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ומאהיבה את הגמרא על לומדיה
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ח"י תמוז תש"פ

)תהלים ח ,ג(

2

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

בהצלחה  -יגעת ומצאת  -תאמין!!!

להארות והערות
דניאל ברק ווינט
טל' – 0526071122
דוא"ל vinetdb81@gmail.com
עתניאל ד.נ .הר חברון 9040700
תודה רבה לכל הלומדים שהעירו הערות והארות,
בזכותם מהדורה זו טובה יותר.
ובייחוד לרב נתנאל אריאל שהגיה ,העיר והאיר הארות רבות בכשרון רב,
את כל מסכת שבת ,אני מודה לו ולכולם

©
כל הזכויות שמורות
על הניקוד ,הפיסוק החלוקה לסוגיות ,פסקאות ,עיצוב ועימוד,
שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" ולדניאל ברק ווינט.

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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מסכת שבת פרק י"ח – " ְמ ַפנִּ ין"
 .1קכו ,ב – קכז ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ְמ ַפ ִ ּנין ֲא ִפילּ ּו ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש קו ּּפוֹ ת ׁ ֶשל ֶּת ֶבן וְ ׁ ֶשל ְּתבו ָּאה,
ִמ ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחים,
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ִ ּב ּטוּל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש.
ֲא ָבל לֹא ֶאת ָהאוֹ ָצר.
ְמ ַפ ִ ּניןְּ :תרו ָּמה ְטהוֹ ָרה,
ו ְּד ַמאי,
יט ָלה ְּתרו ָּמתוֹ ,
שר ִר ׁ
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְּ
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְפדּ וּ,
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַה ּתו ְּרמוּס ַה ָ ּי ֵב ׁשִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל ָל ִע ִּזים.
ֲא ָבל לֹאֶ :את ַה ֶּט ֶבל,
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּט ָלה ְּתר ּו ָמתוֹ,
שר ִר ׁ
וְ לֹא ֶאת ַמ ֲע ֵ ׂ
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפדּ וּ,
וְ לֹא ֶאת ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ לֹא ֶאת ַהלּ וּף,
וְ לֹא ֶאת ַה ַח ְרדָּ ל.
יאל:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַמ ִּתיר ַ ּבלּ וּף,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל עוֹ ְר ִבין.
ֲח ִב ֵילי ַק ׁש,
וַ ֲח ִב ֵילי ֵע ִצים,
וַ ֲח ִב ֵילי זְ ָר ִדים:
ִאם ִה ְת ִקינָ ן ְל ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.

ְ ּג ָמ ָרא
יב ֲעיָא?!
ָה ׁ ְש ָּתא " ָח ֵמ ׁש" – ְמפַ ִּניןַ " ,א ְר ַ ּבע" ִ -מ ָ ּ
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַא ְר ַ ּבע ֵמ ָח ֵמ ׁש.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ַא ְר ַ ּבע ֵ -מאוֹ צָ ר ָק ָטן,525
וְ ָח ֵמ ׁש ֵ -מאוֹ ָצר ָ ּגדוֹ ל.
"א ָבל לֹא ֶאת ָהאוֹ ָצר"?
ו ַּמאי ֲ
ׁ ֶשלּ ֹא י ְַת ִחיל ָ ּבאוֹ ָצר ְּת ִח ָּלה.
ו ַּמ ּנִי?
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא,
דְּ ִאית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה.

 525גירסת וילאִ ) :א ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵריַ :א ְר ַ ּבע ֵ -מאוֹ ָצר ָק ָטן( .רי"ף ומהרש"ל לא גורסים מילים אלו.
"מ האם המשה מלמדת אותו שי דיים או אחד.

רש"י
מתי'
מפין .אם צריך למקומן
להושיב שם אורחים להסב
בסעוד' או תלמידים לדרשה
ולא חיישין לטרחא דשבת:
אבל לא את האוצר .מפרש
בגמרא:
מפין תרומה טהורה .כלומר
ומהו מפין דבר הראוי כגון אלו
תרומה טהורה דחזי לבהמת
כהן אבל תרומה טמאה לא
דאפילו לבהמת כהן לא חזיא
בשבת דאע''ג דבחול חזיא
כדתיא בכל שעה בפסחים )דף
לב (.שאם רצה כהן מריצה לפי
הכלב בשבת וביום טוב לא
חזיא דזו היא ביעורה מן העולם
או להיסק או לבהמה ואין
מבערין תרומה טמאה וקדשים
טמאין ביום טוב כדתן )לעיל
דף כג (.ואין מדליקין בשמן
שריפה ביום טוב ואוקימא
טעמא משום דאין שורפין
קדשים ביום טוב:
לוף .מין קטיות שאיו ראוי חי
אפילו לבהמה:
לעורבין .כגון עשירים שמגדלין
עורבין לגדולה:
זרדים .מין קים הם שמזרדים
כשהן רכים ואוכלים אותם:
גמ'
ארבע מחמש .אם לא היה שם
אלא כשיעור ה' קופות לא יפה
אלא ד' מהם שאסור לגמור את
האוצר דילמא חזי גומות
בקרקעיתו ומשוי להו:
מאוצר גדול .ואם יש הרבה אין
מפין אלא חמש דחיישין
לטירחא:
מאי אבל לא את האוצר .שלא
יגמור את האוצר לא מצית
אמרת דהא מרישא שמעין
ארבע וחמש:
תחלה .אם לא התחיל בו
להסתפק ממו כבר למאכלו או
למאכל בהמתו דאם כן הוה ליה
מוקצה ומתיתין רבי יהודה
היא:
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ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ינָשי,
קכז,א " ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש" ִּ ^ -כ ְד ָא ְמ ִרי ֱא ׁ ֵ
וְ ִאי ָ ּב ֵעי ֲ -א ִפילּ ּו ט ּו ָבא נַ ִמי ְמ ַפ ִּנין.
"א ָבל לֹא ֶאת ָהאוֹ ָצר"?
ו ַּמאי ֲ
ׁ ֶשלּ ֹא ִיגְ מוֹ ר כּ וּלּ וֹ ,
דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ַא ׁ ְשו ּו ֵיי ּגו ּּמוֹ ת,
ֲא ָבל ַא ְתחוּלִ י ַמ ְת ִחיל.
ו ַּמ ּנִי?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ לֵ ית לֵ ּיה מו ְּק ֶצה.

רש"י
כדאמרי אישי .חשבון קטן
תחילה ואם יצטרך ליותר יפה
יותר משום הכי קט ד' ברישא
והדר חמשה וה''ה אפילו טובא:
שלא יגמור .משום אשוויי
גומות:

"מ ַפ ִּנין"
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 .2קכז ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ילה,
" ֵאין ַמ ְת ִח ִילין ָ ּבאוֹ ָצר ְּת ִח ָ ּ
שה בּ וֹ ׁ ְש ִביל ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ָ ּכנֵ ס וְ יֵ ֵצא".
ֲא ָבל עוֹ ֶ ׂ
שה בּ וֹ ׁ ְש ִביל"?!
"עוֹ ֶ ׂ
וְ ָהא ָא ַמ ְר ָּת " ֵאין ַמ ְת ִח ִילין"!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִיסתוֹ וּבִ יצִ ָיאתוֹ .
עוֹ שֶׂ ה בּ וֹ ׁ ְשבִ יל ְ ּב ַרגְ לָ יוּ ִ ,בכְ נ ָ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְּתבו ָּאה ְצבו ָּרה,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ָ ּב ּה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת  -מ ּו ָּתר ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפק ִמ ֶּמ ָ ּנה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ִאם ָלאו ָ -אס ּור ְל ִה ְס ַּת ּ ֵפק ִמ ֶּמ ָ ּנה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ַר ִ ּבי ַא ָחא ַמ ִּתיר".
ְּכלַ ּ ֵפי לַ ָ ּייא!
ֶא ָּלא ֵא ָימא" :דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ַא ָחא ,וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר".
ָּתנָא:
" ַ ּכ ָּמה ׁ ִשיעוּר ְּתבו ָּאה ְצבו ָּרה?
ֶל ֶת ְך".
ֵיה ַרב נַ חו ִּמי ַ ּבר זְכַ ְריָ ה ֵמ ַא ַ ּביֵי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ׁ ִשיעוּר ְּתבו ָּאה צְ בו ָּרה ּ ְ -בכַ ָּמה?
ֲה ֵרי ָא ְמרוּ:
" ׁ ִשיעוּר ְּתבו ָּאה צְ בו ָּרה  -לֶ ֶת ְך".
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רש"י
ברגלו .מפה ברגלו לכאן ולכאן
דרך הליכתו דלא הוי טלטול:
תבואה צבורה .מוכחא מילתא
דהוקצה לאוצר:
להסתפק .להאכיל לבהמתו
אסור דברי ר''ש ור' אחא כו':
כלפי לייא .כגד היכן פוה
הדבר הזה האמור להיפך ר''ש
מתיר מוקצה בכל מקום וכאן
הוא מחמיר:
לייא .היכן כגון חצבי להרא
כגי לייא דברכות )דף ח:(.
לתך .אבל בציר מהכי לאו אוצר
הוא:
לתך .חצי כור הוא ט''ו סאין:
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 .3קכז ,א
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ָה ֵני " ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש קו ּּפוֹת" דְּ ָק ָא ַמר,
ְ ּב ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש קו ּּפוֹ ת – ִאיןְ ,ט ֵפי – לֹא,
ַאלְ ָמא :לְ ַמעו ֵּטי ְ ּב ִהילּ וּכָ א ָע ִדיף,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
שוֹ י ָע ִדיף?
לְ ַמעו ֵּטי ַמ ּ ׂ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָתנֵי ֲח ָדא:
" ְמ ַפ ִ ּנין ֲא ִפילּ ּו ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש קו ּּפוֹ ת ׁ ֶשל ַ ּכדֵּ י ׁ ֶש ֶמן וְ ׁ ֶשל ַ ּכדֵּ י יַ יִ ן",
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך:
ש ֵרה",
שר ו ַּב ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
" ְ ּב ֶע ֶ ׂ
ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
דְּ ָמר ָס ַברַ :מעו ֵּטי ְ ּב ִהילּ וּכָ א ָע ִדיף.
ו ָּמר ָס ַברַ :מעו ֵּטי ְ ּב ַמ ּשׂ וֹ י ָע ִדיף.
לֹא ,דְּ כו ֵּּלי ָע לְ ָמאַ :מעו ֵּטי ְ ּב ִהילּ וּכָ א ָע ִדיף,
ש ֵרה" ַאקו ּּפוֹ ת ָק ֵאי? ַא ַּכדִּ ין ָק ֵאי,
שר ו ַּב ֲח ֵמ ׁש ֶע ְ ׂ
"ב ֶע ֶ ׂ
ו ִּמי ָסבְ ַר ְּתּ ְ :
וְ לָ א ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא  -דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְקלִ י ַחד ַחד ְ ּב קו ּ ָּפה,
יש ַּת ְקלִ י ְּת ֵרי ְּת ֵרי,
וְ ָהא  -דְּ ִמ ׁ ְ
וְ ָהא  -דְּ ִמ ׁ ְש ַּת ְקלִ י ְּתלָ ָתא ְּתלָ ָתא ,ו ְּב ִדקו ֵּרי דְּ ַה ְר ּ ַפ ְניָא.

רש"י
בד' וה' קופות אין טפי לא.
בקופות עצמן הוא יפה וימלאם
אם ירצה או שק בכתפו שיעור
קופה בפעם אחת אבל טפי
להלך יותר מה' פעמים כגון
לפות בכלים קטים וירבה
בהילוך לא:
למעוטי בהילוכא עדיף .ואע''ג
דאפושי משוי הוא:
או דילמא מעוטי משוי עדיף.
ואם בא לפות בכלים קטים
כשיעור ה' קופות מותר ולרב
חסדא קבעי לה דאמר ה' דוקא:
בי' ובט''ו .קס''ד אקופות קאי
לומר שמפה בקופות קטות
וירבה בהילוך:
אכדין קאי .ולא פליגי והכי
קאמר בי' בט''ו יפה באותן ה'
קופות:
הא דמשתקלי חדא חדא
בקופה .הך דתיא ד' וה' ולא
חת למייא דכדין איירי בכדין
גדולים דמשתקלי חדא בקופה
והך דתא בי' וט''ו איירי בכדים
ביוים ובכדין קטים עשר
כדמשתקלי תרי תרי בקופה ט''ו
כדמשתקלי תלתא תלתא
בקופה דקטים:
כי דקורי דהרפיא .בכדין של
הרפיא איבעיא להו .אליבא
דרב חסדא:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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 .4קכז ,א
יב ֲעיָא לְ הוּ:
ִא ַ ּ
ָה ֵני " ַא ְר ַ ּבע וְ ָח ֵמ ׁש " דְּ ָק ָא ַמר,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִאית לֵ ּיה אוֹ ְר ִחין טו ָּבא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ַהכּ ֹל לְ ִפי ָהאוֹ ְר ִחין?

רש"י
דחוק לתלמידים .שאין מקום
לתלמידים להושיב:
ועימר .פה את העומרים
וכרמלית הואי ובפחות פחות
מד' אמות:
ת''ש ועימר רבי .אלמא חד
גברא פיהו:
רבי בפשיה עימר .בתמיה וכי
אורחיה דשיא בהכי:

וְ ִאם ִּת ְמצֵ י לוֹ ַמרַ :הכּ ֹל לְ פִ י ָהאוֹ ְר ִחין,
ַחד ַ ּגבְ ָרא ְמ ַפ ֵּני לְ כו ְּּלהוּ,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ּ
ַ ּגבְ ָרא ַ ּג ְב ָרא ְמ ַפ ֵני לְ ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהלַ ְך ַר ִ ּבי לְ ָמקוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ָר ָאה ָמקוֹ ם דָּ חוּק לַ ַּתלְ ִמ ִידים,
וְ ָי ָצא לַ ּ ָ ׂ
ש ֶדה כּ ו ָּּל ּה.
ש ֶדה ,ו ָּמ ָצא שָׂ ֶדה ְמלֵ ָאה עוֹ ָמ ִרים וְ ִע ֵּימר ַר ִ ּבי ָּכל ַה ּ ָ ׂ
) ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :הכּ ֹל לְ ִפי ָהאוֹ ְר ִחין(.526
וְ ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהלַ ְך ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא לְ ָמקוֹ ם ֶא ָחד ,וְ ָר ָאה ָמקוֹ ם דָּ חוּק לַ ַּתלְ ִמ ִידים,
ש ֶדה ו ָּמצָ א ָׂש ֶדה ְמלֵ ָאה עוֹ ָמ ִרים ,וְ ִע ֵּימר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ָּכל ַה ָׂש ֶדה כּ ו ָּּל ּה.
וְ ָי ָצא לַ ּ ָ ׂ
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּהַ :הכּ ל לְ ִפי ָהאוֹ ְר ִחין.
וַ ֲע ַד ִיין ִּת ָ ּב ֵעי לָ ְך:
ַחד ַ ּגבְ ָרא ְמ ַפ ֵּני לֵ י ּה לְ כו ָּּלא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא ָּכל ַ ּגבְ ָרא וְ גַ בְ ָרא ְמ ַפ ֵּני לְ ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
וְ ִע ֵּימר ַר ִ ּבי!
וּלְ ַט ֲע ֵמ ְיךַ ,ר ִ ּבי ִ ּב ְד ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה ִע ֵּימר?!
ֶא ָּלאִ ,צ ָ ּוה וְ ִע ֵּימר,
וּלְ עוֹ לָ ם ָּכל ַחד וְ ַחד ְמ ַפ ֵּני לְ ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה.

