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לא תעשה  , אלהיך' ויום השביעי שבת לה
אתה ובנך ובתך ועבדך  , כל מלאכה

וגרךוכל בהמתך וחמרךואמתך ושורך 
למען ינוח עבדך ואמתך  , אשר בשעריך

(.יד, דברים ה)כמוך 



: א"עיחבבלי שבת 

ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו דתניא
מאן תנא שביתת  ]...[ לרבות שביתת כלים 

בית שמאי היא ולא בית , כלים דאורייתא
.הלל



:מא' סי, הרוקחספר 

וכלים  נכרילכובסעורות לעבדן וכלים ונותנין
.  ותיבותבהם מלאכה כגון טבלאות עושיןשאין 

מרה  כגון , מעשהבהן שעושיןאבל כלים 
אדם מוזהר על  , וקורדוםומחרישה וכלי נגר 

אפילו השאילם באמצע השבת צריך  , שביתתם
.בערב שבתללקחם 



:שד' סי, הרוקחספר 

אינו יכול , ספינהיש ליהודי ואם 
להוליכה במים בשבת או  לגוי להשכירה 
שאינו יכול  , לעגלההדין והוא . ביום טוב
ביום  ממונו בשבת או גוי להוליך להשכיר 

ויום טוב ואם יעשה כן מחלל שבת , טוב
.  הוא



:  רמו' בית יוסף אורח חיים סי

ק"פבמה שכתוב בהגהות מרדכי אל תטעהומעתה 
פסק אפילו  ( מאסימן )ל והרוקח "וז( תנב' סי)דשבת

עד  , שבתבערב ליקחנוהשאילו לאמצע השבוע צריך 
להו  דסבירא, שמאיאתי כבית פסקאדההוא. כאן

קיימא לן  אנןאבל . אדם מצווה על שביתת כליו
.  אין אדם מצווה על שביתת כליודאמריכבית הלל 



אם יש ליהודי  ד "שוכן מה שכתב הרוקח בסימן 
ספינה אינו יכול להשכירה לגוי להוליכה במים 

בשבת או ביום טוב והוא הדין לעגלה שאינו יכול  
להשכיר גוי להוליך ממונו בשבת או ביום טוב  

על  , ל"הוא עכויום טוב ואם יעשה כן מחלל שבת 
לבית הלל הא  דאילו, אתיכבית שמאי כרחין
.  אדם מצווה על שביתת כליודאיןאמרי 



:שם, ח"ב

אליבא  פסקיוהיאך יכתוב הרוקח ותימה
.הלכה כמותםדאיןכיון , שמאידבית



:שד' סי, הרוקחספר 
לגוי אינו יכול להשכירה , ספינהואם יש ליהודי 

, לעגלההדין והוא . ט"בילהוליכה במים בשבת או 
, ט"ביממונו בשבת או גוי להוליך שאינו יכול להשכיר 

.  הואויום טוב ואם יעשה כן מחלל שבת 



:  ב' סי, חלק ב, אור זרוע

אדם מצווה על שביתת ]...[ ל "זצם"רשב' ופי
, ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרודכתיב, כליו

.  ל"לרבות שביתת כלים עכ



:  ב' סי, חלק ב, אור זרוע

אדם מצווה על שביתת ]...[ ל "זצם"רשב' ופי
, ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרודכתיב, כליו

...ל"לרבות שביתת כלים עכ
בית שמאי הוא דאית להו ולא בית  , כליםשביתת 

!!הלל



:ו' סי, חלק התשובות, הישרספר 

על  לעבריניהזקיקתנישמואל ' אלופי ומורי ראהבת 
ורבותינו  ]...[ רבותי כי בקושי גדול אני חולק על , דעתי

הא , דאורייתאבכל מקום שביתת כלים שפוסקין
בשביתת  המקילכתב רבנו חננאל כדברי וכן , ליתא
.כלים



























לה ליתןחייב אשהשכל מי שמקדש 'ישרונתחייבו
...פרוטהשוהאפילו 

מהו שיצטרף  אשהמי ששילח שליח לקדש 'ל' צ' א' א
...עם

ובשלוחוהאיש מקדש בו במשנה' חכמך שנו [כ]
רב יוסף ' אמ', מתקדשת בה ובשלוחה וגווהאשה

[...מבשלוחומצוה בו יותר ]
לה [/עו]ח [אין השלי' אומ]מי ]בית ש'השא[ / ולעניין]

...  עולה משום עד[ ח/]השלי' משום עד ובית הילל או
'  אמ' נחמ/ רב ' ואמ, השליח נעשה עד' אממר רב /ואית

