

ו שתה ויצא לדרך יאחז אגודלו הימנית ביד
השמאלית ואגודלו השמאלית בידו הימנית ויאמר 
אתם ואני הם שלשה, ואם שמע אותם אומרים 
אתם ואני הם ארבעה, יאמר אתם ואני הם חמשה, 

, והיה מעשה ואפי' אם שמע קול אדם או קול אשהוכו', 
  והמשיכו עד למאה ואחד ופקע השד.

לעולא  -באיזה מספר זוגי חוששים לזוגות
בר אין חשש זוגות, וכדמצינו כ או יותרבעשרה 
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שתיקנו י' כוסות בבית האבל. לרב חסדא ורבה בר 
רב הונא אף שמונה מותר, ד"שלום" היא תיבה 
שביעית שמצטרפת לטובה ולא לרעה. ולרבה ורב 
יוסף אף ששה מותר, ד"ויחונך" שהיא תיבה 

שבהמשך חמישית מצטרפת לטובה ולא לרעה, 

. ולאביי ורבא ש זוגותהדורות היו מקילים ופוחתים בחש
אף ארבעה מותר, ד"וישמרך" שהיא תיבה 
שלישית מצטרפת לטובה ולא לרעה, (ואמר רבא 
שרבא בר ליואי הוזק מפני שהקשה עליו בשיעור 

, ולא בגלל ששתה ד' כוסות). והיה דרכו לעשות כך
ורב פפא שמע מיוסף שידא שבשתים הם הורגים 

מזיד. ודווקא ואפי' בשוגג, ובארבעה מזיקים ורק ב
ממזיקים אין לחוש בזוגות הנ"ל, אבל מכשפים 
חושש אף בעשרה. ומעשה באחד ששתה זוגות 
למעלה משיתסר, והזיקה לו גרושתו ע"י כשפים 

  ומת.

  אמימר מלמד מה לומר כשפוגש נשים כשפניות.

קפדי  יותר מדאימי שמקפיד על זוגות  ק"י:

, לא כ"כ, ומי שלא מקפיד השדים להזיקובהדיה 
  ומיהו למיחש בעי.

רב דימי אמר שיש לחוש  - במה יש לחוש לזוגות
בביצים אגוזים וקישואים, ובעוד דבר, וזה הלכה 
למשה מסיני. וכיון שלא ידוע מהו אותו דבר גזרו 
רבנן בכל דבר. בקערות וככרות ובכל דבר שגמרו 
בידי אדם אין בהם משום זוגות. וכן השותה 

ב קביעות, (וי"מ דדווקא דלא חשיבחנות אין בזה חשש 

שאינו יודע אם והנמלך, ואורח  בשותה בשתי חנויות),

אין  שאינה קבועה לשתותואשה  ישקוהו עוד והוי כנמלך,
  בהם משום זוגות, ובאשה חשובה חיישינן. 

, י"א אדם שמספתק אם שתה זוגות ספק זוגות
 שישתה עוד, וזה מצטרף רק אם שתה זוגות,לחומרא 

שלא ישתה, כדי שלא לגלות דעתו שהוא וי"א לקולא 
  מקפיד על זוגות.

 משקה מכרוב ומייןאיספרגוס  -מה מצטרף לזוגות
. כיון שהוא עשוי לרפואהמצטרף לטובה ולא לרעה 

תרי דחמרא וחד דשיכרא לא מצטרף, תרי 
דשיכרא וחד דחמרא מצטרף. אם שתה שתי 
כוסות שלפני הסעודה כוס שבתוך הסעודה 

ם שתה שתי כוסות בסעודה אין מצטרפת, אבל א
כוס שלפני הסעודה מצטרפת, וי"א שמצטרפת, 
כוס שאחר הסעודה לכו"ע אינה מצטרפת. כל 

חוץ  שהכל נחשב כמין אחד,משקה מזוג מצטרף 
, וי"א שאף מים שמזג חם בקר או מזוגיםממים 

  להיפך מצטרפים.

  דברים שיש בהם סכנת מיתה או נזק

ותם דמו ארבעה דברים העושה א קי"א.
  -ומתחייב בנפשו משום רוח רעהבראשו 

שאין כשאין שם ד' אמות הנפנה בין דקל לכותל 

וליכא דרכא אחרינא  לשד מקום לעבור בין דקל לכותל,
  לשד לעבור, ולכן הוא מזיק לו.

דכיון ובדלא פסקינהו רה"ר העובר בין ב' דקלים 
  דשכיחי רבים אין לו רשות להזיק את הרבים.

ששאלם קטן,  ודווקאהשותה מים שאולים 
  , ודווקא במים.שאין המים מצוייםודווקא בשדה 

ודווקא כשלא פיזר  העובר על מים שפוכים
עליהם עפר, ולא רק לתוכם, ולא זרחה עליהם 
השמש, ולא עברו שם ס' פסיעות, וברוכב על 
החמור או נועל מנעלים אין חשש, אבל במקום 

  שיש חשש כשפים אף רוכב או נועל חושש.

נשים כלבים או דקלים, לא יעבור איש בין שני 
בין וי"א אף חזירים וי"א אף נחשים, אשה העוברת 

ב' אנשים אם היא בתחילת נדתה הורגת אחד 
מהם, ואם בסוף נדתה מריבה עושה ביניהם, 
ותקנתו שיאמר פסוק שמתחיל בא'ל ונגמר בא'ל 

  או שפותח בלא ומסתיים בלא. 

שתי נשים בשני צדדי השביל המכוונות פניהם זו 
לזו ודאי עוסקות בכשפים, וילך בדרך אחרת או 

אגרת אזלת אסיא ילך עם איש אחר או יאמר 
שהשדים הללו כבר בלוסיא מתקטלא בחיק קבל 

  הרוגים בחיצים.

הפוגש אשה אחר טבילה, מי מהם שמקדים 
ומשמש מיטתו אוחזת בו רוח זנונים, ויאמר 

  "שופך בוז על נדיבים ויתעם בתוהו לא דרך".

הישן בצל דקל יחידי יש בזה סכנה, ובחצר אפי' 
נה, וכן ההולך נופל צל דקל אחר עליו יש בו סכ

בצל הלבנה בסוף החודש זו סכנה, ולא יעשה 
צרכיו או יטה ראשו על דקל קצוץ, ולא ידלג ע"ג 

  דקל אא"כ מניח רגלו עליו.

הגמ' מביאה כמה אילנות שרוח רעה  קי"א:

  שורה על צילם.
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הגמ' מבארת כמה דברים בענייני שדים, שמות 
כמה שדים, שד שתחת הצלף, שדים שתחת 

  ושדים הנקראים קטב. העוזרדים,

המסרק ראשו יבש או שותה מיין המטפטף או 
נועל נעלים כשרגליו לחות מהרחיצה, דברים אלו 

  .עוורוןמביאים לידי 

התולה לחם בסל קשה  -דברים הקשים לעניות
לעניות, אבל בשר ודגים לא. וכן מורסן או פרורים 
בבית (ובליל שבת ורביעי שרו מזיקין עליהם), או 

קערה על פי הכד קשה לעניות, (והשותה המניח 
  מהקערה קשה לברוקתי).

הגמ' מביאה כמה דברים שהעושה אותם  קי"ב.

  מפחד.

אוכלים ומשקים תחת המיטה רוח רעה שורה 
  עליהם אפי' מחופים בברזל.

בלילי רביעי ושבת ואם בלא נר אין לשתות מים 
שתה מסתכן, ואם רוצה לשתות יאמר ז' קולות 

המים ואח"כ ישתה, או שיאמר  שאמר דוד על
וכו'. וכן אין לשתות בלילה מן הנהרות והאגמים 

  מפני סכנת עוורון, מאי תקנתיה וכו'. 

עשה שבתך חול ואל תצטרך אף לר"ע דס"ל 
מ"מ לא יפחות מד' כוסות בליל פסח לבריות 

משום פרסומי ניסא, ובשבת צריך דבר מועט 
כלומר וכו'  והיינו כסא דהרסנא, כדתנן הוי עז כנמר

  התחזק במצוות יותר משהיכולת בידך.

הנהגות טובות שציוו ולימדו          
  התנאים והאמוראים

שלא ילמד בגובהה  ר"ע ציוה את רבי יהושע בנו
ולא מפני שהעוברים ושבים יבטלוהו ממשנתו, של עיר 

שהם טרודים בלימודם ולא ידור בעיר שראשיה ת"ח 

שמא הם עושים ולא יכנס לביתו פתאום, בצרכי העיר, 

וכ"ש לבית חבירו, וישכים לאכול, מילתא דצניעותא, 
ויעשה שבתו חול ולא יצטרך לבריות, ויעשה 
שותפות או יקנה או ימכור למי שהשעה משחקת 

  לו.

לא רצה  כשהיה ר"ע חבוש בבית האסורים
ללמד את רשב"י תורה, אע"פ שיותר משהעגל 

צה להניק, ואמר לו שילמד רוצה לינוק הפרה רו

מרב גדול ויאמר שמועותיו משמו, וכשמלמד את 
בנו לימוד חדש ילמדו מספר מוגה, דשבשתא כיון 
דעל על, ולא ישא גרושה מפני שיש ד' דעות 
במיטה, וי"א שגם באלמנה שייך דבר זה, ואם 
רוצה מצוה שישתכר ממנה ילוה מעות על הקרקע 

וב, וזה מצוה כי יש ללוה וינכה לו מעט מהחלאכול פירות 

ואם רוצה מצוה ריוח שהוא צריך למעות ולסחורה, 
  שיהיה על ידה גוף טהור ישא אשה ויוליד בנים. 

שלא יגורו רבינו הקדוש ציווה את בניו  קי"ב:

בשכנציב, משום שבני העיר ליצנים וימשכום 
י"מ שלא  -אחריהם. ושלא ישבו על מיטת ארמית

שהרושם א ישאו גיורת ישכבו בלי ק"ש, וי"מ של

, וי"מ כפשוטו, ולא יעלימו מכס שמא יתפסו נשאר
אותם ויטלו כל מה שיש להם. ולא יעמדו בפני 

  שור שחור שעולה מהאגם ביומי ניסן. 

מרחיקים משור תם נ' אמה וממועד כמלוא עיניו, 
  וכו'.

  הגמ' מביאה הדברים המביאים לידי צרעת.

, וי"א שבית בית שיש בו חתול אין ללכת בו יחף
  שאין בו חתול אין ללכת בו בחושך.

שלא רבי ישמעאל ברבי יוסי ציווה את רבי 
שהם יתאגדו נגדו ושניים מהם יעשה דין מול ג' אנשים 

, ולא יעמוד על המקח אם אין יעידו לטובת השלישי
, ולא כדי שלא יפסיד את המוכר מלמכור לאחרלו מעות 

ילה יזקק לאשתו שהיתה נדה דאורייתא בל
, כיון שהוחזק ועכשיו החמירו לשבת ז' נקייםהראשון 

  .ושמא תראה בשעת תשמישמעינה פתוח 

שלא יצא רבי יוסי ברבי יהודה ציוה את רבי 
יחידי בלילה בליל רביעי ובליל שבת (וכדלהלן), 
ולא יעמוד פני הנר ערום (שזה גורם שיהיה נכפה, 
והמשמש לאור הנר בניו יהיו נכפים, והמשמש על 
מיטה שתינוק פחות מגיל שנה ישן עליה לצד 
רגלי המשמש יהיה התינוק נכפה, ואם מניח ידו 

דש י"ב עליו אין בזה חשש), ולא יכנס למרחץ ח
  .ויש תחתיה מיםחודש שמא תשבר הרצפה 

המזיקים מצויים בלילי רביעי ושבת ולא בשאר 
לילות, מפני שזה הזמן שהשאיר להם רבי חנינא 
בן דוסא, ואביי סילקם מן הישוב לגמרי, אבל 
פעמים נכנסים כדי להביא את סוסיהם שנשמטו 

  מהם.
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שלא יגור בעיר שאין רב אמר לרב אסי  קי"ג.

הסוס צונף ואין הכלב נובח, או שראש העיר רופא 
שיעוצו עליו , ולא ישא ב' נשים ואינו עוסק בצרכי ציבור

כדי ואם נשא שניה שישא שלישית  עצות רעות,

  .  שהשלישית תגלה לו

שעדיף להתעסק בנבילה  רב אמר לרב כהנא
מאשר לחזור ממקח, או מאשר לומר כהנא אנא 

 אפי' למקום קרובא רבה אנא, וכשיוצא לדרך או גבר
  יקח אתו מזונות מפני שבדרך הם יקרים.

כיון שיתרגל לזה שלא ישתה סם  רב אמר לחייא בנו

ויצטרך להוציא כסף רב, ואפי' הנצרך לרפואה עדיפה רפואה 

הנוטלת מאור העיניים, , ולא יפסע פסיעה גסה אחרת

, ולא דרכווי"מ שלא יקפוץ על אמת המים כדי לקצר 
ולא יתגרה בנחש או שסופה להתרפא, יעקור שן 

בנכרי, (שהמתגרה בנכרי נחש או תלמיד כשהם 
  קטנים, יכולים להזיק לו כשיגדלו). 

אחרי שלא  רב לימד את איבו בנו מילי דעלמא
הצליח ללמדו תורה, שימכור מיד את כל הסחורה 

, כדי שיוכל לקנות דבר אחר ולמוכרו שהוא בא למכור
אך לא ממכירת  אם הדבר התייקרתחרט ממכירה וי

יין שמא יחמיץ, ולא ימכור בהקפה, ורווח מועט 
במקום קרוב עדיף מרוח גדול במקום רחוק, 
וימהר לעשות מתמרים שיכר שמא יאכלם, אא"כ 
יש לו ד' סאין (הגמ' מבארת את הרווח שהרוויחו 
אלו שעשו שיכר, ונקראים סודנא מפני שזה סוד 

  ).לעזור לענייםומביא לגמ"ח  רלהתעשנאה 

צריך גביה, וכל  מ"מ עדייןכל דבר הרשום בשטר 
  אשראי מוטל בספק, והמעות שמקבל הם רעות.

שמי שיוצא למלחמה יצא  אנשי ירושלים אמרו
אחרון, ושיעשה שבתו חול ולא יצטרך לבריות, 
ויתעסק עם מי שהשעה משחקת לו, ולא יעשה 

שיא בתו שבגרה דברים במקום מגולה, וימהר לה
ואם אינו מוצא שישחרר עבדו ויתן לה, ויזהר 
באשתו מחתנה הראשון, משום ערוה ומשום ממון 

   שמבזבזת לו מממונך.

הדר בא"י והמגדל בניו לת"ת והמשייר מסעודתו 
יין כדי להבדיל על היין במוצאי שבתות הם 

  . מנוחלי עוה"ב

על רווק שגר בכרך ואינו  הקב"ה מכריז בכל יום
וטא (אע"פ שהוא מצוי בשוק כגון רב חנינא ורב ח

אושעיא שנקראו קדושים), ועל עני המחזיר 
אבידה לבעליה, ועל עשיר המעשר פירותיו 

  בצינעא.

את מי שאינו כועס ומי  הקב"ה אוהב קי"ג:

שאינו משתכר ומי שאינו מעמיד על מידותיו, 
את מי שמדבר אחד בפה ואחד  והקב"ה שונא

בלב, והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו, והיודע 
דבר ערוה בחבירו ומעיד עליו יחידי, דכיון שאינו 

, ועובר על "לא תלך רכיל"נאמן הרי הוא מוציא שם רע 
ואם נאמן על רבו כשניים מותר לספר לו. והרואה 

שהרי הוא יודע בחבירו דבר עבירה מותר לשנאתו 

(וי"א מצוה לשנאתו), ועל זה נאמר "כי  וא רשע,שה
  תראה חמור שונאך רובץ וכו' ".

חייהם  יותר מדאי,הרחמנים והרתחנים ואניני הדעת 
  .שאין להם מנוחה אינם חיים

, שונאים זה את זהכלבים תרנגולים והחברים 
  והגרים והעבדים והעורבים אוהבים זה את זה.

, ופרנס דל גאה, ועשיר המכחש, וזקן מנאף
והיינו שאינו עומד להם המתגאה על הציבור בחינם 

, וי"א סובלתם של הבריות אין הדעת בשעת דחקם,
אף המגרש אשתו פעם ראשונה ומחזירה שניה 

  ומחזירה, ויש חולקים בזה.

שכך הגמ' מביאה ה' דברים שציווה כנען את בניו 

  .מנהג הכנענים, וצריך להזהר מהם

  אמרו בסוס.הגמ' מביאה ו' דברים שנ

מחמת יהודי שאין לו אשה, או שאין לו בנים 

, או שאינו מגדל בניו לת"ת, או שאינו פשיעתו
הרי -לובש תפילין או ציצית או מזוזה או מנעלים, 

, וי"א אף מי שאינו מיסב הם מנודים לשמים
כגון סעודת ברית או נישואי בת כהן בחבורה של מצוה 

  לכהן.

ין שואלים בכלדיים שא רבי יוסי בן הוצל לימד
שנא' "תמים תהיה  י"מ בעלי אוב, וי"מ חוזים בכוכבים,

. והיודע בטח בו על כל מה שיקרה לךעם ד' אלוקיך" 
בחבירו שהוא גדול ממנו אפי' בדבר אחד חייב 

והיושבת על  אפי' אם לא למד ממנו,לנהוג בו כבוד 
  דם טהור אסורה לשמש עונה אחת.

בשמעתתא הוא רבי יצחק רבי יצחק סתם  קי"ד.

  בן אחא, ובאגדתא הוא רבי יצחק בן פנחס.
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, ולא ביתוולשבת בצל  או ירקותעדיף לאכול בצל 
להתרגל לאכול מטעמים, ועדיף לפחות מאכילה 

  ושתיה ולהוסיף על הדירה.

  סדר ליל פסח ודיניו
לב"ש קודם מברך על  -סדר ברכת הקידוש והיין

הפת אם מקדש על  או עלהיום ואח"כ מברך על היין 

, לפני הסעודה, מפני שהיום גורם לשתית היין הפת
קודם  מיד בצאת הכוכביםועוד שהיום מתקדש 

וכשם שהוא קודם לכניסה כך הוא קודם הבאת היין 

. ולב"ה מברך על היין ואח"כ על היום מפני לברכה
שאם אין לו יין או פת אינו שהיין גורם לקידוש שיאמר 

ברכת היין תדירה ותדיר קודם, , ועוד מפני שמקדש
והלכה כדברי ב"ה, דהא נפקא בת קול דהלכה 
כב"ה, אמנם כאן היתה הלכה כב"ה אף קודם הבת 
קול, ואף לרבי יהושע הסובר שאין משגיחין בבת 

  קול. 

אחרי הקידוש מביאים ירק,  -טיבול ראשון
, ואף כשאין לו בחומץ או במים ומלחומטבילים אותו 

  רת טובל אותה במשקה. ירק אחר אלא חז

אכילת מרור למי שטיבל טיבול ראשון 
   -בחזרת

גם מי שאכל חזרת בטיבול ראשון מ"מ  קי"ד:

צריך לחזור ולאכול חזרת ולטבל אחר אכילת 
  המצה. 

שמצוות צריכות ר"ל מבאר שהטעם הוא משום 
וס"ל לר"ל שזו דעת רבי יוסי שאמר  כוונה

בברייתא שאע"פ שטיבל טיבול ראשון בחזרת 
לאכול חזרת אחר אכילת מצה, ומדקאמר  מצוה

רבי יוסי מצוה למד ר"ל שאינו להכר לתינוקות 
אלא לשם מצות מרור שלא יצא בטיבול ראשון 

  כיון שלא נתכוון למצוה. 

אבל בברייתא אחרת מבואר שאף אם אכל את 
ר בלא כוונה יצא, ומבואר שמצוות א"צ המרו

הכר כוונה, ולפי זה מה שחוזר וטובל הוא לצורך 
ולא השמיענו התנא דין שישאלו,  לתינוקות

הטיבול בשאר ירקות, כדי שלא נטעה לומר שאם 
  אין לו אלא חזרת לא יטבול אלא פעם אחת.

  יצא בו יד"ח. מרור שהוא דמאי

יצא, אם  זית כל פעם אכל חצי מרור שאכלו לחצאין
  לא שהה כדי אכילת פרס. 

מצה חזרת וחרוסת  את השלחן ועליו מביאים לפניו
  אע"פ שאין החרוסת מצוה.ושני תבשילין, 

לרב הונא שני התבשילים הם  -שני תבשילין
, ואין וכ"ש שני מיני בשרוארוזא  תרדיםסילקא 

חוששין לריו"ח בן נורי שסובר שאורז הוא מין דגן 
ימוצו כרת ויוצאים בו יד"ח מצה, וחייבים על ח

ולחזקיה שני תבשילין הם אפי' דג וביצה שעליו 
, ולרב יוסף צריך שני מיני אע"פ שזה נראה תבשיל אחד

כנגד חגיגה, ולרבינא ומבושל כנגד הפסח צלוי בשר 
  אפי' בשר עם מרק מהני לשני תבשילין.

באיזה טיבול מברך האדמה ועל אכילת  קט"ו.

אם אכל שאר ירקות בטיבול ראשון מברך  -מרור
, כדי שלא להנות מהעוה"ז בלא ברכהעליהם אדמה 

וכשאוכל חזרת למרור מברך על אכילת מרור. ואם 
אוכל חזרת בטיבול ראשון לרב הונא מברך כנ"ל 
דס"ל כר"ל שמצוות צריכות כוונה, ואפי' כשיש לו שאר 

סדא , אבל לרב חירקות יכול לעשות במרור ב' טיבולים
מברך ב' הברכות בטיבול ראשון, ואח"כ יאכל בלא 

, והלכה כרב חסדא, משום דבעינן ב' טיבוליםברכה 
ורב אחא היה מחזר לאכול שאר ירקות בטיבול 

  ראשון כדי לאפוקי נפשיה מפלוגתא.

 -אם אוכל המצה והמרור בפני עצמם או יחד
י"א שלא יאכלם יחד משום דאתי טעם מרור 

מצוות אין מבטלות אף למ"ד ומבטל טעם מצה, ו
, מודה שמצוה דרבנן כיון שהמצוות שוותזו את זו 

לפסח מבטלת מצוה דאורייתא, והלל היה כורכם 

בבת אחת ואוכלם, וחלקו עליו חביריו  מצה ומרור
וסוברים שאין יוצא יד"ח בכריכה, (לריו"ח חבריו 
היינו הברייתא שלומדת מ"על מצות ומרורים 

בפני עצמו וזה בפני עצמו, ולרב  יאכלוהו", אפי' זה
אשי התנא דברייתא סובר שיוצא בין בכריכה ובין 

ומיהו חבריו חולקים עליו, ועיין כל אחד בפני עצמו 

). וכיון שלא נפסקה ההלכה, אוכלם מצה תוס'
ומרור כל אחד בפני עצמו בברכה, ואח"כ אוכלם 

כמו שהיה הלל יחד בלא ברכה זכר למקדש כהלל 
  שבית המקדש היה קיים, שהיו אוכלים פסחים. עושה בזמן 

  

  



  מסכת פסחים      תמצית הש"ס
 

259 

 

  -טיבול ראשון ושני

כל דבר  -נט"י לדבר שטיבולו במשקה קט"ו:

   שטיבולו במשקה צריך נטילה.

. לרב פפא צריך ליטול ידיו לפני טיבול ראשון
לומדים מזה שצריך לשקע את כל החזרת 

 ארס, ור"ח פירש תולעת)-(בחרוסת, משום הקפא 
בידו שבחזרת, דאל"כ א"צ נט"י שהרי לא נגע 

, והגמ' דוחה שא"צ לשקע, ובשביל הארס במשקה
מספיק ריח החרוסת, והא דצריך נט"י דילמא 

  ישקע. 

שלא תתבטל  לא ישהה את המרור בחרוסת
(שהרי נותנים בה המרירות מחמת מתיקות החרוסת 

  דבעינן טעם מרור. תפוחים זכר לתפוח)

אף שנטל ידיו בטיבול ראשון  -נט"י לטיבול שני
של החזרת, חוזר נוטל ידיו לטיבול שני של שאר ירקות 

בדבר שמא כיון שצ"ל הגדה והלל הסיח דעתו ונגע 

  . אבל בעלמא א"צ שני טיבולים.טינוף

יד"ח יצא  בלא לעיסהבלע מצה  -טעם מצה ומרור

"בערב תאכלו מצות" דחשיב אכילה, אמנם לכתחילה בעינן 

דבעינן בל אם בלע את המרור לא יצא , אטעם מצה

, ואם בלע שניהם טעם מרור זכר ל"וימררו את חייהם"
הגדל סביב יחד יצא רק ידי מצה, ואם כרכן בסיב 

  לא יצא אף ידי מצה. הדקל

לרב שימי  -הנחת מצה ומרור ועקירת השולחן
בר אשי יניח מצה ומרור וחרוסת לפני כל אחד, 

מי שאומר ההגדה, ולא יעקור השולחן אלא מלפני 
ולרב הונא לא יניח אלא לפני מי שאומר את 
ההגדה, וכן הלכה. וטעם עקירת השולחן כדי 

  שיכירו התינוקות וישאלו. 

א' מפני  -למה נקראת המצה לחם עוני קט"ז.

שעונים עליה דברים הרבה, ב' כעני שדרכו 
משום ג' כעני שהוא מסיק ואשתו אופה  .בפרוסה

התנור, כך במצה הוא מסיק ואשתו  שהוא ירא שמא יתקרר
  אופה כדי שלא יחמיץ.

לת"ק אין החרוסת מצוה ומביאים אותה  -חרוסת
, (ששרף המרור קשה כארס)לבטל הקפא של המרור 

לר"א בר צדוק מצוה לאכול חרוסת, ללוי טעם 
שילדו תחתיו בלא עצב, כדי המצוה הוא זכר לתפוח 

ולריו"ח זכר לטיט, ואמר  שלא יראו אותם המצרים,
זכר לתפוח, בתפוחים ויין אביי שצריך לקהויי 

זכר  לכתוש בו הרבה ירקות כדי שיהיה עבהולסמוכי 
לטיט. ובברייתא איתא שהיו שמים בו תבלין זכר 

  לתבן.

  מוזגים כוס שני. 

  אמירת ההגדה
הבן שואל מה נשתנה  -שאלת מה נשתנה

, ואם אין דעת בבן אביו שמוזגים כוס שני לפני האכילה
מלמדו, ואם אינו חכם אשתו שואלתו, ואם לאו 
הוא שואל לעצמו, ואפי' שני ת"ח שואלים זה את 
זה. ושואלים על השינוי באכילת המצה, ובאכילת 
המרור, ובאכילת הצלי, ועל הטיבול ב' פעמים. 
לרבא יאמר שבכל הלילות אין אנו חייבים לטבל 

אלא הכר א אינו חיוב אפי' פעם אחת, ולרב ספר

, ולכן יאמר אין אנו מטבילים אפי' פעם לתינוקות
  אחת. 

והיה מעשה (קט"ו:) ששאל אביי למה עוקרים את 
השלחן, ואמר לו רבה שפטרם בזה מלומר מה 
נשתנה, ורב נחמן שאל את דרו עבדיה מה יעשה 
עבד ששחררו רבו ונתן לו כסף וזהב, וענה לו 

ר רב נחמן שפטרם שצריך להודות ולשבח, ואמ
  ממה נשתנה. 

שאם הוא מבין הרבה לפי דעתו של בן אביו מלמדו 

  .יפרש הכל

לרב מתחיל  -מתחיל בגנות ומסיים בשבח
"מתחילה עובדי ע"ז היו אבותינו", ולשמואל 

  מתחיל "עבדים היינו".

  ודורש מארמי אובד אבי עד סוף הפרשה.

כל שלא אמר פסח  -פסח מצה ומרור קט"ז:

מצה ומרור לא יצא יד"ח, פסח על שום שפסח 
המקום על בתי אבותינו במצרים, מצה על שום 
שנגאלו אבותינו ממצרים, ואפו עוגות מצות, 
ומרור על שום שהמצרים מיררו את חיי אבותינו 
במצרים. וצריך להגביה את המצה והמרור 
כשאומרם בהגדה, כדי להראותם למסובים ולחבב את 

, אבל את הבשר אין להגביה שלא המצוה בעיניהם
  יהיה נראה כאוכל קדשים בחוץ.

בכל דור חייב אדם לראות עצמו  -הודאה והלל
כאילו הוא יצא ממצרים, שנא' "בעבור זה עשה ד' 
לי בצאתי ממצרים",לפיכך אנחנו חייבים להודות 
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ולהלל וכו', וצריך שיאמר "ואותנו הוציא משם". 
ב"ש עד אם הבנים שמחה, ואומר את ההלל ל

ולב"ה עד חלמיש למעיינו מים, (ובברייתא סוף 
קי"ז. הובאה מחלוקת זו בלשון אחר, על תחילת 
הפרק הבא שאינו אומר, ולא על סוף הפרק 

  שמסיים בו). 

לר"ט אומר אשר גאלנו וכו' ולא היה חותם, לר"ע 
  אומר כן ד' אלוקינו יגיענו וכו' וחותם גאל ישראל.

לרב אחא בר יעקב  -סומא באמירת ההגדה
דמשמע " שסומא פטור זהפטור, דדריש מ"בעבור 

, ואף שמצה בזמן הזה דרבנן כל שיכירוהו בראית העין
ואינו מוציא אחרים דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, 

 שהיו מאורי עינייםורב יוסף ורב ששת  ידי חובתן,
ומרור  אמרו הגדה, וס"ל ד"בעבור זה" היינו מצה

  .שאכילתם היא זכר למה שעשו לי בצאתי ממצרים

שירות ותשבחות                             
  שבתורה נביאים וכתובים

לריו"ח הללויה  - תיבה אחת או שניים קי"ז.

כסיה וידידיה הם תיבה אחת, ומרחביה ספק, לרב 
כסיה ומרחביה הם תיבה אחת, וידידיה שניים ידיד 

, והללויה ב' תיבות, לרבה רק חול וידידיה קודש
מרחביה היא תיבה אחת, בדברי ריב"ל יש סתירה 
אם הללויה פירושה הללוהו בהילולים הרבה, או 

 -לשון שבח (אחד מי' לשונות שבח שבתהילים
ניצוח, משכיל, מזמור, שיר, אשרי, תהלה, תפילה, 
הודאה, והללויה הוא הגדול שבכולם, שהוא כולל 

   שם ושבח בבת אחת).

  אמרוהו משה וישראל כשעלו מן הים. אז ישיר 

הנביאים תיקנוהו לאומרו ברגלים ובעת צרה הלל 
וגאולה. ורבי יוסי אומר בשם אלעזר בנו שמשה 

ואח"כ קבעו וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים 

, וי"א שדוד אמרו, ואמר רבי יוסי שנראה דוד בספרו
זמן כבנו דאם תיקנו דוד מה אמרו קודם התקנה ב

הקרבת הפסח, וגם לא היו מוכנים לאומרו כיון 
שבטחו בפסל מיכה ובהלל כתוב כמוהם יהיה 
עושיהם. לר"י אמרוהו הושע וישראל כשעמדו 
עליהם מלכי כנען למלחמה, לר"א המודעי אמרוהו 
דבורה וברק כשעמד עליהם סיסרא, לראב"ע 
חזקיה וסייעתו אמרוהו כשעמד עליהם סנחריב, 

חנניה מישאל ועזריה כשעמד לר"ע אמרוהו 

עליהם נבוכדנצאר הרשע, לריה"ג מרדכי ואסתר 
אמרוהו כשעמד עליהם המן, ולכל השיטות הנ"ל 
אמרו ישראל לא לנו ד' לא לנו, ואמרה רוח הקודש 

  למעני למעני אעשה.

לר"מ כל התשבחות שבתהילים אמר  -תהילים
דוד (חוץ מהלל). לר"א אמרם כנגד עצמו, ולרבי 

כנגד הציבור, ולחכמים האמורות בלשון יהושע 
יחיד כנגד עצמו, והאמורות בלשון רבים כנגד 
ציבור. ומה שנאמר בלשונות ניצוח וניגון מדברים 
על לעתיד לבוא, והאמורות בלשון משכיל נאמרו 

  .ומשכיל היינו לוחש למתורגמןע"י תורגמן 

אין שכינה שורה לא מתוך  -שמחה של מצוה
קלות ראש או דברים עצלות עצבות שחוק 

בטלים, אלא מתוך שמחה של מצוה, וכן לימוד 
התורה וכן חלום טוב אינו אלא מתוך שמחה של 
מצוה, אולם התלמיד היושב לפני רבו צריך ללמוד 
באימה, ולאב"א לפני שמתחיל ללמוד יהיה הרב 

  בשמחה ובלימוד עצמו יהיה באימה.

לרב חסדא הוא סוף הפרק, ולרבה בר רב  -הללויה
הונא הוא תחילת הפרק, ויש שהיו מסתפקים בזה, 

שבהם לא  שכתוב ב' פעמים הללויהויש מקומות 
  נחלקו.

תפילה שהיא בקשת  -לשונות בתפילה קי"ז:

רחמים חותם בלשון בקשה, כגון גואל ישראל, 
קדשנו במצוותיך, אבל בהגדה ובברכות ק"ש 

ובקידוש אומר אשר קדשנו  אומר גאל ישראל,
במצוותיו, בתפילה אומר מצמיח קרן ישועה, 

ולא מגן דוד דתפילה רחמי ובהפטרה אומר מגן דוד 
נינהו ואנו מתפללים שיצמיח קרן ישועה, אי נמי כיון שחתם 

וזהו ה"שם גדול"  מגן אברהם אין חותמים חתימה דומה.
אברהם יצחק שהבטיח הקב"ה לדוד כשם הגדולים 

ב, ואין חותמים בשניים מיהו שלשתם מוזכרים בברכת ויעק

ולאברהם הבטיח "ואעשך לגוי גדול ואברכך  אבות.
ואגדלה שמך" שיאמרו אלוקי אברהם יצחק 

  ויעקב", ויחתמו באברהם דכתיב "והיה ברכה".

בין בכוס צריך להזכיר יציאת מצרים בקידוש היום 

  .חשבת לומדים גז"ש זכירה זכירה מפסבין בתפילה, 

לסבי  -חתימה בקידוש ובתפילה בשבת ויו"ט
דפומבדיתא בשבת חותם מקדש השבת כיון 
שזמנה קבוע ועומד, וביו"ט מקדש ישראל 
והזמנים כיון שישראל קובעים את הזמנים, ולרבא 
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בתפילה יאמר מקדש ישראל כיון דעיקר התפילה 
, ובקידוש בשבת יאמר משום כבוד הרביםהיא ברבים 

מקדש השבת כיון שעיקרו ביחיד, וביו"ט מקדש 
ישראל והזמנים, וחזר בו רבא, והלכה כסבי 

ובשבת שהיא יו"ט חותם מקדש השבת דפומבדיתא, 
  וישראל והזמנים.

  כוס שלישי ורביעי
אחר מזיגת הכוס  -כוס שלישי וברכת המזון

השלישי מברך על מזונו, ואף אם ברכת המזון 
אינה טעונה כוס, כאן צריך כוס, דכיון  מאבעל

שצריך לשתות ד' כוסות דרך חרות, אמרו חכמים 
  שבכל כוס יעשה מצוה. שראוי

מותר לשתות בין הכוסות  -שתית יין בין הכוסות
בין שניים הראשונים לשניים האחרונים, וכן הראשונות 

מותר לשתות בין ראשון לשני, דיין שבסעודה או שלפני 

אבל בין שלישי לרביעי אסור  ינו משכר,הסעודה א
  דיין שאחר המזון משכר.

ולא על גומר עליו את ההלל, כוס רביעי  קי"ח.

י"א  -ואומר עליו ברכת השיר כוס חמישי. תוס'.
 -יהללוך, וי"א נשמת, לר"ט אומר עליו הלל הגדול

לר"י מהודו עד על נהרות בבל, ולריו"ח משיר 
אחא בר יעקב  המעלות עד על נהרות בבל, לרב

מכי יעקב בחר עד על נהרות בבל, וי"א ד' רועי לא 
  על המזון שאכלו.אחסר 

נקרא כך מפני שהקב"ה יושב ברומו  הלל הגדול
של עולם, ומחלק מזונות לכל בריה. כ"ו הודו הם 
כנגד כ"ו דורות קודם מתן תורה שהקב"ה זן אותם 

שגובה טובת האדם  -בחסדו. הודו לד' כי טוב
  שמפסידו ממון ומכפר על גופו.בטובתו 

ומ"מ אנו אומרים הלל ולא הלל הגדול, מפני שיש 
בו יציא"מ קריעת ים סוף מתן תורה תחית המתים 
וחבלי משיח, (ו"לא לנו" י"מ על שעבוד מלכויות, 
וי"מ על מלחמת גוג ומגוג), וי"א מפני שיש בו 
מילוט נפשות הצדיקים מגיהנום, וי"א מפני שיש 

  רידת הצדיקים לכבשן האש ועליתם.בו מענין י

קשים מזונותיו של אדם  -מזונותיו של אדם
כפלים מיולדת, יותר מן הגאולה, כקריעת ים סוף 

. ובשעה שאמר הקב"ה דהוי נס, ונ"מ לבקש רחמים
לאדם הראשון וקוץ ודרדר תצמיח לך זלגו עיניו 
דמעות, שיאכלו הוא ושורו באבוס אחד, עד 

" לחםת אפך תאכל שאמר לו הקב"ה "בזיע
ונתקררה דעתו. ולר"ל אילו היינו נשארים בקללה 
הראשונה אשרינו, ומ"מ לא יצאנו מקללה זו 

  לגמרי.

כיום המיתה  כשהוא עצורקשים נקביו של אדם 
  וכקריעת ים סוף.

 שעושה מלאכה בחול המועדכל המבזה את המועדות 
  כאילו עובד ע"ז.

אבל ומאמין (כל המספר או המקבל לשון הרע 

, או מעיד עדות שקר בחבירו, ראוי למיחש מיבעי)
  להשליכו לכלבים.

גבריאל רצה לצנן הכבשן לאברהם, ואמר הקב"ה 
שהוא יחיד והוא יציל את אברהם היחיד, ופרע 
לגבריאל שיציל את חנניה מישאל ועזריה, ולא 
הצילם יורקמו שר הברד, מפני שלא היתה ניכרת 

ל הקדיח מבחוץ בזה גבורתו של הקב"ה, וגבריא
  וקירר מבפנים. לשרוף את אלו שזרקו אותם לאש

ישראל בקריעת ים סוף היו מקטני אמנה,  קי"ח:

וחששו שמצרים יעלו מצד שני, אמר הקב"ה לשר 
ונתן הקב"ה לים תמורתם את חיל  ,הים שיפלטם

סיסרא שהיה פי אחד ומחצה (תשע מאות רכב 
הכוכבים  ברזל), ונחל קישון היה ערב על זה, ויצאו

שהיו עומדים במקומם וראשם מגיע עד ממסילותם 

וחיממו הכוכבים את הרכב ברזל של צבא  הארץ,
  סיסרא וירדו לנחל קישון וגרפם והשליכם לים.

  הגמ' מבארת כמה פסוקים בהלל.

עתידים מצרים כוש ורומי להביא דורון למשיח 
  וכו'.

שלש מאות שישים וחמשה שווקים היו בכרך 
  רומי וכו', ויזכו בהם ישראל.הגדול של 

שנוצחים אותו ושמח, שנא'  -למנצח קי"ט.

  ויאמר להשמידם לולא משה בחירו.

י"מ שזה סתרי תורה שכיסה  -למכסה עתיק
, וי"מ שזה נאמר על הקב"ה-אותם עתיק יומין 

והקב"ה גילה אותם המגלה טעמי תורה שהיו מכוסים 
  ונתן רשות לגלותם.

חת כנפי החיות לקבל ידו של הקב"ה פרוסה מת
  בעלי תשובה.
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יוסף ליקט את כל הכסף וזהב שבעולם 
, וישראל העלו אותו עמהם (ועשו את למצרים

מצרים כמצודה שאין בה דגן, וי"א כמצולה שאין 
בה דגים), ובימי רחבעם נטלו שישק מלך מצרים, 
וזרח מלך כוש נטלו משישק, ואסא מלך יהודה 

מלך ארם, ויהושפט נטלו מזרח, ושיגרו להדרימון 
נטלו מבני עמון, וסנחריב נטלו מאחז, וחזקיה נטלו 
מסנחריב, והכשדיים נטלוהו מצדקיה, והפרסיים 
נטלוהו מהכשדיים, והיוונים נטלוהו מהפרסים, 

  והרומיים נטלוהו מהיוונים, ועדיין הוא ברומי.

ג' מטמוניות הטמין יוסף במצרים, אחת נתגלתה 
לקרח, ואחת לאנטונינוס, ואחת גנוזה לצדיקים. 
ועל עושרו של קורח שייך לומר "עושר שמור 

  .שנתגאה ע"י רוב ממונו ונטרד מן העולםלבעליו לרעתו" 

הגמ' מבארת פסוקי ההלל מאודך כי עניתני על 
  משיחת דוד למלך.

רי ההלל יברך, מקום שנהגו לברך אח קי"ט:

ולפניו מצוה לברך דכל המצוות מברך עליהם עובר 
  לעשייתם.

את ההלל יכפול, רבי היה  מקום שנהגו לכפול
כופל מברוך הבא, ורבי אלעזר בר פרטא היה כופל 

  משום כבוד ישי שמואל ודוד ואחיו שאמרוהו.מאודך 

עתיד הקב"ה לעשות סעודה לצדיקים ביום 
ויתנו לאברהם יצחק שיגמול חסדו לזרע יצחק, 

יעקב משה ויהושע לברך ויאמרו שאינם ראוים 
  לברך, עד שיאמרו לדוד ולו נאה לברך.

  דיני אכילת פסח מצה ומרור
לרב הכונה  -אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן

שאין עוקרים לאכול עם חבורה אחרת, ולשמואל 
אחר הפסח  כלום אפי' בחבורתוהכונה שאסור לאכול 

יר טעמו, וכן אחרי מצה שאוכלים כדי שלא להעב
  בגמר הסעודה אסור, וי"א שאחר המצה מותר. 

 -אכילת מזונות שאין יוצאים בהם יד"ח מצה
 רקיקים העשוים כספוג שאין עליהם תורת לחם,הסופגנין 

 ,עוניהמטוגנים בשמן ודבש ואינו לחם והדובשנין 
והאיסקריטין ממלא אדם כרסו מהם ובלבד 
שיאכל כזית מצה באחרונה, הגמ' מבארת שאין 
ראיה מברייתא זו לענין אם מותר לאכול אחרי 

המצה, די"ל שקמ"ל שמותר לאכול את המצה 
  בסוף, ואין חוששים שיאכלנה אכילה גסה.

לרבא מצה בזמן  -מצה ומרור בזמן הזה ק"כ.

תאכלו מצות" ומרור הזה דאורייתא דכתיב "בערב 
דרבנן דכתיב "על מצות ומרורים יאכלוהו", ולרב 

  אחא בר יעקב אף מצה דרבנן. 

חיוב מצה ומרור לטמא ולמי שהיה בדרך 
לרב אחא בר יעקב  -רחוקה ולערל ובן נכר

(הנ"ל) לומדים מ"בערב תאכלו מצות" שטמא ומי 
שהיה בדרך רחוקה מחויבים לאכול מצה ומרור, 

וכלים פסח, ולרבא לומדים אותם אע"פ שאינם א
", אבל מצה בומערל, דכתיב "וכל ערל לא יאכל 

ומרור אוכל, ולרב אחא בר יעקב א"א ללמוד טמא 
  ודרך רחוקה מערל.

מצות אכילת מצה  -אם יש חובה לאכול מצה
רשות, דכתיב "ששת ימים תאכל מצות וביום 
השביעי עצרת", וכיון שהיום השביעי היה בכלל 

ויצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא  מצות מצה
אלא ללמד על הכלל כולו יצא, אמנם יום 
הראשונה יש חובה לאכול מצה, דכתיב "על מצות 

  ומרורים יאכלוהו".

אם כל בני  -ישן באמצע אכילת הפסח ק"כ:

דנראה החבורה ישנו אינם יכולים להמשיך לאכול, 
זה הוא כאוכל פסחו בב' מקומות שהרי הסיחו דעתם, ודין 

ואם רק מקצתם  גם בישן באמצע אכילת מצה בזמן הזה.
ישנו יכולים להמשיך לאכול. ולרבי יוסי מי שנרדם 
לא יאכל, אך מי שנתנמנם יכול לאכול, ונתנתנם 
היינו שאינו ישן ואינו ער, ועונה כשקוראים לו, 

, אבל היכן הנחת דבר זהואינו יודע להשיב סברא 
  כשמזכירים לו נזכר.

עד מתי זמן אכילת הפסח והמצה וממתי הוא 
לתנא דמתני' הפסח אחר  -מטמא את הידים

שגזרו חכמים חצות מטמא את הידים כפיגול ונותר 
 והפסח אחר חצות הוא נותר שהנותר יטמא את הידים,

" וס"ל בלילה הזהדכתיב "ואכלו את הבשר 
(וזמן כראב"ע שעד חצות הוא זמן אכילת הפסח 

כמו ש"ועברתי בארץ מצרים  קר),שריפתו הוא בבו
" היינו עד חצות, אמנם אין הפסח נאכל בלילה הזה

לשתי לילות דכתיב "לא תותירו ממנו עד בוקר, 
דסתם בוקר הוא בוקר ראשון. ולדבריו אין יוצאים 
יד"ח מצה אחרי חצות, ואפי' בזמן הזה דליכא 
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פסח. ושיטת ר"ע שזמן אכילת הפסח הוא כל 
(אמנם רבנן עשו הרחקה שלא יאכלו  מדאורייתא,הלילה 

, דכתיב אלא עד חצות, שמא יאכלו בבוקר ויתחייב כרת)
"בחפזון" עד שעת חפזון, ואינו מטמא את הידים 
אחר חצות, ומ"בלילה" לומדים שאינו נאכל לשני 
לילות ויום אחד, כשלמים שנאכל לשני ימים 
ולילה, וליכא למילף דין זה מ"לא תותירו עד 

  ל שהכונה לבוקר שני. בוקר" די"

הפיגול והנותר  -טומאת ידים בפיגול ונותר
מטמאים את הידים, הפיגול משום חשדי כהונה, 

שיתעצלו באכילתו, וה"ה והנותר משום עצלי כהונה 

. י"א ששיעור הטומאה בכזית כשיעורו לישראל
לאיסור אכילה, וי"א ששיעורו בכביצה כשיעורו 

  .לטמא אחריםלגבי טומאה 

 -החליף פסח בזבח בברכה ובזריקה קכ"א.
לרבי ישמעאל אם בירך על אכילת הפסח את 

, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו לאכול הפסחברכתו 
שברכתו אקב"ו על פוטרת הברכה גם אכילת זבח 

אכילת הזבח, והיינו חגיגת י"ד או נדרים ונדבות שהביא 

כדין הפסח , ואם שפך את הדם בשאר הזבחים בי"ד
לבד ריה"ג דס"ל שדינו בזריקה מתנה אחת כנגד לכו"ע (מ

היסוד מרחוק, ולא שתים שהם ארבע כשאר קרבנות) 

מועילה כמו זריקה, אבל ברכת הזבח אינה פוטרת 

את הפסח, וזריקה בפסח אינה מועילה במקום 
שפיכה. ולר"ע אף ברכת הפסח אינה פוטרת את 

  הזבח, ושפיכה אינה מועילה בשאר זבחים.

האב מברך בפדיון  -ברכות פדיון הבן קכ"א:

בנו ב' ברכות, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על 
  פדיון הבן, ושהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.  
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  מסכת יומא:
  שבעת ימים:

  הפרשת ז' ימים

מפרישים כה"ג מביתו ז' ימים קודם יוה"כ  ב.

ללשכת פרהדרין, ומתקינים לו כהן אחר תחתיו 
שמא יארע בו פסול, לר"י היו מתקינים לו אשה 
אחרת שמא תמות אשתו, אמרו לו א"כ אין לדבר 

  סוף.

היו מפרישים את ז' ימים קודם שריפת הפרה 
השורף את הפרה ללשכת בית האבן הכהן 

שהיתה בצפון מזרח העזרה, ונקרא שמה כך מפני 
שמעשי הפרה היו בכלי גללים אבנים ואדמה 
שאינם מקבלים טומאה, כדי שלא יבואו לזלזל 
בטהרת הפרה, דכיון שטבול יום היה עושה את 
הפרה כדי להוציא מליבן של צדוקים שהצריכו 

  תה.הערב שמש, חששו שיזלזלו בטהר

הגמ' לומדת דין הפרשה בכה"ג קודם יוה"כ 
וקודם שריפת הפרה מדרשה מדין הפרשת אהרן 
ובניו קודם חנוכת המשכן, להלן ג: יבואר שאלו 
דברי ריו"ח אבל ר"ל לומד דין זה מפרישת משה 
קודם שעלה להר סיני ולא מימי המילואים וא"צ 
פרישה אלא ו' ימים, ולהלן ו. יבואר שלריב"ב 

פרשה מאשתו שמא תימצא ספק נדה טעם הה
  אחר הבעילה ויהא טמא ז' ימים משום בועל נדה. 

הגמ' מבארת אמאי לא דרשינן דין זה לכל כהן  ב:

המקריב קרבנות שיצטרך הפרשה ז' ימים, ואמאי 
לא דרשינן פרישה קודם הקרבת קרבנות 

  הרגלים.

י"א שהוא טפל לסוכות וי"א שהוא  - שמיני עצרת ג.

צמו, ומ"מ אינו רגל בפני עצמו לגמרי, רגל בפני ע
ייס, ברכת פ - ושונה משאר החג רק לענין פז"ר קש"ב

אבל מ"מ רכת המלך, ביר, שרבן, קגל, רמן, שם הז
  תשלומין דראשון הוא.

קרבן מוסף של יוה"כ לרבי הוא איל אחד, ולר"א ברבי 
  שמעון שני אילים.

הגמ' מבארת אמאי לא דרשינן פרישה ז' ימים 
  עצרת או ראש השנה.קודם 

לר' יאשיה קח לך ועשה לך היינו משל כהן גדול  ג:

וכגון קטורת וחצוצרות, ויקחו אליך היינו משל ציבור, 
ולר' יונתן אף "לך" הוא משל ציבור, וכוונת הכתוב 
הוא שהקב"ה חפץ בשלו יותר משל ציבור, קרבנות 
המילואים אף שנאמר בהם "לך" מודה ר' יונתן שהיו 

  משלו.

אף ששנינו לעיל שדורשים דין הפרשת ז' ימים 
קודם שריפת הפרה, זו שיטת ריב"ל ורבי 
ישמעאל רבו של ריו"ח, אבל ריו"ח עצמו סובר 
שאין למדים לשריפת הפרה אלא רק לכה"ג, 
והפרישה קודם שריפת הפרה היא מעלה 

  בעלמא.

לר"ל  -שיטת ר"ל בהפרשת כה"ג קודם יוה"כ
מילואים, דא"כ תהיה אין למדים דין זה מימי ה

ההפרשה לעיכובא, וא"כ אף הכה"ג שהיו 
מתקינים היה צריך הפרשה, ומלשון המשנה 
מדויק שלא היו מפרישים אותו אלא רק 
מתקינים אותו, אלא המקור הוא מפרישת משה 
ו' ימים קודם שעלה לקבל את התורה, דכתיב 
"ויכסהו הענן ששת ימים ויקרא אל משה ביום 

ים ששת ימים מיותרים ונכתבו השביעי" והמיל
לדרוש שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה ו' 

  ימים, ולפ"ז א"צ הפרשה לכה"ג אלא ו' ימים.

בזמן הפרשת הכה"ג קודם יוה"כ והכהן  ד.

השורף את הפרה היו מזים עליהם מי חטאת, 
לריו"ח למדו דין זה מימי המילואים ואף ששם 

ולר"ל היו מזים דם נכנסו מים תחת דם, 
שלומדים מסיני ושם לא היתה הזאה, היתה 

  ההזאה בכה"ג משום מעלה בעלמא.

  תניא כוותיה דריו"ח שלומדים מימי המילואים. 

   כוותיה דר"ל שלומדים מסיני.תניא 

   -מחלוקת ר"ע וריה"ג בסדר מתן תורה ד:

לריה"ג היינו אחרי  -וישכון כבוד ד' על הר סיני
עשרת הדברות בתחילת מ' יום, ולר"ע היינו 

  מראש חודש. 

לריה"ג הענן כיסה את משה, ולר"ע  -ויכסהו הענן
  הענן כיסה את ההר.
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לר"ע היינו קריאה לכל ישראל  -ויקרא אל משה
למתן תורה אלא שחלק כבוד למשה, ולריה"ג 

י נתן כדי למרק אכילה היינו למשה לבדו לרב
ושתיה שבמעיו לשומו כמלאכי השרת, ולרבי 
מתיא בן חרש כדי לאים עליו שהיה באימה רתת 

  וזיע.

לריה"ג בו' בחודש ניתנה תורה כתנא קמא, וא"כ 
בהכרח מה שקרא הקב"ה למשה ביום השביעי 
מתוך הענן היינו שאז בא הענן, ולר"ע בז' ניתנה 

' ימים מראש חודש, כרבי יוסי, והענן היה כל ז
ומ"מ אף לריה"ג נמנים ימים אלו בכלל מ' יום 

  שהרי בי"ז בתמוז ירד ונשתברו הלוחות. 

"וישמע את הקול מדבר אליו" משה שמע וכל 
ישראל לא שמעו, ואף לרבי אלעזר דאמר 
ש"ויקרא אל משה" היינו לכל ישראל זה דווקא 
בסיני ולא באוהל מועד, ואב"א לשון קריאה הוא 

  לכל ישראל ולשון דיבור הוא רק למשה.

"ויבוא משה בתוך הענן" לא היה יכול ליכנס בענן 
אלא שתפשו הקב"ה והביאו, וי"א שנעשה לו 

  שביל בתוך הענן, וכמו הלשון "בתוך הים".

  לא יאמר אדם דבר לחבירו אא"כ קורהו.

האומר דבר לחבירו אין לאומרו לאחרים אא"כ 
  יאמר לו לך אמור.

  

  ילואיםימי המ

שיטת ריו"ח ולר"ל שכל האמור בפרשת  ה.

המילואים מעכב, ולרבי חנינא דבר שאינו מעכב 
לדורות אינו מעכב, ונ"מ לרב יוסף בלא סמיכה, 
ולרב נחמן בר יצחק בלא תנופה, לרב פפא נ"מ 
בלא פרישת שבעה, ולרבינא נ"מ בלא רבוי בגדים 
ומשיחה, הגמ' מביאה הילפותא בכל אלו שאינם 

בים לדורות, והילפותא של המ"ד שמעכבים מעכ
  לדורות.

הגמ' מבארת הלשונות המיוחדות של כי כן  ה:

צויתי וכו' שנאמרו בדין אהרן ובניו אחר מיתת 
  נדב ואביהוא.

הגמ' מביאה מקור ללבישת מכנסים ועשירית 
בימי המילואים, ומנין שקריאת מנחת חינוך האיפה 

  פרשת המילואים מעכבת.

כתונת ומצנפת אהרן ואח"כ  -משה כיצד הלבישם
בניו, אבנט י"א בבת אחת והיינו בלא הפסק בין 
הלבישות, וי"א שאף בזה אהרן ואח"כ בניו, למ"ד 
בבת אחת היה אבנט כה"ג שונה מאבנט של כהן 
הדיוט ששל הדיוט היה כלאים ושל כה"ג היה 
מפשתים, ולמ"ד אהרן ואח"כ בניו היו האבנטים 

  שווים.

ז' ימים, שמא  מאשתות כה"ג טעם הפרש ו.

שימצא דם על הסדין יבעול אותה ותימצא ספק נדה 

, ויהא טמא ז' ימים משום בועל נדה, שקינחה בו
לר"ע נדה מטמאה את בועלה אף כשנמצא הדם 
"אחר אחר", והכא מפרישין אף לרבנן שמא ימצא 
הדם ב"חד אחר", רבי זירא לומד מחשש זה 

טבילתו בלילה  שבועל נדה טבילתו ביום, שאם
צריך הפרשה ח' ימים שהרי ביום השמיני הוא 
טבול יום, ורב שימי מנהרדעא דוחה שאף אם 
טבילתו בלילה יכולים להפרישו עוד שעה אחת 
סמוך לשקיעה ויוכל לטבול כבר בליל ערב יוה"כ, 
אמנם הגמ' מוכיחה שבועל נדה טובל ביום ונדחו 

  דברי רב שימי מנהרדעא.

נוגע בשרץ, ובועל נדה דינו כטמא בעל קרי דינו כ
  מת דטבילתו ביום.

הזב הזבה מצורע ומצורעת ובועל נדה וטמא  ו:

  מת טבילתם ביום, ונדה ויולדת טבילתם בלילה.

הא שאין מפרישים את הכה"ג מבני אדם שמא 
יטמא בטומאת מת, למ"ד טומאת המת הותרה 
בעבודת ציבור ניחא, ולמ"ד דחויה לא חששו 

  שום דלא שכיחא.לטומאה זו מ

לרב נחמן הותרה  - טומאת מת בקרבנות ציבור
ולרב ששת דחויה, י"א שנחלקו כשנטמא כל 
הבית אב אם צריך להביא כהנים מבית אב אחר, 
אבל באותו בית אב אף לרב נחמן יביא אחר, וי"א 

  שאף בזה סובר רב נחמן שא"צ להביא אחר.

בדבר ששייריו נאכלים שיש  ומודה רב נחמן ז.

זר להקריבה בטהרה, ועל כן במנחת העומר לח
שנטמאת שמביאין אחרת תחתיה, (ואם אין 
אחרת ישתוק), וכן מודה בפר של ציבור שעבדו 
ע"ז כיון דלא קביע ליה זמן, ובאילו של אהרן 
דכשל יחיד דמיא, אבל פרים אילים וכבשים 
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ונסכיהם של הרגלים א"צ לחזר לעשותם בטהרה, 
בציבור אף בקרבנות  ולרב ששת דטומאה דחויה

ציבור צריך לחזר לעשותם בטהרה, ובעי רצוי ציץ 
  אף על קרבנות ציבור שנעשו בטומאה.

הגמ' מביאה ברייתא שהציץ מרצה על עוון  ז:

טומאה שהותרה מכללה בציבור, ומוכיחה דלא 
כרב ששת, ותולה דבר זה במחלוקת תנאים, 
שנחלקו גבי רצוי ציץ, שיטת ר"ש שהציץ מרצה 

כשאינו על מצח הכהן (והוא תלוי אבל אם אף 
נשבר אינו מרצה), אבל לר"י אינו מרצה אלא 
כשהוא על מצח הכהן, ור"ש הוכיח כדבריו מכה"ג 

, שאין הציץ על מצחו ומרצהבעבודת פנים ביוה"כ 

ומבואר שאף קרבנות ציבור טעונים רצוי ציץ 
דטומאה דחויה בציבור, ואמר לו ר"י שטומאה 

  , ורב ששת כר"ש.הותרה בציבור

אסור לכה"ג להסיח דעת מהציץ, וחייב אדם 
למשמש בתפילין בכל שעה ק"ו מציץ שבציץ יש 

  רק אזכרה אחת ובתפילין הרבה אזכרות.

  הגמ' מבארת מחלוקת ר"י ור"ש בדרשות. ח.

לכה"ג קודם מספר ההזאות בז' ימי ההפרשה 
לר"מ היו מזים  - יוה"כ ולכהן השורף את הפרה

פרה בכל יום, לרבי יוסי היו מזים עליהם אפר 
שלישי ושביעי, ולר"ח סגן הכהנים כה"ג שלישי 
ושביעי ועל השורף בכל יום, הגמ' מבארת 
שלכ"ע טומאה דחויה בציבור, דאי הותרה א"צ 
הזאה כלל, ואין המחלוקת אם טבילה בזמנה 

, שהרי רבי יוסי ומזים בכל יום שמא היום זמנהמצוה 
סובר במקום אחר (מי שהיה שם על בשרו יורד 

שמא לא ימצא גמי כדרכו וטובל וא"צ לכרוך גמי 

אחר) שטבילה בזמנה מצוה וישהה טבילתו ליום 
וכאן אומר שמספיקה הזאת שלישי ושביעי, אלא 
לכ"ע טבילה בזמנה מצוה, אלא שנחלקו אם גם 

נים סובר הזאה בזמנה מצוה או לא, ור"ח סגן הכה
שאין הזאה בזמנה מצוה, ומ"מ עשו מעלה בכהן 

  השורף את הפרה.

אף לר"מ ולרבי יוסי יש חילוק בין כה"ג לכהן  ח:

השורף את הפרה, דכה"ג הפרשתו לקדושה 
ומותר ליגוע בו, אבל כהן השורף הפרשתו 

  לטהרה ואין נוגעים בו.

כהן השורף את הפרה היו מפרישים אותו ברביעי 
בשבת אין מזים דהזאה שבות  בשבת, שהרי

ואינה דוחה שבת, ואף הוא א"צ הזאה בשבת 
שהיא ביום הרביעי לטהרתו, דיום הרביעי ודאי 
אינו היום השלישי לטומאתו שהרי פרש כבר ג' 
ימים, ואם הוא יום השביעי הרי לא הזו עליו 
בשלישי, אבל שאר הימים הם בספק שלישי או 

בקביעותא  אבל כה"ג שהפרשתו תלויה, שביעי
ואין מזים עליו דירחא מפרישים אותו בג' תשרי 

  .ברביעי להפרשתו ובשבת

בתחילה נקראת לשכת בלווטי  - לשכת פרהדרין
, ואחר שהתחילו לקנות הכהונה בממון שרים

שינו שמה  שהיו מתיםוהחליפום כל י"ב חודש 
  .פקידי המלך המתחלפים כל שנהללשכת פרהדרין 

להפריש תרומה הנחתומים א"צ  -דמאי ט.

גדולה מן הדמאי מפני שהיו עמי הארץ מפרישים 
אותה, ולא מעשר ראשון ומעשר עני דהמוציא 
מחבירו עליו הראיה, ומעשר שני לא הטריחום 

ין חייבום למכור בזול רחכמים מפני שהפרהד
  .וסמכו על מה שרוב עמי הארץ מעשרים הם

זה מקדש ראשון שהיה ת"י  - יראת ד' תוסיף ימים
שנים והיו בו י"ח כהנים גדולים, ושנות רשעים 

זה מקדש שני שהיו בו יותר משלש  - תקצרנה
מאות כהנים גדולים, צא מהם מ' לשמעון הצדיק, 
פ' ליוחנן כה"ג, וי' לישמעאל בן פאגי, וי"א י"א 
לר"א בן חרסום, נמצא ששאר הכה"ג לא השלימו 

  שנתם.

עלי, היה מפני גילוי עריות של בני  חורבן שילה
ואע"פ שלא חטאו בפועל אלא ששהו קיני 
יולדות מ"מ הכתוב מעלה כאילו שכבו, ומפני 

  בזיון קדשים.   

  חורבן בית המקדש

מפני ע"ז גילוי עריות  מקדש ראשון חרב ט:

  ושפיכות דמים.

מקדש שני היו עוסקים בתורה ומצוות וגמ"ח 
חרב מפני שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת 

  עבירות.חינם כנגד ג' 

ראשונים שנתגלה עוונם נתגלה קיצם, אחרונים 
  שלא נתגלה עוונם לא נתגלה קיצם.
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טובה ציפורנם של ראשונים מכריסם של 
אחרונים, ובירה תוכיח שחזרה לראשונים ולא 

  חזרה לאחרונים.

משמתו נביאים האחרונים חגי זכריה ומלאכי 
נסתלקה רוח הקודש מישראל ועדיין היו 

  ול.משתמשים בבת ק

י"מ משום במקדש שני לא שרתה שכינה,  י.

דפרסאי מבני יפת שלא כולם עלו, וי"מ משום 
הם והם בנו את בית המקדש השני ואין השכינה 

  שורה אלא על בית שנבנה ע"י זרעו של שם.

הגמ' מבארת המקומות שהזכירה תורה בזרעו 
  של נח.

הגמ' מבארת הפסוק "אחימן ששי ותלמי ילידי 
  הענק".

וי"א עתידה פרס  ה רומי שתיפול ביד פרס,עתיד
אין בן דוד בא עד שתפשוט שתיפול ביד רומי, ד

  מלכות רומי הרשעה בכל העולם ט' חודשים.

  דיני מזוזה
לחכמים היתה חייבת  -מזוזה בלשכת פרהדרין

במזוזה מפני שהיה כה"ג דר בה, ולר"י פטורה 
  וקבעו שם משום גזירה. 

משום דכל בית שאינו לרבה טעם הפטור לר"י  י:

עשוי לימות החמה ולימות הגשמים אינו קרוי 
יץ), לאביי לא ית (ומ"מ קרוי בית חורף או בית קב

נחלקו באותם ימים שחייבת במזוזה, ונחלקו 
בשאר ימים אם חייבת משום גזירה, לרבא בשאר 
ימים לכ"ע פטורה, נחלקו אם דירה בע"כ שמה 

ן קובעים שם דירה, ולר"י אין שמה דירה ומדרבנ
  שלא יאמרו כה"ג חבוש בבית האסורים.

חייבת בעירוב ובמזוזה ובמעשר, וחכמים סוכה 
פוטרים, ומ"מ אין ראיה לחייב לר"י מזוזה 
בלשכת פרהדרין דשאני סוכה דדירת קבע בעינן, 

  ולחכמים דירת עראי בעינן. 

בכל השערים במקדש לא היתה מזוזה,  י"א.

פרהדרין, לרבנן מלבד שער נקנור מפני לשכת 
  ניחא, ולר"י י"ל דכולה חדא גזירה.

שערי בתים חצרות מדינות ועיירות  -בשעריך
חייבים במזוזה, ואם נעשו השערים לחזק הבנין 

פטורים, אבל אם יש בהם בית דירה לשומר 
משום  יבים, ובשערי מחוזא לא עשו מזוזהחי

סכנה, שאף ששלוחי מצוה אינם ניזוקים היכא 
  שאני. דקביע הזיקא

בית התבן הבקר  -מקומות שאינם בית דירה
העצים והאוצרות נחלקו בזה תנאים, לרב כהנא 
נחלקו בסתם אבל אם הנשים מתקשטות שם 
חייבים, ולרב יהודה בסתם לכ"ע פטור ונחלקו 
כשהנשים מתקשטות שם, ואם הנשים רוחצות 
שם פטור לכ"ע אף לרב כהנא וכן פטור בבית 

והטבילה לפי שאינו רסקי המרחץ והכסא הב
עשוי לתשמישי כבוד, ואף מרחץ דיחיד דלא 
נפיש זוהמיה פטור, הגמ' מביאה ברייתא בה 
מבואר שבית הבקר בסתמא חייבת ודלא כרב 

  יהודה.

אכסדרא ומרפסת פטורים בית שער  י"א:

  ממזוזה לפי שאינם מיוחדים לדירה.

ר"מ מחייבו במזוזה וחכמים  -שער המדי
קודם יי שאם אין ברגלה ג' פוטרים, ומפרש אב

או שאין השער גבוה י' לכ"ע פטור  שיתחיל העיגול
ממזוזה, ונחלקו היכא שיש ברגלה ג' וגבוהה י' 
ואין ברחבה למעלה ד' ויש בה כדי לחוק 
ולהשלימה לד', ונחלקו אי אמרינן חוקקין 

  להשלים.

  קובע המזוזה בצד ימין לכניסתו.

במזוזה חייבים בית השותפין ובית האשה 
ומטמאים בנגעים, הגמ' מבארת ההו"א לפטור 

  והמקור לחייב.

אם יש בו בית דירה לחזן הכנסת  -בית הכנסת
חייב במזוזה, ואם לאו ר"מ מחייב וחכמים 

  פוטרים (וכן י"ל שנחלקו לגבי טומאת נגעים).

לר"י מטמאה בנגעים דס"ל ירושלים  י"ב.

שירושלים נתחלקה לשבטים, אבל מקום 
ינו מטמא, ולרבנן אין ירושלים מטמאה המקדש א

בנגעים דס"ל שלא נתחלקה לשבטים, ולדבריו 
אין משכירים בתים בירושלים ולר"א בר צדוק אף 
לא את המיטות, אבל היו נוטלים את עורות 

דאורח ארעא להשאיר באכסניא כלי  הקדשים,
  רס ועור הבהמה.ח
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הגמ' מביאה ברייתא המבארת את החלוקה 
  ין במקום המקדש.ליהודה ובנימ

בית הכנסת אינו טמא בנגעים בין שבכפרים ובין 
שבכרכים, משום שאין טומאת נגעים אלא בבית 
המיוחד לאדם, וכמו שמצינו שאין טומאת נגעים 
אלא אחרי כיבוש וחלוקה לשבטים ולבית אבות 
וכל אחד מכיר את שלו, אבל אם אין אחד מכיר 

  בנגעים. את שלו לא חשיב מיוחד לו ואינו מטמא

כה"ג נטמא ביוה"כ מתקינים לו כהן  -חינוך כה"ג
אחר תחתיו, אם נטמא קודם תמיד של שחר 
חינוכו ע"י לבישת ח' בגדים של כה"ג בהקרבת 
התמיד, ואם נטמא לאחר הקרבת התמיד שלובש 

שהוא של בוץ בגדי לבן חונכים אותו ע"י האבנט 

, ולמ"ד שכהן הדיוט ואינו של כלאים ככהן הדיוט
לובש כל השנה אבנט של בוץ לובש ח' בגדים 
ומהפך בצינורא, וכדמצינו שזה עבודה שזר חייב 
עליה מיתה, שיטת רב פפא שאינו צריך חינוך 

  אלא עבודתו מחנכתו.

אבנט כה"ג ביוה"כ היה  -אבנט כהן הדיוט י"ב:

של בוץ, ובשאר ימות השנה היה של כלאים, 
ר"א אבנט של כהן הדיוט לרבי היה כלאים ול

  ברבי שמעון היה של בוץ.

מפני שעבודה הרמת הדשן צריכה אבנט ומצנפת 

  .היא

בגדי כה"ג ביוה"כ לרבי דוסא כשרים לכהן הדיוט, 
ומ"מ לא ילבשם ביו"כ הבא, ולרבי אינם כשרים 

  לכהן הדיוט, ובברייתא שנינו שטעונים גניזה.

 כה"ג שנפסל ומינו אחר תחתיו וחזר והוכשר
תו, והשני לר"מ כל מצוות ראשון חוזר לעבוד

כה"ג עליו, ולרבי יוסי דינו ככה"ג אבל אינו 
משמש בכהונה גדולה משום איבה, ואם עבר 
ועבד עבודתו כשרה, ולא ככהן הדיוט דמעלין 
בקודש ואין מורידין, ואם מת ראשון חוזר 

  לעבודתו, והלכה כרב יוסי.

מחלוקת ר"י וחכמים בהתקנת אשה  י"ג
   -ואחרת שמא תמות אשת

לר"י מתקינים לכה"ג אשה אחרת תחתיו שמא 
תמות אשתו, ולרבנן אין מתקינים, ואף 

שמתקינים לו כהן אחר תחתיו משום דלטומאה 
חיישינן, אבל למיתה לא חיישינן, ואמרו לו 
חכמים א"כ יש לחוש אף למיתת השניה, ור"י 
סובר שלמיתה אחת חוששים ולא לשתיים, 

טומאה דכהן זריז ובאמת לחכמים אין לחוש אף ל
הוא דאי חיישינן א"כ אין לדבר סוף, ומ"מ ממנים 

  כהן אחר כדי שיזדרז יותר.

הגמ' דנה בדעת ר"י שמתקינים לו אשה אחרת 
תחתיו שמא תמות אשתו ובעינן "וכיפר בעדו 
ובעד ביתו" איך מקיימים דין זה שהרי צריך 
לכונסה דאי לא כנסה לא חשיבא ביתו, וא"כ יש 

, ו"ביתו אמר רחמנא ולא ב' בתים, לו ב' נשים
והגמ' אומרת כמה אופנים שנותן גט בתנאי, 
והגמ' דוחה אפשרויות אלו, והגמ' מסיקה שנותן 
גט לשניה ע"מ שלא תמות חברתך, ולראשונה 
נותן גט ע"מ שהוא לא יכנס לבית הכנסת, ואם 
רואה שהיא עומדת למות הוא נכנס לבית הכנסת 

וי"א רב עוירא סובר וחל הגט למפרע, רב אסי 
שאין לדייק ביתו ולא ב' בתים, ורבינא וי"א רב 
שרביא סובר שאף בלא כנסה לחופה חשיבא 

  ביתו.

יכול להקריב קרבנות ואסור כהן גדול אונן  י"ד.

לאוכלם, ולרבי יהודה אינו עובד כל היום שמא 
יאכל, ואף שלר"י מתקינים לו אשה ביוה"כ שמא 

לעבוד אף שהוא  תמות אשתו ומבואר שממשיך
אונן, שאף שמגרשה מ"מ הוא טרוד מחמת 
מיתתה, שם לא חוששים שיאכל מן הקדשים 

  כיון שביוה"כ אסור לכולם לאכול.

כהן שהיה באמצע הקרבה ושמע שמת לו מת, 
  לר"י יפסיק באמצע העבודה, ולרבי יוסי יגמור.

שקודם יוה"כ הכה"ג היה זורק  כל שבעת הימים
סדא מתני' דלא כר"ע הסובר את הדם וכו', לרב ח

שטהור שהזו עליו נטמא, לאביי אף לר"ע ניחא 
  שהיה עובד כל היום ולפנות ערב היו מזים עליו.

טבל האזוב במי חטאת  -מחלוקת ר"ע ורבנן
ונתכוון להזות על הבהמה והזה על האדם, אם יש 
מים באזוב ישנה, נתכוון להזות על האדם והזה 

זו היא מדברי  על הבהמה לא ישנה, ברייתא
חכמים הסוברים שהזאה על דבר שאינו מקבל 
טומאה לא חשיבא הזאה, אבל לר"ע אף בזה 
חשיבא הזאה ועל כן בהזו על הטהור טמאוהו 
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כנ"ל, לר"ע אמרתי אחכמה היינו דין זה, ולחכמים 
היינו שמזה ומי שהזו עליו טהור והנוגע טמא, 
ומה שאמרה תורה שהמזה טמא היינו נושא, 

ה תורה מזה כדי להשמיענו ששיעור ואמר
טומאתו הוא כשנושא שיעור הזאה, ואף למ"ד 
הזאה לא צריכה שיעור היינו לדין הזאה, אבל 
בכלי צריך שיעור כדי שיטבול ראשי הגבעולים 

  ויזה. 

 -סדר הקטרת קטורת והטבת הנרות י"ד:
במתני' מבואר שהקטרה קודמת להטבה, ובתמיד 

ה, לריו"ח מתני' מבואר שהטבה קודמת להקטר
כר"ש איש המצפה, והמשניות בתמיד כרבנן, והא 
דתנן להלן במתני' יומא בפיס השני מי מדשן את 
המנורה והקטורת בפיס השלישי, אביי מפרש 
דאיירי בהטבת ב' נרות אחרונות שהיו אחרי 
הקטורת, אבל ה' נרות ראשונות היו קודם, והיה 
מפסיק באמצע הטבת הנרות בקטורת, והא 
דמצינו שהיה מפסיק בשחיטת התמיד ההיא 
לאבא שאול, ורב פפא מפרש שמתני' דהכא 
כרבנן שהקטרה היתה באמצע ההטבה, ומתני' 

  דלהלן רישא וסיפא רבנן ומציעתא אבא שאול.

 -ביאור הפסוקים לרבנן ולאבא שאול ט"ו.
"מערב עד בוקר" תן לה מידתה שתהא דולקת 

עבודה  והולכת כל הלילה, דבר אחר אין לך
שכשרה מערב עד בוקר אלא זו בלבד, וא"כ הא 
דתנן "ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים 
יקטירנה" היינו שבזמן הדלקה תהיה הקטורת 
מוקטרת כבר, וא"כ אף "בבוקר בבוקר בהטיבו 
את הנרות יקטירנה" היינו שבזמן ההטבה תהיה 
הקטורת מוקטרת, ולאבא שאול בשחרית 

להקטרה, ושאני בערב  כפשוטו הטבה קודמת
  דדרשינן "אותו" שאין לך עבודה וכו'.

לר"ש איש המצפה היה מזה  -זריקת דם התמיד
בקרן מזרחית צפונית הזאה אחת שהיא שתים, 
ואח"כ היה מזה על צלע מערבית, ואח"כ על צלע 
דרומית, דכתיב "ושעיר עיזים אחד לחטאת לד' 
על עולת התמיד יעשה" שבתמיד עושים גם 

חטאת וגם מעשה עולה, ואין עושים  מעשה
שתים שהם ד' וד' שהם ד' שלא מצינו דמים 
מכפרים וחוזרים ומכפרים, אבל לחלקן פיסוק 
מתנות בעלמא הוא, ואמנם נותן את כל המתנות 

למטה שלא מצינו דמים שחצין למטה וחצין 
  למעלה.

היתה בבית המוקד  -לשכת בית הטלאים ט"ו:

יהיו שם ג"כ לשכת במקצוע צפונית מערבית, ו
החותמות בית המוקד ולחם הפנים, וי"א טלאים, 
לחם הפנים, גניזת אבני מזבח שקצצו מלכי יון, 
וירידה לבית הטבילה, מקום לשכת הטלאים 
במקצוע צפונית מערבית, וי"א במקצוע דרומית 
מערבית, ולהלן י"ז. מובא תירוץ שאין כאן 

ון מחלוקת אלא היתה נראית בין למי שבא מצפ
ובין למי שבא מדרום והיתה נוטה מעט לצד 

  דרום.

היה אורכה ורוחבה מאה  עזרת נשים ט"ז.

שלושים וחמש אמה וארבע לשכות 
במקצועותיה, נזירים, דיר העצים, מצורעין, בית 
שמניא, כל כותליה היו גבוהים חוץ מהכותל 
המזרחי כדי שהכהן השורף את הפרה בהר 

בשעת הזאת  המשחה יכוון ויראה פתח ההיכל
הדם, הגמ' מעמידה משנה זו כר"א בן יעקב 
שמוסיף עוד מדרגה בגובה אמה בין עזרת ישראל 
לעזרת כהנים ונמצא כ' אמות ומחצה המסתירים 
את פתח ההיכל שגובהו כ' אמה, אבל לחכמים 
לא היה צריך להנמיך את הכותל המזרחי, הגמ' 
מנסה להעמיד המשנה כר"י הסובר שמקום 

צע העזרה כנגד הפתחים, והגמ' המזבח באמ
דוחה שהמשניות במידות בהכרח דלא כר"י, 
שלפי דבריו לא ניחא שיעור גודל העזרה המבואר 

  שם.

הגמ' מביאה כמה משניות במידות המבארות את 
  גודל וסדר הר הבית ובית המקדש.

היתה במקצוע מזרחית לשכת לחם הפנים  י"ז.

בין  דרומית, וה שמצינו סתירה בסדר הלשכות
המשניות, מר קא חשיב דרך ימין ומר קא חשיב 
דרך שמאל, ואף ששנינו כל פניות שאתה פונה 
לא יהיו אלא לימין, הני מילי בעבודה אבל לא 

  בחושבנא.

יכול להקריב מתי שרוצה בכל כה"ג  י"ז:

המשמרות, ומקריב איזה עולה או מנחה שרוצה, 
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ונוטל איזה חטאת או אשם שרוצה, בענין הלחם 
   -מצינו בזה מחלוקת

לאביי בשתי הלחם מודים רבנן שנוטל אחת שזה 
מחצה, כדי שלא יטול פחות מלחם שלם, ובלחם 
הפנים לרבי לעולם נוטל חמש שזה מחצה,  לרבנן 
נוטל ארבע או חמש, והיינו שהרי נחלקו בחלוקת 

ש ומשמר החלות לרבנן משמר היוצא נוטל ש
והנכנס נוטל שש, ולר"י משמר הנכנס נוטל שבע 
(שתים בשכר הגפת דלתות), והנכנס נוטל חמש, 
והכה"ג נוטל פחות ממחצה שזה חמש לרבנן 

  וארבע לר"י. 

לרבא רבי סובר כר"י בענין חלוקת החלות,  י"ח.

ובחלוקה רגילה נוטל חמש שזה מחצה, ואי איכא 
, א"כ משמר שמתעכב שנוטל עוד שתי חלות

נשארו ח' חלות, ואז הכה"ג נוטל ד', הגמ' שואלת 
  על רבא ונשארת בקשיא.

  הכנת הכה"ג קודם יוה"כ
זקני בי"ד היו קורין לפניו בסדר היום, ואומרים לו 
שיקרא בפיו שמא שכח, ובבית שני שהיו קונים 
הכהונה גדולה בדמים היו אומרים לו שמא לא 

  למדת.

אותו בשער ערב יו"כ שחרית היו מעמידים 
המזרח ומעבירים לפניו פרים ואילים וכבשים כדי 
להרגילו בעבודה, אבל שעירים לא דכיון דעל 
חטא קאתו חלשה דעתיה, אבל פר אע"פ שעל 
חטא הכהנים בא, אם היה יודע שאחד מהם חטא 
היה מחזירו בתשובה, תנא דברייתא סובר שאף 

  שעירים היו מעבירים לפניו.

ל לאכול מה שרוצה, ערב כל ז' הימים היה יכו
יוה"כ שחרית לא היו מניחים אותו לאכול הרבה 
מפני שהמאכל מביא את השינה, הגמ' מביאה 
ברייתות שבהם מבואר איזה מאכלים מביאים 

  לידי טומאה, שלא היו מאכילים אותו.

לא יאכל ביצים ולא ישן בטליתו של אכסנאי  י"ח:

  בעה"ב.

ע לשכנציב היו רב כשהגיע לדרשיש ורב נחמן כשהגי
מכריזים "מאן היוא ליומא" ולא חששו שמא אח ישא 
אחותו מפני שרבנן אית להו קלא, והיו מודיעים זאת 
ז' ימים קודם בואם כדי שתוכל לשבת ז' נקיים, אי נמי 

  היו רק מייחדים את הנשים כדי שיהיה פת בסלם. 

שתי לשכות היו לכה"ג לשכת פרהדרין  י"ט.

הגמ' מביאה משניות ולשכת בית אבטינס, 
בתמיד שבהם מבואר שאחת היתה בצפון ואחת 
היתה בדרום, ומבארת שלשכת פרהדרין היתה 

  בצפון ובית אבטינס בדרום.

והעלוהו לעלית  מסרוהו זקני בי"ד לזקני כהונה
בית אבטינס ללמדו חפינת הקטורת, והשביעוהו 
ואמרו לו אישי כה"ג אנו שלוחי בי"ד משביעים 

דעתינו ועל דעת בי"ד שלא תשנה  אנו עליך על
  דבר מכל שאמרנו לך, 

לא היו אומרים ואתה שלוחנו שהרי כהנים  י"ט:

הם שלוחי דרחמנא שהרי אנחנו לא יכולים 
  להקריב.

שחשדוהו צדוקי, והם פורשים  הוא פורש ובוכה
ובוכים שכל החושד בכשרים לוקה בגופו, וכל כך 
למה מפני שהצדוקים היו מכניסים את הקטורת 
כשהיא מעלה עשן, הגמ' מביאה מעשה בכה"ג 

  צדוקי שעשה כן ועונשו.

ואם לאו היו קורין לפניו  אם רגיל לקרות קורא
 באיוב עזרא ודברי הימים, זכריה בן קבוטל אומר

  פעמים הרבה קראתי לפניו בדניאל.

בפרק ראשון דק"ש אסור לרמוז בעיניו ולקרוץ 
  בפרק שני מותר.בשפתותיו ולהראות באצבעותיו, ו

ה אותם קבע, אבל התפילה בלחש, עש -ודברת בם
ח שיחת חולין עובר בעשה ולא בדברים אחרים שהש

  וי"א בלאו.

פרחי כהונה מכין לפניו באצבע ביקש להתנמנם 
וכה לאגודל על האגודל, ואומרים לו אישי הסמ

, אחוי קידה אחת על הרצפה–מוד והפג כה"ג ע
ומעסיקים אותו בשירה בפה אם ד' לא יבנה בית 
וכו' אבל לא בכלי, יקירי ירושלים לא היו ישנים 
כדי שישמע קולם ולא ירדם, ואף בגבולין עשו כן 
זכר למקדש אלא שהיו חוטאין, וזה גרם שלא 

  ח.יבוא משי

  לשטן אין רשות לקטרג ביו"כ. כ.

קודם חצות אברים שפקעו מעל גבי המזבח 
יחזיר ומועלין בהם, לאחר חצות לא יחזיר ואין 

קרא דא"כ סתירת הממועלין בהם, ואין המקור מ
איך יתכן שברגלים היו תורמים את המזבח 
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מאשמורה הראשונה, אלא ילפינן מ"עד הבוקר" 
  תן בוקר לבוקרו של לילה. 

 תורמין את המזבחועל כן בכל יום היו  :כ

בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין לאחריו, 
ביו"כ דאיכא חולשה דכהן גדול מחצות, וברגלים 
דנפישי ישראל כדמצינו שלא היתה קריאת הגבר 
מגעת עד שהיתה עזרה מלאה מישראל היו 

  תורמין מאשמורה ראשונה.

שילא  לרב היינו אדם, ולרב -קריאת הגבר
תרנגול, הגמ' מביאה מעשה ששימש רב 
מתורגמן לרב שילא ותרגם גבר אדם, תניא 

  כוותיה דרב ותניא כוותיה דרב שילא.

גביני כרוז והיה קולו נשמע ג' פרסאות, וקולו של 
  כה"ג ביו"כ היה נשמע י' פרסאות.

  הגמ' דנה בקולות חזקים שקיימים בעולם.

ליתם א' בע -י' ניסים שנעשו בבית המקדש
לרגל עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, ב' לא 
הפילה אשה מריח בשר הקודש, ג' לא הסריח 
בשר הקודש מעולם, ד' לא נראה זבוב בבית 
המטבחיים, ה' לא אירע קרי לכה"ג ביוה"כ, ו' לא 
נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, 
ז' עולם לא כיבו גשמים אש של המערכה, ח' 

כה כל רוחות שבעולם לא הזיזוהו, ט' עשן המער
שברי כלי חרס ומוראה ונוצה ודישון מזבח 
הפנימי והמנורה היו נבלעים במקומם, י' לחם 

  הפנים בסילוקו חם כסידורו.

מקום ארון אינו מן המידה, כרובים  -ניסים נוספים
בנס היו עומדים, ולא מנאום לעיל משום שהם 

מוציאין  ניסים שבפנים, אבל לחם הפנים היו
אותו להראותו, ועל כן היה מקבל טומאה, שהרי 
כלי שאינו עשוי להזיזו אינו מק"ט ואף חוצץ בפני 

  הטומאה.

שלמה נטע אילנות שהיו מוציאים פירות זהב, 
וכשנכנסו נכרים להיכל יבש, ועתיד הקב"ה 
להחזירם לנו, ולא מנו נס זה מפני שהיו העצים 

הארון וכרובים  קבועים במקומם, ולפי זה אף ניסי
  לא מנאום מטעם זה. 

לא הזיק נחש ועקרב  -ניסים בירושלים
ולם לא אמר אדם צר לי המקום בירושלים, ומע

   בירושלים. שאלון

במקדש ראשון רבוצה כארי אש המערכה  כ"א:

ובשני ככלב, ברה כחמה, יש בה ממש, אוכלת 
לחים כיבשים, אינה מעלה עשן, אבל אש שנתנו 

ה מעלה עשן דמצוה להביא אף משל הדיוט הית
  אש מן ההדיוט.

לא היו ארון כפורת כרובים, אש מקדש שני 
היתה ולא סייעה לשריפת הקדשים,  -משמים

  שכינה, נבואה, ואורים ותומים.

  שש סוגי אש. בארתהגמ' מ

הגמ' מבארת הרמז שהיה בנטית עשן המערכה 
  במוצאי יו"ט האחרון של חג.

       

  בראשונה:

בראשונה כל מי  -סדר תרומת הדשן כ"ב.

שהיה רוצה לתרום את המזבח תורם, והיו רצים 
בכבש ומי שקדם בד' אמות הסמוכות למזבח 
זכה, ואם היו שניהם שווים היו מצביעים ע"י 
אצבעות, אחר שראו שבאו לידי סכנה התקינו 

  שיהיו תורמים ע"י פייס.

מעיקרא היו סבורים שא"צ פייס מפני שתרומת 
היא עבודת לילה ולא חשיבא להו, ואיכא הדשן 

דאמרי מפני שיש אונס שינה היו סבורים שא"צ 
פייס, אברים ופדרים תיקנו בהם פייס לל"ק מפני 
הם עבודת סוף היום ולא עבודת לילה, ולל"ב 

  מפני שיותר קל להשאר ער מאשר לקום.

הא דאמר ריו"ח שאם קידש ידיו ורגליו לתרומת 
ש לצורך עבודת היום, הדשן א"צ לחזור ולקד

אע"פ שהיא עבודת לילה, מ"מ הא קידש 
  מתחילה לשם עבודה.

הסכנה שוב לא באו  מפניאחר שתיקנו הפיס 
הכהנים לפייס שחשבו שלא יזכו לתרום, ותיקנו 
שמי שתורם יזכה בסידור מערכה ובשני גזרי 

  עצים.



  מסכת יומא      תמצית הש"ס 
 

272 

 

מות הסמוכות למזבח רב פפא הסתפק אם הד' א
ה דסובב או לא, וקאי כוללות אמה דיסוד ואמ

  בתיקו.

מנו את אלו שהגיעו שווים לד' אמות  כ"ב:

 סתם, בראש המזבח ע"י אצבעות ולא מנו אותם
אפי' לדבר אסור למנות את ישראל מפני ש

מצוה, שנא' ויפקדם בטלאים, ועובר בלאו ד"לא 
  ימד" וי"א בב' לאוים "לא ימד ולא יספר".

  שר.כיון שנתמנה אדם פרנס על הציבור מתע

  שאול המלך
חס על הבהמה של עמלק יצאה  שאול המלךכש

בת קול ואמרה אל תצדק הרבה, וכשהרג נוב עיר 
  הכהנים אמרה אל תרשע הרבה.

מעשה דאגג, ועלתה לו, ולא נענש  -שאול באחת
מעשה דאוריה  -משום הריגת נוב, דוד בשתים

מנין ישראל, על מעשה דבת  -ומעשה דהסתה
שנצטרע ופרשו ממנו סנהדרין שבע נפרעו ממנו 

ושכינה, ולא קיבל לשון הרע על מפיבושת, ולרב 
שקיבל יצאה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם 

  יחלקו את המלוכה.

  בלא חטא. -בן שנה שאול במלכו

לא נמשכה מלכות שאול מפני שלא היה דופי 
ביחוסו, דאמר ריו"ח אין ממנים פרנס על הציבור 

אחוריו, שאם תזוח אא"כ תלויה קופת שרצים מ
  דעתו אומרים לו חזור לאחוריך.

מפני שמחל על לבוא לידי מעשה דאגג שאול נענש 
  כבודו כשאמרו עליו מה יושיענו זה.

כנחש אינו ת"ח,  נוקם ונוטרת"ח שאינו  כ"ג.

ואף שאסור ליקום או ליטור ההוא בממון כתיב, 
ובצערא דגופא אסור ליקום אבל מותר ליטור 

יסים אותו ומתפייס עליו הכתוב בלב, ואם מפי
  אומר "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו".

אחת לבריא או שתים לחולה, ומה הן מוציאין 
חת, ואין מוציאין לא גודל ומ"מ אין מונים אלא א

מונים  ולא שלוש מפני הרמאין, ואם הוציא שלוש
לו אחת, אבל הוציא גודל אין מונים לו, ולא עוד 

בפקיע והיינו שוט אלא שלוקה מן הממונה 
  לסוסים שראשה חתוך.

מעשה בשני כהנים שקדם  -סיבת תקנת הפייס
אחד את חבירו ונטל סכין ותקע בליבו, וסברו 
אקראי בעלמא הוא, ועוד היה מעשה שדחף אחד 
את חבירו ונפל ונשברה רגלו, וכשראו שבאים 

  לידי סכנה תיקנו פייס.

על אחרי שתקע סכין בליבו עמד רבי צדוק ואמר 
מי להביא עגלה ערופה על העיר או על העזרות, 
ואף שאין ירושלים מביאה עגלה ערופה אמר כן 
כדי להרבות הבכי, וגעו כל העם בבכיה, בא אביו 
של תינוק ומצאו מפרפר ואמר הרי הוא כפרתכם, 
ואמר שכיון שעדיין לא מת שיוציאו את הסכין 

שלא תיטמא, ללמדך שחמורה בעיניהם  יכד
ים משפיכות דמים, דשפיכות דמים טהרת כל

  הוזלה וטהרת כלים כדקיימא קיימא.

ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים  כ"ג:
אף הם בגדי קודש אלא  -והוציא את הדשן

שהם פחותים מהראשונים, ר"א אומר לימד שאף 
בעלי מומין כשרים לזה, לר"ל ה"ה שנחלקו אם 
בעלי מומין כשרים להרמה, דאף הרמה לאו 

ה היא ועשיתה בכתונת ומכנסים בלבד, עבוד
ולריו"ח בהרמה מודה ר"א שעבודה היא ופסולה 

  בבעלי מומין ועשייתה אף במצנפת ואבנט.

לר"י לרבות מצנפת  -ומכנס בד ילבש על בשרו
ואבנט להרמה, ולרבי דוסא ללמד שבגדי לבן של 
כה"ג ביוה"כ כשרים לכהן הדיוט, אבל לא 

אסורים לכהן  ישתמש בהם ביו"כ אחר, לרבי
  הדיוט ובא לרבות את השחקים.

  בקומצו.שיעור תרומת הדשן   כ"ד.

בין  -זריקה - עבודות שזר חייב עליהם מיתה
בפנים ובין לפני ולפנים וכן המזה בחטאת העוף 
והממצה והזאת מצורע, הקטרה, ניסוך המים, 
וניסוך היין, לרב אין חייב מיתה על תרומת הדשן 

חייב אלא על בעבודת דילפינן מקרא שאינו 
מתנה ועבודה תמה שאין אחריה עבודה,  ללוי אף 
על תרומת הדשן חייב דאף על עבודת סילוק 

  חייב, תניא כוותיה דרב ותניא כוותיה דלוי.

ודווקא בחוץ אבל בפנים אינו חייב על  כ"ד:

עבודת סילוק, והיכל כלפנים דמי, הגמ' מבארת 
חייב מיתה,  למה בסידור לחם הפנים ובזיכין אינו
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ולמה בסידור המנורה ונתינת הפתילה והשמן 
והדלקת המנורה אינו חייב מיתה, ולמה בסידור 
המערכה שני גזרי עצים וסידור אברים אינו חייב 

  מיתה, ולריו"ח בסידור שני גזרי עצים אינו חייב. 

  הפייסות
עושים ד' פייסות ואין עושים הכל בפעם אחת, 

  כדי להרגיש כל העזרה.

ב נחמן מפייסים בבגדי חול כדי שלא יבואו לר
לעבודה בעלי זרועות שלא זכו בפייס, ולרב ששת 
בבגדי קודש כדי שלא יבואו מחביבות המצוה 

  למהר ולעשותה בבגדי חול.

  הגמ' מבארת איך היה הפייס. כ"ה.

  לבישת המכנסיים קודמת לשאר בגדים.

לשכת הגזית חציה בקודש וחציה בחול, וב' 
  לה אחד בקודש ואחד בחול. פתחים היו

המשנה מבארת איזה י"ג דברים היה הפייס השני, 
והגמ' מוכיחה שכהן שזכה י"ב כהנים שאחריו 

  נמשכים עמו.

לא היה עליה פייס והזורק היה קבלת הדם  כ"ה:

מקבל, דתניא בן קטין עשה י"ב דד לכיור כדי 
שיהיו י"ב כהנים העסוקים בתמיד מקדשים 

השוחט א"צ לקדש ידיו ידיהם בבת אחת, ש
שהרי שחיטה כשרה בזר, ואי אמרת שוחט מקבל 

  הרי היה צריך לקדש ידיו בשביל הקבלה.

לכ"ע הראש היה קרב  - דרך הילוכו היה קרב
ראשון ואח"כ הרגל כיון שבראש יש הרבה 
עצמות וברגל לא, לת"ק היה מקריב אח"כ החזה 
והגרה שתי ידים שתי דפנות עוקץ ורגל, דאזלינן 

תר עילויא והיינו אבר שיש בו יותר בשר, לרבי ב
יוסי דרך הפשטו היה קרב, לר"ע דרך ניתוחו, 
ולריה"ג דרך עילויו והיינו אבר שיש בו יותר 

  שומן.

נותן את הפדר על בית השחיטה דרך כבוד  כ"ו.

  של מעלה.

חדשים לקטורת בואו והפיסו, הפיס השלישי 
  ונתנוה רק לחדשים מפני שהיא מעשרת.

משכחת אסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא  לא
  אלא בשבטים לוי ויששכר, ויהודה מחוקקי.

של בין הערבים ומי  אין מפייסים על התמיד
בשבת שהיו שזכה בשחרית זכה גם בערבית, ו

משמרות מתחלפות היו מפייסים אף על של בין 
  הערבים, אבל קטורת לא שנה בה אדם מעולם.

הכבש למזבח, מי מעלה אברים מן הפיס הרביעי 
ודלא כר"א בן יעקב הסובר שהמעלה לכבש הוא 

  מעלה למזבח.

בתשעה, בחג עשרה מפני הקרבת התמיד  כ"ו:

שביד אחד צלוחית של מים, ובין הערבים בי"א 
שהיו ב' שבידם ב' גזרי עצים, ובשבת היו ב' עם 

  בזיכי לבונה של לחם הפנים, ובשבת שבחג י"ב.

  ד של שחר.אין מנסכים מים בחג אלא בתמי

הפייס שהיו זוכים בו י"ג כהנים, היו מוסיפים בו 
עד ט"ז כדלעיל למים גזרי עצים ובזיכי לבונה, 

  ולר"י י"ז מי מעלה האברים מן הכבש למזבח.

  איל קרב באחד עשר, והפר קרב בכ"ד.

אין פייס אלא בקרבנות ציבור, אבל בקרבן יחיד 
  אם רצה להקריב מקריב.

הפשט וניתוח  -זרעבודות הכשרות ב כ"ז.

בקרבנות ציבור וביחיד כשרים בזר כשחיטה, 
נתינת אש על המזבח צריכה כהונה, הולכת 
אברים לכבש צריכה כהונה, הולכת ב' גזירי עצים 
  לא בעיא כהונה, הגמ' מבארת מקור הדינים הללו.

פורקה וכהן חוזר זר שסידר המערכה  כ"ז:
ם וסודרה, הגמ' מבארת דאיירי בב' גזירי עצי

שהיא עבודת יום, ובעיא פייס כשאר עבודות יום 
ומי שזכה בתרומת הדשן זכה בסידור המערכה 

  וב' גזירי עצים. 

שחיטה כשרה בזר ומ"מ בעיא פיס דתחילת 
  עבודה היא.
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  אמר להם הממונה:

  עבודת יום הכיפורים

אמר להם הממונה צאו וראו אם הגיע זמן  כ"ח.

 -אומר הרואההשחיטה, יש כמה דעות מה היה 
ברקאי, ברק ברקאי, אף ברקאי בחברון, האיר פני 
כל המזרח עד שבחברון, ולריב"ב היה מוסיף גם 

  ויצאו איש למלאכתו והיינו לשכור פועלים.

מכי משחרי תפילת הערב צלותיה דאברהם  כ"ח:

, אמנם אנחנו לא לומדים מאברהם שהיה זריז כותלי
זקן ויושב ואיצטגנינות גדולה היתה בליבו והיה 

בישיבה, וכמו שמצינו שהתמיד נשחט בשש ומחצה 
  ולא בחצות.

מימהם של אבותינו לא פסקה ישיבה במצרים, 
  במדבר, אברהם, יצחק, יעקב, אליעזר.

  קיים אברהם כל התורה, וי"א אפי' עירובי תבשילין.

העומד על הגג אמר האיר פני כל  -והוא אומר הן
המזרח, ושאל זה שעל הקרקע עד שבחברון, 
וענה הן, ואב"א אמר זה שעל הקרקע האיר פני 

  כל המזרח, וענה לו עד שבחברון, ואמר לו הן.

מפני שטעו וחשבו על האור  -ולמה הוצרכו לכך
הלבנה שהאיר המזרח, ואע"פ ששל לבנה כמקל 

ם המעונן, ונ"מ ושל חמה לכאן ולכאן, היה יו
 שביום המעונן בכל מקום אפשר לשטוח עורות

  .לייבש, ואין ללוש לפסח כנגד העננים

הרהורי עבירה קשים מעבירה, שלהי דקייטא  כ"ט.

ולי חום בסתיו קשה מקייטא, לימוד חקשה מקייטא, 
  .ישן קשה מחדש

נמשלה לאילה שחביבה על אחשוורוש בכל  אסתר
שחר שהיא סוף שעה כשעה ראשונה, ונמשלה ל

ליכתב, ולמ"ד לא ניתנה אסתר ליכתב  והניסים שניתנ
נמשלה כאילת כצדיקים שכשמרבים בתפילה 

  תפילתן נשמעת.

לא היה זה  -שפעם אחת עלה מאור הלבנה
  ביו"כ מפני שאז אין הלבנה עולה בזמן זה.

יורד לבית השריפה, וכן  תמיד שנשחט בלילה
  ו, מליקת העוף וקמיצת מנחה בלילה ישרפ

ואין חוזר וקומץ ביום מפני שכלי שרת  כ"ט:

מקדשים אפי' שלא בזמנו, ואע"פ שכל הקרב 
ביום קדוש ביום ולא בלילה, היינו שאינו קדוש 
ליקרב אבל ליפסל קדוש, ומ"מ דווקא לילה לגבי 
יום שאינו מחוסר זמן, אבל יום לגבי יום אחר אינו 
נפסל, כדמצינו שאם סידר לחם ובזיכים אחר 

בת פסולה ויניחנה לשבת הבאה, ולא קדשה הש
ל בכניסת השבת דאיירי שקדם וליפסל, ואינו פס

וסילקו, וי"א שכיון שסדרו שלא כמצוותו אינו 
  נפסל.

טעון טבילה, וכל המטיל  כל המיסך את רגליו
מים טעון קידוש ידים ורגלים, רגלים משום 

ניצוצות ניצוצות, וידים מפני שמצוה לשפשף 

שלא יהיה נראה ככרות שפכה ומוציא שברגליו 
  לעז על בניו.

אם אינה נראית מותר לקרות צואה במקומה  ל.
ק"ש, שלא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואם 
נראית אפי' אין נראית אלא כשיושב אסור, צואה 
על בשרו לרב הונא מותר דבמקומה נפיש זוהמא, 

  ולרב חסדא אסור.

אחת  היוצא להשתין נוטל ידוהלכה בסעודה 
ונכנס, ואם דיבר עם חבירו והפליג נוטל ב' ידיו, 
ולרב חסדא כשבא לשתות יטול ידיו בפנים 
ויחזיר הטפיח על האורחים שלא יחשדוהו של 
נטל ידיו, אבל לאכילה א"צ, ולרב נחמן בר יצחק 

  אף לשתיה א"צ. 

טעם הטבילה לבן  -הנכנס לעזרה צריך שיטבול
בקודש  זומא מק"ו ומה כה"ג המשנה מקומו

ובמקום שענוש כרת טעון טבילה, המשנה מחול 
לקודש למקום שענוש  ,וממקום שאינו ענוש כרת

כרת לא כ"ש, ולר"י כדי שיזכור טומאה ישנה 
שבידו, לתרוויהו אם לא טבל לא נתחללה 
עבודתו, (משא"כ כהן הדיוט או גדול שלא קידש 
ידיו ורגליו מן הכיור עבודתו פסולה), והנ"מ 

היא אם עובר בעשה דלבן זומא עובר  במחלוקתם
ולר"י אינו עובר, והא דאמר ר"י שהמצורע א"צ 

 רלטבול כשבא לשער נקנור טעמא משום שכב
  טבל מבערב.
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טבילת מצורע ביום השמיני קודם כניסתו  ל:
נקראת כך מפני  ת"ר לשכת המצורעים -לעזרה

ששם מצורעים טובלים, ר"י אומר לא מצורעים 
הגמ'  -הנכנס לעזרהל אדם בלבד אמרו אלא כ

שואלת שזה סותר לדברי ר"י הנ"ל שמצורע א"צ 
לטבול שכבר טבל מבערב, ואם איירי שלא טבל 
צריך הערב שמש ואי אסח דעתיה צריך הזאת 
שלישי ושביעי, אלא איירי שלא טבל על דעת 
ביאת מקדש וע"כ צריך לחזור ולטבול, תירוץ ב' 

סים בלבד, תי' גורסים לא מצורעים אמרו ואין גור
ג' לדבריהם דרבנן קאמר, ורבנן אמרו לו שרק 
מצורע טובל מפני שרגיל בנגיעת טומאה, ונמצא 
שחכמים חולקים על המשנה וסוברים שטהור 

  הנכנס לעזרה א"צ טבילה.

הנכנס למקדש שצריך טבילה יש בו דיני  ל"א.