 526מהרש"ל מוחק מילים אלו ,בכתבי יד יש הגורסים ויש שלא ,כולם מסכימים שמדובר במסקה כוה .במהדורת וילא – בסוגרים
עגולות .לע"ד פרשות שהתווספה לגמרא ,ולכן השארתי את הגירסה כפי שמופיעה במהדורת וילא אך בגופן יותר קטן.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .5קכז ,א-ב
" ִמ ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחין,
ו ִּמ ּ ְפנֵ י ִ ּב ּטוּל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
ְ ּגדוֹ לָ ה ַהכְ ָנ ַסת אוֹ ְר ִחין ְּכ ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
"מ ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחין ו ִּמ ּ ְפנֵ י ִ ּב ּטוּל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש".
דְּ ָק ָת ֵניִ :
וְ ַרב דִּ ִימי ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא ָא ַמר:
יוֹ ֵתר ֵמ ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
"מ ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחין" ,וַ ֲה ַדר" :ו ִּמ ּ ְפנֵ י ִ ּב ּטוּל ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש".
דְּ ָק ָת ֵניִ :
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ּ
ְ ּגדוֹ לָ ה ַהכְ ָנ ַסת אוֹ ְר ִחין ֵמ ַה ְק ָ ּבלַ ת ְפנֵי ׁ ְשכִ ינָה,
527
ָ
אתי ֵחן ְ ּב ֵעינֶ יך ַאל נָא ַת ֲעבֹר" )בראשית יח ,ג(.
אמר ֲאדֹנָי ִאם נָא ָמ ָצ ִ
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּיֹ ַ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם.
"ה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ָאבֹא ֶאצְ לְ ָך",
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם ֵ -אין ָק ָטן ָיכוֹ ל לוֹ ַמר לְ גָ דוֹ לַ :
אתי" )בראשית יח ,ג(.
אמר ֲאדֹנָ י ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
וְ ִאילּ ּו ְ ּב ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְּכ ִתיב " :וַ ּיֹ ַ

רש"י
כהשכמת ביהמ''ד .מדשוי להו
במתי' כי הדדי:
מהשכמת בית המדרש .דתא
דידן אקדמה ברישא:
אל א תעבור .והיחו והלך
לקבל האורחים:
ועיון תפלה .לכוין בתפלתו:
ה''ג הי מי בהי שייכי.
הכסת אורחים וביקור חולים
הייו גמילות חסדים ועיון
תפלה הייו בכלל גמילות
חסדים דכתיב )משלי יא( גומל
פשו איש חסד השכמת בית
המדרש וגידול בים לתלמוד
תורה הייו תלמוד תורה דן את
חבירו לכף זכות בכלל הבאת
שלום דמתוך שהוא מכריעו
לזכות ואמר לא חטא לי בזאת
אוס היה או לטובה תכוון יש
שלום בייהן ורבי יוחן לפרש
לך אתא דבכלל ג' דמתיתין
איתהו להך ו' ואיכא מי
לכ בוד אב ואם ורבי יוחן לא
פליג עליה:

ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ַ ּבר ׁ ֵשילָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִסי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ִש ׁ ּ ָשה דְּ בָ ִרים ָא ָדם אוֹ כֵ ל ֵּפירוֹ ֵת ֶיהן ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה וְ ַה ֶ ּק ֶרן ַק ֶ ּי ֶימת לוֹ לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא,
וְ ֵאלּ ּו ֵהןַ :הכְ ָנ ַסת אוֹ ְר ִחין,
וּבִ ּיקוּר חוֹ לִ ים,
וְ ִע ּיוּן ְּת ִפ ָּלה,
וְ ַה ׁ ְש ָּכ ַמת ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
וְ ַה ְמגַ דֵּ ל ָ ּב ָניו לְ ַתלְ מוּד ּתוֹ ָרה,
וְ ַהדָּ ן ֶאת ֲחבֵ רוֹ לְ כַ ף זְ כוּת.
ִאינִי?!
וְ ָהא ֲא ַנן ְּתנַן:
ימת לוֹ ָלעוֹ ָלם ַה ָ ּבא,
" ֵאלּ ּו דְּ ָב ִרים ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֶ ׂ
יהן ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה ,וְ ַה ֶ ּק ֶרן ַק ֶ ּי ֶ
שה אוֹ ָתם וְ אוֹ ֵכל ּ ֵפירוֹ ֵת ֶ
וְ ֵאלּ ּו ֵהןּ ִ :כיבּ וּד ָאב וָ ֵאם,
ו ְּג ִמילוּת ֲח ָס ִדים,
וַ ֲה ָב ַאת ׁ ָשלוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּבין ָא ָדם ַל ֲח ֵברוֹ ,
וְ ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ְ ּכנֶ גֶ ד כּ ו ָ ּּלם" )פאה א ,א(.
ָה ֵני ִ -אין,
ִמ ֵידי ַא ֲח ִרינָ א  -לֹא!
קכז,ב ָה ֵני ִנַמי ּ ִ 528 -בגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים ׁ ָשיְיכִ י.
ישנָ א ַא ֲח ִרי ָנא:
לִ ׁ ּ ָ
ָה ֵני ּ ְ -ב ָה ֵני ׁ ָשיְיכִ י.

ֹאמר ֲאדֹנָי ִא ם ָנא ָמצָ א ִתי ֵחן ְ ּב ֵעינֶ ָיך ַאל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמ ַעל ַע ְבדֶּ ָך
 527וַ ּי ַ
ישנָא ַא ֲח ִרינָאָ :הנֵי" נ"מ האם השכמת בית המדרש הוי סידור והוי גמילות חסדים ,או לימוד תורה.
 528מסורת הש"ס ורש"י ל"גּ ִ :
"בגְ ִמיל וּת חֲ סָ ִדים ׁ ָשיְיכִ י .לִ ׁ ּ ָ
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 .6קכז ,ב

רש"י
בפחי פש .בדאבון פש:
מוחכרת .שותה לחברו בכך
וכך כורין לשה :כל היכא
דאמרין מעשה בחסיד אחד או
רבי יהודה בן בבא או רבי
יהודה ברבי אלעאי:
ריבה .ערה:
שאיו בדוק לרבי .שאיו מכיר
במדותיו לסמוך עליו ולהיחה
אצלו:
מטרויתא .כרית:

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַהדָּ ן ֲח ֵבירוֹ ְל ַכף זְ כוּת  -דָּ נִ ין אוֹ תוֹ ִלזְ כוּת.
ש ַ ּכר ֵא ֶצל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ֶא ָחד ַ ּבדָּ רוֹ ם ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנִ ים.
ש ה ְ ּב ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ָ ּי ַרד ִמ ָ ּג ִליל ָה ֶע ְליוֹ ן ,וְ נִ ְ ׂ
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
ש ָכ ִרי ,וְ ֵא ֵל ְך וְ ָאזוּן ֶאת ִא ׁ ְש ִּתי ו ָּבנַ י.
ֶע ֶרב יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ָא ַמר לוֹ ֵּ :תן ִלי ְ ׂ
ָא ַמר לוֹ ֵ :אין ִלי ָמעוֹ ת.
ָא ַמר לוֹ ֵּ :תן ִלי ּ ֵפירוֹ ת.
ָא ַמר לוֹ ֵ :אין ִלי.
ֵּתן ִלי ַק ְר ַקע.
ֵאין ִלי.
ֵּתן ִלי ְ ּב ֵה ָמה.
ֵאין ִלי.
ֵּתן ִלי ָ ּכ ִרים ו ְּכ ָסתוֹ ת.
ֵאין ִלי.
חוֹריו ,וְ ָה ַל ְך ְל ֵביתוֹ ְ ּב ַפ ֵחי נֶ ֶפ ׁש.
ִה ְפ ׁ ִשיל ֵ ּכ ָליו ַל ֲא ָ
שוֹ י ׁ ְשלֹ ׁ ָשה ֲחמוֹ ִריםֶ :א ָחד ֶ ׁ -של ַמ ֲא ָכל,
ש ָכר ֹו ְ ּביָ דוֹ  ,וְ ִע ּמוֹ ַמ ּ ׂ
ְל ַא ַחר ָה ֶרגֶ ל נָ ַטל ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ְ ׂ
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -של ִמ ׁ ְש ֶּתה,
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -של ִמינֵ י ְמ ָג ִדים,
וְ ָה ַל ְך ל ֹו ְל ֵביתוֹ .
ש ָכרוֹ .
ַא ַחר ׁ ֶש ָא ְכל ּו וְ ׁ ָשת ּו נָ ַתן לוֹ ְ ׂ
"אין ִלי ָמעוֹת"ּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ַּתנִ י?
"תן ִלי ְ ׂ
שכָ ִרי" וְ ָא ַמ ְר ִּתיֵ :
ָא ַמר לוֹ ּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת ִליֵּ :
ָא ַמ ְר ִּתיֶ ׁ :ש ָּמא ּ ְפ ַר ְק ַמ ְטיָ א ְ ּבזוֹ ל נִ זְ דַּ ְּמנָ ה ְל ָך ,וְ ָל ַק ְח ָּת ָ ּב ֶהן.
"אין ִלי ְ ּב ֵה ָמה"ּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ַּתנִ י?
"תן ִלי ְ ּב ֵה ָמה" ,וְ ָא ַמ ְר ִּתיֵ :
ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת ִליֵּ :
ש ֶ ּכ ֶרת ְ ּביַ ד ֲא ֵח ִרים.
ָא ַמ ְר ִּתיֶ ׁ :ש ָּמא מ ּו ְ ׂ
ָ
"אין ִלי ַק ְר ַקע"ּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ַּתנִ י?
:
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ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ָּת ִלי ֵ ִ ַ ְ ַ וְ ָ ַ ְ ִ ְ
ָא ַמ ְר ִּתיֶ ׁ :ש ָּמא מו ְּח ֶ ּכ ֶרת ְ ּביַ ד ֲא ֵח ִרים ִהיא.
"אין ִלי ּ ֵפירוֹ ת"ּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ַּתנִ י?
ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָךֵ :
שרוֹ ת.
ָא ַמ ְר ִּתיֶ ׁ :ש ָּמא ֵאינָ ן ְמע ּו ּ ָ ׂ
"אין ִלי ָ ּכ ִרים ו ְּכ ָסתוֹ ת"ּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ַּתנִ י?
ו ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָא ַמ ְר ִּתי ְל ָךֵ :
ָא ַמ ְר ִּתיֶ ׁ :ש ָּמא ִה ְקדִּ ׁיש ָ ּכל נְ ָכ ָסיו ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
ָא ַמר לוֹ ָ :ה ֲעבוֹ ָדה! ָ ּכ ְך ָהיָ הִ ,הדַּ ְר ִּתי ָ ּכל נְ כָ ַסי ִ ּב ׁ ְש ִביל הו ְּר ָקנוֹ ס ְ ּבנִ י ׁ ֶשלּ ֹא ָע ַסק ַ ּב ּתוֹ ָרה,
אתי ֵא ֶצל ֲח ֵב ַירי ַ ּבדָּ רוֹ ם ִה ִּתיר ּו ִלי ָ ּכל נְ ָד ַרי.
ו ְּכ ׁ ֶש ָ ּב ִ
וְ ַא ָּתהּ ְ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשדַּ נְ ַּתנִ י ִלזְ כוּת,
ַה ָּמק ֹום יָ ִדין אוֹ ְת ָך ִלזְ כוּת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָר ֵאל ,וְ ַל ָּמלוֹ ן ִה ׁ ְש ִ ּכ ָיב ּה ַּת ַחת ַמ ְר ְ ּגלוֹ ָתיו.
שה ְ ּב ָח ִסיד ֶא ָחד ׁ ֶש ּ ָפ ָדה ִר ָיבה ַא ַחת ַ ּבת יִ ְ ׂ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ְל ָמ ָחר יָ ַרד וְ ָט ַבל וְ ׁ ָשנָ ה ְל ַת ְל ִמ ָידיו.
יה ַּת ַחת ַמ ְר ְ ּגלוֹ ַתיּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ּתוּנִ י?
וְ ָא ַמר ָל ֶהםּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַ ּכ ְב ִּת ָ
ָא ַמ ְרנ ּוֶ ׁ :ש ָּמא יֵ ׁש ָ ּבנ ּו ַּת ְל ִמיד ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבדוּק ְל ַר ִ ּבי.
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּי ַר ְד ִּתי וְ ָט ַב ְל ִּתיּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ּתוּנִ י?
ָא ַמ ְרנ ּוֶ ׁ :ש ָּמא ִמ ּ ְפנֵ י טוֹ ַרח ַהדֶּ ֶר ְך ֵא ַירע ֶק ִרי ְל ַר ִ ּבי.
ָא ַמר ָל ֶהםָ :ה ֲעבוֹ ָדה! ָ ּכ ְך ָהיָ ה.
וְ ַא ֶּתםּ ְ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשדַּ נְ ּתוּנִ י ְל ַכף זְ כוּת ַ ,ה ָּמקוֹ ם יָ ִדין ֶא ְת ֶכם ְל ַכף זְ כוּת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
יתא ַא ַחת,
" ּ ַפ ַעם ַא ַחת הו ְּצ ַרך דָּ ָבר ֶא ָח ד ְל ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֵא ֶצל ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ׁ ֶש ָ ּכל ְ ּגדוֹ ֵלי רוֹ ִמי ְמצוּיִ ין ֶא ְצ ָל ּה.
ָא ְמרוִּ :מי יֵ ֵל ְך?
ָא ַמר ָל ֶהם ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֲ :אנִ י ֵא ֵל ְך.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָה ַל ְך ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וְ ַת ְל ִמ ָידיו.
יליו ְ ּב ִרחוּק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת,
יע ְל ֶפ ַתח ֵ ּב ָית ּה ָח ַלץ ְּת ִפ ָ ּ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַ
יהן.
וְ נִ ְכנַ ס וְ נָ ַעל ַהדֶּ ֶלת ִ ּב ְפנֵ ֶ
ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ָצא יָ ַרד וְ ָט ַבל וְ ׁ ָשנָ ה ְל ַת ְל ִמ ָידיו.
יליןּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ּתוּנִ י?
וְ ָא ַמר ָל ֶהםּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָח ַל ְצ ִּתי ְּת ִפ ִ ּ
ּ
ָא ַמ ְרנוּּ ְ :כ ָסבוּר ַר ִ ּבי ,לֹא יִ ָ ּכנְ ס ּו דִּ ְב ֵרי ְקדו ׁ ָּשה ִ ּב ְמק ֹום טו ְּמ ָאה.
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּנ ַע ְל ִּתיּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ּתוּנִ י?
ָא ַמ ְרנוֶּ ׁ :ש ָּמא דְּ ַבר ַמ ְלכוּת יֵ ׁש ֵ ּבינוֹ ְל ֵבינָ ּה.
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָ ּי ַר ְד ִּתי וְ ָט ַב ְל ִּתיּ ַ ,ב ֶּמה ֲח ׁ ַש ְד ּתוּנִ י?
יה ַעל ְ ּב ָג ָדיו ׁ ֶשל ַר ִ ּבי.
יתזָ ה ִצי ּנוֹ ָרא ִמ ּ ִפ ָ
ָא ַמ ְרנוֶּ ׁ :ש ָּמא נִ ְּ
ְ
ָא ַמר ָל ֶהםָ :ה ֲעבוֹ ָדה! ָ ּכך ָהיָ ה.
וְ ַא ֶּתםּ ְ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶשדַּ נְ ּתוּנִ י ִלזְ כוּתַ ,ה ָּמקוֹ ם יָ ִדין ֶא ְתכֶ ם ִלזְ כוּת".

