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מראי מקומות, שיעור מאת הג"ר מאיר קפל	 שליט"א 

שבת קלג. � בעני� ציצי� שאינ� מעכבי� את המילה 

 

1. גמרא שבת קלג:, וז"ל, "מכדי קתני כולהו כל צורכי מילה לאתויי מאי 

לאתויי הא דת"ר המל כל זמ� שהוא עוסק במילה חוזר בי� על הציצי� 
המעכבי� את המילה בי� על הציצי� שאי� מעכבי� את המילה פירש על 
ציצי� המעכבי� את המילה חוזר על ציצי� שאי� מעכבי� את המילה אינו 

חוזר:"   
 

2. גמרא שבת קטז:, וז"ל, "מתני' מצילי� תיק הספר ע� הספר ותיק התפילי� 

ע� התפילי� ואע"פ שיש בתוכ� מעות ולהיכ� מצילי� אות� למבוי שאינו 
מפולש ב� בתירא אומר א� למפולש:  

  
גמ' ת"ר ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיטי� את הפסח עד החזה 
דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנ� ב� ברוקה וחכ"א מפשיטי� את כולו 
בשלמא לרבי ישמעאל בנו של ר' יוחנ� ב� ברוקה דהא איתעביד ליה צור� 
גבוה אלא לרבנ� מ"ט אמר רבה בר בר חנה א"ר יוחנ� דאמר קרא כל פעל 
ה' למענהו והכא מאי למענהו איכא רב יוס� אמר שלא יסריח רבא אמר 
שלא יהו קדשי שמי� מוטלי� כנבלה מאי בינייהו איכא בינייהו דמנח 
אפתורא דדהבא אי נמי יומא דאסתנא ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנ� ב� 
ברוקה האי פעל ה' למענהו מאי עביד ליה שלא יוציא את האימורי� קוד� 
הפשטת העור מ"ט אמר רב הונא בריה דרב נת� משו� נימי� אמר רב 
חסדא אמר מר עוקבא מאי אהדרו ליה חברייא לרבי ישמעאל בנו של רבי 
יוחנ� ב� ברוקה הכי קאמרי ליה א� מצילי� תיק הספר ע� הספר לא 
נפשיט את הפסח מעורו מי דמי הת� טלטול הכא מלאכה אמר רב אשי 
בתרתי פליגי פליגי בטלטול ופליגי במלאכה והכי קאמרי ליה א� מצילי� 

תיק הספר ע� הספר לא נטלטל עור אגב בשר:"  
 

3. גמרא מנחות סד., וז"ל, "איתמר שחט שתי חטאות של ציבור ואינו צרי� 

אלא אחת אמר רבה ואיתימא רבי אמי חייב על השניה ופטור על 
הראשונה ואפילו נתכפר לו בשניה ואפילו נמצאת ראשונה כחושה ומי 
אמר רבה הכי והא אמר רבה היו לפניו שתי חטאות אחת שמינה ואחת 
כחושה שחט שמינה ואח"כ שחט כחושה חייב כחושה ואח"כ שמינה 
פטור ולא עוד אלא שאומרי� לו הבא שמינה לכתחלה ושחוט איבעית 
אימא סמי כחושה מקמייתא ואיבעית אימא ההיא רבי אמי אמרה א"ל 
רבינא לרב אשי נמצאת הראשונה כחושה בבני מעיי� מהו בתר מחשבתו 
אזלינ� וגברא לאיסורא קא מיכוי� או דלמא בתר מעשיו אזלינ� א"ל לאו 
היינו דרבה ורבא דאיתמר שמע שטבע תינוק בי� ופרש מצודה להעלות 
דגי� והעלה דגי� חייב להעלות דגי� והעלה דגי� ותינוק רבא אמר חייב 
ורבה אמר פטור ועד כא� רבה לא קא פטר אלא כיו� דשמע אמרי' נמי 



דעתיה אתינוק אבל לא שמע לא ואיכא דאמרי א"ל היינו פלוגתייהו דרבה 
ורבא דאיתמר (לא) שמע שטבע תינוק בי� ופרש מצודה להעלות דגי� 
והעלה דגי� חייב להעלות דגי� והעלה תינוק ודגי� רבה אמר פטור ורבא 
אמר חייב רבה אמר פטור זיל בתר מעשיו ורבא אמר חייב זיל בתר 

מחשבתו:"  


