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אלפי שעות תורה
יכולות להיות שלך בקלות!
זכינו ובס"ד חוברות 'גמרא ופירושה' מתקבלות
מידי שבוע בקורת רוח ובהנאה מרובה בקרב
לומדי הדף היומי די בכל אתר ואתר בארץ
הקודש ובתפוצות.
עקב הביקוש הרב אנו נערכים להגדלת תפוצת
החוברות המודפסות ,לשם כך אנו יוצאים
במבצע גיוס שותפים המעוניינים לזכות את
הרבים באלפי שעות תורה.
כל שותף יקבל הקדשה בתחתית הדף הנלמד
להצלחתו ולהצלחת בני ביתו או להבדיל
לע"נ יקיריו.
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ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÔÈ·È¯˜ ˙·˘ È·ÏÁÂ (é ˙·˘Ï ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÓ ˙ÂËÓ‰ ˙‡ . לפי שאין ניטלין:øùòìå øåæçì .Â·ÂÚ
åèà äáéðò ïðéøæâ àìå
ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÔÈ·È¯˜ ˙·˘ Ï˘ ‡Ï ¯ÓÂ‡ Ú"¯ ˙·˘· Î"‰ÂÈ Ï˘ ‡Ï Ï·‡ ìë êëìä ïãáåë éðôî ìåçá óà äøéù÷
äëéøë .ÂÈÏÚ Í¯ÂÎ .()שם
‡Ï˘ .( )שםàîìòá
:˙·˘· ÔÈ·È¯˜ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ Ï˘ ‡ÏÂ ' מקפליןÈ˙Ó :êëì ïúëàìî .Â·ÚÈ
Â˘ ‡Ï Ë È‡È È·¯ È·„ È¯Ó‡
ìéàåä äøéù÷ íåùî äøéæâ
.( )שםêëá ÷åñòå
‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï ÈÓ „Á‡ Ì„‡·Â ‡Ï Ì„‡ È· È˘· Ï·‡ „Á‡ Ì„‡· ‡Ï‡ ïéìô÷î ïèùåôùë íéãâá . את הכלים‰·ÈÚ
ïéáééçå
.‡È‰
‰¯È˘˜ ‡ÙÂ‚
íñåáéëî ïéëëøúîù éðôî
ÌÈÚÂ·ˆ· Ï·‡ ÌÈ·Ï· ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡Ï ÈÓ ÌÈ˘„ÁÂ ‡Ï ÌÈ˘È· Ï·‡ ÌÈ˘„Á· íéèî÷úîå
äëàìî áà íåùî äéìò
' אפי' ד' וה:íéìôå÷î ïðéàùë .È‡ÂÈ˜ ÈÏÎ .(: קב.)ערובין צז
(ë
Ï˘ ‡˙ ‡Ï ÛÈÏÁ‰Ï ÂÏ ˘È Ï·‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÂÏ ÔÈ‡˘ ‡Ï‡ Ô¯Ó‡ ‡ÏÂ ‡Ï :íåéá åá ïùáåììå øåæçì éãë . פעמים.(: )לקמן קמíéâøåà ìù äð÷
‡ÈÙ¯Â Â‡ÏÂ ÔÈ‡
ÛÈÏÁ‰Ï Ô‰Ï ‰È‰˘ ÈÙÓ Ô‰Ï˘ Ô·Ï ÈÏÎ ÌÈÏÙ˜Ó ÂÈ‰ ‡Ï Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ ˙È· ë"äåé ìç íà ïåâë . מיוה"כ לשבת.‰È„È·
Ï˘Ï˘È ÛÈÏÁ‰Ï ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ÛÈÏÁÈ ÛÈÏÁ‰Ï ÂÏ ˘È Ì‡ È ‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡ ìçù . קריבין ביוה"כ:ù"òá úåéäì àìíéîòôåéøáãá,øúéäì÷éæçîàìå äéäøåñéàìàì
øîàù
íéîòôå
ïä øîàù
‡Ï ‡ÓÂÈ ÏÎ„ ÔÂÈÎ ‡ÁÂ¯ ˙ÂÓ¯Î ÈÊÁ˙ÈÓ ‡‰Â ‡¯ÙÒ ·¯ ‰Ï ÛÈ˜˙Ó ÂÈ„‚·· ' בשני בניÓ‚ :úáù éàöåîá úåéäì äúéä àìå ,äéãéá àéôøå
,åàì
åæ äàøåä ú÷æçåî
˙Â˘ÚÓ Â˙„·ÎÂ 1 ‡ÁÂ¯ ˙ÂÓ¯Î ÈÊÁ˙ÈÓ ‡Ï „È·Ú ‡˜„ ‡Â‰ ‡„È‡‰Â „È·Ú˜ ïéèùôî ïúåà ïéìô÷îùë . אדםåãéá
äìçú :åà (.)קדושין סה
È·¯„ (ì ‡‰ ÈÎÂ ÏÂÁ Ï˘ Í˘Â·ÏÓÎ ˙·˘ Ï˘ Í˘Â·ÏÓ ‡‰È ‡Ï˘ Â˙„·ÎÂ ÍÈÎ¯„ . ישנים:ïéð÷úîë ïéàøðå ïäéèî÷ øîà
éåôø ,åàì øîàå øæçå ïéà
ïî øúåé ïð÷úî ïìåôé÷ äéä
òãåé äéä àìù ,åãéá øáãä
ÍÎÂÏÈ‰Î ˙·˘ Ï˘ ÍÎÂÏÈ‰ ‡‰È ‡Ï˘ ÍÈÎ¯„ ˙Â˘ÚÓ È˙Â„·ÎÓ ‰È‡ÓÏ È¯˜ ÔÁÂÈ íéùãçä
ïéàå ïäéìàî ïéù÷ íéùãçäù  )ב"מäôé øáã ìù åîòè
¯·„ ¯·„Â ÔÈ¯˙ÂÓ ÌÈÓ˘ ÈˆÙÁ Ï ÔÈ¯ÂÒ‡ ÍÈˆÙÁ (î ÍˆÙÁ ‡ÂˆÓÓ Î ÏÂÁ Ï˘ ïéøäîî
øîúùäì .˙ÙÏ ÔÓÂË‰ .(:יד
:ïð÷úî ïìåôé÷ . צבועין:èåî÷ì (: )לעיל נåëøã ïëù ,ò÷ø÷á
‡Ï˘
 כלי:àì íåéä óéìçäì íéøçà . יש לוÌ‡ .(. )ערובין עזòéðöäì :åà
ÂÈÏÚ ˙ˆ˜Ó ÂÈ‰
äèî éôìë . ישלשל בבגדיו:úáùá íôéìçé ìåçá ùáìù ïúåàî ãáì íéãâá åì ùéù éî . יש לו להחליף יחליף:íéòåáö ïëù ìëå è÷ð àúåáø . לבן שלהן.ÔÈÏÂ‚Ó
äì è÷ð úáùá ïéìèéð íåùî
ïéãáëîù . מכבדותי:àåä úáù ãåáëå äëàìî ìéáùá õøàä ïî íäéãâá ÷ìñì íéëéøö íðéàå íúéáá íéáùåéä íéøéùò úãî àåäå .íéëåøà åàøéù éàã ,àðéøçà éãéî íåùî åàìå
ïéìåâî åéìò úö÷î ïéà
åäãù óåñì íãà ìééèé àì (:çì óã) ïéáåøéòá ïðéøîàã àåää éë . ממצוא חפצך:åäì ùøôî ïî÷ì .' שלא יהא הילוכך כו:ïäéìòá ïéà
æéæî ë"àà äæçåàì äîá åì
:(.ð÷ ïî÷ì) ñøàéì úå÷åðéúä ìò ïéëãùîå ä÷ãö íé÷ñåô ïåâë . חפצי שמים מותרים:[úáùä øçà] ( נäëéøö àéä äî òãéì úáùá ‡Ï .(: )לעיל נíéãéá øôòä
íøëä éàìë .ÌÈ‡ÏÎ ÌÂ˘Ó
àìù
äìéúù åæ ïéàã ()ערובין שם
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,‰ÈÈ˘‰ ‰˜ÒÙ˘ ‰Ú˘·
ÔÓ ¯‰Ë ‰ÈÈ˘ ‰˜ÈÒÙ·
‰Á¯ÙÂ ‡ÓË ‰È‰˘ Ò¯„Ó‰
‰ÓÂ„ Ï·‡ ,‰‡ÓÂË‰ ‰˙Â‡
ÔÂ˘‡¯ Â˙Â‡· Ú‚ ÂÏ‡Î
‰Ê ‡ˆÓÂ Ò¯„Ó ‡ÓË ‰È‰˘
.Ò¯„Ó Ú‚Ó ‡ÓË È˘‰
ÔÊ‡ ÂÊÈ‡ Ô·¯„ ‡·ÈÏ‡Â
ÔÈ· ‰ÏÈÁ˙ ‰˜ÒÙ˘
‰ÂˆÈÁ‰ ÔÈ· ˙ÈÓÈÙ‰
ÍÎ ‰È¯Á‡ ‰ÈÈ˘ ‰˜ÒÙÂ
'¯„ ‡·ÈÏ‡ Ï·‡ .‰È„
‰ÂˆÈÁ‰ ‰˜ÒÙ Ì‡ ‰„Â‰È
Ì‡ Ï·‡ ,¯‰Ë ¯˙Ï‡Ó
È¯‰ ‰ÏÈÁ˙ ˙ÈÓÈÙ ‰˜ÒÙ
˜ÒÙÈ˙˘ÎÂ ,Â˙‡ÓÂË· ‡È‰
,Ò¯„Ó‰ ÔÓ ¯Â‰Ë ‰ÂˆÈÁ‰
‡‰ ‰ÓÂ˜Â‡Ï ˙ÏÎÈ ‡ÏÂ
.‰„Â‰È '¯„ ‡·ÈÏ‡ ÔÈ˙È˙Ó
‰˘Â¯ÈÙ ÔÈ„‰ ÌÂÙÏÂ
Ï„Ò· ÔÁÂÈ '¯Â ‰È˜ÊÁ„
¯Ó‡˜„ ,ÌÈÊ‡ '· ÂÏ ˘È˘
‡˜ÒÙÈÓ È‡ ‰Â˘‡¯ ˘"Ó
‡ÓÈÈ˜ ‡‰„ ¯Â‰Ë ÂÈ‡
‰ÂˆÈÁ˙¯Ó‡ È‡ ,‰ÈÈ˘
¯Â‰Ë È¯‰ ‰ÏÈÁ˙ ‰˜ÒÙ
˙ÈÓÈÙ ˙¯Ó‡ È‡Â ,¯˙Ï‡Ó
[ÈÎÈ‰] (ÈÎ‰) ‰ÏÈÁ˙ ‰˜ÒÙ
È‡ ÈÓ ‰ÈÈ˘ ‰ÈÏ È˘˜Ó
‡‰„ ¯‰ËÈÏ ‡Ï ‡˜ÒÙÈÓ
˘"ÓÂ ,‰Â˘‡¯ ‡ÓÈÈ˜
'¯Ï ‡ÓÈÈ˜„· ˙ÈÓÈÙ
‡·ÈÏ‡ ÔÈÎ‰ ‡Ï‡ .‰„Â‰È
‰ÓÂ˜Â‡Ï ‡ÎÈ‡ ÔÁÂÈ '¯„
'¯Ï ‰Â˘‡¯ ÈÎ ‡ÈÚ· È‡‰Ï
'„ ÂÏ ˘È˘ Ï„Ò· ÔÁÂÈ
ÂÈÊ‡· ‡¯ÓÈÓ ,'ÂÎÂ ÌÈÊ‡
È‡„ ,„·Ï· ˙ÂÂˆÈÁ‰
ÏÚ ÍÈÓÒ ‡„Á ‡˜ÒÙÓ
È‡Ó ¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â ,‰˙¯È·Á
‡ÓÈÈ˜ ‡‰„ ‰Â˘‡¯ ‡˘
ÈÓ ‰ÈÈ˘ ÔÈ˘˜ÓÂ .‰ÈÈ˘
,‰Â˘‡¯ ‰˜˙Ó ‡‰
Â‰ÈÈÂ¯˙ È˜ÒÙ È‡ [‡˜Â„Â]
,‡˜˙È‡ ‡„Á ‡„Á„ ‚"Ú‡ ‰ÈÏ ÈÓËÈ‡„ ¯˙· Â˜ÈÒÙÈ‡ Â‰ÈÈÂ¯˙„ ÔÂÈÎ ,Ô‡ÎÏ Â‡· ˙Â˘„Á ÌÈÙ ÔÏ ˙¯Ó‡„ ‰È˜ÊÁÏ ÔÁÂÈ '¯ Ï"‡ .¯‰Ë
àåä éøäå ò÷ø÷ áâà äì äìèá àîéðã .¯˘ÚÓ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ .( )ערובין שםàéä úéòéáù äðù íà .˙ÈÚÈ·˘ ÌÂ˘Ó ‡ÏÂ .(.)לעיל נא
¯ÂÚÈ˘Ï ÚÈ‚‰˘ „Ú ‰·¯‰ ÔÈ·˜ Ô·˜˘ ÔÂÈÎ ,ÌÈ˙· ÈÏÚ· ÈÏÎ ÏÎ ÔÈÚÏ ÈÓ ‡Î‰Â .ÈÓ„ ‰È˙ÈÏ„ Ô‡ÓÎÂ ‡Â‰ ˘„Á ‡Â˜È˙ ‡Â‰‰
úà øùòì êéøö øùòîì ùùåç äéä íàå ,óñåúðå ùøùð àîùì :åà (. )לעיל נאóñåúéð àîù óñåðä ìò øùòì êéøö àäéå äìéçúî äè÷åìë
ÔÁÂÈ '¯ ÏÚ ‰È˜ÊÁ ¯Ó‡Â .'ÂÎ ‰¯„‚Â ‰Ó‡ ı¯Ù ÔÈÚÏ ÈÓ ÔÈÎ‰Â .¯‰Ë ÂÈ˜˙‡ ˙Â˘„Á ÌÈÙ„ ÔÂÈÎ ,È˜˙ÈÓ„ ‚"Ú‡ ,ÔÂÓ¯ ˙‡ˆÂ‰
.(: )סוכה נדíéáøòä ïéá ìù ãéîú ìù .˙·˘ È·ÏÁÂ .( )ערובין שםùøùð àìã ,éëäì ùçéîì àëéì ,åúôñåú
ÔÓ˘Â ÔÈÈ ˙Â„Â È¯ËÈ˜ .‰Ê „‚Î ‡Â‰ ‰Ó‰·Î ÈÎ‰ ‰È˙ÈÏ„ Ô‡ÓÂ .˘‡ ¯· ÔÈ„ ÔÂ‚Î 'Ó‡„ ‡ÎÈ‡ .‡Â‰ Í‡ÏÓ ‡Ï‡ ˘‡ ¯· ÔÈ„ ˙ÈÏ
,‡˜ÈÒÙ· ÈÏ„ ÔÈ¯˘Â˜ .‰¯È˙‰Ï ¯˙ÂÓ ,‡·Ï˘‰ ÔÓ ˜¯Ó‰ È˜Â¯Â‡Ï ÏÂÎÈ„ ‚"Ú‡ ,ÌÈÓ ÔÈÁÏ˜Ó˘ ¯ÂÈÎ‰ È„„ ÔÂ‚Î 'ÈÙ .‡·Ï˘ ‰ÈÏ ˙È‡„ ‚"Ú‡Â ‰¯È˙‰Ï ¯˙ÂÓ ÏÈ˘·˙ Ï˘ ‰¯È„˜ ÔÎÂ .‰ÏÈË· Â‰ÈÈÈÓ „Á„ ÔÈ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,Â‰ÈÈÂÂ¯˙Ï Ô¯È˙‰Ï ‰ÈÏ È¯˘ ÈÂ‡ '· ‰ÈÏ ˙È‡„ ‚"Ú‡
‡ÓÈÈ˜ Ï˘ ¯˘˜ ÂÈ‡˘ ÔÂÈÎ ÍÎÈÙÏ ,Â˙Î‡ÏÓÏ ‰ÈÏ ÈÚ·„ ÌÂ˘Ó ÈÏ„‰ ÔÓ ‰ÈÏ È¯˘ ‡˙¯Â‡ÏÂ ,‡Â‰ È‡¯Ú Ï˘ ¯˘˜ ÈÏ„· ‰ÈÏ ¯ÈË˜ È‡ È„¯‚„ Ï·Á ¯·Ò ,¯È˙Ó ‰„Â‰È '¯Â .‰¯ÈÊ‚ ÌÂ˘ÓÂ È„¯‚‰ Ï·Á· ‡ÓÈ˜Â‡ ,Ï·Á· ‡Ï Ï·‡ .‡ÓÈÈ˜ [Ï˘] ¯˘˜ ÂÈ‡˘ ÈÙÓ Ë·‡ ‡Â‰˘
ÍÎÈÙÏ ÛÏÁÈÓ ‡ÓÏÚ„ Ï·Á· È„¯‚„ Ï·Á ˙¯È˘˜ ÔÈ˘Â .‰¯È˘˜ ÂË‡ ‰·ÈÚ Ô·¯ Â¯Ê‚ ‡˜ ‡ÏÂ ,'ÂÎÂ ‡„ÂÙ ÂÈÏÚ Í¯ÂÎ ¯ÓÂ‡ ‰„Â‰È '¯ ,Â·ÂÚ ‡Ï‡ Â¯˘Â˜ ‰È‰ ‡Ï ˜ÒÙ˘ ÈÏ„ Ï·Á Ô˙„ ‡‰ ,Ô·¯ È¯Ê‚„ ÈÈ‡ ‰ÏÚ ÔÈÓ¯Â .‡ÓÏÚ„ Ï·Á ÂË‡ È„¯‚„ Ï·Á È¯Ê‚ ‡ÏÂ ,È¯˘
‰¯È˘˜ ‰·ÈÚ ¯·Ò ‰„Â‰È '¯„ ÔÈÏÈÙ˙ ‡ˆÂÓ‰ ˜¯Ù·Â 'ÂÎ ÏÂÊ‚‰ ·ÏÂÏ· ÔÈ¯Ó‡„ È‡‰Â .‡È‰ ‡ÏÈÚÓ ‰¯È˘˜ ‰·ÈÚ ¯·Ò„ ÌÂ˘Ó ‡Ï‡ ,‰¯È˘˜ ÂË‡ ‰·ÈÚ ¯Ê‚„ ÌÂ˘Ó Â‡Ï ,‰·ÈÚ· ¯Ò‡„ ÈÓ ‰„Â‰È '¯Ï .ÔÈ¯Ê‚ ‡Ï ÍÎÈÙÏ ‡È‰ ‰·¯ ‡¯ÈÎ‰ ‰¯È˘˜· ‰·ÈÚ Ï·‡ ,ÔÈ¯Ê‚
ÔÈÚÂ˜˙‰ ÌÈ„ÂÓÚ‰ Ï·‡ .˙·˘· ÔÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ ‰ËÓÏÓ ÂÈÏÚ ‰ËÂ˘Ù˘ „·Î‰Â ,‰ÏÚÓÏÓ Â· ‰ÈÂÏ˙ ‰ÚÈ¯È‰˘ „·Î‰Â ÔÒÎ‡‰ ÔÂ‚Î ‚¯Â‡‰ ˙ÂÓÂ‡ ÈÏÎ Ô‰ È‡ÂÈ˜ ÈÏÎ .‡ÓÈÈ˜ Ï˘ ¯˘˜ ‰ÈÏ ¯Ë˜ ‡Ï„ ‰È· Á˙Ó„ È„¯‚„ Ï·Á· ‡ÓÈ˜ ÈÓ ‡·¯„Â .‰¯˜ÈÚ ‡Î‰ ,‡È‰ ‡ÏÈÚÓ
ÈÈÂÂ˘‡Ï È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ÔÈ¯Ê‚ ‡ÏÂ ,˙·˘· ÔÈÏËÈ ÔÈÏÂ‚Ó ÂÈÏÚ ˙ˆ˜Ó ÂÈ‰ Ì‡ ,ÔÙ‚‰ ˙Á˙ ÌÈÂÓË‰ ÔÂˆÂ ˙ÙÏ‰ ÈÎ ‚"Ú‡Â .˙ÂÓÂ‚ ÈÈÂÂ˘‡Ï È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ‰¯ÈÊ‚ ˙·˘· ÂÏËÈÏ ¯ÂÒ‡ Î"ÙÚ‡ ,‡ÈÏ‚ÈÓ ‡˜ ‡ÏÈÓÓ ‡ÓÂ‚‰Â ,‡ÓÂ‚ ˙Â˘ÚÏ ÔÈÂÎ˙Ó ÂÈ‡ Ô¯˜ÂÚ˘Î˘ Ù"Ú‡ ı¯‡·
„Á‡ ÈÏÎ ÔÈÏÙ˜Ó ÔÈ‡ ÌÈ˘ Ï·‡ ,[˙¯Á‡ ˙·˘Ï ‡Ï Ï·‡] (˙¯Á‡ ˙·˘ÏÂ) ‡ÈÙÏ ‡¯ÙˆÓ ˙·˘·Â ˙·˘Ï ˙·˘ ÈÏÈÏÓ ÌÈÏÎ‰ ÏÙ˜Ó „Á‡ Ì„‡ .˙ÂÓÂ‚ ‰ÈÈÂÂ˘‡Ï È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ÔÈ¯Ê‚ ,‡ÓÂ‚· „ÈÙ˜„ ˙È· Ï·‡ .ÔÈ¯Ê‚ ‡Ï ÍÎÈÙÏ ,˙ÂÓÂ‚· ‰ÈÏ ˙ÙÎÈ‡ ‡ÏÂ ‰„˘ Ì˙‰ .˙ÂÓÂ‚
ÔÈ‡˘· ÂÙÂÒÏ ˙·˘ ÌÂÈ ˙ÏÁ˙Ó Ì„‡ ÏÙ˜Ó˘ ÔÈ¯Ó‡ ÈÎÂ .·Â˘Á ‡Â‰ ‰Î‡ÏÓÎ ÈÎ‰ ÌÂ˘Ó ÔÏÙ˜Ó ‡Ï„· Â‰ÈÚÂ·ˆ ‰Î‡Ù ÈÓ ÌÈÚÂ·ˆÂ .‰Î‡ÏÓ ‡È‰ ÈÎ ˙‡ˆÓÂ ÌÈ˘„ÁÎ Ô¯ÈÊÁÓ ÔÏÂÙÈ˜„ ‡Ï ÌÈ˘È Ï·‡ ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ ‡Ï‡ ÏÙ˜Ó ÂÈ‡ ÈÓ „Á‡Â .ÔÓÂ‡ ‰˘ÚÓÎ ‰ÈÏ ‰Â‰„
.ÏÙ˜Ó ÂÈ‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÂÏ ˘È Ï·‡ ,ÛÈÏÁ‰Ï ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„‚· ÂÏ
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Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ
:âî úåëøá ( ב,[.ð÷ ïî÷ì] (א
,[.áî íéçñô] ( ג,:é úéðòú
íù] ( ה,[:âé÷ íéçáæ] (ד
ì"øå é"øã àúâåìô ù"ò
,íìåò éîéî à"ð ( ו,[êôåäî
é"ùøô 'ò] é÷ð èéè 'éô (ז
ä"ã .î î"ááå :å÷ úåîáé
:ñ úåáåúë é"ùøôáå àúùéâøâ
,.äô î"á ( ח,[àúùéâøâ ä"ã
ïéøãäðñ ( י,.ãö ïéøãäðñ (ט
ïéøãäðñ] ( כ,[:àö ÷"á] íù
,[áùééì äåöîå ù"òå .ãö
ãåã] ( מ,[.áð ïéøãäðñ] (ל
,é à"î äîìù ,èë à"äã
,[áì á"äã äé÷æç
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Á"·‰ ˙Â‰‚‰

ìåç ìù êøåáéãë ‡¯Ó‚ ()א
Ì˘ ( )ב:øåñà øåáã ¯·„
:ïåéë ‡Ï‡ åçîúéà ééåçîúéà
øáã øæòéìà 'ø øîà Ì˘ ()ג
äëìä øáã ùåøéô á"ð .äîëç
äãðã àøúá ÷øôá àúéà ïëå
éøáã äùìù á"ò èñ óã
Ì˘ ( )ד:äëìä ùøôîå äîëç
î"àú (÷áãì) æòåá ìù åëøã
:¯·„Ï à"ñ á"ðå

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

‰Ò‚ ‰ÚÈÒÙ ÚÂÒÙÏ Â‰Ó
(çð äéòùé) øîàðù .˙·˘·
êéìâø úáùî áéùú íà
È·„ ‡˘Â„˜· .(:)ברכות ו
ìù ñåë äúåùù .È˘Ó˘
 )ברכותäìéìá úáùá ùåãé÷
éá éø÷ úáù éìéì (:מג
éðôî ,àúëåã ìëá éùîù
ìëî ÷åìç åìù úåùîùä ïéáù
äîëá åøéëæäì êøöåäå íéîé
äàøðå (: )לעיל פוúåîå÷î
úåùîùä ïéáù éôì éðéòá
ìëäå ìë éôá øåâù åìù
ïúëàìî øåîâì åéìà íéãøç
éá äì åø÷ ,êùçú àìù ãò
ÂÏÈ‡Î .(. )כתובות קגéùîù
.ÌÈ˘Ó¯Â ÌÈˆ˜˘ ÏÎÂ‡
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שבת דף קיג

שבת קודש ה תמוז תש"פ

יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר :קוֹ ׁ ְש ָר ּה כוּ ' [קושרים חבל לפני הבהמה (ברוחב
שנינו במשנהַ :ר ִּבי ֱא ִל ֶ
הפתח) בשביל שלא תצא],

מה החידוש שמותר לקשור חבל בפני הבהמה שלא תצא ,הרי זה קשר שפותחים תמיד ,ובודאי
מותר לקושרו
יטא ,הרי זה קשר שפותחים בכל פעם שרוצים שהבהמה תצא ,ובודאי
מבררת הגמראְ ּ :פ ׁ ִש ָ
שמותר לקשור קשר כזה.
יכא – לא הוצרכה המשנה להשמיע זאת ,אלא באופןְּ :ד ִאית ַל ּה
מבארת הגמראָ :לא ְצ ִר ָ
ַּת ְר ֵּתי ִא ָּס ֵרי – שיש לה שני חבלים ,שקושר ברוחב הפתח ,שני חבלים זה למעלה מזה],

ימא (דף קיג) ֲח ָדא ִמ ַ ּניְ הוּ ַּב ּטוֹ ֵלי ְמ ַב ֵּטל – הייתי אומר ,שאסור לקשור
והחידוש הואַ :מהוּ דְּ ֵת ָ
זאת ,מפני שאת החבל העליון הוא משאיר קשור באופן קבוע' ,ומבטלו שם' ,וכשרוצה
להוציא את הבהמה פותח רק את החבל התחתון ,ומוציא את הבהמה בדוחק ,וממילא
אסור לקשור את החבל העליון ,שהוא קשר של קיימא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן ,לכן השמיעה לנו המשנה ,שלא חוששים שיעשה כך ,כיון שבדרך כלל
כשמוציאים את הבהמה פותחים את שני החבלים ,וממילא אין זה קשר של קיימא ,ומותר
לקושרו.

···
הלכה כרבי אליעזר בן יעקב ,שמותר לקשור חבל בפני הבהמה
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב ,שמותר לקשור חבל
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
בפני הבהמה שלא תצא.
אביֵ י :ממה שאתה אומר ֲה ָל ָכהִ ,מ ְּכ ָלל [מבואר מכך] דִּ ְפ ִל ִיגי [שנחלקו רבי אליעזר
ֲא ַמר ֵל ּה ּ
בן יעקב וחכמים] ,וקשה למה חכמים נחלקו על כך ,הרי זה דומה לדוגמאות האחרות
המובאות במשנה שחכמים מודים בהם ,שמותר לקושרם ,כיון שפותחים אותם תמיד.
ֲא ַמר ֵל ּה רב יוסףַ :מאי נָ ְפ ָקא ָל ְך ִמ ַ ּנ ּה ,אם חכמים חולקים על כך או לא ,הרי למעשה
ההלכה כרבי אליעזר בן יעקב.
ֲא ַמר ֵל ּה אבייּ ְ :ג ָמ ָרא ְ ּגמֹר ְזמוֹ ְר ָּתא ְּת ֵהא ,וכי תלמד את השמועה ,כזמר ושיר ,בלא צורך,
שאם אין מחלוקת ,מה הצורך לומר שהלכה כמותו.
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משנה
היתר קשירת דלי לבור בחגורה ,שהרי עתיד לקחת את החגורה משם
קוֹ ׁ ְש ִרין דְּ ִלי [על פי הבור] ְּב ָפ ִס ְקיָ א – בחגורה ,מפני שאינו קשר של קיימא ,שלא ישאיר
את החגורה קשורה בבור,

קשירת דלי לבור בחבל של אורג ,שצריך את החבל למלאכתו
[המשך דברי תנא קמאֲ ]:א ָבל לֹא [קושרים דלי על הבור] ְּב ֶח ֶבל ,מפני שמשאירים את
החבל מחובר לבור ,והרי זה קשר של קיימא .ואף בחבל של אורג שצריך את החבל
למלאכתו ,אסור ,שגוזרים בחבל של אורג מחשש שיבואו לקשור בחבל אחר.
[דעת רבי יהודהַ ]:ר ִּבי יְ הוּ ָדה ַמ ִּתיר [לקשור את הדלי לבור בחבל של אורג] ,מפני שהאורג
צריך את החבל למלאכתו ,ולא ישאירו קשור בבור ,ואין גוזרים בחבל זה מחשש שיבואו
ימא ֵאין ַח ָ ּי ִבין ָע ָליו.
לקשור בחבל אחרְּ .כ ָלל ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ,ׇּכל ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶש ֵאינוֹ ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָ

גמרא
ימא ֶח ֶבל דְּ ָע ְל ָמא – אם תאמר
מבררת הגמראֶ :ח ֶבל דְּ ַמאי  -באיזה חבל עוסקת המשנהִ ,אי ֵל ָ
ימא הוּ א?
בחבל רגיל ,אם כן קשה כיצד ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַמ ִּתיר [זאת ,והרי] ֶק ׁ ֶשר ׁ ֶשל ַק ָ ּי ָ
ֶא ָּלא צריך לומר שהמשנה מדברת על ֶח ֶבל דְּ ַג ְר ִּדי – חבל של אורג ,וצריך את החבל
למלאכתו ,ובזה נחלקו ,תנא קמא אוסר ,שלא יטעו בין חבל לחבל ויבואו להתיר גם בחבל
רגיל .ורבי יהודה סובר שלא גזרו בזה.

סתירה מברייתא שמבואר בה להיפך שרבנן לא גוזרים בקשירה ,ורבי יהודה גוזר
ימ ָרא [וכי המשנה רוצה לומר] ְּד ַר ָּבנַ ן ָס ְב ִרי ָ ּג ְז ִרינַ ן ֶח ֶבל דְּ ַג ְר ִּדיַ ,א ּטוּ ֶח ֶבל
שואלת הגמראְ :ל ֵמ ְ
דְּ ָע ְל ָמאְ ,ו ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ָס ַבר ָלא ָ ּג ְז ִרינַ ן,

וּ ְר ִמינְ הוּ ֶ ,ח ֶבל דְּ ִלי ׁ ֶש ִ ּנ ְפ ַסק [חבל שנקרע באמצעיתו] ,לֹא יְ ֵהא קוֹ ׁ ְשרוֹ [לא יקשור את שתי
קצוות החבל שנקרעו ,שקשר של קיימא הוא לעולם]ֶ ,א ָּלא עוֹ נְ בוֹ [עושה עניבה ,ועליה
עושה קשר .ש'שקשר עניבה' ,אינו קשר].
ְו ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרּ :כוֹ ֵר ְך ָע ָליו ּ ֻפנְ ָּדא (חגורה חלולה שמניחים בה מעות) אוֹ ּ ָפ ִס ְקיָ א (חגורה
רחבה) ,שמניח את שתי קצוות החבל שנקרעו זה על גבי זה ,וכורך עליהם חגורה ,וּ ִב ְל ַבד
ׁ ֶש ּלֹא יַ ַענְ ֶבנּ וּ [שלא יקשור את החבל ב'קשר עניבה'].
ַק ׁ ְשיָ א ְּד ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַא ְּד ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ,שבמשנתינו אינו אוסר חבל אטו חבל ,ובברייתא הוא
אוסר עניבה מחשש שיבואו להתיר קשירהַ .ק ׁ ְשיָ א ְּד ַר ָּבנַ ן ַא ְּד ַר ָּבנַ ן ,שבמשנתינו הם אוסרים
חבל אטו חבל ,ובברייתא אינם אוסרים עניבה משום קשירה.

יישוב דעת רבנן :גוזרים רק חבל משום חבל ,שאין ניכר בין חבל לחבל .אבל בין עניבה לקשירה ניכר
עונה הגמרא :דְּ ַר ָּבנַ ן ַאדְּ ַר ָּבנַ ן ָלא ַק ׁ ְשיָ אֶ ,ח ֶבל ְּב ֶח ֶבל ִמ ַח ַּלף ,רבנן גזרו בחבל של אורג משום
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חבל רגיל ,כיון שאין ניכר בין חבל לחבל ,ואם נתיר לקשור בחבל של אורג ,יבואו להתיר
גם בחבל רגיל.
יבה ִּב ְק ׁ ִש ָירה ָלא ִמ ַח ְּל ָפא ,ולא יבואו לטעות ולומר שכשם שעניבה מותרת גם
אבל ֲענִ ָ
קשירה מותרת ,ולכן לא גזרו עניבה משום קשירה.

יישוב דעת רבי יהודה :לא גוזרים כלל .אלא שעניבה היא קשירה
דְּ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַאדְּ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ָלא ַק ׁ ְשיָ אָ ,ה ָתם [שם ,לגבי עניבה] ָלא [אסר זאת רבי יהודה] ִמ ּ ׁשוּ ם
יבה גּ וּ ָפ ּהְ ,ק ׁ ִש ָירה ִהיא.
יבה ִּב ְק ׁ ִש ָירהֶ .א ָּלאֲ ,ענִ ָ
דְּ ִמ ַח ְּל ָפא ֲענִ ָ

···

רב :מותר לקשור חבל (מביתו) בפרה ובאיבוס
אשי ָא ַמר ַרבֵ :מ ִביא ָא ָדם ֶח ֶבל ִמ ּתוֹ ְך ֵּביתוֹ ְ ,וקוֹ ׁ ְשרוֹ ַּב ּ ָפ ָרה וּ ָב ֵאבוּ ס
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר ַרב ִח ָ ּייא ַּבר ׁ

[קצה אחד של החבל קושר לפרה ,ואת הקצה השני קושר לאיבוס (מקום ,או כלי שממנו
אוכלת הבהמה)] ,שלאחר סיום אכילת הבהמה פותחים את הקשר ,ולא חוששים שמא לא
יפתח אלא את קשר החבל בצד אחד ,וישאיר את החבל מחובר לצד השני.

שאלה :הרי שנינו שאסור לקשור חבל בפרה ובאיבוס
יכא ְּדהוּ א ַר ִּבי ַא ָחא ַּבר ּ ָפ ּ ָפא ְל ַר ִּבי ַא ָּבאֶ :ח ֶבל ׁ ֶש ָּב ֵאבוּ ס,
יב ּה ַר ִּבי ַא ָחא ֲא ִר ָ
ית ֵ
שואלת הגמראֵ :א ִ
ְ
קוֹ ׁ ְשרוֹ ַּב ּ ָפ ָרהְ .ו ׁ ֶש ַּב ּ ָפ ָרה ,קוֹ ׁ ְשרוֹ ָּב ֵאבוּ ס .וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יָ ִביא ֶח ֶבל ִמ ּתוֹ ך ֵּביתוֹ ְ ,ויִ ְק ׁשֹר ַּב ּ ָפ ָרה וּ ָב ֵאבוּ ס,

הרי מפורש בברייתא שאסור לאדם להביא חבל מביתו ולקושרו לפרה ולאיבוס.

תשובה :מה שרב התיר ,היינו בחבל של אורג שצריך אותו למלאכתו
עונה הגמראָ :ה ָתם [שם ,בברייתא ששנינו לאסור זאת ,מדובר על] ֶח ֶבל ְּד ָע ְל ָמא ,שלאחר
שקושרו בפרה ובאיבוס משאירו מחובר בצד אחד ,ולכן אסור לקושרו .אבל ָה ָכא [כאן ,מה
שהתיר רב ,מדובר על] ֶח ֶבל ְּד ַג ְרדִּ י [חבל של אורג ,שודאי לא ישאיר את החבל מחובר,
ולכן מותר לקושרו בפרה ובאיבוס].

···

הכלים של האורגים ,אינם מוקצה
היות והגמרא ביארה דין קשירה (בשבת) בחבל של אורג ,מבארת הגמרא שכלי האורגים
(והחבל בכללם) אינם מוקצהָ :א ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלְּ :כ ֵלי ִקיוָּ ֵאי [כלי אורגים ,כגון
ה'קנים של האורגים' שאינם חלק מ'מכונת האריגה' ,אלא שהאורג משתמש בהם לצורך
האריגה] ֻמ ָּתר ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבת ,שאין האומן מקפיד אם משתמשים בהם לשימוש אחר ,ואינם
'כלי שמלאכתו לאיסור'.

ספק :כובד העליון וכובד התחתון (קורות הכבדים שעליהם פורסים את החוטים לאריגה) ,ואין
משתמשים בהם בדרך כלל לדברים אחרים ,האם הם מוקצה
ְּבעוֹ ִמ ֵ ּנ ּה ֵמ ַרב יְ הוּ ָדהּ :כ ֶֹבד ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכ ֶֹבד ַה ַּת ְח ּתוֹ ן – שתי קורות כבדים ,המחוברים ל'מכונת
האריגה' ,ועליהם מותחים את חוטי השתי מלמעלה למטה ,כדי לארוג בהם את חוטי
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הערבַ ,מהוּ  ,האם בגלל שהם כבדים ,ואין משתמשים בהם בדרך כלל לדבר אחר ,הרי הם
לא ראויים בסתמא לדבר אחד ,ונמצא שהם 'כלי שמלאכתו לאיסור.
רבי יהודה לא הכריע בדבר זה ,אלאִ :אין ְו ָלאו – לפעמים אמר רבי יהודה :כן ,ולפעמים
אמר לא ,כלומר לפעמים אמר שהם מוקצה .ולפעמים אמר שאינם מוקצה]ְ ,ו ַר ְפיָ א ִּב ֵיד ּה
[והתשובה היתה רפויה בפיו ,אם לאסור אם להתיר].

דעת שמואל :גם 'כובד העליון והתחתון' אינם מוקצה .אבל 'העמודים' התחובים בקרקע ,הם מוקצה.
ילוּ ּכ ֶֹבד ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכ ֶֹבד
ִא ְּת ַמרָ ,א ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלְּ :כ ֵלי ִקיוָּ ֵאי ֻמ ָּתר ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבתֲ ,א ִפ ּ
ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ,ואף שהם כבדים ,אינם מוקצה ,שלא מקפיד עליהם ומשתמשים בהם לדברים

אחרים.
ֲא ָבל לֹא ֶאת ָה ַע ּמוּ ִדים [שתי עמודים התחובים בקרקע ,ולהם מחברים את הכובד העליון
והכובד התחתון] ,עמודים אלו אסורים בטלטול ,מהטעם שיבואר להלן:

בירור :מה הטעם שהעמודים אסורים בטלטול ,אם מפני שכשמוציאם נעשית גומא בקרקע,
הרי שנינו שמותר להוציא פירות טמונים מאדמה ,ולא חוששים לכך שנעשית גומא באדמה
במקום שהפירות היו
ֲא ַמר ֵל ּה ָר ָבא ְל ַרב נַ ְח ָמןַ :מאי ׁ ְשנָ א ַע ּמוּ ִדים ְּד ָלא  -מה שונים העמודים מהכובד העליון
והתחתון ,שאת העמודים אוסר שמואל לטלטל,
ימא דְּ ָק ָע ֵבד  -אם תאמר ששמואל אסר זאת ,משום שבהוצאת העמודים מהקרקע ,מזיז
ִא ֵּל ָ
את העפר ,ועושה על ידי זה ֻ ּג ּמוֹ ת ֻ ּג ּמוֹ ת [במקום שהיה 'תחוב' העמוד].
ילא ָקא ָה ְויָ ן – נעשים מעצמם ,שהגומא נעשית מעצמה ,שהרי כשמוציא
והרי גומות אלוִ ,מ ֵּמ ָ
את העמוד ,נוצרת גומא במקום שהעמוד היה ,ואין חשש בזה ,כמבואר בברייתא דלהלן],
דִּ ְתנַ ןַ ,ה ּטוֹ ֵמן ֶל ֶפת וּ ְצנוֹ נוֹ ת ַּת ַחת ַה ֶ ּג ֶפן ,אינו זורעם באדמה ,אלא טומנם שם לצורך שמירתם
וכדומה].
ִאם ִמ ְק ָצת ָע ָליו ְמ ֻג ִּלין [וכך יכול לאחוז את הלפת בלא להוזיז עפר בידים( ,והוא נפקא
מינה לעניין שבת ,כדלהלן],
ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש לֹא ִמ ּׁשוּ ם ִּכ ְל ַאיִ ם ,שאינם מושרשים באדמה ,ואף שטומנם תחת גפן ,אין בזה
כלאים,
יעית ,אם טמנם בשביעית ,אין זה כזורע בשביעית ,וכן אין בהם דיני שביעית.
ְולֹא ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ִ
ְולֹא ִמ ּׁשוּ ם ַמ ֲע ֵׂשר ,אם הטמין לפת או צנון (שהפרישו מהם כבר מעשרות) ,אינו צריך
לחזור ולעשרם,
ְונִ ָּט ִלין ְּב ׁ ַש ָּבת ,לפי שאין זה תולש ,שאינם מחוברים ומושרשים באדמה( ,וכן אין בהוצאתם
משום מוקצה שמוזיז את העפר ,שכן כאמור לעיל ,מדובר שמקצת העלים מגולים ,ויכול
לאחוז בהם ולהוציאם ,בלא להוזיז עפר בידים)].
הרי מבואר שמותר להוציא את הלפת או הצנון ,אף שעל ידי כך נעשית שם גומא.
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ביאור :הטעם שאסור ליטול את העמודים ,שמא יבוא לאשוות גומות ,וחשש זה קיים רק בעמודים
שהם בבית ,ולא בפירות שהם בשדה
מבארת הגמרא ,טעם האיסור בהוצאת העמודים ,אינו משום עשיית גומות ,שגומא זו
אכן נעשית ממילא ,ואין בזה איסור ,אלא החשש הוא שמא יבוא להשוות את הגומא,
ולמלאותה בחול ,ולכן לא חששו בזה לגבי 'הטומן לפת או צנון' ,שזה מדובר ְּב ָׂש ֶדה ,ושם
ָלא ָא ֵתי ְל ַא ׁ ְשווֹ יֵ י ֻ ּג ּמוֹ ת – לא חוששים שהוא יבוא להשוות את הגומא שנוצרה ,שלא איכפת
לו שיהיה לו גומא בשדהו.
אבל בהוצאת עמודי האריגה ְּב ַביִ ת ,יש חשש ,שמא ָא ֵתי ְל ַא ׁ ְשווֹ יֵ י ֻ ּג ּמוֹ ת ,שהרי אדם מקפיד
אם יש לו גומות בביתו ,ולכן אסרו זאת.

דעת רבי יהודה בר ליואי :כובד עליון ותחתון ,הם מוקצה
ְּב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֵמ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ַּבר ֵל ַיואיְּ :כ ֵלי ִקיוָּ ֵאיְּ ,כגוֹ ן ּכ ֶֹבד ָה ֶע ְליוֹ ן ְוכ ֶֹבד ַה ַּת ְח ּתוֹ ן ַמהוּ
ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבת.

ֲא ַמר ֵל ּה רבי יהודה בר ליואיֵ :אין ְמ ַט ְל ְט ִלין את הכובד העליון והתחתון,
ַמה ַּט ַעם?

ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין נִ ָּט ִלין – שאף בחול לא מטלטלים אותם בדרך כלל מפני כובדם ,ונמצא שהם
מיוחדים למלאכת איסור ,וכל מלאכתם לכך.

משנה
מותר לקפל בגדים או להציע את המטות ,לצורך שבת אבל לא לצורך יום חול
ְמ ַק ּ ְפ ִלין ֶאת ַה ֵּכ ִלים  -מותר לקפל בשבת את הבגדים[ ,מפני שמתרככין מכיבוסם ,וכשאינם
ילוּ ַא ְר ָּב ָעה ַו ֲח ִמ ּׁ ָשה ּ ְפ ָע ִמים ,כדי לחזור וללובשם בו ביום.
מקופלים הם מתקמטים]ֲ ,א ִפ ּ
ילי ׁ ַש ָּבת ְל ׁ ַש ָּבת [פורסים סדינים או כיסויים על המטות שישנים או
יעין ֶאת ַה ִּמ ּטוֹ ת ִמ ֵּל ֵ
וּ ַמצִּ ִ
שיושבים עליהם ,לצורך השבת],
ֲא ָבל לֹא ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ְלמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבת.

עשיית צרכי שבת ביום כיפור [קיפול בגדים והצעת מטות ביום כיפור (שחל ביום שישי) לשבת.
להקריב ביום כיפור (שחל ביום ראשון) חלבי שבת]
יעין ֶאת ַה ִּמ ּטוֹ ת ִמ ּיוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים
[דעה א' ,מותר] ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרְ :מ ַק ּ ְפ ִלין ֶאת ַה ֵּכ ִלים ,וּ ַמצִּ ִ
(כגון שחל ביום שישי) ְל ׁ ַש ָּבת.
ְו ֶח ְל ֵבי ׁ ַש ָּבת ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים (כגון שחל במוצאי שבת)ֲ ,א ָבל לֹא ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ְּב ׁ ַש ָּבת.
יבא אוֹ ֵמר :לֹא ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִריםְ .ולֹא ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים
[דעה ב' ,אסור] ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ְק ֵר ִבין ְּב ׁ ַש ָּבת.
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גמרא
ד' תנאים להיתר קיפול בגדים ,באדם אחד ,חדשים ,לבנים ,אין לו להחליף
ָא ְמ ִרי ְּד ֵבי ַר ִּבי יַ ַ ּנאי :לֹא ׁ ָשנוּ [שמותר לקפל בגדים בשבת]ֶ ,א ָּלא [בארבעה תנאים ,כדלהלן]:
[תנאי א'ְּ ]:ב ָא ָדם ֶא ָחדֲ ,א ָבל ִּב ׁ ְשנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ,לֹא ,שכאשר שני בני אדם מקפלים בגדים ,הם
מפשטים קמטיהם ,והרי הם נראים כמתקנים יותר מקיפול על ידי אדם אחד וזה בכלל
מתקן מנא.
ישנִ ים ָלא ,שקיפולם
[תנאי ב' ]:וּ ְב ָא ָדם ֶא ָחד נָ ֵמי ָלא ֲא ַמ ַרן שמותר לקפלֶ ,א ָּלא ַּב ֲח ָד ׁ ִשיםֲ .א ָבל ִּב ׁ ָ
מתקנם יותר מהחדשים ,שהחדשים קשים מאליהם ,ואינם ממהרים להתקמט.
[תנאי ג'ָ ]:ו ֳח ָד ׁ ִשים נָ ֵמי ָלא ֲא ַמ ַרן שמותר לקפלםֶ ,א ָּלא ִּב ְל ָבנִ יםֲ .א ָבל ִּב ְצבוּ ִעים ָלא ,שקיפולם
מתקנם.
[תנאי ד'ְ ]:ו ָלא ֲא ַמ ַרן שמותר לקפלֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֵאין לוֹ [בגדים אחרים] ְל ַה ֲח ִליףֲ .א ָבל יֵ ׁש לוֹ
[אחרים] ְל ַה ֲח ִליףָ ,לא.
יאל לֹא ָהיוּ ְמ ַק ּ ְפ ִלים
[מאמר נוסף שמבואר בו התנאי השלישי והרביעי] ָּתנָ א ׁ ֶשל ֵּבית ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ְּכ ֵלי ָל ָבן ׁ ֶש ָּל ֶהןִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָהיָ ה ָל ֶהן ְל ַה ֲח ִליף ,וכל שכן שלא היו מקפלים בגדים צבועים.