רש"י
דבר מלכות .וצריך להעלימו:
ציורא .רוק וגזרו על הכרים
שיהיו כזבים לכל דבריהם:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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 .7קכז ,ב
" ְמ ַפ ִ ּניןְּ :תרו ָּמה ְטהוֹ ָרה,
ו ְּד ַמאי,
יט ָלה ְּתרו ָּמתוֹ ,
שר ִר ׁ
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְּ
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְפדּ וּ,
ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַה ּתו ְּרמוּס ַה ָ ּי ֵב ׁשִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל ָל ִע ִּזים".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ַמ ְנ ָחה ְ ּביַד יִ ְׂש ָר ֵאל.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א ַחזְ יָ א לֵ ּיה ָ -אסוּר,
ָקא ַמ ׁ ְש ָמע לָ ןֵּ :כיוָ ן דְּ ַח ְזיָא לְ כ ֵֹהן ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
" ְמ ַפ ִ ּניןּ ... :ו ְד ַמאי".
"דְּ ַמאי " ָ -הא לָ א ֲחזִ י לֵ ּיה!
ֵּכיוָ ן דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ַמ ְפ ַקר לֵ ּיה לְ ִנכְ ֵס ּיה ,וַ ֲהוָ ה ָע ִני ,וְ ַחזְ יָא לֵ ּיה,
ָה ׁ ְש ָּתא נַ ִמי ֲחזִ י לֵ ּיה.
דִּ ְתנַן:
ּ
" ַמ ֲא ִכ ִילין ֶאת ַה ֲענִ ִיים דְּ ַמאי ,וְ ֶאת ָה ַאכְ ַסנְ יָ א דְּ ַמאי" )דמאי ג ,א(.
וְ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ָּתנָא:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ֵאין ַמ ֲא ִכ ִיליןֶ :את ַה ֲענִ ִ ּיים דְּ ַמאי,
וְ ֶאת ָה ַאכְ ַסנְ יָ א דְּ ַמאי.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ַמ ֲא ִכ ִיליןֶ :את ַה ֲענִ ִ ּיים דְּ ַמאי,
וְ ֶאת ָה ַא ְכ ַסנְ יָ א דְּ ַמאי".
יט ָלה ְּתרו ָּמתוֹ ".
שר ִר ׁ
" ְמ ַפ ִ ּניןּ ... :ו ַמ ֲע ֵ ׂ
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְּ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ אֶ ׁ :ש ִה ְקדִּ ימוֹ ַ ּב ׁ ּ ִשבּ וֹ לִ ים,
וְ נ ּ ְִטלָ ה ֵה ֶימ ּנ ּו ְּתרו ַּמת ַמ ֲעשֵׂ ר,
וְ לֹא נִ ּ ְטלָ ה ֵה ֶימ ּנ ּו ְּתרו ָּמה ְ ּגדוֹ לָ ה.
וְ כִ י ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
אשוֹ ן ׁ ֶש ִה ְקדִּ ימוֹ ַ ּב ׁ ּ ִשבּ וֹ לִ ין ָ ּ -פטוּר ִמ ְּתרו ָּמה ְ ּגדוֹ לָ ה,
ַמ ֲעשֵׂ ר ִר ׁ
שר" )במדבר יח ,כו(,
שר ִמן ַה ּ ַמ ֲע ֵ ׂ
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמר" :וַ ֲה ֵרמ ֶֹתם ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ְּתר ו ַּמת ה' ַמ ֲע ֵ ׂ
ַמ ֲעשֵׂ ר ִמן ַה ַּמ ֲעשֵׂ ר ָא ַמ ְר ִּתי לְ ָך ,וְ לֹא ְּתרו ָּמה ְ ּגדוֹ לָ ה ּו ְתרו ַּמת ַמ ֲעשֵׂ ר ִמן ַה ַּמ ֲעשֵׂ ר.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵי:
ִאי ָהכִ יֲ ,א ִפילּ ּו ִה ְקדִּ ימוֹ ַ ּב ְּכ ִרי ִ -נַמי לִ ּ ָיפ ֵטר!
ָא ַמר לֵ ּיה:
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רש"י
מאכילין לעיים דמאי .לא
אסרוהו עליהם מפי שצריכים
לחזר על פתח ע''ה וסמכו על
שרוב עמי הארץ מעשרין:
אכסיא .חיל של מלך ישראל
ומטילו על בי העיר לפרסן:
שיטלה תרומתו .קס''ד תרומת
מעשר שהלוי ותן לכהן וכ''ש
תרומה גדולה שיש על ישראל
להפריש והפרישו קודם שתן
המעשר ללוי:
שהקדימו בשבולין .לתרומה
ישראל היה לו להפריש תרומה
גדולה תחילה דכתיב )שמוח כב(
מלאתך ודמעך לא תאחר
מלאתך אלו בכורים מכאן
שהמקדים תרומה לבכורים
לוקה ודמעך זו תרומה שאם
הקדים מעשר לתרומה לוקה
וה''מ משתמרח בכרי לוקה
אם הקדים מעשר לתרומה אבל
הקדים למעשר קודם לתרומה
בשבלים איו לוקה:
והרמותם ממו .בלוים כתיב
גבי תרומת מעשר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
"מכּ ֹל ַמ ְּתנ ֵֹתיכֶ ם ָּת ִרימ ּו") 529במדבר יח ,כט(.
ָעלֶ ָיך ָא ַמר ְק ָראִ :
ו ָּמה ָר ִא ָית?
ַהאי – ִא ְיד ַ ּגן,
ּ
וְ ַהאי  -לֹא ִא ְיד ַגן.
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְפדּ ּו".
" ְמ ַפ ִ ּניןּ ... :ו ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ אֶ ׁ ,ש ּנ ַָתן ֶאת ַה ֶ ּק ֶרן וְ לֹא נ ַָתן ֶאת ַהחוֹ ֶמ ׁש.
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :דְּ ֵאין חוֹ ֶמ ׁש ְמ ַע ֵּכב.
" ְמ ַפ ִ ּנין ... :וְ ַה ּתו ְּר ֻמס ַה ָ ּי ֵב ׁש".
דַּ וְ ָוקא ָיבֵ ׁש,
ֲא ָבל לַ ח – לֹא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דְּ ָמ ִריר  -לֹא ָאכְ לָ ה.

ִ 529מכּ ֹל ַמ ְּתנ ֵֹתיכֶ ם ָּת ִרימ ּו ֵאת ָּכל ְּתר ּו ַמת ה' ִמ ָּכל ֶחלְ בּ וֹ ֶאת ִמ ְקדְּ ׁשוֹ ִמ ֶּמנּ ּו

רש"י
מכל מתותיכם וגו' .מי בלוים
כתיב גבי תרומת מעשר וקאמר
את כל תרומת ה' כל משמע כל
צד תרומה שבו:
האי .דתמרח:
אידגן .וחלה עליו חובת תרומה
כדכתיב )דברים יח( ראשית
דגך הלכך כי שקלה לוי בעי
אהדורי לכהן תרי ממאה שבו
ברישא והדר אחד מעשרה:
דמריר .שהוא מר:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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 .8קכח ,א
קכח,א " ֲא ָבל לֹא ֶאת ַה ֶּט ֶבל".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ א ְ ּב ֶט ֶבל ָטבוּל ִמדְּ ַר ָ ּבנַן,
ׁ ֶש ְ ּז ָרעוֹ ְ ּב ָעצִ יץ ׁ ֶש ֵאינוֹ נָ קוּב.
אשוֹ ן ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְּט ָלה ְּתרו ָּמתוֹ ".
ש ר ִר ׁ
"וְ לֹא ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ אֶ ׁ :ש ִה ְקדִּ ימוֹ ַ ּב ְּכ ִרי,
ׁ ֶש ָּנ ַטל ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמ ֲעשֵׂ ר,
וְ לֹא נִ ּ ְטלָ ה ִמ ֶּמ ּנ ּו ְּתרו ָּמה ְ ּגדוֹ לָ ה.
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאְּ :כ ַד ֲא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּביֵי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןִּ :כ ְד ׁ ַש ּנֵי לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי.
שר ׁ ֵשנִ י וְ ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְפדּ ּו".
"וְ לֹא ֶאת ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ִנ ְפדּ וּ ,וְ לֹא ִנ ְפדּ ּו ְּכ ִהלְ כָ ָתן.
ַמ ֲעשֵׂ ר ֶ ׁ -ש ּ ְפ ָדאוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֲא ִסימוֹ ן,
דְּ ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר " :וְ ַצ ְר ָּת ַה ֶּכ ֶסף ְ ּביָ ְד ָך") 530דברים יד ,כה(  -דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ צו ָּרה.
ֶה ְקדֵּ ׁש ֶ ׁ -ש ִח ְּיללוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע,
דְּ ַר ֲח ָמנָא ָא ַמר" :וְ ָנ ַתן ַה ֶּכ ֶסף וְ ָקם לוֹ ") 531ויקרא כז ,יט(.

 530וְ נָ ַת ָּתה ַ ּב ָּכ ֶסף וְ צַ ְר ָּת ַה ֶּכ ֶסף ְ ּביָ ְד ָך וְ ָהלַ כְ ָּת ֶאל ַה ָּמקוֹ ם ֲא ׁ ֶשר יִ בְ ַחר ה' ֱאל ֶֹה ָיך בּ וֹ
 531וְ ִאם ָ ּגאֹל יִגְ ַאל ֶאת הַ ּ ָשׂ ֶדה ַה ַּמ ְקדִּ ׁיש אֹתוֹ וְ יָ ַסף ֲח ִמ ׁ ִשית ֶּכ ֶסף ֶע ְר ְּכ ָך ָעלָ יו וְ ָקם לוֹ

רש"י
שלא יטלה תרומתו .קא סלקא
דעתך שלא יטלה תרומת מעשר
שלו:
אסימון .שאין עליו צורה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .9קכח ,א
"וְ לֹא ֶאת ַהלּ וּף".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
" ְמ ַט ְל ְט ִליןֶ :את ֶה ָח ָצבִ ,מ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲאכָ ל ַל ְּצ ָביִ ים,
וְ ֶאת ַה ַח ְרדָּ לִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲאכָ ל ַל ּיוֹ נִ ים.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַאף ְמ ַט ְל ְט ִלין ׁ ִש ְב ֵרי זְ כו ִּכיתִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל ַל ַ ּנ ֲע ִמ ּיוֹת.
ָא ַמר ֵל ּיה ַר ִ ּבי נָ ָתן:
ֶא ָ ּלא ֵמ ַע ָּתהֲ :ח ִב ֵילי זְ מוֹ רוֹת יְ ַט ְל ְטל ּוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל ַל ּ ִפ ִילין?!".
וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַּג ְמלִ ֵיאל?
נ ֲַע ִמ ּיוֹ ת ְ ׁ -שכִ ִיחי,
ּ ִפילִ ין  -לָ א ׁ ְשכִ ִיחי.
ָא ַמר ַא ֵמ ָימר:
וְ הוּא דְּ ִאית לֵ ּיה נַ ֲע ִמ ּיוֹ ת.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי לְ ַא ֵמ ָימר:
ֶא ָּלא דְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי נ ָָתן לְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלֲ " :ח ִב ֵילי זְ מוֹ רוֹת יְ ַט ְל ֵטל,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲאכָ ל ַל ּ ִפ ִילין?!",
ִאי ִאית לֵ ּיה ּ ִפילִ ין ַ -א ַּמאי לֹא!
ֶא ָּלא ָ -ראוּי,
ָהכִ י ִנַמי ָ -ראוּי.
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן,
יִש ָמ ֵעאל,
וְ ַר ִ ּבי ׁ ְ
ּ
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א  -כּ ו ְּלה ּו ְסבִ ָירא לְ ה ּו:
ָּכל ִי ְׂש ָר ֵאל ּ ְ -ב ֵני ְמלָ כִ ים ֵהם.
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל -
ָהא דַּ ֲא ַמ ַרן.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן -
דִּ ְתנַן:
" ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ָ -סכִ ין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַמכּ וֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶש ֶמן וֶ ֶורד,
ׁ ֶש ֵ ּכן דַּ ְר ָ ּכן ׁ ֶשל ְ ּבנֵ י ְמ ָל ִכים ָלסו ְּך ְ ּבחוֹ ל.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל ּ ְ -בנֵ י ְמ ָל ִכים ֵהם" )שבת קיא.(.
ָ ּכל יִ ְ ׂ
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וְ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא -
דְּ ַת ְניָ א:
יטין אוֹ תוֹ ,
יצ ְט ָלא ַ ּבת ֵמ ָאה ָמנֶ ה ַ -מ ְפ ׁ ִש ִ
" ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהי ּו נוֹ ׁ ִשין בּ וֹ ֶא ֶלף ָמנֶ ה ,וְ ָלבו ּׁש ִא ְ
יצ ְט ָלא ָה ְראוּיָ ה ל ֹו".
ישין אוֹ תוֹ ִא ְ
ו ַּמ ְל ִ ּב ׁ ִ
ָּתנָא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵע אל ,וְ ָתנָא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא:
יצ ְט ָלא".
" ָ ּכל יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ְ -ראוּיִ ין ְלאוֹ ָת ּה ִא ְ

רש"י
חצב .עשב שמשתרש בעומק
כגדו ואין שרשיו מתפשטין ובו
תיחם יהושע את הארץ
לישראל:
עמיות .בות היעה:
יטלטלו .ראוי הוא להיות לו
פילין ולהאכילן:
על מכותיהן .בשבת ולא גזר
משום שחיקת סממין:
שכן דרכן לסוך .בלא מכה
הלכך .לאו מוכח א מילתא
דלרפואה:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .10קכח ,א
" ֲח ִב ֵילי ַק ׁש וַ ֲח ִב ֵילי ֵע ִצים ,וַ ֲח ִב ֵילי זְ ָר ִדים:
ִאם ִה ְת ִקינָ ן ְל ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֲח ִב ֵילי ַק ׁש וַ ֲח ִב ֵילי ֵע ִצים וַ ֲח ִב ֵילי זְ ָר ִדים:
ִאם ִה ְת ִקינָ ן ְל ַמ ֲא ַכל ְ ּב ֵה ָמה ְ -מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן,
וְ ִאם ָלאו ֵ -אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יט ִליןּ ְ :ביָ ד ֶא ָחד  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְט ָלן,
ֲח ִב ִילין ַה ִ ּנ ָּ
ִ ּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם ָ -אסוּר ְל ַט ְל ְט ָלן.
יאה ֵאזוֹ ב וְ קוֹ ָרנִ ית,
ֲח ִב ֵילי ִס ָ
ּ
יסן ְל ֵע ִצים ֵ -אין ִמ ְס ַּת ֵפק ֵמ ֶהן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,
ִה ְכנִ ָ
ְל ַמ ֲאכַ ל ְ ּב ֵה ָמה ִ -מ ְס ַּת ּ ֵפק ֵמ ֶהן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ קוֹ ֵטם ַ ּב ָ ּיד וְ אוֹ ֵכל ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְקטוֹ ם ִ ּב ְכ ִלי.
וּמוֹ ֵלל וְ אוֹ ֵכל ,ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְמלוֹ ל ִ ּבכְ ִלי ַה ְר ֵ ּבה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
עוֹתיו וְ אוֹ כֵ ל,
אשי ֶא ְצ ְ ּב ָ
מוֹ ֵלל ְ ּב ָר ׁ ֵ
ְ
שה ְ ּבחוֹ ל.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְמלוֹ ל ְ ּביָ דוֹ ַה ְר ֵ ּבה ְ ּכ ֶד ֶרך ׁ ֶשהוּא עוֹ ֶ ׂ
יתא ,וְ ֵכן ְ ּב ֵפיגָ ם ,וְ ֵכן ִ ּב ׁ ְש ָאר ִמינֵ י ַּת ְב ִלין".
וְ ֵכן ְ ּב ָא ִמ ָ
ַמאי " ָא ִמ ָיתא"?
נִי ְניָא.
יאה "?
" ִס ָ
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
צַ ְת ֵרי.
" ֵאזוֹ ב"?
ַא ְ ּב ַר ָּתא.
"קוֹ ָרנִ ית"?
קוֹ ָר ִנ ָיתא ׁ ְש ָמ ּה.
וְ ָהא ַההוּא דְּ ָא ַמר לְ הוּ:
ִיתא?
ַמאן ָ ּב ֵעי קוֹ ָרנ ָ
יש ַּת ַּכח ַח ׁ ֵשי!
וְ ִא ׁ ְ
ֶא ָּלא:
יאה " ַ -צ ְת ֵרי,
" ִס ָ
" ֵאזוֹ ב" ַ -א ְ ּב ַר ָּתא,
יתא" ַ -ח ׁ ִשי.
"קוֹ ָרנִ ָ
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רש"י
התקין .הזמין:
אסור לטלטלן .ואפילו הזמים
למאכל בהמה דטירחא היא:
סיאה אזוב וקורית .לקמיה
מפרש לה :הכיסן לעצים
לייבשן:
שלא יקטום בכלי .כדרך חול
כדאמרן )לעיל דף עד (:האי מאן
דפרים סילקא דמי לטוחן.
במילתיה דרבי יהודה גרסין
מולל ואוכל ובלבד שלא ימלול
בכלי הרבה וחכמי' אומרים
מולל בראשי אצבעותיו ובלבד
שלא ימלול בידו הרבה כדרך
חול כך מצאתי בתוספתא דרבן
מחמרי דבכולי ידא אסור אלא
בראשי אצבעותיו ומהו מולל
כגון אם בא לאכול הזרע מולל
השרביטין שהזרע בתוכם:
וכן באמיתא .לקמיה מפרש מאי
אמיתא:
ייא .מיטא''י }מיט"א:
עע{ :
פיגם .רוד''א } ֵפיגָם )צמח({ :
}צתרה
שדריא''ה
צתרי.
)צמח({ לוי''ה ל''א פוליאול
}פוליו"ל :סוג של עע{ :
אברתא .אישי''א א ישב''א:
איזוב )?( ]זיהוי הצמח אברתא
קשה :יש הרואים בו את
הגומא ,הסוף ,שממו וצר
הפפירוס ,ויש הרואים בו את
אחד ממיי האיזוב .גם תרגומו
של רש''י בעייתי[ :
חשי .שדריא''ה }צתרה )צמח({
וללשון הראשון לא פורש:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .11קכח ,א-ב
ִא ְית ַמר:
ָ ּבשָׂ ר ָמלִ ַיח  -מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ָ ּבשָׂ ר ָּתפֵ ל:
ַרב ה ּונָא ָא ַמר :מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ ,
ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמרָ :אסוּר לְ ַטלְ ְטלוֹ .
" ַרב הוּנָ א ָא ַמר :מו ָּּתר לְ ַטלְ ְטלוֹ ".
וְ ָהא ַרב ה ּונָא ַּ -תלְ ִמיד דְּ ַרב ֲהוָ ה,
וְ ַרב ְּ -כ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְסבִ ָירא לֵ ּיה ,דְּ ִאית לֵ ּיה מו ְּקצֶ ה!
ְ ּבמו ְּקצֶ ה לַ ֲאכִ ילָ ה ָ -ס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ְ ּבמו ְּקצֶ ה לְ ַטלְ ֵטל ָ -ס ַבר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
" ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמרָ :אסוּר לְ ַטלְ ְטלוֹ ".
וְ ָהא ַרב יִצְ ָחק ַ ּבר ַא ִמי ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַרב ִח ְסדָּ א,
וַ ֲחזָ א ַההוּא ַ ּבר ַאוְ וזָ א דְּ ָהו ּו ָקא ְמ ַטלְ ְטל ּו לֵ ּיה ִמ ׁ ּ ִש ְמ ׁ ָשא לְ טו ָּּלא,
וְ ָא ַמר ַרב ִח ְס ָ ּדאֶ :ח ְסרוֹ ן ִּכיס ָקא ָחזֵ י ַנן ָהכָ א!
ׁ ָשא ֵני ַ ּבר ַאוְ וזָ א ,דַּ ֲחזִ י לְ או ְּמ ָצא.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יח  -מו ָּּתר ְל ַט ְל ְטלוֹ ,
"דָּ ג ָמ ִל ַ
דָּ ג ָּת ֵפל ָ -אסוּר ְל ַט ְל ְטלוֹ .
שרּ ,בין תפ ל וּב ין מליח  -מ וּתר לט לטלוֹ "532 .
ָ ּב ָ ׂ ֵ ָּ ֵ ֵ ָ ִ ַ
ָּ ְ ַ ְ ְ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְמ ַט ְל ְט ִלין ֶאת ָה ֲע ָצמוֹ ת ִ -מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל ַל ְ ּכ ָל ִבים,
שר ָּתפו ַּח ִ -מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ַמ ֲא ָכל ַל ַח ָ ּיה,
קכח,ב ָ ּב ָ ׂ
ּ
ַמיִ ם ְמגו ִ ּּלין ִ -מ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵהן ְראוּיִ ין ֶל ָחתוּל.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
ָ ּכל ַע ְצ ָמן ָאסוּר ְל ׁ ַשהוֹ ָתןִ ,מ ְפנֵ י ַה ַּס ָ ּכנָ ה".