  חציצה דתקון רבנן כעין דאורייתא. 

ביאה במקצת אם נכנס במקצת טעון טבילה ד
  שמה ביאה.

הגמ' מסתפקת אם יכול לעשות סכין ארוכה 
ולשחוט אם צריך לזה טבילה, והספק הוא לבן 

  זומא ולרבנן, תיקו.

עין עיטם גבוהה מקרקע העזרה כ"ג אמות, שהרי 
השערים היו כ' אמה וגובה המקוה ג' אמה, 
ומשהו של עובי התקרה לא חשיב, מפני שהוא 

  פחות מאמה.

  כה"ג ביוה"כעבודת 
ה' פעמים בבית הפרוה חוץ כה"ג ביוה"כ טובל 

  מטבילה ראשונה שהיתה בחול ע"ג שער המים.

ם סדין של בוץ בשעת טבילתו היו פורסי ל"א:

  שיזכור שעבודות היום בבגדי בוץ. בינו לבין העם

פשט ירד וטבל עלה ונסתפג ולבש בגדי זהב, 
  '.וקידש ידיו ורגליו, הביאו לו את התמיד וכו

לתנא  -היה מקדש כה"ג ביוה"כ עשרה קידושים
דמתני' בפשיטת בגדי חול לא היה מקדש ידיו, 
ולר"מ היה מקדש ידיו גם כשפשט בגד חול, 
ונמצאו י' קידושים ב' בכל לבישה, ולת"ק היה 

  מקדש כשפשט בגדי קודש ללבוש בגדי חול.

"ובא אהרן אל אוהל מועד... ולבש את  ל"ב.

את עולתו ואת עולת העם" אין בגדיו ויצא ועשה 
 הוצאת המחתה היא אחריפסוק זה כסדר, אלא 

עולתו ועולת העם, כדי שיטבול ה' טבילות ויקדש 
  י' קידושים.

הגמ' מביאה מקור לדין טבילה כשמשנה מעבודה 
לעבודה, בין מבגדי זהב ללבן ובין מלבן לזהב, 

  ושכל טבילה צריכה ב' קידושים.

תמיד של שחר בבגדי  -חמש עבודות היו ל"ב:

זהב, עבודת היום בבגדי לבן, אילו ואיל העם 
בבגדי זהב, הוצאת כף ומחתה בבגדי לבן, תמיד 

  של בין הערבים בבגדי זהב.

לרבנן  -לרב חסדא -זמן הקידוש בפשיטה
כשהוא לבוש מקדש, ולר"מ קידוש בתרא 
כשהוא לבוש מקדש, ולרבי כשהוא פושט 

מודים בקידוש  מקדש,  לרב אלא בר יעקב הכל
שני שלובש ואח"כ מקדש, רב חסדא ורב אחא 
בר יעקב אינם מודים זה לזה, דא"כ יהיו ט"ו 

  קידושים. 

לישנא דקטלא,  -קרצו -הביאו לו את התמיד
ושיעורו רוב שני סימנים, ואם לא מירק אינו 
פסול מדאורייתא דא"כ הויא ליה עבודה באחר, 

  .ואינו פסול מדרבנן, ומ"מ מצוה למרק

מערכה  -סדר המערכה לאבא שאול ל"ג
גדולה, מערכה שניה של קטורת, סידור ב' גזירי 
עצים, דישון מזבח הפנימי, הטבת ה' נרות, דם 
התמיד, הטבת ב' נרות, קטורת, אברים, מנחה, 
חביתין, נסכים, מוספים, בזיכים, תמיד של בין 
הערבים היה אחרון, הגמ' מבארת הילפותות 

  לסדר זה.

מעבירים על המצוות, ועל כן אין מניחים אין 
  תפילין של ראש לפני של יד.

  י"א שבזיכים קודמים למוספים. ל"ד.

לרבנן בין דם לנרות ולאבא קטורת של שחר 
שאול בין נרות לאברים, ומתני' דקתני בין דם 

  לאברים כרבנן ובסידרא לא קמיירי.

  בין אברים לנסכים.קטורת של בין הערבים 
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לרבנן איירי בשל  -רביעית ההין ונסכו ל"ד:

ערבית וממנו לומדים של שחרית, לרב איירי בשל 
שחרית וממנו לומדים של ערבית, הגמ' מבארת 

  טעם המחלוקת.

  המשך עבודת כה"ג ביוה"כ
היו מכינים אם היה כה"ג זקן או איסטניס 

מערב יוה"כ עששיות של ברזל ומטילים אותם 
יירי שלא הגיע לתוך הצונן כדי שתפוג צינתם, וא

העששיות לצירוף, ולאביי אפי' הגיעו לצירוף דבר 
שאין מתכוון מותר, ואע"פ שלאביי בדאורייתא 
דבר שאין מתכוון אסור כדחזינן מדאיצטריך קרא 
להתיר מילה במקום בהרת, הכא צירוף דרבנן 

  הוא.

ע"ש אמגושא הביאוהו לבית הפרוה  ל"ה.

  .מכשף שבנאה

של בוץ כדי  -לבין העםבינו  פרסו סדין של בוץ
  שיזכור שעבודות היום בבגדי בוץ.

מחלוקת ר"מ ורבנן בסדר הפשיטה וקידוש 
  נתבארה לעיל.

פלוסין של י"ב מנה, ובין בשחר היה לובש 
הערבים הנדווין של שמונה מאות זוז דברי ר"מ, 
ולרבנן בשחר י"ח מנה ובין הערבים של י"ב מנה, 

ם, ויכול ואין לפחות משיעור ל' מנה לשניה
להוסיף לאחד ולגרוע מאחר, ומ"מ בגדי לבן 

  דשחר עדיפי.

יכול  כהן שעשתה לו אמו כתונת ל"ה:

ללובשה ביוה"כ אחר שכלתה עבודת ציבור, 
ובלבד שימסרנה לציבור, ואין חוששים שמא לא 

  ימסור יפה.

אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה  עני שבא לדין
וכו' כלום היית עני מהלל, שבכל יום היה משתכר 

  טרפעיק וכו' ומצאו עליו ג' אמות שלג וכו'.

אומרים לו וכו' כלום היית עשיר  עשיר שבא לדין
ניח לו אביו אלף עיירות יותר מר"א בן חרסום שה

נגדם אלף ספינות בים וכו' והיה יושב ועוסק ביבשה וכ
  תורה כל היום וכל הלילה.ב

וכו' כלום היית נאה יותר מיוסף וכו'  רשע אומרים לו
שבכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים 

  וכו'.

בא לו אצל פרו שהיה עומד בין האולם  ל"ו.
הנה נחלקו מהו "צפון" שנאמר  -ולמזבח

לשחיטת העולה, לרבי יוסי בר"י בין המזבח 
"ש גם בין האולם למזבח, לכותל העזרה, לר"א בר

ורבי מוסיף מקום דריסת רגלי הכהנים וישראל, 
אבל מן החליפות ולפנים לכו"ע פסול, ומתני' 
כר"א בר"ש וכרבי, והעמידוהו דווקא בין האולם 
ולמזבח אף שכשר במקומות נוספים, משום 
חולשא דכהן גדול, ולהלן ל"ז. מבואר דמתני' 

לם ולמזבח" כראב"י והפר היה עומד "בבין האו
סמוך לשם, בצפונו של מזבח, כדי שיהיה הפר בצפון, שהרי 

  לראב"י המזבח היה בדרום.

והיינו בעוקם  -ראשו לדרום ופניו למערב
ראשו, ואין מעמידים אותו כשאחוריו למזבח 

  שמא ירביץ גללים.

הזבח עומד בצפון  -בקדשי קדשיםצורת הסמיכה 
ו למערב, ופניו למערב, והסומך עומד במזרח ופני

ומניח שתי ידיו בין שני הקרניים של הזבח, וצריך 
ליזהר שלא יהיה דבר חוצץ בינו לבין הזבח, 
בחטאת ואשם מתוודה על החטא שמחמתו 
הביא את הקרבן, ובעולה לריה"ג על לקט שכחה 
פאה ומעשר עני, ולר"ע על עשה ולאו שניתק 

  לעשה.

לר"מ עויתי פשעתי חטאתי,  - סדר הוידוי ל"ו:

לחכמים חטאתי עויתי פשעתי, שחטא היינו ו
, והלכה להכעיסשוגג ועוון זהו זדון ופשע זהו מרד 

  כחכמים.

וסומך ב' ידיו עליו ומתוודה, וכך היה אומר אנא 
ד' עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי אנא 
השם כפר נא וכו' ככתוב וכו' והן עונים אחריו 

  ברוך וכו'.

 -לצפון המזבחבא לו למזרח העזרה   ל"ז.
לא מימינו ממש  -הסגן מימינושהיה בדרום. 

שהרי המהלך לימין רבו הרי זה בור, ולא מאחוריו 
שהמהלך אחורי רבו הרי זה מגסי הרוח, אלא היה 

וראש בית אב משמאלו, ושם ב' מצדד אצדויי. 
 -ובה ב' גורלות שעירים, וקלפי היתה שם.

שיהיו אחד לד' ואחד לעזאזאל, והיו שווים, א"צ 
של אשכרוע היו ועשאן בן משל זהב, אלא 

  גמלא של זהב והיו מזכירין אותו לשבח.
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כדי שיהיו י"ב בן קטין עשה י"ב דד לכיור 
הכהנים העוסקים בתמיד מקדשים ידיהם 
ורגליהם בבת אחת, שחרית שהיה הכיור מלא 

  מקדש מן העליון, וערבית מן התחתון.

גל לשקעו, והיינו גלואף הוא עשה מוכני לכיור 
  כדי שלא יפסלו המים בלינה.

מונבז המלך עשה ידות הכלים של יוה"כ  ל"ז:
והיינו ידות הסכינים, וכן קת הנגרי וחציני,  - זהב

  שה את כל הכלי מזהב.ודאל"כ היה ע

הילני אמו עשתה נברשת של זהב על פתחו 
שעל ידה ידעו העם שבירושלים מתי  -של היכל

  הגיע זמן ק"ש של שחרית.

ף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה וא
ן מגילה להתלמד יאם אין כותב -כתובה עליה

היתה כתובה תחילת הפרשה כל המילה והשאר 
  רק ראשי התיבות.

שהביאם נקנור נעשו ניסים לדלתותיו  ל"ח.

והיו ממצרים ועמד נחשול שבים לטבעו וכו', 
  מזכירים אותו לשבח.

   -ואלו לגנאי

ללמד על מעשה לחם בית גרמו לא רצו 
, והביאו אומנים ממצרים וידעו לאפות הפנים

אבל לא לרדות כמותם, והיתה הפת מתעפשת, 
שלחו להחזיר את בית גרמו כדי להרבות כבוד 
שמים, ולא הסכימו עד שכפלו שכרם, ואמרו 
שמה שלא רוצים ללמד כדי שלא ילמד אדם 
שאינו מהוגן ויעשה כך לע"ז, והזכירום לשבח על 

  נמצאה פת נקיה ביד בניהם שלא יחשדום. שלא

של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה 
והביאו אומנים ממצרים וידעו לפטם  -הקטורת

אבל העשן היה מפציע לכאן ולכאן, והחזירום כדי 
להרבות כבוד שמים, ולא הסכימו עד שכפלו 
שכרם, ואמרו שמה שאינם מלמדים כדי שלא 

ך לע"ז, והזכירום ילמד מי שאינו הגון ויעשה כ
לשבח על שלא יצאה כלה מבושמת מבתיהם, 
זקן אחד מבניהם מסר מגילת סממנים לריו"ח בן 

  נורי ואמר ר"ע שמעתה אסור לספר בגנותם.

בשמך יקראוך ובמקומך מכאן אמר בן עזאי 
יושיבוך ומשלך יתנו לך ואין אדם נוגע במוכן 

  לחברו כמלוא נימה.

פרק בשיר ולא  הוגרס בן לוי היה יודע ל"ח:
בן שהיה מכניס גודלו לפיו וכו', רצה ללמד 

, שהיה קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב
נוטל ד' קולמוסים, ולא מצא טעם למה לא 
הסכים, על הראשונים נאמר זצ"ל, ועליו נאמר 

  שר"י.

מעשה בדואג בן יוסף וכו' וכשגבר אויב טבחתו 
  אמו ואכלתו.

  רא, ומתקיים.אפי' בשביל צדיק אחד העולם נב

שכח דבר מתלמודו גורם גלות לבניו, כל המ
  ומורידין אותו מגדולתו.

אין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק 
  כמותו.

כיון שיצאו רוב שנותיו של אדם ולא חטא שוב 
  אינו חוטא.

הבא ליטמא פותחין לו, והבא ליטהר מסייעים 
  אותו.

  לבו של אדם. מכל חכמה עבירה מטמטמת  ל"ט.

אדם מטמא עצמו מעט מטמאין אותו הרבה, 
מלמטה מטמאין אותו מלמעלה, בעוה"ז מטמאין 

  .אותו בעוה"ב, אדם מקדש עצמו מעט וכו'

  

  

  טרף בקלפי:

  ל לד' ולעזאזלהגור
כדי שלא יכוון לקחת של שם  -טרף בקלפי

  בימינו, וכן מטעם זה היתה מחזקת רק ב' ידים.

ואין מקדשים  - הקלפי היתה מעץ, ושל חולין
אותה כי כלי שרת מעץ לא עבדינן, ואין עושים 
אותה של כסף או זהב דהתורה חסה על ממונם 

  של ישראל.
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והיינו הכה"ג, כך שיטת  -והעלה שני גורלות
תנא דמתני' והוא ר"ח סגן הכהנים שסובר שאין 
הסגן עושה מלאכה, אלא אם ארע פסול בכהן 

מכניסים כל  גדול, ור"י אומר שהכה"ג והסגן היו
אחד את יד ימינו, דימין דסגן עדיף, ולתנא 
דמתני' שווה הוא לשמאל כה"ג וממילא עדיף 

  שיעשה הכל ע"י הכה"ג.

הסגן שבימינו אומר לו אם של שם עלה בימינו 
אישי כה"ג הגבה ימינך, ואם עלה בשמאלו הסגן 
אומר לו אישי כה"ג הגבה שמאלך, לר"י שהסגן 

י הסגן אומר ראש בית אב מכניס ידו אם עלה ביד
לכה"ג דבר מילך, ואין אומר לו הסגן משום 

  דחלשא דעתיה.

מ' שנה ששימש שמעון הצדיק בכהונה גדולה 
היה עולה גורל בימין, ולשון של זהורית מלבין, 
ונר מערבי דולק, ואש של מערכה מתגבר וא"צ 
להביא עצים חוץ מב' גזירי עצים, מכאן ואילך רק 

ובימיו היה ברכה בעומר ושתי  לפעמים יהי כך,
הלחם ולחם הפנים, מכאן ואילך נשתלחה קללה, 
ואותה שנה שמת ידע זאת שנכנס עמו זקן לבוש 
שחורים ולא יצא, ועד אז נכנס לבוש לבנים ויצא, 

  .המפורשאחר שמת נמנעו לברך בשם 

לא היה הגורל מ' שנה קודם החורבן  ל"ט:
בין, ולא היה עולה בימין, ולא לשון של זהורית מל

נר מערבי דולק, והיו דלתות היכל נפתחות 
, עד שגער בהם ריו"ח סימן לאויבים לבואמאליהם 

  בן זכאי.

בשעה שבנה שלמה את בית המקדש נטע בו כל 
מיני מגדים של זהב וכו', וכיון שנכנסו עכו"ם 

  להיכל יבשו, ועתיד הקב"ה להחזירם לנו.

כל וידוי, י' פעמים היה כה"ג מזכיר השם, ג"פ ב
  ואחד בגורל.

הגמ' מבארת חוזק ריח הקטורת ועד היכן היה 
  מגיע.

לרבי ינאי עלית  -אם הגורל לעיכובא או לא
 לראות מה יצא בימינו ומה בשמאלוגורל מתוך הקלפי 

אינה מעכבת,  על השעיריםמעכבת, אבל הנחה 
ויכול לקרוא שם בלא ולריו"ח אף עליה אינה מעכבת 

) מוכיחה שהגרלה (מ"א. , למסקנה הגמ'גורל
  מעכבא ודלא כריו"ח.

והנה נחלקו ר"י ורבי נחמיה אם דברים הנעשים 
בבגדי לבן בחוץ מעכבים או לא, ובגמ' יש ב' 
לישנות אם נחלקו אליבא דר"נ אבל לר"י לכ"ע 
אין עליה מעכבת, או שנחלקו אליבא דר"י אבל 

  אליבא דר"נ לכ"ע עליה מעכבת.

לא הגריל להתוודות, מצוה להגריל ו -תניא מ.
כשר, ר"ש אומר לא הגריל כשר לא  ולא התוודה

התוודה פסול, עוד תניא מת אחד מהם מביא 
חבירו שלא בהגרלה דברי ר"ש, ומבואר דלר"ש 
אין ההגרלה מעכבת, לרבי ינאי שההגרלה 
מעכבת קשה שכאן מבואר שאינה מעכבת, וצריך 
לפרש שר"ש לא ידע מאי קאמרי רבנן ואמר 

וונתם לעליה הוא חולק עליהם רק על שאם כ
הוידוי, ואם כוונתם להנחה אבל עליה מעכבא, 

  הוא חולק עליהם שאף עליה אינה מעכבת.

וידוי על הפר, גורל, וידוי שני דפר  -סדר העבודות
ושחיטתו, הכנסת כף ומחתה, נתינת הקטורת על האש, 
נתינה מדם הפר על הכפורת, שחיטת השעיר ונתינה מדמו 

כפורת, נתינה מדם הפר על הפרוכת, נתינה מדם על ה
השעיר על הפרוכת, עירוב דם הפר והשעיר, ונתינה ממנו 

  על מזבח הפנימי.

פר מעכב את השעיר ושעיר אין מעכב  -תניא
במתנות שבפנים, הגמ' מבארת שאם  את הפר

הקדים מתנות הפר בהיכל למתנות השעיר בפנים 
בפנים  מעכב, אלא איירי שהקדים מתנות הפר

להגרלה דשעיר, ולרב ינאי דהגרלה מעכבא צריך 
לאוקמא כר"ש הסובר שאין ההגרלה מעכבת, או 
כר"י ואמנם הקדמה אינה מעכבת אבל עצם 

  ההגרלה מעכבת.

לר"י עד שעת מתן דם  -...לעזאזל יעמד חי מ:
השעיר לד', ולר"ש עד שעת הוידוי, ולשיטתייהו 

  מעכב.לעיל דלר"ש וידוי מעכב ולר"י אינו 

א"א להחזירו לימין שכבר עלה גורל בשמאל 
קבע הגורל, ואף אין להעביר את הגורל יחד עם 
השעיר משמאל לימין, כדי שלא לתת מקום 

  לצדוקים לרדות.

א"צ להניח את הגורל על השעיר עד שעת 
  שחיטה.
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איתא בסיפרא "ועשהו חטאת" הגורל עושה 
חטאת ואין קריאת שם עושה חטאת, ומבואר 

לה מעכבא, וסתם סיפרא ר"י, ונדחו דברי דהגר
  ריו"ח.

אמר רבי חסדא  -קריאת שם בקרבנות מ"א.

אין הקינים מתפרשות אלא או בלקיחת בעלים 
  או בעשית כהן, 

שהפריש מעות לקינו מטמא מקדש עני 
והעשיר, ואח"כ חילק את המעות לשניים ואמר 

והרי בקרבן עשיר ליכא עולה אלו לחטאת ואלו לעולה 

, אינו יכול להשתמש במעות שייחד חטאת אלא
  לעולה לצורך החטאת. 

מטמא מקדש עשיר שהביא קרבן והנה נחלקו ב
לרב הושעיא לא יצא, ורב חגא אמר בשם רב  עני

הושעיא יצא, לרב הושעיא איירי לעיל שקבע 
המעות בעודו עני דאחר שהעשיר אינו יכול 
להחיל עליהם שם עולה, ולרב חגא אף אחר 

  יכול לקבוע המעות לעולה. שהעשיר

ולרב חסדא דלעיל איירי שקבע המעות  מ"א:

בשעת הפרשה, או בשעת לקיחה ואיירי שקנה 
עוף אחד שאם קנה עולה לוקח את הכסף שייחד 
לחטאת ומוסיף עליו וקונה בהמה לחטאת והעוף 
של העולה הולך לנדבה, ואם קנה עוף לחטאת 

לא יקנה העוף הולך למיתה, והכסף שייחד לעולה 
  ממנו חטאת.

לא יצא אף לרב מצורע עשיר שהביא קרבן עני 
תהיה תורת  זאתחגא, דילפינן הכי מקרא דכתיב "

המצורע", ואין למדים משם דכתיב "ואם דל 
  ".הוא

בראש שעיר המשתלח קשר לשון של זהורית 
והעמידו כנגד בית שילוחו, ולנשחט קושר כנגד 

בזה ולא בית שחיטתו, כדי שלא יתערב לא זה 
  באחרים.

ב' לשונות שמעתי אחת צריכה אמר רבי יצחק 
, ומפרש רב שיעור ואחת אינה צריכה שיעור

יוסף שלשון של שעיר המשתלח כיון דבעי 
חלוקה בעי שיעור, ושל פרה דלא בעי חלוקה לא 

 לעץ ארז ואזובבעי שיעור, והא דכתיב שכורכן 
  בשיירי לשון היינו בזנב הלשון.

  בפרה אדומהכמה דינים 
עץ ארז ושני תולעת שקלטתן  -קלטתן שלהבת

שלהבת לאביי בקולחת פסול ובנכפפת כשר, 
ולרבא תלוי במחלוקת רבי ור"א בר"ש גבי כובד, 
דלרבי א"צ כובד ואין קושרם אלא כדי שיהיו 
כולם באגודה אחת, ולר"א בר"ש קושרם כדי 

  שיהיו כבדים.

 של פרה משקל עשרה -שיעור הלשונות מ"ב.

זוז, של שעיר המשתלח משקל ב' סלעים, ושל 
מצורע שקל, ר"ש בן חלפתא ורבנן נחלקו אם 
השיעור הוא עשרה זוז או שקל, י"א שנחלקו 

  בפרה, וי"א שנחלקו בשעיר המשתלח.

לרב  -שחיטת זר בפרה אדומה ובפרו של כה"ג
פרה פסולה ופרו כשרה, ולאו כל שכן הוא מידי 

ודה היא ובעיא דהוה אמראות נגעים דלאו עב
  כהונה, ולשמואל פרו פסולה ופרה כשרה.

אסור להסיח דעת  -הסח הדעת בעבודות הפרה
משחיטת הפרה ומשריפתה ומאסיפת אפרה 
ומילוי מים לקידוש, אבל השלכת עץ ארז ואזוב 
ושני תולעת לאו גופה דפרה נינהו ואין הסח 

  הדעת פוסל בהם.

הזאת  - עבודות הפרה בלילה ובאשה מ"ב:
מיה, שחיטה, קבלה, הזאת דמה, שריפה, מי

השלכת עץ ארז ואזוב ושני תולעת, אין כשרים 
אלא באיש ואין כשרים אלא ביום, אבל אסיפת 

  אפרה מילוי מים וקידוש כשרים באשה ובלילה.

  הגמ' מבארת הדרשות מפרשת פרה.

עבודות הפרה נעשים ע"י כה"ג וי"א אף ע"י כהן 
  הדיוט.

יחד עם הפרה אדומה, אין להוציא פרה אחרת 
ת"ק דריש טעמא דקרא ומפרש טעמא כדי שלא 
יאמרו שתיים שחטו או שחורה שחטו, ולרבי יליף 
מקרא ולא מפרש טעמא, ונ"מ שלת"ק יכול 

  להוציא חמור ולרבי לא.

  לא ישחוט אחרת עמה. מ"ג.

לקיחת עץ ארז ואזוב ושני תולעת נעשית ע"י 
  כהן, וכהן הדיוט כשר בזה לכ"ע.
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יעשה בא ללמד שהפרה בגדים של הכהן  כבוס
  , וכך הדין לדורות.בבגדי כהונה ולא בבגדי חולבכיהונו 

זר ואשה כשרים לאסיפת אפר הפרה, אבל חש"ו 
  פסולים.

הכל כשרים לקדש ולהזות חוץ מחש"ו אשה 
וטומטום ואנדרוגינוס, וקטן שיש בו דעת אשה 
מסייעתו, ור"י מכשיר בקטן ופוסל באשה 

  ובאנדרוגינוס.

הגמ' מבארת דרשת הפסוקים מה "מוציא מיד 
  משמע" ומה "משמע ממילא".

  טבול יום כשר בפרה. מ"ג:

שיטת ריו"ח שכל השחיטות כשרות בזר ואף 
שחיטת הפרה, וחולק בזה על התנא ועל ר"ש בן 

  יהוצדק רבו.

וסומך ב' ידיו עליו בא לו אצל פרו שניה 
וביתי ובני אהרן עם ומתוודה, אנא ד' וכו' אני 

ובוידוי ראשון לא מזכיר בני אהרן  -קדושך וכו'
דמוטב יבוא זכאי ויכפר על החייב, ואל יבוא חייב 

  ויכפר על החייב.

וקיבל במזרק את דמו, ונותנו למי שחט את הפר 
שהוא ממרס בו על הרובד הרביעי שמחוץ להיכל 
(שהרי כתוב וכל אדם לא יהיה באוהל מועד וכו') 

  שלא יקרוש.כדי 

ועלה לראש המזבח, ופנה גחלים נטל מחתה 
אילך ואילך וחותה מן המעוכלות הפנימיות, ירד 

  והניחה על הרובד הרביעי שבעזרה.

בין  -וכל אדם לא יהיה באוהל מועד מ"ד.

במשכן ובין בשילה ובבית המקדש, בין בשעת 
הקטרה בין בשעת מתן דמים, בין בכניסתו ובין 

  בהיכל אבל בעזרה מותר.ביציאתו, ודווקא 

כפרתו קודמת לכפרת ביתו, ואח"כ אחיו הכהנים, 
  ואח"כ כל ישראל.

הקטורת מכפרת על לשון הרע דשניהם דבר 
  שבחשאי.

בשעת הקטרה, פורשים מבין האולם ולמזבח 
רבי אלעזר אומר שדווקא בשעת הקטרה דהיכל 

, אבל בשעת הקטרה דלפני ולפנים לא, שהוא סמוך

וכיח שלא כדבריו מברייתא הגמ' רצתה לה
  ודחתה את הראיה.

וכן פורשים בשעת מתן דם פר כהן משיח והעלם 
  דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים.

 -מה מעלה יש בין ההיכל לבין האולם ולמזבח
שאין פורשים מבין האולם ולמזבח בשעת 
הקטרה דלפני ולפנים, וכן בשעת מתן דמים לפני 

  ולפנים.

 -שה דאורייתא או דרבנןמעלות הקדו מ"ד:
לרב אדא בר אהבה הם מדאורייתא מהלכה 
למשה מסיני, ועל כן א"צ לפרוש מן העזרה 
שהיא קדושה פחותה, הגמ' אומרת שי"ל 
שמעלות הקדושה דרבנן, וא"צ לפרוש מן העזרה 

  דכיון דמזבח החיצון מפסיק מינכרא מילתא.

אולם ובין האולם ולמזבח קדושה אחת, היכל 
  קדושות הם.   ואולם ב'

דהתורה חסה על  בכל יום היה חותה בשל כסף
ממונם של ישראל, ומערה בתוך של זהב, וביהו"כ 
היה חותה בשל זהב ובה היה מכניס משום 

  חולשא דכה"ג.

ומערה לתוך בכל יום היה חותה בשל ד' קבין 
של ג' קבין, ונתפזרו לו קב גחלים ומכבדם לאמה, 

ן ברוקה אומר ורבי ישמעאל בנו של ריו"ח ב
שהיה מכניס לתוך של קביים ונתפזרו קביים, 
לרבי יוסי בכל יום היה מערה משל סאה לתוך 
של ג' קבין, רב אשי מפרש כוונתו שהיה מערה 
מסאה מדברית וג' קבים ירושלמיות ונתפזרו ב' 

  קבים.

בשל ג' קבין ובה היה מכניס, ביוה"כ היה חותה 
  והיה מוסיף מלא חפניו.

וגלדה עבה וידה קצרה ולא יתה כבדה בכל יום ה
, והיה טבעת לקיים "ונשמע קולו" היה לה ניאשתיק

זהבה ירוק, והיתה הקטורת דקה, ומקריב פרס 
"כ היה גלדה רך, והבשחרית ופרס בין הערבים, ובי

וידה ארוכה שתהא זרוע כה"ג מסייעתו, ולא היה 
לה ניאשתיק, והיה זהבה אדום והיינו זהב פרויים 

לדם הפרים, והיתה הקטורת דקה מן  שדומה
  הדקה.
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במזרחו של כבש בכל יום כהנים עולים  מ"ה.

ויורדים במערבו, דכל פניות שאתה פונה לא יהיו 
אלא לימין, וביוה"כ כה"ג עולה ויורד באמצע 

  משום כבודו.

וביוה"כ ה', וי"א ג'  בכל יום היו שם ד' מערכות
גדולה, וד', וי"א ב' וג', בכל יום היתה מערכה 

ומערכה שניה של קטורת, לרבי יוסי היתה עוד 
רבי היתה עוד מערכה למערכה של קיום האש, 

לאברים ופדרים שלא נתעכלו, וביום הכיפורים 
ליטול גחלים להקטיר לכ"ע היו מוסיפים עוד מערכה 

, הגמ' מבארת הילפותא למערכות אלו לפני ולפנים
  לכל השיטות. 

דליק בהם המערכה קיסמים דקים לההצתת אליתא 

צריכה להיות בראשו של מזבח ושיעמוד  הגדולה
  שם, ונעשית ע"י כהן ובבגדי כהונה.

לרבנן אברים ופדרים שלא נתעכלו מבערב  מ"ה:
סודרם על צידי המזבח או על הכבש או על 
הסובב, עד שיעשה את המערכה הגדולה 

  ומחזירם לשם.

מחזירם למזבח, שפקעו מהאש ולי עולה עיכ
  ולי קטורת אין מחזירים.עיכ

לקטורת בכל השנה,  -מהיכן לוקחים אש
וביוה"כ, ולהדלקת המנורה, לוקחים ממזבח 

  החיצון, הגמ' מבארת הדרשות לדינים אלו.

עושה להם מערכה אברי עולה שנתותרו  מ"ו.

בפני עצמה וסודרם, ואפי' אברים פסולים אם 
משלה בהם האור, ואיכא דאמרי אף כשרים 

  לה בהם האור.דווקא במש

לרבי אלעזר ג"כ היתה  -בשבת ובטומאה
מערכה לאברי עולה שנתותרו, לרב הונא תמיד 
של יום שישי שנתותר אינו דוחה את השבת, 
ותמיד של שבת אף חלביו ואבריו דוחים את 
השבת, ואינו דוחה את הטומאה, ולרבה דוחה את 

  הטומאה ואינו דוחה את השבת.

  חייב.זבח וכיבתה המוריד גחלת מע"ג המ מ"ו:

לל"ק  -המכבה אש שנלקחה למחתה ולמנורה
בראש המזבח חייב, ואם הניחה בקרקע וכיבה 
לאביי חייב ולרבא פטור, ולל"ב בהניח בקרקע 

  לכ"ע פטור, ובראשו של מזבח נחלקו.

 

  הוציאו לו:

כף ריקן מלשכת הכלים, ומחתה הוציאו לו  מ"ז.

  גדושה של קטורת מלשכת בית אבטינס. 

הטעם שלקח את הקטורת בכף ולא בידיו, משום 
שצריך להכניס את הקטורת והגחלים בפעם 
אחת, ואם יקח הקטורת בידיו ועליהם יניח את 
המחתה, נמצא שיצטרך בקודש הקדשים להוריד 
את המחתה בשיניו, ואין עושים כך לפני מלך 
בשר ודם כ"ש לפני ממ"ה הקב"ה, ע"כ לוקח כף 

  כדאשכחן בנשיאים.

בימינו מפני שהיא מרובה ל את המחתה נט
וחמה, ואת הכף בשמאלו מפני שהיא מועטת 

  וצוננת.

היה חופן ד' קבין, ואמר  רבי ישמעאל בן קמחית
הטעם מפני שזרד אמו עלה לגג, י"מ שאכלה 
ערסן בימי עיבורו, וי"מ שכוונתו לשכבת זרע, 
פעמיים נטמא מצינורא של נכרי ושימש אחיו 

תיו, ושאלו את אמו קמחית בכהונה גדולה תח
בזכות מה היו ז' בניה כהנים גדולים, אמרה להם 
מפני שמימי לא ראו קורות ביתי שערות ראשי, 

  אמרו לה הרבה עשו כן ולא הועילו. 

ונתן לתוך הכף, הגדול לפי גדלו  חפן מלוא חפניו
  והקטן לפי קטנו.

יש לפרש שהיה חוזר וחופנה  -וכך היתה מידתה
ם רצה לעשות כלי מידה לפי מידת בפנים, או שא

חפנו עושה, (וא"כ אין ראיה לאחד מב' דינים אלו, 
אבל גבי קמיצה מפורש שלא יעשה מידה 

  לקומץ), או שלא יחסר ולא יותיר.

  דיני קמיצה

, והיינו חופה ג' מבצבץ שלא יהא מבורץ מ"ז:

אצבעותיו על פיסת ידו, ובמנחת מחבת ומרחשת 
בגודלו מלמעלה  מוחקשהם אפויות ופותתם 

ובאצבעו הקטנה מלמטה, וזו היא מעבודות 
  הקשות שבמקדש כמליקה וחפינה.

מבחוץ הוי  -בין הביניים של מלוא קומצו
שיריים ומבפנים קומץ הוא, וביניהם ספק נינהו, 
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שאין להם ועל כן לכתחילה יקמצו כהנים שמנים 

, ואם אין שם כהנים שמנים לר"א רווח בין האצבעות
אפשר להעלות השיריים לשם עצים, הסובר ש

יקטיר את הקומץ ואח"כ את השיריים, ולא 
יקטירם לשם קומץ דאיקרי כאן כל שממנו 
לאישים הרי הוא בבל תקטירו, ולא יקטיר קודם 
את השיריים, דשיריים שחסרו בין קמיצה 
להקטרה אין מקטירים עליהם את הקומץ, ולרבנן 

  מנים.דפליגי על ר"א יקמצו דווקא כהנים ש

צד האצבעות כדקמצי אינשי  -צורת הקמיצה

, רב פפא מסתפק מה הדין מלמעלה למטה, למטה
, חפן דוחק גב ידו והסולת נכנסת בפס ידוומן הצדדים 

כל יד בפני עצמה וקירבן זו לזו, דיבק את הקומץ 
בדופן הכלי או שהפך את הכלי והדביק הקומץ 

  , תיקו.אם הכלי מקדשובקרקעיתו 

  ת הקטורתדיני חפינ

מלוא חפניו לא מחוקות ולא גדושות אלא  מ"ח.

  .צף בגובה מעט טפופות

רב פפא מסתפק אם גם בחפינה בין הביניים 
שבאמצע הוי ספק כמו בקמיצה, או שכאן מביא 

  הכל דכתיב "מלוא חפניו והביא", תיקו.

בקבלת דם קרבן אם  -נתפזר ממלוא חפניו
פך מן נשפך על הרצפה מצוואר הבהמה פסול, נש

הכלי ואספו כשר, רב פפא מסתפק בנתפזרה 
הקטורת ממלוא חפניו אם יכול לאסוף, האם ידו 
כצוואר הבהמה או ככלי, תיקו. (קבלת דם מדם 

  הנפש ולא מדם העור ולא מדם התמצית).

 להקטירה למחרחישב בחפינה  -מחשבת פיגול
פסלה, טבול יום שנגע במקצתה פסל את כולה, 
(וכן בסולת וקטורת של שאר השנה ולבונה 

  וגחלים), ולכן לינה פוסלת בחפינה.

רב פפא מסתפק מה הדין אם חישב  מ"ח:

בחתיית גחלים, ומה הדין אם חפן חבירו ונתן 
  לתוך חפניו, תיקו.

למסקנה חופן מבחוץ  -חופן וחוזר וחופן מ"ט.

מבפנים, ריב"ל מסתפק בחפן ומת  וחוזר וחופן
או לא, לרב פפא כיון  חבירו נכנס בחפינתוהאם 

דחופן וחוזר וחופן חבירו נכנס בחפינתו, לרב 
הונא בריה דרבי יהושע אדרבה כיון דחופן וחוזר 

וחופן מיבעי ליה אם חבירו נכנס בחפינתו או לא, 
  דא"א שלא יחסר או יותיר. 

  בשמאלו. נטל את המחתה בימינו ואת הכף

פסולה, וכן זר ואונן שיכור ובעל הולכת דם בשמאל 
מום, בקבלה הולכה ובזריקה פסולים, וכן יושב פסול, 

שאחז את הדם אחרי ואם זר עשה מעשה איצטבא 

  כשר. שקיבלו כהן ולא קירבו למזבח

כל האוכלים אוכל אדם לרפואה וכל  -רפואה בשבת
מנים המשקין שותה, ובמקום סכנה מותר לשחוק סמ

לשתות, והתיר רבי חנינא לשחוק ולשתות שחלים 
בשבת, וחידש בזה שהם מרפאים, דרבי חנינא היה 

  בקי ברפואות.

אוחז את הכף  -צורת החפינה בפנים מ"ט:

ומקרב את הכף  בראשי אצבעותיו וי"א בשיניו,
לבין אצילי ידיו, ומטה את הכף על צידה שתשפך 

שבמקדש הקטורת לחפניו, וזו מעבודות הקשות 
  מלבד מליקה וקמיצה.

י"א שצוברה כדי שיהא עשנה  -הנחת הקטורת
שוהה לבוא, וי"א מפזרה כדי שיהא עשנה 

  ממהרת לבוא.

י"א שיכול כהן אחר לזרוק שחט את הפר ומת 
את דמו, וי"א שאינו יכול, ונחלקו בפירוש הפסוק 

" אי בפר ולא בפר"בזאת יבוא אהרן אל הקודש 
  דמו של פר חשיב בפר.בדמו של פר, או שגם 

אין  במינוי לקרבן פסח -מקומות דבעינן דווקא חי
נמנים ומושכין ידיהם אלא עד שישחט, ואף 
למ"ד שגם דמו של פר חשיב פר, דדרשינן 
"משה" מחיותיה דשה, וכן בפדיון פטר חמור אין 
פודים בשחוטה דיליף שה שה מפסח, ומ"מ 

  ילפינן שא"צ תמים זכר ובן שנה.

למיתה אזלא, ומ"מ פר שמתו בעליה חטאת  נ.

של כה"ג שנשחט ומת הכה"ג אין בו דין חטאת 
שמתו בעליה,י"א דטעמא משום דחטאת ציבור 
היא, וחטאת ציבור שמתו בעליה לאו למיתה 
אזלא, וי"א שלא נקראת חטאת ציבור אלא 
חטאת השותפין והיינו הכהנים, ונ"מ שאין 

כהנים  הכהנים נקראים ציבור שאם טעה בי"ד של
  בהוראה אינם מביאים פר העלם דבר של ציבור.
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לר"מ אף קרבן  -דחית שבת וטומאה בקרבנות
יחיד דוחה שבת וטומאה כגון פר יוה"כ וחביתי 
כה"ג ופסח, לרבי יעקב אף של ציבור פעמים 
אינם דוחים שבת וטומאה, כגון פר העלם דבר 
של ציבור ושעירי עבודת כוכבים וחגיגה, אלא כל 

  קבוע דוחה ושאין זמנו קבוע אינו דוחה. שזמנו

ושעירי עבודת פר ושעיר של יוה"כ שאבדו 
כוכבים שאבדו, והפריש אחרים תחתיהם, לר"י 
כולם ימותו, לר"א ור"ש ירעו עד שיסתאבו 
וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה, שאין חטאת ציבור 
מתה, לרבא שפר יוה"כ אינו של ציבור, אימא 

  .שאין חטאת השותפין מתה

רבי אלעזר מסתפק בזה,  -תמורה בפר יוה"כ נ:

  הכה"גוספיקו הוא דאף דלא אזלינן בתר מקדיש 
, אי בקביעותא מתכפרי, הכהנים אלא בתר מתכפר

  או שמתכפרים אגב הכה"ג.

המקדיש הוא  עבור חבירואמר רבי יוחנן המקדיש 
מוסיף חומש, והמתכפר הוא עושה תמורה, 

  בת הנאה שלו.והתורם משלו על של חבירו טו

שנוהג ביחיד כבציבור, חומר בזבח מבתמורה 
ודוחה שבת וטומאה, ועושה תמורה, משא"כ 

שחלה על בעל  וחומר בתמורה מבזבחהתמורה, 
מום קבוע, ואינה יוצאה לחולין ליגזז וליעבד, 
משא"כ בזבח, בכור ומעשר חלים על בעל מום 

  קבוע, ואינם יוצאים לחולין ליגזז וליעבד.

משום דאתי בכנופיא, גיגה קרבן ציבור ח נ"א.

משא"כ פסח דפסח שני לא אתי בכנופיא, והא 
דאמר שפסח דוחה את השבת ואת הטומאה 

פסח וכלל בזה פסח שני איירי לר"י הסובר שאף 
  ודלא כת"ק.    שני דוחה שבת וטומאה

מביאו משלו ולא משל ציבור ולא פר כה"ג  נ"א:

  משל הכהנים, ואם הביא פסול.

לר"י בין המזבח למנורה היה  -היה מהלך בהיכל
מהלך דסבר פתח הפרוכת בדרום היה, לרבי יוסי 
בין שלחן לכותל דסבר פתח הפרוכת בצפון היה, 
לר"מ בין שלחן למזבח דס"ל שהפתח היה בצפון, 
ולא היה יכול ללכת בין שלחן לכותל מפני שהיו 

, י' שולחנות שעשה שלמהמונחים שם השולחנות 

מונחים מצפון לדרום, ואב"א היו מונחים  שהיו
ממזרח למערב ומ"מ סבר ר"מ דכיון שהפתח היה 
שם לאו אורח ארעא למיעל להדיא, ולא היה 

  הולך בין מנורה לכותל דמשחרי מאניה.

המבדילות עד שמגיע לבין ב' הפרוכות  נ"ב.

בין הקודש ובין קדשי הקדשים וביניהם אמה, 
שנסתפקו אם  והטעם שעשו ב' פרוכות מפני

כותל מחיצה שהפסיק במקדש קדושת "אמה טרסקין 

היא כלחוץ או  ראשון בין הקודש לקודש הקדשים
כלפנים, דכתיב "ודביר בתוך הבית מפנימה הכין 
ליתן שם את ארון ברית ד', והספק הוא אם 
המילה מפנימה היא סוף המשפט שלפניו או 
תחילת המשפט שאחריו, ואמנם אמה זו לא 

כלל האמות שמנו בגודל הקודש וקודש היתה מ
הקדשים, מפני שאותם אמות אינם כוללים את 
עובי הכתלים, לרבי יוסי לא היתה אלא פרוכת 

  אחת, שנא' והבדילה הפרוכת לכם וכו'.

  חמש מקראות בתורה אין להם הכרע. נ"ב:

הדרום  הפרוכת החיצונה היתה פרופה מן
יע והפנימית מן הצפון, מהלך ביניהם עד שמג

לצפון, הגיע לצפון הופך פניו לדרום, מהלך 
לשמאלו עם הפרוכת עד שהגיע למקום הארון 
(דאיירי בבית שני שלא היה הארון שהרי גנזו 
יאשיהו יחד עם צנצנת המן וצלוחית שמן 
המשחה ומקלו של אהרן ושקדיה ופרחיה וארגז 
ששיגרו פלישתים דורון לאלוקי ישראל) ונתן את 

ה אמור להיות בין שני המחתה במקום שהי
  הבדים. 

(וי"א  צבר את הקטורת על גבי גחלים
שמפזרה), ונתמלא כל הבית כולו עשן, י"א 
שצוברה מכוון פנים קודש הקדשים לכוון גופו 

  וי"א איפכא.

לא היה מתקן מבחוץ ומכניס לבפנים  נ"ג.

דדריש קרא שמתקן בפנים, להוציא מליבם של 
  צדוקים.

, ואם לא נתן בה מעלה ןהיה נותן בה מעלה עש
עשן או שחיסר אחת מכל סמניה חייב מיתה, אף 
היכא שאינו מתחייב על ביאה ריקנית כגון ששגג 
בביאה והזיד בהקטרה, או שהכניס ב' הקטרות 

  וחיסר באחת מהם.
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יכול לתת בה בין עלה מעלה עשן ובין עיקר 
מעלה עשן, באהל מועד שבמדבר במשכן שילה 

הכיפורים ובשאר ימות  ובבית המקדש, ביום
השנה, לרבא צריך פסוק נוסף לעכב, ולרבא 

  לעונש, ותניא כוותיה דרבא.

, וכן עשה לאחוריויצא ובא לו דרך בית כניסתו  
שלמה כשחזר מהבמה בגבעון לירושלים הלך 
לאחוריו, וכן כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם 
וישראל במעמדם מצדדים פניהם והולכים, וכן 

טר מרבו, והגמ' מביאה בזה את תלמיד הנפ
  הנהגת רבי אלעזר ורבא.

 המתפלל צריך שיפסיע ג' פסיעות לאחוריו נ"ג:

ואח"כ יתן שלום, ויעמוד שם דאם חוזר לאלתר דומה 
לכלב ששב אל קיאו, ונותן שלום לימין ואח"כ 
לשמאל, וימין היינו של הקב"ה שהיא שמאל שלו, 

  ויפסע ג' הפסיעות בכריעה אחת.

יהי רצון  -ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון
מלפניך ד' אלוקינו שתהא שנה זו אם שחונה 
תהא גשומה, ולא תפסק המלכות מיהודה, ולא 
יהיו עמך ישראל צריכים ליפרנס זה מזה, ולא 
תכנס לפניך תפילת עוברי דרכים, ומעשה בכה"ג 
שהאריך בתפילתו והבעית את אחיו הכהנים 

  שחשבו שמת.

והיינו כמ"ד שהארון גלה לבבל,  -משניטל הארון
וי"א שבמקומו נגנז, וי"א בלשכת דיר העצים היה 

  גנוז.

  אין הכונה לעולם. -עד היום הזה נ"ד.

בדי הארון היו בולטים בפרוכת כלפי חוץ ונראים 
  כשני דדי אשה.

בשעה שהיו  -ראית הכרובים בבית המקדש
ת לים להם את הפרוכישראל עולים לרגל מג

ומראים להם את הכרובים שהיו מעורים זה בזה 
ואומרים להם ראו חיבתכם לפני המקום כחיבת 
זכר ונקיבה, והאיסור ולא יבואו לראות כבלע את 
הקודש היה רק במשכן שהיו שם ככלה בבית 
אביה אבל במקדש היו ככלה בבית חמיה שאינה 
צנועה מבעלה, ובבית המקדש השני כנתגרשה 

יבתה הראשונה ככלה בבית שחזרה לח וחזרה
אביה, ואיירי במקדש ראשון ולא היתה שם 

פרוכת אלא איירי בפרוכת שכנגד הפתחים, וי"א 
ו כרובים היה שם צורת יבמקדש שני ואף שלא ה

כרובים, בשעה שנכנסו נכרים להיכל ראו כרובים 
  מעורים זה בזה והוציאום לשוק.

מימות נביאים ראשונים, אבן היתה שם  נ"ד:

והה מן הארץ ג' אצבעות, ועליה היה נותן את גב
  הקטורת.

שממנה הושתת העולם וכחכמים  -אבן השתיה
שמציון נברא העולם, ור"א אומר מאמצעיתו 
נברא, ורבי יהושע אומר מן הצדדים נברא, ורבי 
יצחק אומר אבן ירה הקב"ה בים וממנו נשתת 
 העולם, לחכמים אף תולדות השמים מציון

גדול משמים נבראו תולדות נבראו, ולר"א ה
  השמים ומהארץ נבראו תולדות הארץ.

נכנס למקום  ממי שהיה ממרס בונטל את הדם 
  בין הבדים.שנכנס ועמד במקום שעמד 

אחת למעלה ושבע למטה, ולא  והזה ממנו נ"ה.

היה מתכוון להזות לא למעלה ולא למטה אלא 
כמכה ברצועה שמתחיל א גדננמצליף, והיינו כמכ

, והיה מזה כנגד עוביה של ויורד למטהבכתפי 
הכפורת, כשהיה מזה למעלה מצדד ידו למטה 

וכולם נופלות וכשהוא מזה למטה מצדד ידו למעלה 

  .בארץ

הגמ' מבארת מה הדרשות להזאת דם הפר ודם 
  השעיר אחת למעלה ושבע למטה.

אחת ושתים אחת, אחת ואחת,  - וכך היה מונה
אחת ואחת, שתים וכו' דברי ר"מ, ר"י אומר אחת, 

ואחת וכו', והטעם שמונה הזאה ראשונה עם כל 
הזאה, ר"א אמר שלא יטעה בהזאות, וריו"ח דרש 

  כך מקרא, ונ"מ כשלא מנה ולא טעה.

על כן הזהב שבהיכל, ר"י אומר לא יצא והניחו 
היה שם אלא כן אחד בלבד, הביאו לו את השעיר 
שחטו וקיבל במזרק את דמו, נכנס למקום שנכנס 
ועמד במקום שעמד, והזה ממנו ומנה כמו שעשה 
בדם הפר, יצא והניחו על כן הזהב השני שבהיכל, 

  ר"י אומר לא היה שם אלא כן אחד בלבד.

 טעמא דר"י שלא היה שם אלא כן אחד בלבד
אף דבעלמא סמכינן אכתיבה כדאשכחן שאף 
לר"י היו י"ג שופרות במקדש והיו כותבין עליהם, 

משום חולשא דכה"ג לא  הכא ביום הכיפורים
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סמכינן אכתיבה ושמא יתחלף דם הפר בדם 
השעיר, ומהאי טעמא לא סמכינן על הסימן שדם 
השעיר חיור ושל פר סומק, אבל על הסימן של 
כמות הדם שמרובה של פר משל שעיר וצריך 
לקבלו כולו לא סמכינן, שמא ישפך ממנו ויהיו 

  שווים בכמות.

והיה כתוב י"ג שופרות היו במקדש  נ"ה:

עליהם תקלין חדתין וכו', אבל לקיני חובה לא 
היה שופר אלא היו נותנים המעות ליד כהן, גזירה 
משום חטאת שנדע שמתו בעליה, אבל בלא 
שנדע שמת לא חיישינן לומר כן, שהרי השולח 
חטאתו ממדה"י מקריבים אותה בחזקת שהוא 

  קיים.

במיא ואין לומר שאם מת נברור ד' זוזי ונשדי  נ"ו

, דמהאי טעמא אמר ר"י ר"י לית ליה ברירהד
(כדתני איו) שיכול אדם להתנות על העירוב 
ולומר אם בא חכם למזרח עירובי למזרח ואם בא 
למערב עירובי למערב, ואין בזה משום ברירה 
דאמר ריו"ח דאיירי כשכבר בא החכם, אבל אינו 
יכול להתנות אם בא לכאן ולכאן למקום שארצה 

  ברירה. אלך דאין

והא שאמר ר"י שאין לומר בערב שבת עם 
הרי הם שני לוגין שאני עתיד להפריש חשיכה 

תרומה (ור"מ מתיר) אין ראיה מזה שסובר ר"י 
טעמו משום שמא יבקע שאין ברירה, די"ל ש

ה טבלים למפרע, (ור"מ לא חושש הנוד ונמצא שז
  לזה).

כר"י שהיה שם נטל דם הפר והניח דם השעיר 
אבל לחכמים הניח דם השעיר ונטל דם כן אחד, 

  הפר.

"וכן יעשה לאוהל  -הזאה כנגד ארון מבחוץ
הפרוכת כמו שהזה בפנים, מועד" שיזה על 

תם בתוך טומאתם" אפי' בשעה שהם "השוכן א
  טמאים שכינה עמהם.

אין למדים בקדשים היקש מן ההיקש  נ"ז.
  ומ"מ הכא ילפינן, הגמ' מביאה ג' טעמים לזה.

ביוה"כ ובפר העלם דבר של הזאה על הפרוכת 
אינו מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת,  ציבור,

ור"א ברבי יוסי אומר אני ראיתיה והיו עליה כמה 

טיפי דמים, ומפרש בגמ' שראה כמה טיפי דמים 
כסדרם שהם של יוה"כ, וכמה שלא כסדרם שהם 

  של פר העלם דבר של ציבור.

  נתערבו הדמים של פר ושעיר

אינו יכול להזות פעם  -אם נתערב לפני ההזאות
אחת שיעלה לשתיהם דבעינן שיכלה דם הפר 
ואח"כ יזה דם השעיר, ועל כן יזה פעמיים אחת 

  למעלה ושבע למטה.

אינו יכול  -אם נתערב אחר הזאת דם הפר למעלה
לתת שבע למטה לשם שניהם דבעינן שנתינה 
למעלה של השעיר תהיה לפני הנתינה למטה, 
אלא יתן שבע למטה לשם פר, ואחת למעלה 

  ושבע למטה לשם שעיר.

נותן ג' פעמים שאז  -נתערבו לו הכוסות נ"ז:

  ודאי הקדים של פר לשל שעיר.

נותן מהדם הודאי, ושאר  -נתערבו מקצת הדמים
הדם לרב פפא אינו שיריים כיון שאינו ראוי, ולרב 
הונא בריה דרבי יהושע הוי שירים ואינו דחוי 

  שכיון שאינו ראוי לא נדחה.

קיבל דם החטאת בד' כוסות,  -דין שיירי הדם
כל כוס שזרק ממנה הדם הנשאר בה הוי שיריים 
לכו"ע ונשפך ליסוד, כוס שלא זרק ממנה לת"ק 
נדחתה ונשפך הדם לאמה, ולר"א בר"ש הוי 

  שירים ונשפך ליסוד. 

דבעינן לתת עירה דם הפר לתוך דם השעיר 
נות המזבח, ומתני' כרבי מתנה אחת על קר

יאשיה, ורבי יונתן אומר מזה בפני עצמו ומזה 
  בפני עצמו.

וקיבל בו את הדם, הניח מזרק בתוך מזרק  נ"ח.

הגמ' מסתפקת אי מין במינו חוצץ או לא ולא 
פשיט, וי"מ הספק אם דרך שירות בכך ופשיט 

  דדרך שירות בכך.

הגמ' הניח סיב בתוך המזרק וקיבל בו את הדם 
תפקת אם חוצץ, או לא כיון דמחלחל, תנינא מס

זולף והולך עד שמגיע גבי מי פרה דבעינן בהו כלי 
לספוג, ודחי שאין משם ראיה דשאני מיא 

, וי"א שבדם כשר אבל אבל דם עב הואדקלישי 
  בקומץ פסול.
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אשר לפני ד' זה מזבח ויצא אל המזבח  נ"ח:

הזהב, והיה עומד חוץ למזבח, ולא בין המזבח 
וכת שהיה עומד שם בשעת ההזאה על לפר

  הפרוכת.

לתנא דמתני'  -סדר המתנות על מזבח הפנימי
סדר המתנות מזרחית צפונית, צפונית מערבית, 
מערבית דרומית, דרומית מזרחית, וזו שיטת 
ריה"ג, ור"ע אומר מזרחית דרומית, דרומית 
מערבית, מערבית צפונית, צפונית מזרחית, ביאור 

כל פניות שאתה פונה לא יהו לכו"ע  -מחלוקתם
אלא דרך ימין, ריה"ג יליף פנים מחוץ, ור"ע סובר 
שמדינא אין מעבירין על המצוות, אלא כיון 
דילפינן שיצא מחוץ למזבח יתחיל שם ויחזור 

לר"ע מקיף בידו  - לקרן שדילג עליה, ביאור נוסף
לריה"ג מקיף ברגלו, ובזה אין דין פניה לימין ו

  מזבח הפנימי ממזבח החיצון.נחלקו אם לומדים ו

לת"ק היה מקיף את המזבח בהליכתו  נ"ט.

, ונותן מלמעלה למטהועומד ליד כל קרן שנותן בה 
לר"א במקומו היה עומד ומחטא, ונחלקו ר"י ור"מ 
בדעתו, לר"מ על כולם היה נותן מלמעלה למטה 
חוץ מאותה שבאלכסון, ומתני' כר"י הסובר שעל 

עלה חוץ מאותה כולם היה נותן מלמטה למ
  שלפניו.

, וטהרו הזה ממנו על טהרו של מזבח ז' פעמים
היינו מקום גלוי בגג המזבח, שהיה חותה גחלים 

  אילך ואילך ומזה ביניהם.

לחנניה היה מזה בצד צפוני לרבי יוסי בצד דרומי, 
דלכו"ע במקום שסיים מתנות הקרנות שם מזה 

ח על הגג, ונחלקו בסדר ההזאות וזה תלוי אם פת
  הפרוכת היה בדרום או בצפון.

היה שופך על יסוד מערבי של מזבח שיירי הדם 
החיצון, ששם היה פוגע כשיוצא, ושיירי הדם 
שהזה על מזבח החיצון היה שופך על יסוד דרומי 
ששם היה יורד מן הכבש, ולרבי ישמעאל שניהן 
ליסוד מערבי דילמוד סתום מן המפורש, 

סבר דפתח ההיכל ולרשב"י שניהם ליסוד דרומי ד
בדרום, ותלמידי רשב"י משכו את רבי ישמעאל 

  לומר כדבריהם. 

ויוצאים לנחל אלו ואלו מתערבים באמה  נ"ט:

קדרון ונמכרים לגננים לזבל ומועלין בהם, 
מדאורייתא לכ"ע אין בדם מעילה דילפינן הכי 
מקרא, לר"מ ור"ש יש בדם מעילה מדרבנן, 

  ה.ולחכמים אף מדרבנן אין בו מעיל

 -אין לך דבר שנעשית מצוותו ומועלין בו ס.
אבל תרומת הדשן מועלין בה, וכן בגדי כהונה 
לרבנן טעונים גניזה ומועלים בהם, אבל לרבי 

ואין בהם מעילה דלא דוסא ראוים הם לכהן הדיוט 

  , עגלה ערופה מועלין בה.ניתנה תורה למלאכי השרת

אין בדם משום מעילה ומשום נותר ומשום 
, אבל משום פיגול א"צ למעטו, דאין טומאה

פיגול אלא בדבר שיש לו מתיר, אבל דם הוא 
  המתיר עצמו.

כל מעשה  -מה מעכב בסדר עבודת יוה"כ
יוה"כ אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום, 
לר"י דווקא דברים הנעשים בבגדי לבן בפנים, 
אבל דברים הנעשים בבגדי לבן בחוץ מה שעשה 

אף דברים הנעשים בבגדי לבן  עשוי, ולרבי נחמיה
בחוץ מעכבים, אבל דברים הנעשים בבגדי זהב 
אין מעכבים, הגמ' מבארת טעם מחלוקתם, 
שיריים לר"נ אינם מעכבים אף בדברים הנעשים 
בבגדי לבן, לר"י דין שיריים כדין העיקר שאם 

  העיקר מעכב אף השיריים מעכבים.

לר"ע אם כיפר  -וכלה מכפר את הקודש ס:
ואם לא כיפר לא כילה, לר"י אם כילה כיפר  כילה

ואם לא כילה לא כיפר, י"מ משמעות דורשין 
איכא בינייהו, וי"מ שנחלקו אם שיריים מעכבי 

  .לר"ע אין מעכב ולר"י מעכב

לא קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר 
עשה כלום, ואף לר"י שבדברים הנעשים בבגדי 

רך לבן בחוץ אין הסדר מעכב, הכא מעכב דצו
  פנים כפנים דמי.

שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר  ס"א.
לא עשה כלום, ויחזור וישחוט את השעיר, ואם 
הזה מדם השעיר קודם שגמר דם הפר, יזה מדם 

  הפר ויחזור ויזה מדם השעיר לאחר דם הפר.
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הכהנים ודם  דם הפר מכפר על -כפרת יוה"כ
טומאת מקדש שעיר מכפר על ישראל על 

לפני ולפנים בין בהיכל בין במזבח  וקדשיו, בין
ובין בעזרות, שאר עבירות לר"י כולם מתכפרים 
בוידוי שעיר המשתלח, ולר"ש הכהנים מתכפרים 

  בוידוי הפר.

לר"מ הזאה  -נשפך הדם באמצע ההזאות
שבפנים ושעל הפרוכת ושעל המזבח כל אחד 
הוא כפרה בפני עצמו, ואם נשפך באמצע 

ו מקום שהוא מזה ההזאות יתחיל מתחילת אות
שם, ר"א ור"ש אומרים אינו חוזר על ההזאות כלל 
אלא מתחיל ממקום שפסק, שיריים לכו"ע לא 

  מעכבי כלל.

שלר"מ מתנות  לוגין של מצורעוכן נחלקו ב
שבפנים ומתנות שבהיכל ומתנות שבבהונות 
כולם כפרה בפני עצמם ואם נשפך השמן יתחיל 

קום מתחילת אותה נתינה, ולר"א ור"ש ממ
שפסק משם מתחיל, מתנות הראש לכו"ע אינם 

  מעכבות.

אשם מצורע ששחטו שלא לשמו  ס"א:
לריו"ח תלוי במחלוקת הנ"ל, לר"מ יביא אחר 
ויתחיל מתחילה, ולר"א ור"ש אין לו תקנה, לרב 
חסדא הכא מודה ר"מ שאין לו תקנה דכתיב 
"אותו" שאינו יכול להביא אחר, ותניא כוותיה 

ו שלא לשמו או שלא נתן דריו"ח שאם שחט
מדמו לגבי בהונות טעון נסכים, וצריך אשם אחר 

  להכשירו, ור"ח יפרש "צריך" ואין לו תקנה.

שאינו יכול לגלח לב"ה א"צ העברת נזיר ממורט 
תער, לב"ש צריך העברת תער, לרב חסדא צריך 
ואין לו תקנה, ולרב פדת ב"ש סוברים בזה כר"א 

נותן על מקומם  שנזיר שאין לו בוהן יד ורגל
וטהור, (לר"ש יכול לתת על של שמאל, ולת"ק 

  אין לו טהרה עולמית).

ב' כהנים מקבלים דמו,  -קבלת דם אשם מצורע
אחד ביד לצורך נתינה על המצורע, ואחד בכלי 

  לזריקה על המזבח.

לר"א ור"ש כולם  -שריפת פרי ושעירי יוה"כ
מטמאים בגדים ונשרפים בבית הדשן, ולחכמים 

  האחרון שגמר בו הכפרה.רק 

נשפך דם השעיר לאחר מתנות פנים חוזר ומגריל,  ס"ב.

ואם נשפך הדם שוב לאחר מתנות הפרוכת חוזר ומגריל, 

ואין משלח לעזאזל אלא נמצאו ג' שעירים לעזאזל 
שעיר אחד, י"א שמשלח את הראשון דמצוה 
בראשון (כרבי יוסי בהפריש פסחו ואבד והפריש 

בראשון, ואם השני מובחר אחר ונמצא שמצוה 
יביאנו), וי"א שמשלח את האחרון הואיל וגמר בו 

  הכפרה. 

  

 

  שני שעירי:

במראה שני שעירי יוה"כ מצותם שיהיו שווים 
בקומה בדמים ובלקיחתם כאחד, ואם אינם 

  שווים או לא נלקחו כאחד כשרים.

כבשי מצורע וציפורי מצורע ומוספים  ס"ב:
שווים, ואם אינם שווים מצוותם שיהיו של שבת 

כשרים, כבשי התמיד א"צ להיות שווים, והא 
דכתיב שניים ליום היינו שצריך לשוחטם כנגד 
היום, תמיד של שחר בקרן צפונית מערבית ושל 

  בין הערבים בקרן מזרחית צפונית.

  הגמ' מבארת את הילפותות לכל הדינים הנ"ל.

   -דין "ראוי לפתח אוהל מועד" בשוחט בחוץ

קודם הגרלה שעירי יוה"כ ששחטם בחוץ  שני
, רב חסדא (וי"א משום שחוטי חוץחייב על שניהם 

משום שראוים הם לשעיר  רבה) מבאר הטעם
הנעשה בחוץ, ואע"פ שמחסרי עבודת היום 

, אבל אין זמן לבו ביום אין מחוסרקסבר 
חשובים ראויים לשעיר הנעשה בפנים הואיל 

  וסר מעשה.ומחוסר הגרלה, ומחוסר הגרלה כמח

שלמים ששחטם קודם שנפתחו דלתות היכל 
פסולים, לרב חסדא אם שחטם בחוץ פטור 

  דמחוסר פתיחה כמחוסר מעשה.

    -פסח ששחטו בחוץ בשאר ימות השנה ס"ג.

, דאינו ראוי לשמו בפניםלשמו פטור  -לרב חסדא
ושלא לשמו חייב, וסתמא לשמו, ולא חשיב ראוי 

   לשלא לשמו בפנים דבעי עקירה.
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י"א בין לשמו בין שלא לשמו פטור,  -לריו"ח
דעקירת חוץ לאו שמה עקירה, וי"א בין לשמו בין 
שלא לשמו חייב, דפסח בשאר ימות השנה 

  שלמים הוא.

השוחטו מחוסר זמן בין בגופו בין בבעלים 
בחוץ פטור, ואיזה מחוסר זמן בבעלים כגון זב 
וזבה יולדת ומצורע שהקריבו חטאת או אשם 
בחוץ פטורים (אבל עולה ושלמים חייבים), לרב 
חלקיה בר טובי אם שחטם שלא לשמו חייבים, 
דעקירת חוץ שמה עקירה, לרב ירמיה מדיפתי 

  פטור דעקירת חוץ לאו שמה עקירה. 

חייב בחוץ לאחר הגרלה שחט השעירים  ס"ג:

על של שם ופטור על של עזאזל, דדרשינן "לד' " 
  להוציא של עזאזל שאינו מיוחד לד'.

פטור משום השוחט קדשי בדק הבית בחוץ 
שחוטי חוץ דכתיב "ואל פתח אוהל מועד לא 

  הביאו" וזה אינו ראוי לפתח אוהל מועד.

אין נותנים ממנו קרבן קודם יום השמיני מחוסר זמן 
המזבח, ואף אין מקדישים אותו, ואינו ראוי  על

לשעיר המשתלח, והכא דרשינן "לד' " לרבות 
דכל מקום דורשים לפי עניינא דקרא, ובאמת 
א"צ לזה דרשה שהרי אין הגורל קובע אלא בראוי 
לד', אבל לר"ש הסובר שאם מת אחד מביא 

, או ובאופן זה בעינן דרשהחבירו שלא בהגרלה, 
יללו על שעיר אחר, הגמ' דאיירי בהומם וח

בעל מום פסול לשעיר מביאה הילפותא ש
, לרבא הרבוי בשעיר המשתלח הוא המשתלח

לומר שאינו ראוי לשעיר אותו ואת בנו לדין 
המשתלח, וכגון ששחט אמו לחולה, דדחייתו 

  לצוק זו היא שחיטתו.

אם עד שלא הגריל מת אחד מן השעירים  ס"ד.

ריל מת יביא זוג מת יביא זוג לשני, ואם משהג
אחר ויגריל עליהם בתחילה, אם של שם מת 
יאמר זה שעלה עליו הגורל לד' יתקיים תחתיו, 
וכן אם של עזאזל מת יאמר זה שעלה עליו הגורל 

  לעזאזל יתקיים תחתיו. 

והשני ירעה עד שיסתאב וימכר ויפלו דמיו 
לרב של גורל  -שאין חטאת ציבור מתהלנדבה 

רעה, ולריו"ח של ראשון ראשון קרב ושל שני י

ומחלוקתם היא שלריו"ח  ירעה ושל שני קרב,
בעלי חיים נדחים, ולרב אין בעלי חיים נדחים 
דיליף מבעל מום עובר, ובאמת יכול להקריב את 
השני, אלא דסבר כרבי יוסי דמצוה בראשון, 
דאמר רבי יוסי המפריש פסחו ואבד והפריש 

הקריב אחר תחתיו ואח"כ נמצא הראשון מצוה ל
את הראשון, ולחכמים איזה שירצה יקריב, 
(ומקופות שאמר רבי יוסי שיכתוב א' ב' ג' לידע 
איזה תרומה ראשונה אין ראיה לכאן, דילמא 
שאני התם דשם הראשון היה ראוי לפני השני 

בא מדייק ר), וכאן אין ראוים אלא אחרי מתן דם הפר
  ממתני' כרב ומברייתא כריו"ח. 

תערבו באברים של בעלת אברים תמימים שנ
לר"א כל אבר שקרב אחד ממנו יכול מום 

, ולחכמים ותולים האיסור באותו שקרבלהקריב כולם 
  אפי' קרבו כולם חוץ מאחד יצא לבית השריפה.

ר"י אומר  ...שאין חטאת ציבור מתה ס"ד:
תמות, ועוד אמר ר"י נשפך הדם ימות 

לרב  -המשתלח, מת המשתלח ישפך הדם
עלי חיים נדחים ולכן תמות, ובזה סובר ר"י שב

נחלקו, ולריו"ח צ"ב במה נחלקו ומתני' דייקא 
מתה,  חטאת ציבורכרב, והא דתלי טעמא שאין 

לריו"ח ביחיד מודים חכמים שתמות, ולרב ביחיד 
כיון שאמר רבי יוסי מצוה בראשון מעיקרא 

  כמפריש לאיבוד דמי.

לריו"ח ולרב הא דאמר ר"י תמות איירי  ס"ה.

בשני שבזוג ראשון ומשום שנדחה, ומתכפר 
  בשני שבזוג שני.

כיון נשפך הדם ימות המשתלח ועוד אמר ר"י 

מת המשתלח שעדיין לא הזה דמו ונדחה, ואם 
ורק הגרלה אע"פ שקיים מצות הגרלה ישפך הדם 

מ"מ בעינן שיהיה חי עד שעת מתן מעכבת בו 
  דמים של חבירו.

הפרישו בני העיר ששלחו שקליהם ונאבדו ו
אחרים ונמצאו נחלקו ר"י וחכמים אם עולים להם 

חובות של שנה ש לשנה הבאה, לרבא שיטת ר"י
  , ולחכמים אינם עולים.זו קרבות לשנה הבאה
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פר ושעיר של יוה"כ והא דאמר ר"י ש ס"ה:
הראשונים  והפריש אחרים תחתיהם שאבדו

ימותו, וכן בשעירי ע"ז, (ולר"א ור"ש ירעו עד 
שיסתאבו וימכרו ויפלו דמיהם לנדבה שאין 
חטאת ציבור מתה), ואמאי לא ישמרם לשנה 

  הבאה.

הגמ' מנסה לבאר הטעם משום שקרבנות ציבור 
צריך להביאם מתרומה חדשה, והגמ' דוחה דפר 
 אינו קרבן ציבור, ועוד וכי משום גזירה ימותו,

  ועוד שדין תרומה חדשה אינו אלא לכתחילה.

הגמ' מנסה לבאר שאין הגורל קובע משנה 
לחברתה, ולא יחזור ויגריל שלא יאמרו גורל קובע 
משנה לחברתה, או גזירה אטו חטאת שמתו 
בעליה, או גזירה משום חטאת שעברה שנתה 
(וגזרו אף באופן שלא עברו שס"ה יום כמנין ימות 

בנן לעולם י"ב חודש וא"כ החמה וכרבי אבל לר
תמיד עברה שנתה), ובכל ג' אלו פר גזרו אטו 
שעיר, הגמ' דוחה אפשרויות אלו "וכי משום 

  גזירה ימותו".

למסקנה טעמא דר"י משום תקלה, ולאו  ס"ו.

תקלה דגיזה ועבודה דא"כ כל הבהמות שרועות 
נחשוש בהם לתקלה, אלא תקלה דהקרבה, ובזה 

ביוה"כ הבא הקרבה היא  חוששים יותר שכיון שבת

  טריד בה.

יקרב בשני  פסח שלא קרב בפסח ראשוןתניא 
או לשנה הבאה, ותניא אידך לא יקרב לשנה 
הבאה, הגמ' מבארת שנחלקו אם חוששים 

  לתקלה. 

אין מקדישים ואין מעריכים ואין  -חשש תקלה
מחרימים בזמן הזה, ואם עשה כך בהמה תיעקר 

שתמות, פירות והיינו שנועל הדלת בפניה עד 
כסות וכלים ירקבו, מעות וכלי מתכות יוליך הנאה 

  לים המלח.

  חטאת שעברה שנתה תרעה עד שתסתאב וכו'. 

בא לו אצל שעיר המשתלח, וסומך  -וידוי שעיר
ב' ידיו עליו ומתוודה, וכך היה אומר אנא ד' חטאו 
עוו פשעו לפניך עמך בית ישראל, (ולר"י גם 

, אנא ד' כפר נא וכו' הכהנים בכלל עם קדושיך)
  והכהנים והעם וכו'.

  שליחת השעיר לעזאזל

הכל כשרים להוליכו אלא שעשו הכהנים גדולים 
  קבע ולא היו מניחים את ישראל להוליכו.

  צריך לזמן את משלח השעיר מאתמול. סו:

אם היה השעיר חולה יכול להרכיבו על כתפיו 
אפי' בשבת, וזה נחשב הוצאה אף לרבי נתן 

  חי נושא את עצמו, דבחולה לא אמר הכי.דאמר 

(כתבו רפרם הוכיח שאין עירוב והוצאה ביוה"כ, 

  .תוס' שבגמ' כריתות דחו ראיה זו)

נטמא המשלח יכול להכנס לעזרה ולקחת את 
  השעיר.

  חלה המשלח ישלחנו ביד אחר.

  דחפו ולא מת ירד אחריו וימיתנו.

הגמ' מביאה כמה שאלות ששאלו את ר"א, ולא 
הם מפני שלא אמר דבר שלא שמע מפי ענה ל

  רבו לעולם.

י"א שמי שזיבח  -חילוק בעונש עובדי העגל
וקיטר בסיף, גיפף ונישק במיתה, שמח בלבבו 
בהדרוקן, וי"א בעדים והתראה בסייף, עדים בלא 

  התראה במיתה, בלא עדים והתראה בהדרוקן.

שבט לוי לא עבד עבודת כוכבים, והא דכתיב 
מו לא ראיתיו היינו אבי אמו האומר לאביו ולא

מישראל, ואת אחיו לא הכיר היינו אחיו מאמו 
  מישראל, ואת בניו לא ידע בן בתו מישראל.

מפני האלכסנדרים שהיו מתלשים וכבש עשו לו 
בשערו ואומרים לו טול וצא טול וצא, שזרזו אותו 

  לכפר העוונות המרובים.

עד סוכה היו מלווים אותו מיקירי ירושלים 
  ונה. ראש

 -הסוכות והמרחק מירושלים ועד צוק ס"ז.
לר"מ י' סוכות וי"ב מילין, לר"י ט' סוכות וי' מיל, 

היו מלווים לרבי יוסי ה' סוכות וי' מיל, והמלויים 
ע"י עירוב, ר"א בנו טען שאם ע"י  מסוכה לסוכה

  עירוב מספיק ב' סוכות וי' מיל.

אלא עומד מרחוק באחרונה לא היה מגיע לצוק 
  אה את מעשיו, כר"מ.ורו
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אומרים לו הרי מזון והרי על כל סוכה וסוכה 
ומעולם לא הוצרך לכך, אלא כדי שיהיה פת  מים

  בסלו.

ולא היה קושר כולו היה חולק לשון של זהורית 
ולא ידחוף את בסלע שמא ילבין קודם שישלחנו 

, ולא היה קושרו כולו על ראשו כדי שיוכל השעיר
  לראות אם הוא מלבין.

בראשונה היו קושרים הלשון על פתח האולם 
מבחוץ, הלבין היו שמחים לא הלבין היו עצבים 

התקינו לקשור על פתח האולם  ומתביישים,
ועדיין היו מציצים ורואים וכו', התקינו  מבפנים

  לקשור בסלע ובין קרניו.

ודחפו לאחוריו והוא מתגלגל ויורד, ולא היה מגיע 
ברים, ונחלקו רב לחצי ההר עד שנעשה אברים א

ושמואל אם האברים מותרים בהנאה, ואמר רבא 
מסתברא כמ"ד מותרים דלא אמרה תורה שלח 

  לתקלה.

אף בנוב וגבעון ושילה היה דין שעיר  ס"ז:

  לעזאזל.

חתוכה, דבר אחר דבר המתגזר  -אל ארץ "גזירה"
ויורד, ד"א גזירה היא מלפני ואין לך רשות 

  להרהר.

שמכפר על מעשה עוזא  עז וקשה, וי"א -עזאזל
 -ולא בישוב, גזירה -, במדברעל העריותועזאל 

  בצוק.

  ת סוכה אחרונה עד שתחשך.חבא וישב לו ת

משיצא חוץ לחומת מאימתי מטמא בגדים 
ירושלים, ר"ש אומר משעת דחייתו לצוק, ורבי 

  יוסי אומר משהגיע לצוק. 

  המשלח מטמא ומשלחו לא מטמא.

קרען והוציא ם בא לו אצל פר ושעיר הנשרפי
את אימוריהם, ונתנם במגיס כדי להקטירם אח"כ 

הפר והשעיר על גבי המזבח, קלען במקלעות 

, ולא היה מנתח כעולה מורכבים זה על כמין קליעה
אלא היה משאיר את העור ע"ג הבשר כמו בפר 

  כהן משיח, ופרשו בקרבו.

משיצאו מחוץ אימתי מטמאים בגדים  ס"ח.

מחוץ לג' מחנות, ר"ש  לחומת העזרה, ושורפן
אומר משיצת האור ברובן, לר"ש שורפו במזרח 
ירושלים, ולרבי יוסי בצפונה של ירושלים, ולרבי 
יוסי בבית הדשן, לראב"י צריך שיהא מקום 

  .מדרוןהשריפה משופך 

השורף מטמא בגדים והיינו המסייע  ס"ח:

בשעת שריפה, אבל המצית את האור והמסדר 
בגדים, המסייע בשעה  את המערכה אינו מטמא

"ש רשנעשו אפר אינו מטמא בגדים, לראב
המסייע אחר שנחרך הבשר אע"פ שעדיין לא 

  נעשה אפר אינו מטמא בגדים.

לת"ק היו אמרו לו לכה"ג הגיע שעיר למדבר 
יודעים ע"י סודרים ומדבר היינו לצוק, לר"י היו 
משערים זמן ג' מילים והיינו בית חדודו ולא 

מעאל היו רואים שהלבין הלשון הצוק, לרבי יש
   של זהורית.

  

  

  בא לו כהן גדול:

בא לו כה"ג לקרות, אם רצה  -קריאת התורה
לקרות בבגדי בוץ שעבד בהם קורא, ואף אי נימא 
דבגדי כהונה לא ניתנו ליהנות בהם, וקריאה הא 
לאו עבודה היא שהרי יכול לקרותה באיצטלית 

ר משלו, מ"מ כיון שצורך עבודה היא מות
  לקרותה בבגדי כהונה.

הגמ' מסתפקת אם  -הנאה מבגדי כהונה ס"ט.

מותר ליהנות מבגד כהונה, ולמסקנה מותר 
ליהנות מהם, ומותר לאכול כשהוא לבוש בהם, 

, ופושטים ומקפלים שמא יפיחאבל לישון אסור 
ומניחים אותם תחת ראשיהם, ומותר ללכת 
עמהם במקדש שלא בשעת עבודה, אבל אסור 

מהם מחוץ למקדש, ומה שמצינו לצאת ע
ששמעון הצדיק יצא עמהם מחוץ לבית המקדש, 
לא היו בגדי כהונה אלא היו ראויים להיות בגדי 

  כהונה, ואב"א עת לעשות לד' הפרו תורתך.
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"ופושטים (בגדי  -מצעות כלאים ובבגדי כהונה
לרב פפא  -כהונה) ומניחים אותם תחת ראשיהם"

הראש ממש, היינו כנגד ראשיהם ולא תחת 
ואע"פ שמותר ליהנות מבגדי כהונה, מ"מ אסור 
משום כלאים, שהרי אסור להציע תחתיו כלאים 
שמא תיכרך נימא על בשרו, ואפי' עשר מצעות זו 
על גב זו אסור, אבל לרב אשי מניחם תחת ראשו 

ואינם מחממים לפיכך אין בהם דבגדי כהונה קשים הם 

  .משום כלאים

היה בכ"ה טבת שרצו הגמ' מביאה את המעשה ש
הכותים להחריב את בית המקדש, ולבסוף 

  החריבו ישראל את הר גריזים, ועשאוהו יו"ט.

ונותנו לראש הכנסת, חזן הכנסת נוטל ס"ת 
וראש הכנסת נותנו לסגן, והסגן נותנו לכה"ג, ואף 
אם אין חולקין כבוד לתלמיד במקום הרב, הכא 

  הכל הוא כבודו של כה"ג.

בעזרה אלא למלכי בית דוד  אין ישיבה ס"ט:

  בלבד.

נשים,  ביוה"כ ובהקהל היה בעזרת מקום קרה"ת
  וי"א שבהקהל היה בהר הבית.

לרב  -"ויברך עזרא את ד' האלוקים הגדול"
ולרב גידל אמר ברוך ד'  גדלו בשם המפורש,

אלוקי ישראל מן העולם ועד העולם, ולרב מתנא 
הגבור  אנשי כנסת הגדולה אמירתשהחזירו 

והנורא שתיקן משה, וביטלו ירמיה משום שאינו 
אמת שאין רואים את גבורותיו, ואמרו אנשי 

  כנה"ג היא גבורתו שכובש את יצרו וכו'.

הגמ' מביאה את מה שעשו אנשי כנסת הגדולה 
עם יצרא דע"ז, ורצו לבטל יצר הרע דעריות ולא 
מצאו ביצה בת יומה בכל ארץ ישראל, וביטלו 

  צר הרע לקרובים.כוחו של י

ואע"פ שאין וקורא אחרי מות ואך בעשור 
מדלגים בתורה אף בכדי שלא יפסוק המתורגמן 
ובנביא מדלגים בכדי שלא יפסוק המתורגמן, 
בענין אחד מדלגים אף בתורה ובנביא אף בשני 
עניינים, ואין מדלגים מנביא לנביא ובנביא של 

ג תרי עשר מדלגים מנביא לנביא, ובלבד שלא ידל
  מסוף הספר לתחילתו.

יותר ממה  ואומר וגולל ס"ת ומניחו בחיקו ע.

הוציא לשקראתי לפניכם כתוב כאן, כדי שלא 
  לעז על ספר תורה.

 -ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה
ואין גוללים מפני כבוד הציבור, ואין מביאים ס"ת 
אחר מפני פגמו של ראשון, וי"א משום ברכה 

א כאן שאדם אחד קורא שאינה צריכה, ודווק
חוששים לזה, אבל כשכמה קוראים יכולים 
להוציא אף ג' ס"ת כמו בר"ח טבת שחל להיות 

   בשבת.

, תורה, עבודה, הודאה, ומברך עליה ח' ברכות
מחילת העוון, מקדש, כהנים, ישראל, שאר 

  התפילה.

ואח"כ כל אחד מביא ס"ת מביתו וקורא בו כדי 
  להראות חזותו לרבים.

פר ושעיר כה"ג כשהוא קורא אינו רואה הרואה 
הנשרפים וכן להיפך, ולא מפני שאינו רשאי דאין 
בזה אין מעבירים על מצות ברב עם הדרת מלך, 
אלא מפני שהיתה דרך רחוקה ביניהם, ומלאכת 

  שניהם שוה כאחת.

  קידש ידיו ורגליו ופשט.אם בבגדי בוץ קורא 

הביאו עלה ונסתפג,  ירד וטבל - טבילה שלישית
  לו בגד זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו.

זמן הקרבת אילו ואיל העם וז' כבשים ואימורי 
   - חטאת

לר"א דמתני' היה מקריב כולם אחר טבילה 
שלישית, ובתנא דבי שמואל תנא שאילו ואיל 
העם ואימורי חטאת היו קרבים בטבילה שלישית, 
ופר העולה וז' כבשים ושעיר הנעשה בחוץ 

  ית.בטבילה חמיש

לר"ע ז' כבשים היו קרבים עם תמיד של שחר וכן 
שעיר הנעשה בחוץ  בטבילה שלישיתפר העולה, ו

ואילו ואיל העם ואימורי חטאת, ר"י אומר משמו 
כבש אחד היה קרב עם תמיד של שחר, וו' 

ר"ש אומר משמו ו' עם תמיד כבשים אח"כ, וראב
  של שחר וא' אח"כ.

ם ביוה"כ איל מתני' כרבי הסובר שהיו מקריבי ע:

אחד, אבל לראב"ש היו מקריבים איל נוסף 
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למוספים, (ונחלקו אם צריך פסוק מיוחד להביא 
  ממיוחד שבעדרו אף בקרבן חובה).

קידש ידיו ורגליו ופשט  -טבילה רביעית ע"א.

ירד וטבל עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי לבן ולבש 
וקידש ידיו ורגליו, נכנס להוציא את הכף ואת 

  המחתה. 

הגמ' מבארת שמהפסוק של  -סדר המקרא
הוצאת הכף והמחתה לא נאמר בתורה על הסדר, 
דאי על הסדר ליכא אלא ג' טבילות וו' קידושים, 
אלא היה מוציא את הכף והמחתה אחר עבודת 
טבילה שלישית, וכן שריפת פר ושעיר היתה 
לפני הקטרת אימורי חטאת אע"פ שבתורה הם 

  כתובים קודם. 

קידש ידיו ורגליו ופשט וירד  -יתטבילה חמיש
וטבל עלה ונסתפג, הביאו לו בגדי זהב ולבש 

  וקידש ידיו ורגליו.

נכנס להקטיר קטורת של בין הערבים, ולהיטיב 
  את הנרות.

קידש ידיו ורגליו ופשט, הביאו לו בגדי עצמו 
ולבש, ומלווים אותו עד ביתו, ויו"ט היה עושה 

  ע.לאוהביו בשעה שיצא בשלום בלי פג

אם משלח השעיר היה פוגש את הכה"ג בשוק 
כדי ג עשינו שליחותך "היה אומר לו אישי כה

ים עשינו , ואם בביתו היה אומר מחיה חילכבדו
  שליחותו.

הרוצה לנסך יין ע"ג המזבח, ימלא גרונם של ת"ח 
  יין.

אם רואה אדם שתורה פוסקת מזרעו ישא בת 
  ת"ח.

מעשה בכה"ג ושמעיה  הגמ' מביאה ע"א:

  ואבטליון. 

כתונת מכנסים מצנפת ואבנט בגדי כהן הדיוט 
  חושן אפוד מעיל וציץ.מוסיף עליו כה"ג 

  מספר החוטים בבגדי כהונה ובפרוכת
דברים שנאמר בהם שש חוטם כפול שש, ושש 

  היינו כיתנא, והחוטים שזורים יחד, וזה לעיכובא.

  משזר חוטם כפול שמונה.

המעיל היה מי"ב חוטים, מפני שהיה כליל  ע"ב.

וכל אחד כליל היינו גדיל ואין גדיל פחות משניים תכלת 
  מהם היה כפול שש הרי כאן י"ב. 

הפרוכת היתה מכ"ד חוטים, מפני שהיתה מד' 
חוטים תכלת ארגמן ותולעת שני ושש, וכל אחד 

  היה כפול שש, הרי כאו כ"ד.

כנ"ל, ובכל חושן ואפוד מכ"ח חוטים כ"ד חוטים 
  אחד נוסף עוד חוט של זהב הרי כאן כ"ח.

  הגמ' מבארת מהיכן הילפותא לכל הדינים הנ"ל.

המקרע בגדי כהונה, והמזיח חושן מעל האפוד, 
הארון היו  יר בדי ארון חייבים מלקות, (בדיוהמס

  לצאת).ואין נשמטים זזים לכאן ולכאן מתפרקים 

דרך גדילתם, וי"א  -עצי שיטים עומדים
, וי"א שיעמדו ע"י מסמרותשמעמידים את ציפויים 

  לעד ולעולמי עולמים.

שאלמלא בגדי כהונה לא  -לשרת בקודש ע"ב:

  נשאר משונאיהם של ישראל שריד ופליט.

שגורדים אותם כברייתם מכליהם  -שרד
ומשרדים מהם מעשה מחט, והיינו שבית יד 

הבגד שלהם נארגת בפני עצמה ונדבקת עם 
  ומגעת עד פיסת היד.

בגדי כהונה אין עושים אותם מעשה מחט אלא 
  מעשה אורג.

ג' ארונות היו אמצעי של עץ שגובהו ט'  -הארון
טפחים, פנימי של זהב גובהו ח', וחיצוני של זהב 
גובהו י' ומשהו, ולמ"ד שעביו טפח היה גובהו י"א 

  ומשהו, המשהו היה בשביל הזר.

  ל ארון ושל שלחן, וכו'.של מזבח שג' זרים הן 

הגמ' מביאה כמה מימרות בפגם תורה שאינה 
  כראוי.

  ת"ח בני עירו מצווים לעשות לו מלאכתו.

שרוקמים במקום  - מעשה רוקם מעשה חושב
, וי"א רוקם שצובע הצורה ואח"כ רוקםשחושבים 

שהיו ליריעה ב' מעשה מחט, חושב מעשה אורג 

  היו בה ב' פרצופות.קירות ועל כן 
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"ג לבוש הכשהכנשאלים באורים ותומים  ג.ע"

   בשמונה בגדים.

אין בנו משמש תחתיו, ואינו  -משוח מלחמה
משמש לא בח' בגדים משום איבה דכה"ג, ולא 
בד' בגדים דמעלין בקודש, וי"א שמשמש בח' 

  בגדים.

פר כה"ג מביא  - דברים שבין כה"ג לכהן הדיוט
הבא על כל המצוות ופר יוה"כ ועשירית האיפה, 
לא פורע, ולא פורם אלא מלמטה, ואינו מטמא 
לקרוביו, ומוזהר על האלמנה, ומחזיר את הרוצח 

, ומקריב אונן ומ"מ אינו אוכל וחולק במיתתו
כשהוא אונן, נוטל חלק' בראש ומקריב חלק 
בראש, ומשמש בח' בגדים, ופטור על טומאת 

, וכל עבודות יוה"כ אינם כשרות מקדש וקדשיו
, ינים אלו נוהגים אף במרובה בגדיםאלא בו, כל ד

חוץ מפר הבא על כל המצוות, וכולם נוהגים 
במשוח שהעבירוהו חוץ מפר יוה"כ ועשירית 
האיפה, וכולם אין נוהגות במשוח מלחמה אלא 
שלא פורע ולא פורם ואינו מיטמא לקרוביו 

האלמנה,  ומצווה על הבתולה ומוזהר על
  .ומחלוקת אם מחזיר את הרוצח

הגמ' מבארת כיצד שואלים באורים ותומים, 
וכמה כללים בתשובת האורים ותומים, וכיצד היו 

  רואים את התשובה.

אין שואלים באו"ת אלא לכהן המדבר ברוח  ע"ג:

  הקודש ושכינה שורה עליו.

אין שואלים אלא למלך ולאב"ד ולמי שהציבור 
  צריך בו.

  

  

  הכיפורים:יום 

יוה"כ אסור באכילה שתיה  -מצות עינוי ביוה"כ
 נעילת הסנדל ותשמיש המיטה,סיכה רחיצה 

האוכל ושותה כשיעור ענוש כרת, פחות 
לר"ל מותר מן מכשיעור לריו"ח אסור מן התורה, ו

התורה ואסור מדרבנן. אכילה ושתיה אין 
  מצטרפים להשלים לשיעור.

אמאי לא תני  הגמ' דנה מהו הלשון אסור במתני'
ענוש כרת, ומשני דלריו"ח קאי אחצי שיעור, 
ולר"ל נמי חצי שיעור אסור מדרבנן, ואב"א דלשון 

  אסור קאי על רחיצה וכו' ולא על אכילה ושתיה.

שבועה  -שבועה על דבר שאסור מדרבנן ע"ד.

שלא אוכל היום ואכל מאכלות אסורות חייב 
ים קרבן שבועה, (ור"ש פוטר) ואיירי בכלל דבר

המותרים דאל"כ לא חיילא שבועה שכבר מושבע 
ועומד מהר סיני, ולר"ל איירי שמפרש שאוסר גם 
חצי שיעור, או כר"ע שסתם שבועה היא על כל 
שהוא, ואע"פ שאסור מדרבנן חלה השבועה, ומה 

ראוים לעדות שמצינו שאין נוהגת שבועה באינם 
אע"פ שפסול מדרבנן, כמלך ומשחק בקוביא, ו

שנפסל לעדות, קרי ביה מדאורייתא  התם אחרי
  אם לא יגיד.

חלב כוי וחצי שיעור אסור ואין בו כרת, דאיתרבי 
מכל חלב, לר"ל קרא אסמכתא ואף כוי אינו 
מקרא דאין הפסוק מרבה ספק, ולריו"ח י"ל דכוי 
בריה בפני עצמה וע"כ אינו אסמכתא ושניהם 

  מדאורייתא אסורים.

העינוי האסור הגמ' מבארת מנלן ש -עינוי ע"ד:

הוא אכילה ושתיה ולא שישב בחמה ובצינה 
ויצטער, ומנין שהאיסור כולל כל אכילות (אף 
חולין ולא רק פיגול נותר נבילה טבל תרומה 

  וקדשים).

לפי שאין לו פת  -למען ענותךהמאכילך מן 
בסלו, וי"א לפי שמראה העין מועיל לשביעה 

  מהאכילה.

  ו של מעשה.  טוב מראה עיניים באשה יותר מגופ

  היין מביא לזנות, וי"א שמביא לידי גזל. ע"ה.

י"א יסיחנה מדעתו,  -דאגה בלב איש ישחנה
  וי"א שישיחנה לאחרים.

י"א שבכל דבר טועם טעם  -נחש עפר לחמו
עפר, וי"א שאין דעת מיושבת עליו עד שיאכל גם 

  עפר.

מידת הקב"ה שאע"פ שקילל דואג למי שקללו, 
  אדמה.נחש, כנען, אשה, 
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י"א  -זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חינם
דגים שאכלו חינם שהיה הקב"ה מזמין להם 
בכדיהם, אבל בעריות לא היו פרוצים, וי"א שדגה 
היינו עריות (לישנא מעליא) שהיו מותרות להם, 

לכו"ע היינו על עריות  -בוכה למשפחותיו
  שנאסרו להם.

        נייניםביאור כמה פסוקים וע
  בירידת ואכילת המן והשליו

י"א שכל הטעמים טעמו במן  -את הקישואים וכו'
חוץ מאלו, וי"א שבכל המינים טעמו טעמו 

  וממשו ובאלו רק טעמו ולא ממשו.

עגול כגד, וי"א דומה להגדה שמושכת  -כזרע גד
לבו של אדם, וי"א שמגיד לישראל אי בן ט' 
לראשון או בן ז' לאחרון, ומגיד לישראל מה 
בחורים ובסדקים שאם היה ויכוח על עבד או על 

  אשה אם סרחה היו רואים היכן ירד המן.

כמרגלית, ולפי שמלבין עוונותיהם של  - לבן
  ישראל.

  צדיקים ירד המן בפתח בתיהם ורשעים במרחק.

לצדיקים לחם בינוניים עוגות רשעים טחנו 
  בריחיים.

המן ירד עם תכשיטי נשים, ועם ציקי קדרה, ועם 
  נים טובות ומרגליות.אב

נשיאים ממש  -והנשיאים הביאו את אבני השוהם
  .עננים

בשר ששאלו שלא כהוגן ירד להם שלא כהוגן 
, ב, משא"כ מן ששאלו כהוגן ירד בבוקרבער

ולימדה תורה שיאכל בשר בלילה, ומ"מ יאכלה 
  לאור הנר.

בתחילה היו דומים לתרנגולים שמנקרים  ע"ה:

  זמן סעודה.באשפה עד שקבע להם משה 

בינוניים מתו מהבשר מיד ורשעים מצטערים עד 
  חודש ימים.

  השלו היה טעון שחיטה, וירד שטוח על הארץ.

נצטווה משה על הושט והקנה, רוב אחד בעוף 
  ורוב שניים בבהמה.

טעם המן לנערים לחם לזקנים שמן לתינוקות 
  דבש. 

צדיקים היו אוכלים את השליו בשלוה ורשעים 
  וצים.דומה להם לק

  ד' מיני שליו היו.

  המן היה עליו טל מלמעלה וטל מלמטה.

שנימוח על כף היד, וי"א שנבלע  -מחוספס
באברים, והא דכתיב ויתד תהיה לך וכו' היינו 
מדברים שתגרי אומות העולם מכרו להם, וי"א 
שאף הם נבלעו באברים שהיה המן מפיגם, אלא 

ה שכיון שהתלוננו "ונפשנו קצה" הטריחם הקב"
ללכת ג' פרסאות להיפנות, והיו נפנים לאחוריהם 

, וחששו ישראל שהמן יתפח כי ידעו שאין הענן חוזר
  במעיהם.

  יהושע ירד לו מן כנגד כל ישראל. ע"ו

לא ירד המן פעם בשנה אלא כל יום כדי שיכוונו 
ליבם אביהם שבשמים, משל למלך וכו', וי"א 

  .מפני שהיה נאכל חם, וי"א מפני משאוי הדרך

המן גבוה ס' אמה, (ר"א המודעי, ולמד מהמבול 
שהיה ט"ו אמה מעל ההרים, ובבקעה היה יותר, 
ומידה טובה מרובה), והיה מתגבר ועולה עד שהיו 
רואים אותו כל מלכי מזרח ומערב, ולפי זה כוס 

  של דוד לעת"ל יהיה של רכ"א לוג.

ילפינן מהא דכתיב ה' פעמים חמשה עינויים 
וי, ושתיה בכלל אכילה, הגמ' בתורה לשון עינ

מביאה המקור ששתיה בכלל אכילה, ושרחיצה 
  וסיכה בכלל עינוי.

תירוש חמרא הוא, ומ"מ הנודר מן התירוש אסור 
בכל מיני מתיקה ומותר ביין, משום שבנדרים 

  הולכים אחרי לשון בני אדם.

דניאל התענה ג'  -מעשה דדניאל וגבריאל ע"ז.

המקדש, והגיע אליו  שבועים על ביטול בנין בית
המלאך ואמר לו שנכנס בזכותו לתוך הפרגוד, 
לאחר שבגלל שעבדו ע"ז יצא לאחורי הפרגוד, 
שיחזקאל נתנבא שרוח אלוקים לקחה אותו 
לירושלים לפתח העזרה הצפוני, וראה שם כ"ה 
איש משתחווים לשמש, והיו פורעים ומתריזים 
כלפי ההיכל, ורצה הקב"ה להעניש את כולם, 

מר לגבריאל שיזרוק גחלים על ירושלים, וא
וגבריאל אמר לכרוב שיביא לו הגחלים כדי 
שיצטננו בינתיים, ובזכות זה נשאר מישראל 
שריד ופליט, ואמר גבריאל שעשה הציווי, 
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והוציאוהו מתוך הפרגוד בגלל שאם עשה למה 
לא עשה השליחות כמו שנצטווה, וגם בגלל שאין 

מש שר פרס שיים על שליחות רעה, ומשיב
דוביאל במקום גבריאל, ונתנו לו בשכרו כ"א 
מלכים, וביקש לגבות מס מישראל ומת"ח, ואמר 
גבריאל סנגוריא על ישראל בזכות דניאל שלא 
יתנו לדוביאל, ובזכות הסנגוריא החזירוהו, ורצה 
לקחת האיגרת מדוביאל ובלעה, ולא היתה 
חתומה או שנמחקה החתימה בבליעה, ולכן יש 

ים מס לפרס ויש שאינם נותנים, וביקש שנותנ
  לבטל גזירת גלות יון ולא שמעו לו.

הגמ' מביאה המקור שמניעת רחיצה נעילת 
  הסנדל ותשמיש המיטה נקראים עינוי.

מתשמיש, ואם תקח  - אם תענה את בנותי ע"ז:

  נשים וכו'.

  - איסור רחיצה וסיכה
אסור לרחוץ אף מקצת גופו, ואם היה מלוכלך 
מטיט וצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש, וכן בסיכה 
אסור מקצת גופו, ואם יש לו חטטים סך כדרכו 

  ואינו חושש. 

  מדיחה אשה ידה אחת במים ונותנת פת לתינוק. 

   -מעבר בתוך מים
ההולך להקביל פני אביו או רבו או מי שגדול 

ו במים, הגמ' מסתפקת אם הימנו עובר עד צוואר
  רב לתלמיד מותר או שאסור.

שומרי פירות עוברים עד צווארם במים ואינם 
  חוששים.

רב יוסף התיר לעבור במים לבוא לדרשה, ואביי 
יבואו לשנה הבאה, וי"א שהתיר אף לחזור כדי 

  איפכא.

מותר לעבור עד צווארו כדי לשאול דבר הלכה, 
חלוקו, ודווקא ובלבד שלא יוציא ידו מתחת שפת 

במים עומדים אבל בנחל אף בחול אין מותר אלא 
  עד מתנים משום סכנה.

הגמ' מבארת כמה דברים בענין הנחל העתיד 
  .קדשי הקדשים לצאת מבית

צריך שיעור שתשב במים בטבילת נדה  ע"ח.

   עד צווארה, ולית הלכתא הכי.

מותר לעבור עם  -מנעל וסנדל במים בשבת
סנדל לרבינא מותר ולרב אשי מנעל במים בשבת, 

  לכתחילה לא.

   -מגע דברים לחים בגוף ביוה"כ ובתשעה באב

אסור לישב ע"ג טיט ביוה"כ, ודווקא כשהוא לח 
  וטופח ע"מ להטפיח. 

  מותר להצטנן בפירות ותינוק וכדו'. 

כוס כסף מלא אסור חסר שרי שמא ישפכו 
המים, ורב אשי אוסר אף בחסר, כוס חרס לכו"ע 

  ף בחסר משום שפולט מים.אסור א

מותר לשרות מטפחת בערב יוה"כ ולסוחטה 
ולקנח בה ביוה"כ פניו ידיו ורגליו, ובערב תשעה 

  באב א"צ לסוחטה.

  -...שאלו את רבי אלעזר
זקן ויושב בישיבה האם צריך ליטול רשות מבית 

  הנשיא להתיר בכורות.

(לר"מ כהן לא יכול להורות על בכור מפני שהוא 
שב"ג על בכור של חבירו נאמן ועל של חשוד, ולר

  עצמו אינו נאמן).

ם סנדל שאינו עשוי האם מותר לצאת ע ע"ח:
מעור ביוה"כ, ופשטו שמותר, וכן נהגו כמה 
אמוראים, לאביי אסור לצאת בדבר שיש בו 
כתיתין משום תענוג, ולרבא אינו אסור אלא 
מנעל אבל תענוג שאינו ממנעל שרי, (ומה 

לצאת עם סנדל שיש בו שנחלקו אם מותר 
כתיתין נחלקו אם גוזרים שמא יפול ויבוא 

  להעבירנו ד"א ברה"ר).

התינוקות מותרים בכל העינויים חוץ מנעילת 
דשאר העינויים הם רביתייהו דתינוק ולא  הסנדל,

  גזרו בהו.

המלך והכלה לרבי חנינא בן תרדיון בשם ר"א 
מותרים ברחיצת פניהם, וכלה היינו עד ל' יום 

כדי שלא תתגנה על בעלה, ויולדת מותרת ו
לדבריו בנעילת הסנדל משום צינה, וחכמים 

  אוסרים בכל אלו.

במקום שיש סכנת עקרב מותר כל אדם בנעילת 
  הסנדל.
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רב אשי מסתפק בדין טומאה בעצם  ע"ט.

אם משערים עם קליפתה או  כשעורהששיעורה 
 אם משערים בלחה או ביבשה, לרב פפאלא, ו

  משערים ביבשה ובקליפתה.

  שיעור ככותבת הגסה

רב פפא מסתפק אם משערים בה ובגרעינתה או 
בלא גרעינתה, ולרב אשי משערים בה 

  ובגרעינתה. 

 לרב יהודה שיעור כותבת הוא יותר מכביצה
דקים להו לרבנן דבהכי מייתבא דעתיה, הגמ' 
מביאה ראיה ממה שאכל רבן גמליאל ב' כותבות 
מחוץ לסוכה ששיעור ב' כותבות הוא פחות 
מכביצה שהרי בכביצה חייב לאוכלו בסוכה, 
והגמ' דוחה ששתי כותבות בלא הגרעין הוי פחות 
מכביצה, משא"כ כותבת עם הגרעין כיון שהגרעין 

  גדול.

א מיישב שבאמת ב' כותבות הם יותר רב ע"ט:

מכביצה, אבל מותר לאכול הרבה פירות מחוץ 
  לסוכה כדין אכילת עראי שמותרת חוץ לסוכה.

שיטת רב זביד ששיעור כותבת הגסה הוא 
, וראיה לדבריו משיטת ר"י שחיוב פחות מכביצה

ברכת המזון הוא רק באכל כדי שביעה דכתיב 
נו שתיה), ואכלת ושבעת, (ולר"מ ושבעת היי

והיינו בכביצה, ומבואר שכביצה משביעה, וכ"ש 
שמיישבת דעת האוכלה, ועל כן ביוה"כ אסור 
לאכול אף ככותבת שאף שאינה משביעה מ"מ 

  מיישבת דעת האוכלה.