···

מלבוש של שבת ,יחליף בגדיו לשבת ,ואם לו בגדים להחליף ישלשלם שיראו ארוכים (כדרך
שהעשירים הולכים)
ָא ַמר ַרב הוּ נָ אִ :אם יֵ ׁש לוֹ ְל ַה ֲח ִליף ,יַ ֲח ִליף [מי שיש לו בגדים ,לבד מאותם שלבש בחול,
יחליפם לשבת],
ְו ִאם ֵאין לוֹ [בגדים] ְל ַה ֲח ִליף ,יְ ׁ ַש ְל ׁ ֵשל ִּב ְב ָג ָדיו [כלפי מטה ,שיראו ארוכים ,והוא מדת עשירים
היושבים בביתם ואינם צריכים לסלק בגדיהם מן הארץ בשביל מלאכה ,וכבוד שבת הוא].
ַמ ְת ִקיף ַל ּה ַרב ָס ְפ ָראְ ,ו ָהא ִמ ְת ֲח ֵזי ְּכ ָרמוּ ת רוּ ָחא [והרי זה נראה כגאוה],
עונה הגמראֵּ :כ ָיון דְּ ׇכל יוֹ ָמא ָלא ָק ָע ֵבד [כיון שכל יום לא עושה כך]ְ ,ו ָה ִא ָּידנָ א הוּ א ְּד ָקא ָע ֵבד
[והיום הוא עושה כך לכבוד שבת]ָ ,לא ִמ ְת ֲח ֵזי ְּכ ָרמוּ ת רוּ ָחא [אין זה נראה כגאווה].

···

מלבושי שבת ,הילוך שבת ,דיבור שבת ,הכנת חפציו – לא כביום חול
שֹת ְּד ָר ֶכ ָ
יך ממצוא חפציך ודבר דבר' .הגמרא דורשת מפסוק
נאמר בפסוק'ְ :ו ִכ ַּב ְד ּתוֹ ֵמ ֲע ׂ
זה הלכות כבוד שבת:

[בגדי שבת'ְ ]:ו ִכ ַּב ְד ּתוֹ 'ֶ ׁ ,ש ּלֹא יְ ֵהא ַמ ְל ּבוּ ׁ ְש ָך ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ַמ ְל ּבוּ ׁ ְש ָך ׁ ֶשל חוֹ ל ,שמלבוש מכובד
לשבת ,מכבד את השבתְ ,ו ִכי ָהא דְּ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָק ֵרי ְל ָמאנֵ ּה [וכמו שרבי יוחנן קרא לבגדיו]
'מ ַכ ְּבדוֹ ַתי' [שהבגדים מכבדים בעליהם].
ְ
שֹת דְּ ָר ֶכ ָ
יך'ֶ ׁ ,ש ּלֹא יְ ֵהא ִה ּלוּ ְכ ָך ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבתְּ ,כ ִה ּלוּ ְכ ָך ׁ ֶשל חוֹ ל.
'מ ֲע ׂ
[ההילוך בשבתֵ ]:
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'מ ְּמצוֹ א ֶח ְפ ְצ ָך' – לא תמציא ותכין את חפציך בשבת ,כגון :לא יטייל אדם
[הכנת חפציוִ ]:
ָ
לסוף שדהו בשבת לידע מה היא צריכה אחר השבתֲ .ח ָפ ֶציך ֲאסוּ ִריןֶ ,ח ְפ ֵצי ׁ ָש ַמיִ ם ֻמ ָּת ִרין,
כגון :מותר בשבת להתחייב לתת מעות לעניים ,או לעשות שידוכים.
[הדיבור בשבת] ' ְו ַד ֵּבר ָּד ָבר'[ ,עמוד ב] ׁ ֶש ּלֹא יְ ֵהא ִּד ּבוּ ְר ָך ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ְּכ ִד ּבוּ ְר ָך ׁ ֶשל חוֹ ל  -כגון :מקח
וממכר וחשבונותִּ .ד ּבוּ רָ ,אסוּ רִ .ה ְרהוּ רֻ ,מ ָּתר [להרהר בלבו כך וכך יציאות אני צריך להוציא
על שדה זו].

···

בירור ,מה הכונה שלא יהא הילוך שבת כהילוך חול
מבררת הגמראִּ :ב ׁ ְש ָל ָמאֻּ ,כ ְּלהוּ ְל ַח ֵ ּיי ,כל הדברים המבוארים בברייתא נוחים ומבארים
לנו מה הם,
'ש ּלֹא יְ ֵהא ִה ּלוּ ְכ ָך ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ְּכ ִה ּלוּ ְכ ָך ׁ ֶשל חוֹ ל'ַ ,מאי ִהיא?
ֶא ָּלא ׁ ֶ

הצעת ביאור :אם פגע בדרכו באמת המים רחבה ,לא ידלג עליה
מבארת הגמראִּ :כי ָהא ְּד ָא ַמר ַרב הוּ נָ א ָא ַמר ַרבְ ,ו ָא ְמ ִרי ֵל ּה ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר ַרב הוּ נָ אָ :היָ ה
ְמ ַה ֵּל ְך ְּב ׁ ַש ָּבת וּ ָפ ַגע ְּב ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם,
אשוֹ נָ ה [שעקר מצד זה] ,בצד השני של האמת מים ,ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵּת ָע ֵקר
יח ֶאת ַר ְגלוֹ ִר ׁ
ִאם יָ כוֹ ל ְל ַה ִ ּנ ַ
[רגלו] ׁ ְשנִ ָ ּיה [שאין אמת המים רחבה יותר מכדי פסיעה]ֻ ,מ ָּתר [אף לדלג ולעקור את הרגל

השניה ,קודם שמניח את רגלו הראשונה( ,כלומר :מרים את רגלו הראשונה עד לאחר אמת
המים ,ולפני שמניחה שם ,מרים את רגלו השניה ומדלג על אמת המים)].
ְו ִאם ָלאו [אם אינו יכול להניח את רגלו הראשונה ,לפני שעוקר את השניה ,שאמת המים
יותר רחבה מכדי פסיעה]ָ ,אסוּ ר לקפוץ וכך לדלג את האמת מים (קפיצה ,היא כששתי
רגליו סמוכות זו לזו ,קופץ מצד אחד של האמה ,אל הצד השני).

דחיית הביאור :עדיף שידלג ,מאשר להאריך את דרכו ללכת מסביב לאמת המים ,או מלעבור
בתוך המים
יע ֵּבד [כיצד יעשה ,אם נתקל בדרכו באמת מים]ַ ,ל ֵ ּ
יקף [אם יקיף
יכי ֶל ְ
ַמ ְת ִקיף ַל ּה ָר ָבאֵ ,ה ִ
יש ְּב ִה ּלוּ ָכא [נמצא שהוא מרבה בהילוך],
מסביב לאמת המים]ָ ,ק ַמ ּ ֵפ ׁ

יע ַּבר [אם יעבור בתוך המים]ִ ,ז ְמנִ ין דְּ ִמ ַּתוְּ ָסן ָמאנֵ ּה ַמ ָ ּיא [לפעמים ירטבו בגדיו במים],
ִל ְ
יטה,
ְו ָא ֵתי [ויבוא] ִל ֵידי ְס ִח ָ
ֶא ָּלאְּ ,ב ָהא [בדבר זה ,שאדם נתקל בדרכו באמת מים] ֵּכ ָיון ְּד ָלא ֶא ְפ ׁ ָשר [כיון שאין דרך
אחרת שעדיפה מדילוג]ַ ׁ ,ש ּ ִפיר דָּ ֵמי [מותר לדלג עליה].

ביאור חדש :לא יפסיע פסיעה גסה
יעה ַ ּג ָּסה [פסיעה יותר מאמה,
ֶא ָּלאְּ ,כ ִד ְב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ַר ִּבי ֵמ ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּב ַר ִּבי יוֹ סיַ ,מהוּ ִל ְפס ַֹע ּ ְפ ִס ָ
(שפסיעה בינונית היא אמה)] ְּב ׁ ַש ָּבת ,האם עובר בזה משום 'מעשות דרכיך'.
יעה ַ ּג ָּסה נוֹ ֶט ֶלת ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ִמ ְּמאוֹ ר ֵעינָ יו
ֲא ַמר ֵל ּהְ :ו ִכי ַּבחוֹ ל ִמי ֻה ְּת ָרהֶ ׁ ,ש ֲאנִ י אוֹ ֵמרְ ּ :פ ִס ָ
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ׁ ֶשל ָא ָדם ,וּ ַמ ְהדַּ ר ֵל ּה ְּב ִק ּדוּ ׁ ָשא ְּד ֵבי ׁ ִש ְמ ׁ ֵשי ,ואם פסע פסיעה גסה ,יכול הוא להחזיר את מאור
עיניו בשתייה מיין של קידוש בלילי שבתות .ונמצינו למדים שאף בחול יש להימנע
מפסיעה גסה ,שהיא מזיקה לעינים .ובשבת יש בזה איסור מצד שהוא 'הילוך חול' ,ועל
זה אמרו שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך בחול.

···
ספק :האם מותר לאכול אדמה בשבת ,או שיש זה איסור משום 'רפואה בשבת'
ְּב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ַר ִּבי ֵמ ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּב ַר ִּבי יוֹ סיַ :מהוּ ֶל ֱאכוֹ ל ֲא ָד ָמה ְּב ׁ ַש ָּבת ,מי גזרו בה משום שחיקת
סמנים כשאר רפואה ,או לא.

פשיטת הספק :אף בחול אסור לאכול אדמה ,שהוא מביא לידי חולי
ֲא ַמר ֵל ּהְ :ו ִכי ַּבחוֹ ל ִמי ֻה ְּת ָרהֶ ׁ ,ש ֲאנִ י אוֹ ֵמר ַאף ַּבחוֹ ל ָאסוּ רִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּ א ַמ ְל ֶקה  -מביא לידי
חולי ,ובשבת יש בזה איסור גם מצד רפואה( ,שאף שהוא מביא לידי חולי ,הוא מרפא
דברים מסויימים).

ראיה שעפר מביא לידי חולי – ממה שאמרו על האוכל עפר של בבל ,שהרי הוא כאוכל בשר
אבותיו ,או בשר שקצים
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ּמיָּ :כל ָהאוֹ ֵכל ֵמ ֲע ָפ ָר ּה ׁ ֶשל ָּב ֶבלְּ ,כ ִא ּלוּ אוֹ ֵכל ִמ ְּב ַׂשר ֲאבוֹ ָתיו  -שמתו שם בגולה,
ונקברו שם
ְויֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםְּ :כ ִא ּלוּ אוֹ ֵכל ׁ ְש ָק ִצים וּ ְר ָמ ִׂשיםִּ ,ד ְכ ִתיב במבול ַ'ו ִ ּי ַמח ֶאת ׇּכל ַהיְ קוּ ם' ְוגוֹ ' .ומתי
'שנְ ָער'ֶ ׁ ,ש ׇּכל
ישָ :ל ּ ָמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ָמ ּה [של בבל] ׁ ִ
יש ָל ִק ׁ
המבול ירדו לבבל ,כמבואר במה ש ָא ַמר ֵר ׁ
'מצוּ ָלה'ֶ ׁ ,ש ׇּכל ֵמ ֵתי
ֵמ ֵתי ַמ ּבוּ ל נִ נְ ֲערוּ ְל ׁ ָשם .וכעין זה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןָ :ל ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ָמ ּה [של בבל] ְ
ַמ ּבוּ ל נִ ְצ ַט ְּללוּ ְל ׁ ָשם.
ילוּ אוֹ ֵכל] ׁ ְש ָק ִצים וּ ְר ָמ ִׂשים,
והנה במה ששנינו[ְ :ויֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים ,שהאוכל מעפרה של בבלְּ ,כ ִא ּ
יש להקשותְ :ו ָהא ַודַּ אי ִא ְת ַמחוֹ יֵ י ִא ְת ַמחוּ  ,והרי כל המתים שירדו לעפרה של בבל ,ודאי נמחו,

ונהפכו לעפר ,ומדוע יש אומרים שהאוכל מעפר בבל ,הרי הוא כאוכל שקצים ורמשים.
ולבאר זאת תירצוָ :א ְמ ִריֵּ ,כ ָיון דְּ ַמ ְל ֵקי [כיון שאכילת עפר מביאה לידי חולי] ,גּ ַזרוּ ֵּב ּה ַר ָּבנַ ן
יש ָּתא
[שהאוכל מעפרה של בבל ,כאילו אוכל שקצים ורמשים] ,דְּ ָהא ָההוּ א ַ ּג ְב ָרא ַּד ֲא ַכל ַ ּג ְר ִ ּג ׁ ְ
[שהיה אדם שאכל חול]ַ ,ו ֲא ַכל ַּת ְח ֵלי [ואכל שחליים] ,וּ ְק ַדחוּ ֵל ּה ַּת ְח ֵלי ְּב ִל ֵּב ּה [והשחלים שאכלו
נקלטו באדמה שאכל ,וגדלו במעיו שחליים ,והם נגעו בלבו] וּ ִמית.

···

פסוק שמבואר בו שלשבת יש בגדים מיוחדים
נאמר בפסוק'ְ :ו ָר ַח ְצ ְּת ָו ַס ְכ ְּת ְו ַׂש ְמ ְּת ִׂש ְמל ַֹתיִ ְך' ,ויש לברר בביאור זה ,וכי לא היתה לבושה,
שצריכה היתה נעמי לומר לרות בהליכתה לבועז' ,ושמת שמלותיך',
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אלא ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרֵ :א ּלוּ ְּב ָג ִדים ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ,והיינו שאמרה לה שתלבש את שמלותיה
המיוחדות לשבת.

···

דרשות נוספות מרבי אלעזר על פסוקים במגילת רות
(דרשה ב' ):רות' החכימה מעצמה לעשות יותר טוב ממה שנעמי אמרה לה[ .וכן 'שמואל' ,החכים
מעצמו לעשות יותר טוב ממה שעלי אמר לו]
נאמר בפסוק ֵּ'תן ְל ָח ָכם ְויֶ ְח ַּכם עוֹ ד'ָ ,א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר :זוֹ רוּ ת ַה ּמוֹ ֲא ִב ָ ּיה וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָה ָר ָמ ִתי ,כדלהלן:
רוּ ת .דְּ ִא ּלוּ נָ ֳע ִמי ָק ָא ְמ ָרה ַל ּה [לרות] ְ'ו ָר ַח ְצ ְּת ָו ַס ְכ ְּת ְו ַׂש ְמ ְּת ִׂש ְמל ַֹתיִ ְך ָע ַליִ ְך ְויָ ַר ְד ְּת ַה ּג ֶֹרן',

ְו ִא ּלוּ ְּב ִד ַיד ּה ְּכ ִתיב [ואילו אצלה ,אצל רות ,כתוב'ַ ]:ו ֵּת ֶרד ַה ּג ֶֹרן'ַ ,ו ֲה ַדר [ורק אחרי שירדה
לגורן ,נאמר'ַ ]:ו ַּת ַע ׂש ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר ִצוַּ ָּתה ֲחמוֹ ָת ּה' ,שרק לאחר שירדה לגורן היא סכה ולבשה
שמלות נאות ,שלא יפגשו בה כשהיא מקושטת ,ויאמרו זונה היא.
ילוּ ֵע ִלי ָק ֲא ַמר ֵל ּה
וכן מצאנו לגבי ׁ ְשמוּ ֵאל הנביא ,שעליו נאמר 'תן לחכם ויחכם עוד' .דְּ ִא ּ

[שכאשר שמואל היה נער משרת במשכן ,היתה השכינה קוראת לו מתוך ההיכל ,ולא היה
יודע שמואל מי קורא לו] ,ועלי הכהן הבין שה' קורא לשמואל ,כמבואר בפסוק' :ויבן עלי
כי ה' קורא לנער ,ויאמר לו' :לך ׁ ְש ָכבְ ,ו ָהיָ ה ִאם יִ ְק ָרא ֵא ֶל ָ
יךְ ,ו ָא ַמ ְר ָּת :דַּ ֵּבר ה' ִּכי ׁש ֵֹמ ַע ַע ְבדֶּ ָך'.
ְו ִא ּלוּ ְּב ִד ֵיד ּה ְּכ ִתיב ֵּב ּה [ואילו אצלו ,אצל שמואל ,כתוב'ַ ]:ו ָ ּיבֹא ה' ַו ִ ּי ְתיַ צַּ בַ ,ו ִ ּי ְק ָרא ְכ ַפ ַעם ְּב ַפ ַעם,
ֹאמר ׁ ְשמוּ ֵאל :דַּ ֵּבר ִּכי ׁש ֵֹמ ַע ַע ְב ֶּד ָך'.
ׁ ְשמוּ ֵאל ׁ ְשמוּ ֵאלַ ,ו ּי ֶ

ְו ָלא ֲא ַמר שמואל ַּד ֵּבר ה' ,כמו שאמר לו עלי לומר ,מפני שלא רצה להזכיר את שם ה',
שחשש שמא אין זו שכינה הקוראת אליו.

···

(דרשה ג' ):רות' המתינה ללכת עם בני אדם המהוגנים
נאמר בפסוק'ַ :ו ֵּת ֶל ְך ַו ָּתבֹא ַו ְּת ַל ֵ ּקט ַּב ּ ָׂש ֶדה'ָ ,א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרֶ ׁ :ש ָה ְל ָכה וּ ָבאתָ ,ה ְל ָכה וּ ָבאתַ ,עד
ׁ ֶש ּ ָמ ְצ ָאה ְּבנֵ י ָא ָדם ַה ְמ ֻה ָ ּגנִ ין שבקוצרים ְליֵ ֵל ְך ִע ָּמ ֶהם.

···

(דרשה ד ):בועז שאל על רות ,כיון שראה בה דבר חכמה ,שלוקחת את ה'לקט' כהלכה .או
שראה בה צניעות באופן שלקטה את השיבולים
ֹאמר ּב ַֹעז ְלנַ ֲערוֹ ַה ִ ּנצָּ ב ַעל ַה ּקוֹ ְצ ִרים ְל ִמי ַה ַ ּנ ֲע ָרה ַה ּזֹאת' ,מבררת הגמרא:
עוד נאמר בפסוק'ַ :ו ּי ֶ
ְו ִכי ַד ְר ּכוֹ ׁ ֶשל ּב ַֹעז ִל ׁ ְשאֹל ְּבנַ ֲע ָרה ,וכי כל נערות שבועז ראה היה דרכו לישאל מי הן ,והרי
לא יתכן לומר כך ,שאם כן מסתכל בהן היה ,ולא יתכן לומר כך.
מבארת הגמראָ :א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר :דְּ ַבר ָח ְכ ָמה ָר ָאה ָּב ּה [שראה את לקיטת השיבולים שעל
ידיה ,בחכמה ,כראוי על פי הלכה]ְ ׁ ,ש ֵּתי ׁ ִש ֳ ּב ִלין [שנפלו מן הקוצרים] לוֹ ֶק ֶטת .אבל ׁ ָשלֹשׁ
ׁ ִש ֳ ּב ִליןֵ ,אינָ ּה לוֹ ֶק ֶטת[ ,כמבואר במשנה (פאה) שני שבלים ,לקט .שלשה ,אינו לקט].
יתא ָּתנָ א [ביאור אחר בעניין זה]ְּ :ד ַבר ְצנִ יעוּ ת ָר ָאה ָּב ּה ,שיבלים עוֹ ְמדוֹ ת [ששכח בועז,
ְּב ַמ ְתנִ ָ
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(ששכחה היא גם בשכחת שיבולים מחוברים) היתה לוקטת] ְמ ֻע ָּמד .ושיבלים נוֹ ְפלוֹ ת [אותן
שנשרו מן הקוצרים ,היתה לוקטת] ְמיֻ ּׁ ָשב ,ולא היתה מתכופפת ליטלם משום צניעות.

···

(דרשה ה ):בועז אמר לרות להידבק עם נערותיו ,כיון שראה שהיא דבקה בנעמי
עוד נאמר בפסוק'ְ :וכֹה ִת ְד ָּב ִקין ִעם נַ ֲער ָֹתי' .מבררת הגמראְ :ו ִכי ַּד ְר ּכוֹ ׁ ֶשל ּב ַֹעז ִל ָּד ֵבק ִעם
ַה ָ ּנ ׁ ִשים ,לדבר עמהם ,ולדאוג להם שידבקו עם נערותיו ,שאם לא מטעם זה ,מה הטעם

שאמר לה שתידבק עם נערותיו?
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרֵּ :כ ָיון ַּד ֲח ָזא [כיון שראה ברוח קדשו שרות דבקה בנעמי כדי להתגייר,
ואף שנעמי אמרה לה ולערפה שלא ילכו עמה ,כמו שנאמר] ַ'ו ִּת ּ ׁ ַשק ׇע ְר ּ ָפה ַל ֲחמוֹ ָת ּה ְורוּ ת
ָּד ְב ָקה ָּב ּה'ֲ ,א ַמר [בועז] ׁשרי ְל ִא ַּד ּבוֹ ֵקי ָּב ּה ['וכה תדבקין עם נערתי' ,לומר שמותר להידבק
בה ,והיא ראויה וכשרה להידבק בה].

···

(דרשה ו-ח ):רמזים שרמז בועז בדבריו לרות ,על מלכות בית דוד שעתידה לצאת ממנה ,שרוח
הקודש נזרקה בו
ֹאמר ָלה ב ַֹעז ְל ֵעת ָהא ֶֹכל ּ ֹג ִשׁי ֲהלֹם'ָ .א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרֶ :ר ֶמז ָר ַמז ָל ּה
[רמז א' ]:נאמר בפסוק'ַ :ו ּי ֶ
'הלֹם',
[שרוח הקדש נזרקה בו] ֲע ִת ָידה ַמ ְלכוּ ת ֵּבית ָּד ִוד ָל ֵצאת ִמ ּ ֵמ ְך ,דִּ ְכ ִתיב ֵּב ּה ֲ
אתנִ י ַעד ֲהלֹם'.
יתי ִּכי ֲה ֵב ַ
ֹאמר ִמי ָאנ ִֹכי ֲאדֹנָ י ה' וּ ִמי ֵב ִ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ'ו ָ ּיבֹא ַה ּ ֶמ ֶל ְך ָּד ִוד ַו ֵ ּי ׁ ֶשב ִל ְפנֵ י ה' ַו ּי ֶ
עוד נאמר בפסוק'ְ :ו ָט ַב ְל ְּת ּ ִפ ֵּת ְך ַּבח ֶֹמץ'ָ ,א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרִ :מ ָּכאן ׁ ֶש ַהח ֶֹמץ יָ ֶפה ַל ּ ׁ ָש ָרב.
[רמז ב'ַ ]:ר ִּבי ׁ ְשמוּ ֵאל ַּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ,על הפסוק 'וטבלת פתך בחומץ'ֶ :ר ֶמז ָר ַמז ָל ּהָ ,ע ִתיד
ֵּבן ָל ֵצאת ִמ ּ ֵמ ְך ׁ ֶש ּ ַמ ֲע ָׂשיו ָק ׁ ִשין ַּכח ֶֹמץ ,וּ ַמנּ וּ ְ ,מנַ ּ ׁ ֶשה.
'מצַּ ד ַה ּקוֹ ְצ ִרים' ְולֹא ְּבתוֹ ְך
[רמז ג' ]:נאמר בפסוק'ַ :ו ֵּת ׁ ֶשב ִמצַּ ד ַה ּקוֹ ְצ ִרים'ָ ,א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרִ :
ַה ּקוֹ ְצ ִרים [שכל הקוצרים הפסיקו בינו לבינה ,ולא הושיבה בתוכם או אצלו]ֶ ,ר ֶמז ָר ַמז ָל ּה
ׁ ֶש ֲע ִת ָידה ַמ ְלכוּ ת ֵּבית דָּ ִוד [היוצאת משניהם] ׁ ֶש ִּת ְת ַח ֵּלק.

ֹאכל ותשבע ותותר'[ ,ותאכל ותשבע ותותר,
[רמז ד' ]:עוד נאמר בפסוק'ַ :ו ִ ּי ְצ ׇּבט ָל ּה ָק ִלי ַו ּת ַ
ימי
ימי ׁ ְשלֹמֹה'ַ ,ו ּת ַֹתר' ִּב ֵ
ימי ָד ִוד'ַ ,ו ִּת ְׂש ַּבע' ִּב ֵ
ֹאכל' ִּב ֵ
מרמזים על עושר]ָ ,א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר'ַ :ו ּת ַ
ִח ְז ִק ָ ּיה ,שדוד ,שלמה ,וחזקיה כתיב בהן עושר ,שהיו מביאים להן כל מלכי ארץ מנחה,
ימי ַר ִּבי ,דְּ ָא ַמר
ימי ִח ְז ִק ָ ּיה'ַ ,ו ּת ַֹתר' ִּב ֵ
ימי ׁ ְשלֹמֹה'ַ ,ו ִּת ְׂש ַּבע' ִּב ֵ
ימי דָּ ִוד וּ ִב ֵ
ֹאכל' ִּב ֵ
יכא ְד ָא ְמ ִרי'ַ ,ו ּת ַ
ְו ִא ָּ
ָמרֲ :אהוּ ְריָ ֵר ּה [ממונה על הסוסים ופרדות שלו] דְּ ַר ִּביֲ ,ה ָוה ַע ִּתיר ִמ ּׁ ַש ּבוּ ר ַמ ְל ָּכא [היה יותר

עשיר ממלך פרס].
יח'ַ .ו ּת ַֹתר' ְל ָע ִתיד ָלבֹא.
ֹאכל'ָּ ,בעוֹ ָלם ַה ֶּזה'ַ .ו ִּת ְׂש ַּבע'ִ ,לימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
יתא ָּתנָ א'ַ ,ו ּת ַ
ְּב ַמ ְתנִ ָ

···

היות והביאה הגמרא מחלוקת רבי אלעזר ורבי שמואל בר נחמני ,בדרשת הפסוק 'וטבלת
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פתך בחומץ ,מביאה הגמרא פסוק נוסף שנחלקו בדרשתו[ .ומבואר בו גם דברי רבי יוחנן
שהבגדים נקראים 'מכבדותי']:

דעה א' :גופם (של חיילי סנחריב) נשרף ,ולא בגדיהם .ועל זה נאמר :מה שנמצא מתחת לבגדים
[כלומר :הגוף] ישרף
בנבואת ישעיה על סנחריב וצבאו אומר'ְ :ו ַת ַחת ְּכבֹדוֹ יֵ ַקד יְ קֹד ִּכיקוֹ ד ֵא ׁש',

ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן'ְ :ו ַת ַחת ְּכבוֹ דוֹ ' ,תחת הוא מלשון תחתית ,וכבודו ,הוא בגדיו .כלומר :מה
שנמצא מתחת לבגדיהם – שהוא הגוף ישרףְ ,ולֹא ְּכבוֹ דוֹ ַמ ָּמ ׁש [ולא ישרפו בגדיהם הקרויים
'כבודם'].
ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ַט ְע ֵמ ּה [לשיטתו] ,דְּ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָק ֵרי ְל ָמאנֵ ּה ְמ ַכ ְּבדוֹ ַתי [שרבי יוחנן קורא לבגדים מכבדי].

דעה ב' :גופם (של חיילי סנחריב) נשרף ,ולא בגדיהם .ועל זה נאמר 'במקום גופם ,היה אפר ושריפה'
ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר אוֹ ֵמר'ְ :ו ַת ַחת ְּכבוֹ דוֹ ' ,תחת הוא מלשון 'חילוף' ,וכבודו הוא גופו .כלומר :במקום
הגוף יהיה אפר ושרפה כיקוד אש ,נמצא שהשריפה תהיה ַּת ַחת ְּכבוֹ דוֹ ַמ ָּמ ׁש [חילוף גופו ממש].

דעה ג' :נשמתם (של חיילי סנחריב) נשרף ,ולא גופם .ועל זה נאמר 'מה שנמצא מתחת לגוף
(הנשמה) נשרפה
'ת ַחת ְּכבוֹ דוֹ ' ,תחת הוא מלשן תחתית ,וכבודו הוא גופו .כלומר:
ַר ִּבי ׁ ְשמוּ ֵאל ַּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמרַּ :
מה שנמצא מתחת לגוף ,שהוא הנשמה ,ישרףִּ ,כ ְׂש ֵר ַפת ְּבנֵ י ַא ֲהרֹןַ ,מה ְּל ַה ָּלן [אצל בני אהרן,
רק נשמתם נשרפה ,והיה זה] ְׂש ֵר ַפת נְ ׁ ָש ָמה ְוגוּ ף ַק ָ ּייםַ ,אף ָּכאן [אצל צבא סנחריב] ,היה זה:
ְׂש ֵר ַפת נְ ׁ ָש ָמה ְוגוּ ף ַק ָ ּיים.

···

ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָחא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
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ÂÈ‡ ‡Ó˘ ˙·˘· ˙·˘ È·ÏÁ  ורב ששת בריה דרב אידי אמר:ìéãáäìå ìéèáäì ïéò÷åú ù"òá
:úåìåãâ úåëéúç äùåòùë éøééî àëäå ãàî
.
äëàìîì
íìåòì
‡¯ÈÊ '¯„ ‡˜Â¯ÈÙÂ .¯È˙Ó
.להתיר
שבות
דוחין
לעולם
ìáà
àðãéàä
àøúéä
ïì
éòáéî
äåä
éà
àúééøåàã
øåñéà
éåäã
÷ã
÷ã
íéùåòù åðééä àúééøáã ÷øé úáéð÷å
‡ÓÚË ÂÈÈ‰ ÔÏÈ„ ‡„ÂÓÏ˙·
ÌÈ‰Î„ ÌÂ˘Ó ÔÈÏÈ„·Ó ‡Ï„ éøäù ù"òá úåéäì ìçù ë"äåéá ÷øé úáéð÷ ïì éòáéî àìã àúùä
åòãéìã éëéä éë ò÷úéì éàîàå ìéòì :øáåçîá ð"à ïçåèì éîãã
·¯„ ‡ÓÚËÂ .ÛÈ„Ú ÈÙË ,ÔÈÊÈ¯Ê
äðùá øúéä åðòéãåäì àìà åæ äòé÷ú àäú àìå íåìùáé àì úáùá ïëå äìéì àåäù òéãåäì àìà ìé÷ è"éã òéãåäì àì .äèéçùá éøùã
ÈÓ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘
äìéì àåäù òéãåäì àìà åðéà ë"äåé éàöåîá íéò÷åúù äî é"ø øîåà
ÔÈÒ¯‚„ ,Ì˙‰Ó ÔÏ ‡ÈÏ‚È‡ øîåìë . שבות קרובה:åøéúä àì úáù òöîàá ë"äé ìåçéù úøçà
ÈÂÁ‡ Ï‡ÚÓ˘È ¯"‡ Ì˙‰ . תוקעין:÷åçø øáã êøåöì àìå áåø÷ øáã êøåöì åøéúä úåáù úééçã
àéäù ë"äåé éàöåî úãåòñ ïéëäì íâå åðòúäù íäéðá úà åìéëàéå
‡Â‰ ÔÎ˘ ÏÈ„·ÈÂ ‰ÈÎ¯· '¯„
àìå éåöøå éåöãá ìåëà éåöéî øîâ øçà ( לïèééôä ãñéù åîë ( כè"é ïéòë
,˙Â˜Ï˘Â ÌÈ˘·Î ÁÈ„‰Ï ¯˙ÂÓ ìéãáäìå ùôð ìëåà ïåâë è"åéá úøúåîä äëàìîî íòä úà ìéèáäì
˙·˘· ÌÈ¯ÂÒ‡˘ ÌÈ¯·„ ¯ÓÂÏÎ åð÷ú àìã ñåëä ìòå äìôúá . ולא מבדילין:ìåçä ïéáå ùãå÷ä ïéá
ìëá ïéò÷åú äîì éë ìáåéì øëæ äòé÷úäù ïäá áåúëù íéøåæçîë
‡Ï È˘ÓÂ .Î"‰ÂÈ· ÌÈ¯˙ÂÓÂ
:äðùå äðù ìëá ìáåé äéä éëå äðùå äðù
¯˙ÂÓ ÔÏÚÓÏÂ ‰ÁÓ‰ ÔÓ ùã÷ úñéðëá àìå ìåç úñéðëáå ùãå÷ úàéöéá àìà äìãáä øîåì
(‰˜ÂÁ„ ˙·˘) ‡ÓÏ‡„ ÁÈ„‰Ï ïééä ìò ïéùã÷îù íåé ùåã÷å àîåé éùåã÷ì êééù íúäã ìåç úàéöéáå
ÌÈ¯˘˜ ÂÏ‡Â ÍÏÚ Ô¯„‰
ÏÈ„·ÈÂ .‡È‰ [‰˜ÂÁ¯ ˙Â·˘]
:äéìéã
àøéëéä
éåä
úáù
éàöåîá
è"åé
ìç
íàå
.שבת
מוצאי
ÔÈ˘Â .‰ÏÚÓÏÂ ‰ÁÓ‰ ÔÓ
¯ Ô‡Î ÔÈ‡ ÒÂÎ Í˘Ù ‰Ó ùãå÷äù éðôî ùãå÷ì ùãå÷ ïéá ìéãáîä ñåëä ìòå äìôúá ïéìéãáî
¯"‡ ÔÈÏÈ„·Ó ‰Ó· .Ô‡Î ÔÈ‡
˘¯ÈÙ˘ ÂÈ‡¯Â .‰ÏÈÙ˙· ÔÈ·‡ ïéçåã ã"ñ éà . ואמאי:äëàìî íåù åùò àì íåéäå øåîç àöåéä àäã ìéãáäìå ìéèáäì íåé ãåòáî . ולא תוקעין:ì÷ ñðëðå àöåé øåîç
¯ ÔÂ‡‚‰ ÈÈ‡‰ ÂÈ·¯ ‰· àîìòã úáùá éòáî àìå . אסור בקניבת ירק:øúìàì äèéçùá éøùã òãéì äëéùçùî ò÷úé áåø÷ øáã êøåöì øéúäì úåáù
,„ÚÏ ‰¯ÙÈÂ ‰ÈÁÈ Ï‡¯˘È øúåî äæ øåñà úåáù øàùù ë"äåé øàùá àäã éåðéò ïàë ùéã àðãéàä åìéôà àìà ìåçì úáùî çøè÷ã úåáù íåùî øåñàã
,‡È‰ ‡ÈË˘Â˜ ‡Ë˘Â˜ È‡‰
·¯Ú·„ ‡˙ÏÈÓ ‡ÈÂÁÓ Â‰ÈÓ :úåáù òîùî ïåúáùå ùã÷ úáù ïåúáù úéùàøá úáùá . ת"ל:' אמר רב מנא תנא כו:ïðáø åøù àì úáùá ìçã àúùä
ÏÈË·‰Ï ‰ÚÈ˜˙ ˙Â‰ ÈÓ Î"‰ÂÈ  אלא לאו:éì äîì åú àäå . הא כתיב לא תעשה כל מלאכה:øáåçî ïåâë . אילימא במלאכה:àø÷ ïì øñà äáéð÷ äæéàá .ולמאי
ÔÈ· ÏÈ„·‰ÏÂ ‰Î‡ÏÓ‰ ÔÓ ÌÚ‰
ÈÓ Ë"ÂÈ È·¯Ú·Â .ÏÂÁÏ ˘„Â˜ àì àëä äðùä úåúáù ìëá øåñà àúééøåàãîã ïåéëå úåáù ïåúáùã äùòá äéìò éà÷ äëàìî åàìã éãéîã ùåìúá àîìòá .לקניבת ירק
„Î Â‰ÈÓ ‡Ï‡ ,‡·ÂË ‡ÎÈ‡ äëàìîî åàì úåáù ïåúáù ( טéîð äéá áéúëã â"òàå ùôð úîâòì éøù ë"äåé øàùáå àúééøåàã øåñéà éçãéîì ùôð úîâò íåùî äéì ïðéøù
.ÏÂÁ Ë"ÂÈÚÂ Î"‰ÂÈ ·¯Ú ÈÂ‰
.ÔÈÚ˜˙ ‡Ï ˘„Â˜ ÈÂ‰ „Î Ï·‡ :íäì ïéîåãå äëéñå äöéçøì (.ãò óã) àîåéã àøúá ÷øôá äì ïðéùøã éëä íúéðòåì ïðéëîñãî úåðòúäìî áëòîä øáã ìëî àìà àåä
,[ð"ùå .ë ìéòì] ( ב,:ãð äëåñ (א
,:æì àîåé ( ד,:âð äëåñ (ג
,:åë ïéìåç ( ו,[.æî íéçñô] (ה
,[.åè÷ óã] ( ח,[:äì ìéòì] (ז
:ãò óã] ( י,[æè àø÷éå] (ט
,[ïàî éàä ä"ã 'ñåú ù"òå
ä"ã :æé÷ ïî÷ì 'ñåú 'éòå] (כ
ìù ïåîæôá] ( ל,['åë àì ìáà
,[ë"äåéì äçðî

³

³
³
³

˙ÂÚÈ˜˙· ‡˘¯ÙÈÓ ‡Ï„ ‚"Ú‡Â
øúåî
,‰Ï„·‰ ÔÈ‡ ‰ÚÈ˜˙ ˘È˘ ÌÂ˜Ó ÏÎÂ ‰ÚÈ˜˙ ÔÈ‡ ‰Ï„·‰ ˘È˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ ÔÈÏÂÁ ˙ËÈÁ˘· ‡Ó˜ ˜¯Ù· Ô˙„ ‡‰ÈÓ ÔÈ˜ÈÈ„ ,˘„˜Ó· ÂÈ‰˘
È‡„ ÏÏÎÓ(à .ÔÈÚ˜Â˙ ‡Ï Ï·‡ ÔÈÏÈ„·Ó ÂÈ‰ ˘"Ú ÂÈ‡˘ Ë"ÂÈ·„ ÏÏÎÓ .ÔÈÏÈ„·Ó ‡Ï Ï·‡ ÔÈÚ˜Â˙ ˙·˘ ·¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Ë"ÂÈ „ˆÈÎ
˙·˘Ï ÍÂÓÒ Î"‰ÂÈ ÔÏ ÈÓ¯˙ÈÓ ‡Ï ÔÏÈ„Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡„ ‡·ÈÏ‡ ‡˙˙ÚÓ˘ Â‰ÏÂÎ È‰„ ˙Ú„Ï ÈÂ‡¯Â .ÔÈÚ˜Â˙ ÂÈ‰ ÏÂÁ ¯˙· Ë"ÂÈ ‰Â‰
˙·˘ È·ÏÁ Ô˙‰Â ÔÈÁ„ ÈÓÂ ÔÈ˘˜ÓÂ .‰ÈÏ ÔÈÁ„Ó ‡·˘· „Á· ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÚÏ˜ÈÓ „Î„ ÏÈÏÁ„ ‡¯Ó‚· ˘¯ÙÓÂ .‰È¯Á‡Ó ‡ÏÂ ‰ÈÙÏÓ ‡Ï
È¯·„ ÔÈÏÈ„·Ó ÂÈ‰ ‡Ï ˘"ˆÂÓ·Â ÔÈÚ˜Â˙ ÂÈ‰ ‡Ï ˘"Ú ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Î"‰ÂÈ ‡È˙„ ‡‰ 'È¯Ó‡ Ï··· ‡ÈÂ‰ ÈÎ ‡¯ÈÊ ¯"‡Â ,Î"‰ÂÈ· ÔÈ·È¯˜
‰˙È‰ Ì‡Â ,ÌÈÓÈ '„ ‡Ï‡ ‰"¯Ï ‰"¯ ÔÈ· ÔÈ‡ ˙¯ˆÚÏ ˙¯ˆÚ ÔÈ· ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯Á‡ ‡È˙„ ,‡È‰ ÌÈ¯Á‡ ‡˙È˙Ó ‡È‰‰ ÔÈ˜¯ÙÂ .‡È‰ ÏÎ‰
È˘· „"È ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ Ì‡„ ˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ È˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ Ô‡Î ˙ÈÏ ÈÒÂÈ ¯"‡ ‰ÏÈ‚Ó ˙ÏÈÁ˙· ÈÓÏ˘Â¯È· ÔÈÒ¯‚Â .‰˘ÓÁ ˙¯·ÂÚÓ ‰˘
‡È‰ „ÈÁÈ ˙˘ÓÂ ‡È‰ ‰ÈÂÁ„ ,‡È‰ ‰˘Ó Ì˙Ò„ ‚"Ú‡„ ‰ÈÓ ÔÈÚÓ˘ .‡˙·Â¯ÈÚ· ‡·¯ ‡ÓÂˆ ˙·˘· ÏÁ Ì‡Â .‡·˘· „Á· ‡·¯ ‡ÓÂˆ
ÍÂÓÒ Î"ÂÈ ÚÂ·˜Ï ‡Ï˘ ÈÈÒÓ ‰˘ÓÏ ‰ÎÏ‰˘ ,ÔÈÂÏ˙ ‰· Â"„Â‡Â ¯"„· ÔÏÂÎÂ .‰· ‡ˆÂÈÎ ‡È‰˘ ‰ÎÏ‰Â ‰˘Ó ÏÎ ÔÎÂ .‡È‰ ‡ÎÓÒ„ Â‡ÏÂ
.‰ÏÚÓÏÂ ‰ÁÓ‰ ÔÓ ÂÏÈÙ‡Â ˜¯È ˙·È˜· ¯ÂÒ‡ ˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Î"‰ÂÈ ‡˙ÎÏ‰ ˜¯È ˙·È˜ ÔÈÚÏÂ .‰È¯Á‡Ó ÔÈ· ‰ÈÙÏÓ ÔÈ· ˙·˘Ï

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯
úáù úåëìäî ä"ô 'ééî ‡ ‚Ï
:àë äëìä
:ë èé çé 'ìä íù · „Ï
:àë äëìä íù ‚ ‰Ï
úúéáù úåëìäî à"ô 'ééî „ ÂÏ
ç"åà ò"ùåè â"ìä øåùò
:á óéòñ àéøú ïîéñ

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

åéä íìåëù .Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰Î
(. )לעיל כíéãøçå äøåú éðá
òåãéá äãåáòì ñðëðù ïåéëã
 )ערוביןùãå÷ úåëìä åäåãîìù
ÌÚ‰ ˙‡ ÏÈË·‰Ï ˘Ï˘ .(.קג
éäìéùá ùøôîãë .‰Î‡ÏÓÓ
.(: )לעיל להïé÷éìãî äîá
˘„˜ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï ˘Ï˘Â
òéãåäì íåéä ùã÷ùë .ÏÂÁÏ
äìé÷ñ áåéç äúòî ùéå äëùçù
˙Â·˘ .(: )סוכה נגäëàìîá
åà åîöò è"åé ìù .‰·Â¯˜
äëéøöù äîöò úáù äúåà ìù
.(. )פסחים מזùã÷îá íåéá åáì
è"åé íåéä íâù ô"òà .ÔÈÚ˜Â˙
ïéò÷åú ,äëàìî åá ïéàå äéä
ùôð ìëåà úëàìîî ìéãáäì
.ÔÈÏÈ„·Ó ‡ÏÂ .(:)חולין כו
àöåéä ïî øåîç ñðëðäù éðôî
úåéäì ìç .˙·˘ È‡ˆÂÓ .()שם
.ÔÈÏÈ„·Ó .( )שםúáù éàöåîá
ñðëðä ïî øåîç àöåéäù éôì
.( )שםïàë ïéà äòé÷úå
ÌÈ¯˘˜ ÂÏ‡Â ÍÏÚ Ô¯„‰

³
˙ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

.ù"àøä 'ñåú .‡ˆÂÈ Ï˜‰˘Î .א
˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Ë"ÂÈ ÔÂ‚Î .ב
Â‰Ê˘ . ג.ù"àøä 'ñåú .˘"¯Ú·
.ù"àøä 'ñåú .ÚÂ„È ¯·„
˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Î"‰ÂÈ· .ד
ÂÂ‰ ‡Ï ‰"Â˘Ó Ï"È ,˘"¯Ú·
.à"áèéø .Ú˜˙ÓÏ ÈÎÈ¯ˆ
ÏÁ˘ Ë"ÂÈ· ÌÈÚ˜Â˙˘ ÂÓÎ .ה
.ù"àøä 'ñåú .˘"¯Ú· ˙ÂÈ‰Ï
.ù"àøä 'ñåú .ÌÈÚ„ÂÈ ‰Ê .ו
ÈÂ‰„ . ח.à"áèéø .Î"‰ÂÈÏ .ז
.à"áèéø .ÈÙË ¯ÂÓÁ ˙·˘
Í¯ÙÓÏ ÔÏ ‡ÙÈ„Ú ÈÎ‰„ .ט
‡È‰Ó„ ‡˙ÏÓ ÈÂ‰„ ,ÈÙË
‰Ï„·‰„ Ï"È ,‡ÙÂ‚ ÂÊ ‰˘Ï
‡„·Ú ‡Ï ÒÂÎ‰ ÏÚ 'ÈÙ‡
„ÁÂ „Á ÏÎ„ ,ÌÈ·¯Ï ÌÂÒ¯Ù
.à"áèéø .Â˙È·· ÏÈ„·Ó

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

‡‰ ÔÈ¯Ó‡ ‰Â‰ Ï··· ÔÈÂ‰ ÈÎ
·¯Ú ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Î"‰ÂÈ ‡È˙„
˘"ˆÂÓ·Â,ÔÈÚ˜Â˙ ÂÈ‰ ‡Ï ˙·˘
È¯·„ ,ÔÈÏÈ„·Ó ÂÈ‰ ‡Ï
‰Ó ÈÙÓ ¯ÓÂÏÎ .‡È‰ ÏÎ‰
ÔÓ ÏÈ„·‰Ï È„Î ˘"Ú· ÔÈÚ˜Â˙
Î"‰ÂÈ ˘"Ú˘ ÔÂÈÎ ,‰Î‡ÏÓ‰
ÔÈÎÈ¯ˆ˘ ‰Î‡ÏÓ Ì˘ ÔÈ‡ ‡Â‰
‰Ï„·‰ ÔÎÂ .ÔÏÈË·‰Ï ‰ÚÈ˜˙
,‰Î‡ÏÓÏ ÌÚ‰ ¯È˙‰Ï È„Î
ÔÈ‡ Î"‰ÂÈ ˘"ˆÂÓ˘ ÔÂÈÎÂ
ÔÈ‡ ÍÎÈÙÏ ‰Î‡ÏÓ ¯˙‰ Â·
‡¯ÈÊ ¯"‡Â .‰Ï„·‰Ï ÍÈ¯ˆ
‰È˙ÁÎ˘‡Â Ì˙‰Ï È˜ÈÏÒ ÈÎ
ÈÊÙ Ô· ˘"¯„ ‰È¯· ‰„Â‰ÈÏ
,‡È‰ Ú"¯ ÔÈ˙È˙Ó ‡‰ ¯ÓÂ‡„
,Î"‰ÂÈÏ ˙·˘ ÔÈ· ‰ÈÏ È˘ ‡Ï„
ÔÈ·È¯˜ ˙·˘ È·ÏÁ ‡Ï ‡‰„
,˙·˘· Î"‰ÂÈ Ï˘ ‡ÏÂ Î"‰ÂÈ·
È‡‰ ÔÈ· ‡¯ÈÎ‰ ÍÈ¯ˆ ‡Ï ÍÎÈÙÏ
È˘„ Ï‡ÚÓ˘È '¯Ï ‡Ï‡ .È‡‰Ï
Î"‰ÂÈÏ ˘"Ó· Ú˜˙ÈÏ ,‰ÈÏ
·È¯˜‰Ï ÌÈ‰ÎÏ ‡¯ÈÎ‰ ÈÂ‰ÈÏ„
Ï"‡Â .˙·˘ È·ÏÁÓ ¯˙Â˘ ‰Ó
Ï‡ÚÓ˘È '¯Ï ÂÏÈÙ‡ ‡¯ÈÊ '¯
ÌÂÈÏ ˙·˘ ÔÈ· ‰ÈÏ È˘„
Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰Î ,ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰
ÔÈ·È¯˜ ˙·˘ È·ÏÁ˘ ÔÈÚ„ÂÈÂ
‡ÚÈ˜˙ ÈÚ· ‡Ï ÍÎÈÙÏ Î"‰ÂÈ·
ÔÈÊÈ¯Ê ÌÈ‰Î„ ÈÈ‡ .‡˙Ï„·‡·
ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï '‚ Ô˙‰Â ,Ô‰
‡‰ ÔÈ˘Â .ÏÂÁÏ [˘„Â˜]
ÏÂÁÏ ˘„˜ ÔÈ· ÏÈ„·‰Ï Ô˙„
‡Ï‡ ÌÈ‰Î È·‚Ï ‰ÈÂ˘ ‰È‡
ÈÈ·‡ ¯Ó‡„Î ,„·Ï· Ï‡¯˘ÈÏ
Ï˘ ˙˘¯· ÔÈÚÏ ‡ÓÂÈ· Ì˙‰
Á˙Ù ÏÚ ÈÏÈ‰ ˙˘Ú˘ ·‰Ê
Â‡Ï„ ,˘"˜ ˙Ú ÚÈ„Â‰Ï ÏÎÈ‰‰
¯‡˘Ï ‡Ï‡ ,„È·Ú˙È‡ ÌÈ‰ÎÏ
ÈÓ ‡Î‰ ,ÌÈÏ˘Â¯È·„ ‡ÓÚ
˜¯È ˙·ÂÈ˜ Â‰Ï È¯˘„ ÂÚ„È„ ‡ÓÚ ¯‡˘Ï ‰Ï„·‰ È„‰· Ú˜˙ÈÏÂ ·Â˙ ÔÈ˘˜‡Â .ÌÈÏ˘Â¯È·„ ‡ÓÚ ¯‡˘Ï ‡Ï‡ ‡È‰ ÌÈ‰ÎÏ Â‡Ï ‰ÚÈ˜˙
¯˙Ï‡Ï ÏÎÂ‡Â ¯¯Â· ÈÈ·‡ ¯Ó‡ [ ]לעיל עדÔÈ¯Ó‡Â ,¯¯Â· ÌÂ˘Ó ·¯ÚÏ ÁÈ‰ÏÂ ˜¯È ·˜Ï ¯ÂÒ‡ ˙·˘·„ Ï"È˜ ‡‰„ ,‰ÏÚÓÏÂ ‰ÁÓ‰ ÔÓ
¯Â¯·Ï ¯˙ÂÓ Î"‰ÂÈ· Ï·‡ .ÈÓÁ ¯Ó‡ ¯ÈÙ˘ ¯Ó‡ ,‰·¯„ ‰ÈÓ˜ ‰Â¯Ó‡ ‡ÙÈÒ·Â ,¯Â¯·È ‡Ï ¯˙Ï‡Ï ‡Ï˘ Ï·‡ ¯˙Ï‡Ï ÁÈÓÂ ¯¯Â·
‰¯ÂÒ‡ ‰ÚÈ˜˙ 'ÈÙ ,¯È˙‰Ï ˙Â·˘ ÔÈÁÂ„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ÛÒÂÈ ·¯ ˜¯ÙÓÂ .Î"‰ÂÈ [È‡ˆÂÓÏ] (È‡ˆÂÓ·) ÁÈ‰ÏÂ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÁÓ‰ ÔÓ ·˜ÏÂ
‡ÏÂ ˙·˘· ‡Ï ˙Â·˘ ÂÁ„ ‡ÏÂ ‰Î‡ÏÓ ‰È‡Â ‰ÓÎÁ Ô‰˘ ˙Ù‰ ˙ÈÈ„¯Â ¯ÙÂ˘ ˙ÚÈ˜˙ Â‡ˆÈ ‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎ È˘¯„„ ,˙Â·˘ ÌÂ˘Ó
˙·È˜ ‡¯˘ÈÓÏ Ï·‡ ,ÔÈÚ˜Â˙Â ˙Â·˘ ÈÁ„„ [‡Â‰] ‰Î‡ÏÓ ÌÂ˘Ó ‡¯ÒÈÓÏ ‡˙ÏÈÓ ‡ÎÈ‡ ‰Â‰ È‡ .˜¯È ˙·È˜ ¯È˙‰Ï ‰ÚÈ˜˙· Î"‰ÂÈ·
˙Â·˘ ÔÈÁÂ„ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ 'ÈÙ .Â¯È˙‰ ‡Ï ‰˜ÂÁ¯ ˙Â·˘ Â¯È˙‰ ‰·Â¯˜ ˙Â·˘ ¯Ó‡ È„È‡ ·¯„ ‰È¯· ‡˘È˘ ·¯ .ÈÚ˜˙Â ˙Â·˘ ÂÁ„ ‡Ï ˜¯È
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שבת דף קיד

יום ראשון ו תמוז תש"פ

שינוי בגדים דאורייתא
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן( :דף קיד)

ִמ ַ ּניִ ן ְל ׁ ִשנּ וּ י ְּב ָג ִדים [שהוא דרך כבוד לפני

המקום] ִמן ַה ּתוֹ ָרה.

ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר 'וּ ָפ ׁ ַשט ֶאת ְּב ָג ָדיו ְו ָל ַב ׁש ְּב ָג ִדים ֲא ֵח ִרים והוציא את הדשן' ,הצריכו הכתוב ללבוש בגדים
פחותים בשעת הוצאת הדשן שאינה עבודה חשובה ,כדי שלא ימאסו בגדיו החשובים
שעובד בהן עבודת אכילה ושתיה ,כגון קיטור וניסוך.
ְו ָתנָ א ְּד ֵבי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל בדרשת פסוק זהִ :ל ּ ְמ ָדה ּתוֹ ָרה ֶּד ֶר ְך ֶא ֶרץְּ ,ב ָג ִדים ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ֵשל ָּב ֶהן ְק ֵד ָרה ְל ַר ּבוֹ ,
ֶאל יִ ְמזֹג ָּב ֶהן ּכוֹ ס ְל ַר ּבוֹ  ,כשם שהצריכה התורה ללבוש בגדים פחותים להוצאת הדשן ,ואין

משתמשים בבגדים אלו לשאר עבודות.

···

נעלי תלמיד חכם
ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן (מאמר א')ּ ְ :גנַ אי הוּ א ְל ַת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא ְּב ִמנְ ָע ִלים
ַה ְמ ֻט ָּל ִאים [נעלים שהיה בהם קרע ,וחיבר להם טלאי] ַל ּ ׁשוּ ק.

שואלת הגמראְ :ו ָהא [והרי] ַר ִּבי ַא ָחא ַּבר ֲחנִ ינָ א נָ ֵפק [יצא בנעל שיש בה טלאי]?
עונה הגמראָ :א ַמר ַר ִּבי ַא ָחא ְּב ֵר ּה דְּ ַרב נַ ְח ָמן :הגנאי הוא רק אם יוצא ִּב ְט ַלאי ַעל ַ ּגב ְט ַלאי,

שהיה בה קרע ותיקנו בטלאי ,ונהיה בה קרע נוסף ,ושם טלאי על טלאי.

···

תלמיד חכם שנמצא רבב (או רבד) על בגדם
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן (מאמר ב') :ׇּכל ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ָצא ְר ָבב [כתם שומן
יתה [שצריך להיות חשוב והגון לכבוד תורתו].
או ֵחלב] ַעל ִּב ְגדּ וֹ ַ ,ח ָ ּייב ִמ ָ
יאי' [שממאסים עצמם בעיני
'מ ְׂשנִ ַ
'מ ַׂשנְ ַאי'ֶ ,א ָּלא ַ
'כל ְמ ַׂשנְ ַאי ָא ֲהבוּ ָמ ֶות'ַ ,אל ִּת ְק ֵרי ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ,ׇּ
הבריות ,והבריות אומרות :אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים ומגונים ,נמצא זה
משניא את התורה].
ָר ִבינָ א ָא ַמרְ :ר ָבד [שכבת זרע] ִא ְּת ַמר ,שעל כתם כזה שנמצא בבגדו נאמר שחייב מיתה.
[הגמרא מבארת שדעות אלו לא נחלקוְ ]:ו ָלא ּ ְפ ִל ִיגיָ ,הא [מה שנאמר שחייב מיתה אם
ימא [בבגד עליון ,שאפילו אם יש על בגדו רבב  -הוא מאוס
נמצא רבב על בגדו ,היינו] ִּב ְג ִל ָ
וגנאי בעיני הבריות].
ָהא [מה שנאמר שחייב מיתה אם נמצא רבד על בגדו ,היינו] ִּב ְלבוּ ׁ ָשא [שהוא בגד תחתון,
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שאם יש בו רבב ,אינו חייב מיתה ,שאינו גנאי ומאוס כל כך בעיני הבריות .אבל אם יש
בו 'רבד' ,חייב מיתה].

···

גודל הגנאי בהליכה בבגדים בלואים ונעלים מטולאים ,שהפסוק קורא להליכה כזו' :ערום' ו'יחף'
'כ ֲא ׁ ֶשר ָה ַל ְך ַע ְב ִּדי יְ ׁ ַש ְעיָ הוּ ָערוֹ ם
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן (מאמר ג')ַ :מאי דִּ ְכ ִתיב ַּ
'ערֹם' ִּב ְב ָג ִדים ְּבלוּ ִאים'ְ ,ויָ ֵחף' ְּב ִמנְ ָע ִלים ַה ְמ ֻט ָּל ִאים ,שישעיהו הנביא לנצטווה ללכת
ְויָ ֵחף'ָ ,

כך ,לאות ולמופת למצרים ולכוש שלסוף שלש שנים ינהג מלך אשור את שבי מצרים,
והם ילכו כך לפני שוביהם.

···

גודל הכתם בלכלוך שומני על מרדעת ,שהוא חציצה בטבילה (הגמרא מביאה עניין זה כאן,
מפני שבסופו מבואר שתלמיד חכם מקפיד על נקיון לבושו)
[דעה א'ְּ ]:תנַ ן ָה ָתם במסכת מקוואותְ ,ר ָבב [כתם שומן או חלב] ַעל ַה ַּמ ְרדַּ ַעת [כעין כר שעל
חמור] חוֹ ֵצץ ,שכל חציצה שמקפיד עליו ,חוצץ.
יט ְל ִקי ,אינו חוצץ.
יאל אוֹ ֵמר :אם גודל הרבב הוא ַעד ְּכ ִא ָּסר ָה ִא ַ
[דעה ב'ַ ]:ר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

כתם שומני על בגד ,אם הוא חציצה כשנבלע בבגד ונראה גם מהצד השני של הבד ,או אפילו
כשראה רק בצד אחד
[דעה א'ְ ]:ו ַעל ַה ְּב ָג ִדיםִ ,מצַּ ד ֶא ָחדֵ ,אינוֹ חוֹ ֵצץִ .מ ּׁ ְשנֵ י ְצ ָד ִדין [שהיה בו הרבה עד שנבלע
בבגד ,ונראה לצד שני] ,חוֹ ֵצץ.
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמר ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלַ :אף ִמצַּ ד ֶא ָחד חוֹ ֵצץ.

ספק( :לפי דעה ב' בבגד) גם במרדעת הוא חציצה אפילו כשהכתם נראה רק מצד אחד ,או לא
יש ֵמ ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א [לר' ישמעאל דאמר בבגד מצד אחד ,חוצץ]ַ ,מ ְרדַּ ַעת
ְּב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
[מאי אמר בה] ,האם הוא חוצץ אפילו כשהכתם ִמצַּ ד ֶא ָחד ,אוֹ רק כשהכתם ִמ ּ ׁ ְשנֵ י ְצ ָד ִדין.

פשיטת הספק( :מה דעה ג' לגבי בגד) שבמרדעת אינו חציצה אלא כשהכתם נראה מב' הצדדים
ֲא ַמר ֵל ּה רבי חנינא :זוֹ לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתיַּ ,כ ּיוֹ ֵצא ָּב ּה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ,דִּ ְתנַ ןַ ,ר ִּבי יוֹ סי אוֹ ֵמר [בדעת רבי ישמעאל],
(והוא דעה ג' לגבי בגדים) :בגד ׁ ֶשל ַּב ָ ּנ ִאין [של תלמיד חכם ,או של בלנין ,כדלהלן] ,הוא
חציצה אף בכתם הנראה רק ִמצַּ ד ֶא ָחד ,שהם מקפידין על לבושיהן.
ְו ׁ ֶשל ּבוּ ר [בגד של עם הארץ] ,הוא חציצה רק אם הכתם נראה ִמ ּ ׁ ְשנֵ י ְצ ָד ִדין,

[ביאור פשיטת הספקְ ]:ולֹא ְּת ֵהא ַמ ְר ַּד ַעתֲ ,ח ׁשוּ ָבה ִמ ִּב ְג ּדוֹ ׁ ֶשל ַעם ָה ָא ֶרץ ,שאם רבי יוסי אומר
בדעת רבי ישמעאל (דעה ג) לגבי עם הארץ שאינו חציצה אלא בכתם הנראה מב' צדדים,
לא מסתבר שרבי יהודה יסבור בדעת רבי ישמעאל (דעה ב') מחלוקת כזו קיצונית ,ויאמר
שאפילו במרדעת ,כתם מצד אחד הוא חציצה .ובפרט שלא נזכר בדברי רבי יוסי ורבי
יהודה שנחלקו גם בנקודה זו.
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מי הם ה'בנאים' ,שמקפידים על לבושיהם ,ביאור א' :תלמידי חכמים
ַמאי ַּב ָ ּנ ִאין [שלגביהם אמר רבי יוסי שהוא חציצה אף אם הכתם נראה מצד אחד]?
יהן ,והם מקפידים על
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֵ :א ּלוּ ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ׁ ֶשעוֹ ְס ִקין ְּב ִבנְ יָ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ ָלם ׇּכל יְ ֵמ ֶ
לבושיהם ,כמבואר.

···

מאמר נוסף של רב יוחנן על זהירות תלמיד חכם בלבושו [וגדר תלמיד חכם לכמה ענינים]
[מהו ת"ח לענין השבת אבידה] ְו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֵ :א ֶיזהוּ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ַּמ ְח ִז ִירין לוֹ ֲא ֵב ָדה
ִּב ְט ִביעוּ ת ָה ַעיִ ן [כיון שאמר אני מכירה ,אף על פי שאינו נותן בה סימן]ֶ ,זה ַה ּ ַמ ְק ּ ִפיד ַעל ֲחלוּ קוֹ
ְל ׇה ְפכוֹ [אם לבשו כשהוא הפוך ,מקפיד עליו והופכו ,שמקפיד עליו שלא יראו התפירות

המגונות ,והתפרים הפנימיים שבשפת החלוק] .הרי מבואר שתלמיד חכם מקפיד על לבושו.
[מהו ת"ח לעניין למנותו כפרנס] ְו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֵ :א ֶיזהוּ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ְּמ ַמ ִ ּנין אוֹ תוֹ ּ ַפ ְרנָ ס
ַעל ַהצִּ ּבוּ ר?

ילוּ ְּב ַמ ֶּס ֶכת ַּכ ָּלה [שלא
ֶזה ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֲא ִלין אוֹ תוֹ דָּ ָבר ֲה ָל ָכה ְּב ׇכל ָמקוֹ ם [בכל התלמוד] ְואוֹ ֵמרַ ,ו ֲא ִפ ּ
רגילים בה אנשים וזה נתן ליבו וגרסה].
[מהו ת"ח לעניין לעשות לו מלאכתו] ְו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֵ :א ֶיזהוּ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶש ְּבנֵ י ִעירוֹ ְמ ֻצוִּ ין
אכ ּתוֹ ?
שוֹ ת לוֹ ְמ ַל ְ
ַל ֲע ׂ
יח ֶח ְפצוֹ ְ ,ועוֹ ֵסק ְּב ֶח ְפ ֵצי ׁ ָש ַמיִ ם.
ֶזה ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּנ ַ

ְו ָהנֵ י ִמ ֵּלי [ואלו הדברים שמצווים לעשות לו מלאכתו]ְ ,ל ִמ ְט ַרח ְּב ִר ְפ ֵּת ּה [היינו לטרוח בעבור
לחמו ,דהיינו בדבר שהוא אינו יכול לטרוח בו ,וחייו תלויין בו].
[מהו ת"ח לעניין למנותו לפרנס] ְו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֵ :א ֶיזהוּ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם?
ׇּכל ׁ ֶש ּ ׁשוֹ ֲא ִלין אוֹ תוֹ ֲה ָל ָכה ְּב ׇכל ָמקוֹ ם ְואוֹ ְמ ָר ּה.
ְל ַמאי נָ ְפ ָקא ִמ ַ ּנ ּה?
ְל ַמנּ וֹ יֵ ּה ּ ַפ ְרנָ ס ַעל ַהצִּ ּבוּ ר,

והגמרא מבארת את שתי הגדרות שאמר רבי יוחנן מי הוא תלמיד חכם למנותו לפרנס
על הציבורִ :אי ַּב ֲח ָדא ַמ ֶּס ְכ ָּתא [אם הוא יודע להשיב במסכת שהוא עוסק בה] ממנים אותו
פרנס ְּב ַא ְת ֵר ּה [במקומו].
ִאי ְּב ֻכ ֵּל ּה ַּתנּ וֹ יֵ ּה [אם הוא יודע להשיב בכל המשניות ,וגם במסכת שכעת אינו עוסק בה]
יב ָּתא [בראש הישיבה].
יש ְמ ִת ְ
ממנים אותו ְּב ֵר ׁ

···

מי הם 'בנאים' ,ביאור ב :בגדים חשובים של הבלנים
יש ָא ַמר[ :בנאים ,שמקפידים על לבושיהם ,ולרבי יוסי ,רבב בצד אחד
ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
הוא חציצה בבגדיהם]ֵ ,א ּלוּ ֵּכ ִלים ָהאוֹ ְליָ ִרין (בגדים של הבלנים) ַה ָּב ִאין ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים [שיש
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להם מגבות חשובות להתעטף בהם בני אדם חשובים בצאתם מן המרחץ ,ומקפידים על
טינוף מעט ,ובנאים לשון 'בי בני' (בית המרחץ).

[שאלה :מדברי רבי שמעון בן לקיש ,משמע שהבגדים החשובים של הבלנים ,הם לבנים .ומדברי
רבי ינאי משמע שהם אדומים]
ימ ָרא דְּ ִחוָּ ֵרי נִ ינְ הוּ [ ,מכך שמבואר שהבלנים מקפידים על בגדים אלו,
שואלת הגמראְ :ל ֵמ ְ
משמע שהם לבנים ,שהרי אילו הם היו אדומים וכדומה ,אין מקפידים עליהם בלכלוך כל
דהוא ,שהרי אינו ניכר בהם],
וקשה על כךְ :ו ָה ֲא ַמר ְלהוּ ַר ִּבי יַ ַ ּנאי ְל ָבנָ יוָּ ,בנַ יַ ,אל ִּת ְק ְּברוּ נִ י לֹא ְּב ֵכ ִלים ְל ָבנִ יםְ ,ולֹא ְּב ֵכ ִלים ׁ ְשחוֹ ִרים.

לא בכלים ְל ָבנִ יםֶ ׁ ,ש ָּמא לֹא ֶא ְז ֶּכה [ואשב בין אותן שנדונין בגיהנם ,שדומין לשולי קדירה
(שהם 'שחורים')]ְ ,ו ֶא ְהיֶ ה ְּכ ָח ָתן ֵּבין ֲא ֵב ִלים,
ולא בכלים ׁ ְשחוֹ ִריםְ ׁ ,ש ָמא ֶא ְז ֶּכה ְו ֶא ְהיֶ ה ְּכ ָא ֵבל ֵּבין ֲח ָתנִ ים,
ֶא ָּלא ְּב ֵכ ִלים ָהאוֹ ְליָ ִרין ַה ָּב ִאין ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,

ַא ְל ָמא ֻס ָּמ ֵקי נִ ינְ הוּ [הרי מוכח שבגדים אלו אדומים ,לא לבנים ולא שחורים],

[תשובה :יש בגדים של הבלנים שהם לבנים ויש אדומים]
ימי [החלוקים והבגדים שלהם
עונה הגמראָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא [מה שרב ינאי דיבר ,הוא] ִּב ְג ִל ֵ
אדומים]ָ .הא [מה שאמר רבי שמעון בן לקיש ,הוא] ִּב ְלבוּ ׁ ֵשי [במה שמלבישים על הגוף
בסמוך לגוף ,שהם לבנים].

···

ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ְמ ַק ּ ְפ ִלין ּכוּ ' .והמשך המשנה מבואר שרבי ישמעאל חלבי שבת קרבין
ביום הכפורים .אבל לא של יום הכפורים בשבת .ולרבי עקיבא :לא של שבת קרבין ביום
הכפורים .ולא של יום הכפורים קרבין בשבת .הגמרא להלן מביאה בביאור מחלוקת זו.

דעת רבי ישמעאל :מותר להקריב 'חלבים' של קרבנות שבת ביום כפור שחל במוצאי שבת
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן' ,עוֹ ַלת ׁ ַש ָּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּתוֹ ' ,אפשר לדורשו בלא וי"ו – עולת שבת בשבת  -ומשמע
שעולת שבת קריבה בשבת אחרת (ביום אחר ששובתים בו)
ימד ַעל ֶח ְל ֵבי ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ְ ּק ֵר ִבין ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים  -ביום כיפור שחל במוצאי שבת ,מותר להקריב
ִל ּ ֵ
'חלבים' של קרבן תמיד של שבת( .בכל קרבן – זריקת הדם ,היא ביום ,והקטרת החלבים
והאיברים ,כל הלילה).
יָ כוֹ ל שאפשר להקריב ַאף חלבים ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים (שחל ביום שישי) ְּב ׁ ַש ָּבת [בליל שבת],
'ב ׁ ַש ַּב ּתוֹ ' ,האות ו' בתיבת 'בשבתו' היא מיעוט ,בשבתו ,ולא (ביום שביתה
ַּת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ְּ
אחרת ,כלומר :לא ביום הכפורים)ִּ .ד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.

דעת רבי עקיבא :אסור להקריב 'חלבים' של קרבנות שבת ביום כפור שחל במוצאי שבת
יבא אוֹ ֵמר' :עוֹ ַלת ׁ ַש ָּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּתוֹ 'ִ ,ל ֵּמד ַעל ֶח ְל ֵבי ׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ְ ּק ֵר ִבים ְּביוֹ ם טוֹ ב [שחל במוצאי
ַר ִּבי ֲע ִק ָ
שבת],
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יָ כוֹ ל חלבי שבת קרבים ַאף ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים שחל במוצאי שבתַּ ,ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ְּ

ביאור יסוד המחלוקת :אם הפסוק נצרך להתיר הקרבת 'חלבים' של שבת  -ביום טוב (ואם כך,
אי אפשר ללמוד מהפסוק להתיר להקריב של שבת  -ביום כפור)
ְּכ ׁ ֶש ִּת ְמ ָצא לוֹ ַמר ְל ִד ְב ֵרי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ,נְ ָד ִרים וּ נְ ָדבוֹ ת ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם טוֹ ב ,אף שיכול להמתין
לשוחטם ולהקריבם בחול .קל וחומר בחלבי שבת שנשחטו כדרכן בזמנן ,ונשארו ,שקרבים
ביום טוב שבמוצאי שבת .הלכך לא צריך ללמדנו שקרבנות שבת קרבים יום טובְ .ו ִכי
ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ְק ָרא ְליוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים – אלא הפסוק ('עולת שבת בשבת') נצרך ללמדנו שקרבנות
שבת קרבים ביום הכפורים.
והמיעוט (עולת שבת בשבת) מלמדנו שקרבנות יום כפור ,אין קרבים בשבת.
יבא ,נְ ָד ִרים וּ נְ ָדבוֹ ת ֵאין ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם טוֹ בְ ,ו ִכי ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ְק ָרא ְל ִמ ׁ ְש ֵריא ְּביוֹ ם טוֹ ב,
ְל ִד ְב ֵרי ַר ִּבי ֲע ִק ָ

נמצא שהפסוק (עולת שבת בשבת) נצרך ללמדינו שקרבנות שבת קרבים ביום טוב ,שבלא
זה לא נדע שהם קרבים ביום טוב.
והמיעוט (עולת שבת בשבתו) מלמדנו שקרבנות שבת אין קרבים ביום כיפור.

···

רבי זירא :מה שאמרו אין תוקעין ביום כפור שחל ביום שישי ,הוא אף לרבי ישמעאל הסובר
שמקריבים ביום כפור חלבי שבת
ָא ַמר ַר ִּבי ֵז ָירא[ :עמוד ב] ִּכי ֲה ֵוינָ א ְּב ָב ֶבל [כשהייתי בבבל ,ולמדתי שם תורה ,קודם שעליתי
לארץ ישראל] ֲה ָוה ָא ְמ ִרינַ ן [הייתי אומר] ָהא דְּ ַתנְ יָ א [שמה ששנינו]:
יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת לֹא ָהיוּ ּתוֹ ְק ִעין ,שבערב שבת תוקעין שידעו ששבת
מגיעה ואסורים במלאכה .אבל אם יום כיפור חל ביום שישי ,אין תוקעים ,משום שיום
הכפורים קדוש כשבת ,וכל מה שאסור בשבת אסור גם ביום הכפורים.
ילין במוצאי שבת' ,המבדיל
וּ ְבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבת [אם יום הכפורים חל במוצאי שבת] לֹא ָהיוּ ַמ ְב ִּד ִ
בין קדש לקדש' ,כמו שמבדילין ביום טוב שחל להיות במוצאי שבת,
ִּד ְב ֵרי ַה ּכֹל ִהיא ,שסברתי שברייתא זו אינה תלויה במחלוקת.

דעת יהודה בריה דרבי שמעון פזי :מה שאמרו אין תוקעין ביום כפור שחל ביום שישי ,הוא רק
לרבי עקיבא הסובר שאין מקריבים ביום כפור חלבי שבת
יה דְּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ּ ַפ ִּזי דְּ יָ ֵתיב
ִּכי ְס ֵל ְקנָ א ְל ָה ָתם [כשעליתי שם]ַ ,א ׁ ְש ְּכ ִח ֵ
ית ּה [מצאתי] ִליהוּ ָדה ְּב ֵר ּ
יבא ִהיא ,שהוא סובר שיום הכפורים כשבת,
ְו ָק ָא ַמר [שישב ואמר] ,שברייתא זוַ :ר ִּבי ֲע ִק ָ
[ואסור להקריב חלבים של שבת ביום הכפורים (שחל במוצאי שבת) ,כשם שאסור להקריב
חלבים של יום הכפורים (שחל ביום שישי) בשבת] ,ולכן לא תוקעים ,שאין תוקעים אלא
בין יום קל ליום חמור,

דְּ ִאי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלֵּ ,כ ָיון דְּ ָא ַמר ֶח ְל ֵבי ׁ ַש ָּבת ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ,נמצא שיום הכפורים קל משבת,
יכי ְּד ֶל ְה ֵוי יָ ְד ִעי ְּד ֶח ְל ֵבי ׁ ַש ָּבת ְק ֵר ִבין
ית ַקע ,אם יום כיפור חל ביום שישי ,יתקעוִּ ,כי ֵה ִ
אם כןִ :ל ְ
ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ,שעל ידי התקיעה ידעו שיום כיפור קל משבת ,וכך לא יקריבו חלבי יום
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הכפורים בשבת ,ובתקיעה זו ידעו גם שכשיחול יום הכפורים במוצאי שבת ולא יתקעו,
מפני שמותר להקריב בו חלבי שבת.

דחיית רבי זירא :אף לדעת רבי ישמעאל אין צריך לתקוע ,שענין זה של הקרבת החלבים מסור
לכהנים ,והם לא צריכים לסימן לזכור ענין זה
[ממשיך רבי זירא בדברי ואומרְ ]:ו ָא ֵמינָ א ֵל ּה ֲאנָ א [ואמרתי לו אני ,ליהודה בנו של
רבי שמעון בן פזיּ ]:כ ֲֹהנִ ים ְז ִר ִיזין ֵהן –בקיאים הן בכל ,ואין צריכין סימן ,דכתיב בהן יורו
משפטיך ליעקב.
אשיִ :מי ָא ְמ ִרינַ ן ּכ ֲֹהנִ ים ְז ִר ִיזין ֵהן,
ישא ְּב ֵר ּה ְּד ַרב ִח ְס ָּדא ְל ַרב ׁ
[שואלת הגמראֲ ]:א ַמר ֵל ּה ָמר ַק ּ ׁ ִש ׁ ָ
אכה,
ְו ָה ְתנַ ן [והרי שנינו לגבי התקיעות שהיו תוקעים במקדשָ ׁ ]:שלֹשׁ ְל ַה ְב ִטיל ֶאת ָה ָעם ִמ ּ ְמ ָל ָ
ׁ ָשלֹשׁ ְל ַה ְבדִּ יל ֵּבין ק ֶֹד ׁש ְלחֹל ,הרי שגם במקדש היו תוקעים לצורך הכהנים שידעו ששבת

באה ,ולא אומרים שהם זריזים ואינם צריכים לכך.
[עונה הגמראְּ ]:כ ַד ֲא ַמר ַא ַּביֵ י [לגבי עניין אחר ,שעשו כן במקדש] ִל ׁ ְש ָאר ַע ּ ָמא ְּד ִבירוּ ׁ ְש ֶלם
[לשאר העם שבירושלים]ָ ,ה ָכא נָ ֵמי [וכן כאן ,תקעו] ִל ׁ ְש ָאר ַע ָּמא ְּד ִבירוּ ׁ ְש ֶלם [והכהנים לא היו

צריכים לתקיעות אלו ,שזריזים הם].

···

בירור :מדוע לא תוקעים ביום כיפור שחל ביום שישי ,שידעו שרק ביום כיפור מותר לחתוך ירק
לצורך מוצאי יום כיפור ,ובשבת אסור לחתוך לצורך מוצאי שבת [שהוא מכין משבת לחול]
שואלת הגמראְ :ו ִל ְת ַקע [מדוע אין תוקעים בערב שבת שחל ביום כיפור ,והרי צריך
יבת יָ ָרק ִמן ַה ִּמנְ ָחה וּ ְל ַמ ְע ָלה [כדי שידעו שיום כיפור קל
יכי דְּ ִלידְּ עוּ דִּ ׁ ְש ֵרי ִּב ְקנִ ַ
לתקוע] ִּכי ֵה ִ
משבת ,שביום כיפור מותר לחתוך ירק לצורך [בישולם ואכילתם] במוצאי היום ,והתירו
זאת כיון שיש בזה עינוי נפש ,שמכין מאכל ואין יכול לאוכלו .ובשבת אסור לחתוך ירק
לצורך מוצאי שבת].

ביאור א' :תקיעה היא שבות ,ואין דוחין שבות כדי להודיע שיש ביום כיפור 'היתר' 'קניבת ירק'
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףְ :ל ִפי ׁ ֶש ֵאין דּ וֹ ִחין ׁ ְשבוּ ת ְל ַה ִּתיר ,כיון שתקיעה היא איסור דרבנן ,לא התירו
לעבור על 'שבות' ,ולתקוע ,כדי ללמד שביום כיפור יש היתר 'קניבת ירק' ,שאין תוקעים
(ומתירים שבות) אלא להיפך ,ללמד שיש איסור ויפרשו ממלאכה ,כגון ביום טוב שתוקעים
כדי שידעו שמלאכת אוכל נפש אסורה בשבת.

ביאור ב' :תקיעה היא שבות ,ואין דוחין שבות לצורך צורך רחוק ,שכאשר יום כיפור חל ביום
שישי ,אין היתר 'קניבת ירק' שהרי אין יכול לבשלם בשבת
ישא ְּב ֵר ּה דְּ ַרב ִא ִידי ָא ַמרְ ׁ :שבוּ ת ְקרוֹ ָבהִ ,ה ִּתירוּ ְ ׁ .שבוּ ת ְרחוֹ ָקה ,לֹא ִה ִּתירוּ  ,וכשחל יום
ְו ַרב ׁ ִש ׁ ָ
כיפור ביום שישי אין היתר 'קניבת ירק' שהרי לא יוכל לבשלם ,שהרי מוצאי יום הכפורים
הוא שבת ,ולא התירו לתקוע בשופר ,ולעבור על שבות ביום כיפור ,כדי ללמד לשנה
אחרת ,שידעו שיש היתר קניבת ירק.
[דחיית ביאור ב'] שואלת הגמרא :וּ ׁ ְשבוּ ת ְקרוֹ ָבה ִה ִּתירוּ ?
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ילין.
ְו ָה ְתנַ ן ,יוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבתּ ,תוֹ ְק ִעיןְ ,ולֹא ַמ ְב ִּד ִ
יליןְ ,ולֹא ּתוֹ ְק ִעין.
ואם יום טוב חל להיות מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבתַ ,מ ְבדִּ ִ
יכי ְּד ִל ְּידעוּ ִּד ׁ ְש ֵרי
ית ַקע ִּכי ֵה ִ
ְו ַא ַּמאי [למה לא תוקעים ביום טוב שחל במוצאי שבת]ִ ,ל ְ
יטה ְל ַא ְל ַּתר [שיתקעו ,כדי שידעו שמותר בשחיטה מיד] ,והרי זה שבות קרובה ,ולמה
ִּב ׁ ְש ִח ָ

לא התירוהו.
ֶא ָּלא ְמ ַחוַּ ְר ָּתא ִּכ ְד ַרב יוֹ ֵסף ,שלא התירו לתקוע כדי ללמד היתר.

···

דעה א' ,אסור לחתוך ירק תלוש ביום כפור שחל בשבת ,לצורך מוצאי יום כפור
בשבת אסור לחתוך ירק לצורך חול ,שהוא שבות (איסור דרבנן) שמכין משבת לחול.
ביום כפור התירו לחתוך ירק לצורך מוצאי יום כפור ,ואף ששאר שבותים לא התירו,
ענין זה התירו ,היות וצמים ,ויש בזה עגמת נפש ,שמתקן ואינו אוכל ,ובגלל שהוא 'קרוב
לעינוי' התירו זאת ,שהוא צורך היום שגם בזה מקיים קצת מצוות עינוי.
הגמרא דנה אם התירוהו גם ביום כיפור שחל בשבתָ :א ַמר ַר ִּבי ֵז ָירא ָא ַמר ַרב הוּ נָ אְ :ו ָא ְמ ִרי
יבת יָ ָרק,
ַל ּהָ ,א ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר ַרב הוּ נָ א :יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתָ ,אסוּ ר ִּב ְקנִ ַ

דעה זו סוברת שבשבת יש בחיתוך ירק לחול  -איסור תורה ,ולכן לא התירוהו אף שיש בזה
עינוי נפש
יבת יָ ָרקַּ ,ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר
ָא ַמר ַרב ָמנָ אָּ :תנָ אִ ,מ ַ ּניִ ן ְליוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ָאסוּ ר ִּב ְקנִ ַ
'ש ָּבתוֹ ן' משמעְ ׁ :שבוֹ ת,
בשבת בראשית ׁ ַ

[ביאור הראיה מהפסוק 'שבתון'] ,והנה יש להבין ְל ַמאי [לאיזה עניין הוצרכנו ללמוד
מתיבת 'שבתון' ,שיום הכפורים אסור בקניבת ירק],
אכה [אם תאמר שהפסוק בא ללמד שאסור לעשות מלאכה ,כגון לחתוך מחובר],
ימא ִל ְמ ָל ָ
יל ָ
ִא ֵ
אכה' ,ולמה צריך עוד פסוק לאסור
אי אפשר לומר כך ,שהריְ :ו ָה ְכ ִתיב 'לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׇכל ְמ ָל ָ
עשיית מלאכה.
יבת יָ ָרק [חיתוך ירק תלוש ,שאין
ֶא ָּלא ָלאו [אלא אין לפרש אלא ,שהפסוק מדבר על] ַא ְ ּקנִ ַ
בזה לאו 'לא תעשה כל מלאכה' שהרי אין זה מלאכה ,ועל זה נאמר הפסוק 'שבתון' ,לומר
שבדבר כזה אף שאינו מלאכה יש בו 'עשה' ,מצוה 'לשבות' ,וחתוך ירק תלוש]
ׁ ְש ַמע ִמ ַ ּנ ּה ,שיש איסור תורה בחיתוך ירק תלוש .וכיון שדבר זה אסור מהתורה ,לא
מתירים איסור תורה אף שיש בו עגמת נפש ,ולכן לא מתירים זאת ביום כיפור שחל בשבת.
אבל ביום כיפור שחל בחול ,אין בזה איסור תורה ,ואף שגם ביום כיפור נאמר 'שבתון',
לא נאמר זה על מלאכה ,אלא על כל דבר המעכב מלהתענות ,שהרי תיבת 'שבתון' סמוכה
ל'ועניתם' ,והיינו שלא ירחצו ויסוכו וכדומה .ואין בזה אלא איסור דרבנן ,שמכין לחול,
ואת זה התירו שהרי יש בזה עינוי נפש.
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דעה ב' ,מותר לחתוך ירק תלוש ביום כפור שחל בשבת

יבת יָ ָרק.
ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתֻ ,מ ָּתר ִּב ְקנִ ַ
יבת יָ ָרקַּ ,ת ְלמוּ ד
יביִ ,מ ַ ּניִ ן ְליוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת ׁ ֶש ָאסוּ ר ִּב ְקנִ ַ
[שאלה על דעה בֵ ]:מ ִת ִ
'ש ָּבתוֹ ן'ְ ׁ ,שבוּ ת.
לוֹ ַמר ׁ ַ

יבת יָ ָרק ,הרי מה שנאמר
אכה'ֶ ,א ָּלא ָלאו ִּב ְקנִ ַ
אכהְ ,ו ָה ְכ ִתיב 'לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׇכל ְמ ָל ָ
ימא ִל ְמ ָל ָ
יל ָ
ְל ַמאיִ ,א ֵ
שבתון לא נאמר על מלאכה ,ומוכרח שהוא נאמר על קניבת ירק ,וכיון שיש בזה איסור
תורה ,אי אפשר לומר שהתירוהו ,ואף שיש בו עגמת נפש.

ביאור :דעה זו סוברת שבשבת אין בחיתוך ירק לחול  -איסור תורה ,ולכן התירוהו מפני שיש
בו עינוי נפש
הגמרא דוחה את השאלהָ :לא[ ,אין כונת הברייתא לאסור קניבת ירק ,אלא] ְלעוֹ ָלם
אכה[ ,ומה ששאלת ,שמלאכה כבר נלמדת מהפסוק 'לא תעשה כל
[הפסוק 'שבתון' ,בא ִל ְמ ָל ָ

מלאכה'] ,יש לומר שהפסוק בא לומר ,שבמלאכה בשבת יש גם 'עשה'' ,שבתון' – כלומר,
יה [וננמצא שהעושה מלאכה בשבת עובר] ַּב ֲע ֵׂשה ְולֹא ַת ֲע ֶׂשה,
תשבותְ ,ו ַל ֲעבֹר ָע ֶל ָ
יה ְּד ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן להתיר קניבת ירק :יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת
[ראיה לדעה ב] ַּתנְ יָ א ְּכ ָו ֵת ּ
יבת יָ ָרק.
(דף קטו) ֻמ ָּתר ִּב ְקנִ ַ
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :יוֹ ם ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ַּבחוֹ ל) ְמ ַפצְּ ִעין ֶּב ֱאגוֹ זִ ים וּ ְמ ַפ ְר ְּכ ִסין
ְּב ִר ּמוֹ נִ ים ִמן ַה ִּמנְ ָחה וּ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ְפנֵ י ׇע ְג ַמת נֶ ֶפ ׁש ,שמן המנחה ולמעלה ,הוא שואף ומצפה לעת

אכילה ,ויש בזה הרבה עגמת נפש.
ְּד ֵבי ַרב יְ הוּ ָדה ְמ ַק ְ ּנ ִבי ְּכ ָר ָבא [בני ביתו של רב יהודה היו חותכים כרוב ביום הכפורים].
דְּ ֵבי ַר ָּבה ָ ּג ְר ִדי ָק ֵ
ארי [בני ביתו של רבה היו חותכים דלעת ביום הכפורים]ֵּ ,כ ָיון דַּ ֲח ָזא דַּ ֲהווֹ
ָקא ְמ ָח ְר ִפי [כיון שראה רבה שהיו מקדימין לחתוך לפני המנחה ,שעדיין אין בזה היתר,
שבזמן זה ,עדיין אינו לקראת ערב ששואף ומצפה לאכול ,ואין בזה עגמת נפש].
ֲא ַמר ְלהוּ לבני ביתוֲ :א ַתאי ִא ַ ּג ְר ָּתא ִמ ּ ַמ ְע ְר ָבא [באה איגרת מארץ ישראל] ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
ַּד ֲא ִסיר ,ואמר להם זאת כדי שיקבלו דבריו ולא יעשו זאת.
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 בין שאין:úñðëä úéáá úáùá
‰ÊÈ‚ ÌÈÂÚË ‡ ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÌÈ·Â˙Î˘ Ù"Ú‡ (קורין )א
øîà éåìä åðéáøå .íéáåúë ïåâë .בהן
˙È· ÏÂËÈ· ÈÙÓ Ì‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡ ‰Ó ÈÙÓÂ éðú÷ãë ïäá ïéøå÷ ïéà íéãéçé 'éôàã
ÌÂ‚¯˙ ÌÈ·Â˙Î ÂÈ‰ · ¯Ó˙È‡
:˘¯„Ó‰ ùøãîä úéá ìåèéá íåùî àîòè
Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ¯Ó‡ ‡Â‰ ·¯ ÔÂ˘Ï ÏÎ· Â‡ ïéùøåã åéä úáùáå àáì éëùîã
Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯Â ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ äëàìîá ïé÷åñòù íéúá éìòáì äùøã
˙Â¯˜Ï Â˙È ¯Ó‡„ Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ åéä äùøãä êåúáå ìåçä úåîé ìë
È‚ÈÏÙ ÈÎ ÔÈÏÈˆÓ„ È‚ÈÏÙ ‡Ï ‡ÓÏÚ ÈÏÂÎ„ Ô‰· áåèå øúéäå øåñéà úåëìä ïäì ïéøåî
úåø÷ìî òåîùì ïäì
·¯ Ô‰· ˙Â¯˜Ï Â˙È ‡Ï ¯Ó‡„ Ô‡Ó„ ‡·ÈÏ‡ :íéáåúëá
.ואע"פ שכתובין בכל לשון
˙Â¯˜Ï Â˙È ‡Ï ‡‰„ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ¯Ó‡ ‡Â‰ àëéàå
úåø÷ì åðúéð àì ïî÷ì øîàã ïàîì
È·˙Î ÔÂÈÊ· ÌÂ˘Ó ÔÈÏÈˆÓ ¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯ Ô‰· . טעונין גניזה:ïúåà ïéìéöî ïäá
ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ˘„˜‰ È·˙Î ÏÎ Ô˙ ˘„˜‰ àøîâáå ø÷ôä íå÷îá ïçéðäì øåñà
Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÔÈ· Ô‰· ÔÈ¯Â˜˘ ÔÈ· ‰˜ÈÏ„‰ ìëá éàäã åùøéô éúåáøå .äì õøúî
ÔÈ¯Â˜˘ Â‡Ï È‡Ó ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÔÈ·Â˙Î˘ Ù"Ú‡ ( )בàìå éà÷ íéáåúëà øîà÷ã ïåùì
Ù"Ú‡ ÌÈ·Â˙Î Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘Â ÌÈ‡È· Ô‰· åðéöîù éðôî éðà äîåãîå íéàéáðà
Ô‰· ˙Â¯˜Ï Â˙È ‡Ï„ ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÔÈ·Â˙Î˘ ïä íåâøú åøîàù ìàéæåò ïá ïúðåéá
óà øîåà éðàå êë ïéùøôî
ÍÏ ¯Ó‡ ‡Â‰ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙Â ÔÈÏÈˆÓ È˙˜Â íéàéáðá
àìå åáúë àì ïúðåé øîà íà
‰ÊÈ‚ ÔÈÂÚË ‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡ ‡¯·Ò˙Â ‡Â‰ ·¯ åðúéð
äìéâî úëñîá ùøôî éëäå áúëéì
·¯Â ‰ÈÓÚËÏ ı¯˙Ó ‡Â‰ ·¯ ‡Ï‡ ÈÚ·ÈÓ ‰ÊÈ‚ ÔÈÏÈˆÓ ÈÏÂˆ‡ ‡˙˘‰ øá øñà åäìåëá øñàã ïàîå (.è óã)
Ì‰· ÔÈ¯Â˜˘ ÔÈ· ‰ÈÓÚËÏ ı¯˙Ó ‡Â‰ ·¯ ‰ÈÓÚËÏ ı¯˙Ó ‡„ÒÁ éîìúã äùòî íåùî úéðååé ú"ñî
ÔÈ·Â˙Î˘ ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Ó· ÌÈ·Â˙Î Ì‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÔÈ·Â ÌÈ‡È· íéàéáð ïéá íúä âéìôî àìå êìîä
·¯ ÂÚ· ‰ÊÈ‚ ÈÎ‰ ÂÏÈÙ‡Â ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ÔÂ˘Ï ÏÎ· Ï·‡ ˘„˜‰ ÔÂ˘Ï· . מפני בטול בית המדרש:íéáåúëì
Ù"Ú‡ ÌÈ·Â˙Î Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ ÔÈ·Â ÌÈ‡È· Ô‰· ÔÈ¯Â˜˘ ÔÈ· ‰ÈÓÚËÏ ı¯˙Ó ‡„ÒÁ :ìéòì úéùéøôãë úáùá òåá÷ äéäù
È·È˙ÈÓ ‰ÊÈ‚ ÔÈÂÚË Ô‰Ï˘ ˜˜ÓÂ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â ÔÈÏÈˆÓ ÈÓ ÔÂ˘Ï ÏÎ· ÔÈ·Â˙Î˘ .' איתמר היו כתובין תרגוםÓ‚
éáúë ìëà ð"ìå .øîà÷ íéáåúëà
‡Â‰ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÂ˘Ï ÏÎÂ ( )גÌÂ‚¯˙ ÌÈ·Â˙Î ÂÈ‰ דאמר
 אליבא:éà÷ ùã÷ä
˙È„Ó ˙ÈËÙÈ‚ ÔÈ·Â˙Î ÂÈ‰ ˘"˙ Ô‰· ˙Â¯˜Ï Â˙È ¯·Ò ‡˙ È‡‰ ‡Â‰ ·¯ ÍÏ ¯Ó‡ úåø÷ì דמאן
.ניתנו לקרות בהן
‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ Ô‰· ˙Â¯˜Ï Â˙È ‡Ï˘ Ù"Ú‡ ˙ÈÂÂÈ ˙ÈÓÏÈÚ ˙È¯·ÈÚ ïåùì ìëáøúåîïéáåúëä
ùã÷ä éáúëá
ÌÂ‚¯˙ ÔÈ·Â˙Î ÂÈ‰ (â ‡È˙„ ‡È‰ È‡˙ ‡Â‰ ·¯ ÍÏ ¯Ó‡ ‡Â‰ ·¯„ ‡˙·ÂÈ˙ íéøôñ ïéá ïéàå (:ç óã) äìéâî úëñîá
ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ '¯ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÂ˘Ï ÏÎ·Â íéøôñäù àìà úåæåæîå ïéìéôúå
È·È¯· Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ Ïˆ‡ ÍÏ‰˘ ‡˙ÙÏÁ ‡·‡· ‰˘ÚÓ (ã ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡ ‰˜ÈÏ„‰ ïáø) ( ט. לא ניתנו:ïåùì ìëá ïéáúëð
ÌÂ‚¯˙ ·ÂÈ‡ ¯ÙÒ Â„È·Â (ÛÂÊ‰ ÔÁÂÈ)(ä Ï˘ ÂÁÏ˘ ÏÚ ·˘ÂÈ 'È‰˘ Â‡ˆÓÂ ‡È¯·ËÏ íéøôñ óà øîàå äìò âéìô (ìàéìîâ
‰ÏÚÓ ‚"Ú „ÓÂÚ ‰È‰˘ ÍÈ·‡ È·‡ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯· È‡ ¯ÂÎÊ ÂÏ ¯Ó‡ Â· ‡¯Â˜ ‡Â‰Â  ואע"פ:úéðååé àìà åáúëéù åøéúä àì
åðúéð àìå .שכתובין בכל לשון
Í·„‰ ˙Á˙ Â‰Ú˜˘ È‡·Ï ¯Ó‡Â ÌÂ‚¯˙ ·ÂÈ‡ ¯ÙÒ ÂÈÙÏ Â‡È·‰Â ˙È·‰ ¯‰· úåø÷ì
ììëî éô ìò óà øîà÷ãîã
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שבת דף קטו

יום שני ז תמוז תש"פ

יבת יָ ָרקְ .ו ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּיא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :יוֹ ם ִּכ ּפוּ ִרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ַּבחוֹ ל) ְמ ַפצְּ ִעין
ֻמ ָּתר ִּב ְקנִ ַ
ֶּב ֱאגוֹ ִזים וּ ְמ ַפ ְר ְּכ ִסין ְּב ִר ּמוֹ נִ ים ִמן ַה ּ ִמנְ ָחה וּ ְל ַמ ְע ָלה ִמ ּ ְפנֵ י ׇע ְג ַמת נֶ ֶפ ׁש .דְּ ֵבי ַרב יְ הוּ ָדה ְמ ַק ְ ּנ ִבי ְּכ ָר ָבא .דְּ ֵבי
ארי ֵּכ ָיון דַּ ֲח ָזא דַּ ֲהווֹ ָקא ְמ ָח ְר ִפיֲ .א ַמר ְלהוּ ֲא ַתאי ִא ַ ּג ְר ָּתא ִמ ּ ַמ ְע ְר ָבא ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּה דְּ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
ַר ָּבה ָ ּג ְר ִדי ָק ֵ
ַּד ֲא ִסיר[ .התבאר בדף הקודם]

הדרן עלך ואלו קשרים

משנה
הצלת כתבי הקודש מפני דליקה בשבת
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה ,שלגבי כתבי
ׇּכל ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש [כגון תורה ,נביאים וכתובים]ַ ,מצִּ ִ
הקודש לא אסרו חכמים להציל מדליקה ,ואף ששאר דברים [חוץ ממה שצריך לשבת זו,
(ראה משנה להלן קיז :קכ ]).אסרו להציל מהדליקה ,מחשש שמא מתוך בהלתו להציל
נכסיו יכבה את האש.
ֵּבין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָּב ֶהן ,כגון נביאים שמפטירים בהן בשבת בבית הכנסת,
וּ ֵבין ׁ ֶש ֵאין קוֹ ִרין ָּב ֶהן ,כגון כתובים שאין מפטירים בהם ,ואפילו יחידים אין קוראים בהן,
כדלהלן .אף על פי כן מצילים אותם
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכתוּ ִבים ְּב ׇכל ָל ׁשוֹ ן ,מצילים אותם ,אף לפי הדעה שאסור לכתוב כתבי הקודש
בלשונות אחרים (שאינם 'לשון הקודש') [חלק זה במשנה יתבאר בגמרא באופן נוסף].
והם ְטעוּ נִ ים ְ ּגנִ ָיזה ביום חול ואסור להניחן במקום הפקר[ .חלק זה במשנה יבואר בגמרא].

