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כמאן אזלא הא דאמר רבי שמואל בר נחמן אמר רבי יונתן:^קטז.

▀^◊קטז.
[רבי שמואל בר נחמן 

אמר רבי יונתן]
(משלי ט) חצבה עמודיה שבעה ־ אלו שבעה ספרי תורה.

כמאן ־ כרבי.!◊קטז.

מאן תנא דפליג עליה דרבי^◊קטז.

רבן שמעון בן גמליאל הוא!קטז.

▀!◊קטז.
דתניא, רבן שמעון בן 

גמליאל

עתידה פרשה זו שתיעקר מכאן ותכתב במקומה. ולמה כתבה כאן ־ כדי להפסיק בין פורענות ראשונה 

לפורענות שנייה.

▀◊קטז.
פורענות שנייה מאי היא? ־ (במדבר יא) ויהי העם כמתאננים. פורענות ראשונה ־ (במדבר י) ויסעו מהר 

ה'ֹ

▀▀◊קטז.
ואמר רבי חמא ברבי 

חנינא:
שסרו מאחרי ה'.

והיכן מקומה?^קטז.

בדגלים.רב אשי:!קטז.

הגליונין של ספר תורה מצילין אותן מפני הדליקה, או אין מצילין אותן מפני הדליקה?איבעיא להו:^◊קטז.

תא שמע:▀¿◊קטז.
ספר תורה שבלה, אם יש בו ללקט שמונים וחמש אותיות, כגון פרשת ויהי בנסע הארן ־ מצילין, ואם 

לאו ־ אין מצילין.

ואמאי? תיפוק ליה משום גליון דידיהִ ¿קטז.

בלה שאני.!◊קטז.

תא שמע:▀¿◊קטז.
ספר תורה שנמחק, אם יש בו ללקט שמונים וחמש אותיות, כגון פרשת ויהי בנסע הארן ־ מצילין, ואם 

לאו ־ אין מצילין.

ואמאי? תיפוק ליה משום גיליון דידיהִ ¿קטז.

!◊קטז.
מקום הכתב לא קמיבעיא לי, דכי קדוש ־ אגב כתב הוא דקדוש, אזל כתב ־ אזלא לה קדושתיה. כי 

קמיבעיא לי ־ של מעלה ושל מטה, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחלת הספר שבסוף הספר.

ותיפוק ליה משום ההואִ ¿קטז.

דגייז ושדי.!◊קטז.

תא שמע:▀¿◊קטז.
הגליונין של מעלה ושל מטה, שבין פרשה לפרשה, שבין דף לדף, שבתחלת הספר שבסוף הספר ־ 

מטמאין את הידים.

דילמא ־ אגב ספר תורה שאני.!◊קטז.

הגיליונין וספרי מינין אין מצילין אותן מפני הדליקה, אלא נשרפין במקומן הן ואזכרותיהן.תא שמע:▀¿◊קטז.

מאי לאו ־ גליונין דספר תורה?¿קטז.

לא, גליונין דספרי מינין.!◊קטז.

השתא ספרי מינין גופייהו אין מצילין, גליונין מבעיא?¿קטז.

הכי קאמר: וספרי מינין הרי הן כגליונים.!◊קטז.

הגליונים וספרי מינין אין מצילין אותם מפני הדליקהגופא:[ת"ק]♦▀◊>קטז.

בחול קודר את האזכרות שבהן וגונזן, והשאר שורפן.רבי יוסי:♦▀◊קטז.

רבי טרפון:♦▀◊קטז.

אקפח את בני, שאם יבאו לידי שאני אשרוף אותם ואת האזכרות שבהן, שאפילו אדם רודף אחריו 

להורגו, ונחש רץ להכישו ־ נכנס לבית עבודה זרה, ואין נכנס לבתיהן של אלו. שהללו מכירין וכופרין, 

והללו ־ אין מכירין וכופרין, ועליהן הכתוב אומר (ישעיהו נז) ואחר הדלת והמזוזה שמת זכרונך.

Talmud Navigator עמוד 1 שבת קטז



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבת-כל כתבי

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

רבי ישמעאל:▀קטז.

קל וחומר, ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה תורה: שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים, הללו 

שמטילין קנאה ואיבה ותחרות בין ישראל לאביהן שבשמים ־ על אחת כמה וכמה, ועליהם אמר דוד 

(תהלים קלט) הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. וכשם 

שאין מצילין אותן מפני הדליקה, כך אין מצילין אותן לא מן המפולת ולא מן המים ולא מדבר המאבדן.

^◊קטז.
בעי מיניה יוסף בר חנין 

מרבי אבהו:
הני ספרי דבי אבידן, מצילין אותן מפני הדליקה או אין מצילין?

אין ולאו ורפיא בידיה.[רבי אבהו]О◊קטז.

רב לא אזיל לבי אבידן, וכל שכן לבי נצרפי.[רב]О◊קטז.

שמואל, לבי נצרפי ־ לא אזיל, לבי אבידן ־ אזיל.[שמואל]О◊קטז.

מאי טעמא לא אתית לבי אבידן?אמרו ליה לרבא:¿Оקטז.

אמר להו: דיקלא פלניא איכא באורחא, וקשי לי.[רבא]!Оקטז.

