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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

מסכת שבת פרק ט"ז – "כָּ ל כִּ ְת ֵבי ַהקֹּ ֶדשׁ"
 .1קטו ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ק ֶד ׁש:
ָ ּכל ִ ּכ ְת ֵבי ַה ּ ֹ
ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה,
ֵ ּבין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָ ּב ֶהן,
ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין קוֹ ִרין ָ ּב ֶהן,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּכתו ִּבים ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן ְ -טעוּנִ ים ְ ּגנִ יזָ ה.
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָמה ֵאין קוֹ ִרין ָ ּב ֶהם?
יטוּל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.
ִמ ּ ְפנֵ י ִ ּב ּ

ְ ּג ָמ ָרא
ִא ְית ַמר:
ָהי ּו ְּכתוּבִ ים ַּת ְר ּגוּם אוֹ ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן:
ַרב ה ּונָא ָא ַמר:
ֵאין ַמ ִ ּצילִ ין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵי ַהדְּ לֵ ָיקה.
וְ ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר:
ַמ ִ ּצילִ ין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפ ֵני ַהדְּ לֵ ָיקה.
ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמרִ :נ ְּיתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן -
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לָ א ּ ְפלִ יגִ י דְּ ַמ ִ ּצילִ ין.
יבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמר :לֹא ִנ ְּיתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן,
ִּכי ּ ְפלִ יגִ י ַ -א ִּל ָ ּ
ַרב ה ּונָא ָא ַמרֵ :אין ַמ ִ ּצילִ ין ,דְּ ָהא לֹא ִנ ְּיתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן,
ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמרַ :מ ִ ּצילִ יןִ ,מ ׁ ּשוּם ִ ּבזְ יוֹ ן ִּכ ְתבֵ י ַה ּקֹ ֶד ׁש.
ְּתנַן:
ק ֶד ׁש:
" ָ ּכל ִ ּכ ְת ֵבי ַה ּ ֹ
ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה,
ֵ ּבין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָ ּב ֶהן,
קוֹרין ָ ּב ֶהן,
ֵ ּבין ׁ ֶש ֵאין ִ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּכתו ִּבין ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן".
"ש ּקוֹ ִרין ָ ּב ֶהן"  -נְבִ ִיאים,
ַמאי לָ אוֶ ׁ ,
"ש ֵאין קוֹ ִרין ָ ּב ֶהן" ְּ -כתוּבִ ים,
וְ ׁ ֶ
ּ
" ַאף ַעל ִפי ׁ ֶש ְ ּכתו ִּבין ְב ָכל ָל ׁשוֹן"  -דְּ לֹא ִנ ְּיתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן ,וְ ָק ָתנֵיַ " :מ ִּצ ִילין"!
ּו ְתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ה ּונָא!
ָא ַמר לָ ְך ַרב הוּנָא:
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?!
ּ
ֵא ָימא ֵס ָיפאְ " :ט עוּנִ ין ְגנִ יזָ ה",
ָה ׁ ְש ָּתא ַ -א ּצוּלֵ י ַמ ִ ּצילִ ינַןּ ְ ,ג ִניזָ ה ִ -מ ָ ּיב ֵעי?!
ֶא ָּלא,
ַרב ה ּונָא ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
וְ ַרב ִח ְסדָּ א ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה.
" ַרב הוּנָא ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה":
"בין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָ ּב ֶהן"  -נְ בִ ִיאים,
ֵּ
קוֹרין ָ ּב ֶהן" ְּ -כתוּבִ ים.
ין
א
ש
ׁ
ין
ּב
ִ
"ו ֵ ֶ ֵ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :ש ְּכתוּבִ ין ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּקֹ ֶד ׁש,
ֲא ָבל " ְ ּבכָ ל ָל ׁשוֹ ן" ֵ -אין ַמ ִ ּצילִ ין,

רש"י
מתי'
כל כתבי הקדש .כגון תורה
ביאים וכתובים ולא תימא
תורה לחוד הוא דשרי למיטרח
ולאצולי ולא שאר ספרים:
מצילין אותן .כדקתי לקמן
למבוי שאיו מפולש וטירחא
בעלמא הוא דשרי בה וחסרון
עירוב כדמפרש בגמרא:
בין שקורין בהן .כגון ביאים
שמפטירין בהן בשבת בבית
הכסת:
בין שאין קורין בהן .כגון
כתובים ורביו הלוי אמר דאפי'
יחידים אין קורין בהן כדקתי
טעמא משום ביטול בית
המדרש דמשכי לבא ובשבת היו
דורשין דרשה לבעלי בתים
שעסוקין במלאכה כל ימות
החול ובתוך הדרשה היו מורין
להן הלכות איסור והיתר וטוב
להן לשמוע מלקרות בכתובים:
ואע''פ שכתובין בכל לשון.
ואיכא למאן דאמר לקמן לא
יתו לקרות בהן מצילין אותן:
טעוין גיזה .אסור להיחן
במקום הפקר ובגמרא מתרץ לה
ורבותי פירשו דהאי בכל לשון
דקאמר אכתובים קאי ולא
אביאים ומדומה אי מפי
שמציו ביותן בן עוזיאל
שאמרו תרגום הן מפרשין כך
ואי אומר אף בביאים אם
אמר יותן לא כתבו ולא יתו
ליכתב והכי מפרש במסכת
מגילה )דף ט (.ומאן דאסר
בכולהו אסר בר מס''ת יווית
משום מעשה דתלמי המלך ולא
מפליג התם בין ביאים
לכתובים:
מפי בטול בית המדרש .שהיה
קבוע בשבת כדפרישית לעיל:
גמ'
איתמר היו כתובין תרגום.
אכתובים קאמר ול'' אכל כתבי
הקדש קאי:
אליבא דמאן דאמר יתו
לקרות בהן .מותר לקרות
בכתבי הקדש הכתובין בכל
לשון במסכת מגילה )דף ח(:
ואין בין ספרי' ותפילין ומזוזות
אלא שהספרים כתבין בכל
לשון:
לא יתו) .רבן גמליאל( פליג
עלה ואמר אף ספרים לא התירו
שיכתבו אלא יווית:
ואע''פ שכתובין בכל לשון .ולא
יתו לקרות דמדקאמר אף על
פי מכלל דלא יתו לקרות בהן
דאי יתו מאי גריעותייהו:
אימא סיפא .לדידך דאמרת
אע''פ שכתובין בכל לשון
אמצילין קאי אימא סיפא על
כרחיך מילתא באפיה פשיה
הוא וטעוין גיזה בחול פשיטא
השתא בשבת מצילין להו גיזה
בחול מיבעיא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
וַ ֲאפִ ילּ ּו ָהכִ י ּ ְ -גנִיזָה ָ ּבע ּו.
" ַרב ִח ְסדָּ א ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה":
"בין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָ ּב ֶהן"  -נְ בִ ִיאים,
ֵּ
קוֹרין ָ ּב ֶהן" ְּ -כתוּבִ ים,
"ו ֵּבין ׁ ֶש ֵאין ִ
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּכתו ִּבין ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן" ִ -נַמי ַמ ִ ּצילִ ין.
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר :ו ֶּמ ֶקק ׁ ֶש ָּל ֶהן ְ -טע ּונִין ְ ּג ִני ָזה.
ֵמ ִיתיבִ י:
" ָהי ּו ְ ּכתו ִּבים ַּת ְר ּגוּם וְ ָכל ָל ׁשוֹ ן ַ -מ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה".
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב ה ּונָא!
ָא ַמר לָ ְך ַרב הוּנָא:
ַהאי ַּת ּנָא ָס ַבר ִ -נ ְּיתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יפ ִטיתָ ,מ ִדיתִ ,ע ְיב ִריתֵ ,ע ָיל ִמית ,יְ וָ ונִ ית,
" ָהי ּו ְ ּכתו ִּבין ִ ּג ּ ְ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּיתנ ּו ִל ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן,
ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה".
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב הוּנָא!
ָא ַמר לָ ְך ַרב הוּנָא:
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא,
דְּ ַת ְניָ א:
ּ
ּ
" ָהי ּו ְ ּכתו ִּבין ַּת ְרגוּם ו ְּבכָ ל ָל ׁשוֹ ן ַ -מ ִּצ ִילין א ֹו ָתן ִמ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵאין ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
יבי ִל ְט ֶב ְריָ א,
יאל ְ ּב ִר ִ ּ
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ַא ָ ּבא ֲח ַל ְפ ָּתאֶ ׁ ,ש ָה ַל ְך ֵא ֶצל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
ּ
קוֹרא בּ וֹ.
ו ְּמ ָצאוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ ׁ ֵשב ַעל ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל י ֹו ָחנָ ן ַה ָ ּנזוּף ,ו ְּביָ דוֹ ֵס ֶפר ִאיוֹ ב ַּת ְרגוּם וְ הוּא ֵ
יאל ֲא ִבי ָא ִב ָ
יךֶ ׁ ,ש ָהיָ ה עוֹ ֵמד ַעל ַ ּגב ַמ ֲע ָלה ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ ת,
ָא ַמר לוֹ  :זָ כוּר ֲאנִ י ְ ּב ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
וְ ֵה ִביא ּו ְל ָפנָ יו ֵס ֶפר ִא ּיוֹ ב ַּת ְר ּגוּם ,וְ ָא ַמר ַל ַ ּב ַ ּנאיַ ׁ :ש ְק ֵעה ּו ַּת ַחת ַה ִ ּנ ְד ָ ּבך.
ַאף הוּא ִצ ָ ּוה ָע ָליו ו ְּגנָ ז ֹו.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֲע ֵר ָיבה ׁ ֶשל ִטיט ָ ּכפ ּו ָע ָליו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ׁ ְש ֵּתי ְת ׁשוּבוֹ ת ַ ּבדָּ ָבר:
ֲח ָדא ,וְ כִ י ִטיט ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ ת ִמ ַ ּניִ ן?!
וְ עוֹד ,וְ כִ י מו ָּּתר ְל ַא ְ ּב ָדן ַ ּב ָ ּיד?!
יהן".
יחן ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ּתו ְּר ּ ָפה וְ ֵהן ַמ ְר ִק ִיבין ֵמ ֲא ֵל ֶ
ֶא ָ ּלא ַמ ִ ּנ ָ

ַמאן ַּת ּנ ֵָאי?
קטו,ב ִאילֵ ָימאַּ :ת ּנָא ַק ָּמא וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ִדילְ ָמא ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ָמר ָסבַ רִ :נ ְּיתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן,
ו ָּמר ָס ַבר :לֹא ִנ ְּיתנ ּו לִ ְקרוֹ ת ָ ּב ֶהן!
ֶא ָּלאַ ,ר ִ ּבי יוֹ ֵסי וְ ַּת ּנָא דְּ " ִ ּג ְיפ ִטית".

רש"י
ואפילו הכי בעו גיזה .ודקתי
ואע''פ שכתובין בכל לשון לאו
אהצלה קאי אלא אטעוין גיזה
והכי קאמר אף על פי שכתובים
בכל לשון ובשבת אין מצילין
אותן בחול מיהא טעוין גיזה:
ומקק שלהם .אם בלו ועשו
רקבון אף המקק רקבובית של
אכילת התולעים טעוין גיזה:
עברית .כתב של עבר ההר:
אבא חלפתא .אבא של רבי יוסי
חלפתא שמו:
רבן גמליאל בריבי .לא שהיה
בו של רבי אלא אדם גדול קרי
בריבי:
רבן גמליאל אבי אביך .הוא רבן
גמליאל הזקן ורבן גמליאל
שהיה בדורו של חלפתא הוא
אבי אביו של רביו הקדוש:
גב מעלה בהר הבית .שבהר
הבית היו מעלות כשהוא הולך
וגבוה כדתן במסכת מדות )פ''ב
מ''ג(:
דבך .שורת אבי הבין:
טיט בהר הבית מין .וכי בטיט
היו בוין והלא בטרכסיד היו
בוים חול וסיד מעורבין וטיט
לא הוי אלא עפר ומים:
התורפה .גלוי והפקר:
מאן תאי .דקאמר רב הוא
לעיל תאי היא מאן מהי תאי
קאי כרב חסדא ומאן כרב
הוא:
אילימא ת''ק .כרב חסדא ור'
יוסי כרב הוא:
דילמא .טעמא דת''ק משום
דקסבר יתו לקרות בהן והי
דר' יוסי קאי כרב הוא מיהו
כרב חסדא לא קאי ולא חד
דהא רב חסדא אפי' למ''ד לא
יתו קאמר מצילין:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .2קטו ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יעין:
" ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ,וְ ַה ְ ּק ֵמ ִ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהן :אוֹ ִת ּי ֹו ת ׁ ֶשל ׁ ֵשם,
ו ֵּמ ִענְ יָ ינוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ֵאין ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה,
יהן.
ֶא ָ ּלא נִ ְ ׂ
ש ָר ִפים ִ ּב ְמקוֹ ָמן ֵהן וְ ַאזְ ָ ּכרוֹ ֵת ֶ
ִמ ָ ּכאן ָא ְמרוּ :כּ וֹ ְת ֵבי ְ ּב ָרכוֹ ת ּ ְ -כשׂוֹ ְר ֵפי תוֹ ָרה.
שה ְ ּב ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה כּ וֹ ֵתב ְ ּב ַציְ דָּ ן.
ַמ ֲע ֶ ׂ
ָ ּבא ּו וְ הוֹ ִדיע ּו ֶאת ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
וְ ָה ַל ְך ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְלבוֹ ְדקוֹ .
ְ ּכ ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֶלה ַ ּב ּסו ָ ּּלםִ ,ה ְר ִ ּג ׁיש בּ וֹ  ,נָ ַטל טוֹ מ ֹוס ׁ ֶשל ְ ּב ָרכוֹ ת וְ ׁ ִש ְ ּק ָען ְ ּב ֵס ֶפל ׁ ֶשל ַמיִ ם.
ו ַּב ָ ּל ׁשוֹ ן ַה ֶ ּזה ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ָ ּגדוֹ ל ע ֹונֶ ׁש ָה ַא ֲחרוֹן ִמן ָה ִר ׁ
אשוֹ ן".

ֵיה ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא ֵמ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ָהי ּו ְּכתוּבִ יןּ ְ :ב ַּסם,
וּבְ ִּס ְיק ָרא,
ְ ּבקוֹ מוּס,
ו ְּב ַקנְ ַק ּנְתוֹ ם ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּקֹ ֶד ׁש,
ַמ ִ ּצילִ ין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפ ֵני ַהדְּ לֵ ָיקה,
אוֹ :
ֵאין ַמ ִ ּצילִ ין?
יב ֵעי לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ :מ ִ ּצילִ ין,
ִּת ָ ּ
יב ֵעי לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :אין ַמ ִ ּצילִ ין.
ִּת ָ ּ
" ִּת ָ ּיב ֵעי לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :אין ַמ ִ ּצילִ ין" ָ -ה ֵני ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דִּ כְ ִתיבֵ י ַּת ְרגּ וּם ו ְּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן,
ֲא ָבל ָהכָ א דִּ כְ ִתיבֵ י ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּקֹ ֶד ׁש – ַמ ִ ּצילִ ין?
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ :מ ִ ּצילִ ין ָ -הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דִּ כְ ִתיבֵ י ִ ּב ְדיוֹ דְּ ִמ ַיק ַ ּיים,
ֲא ָבל ָהכָ א ֵּכיוָ ן דְּ לָ א ִמ ַיק ַ ּיים – לֹא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין ַמ ִ ּצילִ ין.
וְ ָהא ַרב ַה ְמנ ּו ָנא ָּת ָנאַ " :מ ִּצ ִילין"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי ַּת ְניָא ַּ -ת ְניָא.
ַמאי ַּת ְניָ א?
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי,
ִּכ ְד ַת ְניָא :
ילה,
" ֵאין ֵ ּבין ְס ָפ ִרים ִל ְמגִ ָ ּ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ְּס ָפ ִרים  -נִ ְכ ָּת ִבים ְ ּבכָ ל ָל ׁשוֹ ן,
ּו ְמגִ ָ ּ
ילה ַ -עד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְ ּכתו ָּבה ַא ׁ ּשו ִּריתַ ,על ַה ֵּס ֶפר ,ו ִּב ְדיוֹ ".

רש"י
הברכות .מטבע ברכות שטבעו
חכמים כגון י''ח ושאר ברכות:
ומעייות הרבה .מפרשיות
שהיו כותבין בקמיעין פסוקים
ללחש כגון כל המחלה וכגון לא
תירא מפחד לילה:
שרפין במקומן .אם פלה
דליקה בשבת:
כשורפי תורה .שהרי לא יצילם
בשבת:
לבודקו .אם אמת היה הדבר:
טומוס .קבוצות קוטריסים:
היו כתובין .תורה ביאים
וכתובים:
תיבעי למ''ד .בכתבים בכל
לשון מצילין תיבעי למ''ד אין
מצילין:
דלא מיקיים .אין מתקיים
כדיו:
הא רב המוא תא .מצילין:
מאי תיא .היכא תיא:
מדקאמר מגילה בדיו .וקתי
דהוא מן הדברים שבין ספרים
למגילה ש''מ שאר ספרים
כתבים בסם ובסיקרא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

 .3קטו ,ב
ֵיה ַרב הוּנָ א ַ ּבר ֲחלוּב ֵמ ַרב ַנ ְח ָמן:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ לְ לַ ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ ִנים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת ְּכגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת "וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ס ַֹע ָ ָ
ַמ ִ ּצילִ ין אוֹ ָת ּה ִמ ּ ְפנֵי ַהדְּ לֵ ָיקה,
אוֹ :
ֵאין ַמ ִ ּצילִ ין?

הארֹן") 473במדבר י ,לה-לו(,

ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ ִת ָ ּיב ֵעי לְ ָך ּ ָפ ָר ׁ ַשת "וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן" גּ ו ָּפ ּה!
יב ֲעיָא לִ י,
ֵהיכָ א דְּ ָח ֵסר ּ ָפ ָר ׁ ַשת "וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ס ַֹע"  -לֹא ָק ִמ ָ ּ
ּ
דְּ כֵ יוָ ן דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ַה ְז ָּכרוֹ תַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה ׁ ְשמוֹ נִים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִתיוֹ ת ַ -מ ִ ּצילִ ין.
יב ֲעיָא לִ יֵ :ס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ לְ לַ ֵ ּקט – ַמאי?
ִּכי ָקא ִמ ָ ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵאין ַמ ִ ּצילִ ין.
ֵא ִיתיבֵ ּיה:
" ַּת ְר ּגוּם ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא,
ו ִּמ ְק ָרא ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ַּת ְר ּגוּם,
ּו ְכ ָתב ִע ְב ִרית:
ַמ ִּצ ִילין ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמרַּ :ת ְר ּגוּם ׁ ֶש ְ ּב ֶעזְ ָרא ,וְ ׁ ֶש ְ ּב ָדנִ ֵ ּיאל וְ ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה".
" ַּת ְר ּגוּם ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה" ַ -מאי נִיה ּו?
"יְ גַ ר ָשׂ ֲהד ּו ָתא") 474בראשית לא ,מז(,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לֵ ית ָ ּב ּה ׁ ְשמוֹ ִנים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת!
ִּכי ַּתנְ יָא ַה ִהיא ,לְ ַה ׁ ְשלִ ים.

בר חלוב .שם אדם:
פ''ה אותיות .זהו שיעור לספר
תורה שמחק או בלה להיות
עומד בקדושתו:
כגון פרשת ויהי בסוע הארון.
שהוא ספר לעצמו כדלקמן ויש
בה פ''ה אותיות:
ללקט .ששארת כאן תיבה
ובמקום אחר תיבה:
מהו .להצילן:
ותיבעי לך פרשת ויהי בסוע
הארון גופה .שכתבה לבדה
וחסרה אות מהו להצילה:
שאין בו כדי ללקוט .ובאותו
ליקוט עצמו ליכא אזכרות:
תרגום שבתורה .יגר שהדותא
ושבביאים כגון כדא תימרון
להום )ירמיהו י( שכתבו מקרא
]א'' [התרגום שבעזרא כתבו
מקרא:
כתב עברית .אותיות גדולות הן
ואין דומות לכתב אשורית אף
ע''פ שכתובין בלשון הקדש אלא
שכתב האותיות משוות:
ואין צריך לומר תרגום שבעזרא
ושבדיאל ושבתורה .שכתבו
תרגום כהלכתו:
להשלים .אם היה בו כדי ללקט
ותרגום זו משלימו מצטרף
ומצילין בשבילו:
תיובתא דרב הוא .דמדקתי
ללקט מכלל דמפוזרות יהו:
בתיבות .הא דקתי ללקט
דמשמע מפוזרות לא ללקט אות
ואות לבד אלא ללקט תיבה
שלימה תיבה כאן ותיבה כאן
עד פ''ה אותיות וכי פלגיין
באותיות המפוזרות:

יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ּ
ּ
ָה ֵני ׁ ְשמוֹ ִנים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִתיוֹ ת ְ -מכ ּונָסוֹ ת אוֹ ְמפ ּו ָ ּזרוֹ ת?
ַרב ה ּונָא ָא ַמר:
ְמכ ּו ּנָסוֹ ת.
ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ְמפ ּו ָ ּזרוֹ ת.
ֵמ ִיתיבִ י:
" ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ָלה,
ִאם יֵ ׁש בּ וֹ ְל ַל ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ תּ ְ ,כגוֹן ּ ָפ ָר ׁ ַשת" :וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן" ַ -מ ִּצ ִילין,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ַמ ִּצ ִילין".
ְּתיו ְּב ָּתא דְּ ַרב הוּנָא!
יבא דְּ ַרב הוּנָ א:
ִּת ְר ְ ּג ָמ ּה ַרב ִח ְסדָּ א ַא ִּל ָ ּ
ְ ּב ֵתיבוֹ ת.

ֹאמר ׁשו ָּבה יְ הֹוָ ה ִרבְ בוֹ ת ַאלְ ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה קו ָּמה יְ הֹוָ ה וְ יָ ֻפצ ּו אֹיְ ֶב ָיך וְ יָ נֻ ס ּו ְמ ַ ׂ
ש נְ ֶא ָיך ִמ ּ ָפנֶ ָיך .לו וּבְ נֻ חֹה י ַ
 473לה וַ יְ ִהי ִ ּב ְנס ַֹע ָה ָארֹן וַ ּי ֶ
ש ֲהדו ָּתא וְ יַ ֲעקֹב ָק ָרא לוֹ ַ ּגלְ ֵעד
 474וַ ִ ּי ְק ָרא לוֹ לָ ָבן יְ גַ ר ָ ׂ
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .4קטו ,ב – קטז ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
אמר ֶ
""וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן וַ יֹ ֶ
ְ
ימנִ ּיוֹ ת ִמ ְל ַמ ְע ָלה ו ְּל ַמ ָּטה,
ּ ָפ ָר ׁ ָשה זוֹ ָ ,ע ָ ׂ
שה ָל ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּאִ :ס ָ
קטז,א לוֹ ַמרֶ ׁ ^ :ש ֵאין זֶ ה ְמקוֹ ָמ ּה.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
לֹא ִמן ַה ׁ ּ ֵש ם הוּא זֶ ה,
ֶא ָ ּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵס ֶפר ָח ׁשוּב הוּא ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ".
מ ֹׁשה") 475במדבר י ,לה-לו( -

ְּכ ַמאן ָאזְ לָ א ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
" ָח ְצ ָבה ַע ּמ ו ֶּד ָיה ׁ ִש ְב ָעה") 476משלי ט ,א(ֵ - ,אלּ ּו ׁ ִש ְב ָעה ִס ְפ ֵרי ּתוֹ ָרה,
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי.
ַמאן ַּת ּנָא דְּ ָפלִ יג ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי?
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל הוּא.
דְּ ַת ְניָ א:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יע ֵקר ִמ ָ ּכאן ,וְ ִת ָ ּכ ֵתב ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה.
ֲע ִת ָידה ּ ָפ ָר ׁ ָשה זוֹ ׁ ֶש ֵּת ָ
וְ ָל ָּמה ְ ּכ ָת ָב ּה ָ ּכאן?
ּ
ּ
אשוֹ נָ ה ְלפו ְּר ָענוּת ׁ ְשנִ ָייה".
ְ ּכ ֵדי ְל ַה ְפ ִסיק ֵ ּבין פו ְּר ָענוּת ִר ׁ

רש"י
עשה לה סימיות מלמעלה
ומלמטה .להבדיל' מן הסמוכות
לה:
למעלה ולמטה .בתחלה ובסוף
ויהי בסוע הארון:
שאין זה מקומה .שאיה ראויה
לכאן דלאו בהליכות מסעות
משתעי לעיל מיה אלא בדגלים
היתה ראויה ליכתב בפרשת
במדבר סיי:
לא מן השם הוא זה .לא זה
השם של טעמי הסימיות
דמקומה הוא דפרשה זו בתחלת
מסע שסעו מהר סיי איירי
כדכתיב לעיל מייה ויהי בחדש
השי בשה השית בעשרים
לחדש עלה הען וגו':
ז' ספרי תורה .דפרשה זו ספר
לעצמו מצא שלמעלה ספר
לעצמו ]ושלמטה ספר לעצמו[
הואיל וזה מקומה מצא ספר
וידבר חלק לג' ספרים:
עתידה פרשה זו .לעתיד שיהו
כל הפורעיות בטלין ולא ידאגו
לפורעות ויצר הרע בטל:
מאחרי ה' .בתוך ג' ימים
למסעם התאוו האספסוף תאוה
להתרעם על הבשר כדי למרוד
בהקב''ה:

" ּפו ְּר ָענוּת ׁ ְשנִ ָ ּייה" ַ -מאי ִהיא?
"וַ יְ ִהי ָה ָעם ְּכ ִמ ְתאֹנְ נִ ים") 477במדבר יא ,א(.
אשוֹ נָ ה"?
" ּפו ְּר ָענוּת ִר ׁ
"וַ ִ ּי ְסע ּו ֵמ ַהר ה'") 478במדבר י ,לג(,
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ׁ ֶש ָּסר ּו ֵמ ַא ֲח ֵרי ה'.
וְ ֵהיכָ ן ְמקוֹ ָמ ּה?
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ִ ּב ְדגָ לִ ים.