הטעם שאין קוראים ב'כתובים' בשבת
וּ ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ֵאין קוֹ ִרין ָּב ֶהם בכתובים ,בשבתִ ,מ ּ ְפנֵ י ִּב ּטוּ ל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,שהכתובים מושכים את
הלב ,ובשבת היו דורשין דרשה לבעלי בתים שעסוקין במלאכה כל ימות החול ,ובתוך
הדרשה היו מורין להן הלכות איסור והיתר ,וטוב להן לשמוע את הדרשה מלקרות בכתובים.

גמרא
מחלוקת רב הונא ורב חסדא ,אם מותר להציל כתבי הקודש שכתובים בכל לשון
ִא ְּת ַמרָ ,היוּ ְּכתוּ ִבים [כתבי הקודש] בלשון ַּת ְרגּ וּ ם ,אוֹ ְּב ׇכל ָל ׁשוֹ ן,
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה.
[דעה א'ַ ]:רב הוּ נָ א ָא ַמרֵ :אין ַמצִּ ִ
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה.
[דעה ב'ְ ]:ו ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמרַ :מצִּ ִ
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ביאור :לפי דעת התנא הסובר שמותר לכתוב כתבי הקודש בכל לשון ,כולם מודים שמותר להצילם
ַא ִּל ָּבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמר [לפי דעת תנא קמא (במסכת מגילה) שמותר לכתוב כתבי הקודש
בכל לשון ,וממילא] נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת ָּב ֶהן  -מותר לקרות בכתבי קודש אלו שנכתבו בכל לשון,
ילין [שמותר להצילם
יגי [כולם ,בין רב הונא ובין רב חסדא מודים] ְּד ַמצִּ ִ
דְּ ֻכ ֵּלי ָע ְל ָמא ָלא ּ ְפ ִל ִ
מפני הדליקה].

המשך הביאור :מחלוקת האמוראים היא לפי דעת התנא הסובר שאסור לכתוב כתבי הקודש
בכל לשון
ִּכי ּ ְפ ִל ִיגי [ומחלוקת רב הונא ורב חסדא ,היא רק] ַא ִּל ָּבא דְּ ַמאן דְּ ָא ַמר [לפי דעת רבן גמליאל
שסובר שאסור לכתוב כתבי הקודש בכל לשון ,וממילא] לֹא נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת ָּב ֶהן [אסור לקרוא
ילין כתבי קודש
בכתבי קודש אלו שנכתבו בכל לשון] ,לשיטה זו ַרב הוּ נָ א ָא ַמרֵ :אין ַמצִּ ִ
ילין
שכתבו בכל לשון ,דְּ ָהא לֹא נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת ָּב ֶהןַ .רב ִח ְסדָּ א ָא ַמר :אף שאסור לקרוא בהםַ ,מצִּ ִ
אותםִ ,מ ּ ׁשוּ ם ִּב ְזיוֹ ן ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש.

···

שאלה (א) על דעת רב הונא ,מהמבואר במשנתינו שמצילים כתבי הקודש שכתובים בכל לשון
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקהֵּ ,בין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָּב ֶהןֵּ ,בין ׁ ֶש ֵאין קוֹ ִרין ָּב ֶהןַ ,אף ַעל
ְּתנַ ן ,ׇּכל ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ַמצִּ ִ
ּ ִפי ׁ ֶש ְּכתוּ ִבין ְּב ׇכל ָל ׁשוֹ ן.
יאים.
ַמאי ָלאו [מהו פירוש המשנה ,וכי אין הפירוש כךֶ ׁ ]:ש ּקוֹ ִרין ָּב ֶהן ,נְ ִב ִ
ְו ׁ ֶש ֵאין קוֹ ִרין ָּב ֶהןְּ ,כתוּ ִבים.

ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכתוּ ִבין ְּב ׇכל ָל ׁשוֹ ן ,מכך שהמשנה אומרת 'אף על פי' משמע שיש חיסרון במה
שהם כתובים בכל לשון ,דְּ לֹא נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת ָּב ֶהן,
ילין אותם מפני הדליקה,
ְו ָק ָתנֵ י [ועל כל אלו שנינו במשנתינו] ַמצִּ ִ
וּ ְתיוּ ְב ָּתא ְד ַרב הוּ נָ א ,שאמר שלפי הסובר שאין קורין בכתבי הקודש הכתובים בכל לשון,
אין מצילים אותם.

דחיית השאלה :אי אפשר לבאר שמה שהמשנה אומרת שמצילים אותם נאמר על כתבי הקודש
הכתובים בכל לשון ,שאם כן לא היתה צריכה המשנה לומר שגונזים אותם ביום חול
ָא ַמר ְל ָך ַרב הוּ נָ אְ :ו ִת ְס ְּב ָרא [וכי תסבור שהמשנה אומרת שמצילים גם את כתבי הקודש
יפא [תאמר את סוף המשנה]:
ימא ֵס ָ
שכתובים בכל לשון ואף שאין קוראים בהם] ,והרי ֵא ָ
ְטעוּ נִ ין ְ ּגנִ ָיזהַ ,ה ׁ ְש ָּתא [וכעת לביאורך יקשה]ַ ,אצּ וֹ ֵלי ַמצִּ ִּלינַ ן [אם מצילים אותם בשבת]ּ ְ ,גנִ ָיזה
ִמ ְּב ֵעי [צריך לומר שצריך לגונזם ביום חול].
ֶא ָּלא ַרב הוּ נָ א ְמ ָת ֵרץ ְל ַט ְע ֵמ ּה [את המשנה לפי שיטתו]ְ ,ו ַרב ִח ְס ָּדא ְמ ָת ֵרץ ְל ַט ְע ֵמ ּה [את המשנה
לפי שיטתו] ,כדלהלן:
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ביאור משנתינו לפי דעת רב הונא :המשנה לא אמרה 'אף על פי שכתובים בכל לשון' לגבי הצלתם
בשבת ,אלא לגבי גניזתם ביום חול
יאים .וּ ֵבין ׁ ֶש ֵאין
ַרב הוּ נָ א ְמ ָת ֵרץ ְל ַט ְע ֵמ ּה :מצילין כתבי הקודשֵּ ,בין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָּב ֶהם ,היינו :נְ ִב ִ
קוֹ ִרין ָּב ֶהם ,היינוְּ :כתוּ ִבים.
ַּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמוּ ִרים שמצילים אותםֶ ׁ ,ש ְּכתוּ ִבין ִּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁש.
ילין,
ֲא ָבל אם הם כתובים ְּב ׇכל ָל ׁשוֹ ןֵ ,אין ַמצִּ ִ

ילוּ ָה ִכי [שאין מצילים בשבת כתבי הקודש שכתובים בכל לשון]ּ ְ ,גנִ ָיזה ָּבעוּ [צריך
ַו ֲא ִפ ּ
לגונזם ביום חול].
לפי זה מה שאמרה המשנה 'אף על פי שכתובין בכל לשון' ,היינו רק שטעונים גניזה
ביום חול ,ולא שמצילים אותם בשבת].

ביאור משנתינו לפי דעת רב חסדא :המשנה אמרה 'אף על פי שכתובים בכל לשון' לגבי הצלתם
בשבת ,ומה שאמרה המשנה שטעונים גניזה ,היינו על ספרים שבלו ונעשו רקבון
יאים .וּ ֵבין ׁ ֶש ֵאין
ַרב ִח ְס ָּדא ְמ ָת ֵרץ ְל ַט ְע ֵמ ּה :מצילין כתבי הקודשֵּ ,בין ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ָּב ֶהן ,היינו :נְ ִב ִ
קוֹ ִרין ָּב ֶהן ,היינוְּ :כתוּ ִבים.
ילין,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּכתוּ ִבין ְּב ׇכל ָל ׁשוֹ ן ,נָ ֵמי [גם כן]ַ ,מצִּ ִ

ומה שאמרה המשנה 'וטעונים גניזה' ,לא אמרו זאת על הכתובים בכל לשון ,שאם מצילים
אותם בשבת ,בודאי שביום חול הם טעונים גניזה ,אלא זה נאמר ,על ספרים שבלוְ :ו ָה ִכי
ָק ָא ַמר :וּ ְמ ָקק ׁ ֶש ָּל ֶהן [הרקבובית שעלתה בספרים מאכילת התולעים] ְטעוּ נִ ין ְ ּגנִ ָיזה.

···

שאלה (ב) על דעת רב הונא :מברייתא שמפורש בה שמצילים בשבת כתבי הקודש שכתובים
בכל לשון
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקהְּ ,תיוּ ְב ָּתא ְד ַרב הוּ נָ א.
יביָ ,היוּ ְּכתוּ ִבים ַּת ְרגּ וּ ם ְו ׇכל ָל ׁשוֹ ןַ ,מצִּ ִ
ית ִ
ֵמ ִ

תשובה :ברייתא זו היא לדעת הסובר שמותר לכתוב ולקרוא בכתבי הקודש הכתובים בכל לשון
ָא ַמר ְל ָך ַרב הוּ נָ אַ ,האי ַּת ָ ּנא ָס ַבר ,שמותר לכתוב כתבי הקודש בכל לשון ,וכן הם נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת
ָּב ֶהן ,ואין להוכיח מכאן לנידון האמוראים שנחלקו לפי דעת הסובר שאסור לכתוב כתבי

הקודש בכל לשון.

···

שאלה (ג) על דעת רב הונא :מברייתא שמפורש בה שאף לפי הסובר שאסור לכתוב כתבי הקודש
בכל לשון ,מצילים אותם בשבת
ָּתא ׁ ְש ַמעָ ,היוּ ְּכתוּ ִבין כתבי הקודש ,בכתב ִ ּג ְפ ִטיתָ ,מ ִדיתִ ,ע ְב ִרית [כתב של עבר הנהר]
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקהְּ ,תיוּ ְב ָּתא ְד ַרב הוּ נָ א.
יל ִמית ,יְ ָונִ יתַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּלֹא נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת ָּב ֶהןַ ,מצִּ ִ
ֵע ָ
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תשובה :עניין זה הוא מחלוקת תנאים
ָא ַמר ְל ָך ַרב הוּ נָ אַּ :ת ָ ּנ ֵאי ִהיא [עניין זה אם מצילין כתבי הקודש הכתובים בכל לשון,
לפי דעת הסובר שאסור לכתוב כתבי הקודש בכל לשון ,הוא מחלוקת תנאים] ,כמבואר
בברייתא דלהלן שדנה על כתבי הקודש הכתובים בכל לשון( .הגמרא מביאה תחילה את
כל הברייתא ,ואחר כך מבארת מי הם התנאים שנחלקו בזה).
[דעה א' לגבי הצלתם :מצילים אותם] ְּד ַתנְ יָ אָ ,היוּ ְּכתוּ ִבין כתבי הקודש ַּת ְרגּ וּ ם ,וּ ְב ָכל ָל ׁשוֹ ן,
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה.
ַמצִּ ִ
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָקה.
[דעה ב' לגבי הצלתם :אין מצילים אותם] ַר ִּבי יוֹ סי אוֹ ֵמרֵ :אין ַמצִּ ִ
יבי
יאל ְּב ִר ִּ
[דעה א' ,לגבי גניזתםָ ]:א ַמר ַר ִּבי יוֹ סיַ :מ ֲע ֶׂשה ְּב ַא ָּבא ֲח ַל ְפ ָּתאֶ ׁ ,ש ָה ַל ְך ֵא ֶצל ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
[בריבי ,היינו :אדם גדול] ִל ְט ֶב ְריָ א ,וּ ְמ ָצאוֹ ׁ ֶש ָהיָ ה יוֹ ׁ ֵשב ַעל ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ׁ ֶשל יוֹ ָחנָ ן ַה ָ ּנזוּ ף ,וּ ְביָ דוֹ ֵס ֶפר
ִא ּיוֹ ב ַּת ְרגּ וּ םְ ,והוּ א קוֹ ֵרא ּבוֹ ,
יאל ֲא ִבי ָא ִב ָ
יך [הוא רבן גמליאל
ָא ַמר לוֹ אבא חלפתא לרבן גמליאלָ :זכוּ ר ֲאנִ י ְּב ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
הזקן] ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵמד ַעל ַ ּג ֵּבי ַמ ֲע ָלה ְּב ַהר ַה ַּביִ ת[ ,שבהר הבית היו מדריגות מדריגות]ְ ,ו ֵה ִביאוּ ְל ָפנָ יו
ֵס ֶפר ִא ּיוֹ ב ַּת ְרגּ וּ םְ ,ו ָא ַמר ַל ַּב ַ ּנאיַ ׁ :ש ְ ּק ֵעהוּ ַּת ַחת ַה ִ ּנ ְד ָּב ְך [שורת אבני הבנין].
ַאף הוּ א [רבן גמליאל (בריבי)] ִצוָּ ה ָע ָליו וּ ְגנָ זוֹ .
[דעה ב' ,לגבי גניזתם :מאבדים אותם בידים] ַר ִּבי יוֹ סי ְּב ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרֲ :ע ֵר ָבה ׁ ֶשל ִטיט
[עפר ומים] ָּכפוּ ָע ָליו בהר הבית.
[דעה ג' ,לגבי גניזתם :אין גונזים אותם ,ואין מאבדים אותם בידיםָ ]:א ַמר ַר ִּביְ ׁ :ש ֵּתי ְּת ׁשוּ בוֹ ת
ַּבדָּ ָברֲ ,ח ָדאְ ,ו ִכי ִטיט ְּב ַהר ַה ַּביִ ת ִמ ַ ּניִ ן ,וכי בטיט היו בונין והלא בטרכסיד (חול וסיד) היו בונים.
ְועוֹ דְ ,ו ִכי ֻמ ָּתר ְל ַא ְּב ָדן ַּב ָ ּיד,
יהן.
יבין ֵמ ֲא ֵל ֶ
יחן ִּב ְמקוֹ ם ַה ֻּת ְר ּ ָפה [מקום גלוי והפקר]ְ ,ו ֵהן ַמ ְר ִק ִ
ֶא ָּלא ַמ ִ ּנ ָ

הצעת ביאור :תנא ורבי יוסי בברייתא זו נחלקו במחלוקת רב הונא ורב חסדא אם מצילים כתבי
הקודש הכתובים בכל לשון (לפי השיטה שאסור לכותבם ולקרוא בהם)
מבררת הגמראַ :מאן ַּת ָ ּנ ֵאי [מי הם התנאים שאמר רב הונא בתשובתו שהם נחלקו
במחלוקתו עם רב חסדא][ .עמוד ב]
ימא אם תאמר ,שהחולקים בדבר זה הם שתי הדעות שהובאו בתחילת הברייתא,
ִא ֵּל ָ
שלדעת ַּת ָ ּנא ַק ָּמא ְּד ַר ִּבי יוֹ סי (דעה א' בברייתא זו) מצילים אותם (כרב חסדא) ,ורבי יוסי
(דעה ב' בברייתא זו) חולק ואומר אין מצילים אותם (כרב הונא).

דחיית ההצעה :יתכן שתנא קמא סובר שמותר לכתוב כתבי הקודש בכל לשון ,ולכן מצילים אותם
הגמרא דוחה הצעה זוְ :ו ִד ְל ָמא ְּב ָהא ָק ִמ ּ ַפ ְל ִגי [אולי תנא קמא ורבי יוסי נחלקו במחלוקת
אחרת],
ָמר [תנא קמא] ָס ַבר נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת ָּב ֶהן [שמותר לכתוב ולקרוא כתבי הקודש הכתובים בכל
לשון] ,ולכן מצילים אותם.
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וּ ָמר [ורבי יוסי] ָס ַבר לֹא נִ ְּתנוּ ִל ְקרוֹ ת ָּב ֶהן[ ,שאסור לכתוב ולקרוא כתבי הקודש הכתובים
בכל לשון] ,ולכן הוא אומר שלא מצילים אותם.
ונמצא שאין דעה הסוברת כרב חסדא ,שלא ניתנו לקרוא בהם ,ואעפ"כ מצילים אותם.

ביאור חדש :רבי יוסי בברייתא זו סובר ,שאין מצילים אותם
ֶא ָּלא מבארת הגמרא :התנאים שנחלקו במחלוקת זו ,הם ַר ִּבי יוֹ סי [שאמר בברייתא זו
שאין מצילים אותם] ,אף שאסור לכותבם ולקרוא בהם (כמבואר בהמשך דברי רבי יוסי
בברייתא שם),
ְו ַת ָ ּנא דְּ ִג ְפ ִטית [והתנא של הברייתא שהובאה לעיל שמפורש בה שכתבי הקודש שכתובים
גפטית וכו' אף שלא נתנו לקרוא בהם ,מצילים אותם מפני הדליקה].

···

אין מצילים דפים וכדומה שכתובים עליהם ברכות ,או קמיעות
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןַ ,ה ְּב ָרכוֹ ת [נייר או קלף שכתובים עליו 'ברכות' כגון שמונה עשרה ושאר ברכות],
ְו ַה ְ ּק ֵמ ִעיןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ֶהן אוֹ ִת ּיוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ֵשם [ה'] .וּ ֵמ ִענְ יָ נוֹ ת ַה ְר ֵּבה ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה [פסוקים מפרשיות
התורה ,שהיו כותבין בקמיעין פסוקים ללחש ,כגון כל המחלה וכגון לא תירא מפחד לילה],
יהן].
[הן ְו ַא ְז ָּכרוֹ ֵת ֶ
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָקהֶ .א ָּלא [אם נפלה דליקה בשבת] נִ ְׂש ָר ִפים ִּב ְמקוֹ ָמן ֵ
ֵאין ַמצִּ ִ
ִמ ָּכאן ָא ְמרוּ ּ ,כוֹ ְת ֵבי ְב ָרכוֹ ת ְּכ ׂשוֹ ְר ֵפי תוֹ ָרה ,שהרי אם יהיה שריפה בשבת לא יצילום.
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה ּכוֹ ֵתב ְּב ַציְ דָּ ןָּ ,באוּ ְוהוֹ ִדיעוּ ֶאת ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלְ ,ו ָה ַל ְך ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְל ׇב ְדקוֹ [אם
יש
אמת הדבר שכך הוא עושה]ְּ ,כ ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֶלה [רבי ישמעאל] ַּב ֻּס ָּלם [במקומו של 'הכותב'] ִה ְר ִ ּג ׁ
ּבוֹ  ,ומפחדו של הכותב שלא רצה שרבי ישמעאל יראה את מעשיו ,נָ ַטל טוֹ מוֹ ס [קבוצות
קונטרסים] ׁ ֶשל ְּב ָרכוֹ תְ ,ו ׁ ִש ְ ּ
יק ָען ְּב ֵס ֶפל ׁ ֶשל ַמיִ ם,
וּ ַב ָּל ׁשוֹ ן ַה ֶּזה ָא ַמר לוֹ ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלּ ָ :גדוֹ ל עֹנֶ ׁש ָה ַא ֲחרוֹ ן [ששקעת נייר שכתוב עליו 'ברכות',
אשוֹ ן [מעצם הכתיבה של הברכות] ,שהיא לא נאסרה רק מחשש
וכך הם נמחקו] ִמן ָה ִר ׁ
שמא לא יצילום משריפה ,ואתה איבדתם בידים.

···

ספק :האם מצילים ספרים הכתובים בדיו שאינו מתקיים
יש ָ ּגלוּ ָתא ֵמ ַר ָּבה ַּבר ַרב הוּ נָ אָ ,היוּ ְּכתוּ ִבין [תורה נביאים וכתובים] ְּב ַסם ,וּ ְב ִס ְק ָרא,
ְּב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ֵר ׁ
ילין.
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָקה אוֹ ֵאין ַמצִּ ִ
ְּבקוֹ מוֹ ס ,וּ ְב ַקנְ ַקנְ ּתוֹ םִּ ,ב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,מצִּ ִ

[ביאור הספקִּ ]:ת ְּב ֵעי ְל ַמאן דְּ ָא ַמר [ספק זה הוא בין לפי הדעה שספרים הכתובים בכל
ילין אותםִּ ,ת ְּב ֵעי ְל ַמאן דְּ ָא ַמר [והספק הוא גם לפי השיטה שספרים הכתובים בכל
לשון] ַמצִּ ִ
ילין,
לשון] ֵאין ַמצִּ ִ
יליןָ ,הנֵ י ִמ ֵּלי [אלו הדברים שסוברת
והגמרא מבארת דבריהִּ :ת ְּב ֵעי ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ֵאין ַמצִּ ִ
יבי [במקום שהם כתובים] ַּת ְרגּ וּ ם וּ ְב ָכל ָל ׁשוֹ ן,
יכא ִּד ְכ ִת ִ
שיטה זו שלא מצילים ,היינו רק] ֵה ָ
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יבי [כאן שהם
לכן אין מצילים אותם מפני שאינם כתובים בלשון הקודשֲ ,א ָבל ָה ָכא ִּד ְכ ִת ִ
ילין ,אף שהם כתובים בסוגי דיו שאינם מתקיימים כמו דיו רגיל.
כתובים] ִּב ְל ׁשוֹ ן ַה ּק ֶֹד ׁשַ ,מצִּ ִ
ילין
ילוּ ְל ַמאן דְּ ָא ַמר שספרים הכתובים בכל לשון ַמצִּ ִ
יל ָמא [או שמא אפשר לומר] ֲא ִפ ּ
אוֹ ִד ְ
יבי ִּב ְדיוֹ ְּד ִמ ַ ּק ַ ּיים
יכא ִּד ְכ ִת ִ
אותםָ ,הנֵ י ִמ ֵּלי [אלו הדברים שסוברת כן שיטה זו] ,היינו רקֵ :ה ָ
[במקום שהם כתובים בדיו שמתקיים]ֲ ,א ָבל ָה ָכא ֵּכ ָיון ְּד ָלא ִמ ַ ּק ַ ּיים [אבל כאן שהם כתובים
בסוגי דיו שאינם מתקיימים כמו דיו רגיל] ָלא מצילים אותם.

הצעת פשיטת הספק :אין מצילים
ילין.
ֲא ַמר ֵל ּהֵ :אין ַמצִּ ִ

דחיית ההצעה:
ילין,
ְו ָהא ַרב ַה ְמנוּ נָ א ָּתנָ א ַמצִּ ִ

פשיטת הספק :מצילים כתבי הקודש שכתובים בסוגי דיו שונים אף שאינם מתקיימים כמו דיו רגיל
ֲא ַמר ֵל ּהִ :אי ַּתנְ יָ א ַּתנְ יָ א.
ַמאי ַּתנְ יָ אָ ,א ַמר ַרב ָא ׁ ֵשיִּ :כ ְד ַתנְ יָ א ֵאין ֵּבין ְס ָפ ִרים ִל ְמ ִג ָּלהֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ַה ְּס ָפ ִרים נִ ְכ ָּת ִבים ְּב ׇכל ָל ׁשוֹ ן,
וּ ְמ ִג ָּלה ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּכתוּ ָבה ַא ּׁשוּ ִרית ַעל ַה ֵּס ֶפר וּ ִב ְדיוֹ  ,ומבואר שרק מגילה נכתבת דוקא בדיו ,אבל

שאר ספרים נכתבים בסם ובסיקרא ,ומכך שאפשר לכתוב אותם בסוגי דיו אלו ,מבואר
שזה צורת כתיבתם ,וכך היא קדושתם ,ומצילים אותם מפני הדליקה.

···

ספק :האם מצילים בשבת ספר תורה שנמחק ,ונשארו בו תיבות מפוזרות ,ואין בו בסך הכל פ"ה
אותיות
ְּב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ַרב הוּ נָ א ַּבר ֲחלוּ ב (שם אדם) ֵמ ַרב נַ ְח ָמןֵ :ס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ְל ַל ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש
אוֹ ִת ּיוֹ תְּ ,כגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַ'ויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארוֹ ן'[ ,שפרשה זו נחשבת 'לספר' שלם ,כמבואר להלן,
וממילא אם יש בספר שמונים וחמש אותיות ,ודאי שהוא עומד בקדושתו ,שיש בו מספר
ילין
אותיות של ספר שלם ,והספק הוא אם יש בו פחות משמונים וחמש אותיות] ,האם ַמצִּ ִ
ילין.
אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה ,אוֹ ֵאין ַמצִּ ִ

מבררת הגמראֲ :א ַמר ֵל ּהְ :ו ִת ְּב ֵעי ָל ְך ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארוֹ ן גּ וּ ַפ ּה ,שנכתבה לבדה ,וחסרה
בה אות ,מהו להצילה.

ביאור :הספק הוא רק כשאין בתוך הפ"ה אותיות שמות ה'
יכא דְּ ָח ַסר [אותיות] ב ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָלא ָק ִמ ַּב ְעיָ א ִלי [אין לי ספק בזה],
מבארת הגמראֵ :ה ָ
דְּ ֵכ ָיון ְּד ִאית ֵּב ּה ַה ְז ָּכרוֹ ת [שכיון שיש בה שמות ה'] ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵלית ֵּב ּה ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת,
ילין,
ַמצִּ ִ
ִּכי ָקא ִמ ַּב ְעיָ א ִליֵ ,ס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ְל ַל ֵ ּקט ,ובאותו ליקוט עצמו ליכא אזכרותַ ,מאי,

פשיטת הספק :אין מצילים
ילין.
ֲא ַמר ֵל ּהֵ :אין ַמצִּ ִ
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[שאלה :הרי מבואר בברייתא שמצילים אפילו רק תרגום  -שהוא שתי תיבות ,ואין בו פ"ה אותיות]
יב ּהַּ ,ת ְרגּ וּ ם ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא ,וּ ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ ַּת ְרגּ וּ ם ,וּ ְכ ָתב ִע ְב ִרית [אותיות גדולות ,ואינם
ית ֵ
ֵא ִ
ילין ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָקהְ ,ו ֵאין ָצ ִר ְ
יאל ְו ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה
יך לוֹ ַמר ַּת ְרגּ וּ ם ׁ ֶש ְּב ֶע ְז ָרא ְו ׁ ֶש ְּב ָדנִ ֵ
דומות לכתב אשורית]ַ ,מצִּ ִ
[שכתבו תרגום כהלכתו ,מצילים אותם].
ַּת ְרגּ וּ ם ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ַמאי נִ יהוּ ?

[הפסוק שכתוב בתורה (בראשית לא) ]:יְ ַגר ָׂש ֲהדוּ ָתא ,אם כתבו מקרא ,מצילין את כל
אלוְ ,ו ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵלית ַּב ּה ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת.

תשובה :כונת הברייתא שתרגום זה מצרף להשלים לפ"ה אותיות
עונה הגמראִּ :כי ַּתנְ יָ א ַה ִהיאְ ,ל ַה ׁ ְש ִלים  -אם היה בו כדי ללקט ,ותרגום זה משלימו לפ"ה
אותיות ,הרי זה מצטרף ומצילין בשבילו.

···

מחלוקת בדין הצלת ס"ת שיש בו פ"ה אותיות מפוזרות
ִא ַּב ְעיָ א ְלהוּ ָ ,הנֵ י ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת שמבואר שאם יש בספר תורה פ"ה אותיות מצילים
אותו ,האם מדובר שאותיות אלוְ ,מ ֻכ ָ ּנסוֹ ת יחד ,אוֹ ְמ ֻפ ָּזרוֹ ת.
[דעה אַ ]:רב הוּ נָ א ָא ַמרְ :מ ֻכ ָ ּנסוֹ ת.
ילוּ ְמ ֻפ ָּזרוֹ ת.
[דעה בַ ]:רב ִח ְסדָּ א ָא ַמרֲ :א ִפ ּ
יביֵ ,ס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּב ָלה ִאם יֵ ׁש ּבוֹ ְל ַל ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת ְּכגוֹ ן
[שאלה על דעה א'ֵ ]:מ ִת ִ
ילין.
יליןְ .ו ִאם ָלאוֵ ,אין ַמצִּ ִ
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארוֹ ןַ ,מצִּ ִ

ְּתיוּ ְב ָּתא ְד ַרב הוּ נָ א ,שמלשון הברייתא 'ללקט' משמע שהאותיות מפוזרות ,ואעפ"כ מצילים.
[עונה הגמראַּ ]:ת ְר ְ ּג ַמ ּה ַרב ִח ְסדָּ א ַא ִּל ָּבא ְד ַרב הוּ נָ א ְּב ֵתבוֹ ת – אין כונת הברייתא שצריך ללקט
אות אות ,אלא שיש בספר תיבות שלימות ,וצריך ללקט תיבה כאן ותיבה כאן עד שמונים
וחמש אותיות ,והמחלוקת היא כשאין תיבות שלימות ,אלא רק אותיות ,האם הם מצרפים
לפ"ה אותיות או לא.

···

ימנִ ּיוֹ ת ִמ ְּל ַמ ְע ָלה
מ ֶשׁהָ ּ ,פ ָר ׁ ָשה זוֹ ָע ָׂשה ָל ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּברוּ ְך הוּ א ִס ָ
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןַ ,ויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן ַו ּי ֶ
ֹאמר ֹ
וּ ְל ַמ ָּטה ,לוֹ ַמר [יתבאר בעמוד הבא].
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¦
È ¯·„Ó·
ïåùìáã [øîàå ïåé õøàî àáù ãçà ÔÂÈÏÈ‚ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ È‡Ó‡Â ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ åàì àø÷éòî ùéã÷ éëã òøâ òøâéî ‚ÏdfEfOde
¨ § © § zlCd
¤ ¤ © xgõe§
©
4
äîëçä ãåã àåä ñåôñåìô ïåé ˘È Ì‡ ˜ÁÓ˘ ˙"Ò ˘"˙ È‡˘ ‰Ï· ‰È„È„ àúòãà àìà ùéã÷ ÷ìç ïåéìâ íùì iY`n
¦ ¦ ¥ iM¦ KpFxkf
¥ § ¦ YnU
§ § ©
§ §© §¦
ilrYe
¦ £©©
ziNB
¦ ¦
ïåùì àåäå àáñ àìéô éñøâã úéàå ˙˘¯Ù ÔÂ‚Î ˙ÂÈ˙Â‡ ˘ÓÁÂ ÌÈÂÓ˘ Ë˜ÏÏ Â· ò÷ô áúë äéì ìæàã ïåéëå áúëã Yagxd
¥ Kl¨ zxkYe
¨ § ¦ © KaMWn
¥¨ § ¦
éìôã éúáø äëéàá øîàãë ÷åçù ïåöì ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ÔÈÏÈˆÓ ÔÂ¯‡‰ ÚÂÒ· È‰ÈÂ äìçúîã . של מעלה ומטה:äéúùåã÷î mdn¤ :zifg
¦ ¨ ci¨ maMWn
¨ ¨ § ¦ Yadô
§ § ©
:õöåìúðå ÷çùù ùåøéô éàãåäéá ÌÂ˜Ó ‰È„È„ ÔÂÈÏÈ‚ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙ È‡Ó‡Â áúë ÷çîðùë àúùäå ùéã÷ ÷ìç íùì Á Ê Â‰ÈÚ˘È
`pU`
¨ § ¤ ii
¨ § Li`pUn
¤ § © § `Fld£ 5
ìàåîùå
·˙Î ·‚‡ ˘Â„˜ ÈÎ„ ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ‡Ï ·˙Î‰  ותיפוקâ"ä :àåä ÷ìç éîð øôñä :hhFwz`
¨ § ¤ LinnFwzaE
¤ § § ¦
‰ÏÚÓ Ï˘ ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ ‰È˙˘Â„˜ ‰Ï ‡ÏÊ‡ ·˙Î ÏÊ‡ ˘Â„˜„ ‡Â‰ éëäå .‡ ליה משום ההוא דגייז ושדיÎ ËÏ˜ ÌÈÏ‰˙
åá
ïéàã
â"òàã
äéì
÷åôéúå
àùåøéô
¯ÙÒ‰ ˙ÏÁ˙·˘ Û„Ï Û„ ÔÈ·˘ ‰˘¯ÙÏ ‰˘¯Ù ÔÈ·˘ ‰ËÓ Ï˘Â éðúéîì äéì äåä úåéúåà ä"ô è÷ìì éãë
ÔÈÂÈÏ‚‰ · (â ˘"˙ È„˘Â ÊÈÈ‚„ $ ‡Â‰‰ ÌÂ˘Ó ‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ·˘ ìù çåéø àåää íåùî ïéìéöî àúééøáá Á"·‰ ˙Â‰‚‰
ïéðéî éøôñã 'Ó‚ ()א
˙ÏÁ˙·˘ Û„Ï Û„ ÔÈ·˘ ‰˘¯ÙÏ ‰˘¯Ù ÔÈ·˘ ‰ËÓ Ï˘Â ‰ÏÚÓ Ï˘ ïéàã äéðéî èåùô åàì àìà äèîå äìòî àúùä)
(î"àú àéòáî 'åëå éøôñ
ïéðéî È¯ÙÒÂ é"ùø 'éâ á"ðå
˘"˙ È‡˘ ˙"Ò ·‚‡ ‡ÓÏÈ„ ÌÈ„È‰ ˙‡ ÔÈ‡ÓËÓ ¯ÙÒ‰ ÛÂÒ·˘ ¯ÙÒ‰ åëúçðù éãùå æééâã éðùîå .ïéìéöî Ì˘
()ב
ÔÓÂ˜Ó· ÔÈÙ¯˘ ‡Ï‡ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ÔÈÈÓ È¯ÙÒÂ ÔÈÂÈÏÈ‚‰ ‚ íå÷î àìà åá øééúùð àìå íéðåéìâä :óñåé ·¯:ÔÈÏÈˆÓäéðéîÂ‰ÈÈÙÂ‚éòá
íùä ïî àì ä"ã È"˘¯ ()ג
ÔÈÈÓ È¯ÙÒ„ ÔÈÂÈÏ‚ ‡Ï ‰¯Â˙ ¯ÙÒ„ ÔÈÂÈÏ‚ Â‡Ï È‡Ó Ô‰È˙Â¯ÎÊ‡Â Ô‰  שבתחלת הספר ושבסוף:áúëä È‰ÈÂ
äéðéî ìéòì áéúëãë 'åëå
˙È˘‰ ‰˘·
È¯ÙÒÂ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡ÈÚ·Ó ÔÈÂÈÏ‚ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ Â‰ÈÈÙÂ‚ ÔÈÈÓ È¯ÙÒ ‡˙˘‰ ( )אäìéâîë ïéáåúë åéä ïìåëù .„˘ הספרÁ·
:ùãçá íéøùòá È˘‰
÷"ôá
á"áá
'éøîàå
ú"ñë
(:âé
óã)
(ã
Ì˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ÔÈÈÓ È¯ÙÒÂ ÌÈÂÈÏ‚‰ ‡ÙÂ‚ ÌÈÂÈÏ‚Î Ô‰ È¯‰ ÔÈÈÓ ìåâì éãë åôåñ ãåîò ìåâì éãë åùàø 'åëå úåéðòøåô ä"ã 'ÒÂ˙ ()ד
êåîñð
‡Ï
¯‡˘‰Â ÔÊÂ‚Â Ô‰·˘ ˙Â¯ÎÊ‡‰ ˙‡ ¯„Â˜ ÏÂÁ· ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ  מטמא את:êøëä ìë óé÷äì ó÷éä :àìà úåðòøåôìä"á÷äúåðòøåôøîà
˙‡Â Ì˙Â‡ ÛÂ¯˘‡ È‡˘ È„ÈÏ Â‡·È Ì‡˘ „ È· ˙‡ ÁÙ˜‡ $ (ä ÔÂÙ¯Ë ¯"‡ ÔÙ¯Â˘ äîåøúá òâðå åá òâð íà .הידים
ÒÎ Â˘ÈÎ‰Ï ı¯ ˘ÁÂ Â‚¯Â‰Ï ÂÈ¯Á‡ Û„Â¯ Ì„‡ 'ÈÙ‡˘ ‰ Ô‰·˘ ˙Â¯ÎÊ‡‰ ìéòì) àéä øáã ç"é úøéæâîã äìñåô
Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
ÔÈ‡ ÂÏÏ‰Â ÔÈ¯ÙÂÎÂ ÔÈ¯ÈÎÓ ÂÏÏ‰˘ ÂÏ‡ Ï˘ Ô‰È˙·Ï ÒÎ ÔÈ‡Â Ê"Ú ˙È·Ï àìù . דילמא אגב ס"ת:(.ãé óã .ÔÈÂÈÏ‚‰
Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ 'Ó‚
¯"‡ ÍÂ¯ÎÊ ˙Ó˘ ‰ÊÂÊÓ‰Â ˙Ï„‰ ¯Á‡[Â] 4 ¯ÓÂ‡ ·Â˙Î‰ Ô‰ÈÏÚÂ ÔÈ¯ÙÂÎÂ ÔÈ¯ÈÎÓ íéé÷ åìåë àìà øôñä áúë ÷çîð 'ñåú à"ò áì óã äìéâî 'éò
Ì˘ :úåçåìä ä"ã
·˙Î˘ ÈÓ˘ ‰¯Â˙ ‰¯Ó‡ Â˙˘‡Ï ˘È‡ ÔÈ· ÌÂÏ˘ ˙Â˘ÚÏ ‰ÓÂ (å Â"˜ Ï‡ÚÓ˘È ïì àéòáî éëå íéðåéìâá òâð äæå ÊÈÈ‚„
óñåé ïåøëæ úåáåùú 'éò .È„˘Â
Ì˘ :áéå àé ïîéñ
Ï‡¯˘È ÔÈ· ˙Â¯Á˙Â ‰·È‡Â ‰‡˜ ÔÈÏÈËÓ˘ ÂÏÏ‰ ÌÈÓ‰ ÏÚ ‰ÁÓÈ ‰˘Â„˜· àìà äùåã÷ ïàë ïéàå øôñä ÷çîðá ˙‡íéçáæÁÙ˜‡
ספרי
:íéé÷
åãåòá
åùîùù
ïå
éìâ
íåùî
5
'‰ ÍÈ‡˘Ó ‡Ï‰ „Â„ ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ ‰ÓÎÂ ‰ÓÎ ˙Á‡ ÏÚ ÌÈÓ˘·˘ Ô‰È·‡Ï äøåú ïäì åáúëå æ"òì (לíéúøùî . מיניןÏÈÊ‡ ‡Ïà"òÌ˘æé óã:á"òìéòìâé .È·óã
óã æ"ò 'éò .Ô„È·‡ È·Ï
Ì˘ÎÂ ÈÏ ÂÈ‰ ÌÈ·ÈÂ‡Ï ÌÈ˙‡˘ ‰‡˘ ˙ÈÏÎ˙ ËËÂ˜˙‡ ÍÈÓÓÂ˜˙·Â ‡˘‡ ïåùìå úéøåùà áúë íéáåúëå íéàéáð æé:÷çøä
ä"ã 'ñåú à"ò
‡ÙÂÒÂÏÈÙ ‰"„· È"˘¯
ÔÓ ‡ÏÂ ˙ÏÂÙÓ‰ ÔÓ ‡Ï Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ÍÎ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡˘  וספרי המינין גופייהו:ùãå÷ä .ÔÈÓ
:ä"ô äáø à"ã 'ñî 'éò
È·„ È¯ÙÒ È‰ Â‰·‡ '¯Ó ÔÈÁ ¯· ÛÒÂÈ ( )ב‰ÈÈÓ ÈÚ· Ô„·‡Ó‰ ¯·„Ó ‡ÏÂ ÌÈÓ‰  ספרי המינין הרי:äéîúá .' מציליןÈÙ ˙ÂÚ¯ÂÙ ‰"„ 'ÒÂ˙
'éò .Ò¯ËÂ˜·
·¯ ‰È„È· ‡ÈÙ¯Â Â‡ÏÂ ÔÈ‡ (æ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ Â‡ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ Ô„È·‡ àìù íé÷ìç íéôì÷ë . הן כגליוניםä"ô è"éåú
:úåáàã ã"î
Ô„È·‡ È·Ï ÏÈÊ‡ ‡Ï ÈÙ¯ˆ È·Ï Ï‡ÂÓ˘ ÈÙ¯ˆ È·Ï ˘"ÎÂ Ô„È·‡ È·Ï ÏÈÊ‡ ‡Ï $ êúåç . קודר:íìåòî íäá áúëð
‡ÎÈ‡ ‡ÈÏÙ ‡Ï˜È„ Â‰Ï ¯Ó‡ Ô„È·‡ È·Ï ˙È˙‡ ‡Ï Ë"Ó ‡·¯Ï ‰ÈÏ Â¯Ó‡ ÏÈÊ‡ ' שאפי:íùä íå÷î óì÷ä úåëéúç
È"˘¯ ÛÒÂÓ
ìò .רודף אדם להורגו
‡‡ Â‰ÈÈÈÓ ‡‡ ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ¯· ¯Ó ÈÏ È˘˜ ‰È˙ÎÂ„ ‰È¯˜ÚÈ ÈÏ È˘˜Â ‡Á¯Â‡· åîöò
íéøëð . שהללו:øîà÷ êåúéç ïåùì ,íøá÷à .ÁÙ˜‡
Â‰˙È·„ ÌÂÏ˘ ‡ÓÈ‡ (ç ‰ÈÂÎÒÏ ÂÚ· ÏÈÊ‡ ‡„Á ‡ÓÈÊ Â‰ÈÈÈÓ ‡ÈÙ˙ÒÓ ‡ÏÂ íéãáåòä
˙Â˘ÚÏ .(. )לעיל יזøåöé÷å
êëá éøäù ïéøéëî ïðéà æ"ò
˘È‡ ÔÈ· ÌÂÏ˘
‰È˙Â··˘· ‡ÙÂÒÂÏÈÙ (è ‡Â‰‰ ‰Â‰ È‡Â‰ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯„ ‰È˙Á‡ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„  ואחר:íúåáà íåãîì êëå åìãâ .Â˙˘‡Ï
íàå äèåñä úà ÷åãáì
íåìù àäé àéä äøåäè
‰Â‰„
ïåøëæ . הדלת והמזוזה שמת זכרונךíäéðéá
·˙Î˘ ÈÓ˘ .(:)סוכה נג
( מïéðéîä íäì åáúëù íéøôñ . דבי אבידן:ìåçá 'éôà . כך אין מצילין אותן:úìãä éøçà éúåà úëìùäù àìà êì äçëù äðéàå êãéá àåä ïúé äìéâîá áúëù .‰˘Â„˜·
,'åâå êúåà 'ä
 וקשה:äîù êëå æ"ò . לבי נצרפי:àì ì"à ïéðîéæ ïéà äéì øîà ïéðîéæ . אין ולא:ïãéáà éá äéì éø÷ íù íéçëååúîù íå÷îå ìàøùé íò çëååúäì áéúëãë
úåìàä úà áúëå (ä øáãîá)
äæ ìëå .åçéø éì äù÷å åéúéñð éîð éà àîåâ íù àäúù . אמרי ליה ניעקריה קשה לי דוכתיה:àá ù÷á íúåçãìå úéùåùáâ åùòð ïùøåùù . ליÏÚ ‰ÁÓÈ .( )סוכה שםäìàä
äèåñá áéúëã .ÌÈÓ‰
:$ ïéî ( ס. נ( פילוסופא:íä éøéëî . מינייהו אנא:íåâøäéå íäéìò åãîòé åçëååúéù êåúî àîù ïãéáà éáì úëìî àáøå áø ïéàøééúî åéäù äçîå
úåøëæà äáøäå ,íéøîä éî ìà
äåäã
äçîå áéúë ä"ôàå äùøôá