ניעקריהִ ¿Оקטז.

דוכתיה קשי לי.!Оקטז.

מר בר יוסף אמר: אנא מינייהו אנא, ולא מסתפינא מינייהו, זימנא חדא אזיל, בעו לסכוניה.[מר בר יוסף]О◊קטז.

О◊קטז.

[אימא שלום דביתהו 

דרבי אליעזר אחתיה 

דרבן גמליאל]

אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי, הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה דהוה 

שקיל שמא דלא מקבל שוחדא.

קטז:
◊О.בעו לאחוכי ביהֹ אעיילא ליה שרגא דדהבא, ואזול לקמיה, אמרה ליה: בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי

אמר להו: פלוגו.Оקטז:

אמר ליה כתיב לן: במקום ברא ברתא לא תירות.Оקטז:

О◊קטז:

אמר ליה: מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה, ואיתיהיבת ספרא אחריתי וכתיב ביה: 

ברא וברתא כחדא ירתון. למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא. אמר להו: שפילית לסיפיה דספרא 

וכתב ביה: אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי ולא לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי. וכתיב 

ביה: במקום ברא ברתא לא תירות.

אמרה ליה: נהור נהוריך כשרגאִ [אימא שלום]О◊קטז:

אמר ליה רבן גמליאל: אתא חמרא ובטש לשרגא.[רבן גמליאל]О◊קטז:

ומפני מה אין קורין כו'.▀>קטז:

לא שנו אלא בזמן בית המדרש, אבל שלא בזמן בית המדרש ־ קורין.רב:♦▀◊קטז:

אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קורין.שמואל:♦▀◊קטז:

איני? והא נהרדעא אתריה דשמואל הוה, ובנהרדעא פסקי סידרא בכתובים במנחתא דשבתאִ ¿◊קטז:

♦▀◊קטז:
אלא, אי איתמר הכי 

איתמרֹ אמר רב:
לא שנו אלא במקום בית המדרש, אבל שלא במקום בית המדרש ־ קורין.

שמואל:♦▀◊קטז:
בין במקום בית המדרש בין שלא במקום בית המדרש, בזמן בית המדרש ־ אין קורין, שלא בזמן בית 

המדרש ־ קורין.

ואזדא שמואל לטעמיה, דבנהרדעא פסקי סידרא דכתובים במנחתא דשבתא.О▀קטז:

לעולם כדאמרן מעיקרא, ושמואל כרבי נחמיה.רב אשי:!◊קטז:

דתניא: [ת"ק]♦▀!◊קטז:
אף על פי שאמרו כתבי הקדש אין קורין בהן ־ אבל שונין בהן ודורשין בהן, נצרך לפסוק ־ מביא ורואה 

בו.

רבי נחמיה:♦▀!◊קטז:
מפני מה אמרו, כתבי הקדש אין קורין בהן ־ כדי שיאמרו: בכתבי הקדש אין קורין, וכל שכן בשטרי 

הדיוטות.
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קטז:
מ

מצילין תיק הספר עם הספר. ותיק התפילין עם התפילין, ואף על פי שיש בתוכן מעות.▀

ולהיכן מצילין אותן? למבוי שאינו מפולש[רבנן]♦▀קטז:

אף למפולש.בן בתירא:♦▀קטז:

קטז:

ג
◊▀♦

תנו רבנן: [רבי ישמעאל 

בנו של רבי יוחנן בן 

ברוקה]

ארבעה עשר שחל להיות בשבת מפשיטין את הפסח עד החזה, דברי רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן 

ברוקה

מפשיטין את כולו.חכמים:♦▀◊קטז:

¿קטז:
בשלמא לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ־ דהא איתעביד ליה צורך גבוה. אלא לרבנן ־ מאי 

טעמא?

▀!◊קטז:
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
דאמר קרא (משלי טז) כל פעל ה' למענהו

והכא, מאי למענהו איכא?¿קטז:

שלא יסריח.רב יוסף:!◊קטז:

שלא יהו קדשי שמים מוטלין כנבלה.רבא:!◊קטז:

מאי בינייהו?¿קטז:

איכא בינייהו: דמנח אפתורא דדהבא, אי נמי ־ יומא דאסתנא.!◊קטז:

ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, האי פעל ה' למענהו מאי עביד ליה?¿קטז:

!◊קטז:
[רבי ישמעאל בנו של 

רבי יוחנן בן ברוקה]
שלא יוציא את האימורין קודם הפשטת העור.

מאי טעמא?^קטז:

משום נימין.רב הונא בריה דרב נתן:!◊קטז:

▀◊קטז:
רב חסדא אמר מר 

עוקבא:

מאי אהדרו ליה חברייא לרבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה ־ הכי קאמרי ליה: אם מצילין תיק 

הספר עם הספר ־ לא נפשיט את הפסח מעורו?

מי דמי? התם ־ טלטול, הכא ־ מלאכהִ ¿◊קטז:

רב אשי:!◊קטז:
בתרתי פליגיֹ פליגי בטלטול, ופליגי במלאכה. והכי קאמרי ליה: אם מצילין תיק הספר עם הספר ־ לא 

נטלטל עור אגב בשר?
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