לב"ש איסור שאור בכזית וחמץ בככותבת, ולב"ה 
  שניהם בכזית.

חוץ מטומאת כל שיעורי אכילה בכזית  פ.
יצה, ושיעור אכילה ביוה"כ אוכלים ששיעורה בכב

ששיעורו בככותבת, הגמ' מבארת מה המקור 
  לשיעורים אלו.

צריך שיכתוב כמה אכל האוכל חלב בזמן הזה 
שמא יבוא בי"ד אחר שיאמרו שאינו חייב קרבן 

  .ויביא חולין לעזרהעד שיאכל כזית גדול 

לריו"ח שיעורים של עונשים הלכה למשה מסיני, 
  ו של יעבץ חזרו ויסדום.וי"א ששכחום ובית דינ

לב"ש רביעית, לב"ה מלוא לוגמיו  -שיעור שתיה
והיינו כדי שיסלק המשקה לצד אחד ויראה 
כמלוא לוגמיו ברווח, לר"א כמלוא לוגמיו דחוק, 

  ולריב"ב כדי גמיעה.

הוא שווה בכל אדם, דקים שיעור ככותבת  פ:

להו לרבנן שבזה מייתבא דעתיה, ואף עוג מלך 
הבשן מייתבא דעתיה קצת בשעור זה, וכן לולבי 
גפנים, וזה הטעם ששיעור זמן האכילה הוא כזית 
בכדי אכילת פרס דביותר מזה לא מייתבא 

  דעתיה. 

ע"י אכילת דברים טמאים הוא  שיעור טומאה
ת פרס, דטומאת אף באכל חצי פרס בכדי אכיל

  הגוף דרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הוא.

כל אדם לפי מלוא לוגמיו שלו  שיעור שתיה
  דבזה מייתבא דעתיה.

, מלח שעל כל האוכלים מצטרפים לככותבת
הבשר מצטרף לבשר, וציר שע"ג ירק חשיב אוכל 

  לענין להצטרף לירק.

פטור, וזר שאכל האוכל אכילה גסה ביוה"כ 
אינו חייב חומש, כסס תרומה באכילה גסה 

שעורים אינו משלם חומש, אכל תרומה שהקיאה 
  חבירו אינו משלם אלא דמי עצים לראשון.

לתנא  -צירוף שתיה ואכילה לשיעור פ"א.

דמתני' אין מצרפים אכילה ושתיה לשיעור, לרבי 
יוחנן ורב נחמן דין זה הוא לכו"ע, ומשום שע"י 

דא דין הצירוף לא מייתבא דעתיה, ולר"ל ורב חס
זה הוא כרבי יהושע הסובר לענין טומאה שאין 
מצטרף אלא דבר ששווה בזמן טומאתו 

  ובשיעורו.

את אינו חייב אלא חטאכל ושתה בהעלם אחד 
  עשה מלאכה חייב ב' חטאות.אחת, אבל אכל ו

   - אזהרה בעינוי מנלן

א"א לכתוב בלשון לאו ולכן כתיב אשר לא  -לר"ל
  תעונה ונכרתה.

לומדים גז"ש עצם עצם עינוי  -לתנא דברייתא
  ממלאכה.
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לתנא דבי רבי ישמעאל גז"ש עינוי עינוי מנערה 
  המאורסה.

לרב אחא בר יעקב לומדים שבת שבתון משבת 
  בראשית.

  לרב פפא יוה"כ עצמו קרוי שבת.

אין כרת ולא לאו על איסור  -תוספת יוה"כ
מלאכה ואכילה בתוספת יוה"כ, אבל ביוה"כ 

  ובין בלילה יש לאו וכרת.עצמו בין ביום 

יש מצוה להוסיף מחול על הקודש בכניסה  פ"א:

  וביציאה ביוה"כ בשבתות ובימים טובים.

כל האוכל ושותה בתשיעי כאילו התענה תשיעי 
  ועשירי.

כגון כס אכל אוכלים שאינם ראוים לאכילה 
פלפלי וזנגבילא פטור, ודווקא יבשים אבל 

על זה ארץ  רטובים חייב, (פלפלי רטיבתא נאמר
לא תחסר כל בה), אכל עלי גפנים פטור לולבי 
גפנים שלבלבו רק אחרי ראש השנה וי"א כל ל' 

  יום חייב.

, חומץ לתנא דמתני' שתה ציר או מוריס פטור
חייב כרבי הסובר שחומץ משיב את הנפש, לרב 
גידל בר מנשה אין הלכה כרבי, ודווקא בדיעבד 

וג או לכתחילה ומעט ואינו מזוג, אבל הרבה או מז
  לא.

  תענית בתינוקות

לתנא דמתני' מחנכים אותם לפני שנה  פ"ב.

  ולפני שנתיים להרגילם.

לפני  לרב חסדא בחולה לפני שנה ובבריא
לרב הונא ורב נחמן ושנה ושנתיים היינו  שנתיים.

בתינוקת בריאה בת ח' וחולה בת ט' מחנכים 
אותה לשעות, ובת י' בחולה ובת י"א בבריאה 

ימה מדרבנן, ותינוק ט' בבריא וי' בחולה משל
  שעות, וי"א בבריא וי"ב בחולה משלים מדרבנן.

לרבי יוחנן אין משלים מדרבנן, אלא תינוקת בת י' 
  בבריאה וי"א בחולה מחנכים אותה לשעות.

חינוך שעות היינו לאכול שעה לאחר הזמן שרגיל 
  לאכול.

בשר קודש או חזיר או ביוה"כ עוברה שהריחה 
נים לה להריח מקל עם רוטב, ואם לא נתיישב נות

דעתה נותנים לה לאכול רוטב, ואם לא נתיישב 
דעתה נותנים לה לאכול ממש, דאין דבר שעומד 

  בפני פיקוח נפש חוץ מג' עבירות.

  -יהרג ואל יעבור בג' עבירות חמורות

ע"ז מדכתיב בכל נפשך, ונאמר אף בכל מאודך 
יש שחביב עליו שיש שחביב עליו ממונו מגופו, ו

  גופו מממונו.

  גילוי עריות הוקש לשפיכות דמים.

רציחה יודעים מסברא דמה חזית שיהרוג  פ"ב:

  ולא יהרג.

  עוברה שהריחה לוחשים לה שיוה"כ היום.

   -דין חולה ביוה"כ פ"ג.

חולה אומר צריך ורופא אומר א"צ מאכילים 
  אותו, דלב יודע מרת נפשו.

א"צ מאכילים רופא אומר צריך וחולה אומר 
  אותו, דתונבא הוא דנקיט ליה.

 אומרים א"צ מאכילים אותו ע"פ שני חולה ורופא
  רופאים.

חולה וב' רופאים אומרים א"צ וב' רופאים 
אומרים שצריך מאכילים אותו, ואע"פ שבענין 
התלוי באומדנא הולכים אחרי רוב דעות, ואין 
אומרים תרי כמאה, בפיקוח נפש אפי' בספק 

  מותר.

ר בר רב אשי הולכים אחרי החולה להקל אפי' למ
  נגד מאה רופאים.

 מאכילים אותו אפי' דבריםמי שאחזו בולמוס 
שיבחין בין טעם טוב טמאים עד שיאורו עיניו, מ

חילה, נבילה קל תלרע, ומאכילים אותו הקל ה
ושביעית קלים מטבל, טבל ותרומה אם יכולים 
להפריש אע"פ ששבת היא מפרישים ויאכל 

' התרומה מדרבנן כגון חולין, ואמר רבה שאפי
נקוב, עדיף לעבור איסור הפרשה  בעציץ שאינו

ואם כשיפרישו לא ישאר  איסור טבל,ולא  בשבת
ולבן תימא  לא יפרישו,לו מספיק לאכול לת"ק 

  יאכל תרומה.  יפרישו ו
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בשבת קורין לו רופא ממקום  מי שנשכו נחש
גוזזים לו מן למקום, ומקרעים לו את התרנגולת, ו

הכרישין ומאכילים אותו מהם וא"צ לעשרם, 
ולר"א בר"ש לא יאכל עד שיעשר, הגמ' רוצה 
לומר שרבה כר"א בר"ש, והגמ' דוחה שגם רבי 

נקוב שאינו מודה שבפירות הגדלים בעציץ 
נקוב, ורק בכרישים שהם ירק  רם אטו עציץיעש

  ותרומת ירק דרבנן לא יעשר.

שמאיר עיניו של  דבש מועיל לבולמוס מפני
אדם, והני מילי כשאוכלו לאחר אכילתו, אבל 
קודם אכילה מיגרר גריר, וי"א שרפואת הבולמוס 
אליה בדבש או סולת בדבש או קמח שעורים 

  בדבש.

רבי מאיר הוה דייק בשמא, הגמ' מביאה מעשה 
  בענין זה.

  כלב שוטה

מי שנשכו כלב שוטה אין מאכילים אותו  פ"ד.

  ולר' מתיא בן חרש מותר.מחצר כבד שלו, 

  ה' דברים נאמרו בכלב שוטה. 

נעשה כלב שוטה ע"י נשים כשפניות וי"א ע"י 
רוח רעה, ונ"מ שאם זה רוח רעה לא יהרגנו 

  מקרוב אלא ע"י חץ מרחוק.  

  הגמ' מבארת מה הרפואה לכלב שוטה.

  דיני רפואה בשבת
החושש בגרונו מטילים לו סם לתוך פיו בשבת, 

שות דוחה את השבת, ומודים מפני שספק נפ
  בזה רבנן לר' מתיא בן חרש.

תה לו מטרוניתא רפואה ונשבע לה רבי יוחנן גיל
אלוקי ישראל לא מגלינא" ודרש רפואה זו "ל

בפירקא, שהרי לא נשבע שלא יגלה לעמו 
ישראל, ולא היה בזה משום חילול ד' כי אמר לה 

  שעתיד לגלות.

ת לרפויו חולי צפדינא מותר לעשות רפואה בשב
  הואיל ומתחיל בפה ונגמר בבני מעיים.

מי שאחזו ירקון מאכילים אותו בשר חמור, 
  וחכמים אוסרים.

  מקיזים דם לסרוכני וחכמים אוסרים.

מי שצריך לקחת רפואה ח' ימים והיום  פ"ד:

הראשון חל בשבת יכול להתחיל ליטלה בשבת 
אע"פ שיקחנה בב' שבתות וא"צ להמתין למוצאי 

  שבת.

מים מים לחולה בשבת בין להשקותו ובין מחמ
לרחצה, ואפי' אין סכנתו אלא לשבת אחרת אין 

  ממתינים שמא יתרפא מאיליו.

רפואה לחולה אין עושים ע"י נשים או כותים 
  אלא ע"י גדולי ישראל.

נשים וכותים שאמרו שצריך לחלל שבת אין 
  מחללים על פיהם, אבל מצטרפים לדעת אחרת.

  פיקוח נפש
לחלל שבת לפיקוח נפש הרי זה משובח, הזריז 

וא"צ לימלך בבי"ד, כגון לפרוש מצודה להציל 
תינוק שנפל לים, ולעקור חוליא להציל תינוק 
שנפל לבור, ולכבות הדליקה במים, או להפסיק 
  ע"י מים בפני הדליקה אפי' לחצר אחרת, וצריכא.

ט' ישראל וכותי אחד  -רוב בפיקוח נפש
מחללים ע"פ הרוב, מחצה על מחצה מחללים 
דספק נפשות להקל, ט' כותים וישראל אחד 
בקבוע מחללים, ובפרשו לחצר אחרת אם פרשו 
כולם מחללים דאין הולכים בפיקוח נפש אחר 

הואיל ולא הרוב, ואם פרשו מקצתם אין מחללים 

  .הוחזק ישראל בחצר השניה

בעיר שרובה כותיים לך מצא תינוק מוש פ"ה.

כותי ומותר להאכילו נבילות, (אבל לענין פיקוח 
נפש מפקחים וכנ"ל), אם רוב ישראל ישראל 
ומחזירים לו אבידתו, מחצה על מחצה ישראל 
וכגון שנגח שורו תם את שור ישראל שמשלם 
חצי נזק, אבל בנגח שור ישראל את שורו פטור 

חסה עד שיביא ראיה שישראל הוא, ולענין לי
  במחצה על מחצה אינה כישראל.להתירה לכהן 

  מחללים שבת אפי' לצורך חיי שעה.

אין מצילים את המת מפני הדליקה, ור"י בן לקיש 
אומר מצילים, דאדם בהול על מתו ואם לא יוכל 
להציל יבוא לכבות, אבל בפיקוח הגל אם מצאוהו 
  מת אסור להמשיך לפקח לכו"ע כיון שאינו בהול.

א מפקח עד חוטמו, וי"א עד ליבו, והני עד היכן הו
מילי מלמטה, אבל מלמעלה אם אין רוח חיים 

  באפיו לכו"ע אין ממשיכים לפקח.
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בדק ומצא שעליונים מתו ימשיך לפקח בשביל 
  התחתונים שמא הם חיים.

פיקוח נפש דוחה שבת, יש לומדים מדין  פ"ה:

בא במחתרת וי"א מדין מעם מזבחי וכדלהלן, 
את  אךמילה את השבת, וי"א מוי"א מדחית 

לכם, וי"א  היאשבתותי תשמורו, וי"א מקודש 
מושמרו וכו' חלל עליו שבת אחת כדי שישמור 
שבתות הרבה, י"א מוחי בהם, הגמ' אומרת שלכל 
הלימודים יש פירכא חוץ מהלימוד מ"וחי בהם", 

דילמא  -דילמא הוי ודאי, מעם מזבחי -(מחתרת
כן שאר דרשות הוי בודקים דבריו והוי ודאי, ו

  ודאי). 

הבא במחתרת יכול בעה"ב להורגו משום ספק 
  פיקוח נפש.

מי שנתחייב מיתה לוקחים אותו אפי' בא לעבוד 
וישלים בביהמ"ק, אבל אם הוא כבר על המזבח לא 

, ואם יודע עדות היכולה להציל אדם עבודתו
מורידים אותו מעל המזבח, אע"פ שאינו אלא 

  ספק.

  העוונותדרך כפרת 
מכפרים, אשם תלוי מכפר  -חטאת ואשם ודאי

אך אם נמצא ודאי צריך להביא עוד קרבן, אשם 
  תלוי אם הגיע יוה"כ א"צ להביא קרבן.

מכפרים עם התשובה, על כל מיתה ויוה"כ 
עבירות שבתורה יוה"כ מכפר לרבי אף בלא 
תשובה, חוץ ממגלה פנים בתורה ומי שלא מל 

לרבי יוה"כ מכפר בהם שחייב תשובה, וי"ל שאף 
  בלא תשובה ותשובה בלי יוה"כ לא.

התשובה עשה ולא תעשה הניתק לעשה 
  מכפרת בהם.

י"א שהתשובה מכפרת חוץ לא תעשה  פ"ו.

מלאו דלא תישא, וי"א שבכל הלאוים התשובה 
  תולה ויוה"כ מכפר.

  לשאינם שבים.לא ינקה לשבים ונקה 

עבר עשה ושב מוחלים לו  -ד' חילוקי כפרה
יד, עבר על לא תעשה ושב תשובה תולה ויוה"כ מ

מכפר, עבר על כריתות ומיתות בי"ד תשובה 
ויוה"כ תולים ויסורים ממרקים, חילול ד' כולם 

  תולים ומיתה ממרקת.

הגמ' מביאה כמה דוגמאות לחילול ד'  -חילול ד'
אצל ת"ח בדבר שאינו אסור מדינא אבל אינו 

שרגילים ראוי לת"ח, כגון תשלום בזמן במקום 
בכך, ד' אמות בלא תורה ותפילין, ת"ח שיצא 
עליו שם רע, אם אין משא ומתן שלו באמונה, 

  בנחת. וואין דיבור

  כמה עניינים בתשובה

שהיא מביאה רפואה  גדולה תשובה פ"ו:

לעולם, ומגעת עד כסא הכבוד, ודוחה לא תעשה 
שאע"פ שזנו יחזרו, ומקרבת את  -שבתורה

ו של אדם, ובשביל יחיד הגאולה, ומארכת שנותי
  שעשה תשובה מוחלים לכל העולם.  

תשובה מאהבה עוקרת למפרע, ותשובה מיראה 
רק מכאן ולהבא, מאהבה זדונות כזכויות, ומיראה 

  כשגגות.

ע"י תשובה מאהבה ומיראה נקראים בנים, וע"י 
  יסורים נקראים עבדים.

בוא וראה שלא כמידת הקב"ה בתשובה מידת 
שהקב"ה ודאי מתפייס, ואפי' בתשובה בשר ודם, 

בסתר, ומחזיק לו טובה, וכאילו הקריב פרים 
  בנדבה.

היכי דמי בעל תשובה כגון שבא דבר עבירה לידו 
פעם ראשונה ושניה, באותה אשה ובאותו זמן 

  ובאותו מקום, וניצל מהעבירה.

שבחטא שאינו  -אשרי נשוי פשע כסוי חטאה
אדם למקום לא מפורסם לא יגלהו, וי"א שבבין 

  יגלהו.

אדם עובר עבירה פעם ראשונה ושניה ושלישית 
  מוחלים לו רביעית אין מוחלים לו.

עבירות שהתוודה עליהם יוה"כ אחד ושנה בהם 
יחזור ויתוודה יוה"כ אחר, ואם לא שנה י"א שאם 
מתוודה הרי הוא ככלב שב על קיאו, וי"א שהחוזר 

  ומתוודה משובח.

  ית לו כהתר.עבר עבירה ושנה בה נעש

לר"י בן בבא צריך לפרט החטא בוידוי, ולר"ע 
  א"צ.

  מפרסמים את החנפים מפני חילול ד'.
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בת את הפורענות אף ברשעים תשובה מעכ
  גמורים.

מקברת את בעליה, ואין לאדם הנאה השררה 
ממנה, ולואי שלא יחטא על ידה, הגמ' מביאה 
מדברי רב ורבא מה אמרו כשיצאו מביתם 

  לשררה.

הגמ' מביאה דברי רב ורב זוטרא שאמרו  פ"ז.

  כשקיבלו כבוד כדי שלא יבואו לידי גאוה.

לא טוב לרשעים שאין מקבלים עונש בעוה"ז, 
וטוב לצדיקים שמקבלים עונש בעוה"ז, הצדיקים 
מזכים לבניהם עד סוף כל הדורות, והרשעים 

  מחייבים לבניהם עד סוף כל הדורות.

על ידו, כדי כל המזכה את הרבים אין חטא בא 
שלא יהיה הוא בגיהנום ותלמידיו בגן עדן, וכל 
המחטיא את הרבים אין מספיקים בידו לעשות 
תשובה, כדי שלא יהיה הוא בגן עדן ותלמידיו 

  בגיהנום.

האומר אחטא ואשוב אחטא ואשוב אין מספיקים 
  בידו לעשות תשובה.

  האומר אחטא ויה"כ מכפר אין יוה"כ מכפר.

לחבירו אין יוה"כ מכפר עד עבירות שבין אדם 
שירצה את חבירו, ואפי' מקניטו בדברים צריך 
לפייסו, וצריך לפייסו בפני שלש שורות של 
שלשה בני אדם, ולא יבקש ממנו יותר מג' 
פעמים, ואם מת מביא י' בני אדם ומעמידם על 

  קברו ואומר חטאתי לאלוקי ישראל ולפלוני.

טא לו כדי רבי זירא היה ממציא עצמו לפני מי שח
  שיוכל לבקש מחילה.

רב הביא עצמו לפני טבח שפגע בו ולא רצה 
  הטבח לבקש מחילה ומת.

רב לא חזר לתחילת הדרשה בשביל רבי  פ"ז:

חנינא והקפיד רבי חנינא, וביקש ממנו רב י"ג 
פעמים (החמיר על עצמו) בערב יו"כ מחילה ולא 
מחל, ואע"פ שכל המעביר על מידותיו מעבירים 

כל פשעיו ראה בחלום שרב יעלה לגדולה, לו על 
וחשש שימות כדי שרב יהיה ראש ישיבה 

  במקומו.

ביוה"כ בלילה, ומ"מ יתוודה לפני  מצות וידוי
אכילה שמא תיטרף דעתו בסעודה, ויחזור 
ויתודה ערבית שחרית מוסף מנחה ונעילה, יחיד 

  אומרו אחר תפילתו וש"צ באמצע.

מר בוידוי, הגמ' מביאה מכמה אמוראים מה לו
  ועיקר הוידוי הוא אנחנו חטאנו.

בתעניות ובמעמדות וביוה"כ כהנים נושאים 
  ידיהם בשחרית מוסף מנחה ונעילה.

בנעילה מתפלל ז' ברכות, לר"מ חותם בוידוי, 
  ולחכמים רק אם רוצה.

פוטרת מלהתפלל שהתפלל משחשיכה לרב נעילה 
  ערבית אף למ"ד תפילת ערבית חובה.

מתפלל שבע ואומר "כ מוצאי יוה פ"ח.

באמצעית מעין שמונה עשרה, וי"א שמתפלל י"ח 
  שלימות כדי שיאמר הבדלה בחונן הדעת.

כל חייבי טבילות טובלים  -טבילה ביוה"כ
  כדרכם ביוה"כ. 

  

  הדרן עלך מסכת יומא
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  סוכהמסכת 

  סוכה:

  סוכה שגובהה למעלה מכ' אמה

  לת"ק פסולה, ורבי יהודה מכשיר. ב.

וה הא דתני הכא פסולה ואילו במבוי שהוא גב
דאורייתא  למעלה מכ' תני ימעט, משום דהכא

ואב"א בסוכה שהלכותיה מרובות  והתם דרבנן.
במשנה זו , מבוי שהלכותיו כדי לקצרתני פסולה 

  מועטות תני ימעט.

  -מקור וטעם הפסול והנ"מ בין הטעמים

ילפינן מ"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות" לרבה 
שצריך שהאדם ידע שהוא יושב בסוכה, וסוכה 

  בסכך.  לא שלטה עינאהגבוהה מכ' 

והא דתנן שאם הדפנות מגיעות לסכך כשרה 
למעלה מכ', אתיא כרבה דכשהדפנות מגיעות 

  לסכך שלטא בה עינא.

ילפינן מדכתיב "וסוכה תהיה לצל" לרבי זירא 
בצל שצריך לשבת בצל הסוכה, וביותר מכ' יושב 

ואמנם בעשתרות קרניים הסוכה כשרה,  .דפנות
  דדל עשתרות קרנים מהכא איכא צל סוכה. 

והא דתנן שאם יש בסוכה יותר מד' אמות על ד' 
ם שאז גם אמות כשרה אתיא כרבי זירא, משו

"מ להכשר סוכה ומ למעלה מכ' איכא צל סוכה.
  א"צ אלא ז' טפחים על ז' טפחים.

ילפינן מדכתיב "בסוכות תשבו שבעת לרבא 
 יבה בדירת עראי, ולמעלה מכ'ימים" שצריך יש

אמנם למטה מכ' שיכול לעשותה  .דירת קבעהיא 
  עראי אף אם עשאה קבע כשרה.

סובר שסוכה שמחזקת יותר רב חנן בר רבה  ב:

כשרה אף ' על ז' יותר מזמראשו ורובו ושולחנו 
  ביותר מכ' אמה.

בלוד  מעשה בהילני המלכהאמר רבי יהודה 
שהיתה סוכתה גבוהה מכ' והיו זקנים יוצאים 
ונכנסים לשם ולא אמרו לה דבר, אמרו לו משם 

ראיה והלא אשה היתה ופטורה מן הסוכה, אמר 
ואם תאמרו שהיו בניה -להם והלא ז' בנים היו לה, 
שאין בהם אחד שא"צ  קטנים הלא ז' היו וא"א

 -לאמו, וא"ת דאף הוא אינו חייב אלא מדרבנן הרי
  כל מעשיה לא עשתה אלא ע"פ חכמים.

ולמ"ד בסוכה קטנה מחלוקת צ"ל שהוכיח ר"י  ג.

מקיטוניות שהיו בסוכה והיא ישבה בקיטוניות 
משום צניעותא, וסבר ר"י שאף בניה ישבו עמה 

לא ישבו ולא אמרו לה דבר, וחכמים סברו שבניה 
  בקיטוניות.

לב"ה די שתהא מחזקת ראשו  - שיעור סוכה
ורובו, ולב"ש צריך שתהא מחזקת ראשו ורובו 
ושולחנו, ולרבי צריך שיהא בה ד' אמות על ד' 

  אמות, ואמר רב שמואל בר יצחק שהלכה כב"ש.

מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך 
 סלים (אף אם הסוכה גדולה כשיעורב"ש פוהבית 

הנצרך לב"ש) שמא ימשך אחר שולחנו, וב"ה 
  מכשירים ולא גזרינן שמא ימשך.

  דיני בית שאין בו ד' על ד'

   פטור מן המזוזה וממעקה. ג:

  אינו מיטמא בנגעים. 
 פודהו לעולם ויוצא ביובל אינו נחלט בבתי ערי חומה

  . כקרקע
בבנה בית ולא  אין חוזרים עליו מעורכי המלחמה

  . חנכו
  שבית כתיב בכולהו. דהנ"ל משוםוטעמא 

לסוכה כשר לרבנן דדירת עראי בעינן ולא אבל 
  בית. 

ואין מערבים בו ואין משתתפים בו ואין מניחים בו 
עירוב משום דלא חזי לדירה, אבל מניחים בו 
שיתופי מבואות דלא גרע מחצר שבמבוי שאפשר 

  להניח שם שיתופי מבואות. 

אם אין בינו ואין עושים אותו עיבור בין ב' עיירות 

, ולא דמי לבורגנים לעיירות יותר מע' אמה ושיריים
  דחזו למילתייהו אבל הוא אינו ראוי לדירה. 

ואין האחים והשותפים חולקים בו, והיינו דהנה 
שאחד לקח ג' נחלקו בחלקו חצר עם כמה בתים 

נא מחלקים , לרב הובתים קטנים והשני לקח בית גדול
, ומקבל אחד ג' רבעים והשני רביעהחצר לפי הבתים 

ולרב חסדא מקבלים לכל פתח ד' אמות ושאר 
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החצר מתחלקת בשווה, ולדין זה בית שאין בו ד' 
על ד' לא חשיב בית לענין חלוקת החצר משום 
דלמיסתר קאי, ולענין חלוקה בחצר קטנה אין 

  חולקים עד שיהא בה ד' אמות לכל אחד.

  ט סוכה הגבוהה מכ'מיעו

כרים וכסתות לא הוי מיעוט משום דבטלה  ד.

  דעתו אצל כל אדם.

   תבן או עפר שביטלו הוי מיעוט.

תיד לפנותו אינו בטל וכן תבן תבן או עפר שע
   סתם.

תבן שאין עתיד לפנותו ועפר סתם תלוי 
להחשיב בית במחלוקת רבי יוסי ורבנן גבי טומאה 

תהא הטומאה עולה עד ביש שם חלל טפח לענין שלא 

  , שלרבנן אינו בטל ולרבי יוסי בטל.לרקיע

היתה גבוהה מכ' והוצין יורדים לתוך כ' אם צילתם 
  מרובה מחמתם כשרה.

לתוך י' אע"פ  והוצין יורדיםהיתה גבוהה י' טפחים 
שחמתם מרובה מצילתם פסולה, דדירה סרוחה 

  היא.

   יתה בסוכה איצטבא הממעטת מכ' אמהה

בדופן האמצעית והיא על פני כל  אם האיצטבא
רוחב הסוכה ויש בה לבד שיעור הכשר סוכה כל 

  הסוכה כשרה.

אם האיצטבא בדפנות הצדדיות, אם אין ממנה 
ינן דופן ולדופן הנגדית ד' אמות כשרה, דאמר

ראויה להיות  עקומה אע"פ שאין הדופן הצדדי
  דופן, ואם יש ד' אמות פסולה.

ין בינה לשום אם האיצטבא באמצע הסוכה וא
דופן ד' אמות כשרה, דאמרינן דופן עקומה מכל 

  רוח.

היתה פחותה מי' וחקק בה להשלימה לי'  ד:
צריך שלא יהיה משפת חקק ולדופן ג"ט משום 
לבוד, ולא מהני ד' אמות כמו באיצטבא, דשם יש 
  דפנות כשרות, אבל לשוויי דופן צריך פחות מג"ט.

אע"פ  היתה גבוהה מכ' ועשה בה עמוד י"ט
שיש בו שיעור סוכה לא אמרינן ביה גוד אסיק 

  מחיצתא, דבעינן מחיצות הניכרות וליכא.

רבי יעקב מכשיר נעץ ד' קונדסין וסיכך על גבם 
וחכמים פוסלים, לרב הונא נחלקו בשפת הגג אי 
אמרינן גוד אסיק מחיצתא, אבל באמצע הגג או 

ותב רב הונא דאף בקרקע פסולה לכו"ע, ואית
ולרב נחמן נחלקו באמצע הגג,  גג נחלקו.באמצע ה

והגמ' מסתפקת לדבריו אם נחלקו אף בשפת הגג 
  או שכשרה לכו"ע, תיקו.

לרבי יעקב נעץ ד' קונדסין בארץ וסיכך על גבם 
שירבע ואח"כ יחלקם שיהיה בהם אם כשיחקקו ויחלקו 

יהיה בהם טפח לכאן וטפח לכאן כשרה ב' דפנות 
, וחכמים בעירובין המועיל לפסי ביראותכדיומד 

אומרים עד שיהיו ב' כהלכתם ושלישית אפי' 
  טפח.

   -סוכה שאינה גבוהה י' טפחים פסולה ה.

הגמ' רוצה לבאר שהמקור מהארון שהיה גבוה 
אמה וחצי שזה ט' טפחים, וכפורת גבהה טפח 
(כפחות שבכלים דתפשת מועט תפשת ואין 
למדים מציץ וזר כיון שבהם אין מידה כלל, ורב 

ונא יליף מ"פני" הכפורת ויליף מפני הכרובים ה
דגמירי שלא היו פחותים מטפח), הרי כאן י"ט, 
וכתיב ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל 
הכפורת, ומעולם לא ירדה שכינה למטה מי' ולא 

וש"מ עלו משה ואליהו למרום אלא למטה מי', 
    .דלמעלה מי' זה רשות אחרת

רוב היינו פני תינוק ופני היינו תינוק, פני ככרוב  ה:

  אדם היינו פני אדם גדול.

הגמ' דוחה הילפותא מהארון דא"כ יהיה השיעור 
  כולל הסכך ולא בחלל הסוכה.

רובים דכתיב בהו "פורשי הגמ' לומדת משיעור הכ
לה סוככים בכנפיהם וכו' " ושיעור עמכנפיים ל

הכרובים י' טפחים, דילפינן מבית המקדש שעשה 
הארון והכרובים הוא שליש שלמה ששיעור 

מהגובה הכללי, והכנפים היו פרושות מעל הראש, 
  נמצא שסוככים היינו למעלה מי'.

הגמ' אומרת שלר"מ דאמות בנין בינוניות ניחא, 
' טפחים ושל כלים חמשה ואבל לר"י שאמת בנין 

א"כ גובה הארון עם הכפורת היה שמונה וחצי, 
לדבריו שיעור אלא , וא"כ הכרובים היו י"א וחצי

  סוכה הלכה למשה מסיני.
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  שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני

הא דכתיב ארץ חיטה ושעורה וכו' ואמר רב חנין 
  כל הפסוק לשיעורים נאמר, אינו אלא אסמכתא. 

שאם נכנס לבוש בבגדיו  -חיטה לבית המנוגע ו.

ד שישהה כדי אכילת הוא טמא מיד והם טהורים ע
  ם, מיסב ואוכל בלפתן.פרס מפת חיטי

עצם כשעורה מטמא במגע ובמשא ואינו  - שעורה
  מטמא באוהל.

  רביעית יין לנזיר. - גפן

  כגרוגרת להוצאת שבת. -תאנה

  שיעורם כרימונים. שניקבוכלי בעלי בתים  - רימון

  שרוב שיעוריה כזיתים. -ארץ זית שמן

  ככותבת הגסה לאיסור אכילה ביוה"כ. - דבש

דאורייתא הוא. גם חציצה דין חציצה  -חציצין
א דאורייתא, וחוצץ היכא דנימא אחת בשערות הו

שורות אינו חוצץ, וב' קשורות קשורה, אבל ג' ק
הלכה למשה  - ואינו חוצץ מדאורייתא ספק.

מסיני, אלא רובו המקפיד, ורבנן גזרו במיעוטו 
המקפיד וברובו שאינו מקפיד אטו רובו המקפיד, 

  שאינו מקפיד דהוי גזירה לגזירה. ולא גזרו במיעוט

לר"י ילפינן מהלכה שיעור מחיצת  -מחיצין ו:

סוכה י' טפחים, ולר"מ (שלומדים מהארון 
אסיק או והכרובים וכנ"ל) ילפינן מהלכה דין גוד 

  , לבוד, ודופן עקומה.אחית

  דפנות הסוכה
לרבנן צריך שתיים כהלכתן  -ג' דפנות בסוכה

צריך ג' כהלכתן ושלישית אפי' טפח, ולר"ש 
הגמ' מבארת כמה אופנים  ורביעית אפי' טפח.

במה נחלקו, (אם יש אם למקרא או למסורת, אי 
סככה בעיא קרא, אי הלכתא לגרע או להוסיף, אי 
דורשים תחילות, אי דרשינן וסוכה תהיה וכו' 

  ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר).

לרב וללוי מעמידו  -ואותו טפח היכא מעמידו ז.

וכן מורין בבי  במקום שהמחיצה נגמרתהיוצא כנגד 
מדרשא, וי"א שעושה דופן טפח שוחק ומעמידה 

נמצאת מחיצה ד' שזה רוב מז' שהוא פחות מג"ט לדופן 
  .שיעור הכשר סוכה

לרב יהודה מעמיד מחיצה סוכה העשויה כמבוי 
טפח באיזה רוח שירצה, ולי"א לעיל יעשה מחיצה 

לדופן, והכא לא סגי ה פחות מג' ד' ומשהו ויניח
  .כיון שאין ב' הדפנות צמודות בטפח

צורת הפתח בדופן ג' לישנות בדעת רבא בענין 
, א' מותר דווקא אם יעשה ע"י הטפח השלישית

חצי טפח מכאן וחצי טפח מכאן וקנה על צורת הפתח 

, ב' יכול להכשירה או ע"י טפח או ע"י צורת גביהן
ח וגם צורת , ג' יעשה גם טפאפי' בלי טפחהפתח 
  הפתח.

אמר רבא סיכך ע"ג מבוי שיש לו לחי, או ע"ג 
פסי ביראות כשרה, וכל שנחשב דופן לסוכה 

של סוכות, כגון שתים כהלכתן  הוי דופן לשבת
ושלישית אפי' טפח, אבל שבת דעלמא אינה 

  ניתרת אלא בעומד מרובה על הפרוץ, וצריכא.

, לרבנן סוכה שחמתה מרובה מצילתה פסולה ז:

וקא חמתה מחמת סיכוך, ולר' יאשיה אף חמתה דו
  מחמת דפנות פוסל.

ראויה לשימוש קבוע ונראית  סוכה דירת קבע בעינן

סוכה  -רבי -כך מבואר מדברי כמה תנאים, כביתו
צריך שתהיה ד' על ד', ר' יאשיה כנ"ל, ר"י 
המכשיר גבוהה מכ' אמה, ר"ש המכשיר רק בג' 

וכה בראש כהלכתן ורביעית טפח, ר"ג הפוסל ס
העגלה או הספינה, ב"ש הפוסלים ראשו ורובו 
בסוכה ושולחנו בבית, ר"א הפוסל סוכה כמין 

  צריף, אחרים הפוסלים סוכה העשויה כשובך.

לאחרים פסולה, ריו"ח מכשיר  - סוכה עגולה ח.

אם יש בהקיפה כדי לישב כ"ד בני אדם, הגמ' 
מבארת טעמא דריו"ח שצריך סוכה ד' על ד' 

ישיבת ט"ז בני אדם דגברא באמתא  שהיא מקום
בלא  יתיב, וכוונת ריו"ח לעיגול של כ"ד בני אדם

מקום ישיבתם, ששיעורו שבע עשרה פחות 
  חומש.

בפנימית היה מצניע  -שתי סוכות של יוצרים ח:

, הפנימית קדרותיו ודר, ובחיצונה עושה מלאכתו ומוכר
אינה סוכה וחייבת במזוזה, והחיצונה סוכה 

ממזוזה, ואינה כבית שער מפני שאינה ופטורה 
  קבועה.

(גויים, נשים, בהמה, כותים), סוכת גנב"ך 

(רועים, בורגנים, קייצים, שומרי פירות), ורבק"ש 
כשרה ובלבד שתהיה מסוככת לשם צל, גנב"ך 
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אלימא משום דקביעי, וי"א רבק"ש אלימא משום 
  דבני חיובא.

סוכה העשויה לשם חג אפי'  -סוכה לשמה ט.

ל השנה כשרה לכו"ע, עשאה סתמא יותר מל' כ
יום קודם החג לבית שמאי פסולה דבעינן עשיה 
לשמה, דכתיב "חג הסוכות תעשה לך", ולב"ה 

עושים סוכה בחולו של כשרה וילפינן מהתם ש
, וב"ש סברי אין עושים סוכה בחולו של מועד
  מועד.

  עצי סוכה אסורים כל שבעה.

מן הנימים ומן עשאה מן הקוצים  -לשמה בציצית
הגרדין פסולה, מן הסיסין לרב כשרה ולשמואל 

  פסולה דבעינן טויה לשמה.

  סוכה או ציצית גזולה פסולה.

אם האילן  -העושה סוכתו תחת האילן ט:

צילתו מרובה מחמתו הסוכה פסולה, כאילו 
עשאה בתוך הבית, אם האילן חמתו מרובה 

הסכך השפיל ענפי האילן ועירבם עם מצילתו אם חבטן 

כשרה, ולא גוזרים אטו היכא דלא חבטן,  הכשר
  ומותר לעשות כן לכתחילה.

  סוכה על גבי סוכה
כשהתחתונה חמתה מרובה  -שתיהן כשרות

מצילתה, והעליונה צילתה מרובה מחמתה, והסכך 
  בתוך כ' לתחתונה.

שתיהן צילתן מרובה מחמתן, כש -שתיהן פסולות
  למעלה מכ'.העליונה סכך ו

תחתונה צילתה  -תחתונה כשרה ועליונה פסולה י.

מרובה מחמתה, עליונה חמתה מרובה מצילתה, 
ואם סכך העליונה למעלה מכ' הרי ושתיהם למטה מכ', 

, ולא גוזרים הוא פוסל את הסוכה שלמטה מדין סכך פסול
  שמא יבואו להכשיר אף כשהעליונה למעלה מכ'.

שתיהן צילתן  -עליונה כשרה ותחתונה פסולה
  מרובה מחמתן ובתוך כ'.

ההבדל בין סכך לסכך כדי להחשיבם לב' 
לרב הונא טפח כמו לענין טומאה, לרב  -סוכות

חסדא ד' טפחים שהוא מקום חשוב, ולשמואל י' 
  טפחים כשיעור הכשר הסוכה.

ר"י אומר אם אין דיורים בעליונה התחתונה 
אין נ"מ בדיורים אלא בראויה לדיורים,  -כשרה

א לפרושי שנחלקו בפחות מי' שהרי ולשמואל ליכ
לשיטתו כשרה בפחות מי', וה"ה שאם אין 
העליונה יכולה לקבל כרים וכסתות אינה פוסלת 

אלא  ,שהרי סוכה שאין בהשיעור אינה פוסלת לשמואל
נחלקו היכא שראויה לקבל כרים וכסתות ע"י 

  הדחק.

מפני החמה, או תחתיה מפני פירס עליה סדין 
  פרס כדי לנאותה כשרה.הנשר פסולה, אבל 

סיככה כהלכתה ועיטרה בקרמין וכו' אסור 
להסתפק מהן עד מוצאי יו"ט האחרון של חג, ואם 

  התנה עליהם הכל לפי תנאו.

נויי סוכה אין ממעטים משיעור סוכה, ומן הצד  י:

  ממעטים.

רב אשי אמר לעבדו שיוריד הכתונת ששטח ע"ג 
רו הסוכה ליבשה לאחר שתתייבש, כדי שלא יאמ

  מסככים בדבר המקבל טומאה.

נויי סוכה המרוחקים ד"ט מהסכך לרב נחמן כשרה 
  ולרב חסדא ורב הונא פסולה.

  כילה
, כילה שאינה גבוהה עשרה בסוכהמותר לישן ב

וכן תחת מיטה שאינה גבוהה עשרה, אם פירש 
ע"ג הקינוף פסול אע"פ שאינם גבוהים עשרה כיון 

ואמנם סוכה  מי'.דקביעי, דחשיב אוהל אף בפחות 
שע"ג סוכה אינה פוסלת בפחות מי' דלמיפסל 

  סוכה בעי עשרה.

מוציא ראשו וקורא ק"ש, ואם ערום הישן בכילה 
הכילה גבוהה י' לא מהני שיוציא ראשו, דהוי 
כעומד ערום בבית, ואמנם בבית אפי' פחות מי' 

  לא מהני שיוציא ראשו כיון דקביע.

לישנא בתרא (ל -גגה משופעכילת חתנים  י"א.

, ואם אע"פ שגבוהה י' דשמואל) מותר לישן בה
יש לה גג אסור לישן בה, ונקליטים כיון דקביעי 

  אף בכילת חתנים. בגבוה י' פוסלים

שיטת רבי יהודה שמותר לישן בתוך אוהל בסוכה, 
ואף בכילה דלתוכה עשויה מותר, דלא אתי אוהל 

  עראי ומבטל אוהל קבע.



  מסכת סוכה       תמצית הש"ס 
 

305 

 

פסולה, ואם קצצן כשרה, סיכך במחובר לקרקע 
רב יוסף אמר בשם רב שרק אם נענע את הסכך 
אחרי שקצצו כשרה, ורב הונא אמר שזו שיטת 
שמואל, אבל רב מכשיר אפי' אם לא נענע 
דקציצתן זו היא עשייתן, אמנם אם שלפינהו 

ואין הקציצה מקום הקציצה נמצא סמוך לאילן שלופי 
  מודה רב שפסול. ניכרת

  עשייתןפסיקתן זו היא 

ציצית מחוט אחד, לרב יכול לחתוך את עשה 
  החוט והציצית כשרה דפסיקתה זו היא עשייתה.

הטיל חוטים לשתי קרנות בבת אחת ואח"כ פסק 
ראשי החוטים כשר לשמואל, הגמ' מעמידה 

  דווקא בפסק ואח"כ קשר.

תלה החוטים ולא פסק ראשיהם לרב  י"א:

ם, פסולים עד שיפסקו, ולשמואל פסולים לעול
  הגמ' מביאה ברייתא שבה מבואר כשמואל.

רבי שמעון בר עבר וליקט ענבי ההדס ביו"ט 
  יהוצדק פוסל וחכמים מכשירים. 

הגמ' רוצה להעמיד שנחלקו אי אמרינן קציצתן זו 
היא עשייתם, ולכו"ע לולב צריך אגד, ויש בלולב 

   דין תעשה ולא מן העשוי דילפינן מסוכה.
שנחלקו אם  הגמ' אומרת שאפשר להעמיד

לולב צריך לומדים לולב מסוכה, או שנחלקו אם 
כמו שנחלקו ת"ק ור"י במקום אחר, דר"י  אגד

יליף גז"ש לקיחה לקיחה מאגודת אזוב, ורבנן לא 
דורשים גז"ש, ומ"מ אף לרבנן מצוה לאוגדו משום 

  זה אלי ואנווהו.

  דיני הסכך
והסיכוך הכשר יותר מהמחובר סיכך במחובר 

  כשרה. 

זה הכלל כל דבר המקבל טומאה וגידולו מן 
הגמ' מבארת  -וכל שאינו וכו'הארץ מסככים בו 

  מהיכן לומדים דינים אלו.

לר"א ענני כבוד  - בסוכות הושבתי את בני ישראל
  היו, ולר"ע סוכות ממש.

או עצים או זרדים אין מסככים חבילי קש  י"ב.

בהם, ואפי' הניחם לשם סכך פסול משום גזירת 

, שמא יניחם כדי ליבשם וימלך לסכך בהם אוצר
  ופסול משום תעשה ולא מן העשוי.

לעשות לו סוכה אינה סוכה, החוטט בגדיש 
משום תעשה ולא מן העשוי, אבל אם נענע את 

  הסיכוך כשר ואין כאן גזירת אוצר.

דפשוטי כלי עץ זכרים כשרה סיככה בחיצים  י"ב:

להם  , נקבות פסולה כיון שישאין מקבלים טומאה
  בית קיבול.

י נצבאניצי פשתן פסולה, בהו -סיכוך בפשתן
כשרה, הושני פשתן אין  שלא נשרה ולא נופץפשתן 

 במכתשתידוע מה דינם, ואין ידוע אם איירי בדייק 

, אבל אם נשרו ולא דייק כשרה, במסרקולא נפיץ 
  או שגם בזה יש ספק.

לרב  -מיני ירקות שאינם מאכל אדםי צרשושי ושוו
י רצים לסכך, לאביי שושי כשרים, ושווכשר יהודה

  פסולים כיון שריחם רע.

לרב חנן בר רבא  -מיני סנההיזמי והיגי  י"ג.

מסככים בהם, לאביי היזמי כשרים, והיגי פסולים 
  כיון שעליהם נושרים.

אפקותא דדיקלא ודוקרנא דקני מסככים בהם, 
, ואע"פ שאגדם אגד בידי שמים לא שמיה אגדד

שהרי הוא מחובר כבר בצד  שמיה אגדאגד חד לא 

  .אחד

מרוריתא דאגמא יוצאים בו ידי חובת מרור, ואע"פ 
שיש לו שם לווי (ומצינו גבי אזוב להזאת טמא שביש 
לו שם לווי פסול), אם בזמן מתן תורה היה שמם בלא 
שם לווי ורק אח"כ נשתנה כשר, ולרבא שמו מרור 

  מקומו. סתם, וקורין לו מרריתא דאגמא משום שמשם

אגד שלש שמיה אגד, אגד שניים תלוי במחלוקת 
רבי יוסי ורבנן גבי אזוב, שלרבי יוסי צריך אזוב עם 

זה ונפל אחד ונשארו ב' כשר, יג' גבעולים ואם ה
די שישאר בהם כל שהוא, גבעולים רכים וגרדומיו 
ריך ג' למצוה אבל לעכב די בשניים, ולרבנן צ

   ושייריו אחד.

קנים שאגדם למנינא  -המסכך בחביל י"ג:

מסככים בהם, צריפי דאורבני לרב פפא כשר רק 
כשהתיר ב' הקשרים, ולרב הונא בריה דר"י אף 
בהתיר קשר אחד כשר, דכל אגד שאינו עשוי 

  לטלטלו אינו אגד.
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בעודם ירקות הכשרים למרור מביאים את הטומאה 

כיון  מדרבנן, ואינם חוצצים בפני הטומאה לחים
י, וכן פוסלים בסוכה משום אויר דלכי יבשי פרכ

  .בג' טפחים ולא בד' כסכך פסול

  ידות לסיכוך ולקבלת טומאה
אמר רבי אבא אמר רב הונא הבוצר ענבים לגת אין 

  לו ידות.

ורב מנשיא בר גדא אמר רב הונא הקוצר לסכך אין 
  לו ידות.

לרב מנשיא כ"ש שהבוצר לגת אין לו ידות דלא 
  ניחא ליה דנימצייה לחמריה.

לרבי אבא בקוצר יש לו ידות דניחא ליה בידות 
  כדי שלא יתפזרו.

ענפי תאנים ענבים שיבולים ותמרים ובהם פירות, 
לת"ק אם הפסולת מרובה על האוכל כשר לסיכוך, 

  ולאחרים צריך שיהיה מרובה אף על הידות.

לרבי אבא תנאי היא, לרב מנשיא איירי בקצצן 
דרבנן משום לאכילה ונמלך לסכך בהם, וטעמייהו 

  שכיוון שנמלך בטלה מחשבתו הראשונה. 

ואיירי שבססן י"א שבססן היינו התיר  י"ד.

איגודם ולפי זה מחשבה נמי מהני, וי"א שדשן 
ברגלי הבהמה ולדבריו צריך מעשה כדי להפקיע 
מיעודם לאכילה, אבל מחשבה אינה מוציאה 
מיעודם לאכילה, כדמצינו גבי קבלת טומאה 

ידי טומאה במחשבה ואינם עולים שכלים יורדים ל
אלא בשינוי מעשה, ואחרים סוברים כרבי יוסי 
שאף לאחר שבססן נשארים בדינם הראשון כיון 

  שראויים לשימוש כידות.

תפילתם של צדיקים מהפכת דעתו של הקב"ה ממידת 
  אכזריות לרחמנות.

  סיכוך בנסרים
  רבי יהודה מכשיר ור"מ פוסל.

' טפחים ובגזירת לרב נחלקו בנסרים רחבים ד
  תקרה, אבל באין בהם ד' לכו"ע כשרה.

לשמואל נחלקו בנסרים שרחבים ג' ואינם רחבים 
ד', דנפקי מתורת לבוד אבל אין בהם שיעור 
מקום, אבל ברחבים ד' לכו"ע פסולה, ובפחות מג' 

  לכו"ע כשרה.

שני סדינים מצטרפים לשיעור הפוסל, שני  י"ד:

   - נסרים אין מצטרפים ולר"מ אף נסרים מצטרפים

לשמואל איירי בנסרים שיש בהם ג' ואין בהם ד' 
ומצטרפים לשיעור ד', לרב פחות מד' הוי סכך 
כשר ואין מצטרף לפסול, וכוונת ר"מ שמצטרפים 

  לד' אמות הפוסלות בצד הסוכה.

  כוותיה דשמואל.תניא כוותיה דרב ותניא 

בשעת הסכנה מותר לכו"ע לסכך בנסרים רחבים 
  ד'.

מודה ר"מ שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר 
  ביניהם וכשרה. סכך כשרמניח פסל 

ומודה ר"י בנסר רחב ד' טפחים שאין לישן תחתיו 
  והישן לא יצא יד"ח.

לרב חסדא ורבה  - אם הפך את הנסרים על צידיהם
 פסולה,שהונא  להם רבבר רב הונא כשרה, ואמר 

   דנעשה כשיפודין של ברזל,

נתן נסר שהוא רחב ד' אע"פ שלא הכניסו לתוכה 
אלא ג' פסולה, לרב הונא היינו בהפכו על צידו, 
ולחולקים היינו שהניחו בדופן פתח הסוכה והוא 

  נוטה לחוץ טפח.

סוכה שאינה מחזקת כדי ראשו ורובו ושולחנו, או 
 ג' טפחיםגדי בבת אחת שנפרצה שיכול ליזדקר בה 

  פסולה. 

   -תקרה שאין עליה מעזיבה ט"ו.

לר"י נחלקו בזה  .סתם נסרים יש בהם ארבעהלרב 
סותר , לב"ה מפקפק בגזירת תקרהב"ש וב"ה 

או נוטל אחת מבינתיים, ולב"ש  ומנענע את כולם
אע"פ שמפקפק אינו כשר אלא אם נטל אחת 
מבינתיים משום גזירת תקרה, לר"מ כו"ע סברי 
לגזירת תקרה, וממילא אף לב"ה נוטל אחת 
מבינתיים, ע"כ לרב שהמחלוקת גבי גזירת תקרה 

  היא ביש בנסרים ד'.

ולשמואל שנחלקו באין בנסרים ד', אבל ביש בהם 
לכו"ע, המחלוקת בתקרה שאין עליה ד' פסולה 

שאם בא לעשות  בבטולי תקרהמעזיבה היא 
שמוכיח תקרה חדשה פסול, אבל בבא לבטל תקרה 

לר"י נחלקו שיודע שאמרה תורה תעשה ולא מן העשוי 
  בזה ב"ש וב"ה, ולר"מ מודים ב"ה בבטולי תקרה.
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המקרה סוכתו בשפודין או בארוכות המיטה 
ן כשרה, לרב פפא אם יש רווח בינהם כמות

ניחא, ולרב  במחיצות שבתשמכשיר פרוץ כעומד 
הונא בריה דרבי יהושע שפוסל בפרוץ כעומד 
איירי שהרווח יותר מהעומד כדי שיהיה נכנס 
ויוצא ולא בצמצום, או שאיירי אף במצמצם ואם 
היה השפודים שתי נותן את הסכך ערב ואם היה 

מהפסול  שאז הסכך הכשר הוא יותרערב נותנם שתי, 
  .ומבטל לסכך הפסול

בלאי כלים פסולים למ"ד שארוכות המיטה  ט"ו:

איירי  אע"ג דהשתא אינם כלי כיון דמכלי קאתולסיכוך 
בלאי כלים ש בארוכות המיטה סתם, ולמ"ד

כשרים איירי בארוכה ושתי כרעים או בקצרה 
ולתת עצים ושתי כרעים, דחזיא לסומכם לכותל 

העצים חבלים ולשבת ולתת על מהכרעים לכותל 
  עליהם.

מיטה נטמאת שלימה ונטהרת שלימה דברי  ט"ז.

ר"א, ולחכמים גם אברים וכגון ארוכה ושתי כרעים 
  או קצרה ושתי כרעים.

, דסתמא לסיכוךגדולה מסככים בה מחצלת קנים 

קטנה אין מסככים בה, ור"א אומר אף גדולה 
  מקבלת טומאה ואין מסככים בה.

לו סוכה אינה סוכה, ואם לעשות החוטט בגדיש 
כיון היה שם כבר חלל טפח באורך ז' טפחים כשרה 

  .שמתחילה היה שם סכך על הגדיש

אם גבוה מן המשלשל דפנות מלמעלה למטה 
הארץ ג' טפחים פסולה, ורבי יוסי מכשיר כשיש 
במחיצה י' טפחים, הגמ' מבארת שנחלקו אם 
מחיצה תלויה מתרת או לא, ואינו תלוי בפלוגתא 

להלן גבי מחיצה תלויה בבור שבין ב' חצרות, ד
דשבת הוא איסור סקילה וחמור מסוכה דמצות 

  עשה.

המשלשל דפנות מלמטה למעלה אם גבוהה מן 
  הארץ י' טפחים כשרה לכו"ע.

לת"ק מועילה מחיצה בור שבין ב' חצרות  ט"ז:

ובלבד שתהיה בתוך אוגן אף אם היא רחוקה מן המים 

ב"ש אבל לב"ה צריך  , לרשב"ג אלו דבריהבור
להניח המחיצה סמוך למים, ור"י מתיר אף בכותל 
שעל שפת הבור, ומעשה בציפורי ששכחו להביא 
ס"ת מערב שבת, והביאוהו בשבת ע"י שמצאו 

היה זה על אפ"ל שסדינים פרוסים ע"ג העמודים, ו
  פי רבי ישמעאל ברבי יוסי ולא על פי רבי יוסי.

גבוהה י'  מתרת בסוכהמחצלת ארבעה ומשהו 

, ע"י שמניחה באמצע פחות מג' למעלה מצומצמים
  ופחות מג' למטה, וקמ"ל דאמרינן תרי לבוד.

מתרת בסוכה גדולה, ומניחה מחצלת ז' ומשהו 
  פחות מג' למעלה ויש כאן מחיצה י', וכרבי יוסי.

מתיר משום דופן, ע"י שמניחו פס ד' ומשהו 
פחות מג' לדופן השניה, וקמ"ל ששיעור סוכה 

  קטנה שבעה טפחים.

  פוסל בג' טפחים.אויר  י"ז

אינו פוסל אלא בד'  סכך פסול בצידי הסוכה
  אמות דאמרינן דופן עקומה.

לרבנן דבי רב פוסל סכך פסול באמצע הסוכה 
בד' טפחים, ולרבה אינו פוסל אלא בד' אמות, 
בסורא אמרי דלשמואל פוסל בד' טפחים ולרב 

  בד' אמות.

  הגמ' דנה בדברים אלו.

ב' דברים שאין שיעורם שווה (כגון אויר וסכך 
פסול) אין מצטרפים לשיעור, אמנם לענין טומאה 
הבגד השק העור והמפץ מצטרפים אע"פ שאין 

לטמא מושב  עורם שווה, כיון ששיעורם שוהשי
  הואיל וראוי לטלאי במרדעת שעל גבי חמור.

אם יש בהם ד"ט סיככה בנסרים של ארז  י"ח.

ד' ר"מ פוסל ור"י מכשיר, ומודה פסולה, אין בהם 
ר"מ שאם יש בין נסר לנסר כמלוא נסר שמניח 

סכך כשר) ביניהם וכשרה, למ"ד שיעור  -פסל (
סכך פסול באמצע הוא ד"א ניחא, ולמ"ד ד"ט 
איירי בסוכה שמונה אמות מצומצמות, ומניח ג"פ 
נסר ופסל מכל צד שנמצא שבאמצע יש ח' 

  כה.טפחים פסל שהוא שיעור הכשר סו

בסוכה גדולה יכול  -מיעוט אויר ג' בסוכה
למעטו בין בקנים ובין בשפודים, ובסוכה קטנה 

  ממעטו בקנים ולא בשפודים.

נחלקו בזה רב  -אויר ג' טפחים באמצע הסוכה
  אחא ורבינא אם אומרים לבוד באמצע או לא.
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שיוצאה מכותל זה וקורה  שבאה להכשיר המבויקורה 
ואינם מחוברות, אם אין אחרת יוצאת מכותל אחר 

ביניהם ג"ט א"צ להביא קורה אחרת, ובזה לכו"ע 
  אומרים לבוד באמצע דמדרבנן הוא.

ארובה בתקרת הבית אין אומרים בה לבוד לגבי 
טומאה לכו"ע דהלכות טומאה הכי גמירי להו, 
(ואם הטומאה בבית הבית טמא חוץ ממה שכנגד 
הארובה, ואם הטומאה כנגד הארובה כל הבית 

  טהור).

מפני שיש שם יש מקום שאסורים מין דגים קטנים אברומא 

  . כי אין שם שרציםויש מקומות שמותרים שרצים וא"א להפרישם 

צחנתא דבב נהרא שריא, ולא מפני שהמים זורמים או 
שהמים מלוחים שהרי דגים טמאים מתקיימים בהם, 
אלא מפני שאין שם דגים טמאים, והאידנא שנשפך 

יתן וגמדא אסורים מפני שיתכן שהוא לשם נהרות א
  מאותם נהרות.

  פי תקרה יורד וסותם

ויש בתקרת האכסדרא ד'  סיכך ע"ג אכסדרא י"ח:

וביניהם פחות מג' אם יש לאכסדרא פצימים  אמות

, אין לה פצימין לאביי משום לבודכשרה טפחים 
כשרה דאמרינן פי תקרה יורד וסותם, ולרבא 

  יורד וסותם.פסולה לא אמרינן פי תקרה 

המסוככת בנסרים שאין רחבים ד' אביי מודה בסוכה 

ואין בה דופן אמצעי, שאין אומרים פי טפחים 
  תקרה יורד וסותם, דהוי כמבוי מפולש.

לשמואל שאוסר לטלטל באכסדרא שאין לה 
דפנות מודה אביי שלא אומרים פי תקרה יורד 
וסותם, ונחלקו לשיטת רב שמתיר לטלטל שם, 

שאינו דומה כי כאן המחיצות אינם  ורבא סובר
  עשויות לאכסדרא.

בקרוי השווה לסכך מודה אביי דלא אמרינן  י"ט.

  פי תקרה יורד וסותם.  

אם אין לאכסדרא פצימין לכו"ע  -בסורא מתנו הכי
פסולה, ביש לה פצימין אביי מכשיר משום לבוד 

  .וכרבאורבא פוסל, והלכתא כלישנא קמא 

אין לה פצימין מפני רב אשי סיכך באכסדרא ש
שהיה שם טפח שהיה נראה מבפנים ושווה 

ונמצאת מבחוץ או נראה מבחוץ ושווה מבפנים 

, וטפח זה מכשיר כמו שנקרא הסוכה עם ג' דפנות
  לחי לגבי מבוי.

  פסל היוצא מן הסוכה נדון כסוכה

ויש שם  לעולא איירי שהסכך יוצא לאחורי הסוכה
תה, ג' דפנות וז' טפחים וצילתה מרובה מחמ

  וקמ"ל דלא אמרינן שהסכך לא נעשה אלא לתוכו.

לרבה ורב יוסף איירי שהסכך יוצא בפתח הסוכה 
  ואחת הדפנות בולטת.

לריו"ח בא להכשיר סוכה שרובה צילתה מרובה 
  מחמתה, ומיעוטה חמתה מרובה מצילתה.

ות מג' לרב אושעיא בא להכשיר סכך פסול פח
בסוכה ששיעורה ז', ואע"פ שאויר פחות מג' אינו 
פוסל, מ"מ תחת האויר אין ישנים (שאע"פ 

 יטשמצטרף אינו כשר, כדאשכחן במקוה שט
הנרוק מצטרף ואין טובלים בו), ותחת הסכך 

  הפסול ישנים.  

העושה סוכתו כמין  -דופן וסכך באלכסון י"ט:

או שסמך את  שמשפעת והגג והדפנות הם אחדצריף 
הסכך לכותל, לתנא דמתני' (רבי נתן) ר"א פוסל 
מפני שאין לה גג, וחכמים מכשירים מפני 
ששיפועי אהלים כאהלים דמו, ולתנא דברייתא 
ר"א מכשיר וחכמים פוסלים, רב יוסף נהג כרבנן 

דלפי שאין לה גג דברייתא וישן בכילת חתנים בסוכה 

  .לא חשיב אוהל להפסיק

הקרקע טפח או שהרחיקה מן  ואם הגביהה מן
  הכותל טפח כשרה לכו"ע.

  סיכוך במחצלת
מחצלת גדולה סתמה לסיכוך וכשרה ואינה  -לרבא

מקבלת טומאה, ואם עשאה לשכיבה מקבלת 
טומאה ואין מסככים בה, מחצלת קטנה לת"ק 
סתמה לשכיבה ומקבלת טומאה, ולר"א אף קטנה 
סתמה לסיכוך ומסככים בה ואינה מקבלת 

  טומאה.

קטנה סתמה לשכיבה ומקבלת  -לרב פפא כ.
טומאה ואין מסככים בה, ובגדולה לת"ק סתמה 

  לסיכוך ולר"א סתמה לשכיבה.

מחצלת של שיפה ושל גמי גדולה כשרה לסיכוך 
  וקטנה פסולה. 

של קנים ושל חילת קלועה מסככים בה אבל 
ארוגה אין מסככים בה, וי"א שאף ארוגה מסככים 

  בה.
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 -בלי שעושה הרועה תחת ראשו לשכבי"א מרזוחוצלות 
טמאים בטמא מת, טומאת מדרס לרבי דוסא אין 
טמאים  ולחכמים טמאים, ולר"ל היינו מחצלאות 

טמאות ושל מיוחדות לשכיבה ממש, של אושא 
  טבריה טהורות ונחלקו בשאר מקומות.

כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא ויסדה, וחזרה 
חזרה ונשתכחה  ונשתכחה ועלה הלל הבבלי ויסדה,

  עלה רבי חייא ובניו ויסדוה.

סביב  שפהומודה רבי דוסא ביש להם גדנפא  כ:
  מודה שמקבלות טומאה.

וכן חותלות של שעם או גמי או שק או ספירא 
  מקבלות טומאה כיון שראויות לשימוש מסוים.

  מסככים בבודיא שאין לה גדנפא.

  

  

  הישן:

אם המיטה אינה  -הישן תחת המיטה בסוכה
גבוהה עשרה יצא יד"ח, אם המיטה גבוהה י' 

  לת"ק לא יצא יד"ח ולר"י יצא יד"ח.

הגמ' מבארת דין אוהל לר"י כדי לבאר למה מיטה לא 
  הוי אוהל.

חור  -בכונהאוהל שאינו עשוי בידי אדם 
שחררוהו מים או שרצים או שאכלתו מלחת וכן 
חלל בין אבני הכותל ובין הקורות, לת"ק מאהיל 

הטומאה, ולר"י כל אוהל שאינו עשוי בידי אדם על 
אינו אוהל, ואם שיעורו כמלוא אגרוף הוי אוהל 

  וכדלהלן.

 -הבאת המים לפרה אדומה בטהרה כ"א.
חצרות היו בנויות בירושלים ע"ג הסלע ותחתיהם 
חלל מפני קבר התהום, ומביאים נשים מעוברות 
ויולדות שם ומגדלות בניהם שם, והיו מביאים 

ים ועל גביהם דלתות והתינוקות היו יושבים שוור
ע"ג הדלתות וכוסות של אבן בידיהם, והשוורים 
היו יורדים למעין השילוח, והתינוקות היו יורדים 
למים וממלאים את כוסות האבן במים, וחזרו ועלו 

  ע"ג הדלתות. 

לרבי יוסי לא היו יורדים למים אלא משלשלים 
  ממקומם.

דלתות אלא ע"ג  גלר"י לא היו יושבים ע"
הוי אוהל בידי אדם, כיון השוורים, ואע"ג דלא 

ששיעורו כמלוא אגרוף הוי אוהל, ומה שלא הוי 
מביאים דלתות לאביי מפני שא"צ לדלתות, 
ולרבא כדי שלא יציץ התינוק ויטמא בקבר 
התהום, דבדלתות דעתו גסה עליו, ותניא כוותיה 

  דרבא.

ורים מיטה לא הוי אוהל אף לר"י דשו כ"א:

עשוים לאוהל והיינו להגן על בני מעיים שלהם, 
משא"כ מיטה, ואב"א באמת אף מיטה הוי אוהל, 

לר"י  ומ"מ לא אתי אוהל עראי ומבטל אוהל קבע,
(ור"ש חולק וסובר שמבטל  דבעינן סוכת קבע.

  אוהל קבע).

  אפי' שיחת ת"ח צריכה לימוד.

לת"ק כשרה, לר"י  - הסומך סוכתו בכרעי המיטה
נה יכולה לעמוד בפני עצמה כשרה, י"מ אם אי

כוונתו מפני שאין לה קבע, וי"מ מפני שמעמידה 
בדבר המקבל טומאה, ונ"מ אם סיכך ע"ג ד' עמודי 
ברזל, ואם המיטה משמשת רק לדפנות, והסכך 

  נסמך ע"ג דבר אחר כשרה לכו"ע.

ושצילתה מרובה  סוכה המדובללת כ"ב.

שיש יה לרב מדובללת היינו עני -מחמתה כשרה

וקאמר שאם צילתה מרובה בסכך רווחים הרבה 
מחמתה כשרה, לשמואל מדובללת היינו 
מבולבלת שהקנים אינם בשווה אלא קנה עולה 

לאביי צריך שלא יהיה בין הקנים ג'  קנה יורד.ו
טפחים, ולרבא אם הקנה רחב טפח מהני אפי' יש 
ביניהם ג"ט דאמרינן חבוט רמי, כמו שמצינו בדין 

  ת וכדלהלן.אוהל המ

שאין עליהם מעזיבה, אם קורות הבית והעליה 
הקורות מכוונות זו מעל גבי זו, טומאה תחת 
התחתונה תחתיה טמא, טומאה בין התחתונה 
לעליונה ביניהם טמא, טומאה ע"ג העליונה כנגדה 
עד לרקיע טמא, ואם לא היו הקורות מכוונות ויש 
טומאה תחתיהם הכל טמא, ודווקא שהקורות 

תונות רחבות טפח וביניהם יש רוחב טופח התח
דאז אומרים לקורות העליונות חבוט רמי, ומבואר 

  שאין אומרים חבוט רמי אלא כשיש רוחב טפח.
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והא דאמרינן גבי הכשר מבוי שאם יש ב'  כ"ב:
קורות אחת למעלה ואחת למטה מצטרפות יחד 
להכשר מבוי אם אין העליונה למעלה מכ' אמה 
והתחתונה למטה מי"ט, הכונה לשני מקרים שונים 
שאם שניהם למעלה צריך שהעליונה לא תהיה 
למעלה מכ' אמה, ואם שניהם למטה שלא תהיה 

  התחתונה למטה מי"ט. 

סוכה שבדקו בקרקע ומצאו  -לתה כחמתהצי
שצילתה כחמתה כשרה, מפני שודאי למעלה 
צילתה מרובה מחמתה, אבל אם צילתה כחמתה 

  בסכך פסולה.

אע"פ שאין הכוכבים נראים המעובה כמין בית 
חמה נראים זהרורי מתוכה כשרה, ואם אין כוכבי 

  מתוכה ב"ש פוסלים וב"ה מכשירים.

  -העושה סוכתו
  כשרה ועולין לה ביו"ט.בראש העגלה 

אם אינה יכולה לעמוד ברוח בראש הספינה  כ"ג.

מצויה דיבשה פסולה, ואם יכולה לעמוד ברוח 
אם יכולה לעמוד ושאינה מצויה דיבשה כשרה, 

יה דים ר"ג ברוח מצויה דיבשה ולא ברוח מצו
ור"ע מכשיר דדירת עראי  פוסל דדירת קבע בעינן,

  בעינן.

י פוסל דבעינן סוכה הראויה לז', ור"מ ר"ע"ג גמל 
  מכשיר שהרי מדאורייתא ראויה היא לז'.

ר"י מכשיר, ור"מ  -עשאה לבהמה דופן לסוכה
פוסל לאביי שמא תמות ולרבי זירא שמא תברח, 
בפיל קשור כשר לכו"ע מפני שאף אם ימות יהיה 
בנבלתו י', פיל שאינו קשור לכו"ע פסול דמודה 

ברח, ונחלקו בבהמה קשורה אביי דחיישינן שמא י
שליכא למיחש שמא תברח אלא שמא תמות, 
וסבר ר"ז שאין לחוש שמא תמות דאין שכיח 
שתמות, וצריך להעמידה באופן שלא יהיה רווח 
בין רגליה, ותהיה קשורה למעלה שמא תרבוץ, 

שמא תמות  ומ"מ אע"פ שקשורה חיישינן
חות מג' לסכך לא יהיה ותתכווץ מעט ואם תהיה פ

  בוד ולא ישים לב.ל

  חשש שמא...

בת ישראל שנישאת לכהן והלך בעלה  כ"ג:

למדה"י, או שנתן גט לאשתו שיחול שעה אחת 

קודם מיתתו, לאביי לר"מ אסור לה לאכול תרומה 
  , ולר"י מותר דלא חיישינן שמא ימות.שמא ימות

אף לר"מ דחיישינן שמא ימות לא חיישינן  כ"ד.

דבקיעת הנוד לא שכיחא מפני  שמא יבקע הנוד
שיכול למוסרו לשומר, ויכול לומר ב' לוגין שאני 

  עתיד להפריש וכו'. 

ולר"י דלא חייש למיתה ה"ה דלא חייש לבקיעת 
לית ליה ברירה, הנוד, ומ"מ לא חלה ההפרשה ד

היינו לדברי ר"מ, ומה  והא דאמר שמא יבקע
שמצינו שמתקינים לכה"ג אשה אחרת ליוה"כ 

  ות אשתו מעלה עשו בכפרה.שמא תמ

הגמ' מביאה מדברי ר"מ שבהמה אינה נטמאת 
משום גולל (ור"י מטמא), ולביאור הנ"ל דפסל 
בהמה למחיצה משום שמא תמות או שמא תברח 

  אינו מובן למה אין הבהמה נעשית גולל.

מחיצה העומדת ועל כן מבארת הגמ' דברי ר"מ ש
עשויה , וי"א שמחיצה שאינה ברוח אינה מחיצה

בידי אדם אינה מחיצה, ונ"מ במחיצה שהעמידה 
בנוד תפוח דחשיב עומדת ברוח אבל עשויה בידי 

  אדם.

, כותבין גט על בעלי חייםאין לריה"ג  כ"ד:

, הגמ' מבארת מחלוקתם בדרשות, ורבנן מכשירים
בכתיבה מתגרשת ואינה  -(דינים נוספים הנלמדים

 מתגרשת בכסף, הרי זה גיטך ע"מ שלא תלכי
לבית אביך לעולם אין זה כריתות, אבל כל ל' יום 

  הוי כריתות).

והאילנות דפנות לה העושה סוכתו בין האילנות 
כשרה, ואיירי באילנות קשים שעומדים ברוח 

שפעמים אף הוא מן מצויה ואינם מתנענעים, והנוף 

קשור, וקמ"ל שאין גוזרים שמא ישתמש הדופן 
  באילן.

וד ברוח מצויה כל מחיצה שאינה יכולה לעמ
, ואילן המיסך על הארץ שמותר אינה מחיצה

לטלטל תחתיו אם אין נופו גבוה ג"ט איירי בעביד 
ליה בהוצי ודפנא, ואעפ"כ אין מטלטלין בו אם 

ולא אמרינן שחשיב הוקף הוא יותר מבית סאתים 

, לשמור השדות שבחוץ, מפני שתשמישו לאויר לדירה
שיבולות וכן מי ששבת בקמה קצורה ונותרו 
  שמקיפות איירי בעביד ליה בהוצי ודפנא.
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  דין עוסק או טרוד במצוה

פטורים מן הסוכה, דכתיב שלוחי מצוה  כ"ה.

"בשבתך בביתך" בשבת ובלכת דידך הוא דחייב 
  הא דמצוה פטור.

"ובלכתך בדרך" פרט לחתן הכונס את הבתולה 
טרדה דמצוה, אבל הכונס את  טרודשהוא 

האלמנה שאינו טרוד חייב, והטרוד טרדה דרשות 
  נמי חייב כגון מי שטבעה ספינתו בים או אבל. 

"ויהי  -מקור נוסף לפטור עוסק במצוה כ"ה:

אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם" (לריה"ג 
נשאו ארונו של יוסף, לר"ע היו אלו מישאל 

וא, רבי יצחק ואלצפן שעסקו בקבורת נדב ואביה
י חולק שהרי יכלו להטהר קודם הפסח, אלא) אייר

שלהם בערב  בעוסקים במת מצוה שחל יום ז'
מצוה מת פסח, ומבואר מדבריו שמותר להטמא ב

אע"פ שימנע מעשית הפסח, ומ"מ ליכא למילף 
דין עוסק במצוה כשכבר הגיע המצוה לידו, וכן 

  . ליכא למילף פסח משאר מצוות כיון שיש בו כרת

חייב בכל המצוות, חוץ מתפילין, וחייב אבל 
בסוכה ולא חשיב מצטער דאיבעי ליה ליתובי 

חמה צינה או דעתיה, משא"כ בצערא דממילא 

  .סירחון

חתן ושושבינים ובני החופה פטורים מן הסוכה 
כיון שצריכים לשמוח, ולא יכולים לעשות כל ז' 

כך בסוכה מפני שאין שמחה אלא בחופה אין 
לא במקום סעודה, ומה שאין יכולים שמחה א

שמא ירד לאביי משום יחוד  - לעשות החופה בסוכה

, החתן מן הגג ששם היתה הסוכה ויתייחד אחר עם הכלה
שיש בסוכה ג' דפנות והוא בוש ולרבא משום צער חתן 

, ונ"מ במקום שמצויים רבים לשחק עם כלתו שם
שאין בו חשש יחוד ויש בו צער חתן, רבי זירא 

  .בסוכה ושמח בחופה אכל

חתן ושושבינים ובני החופה פטורים מן התפילה 
ומן התפילין וחייבים בק"ש, ולרבי שילא החתן 

  עצמו פטור מק"ש.

כותבי סת"ם ותגריהם וכל העוסקים  כ"ו.

במלאכת שמים כמוכרי תכלת פטורים מק"ש 
  תפילה ותפילין ומכל המצוות.

שהולכים, פטורים מן הסוכה בשעה הולכי דרכים 
וההולכים לדבר מצוה פטורים בין ביום ובין 

  בלילה.

והגינות פטורים מן הסוכה בשעת שומרי העיר 
שמירתם, ואין חייבים לעשות שם סוכה לאביי 
משום תשבו כעין תדורו, ולרבא משום הגנבים, 

  ונ"מ בשומר ערימת פירות שיכול לשמור בסוכה.

 פטורים מן הסוכה, ואפי'חולים ומשמשיהם 
  חולה שאין בו סכנה ואפי' חש בעיניו או בראשו.

פטור מן הסוכה, כגון מפני יתושים או מצטער 
ריח רע, ודווקא המצטער עצמו אבל משמשיו 

  חייבים בסוכה.

  דין אכילת עראי ושינת עראי
מותר לאכול אכילת עראי חוץ  -אכילת עראי

לסוכה, לרב יוסף שיעורו ב' או ג' ביצים, ולאביי 
  .כמלוא פיוור טעימה מותר שיע

אין ישנים שינת עראי מחוץ לסוכה,  -שינת עראי
ובראשו  לרב אשי טעם האיסור הוא שמא ירדם,

לרבא טעם האיסור דאין קבע  בין ברכיו מותר,
  .לשינה

שינת קבע אסורה ושינת עראי  -שינה בתפילין
מותרת, לרב אשי דחיישינן שמא ירדם איירי 

מוסר שינתו לאחרים  במניח ראשו בין ברכיו, (אבל
לא מהני דערביך ערבא צריך), המחזיק תפילין 
בידו אסור אפי' בשינת עראי, ואם פרס עליהם 

מותר אף שינת קבע,  והניחם אצל מראשותיוסודרא 
  שיעור שינת עראי היא כדי הילוך מאה אמה.

אוחז ברצועה ולא  ין ורואה קריהישן בתפיל
ואם שכח ושימש מיטתו אינו אוחז גם בקציצה, 
  עד שיטול ידיו ויטלם.ברצועה, 

הנכנס לישן ביום לרבי נתן יכול להשאיר התפילין 
עליו, ולרבי יוסי הילדים שנשותיהם עמהם לעולם 

  חולצים שמא יבואו לידי הרגל דבר.

אסור לישן ביום יותר משישים נשימות  כ"ו:

  שהיא שינת הסוס.

אם אדם רוצה להחמיר על  -אכילה מחוץ לסוכה
עצמו ולא לאכול מחוץ לסוכה אכילת עראי רשאי 
ואין בזה משום יוהרא, וכן נהגו ריו"ח בן זכאי ור"ג, 
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רבי צדוק אכל מחוץ לסוכה פחות מכביצה עם 
  מפה בלא נטילה ולא בירך אחריו.

לר"א חייב אדם  -מצות אכילה בסוכה כ"ז.

 לאכול בסוכה י"ד סעודות אחת ביום ואחת
לילה בלילה, ולרבנן אינו חייב לאכול אלא ב

שמי ר"א אמר עוד ו הראשון, וחזר בו ר"א מדבריו.
שלא אכל בליל יו"ט ראשון ישלים בליל יו"ט 
אחרון, ע"י שיוסיף ויאכל מיני תרגימא, ולרבנן אין 

  לדבר תשלומין.

לר"א צריך להיות בסוכה  -סוכה אחת כל ז' כ"ז:

כמים א"צ להיות אחת כל ימי חג הסוכות, ולח
בסוכה אחת, ומודה ר"א שאם נפלה הסוכה 
שחוזר ובונה אותה ואין אומרים שזו שבנה סוכה 

  אחרת היא.

ולרבנן  עושים סוכה בחולו של מועדלר"א אין 
עושים, גר שנתגייר וקטן שהגדיל מודה ר"א 

  עושים להם סוכה בחולו של מועד.

, בסוכתו של חבירולר"א אין אדם יוצא יד"ח 
  ולרבנן יוצא בסוכה שאולה, אבל בגזולה לא יוצא.

היה ר"א אומר משבח אני את העצלנים שאין 
יוצאים מבתיהם ברגל ומקיימים ושמחת אתה 
וביתך, והא דכתיב חייב אדם להקביל פני רבו 

  ברגל היינו כשהולך וחוזר באותו היום.

שלא העמיד שופטים ונביאים. יהודה  אין לך שבט
  מלכים על פי נביאים.העמידו  ובנימין

ר"א לא רצה להתיר לכסות הסוכה בסדין מפני 
החמה מפני שלא אמר דבר שלא שמע מרבו ולכן 
יצא מן הסוכה, ולא היה זה בסוכות שהרי לשיטתו 
אין יוצאים מסוכה לסוכה, ולא ברגל אחר שהרי 
שיבח את אלו שאין יוצאים מביתם ברגל, אלא 

אוהל עראי בשבת, ואף שר"א אוסר להוסיף על 
בשבת (וחכמים מתירים), אין אסור אלא 

  כשמבטלו שם וכאן לא ביטלו את הסדין.

לא קדמני אדם בבית  אמר ר"א מימי כ"ח.

  המדרש ולא וכו'.

לא שח  מימיוש בן זכאי אמרו עליו על ריו"ח
תלמידי הלל הזקן, חת חולין וכו', והיה הקטן משי

שבשעה שהיה  ,(וגדול שבכולם יונתן בן עוזיאל

יושב ועוסק בתורה כל עוף שהיה פורח עליו מיד 
  נשרף), ולא הניח ריו"ח מקרא משנה וכו'.

ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך מי שהיה 
  ב"ש פוסלים וב"ה מכשירים.הבית 

פטורים מן הסוכה, הגמ' מבארת נשים ועבדים 
למה צריך למעט נשים מסוכה אע"פ שהיא מצות 

(כעין תדורו, ט"ו ט"ו מחג עשה שהזמן גרמא 
המצות), ולרבות נשים למצות עינוי יוה"כ אע"פ 
שהשווה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים שבתורה 

  (לרבות נשים לתוספת עינוי).

פטור מן הסוכה, קטן שאינו צריך קטן  כ"ח:
לאמו חייב בסוכה, מדין חינוך מדרבנן, והיינו כל 

ואינו  שנפנה ואין אמו מקנחתו, וי"א כל שנעור
  קורא אמא אמא.

שמאי מחמיר בקטן, ומעשה וילדה כלתו ופיחת 
  את המעזיבה וסיכך על המיטה בשביל הקטן.

כל ז' הימים מעלה לסוכה  - תשבו כעין תדורו
  כלים ומצעות נאים, ואוכל ושותה ומטייל בסוכה. 

  לימוד תורה למיגרס בסוכה לעיוני מחוץ לסוכה.

וכה, אבל את כלי שתיה א"צ להוציאם מהס כ"ט.

כד חרס ודלי עץ, נר חרס אין  כלי האוכל יוציא, וכן
  להכניסו אלא לסוכה גדולה.

משתסרח ירדו גשמים מאימתי מותר לפנות 
, ממהרת להתקלקל בגשמים מעטהמקפה של גריסים 

רב יוסף שהיה איסטניס יצא מן הסוכה כבר 
כשנפלו קיסמים מחמת הרוח, אם ירד לביתו 

מטריחים אותו לעלות לסוכה ופסקו הגשמים אין 
עד שיגמור הסעודה, ואם היה ישן וירדו גשמים 
אין מטריחים אותו לעלות עד שיעור ויעלה עמוד 

  השחר.

משלו משל וכו' ושפך לו רבו קיתון על פניו, ואמר 
  לו אי אפשי בשימושך.

  הגמ' מבארת מה הסימן כשהמאורות לוקים.
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  לולב הגזול:

גזול, יבש, של אשירה, של  -פסולי לולב כ"ט:

עיר הנידחת, נקטם ראשו, נפרצו עליו, אבל נפרדו 
עליו כשר ולר"י צריך לאוגדו מלמעלה, ציני הר 

כדי ועוד טפח  הברזל כשרות, שיעור לולב ג' טפחים
  .לנענע בו

ביו"ט ראשון פסול דכתיב  -פסול לולב הגזול ל.

"לכם", בשאר הימים ג"כ פסול משום דהוי מצוה 
הבאה בעבירה, ואף שקנאו ביאוש פסול, לרב 

  יצחק בר נחמני אין פסול גזול אלא ביו"ט ראשון.

  פסול ביום הראשון וכשר בשאר ימים. -שאול

הקונה הדס מנכרים לא  -קנית הדס מנכרים ל:

יגוז אותו בעצמו אלא יגוזו הנכרי, מפני שסתם 
והתולש עכו"ם גזלני קרקע הם וקרקע אינה נגזלת 

כשמוכר ו ,, וכשהנכרי גזז יש כאן יאושוזלהוא הג
שינוי רשות וקנאו הישראל, ודין זה הוא יש 

כשהישראל קונה לעצמו, אבל הקונה כדי למכור 
לאחרים יכול לגזוז בעצמו שהרי יש שינוי רשות 

 מעשה במה שמוכר לאחרים, ואין כאן קנין בשינוי
דלולב א"צ אגד, ואת"ל צריך אגד אינו שינוי 
דשינוי החוזר לברייתו הוא, ואין כאן קנין בשינוי 

  השם דמעיקרא הושענא מיקרי.

לרבנן אדם יוצא  -סוכה גזולה ושאולה ל"א.

יד"ח בסוכה שאולה או גזולה, לר"א אין אדם יוצא 
יד"ח בסוכה שאולה או גזולה, והני מילי כשהוציא 

כתו, אבל גזל עצים וסיכך בהם יצא את חבירו מסו
  יד"ח וצריך להחזיר דמי העצים.

כשם שתיקנו חכמים שהגוזל לבנה וקבעה בבנין 
שא"צ להחזירה אלא יתן דמיה, כך קורה גזולה 
שקבעה בסוכתו א"צ להחזירה אלא יתן דמיה, 
ודווקא בתוך ז' ימי חג הסוכות אבל אח"כ יחזיר 

ה כדין לבינה את הקורה, אא"כ חיברה בטיט שדינ
  שקבעה בבנין.

לרבנן פסול ור"י מכשיר, ונחלקו אם  -לולב היבש
אתרוג מקישים לולב לאתרוג להצריכו הדר, אבל 

לר"י  ואיתותב רבא. פסול אף לר"י,לרבא היבש 

א"צ הדר בלולב ומה שבנפרדו צריך לאוגדו 
מלמעלה משום דכתיב "כפות", והא דצריך לאוגדו 

הרי יכול לאוגדו בסיב במינו אינו משום הדר ש
ובקליפת הדקל, אלא כדי שלא יהיו לו ה' מינים, 
מעשה בבני כרכים שהיו מורישים לולביהם לבני 
בניהם, לר"י משום דיבש כשר, לחכמים אין שעת 

  הדחק ראיה. 

ד' מינים אין פוחתין מהם ואין מוסיפים  ל"א:

עליהם, ועל כן לא יאגוד במין אחר, ולא אמרינן 
  יה קאי והאי לחודיה קאי.דהאי לחוד

אם אין לו אתרוג לא יביא מין אחר במקומו כדי 
  דילמא אתי למיסרך. ,שלא ישתכח תורת אתרוג

הגמ' מביאה ראיה שלר"י אין דין הדר אף באתרוג 
לר"י,  אתרוג הישן כשרמהא דאיתא בברייתא ד

ולפי זה פסול ירוק ככרתי ואתרוג קטן הם משום 
לר"י שיעור אתרוג הגדול שהפרי אינו גמור, והא ד

דשמא יחליף  י שיאחוז שניים בידו אחת הטעםכד
 יטול את האתרוג בימין ואת הלולב בשמאל,כדי ל

והא דכתיב "הדר" היינו שדר באילן משנה  ויפסל,
  לשנה.

שירה בימי משה שהיה אפסול היינו בשל אשירה 
חייבת שריפה וממילא כתותי מיכתת שיעוריה, 

הנידחת חייב שריפה ופסול, אבל וכן לולב של עיר 
  סתם לולב של ע"ז לא יטול ואם נטל כשר.

  פסולי לולב

  פסול.המניק כשר, דעביד כנסדק לולב ש ל"ב.

  פסול. שיוצאים ממנו קוציםכפוף קווץ 

כמגל לפניו פסול לאחריו כשר לצדדים עקום 
  מחלוקת. 

  פסול דומה לחרות כשר.   חרות

  פסול.סליק בחד הוצא לולב ד

דעביד כי חופיא פסול אבל נפרדו רצו עליו נפ
  כשר.

  פסול, נחלקה התיומת מחלוקת.ניטלה התיומת 

אם היה פרוד יכפתנו, ולא יקח "כפות תמרים" 
חרותא שא"א לכופתו, ולא יקח אופתא שאין בו 
מה לכפות, ולא יקח כופרא מפני שדרכיה דרכי 

, ולא יקח יקח ב' כפות ואלו משרטים הידייםנועם 
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דכתיב כפת חסר, עצמם התוליים במכבדות תמרים 
  ולא יקח כף תמרים אחת דשמה כף ולא כפת.

כשרה והיינו כשראשו של זה ציני הר הברזל 
מגיע לצד עיקרו של זה, והם ב' תמרות בגיא בן 

  הינום שעשן הגיהנום יוצא מביניהם.

לשמואל שיעור הדס וערבה  -שיעור לולב ל"ב:

' כדי שיצא מההדס טפח, ג' טפחים, ושל הלולב ד
ולריו"ח השדרה צריכה לצאת מההדס טפח, לר"ט 

ומחלקים בינוניים לוקחים אמה של ה' טפחים 
אותה לששה חלקים, ג' מהם הוא שיעור ההדס 
וד' הוא שיעור הלולב, ומה שאמר שמואל 
ששיעור הדס ג' טפחים ולר"ט יוצא ב' ומחצה לא 

  דק שמואל בדבריו לחומרא.

  דיני הדס
"ענף עץ עבות" היינו הדס שענפיו חופים  -סהד

את עצו, וראב"י אומר זה הדס שטעם עצו ופריו 
  שווה, והוא קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת.

 שיש ג' עלים בכל קן וכשאינם שוים -עבות
  מיקרי הדס שוטה, לרב כהנא אפי' תרי וחד כשר.   

אם עבותו קיימת כשר והיינו  -נשרו רוב עליו
  עלים בכל קן.שהיו ז' 

לו שם לווי כשר  אע"פ שיש הדס מצרי ל"ג.

  .ד"ענף עץ עבות" מ"מ

יבשו רוב עליו ונשארו בראשו ג' בדי עלים  -יבש
  לחים כשר.

פסול ואם עלתה בו תמרה כשר, נקטם ראשו 
נקטם מערב יו"ט ועלתה בו תמרה ביו"ט תלוי אם 

  יש דיחוי אצל מצוות וקאי בתיקו.

בכיסוי הדם אם כסהו ונתגלה  -דיחוי אצל מצוות
פטור מלכסות, כסהו הרוח פטור מלכסות, ואם 
חזר ונתגלה חייב לכסות, דשמא אין דיחוי אצל 

  מצוות.

  דין הדס שיש בו ענבים
אם מיעטן כשר, פסול, וענביו מרובות מעליו היו 

 עבר וליקטן לענבים ביו"ט ואין ממעטין ביו"ט,
הגמ'  לר"א בר צדוק פסול וחכמים מכשירים,

רוצה לתלות מחלוקתם אם יש דיחוי אצל מצוות, 
והגמ' דוחה שכיון שלולב צריך אגד א"כ 

נעשה מאיליו, ככשממעט ענבי ההדס הרי האגד 
ונחלקו אם ילפינן לולב מסוכה לפסול משום 

לולב ואב"א נחלקו אם  "תעשה" ולא מן העשוי,
כר"י או שהוא כשר אף בלא אגד כרבנן,  צריך אגד
  בנן שמצוה לאוגדו משום זה קלי ואנווהו.ומודים ר

בין במקום אחד היו ענביו מרובות מעליו  ל"ג:

בין בכמה מקומות פסול, ודווקא כשהענבים 
  שחורות או אדומות, אבל אם היו ירוקות כשר.

מיעטם אחרי אגידת הלולב כשר ואף אי דיחוי 
  מעיקרא הוי דיחוי אגד הזמנה בעלמא הוא.

ומיעט הענבים ביו"ט כשר לתנא דמתני' אם עבר 
ההדס, ואיירי שהיו הענבים שחורות מערב יו"ט 
ודיחוי מעיקרא לא הוי דיחוי, אבל היכא שהושחרו 
ביו"ט ועבר וליקטם והיינו "נראה ונדחה וחזר 

  ונראה" אין לזה ראיה ממתני'.

ר"א ברבי שמעון מתיר למעט הענבים ביו"ט, 
יקון ואינו מתכוון לת והיינו כשמלקטם לאכילה

אביו ר"ש דדבר שאין מתכוון מותר, מנא, וסבר כ
ואף דהוי פסיק רישיה איירי שיש לו הושענא 

  אחריתי.

יכול לעונבו, לר"י עניבה הותר אגדו ביו"ט 
כקשירה ואסור לעונבו, ולא מהני אגידה כירק 
דבעינן קשירה מעלייתא, לתנא דברייתא עניבה 
 כקשירה ועונבו כאגודה של ירק דא"צ קשירה

  מעלייתא.

  דיני ערבה

גזולה, יבשה, של אשרה ושל עיר  -פסולי ערבה
  הנידחת, נקטם ראשה, נפרצו עליה, והצפצפה.

  כמושה, ושנשרו מקצת עליה, ושל בעל כשרה.

ערבה קנה שלה אדום ועלה שלה משוך  ל"ד.

חלק, וצפצפה קנה שלה לבן חודם של עלים ופיה 
ילא ועלה שלה עגול ופיה דומה למגל, חילפא ג

  כשרה.ערבה שפיה דומה למגל 

  -דברים שנתחלף שמם והנ"מ בזה

  חלפתא וערבתא, ונ"מ שרק חלפתא כשר ללולב.

שיפורא וחצוצרתא, ונ"מ שרק חצוצרתא כשרה 
  לשופר.

  פתורתא ופתורא, ונ"מ למקח וממכר.
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א, ונ"מ שמחט הנמצאת בבי כסי בי כסי והובליל
  פסולה.אפי' בצד אחד 

  לגיטי נשים.בבל ובורסיף, ונ"מ 

לשיטת רבי ישמעאל יטול ג'  -ד' מינים ל"ד:

הדסים ב' ערבות לולב אחד ואתרוג אחד, וחזר בו 
ר"י וסובר שדי בהדס אחד, לר"ע יטול אחד מכל 

  מין.

לרבי ישמעאל יטול הדס שאינו  -הדסים קטומים
ל שלשתם קטומים, קטום, לר"ט יכול ליטו

  .לשמואל הלכה כר"ט

  וג יחד עם שאר המינים.אין אוגדים את האתר

  ארבעת המינים מעכבים זה את זה.

  דיני אתרוג

גזול, יבש, של אשירה ושל עיר הנידחת (דכתותי 
  מיכתת שיעוריה), פסולים.

  הירוק ככרתי ר"מ מכשיר ור"י פוסל.

הגמ' מבארת מנין שפרי עץ הדר היינו  ל"ה.

  אתרוג.

לרבי חייא בר אבין הטעם לפי  - של ערלה פסול
ה התר אכילה, ולרב אסי לפי שאין בה שאין ב

מעשר שני התר אכילה ודין ממון, ונ"מ ב
שהוא ממון גבוה אבל יש בו התר לר"מ  בירושלים

שלרב אסי אין יוצאים בו יד"ח, וכן מצה של  אכילה
מעשר שני אין יוצאים בה יד"ח בפסח, ועיסה של 
מעשר שני אינה חייבת בחלה, לרבנן יוצאים בה 

  ומצה וחייבת בחלה.יד"ח אתרוג 

פסולה לפי שאין בה של תרומה טמאה  ל"ה:

  התר אכילה.

של תרומה טהורה ושל מעשר שני בירושלים 
, וי"א טומאהלקבלת לא יטול, י"א מפני שמכשירם 

אם קרא עליה שם תרומה מפני שמפסידם, ונ"מ 
  שאין אסור להפסידה. ,חוץ מקליפתה החיצונה

ילה ודין לפי שיש בה התר אכ ואם נטל כשר
  .שמעשר שני ממון הדיוטממון, וכרבנן 

ב"ה מכשירים דאי בעי מפקר נכסיה של דמאי 
והוי עני וחזי ליה, וב"ש פוסלים דסברי שאין 

  מאכילים את העניים [ואת האכסנאי] דמאי.

על רובו פסול, על מיעוטו כשר, ואם עלתה חזזית 
עלתה חזזית בשניים ושלשה מקומות אף 

דהוי כמנומר, ובחוטמו משהו נמי במיעוטו פסול 
  פסול.

  פסול.ניטלה פיטמתו 

פסול, ואם נקלף כולו והגליד כתמרה  נקלף
  .אבל מקצתו פסול דהוי ליה כמנומראדומה כשר 

  פסול.נסדק  ל"ו.

נקב מפולש פסול, נקב שאינו מפולש פסול ניקב 
  בכאיסר.

ונשארו הסימפונות,  רבא מסתפק באתרוג שנימוח
לא צינו לגבי טריפות שאם כמו שמ אם כשר

טריפה, או לא דשאני הוי לא נימוחו הסימפונות 
  הכא דשליט ביה אוירא.

אתרוג תפוח, סרוח, כבוש, שלוק, לבן, מנומר, 
  וי"א אף התיום. פסול, ככדור,

כשר  לרבא לבני בבלכשר לאביי אתרוג הכושי 
 שגדל כאן והרי הוא שחורדומה לכושי  ולנו פסול.

   פסול.

הבוסר ר"ע פוסל וחכמים מכשירים, ואינו אתרוג 
תלוי בדין חיוב מעשר באתרוג בוסר שר"ש פוטר 

  וחכמים מחייבים.

גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת פסול,  ל"ו:

קרשים קרשים כעין גלגל ואם כברייתו ואפי' כמין דפי 

  כשר. של ריחיים

אתרוג שניקבוהו עכברים לל"ק פסול אף בשאר 
יס, ולל"ב כשר בשאר הימים הימים משום דמא

  ופסול רק ביום הראשון.

חסר לרבי חנינא פסול ביום הראשון וכשר בשאר 
  ימים.

שיעור אתרוג הקטן ר"מ אומר כאגוז ר"י אומר 
כביצה, וכן נחלקו בשיעור ג' אבנים שמותר 

  בתוך ד' אמות. להכניס בשבת לבית הכסא

שיעור אתרוג הגדול כדי שיאחז ב' בידו אחת דברי 
  ר"י, רבי יוסי אומר אפי' אחד בשתי ידיו.

לר"י אין אוגדים אותו אלא  -דין אגידת הלולב
במינו, לר"מ אפי' בחוט או במשיחה, ואמר רבא 
שסיב או עיקרא דדיקלא כשר לר"י מפני שהם 

  מין לולב.
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לר"מ יכול לסכך  -מינים הכשרים לסכך ל"ז.
 בכל דבר, ולר"י דווקא בד' מינים שבלולב, (ומדין

מסככים בנסרים למד רבא שעיקרא דדיקלא 
חשיב דיקלא לר"י שהרי מסככים בו), והא דכתיב 

  סיככה בנסרים של ארז וכו' היינו הדס.

לרבה צריך לשייר בלולב  -דיני חציצה בלולב
מקום של בית יד בלא איגוד כדי שלא יהיה 

  חציצה, ולרבא כל לנאותו אינו חוצץ.

רא דבעינן לרבה אין לאחוז את הלולב בסוד
לקיחה תמה, ולרבא לקיחה ע"י דבר אחר שמה 

  לקיחה.

לרבה לא יכניס את הלולב לאגודה אחרי  ל"ז:

ההדסים והערבות שמא ינשרו עלים ויהיו חציצה, 
וכן לא יחתוך את הלולב מלמטה שמא ישארו 
עלים חתוכים והוי חציצה, ורבא מתיר בשניהם 

  דמין במינו אינו חוצץ.

הדס של מצוה אסור להריח  - הרחת הדס ואתרוג
בו, דכיון דלריחא קאי הקצהו מריחא, אבל אתרוג 

  מותר מפני שלא הקצהו מריחא אלא מאכילה.

בשבת מותר להריח הדס מחובר, אבל אתרוג 
  אסור שמא יתאווה לאוכלו ויבוא לתולשו.

נוטל את הלולב בימינו כיון שיש עמו עוד ב' 
נטילת מינים, ואת האתרוג בשמאלו, ומברך על 

  לולב, הואיל ומינו גבוה משאר מינים.

מנענעים בהודו לד' תחילה וסוף,  -נענוע הלולב
ובאנא ד' הושיעה נא, ולב"ש אף באנא ד' הצליחה 

  נא.

מניח שתי  -נענוע שתי הלחם וב' כבשי עצרת
הלחם ע"ג ב' הכבשים והניח ידו תחתיהם ומוליך 
 ומביא ומעלה ומוריד, הגמ' מבארת טעם נענועים

  אלו ונענועים שבלולב.

מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול  ל"ח.
משיכנס לביתו יטול על שולחנו, ויפסיק באמצע 
סעודתו אם אין שהות ביום, אבל אם יש שהות 

ויטול  ,א"צ להפסיק , ביו"ט שני שזה דרבנןביום
  שכל היום כשר ללולב. ,בין הערבים

ו מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אות
, ותבוא עליו עונה אחריהם מה שהם אומרים

קללה, וכן תבוא מארה לאדם שאשתו ובניו 
, אם היה גדול מקרא אותו עונה אחריו מברכים לו

  הללוי'ה.

  דיני אמירת ההלל

הגמ' מבארת כמה הלכות שלומדים  ל"ח:

מהמנהג שהיו נוהגים בקריאת ההלל, מצוה לענות 
שאינו בקי אחר הש"ץ הללוי'ה בתחילת ההלל, מי 

עונה אחר המקרא הללוי'ה, ואחר קטן צריך לחזור 
על מה שאמר, עונים אחר הש"ץ ראשי פרקים, 

  אם בא לכפול פסוקי ההלל כופל, שומע כעונה.

  שומע כעונה יצא אפי' לא ענה אחריו כלום.

יש לומר ברוך הבא בשם ד', בלא הפסק באמצע, 
  וכן יהא שמיה רבה מברך, ורב ספרא חולק בזה.

מקום שנהגו לכפול בפסוקי ההלל יכפול,  ל"ט.

רבי היה כופל מאנא ד' והלאה, ור"א בן פרטא היה 
  כופל מאודך והלאה.

מקום שנהגו לברך אחרי ההלל יברך, ולפניו מצוה 
לברך, דכל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם, 

  והיינו קודם עשיתם.

  כמה דיני שביעית
יש בו לולב  - קנית אתרוג ולולב בשביעית

קדושת שביעית, כיון שהנאתו וביעורו שווה 
, ומ"מ לולב הנקנה לפני סוכות שמכבדים בו את הבית

הוא של שנה שישית כיון שחנט בשישית, אבל 
אתרוג לרבותינו באושא אזלינן בתר לקיטה, וא"כ 
יש בו קדושת שביעית, ועל כן לא יקנה אתרוג 

לעם בשביעית, דאין מוסרין דמי פירות שביעית 
הארץ יותר ממזון ג' סעודות, אלא כשקונה לולב 
יתן לו המוכר אתרוג במתנה, ואם לא רצה יבליע 

  דמי אתרוג בלולב.

 אין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ
יותר ממזון ג' סעודות, ואם מסר יאמר הרי מעות 
אלו מחוללים על פירות שיש לי בתוך ביתי, ויאכל 

  .את הפירות בקדושת שביעית

אסור לקנות פירות שביעית מן המשומר,  ל"ט:

אפי' פחות ממזון ג' סעודות, ומן המופקר (כגון 
  פיגם וירבוזים וכו') מותר עד מזון ג' סעודות.

שנוהג בו לר"ג אתרוג שוה לאילן  -דיני אתרוג מ.

, ולירק דאלינן בתר חנטהערלה ורבעי, ולשביעית 
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ס שבשעת לקיטתו עישורו, וכן העיד אבטולמו
משום חמשה זקנים, ולר"א אתרוג שווה לאילן 
לכל דבר,  ורבתוינו נמנו באושא ואמרו שאתרוג 

  הולכים בו אחר לקיטה בין למעשר בין לשביעית. 

עלי קנים וגפנים  -קדושת שביעית בעצים
שלקטם בשדה, אם לקטם לאכילה יש בהם 
קדושת שביעית, אבל אם לקטם לעצים אין בהם 

ר קרא "לכם לאכלה" דומיא קדושת שביעית, דאמ
דלאכלה שהנאתו וביעורו שווה, ואף שעצים 
דמשחן הנאתם וביעורם שוה, סתם עצים להסקה 

דאמר קרא לכם רבי יוסי מתיר הם עומדים, אמנם 
, רפואהה ולא למלוגמא ללאכלכל צרכיכם, ודריש 

ממנה  תלא לעשוווכן דורשים לאכלה ולא לזילוף 
  .להקיאאפיקטויזין 

לרבי אלעזר אינה  -חילול קדושת שביעית מ:
מתחללת אלא דרך מקח, ולריו"ח אף בדרך חילול, 

  תניא כוותיה דר"א ותניא כוותיה דריו"ח.

בפרי שני, והיינו פירות  מחלוקת ר"א וריו"ח היא
שאינם של שביעית שחלה עליהם קדושת 
שביעית ע"י מקח, אבל פרי שהוא עצמו של 

מתחלל דרך חילול שביעית מודה ריו"ח שאינו 
  אלא דרך מקח. 

הלוקח בשר בפירות שביעית אלו ואלו מתבערים 
בשביעית, ואם קנה בבשר דגים יצא בשר ונכנסו 
דגים, וכן אם קנה בדגים יין וביין שמן וכו' האחרון 

  והפרי עצמו קדושים.