 532מסורת הש"ס מביא את המהרש"ל שלא גורס" :וּסְ ָת ָמא ּכ ְַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹן" .ועיין בתוד"ה דג תפל.

רש"י
בשר תפל .שאיו מלוח ומאן
דגריס תפוח היא היא:
מותר לטלטלו .דלית ליה
מוקצה בטלטול:
במוקצה לאכילה סבר לה כר'
יהודה .כלומר באיסור מוקצה
לעין אכילה סבר לה כרבי
יהודה דאסר לאוכלו ובאיסור
מוקצה לטלטול סבר לה כרבי
שמעון:
בר אווזא .שחוט:
משמשא לטולא .שלא יסריח:
ואמר להו רב חסדא חסרון כיס
חזיא הכא .שאתם מיחים
אותה בשמש ומתחמם וסלקוהו
על פיו מחמה לצל:
באומצא .כשהוא חי אוכלין
אותו .בלא מלח:
דג תפל אסור לטלטלו .דאיו
ראוי לכלום ולכלבים לאו
דעתיה למישדייה אבל מליח
אכל חי על ידי מלחו:
בשר תפוח .מסריח:
לחתול .לא מזיק ליה ארס
דחש שאף החשים היא
אוכלת:
מפי הסכה .שמא ישתה אדם
מהם:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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 .12קכח ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
כּ וֹ ִפין ֶאת ַה ַּסל ִל ְפנֵ י ָה ֶא ְפרוֹ ִחיםּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶש ַ ּי ֲעל ּו וְ יֵ ְרדוּ.
ַּת ְרנְ גוֹ ֶלת ׁ ֶש ָ ּב ְר ָחה  -דּ וֹ ִחין אוֹ ָת ּה ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס.
יחין.
ְמ ַדדִּ ין ֲעגָ ִלין ו ְּסיָ ִ
ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַדדָּ ה ֶאת ְ ּבנָ ּה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי?
ֵא ָ
יח ַא ַחת,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶשהוּא נוֹ ֵטל ַא ַחת ו ַּמ ִ ּנ ַ
ֲא ָבל ִאם ָהיָ ה ּגוֹ ֵרר ָ -אסוּר.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָּנ ְפלָ ה לְ ַא ַּמת ַה ַּמ ִים -
ֵמבִ יא ָּכ ִרים וּכְ ָסתוֹ ת ו ַּמ ִּנ ַיח ַּת ְח ֶּת ָיה,
וְ ִאם ָעלְ ָתה ָעלְ ָתה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
שה ָל ּה ּ ַפ ְרנָ ָסה ִ ּב ְמקוֹ ָמ ּה ּ ִ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶשלּ ֹא ָּתמוּת".
" ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָ ּנ ְפ ָלה ְל ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם  -עוֹ ֶ ׂ
" ּ ַפ ְרנָ ָסה" – ִאין,
" ָּכ ִרים וּכְ ָסתוֹ ת"  -לֹא!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ַפ ְר ָנ ָסה,
ָהא  -דְּ ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ַפ ְר ָנ ָסה.
ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ַפ ְרנָ ָסה ִ -אין
וְ ִאי לָ א ֵ -מבִ יא ָּכ ִרים וּכְ ָסתוֹ ת ו ַּמ ִּנ ַיח ַּת ְח ֶּת ָיה.
וְ ָהא ָקא ְמבַ ּ ֵטל ְּכלִ י ֵמ ֵהיכֶ נּוֹ !
ָסבַ רְ :מבַ ּ ֵטל ְּכלִ י ֵמ ֵהיכֶ נּוֹ – דְּ ַר ָ ּבנַן,
צַ ַער ַ ּב ֲעלֵ י ַח ּיִים – דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא,
וְ ָא ֵתי דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא וְ ָד ֵחי דְּ ַר ָ ּבנַן.
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רש"י
מתי'
כופין סל בפי האפרוחים.
אשמעין דכלי יטל לדבר שאיו
יטל בשבת ורבי יצחק משי לה
בפ''ג בצריך למקומו:
שברחה .מן הבית:
דוחין .בידים:
מדדין עגלים .אוחז בצוארו
ובצדדין וגוררו ומסייעו ומעע
לו ברגליו:
אשה מדדה את בה .אוחזתו
בזרועותיו מאחוריו ומסייעתו
והוא מיע רגליו והולך:
שוטל אחת ומיח אחת.
שהתיוק מיע את רגליו
כשמיח אחת מגביה אחת:
אסור .מפי
אבל גורר
שושאתו :גמ' ואי לא כגון
שהמים עמוקין:
והא קמבטל כלי מהיכו.
דמשהיחם תחתיה אין יכול
לטלטלן דדומה לסותר בין
מדרבן:
צער בעלי חיים דאורייתא.
שאמר עזוב תעזוב עמו ואיכא
מאן דדריש טעמא דקרא משום
צער בעלי חיים באלו מציאות
)ב''מ דף לב:(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .13קכח ,ב
" ַּת ְרנְ גוֹ ֶלת ׁ ֶש ָ ּב ְר ָחה  -דּ וֹ ִחין אוֹ ָת ּה ַעד ׁ ֶש ִּת ָ ּכנֵ ס".
"דּ וֹ ִחין" – ִאין,
ְמ ַדדִּ ין -לֹא.
ָּת ֵנינָא לְ ָהא,
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ְמ ַדדִּ ין ְ ּב ֵה ָמה ַח ָ ּיה וְ עוֹ ף ֶ ּב ָח ֵצר,
ֲא ָבל לֹא ֶאת ַה ַּת ְרנְ גוֹ ֶלת".
ַּת ְרנְגוֹ לֶ ת ַ -מאי ַט ְע ָמא לֹא?
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ִמ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ַק ּ ִפיָ א נַ ְפ ׁ ָש ּה.
ָּת ֵני ֲח ָדא:
ּ
" ְמ ַדדִּ ין ְ ּב ֵה ָמה וְ ַח ָיה וְ עוֹ ף ֶ ּב ָח ֵצר,
ֲא ָבל לֹא ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
וְ ָה ִא ׁ ּ ָשה ְמ ַדדָּ ה ֶאת ְ ּבנָ ּה ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים,
וְ ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ֶ ּב ָח ֵצר".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך:
" ֵאין עוֹ ְק ִרין ְ ּב ֵה ָמה וְ ַח ָ ּיה וְ עוֹ ף ֶ ּב ָח ֵצר,
וֹחין ָ ּב ֶהן ׁ ֶש ִ ּי ָ ּכנְ ס ּו".
ֲא ָבל דּ ִ
ָהא גּ ו ָּפא ַק ׁ ְשיָ א:
ָא ַמ ְר ָּתֵ " :אין עוֹ ְק ִרין" ֲ -אבָ ל דַּ דּ ּו ֵיי ְמ ַדדִּ ינַן,
ֲה ַדר ָא ַמ ְר ְּת" :דּ וֹ ִחין" – ִאיןְ ,מ ַדדִּ ין  -לֹא!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ֵסיפָ א ֲא ָתאן לְ ַת ְרנְגוֹ לֶ ת.

ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ַהאי ַמאן דְּ ׁ ָש ֵחיט ַּת ְרנְ גוֹ לֶ ת  -לִ כְ ְ ּב ׁ ִשינְה ּו לְ כַ ְר ֵע ּיה ְ ּב ַא ְר ָעא,
ִאי ִנַמי ,נ ֵַידל לְ ה ּו ֵמ ַידל,
דְּ ִדילְ ָמא ַמ ַּנח לְ ה ּו לְ טו ְּפ ֵר ּיה ְ ּב ַא ְר ָעא ,וְ ָע ַקר לְ ה ּו לְ ִס ָימ ִנים.

רש"י
מדדין לא .שלא יהא אוחזה
בגפיה ורגליה וגעין לארץ
ומוליכה:
דמקפיא פשה .מגבהת עצמה
מן הארץ ומצא זה מטלטל
אבל אווזים כשאוח זין בגפיהן
הן מהלכין ברגליהן ומיהו
ברה''ר לא משום שמא יגביה מן
הארץ ומצא ושאן דסתמא
כרבן דפליגי עליה דרבי תן
בהמציע )לעיל דף צד (.גבי
המוציא חיה ועוף בין חיין בין
שחוטין חייב והאשה מדדה את
בה אפילו ברה''ר דאי מי
מגביה ליה חי ושא את עצמו
דהכי מוקמין התם דבאדם
מודו רבן לרבי תן:
מקפיא .כגון אקפו ידיכו
דחגיגה )דף טז:(:
אין עוקרין .רגליה לגמרי מן
הארץ דמוקצה .היא לטלטלה:
דדויי מדדין .אוחזה בשי
צדדיה בידו ומדדה והוה טלטול
טפי מדחייה שדחפה מאחריה:
סיפא .דקתי דוחין אבל לא
מדדין:
אתאן לתרגולת .ורישא בשאר
עופות:
לכבשיהו לכרעיה בארעא .כדי
שיתכפלו ולא יוכל להתחזק
עליהן:
אי מי לידליהו .יגביהו שלא.
יהו רגליו וגעות לארץ:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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 .14קכח ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ֵאין ְמיַ ְ ּל ִדין ֶאת ַה ְ ּב ֵה ָמה ְ ּביוֹ ם ט ֹובֲ ,א ָבל ְמ ַס ֲע ִדין.
ו ְּמיַ ְ ּל ִדין ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ קוֹ ִרין ָל ּה ֲח ָכ ָמה ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם,
יה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ו ְּמ ַח ְ ּל ִלין ָע ֶל ָ
וְ קוֹ ׁ ְש ִרין ֶאת ַה ִּטיבּ וּר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַאף חוֹ ְת ִכין.
שין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ ָכל ָצ ְר ֵכי ִמ ָילה  -עוֹ ִ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ֵּכיצַ ד " ְמ ַס ֲע ִדין"?
ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
אוֹ ֵחז ֶאת ַה ָ ּולָ ד ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּפוֹ ל לָ ָא ֶרץ.
ַרב ַנ ְח ָמן ָא ַמר:
דּ וֹ ֵחק ַ ּב ָ ּבשָׂ ר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ַה ָ ּולָ ד.
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ְיהו ָּדה:
יצד ְמ ַס ֲע ִדין?
" ֵ ּכ ַ
ְ
ּ
ּ
אוֹ ֲחזִ ין ֶאת ַה ָ ּו ָלד ׁ ֶשלּ א יִ פוֹ ל ָל ָא ֶרץ ,וְ נוֹ ֵפ ַח לוֹ ְ ּבחוֹ ְטמוֹ  ,וְ נוֹ ֵתן לוֹ דַּ ד ְלתוֹ ך ִפיו ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּינַ ק.
יאל:
ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְמ ַר ֲח ִמין ָהיִ ינ ּו ַעל ְ ּב ֵה ָמה ְטהוֹ ָרה ְ ּביוֹ ם ט ֹוב".
ֵהיכִ י ָעבֵ יד?
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ְ
ֵמבִ יא בּ וּל ׁ ֶשל ֶמלַ ח ,ו ַּמ ִּנ ַיח לָ ּה ְ ּבתוֹ ך ָה ֶר ֶחםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִּתזְ כּ וֹ ר ַצ ֲע ָר ּה ו ְּת ַר ֵחם ָעלָ יו.
ו ְּמזַ ְּל ִפין ֵמי ׁ ִשלְ יָא ַעל ַ ּג ֵ ּבי וָ לָ דְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ָּת ִר ַיח ֵריחוֹ ו ְּת ַר ֵחם ָעלָ יו.
וְ ַדוְ ָקא ְטהוֹ ָרה,
ֲא ָבל ְט ֵמ ָאה  -לֹא.
ַמאי ַט ְע ָמא " ְט ֵמ ָאה  -לֹא"?
ְט ֵמ ָאה  -לֹא ְמ ַר ֲח ָקא וְ לָ ָדא,
וְ ִאי ְמ ַר ֲח ָקא וְ לָ ָדא  -לָ א ִמ ַ ּק ְר ָבא.
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רש"י
מתי'
מסעדין .מפרש בגמרא:
חכמה .מילדת:
אין מילדין את הבהמה ביום
טוב .דאיכא טרחא יתירה:
אבל מסעדין .אותה בי''ט:
ומיילדין אשה בשבת .ואין
צריך לומר שמסעדין וכל שכן
ביום טוב:
וקושרין הטיבור .של ולד שהוא
ארוך שאם לא יתקשר ויכרך
בשום דבר יצאו מעיו אם יגביהו
התיוק:
גמ'
דוחק .בבשר של בהמה לפים
שיהא הולד בולט לחוץ:
וופח לו בחוטמו .שחיריו
סתומין לו ברירין:
וותן דד .של אמו בתוך פיו:
מרחמין .מאהבין את ולדה
עליה:
בול של מלח .מלא אגרוף דכייב
לה וזוכרת צער לידה ומרחמה
את הולד אם רחקתו:
מי שליא .שורין את השליא
במים:
לא מרחקה .אין דרכה לרחק:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .15קכח ,ב
" ְמיַ ְ ּל ִדין ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ קוֹ ִרין ָל ּה ֲח ָכ ָמה ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם,
יה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ו ְּמ ַח ְ ּל ִלין ָע ֶל ָ
וְ קוֹ ׁ ְש ִרין ֶאת ַה ִּטיבּ וּר".
קוֹרין ָל ּה ֲח ָכ ָמה ִמ ָּמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם",
ִמ ְּכ ִדי ָּת נָא לֵ ּיהְ " :מיַ ְ ּל ִדין ֶאת ָה ִא ׁ ּ ָשה וְ ִ
" ּו ְמ ַח ְ ּל ִלין ָע ֶל ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת"  -לְ ַא ּת ּויֵי ַמאי?
לְ ַא ּת ּויֵי ָהא דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ִאם ָהיְ ָתה ְצ ִר ָיכה ְלנֵ ר ֲ -ח ֵב ְיר ָּת ּה ַמ ְד ֶל ֶקת ָל ּה ֶאת ַה ֵ ּנר,
יאה ָל ּה ׁ ֶש ֶמן ַ ּב ָ ּיד,
וְ ִאם ָהיְ ָתה ְצ ִר ָיכה ְל ׁ ֶש ֶמן ֲ -ח ֵב ְיר ָּת ּה ְמ ִב ָ
ּ
ש ָע ָר ּה,
יאה ִ ּב ְ ׂ
וְ ִאם ֵאינוֹ ִס ּ ֵפק ַ ּב ָיד ְ -מ ִב ָ
וְ ִאם ֵאינוֹ ִס ּ ֵפק ִ ּב ְ ׂ
יאה ָל ּה ִ ּבכְ ִלי".
ש ָע ָר ּה ְ -מ ִב ָ
ָא ַמר ָמר:
" ִאם ָהיְ ָתה ְצ ִר ָיכה ְלנֵ ר ֲ -ח ֵב ְיר ָּת ּה ַמ ְד ֶל ֶקת ָל ּה ֶאת ַה ֵ ּנר".
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ א ְ ּבסו ָּמא,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ לָ א ַחזְ יָ א – ָאסוּר,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ִאיתוּבֵ י ִמ ְית ָבא דַּ ֲע ָת ּה.
ָסבְ ָראִ :אי ִא ָּיכא ִמ ֵידי ַחזְ יָא ֲחבֵ ְיר ָּת ּה וְ ָעבְ ָדה לִ י.
יאה ָל ּה ׁ ֶש ֶמן ַ ּב ָ ּיד,
" ִאם ָהיְ ָתה ְצ ִר ָיכה ְל ׁ ֶש ֶמן ֲ -ח ֵב ְיר ָּת ּה ְמ ִב ָ
ש ָע ָר ּה,
יאה ִ ּב ְ ׂ
וְ ִאם ֵאינוֹ ִס ּ ֵפק ַ ּב ָ ּיד ְ -מ ִב ָ
יאה ָל ּה ִ ּב ְכ ִלי"[.
וְ ִאם ֵאינוֹ ִס ּ ֵפק ִ ּב ְ ׂ
ש ָע ָר ּה ְ -מ ִב ָ
ֵּת ּיפוֹ ק לֵ ּיה ִמ ׁ ּשוּם ְס ִח ָיטה!
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייהוּ:
ֵאין ְס ִח ָיטה ְ ּב ֵׂש ָיער.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימאׁ :יֵש ְס ִח ָיטה ְ ּב ֵׂש ָיער ְ -מבִ ָיאה לָ ּה ִ ּבכְ לִ י דֶּ ֶר ְך שְׂ ָע ָר ּה,
דְּ כַ ָּמה דְּ ֶאפְ ׁ ָשר לְ ׁ ַש ּנ ּו ֵיי ְמ ׁ ַש ֵּנינַן.