³

³

³

³

‡ÈÚ·È‡ .˙"Ò Ï˘ ÌÈÂÈÏ‚
‡ÏÂ ,Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ Ì‡
˜ÁÓ˘ ˙"Ò .‡ËÈ˘ÙÈ‡
,‰˘Â„˜ Â· ÔÈ‡ ˜ÁÓ‰ ÌÂ˜Ó
‡ÎÈ‰ ˘Â„˜ ÈÎ ÔÈ¯Ó‡„
‡Ï ·˙Î ‡ÎÈÏ ,·˙Î ‡ÎÈ‡„
‡˙ÂÚË ˙È‡„ ÌÂ˘ÓÂ .˘Â„˜
‡˙ÚÓ˘ ‡‰· ˙Â‡ÁÒÂ·
˙"Ò ˘"˙ .‰ÏÂÎ ‡·˙Î
‰"Ù Ë˜ÏÏ Â· ˘È Ì‡ ‰Ï·˘
Ì‡Â Â˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ˙ÂÈ˙Â‡
‰ÈÏ ˜ÂÙÈ˙Â .ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ Â‡Ï
.È‡˘ ‰Ï· ,ÔÂÈÏ‚ ÌÂ˘Ó
ÈÙÓ ÔÈÏÈˆÓ Ì‡ ¯ÓÂÏÎ
ÍÈ¯ˆ ‰Â‰ ‡Ï ÔÈÂÈÏ‚‰
.˙ÂÈ˙Â‡ ‰"Ù ¯˙· È˜Â„˜„Ï
ÈÎ ÏÏÎÓ ,È‡˘ ‰Ï· ÔÈ˘Â
Â˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ‰Ï· ‡Ï Ì‡
ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â Â˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ˙ÂÈ˙Â‡ ‰"Ù Ë˜ÏÏ È„Î Â· ˘È Ì‡ ˜ÁÓ˘ ˙"Ò ˘"˙ .˙ÂÈ˙Â‡ ‰"Ù Ë˜ÏÏ Â· ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡ ÔÈÂÈÏ‚‰ ÈÙÓ
äéä àì :åà (. )לעיל קיגøéúäì íà øåñàì íà åéôá äáåùúä äúéä äéåôø .‰È„È· ‡ÈÙ¯Â Â‡ÏÂ ÔÈ‡ .(. וכעי"ז חולין קמא.' )מכות יאåë
Ï˘ ˙ÂÂÈÏ‚ ÈÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡˜ ÈÎ ,˘Â„˜ ‡Ï ·˙Î ‡ÎÈÏ ÈÎ ,·˙Î ‡ÎÈ‡ ÈÎ ˘Â„˜ ÈÎ„ ,ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡˜ ‡Ï ˜ÁÓ ÔÈ˘Â .Â˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ
 )קדושיןåãéá åæ äàøåä ú÷æçåî äúéä àìå äéãéá àéôøå ,åàì øîàù íéîòôå ïä øîàù íéîòô ,øúéäì àìå øåñéàì àì åéøáãá ÷éæçî
.(: וכעי"ז ב"מ יד.סה
‰ËÓ Ï˘Â ‰ÏÚÓ Ï˘ ÌÈÂÈÏ‚ ˘"˙ .(‡ÓÚË) È‡Ó ÂÙÂÒ·˘Â ¯ÙÒ‰ ˙ÏÈÁ˙·˘ ‰˘¯ÙÏ ‰˘¯Ù ÔÈ·˘Â Û„Ï Û„ ÔÈ·˘Â ‰ËÓ Ï˘Â ‰ÏÚÓ
ÌÈÂÈÏ‚ Ï·‡ ,˙"Ò ·‚‡ È·È˘Á ÈÎ ‡ÓÏÈ„ ÔÈ˘ÓÂ .ÌÈ„È‰ ˙‡ ÔÈ‡ÓËÓ ÂÙÂÒ·˘Â ¯ÙÒ‰ ˙ÏÁ˙·˘ ‰˘¯ÙÏ ‰˘¯Ù ÔÈ·˘ Û„Ï Û„ ÔÈ·˘
È¯ÙÒ Ï˘ ÔÈÂÈÏ‚ ‰Ï ÔÈÓ˜ÂÓÂ ÔÈÁ„„ Â‚ÈÓ ,‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡ ÔÈÈÓ‰ È¯ÙÒÂ ÔÈÂÈÏ‚‰ ‡È˙„ ‡‰Ó ·Â˙Â .˙·˘· ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ ÔÈÂÈÏ‚‰ Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓÂ ˘„˜ È·˙Î ÔÂÈÊ·· ÔÈ¯ÓÁÓ ,‡ËÈ˘ÙÈ‡ ‡Ï ÂÊ ‡ÈÚ·„ ÔÂÈÎÂ .ÔÂÈ‡ ‰È˙ÂÂÎ Â‡Ï ÌÈ„È‰ ˙‡ ÂÓËÓ ‡Ï„
Ô·˙Î˘ ‰¯Â˙ È¯ÙÒ ,ÔÈÈÓ È¯ÙÒ È‰Â .Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ˙"Ò Ï˘ ÔÈÂÈÏ‚‰˘ ÏÏÎÓ ,ÔÈÈÓ È¯ÙÒ ÍÎ ,Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ ÔÈ‡Â „Â·Î Ô‰Ï ÔÈ‡ Ô‰ÈÏÚ ‰·È˙Î ÔÈ‡˘ ÔÈÂÈÏ‚‰˘ Ì˘Î ¯ÓÂÏÎ ,ÔÈÂÈÏ‚Î Ô‰ È¯‰ ÔÈÈÓ È¯ÙÒ ,ÈÎ‰ ÔÈ˘Â .ÔÈÏÈˆÓ Ô‰ÈÙÂ‚ ÔÈÈÓ È¯ÙÒ„ ÏÏÎÓ ÔÈ˘˜‡Â .ÔÈÈÓ
Ô˙Â‡ ÔÈÏÈˆÓ Ì‡ Ô‰· Â‚ÈÏÙÈ‡ ÌÂ‚¯˙ ÔÈ·Â˙Î˘ ˘„˜ È·˙Î ‡‰„ ,ÂÙ¯˘È ÏÎ‰ È¯·„ ÔÈÈÓ‰ Ô˙Â‡ Â¯·ÈÁ˘ ÌÈ¯ÙÒ‰ Ï·‡ .Â· ÔÈ¯Â˜ ‰Ï È¯Ó‡Â Ê‚È ‰Ï È¯Ó‡ ÈÂ‚„ „È· ,Ê‚È ÔÈÓ „È· ‡ˆÓ ,Ê‚È ÈÂ‚ Â·˙Î ,Û¯˘È ÔÈÓ Â·˙Î˘ ˙"Ò ÔÈËÈ˜ ¯Ó‡„ "¯Î Ï"È˜„ ,ÔÂÈ‡ ÔÈÓ
È‰ÈÂ ‡È‰˘ ‰ÈÈ˘ ˙ÂÚ¯ÂÙÏ 'Â‚Â '‰ ¯‰Ó ÂÚÒÈÂ ‡È‰˘ ‰Â˘‡¯ ˙ÂÚ¯ÂÙ ÔÈ· ˜ÈÒÙ‰Ï ,Ô‡Î ·˙Î ‰ÓÏÂ ÌÈÏ‚„· ÂÓÂ˜ÓÂ ,‡Â‰ ÂÓˆÚ ÈÙ· ¯ÙÒ ÔÂ¯‡‰ ÚÂÒ· È‰ÈÂ ÂÊ ‰˘¯ÙÂ ,ÔÂ¯‡‰ ÚÂÒ· È‰ÈÂ ˙˘¯Ù „‚Î ˙ÂÈ˙Â‡ ‰"Ù ÂÏ‡Â .‡ÈÚ·ÈÓ ÔÈÈÓ È¯ÙÒ ,‡Ï È‡ ‰˜ÈÏ„‰ ÈÙÓ
˙Â¯Â‰Ï ‰È„È· ‡ÈÙ¯ ¯·„‰ ‰È‰˘ Â‰·‡ '¯ ÏÚ Â¯Ó‡ ,Ô˙ÏÂÊ Â‡ Ï‡¯˘È Â‡ Ô·˙Î ÈÓ ÚÂ„È ÂÈ‡˘ ÈÙÓÂ .˜"‰˘Ï· ÌÈ·Â˙Î ÌÈ·Â˙ÎÂ ÌÈ‡È·Â (˘„˜) ‰¯Â˙ È¯ÙÒ ‰· ˘ÈÂ ‰ÓÂ‡ ÏÎÓ ˙ÂÓÎÁ È¯ÙÒ ‰· ˘ÈÂ ÌÈÎÏÓÏ ‰ÚÂ„È ¯ˆÁ .Ô„È·‡ È·„ È¯ÙÒ .'Â‚Â ÌÈÂ‡˙ÓÎ ÌÚ‰
ÈÙ¯ˆ È·„ ‡¯Î˘Ï ÔÈÂÂ‰ È¯Ó˙ È‰ È¯Ó‡„ ÔÂ‚Î Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ,Ì˙Ò ‰¯È˘‡ ‡È‰ ÂÊÈ‡ Ê"Ú· ÔÈÒ¯‚„ ,Ê"Ú Ì˘ ‰˙È‰ ÈÙ¯ˆ È·· Â‰ÈÓ ,ÈÙ¯ˆ È· ÔÎÂ .‰ÓÎÁ È¯·„· ÔÈ˙ÂÂ ÔÈ‡˘ÂÂ ‰ÓÂ‡ ÏÎÓ ÌÈÂ·Â ÌÈÓÎÁ Ì˘ ÔÈˆ·˜˙Ó ÂÈ‰ Ô„È·‡ [È·] ‰ÊÂ .‡Ï Â‡ ÔÏÈˆ‰Ï Ô‰ÈÏÚ
ÔÈ‡˘ Ô‰Ó ˘ÈÂ ‰¯Â˙‰ ÔÈ¯ÓÂ˘ Ô‰Ó ˘È ,ÂÈ‰ ÔÈÚÂ˙Î ‡Ï‡ Ô‰È„È· ÂÈ˘ÎÚ Ô‰˘ ÔÈÒÈÒÎË‰ Ô‰Ï ÔÈÒÎÂË ‡Ï ‰Ú˘ ‰˙Â‡ „Ú˘ ,Ô‰ ÔÓÊ Â˙Â‡· ÂÈ‰˘ ÌÈÈ¯ˆ‰ ÈÏÈÓ È‰Â .Ï‡ÂÓ˘Î ‡˙ÎÏÈ‰ [‡˙È„·ÓÂÙ„] (‡˙È¯· Ì˘„) È·Ò ÈÏ Â¯Ó‡ ¯ÓÈÓ‡ ¯Ó‡ .Ì„È‡ ÌÂÈ· ‰ÈÏ Â˙˘Â
.˜"‰˘Ï· ‰‡¯Â˜ ‰È‰˘ ÈÓ ˘ÈÂ ,‰˙Â‡ ÔÈ‡¯Â˜ ÔÏÂÎÂ ,ÔÈ¯ÓÂ˘

053-3129507 :להנצחת יקירכם חייגו

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

˙·˘ ¯˘Ú ‰˘˘ ˜¯Ù È·˙Î ÏÎ

:ÊË˜

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯

åðéàù íù åéìò àéöåî äéä . דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדאäãåî øéôùã áøãà âéìô àìå .äéîçð 'øë øîàã ìàåîùå úáù 'ìäî â"ëô 'ééî ‡ ·È
:äñ ïéåàì âîñ èé äëìä
. א"ל:øúñá åìá÷î äéäå åéðôì ïéàáä ïéðéã éìòáî ãçåù ìá÷î ïéøå÷ ùøãîä úéá ìåèéá éðôî àîòè ùøôîã 'éðúîìã
âîñ çë äëìä íù 'ééî · ‚È
àåä øáãä óåñ ìë . שפילית:'åë ïåúéìâã àîåéî â"øì àôñåìéô :'éðúîã äìò âéìô äéîçð 'øã øîåì àá àìà ùøãîä úéá ïîæá àìù ïîéñ ç"åà ò"ùåè íù
:æè åè óéòñ ãìù
. נהור נהורך כשרגא:äéôéñì úéìéôù øîéîì êééùå åìù úéúçú åâäðã äîéúå úåøâéà ñøèðå÷á ùøéô .úåèåéãä éøèùá ù"ëå åë äëìä
íù 'ééî ‚ „È
áúëá úåø÷ì íìåòä
åì äðúðù äæîø .àâøùë êøåà øäðä
óéòñ íù ò"åù øåè
:çé
æé
 אמר לו ר"ג אתא:ãçåùá äøåðî ÂÚ· ‡„ÁÂ˘ Ï·˜Ó ‡Ï„ ‡Ó˘ ÏÈ˜˘ ‰Â‰„ íå÷îì íå÷îî íéçåìùä úåøâéàå úåëìäî à"ô 'ééî
„ ÂË
øîåìë õøàì åúôçã .·‡ חמרא ובטשא‰„„ ‡‚¯˘ ‰ÈÏ ‡ÏÈÈÚ‡ ‰È· ÈÎÂÁ‡Ï øåöì ïééåàø àäã éøù éàãå ïìèìèìå :æè äëìä ô"÷
éø÷ àìã é"øì äàøðå úéçåìö ô"ò
åòîùéù éãë ìëäå]( זãçåùá éúçöð éðà
:[àåä éîå åúåìáð íù íéôñàúîä ÈÏ È‚ÏÙÈ„ ‡ÈÚ· ‰ÈÏ ‰¯Ó‡ ‰ÈÓ˜Ï ÏÂÊ‡Â úåáåç éøèù àìà úåèåéãä éøèù
‰¯Â˙
åéä äìéëà íãå÷ .· בזמן בית המדרשÈ˙Î Ï"‡ Â‚ÂÏÙ Â‰Ï ¯Ó‡ È˘ È·„ ÈÒÎ· íéîòôã éøù úåøâéà ìáà ïäá àöåéëå ÌÏ˘‰¥ £ © ©¯Â‡
ii
¨ § lrR
© ¨ lM
Ÿ 1
Á"·‰ ˙Â‰‚‰ . שלא בזמן בית המדרש:íéùøåã ÔÓ Ï"‡ ˙Â¯È˙ ‡Ï ‡˙¯· ‡¯· ÌÂ˜Ó· ÔÏ ïéàù òãåé 'éôàå ùôð çå÷ô ïäá ùéù mbe© § EdprOl
:drx
¨ ¨ mFil§ rWx¨
¨
éâéìô éúøúá ä"ã È"˘¯ ( )א:úåøëù íåùî åùøã àì äìéëà øçàì
‡˙ÈÈ¯Â‡ ˙ÈÏË˙È‡ ÔÂÎÚ¯‡Ó ÔÂ˙ÈÏ‚„ ‡ÓÂÈ éåä àìã ú"ø øéúî ùôð çå÷ô åá „ ÊË ÈÏ˘Ó
àåä ìåèìè øá åàìã 'åëå
(ח
·È˙ÎÂ È˙È¯Á‡ ‡¯ÙÒ ˙·È‰È˙È‡Â ‰˘Ó„ äîì êéøö ïéàù ïåéë úåèåéãä éøèù
éëäå ä"î êë øçàå ã"ñä íéìéâø åéä] .פסקי סדרא בכתובים
ìèìèð àì ä"ã ë"çàå éøîà÷ :[íéáåúëá äùøô ã"îäáá àø÷ì
¯„‰ ¯ÁÓÏ ÔÂ˙¯È ‡„ÁÎ ‡˙¯·Â ‡¯· ‰È· úåøâéàáù äî òãåéù éôì äá áåúëù È"˘¯ ÈÊÚÏ
éîã àìå åá øáåçîä 'åëå åðééäã ùøåã íëçäù .במקום בהמ"ד
Â‰Ï ¯Ó‡ ‡·ÂÏ ‡¯ÓÁ Â‰È‡ ‰ÈÏ ÏÈÈÚ ìåãâ êøåö åá ùé àîù òãåé åðéà íàå .[˘"ÈÏÈ‚ÂÈ‡] ‡"ÏÈ‚Â‡
àéùå÷ êä á"ð .'åëå ïéçìùì
î"ëå éøùå ùôð çå÷ô åà
.Ì"ÂÎÚ ¯ÙÒ
'ñåúá ì"òå àééøáçì óà àéä  בין:ïéøå÷ àîìòá ìáà ã"îäáá
‡Ï ‡‡ ‰È· ·˙ÎÂ ‡¯ÙÒ„ ‰ÈÙÈÒÏ ˙ÈÏÈÙ˘ éîìùåøéá
ä"ãá èî óã ïéðîåè äîá 'ô במקום בהמ"ד כו' בזמן בהמ"ד אין
éáúëá ïéøå÷ ïéà äî éðôî øîà÷ã
(à È˙È˙‡ ‰˘Ó„ ‡˙ÈÈ¯Â‡ ÔÓ ˙ÁÙÈÓÏ
:ïéçìùá ïéðîåè
[‡ÏÂ]
äúà
íàù
úåèåéãä
éøèù
éðôî
ùã÷ä
ìöà êìéìî åìèáîù éôì .קורין
ÛÒÂÓ
ïåâë ã"îäá ïîæá àìù ìáà ùøåãä ·È˙ÎÂ È˙È˙‡ ‰˘Ó„ ‡˙ÈÈ¯Â‡ ÏÚ ÈÙÒÂ‡Ï øîåà àåä óà øúåî àåäù åì øîåà åéöç È"˘¯
ÔÈÏËÂÓ
Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
øîàã . ושמואל:ïéøå÷ äìéëà øçàì ‰¯Ó‡ ˙Â¯È˙ ‡Ï ‡˙¯· ‡¯· ÌÂ˜Ó· ‰È· éúåøèùá ÷ñòúà íà êëá äî äìéìä ãò.‰Ï·Î
êë ãîåòå èùôåî
.È¯„Ò È˜ÒÙ ‡Ú„¯‰·„ 'Ó‚ :ïéøå÷ ïéà äìéëà øçàì åìéôà ìéòì
úåøèùå úåáåç ïéòë à÷ååã òîùî .(: )מנחות סגäìáðë äîåãå
Ï‡ÈÏÓ‚
Ô·¯
Ï"‡
‡‚¯˘Î
ÍÈ¯Â‰
¯Â‰
‰ÈÏ
ä"ã 'ñåú à"ò ãë óã ì"ò
úéìã äéúìéîì äøîà . כר' נחמיהÔÈ‡ ‰Ó ÈÙÓÂ :‡‚¯˘Ï ˘Ë·Â ‡¯ÓÁ ‡˙‡ äøéæâ éáâ ( כïî÷ì é"ùø 'éô ïëå øîà÷
:àìîìàù
ìåèá íåùî ïéøå÷ ïéàã àîòè äéì ˙È· ÔÓÊ· ‡Ï‡ ‡ Â˘ ‡Ï ·¯ ¯Ó‡ :'ÂÎ ÔÈ¯Â˜ éøèùáã úåèåéãä éøèùá àø÷é àìù ˙ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ
éøèùì øîåçå ì÷ åøîàéù éãë àìà ÔÈ¯Â˜ „"Ó‰· ÔÓÊ· ‡Ï˘ Ï·‡ ˘¯„Ó‰ 'éôá äéâä ïëå øîà÷ øëîîå ç÷î 'ñåú .¯˘· ·‚ ÏÚ ¯ÂÚ‰ .א
(Í˘Ó‰) Ï‡Á ÂÈ·¯ åîå÷îá âéäðä ìàåîù åäéîå .úåèåéãä
úåîçìî ïúåà åäéîå åãé áúë ÈˆÓ ‡ÏÂ ÏÈ‡Â‰ . ב.ù"àøä
˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÓÊ· ‡Ï˘ ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â ïéáåúëä
Ô¯‰‡Ï Â˘Â„˜Ï ,Â˘„˜· éøîàã 'éúéðúîã íéîëç éøáãë
'ñåú .‰ÈÏ È„˘
øåñàã äãåäé åðéáøì äàøð æ"òìá ä"ã .æé÷ .éëäãà
‡ÈÂ‰ ÔÎ ÂÏÈÙ‡ .'‰ ˘Â„˜
Ï‡ÂÓ˘„ ‰È¯˙‡ ‡Ú„¯‰ ‡‰Â ÈÈ‡ ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡ 'ôá àéðúã àäî òøâ àìã ïäá ïééòì
.‡ÏÈÏ· [˙ÈÚ·ÈÓ] (‡ÈÚ·ÈÓ) äøåú ìåèéá íåùî ('éðúîã) àîòè
(á
ÌÚ ¯ÙÒ‰ ˜È˙ ÔÈÏÈˆÓ äùøã àëéìã äìéëà øçàì êëìä
ÌÈ·Â˙Î· ‡¯„ÈÒ È˜ÒÙ ‡Ú„¯‰·Â ‰Â‰ äøåöä úçúù áúë (.èî÷ ïî÷ì) ìàåù
È‡‰„ Ô·¯ È¯Ó‡ .¯ÙÒ‰
ÈÎ‰ ¯Ó˙È‡ È‡ ‡Ï‡ ‡˙·˘„ ‡˙ÁÓ· úáùá ïäá úåø÷ì øåñà úåàð÷åéãäå Ï‡Á ÂÈ·¯
ÔÈÏËÂÂ ,‰È„ÂÁÏ È‡˜ ˜È˙ ùøãî ïåâë . שונין בהן:ïéøå÷
¯ÙÒ‰ ÌÚ ‡Â‰˘ ÌÂ˜ÓÓ ïåâë . שטרי הדיוטות:úìä÷å ù"äù
‡˜ÈÒ‡„ ÔÂÈÎ
„"Ó‰· ÌÂ˜Ó· ‡Ï‡ Â˘ ‡Ï ·¯ ¯Ó‡ ¯Ó˙È‡ ì"åäã øéúä éî é"ø òãé àì ìåçá 'éôàå ÔÈ‡¯Â˜
ÌÈ‡È··Â ‰¯Â˙· Ô‰·
„"È .ÔÈÏÈÙ˙ ˜È˙ ÔÎÂ
:íéöì áùåîë
¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â ÔÈ¯Â˜ „"Ó‰· ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ Ï·‡
ÔÈ‡¯Â˜ ÔÈ‡ ÌÈ·Â˙Î· Ï·‡
'¯ .˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ úåçåìùä úåøâéà åà úåðåáùç ìù
ÔÁÂÈ '¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È ìéçúî .' עד החזהÓ‚ :õôç àöîì
˘¯ÈÙÂ ¯ÊÁ ,Ô‰·
„"Ó‰· ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ ÔÈ· „"Ó‰· ÌÂ˜Ó· ÔÈ· øçà 'éô .'åë ìåèìèá éâéìô ÈÙÓ
ÌÈ·Â˙Î· ÔÈ‡¯Â˜ ÔÈ‡ ‰Ó
ÔÈËÈ˘ÙÓ ¯ÓÂ‡ ‡˜Â¯· Ô·
éâéìô øåòä ìë èùôðù
.˘¯„Ó‰ ˙È· ÏÂËÈ· ÈÙÓ
,‰ÊÁ‰ „Ú ÁÒÙ‰ ˙‡ ìëåéù äæçä ãò íéðåøçàä åéìâøî
˘¯„Ó‰
˙È·
ÔÓÊ·
‡Ï˘
ÔÈ¯Â˜
ÔÈ‡
„"Ó‰·
ÔÓÊ·
‰ÈÏ „È·Ú˙È‡„ ÔÂÈÎ ¯·Ò åéáìç øè÷äù íéøåîéà àéöåäì
êéøö ïééãòù  אìèìèì åøù ïðáøã È˙„ ‡‰[Ï] ‰Ï ‡ÚÈÈÒÓÂ
‡Ú„¯‰·„ $ ‰ÈÓÚËÏ Ï‡ÂÓ˘ ‡„Ê‡Â ÔÈ¯Â˜ øùáì
‰„ÈÓ ‡¯˜Ó· ˜ÒÂÚ‰
‡ÈˆÂ‰Ï ÏÂÎÈ˘ ‰Â·‚ Í¯Âˆ ãò éãéî èéùôî àì åúå úáù ïéçåã
ìáà øñà ìàòîùé 'øå êìëìúé àìù ‰È‡˘
˙È·Â ,'ÂÎ ‰„ÈÓ
¯˙ÂÈ ËÂ˘ÙÈ ‡Ï ÌÈ·ÏÁ‰
‡˙·˘„ ‡˙ÁÓ· ÌÈ·Â˙Î„ ‡¯„ÈÒ È˜ÒÙ éøù äæçä ãò àìà èùôåî åðéàùë „ÂÓÏ˙‰
ËÈ˘ÙÓ [È]¯·Ò Ô·¯Â .‰ÊÓ . למענהו:àåä èåéãä êøåöã àúøåà
.‡¯˜Ó· ‡¯˜ÈÓÓ ÛÈ„Ú ÈÙË
 בìèìèì ò"ëì ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡˘ Â˘ ‡Ï ·¯ ¯Ó‡
ÏÚÙ ÏÎ ‡ÓÚËÂ ,ÂÏÂÎ åîîçî øåòäù . שלא יסריח:åãåáëì
‡¯˜ÈÚÓ
Ô¯Ó‡„Î
ÌÏÂÚÏ
¯Ó
‡
È˘‡
·¯
â"òàå
êåîñá
çëåîãë
Â‰ÚÓÏ È‡Ó ,Â‰ÚÓÏ '‰
˙È· ÔÓÊ· ‡Ï‡ Ô‰·
Â¯Ó‡˘ Ù"Ú‡ (â ‡È˙„ ‰ÈÓÁ È·¯Î Ï‡ÂÓ˘Â ãò àìà èéùôäì éøù àì ìàòîùé 'øã ,˘¯„Ó‰
.ÌÈ˘„˜Ï „Â·Î ˙Â˘ÚÏ ñøô úåéäì åãåáë äæ ïéàå åçéøñîå
ÌÈÓÎÁ‰˘ ‰Ú˘· ˘Â¯ÈÙ
ÔÈ˜ÒÚ˙ÓÂ ˘¯„Ó· ÌÈ·˘ÂÈ
ÌÂÈ ,‡˙Ò‡„ ‡ÓÂÈ 'ÈÙ . אפתורי דדהבא:ìàåâî åðçìåù éìëåà
ïåâë
åìåë
èùôåîá
éâéìô
î"î
äæçä
Ô‰·
ÔÈÂ˘
Ï·‡
Ô‰·
ÔÈ¯Â˜
ÔÈ‡
˘„˜‰
È·˙Î
ÔÈ‡˘ ,ÔÂÙˆ ÁÂ¯ ˙·˘Ó˘
ÔÓÊ· ‡Ï˘ Ï·‡ ,„ÂÓÏ˙·
¯·Î˘ ÔÂ‚Î ,„"Ó‰·
¯Ó‡ ‡·¯ .Â· ÁÈ¯ÒÓ ¯˘·‰ çéøñé àîùì ìáà ïåéæáá ìèåî åðéàù
Â· ‰‡Â¯Â ‡È·Ó ˜ÂÒÙÏ Í¯ˆ Ô‰· ÔÈ˘¯Â„Â íéãéîúá éîð éà èéùôäå øáòù Â„ÓÚ
,Ô‰È˙·Ï ÂÒÎÂ ˘¯„Ó ÈÏÚ·
ÔÈÏËÂÓ ÌÈ˘„˜ Â‰È ‡Ï˘ ãò ùééç àì àáøå óñåé áø ùééç
:ïèéùôäì
øúåîã
íéôñåîå
˘„˜‰
È·˙Î
Â¯Ó‡
‰Ó
ÈÙÓ
‰ÈÓÁ
¯"‡
ÌÂ˜Ó· ¯Ó‡ Ï‡ÂÓ˘Â .ÔÈ¯Â˜
Ï·‡ ,‰ÏÈ·Î Ô‰È˙Â¯ÂÚ·
àëä
.'ÂÎ ÚÂ·˜ ˘¯„Ó ˘È˘
ÔÁÏ˘· ÏËÂÓ ‡Â‰ Ì‡ úéðåôö çåø . יומא דאסתנא:àúøåà
˘„˜‰ È·˙Î· Â¯Ó‡È˘ È„Î Ô‰· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡
,„Â·Î Í¯„ ‡Â‰˘ ·‰Ê Ï˘ äðö àìå äîç àì úéðåðéá àéäù
ÈÎ‰ È˘‡ ·¯ ‰˜Ò‡Â
·
·¯ ¯Ó‡ ,‡¯˜ÈÚÓ ÔÈ¯Ó‡„Î
ÔÓ ‰ËÓÏ ¯˙È ËÈ˘ÙÈ ‡Ï
:˙ÂËÂÈ„‰
È¯Ë˘·
˘"ÎÂ
ÔÈ¯Â˜
ÔÈ‡
¯ÙÒ‰
ÌÚ
¯ÙÒ‰
˜È˙
ÔÈÏÈˆÓ
óã) ìøòä ÷øôá úåîáéá ïðéøîàãë
ÌÈÁÒÙ· ÔÈÒ¯‚Â .'ÂÎÂ ‰ÊÁ‰
‚ ˙ÂÚÓ ÔÎÂ˙· ˘È˘ Ù"Ú‡Â ÔÈÏÈÙ˙‰ ÌÚ ÔÈÏÈÙ˙‰ ˜È˙Â ˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÓÊ· ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡
Ô˙Â‡
ÔÈÏÈˆÓ
ÔÎÈ‰ÏÂ
„"Ó‰· ‡Ï˘ ÔÓÊ· Ï·‡
ÂÈ‰˘ [ËÁ˘] „ÈÓ˙ ˜¯Ù· úéçøæî çåø úçøñîä çåø åæéàå (.áò
Ï‡ÂÓ˘Â ,ÔÈ¯Â˜
ÏÁ˘ „"È Ô˙„ ,ÔÈËÈ˘ÙÓ (:àì óã) ïéèéâá ïðéøîàãë íåçä úòùá
:˘ÏÂÙÓÏ Û‡ ¯ÓÂ‡ ‡¯È˙· Ô· ˘ÏÂÙÓ ÂÈ‡˘ ÈÂ·ÓÏ ÔÈ·‡Ï˘[¯Ó‡]
¯˘Ú ‰Ú·¯‡ ¯"˙ (ã
Â„È ÁÈÓ ˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï
ÔÓÊ·
Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È·¯ È¯·„ ‰ÊÁ‰ „Ú ÁÒÙ‰ ˙‡ ÔÈËÈ˘ÙÓ ˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ ,ÔÈ¯Â˜ ÔÈ·ÔÈ‡ „"Ó‰·
„"Ó‰· ÔÓÊ·
.'ÂÎ Â¯È·Á Û˙Î ÏÚ úçøñî äùà éòîáù òøæ úáëù åìéôà
ÏÎ ‡˙ ‰ÏÚ ÔÈ¯Ó‡Â 'ä çåø íéã÷ àáé (âé òùåä) áéúëã åá
„ ‡"ÎÁÂ ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ ,‰ÈÓÁ '¯Î ‰ÈÏ ‡¯È·Ò„
Ï˘
Â·
Ï‡ÚÓ˘È
È·¯Ï
‡ÓÏ˘·
ÂÏÂÎ
˙‡
ÔÈËÈ˘ÙÓ
È¯Ë˘ ÌÂ˘Ó ‡È‰ ‰¯ÈÊ‚Â
Â¯ÂÚ· ÂÁÒÙ ÏËÂ „Á‡
‡˙ÎÏÈ‰Â .˙ÂËÂÈ„‰
·¯ ¯Ó‡ .ÂÈ¯ÂÁ‡Ï ÂÏÈ˘ÙÓÂ àîåé ïéùøôî ùé .'åâå äìåò øáãîî
‰·¯ ¯Ó‡ Ë"Ó Ô·¯Ï ‡Ï‡ ‰Â·‚ Í¯Âˆ ‰ÈÏ „È·Ú˙È‡ ‡‰„ ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ '¯ ‡˘ÈÏÎ
˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÓÊ· ‡Ó˜
ÌÈÈ·¯Ú‰˘ 'ÈÙ ,˙ÈÈË ˘ÈÏÈÚ .úððåö àéäù úéîåøã çåø àðúñàã
1
‡¯˜
¯Ó‡„
ÔÁÂÈ
¯"‡
‰Á
¯·
¯·
Â‰ÚÓÏ
È‡Ó
‡Î‰Â
Â‰ÚÓÏ
'‰
ÏÚÙ
ÏÎ
.Ô‰È¯Á‡Ï Ô‰ÈÏÎ ÔÈÏÈ˘ÙÓ
˙È· ÔÓÊ· ‡Ï˘ ÔÈ¯Â˜ ÔÈ‡
.ÔÈ¯Â˜ ˘¯„Ó‰
'¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È '¯Â àðúñà ìáà úððåö úéîåøã çåøù úîà
ÔÈÏËÂÓ ÌÈÓ˘ È˘„˜ Â‰È ‡Ï˘ (ä ¯Ó‡ ‡·¯ ÁÈ¯ÒÈ ‡Ï˘ ¯Ó‡ ÛÒÂÈ ·¯ ‡ÎÈ‡ ÈÓÏ˘Â¯È
ÌÈ˜ÂÓ ‡˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ øîàãë äçåðå àéä úéðåôö êéçøë ìò
ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡ []ה"א
ÔÈ¯ÂÓ‡‰ ‡ˆÂÈ ‡Ï˘ Â‰ÚÓÏ
ÔÈ‡ ‰·˙ÂÎ‰ ‡˙„‚‡ ‡„‰
‡˙Ò‡„
‡ÓÂÈ
ÈÓ
È‡
‡·‰„„
‡¯Â˙Ù‡
ÁÓ„
Â‰ÈÈÈ·
‡ÎÈ‡
Â‰ÈÈÈ·
È‡Ó
‰Ï·Î
àúòîù àëéøö (.äñ 'ã ïéáåøéò) àîìòá
È„Î ¯ÂÚ‰ ˙Ë˘Ù‰ Ì„Â˜
‰˘¯Â„‰ ,˜ÏÁ ÂÏ
„È·Ú È‡Ó Â‰ÚÓÏ '‰ ÏÚÙ (å È‡‰ ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È·¯Â ,Í¯Á˙Ó
¯ÂÚ‰ ¯ÚÈ˘ ˜·„È ‡Ï˘ úéîåøã çåøå àðúñàã àîåéë àúåìéö
.¯Î˘ Ï·˜Ó ÂÈ‡ ‰ÚÓÂ˘‰
‰·
˙ÈÏÎ˙ÒÈ‡
Ô·¯ ‰ÈÏ Â¯Ó‡ .ÌÈ·ÏÁ·  קודם:( טàúåùã àîåé éîøà ïåùìá àéä
‰È¯· ‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡ Ë"Ó ¯ÂÚ‰ ˙Ë˘Ù‰ Ì„Â˜ ÔÈ¯ÂÓÈ‡‰ ˙‡ ‡ÈˆÂÈ ‡Ï˘ ‰ÈÏ ˙ÈÁÎ˘‡Â ,ÔÓÊ ‡Ï„ÁÈÂÓÂÈÓ
‡Ï‡
˜È˙ ÔÈÏÈˆÓ [È‡] (ÔÈ‡)
‰"Ú˜ ‰· ·Â˙Î
ËÂ˘Ù ‡Ï ¯ÙÒ‰ ÌÚ ¯ÙÒ‰ . מ"ט:äæçä ãò .הפשטת העור
‡ÈÈ¯·Á
‰ÈÏ Â¯„‰‡ È‡Ó ‡·˜ÂÚ ¯Ó ¯Ó‡ ‡„ÒÁ ·¯ ¯Ó‡ ÔÈÓÈ ÌÂ˘Ó Ô˙ ·¯„ ˙ÂÈ˘¯Ù
·Â˙Î˘ ÈÂÂˆ ‰¯ÈÓ‡ ¯Â·È„
ÁÒÙ‰ ˙‡] (‰ÊÁ‰ ÌÚ ¯ÂÚ)  משום:ãéáò à÷ éàî ïéøåîéàì øåò
˜È˙ ÔÈÏÈˆÓ Ì‡ ‰ÈÏ È¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‰˜Â¯· Ô· ÔÁÂÈ È·¯ Ï˘ Â· Ï‡ÚÓ˘È È·¯Ï Ì‰¯·‡ ˙Â˘ „‚Î ‰¯Â˙·
ÈÓ„ ÈÓ Ô‰Ï ¯Ó‡ .[Â¯ÂÚÓ
˙Á˜Ï ¯Ó‡˘ ,ÂÈ·‡
,‡ÓÏÚ· ÏÂËÏÈË ˜È˙ ˙Ïˆ‰ :ïéøåîéàá ïé÷áãðä øîö ìù .נימין
‡Î‰ ÏÂËÏË Ì˙‰ ÈÓ„ ÈÓ Â¯ÂÚÓ ÁÒÙ‰ ˙‡ ËÈ˘Ù ‡Ï ¯ÙÒ‰ ÌÚ ¯ÙÒ‰ ˙Â˙Ó
ÏÂ„‚‰ Ì„‡‰ ·È˙ÎÂ ,Ì„‡·
‡˜„ ‰Î‡ÏÓ ¯ÂÚ ˙Ë˘Ù‰ . אם מצילין:åú÷åìçî éðá .חברייא
ÈÎ‰Â ‰Î‡ÏÓ· È‚ÈÏÙÂ ÏÂËÏË· È‚ÈÏÙ È‚ÈÏÙ È˙¯˙· È˘‡ ·¯ ¯Ó‡ ‰Î‡ÏÓ ˙Â¯ÂÓÊÓ Ê"Ó˜ .ÌÈ˜Ú·
·¯ ¯Ó‡ .¯ÂÚÏ ‰ÈÏ ‡ÈÚ·
ô"òàå
.הספר
עם
תיק
:úáùá
„‚Î ÌÈÏÈ˙· ·Â˙Î˘
‰ÈÏÚ È‚ÈÏÙ È[˙]¯˙· È˘‡
¯˘· ·‚‡ ¯ÂÚ ÏËÏË ‡Ï ¯ÙÒ‰ ÌÚ ¯ÙÒ‰ ˜È˙ ÔÈÏÈˆÓ Ì‡ ‰ÈÏ È¯Ó‡˜ ˙Â˘
ÈÎ‰Â ,ÏÂËÏË·Â ‰Î‡ÏÓ· øôñä ãåáë íåùîå úåòî åëåúá ùéù
ÏÎ˘ „ÓÏÏ ÂÈ·‡ ·˜ÚÈ
ÔÈ˘ÂÚ) Ï‡¯˘È˘ ÔÈÒÂÏÈ˜
‰Ë˘Ù‰ ÁÈ˙ ,‰ÈÏ È¯Ó‡˜
ÈÓ
úìöä
äéãäá
ïðéãáò
äåáâ
êøåö
àåäù
‰"·˜‰Ï ÔÈÒÏ˜Ó (‰ÈÂÏÏ‰
,È‡Ó ÏÂËÏË ,‰Î‡ÏÓ ‡È‰˘
¯ÂÚ‰ ÔÈÏËÏËÓ È¯·Ò ÔÂÈ‡„ äéðéî äéàø éúééî÷ã úåòîå ÷éú . התם:äéãäá èåéãä êøåö éøù àì äåáâ êøåö íåùî .äéîúá . לא נפשיט את הפסח:èåéãä êøåö ïäù úåòî ·˜ÚÈ Ï˘ ÂÈ˙Â˘ „‚Î
ÏÎ ‰ËÈÁ˘ ÌÂ˜Ó ¯˘· ‚"Ú çñô éáâ . בתרתי פליגי:[.âò ìéòì] àéä úåëàìî úåáàî äèùôäã äøåîâ äëàìî àúùä äá éøééàã çñôã åäééúâåìô éáâ . הכא:àåä àîìòá ìåèìè ·˘ÂÈ ˘Â„˜ ‰˙‡Â ¯Ó‡˘
‚"Î˜ .Ï‡¯˘È ˙ÂÏ‰˙
,¯Ò‡ ‡Â‰Â ‰È˙ÎÂ„Ï „Á
ÔÈÏËÏËÓ Ì‡ ‰ÈÏ Â¯„‰‡Â éîã àìå ( )אàåä ìåèìè øá åàìã øåò íåùî ìöì äîçî 'éôà åéøåîéà àéöåäù øçà [çñôä] ( יìèìèì ìàòîùé éáø øñàã åìåèìèá éâéìô ÔÈÂÚ Ï‡¯˘È˘ ÌÈÓÚÙ
‡Ï Â‡ ¯ÙÒ Ï˘ ˜È˙ ÏÈˆ‰Ï ïéðòì äáåùú . והכי קאמרי ליה:äéìò àâæéîìå äéçèùéîì éæçã äñâ äîäá øåò íúäã ïúåà ïéìèìèîù (.èî ìéòì) ïéðîåè äîáá ïøîàã ïéçìùì Ô¯‰‡ È˘ „‚Î ‰ÈÂÏÏ‰
Ï‡ ÂÏÏ‰ ‰ÈÂÏÏ‰ ¯Ó‡˘
.¯˘· ·‚‡ ¯ÂÚ ÏËÏË
:åá øáåçîä øåò åìèìèé øùá áâàå ìöì äîçî åìèìèì øúåîå øôñã àéîåã øùáã íéîù ãåáë éîð éåäã . לא נטלטל עור אגב בשר:ìåèìè
éî
,àìà àúéà íéðùé íéøôñá (א
'ñåú 'éò äøèôä åðééä] (ב
'åëå àìîìàù ä"ã .ãë ìéòì
äìéâîá àéãäì úåôñåú ë"ëå
,[ïéøéèôî ïéàå ä"ã .àë
å"èô ñ"î ã"éô 'ôñåú] (ג
:âì÷ ïî÷ì ( ד,[ù"ò â äëìä
'éçñôã 'ôñåú] :âñ úåçðî
,[:äô íéçáæ] ( ה,[ã"ô
,ì"ùø 'éâ ( ז,[ìòô ìë ì"ö] (ו
,[.áì ìéòì] ( ט,ì"ùø 'éâ (ח
,[.èî÷ óã] ( כ,[ì"ùø] (י

³

³

³

³
³

³

³
³

'È˙Ó

'Ó‚

053-3129507 :להנצחת יקירכם חייגו

גמרא ופירושה  /זטק ףד תבש41 | .

שבת דף קטז

יום שלישי ח תמוז תש"פ

תנא קמא :הטעם שיש סימניות לפרשת 'ויהי בנסוע הארון' ,לומר שאינה כתובה במקומה
ימנִ ּיוֹ ת ִמ ְּל ַמ ְע ָלה
מ ֶשׁה'ָ ּ ,פ ָר ׁ ָשה זוֹ ָע ָׂשה ָל ּה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּברוּ ְך הוּ א ִס ָ
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן'ַ ,ויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארֹן ַו ּי ֶ
ֹאמר ֹ
וּ ְל ַמ ָּטה[ ,בתחלה ובסוף ויהי בנסוע הארון ,יש סימנים (אותיות נו"ן הפוכות) להבדילה מן
הסמוכות לה] ,לוֹ ַמר (דף קטז) ׁ ֶש ֵאין ֶזה ְמקוֹ ָמ ּה ,שהיתה ראויה להיכתב בפרשת במדבר ששם

כתוב סדר הדגלים והסדר הכללי של כל המסיעות ,ובסמוך לפסוק 'ונסע אוהל מועד',
היה צריך להיכתב הפסוק 'ויהי בנסוע הארון' ,שעל כל מסע ומסע היה אומר משה רבינו
'קומה ה' ויפוצו אויבך' וכו' .ולא היה ראוי שפרשה זו תכתב סמוך לפרשת 'ויסעו מהר
ה' ,שנאמרה על מסע אחד.

רבי :טעם הסימניות ,מפני שהוא 'ספר חשוב' בפני עמו
ַר ִּבי אוֹ ֵמר :לֹא ִמן ַה ּׁ ֵשם הוּ א ֶזה ,כלמר ,לא זה הטעם של טעמי הסימניות ,שהיא כן כתובה
במקומה ,במסע הראשון שנסעוֶ ,א ָּלא הטעם שיש לפרשה זו סימניותִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵּס ֶפר ָח ׁשוּ ב
הוּ א ִּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ .
[מאמר שמבואר בו כדברי רביְּ ]:כ ַמאן ָא ְז ָלא ָהא ְּד ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ְשמוּ ֵאל ַּבר נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ נָ ָתן:
יה ׁ ִש ְב ָעה'ֵ ,א ּלוּ ׁ ִש ְב ָעה ִס ְפ ֵרי תוֹ ָרה,
'ח ְצ ָבה ַע ּמוּ ֶד ָ
ָ
ְּכ ַמאן?

ְּכ ַר ִּבי ,שסובר שפרשת 'ויהי בנסוע הארון' היא ספר לעצמה ,נמצא שיש ז' ספרים.
א .בראשית .ב .שמות .ג .ויקרא .ד .תחילת ספר במדבר עד 'ויהי בנסוע' .ה .פרשת 'ויהי
בנסוע' .ו .מסיום פסוקי 'ויהי בנסוע' עד סוף ספר במדבר .ז .דברים.

רשב"ג הוא הסובר שפרשה זו לא נכתבה במקומה ,כדי להפסיק בין פורענויות ,והיא עתידה
לחזור למקומה בפרשת הדגלים
פליג ֲע ֵל ּה ְּד ַר ִּבי [וסובר שפרשה זו לא כתובה במקומה].
ַמאן ַּת ָ ּנא דּ ִ
יאל הוּ א ,דְּ ַתנְ יָ א ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יאל אוֹ ֵמרֲ :ע ִת ָידה ּ ָפ ָר ׁ ָשה זוֹ [לעתיד ,שיהו
כל הפורעניות בטלין ,ולא ידאגו לפורענות ,ויצר הרע בטל]ֶ ׁ ,ש ֵּת ָע ֵקר ִמ ָּכאן ְו ִת ָּכ ֵתב ִּב ְמקוֹ ָמ ּה,
אשוֹ נָ ה ְל ֻפ ְר ָענוּ ת ׁ ְשנִ ָ ּיה.
ְו ָל ָּמה ְּכ ָת ָב ּה ָּכאן? ְּכ ֵדי ְל ַה ְפ ִסיק ֵּבין ּ ֻפ ְר ָענוּ ת ִר ׁ
ּ ֻפ ְר ָענוּ ת ׁ ְשנִ ָ ּיה ַמאי ִהיא? ַויְ ִהי ָה ָעם ְּכ ִמ ְתאוֹ נְ נִ ים.

אשוֹ נָ הַ ,ו ִ ּי ְסעוּ ֵמ ַהר ה'ְ .ו ָא ַמר ַר ִּבי ָח ָמא ְּב ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ׁ ֶש ָּסרוּ ֵמ ַא ֲח ֵרי ה' ,בתוך שלשה
ּ ֻפ ְר ָענוּ ת ִר ׁ
ימים למסעם התאוו האספסוף תאוה להתרעם על הבשר כדי למרוד בהקדוש ברוך הוא,
יכן ְמקוֹ ָמ ּה הראוי לפרשת ויהיה בנסוע הארון?
ְו ֵה ָ
אשיַּ :ב ְּד ָג ִלים.
ָא ַמר ַרב ׁ

···
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ספק :האם מצילים גליונין של ספר תורה
ִא ַּב ְעיָ א ְלהוּ ַ ,ה ִ ּג ְליוֹ נִ ין [החלק החלק שבקלף] ׁ ֶשל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה [כגון מעל השורות ,מתחת
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה,
השורות ,בין עמוד לעמוד ,מקום שהיה כתוב ונמחקו האותיות]ַ ,מצִּ ִ
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה,
אוֹ ֵאין ַמצִּ ִ

הצעת ראיה א' :מהמבואר שספר תורה שבלה אין מצילים אותו ,ואף שיש בו גליון
ָּתא ׁ ְש ַמעֵ ,ס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָּב ָלהִ ,אם יֵ ׁש ּבוֹ ְל ַל ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ תְּ ,כגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַ'ויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע ָה ָארוֹ ן'
ילין ,שכיון שבלה בטלה קדושתו לענין הצלתו מדליקה בשבת.
יליןְ .ו ִאם ָלאוֵ ,אין ַמצִּ ִ
ַמצִּ ִ

ְו ַא ַּמאי [ולמה אין מצילים ספר תורה שבלה אם אין בו פ"ה אותיות] ,והלא אם מצילים
גליון חלקִּ ,ת ּפוֹ ק ֵל ּה [תוציא ותלמד דין זה שיש להצילם] ִמ ּׁשוּ ם ִ ּג ָּליוֹ ן ִּד ֵיד ּה ,שהרי במקום
שבלה יש גליון.
ומכך שלא אמרה הברייתא כך ,מוכח שאין מצילין 'גליון'.

דחיית הראיה :כיון שהספר תורה בלה ,ופקעה קדושתו ,גם קדושת הגליונים פקעו (והספק הוא
בגליונים שלא בלו)
הגמרא דוחה את הראיהָּ :ב ָלה ׁ ָשאנֵ י [שכיון שהספר בלה ,בטלה גם קדושת הגליון
(לענין הצלתם בשבת)] ,ואין להוכיח מכאן לאופן שהספר לא בלה ,אלא האותיות נמחקו,
והגליונים קיימים].

הצעת ראיה ב' :מהמבואר שאין מצילים ספר תורה שנמחק ,אף שכל הספר הוא כעת 'גליון' חלק
ָּתא ׁ ְש ַמעֵ ,ס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ַחקִ ,אם יֵ ׁש ּבוֹ ְל ַל ֵ ּקט ׁ ְשמוֹ נִ ים ְו ָח ֵמ ׁש אוֹ ִת ּיוֹ ת ְּכגוֹ ן ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַ'ויְ ִהי ִּבנְ ס ַֹע
ילין.
יליןְ .ו ִאם ָלאוֵ ,אין ַמצִּ ִ
ָה ָארוֹ ן'ַ ,מצִּ ִ

ְו ַא ַּמאי [ולמה אין מצילים אם אין בו פ"ה אותיות]ִּ ,ת ּפוֹ ק ֵל ּה [תוציא ותלמד דין זה שיש
להצילם] ִמ ּׁשוּ ם ִ ּג ָּליוֹ ן ִּד ֵיד ּה ,שהרי במקום שנמחק נשאר גליון חלק.

דחיית הראיה :כיון שהספר תורה נמחק ,פקעה גם קדושת הגליונים שעליהם היו האותיות כתובות
(והספק הוא בגליונים שלא היה כתוב עליהם מתחילה)
הגמרא דוחה את הראיה :גליונים ריקים ,של ְמקוֹ ם ַה ְּכ ָתב [שנמחק] ָלא ָק ִמ ַּב ְעיָ א ִלי [לא
הסתפקתי ,שודאי בטלה קדושתם] ,דְּ ִכי ָקדוֹ ׁש ַא ַ ּגב ְּכ ָתב הוּ א ְּד ָקדוֹ ׁש ,היות ובתחילה היה זה
'מקום הכתב' לא היתה קדושתו מתחילה לשם גליון חלק ,אלא שקדושתו היתה אגב
האותיות הכתובים בו ,וממילא כאשר ֲא ַזל ְּכ ָתב [הלך ונמחק הכתב]ֲ ,א ַז ָלא ַל ּה ְק ֻד ׁ ְש ֵּת ּה [הלכה
לו קדושתו] ,ולכן אין מצילים ספר תורה שנמחק ,מפני הגליונים.
ִּכי ָק ִמ ַּב ְעיָ א ִלי [והספק שלי ,לגבי גליונים ,הוא בגליון] ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ְו ׁ ֶשל ַמ ָּטה [שמעל האותיות
ומתחת לאותיות]ֶ ׁ ,ש ֵּבין ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְל ָפ ָר ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֵּבין דַּ ף ְל ַדףֶ ׁ ,ש ִּב ְת ִח ַּלת ַה ֵּס ֶפר ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ַה ֵּס ֶפר ,שגליונות
אלו מתחילה התקדשו לשם גליון חלק.
[שואלת הגמראְ ]:ו ִת ּפוֹ ק ֵל ּה [ותלמד שמצילים ס"ת שנמחק אף שאין בו פ"ה אותיות]
ִמ ּׁשוּ ם ַההוּ א [משום הרווח שיש מעל האותיות ומתחת לאותיות ,שהוא היה חלק ונשאר
חלק ,ונשאר בקדושתו].
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[עונה הגמרא ]:דְּ ִגיז וּ ׁ ְש ֵדי [מדובר שנחתכו הגליונים ,ולא נשתייר בו אלא מקום הכתב].

הצעת ראיה ג' :מהמבואר שיש לגליונין דין ספר תורה שהם מטמאין את הידים
ָּתא ׁ ְש ַמעַ ,ה ִ ּג ְליוֹ נִ ין ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה ְו ׁ ֶשל ַמ ָּטהֶ ׁ ,ש ֵּבין ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְל ָפ ָר ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ֵּבין דַּ ף ְל ַדףֶ ׁ ,ש ִּב ְת ִח ַּלת ַה ֵּס ֶפר,
ׁ ֶש ְּבסוֹ ף ַה ֵּס ֶפרְ ,מ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם – שהנוגע בהם ,ידיו נעשות שניות לטומאה ,ואם נגע

בתרומה הרי היא שלישי לטומאה ,והוא מגזירת חכמים (כמבואר לעיל דף יד ,).הרי מבואר
שגם לגליונים יש דין כמו הספר ,ואפשר להוכיח מכאן שמצילים אותם מפני הדליקה,
כשם שמצילים את הספר עצמו.