/ וכן ... הן עדיםשלוחיןה הן /לשנים צאו וקדשו לי אש
.   הלכה



'  שנכמצותהשישמרו את השבת 'ישרונתחייבו
ואסור לעשות . 'ושמרתם את השבת כי קדש היא וגו

כיון שהוא מוציא דם  , בבהמהחבורה בין באדם בין 
'  דכתמל כל צורכו בשבת , מילהמצות לעינייןאבל . חייב

...אפילו בשבת, וביום השמיני ימול
מה אנו  , בשבתלמולונולד בן לשמונה מהו 'ל' צ' א' א

לימוללא נמימילה , מחלליןכיון שלעניין לידה אין ' אומ
.  אותו אלא באחד בשבת

,  עליו את השבתמחלליןבן שמונה אין דתני'ול' וש' בו
ערלתו ודאי דוחה את  , ימול בשר ערלתו' חכמושנו 

.   השבת ואין ערלתו מספק דוחה את השבת



:קטעי כריכות

ישראלונתחייבו•

אתה צריך ללמודאבל •

ושמע ולמדבוא •

:אחא גאוןדרבשאילתות 

ישראלדביתדמחייבין•

למילףצריך את ברם •

דשאילנאשאילתאולעניין •

קדמיכון



:קטע כריכה

שישמרו את ' ישרונתחייבו•
...כמצותההשבת 

נולד בן לשמונה  ' ל' צ' א' א•
...  בשבתלמולומהו 

...'ול' וש' בו•

:אשאילתא, אחאדרבשאילתות 
למינחישראל דביתדמחייבין•

...דשבתאביומא

האי , למילףברם צריך את •
במעלי תעניתאדיתיבמאן 

מהוא, דשבתאיומא 
...  לאשלומיה

בריךדקודשאשמיה בריך•
...  לן אורייתאדיהבהוא 

דשאילנאשאילתאולעניין •
... קדמיכון



משנה בלבד: מקורותיו המפורשים



בפסח על , נידון' העותנינן בארבעה פרקים 
ובראש  [ בעצרת על פירות האילן]התבואה 
' שנכבנו מרוןעוברים לפניו ' העוהשנה כל 

.על המיםנידוניןובחג ', היוצר יחד לבם וגו





noumeron



:א"עיחבבלי ראש השנה 

מאי  . כבני מרוןלפניו עובריןהשנה כל באי העולם בראש 
.אמרנאכבני ... מרוןכבני 



]מהו שיצטרף עם אשהמי ששילח שליח לקדש 'ל' צ' א' א
ובשלוחובמשנה האיש מקדש בו ' חכמך שנו [כ

...'מתקדשת בה ובשלוחה וגווהאשה
לה משום עד  [/עו]ח [אין השלי' אומ]מי ]בית ש'השא[ / ולעניין]

/ על , שניםשילח , עולה משום עד[ ח/]השלי' ובית הילל או
שניהם  [ הילל]דבית[ דעתון]עד ועל [/שליח ו]דבי שמי עתון[ד]

שמי דביתדעתון[ ל/]ע, שלשהשילח . ושניהם עדיםחין[/לו]ש
[  לוחין]שתן ש[/הילל של]דביתדעתוןם ועל /שליח ושני עדי
.ושלשתן עדים



שוהלה אפילו ליתןחייב אשהשכל מי שמקדש 'ישרונתחייבו
...פרוטה

...מהו שיצטרף עםאשהמי ששילח שליח לקדש 'ל' צ' א' א
מתקדשת  והאשהובשלוחוהאיש מקדש בו במשנה' חכמך שנו [כ]

[...מבשלוחומצוה בו יותר ]רב יוסף ' אמ', בה ובשלוחה וגו
לה משום עד  [/עו]ח [אין השלי' אומ]מי ]בית ש'השא[ / ולעניין]

עתון[ד/ ]על , שילח שנים, עולה משום עד[ ח/]השלי' ובית הילל או
חין[/לו]שניהם ש[ הילל]דבית[ דעתון]עד ועל [/שליח ו]דבי שמי 

שמי שליח ושני  דביתדעתון[ ל/]ע, שילח שלשה. ושניהם עדים
...  עדיםושלשתן [ לוחין]שתן ש[/הילל של]דביתדעתוןם ועל /עדי
.הלכה/ וכן 

אין  ' אומבית שמי (: 1161' עמ; א"דף סב ע)א , ירושלמי קידושין ב
היך. השליח עולה משם עד' אומהשליח עולה משם עד ובית הלל 