ֹאמר ׁשו ָּבה יְ הֹוָ ה ִרבְ בוֹ ת ַאלְ ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה קו ָּמה ְיהֹוָ ה וְ יָ ֻפצ ּו אֹיְ ֶב ָיך וְ יָ נֻ ס ּו ְמ ַ ׂ
ש נְ ֶא ָיך ִמ ּ ָפנֶ ָיך .לו וּבְ נֻ חֹה י ַ
 475לה וַ יְ ִהי ִ ּב ְנס ַֹע ָה ָארֹן וַ ּי ֶ
ָ 476חכְ מוֹ ת ָ ּבנְ ָתה בֵ ָית ּה ָחצְ בָ ה ַע ּמו ֶּד ָיה ׁ ִשבְ ָעה
 477וַ יְ ִהי ָה ָעם ְּכ ִמ ְתאֹנְ נִ ים ַרע ְ ּב ָאזְ נֵ י יְ הֹוָ ה וַ ִ ּי ׁ ְש ַמ ע יְ הֹוָ ה וַ ִ ּי ַחר ַא ּפוֹ וַ ִּת ְב ַער ָּב ם ֵא ׁש יְ הֹוָ ה וַ ּתֹאכַ ל ִ ּב ְקצֵ ה ַה ַּמ ֲחנֶ ה
 478וַ ִ ּי ְס ע ּו ֵמ ַהר יְ הֹוָ ה דֶּ ֶר ְך ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים וַ ֲארוֹן ְ ּב ִרית יְ הֹוָ ה נ ֵֹס ַע לִ ְפנֵ ֶיהם ֶד ֶר ְך ׁ ְשל ׁ ֶֹשת יָ ִמים לָ תוּר לָ ֶהם ְמנו ָּחה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5קטז ,א
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ַה ִ ּגלְ יוֹ נִין ׁ ֶשל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה:
ַמ ִ ּצילִ ין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפ ֵני ַהדְּ לֵ ָיקה?
אוֹ :
ֵאין ַמ ִ ּצילִ ין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵי ַהדְּ לֵ ָיקה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּב ָלה,
ִאם יֵ ׁש בּ וֹ ְל ַל ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת,
ְ ּכגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת "וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן") 479במדבר י ,לה-לו( ַ -מ ִּצ ִילין,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ַמ ִּצ ִילין",
ּ
וְ ַא ַּמאי? ֵּת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם ִג ָּליוֹ ן דִּ ֵיד ּיה!
ָ ּבלָ ה ׁ ָשא ֵני.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ַחק,
ִאם יֵ ׁש בּ וֹ ְל ַל ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ תּ ְ ,כגוֹן ּ ָפ ָר ׁ ַשת" :וַ יְ ִהי ִ ּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן" ַ -מ ִּצ ִילין,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ַמ ִּצ ִילין",
וְ ַא ַּמאי? ֵּת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם ִ ּג ָּיליוֹ ן דִּ ֵיד ּיה!
ְמקוֹ ם ַה ְּכ ָתב  -לֹא ָק ִמ ָ ּיב ֲעיָא לִ י,
דְּ כִ י ָקדוֹ ׁש ַ -א ַ ּגב ְּכ ָתב הוּא דְּ ָקדוֹ שֲ ,אזַ ל ְּכ ָתב ָאזְ לָ א לָ ּה ְקדו ׁ ּ ָּש ֵת ּיה.
יב ֲעיָא לִ יֶ ׁ :של ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה,
ִּכי ָק ִמ ָ ּ
ׁ ֶש ֵ ּבין ּ ָפ ָר ׁ ָשה לְ ָפ ָר ׁ ָשה,
ׁ ֶש ֵ ּבין דַּ ף לְ ַדף,
ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ַּלת ַה ֵּס ֶפרֶ ׁ ,ש ְ ּבסוֹ ף ַה ֵּספֶ ר.
וְ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם ַההוּא!
דְּ גִ יז ו ׁ ְּש ִדי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ִ ּג ְליוֹ נִ יןֶ ׁ :של ַמ ְע ָלה וְ ׁ ֶשל ַמ ָּטה,
ׁ ֶש ֵ ּבין ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְל ָפ ָר ׁ ָשה,
ׁ ֶש ֵ ּבין דַּ ף ְל ַדף,
ׁ ֶש ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ַה ֵּס ֶפרֶ ׁ ,ש ְ ּבסוֹ ף ַה ֵּס ֶפר –
ְמ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם".
דִּ ילְ ָמא ַא ַ ּגב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ָשאנֵי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַה ִ ּג ְיליוֹנִ ין וְ ִס ְפ ֵרי ִמינִ ין ֵ -אין ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה,
יהן".
ֶא ָ ּלא נִ ְ ׂ
ש ָר ִפין ִ ּב ְמקוֹ ָמן ֵהן וְ ַאזְ ָ ּכרוֹ ֵת ֶ
ַמאי לָ אוּ ִ ,גלְ יוֹ ִנין דְּ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה.

רש"י
הגליוין .קלפים חלקים
וקס''ד השתא דבכל צדדין
שיהו חלקים קמיבעיא ליה
כגון חלק שלמעלה ושלמטה
ושמחק כתבו ועשה חלק:
בלה שאי .דכיון שבלה אף
הגליון בטל וכי מיבעיא ליה
שהגליוין קיימים אלא
שהכתב הלך:
ותיפוק ליה משום גליון
דידיה .דהייו כל הספר
תורה:
מקום הכתב .שמחק:
לא מבעיא לי .דודאי מיגרע
גרע דכי קדיש מעיקרא לאו
לשם גליון חלק קדיש אלא
אדעתא דכתב וכיון דאזל ליה
כתב פקע מקדושתיה:
של מעלה ומטה .דמתחלה
לשם חלק קדיש והשתא
כשמחק כתב הספר .מי חלק
הוא:
ה''ג ותיפוק ליה משום ה הוא
דגייז ושדי .והכי פירושא
ותיפוק לי' דאע''ג דאין בו כדי
ללקט פ''ה אותיות הוה ליה
למיתי בברייתא מצילין
משום ההוא ריוח של מעלה
ומטה אלא לאו פשוט מייה
דאין מצילין ומשי דגייז ושדי
שחתכו הגליוים ולא שתייר
בו אלא מקום הכתב:
שבתחלת הספר ושבסוף
הספר .שכולן היו כתובין
כמגילה כס''ת ואמרי' בב''ב
בפ''ק )דף יג (:ראשו כדי לגול
עמוד סופו כדי לגול היקף
להקיף כל הכרך:
מטמא את הידים .אם גע בו
וגע בתרומה פוסלה דמגזירת
י''ח דבר היא )לעיל דף יד:(.
דילמא אגב ס''ת .שלא מחק
כתב הספר אלא כולו קיים
וזה גע בגליוים וכי מבעיא
לן במחק הספר ואין כאן
קדושה אלא משום גליון
ששמשו בעודו קיים:
ספרי מיין .משרתים לע''ז
וכתבו להן תורה ביאים
כתובים כתב אשורית ולשון
הקודש:
וספרי המיין גופייהו מצילין.
בתמיה:
ספרי המיין הרי הן
כגליוים .כקלפים חלקים
שלא כתב בהם מעולם:
קודר .חותך חתיכות הקלף
מקום השם:

לֹאּ ִ ,גלְ יוֹ נִין דְּ ִס ְפ ֵרי ִמי ִנין.
ָה ׁ ְש ָּתא ִס ְפ ֵרי ִמי ִנין גּ ו ַּפ ְייה ּו ֵ -אין ַמ ִ ּצילִ יןּ ִ ,גלְ יוֹ ִנין ִ -מ ָ ּב ֲעיָ א?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר :וְ ִס ְפ ֵרי ִמי ִנין ֲ -ה ֵרי ֵהן ְּכגִ לְ יוֹ נִים.
ֹאמר ׁשו ָּבה יְ הֹוָ ה ִרבְ בוֹ ת ַאלְ ֵפי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה קו ָּמה ְיהֹוָ ה וְ יָ ֻפצ ּו אֹיְ ֶב ָיך וְ יָ נֻ ס ּו ְמ ַ ׂ
ש נְ ֶא ָיך ִמ ּ ָפנֶ ָיך .לו וּבְ נֻ חֹה י ַ
 479לה וַ יְ ִהי ִ ּב ְנס ַֹע ָה ָארֹן וַ ּי ֶ
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .6קטז ,א-ב
ּגו ָּפא:
" ַה ִ ּג ְליוֹ נִ ים וְ ִס ְפ ֵרי ִמינִ ין ֵ -אין ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתם ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְ ּבחוֹ ל  -קוֹ ֵדר ֶאת ָה ַאזְ ָ ּכרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהן וְ גוֹ נְ זָ ן ,וְ ַה ׁ ּ ְש ָאר שׂוֹ ְר ָפן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן:
שרוֹ ף אוֹ ָתם וְ ֶאת ָה ַאזְ ָ ּכרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֶהן,
ֲא ַק ּ ַפח ֶאת ָ ּבנַ יֶ ׁ ,ש ִא ם יָ בֹא ּו ְליָ ִדי ֶ ׁ -ש ֲאנִ י ֶא ְ ׂ
ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו ָא ָדם רוֹ ֵדף ַא ֲח ָריו ְלהוֹ ְרגוֹ  ,וְ נָ ָח ׁש ָרץ ְל ַה ִ ּכ ׁישוֹ ,
נִ ְכנָ ס ְל ֵבית ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה וְ ֵאין נִ ְכנָ ס ְל ָב ֵּת ֶיהן ׁ ֶשל ֵאלּ ּו,
ׁ ֶש ַה ָ ּלל ּו ַ -מ ִ ּכ ִירין וְ כוֹ ְפ ִרין,
וְ ַה ָ ּלל ּו ֵ -אין ַמ ִ ּכ ִירין ,וְ כוֹ ְפ ִרין,
יהן ַה ָ ּכתוּב אוֹ ֵמר" :וְ ַא ַחר ַהדֶּ לֶ ת וְ ַה ּ ְמזוּזָ ה ַשׂ ְמ ְּת זִ כְ רוֹ נֵ ְך") 480ישעיה נז ,ח(.
וַ ֲע ֵל ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ַקל וָ חוֹ ֶמר :ו ָּמה ַל ֲעשׂוֹ ת ׁ ָשלוֹ ם ֵ ּבין ִא ׁיש ְל ִא ׁ ְש ּת ֹו,
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהְ ׁ :ש ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַּתב ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּשה  -יִ ָּמ ֶחה ַעל ַה ַּמיִ ם,
ש ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶיהן ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה.
ַה ָ ּלל ּו ׁ ֶש ַּמ ִּט ִילין ִקנְ ָאה וְ ֵא ָיבה וְ ַת ֲחרוּת ֵ ּבין יִ ְ ׂ
שנָ א,
"הל ֹא ְמ ַשׂ נְ ֶא ָיך ה' ֶא ְ ׂ
וַ ֲע ֵל ֶ
יהם ָא ַמר דָּ וִ דֲ :
ָ
אתים לְ אוֹ יְ ִבים ָהי ּו לִ י" )תהלים קלט ,כא-כב(.
שׂ
ה
א
שׂ
ית
ת
ט
ט
קוֹ
ת
א
יך
מ
מ
קוֹ
ו ִּב ְת ְ ֶ ֶ ְ ָ ַּ כְ לִ ִ נְ ָ ְ נֵ ִ
ו ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָיקה,
ָ ּכ ְך ֵאין ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן לֹא ִמן ַה ַּמ ּפוֹ ֶלת ,וְ לֹא ִמן ַה ַּמיִ ם ,וְ לֹא ִמדָּ ָבר ַה ְמ ַא ְ ּב ָדן".
ָ ּב ֵעי ִמי ֵּנ ּיה יוֹ ֵסף ַ ּבר ָחנִ ין ֵמ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ָה ֵני ִס ְפ ֵרי דְּ בֵ י ַא ִ ּב ָידן,
ַמ ִ ּצילִ ין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפ ֵני ַהדְּ לֵ ָיקה?
אוֹ :
ֵאין ַמ ִ ּצילִ ין?
ִאין וְ לָ או ,וְ ַר ְפיָ א ִ ּב ֵיד ּיה.
ַרב לֹא ָאזֵ יל לְ בֵ י ַא ִ ּב ָידן ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן לְ בֵ י ִנ ְצ ְר ֵפי.
ׁ ְשמו ֵּאל לְ בֵ י ִנ ְצ ְר ֵפי לֹא ָאזֵ יל ,לְ בֵ י ַא ִ ּב ָידן ָאזֵ יל.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ָר ָבא:
ַמאי ַט ְע ָמא לָ א ָא ֵתית לְ בֵ י ַא ִ ּב ָידן?
ָא ַמר לְ הוּ:
דִּ ְיקלָ א ּ ְפלַ ְניָא ִא ָּיכא ְ ּבאוֹ ְר ָחא ,ו ְּק ׁ ִשי לִ י.
ִיע ְק ֵר ּיה.
נ ַ
דּ וּכְ ֵּת ּיה ְק ׁ ִשי לִ י.
ָמר ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ֲאנָא ִמי ַּניְיה ּו ֲאנָא,
וְ לָ א ִמ ְס ַּתפֵ ינָא ִמי ַּנ ְייה ּו.
ֵיה.
זִ ְימנָא ֲח ָדא ָאזֵ ילּ ָ ,בע ּו לְ ַסכּ ּונ ּ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָק ֵרי לֵ יָ :אוֶ ון ִ ּג ָּליוֹ ן.
 480וְ ַא ַחר הַ דֶּ לֶ ת וְ ַה ְּמזוּזָ ה ַשׂ ְמ ְּת זִ כְ רוֹ נֵ ְך ִּכי ֵמ ִא ִּתי ִ ּג ִּלית וַ ַּת ֲעלִ י הִ ְר ַחבְ ְּת ִמ ׁ ְש ָּכבֵ ְך וַ ִּתכְ ָרת לָ ְך ֵמ ֶהם ָא ַהבְ ְּת ִמ ׁ ְש ָּכבָ ם יָ ד ָחזִ ית

רש"י
שאפי' רודף אדם להורגו .על
עצמו קאמר:
שהללו .כרים העובדים ע''ז
אין מכירין שהרי בכך גדלו וכך
למדום אבותם:
ואחר הדלת והמזוזה שמת
זכרוך .זכרון הוא בידך ואיה
שכחה לך אלא שהשלכת אותי
אחרי הדלת:
כך אין מצילין אותן .אפי' בחול:
דבי אבידן .ספרים שכתבו להם
המיין להתווכח עם ישראל
ומקום שמתווכחים שם קרי
ליה בי אבידן:
אין ולא .זימין אמר ליה אין
זימין א''ל לא:
לבי צרפי .ע''ז וכך שמה:
וקשה לי .ששורשן עשו
גבשושית ולדחותם בקש בא:
אמרי ליה יעקריה קשה לי
דוכתיה .שתהא שם גומא אי
מי סיתיו וקשה לי ריחו וכל
זה שהיו מתייראין רב ורבא
מלכת לבי אבידן שמא מתוך
עליהם
יעמדו
שיתווכחו
ויהרגום:
מיייהו אא .מכירי הם:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
רש"י

ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָק ֵרי לֵ יָ :עווֹ ן ִ ּג ָּליוֹ ן.
יאל ֲהוַ אי.
יעזֶ ר ַא ְח ֵּת ּיה דְּ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִא ָּימא ׁ ָשלוֹ ם דְּ בֵ ְיתה ּו דְּ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֲהוָ ה ַההוּא ּ ִפילוֹ סוֹ ָפא ְ ּב ׁ ַשבְ בו ֵּת ּיה,
קטז,ב דַּ ֲהוָ ה ׁ ָש ֵקיל ׁ ְש ָמא דְּ לָ א ְמ ַק ֵ ּבל ׁשו ְּחדָּ א.
ָ ּבע ּו לְ ַאחוּכֵ י ֵ ּב ּיה.
ַא ַעיְילָ א לֵ ּיה ׁ ְש ָרגָ א דְּ ַד ֲה ָבא ,וְ ַאזוּל לְ ַק ֵּמ ּיה.
נַשי.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהּ ָ :ב ֵעינָ א דְּ ִנ ְיפלְ גִ י לִ י ְ ּבנִכְ ֵסי דְּ בֵ י ׁ ּ ֵ
ָא ַמר לְ הוְּ ּ :פלוֹ גוּ.
ָא ַמר לֵ ּיהְּ :כ ִתיב לָ ןּ ִ :ב ְמקוֹ ם ְ ּב ָרא ּ ְ -ב ַר ָּתא לֹא ֵּתירוּת.
ְיתא דְּ מ ׁ ֶֹשה וְ ִא ְיתי ְִה ַיב ְּת ָעווֹ ן ִ ּג ָּליוֹ ן,
ָא ַמר לֵ ּיהִ :מן יוֹ ָמא דִּ גְ לֵ יתוּן ֵמ ַא ְר ֲעכוֹ ןִ ,א ְיתנ ְַטלִ ית אוֹ ַרי ָ
וּכְ ִתיב ֵ ּב ּיהּ ְ :ב ָרא וּבְ ַר ָּתא ַּ -כ ֲח ָדא יִ ְר ּתוּן.
לְ ָמ ָחר ָה ָדר ַע ֵ ּייל לֵ ּיה ִאיה ּו ֲח ָמ ָרא לו ָּבא.
ָא ַמר לְ הוְּ ׁ :שפֵ ילִ ית לְ ֵס ֵיפ ּיה דְּ ָעווֹ ן ִ ּג ָּליוֹ ן,
ְיתא דְּ מ ׁ ֶֹשה ֲא ִת ִיתי,
ְיתא דְּ מ ׁ ֶֹשה ֲא ִת ִיתי ,וְ לֹא לְ אוֹ ְספֵ י ַעל אוֹ ַרי ָ
וּכְ ִתיב ֵ ּב ּיהֲ :אנָא לֹא לְ ִמ ְיפ ַחת ִמן אוֹ ַרי ָ
וּכְ ִתיב ֵ ּב ּיהּ ִ :ב ְמקוֹ ם ְ ּב ָרא ּ ְ -ב ַר ָּתא לֹא ֵּתירוּת.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיה :נְהוֹ ר נְהוֹ ִר ְיך ִּכ ׁ ְש ָרגָ א.
יאלֲ :א ָתא ֲח ָמ ָרא וּבָ ַט ׁש לִ ׁ ְש ָרגָ א.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

פילוסופא .מין:
דהוה שקיל שמא דלא מקבל
שוחדא .היה מוציא עליו שם
שאיו מקבל שוחד מבעלי דיין
הבאין לפיו והיה מקבלו
בסתר:
א''ל .פילוסופא לר''ג מיומא
דגליתון כו':
שפילית .כל סוף הדבר הוא
תחתית שלו ושייך למימר
שפילית לסיפיה:
הור הורך כשרגא .ההר אורך
כשרגא רמזה שתה לו מורה
בשוחד:
אמר לו ר''ג אתא חמרא
ובטשא .דחפתו לארץ כלומר
אי צחתי בשוחד ]והכל כדי
המתאספים שם
שישמעו
בלותו ומי הוא[:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .7קטז ,ב
יטוּל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש".
"ו ִּמ ּ ְפנֵ י ָמה ֵאין קוֹ ִרין ָ ּב ֶהם? ִמ ּ ְפנֵ י ִ ּב ּ
ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ֲא ָבל ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש  -קוֹ ִרין.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ֵ -אין קוֹ ִרין.
ִאינִי?!
וְ ָהא נְ ַה ְרדְּ ָעא ַא ְת ֵר ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל ֲהוָ ה,
וּבִ ַנְה ְרדְּ ָעא ּ ָפ ְס ִקי ִס ְיד ָרא ִ ּבכְ תוּבִ ים ְ ּב ִמנְ ָח ָתא דְּ ׁ ַש ְ ּב ָתא!
ֶא ָּלא ִאי ִא ְית ַמרָ ,הכִ י ִא ְית ַמר:
ָא ַמר ַרב:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ֲא ָבל ׁ ֶשלּ א ִ ּב ְמקוֹ ם ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש  -קוֹ ִרין.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֵ ּבין ִ ּב ְמקוֹ ם ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ֵ ּבין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְמקוֹ ם ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ֵ -אין קוֹ ִרין,
ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמן ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש  -קוֹ ִרין.
וְ ָאזְ ָדא ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ בִ נ ְַה ְרדְּ ָעא ּ ָפ ְס ִקי ִס ְיד ָרא דִּ כְ תוּבִ ים ְ ּב ִמנְ ָח ָתא דְּ ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ְּכ ַד ֲא ַמ ַרן ֵמ ִע ָ ּיק ָרא,
ו ׁ ְּשמו ֵּאל ְּכ ַר ִ ּבי ְנ ֶח ְמיָה.
דְּ ַת ְניָ א:
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוּ ִ :כ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ֵ -אין קוֹ ִרין ָ ּב ֶהן,
ֲא ָבל ׁשוֹנִ ין ָ ּב ֶהן,
וְ דוֹ ְר ׁ ִשין ָ ּב ֶהן,
נִ ְצ ַר ְך ְל ָפסוּק ֵ -מ ִביא וְ רוֹ ֶאה בּ וֹ ".
ָא ַמר ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָה:
קוֹרין ָ ּב ֶהן"?
ִמ ּ ְפנֵי ָמה ָא ְמר ּוּ ִ " :כ ְת ֵבי ַה ּ ֹ
ק ֶד ׁש ֵאין ִ
אמרוּּ ְ :בכִ ְתבֵ י ַה ּקֹ ֶד ׁש ֵאין קוֹ ִרין ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן ְ ּב ׁ ִש ְט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת.
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּ ֹי ְ

רש"י
בזמן בית המדרש .קודם אכילה
היו דורשים:
שלא בזמן בית המדרש .לאחר
אכילה לא דרשו משום שכרות:
פסקי סדרא בכתובים] .היו
רגילים לקרא בבהמ''ד פרשה
בכתובים[:
במקום בבהמ''ד .שהחכם דורש
דהייו בבהמ''ד אבל בעלמא
קורין:
בין במקום בהמ''ד כו' בזמן
בהמ''ד אין קורין .לפי שמבטלו
מלילך אצל הדורש אבל שלא
בזמן בהמ''ד כגון לאחר אכילה
קורין:
ושמואל .דאמר לעיל אפילו
לאחר אכילה אין קורין:
כר' חמיה .אמרה למילתיה
דלית ליה טעמא דאין קורין
משום בטול אלא כדי שיאמרו
קל וחומר לשטרי הדיוטות
ומיהו שמואל ההיג במקומו
כדברי חכמים דמתי' דאמרי
טעמא )דמתי'( משום ביטול
תורה הלכך לאחר אכילה
דליכא דרשה קורין:
שוין בהן .כגון מדרש שה''ש
וקהלת:
שטר הדיוטות .כגון של
חשבוות או איגרות השלוחות
למצא חפץ:
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 .8קטז ,ב – קיז ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ַמ ִּצ ִילין ִּתיק ַה ֵּס ֶפר ִע ם ַה ֵּס ֶפר,
ילין,
ילין ִע ם ַה ְּת ִפ ִ ּ
וְ ִתיק ַה ְּת ִפ ִ ּ
וְ ַאף ַע ל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּבתוֹ ָכן ָמע ֹות.
ו ְּל ֵהיכָ ן ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן?
ְל ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמפו ָ ּּל ׁש.
ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא אוֹ ֵמר:
ַאף ִל ְמפו ָ ּּל ׁש.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
שר ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת:
" ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
יטין ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ַעד ֶה ָחזֶ ה,
ַמ ְפ ׁ ִש ִ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יטין ֶאת כּ וּלּ וֹ ".
ַמ ְפ ׁ ִש ִ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה  -דְּ ָהא ִא ְית ֲעבֵ יד לֵ ּיה צוֹ ֶר ְך ָ ּגבוֹ ַּה,
ֶא ָּלא לְ ַר ָ ּבנַן ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :כּ ֹל ּ ָפ ַעל ה' לַ ַּמ ֲענֵ
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וְ ָהכָ אַ ,מאי "לַ ּ ַמ ֲענֵ הוּ" ִא ָּיכא?
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ׁ ֶשלּ ֹא ַי ְס ִר ַיח.
ָרבָ א ָא ַמר:
ׁ ֶשלּ ֹא ְיה ּו ָק ְד ׁ ֵשי ׁ ָש ַמ ִים מו ּ ָּטלִ ין ִּכ ְנבֵ לָ ה.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו:
דְּ ַמ ַּנח ַא ְּפתוֹ ָרא דְּ ַד ֲה ָבא.
ִאי ִנַמי,
יוֹ ָמא דְּ ָא ְס ָתנָא.
יִש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקהַ ,האי "כּ ֹל ּ ָפ ַעל ה' לַ ּ ַמ ֲענֵ הוּ" )משלי טז ,ד( ַמאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּבי ׁ ְ
ׁ ֶשלֹא יוֹ צִ יא ֶאת ָה ֵאימו ִּרין קוֹ ֶדם ַה ְפ ׁ ָש ַטת ָהעוֹ ר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ָנָתן:
ִמ ׁ ּשוּם ִנ ִימין.

 481כּ ֹל ּ ָפ ַעל יְ הוָ ה לַ ַּמ ֲענֵ ה ּו וְ גַ ם ָר ׁ ָשע לְ יוֹ ם ָר ָעה

רש"י
גמ'
עד החזה .מתחיל מרגליו
האחרוים עד החזה שיוכל
להוציא אימורים שהקטר
חלביו דוחין שבת ותו לא
מפשיט מידי עד אורתא דצורך
הדיוט הוא:
למעהו .לכבודו:
שלא יסריח .שהעור מחממו
ומסריחו ואין זה כבודו להיות
פרס אוכלי שולחו מגואל:
אפתורי דדהבא .שאיו מוטל
בבזיון אבל לשמא יסריח חייש
רב יוסף ורבא לא חייש עד
אורתא:
יומא דאסתא .רוח צפוית
שהיא ביוית לא חמה ולא צה
כדאמרין ביבמות בפרק הערל
)דף עב (.ואיזו רוח המסרחת
רוח מזרחית בשעת החום
כדאמרין בגיטין )דף לא(:
אפילו שכבת זרע שבמעי אשה
מסרחת בו דכתיב )הושע יג(
יבא קדים רוח ה' ממדבר עולה
וגו' יש מפרשין יומא דאסתא
רוח דרומית שהיא צות אמת
שרוח דרומית צות אבל
אסתא על כרחיך צפוית היא
ווחה כדאמר בעלמא )עירוביץ
ד' סה (.צריכא שמעתא צילותא
כיומא דאסתא ורוח דרומית
היא בלשון ארמי יומא דשותא:
קודם הפשטת העור .עד החזה:
מ''ט .עור לאימורין מאי קא
עביד:
משום ימין .של צמר הדבקין
באימורין:

693

"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא:
ַמאי ַא ַה ְדר ּו לֵ ּיה ֶח ְב ַר ָ ּייא לְ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ֶ ּבן ְ ּברוֹ ָקה?
ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרי לֵ ּיה:
ִאם ַמ ִ ּצילִ ין ִּתיק ַה ֵּס ֶפר ִעם ַה ֵּס ֶפר  -לֹא ַנ ְפ ׁ ִשיט ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ֵמעוֹ רוֹ ?!
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם – ִטלְ טוּל,
ָהכָ א ְ -מלָ אכָ ה!
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ְ ּב ַת ְר ֵּתי ּ ְפלִ יגֵ י,
ּ ְפלִ יגֵ י ְ ּב ִטלְ טוּל,
ו ְּפלִ יגֵ י ִ ּב ְמלָ אכָ ה,
וְ ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרי לֵ ּיהִ :אם ַמ ִ ּצילִ ין ִּתיק ַה ֵּס ֶפר ִעם ַה ֵּס ֶפר ,לֹא ְנ ַטלְ ֵטל עוֹ ר ַא ַ ּגב ָ ּב ָׂשר?!
קיז,א ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם  -נַ ֲע ָׂשה ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ַה ּמו ָּּתר,
ָהכָ א  -נַ ֲע ָׂשה ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּר!
ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ָא ְמ ִרי לֵ ּיה:
ִאם ַמ ִ ּצילִ ין ִּתיק ׁ ֶשל ֵס ֶפר ִעם ַה ֵּס ֶפר ,וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ ּבתוֹ כוֹ ָמעוֹ ת  -לֹא ְנ ַטלְ ֵטל עוֹ ר ַא ַ ּגב ָ ּב ָׂשר?!
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם  -נַ ֲע ָׂשה ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּר וּלְ ָד ָבר ַה ּמו ָּּתר,
ָהכָ א  -כּ וּלּ וֹ נַ ֲעשָׂ ה ָ ּב ִסיס לְ ָד ָבר ָה ָאסוּר!
ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ָא ְמ ִרי לֵ י ּה:
ִאם ְמבִ ִיאין ִּתיק ׁ ֶש ּי ֵׁש ְ ּבתוֹ כוֹ ָמעוֹ ת ֵמ ָעלְ ָמא לְ ַה ִ ּציל בּ וֹ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה  -לֹא ְנ ַטלְ ֵטל עוֹ ר ַא ַ ּגב ָ ּב ָׂשר?!
וְ ִהיא ּגו ָּפ ּה ְ -מנָלַ ן?
ִאילֵ ָימא :דְּ ִמדְּ ֵהיכָ א דְּ ִאית ֵ ּב ּיה  -לָ א ׁ ְש ִדי לְ הוִּ ,א ּית ּו ֵיי נ ִַמי ַמ ְי ִיתינַן,
ִמי דָּ ֵמי?!
ָה ָתם ַ -א דְּ ָהכִ י וְ ָהכִ יָ ,נ ְפלָ ה דְּ לֵ ָיקה,
יש ִדינַן!
ָהכָ א ַ -אדְּ ָהכָ א וְ ָהכִ י ,לִ ׁ ְ
ֶא ָּלא,
ָא ַמר ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי:
לְ עוֹ לָ ם ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַן ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.
ו ְּד ָקא ַק ׁ ְשיָא לָ ְךָ :הכָ א ִ -טלְ טוּל ,וְ ָהכָ א – ְמלָ אכָ ה,
ְּכגוֹ ן דְּ לָ א ָק ָ ּב ֵעי לֵ ּיה לָ עוֹ ר.
וְ ָהא ַא ַ ּביֵי וְ ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיהוּ:
יש ּיה וְ לֹא יָמוּת"!
"פ ִסיק ֵר ׁ ֵ
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב ְ
דְּ ׁ ָש ֵקיל לֵ ּיה ִ ּבבְ ַרזֵ י.