דחיית הראיה :כשהם חלק מספר תורה כשר ,הרי הם נחשבים חלק מהספר ולכן הם מטמאים את
הידים .הספק הוא כשחלק מהספר תורה נמחק ,ונשארו גליונים (שלא היה כתוב עליהם מתחילה)
יל ָמא ַא ַ ּגב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ָשאנֵ י – אולי הגליונים מטמאים את הידים,
הגמרא דוחה את הראיהִ :ד ְ
אגב הספר ,שמדובר בספר תורה שכולו קיים ,ויש בו קדושה מצד עצמו ,ולכן גם הגליונים
בקדושתם ,שהם משמשים ספר כשר.
אבל אין להוכיח מכאן לאופן שהכתב נמחק ,שבזה יש להסתפק אם יש קדושה לגליונים,
ואף שהם היו חלקים מתחילתם ,מכל מקום כעת אינם משמשים ספר כשר.

הצעת ראיה ד' :מהמבואר שאין מצילים גליונים
ָּתא ׁ ְש ַמעַ ,ה ִ ּג ְליוֹ נִ ין ְו ִס ְפ ֵרי ִמינִ ין [משרתים לעבודה זרה ,וכתבו להן תורה נביאים כתובים
יהן.
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָקהֶ ,א ָּלא נִ ְׂש ָר ִפין ִּב ְמקוֹ ָמן ֵהן ְו ַא ְז ָּכרוֹ ֵת ֶ
כתב אשורית ולשון הקודש]ֵ ,אין ַמצִּ ִ
[ביאור הראיהַ ]:מאי ָלאו [וכי אין דברי הברייתא אמורים על] ִ ּג ְליוֹ נִ ין ְּד ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,ומפורש
שאין מצילים אותם.

דחיית הראיה :הברייתא לא מדברת על גליוני ספר תורה
הגמרא דוחה את הראיהָ :לא ,הברייתא לא מדברת על גליוני ספר תורה ,אלא על
ִ ּג ְליוֹ נִ ין ְּד ִס ְפ ֵרי ִמינִ ין.
יליןּ ִ .ג ְליוֹ נִ ין,
[שואלת הגמראַ ]:ה ׁ ְש ָּתא [כעת נתבונן ,אם] ִס ְפ ֵרי ִמינִ ין גּ וּ ַפיְ הוּ [עצמם]ֵ ,אין ַמצִּ ִ
ִמ ַּב ְעיָ א [וכי צריך לומר שגם את הגליונים של ספריהם לא מצילים].

[מבארת הגמרא] ָה ִכי ָק ָא ַמרְ :ו ִס ְפ ֵרי ִמינִ יןֲ ,ה ֵרי ֵהן ְּכ ִג ְליוֹ נִ ים [כקלפים חלקים ,שלא נכתב
בהם מעולם ,שבהם ודאי אין קדושה ,ואין מצילים אותם].

···

ספרי מינים ,דעה א :אין מצילים אותם בשבת( ,וביום חול אסור לשורפם)
ילין אוֹ ָתם ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְּד ֵל ָקה .לדעה זו מבואר רק שלא
גּ וּ ַפ ּהַ ,ה ִ ּג ְליוֹ נִ ים ְו ִס ְפ ֵרי ִמינִ יןֵ ,אין ַמצִּ ִ
מצילים אותם בשבת ,אבל לא מבואר שביום חול שורפם או שצריך לגונזם ,אלא מניחם,
והם כלים מאליהם.
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דעה ב :ביום חול גונז את השמות ,והשאר שורף

ַר ִּבי יוֹ סי אוֹ ֵמרַּ :בחוֹ ל קוֹ ֵדר ֶאת ָה ַא ְז ָּכרוֹ ת ׁ ֶש ָּב ֶהן [חותך חתיכות הקלף ,מקום השם]ְ ,וגוֹ נְ ָזן,
שוֹ ְר ָפן.
ְו ַה ּ ׁ ְש ָאר ׂ

דעה ג :שורפם עם השמות שבהם
ָא ַמר ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ןֲ :א ַק ּ ֵפ ַח ֶאת ָּבנַ י [נשבע ואמרְ :דבריִ ,דברי אמת ,ואם לאו אקבור את בני],
ׁ ֶש ִאם יָ בֹאוּ ְליָ ִדי [ספרי מינים] ׁ ֶש ֲאנִ י ֶא ְׂשרֹף אוֹ ָתם ְו ֶאת ָה ַא ְז ָּכרוֹ ת ׁ ֶש ָּב ֶהן,
ישוֹ [כלומר :אם אדם או נחש ירדפו אחרי
ילוּ ָא ָדם רוֹ ֵדף ַא ֲח ָריו ְל ׇה ְרגוֹ ְונָ ָח ׁש ָרץ ְל ַה ִּכ ׁ
ׁ ֶש ֲא ִפ ּ
יהן ׁ ֶשל ֵא ּלוּ ,
להזיקני] ,אני נִ ְכנָ ס ְל ֵבית ֲעבוֹ ָדה ָז ָרהְ ,ו ֵאין [אני] נִ ְכנָ ס ְל ָב ֵּת ֶ
ׁ ֶש ַה ָּללוּ [המינים]ַ ,מ ִּכ ִירין ְוכוֹ ְפ ִריןְ .ו ַה ָּללוּ [נכרים העובדים עבודה זרה]ֵ ,אין ַמ ִּכ ִירין ְוכוֹ ְפ ִרין,

שהרי בכך גדלו ,וכך למדום אבותם,
'א ַחר ַהדֶּ ֶלת ְו ַה ְּמזוּ ָזה ַׂש ְמ ְּת ִז ְכרוֹ נֵ ְך'[ ,זכרון הוא בידך ואינה
יהן [על המינים] ַה ָּכתוּ ב אוֹ ֵמרַ :
ַו ֲע ֵל ֶ
שכחה לך ,אלא שהשלכת אותי אחרי הדלת ,והיינו שהם מכירים וכופרים].
יש
שוֹ ת ׁ ָשלוֹ ם ֵּבין ִא ׁ
[רבי ישמעאל (כדעת רבי טרפון)ָ ]:א ַמר ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאלַ :קל ָוח ֶֹמר ,וּ ָמה ַל ֲע ׂ
ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהְ ׁ ,ש ִמי ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ַּתב ִּב ְק ֻד ּ ׁ ָשה יִ ָּמ ֶחה ַעל ַה ַּמיִ ם.
יהן ׁ ֶש ַּב ּ ׁ ָש ַמיִ םַ ,על ַא ַחת ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה.
יבה ְו ַת ֲחרוּ ת ֵּבין יִ ְׂש ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ
ילין ִקנְ ָאה ְו ֵא ָ
ַה ָּללוּ ֶ ׁ ,ש ּ ְמ ִט ִ
יך ה' ֶא ְׂשנָ א וּ ִב ְתקוֹ ְמ ֶמ ָ
'הלֹא ְמ ַׂשנְ ֶא ָ
אתים ְלאוֹ יְ ִבים
יך ֶא ְתקוֹ ָטט ַּת ְכ ִלית ִׂשנְ ָאה ְׂשנֵ ִ
יהם ָא ַמר דָּ ִוד ֲ
ַו ֲע ֵל ֶ
ָהיוּ ִלי'.

[ביאור :לכל השיטות אין צריך לגונזם]
ילין אוֹ ָתן [אפילו בחול] לֹא ִמן
ילין אוֹ ָתן [בשבת] ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָקהָּ ,כ ְך ֵאין ַמצִּ ִ
וּ ְכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ַמצִּ ִ
ַה ַּמ ּפ ֶֹלת ְולֹא ִמן ַה ַּמיִ ם ְולֹא ִמ ָּד ָבר ַה ְמ ַא ְּב ָדן[ ,ואף לדעת רבי יוסי ,אין צריך לגונזם ,אלא שאם

שורפם בידים ,צריך לחתוך את האזכרות ולגונזם].

···

ספק :האם מצילים ספרים דבי אבידן (ספרים שכתבו המינים להתווכח עם ישראל)
ָּב ֵעי ִמ ֵ ּנ ּה יוֹ ֵסף ַּבר ָחנִ ין ֵמ ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ָ ,הנֵ י ִס ְפ ֵרי ְד ֵבי ֲא ִב ָידן [ספרים שכתבו להם המינים המתווכחים
ילין.
ילין אוֹ ָתן ִמ ּ ְפנֵ י ַהדְּ ֵל ָקה ,אוֹ ֵאין ַמצִּ ִ
עם ישראל ,ומקום שמתווכחים שם נקרא 'בי אבידן'] ַמצִּ ִ
ִאין ְו ָלאו – לפעמים אמר לו רבי אבהו :כן .ולפעמים אמר לו :לא] ְו ַר ְפיָ א ִּב ֵיד ּה [והדבר היה
רפוי בידו] ,שיש בספרים אלו פסוקים שהיו מתווכחים בעניניהם ִעם ישראל.

הליכה לבי אבידן
[רב לא הלך לבי אבידןַ ]:רב ָלא ָא ֵזל ְל ֵבי ֲא ִב ָידןְ ,ו ׇכל ׁ ֶש ֵּכן ְל ֵבי נִ ְצ ְר ֵפי [שהוא בית עבודה זרה,
ואסור ללכת לשם] ,ולבי אוידן לא הלך [אף שאינו בית עבודה זרה] שירא שמא מתוך
שיתווכח יעמדו עליו ויהרגוהו.
[שמואל הלך לבי אבידןְ ׁ ]:שמוּ ֵאלְ ,ל ֵבי נִ ְצ ְר ֵפיָ ,לא ָא ֵזלְ .ל ֵבי ֲא ִב ָידןָ ,א ֵזל.
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[רבא לא הלך לבי אבידן] רבא גם לא הלך לבי אוידן ,מהטעם שרב לא הלך ,שמא
יהרגוהוֲ .א ַמרוּ ֵל ּה ְל ָר ָבאַ :מאי ַט ְע ָמא ָלא ָא ֵתת [מה הטעם שאתה לא בא] ְל ֵבי ֲא ִב ָידן.
ֲא ַמר ְלהו רבאִּ :ד ְק ָלא ּ ְפ ָלנְ יָ א ִא ָּכא ְּבאוֹ ְר ָחא ְו ָק ׁ ֵשי ִלי [דקל פלוני יש בדרך ששורשם נעשו
כעין תל קטן בדרך ,והדרך קשה לי ,ואמר זאת שרצה לדחותם בקש ,ולא רצה לומר להם
שירא שיהרגוהו].
אמרו לו נִ ְע ְק ֵר ּה – נעקור את הדקל שבדרך ,וכך תוכל לעבור.
אמר להם רבאֻּ :ד ְכ ֵּת ּה ָק ׁ ֵשי ִלי [המקום ששם היה הדקל קשה לי ,שמא נשארה שם גומא].
[מר בר יוסף ,לא חשש ,ולבסוף כמעט הרגוהוָ ]:מר ַּבר יוֹ ֵסף ָא ַמרֲ :אנָ א ִמ ַ ּניְ הוּ ֲאנָ א [אני
מהם אני ,כלומר :הם מכירים אותי]ְ ,ו ָלא ִמ ְס ְּת ֵפינָ א ִמ ַ ּניְ הוּ [ואני לא מפחד מהם ,שהם ודאי
לא יהרגו אותי]ִ .ז ְמנָ א ֲח ָדא ֲא ַזל [פעם אחת הוא הלך לשם]ְּ ,בעוֹ ְל ַס ּכוֹ נֵ ּה [והם רצו לסכנו].
ַ[ר ִּבי ֵמ ִאיר ֲה ָוה ָק ֵרי ֵל ּה [לספרי המינין] ָא ֶון ִ ּג ְליוֹ ן – גליונות שרק ,לפי שהכומרים קוראים
לספרים אלו :אונגיל"א ,והוא אותיות 'און גליון'.
ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֲה ָוה ָק ֵרי ֵל ּה לספרי המיניםֲ :עווֹ ן ִ ּג ְליוֹ ן].

···

מעשה בנבלותם של המינים
יאל ֲה ַואי [היתה אחותו של רבן
יה דְּ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יתהוּ [אשתו] דְּ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
'א ָּמא ׁ ָשלוֹ ם' דְּ ֵב ְ
ִ
יע ֶזרֲ ,א ָח ֵת ּ
גמליאל]ֲ ,ה ָוה ָההוּ א ִפילוֹ ְס ָפא ְּב ׁ ִש ָבבוּ ֵת ּה [עמוד ב] דַּ ֲה ָוה ׁ ְש ִקיל ׁ ְש ָמא ְּד ָלא ְמ ַק ֵּבל ׁ ֻש ְחדָּ א [היה מין
בשכנותו של רבן גמליאל שהיה מוציא על עצמו שם שאינו מקבל שוחד מבעלי דינין
הבאין לפניו ,ובאמת היה מקבל שוחד בסתר].
ְּבעוֹ ְל ַאחוֹ ֵכי ֵּב ּה [רצו רבן גמליאל ואימא שלום לצחוק על ה'מין' ,כדי שישמעו וידעו
נבלותו ,ומי הוא].
הלכה 'אימא שלום' ל'מין'ַ ,ע ַ ּי ָלא ֵל ּה ׁ ְש ָר ָגא דְּ ַד ֲה ָבא [הכניסה לו ,כלומר נתנה לו ,למין,
מנורה מזהב]ַ ,ו ֲאזוּ ל ְל ַק ֵּמ ּה [והלכו אליו ,רבן גמליאל ו'אימא שלום' שידון ביניהם],
ֲא ַמ ָרה ֵל ּה [אמרה 'אימא שלום' ל'מין'ָּ ]:ב ֵעינָ א ְּדנִ ְפ ְלגוּ ִלי ְּבנִ ְכ ֵסי ְּד ֵבי נָ ׁ ַשי [אני רוצה לקבל
בירושה חצי מהנכסים של בית אבי]
ֲא ַמר ְלהוּ המיןְ ּ :פלוּ גוּ [תחלקו] ,שהרי היא הביאה לו שוחד ,ולכן הוא נטה לצידה.
ֲא ַמר ֵל ּה רבן גמליאל ל'מין'ְּ :כ ִתיב ַלן [כתוב לנו בתורה] ִּב ְמקוֹ ם ְּב ָרא ְּב ַר ָּתא ָלא ֵּתירוֹ ת [במקום
שיש בן ,בת לא תירש].
ילת
ֲא ַמר ֵל ּה [ה'מין' לרבן גמליאל] ִמן יוֹ ָמא דִּ ְג ִליתוּ ן ֵמ ַא ְר ֲעכוֹ ן [מהיום שגליתם מארצכם]ִ ,א ְתנְ ִט ַ
יתי [וניתנה תורת המינים] ,וּ ְכ ִתיב
אחר ִ
ִ
יבת ִס ְפ ָרא
יתיְ ִה ַ
מ ֶשׁה [ניטלה תורת משה] ְו ִא ִ
אוֹ ָריְ ָתא ְּד ֹ
ֵּב ּהְּ :ב ָרא וּ ְב ַר ָּתא ַּכ ֲח ָדא יִ ְרתוּ ן [בן ובת ירשו כאחד].

ְל ָמ ָחר ֲה ַדר ַע ֵ ּייל ֵל ּה ִאיהוּ ֲח ָמ ָרא לוּ ָבא [למחרת ,הלך רבן גמליאל ,והכניס לו ,כלומר :נתן
לו ל'מין' חמור לובי].
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היות והמין קיבל שוחד מרבן גמליאל ,הוא חזר בו וכך ֲא ַמר ְלהוּ המין לרבן גמליאל
דס ְפ ָרא [הלכתי לסוף הספר] וּ ְכ ִתיב ֵּב ּהֲ :אנָ א ָלא ְל ִמ ְפ ַחת ִמן
יפ ּה ִ
ילית ְל ֵס ֵ
ו'אימא שלום'ְ ׁ :ש ִפ ִ
מ ֶשׁה
מ ֶשׁה ֲא ֵת ִ
יתי [אני לא באתי לפחות מתורת משה][ְ ,ו ָלא] ְלאוֹ ס ֵֹפי ַעל אוֹ ָריְ ָתא ְד ֹ
אוֹ ָריְ ָתא דְּ ֹ
יתי [ולא להוסיף על תורת משה] ,וּ ְכ ִתיב ֵּב ּהִּ :ב ְמקוֹ ם ְּב ָרא ְּב ַר ָּתא ָלא ֵּתירוֹ ת [במקום שיש
ֲא ֵת ִ
בן ,בת לא תירש].
ֲא ַמ ָרה ֵל ּה אימא שלום ,למין :נְ הוֹ ר נְ הוֹ ָר ְך ִּכ ׁ ְש ָר ָגא  -הנהר אורך כמנורה ,ואמרה זאת לרמוז
לו שנתנה לו מנורה כשוחד ,ויפסוק לצידה.
יאלֲ :א ָתא ַח ְמ ָרא וּ ְב ַט ׁש ִל ׁ ְש ָר ָגא – בא החמור ,ובעט ודחף את המנורה
ֲא ַמר ֵל ּה ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
לארץ ,כלומר :אני נצחתי בשוחד,

···
שנינו במשנה :וּ ִמ ּ ְפנֵ י ָמה ֵאין קוֹ ִרין כוּ ' [בכתובים] ,מפני ביטול בית המדרש[ ,שהכתובים
מושכים את הלב ,ובשבת היו דורשין דרשה לבעלי בתים שעסוקין במלאכה כל ימות
החול ,ובתוך הדרשה היו מורין להן הלכות איסור והיתר ,וטוב להן לשמוע את הדרשה
מלקרות בכתובים].

נוסח א' :רב ושמואל נחלקו אם 'שלא בזמן הדרשה' קורים בכתובים בשבת
ָא ַמר ַרב :לֹא ׁ ָשנוּ ֶא ָּלא ִּב ְז ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש [בזמן הדרשה ,שהיו דורשים קודם אכילה]ֲ ,א ָבל
ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְז ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש [שלא בזמן הדרשה( ,דהיינו לאחר אכילה שלא דרשו אז משום
שכרות)] ,קוֹ ִרין.
ילוּ ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְז ַמן ֵּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁשֵ ,אין קוֹ ִרין.
וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמרֲ :א ִפ ּ

שאלה על נוסח א' :כיצד אפשר לומר ששמואל אוסר אפילו שלא בזמן הדרשה ,הרי בנהרדעא
מקומו של שמואל קראו בכתובים שלא בזמן הדרשה
ִאינִ יְ ,ו ָהא נְ ַה ְר ְּד ָעא ַא ְת ֵר ּה דִּ ׁ ְשמוּ ֵאל ֲה ָוה ,וּ ִבנְ ַה ְר ְּד ָעא ּ ָפ ְס ִקי ִס ְד ָרא ִּב ְכתוּ ִבים [היו רגילים לקרא
בבית המדרש פרשה בכתובים] ְּב ִמנְ ֲח ָתא ְד ׁ ַש ְּב ָתא [בתפילת מנחה בשבת].

נוסח ב' :לכולי עלמא 'שלא בזמן הדרשה' קוראים .והמחלוקת היא אם קוראים 'בזמן הדרשה',
שלא במקום הדרשה
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּת ַמר ָה ִכי ִא ְּת ַמרָ ,א ַמר ַרב :לֹא ׁ ָשנוּ [שאין קוראים בכתובים] ֶא ָּלא ִּב ְמקוֹ ם ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
[בבית המרש ,ששם החכם דורש]ֲ .א ָבל ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְמקוֹ ם ֵּבית ַה ּ ִמ ְד ָר ׁש ,קוֹ ִרין.
וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמרֵּ :בין ִּב ְמקוֹ ם ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשֵּ ,בין ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְמקוֹ ם ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִּ -ב ְז ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשֵ ,אין
קוֹ ִרין ,מפני שאם יקרא לא ילך לדרשהֶ ׁ .ש ּלֹא ִּב ְז ַמן ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,כגון לאחר אכילה קוֹ ִרין.

ְו ַא ְז ָּדא ׁ ְשמוּ ֵאל ְל ַט ְע ֵמ ּה ,דְּ ִבנְ ַה ְרדְּ ָעא ּ ָפ ְס ִקי ִס ְד ָרא ִד ְכתוּ ִבים ְּב ִמנְ ֲח ָתא ְד ׁ ַש ְּב ָתא[ ,אף שהוא בבית
מדרש ,ששם הוא מקום הדרשה ,כיון שאינו זמן הדרשה].
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יישוב נוסח א' :שמואל עצמו סובר שקוראים בכתובים שלא בזמן הדרשה .ומה שאמר שהאיסור
אף שלא בזמן הדרשה ,הוא לפי שיטת רבי נחמיה
אשי ָא ַמרְ :לעוֹ ָלם ְּכ ַד ֲא ַמ ַרן ֵמ ִע ָ ּק ָרא ,שרב אמר שמותר לקרוא בכתובים שלא בזמן
ַרב ׁ
הדרשה ,ושמואל אמר שאסור ,וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ְּכ ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה – אמנם שמואל לא אמר זאת בדעת
חכמים ,אלא בשיטת רבי נחמיה (המובאת בברייתא להלן) ,ולהלכה גם שמואל סובר
כחכמים שדבר זה מותר ,ולכן בנהרדעא קראו בשבת במנחה בכתובים.
[תחילת הברייתא ,מה נכלל באיסור לימוד בכתובים בשבת] ְּד ַתנְ יָ אַ :אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמרוּ
ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ֵאין קוֹ ִרין ָּב ֶהן ,היינו :אין קוראין את פסוקי הכתובים,

ֲא ָבל ׁשוֹ נִ ין ָּב ֶהן [מותר ללמוד מדרש שיר השירים וקהלת ,שלא אסרו אלא על הפסוקים
ולא על הדרשות שדרשו בהם חכמים]ְ ,ודוֹ ְר ׁ ִשין ָּב ֶהן.
נִ ְצ ַר ְך ְל ָפסוּ ק ֵמ ִביא ְורוֹ ֶאה ּבוֹ  ,שעיון בעלמא בפסוקי הכתובים לא אסרו.
[המשך הברייתא ,דברי רבי נחמיהָ ]:א ַמר ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ הִ :מ ּ ְפנֵ י ָמה ָא ְמרוּ ִּכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ֵאין קוֹ ִרין
ֹאמרוּ ְּב ִכ ְת ֵבי ַה ּק ֶֹד ׁש ֵאין קוֹ ִריןְ ,ו ׇכל ׁ ֶש ֵּכן ְּב ׁ ִש ְט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת [כגון של חשבונות ,או
ָּב ֶהןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּי ְ

איגרות השלוחות למצא חפץ].
ולטעם זה האיסור הוא אף שלא בזמן הדרשה .אבל חכמים חולקים על כך וסוברים
שטעם האיסור הוא מפני הדרשה ,ולפי זה האיסור הוא רק בזמן הדרשה.

משנה
בהצלת כתבי הקודש מפני הדליקה ,מותר להציל גם את התיק של הספר עם הספר (ואפילו אם
יש בתיק גם מעות)
ילין ִּתיק ַה ֵּס ֶפרִ ,עם ַה ֵּס ֶפרְ .ו ִתיק ַה ְּת ִפ ִּליןִ ,עם ַה ְּת ִפ ִּליןְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּבתוֹ ָכן ָמעוֹ ת.
ַמצִּ ִ

אם מותר להציל אפילו למבוי שאינו מפולש
ילין אוֹ ָתן?
יכן ַמצִּ ִ
וּ ְל ֵה ָ
[דעה א'ְ ]:ל ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ֻפ ָּל ׁש.
[דעה ב'ֶּ ]:בן ְּב ֵת ָירא אוֹ ֵמרַ :אף ִל ְמ ֻפ ָּל ׁש.

גמרא
דעת רבי ישמעאל :ערב פסח שחל בשבת ,מפשיטים מקרבן הפסח רק 'עור' שהפשטתו היא
לצורך גבוה
יטין ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ַעד ֶה ָח ֶזה  -מפשיט
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןַ ,א ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר [י"ד ניסן] ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתַ ,מ ְפ ׁ ִש ִ
את העור של הבהמה ,מתחיל משתי רגליה האחרונים עד החזה ,כך אפשר להוציא את
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האימורים [חלקי הקרבן  -שה' 'אמר' להקריבם על המזבח] ,שהקטר חלבי הפסח דוחים
את השבת ,וההקטרה היא בערב פסח.
את המשך ההפשטה ,עושה במוצאי שבת ליל ט"ו ניסן ,שכיון שהיא לצורך אכילת
הקרבן – צורך הדיוט ,אינה דוחה את השבת( ,ואכילת הקרבן היא בליל ט"ו)ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי
יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה.

דעת חכמים :ערב פסח שחל בשבת ,מפשיטים מקרבן הפסח את כל ה'עור'
ולוֹ בשבת.
יטין ֶאת ּכ ּ
ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםַ :מ ְפ ׁ ִש ִ

בירור :מה טעמם של רבנן שמותר להפשיט בשבת 'עור' לצורך הדיוט
מבררת הגמראִּ :ב ׁ ְש ָל ָמא ְל ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה[ ,טעמו מבואר ,שאסור
להפשיט את העור שמעל החזה]ְּ ,ד ָהא ִא ְת ֲע ִביד ֵל ּה [שהרי נעשה כבר] צ ֶֹר ְך ָ ּגבוֹ ַּה.
ֶא ָּלא ְל ַר ָּבנַ ן ַמאי ַט ְע ָמא [הם מתירים להפשיט בשבת עור לצורך הדיוט ,הרי עובר בזה על
מלאכה דאורייתא של 'מפשיט'].

ביאור :רבנן סוברים שמותר להפשיט את העור שמעל החזה ,שיש בזה כבוד ה'  -ו'כל פעל ה'
למענהו' [כל מה שעשה ה' ,לכבודו עשה]
מבארת הגמראָ :א ַמר ַר ָּבה ַּבר ַּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :הטעם שמותר להפשיט את העור
'כֹל ּ ָפ ַעל ה' ַל ַּמ ֲענֵ הוּ ' – כל מה שעשה ה' ,לכבודו עשה.
שמעל החזה ,הוא מפני דְּ ָא ַמר ְק ָרא ּ
יכא ,כאן ,בהפשטת העור שמעל החזה ,איזה 'כבוד'
מבררת הגמראְ :ו ָה ָכא ַמאי ְל ַמ ֲענֵ הוּ ִא ָּ
יש בזה לה' שלכן הותר לעשות זאת בשבת.
יח הבשר ,שהעור מחמם את הבשר ומסריחו ,ואין זה
[ביאור א'ַ ]:רב יוֹ ֵסף ָא ַמרֶ ׁ :ש ּלֹא יַ ְס ִר ַ
כבוד ה' ,להיות חלק אוכלי שולחנו מגואל.
[ביאור בָ ]:ר ָבא ָא ַמרֶ ׁ :ש ּלֹא יְ הוּ ׇק ְד ׁ ֵשי ׁ ָש ַמיִ ם מוּ ָט ִלין ִּכנְ ֵב ָלה.
ַמאי ֵּבינַ יְ הוּ ?

[נפקא מינה א' ,כשמונח על שולחן זהב ,ואין בזיון] ִא ָּכא ֵּבינַ יְ הוּ ְּ :ד ַמ ַ ּנח ַא ּ ָפתוּ ָרא ְּד ַד ֲה ָבא –
כשהבשר הנותר עם העור מונח על שולחן זהב ,ואינו מוטל בבזיון .לרבא ,אסור להפשיט
את העור באופן זה ,שאין בזיון ,והוא לא חושש לכך שהבשר יסריח עד הערב .לרב יוסף,
מותר ,שהוא חושש שמא יסריח.
[נפקא מינה ב' ,ביום שיש אויר שהבשר לא מתקלקל בו] ִאי נָ ֵמי [עוד נפקא מינא יש]:
יוֹ ָמא דְּ ִא ְס ָּתנָ א – יום שנושבת בו רוח צפונית ,שהיא רוח בינונית ,לא חמה ולא צנה ,והבשר
לא מסריח בו.

בירור :רבי ישמעאל שאינו מתיר להפשיט את העור שמעל החזה ,מה הוא לומד מ'כל פעל ה'
למענהו'
'פ ַעל ה' ַל ַּמ ֲענֵ הוּ ' ַמאי ָע ֵבד ֵל ּה [מה הוא עושה
ְו ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקהַ ,האי ּ ָ
עם פסוק זה ,כלומר :מה הוא לומד ממנו]?
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ביאור :רבי ישמעאל לומד מפסוק זה שלא יוציא את האימורים (החלקים שמקטירים) קודם
שמפשיט את העור שעד החזה
מבארת הגמראֶ ׁ :ש ּלֹא יוֹ ִציא ֶאת ָה ֵאמוּ ִרין ק ֶֹדם ַה ְפ ׁ ָש ַטת ָהעוֹ ר [עד החזה],
ַמאי ַט ְע ָמא ,הרי אפשר להוציא את האימורים בלי להפשיט את כל העור עד החזה,
שהרי יכול לחתוך במקום האימורים ולהוציאם ,ואיזה כבוד ה' במה שמפשיט את העור
לפני שמוציא את האימורים?
ימין [שאם יוציא את האימורים בלי שיפשיט את העור,
יה דְּ ַרב נָ ָתןִ :מ ּ ׁשוּ ם נִ ִ
ָא ַמר ַרב הוּ נָ א ְּב ֵר ּ
ידבק צמר מהעור באימורים ,ואין זה כבוד ה']

···
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יום רביעי ט תמוז תש"פ

שבת דף קיז

בקרבן פסח צריך להפשיט ממנו את העור לצורך הקרבתו ,ולצורך אכילתו (וכן בשאר
הקרבנות) ,ונחלקו רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה לבין רבנן ,בערב פסח
שחל בשבת ,האם מפשיטים בשבת את העור רק עד החזה (שזה החלק הנצרך להקרבת
האימורים ,שמקריבים אותם בערב פסח) ,ואת שאר ההפשטה עושים במוצאי שבת ,שאז
אוכלים את הקרבן .או שמותר להפשיט בשבת את כל העור .הגמרא מביאה משא ומתן
במחלוקת זו ממשנתינו.

הצעת ביאור הראיה (א) :מהמבואר במשנתינו שמצילים תיק הספר עם הספר – שמותר להפשיט
את כל העור
עוק ָבאַ :מאי ַא ְהדַּ רוּ ֵל ּה ַח ְב ַר ָ ּיא [מה השיבו לו החברים ,בני מחלוקתו]
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א ָא ַמר ָמר ְ
ְל ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה?

ילין בשבת ִּתיק ַה ֵּס ֶפר ִעם ַה ֵּס ֶפר ,ואף על פי שיש בתוכו מעות ,ומשום
ָה ִכי ָק ָא ְמ ִרי ֵל ּהִ :אם ַמצִּ ִ
כבוד הספר שהוא צורך גבוה ,מצילים עמו גם מעות שהן צורך הדיוט ,לֹא נַ ְפ ׁ ִשיט ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח
ֵמעוֹ רוֹ  ,והרי כיון שבהפשטה יש צורך גבוה ,נתיר גם את ההפשטה שיש בה צורך הדיוט.

דחיית ההצעה :הצלת תיק הספר היא טלטול דרבנן .הפשטת העור ,היא מלאכה דאורייתא
ִמי דָּ ֵמיָ ,ה ָתם [שם ,במשנתינו שהתירו לטלטל את תיק הספר ,אף שיש בו מעות ,אין זה
אלא] ִט ְלטוּ ל [מוקצה] ,ובזה מצאנו שמתירים לצורך הדיוט יחד עם צורך גבוה.
אכה [גמורה הוא ,דהפשטה מאבות מלאכות
אבל ָה ָכא [כאן ,לגבי הפשטת הפסח]ְ ,מ ָל ָ
היא] ,ולא מצאנו שהותרה מלאכה גמורה לצורך הדיוט יחד עם צורך גבוה.

הצעת ביאור הראיה (ב) :רבי ישמעאל ורבי עקיבא נחלקו גם על טלטול הפסח (לאחר שהציאו
ממנו את האימורים) ,שהעור הוא מוקצה.
וממשנתינו מוכיחים להתיר את טלטול העור אגב הבשר ,כשם שמטלטלים את התיק אגב הספר
אשיְּ :ב ַת ְר ֵּתי ּ ְפ ִל ִיגי ,גבי פסח,
ָא ַמר ַרב ׁ
ּ ְפ ִל ִיגי ְּב ִט ְלטוּ ל ,שרבי ישמעאל אוסר לטלטל את הפסח אחר שהוציאו אימוריו אפילו
מחמה לצל ,משום שהעור הוא מוקצה .וחכמים מתירים זאת.
אכה [אם מותר להפשיט את העור שמעל החזה ,כמבואר לעיל],
יגי [ונחלקו גם] ִּב ְמ ָל ָ
וּ ְפ ִל ִ
ְו ָה ִכי ָק ָא ְמ ִרי ֵל ּה [וכך אמרו חכמים לרבי ישמעאל ,אף שאינך מודה לענין הפשטת העור
ילין ִּתיק ַה ֵּס ֶפר ִעם
שהיא מלאכה דאורייתא ,תודה על כל פנים לענין טלטול ,שהריִ ]:אם ַמצִּ ִ
ַה ֵּס ֶפר ,שמותר להציל גם את התיק מפני שיש בזה כבוד שמים ,שהספר יהיה בתוך תיק,
לֹא נְ ַט ְל ֵטל עוֹ ר ַא ַ ּגב ָּב ָׂשר ,שבטלטול הבשר יש כבוד שמים שהבשר לא יסריח בשמש ,ונתיר
זאת אף שהעור מחובר אליו( .דף קיז).
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דחיית ההצעה :תיק הספר אינו מוקצה ,ולא מצאנו שהתירו טלטול מוקצה לצורך הדיוט
[הגמרא דוחה ביאור זהִ ]:מי ָּד ֵמיָ ,ה ָתם [שם ,במשנתינו שמבואר היתר להציל תיק הספר
עם הספר] ,תיק הספר הרי נַ ֲע ָׂשה ָּב ִסיס ְל ָד ָבר ַה ֻּמ ָּתר ,ואינו מוקצה ,שהרי מותר לטלטל ספר,
ומותר לטלטל גם את תיק הספר ,והחידוש במשנה הוא רק שלא אסרו להציל את התיק
בשבת (שהוא צורך הדיוט עם צורך גבוה) כשם שאסרו להציל שאר דברים (שגזרו על
הצלת שאר דברים ,שמא מתוך בהילותו יכבה).
אבל ָה ָכא [כאן ,לגבי טלטול בשר הפסח עם העור המחובר אליו] ,עור זה הרי נַ ֲע ָׂשה ָּב ִסיס
ְל ָד ָבר ָה ָאסוּ ר ,שהבשר הוא מוקצה ,שאינו ראוי לאכילה עד הערב ,שהפסח אינו נאכל אלא

בלילה וצלי ,וממילא גם אם העור היה ראוי לשימוש מצד עצמו ,הוא מוקצה מפני שהוא
בסיס לבשר המוקצה ,ולא מצאנו שהתירו טלטול מוקצה לצורך הדיוט שיש עמו צורך גבוה.

הצעת ביאור הראיה (ג) :ממה שהתירו לטלטל את התיק אף שיש בו מעות שהם מוקצה
ילין ִּתיק ׁ ֶשל ֵס ֶפר ִעם ַה ֵּס ֶפרְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּבתוֹ כוֹ ָמעוֹ ת ,אף
ֶא ָּלאָ ,ה ִכי ָק ָא ְמ ִרי ֵל ּהִ :אם ַמצִּ ִ
שהוא בסיס לדבר האסור[ ,שהתירו טלטול מוקצה לצורך הדיוט שיש עמו צורך גבוה],
לֹא נְ ַט ְל ֵטל עוֹ ר ַא ַ ּגב ָּב ָׂשר.

דחיית ההצעה :תיק הספק שיש בו מוקצה הוא בסיס לדבר האסור והמותר ,ולא מצאנו שהתירו
טלטול בסיס לדבר האסור בלבד
הגמרא דוחה ביאור זהִ :מי דָּ ֵמיָ ,ה ָתם [שם ,במשנתינו ,לגבי הצלת תיק הספק שיש בתוכו
ותר[ ,שהרי יש בו גם את הספר וגם
גם מעות] ,נַ ֲע ָׂשה [התיק] ָּב ִסיס ְל ָד ָבר ָה ָאסוּ ר וּ ְל ָד ָבר ַה ּמ ָּ
מעות].
אבל ָה ָכא [כאן ,לגבי הפשטת עור הפסח]ֻּ ,כ ּלוֹ נַ ֲע ָׂשה ָּב ִסיס ְל ָד ָבר ָה ָאסוּ ר ,שכל הבשר שיש
בעור אסור בטלטול ,כאמור .ולא מצאנו שהתירו טלטול מוקצה ,שהוא רק בסיס לדבר
האסור ,לצורך הדיוט שיש עמו צורך גבוה.

הצעת ביאור הראיה (ד) :ממה שהתירו לטלטל תיק שיש בו רק מעות ,והוא בסיס רק לדבר האסור
יאין ִּתיק ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּבתוֹ כוֹ ָמעוֹ ת ֵמ ָע ְל ָמא ְל ַהצִּ יל ּבוֹ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,אף
ֶא ָּלאָ ,ה ִכי ָק ָא ְמ ִרי ֵל ּהִ :אם ְמ ִב ִ
שהוא בסיס לדבר שכולו אסור ,ומניח בו ספר להצילו ,ואינו צריך להשליך המעות ,לֹא
נְ ַט ְל ֵטל עוֹ ר ַא ַ ּגב ָּב ָׂשר.

דחיית ההצעה :אין הוכחה שהתירו לטלטל תיק שיש בתוכו רק מעות
ְו ִהיא גוּ ָפ ּה ְמנָ ַלן ,מנין לנו דין זה עצמו ,שמותר להביא תיק שיש בתוכו מעות ,כדי
להציל בו ספר תורה?
ימא דְּ ִמדְּ ֵה ָ
ִא ֵּל ָ
יכא דְּ ִאית ֵּב ּה [אם תאמר ,שמכך שכאשר יש בתיק מעות וספר] ָלא ׁ ָש ֵדי ְלהוּ
[לא מצריך התנא של משנתינו לזרוק את המעות]ֵ ,אתוֹ יֵ י נָ ֵמי ַמיְ ִתינַ ן [מכך מוכח גם ,שמותר

להביא תיק שיש בתוכו רק מעות ,ולהניח בתוכו ספר ולהציל],
והרי אין זה מוכח ,שהריִ :מי דָּ ֵמי [וכי אופנים אלו דומים]ָ ,ה ָתם [שם ,במקרה שיש לפניו
תיק שיש בתוכו ספר ומעות ,לא מצריכה המשנה להשליך את המעות ,שמא] ַא ְּד ָה ִכי ְו ָה ִכי
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[עד שיתעכב בכך וכך ,כלומר שיתעכב בשפיכת המעות מהתיק] נָ ְפ ָלה ְּד ֵל ָקה [יכול הספר
שנמצא גם כן בתיק להידלק] .אבל ָה ָכא [כאן באופן שלוקח תיק שיש בתוכו מעות ,והספר
אינו בתוכו]ַ ,אדְּ ָה ָכא ְו ָה ִכי ִל ׁ ְשדִּ ינְ הוּ [בדרך שהוא הולך להביא את התיק ,יזרוק את המעות].

ביאור הראיה :רבי ישמעאל וחכמים נחלקו רק בהפשטה ,וחכמים מביאים ראיה להפשטה מטלטול
תיק שיש בתוכו מעות ,משום שהפשטה זו אינה איסור תורה ,כיון שהוא דבר שאינו מתכוין
אשיְ ,לעוֹ ָלם ִּכ ְד ָא ְמ ִרינַ ן ֵמ ִע ָ ּק ָרא [מחלוקת רבי ישמעאל וחכמים ,היא
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ָמר ַּבר ַרב ׁ
רק לגבי הפשטת העור שמעל החזה ,ולא לעניין טלטול הבשר והעור .וחכמים מביאים
ראיה ממה שהתירו להציל תיק הספר שיש בתוכו גם מעות ,שמותר להפשיט גם את
העור שמעל החזה ,שצורך הדיוט מותר עם צורך גבוה,
וּ ְד ָקא ַק ׁ ְשיָ א ָל ְך [ומה שהקשת על ביאור זה ,כיצד מביאים ראיה משם ,והרי] ( ָה ָכא) [התם]
[שם ,במשנתינו לגבי תיק הספר ,אינו אלא] ִט ְלטוּ ל [מוקצה שאיסורו דרבנן]ְ ,ו ָה ָכא [וכאן,
אכה [דאורייתא] ,יש ליישב קושיא זו ,שמדובר באופן שאין
לגבי הפשטת העור ,הוא] ְמ ָל ָ

בהפשטת העור איסור תורה,
והיינו ְּכגוֹ ן דְּ ָלא ָק ָב ֵעי ֵל ּה ְלעוֹ ר  -שאינו צריך את העור .ואינו מתכוין להפשיט לצורך
העור ,ודבר שאין מתכוין מותר.
יש ּה ְו ָלא ימוּ ת ,אף
[שואלת הגמראְ ]:ו ָהא ַא ָּביֵ י ְו ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְר ַויְ יהוּ  :מוֹ ֶדה ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִּב ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ
בדבר שאינו מתכוין ,אם הוא בודאי יקרה (כמו שהחותך ראש הבהמה היא בודאי תמות) גם
לרבי שמעון הוא אסור ,וכן כאן הוא הרי פסיק רישא ,שהרי הוא בפועל מפשיט את העור.
[עונה הגמרא ]:מדובר באופן :דְּ ׁ ָש ֵקל ֵל ּה ְּב ַב ְר ֵזי – שהוא לוקח את העור בחתיכות דקות,
כלומר מפשיט חלק קטן מהעור וחותך ,מפשיט וחותך ,שאין דרך הפשטה בכך ,ואין זה
מלאכה אלא איסור דרבנן,
ולכן הוכיחו חכמים לרבי ישמעאל מהיתר טלטול מוקצה (בתיק הספר עם המעות)
להפשט עור הפסח ,שבאופן זה הוא גם כן איסור דרבנן.

···

ילין אוֹ ָתן [את כתבי הקודש] ְוכוּ ' [למבוי שאינו מפולש .בן
יכן ַמצִּ ִ
שנינו במשנה :וּ ְל ֵה ָ
בתירא אומר :אף למפולש].
פול ׁש?
יכי ָּד ֵמיֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ְמ ָּ
פול ׁשֵ .ה ִ
יכי ָּד ֵמיְ ,מ ָּ
מבררת הגמראֵ :ה ִ

הצעת ביאור (א) :משנתינו מדברת על הצלה למבוי סתום מג' צדדים  -לפי שיטת רבי אליעזר,
שתיקון מבוי זה הוא ב' לחיים .ורבנן ובן בתירא נחלקו אם בהצלת כתבי הקודש התירו לטלטל
למבוי כזה ,שיש בו רק לחי אחד
פול ׁש  -לדעת חכמים מה שהתירו
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ אָ ׁ :שלֹשׁ ְמ ִחצּ וֹ ת וּ ׁ ְשנֵ י ְל ָחיַ יִ ןֶ ,זהוּ ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ָּ
להציל כתבי הקודש אינו אלא למבוי שנעשו בו תיקוני המבוי כדין ,והיינו :מבוי סגור מג'
צדדים ,בצד הרביעי העמידו שתי לחיים (עמוד גבוה עשרה טפחים בכל צד) .וכן עשו בו
גם 'שיתופי מבואות'( ,כל החצרות השתתפו יחד בפת) ,ורק באופן זה התירו להוציא את
כתבי הקודש מהבית לחצר.
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פול ׁש – לדעת בן בתירא התירו להציל כתבי הקודש
ׁ ָשלֹשׁ ְמ ִחצּ וֹ ת ְו ֶל ִחי ֶא ָחדֶ ,זהוּ ָמבוֹ י ַה ְמ ָּ
אף למבוי מפולש ,דהיינו :מבוי שהוא סגור מג' צדדים ,אלא שאינו מתוקן כדין בשני
לחיים ,אלא בלחי אחד( .והתירו זאת אף שבדרך כלל אסור לטלטל במבוי כזה).
ולמבוי זה קורא בן בתירא מבוי מפולש  -אבל גם בן בתירא מודה שלא התירו להציל
כתבי הקודש למבוי שיש לו רק ב' מחיצות.
יע ֶזר [לשיטתו של רבי
יבא דְּ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְו ַת ְר ַויְ יהוּ [ושניהם רבנן ובן בתירא ,אמרו דבריהם] ַא ִּל ָּ
אליעזר הסובר שכדי לטלטל במבוי צריך ב' לחיים ,אלא שנחלקו אם בהצלת כתבי הקודש
הקילו חכמים שדי בלחי אחד או לא],
דִּ ְתנַ ןֶ ,ה ְכ ׁ ֵשר ָמבוֹ יֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםֶ :ל ִחי ְוקוֹ ָרה.
וּ ֵבית ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים :אוֹ ֶל ִחי אוֹ קוֹ ָרה.
יע ֶזר אוֹ ֵמרְ ׁ :שנֵ י ְל ָחיַ יִ ם.
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

דחייה (א') :בן בתירא אמר שמותר להציל למבוי מפולש ,ואם יש ג' מחיצות אין זה מפולש
ֲא ַמר ֵל ּה ַר ָּבהָ ׁ :שלֹשׁ ְמ ִחצּ וֹ ת ְו ֶל ִחי ֶא ָחדְ ,מ ֻפ ָּל ׁש ָק ֵרית ֵל ּה ,כיצד אפשר לבאר שמה שאמר בן
בתירא שמצילין למבוי מפולש – היינו למבוי שסתום מג' צדדים ,הלא מפולש אינו אלא
שיש לו ב' מחיצות והוא פתוח מעבר לעבר.

דחייה (ב') :לדעת רבנן שמדובר במבוי שתוקן כהלכה ,מדוע הם מתירים להציל למבוי כזה רק
כתבי הקודש ולא אוכלין ומשקים
ְועוֹ דְ ,ל ַר ָּבנַ ן [שאומרים שלא הותר להציל כתבי הקודש אלא למבוי שאינו מפולש],
וכמבואר היינו מבוי שנעשו בו כל תיקוני המבוי כדין ,אם כן :נַ צִּ יל ְלתוֹ כוֹ ֳא ָכ ִלין וּ ַמ ׁ ְש ִקין,
ומדוע למבוי כזה התירו להציל רק כתבי הקודש ולא אוכלין ומשקין( ,כמוכח במשנה
להלן קכ.).

···

הצעת ביאור (ב) :משנתינו מדברת על הצלה למבוי שיש לו ב' מחיצות  -לפי שיטת רבי יהודה
שתיקון מבוי זה הוא ב' לחיים .ורבנן ובן בתירא נחלקו אם בהצלת כתבי הקודש התירו לטלטל
למבוי כזה ,כשיש בו רק לחי אחד
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָּבהְ ׁ :ש ֵּתי ְמ ִחצּ וֹ ת ,וּ ׁ ְשנֵ י ְל ָחיַ יִ ןֶ ,זהוּ ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ֻפ ָּל ׁש ,לדעת חכמים מה שהתירו
להציל כתבי הקודש אינו אלא למבוי שנעשו בו תיקוני המבוי כדין ,והיינו :מבוי שיש לו
רק ב' מחיצות ,והוא מפולש מעבר לעבר ,ובשתי הצדדים הפתוחים ,העמידו לחי בכל צד.
וכן עשו בו גם 'שיתופי מבואות'( ,כל החצרות השתתפו יחד בפת) ,ורק באופן זה התירו
להוציא את כתבי הקודש מהבית לחצר.
ׁ ְש ֵּתי ְמ ִחצּ וֹ ת ְו ֶל ִחי ֶא ָחדֶ ,זהוּ ָמבוֹ י ַה ְמ ֻפ ָּל ׁש – לדעת בן בתירא התירו להציל כתבי הקודש
אף למבוי מפולש ,דהיינו :מבוי שיש לו רק ב' מחיצות ,ואינו מתוקן כדין בשני לחיים,
אלא בלחי אחד( .והתירו זאת אף שבדרך כלל אסור לטלטל במבוי כזה).
ולמבוי זה קורא בן בתירא מבוי מפולש.
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יבא ְּד ַר ִּבי יְ הוּ ָדה [לשיטתו של רבי
ְו ַת ְר ַויְ יהוּ [ושניהם רבנן ובן בתירא ,אמרו דבריהם] ַא ִּל ָּ
יהודה הסובר שאם יש למבוי ב' מחיצות ,וב' לחיים מותר לטלטל בו .אלא שנחלקו אם
בהצלת כתבי הקודש הקילו חכמים שדי בלחי אחד או לא],
דְּ ַתנְ יָ א ,יָ ֵתר ַעל ֵּכן ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדהִ :מי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ׁ ְשנֵ י ָב ִּתים ִּב ׁ ְשנֵ י ִצ ֵּדי ְר ׁשוּ ת ָה ַר ִּבים ,ונמצא שיש
ביניהם מבוי שיש לו ב' מחיצות (שתי הבתים שבשתי הצדדים) עוֹ ֶׂשה ֶל ִחי ִמ ָּכןְ ,ו ֶל ִחי ִמ ָּכן.
אוֹ קוֹ ָרה ִמ ָּכןְ ,וקוֹ ָרה ִמ ָּכןְ ,ונוֹ ֵׂשא ְונוֹ ֵתן ָּב ֶא ְמ ַצעָ .א ְמרוּ לוֹ ֵ :אין ְמ ָע ְר ִבין ְר ׁשוּ ת ָה ַר ִּבים ְּב ָכ ְך.

דחייה :לדעת רבנן שמדובר במבוי שתוקן כהלכה ,מדוע הם מתירים להציל למבוי כזה רק כתבי
הקודש ולא אוכלין ומשקים
ֲא ַמר ֵל ּה ַא ָּביֵ יְ :ל ִד ָיד ְך נָ ֵמי [לשיטתך ,לפי ביאורך] גם כן אפשר להקשות כמו שהקשית לעיל
על דבריְ :ל ַר ָּבנַ ן [שאומרים שלא הותר להציל כתבי הקודש אלא למבוי שאינו מפולש],
וכמבואר היינו מבוי שנעשו בו כל תיקוני המבוי כדין (ב' מחיצות וב' לחיין ,לפי רבי
יהודה) ,אם כן נַ צִּ יל ְלתוֹ כוֹ ֳא ָכ ִלין וּ ַמ ׁ ְש ִקין [עמוד ב] ומדוע למבוי כזה התירו להציל רק כתבי
הקודש ולא אוכלין ומשקין( ,כמוכח במשנה להלן קכ.).

ביאור חדש :משנתינו מדברת על הצלה למבוי סתום מג' צדדים  -לפי שיטת רבי אליעזר ,שתיקון
מבוי זה הוא ב' לחיים .ורבנן ובן בתירא נחלקו אם בהצלת כתבי הקודש התירו לטלטל למבוי
כזה ,כשיש בו לחי אחד ,או אף שאין בו לחי כלל
אשיָ ׁ :שלֹשׁ ְמ ִחצּ וֹ תְ ,ו ֶל ִחי ֶא ָחדֶ ,זה ָמבוֹ י ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ֻפ ָּל ׁש  -לדעת חכמים מה
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ׁ
שהתירו להציל כתבי הקודש הוא למבוי סגור מג' צדדים ,בצד הרביעי העמידו לחי אחד,
ואף שלא תיקונוהו כהלכתו בב' לחיים ,הקילו בזה להצלת כתבי הקודש.
ׁ ָשלֹשׁ ְמ ִחצּ וֹ ת ְּבלֹא ֶל ִחיֶ ,זהוּ ָמבוֹ י ַה ְמ ֻפ ָּל ׁש – לדעת בן בתירא התירו להציל כתבי הקודש
אף למבוי מפולש ,דהיינו :מבוי שהוא סגור מג' צדדים ,אלא שאינו מתוקן כלל בלחיים.
(והתירו זאת אף שבדרך כלל אסור לטלטל במבוי כזה).
יע ֶזר דְּ ָא ַמר ָּב ֵעינַ ן ְל ָחיַ יִ ם – כאמור לעיל שלשיטת רבי אליעזר אף כאשר
ילוּ ְל ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַו ֲא ִפ ּ
יש ג' מחיצות ,צריך שני לחיים ,וסוברים רבנןָ :הנֵ י ִמ ֵּלי [אלו הדברים שצריכים ב' לחיים,
הוא רק] ָל ֳא ָכ ִלין וּ ַמ ׁ ְש ִקיןֲ .א ָבל ְל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרהְּ ,ב ַחד ֶל ִחי ַס ִ ּגי .ובן בתירא סובר שמותר להציל
במבוי זה אפילו בלא לחי כלל.

משנה
בהצלת מזון מהדליקה ,מותר להציל רק מזון ג' סעודות ולא יותר מכך
ילין ָמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ תָ ,ה ָראוּ י ָל ָא ָדםָ ,ל ָא ָדםָ .ה ָראוּ י ַל ְּב ֵה ָמהַ ,ל ְּב ֵה ָמה .ובטעם הדבר מבואר
ַמצִּ ִ
בגמרא שחששו חכמים שמא מתוך בהילותו להציל יבוא לכבות ,ולכן לא התירו להציל
אלא מזון ג' סעודות[ ,וכן כתבי הקודש כמבואר במשנה לעיל ,וכן כלים הנצרכים לו
לשבת ,כמבואר במשניות להלן].
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דעה א' :ההיתר להציל ג' סעודות היינו רק סעודות שעדיין לא אכל
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת.
ילי ׁ ַש ָּבת ,קודם אכילהַ ,מצִּ ִ
יצד ,נָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָקה ְּב ֵל ֵ
ֵּכ ַ
ילין ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּ דוֹ ת.
ַּב ּ ׁ ַש ֲח ִרית ,קודם סעודהַ ,מצִּ ִ
ַּב ִּמנְ ָחה ,קודם סעודהְ ,מזוֹ ן ְסעוּ ָדה ַא ַחת.

דעה ב' :לעולם מצילים ג' סעודות ,אף אם כבר אכל ג' סעודות
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת[ ,מפני שמעיקר הדין היה מותר להציל גם
ַר ִּבי יוֹ סי אוֹ ֵמרְ :לעוֹ ָלם ַמצִּ ִ
יותר מג' סעודות ,שהרי אוכלים ומשקים אינם מוקצה ,ומטלטלם לחצר המעורבת ,אלא
שחכמים גזרו בזה שמא מתוך בהילותו להציל ממונו יכבה ,אך כיון שיום השבת ראויה
לג' סעודות ,לא גזרו גזירה זו על הצלת ג' סעודות].

גמרא
הטעם שהתירו להציל רק ג' סעודות
מבררת הגמראִ :מ ְּכ ֵדי ְּב ֶה ֵּת ָרא ָק ָט ַרח ,הנה ,הרי בהצלת מזון טורח בהיתר ,שהמאכלים
אינם מוקצה ומטלטלם לחצר המעורבת ,ומדוע לא התירו להציל אלא ג' סעודות ,נַ צֵּ יל ְט ֵפי.
מבארת הגמראָ :א ַמר ָר ָבאִ :מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָא ָדם ָּבהוּ ל ַעל ָממוֹ נוֹ ִ ,אי ׁ ָש ֵרית ֵל ּה [אם תתיר להציל כל
מה שירצה] ,ישכח ששבת היוםָ ,א ֵתי ְל ַכ ּבוֹ יֵ י [ויבוא לכבות את הדליקה].

הטעם שהתירו למי שנשברה חבית בראש גגו ,להציל את היין הנשפך רק בכלי אחד
יה ,מביא כלי
יח ַּת ְח ֶּת ָ
ֹאש ַ ּגגּ וֹ ֵ ,מ ִביא ְּכ ִלי וּ ַמ ִ ּנ ַ
אביֵ יֶ :א ָּלא ָהא ְּד ַתנְ יָ א ,נִ ׁ ְש ְּב ָרה לוֹ ָח ִבית ְּבר ׁ
ֲא ַמר ֵל ּה ּ
אחד ומניחו על הארץ ,והיין הנשפך מהחבית השבורה נופל לתוך הכלי שהניח,
וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יָ ִביא ְּכ ִלי ַא ֵחרְ ,ויִ ְקלֹט – שלא יביא כלי נוסף ,ויקבל את היין הנשפך מהגג
לאויר ,שלא התירו אלא להציל בכלי אחד,
יצ ֵרף [ויחזיק אותו בידו צמוד לגג ,שיזוב מן הגג לכלי] ,שכאמור
וכן לא יביא ְּכ ִלי ַא ֵחרִ ,ו ָ
לא התירו אלא להציל בכלי אחד,
יכא [שם ,איזה גזירה יש בזה ,הלא עוסק בדבר היתר ,שאין זה מוקצה,
ָה ָתם ַמאי ְ ּג ֵז ָרה ִא ָּ
והחצר המעורבת].

ביאור :גזרו זאת מחשש ,שמא יביא כלי דרך רשות הרבים
מבארת הגמרא :כעין שבמשנתינו חשש שמא מתוך בהילות להציל ממנו ,יבוא לכבות,
ָה ָכא נָ ֵמי [כאן ,לגבי הצלת יינו שנשפך מהחבית ,גם חששו לכך ,והוא] ְ ּג ֵז ָרה ׁ ֶש ּ ָמא יָ ִביא ְּכ ִלי
דֶּ ֶר ְך ְר ׁשוּ ת ָה ַר ִּבים ,שמתוך שהוא מחזר על כלים הרבה ,ישכח ויביא.

···
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מי שיש לו אורחים יכול להציל מחבית יין שנשברה ,בכלים נוספים
יה ,וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יָ ִביא ְּכ ִלי ַא ֵחרְ ,ויִ ְקלֹט.
יח ַּת ְח ֶּת ָ
ֹאש ַ ּגגּ וֹ ֵ ,מ ִביא ְּכ ִלי וּ ַמ ִ ּנ ַ
גּ וּ ָפא ,נִ ׁ ְש ְּב ָרה לוֹ ָח ִבית ְּבר ׁ
יצ ֵרף.
ְּכ ִלי ַא ֵחרִ ,ו ָ
נִ ְזדַּ ּ ְמנוּ לוֹ אוֹ ְר ִחיןֵ ,מ ִביא ְּכ ִלי ַא ֵחר ְוקוֹ ֵלטְּ .כ ִלי ַא ֵחר וּ ְמ ָצ ֵרף.

ְולֹא יִ ְקלֹט [את היין בכלי נוסף] ְו ַא ַחר ָּכ ְך יַ ְז ִמין [אורחים] ,שבשעה שהוא קולט הוא עדיין
לא צריך זאת לאורחיםֶ .א ָּלא יַ ְז ִמין [אורחים] ְו ַא ַחר ָּכ ְך יִ ְקלֹט [בכלי נוסף לצורכם].

מחלוקת ,האם מותר לאדם להערים ,להזמין אורחים שאינם צריכים לשתות ,כדי שיוכל להציל
יין בכלים נוספים
ימין ְּב ָכ ְך ,אסור להזמין אורחים שאינם צריכים לשתות ,והם יותירו
[דעה א'ְ ]:ו ֵאין ַמ ֲע ִר ִ
את היין שהציל ,שאסור להערים בזה ,ולהציל 'כאילו' בשביל אורחים.
ימין.
[דעה ב'ִ ]:מ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי יוֹ סי ַּבר יְ הוּ ָדה ָא ְמרוּ ַ ,מ ֲע ִר ִ

הצעה :ב' דעות אלו נחלקו במחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע ,אם מערימים כדי להציל בהמתו
יע ֶזר
ימא [האם נאמר שב' דעות אלו ,שנחלקו בהערמה לגבי הצלת יין] ִּב ְפ ֻל ְג ָּתא דְּ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ֵל ָ
ְו ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָק ִמ ּפ ְל ִגי [שהם גם נחלק אם מותר להערים כדי להציל את בהמתו],

דְּ ַתנְ יָ א ,אוֹ תוֹ ְו ֶאת ְּבנוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ְפלוּ ְלבוֹ ר [ביום טוב] ,ואסור הרי לשחוט גם אותו וגם את בנו,
אשוֹ ן ַעל ְמנָ ת ְל ׁ ׇש ְחטוֹ ְ .ו ַה ּׁ ֵשנִ י ,עוֹ ֶׂשה לוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסה ִּב ְמקוֹ מוֹ [דואג
יע ֶזר אוֹ ֵמרַ :מ ֲע ֶלה ֶאת ָה ִר ׁ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
לו למזונותיו בתוך הבור] ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא יָ מוּ ת.
אשוֹ ן ַעל ְמנָ ת ְל ׁ ׇש ְחטוֹ ְ ,ו ֵאינוֹ ׁשוֹ ֲחטוֹ  ,וּ ַמ ֲע ִרים [שאומר שמעדיף
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרַ :מ ֲע ֶלה ֶאת ָה ִר ׁ
את לשחוט את השני] ,וּ ַמ ֲע ֶלה ֶאת ַה ּ ׁ ֵשנִ יָ .ר ָצהֶ ,זה ׁשוֹ ֵחטָ .ר ָצהֶ ,זה ׁשוֹ ֵחט.

דחיית ההצעה :אפשר לומר שרק לגבי בהמה אוסר רבי אליעזר להערים ,שיכול להצילה ע"י
שיתן לה אוכל בבור .וכן אפשר לומר שרק לגבי בהמה מתיר רבי יהושע להערים כיון שיש
בזה צער בעלי חיים
הגמרא דוחה הצעה זו ,ומבארת שמחלוקות אלו אינם תלויים זה בזהִ :מ ּ ַמאי ,דִּ ְל ָמא ַעד
יע ֶזר ָה ָתם [שם ,לגבי הצלת בהמתו ,שאסור להערים ,מפני]ְּ ,ד ֶא ְפ ׁ ָשר
ָּכאן ָלא ָק ָא ַמר ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְּב ַפ ְרנָ ָסה [שיכול לתת לבהמתו מזונות בבור ,ונמצא שלא מפסיד את בהמתו]ֲ ,א ָבל ָה ָכא
[כאן ,לגבי יין שנשפך מחבית שנשברה] דְּ ָלא ֶא ְפ ׁ ָשר [שאם לא יערים ,היין ילך לאיבוד],
ָלא [אסר רבי אליעזר להערים].
יכא ַצ ַער
ְו ַעד ָּכאן ָלא ָק ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָה ָתם [שם ,לגבי בהמה ,שמותר להערים]ִ ,מ ּ ׁשוּ ם ְּד ִא ָּ
יכא ַצ ַער ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּייםָ ,לא [התיר ,רבי
ַּב ֲע ֵלי ַח ִ ּייםֲ ,א ָבל ָה ָכא [כאן ,לגבי חבית שנשברה]ְּ ,ד ֵל ָּ

יהושע להערים].

···

הצלת לחם אחד ,אחר שכבר הציל לחם מסוג אחר
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןִ ,הצִּ יל ּ ַפת נְ ִק ָ ּיהֵ ,אין ַמצִּ יל ּ ַפת ַה ְד ָר ָאה [פת קיבר שניטל הדרה (לחם עם קליפת
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ופסולת הדגן)] ,שכיון שכבר יש לו פת נקיה ,אין זה 'הערמה כשרה' להציל גם 'פת הדראה'
בטענה ,שפת כזו נוחה לו יותר.
הציל ּ ַפת ַה ְד ָר ָאהַ ,מצִּ יל ּ ַפת נְ ִק ָ ּיה ,ואף אם הוא מעדיף את הפת הדראה ,זו 'הערמה כשרה'
לומר שמעדיף 'פת נקיה'.

···

מצילים מהדליקה מזון רק לשבת זו ,ולא ליום הכפורים ,ליום טוב ,או לשבת הבאה [אבל ביום
כפור ,מצילים מזון לשבת]
ילין מזון ִמ ּיוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים ַל ּׁ ַש ָּבת ,כגון אם חל יום כפור ביום שישי ,מצילים לשבת הסמוכה.
וּ ַמצִּ ִ
ֲא ָבל לֹא מצילים ִמ ּׁ ַש ָּבת ְליוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִרים [כגון אם חל יום הכפורים ביום ראשון ,אסור
להציל בשבת לצורך יום כפור ,ואין זה אלא לצורך מוצאי יום כיפור ,שהרי ביום כיפור
לא אוכלים ,ולא התירו זאת].
ְו ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר [שאסור להציל] ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ְליוֹ ם טוֹ ב [שיכול להכין ביום טוב בו ביום]ְ ,ולֹא
ִמ ּ ׁ ַש ָּבת ַל ּ ׁ ַש ָּבת ַה ָּב ָאה.

···

אסור להוציא בשבת פת הדבוקה בתנור (רדיית הפת) .אם שכח את הפת בתנור ,התירו לרדות
[בשינוי] רק מזון ג' סעודות.
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת ,אף שאסור לרדות
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןָ ׁ ,ש ַכח ּ ַפת ַּב ַּתנּ וּ ר ְו ִקדֵּ ׁש ָע ָליו ַה ּיוֹ םַ ,מצִּ ִ
בשבת פת מהתנור ,התירו חכמים למי ששכח את הפת בתנור לרדות מזון ג' סעודות,
ְואוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִריםּ :בוֹ אוּ ְו ַהצִּ ילוּ ָל ֶכם ,התירו לו לומר גם לאחרים ,שיצילו לעצמם מזון ג'
סעודות,
וּ ְכ ׁ ֶשהוּ א רוֹ ֶדה [בכלי שרודין בו הפת ,ומפרידין אותו מכותל התנור שנדבק בה] ,לֹא יִ ְרדֶּ ה
ְּב ַמ ְר ֶּדה [שהוא דרך חול]ֶ ,א ָּלא ְּב ַס ִּכין.
אכה' ,יָ ָצא
מבררת הגמראִ :אינִ י [האמנם]ְ ,ו ָהא ָּתנָ א ְּד ֵבי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל' ,לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׇכל ְמ ָל ָ
אכה ,וכיון שכן מדוע אסור לרדות את
יעת ׁשוֹ ָפר ,וּ ְר ִד ַ ּיית ַה ּ ַפתֶ ׁ ,ש ִהיא ָח ְכ ָמהְ ,ו ֵאינָ ּה ְמ ָל ָ
ְּת ִק ַ

הפת במרדה כדרכו.
מבארת הגמראַּ :כ ָּמה דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ׁ ַשנּ וֹ יֵ יְ ,מ ׁ ַש ֵ ּנינַ ן.

···

השכמה ביום שישי לקנות ולהכין לשבת
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ אְ :לעוֹ ָלם יַ ׁ ְש ִּכים ָא ָדם [בערב שבת] ְלהוֹ ָצ ַאת ׁ ַש ָּבת [לטרוח ולזמן הוצאת שבת],
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ'ו ָהיָ ה ַּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ִש ּ ׁ ִשי ְו ֵה ִכינוּ ֵאת ֲא ׁ ֶשר יָ ִביאוּ ',

[ממה שכתוב 'והכינו את אשר יביאו' ,משמע שההכנה תהיה כמו ההבאה] ְל ַא ְל ַּתר [מיד,
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שיכין מיד בהשכמה ,כמו שההבאה של המן היה בהשכמה ,דכתיב וילקטו אותו בבקר
בבקר (שמות טז)].

···

בציעה בשבת על לחם משנה
'ל ֶחם ִמ ׁ ְשנֶ ה'.
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבאְּ :ב ׁ ַש ָּבתַ ,ח ָ ּייב ָא ָדם ִל ְבצ ַֹע [ברכת המוציא] ַעל ׁ ְש ֵּתי ִכ ָּכרוֹ תִּ ,ד ְכ ִתיב ֶ
ָא ַמר ַרב ָא ׁ ֵשיֲ :ח ֵזינָ א ֵל ּה ְל ַרב ָּכ ֲהנָ א ,דְּ נָ ֵקט ַּת ְר ֵּתי [אחז שנים בידו] ,וּ ָב ַצע ֲח ָדא.

'ל ְקטוּ לחם משנה' ְּכ ִתיב[ ,שמשמע שהלקיטה ,כלומר האחיזה תהיה בשתים ,אבל
ָא ַמרִ :
בבציעה לא כתיב משנה].

חיתוך פרוסה גדולה לכל הסעודה
ַר ִּבי ֵז ָיראֲ ,ה ָוה ָּב ַצע ַא ֻּכ ַּל ּה ׁ ֵשרוּ ֵת ּה [היה חותך פרוסה גדולה לכל הסעודה ,שהיה די לו בה
לאותה סעודה ,ולכבוד שבת עשה כן ,שנראה כמחבב סעודת שבת להתחזק ולאכול הרבה].
אשיְ :ו ָהא ִמ ְח ֵזי ְּכ ַר ַע ְב ָתנוּ ָתא.
ֲא ַמר ֵל ּה ָר ִבינָ א ְל ַרב ׁ
ֲא ַמר ֵל ּה רב אשיֵּ :כ ָיון ְּד ׇכל יוֹ ָמא ָלא ָע ֵבדְ ,ו ָה ִאדָּ נָ א הוּ א דְּ ָק ָע ֵבדָ ,לא ִמ ְח ֵזי ְּכ ַר ַע ְב ָתנוּ ָתא.

ברכה ותחילת הסעודה על פת שעירבו בה
ַר ִּבי ַא ֵּמי ְו ַר ִּבי ַא ִּסי ִּכי ִמ ְ ּק ַלע ְלהוּ ִר ְפ ָּתא ְד ֵעירוּ ָבא [כאשר נקלע להם הלחם של העירוב ,שהיו
מניחים את העירוב לפעמים בבית זה ולפעמים בבית אחר ,וכאשר הלחם היה בביתם],
ׁ ָשרוּ ִע ָּל ֵו ּה [התחילו בו ,כלומר ברכו עליו המוציא שהוא תחילת האכילה]ָ ,א ְמ ִרי :הוֹ ִאיל
ְו ִא ְת ֲע ִביד ַּב ּה ֲח ָדא ִמ ְצ ָוהִ ,ל ְת ֲע ִביד ַּב ּה ִמ ְצ ָוה ַא ֲח ִרינָ א.

···

יצד נָ ְפ ָלה ְּד ֵל ָקה ּכוּ 'ָּ .תנוּ ַר ָּבנַ ן ַּכ ָּמה ְסעוּ דוֹ ת ַח ָ ּייב ָא ָדם ֶל ֱאכוֹ ל ַּב ּ ׁ ַש ָּבתָ ׁ .שלֹשַׁ .ר ִּבי ִח ְד ָקא אוֹ ֵמר:
ֵּכ ַ
מ ֶשׁה ִא ְכ ֻלהוּ ַה ּיוֹ םִּ ,כי ׁ ַש ָּבת ַה ּיוֹ ם ַלה',
יהם ִמ ְק ָרא ֶא ָחד ָּד ְר ׁשוּ 'ַ ,ו ּי ֶ
ַא ְר ַּבעָ .א ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :וּ ׁ ְשנֵ ֶ
ֹאמר ֹ
'ה ּיוֹ ם'ְ ,ל ַבר ֵמאוּ ְר ָּתאְ .ו ַר ָּבנַ ן ָס ְב ִריַּ ,ב ֲה ֵדי
ַה ּיוֹ ם לֹא ִת ְמ ָצ ֻאהוּ ַּב ּ ָׂש ֶדה'ַ .ר ִּבי ִח ְד ָקא ָס ַברָ ,הנֵ י ְּת ָל ָתא ַ
ילי ׁ ַש ָּבת [יתבאר בעמוד הבא].
דְּ אוּ ְר ָּתאְּ .תנַ ן נָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָקה ְּב ֵל ֵ
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יום חמיש י תמוז תש"פ

שבת דף קיח

יצד נָ ְפ ָלה ְּד ֵל ָקה כוּ ' [בלילי שבת ,קודם האכילה ,מצילין מזון ג' סעודות.
שנינו במשנהֵּ :כ ַ
בשחרית מצילין מזון ג' סעודות .במנחה ,מזון סעודה אחת .רבי יוסי אומר :לעולם מצילין
מזון ג' סעודות].

כמה סעודות חייבים לאכול בשבת
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן ַּכ ּ ָמה ְסעוּ דוֹ ת ַח ָ ּייב ָא ָדם ֶל ֱאכוֹ ל ַּב ּ ׁ ַש ָּבת?
[דעה א'ָ ׁ ]:שלֹשׁ.
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי ִח ְד ָקא אוֹ ֵמרַ :א ְר ַּבע.

מקור מחלוקתם
מ ֶשׁה ִא ְכ ֻלהוּ ַה ּיוֹ םִּ ,כי ׁ ַש ָּבת ַה ּיוֹ ם ַלה'ַ ,ה ּיוֹ ם
יהם ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁשוּ 'ַ ,ו ּי ֶ
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :וּ ׁ ְשנֵ ֶ
ֹאמר ֹ
לֹא ִת ְמ ָצ ֻאהוּ ַּב ּ ָׂש ֶדה' ,בפסוק נאמר ג' פעמים 'היום'

'ה ּיוֹ ם'[ ,הם רמז לג' סעודות ביום השבת] ְל ַבר ֵמאוּ ְר ָּתא [חוץ
ַר ִּבי ִח ְד ָקא ָס ַברָ ,הנֵ י ְּת ָל ָתא ַ
מסעודת ליל שבת].
ְו ַר ָּבנַ ן ָס ְב ִרי [ג' 'היום' הם רמז לג' סעודות] ַּב ֲה ֵדי ְּדאוּ ְר ָּתא [כולל סעודת ליל שבת].

הצעת ראיות שמשנתינו היא כדעת רבנן ולא כדעת רבי חידקא
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת,
ילי ׁ ַש ָּבת( ,דף קיח) ַמצִּ ִ
[הצעת ראיה א'] ְּתנַ ן ,נָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָקה ְּב ֵל ֵ

ַמאי ָלאו [וכי אין המשנה מדברת] דְּ ָלא ֲא ַכל – שעדיין לא אכל סעודת ליל שבת ,ואעפ"כ
המשנה לא מתירה להציל אלא ג' סעודות ,הרי מוכח שאין חיוב לאכול בשבת אלא ג'
סעודות.
[הגמרא דוחה את הראיהָ ]:לא ,אין מדובר כך במשנתינו ,אלא מדוברַּ :ד ֲא ַכל – כשכבר
אכל סעודת ליל שבת ,ולכן מצילים עוד ג' סעודות ליום השבת.
ילין ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּ דוֹ ת,
[הצעת ראיה ב'] עוד שנינו במשנהַ ׁ :ש ֲח ִרית ַמצִּ ִ

ַמאי ָלאו [וכי אין המשנה מדברת] דְּ ָלא ֲא ַכל – שעדיין לא אכל כלל סעודה ביום שבת,
ואעפ"כ אין מצילים אלא ב' סעודות ,ואין זה כדעת רבי חידקא שלשיטתו בשבת ביום
צריך לאכול ג' סעודות (חוץ מסעודת ליל שבת),
[הגמרא דוחה את הראיהָ ]:לא ,אין מדובר כך במשנתינו ,אלא מדוברַּ :ד ֲא ַכל – כשכבר
אכל סעודה אחת בשבת ביום ,ולכן מצילים רק ב' סעודות.
ילין ְמזוֹ ן ְסעוּ ָדה ַא ַחת,
[הצעת ראיה ג' ]:עוד שנינו במשנהְּ :ב ִמנְ ָחהַ ,מצִּ ִ

ַמאי ָלאו – וכי אין מדוברְּ ,ד ָלא ֲא ַכל ,שעדיין לא אכל אלא סעודה אחת ביום השבת,
ואעפ"כ אין מצילים אלא סעודה אחת ,ואין זה כדעת רבי חידקא שלשיטתו בשבת ביום
צריך לאכול ג' סעודות.
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[הגמרא דוחה את הראיהָ ]:לא ,אין מדובר כך במשנתינו ,אלא מדוברַּ :ד ֲא ַכל – כשכבר
אכל שתי סעודות בשבת ביום ,ולכן מצילים רק עוד סעודה אחת.

ראיה שמשנתינו היא רבנן ולא כרבי חידקא
ילין ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ תִ ,מ ְּכ ָלל ְּד ַת ָ ּנא ַק ָּמאָ ׁ ,שלֹשׁ
יפא ַר ִּבי יוֹ סי אוֹ ֵמרְ :לעוֹ ָלם ַמצִּ ִ
ְו ָהא ִמ ְּד ָק ָתנֵ י ֵס ָ
ְס ִב ָירא ֵל ּה [מכך שרבי יוסי אומר שמצילים בסך הכל ג' סעודות ,מבואר שגם תנא קמא

מודה בזה,
שלא נחלקו רבנן ורבי יוסי אלא אם מצילים גם סעודות שכבר אכל או לא ,אבל לא
נחלקו כמה סעודות מצילים].
יתין [דבר ברור הוא שמשנתינו היא] ְּד ָלא ְּכ ַר ִּבי ִח ְד ָקא.
ֶא ָּלא ְמ ַחוַּ ְר ָּתא ַמ ְתנִ ִ

···

בירור :המשנה במסכת פאה ,שמבואר בה שעני שיש לו י"ד סעודות לשבוע ,לא יטול מהקופה,
כדעת מי היא שנויה
ְו ָהא דִּ ְתנַ ןִ ,מי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש לוֹ ְמזוֹ ן ׁ ְש ֵּתי ְסעוּ דוֹ ת ,לֹא יִ ּטוֹ ל ִמן ַה ַּת ְמחוּ י [קערה גדולה היא ,וגובין בה
הגבאים מאכל מבעלי בתים ומחלקין לעניים שתי סעודות ליום].
ואם יש לו ְמזוֹ ן ַא ְר ַּבע ֶע ְׂש ֵרה ,לֹא יִ ּטוֹ ל ִמן ַה ֻ ּק ּ ָפה [מעות הן לפרנס עניים בני טובים ,שהוא
זלזול עבורם לקבל מהתמחוי ,ומחלקים את הקופה בכל ערב שבת] ,וכיון שיש לאדם י"ד
סעודות ,יכול להמתין לערב שבת הבא ,ואם נוטל  -נמצא גוזל את העניים.
ַמ ִ ּני [כפי מי נשנתה משנה זו]ָ ,לא ַר ָּבנַ ן ְו ָלא ַר ִּבי ִח ְד ָקא.
שהריִ :אי ַר ָּבנַ ן [אם המשנה נשנתה לדעת רבנן שצריך לאכול בשבת ג' סעודות]ַ ,ח ְמ ְס ֵרי
ָה ְויָ ן [נמצא שצריך ט"ו סעודות לשבוע ,י"ב סעודות לימות החול (ב' סעודות לכל יום),

ועוד ג' סעודות לשבת].
ִאי [המשנה נשנתה לדעת] ַר ִּבי ִח ְד ָקא [שצריך לאכול בשבת ד' סעודות]ֵ ׁ ,שית ְס ֵרי ָה ְויָ ן

[נמצא שצריך ט"ז סעודות לשבוע ,י"ב סעודות לימות החול ,ועוד ד' סעודות לשבת].
יכל ְּב ַא ּפוֹ ֵקי ׁ ַש ְּב ָתא [מה שרצית לאכול במוצאי
ְלעוֹ ָלם ַר ָּבנַ ן ,דְּ ָא ְמ ִרינַ ן ֵל ּהַ :מאי דְּ ָב ֵעית ְל ֵמ ַ
שבת (סעודה אחת של יום ראשון ,שבכל יום חול יש לו סעודה ללילה וסעודה ליום)],
ִא ְכ ֵל ּה ְּב ׁ ַש ְּב ָתא [תאכלה בשבת לסעודה שלישית ,שהרי תאכלנה סמוך לערב ולא תצטרך
לאכול בלילה].
ימא ַר ָּבנַ ן ִהיא ְו ָלא ַר ִּבי ִח ְד ָקא ,כי הרי לרבי חידקא צריך לאכול עוד
[שואלת הגמראֵ ]:ל ָ
סעודה.
יכל ְּב ַמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא [מה
יה ַמאי דְּ ָב ֵעית ְל ֵמ ַ
ילוּ ֵּת ָ
[הצעת ביאורֲ ]:א ִפ ּ
ימא ַר ִּבי ִח ְיד ָקאְּ ,ד ָא ְמ ִרינַ ן ֵל ּ
יה ְלאוּ ְר ָּתא [תאכלה בליל שבת].
שרצית לאכול ביום שישי]ִ ,א ְכ ֵל ּ
יתא מוֹ ְת ִבינַ ן ֵל ּה [וכל יום שישי ,בתענית
כולי יוֹ ָמא ְד ַמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא ְּב ַת ֲענִ ָ
[שואלת הגמראְ ]:ו ֵּ
מושיבים אותו].
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ביאור :המשנה בפאה היא כדעת רבי עקיבא ,שמי שנצרך לבריות לא אוכל בשבת אלא ב' סעודות
יבא ִהיא ,דְּ ָא ַמר ֲע ֵׂשה ׁ ַש ַּב ְּת ָך חֹל ְו ַאל ִּת ְצ ָט ֵר ְך ַל ְּב ִר ּיוֹ ת ,שכיון שהוא צריך
ֶא ָּלא ָהא ַמ ִ ּניַ ,ר ִּבי ֲע ִק ָ
לבריות ,עושה שבת כיום חול ,ואוכל בה רק ב' סעודות ,ולא יטיל על אחרים כבוד
שבתותיו ,ולכן נותנים לו רק י"ד סעודות.
ואין מכאן ראיה למחלוקת רבי חידקא ורבנן ,שהם דיברו על אדם שלא צריך לבריות
כמה סעודות אוכל ,ג' סעודות או ד' סעודות.

···

בירור :המשנה במסכת פאה שמבואר בה שנותנים לעני ג' סעודות ,האם היא כרבנן ולא כרבי חידקא
ְו ָהא דִּ ְתנַ ןֵ ,אין ּפוֹ ֲח ִתין ֶל ָענִ י ָהעוֹ ֵבר ִמ ּ ָמקוֹ ם ְל ָמקוֹ ם [שאינו לן בלילה אצלם] ִמ ִּכ ָּכר ְּבפוּ נְ ְדיוֹ ן,

לחם בשווי 'פונדיון'.
כדי לדעת את משקל הלחם הנמכר ב'פונדיון' ,המשנה מבארת את מחיר החיטים לפי
משקלֵ :מ ַא ְר ַּבע ְס ִאין ְּב ָס ַלע כאשר ארבע סאה קמח (שהם משקל כ"ד קב -מ"ח חצאי קב),
נמכרים בסלע (שהוא מ"ח פונדין) נמצא שב'פונדיון' קונה חצי קב קמח[ .והיות ולחם
אפוי עולה פי שנים מקמח ,יכול לקנות בפונדיון ככר לחם העשוי ברבע קב קמח (שהוא
שש ביצים) ,ובכל סעודה אוכל חצי ככר (שהוא ג' ביצים).
ָלן ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ּ ַפ ְרנָ ַסת ִלינָ ה – כסף לשכור מטה ,שמיכה וכרית.
ְו ִאם ׁ ָש ַבת [אצלם בשבת] ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת,

ימא ַר ָּבנַ ן ִהיאְ ,ו ָלא ַר ִּבי ִח ְד ָקא ,שהרי לרבי חידקא צריך לאכול ד' סעודות.
ֵל ָ

ביאור :אפשר לבאר משנה זו גם כרבי חידקא ,שמדובר שיש לעני אצלו סעודה אחת
יכא
מבארת הגמראְ :לעוֹ ָלם אפשר לבאר משנה זו גם לדעת ַר ִּבי ִח ְד ָקא ,ומדובר ְּכגוֹ ן דְּ ִא ָּ
יכא
יה [שאנו אומרים לעני]ָ :הא דְּ ִא ָּ
יה [שיש לעני סעודה אחת אצלו]ְּ ,ד ָא ְמ ִרינַ ן ֵל ּ
ְסעוּ ָדה ַּב ֲה ֵד ּ
יה [את הסעודה שיש אצלך ,תאכל ,וכך יהיה לך ד' סעודות לשבת].
ַּב ֲה ָד ְךִ ,א ְכ ֵל ּ

שואלת הגמראְ :ו ִכי ָא ֵזל ְּב ֵר ָיקן ָא ֵזל [וכי כשהוא ילך ,ילך בידים ריקות ,אף בלא סעודה
אחת עמו].
יה [כאשר הוא יוצא אנו נותנים לו סעודה אחת עמו].
עונה הגמרא :דִּ ְמ ַלוִּ ינַ ן ֵל ּה ְסעוּ ָדה ַּב ֲה ֵד ּ

···

במשנה שהובאה לעיל ,שנינו ,אם העני לן ,נותנים לו פרנסת לינה ,מבררת הגמרא:
ַמאי ּ ַפ ְרנָ ַסת ִלינָ ה [אם הכונה לסעודת הלילה ,הרי כבר מבואר שנותנים לו סעודה ללילה]
מבארת הגמראָ :א ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפאֻ ּ :פ ְוריָ א וּ ֵבי ַס ְדיָ א [נותנים לו מיטה ,וכרית להניח תחת
מראשותיו],

···
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הדחת כלי אכילה בשבת

יחן ֶל ֱאכוֹ ל ָּב ֶהן ׁ ַש ֲח ִרית ,שהוא לצורך השבת.
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןְ ,ק ָערוֹ ת ׁ ֶש ָא ַכל ָּב ֶהן ַע ְר ִביתַ ,מ ִּד ָ
יחן ֶל ֱאכוֹ ל ָּב ֶהן ַּבצׇּ ֳה ַריִ ם.
אכל בהם ׁ ַש ֲח ִריתַ ,מדִּ ָ
יחן ֶל ֱאכוֹ ל ָּב ֶהן ַּב ִּמנְ ָחה.
אכל בהם ַּבצׇּ ֳה ַריִ םַ ,מדִּ ָ

יח [שאין הדחה זו אלא לחול].
יל ְךׁ ,שוּ ב ֵאינוֹ ַמדִּ ַ
ִמן ַה ּ ִמנְ ָחה ְו ֵא ָ

הדחת כלי שתיה בשבת
יח ְוהוֹ ֵל ְך ׇּכל ַה ּיוֹ ם ֻּכ ּלוֹ ְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאין ֶק ַבע ִל ׁ ְש ִת ָ ּיה.
ֲא ָבל ּכוֹ סוֹ תְ ,ו ִקיתוֹ נִ ּיוֹ ת ,וּ ְצלוֹ ִח ּיוֹ תַ ,מדִּ ַ

···

שכרו של המקיים ג' סעודות בשבת
ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ּ ַפ ִּזי ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ֵל ִוי ִמ ּ ׁשוּ ם ַּבר ַק ּ ָפ ָראָּ :כל ַה ְמ ַק ֵ ּיים ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת,
יה ָ ּנם ,וּ ִמ ִּמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ ג (קודם ביאת
יח ,וּ ִמדִּ ינָ ּה ׁ ֶשל ֵ ּג ִ
נִ צּ וֹ ל ִמ ּ ׁ ָשלֹשׁ ּ ֻפ ְר ָענִ ּיוֹ תֵ ,מ ֶח ְבלוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ

המשיח ילחם 'גוג' מלך 'מגוג' יחד עם האומות ,נגד ישראל).
יח [שדור שבן דוד בא ,קטיגוריא בתלמידי חכמים ,כמבואר בכתובות (קיב,):
ֵמ ֶח ְבלוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
והוא קרוי 'חבלי' מלשון 'חבלי יולדה']ְּ ,כ ִתיב ָה ָכא :לגבי שבת' :יוֹ ם' .וּ ְכ ִתיב ָה ָתם [שם ,לגבי
'ה ֵ ּנה ָאנ ִֹכי ׁש ֵֹל ַח ָל ֶכם ֵאת ֵא ִל ָ ּיה ַה ָ ּנ ִביא ִל ְפנֵ י ּבוֹ א יוֹ ם' ְוגוֹ '.
ביאת המשיח] ִ
יה ָ ּנםְּ ,כ ִתיב ָה ָכא[ :לגבי שבת] 'יוֹ ם' .וּ ְכ ִתיב ָה ָתם [שם ,לגבי גיהנם]
וכן ניצול ִמדִּ ינָ ּה ׁ ֶשל ֵ ּג ִ
'יוֹ ם ֶע ְב ָרה ַה ּיוֹ ם ַההוּ א'.

וכן ניצול ִמ ִּמ ְל ֶח ֶמת גּ וֹ ג וּ ָמגוֹ גְּ ,כ ִתיב ָה ָכא[ :לגבי שבת] 'יוֹ ם' .וּ ְכ ִתיב ָה ָתם[ :שם ,לגבי מלחמת
'ביוֹ ם ּבֹא גּ וֹ ג'.
גוג ומגוג] ְּ

המענג את השבת ,נותנים לו נחלה בלי מיצרים
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ּׁשוּ ם ַר ִּבי יוֹ סיָּ :כל ַה ְמ ַע ֵ ּנג ֶאת ַה ּׁ ַש ָּבת ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ נַ ֲח ָלה ְּב ִלי ְמ ָצ ִרים [כלומר אין
יך ַעל ׇּב ֳמ ֵתי ָא ֶרץ ְו ַה ֲא ַכ ְל ִּת ָ
'אז ִּת ְת ַע ַ ּנג ַעל ה' ְו ִה ְר ַּכ ְב ִּת ָ
יך
לה קץ]ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר 'וקראת לשבת עונג' ָ

[עמוד ב] נַ ֲח ַלת יַ ֲעקֹב ָא ִב ָ
יך' ְוגוֹ '.

הרי ששכרו של המענג את השבת 'נחלת יעקב' ,לֹא ְּכ ַא ְב ָר ָהם ׁ ֶש ָּכתוּ ב ּבוֹ 'קוּ ם ִה ְת ַה ֵּל ְך ָּב ָא ֶרץ
ְל ׇא ְר ָּכ ּה ְוגוֹ ' ולרחבה' ,משמע :ארץ זו ולא יותר.

'כי ְל ָך וּ ְל ַז ְר ֲע ָך ֶא ֵּתן ֶאת ׇּכל ָה ֲא ָרצֹת ָה ֵאל' ,הרי מבואר 'הארצות האל',
ְולֹא ְּכיִ ְצ ָחק ׁ ֶש ָּכתוּ ב ּבוֹ ִּ
ותו לא.
ֶא ָּלא ְּכיַ ֲעקֹב ׁ ֶש ָּכתוּ ב ּבוֹ 'וּ ָפ ַר ְצ ָּת יָ ָּמה ָו ֵק ְד ָמה ְו ָצפֹנָ ה ָונֶ ְג ָּבה' ,והוא נחלה בלי מיצרים

המענג את השבת ,ניצול משיעבוד גלויות
ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ָא ַמר נִ צּ וֹ ל ִמ ּ ׁ ִש ְע ּבוּ ד ָ ּג ִל ּיוֹ תְּ ,כ ִתיב ָה ָכא ְ'ו ִה ְר ַּכ ְב ִּת ְ
יך ַעל ׇּב ֳמ ֵתי ָא ֶרץ' ,וּ ְכ ִתיב ָה ָתם
ְ'ו ַא ָּתה ַעל ָּבמוֹ ֵתימוֹ ִת ְדר ְֹך'.
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המענג את השבת ,נותים לו משאלות ליבו
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרב :ׇּכל ַה ְמ ַע ֵ ּנג ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת ,נוֹ ְתנִ ין לוֹ ִמ ׁ ְש ֲאלוֹ ת ִל ּבוֹ ֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ'ו ִה ְת ַע ַ ּנג ַעל ה'
ְויִ ֶּתן ְל ָך ִמ ׁ ְש ֲאלֹת ִל ֶּב ָך',
עֹנֶ ג ֶזה ֵאינִ י יוֹ ֵד ַע ַמהוּ ,
את ַל ּ ׁ ַש ָּבת עֹנֶ ג'ֱ ,ה ֵוי אוֹ ֵמר ֶזה עֹנֶ ג ׁ ַש ָּבת.
ְּכ ׁ ֶשהוּ א אוֹ ֵמר ְ'ו ָק ָר ָ
הגמרא מבארתַּ :ב ֶּמה ְמ ַע ְ ּנגוֹ ?

דעה א' :מענגו בדברים חשובים
ילת ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּה דְּ ַרב ָא ַמרְּ :ב ַת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶשל ְּת ָר ִדין [שחשוב הוא]ְ ,ו ָד ִגים
ַרב יְ הוּ ָדה ְּב ֵר ּה דְּ ַרב ׁ ְשמוּ ֵאל ַּבר ׁ ִש ַ
אשי ׁשוּ ִמין [שחשובים היו להם],
ְ ּגדוֹ ִליםְ ,ו ָר ׁ ֵ

דעה ב' :אפילו דבר מועט ,לכבוד שבת ,הרי זה עונג
ילוּ ָּד ָבר מוּ ָעט ְו ִל ְכבוֹ ד ׁ ַש ָּבת ֲע ָׂשאוֹ ֲה ֵרי ֶזה עֹנֶ ג.
ַרב ִח ָ ּיא ַּבר ָא ׁ ֵשי ָא ַמר ַרבֲ :א ִפ ּ
ַמאי ִהיא?

ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפאָּ :כ ָסא ְד ַה ְר ָסנָ א [דגים קטנים מטוגנים בשמן קרביהן ובקמח].

···

מחילת עוונות למי שמשמר שבת כהלכתו
[כדוֹ ר]
ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּיא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :ׇּכל ַה ְמ ׁ ַש ּ ֵמר ׁ ַש ָּבת ְּכ ִה ְל ָכתוֹ ֲא ִפ ּ
ילוּ עוֹ ֵבד ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה ְּ
ֱאנוֹ ׁש [שהם התחילו לעבוד עבודה זרה] מוֹ ֲח ִלין לוֹ .
'מ ַח ְּללוֹ 'ֶ ,א ָּלא מחוּ ל לוֹ .
'א ׁ ְש ֵרי ֱאנוֹ ׁש יַ ֲע ֶׂשה ּזֹאת ְוגוֹ ' ֵמ ַח ְּללוֹ 'ַ ,אל ִּת ְק ֵרי ֵ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ

אם היו שומרים שבת ראשונה ,לא שלטה בישראל אומה ולשון
אומה ְו ָל ׁשוֹ ן.
ָּ
אשוֹ נָ ה ,לֹא ׁ ָש ְל ָטה ָּב ֶהן
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרבִ :א ְל ָמ ֵלי ׁ ָש ְמרוּ יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ַש ָּבת ִר ׁ
יה'ַ :ו ָ ּיבֹא ֲע ָמ ֵלק'.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ'ויְ ִהי ַּב ּיוֹ ם ַה ּ ׁ ְש ִב ִ
יעי יָ ְצאוּ ִמן ָה ָעם ִל ְלקֹט' ,וּ ְכ ִתיב ָּב ְת ֵר ּ

אם משמרים שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן יוֹ ַחיִ :א ְל ָמ ֵלי ְמ ׁ ַש ּ ְמ ִרין יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָּבתוֹ ת ְּכ ִה ְל ָכ ָתןִ ,מ ָ ּיד
נִ ְג ָא ִלים.

יסים ֲא ׁ ֶשר יִ ׁ ְש ְמרוּ ֶאת ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי' ,וּ ְכ ִתיב ָּב ְת ֵר ּה [וכתוב אחרי פרשה זו]
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר 'כֹה ָא ַמר ה' ַל ָּס ִר ִ
' ַו ֲה ִביאוֹ ִתים ֶאל ַהר ׇק ְד ׁ ִשי' ְוגוֹ '.

···

ט' מאמרים שאמר רבי יוסי' :יהא חלקי'
[אָ ]:א ַמר ַר ִּבי יוֹ סי :יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ֵמאוֹ ְכ ֵלי ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת ַּב ּ ׁ ַש ָּבת.
[בָ ]:א ַמר ַר ִּבי יוֹ סי :יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמגּ וֹ ְמ ֵרי ַה ֵּלל ְּב ׇכל יוֹ ם.
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שואלת הגמראִ :אינִ י [האמנם]ְ ,ו ָה ָא ַמר ָמרַ :ה ּקוֹ ֵרא ַה ֵּלל ְּב ׇכל יוֹ םֲ ,ה ֵרי ֶזה ְמ ָח ֵרף וּ ְמ ַג ֵּדף,

שנביאים הראשונים תיקנו לומר בפרקים לשבח והודיה ,וזה הקוראה תמיד בלא ִעתה
אינו אלא כמזמר שיר ומתלוצץ.
עונה הגמראִּ :כי ָק ָא ְמ ִרינַ ן [מה שאמר רבי יוסי יהא חלקי עם גומרי הלל בכל יום ,היינו]
ִּב ְפסוּ ֵקי ְד ִז ְמ ָרא [שני מזמורים של הילולים ,מזמור 'הללו את ה' מן השמים' ,ומזמור 'הללו
אל בקדשו'].
[גָ ]:א ַמר ַר ִּבי יוֹ סי יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמ ִּמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ִעם ִּד ְמ ּדוּ ֵמי ַח ָּמה  -כשהחמה אדומה ,שחרית אחרי
הנץ ,ומנחה סמוך לשקיעתה.
ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּיא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןִ :מ ְצ ָוה ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ִעם ִּד ְמ ּדוּ ֵמי ַח ָּמה.

ָא ַמר ַר ִּבי ֵז ָיראַ :מאי ְק ָרא? 'יִ ָיראוּ ָך ִעם ׁ ָש ֶמ ׁש [עם זריחתה] ְו ִל ְפנֵ י יָ ֵר ַח [קודם אור הירח ,בעוד
השמש לא שקעה] דּ וֹ ר ּדוֹ ִרים'.
[דְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סי יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמ ֵּמ ֵתי ְּבח ִֹלי ֵמ ַעיִ ים [שמתייסרין ביסורין ומתמרקין עונותיהן],
יקים ֵמ ִתים ְּבח ִֹלי ֵמ ַעיִ ים.
רובן ׁ ֶשל ַצדִּ ִ
ַּד ֲא ַמר ָמרָּ :
[הְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סי :יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמ ּ ֵמ ֵתי ְּב ֶד ֶר ְך ִמ ְצ ָוה.