בוא וראה כמה קשה אבקה של שביעית, אדם 
טליו נושא ונותן בפירות שביעית לסוף מוכר מטל

  וכליו.

לר"מ יכול לחלל  - חילול שביעית ומעשר שני
על בהמה חיה ועוף בין חיים בין שחוטים, 
ולחכמים רק על שחוטים ולא על חיים, גזירה 
שמא יגדל מהם עדרים עדרים, ומודה ר"מ שאין 
מחללים על חיים אלא בזכרים אבל בנקיבות לא 

  דחיישינן שמא יגדל מהם עדרים עדרים.   

אשונה היה הלולב ניטל במקדש בר מ"א.
ובמדינה יום אחד, משחרב ביהמ"ק התקין שבעה 

רבן יוחנן בן זכאי שיהיה הלולב ניטל במדינה 
  שבעה זכר למקדש.

  הגמ' מבארת מנלן שצריך לעשות זכר למקדש.

אסור בחדש,  של עומרעוד התקין שיהיה יום הנף 
והטעם שמהרה יבנה ביהמ"ק ואם יבנה בליל ט"ז 

החמה של ט"ו ולא יספיקו  תסמוך לשקיעאו 
להקריב את העומר עד חצות, ויאמרו אשתקד מי 
לא אכלנו כבר כשהאיר המזרח, ולא ידעו 

  שאשתקד יכלו לאכול כי לא היה ביהמ"ק.

לרב נחמן בר יצחק יום הנף מן התורה אסור 
  באכילה כל היום. 

יו"ט ראשון של חג אין יוצאים בד' מינים  מ"א:

של אחר אא"כ נתנו לו במתנה, ולכן אם היה חל 
בשבת היו מביאים לולביהן לבית הכנסת מערב 

  שבת, 

  מתנה ע"מ להחזיר שמה מתנה, ובלבד שהחזירו.

לא יאחז אדם תפילין או ס"ת ויתפלל (ולא ישתין 
או יישן בהם) ולשמואל אף סכין וקערה וככר 

, ומ"מ יכול לאחוז לולב בתפילה כיון ומעות
  לא טריד בהם. לאוחזםשמצוה 

אנשי ירושלים היו זריזים במצוות והיו אוחזים 
בשעת הליכתם לבית הכנסת וקריאת ק"ש וביקור 
חולים וניחום אבלים, אבל בקריאת התורה 
ונשיאת כפים היו מניחים אותם ע"ג קרקע, 

אותם וכשהיו נכנסים לבית המדרש היו נותנים 
  לבניהם או לעבדיהם.

שכח והוציא לולב לרה"ר ביו"ט ראשון  מ"ב.

שחל בשבת קודם שיצא בו כגון שהפכו או 
שהוציאו בכלי (דבדרך בזיון לא יצא אף לרבא 
שיצא בנטילה שלא כדרך) פטור מחטאת כיון 

  , אבל אם כבר יצא בו חייב.שטעה בדבר מצוה

שה רבי יוסי פוטר בטעה בדבר מצוה אף כשלא ע
מצוה, ועל כן עולת העוף שהיה בין חטאת העוף 
ואכלה בטעות, השוחט תמיד שאינו מבוקר חייב 

  חטאת, וכגון שהביאו מלשכת שאינם מבוקרים.

מותר לאשה לטלטל את הלולב ואע"פ שאינה 
  חייבת בנטילתו ואין בזה משום מוקצה.

מותר להניח את הלולב במים בשבת, לרבי יהודה 
וסיף מים ובחול המועד מותר ביו"ט מותר אף לה

  אף להחליף את המים.
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  דיני קטן
עטף תקטן היודע לנענע חייב בלולב, והיודע לה

חייב בציצית, והיודע לשמור תפילין חייב בתפילין, 
והיודע לדבר אביו מלמדו תורה צוה לנו משה 

  ופסוק ראשון מקריאת שמע, 

אוכלים  מטומאהקטן היודע לשמור גופו או ידיו 
  דברים שנגע בהם.

ושאלוהו על הטומאה ואמר איני יודע קטן היודע לישאל 

  רה"י ספיקו טמא וברה"ר ספיקו טהור.ב

קטן היודע לפרוס כפיו חולקין לו תרומה בבית 
  הגרנות.

קטן היודע לשחוט אוכלים משחיטתו  מ"ב:

  ובלבד שעמד גדול על גביו.

רס קטן שיכול לאכול כזית דגן בכדי אכילת פ
מרחיקין ד"א מצואתו וממימי רגליו, ובגדול אע"פ 

  שאינו יכול מרחיקין.

קטן שיכול לאכול כזית צלי שוחטין עליו את 
הפסח, ולר"י רק כשיכול לברור מאכלו, והיינו 

  ין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו.תנשנו

  

 

  לולב וערבה:

  נטילת לולב

אין נוטלים לולב  -נטילת לולב בשבת מ"ג.
בשבת שמא יטלנו בידו וילך אצל בקי ללמוד 
ויעבירנו ד"א ברה"ר (ולכן אין תוקעים ואין קורין 
מגילה בשבת), ומ"מ בארץ ישראל ביום הראשון 
היו נוטלים אף אם חל בשבת כיון שיום הראשון 
בגבולין הוא מן התורה, ונטילת לולב ביום הראשון 

קיאים בקביעא דוחה שבת, אבל בבבל שאין ב
דירחא לא, למסקנת הגמ' לקמן אף לבני א"י אינו 
דוחה שבת לאחר חורבן הבית כיון שלבני בבל 

  אינו דוחה שבת. 

אין יוצאים בגזול ביו"ט ראשון בנטילת לולב 
  ובשאול.

הא דאיצטריך קרא למישרי נטילת לולב בשבת 
אף שאינו אלא טלטול בעלמא, היינו לר"א ולומר 

דוחים שבת, אבל לרבנן אין  שמכשירי לולב
מכשירי לולב דוחים שבת, ולומדים "ביום" ולא 

  בלילה.

  מצות סוכה נוהגת בין ביום ובין בלילה.

  מצות ערבה

יום שביעי של ערבה  -ערבה שבעה כיצד מ"ג:

שחל להיות בשבת דוחה שבת, כדי לפרסמה 
שהיא מן התורה, ואין חוששים שמא יעבירנה ד"א 

ד מביאים אותה ולא כל אדם ברה"ר דשלוחי בי"
(משא"כ לולב), ובבבל דלא בקיאים בעיבורא 
דירחא אינה דוחה שבת, ובא"י לבר הדיא לא 
איקלע יום שביעי בשבת, לרבין איקלע ולא דחי, 
ולא מפני שאין המצוה בנטילת הערבה אלא 
בזקיפתה שהרי מוכח שיש מצוה בנטילתה, אלא 

לבני א"י דכיון שלבני בבל אינו דוחה שבת אף 
  אינו דוחה שבת.

בכל יום היו מקיפים את המזבח פעם אחת ביום 
וביום השביעי ז' פעמים, י"א שהיו מקיפים עם 

  הערבה וי"א שהיו מקיפים עם הלולב. 

לולב תיקנו שיטלוהו ז' ימים בגבולין כיון  מ"ד.

שחיובו ביום הראשון מן התורה, אבל ערבה שאין 
לא תיקנו לנוטלה מצוה מדאורייתא בגבולין כלל 

אלא יום אחד, (ולרבא הטעם מפני שיוצא בערבה 
  שבלולב).

י"א מדכתיב ערבי נחל אחת  -מקור מצות ערבה
ללולב ואחת למקדש, וי"א מהלכה למשה מסיני, 
ובגבולין י"א שהיא מצות נביאים, וי"א שהיא מנהג 
נביאים, ועל כן ר"א בר צדוק ורב לא בירכו על 

רש"י היינו שנטלוה ולרמב"ם למצות ערבה כשחבטוה 

  .חבטוה על קרקע או על כלי

לריש לקיש כהנים בעלי מומין נכנסים לבין 
האולם ולמזבח למצות ערבה, אמר ליה ריו"ח מי 
אמר שצריך נטילה דילמא בזקיפה, ועוד מי אמר 

  שמצוה זו נוהגת בבעלי מומין.

ערבה צריכה שיעור ושיעורה לרב נחמן ג'  מ"ד:

לחים, ולרב ששת אפי' עלה אחד בבד בדי עלים 
  אחד.

ערבה אינה ניטלת אלא בפני עצמה, ואין אדם 
יוצא יד"ח בערבה שבלולב אפי' הגביה וחזר 

  והגביה, ולרב חסדא יוצא אם חזר והגביה.
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אסור לעדור סביב האילן בשביעית כדי להשביחו, אבל 
מותר לעדור כדי לכסות את השורשים, ואסור לתת 

שכר לאלו העודרים באופן המותר אלא  מפירות האילן
  צריך להפקיר האילנות ולשלם מכיסו עבור העידור.

אל יהלך אדם בערב שבת יותר מג' פרסאות, י"א 
שלביתו אסור ולאכסניא מותר, וי"א שלביתו אסור 

  וכ"ש לאכסניא.

יו"ט הראשון של חג מצות לולב כיצד  מ"ה.

  שחל להיות בשבת וכו'.

ודו והדס בעבותו כאילו בנה כל הנוטל לולב באיג
מזבח והקריב קרבן, וכן כל המענג את החג 

  באכילה ושתיה. 

  מצות ערבה כיצד
היו מלקטים מורביות ממוצא (ע"ש שהיו פטורים 
ממס) והיו המורביות ארוכות י"א אמה, והיו 
זוקפים אותם (דרך גדילתם כמו בעצי שיטים 

ח עומדים) על היסוד בכדי שיהיו מוטים על המזב
  אמה.

יכול אני לפטור כל  -אמר חזקיה משום רשב"י מ"ה:

העולם כולו מן הדין וכו', ראיתי בני עליה והם מועטים 
וכו' אני ובני הם, וכוונתו לאלו שנכנסים ורואים פני 
שכינה בלא נטילת רשות, אבל סביב הקב"ה יש י"ח 
אלף ומהם שאין מסתכלים באספקלריא המאירה, ול"ו 

  לריא המאירה.שמסתכלים באספק

מקיפים את תקעו והריעו ותקעו, בכל יום היו 
המזבח פעם אחת ואומרים אנא ד' הושיעה נא 
אנא ד' הצליחה נא, ר"י אומר אני והוא הושיעה 
נא, ואותו היום היו מקיפים את המזבח ז' פעמים, 
בשעת פטירתם מה הם אומרים יופי לך מזבח, 

דהכי ואין בזה משום משתף שם שמים ודבר אחר 
  קאמר לי'ה אנחנו מודים ולך משבחים ומקלסים.

כך מעשהו בשבת, אלא שהיו כמעשהו בחול 
מלקטים אותם בערב שבת ומניחים אותם בגיגיות 

  של זהב כדי שלא יכמושו. 

ריו"ח בן ברוקה אומר חריות של דקל היו מביאים 
וחובטים אותם בצידי המזבח, ואותו היום נקרא 

  מבארת טעמו דריו"ח ב"ב. יום חיבוט חריות, הגמ'

  ברכת לולב וסוכה
לשמואל לולב מברכים עליו כל ז' כיון שהלילה 
מפסיק בין הנטילות, אבל סוכה שנוהגת אף 

בלילות אין מברכים אלא ביום הראשון, ולריו"ח 
איפכא דלולב מדאורייתא רק ביום הראשון אבל 
סוכה כל שבעה, וי"א משמו שבסוכה ובלולב 

שבעה, ומה שמצינו שבסוכה אין מברכים כל 
מברכים אלא ביום הראשון קאי למ"ד שאין מברך 
על התפילין אלא בשחרית, אבל לרבי שמברך 
עליהם בכל פעם שמניחם ה"ה בסוכה, ואנן כרבי 
עבדינן בסוכה ובתפילין, ורבנן דבי רב היו מברכים 

  על התפילין בכל משמוש.

ום מצות לולב כל שבעה, ומדאורייתא בי מ"ו.

הראשון, ומ"מ מברכים על כל הימים כמו 
שמברכים על נר חנוכה, ומברכים וצוונו שהרי 

(ובנר  וי"א מ"שאל אביך ויגדך", ,"לא תסור"ציוונו 
חנוכה מברך וצוונו להדליק ושעשה ניסים, וביום 
הראשון מברכים שהחיינו, והרואה אינו מברך 

  להדליק).

בעשייתה, י"א שיברך  -ברכת שהחיינו על הסוכה
ואם היתה עשויה יחדש בה דבר, וי"א שיברך 

  בקידוש.

היו לפניו מצוות הרבה יברך אשר קדשנו במצוותיו 
וציוונו על המצוות, ולר"י יברך על כל מצוה וכן 

  הלכה.

אם שמעת בישן תשמע  - אם שמוע תשמעו מ"ו:

  בחדש דכלי מלא מחזיק כלי ריקן אינו מחזיק.

התינוקות  מיד -אתרוג שהוקצה למצוותו
שומטין את לולביהן ואוכלים אתרוגיהם, לריו"ח 
דווקא מיד התינוקות אבל אתרוג של גדול אסור 
בהנאה בשביעי כיון שהוקצה למצוותו לכל היום, 
לר"ל הוא הדין שאתרוג של גדול מותר בשביעי 
מפני שלא הוקצה אלא למצוותו, וכן נ"מ באתרוג 

ק שהוקצה למצותו לאחד הימים אם מותר ר
למחר או כבר באותו יום, בני חו"ל י"א שמותרים 
בתשיעי ואסורים בשמיני שהוא ספק שביעי, וי"א 
שאף בשמיני מותר, ללוי אתרוג אסור אף בשמיני 

  .כיון דאתקצאי לבין השמשות

סוכה אסורה אף בשמיני כיון דחזיא למצותה בבין 
  השמשות.

לא ליקני איניש לולבא לינוקא ביום הראשון לפני 
יצא בו, כיון שקטן קונה אבל לא יכול להקנותו ש
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בחזרה, ולא יאמר לקטן שיתן לו משהו ולא יתן לו 
  כי מרגילו בשקר.

  שמיני עצרת

לל"ק לכו"ע יושבים  -בשמיני בני חו"ל מ"ז.

בסוכה ולגבי ברכת לישב בסוכה יש מחלוקת אם 
צריך לברך, ללישנא בתרא לכו"ע לא יברך ויש 
מחלוקת אם צריך לישב בסוכה, להלכה ישב ולא 

ולכו"ע בתפילה וקידוש וברכה"ז מזכיר את  יברך.
  יום השמיני חג עצרת הזה.

מברכים בו שהחיינו שהרי חלוק שמיני עצרת 
כות בסוכה ולולב וניסוך המים (ולר"י היה הוא מסו

מנסך אף בשמיני ומ"מ חלוק הוא בסוכה ולולב), 
וי"א שאין אומרים בו שהחיינו, ולהלכה אומרים בו 

לכו"ע אין מברכים אבל שביעי של פסח  שהחיינו.
  בו שהחיינו.

הפרים האילים והכבשים מעכבים זה את זה, ור"י 
שהרי אומר פרים אין מעכבים זה את זה 

מתמעטים והולכים, אמרו לו והרי כולם 
מתמעטים בשמיני, אמר להם שמיני רגל בפני 
עצמו, וטעון קרבן וברכה (שמזכירים בתפילה 
שמיני עצרת ולא סוכות וי"א שהחיינו) ולינה 

  לעצמו.

שהחיינו צריך כוס, ולרב נחמן אומרו אפי'  מ"ז:

  בשוק. 

וחג  פסח שני אינו טעון לינה, אבל שמיני עצרת
ות טעונים לינה אע"פ שהם יום אחד. השבוע

  .ולינה שירהביכורים טעונים תנופה קרבן 

מן זייס פשמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין  מ"ח.

  רכה.בירה שרבן קגל ר

  ההלל והשמחה שמונה.

, גמר לאכול בשביעי לא יפרק את סוכה שבעה
הסוכה, אבל מוריד את הכלים מן המנחה ולמעלה 

אחרון של חג, ואם אין לו מקום לכלים  לכבוד יו"ט
בבית ורוצה לאכול בסוכה פוחת בה ד' טפחים, 
ובני בבל שיושבים בסוכה בשמיני אין פוחתים את 
הסוכה אלא ידליקו בה את הנר, וסוכה גדולה 

  יכניס לתוכה כלי אוכל שאין להכניסם לסוכה.

שבעה, היה ממלא צלוחית שמחזקת ניסוך המים 
ילוח, הגיעו לשער המים תקעו ג' לוגין מן הש

  והריעו ותקעו וכו'.

הנהו תרי מיני חד שמיה ששון וחד שמיה  מ"ח:

  שמחה וכו'.

עולים למזבח דרך ימין ומקיפים ויורדים דרך 
שמאל, חוץ מהעולים לניסוך המים ולניסוך היין 

, שעולים דרך במזרח וכן עולת העוף כשרבתה
  שמאל וחוזרים לאחוריהם.

שניסך ע"ג רגליו ורגמוהו כל העם מעשה בצדוקי 
באתרוגיהם, ונפגמה קרן המזבח ומילאו את 
הסתימה מלח, ולא הוכשר המזבח בכך אלא כדי 

  שלא יראה פגום.

מששת ימי בראשית היו, ויורדים שיתין  מ"ט.

עד לתהום, לר"א בר צדוק היה לול בין כבש 
למזבח, ואחת לע' שנה היו יורדים פרחי כהונה 

  יין קרוש ושורפין אותו בקדושה. ומלקטים משם

נסכים בתחילה מועלין בהם אבל משירדו  מ"ט:

לשיתין אין מועלים בהם, לרבנן איירי כשקלט 
הנסכים לפני שירדו לתהום, ולר"א בר צדוק אין 

  מועלים כיון שנעשה מצותם.

בזמן שהיו מנסכים יין ע"ג המזבח היו פוקקין את 
  השיתין.

רגליהם של ישראל בשעה שעולים  -מה יפו פעמיך וכו'
  לרגל.

מה ירך בסתר אף ד"ת בסתר, ואף דין  -חמוקי ירכיך
וגמ"ח והוצאת המת והכנסת כלה יש לעשותם 

  בצינעא.

  גדולה צדקה מקרבנות, וגמ"ח מן הצדקה.

  שבה. טורחאין צדקה משתלמת אלא לפי החסד 

כל העושה צדקה ומשפט כאילו מילא כל העולם חסד, 
  וירא שמים זוכה.לסייע לעניים מהוגנים ולא כל אדם זוכה 

  כל אדם שיש עליו חן בידוע שהוא ירא שמים.

כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת אלא שהיה  נ.
ממלא המים בערב שבת בחבית שאינה מקודשת, 
דמקודשת מקדשת אף שלא מדעת ויפסלו המים 

נה, לחזקיה אין מקדשת שלא מדעת ומ"מ בלי
חיישינן שמא יאמרו לדעת נתקדשו, ולרבי זירא 

  חיישינן שמא יאמרו לקידוש ידים ורגלים מילאם.
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נתגלו המים פסולים ויטול מן הכיור, ואף לר' 
נחמיה שמתיר מים מגולים ע"י סינון, מ"מ הני 

  מילי להדיוט אבל לגבוה לא.

  

  החליל:

פי שאינו דוחה שבת ויו"ט, חמשה וששה להחליל 
והכוונה לחליל של בית "השואבה" מלשון 
"ושאבתם מים בששון", וי"א "חשובה" שמצוה זו 

  חשובה היא ובאה מששת ימי בראשית.

לרבי יוסי בר יהודה דוחה שבת, ולרבנן חליל  נ:

  אינו דוחה.

לרב יוסף נחלקו בחליל של קרבן, אבל של בית 
הגמ' דוחה את דברי השואבה לכו"ע אינו דוחה, 

  רב יוסף ומוכיחה כדברי רב ירמיה.

לרב ירמיה בר אבא (נ"א. ) נחלקו בשל בית 
השואבה, אם שמחה יתירה דוחה שבת, אבל של 

  קרבן לכו"ע דוחה. 

רב יוסף תולה מחלוקתם אם עיקר שירה בכלי 
והוי עבודה ודוחה שבת, או שעיקר שירה בפה 

סובר ריב"י וממילא כלי אינו דוחה שבת, ולכן 
שכלי שרת שעשאן מעץ כשרים, שהרי אבובא 
דמשה היה של עץ, ואם עיקר שירה בכלי הרי הוא 
כלי שרת וילפינן שכלי שרת מעץ כשר, אבל לרבי 

  סבר עיקר שירה בפה, 

הגמ' דוחה שרבי וריב"י יכולים לסבור בין ששירה 
בכלי ונחלקו אם דנים אפשר משאי אפשר, או 

לקו בילפותא במנורה לרבי שעיקר שירה בפה ונח
דרשינן כלל ופרט וכלל ומנורה מעץ פסולה, 
ולריב"י דרשינן רבוי מיעוט ורבוי ומנורה מעץ 

  כשרה.

נחלקו תנאים מי היה מנגן בכלי שיר  נ"א.

במקדש בשעת שירת הלוויים, לר"מ עבדי כהנים, 
לרבי יוסי ממשפחות ישראלים מיוחסות, לרבי 

היו, הגמ' אומרת  חנינא בן אנטיגנוס לוויים
שלכו"ע עיקר שירה בפה והכל כשרים לנגן בכלי, 
ונחלקו מה היה בפועל במקדש, ונ"מ שלר"מ אין 

מעלים מדוכן אף ליוחסין, ולרבי יוסי מעלין 
  ליוחסים, ולרחב"א מעלין אף למעשר. 

הגמ' מבארת המחלוקת אם עיקר שירה בכלי או 
  בפה בדרשות הפסוקים.

ת בית השואבה, המשנה מתארת סדר שמח
המנורות שהיו שם, והשירות ותשבחות שאמרו, 
ושירת הלווים, וסדר ההליכה לשאיבת המים 

  למצות ניסוך המים.

  מי שלא ראה...

מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה  נ"א:

  שמחה מימיו.

מי שלא ראה ירושלים בתפארתה לא ראה כרך 
  נחמד מעולם.

הורדוס בבנינו מי שלא ראה בית המקדש שבנה 
לא ראה בנין מפואר מעולם, הגמ' מתארת יופי 

  הבנין שבנה הורדוס.

מי שלא ראה דיופלוסטון של אלכסנדריא לא ראה 
בכבודן של ישראל, הגמ' מתארת את מראהו, 
ואלכסנדר מוקדון הרג את כולם, ונענשו מפני 

  שעברו על "לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד".

שבות מבפנים ואנשים בראשונה היו הנשים יו
מבחוץ והיו מגיעים לקלות ראש, התקינו שיהיו 
הנשים מבחוץ והאנשים בפנים ועדיין היו באים 
לקלות ראש, התקינו שיהיו הנשים למעלה 

בבית המקדש  והאנשים למטה, ואף שאין לחדש
ממה שעשה שלמה, דרשו בפסוק שצריך שיהיו 

  נשים לבד ונשים לבד.א

  היצר הרעכמה מאמרים בענין 

לעת"ל יהיה הספד, י"א על משיח בן יוסף  נ"ב.

שנהרג, וי"א על יצר הרע שנהרג, שהצדיקים 
בוכים היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה, והרשעים 

  זה.וכים היאך לא כבשנו חוט השערה כב

יצר הרע בתחילה קל להתגבר עליו ואם לא 
  התגבר נעשה קשה.

שונא, רע, ערל, טמא,  -ז' שמות יש ליצה"ר
  מכשול, אבן, צפוני.

היצר הרע מתגרה בת"ח יותר מכולם, כל הגדול 
  מחבירו יצרו גדול ממנו.
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יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ומבקש  נ"ב:

  להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול לו.
אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, אם 

  אבן הוא נימוח, אם ברזל הוא מתפוצץ.

מסיתו לאדם בעולם הזה ומעיד עליו יצר הרע 
  לעולם הבא.

יצר הרע אם האדם הולך אחריו היצר הרע 
  מתחזק.

  אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע.

ארבעה מתחרט עליהם הקב"ה שבראם, גלות, 
  לים, יצר הרע.אכשדים, ישמע

אלמלא מקראות הללו נתמוטטו רגליהם של 
  שונאי ישראל "ואשר הרעותי" וכו'.

הקב"ה הראה לזכריה ד' חרשים, משיח בן דוד, 
  .שם בן נחמשיח בן יוסף, אליהו, וכהן צדק 

לעת"ל אם יבוא אשור להלחם בישראל יקומו 
דוד אדם שת ומתושלח אברהם  - עליו ז' רועים

ישי שאול שמואל  -יעקב ומשה, וח' נסיכי אדם
  עמוס צפניה צדקיה משיח ואליהו.

כהונה שהעלו כדים הגמ' מתארת גודל כח פרחי 
  של ל' לוג בסולמות.

אשה היתה בוררת חיטים לאור בית  נ"ג.

  השואבה.

הגמ' מביאה השירות והתשבחות שהיו אומרים 
  חסידים ואנשי מעשה.

להיכן שיגזר עליו, הגמ'  רגלי האדם ישאו אותו
מביאה על זה מעשה בשלמה ששלח שניים 
למקום רחוק להצילם ממיתה, ובאמת שם היו 

  צריכים למות.

הגמ' מתארת מעשי רשב"ג עם ח' אבוקות 
  בשמחת בית השואבה.

לוי הטיח דברים כלפי מעלה והראה קידה ונעשה 
  צולע מחמת שני הדברים.

יהם ביום רבי יהושע בן חנניה מתאר את מעש
ובלילה בימי הסוכות, והגמ' מבארת שאין כוונתו 
שלא ישנו שהרי א"א שלא לישן ג' ימים, אלא 
שלא טעמו טעם שינה, אלא היו מנמנמים אחד 

  על כתף חבירו.

בשעה שכרה דוד את השיתין עלה התהום, 
ואחיתופל אמר שמותר לכתוב שם כדי לעצור את 

, ואמר דוד עלית המים וכך עשו, והמים ירדו הרבה
ט"ו שיר המעלות והעמיד את המים אלף אמות 

  מתחת הקרקע.

הגמ' מביאה מה עשו עובדי ע"ז בביהמ"ק  נ"ג:

  בבית ראשון.

  התקיעות במקדש

אין פוחתין מכ"א תקיעות בכל יום ואין מוסיפין 
על מ"ח, ר"י מחשיב כל תקיעה תרועה ותקיעה 
 לתקיעה אחת, ולפ"ז יוצא שאין פוחתין מז' ואין

ל ט"ז, ולדבריו אין להפסיק בין תקיעה מוסיפין ע
  אלא כדי נשימה. עה ולא כלוםלתרו

לפתיחת שערים וט'  בכל יום היו תוקעים ג'
  לתמיד של שחר, וט' לתמיד של בין הערבים.

  בקרבן מוסף היו מוסיפין עוד ט'.

בערב שבת היו מוסיפין עוד ו', ג' להבטיל את 
  קודש לחול.העם ממלאכה, וג' להבדיל בין 

בימי חג הסוכות נוספו עוד י"ב, ג' בשער העליון 
וג' בתחתון ג' למילוי המים וג' ע"ג מזבח, וי"א 
שהיה תוקע ג' במעלה עשירית ולא ע"ג מזבח, 

  התקיעות של מילוי המים לא היו תוקעים בשבת.

לרב אחא בר חנינא מדרומא היו תוקעים ט'  נ"ד.

למסקנה הגמ'  תקיעות לכל מוסף אף באותו היום,
דוחה את דבריו, אלא היו מאריכים בתקיעות או 

  שמרבה בתוקעים.

ערב שבת שבתוך החג היו תוקעים מ"ח תקיעות, 
(ואם תוקעים לכל מוסף גם בראש השנה שחל 
בשבת היו מ"ח תקיעות), בערב פסח היו תוקעים 
בכל הלל שבשעת הקרבת הפסח ג' תקיעות, וכל 

נמצאו מ"ח תקיעות,  כת היו קורין את ההלל ג"פ,
ולר"י שבכת שלישית לא גמרו ההלל אפי' פעם 
אחת ליכא מ"ח תקיעות, ואם היה חל בערב שבת 
  היה שם מ"ח יחד עם התקיעות של כל ערב שבת.

ערב פסח שחל בשבת לר"י היו תוקעים נ"א  נ"ד:

ולרבנן נ"ז, ולא תנא במתני' כי לא בכל שנה ערב 
וך החג היה פסח חל בשבת, אבל ערב שבת שבת

חל בכל שנה, כרבנן שהיו דוחים את המולד כדי 
שיוה"כ לא יחול ביום ראשון, אבל לאחרים לא היו 

  דוחים ויוה"כ יכול לחול בראשון.
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ראש חודש שחל להיות בשבת שיר של ראש 
חודש דוחה שיר של שבת, י"מ כפשוטו, וי"א 
שמקדים שיר של ראש חודש אע"פ שתדיר קודם 

די לידע שהוקבע החודש בזמנו, לשאינו תדיר, כ
ואע"פ שהיו סימנים נוספים לדבר זה עשו עוד 

כר אחד ידע ג"כ יכר כדי שמי שראה רק היה
  שהוקבע החודש. 

הגמ' מביאה איזה פרק אמרו בכל יום בחולו  נ"ה.

של מועד, ואיזה פרק נדחה בגלל שבת, ואיזה 
  פרק נדחה לאלו שעושים ב' יו"ט.

  קרבנות החג

המשנה מבארת סדר הקרבת הקרבנות בימי  נ"ה:

החג ע"י כל הכ"ד משמרות באופן שכולם יקריבו 
בשווה, מלבד ב' משמרות שהיו מקריבות רק ב' 

  פרים.

פר הבא בשמיני עצרת לרבי היו מפייסים עליו בין 
כל המשמרות, ולרבנן אחת משתי משמרות 
שהקריבו רק ב' פרים היתה מקריבה אותו, הגמ' 

לרבנן היו מפייסים בין ב' המשמרות מבארת שאף 
  הללו.

ע' פרים בימי החג היו כנגד ע' אומות העולם, 
והיום האחרון היה רק לישראל אוהביו של מקום, 
ואחר החורבן איבדו עכו"ם כפרתם ואין יודעים 

  מה איבדו.

בג' הרגלים היו כל המשמרות שוות באימורי 
ראיה חזה ושוק של שלמי הקרבנות שהקריבו ברגלים 

ובחלוקת לחם הפנים, הגמ' מבארת מנלן שכל  וכו'
המשמרות היו שוות בזה, חובות הבאות שלא 

  מחמת הרגל לא היו מתחלקים בשווה.

בחלוקת הלחם בעצרת אומר לו הילך מצה  נ"ו.
שאול היה  אהילך חמץ, ובברייתא תנא שלאב

הופך את הסדר ואומר הילך חמץ הילך מצה, ודין 
, קודם או חובת היום קודמתתדיר זה תלוי אם 

שבזה נחלקו רב ורבה בר חנה, שלרב מברך על 
הסוכה ואח"כ שהחיינו שחיוב היום קודם, 
ולרבב"ח שהחיינו ואח"כ סוכה דתדיר קודם, הגמ' 

מבארת שרב ורבב"ח לא נחלקו במחלוקת ב"ש 
וב"ה מה קודם בשבת ברכת היום או ברכת היין, 

  הזמן.והלכתא מברך על הסוכה ואח"כ על 

משמר שזמנו קבוע בחג היה מקריב תמידים 
פר העלם  -נדרים ונדבות, ושאר קרבנות ציבור

דבר של ציבור, ושעירי עבודת כוכבים, ומקריב 
  קיץ המזבח. -את הכל

  חלוקת לחם הפנים
בין שבת שחלה לפני יו"ט יו"ט הסמוך לשבת 

ראשון ובין שבת שחלה אחרי יו"ט אחרון, היו כל 
בחילוק לחם הפנים, כיון שהיו  המשמרות שוות

צריכים כל המשמרות  להקדים או לאחר כדי 
להיות ביו"ט בביהמ"ק, ואם חל יו"ט ביום חמישי 
או שני משמר שזמנו קבוע היה נוטל י' חלות 

  והאחרים ב' חלות.

בכל שבתות השנה משמר היוצא נוטל שש  נ"ו:

והנכנס נוטל שש, לר"י הנכנס נוטל ז' בשכר הגפת 
ת והיוצא נוטל ה', לרב יהודה במוספים היו דלתו

ים ואיתותב רב יהודה, משמר היוצא היתה קחול
עושה תמיד של שחר ומוספים, והנכנסת של בין 
הערבים ובזיכים, ד' כהנים ב' מכל משמר היו 

  נכנסים כדי לחלק ביניהם את החלות.

הנכנסים חולקים בצפון כדי שיראו שהם נכנסים, 
  י שיראו שהם יוצאים.והיוצאים בדרום כד

לעולם חולקת בדרום, וטבעתה קבועה,  בילגה
וחלונה סתומה, י"א לפי שמרים בת בילגה המירה 

מרת כי דיברה מה דתה וכו', וקנסו את כל המש
לשכנו, וי"א לפי  ששמעה מהוריה ואוי לרשע ואוי

  שהיו שוהים מלבוא וישבב היה משרת תחתיו.   

  

  הדרן עלך מסכת סוכה
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  ביצה:מסכת 
  

  ביצה שנולדה ביו"ט

ב"ש אומרים תאכל וב"ה אומרים לא  ב.
   -תאכל

   -הגמ' דנה במה נחלקו ב"ש וב"ה

מוקצה היא, וא"כ תרנגולת העומדת לגדל ביצים 
אף הביצה שנולדה ממנה היא מוקצה, תרנגולת 
העומדת לאכילה מעיקר הדין הביצה מותרת 

  ביו"ט דאוכלא דאיפרת היא.

שנחלקו ב"ש וב"ה בעומדת לגדל  רב נחמן מבאר
"ש סוברים כר"ש ביצים ובעיקר דין מוקצה שב

ואף שרב (וה"ה דלית ליה נולד, דלית ליה מוקצה, 
"ש סוברים במוקצה כר"י האוסר נחמן אומר שב

וב"ה כר"ש המתיר, היינו בשבת החמורה שלא 
יבואו לזלזל בה אם נתיר מוקצה, אבל ביו"ט יבואו 

תנא לזלזל וע"כ אוסרים ב"ה מוקצה, ובאמת ה
   סותם בשבת כר"ש וביו"ט כר"י).

א"כ למה לא נחלקו אף בתרנגולת הגמ' מקשה 
  עצמה.

ת העומדת בתרנגול רבה מפרש את המשנה ב:

, דביצה שנולדה הוכנה משום הכנהלאכילה ו
מאתמול, וכתיב "והיה ביום השישי והכינו" חול 
מכין לשבת ואין יו"ט מכין לשבת ואין שבת 
מכינה ליו"ט, וגוזרים יו"ט שאחר חול אטו יו"ט 
שאחר השבת, ושבת אטו שבת שאחר יו"ט, 

ומצא  לאחר השבת ואמנם בשחט תרנגולת ביו"ט
גמורות מותרות, דמילתא דלא שכיחא  בה ביצים

  היא ולא גזרו בה רבנן.

גזירה משום רב יוסף מפרש את המשנה משום 
, שאסרו חז"ל ביצה שנולדה פירות הנושרים

  כשאסרו פירות הנושרים (ולא הוי גזירה לגזירה).

גזירה רב יצחק מפרש את המשנה משום  ג.
, שכשאסרו חז"ל משקין משום משקין שזבו

יסחוט אסרו גם ביצה שנולדה (ולא  שזבו שמא
  הוי גזירה לגזירה).

רבה רב יוסף ורב יצחק לא תירצו כרב נחמן משום 
  שדבריו נדחו.

  רב יוסף ורב יצחק לא אמרו כרבה דלית להו הכנה.

רב יוסף לא אמר כרב יצחק משום דביצה אינה 
  משקה.

רב יצחק לא אמר כרב יוסף משום שפירות גלוים 
  .וביצה ומשקין לא

  הגמ' מוכיחה שרבי יוחנן ס"ל כרב יצחק.

 -שיטת ר"י בביצה שנולדה ובמשקין שזבו
משקין שזבו מן הפירות לרבנן אסורים, ור"י מתיר 
בעומדים לאכילה ואוסר בעומדים לסחיטה, 
ומאידך ר"י אוסר ביצה שנולדה ביו"ט ומתירה 

  ביו"ט שני. 

ור"י אוסר גם משקין שזבו לריו"ח מוחלפת השיטה 

  . בפירות העומדים לאכילה

לרבינא ר"י מתיר ביצה אף באותו יו"ט  ג:

(ולדבריהם דרבנן קאמר שיתירו ביו"ט שני דשתי 
  קדושות הם, ורבנן סוברים דקדושה אחת היא).

לרבינא בריה דרב עולא ר"י אוסר ביצה משום 
ולא משום משקין , ובעומדת לגדל ביצים איירימוקצה 

  שזבו.

או בשבת אסורה בטלטול,  ביצה שנולדה ביו"ט
  ומותר לכפות עליה כלי כדי שלא תשבר. 

לרבה  ביצה שספק נולדה ביו"ט ספק בחול
דאיסורה משום הכנה אסורה דספק דאורייתא 
לחומרא, ולרב יוסף ורב יצחק דאיסורה משום 
גזירה מותרת בספק, להלן ד. מבואר שלרב אשי 
גם ספיקה אסורה משום דהוי דבר שיש לו 
מתירין, נתערבה באלף כולן אסורות משום דהוי 

  דבר שיש לו מתירין.

באלף אסורה, נתערבה  ביצה שהיא ספק טריפה
לריש לקיש "כל שדרכו לימנות שנינו" שאינו בטל 
דהוי דבר שבמנין אין הביצה בטילה, אבל ריו"ח 

שאין מוכרים באומד כלל ד"את שדרכו לימנות שנינו" 

הביצה בטילה, והא דתנא בברייתא  אלא רק במנין
שביצה שנתערבה באלף כולן אסורות היינו כתנא 

ה לפעמים דליטרא קציעות הסובר שגם דבר שנמנ
  אינו בטל.

מחלוקת ר"ל וריו"ח היא בשיטת ר"מ הסובר 
שחבילי תלתן של כלאי הכרם שנתערבו באחרות 
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ואחרות באחרות כולם אסורות, אבל לחכמים רק 
אינם מתבטלים לעולם,  שהם חשובים מאדו' דברים 

  ולר"ע ז' דברים.

עגולי דבילה תרומה  -ליטרא קציעות ד.
' ואינו יודע על איזה שהניחם על פי עיגול וכדו

  -מהעיגולים הניחה נחלקו ר"א ורבי יהושע בדינה

תחתונות מצטרפות לבטל את לר"א אף ה -לר"מ
, לרבי אע"פ שודאי לא התערב בתחתונות העליונות

יהושע העליונים מצטרפים למאה לבטל אבל 
  התחתונים לא, והתחתונים מותרים.

 ר"א סובר כמו שסובר רבי יהושע לר"מ, -לר"י
ורבי יהושע סובר שאף בשלש מאות עיגולים 

  .דהוי דבר שבמניןלמעלה אינה בטלה 

דרסה בתוך העיגול ואינו יודע אם לצפונה או 
  .כיון דלא מינכראלדרומה לכו"ע יעלו 

לאחרים משמיה דר"א ביצה שנולדה ביו"ט 
תאכל היא ואמה, לרבי זירא היינו כשקנאה סתם 

היא עומדת, וקמ"ל שכששחטה הוברר שלאכילה 
לרב מרי איירי בעומדת לאכילה וסובר ר"א כב"ש, 

  והא דאמר אמה פשיטא הוא ולשון גוזמא קאמר.

 -ביצה שנולדה בשבת ויו"ט הסמוכים זה לזה
נחלקו תנאים וכן רב וריו"ח אם נולדה בזה אסורה 
בזה לב"ה או שבזה מודים ב"ה לב"ש, וטעם 
מחלוקתם הוא שאם נחלקו בהכנה כשיטת רבה 
אסורה אף ביום השני, ואם לא נחלקו בזה מותרת 

  בשני, באותו היום לכו"ע אסורה אף בטלטול.

משום אחר הסעודה רב לא היה דורש ומורה ביו"ט 
  שכרות.

אף לריו"ח עצים שנשרו בשבת אסורים ביו"ט  ד:

  הסמוך לו.

מרבה עליהם עצים שנשרו לתוך התנור ביו"ט 
ה משום אין עצים מוכנים ומסיק בכולם, ואין בז

מבטלים איסור לכתחילה כי בדרבנן מותר, ומותר 
להפך את העצים כי רובם של התר, ואף לרב אשי 
שאוסר דבר שיש לו מתירין אף באיסור דרבנן כאן 

     מותר כי האיסור אינו בעין. 

יו"ט שני של ביצה שנולדה ביו"ט לרב מותרת ב
ם קדושה אחת , ולרב אסי מספקא ליה אגלויות
חול ועל כן ביצה אסורה שמא  שאחד מהם הם או

קדושה אחת היא, וכן הבדיל במוצאי יו"ט ראשון 
שמא השני הוא חול, והאידנא עבדינן ב' ימים 

  שמא לא יהיו בקיאים ויבואו לטעות.

   -שני יו"ט של ראש השנה' ה

  לרב ושמואל נולדה בזה אסורה בזה. 

לרבה לריו"ח בן זכאי ביצה שנולדה בראשון 
  בשני לבני א"י דבטלה התקנה.  מותרת

לרב יוסף אסורה בשני דדבר שבמנין צריך מנין 
אחר להתירו, ולא נמנו אלא התיר לקבל עדות 

  החודש כל היום. 

לאביי ביצה תלויה בעדות וכיון שנתבטלה תקנת 
  העדות מותרת הביצה. 

לרב אדא ורב שלמן אף אחר שחזרו לקבל עדות 
בנה ביהמ"ק כל היום ביצה אסורה, דמהרה י

ויאמרו שכמו שאשתקד אכלו ביצה ביו"ט שני אף 
השנה מותר, ולזה חיישינן דביצה לכל מסורה, 
אבל לקבל עדות מותר כל היום ולא חיישינן 
לטעות כשיבנה ביהמ"ק דעדות מסורה רק לבי"ד 

  והם לא יטעו. 

לרבא אסורה אף אחר שחזרו לקבל עדות כל היום 
ולמעלה עושים  כיון שאם באו עדים מן המנחה

  אותו היום ולמחר קודש.

לנהרדעי (ו. ) מותרת בשני שמיומות עזרא לא 
  מצינו אלול מעובר.

 דבר שנאסר במנין צריך מנין אחר להתירו
כדכתיב שובו לכם לאהליכם, וכ"ת למצות עונה 
במשוך היובל המה יעלו בהר, ואף בדבר שאסרו 
חכמים ככרם רבעי שאסרו לפדותם אלא צריך 
להעלותם לירושלים כדי לעטר שוקי ירושלים 

  בפירות, ונמנו והתירו.

שביצה שנולדה ביו"ט מותרת ביו"ט הלכה כרב 
ובב' ימים  שני של גלויות, ובשבת ויו"ט הסמוכים

  טובים של ראש השנה נולדה בזה אסורה בזה.

לרבא אם מת ביו"ט  -קבורת מת בב' ימי יו"ט ו.

ראשון יתעסקו בן נכרים, וביו"ט שני ישראל, 
ואפי' ביו"ט שני של ראש השנה, למר זוטרא לא 
התירו ע"י ישראל אלא היכא שכבר השתהתה 
קבורתו, ולרב אשי בכל גוונא מותר, דלגבי מת 
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נן, אמר רבינא האידנא דאיכא חול שוויוה רבכ
  אין לקבור מתים ביו"ט שני. חברי

בשני ימים טובים של גלויות אפשר להניח 
בראשון עירוב תבשילין עם תנאי, אבל בשני ימים 

  טובים של ראש השנה לא, ולנהרדעי מותר.

לרב אסור באכילה ביו"ט  -אפרוח שנולד ביו"ט
לעגל שנולד שהיה כיון שהוא מוקצה, ולא דמי 

מותר אגב אמו בשחיטה, ואף אם אמו טריפה היה 
מוכן אגב אמו לכלבים, ואע"פ שמוכן לאדם לא 
הוי מוכן לכלבים, מוכן לכלבים הוי מוכן לאדם, 
לריו"ח מותר כמו עגל שנולד כיון שמתיר עצמו 

  בשחיטה.

שנולד ביו"ט אסור באכילה, אבל בחול אפרוח  ו:

קב אוסר לפי שעדיין לא מותר מיד, ור"א בן יע
  נתפתחו עיניו והוי כשרץ.

לריו"ח ביצה שיצאה רובה מערב יו"ט וחזרה 
מותרת לאוכלה ביו"ט, וי"א שרק עם יציאת כולה 

  נגמרה ודלא כריו"ח (ז. ).

מותר  השוחט תרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
לאוכלם עם חלב, ואם שחטה ביו"ט מותר לאכול 

נם אין ביצה זו ראויה אף הביצה שנמצאה בה, אמ
לגדל ממנה אפרוח, ועל כן הקונה ביצה של 
תרנגולת חיה ונתן לו ביצה משחוטה בטל המקח, 
וכן הקונה ביצים מזכר ונתן לו ביצים דספנא 

  דארעא בטל המקח.

לראב"י אם היו הביצים מעורות בגידים אסור  ז.

לאוכלם בחלב, הגמ' דנה לדבריו בעוף טהור 
הגמורות מטמאות טומאת  שנתנבל אם הביצים

נבילה דהוי כחלק מהנבילה, או שלא אסר לאוכלה 
בחלב אלא משום גזירה, אבל לענין טומאה 

  אפושי טומאה מדרבנן לא מפשינן.

או מביצים מעורות או האוכל מנבלת עוף טהור 
מן העצמות והגידים או מבשר שנתלש מעוף חי 
טהור, אבל אם אכל מאשכול של ביצים אן 

ן ומבני המעיים או שהמחה חלב וגמעו מהקורקב
  טמא כאוכל הנבילה.

, והיינו תרנגולת כל שתשמישו ביום נולד ביום
היולדת מזכר, ונ"מ שאם בדק מערב יו"ט ולא 
מצא בה ביצה והשכים ומצא בה ביצה מותרת 

דמערב יו"ט היא ולא בדק יפה, או שיצאה רובה 
 רעא יולדת אף בלילה,וחזרה, תרנגולת דספנא מא

לא ספנא מארעא, ושיעור מקום  ובדאיכא זכר
המצאות הזכר דנימא שלא ספנא מארעא הוא 
כשיעור ששומעת קולו ביום והוא שישים בתים, 
אבל אם יש נהר באמצע אפי' יש עליו מיצרא לא 
עברה (אף שהיה מעשה שעברה), אבל כשיש 
מברא עברה, ביצה מספנא דארעא אם בדק מערב 

ולמחר השכים ומצא ביצה  יו"ט ולא מצא בה ביצה
אסורה דשמא נולדה בלילה, אבל בלא בדק מערב 

  .ט מותרת דתלינן שנולדה מערב יו"טיו"

כל שתשמישו בלילה נולד בלילה והיינו עטלף, כל 
שתשמישו בין ביום ובין בלילה נולד בין ביום ובין 

  בלילה והיינו אדם.

  שום שחוק יש סכנה להשאירו מגולה. ז:

אור בכזית וחמץ בככותבת ב"ש אומרים ש
טעמא דב"ש משום  -וב"ה אומרים זה וזה בכזית

שחילקם הכתוב לומר שלא שוו בשיעורם, ולב"ה 
חילקם הכתוב משום דצריכי דחמץ חמור משום 

  שראוי אכילה ושאור חמור משום שחימוצו קשה.

לא פליגי אלא לענין ביעור, אבל לענין אכילה ו
  מודים ב"ש שזה וזה בכזית.

השוחט חיה ועוף ביו"ט ב"ש אומרים יחפור 
וב"ה אומרים , רואף לכתחילה מותבדקר ויכסה 
אא"כ היה לו עפר מוכן  לכתחילהלא ישחוט 

ויש לו דקר מבעוד יום, ומודים שאם כבר שחט 
נעוץ מבעוד יום, והעפר תיחוח שאין בזה איסור 

ואין בזה משום  שיחפור בדקר ויכסהכתישה 
  גומא וא"צ לא לעפרה פטור.חופר גומא דהחופר 

  השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה.

לרבה אין מותר לשחוט לב"ש אא"כ היה לו עפר 
מוכן למטה, ואז ישחוט ויחפור ויכסה, אבל אם לא 
היה לו עפר למטה לא ישחוט, דשמא יחפור וימלך 
ולא ישחוט, לרב יוסף מותר לחפור קודם 

  ט.השחיטה כדי שלא ימנע משמחת יו"

ומותר לשחוט ולכסות בו, אפר כירה מוכן הוא 
והני מילי כשהוסק מערב יו"ט, אבל הוסק ביו"ט 

  אסור לכסות בו, ואם ראוי לצלות בו ביצה מותר.
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הכניס עפר לצורך גינתו וחורבתו מותר לכסות בו, 
וכן יכול להכניס עפר מלוא קופתו ולעשות בה כל 

  צרכו, והוא שייחד לו קרן זוית.

כירה אין מכסים בו אלא חיה ועוף  אפר ח:
, ואין טעם האיסור משום ודאים אבל כוי לא

דעביד גומא שהרי החופר גומא וא"צ אלא לעפרה 
פטור, ולא משום שאין כאן עשה דוחה לא תעשה 
משא"כ בחיה ועוף ודאים, שהרי יו"ט הוא עשה 
ולא תעשה, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה, 

העפר מוכן לודאי אלא אמר רבא טעמא משום ש
ולא לספק, ורמי בריה דרב ייבא אמר טעמא דאין 
מכסים דם כוי גזירה שמא יבואו להתיר חלבו, 

רבנן  שאם לא שהכוי הוא מין חיה לא היו שיאמרו
  מטריחים לכסות דמו ביו"ט. 

מותר לכסות בו דם הכניס עפר לכסות בו צואה 
צפור, הכניס לדם צפור לרבא אסור לכסות בו 

  ולנהרבלאי מותר. צואה,

אין עשה דוחה לא תעשה אלא כגון מילה בצרעת 
וסדין בציצית דבעידנא דקא מיעקר לאו מקיים 

  את העשה.

שחט בהמה חיה ועוף ונתערבו דמם זה בזה אסור 
לכסותם ביו"ט, ואם יכול לכסותם בדקירה אחת 

  מותר, ולא גזרינן אטו ב' דקירות.

ביו"ט,  שחט צפור מערב יו"ט אסור לכסותו ט.

גלגל עיסה מערב יו"ט מפריש חלתה ביו"ט, ואבוה 
דשמואל אוסר אף בזה, ואף לשמואל שמותר 
לאכול בחו"ל ואח"כ להפריש חלה, מ"מ הפרשת 

  חלה תיקון היא ואסורה ביו"ט.

ב"ש אומרים אין מוליכין את הסולם משובך 
   -לשובך אבל מטהו מחלון לחלון וב"ה מתירין

נחלקו ברה"ר אבל ברה"י לרב חנן בר אמי לל"ק 
לכו"ע מותר, דס"ל כתנא שלא גזרו משום מראית 
העין בחדרי חדרים, ולל"ב נחלקו ברה"י אם גוזרים 

  משום מראית העין, אבל ברה"ר לכו"ע אסור.

לרשב"א לכו"ע מותר להוליך את הסולם, ולא  ט:

נחלקו אלא לגבי להחזיר, אמר ר"י בד"א בסולם 
דאמרי להטיח של שובך אבל בסולם של עליה אסור 

  . גגו הוא צריך

לרבי דוסא מטהו מחלון לחלון, וי"א משמו שיכול 
  אף לדדותו מחלון לחלון.

בני רב חייא סברו שת"ק חולק על ר"י והורו להתר 
של עליה, ואמר להם רבי חייא שר"י בא  בסולם

לפרש דברי ת"ק, לל"ב התירו להטות סולם של 
עליה כרבי דוסא, ואמר להם רבי חייא שלא התיר 

  רבי דוסא הטיה אלא בסולם של שובך.

לעיל מבואר  -אמר ריו"ח מוחלפת השיטה
שב"ש התירו במקום שמחת יו"ט לחפור בדקר 

אר שב"ש ולכסות דם שחיטה וב"ה אסרו, ומבו
לקולא, ריו"ח מכח זה מחליף את השיטה 

  במחלוקתם גבי הולכת הסולם. 

הגמ' דוחה דברי ריו"ח ששם לא התירו ב"ש אלא 
כשיש דקר נעוץ, ועוד דהכא התירו ב"ה משום 

  ששובכו מוכיח עליו.

יו"ח החליף השיטה גבי אם רהגמ' מנסה לומר ש
מותר אם צריך לנענע הגוזלות מערב יו"ט או שדי 
לומר זה וזה אני נוטל, הגמ' דוחה כנ"ל (גבי דקר) 

  ועוד דבמוקצה התירו ב"ה שדי באמירה.

הגמ' מנסה לומר שריו"ח החליף השיטה  י.

בטלטול עלי כדי לקצב בשר, והגמ' דוחה כנ"ל, 
  ועוד ששם התירו ב"ה משום שתורת כלי עליו.

הגמ' מנסה לומר שריו"ח החליף השיטה גבי אם 
בלא שיש עליו כזית בשר, הגמ'  מותר לטלטל עור

דוחה כנ"ל, ועוד ועוד ששם התירו ב"ה משום 
  שהעור ראוי לישיבה.

הגמ' מנסה לומר שריו"ח החליף השיטה גבי אם 
מותר לסלק ולהחזיר את התריסים ביו"ט, הגמ' 
דוחה כנ"ל, ועוד ששם התירו ב"ה משום שאין 

  בנין וסתירה בכלים.

   -מוקצה בגוזלים שבשובך

אומרים לא ליטול אא"כ נענע מבעוד יום, ב"ש 
  וב"ה אומרים עומד ואומר זה וזה אני נוטל.

לרב חנן בר אמי לא הצריכו ב"ש לנענע אלא 
  בבריכה ראשונה, דגזרינן דילמא אתי לאמלוכי.

לב"ה צריך לומר זה וזה אני נוטל ואין די שיאמר 
   -מכאן אני נוטל למחר

צינו שלב"ה י"מ משום דס"ל שאין ברירה, ומה שמ
מועילה מחשבה להוציא מת באחד מהפתחים 
להציל את שאר הפתחים, אף לאחר שמת המת, 
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היינו לענין הטומאה מכאן ולהבא ולא למפרע 
  דאין ברירה. 

לרבא יש ברירה ומ"מ חיישינן שיטלטל גוזלים 
ולבסוף יקח אחרים, ועל כן צריך לזמנם מערב 

ט שמא יו"ט ואז ידע שהאחרים מוקצה, אבל ביו"
יקח אחד וימצאהו כחוש ויחליפו בשמן, או שיהיו 
כולם כחושים ולא יקח גוזלות כלל וימנע משמחת 

  יו"ט.

או לבנים ומצא זימן שחורים ומצא לבנים  י:

שחורים, אע"פ שבקן הסמוך היה את הצבע השני 
רוב וקרוב ד תכן שהתחלפו אסור, ולא משוםוי

על  הלך אחר הרוב, דשמא יונים מעלמא שעמדו
הדף שלפני השובך הם שנכנסו לשובך והם ג"כ 

  קרובים.

אסורים, שאף אם רק אחד שניים ומצא שלשה 
  מעלמא כולם אסורים.

מותרים, דאמרינן שאחד שלשה ומצא שניים 
הניח מהם הלך, לא מיבעיא לרבי שאומר שב

תולים  מאתים של מעשר שני ומצא מנה
שנשאר מנה מהמאתים והוא של מעשר, אלא 
אפי' לרבנן שאומרים שהמנה הוא חולין שאני 
גוזלות שעשויים לדדות, למ"ד שרבי ורבנן נחלקו 
בשני כיסים א"כ זה דומה לגוזלות ועל כן צריך 
לחלק שגוזלות מדדים, למ"ד שנחלקו בכיס אחד 
איירי בב' כיסים מקושרים והכא בגוזלות 

והחילק הוא שגוזלות מנתקים עצמם  מקושרים,
  וכיסים לא, ולרבי גם בכיס שמא ניתק הקשר.

אסורים, ולא בתוך הקן ומצא לפני הקן  י"א.

מטעם שרוב וקרוב הלך אחר הרוב, דשמא באו 
מהדף שלפני הקן שגם הוא קרוב, או דאיירי בב' 
קינים זה ע"ג זה וזימן אחד מהם, דחיישינן 

הגוזלים מהעליון ירדו שהגוזלים שזימן הלכו, ו
  לתחתון, או שמהתחתון עלו לעליון.

והיינו  -ואם אין שם אלא הן הרי אלו מותרים
כשיש קן אחר בתוך חמישים אמה אלא שהוא 
בקרן זוית, ומותרים לפי שהגוזלות לא מדדים אם 
הם לא רואים את הקן שלהם, אבל אם הגוזלות 

  יודעים לפרוח אסורים דשמא הגיעו משובך אחר.

לב"ש אסור לטלטלו ולב"ה מותר, אם כבר  - עלי
קיצב עליו בשר אסור אף לב"ה, תברא גרמי מותר 
אף לב"ש, ואפי' הוא חדש ולא חיישינן שמא ימלך 
ולא ישבור עליו עצמות, דכיון ששחט את הבהמה 
היא עומדת לשבירה, אבל לגבי בהמה קודם 
שחיטתה ותבלין קודם שדכו אותו לב"ש חיישינן 

ימלך וימצא בהמה אחרת שמנה ממנה, דילמא 
ועל כן אין מוליכים בהמה לסכין או איפכא וכן 

  תבלין למדוכה, וב"ה מתירין.

לב"ש אין נותנים עור לפני הדורסן, וב"ה  -עור
ואע"פ  מתירים, ומותר למלוח על העור בשר לצלי

, אבל בשר לקדירה או בשר לצלי עיבודשמועיל ל
  כעין קדירה אסור.

ם חלבים ביו"ט ואין מהפכים בהם, אין מולחי
ולרבי יהושע מותר לשוטחם ברוח ע"ג יתדות, י"א 
שהלכה כרבי יהושע, וי"א שהלכה כרבנן שאסור, 
ולא דמי לשטיחת עור לפני הדורסן דחזי לישיבה, 

  אבל בזה אם נתיר לשטוח יבואו למלוח.

ב"ש אומרים אין מסלקים את התריסים  י"א:
   להחזיר. ביו"ט, וב"ה מתירים אף 

התירו סופן משום טעם ההתר לב"ה הוא ש
ולא משום דאין בנין וסתירה בכלים, ועל תחילתן 

  כן אין מותר אלא בתריסי חנויות ולא בתריסי בית.

וזה ג"כ טעם ההתר של ב"ה לעיל לתת עור לפני 
הדורסן, ולא משום דחזי למיזגא עלייהו, ועל כן 

  אין מותר אלא בבהמה שהופשטה ביו"ט.

וזה ג"כ הטעם להתיר חזרת רטיה במקדש, ולא 
משום דאין שבות במקדש, ועל כן אין מותר אלא 

  לכהן שהוא בר עבודה.

וזה ג"כ הטעם שהתיר ר"י שמי שפתח חביתו 
והתחיל בעיסתו ברגל שאינה טמאה גם אחרי 
הרגל, ואין הטעם דטומאת עם הארץ ברגל 
כטהרה שוויה רבנן, ועל כן רק בהתחיל מותר 

  מור.לג

לתנא דברייתא אם יש לתריסים ציר מן הצד אסור 
אף לב"ה, ואם אין להם ציר כלל מותר אף לב"ש, 
ונחלקו כשיש להם ציר באמצע, אם גוזרים אטו 

  ציר מן הצד או לא.

  



  מסכת ביצה       תמצית הש"ס
 

329 

 

  הוצאה שלא לצורך אכילה

לב"ה מותר להוציא קטן לולב וס"ת לרה"ר  י"ב.

ביו"ט, דמתוך שהותרה הוצאה לצורך הותר נמי 
  שלא לצורך, וב"ש אוסרים דלא אמרינן מתוך.

וכמו כן נחלקו גבי שוחט עולת נדבה ביו"ט 
  שלב"ש לוקה ולב"ה אינו לוקה.

אסור לטלטל אבנים ביו"ט דיש איסור הוצאה 
  ביו"ט.

המבשל גיד הנשה בחלב ביו"ט ואכלו לב"ש לוקה 
, אוכל גיד, מבשל בשר ביו"ט חמש משום מבשל

הבערה, ולב"ה אינו לוקה בחלב, אוכל בשר בחלב, 
  משום הבערה ובישול.

   -הולכת חלה ומתנות כהונה לכהן ביו"ט י"ב:

לר"י תרומה לכו"ע אסור להוליך כשם שאסור 
מותר  (זרוע לחיים וקיבה)להפריש, חלה ומתנות 

להוליך אלו שהופרשו מאתמול עם המתנות 
שהופרשו ביו"ט, ולהוליכן בפ"ע לב"ש אסור 

  ולב"ה מותר.

יוסי מתנות מותר ותרומה לב"ש אסור ולב"ה  לרבי
  מותר.

אפי' נשחטו לאחרים תרומה אסור לכו"ע, ומתנות 

  לב"ש אסור ולב"ה מותר.היום 

לתנא דמתני' בפשטות משמע כאחרים, ורבא 
מעמיד את המשנה כר"י ואיירי בנשחטו מאתמול, 
וכן איכא לאוקמי כאחרים ואחרים סוברים כר"י 

שנשחטו אתמול  תמתנואלא שאוסרים להוליך 
  גם עם אלו שנשחטו היום.

  הלכה כרבי יוסי.

  , מוללין מלילות ומפרכים קטניות ביו"ט

יו"ט מותר לנפח בהמולל קטניות מערב שבת או 
מעט מעט בשבת וביו"ט, וביו"ט אף בקנון ותמחוי 
ובשבת לא, ובנפה או כברה אסור אף ביו"ט, לרבא 

  ו ערב שבת.שמוללין אף ביו"ט תנא ערב יו"ט אט

  -כמה דינים בהפרשת תרומה ומעשר י"ג.

היינו שברוב  -תרומה אינו זכאי בהרמתה
המקרים אסור להפריש תרומה ביו"ט, אבל 
בהכניס שבלים כדי למוללם שלרבי חייב בתרומה 
(ורבי יוסי בר"י פוטר) א"כ יכול להפריש ביו"ט, וכן 

לריב"י הכניס שבלים כדי לעשותם עיסה ונמלך 
  יכול להפריש ביו"ט. למוללם

הכניס שיבולים למוללם רבי מחייב וחכמים 
   -פוטרים

לאביי לל"ק מחלוקת בשיבולים אבל בקטניות 
  לכו"ע חייבים בתרומה. 

לל"ב מחלוקת בשיבולים אבל קטניות לכו"ע אינם 
  חייבים בתרומה. 

והא דתני בברייתא מי שהיו לו חבילי תלתן של 
בהם, ומפריש טבל יכתשם ויחשב כמה זרע יש 

על הזרע ואינו מפריש על העץ, אין מכאן ראיה 
לאביי לל"ק דהא דתני תלתן ולא שאר קטניות 
לאו משום דשאר קטניות לא, אלא לאשמועינן 
שאע"פ שטעם עצו ופריו שווה א"צ להפריש 

  תרומה על העץ.

ולל"ב דתלתן אינו מתחייב בשיבולים, הא דתני 
לא הופרש חבילי תלתן של טבל הכוונה טבל ש

ממנו תרומת מעשר, שהקדים את המעשר ראשון 
בשיבולים, ונתחייב בתרומת מעשר, וקנסו אותו 
לכתוש קודם שיתן כיון שהקדימו בשיבולים, (וכן 

  בענבים יעשם יין וזיתים יעשם שמן).

תרומה גדולה ותרומת מעשר ניטלות מאומד  י"ג:

  ובמחשבה.

מתרומה מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים פטור 
  גדולה, אבל הקדימו בכרי חייב בתרומה גדולה.

מקלף מעט מעט ואוכל, ואם  המקלף שעורים
קילף ונתן לתוך ידו חייב במעשר, ובשבת אינו 
חייב משום דש אף במקלף כמה כוסות, דמלאכת 

  מחשבת אסרה תורה.

מנפח מעט מעט המולל מלילות של חיטים 
אביי חדא ואוכל ואפי' בכל ידו, כיצד הוא מולל ל

לרב אויא חדא אתרתי בין האגודל לאצבע אחדא 
ולרבא אפי' חדא אכולא ידא, ואם ניפח ונתן לתוך 

 ידו חייב במעשר, וכן בשבת חייב בזה.    

לב"ש תבלין צריך שינוי  -דיכת תבלין ומלח י"ד.

קטן ומלח שינוי גדול, ולב"ה תבלין א"צ שינוי כלל 
בין מלח  ומלח צריך שינוי קטן, טעם החילוק

לתבלין י"מ שכל הקדרות צריכות מלח וא"כ היה 
לו להכין מאתמול, ולפי זה תבלין שידע מאתמול 
שצריך לדוכו דינו כמלח, וי"מ לפי שמלח אינו 
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מפיג טעמו, ולפי זה ה"ה מוריקא שאינו מפיג 
טעמו דינו כמלח, לרב יהודה אמר שמואל מלח 

היא ותבלין נדוכים ביחד בלא שינוי, והמחלוקת 
ך צלי ולא רבפני עצמם, שלב"ש דכים מעט לצו

לבישול, ולב"ה לכל דבר מותר לדוך, רב אחא 
  ברדלא הצריך להטות את המדוכה ביו"ט.

אין כותשים אין עושים טיסני ביו"ט לפי ש
, לאביי הם ב' דינים דדווקא במכתשת במכתשת

גדולה אסור אבל בקטנה מותר, לרבא זהו דין לבני 
לפי שיש להם עבדים המזלזלים קטנה א"י שאסור אף ב

  , אבל לבני בבל מותר בקטנה.ואומרים בקטנה עשינו

לב"ש יטול האוכל בורר קטניות ביו"ט  י"ד:
מתוך הפסולת ואוכל, לב"ה בורר כדרכו ואף 
בחיקו בקנון ובתמחוי, אבל לא בנפה ובכברה, 
לר"ג אף מדיח ושולה שהפסולת צפה למעלה 

ה (בעפר), כשהפסולת (קש) או שהאוכל צף למעל
, ואם מרובה אפי' בטלטולמרובה על האוכל אסור 

טורח הוצאת הפסולת מהוצאת האוכל לכו"ע 
  יטול אוכל מתוך פסולת.

לב"ש אין משלחים  -שליחת מיני מאכל ביו"ט
אלא מנות הראויות לאכילה, לב"ה משלחים אף 
דברים שאינם ראוים לאכילה אך מותר להכינם 

ואה, ור"ש מתיר בתבואה לפי ביו"ט, אבל לא תב
שיכול לעשות מחיטים לודיות, ומעדשים רסיסים, 

  ושעורים יכול לתת לבהמתו.

אף באופן המותר לא ישלח שורה של ג' אנשים 
או יותר, הגמ' מסתפקת מה הדין ג' אנשים וג' 

  דברים, וסליק בתיקו.

מותר לשלוח  -שליחת בגדים ביו"ט לצורך יו"ט
בגדים תפורים ביו"ט, ואף בגדים שאינם תפורים 
מותר מפני שראוי להתכסות בהם, ואפי' יש בהם 
כלאים מותר והיינו בבגדים קשים מפני שמותר 
לשבת עליהם, כערדלים שאין בהם משום כלאים, 
אבל סתם בגד שיש בו כלאים אסור לשולחו 
 ביו"ט, לפי שאסור לשבת עליו שמא תיכרך נימא

על בשרו, ואפי' י' מצעות זו ע"ג זו ובגד כלאים 
תחתיהם אסור לישן עליהם, ואפי' לעשות 
  מכלאים וילון אסור לפי שהשמש מתחמם כנגדו.  

בגדים שצורר בהם מעות אין בהם איסור  ט"ו.
כלאים, ואם צורר בהם זרעים אסור, ורב אשי 

  מתיר אף בזרעים לפי שאין דרך חימום בכך.

ביו"ט, לפי שאסור נדל המסומר סאין משלחים 
לנועלו משום מעשה שהיה, ומכאן מבואר שרק 

  לשולחו אסור אבל לטלטלו מותר.

אין משלחים מנעל שאינו תפור ואע"ג דנקיט 
  בסיכי.

מפני שצריך אומן מנעל לבן לר"י אסור לשלוח 
להשחירו, מנעל שחור באתריה דר"י מותר לפי 

"צ שהצד החלק של העור היה כלפי חוץ וא
לצחצחו, ובאתריה דרבי יוסי אסור לפי שצריך 

  לצחצחו.

כל שנאותים ממנו בחול וא"צ תיקון משלחים 
  אותו ביו"ט, ועל כן מותר לשלוח תפילין ביו"ט.

ושקעה היה בא בדרך ותפילין בראשו אמר אביי 
או שהיה יושב בביהמ"ד וקדש היום  עליו חמה

תני מניח ידו עליהם עד שמגיע לביתו, ובברייתא 
עד שמגיע לבית הסמוך לחומה, הגמ' מעמידה 
את הברייתא כשהתפילין נשמרות בבית הסמוך 
לחומה ואת דברי אביי כשאינם נשמרות, והא 
דתנן המוצא תפילין מכניסם זוג זוג היינו כשאינם 
נשמרות מכלבים, וקמ"ל אביי שאם אינם נשמרות 
מגנבים ג"כ מותר, ולא אמרינן רוב ליסטים ישראל 

  א מזלזלי בהו.ול

  

  

  יום טוב:

אסור לבשל  -יו"ט שחל להיות ערב שבת ט"ו:

תחילת הבישול מיו"ט לשבת, אבל מותר לבשל 
ליו"ט ואם נשאר יהיה לשבת, וכן יכול לעשות 
תבשיל מערב יו"ט (עירוב תבשילין) ועי"ז מותר 

  לבשל מיו"ט לשבת. 

(אסמכתא) לשמואל מזכור את יום  מקור האיסור
זכרהו מיום שבא להשכיחו, וי"א מאת  - השבת
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אשר תאפו אפו וכו' שאין אופים אלא על האפוי 
  כבר ואין מבשלים וכו'.

לרבא כדי שיברור טעם תקנת עירוב תבשילים 
מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו"ט, ולרב אשי כדי 
שידעו שאסור לבשל מיו"ט לחול שהרי אפי' 

אינו מותר אלא ע"י עירוב, והא דלרבא אינו  לשבת
מועיל להכין תבשיל מיוחד לשבת ביו"ט שמא 

  יפשע.

ביו"ט וכו' אמר להם  מעשה בר"א שהיה דורש
לא לכם אני אומר אלא הללו שעוזבים חיי עולם 
ועוסקים בחיי שעה, ור"א לטעמיה דסובר שמחת 
יו"ט רשות שיכול או לאכול ולשתות או לעסוק 
בתורה (ולרבי יהושע חציו לכם וחציו לד'), בשעת 
הליכתם אמר להם לכו אכלו משמנים ושתו 

(שלא יכל  ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו
להניח עירוב תבשילים אבל לפושע לא), כי חדות 

  ד' הוא מעוזכם (לוו עלי והאמינו בי ואני פורע).

  הרוצה שיתקיימו נכסיו יטע בהם אדר. ט"ז.

מראש השנה חוץ  כל מזונותיו של אדם קצובים לו
מהוצאת שבתות ויו"ט והוצאת בניו לתלמוד תורה 

  יפין לו.שאם פיחת פוחתין לו ואם הוסיף מוס

שמאי הזקן כל ימיו אכל לכבוד שבת מצא בהמה 
נאה קנאה לשבת מצא נאה הימנה מניח השניה 
ואוכל הראשונה, אבל הלל הזקן מידה אחרת 

  .מעשיו לשם שמיםהיתה לו שכל 

הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, ואם עבידא 
לאגלויי א"צ להודיעו, הקב"ה הודיע לישראל על 

תן שכרה לא עבידא מתנת השבת לפי שמ
לאגלויי, ולנכרים הודיע על השבת ולכן יענשו 
עליה, אלא שלא הודיע להם שכרה, וי"א 
שהודיעם שכרה אלא שלא הודיעם שיש נשמה 

  יתירה בשבת.

ולא מפני שאין מלפתים אין מערבים בפת לאביי 
בה שהרי מערבים בדייסא, אלא מפני שצריך 

ערבים בפת לערב במידי דלא שכיחא, וי"א שאין מ
ובדייסא לפי שאין מלפתים בהם, ולא מפני 

  שצריך מידי דשכיח.

עדשים שבשולי קדירה ושמנונית שעל הסכין 
  שיש בהם כזית סומך עליהם לעירובי תבשילים.

דגים קטנים מלוחים אין בהם משום בישולי 
נכרים, וסומך עליהם לעירובי תבשילין, ואם 

קמח עשאם נכרי כסא דהרסנא אסור משום שה
  .והקמח אינו נאכל כמות שהוא חישבו עיקר 

בין לאחד ובין עירוב תבשילין צריך כזית  ט"ז:

  למאה, אבל אין בו שיעור למעלה.

יכול לעשות עירוב תבשילים צלי כבוש שלוק או 
מבושל, ואפי' קולייס האיספנין שנתו עליו חמין 

  מערב יו"ט.

עירוב תבשילים צריך דעת מניח, אבל דעת מי 
יחים עליו אין צריך, שהרי היו חכמים שעירבו שמנ

לכל עירם למי ששכח והוא בתוך תחום שבת, אין 
לסמוך על עירוב זה אלא פעם אחת אבל פעם 

  שניה פושע הוא ואסור.

עירובי יו"ט שחל בערב שבת אין מערבים בו 
תחומין, עירובי חצרות לחכמים אסור ולרבי מותר, 

מותר, והלכה  ולרבי אלעזר לרבי אסור ולחכמים
  כרבי ולאסור.

לב"ש מתפלל שמונה יו"ט שחל בשבת  י"ז.

ברכות שבת ויו"ט כל אחת בפני עצמה, ולב"ה 
מתפלל ז' ברכות ומתחיל ומסיים בשל שבת 
ומזכיר יו"ט באמצע, וחותם מקדש השבת 

  וישראל והזמנים.

שחרית שבת שחלה בר"ח או בחול המועד 
ח או ערבית ומנחה מתפלל שבע, ומזכיר ר"

המועד בעבודה, ואם שכח חוזר, ולר"א מזכיר 
בהודאה, וי"א שיזכיר בברכה האמצעית ואין 

  הלכה כך, ובמוסף יזכיר בברכה האמצעית.

לרב מותר להניח עירוב תחומין מיו"ט לחבירו 
ויתנה, ולרבא רק עירובי תבשילים מותר ולא 

  עירובי תחומין.

קדירה אין אופין מיו"ט לחבירו, אבל מותר למלא 
אע"פ שא"צ היום אלא חתיכה אחת, אבל באפיה 
אין לאפות אלא מה שצריך לאותו היום, ורשב"א 
מתיר אף באפיה מפני שהפת נאפית יפה בזמן 

  שהתנור מלא, וכן הלכה.

מי שלא הניח עירובי תבשילים הוא וקמחו נאסר, 
ואסור לו לבשל אף לאחרים ולאחרים אסור לבשל 

  אחרים ויבשלו לו.עבורו, אלא יקנה קמחו ל
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או בישל בלי עירוב, הגמ' עבר ואפה  י"ז:
  מסתפקת בזה ולא איפשטא.

מי שאכל את העירוב אסור לו לאפות ולבשל 
לשבת, ויכול להכין ליו"ט ואם נשאר יהיה לשבת, 
ואסור להערים ואם הערים אסור לאכול, ואף אם 
בעבר ואפה לא נאסר בדיעבד הכא שהערים 

א ואליבא דב"ש שהחמיר אסור, או דזה לחנני
שצריך פת לאפיה ותבשיל לבישול וטמון למטמין 

  וב"ה חולקים.

המעשר בשבת בשוגג יאכל במזיד לא יאכל, 
המטביל כליו בשבת בשוגג ישתמש בהם במזיד 
לא ישתמש בהם, הגמ' אומרת שאם בעבר ואפה 
או בישל בלא עירוב מותר כאן איירי שיש לו 

אסור, עבר ובישל פירות או כלים אחרים ולכן 
בשוגג יאכל במזיד לא יאכל דאיסורא דשבת 

  שאני.

צריך ב' תבשילין ולב"ה  לב"שלתנא דמתני' 
, ודג וביצה שעליו חשובים ב' תבשיל אחד

תבשילין, לרשב"א מודים ב"ה שצריך ב' 
תבשילים, ונחלקו בדג וביצה שעליו, ושווים שאם 
פירר ביצה או שריסק קפלוטות ונתן לתוך הדג 

  שהם ב' תבשילים, והלכה דדי בתבשיל אחד.

  התחיל בעיסתו ונאכל עירובו גומר.

טבילת כלים ואדם והשקה בשבת שהיא  י"ח.
  -ערב יו"ט

מטבילים לפני השבת, טעם האיסור כלים 
לטובלם בשבת לאביי שמא יטלנו בידו ויעבירנו 
ד"א אמות ברה"ר, לרב יוסף גזירה משום סחיטה, 

, ויבוא בתוך כך לידי תקלהלרב ביבי גזירה שמא ישהה 
  ותניא כוותיה, לרבא מפני שנראה כמתקן.

לאביי גזרו ביש לו בור בחצירו אטו בור ברה"ר, 
  שבת.וביו"ט אטו 

לאביי ולרב יוסף הטעם שלא גזרו בהשקה משום 
דלא שכיחא שאין לו מים יפים טהורים ויטמאו 
מימיו, וכן אם נטמא ביו"ט מותר להטבילו דהוי 
מילתא דלא שכיחא, ומותר לדלות בדלי טמא 
ויטהר הדלי דמתוך שלא הותרה לו אלא ע"י דליה 
זוכר שסתם טבילה אסורה, ומטעם זה נדה 

בלת בבגדיה, ומותר להטביל כלי מערמת וטו

שנטמא בולד הטומאה דלא משכחת לה אלא 
  בכהנים וכהנים זריזים הם.

לרבא שטעם האיסור לטבול כלים ביו"ט  י"ח:

משום דמחזי כמתקן, הא דאדם מותר לטבול 
ביו"ט משום דנראה כמיקר, ואפי' במים רעים 
פעמים רוחץ מפני השרב, ואפי' בימות הגשמים 

בהם לכלוך וצואה, והא דמותר  פעמים רוחץ
לטבול ביוה"כ הואיל ובשבת שרי ביוה"כ נמי שרי, 

התיר  הואיל ועל כן מה שמצינו שרבאוס"ל לרבא 
לגמע חומץ ולבלוע דווקא קודם טיבול אבל לאחר 
טיבול לא, הדר ביה רבא מההיא וס"ל דהואיל 

י שרי (לאביי וקודם טיבול שרי לאחר טיבול נמ
  ).בלועמותר רק לגמע ול

ושווים שמשיקים את המים בכלי אבן לטהרם 
כלי ע"ג מימיו כדי לטהרו, אבל לא מטבילים 

לרבי אסור אף השקה, ולרבנן מותר אף הטבלה 
אגב השקה, הגמ' מפרשת מתני' כרבי ולא אסר 

  השקה אלא בשבת, או כרבנן ומתני' בשבת.

כלי  -הטבלת כלי בבין השמשות י"ט.

שמש, ועל כן כלי שהטבילוהו צריך הערב 
שהטבילוהו בבין השמשות צריך להמתין למחר 
שיעריב שמשו, לת"ק מותר להטביל כלי בביה"ש 
וימתין למחר, ורק בערב יו"ט לא דשמא לילה 
הוא, ולר"ש שזורי אף בחול אסור, רבנן דבי רב 
פירשו מחלוקתם דאיירי שראוהו רץ לטבול הכלי 

אין לחשוש ונחלקו אם רץ כדי לטובלו מבעוד יום ו
שישתמש בו היום, או שרץ כדי להספיק מלאכתו, 
ורבא פירש מחלוקתם בבא לשאול אם שרץ 
מטמא בפחות מכעדשה, אי אמרינן מדהא לא 

  גמיר הא נמי לא גמיר או לא.

שטבל הכלי לצורך גתו ורוצה מטבילים מגב לגב 
שאינו תיקון דא"צ לטובלו לצורך כדו או איפכא 

אם טבל כדי לאכול  הומחבורה לחבור, טבילה
  פסח בחבורה אחת ונמלך לאוכלו בחבורה אחרת.

ב"ש אומרים מביאים שלמים ואין סומכים 
עליהם אבל לא עולות, וב"ה אמרים מביאים 

  שלמים ועולות וסומכים עליהם.

  .לב"ש אסור לסמוך ביו"ט ולב"ה מותר

לעולא ורב אדא בר  -אלו קרבנות קרבים ביו"ט
הקריב ביו"ט אלא עולת אהבה לא התירו ב"ה ל
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ראיה וב"ש אוסרים, אבל נדרים ונדבות אף לב"ה 
אינם קרבים ביו"ט, ולרשב"א לב"ה אף נדרים 
ונדבות קרבים ביו"ט, ושלמים של יו"ט מודים 
ב"ש שקרבים ביו"ט, הגמ' משנה הגירסא ליישב 
הדברים כעולא, ורב יוסף מבאר כפשוטו דנחלקו 

  ביו"ט או לא.תנאים אם נדרים ונדבות קרבים 

אין מביאים תודה בחג המצות  -תניא י"ט:
ואף לא בי"ד מפני שמביא מפני חמץ שבה 

ולא בעצרת מפני שהוא קדשים לבית הפסול, 
אבל דקסבר נדרים ונדבות אין קרבים ביו"ט, יו"ט 

והיינו בחולו של מועד מביא תודתו בחג הסוכות 
  ולא ביו"ט.

בחג  ר"ש אומר וכו' כל שבא בחג המצות בא
 -השבועות ובחג הסוכות וכל שלא בא וכו'

אביי מפרש שנחלקו ת"ק ור"ש בבל תאחר 
שלת"ק עובר אחרי ג' רגלים אפי' שלא כסדרן, 

  ולר"ש דווקא כסדרן.

ר"א בר"ש אומר מביא אדם תודתו בחג 
ם לבל והיינו שחג הסוכות הוא הגור -הסוכות

תאחר וא"צ שיעברו ג' רגלים, וס"ל דנדרים 
  קרבים ביו"ט.ונדבות 

ויוצא בה משום שמחה ואינו יוצא בה משום 
משום דדבר שבחובה אינו בא אלא מן  -חגיגה

החולין, ואפי' פירש הרי עלי תודה ואצא בה משום 
אביא חגיגה לא יצא, (וכן האומר הריני נזיר ואגלח 

ממעות מעשר שני, הרי הוא קרבנות של יום התגלחת 
  שני).נזיר ואינו מביא ממעות מעשר 

אמר הבו ד' מאה זוזי לפלוני ולנסיב ברתי,  כ.

צריך ליתן לו אע"פ שלא ישא בתו, אבל אם אמר 
  לנסיב והבו ליה א"צ לתת אלא אם ישאנה.

עולת נדבה ועולת חובה חייבות  -מדיני סמיכה
סמיכה, וכן שלמי נדבה, שלמי חובה נחלקו בה 

ונחלקו  ב"ש וב"ה, לרבי יוסי לכו"ע צריכה סמיכה
י בעינן תכף לסמיכה שחיטה שלב"ש א"צ ולב"ה א

צריך, ולריבר"י לכו"ע תיכף לסמיכה שחיטה, 
  ונחלקו אי בעינן סמיכה בשלמי חובה.

מעשה בהלל הזקן שהביא עולתו לעזרה וכו' והיה 
שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן ובבא בן בוטא 

שמו והיה יודע שהלכה כבית הלל וכו' וקבעו 
  הלכה כב"ה.

ד מתלמידי הלל הביא עולתו לסמיכה, אמר אח כ:

לו אחד מתלמידי שמאי מה זו סמיכה, אמר לו מה 
זו שתיקה, ומכאן שת"ח שאמר לו חבירו דבר לא 

  יענה לו בארוכה יותר ממה שאמר לו.

הגמ' מביאה המו"מ בין ב"ש לב"ה בענין הקרבת 
עולת ראיה ביו"ט, לשיטת ת"ק הסובר שלכו"ע 

בים ביו"ט, ולאבא שאול אין נדרים ונדבות קר
  הסובר שקרבים.

למ"ד נדרים ונדבות אינם קרבים ביו"ט אין 
האיסור מדרבנן אלא מדאורייתא, כמו שתי הלחם 
שאסורים אע"פ שהם חובת היום, ואם עבר ושחט 
לרבא זורק את הדם כדי להתיר הבשר באכילה, 
ולרבה בר רב הונא אף אם נטמא הבשר או אבד 

  אימורים לערב. זורק גם כדי להקטיר

כבשי עצרת ששחטם שלא לשמם או ששחטם 
לפני זמנם או אחרי זמנם, זורק את הדם ואוכל את 
הבשר, אבל בשבת לא יזרוק, ובדיעבד אם זרק 

  יקטיר האימורים לערב.

בהמה שחציה של נכרי וחציה של  כ"א.
מותר לשוחטה ביו"ט, מפני שא"א לכזית ישראל 

דבות אין שוחטים בשר בלא שחיטה, אבל נדרים ונ
אע"פ שיש בהם חלק שנאכל, דכי קא זכו משולחן 

  גבוה קא זכו.

אסור עיסה שחציה של נכרי וחציה של ישראל 
לאפותה ביו"ט כיון שיכול לחלקה בלישה, אבל 
עיסת כלבים שאף הרועים אוכלים ממנה מותר 
לאפותה ביו"ט הואיל ויכול לתת לכלבים נבילה 

דלית ליה הואיל ולאכול כולה, ולרב חסדא 
(האופה מיו"ט לחול לוקה ולא אמרינן הואיל 
ומקלעי אורחים, ורבה אית ליה הואיל) איירי שיש 
לו נבילה לפייס הכלבים, (ועיסה זו חייבת בחלה 
ומערבים ומשתתפים בה ומברכים ומזמנים עליה 

  ויוצא בה יד"ח מצה).

, נכרים שהטילו על ישראל לאפות להם ביו"ט
נים לתינוק מהפת והנכרים לא אם ישראל נות

מקפידים לרב הונא מותר דכל חדא חזא לינוקא, 
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אבל לריב"ל אסור, שהרי אסר ריב"ל לזמן נכרי 
  ביו"ט שמא ירבה בשבילו.

לריה"ג אסור לשחוט נבילה לצורך כלבים,  כ"א:

ולר"ע לכלבים מותר אבל לעכו"ם אסור (שאין 
  מזונותיהם עליך).

ם ביו"ט, לר"ע מפני מותר לזורק גרעיני תמרים
שראוים לכלבים, ולריה"ג מפני שראויים להסקה, 
ואף רטובים ראוים להיסק גדול, ובשבת יטלטלם 
  אגב פת כדשמואל שהתיר לעשות כל צרכו בפת,  

של נכרים אסור לטלטלם (ועל כן שיורי כוסות 
אסור לזמן נכרי אף בשבת לרב אחא בר יעקב, 

ודיעו לנכרי ולרבא מותר, מרימר ומר זוטרא ה
שלא יטרחו בשבילו יותר ממה שהכינו לעצמם) 

ואסור  כיון שאינם ראויים לתרנגולים דהוי יין נסך
, ואין עושים גרף של רעי לכתחילה, אבל בהנאה

של ישראל מותר דחזי לתרנגולים, או משום 
שמטלטלם אגב הכוס דמטעם זה התיר רבא 

  לטלטל שברי עצים.

ור אא"כ ראוים לב"ש אס -חימום מים לרחיצה
  לשתיה, ולב"ה מותר.

לב"ש אסור ולב"ה  -הבערת מדורה להתחמם
  מותר.

  -ג' דברים החמיר ר"ג כב"ש

, לרב אין טומנים את החמין מיו"ט לשבתא' 
הונא אם הניח עירוב תבשילים מותר, ואיירי שלא 
הניח עירוב תבשילים, וס"ל לרב הונא שאף בזה 

אחת נר וי"א  התירו לו כדי חייו, פת אחת קדירה
אף דג קטן, לרבא אף בהניח עירוב אסרו הטמנה 
משום דמוכחא מילתא שהיא לצורך שבת, ודלא 
כחנניה הסובר שאם הטמין מערב יו"ט הוי עירוב 

  להטמנה, לאביי איירי שעירב ולא הטמין וכחנניה.

של חוליות אין זוקפין את המנורה ב'  כ"ב.
"ה אין בנין דסברי ב"ש יש בנין וסתירה בכלים, ולב

  וסתירה בכלים.

  כמה דיני הבערה וכבוי ביו"ט
הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר והמסתפק 
ממנו חייב משום מכבה, ועל כן אסור להטות את 

  הנר כדי להרחיק את השמן כדי לקרב את הכיבוי.

  .למשוך ראש הפתילה שנעשה פחםקניבא שרי 

אסור לכבות את הנר לצורך תשמיש אף כאשר 
לו בית אחר או סדין לעשות מחיצה או כלי אין 

מותר וכן  המתיר מכשירי אוכל נפשלכפות, ולר"י 
מותר לר"י לכבות כדי שלא יתעשן הבית או 
הקדירה וכדי שלא ישרף הבית, אבל לרבנן אסור 

  (ובדאיכא סכנה מותר אף בשבת).

וכן מותר לר"י לכחול העין אף בסוף החולי שאין 
אסור, לאמימר מותר  בזה פיקוח נפש, ולרבנן

לכחול ע"י נכרי דכל צרכי חולה עושים ע"י נכרי 
בשבת, לרב זביד ורב אשי אסור משום דמסייע 

במה שסוגר ופותח ריסי עיניו להכניס הכחול לנכרי 

  .דבלאו הכי מיתעבדאולאמימר מסייע אין בו ממש 

מותר לקבור בו מת יו"ט שני של ראש השנה 
ו נכרים), ביצה ע"י ישראל (ובראשון יקברוה

שנולדה בראשון אסורה בשני, ונהרדעי מתירים 
כיון שמימות עזרא לא מצינו אלול מעובר, וכן 

  מותר לדבריהם לכחול העין.

אין אופין פיתין ר"ג החמיר כדברי ב"ש שג'  כ"ב:
, והיינו שלא לאפות פת גריצין אלא רקיקין

מרובה בין בפסח ובין בשאר יו"ט, כיון שא"צ 
מפני שהפת נאפית לאכול הכל בו ביום, וב"ה מתירים 

, ולא החמיר ר"ג אלא לעצמו אבל יפה כשהתנור מלא
  לכל ישראל התיר.

אין ללמוד מלחם הפנים להתיר לאפות בפסח פת 
שעוביה טפח, שהרי לחם הפנים אפוהו זריזים, 

תה פת עמילה, ובעצים יבשים, ובתנור חם, והי
ובתנור של מתכת, ואין ללמוד מזה לאופנים 

  אחרים.

  -אף הוא (ר"ג) אמר ג' דברים להקל

וחכמים אוסרים, מכבדים בית המטות ביו"ט 
ר"א בר צדוק סובר שאף אצל ר"ג לא היו מכבדים 
  ביו"ט, אלא היו מכבדים מערב יו"ט ופורסים סדין.

וחכמים אוסרים, וגמר ביו"ט ומניחים את המ
ר"א בר צדוק סובר שאף ר"ג לא התיר לגמר, ולא 

  נחלקו אלא אם מותר להריח.

רב ירמיה בר אבא  -ביו"טפירות בבשמים עישון 
ורב הונא אוסרים מפני שתחילתו מכבה וסופו 
מבעיר, רב יהודה אוסר דווקא ע"ג גחלת, ורבה 
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עם אוסר אף ע"ג חרס מפני שמוליד ריחא, (ומט
זה אסור לכפות כוס ע"ג שיראי ביו"ט) ושמואל 
  ורבא מתירים כמו שמותר לצלות בשר ע"ג גחלים.

אסור לקשור בתי הידיים משום שזה מעשה  כ"ג.
  אומן.

וחכמים ועושין גדי מקולס בלילי פסחים 
  אוסרים מפני שזה כעין קדשים בחוץ.

  -ג' דברים ר"א בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים

ולא פרה שלו פרתו יוצאה ברצועה שבין קרניה 
היתה שהרי היו לו פרות רבות מאד, אלא של 

  שכנתו, ומתוך שלא מיחה בה נקראת על שמו.

וכן מותר לשיטתו ומקרדים את הבהמה ביו"ט 
לקרצף, (קירוד קטנים ועושים חבורה, קרצוף 
גדולים ואין עושים חבורה), דסבר כר"ש דדבר 

ולר"י דדבר שאין מתכוון  שאין מתכוון מותר,
ל לא קירוד, ולרבנן אסור מותר רק קירצוף אב

  .אסור אף קירצוף גזירה אטו קירוד

  ושוחקים את הפלפים בריחיים שלהם.

הריחיים של פלפלים טמאה משום ג'  כ"ג:
, תחתונה משום כלי קיבול, אמצעית משום כלים

  כלי כברה, ועליונה משום כלי מתכת.

מדרס משום שסומך עליה, טמאה עגלה של קטן 
וניטלת בשבת מפני שיש לה תורת כלי, ואינה 
נגררת אלא ע"ג כלים לר"י דדבר שאין מתכוון 
אסור, לתנא אחר אליבא דר"י כל הכלים אין 

  נגררים אבל עגלה מותר מפני שהיא כובשת.

  

  

  אין צדין:
  

צידה אסורה ביו"ט כיון דאפשר  -צידה ביו"ט כ"ד.

   .מאתמול

אין צדים דגים מן הביברים ביו"ט, ואין  -דגים
  נותנים לפניהם מזונות. 

מותר לצודם מן הביברים ולתת לו מזונות,  עופות
צפור דרור שאינה מקבלת מרות אין איסור לצודה 

  בית אלא רק למגדל, והצדה מהבית חייב. 

מותר לצודה ולתת לה מזונות, ודווקא כשהיא  חיה
טי לה היט בתרה ומכבר בביבר קטן והיינו היכא דר
ית לה עוקצי עוקצי, בחד שיחייא, אי נמי היכא דל

אי נמי היכא שצל הכתלים נופל מזה על זה, אבל 
  אם החיה בביבר גדול אסור לצודה.

, זה הכלל רשב"ג אומר לא כל הביברים שווים
מחוסר צידה אסור ושאינו מחוסר צידה מותר, 
והלכה כרשב"ג, ומחוסר צידה היינו שאומרים 
הבא מצודה ונצדנו, ואף שגם אווזים ותרנגולים 
ויוני הרדיסאות צריך מצודה לצודם, הצדם פטור 
מפני שבאים לכלובם בערב ומזונותם עליך, ולרב 
מרי החילוק הוא מפני שאלו מקינם אינם 

  נשמטים.

   -ספק מוכן

בעלי חיים שנמצאו במצודה ביו"ט ואינו יודע אם 
אסורים, ור"ג  נצודו ביו"ט או כבר בערב יו"ט

מתיר, ומעשה בנכרי אחד שהביא דגים לר"ג ואמר 
מותרים הם אלא שאין רצוני לקבל ממנו, ואין 

  הלכה כר"ג.

ביברים, מפני שניצודים שוחטים מן הנגרים  כ"ד:

, אבל לא יטול מן הרשתות ומן המכמורות, ועומדים
לרשב"א אם בא בערב יו"ט ומצאם מקולקלים 

, בידוע שניצודו מתקלקל כולושע"י שהחיה נופלת בו 
  מערב יו"ט, אבל בספק אסור, וכן הלכה.

לרב לא התיר ר"ג אלא בטלטול, וללוי אף באכילה 
התיר ר"ג, ואמר רב שלעולם אל ימנע אדם עצמו 
מביה"ד אפי' שעה אחת, שמתוך שלא בא לוי 
לביהמ"ד לא שמע שרבי חזר בו ולא התיר אלא 

  בטלטול.

מותרים,  ירות בני יומםופ לחים דגים המפולמים
היינו שנראים בני יומם, אבל פירות שנתלשו 

  ביו"ט אסורים בטלטול.

, אם יש נכרי שהביא דורון לישראל ביו"ט
מאותו המין במחובר אסור אף לערב בכדי שיעשו, 
ואם אין מאותו המין במחובר מותר, אבל אם 
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הביאם מחוץ לתחום אסור למי שהביאו לו ומותר 
  לישראל אחר.

, ולמחר הסוכר אמת המים מערב יו"ט כ"ה.

  ,  שהסכירה הוי הכנהמצא בא דגים מותרים 

שידע אם הגינה סמוכה לעיר חיה שקיננה בפרדס 

מותרת אע"פ שלא זימנה, ואם אין  בה ודעתו עליה
  הגינה סמוכה לעיר אסורה.

צפור דרור שזימנה צריך לקשור בכנפיה כדי שלא 
  תתחלף באימה.

ויוני עליה שקיננו בטפיחין ובבירה יוני שובך 
  .צריכים זימון

אווזים ותרנגולים ויוני הרדסיאות מותרים וא"צ 
  זימון.

עופות שזימנם אם נמצאו בבורות שיחין ומערות 
מותרים, אבל באילן אסורים גזירה שמא יעלה 

  ויתלוש.

המוצא עופות מקושרים או מנוענעים אסורים 
  משום גזל.

ביו"ט, אלא אם יש  כנתבהמה מסואסור לשחוט 
שהות לאכול ממנה ביו"ט כזית צלי, ור"ע אומר 

  אפי' כזית חי מבית טביחתה.

לא יאכל אדם בשר קודם הפשט וניתוח משום 
שאינו דרך ארץ, (וכן לא יאכל שום ובצל מראשו 
אלא מעליו, ולא ישתה כוסו בבת אחת, שתיים 
הרי דרך ארץ, שלשה הרי הוא מגסי הרוח), אבל 

יא טריפה, א מותר לאכול ואין חושש שהמדינ
עומדת עד שיוודע  דבהמה בחייה בחזקת איסור

במה נשחטה, נשחטה בחזקת התר עומדת עד 
  שיודע לך שנטרפה.

שעל ידו  ליום הדין,חצב מקטע רגלי הרשעים  כ"ה:

מסמנים גבול השדה שלא ישיגו גבול, והרשעים השיגו 

  . גבול

ם לאכול ופעמים שממהרינטיעה מקטע רגלי הקצבים 

והנטיעה יש להמתין ג' שנים ובועלי נדות אוכלים טריפה 
  באכילתה. 

, מרירותו גדולה, ומ"מ אחר ז' בישולים מתמתקתורמוס 
שלא חזרו בתשובה אפי' אחרי ז' מקטע רגלי עובדי ע"ז 

  .פעמים

מפני מה ניתנה תורה לישראל מפני שהם  -עזות
אומה  עזים, ואלמלא ניתנה להם תורה אין כל

יכולה לעמוד בפניהם, הכלב עז שבחיות ותרנגול 
בעופות, וי"א אף העז בבהמה דקה והצלף 

  באילנות.

   -איסורים משום עובדין דחול

שחט בהמה בשדה לא יביאנה במוט אלא אברים 
  אברים. 

  אין הסומא יוצא במקלו ולא הרועה בתרמילו. 

אין מוציאים אדם בכסא, ואם רבים צריכים לו 
ובלבד שלא יכתף, והיינו  -ואמר רב זריקאמותר, 

שלא ישאנו באלונקי, רב נחמן התיר לילתא 
לישאנה באלונקי מפני הפחד, ויש מתירים מפני 

  דוחקא דציבורא.  

   -בכור שנפל לבור כ"ו.

שהיה מערב לר"י ירד מומחה ויראה אם יש בו מום 

יכול להעלותו ולשוחטו, ואם אין בו מום לא  יו"ט
בר ר"י רואים מומין ביו"ט, ואין ישחוט, וקס

להעלותו ע"י הערמה ולראותו אח"כ, ואם עבר 
והעלהו לא ישחוט אע"פ שהיה בו מום עובר 

  ונעשה ביו"ט מום קבוע. 

, משום שנראה כמתקןלר"ש אין רואים מומין ביו"ט 
ועל כן אם לא היה ידוע מערב יו"ט שיש לו מום 

  אסור לרדת לראות אם יש לו מום.

ר"ש בן מנסיא שלר"ש אם נולד בו מום ומפרש 
מערב יו"ט אין רואין אותו ביו"ט לכתחילה, אבל 

מפני שאינו נראה כמתקן שהרי היה קרוב בדיעבד מותר 

, אבל אם המום נולד ביו"ט אסור אף להיות מתוקן
   בדיעבד.

הגמ' מבארת שברייתא זו משובשת, והאמת  כ"ו:

מערב יו"ט כדתני רב אושעיא שאף בנולד בו מום 
  אסור בדיעבד.

לרבה בר רב הונא מותר לבודקו נולד ומומו עמו 
ביו"ט, ולרב נחמן אסור לבודקו, ואם בדקוהו מותר 

  בדיעבד.

דבר שלא היה ראוי בבין  -מוקצה לחצי שבת
השמשות הרי הוא מוקצה אע"פ שכעת הוא ראוי, 
דבר שהיה ראוי בבין השמשות ונדחה וחזר להיות 

מוקצה לחצי שבת והדבר אסור, לרבא יש  -ראוי
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והא שהתירו בנולד ומומו עמו איירי כשהדיינים 
היו כשנולד והתירוהו מיד, אבל אם נולד בלא 

הגיעו הרי שהדיינים היו שם, כיון שנאסר עד ש
  .לרבא אין מוקצה לחצי שבת הוא מוקצה, לא"ד

היה אוכל בענבים או בתאנים או שאר מיני פירות 
המותר לגג ליבשם לא יאכל והותיר והעלה את 

אא"כ הזמין, והיינו כשהם ראוים ואינם ראוים 
שיש אנשים שאוכלים כך ויש שאין אוכלים כך, 
שע"י ההזמנה גילה דעתו שהוא מאלה שאוכלים 

  ולא הוי מוקצה.

אף שהבעלים לא ידעו מבעוד יום מוקצה שיבש 
  מותר.

מוקצה לחצי שבת בדבר שגמרו בידי אדם  כ"ז.

עדשים בזמן הבישול, קדירה בזמן (פולים ו
  הרתיחה), מותר לכו"ע.

רבי זריקא ואיתימא  -ראית מומין ביו"ט להלכה
רבי ירמיה פסקו כר"י (שרואים מומין ביו"ט), רבי 
זירא פסק כר"ש כיון שהברייתא הביאה דבריו 

  בלשון חכמים. 

רב יוסף תלה המחלוקת בראית מומין ביו"ט 
הראה מומו  בשוחט בכור ואח"כבמחלוקת 

שר"י מתיר ור"מ אוסר, שלר"מ ראית בכור  לחכם
שונה מראית טריפה שטריפה רואים אף לאחר 
מיתה, וה"ה שאין רואים מומין ביו"ט, הגמ' דוחה 
שטעמא דר"מ משום קנס אטו מומין שבעין, 
שבהם לכו"ע אסור לראות לאחר שחיטה משום 

  שהדבר משתנה.

וכן אסור אסור להטיל מום בבכור בידים,  כ"ז:

  לגרום לו מום.

, ואיירי בבהמה בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה
מסוכנת של קדשים כדייקא מתני' ומעשה אפי' 

ששאלו את ר"ט עליה ועל החלה שנטמאה ונכנס 
לו לא יזיזם ממקומם,  לביהמ"ד ושאל ואמרו

ר"ש מתיר, י"א שבזה  מסוכנתשאינה  בהמה חולין
  ובמסוכנת לכו"ע מותר.וי"א שאף בזה ר"ש אוסר, 

והיינו אין נמנים על הבהמה לכתחילה ביו"ט 
שאסור לפסוק ביו"ט את מחיר הבהמה, אלא 

  יאמר להם על בהמה אחרת זה כזה.

שוקל אדם בשר  - שימוש במאזנים ביו"ט כ"ח.
כנגד הכלי או הקופיץ, וחכמים אוסרים להשתמש 
במאזנים אפי' להניח שם בשר כדי לשומרו מן 

, אבל אם אין המאזנים מונחים על העכברים
הטבעת שלהם מותר, רבי יהושע מתיר אף לשקול 

  מנה כנגד מנה.

שוקלים מנה כנגד מנה בבכור, לרב יוסף מזה 
מבואר דהלכה כרבי יהושע, לאביי אין להביא 

  ראיה משם כלל.

טבח אומן אסור לו לשקול בשר במים, ואסור 
תר לעשות נקב בבשר בכלי אבל ביד מותר, ומו

  לעשות סימן בצורת הבשר.

אסור להשחיז במשחזת, אבל  -השחזה ביו"ט
  משיאה ע"ג חברתה. 

לרב הונא דווקא בשל אבן אסור אבל בשל עץ 
  מותר.

לל"ק בשל אבן דווקא בבא לחדדה אסור, אבל אם 
בא רק להעביר שמנינותה מותר, ובשל עץ אפי' 
לחדדה מותר, וי"א שבשל עץ מותר רק להעביר 

ה ולא לחדדה, ובשל אבן אף להעביר שמנינות
  שמנינותה אסור.

י"א שלהשיאה ע"ג חברתה מותר אף כדי לחדדה, 
ובמשחזת מותר להעביר שמנינותה, וי"א שמותר 
להשיאה ע"ג חברתה רק להעביר שמנינותה, אבל 

  ע"ג חברתה אסור. לחדדה 

לר"י שמותר ביו"ט אף מכשירי אוכל נפש מותר 
  להשחיז ביו"ט.

הלכה כר"י, וי"א שהלכה כר"י ואין  לרב חסדא
  מורין כן.

י"א שמותר להראות סכין שחיטה לחכם  כ"ח:

ביו"ט, ויש אוסרים, אבל ת"ח רואה לעצמו 
  ומשאיל לאחרים.