רש"י
חברייא .בי מחלוקתו:
אם מצילין .בשבת:
תיק עם הספר .ואע''פ שיש בתוכו מעות
ומשום כבוד הספר שהוא צורך גבוה
עבדין בהדיה הצלת מעות שהן צורך
הדיוט:
לא פשיט את הפסח .בתמיה משום
צורך גבוה לא שרי צורך הדיוט בהדיה:
התם .תיק ומעות דקמייתי ראיה מייה
 .טלטול בעלמא הוא:
הכא .גבי פלוגתייהו דפסח דאיירי בה
השתא מלאכה גמורה דהפשטה מאבות
מלאכות היא:
בתרתי פליגי .גבי פסח פליגי בטלטולו
דאסר רבי ישמעאל לטלטל ]הפסח[ אחר
שהוציא אימוריו אפי' מחמה לצל משום
עור דלאו בר טלטול הוא ולא דמי
לשלחין דאמרן בבמה טומין )לעיל
מט (.שמטלטלין אותן דהתם עור בהמה
גסה דחזי למישטחיה ולמיזגא עליה:
והכי קאמרי ליה .תשובה לעין טלטול:
לא טלטל עור אגב בשר .דהוי מי כבוד
שמים דבשר דומיא דספר ומותר
לטלטלו מחמה לצל ואגב בשר יטלטלו
עור המחובר בו:
מי דמי .תיק הספר עשה בסיס לדבר
המותר לטלטלו בלא שום דליקה דספר
בר טלטול הוא ולדבר האסור כגון
מעות:
הכא .האי עור עשה בסיס לדבר שכולו
אסור בטילטול שהבשר אסור לטלטלו
דלא חזי לאכילה עד אורתא דפסח איו
אכל אלא בלילה וצלי ורבי ישמעאל
לית ליה כבוד שמים באכל להדיוט
ואפילו הוי עור תורת כל י עליו מיתסר
משום דהוי בסיס לאיסור וכ''ש דהוא
גופיה לאו בר טלטול הוא:
אם מביאין תיק שבתוכו מעות .דהוי
בסיס לדבר שכולו אסור ומיח בו ספר
להצילו ואיו צריך להשליך המעות
כדמפרש ואזיל לא טלטל עור אגב
הבשר:
אי ימא דמדהיכא דאית ביה .מעות עם
הספר לא שדי להו לא מצריך ליה תא
דידן למשדיהו כדקתי ואע''פ שיש
בתוכו מעות:
איתויי מי מייתין .מעלמא מאחת
זוית הבית תיק ובתוכו מעות להיח
בתוכו ספר ולהציל:
מי דמי .היכא דהספר מוח עם המעות
להיכא דהוא בא עכשיו להביאו עם
המעות ולתת בו ספר:
התם .דספר ומעות בתוכו להכי לא
מצרכין ליה למישדיהו:
דילמא אדהכי והכי פלה דליקה .על
הספר:
הכא .אדמייתי ליה ישדיהו דרך
ביאתו:
כדאמרין מעיקרא .דלא פליגי אלא
בהפשטה ומייתי רבן ראיה מתיק
הספר דמתי' דמצילין מעות אגב ספר
צרכי הדיוט אגב צרכי גבוה הואיל
וליכא שהות למשדיהו וה'' אגב צרכי
גבוה דכל פעל ה' למעהו יפשיט:
ודקשיא לך כו' דלא בעי ליה לעור .איו
צריך לו לעור ואיו מתכוין להפשיט
משום עור ולא דמי להפשט אילים
ותחשים דמשכן:
והא ר''ש מודה בפסיק רישיה ולא
ימות .והכא אע''ג דלא מיכוין מיפשיט
הוא:
דשקיל ליה בברזי .בחתיכות דקות
מפשיט וחותך דאין דרך הפשטה בכך
ולאו מלאכה הוא אלא שבות:

694

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9קיז ,א-ב
"ו ְּל ֵה ָיכן ַמ ִּצ ִילין אוֹ ָתן?
ְל ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמפו ָ ּּל ׁש.
ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא אוֹ ֵמרַ :אף ִל ְמפו ָ ּּל ׁש.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ְמפו ָ ּּל ׁש"?
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמפו ָ ּּל ׁש "?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ׁ ָשלֹ ׁש ְמ ִחיצוֹ ת ו ׁ ְּש ֵני לְ ָח ַייִן  -זֶ ה ּו ָמ בוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמפו ָּּל ׁש.
ׁ ָשלוֹ ׁש ְמ ִחיצוֹ ת וְ לֶ ִחי ֶא ָחד  -זֶ ה ּו ָמבוֹ י ַה ְמפו ָּּל ׁש.
וְ ַת ְרוַ ְייה ּו ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר.
דִּ ְתנַן:
" ֶה ְכ ׁ ֵשר ָמבוֹ י:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
ֶל ִחי וְ קוֹ ָרה.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
אוֹ ֶל ִחי אוֹ קוֹ ָרה.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ׁ ְשנֵ י ְל ָחיַ יִ ם" )עירובין יא.(:
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבה:
"מפו ָּּל ׁש" ָק ֵרית לֵ ּיה?!
ׁ ָשלוֹ ׁש ְמ ִחיצוֹ ת וְ לֶ ִחי ֶא ָחד ְ -
וְ עוֹ ד,
לְ ַר ָ ּבנַ ןַ ,נ ִ ּציל לְ תוֹ כוֹ אוֹ כָ לִ ין ו ַּמ ׁ ְש ִקין!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ׁ ְש ֵּתי ְמ ִחיצוֹ ת ו ׁ ְּשנֵי לְ ָח ַייִן  -זֶ ה ּו ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמפו ָּּל ׁש.
ׁ ְש ֵּתי ְמ ִחיצוֹ ת וְ לֶ ִחי ֶא ָחד  -זֶ ה ּו ָמבוֹ י ַה ְמפו ָּּל ׁש.
וְ ַת ְרוַ ְייה ּו ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דְּ ַת ְניָ א:
"יָ ֵתר ַעל ֵ ּכן ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשנֵ י ָ ּב ִּתים ִ ּב ׁ ְשנֵ י ִצדֵּ י ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים -
יכן,
יכן וְ ֶל ִחי ִמ ָ ּ
שהֶ :ל ִחי ִמ ָ ּ
עוֹ ֶ ׂ
יכן,
יכן וְ קוֹ ָרה ִמ ָ ּ
אוֹ קוֹ ָרה ִמ ָ ּ
שא וְ נוֹ ֵתן ָ ּב ֶא ְמ ַצע.
וְ נוֹ ֵ ׂ
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ְמ ָע ְר ִבין ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים ְ ּבכָ ְך".
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
לְ ִד ָיד ְך ִנַמי  -לְ ַר ָ ּבנַןַ ,נ ִ ּציל לְ תוֹ כוֹ אוֹ כָ לִ ין ו ַּמ ׁ ְש ִקין!
קיז,ב ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ׁ ָשלֹ ׁש ְמ ִחיצּ וֹ ת וְ לֶ ִחי ֶא ָחד  -זֶ ה ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמפו ָּּל ׁש.
ׁ ָשלֹ ׁש ְמ ִחיצוֹ ת ְ ּבלֹא לֶ ִחי  -זֶ ה ּו ָמבוֹ י ַה ְמפו ָּּל ׁש.
וַ ֲאפִ ילּ ּו לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר דְּ ָא ַמרּ ָ :ב ֵעינַן לְ ָח ִיים,
ָה ֵני ִמ ֵּילי לְ אוֹ כָ לִ ין ו ַּמ ׁ ְש ִקין,
ֲא ָבל לְ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ּ ְ -ב ַחד לֶ ִחי ַס ִ ּגי.

רש"י
שי לחיים .לפתח שאין לו
מחיצה:
זהו מבוי שאיו מפולש .כלומר
מבוי היתר בכל הלכותיו בין
בעירוב בין בשאר דברים וכל
היתר שאר מבואות יש לו כגון
שיתופי מבואות:
ותרוייהו .רבן ובן בתירא
סבירא להו כר''א דאמר אין
מבוי ואפילו סתום יתר בלחי
א' ואשמעין בן בתירא דבהצלת
כתבי הקדש לא בעין לחיים
כרבי אליעזר:
מפולש קרית ליה .הי מי דבעי
ר' אליעזר לחיים מיהו מפולש
לא מיקרי:
ועוד לרבן .דאמרי לשאיו
מפולש וקאמרת דהייו מבוי
היתר בכל הלכותיו:
ציל לתוכן אף אוכלין ומשקין.
כמו לחצר המעורבת ואמאי
פלגיהו מהדדי דגבי ספר קתי
למבוי שאיו מפולש וגבי אוכלין
קתי להיכן מצילין אותן לחצר
המעורבת דמשמע אבל למבוי
לא:
שתי מחיצות .מכאן ומכאן:
שי לחיין .לחי לכל פתח ופתח:
אליבא דרבי יהודה .דאמר
בשתי מחיצות סגי ושי לחיים
ואתא בן בתירא למימר דלגבי
ספר מודה ר' יהודה דסגי בחד
דג' מחיצות הוו:
לדידך מי .איכא למיפרך
כאתקפתא דלעיל:
לרבן .כיון דאמרת דתרוייהו
כר' יהודה לרבן דאמרי לשאיו
מפולש ומפרשי ליה לשאיו
חסר כלום כר' יהודה דלא בעי
אלא שתי מחיצות ושי לחיים
אי הכי לרבן יציל לתוכו
אוכלין ומשקין כמו לחצר
המעורבת:
אלא אמר רב אשי כו' .בין רבן
ובין בן בתירא כר' אליעזר
סבירא להו דבעי ג' מחיצות וב'
לחיים בעלמא והכא לגבי ספר
אמרי רבן מודה ר' אליעזר
בלחי אחד ובן בתירא אמר
דמודה ר' אליעזר אף בלא לחי:
בחד לחי סגי ליה .מילתא
דרבן קא מפרשי:

695

"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .10קיז ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ַמ ִּצ ִילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת.
ָה ָראוּי ָל ָא ָדם ָ -ל ָא ָדם,
ָה ָראוּי ַל ְ ּב ֵה ָמה ַ -ל ְ ּב ֵה ָמה.
יצד?
ֵ ּכ ַ
נָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָיקה ְ ּב ֵל ֵילי ׁ ַש ָ ּבת ַ -מ ִּצ ִילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת,
ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ַ -מ ִּצ ִילין ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדוֹ ת,
ְ ּב ִמנְ ָחה ְ -מזוֹ ן ְסעו ָּדה ַא ַחת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְלע ֹו ָלם ַמ ִּצ ִילין ְמזוֹן ׁ ָשלֹ ׁש ְס עוּדוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
ִמ ְּכ ִדי ְ ּב ֵה ֵּית ָרא ָק ָט ַרחַ ,נ ִ ּציל ְטפֵ י!
ָא ַמר ָרבָ א:
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּבהוּל ַעל ָממוֹ נוֹ ,
ִאי ׁ ָש ֵרית לֵ ּיה ָ -א ֵתי לְ כַ בּ ּו ֵיי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
ֶא ָּלא ָהא דְּ ַת ְנ ָיא:
יח ַּת ְח ֶּת ָיה,
"נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה לוֹ ָח ִבית ְ ּבר ׁ
ֹאש ַ ּג ּגוֹ ֵ -מ ִביא ְ ּכ ִלי ו ַּמ ִ ּנ ַ
יצ ֵרף".
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יָ ִביא ְ ּכ ִלי ַא ֵחר וְ יִ ְקלוֹ טּ ְ ,כ ִלי ַא ֵחר וִ ָ
ָה ָתםַ ,מאי ְ ּגזֵ ָירה ִא ָּיכא?
ָהכִ י ִנַמיּ ְ ,גזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא יָבִ יא ְּכלִ י דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.

רש"י
מתי'
פלה דליקה בלילי שבת .קודם
אכילה:
שחרית .קודם סעודה:
לעולם הוא מציל .הואיל ויומא
בר הכי הוא ובהיתרא טרח דהא
בי טלטול יהו ולחצר
המעורבת ואפי' טובא הוה שרי
ליה אי לאו משום גזירה
וכדמפרש בגמרא:
גמ'
מכדי בהיתרא קטרח .חזו
לטלטול ולחצר המעורבת:
ואי שרית ליה .לאתחולי
בהצלה כולי האי מתוך שהוא
בהול מישי ליה שבת ואתי מי
לכבויי:
ויקלוט .קילוח הופל מן
האויר:
ויצרף .סמוך לגג כעין שאיבה
אלא שאיו ראוי לשאוב שהגג
חלק והיין איו בגומא מצרף
כלי לגג שיזוב מן הגג לכלי והוא
אוחז הכלי בידו:
התם מאי גזירה איכא .כיון
דמידי דהתירא הוא אמאי לא
יקלוט ויצרף:
שמא יביא כלי כו' .מתוך שהוא
מחזר על כלים הרבה ישכח
ויביא:
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 .11קיז ,ב
ּגו ָּפא:
יח ַּת ְח ֶּת ָיה,
"נִ ׁ ְש ְ ּב ָרה לוֹ ָח ִבית ְ ּב ֹר ׁ
אש ַ ּג ּגוֹ ֵ -מ ִביא ְ ּכ ִלי ו ַּמ ִ ּנ ַ
יצ ֵרף.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יָ ִביא ְ ּכ ִלי ַא ֵחר וְ יִ ְקלוֹ טּ ְ ,כ ִלי ַא ֵחר וִ ָ
נִ זְ דַּ ֵּמן לוֹ אוֹ ְר ִחין ֵ -מ ִביא ְ ּכ ִלי ַא ֵחר וְ קוֹ ֵלטּ ְ ,כ ִלי ַא ֵחר ו ְּמ ָצ ֵרף.
וְ לֹא יִ ְקלוֹ ט וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך יַ זְ ִמין,
ֶא ָ ּלא יַ זְ ִמין וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך יִ ְקלוֹ ט.
ימין ְ ּב ָכ ְך.
וְ ֵאין ַמ ֲע ִר ִ
ימין".
ר
ע
מ
ּ:
ו
ר
מ
א
ה
ּד
ו
ה
ר
ב
ּ
י
ס
יוֹ
ַ ֲִ ִ
ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵ ַ יְ ָ ָ ְ
לֵ ָימא ִ ּבפְ לוּגְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
דְּ ַת ְניָ א:
"אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ֶ ׁ ,482שנָ ְפל ּו ַלבּ וֹ ר:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
אשוֹ ן ַ -על ְמנָ ת ְל ׁשוֹ ֲחטוֹ,
ַמ ֲע ֶלה ֶאת ָה ִר ׁ
שה לוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסה ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא יָ מוּת.
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -עוֹ ֶ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן ַ -על ְמנָ ת ְל ׁשוֹ ֲחט ֹו ,וְ ֵאינוֹ ׁשוֹ ֲחטוֹ ,
ַמ ֲע ִלין ֶאת ָה ִר ׁ
ו ַּמ ֲע ִרים ,ו ַּמ ֲע ֶלה ֶאת ַה ׁ ּ ֵשנִ י,
ָר ָצה  -זֶ ה ׁשוֹ ֵחט,
ָר ָצה  -זֶ הׁ ,שוֹ ֵחט".
ִמ ַּמאי?
דִּ ילְ ָמא ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָה ָתם  -דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר ּ ַפ ְר ָנ ָסה,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ לָ א ֶא ְפ ׁ ָשר – לֹא.
ּ
וְ ַעד ָּכאן לֹא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָה ָתם ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ָּיכא ַצ ַער ַ ּב ֲעלֵ י ַחיִים,
ֲא ָבל ָהכָ א  -דְּ לֵ ָּיכא ַצ ַער ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים  -לֹא.

 482ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד )ויקרא כב ,כח(

רש"י
ולא יקלוט ואח''כ יזמין.
אורחים דבשעת קליטה לא
מיבעיא ליה:
אין מערימין בכך .לזמן אורחים
שאין צריכין לאכול ויותירו:
שפלו לבור .בי''ט ואין שיהם
ראוים לשחיטה ביום אחד:
ואיו שוחטו .שמוצא לו עלילה
שמא חברו שמן ממו:
עד כאן לא קאמר ר' אליעזר.
דאין מערימין:
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 .12קיז ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ִה ִּצילַ ּ :פת נְ ִק ָ ּיה ֵ -אין ַמ ִּציל ּ ַפת ַה ְד ָר ָאה.
ּ ַפת ַה ְד ָר ָאה ַ -מ ִּציל ּ ַפת נְ ִק ָ ּיה.
ו ַּמ ִּצ ִילין ִמ ּיוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְל ׁ ַש ָ ּבת,
ֲא ָבל לֹא ִמ ׁ ּ ַש ָ ּבת ְליוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמרִ :מ ׁ ּ ַש ָ ּבת ְלי ֹום טוֹ ב,
וְ לֹא ִמ ׁ ּ ַש ָ ּבת ְל ׁ ַש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ׁ ָש ַכח ּ ַפת ַ ּב ַּת ּנוּר ִוקידֵּ ׁש ָע ָליו ַה ּיוֹ ם ַ -מצִּ ִילין ְמזוֹן ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת,
וְ אוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִרים :בּ וֹ א ּו וְ ַה ִּציל ּו ָל ֶכם.
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא רוֹ ֶדה  -לֹא יִ ְרדֶּ ה ְ ּב ַמ ְרדֶּ הֶ ,א ָ ּלא ְ ּב ַס ִ ּכין".
ִאינִי?!
וְ ָהא ָּתנָא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
יעת ׁשוֹ ָפר,
""ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה כָ ל ְמלָ אכָ ה") 483שמות כ ,י( – יָ ָצאְּ :ת ִק ַ
אכה"!
ו ְּר ִד ַ ּיית ַה ּ ַפת ֶ ׁ -ש ִהיא ָח ְכ ָמה וְ ֵאינָ ּה ְמ ָל ָ
ַּכ ָּמה דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ׁ ַש ּנ ּו ֵיי ְמ ׁ ַש ֵּנינַן.

יהוה ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה כָ ל ְמלָ אכָ ה ַא ָּתה וּבִ נְ ָך וּבִ ֶּת ָך ַע ְבדְּ ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך וּבְ ֶה ְמ ֶּת ָך וְ גֵ ְר ָך ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך
 483וְ יוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי ׁ ַש ָ ּב ת לַ ָ ֹ

רש"י
הציל פת קיה .לשלש סעודות:
לא יציל פת הדראה .פת קיבר
שיטל הדרה לפי שאין ערמה
כשרה לומר פת הדראה וחה
לי:
אבל לא משבת ליום הכפורים.
כגון אם חל יוה''כ באחד בשבת
דהא לא אכיל עד לאורתא
ולאורתא ליטרח ולייתי:
ואין צריך לומר משבת לי''ט.
דיכול להכין בו ביום:
מרדה .כלי שרודין בו הפת
ומפרידין אותו מכותל התור
שדבק בה לא ירדה אותו
במרדה שהוא דרך חול:
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 .13קיז ,ב
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
יַש ִּכים ָא ָדם לְ הוֹ ָצ ַאת ׁ ַש ָ ּבת,
לְ עוֹ לָ ם ׁ ְ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי וְ ֵהכִ ינ ּו ֶאת ֲא ׁ ֶשר יָ ִביא ּו") 484שמות טז ,ה( – לְ ַאלְ ַּתר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַח ָ ּייב ָא ָדם לִ ְבצוֹ ַע ַעל ׁ ְש ֵּתי ִּכ ָּכרוֹ ת,
דִּ כְ ִתיב" :לֶ ֶחם ִמ ׁ ְשנֶ ה") 485שמות טז ,כב(.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ָחזֵ ינָא לֵ ּיה לְ ַרב ָּכ ֲהנָ א דְּ נָ ַקט ַּת ְר ֵּתי ,וּבָ צֵ ע ֲח ָדא.
ָא ַמר" :לָ ְקט ּו" ְּכ ִתיב.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֲהוָ ה ָ ּבצַ ע ַאכּ ו ָּּל ּה ׁ ֵשירו ֵּת ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
וְ ָהא ֶמ ֱיחזֵ י ִּכ ְר ַע ְב ָּתנו ָּתא!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵּכיוָ ן דְּ כָ ל יוֹ ָמא לָ א ָעבֵ יד ,וְ ָה ִא ָידנָ א הוּא דְּ ָק ָעבֵ יד  -לָ א ֶמ ֱיחזִ י ִּכ ְר ַע ְב ָּתנו ָּתא.
ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ִּכי ִמ ְיקלַ ע לְ ה ּו ִר ְיפ ָּתא דְּ ֵעירו ָּבא ָ ׁ -שר ּו ִע ָּילוֵ ּיה.
ָא ְמ ִרי :הוֹ ִאיל וְ ִאי ְת ַעבִ יד ָ ּב ּה ֲח ָדא ִמ ְצוָ ה  -לִ ְית ַעבִ יד ָ ּב ּה ִמ ְצוָ ה ַא ֲח ִרינָא.

 484וְ ָהיָ ה ַ ּביּוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי וְ ֵהכִ ינ ּו ֵאת ֲא ׁ ֶשר יָ ִביא ּו וְ הָ יָ ה ִמ ׁ ְשנֶ ה ַעל ֲא ׁ ֶשר יִ לְ ְקט ּו יוֹ ם יוֹ ם
ש ֵיאי ָה ֵע ָדה וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לְ מ ׁ ֶֹשה
 485וַ יְ ִהי ַ ּביּוֹ ם הַ ּׁ ִש ּׁ ִשי לָ ְקט ּו לֶ ֶחם ִמ ׁ ְשנֶ ה ׁ ְשנֵ י ָה ע ֶֹמר לָ ֶא ָחד וַ ָ ּיבֹא ּו ָּכל נְ ִ ׂ

רש"י
ישכים אדם .בע''ש לטרוח
ולזמן הוצאת שבת:
והכיו את אשר יביאו לאלתר.
בשעת הבאה הכה והבאה
בהשכמה היא דכתיב וילקטו
אותו בבקר בבקר )שמות טז(:
לבצוע .ברכת המוציא:
קיט תרתי .אוחזן בידו:
לקטו כתיב .דמשמע אחיזה
אבל בציעה לא כתיב משה:
בצע לכוליה שירותיה .פרוסה
גדולה ודי לו בה לאותה סעודה
ולכבוד שבת וראה כמחבב
סעודת שבת להתחזק ולאכול
הרבה:
כי מקלע להו .פעמים שהעירוב
בביתם ופעמים בבית אחד
משאר בי אדם:
שרו ביה .הייו ברכת המוציא
שהיא התחלת אכילה .שרו
מתחילין:

699

"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .14קיז ,ב – קיח ,א
יצד?
" ֵ ּכ ַ
נָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָיקהּ ְ :ב ֵל ֵילי ׁ ַש ָ ּבת ַ -מ ִּצ ִילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת.
ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ַ -מ ִּצ ִילין ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדוֹ ת,
ְ ּב ִמנְ ָחה ְ -מזוֹ ן ְסעו ָּדה ַא ַחת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַ ּכ ָּמה ְס עוּדוֹ ת ַח ָ ּייב ָא ָדם ֶל ֱאכוֹ ל ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ׁ ָשלֹ ׁש.
ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא אוֹ ֵמר:
ַא ְר ַ ּבע".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ֵיהם ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁש ּו:
ו ׁ ְּשנ ֶ
ש ֶדה" )שמות טז ,כה( -
אמר מֹ ׁ ֶשה ִאכְ לֻ ה ּו ַה ּי ֹום ִּכי ׁ ַש ָ ּבת ַה ּיוֹ ם לַ ה' ַה ּיוֹ ם ל ֹא ִת ְמ ָצ ֻאה ּו ַ ּב ּ ָ ׂ
"וַ ּיֹ ֶ
"ה ּיוֹ ם"  -לְ ַבר ֵמאוֹ ְר ָתא,
ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא ָסבַ רָ :הנֵי ְּתלָ ָתא ַ
וְ ַר ָ ּבנָן ָסבְ ִריּ ַ :ב ֲה ֵדי דְּ אוֹ ְר ָתא.
ְּתנַן:
קיח,א "נָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָיקה ְ ּב ֵל ֵילי ׁ ַש ָ ּבת ַ ^ -מ צִּ ִילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹת",
ַמאי לָ או דְּ לֹא ָאכַ ל!
לֹא ,דְּ ָאכַ ל.
" ׁ ַש ֲח ִרית ַ -מצִּ ִילין ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדוֹ ת",
ַמאי לָ או דְּ לֹא ָאכַ ל!
לֹא ,דְּ ָאכַ ל.
" ְ ּב ִמנְ ָחה ַ -מ ִּצ ִילין ְמזוֹ ן ְסעו ָּדה ַא ַחת",
ַמאי לָ או דְּ לֹא ָאכַ ל!
לֹא ,דְּ ָאכַ ל.
וְ ָהא ִמדְּ ָק ָת ֵני ֵס ָיפא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְלע ֹו ָלם ַמ ִּצ ִילין ְמזוֹן ׁ ָשלֹ ׁש ְס עוּדוֹ ת",
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַת ּנָא ַק ָּמא ָ ׁ -שלֹ ׁש ְסבִ ָירא לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ְמ ַח ַ ּו ְור ָּתא,
ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ לָ א ְּכ ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא.
וְ ָהא דִּ ְתנַן:
" ִמי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְ :מזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּדוֹ ת  -לֹא יִ ּטוֹ ל ִמן ַה ַּת ְמחוּי,
ְמזוֹ ן ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ש ֵרה  -לֹא יִ ּטוֹ ל ִמן ַה ּקו ָּפה" )פאה ח ,ז(.
ַמ ִּני?
לֹא ַר ָ ּבנַ ן,
וְ לֹא ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא.
ִאי ַר ָ ּבנַן ַ -ח ְמ ְס ֵרי ָהוְ ָיין!
ִאי ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא ִ ׁ -שית ְס ֵרי ָהוְ ָיין!
לְ עוֹ לָ ם ַר ָ ּבנַן,

רש"י
תלתא היום.
סעודות בא:
לעולם מצילין מזון ג' סעודות.
מדלא אמר ארבע לית ליה דרבי
חידקא:
מכלל דתא קמא שלש סעודות
סבירא ליה .דבהאי לא איפליגו
אלא דת''ק סבר מה שעבר כבר
לא יציל ולרבי יוסי יציל:
תמחוי .קערה גדולה היא וגובין
בה גבאים מאכל מבעלי בתים
ומחלקין לעיים ב' סעודות
ליום מיום ליום:
לא יטול .כיון דיש לו מצא גוזל
לעיים:
קופה .מעות הן לפרס עיים
בי טובים דזיל להו מילתא
דתמחוי ומתחלקין מע''ש
לע''ש:
י''ד סעודות לא יטול מן
הקופה .שהרי יכול להמתין
לע''ש הבאה אבל כשיש לו מזון
י''ב יטול שהרי לא תחלק עוד
עד שיגיע ע''ש והרי לשבעה ימי
שבת צריכין י''ד סעודות:
למין

שלש
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
דְּ ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיהַ :מאי דְּ בָ ֵעית לְ ֵמיכַ ל ְ ּב ַא ּפו ֵּקי ׁ ַש ְ ּב ָתא ָ -אכְ לֵ ּיה ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא.
לֵ ָימא ַר ָ ּב ַנן ִהיא וְ לֹא ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא.
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאַ :ר ִ ּבי ִח ְיד ָקא,
דְּ ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיהַ :מאי דְּ בָ ֵעית לְ ֵמיכַ ל ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא ָ -אכְ לֵ י ּה לְ אוֹ ְר ָתא.
וְ כו ֵּּלי יוֹ ָמא דְּ ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא ְ ּב ַת ֲע ִנ ָיתא מוֹ ְתבִ ינַן לֵ ּיה?!
ֶא ָּלאָ ,הא ַמ ִּני ַ -ר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ִהיא,
ְ
ּ
דְּ ָא ַמרֲ :ע ֵׂשה ׁ ַש ַ ּב ְּת ָך חוֹ ל וְ ַאל ִּתצְ ָט ֵרך לַ ְ ּב ִריוֹ ת.
וְ ָהא דִּ ְתנַן:
" ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֶל ָענִ י ָהעוֹ ֵבר ִמ ָּמק ֹו ם ְל ָמקוֹ ם ִמ ִ ּכ ָ ּכר ְ ּבפוּנְ דְּ יוֹ ןְ ,מ ַא ְר ַ ּב ע ְס ִאין ְ ּב ֶס ַלע.
ָלן  -נוֹ ְתנִ ין לוֹ ּ ַפ ְרנָ ַסת ִלינָ ה,
וְ ִאם ׁ ָש ַבת  -נוֹ ְתנִ ין ל ֹו ְמז ֹון ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹת" )פאה ח ,ז(,
לֵ ָימא ַר ָ ּב ַנן ִהיא וְ לֹא ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא!
לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי ִח ְיד ָקא,
ְּכגוֹ ן דְּ ִא ָּיכא ְסעו ָּדה ַ ּב ֲה ֵד ּיה,
דְּ ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיהָ :הא דְּ ִא ָּ
יכא ַ ּב ֲה ָד ְך ָ -אכְ לֵ ּיה.
וְ כִ י ָאזֵ יל ּ ָ -ב ֵר ָיקן ָאזֵ יל?!
דְּ ַמלְ וִ וי ַנ ן לֵ ּיה ְסעו ָּדה ַ ּב ֲה ֵד ּיה.
ַמאי " ּ ַפ ְרנָ ַסת ִלינָ ה"?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ּפו ְּריָא וּבֵ י ַס ְדיָא.