יסי ׁ ַש ָּבת ִּב ְט ֶב ְריָ א [מפני שהיא עמוקה ,ומחשכת מבעוד
[וְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סי :יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמ ַּמ ְכנִ ֵ
יאי ׁ ַש ָּבת ְּב ִצ ּפוֹ ִרי [שיושבת בראש ההר,
יום ,וסבורין שחשכה ,ומכניסים שבת מוקדם] ,וּ ִמ ּמוֹ ִצ ֵ
ובעוד החמה שוקעת ,נראה שם אור גדול ,ומאחרין לצאת מן השבת].
יבי ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש [שמשים מאספי תלמידים בכל יום
[זְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סי :יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמ ּמוֹ ׁ ִש ֵ
לבא לבית המדרש]ְ ,ולֹא ִמ ַּמ ֲע ִמ ֵידי ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש [הממונים לעת האוכל ,לומר :הגיע עת
לעמוד ולאכול].
[חְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סי :יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמ ַ ּג ַּבאי ְצ ָד ָקה [הממונים לאסוף את הצדקה]ְ ,ו ָלא ִמ ּ ְמ ַח ְּל ֵקי
ְצ ָד ָקה [שהמחלקים צריכים לבדוק לפי הצריך לכל אחד ואחד ,ופעמים שקרובין דעתם

לרחם על זה ולחלוק יותר מן הצורך ,שאומדין אותו בהרווחה ואומדין את חברו בצמצום].
[טְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סי :יְ ֵהא ֶח ְל ִקי ִמ ּ ִמי ׁ ֶשחוֹ ׁ ְש ִדין אוֹ תוֹ ְו ֵאין ּבוֹ .
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפאְ :ל ִד ִידי ַח ׁ ְש ֻדןְ ,ו ָלא ֲה ָוה ִּבי.

מאמר נוסף של רבי יוסי
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סיָ :ח ֵמ ׁש ְּב ִעילוֹ ת ָּב ַע ְל ִּתיְ ,ונָ ַט ְע ִּתי ֲח ִמ ּ ׁ ָשה ֲא ָר ִזים ְּביִ ְׂש ָר ֵאל,
וּ ַמאן ִאנּ וּ ן?
ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּב ַר ִּבי יוֹ סי,
ְו ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ְּב ַר ִּבי יוֹ סי,
ְו ַר ִּבי ֲח ַל ְפ ָּתא ְּב ַר ִּבי יוֹ סי,
ילס ְּב ַר ִּבי יוֹ סי,
ְו ַר ִּבי ַא ְב ִט ָ
ְו ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ְּב ַר ִּבי יוֹ סי.

גמרא ופירושה  /חיק ףד תבש71 | :
ימס ,שהוא בן נוסף של רבי יוסי.
יכא ַו ְרדִּ ָ
שואלת הגמראְ :ו ָה ִא ָּ
ימסֶ ׁ ,ש ּ ָפנָ יו ּדוֹ ִמין
ימסַ ,היְ ינוּ ְמנַ ֵחם ,שהוא אותו בןְ .ו ַא ּ ַמאי ָק ֵרי ֵל ּה ַו ְר ִּד ָ
עונה הגמראַ :היְ ינוּ ַו ְרדִּ ָ
ְל ֶו ֶרד.
ימ ָרא דְּ ַר ִּבי יוֹ סי ִמ ְצ ַות עוֹ נָ ה לֹא ִק ֵ ּיים.
שואלת הגמראְ :ל ֵמ ְ

יתי [כדי שיהיו זכרים ,דאמר מר הרוצה
ימא ָח ֵמ ׁש ְּב ִעילוֹ ת ָּב ַע ְל ִּתי ְו ׁ ָשנִ ִ
עונה הגמראֶ :א ָּלא ֵא ָ
שיהיו בניו זכרים יבעול וישנה].

ה' מאמרים שאמר רבי יוסי :שכל ימיו נזהר בזה
יתי ְל ִא ׁ ְש ִּתי ִא ׁ ְש ִּתי[ ,שאף שיחת חולין שלי יש ללמוד הימנה
[אָ ]:א ַמר ַר ִּבי יוֹ סי ִמ ָ ּי ַמי לֹא ָק ִר ִ
יתי [שהיא עיקר של בית] ,וּ ְל ׁשוֹ ִרי ׁ ָש ִדי [שהוא עיקר של
חכמה] ,וּ ְל ׁשוֹ ִרי ׁשוֹ ִריֶ .א ָּלא ְל ִא ׁ ְש ִּתי ֵּב ִ
שדה ,דכתיב 'ורב תבואות בכח שור'].
[בָ ]:א ַמר ַר ִּבי יוֹ סיִ :מ ָ ּי ַמי לֹא נִ ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַּב ִּמ ָּלה ׁ ֶש ִּלי [מרוב צניעות].
שואלת הגמראִ :אינִ יְ ,ו ָה ֲא ַמרוּ ֵל ּה ְל ַר ִּביַ :מאי ַט ְע ָמא ָקרוּ ָל ְך ַר ֵּבינוּ ַה ָ ּקדוֹ ׁשֲ ,א ַמר ְלהוּ ִ :מ ָ ּי ַמי לֹא
נִ ְס ַּת ַּכ ְל ִּתי ַּב ִּמ ָּלה ׁ ֶש ִּלי ,ואם כן לר' יוסי נמי הוה ליה למיקרייה רבינו הקדוש.

יהֶ ׁ ,ש ּלֹא ִה ְכנִ יס יָ דוֹ ַּת ַחת ַא ְבנֵ טוֹ [מן האבנט ולמטה].
עונה הגמראְּ :ב ַר ִּבי ִמ ְּל ָתא ַא ֲח ִר ִ
יתי ֲה ָוה ֵּב ּ
יתי ִא ְמ ֵרי ֲחלוּ ִקי ,כאשר פשט חלוקו ,היה מכסה
[גְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סיִ :מ ָ ּי ַמי לֹא ָראוּ קוֹ רוֹ ת ֵּב ִ
את עצמו תחלה משום צניעות בסדינו ,ויושב במטתו ,וכך פושט חלוקו ,דרך הראש ,בלא
להופכו.
[דְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סיִ :מ ָ ּי ַמי לֹא ָע ַב ְר ִּתי ַעל ִּד ְב ֵרי ֲח ֵב ַרי .יוֹ ֵד ַע ֲאנִ י ְּב ַע ְצ ִמי ׁ ֶש ֵאינִ י ּכ ֵֹהןִ ,אם אוֹ ְמ ִרים
ִלי ֲח ֵב ַרי ֲע ֵלה ַל ּדוּ ָכןֲ ,אנִ י עוֹ ֶלה.

[הְ ]:ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ סיִ :מ ָ ּי ַמי לֹא ָא ַמ ְר ִּתי דָּ ָבר ְו ָח ַז ְר ִּתי ַל ֲאחוֹ ַרי ,שאם בא מי שאמרתי עליו דבר,
ושאל אם אמרתי כן עליו ,לא חזרתי בי לאמר אינו כדבריו ,לפי שמתחלה אמת אמרתי,
וסבר רבי יוסי :כל דבר שאדם אומרו בפני מי שמדבר עליו ,אין בו משום לשון הרע.

···

ז' מאמרים שאמרו האמוראים' :תיתי לי'
יתי ִלי [אני יבוא על שכרי] דְּ ַק ֵ ּי ִמית ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת.
[אָ ]:א ַמר ַרב נַ ְח ָמןֵּ :ת ֵ

יתי ִלי דְּ ַק ֵ ּי ִמית ִע ּיוּ ן ְּת ִפ ָּלה [להתפלל בכונה].
[בָ ]:א ַמר ַרב יְ הוּ ָדהֵּ :ת ֵ
ֹאש.
יתי ִלי דְּ ָלא ָס ֵגינָ א [שלא הלכתי] ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ְּב ִג ּלוּ י ָהר ׁ
יה דְּ ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֵּ :ת ֵ
[גָ ]:א ַמר ַרב הוּ נָ א ְּב ֵר ּ

יתי ִלי דְּ ַק ֵ ּי ִמית ִמ ְצ ַות ְּת ִפ ִּלין ,שלא הלך ארבע אמות בלא תפילין.
[דָ ]:א ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתֵּ :ת ֵ
יצית ,שלא הלך ארבע אמות בלא ציצית.
יתי ִלי דְּ ַק ֵ ּי ִמית ִמ ְצ ַות ִצ ִ
[הְ ]:ו ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןֵּ :ת ֵ
זהיר ְט ֵפי?
יה דְּ ַר ָּבהֲ :אבוּ ְך ְּב ַמאי ִ
ֲא ַמר ֵל ּה ַרב יוֹ ֵסף ְל ַרב יוֹ ֵסף ְּב ֵר ּ
יצית.
ֲא ַמר ֵל ּהְּ :ב ִצ ִ

יוֹ ָמא ַחד ֲה ָוה ָקא ָס ֵלק ְּב ַד ְר ָ ּגא [יום אחד הוא עלה בסולם]ִ ,א ּ ְפ ִסיק ֵל ּה חוטא [נקרע לו חוט
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בציצית] ְו ָלא נְ ֵחת ַו ֲא ָתא ַּכ ָּמה דְּ ָלא ַר ְמיַ ּה [ולא ירד ובא מהסלולם ,עד שתיקן את הציצית,
ונתן בה חוט חדש].
יתי ִלי דְּ ִכי ָח ֵזינָ א ֻצ ְר ָּבא ֵמ ַר ָּבנַ ן ִּד ׁ ְש ִלים ַמ ֶּס ְכ ֵּת ּה [יתבאר בעמוד הבא]
[וְ ]:ו ָא ַמר ַא ּביֵ יֵּ :ת ֵ
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שבת דף קיט

יום שישי יא תמוז תש"פ

יתי ִלי [אני יבוא על שכרי] ,דְּ ִכי ָח ֵזינָ א ֻצ ְר ָּבא ֵמ ַר ָּבנַ ן דִּ ׁ ְש ִלים ַמ ֶּס ְכ ֵּת ּה [שכאשר
[וְ ]:ו ָא ַמר ַא ּביֵ יֵּ :ת ֵ
אני רואה תלמיד חכם שסיים מסכתא] (דף קיט) ָע ֵב ְדנָ א יוֹ ָמא ָט ָבא ְל ַר ָּבנַ ן [אני עושה יום טוב
לתלמידים ,שראש ישיבה היה ,ותלמיד שהיה מסיים מסכת היה עושה סעודה ויום טוב
לתלמידים].
יתי ִלי ,דְּ ִכי ֲא ָתא ֻצ ְר ָּבא ֵמ ַר ָּבנַ ן ְל ַק ַּמאי ְל ִדינָ א [שכאשר בא תלמיד חכם לפני
[זָ ]:א ַמר ָר ָבאֵּ :ת ֵ
ישי ַא ֵּבי ַס ְדיָ א [איני מניח ראשי על הכר]ַּ ,כ ָּמה ְּד ָלא ְמ ַה ּ ֵפ ְכנָ א ְּב ָזכוּ ֵת ּה [עד
לדין]ָ ,לא ָמ ֵז ְגנָ א ֵר ׁ ִ
שאראה אם יש בדבריו לזכותו] ,שחיבת תלמידי חכמים עלי.
ילנָ א ֵל ּה ְל ֻצ ְר ָּבא ֵמ ַר ָּבנַ ן ְל ִדינָ א [אני פסול לדון תלמיד חכם]ַ ,מאי
אשיְ ּ :פ ִס ְ
ָא ַמר ָמר ַּבר ַרב ׁ
ַט ְע ָמא? דְּ ַח ּביב ֲע ַלי ְּכגוּ ַפאיְ ,ו ֵאין ָא ָדם רוֹ ֶאה חוֹ ָבה ְל ַע ְצמוֹ .

···

האופן שהאמוראים קיבלו שבת
ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ִמ ֲע ֵטף [היה מתעטף בבגדים נאים] ְו ָק ֵאי ַא ּ ַפנְ יָ א ְד ַמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא [ועומד בפנות היום
של כניסת השבת] ,וכך ָא ַמרּ :בוֹ אוּ ְונֵ ֵצא ִל ְק ַראת ׁ ַש ָּבת ַה ַּמ ְל ָּכה.
ַר ִּבי יַ ַ ּנאי ָל ֵב ׁש ָמאנֵ י (מעלו) [במעלי] ׁ ַש ָּבת [היה לובש בגדיו בכניסת השבת]ְ ,ו ָא ַמרּ :בוֹ ִאי
ַכ ָּלה ּבוֹ ִאי ַכ ָּלה ,כך הוא היה קורא לשביתת שבת ,מתוך חביבות.

···

ג' סאה רקיקים שעליהם שומן אליה לכבוד שבת
ַר ָּבה ַּבר ַרב הוּ נָ א ִא ְ ּק ַלע ְל ֵבי ַר ָּבה ַּבר ַרב נַ ְח ָמן,

אוי ַט ְחיֵ י [הביאו לפניו ג' סאה רקיקין (לחם מטוגן בשמן) ,שהיה מרוח
ָק ִריבוּ ֵל ּה ְּת ָלת ָס ֵ
עליו שומן אליה או שמן].
ֲא ַמר ְלהוּ ִ :מי ֲה ָוה יָ ְד ִעיתוּ ן ְּד ָא ֵתינָ א [וכי ידעתם שאני צריך לבוא].
יפ ְּת ַלן ִמ ַ ּנ ּה – וכי אתה חשוב לנו מן השבת ,לכבוד שבת הכנום ,ולא
ֲא ַמרוּ ֵל ּהִ :מי ֲע ִד ַ
היינו יודעים שתבא.

···

בשר משלשה עשר טבחים
יטי [קנה בי"ג 'איסתרא פשיטי' ,שהם סלע מדינה השווה
יסר ִא ְס ִּת ֵירי ּ ְפ ׁ ִש ֵ
ַר ִּבי ַא ָּבאָ ,ז ֵבן ִּב ְת ֵל ַ
מש ּלים
יסר ַט ָּב ֵחי [מי"ג טבחים] ,לטעום בשבת מן המובחר ,וּ ׁ
חצי דינר] ִּב ְׂש ָרא [בשר] ִמ ְּת ֵל ַ
ְלהוּ ַאצִּ נּ וֹ ָרא ְּד ַד ּׁ ָשא [כשהיה מביא את הבשר הראשון היה נותנה לשמשין המכינים סעודתו
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על פתח ביתו ,ולא היה נכנס אלא ממהר לחזור ולהביא אחרת]ַ ,ו ֲא ַמר ְלהוּ ַא ּ ׁשוּ ר ַה ָ ּיא ַא ּ ׁשוּ ר
ַה ָ ּייא [ואמר להם לשמשין ,תתחזקו מהר מהר להכין את זו ,בעוד שאלך להביא את זו].

···

ישיבה על כסא חשוב ,לנפוח שם באש לכבוד שבת
ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ֲה ָוה יָ ֵתב ַא ַּת ְכ ָּת ָקא ְד ׁ ִש ָ ּנא [על כסא של 'שן' ,שחשוב היה ועשיר] ,וּ מוֹ ׁ ֵשף נוּ ָרא [והיה
נופח משם נורא לכבוד השבת].

···

לבישת בגדים שלא חסים עליהם שיטנפו ,לבישול מאכלי שבת
ַרב ָענָ ן ָל ֵב ׁש ֻ ּגנְ ָּדא [כלי שחור] ,להודיע שהיום אינו כדי להתנהג בחשיבות מלהתעסק
בתבשילי שבת ,ולא יטנף בגדיו בבישול קדירות ,ומביא מאמר שמבואר שבישול קדירה
מטנף בגדים :דְּ ָתנָ א דְּ ֵבי ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּב ָג ִדים ׁ ֶש ִּב ּ ׁ ֵשל ָּב ֶהן ְק ֵד ָרה ְל ַר ּבוֹ ַאל יִ ְמזֹג ָּב ֶהן ּכוֹ ס ְל ַר ּבוֹ ,

···

הכנות שהכינו האמוראים לכבוד שבת
ישא [אם היה שם ראש בהמה לחרוך (כך מורדים את השערות מהבהמה),
ַרב ָס ְפ ָרא ְמ ָח ֵר ְך ֵר ׁ ָ
מחרכו הוא בעצמו].
ָר ָבא ָמ ַלח ׁ ִש ּבוּ ָטא (דג).
ַרב הוּ נָ א ַמ ְד ֵלק ׁ ְש ָר ֵגי (נרות).
יל ָתא (קלע פתילות).
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָ ּג ֵדל ּ ְפ ִת ָ
ַרב ִח ְסדָּ א ּ ָפ ֵרם ִס ְל ָקא (חתך תרד).
יבי (בקעו עצים).
ַר ָּבה ְו ַרב יוֹ ֵסף ְמ ַצ ְּל ִחי ִצ ֵ

ַר ִּבי ֵז ָירא ְמ ַצ ֵּתת ַצ ּתוֹ ֵתי (מצית האור בעצים דקים).

···

נשיאת משאות לכבוד שבת ,כאדם שמקבל את רבו בביתו
ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ְמ ַכ ֵּתף ְו ָעיֵ ל ְמ ַכ ֵּתף ְונָ ֵפק [בערב שבת היה יוצא ונכנס להביא תמיד משאות,
כלי תשמיש ובגדי חופש ומגדים ,כאדם שמקבל את רבו בביתו ,ומראה לו שהוא חשוב
ילוּ ִמ ַ ּק ְל ִעין ִלי ַר ִּבי ַא ּ ֵמי ְו ַר ִּבי ַא ִּסי ִמי ָלא
עליו וחרד לכבודו לטרוח ולהרבות בשבילו]ָ ,א ַמרִ :א ּ
ְמ ַכ ֵּת ְפנָ א ַק ַּמיְ הוּ [וכי לא היה מכתף ונושא משאות לפניהם לכבדם כראוי].
יליְ ,מ ַכ ְּת ִפי ְונָ ְפ ִקיָ .א ְמ ִריִ :א ּלוּ ִא ְ ּק ַלע ַלן ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן
יכא ְד ָא ְמ ִריַ ,ר ִּבי ַא ּ ֵמי ְו ַר ִּבי ַא ִּסי ְמ ַכ ְּת ִפי ְו ָעיְ ִ
ְו ִא ָּ
ִמי ָלא ְמ ַכ ְּת ִפינַ ן ַק ֵּמ ּה.

···
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מעשה ביוסף מוקיר שבת
יוֹ ֵסף מוֹ ַקר ׁ ַש ֵּבי [מכבד שבתות],
ישי נִ ְכ ֵס ּה טוּ ָבא [היה גוי בשכנותו שהיו לו הרבה נכסים],
ֲה ָוה ָההוּ א גּ וֹ י ְּב ׁ ִש ָבבוּ ֵת ּה דַּ ֲה ָוה נְ ִפ ׁ ִ
ָא ְמ ִרי ֵל ּה ַּכ ְל ָּד ֵאי [החוזים בכוכבים אמרו לאותו נכרי]ֻּ ,כ ְּלהוּ נִ ְכ ֵסי יוֹ ֵסף מוֹ ַקר ׁ ַש ֵּבי ָא ֵכל ְלהוּ

[כל נכסיך יאכל יוסף מוקיר שבת ,שסופם ליפול בידו].
ֲאזַ ל זַ ְּבנִ נְ הוּ ְל ֻכ ְּלהוּ נִ ְכ ֵסי [הלך הגוי ומכר את כל נכסיו] ,זְ ַבן ְּבהוּ ַמ ְר ָ ּגנִ ָיתא [וקנה בהם מרגלית],
אוֹ ְת ַב ּה ִּב ְסיָ נֵ ּה [עשה לו כובע של לבד ,ושבצו במשבצות של זהב ,וקבע בו מרגליות ,וקבע
את זו עמהם],
ַּב ֲה ֵדי ְּד ָקא ָע ַבר ַמ ָּב ָרא [כאשר הוא עבר על הגשר שעל הנהר]ַ ,א ְפ ְר ֵח ּה ִז ָיקא [הרוח העיפה
את כובעו]ַ ׁ ,ש ְדיֵ ּה ְּב ַמ ָ ּיא [וזרקה את כובעו במים]ַּ ,ב ְל ֵע ּה ַּכ ְו ָרא [ודג בלע את המרגלית].
ַא ְּסקוּ ּה [העלו את הדג מהים]ַ ,איְ תוּ ּה ַא ּ ַפנְ יָ א דְּ ַמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא [הביאוהו בפנות כניסת השבת],
ָא ְמ ִריַ :מאן ָז ֵבן ִּכי ַה ׁ ְש ָּתא [אמרו הדייגים :מי יקנה עכשיו דג].
ָא ְמ ִרי ְלהוּ ִ :זילוּ ַא ְמ ְטיוּ ּה ְל ַג ֵּבי יוֹ ֵסף מוֹ ַקר ׁ ַש ֵּבי [לכו תביאו את הדג ליוסף מוקיר שבת],
ִּד ְר ִגיל דְּ ָז ֵבן [שהוא רגיל לקנות],
ַא ְמ ְטיוּ ּה נִ ֲה ֵל ּה [הביאו את הדג אליו]ַ ,ז ְבנֵ ּה [קנה את הדג]ַ ,ק ְר ֵע ּה [וכאשר פתח אותו],
יתא [מצא בו את המרגלית],
ַא ׁ ְש ַּכח ֵּב ּה ַמ ְר ָ ּגנִ ָ
יסר ִע ִּל ָ ּי ָתא דְּ ִדינָ ֵרי דְּ ַד ֲה ָבא [ומכר מרגלית זו בי"ג עליות מלאות דינרי זהב ,וגוזמא
ַז ְּבנַ ּה ִּב ְת ֵל ַ
בעלמא הוא ,כלומר הון עתק מאד].
ּפ ַגע ֵּב ּה ָההוּ א ָס ָבאֲ ,א ַמרַ :מאן דְּ יָ ֵזף ׁ ַש ְּב ָתאַ ּ ,פ ְר ֵע ּה ׁ ַש ְּב ָתא [מי שלווה לשבת ,השבת פורעת לו].

···

עשירים שבארץ ישראל זוכים לעושר כזה בשביל שמעשרים .עשירים שבבל ,שמכבדים את
התורה .עשירים שבשאר ארצות ,שמכבדים את השבת
ְּב ָעא ִמ ֵ ּנ ּה ַר ִּבי ֵמ ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּב ַר ִּבי יוֹ סיֲ :ע ׁ ִש ִירים ׁ ֶש ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָּמה ֵהן זוֹ ִכין [לעושר גדול כזה]
'ע ּ ֵׂשר ְּת ַע ּ ֵׂשר'ַ ,ע ּ ֵׂשר ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּת ְת ַע ּ ׁ ֵשר.
ֲא ַמר ֵל ּהִּ :ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּ ְמ ַע ּ ְׂש ִריןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ
עשירים ׁ ֶש ְּב ָב ֶבל ַּב ּ ָמה ֵהן זוֹ ִכין?
ֲא ַמר ֵל ּהִּ :ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ְּמ ַכ ְּב ִדין ֶאת ַה ּתוֹ ָרה.
ְו ׁ ֶש ִּב ׁ ְש ָאר ֲא ָרצוֹ ת ַּב ּ ָמה ֵהן זוֹ ִכין?
ֲא ַמר ֵל ּהִּ :ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּ ְמ ַכ ְּב ִדין ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת,
דְּ ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבאַ ּ :פ ַעם ַא ַחת נִ ְת ָא ַר ְח ִּתי ֵא ֶצל ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ְּבלוּ ְד ִק ָ ּיא,
שוֹ י ׁ ִש ּ ׁ ָשה ָע ָׂשר ְּבנֵ י ָא ָדם,
ְו ֵה ִביאוּ ְל ָפנָ יו ׁ ֻש ְל ָחן ׁ ֶשל ָז ָהב ַמ ּ ׂ
ְו ׁ ֵש ׁש ֶע ְׂש ֵרה ׁ ַש ְל ׁ ְש ָלאוֹ ת ׁ ֶשל ֶּכ ֶסף ְקבוּ עוֹ ת ּבוֹ ,
וּ ְק ָערוֹ ת ְוכוֹ סוֹ ת ְו ִקיתוֹ נִ ּיוֹ ת וּ ְצלוֹ ִח ּיוֹ ת ְקבוּ עוֹ ת ּבוֹ ,
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ְו ָע ָליו ׇּכל ִמינֵ י ַמ ֲא ָכלְ ,ו ׇכל ִמינֵ י ְמ ָג ִדים וּ ְב ָׂש ִמים,

יחים אוֹ תוֹ [את השולחן] אוֹ ְמ ִריםַ :לה' ָה ָא ֶרץ וּ ְמלוֹ ָא ּה ְוגוֹ ' ,שאין אנו רשאין ליהנות
וּ ְכ ׁ ֶש ַּמ ִ ּנ ִ
עד שנברך שמו בברכת הלחם,
וּ ְכ ׁ ֶש ְּמ ַס ְּל ִקין אוֹ תוֹ [את השולחן] אוֹ ְמ ִריםַ :ה ּׁ ָש ַמיִ ם ׁ ָש ַמיִ ם ַלה' ְו ָה ָא ֶרץ נָ ַתן ִל ְבנֵ י ָא ָדם ,על ידי
מתנתו נהנינו הטובה הזאת:
ית ְל ָכ ְך?
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ְּ :בנִ יַּ ,ב ּ ֶמה ָז ִכ ָ
יתי ,וּ ִמ ׇּכל ְּב ֵה ָמה ׁ ֶש ָהיְ ָתה נָ ָאה ָא ַמ ְר ִּתי :זוֹ ְּת ֵהא ַל ּ ׁ ַש ָּבת.
ָא ַמר ִליַ :קצָּ ב ָהיִ ִ
[א ׁ ְש ֶר ָ
ית] וּ ָברוּ ְך ַה ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִּז ְּכ ָך ְל ָכ ְך.
יך ׁ ֶש ָּז ִכ ָ
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ַ :

···

תבשיל של שבת ריחו נודף (למי שמשמר את השבת)
יסר ְל ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ אִ :מ ּ ְפנֵ י ָמה ַּת ְב ׁ ִשיל ׁ ֶשל ׁ ַש ָּבת ֵריחוֹ נוֹ ֵדף.
ָא ַמר לוֹ ֵק ָ
ילין ְלתוֹ כוֹ ְ ,ו ֵריחוֹ נוֹ ֵדף.
ָא ַמר לוֹ ַּ :ת ְב ִלין ֶא ָחד יֵ ׁש ָלנוּ ְו ׁ ַש ָּבת ׁ ְשמוֹ ֶ ׁ ,ש ָאנוּ ְמ ִט ִ
ימנּ וּ .
ָא ַמר לוֹ ֵּ :תן ָלנוּ ֵה ֶ
ָא ַמר לוֹ  :ׇּכל ַה ְמ ׁ ַש ּ ֵמר ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת ,מוֹ ִעיל לוֹ ְ .ו ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ּ ֵמר ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבתֵ ,אינוֹ מוֹ ִעיל לוֹ .

···

כבוד יום כיפור בכסות נקיה
יש ָ ּגלוּ ָתא ְל ַרב ַה ְמנוּ נָ אַ :מאי ִּד ְכ ִתיב ְ'ו ִל ְקדוֹ ׁש ה' ְמ ֻכ ָּבד' ,שמשמע שהפסוק מדבר
ֲא ַמר ֵל ּה ֵר ׁ
על יום שנקרא 'קדוש ה" ,ואין הכונה לשבת ,כי הרי בתחילת הפסוק קורא לשבת 'שבת'
(שכתוב שם בתחילת הפסוק 'וקראת לשבת עונג').
ילה ְולֹא ׁ ְש ִת ָ ּיהָ ,א ְמ ָרה ּתוֹ ָרהַּ :כ ְּב ֵדהוּ ִּב ְכסוּ ת נְ ִק ָ ּיה.
ֲא ַמר ֵל ּהֶ :זה יוֹ ם ַה ִּכ ּפוּ ִריםֶ ׁ ,ש ֵאין ּבוֹ לֹא ֲא ִכ ָ

···

כבוד שבת ,להקדים הסעודה או לאחרה
נאמר בפסוק לגבי שבת ְ'ו ִכ ַּב ְד ּתוֹ ',

ַרב ָא ַמרְ :ל ַה ְק ִּדים [זמן סעודת שבת לזמן סעודת חול ,וזהו כבודו].
וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמרְ :ל ַא ֵחר [וזהו כבודו ,שהוא מתאוה לאכול].
יח ַלן ִּב ְׂש ָרא ְו ַח ְמ ָרא ׇּכל יוֹ ָמא [כגון אנחנו
ֲא ַמרוּ ֵל ּה ְּבנֵ י ַרב ּ ָפ ּ ָפא ַּבר ַא ָּבא ְל ַרב ּ ָפ ּ ָפאְּ :כגוֹ ן ֲאנַ ן דִּ ׁ ְש ִכ ַ
יה [במה נשנה את סעודת שבת משאר הימים].
שמצוי לנו בשר ויין כל יום]ְּ ,ב ַמאי נִ ׁ ַש ְ ּניֵ ּ
יליתוּ ְל ַא ְקדּ וֹ ֵמי [אם אתם רגילים להקדים את סעודתכם ביום חול בבוקר],
ֲא ַמר ְלהוּ ִ :אי ְר ִג ִ
יליתוּ ְל ַאחוֹ ֵר ּה [אם אתם רגילים לאחר את סעודתכם
ַא ֲחרוּ ּה [תאחרו את סעודת השבת]ִ .אי ְר ִג ִ
ביום חול]ַ ,א ְק ְּדמוּ ּה [תקדימו את סעודת השבת].
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ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת [סגי נהור היה ,ואינו רואה עת האכילה ,וכשהיה דורש בשבת] ְּב ַקיְ ָטא מוֹ ֵתב ְלהוּ
יכא ְּד ָמ ְטיָ א ׁ ִש ְמ ׁ ָשא [בקיץ היה מושיב את התלמידים במקום שתגיע שם החמה לעת
ְל ַר ָּבנַ ן ֵה ָ

האוכל ,כדי שיצטערו וימהרו לקום],
יכא דְּ ָמ ְטיָ א ֻט ָּלא [בחורף היה מושיב את התלמידים במקום שמגיע
ְּב ִס ְת ָוא מוֹ ֵתב ְלהוּ ְל ַר ָּבנַ ן ֵה ָ
יכי דְּ ֵלקוּ מוּ ַה ָ ּיא [כדי שיקומו מהר לסעודת שבת].
הצל ,כדי שיצטננו]ִּ ,כי ֵה ִ

רבי זירא היה אומר לתלמידים ההולכים זוגות ומדברים דברי תורה :בבקשה לכו והתעסקו
בעונג שבת
ַר ִּבי ֵז ָירא [עמוד ב] ְמ ַהדַּ ר ַא ּזוּ ֵזי זוּ ֵזי ְּד ַר ָּבנַ ן [כשהיה רואה את החכמים הולכים זוגות זוגות
ומדברין בתורה ,היה מחזר אחריהם] ,וכך ֲא ַמר ְלהוּ ְּ :ב ָמטוּ ָתא ִמ ַ ּניְ כוּ ָלא ְּת ַח ְּללוּ נֵ ּה [בבקשה
ממכם לכו והתעסקו בעונג שבת ,ולא תחללוניה לבטל תענוגים].

···

אמירת ויכולו ,כאילו נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית
ילוּ יָ ִחיד ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַ'ויְ ֻכ ּלוּ ',
ימא ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ֵל ִויֲ :א ִפ ּ
ית ָ
ָא ַמר ָר ָבא ְו ִא ֵּ
ילוּ נַ ֲע ָׂשה
ְּד ָא ַמר ַרב ַה ְמנוּ נָ א :ׇּכל ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ְואוֹ ֵמר ַ'ויְ ֻכ ּלוּ 'ַ ,מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָּכתוּ ב ְּכ ִא ּ
אשית,
ותף ְל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָּברוּ ְך הוּ א ְּב ַמ ֲע ֵׂשה ְב ֵר ׁ ִ
ׁש ָּ

ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ'ויְ ֻכ ּלוּ 'ַ ,אל ִּת ְק ֵרי ַ'ויְ ֻכ ּלוּ ' ֶא ָּלא ַויְ ַכ ּלוּ – לשון רבים ,הקדוש ברוך הוא ,והשותף  -שהוא
אדם זה שמספר בשבחו של מקום ובשבח של שבת.
[כיון שמבואר שבאמירת ויכולו נעשה שותף למעשה בראשית ,מביא מאמר שהדיבור
שוּ '.
'ב ְד ַבר ה' ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲע ׂ
כמעשהָ ]:א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרִ :מ ַ ּניִ ן ׁ ֶש ַהדִּ ּבוּ ר ְּכ ַמ ֲע ֶׂשהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ִּ

אמירת ויכולו ,כפרת עוונות
עוק ָבא :ׇּכל ַה ּ ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ְואוֹ ֵמר ַ'ויְ ֻכ ּלוּ 'ְ ׁ ,שנֵ י ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרת
ְ
ָא ַמר ַרב ִח ְס ָּדא ָא ַמר ָמר
ָ
ָ
אתך ְּת ֻכ ּ ָפר'.
ֹאשוֹ ְואוֹ ְמ ִרים לוֹ 'ְ :ו ָסר ֲעוֹנֶ ך ְו ַח ָּט ְ
יהן ַעל ר ׁ
יחין יְ ֵד ֶ
ַה ְמ ַלוִּ ין לוֹ ָל ָא ָדםַ ,מ ִ ּנ ִ

···

שני מלאכי השרת מלוין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסת
ַּתנְ יָ א ַר ִּבי יוֹ סי ַּבר יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרְ ׁ :שנֵ י ַמ ְל ֲא ֵכי ַה ּ ׁ ָש ֵרת ְמ ַלוִּ ין לוֹ ְל ָא ָדם ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ִמ ֵּבית ַה ְּכנֶ ֶסת
ְל ֵביתוֹ ֶא ָחד טוֹ ב ְו ֶא ָחד ָרע,
וּ ְכ ׁ ֶש ָּבא ְל ֵביתוֹ וּ מצא נֵ ר דָּ לוּ ק ְו ׁ ֻש ְל ָחן ָערוּ ְך וּ ִמ ָּטתוֹ ֻמצַּ ַעתַ ,מ ְל ָא ְך טוֹ ב אוֹ ֵמר :יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּת ֵהא
ְל ׁ ַש ָּבת ַא ֶח ֶרת ָּכ ְך .וּ ַמ ְל ָא ְך ַרע עוֹ נֶ ה ָא ֵמן ְּב ַעל ׇּכ ְרחוֹ .
ְו ִאם ָלאוַ ,מ ְל ָא ְך ַרע אוֹ ֵמר :יְ ִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ׁ ַש ָּבת ַא ֶח ֶרת ָּכ ְך .וּ ַמ ְל ָא ְך טוֹ ב עוֹ נֶ ה ָא ֵמן ְּב ַעל ׇּכ ְרחוֹ .

···
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ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרְ :לעוֹ ָלם יְ ַס ֵּדר ָא ָדם ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ְּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת [ללילי שבת]ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך
ֶא ָּלא ִל ְכ ַזיִ ת.

סעודת מלוה מלכה
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אְ :לעוֹ ָלם יְ ַסדֵּ ר ָא ָדם ׁ ֻש ְל ָחנוֹ ְּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבתַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ֶא ָּלא ִל ְכזַ יִ ת ,שהוא

גם כן כבוד שבת ללוות ביציאתו דרך כבוד ,כאדם המלוה את המלך בצאתו מן העיר.

רחיצה ושתיית חמין במוצאי שבת
ַח ִּמין ְּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבת [שתיית חמין ,ורחיצה בחמין] ְמלוּ ְג ָמא – רפואה.
ּ ַפת ַח ָּמה ְּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָּבת ְמלוּ ְג ָמא – רפואה.

מעשה ב'עיגלא תילתא' שלא שחטוהו למוצאי שבת ,ובא אריה ואכלו
ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ֲ ,ה ָוה ָע ְב ִדין ֵל ּה ְּב ַא ּפוֹ ֵקי ׁ ַש ְּב ָתא [היו עושים לו ,מכינים עבורו במוצאי שבת] ִע ְג ָלא
ִּת ְל ָּתא [עגל שנולד שלישי ,שהוא משובח],

וליְ ָתא [ורבי אבהו לא היה אוכל ממנו אלא את הכליה],
ֲה ָוה ָא ֵכל ִמ ֵ ּנ ּה ּכ ְ
יה ֲא ַמר ֵל ּה [כשבנו אבימי גדל ,אמר לאביוְ ]:ל ָמה ָל ְך ְל ַא ְפסוֹ ֵדי ֻּכ ֵּלי ַהאי
ִּכי ְג ַדל ֲא ִב ִ
ימי ְּב ֵר ּ
[למה לך להפסיד כל זאת ,בהמה שלמה ,כשאינך אוכל ממנה אלא את הכליה] ,נִ ׁ ְש ּבוֹ ק
ֻּכ ְליְ ָתא ִמ ַּמ ֲע ֵלי ׁ ַש ְּב ָתא [נשאיר כליה מבהמה ששחטוה מערב שבת],

ׁ ַש ְבקוּ ה [השאירו את הכליה למוצאי שבת ,ולא שחטו את העגל],
ַו ֲא ָתא ַא ְריָ א ַא ְכ ֵל ּה [ובא אריה ואכל את העגל].

···

אמן יהא שמיה רבה בכל כוחו
ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ֵל ִוי :ׇּכל ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן יְ ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְּב ׇכל ּכֹחוֹ בכל כוונתו קוֹ ְר ִעין לוֹ
ְ ּג ַזר דִּ ינוֹ ,

'ב ְפר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת' ביטול פורעניות,
'ב ְפר ַֹע ּ ְפ ָרעוֹ ת ְּביִ ְׂש ָר ֵאל ְּב ִה ְתנַ דֵּ ב ָעם ָּב ְרכוּ ה"ַ ,מאי ַט ְע ָמא ִּ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ִּ
[תרגום 'פרוע' הוא' :בטל']ִ ,מ ּׁשוּ ם דְּ ָב ְרכוּ ה' .וזהו בהתנדב עם ברכו  -כשמתנדבין ישראל
לברך את בוראן ,מתבטלים הפורענויות.
'ב ְפר ַֹע
ילוּ יֵ ׁש ּבוֹ ׁ ֶש ֶמץ ׁ ֶשל ֲעבוֹ ָדה ָז ָרה מוֹ ֲח ִלין לוֹ ְּ ,כ ִתיב ָה ָכא ִּ
ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֲא ִפ ּ
'כי ָפרוּ ַע הוּ א'.
ּ ְפ ָרעוֹ ת' ,וּ ְכ ִתיב ָה ָתם [לגבי עבודה זרה] ִּ

···

העונה אמן בכל כוחו
'פ ְתחוּ ׁ ְש ָע ִרים ְויָ בֹא
ישָּ :כל ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן ְּב ׇכל ּכֹחוֹ ּ ,פוֹ ְת ִחין לוֹ ׁ ַש ֲע ֵרי ַגן ֵע ֶדןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ּ ִ
יש ָל ִק ׁ
ָא ַמר ֵר ׁ
'שוֹ ֵמר ֱאמוּ נִ ים' ֶא ָּלא ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָא ֵמן.
גוֹ י ַצ ִּדיק ׁש ֵֹמר ֱא ֻמנִ ים'ַ ,אל ִּת ְק ֵרי ׁ
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ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אֵ :אל ֶמ ֶל ְך נֶ ֱא ָמן ,שמעיד על בוראו ,שהוא אל מלך נאמן.

···

דליקה במקום שיש חילול שבת
יה ְּד ַרבֵ :אין ַהדְּ ֵל ָקה ְמצוּ יָ ה ֶא ָּלא ִּב ְמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ִח ּלוּ ל ׁ ַש ָּבת,
יה דְּ ַרב ׁ ְשמוּ ֵאל ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ְּב ֵר ּ
יה
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ'ו ִאם לֹא ִת ׁ ְש ְמעוּ ֵא ַלי ְל ַק ֵּד ׁש ֶאת יוֹ ם ַה ּ ׁ ַש ָּבת וּ ְל ִב ְל ִּתי ְׂש ֵאת ַמ ּ ָׂשא ְוגוֹ ' ְו ִהצַּ ִּתי ֵא ׁש ִּב ׁ ְש ָע ֶר ָ
ְו ָא ְכ ָלה ַא ְר ְמנוֹ ת יְ רוּ ׁ ָש ַל ִם ְולֹא ִת ְכ ֶּבה'.
ַמאי ְ'ולֹא ִת ְכ ֶּבה'?

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחקְּ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵאין ְּבנֵ י ָא ָדם ְמצוּ יִ ין ְל ַכ ּבוֹ ָת ּה ,כלומר :בשבת.

···

מאמרי האמוראים 'לא חרבה ירושלים אלא בשביל'
א[ .חילול שבתָ ]:א ַמר ַא ָּביֵ יָ :לא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִח ְּללוּ ָּב ּה ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבתֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר
יהם ָו ֵא ַחל ְּבתוֹ ָכם'.
'וּ ִמ ׁ ַש ְּבתוֹ ַתי ֶה ְע ִלימוּ ֵעינֵ ֶ
יאת ׁ ְש ַמע
ב[ .ביטול קריאת שמע] ָא ַמר ַר ִּבי ֲא ָבהוּ  :לֹא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּב ְּטלוּ ְק ִר ַ
ימי ַב ּב ֶֹקר (בזמן קריאת שמע של שחרית) ׁ ֵש ָכר יִ ְר ּדֹפוּ ' ְוגוֹ ',
ׁ ַש ֲח ִרית ְו ַע ְר ִביתֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר 'הוֹ י ַמ ׁ ְש ִּכ ֵ

ובהמשך הפסוק כתוב 'מאחרי בנשף יין ידליקם' ,שאף שהם ערים בזמן ק"ש של שחרית
וערבית ,הם מבטלים קריאתה ,בהימשכם אחר שתיית יין.
יהם ְו ֵאת ּפ ַֹעל ה' לֹא יַ ִּביטוּ '  -לא שמו לב ליחד
וּ ְכ ִתיב ְ'ו ָהיָ ה ִכנּ וֹ ר ָונֶ ֶבל ּתֹף ְו ָח ִליל ָויַ יִ ן ִמ ׁ ְש ֵּת ֶ
שמו על בריותיו.
'ל ֵכן ָ ּג ָלה ַע ּ ִמי ִמ ְּב ִלי ָד ַעת'.
וּ ְכ ִתיב ָ
ג[ .ביטול תינוקות של בית רבןָ ]:א ַמר ַרב ַה ְמנוּ נָ א :לֹא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּב ְּטלוּ
'שפ ְֹך ַעל עוֹ ָלל ַּבחוּ ץ' ְוגוֹ ',
ָּב ּה ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ַר ָּבןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ׁ ְ

'שפ ְֹך' ִמ ּׁשוּ ם ְּד'עוֹ ָלל ַּבחוּ ץ' ,בשביל שעולל לחוץ ובטלין מבית רבן.
ַמה ַּט ַעם ׁ ְ
עולא :לֹא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּלֹא ָהיָ ה ָל ֶהם
ָּ
ד[ .לא היה בושת פנים זה מזהָ ]:א ַמר
שוּ ַ ּגם ּבוֹ ׁש לֹא יֵ בוֹ ׁשוּ ' ְוגוֹ '.
ישוּ ִּכי תוֹ ֵע ָבה ָע ׂ
ב ֶשׁת ּ ָפנִ ים ֶזה ִמ ֶּזהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר 'הוֹ ִב ׁ
ֹּ
ה[ .השוו קטן וגדולָ ]:א ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחק :לֹא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ֻה ׁ ְשווּ ָק ָטן ְו ָגדוֹ ל,
'ה ּבוֹ ק ִּת ּבוֹ ק ָה ָא ֶרץ'.
יה ִ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ְ'ו ָהיָ ה ָכ ָעם ַּכ ּכ ֵֹהן' ,וּ ְכ ִתיב ָּב ְת ֵר ּ
יה דְּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַּבר
ו[ .שלא הוכיחו זה את זהָ ]:א ַמר ַרב ַע ְמ ָרם ְּב ֵר ּ
ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א :לֹא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא הוֹ ִכיחוּ ֶזה ֶאת ֶזה,

ֹאשוֹ ׁ ֶשל ֶזה ְּב ַצד ְזנָ בוֹ ׁ ֶשל ֶזה ,שכל
יה ְּכ ַא ָ ּי ִלים לֹא ָמ ְצאוּ ִמ ְר ֶעה'ָ ,מה ַאיִ ל ֶזה ר ׁ
'היוּ ָׂש ֶר ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ָ
איל כובש פניו בקרקע ורואה את הזנב של איל של לפניוַ ,אף יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ְּבאוֹ תוֹ ַה ּדוֹ ר ָּכ ְב ׁשוּ
יהם ַּב ַ ּק ְר ַקע ְולֹא הוֹ ִכיחוּ ֶזה ֶאת ֶזה.
ּ ְפנֵ ֶ
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ז[ .ביזוי תלמידי חכמים] ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדה :לֹא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּב ּזוּ ָּב ּה ַּת ְל ִמ ֵידי
ֲח ָכ ִמיםֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר ַ'ו ִ ּי ְהיוּ ַמ ְל ִע ִבים ְּב ַמ ְל ֲא ֵכי ָה ֱאל ִֹהים וּ בוֹ ִזים דְּ ָב ָריו וּ ִמ ַּת ְע ְּת ִעים ִּבנְ ִב ָאיו ַעד ֲעלוֹ ת ֲח ַמת
]אין ַמ ְר ּ ֵפא'.
[ל ֵ
ה' ְּב ַע ּמוֹ ַעד ְ
'עד ְל ֵאין ַמ ְר ּ ֵפא'ָ ,א ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרב :ׇּכל ַה ְמ ַב ֶּזה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֵאין לוֹ ְרפוּ ָאה ְל ַמ ָּכתוֹ .
ַמאי ַ

[מאמר שמבואר בו שתינוקות של בית רבן ,נקראים 'משיחי' .ותלמידי חכמים נקראים 'נביאי']
יחי',
'אל ִּת ְגעוּ ִּב ְמ ׁ ִש ָ
יאי ַאל ָּת ֵרעוּ 'ֶ ,
יחי וּ ִבנְ ִב ַ
'אל ִּת ְ ּגעוּ ִּב ְמ ׁ ִש ָ
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרבַ :מאי דִּ ְכ ִתיב ַ
יאי ַאל ָּת ֵרעוּ 'ֵ ,א ּלוּ ַּת ְל ִמ ֵידי
ֵא ּלוּ ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ַר ָּבן ,שדרך תינוקות למושחן בשמן' .וּ ִבנְ ִב ַ
ֲח ָכ ִמים ,שנאמר ונביא לבב חכמה (תהלים צ).

קיום העולם בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן
יאהֵ :אין ָהעוֹ ָלם ִמ ְת ַק ֵ ּיים ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ֶה ֶבל ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל
יש ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי יְ הוּ ָדה נְ ִׂש ָ
יש ָל ִק ׁ
ָא ַמר ֵר ׁ
ֵּבית ַר ָּבן.

ֲא ַמר ֵל ּה ַרב ּ ָפ ּ ָפא ְל ַא ּביֵ י :דִּ ִידי ְו ִד ָיד ְך ַמאי [שלי ושלך מה]?
יה אבייֵ :אינוֹ ּדוֹ ֶמה ֶה ֶבל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵח ְטא ְל ֶה ֶבל ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ ֵח ְטא.
ֲא ַמר ֵל ּ

אין מבטלים תשב"ר אפילו לבנין בית המקדש
ילוּ ְל ִבנְ יַ ן ֵּבית
יאהֵ :אין ְמ ַב ְּט ִלין ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ַר ָּבן ֲא ִפ ּ
יש ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי יְ הוּ ָדה נְ ִׂש ָ
יש ָל ִק ׁ
ְו ָא ַמר ֵר ׁ
ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.

עיר שאין בה תשב"ר
יאהָּ :כ ְך ְמ ֻ ּק ְּב ַלנִ י ֵמ ֲאבוֹ ַתיְ ,ו ָא ְמ ִרי ַל ּה ֵמ ֲאבוֹ ֶת ָ
יך :ׇּכל ִעיר ׁ ֶש ֵאין
יש ְל ַר ִּבי יְ הוּ ָדה נְ ִׂש ָ
יש ָל ִק ׁ
ְו ָא ַמר ֵר ׁ
יבין אוֹ ָת ּה.
ָּב ּה ִּתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ַר ָּבןַ ,מ ֲח ִר ִ

ימין אוֹ ָת ּה ,ואין לה שום שיור.
ָר ִבינָ א ָא ַמרַ :מ ְח ִר ִ



