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  .סאד�  שבת
  ?באיזה רגל התירו באיזה אסרו, ו מכה מותרלוא� יש ברג, אסור לצאת בסנדל אחד

  
  ברגל שאי� בה מכה  ברגל שיש בה מכה  

  אסור  מותר  1לרב הונא
  מותר  אסור  2לחייא בר רב

  
  ?כיצד הוא הסדר בנעילת מנעלי�

  
  ?כיצד עושה  

  & כתפילי$שמאל תחילה של את ) וקושר(נועל   יוחנ�' לר
   מפני חשיבותה$ימי& תחילה של את ) וקושר(נועל   לברייתא
  3ובלבד שיקבע עצמו בדר( אחת, עושה אי( שירצה  לרב יוס�

  וספק לנו אי( לפסוק, יוחנ& נחלקו' הברייתא ור  לאביי
  וקושר לימי&, וקושרה, כ שמאל"יוצא ידי שניה� נועל ימי& ואח  לרב נחמ� בר יצחק

  מה שירצה יעשה  אלרב אשי שראה לרב כהנ
  

  ?"וא� יצא אינו חייב חטאת" ,"ולא בתפילי� ":הטע� בדיני המשנה שאמרהמה 
  

  ד שבת זמ� תפילי�"למ  ד שבת לאו זמ� תפילי�"למ  
  4ר"דלמא אתי לאתויי ברה  כיו& ששבת אינו זמ& תפילי&  "ולא בתפילי�: "ברישא

  ו& ששבת זמ& תפילי&כי  5דעשוי� דר( מלבוש  "וא� יצא אינו חייב חטאת: "בסיפא
  

                                                           
שלא יבואו לחושדו שנוטל את השני ) א. פירושי� למה לא יצא בסדל יחיד' י ב"פירש.) בד	 ס(הנה לעיל  1

ולפי הפירוש . ר"ליטול את הסנדל מרגלו ולשאתו ברהדשמא יצחקו ממנו ויבוא , בש� רבותיו) ב. בחיקו
�דהטע� שלובשי� אנשי� ', פי, "סנדל לשו� צער עביד"ל לרב הונא ד"מ דס"דש' מבארת הגמ, הראשו

לכ  כשרואי� אד� שהוא צולע והול  , בדרכי�' יתדות וכובסנדלי� הוא כדי להג� על רגליה� שלא ינגפו 
אלא שלובש סנדל ברגל אחת שיש בה , ו קשות ואינו מצטער בדרכי�הכל יודעי� שפרסותי, ד� סנדל אחע

מ לא "מ,  את מכתורואי�ומשו� שלא  !דהג� שיתכ� שיצחקו עליו , ולפי הפירוש השני. מכה משו� מכתו
  . מחמת שמצטער ביתדות הדרכי� משו� מכתומרגלו יוציא את הסנדל 

כ  א� ית� את הסנדל ברגלו הבריאה לא ול, ל שאד� לובש סנדל משו� שהוא מעונג ואיסטניס"ס 2
כיו� שרואי� את המכה ברגלו השניה , יחשדו שנוטל את הסנדל השני בחיקו וכ� לא יבואו לצחוק עליו

  . סנדל משו� שלא יכול ללובשו מחמת מכתו הוא! שלא לבש ש�שהטע� ויודעי� 
אלא כל אחד בא , � ואברייתאיוחנ' דרב יוס	 בא לפרש שלא נחלקו ר, )ה דעבד"בד(' כ� ביארו התוס 3

 צרי  לקבוע את ,רק שאד� הבוחר באחת מ� הדרכי�.  בימי�ומה המעלהלפרש מה המעלה בשמאל 
 .אותה דר  תמיד

' ותוס. ר"אמות ברה' וישכח שהיו� שבת ויטלטל� בידו ד, דשמא יצטר  לבית הכסא ויטל�, י"פירש 4
 דג� בלא שיפסקו יש ,והוקשה לה�, ר"אמות ברה' ויינהו דתואתי לא" מיפסקי"דילמא : הביאו גירסא

, דרצה לית� טע� שוה בי� לתפילי� של יד ובי� לשל ראש, ל"ותירצו בש� הקדוש מקורבי. ל"לחוש וכנ
 .וש� שיי  רק טע� של שמא יפסק, אי� צרי  לחלו# כשנכנס לבית הכסאובשל יד 

 .יי  לחייבו משו� משויולא ש', פי 5
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  .שבת ד� סא
  ?ומאימתי נעשה הקמיע מומחה לרפא, מאימתי נעשה האד� מומחה לכתוב קמיעות
  

  מומחה קמיע  מומחה גברא  
  2והועילאנשי� '  לג1פעמי�' גקמיע מסוג אחד שכתב אד� אחד   י"ברש' א' לפי
 סוגי קמיעי� ' אד� אחד גשכתב   י"ברש' ב' לפי

  3אנשי� והועיל' לג
 אנשי� ' שנעשית קמיע זו לג

  4שחלו בחולי זה והועיל
  

  :שבת ד� סא
  ? ומה התירו!,הברייתות' י מה ביאור הקושיא מב"לרש

  
  5"בני אד�' כל שריפא ג: "'ברייתא ב  " כל שריפא שנה ושילש: "'ברייתא א  

  בני אד�' משמע שמתמחה רק בריפא לג  בריפא לאד� אחד' משמע שמתמחה אפי  הקושיא
  7היינו לאמחויי גברא לכל קמיעי� שיעשה   6היינו לאמחויי קמיע מאד� זה בלבד  ו!התיר

  
  ].ה כל"תוד[?  ומה התירו�,הברייתות' מה ביאור הקושיא מב' לתוס

  
  "בני אד� כאחד' כל שריפא ג: "'ברייתא ב  "כל שריפא שנה ושילש: "'ברייתא א  

  8קמיעי�' מחה רק א� עשה גמשמע שמת  'בריפא בקמיע א' משמע שמתמחה אפי  הקושיא
  היינו לאמחויי גברא לכל קמיעי� שיעשה  היינו לאמחויי קמיע   התירו!

  
                                                           

' אלא בג, פעמי�' שלא מיירי בקמיע אחד שנתנו ג, י"בדעת רש) ה תלת"בד' בעמוד ב(' התוסכ� ביארו  1
 .כתבי� שכתב

וזה מועיל להוכיח לנו שיועיל אד� זה . אנשי�' גלאותו דבר ושה� , קמיעי�' והיינו בס( הכל ג 2
, עוג� יש כא& מומחה קמי). אול� לחולאי� אחרי� לא התמחה(בקמיעותיו שית& לחולי זה 

 . קמיע מומחהיהיה ג� ,י אד� אחר"וא� יכתב ע, שקמיע זה החוזק כמועיל
 .ובזה מהני להיות האד� מומחה לכל קמיעי� שיעשה לעול� 3
  .י שלשה אנשי�"י אד� אחד או נכתב ע"ובי& א� נכתב מתחלה ע, ובזה נעשה הקמיע מומחה 4
 ,עוד יתכ&. [דוק של הסתירה מזהדאי& הדק, "כאחד"י אינו גורס תיבת "שרש, ביאר בראש יוס� 5

אלא לומר שמיירי , )דלהל& (' אינו לדקדק מזה את הקושיא כפירוש התוס,"כאחד"שמה שאמר 
 ].פעמי�' ולא באותו קמיע ג, קמיעי�' בג

או שאותו קמיע ריפא ,  מאותו חולי$פעמי� ' ו גלשא� כתב קמיע אחד לאד� אחד וריפא ', פי 6
וכ& א� יכתוב אד� זה , נעשה הקמיע הזה מומחה לכל אד�, ופ& זהבא. אנשי� מאותו חולי' לג

ל דכל "וס, חולק) ה הא"בד(' ותוס[,  ג� יהיה קמיע מומחה מאד� זה לבדו$ לקמיע זה שוב לאחר
, בני אד� והועילו כל פע�' וא� כתבו את הלחש הזה ג. ]הוי קמיע מומחה, אד� שיכתוב קמיע זה

  .כל אד� שיכתובאז נעשה הקמיע הזה מומחה מיד 
מיני קמיעי� ' וצריכי� ג, מיני סוגי חולאי�' בני אד� יש ג' שעל הרוב לג, בני אד�' ולכ( נקט ג 7

וכל קמיעות שיעשה לעול� , מ שהוא גברא מומחה"וא� הועיל לרפא לשלשת� ש, שוני� זה מזה
 .ה� מומחי�

'  יכול לרפא באותו זמ& לגדאי& קמיע אחד, קמיעי�' על כרח( שמיירי בג" כאחד"דמזה שאמר  8
  .כשנתרפאו אחד אחר השני'  אפי,אול� ההתמחות נעשית. אנשי�
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  :שבת ד� סא
  ?הא� איתמחי גברא או איתמחי קמיע או שניה�, שכתב רופא אחד קמיעות, באופני� דלהל�

  
  לאיתמחי קמיע  לאיתמחי גברא  

  נעשה מומחה  נעשה מומחה  )�עמיפ' ט (1אנשי� תלתא תלתא זימני' סוגי קמיעות לג' ג
  2אינו מומחה  נעשה מומחה  )פעמי�' ג(אנשי� חד חד זימנא ' סוגי קמיעות לג' ג

  נעשה מומחה  אינו מומחה  אנשי�' קמיע אחד לג
  אינו מומחה  3ותיקו, איבעיא  סוגי קמיעות לאד� אחד' ג

  
  ].ה הא"ותוד, ה חד"תוד[? פעמי�' מה הדי� בקמיע אחד לאד� אחד ג

  
  לאיתמחי קמיע  לאיתמחי גברא  

  5נעשה מומחה  אינו מומחה  4י בתחילה"ולרש, א"לרשב
  6אינו מומחה  אינו מומחה  י אחר שחזר בו"לרש

  

                                                           
אגרות של ' בג'  שמיירי אפי,ביארו) ה תלתא"בד(' אכ& התוס. סוגי לחש' י שמיירי בג"כ& פירש 1

, אנשי�' ורפאו אגרות אלו לג, אגרות' או שכתב לחש אחד בג, אופני�' ושזה יתכ& בב, אותו לחש
'  שנמצא שכל אגרת ריפאה ג,אנשי� שלישיי�' ושוב רפאו עוד ג, אנשי� שניי�' ב רפאו עוד גושו

או . קמיעות הללו' והוחזקו ג� כל הג, קמיעות שהועילו' דהא כתב ג, בזה הוחזק הגבראו. אנשי�
י מודה "ונראה שג� רש. פעמי�' אגרות של אותו לחש וכל אגרת ריפאה לאד� אחד ג' שכתב ג

אלא מומחה רק לכתוב את הקמיע , שלא מתמחה אז האד� לכל קמיע שיעשהאלא ,  אלובאופני�
 . סוגי קמיעות שאז הגברא מתמחה לכתוב כל קמיע שבעול�' י שמיירי בג"ולכ& פירש, הזה

 .פעמי�' ולא התמחה שו� קמיע ג, דכל קמיע ריפא רק אד� אחד 2
דיתכ& שאותו סוג אד� , שהוא מומחהזה מראה נמ אי& "מ, קמיעות והועילו' דהג� שעשה ג 3

 .  הוא אד� שמזלו הוא לקבל כתב,שריפא לו
שפירש כל לחש רפא , ה תלתא תלתא זימני"י בד" ממה שכתב רש,)ה הא"בד(' כ& דייקו התוס 4

  .באד� אחד מתמחה הקמיע' ומבואר שאפי. ל"עכ,  אד� אחדושלשה פעמי� ואפיל
דהקמיע מתמחה בעצ� מה , יע להתמחות מאשר לגבראדיש יותר לקמ, )ה חד"בד(' כתבו התוס 5

אול� הגברא אינו מתמחה בזה . אנשי�' פעמי� בי& א� הוא לאד� אחד ובי א� לג' שמרפא ג
דיותר יש לנו לתלות , והסברא. דיתכ& שהוא גברא שמקבל כתבא, שריפא לאד� אחד כמה פעמי�

חאת הרופא לכל קמיעי� אול� לגבי המ, בהמחאת הקמיע מאשר במזל האד� שיקבל כתבא
  . בזה יש אולי לתלות במזל האד� ולא בכח הרופא,)מסוג זה(שיכתוב 

ולא , �אנשי' י שאי& קמיע נעשה מומחה עד שירפא ג"לדייק מרש, בסופו) ה הא"בד(' כתבו התוס 6
, פעמי�' י קמיע ג" לומר שמזל החולה גר� שמתרפא ע&דאי: י"דכתב רש. פעמי�' באד� אחד ג

  .אנשי�' כ ריפא ג"דלא אמרינ& איתמחי קמיע אא, ומשמע מזה. אנשי� הוחזק' שהרי בג