וע"י דוחק  מחריפותה אבל לא נפגמהסכין שעמדה 
  חותכת, מותר לחדדה ביו"ט.

כמו שנחלקו ר"י ורבנן בהשחזת הסכין אם מותר 
אוכל נפש, כך נחלקו בשפוד משום מכשירי 

שנשבר ראשו (ואפי' ביד אסור) ובגריפת תנור 
  וכיריים.
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אף לר"י אסור לעשות מלאכות ביו"ט לצורך נכרי, 
  וכן אסור מכשירין שאפשר לעשותם מערב יו"ט.

, לפי שהוא מאוסשפוד שצלו בו בשר אסור בטלטול 
ר ותאלא שומטו ומניחו בקרן זוית, לרב הונא מ

עליו כזית בשר, ולרבא מותר אף  דווקא כשיש
בלא כזית בשר כמו שמותר לסלק קוץ המונח 

  ברה"ר.

המלאכות שהאשה משועבדת , שפחות כנ"לשפוד 

שנחשבות כשיער , וגומות לבעלה כשהכניסה לו שפחות

שאסור , הם מדברי רב מלכיו, בלורית לגבי גדלות

, אפר לגלח גוי סמוך לבלוריתו משום שמניחה לע"ז
, אסור לתתה על מכתו שנראה ככתובת קעקעמקלה 
, הם מדברי רב איסור אכילת גבינת נכריםוגבינה 

  מלכיא, ולרב פפא אף שפחות מרב מלכיא.

  מדידה ביו"ט

אסור לומר לטבח תן לי בשר בדינר, אבל  כ"ט.

מותר לבקש חתיכה בגודל מסוים, או לומר בגודל 
  חתיכה מסוימת שיש לו.

מותר לומר לחבירו למלא כלי מסוים, אבל לא 
במידה, [י"א בכלי המיוחד למידה, וי"א שלא יזכיר 
מידה), ור"י אוסר למלא בכלי העומד למידה 

  שעדיין לא מדד בו.

הגמ' מבארת למה כאן ר"י לחומרא ורבנן לקולא, 
  ובמשקל (כ"ח. ) ר"י לקולא וחכמים לחומרא.

דות מערב אבא שאול בן בטנית היה ממלא המי
יו"ט ונותנם ללקוחות ביו"ט, לאבא שאול היה 
עושה כך אף במועד מפני ביטול בית המדרש, 
ולחכמים אף בחול מפני מיצוי המדות, ומעיקר 

שהלקוחות מוחלים הדין א"צ למצות את המידות 

, ואבא שאול בן בטנית מפני שאינם רוצים להתעכב
י וחבריו החמירו על עצמם והביאו שלש מאות גרב
  שמן ועשו בהם צרכי רבים בורות שיחין ומערות.

אסור למדוד שעורים לבהמתו, אבל מותר לתת 
  שעורים בכלי מידה.

  מותר לנחתום למדוד תבלין ולתת לתוך קדירתו.

לרב מותר לאשה למדוד הקמח לעיסה כדי לתת 
חלה בעין יפה, ולשמואל הבא לשאול מורים לו 

  ך.שאסור, אבל אין מוחים במי שעושה כ

יש מתירים לנפות קמח מנופה ביו"ט, ויש  כ"ט:

מתירים ע"י שינוי, ויש אוסרים ואם נפל צרור 

לתוכו מותר להוציאו בידו, וי"א שזה חמור יותר 
  דהוי כבורר.

מותר לקנות לפי מנין ובלבד שלא יזכיר סכום 
  המקח.

  

  

  המביא:

יביאם המביא משאות ממקום למקום  ל.

  בשינוי, ואם א"א לשנות מותר, 

נשים הממלאות מים לא משנות כי אם ימלאו 
בכלים קטנים ירבו בהילוך, ואם בכלים גדולים 
ירבו במשוי, ואם יכסו שמא יפול ותבוא לטלטלו, 
או שמא תקשור בקשר חזק, או שמא תבוא לידי 

  סחיטה.

באיסורים דרבנן (אין מטפחים ואין מספקים, 
בה בפתח המבוי), אמרינן הנח להם ואיסור ישי

לישראל מוטב יהו שוגגין ואל יהו מזידין, ואפי' 
  באיסורים דאורייתא אמרינן הכי (תוספת יוה"כ).

מותר ליטול בתחילה מערימת התבן, והיינו כר"ש 
דלית ליה מוקצה, ומ"מ אסור להשתמש בעצים 
שבמוקצה המיוחדים לבנין, משום דבמוקצה 

דה ר"ש, וי"א דקאי כר"י מחמת חסרון כיס מו
דאית ליה מוקצה, ומה שמותר להתחיל ערימת 

, ויש בו שסתמו לעציםתבן איירי בתבן שנרקב 
  קוצים שאינו ראוי לבנין.

משום סותר, אין נוטלים עצים מן הסוכה  ל:

אבל עצים המונחים סמוך לדפנות, או אגודות 
, ור"ש מתיר אם הסוכה נפלה מותר קנים שבסכך

מוקצה, כמותר השמן שבנר ובקערה, דלית ליה 
ואף ששם יושב ומצפה שיכבה הנר הכא נמי 

  מותר רק בסוכה רעועה.

ובסוכה בחג הסוכות אסורה בהנאה, אא"כ התנה 
ואמר אינו בודל מהם כל בין השמשות, אבל אם 
  חלה עליהם קדושה בבין השמשות לא מהני תנאי.

אתרוג שיחדו ליום אחד לרב מותר לאוכלו אחר 
צא בו, ולרב אסי מותר למחר, ולא דמי לסוכה שי
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דאסורה כל שבעה מפני שהלילות אינם בכלל 
  המצוה.

אלו עצים מותר לטלטלם ביו"ט  ל"א.
  -להסקה

לתנא דמתני' מותר להביא מהמכונסים שבשדה 
ומקרקף אף מהמפוזרים, לשמואל מתני' 
כרשב"א, אבל לרבנן מותר רק מהמכונסים 

  שבקרפף.

וגפנים אסורים אף במכונסים כיון עלי קנים 
שמתפזרים ברוח, ואם מונח עליהם כלי מערב 

  יו"ט מותר.

לר"י כל שסמוך לעיר ואף אם אין לו  -איזהו קרפף
פותחת, לרבי יוסי אומר אם יש לו פותחת מותר 

ואם אפי' אינו סמוך אם הוא בתוך תחום שבת, 
והלכה כרבי הוא סמוך מותר אפי' אין לו פותחת, 

  י.יוס

המושכבות מן הסואר אין מבקעים עצים  ל"א:

של קורות, ולא מן הקורה  לארץ ועומדות לבנין
שנשברה ביו"ט, אבל מבקעים מקורה שנשברה 

  בערב יו"ט.

ובמגל צדו הצר מצד הזכרות אין מבקעים בקרדום 
, לאיכא דאמרי שכולו זכרותובמגירה, אלא בקופיץ 

ם מותר, בקופיץ מותר מצד הזכרות ובקרדום לעול
  .ששם הקופיץ היה לו זכרות ונקבות והקרדום כוליה נקבות

מותר מאיליו ביו"ט ונפחת בית שהוא מלא פירות 
ליטול ממקום הפחת, ר"מ מתיר אף לפחות 
בעצמו כאשר האבנים מסדרות ואינם מחוברות 
דמחוברות אסור משום סותר, ודווקא ביו"ט אבל 

  ה.בשבת אסור אף באינם מחוברות משום מוקצ

לשמואל  -חותמות שבקרקע ושבכלים
שבקרקע מתיר אבל לא מפקיע או חותך, 
ושבכלים מתיר ומפקיע וחותך, בין בשבת בין 
ביו"ט, ובברייתא תנא שחותמות שבקרקע בשבת 
מתיר אבל לא מפקיע וחותך, וביו"ט מתיר 

  ומפקיע וחותך. 

הגמ' מבארת דעת שמואל שסובר כברייתא  ל"ב.

אר שחותמות שבכלים אחרת, ואף ששם מבו
אסור להפקיע ולחתוך בשבת, הא מני ר' נחמיה 

הסובר שאין כלי ניטל אלא דרך תשמישו, ואף 
שמצינו שר' נחמיה אוסר בזה אף ביו"ט, תנא 
  דברייתא זו סובר שלא אסר ר' נחמיה אלא בשבת.

מפני שהוא עושה כלי, לרב אין פוחתין את הנר 
קבל טומאה יוסף מתני' כר"מ הסובר שכלי חרס מ

משנגמרה מלאכתו, ואף בנר חזי להניח בו 
פרוטות, אבל לרבי יהושע אינו מק"ט עד שיצרפו 
בכבשן, לאיכא דאמרי מתני' כר"א בר צדוק 

שאינם הסובר שאלפסין חרניות (של בני עירות 

) קודם שעשה בית קיבול אינם מקפידים לצרפם
ומבואר שאם עשה להם בית קיבול מק"ט מק"ט, 

, אילפסים חרניות לת"ק מחשיבתם כלי דהחקיקה
  אסור לעשותם ורשב"ג מתיר.

אף לצורך יו"ט והיינו אין עושים פחמים ביו"ט 
  להזיע קודם שאסרו להזיע.

אין חותכין את הפתילה  -פתילה ביו"ט ל"ב:

בשתי נרות  ב' ראשיהור"י מתיר לתת  לשניים
, ומותר להסיר הפחם מראש באמצעולחותכה באור 

הפתילה ביו"ט, אין גודלים פתילה לכתחילה, ואין 
  מהבהבין אותה באור, ומותר לשרותה בשמן. 

כל המרחם על בריות בידוע שהוא מזרעו של 
  אברהם וכל שאינו וכו'.

ג' חייהם אינם חיים, המצפה לשלחן חבירו, ומי 
שאשתו מושלת עליו, ומי שיסורים מושלים 

  י"א אף מי שאין לו אלא חלוק אחד.בגופו, ו

את החרס ואין חותכין את הנייר אין שוברין 
  לצלות בו מליח, משום דקא מתקן מנא.

ואין גורפין תנור וכיריים, ואם א"א לאפות אא"כ 
גורפו מותר, אסור לטוח את התנור ביו"ט, אבל 
בעפר מנהר פרת מותר אם עשה בו סימן 

  ר באפר.מאתמול, וכן מותר לטוח את התנו

אין מקרבים ב' חביות כדי לשפות עליהם את 
הקדירה, אבל אבנים של בית הכסא מותר לצדדם 

  דמשום כבודו לא גזרו רבנן.

מדורתא ביצים קדירה מיטה וחביות מותר להניח 
  למעלה ואח"כ בצדדים למטה, אבל לא להיפך.
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אין סומכין את הקדירה או את הדלת  ל"ג.
ם אלא להסקה, ור"ש בבקעת, לפי שלא ניתנו עצי

  מתיר.

אין מנהיגים את הבהמה במקל ביו"ט, ור"א בר"ש 
מתיר, אבל לר"ש אביו יש לאסור שאע"ג דלית 

  ליה מוקצה נראה שלוקחה למוכרה.

רב נחמן אסר ורב ששת שרי, לל"ק נחלקו חזרא 
ביבש אבל ברטוב לכו"ע אסור, ולל"ב נחלקו 

ותר ברטוב אבל ביבש לכו"ע מותר, ולהלכה יבש מ
  רטוב אסור.

  מסיקים בכלים ואין מסיקים בשברי כלים.

מותר לזרוק בני המעיים לחתולים דכיון שמסרחי 
  מאתמול דעתו לזורקם.

  נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו. ל"ג:

אוכלי בהמה והיינו עצים רכים  -קטימת עצים
אין בהם משום תיקון כלי, ועל כן עצי בשמים 

ולהריח וכן מותר לקוטמם רכים מותר למוללם 
ולהריח, אבל קשים אסור לקטמם כדי להריח ואם 
קטמם פטור אבל אסור, ואם קטמם לחצוץ שיניו 
לר"א בשבת בשוגג חייב חטאת, וביו"ט במזיד 
לוקה, אבל לרבנן אף לחצוץ שיניו אינו אסור אלא 

  מדרבנן, וכדי להריח מותר לכתחילה.

גרות שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרו
ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי, ובמוסתקי מותר 

  אף לר"א.

מותר לגבב קיסמים מן החצר כדי להדליקם שכל 
מה שבחצר מוכן הוא, ובלבד שלא יעשה צבורים 

  צבורים ור"ש מתיר.

אין מוציאים את האור מן העצים או מהאבנים 
  העפר הרעפים ומהמים משום דקא מוליד ביו"ט.

ים חדשים, י"א מפני אין מלבנים רעפ ל"ד.

שצריך לבודקם, וי"א מפני שצריך להקשותם, עוף 
שדרסו עליו או שטרפוהו בכותל או שרצצתו 
בהמה והעוף מפרכס ושהה מעל"ע כשרה, וי"א 
שצריכה בדיקה, ואם מותר לשוחטה ביו"ט לטעם 
הראשון אסור דמחזקינן ריעותא וצריך לבודקה 

  ולטעם השני מותר.

הניח  והשני עצים והשלישיאחד הביא אור בשבת 
בון רעפים) הקדירה (חדשה וחייב משום לי

והרביעי מים והחמישי תבלין והשישי הגיס כולם 
חייבים, ואם עדיין האש לא דולקת רק המדליקה 

  חייב.

מותר לטלטל תנור וכיריים חדשים אבל אסור 
לסוכם או לטושם במטלית, ואסור לצננם במים 

  ביו"ט.צוננים אלא כדי לאפות 

מותר להשרות הרותחים ראש ורגלי הבהמה 
ולהבהבם באור, אבל למרוח חרסית אדמה או סיד 

  או לגזוז השערות במספרים אסור.

אסור לגזוז ירק במספרים שבהם גוזזים אותו 
  מהקרקע.

מתור לתקן קונדס ועכביות, ומותר להסיק 
ולאפות בפורני ולמחם מים באנטיכי, ואסור 

  .לאפות בפורני חדשה

  אסור לנפוח במפוח, אבל בשפופרת מותר.

  אין מתקנים את השפוד ואין מחדדים אותו.

אסור לשבור קנה כדי לצלות מליח אבל מותר 
  לשבור אגוז בתוך מטלית.

  קביעות למעשר

אינה קובעת למעשר אלא בדבר  חצר ל"ד:

  שנגמרה מלאכתו. 

לרב נחמן קובעת למעשר אף בדבר שלא  שבת
יו"ח אינה קובעת אלא בדבר נגמרה מלאכתו, ולר

  שנגמרה מלאכתו דהלכה כחכמים ולא כהלל. 

עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית 
ואומר מכאן אני אוכל דפטורה ממעשר וה"ה במעושר 

, וחכ"א עד שירשום והוי הזמנה דיש ברירהלמחר 
ויאמר מכאן ועד כאן, הגמ' רוצה להוכיח מכאן 

ראיה שלא ששבת קובעת למעשר, ודוחה את ה
שבת קבעה אלא דיבורו קבע, ומה שהמשנה 
דיברה בשבת אתא לאשמו עינן שטבל מוכן אצל 

  שבת שאם עבר ותיקנו מתוקן.

לאחר אכילתו  מותרו חוזרלר"א כל דבר ש ל"ה.

  אינו קובע למעשר, ולחכמים קובע למעשר.
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לר"א קובעת למעשר ולחכמים אינה  תרומה
קובעת למעשר אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, וכן 

  פסק ריו"ח. 

היה אוכל אשכול ונכנס מגינה לחצר יוצא חוץ 
לחצר ויגמור, ורבי יהושע אומר לא יגמור, וכן אם 
חשכה שבת לר"א מותר לגמור במוצאי שבת אבל 
בשבת לא יגמור דשבת קבעה למעשר, ולרבי 

  יגמור. יהושע לא 

לרבי יעקב קובעת אף בדבר שלא נגמרה חצר 
  מלאכתו ולריב"י אינה קובעת וכן פסק ריו"ח.

אינו קובע אלא בדבר שנגמרה מלאכתו, מקח 
  וי"א שקובע.

רוב עמי הארץ מעשרים, מעשרים דמאי מעם 
  הארץ אפי' בדבר שלא נגמרה מלאכתו.

  

  

  משילין:
  

בשבת, פירות דרך ארובה ביו"ט אבל לא משילין 
י"א משילין וי"א משחילין וי"א משירין וי"א 

  משחירים וי"א מנשירים.

תנן התם מפנים ד' וה' קופות מפני האורחים 
ומפני ביטול בית המדרש אבל לא יגמור את 
האוצר, הגמ' מסתפקת אם גם כאן מותר ד' וה' או 
פחות או יותר, ואם מותר לגמור את האוצר, ואם 

מגג לגג וכן אסור מה שאסר רב נחמן להשיל 
לשלשלם בחבל בחלונות ולהורידם דרך סולמות 

  אסור אף בשבת, תיקו.

 -מכסים את הפירות בכלים מפני הדלף ל"ו.
לרבי יצחק רק פירות מותר, אבל מוקצה אסור 
לכסות, דאין כלי ניטל אלא אלא לדבר הניטל, 
ולעולא מותר אף לכסות דבר מוקצה, הגמ' 

  השיטות.מבארת דברי המשנה לשתי 

פורסים מחצלת על גבי כוורת דבורים בשבת 
מפני החמה והגשמים ובלבד שלא יתכוון 

לרבי יצחק איירי שיש בה דבש או חלות  -לצוד
שחישב עליהם ומכסה לצורכם, ואם אין בה 

חלונות אסור משום צד אף לר"ש הסובר דבר 
שאין מתכוון מותר, דמודה ר"ש בפסיק רישיה 

שיש בה חלונות וקאמר  ולא ימות, אלא איירי
ובלבד שלא יסתום החלונות, וקמ"ל שיש איסור 

  צידה בדבורים.

ואם נתמלא נותנים כלי תחת הדלף בשבת  ל"ו:

הכלי מותר לשופכו ולחזור ולהניחו אפי' הרבה 
  פעמים.

מותר לטלטלו בין אגב כלי ובין גרף של רעי 
בעצמו, וכשמחזיר לא יחזיר הכלי אלא עם מים, 

  גרף של רעי לכתחילה. אין עושים

בין שהוא שבות ואפי' כל דבר שאסור בשבת 
 ואפי' הוא מצוה שיש קצת מצוה לעשותוהוא רשות 

, שאין בין יו"ט לשבת אלא אסור לעשותו ביו"ט
  - אוכל נפש בלבד

  -משום שבות
  לא עולים באילן גזירה שמא יתלוש.

  ולא רוכבים ע"ג בהמה גזירה שמא יחתוך זמורה.

ל פני המים גזירה שמא יעשה חבית ולא שטין ע
  של שייטים.

ולא מטפחים ולא מספקים ולא מרקדים גזירה 
  שמא יתקן כלי שיר.

  גזירה שמא יכתוב. -משום רשות

  לא דנים, וחשיב רשות היכא דאיכא דעדיף מיניה.

ולא מקדשים, וחשיב רשות היכא שכבר יש לו 
  אשה ובנים.

גדול ולא חולצים, וחשיב רשות היכא דאיכא 
  ומצוה בגדול ליבם.

  - משום מצוה ל"ז.

לא מקדישים ולא מעריכים ולא מחרימים גזירה 
  משום מקח וממכר.

ולא מגביהים תרומות ומעשרות, אף כדי ליתנה 
לכהן בו ביום, עיסה שנילושה היום מותר להפריש 

  ממנה חלה ביו"ט ולתת לכהן. 

לר"א יעלה את אותו ואת בנו שנפלו לבור 
וט אותו, והשני יעשה לו פרנסה הראשון וישח

במקומו, לרבי יהושע יעלה את הראשון ע"מ 
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לשוחטו ולא ישחוט, וחוזר ומערים ומעלה את 
  השני, וישחט אחד מהם.

ור אף אס במתני' מבואר שכל האסור בשבת
מותר להשיל  ביו"ט, ולעיל במתני' איתא שביו"ט

אסור, רב פפא מבאר  פירות דרך ארובה ובשבת
"ש שאסרו טלטול והוצאה שלא שמתני' כב

לצורך, ומתני' דלעיל כב"ה שהתירו טלטול 
  והוצאה שלא לצורך.

  -שיעור תחומין בכלים וכדו', כרגלי מי

  הבהמה והכלים כרגלי הבעלים.

אם יש בעיר המוסר בהמתו לבנו או לרועה  ל"ז:

ב' רועים הרי אלו כרגלי הבעלים, ואם יש בעיר 
  רועה אחד הרי אלו כרגליו.

אע"פ שלא מסרה לוקח בהמה מערב יו"ט ה
  אלא ביו"ט הרי היא כרגלי הלוקח.

הרי החלוק  שניים ששאלו חלוק בשותפות
  כרגלי שניהם לחומרא.

לשמואל שניים שלקחו חבית ובהמה בשותפות 
חבית ובהמה כרגלי שניהם לחומרא, לרב חבית 
מותרת ובהמה אסורה, הגמ' אומרת שדין זה תלוי 

ברירה אף בהמה מותרת, ואם אין בברירה, ואם יש 
ברירה אף חבית אסורה, ואם בהמה אסורה משום 
שב' החלקים ינקי מהדדי אסורה הבהמה אף 
בטלטול משום מוקצה, לענין הלכה לרבי הושעיא 
יש ברירה ומותר, והלכה כדבריו, ולריו"ח אין 

  ברירה.

-לרב אושעיא בדאורייתא אין ברירה,  -ברירה
להוציא המת באחד לגבי טומאה אם חשב 

הפתחים אחר שכבר מת המת אינו מציל על שאר 
הפתחים לב"ה אלא מכאן ולהבא, ובדרבנן יש 

  ברירה כדלעיל גבי תחומין. 

האחים -ולריו"ח אף בדאורייתא אין ברירה 
שחלקו לקוחות הם ומחזירים זה לזה ביובל, וכן 
בדרבנן אין יכול להתנות על העירוב שיהיה למקום 

  ם, אא"כ כבר בא החכם.שיבוא החכ

כלים המיוחדים לאחד מן האחים שבבית  ל"ח.
הרי אלו כרגליו, ושאינם מיוחדים הרי אלו כרגלי 

  כולם לחומרא.

אפי' הוא בן הרי הוא כרגלי הקונה שור של פטם 

שור של עיר אחרת, דמאתמול העמידו ברשות הקונה, 
הרי הוא כרגלי בני שפעמים מוכרו לשכניו ומכיריו רועה 
  .אפי' הוא עירב לרוח אחת מותר לרוח השניהעירו 

מערב יו"ט אע"פ שלא מסרו השואל כלי מחבירו 
אלא ביו"ט הרי הוא כרגלי השואל, ואם שאל 
ביו"ט כרגלי המשאיל, ואע"פ שרגיל השואל 

  לשאול ממנו.

תבלין ומים ומלח האשה ששאלה מחברתה 
ומרא, (ל"ט. ) לעיסתה הרי אלו כרגלי שתיהן לח

ר"י פוטר במים מפני שאין בהם ממש, וכן מלח 
, אבל מלח דקה מאוד ואינה ניכרתסדומית 

איסתרוקנית אינו בטל, תבשיל רך אין בטלים בו 
  המים והמלח כיון שרוטבה ניכר.

הגמ' שואלת למה תבלין מים ומלח לא בטלים 
  ברוב העיסה.

 הגמ' מבארת שאע"פ שלענין דין ממון אין ל"ח:

אומרים ביטול ברוב להפסיד לבעל המיעוט, אמנם 
לגבי איסורא יש דין ביטול ברוב, וא"כ קשיא 

  מתני'.

לאביי אין ביטול גזירה שמא תעשה  -תירוצי הגמ'
עיסה בשותפות, לרבא משום דעביד לטעמא, לרב 

  אשי משום דהוי דבר שיש לו מתירין.

הבורר צרורות מגרנו של חבירו חייב לשלם לו דמי 
  יטים.ח

לר"י מין במינו אינו בטל, ומ"מ אמר רב חסדא 
שנבלה בטלה בשחוטה, כיון שהשחוטה לא יכולה 
להעשות נבילה, אבל שחוטה אינה בטילה בנבילה 

כשמסרחת כיון שהנבילה יכולה להעשות כשחוטה, 

  .ואינה ראויה לגר

כרגלי הבעלים, גחלת של הקדש הגחלת  ל"ט.

אה, המוציא גחלת מועלין בה, ושל ע"ז אסורה בהנ
  לרה"ר חייב, המדיר הנאה מחבירו אסור בגחלתו.

מותר להוליכה לכל מקום, ואין מועלין שלהבת 
בה אבל אסורה בהנאה מדרבנן, ושל ע"ז מותרת 

המודר בהנאה דכיון שהיא מאוסה לא גזרו בה, ו
, (ולא בגחלתו) תוהנאה מחבירו מותר בשלהב
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אבל  המוציא שלהבת בפני עצמה לרה"ר פטור,
  .בחרס חייב שלהבת שהוציאה בקיסם או

בור של יחיד והמים מכונסים כרגלי היחיד,  -מים
נהרות המושכים ומעיינות הנובעים כרגלי כל 
אדם, בור של אנשי העיר כרגלי אנשי אותה העיר 

  , של עולי בבל כרגלי הממלא. אמה לכל רוח אלפים

לרב ששת כרגלי הממלא,  -מילא ונתן לחבירו
נחמן כרגלי חבירו, הגמ' מבארת שלכו"ע ולרב 

הבור הוא הפקר (ולא שותפות, שהרי רב נחמן 
סובר שאין ברירה, וא"כ אם היה שותפות היו 
המים כרגלי הממלא,) ונחלקו אם מגביה מציאה 

  לחבירו קנה חבירו או לא.

המודר אסור בשל המדיר, הריני עליך חרם  ל"ט:

ודר, הרי אתה עלי חרם המדיר אסור בשל המ
הריני עליך ואתה עלי שניהם אסורים, ומותרים 
בשל עולי בבל, כגון הר הבית הלשכות והעזרות 
ובור של אמצע הדרך, ואסורים בשל אותה העיר 
כגון הרחוב בית הכנסת ובית המרחץ, טעם ההתר 
בשל עולי בבל הוא מפני שהבור של הפקר, אבל 
אם היה הבור שותפות הרי אם יש ברירה י"ל 

רים דכל אחד ממלא משלו, אבל אם אין דמות
  ברירה אסורים.

אסור לבני העיר מי שהיו פירותיו בעיר אחרת 
שעירבו להביא לו מפירותיו, אא"כ הוא עצמו 

  עירב לאותה העיר.

אסור להם לקחת ממה מי שזימן אורחים  מ.

שנתן להם למקום שהוא לא עירב, אא"כ זיכה 
  להם מנותיהם מערב יו"ט.

לרב הרי הם כרגלי ת אצל חבירו המפקיד פירו
מי שהפקידו, ולשמואל כרגלי המפקיד, הגמ' 
מבארת שמחלוקת זו אינה תלויה במחלוקת רבי 
ורבנן במכניס בהמה לחצר חבירו ברשותו שלרבנן 
קיבל בעל החצר שמירה ולרבי לא קיבל שמירה, 
ולרב הלכה כחכמים ולשמואל הלכה כרבי, אלא 

  ין לרבנן.מחלוקת זו היא בין לרבי ב

לרב בב' המקרים לעיל איירי בייחד קרן זוית, 
  ואב"א אם זיכה א"צ יחוד.

בבית רב חנן בר חנילאי תלה בשר בעיברא דדשא 

ואמר לו רב הונא שאם תלה בעצמו יכול  מארחו
לקחת הבשר, אבל אם הקצב תלה עבורו אסור, 
רב חנן הבין הטעם משום תחומין, והגמ' דוחה 

הבשר כרגליו, אלא הטעם  שמשום תחומין ודאי
משום משום שאם הם תלו הרי הסיח דעת 

ואסור משום בשר שנתעלם מן העין, לשון אחר מהבשר 

  .משום מוקצה

כדאי להשקות את הבהמה לפני שחיטתה לצורך 
  הפשטת העור.

משום אסור לשחוט ביו"ט בהמות מדבריות 

  , אבל ביתות מותר.מוקצה

סח לרעות הלנות באפר, שיוצאות בפ -מדבריות
ונכנסות ברביעה ראשונה, לרבי אלו ביתות הם, 
אלא מדבריות היינו שאינם נכנסות לישוב לא 
בימות החמה ולא בימות הגשמים, ואף דלית ליה 
לרבי מוקצה אלא בגרוגרות וצימוקים בלבד אלו 
ג"כ כגרוגרות וצימוקים, ואב"א אית ליה לרבי 

ו מוקצה, ואב"א רבי לדבריהם דרבנן קאמר שאל
  הם ביתות אבל לדבריו אף במדבריות אין מוקצה.

הלנות בעיר שיוצאות ורועות חוץ לתחום  -ביתות
  וחוזרות ללון בתוך התחום.

  

  הדרן עלך מסכת ביצה
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  :מסכת ראש השנה

  :ארבעה

  השנה למלכיםראש 

דכיון דשטרי  השנה למלכים ראשבא' ניסן  ב.

חוב המוקדמים פסולים לכן קבעו יום מיוחד לכל 
  המלכים שבו תתחלף השנה.

מלך שעמד בכ"ט אדר כשהגיע א' ניסן עלתה לו 
  שנה, דיום אחד בשנה חשוב שנה.

אם לא עמד אלא בא' ניסן, אע"פ שנימנו למנותו 
  ה עד שיגע ניסן אחר.כבר באדר, אין מונים לו שנ

מת באדר ועמד מלך אחר תחתיו מונים שנה  ב:

  לזה ולזה, ולא אמרינן שתא לבי תרי לא מנינן.

מת בניסן ועמד אחר תחתיו בניסן מונים שנה אף 
לראשון, דאף בתחילת השנה אמרינן יום אחד 

  בשנה חשוב שנה.

מת באדר ונמנו באדר להמליך את בנו ולא מלך 
  הראשונה לראשון והשניה לשני. אלא בניסן מונים

  הגמ' מבארת מנלן שמונים למלכים מניסן.

הגמ'  מלכי אומות העולם מונים להם מתשרי ג.

  מבארת מנלן.

כורש מלך כשר היה בתחילה לפיכך מנו לו  ג:
מניסן, והוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתא, 

  אבל לאחר שהחמיץ מנו לו מתשרי.

ע לבנין בית א' אף שסיי -מנלן דהחמיץ ד.

המקדש לא עשה כך אלא כדי שיתפללו עליו, ב' 
שהורה לבנות כל נדבך רביעי מעץ כדי שיוכל 
לשרוף את ביהמ"ק אם ימרדו בו, (והנדבך עץ היה 
למטה, ולא היה משוקע, ולא סדו אותו בסיד, 
משא"כ אצל שלמה), ג' מפני שהיה שוכב עם 
כלבה, (וזה הכונה שגל בפסוק זה, אבל בעלמא 
שגל היינו מלכה), ד' מפני שקצץ את סכום כמות 
החומרים שיתן לבנין בית המקדש, הגמ' דוחה פי' 
זה די"ל שגם בתחילה היה קוצץ אלא שלא ידע 

  כמה יצטרכו.

האומר סלע זה לצדקה ע"מ שיחיה בני, או ע"מ 
שאהיה בן עוה"ב, הרי זה צדיק גמור, ודווקא בישראל 

  אבל עכו"ם לא. 

  בל תאחר

והיינו שרגל שבו  -בא' ניסן ראש השנה לרגלים
הוא ראש השנה לרגלים, לענין בל תאחר, וכר"ש 
שאינו עובר בבל תאחר אלא אם עברו ג' רגלים 

  כסדרם וחג המצות תחילה.

חייבי דמים שאמר דמי עלי  -על מה עוברים ד:

וערכין וחרמין וההקדשות, חטאות ואשמות עולות 
בכור ומעשר בהמה ושלמים, צדקות ומעשרות, 

  ופסח, לקט שכחה ופאה, יש בהם בל תאחר.

לת"ק עובר אחר ג' רגלים, לר"ש  -מתי עוברים
דווקא ג' כסדרן וחג המצות תחילה, לר"מ עובר 
אחר רגל אחד, לראב"י עובר אחר ב' רגלים, לר"א 
בר"ש עובר בחג הסוכות, הגמ' מבארת מהיכן כל 

  תנא לומד כדבריו.

שכולם מכפרים על טומאת הוקשו כל המועדים 
  מקדש וקדשיו.

  עצרת יש לה תשלומין כל שבעה.

  שמיני עצרת רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב.

חג המצות וחג הסוכות טעונים לינה בליל חולו  ה.

  של מועד.

הא דעובר בפסח בבל תאחר היינו שלמי פסח 
  שאבד פסחו ונתכפר באחר.

בהם בבל הגמ' מבארת בכל הנ"ל מנלן שעובר  ה:

  תאחר.

אין הכונה  -הוא ולא חילופיולא תאחר לשלמו 
לחילופי חטאת שהרי למיתה אזלא, ואילו חילופי 
עולה ושלמים קרבים ועובר בהם בבל תאחר, אלא 
בחילופי תודה שנתערבה בתודה ומתה אחת מהם 
שאינו יכול להקריבם, או בחילופי עולה ושלמים 

"ד שעובר וקמ"ל שאין מצטרפים לג' רגלים, ולמ
ברגל אחד לומר שאם מת ברגל אין רגל זה עולה 

  לשני.

אף אם עבר הבעלים בבל תאחר אין הקרבן עצמו 
  נפסל מלרצות.

אין אשתו של אדם מתה אא"כ מבקשים ממנו  ו.
ממון ואין לו, בעוון דבל תאחר אין אשתו של אדם 

  מתה.
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בל תאחר יש בו מצות עשה ולא תעשה, ובי"ד 
אם לא הפריש ובין אם הפריש  כופים לקיימו בין

  ולא הקריב (וצריכא).

  צדקה חייב לתת לאלתר דהא שכיחי עניים.

ולד שלמים קרב לשלמים, והעיד רבי פפייס על 
ולד שלמים שאכלוה אמו בפסח ואת הולד בחג, 
למ"ד שבל תאחר הוא רגל אחד צ"ל שבפסח היה 
הולד מחוסר זמן, ובעצרת היה חולה, או שחג היינו 

  בועות.חג הש

  לרבא אחר ג' רגלים עובר כל יום בבל תאחר. ו:

תניא אחד בכור ואחד כל הקדשים כיון שעברו 
עליו רגלים בלא שנה עובר, וכן בעברה שנה בלא 

למ"ד רגלים כסדרן קמ"ל שאחרי שנה  –רגלים 
עובר אף בלא רגלים, ולמ"ד דא"צ רגלים כסדרן 
 לרבי הסובר שמונים שס"ה יום והוי שנה משכחת

לה בשנה מעוברת שעדיין לא עברו ג' רגלים, אבל 
לרבנן שמונים שנה מיום ליום (נחלקו לענין גאולת 
בתי ערי חומה שהיא שנה תמימה) צ"ל כרב 
שמעיה הסובר שעצרת היא ביום החמישים 
לעומר ואם הקדיש בו' בשנה שהיו שני החודשים 
מלאים והיתה עצרת בה' ולשנה הבאה היו שניהם 

רת רק בז' א"כ בו' עברה שנה ועדיין לו חסרים ועצ
עברו ג' רגלים, אבל לאחרים לעולם עצרת בו' 

  סיון.

  אינו עובר בבל תאחר. יורש

עוברת בבל תאחר,  אשהרבי זירא מסתפק אם 
ואמר לו אביי שלדבריו הרי חייבת בשמחה 
וממילא עוברת, אבל לדברי אביי אשה בעלה 

  משמחה.

ראוי להקרבה, ואם מונים לו שנה מיום שבכור  ז.

הוא בעל מום וקים לן שכלו לו חדשיו מונים לו 
  מיום לידתו.

  אחד בניסן ראש השנה ל...ב
דכתיב באחד בניסן ראש השנה לחדשים 

החודש הזה לכם ראש חודשים וכו', הגמ' מבארת 
  מנלן שזה חודש ניסן.

שאין באחד בניסן ראש השנה לעיבורים 
(וי"א מעברים את השנה כשהתחיל ניסן, 

שמעברים עד פורים) אבל זמן עיבור השנה הבאה 
  אינו מניסן אלא מראש השנה.

 באחד בניסן ראש השנה לתרומת שקלים
שצריך להביא הקרבנות מתרומה חדשה, הגמ' 
מבארת מנלן שצריך תרומה חדשה, ומנלן שהזמן 

  הוא מניסן.

  אם הביא מן הישן יצא אלא שחיסר מצוה.

כשרים, ובלבד שימסרם  יחיד שהתנדב קרבנות משלו
  לציבור, ולא חיישינן שמא לא ימסרם יפה יפה.

י"א שאחד בניסן הוא ראש השנה לשכירות  ז:
שאם שכר לשנה זו אפי' לא שכר אלא בא' בתים 

אדר אין לו אלא עד א' ניסן, אבל פחות מחודש 
לא דאין אדם טורח לשכור לפחות מחודש, ואם 

א דמתני' אין אמר שנה מונה שנה מיום ליום, לתנ
  א' ניסן ראש השנה לשכירות בתים.

הגמ' מבארת למה תנא דמתני' לא מנה את 
הדברים הנוספים שיש בא' ניסן, ומבארת שמתני' 
רבי היא וסבר ברגלים כר"ש לגבי בל תאחר, ואילו 
במעשר בהמה סבר כר"מ שהוא בא' אלול ולא 
כר"ש שסובר שזה בא' תשרי, ולמה ט"ו ניסן לא 

מו כראש השנה לרגלים, ולמה לא מונים נמנה לעצ
  ט"ז ניסן ראש השנה לעומר וו' סיון לשתי הלחם. 

  אחד בתשרי ראש השנה ל...ב

לר"מ א' אלול ראש השנה  -מעשר בהמה ח.

לעשר בהמה, ולר"א ור"ש אחד בתשרי, ונחלקו 
בדרשת "עשר תעשר" הוקש מעשר בהמה 
למעשר דגן, לר"מ הוקש לענין שסמוך גמרו 

ו, ולר"א ור"ש הוקש לענין שראש השנה עישור
  שלו הוא בא' תשרי.

י"א לענין  -בא' תשרי ראש השנה לשנים
שטרות דשטרי חוב המוקדמים פסולים, ומלכי 
אומות העולם מונים להם שנה חדשה בא' תשרי, 
ויתכן לפרש לשנים היינו לתקופה וכר"א שבתשרי 

  נברא העולם, וי"א לדין.

נכנסים לדין אא"כ קידשו אין בי"ד של מעלה  ח:

  בי"ד של מטה את החודש.

הקב"ה דן בא' תשרי את ישראל, ואח"כ גם את 
  אומות העולם, כמו שמלך נכנס לדין לפני הציבור.

הגמ' מבארת בא' תשרי ראש השנה לשמיטין 
  מנלן.

ראש השנה שלו הוא בא' תשרי, כרבי יובל 
ישמעאל בנו של ריו"ח ב"ב, ועד יוה"כ לא היו 
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ים משתעבדים ולא חוזרים לבתיהם אלא העבד
אוכלים ושותים ושמחים, וביוה"כ תוקעים בי"ד 
בשופר ונפטרו עבדים לבתיהם, והשדות חוזרות 

  לבעליהם, ולרבנן הובל מתקדש בי' תשרי.

היובל מסתיים בא' תשרי ואינו ממשיך עד י' 
  תשרי אף לרבנן.

"בחריש ובקציר תשבות"  -תוספת שביעית ט.

חריש של ערב שביעית הנכנס ר"ע אומר 
לשביעית, וקציר של שביעית היוצא למוצאי 
שביעית, לרבי ישמעאל איירי לענין שבת וללמד 
שקציר העומר מותר בשבת, ודין תוספת שביעית 
לומד מ"בתשעה לחודש בערב" בכניסתו "מערב 
עד ערב" ביציאתו, "תשבתו" לשבתות, "שבתכם" 

אכילה בערב  ליו"ט, ור"ע לומד בפסוק זה מצות
  יו"כ.

לר"י אין איסורי יובל אא"כ שלחו  -יובל ט:

העבדים, לרבי יוסי אע"פ שלא שמטו תקעו 
ושלחו חל היובל, לחכמים אם לא תקעו או לא 
שלחו או לא שמטו הקרקעות לא חל היובל, הגמ' 

  מבארת טעם מחלוקתם.

לערלה ולרבעי אחד בתשרי ראש השנה לנטיעה 
  הגמ' מבארת מנלן.

ל' יום קודם ע או מבריך או מרכיב אילן הנוט
עלתה לו שנה, ונ"מ לענין ערלה  ראש השנה

ורבעי שבר"ה מתחילה שנה שניה, וכן בנוטע ל' 
יום קודם השביעית מותר לקימם בשביעית, אבל 
בנוטע אח"כ לא עלתה לו שנה ואסור לקיימם 
בשביעית, ומ"מ אין מותרים בשנה הרביעית עד 

  ט"ו בשבט.

מבארת מנלן שפירות אסורים בשנה הגמ'  י.
  הרביעית עד ט"ו בשבט.

יום אחד שיטת ר"מ (לענין עגל ובן בקר ופר) ש
הגמ' מבארת שדברי ר"מ שנה חשוב שנה 

אמורים בין בסוף המנין וכ"ש בתחילתו, שהרי נדה 
אין עולה לה בסופה ומ"מ עולה לה בתחילתה, 
והא דבעינן לר"מ לניטעה ל' יום לפני ר"ה ואין 
מספיק יום אחד, משום דבעינן ל' יום לקליטה, 

  ומ"מ א"צ ל"א יום דיום ל' עולה לכאן ולכאן.

לרב אלעזר חודש בשנה חשוב שנה, ולדבריו גבי 
ערלה בעינן נטיעה ס' יום לפני ראש השנה, ל' 

  לקליטה, ול' להחשיב שעברה שנה.

לת"ק צריך לקליטה ל'  -זמן קליטת הנטיעה י:

, ולרבי יוסי ור"ש שתי שבתות, יום, לר"י ג' ימים
  זמנים אלו נוספים על החודש האמור לעיל.

הגמ' מבארת המחלוקת בין ר"מ הסובר שיום 
אחד בשנה חשוב שנה, ורב אלעזר המצריך חודש, 
בפירוש הפסוק "ויהי באחת ושש מאות שנה 
בראשון באחד לחודש, ולתרוויהו בניסן נברא 

  העולם.

בחודש חשוב חודש אף לרב אלעזר יום אחד 
  דחודש למנויו ושנה למנוייה.

לר"א  -זמן בריאת העולם ודברים נוספים י"א.
בתשרי נברא העולם ונולדו האבות ומתו האבות, 
לרבי יהושע דברים אלו היו בניסן, לתרוויהו בפסח 
נולד יצחק, בר"ה נפקדו שרה רחל וחנה, ויצא יוסף 

רים, מבית האסורים, ובטלה עבדות מאבותינו במצ
בניסן נגאלו, לר"א עתידים להיגאל בתשרי, ולרבי 

  יהושע בניסן.

הגמ' מבארת דרשות הפסוקים לכל הנ"ל לר"א 
  ולרבי יהושע.

אמר ריב"ל כל מעשי בראשית נבראו בקומתם 
  לדעתם ולצביונם.

היוצא ביומי ניסן ורואה אילנות מלבלבים אומר 
ברוך שלא חיסר בעולמו כלום וברא בו בריות 

  ת ואילנות טובות להתנאות בהם בני אדם.טובו

הקב"ה יושב וממלא שנותיהם של צדיקים מיום 
  ליום ומחודש לחודש.

אברהם נתבשר בסוכות על לידת יצחק, ונולד 
בפסח, והיתה זו שנה מעוברת, ויולדת לז' יולדת 
למקוטעין, וא"כ אף אם נוריד את ימי הטומאה 

נולד  ילדה לאחר יותר מו' חודשים, וכן שמואל
  לאחר ו' חודשים וב' ימים.

וכמו"כ ונחלקו ר"א ורבי יהושע  -זמן המבול י"א:

בזמן המבול, שלר"י התחיל המבול בי"ז אייר, 
  ולר"א בי"ז מרחשון.

חכמי ישראל מונים למבול כר"א ולתקופה  י"ב.

  כר"י, וחכמי אומות העולם מונים אל למבול כר"י.
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ין והיינו בבא' בתשרי ראש השנה לירקות 
  למעשר דרבנן ובין למעשר דאורייתא.

ירק הנאגד זמנו למעשר משיאגד, ושאינו נאגד 
  משימלא את הכלי.

ליקט בערב ר"ה קודם השקיעה, וכן אחר השקיעה 
אין מעשרים מזה על זה, ואם היה זה בשנה שניה 
הנכנסת לשלישית, הראשון מעשר שני והשני 

 ישבשנה השלישית אין נוהג מעשר שנ מעשר עני,
  אלא מעשר עני.

הגמ' מבארת מנלן שבשנה השלישית נוהג  י"ב:

  מעשר ראשון ומעשר עני, ואינו נוהג מעשר שני.

שאם נדר הנאה בא' בתשרי ראש השנה לנדרים 
יון שהגיע מחבירו לשנה זו אפי' עמד בכ"ט אלול כ

בשנה  א' תשרי עלתה לו שנה, אפי' למ"ד יום א'
  מיום ליום. לא חשיב שנה, ואם נדר לשנה מונה

התלתן זמן עישורו משיצמחו בו הזרעים, התבואה 
כל תבואה שהביאה והזיתים משיביאו שליש, ו

  נוהג בה מנהג שביעית בשמינית. שליש בשביעית

הגמ' מבארת מנלן ששיעור גדילת התבואה  י"ג.

  למעשר הוא שליש.

בין שליש לפחות משליש, וכל וקים להו לרבנן 
טובים במ' סאה פחות מדות חכמים כך הם שאין 

משהו, ואינו מטמא טומאת אוכלים כביצה חסר 
  שומשום, וג' על ג' חסר נימא אינו מטמא מדרס. 

רב ירמיה מביא ראיה שקים להו בעומר, שהרי 
כשנכנסו לארץ הקריבו עומר, וא"א להקריב משל 
נכרי, וכיון שנכנסו בי' ניסן א"א לתבואה לגדול 

ה שליש וקים מתחילתה, אלא ודאי שלא הביא
  להו לרבנן בזה.

הגמ' דוחה ראית רבי ירמיה שהרי אף תבואה 
שגדלה ולא הביאה שליש לא יכולה להתמלא בה' 
ימים, אלא ארץ ישראל היא "ארץ הצבי" קלה 

  לבשל פירותיה, וא"כ י"ל שגדלה כולה בה' ימים.

  זמן הקובע למעשר ושביעית

 -ירקשליש,  -בואה וזיתיםחנטה, ת -באילנות י"ג:

   לקיטה.

השרשה, רבה  -אורז דוחן פרגין ושומשמין
מפרש שמינים אלו חלוקים משאר ירקות לפי 
שעשויים פרכים פרכים וא"כ החדש והישן 

מעורבים יחד, ואף שלר"ש שזורי יכול לערבם 
  ולהפריש דסבר יש בילה, רבנן סברי אין בילה.

להלכה שמואל סובר שאין בילה אלא ביין ושמן, 
הולכים במינים אלו אחרי השרשה אלא  אמנם אין

אחר גמר הפרי, וא"כ אף מינים שהשרישו בשתי 
  שנים אפשר להפריש מזה על זה.

הגמ' מבארת שמקור הדין אסמכתא שזמן  י"ד.

חיוב המעשר בירק הוא הלקיטה הוא מ"באספך 
מגרנך ומיקבך", מה גורן ויקב וכו' לריה"ג יצאו 

לר"ע יצאו ירקות שגדלים על מי שנה הבאה, ו
ירקות שגדלים על כל מים אף שאובים שמשקים 
אותם תמיד, ונ"מ בבצלים ופול המצרי שמנע 
מהם מים ל' יום לפני ר"ה שלריה"ג מתעשרים 
לשעבר (ומותרים בשביעית) ולר"ע דינם שווה 

  לשאר ירקות.

כדברי ב"ש, ב"ה בא' בשבט ראש השנה לאילן 
ב גשמי אומרים בט"ו בו, והטעם הואיל ויצאו רו

  שנה.

  דין אתרוג למעשר ושביעית

מעשה בר"ע שליקט אתרוג בא' בשבט  י"ד:
לת"ק טעמו משום ונהג בו ב' עישורים 

שהסתפק אם לב"ה ר"ה לאילן הוא בא' בשבט או 
בט"ו בו, אבל לא החמיר כב"ש וב"ה שהרי העושה 
כן הרי הוא ככסיל בחושך הולך, ולרבי יוסי ברבי 

מחלוקת ר"ג ור"א אם הולכים יהודה טעמו משום 
באתרוג בתר חנטה כאילן או בתר לקיטה כירק, 
וחנט האתרוג לפני ט"ו שבט של שנה שעברה 
(דאל"כ נמצא שנהג כב"ש), או שהמעשה היה 

  בט"ו בשבט ולא בא'.

אע"פ שאמר ר"ג שהולכים באתרוג בתר  ט"ו.
לקיטה כירק מ"מ ר"ה שלו אינו בתשרי אלא 

  בשבט.

וען פירות עד שנה שלישית אתרוג אינו ט
  לשמיטה משום משמוש הידים בשמיטה.

אתרוג ר"ה שלו בשבט דחדשים ולא בשבט 
  דתקופה, ואף בשנה מעוברת ר"ה שלו בשבט.

לרבה אתרוג של שישית שנכנס לשביעית 
פטור מן הביעור מפני שהולכים בתר חנטה ואין בו 
קדושת שביעית, ומ"מ פטור מן המעשר מפני 

שמשין בה, ובת שביעית שנכנסה שיד הכל ממ
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לשמינית פטורה ממעשר וחייבת בביעור, לרב 
המנונא ולריו"ח ור"ל אם חנט בשישית דינו 
כשישית ואם חנט בשביעית דינו כשביעית, י"א 
שהולכים אחר לקיטתו למעשר ואחר חנטה 
לשביעית, ורבותינו נמנו באושא שהולכים בו אחר 

  לקיטה למעשר ולשביעית.

ת רב נחמיה שאילן שפירותיו נגמרים שיט ט"ו:

יחד כגון דקלים זיתים וחרובים, אע"פ שחנטו 
  הפירות קודם ט"ו שבט מתעשרים לשנה הבאה.

  -בארבעה פרקים העולם נידון

של אותה שנה בין בפסח על התבואה  ט"ז.
שכבר גדלה בין שעתידה ליזרע, ועל כן הרואה 

לפני שהצליח באותה שנה בחיטה יזרע גם שעורה 
  שיגיע פסח הבא.

  על האדם השיטות בימי הדין
לר"מ הכל נדונים בר"ה וגזר דין שלהם נחתם 

  ביוה"כ. 

לר"י הכל נדונים בר"ה וגז"ד שלהם כל אחד בזמנו, 
  וגזר דין של האדם ביוה"כ. 

  לרבי יוסי אדם נדון בכל יום. 

  לרבי נתן אדם נדון בכל שעה. 

מתני' לתנא דבי רבי ישמעאל כן שיטת תנא ד
בפסח על התבואה וכו' והאדם נדון בר"ה וגזר דין 

  שלו ביוה"כ.

מלך וציבור מלך נכנס תחילה לדין, אב"א משום 
  דרך ארץ, ואב"א מיקמי דליפוש חרון אף.

כרבי יוסי, ואב"א יפה  -כמאן מצלינן האידנא
  צעקה לאדם אף לאחר גזר דין.

  -מפני מה אמרה תורה

תבואה הביאו עומר בפסח כדי שתתברך 
  שבשדות.

  שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו פירות האילן.

  נסכו מים בחג כדי שיתברכו גשמי שנה.

אמרו לפני בר"ה מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, 
זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה, ובמה 

  בשופר.

תוקעים בשופר של איל כדי להזכיר עקידת יצחק, 
  עצמכם לפני.ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם 

תוקעים עומדים ותוקעים יושבים כדי  ט"ז:

  לערבב השטן.

כל שנה שאין תוקעין לה בתחילתה מריעין לה 
  בסופה.

  כל שנה שרשה בתחילתה מתעשרת בסופה.

אין דנים את האדם אלא לפי מעשיו של אותה 
  שעה.

ג' דברים מזכירים עוונותיו של אדם קיר נטוי עיון 
  רו.תפילה ומוסר דין על חבי

ד' דברים מקרעים גזר דין של אדם צדקה צעקה 
  שינוי השם ושינוי מעשה, וי"א אף שינוי מקום.

חייב אדם להקביל פני רבו ברגל, ולטהר עצמו 
  ברגל.

  הנהגת הבורא בדין על האדם
ג' ספרים נפתחים בר"ה, רשעים גמורים נכתבים 
ונחתמים למיתה, צדיקים גמורים לחיים, ובינוניים 

  עומדים מר"ה עד יוה"כ.תלויים ו

שלש כתות הם ליום הדין כשיחיו המתים צדיקים 
גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיי עולם, 
ורשעים לגיהנום, בינוניים יורדים לגיהנום 
ומצפצפים צועקים ובוכים מתוך היסורים שעה 
אחת ועולים, וב"ה אומרים הקב"ה מטה כלפי 

  חסד.

מנח תפילין) פושעי ישראל (קרקפתא דלא  י"ז.

ופושעי אומות העולם (בעבירה) יורדים לגיהנום 
ונדונים שם י"ב חודש, ולאחר י"ב חודש גופם כלה 

  וכו'. 

המינים והמסורות והאפיקורסים והכופרים בתורה 
או בתחית המתים, והמטילים אימה על הציבור 
שלא לשם שמים, ושפרשו מדרכי ציבור, ושחטאו 

לה והם אינם כלים והחטיאו את הרבים גיהנום כ
  ופניהם דומים לשולי קדירה.

מעביר ראשון ראשון ועל ידה מטה כלפי חסד, 
  ועוון עצמו אינו מנחק אם יש רוב עוונות

  כל המעביר על מידותיו מעבירים לו על כל פשעיו.
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בתחילה, ולבסוף חסיד  -צדיק ד' בכל דרכיו י"ז:

  בכל מעשיו.

שנתעטף הקב"ה מלמד  -ויעבור ד' על פניו ויקרא
כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה ואמר לו 
כל זמן שישראל חוטאים עושים כסדר הזה ואני 

  מוחל להם.

  אני ד' קודם שיחטא ואחר שיחטא ויעשה תשובה.

  ברית כרותה לי"ג מידות שאינם חוזרות ריקם.

פסקו לישראל גשמים מועטים וחזרו בתשובה 
ריכה להם, הקב"ה מורידם בזמנם ועל הארץ הצ

ואם נגזרו גשמים מרובים וחטאו הקב"ה מורידם 
  שלא בזמנם ועל הארץ שאינה צריכה להם.

אמר ריו"ח גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של 
אדם, הגמ' מוכיחה שאין תשובה מועילה לקרוע 
גזר דין, ומתרצת יחיד קודם גזר דין, ולרבים אף 

  אחר גזר דין.

אם אפשר  הגמ' מביאה מחלוקת תנאים י"ח.

לקרוע גזר דין (שנים שעלו למיטה וכו' מפני מה 
  זה ירד וזה לא ירד וכו'), או לא.

הגמ' מבארת שגזר דין שיש עמו שבועה אינו 
  נקרע ואם אין עמו שבועה נקרע.

עוון בני עלי יש עמו שבועה ואינו מתכפר בזבח 
  ובמנחה, אבל מתכפר ע"י תורה ובגמ"ח.

  שבין ר"ה ליוה"כ. דרשו ד' בהמצאו אלו י' ימם

י"א  - בר"ה כל באי העולם עוברים לפניו כבני מרון
כבני אימרנא בכשים הנמנים למעשר ויוצאים 
מפתח קטן, י"א כמעלות בית מרון, י"א כחיילות 

  של בית דוד, ומ"מ כוחם נסקרים בסקירה אחת.

על ניסן  -על ששה חדשים השלוחים יוצאים
  ו'.מפני הפסח, על אב מפני התענית, וכ

למה לא יצאו על תמוז וטבת מפני  י"ח:
משום שצומות אלו הם חובה  -הצומות שבהם

רק בזמן שיש גזירת המלכות, אבל אם יש שלום 
יהיו לששון ולשמחה, ואם אין שלום ואין גזירה 
רצו מתענים רצו אין מתענים, ומ"מ תשעה באב 

  לעולם מתענים מפני שהוכפלו בו צרות.

צום הרביעי וכו' יהיו  כה אמר ד' -ד' הצומות
לר"ע צום הרביעי  -לבית יהודה לששון ושמחה

(חודש הרביעי) זה ט' תמוז שהובקעה בו העיר, 

צום החמישי זה ט' באב שנשרף בו בית אלוקינו, 
צום השביעי זה ג' תשרי שנהרג גדליה בן אחיקם 
ע"י ישמעאל בן נתניה, ושקולה מיתת צדיקים 

שירי זה י' טבת שבו כשריפת בית אלוקינו, צום הע
סמך מלך בבל על ירושלים, ואף שמאורע זה אירע 
לפני שאר המאורעות נכתב אחרון מפני סדר 
החודשים, לר"ש צום העשירי זה ה' טבת שבאה 
השמועה לגולה שהוכתה העיר ועשו יום שמועה 

  כיום שריפה, ולדבריו נכתבו כסדר הפורענויות. 

ית לאחר י"א שבטלה מגילת תענ -מגילת תענית
החורבן, וי"א שלא בטלה, וכבר נחלקו בזה ר"מ 
ורבי יוסי. חנוכה לא בטלה לכו"ע משום 

  שמפורסם הנס שאירע בו.

ג' תשרי היה יו"ט בזמן בית המקדש השני  י"ט.

מפני שנהרג בו גדליה בן אחיקם (ונהפך לששון 
ושמחה), וגם מפני שביטלו בו מה שהנהיגו בית 

בשטרות, דבר שגרם חשמונאי לכתוב שם שמים 
לבזיון השמות לאחר פריעת החוב, והנ"מ בסיבה 
זו אף שכבר היה יו"ט, לענין לאסור את יום ב' 
תשרי שלפניו, שאינו אסור בהספד ותענית מחמת 
יום שאחרי ר"ח, דדברי תורה אינם אוסרים 
לפניהם ואחריהם כיון שא"צ חיזוק כדברי סופרים, 

ום שנהרג בו גדליה וכן אינו אסור מטעם יום לפני י
בן אחיקם, דאף הוא אינו אוסר שלפניו דדברי 

  קבלה כדברי תורה.

בכ"ח אדר באה גזירה טובה לישראל שאינם 
  חייבים לפרוש מן התורה כגזירת המלכות וכו'.

להלכה בטלה מגילת תענית, חוץ מחנוכה  י"ט:

  ופורים.

על אלול מפני ראש השנה השלוחים יוצאים 
שאף  -נת המועדותועל תשרי מפני תק

שמימות עזרא לא מצינו אלול מעובר, מ"מ הטעם 
מפני שלא היו צריכים לעברו, אבל אם היו צריכים 
היו מעברים, ואף שמקלקלים בזה את ראש השנה 
שהרי בני הגולה לא ידעו על העיבור, מ"מ עדיף 

  לתקן את המועדות שלא יחולו סמוך לשבת.

 -הפוריםעל כסלו מפני חנוכה ועל אדר מפני 
אבל אדר שני א"צ שכיון שכבר קיימו המצוות 
בראשון א"צ לקיימם בשני, אבל לרבי יוצאים אם 
נתעברה השנה יוצאים אף על אדר שני, דסבר רבי 
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שאדר א' פעמים הוא ל' יום ופעמים כ"ט יום, אבל 
לתנא דמתני' לעולם הוא ל' יום, ולרב ב' האדרים 

  לעולם אחד מלא ואחד חסר. 

יאה שיטה שאדר הסמוך לניסן לעולם הגמ' מב
חסר, והא דהשלוחים יוצאים על ניסן הטעם הוא 
משום שמצוה לקדש על פי הראיה, לאיכא דאמרי 
הגמ' מוכיחה שהרי בכל החודשים אין יוצאים 
שלוחים כדי לקדש ע"פ הראיה, ומוכח שאדר 

  הסמוך לניסן פעמים מלא ופעמים חסר.

  עיבור חודשים לצורך

כדי שלא יחול שבת ויו"ט מעברים את אלול  כ.

סמוכים, י"א מפני קבורת המתים שלא ישתהו ב' 
ימים ויסריחו, וי"א מפני הירקות שלא יכמושו, 
מ"ד משום ירקיא מודה לטעם משום מתיא, ומ"ד 
משום מתיא סובר שאפשר להשרות הירקות 
בחמימי, אמנם לבני א"י אין תועלת בזה כי אין 

  ו בבבל.האויר שם חם כמ

לרבה בר שמואל מעברים את השנה לצורך, אבל 
את החודש אין מעברים לצורך אלא מקדשים על 

  פי הראיה. 

הגמ' מבארת דהני מילי שלא לקדש החודש קודם 
זמנו, אבל יכולים לא לקדשו בזמנו ולעברו לצורך, 
והא דתנן שמאיימים על העדים שאע"פ שלא ראו 

ניסן ותשרי, ורב המולד יאמרו ראינו, זה דווקא ב
דימי מתני איפכא, שמאיימים להעיד שנראה 
בזמנו אע"פ שלא נראה מפני שאין השקר ניכר, 

  אבל אם ראוהו מחזי כשיקרא אם יעברוהו.

לרבא מה שאמר רבה בר שמואל שאין מעברים 
את החודש אלא לצורך, היא שיטת אחרים 
הסוברים שאין בין עצרת לעצרת ובין ר"ה לר"ה 

  ים ובשנה מעוברת ה' ימים.אלא ד' ימ

  דיני קידוש החודש

שאם ראו  צריך שיהא לילה ויום מן החדש כ:

הלבנה הישנה בלילה אין מקדשים את החודש 
ביום אפי' למ"ד מאיימים על העדים, ריו"ח ור"ל 
נחלקו מנלן, לאביי אין נ"מ להלכה במחלוקתם, 
ולרבא נ"מ שלריו"ח הלילה מתחיל בתחילתו 

  ת.ולר"ל רק בחצו

אם לא נולד קודם חצות מחשבים את תולדתו 
בידוע שלא נראה לבני א"י קודם שקיעת החמה, 

  ונ"מ להכחיש את העדים שאמרו שראו קודם.

ונ"מ להכחיש את כ"ד שעות מיכסי סיהרא 
  העדים שאמרו שראו קודם.

ואין עושים י"ד תשרי כל ספיקא לקמיה שדינן 
שניהם  יו"ט מספק, ואין חוששים שאב ואלול היו

  חסרים, מפני שב' חודשים חסרים קלא אית ליה.

אין השלוחים יוצאים על קידוש החודש  כ"א.

  אא"כ שמעו מפי בי"ד "מקודש".

כל היכא דמטו שלוחי ניסן ולא מטו שלוחי 
תשרי ליעבדו תרי יומי גזירה ניסן אטו תשרי 
מקום שבו אין השלוחים מספיקים להגיע בו לפני 

ם לפני פסח (שאין בו יו"כ סוכות, אע"פ שמגיעי
  שאין יכולים ללכת בו) יעשו ב' ימים אטו תשרי.

רבא היה רגיל לצום יומיים יוה"כ, רב נחמן צם 
  יומיים כשאמר לו אדם אחד שעיברו את אלול.

לרב הונא בר אבין יש לעבר את השנה אם תקופת 
טבת ממשיכה עד ט"ז ניסן, כיון דכתיב שמור את 

  "חודש האביב".

הים יבערו חמץ מתי שיראו את הירח  יורדי
משלים את היום שאינו מחשיך עד שעת זריחה 
שזהו יום י"ד ניסן, ביורדי הים שהעולם גלוי 

  לפניהם.

  על שני חדשים מחללים את השבת

תשרי, שבהם השלוחים  על ניסן ועל כ"א:

יוצאים וכו' והיינו שעל ששה חודשים השלוחים 
יצאו רק אחרי   יוצאים מבערב, ועל ניסן ותשרי

  שישמעו מפי בי"ד מקודש.

הגמ' מבארת מנלן שמחללים את השבת לצורך 
קידוש החודש, ואין מחללים לצורך הודעת קידוש 

  החודש.

כשהיה ביהמ"ק קיים מחללים על כולם מפני 
  תקנת הקרבן.

חמישים שערי בינה נבראו בעולם, וניתנו למשה רבינו 
מאלוקים, ארבעים ותשעה, שנא' ותחסרהו מעט 

ושלמה ביקש להיות כמשה ולא קיבל, וי"א שקיבל, 
אלא ביקש לדון כדעת לבו בלא עדים והתראה ולא 

  קיבל.
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והיינו בגלוי מחללים העדים אף שנראה בעליל 
את השבת, לרבי יוסי אם נראה בעליל אין 

  מחללים את השבת.

ועכבם ר"ע  מעשה שעברו יותר ממ' זוג כ"ב.

בלוד, שלח לו ר"ג אם מעכב אתה את הרבים 
נמצאת מכשילם לעת"ל, וי"א שהיה זה שזפר 

  שהיה ראש של גזר והורידו ר"ג מגדולתו.

לת"ק פסולים ומ"מ  -אב ובנו בעדות החודש
ילכו ואם יפסל אחד מהם יצטרף השני עם אחר, 
לר"ש הם כשרים לעדות החודש, ויש גורסים 

  ה כר"ש.שר"ש פוסל, והלכ

המשחק בקוביה שהוא אלו הם הפסולים לעדות 
גזלן מדרבנן ומלוה בריבית ומפריחי יונים כמשחק 
בקוביה וסוחרי שביעית ועבדים, ואלו פסולים 
לעדות כאשה, ובמקום שאשה כשרה לעדות גלן 
דרבנן כשר לעדות, כגון להעיד לאשה שמת 

  בעלה.

מוליכים מי שראה את החודש ואינו יכול להלך 
ר תאותו בחמור, וכן שאר דברים הנצרכים מו

  לעשותם ולחלל שבת, שנא' אלה מועדי וכו'.

  

  

  :אם אינן מכירין

  נאמנות לעדות החודש

אם אינם מכירים אותו משלחים אחר  כ"ב:
, והיינו אם היו שניים שאין מכירים עמו להעידו

משלחים זוג אחר להעיד על כשרות  ,אותם
העדים, אבל עד אחד אינו נאמן לא לעדות החודש 

  ולא להעיד על הכשרות.

מעשה ברבי נהוראי שהלך אצל העד להעיד עליו 
י"מ שהיה עמו עוד עד, וי"מ  -בשבת באושא

שהיה באושא עד אחר שיצטרף עמו, וקמ"ל 
שמחללים שבת מספק שמא אין אותו העד 

  בביתו.

ד נאמן לומר שקידשו את החודש, דמילתא עד אח
דעבידא לגלויי לא משקרי אינשי, ואפי' הוא 

  מקצה העולם.

, בראשונה היו מקבלים עדות החודש מכל אדם
עד שקלקלו הבייתוסים ושכרו ב' עדים להעיד 
שקר, ואחד העדים גילה ששכרוהו, (ואמר 
שנתרצה כדי לגלות את השקר שלא יבוא אחר 

שהכסף שנתנו לו הוא שלו  וישקר, ואמרו לו
ושוכרו ילקה) ותיקנו שלא יהיו מקבלים אלא מן 

  המכירים.

  המשואות
משקלקלו בראשונה היו משיאין משואות 
  הכותים התקינו שיהיו שלוחים יוצאים.

אין משיאין משואות אלא על החודש שנראה 
, ומשיאין לאור עיבורו, שאם ישיאו גם בזמנו

בחודש מלא כשיחול ר"ח בערב שבת וישיאו 
במוצאי שבת לא ידעו אם החודש מלא או חסר, 
ואם לא ישיאו באופן זה לא ידעו אם הסיבה היא 
מחמת השבת או מחמת אונס, ואם ישיאו רק 

  בחודש מלא יגרמו ביטול מלאכה לעם ב' ימים. 

  ים סדר המשואות.המשנה והגמ' מבאר כ"ג.

וצי אדיר לא יעברנו לנחל שעתיד לצאת מבית המקדש 
זו בורני גדולה שיעשו כדי להוציא אלמוגים מקרקע 

  הים.

כל שיטה שנטלו הנכרים מירושלים עתיד הקב"ה 
  להחזירם לה, אוי להם לעכו"ם שאין להם תקנה.

כל הלומד תורה ואינו מלמדה דומה להדס במדבר, 
קום שאין ת"ח דומה להדס וי"א שאם מלמדה במ

  במדבר שהוא חביב.

הר  -ההרים שהיו משיאים עליהם משואות כ"ג: 

המשחה, סרטבא, גרופינא, חוורן, בית בילתין, 
ובבית בילתין לא הפסיקו עד שראו את כל 

פומבדיתא כמדורת האש, שכל אחד היה  -הגולה
נוטל אבוקה ועולה לראש גגו, בין ההרים היו ח' 

"א מוסיף חרים כייר וגדר פרסאות, ורשב
י"א שהיו בין ההרים הנ"ל וי"א שהיו  ,וחברותיה

  לכיוון אחר.  

  קידוש החודש
חצר גדולה היתה בירושלים ובית יעזק היתה 

(י"א יעזק לישנא מעליא, וי"א יזק לישנא נקראת 
דצערא שאסור באזיקים), ולשם כל העדים 
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מתכנסים, ובי"ד בודקים אותם שם וסעודות 
  גדולות עושים להם בשביל שיהיו רגילים לבוא.

התקין ר"ג בראשונה לא היו זזים משם כל היום 
הזקן שיהיו מהלכים אלפים אמה לכל רוח, וכן 
מיילדת והבאים להציל יש להם אלפים אמה לכל 

  רוח כאנשי העיר.

  כיצד בודקים את העדים

  שבא ראשון בודקים אותו ראשון.  זוג

הם ואומרים לו אמור כיצד מכניסים את הגדול שב
   - ראית את הלבנה

פגימתה לפני החמה או לאחר החמה, ולעולם אין 
  פגימתה לפני החמה. 

לצפונה או לדרומה, בימות החמה לעולם בדרומה 
  ובימות הגשמים בצפונה.  

אם עד אחד אומר ב'  -כמה היה גבוה כ"ד.

מרדעות והשני ג' עדותן קיימת, אבל ג' וה' בטלה, 
  צטרפים לעדות אחרת. ומ"מ מ

אם ראוהו במים או בעששית או בעבים וכן חציו 
במים או בעששית או בעבים וחציו השני ברקיע 

  אין מעידים עליו.

אם אמרו שראוהו מאליהם וכשנסתכלו בו לא 
  ראוהו אין מעדים עליו.

וכל העם עונים אחריו ראש בי"ד אומר מקודש 
  מקודש מקודש.

א נראה בזמנו מקדשים ובין שלבין שנראה בזמנו 
אותו, לר"א בר צדוק שלא בזמנו אין מקדשים 
ובזמנו ומקדשים, לפלימו בזמנו אין מקדשים 
ושלא בזמנו מקדשים, לר"א בר"ש אין מקדשים 

  חודשים כלל, והלכה כר"א בר צדוק.

שבהם מראה דמות צורות לבנות היו לו לר"ג 
  את ההדיוטות ואומר הכזה ראית או כזה. 

ואף שאסור לעשות כדמות שמשי (היכל  כ"ד:

אכסדרא חצר שולחן מנורה של ז' קנים, מנורה 
של שאר מיני מתכות ועץ מחלוקת), ואסור אף 
כדמות שאר השמשים שבמרום ולא רק כדמות 

ואמנם אף באופן זה אדם, ר"ג אחרים עשו לו, 
היכא שהחותם בולט, אם יש  אסור משום חשד,

ים, ג היו אצלו רברבים אין חוששים לחשד, ור"
  להתלמד עשה.ש ואב"א היו צורות של פרקים, או

  די קידוש החודשיסתירה מציאותית לע

ראינוהו שחרית  מעשה שבאו שניים ואמרו כ"ה.
, ואמר ריו"ח בן נורי שהם במזרח וערבית במערב

עידי שקר, ור"ג קיבלם דסבר שפעמים הירח הולך 
  בדרך קצרה.

ראינוהו בזמנו ובליל ועוד באו שניים ואמרו 
, וקיבלם ר"ג, ואמר רבי דוסא בן עיבורו לא נראה

  הרכינס שהם עידי שקר, והסכים עמו רבי יהושע. 

שלח ר"ג לר"י שיבוא אצלו עם מקלו ומעותיו 
ביוה"כ שחל לפי חשבונו, הלך ר"ע ומצאו לר"י 
מיצר ואמר שעדיף לו לחלות י"ב חודש מאשר 

וא אומר "אתם" לעשות כך, אמר לו ר"ע הרי ה
ג"פ, אפי' שוגגים אפי' מזידים ואפי' מוטעים, 

  אמר לו עקיבא ניחמתני. 

בא לרבי דוסא בן הרכינס אמר לו אם באים אנו 
לדון אחר ר"ג צריכים לדון אף אחרי בתי דינים 
קודמים, והתורה אמרה "ויעל משה ואהרן נדב 
ואביהוא וע' מזקני ישראל" ולא פירשה שמות 

שאינו תלוי בשמם אלא כל בי"ד הרי  הזקנים לומר
הוא כבי"ד של משה, וכן מדכתיב ירובעל בדן 
ויפתח יחד עם שמואל ששקול כמשה ואהרן 
ללמד שיפתח בדורו כשמואל בדורו, ואל יאמר 

  שהימים הראשונים היו טובים מאלה. 

נטל מקלו ומעותיו והלך ליבנה אצל ר"ג, ונשקו 
י ותלמידי, ר"ג על ראשו ואמר לו בא בשלום רב

רבי שלימדתני תורה ותלמידי שקיימת דברי 
  כתלמיד וילמדו הקטנים לשמוע לגדולים. 

רבי חייא ראה את הלבנה בכ"ט אלול וזרק עליה 
עפר ואמר לה שתלך כי צריך לקדש החודש 

  לערב.

אמר ר"ג כך מקובלני מבית אבא אין חידושה של 
לבנה פחות מכ"ט יום ומחצה, וב' שלישי שעה 

חלקים, וסמך על זה אף שהיתה נראית דמות  וע"ג
ירח, והספיד את אמו של בן זזא הספד יותר מן 
הראוי לה כדי שידעו העם שלא קידשו את 

  החודש.
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  :ראוהו בית דין

שכבר נתפרסם - ראוהו בי"ד וכל ישראל כ"ה:

הדבר, וכבר נחקרו העדים, ולא הספיקו לומר 
, שאע"פ מקודש עד שחשיכה, הרי החודש מעובר

שי"ל שחקירת העדים כתחילת דין ואפשר לגמור 
הדין בלילה, מ"מ אמר קרא "כי חק לישראל הוא 
משפט לאלוקי יעקב" אימתי הוי חק בגמר דין, 

  וקרי ליה משפט ואין משפט אלא ביום.

אם ראו ביום יכולים לקדש את ראוהו בי"ד בלבד 
החודש, שלא תהא שמיעה גדולה מראיה, אבל 

בלילה אין יכולים לקדשו ביום לפי אם ראוהו 
ראיתם בלילה, אלא יעמדו שניים מהם ויעידו 

  בפניהם ויקדשו החודש.

וראוהו בלילה כדלעיל, יעמדו ראוהו ג' והם בי"ד 
שניים מהם, ויושיבו שניים אחרים אצל היחיד, 
ויקדשו את החודש, וקמ"ל דאין היחיד נאמן ע"י 

ממונות עצמו, ואפי' הוא מומחה שכשר בדיני 
  לדון יחידי, הכא צריך ג'.

, הני אין עד נעשה דייןואף לר"ע הסובר ש כ"ו.

מילי בדיני נפשות, שכיון שראה הדיין שהרג את 
הנפש לא ימצא לו זכות, ורחמנא אמר והצילו 
העדה, אבל בקידוש החודש מודה ר"ע שעד 

  נעשה דיין.

  שופרהדיני 

חוץ משל פרה מפני שהוא כל השופרות כשרים 
  קרן, ורבי יוסי מכשיר.

טעמא דרבי יוסי דסבר שכל השופרות נקראו קרן, 
ורבנן סברי ששל פרה נקרא רק קרן ולא שופר, 

  ורבי יוסי סבר שאף של פרה נקרא גם שופר.

אין קטיגור נעשה לעולא יש טעם נוסף לרבנן ד
, ודווקא בעבודות פנים ושופר כלזכרון הוא סניגור

חשיב עבודת חוץ), כלפנים דמי, (ולרבי יוסי 
ודווקא שופר אבל דם פר מביאים כיון שנשתנה, 
וכן בבגדי זהב אמרינן אין קטיגור נעשה סניגור, 

  אבל כלי זהב לא. 

לאביי יש טעם נוסף לרבנן דשופר אחד אמר 
כיון דעשוי גילדי גילדי רחמנא, ושל פרה 

, ורבי יוסי סבר מיתחזי כשניים ושלשה שופרות
  נחשב אחד. שכיון שהם מחוברים

  יובלא. -יובל הוא לשון זכר, דכרא
  גלמודה. - נדה

שכתוב  במאה קשיטהקשיטה, וזה הפירוש  -מעה
  בתורה.

 כריתיכירה, וזה הפירוש בפסוק "בקברי אשר  - מכירה
  לי".

  נינפי, וכדכתיב "יפה נוף משוש כל הארץ. -כלה

  שכוי, "מי נתן לשכוי בינה". -תרנגול

גזלני פלוני, ולוי סבר שהוא לשון  - קבען פלוני כ"ו:

עבירה ולכן לא שאלו היכי קבעך וכדו' שמתוך 
  תשובתו היה מבין מה כוונתו. 

  פסקי לא הכל יחד. - סירוגין

  פרפחינא. -חלוגלוגלות

כמו מסלסל בשערו חיפוש והיפוך  -סלסלה ותרוממך
  במטמוניות של תורה.

  ית.כמו כבוד הב - וטאטאתיה במטאטא השמד

  מלשון משא. - השלך על ד' יהבך

של יעל פשוט, כיון שצריך לפשוט שופר של ר"ה 
דעתו, בתעניות בשל זכרים כפופים, כיון שצריך 
לכופף דעתו, והיובל כר"ה, ללוי של ר"ה ושל יובל 
בכפופים, ושל תעניות בפשוטים, וסבר לגבי ר"ה 
כר"י שבר"ה תוקעים בשל זכרים כפופים, כיון 

פף דעתו, ולר"י ביובל בשל יעלים שצריך לכו
  פשוטים כיון שצריך לפשוט דעתו.  

ואע"ג דתרי  -ושתי חצוצרות מן הצדדים כ"ז.

קלי לא משתמעי, כדתניא זכור ושמור בדיבור 
אחד נאמרו מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן 
יכולה לשמוע, ואין לומר דכיון שהשופר מאריך 

תוקע לתוך יצא בסוף תקיעת השופר, שהרי ה
הבור אע"פ שבתחילה שמע קול שופר לא יצא, 
אלא באדם אחד תרי קלי לא משתמעי, אבל בשני 
בני אדם משתמעי, ודווקא בדבר חביב כדמצינו 

  שבהלל ובמגילה יוצא אפי שמע מי' בני אדם.

  לידע שעיקר מצות היום בשופר. ומאריך בשופר

היו ב' חצוצרות באמצע, שופר מקצר  בתעניות
היה . ווחצוצרות מאריכות שמצות היום בחצוצרות

פי השופר מצופה כסף, טעם א' משום שקריאה 
לאסיפה היא במצופה כסף כחצוצרות דקרא, טעם 
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ב' משום שהתורה חסה על ממונם של ישראל, 
  אבל בר"ה משום כבוד יו"ט היו מצופים זהב.

צרות יחד אלא במקדש, אין תוקעים בשופר ובחצו
  אבל בגבולין לא.

שווה היובל לר"ה לתקיעה ולברכות, חוץ ממה 
שאומרים בר"ה "זה היום תחילת מעשיך" כר"א 

  אומרים ביובל. שבתשרי נברא העולם, שלא היו

  דיני השופרהמשך 

נסדק לאורכו פסול לרחבו אם נשתייר  כ"ז:
שיעור תקיעה כשר והיינו כדי שיאחזנו בידו ויראה 

  לכאן ולכאן, ואם לאו נשאר שיעור תקיעה פסול. 

  דבק שברי שופרות פסול.

ניקב וסתמו אם מעכב את התקיעה פסול, ואם 
לאו כשר, ובברייתא תנא שת"ק פוסל אף במינו, 

מינו כשר דווקא ורבי נתן מכשיר במינו, וריו"ח ב
בנשאר רובו ושלא במינו פסול אף בנשאר רובו, 
ולל"ב דריו"ח במינו אע"פ שנפחת רובו כשר, 

  ושלא במינו בנפחת מיעוטו כשר וברובו פסול.

  ארוך וקצרו כשר. 

  גרדו בין מבפנים בין מבחוץ ונשאר רק הגלד כשר.

סול, שלא במקום ציפהו זהב במקום הנחת פה פ
פנים פסול שהתקיעה בזהב, מבהנחת פה כשר, ו

  מבחוץ אם נשתנה קולו פסול ואם לאו כשר.

נתן שופר בתוך שופר, אם קול פנימי שמע יצא, 
  ואם קול חיצון שמע לא יצא.

הפכו בין הפכו ככיתונא כהפיכת חלוק לעשות 
פנימי חיצון בין קיצר את הרחב והרחיב את הקצר 

  לא יצא.

  ול.הוסיף על השופר כל שהוא אף במינו פס

היה הקול דק או עבה או צרוד כשר, שכל הקולות 
  כשרים בשופר.

קדחו בזכרותו שדרך להוציאו כולו והא רק נקב בו 
  כשר דמין במינו אינו חוצץ.

  דיני תקיעת שופר
התוקע לתוך הבור או הדות או הפיטס אם קול 
שופר שמע יצא ואם קול הברה שמע לא יצא, 

  "ח.ואותם העומדים בתוך הבור יצאו יד

תקע לעצמו מקצת תקיעה בבור ומקצתה  כ"ח.
בחוץ יצא, אבל השומע מקצת בבור ומקצת בחוץ 
לא יצא, מפני שצריך לשמוע כל התקיעה, ואם 
חלק מהתקיעה פסול לא יצא, וכן השומע מקצת 

  תקיעה לפני עלות השחר ומקצת אחריה לא יצא.

בשופר של ע"ז אסור לתקוע ואם תקע יצא, ובשל 
  לא יצא דכתותי מיכתת שיעוריה. עיר הנידחת

בשופר של עולה או שלמים לא יתקע ואם תקע 
לא יצא, ואע"פ שבעולה מעל ויצא לחולין, לא 
יצא לחולין אלא אחרי התקיעה, וחזר בו רבא 

, דמצוות לאו ליהנות ניתנוואמר שבשניהם יצא 
ועל כן המודר הנאה מהתוקע או מהשופר יצא, 

יו מי חטאת והמודר ומותר למודר הנאה שיזה על
ממעין מותר לטבול בו, וב' דינים אלו הם דווקא 

  בימות הגשמים ולא בימות החמה.

מי שהוא עיתים חלים עיתים שוטה, כשהוא חלים 
הרי הוא כפיקח לכל דבריו, וכשהוא שוטה הרי 

  הוא כשוטה לכל דבריו.

  כוונת המצוות

לרבא כפאוהו פרסיים לאכול מצה יצא, וכן  כ"ח:

, דמצוות אין צריכות כוונהלשיר יצא,  התוקע
והא דתנן שיכוון ליבו בק"ש היינו שיכוון לקרות 
כראוי, והא דתנן שיכוון לתקיעת שופר בעובר 
אחורי בית הכנסת, היינו שידע ששומע שופר ולא 
חמור, ומ"מ אם התוקע לא נתכוון לשיעור תקיעה 

  אלא למנבח נבוחי לא יצא.

על בל תוסיף אלא שאין עובר ועוד אמר רבא 
, ועל כן הישן בסוכה בשמיני אינו בזמן המצוה

חייב מלקות, ומ"מ כהן שהוסיף על הברכה אפי' 
לאחר שסיים עובר על בל תוסיף, שכיון שאם 
ימצא ציבור אחר יחזור ויברכם חשיב זמן המצוה, 
וכן אם נתערבו דם קרבנות מתן אחת במתן ד' 

יעבור על לרבי יהושע יתנם מתנה אחת כדי שלא 
בל תוסיף, וגם בזה הטעם משום שאם ימצא בכור 
אחר יזה מדמו חשיב זמן המצוה, ואמנם יש לחלק 
דבבכור שמחויב להזות חשיב זמנו, בברכת כהנים 
שאינו מחויב לברך לא חשיב זמנו, (ולר"א יתן מתן 
ד' שלא יעבור על בל תגרע, ולרבי יהושע עדיף 

  שלא יעשה מעשה בעצמו לעבור).
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אמר מצוות א"צ כוונה כדי לצאת, אבל לעבור  רבא
בבל תוסיף בזמנו עובר אף בלא כוונה, ושלא 

  בזמנו אינו עובר אלא בנתכוון.

נחלקו תנאים אם צריך  -כוונת תוקע כ"ט.

התוקע להתכוון להוציא את השומע, או שיכול 
  להשמיע לעצמו והשומע יוצא יד"ח.

 שאם -והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל
נסתכלו ישראל כלפי מעלה ושיעבדו ליבם 
לאביהם שבשמים היו מתגברים, וכן גבי נחש 
דכתיב "עשה לך שרף וכו' היינו שנתרפאו ע"י 

  ששעבדו ליבם לאביהם שבשמים.

הכל  -החייבים והיכולים להוציא בתקיעה
סלקא דעתך - חייבים בתקיעת שופר, כהנים (

כהנים אמינא דכיון ששוה היובל לר"ה לתקיעה, וה
אינם במצוה דיובל, דלעולם מוכרים וגואלים, 
אימא לא ליחייבו בשופר קמ"ל), לויים ישראלים, 
גרים ועבדים משוחררים, טומטום ואנדרוגינוס, 
ומי שחציו עבד וחציו בן חורין, אלא שאינו יכול 
להוציא אף את עצמו, דלא אתי צד עבדות ומפיק 

  צד בן חורין.  

וציא אחרים יד"ח חוץ כל הברכות אע"פ שיצא מ
מברכת הלחם והיין, ברכת הלחם של מצה וברכת 

  היין של קידוש יכול להוציא.

לא יברך להוציא אורחים בהמוציא, אבל  כ"ט:

  לבניו יברך כדי לחנכם.

  הלל ומגילה אע"פ שיצא מוציא.

  

  

  

  :יום טוב

  תקיעת שופר בשבת
במקדש היו תוקעים ר"ה שחל להיות בשבת 

אבל לא במדינה, ואין הטעם משום שאסור 
לתקוע בשבת מדאורייתא, שהרי תקיעה (ורדית 
הפת) חכמה היא ואינה מלאכה, אלא רבנן גזרו 
שכיון שאין הכל בקיאים בתקיעת שופר שמא 

יטלנו לילך לבקי ויעבירנו ד"א ברה"ר, ומטעם זה 
  אין נוטלים לולב ואין קורין מגילה בשבת.

התכנסו מכל הערים ליבנה משחרב בית המקדש 
ותקעו שם וקבעו שיתקעו בשבת בכל מקום שיש 
בי"ד, ואפי' אינו בי"ד קבוע, לר"א לא התקין ריו"ח 
שיתקעו אלא ביבנה, אמרו לו אחד יבנה ואחד כל 

  מקום שיש בו בי"ד קבוע.

לרב  -תקיעה בשבת במקום שיש בו בי"ד ל.

בי"ד, הגמ' מבארת הונא לא היו תוקעים אלא עם 
דבריו שבירושלים היו תוקעים בין בפני בי"ד בין 
שלא בפני בי"ד, ובמקום שיש בו בי"ד לא היו 
תוקעים אלא בפני בי"ד, ועל זה נאמר "כי הוה 
מסיים ש"צ תקיעה ביבנה לא שמע איניש קול 

  אוניה מקול תקועיא דיחידאי". 

 לל"ב רב הונא דיבר על התקיעה ביובל, שכל יחיד
חייב לתקוע בו, ומ"מ אין כל יחיד תוקע אלא בזמן 
בי"ד עד שש שעות שהיו בי"ד יושבים, אף שלא 
בפני בי"ד, ולפי"ז בר"ה היו תוקעים רק בזמן בי"ד 
ובפני בי"ד, רבי זירא מסתפק היכא שננערו בי"ד 

  לעמוד ולא עמדו, תיקו.

ועוד זאת היתה ירושלים יתירה על יבנה 
פרט ליושבת –יא רואה שבירושלים כל עיר שה

פרט ליושבת בראש ההר,  –בנחל, ושומעת 
פרט ליושבת חוץ לתחום, ויכולה לבוא  –וקרובה 

פרט לעיר שמפסיק לה נהרא, היו תוקעים  –
  בהם, וביבנה לא היו תוקעים אלא בבי"ד בלבד.

  תקנות ריב"ז
בראשונה היה הלולב ניטל במקדש שבעה 

תקין ריו"ח ובמדינה יום אחד, משחרב ביהמ"ק ה
בן זכאי שיהיה הלולב ניטל במדינה שבעה זכר 

  למקדש.

טעם תקנות ריב"ז זכר למקדש דכתיב "ציון היא 
  אין דורש לה" מכלל דבעיא דרישה.

טעם התקנה  -ושיהא יום הנף כולו אסור
שמהרה יבנה ביהמ"ק ואם יבנה בט"ו יאמרו שכמו 
שאשתקד היה מותר לאכול בבוקר כך גם השנה 

לא ידעו שצריך שיקריבו עומר כדי להתיר, מותר, ו
ואף שמטעם זה א"צ לאסור אלא עד חצות, שהרי 
בחצות ודאי כבר הקריבו העומר, מ"מ שמא יבנה 
המקדש סמוך לשקיעה או בלילה ולא יוכלו 

  להקריב.
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לרב נחמן בר יצחק זה אינו מתקנות ריו"ח בן  ל:
זכאי, אלא סבר כשיטת ר"י שהתורה אוסרת חדש 

  כל יום ט"ז. 

בראשונה היו מקבלים עדות החודש כל היום 
פעם אחת נשתהו העדים מלבוא ונתקלקלו 
הלוויים בשיר, התקינו שלא יקבלו עדים אלא עד 
המנחה, ואם באו מן המנחה ולמעלה נוהגים אותו 

  ום של ר"ה קודש ולמחר קודש.הי

י"א שלא אמרו שיר כלל  -נתקלקלו הלוויים בשיר
כיון שלא ידעו איזה שיר לומר, ולרבי זירא אמרו 

  שיר של חול.

בשחרית היו  -השיר שנאמר בקרבנות ר"ה
אומרים שיר של אותו היום בשבוע, במוסף 
אומרים הרנינו לאלוקים עוזינו, במנחה אומרים 

בר, ואם חל ר"ה בחמישי היה אומר קול ד' יחיל מד
בשחרית מ"הסירותי מסבל שכמו", ואם באו עדים 
אחר תמיד של שחר היה אומר במוסף הרנינו פעם 

  שניה.

  שיר של יום וטעם אמירתו

בראשון היו אומרים "לד' הארץ ומלואה"  ל"א.

על שם שקנה שמים וארץ והקנה תבל ליושבים 
המלאכים אלא בה ושליט בעולמו שלא נבראו 

  בשני.

"גדול ד' ומהולל מאוד" שחילק מעשיו בין  -בשני
  עליונים לתחתונים ומלך עליהם.

"אלוקים ניצב בעדת קל" שגילה ארץ  -בשלישי
  בחכמתו והכין תבל לעדתו.

"קל נקמות ד' " שברא חמה ולבנה ועתיד  - ברביעי
  ליפרע מעובדיהם.

ת "הרנינו לאלוקים עוזינו" שברא עופו -בחמישי
  ודגים שהרואה אותם משבחו. 

"ד' מלך גאות לבש" שגמר מלאכתו  -בשישי
  ומלך.

"מזמור שיר ליום השבת" והיינו לעת"ל  -בשבת
ליום שכולו שבת שעתיד העולם להיות חרב, 
ולרבי נחמיה על שם ששבת בשביעי, ונחלקו אם 

  שית אלפי שנה הוי עלמא וחד חרוב או תרי חרוב.

נו מחולקת לו' פרקים שירת האזי -במוספי שבת
הזי"ו ל"ך, כל שבת חלק אחד, וכדרך זה היו 

  מחלקים שירת האזינו בבית הכנסת.

אז ישיר, מי כמוך, אז ישיר  -במנחה של שבת
  ישראל, דעלי באר.

כפורת, כרוב, מפתן, י' מסעות נסעה שכינה 
חצר, מזבח, גג, חומה, עיר, הר מדבר, ונתעכבה 

בתשובה, ואח"כ במדבר ו' חודשים שמא יחזרו 
  עלתה וישבה במקומה.

לשכת הגזית, חנות,  -וכנגדן גלתה סנהדרין
ירושלים, יבנה, אושא, יבנה, אושא, שפרעם, בית 
שערים, ציפורי, טבריא, וטבריא עמוקה מכולם 

  ומשם עתידים ליגאל.

  תקנות נוספות שתיקן ריב"ז

שאפי' ראש בי"ד בכל מקום לא יהיו  ל"א:

, ודווקא למקום הועדהעדים הולכים אלא 
בעדות החודש כדי שלא להכשילם לעתיד לבוא, 
אבל מלוה התובע את הלווה צריך הלווה לילך 

  אחריו, דעבד לווה לאיש מלוה.

  אין הכהנים רשאים לעלות בסנדליהם לדוכן.

גר שנתגייר בזמן הזה צריך שיפריש רובע 
, ונמנה עליה וביטלה מפני התקלה שמא לקינו

  מזה.יבואו ליהנות 

  -התקנה התשיעית שתיקן ריב"ז

שגזרו חכמים שיעלו  -לרב פפא כרם רבעי
פירות רבעי לירושלים מהלך יום אחד לכל צד, כדי 

  לעטר ירושלים בפירות, והתירו ריב"ז. 

 -לרב נחמן בר יצחק לשון של זהורית
שבתחילה היו קושרים אותו על פתח האולם 

שרים מבחוץ לראות אם הלבין, התקינו שיהיו קו
אותו מבפנים ועדיין היו מציצים, התקין ריב"ז 
לקשור חציו בסלע וחציו בין קרניו, הגמ' מבארת 
שתקנה זו היתה לפני מ' שנה שקודם החורבן 
שאז כבר לא היה לשון של זהורית מלבין, ובזמן 
זה עדיין ריב"ז היה לומד ולא מלמד, והציע את 

  התקנה לרבו וקיבלה.
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  ת בר"הסדר התפילה והתקיעו

אבות, גבורות, קדושת ד'  -סדר ברכות ל"ב.

ומלכיות, קדושת היום ותוקע, זכרונות ותוקע, 
שופרות ותוקע, עבודה, הודאה, וברכת כהנים, 

  דברי ריב"נ.

ר"ע אומר אם אינו תוקע למלכיות, אף שרחמנא 
אמר לומר מלכיות, א"צ לומר י' פסוקים, כיון 

וקע, אלא שאישתני מזכרונות ושופרות שאינו ת
כולל מלכיות עם קדושת היום ותוקע שם, ושאר 

  הברכות כריב"נ.

הגמ' מביאה ברייתא שמבארת מנין שאומרים 
  ברכות אלו.

לרבי אומר קדושת היום ברכה רביעית, ולרשב"ג 
  באמצע עם הזכרונות.

  מלכיות זכרונות ושופרות

למלכיות ועשרה אין פוחתין מעשרה פסוקים 
לשופרות, כנגד י' הילולים של לזכרונות ועשרה 

מזמור הללוהו בתקע שופר, וי"א כנגד עשרת 
הדברות, וי"א כנגד עשרה מאמרות שבהם נברא 
העולם, ובברייתא תנא שאם אמר ז' מכל סדר 

  יצא, כנגד ז' רקיעים.

אם אמר שלש שלש מכולם ריו"ח בן נורי אמר 
, והיינו ג' מכל סדר, כנגד תורה נביאים יצא

וי"א כנגד כהנים לוויים וישראלים, וכתובים, 
  והלכה כדבריו.

הפסוקים שאפשר להזכירם למלכיות  ל"ב:
   -זכרונות ושופרות

למלכיות  אין מזכירים פסוקים של פורענות
זכרונות ושופרות, אבל פורענות של עכו"ם 

  מזכירים, הגמ' מביאה דוגמאות לפסוקי פורענות.

  טובה.אין מזכירים זכרון של יחיד ואפי' הם ל

פקדונות הרי הם כזכרונות (כגון וד' פקד את שרה, 
וחשיב זכרון דרבים כיון דאתו מיניה רבים) דברי 

  רבי יוסי, ר"י אומר אינם כזכרונות.

והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, מי הוא זה 
מלך הכבוד וכו', ושאו פתחי עולם ויבוא מלך 

מלך הכבוד, מי הוא זה מלך הכבוד ד' צבקות הוא 
לרבי יוסי יש כאן ה' מלכיות, ולר"י  -הכבוד סלה

  שלש.

לרבי יוסי ב' ולר"י  -זמרו למלכנו זמרו כי מלך וכו'
  א'.

  אלוקים ישב על כסא קדשו אינו נמנה למלכיות.

לרבי יוסי אומרה לזכרונות  -זכרון תרועה
  ולשופרות, ולר"י רק לזכרונות.

לרבי יוסי אומרה למלכיות  -ותרועת מלך בו
  לשופרות, ולר"י רק למלכיות.ו

לרבי יוסי אומרה לשופרות, ולר"י אינו  -יום תרועה
  אומרה כלל.

מתחיל בתורה ומשלים בנביא,  -סדר הפסוקים
רבי יוסי אומר משלים בתורה, ואם השלים בנביא 

  יצא.

לרבי יוסי זה מפסוקי מלכיות, ולר"י  -שמע ישראל
הוא  אינו ממלכיות, וכן וידעת היום וכו' כי ד'

האלוקים וכו', וכן אתה הראת לדעת כי ד' הוא 
  האלוקים.

הלל אומרים בשחרית משום שזריזים מקדימים 
למצוות, וכן תקיעות אלא שבשעת גזירת המלכות 

  תוקעים במוסף.

אין אומרים הלל בר"ה ויוה"כ, מפני שמלך יושב 
על כסא דין וספרי חיים וספרי מתים פתוחים 

  לפניו.

אין עוברים על  -ך תקיעהעשית איסור לצור
תחומין, חיתוך בין  -איסור לצורך תקיעה, כגון

בסכין שאיסורו מדאורייתא ובין במגל שאיסורו 
מדרבנן, מוקצה, עליה באילן, רכיבה על בהמה, 

  שיטה במים. 

מותר לתת בשופר מים או יין, אבל מי רגלים  ל"ג.

לא כאבא שאול האוסר לתת מי רגלים בשופר 
  מפני הכבוד.

, והיינו אין מעכבין את התינוקות מלתקוע
בהגיעו לחינוך, אבל בלא הגיעו לחינוך מתעסקים 

  עמהם עד שילמדו ואפי' בשבת. 

נשים לר"י הסובר שאין בנות ישראל סומכות 
דכיון שפטורות עוברות משום בל תוסיף מעכבים 
אותם מלתקוע, ולרבי יוסי ור"ש הסובר שנשים 

  סומכות אין מעכבים אותם.



  מסכת ראש השנה      תמצית הש"ס
 

358 

 

לא יצא והשומע מן המתעסק לא המתעסק  ל"ג:
יצא, לרבא התוקע לשיר יצא, השומע מן 
המתעסק לא יצא, ואם שמע מן התוקע לעצמו 

  לרבי זירא לא יצא.

  סדר התקיעות

תוקעים שלש, שבכל אחד מהם שלוש תקיעה 
  תרועה ותקיעה.

שיעור תקיעה כשלש תרועות, והיינו ששיעור ג' 
ל תקיעה שיעורה תקיעות כג' תרועות, שכ

  כתרועה. 

שיעור תרועה כשלש יבבות, ובברייתא תנא שיעור 
תרועה כג' שברים, ונחלקו אם תרועה היא גניחה 

  או יללה.

הגמ' מבארת מנלן שתוקעין ביובל ובר"ה  ל"ד.

בשופר, ומנלן שתוקעין פשוטה לפניה ופשוטה 
אחריה, ומנלן שתוקעין בר"ה שלש של שלש 

  שלש.

  ה אלא ביום.אין תוקעים בר"

תקיעה ג' שברים אתקין רבי אבהו בקיסרי 
ותקיעה, הגמ' מבארת שרבי אבהו הסתפק אם 
תרועה זו יללה או גניחה, ולכן צריך לעשות 
תקיעה שברים ותקיעה, ותקיעה תרועה ותקיעה, 
וא"א לעשות תקיעה שברים תרועה ותקיעה, כיון 
שאם צריך שברים הרי התרועה מפסיקה בין 

קיעה, ואם צריך תרועה הרי השברים השברים לת
מפסיקים בין התקיעה לתרועה, ורבי אבהו תיקן 
לעשות גם תקיעה שברים תרועה ותקיעה, שמא 
תרועה היינו גניחה ויללה יחד, אבל א"צ לעשות 
תקיעה תרועה שברים ותקיעה שבסתמא האדם 

  גונח ואח"כ מיילל.

שאחר התרועה תקע בראשונה ומשך בשניה 

  בידו אלא אחת.אין כשתים 

אמר ריו"ח שמע תשע תקיעות בתשע  ל"ד:

שעות יצא, הגמ' אומרת שלמ"ד אם שהה כדי 
לגמור את כולה (בק"ש הלל ומגילה) חוזר לראש, 

  הכא נמי לא יצא.

שמע תשע תקיעות מתשע בני אדם בבת אחת 
לא יצא יד"ח, ואם בזה אחר זה ואפי' כל היום כולו 

  יצא יד"ח.

תעניות אין מעכבות זו את זו, תקיעות וברכות של 
  אבל תקיעות וברכות של ר"ה מעכבות זו את זו.

לכתחילה יש לתקוע לפי סדר הברכות, ומי שכבר 
התפלל ואח"כ נתמנה לו שופר תוקע לאחר 
התפילה, ודווקא בחבר עיר אבל שלא בחבר עיר 

  יכול לשמוע התקיעות שלא לפי סדר הברכות.

  בל לא בברכות.אדם יוצא יד"ח מאחר בתקיעה, א

מצוה בתקיעה יותר מהברכות, והיינו שאם יש 
מקום שספק יש שם תקיעה, ובמקום אחר יש 

  ודאי ברכות, ילך למקום שתוקעים.

כשם שש"צ חייב כך כל יחיד ויחיד חייב,  ל"ה.
הגמ'  -ר"ג אומר ש"צ מוציא את הרבים יד"ח

מבארת שלחכמים ש"צ חוזר התפילה רק להוציא 
ולר"ג מוציא אף את הבקי, חכמים  מי שאינו בקי,

לא חזרו בהם להודות לר"ג, אמנם ר"מ סובר בכל 
השנה כחכמים, אמנם בתפילות ר"ה ויוה"כ ש"צ 
מוציא אף את הבקי, וטעמא משום דאוושי 

  ברכות.

לא פטר ר"ג ע"י תפילת הש"צ אלא עם שבשדות 
משום שהם אנוסים, אבל אלו היכולים להתפלל 

גבי ברכת כהנים שהעם  בעצמם לא, וכדמצינו
שבשדות הם בכלל ברכה, אבל אלו שאחורי 

  הכהנים אינם בכלל ברכה.

כיון דאמר "ובתורתך כתוב לאמר" שוב א"צ לומר 
  את הפסוקים, בין יחיד ובין ציבור.

אמר ר"א לעולם יסדיר אדם תפילתו ואח"כ 
יתפלל, ואמר רב אבא שדין זה מסתבר בתפילות 

כיון שאינו רגיל בהם, רב ר"ה ויוה"כ ושל מועדים 
יהודה היה מסדיר תפילת כל השנה כיון שהיה 

     מתפלל אחת לל' יום. 

  

  הדרן עלך ראש השנה
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  :מסכת תענית

  :מאימתי

כיון דאמר במסכת ר"ה "ובחג נדונים על  ב.

דשמעינן שצריך להתפלל עליהם שיבואו לברכה, המים", 

תנא מאימתי מזכירים גבורות גשמים, ולא משום 
דתנא בברכות מזכירים גבורות גשמים בתחית 

  המתים, דא"כ אמאי שבקיה עד הכא.

ריו"ח לומד מהפסוקים  -"גבורות" גשמים
  שהגשמים יורדים בגבורה.

זו תפילה, וסמיך ליה ונתתי  - ולעבדו בכל לבבכם
מטר ארצכם, מכאן שצריך להזכיר גשמים 

  בתפילה.

ג' מפתחות בידו של הקב"ה ולא נמסרו 
רש"י, ולתוס' היינו שלא נמסרו –שלשתם יחד  -לשליח

גשמים, חיה, תחית לשליח להיות ממונה עליהם, 
  המתים, וכן מפתח של פרנסה.

  -ת גשמיםגבורומאימתי מזכירים 

, וגמר מיו"ט הראשון של חגר"א אומר  ב:

מלולב שזמנו ביום, (ולא מניסוך המים שזמנו 
בלילה), לפי שד' מינים באים לרצות על המים 
וא"א להם בלא מים, כך א"א לעולם בלא מים, 
ואף שגשמים הם סימן קללה אינו סיבה אלא 
שלא לשאול אבל יכול להזכיר, כשם שמזכיר 

ל השנה, ובאמת יכול להזכיר תחית המתים כ
  גשמים כל השנה.