רש"י
אכליה בשבתא .שהרי תאכלה
סמוך לערב ולא תצטרך לאכול
בלילה ואף על גב דאמרין לקמן
לעולם יסדר אדם שלחו
במוצאי שבת ה''מ למאן
דאפשר ליה:
בתעיתא מותבין ליה .בתמיה:
אלא הא מי ר' עקיבא היא.
ולעין סעודת שבת במאן
דאפשר ליה איכא למימר כרבן
ואיכא למימר כרבי חידקא
ומיהו האי דצריך לבריות יעשה
שבתו חול ולא יטיל על אחרים
כבוד שבתותיו:
אין פוחתין לעי העובר ממקום
למקום .שאיו לן בלילה אצלם:
בפודיון
הלקוח
מככר.
כשהשער ד' סאין בסלע
והפודיון אחד מי''ב בדיר
דהוא אחד ממ''ח בסלע ושיערו
לו חכמים ככר זו לשתי סעודות
היום והלילה:
לן ותין לו פרסת ליה .לקמן
מפרש מאי היא שהרי סעודה
של לילה בכלל ככר היא וככר זו
משערין בעירובין )דף פב(:
למזון שתי סעודות לעירובי
תחומין:
ואם שבת .אצלם בשבת:
מאי פרסת ליה .הא קבל ליה
סעודת הלילה:
בי סדיא .לבדין פולטר''א
}פילטרי"ש :לבדים )מצעים
של לֶבֶ ד( { להיח תחת
מראשותיו:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .15קיח ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְק ָערוֹ ת ׁ ֶש ָא ַכל ָ ּב ֶהן:
יחן ֶל ֱאכוֹ ל ָ ּב ֶהן ׁ ַש ֲח ִרית.
ַע ְר ִבית ַ -מדִּ ָ
יחן ֶל ֱאכוֹ ל ָ ּב ֶהן ַ ּב ָּצ ֳה ָריִ ם.
ׁ ַש ֲח ִרית ַ -מדִּ ָ
יחן ֶל ֱאכוֹ ל ָ ּב ֶהן ַ ּב ִּמנְ ָחה.
ַ ּב ָּצ ֳה ָריִ ם ַ -מדִּ ָ
ְ
יח.
ִמן ַה ִּמנְ ָחה וְ ֵא ָילך ׁ -שוּב ֵאינוֹ ַמדִּ ַ
יח וְ הוֹ ֵל ְך ָ ּכל ַה ּיוֹ ם כּ וּלּ וֹ,
ֲא ָבל כּ וֹ סוֹ ת ,וְ ִק ּיתוֹ נִ ּיוֹ ת ,ו ְּצלוֹ ִח ּיוֹ ת ַ -מדִּ ַ
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ֶק ַבע ִל ׁ ְש ִת ָ ּיה".

רש"י
שוב איו מדיחן .דאין הדחה זו
אלא לחול:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .16קיח ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ָפזִי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ִמ ׁ ּשוּם ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא:
ָּכל ַה ְמ ַק ּיֵים ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִ -ני ּצוֹ ל ִמ ׁ ּ ָשלֹ ׁש ּפו ְּר ָע ִניוֹ ת:
ֵמ ֶח ְבלוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַיח,
ו ִּמדִּ ינ ָּה ׁ ֶשל ֵ ּג ִיה ָּנם,
ו ִּמ ִּמלְ ֶח ֶמת גּ וֹ ג ו ָּמגוֹ ג.
" ֵמ ֶחבְ לוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַיח" -
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :יוֹ ם") 486שמות טז ,כה(,
"ה ֵּנה ָאנכִ י ׁשלֵ ַח לָ כֶ ם ֶאת ֵאלִ ָ ּיה ַה ָּנבִ יא לִ ְפנֵ י בּ וֹא יוֹ ם" וגו') 487מלאכי ג ,כג(.
וּכְ ִתיב ָה ָתםִ :

רש"י
חבלו של משיח .כדאמרי'
בכתובות )דף קיב (:דור שבן
דוד בא בו קטיגוריא בתלמידי
חכמים שאמר ועוד בה עשיריה
וגו' חבלי לשון חבלי יולדה
)הושע יג(:
בלי מצרים .כלומר אין לה קץ:
אז תתעג .בתר וקראת לשבת
עוג כתיב:
חלת יעקב .ולא חלת אברהם
ויצחק:
לארכה ולרחבה .ארץ זו ולא
יותר:
הארצות האל .ותו לא:

" ִמדִּ ינ ָּה ׁ ֶשל ֵ ּג ִיה ָּנם" -
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :יוֹ ם" )שמות טז ,כה(,
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :י ֹום ֶעבְ ָרה ַה ּיוֹ ם ַהה וּא") 488צפניה א ,טו(.
" ִמ ִּמלְ ֶח ֶמת גּוֹ ג ו ָּמגוֹ ג" -
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :יוֹ ם" )שמות טז ,כה(,
וּכְ ִתיב ָה ָתםּ ְ " :ביוֹ ם בּ וֹא גוֹ ג") 489יחזקאל לח ,יח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ָּכל ַה ְמ ַע ּנֵג ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת  -נוֹ ְתנִין לוֹ נַ ֲחלָ ה ְ ּבלִ י ְמ ָצ ִרים,
קיח,ב ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרָ " :אז ִּת ְת ַע ַּנג ַעל ה' וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָיך ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָא ֶרץ וְ ַה ֲאכַ לְ ִּת ָיך ^נַ ֲחלַ ת יַ ֲעקֹב ָא ִב ָיך") 490ישעיה נח ,יג-יד(,
לֹא ְּכ ַאבְ ָר ָהם ׁ ֶש ָּכתוּב בּ וֹ " :קוּם ִה ְת ַה ֵּל ְך ָב ָא ֶרץ לְ ָא ְר ָּכה") 491בראשית יג ,יז(,
"כי לְ ָך וּלְ זַ ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן ֶאת ָּכל ָה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל") 492בראשית כו ,ג(,
וְ לֹא ְּכ ִיצְ ָחק ׁ ֶש ָּכתוּב בּ וֹ ִּ :
493
ּ
ּ
ֶא ָּלא ְּכי ֲַעקֹב ׁ ֶש ָּכתוּב בּ וֹ ּ " :ו ָפ ַרצְ ָּת יָ ָמה וָ ֵק ְד ָמה וְ ָצפוֹ נָה וָ נֶ גְ ָבה" )בראשית כח ,יד(.
ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר:
ִניצּוֹ ל ִמ ׁ ּ ִש ְעבּ וּד ָ ּגלֻ ּיוֹ ת -
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָיך ַעל ָ ּב ֳמ ֵתי ָא ֶרץ")ישעיה נח ,יד(,
וּכְ ִתיב ָה ָתם " :וְ ַא ָּתה ַעל ָ ּבמוֹ ֵתימוֹ ִת ְדרֹ ְך") 494דברים לג ,כט(.
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ָּכל ַה ְמ ַע ּנֵג ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת נוֹ ְת ִנין לוֹ ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת לִ בּ וֹ ,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ְת ַע ַּנג ַעל ה' וְ יִ ֶּתן לְ ָך ִמ ׁ ְש ֲאל ֹת לִ ֶ ּב ָך" )תהלים לז ,ד(,
'עוֹ נֶג' זֶ ה ֵ -אי ִני יוֹ ֵד ַע ַמהוּ,
את לַ ּׁ ַש ָ ּבת עֹנֶ ג" )ישעיה נח ,יג( ֱ -הוֵ י אוֹ ֵמר :זֶ ה עוֹ נֶג ׁ ַש ָ ּבת.
ְּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר "וְ ָק ָר ָ

ש ֶדה
יהוה ַהיּוֹ ם ל ֹא ִת ְמצָ ֻאה ּו ַ ּב ּ ָ ׂ
ֹאמר מ ׁ ֶֹשה ִאכְ לֻ ה ּו ַהיּוֹ ם ִּכי ׁ ַש ָ ּבת ַהיּוֹ ם לַ ָ ֹ
 486וַ ּי ֶ
ִ 487ה ּנֵה ָאנֹכִ י ׁשֹלֵ ַח לָ כֶ ם ֵאת ֵאלִ ָ ּיה ַה ָּנבִ יא לִ ְפנֵי בּ וֹ א יוֹ ם יְ הוָ ה ַה ָ ּגדוֹ ל וְ ַהנּ ָוֹר א
 488יוֹ ם ֶעבְ ָרה ַהיּוֹ ם ַההוּא יוֹ ם צָ ָרה ו ְּמצו ָּקה י ֹום ׁש ָֹאה ו ְּמ ׁשוֹ ָאה יוֹ ם ח ׁ ֶֹש ְך וַ ֲא ֵפלָ ה יוֹ ם ָענָן וַ ֲע ָרפֶ ל
ש ָר ֵאל ְנ ֻאם ֲאדֹנָ י יְ הוִ ה ַּת ֲעלֶ ה ֲח ָמ ִתי ְ ּב ַא ּ ִפי
 489וְ הָ יָ ה ַ ּביּוֹ ם ַההוּא ְ ּבי ֹום בּ וֹ א גוֹג ַעל ַא ְד ַמת יִ ְ ׂ
ָ
ָ
שוֹ ת דְּ ָרכֶ יך ִמ ְּמצוֹ א ֶחפְ ְצך וְ ַד ֵ ּבר דָּ בָ ר .יד ָאז
את לַ ּׁ ַש ָ ּבת עֹנֶג לִ ְקדוֹ ׁש יְהוָ ה ְמכֻ ָ ּבד וְ כִ ַ ּב ְד ּתוֹ ֵמ ֲע ׂ
 490יג ִאם ָּת ׁ ִשיב ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ַרגְ לֶ ָך ֲעשׂ וֹ ת ֲח ָפצֶ ָיך ְ ּביוֹ ם ָק ְד ׁ ִשי וְ ָק ָר ָ
ָ
ִּת ְת ַע ַּנג ַעל יְ הוָ ה וְ ִה ְר ַּכבְ ִּת ָיך ַעל ָּב ֳמ ֵתי ָא ֶרץ וְ ַה ֲאכַ לְ ִּת ָיך נַ ֲחלַ ת יַ ֲעקֹב ָאבִ יך ִּכי ּ ִפי יְ הוָ ה דִּ ֵ ּבר
 491קוּם ִה ְת ַה ֵּל ְך ָ ּב ָא ֶרץ לְ ָא ְר ָּכהּ וּלְ ָר ְח ָ ּב ּה ִּכי לְ ָך ֶא ְּתנֶ ָּנה
 492גּ וּר ָ ּב ָא ֶרץ ַה ּזֹאת וְ ֶאהְ יֶ ה ִע ְּמ ָך וַ ֲא ָב ֲרכֶ ָךּ ִּכי לְ ָך וּלְ זַ ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן ֶאת ָּכל הָ ֲא ָרצֹת ָה ֵאל וַ ֲה ִקמ ִֹתי ֶאת ַה ּׁ ְשבֻ ָעה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַ ּב ְע ִּתי לְ ַאבְ ָר ָהם ָאבִ יךָ
 493וְ הָ יָ ה זַ ְר ֲע ָך ַּכ ֲע ַפר ָה ָא ֶרץ וּפָ ַרצְ ָּת יָ ָּמה וָ ֵק ְד ָמה וְ צָ פֹנָ ה וָ נֶ ְג ָ ּבה וְ ִנ ְב ְרכ ּו ְב ָך ָּכל ִמ ׁ ְש ּ ְפחֹת ָה ֲא ָד ָמה וּבְ זַ ְר ֶע ָך
ש ָר ֵאל ִמי כָ מוֹ ָך ַעם נוֹ ׁ ַשע ַ ּביהֹוָ ה ָמגֵ ן ֶעזְ ֶר ָך וַ ֲא ׁ ֶשר ֶח ֶרב ַ ּג ֲאוָ ֶת ָך וְ יִ ָּכ ֲח ׁש ּו אֹיְ בֶ ָיך לָ ְך וְ ַא ָּתה ַעל ָ ּבמוֹ ֵתימוֹ ִת ְדר ְֹך
ַ 494א ׁ ְש ֶר ָיך יִ ְ ׂ
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 .17קיח ,ב
ַ ּב ֶּמה ְמ ַע ְּנגוֹ ?
ַרב יְהו ָּדה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ׁ ֵשילַ ת ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ָא ַמר:
ְ ּב ַת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶשל ְּת ָר ִדין,
וְ ָדגִ ים ְ ּגדוֹ לִ ים,
אשי ׁשו ִּמין.
וְ ָר ׁ ֵ
ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ׁ ִשי ָא ַמר ַרב:
ֲא ִפילּ ּו דָּ ָבר מו ָּעט וְ לִ כְ בוֹ ד ׁ ַש ָ ּבת ֲע ָׂשאוֹ ֲ -ה ֵרי זֶ ה עוֹ ֶנג.
ַמאי ִהיא?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָּכ ָסא דְּ ַה ְר ְסנָא.

רש"י
תבשיל של תרדין .חשוב הוא:
ראשי שומין .חשובים היו להן:
כסא דהרסא .דגים קטים
מטוגים בשמן קרביהן ובקמח:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .18קיח ,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ַה ְמ ׁ ַש ֵּמר ׁ ַש ָ ּבת ְּכ ִהלְ כָ תוֹ ֲ ,א ִפילּ ּו עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ְּכדוֹ ר ֱאנוֹ ׁש  -מוֹ ֲחלִ ין לוֹ ,
"א ׁ ְש ֵרי ֱאנוֹ ׁש יַ ֲע ֶשׂ ה ּזֹאת ֵ ...מ ַח ְּללוֹ ") 495ישעיה נו ,ב(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ :
"מחוּל לוֹ ".
"מ ַח ְּללוֹ "ֶ ,א ָּלאָ :
ַאל ִּת ְק ִריֵ :

רש"י
דור אוש .התחילו לעבוד ע''ז
דכתיב )בראשית ד( אז הוחל
לקרוא וגו':
בתריה .בתר ההיא פרשתא:

ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
אשוֹ נָה  -לֹא ׁ ָשלְ ָטה ָ ּב ֶהן או ָּּמה וְ לָ ׁשוֹ ן,
ִאלְ ָמלֵ י ׁ ָש ְמר ּו יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ַש ָ ּבת ִר ׁ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי יָ ְצא ּו ִמן ָה ָעם לִ לְ קֹט") 496שמות טז ,כז(,
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :וַ ָ ּיבֹא ֲע ָמלֵ ק") 497שמות יז ,ח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
ִאלְ ָמלֵ י ְמ ׁ ַש ְּמ ִרין יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ְּכ ִהלְ כָ ָתן ִ -מ ּיָד נִ גְ ָאלִ ים,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :כּ ֹה ָא ַמר ה' לַ ָּס ִר ִיסים ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְמר ּו ֶאת ׁ ַש ְ ּבתוֹ ַתי" )ישעיה נו ,ד(,
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :וַ ֲה ִביאוֹ ִתים ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ִשי") 498ישעיה נו ,ז(.

שה ּזֹאת וּבֶ ן ָא ָדם יַ ֲחזִ יק ָ ּב ּה ׁש ֵֹמר ׁ ַש ָ ּבת ֵמ ַח ְּללוֹ וְ ׁש ֵֹמר יָ דוֹ ֵמ ֲעשׂוֹ ת ָּכל ָר ע
ַ 495א ׁ ְש ֵרי ֱאנוֹ ׁש יַ ֲע ֶ ׂ
 496וַ יְ ִהי ַ ּביּוֹ ם הַ ּׁ ְש ִבי ִעי יָ צְ א ּו ִמן הָ ָעם לִ לְ קֹט וְ ל ֹא ָמצָ א ּו
ש ָר ֵאל ִ ּב ְר ִפ ִידם
 497וַ ָ ּיבֹא ֲע ָמלֵ ק וַ ִ ּי ָּל ֶחם ִעם יִ ְ ׂ
ש ַּמ ְח ִּתים ְ ּבבֵ ית ְּת ִפ ָּל ִתי עוֹ ל ֵֹת ֶיהם וְ זִ ְב ֵח ֶיהם לְ ָרצוֹ ן ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי ִּכי בֵ י ִתי ֵ ּבית ְּת ִפ ָּלה יִ ָ ּק ֵרא לְ כָ ל ָה ַע ִּמים
 498וַ ֲה ִביאוֹ ִתים ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ִשי וְ ִ ׂ
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ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ֵמאוֹ כְ לֵ י ׁ ָשלֹ ׁש ְסעוּדוֹ ת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ִמגּוֹ ְמ ֵרי ַה ֵּלל בְ כָ ל יוֹ ם.
ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ָמר:
ַה ּקוֹ ֵרא ַה ֵּלל בְ כָ ל יוֹ ם ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמ ָח ֵרף ו ְּמגַ דֵּ ף!
ִּכי ָק ָא ְמ ִרינַןּ ִ :ב ְפסו ֵּקי דְּ זִ ְמ ָרא )תהילים קיג-קיח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ִמ ִּמ ְת ּ ַפ ְּללִ ים ִעם דִּ ְמדּ ּו ֵמי ַח ָּמה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ְצוָ ה לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִעם דִּ ְמדּ ו ֵּמי ַח ָּמה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ַמאי ְק ָרא?
"יִ ָיראו ָּך ִעם ׁ ָש ֶמ ׁש וְ לִ ְפנֵי יָ ֵר ַח דּ וֹ ר דּ וֹ ִרים" )תהלים עב ,ה(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְי ֵהא ֶחלְ ִקי ִמ ֵּמ ֵתי ְ ּבחוֹ לִ י ֵמ ַעיִים.
דְּ ָא ַמר ָמר:
רו ָ ּּבן ׁ ֶשל צַ דִּ ִיקים ֵמ ִתים ְ ּבחוֹ לִ י ֵמ ַעיִים.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ְ
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ִמ ֵּמ ֵתי ְ ּב ֶד ֶרך ִמצְ וָ ה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ִמ ַּמכְ ִנ ֵיסי ׁ ַש ָ ּבת ִ ּב ְטבֶ ְריָא,
ּו ִמ ּמוֹ צִ ֵיאי ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִצ ּפוֹ ִרי.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ִמ ּמוֹ ׁ ִשיבֵ י ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
וְ לֹא ִמ ַּמ ֲע ִמ ֵידי ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ִמ ַ ּג ָ ּב ֵאי ְצ ָד ָקה,
וְ לֹא ִמ ְּמ ַח ְּל ֵקי צְ ָד ָקה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
י ְֵהא ֶחלְ ִקי ִמ ִּמי ׁ ֶשחוֹ ׁ ְש ִדין אוֹ תוֹ וְ ֵאין בּ וֹ .
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לְ ִד ִידי ָח ׁ ְש ַדן וְ לֹא ֲהוָ ה ִ ּבי.

רש"י
הרי זה מחרף ומגדף .שביאים
הראשוים תיקו לומר בפרקים
לשבח והודיה כדאמרין בערבי
פסחים )דף קיז (.וזה הקוראה
תמיד בלא עתה איו אלא
כמזמר שיר ומתלוצץ:
פסוקי דזמרא .שי מזמורים של
הילולים הללו את ה' מן השמים
הללו אל בקדשו:
דמדומי חמה .כשהיא אדומה
שחרית אחרי הצה מיד היא
סמוך
וערבית
אדומה
לשקיעתה:
עם שמש .עם זריחתה:
ולפי ירח .קודם אור הירח
בעוד השמש לא שקעה:
ממתי מחולי בי מעיים.
שמתייסרין ביסורין ומתמרקין
עוותיהן:
ממכיסי שבת בטבריא .מפי
שהיא עמוקה ומחשכת מבעוד
יום וסבורין שחשכה וממוציאי
שבת בצפורי שיושבת בראש
ההר ובעוד כשהחמה שוקעת
ראית שם אור גדול ומאחרין
לצאת:
ממושיבי בית המדרש .חזים
מאספי תלמידים בכל יום לבא:
ממעמידי .ממוים לעת האוכל
לומר הגיע עת לעמוד ולאכול:
צדקה
לעיים
ממחלקי.
דאמרין בבבא בתרא פ''ק )דף
ח (:צדקה גבית בשים
ומתחלקת בשלשה והמחלקים
אותה עליהם לבדוק לפי הצריך
לכל אחד ואחד ופעמים
שקרובין דעתם לרחם על זה
ולחלוק יותר מן הצורך
בהרווחה
אותו
שאומדין
ואומדין את חברו בצמצום:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .20קיח ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ָח ֵמ ׁש ְ ּב ִעילוֹ ת ָ ּב ַעלְ ִּתי,
וְ ָנ ַט ְע ִּתי ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ֲא ָרזִ ים ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאל.
ו ַּמאן ִאינוּן?
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ַר ִ ּבי ֲחלַ ְפ ָּתא ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ַר ִ ּבי ַאבְ ִטילָ ס ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ַר ִ ּבי ְמנ ֵַחם ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
וְ ָה ִא ָּיכא וַ ְרדִּ ַימס!
ַה ְיינ ּו וַ ְרדִּ ַימס ַהיְינ ּו ְמנ ֵַחם.
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה" :וַ ְרדִּ ַימס"?
ׁ ֶש ּ ָפ ָניו דּ וֹ ִמין לְ וֶ ֶרד.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסיִ ,מ ְצוַ ת עוֹ נָה לֹא ִק ֵ ּיים?!
ֶא ָּלא ֵא ָימאָ :ח ֵמ ׁש ְ ּב ִעילוֹ ת ָ ּב ַעלְ ִּתי וְ ׁ ָש ִנ ִיתי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִמ ּי ַָמי לֹא ָק ִר ִיתי לְ ִא ׁ ְש ִּתי – ' ִא ׁ ְש ִּתי' ,וּלְ ׁשוֹ ִרי – ' ׁשוֹ ִרי',
ֶא ָּלא לְ ִא ׁ ְש ִּתי – ' ֵ ּב ִיתי' ,וּלְ ׁשוֹ ִרי ָׂ ' -ש ִדי'.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִמ ּי ַָמי לֹא נִ ְס ַּת ַּכלְ ִּתי ַ ּב ִּמילָ ה ׁ ֶש ִּלי.
ִאינִי?!
וְ ָה ֲא ַמר ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי:
ַמאי ַט ְע ָמא ָק ְרא ּו לְ ָך"ַ :ר ֵ ּבינ ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש"?
ָא ַמר לְ הוִּ :מ ּי ַָמי לֹא נִ ְס ַּת ַּכלְ ִּתי ַ ּב ִּמילָ ה ׁ ֶש ִּלי.
ְ ּב ַר ִ ּבי ִמ ְּיל ָתא ַא ֲח ִר ִיתי ֲהוָ ה ֵ ּב ּיה,
ׁ ֶשלּ ֹא ִהכְ ִניס יָדוֹ ַּת ַחת ַאבְ ֵנטוֹ .
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִמ ּי ַָמי לֹא ָרא ּו קוֹ רוֹ ת ֵ ּב ִיתי ִא ְימ ֵרי ֲחלו ִּקי.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִמ ּי ַָמי לֹא ָע ַב ְר ִּתי ַעל דִּ ְב ֵרי ֲח ֵב ַרי.
יוֹ ֵד ַע ֲא ִני ְ ּב ַע ְצ ִמי ׁ ֶש ֵאי ִני כּ ֹ ֵהן,
ִאם אוֹ ְמ ִרים לִ י ֲחבֵ ַיריֲ :עלֵ ה לַ דּ וּכָ ן ֲ -א ִני עוֹ לֶ ה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ִמ ּי ַָמי לֹא ָא ַמ ְר ִּתי דָּ ָבר וְ ָחזַ ְר ִּתי לַ ֲאחוֹ ַרי.