רש"י
מביאה לה שמן .דרך רה''ר:
ביד .בכפה ולא בכלי דכמה
דאפשר משין:
בשערה .סכה שערה שמן
וכשבאה אצלה מקחתו ואין
כאן חילול שבת כיון שאין
דרך הוצאה בכך:
פשיטא .דהא פקוח פש דוחה
שבת:
תיפוק ליה משום סחיטה.
למה לא הביאה לה בכלי שלא
תחלל שבת בהוצאה הכא מי
הא קמחללה בסחיטה:
אין סחיטה בשיער .שהוא
קשה ואין בולע:
דרך שערה .כורכת הכלי
בראשה בשערה:
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 .16קכח ,ב – קכט ,א
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַח ּיָה:
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַה ֶ ּקבֶ ר ּ ָפתו ַּח ּ ֵ -בין ָא ְמ ָרה" :צְ ִריכָ ה ֲא ִני",
ֵ ּבין לֹא ָא ְמ ָרה" :צְ ִריכָ ה ֲאנִי" ְ -מ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
קכט,א נ ְִס ָּתם ַה ֶ ּקבֶ ר ּ ֵ -בין ָא ְמ ָרה"^ :צְ ִריכָ ה ֲא ִני",
ֵ ּבין לֹא ָא ְמ ָרה" :צְ ִריכָ ה ֲא ִני" ֵ -אין ְמ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ַרב ַא ׁ ִשי ַמ ְת ֵני ָהכִ י.
ָמר זו ְּט ָרא ַמ ְת ֵני ָהכִ י:
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַח ּיָה:
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַה ֶ ּקבֶ ר ּ ָפתו ַּח ּ ֵ -בין ָא ְמ ָרה" :צְ ִריכָ ה ֲא ִני",
"אין צְ ִריכָ ה ֲא ִני" ְ -מ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
וּבֵ ין ָא ְמ ָרהֵ :
"צ ִריכָ ה ֲא ִני" ְ -מ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
נ ְִס ָּתם ַה ֶ ּקבֶ ר ָ -א ְמ ָרהְ :
לֹא ָא ְמ ָרה" :צְ ִריכָ ה ֲא ִני" ֵ -אין ְמ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ָמ ֵר ָימר:
ָמר זו ְּט ָרא ַ -מ ְת ֵני לְ קו ָּּלא,
וְ ַרב ַא ׁ ִשי ַ -מ ְתנֵי לְ חו ְּמ ָרא.
ִהלְ כְ ָתא ְּכ ַמאן?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ָמר זו ְּט ָרא,
ְס ֵפק ְנ ָפ ׁשוֹ ת  -לְ ָה ֵקל.
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רש"י
חיה .יולדת:
קבר .בית הרחם:
צריכה אי .לחילול:
בין שאמרה אין צריכה אי.
וחברותי ה אומרות שהיא
צריכה מחללין:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .17קכט ,א
ֵמ ֵא ָימ ַתי " ּ ְפ ִת ַיחת ַה ֶ ּק ֶבר"?
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ֵּת ׁ ֵשב ַעל ַה ַּמ ׁ ְש ֵ ּבר.
ַרב ה ּונָא ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב יְהוֹ ׁ ֻש ַע ָא ַמר:
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ַהדָּ ם ׁשוֹ ֵתת וְ יוֹ ֵרד.
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה:
ִמ ׁ ּ ָש ָעה ׁ ֶש ֲחבֵ רוֹ ֶת ָיה נוֹ ְׂשאוֹ ת אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲאגַ ּ ֶפ ָיה.

ַעד ָמ ַתי " ּ ְפ ִת ַיחת ַה ֶ ּקבֶ ר"?
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ׁ ְשל ׁ ָֹשה יָ ִמים.
ַרבָ א ָא ַמר ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה:
ׁ ִש ְב ָעה.
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה:
ׁ ְשל ׁ ִֹשים.
ָא ְמ ִרי נְ ַה ְרדְּ ֵעי:
לשים.
לשהִ ׁ ,שבְ ָעה ו ׁ ְּש ׁ ִ
ַח ּיָהְ ׁ :ש ׁ ָ
לשה ּ ֵ -בין ָא ְמ ָרה "צְ ִריכָ ה ֲא ִני" ,וּבֵ ין ָא ְמ ָרה "לֹא ְצ ִריכָ ה ֲא ִני" ְ -מ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ׁ ְש ׁ ָ
"צ ִריכָ ה ֲאנִי" ְ -מ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ׁ ִש ְב ָעה – ָא ְמ ָרהְ :
ָא ְמ ָרה "לֹא ְצ ִריכָ ה ֲאנִי" ֵ -אין ְמ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
"צ ִריכָ ה ֲאנִי" ֵ -אין ְמ ַח ְּללִ ין ָעלֶ ָיה ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
לשים ֲ -אפִ ילּ ּו ָא ְמ ָרה ְ
ׁ ְש ׁ ִ
ֲא ָבל עוֹ ִׂשין ַעל י ְֵדי ַא ְר ַמאי.
ִּכ ְד ַרב עו ָּּלא ְ ּב ֵר ּיה ְ ּד ַרב ִע ַּילאי,
דְּ ָא ַמרָּ :כל צָ ְרכֵ י חוֹ לֶ ה  -נַ ֲע ִׂשין ַעל י ְֵדי ַא ְר ַמאי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ כִ ְד ַרב ַה ְמנ ּונָא.
דְּ ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּנָ א:
דָּ בָ ר ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ַס ָּכנָה  -אוֹ ֵמר לְ גוֹ י וְ עוֹ ֶׂשה.

רש"י
באגפיה .בזרועותיה
יכולה להלך:
חיה ג' ימים וז' ימים ול' יום.
הוזכרו בה לחילוק הלכות
חילול שבת ל' מז' עד השלמת ל'
וכן ז' מג' עד השלמת ז':
כל צרכי חולה .והא חיה עד ל'
יום סתמא חולה היא:
דבר שאין בו סכה .חולה שאם
לא יעשו לו רפואה זו אין מסוכן
למות ומ''מ צריך הוא לה:
אומר לארמאי ועושה .אבל דבר
שיש בו סכה ישראל עצמו
עושה לו:
שאיה
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 .18קכט ,א
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
לְ ַח ּיָה ְ ׁ -של ׁ ִֹשים יוֹ ם.
לְ ַמאי ִהלְ כְ ָתא?
ָא ְמ ִרי נְ ַה ְרדְּ ֵעי:
לִ ְטבִ ילָ ה.
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָלא ׁ ֶש ֵאין ַ ּב ְעלָ ּה ִע ָּמ ּה,
ֲא ָבל ַ ּב ְעלָ ּה ִע ָּמ ּה ּ ַ -ב ְעלָ ּה ְמ ַח ְּמ ָמ ּה.
ִּכי ָהא דִּ בְ ַר ֵּת ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א ָטבְ לָ ה ְ ּבגוֹ ְּתלָ ִתין יוֹ ִמיןֶ ׁ ,שלּ ֹא ִ ּבפְ ֵני בַ ְעלָ ּה ,וְ ִאצְ ְט ִנ ַיא ְּת,
וְ ַא ְמטוּי לְ ַע ְר ָסה ַ ּב ְת ֵר ּיה דְּ ָר ָבא לְ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא.
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
עוֹ ִׂשין ְמדו ָּרה לְ ַח ּיָה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ) ִ ּבימוֹ ת ַה ְּג ׁ ָש ִמים(.
ָסבוּר ִמי ָּנ ּה :לְ ַח ּיָה – ִאין ,לְ חוֹ לֶ ה  -לֹא,
ִ ּבימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים – ִאיןּ ִ ,בימוֹ ת ַה ַח ָּמה  -לֹא.
)וְ לֹא ִהיא,
לָ א ׁ ְש ָנא ַח ּיָה וְ לָ א ׁ ְשנָא חוֹ לֶ ה,
לָ א ׁ ְש ָנא ִ ּב ימוֹ ת ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים וְ לָ א ׁ ְשנָא ִ ּבימוֹ ת ַה ַח ָּמה(.

ִמדְּ ִא ְת ַמר:
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִה ִּקיז דָּ ם וְ נִ צְ ַט ֵּנן  -עוֹ ִׂשין לוֹ ְמדו ָּרה ֲאפִ ילּ ּו ִ ּב ְתקו ַּפת ַּת ּמוּז.

רש"י
לטבילה .עד ל' יום לא תטבול
מפי הציה:
שאין בעלה עמה .והיא טובלת
לטהרות :בעלה מחממה לאחר
טבילה בתשמיש והגוף מתחמם
מן הגוף:
מדורה .היסק גדול:
הקיז דם .וכ''ש חולה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .19קכט ,א
] ִא ְת ַמר:
ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִה ִּקיז דָּ ם וְ נִ צְ ַט ּנֵן  -עוֹ ִׂשין לוֹ ְמדו ָּרה ֲאפִ ילּ ּו ִ ּב ְתקו ַּפת ַּת ּמוּז[.
ׁ ְשמו ֵּאל  -צְ לַ ח ּו לֵ ּיה ַּתכְ ַּת ָקא דְּ ׁ ָשאגָ א.
ַרב יְהו ָּדה  -צְ לַ ח ּו לֵ ּיה ּ ְפתוֹ ָרא דְּ יַ וְ ָנה.
לְ ַר ָ ּבה  -צְ לַ ח ּו לֵ ּיה ׁ ַש ְר ׁ ִש ָיפא.
וְ ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי לְ ַר ָ ּבה:
וְ ָהא ָק ָעבַ ר ָמר ִמ ׁ ּשוּםּ ַ :
"בל ַּת ׁ ְש ִחית"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
"בל ַּת ׁ ְש ִחית" דְּ גו ַּפאי ָ -ע ִדיף לִ י.
ַּ

רש"י
ליה תכתקא דשאגא .לא מצאו
עצים מוכים להיסק ביום
הקזה וצוה ובקעו כסא של
תדהר שהוא מעולה בדמים:
פתורא דיוה .מין ארז הוא
ורביו הלוי אמר בוי''ש
}אשכרוע{ :
רבא צלחו ליה שרשיפא.
ספסל:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .20קכט ,א-ב
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
לְ עוֹ לָ ם י ְִמכּ וֹ ר ָא ָדם קוֹ רוֹ ת ֵ ּביתוֹ  ,וְ ּי ַ ִּקח ִמנְ ָעלִ ים לְ ַרגְ לָ יו.
ִה ִּקיז דָּ ם וְ ֵאין לוֹ ַמה ֹיאכַ ל ְ -יִמכּ וֹ ר ִמנ ְָעלִ ים ׁ ֶש ְ ּב ַרגְ לָ יו וְ יַ ְס ּ ִפיק ֵמ ֶהן צָ ְרכֵ י ְסעו ָּדה.
ַמאי " ָצ ְרכֵ י ְסעו ָּדה"?
ַרב ָא ַמר:
ָ ּבשָׂ ר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ַייִן.
" ַרב ָא ַמרּ ָ :בשָׂ ר" ַ -נ ְפ ׁ ָשא ֲחלַ ף ַנ ְפ ׁ ָשא.
" ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרַ :ייִן"  -סו ָּּמ ָקא ֲחלַ ף סו ָּּמ ָקא.
"ש ּנ ְִמ ַסר"  -שמואל ,רבי יוחנן ,רב נחמן ,רב יוסף ,רבה(.
) ִס ָימן ׁ ֶ