דעתוןעל , שמי שליח ושני עדיםדביתדעתוןשילח שנים על , עבידא
.ושלשתן עדיםשלוחיןהלל שלשתן דבית



שוהלה אפילו ליתןחייב אשהשכל מי שמקדש 'ישרונתחייבו
...פרוטה

...מהו שיצטרף עםאשהמי ששילח שליח לקדש 'ל' צ' א' א
מתקדשת  והאשהובשלוחוהאיש מקדש בו במשנה' חכמך שנו [כ]

[...מבשלוחומצוה בו יותר ]רב יוסף ' אמ', בה ובשלוחה וגו
לה משום עד  [/עו]ח [אין השלי' אומ]מי ]בית ש'השא[ / ולעניין]

עתון[ד/ ]על , שילח שנים, עולה משום עד[ ח/]השלי' ובית הילל או

שניהם  [ הילל]דבית[ דעתון]עד ועל [/שליח ו]דבי שמי 
דביתדעתון[ ל/]ע, שילח שלשה. ושניהם עדיםחין[/לו]ש

[  לוחין]שתן ש[/הילל של]דביתדעתוןם ועל /שליח ושני עדישמי

.הלכה/ וכן ... עדיםושלשתן 

אין  ' אומבית שמי (: 1161' עמ; א"דף סב ע)א , קידושין בירושלמי 
היך. השליח עולה משם עד' אומהשליח עולה משם עד ובית הלל 

על  , ושני עדיםשליח $$$ שמי דביתדעתוןשילח שנים על , עבידא
.ושלשתן עדיםשלוחיןהלל שלשתן דביתדעתון



:  קטע כריכה

, בספינה ואינו יודע באיזה יום השבתהיפליגלדרך או יצא 
, ששהבת מיד ומונה [שעושה ' אמחד ], וחיאהונארב 

שובת ' והילכ. מונה ששה ימים ועושה שבת' אמוחרונא
.ומונה ששה



:  קטע כריכה
, בספינה ואינו יודע באיזה יום השבתהיפליגלדרך או יצא 

'  אמוחרונא, ששהבת מיד ומונה [עושה ש]וחיאהונארב 
.שובת ומונה ששה' והילכ. מונה ששה ימים ועושה שבת

: ב"שבת סט עבבלי 
היה מהלך בדרך או במדבר ואינו יודע הונארב אמר 

בר  חייא, מונה ששה ימים ומשמר יום אחד, אימתי שבת
]...[  מיתיבי ]...[ משמר יום אחד ומונה ששה רב אומר
.תיובתאבר רב חייאדרבי תיובתא

<<מונה ששה ימים ומשמר יום אחד, הונאהלכה כרב >>



:  קטע כריכה
, בספינה ואינו יודע באיזה יום השבתהיפליגלדרך או יצא 

'  אמוחרונאבת מיד ומונה ששה [עושה ש]וחיאהונארב 
.שובת ומונה ששה' והילכ. מונה ששה ימים ועושה שבת

:  א, שבת זירושלמי 
חד אמר מונה ששה , רב ושמואל, הגויםשנשבה בין גדול 

.עושה שבת ומונה ששהאמרוחרנהועושה שבת 



בספינה ואינו יודע היפליגלדרך או יצא : קטע כריכה
בת מיד ומונה [עושה ש]וחיאהונארב , באיזה יום השבת

' והילכ. מונה ששה ימים ועושה שבת' אמוחרונאששה 
.שובת ומונה ששה

היה מהלך בדרך או הונאאמר רב : ב"שבת סט עבבלי 
מונה ששה ימים ומשמר , במדבר ואינו יודע אימתי שבת

משמר יום אחד ומונה ששה בר רב אומרחייא, יום אחד
.תיובתאבר רב חייאדרבי תיובתא]...[ מיתיבי ]...[ 

,  רב ושמואל, הגויםגדול שנשבה בין : א, שבת זירושלמי 
עושה שבת  אמרוחרנהחד אמר מונה ששה ועושה שבת 

.ומונה ששה



נוסח הבבלי



. מה אין בהן משום תיקון כלי/אוכלי בה' רב יהוד' א
...כהנארב / התיב

תנינן שובר  /דהדארב אשי ולית ליה לכהנא שיב/הי
אמר ]    [ / גרות ו[לאכול הימנה גרו]בית [/החאת ]אדם 