, וגמר מיו"ט האחרון של חגרבי יהושע אומר 
, ולפ"ז סיום מצות נטילת לולבמהנחתו של לולב 

מתחיל להזכיר בלילה, ובמתני' משמע שמזכיר 
בשחרית, והא דאין מזכיר מתחילת החג משום 
דגשמים בחג הם סימן קללה, ולדבריו ניסוך המים 

אלא יום אחד, או דנוהג כל ז' מהלכה  אינו נוהג
  למשה מסיני.

מתחילים להזכיר גבורות  בשני בחגריב"ב אומר 
גשמים, כיון שניסוך המים רמוז בנסכים של השני 

  השישי והשביעי, ומיום השני נוהג ניסוך המים.

, דסבר כריב"ב ומ"מ עיקר בשישי בחגר"ע אומר 
ומיום  הלימוד הוא מ"ונסכיה" דכתיב ביום השישי,

  השישי נוהג ניסוך המים.

ר"י אומר משמיה דר"י שמתחיל להזכיר  ג.

ולא בשחרית, (ובפסח  בשמיני במוסףגשמים 
מזכיר בשחרית ולא במוסף), והיינו רבי יהושע בן 
בתירא שהרי לרבי יהושע מתחיל במעריב או 

  בשחרית.

א"צ להזכיר טל ורוחות לפי שאינם נעצרים 
  שאינם נעצרים. לעולם, הגמ' מבארת מנלן

אמר משיב הרוח בימות החמה  -טעה בהזכרה ג:

אין שעוצרם ואפי' אמר מעביר הרוח ומפריח הטל 
  מחזירים אותו, אמר מוריד הגשם מחזירים אותו.

א"צ להזכיר עבים ורוחות  -הזכרת עבים ורוחות
מפני שאינם נעצרים, ואם רוצה יכול להזכירם, 

ים הבאים והא שהעבים אינם נעצרים היינו עב
לאחר הגשם אבל אלו שלפני הגשם נעצרים, וכן 
רוחות המצויות אינם נעצרות, אבל שאינם מצויות 
נעצרות, ומ"מ אין מזכירים אותם אע"פ 
שמועילות להפרדת המוץ, לפי שאפשר לעשות 

  כן ע"י נפה.

  ת הגשם העבים הרוחות והשלג וכדו'תועל
כמעט מועילות העבים והרוחות שאחר הגשם שניות 

למטר, ודווקא כשהגשם יורד בנחת,  כמו המטר עצמו
  אבל אם הגשם ירד בכח הרוח שאחריו היא קללה.

רוח ועבים שאחר הגשם מועילה כגשם, שמש 
שאחר הגשם מועילה כמו פעמיים גשם, ברקים 

  שבלילה ושמש שבין העננים אינם מועילים.

  שלג מועיל להר כמו ה' פעמים גשם. 

לנות, והיורד בנחת מועיל גשם חזק מועיל לאי
לפירות, וגשם דק מועיל אף לגרעין שתחת 

  הקרקע.

צורבא מרבנן דומה לגרעין שבקרקע, שכיון  ד.

  שמתחיל לנבוט הולך וגדל.
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האי צורבא מרבנן דרתח, אורייתא קא מרתחא 
ביה, כל ת"ח שאינו קשה כברזל אינו ת"ח, ומ"מ 

  עליו להנהיג עצמו בנחת.

לשניים השיבו  ג' שאלו שלא כהוגן,
  - כהוגן ולאחד שלא כהוגן

שאל והיה הנערה וכו', והיה זה שלא אליעזר 
כהוגן שהרי יכלה להזדמן לו חיגרת או סומא, 

  נזדמנה לו רבקה.השיבו לו כהוגן שו

אמר שמי שיהרוג את גלית יתן לו את שאול 
והשיבו לו כהוגן ביתו, ואפי' עבד או ממזר, 

  נזדמן לו דוד.ש

אמר שמי שיצא מדלתות ביתו יהיה לד', יפתח 
שלא כהוגן שיצאה לו ואפי' דבר טמא, והשיבו 

, ולא רצה והיה לו לילך אצל פנחס להתיר נדרובתו, 
הקב"ה עולם בקרבן כזה, לא אצל אברהם, ולא 

  אצל מישע מלך מואב, ולא אצל יפתח.

שאלה שלא כהוגן שכל מי שירדוף כנסת ישראל 
, והשיבה הקב"ה כהוגן לדעת את הקב"ה ימצאהו

שהסכים, עוד בקשה שימני כחותם על ליבך, אמר 
לה הקב"ה שחותם פעמים אינו נראה, אלא על 

  כפים חקותיך.

 -אין שואלים את הגשמים אלא סמוך לגשמים
י"ל דשואלים היינו מזכירים, וא"כ מתני' כרבי 

  יהושע, וי"ל דשואלים לאו היינו מזכירים.

לר"י  -הגשמים עד אימתי שואלים את ד:

במתני' ביו"ט הראשון של פסח שואל ומזכיר 
בשחרית ולא במוסף, והא דתנן שואלים עד 
שיעבור הפסח זה מדברי תנא אחר אליבא דר"י, 
הגמ' מנסה לבאר באופנים אחרים ודוחה, לר"מ 

  שואלים עד שיצא ניסן.

לרבי אלעזר הלכה כר"ג שמתחילים לשאול בז' 
  מר חשון.

לריו"ח לל"ק מתחיל  -אלהתחילת הזכרה וש
לשאול ולהזכיר בשמיני עצרת, ולל"ב מתחיל 
להזכיר בשמיני עצרת ולשאול בז' מר חשון, והיינו 
בזמן הזה, אבל בזמן ביהמ"ק שהיו עולי רגלים לא 
היו מזכירים אלא בז' חשון, והיינו דקאמר ריו"ח 

  התחיל להזכיר מתחיל לשאול.

ם שמיני שעושים ב' ימי תחילת ההזכרה בחו"ל
לרב מזכיר במוסף של יום א' ופוסק, וחוזר  -עצרת

להזכיר במוסף של יום ב' ואינו פוסק, ולשמואל 
מזכיר אף במנחה של יום א' שכיון שעשאו קודש 
לא עושהו חול, ולרבא ורב ששת כיון שהתחיל 

  אינו פוסק, וכן רב חזר בו וסובר כך, וכן הלכה.

 -שון""ויורד לכם גשם מורה ומלקוש ברא ה.
יורה זמנו במרחשון, ופסוק זה התקיים בימי יואל 
בן פתואל, שהיה אז רעב ז' שנים, והגמ' מבארת 
מה אכלו במשך אותם ז' שנים, ובשנה השביעית 
ירדה רביעה ראשונה בא' ניסן, ואמר הנביא 
שיזרעו מהמעט שבידיהם, וצמחה התבואה מהר 

ך ז ניסן, ועל זה נאמר הלוך ילוהקריבו עומר בט"
שהשור היה חורש  –כה וכו' בא יבוא ברינה וב

רעב וכשהיה חוזר היה אוכל כבר, נושא אלומותיו 
  שהיה הקנה זרת והשיבולת זרתיים. –

כיון שבקרבך קדוש  -בקרבך קדוש לא אבוא בעיר
לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא 

  בירושלים של מטה.

אחת  -ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא
  ו ע"ז שמבערת רשעים בגיהנום.ז

שעזבו את הקב"ה ועבדו  - שתיים רעות עשה עמי
ע"ז, ועובדי ע"ז לא עזבו עבודה אחת לאחרת 

  הטובה הימנה.

שאמר לקב"ה שלא  -ר זקן שמואלשאויהי כ ה:

ימית את שאול בחייו, ולא רצה הקב"ה להמית את 
שמואל צעיר וירננו אחריו, ולא לעכב מיתת שאול 

הגיעה מלכות דוד ואין מלכות נוגעת שכבר 
בחברתה כמלוא נימה, לפיכך הקפיץ על שמואל 

  זקנה ואח"כ מת, דמידחי גברא מיקמי גברא.

מה ענין  -ושאול יושב בגבעה תחת האשל ברמה
גבעה אצל רמה, אלא שבזכות שמואל היושב 

  ברמה ישב שאול בגבעה.  

אין משיחין בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבוא 
  ידי סכנה.ל

יעקב אבינו לא מת, ואע"פ שספדו לו וחנטוהו 
  קברוהו, "מקרא אני דורש".

כל האומר רחב רחב מיד בא לידי קרי, ודווקא 
  ביודעה ומכירה.
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רבי יצחק בירך את רב נחמן במשל לאדם שהיה 
הולך במדבר והיה רעב עייף וצמא, ומצא אילן 
שפירותיו מתוקים וצלו נאה ואמת המים עוברת 

תיו, אכל מפירותיו שתה ממימיו וישב בצילו, תח
ואמר לו אילן אילן במה אברכך וכו', כך אתה 
מבורך בתורה בעושר ובבנים, ויה"ר שכל צאצאיך 

  יהיו כמותך.

שמורה לבריות להכין עצמם לחורף, דבר  -יורה ו.

אחר שמרוה את הארץ, ד"א לפי שיורד בנחת, 
ה והיורה המלקוש שניהם ברכה דכתיב "המור

  לברכה" והוקש המלקוש ליורה.

שמל קשיות ישראל, ד"א שממלא  -מלקוש
תבואה בקשיה, ד"א לפי שיורד על המלילות 

  והקשים.

יורה זמנו במרחשון ומלקוש בניסן, וחכמים 
אומרים יורה בכסלו, וחכמים כרבי יוסי הסובר 
שזמן רביעה שלישית בא' כסלו, (הראשונה בי"ז 

ואין היחידים מתענים  מר חשון והשניה בכ"ג בו),
עד ר"ח כסלו, ולדבריו גשמים שירדו ז' ימים 
ברציפות מונים בהם רביעה ראשונה שניה 

  ושלישית, ואמר רב חסדא הלכה כרבי יוסי.

  ג' רביעות
לר"מ רביעה ראשונה בג' מרחשון, שניה בז', 
שלישית בי"ז, לר"י בז' י"ז וכ"ג, ולרבי יוסי י"ז כ"ג 

  וא' כסלו.

רביעה ראשונה כדי  -בזמני הרביעותהנ"מ  ו:

להתחיל לשאול את הגשמים, שניה לנדרים, דתנן 
הנודר עד הגשמים אסור עד שתרד רביעה שניה, 
וי"א שהנ"מ היא לזיתים של מתנות עניים שבזמן 

שכבר נתייאשו רביעה שניה מותרים לכל אדם 

, וי"א שהנ"מ היא שההתר ללכת בשבילי העניים
עד  ר את הדרך ללכת בשדותשיש רשות לקצהרשות 

רביעה שניה, וי"א שהנ"מ היא שזהו זמן הביעור 
בפירות שביעית, רביעה שלישית הנ"מ היא 

  להתחיל להתענות אם לא ירדו עד אז גשמים. 

לשון רביעה הוא כיון שהגשם רובע את הקרקע 
  כבעל.

רביעה ראשונה שיעורה כדי שירדו המים בקרקע 
טיט לדבק החבית,  טפח, שניה שיעורה כדי לגבל

  ובשיעור זה כבר לא נשב "ועצר את השמים".

  הברכה שבגשמים
גשמים שירדו קודם קריאת "ועצר" בערב, אין 
בהם משום ועצר, אבל ענני דצפרא לית בהו 
ממשא, ואם נתקשרו השמים בעבים מרובים 

  בבוקר הוא סימן ברכה.

אם כבר ירדו גשמים טוב אם לא ירדו בטבת, אבל 
  לא ידרו טוב שירדו בטבת. אם עדיין

ירדו גשמים על עיר אחת ועל עיר אחרת לא, אם 
ירדו יותר מידי סימן קללה, ואם ירדו כראוי אין 

  בהם משום "ועצר".

משיצא חתן  -מאימתי מברכים על הגשמים
כשהטיפה נופלת קופצת אחרת כנגדה, וי"מ לקראת כלה 

ומברך מודים  שהשווקים מקלחים מים זה כנגד זה,
נחנו לך ד' אלוקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת א

לנו, ואילו פינו מלא שירה כים וכו' עד אל יעזבונו 
רחמיך ד' אלוקינו ולא עזבונו, ברוך קל ההודאות 

  ורוב ההודאות.

מתחית המתים, לפי  -גדול יום הגשמים ז.

שהגשמים הם גם לרשעים, וי"א שהגשמים 
רה, וי"א כיום שניתנה בו תווכן כתחית המתים, 

יותר מיום שניתנה בו תורה, כיום שנבראו בו 
    ים וארץ, אפי' ישועה פרה ורבה בו.שמ

  תורה
לתלמיד הגון התורה כטל,  -יערוף כמטר לקחי

  ולשאינו הגון יערוף כמטר.

כל העוסק בתורה לשמה תורתו נעשית לו סם 
  חיים, והעוסק שלא לשמה נעשית לו סם המות.

  שאינו הגון.אין ללמוד תורה מת"ח 

  שני ת"ח מחדדים זה את זה בהלכה.

אין ד"ת מתקיימים ביחידי, והלומדים יחידי ראוים 
  לחרב ומיטפשים וחוטאים.

הרבה למדתי מרבותי, ומחבירי יותר מרבותי, 
  ומתלמידי יותר מכולם.

מצוה לילך ללמד תלמיד הגון, אבל שאינו הגון ילך 
  הוא לרב, וי"א שאין ללמדו.

  יימים אלא במי שדעתו שפלה.אין ד"ת מתק

  ד"ת נפסדים בהסח הדעת. ז:

אא"כ נמחלו עוונותיהם של  אין הגשמים יורדים
אא"כ נתחייבו שונאיהם  ואינם נעצריםישראל, 
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של ישראל קללה, וי"א שנעצרים בשביל ביטול 
תרומות ומעשרות, וי"א בשביל מספרי לשון הרע, 
וי"א בשביל עזי פנים, וי"א בשביל ביטול תורה, 

  וי"א בעוון גזל, ותקנתו שירבה בתפילה. 

סוף נכשל בעבירה, וי"א  עזות פניםכל שיש בו 
שבידוע שכבר נכשל בעבירה, ומותר לקרותו 

  לשנאותו.רשע, ומותר 

 אם ראית תלמיד שלימודו קשה עליו כברזל ח.

בשביל משנתו שאינה סדורה, ותקנתו שירבה 
בישיבה, ועדיף שיסדר משנתו ואח"כ יכנס לרבו, 
וי"א מפני שאין רבו מסביר לו פנים, ותקנתו 

, ועדיף שיוכשרו לפייסו שיסביר לו פניםשירבה רעים 
  מעשיו בפני רבו מעיקרא.

בשביל א יורדים בו גשמים אם ראית דור של
, ותקנתם שאין מתפללים בלחשלוחשי לחישות 

שילכו אצל מי שיודע ללחוש, ואם לחש ולא נענה 
ילך אצל חסיד שבדור, ואם לחש ועלתה בידו 
והגיס דעתו הקב"ה מביא אף לעולם, וכן שני ת"ח 
בעיר אחת שאין נוחים זה לזה בהלכה מביאים 

  חרון אף.

חיות אצל הנחש ואומרים לעת"ל מתקבצות כל ה
לו ארי דורס ואוכל זאב טורף אוכל אתה מה יתרון 

  יש לך, אמר להם מה יתרון לבעל הלשון.

אין תפילתו של אדם נשמעת ביחיד אא"כ משים 
  נפשו בכפו.

  אין גשמים יורדים אלא בשביל בעלי אמנה.

כל המצדיק עצמו מלמטה, מצדיקים עליו הדין 
  .שערה כדי למרק עוונותיומדקדקים עמו כחוט המלמטה 

כל השמח ביסורים שבאים עליו מביא ישועה 
  לעולם.

  עצירת גשמים דוחה לעצירת הרחם באשה. ח:

בימי רבי שמואל בר נחמני היתה מגיפה ועצירת 
גשמים, וחשבו להתפלל על המגיפה ולא על 
עצירת הגשמים, לפי שאין מבקשים שתי דברים, 

שיתפללו ואמר להם רבי שמואל בר נחמני 
שיפסק הרעב ואז הקב"ה נותן גם חיים, דכתיב 

  "פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון".

בימי רבי זירא גזרו גזירה וגם אסרו לצום, אמר 
  להם רבי זירא שיקבלו על עצמם לצום כשיוכלו.

אפי' שנים כשני אליהו וירדו גשמים בערבי 
  שבתות אינם אלא סימן קללה.

היו מתפללים  אם לא היה צריך את הגשם
  שיפסק.

  שמש בשבת צדקה לעניים.

גדול יום הגשמים שאפי' פרוטה שבכיס מתברכת 
  בו, כיום קיבוץ גלויות, אפי' גייסות פוסקות בו.

אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, ולכן 
  יתפלל קודם שימוד גורנו.

אין הגשמים נעצרים אלא בשביל הפוסקים צדקה 
  ותנים.בפני רבים ואינם נ

בשביל שתתעשר, ומותר לבחון  -עשר תעשר ט.

בזה את הקב"ה, דכתיב הביאו את כל המעשר וכו' 
  ובחנוני נא בזאת וכו'.

ועל העבירות גומות לפגעים אוולת אדם תסלף דרכו 
ד' יזעף ליבו, וכן רמוז בתורה ויחרדו איש אל אחיו 

  ויאמרו מה זאת עשה אלוקים לנו.

יל יחיד, אבל פרנסה מטר הקב"ה מוריד אף בשב
בשביל רבים, ומ"מ בזכות משה נתן הקב"ה 

  פרנסה לרבים כדלהלן, כיון שביקש עבור הרבים, 

ג' פרנסים עמדו לישראל משה אהרון ומרים, 
וניתנה הבאר בזכות מרים וכשמתה נסתלקה 
וחזרה בשביל משה ואהרן, עמוד הענן ניתן בזכות 

מן אהרון, וכשמת נסתלק וחזר בשביל משה, ה
ניתן בזכות משה, וכשמת משה פסקו הבאר עמוד 

  הענן והמן.

הגמ' מביאה ב' מעשים על הזהירות מלבייש  ט.

  את הרב.

הקב"ה מוריד גשמים אפי' זקוקים להם רק לעשב 
אחד, רב דניאל בר קטינא היה מתפלל על ערוגות 

  מסוימות הצריכות גשם והיה יורד בהם.

  ן למטר.ענן קל הנמצא תחת ענן כבד הוא סימ

גשם חלש שהתחזק הוא סימן לירידת גשמים, 
אבל אחר הגשם הוא סימן להפסקת הגשמים, 
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אבל בבבל אינו סימן דכי היכי דמשקרי בבלאי הכי 
  משקרי מיטרייהו.

עולא חשב שהבבלים אינם לומדים תורה כראוי 
לפי שהתמרים בזול, ולאחר שראה שגורמים צער 

  בלילה חזר בו.

כולו שותה ממימי אוקינוס לר"א כל העולם 
שנעשים מתוקים בעננים, ולרבי יהושע שותים 
ממים העליונים, שהעננים עולים לרקיע ופתחים 
פיהם כנוד ומקבלים מי מטר, הגמ' מבארת כמה 

  פסוקים איך נתפרשו לר"א ולר"י.

נבראת תחילה, ומשקה אותה ארץ ישראל  י.

הקב"ה בעצמו, ושותה מי גשמים, ושותה תחילה, 
ושאר העולם נברא לבסוף, ושותה ע"י שליח, 

  וממימי תמצית, ואחרי ארץ ישראל.  

  כל העולם כולו מתמצית גן עדן הוא שותה.

ארץ מצרים היא ד' מאות פרסה על ד' מאות 
פרסה, וכוש היא פי שישים, והעולם פי שישים 

כוש, והגן פי שישים מהעולם, ועדן פי שישים מ
  מהגן, והגיהנום פי שישים מעדן.

מפני  - מי גרם לבבל שיהיו אוצרותיה מלאות בר
  ששוכנת על מים רבים.

בג' מרחשון, ולר"ג  -זמן תחילת שאלת הגשמים
ז' בו כדי שיגיע אחרון שבישראל לנהר פרת, וכן 

ם הלכה, ובגולה עד שישים בתקופה, יום שישי
  מחלוקת אם שואלים בו, ולהלכה שואלים בו.

התחילו הגיע י"ז במרחשון ולא ירדו גשמים 
רבנן) מתענים ג' תעניות, אוכלים  –היחידים (

ושותים בלילה, ומותרים אף ביום במלאכה 
וברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל ובתשמיש 

  המיטה.

אין גוזרים תענית על הציבור בחמישי כדי שלא 
ים, אלא שני חמישי ושני, ואף יחיד להפקיע השער

  אין מתחיל בחמישי.

אין מתענים בראשי חדשים, ובימים הכתובים 
  במגילת תענית.

אל יאמר אדם תלמיד אני ואיני חשוב להיות  י:

יחיד, ותלמיד היינו ששואלים אותו דבר הלכה 

שעוסק בו ועונה, ויחיד היינו הראוי להיות פרנס 
  על הציבור.

אין לאדם לעשות עצמו יחיד או לר"מ ולרשב"א 
תלמיד, ולרבי יוסי ולרשב"ג בדבר של צער זכור 

  לטוב.

מי שהיה מתענה על הצרה ועברה, או על החולה 
  ונתרפא, משלים התענית.

ההולך ממקום שאין מתענים למקום שמתענים 
מתענה עמהם, ואם שכח ואכל ושתה אל יתראה 

  שו.שבע בפני המתענים, ואל ינהיג עידונים בנפ

ההולך ממקום שמתענים למקום שאין מתענים 
  משלים התענית.

  אל תראו עצמכם שבעים. -למה תתראו

אל תתעסקו בדבר הלכה שמא  - אל תרגזו בדרך
תתעו בדרך, והיינו שלא יעיינו, אבל ההולכים ואין 
ד"ת ביניהם ראויים לישרף, וי"מ אל תפסיעו 
פסיעה גסה הנוטלת אחד מת"ק ממאור עיניו של 

  דם, והכנסו לעיר בעוד החמה זורחת.א

ההולך בדרך יאכל כמו בשני רעבון, י"א מפני 
קלקול מעיים, וי"א שמא לא יהיה לו בהמשך, 
ונ"מ ביושב בספינה, או שהולך למקום שיש שם 

  אוכל.

כל המרעיב עצמו בשני רעבון ניצל ממיתה  י"א.
משונה, ואסור לשמש מיטתו בשני רעבון, וחסוכי 

  ם.בנים משמשי

אל יפרוש אדם מצער הציבור, אלא יצטער עם 
הציבור ויזכה ויראה בנחמתם, והפורש לא יזכה 

קורות ביתו, וי"א  -לראות בנחמתם, ומי מעיד עליו
  ב' המלאכים המלווים את האדם, וי"א אבריו.

כשם שנפרעים מן הרשעים בעולם הבא אפי' על 
עבירה קלה, כך נפרעים מן הצדיקים בעוה"ז אפי' 

עבירה קלה, וכשם שמשלמים שכר לצדיקים  על
  בעוה"ב אפי' על מצוה קלה, כך לרשעים בעוה"ז.

בשעת פטירתו של האדם לבית עולמו כל מעשיו 
  נפרטים לפניו, ואומרים לו לחתום והוא חותם.

לשמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא ק"ו 
מנזיר, ולרב אלעזר נקרא קדוש ק"ו מנזיר, והא 

אדם עצמו כאילו מעיו הם  דאמר ר"א שימוד
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היינו בלא מצי לצעורי  ואסור להכחישםהקדש 
  נפשיה, ולר"ל נקרא חסיד.

תענית ציבור בבבל אלא בט' חומרות אין  י"א:

  באב. 

אין ת"ח רשאי לישב בתענית מפני שממעט 
  ממלאכת שמים.

יחיד שקיבל עליו תענית אפי' אכל כל הלילה 
התענית אפי' לן מתפלל תפילת תענית, אבל אחר 

בתעניתו אינו מתפלל תפילת תענית, ואף 
שמתענים לשעות ומתפללים תפילת תענית, כיון 

  שלא קיבל עליו תענית הלילה.

  קנקנים של נכרים מותרים לאחר י"ב חודש.

כל ימי המילואים שימש משה בחלוק לבן שאין לו 
  שפה.

  דיני תענית

לא היה בדעתו להתענות ונמלך להתענות  י"ב.
באמצע היום ולא אכל קודם לכן, הרי זו תענית 

  שעות.

לרב חסדא כל תענית שאינה עד שקיעת החמה 
לאו שמה תענית, והמקומות שמצינו שמתענים 
ולא משלימים (אנשי משמר, ט' באב נדחה לבני 

  סנאב בן בנימין), לצעורי נפשיה בעלמא הוא.

כל תענית שלא קיבלה על עצמו מבעוד יום לאו 
  ת. שמה תעני

לרב מקבל את התענית בזמן מנחה, ולשמואל 
  בתפילת מנחה.  

יחיד שקיבל עליו צום בה"ב כל השנה, אינו צם 
בימים טובים שבמגילת תענית, אא"כ קבלתו 

  קדמה לגזירת חכמים על ימים אלו.

תענית המתחילה ביום מותר לאכול ולשתות עד 
עלות השחר לרבי, ולר"א בר שמעון עד שיקרא 

ם גמר סעודתו אסור אף בלילה, לל"ק הגבר, וא
דווקא בסילק השולחן, ולל"ב דווקא כשישן, 

  ומתנמנם מותר.

יחיד שקיבל עליו תענית אסור בנעילת  י"ב:

הסנדל, אא"כ אמר למחר אהא לפניך בתענית 
  יחיד.

כשמואל שאין רבנן היו לובשים המנעלים בתענית 

 , והקפיד עליהם רב ששת,חומרת תענית ציבור בבבל
אביי ורבא היו הולכים במנעלים קלים, מרימר ומר 

  זוטרא היו מחליפים של ימין ושמאל.

אדם שקיבל על עצמו תענית ביום מסוים יכול 
להתענות ביום אחר במקום יום זה, מפני שקבלת 
התענית היא כמו נדר, לשמואל ללישנא קמא אין 
קבלת התענית כנדר, מפני שלא קיבל אלא לצער 

אינו יכול פטור מהתענית וא"צ עצמו, ואם 
  להשלים ביום אחר.

תענית חלום צריך להתענות באותו היום דווקא, 
ואינו יכול לאכול היום ולהתענות ביום אחר 
במקום יום זה, ואפי' בשבת מותר, ותקנתו 

  שיתענה יום נוסף על מה שהתענה בשבת.

  עברו אלו ולא נענו
זרים עוד אם לא נענו בג' תעניות ראשונות, בי"ד גו

ג' תעניות, ובהם אסורים לאכול אף בלילה, 
ואסורים במלאכה ביום אבל בלילה מותרים, 
ואסורים ברחיצה ובסיכה ובנעילת הסנדל 

  ובתשמיש המיטה, ונועלים את המרחצאות.

אם לא נענו אף בג' אמצעיות, בי"ד גוזרים עוד ז' 
תעניות, והם חמורות מהראשונות שבהם 

"א אף באמירת עננו), ונועלים מתריעים (בשופר, וי
את החנויות בשני ועם חשיכה מותר לפתוח דלת 
החנויות מעט ואם יש לו ב' פתחים מותר לפתוח 
אחד, ואם יש איצטבא נגד הפתח פותח כדרכו, 
ובחמישי אין נועלים את החנויות כלל מפני כבוד 

  השבת.

אם לא נענו אף בז' אחרונות, ממעטים במשא 
נטיעה של שמחה, ובאירוסין ובמתן, ובבנין וב

ובנישואין, ובשאילת שלום בין אדם לחבירו כבני 
החברים אינם שואלים כלל  -אדם הנזופים למקום

ועמי הארץ ששואלים מחזירים להם בכובד ראש, 
  ויושבים כאבלים ומנודים עד שירחמו מן השמים.

היחידים ממשיכים להתענות עד שיצא ניסן, 
  ן קללה.גשמים שלאחר ניסן הם סימ

מלאכה אסורה אע"פ שעשית מלאכה היא צער, 
  משום דילפינן מעצרת.

מהבוקר ועד חצי היום  -סדר אסיפת זקנים
מעיינים בענייני העיר, ואח"כ רבע יום קוראים 

  בתורה ובהפטרות, ורבע יום מבקשים רחמים.
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לרב חסדא אם איסור  -איסור רחיצה י"ג.
על מתו, הרחיצה הוא מפני אבל כט' באב או אבל 

אסור לרחוץ אף בצונן, וכשהאיסור הוא משום 
תענוג אסור בחמין ומותר בצונן, הגמ' דנה בדבריו 

  להוכיח ולהקשות. 

חייבי טבילות טובלים אף בט' באב וביוה"כ, רבי 
חנינא סגן הכהנים אומר כדאי הוא בית אלוקינו 

  לאבד עליו טבילה פעם אחת בשנה.

איסור מלאכה אינו אלא  -מדיני תענית ציבור
ביום, נעילת הסנדל אינו אסור אלא בעיר, רחיצה 
מותרת בפניו ידיו ורגליו, וכן במנודה ובאבל לענין 
מלאכה ונעילת הסנדל, אבל אסור האבל להושיט 

  אצבעו בחמין.

אם הכביד שערו מיקל  -תכפו אבליו זה אחר זה
בתער אבל לא במספרים, ומכבס כסותו במים ולא 

  וחול.בנתר 

לרבא ללישנא קמא אבל  -רחיצה באבל י"ג:

מותר לרחוץ בצונן כל ז' כמו שמותר בבשר ויין, 
וללישנא בתרא אסור ולא דמי לבשר ויין שהם 
לפכוחי פחדיה, וכן הלכה, ומ"מ מותר לרחוץ פניו 
ידיו ורגליו בצונן, ולסוף אסור אפי' כל שהוא, ואם 

  כדי להעביר הזוהמא מותר.

שאה לנוול עצמה בימי אבל אביה, אין הבוגרת ר
  ואיירי בכיחול ופירכוס ולא ברחיצה.

לרב יהודה אף יחיד אומרה בין  -צלותא דתעניתא
גואל לרופא, ולרב יצחק ורב ששת אין היחיד 
קובע ברכה לעצמו אלא אומרה בשומע תפילה, 

  ולהלכה אומרה בשומע תפילה. 

הגמ' דנה אם בתעניות האמצעיות היו מתפללים 
  ד ברכות.כ"

מתענות רק באמצעיות עוברות ומניקות  י"ד.

  ולא בראשונות ובאחרונות.

בז' אחרונות, לרב יהודה מתריעין מתריעין 
בשופרות ולא בתפילה, ולרב יהודה בריה דרב 
שמואל בר שילת בשופרות ובאמירת עננו, וכבר 

  נחלקו תנאים בפירוש לשון מתריעים.

זבוב וצירעה שאר פורעניות כגון חיכוך חגב 
ויתושים ושילוח נחשים ועקרבים לא היו 

  מתריעים בשופר אלא רק צועקים בתפילה.

על אלו מתריעים בשבת על עיר שהקיפוה גויים 
או נהר ועל ספינה המיטרפת בים, והיינו מתריעים 

  בתפילה, לרבי יוסי מתריעים לעזרה ולא לצעקה.

לא היו גוזרים על הציבור מפני הגשמים  י"ד:

א י"ג תעניות, מפני שכבר עבר זמן הרביעה, אל
אבל לשאר פורעניות מתענים והולכים עד שיענו, 
וי"א שאף בשאר פורעניות לא מפני שאין 

  מטריחים על הציבור יותר מדאי.

אין סדר התעניות אלא בזמן שהשנים כתיקנם 
וישראל על אדמתם, אבל בזמן הזה הכל לפי 

זה דינם כיחיד השנים והמקומות, ולרבי אף בזמן ה
  המתענה שאומרים בשומע תפילה, וכן הלכה.

יש שנענים בקריעה כיהושע וכלב, יש שנענים 
  בנפילה כמשה ואהרן, וי"א שיהושע וכלב גם נפלו.

בקימה ושרים ישראל לעת"ל מלכים יכבדו את 
בהשתחוויה, וי"א שהשרים גם יקומו וגם ישתחוו, 

  ויזכו הצדיקים לאורה והישרים לשמחה. 

  

  

  :סדר תעניות כיצד

  סדר התפילה והתשובה בתעניות

מוציאין את התיבה לרחובה של  ט"ז - ט"ו
בז' אחרונות, וזועקים ברחוב לומר זעקנו עיר 

בצינעא ולא נעננו, נבזה עצמנו בפרהסיא, ולר"ל 
לצאת אם מספיק מכפרת, ונ"מ  תמשום שהגלו

לבית כנסת אחר, ומוציאים התיבה כדי לומר 
נתבזה בעוונותינו, ומתכסים בשקים  שהכלי הצנוע

  לומר שחשובים כבהמה.

לומר שהקב"ה  -ע"ג התיבהונותנים אפר מקלה 
משתתף בצער ישראל, ובראש הנשיא ובראש 

דאינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש  -אב"ד
י"א לומר  -מאחרים, ואח"כ כל אחד נותן בראשו

שחשובים כאפר וי"א כדי להזכיר אפרו של יצחק, 
אם יכולים לשים עפר, ואע"פ שבקללה  ונ"מ



  מסכת תענית       תמצית הש"ס 
 

366 

 

מתחילים מן הקטן, הכא חשיבות להתחיל מן 
הגדול לומר שהוא ראוי להתפלל עליהם, ומניחים 

  את האפר במקום תפילין פאר תחת אפר.

לומר שאנו כדי י"א  -ויוצאים לבית הקברות
חשובים כמתים, וי"א כדי שהמתים יבקשו 

  עכו"ם. רחמים, ונ"מ אם יכולים לצאת לקברי

שיצאה משם הוראה לישראל, וי"א  - הר המוריה
  שיצא משם מורא לעכו"ם.

ואם  -הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושין
אין זקן חכם אומר חכם שאינו זקן, ואם אין אומר 

  אדם של צורה.

וירא מר אחינו לא נאמר באנשי נינוה ווא
 אלוקים את שקם ואת תעניתם אלא את מעשיהם

  בלבבם והחזירו גזילתם.ששבו בתשובה 

המתוודה ואינו שב בתשובה דומה לטובל ושרץ 
  בידו.

זקן ורגיל עמדו בתפילה מורידין לפני התיבה 
ויש לו בנים וביתו ריקם מן העבירה, ובברייתא 

שלא  -מוסיף שיש לו יגיעה בשדה, ופרקו נאה
יצא עליו שם רע בילדותו, והוא שפל ברך ומרוצה 
לעם, ויש לו נעימה וקולו ערב ובקי לקרות ולשנות 

  ובברכות. 

י"ח שבכל יום ומוסיף אומר לפניהם כ"ד ברכות 
, ושופרות, אל ד' בצרתה עליהם עוד שש, זכרונות

לי קראתי ויענני, אשא עיני אל ההרים, ממעקים 
  קראתיך ד', תפילה לעני כי יעטוף.

וכבר בברכת גואל ישראל היה מאריך מי שענה 
  את אברהם וכו'.

  בברכה אחת אומר תקעו ובאחת הריעו.

והיו עונים אמן, ובמקדש לא היו עונים אמן אלא 
תא בציפורי ורבי בשכמל"ו, וכן הנהיג רבי חלפ

חנניה בן תרדיון בסיכני ואמרו חכמים שלא נהגו 
  כך אלא בשער המזרח ובהר הבית.

לר"י לא היה אומר זכרונות ושופרות אלא בר"ה 
וביובלות ובמלחמה, אלא אומר תחתיהם פסוקי 

  רעב ודבר.

על הראשונה הוא אומר מי שענה לאברהם  י"ז.
לשמואל,  וכו', יש מחליפים צעקה לאליהו ותפילה

מה כדי לחתום המרחם ליונה אמרו אחרי דוד וש
  על הארץ, ולסומכוס חותם ברוך משפיל הרמים.

  אנשי משמר ואנשי בית אב
בג' ראשונות מתענים ולא אנשי משמר 

לא היו מתענים כלל,  ואנשי בית אבמשלימים, 
ובשניות אנשי משמר מתענים ומשלימים, ואנשי 

ובאחרונות אלו בית אב מתענים ולא משלימים, 
ואלו מתענים ומשלימים, ולחכמים ראשונות לא 
היו מתענים כלל, שניות כראשונות לת"ק 

  ואחרונות כשניות.

אבל אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות 
לא בימים, שמא תכבד העבודה ויסייעו לאנשי 
בית אב, ואנשי בית אב אסורים אף בלילה מפני 

ן הזה מי שעסוקים תמיד בעבודה, ואף בזמ
שמכיר משמרתו ובית אב שלו ויודע שאבותיו 
ראויים לעבודה אסור באותו היום, ואם יודע רק 
משמרתו ולא בית אב אסור כל השבוע, ואם אינו 
יודע כלל רק שאבותיו ראוים לעבודה אסור כל 

  השנה, ולרבי מותר וכן נוהגים האידנא.

אנשי משמר ומעמד אסורים מלספר ומלכבס, כדי 
כנסו למשמרתם מנוולים, בחמישי מותרים שלא י

  מפני כבוד השבת.

מלך ביפיו תחזינה "מלך מסתפר בכל יום דכתיב 
, כה"ג מערב שבת לערב שבת הואיל "עינך

ומשמרות מתחלפות, וכהן הדיוט אחת לל' יום 
דילפינן מנזיר וסתם נזירות ל' יום, ובזמן הזה אין 

שאוסרים חייבים להסתפר כל ל' יום, ואפי' לרבנן 
לשתות יין בזמן הזה שמא יבנה ביהמ"ק, 
בתספורת הרי יכול להסתפר מיד, אבל יין אף 

יותר אם שתה  ,פחות מרביעית יכול לישןבש
מרביעית אין שינה או דרך מפיגתו, וי"א שהחילוק 
בין יין לתספורת שיין מחלל את העבודה 

  ותספורת לא, ואע"פ ששניהם חייבים מיתה.

  מגילת תענית

הימים האסורים בהספד ממגילת תענית אף  :י"ז

יום שלפניו אסור ושלאחריו מותר, ולרבי יוסי 
לפניו ולאחריו אסור, והימים האסורים בתענית 
מותרים לפניהם ולאחריהם, ולרבי יוסי לפניו אסור 
לאחריו מותר, הגמ' מביאה מחלוקת איך נפסקה 

  ההלכה. 

אסור בהספד, יום שלפניו מותר מפני  ר"ח
  אורייתא א"צ חיזוק, וכן שבתות וימים טובים.שד
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אסורים בהספד משום  מא' ניסן עד ח' ניסן
שהעמידו שאין היחיד מביא תמיד ודלא הקמת התמיד 

אסורים  ומח' ניסן עד סוף הפסח, כהצדוקים
דלא בהספד משום שהעמידו דין שבועות 

  .כהבייתוסים שהיו אומרים שזמנו לעולם באחד בשבת

הגיעה הבשורה שנתבטלה  אדרכ"ח ב י"ח.

הגזירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו ושלא 
  יחללו שבתות.  

הגמ' מבארת שהנ"מ בא' ניסן שאסור  -כ"ט אדר
בגלל ביטול התמיד אף שכבר נאסר מצד ר"ח הוא 
לאסור את שלפניו, ואף שאסור מצד יום שאחרי 
כ"ח אדר נ"מ בחודש מעובר, וי"א שנ"מ לאוסרו 

  גם בהספד, ונ"מ אם יבטלו אחד מהם.

הנ"מ בח' ניסן שהוא גם מתקנת התמיד וגם 
אחד מהם עדיין מתקנת שבועות הוא שאם יבטלו 

  ישאר בדינו.

יום טוריינוס הוא, שהרג את  י"ב אדר י"ח:

לוליינוס ופפוס (הגמ' מבארת מה היה המו"מ 
ביניהם) והרגוהו שרים מרומי, וביטלויום זה כיון 

  שנהרגו בו שמעיה ואחיה אחיו.

יום ניקנור הוא שהניף ידו ודיבר בגאוה  י"ג באדר
קצצו בהונות  על ירושלים, וכשגברו בית חשמונאי
  ידיו ורגליו ותלאוהו בשערי ירושלים.

  אסורים בין בכרכים ובין בפרזים. י"ד אדר וט"ו בו

אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי 
כדי שלא להפקיע השערים, לת"ק ג' שניות הם 

  חמישי שני וחמישי, ולרבי יוסי בה"ב.

אין גוזרים תענית על הציבור בר"ח בחנוכה 
ם, ואם התחילו (י"א ג' תעניות וי"א אחת) ובפורי

אין מפסיקים, ומ"מ אין משלימים התענית לר"מ, 
  אבל לחכמים מתענה ומשלים וכן הלכה.

  

  

  :סדר תעניות אלו

  על אלו מתריעים מיד

אם ירדו גשמים ברביעה ראשונה וזרעו ולא  י"ט.

  צמחו. 

צמחו אבל אם צמחו צמחים שונים ממה שזרעו. 
  . מפני שזו תפילת שואויבשו אין מתריעים 

אם פסקו גשמים בין גשם לגשם ארבעים יום 
מתריעים מיד, מפני שהיא מכה המביאה לידי 

  בצורת.

הוי שאפשר להביא תבואה דרך הנהר נהרא אנהרא 
ובכפנא בצורת, ואם ממדינה אחרת הוי כפנא, 

  תוס'.–מתריעים ובבצורת אין מתריעים 

קרים הוי בצורת, ואם אינם מצוים אם החיטים י
אע"פ שהם זולים הוי כפנא, ואם אין המעות 

  מצויות הוי כפנא.

שירדו בנחת, לאילן ולא  - ירדו לצמחים ולא לאילן
שירדו בחוזק, לאילן ולצמחים ולא  - לצמחים

שירדו בחוזק ובנחת אבל  -לבורות שיחין ומערות
 -מעט, לבורות שיחין ומערות ולא לאילן ולצמחים

שירד הרבה ובחוזק רב, בכל אלו מתריעים עליהם 
  מיד.

מתריעים על האילנות שאין עבורם די  י"ט:

גשמים בפרוס הפסח, ואם חסרים מים לשתיה 
בבורות שיחין ומערות מתריעים מיד בפרוס החג 
בה"ב, ודווקא במקום עצמו ולא במקומות אחרים, 
בשביעית אין מתריעים על האילנות, ולרשב"ג 
מתריעים על האילנות והספיחים בשביעית מפני 

  ם.  שהעניים מתפרנסים מה

  אסכרא מתריעים עליה אם גורמת למיתה.

גובאי מתריעים עליו בכל שהוא, ולרשב"א אף 
  בחגב.

הגמ' מבארת מה השינוי שקרה בירידת הגשמים 
מיום שחרב ביהמ"ק, ולמה דומה שנה שגשמיה 
יורדים בזמנם ושנה שאינם יורדים בזמנם, ושנה 

  שגשמיה מרובים וגשמיה מועטים.

בנקדימון בן גוריון שקנה הגמ' מספרת המעשה 
י"ב מעיינות לעולי רגלים, ואמר שאם לא יחזיר עד 
זמן פלוני יתן לו י"ב ככר כסף, וכשהגיע היום ולא 
ירדו גשמים התפלל בביהמ"ק ואמר שעשה כך 
לכבוד הקב"ה, וירדו גשמים, ואמר המוכר שכבר 

  שקעה חמה, ונתפזרו העבים וזרחה חמה.

  יהושע ונקדימון. ג' נקדמה להם חמה, משה כ.
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 -והמטרתי על עיר אחת ועל עיר אחת לא אמטיר
  ושתיהם לקללה.

לברכה שיש לה תקנה  -היתה ירושלים כנדה
  כנדה.

כאשה שהלך בעלה למדה"י  -היתה כאלמנה
  ועתיד לחזור.

לברכה שלא ימנו  -נתתי אתכם נבזים ושפלים
  מאתנו מוכסים ושוטרים.

 -במיםוהכה ד' את ישראל כאשר ינוד הקנה 
  לברכה.

טובה קללה שקילל אחיה השילוני את ישראל 
  מברכה שבירך בלעם.

לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כארז, 
כך דרש רבי אלעזר בן ר"ש אחר המעשה שאמר 

  לאדם מכוער וכו' וענה לו לך לאומן שעשאני וכו'.

עיר שיש בה דבר או מפולת אותה העיר  כ:

ותיה מתענות ולא מתענה ומתרעת, וכל סביב
מתריעות, ר"ע אומר מתריעות ולא מתענות, דבר 
היינו עיר המוציאה חמש מאות רגלי ומתו ג' גברי 
בג' ימים זה אחר זה, וכן יותר מחמש מאות לפי 
חשבון זה, ודווקא בג' ימים אבל לא פחות או 
יותר, מפולת היינו כשנפלו חומות שהם בריאות 

  ל שפת הנהר.ואינם גבוהות ואינם עומדות ע

רב ושמואל לא עברו י"ג שנים מתחת חומה 
רעועה, ורק כשהיה איתם רב אדא בר אהבה 

שמימיו לא הקפיד בתוך דנפיש זכותיה (מפני 
ה, ורב אדא בר אהבה סבר יעברו תחת ביתו וכו')

אל יעמוד אדם במקום סכנה ויאמר עושים לי נס, 
לו שמא אין עושים לו נס, ואף אם יעשו לו נס ינכו 

  מזכויותיו. 

הגמ' מביאה כמה מעשים טובים שהיה עושה רב 
  הונא.

הגמ' מביאה את המעשה באילפא וריו"ח  כ"א.

  שהלך אילפא לעסוק במסחר וכו'.

בכל שבוע והם לאחר מותי האומר תנו שקל לבני 
צריכים לסלע נותנים להם סלע, ואם אמר אל 
תתנו להם אלא שקל, או שאמר אם מתו ירשו 

תיהם אין נותנים להם אלא שקל, אחרים תח
  משום שמצוה לקיים דברי המת.

הגמ' מביאה גודל היסורים שהיו לנחום איש גם 
זו, וסיבת היסורים, והמעשה שבגללו קרו לו נחום 

  איש גם זו.

לא מקומו של האדם מכבדו, אלא האדם  כ"א:
מכבד את מקומו, (כמו שמצינו בהר סיני, ובשילוח 

  מחנות).

ב' מעשים טובים שגרמו שבמקומם הגמ' מביאה 
  בר.לא יהיה ד

רב יהודה גזר תענית כשהיתה מגיפה בחזירים, 
  מפני שמעיהם דומה לשל בני אדם.

שמואל גזר תענית בעירו מפני מגיפה שהיתה בבי 
חוזאי, מפני שלא היה נהר מפסיק ביניהם והיו 

  שיירות ביניהם. 

רב נחמן גזר תענית בבבל מפני מגיפה שבארץ 
  ישראל, שאם גבירה לוקה שפחה לא כ"ש.

הגמ' מביאה מילי דצניעותא ומעשים טובים שהיו 
לאבא אומנא שבגללם זכה לשאלת שלום 
ממתיבתא דרקיעא כל יום, (ולאביי כל ערב שבת, 

  ולרבא כל ערב יו"כ).

הגמ' מביאה המעשה באותו אדם שהיה  כ"ב.

הולך במנעלים שחורים ובלי ציצית, ומבארת למה 
  א בן עוה"ב.הו

  כל מקוםעל אלו מתריעים ב
 -על השדפון ועל הירקון ועל הארבה ועל החסיל

  בכל שהוא. 

ועל החיה הנראית בעיר ביום, ורצה אחרי ב' בני 
אדם וטרפה ואכלה את שניהם, ואם היתה החיה 
בשדה שאינה סמוכה לאגם גם אם עמדה 
במקומה ולא ברחה, ובאגם עצמו דווקא אם 
טרפה ולא אכלה, וכן שעלתה לגג ונטלה תינוק 

  מעריסה אף בכוכי דציידי. 

ועל החרב, ואף חרב של שלום (שנכשל בה 
יאשיהו, והטעם שנענש משום שלא נמלך 

  בירמיהו, שהיה אומר לו שאין דורו ראוי ).   

מעשה וירדו זקנים מירושלים לעריהם וגזרו  כ"ב:

תענית על שנראה כמלוא פי תנור (הגמ' 
  מסתפקת בגודל זה).
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ועוד גזרו תענית על שאכלו זאבים שתי תינוקות 
לא בעבר הירדן, רבי יוסי אומר לא על שאכלו א

על שנראה, ומעשה ובלעו זאבים ב' תינוקות 
והקיאום דרך בית הרעי, וטיהרו חכמים את הבשר 

  וטמאו את העצמות.

על עיר שהקיפוה נכרים על אלו מתריעין בשבת 
או נהר ועל ספינה המיטרפת בים, ובברייתא 
מוסיף שיחיד יכול לסגף עצמו בתענית על אלו 

ם או רוח ועל יחיד הנרדף ע"י נכרים או ליסטי
רעה, ולרבי יוסי אינו רשאי שמא יצטרך לבריות 

  ולא ירחמו עליו.

לשמעון התימני אף על הדבר מתריעים בשבת, 
  ולחכמים אף בחול לא.

על כל צרה שלא תבוא על הציבור מתריעים עליה 
חוץ מרוב גשמים, לפי שאין מתפללים על רוב 
טובה, והשיעור הוא עד שיעמוד בקרן אפל 

מתפללים, כלומר לעולם אין ו כרגליו במים וישכשך ידי

  מתריעים על רוב גשמים. ובגולה

בשיעור הרצוי ולא פחות  - ונתתי גשמיכם בעיתם
  או יותר, דבר אחר בלילי רביעי ולילי שבת.

המשנה והגמ' מביאים המעשה בחוני  כ"ג.

המעגל שעג עוגה והתפלל על הגשמים וכו', 
שיבת  בשוב ד' את"והמעשה שנתקשה בביאור 

, איך שייך שינה ע' שנה, וישן "ציון היינו כחולמים
הוא עצמו ע' שנה, וכשקם לא הכירוהו וחלש 

  דעתיה ובעי רחמי ומת.

הגמ' מביאה מעשה באבא חלקיה נכדו של  כ"ג:
חוני המעגל בתפילתו על הגשמים, וכמה דברים 
ששאלוהו חכמים על הנהגות שראו אצלו, ומעשה 

על הגשמים, ומעשה  בחנן הנחבא איך התפלל
ברבי יונה אבוה דרבי מני בתפילתו על הגשמים, 
ואיך נתקבלה תפילת רב מני על קבר אביו, ומה 

  התפלל רבי יצחק בן אלישיב עבור רבי מני.

הגמ' מוכיחה גודל כח תפילת חכמי ארץ ישראל 
  לעומת חסידי בבל.

השולה דג מן הים כיון שיבש בו כסלע חייב,  כ"ד

  בין סנפיריו.ודווקא ביבש 

הגמ' מביאה מעשים ברבי יוסי דמן יוקרת, 
שהתפלל על בנו שימות לפי שהתפלל שתאנה 

תוציא פירות לפני זמנה, והתפלל על בתו שתמות 
לפי שראה אדם נכשל להסתכל בה לפי שהיתה 
יפה, ולא היתה אתונו הולכת אם היה נשאר על 

  גבה דבר שאינו שלו.

ו מתחבאים הגמ' מביאה המעשה באלעזר שהי
גבאי הצדקה ממנו מפני שהיה נותן להם כל אשר 

  לו והנס שאירע לו.

הגמ' מביאה כמה מעשים בתפילות ותעניות 
בשביל הגשמים (רבי יהודה נשיאה, בית הנשיא, 
רב נחמן, רב יהודה, רבא, רב פפא), וכמה זכויות 
של אנשים שנתקבלה תפילתם (אילפא, מלמד 

  דרדקי). 

בדורו לא הועילו אע"פ שהיו  רבה אמר שהתעניות
גדולים יותר בתורה מדורו של רב יהודה, מפני 

  שאין הדור ראוי.

הגמ' מביאה המעשה  -רבי חנינא בן דוסא כ"ה.

ברבי חנינא בן דוסא שהתפלל שלא ירד גשם 
כשהיה בדרך, בכל יום בת קול יוצאת ואומרת כל 
 העולם כולו נזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו
בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, הגמ' מביאה 
הנס שנעשה לאשתו שהסיקה את התנור הריק 
וכשבאו שכנותיה נתמלא בלחם, ויצאה פיסת יד 
משמים ונתנו להם רגל מזהב, ולא רצתה לקבלה 
שלא יהיה שולחנם חסר לעת"ל, ולקחו משמים 
את הרגל בחזרה, וכן נעשה לו נס ודלק החומץ 

כן נעשה לו נס שהביאו עיזיו ששמה בתו בנר, ו
דובים בקרניהם להוכיח שאינם אוכלות משדות 
אחרים, ולא היו אלו עיזים שלו אלא שמצא 
תרנגולים ושמרם ונתרבו וציערוהו וקנה בדמיהם 
עיזים עד שהגיע המאבד ונתן לו העיזים, וכן 
נעשה נס שנתארכו קורות שכנתו שלא הספיקו 

  לכסות את גגה.

שה בר"א בן פדת שהיה עני, הגמ' מביאה המע
וחלם שאמר לו הקב"ה שכדי לשנות מזלו צריך 
לברוא את העולם מחדש, ולא רצה וקיבל בשכרו 

  י"ג נחלי שמן אפרסמון.

הגמ' מביאה מעשים על אמוראים שגזרו תענית 
והתפללו וירדו גשמים, (רבי חמא בר חנינא, לוי 
שהטיח דברים כלפי מעלה ונעשה חיגר, רבי חייא 

  ר לולייני, ר"א ור"ע).    ב
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  לעולם אל יטיח אדם דברים כלפי מעלה.

שהצדיק  -צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה
  גזעו מחליף כארז, ועושה פירות כתמר.

הלוקח אילן מחבירו כדי לקוצצו אינו קוצץ  כ"ה:
סמוך לקרקע אלא מגביה מן הקרקע טפח, ובסדן 
השקמה ב' טפחים, ובבתולת השקמה ג' טפחים, 
ובקנים ובגפנים מן הפקק ולמעלה, ובדקלים 
ובשאר במיני ארזים חופר למטה לפי שאין גזעו 

  מחליף. 

תפילת ר"ע על הגשמים התקבלה יותר משל ר"א 
שזה גדול מזה, אלא לפי שזה מעביר על לא לפי 

  מידותיו וזה אינו מעביר על מידותיו.

  נתענו וירדו גשמים

אם ירדו כמלוא ברך המחרישה פוסקים דברי ר"מ, 
וחכ"א בקרקע חריבה טפח ובבינונית טפחיים 
ובעבודה ג"ט, (טפח של גשמים היורד מלמעלה 
תהום יוצא לקראתו ג"ט בקרקע עבודה, ובשאינה 

  ה טפחיים).עבוד
היו מתענים וירדו גשמים קודם הנץ החמה לא 
ישלימו לאחר הנץ החמה ישלימו, ר"א ור"י אמרים 
קודם חצות לא ישלימו לאחר חצות ישלימו, רבי 
יוסי אומר קודם ט' שעות לא ישלימו, לאחר ט' 

  שעות ישלימו.

גזרו תענית וירדו גשמים קודם התענית או אחריה 
 -ואיזהו שבחו של ציבוראינו שבחו של ציבור, 

אמרו משיב הרוח ובאה הרוח מוריד הגשם וירדו 
  גשמים.

אין אומרים הלל הגדול מתוך צום אלא על נפש 
שבעה, ובני מחוזא דשכיחי בהו שכרות יאמרו 

  הלל ואח"כ יאכלו.

  
  

  בשלשה פרקים:
  

לר"מ  -באיזה תפילות נושאים כפים כ"ו

נושאים כפים בשחרית מוסף מנחה ונעילה, משום 
דהאידנא ליכא חשש שכרות, ולר"י אין נשיאת 

כפיים אלא בשחרית ומוסף ולא במנחה ובנעילה, 
משום שבשעת מנחה ונעילה כל יום מצוי שכרות, 

דיום שיש  לרבי יוסי נעילה יש בה נשיאת כפיםו
בי בו נעילה ליכא שכרות אבל מנחה לא, והלכה כר

תא, נא נושאים כפים במנחה דתענידיוסי, והאי
  דמיא לנעילה. דמפני שהיא סמוכה לשקיעה

  שכור אסור בנשיאת כפים.

  והמשמרות המעמדות

נאמר בתורה "צו את בני ישראל ואמרת  כ"ז.
אליהם את קרבני לחמי לאשי", והיאך קרבנו של 
אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, על כן התקינו 

  משמר אנשי מעמד.על כל 

י"ב משמרות היו מיריחו, כדי שיספקו מים ומזון 
  לאחיהם שבירושלים.

כהנים לוויים וישראלים מעכבים את הקרבן, 
ולרשב"א אף כלי שיר מעכבים, דסבר עיקר שירה 

  בכלי ולא בפה.

משה תיקן ח' משמרות ד' מאלעזר וד' מאיתמר, 
בא שמואל והעמידם על ט"ז, בא דוד והעמידם 

כ"ד, וי"א שבתחילה תיקן משה ט"ז משמרות  על
ח' מאלעזר וח' מאיתמר, וכשרבו בני אלעזר 
הוסיפו להם עוד ח', וד' משמרות עלו מן הגולה 
וחלקום לכ"ד, ובללום ונתנום בקלפי וכו', ולעולם 

  ידעיה קודם ליהויריב.

בזמן כל משמר היו מתכנסים ישראל של  כ"ז:

במעשה בראשית, אותו המשמר בעריהם וקורים 
  והטעם מפני שהקרבנות מקיימים שמים וארץ.

 התמידאנשי משמר היו מתפללים על קרבן אחיהם 
  שיתקבל ברצון. 

אנשי מעמד היו מתכנסים לבית הכנסת ומתענים 
בימים ב' ג' ד' וה', בב' על יורדי הים, בג' על הולכי 
מדבריות, בד' על אסכרא שלא תפול בתינוקות, 

שלא יפילו ועל מניקות שיניקו,  בה' על עוברות
בערב שבת לא היו מתענים מפני כבוד השבת 
וכ"ש בשבת עצמה, בא' לא היו מתענים י"א מפני 

של אדם הנוצרים, י"א מפני שהוא יום ג' ליצירה 

, וי"א מפני שבמוצאי שבת הראשון ואיכא חולשא
  אבדה לאדם הנשמה יתירה.  

קרואים, בכל יום היו קורים במעשה בראשית ג' 
בראשון בראשית ויהי רקיע, בשני וכו' כל יום 
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קורא בריאת אותו היום ויום שלאחריו, הפרשה 
גדולה מתחלקת לשניים והקטנה ליחיד, פרשת 
יום ראשון היתה מתחלקת לשניים אף שאין בה 
אלא ב' פסוקים, לרב היו חוזרים על הפסוק 
השלישי לעולה השני, ולשמואל היו מפסיק 

ק השלישי, ואמנם בקריאה רגילה באמצע הפסו
שצריך לחלק ה' פסוקים לב' קוראים יקרא 
הראשון ג' והשני ב' ויוסיף מפרשה שלאחריה 
פסוק אחד וי"א שלשה, וכאן א"א לעשות כך כי 

  אין מספיק פסוקים בפרשה שלאחריה. 

בשחרית ובמוסף היו קורין את הפרשה  כ"ח.

מתוך ס"ת, ובמנחה היו כל אחד קורא בבית 
הכנסת לעצמו בעל פה, ואין היחיד קורא על פה 

  לציבור.

ערב שבת במנחה לא היו נכנסים לבית הכנסת 
  מפני כבוד השבת.

  כל יום שיש בו הלל אין בו מעמד בשחרית.

יום שיש בו קרבן מוסף אין בו מעמד במנחה, לרבי 
  יוסי קרבן מוסף דוחה רק מעמד של מוסף.

מעמד בנעילה, אבל יום שיש בו קרבן עצים אין בו 
במנחה יש בו מפני שמנחה מדברי תורה ונעילה 

  מדברי סופרים.

יש ט' ימים שהם זמן עצי כהנים והעם, שבימים 
אלו מקבלים עצים ממשפחות אלו אף אם 
הלשכה מלאה עצים, כיון שהם נתנדבו כשעלו מן 

  הגולה ולא היו עצים.

  המשנה מבארת אימתי הוא זמן הט' ימים הללו.

שכשגזרה  -ונבי עלי בני קוצעי קציעותבני ג
המלכות שלא יביאו ביכורים חיפו את הביכורים 
בקציעות ואמרו שבאו לכותשם במכתשת 
שלפנינו, וכעין זה עשו בני סלמן הנתופתי 
שכשגזרה המלכות שלא יביאו עצים הביאו 
סולמות ואמרו שהביאום להביא גוזלות משובך 

  ים.שלפנינו, ופירקום והביאום לירושל

בא' טבת לא היה מעמד מפני שהיה בו הלל  כ"ח:

וקרבן מוסף וקרבן עצים, אבל ב' ניסן שהלל של 
  ראש חודש לאו דאורייתא היו מעמדות.

י"ח יום בשנה יחיד גומר את ההלל, ח' ימי החג, ח' 
ימי חנוכה, יו"ט ראשון של פסח ושל עצרת, 
ובגולה כ"א מפני שבכל רגל היו מוסיפים יו"ט שני 

ל גליות, ובבבל קרו בריש ירחא והיו מדלגים בו ש
שכך מנהג אבותיהם, ויחיד לא יתחיל בר"ח ואם 

  התחיל גומר.

נשתברו הלוחות,  - ה' דברים ארעו בי"ז בתמוז
שבז' סיון עלה משה להר (אף למ"ד ניתנה תורה 
בו' בו), ואחר מ' יום ירד ושבר את הלוחות, ובטל 

ת שני (ובבית התמיד, והובקעה העיר בחורבן בי
ראשו הובקעה בט' בו), ושרף אפוסטמוס את 

  צלם בהיכל.מנשה התורה, והעמיד 

  ה' דברים שארעו בט' באב

נגזר על אבותינו שלא יכנסו לארץ, שנסעו  כ"ט.

מהר סיני בכ' אייר, ג' ימים סרו מאחרי ד' ובכו על 
הבשר, וירד הבשר כ"ט יום, ונסגרה מרים ז' ימים, 

ו המרגלים, וחזרו אחר מ' יום ובכ"ט סיון נשלח
שהיה חודש תמוז מלא, שאמר הקב"ה באותו 
לילה אתם בכיתם בכיה של חינם ואני אקבע לכם 

  בכיה לדורות. 

, בט' בסוף היום והיה ובשניה וחרב הבית בראשונה
הולך ודולק כל י' אב, וקבעו התענית בט' משום 
דאתחלתא דפורעניתא עדיפא, והשני חרב בט' 

  חובה ליום חייב. דמגלגלים

  ונלכדה ביתר. 

ונחרשה העיר, הגמ' מביאה את המעשה בגזירה 
  לגזרו להרוג את רבן גמליאל, ודרך הצלתו.

הגמ' מביאה המעשה שהיה בזמן חורבן בית 
ראשון שזרקו פרחי כהונה מפתחות ההיכל 

  למרום.

כשם שמשנכנס אב ממעטים בשמחה, כך 
דין עם  משנכנס אדר מרבים בשמחה, ומי שיש לו

  נכרי ישתמט מלדון באב וידון באדר.

אסורים לספר שבת שחל ט' אב בתוכה  כ"ט:

ולכבס, לרב נחמן מותר לכבס ולהניח, והגמ' 
מקשה על דבריו, בחמישי מותרים לכבס מפני 
כבוד השבת, גיהוץ בבבל ככיבוס של ארץ ישראל 

, כלי פשתן אין בהם איסור ואסור לגהץ ומותר לכבס
  אסור ללובשם מגוהצים. גיהוץ, ומ"מ

חל ט' באב בערב שבת מותרים לכבס בחמישי 
מפני כבוד השבת, ואם לא כיבס בחמישי מותר 
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בערב שבת מן המנחה ולמעלה, ומ"מ לייט עלה 
  אביי.

לת"ק אם חל בב' או  -קריאת התורה בט' באב
בה' קורים ג' ומפטיר אחד, ואם חל בג' או בד' 

וסי לעולם קורא קורא אחד ומפטיר אחד, ולרבי י
  אחד ומפטיר אחד.

ט' באב שחל בשבת או ביום ראשון אוכל ושותה 
בשבת כל צרכו, ומעלה על שולחנו אפי' כסעודת 

  שלמה בשעתו.

אסור לספר ולכבס לר"מ מראש חודש עד 
התענית, לר"י כל חודש אב, ולרשב"ג רק אותו 
שבוע, ולהלכה אסור רק משבוע שחל בו כרשב"ג, 

  מותר כר"מ.ולאחר התענית 

, ערב ט' באב אסור לאכול ב' תבשילים ל.

ודווקא בסעודה המפסקת, ודווקא אם אוכל אותה 
לאחר שש שעות, ולרשב"ג ישנה כגון שיפחות 
תבשיל אחד, או שיאכל עם פחות בני אדם 
מהרגלו, לחכמים מותר לאכול ב' תבשלים אבל 
ישנה, וימעט בבשר ויין, ומותר בבשר מליח וביין 

   מגיתו,

רבי ישמעאל ברבי יוסי אומר משום אביו כל שעה 
  שמותר לאכול מותר לרחוץ.

כל מצוות הנוהגות באבל נוהגות  -איסורי ט' באב
בט' באב, ואסור באכילה ובשתיה ובסיכה ובנעילת 
הסנדל ובתשמיש המיטה, ואסור ללמוד תורה, 
ויש מתירים בדברים שאינו רגיל, ומותר בקינות 

  עים, ותשב"ר בטלים בו.ובאיוב ובדברים הר

כך מנהגו של ר"י ברבי אלעאי ערב  ט' באב היו 
מביאים לו פת חריבה במלח, ויושב בין תנור 
לכיריים, ואוכל ושותה עליה, ודומה כמי שמתו 

  מוטל לפניו.

תלוי במנהג המקום, ות"ח  -מלאכה בט' באב ל:

בטלים בכל מקום, ולרשב"ג לעולם יעשה אדם 
  טער.עצמו כת"ח כדי שיצ

כל האוכל ושותה בט' באב כאילו אכל ושתה 
ביוה"כ, וכל האוכל בשר ושותה יין עליו הכתוב 
אומר ותהי עוונותם על עצמותם, וכל העושה 
מלאכה אינו רואה סימן ברכה, וכל שאינו מתאבל 

  על ירושלים אינו זוכה ורואה בשמחתה. 

, ומ"מ עוברות כפית המיטהרבי יהודה מחייב ב
רות וכן שאר מיטות שבבית, ומניקות פטו

ולחכמים אינו כופה שאר מיטות, ולהלכה אין 
  חייבים כלל לכפות המיטה וכתנא דמתני'.

  ט"ו באב ויוה"כ
לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום 

יוה"כ משום שהוא יום סליחה ומחילה  הכיפורים
  וניתנו בו לוחות אחרונות. 

בזה, וי"א ט"ו באב מפני שהותרו שבטים זה 
שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, וי"א שכלו בו 
מתי מדבר וחזר הדיבור להתייחד למשה, וי"א 
שביטלו בו את השומרים שהושיב ירבעם למנוע 

ביתר  יהעליה לרגל לירושלים, וי"א שניתנו בו הרוג
לקבורה (ותיקנו באותו היום ברכת הטוב והמטיב 

ב בברכת המזון, הטוב שלא הסריחו והמיטי
שניתנו לקבורה), וי"א שהשלימו כריתת עצים 
למערכה, מיום ט"ו באב הלילות מתארכים 
והמוסיף ללמוד יוסיף חיים, ומי שאינו מוסיף אמו 

  תקבור אותו.

היו יוצאות בנות בליל ט"ו באב ויוה"כ  ל"א.

שלא לבייש את מי (ירושלים בכלי לבן שאולים, 
מקופלים כל הכלים טעונים טבילה אפי' ). שאין לו

יוצאות וחולות בכרמים, היו ו ומונחים בקופסא.
ומי שאין לו אשה בא לשם, והיו היפיפיות אומרות 
תנו עיניכם ליופי שאין אשה אלא ליופי, ומיוחסות 
אומרות תנו עיניכם למשפחה שאין אשה אלא 
להוליד בנים, ומכערות אומרות קחו מקחכם לשם 

  .ם נאיםמלבושישמים ובלבד שתעטרונו בזהובים 

עתיד הקב"ה לעשות מחול לצדיקים לעת"ל והוא 
יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד מראה באצבעו 

  ואומר זה ד' קיווינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.

  

  הדרן עלך מסכת תענית
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  :מגילה מסכת

  מגילה נקראת:

  זמן קריאת המגילה

והמוקפות חומה  ,הפרזים קוראים בי"ד אדר ב.

בט"ו, הכפרים מקדימים ליום הכניסה והיינו שני 
  או חמישי שלפני י"ד, ולכל המוקדם מי"א אדר.  

אין מאחרים כלל את קריאת המגילה אחרי ט"ו 
  אדר, דכתיב "ולא יעבור". 

אין קורין את המגילה בשבת, חל י"ד בשבת 
הפרזים מקדימים לחמישי, חל ט"ו בשבת קורים 

  המוקפים בשישי. 

אינו תקנה  -מקור הדין שאפשר לקרוא מי"א
מאוחרת שהרי אין ב"ד יכול לבטל דברי בי"ד 
חבירו אא"כ גדול הימנו בחכמה ובמנין, אלא 
לריו"ח לומדים מלקיים את ימי הפורים האלה 
"בזמניהם" לרבות י"א וי"ב, וי"ג אינו צריך ריבוי 
מפני שהוא זמן המלחמה, ור' שמואל בר נחמני 

  יליף מ"כימים" אשר נחו.

ין מקדימים ליום הכניסה אלא רבנן סוברים שא
בזמן שהשנים מתעברות ע"פ בי"ד וישראל בא"י, 
אבל בזמן הזה אין מקדימים כיון חוששים שיבואו 
לטעות ולקבוע הפסח מוקדם, וכן במקום שאין 

  נכנסים בשני ובחמישי קורין בזמנה.

  מוקפים

הגמ' מביאה את המקור שמוקפים קוראים  ב:

  בט"ו ולא בי"ד.

סובר דמוקפין היינו מימות יהושע בן  תנא דמתני'
נון, ריב"ק סובר דמוקפין היינו בימי אחשורוש, 
שושן עצמה אף שלא היתה מוקפת בימות יהושע 

  קורין בט"ו אף לתנא דמתני' הואיל ונעשה בה נס.

כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נדון ככרך 
  ושיעורו מיל.

אמרום, והיינו נביאים סופי תיבות מנצפ"ך צופים  ג.

ששכחום וחזרו צופים ויסדום, אבל לחדש אין הנביא 
  רשאי, דכתיב "אלה המצוות".

  מקור התרגומים
תרגום של תורה אונקלוס הגר אמרו, ולא שתיקנו אלא 

  ששכחו וחזר ויסדו. 

תרגום של נביאים יונתן בן עוזיאל אמרו ונזדעזעה ארץ 
ישראל שגילה סתרי תורה, ואמר יונתן שעשה זה 
לכבוד שמים שלא ירבו מחלוקות, ותרגום של כתובים 

  לא הרשו לו לגלות משום שיש בו קץ משיח. 

בתרגום של תורה לא נזדעזעה הארץ משום שהתורה 
  רשים.מפורשת אבל נביאים יש דברים שאינם מפו

מי שמרגיש פחד ואינו יודע ממה הוא מפחד, מזליה 
חזי, ויאמר ק"ש, ואם הוא במקום הטינופת יתרחק 
  ממנה ד' אמות, או יאמר עיזא דבי טבחי שמינא מינאי.

מבטלים עבודת הכהנים דוכן הלויים מעמד 
  הישראלים ותלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה.

ום אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה, מש
  דחיישינן שמא שד הוא.

ת"ת דרבים חמור מעבודה, עבודה חמורה  ג:

  מת"ת דיחיד, כבוד תורה דיחיד חמור מעבודה.

מת מצוה דוחה עבודה תלמוד תורה פסח מילה 
ומקרא מגילה, משום שגדול כבוד הבריות שדוחה 

  לא תעשה שבתורה.

  מגילה דוחה עבודה ותלמוד תורה. 

אבל ועונות כולם יחד מספידות נשים במועד מענות 
, רבי ישמעאל אומר אם היו על לבםלא מטפחות 

סמוכות למיטה מטפחות, בר"ח חנוכה פורים 
אחת אומרת מענות ומטפחות אבל לא מקוננות 

  , ואם מת ת"ח מותר בפניו. וכולם עונות אחריה

סמוך לכרך אע"פ שאינו נראה כגון  -סמוך ונראה
סמוך כגון שיושבת בנחל, ונראה אע"פ שאינו 

  ביושבת בהר, קורין בט"ו.

קורים בט"ו דווקא בהוקף קודם שישב,  כרכים
אם חרבו חומות הכרך אע"פ שלא הוקף בחזרה 

  הוי ככרך, 

י' בטלנים היינו קבועים ולא שהגיעו מעלמא, 
  פסקו י' בטלנים וחזרו חשיב יש בו י' בטלנים.
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לוד ואונו וגיא החרשים היו מוקפות בימי  ד.
  חרבו פעמיים ונבנו.יהושע ו

נשים חייבות במקרא מגילה שאף הם היו באותו 
  הנס.

בפסח עצרת  - שואלין ודורשין בעניינו של יום
וסוכות, ואף בפורים שחל בשבת, ולא גוזרים 

  שמא יעביר המגילה ד' אמות ברה"ר.

חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה 
  ביום.

יא תקנה הקדמת הכפרים ליום הכניסה ה ד:

לטובת הכפרים, ושכר הוא להם מפני שמספקים 
  מים ומזון לכרכים.

לת"ק דרבי אין למוקפין  חל י"ד בערב שבת
ופרזים לקרוא יחד ולכן מקדימים הפרזים 
לחמישי, רבי סובר דאין עיירות נדחות ממקומם 
וקוראים שניהם בע"ש, לת"ק דרבי יוסי מקדימים 

מנו של זה לא המוקפים לחמישי, דפרזים בי"ד וז
  כזמנו של זה, ורבי יוסי כרבי וכן סבר תנא דמתני'.

לת"ק קורין הפרזים בע"ש,  חל להיות י"ד בשבת
  ולרבי הואיל ונדחו ידחו ליום הכניסה.

שמא יעביר המגילה ד'  אין קורין מגילה בשבת
אמות ברה"ר, כדי ללכת לבקי ללמדו הקריאה, 

ם לולב (וזה הטעם ג"כ שאין תוקעים ואין נוטלי
בשבת), לרב יוסף הטעם מפני שעיניהם של עניים 

  נשואות למקרא מגילה.

אף כשמקדימים מקרא מגילה, שמחה אינה  ה.

  נוהגת אלא בזמנה.

לרב מגילה בזמנה קורין אותה אפי' ביחיד שלא 
  בזמנה בעשרה, לרב אסי לעולם בעשרה.

עיירות גדולות שאין מקדימים ליום הכניסה היינו 
  בטלנים בבית הכנסת.שיש בה י' 

אין מונים ימי השנה אלא בחודשי לבנה ולא בימי 
, ואין מונים והנודר לשנה אסור עד אותו התאריךהחמה 

הנותן גט אם לא באתי מכאן עד חודש שעות לחדשים 

  .א"צ להמתין לכ"ט יום ומחצה אלא לתאריך בחודש

ט' באב שחל בשבת מאחרים התענית משום דאין 
  פורענות.מקדימים 

חגיגה והקהל שחלו בשבת מאחרים משום דעדיין 
לא מטא זמניה, ואף עולת ראיה מאחרים לחול 

שמאי, אבל לבית הלל מקריבים  המועד לבית
  .ביו"ט

  חגיגה אפשר להקריב עד יו"ט אחרון ולא אח"כ.

לרב אשי תשלומי חגיגה בעצרת כל שבעה, ולכ"ע 
  כשחל עצרת בשבת הקרבתה ביום ראשון.

רבי רחץ בפרהסיא בי"ז בתמוז, וביקש לעקור  ה:

תשעה באב שחל בשבת דהואיל ונדחה ידחה, ולא 
  הודו לו חכמים.

  תענית. פורים אסור בהספד ו

לרב יוסף אסור, לרבה בריה  -מלאכה בפורים
דרבא לא נתקבל איסור מלאכה, רב ראה אדם 
שנוטע בפורים וקללו ולא צמח, משום שנהגו בזה 

ום, רבי נטע בפורים או משום איסור באותו מק
שבמקומו לא נהגו איסור, או שהיה זה נטיעה של 
שמחה, או שהיה בטבריה ונטע בי"ד וסבר 
שטבריה ודאי בט"ו, ואין אסור בשני הימים משום 

  מגילת תענית אלא הספד ותענית ולא מלאכה.

חזקיה היה קורא בטבריה בי"ד ובט"ו משום ספק, 
די"ל דמגילה דכתיב  כיון שבצד המים אין חומה,

  ביה פרזים תלוי בהגנת העיר ומים ג"כ מגינים.

רב אסי קרא מגילה בהוצל בי"ד ובט"ו משום 
שהיה מסופק אם היא מוקפת מימות יהושע, 

  ולאיכא דאמרי קרא רק בט"ו.

חמת זו חמי גרר, רקת  -שמות ערים ופירושם ו.
זו טבריה משום שאפי' ריקנים שבה מלאים 

ונקראת טבריה שיושבת בטבורה  מצוות כרימון,
של ארץ ישראל, וי"א לפי שטובה ראיתה, קטרון 
נקראת ציפורי משום שיושבת בראש ההר 
כציפור, גינוסר נקראת כינרת משום שפירותיה 

  מתוקים כקול הכינור.

זבולון היה מתרעם על מדותיו של הקב"ה לפי 
שנתן לו הרים וגבעות ימים ונהרות, אמר לו 

התכלת שנמכר צריכים לך ע"י חלזון הקב"ה כולם 

, ואע"פ שציפורי היתה בחלקו והיה בה ט"ז ביוקר
  מיל זבת חלב ודבש, מ"מ העדיף שדות וכרמים.
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זו קסרי של אדום שהיתה יתד  -עקרון תעקר
תקועה לישראל בימי יוונים, וגבר מלכות 

  חשמונאי ונצחום.

תראטריות וקרקסאות שבאדום יעקרו, ושרי 
  בהם תורה. יהודה ילמדו

זו קסרי וירושלים שכשזו  -ולאום מלאום יאמץ
  יושבת זו חרבה.

הגמ' מביאה מדברי יצחק ויעקב לקב"ה בענין 
  עשיו, ותשובת הקב"ה.

אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי או לא  ו:

יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, יגעתי ומצאתי 
תאמין, וכל זה בדבר תורה לחדודי, אבל לאוקמי 

  וכן במשא ומתן סייעתא מן שמיא היא.גירסא 

אם ראית רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה 
בו, ולא עוד אלא שדרכיו מצליחים לו, וזוכה בדין, 
ורואה בשונאיו, והא דמצינו שמותר להתגרות 
ברשעים (והא דכתיב אל תתגר היינו לא להיות 
כמותם), י"מ במילי דשמיא, וי"מ במילי דידיה 

  מ כשאין השעה משחקת לו.ובצדיק גמור, וי"

הגמ' מתארת את גרממיא של אדום, ואת איטליא 
  של יון.

   -דיני אדר הראשון והשני

קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה 
קורים אותה באדר השני, ולר"א ברבי יוסי אין 
קורים אותה בשני, וכן נחלקו גבי מתנות לאביונים 

  אם צריך לחזור ולתת בשני.

  ענית אסורים זה בזה לכו"ע.הספד ות

סדר פרשיות שעשאו בראשון לת"ק יצא בדיעבד, 
  ולרשב"ג חוזר וקורא.

הגמ' מבארת טעם מחלוקתם (אדר הסמוך לשבט 
או לניסן, אין מעבירין על המצוות או מיסמך 
גאולה לגאולה עדיף, ומחלוקתם בדרשות 

  הפסוקים).

, שלחו כתבוני לדורותשלחה אסתר לחכמים  ז.

לה קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, שלחה 
להם כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי 
ופרס, וי"א ששלחו לה הלא כתבתי לך שלישים 

ולא רביעים, עד שצריך להזכיר ג"פ מלחמת עמלק 

שמצאו לה מקרא בתורה כתוב זאת זכרון בספר, 
  וי"מ בספר היינו בנביאים ולא במגילה.

  -ידים במגילות טומאת

אסתר אינה מטמאה את הידים, ואע"פ שברוח 
  הקודש נאמרה, לא נאמרה ליכתב אלא לקרות.

קהלת לר"מ אינו מטמא את הידיים, לרבי יוסי 
מחלוקת, לר"ש קהלת מקולי ב"ש וחומרי ב"ה, 
לר"ש בן מנסיא אינו מטמא את הידים משום 

  שחכמתו של שלמה היא.

לרבי יוסי מטמא שיר השירים לר"מ מחלוקת, ו
  את הידיים.

הגמ' מביאה כמה ראיות ממגילת אסתר שברוח 
  הקודש נאמרה.

  קיימו למעלה מה שקיבלו למטה. -קיימו וקיבלו

  ב' מתנות לב' בני אדם.מתנות לאביונים 

  ב' מתנות לאיש אחד.משלוח מנות 

הגמ' מביאה כמה מקרים ששלחו אמוראים זה  ז:

  לזה משלוח מנות.

ורבי חנינא בר אבין היו מחליפים  אביי בר אבין
  סעודתם.

מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין 
  ארור המן לברוך מרדכי.

רבה שחטיה לרבי זירא בסעודת פורים והחייהו, 
לשנה אחרת לא עשו כן דלאו בכל יומא איתרחיש 

  ניסא.

  סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא יד"ח.

  אין בין...
אלא אוכל נפש בלבד, ור"י שבת אין בין יו"ט ל

מתיר אף מכשירי אוכל נפש שהיה אפשר 
לעשותם מאתמול, לכלבים ולעכו"ם אסור להכין 

  ביו"ט.

אלא שמזיד בשבת נהרג אין בין שבת ליוה"כ 
ע"י בי"ד ומזיד ביוה"כ בכרת, ומתני' כרבי נחוניא 
בן הקנה הסובר שאומרים קים ליה בדרבה מיניה 

מי שנתחייב כרת, וחלוקים לפטור מתשלומין אף 
  עליו חביריו.
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  חייבי כריתות שלקו נפטרו מידי כריתתם.

אין בין המודר הנאה מחבירו למודר ממנו  ח.
אלא דריסת הרגל, (ואסור אף שאין מאכל 

מקפידים, דמתני' כר"א דוויתור אסור במודר 
הנאה), וכלים שאין עושים בהם אוכל נפש, אבל 

  דר ממאכל.כלי אוכל נפש אסור אף במו

אלא שנדרים חייב אין בין נדרים לנדבות 
באחריותם ונדבות אינו חייב באחריותם, לענין בל 
תאחר זה וזה שווים, איזהו נדר האומר הרי עלי 

  עולה, נדבה זה האומר הרי זו עולה.

אלא אין בין זב הרואה ב' ראיות לרואה שלש 
קרבן, אבל לענין הטומאה שניהם מטמאים משכב 

סופרים שבעה נקיים, הגמ' מבארת ומושב ו
  הילפותא לדינים אלו.

  שומרת יום כנגד יום מטמאה משכב ומושב. ח:

אלא אין בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט 
פריעה ופרימה, אבל לענין שילוח וטומאה זה וזה 

  שווים.

אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט 
  אלא תגלחת וציפרים. 

  אינו מטמא בהסט.זב אחר כיבוס בגדים 

אלא שהספרים אין בין ספרים לתפילין ומזוזות 
נכתבים בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינן נכתבות 
אלא אשורית, אבל לענין לתופרם בגידים ולטמא 

  את הידים זה וזה שווים.

מקרא שכתבו  -כתיבת ספרים בכל לשון ט.

תרגום ותרגום שכתבו מקרא וכתב עברי אינו 
ם, ורק כשכתבו אשורית על מטמא את הידיי

הספר ובדיו מטמא, הגמ' מעמידה במגילת אסתר, 
שהרי במתני' מבואר שספרים נכתבים בכל לשון, 

  וכר"י.נביאים וכתובים רב אשי מעמיד בשאר ספרים 

רבי יהודה סובר שאף כשהתירו לכתוב בכל לשון 
לא התירו אלא יוונית ודווקא בספר תורה, ומשום 

שכינס ע"ב זקנים בבתים מעשה דתלמי המלך 
שונים בלא לומר להם לשם מה מכנסם, ואמר 
להם לכתוב את התורה ביוונית, ונתן הקב"ה עצה 
בלב כולם והסכימו לדעה אחת, הגמ' מבארת מה 

  שינו כולם.

לרשב"ג אף ספרים אין לכותבם אלא יוונית,  ט:
וזהו דכתיב "יפת אלוקים ליפת וישכון באהלי 

  שם".

לר"מ  -"ג ומינו אחר תחתיואירע פסול בכה
ראשון חוזר לעבודתו ושני כל מצוות כה"ג עליו, 
לרבי יוסי ראשון חוזר לעבודתו ושני אינו לא כה"ג 
משום איבה, ולא כהן הדיוט דמעלין בקודש ואין 

  מורידין.    

אין בין כהן משוח בשמן המשחה למרובה 
אם הורה התר אלא פר הבא על כל המצוות בגדים 

, אבל לענין פר יוה"כ דונו כרת ועשה כהוראתובדבר שז
ועשירית האיפה זה וזה שווים, וקאי כרבי יוסי 
אבל לר"מ אף מרובה בגדים מביא פר הבא על כל 

  המצוות. 

אלא פר יוה"כ אין בין כהן משמש לכהן שעבר 
, וקאי שבכל יום ועשירית האיפהשאין מביאים שניים 

  ר דברים.כר"מ דלרבי יוסי אינו ככה"ג אף לשא

אלא פסחים אין בין במה גדולה לבמה קטנה 
ושאר חובות שקבוע להם זמן, חובות שאין קבוע 

שאינו  כלזמן אינם קרבים אף בבמה גדולה, ו להם
  נידר ונידב אינו קרב בבמה קטנה.

אלא שבשילה אוכלים אין בין שילה לירושלים 
קדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה, ובירושלים 
רק לפנים מן החומה, קדושת שילה יש אחריה 
התר וקדושת ירושלים אין אחריה התר, קדשי 

  קדשים נאכלים בשניהם לפנים מן הקלעים. 

שבנה חוניו בן בית חוניו  אמר רב יצחק שמעתי י.

ם ע"ז שמעון הצדיק במצרים לשם שמים וי"א לש

מקריבים בו בזמן הזה, וקסבר לאו בית ע"ז הוא, 
וקסבר קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא 

  לעת"ל, והדר ביה.

משבאו לירושלים נאסרו הבמות ולא היה להם 
  עוד התר.

עושים קלעים  בימי כורשכשהיו בונים בהיכל 
להיכל וקלעים לעזרה, אלא שבהיכל היו בונים 

, ובעזרה היו בונים להיכל כדי שלא יכנסו הבוניםמבחוץ 
  מבפנים.

אמר רבי יהושע שמעתי שמקריבים אע"פ שאין 
בית, ואוכלים קדשי קדשים אע"פ שאין קלעים, 
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וקדשים קלים אע"פ שאין חומה, מפני שקדושה 
  ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעת"ל.  

הגמ' אומרת שנחלקו תנאים, אם קדושה ראשונה 
  קדשה לעת"ל או לא.

נאמר "ויהי" פעמים לשון צער פעמים מקום ש י:

  אינו לשון צער, "ויהי בימי" לעולם לשון צער.

ביום הקמת המשכן היתה שמחה לפני הקב"ה 
  כיום שנבראו שמים וארץ.

כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה זוכה ויוצאים 
ממנה מלכים ונביאים, מנלן מתמר משום 
שכיסתה פניה בבית חמיה לא הכירה וחשבה 

ישעיהו -דוד, ונביאים –ויצאו ממנה מלכים לזונה, 
  בן אמוץ.

  מקום ארון אינו מן המידה ובנס הוא עומד.

, ועל כן לא אין הקב"ה שש במפלת רשעים
אמרו מלאכי השרת שירה בקריעת ים סוף, שאמר 
להם הקב"ה מעשי ידי טובעים בים ואתם אומרים 
שירה, והא דכתיב כן ישיש להרע אתכם היינו 

  אחרים עליהם.שישיש 

השייכים להמן ושתי  ביאורי פסוקים
  ומרדכי ואסתר

וקמתי עליהם וכו' והכרתי לבבל שם ושאר נין 
היינו שיכרית מבבל כתב ולשון  -ונכד נאום ד'
  מלכות וושתי.

מרדכי תחת המן, ותחת  -תחת הנעצוץ יעלה ברוש
אסתר תחת ושתי, והיה לד'  -הסרפד יעלה הדס

ימי  -לאות עולם לא יכרתמקרא מגילה,  -לשם
  פורים.

 -לאדם שטוב לפניו נתן חכמה ודעת ושמחה
המן, לתת  -מרדכי, ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס

מרדכי ואסתר שקיבלו את  -לטוב לפני האלוקים
  ביתו.

 -ושמתי כסאי בעילם והאבדתי משם מלך ושרים
  ושתי והמן ובניו.

 -וכו' כי עבדים אנחנו ובעבדותינו לא עזבנו י"א.

  בזמן המן.

בימי נבוכדנצר,  -הרכבת אנוש לראשנו, באנו באש
  בימי המן. -הבימי פרעה, ותוציאנו לרוי -ובמים

בימי  -זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו וכו'
  מרדכי ואסתר.

 -נבוכדנצאר הרשע, דוב שוקק -ארי נוהם
 -אחשוורוש, ולרב יוסף אלו פרסיים, מושל רשע

  ישראל הדלים מן המצוות. -המן, על עם דל

בגלל עצלות ישראל  -בעצלתיים ימך המקרה וכו'
שלא עסקו בתורה נעשה שונאו של הקב"ה מך 

  כמי שאינו יכול להושיע.

מרדכי ואסתר,  - ברבות צדיקים ישמח העם
  המן. -ובמשול רשע יאנח עם

  הגמ' מבארת הפסוק לא מאסתים ולא געלתים.

  ביאור פסוקים ממגילת אסתר
אחיו ובן גילו של ראש והוא  -רושאחשוו

נבוכדנצאר, שהוא הרג והחריב, והוא ביקש להרוג 
ולהחריב, וי"א שהושחרו פני ישראל בימיו כשולי 

לראשו, אוי קדירה, וי"א שכל שזוכרו אומר אח 
  וי"א שנעשו הכל רשים בימיו.

הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו,  -הוא אחשוורוש
ואילו אברהם אהרון  וכן עשיו ודתן ואבירם ואחז,

 -ומשה בצדקם מתחילה ועד סוף, דוד הוא הקטן
שהקטין עצמו בקטנותו ואף במלכותו אצל מי 

  שגדול ממנו בחכמה.

מעצמו, י"א לשבח שלא היה ראוי כמותו,  -המולך
  וי"א לגנאי שלא היה ראוי ומלך ע"י ממונו.

י"א שהיו קרובים וכשם שמלך  -מהודו ועד כוש
העולם, וי"א שהיו בסוף  עליהם מלך על כל

  העולם, וכן תפסח ועזה.

בתחילה מלך על  -שבע ועשרים ומאה מדינה
  שבע ואח"כ על עשרים ולבסוף על מאה.

אחאב תחת כל כיפת הרקיע  שלשה מלכו בכיפה
  אחשוורוש ונבוכדנצאר.

שלמה מלך על העליונים והתחתונים, י"א  י"א:

  ומלך.שהיה מלך ואח"כ הדיוט, וי"א מלך הדיוט 

סנחריב מלך בכל העולם אבל לא מלך על 
  ירושלים.

  דריוש היו שבע ארצות שלא מלך עליהם.

כורש אמר שד' נתן לו את כל ממלכות הארץ אבל 
  זה לא היה נכון.
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  שנות גלות בבל
שנתיישב בדעתו וחשב  -כשבת המלך אחשוורוש

שהוא יודע לחשב את שכבר עברו שבעים שנות 
(מ"ה נבוכדנצאר, כ"ג אויל גלות ישראל ולא נגאלו 

מרודך, וב' שלו) והוציא כלי המקדש והשתמש 
  בהם במשתה.

גלו בז' בח' בי"ח ובי"ט, גלות יהויכין היתה בשנה 
שמינית למלכות נבוכדנצאר שהיא ז' לכיבוש 
יהויקים, וגלות צדקיהו היתה בשנת י"ט למלכות 

  נבוכדנצאר שהיא י"ח לכיבוש יהויקים.

בשנת ל"ז לגלות יהויכין נמצא אויל מרודך מלך 
נבוכדנצאר מלך מ"ה שנה שהרי מלך ח' שנים 

  לפני גלות יהויכין.

אחשורוש עשה חשבון אחר, שלא מנה ממלכות 
בבל אלא מגלות בבל, וספר ח' שנים נוספות אחרי 
אחשוורוש א' בלשצר ה' דריוש המדי וכורש וב' 

  .שלו

א והחשבון האמיתי הוא מחורבן ירושלים שחרב י"
שנה אחרי גלות יכניה, ואף שחסרה שנה היו 
בשנות המלכים שנים מקוטעות וא"כ ירדה שנה 

  אחת.

  וגם דניאל טעה בחשבון ע' השנים. י"ב.

ע' שנה אפקוד  לבבלהא דכתיב כי לפי מלאת 
  אתכם היינו פקידה בעלמא.

  המשך ביאור פסוקים מהמגילה
שסיכמו ביניהם  -חיל פרס ומדי, מלכי מדי ופרס
  שמלך מאחד ואיפרכי מהשניה.

  שלבש בגדי כהונה. - יקר תפארת גדולתו

י"א שהיה פקח שקירב  -ובמלאות הימים האלה
הרחוקים בתחילה, וי"א שהיה טיפש שהיה לו 

  לקרב הקרובים בתחילה.

אם  -מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל כליה
מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע א"כ רק 

א לפי שנשתחוו לצלם, וכיון שבשושן יהרגו, אל
אף הקב"ה לא מיראה שהם לא עשו אלא לפנים 

  עשה עמהם אלא לפנים.

כל אחד במקומו הראוי, וי"א  -בחצר גינת ביתן
  שלא היה מקום בחצר ובגינה אלא בביתן.

  , וי"א מילת לבנה.מעשה מחטחרי חרי  -חור

  כרים של פסים. -כרפס

"א של כסף כל אחד כראוי לו, וי -מטות זהב וכסף
  ורגליהם זהב.

  אבנים שבאים בטורח בדמים יקרים. -בהט ושש

, וי"א אבן טובה שורות סביבדרי דרי  -דר וסוחרת
לכל  מהמסהמאירה כצהרים, וי"א שקרא דרור 

  בעלי סחורה.

יצאה בת קול ואמרה  -וכלים מכלים שונים
כלו מפני כלים ואתם בלשצר וחבורתו ראשונים 

  שונים בהם.

כל אחד קיבל יין שגדול ממנו  -ות רבויין מלכ
  בשנים.

שאכילה במזבח כדת של תורה  -והשתיה כדת
  מרובה משתיה.

  כל אחד מיין מדינתו. -אין אונס

שהיו שרי המשקים מרדכי והמן  -כרצון איש ואיש

  .בסעודה

שניהם לדבר עבירה  -משתה נשים בית המלכות
  נתכוונו.

שבת  -ביום השביעי כטוב לב המלך ביין י"ב:

היתה שישראל מתוך אכילתם פותחים בד"ת, והם 
התחילו לומר מדיות נאות וכו', אמר אחשוורוש 
שלי כשדית וציווה להביאה ערומה, ונענשה מידה 
כנגד מידה על שהביאה בנות ישראל ערומות 
ועשתה בהם מלאכה בשבת, וושתי אף שהיתה 
רשעה לא רצתה לבוא משום שפרחה בה צרעת, 

ס המלך משום ששלחה לאמר לו וי"א זנב, וכע
שאביה לא היה משתכר אפי' היה שותה הרבה 
ואילו הוא משתכר מיד, ושלח לשאול לחכמי 
ישראל היודעים בעיבור החודש מה לעשות 
לושתי, ופחדו לענות לו ואמרו לו שחכמתם 
נסתלקה מאז הגלות, ושאל את הקרובים אליו, 

  וקפץ המן ההדיוט בראש.

שום הקרבנות נאמר,  על -כשרנא שתר וכו'
שאמרו מלאכי השרת לקב"ה כלום הקריבו לפניך 

  .ועל כן עשה נקמה בושתי ותבוא אסתר במקומהקרבנות 

אלמלא אגרות הראשונות לא היה נשאר 
משונאיהם של ישראל שריד ופליט, שכתב להיות 
כל איש שורר בביתו, ואמרו הרי אף הגרדן שורר 

  בביתו.
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וכולם רצו לתת לו, דוד ביקש בחכמה נערה אחת 
אחשוורוש ביקש להביא את כולם בשביל אחת 

  והתחבאו ממנו.

  לשונות תפילה. -בן יאיר בן שמעי בן קיש

מרדכי היה אביו מבנימין ואמו מיהודה, וי"א  י"ג.

שיהודה אמרו שהם גרמו ללידתו ע"י שלא הרג 
דוד את שמעי, ובנימין אמרו שהוא מהם, וכנסת 

ללידתו ע"י שלא הרג  ישראל אמרה ששאול גרם
את אגג, וי"א שהיה מבנימין, ונקרא יהודי על שם 

  שכפר בע"ז.

יהודיה זו  -ואשתו היהודיה ילדה את ירד וכו'
בתיה, ושאר כל השמות בפסוק זה הם של משה 

  רבינו, ומרד זה כלב שמרד בעצת מרגלים.

  שגלה מעצמו. - אשר הגלה מירושלים

הצדיקים  כך שמה, ונקראת הדסה על שם -אסתר
שנקראים הדסים, וי"א הדסה שמה ונקראת 
אסתר שהיתה מסתרת דבריה, וי"א שהיה קורים 

, וי"א לפי יפה כלבנהאותה אסתר ע"ש איסתהר 
שלא היתה קצרה או ארוכה אלא בינונית כהדס, 
  וי"א שהיתה ירקרוקת, וחוט של חסד משוך עליה,  

כשעיברתה אמה מת אביה, ילדתה מתה אמה, 
  רדכי לו לאשה. ולקחה מ

  היתה מונה עם שבע הנערות את ימי השבוע. 

שהאכילה מאכל יהודי, וי"א כתלי חזיר,  -וישנה
  וי"א זרעונים.

שמן זית שלא הביא שליש, שמשיר  -שמן המור
  את השיער ומעדן את הבשר.

  שלא היה משמש מיטתו ביום. -בערב היא באה

כל אחד נדמית לו  -נושאת חן בעיני כל רואה
  מתו.כאו

חודש שבו נהנה  -ותלקח אסתר בחודש העשירי
  גוף מן הגוף.

שטעם בה טעם בתולה וטעם  -ויאהב המלך וכו'
  בעולה.

עשה משתה והניח המס ושלח מתנות ולא גילתה 
לו עמה ומולדתה, וקבץ בתולות שנית כדי 

  שתקנא ותגלה לו ולא גילתה.

בשכר צניעות שהיתה ברחל יצא ממנה  י"ג:

ליעקב שאביה ישקר (אמר לה שאול, שאמרה 
אחיו אני ברמאות דכתיב עם עקש תתפל), ויתן 

את לאה ומסר לה סימנים, ובלילה חששה 
  שאחותה תתבייש ומסרה לה את הסימנים. 

בשכר צניעות שהיתה בשאול שלא סיפר לדודו 
  על המלוכה יצאה ממנו אסתר.

כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם פוסק לבניו עד סוף 
  אם הגיס דעתו הקב"ה משפילו.כל הדורות, ו

היתה אסתר מראה דם לחכמים, והיתה עומדת 
ויושבת  מחמת נקיותמחיקו של אחשוורוש וטובלת 

  בחיקו של מרדכי.

הקב"ה סיבב ששר המשקים והאופים יאסרו כדי 
לגרום לשחרר את יוסף, ולבגתן ותרש לרצות 

  להרוג את אחשוורוש כדי לעשות נס למרדכי.

  המעשה בבגתן ותרש.הגמ' מספרת 

אחר שהקדים הקב"ה רפואה  -אחר הדברים האלה
למכה, אבל אצל אומות העולם הקב"ה מכה 

  ואח"כ בורא רפואה.

בתחילה רצה המן להרוג את מרדכי, ואח"כ את 
  החכמים, ואח"כ את כל ישראל.

כשיצא הפור בחודש אדר שמח מפני שמת בו 
  משה, ולא ידע שגם נולד בו.

שכנע המן את אחשוורוש  הגמ' מספרת איך
  להרוג את היהודים.

גלוי לפני הקב"ה שעתיד המן לשקול שקלים כדי 
להרוג את ישראל, לפיכך הקדים שקליהם לאחד 

  באדר לפני שקליו.

משל דהמן ואחשוורוש לבעל תל ובעל  י"ד.

  חריץ. 

גדולה הסרת טבעת יותר ממ"ח נביאים וז' נביאות 
רום למוטב, שנתנבאו לישראל, שכולם לא החזי
  ואילו הסרת טבעת החזירתם למוטב.

 -תקנת קריאת המגילה, ולמה אין אומרים הלל
נביאים הללו לא פיחתו ולא הותירו על מה שכתוב 
בתורה חוץ ממקרא מגילה, ודרשו ומה מעבדות 
לחרות אומרים שירה ממות לחיים לא כ"ש, והא 
דאין אומרים הלל, לריב"ק משום שאין אומרים 

ס שבחו"ל, (וכל זה משנכנסו לארץ, אבל הלל על נ
על נס שקודם לכן אומרים שירה אף על נס 
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שבחו"ל), לרב נחמן קריאת המגילה זו היא 
הלילא, לרבא הטעם משום דאכתי עבדי 
אחשוורוש אנן, וסוברים רבא ורב נחמן שאומרים 

  שירה על נס שבחו"ל אם היה הנס אחר שגלו.

ראל כפלים הרבה נביאים ונביאות נתנבאו ליש
כיוצאי מצרים, ולא נכתבה אלא נבואה שנצרכה 

  לדורות.

אחד ממאתים  -ויהי איש אחד מן הרמתים צופים
נביאים, וי"מ הבא משתי רמות שצופות זו על זו, 
וי"מ הבא מבני קורח שהעומדים ברומו של עולם 

  שנתבצר להם מקום בגיהנום.

שרה מרים דבורה חנה אביגיל חולדה  -ז' נביאות
  סתר, הגמ' מבארת מנלן שז' אלו היו נביאות.וא

  מרים היתה מתנבאה עתידה אימי שתלד בן וכו'.

דבורה ישבה תחת תומר משום יחוד, וי"מ מה 
, אף שאין שרף אלא בגזעותמר אין לו אלא לב אחד 

ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד 
  לאביהם שבשמים.

, דוד ושלמה שנמשחו בקרן נמשכה מלכותם
  שאול ויהוא שנמשחו בפך לא נמשכה מלכותם.

אין לבלותך, מידת בשר ודם מעשה  -כי אין בלתך
  ידיו מבלים אותו, והקב"ה מבלה מעשיו. 

צייר, שצר צורה ומטיל בה רוח  -אין צור כאלוקינו
  ונשמה קרבים ובני מעיים.

הגמ' מביאה את המעשה בדוד שרצה להרוג  י"ד:

רי אביגיל לדוד שלא את נבל כמורד במלכות, ודב
  יהרגנו, ומ"מ ביקשה שישאנה אם ימות.

חולדה התנבאה במקום ירמיה משום שהיתה 
קרובתו, ויאשיה שלח לשאול אותה דווקא כי 
נשים רחמניות הן, ולריו"ח ירמיה לא היה שם כי 
הלך להחזיר את עשרת השבטים, ומלך יאשיהו בן 

  אמון גם עליהם.

דבורה וחולדה לא יאה יהירותא לנשי, שהרי 
ששמותם מאוסות, ושלחה דבורה שברק יבוא 

  אליה וחולדה לא קראה ליאשיהו מלך.

חולדה היתה מצאצאי יהושע, והיתה גם מצאצאי 
רחב הזונה, שנתגיירה רחב ונשאה יהושע, (ויצאו 

  ממנה ח' נביאים ומהם כהנים).

כל מקום שמוזכר הנביא עם שם אביו, גם  ט"ו.
וכשהוזכר הנביא ולא הוזכרה עירו אביו היה נביא, 
  מירושלים הוא.

כשמזכירים מעשה טוב עם שם האב בידוע שהוא 
צדיק בן צדיק, ובמעשה רע בידוע שהוא רשע בן 

  רשע.

  מלאכי זה מרדכי (נדחה), וי"א עזרא, וי"א כך שמו.

ד' נשים יפיפיות היו בעולם, שרה רחב אביגיל 
אסתר  ואסתר, ולמ"ד אסתר ירקרוקת היתה מפיק

 ,המזכיר שמה נגרר לזנות ומעייל ושתי, רחב בשמה
והאומר רחב רחב רואה קרי אם יודעה ומכירה, וכן 

  יעל בקולה, אביגיל בזכירתה, בת שאול בראיתה.

  המשך ביאורי פסוקים מהמגילה
לרב שגבה המן מאחשוורוש,  -ומרדכי ידע

  ולשמואל שגבר המלך התחתון על העליון.

  נדה, וי"א שהוצרכה לנקביה.שפירסה  -ותתחלחל

זה דניאל שחתכוהו מגדולתו, וי"א שכל  -התך
  דברי המלכות נחתכים על פיו.

שמא עברו על התורה שכתובה  -מה זה ועל מה זה
  משני עברי הלוחות.

מכאן שאין  -ויגידו למרדכי את דברי אסתר
  משיבין על הקלקלה.