רש"י
בעלתי ושיתי .כדי שיהיו
זכרים דאמר מר הרוצה שיהיו
ביו זכרים יבעול וישה
)עירובין דף ק:(:
לא קריתי לאשתי אשתי .שאף
שיחת חולין שלי יש ללמוד
הימה חכמה:
אשתי ביתי .שהיא עיקר של
בית:
ולשורי שדי .שהוא עיקר של
שדה דכתיב ורב תבואות בכח
שור )משלי יד(:
לא סתכלתי כו' .מרוב ציעות:
והא אמרו לו כו' .וא''כ לרבי
יוסי מי הוה ליה למיקרייה
רביו הקדוש:
תחת אבטו .מן האבט ולמטה:
לא ראו קורות כו' .כשפושט
חלוקו ]פושטו[ כמו שהוא
לובשו דרך ראשו ומכסה את
עצמו תחלה משום ציעות
בסדיו מתחת ויושב במטתו:
לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי.
שאם בא מי שאמרתי עליו דבר
ושאל אם אמרתי כן עליו לא
חזרתי בי לאמר איו כדבריו
לפי שמתחלה אמת אמרתי
וקסבר כל מילתא דמתאמרא
באפי מרה לית בה משום לישא
בישא וכן מפרש במסכת ערכין
)דף טו:(:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .21קיח ,ב – קיט ,א
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֵּת ֵיתי לִ י ,דְּ ַק ְ ּי ִימית ׁ ָש ׁלש ְסעוּדוֹ ת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
ֵּת ֵיתי לִ י דְּ ַק ְ ּי ִימית ִע ּיוּן ְּת ִפ ָּלה.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
אש.
ֵּת ֵיתי לִ י דְּ לֹא ָסגֵ ינָא ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ְ ּבגִ ילּ וּי ָהרֹ ׁ
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ֵּת ֵיתי לִ י דְּ ַק ְ ּי ִימית ִמצְ וַ ת ְּת ִפ ִּילין.
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ֵּת ֵיתי לִ י דְּ ַק ְ ּי ִימית ִמצְ וַ ת צִ יצִ ית.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסף לְ ַרב יוֹ ֵסף ְ ּב ֵריהּ דְּ ַר ָ ּבה:
ֲאבו ְּךּ ְ ,ב ַמאי זָ ִהיר ְטפֵ י?
ָא ַמר לֵ ּיהּ ְ :בצִ יצִ ית.
יוֹ ָמא ַחד ֲהוָ ה ָקא ָסלֵ יק ְ ּב ַד ְר ָ ּגא.
ִאיפְ ִסיק לֵ ּיה חו ָּטא ,וְ לֹא נָ ֵחית וַ ֲא ָתאַּ ,כ ָּמה דְּ לֹא ַר ְמ ּיֵה.
וְ ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ֵּת ֵיתי לִ י דְּ כִ י ָחזֵ ינָא צו ְּר ָבא ֵמ ַר ָ ּבנַן דְּ ׁ ָשלֵ ים ַמ ֶּסכְ ֵּת ּיה -
קיט,א ָעבֵ ְידנָא יוֹ ָמא ָט ָבא לְ ַר ָ ּבנַן.
ָא ַמר ָרבָ א:
ֵּת ֵיתי לִ י דְּ כִ י ֲא ָתא צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַן לְ ַק ָּמ ֵאי לְ ִדינָא,
ישי ַא ֵ ּבי ַס ְדיָאַּ ,כ ָּמה דְּ לָ א ְמ ַה ִּפיכְ ָנא ִ ּבזְ כו ֵּת ּיה.
לָ א ָמזֵ יגְ ָנא ֵר ׁ ִ
ָא ַמר ָמר ַ ּבר ַרב ַא ׁ ִשי:
ּ ְפ ִסילְ נָא לֵ ּיה לְ צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַ ן לְ ִדינָא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָחבִ יב ָעלַ י ְּכגו ַּפאי,
וְ ֵאין ָא ָדם רוֹ ֶאה חוֹ בָ ה לְ ַע ְצמוֹ .

רש"י
דקיימתי מצות תפילין .שלא
הלך ארבע אמות בלא תפילין
וכן לעין ציצית:
עד דרמיה .שתקה וזה לשון
תליית ציצית כדאמרין בעלמא
)תעית ד' כב :(.לא רמי חוטי:
דשלים מסכתיה .שגרסה:
עבידא יומא טבא לרבן.
לתלמידים ראש ישיבה היה:
תיתי לי .ישולם שכרי:
דכי אתי צורבא מרבן כו'.
שחיבת תלמידי חכמים עלי:
דלא מזיגא רישא אבי סדיא.
איי מיח ראשי על הכר:
כמה דלא מהפיכא ליה
בזכותיה .עד שאראה אם יש
בדבריו לזכותו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22קיט ,א
ַר ִ ּבי ֲחנִינָ א ִמ ֲיע ַטף וְ ָק ֵאי ַא ּ ַפ ְניָ א דְּ ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא,
ָא ַמר" :בּ וֹ א ּו וְ ֵנ ֵצא לִ ְק ַראת ׁ ַש ָ ּבת ַה ַּמלְ ָּכה".
ַר ִ ּבי ַי ּנַאי לָ בֵ ׁיש ָמא ֵנ ּיה ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ָא ַמר" :בּ וֹ ִאי כַ ָּלה בּ וֹ ִאי כַ ָּלה".
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב נַ ְח ָמן.
ְק ִריב ּו לֵ ּיה ְּתלָ ת ָסאוֵ י ְט ַח ֵיי.
ָא ַמר לְ הוִּ :מי ֲהוָ ה ָי ְד ִעיתוּן דְּ ָא ֵתי ָנא?
ָא ְמר ּו לֵ ּיהִ :מי ֲע ִד ַיפ ְּת לָ ן ִמי ּנ ָּה?!
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא זְ בַ ן ִ ּב ְתלֵ ַיסר ַא ְס ִּת ֵירי ּ ְפ ׁ ִש ֵיטי ִ ּבי ְׂש ָרא ִמ ְּתלֵ ַיסר ַט ָ ּב ֵחי,
ו ַּמ ׁ ְשלֵ ים לְ ה ּו ַא ִ ּצינוֹ ָרא דְּ ַד ׁ ָשא.
"א ׁ ּשוּר ַה ָ ּייאַ ,א ׁ ּשוּר ַה ָ ּייא".
וְ ָא ַמר לְ הוַּ :
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ֲהוָ ה ֵיָתיב ַא ַּתכְ ַּת ָקא דְּ ׁ ִשי ּנָא וּמוֹ ׁ ִשיף נו ָּרא.
ַרב ָענָ ן לָ בֵ ׁיש גּ ּונְדָּ א.
דְּ ָתנָא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ישל ָ ּב ֶהן ְק ֵד ָירה ְל ַרבּ וֹ ַ -אל יִ ְמזוֹ ג ָ ּב ֶהן כּ וֹ ס ְל ַרבּ וֹ ".
" ְ ּבגָ ִדים ׁ ֶש ִ ּב ׁ ּ ֵ
ישא.
ַרב ָספְ ָרא ַמ ֲח ִר ְיך ֵר ׁ ָ
ָרבָ א ָמלַ ח ׁ ִשיבּ ו ָּטא.
ַרב ה ּונָא ַמ ְדלִ יק ׁ ְש ָרגֵ י.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָ ּג ֵדיל ּ ְפ ִתילָ ָתא.
ַרב ִח ְסדָּ א ּ ָפ ֵרים ִסילְ ָקא.
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף ְמצַ לְ ֵחי צִ יבֵ י.
ַר ִ ּבי ז ֵָירא ְמ ַצ ַּתת צִ ּתו ֵּתי.
ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ְמכַ ֵּתף וְ ָעיֵילְ ,מכַ ֵּתף וְ ָנ ֵפיק.
ָא ַמרִ :אילּ ּו ִמ ַ ּקלְ ִעין לִ י ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ִמי לֹא ְמכַ ֵּתיפְ נָא ַק ַּמ ְייהוּ?!
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ַר ִ ּבי ַא ִמי וְ ַר ִ ּבי ַא ִסי ְמכַ ְּת ִפי וְ ָע ְיילִ יְ ,מכַ ְּת ִפי וְ ָנ ְפ ִקי.
ָא ְמ ֵריִ :אילּ ּו ִא ְיקלַ ע לָ ן ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנןִ ,מי לֹא ְמכַ ְּת ִפינַן ַק ֵּמ ּיה?!

רש"י
מתעטף .בבגדים אים:
בואי כלה .הכי קרי ליה
לשביתת שבת מתוך חביבות:
טחיי .רקיקין טחין פיהן
בשומן אליה או בשמן:
מי עדיפת לן מיה .כלום אתה
חשוב לו מן השבת לכבוד שבת
הכום ולא הייו יודעים
שתבא:
מתליסר טבחי .לטעום בשבת
מן המובחר:
איסתירי .סלעים איסתירי
פשיטי סלעים מדי 'והן א' מח'
בסלע צורי והייו חצי דיר:
ומשלים להו אציורא דדשא.
לפי בואם להביא לו הבשר היה
מזמן להן מעותיהן על פתחן
ואומר להן אשור הייא התאשרו
והתחזקו מהר באומותיכם
למהר ולחזור ולמכור ולהתעסק
בצרכי שבת ולי ראה ומשלים
להו אציורא דדשא כשהיה
מביא ראשוה היה ותה
לשמשין המכיים סעודתו על
פתח ביתו ולא היה כס אלא
ממהר לחזור ולהביא אחרת
ואמר להן לשמשין אשור הייא
התאשרו מהר להכין את זו
בעוד שאלך להביא את זו:
אתכתקא דשיא .פשטדו''ל
}פלדישטו"ל :כיסא מתקפל {
של שן שחשוב היה ועשיר:
ומושיף ורא .ופח משם ורא
לכבוד השבת ורביו לוי גרס
אתכתקא דשאגא תדהר:
לביש גודא .כלי שחור להודיע
שהיום איו כדי להתהג
בחשיבות מלהתעסק בתבשילי
שבת ולא יטף בגדיו בבישול
קדירות:
דתא דבי רבי ישמעאל כו'.
דבישול קדירה מטף בגדים:
מחריך רישא .אם היה שם ראש
בהמה לחרוך מחרכו הוא
בעצמו:
פרים .לשון פרומים מחתך:
מצתת צתותי .מצית האור
בעצים דקים:
מכתף ועייל מכתף ופיק .בע''ש
יוצא וכס להביא תמיד
משואות כלי תשמיש ובגדי
חופש ומגדים כאדם שמקבל
את רבו בביתו ומראה לו שהוא
חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח
ולהרבות בשבילו:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .23קיט ,א
יוֹ ֵסף מוֹ ִקיר ׁ ַש ֵ ּבי,
ישי נִ כְ ֵס ּיה טו ָּבא.
ֲהוָ ה ַההוּא גּ וֹ י ְ ּב ׁ ֵשבָ בו ֵּת ּיה דַּ ֲהוָ ה נ ְִפ ׁ ִ
ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ַּכלְ דָּ ֵאי :כּ ו ְּּלה ּו ִנכְ ֵסי יוֹ ֵסף מוֹ ִקר ׁ ַש ֵ ּבי ָאכֵ יל לְ הוּ.
ֲאזַ ל זַ ְ ּב ִני ְנה ּו לְ כו ְּּלה ּו ִניכְ ֵסי זְ בַ ן ְ ּבה ּו ַמ ְר ָ ּג ִנ ָיתא ,אוֹ ְתבָ ּה ְ ּב ַסיְי ֵנ ּיה.
ַ ּב ֲה ֵדי דְּ ָקא ָעבַ ר ַמבְ ָראַ ,א ְפ ַר ֵח ּיה זִ ָיקאַ ׁ ,ש ְד ֵי ּיה ְ ּב ַמ ָ ּיאּ ְ ,בלַ ֵע ּיה ַּכוְ ָורא.
ַא ְסקו ּּהַ ,איְיתו ּּה ַא ּ ַפ ְניָ א דְּ ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ָא ְמ ִריַ :מאן זָ בֵ ין ִּכי ָה ׁ ְש ָּתא?
ָא ְמ ִרי לְ הוּ :זִ יל ּו ַא ְמ ִט ּיוּה ּו לְ גַ ֵ ּבי יוֹ ֵסף מוֹ ִקר ׁ ַש ֵ ּבי דְּ ָרגִ יל דְּ זָ בִ ין.
ֵיהַ ,ק ְר ֵע ּיהַ ,א ׁ ְש ַּכח ֵ ּב ּיה ַמ ְר ָּג ִנ ָיתא.
ַא ְמ ִט ּיו ַּּה ִנ ֲיהלֵ ּיה ,זַ בְ נ ּ
זַ ְ ּב ֵנ ּיה ִ ּב ְתלֵ ַיסר ִע ִּיליָ ָתא דְּ ִדינ ֵָרי דְּ ַד ֲה ָבא.
ּ ָפגָ ע ֵ ּב ּיה ַההוּא ָס ָבאָ ,א ַמרַ :מאן דְּ ָי ֵזיף ׁ ַש ְ ּב ָתא ּ ְפ ָר ֵע ּיה ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ְ ּב ָעא ִמי ֵּנ ּיה ַר ִ ּבי ֵמ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ֲע ׁ ִש ִירים ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ַ ּב ָּמה ֵהן זוֹ כִ ין?
ָא ַמר לוֹ ּ ִ :ב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ְּמ ַע ּ ְשׂ ִרין,
שר") 499דברים יד ,כב(,
"ע ּ ֵשׂ ר ְּת ַע ּ ֵ ׂ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ :
שר ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ִּת ְת ַע ׁ ּ ֵשר.
ַע ּ ֵ ׂ
ׁ ֶש ְ ּב ָבבֶ ל ּ ַ -ב ָּמה ֵהן זוֹ כִ ין?
ָא ַמר לוֹ ּ ִ :ב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ְּמכַ ְ ּב ִדין ֶאת ַה ּתוֹ ָרה.
וְ ׁ ֶש ִ ּב ׁ ְש ָאר ֲא ָרצוֹ ת ּ ַ -ב ָּמה ֵהן זוֹ כִ ין?
ָא ַמר לוֹ ּ ִ :ב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ְּמכַ ְ ּב ִדין ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.

רש"י
מוקר שבי .מכבד שבתות:
אמרי ליה כלדאי .להאי כרי:
כלדאי .חוזים בכוכבים:
אכיל להו .סופך ליפול בידו:
אותבה בסיייה .עשה לו כובע
של לבד ושבצו במשבצות של
זהב וקבע בו מרגליות וקבע את
זו עמהם:
סיייה .כובע ורביו הלוי גרס
בסדייה בסודרו וראשון הגון לי
והוא לשון ר' יצחק ב''ר יהודה:
תריסר עיליתי דדירי .עליות
מלאות דירי זהב וגוזמא
בעלמא הוא כלומר הון עתק
מאד כך פירש רביו הלוי וכן
בכל מקום כגון תליסר גמלי
ספיקי טריפתא )חולין דף צה(:
וכן תליסר טבחי דלעיל:
במה הן זוכין .לעושר גדול כזה:
לה' הארץ .דאין או רשאין
ליהות עד שברך שמו בברכת
הלחם:
והארץ תן לבי אדם .ע''י
מתתו היו הטובה הזאת:

ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת נ ְִת ָא ַר ְח ִּתי ֵאצֶ ל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִת ְ ּבלו ְּד ְקיָא,
וְ ֵהבִ יא ּו לְ ָפנָיו ׁ ֻשלְ ָחן ׁ ֶשל זָ ָהב ַמ ּשׂ וֹ י ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָעשָׂ ר ְ ּב ֵני ָא ָדם ,וְ ׁ ֵש ׁש ֶעשְׂ ֵרה ׁ ַשלְ ׁ ְשלָ אוֹ ת ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף ְקבוּעוֹ ת בּ וֹ ,
ו ְּק ָערוֹ ת וְ כוֹ סוֹ ת וְ ִק ּיתוֹ ִנ ּיוֹ ת וּצְ לוֹ ִח ּיוֹ ת ְקבוּעוֹ ת בּ וֹ ,
וְ ָע לָ יו ָּכל ִמי ֵני ַמ ֲאכָ ל וְ כָ ל ִמינֵי ְמגָ ִדים ו ְּב ָׂש ִמים.
וּכְ ׁ ֶש ַּמ ִּנ ִיחים אוֹ תוֹ אוֹ ְמ ִרים" :לַ ה' ָה ָא ֶרץ ו ְּמל ֹו ָא ּה") 500תהילים כד ,א(,
"ה ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָש ַמיִ ם לַ ה' וְ ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ ְבנֵי ָא ָדם" )תהלים קטו ,טז(.
וּכְ ׁ ֶש ְּמ ַס ְּל ִקין אוֹ תוֹ אוֹ ְמ ִריםַ :
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ּ ְ :ב ִני ַ ּב ֶּמה זָ כִ ָית לְ כָ ְך?
ָא ַמר לִ יַ :ק ָ ּצב ָה ִי ִיתי ,ו ִּמ ָּכל ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָנָאהָ ,א ַמ ְר ִּתי :זוֹ ְּת ֵהא לְ ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ִיכ ָך לְ כָ ְך.
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ַ :א ׁ ְש ֶר ָיך ׁ ֶש ָ ּזכִ ָית ,ו ָּברו ְּך ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ּז ְּ
ָא ַמר לוֹ ֵק ָיסר לְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ֲחנַ נְ יָ א:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה ַּת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶשל ׁ ַש ָ ּבת ֵריחוֹ נוֹ ֵדף?
ָא ַמר לוֹ ַּ :ת ְבלִ ין ֶא ָחד ׁיֵש לָ נ ּו וְ ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְשמוֹ ֶ ׁ ,ש ָאנ ּו ַמ ּ ִטילִ ין לְ תוֹ כוֹ וְ ֵריחוֹ נוֹ ֵדף.
ָא ַמר לוֹ ֵּ :תן לָ נ ּו ֵה ֶימ ּנוּ.
ָא ַמר לוֹ  :כּ ֹל ַה ְמ ׁ ַש ֵּמר ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת  -מוֹ ִעיל לוֹ ,
וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמר ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ֵ -אינוֹ מוֹ ִעיל לוֹ .

ש ֶדה ׁ ָשנָ ה ׁ ָש ָנ ה
שר ֵא ת ָּכל ְּתבו ַּאת זַ ְר ֶע ָך ַה ּיֹצֵ א ַה ּ ָ ׂ
שר ְּת ַע ּ ֵ ׂ
ַ 499ע ּ ֵ ׂ
 500לְ ָדוִ ד ִמזְ מוֹ ר לַ יהוָ ה ָה ָא ֶרץ ו ְּמלוֹ ָא ּה ֵּת ֵבל וְ י ׁ ְֹשבֵ י ָב ּה
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24קיט ,א-ב
ָא ַמר לֵ ּיה ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא לְ ַרב ַה ְמנוּנָ א:
?
ַמאי דִּ כְ ִתיב וְ "לִ ְקדוֹ ׁש ה' ְמכֻ ָ ּבד"
ָא ַמר לֵ ּיה :זֶ ה יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםֶ ׁ ,ש ֵאין בּ וֹ לֹא ֲאכִ ילָ ה וְ לֹא ׁ ְש ִת ּיָה,
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהַּ :כ ְ ּב ֵדה ּו ִ ּבכְ סוּת ִנְק ּיָה.
) 501ישעיה נח ,יג(

"וְ כִ ַ ּב ְד ּת ֹו" )ישעיה נח ,יג(.
ַרב ָא ַמר :לְ ַה ְקדִּ ים.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר :לְ ַא ֵחר.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה ְ ּב ֵני ַרב ּ ַפ ּ ָפא ַ ּבר ַא ָ ּבא לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵיה?
יש ְּני ּ
ְּכגוֹ ן ֲאנַן דִּ ׁ ְשכִ ַיח לָ ן ִ ּבי ְׂש ָרא וְ ַח ְמ ָרא ָּכל יוֹ ָמאּ ְ ,ב ַמאי ִנ ׁ ַ
ָא ַמר לְ הוִּ :אי ְרגִ ילִ ית ּו לְ ַא ְקדּ ו ֵּמי – ַא ֲחרו ָּּה,
ִאי ְרגִ ילִ ית ּו לְ ַא ֲחרו ָּּה – ַא ְקדַּ מו ָּּה.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְ ּב ַק ְי ָטא מוֹ ִתיב לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן ֵהיכָ א דְּ ָמ ְטיָא ׁ ִש ְימ ׁ ָשא.
ְ ּב ִס ְיתוָ א מוֹ ִתיב לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן ֵהיכָ א דְּ ָמ ְטיָ א טו ָּּלא ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֵ יקוּמ ּו ַה ּיָיא.
קיט,ב ַר ִ ּבי ז ֵָירא ^ ְמ ַהדֵּ ר ַא ּזוּזֵ י ז ּו ֵזי דְּ ַר ָ ּבנַן,
ָא ַמר לְ הוּּ ְ :ב ָמטו ָּתא ִמי ַּנ ְייכ ּו לָ א ְּת ַח ְּלל ּו ֵנ ּיה.

רש"י
מאי דכתיב ולקדוש ה' מכובד.
מדכתיב וקראת לשבת עוג
מכלל דלקדוש ה' לאו אשבת
קאי:
וכבדתו .אשבת מהדר דאי
ביוה''כ כתיב ביה מכובד:
להקדים .זמן סעודת שבת לזמן
סעודת חול וזהו כבודו:
לאחר .וזהו כבודו שהוא
מתאוה לאכול:
במאי שייה .במאי שיוהו
משאר ימים:
אי רגיליתו לאקדומי .סעודתכם
בבקר אחרוה :רב ששת סגי
הור היה ואיו רואה עת
האכילה וכשהיה דורש בשבת
מושיב התלמידים במקום
שתגיע שם החמה לעת האוכל
כדי שיצטערו וימהרו לקום:
דמטי טולא .שיצטו:
הייא .מהר:
מהדר אזוזי זוזי דרבן .כשהיה
רואה אותן זוגות זוגות ומדברין
בתורה מחזר אחריהם ואומר
להם במטותא מכון לכו
והתעסקו בעוג שבת ולא
תחללויה לבטל תעוגים:

את לַ ּׁ ַש ָ ּבת עֹנֶ ג לִ ְקדוֹ ׁש יְ הוָ ה ְמכֻ ָ ּבד וְ כִ ַ ּב ְד ּתוֹ ֵמ ֲעשׂ וֹ ת דְּ ָרכֶ ָיך ִמ ְּמצוֹ א ֶח ְפצְ ָך וְ ַד ֵ ּבר דָּ ָבר
ִ 501אם ָּת ׁ ִשיב ִמ ּׁ ַש ָ ּבת ַר ְגלֶ ָך ֲע ׂ
שוֹ ת ֲחפָ ֶצ ָיך ְ ּביוֹ ם ָק ְד ׁ ִשי וְ ָק ָר ָ
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מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .25קיט ,ב
ָא ַמר ָרבָ א וְ ִא ֵית ָימא ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ֲא ִפילּ ּו יָ ִחיד ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת צָ ִר ְיך לוֹ ַמר "וְ יְ כֻ לּ וּ") 502בראשית ב ,א-ג(,
דְּ ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
כּ ֹל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ אוֹ ֵמר "וְ יְ כֻ ּלוּ" –
אשית,
ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו נַ ֲע ָׂשה ׁשו ָּּתף לְ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַמ ֲע ֵׂשה בְ ֵר ׁ ִ
"וְ יְ כֻ ּלוּ"ַ ,אל ִּת ְק ִרי "וְ יְ כֻ ּלוּ" ֶא ָּלא "וְ יְכַ לּ וּ".

רש"י
ויכלו .הקב''ה וזה שמספר
בשבחו של מקום ובשבח של
שבת:
יסדר אדם שלחו בע''ש .ללילי
שבת:
במוצ''ש .מי כבוד שבת ללוות
ביציאתו דרך כבוד כאדם
המלוה את המלך בצאתו מן
העיר:
חמין .לשתות ולרחוץ:
מלוגמא .רפואה :אכליה אריא
לעגל הראוי לשחוט:

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִמ ַּניִין ׁ ֶש ַהדִּ יבּ וּר ְּכ ַמ ֲעשֶׂ ה?
503
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ ִ :
"ב ְד ַבר ה' ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲע ׂ
ש ּו" )תהלים לג ,ו(.
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ָמר עו ְּק ָבא:
כּ ֹל ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ אוֹ ֵמר "וְ יְ כֻ ּלוּ",
ְש ֵני ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת ַה ְמלַ ִ ּוין לוֹ לָ ָא ָדם –
ַמ ִּנ ִיחין י ְֵד ֶיהן ַעל רֹ ׁ
את ָך ְּתכֻ ּ ַפר" )ישעיהו ו ,ז(.
אשוֹ וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ " :וְ ָסר ֲע וֹ נֶ ָך וְ ַח ּ ָט ְ
ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ׁ ְשנֵ י ַמ ְל ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת ְמ ַל ִ ּוין ל ֹו ָל ָא ָדם ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִמ ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ְל ֵביתוֹ ,
ֶא ָחד טוֹ ב וְ ֶא ָחד ַרע.
ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּבא ְל ֵביתוֹ ו ָּמ ָצא נֵ ר דָּ לוּק וְ ׁ ֻש ְל ָחן ָערו ְּך ו ִּמ ָּטתוֹ מ ּו ַּצ ַעת,
ַמ ְל ָא ְך טוֹ ב אוֹ ֵמר" :יְ ִהי ָרצוֹן ׁ ֶש ְּת ֵהא ַל ׁ ּ ַש ָ ּבת ַא ֶח ֶרת ָ ּכ ְך",
"א ֵמן" ְ ּב ַעל ָ ּכ ְרחוֹ .
ו ַּמ ְל ָא ְך ַרע עוֹ נֶ הָ :
ְ
וְ ִאם ָלאוַ ,מ ְל ָא ְך ַרע אוֹ ֵמר" :יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּת ֵהא ַל ׁ ּ ַש ָ ּבת ַא ֶח ֶרת ָ ּכך",
"א ֵמן" ְ ּב ַעל ָ ּכ ְרחוֹ ".
ו ַּמ ְל ָא ְך טוֹ ב עוֹ נֶ הָ :
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
לְ עוֹ לָ ם ְי ַסדֵּ ר ָא ָדם ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך ֶא ָּלא לְ כַ ַ ּזיִת.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
לְ עוֹ לָ ם ְי ַסדֵּ ר ָא ָדם ׁ ֻשלְ ָחנוֹ ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָצ ִר ְיך ֶא ָּלא לְ כַ ַ ּזיִת.
ַח ִּמין ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ְמלוּגְ ָמא,
ַפת ַח ָּמה ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ְמלוּגְ ָמא.
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ֲהוָ ה ַע ְב ִדין לֵ ּיה ְ ּב ַא ּפוֹ ֵקי ׁ ַש ְ ּב ָתא ִעיגְ לָ א ִּתילְ ָּתא,
ֲהוָ ה ָאכֵ יל ִמי ֵּנ ּיה כּ וּלְ ְי ָיתא.
ִּכי ָ ּג ַדל ֲאבִ ִימי ְ ּב ֵר ּיהָ ,א ַמר לֵ ּיה :לָ ָּמה לְ ָך לְ ַא ְפס ו ֵּדי כּ ו ֵּּלי ַהאי ,נ ׁ ְִשבּ וֹ ק כּ וּלְ ְי ָיתא ִמ ַּמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא!
ׁ ָש ְבקוּה ּו,
וַ ֲא ָתא ַא ְריָא ָאכְ לֵ ּיה.