ׁ ְשמו ֵּאל ְ ּביוֹ ָמא דַּ ֲעבַ ד ִמ ְּיל ָתא ָ -עבְ ִדי לֵ ּיה ַּת ְב ׁ ִשילָ א דְּ ַט ְחלֵ י.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָ ׁ -ש ֵתי ַעד דְּ נָפֵ יק ִּת ִיהיָא ֵמא ּו ֵנ ּיה.
וְ ַרב נַ ְח ָמן ָ ׁ -ש ֵתי ַעד דְּ ָק ֵפי ַט ְחלֵ ּיה.
ַרב יוֹ ֵסף ָ ׁ -ש ֵתי ַעד דְּ ָנ ֵפיק ֵמ ִר ְ ּיב ָדא דְּ כו ִּסילְ ָּתא.
ָרבָ א ְ -מ ַהדַּ ר ַא ַח ְמ ָרא ַ ּבר ְּתלָ ָתא ַט ְר ֵפי.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק לְ ַר ָ ּב ָנן:
ְ ּב ָמטו ָּתא ִמי ַּניְיכוּּ ְ ,ביוֹ ָמא דְּ ַה ָ ּק ָזה ִא ְמר ּו לְ בֵ ַיתיְיכ ּוַ :נ ְח ָמן ִא ְקלַ ע לְ גַ ָ ּבן.
וְ כו ְּּלה ּו ַא ֲערו ֵּמי ֲ -א ִס ִיריּ ַ ,בר ֵמ ַהאי ָע ְר ָמה – דְּ ׁ ָש ֵרי:
ַמאן דְּ ָעבֵ יד ִמ ְּיל ָתא וְ לָ א ֶא ְפ ׁ ָשר לֵ ּיה:
ישקוֹ ל זוּזָ א ַמ ָּכא וְ לֵ יזִ יל לְ ׁ ַשב ַחנְוָ ָתאַ ,עד דְּ ָט ֵעים ׁ ִשיעוּר ְרבִ ֲיע ָתא.
לִ ׁ ְ
יש ָחא ְ ּבצִ ְיד ֵע ּיה ,וְ ִניגְ ִני ְ ּב ׁ ִש ְמ ׁ ָשא.
וְ ִאי לֹא  -לֵ יכוּל ׁ ַשב ַּת ְמ ֵרי או ָּּכ ְמ ָתא ,וְ לֵ ׁישוּף ִמ ְׁ
ַא ְ ּבלַ ט ַא ׁ ְש ַּכ ֵח ּיה לִ ׁ ְשמו ֵּאל דְּ גָ ֵני ְ ּב ׁ ִש ְמ ׁ ָשא.
ישא ִמי ָהוֵ י ָטבָ א?!
ָא ַמר לֵ ּיהַ :ח ִּכ ָימא דִּ יהו ָּד ֵאיּ ִ ,ב ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה :יוֹ ָמא דְּ ַה ָ ּקזָ ה הוּא.
וְ לֹא ִהיא,
ֶא ָּלא ִא ָּיכא יוֹ ָמא דְּ ַמ ֲעלֵ י ָ ּב ּה ׁ ִש ְמ ׁ ָשא ְ ּבכו ֵּּל ּיה ׁ ַש ָּתא  -יוֹ ָמא דְּ ָנ ְפלָ ה ֵ ּב ּיה ְּתקו ַּפת ַּת ּמ ּוז,
וְ ָס ַבר :לֹא ִאיגְ לֵ י לֵ ּיה.
ֵ)ה ֵיקל ְ ּברו ַּח ַט ֶע ָמא ׁ ָש ָהה – ִס ָימן(

ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
ָּכל ַה ֵּמ ֵקיל ִ ּב ְסעוּדַּ ת ַה ָ ּקזַ ת דָּ ם ְ -מ ִקילִ ין לוֹ ְמזוֹ נוֹ ָתיו ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם,
וְ אוֹ ְמ ִרים :הוּא ַעל ַח ּיָיו לֹא ָחסֲ ,א ִני ָאחוּס ָעלָ יו?!

רש"י
ויקח מעלים .שאין לך ביזוי מן
המהלך יחף בשוק:
)מאי( צרכי סעודה) .צרכי( סעודת
הקזה:
ביומא דמלתא .דהקזה:
דטחלי .טחול סומקא חלף
סומקא:
עד דפיק תיהי .הריח:
מאויה .מאזיו מריחין היין:
מריבדא דכוסילתא .קבי כלי
פלימ''א
שבבשרו
האומן
}פלימיא"ה :איזמל )להקזת
דם({ :
עד דקפי טחליה .טחול שלו צף
ביין:
בר תלתא טרפי .בן ג' שים
שטעה אמו משקלט ג' עלין
חדשין:
לרבן .לתלמידיו:
אמרו חמן איקלע לגבן .הרבו
בסעודה כאילו אי סועד אצלכם:
בר מההיא ערמה :דמפרש ואזיל:
ולא אפשר ליה .לקות יין:
לשקול זוזא מכא .זוז רע ופחות
שאיו יוצא בהוצאה:
וליזיל לשב חותא .ודרך
הלוקחים לטועמו תחלה שיהא
טוב ויטעום וכשיתן לו הזוז
והחווי ימצאו רע ולא יקבלו
והוא ילך לחות אחרת ויעשה כן:
ואי לא .דאין לו זוז רע:
ולישוף משחא בצידעיה .ברקתו
והתמרים והשומן מחממין אותו:
ליה תכתקא דשאגא .לא מצאו
עצים מוכים להיסק ביום הקזה
וצוה ובקעו כסא של תדהר שהוא
מעולה בדמים:
פתורא דיוה .מין ארז הוא ורביו
הלוי אמר בוי''ש } אשכרוע{ :
רבא צלחו ליה שרשיפא .ספסל:
ויקח מעלים .שאין לך ביזוי מן
המהלך יחף בשוק:
)מאי( צרכי סעודה) .צרכי( סעודת
הקזה:
ביומא דמלתא .דהקזה:
דטחלי .טחול סומקא חלף
סומקא:
עד דפיק תיהי .הריח:
מאויה .מאזיו מריחין היין:
מריבדא דכוסילתא .קבי כלי
פלימ''א
שבבשרו
האומן
}פלימיא"ה :איזמל )להקזת
דם({ :
עד דקפי טחליה .טחול שלו צף
ביין:
בר תלתא טרפי .בן ג' שים
שטעה אמו משקלט ג' עלין
חדשין :לרבן .לתלמידיו:
אמרו חמן איקלע לגבן .הרבו
בסעודה כאילו אי סועד אצלכם:
בר מההיא ערמה :דמפרש ואזיל:
ולא אפשר ליה .לקות יין:
לשקול זוזא מכא .זוז רע ופחות
שאיו יוצא בהוצאה:
וליזיל לשב חותא .ודרך
הלוקחים לטועמו תחלה שיהא
טוב ויטעום וכשיתן לו הזוז
והחווי ימצאו רע ולא יקבלו
והוא ילך לחות אחרת ויעשה כן:
ואי לא .דאין לו זוז רע:
ולישוף משחא בצידעיה .ברקתו
והתמרים והשומן מחממין אותו:
בישא מי הוה טבא .חום השמש
שהוא קשה לאדם כלום מטיב לו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
ְ
ַהאי ַמאן דְּ ָעבֵ יד ִמ ְּיל ָתא  -לֹא לֵ ֵיתיב ֵהיכָ א דְּ כָ ִריך זִ ָיקא,
דִּ ילְ ָמא ׁ ָשפֵ י לֵ ּיה או ָּּמנָא וּמוֹ ִקים לֵ ּיה ַא ְרבִ ָיע ָתא ,וְ ָא ֵתי זִ ָיקא וְ ׁ ָש ֵאיף ִמי ֵּנ ּיה ,וְ ָא ֵתי לִ ֵידי ַס ָּכנָה.
ׁ ְשמו ֵּאל ֲהוָ ה ָרגִ יל וְ ָע ַבד ִמ ְּיל ָתא ְ ּבבֵ ָיתא דְּ ׁ ַשב לְ בֵ י ַנ ּיָא וַ ֲא ִר ָיחא,
יוֹ ָמא ֲח ָדא ֲעבַ ד ,וְ ַא ְר ִ ּג ׁיש ְ ּב ַנ ְפ ׁ ֵש ּיה.
ָ ּב ַדק ,וַ ָח ֵסר ַחד ֲא ִריכָ א.

ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
ַהאי ַמאן דְּ ָעבֵ יד ִמ ְּיל ָתא  -לִ ְיטעוֹ ם ִמי ֵדי וַ ֲה ַדר לֵ ּיפוֹ ק.
דְּ ִאי לֹא ָט ֵעים ִמ ֵידי:
ִאי ּ ָפגַ ע ְ ּב ׁ ַשכְ ָ ּבא ַ -י ְר ָקא ַא ּ ֵפ ּיה.
ִאי ּ ָפגַ ע ְ ּב ַמאן דְּ ָק ַטל נַ ְפ ׁ ָשא ִ -מית.
קכט,ב ִאי ּ ָפגַ ע ^ ְ ּב ָדבָ ר ַא ֵחר ָ -ק ׁ ֶשה לְ ָדבָ ר ַא ֵחר.
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
יש ֵהי ּפו ְּר ָּתא וַ ֲה ַדר לֵ יקוּם,
ַהאי ַמאן דְּ ָעבֵ יד ִמ ְּיל ָתא  -לִ ׁ ְ
דְּ ָא ַמר ָמר:
ישה דְּ ָב ִרים ְקרוֹ בִ ין לְ ִמ ָיתה יוֹ ֵתר ִמן ַה ַח ּיִים,
" ֲח ִמ ׁ ּ ָ
וְ ֵאלּ ּו ֵהןָ :אכַ ל וְ ָע ַמד,
ׁ ָש ָתה וְ ָע ַמד,
י ׁ ַָשן וְ ָע ַמד,
ִה ִּקיז דָּ ם וְ ָע ַמד,
ׁ ִש ֵּימ ׁש ִמ ּ ָטתוֹ וְ ָע ַמד.

רש"י
היכא דכריך זיקא .אידרו''ן
שיש בו חלוות והרוח כסת
ומתגלגלת
כרכת
בהם
באידרו''ן:
דילמא שפי ליה אומא .מריקו
מדמו כמו השופה יין לחבירו
)ב''מ דף ס:(.
ומוקי ליה ארביעתא .לא היח
בו דם אלא כדי חייו דהייו
רביעית והדר אתי ליה זיקא
ושייף ליה מדם הותר בגופו
ומחסרו משיעורו ומסתכן:
שב לביי ואריחא .עובי החומה
ז' לביים מוטלין לרחבן זה אצל
זה דכל לביה ג''ט ואריחא
אריח חצי לביה טפח ומחצה:
ארגיש בפשיה .הרגיש בעצמו
שהוא חלש:
חסר חד אריחא .החומה היתה
חסירה מעוביה אריח:
בדבר אחר .חזיר:
קשה לדבר אחר .צרעת
הם
מוגעים
שהחזירים
כדאמרין בקדושין )ד' מט (:י'
קבים געים ירדו לעולם תשעה
טלו חזירים:
אכל ועמד .מהר לעמוד פתאום
אחר שאכל שובעו:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .21קכט ,ב
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ּפו ְּר ָסא דְּ ָד ָמא ָּ -כל ְּתלָ ִתין יוֹ ִמין.
וּבֵ ין ַה ּ ְפ ָר ִקים  -י ְַמ ֵעט,
וּבֵ ין ַה ּ ְפ ָר ִקים  -י ֲַחזוֹ ר וִ ַימ ֵעט.
וְ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ּפו ְּר ָסא דְּ ָד ָמא ַ -חד ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא,
ַא ְר ָ ּב ָעה,
ו ַּמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ישי – לֹא.
ֲא ָבל ׁ ֵשנִי וַ ֲח ִמ ׁ ִ
דְּ ָא ַמר ָמר:
ישי,
ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ זְ כוּת ָאבוֹ ת  -י ִַּקיז דָּ ם ְ ּב ׁ ֵשנִי ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ׁ ֶש ֵ ּבית דִּ ין ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה וְ ׁ ֶשל ַמ ּ ָטה ׁ ָשוִ ין ְּכ ֶא ָחד.
ִ ּב ְתלָ ָתא ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא ַ -מאי ַט ְע ָמא לֹא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַק ְי ָימא לֵ ּיה ַמ ֲא ִדים ְ ּבזָ ווֵ י.
ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא  -נ ִַמי ַק ְי ָימא ְ ּבזָ ווֵ י!
ֵּכיוָ ן דְּ ָד ׁש ּו ֵ ּב ּיה ַר ִ ּבים "ׁ -שֹ ֵמר ּ ְפ ָתאיִ ם ה'") 533תהלים קטז ,ו(.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ הוּא ַא ְר ָ ּב ָעה,
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ הוּא ַא ְר ֵ ּב ַיסר,
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ הוּא ֶעשְׂ ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה,
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ לֵ ָּיכא ַא ְר ַ ּבע ַ ּב ְת ֵר ּיה – ַס ַּכנְ ָּתא.
ראש חוֹ ֶד ׁש וְ ׁ ֵשנִי לוֹ  -חוּלְ ׁ ָשא.
ׁ
ישי לוֹ ַ -ס ָּכנָה.
ׁ ְשלִ ִׁ
ַמ ֲעלֵ י יוֹ ָמא ָט ָבא  -חוּלְ ׁ ָשא.
ַמ ֲעלֵ י יוֹ ָמא דַּ ֲעצַ ְר ָּתא – ַס ַּכנְ ָּתא.
וְ גָ זְ ר ּו ַר ָ ּבנַן ַאכּ ו ְּּלה ּו ַמ ֲעלֵ י יוֹ ָמא ָטבָ א ִ -מ ׁ ּשוּם יוֹ ָמא ָט ָבא דַּ ֲעצֶ ֶרת,
דְּ ָנ ֵפיק ֵ ּב ּיה זִ ָיקא ,ו ׁ ְּש ֵמ ּיה ְטבוֹ ַח,
דְּ ִאי לֹא ִק ְ ּבל ּו יִ ְׂש ָר ֵאל ּתוֹ ָרה ֲ -הוָ ה ָט ַבח לְ ה ּו לְ ִבשְׂ ַר ְייה ּו וּלְ ָד ַמיְיה ּו.

ׁ 533ש ֵֹמר ּ ְפ ָתאיִ ם ה' דַּ לּ וֹ ִתי וְ לִ י יְ הוֹ ׁ ִש ַיע
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רש"י
פורסא דדמא .זמן הקזה כמו
בפרוס הפסח )שקלים פ''ג
מ''א(:
בין הפרקים .פירקי שותיו כגון
לאחר מ' שה:
ימעט .בהקזה לא יקיז בכל
חדש אלא לב' חדשים:
ובין הפרקים יחזור וימעט.
לאחר ששים יקיז לג' חדשים
לפי שאין כחו עליו ואין דמו חם
וגופו מצטן כשמחסר דמו:
שב''ד של מעלה ושל מטה
שוין .אדם דון בכל יום וב''ד
יושבין בעיירות בב' ובה'
מתקת עזרא ואילך )ב''ק ד'
פב (.וכיון דיום הדין ופקידה
היא עוותיו זכרים:
דקיימא ליה מאדים בזווי.
שמזל מאדים משמש בו בשעות
זוגות ומזל מאדים ממוה על
החרב ועל הדבר ועל הפורעיות
והזוגות קשין שהן רשות לשדים
כדאמר בפסחים )ד' קי(:
והפורעיות מוכין שצ''מ חכ''ל
סדר השעות כשתלו המאורות
והמזלות שעה ראשוה של ד'
בשבת שימש שבתאי ובשיה
צדק ואחריו מאדים ואחריו
חמה ואחריו וגה ואחריו כוכב
ואחריו לבה מצאו ז' המזלות
לז' השעות וחוזרים חלילה
לעולם מצא בסדר זה לעולם
סימי מזלות המשמשין בתחלת
לילי השבוע כצ''ש חל''ם
מוצאי שבת שעה ראשוה שלו
כוכב תחלת ליל שי צדק וכן
בסדר הזה וסדר תחלת סימי
הימים חל''ם כצ''ש שעה
ראשוה של אחד בשבת חמה
ושל שי בשבת לבה ושל שלישי
בשבת מאדים מצא מאדים
חוזר בו חלילה בשעה שמיית
ביום והיא זוגות אבל שאר
ימים אין מאדים בזוגות שלהם
אם לא בלילה ובלילה אין דרך
להקיז:
מעלי שבתא מי קיימא מאדים
בזווי .שהרי שעה ראשוה של
יום וגה לפי הסדר של חל''ם
כצ''ש תחלת הימים וכיון
שתחלתו וגה וסדר הליכתן
שצ''ם חכ''ל מצאו מתחילין
לחזור חלילה בשעה רביעית
מצא מאדים בשעה ששית:
כיון דדשו ביה רבים .הורגלו בו
מפי דוחקן שיהיו קרובים
לסעודת שבת ואמרין בפירקין
דלעיל )ד' קיר (:כבוד שבת
בדגים גדולים ובמסכת ע''ז )ד'
כט (:אמרין שי לדם דג:
ארבע דהוא ד' .ד' בשבת שהוא
ד' לחדש או ארביסר לחדש או
כ''ד לחדש כולהון קשה
להקזה:
ד' דליכא ד' בתריה .שאין ד'
ימים עד סוף החדש ואיכא
דאמרי דליכא ד' בשבת בתריה
באותו חדש ואיו כן :ה''ג ר''ח
ושי לו חולשא שלישי לו
סכתא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .22קכט ,ב
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ָאכַ ל ִח ּ ָטה ,וְ ִה ִּקיז דָּ ם  -לֹא ִה ִּקיז ֶא ָּלא לְ אוֹ ָת ּה ִח ּ ָטה .
וְ ָהנֵי ִמ ֵּילי לִ ְרפו ָּאה,
ֲא ָבל לְ אוֹ קוֹ לֵ י ֵמ ֵיקיל.
ַה ַּמ ִּקיז דָּ ם:
ׁ ְש ִת ּיָה  -לְ ַאלְ ַּתר.
ֲאכִ ילָ ה ַ -עד ֲחצִ י ִמיל.
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ּ
" ׁ ְש ִתיָיה – לְ ַאלְ ַּתר" ַ -מ ֲעלֵ י,
ֲא ָבל ָ ּב ַתר ָהכִ י ָ -ק ׁ ֵשי,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ָק ׁ ֵשי וְ לָ א ַמ ֲעלֵ י?
ֵּתיק ּו.
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
" ֲאכִ ילָ ה ַ -עד ֲחצִ י ִמיל"  -הוּא דְּ ָק ַמ ֲעלֵ י,
ָהא ָ ּב ַתר ָהכִ י ו ִּמ ַ ּק ֵּמי ָהכִ י – ָק ׁ ֵשי,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
לָ א ָק ׁ ֵשי וְ לָ א ַמ ֲעלֵ י?
ֵּתיק ּו.