עד עכשיו באונס ועכשיו ברצון,  -אשר לא כדת
  אבדתי מבית אבא אבדתי ממך.וכאשר 

שגזר צום ביו"ט ראשון של פסח,  - ויעבור מרדכי
  וי"א שעבר שלולית.

  רוח הקודש. -ותלבש אסתר מלכות

לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך (דוד 
וארונה, דניאל ודריוש), ואל תהיה קללת הדיוט 

  קלה בעיניך, (שרה ואבימלך).

והקב"ה  אדם נותן קדירה ואח"כ שופת מים,
  שופת מים ואח"כ נותן קדירה.

  כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם.

  צדיק אבד לדורו אבד, אבל לא לעצמו.

כיון שנמכר המן  -וכל זה איננו שווה לי ט"ו:

למרדכי לעבד, וכל גנזיו היו חקוקים על ליבו והיה 
  מצביע עליהם ואומר וכל זה איננו שווה לי.
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עתיד הקב"ה  -צבאות וכו' ביום ההוא יהיה ד'
וצדיק, לעושים  להיות עטרה בראש כל צדיק

צביונו ולמצפים תפארתו, ולמי שמשים עצמו 
כשיריים, ולדן את יצרו, ולדן דין אמת לאמיתו, 
ולמתגבר על יצרו, ולנושאים ונותנים במלחמתה 
של תורה, ולמשכימים ומעריבים בבתי כנסיות 
ובבתי מדרשות, אבל אומות העולם לא, ורשעים 

  נדונים בגיהנום.

צלמים נסתלקה ממנה כשהגיעה אסתר לבית ה
שכינה, אמרה אלי אלי למה עזבתני וכו', וכשראה 
אותה אחשוורוש הגביהו מלאכי השרת את 
צווארה ומשכו עליה חוט של חסד ומתחו את 
השרביט שהיה ב' אמות לי"ב וי"א לט"ז וי"א לכ"ד 
  וי"א לשישים כאמתה של בת פרעה, וי"א מאתים.

ת שזה ולא דבר החוצץ למלכו -עד חצי המלכות
  בית המקדש.

לר"א כדי להכשילו,  -למה אסתר זימנה את המן
לרבי יהושע משום אם רעב שונאך האכילהו לחם, 
לר"מ כדי שלא יטול עצה וימרוד, לר"י כדי שלא 
יכירו בה שהיא יהודית, לרבי נחמיה כדי שלא 
יאמרו ישראל אחות לנו בבית המלך ויסיחו דעתם 

ה מצוי לה בכל מן הרחמים, לרבי יוסי כדי שיהי
, לר"ש בן מנסיא כדי שירגיש אולי תוכל להכשילועת 

המקום ויעשה נס, לריב"ק כדי שיראה שהיא 
מסבירה להמן פנים ויהרוג את שניהם ותתבטל 
הגזירה, לר"ג כדי שיוכל להורגו מיד ולא יחזור בו, 
ולר"א המודעי כדי שיקנאו בו המלך והשרים, 

יי ורבא מפני לרבה מפני שלפני שבר גאון, לאב
שע"י משתה באה פורענות לרשעים, ואמר אליהו 

  הנביא שכל הטעמים נכונים.

שלושים, י' מתו י' נתלו וי' מחזרים על  -רוב בניו
הפתחים, וי"א ששבעים מחזרים על הפתחים, 
וי"א שהיו לו מאתים ושמונה בנים כמנין "ורב" 

  בניו.

מלכו  -נדדה שנת המלך - קריאת ספר הזכרונות
עולם, י"א שהעליונים נדדו את שנתו, וי"א של 

המלך אחשוורוש, שפחד שמתכננים להורגו, 
וחשב שאולי יש מי שלא החזיר לו טובה ולכן 
הביא את ספר הזכרונות, ונקראו הדברים 
מאליהם, והיה שמשי מוחק וגבריאל כותב, 
ודורשים ק"ו ומה כתב שלמטה לטובת ישראל 

שענו אינו נמחק כ"ש כתב שלמעלה, מה 
לאחשוורוש שלא נעשה למרדכי דבר לא היה 

  מאהבת מרדכי אלא משנאת המן.

  לעצמו הכין. -העץ אשר הכין לו ט"ז.

ועשה כן למרדכי,  -הרכבת מרדכי על הסוס
שאל המן איזה מרדכי, ענה אחשוורוש מרדכי 
היהודי, אמר המן שיש הרבה, ענה אחשוורוש 
היושב בשער המלך, אמר המן שאפשר לתת לו 

אמר אחשוורוש שיתן לו גם  ליטול מכסכפר או נהר 
את זה וגם ירכיבהו על הסוס, וזהו אל תפל דבר 
וכו', בא המן למרדכי והיה מרדכי עוסק עם 
החכמים בהלכות קמיצה, אמר מרדכי לחכמים 
שנראה שהמן בא להורגו ושיתחבאו, התחבאו 
החכמים ומרדכי התפלל, ישב המן והמתין עד 

שהם עוסקים בקמיצה אמר שסיים, וכששמע 
להם שקמיצה שלהם דוחה עשרת אלפים ככר 
כסף שלו, אמר לו מרדכי שכל הכסף שלו שהרי 
המן הוא עבדו, אמר לו המן שיבוא לרכב על 
הסוס, אמר מרדכי שהוא צריך קודם לרחוץ 
ולהסתפר כראוי לבגדי המלך, שלחה אסתר 
שיסגרו את כל המרחצאות ומקומות התספורת 

מן לעשות זאת למרדכי בעצמו, נאנח והוכרח ה
המן, אמר לו מרדכי הרי היית ספר של כפר קרצום 
(כ"ב שנה), מרדכי לא הצליח לעלות על הסוס 
מפני חולשת התענית והתכופף המן ועלה עליו 
מרדכי, בעט בו מרדכי בעלייתו, כשעבר המן 
מתחת ביתו חשבה בתו שאביה על הסוס ומרדכי 

של בית הכסא, וכשראתה  מוליכו ושפכה עליו כלי
שזה אביה נפלה ומתה, שב מרדכי לשקו 
ולתעניתו, והמן היה אבל על בתו וחפוי ראש 
מהבזיון, סיפר המן לאוהביו שנקראים גם חכמיו 
כי באומות העולם כל האומר דבר חכמה נקרא 

מרדכי משבט יהודה או  חכם, ואמרו לו שאם
פול בנימין או אפרים או מנשה לא יוכל לו, כי נ

אומה זו כשיורדים יורדים עד עפר  -תפול
  וכשעולים עולים עד הכוכבים. 

הביאו  -סעודת אסתר ואחשוורוש עם המן
סריסי המלך את המן בבהלה, אמרה אסתר 
לאחשוורוש שלא אכפת להמן בצער המלך שגרם 
להריגת ושתי וכעת רוצה לגרום להריגתה, 
בתחילה דיבר המלך עם אסתר ע"י מתורגמן 
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מע שהיא מבית שאול דיבר עמה בעצמו, וכשש
כשאמרה אסתר איש צר ואויב הצביעה על 
אחשוורוש ובא מלאך וסטר ידה, המלך קם 
בחימה, ואף שב בחימה כי מלאכי השרת שנדמו 
כאנשים עקרו אילנות בגינתו ואמרו שהמן שלח 
אותם, כשחזר ראה את המן נופל על המיטה 

לי מבחוץ,  שהפילו מלאך, אמר אוי לי מביתי אוי
חרבונה היה עם המן בעיצה, וכשראה שלא הצליח 

 -אמר למלך לתלות את המן, וחמת המלך שככה
פעמיים, מלכו של עולם ואחשוורוש, וי"א כעסו 

  על המן שרצה להרוג את אסתר וכעסו על ושתי.

ולבנימין נתן שלש מאות כסף  -יוסף ואחיו ט"ז:

סף אע"פ שע"י נתינה ליו - וחמש חליפות שמלות
יותר מהאחים נסתבבה ירידתם למצרים, עשה כך 
לרמוז שיצא ממנו מרדכי שיצא מלפני המלך בה' 

שבכה על  -לבושי מלכות, ויפול על צווארי בנימין
חורבן בתי המקדש שיהיו בחלק בנימין, ובנימין 
בכה על משכן שילה שיהיה בחלק יוסף, אמר להם 
יוסף כשם שאין לי כעס על בנימין שהרי לא 

שתתף במכירתי כך אין לי כעס עליכם, ופי כליבי, נ
שלח יוסף לאביו יין שדעת זקנים נוחה הימנו, 
(תעלא בעידנא סגיד ליה הולך על השתחוות 
יעקב ליוסף, ולא על השתחוות האחים), וינחם 
אותם שאמר להם דברים המתקבלים על הלב 
שאם י' נרות לא הצליח לכבות אחד כ"ש שאחד 

  לא יכבה עשרה.

  סיום-ביאורי פסוקים מהמגילה 
 -יו"ט, ששון -תורה, שמחה -ליהודים היתה אורה

  תפילין. -מילה, ויקר

את שמות עשרת בני המן עד המילה עשרת צריך 
לאמר בנשימה אחת, שכולם מתו יחד, ויש 
להאריך את הו' של ויזתא כמו משוט, שכולם 

  נתלו בזקיפה אחת.

כל השירות נכתבות אריח ע"ג לבינה ולבינה ע"ג 
אריח חוץ משירה זו, ושל מלכי כנען אריח ע"ג 
אריח ולבינה ע"ג לבינה, לומר שלא תהיה להם 

  תקומה. 

שבא מלאך וסטר על פיו  - ויאמר המלך לאסתר
  .מפני שהתחיל לדבר בכעס

יאמר בפה מה שכתוב בספר  -אמר עם הספר
  .שיקראו המגילה מתוך הכתב

  שצריכה שרטוט כתורה. -דברי שלום ואמת

דברי הצומות וזעקתם ומאמר אסתר, שניהם, 
  קיימו ימי הפורים.

מלמד שפרשו ממנו מקצת  -ורצוי לרוב אחיו
  סנהדרין.

גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות, ומבנין 
  בית המקדש, ומכבוד אב ואם.

הגמ' מחשבת את שנותיו של  -שנות יעקב י"ז.

מרת שיוצא שהיו עוד י"ד שנה שהיה יעקב, ואו
מוטמן בבית שם ועבר, ולא נענש עליהם משום 
מניעת כבוד אב דגדול ת"ת מכבוד אב, ועל 
שנותיו אצל לבן ובדרך (י"ח חודש בסוכות ובבית 
אל ו' חודשים שהקריב זבחים) נענש שלא ראה 
את יוסף כ"ב שנה, שהרי יעקב נתברך בגיל ס"ג, 

דש ישמעאל את מחלת ואז מת ישמעאל, (שקי
בתו לעשיו, ומת והשיאה נביות אחיה), י"ד שנה 
היה בבית שם ועבר, נמצא כשעמד על הבאר בן 
ע"ז, (ואחר שנתיים מת עבר), ואחר י"ד שנה אצל 
לבן כשהיה בן צ"א נולד יוסף, וכשהיה יוסף בן ל' 
עמד לפני פרעה, ועוד ז' שנים שובע וב' רעב, ואז 

ל, ואם לא נוסיף י"ד שנה אמר יעקב שהוא בן ק"
  אצל שם ועבר יוצא שהוא בן קט"ז. 

  

  

  הקורא למפרע:

לא יצא, בין מגילה ובין הלל הקורא למפרע 
וקריאת שמע ותפילה, הגמ' מבארת מנלן שבאלו 

  לא יצא בקורא למפרע.

מחלוקת רבי ורבנן בענין קריאת קריאת  י"ז:
לרבי אין קוראים ק"ש אלא בלשון  -שמע

, לרבנן אפשר לקרוא ק"ש לשון הקודששנכתבה 
בכל לשון דכתיב "שמע" בכל לשון שאתה שומע, 
ולרבי ההוא מיבעי ליה שצריך שישמיע לאזניו, 
ולרבנן הקורא את שמע ולא השמיע לאזניו יצא, 
ולתרוויהו הקורא למפרע לא יצא, הגמ' מבארת 
שרבי ורבנן שניהם יכולים לסבור שכל התורה בכל 

כן יכולים לסבור שבלשון הקודש לשון נאמרה, ו
  נאמרה.
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מאה זקנים ובהם נביאים תיקנו  -תקנת התפילה
י"ח ברכות על הסדר, ושכחום וחזר וסידרם שמעון 
הפקולי, הגמ' מבארת מנין שאומרים אבות, 
גבורות, וקדושות, ואח"כ בינה, תשובה, סליחה, 
גאולה, רפואה, ברכת השנים, קיבוץ גלויות, 

כילוי הפושעים, רוממות קרן השיבה שופטנו, 
הצדיקים וגירי הצדק, בנין ירושלים, צמח דוד, 

  תפילה, עבודה, תודה, ברכת כהנים, שים שלום.

יותר אסור לספר בשבחו של הקב"ה  י"ח.

מהברכות שסדרו בתפילה, דכתיב "מי ימלל 
גבורות ד' ישמיע כל תהילתו" למי נאה למלל 

לתו, גבורות ד' למי שיכול להשמיע כל תהי
והמספר בשבחו של הקב"ה יותר מדאי נעקר מן 

  העולם.

  דיני קריאת המגילה
לא יצא, הגמ' הקורא את המגילה על פה 

  מבארת מנלן.

אע"פ שהיא כתובה תרגום ולא קראה תרגום 
  קראה על פה לא יצא.

לא יצא, אבל קורין אותה קראה בכל לשון 
ללועזות בלעז שלהם, והיינו גיפטית לגיפטים 

לעברים וכו', ודווקא כשכתובה בלשון לעז,  עברית
דאם כתובה אשורית וקראה בלעז יווני הרי קראה 
על פה ולא יצא, לרב ושמואל אם קראה ביוונית 
יצא גם לא ביוונים, דס"ל (לעיל ח') כרשב"ג 

  שהתירו לכתוב ספרים ביוונית.

הקב"ה קרא ליעקב  -ויקרא לו אל אלוהי ישראל
  כך.

ואע"פ שלא הבין,  -הלועז ששמע אשורית יצא
שהרי אף נשים ועמי הארץ לא מבינים, וגם אנחנו 
לא מבינים פירוש "האחשתרנים בני הרמכים", 
ומבואר שהמצוה היא קריאה ופרסומי ניסא אע"פ 

  .ששואלים ומסבירים להםשלא מבין 

כמו  -פרפחינא,  סלסלה ותרוממך -חלוגלוגלות
היפוך במטמוניות של מסלסל בשערו חיפוש ו

כמו כבוד  - תורה,  וטאטאתיה במטאטא השמד
  מלשון משא. -הבית,  השלך על ד' יהבך

והיינו שקרא חלק חלק ולא קראה סירוגין  י"ח:

הכל ביחד, יצא, לרב מונא אם שהה כדי לגמור את 
כולה לא יצא, והיינו כדי לגמור את כולה מתחילה, 

שיעורין, דאם מהיכן שהפסיק א"כ נתת דבריך ל
  הגמ' מביאה מחלוקת אם הלכה כרב מונא.

שמואל חושש לדעת יחיד, כמו שמצינו שחשש 
לדעת ריב"ב ששומרת יבם שקידש אחיו את 

  אחותה, לא יבעול עד שאחיו ייבם או יחלוץ.

וקראם על השמיט הסופר אותיות או פסוקים 
  פה, אם חסר מקצתה יצא.

השמיט הסופר פסוק אחד לא ימשיך לקרוא 
ישלים את החסר אח"כ, וכן מי שנכנס באמצע ו

הקריאה לא ישמע חציה וישלים אח"כ, אלא 
  יקראנה כסדרה.

והיינו נים ולא נים תיר ולא יצא, קראה מתנמנם 
תיר דקרו ליה ועני ולא ידע לאהדורי סברא וכי 

  מדכרו ליה מידכר.

אם כוון ליבו יצא היה כותבה דורשה ומגיהה 
אם היתה מגילה שלימה  ואם לאו לא יצא, והיינו

לפניו וקרא ממנה כל פסוק וכתב, אבל אם קרא 
ממה שכתב לא יצא שהרי צריך שתהיה כתובה 

  כולה.

כתיבת המגילה צריך שתהיה לרבה בר בר חנה 
, ור"מ הלך לעבר שנה בעסיא ולא מתוך הכתב

היה שם מגילה, וכתבה מליבו וקראה, משום 
שעת  שר"מ ד"ת היו מיושרים אצלו, והיה זה

נכתבות אפי' שלא מן תפילין ומזוזות הדחק, 
  הכתב כיון ששגורות בפי הכל.

, והלכתא שרטוטלרבי ירמיה תפילין ומזוזות א"צ 
  תפילין א"צ שרטוט מזוזות צריכות שרטוט.

סקרתא,  -סמא, סקרא -בסםהיתה כתובה  י"ט.

חרתא דאושכפי,  -קומא, קנקנתום - קומוס
מחקא,  -ץ, ניירדמליח וקמיח ולא עפי -דיפתרא

עד שתהיה כתובה אשורית על הספר לא יצא 
  .ובדיו

אם  -בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר
קורא בבן עיר, ובן כרך בליל ט"ו עתיד לחזור בליל י"ד 

כמקומו, ואם אינו עתיד לחזור קורא עם בני 
  המקום שנמצא בו.

אע"פ שעתיד לחזור קורא בן כפר שהלך לעיר 
שנמצא בו, מפני שלא הקלו עליו  עם בני המקום

  להקדים ליום הכניסה אלא כשהוא בעירו.
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 -מהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה יד"ח
לר"מ צריך לקרוא כולה, לר"י מ"איש יהודי", לרבי 
יוסי מ"אחר הדברים האלה", ובברייתא מביא 
שיטת רשב"י שצריך לקרוא מ"בלילה ההוא", י"א 

סתר המלכה ומרדכי שנחלקו בפירוש "ותכתוב א
", וי"א שנחלקו בפירוש "ומה את כל תוקףהיהודי 

ראו על ככה ומה הגיע אליהם", להלכה צריך 
לקרות כולה, ואף למ"ד מ"איש יהודי" צריכה 

  שתהא כתובה כולה. 

שאם תפרה בחוטי פשתן מגילה נקראת ספר 
פסולה, ונקראת אגרת שאם הטיל בה ג' חוטי 

שיחלק גידים כשרה, ומ"מ צריך שיהו משולשים 

  .המגילה לג' חלקים שווים

לא  הקורא במגילה הכתובה בין שאר הכתובים
יצא, ודווקא כשקורא בציבור, ואם אם יש הכר ע"י 

  שיש רווח נוסף בינה לשאר הכתובים כשרה.

שמשיירים בתפירת הס"ת למעלה התפר שיור  י"ט:

י"א שזה הלכה למשה מסיני, וי"א שלא ולמטה 
  אלא שלא יקרע.חכמים אמרו 

אלמלא נשתייר במערה שעמדו משה ואליהו 
כמלוא נקב מחט סידקית לא היו יכולים לעמוד 

  מפני האורה.

הראה הקב"ה למשה דקדוקי תורה דקדוקי 
יינו סופרים, ומה שהסופרים עתידים לחדש וה

  מקרא מגילה.

הכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחרש 
הגמ' מבארת  - שוטה וקטן, ר"י מכשיר בקטן

את המשנה בב' אופנים, א' מתני' כרבי יוסי הסובר 
שהקורא את שמע ולא השמיע לאזנו לא יצא, 
וכוונת המשנה לפסול חש"ו אף בדיעבד, ב' מתני' 

כשרים  כר"י ומתני' חסורי מחסרא והכי קתני, הכל
וכו' בד"א בקטן שלא הגיע לחינוך אבל קטן 
שהגיע לחינוך כשר אפי' לכתחילה, שרבי יהודה 

  מכשיר בקטן.

חרש המדבר ואינו תני ר"י בריה דר"ש בן פזי 
, ומאידך תנא לא יברך שומע תורם לכתחילה

אדם ברכת המזון בליבו ואם בירך יצא, הגמ' דנה 
מי שנה שאם דברי ר"י נאמרו להתיר לכתחילה 

את הברייתא השניה, ואם רק בדיעבד מי שנה את 

ה, שהרי רבי יוסי פוסל אף הברייתא הראשונ
  בדיעבד.

הגמ' מתרצת שר"י סובר שכשר אפי'  כ.

לכתחילה, ובשם רבו אמר שלכתחילה לא, או 
  דר"מ הוא התנא השלישי המכשיר רק בדיעבד.

אמר ר"י קטן הייתי וקריתיה למעלה מר"ט וזקנים 
אמרו לו אין מביאים ראיה מן הקטן, ולרבי  בלוד,

שהעיד שקרא בקטנותו אצל ר"י אמרו אין 
מביאים ראיה מן הקטן, ועוד אין מביאים ראיה מן 

  המתיר.

  ולשנותה ביום. יב אדם לקרות המגילה בלילהחי

של זב וטמא קריאת המגילה של יום, מילה, טבילה 

 -יום, הזאה, וטבילת שומרת יום כנגד מת בשביעי
לא יעשו אלא אחר הנץ החמה, ואם עשו משעלה 
עמוד השחר כשר, הגמ' מבארת מנלן שדברים 
אלו נעשים דווקא ביום, ומנלן שכשר משעלה 

  עמוד השחר.

לקריאת המגילה וההלל, כל היום כשר  כ:

ולתקיעת שופר, ולנטילת לולב, לתפילת ולקרבן 
מוסף, לווידוי הפרים המעשר ויום הכיפורים, 

כה לשחיטה לתנופה להגשה לקמיצה לסמי
ולהקטרה למליקה לקבלה ולהזיה, ולהשקית 
סוטה, ולעריפת העגלה, ולטהרת המצורע, וכן 
לשאר דברים שמצוותם כל היום, לאתויי סידור 
וסילוק בזיכים וכרבי יוסי שיכול לסלק בבוקר 
ולסדר בערב, הגמ' מבארת בכל אלו מנלן שזמנם 

  דווקא ביום.

לקצירת העומר ולהקטר חלבים  כל הלילה כשר
ואברים, ולשאר דברים שמצוותם כל הלילה, 
לאתויי אכילת פסחים ודלא כר"א בן עזריה הסובר 

זמנם זמנה עד חצות, הגמ' מבארת מנלן שש
  בלילה. 

  

  הקורא עומד:

  דין עמידה

  א"צ לעמוד בעת קריאת המגילה.  כ"א.
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בזמן קריאת התורה יש לעמוד כשם שניתנה 
דכתיב "ואתה פה עמוד עימדי" ומשמע בעמידה 

שאף הקב"ה עמד ואלמלא מקרא כתוב א"א 
  לאומרו.

כתוב אחד אומר "ואשב בהר" וכתוב אחד אומר 
"ואנוכי עמדתי בהר", לרב היה לומד בעמידה 
ושונה בישיבה, לרבי חנינא היה שוחה, לריו"ח 
ואשב היינו לשון עכבה, לרבא רכות מעומד 

  וקשות מיושב. 

הרב על מיטה וישנה לתלמידו על גבי  לא ישב
  קרקע.

מימות משה עד ר"ג לא היו למדים תורה אלא 
מעומד, משמת ר"ג ירד חולי לעולם והיו למדים 
תורה מיושב, והיינו דתנן משמת ר"ג בטל כבוד 

  תורה.  

אפשר לקרוא את  -קריאה בשניים כ"א:

המגילה בשניים, דכיון דחביבה יהבי דעתייהו 
תורה אין לקרוא בשניים, אלא אחד ושמעי, אבל 

קורא ואחד מתרגם, ובנביא אחד קורא ושניים 
מתרגמים, ובהלל ובמגילה אפי' עשרה קורים 

  ועשרה מתרגמים.

על מברכים לפני קריאת המגילה מנ"ח  -ברכה

, לאחר המגילה מקרא מגילה ושעשה ניסים ושהחיינו
מברכים במקום שנהגו לברך, הרב את ריבנו והדן 

יננו והנוקם את נקמתנו והמשלם גמול לכל את ד
אויבי נפשנו, ברוך אתה ד' הנפרע לעמו ישראל 

  מכל צריהם האל המושיע.

כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם, והיינו 
  קודם עשייתם. 

  קריאת התורה
קורים ג', לרב  בשני ובחמישי ובשבת במנחה

אסי כנגד תנ"ך ולרבא כנגד כהנים לוויים 
וישראלים, פסוק וידבר עולה למנין י' פסוקים, י' 
פסוקים כנגד י' הדברות, וי"א כנגד י' מאמרות 
שבהם נברא העולם, וכל אחד מהעולים שקרא ד' 
פסוקים הרי זה משובח, משום שיש מעלה 
 בראשון באמצעי ובאחרון, אין פוחתין ואין

מוסיפין ואין מפטירים בנביא, הראשון מברך 
לפניה והאחרון מברך אחריה, והאידנא כולם 

מברכים לפניה ולאחריה גזירה משום הנכנסים 
  והיוצאים.

בראשי חדשים ובחולו של מועד קורים 
, אין פוחתין ואין מוסיפין עליהם, ואין ארבעה

מפטירים בנביא, הפותח והחותם בתורה מברך 
יה, זה הכלל כל שיש בו מוסף ואינו לפניה ולאחר
  יו"ט קורא ד'.

אין משיירים בפרשה פחות מג' פסוקים,  כ"ב.

הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקים, פרשה של 
חמשה פסוקים קורא אותה יחיד, ואם קרא ג' 
פסוקים יקרא השני ב' מפרשה זו וא' מאחרת, 
וי"א ב' מזו וג' מאחרת שאין מתחילים בפרשה 

  פסוקים, וכן הלכה.  פחות מג'

הגמ' דנה איך מחלקים את קריאת ראש חודש, 
ורוצה ללמוד מקריאת מעמדות שפרשת בראשית 

חוזר שהיא ה' פסוקים נקראת בשניים, לרב דולג 

, ולשמואל קורא כל וקורא הפסוק שגמר בו שלפניו
אחד חצי מהפסוק השלישי, והלכה כרב, הגמ' 

  מבארת טעם מחלוקתם.

י"א שקורין שלשה, לרב אשי  -תענית ציבור
  קורין ד'.

רב איקלע לבבל בתענית ציבור, ובירך לפני 
הקריאה ולא לאחריה, נפול כו"ע אאפייהו ורב לא 
נפל אאפיה, הגמ' מבארת שבירך לפניה משום 
תקנת הנכנסים, ולא בירך אחריה דבמקומו לא היו 
יוצאים, או שקרא קריאת הכהן שכולם היו 

  כפופים לו. 

לא נפיל רב אאפיה משום  -נפילת אפים כ"ב:

"ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחוות 
עליה", ולא אסרה תורה אלא רצפה של אבנים, 
ובבית המקדש מותר, אבל שאר האנשים נפלו 
משום שבמקומם לא היתה רצפת אבנים, ורב לא 
הלך לשם כדי שלא להטריח הציבור, או משום 

ולא אסרה תורה  שהיה נופל בפישוט ידים ורגלים,
אלא בפישוט ידים ורגלים בלבד, ולא רצה לשנות 
ממנהגו ולא ליפול בפישוט ידים ורגלים, או 
שטעמו משום שאין לאדם חשוב ליפול אא"כ 

  נענה.

 -על ברכים, השתחוואה -על אפים, כריעה -קידה
  פישוט ידים ורגלים.
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לוי אחוי קידה ונעשה צולע, ונענש גם על שהטיח 
  מעלה.  דברים כלפי

  אביי ורבא היו מטים על צידם.

חמשה ביוה"כ ששה ובשבת שבעה, ביו"ט  כ"ג.
ולר"ע ביוה"כ שבעה ובשבת ששה, אין פוחתין 
מהם אבל מוסיפים עליהם ומפטירים בנביא, 
ולרבי ישמעאל אין מוסיפין עליהם, וי"א בשמו 

  שמוסיפים עליהם, וזה תנא דמתני'.

 הכנת סעודת יו"ט לביה"כ משוםביו"ט מאחרים לבוא 
, ובשבת ממהרים משום שמחת יו"טוממהרים לצאת 

משום עונג וממהרים לצאת  שכבר הכינו הסעודהלבוא 

, וביוה"כ ממהרים לבוא ומאחרים לצאת, שבת
הגמ' מפרשת דיוה"כ ארוך יותר משבת או כר"ע 
שקורים ביוה"כ שבעה ובשבת ששה, או ששאר 

  התפילה ארוכה יותר ביוה"כ.

ארת מנין העולים ג' ה' וז' הם כנגד פסוקי הגמ' מב
ברכת כהנים, וי"א כנגד ג' שומרי הסף ה' מרואי 
פני המלך, וז' רואי פני המלך, וששה דיוה"כ כנגד 
ששה שעמדו מימינו של עזרא ומשמאלו, וזכריה 

  היינו משולם.

קטן ואשה עולים למנין ז', אבל לא תעלה אשה 
  לתורה מפני כבוד ציבור.

א שעולה למנין ז' וי"א שאינו עולה, י" מפטיר
  שאינו קורא בתורה אלא משום כבוד תורה. 

, המפטיר בנביא לא יפחות מכ"א פסוקים
ובהפטרת "עולותיכם ספו" פוחת משום דסליק 
עניינא, ובמקום שיש מתורגמן פוסק לפני כ"א 

  פסוקים.  

פריסה על  -אלו דברים צריכים עשרה  כ"ג:

קריאת התורה, הפטרה  שמע, ש"ץ, נשיאת כפים,
בנביא, דכתיב "ונקדשתי בתוך בני ישראל" וכן 

, וברכת אבלים ואין האבלים מן למתמעמד ומושב 
המנין, וברכת חתנים והחתנים מן המנין, וזימון עם 

בפדיון מיד אמירת נברך לאלוקינו, שומת הקרקעות 

 והאדם האומר דמי עלי דשמין אותו כעבדהקדש 

הגמ' שואלת דילמא צריך ה'  היא ע"י תשעה וכהן,
  כהנים וה' ישראלים.

מנין הפסוקים לקריאת התורה ולהפטרה  כ"ד.
הקורא בתורה לא יפחות מג' פסוקים -ולמתורגמן

כנגד תנ"ך, ולא יקרא למתורגמן יותר מפסוק 
אחד, ובנביא שלשה, ואם היו שלשתם מג' 

  פרשיות קורא אחד אחד. 

ל באותו ענין בתורה בב' עניינים, אבאין מדלגים 
מדלגים, ובנביא מדלגים אף בב' עניינים, ואין 
מדלגים אלא בכדי שלא יפסוק המתורגמן, ואין 
מדלגים מנביא לנביא, ובתרי עשר מדלגים מנביא 

  לנביא אבל לא מהסוף להתחלה.

פורס על שמע ועובר לפני המפטיר בנביא הוא 
התיבה ונושא את כפיו, וטעמא לרב פפא משום 
כבוד, ולרב שימי כדי שלא ליתו לאינצויי, ונ"מ 

,  ואם היה דאנצויי ליכא וכבוד איכאכשמפטיר בחינם 
קטן אביו או רבו עוברים על ידו, ושייך בזה ב' 

  הטעמים.

קורא בתורה ומתרגם, אבל אינו פורס על קטן 
  עובר לפני התיבה ואינו נושא את כפיו. שמע ואינו

פורס את שמע ומתרגם, אבל  יחףפוחח  כ"ד:

אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה ואינו 
  נושא את כפיו.

אע"פ שאינו מוזהר ב"ולא יראה בך ערות דבר" קטן פוחח 

מ"מ אינו קורא בתורה משום כבוד ציבור, וכ"ש 
  קטן ערום.

גם, ר"י אומר כל שלא פורס על שמע ומתרסומא 
ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע, אמרו לו 
הרבה צפו לדרוש במעשה מרכבה ולא ראו אותה 
מימיהם, ולר"י התם בהבנה הדבר תלוי אבל כאן 
תלוי בהנאה, ולרבנן אף הסומא נהנה ממה ששאר 

  בני אדם רואים.

כהן שיש בידיו  -אלו אינם ראוים לנשיאת כפים
ידיו ורגליו, וכן אם היו ידיו בוהקניות בפניו  מומין

או עקומות, וכן אנשי בית שאן חיפה וטבעונין לא 
ישאו כפיהם ולא ירדו לפני התיבה, מפני 

לא  שעיניו דולפות דמעהשמחליפים א' בע', זבלגן 
ישא את כפיו ואם הוא דש בעירו מותר, לר"י אף 
אם ידיו צבועות לא ישא את כפיו מפני שהעם 

בו, ואם רוב אנשי העיר מלאכתם בכך מסתכלים 
  מותר.
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האומר אינו עובר לפני התיבה בצבועים או בסנדל 
לא יעבור אף בלבנים או יחף, שמא מינות נזרקה 

  בו.

העושה תפילין שלו עגולים הוי  -מדיני תפילין
סכנה ואין בזה מצוה והיינו בתחתיתם, ובברייתא 

ן איתא שצריך לעשותם מרובעות ויזהר בזה בתפר
שיהיה אורכו ובאלכסונן שכשתופר לא יתקלקל הריבוע 

  .ורחבו שוה שהאלכסון הוא כמוהם ועוד ב' חמישיות

נתן את התפילין על מצחו או על פס ידו הרי זו 
  דרך המינות.

הרי זו של לבושו ציפם זהב ונתנם על בית אונקלי 
  דרך החיצוניים.

הרי זו דרך המינות, האומר יברכוך טובים  כ"ה.

  .יך לכלול הרשעיםשצר

משתקים האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך 
אותו, י"א מפני שמטיל קנאה במעשה בראשית, 
וי"א מפני שעושה מידותיו של הקב"ה רחמים 

  ואינם אלא גזירות.

משתקים אותו, דחייב האומר על טוב יזכר שמך 
  אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה.

משתקים אותו, דמיחזי האומר מודים מודים 
כשתי רשויות, וכן האומר שמע שמע פסוק פסוק, 
ואין לומר שלא כיון דעתו דאי לא מיכווין מכים 
אותו עד שיכוון, ואם אמר המילים שמע שמע הרי 

  זה מגונה אבל אין משתקין אותו.

אין להוסיף שבחים יותר מהגדול הגיבור והנורא, 
אלו דא"א למנות כל שבחיו של מקום, ורק 

שנכתבו בתורה ותיקנום אנשי כנה"ג אומרים, 
  משל לאדם שהיו לו אלף אלפים וכו'.

  הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים.

יראה  -מה ד' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה
  מילתא זוטרתא היא לגבי משה. 

המכנה בעריות שמגלה קלון אביו ואמו משתקים 
  אותו.

האומר שמזרעך לא תתן להעביר למולך היינו 
שלא תבוא על הכותית ותוליד בן לע"ז, משתקים 

  .מפני שעוקר הכתוב ממשמעותואותו בנזיפה 

   -תרגום פרשיות כ"ה:

מעשה ראובן, וכן  -אלו נקראים ולא מתרגמים
  מעשה עגל השני וברכת כהנים. 

מעשה תמר ומעשה  -אלו נקראים ומתרגמים
מעשה לוט ומעשה אמנון ותמר עגל הראשון ו

היכא דכתיב אמנון ולא כתיב בן דוד, ומעשה 
פילגש בגבעה, ולא אמרינן שלא נתרגם משום 
כבודם, וכן מעשה בראשית נקרא ומתרגם ולא 
חיישינן שישאל מה למעלה וכו', וכן קללות 
וברכות ולא חיישינן שמחלש דעת הציבור, וכן 

מיראה, וכן  אזהרות ועונשים ולא חיישינן שיעשו
הודע את ירושלים, ור"א אמר למתרגם עד שאתה 
בודק בתועבות ירושלים צא ובדוק בתועבות אמך, 

  ובדקו ומצאו שמץ פסול.

מעשה דוד  -אלו לא נקראים ולא מתרגמים
  ואמנון היכא דכתיב אמנון בן דוד.

בים בתורה לגנאי קורים אותם כל המקראות הכתו
גנאי לע"ז קורין לשבח, ולריב"ק מחראות שהוא 

  כשמן.

  כל ליצנותא אסירא חוץ מליצנותא דע"ז.

מותר לבזותו, ומי שהוא נואף מי שיצא עליו שם רע 
שיצא עליו שם טוב מותר לשבחו, והמשבחו ינוחו 

  לו ברכות על ראשו.

  

  

  בני העיר:

אם מכרו דבר שקדושתו  -בני העיר שמכרו כ"ו.

חמורה אסור לקנות בדמיו דבר שקדושתו קלה 
, וכן הדין במותר דמעלין בקודש ואין מורידיןיותר 

הדמים, ולהלן כ"ז. מבואר דאיירי כשמכרו 
והותירו, אבל אם גבו עבור דבר קדוש והותירו 

  מותר.

רחובה של  -סדר דרגות הקדושה מהקטן לגדול
  חות, ספרים, תורה.עיר, בית הכנסת, תיבה, מטפ

קדושתו מפני שהעם מתפללים  -רחובה של עיר
בו בתעניות ובמעמדות, זו שיטת רבי מנחם ברבי 
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ן אין בו קדושה דאקראי בעלמא יוסי, אבל לרבנ
  הוא.

דווקא של כפרים, אבל של כרכים  בית הכנסת
דאתו ליה מעלמא אסור למוכרו, ובי כנישתא 

אשי  דמתא מחסיא כשל כפרים דאדעתא דרב
קאתו ליה מעלמא, וכן בי כנישתא זוטא של 

  טורסיים שבירושלים. 

אין ירושלים מיטמאה בנגעים דלא חשיב 
לא נתחלקה ירושלים "אחוזתכם", דס"ל 

, וכתנא דברייתא שאוסר להשכיר בתים לשבטים
בירושלים, (ולר"א בר צדוק אין ליטול שכר אף על 
המיטות אלא יטלו את העורות בכח דדרך ארץ 
להשאיר את עור הבהמה וקנקן החרס לבעה"ב), 
ר"י סובר שרק מקום מקודש התמעט, כמקום 
המקדש ובתי כנסיות אבל לא שאר ירושלים, 
דס"ל שנתחלקה ירושלים לשבטים, וכתנא 
דברייתא שאמר שהר הבית והלשכות והעזרות 
היו בחלקו של יהודה, והאולם וההיכל ובית קדשי 

ורצועה יצאה מחלק הקדשים בחלקו של בנימין, 
יהודה לבנימין ושם היה המזבח, ורצה בנימין 

שהיה לבולעה ובזכות זה נעשה אושפיזכן לשכינה 
  .הארון בחלקו

 ז' טובי העיר במעמד אנשי העיראם מכרו 
פקעה הקדושה לגמרי ומותר לקנות אף דברי 
חולין, וכן כשמכרו ז' טובי העיר במעמד אנשי 

תירו מותר העיר עבור קדושה חמורה והו
  להשתמש במותר לחולין.

קודם שיבנו אסור לסתור בית הכנסת  כ"ו:

שלא יבנו במקומו בית כנסת אחר משום פשיעותא 

, ואסור אף אם רוצים לבנות מהלבנים שלו אחר
  בית כנסת אחר.

מותר להחליף קדושת ביה"כ על דמים ולמוכרו, 
אבל אסור להשכירו או למשכנו כיון שעדיין הוא 

, לבנים מותר להחליפם ולמוכרם, ואסור בקדושתו
להשאילם, ולבנים חדשות מותר, ואפי' למ"ד 
הזמנה מילתא היא זה אינו אלא באורג בגד למת 

  , אבל כאן הזמנה לאו מילתא.שהוא ראוי מיד למת

בית הכנסת שניתן במתנה י"א שלא פקעה 
קדושתו כיון שאין לקדושה על מה לחול, וי"א 

  במתנה הוי כמכירה.שכיון שיש להם הנאה 

, כגון סוכה לולב שופר תשמישי מצוה נזרקים
  וציצית.

, כגון שקית של סת"ם תשמישי קדושה נגנזים
ותיק של ס"ת ונרתיק של תפילין והרצועות, 
ובימה של ס"ת כיון שלפעמים מניחים עליה את 

יריעה שבתוך ארון הקודש , ופריסא בלא מפההס"ת 

משום שלפעמים מניחים עליה את הס"ת, ואם 
התקלקלה מותר להשתמש בה לכיסוי הס"ת אבל 

  לא לחומשים. 

  ארון קודש שהתקלקל אסור להשתמש בו לבימה. 

ארגזים של ס"ת וחומשים יש בהם קדושה מפני 
  שעשויים לכבוד.

א"א להשתמש בארון הקודש להניחו בפתח כדי 
י לנחת אינו לחצוץ מפני הטומאה, אף שכלי העשו

מקבל טומאה וחוצץ מפני הטומאה, שכיון 
שמטלטלים אותו מלא וריקם הרי הוא מקבל 

  טומאה ואינו חוצץ.

מטפחות שבלו עושים מהם תכריכים למת וזו היא 
  גניזתם.

ס"ת שבלה מניחים אותו בכלי חרס אצל ת"ח 
שלא שימש בש"ס וגמ' אלא רק ואפי' שונה הלכות 

  .במשניות וברייתות

הכנסת מותר לעשותו בית המדרש, אבל בית 
ביהמ"ד אסור לעשותו ביהכ"נ, וי"א איפכא, 

  ומסתבר כדעה ראשונה.

למכור ס"ת ישן הגמ' מסתפקת אם מותר  כ"ז.
כיון דאין דבר קדוש ממנו, או  כדי לקנות בו חדש

שאסור למכור אלא עבור קדושה חמורה יותר, 
, הגמ' מנסה להביא כמה ראיות ודוחה את הראיות

ולא איפשטא, ואם עדיין לא נכתב הס"ת החדש 
  ודאי אסור משום פשיעותא.

מותר לגלול ס"ת במטפחות חומשים, וחומשים 
בשל נ"ך, אבל לא איפכא, של חומשים בשל 

  חומשים ספק.

מותר להניח ס"ת ע"ג ס"ת דכיון דלא אפשר שרי, 
שהרי בכל גלילת ס"ת מונח דף ע"ג חבירו, וכן 

ם וחומשים על נ"ך, אבל לא מותר ס"ת על חומשי
  איפכא.
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אין מוכרים ס"ת אלא כדי ללמוד תורה או לישא 
אשה, אבל לא ימכור ס"ת אע"פ שאינו צריך לו, 
ואפי' אין לו מה יאכל ומכר ס"ת או את בתו אינו 

  רואה סימן ברכה.

בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה 
ה נותנים, וכשחוזרים לוקחים עמהם את הצדק

לעירם, ואם יש שם חבר עיר לא יקחו, יחיד נותן 
  לעניי העיר שהלך לשם.

מפני אין מוכרים של רבים ליחיד  כ"ז:

שמורידין אותו מקדושתו, דברי ר"מ, אמרו לא 
  א"כ אף לא מעיר גדולה לעיר קטנה.

אין מוכרים בית הכנסת אלא על תנאי שאם ירצו 
ממכר  יחזירוהו, דברי ר"מ, ולחכמים מותר למוכרו

עולם, אבל לא ימכרוהו למרחץ לבורסקי לטבילה 
ולבית המים, ור"י אומר מוכרים אותו לשם חצר 

  והלוקח יעשה מה שירצה.

לר"מ אין במכירה משום ריבית או משום שצד 
אחד בריבית מותר, או משום שריבית ע"מ להחזיר 
מותר. (ובאלו נחלקו ת"ק ור"י אם מותר למלווה 

  חד הלווה עבור הפרעון).לאכול פירות משדה שי

  .לאחר זמןמותר להשתין בתוך ד"א של תפילה 

המתפלל ונצרך להשתין ישהה כדי הילוך ד' אמות 
דעדיין סדורה תפילתו בפיו, ומי שהשתין ובא 
להתפלל ימתין כדי הילוך ד"א משום ניצוצות, וכן 
צריך להרחיק ד"א מן המי רגלים ומן הצואה 

  כשבא להתפלל.

לא  -שאלו תלמידיו... במה הארכת ימים
השתנתי בתוך ד"א של תפילה, לא כיניתי שם 
לחבירי, לא בטלתי קידוש היום (ומכרה אמו של 
רבי זכאי כיפה שבראשה עבור כך וזכו שניהם 
לרבוי יין, וכן רב הונא בירכו רב מפני שמכר אבנטו 
עבור הקידוש, ונתקיימה הברכה והקפיד רב על 

וכן למר), לא עשיתי קפנדריא בבית שלא אמר לו 
הכנסת, לא פסעתי על ראשי עם קדוש לא נשאתי 
כפי בלא ברכה, מימי לא קדמני אדם לביהמ"ד, 
לא אכלתי מבהמה שלא הורמו מתנותיה 

  (וכשיטת רבי יצחק, אע"פ שלהלכה מותר), 

ולא ברכתי לפני כהן (והיינו שהיה הכהן  כ"ח.

הקדימו הת"ח שווה לו, אבל אם הוא עם הארץ ו

לפניו חייב מיתה), לא נתכבדתי בקלון חבירי, לא 
שהיה מוחל לכולם - עלתה על מיטתי קללת חבירי 

כשהיה עולה למיטתו, וותרן הייתי בממוני כאיוב 
שהיה מניח לחנווני פרוטה מממונו, מימי לא 

דשונא מתנות יחיה, לא עמדתי -קיבלתי מתנות 
אדם רשע,  על מידותי, מימי לא נסתכלתי בדמות

(ריו"ח אוסר ולר"א עיניו כהות כיצחק ועוד גרמה 
לו קללת אבימלך), מימי לא הקפדתי בתוך ביתי, 
לא צעדתי בפני מי שגדול ממני, לא הרהרתי 
במבואות המטונפות, לא הלכתי ד"א בלא תורה 
ובלא תפילין, לא ישנתי בביה"ד שינת קבע או 

  עראי, לא קראתי לחבירו בחניכתו.

היה הולך לבית הנשיאות כשהיו מזמינים ר"א לא 
אותו, משום שונא מתנות יחיה, ורב זירא היה 

  הולך משום שהיו מתכבדים בו.

אין מספידים בית הכנסת שחרב ועוד אמר ר"י 
בתוכו וכו' מפני שעדיין הוא בקדושתו, עלו בו 

  עשבים לא יתלוש מפני עגמת נפש.

  שימושים האסורים בבית הכנסת

  אין נוהגים בהם קלות ראש.  כ"ח:

ואין אוכלים ושותים בהם, ואין נאותין בהם, 
  וחכמים ותלמידיהם מותרים.

  ואין מטיילים בהם. 

ואין נכנסים בהם מפני החמה או הגשמים, אבל 
  לצורך צילותא דשמעתתא מותר.

ואין מספידים בהם הספד של יחיד, אבל של רבים 
אם החכם מותר והיינו כרב ששת ורב חסדא, ואף 
  מספיד אחר ובאים לכבוד החכם מותר.

ומכבדים ומרבצים אותם כדי שלא יעלו בהם 
עשבים, ולר"י בחורבנם לא יתלוש להאכיל מפני 

  עגמת נפש, ולתלוש ולהניח מותר.

בתי כנסיות שבבבל עשויות על תנאי, ומ"מ אסור 
  בהם קלות ראש כחשבונות.

בו  בית הכנסת שמחשבים בו חשבונות לסוף ילינו
  את המת.

אסור להכנסת לבית הכנסת כדי לקרוא לאדם, 
אלא ת"ח יאמר הלכה, והשונה יאמר משנה, ואם 
אינו יודע יאמר פסוק, ואם אינו יודע יאמר לקטן 

  פסוק לי פסוקך, או ישהה קצת.         
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  ...תא חזי מה בין תקיפי דא"י לחסידי דבבל.

אסור להשתמש אף במי  -איסור שימוש בת"ח
ששונה הלכות, ועדיף להשתמש במי ששונה 
ארבעה ולא במי שמלמד ארבעה, ור"ל שבא אדם 
ששנה לשמשו ואמר לו שכך רצונו למדו הלכה 

  אחת.

  כל השונה הלכות מובטח לו שהוא בו עוה"ב.

להוצאת המת ולהכנסת כלה מבטלים ת"ת  כ"ט.

אם אין שם כל צורכם, הגמ' דנה מה שיעור כל 
  למאן דמתני לית ליה שיעורא.צרכו למאן דתני, ו

בא וראה כמה חביבים ישראל, שכל מקום שגלו 
שכינה עמהם (במצרים, ובבבל בבי כנשתא דהוצל 
או בבי כנשתא דנהרדעא, אבל לא בשניהם יחד), 

  וכשיגאלו שכינה עמהם. 

  עדיף ללמוד בבית הכנסת מאשר בביתו.

עתידים בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבל שיקבעו 
  בא"י.

  י שיהיר הוא בעל מום.מ

אסור לעשות קפנדריא בבית הכנסת, והיינו לקצר 
את הדרך, ואם היה שביל לפני שהיה בית הכנסת 

  מותר, הנכנס להתפלל מותר לעשותו קפנדריא.

אין נוהגים שם קלות ראש מפני בית הקברות 
כבוד המתים, ואין מרעים שם בהמה, ואין 

שם מוליכים שם אמת המים, ואין תולשים מ
  עשבים ואם תלש שורפם במקומם.

באחד באדר משמיעים על השקלים, כיון  כ"ט:

שבניסן צריך להביא מתרומה חדשה, ואף לרשב"ג 
ששואלים בהלכות הפסח ב' שבועות קודם הכא 
שהיו יושבים שולחנות בט"ו משמיעים בר"ח, וכן 

  משמיעים בו על הכלאים משום שזמן זריעה הוא.

  קריאת פרשת שקלים
אדר שחל להיות בשבת קורים פרשת  ר"ח

   -שקלים

לרב קורים צו את בני ישראל ואמרת אליהם את 
קרבני לחמי, שהשקלים הם לצורך הקרבנות, ועל 
כן מפטיר ביהוידע הכהן, ושאני מכל ר"ח שבכל 
ר"ח קורים שש בפרשת השבוע ואחד של ר"ח, 

ובא' אדר קורים כולם של ר"ח, ולמ"ד שד' 
ת הוא חוזר אבל קורא פרשת פרשיות סדר הפטרו

  השבוע, קורא ג' בפרשת השבוע וד' בשל ר"ח. 

לשמואל קורים פרשת שקלים שבכי תשא, 
ששלוש תרומות נאמרו שם למזבח ולאדנים 

  ולבדק הבית, ותניא כוותיה דשמואל. 

ומוציאים ג' ס"ת אחד בעניינו של יום ואחד בר"ח 
  ואחד בשקלים. 

ספרים, ואם חל  ר"ח טבת שחל בשבת מוציאים ג'
ר"ח טבת בחול בחול י"א שקורים ג' ר"ח ואחד 

  בחנוכה וכן הלכה, וי"א ג' בחנוכה ואחד בר"ח.

אם חלה קריאת שקלים בפרשת תצוה, קורים  ל.

ו' בתצוה וא' בכי תשא (ךרב לעיל היינו בבני א"י 
שהיו מסיימים התורה בג' שנים), לאביי קורא 

חוזר לתחילת השישי עד פרשת הכיור, והשביעי 
  הפרשה, כדי שיהיה ניכר שקורא משום השקלים.

אם חלה קריאת שקלים בפרשת כי תשא 
מתחילים מפרשת הכיור וחוזר השביעי לתחילת 
הפרשה, לאביי מתחילים מתחילת הפרשה, 
והשביעי חוזר וקורא פרשת שקלים, ותניא כוותיה 

  דאביי.

אם חל ר"ח אדר באמצע השבוע, קורים פרשת 
  שבת הקודמת לר"ח. שקלים ב

אם חל ר"ח אדר בערב שבת לרב מקדימים משום 
שצריך י"ד יום לפני ישיבת השולחנות בט"ו אדר, 
ולשמואל מאחרים שהרי גם י"ד חל בערב שבת 
ואין מושיבין שולחנות אלא ביום ראשון, וכבר 

  נחלקו בזה רבי יהודה הנשיא ורשב"ג.

 בשבת השניה של חודש אדר קורים -פרשת זכור
  פרשת זכור, ומפטירים ופקדתי.

פורים שחל בערב שבת לרב קורים בשבת 
הקודמת שצריך להקדים זכירה לעשיה, ולשמואל 

  די לנו בבני ט"ו שזכירה ועשיה הם באותו היום.

חל פורים בשבת לרב הונא מודה רב דאין 
מקדימים, ולרב נחמן עדיין היא מחלוקת ואיתמר 

  כדבריו.

בשבת שאחרי פורים, קורים פרשת פרה אדומה 
ואם חל ר"ח ניסן בשבת קורים בשבת הסמוכה 

  לר"ח ניסן, ומפטירים וזרקתי עליכם מים טהורים.
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קורים בשבוע של בו ר"ח ניסן פרשת החודש 
  ואפי' אם חל בערב שבת.

לרב אמי חוזר  -בחמישית חוזרים לכסדרם ל:
לסדר פרשיות, ולרב ירמיה חוזר לסדר הפטרות 

  .לקרוא את הפרשיות דס"ל שלא הפסיק

לכל מפסיקים לר"ח חנוכה ופורים תעניות 
מעמדות ויוה"כ, לרב ירמיה כשחלו בשבת 
מפסיקים בהפטרות, וכשחלו בחול מפסיקים כל 

  הקריאה. 

ואין קורים בתענית בבוקר הקריאה הרגילה 
ובמנחה של תענית, מפני שכבר בצפרא 

יע , ורבעבירות שבידםמתאספים לעיין בענייני העיר 
   היום היו קורים ומפטירים, ורביע היום מתפללים.

  קריאת התורה במועדים

קורים בפרשת מועדות שבתורת בפסח  ל"א.

כהנים, ומפטירים בפסח גלגל, וביו"ט שני של 
גליות מפטירים ביום השני בפסח יאשיהו, ושאר 
ימות הפסח מלקט וקורא מעניינו של פסח, 

פסח שני),  -(משכו, אם כסף, פסל לך, ויעשו
ביו"ט האחרון של פסח קורים ויהי בשלח, 
ומפטירים וידבר דוד, וביו"ט שני של גלויות קורים 
כל הבכור, ומפטירים עוד היום, וסדר הקריאה 
כיום הוא "משך תורא קדש בכספא פסול 

  במדברא שלח בוכרא.

קורים שבעה שבועות, ומפטירים בעצרת 
בחבקוק, וי"א בחודש השלישי ומפטירים 

  במרכבה, ובחו"ל עושים שניהם בסדר ההפוך.

קורים בחודש השביעי, ומפטירים בראש השנה 
הבן יקיר לי, וי"א וד' פקד את שרה ומפטירים 
בפקידת חנה, והאידנא הראשון כי"א ובשני קורים 

  פרשת העקידה ומפטירים הבן יקיר. 

קורים בשחרית אחרי מות ביום הכיפורים 
ונישא, ובמנחה קורים  ומפטירים כי כה אמר ד' רם

  פרשת עריות ומפטירים בספר יונה.

(כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקב"ה שם 
  אתה מוצא ענוותנותו).

ביום הראשון קורים פרשת מועדות  -בסוכות
שבתורת כהנים, ומפטירים הנה יום בא לד', 

ובחו"ל ביום השני קורים כנ"ל ומפטירים ויקהלו 
החג קורים קרבנות אל המלך שלמה, ושאר ימות 

החג, יו"ט אחרון קורים כל הבכור ומצוות וחוקים 
, ומפטירים ויהי ככלות שלמה, שלפני כל הבכור

ולמחר קורים וזאת הברכה ומפטירים ויעמוד 
  שלמה.

קורים ראה אתה אומר אלי,  -שבת חוה"מ
ומפטירים בפסח העצמות היבשות, ובסוכות ביום 

  בא גוג.

יאים, ומפטירים קורים בפרשת הנש -חנוכה
בנרות דזכריה, ואם יש בחנוכה ב' שבתות 

  מפטירים בשניה בנרות שלמה.

  קורים ויבוא עמלק. -פורים

קורים ובראשי חדשיכם, ואם חל  -ראש חודש
בשבת מפטירים והיה מידי חודש, ואם חל ר"ח 

  באחד בשבת מפטירים מחר חודש.

מפטירים חדשיכם ר"ח אב שחל בשבת  ל"א:

שנאה נפשי היו עלי לטורח, שמטריחים ומועדיכם 
  הקב"ה למצוא איזה גזירה להביא עליהם.

י"א שקורים ואם לא תשמעו לי, בתשעה באב 
וי"א עד אנה ינאצוני, וי"א עד מתי לעדה הרעה, 
ומפטירים איכה היתה לזונה, והמנהג לקרוא כי 

  תוליד בנים, ולהפטיר אסוף אסיפם.

למלא קורים במעשה בראשית, שאבמעמדות 
מועדות לא נתקיימו שמים וארץ, שבזמן ביהמ"ק 
הקרבנות מכפרים ובזמן שאין ביהמ"ק קיים 
אמירת סדר הקרבנות מכפרת, כמו שאמר הקב"ה 

  לאברהם.

קורים ברכות וקללות, ואחד קורא את  -תעניות
כל הקללות, ומתחיל בפסוק שלפניהם ומסיים 
בפסוק שלאחריהם, לפי שאין אומרים ברכה על 

רענות, ודווקא בקללות שבתורת כהנים אינו הפו
פוסק שאמורים בלשון רבים ומפי הגבורה, אבל 
ברכות שבמשנה תורה פוסק שנאמרו מפי משה 

  ובלשון יחיד.

עזרא תיקן לישראל שיקראו קללות שבתורת 
כהנים קודם עצרת, וקללות שבמשנה תורה קודם 
ראש השנה, משום תכלה שנה וקללותיה, שהרי 

  ונים על פירות האילן.בעצרת נד
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  סתירת זקנים בנין ובנין נערים סתירה.

  קורים במקום שהפסיקו בשחרית.שבת במנחה 

לר"מ בשני קורים היכא בשני ובחמישי 
שהפסיקו במנחה, ובחמישי היכא שהפסיקו בשני, 
ולר"י בשני ובחמישי קורים כמו בשבת במנחה, 

  וכן הלכה.

פותח  העולה לתורה -ברכת העולה לתורה ל"ב.

ורואה, וסוגר ומברך כדי שלא יאמרו שהברכות 
כתובות בתורה (כמו שאסור לקורא לסייע 
למתורגמן), וחוזר ופותח וקורא, דברי ר"מ, ר"י 
אומר פותח ורואה ומברך וקורא, דליכא למיטעי 

  ולחשוב שהברכות כתובות בתורה, וכן הלכה.

כריכת הספרים שלנו ובימת המלך להקהל אין 
  קדושה.בהם משום 

הגולל צריך להעמיד הס"ת על  -גלילת ס"ת
  התפר, וגוללו מבחוץ ומהדקו מבפנים.

הגדול שבמנין גולל, מפני שהגולל נוטל שכר כנגד 
  כולם.

משתמשים בבת קול, ודווקא כששמע קול גבר 
בעיר או אשה בשדה, ודווקא כששמע אין אין או 

  לאו לאו. 

על מי י"מ  -וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים
שקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה, וי"מ על ב' 

  ת"ח בעיר אחת שאינם נוחים זה את זה בהלכה.

  כל האוחז ס"ת ערום נקבר ערום מאותה מצוה.

מוטב לגלול המטפחת מסביב לס"ת, ולא לגלול 
  הס"ת בתוך המטפחת.

משה תיקן לישראל שיהיו שואלים ודורשים 
  .בעניינו של יום, בפסח בעצרת ובחג

  

  הדרן עלך מסכת מגילה
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  :מסכת מועד קטן

  משקין:

  השקיה במועד

והיינו שדה שצריכה משקין בית השלחין  ב.

השקיה (עייף מתרגם משלהי) במועד (חולו של 
מועד) ובשביעית, ומותר להשקותה בין ממעין 

ויטרח טירחא חדש, אע"פ שיש לחוש שיפלו כתליו 

  , ובין ממעין ישן. יתירה בתיקונו

אבל אסור להשקות בית השלחין ממי גשמים או 
, טירחא יתירהממי הקילון, משום שיש בזה 

  א יתירה אסורה אפי' במקום פסידא.וטירח

אסור להשקותה במועד שדה בית הבעל 
ובשביעית, ואפי' ממעין ישן, שאין מותר אלא 

  במקום פסידא, אבל הרווחה אסור.

מתני' כשיטת ר"י שאוסר הרווחה אף בלא טירחא, 
ומתיר במקום פסידא רק בלא טירחא, אבל לר"מ 

דש, מותר אף להשקות שדה הבעל ואפי' ממעין ח
  ולראב"ע ממעין חדש אסור אף בבית השלחין.

   -המנכש והמשקה מים לזרעים בשבת ב:

לרבה מתרים בו משום חורש, כיון שמרפה את 
  הקרקע כחורש.

לרב יוסף מתרים בו משום זורע, מפני שמצמיח 
  את הפרי כזורע.

אביי שואל למה לא יתחייב משום שניהם, כמו 
טע ומשום בזומר וצריך לעצים שחייב משום נו

  קוצר.

המנכש והמחפה לכלאים לוקה, ר"ע אף 
  -המקיים

לרב יוסף המנכש והמחפה לוקה משום זורע 
  האסור בכלאים.

לרבה לוקה משום מקיים וכוונת הברייתא ...לוקה 
  משום מקיים כר"ע וכו'.

  משקין בית השלחין במועד ובשביעית
שהכתוב מסר במועד התירו רבנן משום פסידא 

  .מלאכה אסורה ואיזו מותרתלחכמים איזו 

דאסור להשקות משום זורע לרב יוסף  -בשביעית
   -ומשום חורש לרבה

לאביי איירי בשביעית בזמן הזה, וכרבי שאין 
שמיטת קרקע וכספים נוהגת בזמן הזה שאין 

  היובל נוהג.

הסוברים ששביעית בזמן הזה לרבא איירי אף לרבנן  ג.

דות לא אבות אסר רחמנא תול, ומ"מ דאורייתא
, שהרי התורה אסרה זריעה זמירה אסר רחמנא

קצירה ובצירה, אע"פ שזמירה היא תולדה 
דזריעה, ובצירה היא תולדה דקצירה, ללמד שרק 

וא"כ על תולדות אלו חייב ולא על שאר תולדות 

  .השקיה מותרת מדאורייתא

הגמ' מביאה ברייתא שלומדת מהפסוקים שאין 
ואין  מנכשים ומעדרים ומכסחים בשדה,

מכרסמים ומזרדים ומפסגים ומזבלים ומפרקים 
ומאבקים ומעשנים באילן, ומבואר שתולדות 
אסורות מדאורייתא, הגמ' דוחה שאיסורים אלו 

  הם מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.    

תחת הזיתים בשביעית, לעדור מותר לקשקש 
והיינו קשקוש לסתום הבקעים, אבל לאברויי 

  אילנא אסור. 

בשביעית למלא נקעים מים ולעשות עוגיות מותר 
  לגפנים.

ריו"ח ור"א חד אמר לוקה  -החורש בשביעית
וחד אמר אינו לוקה, הגמ' רוצה לומר שנחלקו 
בדברי רבי אילעא הסובר שאין דנים כלל ופרט 
כשהכלל בעשה והפרט בלא תעשה, והגמ' דוחה 
שתרוויהו לית להו דרבי אילעא, והמ"ד שאינו 

נ"ל שאין חייב אלא על התולדות לוקה סובר כ
  שהזכירה תורה.

כי אתא רב דימי אמר יכול ילקה על התוספת  ג:

 -ונסיב לה תלמודא לפטורא

מפרש שבא לומר שאינו לוקה על חרישה  "אר
  דילפינן מכלל ופרט וכלל.

תוספת ריו"ח מפרש שבא לומר שאינו לוקה על 
  וכדלהלן. ביעיתש
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ה אילן בשד -עד מתי חורשים ערב שביעית
לב"ש כל זמן שיפה לפרי ולב"ה עד העצרת, 
וזמנים אלו קרובים זה לזה, ובשדה לבן משתכלה 
הליחה וכל זמן שבני אדם חורשים ליטע מקשאות 

  ומדלעות, ולר"ש עד הפסח.

ר"ג ובית דינו נמנו על שני פרקים הללו 
   .ובטלום

הרי אין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד  הגמ' שואלת
  דול הימנו בחכמה ובמנין. חבירו אא"כ ג

ואי נימא שהתנו בתקנה שיוכלו לבטל, הרי דין 
תוספת שביעית אינו מתקנה אלא הלכה למשה 

תוספת שביעית המותרת כשיש י' י' נטיעות  -מסיני

, וניסוך המים, להקיף המזבח, ערבה נטיעות בבית סאה
  הלכה למשה מסיני. 

רב יצחק מתרץ של' יום אסורים מהלכה, וב' 
רקים (פסח ועצרת) מתקנה, והתנו שאפשר פ

  לבטל כנ"ל.

   -מקור דין תוספת שביעית

לר"ע ילפינן מ"בחריש ובקציר תשבות" דין 
  תוספת שביעית. 

רבי ישמעאל לומד משם להתיר קציר העומר  ד.

דין  דבריובתי' קמא של, והגמ' מבארת בשבת
  תוספת שביעית הוא הלכה למשה מסיני. 

דברי ר"ג שביטלו דין תוספת ריו"ח מתרץ 
גז"ש להתיר, והגמ' דוחה משלומדים שביעית, 

   .דבריו

רב אשי מתרץ שר"ג סבר כרבי ישמעאל שלומד 
מהלל"מ, ולא נאמרה ההלכה אלא בזמן ביהמ"ק 

  דומיא דניסוך המים.

  השקיה  במועד

אסור להשקות במועד ובשביעית ממי 
, טעם האיסור להשקות הגשמים וממי הקילון

י הקילון הוא משום טירחא יתירא, ובטעם ממ
האיסור להשקות ממי הגשמים נחלקו רבי יוחנן 
ורב אשי, לריו"ח טעם האיסור הוא גזירה אטו מי 
קילון, ולרב אשי חיישינן שיגיע זמן שמי הגשמים 
יהיה בהם טירחא כמו במי הקילון, וס"ל כרבי זירא 
שמתיר להשקות מנהרות המושכים מים מן 

שאין לחשוש בהם שיתמעטו המים, האגמים, 
  וריו"ח פליג אדרבי זירא.

הפסיקות אסור להשקות בחול המועד מ
אא"כ אמת המים עוברת ביניהם, לרב והבריכות 

פפא מותר דווקא כשיכול להשקות את רוב 
  השדה מאמת המים, ולרב אשי מותר בכל גוונא.

שדה שיש לה מעין והמים שלה הולכים לבריכה 
דה אחרת ממי הבריכה, ודווקא מותר להשקות ש

כשהמעין מוציא מים, והמים מטפטפים מהשדה 
  לבריכה.

אסור לדלות ממקום נמוך למקום גבוה ולהשקות, 
  ואפי' באותה ערוגה.

מותר לדלות מים כדי להשקות ירקות עבור 
  אכילתם במועד, אבל ליפותם אסור. 

כשהירקות מותר לשלוף ירק מבין הירקות ולאוכלו 

בל בשביל ליפות אסור, (לר"י מותר ארצופין 
לעשות כך אף בגפנים המיועדים למתנות עניים, 

  ולר"מ אסור).

בורות , והיינו בנכי אין עושים עוגיות לגפנים ד:

, ודווקא חדשים עגולים תחת הגפנים ונותנים בהם מים
  אסור אבל בנכי ישנים מותר לחדשם במועד. 

  עשיה ותיקון אמת מים ובורות
אין עושין את האמה בתחילה ראב"ע אומר 

, במועד משום טירחא, במועד ובשביעית
ובשביעית מפני שמכשיר אגפיה לזריעה, וכן מפני 
שנראה כעודר, ועל כן אסור אע"פ שמיד כשחופר 
מגיעים המים דמ"מ מכשיר אגפיה לזריעה, והיכא 
שזורק את העפר למרחוק שאינו מכשיר אגפיה 

מפני שנראה כעודר, וי"א לזריעה, יש אוסרים 
שאינו נראה כעודר שהרי עודר מניח את העפר 

  במקומו.

והא דס"ל לראב"ע שיש לחוש מפני שנראה 
כעודר, ומצינו שארב"ע אוסר להניח זבל בשדהו 
בשביעית אא"כ יעמיק שלשה, (מפני שבלא זה 
נראה כמזבל, ות"ק מתיר, ולר"מ א"צ להעמיק ג' 

זבל בתחילה),  או להגביה אלא כשלא היה שם
היינו כשהעמיק ג' בערב שביעית, וי"א שזיבלו 

  מוכיח עליו.

וחכמים אומרים עושים את האמה בתחילה 
  בשביעית.

מותר לתקן אמת המים המקולקלת במועד 
והיינו אם נסתמה לגובה טפח מעמיקה לגובה ו' 
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טפחים, אבל מגובה חצי טפח לג' טפחים או 
מסתפקת  מגובה ב' טפחים לי"ב אסור, הגמ'
  מגובה ב' לז' אם מותר וסלקא בתיקו.

הגמ' מביאה מקרים שהתירו במועד לתקן נהר 
  שנסתם.

של רבים ולשוף מותר לחטוט בורות מים  ה.
סדקיהם ולסודם בסיד אע"פ שאינם צריכים להם, 
ואם הרבים צריכים להם מותר אף לחפור 
בתחילה, ובורות של יחיד אם צריך להם מותר 

חפור, ואם א"צ להם אסור אף לחטוט ואסור ל
לחטוט ולשוף סדקיהם ולסודם בסיד, אבל מותר 

  לכנוס מים לתוכם.

לפנות קוצים לקווץ את הדרכים יוצאים במועד 

, (ואם לא יצאו כל דמים שנשפכו שם מהדרכים
כאילו הם שפכום), ולתקן את הרחובות ואת 
האסטרטאות, ולמוד את המקוואות, ואם אין 

ה ממשיכים לתוכו, ועושים כל במקוה ארבעים סא
  צרכי רבים.

כל השם ארחותיו זוכה ורואה בישועתו של 
הקב"ה, וכגון אותו תלמיד שלא היה מקשה 

  בשבתא דריגלא.

  ענייני טומאה וציון הקברות
  במועד.  מציינים את הקברות

הגמ' מביאה היכן רמוז בתורה ענין ציון הקברות 
  (כדי שיפרשו מן הטומאה).

לא על כזית מצומצם מן המת,  מצייניםאין  ה:
מפני שסופו ליחסר ומוטב שישרפו עליו תרומה 

  וקדשים לפי שעה ולא ישרפו עליו לעולם.

ואין מציינים עצם כשעורה, ולא דבר שאינו מטמא 
באוהל, אבל מציינים השדרה והגולגולת, ועל רוב 

  בנין או רוב מנין העצמות.

טומאה, אלא  אין מציינים על מקום שודאי יש בו
על הספיקות והיינו סככות פרעות ובית הפרס, 
סככות היינו אילן המיסך על הארץ, ופרעות אבנים 

שכיון שיש שם אוהל פרועות היוצאות מן הגדר, 

ובית הפרס היינו שדה המקום צנוע ורגילים לקבור שם, 
שאבד בה קבר, אבל שדה שנחרש בה קבר או 

  שנידש מותר לעבור בה ע"י ניפוח.

מצא שדה מצוינת בידוע שאבד בה קבר וציינוה, 
לצורך האילנות ואם יש בה אילנות בידוע שחרשו בה 

, ואיירי כשהאילנות על הגבולים או ומותר להלך שם
שהיא מלאה אילנות שאז ודאי חרשו גם במקום 
הקבר, או כשהציון סמוך לאילנות וכדלהלן שאין 

ר עד מרחיקים את הציון ממקום הטומאה, ר"י אוס
, דצורבא שיודע שנחרשהשיהא שם זקן או תלמיד 

    מרבנן הנמצא בעיר מילי דמתא עליה רמיא.

אין מעמידים את הציון במקום הטומאה ממש 
מפני שמפסיד הטהרות, אלא ירחיק כל שהוא ולא 

  יותר, כדי שלא להפסיד את ארץ ישראל.

שדה בוכין שמפטירים בה מתים הרי היא בית 
, משום יאוש ם שם אוכלי תרומהשאין הולכיהפרס 
     .שנדלדל אבר ונפל שםבעלים 

מצא אבן מצוינת תחתיה טמא, שתיים מצוינות  ו.

אם יש סיד ביניהם טמא, ואם אין סיד ביניהם 
טהור, ואם יש סיד על האבנים שפוך ביניהם אם 
נחרש ביניהם טהור דאמרינן שנשפך מחמת 

  חורש, ואם לא טמא.

טמא והשדה טהורה, וכן  מצר אחד מצוין תחתיו
שניים ושלשה, אבל ארבעה הם טהורים וכל 

  השדה טמאה.

במועד, והא ששנינו  יוצאים אף על הכלאים
שהיו יוצאים בט"ו אדר, י"א דאיירי התם בבכיר 
וכאן באפיל, וי"א ששם איירי בזרעים וכאן 
בירקות, ואם היו הכלאים ניכרים יוצאים אף לפני 

וצאים במועד, מפני ט"ו אדר, והטעם שהיו י
ששכר הפועלים זול בימים אלו, והיו משלמים 

  שכרם מתרומת הלשכה.

שיעור הכלאים שצריך למעטו הוא סאה שיש  ו:

בה רובע ממין אחר, והיינו בתחילה שהיו ממעטים 
את הכלאים ומשליכים לפניהם, אמנם אחר שראו 
ששמחו הבעלים שמנכשים שדותיהם ומשליכים 

משליכים ברה"ר, ועדיין שמחו לבהמתם היו 
  שמנכשים שדותיהם, והתקינו שיפקירו כל השדה.

  השקיה במועד
, לראב"י אסור מושכים מים מאילן לאילן

להשקות באופן זה את כל השדה, וחכמים 
שהיתה לחה, מתירים, ומודה ראב"י בשדה מטוננת 

  .מפני שיש בזה פסידא יתירא

אסור לראב"י זרעים שלא שתו לפני המועד 
  להשקותם במועד
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לראב"י יבשה מעולם שא"צ להשקותה שדה גריד 
אסור להשקותה, וחכמים מתירים משום 
שההשקיה ממהרת את צמיחת התבואה, וה"ה 

גינה כדי  השקיה פורתא-שמותר לדבריהם להרביץ 
  למהר את גדילת הירקות.

מרביצים שדה לבן בערב שביעית כדי שיצאו 
ת כדי שיצאו למוצאי ירקות בשביעית, וכן בשביעי

  שביעית.

בריה שאין לה עיניים) –אישות (מותר לצוד 
ועכברים, משדה האילן והלבן כדרכו במועד 
ובשביעית, ולחכמים משדה הלבן מותר רק 
בשינוי, כדרכו היינו שחופר גומא ושם בה מצודה, 

ומכה  במקום שהם מצוייםובשינוי היינו שנועץ שפוד 
לבן הסמוכה  בקורדום ומרדה האדמה, שדה

לשדה האילן מותר אף בלא שינוי, שמא יצאו 
  משדה הלבן ויחריבו את האילנות.

מחריבים חורי נמלים ע"י הבאת עפר מחור אחר, 
  הגמ' מבארת באיזה אופן דבר זה מועיל.

לרב יוסף בהוצא מקרין את הפירצה במועד  ז.

ודפנא, ובמתניתא תנא בצרור אבל לא בטיט, 
  אבל כותל חצר בונה כדרכו, ודווקא בכותל גינה 

כותל הנוטה לרה"ר מותר לסתור ולבנות כדרכו 
מפני הסכנה, והתירו לבנות אף שאין כבר סכנה 

  שאם לא נתיר לבנות ימנע מלסתור.

אדם טהור אין רואים נגעיו  - ראית נגעים במועד
במועד לכו"ע, מצורע בהסגר ראשון לכו"ע רואים 

ח, ואם יסגירו שנית מפני שאם יטהרו ישמנגעיו במועד 

לר"מ שיתכן שיחליטו בטומאה בהסגר שני לא יפסיד, 
יראנו הכהן ואם הוא טהור יאמר טהור ואם הוא 
טמא ישתוק, דבכהן תליא מילתא, ולרבי יוסי לא 
יראנו הכהן מפני שחייב לטהרו או לטמאו, לרבי 
נראים דברי ר"מ במוסגר ורבי יוסי במוחלט, וי"א 

עדיף למצורע צוותא דעלמא איפכא, ונחלקו אם 
או צוותא דאשתו, דמצורע מוחלט מותר 

  בתשמיש המיטה, (ורבי יוסי ברבי יהודה אוסר).

חתן שנולד בו נגע  -דחית ראית הנגע ז:

ממתינים ז' ימי המשתה מלראות נגעי גופו ביתו 
וכסותו, וכן ממתינים לכל אדם ז' ימי הרגל, ר"י 

ממה שממתינים  יליף דין זה מקרא, ורבי יליף ק"ו
עד שיוציאו את הכלים מהבית, לאביי לא נחלקו 

אלא במשמעות דורשין, ולרבא נחלקו לדינא 
שלרבי ממתינים אף לדבר הרשות, ולר"י אין 

  ממתינים אלא בטומאת הבית.

הגמ' מבארת הדרשה מ"וביום הראות בו בשר  ח.
חי יטמא" שיש ימים שמתעכבים מראית הנגע 

רשות שאין רואים נגעים וכנ"ל, ועוד מביאה ד
בלילה, ושסומא באחת מעיניו אינו רואה נגעים, 

  ושאין רואים נגעים לאור הנר.

ללקט עצמות אביו ואמו במועד לר"מ מותר 
מפני ששמחת הרגל עליו, ולרבי יוסי אסור מפני 
שאבל הוא לו, המלקט עצמות אביו ואמו מתאבל 

  כל היום עד הערב, ואפי' היו צרורים בסדין.

והיינו כדרך הספדנים לעורר א יערער על מתו ל
לבכי, ולא יספידנו ל' יום קודם הרגל, לרב מפני 
מעשה שהיה שנתנה אשה לספדן מעות שהכין 
בעלה לעלות לרגל, ולשמואל לפי שאין המת 

  משתכח מן הלב ל' יום, ונ"מ בספדן בחינם.

-(וקברות  בחפירה)-(אין חופרים כוכים  ח:

מחנכים את הכוכים, לרב  , אבלבמועד בבנין)
יהודה היינו לקצרם, ובמתניתא תנא שמותר 

  להאריכם ולהרחיבם.

בריכה קטנה , והיינו בר גיהא עושים נברכת במועד

  .שנכנסים איליה מים מבריכה גדולה של כובסין

גוזזים שערו עושים כל צרכי המת במועד 
ומכבסים כסותו ועושים לו ארון מנסרים שניסרו 

ולרשב"ג אף מותר להביא עצים בערב יו"ט, 
  ולנסרם בצינעא בתוך ביתו.

לא בתולות ולא אין נושאים נשים במועד 
אלמנות, י"א מפני שאין מערבים שמחה בשמחה, 
וי"א מפני שמניח שמחת הרגל ועוסק בשמחת 
אשתו, ונאמר ושמחת בחגך ולא באשתך, וי"א 

שימתין מפני הטורח, וי"א מפני ביטול פריה ורביה 

, מועד כדי שיעשה סעודה אחת למועד ולנישואיןעד ה
ומ"מ מותר לישא בערב הרגל לכל הטעמים 
שעיקר השמחה והטירחא היא יום אחד, ולמ"ד 
משום ביטול פריה ורביה משום חד יומא לא 

  משהי איניש נפשיה.

  מותר להחזיר גרושתו במועד.
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ה בשמחה, חהגמ' דנה מנין שאין מערבים שמ ט.
' ימי ד ממה ששלמה עשה זואומרת שא"א ללמו

ולא המתין  שמחה לבנין ביהמ"ק וז' ימים לסוכות,
הבנין עד סוכות, שהרי אין לעכב בנין מלהשלים 

  זה, אלא ילפינן מלשון הפסוק שם. ביהמ"ק ל

ובאותה שנה לא עשו יוה"כ, שאמרו ק"ו ממשכן 
  שדוחה שבת, כ"ש מקדש שדוחה יוה"כ.

ישראל כליה,  והיו דואגים שנתחייבו שונאיהם של
יצאה בת קול ואמרה כולכם מזומנים לחיי עוה"ב, 

  ומצאו נשיהם טהרות, ונתעברו בנים זכרים.

בשעה שביקש שלמה להכניס ארון למקדש דבקו 
שערים זה לזה ולא נפתחו עד שאמר בעבור דוד 
עבדך וכו', ואז ידעו הכל שמחל לו הקב"ה על 

  אותו עוון.

יך ליפטר ממנו תלמיד שנפטר מרבו ולן בעיר צר
  פעם אחרת.

פלס מעגל רגלך וכו' היינו במצוה שאפשר 
, שיעשה הגדולה ולא הקטנהלעשותה ע"י אחרים 

ובכהאי גוונא נאמר כל חפצים לא ישוו בה, אבל 
במצוה שא"א לעשותה ע"י אחרים "אורח חיים פן 
תפלס", וע"ז נאמר כל חפציך לא ישוו בה, אבל 

  חפצי שמים ישוו בה.

מביאה מה שבירכו ר' יונתן בן עסמיי ור' הגמ'  ט:

יהודה בן גרים, את רבי אלעזר בן רשב"י, שהיה 
  נשמע קללה, ומה שפירש בדבריהם רשב"י.

, והיינו כוחלת עושה אשה תכשיטיה במועד
ופוסקת, ומעבירה על פניה, וי"א מעבירה סכין על 

  פניה של מטה, ואף זקנה מותר לה להתקשט.

ה את בשרה במועד לא תסוד אשר"י אומר 
מפני שניוול הוא לה, וסיד שמסירתו במועד מותר 
מפני ששמחה היא כשמורידה אותו, ואף שמצינו 
שר"י מתיר להפרע חוב מעכו"ם לפני יום אידם 
ולא סבר כרבנן דאסרי מפני ששמח לאחר זמן, לא 
דמי מפני שכל הלכות מועד מיצר עכשיו ושמח 

ת חוב אינו לאחר זמן, וי"א שסובר ר"י שבפריע
  שמח אף לאחר זמן.

  הגמ' מבארת איזה נשים טופלות בשרם בסיד.

, והדיוט היינו שאינו יכול ההדיוט תופר כדרכו י.
להוציא מלוא מחט בבת אחת, וי"א שאינו יכול 

והיינו  והאומן מכליבלכוון האימרא בחפת חלוקו, 
תפירה , וי"א שיני כלבתא שאינו תופר ביושרמפסיע 

  .ואחת למטהאח למעלה 

דברי ר"מ,  מסרגים וממחין את המיטות במועד
רבי יוסי אומר ממתחין אבל לא מסרגים, וי"א אין 
ממחים כל עיקר, מסרגין היינו שתי וערב, ממתחין 
י"א שתי בלא ערב, וי"א שאם היה רפוי ממתחו, 
ומ"מ לי"א אסור למתח מפני שאפשר למלאות 

  בכלים.

, ובלבד במועדמעמידים תנור וכירים וריחיים 
שלא יגמור מלאכתם דברי ר"א, וחכמים אומרים 
אף יגמור, ר"י אומר מעמידים חדשה ומכבשים 
ישנה, וי"א אין מכבשים כל עיקר, י"מ מכבשים 

אם נעשית חלקה ואינה טוחנת שמנקר הריחיים 

, וי"מ שמגדיל את החור שמכניסים בו החיטים
 החיטים, רב הונא סובר כהי"א, ורב חמא התיר

  ניקור ריחיים במועד.

  דברים המותרים והאסורים במועד

רב חמא דרש משמיה דר"מ שמותר ליטול  י:

במועד ציפורני סוס וחמור שרוכב עליו, אבל לא 
של חמור הריחיים, ורב יהודה מתיר, וכן מתיר 

העץ להעמיד הריחיים ולבנותם ואת אמת הריחיים 

  , ולבנות רפת.שהריחיים עומדות עליו

  לסרק הסוס, ולבנות אבוס ואיצטבא. רב התיר

  מותר להקיז דם לבהמה במועד ולרפאותה.

רבא התיר כיבוס קירמי שהוא מעשה הדיוט, 
  ואסר קיטורי בירי שהוא מעשה אומן.

  דברים שהתירם תלוי בכוונת העושה

לצורך הגורן מותר, אם  -המסיר תקלות מהקרקע
עושה באופן שאינו משוה פני כל הקרקע בשווה, 

  ל לזריעה אסור.אב

אם צריך לעצים מותר,  -המלקט עצים מהקרקע
אם שקיל רברבי ושביק זוטרי, אבל לצורך הקרקע 

  אסור.

לצורך דגים  -הפותח פתח שיכנסו המים לשדהו
מותר, אם פותח לגומא פתח מלמעלה ופתח 

  מלמטה, אבל להשקות השדה אסור.



  מסכת מועד קטן      תמצית הש"ס
 

398 

 

לצורך מאכל בהמותיו מותר,  -החותך ענפי דקל
ענפים מצד אחד בלבד, אבל לצורך  אם נוטל

  הדקל אסור.

מותר לחתוך תמרים שאינם מבושלים, אבל 
לכובשם תחת משוי אסור, ורב פפא מתיר שמפני 

  שמונע התלעתם הוי דבר האבד.

  פרקמטיא אסורה בכל שהוא, ובדבר האבד מותר.

רב אשי התיר לרבינא לגבות חוב מעכו"ם  י"א.

החוב ביום אחר,  במועד, כיון שלא ימצא את בעלי
וכן מצינו שמותר לקנות ביריד עכו"ם ולכתוב 
המכירה ולהעלותה בערכאות שלהם, מפני שהוא 

  כמציל מידם.

מותר לקלוע מצודות דגים במועד מפני שזה 
מעשה הדיוט, אבל של עופות הוי מעשה אומן 

  ואסור.

מותר לבנות תנור במועד בימות החמה, אבל 
א יתייבש עד לאחר מפני שלבימות הגשמים אסור 

  , ומותר לקלוע נפה במועד.המועד

מותר לעשות מעקה לגג ולמרפסת, כשעושה 
מעשה הדיוט, לרב יוסף היינו בהוצא ודפנא, 

  ובמתניתא תנא שיצור בצרור ולא יטוח בטיט.

שפין את הסדקים, ומעגילים אותם ביד וברגל 
  כעין מעגילה, אבל לא במעגילה ובמחלצים.

קורה והמנעול והמפתח שנשברו הציר והצינור וה
שאינו משמיע קול מותר לתקנם במועד, והיינו במגלי 

, אבל בדנגרי אסור אף שאינו משמיע אלא כלל
קול חלש, שהרי ריו"ח כה"ג תיקן שלא יכו בפטיש 
בירושלים, ולרבי יוסי בדבר האבד א"צ לעשותה 

  בשינוי ומותר אף בהשמעת קול.

אם כיוון מלאכת התיקון למועד אסור לעשותה 
  במועד. 

  מותר לכבוש כבשים שיכול לאוכלם במועד.

דגים שהביאום לצורך המועד ונשתיירו, מותר 
למולחם כדי שלא יתקלקלו ויוכל לאוכלם לאחר 
המועד, וי"א שההתר למולחם הוא מפני שראוים 

  .שירחצם הרבה במיםלאוכלם מועד אגב איצצא 

  מבארת מהי צורת האכילה הטובה בדגים.הגמ' 

  

  מי שהפך:

  דברים המותרים והאסורים לאבל

אם הפך את זיתיו ונעשה אבל, לרב שישא  י"א:

בריה דרב אידי אסור לטעון קורה ראשונה, אע"פ 
כיון דאיכא שכבר הפך את זיתיו, ולרב אשי מותר 

מותר לכו"ע, ולרבי יוסי זולף  ובמועד, פסידא יתירא
  גף כדרכו.וגומר ו

תניא כוותיה דרב שישא בריה דרב אידי, שרק 
אחרים יכולים לעשות זאת עבורו, וכן מותר 
לאחרים לגוף את כדו, ולהעלות פשתנו מן 
המשרה וצמרו מן היורה, ולהרביץ שדהו, אבל לא 
יזרעו שדה העומדת לפשתן מפני שיכולה ליזרע 
אח"כ או במין אחר, ור"י מתיר בזה, לרשב"ג אם 

אומן אלא הוא יכול לעשות כן בצינעא, וכן  אין
אומן לרבים ואין שם אחר מותר לספר ולחמם מי 

  המרחץ לפני הרגל.  

אבל שהוא אריס או חכיר או קבלן יעשו אחרים 
  את עבודתו. 

חמר גמל וספן אסורים במלאכה בימי אבלותם, 
ואם כבר היו מוחכרים או מושכרים לאחרים 

  מותרים. 

  אסור לעשות מלאכה.שכיר יום אבל 

אומן שמלאכת אחרים בידו, בין בקבלנות ובין 
  שלא בקבלנות, אסור לעשות המלאכה. 

היתה מלאכת האבל ביד אחרים, אסור לעשות 
  מלאכה עבורו בביתו, ובבית אחר מותר.

היתה בהמתו מושכרת או מוחכרת אצל אחרים, 
יעשו מלאכה בימי האבלות, מר בר רב אחא התיר 

  שסבר שלאדם חשוב אסור. בהמתו משום

 -גוי העושה מלאכה בשבת עבור ישראל י"ב.
בתוך התחום של אותה העיר או עיר אחרת אסור 
שנכרי יעשה מלאכה עבור ישראל, ובחולו של 
מועד שאין איסור תחומין אסור בכל מקום,   מר 
זוטרא לא נכנס לבית שבנו עבורו גויים בשבת 

פרא ורב אע"פ שהיה חוץ לתחום, וי"א שרב ס
הונא בר חיננא לא נכנסו אבל הוא עצמו נכנס, 
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והטעם שלא נכנסו מפני שאדם חשוב שאני, או 
  מפני שסייע להם בעבודתם.

מותר לשמש לתקן כלים במועד, אם אינו מקבל 
  שכר אלא שאוכל בשכרו.

כל דבר שאסור לישראל  -אמירה לנכרי במועד
לעשות אסור לאמר לנכרי לעשות, אבל מותר 

לנכרי במועד שיעשה מלאכה אחרי המועד,  לאמר
ובלבד שלא ימדוד או ישקול או ימנה במועד 

  כדרכו בחול.

אסורה במועד, וכמו"כ אסורה  הרבעת בהמה
בבכור ובפסולי המוקדשין, ור"י מתיר במועד 
בחמורה שתבעה זכר בשביל שלא תצטנן, וכן 

  להכניס הבהמות לבקרות.

יו"ט בשבתות ו להכניס בהמות לדיראסור 
ובמועד, ואם באו מאליהם מותר, אבל אסור 
לסייע להם או למסור שומר שינער את הצאן, 
אא"כ נשכרו לזמן ארוך, ולענין התשלום לרבי 
מותר על מה שנעשה שבת להכיר טובה ועל יו"ט 

  במזנות ועל המועד בשכר וכן הלכה.

מי שהיה יינו כבר  -המשך עשית היין במועד
או אונס או שהטעוהו  בתוך הבור, ואירעו אבל

פועלים ולא יכל לסיים עשית היין לפני המועד, 
לרבי יוסי יכול לסיים עשייתו כדרכו, ולר"י אין 

  מותר אלא לעשות לו לימודים כדי שלא יחמיץ.

הגמ' מבארת הצריכותא בהבאת מחלוקת רבי יוסי 
  ור"י ביין ובשמן.

לרבי יוסי א"צ שינוי בדבר באבד במועד, והלכה 
  יוסי.כרבי 

מותר לטוח מגופת חבית שכר לרבי יוסי, משום 
  שאף בזה נפיש פסידא.

הלכות המועד כהלכות כותים, שהם עקורות ואין 
למדות זו מזו, וכמו שמצינו שיש שהתירו לזפת 
כלי קטן של יין ולא חבית גדולה משום דחייש 

  לטירחא, וי"א איפכא משום גודל ההפסד.

בהם פטור אבל מלאכת מועד כהלכות שבת, שיש 
  אסור, ויש מותר לכתחילה.

לרבי יוסי קצירה אסורה  -קצירה במועד י"ב:

במועד, אע"פ שהכל יאבד, ואם אין לו מה יאכל 

קוצר ומעמר ודש וזורה ובורר וטוחן, ולא ידוש 
בפרות (ואין הטעם משום שינוי), ולחכמים הותר 
דבר האבד אף במחובר ומותר לקצור, רב קצר 

דבר האבד, מפני שלא היה לו מה חיטים שאינם 
יאכל, והקפיד שמואל, או משום שלא ידע שלא 

  היה לו מה יאכל, או דסבר שלאדם חשוב אסור.

מותר לטחון  -להכין לצורך המועד ולהותיר
ולקצוץ עצים ולהכין שיכר לצורך המועד, ושלא 
לצורך המועד אסור, ואם נשאר ממה שהכין 

ולרבי יוסי בר"י למועד מותר, ובלבד שלא יערים, 
  מותר להערים.

רב יהודה נשיאה יצא  -חומרא לאדם חשוב
טבעת של בשבת לחצר עם חומרתא דמדושא 

, ושתה מים שחימם גוי, מתכת וחותמה מאלמוג
והקפיד רב אמי, שאף שמותר לכל אדם לצאת עם 
טבעת לחצר, ולשתות מים חמים הראוים 

  לשתותם בלא חימום, מ"מ אדם חשוב שאני.

לקצוץ דקל במועד, אע"פ שא"צ אלא  מותר
לנסורת שלו, לייט עלה אביי, רב אשי רצה לנהוג 

  בזה התר ונפל הגרזן על רגליו ונמנע מכך.

מותר לעקור כיתנא דחזי לחפיפה, ולחתוך כשותא 
דחזי להכנת שיכר, ולעקור שומשמי מפני 

  שגרעיניהם ראוים לשימוש במועד.

ע זמנו, רב ינאי בצר כרמו במועד משום שהגי
ולשנה הבאה המתינו כולם לבצור במועד, והפקיר 

  רבי ינאי כרמו.

מותר להכניס פירותיו מפני הגנבים ודווקא 
בצינעא, רב יוסף הכניס קורותיו ביום משום 
שבלילה צריך יותר אנשים להכניסם ולהדליק אור 

  אוושא מילתא.

מותר לשלות פשתן מן המשרה בשביל שלא 
  יאבד.

אסור לעשותה מי שכיוון מלאכתו למועד  י"ג.

, כמו שמצינו לא קנסו בנו אחריוואם מת  במועד,
בשביעית שאם זיבל את השדה באיסור שאסור לו 
לזרוע בה למוצאי שביעית, מ"מ אם מת בנו מותר 
לזורעה, טימא טהרות חבירו חייב לשלם, ואם מת 

  בנו פטור דהזק שאינו ניכר לא שמיה הזק.
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אסור לקנות בתים  -המועד מה נחשב צורך
עבדים ובהמה, ולצורך המועד, וכן לצורך המוכר 

  מותר, וכן מותר לשכור פועל שאין לו מה יאכל.

ואם המלוה לא שטרי חוב במועד, אסור לכתוב 
  מאמין ללווה, או שאין לסופר מה לאכול, מותר.

מותרים במלאכה  החייטים הספרים והכובסים
ההתר אינו משום בערבי פסחים עד חצות, טעם 

שיש אופנים במלאכות אלו המותרות אף במועד, 
שהרי מצינו מלאכות נוספות (בנין ולבלר) 
שמותרות באופנים מסוימים ואסורים בערבי 
פסחים, אלא טעם ההתר משום צורך יו"ט, 

  ובמועד טעם ההתר משום פסידא.

אסור לפנות כלים במועד מבית לבית, ובבית 
  שבאותה חצר מותר.

, ואם חושש להם כלים מבית האומןמביאים אין 
מפנם לחצר אחרת, והא ששנינו מוליכין ומביאים 
כלים מבית האומן אע"פ שאינם צורך המועד 
איירי בי"ד ולא במועד, ואם אינו מאמינו מותר 

  להביאם בצינעא לתוך ביתו.

ר"י אף מעבין, מחפין את הקציעות בקש  י"ג:

יינו עבה, וי"א מחפין היינו חפוי קלוש ומעבים ה
שמחפין היינו עבה ומעבי היינו שעושה כמין כרי, 

  ותניא כוותיה.

מוכרים בצינעא לצורך  מוכרי פירות כסות וכלים
המועד, חנות הפתוחה לסטיו פותח ונועל כדרכו, 
והפתוחה לרה"ר פותח אחת ונועל אחת, דבר 
שאינו מתקיים לאחר המועד מותר למכור 

שוקי העיר בפירות בפרהסיא, וכן מותר לעטר 
בערב יו"ט האחרון, רבי יוסי אומר הם החמירו על 

  עצמם שלא למכור כלל.

הציידים והדשושות והגרוסות מותרים בצינעא, 
רבי יוסי אומר הם החמירו על עצמם שלא לעשות 

  אף בצינעא.

י"א חיטה המחולקת לשניים, וי"א כותנא  -חילקא
ומאה מקולפת, חילקא [טרגיס וטיסני] מקבלים ט

שהוכשרו בחלוקתם או בקילופם, הגמ' מוכיחה 
שזה חיטה מחולקת מהא שהנודר מן המזון מותר 
בחילקא דנפקא מתורת דגן, [ובפול לח ובטרגיס 

  וטיסני, ואסור בפול יבש].

  

  ואלו מגלחין:

  דין תספורת במועד

יכנסו למועד אסור לגלח במועד כדי שלא  י"ד.

  משמר לגלח).לאנשי אסור מטעם זה מנוולים, (ד

הבא ממדה"י ומבית  -ואלו מגלחים במועד
השביה, והיוצא מבית האסורים, והמנודה שהתירו 
לו חכמים ומי שנשאל לחכם והתיר לו, והנזיר, 

  והמצורע שנטהר.

מי שאבדה לו אבידה בערב הרגל אסור להסתפר 
במועד, משום שאין סיבת ההתר ידועה לכל, ומה 

חלוק אחד, אזורו שהתירו לכבס למי שיש לו רק 
  מוכיח עליו.

רבי זירא מסתפק (לל"ב) באומן שאבדה לו אבידה 
בערב הרגל, אם מותר לספר ברגל, או שאין סיבת 

  ההתר ידועה כאלו שהמשנה התירה, תיקו.

מי שיצא למדה"י לשוט אסור לגלח במועד, ואם 
יצא למזונות מותר, ואם יצא להרווחה לחכמים 

  מותר ולר"י אסור.

לד במועד מותר לגלחו, וי"א שמותר אף קטן שנו
  בנולד קודם המועד.

  כמה דיני אבלות

כל המותרים לגלח במועד מותרים לגלח בימי 
אבלותם, (הגמ' אומרת שאין ראיה מזה לדין קטן 

  שנולד קודם המועד). 

אין אבילות נוהגת בקטן, ומ"מ מקרעין לקטן  י"ד:

  מפני עגמת נפש.

, בין אבילות אבל אינו נוהג אבילותו ברגל
  דמעיקרא בין אבילות דהשתא.

לרב יוסף ורבא נוהג נידויו ברגל, וכן  -מנודה ברגל
מנדים ברגל, ולאביי אינו נוהג נדויו ברגל ואין 

  מנדים ברגל אלא מעיינים בדינו.

דנים דיני נפשות מכות וממונות  -דין במועד
במועד, לאביי בנפשות רק מעיינים בדינו, שאם 
יפסקו דינו למיתה ימנעו משמחת יו"ט, שהרי 
אסורים בטעימה כל היום, ולרב יוסף לא עושים 
כך משום עינוי הדין, אלא בבוקר מעיינים בדינו, 
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היום, ופוסקים הדין בשקיעת  ואוכלים ושותים כל
  החמה.

מצורע נוהג צרעתו במועד, כמו  -מועדמצורע ב
שמצינו בכהן גדול שנוהג בו דיני צרעת, אע"פ 

  שכל השנה אצלו כרגל, שמקריב אונן ואינו אוכל.

  כמה דיני אבל מנודה ומצורע

  אבל מנודה ומצורע אסורים. - תספורת ט"ו.

מנודה שמת בי"ד סוקלים את ארונו, ר"י אומר 
  מניחים אבן גדולה על ארונו.

אבל ומצורע מנודה לשמים  -ת הראשעטיפ
  חייבים, ומנודה רגיל ספק אם חייב.

אבל אסור להניח תפילין, מנודה ומצורע  -תפילין
  ספק.

קרועים, ראשו פרוע –בגדיו פרומים (במצורע) 
לר"א גידול שער, ור"ע דבר שחוץ לגופו (כמו 
בגדיו), אם אסור בתפילין היינו תפילין, ואם מותר 

  דר.היינו כובע וסו

אבל ומצורע ומנודה לשמים  -שאלת שלום
  אסורים, מנודה רגיל ספק אם אסור.

אבל אסור בדברי תורה, ומנודה  -דברי תורה
מותר, (ונשכר ונשכרים לו) מוחרם לא שונה 
לאחרים ולא שונים לו, אבל שונה לעצמו כדי 
שלא יפסיק לימודו, ואין נשכר ואין נשכרים לו, 

פרנסתו, כמו למכור ועושה לו חנות קטנה כדי 
מים בערבות, זב מצורע ובועלי נדות מותרים 
בתלמוד תורה, ובעל קרי אסור מפני שאינו באימה 

  ויראה ורתת וזיע.

  אבל מנודה ומצורע אסורים. -כיבוס

אבל ומצורע חייבים, מנודה ספק אם  -קריעה
  חייב.

אבל חייב, מנודה ומצורע ספק  -כפית המיטה
  אם חייבים.

אבל אסור, מנודה מותר,  -עשית מלאכה ט"ו:

  מצורע ספק.

  אבל אסור, מנודה ומצורע ספק. -רחיצה

אבל אסור, ודווקא בעיר אבל  -נעילת הסנדל
  בדרך מותר, מנודה ומצורע ספק.

אבל ומצורע אסורים, מנודה  -תשמיש המיטה
  ספק, מנודה לשמים מותר.

אבל ואונן ומצורע אינם  - שילוח קרבנות
  ותיהם, ומנודה ספק.משלחים קרבנ

מנודה לשמים א"א ללמוד ממנו למנודה רגיל בין 
לחומרא בין לקולא, דדילמא חמיר ממנודה רגיל 

  ודילמא קל ממנו. 

כל אותם שנים שהיו ישראל במדבר היו מנודים 
  לשמים.

וביום בואו אל הקודש אל החצר הפנימית לשרת 
זו עשירית האיפה של כהן  -בקודש יקריב חטאתו

דש לעבודה, דברי ר"י, ולר"ש קאי אמצורע המתק
לומר שאם אינו ראוי להכנס למקדש אינו שולח 

  קרבנותיו.

משדרין שליחא  -סדר הזימון לבי"ד ונידוי ט"ז.

דבי דינא, ומזמנים את בעל הדין לדין, ואומרים לו 
שם הדיין, וקובעים לו זמן, וזמן נוסף אם לא בא, 

נא בישא ואם ביזה את השליח בי"ד אינו ליש
שיאמר השליח זאת לדיינים, ומנדים אותו, ויאמר 
השליח למנודה מי נידהו, ויכולים להחרימו, ולומר 
שמי שאוכל ושותה עמו או שעומד בד' אמותיו 
יהיה בנידוי, ומפרטים לציבור על מה נידוהו, 

  ויכולים להפקיר נכסיו.

עושים מריבה ומקללים ומכים תולשים שער 
משביעים אותו שלא יעבור, לעובר על המצוה, ו

וכופתים ידיו ורגליו, ומנדים אותו לאלתר, ושונים 
בנידוי לאחר ל' יום, ולאחר ס' יום מחרימים אותו, 
לרב הונא בר חיננא אין מנדים מיד אלא מתרים בו 

  שני וחמישי ושני, אא"כ מבזה ת"ח.

אין נדוי פחות מל' יום, ואם התירו  -הלכות נדוי
בתוך ל' יום, אא"כ ביזה ת"ח,  מי שנדהו מותר אף

אין יכול להתיר הנדוי אלא מי שנדה אותו, וא"צ 
שיתאספו כל המנדים יחד אלא כל אחד מיפר 
חלקו, י"א שאף ג' אחרים יכולים להתיר הנדוי, 
תלמיד שנידה לכבודו נדויו נדוי מ"מ אינו מנודה 
לרב, אבל הרב שנידה מנודה אף לתלמיד, מנודה 

לעיר אחרת, והמנודה לעיר לעירו מנודה אף 
אחרת אינו מנודה לעירו, המנודה לנשיא מנודה 
לכל ישראל, והמנודה לכל ישראל אינו מנודה 

  לנשיא.

אין נידוי פחות מל' יום, ואין נזיפה פחות מז' ימים, 
נדוי של בבל ז' ימים ונזיפה יום אחד, הגמ' מביאה 
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שבר קפרא ורבי חייא נהגו כנזופים ל' יום מפני 
קפיד עליהם רבי (בר קפרא על שאמר שרבי שה

לא יכול ללמדם, ורבי חייא על שלימד בשוק אחר 
שגזר רבי שלא ללמד בשוק), ומבארת שנזיפת 

  נשיא שאני. 

ל' יום של נדוי לא אמרינן בהו מקצת היום  ט"ז:

  הל' ככולו.

רבי דרש שדברי תורה מקומם בסתר, אמנם כל 
עליו מבחוץ, העסוק בתורה מבפנים תורתו מכרזת 

וביומא דכלה מלמדים בחוץ, ורבי חייא סבר 
  שצדקה וגמ"ח בסתר, אבל תורה לא.

והראשונים הם דברי  - ואלה דברי דוד האחרונים
השירה שאמר על הצלתו משאול, ואמר לו הקב"ה 
שאלמלא אתה שאול והוא דוד הייתי מאבד כמה 
דוד מפניך, ששאול היה "כושי" והיינו משונה 

, וכן צפורה וצדקיה וישראל ק גמורצדיבמעשיו 
  נקראו כושיים על שם שמשונים במעשיהם.

שאמר הקב"ה אני מושל באדם, ומי  -צדיק מושל
  מושל בי צדיק, שאני גוזר גזירה והצדיק מבטלה.