שה וַ ִּי ׁ ְשבּ ֹת ַ ּביּוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ִמ ָּכל ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה .ג וַ יְ בָ ֶר ְך ֱא-ל ִֹהים
 502א וַ יְכֻ לּ ּו ַה ּׁ ָש ַמיִ ם וְ ָה ָא ֶרץ וְ כָ ל ְצבָ ָאם .ב וַ יְ כַ ל ֱא-ל ִֹהים ַ ּביּוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
ש ֹו ת
ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי וַ יְ ַקדֵּ ׁש אֹתוֹ ִּכי בוֹ ׁ ָשבַ ת ִמ ָּכל ְמלַ אכְ ּתוֹ ֲא ׁ ֶשר ָ ּב ָרא ֱאל ֹהִ ים לַ ֲע ׂ
ש ּו וּבְ רו ַּח ּ ִפיו ָּכל ְצבָ ָאם
ּ ִ 503ב ְדבַ ר יְ הוָ ה ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲע ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .26קיט ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְ
"א ֵמן יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּיה ַר ָ ּבא ְמ ָב ַרך" ְ ּבכָ ל כּ ֹחוֹ  -קוֹ ְר ִעין לוֹ ְ ּגזַ ר דִּ ינוֹ ,
כּ ל ָהעוֹ נֶהָ :
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרּ ִ :
"ב ְפר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת ְ ּביִ ְשׂ ָר ֵאל ְ ּב ִה ְתנַ דֵּ ב ָעם ָ ּב ְרכ ּו ה'" )שופטים ה ,ב(.
ַמאי ַט ְע ָמא ִ ּ
"בפְ ר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת"?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ " ָ ּב ְרכ ּו ה'".
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲא ִפילּ ּו ׁיֵש בּ וֹ ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה  -מוֹ ֲחלִ ין לוֹ .
ְּכ ִתיב ָהכָ אּ ִ :
"ב ְפר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת" )שופטים ה ,ב(,
504
"כי ּ ָפ ֻר ַע הוּא" )שמות לב ,כה(.
וּכְ ִתיב ָה ָתםִּ :
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
"א ֵמן" ְ ּבכָ ל כּ ֹחוֹ ּ -פוֹ ְת ִחין לוֹ ׁ ַש ֲע ֵרי ַ ּגן ֵע ֶדן,
ָּכל ָהעוֹ נֶהָ :
"פ ְתח ּו ׁ ְש ָע ִרים וְ יָ בֹא ּג ֹוי ַצדִּ יק ׁש ֵֹמר ֱא ֻמנִים" )ישעיה כו ,ב(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרִ ּ :
"א ֵמן".
ַאל ִּת ְיק ִרי ׁ"ש ֵוֹמר ֱא ֻמנִ ים" ֶא ָּלאֶ ׁ :שאוֹ ְמ ִרים ָ
"א ֵמן"?
ַמאי ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ י ָנא:
"אל ֶמלֶ ְך ֱנֶא ָמן".
ֵ

 504וַ ַ ּי ְר א מ ׁ ֶֹש ה ֶאת הָ ָעם ִּכי ָפ ֻר ַע הוּא ִּכי ְפ ָרעֹה ַא ֲהרֹן לְ ׁ ִש ְמצָ ה ְ ּב ָק ֵמ ֶיהם

רש"י
בכל כחו .בכל כוותו:
בפרוע פרעות .ביטול פורעיות
כגון פרוע דמתרגמין בטל:
בהתדב עם ברכו .כשמתדבין
ישראל לברך את בוראן:
כי פרוע .כי פרעו אהרן ע''ז והכי
קאמר בהבטל פריעות ע''ז
שתשתקע ותשתכח שלא יזכר
עום משום התדב עם הוא:
אל מלך אמן .כך מעיד על
בוראו שהוא אל מלך אמן:
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מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .27קיט ,ב – קכ ,א
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ֵאין ַהדְּ לֵ ָיקה ְמצוּיָה ֶא ָּלא ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּי ֵׁש ִחילּ וּל ׁ ַש ָ ּבת,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ִאם ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו ֵאלַ י לְ ַקדֵּ ׁש ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת וּלְ ִבלְ ִּתי ְשׂ ֵאת ַמ ּ ָשׂ א ...
וְ ִה ַ ּצ ִּתי ֵא ׁש ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיה וְ ָאכְ לָ ה ַא ְר ְמנוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם וְ ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה") 505ירמיהו יז ,כז(.
ַמאי "וְ ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה"?
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵאין ְ ּבנֵי ָא ָדם ְמצ ּו ִיין לְ כַ בּ וֹ ָת ּה.

רש"י
שאין בי אדם מצויין לכבותה.
בשבת:
בבקר .בזמן ק''ש וכן מאחרי
בשף:
והיה כור ובל .בסיפיה דקרא
ואת פועל ה' לא יביטו לא שמו
לב ליחד שמו על בריותיו:
שפוך על עולל .רישא דקרא
ואת חמת ה' לאיתי הכיל שפוך
וגו' שפוך החמה בקמה בשביל
שעולל לחוץ ובטלין מבית רבן:
הובישו כי תועבה עשו וגו'.
סיפיה דקרא גם בוש לא יבושו
וגם הכלם לא כו':

ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ִח ְּלל ּו ָ ּב ּה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :ו ִּמ ׁ ַש ְ ּבתוֹ ַתי ֶה ְעלִ ימ ּו ֵעינֵ ֶיהם וָ ֵא ַחל ְ ּבתוֹ כָ ם" )יחזקאל כב ,כו(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ִ ּב ְיטל ּו ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ׁ ַש ֲח ִרית וְ ַע ְרבִ ית,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :הוֹי ַמ ׁ ְש ִּכ ֵימי ַבבּ ֶקר ׁ ֵשכָ ר יִ ְרדּ פ ּו ) 506"...ישעיה ה ,יא(.
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וּכְ ִתיב" :וְ ָהיָ ה כִ ּנוֹ ר וָ נֶ ֶבל ּתף וְ ָחלִ יל וָ יַ יִ ן ִמ ׁ ְש ֵּת ֶיהם וְ ֵאת ּפ ַֹעל ה' ל ֹא יַ ִ ּביט ּו" )ישעיה ה ,יב(.
וּכְ ִתיב" :לָ כֵ ן ָ ּגלָ ה ַע ּ ִמי ִמ ְ ּבלִ י ָד ַעת") 508ישעיה ה ,יג(.
ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ִ ּב ְיטל ּו ָ ּב ּה ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרְ ׁ " :שפ ְֹך ַעל עוֹלָ ל ַ ּבח וּץ") 509ירמיה ו ,יא(.
ַמה ּ ַט ַעם " ׁ ְשפ ְֹך"? ִמ ׁ ּשוּם דְּ "עוֹ לָ ל ַ ּבחוּץ".
ָא ַמר עו ָּּלא:
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָה לָ ֶהם בּ וֹ ׁ ֶשת ּ ָפ ִנים זֶה ִמ ֶ ּזה,
ש ּו ַ ּגם בּ ׁוֹש ל ֹא יֵ בוֹ ׁש ּו") 510ירמיה ו ,טו(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :הוֹבִ ׁיש ּו ִּכי ּתוֹ ֵע ָבה ָע ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶשהו ׁ ְּשו ּו ָק ָטן וְ גָ דוֹ ל,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ָהיָ ה כָ ָעם ַּככּ ֵֹהן") 511ישעיה כד ,ב(,
"הבּ וֹק ִּתבּ וֹק ָה ָא ֶרץ") 512ישעיה כד ,ג(.
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיהִ :
ָא ַמר ַרב ַע ְמ ָרם ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶשלּ א הוֹ כִ יח ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה,
"הי ּו ָשׂ ֶר ָיה ְּכ ַא ָ ּילִ ים ל ֹא ָמ ְצא ּו ִמ ְר ֶעה") 513איכה א ,ו(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרָ :
ֹאשוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ְ ּב ַצד זְ ָנבוֹ ׁ ֶשל זֶה,
ָמה ַא ּיָל זֶ ה  -ר ׁ
ַאף יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ָּ -כ ְב ׁש ּו ּ ְפ ֵנ ֶיהם ַ ּב ַ ּק ְר ַקע וְ לֹא הוֹ כִ יח ּו זֶה ֶאת זֶ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה:
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ִ ּבי ּז ּו ָ ּב ּה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים,
שא ּובֹא ְ ּב ׁ ַש ֲע ֵרי יְ רוּ ׁ ָש ִַלם ְ ּביוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת וְ ִה ַ ּצ ִּתי ֵא ׁש ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיה וְ ָאכְ לָ ה ַא ְר ְמנ ֹות יְ רו ׁ ָּש ִַל ם וְ ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה
ש ֵאת ַמ ּ ָ ׂ
 505וְ ִאם ל ֹא ִת ׁ ְש ְמ ע ּו ֵאלַ י לְ ַקדֵּ ׁש ֶאת יוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת וּלְ בִ לְ ִּתי ְ ׂ
 506הוֹ י ַמ ׁ ְש ִּכ ֵימי ַבבּ ֶֹקר ׁ ֵשכָ ר יִ ְרדּ ֹפ ּו ְמ ַא ֲח ֵרי בַ ֶּנ ׁ ֶשף יַ יִ ן יַ ְדלִ ֵיקם
שה יָ ָדיו ל ֹא ָרא ּו
 507וְ הָ יָ ה כִ ּנ ֹור וָ נֶ בֶ ל ּתֹף וְ ָחלִ יל וָ יַ יִן ִמ ׁ ְש ֵּתיהֶ ם וְ ֵאת ּפ ַֹעל יְ הוָ ה ל ֹא יַ ִ ּביט ּו ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
 508לָ כֵ ן ָ ּגלָ ה ַע ִּמי ִמ ְ ּבלִ י ָד ַעת וּכְ ב ֹודוֹ ְמ ֵתי ָר ָעב וַ ֲהמ ֹונוֹ ִצ ֵחה צָ ָמא
אתי נִלְ ֵא ִיתי ָהכִ יל ׁ ְשפ ְֹך ַעל עוֹ לָ ל ַ ּבחוּץ וְ ַעל סוֹ ד ַ ּבחו ִּרים יַ ְחדָּ ו ִּכי גַ ם ִא ׁיש ִעם ִא ּׁ ָשה יִ ָּלכֵ ד ּו זָ ֵקן ִעם ְמלֵ א יָ ִמים
 509וְ ֵאת ֲח ַמת יְ הוָ ה ָמלֵ ִ
 510הֹבִ ׁיש ּו ִּכי תוֹ ֵעבָ ה ָעשׂ ּו ַ ּגם בּ וֹ ׁש ל ֹא יֵ בוֹ ׁש ּו ַ ּגם הַ כְ לִ ים ל ֹא יָ ָדע ּו לָ כֵ ן יִ ּ ְפל ּו בַ ּנ ְֹפלִ ים ְ ּב ֵעת ּ ְפ ַק ְד ִּתים ִי ָּכ ׁ ְשל ּו ָא ַמר יְ הוָ ה
 511וְ הָ יָ ה כָ ָע ם ַּככּ ֹהֵ ן ַּכ ֶעבֶ ד ַּכאדֹנָ יו ַּכ ּׁ ִש ְפ ָחה ַּכ ְ ּגבִ ְר ָּתהּ ַּכ ּקוֹ נֶ ה ַּכ ּמוֹ כֵ ר ַּכ ַּמלְ וֶ ה ַּכלּ ֶ ֹוה ַּכ ּ ֹנ ׁ ֶשה ַּכ ֲא ׁ ֶשר נ ׁ ֶֹשא בוֹ
ִ 512הבּ וֹ ק ִּתבּ וֹ ק ָה ָא ֶרץ וְ ִהבּ ֹו ז ִּתבּ וֹ ז ִּכי יְ הוָ ה דִּ ֶ ּבר ֶאת ַהדָּ בָ ר ַה ֶ ּזה
ש ֶר ָיה ְּכ ַא ָ ּילִ ים ל ֹא ָמצְ א ּו ִמ ְר ֶעה וַ ֵ ּילְ כ ּו בְ ל ֹא כ ַֹח לִ ְפנֵ י רוֹ ֵדף
 513וַ ֵ ּיצֵ א ִמ ַּבת צִ יּוֹ ן ָּכל ֲה ָד ָר ּה ָהי ּו ָ ׂ
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ְהי ּו ַמלְ ִע ִבים ְ ּב ַמלְ ֲאכֵ י ָה ֱאל ִֹהים וּב ֹוזִ ים דְּ ָב ָריו ו ִּמ ַּת ְע ְּת ִעים ִ ּבנְ ִב ָיאיו,
ַעד ֲעל ֹת ֲח ַמת ה' ְ ּב ַע ּמוֹ ַעד לְ ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא" )דברי הימים ב' ,לו טז(.
"עד לְ ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא"?
ַמאי ַ
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
כּ ֹל ַה ְמבַ ֶ ּזה ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ֵ -אין לוֹ ְרפו ָּאה לְ ַמ ָּכתוֹ .
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
"אל ִּת ְ ּגע ּו ִ ּב ְמ ׁ ִש ָיחי ו ִּבנְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעוּ" )דברי הימים א' ,טז ,כב(?
ַמאי דִּ כְ ִתיבַ :
"אל ִּת ְ ּגע ּו ִ ּב ְמ ׁ ִש ָיחי" ֵ -אלּ ּו ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן.
ַ
"ו ִּבנְ ִב ַיאי ַאל ָּת ֵרעוּ" ֵ -אלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים.
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה נְ ִׂשי ָאה:
ֵאין ָהעוֹ לָ ם ִמ ְת ַק ֵ ּיים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ֶהבֶ ל ׁ ֶשל ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵי:
דִּ ִידי וְ ִד ָיד ְך ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ֵאינוֹ דּ וֹ ֶמה ֶהבֶ ל ׁ ֶשי ֵׁש בּ וֹ ֵח ְטא ,לְ ֶהבֶ ל ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ֵח ְטא.
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה:
ֵאין ְמבַ ּ ְטלִ ין ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן ֲא ִפילּ ּו לְ בִ ְניַן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה נְ ִׂש ָיאה:
ָּכ ְך ְמקו ְ ּּבלַ ּנִי ֵמ ֲאבוֹ ַתי,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ֵמ ֲאבוֹ ֶת ָיך:
ָּכל ִעיר ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן ַ -מ ֲח ִריבִ ין אוֹ ָת ּה.
ָרבִ י ָנא ָא ַמר:
ַמ ֲח ִר ִימין אוֹ ָת ּה.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
נְשי ֲא ָמנָה,
לֹא ָח ְרבָ ה ְירו ׁ ָּשלַ ִים ֶא ָּלא ִ ּב ׁ ְשבִ יל ׁ ֶש ּ ָפ ְסק ּו ִמ ֶּמ ָּנה ַא ֵׁ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר"ׁ :שוֹ ְטט ּו ְ ּבחוּצוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ו ְּרא ּו נָא ּו ְדע ּו וּבַ ְק ׁש ּו ִ ּב ְרחוֹבוֹ ֶת ָיה,
ִאם ִּת ְמ ְצא ּו ִא ׁיש ִאם יֵ ׁש עוֹ ֶשׂ ה ִמ ׁ ְש ּ ָפטְ ,מ ַב ֵ ּק ׁש ֱאמ וּנָ ה ,וְ ֶא ְסלַ ח לָ ּה" )ירמיהו ה ,א(.

ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ְק ִטי ָנא:
נְשי ֲא ָמנָה,
ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ׁ ְש ַעת ִּכ ׁ ְשלוֹ ּנָה ׁ ֶשל יְרו ׁ ָּשלַ יִ ם ,לֹא ּ ָפ ְסק ּו ִמ ֶּמ ָּנה ַא ׁ ֵ
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרִּ :
"כי יִ ְת ּ ֹפ ׂ
ש ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו ֵ ּבית ָא ִביו ִשׂ ְמלָ ה לְ כָ ה ָקצִ ין ִּת ְהיֶ ה לָ נ ּו") 514ישעיה ג ,ו(.
דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ְ ּב ֵני ָא ָדם ִמ ְת ַּכ ִּסין ָ ּב ֶהן ַּכ ׁ ּ ִש ְמלָ ה  -י ׁ ְֶש ָנן ְ ּבי ֶָדיךָ.
"וְ ַה ּ ַמכְ ׁ ֵשלָ ה ַה ּזֹאת ַּת ַחת יָ ֶד ָך" )ישעיה ג ,ו(,
קכ,א דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ֵאין ְ ּב ֵני ָא ָדם עוֹ ְמ ִדין ֲעלֵ ֶיהם ֶא ָּלא ִאם ֵּכן ִנכְ ׁ ָשלִ ים ָ ּב ֶהן.
י ׁ ְֶשנָן ַּת ַחת יָ ֶד ָיך – " ָק ִצין ִּת ְהיֶ ה לָ נ ּו" )ישעיה ג ,ו(.
ש ִא ׁיש ְ ּב ָא ִחיו ֵּבית ָא ִביו ִשׂ ְמלָ ה לְ כָ ה ָקצִ ין ִּתהְ יֶ ה ָּלנ ּו וְ הַ ַּמכְ ׁ ֵשלָ ה ַה ּזֹאת ַּת ַחת יָ ֶד ָך
ִּ 514כי יִ ְת ּ ֹפ ׂ

רש"י
במשיחי אלו תיוקות של בית
רבן .שדרך תיוקות למושחן
בשמן:
ובביאי אלו תלמידי חכמים.
שאמר וביא לבב חכמה
)תהלים צ(:
מחריבין .איכא שיור:
מחרימין .ליכא שיור:
כשמלה.
בהן
מתכסין
כששואלין אותן טעמי תורה
הללו עושין עצמן כמעלימין את
דבריהם מפי שאין יודעים
להשיב:
ישן בידך .אתה בקי לפיכך
קצין תהיה לו ותלמדו חכמה:
דברים שאין אדם עומד בהן .על
בוריין לאומרן כהלכתן:
אלא אם כן כשל בהן .עד
שאומרן ב' וג' פעמים בשיבוש
דהייו טעמי תורה המסותרין:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

שא ַב ּיוֹ ם ַההוּא לֵ אמֹר ל ֹא ֶא ְהיֶ ה חוֹ ֵב ׁש" וְ גוֹ ') 515ישעיהו ג ,ז(.
"יִ ּ ָ ׂ
ֵאין "יִ ּ ָשׂ א" ֶ -א ָּלא לְ ׁשוֹ ן ׁ ְשבו ָּעה.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר" :ל ֹא ִת ּ ָשׂ א ֶאת ׁ ֵשם ה'") 516שמות כ ,ז( –
"ל ֹא ֶא ְהיֶ ה ח ֹו ֵב ׁש"  -לֹא ֶא ְהיֶ ה ֵמחוֹ ְב ׁ ֵשי ַע ְצ ָמן ְ ּבבֵ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.
"ו ְּב ֵב ִיתי ֵאין לֶ ֶחם וְ ֵאין ִשׂ ְמלָ ה" ֶ ׁ -ש ֵאין ְ ּב ָי ִדי לֹא ִמ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ׁ ְשנָה וְ לֹא ְ ּג ָמ ָרא!
ו ִּמ ַּמאי? דִּ ילְ ָמא ׁ ָשא ֵני ָה ָתם דְּ ִאי ֲא ַמר לְ ה ּו ְ ּג ִמ ְירנָ אֲ ,א ַמר ּו לֵ ּיהֵ :א ָימא לַ ן!
ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמ ַימרּ ְ :ג ַמר ו ׁ ְּשכַ ח.
ַמאי "ל ֹא ֶא ְהיֶ ה ח ֹו ֵב ׁש"?
ְּכלָ ל!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -ב ִד ְב ֵרי תוֹ ָרה,
שא ו ַּמ ָּתן.
ָּכאן ּ ְ -ב ַמ ּ ָ ׂ

ש ֻימ ִני ְקצִ ין ָעם
שא ַביּוֹ ם ַההוּא לֵ אמֹר ל ֹא ֶא ְהיֶ ה חֹבֵ ׁש ו ְּבבֵ ִיתי ֵאין לֶ ֶחם וְ ֵאין ִשׂ ְמלָ ה ל ֹא ְת ִ ׂ
 515יִ ּ ָ ׂ
שא ֶאת ׁ ְשמוֹ לַ ּׁ ָשוְ א
הוה ֱאל ֶֹה ָיך לַ ּׁ ָשוְ א ִּכי ל ֹא יְ נַ ֶ ּקה יְ הֹוָ ה ֵאת ֲא ׁ ֶשר יִ ּ ָ ׂ
ש א ֶאת ׁ ֵשם ְי ָ ֹ
 516ל ֹא ִת ּ ָ ׂ

רש"י
לא אהיה חובש .איי רגיל
להיות חובש חבוש בבהמ''ד.
אהיה הורגלתי כמו שחוק
לרעהו אהיה )איוב יב( אי
הווה:
וממאי .דמשום דיש בהן אמה
הוא דילמא על כרחיך צריכים
שישיבו האמת:
דאי אמר להו גמירא .אותן
טעמי תורה:
אמרי ליה .שואלים אימא לן:
ומשי הוה ליה למימר גמר
ושכח מאי לא אהיה חובש.
מודה הוא על האמת שלא יגע
בתורה:
בדברי תורה .היו אמין ואין
מתהללים על שקר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .28קכ ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ַמ ִּצ ִיליןַ :סל ָמ ֵלא ִ ּכ ָ ּכרוֹ ת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ֵמ ָאה ְסעוּדוֹ ת,
וְ ִע ּיגוּל ׁ ֶשל דְּ ֵב ָילה,
וְ ָח ִבית ׁ ֶשל יַ יִ ן,
וְ אוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִרים" :בּ וֹ א ּו וְ ַה ִּציל ּו ָל ֶכם".
שין ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
וְ ִאם ָהי ּו ּ ִפ ְיק ִחין  -עוֹ ִ ׂ
ילין אוֹ ָתן?
ְל ֵה ָיכן ַמ ִּצ ִ
ֶל ָח ֵצר ַה ְמעוֹ ֶר ֶבת.
ֶ ּבן ְ ּב ִת ָירה אוֹ ֵמר:
ַאף ְל ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמעוֹ ֶר ֶבת ,ו ְּל ׁ ָשם מ ֹו ִציא כּ ׇל ְ ּכ ֵלי ַּת ׁ ְש ִמ ׁישוֹ ,
וְ לוֹ ֵב ׁש כּ ׇל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְלבּ וֹ ׁש,
וְ עוֹ ֵטף כּ ׇל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּיכוֹ ל ַל ֲעטוֹ ף.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
שר ֵ ּכ ִלים.
ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָ ׂ
וְ חוֹ זֵ ר וְ לוֹ ֵב ׁש וּמוֹ ִציא,
וְ אוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִרים" :בּ וֹ א ּו וְ ַה ִּציל ּו ִע ִּמי".

ְ ּג ָמ ָרא
ישא " ׁ ָשל ֹׁש ְסעוּדוֹת" וְ ת ּו לָ א!
וְ ָהא ְּתנָא לֵ ּיה ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -ב" ָבא לְ ַה ִ ּציל"
ָּכאן ּ ְ -בבָ א לְ ַק ּ ֵפל.
"בָ א לְ ַה ִ ּציל" ַ -מ ִ ּציל ֶאת כּ ו ָּּלן.
" ָ ּבא לְ ַק ּ ֵפל" ֵ -אינוֹ ְמ ַק ּ ֵפל ֶא ָּלא ְמזוֹ ן ׁ ָשל ֹׁש ְסעוּדוֹ ת.
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַז ְבדָּ א ָא ַמר ַרב:
ִא ִידי וְ ִאידֵּ י ָ ּבבָ א לְ ַק ּ ֵפל ,וְ לָ א ַק ׁ ְשיָ א:
ָּכאן  -לְ אוֹ ָת ּה ָחצֵ ר,
ָּכאן  -לְ ָח ֵצר ַא ֶח ֶרת.
ָ ּב ֵעי ַרב הוּנָא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
ִיח – ַמאי?
ּ ֵפ ַיר ׂ
ש ַט ִּליתוֹ  ,וְ ִק ּ ֵיפל וְ ִה ִּנ ַיח ,וְ ִק ּ ֵיפל וְ ִה ּנ ַ
ְּכבָ א לְ ַה ִ ּציל דָּ ֵמי?
אוֹ :
ְּכבָ א לְ ַק ֵּפל דָּ ֵמי?
ִמדְּ ָא ַמר ָרבָ אַ :א ְט ֲעי ֵּה ַרב ׁ ֵשיזְ בִ י לְ ַרב ִח ְסדָּ א,
ּ
ו ְּד ַר ׁש :וּבִ לְ בַ ד ׁ ֶשלּ ֹא יָ בִ יא ְּכלִ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲח ִזיק יוֹ ֵתר ִמ ׁ ָשל ֹׁש ְסעוּדוֹ ת,
ׁ ְש ַמע ִמי ַּנ ּהְּ :כ ָבא לְ ַה ִ ּציל דָּ ֵמי ,וְ ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ַנ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק לְ ָרבָ א:
ַמאי ָטעו ָּתא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
יצ ֵרף".
ר
ח
א
י
ל
כ
ּ
ט,
לוֹ
ק
ר
ח
א
י
ל
כ
ּ
יא
ב
א
ֹ
לּ
ש
ׁ
ד
ב
ל
ּב
ְ ִ ַ ֵ וִ ָ
יָ ִ ְ ִ ַ ֵ וְ יִ ְ
דְּ ָק ָת ֵני" :ו ִ ְ ַ ֶ
ְּכלִ י ַא ֵחר  -הוּא דְּ לֹא,
ֲא ָבל ְ ּב ַההוּא ָמנָא ַּ -כ ָּמה דְּ בָ ֵעי ַמ ִ ּציל.

רש"י
מתי'
ועיגול של דבילה .שהוא גדול
ויש בו סעודות הרבה:
ואם היו פקחין .לישאל שכרן
כפועלים:
כל כלי תשמישו .שצריכין לו
לאותו היום כגון כוסות
וקיתויות:
י''ח כלים .מפרש להו בגמרא
שכן דרך ללובשן בחול יחד אבל
טפי מהכי לא ואיו פושטן
לחזור וללבוש ולהציל אחרים:
גמ'
בבא להציל] .שהציל[ בסל
]אחד[ כדקתי סל מלא ככרות
ואיו טורח אלא להצילן מתוך
הדליקה בבת אחת מציל כל מה
שבסל דהא חדא זימא הוא מה
לי פורתא מה לי טובא:
בבא לקפל .סלים הרבה זה עם
זה לטרוח ]ולאוספם[ ולחזור
ולהוציא מזון ג' סעודות הוא
דיכול להציל בסלים הרבה ותו
לא שכל א' טורח בעצמו הוא:
פירש טליתו וקיפל והיח.
הביא אוכלין והיח וחזר והביא
והיח מהו:
כבא להציל דמי .הואיל ואין
כאן אלא כלי אחד ובפעם אחת
הוא מוציאם:
או כבא לקפל דמי .הואיל
וטורח לאסוף ולכוס:
אטעייה רב שיזבי לרב חסדא.
שדרש לפיו והודה לו רב חסדא
ואהא מתי' דאמרן לעיל )דף
קיז (:שברה לו חבית בראש גגו
מביא כלי ומיח תחתיה ודרש
רב שיזבי לרב חסדא ובלבד
שלא יתן כלי המחזיק יותר
משלש סעודות והודה לו רב
חסדא ומדאמר רבא אטעייה
שמע מיה טעותא הוא דאפילו
מחזיק סעודות הרבה מותר כיון
דחד מא הוא והאי כמקפל
וותן בכלי אחד דמי דהא מעט
מעט הוא ופל ומטפטף בו ש''מ
בחד מא כבא להציל דמי:
מאי טעותא .מא לך דטעותא
הוא בידיה:
אמר ליה .מדקתי בה
בברייתא:
ובלבד שלא יביא כלי אחר וכו'.
ש''מ כלים טובא הוא דאסירי
אבל בחד שפיר דמי:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .29קכ ,א
"וְ ִע ּ
יגוּל ׁ ֶשל דְּ ֵב ָילה  ...וְ אוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִרים בּ וֹא ּו וְ ַה ִּציל ּו ָלכֶ ם.
שין ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת".
וְ ִאם ָהי ּו ּ ִפ ְיק ִחין  -עוֹ ִ ׂ
" ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן" ַ -מאי ֲעבִ ְיד ֵּת ּיה?
ֵמ ֶה ְפ ֵק ָירא ָקזָ כוּ!
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ִמדַּ ת ֲח ִסידוּת ׁ ָשנ ּו ָּכאן.
ָא ַמר ָרבָ א:
ֲח ִס ֵידיַ ,אגְ ָרא דְּ ׁ ַש ְ ּב ָּתא ׁ ָש ְקלִ י?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
ָהכָ א ִ ּב ֵירא ׁ ָש ַמיִ ם ָע ְס ִקי ַנן ,וְ לֹא ִנ ָיחא לֵ ּיה :דְּ לִ ְית ַה ִּני ֵמ ֲא ֵח ִרים,
וּבְ ִח ָּנם נַ ִמי לֹא ִנ ָיחא לֵ ּיה דְּ לִ ְיט ַרח.
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
וְ ִאם ָהי ּו ּ ִפ ְּיק ִחין ,דְּ ָי ְד ִעי דִּ כְ ַהאי ַ ּגוְ ונָא לָ או שְׂ כַ ר ׁ ַש ָ ּבת הוּא ,עוֹ ִׂשין ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן לְ ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.