רש"י
אכל חטה והקיז דם לא הקיז
אלא לחטה .שהאוכל מכביד את
האדם והקזה שאחר אכילה
איו מועיל אלא לאותו כובד:
וה''מ .במקיז לרפואה:
אבל אקולי .מי שיש לו דם
המכביד עליו אפי' לאחר אכילה
מקיז ומיקל:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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 .23קכט ,ב
ַמכְ ִריז ַרב:
ֵמ ָאה ָק ֵרי ּ ְ -בזוּזָא,
ישי ּ ְ -בזוּזָא.
ֵמ ָאה ֵר ׁ ֵ
ֵמ ָאה שְׂ פָ ֵמי  -וְ לֹא ְּכלוּם.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִּכי ָהוֵ ינַן ֵ ּבי ַרב הוּנָא,
יוֹ ָמא דִּ ְמ ַפ ְ ּג ִרי ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנַןָ ,א ְמ ֵרי:
ָה ִאידָּ נָא יוֹ ָמא דִּ ְׂש ָפ ֵמי הוּא ,וְ לֹא י ַָד ֲענָ א ַמאי ָק ָא ְמ ֵרי.

רש"י
מאה רישי בזוזא .כלומר אם
יהיו בזול מאד קה ראשי
בהמה ואם לאו אל תקח שאין
בריאין לאכול:
מאה קרי .דלועין:
מאה שפמי .כמו על שפם
)ויקרא י (גרוייו''ן }גירו"ן:
שפם )כאן במובן :פרצוף של
חיה({ בלעז שפתים של בהמה:
יומא דמפגרי ביה רבן .שהיו
התלמידים מתעצלין מלבא
בבית המדרש קרי ליה יומא
דשפמי כלומר היום הזה אבד לו
ואין בו תועלת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

 .24קכט ,ב
"וְ קוֹ ׁ ְש ִרין ַה ַּטבּ וּר".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"קוֹ ׁ ְש ִרין ַה ַּטבּ וּר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַאף חוֹ ְת ִכין.
וְ טוֹ ְמנִ ין ַה ׁ ּ ִש ְליָ א ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ַחם ַה ָ ּו ָלד.
יאל:
ָא ַמר ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְ ּבנוֹ ת ְמ ָלכִ ים  -טוֹ ְמנוֹ ת ִ ּב ְס ָפ ִלים ׁ ֶשל ׁ ֶש ֶמן,
ְ ּבנוֹ ת ֲע ׁ ִש ִירים ּ ִ -ב ְספוֹ גִ ים ׁ ֶשל ֶצ ֶמר,
ְ ּבנוֹ ת ֲענִ ִ ּיים – ְ ּבמוֹ כִ ין".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ָּּה ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ָּּה ָא ַמר ַרב:
מוֹ ִדים ֲחכָ ִמים לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַטבּ וּר ׁ ֶשל ׁ ְשנֵי ִּתינוֹ קוֹ תֶ ׁ ,שחוֹ ְתכִ ין.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דִּ ְמנ ְַּת ִחי ַא ֲה ָד ֵדי.

רש"י
וטומין את השליא .כדמפרש
רשב''ג שהיא רפואה להתחמם
הולד:
ספוגין של צמר .צמר מופץ:
של שי תיוקות .תאומים
וקשורין טבורן זה בזה:
משום דמתחי מהדדי .זה אילך
וזה אילך ומצאו מסוכין:

"מ ַפ ִּנין"
מסכת שבת פרק י"ח – ְ
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 .25קכט ,ב
וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה ָא ַמר ַרב:
ָּכל ָה ָאמוּר ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּתוֹ כֵ ָחה )יחזקאל ,טז( - 534עוֹ ִׂשין לְ ַח ּיָה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
דוֹתיִ ְך ְ ּבי ֹום הו ֶּּל ֶדת אוֹ ָת ְך ל ֹא כָ ַרת ׁ ָש ֵר ְך,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וּמוֹלְ ַ
ו ְּב ַמיִ ם ל ֹא ֻר ַח ְצ ְּת לְ ִמ ׁ ְש ִעי ,וְ ָה ְמלֵ ַח ל ֹא ֻה ְמלַ ַח ְּת ,וְ ָה ְח ֵּתל ל ֹא ֻח ָּתלְ ְּת" )יחזקאל טז ,ד(.
"וּמוֹ לְ דוֹ ַתיִ ְך ְ ּביוֹ ם הו ֶּּל ֶדת" ִ -מ ָּכאן ׁ ֶש ְּמ ַי ְּיל ִדים ֶאת ַה ָ ּולָ ד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
"ל ֹא כָ ַר ְּת ׁ ָש ֵר ְך" ִ -מ ָּכאן ׁ ֶשחוֹ ְתכִ ין ַה ּ ַטבּ וּר ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
"ו ְּב ַמיִ ם ל ֹא ֻר ַח ְצ ְּת לְ ִמ ׁ ְש ִעי" ִ -מ ָּכאן ׁ ֶשרוֹ ֲחצִ ין ַה ָ ּולָ ד ַ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
"וְ ָה ְמלֵ ַח ל ֹא ֻה ְמלַ ַח ְּת" ִ -מ ָּכאן ׁ ֶש ּמוֹ לְ ִחין ַה ָ ּולָ ד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
"וְ ָה ְח ֵּתל ל ֹא ֻח ָּתלְ ְּת" ִ -מ ָּכאן ׁ ֶש ְּמלַ ּ ְפפִ ין ַה ָ ּולָ ד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.

הדרן עלך מפנין

רש"י
שהוכיח
תוכחה.
בפרשת
יחזקאל לישראל את חסדי
הקב''ה שעמהן:
תוכחה .לשון לכו ווכחה
)ישעיה א( להתווכח ולהודיע מי
הוא שסרח על שכגדו:
למשעי .לטוח ולהחליק בשרו:
שמולחין .ובשרו מתקשה:
אמליו''ן
מלפפין.
}אימיילולי"ר :לחתל ]וראה
סוטה יא {[:בלע''ז ולאו הייו
אסובי יוקא דאמרן לעיל בפרק
כל הכלים )דף קכג (.דהא
שמעין ליה לרב חמן דאסר
אלא לפופי בעלמא כמו שעושין
בחגורות ופסיקיאות:

הוֹדע ֶאת יְ רו ׁ ָּש ִַלם ֶאת ּתוֹ ֲעב ֶֹתיהָ } :ג{ וְ ָא ַמ ְר ָּת כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה' לִ ירו ׁ ָּש ִַלם ְמ ֹכר ַֹתיִ ְך ּומֹלְ ד ַֹתיִ ְך ֵמ ֶא ֶרץ ַה ְּכנַ ֲענִ י
} 534א{ וַ יְ ִהי ְד ַבר ה' ֵאלַ י לֵ אמֹר} :ב{ ֶ ּבן ָא ָדם ַ
ָאבִ ְיך ָה ֱא מִֹרי וְ ִא ֵּמ ְך ִח ִּתית} :ד{ וּמוֹ לְ דוֹ ַתיִ ְך ְ ּביוֹ ם הו ֶּּל ֶדת א ָֹת ְך ל ֹא כָ רַּ ת ׁ ָשרֵּ ְך ו ְּב ַמיִ ם ל ֹא ֻר ַחצְ ְּת לְ ִמ ׁ ְש ִעי וְ ָה ְמלֵ ַח ל ֹא ֻה ְמלַ ַח ְּת וְ ָה ְח ֵּתל ל ֹא ֻח ָּתלְ ְּת} :ה{ ל ֹא ָח ָסה
ָעלַ יִ ְך ַע ִין לַ ֲעשׂ וֹ ת לָ ְך ַא ַחת ֵמ ֵא ֶּלה לְ ֻח ְמלָ ה ָעלָ ְיִך וַ ֻּת ׁ ְשלְ כִ י ֶאל ּ ְפנֵ י ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה ְ ּבג ַֹעל נַ ְפ ׁ ֵש ְך ְ ּביוֹ ם ֻה ֶּל ֶדת א ָֹת ְך} :ו{ וָ ֶא ֱעבֹר ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך ִמ ְתבּ וֹ ֶס ֶסת ְ ּב ָד ָמ ְיִך וָ א ַֹמר לָ ְך
ש ָע ֵר ְך ִצ ֵּמ ַח וְ ַא ְּת ֵערֹם וְ ֶע ְריָ ה} :ח{ וָ ֶא ֱעבֹר
ְ ּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִ י וָ א ַֹמר לָ ְך ְ ּב ָד ַמיִ ְך ֲחיִי} :ז{ ְרבָ ָבה ְּכצֶ ַמח ַה ּ ָ ׂ
ש ֶדה נְ ַת ִּת ְיך וַ ִּת ְר ִ ּבי וַ ִּתגְ דְּ לִ י וַ ָּתב ִֹאי ַ ּב ֲע ִדי ֲע ָדיִ ים ׁ ָש ַדיִ ם נָ כֹנ ּו ּו ְ ׂ
ש ְּכנָ ִפי ָעלַ יִ ְך וָ ֲאכַ ֶּסה ֶע ְרוָ ֵת ְך וָ ֶא ּׁ ָשבַ ע לָ ְך וָ ָאבוֹ א ִבבְ ִרית א ָֹת ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ה' וַ ִּת ְהיִ י לִ י} :ט{ וָ ֶא ְר ָחצֵ ְך ַ ּב ַּמיִ ם וָ ֶא ׁ ְשטֹף דָּ ַמיִ ְך
ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְר ֵא ְך וְ ִה ֵּנה ִע ֵּת ְך ֵעת דּ ִֹדים וָ ֶא ְפרֹ ׂ
יש ְך ִר ְק ָמה וָ ֶאנְ ֲעלֵ ְך ָּת ַח ׁש וָ ֶא ְח ְ ּב ׁ ֵש ְך ַ ּב ּׁ ֵש ׁש וַ ֲאכַ ֵּס ְך ֶמ ׁ ִשי} :יא{ וָ ֶא ְעדֵּ ְך ֶע ִדי וָ ֶא ְּתנָ ה צְ ִמ ִידים ַעל יָ ַדיִ ְך וְ ָר ִביד ַעל ְ ּגרוֹ נֵ ךְ:
ֵמ ָעלָ יִ ְך וָ ֲא ֻסכֵ ְך ַ ּב ּׁ ָש ֶמן} :י{ וָ ַאלְ ִ ּב ׁ ֵ
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ֹאשך} :יג{ וַ ַּת ְעדִּ י זָ ָהב וָ כֶ ֶסף ו ַּמלְ בּ ו ׁ ֵּשך ׁ ֵש ׁש וָ ֶמ ׁ ִשי וְ ִר ְק ָמה סֹלֶ ת ּו ְדבַ ׁש וָ ׁ ֶש ֶמן ָאכָ לְ ְּת וַ ִּת ִיפי
}יב{ וָ ֶא ֵּתן נֶ זֶ ם ַעל ַא ּ ֵפ ְך וַ ֲעגִ ילִ ים ַעל ָאזְ נָיִ ך וַ ֲע ֶט ֶרת ִּת ְפ ֶא ֶרת ְ ּבר ׁ ֵ
ִ ּב ְמאֹד ְמאֹד וַ ִּתצְ לְ ִחי לִ ְמלוּכָ ה} :יד{ וַ ֵ ּיצֵ א לָ ְך ׁ ֵשם ַ ּבגּ וֹ יִ ם ְ ּביָ ְפיֵ ְך ִּכי ָּכלִ יל הוּא ַ ּב ֲה ָד ִרי ֲא ׁ ֶשר ַשׂ ְמ ִּתי ָעלַ יִ ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ה'} :טו{ וַ ִּתבְ ְט ִחי ְביָ ְפיֵ ְך וַ ִּתזְ נִ י ַעל ׁ ְש ֵמךְ
וַ ִּת ׁ ְש ּ ְפכִ י ֶאת ַּתזְ נו ַּתי ְִך ַעל ָּכל עוֹ ֵבר לוֹ יֶ ִהי} :טז{ וַ ִּת ְק ִחי ִמ ְ ּב ָג ַדי ְִך וַ ַּת ֲע ִ ׂ
שי לָ ְך ָ ּבמוֹ ת ְטלֻ אוֹ ת וַ ִּת זְ נִי ֲעלֵ יהֶ ם ל ֹא בָ אוֹ ת וְ ל ֹא ִי ְהיֶ ה} :יז{ וַ ִּת ְק ִחי ְּכלֵ י ִת ְפ ַא ְר ֵּת ְך ִמ ְּז ָהבִ י
ו ִּמ ַּכ ְס ּ ִפי ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לָ ְך וַ ַּת ֲע ִ ׂ
שי לָ ְך צַ לְ ֵמי זָ כָ ר וַ ִּתזְ נִ י ָבם} :יח{ וַ ִּת ְק ִחי ֶא ת ִ ּבגְ ֵדי ִר ְק ָמ ֵת ְך וַ ְּתכַ ִּסים וְ ׁ ַש ְמנִי ו ְּק ָט ְר ִּתי נָ ַת ְּת לִ ְפנֵ ֶיהם} :יט{ וְ לַ ְח ִמי ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ִּתי לָ ְך
סֹלֶ ת וָ ׁ ֶש ֶמן ו ְּדבַ ׁש הֶ ֱאכַ לְ ִּת ְיך וּנְ ַת ִּתיה ּו לִ פְ נֵ ֶיהם לְ ֵר ַיח נִ יח ַֹח וַ ֶ ּיהִ י נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ה'} :כ{ וַ ִּת ְק ִחי ֶאת ָ ּבנַ ְיִך וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ַתיִ ְך ֲא ׁ ֶשר יָ לַ ְד ְּת לִ י וַ ִּתזְ ָ ּב ִחים לָ הֶ ם לֶ ֱאכוֹ ל ַה ְמ ַעט
ִמ ַּתזְ נו ָּתיִ ְך} :כא{ וַ ִּת ׁ ְש ֲח ִטי ֶאת ָ ּבנָ י וַ ִּת ְּתנִים ְ ּב ַה ֲעבִ יר אוֹ ָתם לָ הֶ ם} :כב{ וְ ֵאת ָּכל ּתוֹ ֲעב ַֹתיִ ְך וְ ַת זְ נֻ ַת ְיִך ל ֹא זָ כַ ְר ְּת ֶאת יְ ֵמי נְ עו ָּריִ ְך ִ ּבהְ יוֹ ֵת ְך ֵערֹם וְ ֶע ְריָ ה ִמ ְתבּ וֹ ֶס ֶס ת
ֹאש דֶּ ֶר ְך ָ ּבנִ ית ָר ָמ ֵת ְך וַ ְּת ַת ֲעבִ י
שי לָ ְך ָר ָמה ְ ּבכָ ל ְרחוֹב} :כה{ ֶאל ָּכל ר ׁ
ְ ּב ָד ֵמ ְך הָ יִ ית} :כג{ וַ י ְִהי ַא ֲח ֵרי ָּכל ָר ָע ֵת ְך אוֹ י אוֹ י לָ ְך נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ה'} :כד{ וַ ִּתבְ נִ י לָ ְך ֶ ּגב וַ ַּת ֲע ִ ׂ
שר וַ ַּת ְר ִ ּבי ֶאת ַּת זְ נֻ ֵת ְך לְ ַהכְ ִע ֵיסנִי} :כז{ וְ הִ ֵּנה נָ ִט ִיתי יָ ִדי
ֶאת יָ ְפיֵ ְך וַ ְּת ַפ ּ ְשׂ ִקי ֶאת ַר ְגלַ יִ ְך לְ כָ ל עוֹ בֵ ר וַ ַּת ְר ִ ּבי ֶאת ַּתזְ נו ָּת ְיִך} :כו{ וַ ִּתזְ נִ י ֶאל ְ ּבנֵ י ִמצְ ַריִ ם ׁ ְשכֵ נַיִ ְך ִ ּג ְדלֵ י ָב ָ ׂ
שבָ ַע ְּת:
שבְ ָע ֵת ְך וַ ִּתזְ נִים וְ ַגם ל ֹא ָ ׂ
שֹנְ אוֹ ַתיִ ְך ְ ּבנוֹ ת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ַה ִּנכְ לָ מוֹ ת ִמדַּ ְר ֵּכ ְך זִ ָּמה} :כח{ וַ ִּתזְ נִ י ֶאל ְ ּבנֵ י ַא ּׁשוּר ִמ ִ ּבלְ ִּתי ָ ׂ
ָעלַ יִ ְך וָ ֶא ְג ַרע ֻח ֵ ּק ְך וָ ֶא ְּתנֵ ְך ְ ּבנֶ ֶפ ׁש ׂ
ְ
ְ
שה ִא ּׁ ָשה זוֹ נָ ה ׁ ַש ָּל ֶטת:
}כט{ וַ ַּת ְר ִ ּבי ֶאת ַּתזְ נו ֵּת ְך ֶאל ֶא ֶרץ ְּכנַ ַען ַּכ ְשׂ דִּ ָימה וְ גַ ם ְ ּבזֹאת ל ֹא ָשׂ בָ ַע ְּת} :ל{ ָמה ֲא ֻמלָ ה לִ ָ ּב ֵתך ְנ ֻאם ֲאדֹנָ י ה' ַ ּב ֲעשׂוֹ ֵתך ֶאת ָּכל ֵא ֶּלה ַמ ֲע ֵ ׂ
ישהּ ִּת ַ ּקח ֶאת זָ ִרים} :לג{ לְ כָ ל זֹנ ֹו ת
ֹאש ָּכל דֶּ ֶר ְך וְ ָר ָמ ֵת ְך ָע ִ ׂ
}לא{ ִ ּבבְ נוֹ ַת ְיִך ַ ּג ֵּב ְך ְ ּבר ׁ
שית ְ ּבכָ ל ְרחוֹב וְ ל ֹא ָהיִית ַּכ ּז ֹונָ ה לְ ַק ֵּלס ֶא ְתנָן} :לב{ ָה ִא ּׁ ָשה ַה ְּמנָ ָא ֶפת ַּת ַחת ִא ׁ ָ
יִ ְּתנ ּו נֵ ֶדה וְ ַא ְּת נָ ַת ְּת ֶאת נְ ָדנַ יִ ְך לְ כָ ל ְמ ַא ֲהבַ יִ ְך וַ ִּת ׁ ְש ֳח ִדי אוֹ ָתם לָ בוֹ א ֵאלַ ְיִך ִמ ָּסבִ יב ְ ּב ַתזְ נו ָּתיִ ְך} :לד{ וַ יְ ִהי בָ ְך ֵה ֶפ ְך ִמן ַה ּנ ׁ ִָשים ְ ּב ַתזְ נו ַּתיִ ְך וְ ַא ֲח ַריִ ְך ל ֹא זו ָּּנה וּבְ ִת ֵּת ְך
ֶא ְתנָן וְ ֶא ְתנַ ן ל ֹא ִנ ַּתן לָ ְך וַ ְּת ִהי לְ ֶה ֶפ ְך} :לה{ לָ כֵ ן זוֹ נָ ה ׁ ִש ְמ ִעי דְּ בַ ר ה') :פ( }לו{ כּ ֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה' יַ ַען ִה ּׁ ָשפֵ ְך נְ ֻח ׁ ְש ֵּת ְך וַ ִּת ָ ּגלֶ ה ֶע ְרוָ ֵת ְך ְ ּב ַת זְ נו ַּתיִ ְך ַעל ְמ ַא ֲהבָ יִ ְך וְ ַעל
שנֵ את וְ ִק ַ ּבצְ ִּתי
ָּכל ִ ּגלּ וּלֵ י תוֹ ֲעבוֹ ַתיִ ְך וְ כִ ְד ֵמי בָ נַ יִ ְך ֲא ׁ ֶשר נָ ַת ְּת לָ ֶהם} :לז{ לָ כֵ ן ִהנְ נִי ְמ ַק ֵּבץ ֶאת ָּכל ְמ ַא ֲהבַ ְיִך ֲא ׁ ֶשר ָע ַרבְ ְּת ֲעלֵ ֶיהם וְ ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָא ַהבְ ְּת ַעל ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָ ׂ
א ָֹתם ָעלַ יִ ְך ִמ ָּסבִ יב וְ גִ ֵּל ִיתי ֶע ְרוָ ֵת ְך ֲאלֵ הֶ ם וְ ָרא ּו ֶאת ָּכל ֶע ְרוָ ֵת ְך} :לח{ ו ׁ ְּש ַפ ְט ִּת ְיך ִמ ׁ ְש ּ ְפ ֵטי נ ֲֹאפ ֹו ת וְ ׁש ְֹפכֹת דָּ ם וּנְ ַת ִּת ְיך דַּ ם ֵח ָמה וְ ִקנְ ָאה} :לט{ וְ ָנ ַת ִּתי אוֹ ָת ְך ְ ּביָ ָדם
וְ הָ ְרס ּו גַ ֵ ּב ְך וְ נִ ְּתצ ּו ָרמ ַֹתיִ ְך וְ ִה ְפ ׁ ִשיט ּו אוֹ ָת ְך ְ ּבגָ ַדיִ ְך וְ לָ ְקח ּו ְּכלֵ י ִתפְ ַא ְר ֵּת ְך וְ ִה ִּניחו ְּך ֵעירֹם וְ ֶע ְריָ ה} :מ{ וְ ֶה ֱעל ּו ָעלַ יִ ְך ָק ָהל וְ ָרגְ מ ּו אוֹ ָת ְך ָ ּב ָאבֶ ן וּבִ ְּתקו ְּך ְ ּב ַח ְרבוֹ ָתם:
}מא{ וְ ָשׂ ְרפ ּו בָ ַּתיִ ְך ָ ּב ֵא ׁש וְ ָעשׂ ּו ָב ְך ׁ ְש ָפ ִטים לְ ֵעינֵ י נָ ׁ ִשים ַרבּ וֹ ת וְ ִה ׁ ְש ַ ּב ִּת ְיך ִמ זּוֹ נָ ה וְ ַגם ֶא ְתנַ ן ל ֹא ִת ְּתנִ י עוֹ ד} :מב{ וַ ֲהנִ ח ִֹתי ֲח ָמ ִתי ָ ּב ְך וְ ָס ָרה ִקנְ ָא ִתי ִמ ֵּמ ְך וְ ׁ ָש ַק ְט ִּתי
וְ ל ֹא ֶאכְ ַעס ע ֹוד} :מג{ יַ ַען ֲא ׁ ֶשר ל ֹא זָ כַ ְר ְּת ֶאת יְ ֵמי ְנעו ַּריִ ְך וַ ִּת ְר ְ ּגזִ י לִ י ְ ּבכָ ל ֵא ֶּלה וְ גַ ם ֲאנִ י ֵהא דַּ ְר ֵּכ ְך ְ ּבר ׁ
שית ֶאת ַה ִ ּז ָּמה ַעל ָּכל
ֹאש נָ ַת ִּתי נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ה' וְ ל ֹא ָע ִ ׂ
ְ
יש ּה וּבָ נֶ ָיה וַ ֲאחוֹ ת ֲאח ֹו ֵתך ַא ְּת ֲא ׁ ֶשר ָ ּג ֲעל ּו ַאנְ ׁ ֵש ֶיהן וּבְ נֵ ֶיהן ִא ְּמכֶ ן
ּתוֹ ֲעב ָֹתי ְִך} :מד{ ִה ּנֵה ָּכל ַה ּמ ׁ ֵֹשל ָעלַ יִ ְך יִ ְמ ׁשֹל לֵ אמֹר ְּכ ִא ָּמה ִ ּב ָּת ּה} :מה{ ַ ּבת ִא ֵּמ ְך ַא ְּת ּג ֶֹעלֶ ת ִא ׁ ָ
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ּ
ּ
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שמֹאולֵ ְך וַ ֲאחוֹ ֵתך ַה ְק ַטנָה ִמ ֵמך ַהיּוֹ ׁ ֶשבֶ ת ִמ ִימינֵ ך ְסדֹם וּבְ נוֹ ֶת ָיה} :מז{ וְ ל ֹא
ּוֹשבֶ ת ַעל ְ ׂ
ִח ִּתית וַ ֲאבִ יכֶ ן ֱאמ ִֹרי} :מו{ וַ ֲאח ֹו ֵת ְך ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ׁש ְֹמרוֹ ן ִהיא ו ְּבנ ֹו ֶת ָיה ַהי ׁ ֶ
שית
ש ָתה ְסדֹם ֲאחוֹ ֵת ְך הִ יא וּבְ נוֹ ֶת ָיה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ִ ׂ
בְ ַד ְרכֵ ֶיהן ָהלַ כְ ְּת ו ְּבתוֹ ֲעבוֹ ֵת ֶיהן ָע ִ ׂ
שית ִּכ ְמ ַעט ָקט וַ ַּת ׁ ְש ִח ִתי ֵמהֵ ן ְ ּבכָ ל דְּ ָרכָ יִ ְך} :מח{ ַחי ָאנִי נְ ֻאם ֲאדֹנָ י ה' ִאם ָע ְ ׂ
ַא ְּת וּבְ נ ֹו ָת ְיִך} :מט{ ִה ּנֵה זֶ ה ָהיָ ה ֲעוֹן ְסדֹם ֲאחוֹ ֵת ְך ָ ּגאוֹ ן ִ ׂ
שבְ ַעת לֶ ֶחם וְ ׁ ַשלְ וַ ת ַה ׁ ְש ֵקט ָהיָ ה לָ ּה וְ לִ ְבנוֹ ֶת ָיה וְ יַ ד ָענִ י וְ ֶאבְ יוֹ ן ל ֹא ֶה ֱחזִ ָיקה} :נ{ וַ ִּתגְ ְ ּב ֶהינָה וַ ַּת ֲע ֶשׂ י ָנה
ֹאת ְיִך ל ֹא ָח ָט ָאה וַ ַּת ְר ִ ּבי ֶאת ּתוֹ ֲעבוֹ ַתיִ ְך ֵמ ֵה ָּנה וַ ְּתצַ דְּ ִקי ֶאת ֲאח ֹו ַתיִ ְך ְ ּבכָ ל ּת ֹו ֲעבוֹ ַתיִ ְך ֲא ׁ ֶשר
תוֹ ֵעבָ ה לְ ָפנָ י וָ ָא ִסיר ֶא ְת ֶהן ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ִא ִיתי) :ס( }נא{ וְ ׁש ְֹמרוֹ ן ַּכ ֲחצִ י ַח ּט ַ
ָע ִ ׂ
שית} :נב{ ַ ּגם ַא ְּת ְ ׂ
ש ִאי כְ לִ ָּמ ֵת ְך ְ ּבצַ דֶּ ְק ֵּת ְך ַא ְחיוֹ ֵת ְך:
וֹשי ּו ְ ׂ
ש ִאי כְ לִ ָּמ ֵת ְך ֲא ׁ ֶשר ּ ִפ ַּללְ ְּת לַ ֲאחוֹ ֵת ְך ְ ּב ַח ּט ַ
ֹאתי ְִך ֲא ׁ ֶשר ִה ְת ַעבְ ְּת ֵמ ֵהן ִּתצְ דַּ ְקנָ ה ִמ ֵּמ ְך וְ גַ ם ַא ְּת בּ ׁ ִ
ש ִאי כְ לִ ָּמ ֵת ְך וְ נִ כְ לַ ְמ ְּת ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר
}נג{ וְ ׁ ַשבְ ִּתי ֶאת ׁ ְשבִ ְית ֶהן ֶאת ׁ ְשבוּת ְסדֹם וּבְ נוֹ ֶת ָיה וְ ֶאת ׁ ְשבוּת ׁש ְֹמרוֹ ן וּבְ נ ֹו ֶת ָיה ו ׁ ְּשבוּת ׁ ְשבִ ַיתיִ ְך ְ ּבתוֹ כָ ְהנָה} :נד{ לְ ַמ ַען ִּת ְ ׂ
שית ְּבנַ ֲח ֵמ ְך א ָֹתן} :נה{ וַ ֲאחוֹ ַתיִ ְך ְסדֹם וּבְ נוֹ ֶת ָיה ָּת ׁשֹבְ ָן לְ ַק ְד ָמ ָתן וְ ׁש ְֹמרוֹ ן וּבְ נוֹ ֶתיהָ ָּת ׁשֹבְ ָן לְ ַק ְד ָמ ָתן וְ ַא ְּת וּבְ נוֹ ַתיִ ְך ְּת ׁ ֻשבֶ ינָ ה לְ ַק ְד ַמ ְתכֶ ן} :נו{ וְ ל ֹו א ָהיְ ָתה ְסדֹם
ָע ִ ׂ
ֲאחוֹ ֵת ְך לִ ׁ ְשמו ָּעה ְ ּב ִפ ְיך ְ ּביוֹ ם ְ ּגאוֹ נָ יִ ְך} :נז{ ְ ּב ֶט ֶרם ִּת ָ ּגלֶ ה ָר ָע ֵת ְך ְּכמוֹ ֵעת ֶח ְר ּ ַפת ְ ּבנוֹ ת ֲא ָרם וְ כָ ל ְסבִ יב ֹו ֶת ָיה ְּבנוֹ ת ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים ַה ּׁ ָשאטוֹ ת אוֹ ָת ְך ִמ ָּסבִ יב} :נח{ ֶא ת
זִ ָּמ ֵת ְך וְ ֶאת ּת ֹו ֲעבוֹ ַתיִ ְך ַא ְּת נְ ָ ׂ
אתים נְ ֻא ם ה') :ס( }נט{ ִּכי כֹה ָא ַמר ֲאדֹנָ י ה' וְ ָע ִשׂ ִיתי אוֹ ָת ְך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָע ִ ׂ
שית ֲא ׁ ֶשר ָ ּבזִ ית ָאלָ ה לְ ָה ֵפר ְ ּב ִרית} :ס{ וְ זָ כַ ְר ִּתי ֲאנִ י ֶא ת
ש ִ
ְ ּב ִר ִיתי אוֹ ָת ְך ִ ּב ֵימי נְ עו ָּריִ ְך וַ ֲה ִקמוֹ ִתי לָ ְך ְ ּב ִרית עוֹ לָ ם} :סא{ וְ זָ כַ ְר ְּת ֶאת דְּ ָרכַ יִ ְך וְ נִכְ לַ ְמ ְּת ְ ּב ַק ְח ֵּת ְך ֶאת ֲאחוֹ ַתיִ ְך ַה ְ ּגדֹלוֹ ת ִמ ֵּמ ְך ֶאל ַה ְּק ַט ּנ וֹ ת ִמ ֵּמ ְך וְ נָ ַת ִּתי ֶא ְת ֶהן לָ ךְ
לְ בָ נוֹ ת וְ ל ֹא ִמ ְ ּב ִר ֵית ְך} :סב{ וַ ֲה ִקימוֹ ִתי ֲאנִי ֶאת ְ ּב ִר ִיתי ִא ָּת ְך וְ יָ ַד ַע ְּת ִּכי ֲאנִ י ה'} :סג{ לְ ַמ ַען ִּתזְ ְּכ ִרי וָ ב ׁ ְֹש ְּת וְ ל ֹא יִהְ יֶ ה ָּל ְך ע ֹוד ּ ִפ ְתחוֹ ן ּ ֶפה ִמ ּ ְפנֵי ְּכלִ ָּמ ֵת ְך ְ ּבכַ ּ ְפ ִרי לָ ְך
שית נְ ֻאם ֲאדֹנָי ה') :פ(
לְ כָ ל ֲא ׁ ֶשר ָע ִ ׂ