לימד אחר מיתתו של עירא היאירי ע"ג  -דוד
קרקע ולא ע"ג כרים וכסתות, אמר לו הקב"ה אני 

, ויהיה ראש לשלשת גוזר גזירה ואתה מבטלה
אבות, בתורה היה מעדן עצמו כתולעת, ובמלחמה 
מקשה עצמו כעץ, היה זורק חץ ומפיל ח' מאות 
חלל ומתאנח על עוד מאתים, ויצאה בת קול 

  ואמרה רק בדבר אוריה החיתי.

תלמיד שנידה במילי דשמיא מנודה אף לרב,  י"ז.

  לכבוד עצמו אינו מנודה לרב.

דינא לנפשיה במידי דפסיקי צורבא מרבנן עביד 
  ליה.

צורבא מרבנן שיש עליו שמועות רעות יש לנדותו, 
הגמ' מביאה המעשה שנידה רב יהודה צורבא 
מרבנן, ואמר שמת לא רצה רבי אמי להתיר נדויו 
מפני שאין לנהוג קלות ראש בנדוי, (כשפחה של 
בית רבי שנידתה מי שהכה בנו גדול), ומת בנדויו, 

רו במערה של חסידים רק במערה ולא יכלו לקוב
של דיינים, מפני שנהג כרבי אילעאי שאם אדם 
רואה שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירים 

  אותו וכו'.

נידוהו ואינו יודע מי, ילך אצל נשיא ויתיר לו 
  נידויו.

אמר רב הונא אב"ד שסרח אין מנדים אותו אלא 
אומרים לו הכבד ושב בביתך, ואם חזר וסרח 
מנדים אותו מפני חילול ד', אבל לר"ל אין מנדים 

  אותו בפרהסיא.

מר זוטרא חסידא היה מנדה עצמו לפני שהיה 
מנדה צורבא מרבנן וכו', ורב פפא היה מלקה ולא 

  מנדה.

  שם מיתה, שממה תהיה. -שמתא

לשמואל אין רושם השמתא יוצא לעולם, ולר"ל 
  יוצא.

מיתה או כל מקום שנתנו חכמים עיניהם, או  י"ז:

  עוני.

כל המותרים לגלח במועד, אם היה להם פנאי 
לגלח קודם המועד אסורים, חוץ מנזיר ומצורע 

  הנטהר שמותרים, כדי שלא ישהו קרבנותיהם.

אבל שחל יום שמיני שלו בערב הרגל מותר לגלח 
בערב הרגל, ואם חל בשבת יגלח בערב שבת, ואם 
חל יום שביעי שלו בשבת לאבא שאול מקצת 

ום ככולו ויום ז' עולה לו לכאן ולכאן ואין לו הי
אבילות ל' ויגלח ברגל עצמו שהרי לא היה יכול 
לגלח בשבת, ולרבנן אין מקצת היום ככולו, ואין 

  הרגל מבטל אבילות ל'. 

כהן שסיים משמרתו בערב הרגל יגלח בערב הרגל 
ואסור לגלח ברגל, ואם סיים משמרתו ברגל לתנא 

משמרתו ואסור לגלח, דמתני' הרגל נחשב כ
  ולתנא דברייתא מותר לגלח ברגל.

מי שתכפו אבליו זה אחר זה, אם הכביד שערו 
מיקל בתער, ומכבס כסותו במים (וסתם אבל 
אסור בתכבוסת), ואלו המותרים לגלח במועד 
אסורים לגלח בימי אבלם, ואם תכפו אבליו 

  מותרים לגלח במספרים ולכבס בנתר ואהל.

, צפרניים במועד ולאבלליטול לר"י אסור  י"ח.

ורבי יוסי מתיר, לעולא להלכה אבל אסור ובמועד 
מותר, ולשמואל אף אבל מותר דהלכה כדברי 
המיקל באבל, ומותר אף צפורני הרגל, ואין ההתר 
אלא בגנוסטרא, לרבי מותר לאבל לגזוז צפורניו, 
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כאשר השיער מעכב את  לגלח שפמווכן 
  הנצרך לו.האכילה, ואיסטניס מותר לפי 

משום מיאוס, הקובר  נטילת צפרניםאין ב
צפרנים צדיק והשורפם חסיד והזורקם רשע, 

מעוברת ותפיל עוברה,  שמא תעבור עליהם אשה
אבל בבית המדרש מותר לזורקם מפני שאשה 
אינה מצויה שם, ואין לחוש שיאספו את הפסולת 
ויזרקו בחוץ ותדרוך שם אשה עליהם, שכיון 

  ינם מזיקות יותר.שהשתנה מקומם א

שהיה בימי משה היה גבוה אמה וזקנו אמה פרעה 
  ואמתו אמה וזרת, ומכשף היה.

מי שאין לו אלא חלוק אחד מותר לכבסו במועד, 
ואם יש לו ב' חלוקים אסור אע"ג דמיטנפי, ואלו 
האמורים במשנה (הבא ממדה"י וכו') מותרים 

  בתרי ומיטנפי.

ן, בר הדיא לריו"ח מותר לכבס במועד בגדי פשת
ראה שכך נוהגים בטבריה, ואמר לו אביי דילמא 

  שלא ברצון חכמים עבדי.

בחולו של מועד, שמא  מותר לארס אשה י"ח:

יקדמנו אחר, ואע"פ שבת קול יוצאת ואומרת בת 
פלוני לפלוני, חיישינן שיקדמנו אחר ברחמים, 

  הגמ' לומדת מהמקראות שמד' אשה לאיש.

במועד, ואין נושאים אין עושים סעודת אירוסין 
  נשים, ואין מייבמים, מפני ששמחה היא לו.

אא"כ עשאו כולו או  אין אדם נחשד בדבר
מקצתו או הרהר לעשותו או שראה אחרים עושים 
ושמח, אא"כ אומרים עליו כדי להכעיסו, או משום 
שנאה (כמו שקינאו לנשותיהם מפני משה 
במחלוקת קורח), או שיש לו אויבים, ודווקא 

לא דלא פסיק יום ומחצה, ולא פסק כלל בק
באותו הזמן, אא"כ פסק מחמת יראה, או שחזר 

  הקול.  

שטרי פסיקתא של מותר לכתוב במועד 
קידושין, ושטרי גירושין, שוברים, דייתיקי, מתנה, 
פרוזבול, אגרות שום ומזון, שטרי חליצה ומיאונים 

  ובירורים, גזרות בי"ד, ואגרות של רשות.

מותר לכתוב תפילין ומזוזות לעצמו, ולצורך  י"ט.

לר"מ מותר רק אם אינו מקבל שכר, לר"י  -אחרים

מוכר להם את שלו וכותב לעצמו, ולרבי יוסי כותב 
  בדרכו כדי פרנסתו, וכן הלכה.

שטרי חוב, ואם אינו מאמינו אסור לכתוב במועד 
או שאין לו מה יאכל מותר לכתוב, ואין כותבים 

פי' להגיה אות אחת בספר עזרא סת"ם במועד, וא
  אסור.

על יריכו תכלת לציציתו, לר"א באבן מותר לטוות 
אסור לטוות ולר"י מותר באבן ואסור בפלך, 

  וחכמים מתירים באבן ובפלך, וכן הלכה.

  דין רגל מפסיק לאבילות
לתנא דמתני' אין הרגל מפסיק אלא  -שבעה

בקבר מתו ג' ימים קודם הרגל, לר"א אם קיים 
ת המיטה ג' ימים א"צ להמשיך אחר הרגל, כפי

וחכמים אומרים אפי' יום אחד ואפי' שעה אחת, 
ולענין הלכה מחלוקת אם צריך ג' ימים או אפי' 

  שעה אחת.

לתנא דמתני' אין הרגל מפסיק אלא  -שלושים
בקבר מתו ח' ימים קודם הרגל, ומותר לגלח קודם 
הרגל, אם לא גילח קודם הרגל לת"ק אסור לגלח 
אחר הרגל, ולאבא שאול מותר, וכן מיקל אבא 
שאול שדי בז' ימים קודם הרגל, ומודים חכמים 
שכשהשמיני שהוא ערב הרגל חל בשבת שמותר 

  לגלח בערב שבת.

לאבא שאול אבל  -מקצת היום ככולו י"ט:

מותר ברחיצה אחר שעבר מקצת יום השביעי, 
וחכמים אוסרים, לאביי ביום הל' מודים חכמים 

נן מקצת היום ככולו, ולרב אינם מודים דאמרי
ואמנם הלכה ביום ל' כאבא שאול, אבל לא ביום 
ז', ולנהרדעי הלכה בשניהם כאבא שאול, דהלכה 

  כדברי המיקל באבל.

אם חל יום ג' של אבילות בערב הרגל אסור 
  ברחיצה אף לאבא שאול.

קברו ברגל אין הרגל עולה למנין שבעה, דאינו 
נוהג דיני שבעה ברגל, ועולה למנין שלושים כיון 

  .גיהוץ ותספורתשנוהג דיני שלושים ברגל 

הקובר מתו ב' ימים לפני הרגל לתנא דמתני' 
ולר"א ממשיך עוד ה' ימים אחר הרגל, ומ"מ 
מלאכתו נעשית ע"י אחרים, ועבדיו ושפחותיו 

נעא בתוך ביתו, ואין רבים עושים לו בצי
מתעסקים בניחומו אחר הרגל, שכבר נתעסקו בו 
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ברגל, וכן בקברו בג' ימים בסוף הרגל אין רבים 
  מתעסקים עמו אחר הרגל אלא ד' ימים.  

דין ל' יום באבל ילפינן מסתם נזירות ל' יום,  כ.

  והתם ילפינן מקדוש יהיה בגימ' ל'.

גיכם לאבל" דין שבעה באבל ילפינן מ"והפכתי ח
וחג הוא ז' ימים, ומעצרת שהיא יום אחד ילפינן 

  דשמועה רחוקה נוהגת יום אחד.

והיינו ששמע אחר ל' יום שמת לו שמועה רחוקה 
מת, לר"ע אינה נוהגת אלא יום אחד, ולחכמים 
נוהג שבעה ושלושים, והלכה כר"ע משום שהלכה 
כדברי המיקל באבל, י"א שעל אביו ואמו נוהג 

ושים ועל שאר חמשה קרובים יום שבעה ושל
  אחד.

שמע שמועה קרובה ברגל, ולאחר הרגל כבר  כ:

עברו ל' יום, אינו נוהג אבילות אלא יום אחד, וכן 
  בשבת.

בשמועה רחוקה לרבי מני אינו קורע, ולרבי חנינא 
  קורע.

מי שמת לו מת ואין לו חלוק לקרוע, ונזדמן לו 
קורע, בתוך שבעה קורע, אבל לאחר ז' אינו 

  ובאביו ואמו קורע אף לאחר שבעה מפני כבודם.

  קרובים שמתאבלים עליהם

מתאבלים על שבעה קרובים שכהן  מדאורייתא
נטמא להם, והם אשתו אביו ואמו, אחיו מאביו 

  ואחותו הבתולה מאביו, בנו ובתו. 

הוסיפו אבילות על אחיו מאמו ואחותו  רבנן
בין  הבתולה מאמו, ואחותו הנשואה בין מאביו

  מאמו. 

לר"ע מתאבל עליהם, לרשב"א אינו  קרובי קרוביו
מתאבל אלא על בן בנו ואבי אביו, ורבנן ס"ל 
כת"ק, אמנם אינו מתאבל אלא כשהוא עם קרוביו 

  האבלים בבית.

כופה מטתו ונוהג אבילות  חמיו או חמותומתו 
לכבוד אשתו, ואינו רשאי לכופה להיות כוחלת או 

כשמתו חמיה או חמותה,  פוקסת, וכן היא נוהגת
אבל כשמתו שאר קרוביה אינו נוהג עמה אבילות, 
והיא מוזגת לו את הכוס ומצעת לו מיטה ומרחצת 

  פניו ידיו ורגליו.

אמימר קרע על בן בנו שלא בפני בנו, וחזר וקרע 
  בפניו, ונזכר שהוא מיושב וחזר וקרע מעומד.

  כמה דיני אבילות

ויקם המלך שנא' "צריך לקרוע במעומד  כ"א.

ויקרע את בגדיו", והא דכתיב "וישכב ארצה" היינו 
  כפית המיטה.

אפי' אם ישן על כפית המיטה אינו יוצא ידי 
  הרצפה אלא חייב לכפות מיטתו.

במלאכה וברחיצה בסיכה ובתשמיש אבל אסור 
המיטה ובנעילת הסנדל, ובתלמוד תורה, ואם 
רבים צריכים לו מותר ללמדם, ולא יעמיד 

  ן כדרכו, אלא ישנה מדרכו.מתורגמ

  הנחת תפילין באבל
לר"א אבל אסור בתפילין בב' ימים ראשונים, 
ובשאר ימים מניח וא"צ לחלוץ אף אם באו פנים 

  חדשות. 

לרבי יהושע מניח כבר ביום השני, ואם באו פנים 
  חדשות חולץ. 

לעולא להלכה א"צ לחלוץ כשבאו פנים חדשות, 
פנים חדשות ביום ומניח ביום השני, ואם באו 

  השני חולץ ומניח אפי' מאה פעמים.

לרבא כיון שהניח שוב אינו חולץ אף ביום השני, 
ואע"פ שרבא סובר שעיקר אבילות ג' ימים, מ"מ 

  אינו מבטל מפני זה מצות תפילין.

, ואם הוא עני מותר מלאכהאבל אסור ב כ"א:

  אחר ג' ימים לעשות מלאכה בצינעא בביתו.

אבלים  ללכת לנחםאבל בג' ימים ראשונים אסור 
אחרים, מכאן ואילך הולך וצריך לשבת במקום 

  האבלים ולא במקום המנחמים.

  שאלת שלום ותנחומים באבל
אסור האבל בשאלת שלום,  ג' ימים ראשונים

ולכבוד רבים מותר כמו שמצינו שעשה ר"ע, ואם 
לא ידעו ושאלו בשלומו אינו משיב אלא מודיעם 

  וא אבל.שה

  משיב ואינו שואל.  מג' ועד ז'

הוא שואל כדרכו, אבל אחרים אינם  מז' ועד ל'
שואלים בשלומו מפני שאינו שרוי בשלום, 
ומנחמים אותו, ואם נשא אשה אחרת אינו נכנס 
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לביתו לנחמו, ואם מצאו בשוק מנחמו בשפה רפה 
  ובכובד ראש.

שואלים בשלומו ואין מדברים  מל' ועד י"ב חודש
, בלא להזכיר שם המתו תנחומים, אלא מן הצד עמ

ואם הוא אבל על אביו ואמו מדברים עמו 
  תנחומים ואין שואלים בשלומו.

שואלים בשלומו, ואין מדברים  לאחר י"ב חודש
  עמו תנחומים, אלא מן הצד.

  אבל שהגיע באמצע ימי האבילות
אם הגיע בג' ימים ראשונים ממקום קרוב מונה 

הבית בבית, ואם הגיע ממקום  עמהם, והוא שגדול
רחוק או לאחר ג' ימים ראשונים מונה לעצמו, 
לר"ש אם הגיע ממקום קרוב אפי' הגיע ביום 
השביעי מונה עמהם, אם עדיין לא עמדו 
מאבילותם, והלכה כר"ש, אם ננערו לעמוד ולא 

  תיקו. -עמדו

גדול הבית שהלך לצורך קבורת המת וחזר  כ"ב.

, מונה עם שאר האבלים בתוך ג' ימים ראשונים
את ימי האבילות, ואם חזר אחרי ג' ימים ראשונים 

  מונה לעצמו.

לאלו שלא הולכים תחילת מנין ימי האבילות 
לבית הקברות, מזמן שמסובבים פניהם ללכת 

  לעיר.

וסותמתם ליחת המעיים בני מעיים שניקבו 
שאינה יוצאת אלא בדוחק הסכין, לרשב"ג 

  כרשב"ג.הבהמה כשרה, ואין הלכה 

  חומר באבילות אביו ואמו

לא ימהר לקוברם, אלא  מתו אביו ואמו כ"ב:

בערב שבת ויו"ט או שגשמים מזלפים, וימעט 
בעסקיו, וחולץ כתפו, ואינו מסתפר לאחר ל' יום 
עד שיגערו בו חבריו, ואינו נכנס לבית השמחה עד 
י"ב חודש, וקורע עד שיגלה את ליבו, וקורע כל 

ן איש בין אשה, ולרשב"א אשה חלוקים שעליו בי
קורעת את התחתון ומחזירתו לאחוריה וחוזרת 

 שעל ראשווקורעת את העליון, וקריעת אפיקרסותו 
אינה מעכבת, וצריך להבדיל את מקום הקריעה, 
ולאחר השלושים מותר לשלול את מקום הקריעה 
אך לא יאחה לעולם, ואשה שוללת לאלתר מפני 

י, וקורע מבחוץ כבודה, וקורע ביד ולא בכל
  וכן לנשיא קורע מבחוץ. שהקריעה נראית לעין כל

צריך למהר לקוברם, וא"צ  שאר קרוביםאבל 
, ולאחר ל' כתפולמעט בעסקיו, ואינו חייב לחלוץ 

יום מסתפר ונכנס לבית השמחה, ולשמחת 
מריעות אם זו שמחה ראשונה אסור בתוך ל' יום, 
 אבל בסעודת תשלום על סעודה קודמת מותר

מיד, ואינו קורע אלא טפח, ורק חלוק העליון, 
ואינו חייב להבדיל מקום הקריעה, ולר"י צריך 
להבדיל, ושולל לאחר ז' ומאחה לאחר ל', ויכול 

  לקרוע בכלי, ומבפנים.

מעשה שמת אביו של רבי יעקב בר אחא, ורצה 
לחלוץ, ורצה רבי לחלוץ עמו, ונמנע רבי יעקב בר 

  אחא ולא חלץ.

  נשיא שמתוחכם אב"ד ו
נשיא שמת כולם חייבים לחלוץ ימין ושמאל, ועל 

  חכם חולץ מימין, ועל אב"ד משמאל.

חכם שמת בית מדרשו בטל, אב"ד שמת כל בתי 
מדרשות שבעירו בטלים, ונכנסים לבית הכנסת 
ומשנים מקומם, נשיא שמת כל בתי המדרשות 
בטלים, ואינם נכנסים לבית הכנסת אלא לקריאת 

ולא יטיילו בשוק אלא יושבים התורה בשבת, 
  ודומין.

אין אומרים שמועה ואגדה בבית האבל, ורבי  כ"ג.
  חנניה בן גמליאל היה אומר.

אבל בשבת הראשונה אינו יוצא מביתו, ובשניה 
יוצא ומשנה מקומו, בשלישית אינו מדבר, 
וברביעית ככל אדם, ולר"י בשניה אינו יוצא 

  ככל אדם.ממקומו, ובשלישית וכו', ובחמישית 

אבל אסור לישא אשה ל' יום, אם  -נישואין באבל
מתה אשתו לא ישא עד שיעברו ג' רגלים, ור"י 
מתיר אחרי ב' רגלים, ואם אין לו בנים מותר לישא 
מיד משום פריה ורביה, היו לו בנים קטנים מותר 
לישא מיד מפני פרנסתם, ומ"מ לא יבעול אלא 

  אחר ל' יום.

, חדשים או מגוהציםבגדים אבל אסור ללבוש 
לרבי אינו אסור אלא בחדשים וכן נהג אביי, ולר"א 
בר"ש אינו אסור אלא בלבנים חדשים וכן נהג 

  רבא.
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  - אבילות בשבת

נחלקו בני יהודה וגליל אם יש אבילות  כ"ג:

  בשבת או לא, ולשמואל אין אבילות בשבת.

מי שמתו מוטל לפניו בשבת, מיסב ואוכל, ואוכל 
ומברכים ומזמנים עליו, וחייב  בשר ושותה יין,

בק"ש ובתפילה, ולר"ג מותר אף בתשמיש 
  המיטה.

ובשאר ימי השבוע כשמתו מוטל לפניו, אוכל 
בבית אחר, ואם אין לו יאכל בבית חבירו, ואם אין 
לו יעשה מחיצה עשרה, ואם אין לו מחזיר פניו 
ואוכל, ואסור בבשר ויין, ואינו מברך ומזמן, ואין 

נים עליו, ופטור מק"ש ומתפילה מברכים ומזמ
  ומתפילין ומכל המצוות.

פריעת הראש וחזרת קרע לאחוריו  לשמואל כ"ד.

וזקיפת המיטה חובה הם בשבת, ונעילת הסנדל 
ותשמיש המיטה ורחיצת ידים ורגלים בחמין 
בערב רשות, לרב אף פריעת הראש רשות, (אבל 
לשמואל שכל עטיפה שאינה כעטיפת הישמעלים 

ות הזקן, אינה עטיפה, א"כ הוי אבילות עד גומ–
בפרהסיא), לריו"ח אם יש לו מנעלים אינו חייב 

  בפריעת הראש דמנעליו מוכיחים עליו.

  אבל שלא פרע ולא פירם חייב מיתה.

, ומעשה באחד תשמיש המיטהאבל אסור ב
  ששימש ושמטו חזירים גוויתו.

אינו קרע, ורבנן  קרע שאינו בשעת חימוםכל 
ן שמזכירים דבריהם כשעת חימום, שמתו כל זמ

(ולכן קרע שמואל על רב י"ב בגדים, וריו"ח קרע 
על רבי חנינא י"ג בגדים, ואמרו אזל גברא 
דמסתפינא מיניה), ומפני אביו ואמו כל ז' ימים 
יכול להחליף הבגד אולם צריך לקורעו, (ונחלקו רב 
אושעיא ובר קפרא אם קרעים אלו מתאחים או 

  ליף ואינו קורע.לא), ובשבת שמח

נוהג האבל בשבת, ועל כן יכול  דברים שבצינעא
  ללכת בביתו בראש עטוף ובבגד קרוע.

  תינוק שמת

יוצא בידים, ויכולים  בן פחות מל' יום כ"ד:

ללוותו אשה אחת וב' אנשים, ולאבא שאול אף 
איש אחד וב' נשים, ואין עומדים עליו בשורה, ואין 

  אומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים. 

יוצא בארון, ולר"י יוציאוהו בארון הניטל  בן ל' יום
ע"י ב' בני אדם, ועומדים עליו בשורה, ואומרים 

  ותנחומי אבלים. עליו ברכת אבלים 

יוצא במיטה, לר"ע אם אבריו כבן  בן י"ב חודש
שנה אינו יוצא במיטה, אלא אם אבריו כבן שתיים, 

  או שהוא בן שתיים אע"פ שאבריו כבן שנה.

-רשב"א אומר שאם יוצא במיטה רבים מצהיבים 

  עליו. מרגישים ומצטערים 

ראב"ע אומר אם היה ניכר לרבים רבים מתעסקים 
  עמו.

לרבי ישמעאל בני עניים מגיל שלש  ן הספדלעני
ובני עשירים מגיל חמש, וי"א בשמו עניים בני 

  חמש ועשירים בני שש, וכן הלכה.

  עצרת ר"ה ויוה"כ
לר"א משחרב ביהמ"ק עצרת כשבת (שעולה 
למנין ימי אבילות ואינה מפסקת), לר"ג ר"ה ויה"כ 
כרגלים, לחכמים עצרת כרגלים ר"ה ויוה"כ כשבת, 

  שהלכה כר"ג.וי"א 

יום אחד לפני עצרת ועצרת הרי הם כי"ד יום, 
  שהרי עצרת יש לה תשלומין כל ז'.

יש אומרים שיום אחד לפני ר"ה ור"ה הרי הם 
כי"ד, ויום אחד לפני החג וחג ושמיני שלו הרי הם 

  ככ"א.

  חיוב קריעה

קרוביו אין קורעים וחולצים ומברים אלא  כ"ה.
וכשר ולא היה , והיינו כשאינו חכם של מת

ביציאת נשמה וכדלהלן, ואין מברים במועד אלא 
  על מיטה זקופה.

  שמת הכל קורעים וחולצים ומברים עליו. חכם

שמת חייב לקרוע, דמפני מה בניו  אדם כשר
ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, מפני שלא 
בכה והתאבל על אדם כשר, ואם בכה והתאבל 

  מוחלים לו עוונותיו.

  חייב לקרוע.המת בשעת יציאת נשמה העומד על 

הגמ' מביאה כמה מעשים שארעו במיתת כמה 
  -חכמים, ונבאר הדינים העולים

חכם שמת אע"פ שלא למדו ממנו חייבים לקרוע, 
וזמן הקריעה אם לא קרעו מיד יקרעו כל זמן 

  שעסוקים בהספד, ויקרעו בשעת ההספד.
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חכם שמת מוציאין אותו דרך פתח, ואין לשנותו 
  יטה אחרת מהמיטה הראשונה שהניחוהו עליה.למ

אין להניח ס"ת על מיטת המת, דאסור לישב ע"ג 
  מיטה שס"ת עליה.

ארון עובר ממקום למקום עומדים עליו בשורה 
ואומרים עליו ברכת אבלים ותנחומי אבלים, ואם 

  אין שלדו קיימת לא.

קרעו על חכם יכולים לתפור הקריעה כשהחזירו 
  טה.פניהם מאחורי המי

הגמ' מביאה דברי ההספד שאמרו על רבה  כ"ה:

בר הונא, רבינא, רב חנין (שמת בהולדת בנו), 
ריו"ח (והחמיר רב אמי וישב עליו שבעה 
ושלושים, ומעיקר הדין יושב על רבו יום אחד), 

  רבי זירא. 

הגמ' מביאה מה אמר בר קיפוק לרב אשי שיאמר 
 בהספדו, ומה שאמר בר אבין, ולבסוף לא באו

  להספדו.

הגמ' מביאה שינויים שקרו בעולם בשעת 
פטירתם של רבי אבהו, רבי יעקב, רבי אסי, רבי 
חייא, רבי מנחם ברבי סימאי, רבי תנחום בר חייא, 
רבי אלישיב, רב המנונא, רבה ורב יוסף, אביי 

  ורבא, רבי משרשיא.

  קריעה ואיחוי

הקורע על אביו  - אלו קרעים שאין מתאחים כ"ו.

ל רבו שלימדו תורה, ועל נשיא ואב"ד, ואמו, וע
ועל שמועות רעות של רוב ציבור, ועל ברכת ד' 
קורע השומע והשומע מפי השומע, ועל ס"ת 
שנשרף קורע ב' קריעות אחת על הגויל ואחד על 
הכתב, והרואה ערי יהודה ומקדש וירושלים 

  בחורבנם קורע ואומר וכו'.

ור הגמ' מביאה מקורות לחיוב הקריעה, ולאיס
  האיחוי.

מותר לשוללם ולמוללם וללוקטם ולעשותם כמין 
  סולמות, אבל לא לאחותם באיחוי אלכסנדרי. 

הקורע מתוך איחוי אלכסנדרי יצא, ובשאר 
  תפירות לא יצא.

רשאי להופכו למטה ולאחותו, ורשב"א אוסר 
  לאחותו.

  אף הלוקח אסור לאחותו, וצריך המוכר להודיעו.

יהודים, ומה שהרג י"ב שבור מלכא אמר שלא הרג 
אלף במזיגת קיסרי אינהו גרמי לנפשייהו שמרדו 

  בו.

  השומע שנחרב הבית קורע. 

אם ראה את ירושלים ואח"כ את המקדש חוזר 
וקורע, ואם ראה ביהמ"ק ואח"כ את ירושלים 

  מוסיף על הקריעה. 

הגמ' מביאה המעשה שקראו לפני יהויקים מגילת 
ם קריעה על איכה ומה שהיה שם, ולומדת מש

ס"ת שנשרף, אמנם בת יענה שבלעה תפילין א"צ 
לקרוע, שלא אמרו אלא בזרוע וכמעשה שהיה 

  אצל יהויקים.

  קריעה ותוספת

ג' תוספת טפח ו תחילת קריעהלר"מ  כ"ו:

אצבעות, לר"י תחילת קריעה ג' אצבעות ותוספת 
כל שהוא, ולעולא הלכה תחילת קריעה טפח 

  תיה בשם רבי יוסי.ותוספת כל שהוא, ותניא כוו

קרע על אביו והוסיף קריעה על בנו, או איפכא, 
מה שקרע על אביו לא מתאחה ומה שקרע על בנו 

  מתאחה.

יכול לקרוע קריעה אחת על אביו ואמו אחיו 
ואחותו, ולריב"ב קרע אחד על אביו ואמו וקרע 
אחר לאחרים, שאין מוסיפים על קרע שנעשה על 

ל קריעה של אחרים אביו ואמו, ואין מוסיפים ע
  בשביל אביו ואמו, וכן הלכה.

בדיני קריעה לא שייך הכלל הלכה כדברי המיקל 
  באבל.

עד טיבורו וי"א עד ליבו, הגיע עד היכן קורע 
לטיבורו מרחיק ג' אצבעות ועושה קרע חדש, 
נתמלא הבגד בקריעות מחזירו לאחריו, נתמלא 

  מלמעלה הופכו מלמטה.

לא יצא יד"ח, וכה"ג הקורע מלמטה ומן הצדדים 
  פורם מלמטה מפני עגמת נפש.

אין מוסיפים על הקריעה אלא לאחר השבעה על 
המת הראשון, אלא יעשה קרע אחר, וי"א רק 

  לאחר השלושים.  

לפני המת הרי זה גוזל ממת אחר היוצא בבגד קרוע 
  את המתים ואת החיים.
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שאל חלוק מחבירו ואמר לו שהוא הולך לבקר את 
, ומת אביו, יכול לקרוע, ויחזיר לו אביו החולה

חלוקו ויתן לו דמי קרעו, אבל אם לא אמר לו 
  שהולך לאביו החולה אסור לקרוע.

חולה שמת לו מת אין מודיעים לו שמא תיטרף 
דעתו, ואין קורעים בפניו, ומשתקים את הנשים 

  מפניו.

  מקרעים לקטן מפני עגמת נפש.

  קורע על חמיו וחמותו מפני כבוד אשתו.

אבל לא יניח תינוק בחיקו מפני שמביאו לידי 
  שחוק, ונמצא מתגנה על הבריות.

אלא קרוביו של מת, ואין מברין אלא  מבריןאין 
על מיטה זקופה, ואם היה לב האבל גס בו יברוהו 

  על מיטה כפויה.

אבל ההולך בדרך ימעט בעסקיו, ואם אינו  כ"ז.

  יכול מ"מ לא יעסוק בפני עצמו אלא עם אחרים.

  כפית המיטה
זמן כפית המיטה לר"א משיצא המת מפתח 

  הבית, ולרבי יהושע משיסתם הגולל.

בערב שבת זוקפין את המיטה מן המנחה ולמעלה, 
ומ"מ לא ישב עליה עד שתחשך, ובמוצאי שבת 
חוזר וכופה, אע"פ שאין לו אבילות אלא עוד יום 

  אחד.

  כופה את כל המיטות שיש בביתו.

  מיטותיהם. כל האבלים כופים את

  מיטה המיוחדת לכלים א"צ לכפותה.

 ואין ישנים עליהדרגש (י"א מיטה המיוחדת למזל 
וי"א מיטה של עור, וסירוגו מתוכו אבל מיטה 
סירוגה על גבה) א"צ לכפותו אלא זוקפו, ולרשב"ג 
  מתיר רצועותיו והוא נופל מאיליו, והלכה כרשב"ג.

  מיטה שנקליטיה יוצאים זוקפה ודיו.

לכפות המיטה, ואינו די במה שישן על הכסא צריך 
  או על אודייני או על הקרקע.

מלך שהוא אבל כל העם מסובים על הארץ והוא 
  מיסב על הדרגש.

מותר לכבד ולרבץ ולהדיח כוסות וצלוחיות בבית 
האבל, ואין מביאים מוגמר ובשמים לשם, אלא רק 

  כשהמת שם, ואין מברכים על ריח זה.

  כבודכמה תקנות מפני ה
בראשונה... אין מוליכים את סעודת ההבראה 
לבית האבל אלא בסלי נצרים של ערבה קלופה, 
ואין שותים בבית האבל אלא בזכוכית צבועה, 
ומכסים פני המת אפי' הוא עשיר, ומוציאין את 
המת בכליכה ולא בדרגש, ובבגדי פשתן ולא 
בבגדים יקרים, ואפי' בצרדא בת זוזא, מפני כבוד 

  העניים.

מניחים את המוגמר תחת כל המתים, ולא  כ"ז:

רק תחת מתים מחולי מעיים, שלא יתביישו חולי 
  מעיים חיים.

מטבילים כלי המתים, אף אם לא היו נדות או 
  זבים, מפני כבודם של נדות חיות וזבים חיים.

  מת במועד
אין אומרים ברכת אבלים במועד, אבל עומדים 

  .לבתיהםבשורה ומנחמים, ופוטרים את הרבים 

אין מניחים את המיטה ברחוב שלא להרגיל את 
  ההספד.

חכם בפניו אין בלוויתו דיני מועד, וכ"ש חנוכה 
  ופורים, ויום שמועה כבפניו דמי.

על לב, טיפוח ביד, וקילוס ברגל , ולא מטפח  הספד
  דל אלא במנעל מפני הסכנה.יקלס בסנ

אבל שניענע ראשו אין המנחמים רשאים לישב 
  אצלו.

הכל חייבים לעמוד מפני נשיא חוץ מאבל וחולה, 
ואם עמדו אין אומרים להם שבו כמו שאומרים 

  לשאר בני אדם.

אבל ביום ראשון אסור לאכול משלו אלא משל 
  אחרים, ויכול להחליף סעודתו.

רים במלאכה, ואם יש אם יש מת בעיר כולם אסו
  חבורה של קוברים מותרים.

  שיעור הבכי הראוי על מת
כל המתקשה על מתו יותר מדאי, גורם למיתת 
מת נוסף, וכמעשה בשכנתו של רב הונא שמתו ז' 

  בניה והיא.

שיעור הבכי הוא שלשה ימים, וז' להספד, 
ושלושים לאיסור גיהוץ ותספורת, מכאן ואילך 

  רחמנים יותר ממני.אמר הקב"ה אי אתם 



  מסכת מועד קטן      תמצית הש"ס
 

409 

 

יש להרבות בבכי על ההולך בלא בנים, דכתיב 
"בכו בכה להולך", וי"מ על מי שעבר עבירה ושנה 

  בה, שנעשית לו העבירה כהתר.

אבל בג' ימים ראשונים יראה כאילו חרב מונחת 
בין ירכותיו, ועד שבעה מונחת בקרן זוית מכאן 

  ואילך עוברת לנגדו בשוק.

טת נשים ברחוב, וי"א שרק אין מניחים מי כ"ח.

  מיטת חיה אין מניחים.

אף מרים מתה בנשיקה, ולא נאמר מפני שגנאי 
  לאומרו.

מיתת צדיקים מכפרת, כמו פרה אדומה ובגדי 
  כהונה.

מת פתאום זו היא מיתה חטופה, חלה יום אחד 
ומת זו היא מיתת דחופה, וי"א מיתת מגיפה, ב' 

יפה, ה' זו היא נז -גערה, ד' -דחויה, ג' ימים -ימים
  מיתת כל אדם.

מת בן נ' שנה ועד שישים זו היא מיתת כרת, בן 
נ"ב זו היא מיתת שמואל הרמתי, בן ס' זו היא 

גבורות, מת  -שיבה, בן פ' -מיתה בידי שמים, בן ע'
מיתה חטופה היינו כרת דיומי, ואם הגיע לגבורות 

  זו מיתת נשיקה.

אלא  חיי בני ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא
במזלא, כמו שמצינו ברבה ורב חסדא שרב חסדא 

  הצליח בחיי בני ומזוני ורבה לא.

רבא ביקש מרב שעורים אחיו שיבקש ממלאך 
המות שלא יצערו, ולא ביקש בעצמו כיון שכבר 
נמסר מזלו, וכשמת נתגלה לרב שעורים ואמר לו 

  שהכאב היה ככאב של הקזה.

לו רב נחמן נתגלה לרבא לאחר מיתתו ואמר 
שכאב המיתה היה קל כמו הוצאת שערה מחלב, 

  ומ"מ הפחד היה גדול שאינו רוצה לחזור לחיות.

הגמ' מביאה מעשים על אמוראים (רב אלעזר, רב 
ששת, רב אי, רב חסדא, רבי חייא) מה שאמרו 

  למלאך המות כשבא ליטול את נשמתם.

  אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.

  ' מלוא נימא.אין מלכות נוגעת בחברתה אפי

אין למלאך המות רשות בזמן שהאדם עוסק 
  בתורה.

מענות כאחת, אבל לא נשים במועד  כ"ח:

אחת מדברת וכולם עונות אחריה, ורבי  -מטפחות
  ישמעאל אומר הסמוכות למיטה מטפחות.

הגמ' מביאה כמה דברים שהיו נשי דשכנציב 
  אומרות אחר המת.

, והחי טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה
יתן אל ליבו שכמו שנהג עם המת בהספד בקבורה 
ובנשיאת המת כך ינהגו עמו, וי"א שאם לא יגביה 

  עצמו יגביהוהו מן השמים.

הגמ' מביאה מה אמרו ר"ט וריה"ג וראב"ע ור"ע 
בשבאו לנחם את רבי ישמעאל על מות בניו, 
שנשאו ק"ו מנדב ואביהוא ומאביה בן ירבעם 

אחאב מלך ישראל, שלא ומצדקיה מלך יהודה ומ
עשו אלא מצוה אחת והיה המספד גדול, בניו של 
רבי ישמעאל שעשו מצוות רבות על אחת כמה 

  וכמה.

אין המנחמים רשאים לומר דבר עד שיפתח האבל 
  בדברים.

  אבל וחתן יושבים בראש.

  להקדימו לכל דבר שבקדושה. -וקדשתו

  קשה יציאת נשמה מן הגוף כ... כ"ט.

לא יאמר לו לך לשלום אלא לך הנפטר מן המת 
בשלום, והנפטר מן החי לא יאמר לך בשלום אלא 

  לך לשלום.

כל היוצא מביה"כ לביהמ"ד ומביהמ"ד לביה"כ 
  זוכה ומקבל פני שכינה.

  תלמידי חכמים אין להם מנוחה אפי' בעוה"ב.

  

  

  הדרן עלך מסכת מועד קטן
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 :מסכת חגיגה

  הכל חייבין:

  מי חייב בראיה

חוץ , להתראות בעזרה ברגלהכל חייבים בראיה ב. 
  מ...

חייב בראיה, הגמ' מי שחציו עבד וחציו בן חורין 
, ולרבינא הפוטרו אומרת ש"הכל" לאתויי דין זה

מעיניו, ולל"ב אף לרבינא סומא באחת לאתויי 
מתני' למעוטי חציו עבד וחציו בן חורין, וכמשנה 
ראשונה דסברי ב"ה שהוא עובד את רבו יום אחד 
ואת עצמו יום אחד, אבל אחרי שאמרו להם ב"ש 
שנמצא שאינו יכול לישא לא שפחה ולא בת 
חורין, ומבטל פריה ורביה, וחזרו ב"ה להורות כב"ש 

וכותב העבד שטר על חצי  שכופין את רבו לשחררו
דמיו, ולפי זה הוא חייב בראיה, ואותו באה המשנה 

  לרבות.

ביום הראשון שנתרפא ביום השני, למ"ד חיגר 
שחובת הרגל מוטלת שכל ימי הרגל תשלומין זה לזה 

חייב, ולמ"ד כולם תשלומין דראשון  על כל הימים
  פטור.

י"א שחייב בראיה, וי"א סומא באחת מעיניו 
  שפטור.

מדבר ואינו אילם, או – השומע ואינו מדבר ב:
חרש, פטורים מראיה, דכתיב "למען – שומע

ישמעו ולמען ילמדו" קרי ביה ילֵמדו, ומ"מ 
חייבים דגמר לשמוח בחג בשלמים ובבשר בשמחה 

  מהקהל, והרי הם כפיקחים לכל דבריהם. 

ושוטה וקטן שאינו שומע ואינו מדבר חרש 
ומכל המצוות האמורות פטורים מראיה ומשמחה 

  בתורה.

  פטור מראיה.חרש באזנו אחת ג. 

  (בהקהל צריך שכולם ישמעו את הקריאה).

  פטור מראיה.חיגר ברגלו אחת 

שרגליהם חתוכות ומניחים סופי רגליהם בתוך בעלי קבין 

  פטורים מראיה.קב 

  ביאורי פסוקים
כמה נאים  -מה יפו פעמייך בנעלים בת נדיב

רגליהם של ישראל בשעה שעולים לרגל, נדיב 
  היינו אברהם אבינו.

  אברהם היה תחילה לגרים.

אבל נחשים ועקרבים יש  -והבור ריק אין בו מים
  בו.

אנשים  -הקהל את העם האנשים הנשים והטף
באים ללמוד, והנשים לשמוע, והטף כדי ליתן שכר 

  למביאיהם.

ני חטיבה אחת אתם עשיתו -את ד' האמרת היום
  בעולם, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם.

שמכוונים את  -דברי חכמים כדרבנות ג:

לומדיהם מדרכי מיתה לדרכי חיים כמו דרבן 
המכוון הפרה לתלמיה להביא חיים לעולם, 

 -נטועיםשד"ת אינם מיטלטלים,  -וכמסמרות

שיושבים  -בעלי אסופותשד"ת פרים ורבים, 
כולם באסופות ועוסקים בתורה ונחלקים ומ"מ 

ועשה אזנך כאפרקסת וקנה לך ניתנו מרועה אחד 
  לב מבין לשמוע.

מפני עמון ומואב מעשרים מעשר עני בשביעית 
שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה 

כדי ולא קידשו את עמון ומואב לעת"ל, והניחום 
  שיסמכו עליהם עניים בשביעית.

מ' מביאה המעשה שנתעוורו עיני רבי יוסי מפני הג
  שהקפיד עליו ר"א, והתפלל עליו ר"א ונתרפא.

היוצא יחידי בלילה, והלן בבית איזהו שוטה 
הקברות, והמקרע את כסותו, הגמ' מבארת שאם 
לא עשאן דרך שטות אינו שוטה, ואם עשאן דרך 
שטות לריו"ח הוי שוטה באחד מהם, ולרב הונא 

בבת אחת, משום שאפשר לתלות  דווקא כולם
שעשה כך מסיבות אחרות, ואמר רב פפא שאם 
רב הונא היה שומע הברייתא איזהו שוטה המאבד 
כל מה שנותנים לו, היה חוזר בו, והגמ' מסתפקת 
אם היה חוזר בו שבמקרע כסותו סגי או שגם 

  בשאר סימנים סגי באחד מהם, תיקו.
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  המשך -מי חייב בראיה
פטורים מראיה, הגמ' רוגינוס טומטום ואנד ד.

מבארת מנין שפטורים, והא דאיצטריך בטומטום 
  לפוטרו היינו כשביציו מבחוץ.

  פטורות מראיה.נשים 

  חייב בראיה מדרבנן.קטן שהגיע לחינוך 

והמצרף נחושת אוסף צואת כלבים המקמץ 
פטורים מראיה, דכתיב כל זכורך, והם והבורסי 

  .ני שריחם רעמפאינם יכולים לעלות עם כולם 

  פטורים מראיה כנשים.עבדים 

  פטורים מראיה.החיגר והחולה והסומא והזקן 

כגון אנשים מי שאינו יכול לעלות ברגליו  ד:

שאינם הולכים בלא מנעל, ואסור להכנס להר מפונקים 

  פטורים מראיה. הבית בלא מנעל

  פטורים מראיה.הטמא והערל 

  ...כי מטי להאי קרא הוי בכי
כה כשהיה קורא על חיוב ראיה משום ב רב הונא

דכתיב כי תבואו ליראות פני מי ביקש זאת מידכם 
רמוס חצרי, וכן בפסוק "וזבחת שלמים ואכלת" 

  היה בוכה משום דכתיב "למה לי רוב זבחיכם".

היה בוכה בפסוק "ולא יכלו אחיו לענות  רב אלעזר
אותו כי נבהלו מפניו" דק"ו מפני תוכחה של 
הקב"ה, וכן כשהיה קורא "ויאמר שמואל אל שאול 
למה הרגזתני להעלות אותי" שפחד שמואל 
שקוראים לו לדין והביא את משה להעיד שקיים 

    כל התורה, וק"ו אנו שאיננו צדיקים כשמואל.

בפסוק "יתן בעפר פיהו אולי יש היה בוכה  רב אמי
תקוה", שאפי' יסורים לא ודאי שיש בהם תקוה, 
וכן בפסוק בקשו צדק בקשו ענווה אולי תסתרו 
ביום אף ד', שאפי' אלו לא ודאי יעזרו, ומהאי 

בפסוק "שנאו רע ואהבו  רב אסיטעמא היה בוכה 
טוב והציגו בשער משפט אולי יחנן ד' אלוקי 

  צבאות".

ויש נספה בלא בוכה בפסוק " היה רב יוסף
", וכמו שמצינו ששלוחו של מלאך המות משפט

בשעה שהורע  מרים אחרת ממה שנאמר לו, הרג
מזלה, וכדי לקיים "דור הולך ודור בא" נושאם 

 ת עד הגיע זמנם, ואז מוסרם לדומה,מלאך המו
  ואת שנותיהם נותן לת"ח המעביר על מידותיו.

"ותסיתני בו לבלעו היה בוכה בפסוק רבי יוחנן  ה.
חינם, ובפסוק "הן בקדושיו לא יאמין", והיינו כמו 
מי שהולך לדרך ארוכה שלקח רק תאנים שאינם 
מבושלות, משום שחושש שהמבושלות לא 
ישמרו, ואותו תלמיד שאמר עליו ריו"ח שאם היה 
הולך בדרך טובה לא היה מת, הוא מת בגלל 

בתי שבעט ברבותיו, וכן היה בוכה בפסוק "וקר
אליכם למשפט והייתי עד ממהר וכו' ", שכיון 
שהקב"ה מקרב וממהר אין לנו תקנה, והקב"ה 
שוקל קלות כחמורות, וכן היה בוכה בפסוק "כי 
את כל מעשה האלוקים יביא במשפט על כל 
נעלם" ששוקל שגגות כזדונות, (על כל נעלם היינו 
ההורג כינה וחבירו נמאס וי"א שרק וחבירו נמאס, 

וב ואם רע היינו שנותן צדקה לעני בפרהסיא אם ט
ומביישו, וי"א שנותן צדקה לאשה בסתר וגורם 
לחשד, וי"א ששולח לאשתו בשר שאינו מחותך 
אם אינה מקיאה בניקור, וי"א שנותן מעות לעני 
רק בשעת דוחקו,) וכן היה בוכה בפסוק "והיה כי 

  תמצאנה אותו רעות רבות וצרות". 

  כאילו מטה דינו של מעלה. כל המטה דינו של גר

  כל העושה עבירה ומתחרט מוחלים לו מיד. 

  ביאור פסוקים

כל שאינו בהסתר פנים  -והסתרתי פני מהם ה:

  או בוהיה לאכול ששוללים ממונו, אינו מהם.

ומ"מ בחלום  -הסתר אסתיר פני ביום ההוא
אדבר בו, ועדיין ידו נטויה עלינו, וכמו שאמר רבי 

  לקיסר.יהושע בן חנניה 

הגמ' דורשת שאין לחשוש שחכמת אומות העולם 
  תהיה יותר מישראל.

אפי' שיחה קלה שבין  -ומגיד לאדם מה שיחו
איש לאשתו מגידם לאדם בשעת מיתה, ומה 
ששמע רב כהנא כשהתחבא מתחת מיטתו של רב 

  היינו בצריך לרצותה.

מקום יש  -במסתרים תבכה נפשי מפני גוה
כה מפני שניטלה לקב"ה ומסתרים שמו, ובו

גאוותם של ישראל וניתנה לעכו"ם, ואף שאין 
עציבות לפני הקב"ה מ"מ בוכה בבתים הפנימיים, 
ובחורבן ביהמ"ק בכה אף בחיצוניים ואפי' מלאכי 

  שלום בכו.
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ג' דמעות על  -ודמוע תדמע ותרד עיני דמעה
מקדש ראשון ושני והגלות, וי"א אחת על ביטול 

  תורה שמחמת הגלות.

ב"ה בוכה עליהם בכל יום, על שאפשר לו ג' הק
לעסוק בתורה ואינו עוסק, ועל שא"א לעסוק 

  ועוסק, ועל פרנס שמתגאה על הציבור.

מאיגרא רם לבירא  - השליך משמים ארץ
  עמיקתא.

הגמ' מביאה המעשה שרבי ורבי חייא הלכו לת"ח 
  סומא ומה שהיה שם.

ויחי עוד לנצח לא יראה השחת כי יראה חכמים 
ומה הרואה חכמים במיתתם יחיה, הרואה  -ימותו

  חכמים בחייהם על אחת כמה וכמה.

כל  - ואותי יום יום ידרשון ודעת דרכי יחפצון
העוסק בתורה אפי' יום אחד בשנה, מעלה עליו 
הכתוב כאילו עסק כל השנה, וכן במידת פורענות 
כל העובר עבירה יום אחד בשנה מעלה עליו 

  הכתוב כאילו עבר כל השנה.

  חיוב קטן בראיה
לב"ש אם אינו יכול לרכוב על כתפו של אביו  ו.

ולעלות מירושלים להר הבית פטור, ועד ירושלים 
  הביאתו אמו שחייבת בשמחה. 

חנה לא עלתה עם שמואל עד שנגמל מפני שחנה 
  ראתה בו מפנקותא יתירה.

ולב"ה אם אינו יכול לאחוז בידו של אביו ולעלות 
  ר.מירושלים להר הבית פטו

חיגר וסומא שיכולים להתרפא אף קטנים חייבים, 
דכל היכא שגדול חייב מדאורייתא קטן חייב 

  מדרבנן.

לב"ש הראיה שתי כסף  -שווי הראיה והחגיגה
וחגיגה מעה כסף, וב"ה אומרים הראיה מעה כסף 
וחגיגה שתי כסף, הגמ' מבארת למה לב"ש הראיה 
חשובה יותר ולב"ה החגיגה חשובה יותר, (לב"ש 
ראיה עדיפא שכולה לגבוה, ובעצרת ריבה הכתוב 
בעולות יותר משלמים, ולב"ה חגיגה עדיפא 

 מזבח ואדםלות שישנה לפני הדיבור ויש בה ב' אכי
ובנשיאים ריבה הכתוב בשלמים מבעולות, ונחלקו 
אם היתה ראיה לפני הדיבור דכתיב "ויעלו עולות" 

  או שהקריבו עולת תמיד).

  איזה עולה הקריבו נערי בני ישראל

   -ויעלו עולותוישלח את נערי בני ישראל  ו:

  לב"ש היינו עולת ראיה וכנ"ל.

דס"ל שהכללות לרבי ישמעאל היינו עולת ראיה, 
נאמרו בסיני והפרטות נאמרו באהל מועד, וא"כ 
עדיין לא נצטוו על הפשט וניתוח של עולת תמיד, 
(ולר"ע כללות ופרטות נאמרו בסיני ובאהל מועד 
ובערבות מואב), הגמ' דוחה שגם לרבי ישמעאל 
י"ל שהיתה עולת תמיד, והקריבוה בלא הפשט 

ריבוה בלא וניתוח, וכדמצינו שלריה"ג מעיקרא הק
  הפשט וניתוח.

לרבי אלעזר היינו עולת ראיה, דס"ל שלא קרבה 
עולת תמיד בסיני, (ולר"ע קרבה ע"י שבט לוי שלא 

  עבדו ע"ז ושוב לא פסקה).

  ב"ה היינו עולת תמיד וכנ"ל.

  לר"ע היינו עולת תמיד וכנ"ל.

לריה"ג היינו עולת תמיד, דאמר ריה"ג שהקריבו 
ראיה ושמחה, (והראיה חגיגה לפני הדיבור משא"כ 

כולה לגבוה משא"כ חגיגה ושמחה, והשמחה 
  נוהגת אף בנשים משא"כ ראיה וחגיגה).

אם העולות היו מכבשים, או  רב חסדא מסתפק
מפרים כמו שכתוב בסוף הפסוק על השלמים, 
ונ"מ לפיסוק טעמים, ולאומר הרי עלי עולה כעולה 

  שהקריבו ישראל במדבר, תיקו.

  קרבן ראיה

 - ו דברים שאין להם שיעור ...והראיוןאל ז.
והיינו מדאורייתא אבל מדרבנן יש לו שיעור למטה 

  מעה כסף.

חייב בעולת  יו"ט ראשוןהבא ליראות בעיקר הרגל 
ראיה, בשאר ימות הרגל אם בא ליראות אינו חייב 
להביא עולת ראיה, ואם הביא עמו קרבן לריו"ח 

הא אין מקבלים אותו, ולר"ל מקבלים אותו, ו
דכתיב הוקר רגלך מבית רעך היינו בחטאות 

  ואשמות.

הברייתא מבארת מנלן שקרבן ראיה הוא זבחים, 
ולא עופות ומנחות, ומנלן שהוא עולה ולא 

  שלמים.

, כל ישראל יחד ולא לחצאיןמצות ראיה היא  ז:
ונ"מ שהמקמץ והמצרף נחושת והבורסי פטורים 

מי  מראיה ואינם חייבים לעלות בפני עצמם, אבל
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שיש לו י' בנים לא יעלה ה' ה' בלא דין זה, דהי 
  מינייהו משוית פושעים והי מינייהו משוית זריזים.

  עולות ושלמים ממעות מעשר
ביו"ט או במועד, (ודוקא עולת  עולת ראיההמביא 

ראיה באה ביו"ט וסומכין עליה וכן שלמי חגיגה, 
אבל עולות נדרים ונדבות לא, ולב"ש אין מביאים 

ת ביו"ט כלל, ושלמים מביא ואינו סומך), אינו עולו
יכול להביאה ממעות מעשר אלא מן החולין, דכל 

  דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין. 

באים אף מן המעשר, וכן  שלמי שמחה ח.

ממעשר בהמה, וכשמביא ממעשר בהמה לא יביא 
ביו"ט דילמא אתי לעשורי ביו"ט, דאסור משום 

ובנדבות, והכהנים בחטאת  צובע, וכן יוצא בנדרים
ובאשם ובבכור ובחזה ושוק, אבל לא בעופות 

  ומנחות.

לב"ש מן החולין ולב"ה מן חגיגת יו"ט ראשון 
, בטופלהמעשר, והגמ' מעמידה את דברי ב"ה 

לחזקיה מוסיף עוד בהמה לחגיגה והיא ממעות 
מעשר, ולריו"ח יוסיף עוד מעות לקנות בהמה 

דריו"ח, ותניא כוותיה גדולה יותר, תניא כוותיה 
  דחזקיה.

אינה דאורייתא ואפשר להביאה חגיגת י"ד 
  ממעשר. 

אין נושאים נשים במועד, דכתיב "ושמחת  ח:

  בחגך" ולא באשתך.

  רבוי עולות ושלמים
, מי שיש לו אוכלים מרובים ונכסים מועטים

מביא עולות מועטות, ושלמים מרובים שטופל 
ר גדול, ולרב ממעות מעשר למעות חולין ומביא פ

ששת יכול או להביא פר גדול או להביא בהמות 
  נוספות, דס"ל שטופל בין בזה ובין בזה.

מביא עולות נכסים מרובים ואוכלים מועטים 
  מרובות ושלמים מועטים.

  מביא במעה כסף ושתי כסף. זה וזה מועט 

על זה נאמר איש כמתנת ידו זה וזה מרובה 
  כברכת ד' אלוקיך אשר נתן לך.

הפריש י' בהמות לחגיגתו והקריב חמש ביו"ט 
אם הפריש כולם להקריבם בראשון יכול ראשון 

להקריבם בשאר ימי הרגל, אבל אם הפרישם 
משום בסתם אינו יכול להקריבם בשאר ימי הרגל 

, ואם הפריש בסתם ולא הספיק להקריבם בל תוסיף
בראשון או שלא היה מי שיאכלם בראשון יכול 

  ימים.להקריבם בשאר ה

  תשלומי חגיגה

יכול  מי שלא הקריב חגיגה ביו"ט ראשון ט.
, ואפי' בשמיני עצרת, להקריבה בשאר ימות החג

יש לומדים דין זה מג"ש עצרת עצרת וגז"ש מופנה 
  היא, ויש לומדים מ"בחודש השביעי תחוגו אותו".

תשלומין של היום לרבי יוחנן כל ימי החג הם 
, ונ"מ זה לזה תשלומין, ולרב אושעיא הראשון

בחיגר שלא היה ראוי להקריב ביום הראשון, 
שלריו"ח אינו יכול להשלים בשאר ימי החג ולרב 

  אושעיא יכול להשלים.

נזיר שנטמא טמא ז' ומ"מ אף לריו"ח לגבי טומאה 
ימים וחייב קרבן, ואם חזר ונטמא ביום השמיני מביא ב' 

, אם נטמא בליל ז' צריך להביא ב' קרבנותקרבנות, ו
אע"פ שבלילה אינו ראוי להביא קרבנות נזירותו, 
דשאני טומאה שיש לה תשלומין בפסח שני, 
ולמ"ד פסח שני רגל בפני עצמו, צ"ל שריו"ח סובר 

שכבר מחויב בקרבן אלא שלילה אינו מחוסר זמן 

שאינו  , והא דאמר ריו"ח בזבשהלילה מעכבו מלהביאו
ת וספר ז' נקיים, מביא קרבן אלא בג' ראיות ואם ראה ג' ראיו

ראה ראיה שעדיין אינו ראוי להביא הקרבן ובליל שמיני 
אחת, וביום שמיני ראה ב' ראיות צריך להביא ב' 
קרבנות, אבל אם ראה ב' בלילה ואחד ביום אינו 
מביא אלא קרבן אחד, ומבואר שהלילה נחשב 
מחוסר זמן, היינו לדברי הסובר כך, אבל לריו"ח 

    לילה לאו מחוסר זמן. 

חגיגתו אינו יכול להביאו עבר הרגל ולא הביא  ט:

מעוות לא יוכל לתקון וחסרון לא יוכל וזהו 
  . להמנות

  ביאורי פסוקים
י"מ כנ"ל, וי"מ שביטל  -מעוות לא יוכל לתקון

ק"ש או תפילה של שחרית או של ערבית, וי"א זה 
הבא על הערוה והוליד ממנה ממזר, שאינו יכול 
לתקן, משא"כ גוזל יכול להחזיר, וי"א שבא על 
אשת איש ברצון ואסרה לבעלה, או באונס והוליד 
ממנה ממזר, או באונס ובאשת כהן, ולרשב"י 
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עוות, וזהו ת"ח מעוות היינו שהיה מתוקן ונת
  הפורש מן התורה,

היינו שמינוהו חביריו  חסרון לא יוכל להמנות
  לדבר מצוה והוא לא נמנה עמהם.

בין עובד אלוקים ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע 
עבדו היינו שונה פרקו מאה  -לאשר לא עבדו

פעמים ואחד, ולא עבדו היינו שונה פרקו מאה 
  ו'.פעמים, צא ולמד משוק של חמרין וכ

חזר  -הנה צרפתיך ולא בכסף בחרתיך בכור עוני
הקב"ה על כל מידות טובות ליתן לישראל ולא 

  מצא אלא עניות.

היוצא מדבר הלכה  -וליוצא ולבא אין שלום י.

 ירושלמילמקרא, וי"א מתלמוד למשנה, וי"א מש"ס 

  .  בבלילש"ס 

התר נדרים פורחים באויר ואין להם על מה 
כמה שיטות מהיכן אפשר  הגמ' מביאה -שיסמוכו

ללמוד התר נדרים, כי יפליא ב' פעמים, אשר 
נשבעתי באפי, כל נדיב לבו, נשבעתי ואקימה 
לשמור משפטי צדקך, לא יחל דברו, לכולהו אית 

לומר שנזירות צריכה  -פירכא חוץ מזו, כי יפליא
לאפוקי אם אמר הריני נזיר אם הבא לכאן להיות מבוררת 

ולא חזרתי בי, כל נדיב  -אפי, אשר נשבעתי בנזיר
שא"צ להוציא בשפתיו ודלא כשמואל,  -לבו

לומר שנשבעין לקיים את  -נשבעתי ואקימה
  המצוה.

  כהררים התלוים בשערה
דין חופר גומא וא"צ אלא לעפרה דפטור,  -שבת

ואף לר"י שמלאכה שא"צ לגופה חייב, פטור 
דמקלקל הוא, ודין זה תלוי בשערה, דמלאכת 

  כתיבא.מחשבת לא 

ד"וחגותם אותו חג לד' "  הא דאמרינן -חגיגות י:
, להרבות שמחההיינו קרבן, דדילמא קאמר חוגו חגא 

וילפינן מדבר מדבר מהא דכתיב בעמוס "הזבחים 
ומנחה הגשתם לי במדבר" ודין זה תלוי בשערה, 

  דד"ת מדברי קבלה לא ילפינן.

הא דאמרינן שאם נתן מעות הקדש  -מעילות
ר בעה"ב ולא נזכר שליח שהשליח לשליח ונזכ

מעל, ודין זה תלוי בשערה שהרי לא ידע שיש 
, משא"כ והוא קרוב לאונסלבעה"ב מעות הקדש 

בעה"ב עצמו ששגג הרי ידע שיש בידו מעות 

הקדש, אבל מה שאם נתן מעות הקדש לשליח 
ועשה שליח שליחותו בעה"ב מעל, אע"ג דבעלמא 

ו תלוי בשערה  אין שליח לדבר עבירה, דין זה אינ
אלא ילפינן גז"ש מתרומה, והדין שאם נטל אבן או 
קורה לא מעל ואם נתנה לחבירו מעל, והוא תלוי 
בשערה דאמאי לא מעל כשנטלה, זה אינו תלוי 
בשערה די"ל דאיירי בגזבר שכל מקום שמניחה 
היא ביד הקדש, והדין שאם בנאה בתוך ביתו לא 

ברה אלא מעל עד שידור תחתיה, איירי שלא חי
  הניחה על פי ארובה.

נגעים הם מקרא מרובה והלכות מועטות, ואהלות 
, ונ"מ שספק מקרא מועט והלכות מרובות

בנגעים יעין בפסוקים, וספק באהלות יעיין 
  במשניות. 

  יש להם על מה שיסמוכו
ממון, ילפינן מנתינה  -נפש תחת נפש -דינים

  האמורה למעלה.

  והקריב".הולכת הדם, ילפינן מ" - עבודות

שיעור מקוה, ילפינן מדכתיב "את כל  -טהרות
בשרו" מים שכל גופו עולה בהם, והם אמה על 

  אמה ברום ג' אמות, שזה מ' סאה.

כעדשה מן השרץ, מקצתו שהוא ככולו,  -טומאות
והיינו כעדשה שהרי חומט תחילתו כעדשה, וי"א 

  כזנב הלטאה.

בתו מאנוסתו, דילפינן הנה הנה  - עריות י"א:

  זימה זימה.

  הן הן גופי תורה.וכל האמור במתני' 

  

  אין דורשין:

  דברים שאסור לדורשם
לשלשה תלמידים, והיינו אין דורשים בעריות 

, שמא ידבר אחד שאינם מפורשותבסתרי עריות 
מהם עם הרב ושניים ידברו אחד עם השני, ולא 
ישמעו אחד מאיסורי עריות ויבואו להתירם, 

חיישינן לזה מפני שנפשו שלאדם ודווקא בעריות 
מחמדתם ומתאווה להם, (בגזל אינו מתאוה אלא 

  בפניו).
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לשניים, דכתיב "כי שאל ולא במעשה בראשית 
נא לימים ראשונים" יחיד שואל ואין שניים 

  שואלים.

, קודם שנברא העולםולא ישאל אדם מה היה 
  אבל על ששת ימי בראשית יכול לשאול. 

ה למטה מה לפנים ומה מה למעלה ומלא ישאל 
  , והשואל כן ראוי לו שלא בא לעולם.לאחור

  בריאת העולם

, אדם הראשון היה מן הארץ עד לרקיע י"ב.

וי"א מסוף העולם ועד סופו, וחד שיעורא הוא, 
  וכיון שסרח הניח הקב"ה ידו עליו ומיעטו.

שמים וארץ, תוהו  -י' דברים נבראו ביום הראשון
מים, מידת יום ומידת לילה, ובוהו, אור וחשך, רוח ו

תוהו היינו קו ירוק שמקיף את העולם שממנו יצא 
 לחותחושך, בוהו היינו אבנים המפולמות 

  המשוקעות בתהום שמהם יוצאים מים.

י"א שהאור שנברא בראשון היינו האור שהיה אור 
אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו, וכשנסתכל 

ה הקב"ה בדור המבול ובדור הפלגה ורא
שמעשיהם מקולקלים, גנזו לצדיקים לעת"ל, 
וחכמים אומרים שביום הראשון נבראו המאורות 

  ולא ניתלו עד יום רביעי.

בחכמה ובתבונה  -בי' דברים נברא העולם
ובישוב ובכח ובגערה ובגבורה בצדק ובמשפט 

  ובחסד וברחמים.

היה מרחיב בשעה שברא הקב"ה את העולם 
והעמידו, והיה הים עד שגער בו הקב"ה והולך 

  מרחיב והולך עד שגער בו הקב"ה ויבשו.

לב"ש קודם נבראו השמים ואח"כ  -שמים וארץ
הארץ, ולב"ה קודם הארץ ואח"כ השמים, וחכ"א 
זה וזה כאחת נבראו, ור"ל אמר שקודם נבראו 
השמים ואח"כ הארץ, וכשנטה נטה ארץ ואח"כ 

  שמים.

  ששם מים, וי"א שעשוי מאש ומים. -שמים

שלא נאמר ששמים וארץ  -הארץ אתהשמים ו את
  הם שמותיו של הקב"ה, ולהקדים שמים לארץ.

התורה מפרטת קודם "והארץ היתה" שהארץ  י"ב:

  אין דרכה להשכים.

על העמודים, ועמודים על המים, הארץ עומדת 
ומים על ההרים, והרים ברוח, ורוח בסערה, וסערה 

"ב תלויה בזרועו, וחכ"א הארץ עומדת על י
  עמודים, וי"א ז', וי"א על עמוד אחד וצדיק שמו.

  רקיע
י"א שיש ב' רקיעים, וי"א שבעה, והם וילון רקיע 

  שחקים זבול מעון מכון ערבות.

וילון אינו משמש כלום אלא נכנס שחרית ויוצא 
  ערבית ומחדש מעשה בראשית. 

  רקיע קבועים בו חמה ולבנה כוכבים ומזלות. 

  ות מן לצדיקים. שחקים שם הריחיים טוחנ

  זבול שם ירושלים ביהמ"ק ומזבח. 

מעון שם כתות של מלאכי השרת שאומרות שירה 
  בלילה, ושותקות ביום מפני כבודם של ישראל. 

מכון שם אוצרות שלג ברד וטללים רעים ואגלים 
  וסופה וקיטור, וביקש דוד רחמים והורידם לארץ. 

ערבות שם צדק משפט וצדקה, גנזי חיים שלום 
וברכה, ונשמותיהם של צדיקים, ורוחות ונשמות 
שעתידות להברא, וטל של תחית המתים, ואופנים 
ושרפים וחיות הקודש ומלאכי השרת וכסא 
הכבוד, ומלך קל חי רם ונישא שוכן עליהם, וחושך 
ענן וערפל מקיפים אותו מבחוץ, אבל מבפנים יש 

  אור. 

ועוד רקיע אחד יש למעלה מראשי החיות, ומכאן 
  ואילך אין רשות לדבר.

כל העוסק בתורה בלילה חוט של חסד משוך עליו 
ביום, ואיכא דאמרי שאם עוסק בעוה"ז הדומה 

  ללילה הקב"ה מושל עליו חוט של חסד לעוה"ב.

כל הפוסק מדברי תורה ועוסק בדברי שיחה 
  מאכילים אותו גחלי רתמים.

הגמ' מבארת מה ענתה הבת קול לאותו רשע  י"ג.

  שאמר אעלה על במתי עב אדמה לעליון. רנבוכדנצא

  דברים שאסור לדרוש
, אלא אם היה חכם במרכבה ביחידאין דורשים 

ומבין מדעתו, ומוסרים ראשי פרקים לאב"ד ולמי 
שליבו דואג, וי"א שרק לאב"ד שליבו דואג 

  מוסרים.
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מעשה מרכבה ספר יצירה אין מוסרים סתרי תורה 

  אלא ל ומעשה בראשית

  ד"ת לעכו"ם.אין מוסרים 

כעין עד היכן מעשה מרכבה לרבי עד "וארא" 

בתרא, וי"א עד חשמל, הגמ' מבארת שעד  החשמל
זה לומדים ומכאן מוסרים ראשי פרקים, וי"א שעד 
זה ראשי פרקים ומכאן ואילך רק לחכם ומבין 

  מדעתו.

מעשה בתינוק שדרש בחשמל ויצאה אש 
בן  ושרפתו, ורצו לגנוז את הספר, אמר להם חנניה

חזקיה שאין הכל חכמים כמותו, ועוד רצו לגונזו 
מפני שדבריו סותרים דברי תורה, והעלו לו שלש 

  מאות גרבי שמן וישב בעליה ודרשו.

  ביאורי פסוקים במעשה מרכבה

חיות אש ממללות, וי"א חשות  - חשמל י"ג:

בשעה שהדיבור יוצא מפי הקב"ה, וממללות 
  כשאין הדבור יוצא.

  היוצא מפי הכבשן. כאור - רצוא ושוב

  אור היוצא מבין החרסים. -כמראה הבזק

הרוח הלכה לכבוש  - והנה רוח סערה באה וכו'
העולם כולו תחת נבוכדנצר, שלא יאמרו אומות 
העולם שמסר הקב"ה את ישראל תחת אומה 

  שפלה.

עומד בארץ  -אופן אחד בארץ אצל החיות
וראשו אצל החיות, וסנדלפון שמו וגבוה מחבירו 

מאות שנה, ועומד מאחורי המרכבה, ואומר ה' 
  השם הכתוב על הכתר, והולך הכתר לראש קונו.

  ליכא מאן דידע למקומו. -ברוך כבוד ד' ממקומו

יחזקאל ראה כל מה שראה ישעיה, אלא שיחזקאל 
  כבן כפר שראה המלך, וישעיה לבן כרך.

  שמתגאה על כולם. -כי גאה גאה

  ישוב סתירות בפסוקים
פני אדם אריה שור נשר, ומאידך  ודמות פניהם

כתיב כרוב אדם אריה נשר, שביקש יחזקאל 
  רחמים והפך השור לכרוב, והיינו פני ילד.

לאחד, וכתוב אחר  כנפיםכתוב אחד אומר שש 
אומר ארבע כנפים, שבזמן שאין ביהמ"ק קיים 
נתמעטו, י"א שנתמעטו כנפים שאומרות בהם 

  שירה, וי"א אלו שמכסות בהם רגליהם.

וכו', ומאידך כתיב  ישמשוניהכתיב אלף אלפין 
היש מספר לגדודיו, י"מ בזמן שביהמ"ק קיים, וי"א 
שלגדודים אין מספר, וי"א שלמשמשי נהר דינור 
יש מספר, והוא יוצא מזיעת החיות, ונשפך על 
ראש הרשעים בגיהנום, וי"א על אלו שלא נבראו, 
 (ושתלם הקב"ה בכל דור והם עזי פנים שבדור),
כל יום נבראים מלאכי השרת מנהר דינור ואומרים 
שירה ומתבטלים, וי"א שהמלאכים נעשים מדיבור 

  של הקב"ה ולא מנהר דינור.

בישיבה כעמר נקא ובמלחמה  שער ראשו י"ד.

  תלתלים שחורות כעורב.

אחד לקב"ה ואחד לדוד, וי"א אחד לדין ואחד כסא 
לצדקה, וי"א אחד לישב עליו ואחד לשרפרף 

  ום רגליו.להד

ת"ח שמקמטים עצמם על ד"ת בעוה"ז הקב"ה 
  מגלה להם סוד לעוה"ב.

י"ח קללות קילל ישעיה את ישראל דכתיב כי הנה 
האדון צבקות מסיר מירושלים ומיהודה וכו', ולא 
נתקררה דעתו עד שאמר להם ירהבו נער בזקן, 
המנוערים מן המצוות ירהבו במי שממולא מצוות 

החמורות דומות עליו כקלות כרימון, מי שהמצוות 
  ירהב במי שמצוות קלות דומות עליו כחמורות.

אפי' בשעת כשלונה של ירושלים לא פסקו מהם 
בעלי אמנה בדברי תורה, אבל במשא ומתן נאמר 

  לא חרבה ירושלים עד שפסקו ממנה בעלי אמנה.

  אין אדם עומד על ד"ת אא"כ נכשל בהם.

ערך  הגמ' מתארת המעשה שדרש ר"א בן י"ד:

במעשה מרכבה וירדה אש וסיבבה כל העצים, 
ואמרו העצים שירה, וכשדרשו רבי יהושע ורבי 
יוסי הכהן בתקופת תמוז נתקשרו השמים בעבים 
ונראתה כמין קשת בענן ונתקבצו מלאכי השרת 

  וכו'.

בו עזאי הציץ ומת, בן זומא ארבעה נכנסו בפרדס 
יצא הציץ ונפגע, אחר קיצץ בנטיעות, ורבי עקיבא 

  בשלום.

  אסור לסרס כלב.

בתולה שעיברה מותרת לכה"ג, דאף  ט"ו.

שאפשר לבעול בלא דם זה אינו שכיח, ואמרינן 
  שעיברה באמבטי, וכשיצא הזרע היה יורה כחץ.
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אין בין מים העליונים למים התחתונים אלא ג' 
אצבעות, וי"א כמלוא נימא, וי"א כי גודא דגמלא, 

תות, וי"א כמו בין ב' וי"א כמו הרווח בין שתי טלי
  כוסות הפוכות.

צדיקים ורשעים, גן  - זה לעומת זה עשה אלוקים
עדן וגיהנום, ולכל אחד יש חלק בשניהם, זכה 
צדיק נטל חלקו וחלק חבירו בגן עדן, נתחייב רשע 

  וכו'.

דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב ופז ונח 
  לאבדם ככלי זכוכית.

  ת"ח אע"פ שסרח יש לו תקנה.

  אחר
ראה את מטטרון יושב ואמר שיש ח"ו ב' רשויות, 
והכו את מטטרון על שלא קם, ונתנו לו רשות 
למחוק את זכויותיו של אחר, ויצאה בת קול 
ואמרה שובו בנים שובבים חוץ מאחר, ויצא 
לתרבות רעה כדי ליהנות לפחות בעוה"ז, ותבע 
זונה ואמרה לו וכי אינך אלישע בן אבויה, ותלש 

  ה בשבת, ואמרה אחר הוא. צנון מערוג

היה רוכב על חמור בשבת ואמר לר"מ שהיה מהלך 
אחריו ללמוד תורה מפיו שעד כאן תחום שבת, 
אבל הוא לא רצה לחזור, ומשכו ר"מ לי"ג בתי 
מדרשות ואמר לתינוקות פסוק לי פסוקך, ואמרו 
לו פסוקים שמשמעותם שאין לו אפשרות לשוב, 

לוקים מה לך והאחרון אמר לו "ולרשע אמר א
לספר חוקי" והיה נשמע ולאלישע אמר וכו', וחתך 

  את הילד וי"א שרצה לחותכו. 

כשמת לא דנו אותו משום שעסק בתורה  ט"ו:

ולא הביאוהו לעוה"ב משום שחטא, ואמר ר"מ 
מתי אמות ואעלה עשן מקברו, וכשמת ר"מ עלה 
עשן מקברו, ואמר ריו"ח מתי אמות ואכבה עשן 

  עוה"ב, וכשמת פסק העשן.מקברו שאביאנו ל

בתו בקשה פרנסה מרבי, ואמר רבי עדיין יש 
מזרעו בעולם, אמרה לו זכור לתורתו וכו', וירדה 
אש וסכסכה ספסלו, ואמר א"כ כ"ש למשתבחים 

  בתורה.

אסור ללמוד מרשע, ומה שלמד ר"מ מאחר י"א 
שדרש מקרא להתיר, וי"א שרק לקטן אסור, וי"א 
שאכל את התמר וזרק את הגרעין, ודרש שאע"פ 
שסרח אין תורתו נמאסת, הקב"ה לא אמר 

שמועות משמו של ר"מ, עד שאמר רבה בר שילא 
  שר"מ רימון מצא תוכו אכל קליפתו זרק.

אם דואג ואחיתופל רב יהודה בכה מפני שחשש ש
שנאמר עליהם איה שוקל ואיה סופר וכו', שהיו 
סופרים כל אותיות שבתורה, והיו שוקלים קלים 
וחמורים שבתורה, והיו שונים שלש מאות הלכות 
במגדל הפורח באויר, ואין להם חלק לעוה"ב, ומה 
יהא עלינו, ואמר לו שמואל שטינא היתה בליבם, 

וני, והיו ספרי מינים וכן אחר לא פסק מפיו זמר יו
  נושרים מחיקו.

רבי עקיבא עלה וירד בשלום, הגמ' מבארת  ט"ז.

מהיכן ידע מקום השכינה כדי להזהר שלא להציץ 
  שם.

יש  - , ג' כמלאכי השרתו' דברים נאמרו בשדים
להם כנפים, וטסים מסוף העולם ועד סופו, 
ושומעים מאחורי הפרגוד מה עתיד להיות, וג' 

  לים ושותים, פרים ורבים, ומתים.אוכ -כבני אדם

יש  -, כמלאכי השרתו' דברים נאמרו בבני אדם
להם דעת, ומהלכים בקומה זקופה, ומדברים 

אוכלים ושותים, פרים  -בלשון הקודש, כבהמה
  ורבים, ומוציאים רעי.

כל שלא חס על כבוד קונו ראוי לו שלא בא 
י"א זה המסתכל בקשת, וי"א זה העובר  -לעולם
בסתר, אמנם אם אינו יכול לכוף יצרו ילך עבירה 

למקום שאין מכירים אותו וילבש שחורים ויתעטף 
  שחורים ואל יחלל שם שמים בפרהסיא.

כל המסתכל בג' דברים עיניו כהות, בקשת, 
בנשיא, ובכהנים בזמן שביהמ"ק היה קיים כשהיו 
עומדים על דוכנם ומברכים את ישראל בשם 

  המפורש.

והקב"ה מוחל אל  רע חטואאם יאמר לך יצר ה
תאמין, שמא תאמר מי מעיד בי, אבני ביתו וקורות 
ביתו של אדם מעידים בו, וחכ"א נשמתו של אדם 
מעידה בו, ורב זריקא אמר ב' מלאכי השרת 

  המלווים אותו הם מעידים בו.

המשנה מביאה כמה זוגות  -סמיכה ביו"ט
שנחלקו אם סומכים ביו"ט או לא, ומבארת מי 

  ג היה נשיא ומי היה אב"ד.מכל זו
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שלא הוזם רב יהודה בן טבאי הרג עד זומם  ט"ז:

, כדי להוציא מליבם של צדוקים, שהיו העד השני
אומרים שאין עד זוממים נהרגים עד שיהרג הנדון, 
ואמר לו שמעון בן שטח שאין עד זומם חייב מיתה 
או מלקות או ממון עד שיזומו שניהם, מיד קיבל 

להורות הלכה אלא בפני שמעון בן עליו שלא 
שטח, והיה משתטח על קברו, והיו שומעי קול 
ואמר להם שהוא קול שלו ולא קול המת, וראיה 
שאחרי מותו לא ישמע הקול, ואמר רב אחא שאין 

  בכך ראיה דדילמא פייסו או שתבעו לדין.

מנחם היה אב"ד, ויצא לעבודת המלך, וי"א שיצא 
  לתרבות רעה.

א שבות קלה בעיניך, שהרי סמיכה לעולם אל תה
אינה אלא שבות ונחלקו בה חכמי הדור, וקמ"ל 
שנחלקו בסמיכה ביו"ט, ולא בסמיכה עצמה, 
וטעם האוסרים משום דבעינן סמיכה בכל כוחו 

  .והוה ליה משתמש בבעלי חיים

לת"ק דברייתא נשים לא  -סמיכה בנשים
  סומכות, ולרבי יוסי ור"ש נשים סומכות רשות.

להשתמש בראש הבהמה אף אם צדדים  אסור
  מותרים, די"ל שכיון שהוא בהדי גבה כגבה דמי.

לב"ש מביאים  -שלמים ועולות ביו"ט י"ז

שלמים בלא סמיכה, ועולות אין מביאים כלל, 
  ולב"ה מביאים שלמים ועולות וסומכים עליהם.

בערב שבת, לב"ש מקריבים עצרת שחלה 
, (וכמו הקרבנות אחר השבת, ולב"ה בערב שבת

  שנחלקו לעיל אם מביאים עולות ביו"ט, וצריכא). 

עצרת שחלה בשבת אף לב"ה מקריבים אחר 
בגדים נאים השבת, ומ"מ אין כה"ג מתלבש בכליו 

מפני  ומותרים בהספד ותענית, ,בביתו ובשוק
הצדוקים שהיו אומרים עצרת אחר השבת, ומ"מ 
ביום טבוח שלא חל ביום ראשון אסורים בהספד 

  ית. ותענ

עצרת יש לה תשלומין כל שבעה, ומ"מ אינו אסור 
  במלאכה כל שבעה.

  בסוכות יש תשלומין אף בשמיני.

  .מוצאי יו"טחג הסוכות וחג המצות טעונים לינה 

  ה למימני ימים וכן שבועות.בספירת העומר מצו

אסור לעשות  -איסור מלאכה בחוה"מ י"ח.
מלאכה בחולו של מועד, לרבי יאשיה ילפינן מ"את 
חג המצות תשמור שבעת ימים", לרבי יונתן ק"ו 
מיום הראשון והשביעי שאסורים אע"פ שאין 
קדושה לפניהם ולאחריהם, (ולא דמי לששת ימי 
בראשית שהרי אין בהם מוסף, וראש חודש לא 
נאמר בו מקרא קודש), לריה"ג ילפינן מ"כל 

וסמיך ליה שבעת ימים אכת עבודה לא תעשו" מל

, לר"ע ילפינן מ"אלה מועדי ד', וי"א תקריבו אשה
דילפינן מ"ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי 
עצרת" מה שביעי עצור אף ששת ימים עצורים, 
ומ"מ כיון דכתיב "וביום השביעי עצרת" חלוק דין 

  חוה"מ משאר ימים, ומסרו הכתוב לחכמים.

  יםנטילת יד

, והיינו כשבא לאכול נוטלים לידים לחולין י"ח:

פת, אבל לנגיעה בפת או לאכילת פירות א"צ 
טל ידיו לפירות הרי זה מגסי נטילת ידים, והנו

  הרוח

לרבנן צריך נטילת ידים  -נטילת ידים למעשר
לאכילת מעשר, וכן סבר תנא דמתני', ולר"מ א"צ 

רבנן נטילת ידים, (דלר"מ כל הטעון ביאת מים מד
מטמא את הקודש ופוסל את התרומה, אבל 

  לחולין ולמעשר מותר, ולבנן אסור אף למעשר).

, במ' סאהצריך טבילה  קודשצריכה נט"י, וה תרומה
וכולו צריך אם נטמאו ידיו נטמא גופו  חטאתובמי 

   .טבילה

חייב מיתה, זר האוכלם במזיד התרומה והביכורים 
משלם חומש, ואסורים לזרים, והם נכסי ובשוגג 

באחד ומאה, וטעונים כשנתערבו הכהנים, ועולים 
נטילת ידים והערב שמש, משא"כ במעשר (כר"מ 

  שא"צ במעשר נט"י) וחולין (פירות א"צ נט"י).

הטובל או הנוטל  -כוונה לטבילה ולנטילה י"ט.

למעשר ולא נתכוון אין ידיו טהורות, אבל בחולין 
ות דחולין לא בעו כוונה, ועל כן גל ידיו טהור

שנתלש ויש בו מ' סאה ונפל על האדם או הכלים 
טהורים בלא כוונה, וא"צ שיהיה יושב ומצפה 
אימתי יתלש הגל, וכן אם הכניס ידיו למים ליטול 
פירות שנפלו לשם ידיו טהורות אע"פ שלא נתכוון 
לנטילה, (והפירות אינם ב"כי יותן" אא"כ נתכוון 

  ).שיודחו
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טבל ועלה מן המים יכול להחזיק עצמו לכל מה 
שירצה, ואם החזיק עצמו לדבר קל שוב אינו יכול 
להחזיק עצמו לחמור, ואם רגלו אחת במים יכול 

  להחזיק עצמו לחמור.

, ואין ראש הגל כשהוא מגיע לארץמטבילים בראשים 
לפי שאין  כשהגל עומד באויר ככיפהמטבילים בכיפין 
  מטבילים באויר.

מקוה שיש בה מ'  - גוד אסיק וגוד אחית במקוה
סאה מצומצמות וטבלו בה ב' בני אדם בזה אחר 
זה הראשון טהור והשני טמא, ואם רגלו אחת 
במים לת"ק השני טמא ולר"י השני טהור דאמרינן 
גוד אחית, י"א שמחלוקתם בטבילה דרבנן אבל 
בדאורייתא מודה ר"י שהשני טמא, וי"א 

אורייתא, אבל בטבילה שמחלוקתם בטבילה ד
 דרבנן מודה ת"ק שהשני טהור, לענין גוד אסיק

כגון לטבול מחטים וצינוריות בראשו של ראשון, 
לא אמרינן גוד אסיק, וכמו שמצינו שאם יש ג' 
גומות מים ורק באמצעית יש מ' סאה, והם 
מחוברים בחרדלית מים, שלר"י אפשר לטבול 

ונה דלא ל לא בעליבתחתונה משום גוד אחית, אב
  , ולר"מ יכול לטבול אף בעליונה.אמרינן גוד אסיק

ולא נתכוון למעשר אסור הטובל לחולין  י"ט:

למעשר, ואם טבל למעשר אסור לתרומה, ואם 
טבל לתרומה אסור לקודש, ואם טבל לקודש 

  אסור לחטאת, אבל טבל לחמור מותר לקל.

לרבנן מעשר חמור יותר מחולין וכנ"ל, אבל לר"מ 
מעשר כהדדי נינהו, ואם טבל לחולין הוחזק חולין ו

  אף למעשר.

הרי הם חולין שנעשו על טהרת הקודש  כ.
כחולין, ר"א בר צדוק אומר הרי הם כתרומה, 
וממתני' מבואר שהרי הם כקודש, מדקתני יוחנן בן 
גודגא היה אוכל על טהרת הקודש כל ימיו, והיתה 
מטפחתו מדרס לחטאת, ומשמע שלא היתה 

  מדרס לקודש.  

  מעלות בשמירה מטומאה

אב הטומאה כמו מדרס הזב בגדי עם הארץ מדרס 

, בגדי אוכלי חולין בטהרהלפרושים לטמא אדם וכלים 
פרושים מדרס לאוכלי תרומה, ושל אוכלי תרומה 

ואלו הם מעלות מדרבנן, שאין שמירת אלו מדרס לקודש 

  .חשובה שמירה אצל אלו

נתחלפו לו כלים של שבת בכלים של חול ולבשם 
  נטמאו, דכלים של שבת שומרם יותר.

י נשים חברות שנתחלפו כליהם בבית המרחץ שת
הכלים טמאים, שכל אחת חושבת שחברתה אשת 

  עם הארץ ואינה שומרתם.

המשמר את החבית וחשב שהיא של יין ונמאת 
של שמן טהורה, ואם שמר אותה מדבר המטמא 
ולא מדבר הפוסל אסור לאוכלה, ומ"מ אינה 

, וכן אם איכא נטירותא לפלגאמטמאה אחרים ד
אצלו סל ומגריפה ושמר על הסל ולא על היה 

  המגריפה, הסל טהור והמגריפה טמאה.

, בליבו לשומרו טהור אין בליבו לשומרו טמא
הגמ' מביאה ב' מעשים שארגו בגד בטהרה ולא 
שמרוהו בטהרה, ובגד רבי ישמעאל ומצא שנטמא 
הבגד, (נדה משכה בחבל, נימא נפסקה לי 

  וקשרתיה בפה).

רץ ואמר לחבירו תנה לי נפלה מעפרתו לא כ:

חזקה אין אדם משמר מה ונתנה לו טמאה, ד
, ומ"מ אם היו חמריו ופועליו טעונים שביד חבירו

טהרות וטיהרם לשמירת הטהרות אע"פ שנתרחקו 
ממנו יותר ממיל טהרותיו טהורות, מפני 
שחוששים שיבוא פתאום, ואם אמר להם לכו ואני 

הרם אבוא אחריכם טהרותיו טמאות אע"פ שטי
לכך, דאין עם הארץ מקפיד על מגע חבירו ואינם 

  חוששים שיבוא פתאום.

  

  

  חומר בקודש:

  י"א חומרות בקודש מתרומה

א' מטבילים כלים בתוך כלים לתרומה  כ"א
לרב אילא  -, טעם החומר בקודשאבל לא לקודש

משום שכובדו של בכלי חוצץ, (ודומה לחומרת 
ולרבא טעם קודש לדבי טבילה עם קשר, וצריכא), 

החומר משום גזירה שלא יטביל מחטים וצינוריות 
בתוך כלי שאין בפיו כשפופרת הנוד, שהוא שיעור 
עירוב מקוואות, ושיעורו הוא שתי אצבעות חוזרות 

  למקומם.
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שהוא סל גרגותני ונ"מ במחלוקתם במטביל  כ"ב.

ובו כלים נוספים, דלרבא טהור אף גדול מאד 
אין בפיו כשפופרת בקודש משום שאין כזה סל ש

הנוד, ולרבי אילא טמא משום חציצה, ובכר נחלקו 
  בזה רבנן ואבא שאול.

, אם ואין בפיו כשפופרת הנוד(המטביל כלי בתוך כלי 
גם הכלי החיצוני טמא עלתה טבילה גם לכלים 

  שבתוכו.

הטובל שם לא  מקוה שחילקו בסל גרגותני
עלתה לו טבילה משום שצריך מ' סאה במקום 

וחלחול המים הנקבים אינו מועיל שהרי אף אחד, 
  בקרקע המים מחלחלים). 

הא דגזרו של להטביל כלי בתוך כלי דווקא לקודש 
ולא לתרומה, הטעם הוא שחברים יודעים איך 

, אבל בלא חציצה ובפתח כשפופרת הנודלטבול כראוי 
לגבי קודש חיישינן שמא יראה עם הארץ ויטביל 

ממנו הויא ליה איבה, גם הוא כך, ואם לא נקבל 
אבל תרומה אין בזה איבה שיתן את התרומה לעם 
הארץ כמותו, ולא חיישינן שישאלו כלים מעם 

  הארץ, שהרי צריך לטבול כלי ששאלו מעם הארץ.

, דאמר רבי יוסי הכל נאמנים חייש לאיבהרבי יוסי 
על טהרת יין ושמן, שאם לא נאמין ילך ויבנה במה 

ה לעצמו, וכדבריו אנו לעצמו וישרוף פרה אדומ
  נוהגים בכך שאנו מקבלים עדות מעם מארץ.

לב"ה  -הצלת כלי חרס מפני הטומאה כ"ב:

מציל על הכל, ולב"ש רק על אוכלים ומשקים וכלי 
חרס, טעמא דב"ש דאיירי בכלי חרס של עם הארץ 
שהוא טמא, וכלי טמא אינו חוצץ מפני הטומאה, 

יינו לעם ומה שאוכלים ומשקים שבתוכו טמאים ה
הארץ עצמו, (ורבי יהושע זלזל מתחילה בטעם 
הדברים, וכשהבין נשתטח על קברם והושחרו 

  שינוי מפני התעניות). 

לאביי עם הארץ  -נאמנות עם הארץ על הטבילה
אבל לא שכליו טהורים, נאמן לומר שגופו טהור, 

שאין מזים עליו כשאומר חמירא טומאת גופו ד
שספר ז' אלא צריך למנות בפנינו שלישי ושביעי, 
ומתוך חומר שהחמרת עליו בתחילתו הקלת עליו 
בסופו, לרבא אם אמר לא הטבלתי כלי בתוך כלי 
נאמן, אבל אם אמר לא הטבלתי בכלי שאין בפיו 
כשפופרת הנוד אינו נאמן, וכן נאמן עם הארץ 

בל טומאה, אבל אינו לומר שפירות לא הוכשרו לק
   נאמן לומר שהוכשרו ולא נטמאו.

ב' אחורים ותוך ובית הצביטה בתרומה אבל לא 
שאם נטמא הכלי מאחוריו לא נטמא  -בקודש

תוכו אגנו ואזנו וידיו, ודווקא בתרומה אבל לא 
בקודש, ואף בתרומה אם נטמא תוכו כולו טמא, 
ובית הצביטה י"מ מקום האחיזה, וי"מ מקום ששם 

  טבילים נקיי הדעת את מאכלם.מ

ג' הנושא את המדרס נושא את התרומה  כ"ג.
טעם האיסור בקודש  -אבל לא את הקודש

משום מעשה שהיה שנטמא הקודש ע"י רצועת 
סנדל שנפסקה, ולא גזרו אלא בקודש משום 
שהמעשה היה בקודש, וכרבי חנניא בן עקביא 
שאסר לישא מי חטאת ואפר חטאת בספינה 

יה מעשה והעבירו ונמצא כזית מת בירדן, שה
בקרקעית הספינה, אבל לרבנן אסרו אף בשאר 
נהרות ואף בזריקה ובלא ספינה ובעובר את הנהר 
ע"ג חבירו (אא"כ רגליו נוגעו בקרקע או שעובר 

  ע"ג גשר).

הגמ' מסתפקת אם מותר לישא קודש כשסנדלו 
טהור או כשחבית סתומה, אם עבר ונשא לרבי 

  זירא טהור. אילא טמא ולרבי

  ד' בגדי אוכלי תרמה מדרס לקודש.

ה' המטביל קודש מתיר הקשר ומנגב ומטביל 
וטעמא משום חציצה, אבל בתרומה ואח"כ קושר 

  קושר ואח"כ מטביל.

ו' כלים שנזהר בגמר מלאכתם מטומאה 
, ואיירי צריכים טבילה לקודש אבל לא לתרומה

שגמרם חבר ונזהר בטהרתם, ומ"מ בקודש חיישינן 
שצינורא דעם הארץ שנפלה על הכלי מקודם לכן 

  ועדיין היא לחה בגמר מלאכת הכלי.

חשש זה לצינורא דעם הארץ וכו' מצינו גם 
, ונחלקו בשפופרת שחתכה לצורך הפרה אדומה

בזה ר"א ורבי יהושע, שלר"א יטבול את השפופרת 
מיד, ולר"י יטמא ואח"כ יטבול, הגמ' מבארת איזה 

דוקים שהיו אומרים היכר יש לאפוקי מהצ
וא"כ לר"י  שהעוסקים בפרה צריכים הערב שמש,

   היה הכר בשפופרת עצמה.



  מסכת חגיגה      תמצית הש"ס
 

421 

 

ולר"א שלא היו מטמאים את השפופרת,  כ"ג:
צ"ל שנתנו לשפופרת זו דין טמא מת בשביעי שלו 

, שצריך הערב שמש, והיו עושים בה מיד לאפוקי מהצדוקים
ואף דתניא מעולם לא חידשו דבר בפרה, היינו 

לא נתנו טומאה שאינה שייכת באותו דבר, כגון ש
לתת לקורדום טומאת מושב, אבל לתת טומאת 

  מת לאדם אע"פ שלא נטמא היו נותנים.

ז' הכלי מצרף מה שבתוכו לקודש אבל לא 
מדאורייתא אין הכלי מצרף מה שבתוכו  -לתרומה

אלא בצריך לכלי, כמו בסולת, ורבנן גזרו דין צירוף 
ך לכלי, וכגון בשיירי סולת, כלי אף באינו צרי

וקטורת ולבונה (שאין שייך בהם שיריים) גזרו 
בצברם ע"ג קרטבלא שאע"פ שאין לו תוך הכל 

  טמא מדרבנן.

ח' הרביעי בקודש פסול והשלישי  כ"ד.
  הגמ' מביאה ילפותא לרביעי בקודש. -בתרומה

ט' בתרומה אם נטמאת אחת מידיו חברתה 
לרב שיזבי  -טהורה, ובקודש שתיהם טמאות

אין יד מטמאה חברתה אלא כשהיא נוגעת בה, 
  ולאביי אע"פ שאינה נוגעת.

יד נגובה מטמאה חברתה לטמא קודש אבל  כ"ד:

לא תרומה, ולרבי יוסי בר"י לפסול קודש ולא 
  לטמאו.

יד טמאה שנגעה ביד חבירו נטמאת יד חבירו אם 
נגע ביד שממנה הטומאה, ודווקא לפסול אבל לא 

  וכרבי יוסי בר"י.לטמא, 

כל הפוסל בתרומה מטמא את הידים להיות 
שניות, ויד מטמאה את חברתה, ולרבנן ידים שניות 

  הם ואין שני עושה שני.

י' אוכלים אוכלים נגובים בידים מסואבות 
קודש מקבל טומאה  - בתרומה אבל לא בקודש

אף בלא הכשר, שחיבת הקודש מכשרתם, וקמ"ל 
בתוך פיו, לא יאכל עם  מתני' שאם יש קודש טהור

  .שמא יגע בפיואדם אחר קודש 

י"א האונן ומחוסר כיפורים צריכים טבילה 
שכיון שהיו אסורים באכילת קודש לקודש 

  הצריכום טבילה לקודש, אבל לא לתרומה.

ו' דינים ראשונים נוהגים גם בחולין שנעשו על 
טהרת הקודש, דאית ליה דררא דטומאה 

  חרונים.מדאורייתא, משא"כ ה' א

  נאמנות עם הארץ על הטהרה
ר נאמן לומשעם הארץ  -חומר בתרומה מבקודש

דש, אבל על וקכל ימות השנה שחבית זו היא של 
תרומה לא, ובשעת הגתות והבדים נאמנים אף 

, וכן בשאר השנה אם אומר שהפריש התרומה
מתוך שנאמן על  ,לתוך החבית רביעית קודש

  .אף על התרומה נאמןהקודש 

ודווקא ביהודה נאמנים על הקודש אבל  כ"ה.

 ארץ העמיםשרצועה של כותים בגליל לא, משום 
, וא"א להביא את הקודש בטהרה, מפסקת ביניהם

דסבר כרבי שאף בשדה תיבה ומגדל טמא (ורבי 
וכן א"א להביא את הקודש בכלי יוסי בר"י מטהר), 

צמיד פתיל, דאין הקודש ניצל בכלי צמיד פתיל, 
ת, אבל מים שעדיין אינם מקודשים (וכן מי חטא

ניצלים בצמיד פתיל), ומ"מ היו החברים שומרים 
     טהרה בגליל, שמא יבוא אליהו ויטהר. 

 ,נאמנים אף על התרומהבשעת הגתות והבדים 
ודווקא בזמן  בין ביהודה ובין בעבר הירדן ובגליל,

הגתות והבדים לכו"ע, אבל זיתים מאוחרים אין 
  .נאמנים עליהם

הביא לו חבית של יין לאחר הגתות והבדים,  אם
לא יקבלה ממנו אלא ימתין לגת הבאה, הגמ' 
מסתפקת אם עבר וקיבלה אם יכול ג"כ להמתין 

  לגת הבאה.

עם  חבר ועם הארץ שירשו את אביהם כ"ה:

ויטול החבר הארץ, יכולים לחלוק חיטים כנגד חיטים 

, אבל לא יחלקו לח כנגד יבש או חיטים שלא הוכשרו
  .דבשני מינים אין לומר ברירהחיטים כנגד שעורים, 

לצורך ההולכים לעשות פסח  בודקים בית הפרס
מפני שיש בו כרת, אבל אין בודקים לצורך אוכלי 
תרומה שאין בה כרת, והבדיקה היא ע"י ניפוח, 
ולעולא בודקים את בית הפרס נידש וטהור, ואם 

  פסח יכול לאכול אף בתרומה.בדקו לצורך 

ריקנים  טהרת קנקניםאין עמי הארץ נאמנים על 
של קודש, וכן של תרומה בשעת הגתות והבדים, 
ואם הקנקנים מלאים מתוך שנאמן על מה 

  שבתוכם נאמן גם עליהם.
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שמעורב בהם יין  כדי יין וכדי שמן המדומעות
טבל שהכינו ליטול ממנו נסכים, נאמנים עמי 

שגנאי הוא לקודש שיהיה הקנקן הרתם, הארץ על ט

, ואף קודם זמן בשעירוהו ממנו בחזקת טומאה והוא קר
הגתות שבעים יום נאמנים, שאז הוא זמן שמוטל 

  אל האריס לטרוח בהכנת החביות.

ממודיעים ולפנים נאמן עם  - טהרת כלי חרס
הארץ על טהרת כלי חרס, וממודיעים ולחוץ אינו 
נאמן, ואם היה בחוץ ונכנס לפנים נאמן, ואם היה 
בפנים ויצא אינו נאמן, אם הקדר יוצא ממודיעים 
והחבר נכנס מותר לקנות ממנו במודיעים, אבל אם 
הוא נכנס ימתין עד שיכנס לפנים ממודיעים, וכן 

  .ים אינו נאמןיוצאדר והקאם החבר 

 בכלי חרס דקיםלר"ל נאמנים דווקא  כ"ו.
שניטלים בידו אחת, ודווקא כשהם ריקנים, 
ולריו"ח נאמנים בדקים אף באין ניטלים ביד אחת, 
ואף במלאים ואפי' הסודר שלו בתוכו, ומ"מ 

  המשקים עצמם טמאים.

נכרי שנכנסו ישראל שגובה מיסים למלך  הגבאים
ר שלא נגעו בכלים, ואם יש נכרי נאמנים לומ לבית

עמהם אינם נאמנים, י"מ משום אימת הנכרי וי"מ 
  משום אימת המלך, ונ"מ בנכרי שאינו חשוב.

ו בכלים, אינם נאמנים לומר שלא נגע הגנבים
, ואם עשו מקום דריסת רגליהם ומ"מ טמא רק

  , נאמנים לומר שלא נגעו בהם.תשובה והחזירום

ץ אף על כלי חרס נאמנים עמי האר בירושלים
גסים, שמפני שאין מצויים שם כבשונות לעשות 

  כלים הקילו בהם חכמים.

אף עמי הארץ דינם כחברים,  בשעת הרגל
, ואם התחיל למכור ברגל ונאמנים אף על התרומה

לר"י יגמור, ולחכמים לא יגמור, ורב אמי ורב יצחק 
  .חכמים יכול להניחה לרגל אחרנפחא דנו אם ל

, היו הכהנים מטהרים את העזרהלאחר הרגל 
ואם נגמר הרגל ביום חמישי לא היו מטהרים ביום 
שישי מפני כבוד השבת, ולר"י אף אם נגמר 
ברביעי לא היו מטהרים בחמישי מפני שהיו 

  מוציאים את הדשן.

  .מטבילים את כל הכלים שבמקדשוהיו  ו:"כ

מפני שא"א היו מזהירים שלא ליגוע בו  השולחן

, ואף שכלי עץ העשוי לנחת ו ולהטבילולסלקו ממקומ
לא נטמא, הרי היו מגביהים את השולחן להראות 

חם לישראל את חיבתם לפני המקום, שהיה הלחם 

ואף שהשולחן היה בשעת סילוקו כבשעת סידורו, 
   .מצופה, מ"מ רחמנא קרייה עץ

היו מזהירים, דס"ל שאף היא מנורה וי"א שאף ב
לתנא ממקומה, ונלמדת מהשולחן שאין להזיזה 

  יכלו להזיזה בזמן שאין הנרות דולקים.דמתני' 

  -קבלת טומאה בכלי מצופה

וכדו' שחיפה אותו בשיש אינו מקבל שולחן 
טומאה, אא"כ שייר בו מקום הנחת כוסות, ולר"י 

  דווקא אם שייר מקום הנחת חתיכות. 

עץ שאינו חשוב המצופה בטל לגבי הצפוי, עץ 
עצי שיטים לר"ל אינם  חשוב כגון כלי מסמים או

  בטלים לצפוי, ולריו"ח בטלים.

 השפהאף צפוי שאינו עומד ואינו חופה את לבזבזיו 
  חשיב צפוי לענין שלא יטמא השולחן.

כל הכלים שהיו במקדש יש להם שניים ושלישים, 
כדי שאם יטמאו יביאו אחרים תחתיהם, חוץ מזבח 
הזהב ומזבח הנחושת שאינם מקבלים טומאה 

שהם כקרקע, דברי ר"א, ולחכמים אף הם מפני 
מקבלים טומאה מפני שהם מצופין, וי"א שאף 

  שהם מצופים הצפוי בטל לגבייהו.

בזמן שבית המקדש קיים מזבח מכפר, ועכשיו 
  שולחנו של אדם מכפר עליו.

  ת"ח אין אור של גיהנום שולט בהם.

, ק"ו בהם פושעי ישראל אין אור של גיהנום שולט
לא שלט בו האור אף שלא היה ממזבח הזהב ש

מצופה אלא עובי דינר, ופושעי ישראל מלאים 
  מצוות כרימון.

  
  וסדר מועד הדרן עלך מסכת חגיגה

  

 