רש"י
מהפקירא וכו' .דהא הצילו לכם
קאמר להו לצרכיהם ואם
פקחים הם יעכבו הכל הוה ליה
למיתי:
מדת חסידות .שמחזירין לו:
חסידי אגרא דשבתא שקלי.
בתמיה אם חסידים הם יש להם
לוותר משלהם בכל דבר שיש בו
דוד עבירה ואע''ג דלאו שכר
שבת גמור הוא שהרי לא התה
ומהפקירא קא זכו מיהו חסיד
לא מיקרי אא''כ מוותר משלו:
הכא בירא שמים עסקין.
המציל הזה ירא שמים הוא ולא
חסיד לוותר משלו:
דלא יחא ליה דליתהי
מאחריי .בזכייה דהפקירא
דידע דלא מרצוו הפקירו:
ובחם מי לא יחא ליה
דליטרח .דלאו חסיד הוא
ולמחול על שלו:
והכי קאמר כו' .כלומר דהאי
אם היו פקחין דמתי' לאו
פקחין בדין קאמר ליטול את
הראוי להם דאם כן יעכבו הכל
הוה ליה למתי אלא לאו הכי
קאמר הי יראי שמים אם
פקחין הן בהלכות שבת דידעי
דכה''ג לאו שכר שבת הוא
דמעיקרא לאו אדעתא דשכר
פעולה חית עושין עמו חשבון
והכי קאמר אדרב חסדא מי
קאי אלא לא שבקייה לרב
חסדא לסיימיה למילתיה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .30קכ ,א
"ו ְּל ֵה ָיכן ַמ ִּצ ִילין? ....
וְ לוֹ ֵב ׁש כּ ׇל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְלבּ וֹ ׁש,
וְ עוֹ ֵטף כּ ׇל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּיכוֹ ל ַל ֲעטוֹ ף.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
שר ֵ ּכ ִלים.
ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָ ׂ
וְ חוֹ זֵ ר וְ לוֹ ֵב ׁש וּמוֹ ִציא,
וְ אוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִרים :בּ וֹ א ּו וְ ַה ִּציל ּו ִע ִּמי"".
ַמאי ׁ ְשנָא ָהכָ א דְּ ָק ָתנֵיָ " :ל ֶכם"?
ו ַּמאי ׁ ְשנָא ָהכָ א דְּ ָק ָת ֵניִ " :ע ִּמי"?
"ל ֶכם" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ָקא ֲחז ּו ֶא ָּלא ְמזוֹ ן ׁ ָש ׁלש ְסעוּדוֹ ת.
ַ ּג ֵ ּבי ְמזוֹ נוֹ ת ָק ָת ֵני ָ
"ע ִּמי" ִ -מ ׁ ּשוּם ְד ָק ֲחזֵ י לֵ ּיה לְ כו ֵּּלי יוֹ ָמא.
ֲא ָבל ַ ּג ֵ ּבי לְ בו ׁ ִּשים ָק ָת ֵני ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"לוֹ ֵב ׁש ,מוֹ ִציא ,וּפוֹ ׁ ֵשט ,וְ חוֹ זֵ ר וְ לוֹ ֵב ׁש וּמוֹ ִציא וּפוֹ ׁ ֵשט,
וַ ֲא ִפילּ ּו ָ ּכל ַה ּיוֹ ם כּ וּלּ וֹ ,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
שר ֵ ּכ ִלים.
ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָ ׂ
שר ֵ ּכ ִליםִ :מ ְקטוֹ ֶרן,
וְ ֵאלּ ּו ֵהם ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָ ׂ
אוּנְ ָק ִלי,
וּפוּנְ דָּ א,
ַק ְלבּ וּס ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן,
וְ ָחלוּק,
וְ ַא ִּפ ְיליוֹ ת,
ו ַּמ ֲעפוֹ ֶרת,
ו ׁ ְּשנֵ י ְס ַפ ְר ִקין,
ו ׁ ְּשנֵ י ִמנְ ָע ִלים,
ו ׁ ְּשנֵ י ַאנְ ּ ִפ ָילא ֹות,
ו ׁ ְּשנֵ י ּ ַפ ְר ּ ֹגד,
וַ ֲחגוֹ ר ׁ ֶש ְ ּב ָמ ְתנָ יו,
אשוֹ,
וְ כוֹ ַבע ׁ ֶש ְ ּברֹ ׁ
וְ סו ָּדר ׁ ֶש ְ ּב ַצ ָ ּואר ֹו.

רש"י
לחצר המעורבת .ואפי' הכי
טובא לא ליצול כדאמר לעיל
)דף קיז (:מתוך שבהול אי שרי
לאיעסוקי בהצלה כולי האי
אתי לכבויי:
מקטורן .מטי''ל }גלימה { :
אוקלי .לבוש רחב כעין
שרייש''א }שרזי"א :לבוש
רחב ]כמשמעו) :לבוש( ערבי[{
ובלשון ערבי מחשיא''ה:
פודא .אזור חלול מעל למדיו:
קלבוס .ביי''ש }גביי"ש:
מקטורן מרופד ]אותו היו
לובשים מתחת לשריון כדי
להגן על הגוף מפי כובד
המתכת[{ :
חלוק .קמי''שא }גופייה,
כותות ]הבגד שלובשים על
עור הבשר .עד הדורות
האחרוים היו לובשים על
הגוף מעין כותות ארוכה[{ על
בשרו:
ואפליון .סדין להתעטף בו
כולו:
מעפורת .לעטף ראשו:
ושי ספרקין .פיישול''ש
}פיישול"א :רצועה{ :
קלצו''ש
אפילייאות.
}קלצי"ש :בתי-רגליים )כמין
גרביים עשויים מבד({ של
צמר:
פרגוד .גיליי''ש }ייוילי"ש:
בתי-ברכיים{ ובלשון אשכז
קי הוז''ן }קיהושי"ש:
מכסי-ברכיים{ :
חגור .על חלוקו מבפים:
וסודר שבצוארו .ותלויין
ראשיו לפיו לקח בו פיו
ועייו:

719

"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .31קכ ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון ֶ ּבן נַ ָ ּנס אוֹ ֵמר:
ּפוֹ ְר ִסין עוֹ ר ׁ ֶשל ְ ּג ִדי ַעל ַ ּג ֵ ּביִ ׁ :שידָּ ה,
ֵּת ָיבה,
ו ִּמגְ דָּ ל ׁ ֶש ָא ַחז ָ ּב ֶהן ֶאת ָהאוּר,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ָח ֵר ְך.
יצהּ ְ :בכָ ל ַה ֵ ּכ ִלים,
וְ עוֹ ִ ׂ
שין ְמ ִח ָ
ֵ ּבין ְמ ֵל ִאין ֵ ּבין ֵר ָיקנִ ים,
ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ֲעב ֹור ַהדְּ ֵל ָיקה.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
אוֹ ֵסר ִ ּב ְכ ֵלי ֶח ֶרס ֲח ָד ׁ ִשים ְמ ֵל ִאין ַמיִ ם,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָהאוּר ,וְ ֵהן ִמ ְת ַ ּב ְ ּק ִעין ו ְּמ ַכ ִ ּבין ֶאת ַהדְּ ֵל ָיקה.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַט ִּלית ׁ ֶש ָא ַחז ָ ּב ּה ָהאוּר ִמ ַ ּצד ֶא ָחד נוֹ ְתנִין ָעלֶ ָיה ַמיִם ִמ ַ ּצד ַא ֵחר,
וְ ִאם ָּכ ְב ָתה ָּ -כבְ ָתה.
ֵמ ִיתיבִ י:
" ַט ִ ּלית ׁ ֶש ָא ַחז ָ ּב ּה ָהאוּר ִמצַּ ד ֶא ָחד ּפוֹ ׁ ְש ָט ּה ו ִּמ ְת ַ ּכ ֶּסה ָ ּב ּה,
וְ ִאם ָ ּכ ְב ָתה ּ ָ -כ ְב ָתה.
ּ
וְ ֵכן ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָא ַחז בּ וֹ ָהאוּר פוֹ ׁ ְשטוֹ וְ קוֹ ֵרא בּ וֹ ,
וְ ִאם ָ ּכ ָבה – ָ ּכ ָבה"!
קכ,ב הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַנ ּנָס.
"מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְמ ָח ֵר ְך",
ֵא ַימר דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַנ ּנָס ִ
ְ ּג ַרם ִּכיבּ וּי ִמי ָא ַמר?
ִאיןִ ,מדְּ ָק ָת ֵני ֵס ָיפא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר ִ ּבכְ ֵלי ֶח ֶרס ֲח ָד ׁ ִשים ְמ ֵל ִאים ַמיִ ם,
ׁ ֶש ֵאינָ ן יְ כוֹ ִלים ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָהאוּר ,וְ ֵהן ִמ ְת ַ ּב ְ ּק ִעין ו ְּמ ַכ ִ ּבין ֶאת ַהדְּ ֵל ָיקה".
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַּת ּנָא ַק ָּמא ׁ ָש ֵרי.

רש"י
מתי'
עור של גדי .לח:
מפי שהוא מחרך .מן האור
ובלע''ז רטריי''ט }ריטריי"ט:
מתכווץ )או מכֻווץ({ ואיו שרף
ומתוך כך הוא מגין על התיבה:
בין מלאים .מים:
שאין יכולין לקבל כח האור.
מפי שחדשים הם:
גמ'
הוא דאמר כר''ש .דשרי לעכובי
דליקה בעור גדי:
גרם כיבוי .כי האי גווא
כשמגיע למים הוא כבה:
מי אמר .דילמא הא דקתי
במתי' ועושין מחיצה בכל
בחדשים
לאו
הכלים
המתבקעים קאמר:
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 .32קכ ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"נֵ ר ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַט ְב ָלאְ ,מנַ ֵער ֶאת ַה ַּט ְב ָלה וְ ִהיא ,נוֹ ֶפ ֶלת.
וְ ִאם ָ ּכ ְב ָתה – ָ ּכ ְב ָתה".
ָא ְמ ִרי דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יַ ַ ּנאי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאּ ְ :ב ׁשוֹ כֵ ַח,
ִיח  -נַ ֲע ָׂשה ָ ּב ִסיס לְ ָדבָ ר ָה ָאסוּר.
ֲא ָבל ְ ּב ַמ ּנ ַ
ָּתנָא:
"נֵ ר ׁ ֶש ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ ֶלת ּפוֹ ֵת ַח וְ נוֹ ֵעל ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ ,
וְ ִאם ָ ּכ ְב ָתה – ָ ּכ ְב ָתה".
לָ ֵייט ֲעלָ ּה ַרב.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה ְ ּד ָרבָ א,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה ְ ּד ָר ָבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
ַמאי ַט ְע ָמא לָ ֵייט ֲעלָ ּה ַרב?
ִאילֵ ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דְּ ַרב ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וְ ַּת ּנָא ָק ָת ֵני ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַרב ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדהָּ ,כל דְּ ָת ֵני ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵמילָ ט לָ ֵייט לֵ ּיה?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ ּב ָהא ֲא ִפילּ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה.
דְּ ָהא ַא ַ ּביֵי וְ ָרבָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
יש ּיה וְ לֹא יָמוּת'.
מוֹ ֶדה ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ ּב' ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ

רש"י
קרושיי''ל
דולק
ר.
}קרוישו"ל :מורה{ :
אלא בשכח .דשכחו מבעוד יום
על הטבלא שלא מדעת:
אבל מיח עשית .טבלא בסיס
לדבר האסור ואסור לטלטלה
כדי לערה:
לייט עליה .על כל המורין כן:
כר' יהודה .דאמר דבר שאין
מתכוין אסור:
בפסיק רישיה .והכא מי הרוח
מכבהו:

721

"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

 .33קכ ,ב
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
ּפוֹ ֵת ַח ָא ָדם דֶּ לֶ ת ְּכ ֶנגֶ ד ְמדו ָּרה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
לָ ֵייט ֲעלָ ּה ַא ַ ּביֵ י.
ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקי ַנן?
ִאילֵ ָימאּ ְ :ברו ַּח ְמצוּיָהַ ,מאי ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ַמאן דְּ ָא ַסר?
ִאי ְ ּברו ַּח ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמצוּיָ ה ַ -מאי ַט ְע ָמא דְּ ַמאן דְּ ׁ ָש ֵרי?!
לְ עוֹ לָ ם ְ ּברו ַּח ְמצוּיָה,
ָמר ָסבַ רּ ָ :גזְ ִרינַן,
ו ָּמר ָס ַבר :לָ א ָ ּג ִזְרינַן.

רש"י
כגד המדורה .ואע''פ שרוח
משבת ומבעיר האור:
מאי טעמא דמאן דאסר .אין
דרך להבעיר ברוח מצויה ולא
פסיק רישיה ולא ימות הוא:
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 .34קכ ,ב
יצה ְ ּב ָכל ַה ֵ ּכ ִליםּ ֵ ,בין ְמ ֵל ִאין ֵ ּבין ֵר ָיקנִ יםּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ַּת ֲעבוֹ ר ַהדְּ ֵל ָיקה.
"עוֹ ִ ׂ
שין ְמ ִח ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי :אוֹ ֵסר ִ ּב ְכ ֵלי ֶח ֶרס ֲח ָד ׁ ִשים ְמ ֵל ִאין ַמיִ ם,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵ ּבל ֶאת ָהאוּר ,וְ ֵהן ִמ ְת ַ ּב ְ ּק ִעין ו ְּמ ַכ ִ ּבין ֶאת ַהדְּ ֵל ָיקה".
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ַר ָ ּבנַן ָסבְ ֵריּ ְ :ג ַרם ִּכבּ וּי  -מו ָּּתר,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָסבַ רּ ְ :ג ַרם ִּכבּ וּי ָ -אסוּר.
וְ ָהא ִא ּ ְיפכָ א ׁ ָש ְמ ִעינַן לְ ה ּו!
דְּ ַת ְניָ א:
יצהּ ְ :בכֵ ִלים ֵר ָיקנִ ין,
"עוֹ ִ ׂ
שין ְמ ִח ָ
ו ִּב ְמ ֵל ִאין ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּבר.
וְ ֵאלּ ּו " ְמ ֵל ִאין ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּבר"ּ ְ :כ ֵלי ַמ ָּתכוֹ ת.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יחין,
ַאףּ ְ :כ ֵלי ְ ּכ ַפר ׁ ִש ִ
ו ְּכ ֵלי ְ ּכ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה ֵ -אין דַּ ְר ָ ּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּבר"!

רש"י
אף כלי כפר שיחין .חרס העשוי
מאותו עפר חזק הוא ואין
משתבר אלמא לר' יוסי בגרם
כבוי טפי מיקל מדרבן:
וכי תימא איפוך מתי' .ותי
ברישא דברי ר' יוסי וחכמים
אוסרין בכלי חרס חדשים כו':
ור' יוסי דברייתא .דמשמע
דבההו דפקעי מודה דהא כפר
שיחין וכפר חיה הוא דקשרי:
לדבריהם קאמר להו .לדידי כל
הכלים שרו דגרם כבוי מותר
אלא לדידכו הי דאסריתו גרם
כבוי אודו לי מיהת דבהי אפילו
גרם ליכא:
כורך עליו גמי .קס''ד השתא
כדי שלא ימחק את השם במים
אלמא לרבן גרם מחק אסור
ולר' יוסי שרי:
ובלבד שלא ישפשף .דהוי מוחק
בידים:

וְ כִ י ֵּת ָימא:
ִיתין,
ֵא ּיפו ְּך ַמ ְתנ ִ
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי דְּ בָ ַר ְי ָיתא לְ ִדבְ ֵר ֶיהם ָק ָא ַמר.
ו ִּמי ָמצֵ ית ִא ּ ְפכַ ת לָ ּה?
וְ ָה ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַּת ֲחלִ ָיפא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ַמאן ָּתנָא ְ ּג ַרם ִּכבּ וּי ָא סוּר? ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
ֶא ָּלא לְ עוֹ לָ ם לֹא ֵּת ּיפו ְּך,
ובָ ַר ְי ָית א כּ ו ָּּל ּה ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא,
וְ ַח ּסו ֵּרי ְמ ַח ְּס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָת ֵני:
יצה ְ ּב ֵכ ִלים ֵר ָיקנִ ין ו ִּב ְמ ֵל ִאים ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּבר.
"עוֹ ִ ׂ
שין ְמ ִח ָ
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ֵּכלִ ים ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָ ּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּברּ ְ :כ ֵלי ַמ ָּתכוֹ ת ,וּכְ לֵ י ְּכ ַפר ׁ ִש ִיחין ,וּכְ לֵ י ְּכ ַפר ֲח ַנ ְניָה ִנַמי ֵאין דַּ ְר ָּכן לְ ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּבר,
ׁ ֶש ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יחין ,ו ְּכ ֵלי ְ ּכ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה ֵ -אין דַּ ְר ָ ּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּבר".
ַאף ְ ּכ ֵלי ְ ּכ ַפר ׁ ִש ִ
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ָ ּבנַן ַאדְּ ַר ָ ּבנַן,
וְ ָר ֵמי דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַאדְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
דְּ ַת ְניָ א:
שר ֹו ֲ -ה ֵרי זֶ ה לֹא יִ ְרחוֹ ץ,
" ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ֵשם ָ ּכתוּב לוֹ ַעל ְ ּב ָ ׂ
וְ לֹא יָ סו ְּך,
וְ לֹא יַ ֲעמוֹ ד ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ִּטינּ וֹ ֶפת.
ילה ׁ ֶשל ִמ ְצוָ ה  -כּ וֹ ֵר ְך ָע ֶל ָיה ֶ ּג ִמי ,וְ יוֹ ֵרד וְ ט ֹו ֵבל.
נִ זְ דַּ ְּמנָ ה לוֹ ְט ִב ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְלע ֹו ָלם יוֹ ֵרד וְ טוֹ ֵבל ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ  ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ׁ ַש ְפ ׁ ֵשף"!
ׁ ָשא ֵני ָה ָתם :דְּ ָא ַמר ְק ָרא " :וְ ִא ַ ּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ַהה וּא ל ֹא ַת ֲעשׂ וּן ֵּכן לַ ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם") 517דברים יב ,ג-ד(,
ֲע ִׂש ָ ּייה  -הוּא דְּ ָאסוּר,
ְ ּג ָר ָמא – ׁ ָש ֵרי.
ִאי ָהכִ י,
ָהכָ א ִנַמיְּ ,כ ִתיב" :ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה כָ ל ְמלָ אכָ
ֲע ִׂש ָ ּייה  -הוּא דְּ ָאסוּר,

ה"518

)שמות כ ,י(,

ש ְרפוּן ָ ּב ֵא ׁש ו ְּפ ִסילֵ י ֱאל ֵֹה ֶיה ם ְּתגַ דֵּ עוּן וְ ִא ַּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם ִמן ַה ָּמקוֹ ם ַההוּא .ד ל ֹא ַת ֲעשׂ וּן ֵּכן
 517ג וְ נִ ַּתצְ ֶּתם ֶאת ִמזְ ְ ּבח ָֹתם וְ ׁ ִש ַ ּב ְר ֶּתם ֶאת ַמ ֵ ּצב ָֹתם וַ ֲא ׁ ֵש ֵר ֶיהם ִּת ְ ׂ
לַ יהֹוָ ה ֱאל ֹהֵ יכֶ ם
יהוה ֱאל ֶֹה ָיך ל ֹא ַת ֲע ֶשׂ ה כָ ל ְמלָ אכָ ה ַא ָּתה וּבִ נְ ָך וּבִ ֶּת ָך ַע ְבדְּ ָך וַ ֲא ָמ ְת ָך וּבְ ֶה ְמ ֶּת ָך וְ גֵ ְר ָך ֲא ׁ ֶשר ִ ּב ׁ ְש ָע ֶר ָיך
 518וְ יוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי ׁ ַש ָ ּב ת לַ ָ ֹ
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט"ז – ָ

ְ ּג ָר ָמא – ׁ ָש ֵרי!
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָא ָדם ָ ּבהוּל ַעל ָממוֹ נוֹ ִ ,אי ׁ ָש ֵרית לֵ ּיה ָ -א ֵתי לְ כַ בּ ּויֵי.
ִאי ָהכִ יַ ,ק ׁ ְשיָא דְּ ַר ָ ּב ַנן ַאדְּ ַר ָ ּבנַן:
ו ַּמה ָה ָתם דְּ ָא ָדם ָ ּבהוּל ַעל ָממוֹ נוֹ ָ ׁ -ש ֵרי,
ָהכָ א  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא ַהאי ֶ ּג ִמי ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ ִמ ֲיה ַדק ָ -קא ָהוֵ י ֲחצִ ָיצה,
ִאי לָ א ִמ ֲיה ַדק ָ -ע ְיילִ י ֵ ּב ּיה ַמ ָ ּיא!
ֲחצִ יצָ ה? ֵּת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם דְּ יוֹ !
ְ ּבלַ ָחה,
דְּ ַת ְניָ א:
" ַהדָּ ם וְ ַהדְּ יוֹ ַ ,הדְּ ָב ׁש וְ ֶה ָח ָלב:
יְ ֵב ׁ ִשין  -ח ֹו ְצ ִצין,
ַל ִחים ֵ -אין חוֹ ְצ ִצין".
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ַק ׁ ְשיָא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא ַ ּבר ַרב ׁ ֵשילָ א:
ַה ְיינ ּו ַט ֲע ַמיְיה ּו דְּ ַר ָ ּב ַנן:
דְּ ָק ָסבְ ִריָ :אסוּר לַ ֲעמוֹ ד ִ ּבפְ ֵני ַה ׁ ּ ֵשם ָערוֹ ם.
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָס ַבר מו ָּּתר לַ ֲעמוֹ ד ִ ּב ְפנֵי ַה ׁ ּ ֵשם ָערוֹ ם?!
דְּ ַמ ַּנח ְי ֵד ּיה ִע ָּילוֵ ּיה.
לְ ַר ָ ּבנַ ן ִנַמי דְּ ַמ ַּנח י ְֵד ּיה ִע ָּילוֵ ּיה!
זִ ְימנִין דְּ ִמ ׁ ְש ַּתלֵ י וְ ׁ ָש ֵקיל לֵ ּיה.
לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי נ ִַמי ,זִ ְימ ִנין דְּ ִמ ׁ ְש ַּתלֵ י וְ ׁ ָש ֵקיל לֵ ּיה!
ֶא ָּלאִ :אי דְּ ִא ָּיכא ֶ ּג ִמי ָהכִ י נ ִַמי,
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן :לְ ַא ֲהדו ֵּרי ַא ֶ ּג ִמי,
קכא,א ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריְ ^ :טבִ ילָ ה ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה  -לָ או ִמ ְצוָ ה ,ו ְּמ ַהדְּ ִרינַן,
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָסבַ רְ :טבִ ילָ ה ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה ִמצְ וָ ה ,וְ לָ א ְמ ַהדְּ ִרינַן.
וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְטבִ ילָ ה ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה ִמ ְצוָ ה?!
וְ ָה ַת ְניָא:
צוֹר ַעת ,בּ וֹ ֵעל נִ דָּ ה ו ְּט ֵמא ֵמת ְ -ט ִב ָיל ָתן ַ ּב ּיוֹ ם.
" ַה ָּזב וְ ַה ָּז ָבהַ ,ה ְמצוֹ ָרע וְ ַה ְמ ַ
נִ דָּ ה וְ יוֹ ֶל ֶדת ְ -ט ִב ָיל ָתן ַ ּב ַ ּליְ ָלה.
ַ ּב ַעל ֶק ִרי  -טוֹ ֵבל וְ הוֹ ֵל ְך ָ ּכל ַה ּי ֹום כּ וּלּ וֹ .
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה ֵ -אינוֹ ָצ ִר ְ
יך ִל ְטבּ וֹל"!
ַה ִהיא ַ -ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ָא ַמר :דַּ ָ ּייה ְטבִ ילָ ה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָה.