.שנייה היא אוכל נפש מותר



:קטע כריכה
רב  / התיב. מה אין בהן משום תיקון כלי/אוכלי בה' רב יהוד' א

...  כהנא
את  ]אדם תנינן שובר /דהדארב אשי ולית ליה לכהנא שיב/הי

אמר שנייה היא אוכל נפש ]    [ / גרות ו[לאכול הימנה גרו]בית [/הח
. מותר

:  א"ביצה לג עבבלי 
רב  איתיביה. כליתקוןרב יהודה אוכלי בהמה אין בהן משום אמר 

עצי בשמים להריח בהן ולהניף בהן  מטלטליןלרב יהודה כהנא 
...לחולה



:קטע כריכה
רב  / התיב. מה אין בהן משום תיקון כלי/אוכלי בה' רב יהוד' א

...כהנא
את  ]אדם שובר תנינן/דהדארב אשי ולית ליה לכהנא שיב/הי
אמר שנייה היא אוכל נפש  ]    [ / גרות ו[לאכול הימנה גרו]בית [/הח

. מותר

:  א"ביצה לג עבבלי 
רב  איתיביה. כליתקוןרב יהודה אוכלי בהמה אין בהן משום אמר 

עצי בשמים להריח בהן ולהניף בהן  מטלטליןלרב יהודה כהנא 
...לחולה

שובר אדם את החבית לאכול דתנןולית ליה לרבי אליעזר הא 
אמר רב אשי כי , לעשות כלייתכויןממנה גרוגרות ובלבד שלא 

.במוסתקיתניא ההיא 



הלכה על פי התלמוד הירושלמי ובניגוד  פסיקת * 
לבבלי



הלכה על פי התלמוד הירושלמי ובניגוד  פסיקת * 
לבבלי

קטעי תלמוד בבלי בארמית גלילית הבאת * 



הלכה על פי התלמוד הירושלמי ובניגוד  פסיקת * 
לבבלי

קטעי תלמוד בבלי בארמית גלילית הבאת * 

ייחודיים של התלמוד הבבלי שאינם ניסוחים * 
ידועים משום מקור אחר 







...אם בא עליה, חרש אינו חולץמעשה



...אם בא עליה, חרש אינו חולץמעשה

...שומרת יבם אין יורשימעשה



...אם בא עליה, חרש אינו חולץמעשה

...שומרת יבם אין יורשימעשה

...במקום אחרבאכסניאאדם שנמצאת אשתו מקלקלת עם אחד והיה בעלה מעשה



...אם בא עליה, חרש אינו חולץמעשה

...שומרת יבם אין יורשימעשה

...במקום אחרבאכסניאאדם שנמצאת אשתו מקלקלת עם אחד והיה בעלה מעשה

...שאירסאדם מעשה



...פירותכסף או (ב)מחבירומי שלווה מעשה

.  ואסורמדור גוים הוא , בית שדר בו גוי או גויה ארבעים יוםמעשה

.  מיכן ואילך' בתרומלא יאכל , לשם חולין' תרומכהן שנחשד מוכר מעשה
...שקידשמי מעשה





:קטע כריכה

ועד שלא יכניס אותה חטפה אחר והוליכה  אשהארס [ ]
]שמע קול בני אדם והניחה וברח עימהבק[א]עד שהוא מת, לבית גוי
ששניהן  מכיוןכך הוא המעשה. חטפה ונחטפה שלא בטובתה[ 

מותרת  ]שאנוסה היא ואנוסה , מותרת לבעלה)!( דבעלהשנחטפה מודין
ואם ראו אותה ויצא מן הבית ולא צווחה  . ה בזמן שאינו כהן[לבעל
ממנה אלא אסורה לזה ולזה וצריכה גט הכללא , נאנסתי[ ]ואמ

...מארוסת



'  עמ, מהדורת הלל ניומן, המעשים
:  מעשה סה, 209-207

ארוסה  אשהמי שחטף וששאלתם 
או לחורבה וזינה בה  והוליכה לבית
אם יש שם  , שמעידיןואין שם עדים 

עדים ששמעו אותה שצעקה והיא  
ותפסה ואנסה על  צווחת ומיללת 

.  כרחה
אם יש עדים יעידו כי  , הוא המעשהכך 

ושמעו צעקתה ויללתה  [ ה]היא אנוס
,  מותרת היא לבעלה אם היה ישראל
ואם היה כהן אסורה היא לו לעולם  

ואם לא היו עדים  . כתובתהויתןויצא 
בשעת שאנסה ולא  שצוחהשיעידו 

שמעו צעקתה אלא היא מדעתה  
לא כל הימנה  , אומרת אנסני על כרחי

אלא על פי עדים מתקיים  , דבר זה
והיא אסורה על בעלה ישראל  , הדבר

,  ויוצאה ממנו בגט ואין לה כתובה
למי שזינת עמולינשאואסורה 

:קטע כריכה

ועד  אשהשארס [ ]
חטפה אחר והוליכה  שלא יכניס אותה 

עימהבק[א]גוי עד שהוא מתלבית
]שמע קול בני אדם והניחה וברח 

חטפה ונחטפה שלא  [
.  בטובתה

מודיןששניהן מכיוןהוא המעשהכך 
,  מותרת לבעלהדנערהשנחטפה 

ה  [מותרת לבעל]שאנוסה היא ואנוסה 
ואם ראו אותה ויצא  . בזמן שאינו כהן

לא  , נאנסתי' מן הבית ולא צווחה ואמר
ממנה אלא אסורה לזה ולזה הכל

)!(וצריכה גט מארוסת 





כל אלמא, להוןומייתולהון ומשכחין
.נוהגתהילכתאוכן . בשבת שריגרמא



גרמאכל אלמא, להוןומייתולהון ומשכחין
.נוהגתהילכתאוכן . בשבת שרי

:א"קיד ע-ב"עקיגבבלי יבמות 
ברשות הרבים  מדרשאליה מפתחי דבי אירכסוביסנאיצחק בר רב 

וליטיילווטליאדבר טלי זילאמר ליה , פדתדרבי לקמיהאתא , בשבתא
קטן אוכל נבלות אין בית  קסבראלמא. להומייתילהו משכחידאי , התם

.להפרישומצוויןדין 



:16' עמ, מעשה הגאונים







86' עמ, ספר א, (ץ"תר)א , תרביץ', מעשים לבני ארץ ישראל, 'לויןמ"ב



גרמאכל אלמא, להוןומייתולהון ומשכחין
.נוהגתהילכתאוכן . בשבת שרי



גרמאכל אלמא, להוןומייתולהון ומשכחין
.נוהגתהילכתאוכן . בשבת שרי



כל אלמא, להוןומייתולהון ומשכחין
.נוהגתהילכתאוכן . בשבת שריגרמא

:א"קיד ע-ב"עקיגבבלי יבמות 
ברשות הרבים  מדרשאליה מפתחי דבי אירכסוביסנאיצחק בר רב 

וליטיילווטליאדבר טלי זילאמר ליה , פדתדרבי לקמיהאתא , בשבתא
קטן אוכל נבלות אין בית  קסבראלמא. להומייתילהו משכחידאי , התם

.להפרישומצוויןדין 





...זו שאמרו בית שמי צרי' יוח' ר' א. אוסריןהילל . 1
...הכל עיקר אותו הגט גט הוא והוא כשר ואם בא . 2
.ליבם. 3





...זו שאמרו בית שמי צרי' יוח' ר' א. אוסריןהילל . 1
...הכל עיקר אותו הגט גט הוא והוא כשר ואם בא . 2
.ליבם. 3



כסף או פירות או כל דבר וכתב לו בשטר שאני חייב לך כסף(ב)מחבירומי שלווה מעשה

. כמה שכתוב בכתב חייב לשלם לו{ו}הוא חייב לו , כסףשהיזיל[ והוקיר או]



כסף או פירות או כל דבר וכתב לו בשטר שאני חייב לך כסף(ב)מחבירומי שלווה מעשה

. כמה שכתוב בכתב חייב לשלם לו{ו}הוא חייב לו , כסףשהיזיל[ והוקיר או]





: ב' סי, חלק ב, אור זרוע
,  אדם מצווה על שביתת כליו]...[ ל "זצם"רשב' ופי

לרבות  , ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרודכתיב
. ל"שביתת כלים עכ

:ו' סי, חלק התשובות, ספר הישר
בכל מקום שביתת כלים  שפוסקיןורבותינו 

.ליתאהא , דאורייתא



:קטע כריכה

דיין לא שמענו אלא  [ע, וחמורך]שורך למען ינוח ' כדכת'וששאל

'  אמאשר ' ואמ' חזר הכת, לשור ולחמור אבל לכלים לא שמענו

יש  [ש]ן [כ]מי, נתו[]ושנה , אליכם תשמרו

.  שביתה לכלים











: דברים על החיבור הארץ ישראלילהרחבת 

הוצאת  , ירושלים, ב, מגנזי אירופה, עמנואלשמחה 
148-15' עמ, ט"תשע, מקיצי נרדמים