רש"י
ותסברא .דהכא גמי דאצרכוה רבן
משום שלא ימחק הוא:
האי גמי היכי דמי .להגין עליו:
אי דמיהדק .שלא יכסו בו מים וימחק
הוי חציצה:
ואי דלא מיהדק .לבשרו:
עיילי ביה מיא .ואיו מגין מלמחוק:
תיפוק ליה דמשום דיו .בלא גמי מי
חייץ דיו ומשי בלחה:
מכל מקום קשיא .גמי לרבן למה להו:
מכלל דלר' יוסי כו' .בתמיה והא כתיב
לא יראה בך ערות דבר )דברים כג(:
אלא אי איכא גמי הכי מי .דמודה ר'
יוסי דצריך לכרוך עליו גמי ולא סגי ליה
לאוחי ידיו עליו דילמא מישתלי ושקיל
ליה לידיה:
טבילה בזמה מצוה .דכתיב והיה לפות
ערב ירחץ במים )דברים כג(:
לאו מצוה .ואי לא משכח גמי האידא
לישתהי עד למחר ולמ''ד לאו מצוה
קרא עצה טובה קמ''ל כדי שיעריב
שמשו ביום לאחר טבילה שאם ימתין
לטבול עד הלילה לא יהא לו הערב שמש
עד ליל המחרת:
הזב והזבה כו' .ברייתא זו אצל יוה''כ
שויה בתוספתא דיומא )פ''ד(:
הזב והזבה והמצורע ובועל דה וטמא
מת טובלין ביום .משהאיר המזרח ביום
השביעי שלהם וטעמא בפ''ב דמגילה
)דף כ (.מקרא דביום השביעי מקצת
שביעי ספירה ואם חל שביעי שלהם
ביוה''כ טובלין כדרכן לאכול תרומה
לערב:
דה ויולדת .טובלות כדרכן בלילי יוה''כ
אם חל שביעי שלהם בערב יוה''כ שאיה
יכולה לטבול ביום ז' דכתיב בה תהיה
בדתה בהוייתה תהא כל ז' )פסחים דף
צ:(:
בעל קרי .שצריך טבילה לדברי תורה
מדברי סופרים ואפי' אין אוכל טהרות
לבו ביום:
טובל כל היום כולו .ואע''פ שראה קרי
מן המחה ולמעלה לאחר שהתפלל
תפלת המחה שהרי הוא יכול להמתין
עד שתחשך ויטבול לתפלת ערבית אפ''ה
טובל ביו''כ מבעוד יום אע''פ שאסור
ברחיצת הרשות דטבילה בזמה מצוה:
ר' יוסי אומר מן המחה ולמעלה .אם
ראה קרי לאחר שהתפלל תפלת מחה
שהרי הוא יכול להמתין עד שתחשך
ויטבול ויתפלל תפלת ערבית ותפלת
עילה מי ס''ל שיכול להתפלל בלילה
כרב דאמר )יומא דף פ ז (.תפלת עילה
פוטרת של ערבית:
אין צריך לטבול .ביום משום זמן טבילה
דלאו מצוה לטבילה בזמה:
דייה לטבילה שתהא באחרוה .במסכת
דה בפרק המפלת גבי אשה שיצאה
מלאה ובאה ריקית ואיה יודעת מתי
ילדה דמצרכין לה ל''ה טבילות לספק
ד' טבילות שעליה טבילת זכר לז' או
טבילת קבה לשבועיים ובלילה או שמא
יולדת זכר בזוב וצריכה אף טבילת זבה
ביום שבעה לספורים שלה או יולדת
קבה בזוב היתה ומשום דלא ידעין
מתי ילדה ואימתי מטי זמן טבילה דידה
מצרכין לה טבילה כל לילה וכל יום
שיש לספוקי בזמן טבילתה ופליג ר'
יוסי ברבי יהודה עלה ואמר דייה
לטבילה שתהא באחרוה לסוף ספורים
של קבה דהייו לסוף שלש שבועים
שאם ילדה קבה בזוב טמאה שבועיים
ללידתה וז' קיים בשביל הזיבה ולא
אמרין טבילה בזמה מצוה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .35קכא ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ּגוֹ י ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַכבּ וֹ ת:
"כ ֵ ּבה",
ֵאין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ּ ַ :
"אל ְּת ַכ ֶ ּבה",
וְ ַ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ִב ָיתתוֹ ֲע ֵל ֶיהן,
ֲא ָבל ָק ָטן ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַכבּ וֹ ת ֵ -אין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ׁ ּ ְש ִב ָיתתוֹ ֲע ֵל ֶיהן.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִמי:
"כל ַה ְמכַ ֶ ּבה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיד".
ִ ּבדְּ לֵ ָיקה ִה ִּתיר ּו לוֹ ַמרָּ :
ֵימא ְמ ַס ֵ ּי ַיע לֵ ּיה:
נ ָ
"כ ֵ ּבה",
" ּגוֹ י ׁ ֶש ָ ּבא ְלכַ בּ וֹ ת ֵ -אין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ּ ַ :
"אל ְּת ַכ ֶ ּבה",
וְ ַ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ִב ָיתתוֹ ֲע ֵל ֶיהן".
"כ ֵ ּבה"  -הוּא דְּ לָ א ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיה,
ַּ
"כל ַה ְמכַ ֶ ּבה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיד" ָ -א ְמ ִרינַן לֵ ּיה.
ָהא ָּ
"אל ְּת ַכ ֶ ּבה"  -לָ א ָא ְמ ִרינַ ן לֵ ּיה,
ֵא ָימא ֵס ָיפאַ :
וְ "כָ ל ַה ְמכַ ֶ ּבה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיד" ִ -נַמי לָ א ָא ְמ ִרי ַנן לֵ ּיה.
ֶא ָּלא ֵמ ָהא לֵ ָּיכא לְ ִמ ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יחין,
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ימאי ְ ּב ׁ ִש ִ
שה וְ נָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָיקה ַ ּב ֲח ֵצירוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף ֶ ּבן ִס ַ
יס ְט ָרא ׁ ֶשל ִצ ּיפוֹ ִרי ְל ַכבּ וֹ ת,
ו ָּבא ּו ַאנְ ׁ ֵשי ִ ּג ְ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַא ּפוֹ ְטרוֹ ּפוֹ ס ׁ ֶשל ֶמ ֶל ְך ָהיָ ה,
יחן ִמ ּ ְפנֵ י ְכבוֹ ד ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ לֹא ִה ִ ּנ ָ
שה לוֹ נֵ ס וְ יָ ְרד ּו ְ ּג ׁ ָש ִמים וְ כִ יבּ וּ.
וְ נַ ֲע ָ ׂ
ָל ֶע ֶרב ׁ ִש ֵ ּ
יגר ְל ָכל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעין,
וְ ָל ִא ּ ַפ ְרכּ וֹ ס ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֲח ִמ ׁ ּ ִשים.
ו ְּכ ׁ ֶש ׁ ּ ָש ְמע ּו ֲח ָכ ִמים ַ ּבדָּ ָברָ ,א ְמרוּ :לֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ָכ ְך,
"כ ֵ ּבה",
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ָשנִ ינוּּ :גוֹ י ׁ ֶש ָ ּבא ְל ַכבּ וֹ ת ֵאין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ּ ַ :
"אל ְּת ַכ ֶ ּבה"".
וְ ַ

רש"י
מתי'
אין אומרים לו כבה .רבן גזור
על אמירה לכרי משום שבות:
ולא תכבה .אין צריך למחות
בידו אלא ייחו ויכבה:
שאין שביתתו .של כרי עליהן
דישראל איו מוזהר על שביתתו
של כרי שאיו עבדו:
גמ'
כבה הוא דלא אמרין ליה.
שעושהו שלוחו ממש:
הא כל המכבה איו מפסיד כו'.
וכרי מדעתיה דידיה עביד
שריא:
אל תכבה הוא דלא אמרין ליה.
שאיו צריך למחות בידו ומיהו
גילוי דעתא דלא יפסיד בדבר
מי לא משתרי דאי גילוי דעתא
שרי למה ליה למיתי סיפא אין
צריך למחות:
אלא מהכא ליכא למישמע
מייה .דודאי מתיתין לאו
כולה דוקא אלא חדא מיייהו
דוקא או רישא או סיפא ותא
אידך אטו ההיא ולא ידעין הי
מיייהו דוקא דגמר מייה:
גיסטרא .שלטון:
אפטרופוס .ממוה על ממוו:
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 .36קכא ,א
" ֲא ָבל ָק ָטן ׁ ֶש ָ ּבא ְלכַ בּ וֹ ת ֵ -אין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ".
ׁ ָש ְמ ַע ְּת ִמי ּנ ָּהָ :ק ָטן אוֹ כֵ ל נְ בֵ לוֹ ת ּ ֵ -בית דִּ ין ְמצֻ ִ ּווין ָעלָ יו לְ ַה ְפ ִר ׁישוֹ !
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ְ ּב ָק ָטן ָהעוֹ ֶׂשה לְ ַד ַעת ָאבִ יו.
דִּ כְ וָ ָות ּה ַ ּג ֵ ּבי גּוֹ י ,דְּ ָקא ָעבֵ יד לְ ַד ֲע ֵת ּיה דְּ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ִמי ׁ ָש ֵרי?!
גּוֹ י ,לְ ַד ֲע ֵת ּיה דְּ ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה ָעבֵ יד.

רש"י
שמעת מיה קטן אוכל בלות
בית דין מצווין להפרישו.
ותקשי לר' יוחן דאמר ביבמות
)דף קיד (.לרבה בר בר חה
דאירכסו ליה מפתחות של בית
המדרש ברשות הרבים בשבת
דבר טלי' וטליתא ליטיילי התם
דאי משכחי להו מייתי להו:
על דעת אביו .בקטן שידע
להבחין שהכבוי זה וח לאביו
ועושה בשבילו:
כרי אדעתיה דפשיה עביד.
ואפילו יודע שוח לו לישראל
הוא להאת עצמו מתכוין שיודע
שלא יפסיד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .37קכא ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
כּ וֹ ִפין ְק ָע ָרה:
ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַה ֵ ּנר ִ ּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ א ֶּת ֱאחוֹ ז ַ ּב ּקוֹ ָרה.
וְ ַעל צוֹ ָאה ׁ ֶשל ָק ָטן.
וְ ַעל ַע ְק ָרב ׁ ֶשלּ א ִּת ׁ ַּ
יש ְך.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
שה ָ ּבא ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי ַ ּב ֲע ָרב,
ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ָא ַמר :חוֹ ׁ ְש ׁ ַשנִ י לוֹ ֵמ ַח ָּטאת.

ְ ּג ָמ ָרא
נַש ִיקיָ א.
ַרב יְהו ָּדה וְ ַרב ִי ְר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא וְ ַרב ָחנָ ן ַ ּבר ָר ָבא ִא ְיקלְ ע ּו לְ בֵ י ָאבִ ין דְּ ִמן ׁ ִ
קכא,ב לְ ַרב יְהו ָּדה וְ ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ַ ^ -א ְיית ּו לְ ה ּו ּפו ָּר ְי ָיתא
לְ ַרב ָחנָ ן ַ ּבר ָרבָ א  -לֹא ַא ְיית ּו לֵ ּיה.
ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה ַמ ְת ֵני לֵ ּיה לִ ְב ֵר ּיה:
"וְ ַעל צוֹ ָאה ׁ ֶשל ָק ָטן" ִ -מ ְּפ ֵני ָק ָטן.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :אבִ ין ׁ ָש ְטיָא ַמ ְת ֵני ׁ ְשטו ָּתא לִ בְ ֵנ ּיה!
וַ ֲהלֹא ִהיאַ ,ע ְצ ָמ ּה מוּכֶ נֶת לִ כְ לָ בִ ים!
וְ כִ י ֵּת ָימא דְּ לֹא ַחזְ יָא לֵ ּיה ֵמ ֶא ְתמוֹ ל,
וְ ָה ַת ְניָא:
"נְ ָהרוֹ ת ַה ּמוֹ ׁ ְש ִכין ו ַּמ ְעיינוֹ ת ַהנּוֹ ְב ִעין ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּכ ַרגְ ֵלי ָ ּכל ָא ָדם".
וְ ֶא ָּלא ֵהיכִ י ַא ְת ִנ ֵ ּי ּיה?
ֵא ָימאַ :על צוֹ ָאה ׁ ֶשל ַּת ְרנְגוֹ לִ ים ִ -מ ּ ְפ ֵני ָק ָטן.
וְ ֵת ּיפוֹ ק לֵ ּיה דְּ ָהוֵ י ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי!
וְ כִ י ֵּת ָימאּ ְ :ג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי ַא ַ ּגב ָמנָ א – ִאיןִ ,איה ּו גּ ו ֵּפ ּיה – לֹא.
יש ַּת ַּכח ְ ּב ִא ְיס ְפ ַר ַמ ִקי דְּ ַרב ַא ׁ ִשי,
וְ ָהא ַההוּא ַעכְ ָ ּבר דְּ ִא ׁ ְ
וְ ָא ַמר לְ הוּ :נְקוֹ ט ּו ְ ּבצוּצִ ֵית ּיה וְ ַא ּ ְפקו ּּה!
ְ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה.
וְ ָק ָטן ָ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה ַמאי ָ ּב ֵעי לֵ ּיה?
ְ ּב ָחצֵ ר.
ָחצֵ ר נ ִַמי ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי הוּא!
ְ ּב ַא ׁ ְש ּ ָפה ׁ ֶש ֶ ּב ָחצֵ ר.

רש"י
מתי'
כופין קערה .של חרס:
על גבי הר .ובלבד שלא יכבה
ואע''פ שוטל כלי להצלת קורה
שאיה יטלת בשבת הא אותבין
מיה )דף מג (.לרבי יצחק דאמר
אין כלי יטל אלא לדבר היטל
ושייה בצריך למקומו:
מעשה בא .כפיית כלי על עקרב:
בערב .מקום:
חוששי לו מחטאת .כיון דלא
היה עקרב רץ אחריו איי יודע
אם חייב משום צידה אם לאו
וחוששי לומר חייב חטאת הוא:
גמ'
אייתו להו פורייתא .מטות לישב
עליהן:
לא אייתו ליה .והושיבוהו לארץ:
מפי קטן .שלא יטפח בו
ויתלכלך:
א''ל .רב חן שהיה כעוס ומתכוין
להקיטו לר' אבין:
והלא מוכת לכלבים .ולמה לי
לכפות כלי יפוה משם שהרי
ראויה לטלטל:
דלא חזיא מאתמול .שהיום
ולדה:
הרות המושכים כרגלי כל אדם.
משום דמידי דייד הוא ולא קי
שביתה ואע''פ שבא מחוץ לתחום
כל אדם מוליכן למקום שעירב לו
לילך מיהו שמעין מיה דמותרין
בטלטול ואע''ג דמאתמול לא הוי
הי קמן כיון דאורחייהו בהכי
דעתיה עלייהו ה'' כיון דאורחיה
דקטן בהכי דעתיה עליה דלכי
תיתי יאכילה לכלבים:
א''ל ר' אבין .ואלא היכי אתייה:
צואה של תרגולים .דלא חזיא
לכלבים ושל קטן דקתי מתיתין
שמטפח בה קטן קאמר ובשביל
הקטן אמר כופין:
תיפוק ליה דגרף של רעי הוא.
דמאיס ולפייה דהא קי''ל
במסכת ביצה גרף של רעי מותר
להוציאו לאשפה:
וכי תימא גרף של רעי דמותר
אגב מא אין .הא דקי''ל מותר
להוציאו משום דרמי במא דגרף
הייו כלי חרס העשוי לכך ואגב
מא הוא דשרי לטלטולי אבל
בפי עצמו לא והכא לאו במא
רמי:
באספרמקי .בשמים:
בצוציתיה .בזבו אלמא בלאו
מא מי מטלטלי ליה:
ומשי באשפה .דלא רמי קמייהו
ולא גרף של רעי הוא:
קטן באשפה מאי בעי .סתם
אשפה ברה''ר הוא ומאי בעי קטן
התם דקא מיכסי ליה בשביל
קטן:
ומשי בחצר .דשכיח קטן התם
קס''ד בחצר דלאו אשפה וקפריך
סוף סוף גרף של רעי הוא ומשי
באשפה שבחצר:
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יש ְך".
"וְ ַעל ַע ְק ָרב ׁ ֶשלּ א ִּת ׁ ּ ַ

 .38קכא ,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ָּכל ַה ַּמ ִ ּז ִיקין נֶ ֱה ָרגִ ין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ְמ ִתיב ַרב יוֹ ֵסף:
" ֲח ִמ ׁ ּ ָשה נֶ ֱה ָר ִגין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
זְ בוּב ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
וְ ִצ ְיר ָעה ׁ ֶש ְ ּבנִ ינְ וֵ ה,
וְ ַע ְק ָרב ׁ ֶש ְ ּב ַח ְדיַ יבּ ,
ש ָר ֵאל,
וְ נָ ָח ׁש ׁ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
וְ ֶכ ֶלב ׁשוֹ ֶטה ְ ּבכָ ל ָמק ֹום".
ַמ ִּני?
ִאילֵ ָימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָ -הא ָא ַמר ְמלָ אכָ ה ׁ ֶש ֵאינ ָּה צְ ִריכָ ה לְ גו ָּפ ּה ַח ָ ּייב ָעלֶ ָיה!
ֶא ָּלא לָ או ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,וְ ָהנֵי הוּא דְּ ׁ ָש ֵרי ַ -א ֲח ִרי ֵני לֹא!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִי ְר ְמיָ ה:
ו ַּמאן ֵנ ָימא לָ ן דְּ ָהא ְמ ַת ַרצְ ָּתא ִהיא? דִּ ילְ ָמא ְמ ׁ ַש ַ ּב ׁ ְש ָּתא ִהיא?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲאנָא ַמ ְת ִנינָ א לָ ּה,
וְ אוֹ ִתיבְ נָא לָ ּה ,וַ ֲאנָא ְמ ָת ֵריצְ נָא לָ ּה.
ְ ּב ָרצ ּו ַא ֲח ָריו ,וְ דִּ ְב ֵרי ַהכּ ֹל.
ָּת ֵני ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ָרבָ א ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
" ַההוֹ ֵרג נְ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִ ּבים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ֵ -אין רו ַּח ֲח ִס ִידים נוֹ ָחה ֵה ֶימ ּנ ּו".
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ אוֹ ָתן ֲח ִס ִידים ֵ -אין רו ַּח ֲחכָ ִמים נוֹ ָחה ֵמ ֶהם.
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַרב הוּנָא.
דְּ ַרב הוּנָ א ַחזְ ֵי ּיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ ָקא ָק ֵטיל זִ יבּ ו ָּרא.
ָא ַמר לֵ ּיהְ ׁ :שלֵ ְימ ִּתינְה ּו לְ כו ְּּלה ּו?!
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"נִ זְ דַּ ְּמנ ּו לוֹ נְ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִ ּבים,
ֲה ָרגָ ן ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ִ ּנזְ דַּ ְּמנ ּו ל ֹו ְלהוֹ ְר ָגן.
שה לוֹ נֵ ס ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם".
לֹא ֲה ָרגָ ן ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶש ִ ּנזְ דַּ ְּמנ ּו ְלהוֹ ְרג ֹו ,וְ נַ ֲע ָ ׂ
ָא ַמר עו ָּּלא וְ ִא ֵית ָימא ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּב ִנ ׁ ּישוֹ ִפין בּ וֹ .
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָנ ַפל ֶא ָחד ְ ּבבֵ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
וְ ָע ַמד ָניוֹ ִתי ֶא ָחד וַ ֲה ָרגוֹ .
ָא ַמר ַר ִ ּביָ ּ :פגַ ע בּ וֹ ַּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ !
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ

רש"י
כל המזיקין .ההורגין:
הרגין בשבת .וקס''ד אפי' אין
רצין אחריו ומשום דס''ל כר''ש
דמלאכה שאיה צריכה לגופה
מדרבן היא דאסירא והכא לא
גזור:
)הרגין בשבת .אפי' אין רצין
אחריו( משום דס''ל דסתמן
הורגין הן :האמר חייב עליה.
והיכי שרי במלאכה גמורה
כשאין רצין אחריו דליכא פקוח
פש:
ומאן לימא לן כו' .דרב יוסף
הוא מתי ליה כדלקמן ולא
בדבי ר' חייא ור' אושעיא
מיתייא וכל מתיתא דלא
מתייא בתוספתא דר' חייא ור'
לספוקי
איכא
אושעיא
במשבשתא ולא מותבין מיה:
אא תיא לה .במתיתא דידי
ואא אותביא בבי מדרשא
אדר' יהושע בן לוי:
ואא מתרצא לה .דלא תיקשי
כי אמר ר' יהושע בן לוי כל
המזיקין הרגין ברצין אחריו
קאמר דפקוח פש הוא:
ודברי הכל .ואפי' לר' יהודה
והא דחמשה הרגין כשאין רצין
אחריו ור' שמעון:
אין רוח חסידים וחה הימו.
דעתן של חסידים איה מעורבת
עמו שאיו הגון בעייהם על מה
שעשה:
וחה .עריבה אין מתרצין
במעשיו:
אמר ליה .רבא לתא:
ואותן חסידים .השואין אותו
על כך אין רוח חכמים עריבה
עמהם להיות וחה ומיושבת
במה שרואין במדת חסידים
הללו דשפיר עביד דאי לא
מזיקין השתא סופן להזיק
בשעת כעסן:
שלימתיהו לכולהו .הרגת את
כולן כלומר מה אהי בהא אכתי
טובא איכא אלמא לאו שפיר
עבד והא דרבא פליג אדאבוה:
שזדמו לו להורגן .לכך באו
לידו שזימן לו המקום לאבדן
לפי שהיו עתידות להזיק וגלגלו
זכות על ידי זכאי:
לא הרגן בידוע שזדמו לו
להרוג אותו .והראה לו הקב''ה
שחטא אלא שעשה לו ס:
בישופין בו .בכה''ג קתי בידוע
שזדמו להורגו ישופין כך דרך
החש עושה כעין שריק ה
כשהוא רואה שואו וכועס:
יותי .על שם מקומו וישראל
היה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"פ גַ ע בּ וֹ ַּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ " ְ -ד ׁ ַש ּ ִפיר ָעבֵ יד אוֹ לֹא?
ָּ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא וְ ַר ִ ּבי ז ֵָירא ֲהו ּו ְיָתבִ י ַא ִּקילְ ָעא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יַ ַ ּנאי.
נ ְַפק ִמ ְּיל ָתא ִמ ֵ ּבי ַנ ְייהוּ,
ָ ּבע ּו ִמי ֵּנ ּיה ֵמ ַר ִ ּבי יַ ּנַאי:
ַמה ּו לַ ֲהרוֹ ג נְ ָח ׁ ִשים וְ ַע ְק ַר ִ ּבים ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת?
ָא ַמר לְ ה ּו :צִ ְיר ָעה ֲ -א ִני הוֹ ֵרג,
נ ָָח ׁש וְ ַע ְק ָרב  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
דִּ ילְ ָמא :לְ פִ י תו ּּמוֹ ,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה :רוֹ ק דּ וֹ ְרסוֹ לְ ִפי תו ּּמוֹ .
וְ ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
נ ָָח ׁש  -דּ וֹ ְרסוֹ לְ פִ י תו ּּמוֹ .
וְ ָא ַמר ַרב ְק ִטינָ א:
ַע ְק ָרב  -דּ וֹ ְרסוֹ לְ ִפי תו ּּמוֹ .
ַא ָ ּבא ַ ּבר ָמ ְר ָתא דְּ הוּא ַא ָ ּבא ַ ּבר ַמ ְניוֹ ִמי ֲהוָ ה ַמ ְּס ֵקי ֵ ּב ּיה דְּ בֵ י ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתא ז ּו ֵזי.
ַא ְי ִיתיוּהוָּ ,קא ְמ ַצ ֲע ָרי לֵ ּיה] .
ֲהוָ ה ׁ ְש ִדי רו ָ ּּקא.
ָא ַמר לְ ה ּו ֵר ׁיש ָ ּגלו ָּתאַ :א ְיית ּו ָמאנָא ְס ִחיפ ּו ִע ָּלוֵ ּיה,
ָא ַמר לְ הוּ :לָ א צְ ִריכִ ית ּו,
ָהכִ י ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה :רוֹ ק  -דּ וֹ ְרסוֹ לְ ִפי תו ּּמוֹ .
ָא ַמר לְ הוּ :צו ְּר ָבא ֵמ ַר ָ ּבנַן הוּאִ ׁ ,שבְ קוּה ּו.

רש"י
דשפיר עביד .וכיוצא בו דקאמר
לאו לגאי הוא אלא החש רודף
ועשה זה כיוצא בו:
או לא .וכיוצא בו דקאמר לגאי
הוא:
צרעה אי הורג .בשבת לכלות
מזיקין ואף על פי שאיה מועדת
כאלו:
לא כל שכן .אלמא שפיר עביד:
דילמא לפי תומו .לא שיעמוד
עליו ויהרגו להדיא אלא
כשהוא הולך לתומו וחש או
עקרב בפיו אין צריך לישמט
ממו אלא דורכו והולך ואם מת
בדריכתו ימות הואיל ולא
תכוין דדבר שאין מתכוין לר'
יהודה מדרבן הוא ולעין
מזיקין לא גזור:
רוק דורסו לפי תומו .שאין
מתכוין למרח ולאשווי גומות
דאף על גב דממילא ממרח הוא
כי לא מיכוין שרי משום
מאיסותא:
הוה שדי רוקא .היה רוק מוטל
לפיהם ושבת היתה:
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"כּל ִכּ ְת ֵבי ַהקּ ֶֹדשׁ"
מסכת שבת פרק ט" ז – ָ

 .39קכא ,ב – קכב ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ י ָנא:
ּ ָפמוֹ טוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ִ ּבי  -מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלָ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּב ִנ ּ ָיטלִ ין ְ ּביָדוֹ ַא ַחת,
אוֹ :
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי י ַָדיִ ם?
קכב,א ָא ַמר לֵ ּיה:
ְּכאוֹ ָתן ׁ ֶשל ֵ ּבית ָאבִ יךָ.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְקרוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ִ ּבי  -מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלָ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ְ ּב ִנ ּ ָיטלִ ין ְ ּב ָא ָדם ֶא ָחד,
אוֹ :
ִ ּב ׁ ְש ֵני בְ נֵי ָא ָדם?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְּכאוֹ ָתן ׁ ֶשל ֵ ּבית ָאבִ יךָ.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ָּכ ֲהנָ א:
ִה ִּתיר לָ ֶהם ַר ִ ּבי ֲחנִינָא לְ בֵ ית ַר ִ ּבי  -לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ַי ִין ִ ּב ְקרוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל גּוֹ י ְ ּבחוֹ ָתם ֶא ָחד.
וְ לָ א ַיָד ֲע ָנאִ :אי ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
ִאי ִמ ׁ ּשוּם ֵא ָימ ָתא דְּ בֵ י ְנ ִׂש ָיאה?

רש"י
פמוטות .מורות
חוליות היו:
של בית אביך .דקטות היו אבל
גדולות אדם קובע להם מקום:
קרוות .עשויות לבי אדם:
אי משום דסבר כרבי אליעזר.
דאמר במסכת ע''ז )דף לא (.יין
מותר בחותם אחד:
אי משום אימתא דבי שיאה.
שהיה הכרי המביאו ירא מן
השיא שהיה שליט על פי
המלכות ומשום דאיירי ר' אבא
בר כהא לעיל גבי חש קט כל
הי בשמיה:
ולא

של
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .40קכב ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ש ָר ֵאל.
ּגוֹ י ׁ ֶש ִה ְד ִליק ֶאת ַה ֵ ּנר ִ -מ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְלאוֹ רוֹ יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָ -אסוּר.
וְ ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל,
ילא ַמיִ ם ְל ַה ׁ ְשקוֹ ת ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ַ -מ ׁ ְש ֶקה ַא ֲח ָריו יִ ְ ׂ
ִמ ֵ ּ
ש ָר ֵאל ָ -אסוּר.
וְ ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל,
שה ּגוֹ י ֶ ּכ ֶב ׁש ֵל ֵירד בּ וֹ  -יוֹ ֵרד ַא ֲח ָריו יִ ְ ׂ
ָע ָ ׂ
ש ָר ֵאל ָ -אסוּר.
וְ ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְ ׂ
יאל וּזְ ֵקנִ ים ׁ ֶש ָהי ּו ָ ּב ִאין ַ ּב ְס ִפינָ ה,
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יאל וּזְ ֵקנִ ים.
וְ ָע ָ ׂ
שה נָ ְכ ִרי ֶ ּכ ֶב ׁש ֵל ֵירד בּ וֹ  ,וְ יָ ְרד ּו בּ ֹו ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

ְ ּג ָמ ָרא
וּצְ ִריכָ א.
דְּ ִאי ַא ׁ ְש ַמ ִעינַן "נֵ ר" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ נֵ ר לְ ֶא ָחד נֵר לְ ֵמ ָאה,
ֲא ָבל " ַמיִ ם"  -לִ יגְ זַ ר דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ַא ּפו ׁ ֵּשי ִ ּב ׁ ְשבִ יל ִי ְׂש ָר ֵאל.
וְ " ֶכ ֶב ׁש" לָ ָּמה לִ י?
ַמ ֲעשֶׂ ה דְּ ַר ָ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ו ֵּזְקנִים ָקא ַמ ׁ ְש ָמע לָ ן.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ּגוֹ י ׁ ֶש ִ ּל ֵ ּ
ש ָר ֵאל,
ש ִבים ַ -מ ֲא ִכיל ַא ֲח ָריו יִ ְ ׂ
יקט ֲע ָ ׂ
ש ָר ֵאל ָ -אסוּר.
וְ ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל,
ילא ַמיִ ם ְל ַה ׁ ְשקוֹ ת ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ַ -מ ׁ ְש ֶקה ַא ֲח ָריו יִ ְ ׂ
ִמ ֵ ּ
ש ָר ֵאל ָ -אסוּר.
וְ ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְ ׂ
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּרים:
ׁ ֶש ֵאין ַמ ִ ּכירוֹ,
ֲא ָבל ַמ ִ ּכירוֹ – ָאסוּר".
ִאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַמ ֲע ִמיד ָא ָדם ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲעשָׂ בִ ים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ֲא ָבל לֹא ַעל ַ ּג ֵ ּבי מו ְּק ֶצה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת!
דְּ ָק ֵאים לָ ּה ְ ּב ַא ּ ָפ ּה ,וְ ָאזְ לָ א ִהיא וְ ָאכְ לָ ה.

רש"י
מתי'
אם בשביל ישראל אסור.
מדרבן:
מילא מים .מבור ברה''ר:
כבש .עושין בספיה גדולה לירד
בו מספיה ליבשה:
גמ'
ר לאחד ר למאה .כיון דכרי
לצרכו הדליקו ליכא למימר
דבשביל ישראל אפיש:
כבש למה לי .הא דומיא דר
הוא כבש לאחד כבש למאה:
מאכיל אחריו ישראל .את
בהמתו ואחריו דוקא קט
בכולהו דכרי לצורך עצמו
עביד:
אבל מכירו אסור .קס''ד דעביד
מי אדעתא דידיה:
מעמיד אדם בהמתו על גבי
עשבים .מחוברים :בשבת.
לרעות וליכא למיגזר שמא
יתלוש ויאכיל:
ואיו מעמידה ע''ג מוקצה.
שמא יטול בידו ויאכיל והא מי
מוקצין יהו לגבי טלטול
דאתמול הוו מחוברין:
דקאים ליה באפה .שלא תפה
למקום אחר:
ואזלא ואכלה .אבל הוא איו
עומד על העשבים קרוב להם
דיחוש לשמא יטול ויאכיל:

