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 .693קמח ,א
ִמ ְׁשנָה
ׁשוֹ ֵאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ ַ ּכדֵּ י יַ יִ ן וְ ַכדֵּ י ׁ ֶש ֶמן,
יאמר לוֹ ַ ' :ה ְלוֵ ינִ י'.
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א ַ
וְ ֵכן ָה ִא ׁ ּ ָשה ֵמ ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ִ ּכ ָ ּכרוֹ ת.
יח ַט ִ ּליתוֹ ֶא ְצלוֹ ,
וְ ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ ַמ ִ ּנ ַ
שה ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ְל ַא ַחר ׁ ַש ָ ּבת.
וְ עוֹ ֶ ׂ
וְ ֵכן ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
יחַ ,ט ִ ּליתוֹ ֶא ְצלוֹ  ,וְ נוֹ ֵטל ֶאת ּ ִפ ְסחוֹ ,
ַמ ִ ּנ ַ
שה ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ְל ַא ַחר יוֹ ם טוֹ ב.
וְ עוֹ ֶ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא ַ ּבר ַרב ָחנָ ן לְ ַא ַ ּביֵי:
ַמאי ׁ ְשנָא ' ַה ׁ ְש ִאילֵ נִי' ו ַּמאי ׁ ְשנָא " ַה ְלוֵ ינִ י"?
ָא ַמר לֵ ּיה:
' ַה ׁ ְש ִאילֵ נִי'  -לֹא ָא ֵתי לְ ִמיכְ ַּתב.
" ַה ְלוֵ ינִ י" ָ -א ֵתי לְ ִמיכְ ַּתב.

רש"י
מתני'
שואל שלא יאמר הלויני .מפרש
בגמרא:
שחל להיות בשבת .ולא נזכר
מע''ש לקנות:
לאחר יו''ט .ליום שלישי:
גמ'
הלויני .משמע לזמן מרובה
וקיי''ל במסכת מכות )דף ג(:
סתם הלואה ל' יום ואתי מלוה
זה לכתוב על פנקסו כך וכך
הלויתי כדי שלא ישכח:
א''ל .וכיון דבחול נמי זימנין
דבעי למימר הלויני ואמר
השאילני:
ולא קפיד עליה .והויא הלואה:
בשבת נמי .כי אמר השאילני
סבר דהלואה היא ואתי למכתב
ומאי היכר איכא :ה''ג א''ל
בשבת כיון דהשאילני שרו ליה
רבנן הלויני לא שרו ליה מינכרא
מילתא ולא אתי למכתב:

וְ ָהא ֵּכיוָ ן דִּ בְ חוֹ ל זִי ְמנִין דְּ בָ ֵעי לְ ֵמ ַימר לֵ ּיה " ַה ְלוֵ ינִ י" וַ ֲא ַמר לֵ ּיה ' ַה ׁ ְש ִאילֵ נִי' וְ לָ א ָקפֵ יד ִע ָּילוֵ ּיה וְ ָא ֵתי לְ ִמיכְ ַּתב,
ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת נ ִַמי ָא ֵתי לְ ִמיכְ ַּתב!
ָא ַמר לֵ ּיה ּ ְ :1ב ׁ ּ ַש ָ ּבת ֵּכיוָ ן דְּ ' ַה ׁ ְש ִאילֵ נִי' הוּא דְּ ׁ ָשר ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנַןַ " ,ה ְלוֵ ינִ י" ל ֹא ׁ ָשר ּו לֵ ּיה,
ִמינ ְְּכ ָרא ִמ ְּיל ָתא  -וְ לָ א ָא ֵתי לְ ִמיכְ ַּתב.
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ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא ַ ּבר ַרב ָחנָן לְ ַא ַ ּביֵי:
ִמ ְּכ ִדי ָא ְמר ּו ַר ָ ּבנַןָּ :כל ִמ ֵּילי דְּ יוֹ ם טוֹ בַּ ,כ ָּמה דְּ ֶאפְ ׁ ָשר לְ ׁ ַש ּנ ּויֵי ְמ ׁ ַש ּנֵינַן,
ָהנֵי נ ׁ ֵָשי דְּ ָמלְ ָיין ַחצְ ַ ּביְיה ּו ַמ ּיָא,
ַמאי ַט ְע ָמא לָ א ְמ ׁ ַש ּנִין?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לָ א ֶאפְ ׁ ָשר.
ֵהיכִ י לְ ַעבְ דֵּ י?
דְּ ָמלְ יָין ְ ּב ַחצְ ָ ּבא ַר ָ ּבא ,לִ ִימלּ ּו ְ ּב ַחצְ ָ ּבא זו ָּטא ָ -הא ָקא ַמ ּ ְפ ׁש ּו ְ ּב ִהילּ וּכָ א!
שוֹ י.
דְּ ָמלְ יָין ְ ּב ַחצְ ָ ּבא זו ָּטא ,לִ ַימלּ ּו ְ ּב ַחצְ ָ ּבא ַר ָ ּבא ָ -קא ַמ ּ ְפ ׁש ּו ְ ּב ַמ ּ ׂ
קמח,ב נִיפְ רוֹ ס סו ָּד ָרא ָ -א ֵתי לִ ֵידי ְס ִח ָיטה.
ִימנִין דְּ ִמיפְ ַסק ,וְ ָא ֵתי לְ ִמ ְק ַט ֵר ּיה.
נְכַ ּ ְסי ּ
ֵיה ְ ּבנִכְ ָּת ָמא  -ז ְ
ִהלְ ָּכ ְך  -לָ א ֶאפְ ׁ ָשר.

רש"י
אמרו רבנן .במסכת ביצה:
כל כמה דאפשר לשנויי
משנינן .דאמרינן המביא כדי
יין לא יביאם בסל ובקופה כו':
בנכתמא .כיסוי:
זימנין דמיפסק כו' .כיון
דמצרכת ליה כיסוי קטר ליה
בכד וזימנין דמיפסק ואתי
למקטריה והיא קשר של קיימא
דאסור מדאורייתא:
ואתי לידי סחיטה .ודקאמר
במסכת ביצה ניפרוס סודרא
עלויה כו' ]התם[ בדבר יבש קא
מיירי:
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ֵ
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וְ ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא ַ ּבר ַרב ָחנָ ן לְ ַא ַ ּביֵי:
ְּתנַן:
"לֹא ְמ ַס ּ ְפ ִקין,
וְ לֹא ְמ ַט ּ ְפ ִחין,
וְ לֹא ְמ ַר ְ ּק ִדין ְ ּביוֹ ם טוֹ ב" )ביצה לו.(:
וְ ָקא ָחזֵינַן דְּ ַעבְ ִדין,
וְ לָ א ָא ְמ ִרינַן לְ ה ּו וְ לָ א ִמידֵּ י!
וּלְ ַט ֲע ִמ ְיךָ ,הא דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
לָ א לֵ ִיתיב ִאינ ִׁיש ַא ּפו ָּמא דְּ לֶ ְחיָיא,
דִּ ילְ ָמא ִמי ַ ּגנְדַּ ר לֵ ּיה ֵחפֶ ץ ,וְ ָא ֵתי לְ ִאית ּויֵי.
וְ ָהא ָקא ָחזֵינַן ַנ ׁ ֵשי  2דְּ מוֹ ְתבִ י ַחצְ ֵ ּבי וְ י ְָתבָ ן ַא ּפו ָּמא ִד ְמבוֹ ָאה,
וְ לָ א ָא ְמ ִרינַן לְ ה ּו וְ לָ א ִמידֵּ י!
ֶא ָּלאַ :ה ּנַח לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ,מו ָּטב ׁ ֶש ּיְה ּו ׁשוֹ גְ גִ ין וְ ַאל יְה ּו ְמז ִִידין.
ְיתא – לֹא.
ָסבוּר ִמי ּנ ָּה ָהנֵי ִמ ֵּיליּ ִ :ב ְד ַר ָ ּבנַןֲ ,אבָ ל ִ ּב ְדאוֹ ַרי ָ
וְ ל ֹא ִהיא,
ְיתא.
לָ א ׁ ְשנָא ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן וְ לָ א ׁ ְשנָא ִ ּב ְדאוֹ ַרי ָ
ְיתא ִהיא,
י
דְּ ָהא ּתוֹ ֶספֶ ת דְּ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים  -דְּ אוֹ ַר ָ
ְ
וְ ָקא ָחזֵינַן לְ ה ּו דְּ ָק ָאכְ לִ י וְ ׁ ָשת ּו ַעד ׁ ֶש ֶּת ְח ׁ ָשך ,וְ לָ א ָא ְמ ִרינַן לְ ה ּו וְ לָ א ִמידֵּ י.
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ע"פ הגירסה בסוגיה המקבילה בביצה ,והגהות הב"ח כאן.
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רש"י
אין מספקין .כף אל כף משום
אבל:
מטפחין .על הלב:
מרקדין .לשמחה וטעמא מפרש
במסכת ביצה שמא יתקן כלי
שיר:
אפומא דלחייא .לפי שאין ניכר
כל כך בין מבוי לרה''ר:
ואתי לאתויי .חפץ המתגלגל
תוך ד' אמות:
ומגנדר חצביהן ומייתין ליה
ל''ג:
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"וְ ֵכן ִא ׁ ּ ָשה ֵמ ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ִ ּכ ָ ּכרוֹ ת".
ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת  -הוּא דַּ ֲא ִסירֲ ,אבָ ל ְ ּבחוֹ ל ַ ׁ -ש ּ ִפיר דָּ ֵמי?!
ִיתין דְּ לָ א ְּכ ִה ֵּלל,
לֵ ָימא ַמ ְתנ ִ
דִּ ְתנַן:
"וְ ֵכן ָהיָ ה ִה ֵ ּלל אוֹ ֵמר:
שינָ ה דָּ ִמים,
לֹא ַּת ְלוֶ ה ִא ׁ ּ ָשה ִ ּכ ָ ּכר ַל ֲח ֶב ְיר ָּת ּה ַעד ׁ ֶש ַּת ֲע ֶ ׂ
ׁ ֶש ָּמא יו ְּקר ּו ִח ִּטין ,וְ נִ ְמ ְצא ּו ָ ּבאוֹ ת ִל ֵידי ִר ִ ּבית" )בבא מציעא עה!(.
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ִה ֵּלל,
ָהא ּ ְ -ב ַא ְת ָרא דְּ ַקיִץ דָּ ֵמ ּיה,
ָהא ּ ְ -ב ַא ְת ָרא דְּ לָ א ַקיִץ דָּ ֵמ ּיה.

רש"י
בשבת הוא דאסור .לומר הלויני
משום מכתב:
הא בחול שרי .ולא חיישינן
לרבית ואף על גב דבלשון
הלואה קאמר ליה:
באתרא דקיץ דמייהו .דככרות
לא אתי לידי רבית שאם יוקירו
יתן דמיהן:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –

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

 .697קמח ,ב
שה ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ְל ַא ַחר ׁ ַש ָ ּבת"[.
יח ַט ִ ּליתוֹ ֶא ְצלוֹ  ,וְ עוֹ ֶ ׂ
"וְ ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ ]ַ -מ ִ ּנ ַ
ִא ְית ַמר:
ַהלְ וָ ַואת יוֹ ם טוֹ ב:
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע.
ל ֹא נ ְּ
וְ ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע.
נ ְּ
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע".
" ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ל ֹא נ ְּ
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע ָא ֵתי לְ ִמיכְ ַּתב.
דְּ ִאי ָא ְמ ַר ְּת נ ְּ
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע".
" ַר ָ ּבה ָא ַמר :נ ְּ
ש ְמ ַחת יוֹ ם טוֹ ב.
ִיתנָה לָ א י ֵָהיב לֵ ּיה ,וְ ָא ֵתי לְ ִא ָימנו ֵּעי ִמ ּ ִ ׂ
דְּ ִאי ָא ְמ ַר ְּת לֹא נ ְּ
ְּתנַן:
יח ַט ִ ּליתוֹ ֶא ְצלוֹ ".
" ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ ַ -מ ִ ּנ ַ
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע",
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא" :ל ֹא נ ְּ
ִיח ַט ִּליתוֹ ֶאצְ לוֹ וְ עוֹ ֶׂשה ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן לְ ַא ַחר ה ׁ ַש ָ ּבת.
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ַמ ּנ ַ
יח ַט ִ ּליתוֹ ֶא ְצלוֹ "? לִ ֵּיתן לֵ ּיה וְ לִ ְת ַ ּב ֵע ּיה!
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת" :נ ְּ
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע"ַ ,א ַּמאי " ַמ ִ ּנ ַ
ָא ַמר :לָ א ָ ּב ֵעינָא דְּ לֵ יקוּם ְ ּב ִדינָא וְ ַד ּיָינָא.
ְמ ִתיב ַרב ִא ִידי ַ ּבר ָא ִבין:
אש ַה ׁ ּ ָשנָ ה,
יל ָק ּה ְ ּברֹ ׁ
" ַה ׁ ּשוֹ ֵחט ֶאת ַה ּ ָפ ָרה וְ ִח ְ ּ
ִאם ָהיָ ה ח ֶֹד ׁש ְמעו ָ ּּבר ְמ ׁ ַש ֵּמט.
וְ ִאם ָלאו ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמט".
"מ ׁ ַש ֵּמט"?
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע ַמאי ְ
וְ ִאי ל ֹא נ ְּ
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם דְּ ִאיגְ לָ ִאי ִמ ְּיל ָתא דְּ חוֹ ל הוּא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ִמ ֵסיפָ אִ " :אם ָלאו ֵ -אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמט".
"אינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמט".
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא :נ ְּ
ִיתנָה לִ ָּיתבַ ע ַהיְינ ּו דְּ ָק ָתנֵיֵ :
ית ַבע"ַ ,א ַּמאי ֵאינוֹ ְמ ׁ ַש ֵּמט?
יתנָ ה ִל ָּ
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת" :לֹא נִ ְּ
דְּ ִאי י ֵָהיב לֵ ּיה – ׁ ָש ֵקיל.
ישא ִאי י ֵָהיב לֵ ּיה  -ל ֹא ׁ ָש ֵקיל?!
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ֵר ׁ ָ
"מ ׁ ַש ֵּמט ֲאנִי",
ישא  -צָ ִר ְיך לְ ֵמ ַימר לֵ ּיה ְ
ֵר ׁ ָ
ְ
ֵסיפָ א  -ל ֹא צָ ִריך לְ ֵמ ַימר לֵ ּיה.
ְּכ ִד ְתנַן:
אמר לוֹ ְ ' :מ ׁ ַש ֵּמט ֲאנִ י'.
יעית ,יֹ ַ
" ַה ַּמ ֲחזִ יר חוֹ ב ִ ּב ׁ ּ ְש ִב ִ
"אף ַעל ּ ִפי ֵכן"  -יְ ַק ֵ ּבל ִמ ֶּמ ּנוּ,
וְ ִאם ָא ַמר לוֹ ַ :
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ זֶ ה דְּ ַבר ַה ּׁ ְש ִמ ּ ָטה") 3דברים טו ,ב( )שביעית י ,ח(".
ַרב ָאוְ יָ א ׁ ָש ֵקיל ַמ ׁ ְשכּ וֹ נָא.
ַר ָ ּבה ַ ּבר עו ָּּלא ַמ ֲע ִרים ִא ֲיערו ֵּמי.
3

ש את רעהו ואת אחיו כי קרא שמטה לה'
וְ זֶה דְּ בַ ר הַ ׁ ּ ְש ִמ ּ ָטה שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגו ׂ
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רש"י
לא ניתנה ליתבע .בב''ד שאין
ב''ד נזקקין לה לעולם:
בדינא ודיינא .לא לבא לדין ולא
לברור דיין ולהטריח את עצמו:
השוחט את הפרה וחילקה
בראש השנה .של מוצאי
שביעית ללוקחים ובהקפה
וקיי''ל שביעית משמטת בסופה
דכתיב מקץ:
אם היה חדש .אלול מעובר
ועשו ראש השנה שני ימים
משמט דיום טוב ראשון של סוף
שביעית היה ונמצאת זו הלואת
שביעית ואם לאו הויא לה
הלואת מוצאי שביעית ואינו
משמט :ל''ג אי אמרת בשלמא
כו' ה''ג ואם לא ניתנה ליתבע
מאי משמט הואיל ואין ב''ד
נזקקין לכופו שמוטה היא
ועומדת:
דחול הוא .שהרי חדש מעובר
ולא הוי יו''ט עד למחר הלכך אי
לאו דשביעית הוא הוה גבי:
אם לאו אינו משמט .אלמא
ניתנה ליתבע ומשני מאי אינו
משמט דאי יהיב ליה שקיל:
מכלל דרישא אי יהיב ליה לא
שקיל .בתמיה:
רישא .דהלואת שביעית היא אי
נמי יהיב ליה לוה צריך למימר
ליה מלוה משמט אני:
ואם אמר .לוה אעפ''כ איני חפץ
שישמטו יקבל ממנו:
דבר השמטה .אפילו מקבל
חובו יזכיר לו שמיטה בדבורו:
שקיל משכונא .בשעת הלואה
מהלואת יו''ט:
מערים איערומי .לאחר י''ט
לוקח ממנו שום חפץ ומעכבו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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יחַ ,ט ִ ּליתוֹ ֶא ְצלוֹ  ,וְ נוֹ ֵטל ֶאת ּ ִפ ְסחוֹ ,
"וְ ֵכן ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ] ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתַ ,מ ִ ּנ ַ
שה ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ְל ַא ַחר יוֹ ם טוֹ ב"[.
וְ עוֹ ֶ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמ ְקדִּ ׁיש ָא ָדם ּ ִפ ְסחוֹ ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וַ ֲחגִ יגָ תוֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
ֵיע לֵ ּיה:
ֵימא ְמ ַס ּי ַ
נ ָ
ּ
ּ
"וְ ֵכן ֶע ֶרב ֶפ ַסח ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
שה ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן ְל ַא ַחר יוֹ ם טוֹ ב"!
יח ַט ִ ּליתוֹ ֶא ְצלוֹ  ,וְ נוֹ ֵטל ֶאת ּ ִפ ְסחוֹ וְ עוֹ ֶ ׂ
ַמ ִ ּנ ַ
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְ ּב ַמ ְמנֶה ֲא ֵח ִרים ִע ּמוֹ ַעל ּ ִפ ְסחוֹ ,
דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ִמ ָיק ֵד ׁש וְ ָק ֵאי.
וְ ָהא ֲאנַן ְּתנַן:
ילה ְ ּביוֹ ם טוֹ ב" )ביצה כז!(:
" ֵאין נִ ְמנִ ין ַעל ַה ְ ּב ֵה ָמה ַ ּב ְּת ִח ָ ּ
ׁ ָשאנֵי ָהכָ א,
ֵּכיוָ ן דְּ ָרגִ יל ֶאצְ לוֹ ,
ְּכ ַמאן דְּ ִא ָימנֵי ֵ ּב ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא דָּ ֵמי.
וְ ָהא ָּתנֵי ַר ִ ּבי הוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
"הוֹ ֵל ְך ָא ָדם ֵא ֶצל רוֹ ֶעה ָר ִגיל ֶא ְצלוֹ ,
וְ נוֹ ֵתן לוֹ ָט ֶלה ְל ּ ִפ ְסחוֹ ו ַּמ ְקדִּ ׁישוֹ וְ יוֹ ֵצא בּ וֹ "!
ָה ָתם נ ִַמיֵּ ,כיוָ ן דְּ ָרגִ יל ֶאצְ לוֹ ,
ַא ְקדוֹ ׁ ֵשי לֵ ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.
"מ ְקדִּ ׁיש" ָק ָתנֵי!
וְ ָהא ַ
ֶה ְקדֵּ ׁש ִעילּ וּי ִמדְּ ַר ָ ּבנַן.
ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ָהכִ י?
וְ ָהא ָא ַמרֲ :הלָ כָ ה ִּכ ְס ָתם ִמ ׁ ְשנָה,
ו ְּתנַן:
ישין,
"לֹא ַמ ְקדִּ ׁ ִ
וְ לֹא ַמ ֲע ִר ִיכין,
ימין,
וְ לֹא ַמ ֲח ִר ִ
שרוֹ ת,
יהין ְּתרוּמוֹ ת ו ַּמ ְע ְ ׂ
וְ לֹא ַמ ְג ִ ּב ִ
ָ ּכל ֵאלּ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ָא ְמרוּ,
ַקל וָ חוֹ ֶמר ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת"!
לָ א ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -בחוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ָ ּקבו ַּע לָ ֶהן ז ְַמן.
ָּכאן ּ ְ -בחוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ָקבו ַּע לָ ֶהן ז ְַמן.

רש"י
פסחו בשבת .אם חל י''ד
בשבת:
וחגיגתו ביו''ט .ביום הקרבתה
מותר להקדיש ואע''ג דתנן אלו
הן משום שבות אין מקדישין
הני כיון דהקרבתן דוחה
קדושתן דוחה:
בממנה אחרים עמו .כדכתיב
)שמות יב( במסכת נפשות:
על פסחו .שהיה קדוש ועומד
מאתמול:
אקדושי .מקדיש ליה רועה
מע''ש שהרי יודע שזה סומך
עליו:
עילוי .מעלה בעלמא שיקדישו
בעלים:
הא .דקתני אין מקדישין
בחובות שאין קבוע להן זמן
קאי שאין הקרבתן דוחה שבת:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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ִמ ְׁשנָה
מוֹ נֶ ה ָא ָדם ֶאת אוֹ ְר ָחיו וְ ֶאת ּ ַפ ְר ּ ְפרוֹ ָתיו ִמ ּ ִפיו,
ֲא ָבל לֹא ִ -מן ַה ְ ּכ ָתב.
ֵמ ִפיס ָא ָדם ִעם ָ ּבנָ יו וְ ִעם ְ ּבנֵ י ֵביתוֹ ַעל ַה ׁ ּשו ְּל ָחן,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יִ ְת ַ ּכ ֵּוין ַל ֲעשׂוֹ ת ָמנָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּכנֶ ֶגד ָמנָ ה ְק ַט ָ ּנה.
ו ַּמ ִּט ִילין ֲח ָל ׁ ִשין ַעל ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
ֲא ָבל לֹא ַ -על ַה ָּמנוֹ ת.

קמט,א ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַרב ֵ ּב ָיבי ָא ַמר:
ְ ּגז ֵָירה ׁ ֶש ָּמא י ְִמחוֹ ק.
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ְ ּגז ֵָירה ׁ ֶש ָּמא י ְִק ָרא ִ ּב ׁ ְש ָט ֵרי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת.
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דְּ כָ ַתב ַאכּ וֹ ֶתל ו ִּמ ְידלֵ י.
ְישינַן.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִמחוֹ ק"  -לָ א ָחי ִׁ
ְישינַן.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִק ָרא" ָחי ׁ ִ
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִמחוֹ ק"  -נֵיחו ּׁש ׁ ֶש ָּמא י ְִק ָרא!
ְישינַן?!
וְ תוּ ,לְ ׁ ֶש ָּמא י ְִמחוֹ ק לָ א ָחי ׁ ִ
וְ ָה ַת ְניָא:
"לֹא יִ ְק ָרא ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר".
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ֲאפִ ילּ ּו ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ְש ֵּתי קוֹ מוֹ ת,
ֲאפִ ילּ ּו ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ְש ֵּתי ַמ ְרדְּ עוֹ ת,
ֲאפִ ילּ ּו ֲע ָׂש ָרה ָ ּב ִּתים זֶה ַעל ַ ּג ֵ ּבי  -לֹא י ְִק ָרא!
ֶא ָּלאִ ,א ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו:
דְּ כָ ַתב ַאכּ וֹ ֶתל ו ִּמ ַּית ֵתי,
ְישינַן.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִמחוֹ ק" ָ -חי ׁ ִ
ְישינַן,
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא ִי ְק ָרא"  -לָ א ָחי ׁ ִ
ּגו ָּדא ִ ּב ׁ ְש ָט ָרא  -לָ א ִמ ֲיחלַ ף.
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִק ָרא"  -לֵ יחו ּׁש ׁ ֶש ָּמא י ְִמחוֹ ק!
ֶא ָּלאִ ,א ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו דְּ ָחיֵיק ַא ּ ַטבְ לָ א וְ ָא ּ ִפינ ְָקס,
ְישינַן.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִמחוֹ ק"  -לָ א ָחי ׁ ִ
ְישינַן.
לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִק ָרא" – ָחי ׁ ִ
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמר " ׁ ֶש ָּמא י ְִמחוֹ ק" – לֵ יחו ּׁשֶ ׁ " :ש ָּמא י ְִק ָרא"!
וְ כִ י ֵּת ָימאַ :טבְ לָ א וּפִ ינ ְָקס ִ ּב ׁ ְש ָט ָרא לָ א ִמ ֲיחלַ ף,
וְ ָה ַת ְניָא:
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רש"י
מתני'
פרפרותיו .מיני מעדנים:
אבל לא מן הכתב .אם כתב
מע''ש כך וכך אורחים פלוני
ופלוני זמנתי כדי שלא ישכחם
לא יקרא באותו כתב בשבת
ובגמ' מפרש טעמא:
מפיס .לשון פייס מטיל פייס
לחלק מי מגיע כל מנה ומנה:
ובלבד שלא יתכוין לעשות כו'.
שיהו המנות שוות ולא תהא
אחת גדולה ואחת קטנה לזכות
בגדולה הזוכה ע''פ הגורל
והמתחייב ע''פ הגורל לקטנה
יטלנה ובגמ' מפרש טעמא:
חלשים .גורלות:
על הקדשים .בין הכהנים:
אבל לא על המנות .בגמרא
מפרש:
גמ'
מ''ט .אבל לא מן הכתב:
שמא ימחוק .מן האורחין
שיראה שלא הכין להם כל
צרכם ויתחרט שזימן יותר מן
הראוי וימחוק מן הכתב כדי
שלא יקראם השמש :כל הני
שמא יקרא בשטרי הדיוטות של
מקח וממכר קאמר:
דכתב .מניינא אכותל בדיו:
ומידלי .שאינו מגיע לשם
למחוק) :אפילו גבוה שאינו
מגיע לשם למחוק(:
אפילו גבוה .שאינו מגיע שם
להטות הנר אסור דהואיל ונמוך
אסור גבוה נמי אסור שלא
תחלוק:
ומיתתי .שנמוך ויכול להגיע שם
ולמחוק:
ולמ''ד שמא יקרא .היכא
דליכא למיחש לשמא יקרא
ליחוש לשמא ימחוק:
דחייק .בסכין בתוך העץ
בטבלא שאין נוחה למחוק
ואדהכי מדכר וליכא למיחש
למחוק:
גודא .כותל:
פינקס .כעין לוחות של
סוחרים:
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"מוֹ נֶ ה ָא ָדם ַ ּכ ָּמה ִמ ִ ּב ְפנִ ים וְ ַכ ָּמה ִמ ַ ּבחוּץ,
יהם ִמ ְכ ָתב ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהכּ וֹ ֶתל,
יח ִל ְפנֵ ֶ
וְ ַכ ָּמה ָמנוֹ ת ָע ִתיד ְל ַה ִ ּנ ַ
ֲא ָבל לֹא ִ -מ ְכ ָתב ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַט ְב ָלא ו ִּפינְ ָקס"!
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא :דִּ כְ ִתיב ִמיכְ ַּתבַ ,מאי ׁ ְשנָא ָהכָ א ו ַּמאי ׁ ְשנָא ָהכָ א?
ֶא ָּלא לָ או :דְּ ָחיֵיק ,וְ ָק ָתנֵיִ " :מ ְכ ָתב ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהכּ וֹ ֶתל ֲא ָבל לֹא ִמ ְכ ָתב ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַט ְב ָלא ּו ִפינְ ָקס"!
ֶא ָּלא ,לְ עוֹ לָ ם דְּ כָ ַתב ַאכּ וֹ ֶתל ו ִּמ ְידלֵ י,
ו ְּד ָקא ַק ׁ ְשיָא לָ ְך דְּ ַר ָ ּבה
דְּ ַר ָ ּבה ַּ -ת ּנ ֵָאי ִהיא:
דְּ ַת ְניָא:
"מוֹ נֶ ה ָא ָדם ֶאת אוֹ ְר ָחיו וְ ֶאת ּ ַפ ְר ּ ְפרוֹ ָתיו ִמ ּ ִפיוֲ ,א ָבל לֹא ִ -מן ַה ְ ּכ ָתב.
ַר ִ ּבי ַא ָחא:
ּ
ַמ ִּתיר ִמ ְ ּכ ָתב ׁ ֶש ַעל ַג ֵ ּבי ַהכּ וֹ ֶתל".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דִּ כְ ִתיב ִמ ַּת ָּתא ,לֵ יחו ּׁש ׁ ֶש ָּמא י ְִמחוֹ ק!
ֶא ָּלא לָ או דִּ כְ ַתב ו ִּמ ְידלִ י,
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :דְּ ַר ָ ּבה ַּת ּנ ֵָאי ִהיא.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָה ֵני ַּת ּנ ֵָאי ְּכ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי.
דְּ ַת ְניָא:
" ֵאין רוֹ ִאין ְ ּב ַמ ְר ָאה ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ַמ ִּתיר ְ ּב ַמ ְר ָאה ַה ָ ּקבו ַּע ְ ּבכוֹ ֶתל".
ַמאי ׁ ְשנָא ַה ָ ּקבו ַּע ְ ּבכוֹ ֶתל?
דְּ ַאדְּ ָהכִ י וְ ָהכִ י ִמ ְדכַ ר,
' ׁ ֶש ֵאינוֹ ָקב ּו ַע' – נ ִַמיַ :אדְּ ָהכִ י וְ ָהכִ י ִמ ְד ַּכר!
ָהכָ א ְ ּב ַמ ְר ָאה ׁ ֶשל ַמ ֶּתכֶ ת ָע ְס ִקינַן,
וְ כִ ְד ַרב נ ְַח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה.
דְּ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ּּה:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה ָא ְמר ּו ַמ ְר ָאה ׁ ֶשל ַמ ֶּתכֶ ת ֲאסו ָּרה?
ִימין ַה ְמדוּלְ דָּ לִ ין.
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָא ָדם ָע ׂ
שוּי לְ ַה ׁ ּ ִשיר ָ ּב ּה נ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
" ְ ּכ ָתב ַה ְמ ַה ֵ ּלך ַּת ַחת ַהצּ ו ָּרהַּ ,ת ַחת ַהדְּ יוֹ ְקנָ אוֹ ת ָ -אסוּר ִל ְקרוֹ תוֹ ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ו ְּדיוֹ ְקנָ א ַע ְצ ָמ ּה ַאף ְ ּבחוֹ ל ָאסוּר ְל ִה ְס ַּת ֵ ּכל ָ ּב ּה,
"אל ִּת ְפנ ּו ֶאל ָה ֱאלִ ילִ ים" ) 4ויקרא יט ,ד(".
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ :
ַמאי ַּתלְ מו ָּדא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָחנִ ין:
" ַאל ְּת ַפ ּנ ּו ֵאל" ִמדַּ ְע ְּתכֶ ם.
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ַאל ִּתפְ נ ּו ֶאל הָ ֱאלִ ילִ ים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם אני ה' אלוהיכם

רש"י
כמה בפנים וכמה בחוץ .את מי
ומי אושיב בפנים במקום
המכובד ואת מי ומי אושיב
בחוץ שאינה כל כך ספונין:
אבל לא מכתב שעל גבי טבלא
ופינקס .דגודא בשטרא לא
מיחלף אבל טבלא ופינקס
מיחלף:
]דכתיב מיכתב .כתב של דיו[:
אלא לעולם דכתב אכותל
ומידלי .שאינו יכול למחוק
ולשמא יקרא לא חיישינן דגודא
בשטרא לא מיחלף ודקשיא לך
דאע''ג דמידלי ליתסרי כדרבה
דאמר גבי נר אפילו י' בתים:
דרבה תנאי היא .דאיכא דחייש
לשלא תחלוק באיסור שבת
דרבנן ואיכא דמפליג:
ליחוש לשמא ימחוק .דהא ר'
אחא כותל דוקא נקט ואי מתתי
מה לי כותל מה לי אגרת :אין
רואין במראה .מירואיי''ר
}ראי{ לפי שהרואה במראה
אינו צריך אלא לתקן שערות
ראשו וזקנו הלכך חיישי' שמא
יראה נימין המדולדלות שאינן
שוות עם שאר השער ויגלחן:
דאדהכי והכי .שילך להביא
תער או מספרים:
מדכר .שהוא שבת:
של מתכת .שאינו צריך להביא
מספרים שהיא עצמה מגלחת
השער:
כתב המהלך תחת הצורה ותחת
הדיוקנאות .כגון בני אדם
המציירים בכותל חיות משונות
או דיוקנות של בני אדם של
מעשים כגון מלחמת דוד וגלית
וכותבין תחתיה זו צורת חיה
פלונית וזו דיוקנית פלוני
ופלונית:
אסור לקרותו בשבת .שמא
יקרא בשטרי הדיוטות:
אל מדעתכם .אל אשר אתם
עושי' מדעת לבבכם וחלל
שלכם .אלילים לשון חללים:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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 .700קמט ,א -ב
" ֵמ ִפיס ָא ָדם ִעם ָ ּבנָ יו ]וְ ִעם ְ ּבנֵ י ֵביתוֹ ַעל ַה ׁ ּשו ְּל ָחן,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יִ ְת ַ ּכ ֵּוין ַל ֲעשׂוֹ ת ָמנָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּכנֶ ֶגד ָמנָ ה ְק ַט ָ ּנה"[.
" ִעם ָ ּבנָ יו וְ ִעם ְ ּבנֵ י ֵביתוֹ " – ִאין,
וְ ִעם ַא ֵחר  -ל ֹא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִּכ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ ּבנֵי ֲחבו ָּרה ַה ַּמ ְק ּ ִפ ִידין זֶה ַעל זֶה עוֹ בְ ִרין ִמ ׁ ּשוּם ִמדָּ ה ,ו ִּמ ׁ ּשוּם ִמ ׁ ְש ָקל ,ו ִּמ ׁ ּשוּם ִמ ְניָן,
ו ִּמ ׁ ּשוּם לוֹ וִ ין וּפוֹ ְר ִעין ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
קמט,ב וּכְ ִדבְ ֵרי ִה ֵּללַ :אף ִמ ׁ ּשוּם ִר ִ ּבית.
ִאי ָהכִ יּ ָ ,בנָיו וּבְ נֵי בֵ יתוֹ נ ִַמי!
ָ ּבנָיו וּבְ נֵי בֵ יתוֹ ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא ִּכ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
מו ָּּתר לְ ַהלְ ווֹ ת ָ ּבנָיו וּבְ נֵי בֵ יתוֹ ְ ּב ִר ִ ּבית,
ְּכ ֵדי לְ ַה ְט ִע ָימן ַט ַעם ִר ִ ּבית.
ִאי ָהכִ יָ " ,מנָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּכנֶ ֶגד ָמנָ ה ְק ַט ָ ּנה" נ ִַמי!
ִאין ָהכִ י נ ִַמי,
ּ
וְ ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ְס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָתנֵי:
" ֵמ ִפיס ָא ָדם ִעם ָ ּבנָ יו ו ְּבנֵ י ֵביתוֹ ַעל ַה ׁ ּ ֻש ְל ָחן ֲאפִ ילּ ּו ָמנָ ה ְ ּגדוֹ ָלה ְ ּכנֶ ֶגד ָמנָ ה ְק ַט ָ ּנה".
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִּכ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרבִ :עם ָ ּבנָיו וְ ִעם ְ ּבנֵי בֵ יתוֹ ִ -אין,
ִעם ֲא ֵח ִרים  -לֹא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִּכ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָמנָה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּכנֶגֶ ד ָמנָה ְק ַט ּנָהַ ,אף ְ ּבחוֹ ל לַ ֲא ֵח ִרים ָ -אסוּר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם קוּבְ יָא.
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רש"י
עם בניו ובני ביתו אין עם אחר
לא .מדלא תנא ומפיס על
המנות:
משום לווין ופורעין .דגזור בהו
רבנן שמא יכתוב:
המקפידין .שאין מוחלים
ומוותרין זה לזה:
וכדברי )בית( הלל דחייש שמא
יוקירו חיטי בהלואת ככרות אף
משום רבית :בניו ובני ביתו
נמי .ליחוש לרבית וכל הני:
להלוות .משלו:
בניו ובני ביתו .הסמוכים על
שלחנו דכיון דהכל משלו אין
כאן רבית:
להטעימן טעם רבית .שידעו
כמה קשה אלמא כיון דמשלו
הוא אין כאן איסור רבית
והלכך גבי מדה ומשקל ומנין
נמי לאו קפידא הוא אלא
להשוותם בלא קנאה:
אי הכי מנה גדולה כנגד מנה
קטנה נמי .דמוקמינן טעמא
לקמן משום קוביא ואפי' בחול
אסור וכיון דהכל משלו אמאי
אסור להטעימן טעמא קוביא
בעלמא הוא:
מאי טעמא מותר .ולא חייש
לקוביא:
כדרב יהודה אמר רב.
דלהטעימן בעלמא הוא:
עם אחר לא כדרב יהודה אמר
שמואל .דכיון דמקפידין עוברין
משום מדה ומשקל ומנין:
משום קוביא .דגזל הוא
דאסמכתא לא קניא והא
אסמכתא דסמיך על הגורל אם
יפול גורל אמנה הגדולה אזכה
בה ולפיכך תלה עצמו אף לגורל
הקטנה על הספק ואילו יודע
מתחלה שכן לא היה מתרצה:
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 .701קמט ,ב
" ַמ ִּט ִילין ֲח ָל ׁ ִשין ַעל ] ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
ֲא ָבל לֹא ַ -על ַה ָּמנוֹ ת"[.
ַמאי " ֲא ָבל לֹא ַעל ַה ָּמנוֹ ת"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ֲַעקב ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַבת י ֲַעקֹב:
ֲאבָ ל לֹא ַעל ַה ָּמנוֹ ת ׁ ֶשל חוֹ ל ְ ּביוֹ ם טוֹ ב.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ָ
הוֹ ִאיל וּכְ ִתיב" :וְ ַע ּ ְמך ִּכ ְמ ִר ֵיבי כּ ֹ ֵהן" )הושע ד ,ד(,
ֲאפִ ילּ ּו ָמנוֹ ת דְּ חוֹ ל נ ִַמי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
5

5

אך איש אל ירב ואל יוכח איש וְ ַע ְּמ ָך ּכ ְִמ ִריבֵ י ּכ ֵֹהן

רש"י
של חול .של קדשים של
אתמול:
כמריבי כהן .ככהנים אלו שהם
בעלי מריבה:
אפי' דחול נמי .לישתרי להו
להפיס ביו''ט כי היכי דלא
לינצו:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ֲַעקב ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַבת י ֲַעקֹב:
ְ
ִיסין אוֹ תוֹ ִ ּב ְמ ִחיצָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא.
כּ ֹל ׁ ֶש ֲחבֵ ירוֹ נ ֱֶענ ָׁש ַעל יָדוֹ ֵ ,אין ַמכְ נ ִ
ְמנָלַ ן?
אמר ה' ִמי יְ ַפ ֶּתה ֶאת ַא ְח ָאב וְ יַ ַעל וְ יִ ּפֹל ְ ּב ָרמֹת ִ ּגלְ ָעד?
ִאילֵ ָימא ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :וַ ּיֹ ֶ
אמר ֲאנִ י ֲא ַפ ֶּת ּנ ּו ...
אמר ְ ּבכֹה .וַ יֵ ֵצא ָהרו ַּח וַ ַ ּי ֲעמֹד לִ ְפנֵ י ה' וַ ּיֹ ֶ
אמר זֶ ה ְ ּבכֹה וְ זֶ ה ֵ
וַ ּיֹ ֶ
אמרֵ :א ֵצא וְ ָהיִ ִיתי רו ַּח ׁ ֶש ֶקר ְ ּב ִפי ָּכל נְ ִב ָיאיו,
וַ ּי ֶ
שה כֵ ן" ) 6מלכים א ,כב ,כ-כב(,
אמרְּ :ת ַפ ֶּתה וְ גַ ם תוּכַ ל ֵצא וַ ֲע ֵ ׂ
וַ ּי ֶ
וְ ָא ְמ ִרינַןַ :מאי "רו ַּח"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זֶה רוּחוֹ ׁ ֶשל נָבוֹ ת.
"צא"?
ו ַּמאי ֵ
ָא ַמר ַרב:
צֵ א ִמ ְּמ ִחי ָ ּצ ִתי.
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רש"י
זה בכה .אני אפתנו בכה:
שבעת קלון .בנבוכדנצר משתעי
שהיה מטיל משכב זכור על
המלכים וכשהגיע יומו של
צדקיהו נמשכה ערלתו ג' מאות
אמה והיינו שבעת קלון:
חדא דכוליה קרא בנבוכדנצר
כתיב .שפיר מצית לאוקמי
כוליה בנבוכדנצר וה''ק שתה גם
אתה כאותם שהיית מקלה
אותן והערל והתערל והתגנה:
בשעה שעשה לו כו' .לקמן היא
מדקאמר לאותו צדיק ש''מ
אנוס היה:
ענוש לצדיק לא טוב .צדיק
המעניש לא טוב וכיון דאינו טוב
הרי הוא רע:
וכתיב לא יגורך רע .אלמא אינו
נכנס במחיצתו:

וְ ִדילְ ָמא ָה ָתם ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא:
דִּ כְ ִתיב" :דֹ ֵבר ׁ ְש ָק ִרים ,ל ֹא יִ כּ וֹ ן" )תהלים קא ,ז(.
7

ש ַב ְע ָּת ָקלוֹ ן ִמ ָּכבוֹ ד ׁ ְש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵה ָע ֵרל" ) 8חבקוק ב' טז(,
ֶא ָּלא ֵמ ָהכָ אׂ ָ " :
ש ַב ְע ָּת ָקלוֹ ן ִמ ָּכבוֹ ד"  -זֶה נְבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר,
"ָׂ
"ש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵה ָע ֵרל"  -זֶה צִ ְד ִק ּיָה.
ְׁ
ֲח ָדא :דְּ כו ֵּּל ּיה ְק ָרא ִ ּבנְבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר ְּכ ִתיב!
וְ עוֹ ד :צִ ְד ִק ּיָה ַ ּצדִּ ָיקאַ ,מאי ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֶמ ֱיעבַ ד לֵ ּיה?
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרבּ ְ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּק ׁש אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע לַ ֲעשׂוֹ ת לְ אוֹ תוֹ צַ דִּ יק ָּכך!ְ
ֶא ָּלא ֵמ ָהכָ אּ ַ :
"גם ֲענוֹ ׁש לַ ַ ּצדִּ יק ל ֹא טוֹ ב" )משלי יז כו(,
ֵאין "ל ֹא טוֹ ב" ֶא ָּלא ַרע,
ָ
וּכְ ִתיבִּ :
"כי ל ֹא ֵאל ָח ֵפץ ֶר ׁ ַשע ַא ָּתה ל ֹא יְ גֻ ְרך ָרע" )תהילים ה ,ה(,
ָ
צַ דִּ יק ַא ָּתה ה' ,וְ ל ֹא יָגוּר ִ ּב ְמגוֹ ְרך ָרע.

6
אמר ֵאצֵ א
אמר ֲאנִי אֲ פַ ֶּת ּנ ּו ויאמר ה' אליו במה .וַ ּי ֶ
אמר ְ ּבכה .וְ יֵצֵ א הָ רו ַּח וַ ּיַעֲ מד לִ פְ נֵי ה' וַ יּ ֶ
אמר זֶה ְ ּבכה וְ זֶה ֵ
אמר ה' ִמי יְפַ ֶּתה ֶאת ַא ְח ָאב וְ יַעַ ל וְ ִיפּ ל ְ ּב ָרמת ִ ּגלְ ָעד וַ יּ ֶ
וַ ּי ֶ
אמר ְּתפַ ֶּתה וְ גַ ם ת ּו ַכל צֵ א וַעֲ ֵׂשה כֵן
וְ ָהיִי ִתי רו ַּח ׁ ֶש ֶקר ְ ּבפִ י ָּכל נְבִ ָיאיו וַ ּי ֶ
 7ד ֹבֵ ר ׁ ְש ָק ִרים ,ל ֹא ִיכּוֹ ן לנגד עיני
ָׂ 8שבַ ְע ָּת ָקלוֹ ן ִמ ּכָבוֹ ד ׁ ְש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְהֵ ָע ֵרל תסוב עליך כוס ימין ה' וקיקלון על כבודך
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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]" ַמ ִּט ִילין ֲח ָל ׁ ִשין ַעל ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב,
ֲא ָבל לֹא ַ -על ַה ָּמנוֹ ת"[.
ישנָא דְּ פו ָּרא הוּא?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי ֲ
"ח ָל ׁ ִשים" לִ ׁ ּ ָ
"א ְיך נָ ַפלְ ָּת ִמ ּׁ ָש ַמיִ םֵ ,הילֵ ל ֶ ּבן ׁ ָש ַחר? נִ גְ דַּ ְע ָּת לָ ָא ֶרץ חוֹ לֵ ׁש ַעל ּגוֹ יִ ם?" )ישעיה יד ,יב(,
דִּ כְ ִתיבֵ :
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָהיָה ַמ ּ ִטיל ּפוּר ַעל ְ ּגדוֹ לֵ י ַמלְ כוּת,
לֵ ַידע ֵאיזֶה ֶ ּבן יוֹ מוֹ ׁ ֶשל ִמ ׁ ְש ַּכב זָכוּר.
וּכְ ִתיבָּ :
"כל ַמלְ כֵ י ּגוֹ יִ ם ֻּכ ָּלם" ) 9ישעיה יד ,יח(,
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶש ּנָח ּו ִמ ִּמ ׁ ְש ַּכב זָכוּר.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ָּכל י ָָמיו ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע ל ֹא נ ְִמצָ א ְׂשחוֹ ק ְ ּבפֶ ה ָּכל ְ ּב ִריָה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרָ " :נ ָחה ׁ ָש ְק ָטה ָּכל ָה ָא ֶרץ ּ ָפ ְצח ּו ִר ָּנה" )ישעיה יד ,ז(,
ִמ ְּכלָ ל :דְּ ַעד ָה ׁ ְש ָּתא לֹא ֲהוָ ה ִר ּנָה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לַ ֲעמוֹ ד ְ ּב ֵ ּביתוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע,
ש ִע ִירים יְ ַר ְּקד ּו ׁ ָשם" )ישעיה יג ,כא(.
ׁ ֶשנ ֱֶא ַמרּ " :ו ְ ׂ
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּב ֵ ּיק ׁש אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע ,לַ ֲעשׂוֹ ת לְ אוֹ תוֹ צַ דִּ יק ָּכ ְך,
לש ֵמאוֹ ת ַא ָּמה ,וְ ָהי ְָתה ְמ ַחזּ ֶֶרת ַעל ָּכל ַה ְּמ ִס ָ ּיבה כּ ו ָּּל ּה.
נ ְִמ ׁ ְשכָ ה ָע ְרלָ תוֹ ׁ ְש ׁ
ש ַב ְע ָּת ָקלוֹ ן ִמ ָּכבוֹ דְ ׁ ,ש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵה ָע ֵרל" ) 10חבקוק ב' טו-טז(,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרׂ ָ " :
לש ֵמאוֹ ת ָהוֵ י.
" ָע ֵר"ל" ּ ְ -בגִ ַימ ְט ִר ּיָא ׁ ְש ׁ
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ּי ַָרד אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע לַ ֵ ּג ִיה ּנָם ָר ֲע ׁש ּו ָּכל יוֹ ְר ֵדי ֵ ּג ִיה ּנָם,
ָא ְמרוֶּ ׁ :ש ָּמא לִ ְמ ׁשוֹ ל ֲעלֵ ֶיהם הוּא ָ ּבא ,אוֹ לֵ ָיחלוֹ ת ְּכמוֹ ָתם הוּא ָ ּבא?
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרּ ַ " :גם ַא ָּתה ֻח ֵּל ָית כָ מוֹ נ ּו ֵאלֵ ינ ּו נִ ְמ ׁ ָשלְ ָּת" ) 11ישעיה יד ,י(.
"מ ּ ִמי נָ ָע ְמ ָּת ְר ָדה וְ ָה ׁ ְש ְּכ ָבה ֶאת ֲע ֵרלִ ים" )יחזקאל לב ,יט(,
אתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרהִ :
יָצְ ָ
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ש ׁ ָש ְב ָתה ַמ ְד ֵה ָבה" ) 12ישעיה יד ,ד(.
" ֵא ְיך ׁ ָש ַבת נֹגֵ ׂ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ׁ ָשבְ ָתה או ָּּמה זוֹ ׁ ֶש ָא ְמ ָרהְ ^ :מדוֹ ד וְ ָהבֵ א.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ׁ ֶש ָא ְמ ָרהְ :מאֹד ְמאֹד ָהבֵ יא ְ ּבלֹא ִמדָּ ה.
"ו ְּרב ּו יַ ִּת ָירה הו ֲּס ַפת לִ י" )דניאל ד ,לג(.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ראשוֹ ,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָרכַ ב ַעל ֲא ִרי זָכָ ר ,וְ ָק ׁ ַשר ַּת ּנִין ְ ּב ׁ
ש ֶדה נָ ַת ִּתי לוֹ לְ ָע ְבדוֹ " )ירמיה כז ,ו(.
לְ ַק ּיֵים ַמה ׁ ּ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ גַ ם ֶאת ַח ַ ּית ַה ּ ָ ׂ
ָּ 9כל ַמלְ כֵ י גּוֹ יִם ֻּכ ָּלם שכבו בכבוד איש בביתו
10
הוי משקה רעהו ְמסַ ֵּפ ַח חמתך ואף ׁ ַש ֵּכר למען הביט על מעוריהםָׂ .שבַ ְע ָּת ָקלוֹ ן ִמ ּכָבוֹ ד ׁ ְש ֵתה גַ ם ַא ָּתה וְ ֵהעָ ֵרל
11
לְת
כולם יענו ויאמרו אליך ַ ּגם ַא ָּתה חֻ ֵּל ָית כָמוֹ נ ּו ֵאלֵ ינ ּו נ ְִמ ׁ ָש ָּ
12
ש ׁ ָשבְ ָתה ַמ ְדהֵ בָ ה
ונשאת המשל הזה על מלך בבל ואמרת ֵאי ְך ׁ ָשבַ ת נ ֵג ׂ

רש"י
חולש על גוים .בנבוכדנצר
כתיב:
ושעירים ירקדו שם .ולא
הבריות
ובשביל
אנשים
מסתלקין המזיקין ונמצא
מבטל גזירת המלך:
המסיבה .מלכים שהיו מסובין
ויושבין לפניו:
גם אתה חולית כמונו אלינו וגו'.
ביורדי גיהנם כתיב דכתיב לעיל
מיניה שאול מתחת רגזה לך
לקראת בואך וגו':
חולית כמונו אלינו נמשלת.
לשון ממשלה:
נעמת .סבור אתה להיות בנועם
מן האחרים:
מדוד .מעות ודינרי זהב והבא:
ורבו יתירה הוספת לי .לאחר
שהיה ז' שנים בהמה וחזר
למלכותו היה משתבח כן ומהו
התוספת שקשר תנין גדול נחש
גדול בראשו של ארי כמין
אפסר:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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ִמ ְׁשנָה
שכּ וֹ ר ָא ָדם ּפוֹ ֲע ִלים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
לֹא יִ ְ ׂ
שכּ וֹ ר לוֹ ּפוֹ ֲע ִלים.
יאמר ָא ָדם ַל ֲח ֵבירוֹ ִל ְ ׂ
וְ לֹא ַ
שכּ וֹ ר לוֹ ּפוֹ ֲע ִלים ּו ְל ָה ִביא ּ ֵפירוֹ ת,
ֵאין ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ַעל ַה ְּתחוּם ִל ְ ׂ
ֲא ָבל ַמ ְח ׁ ִש ְ
יך הוּא ִל ׁ ְשמוֹ ר ּו ֵמ ִביא ּ ֵפירוֹ ת ְ ּביָ דוֹ .
ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל:
ָ ּכל ׁ ֶש ֲאנִ י זַ ַ ּכאי ַ ּב ֲא ִמ ָירתוֹ ַ -ר ׁ ּ ַשאי ֲאנִ י ְל ַה ְח ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו.

ְ ּג ָמ ָרא
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמאי ׁ ְשנָא הוּא ו ַּמאי ׁ ְשנָא " ֲח ֵבירוֹ "!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָחבֵ ר גּוֹ י.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲא ִמ ָירה לְ גּוֹ י ְ ׁ -שבוּת!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימאֲ " :ח ֵבירוֹ " ִי ְׂש ָר ֵאל,
אמר ָא ָדם לַ ֲחבֵ ירוֹ ְׂ " :שכוֹ ר לִ י ּפוֹ ֲעלִ ים",
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :לֹא יֹ ַ
"הנ ְִר ֶאה ׁ ֶש ַּת ֲעמוֹ ד ִע ִּמי לָ ֶע ֶרב?".
ֲאבָ ל אוֹ ֵמר ָא ָדם לַ ֲחבֵ ירוֹ ֲ
ִיתין ַמ ּנִי?
ו ַּמ ְתנ ִ
ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה.
דְּ ַת ְניָא:
"הנִ ְר ֶאה ׁ ֶש ַּת ֲעמוֹ ד ִע ִּמי ָל ֶע ֶרב?".
אמר ָא ָדם ַל ֲח ֵבירוֹ ֲ :
"לֹא יֹ ַ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
"הנִ ְר ֶאה ׁ ֶש ַּת ֲעמוֹ ד ִע ִּמי ָל ֶע ֶרב?".
אוֹ ֵמר ָא ָדם ַל ֲח ֵבירוֹ ֲ :
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה.
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה?
13
דִּ כְ ִתיבִ " :מ ּ ְמצוֹ א ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ֵ ּבר דָּ ָבר" )ישעיה נח ,יג(,
דִּ יבּ וּר ָ -אסוּר,
ִה ְרהוּר  -מו ָּּתר.
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רש"י
מתני'
לא ישכור אדם פועלים .דכתיב
)ישעיהו נח( ממצוא חפצך:
ולא יאמר לחבירו כו' .בגמרא
פריך פשיטא כיון דהוא אסור
חבירו נמי אסור דהא ישראל
הוא והשולחו עובר משום לפני
עור לא תתן מכשול:
אין מחשיכין על התחום .לקרב
עצמו בשבת עד סוף התחום
ולהחשיך שם שיהא קרוב
למקום הפועלים או לפרדס
להביא פירות דכל דבר שאסור
לעשותו בשבת אסור להחשיך
עליו:
אבל מחשיך הוא .להיות קרוב
לצאת לשמור פירותיו וזה דבר
המותר בשבת לשמור פירותיו
אם היו בתוך תחומו:
ומביא פירות בידו .הואיל
ועיקר מחשבתו לא היה לכך:
כלל אמר אבא שאול .נותן היה
כלל בדבר זה להוסיף דברים
אחרים כיוצא בו ולקמיה מפרש
לאתויי מאי :כל שאני זכאי
באמירתו .שאני רשאי לאומרו
לחבירו או לנכרי בשבת לעשות
למוצאי שבת רשאי אני
להחשיך עליו:
גמ' מאי שנא כו' .ופשיטא
דכיון דאמר לא ישכור ה''ה לא
יאמר לחבירו דהא ישראל הוא
כמותו ולא מצי לאוגרינהו:
אמירה לנכרי שבות .וכבר
סתמה רבי למתני' נכרי שבא
לכבות אין אומרים לו כבה:
הא קמ''ל .משנה יתירה בהדיא
הוא דלא לימא ליה אבל סתמא
שרי ליה למימר:
הנראה .עכשיו נראה אם תעמוד
עמי לערב אם תבא אלי
לכשתחשך ושניהם יודעין שעל
מנת לשוכרו לפעולתו הוא
מזהירו וכיון דלא מפרש בהדיא
שרי כדמפרש טעמא לקמן דבור
אסור הרהור מותר:

16
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]וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה?
14
דִּ כְ ִתיבִ " :מ ּ ְמצוֹ א ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ֵ ּבר דָּ ָבר" )ישעיה נח ,יג(,
דִּ יבּ וּר ָ -אסוּרִ ,ה ְרהוּר  -מו ָּּתר[.
ָר ֵמי לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַרב הוּנָ א לְ ָר ָבא:
ִמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן :דִּ יבּ וּר – ָאסוּרִ ,ה ְרהוּר – מו ָּּתר?!
ַאלְ ָמא ִה ְרהוּר לָ או ְּכ ִדיבּ וּר דָּ ֵמי.
וְ ָה ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם מו ָּּתר לְ ַה ְר ֵהר ,חוּץ ִמ ֵ ּבית ַה ֶּמ ְר ָחץ ו ִּמ ֵ ּבית ַה ִּכ ּ ֵסא!
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם,
דְּ בָ ֵעינַן" :וְ ָהיָ ה ַמ ֲחנֶ ָיך ָקדוֹ ׁש") 15דברים כג ,טו( וְ לֵ ָּיכא.
ָהכָ א נ ִַמי ְּכ ִתיב" :וְ ל ֹא יִ ְר ֶאה ְב ָך ֶע ְרוַ ת דָּ ָבר" )דברים כג ,טו(.
ַההוּאִ ,מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַרב יְהו ָּדה,
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
גּוֹ י ָערוּם ָאסוּר לִ ְקרוֹ ת ְק ִר ּיַת ׁ ְש ַמע ְּכנֶגְ דּ וֹ .
ַמאי ִא ְיריָא גּוֹ י? ֲאפִ ילּ ּו ִי ְׂש ָר ֵאל נ ִַמי!
ל ֹא ִמ ָ ּיב ֲעיָא ָק ָא ַמר.
ש ָרם" )יחזקאל כג ,כ(,
שר ֲחמוֹ ִרים ְ ּב ָ ׂ
"א ׁ ֶשר ְ ּב ַ ׂ
ל ֹא ִמ ָ ּיב ֲעיָא ִי ְׂש ָר ֵאל דְּ ָאסוּרֲ ,אבָ ל גּוֹ יִם ֵּכיוָ ן דִּ כְ ִתיב ֵ ּב ּיהֲ :
ֵא ָימא ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ֵא ָימא ָהכִ י נ ִַמי!
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ֶע ְרוַ ת ֲא ִב ֶיהם ל ֹא ָראוּ" ) 16בראשית ט ,כג(.
וְ ִדיבּ וּר ִמי ֲא ִסיר?!
וְ ָהא ַרב ִח ְסדָּ א וְ ַרב הַ ְמנוּנָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְיה ּו:
ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ִמצְ וָ ה מו ָּּתר לְ ַח ׁ ּ ְשבָ ן ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת!
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ּפוֹ ְס ִקים צְ ָד ָקה לַ ֲע ִנ ּיִים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ֲַעקב ַ ּבר ִא ִידי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ּ
ּ
ְמ ַפ ְ ּק ִחין ּ ִפ ּיקו ַּח נֶפֶ ׁש וּפִ ּיקו ַּח ַר ִ ּבים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ הוֹ לְ כִ ין לְ בָ ֵּתי כְ נ ִֵסיוֹ ת לְ פַ ֵק ַח ַעל ִע ְס ֵקי ַר ִ ּבים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
הוֹ לְ כִ ין לְ ַט ְר ֵטיאוֹ ת וּלְ ִק ְר ְק ָסאוֹ ת וּלְ בַ ּ ִסילְ ָקאוֹ ת לְ פַ ֵ ּק ַח ַעל ִע ְס ֵקי ַר ִ ּבים ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
וְ ַּת ּנָא דְּ בֵ י ְמנַ ׁ ּ ֶשה:
ּ
יא ֵרס ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ַעל ַה ִּתינוֹ ק ְל ַל ְּמדוֹ ֵס ֶפר ו ְּל ַל ְּמדוֹ או ָּּמנוּת"!
" ְמ ׁ ַשדְּ ִכין ַעל ַה ִּתינוֹ קוֹ ת ֵל ָ
"מ ּ ְמצוֹ א ֶח ְפ ְצ ָך וְ ַד ֵ ּבר דָּ ָבר" -
ָא ַמר ְק ָראִ :
" ֲח ָפ ֶצ ָיך" ֲ -אסו ִּרים,
ֶחפְ צֵ י ׁ ָש ַמיִם  -מו ָּּת ִרין.
14
וכבדתו מעשות דרכיך ִמ ְּמצוֹא ֶחפְ צְ ָך ַוְד ֵ ּבר דָּ בָ ר
 15כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך וְ ָהיָה ַמ ֲחנ ָ
ֶיך ָקד ֹו ׁש ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך
16
וילכו אחורנית ויכסו את ערות אביהם ופניהם אחורנית וְ ֶע ְרוַ ת אֲ בִ ֶיהם ל ֹא ָרא ּו

רש"י
מותר להרהר .בדברי תורה:
והיה מחניך קדוש .ולא כתיב
ביה דבר אלא מקום חנייתך
תהא בקדושה וטעמא משום
דישראל מהרהרין תמיד בדברי
תורה:
ערות דבר .אלמא לא אסיר ליה
אלא בשעת דבור:
ההיא כדרב יהודה .כלומר
לעולם והיה מחניך קדוש משום
הרהור תורה ואפי' אין דבור
ולא יראה בך ערות דבר
במילתא אחריתי מיירי דאסור
בשעת הדבור ולא בשעת הרהור
כגון להסתכל בערוה:
עכו''ם ערום .כ''ש ישראל
כדמפרש ואזיל:
אימא שפיר דמי .דכבהמה
בעלמא הוא:
וערות אביהם .אלמא ערוה היא
בבן נח:
ודבור מי אסור והא אמר רב
חסדא כו' .וכל הני דבור הוא:
פקוח נפש .בדבר שיש בו סכנה
פקוח דיקומבימונ''ט }חילוץ
]כוונת רש''י ,כפי הנראה,
להצביע על המשותף בין
השימושים השונים של הגזרון
''פיקוח-נפש'',
''פקח'':
''המפקח את הגל'' ואולי גם
''יין מפקחו''[{:
ופקוח דרבים .כגון לרשות:
וקרקסאות
טרטייאות
ובסילקאות .מיני פלטין הן
ששם נאספו לבית הוועד:
ללמדו אומנות .דהא נמי מצוה
היא דכל שאינו מלמדו אומנות
מלמדו לסטות ומצוה ילפינן
מקרא בקדושין בהאשה ניקנית
)ד' ל:(:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ
ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ָּל ְך ,וְ ׁ ֶשל ַמה ְ ּבכָ ך  -מו ָּּתר לְ ַח ׁ ּ ְשבָ ן ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.

קנ,ב

ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
" ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ׁ ֶש ָע ְבר ּו וְ ׁ ֶש ֲע ִת ִידין ִל ְהיוֹ ת ָ -אסוּר ְל ַח ׁ ּ ְש ָבן.
ׁ ֶשל ַמ ָ ּל ְך ^וְ ׁ ֶשל ַמה ְ ּב ָכ ְך  -מו ָּּתר ְלחוֹ ׁ ְש ָבן".
ו ְּר ִמינְה ּו:
"חוֹ ׁ ְש ִבין ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֵאינָ ן ְצ ִרי ִכין,
וְ ֵאין ְמ ַח ׁ ּ ְש ִבין ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת ׁ ֶשצְּ ִר ִיכין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
יצד?
ֵ ּכ ַ
ְ
ְ
ְ
ְ
ּ
אתי ַעל דִּ ָירה זוֹ ".
אתי ַעל ָ ׂ
אוֹ ֵמר ָא ָדם ַל ֲח ֵבירוֹ ּ ָ :
ש ֶדה זוֹ ּ ָ ,כך וְ ָכך דִּ ינָ ִרין הוֹ ֵצ ִ
"כך וְ ָכך פוֹ ֲע ִלים הוֹ ֵצ ִ
אתי ,וְ ָכ ְך וְ ָכ ְך ֲאנִ י ָע ִתיד ְלהוֹ ִציא"!
יאמר לוֹ ּ ָ :
"כ ְך וְ ָכ ְך הוֹ ֵצ ִ
ֲא ָבל לֹא ַ
וּלְ ַט ֲע ֵמ ְיך,
ַק ׁ ְשיָא לָ ְך ִהיא ּגוּפָ א!
ֶא ָּלא,
ָהא  -דְּ ִא ָּיכא ַאגְ ָרא דַּ ֲאגִ ָירא ַ ּג ֵ ּב ּיה.
ָהא  -דְּ לֵ ָּיכא ַאגְ ָרא דַּ ֲאגִ ָירא ַ ּג ֵ ּב ּיה.

17

רש"י
של מלך .של עצה שאינו שלו
ואין צריך בכך כגון הרוצה
לבנות בית כך וכך צריך להוציא
בו ול''נ כמו מה לך מה לך
ולחשבונות הללו הרי אין צורך
בהן לא לך ולא לאחר כגון
ההיא דפרישית:
ושל מה בכך .כגון שכבר היו
לצורך אלא שעברו כגון כך וכך
הוצאתי בבנין זה:
חשבונות שעברו .לקמן מוקי
לה דלא עברו לגמרי שעדיין
שכר הפועלים עליו שלא נתנו
להן ושל מה בכך שעברו לגמרי
ואין שכר פועלים עליו:
כך וכך הוצאתי .אלמא עברו
מותרין:
תקשי לך היא גופא .ברייתא
קמייתא רישא קתני שעברו
אסורין וסיפא קתני של מה בכך
מותרין דהיינו עברו:
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שכּ וֹ ר לוֹ ּפוֹ ֲע ִלים ּו ְל ָה ִביא ּ ֵפירוֹ ת[.
" ֵאין ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ] ַעל ַה ְּתחוּם ִל ְ ׂ

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ְ
ְ
ּ
יה ְלגוֹ ְד ָר ּה,
ל
ע
ך
ל
מ
ּ,
ו
ה
ד
ש
ׂ
ך
תוֹ
ב
ּ
ץ
ר
פ
לוֹ
ה
צ
ר
פ
נ
ּ
ש
ׁ
ד
ח
א
יד
ס
ח
ב
ּ
" ַמ ֲע ֶ ׂ
ָ ֵ וְ נִ ְ ַ ָ ֶ ָ
ֶֶ ְ
שה ְ ָ ִ ֶ ָ ֶ ִ ְ ְ ָ
וְ נִ זְ ַ ּכר ׁ ֶש ׁ ּ ַש ָ ּבת הוּא ,וְ נִ ְמנַ ע אוֹ תוֹ ָח ִסיד וְ לֹא ְ ּג ָד ָר ּה,
שה לוֹ נֵ ס ,וְ ָע ְל ָתה בּ וֹ ְצ ָלף ,ו ִּמ ֶּמ ָ ּנה ָהיְ ָתה ּ ַפ ְרנָ ָסתוֹ ו ַּפ ְרנָ ַסת ַאנְ ׁ ֵשי ֵביתוֹ ".
וְ נַ ֲע ָ ׂ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מו ָּּתר לְ ָא ָדם לוֹ ַמר לַ ֲחבֵ ירוֹ " :לִ כְ ַר ְך ּ ְפלוֹ נִי ֲאנִי הוֹ לֵ ְך לְ ָמ ָחר"ֶ ׁ ,ש ִאם י ֵׁש בּ ו ְּר ָ ּגנִין הוֹ לֵ ְך.
ְּתנַן:
ּ
ּ
שכּ וֹ ר פוֹ ֲע ִלים ו ְּל ָה ִביא ֵפירוֹ ת".
" ֵאין ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ַעל ַה ְּתחוּם ִל ְ ׂ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לִ ְׂשכּ וֹ ר ּפוֹ ֲעלִ ים דִּ בְ ׁ ַש ָ ּבת לָ א ָמצֵ י ָאגַ רֶ ,א ָּלא לְ ָהבִ יא ּ ֵפירוֹ ת?
לֵ ָימאֶ ׁ :ש ִאם י ֵׁש ׁ ָשם ְמ ִחיצוֹ ת ֵמבִ יא!
ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה ְ ּבפֵ ירוֹ ת ַה ְמחו ָ ּּב ִרים.
וְ ָה ָתנֵי ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ֲעיָא:
" ֵאין ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ַעל ַה ְּתחוּם ְל ָה ִביא ֶּת ֶבן וְ ַק ׁש",
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַק ׁש ַ -מ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה ִ ּב ְמחו ָ ּּבר.
ֶא ָּלא ֶּתבֶ ןֵ ,היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ְ ּב ִתיבְ נָא ַס ְריָא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ַעל ַה ְּתחוּם ְל ַפ ֵ ּק ַח ַעל ִע ְס ֵקי ַכ ָ ּלה וְ ַעל ִע ְס ֵקי ַה ֵּמת" )שבת קנא.(.
ַעל " ִע ְס ֵקי ַכ ָ ּלה ו ֵּמת" – ִאיןַ ,על ִע ְס ֵקי ַא ֵחר  -לֹא.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַא ֵחר דּ ו ְּמיָא דְּ כַ ָּלה ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה לְ ִמיגְ זָא לֵ ּיה ָא ָסא.
ֶא ָּלא ֵמת ַמאי נִיה ּו?
לְ ָהבִ יא לוֹ ָארוֹ ן וְ ַתכְ ִריכִ ין.
וְ ָק ָתנֵי " ֵמת" – ִאיןֲ ,אבָ ל ַא ֵחר  -ל ֹא.
וְ ַא ַּמאי? לֵ ָימאֶ ׁ :ש ִאם י ֵׁש ׁ ָשם ְמ ִחיצוֹ ת ֵמבִ יא!
ֵמת נ ִַמי ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה לְ ִמיגְ זָא לֵ ּיה ְ ּגלִ ָימא.

רש"י
צלף .אילן גדול הוא ובעל ענפים
הרבה ושלשה מיני אוכל יש
בפירותיו אביונות קפריסין
ולולבין:
שאם יש בורגנין .מע' אמה לע'
אמה הולך אפי' בשבת שהכל
חשוב כעיר אחת וכל העיר כד'
אמות כדאמרינן בעירובין )דף
כא (.וכיון דהוא דבר שיש לו
היתר על ידי תקנה בשבת מותר
לאומרו אפילו במקום שאין שם
ההיתר:
המחוברים .שא''א לקצצן
בשבת ע''י שום תקנה:
השבולים
זנבות
קש.
אשטרצי''א }קש ]ראה לעיל
כ: {[:
בתיבנא סריא .שאפי' יש
מחיצות אינו מביא משום
דמוקצה הוא:
על עסקי כלה ומת אין .דחפצי
שמים הן אבל על עסקי אחר
אפי' דומיא דכלה לא:
בשלמא אחר דומיא דכלה .
משכחת לה .דאסור להחשיך
כגון לחתוך מן המחובר:
למיגז לה אסא .דעבדו לה גננא
דאסא לכלתא:
אלא עסקי מת מאי היא .הבאה
דארון ותכריכין ואמאי לאחר
לא לימא הואיל ואם יש שם
מחיצות מביא:
למיגז ליה גלימא .לתקן לו
תכריכין דאין היתר לדבר היום
כלל:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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" ֲא ָבל ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ] ִל ׁ ְשמוֹ ר ,ו ֵּמ ִביא ּ ֵפירוֹ ת ְ ּביָ דוֹ "[.
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ל ֹא ַאבְ דִּ יל?
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקב:
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ֶ ּבן ַאנְ ִטיגְ נוֹ ס ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ָאסוּר לוֹ לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּי ֲַע ֶׂשה ֲחפָ צָ יו קוֹ ֶדם ׁ ֶש ּיַבְ דִּ יל!
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ ַאבְ דִּ יל ַ ּב ְּתפִ ָּלה,
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַה ַּמבְ דִּ יל ַ ּב ְּתפִ ָּלה צָ ִר ְיך ׁ ֶש ּיַבְ דִּ יל ַעל ַהכּ וֹ ס!
ש ֶדה ִמי ִא ָּיכא?!
וְ כִ י ֵּת ָימא דְּ ַאבְ דִּ יל ַעל ַהכּ וֹ ס  -כּ וֹ ס ַ ּב ּ ָ ׂ
ַּת ְר ְ ּג ָמא ַר ִ ּבי נָ ָתן ַ ּבר ַא ִמי ַק ֵּמ ּיה דְּ ָר ָבא:
ֵ ּבין ַה ִ ּג ּיתוֹ ת ׁ ָשנ ּו.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
"ה ַּמבְ דִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶד ׁש לְ חוֹ ל" וְ ָעבְ ִדינַן צוֹ ְרכִ ין.
ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א ָא ְמ ִרינַן ָהכִ יַ :
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
"ה ַּמבְ דִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶד ׁש לְ חוֹ ל" ו ְּמ ַס ְּל ִתינַן ִסילְ ֵתי.
ִּכי ָהוֵ ינָא ֵ ּבי ַרב ָּכ ֲהנָ אֲ ,הוָ ה ָא ַמרַ :

19

רש"י
ואע''ג דלא אבדיל .אסיפא
דמתני' מתמה דקתני ומביא
פירות בידו לקוצצן מן המחובר
בלא הבדלה:
בין הגיתות שנו .דאיכא כוס
בשדה:
המבדיל בין קודש לחול.
להיכרא בעלמא ללוות את
המלך:
ועבדינן צורכין .ואחר כך אנו
מברכין על הכוס ברכה גמורה
דהבדלה וכ''ש דאי אבדיל
בתפלה מותר לעשות צרכיו
וחוזר ומבדיל על הכוס:
ומסלתינן סילתי .חוטבין
עצים:
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" ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל:
ָ ּכל ׁ ֶש ֲאנִ י ]זַ ַ ּכאי ַ ּב ֲא ִמ ָירתוֹ ַ -ר ׁ ּ ַשאי ֲאנִ י ְל ַה ְח ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו[.
ִא ַ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
" ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל" ַא ַה ּיָיא?
שכּ וֹ ר ּפוֹ ֲע ִליםְ ,ל ָה ִביא ּ ֵפירוֹ ת".
"אין ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ַעל ַה ְּתחוּם ִל ְ ׂ
ישא ָק ֵאיֵ :
ִאילֵ ָימא ַא ֵר ׁ ָ
ּ
"כל ׁ ֶש ֲאנִ י זַ ַ ּכאי ַ ּב ֲא ִמ ָירתוֹ ַר ׁ ַשאי ֲאנִ י ַ ּב ֲח ׁ ִש ָיכתוֹ "?
קנא,א ַהאי ָ ּ
"כל ׁ ֶש ֵאינִי ז ַַּכאי ַ ּב ֲא ִמ ָירתוֹ ֵאינִי ַר ׁ ּ ַשאי ַ ּב ֲח ׁ ִשיכָ תוֹ " ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָּ
ְ
ּ
"א ָבל ַמ ְח ׁ ִשיך הוּא ִל ׁ ְשמוֹ ר ו ֵּמ ִביא ֵפירוֹ ת ְ ּביָ דוֹ ",
ֶא ָּלאַ :א ּ ֵסיפָ א ָק ֵאיֲ :
"כל ׁ ֶש ֲאנִי ז ַַּכאי ַ ּב ֲח ׁ ִשיכָ תוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ֲאנִי ַ ּב ֲא ִמ ָירתוֹ " ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָּ
לְ עוֹ לָ ם ַא ּ ֵסיפָ א ָק ֵאי,
וְ ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ַא ָהא ָק ֵאי דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
"שמוֹ ר לִ י ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְתחו ְּמ ָך ,וַ ֲאנִי ֶא ׁ ְשמוֹ ר לְ ָך ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְתחו ִּמי",
מו ָּּתר לְ ָא ָדם לוֹ ַמר לַ ֲחבֵ ירוֹ ְ ׁ :
וְ ָק ָא ַמר ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל לְ ַת ּנָא ַק ָּמאִ :מי לָ א מוֹ ֵדית דְּ מו ָּּתר ָא ָדם לוֹ ַמר לַ ֲחבֵ ירוֹ :
"שמוֹ ר לִ י ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְתחו ְּמ ָך ,וַ ֲאנִי ֶא ׁ ְשמוֹ ר לְ ָך ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּב ְתחו ִּמי",
ְׁ
"כל ׁ ֶש ֲאנִ י זַ ַ ּכאי ַ ּב ֲא ִמ ָירתוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ֲאנִ י ְל ַה ְח ׁ ִש ְ
יך ָע ָליו",
וְ ֵא ָימאּ ָ :
"כ ָלל" לְ ַא ּת ּויֵי ַמאי?
ְּ
לְ ַא ּת ּויֵי ָהא דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵאין ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ַעל ַה ְּתחוּם ְל ָה ִביא ְ ּב ֵה ָמה.
ָהיְ ָתה עוֹ ֶמ ֶדת חוּץ ַל ְּתחוּם  -קוֹ ֵרא ָל ּה וְ ִהיא ָ ּב ָאה.
ְ ּכ ָלל ָא ַמר ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל:
ְ
ָ ּכל ׁ ֶש ֲאנִ י זַ ַ ּכאי ַ ּב ֲא ִמ ָירתוֹ ַר ׁ ּ ַשאי ֲאנִ י ְל ַה ְח ׁ ִשיך ָע ָליו.
ו ַּמ ְח ׁ ִש ִיכין ְל ַפ ֵ ּק ַח ַעל ִע ְס ֵקי ַכ ָ ּלה וְ ַעל ִע ְס ֵקי ַה ֵּמת ְל ָה ִביא לוֹ ָארוֹ ן וְ ַת ְכ ִר ִיכין.
את ְ ּב ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ָה ֵבא ִמ ָּמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י.
"ל ְך ְל ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ,וְ ִאם לֹא ָמ ָצ ָ
וְ אוֹ ְמ ִרים לוֹ ֵ :
אתיִ ם".
מ
ב
ּ
א
ב
ה
ה
את ְ ּב ָמנֶ ָ ֵ ְ ָ ַ
לֹא ָמ ָצ ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יַ זְ ִ ּכיר לוֹ ְסכוּם ֶמ ַקח".

רש"י
אהייא .קאי ומשוי כללא:
אי נימא ארישא .דקתני ת''ק
לאיסורא וקאתי אבא שאול
לשוויה בה כללא א''כ דכללא
לאיסורא ה''ל למימר בהדיא כל
שאינו זכאי באמירה כגון אלו
שאינו רשאי לומר לחבירו שכור
לי פועלים או הבא לי פירות
למוצאי שבת אינו רשאי
להחשיך מיבעי ליה:
אלא אסיפא קאי .דקאמר ת''ק
להיתרא אבל מחשיך הוא
לשמור ואתא איהו ושווייה ביה
כללא להביא כל כיוצא בהן:
האי כל שאני זכאי להחשיך
עליו זכאי אני באמירתו מיבעי
ליה .דהיתר דחשיכה תנן והיתר
דאמירה לא תנן והיכי תלי תניא
בדלא תניא:
לעולם אסיפא קאי .כדקאמרת
ודקשיא לך אמירה מהיכא
קאמר ליה להיתירא דתלי בה
החשכה אהא קאי דאמר רב
יהודה כו' אלמא זכאי אני
באמירתו ואבא שאול ות''ק
כולהו פשיטא להו הא דשמואל
וקאמר ליה אבא שאול לת''ק
מי לא מודית בהא שאתה מתיר
להחשיך דמותר הוא לומר
כדשמואל אלמא הואיל ומותר
לומר מותר להחשיך הלכך
אמאי נקטת החשכה לשמור
לחודא שוי כללא למילתא
ואימא כל שאני זכאי באמירתו
רשאי אני להחשיך עליו דש''מ
הך וש''מ מת וכלה דהא נמי
זכאי באמירתו הוא כדמפרש
לקמן והלכך מחשיכין עליו
וסיפא דמתני' דקתני מחשיכין
על התחום לפקח על עסקי כלה
אבא שאול היא:
כלל אמר אבא שאול כו' .והאי
נמי זכאי באמירתו כדקתני
סיפא ואומר לו לך למקום
פלוני:
סכום מקח .מנה ומאתים:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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 .710קנא ,א
ִמ ְׁשנָה
ַמ ְח ׁ ִש ִיכין ַעל ַה ְּתחוּם ְל ַפ ֵ ּק ַח ַעל ִע ְס ֵקי ַכ ָ ּלה ,וְ ַעל ִע ְס ֵקי ַה ֵּמת ְל ָה ִביא לוֹ ָארוֹ ן וְ ַת ְכ ִר ִיכים.
ש ָר ֵאל,
ּגוֹ י ׁ ֶש ֵה ִביא ֲח ִל ִילין ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת  -לֹא יִ ְס ּפוֹ ד ָ ּב ֶהן יִ ְ ׂ
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָ ּבא ּו ִמ ָּמקוֹ ם ָקרוֹ ב.
ש ָר ֵאל.
ש ּו לוֹ ָארוֹ ן וְ ָח ְפר ּו לוֹ ֶק ֶבר  -יִ ָ ּק ֵבר בּ וֹ יִ ְ ׂ
ָע ׂ
ש ָר ֵאל  -לֹא יִ ָ ּק ֵבר בּ וֹ עוֹ ָל ִמית.
וְ ִאם ִ ּב ׁ ְש ִביל יִ ְ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי " ִמ ָּמקוֹ ם ָקרוֹ ב"?
ַרב ָא ַמר:
ִמ ָּמקוֹ ם ָקרוֹ ב ַמ ָּמ ׁש.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְישינַן ׁ ֶש ָּמא חוּץ לַ חוֹ ָמה לָ נ ּו.
ָחי ׁ ִ
ִיתין ְּכוָ ֵות ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל,
דַּ י ְָקא ַמ ְתנ ִ
ש ָר ֵאל".
שה לוֹ ָארוֹ ן וְ ָח ַפר לוֹ ֶק ֶבר  -יִ ָ ּק ֵבר בּ וֹ יִ ְ ׂ
"ע ָ ׂ
דְּ ָק ָתנֵיָ :
ַאלְ ָמאִ :מ ּ ְספֵ ָיקא ׁ ָש ֵרי,
ָהכָ א נ ִַמי ִמ ּ ְספֵ ָיקא ׁ ָש ֵרי.
וְ ַת ְניָא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב:
ש ָר ֵאל וְ גוֹ יִ ם דָּ ִרים ָ ּב ּה,
" ִעיר ׁ ֶש ִ ּי ְ ׂ
וְ ָהיְ ָתה ָ ּב ּה ֶמ ְר ָחץ ַה ַּמ ְר ֶח ֶצת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
ִאם רוֹ ב ּגוֹ יִ ם ָ -ל ֶע ֶרב ,רוֹ ֵחץ ָ ּב ּה ִמ ָ ּיד.
ש ָר ֵאל  -יַ ְמ ִּתין ַעד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמ ּו ַח ִּמין.
ִאם רוֹ ב יִ ְ ׂ
ֶמ ֱח ָצה ַעל ֶמ ֱח ָצה – ָאסוּר ,וְ יַ ְמ ִּתין ַעד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמ ּו ַח ִּמין.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ ּב ַא ְמ ָ ּב ִטי ְק ַט ָ ּנה,
ִאם יֵ ׁש ָ ּב ּה ָר ׁשוּת  -רוֹ ֵחץ ָ ּב ּה ִמ ָ ּיד".
ַמאי ָ"ר ׁשוּת"?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב יְהו ָּדה:
ִאם י ֵׁש ָ ּב ּה ָא ָדם ָח ׁשוּב ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ֲע ָׂש ָרה ֲעבָ ִדים ׁ ֶש ְּמ ַח ְּמ ִמין לוֹ ֲע ָׂש ָרה קו ְּמקו ִּמין ְ ּבבַ ת ַא ַחת,
ְ ּב ַא ְמ ָ ּב ִטי ְק ַט ּנָה  -מו ָּּתר לִ ְרחוֹ ץ ָ ּב ּה ִמ ָ ּיד.
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רש"י
מתני'
נכרי שהביא חלילין בשבת.
בשביל ישראל:
לא יספוד בהן ישראל .לעולם
וקנסא הוא משום דמוכחא
מילתא דבשבילו הובאו דאין
דרך להביא חלילין אלא בשביל
מת:
ממקום קרוב .בתוך התחום:
עשו לו ארון .בשביל נכרי או
למכור:
גמ'
רב אמר ממקום קרוב ממש.
כלומר שידוע לנו בירור הדבר
דממקום קרוב באו שראינום
שהיו בביתו:
ושמואל אמר חיישינן שמא חוץ
לחומה לנו .אפילו הביא מחוץ
לעיר אנו תולין להתיר ואומרים
שמא בתוך התחום לנו ערב
שבת וסופדין בהן במוצ''ש מיד
וחיישינן נמי אמרינן לקולא
כדאמרי' במס' חגיגה )דף טו(.
גבי בתולה שעיברה חיישינן
שמא באמבטי עיברה ומותרת
לכהונה ולשמואל הכי קאמר
מתני' לא יספוד בהן ישראל
אא''כ יש לתלות שבאו ממקום
קרוב ולאפוקי בידוע דמחוץ
לתחום באו :ה''ג דיקא מתני'
כוותיה דשמואל ותניא כוותיה
דרב:
יקבר בו ישראל .דתלינן
מספיקא שמא לצורך נכרי
נעשה:
תניא כוותיה דרב .דספיקא
אסור דקתני מחצה על מחצה
ימתין בכדי שיחמו חמין וא''ת
בכדי שיחמו חמין מיהא שרי
והכא תני לא יספוד בהן משמע
לעולם הכא מוכחא מילתא אבל
במרחץ לא מוכחא מילתא כולי
האי הואיל ואיכא נכרים:
באמבטי קטנה .שיש לתלות
ולומר משחשיכה הוחמה על ידי
עבדים וקומקמין הרבה:
אם יש בה רשות .אדם חשוב
שליט:
רוחץ בה .ישראל מיד דיש לומר
משחשיכה הוחמו חמין לאותו
נכרי לישנא אחרינא גרסינן
תניא כוותיה דשמואל ולא
גרסי' דייקא מתני' כו' עד
מספיקא שרי ומייתי סייעתא
לשמואל מדרבי יהודה דתלינן
לקולא ורישא לא קשיא ליה
כיון דמחצה על מחצה ודאי
בשביל ישראל ונכרים הוחמו
שהרי לא לאדם אחד לבדו
הוחמו דנימא ספיקא לנכרי
ספק לישראל ולשון זה נראה לי
עיקר ורבותי נמי לא גרסי לעיל
להא דקתני עשה נכרי את
הארון עד מספיקא שרי ומיהו
לא מפרשי לה כדפרישית:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .711קנא ,א
ש ָר ֵאל[.
ש ּו לוֹ ָארוֹ ן וְ ָח ְפר ּו לוֹ ֶק ֶבר ] -יִ ָ ּק ֵבר בּ וֹ יִ ְ ׂ
" ָע ׂ
ַא ַּמאי?
ש ּו!
ָהכָ א נ ִַמי י ְַמ ִּתין ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש ּי ֵָע ׂ
ָא ַמר עו ָּּלא:
ְ ּבעוֹ ֵמד ְ ּב ִא ְס ַר ְט ּיָא.
ֵּתינַח ֶקבֶ רָ ,ארוֹ ן ַמאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְ ּבמו ּ ָּטל ַעל ִקבְ רוֹ .

רש"י
ימתין בכדי שיעשו .נהי דלא
מוכחא מילתא מיהו י''ל שמא
בשביל ישראל נעשה:
בעומד .הקבר באיסרטיא שאין
דרך ישראל ליקבר שם דודאי
לא נעשה בשביל ישראל:
ארון מאי איכא למימר .להוכיח
דלא בשביל ישראל נעשה:
במוטל .הארון:
על קברו .של נכרי באיסרטיא
דמוכח דלשם אותו קבר נעשה
הארון:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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 .712קנא ,א -ב
ִמ ְׁשנָה
שין ָ ּכל ָצ ְר ֵכי ַה ֵּמת:
עוֹ ִ ׂ
ָס ִכין,
יחין אוֹ תוֹ ,
ו ְּמ ִד ִ
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ א יָ זִ יז בּ וֹ ֵא ֶבר.
קנא,ב ׁשוֹ ְמ ִטין ֶאת ַה ָ ּכר ִמ ַּת ְח ָּתיו ,ו ַּמ ִּט ִילין אוֹ תוֹ ַעל ַהחוֹ ל ִ ּב ׁ ְש ִביל ^ ׁ ֶש ַ ּי ְמ ִּתין.
קוֹ ׁ ְש ִרין ֶאת ַה ֶ ּל ִחי,
לֹא ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלהֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶשלּ א יוֹ ִסיף.
וְ ֵכן קוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְ ּב ָרה  -סוֹ ְמ ִכין אוֹ ָת ּה ְ ּב ַס ְפ ָסל אוֹ ַ ּב ֲארוּכוֹ ת ַה ִּמ ָּטה,
לֹא ׁ ֶש ַּת ֲע ֶלהֶ ,א ָ ּלא ׁ ֶשלּ א תוֹ ִסיף.

ְ ּג ָמ ָרא
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַמ ֲע ֶׂשה ְ ּב ַתלְ ִמידוֹ ׁ ֶשל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ֶש ּנִכְ נַס ַא ֲח ָריו לְ בֵ ית ַה ֶּמ ְר ָחץ,
ִ ּב ֵ ּיק ׁש לְ ָה ִד ַיח ַק ְר ַקע,
ָא ַמר לוֹ ֵ :אין ְמ ִד ִיחין.
לָ סו ְּך ַק ְר ַקע,
ָא ַמר לוֹ ֵ :אין ָסכִ ין!
ַק ְר ַקע ְ ּב ַק ְר ַקע ַמ ְחלְ פָ א,
ֵמת ְ ּב ַק ְר ַקע לָ א ִמ ֲיחלַ ף.
שין ָ ּכל ָצ ְר ֵכי ַה ֵּמת"[.
]"עוֹ ִ ׂ
"כל" לְ ַא ּת ּויֵי ַמאי?
ָּ
לְ ַא ּת ּויֵי ָהא דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יחין ַעל ְ ּכ ֵריסוֹ ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א ִּת ּפוֹ ַח.
יקר ,ו ְּכ ֵלי ַמ ָּתכוֹ ת ,ו ַּמ ִ ּנ ִ
יאין ְ ּכ ֵלי ֵמ ַ
" ְמ ִב ִ
יכנֵ ס ָ ּב ֶהן ָהרו ַּח.
וּפוֹ ְק ִקין ֶאת נְ ָק ָביו ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ א ִּת ָ ּ
וְ ַאף ׁ ְשלֹמה ָא ַמר ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ :
17
"עד ׁ ֶש ּלא יֵ ָר ֵתק ֶח ֶבל ַה ֶּכ ֶסף" )קהלת יב ,ו(  -זֶ ה חוּט ַה ׁ ּ ִש ְד ָרה,
ַ
"וְ ָת ֻרץ ֻ ּג ַּלת ַה ָּז ָהב"  -זֶ ה ַא ָּמה,
"וְ ִת ּׁ ָש ֶבר ַּכד ַעל ַה ּ ַמבּ ו ַּע"  -זֶ ה ַה ֶ ּכ ֶרס.
"וְ נָ רֹץ ַה ַ ּגלְ ַ ּגל ֶאל ַהבּ וֹ ר"  -זֶ ה ּ ֶפ ֶר ׁש.
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ זֵ ִר ִיתי ּ ֶפ ֶר ׁש ַעל ּ ְפנֵ יכֶ ם ּ ֶפ ֶר ׁש ַח ֵ ּגיכֶ ם" )מלאכי ב ,ג(.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַרב ַח ָ ּגא:
ִיחין דִּ בְ ֵרי תוֹ ָרה ,וְ עוֹ ִׂשין ָּכל י ְֵמ ֶיהם ְּכ ַח ִ ּגים.
ֵאלּ ּו ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶש ַּמ ּנ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ִפי ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע:
לשה י ִָמיםְּ ,כ ֵריסוֹ נִבְ ַק ַעת וְ נוֹ פֶ לֶ ת לוֹ ַעל ּ ָפנָיו ,וְ אוֹ ֶמ ֶרת לוֹ "טוֹ ל ַמה ׁ ּ ֶשנ ַָת ָּת ִ ּבי".
לְ ַא ַחר ׁ ְש ׁ ָ
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עד אשר לא ירתק חבל הכסף ותרוץ גולת הזהב ותשבר כד על המבוע ונרוץ הגלגל אל הבור
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רש"י
מתני'
ומדיחין .במים:
שלא יזיז
בו אבר .לא יגביה לו ידו או רגלו
או ריסי עיניו:
שימתין .שלא יסריח מחמת
חום הסדין והכרים:
קושרין את הלחי .של מת שהיה
פיו הולך ונפתח קושרין את
לחייו כדי שלא יפתח פיו יותר:
ולא שיעלה .להסגר ממה
שנפתח דהיינו מזיז אבר אלא
שלא יוסיף ליפתח:
סומכין אותה בספסל .שהרי
תורת כלי עליו:
לא שתעלה .דהוה ליה בונה:
גמ'
ואמר לו אין סכין .אלמא דבר
האסור לטלטל אסור לסוך:
קרקע בקרקע מיחלף .כלומר
ההוא לאו משום טלטול הוא
אלא משום אשוויי גומות ואע''ג
דמרחץ רצפת אבנים הוא וליכא
למיחש לאשוויי גומות מיחלף
מיהא בקרקע אחר:
כל צרכי המת לאתויי מאי .דלא
תנן:
כלי מיקר .שמביאים קרירות
כגון זכוכית:
ואף שלמה אמר בחכמתו.
שכריסו של מת ניפחת ונבקעת:
זה חוט השדרה .שהוא כמין
חבל ולבן ככסף:
זו אמה .שהוא מעין של תולדה
כמו גולות מים )יהושע טו(:
זה פרש .וגלגל לשון גלל
)יחזקאל ד(:
אל הבור .שנופל לתוך פיו:
כחגים .בתענוגים:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

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

 .713קנא ,ב
ִמ ְׁשנָה
יאת נֶ ֶפ ׁש.
ֵאין ְמ ַעצְּ ִמין ֶאת ַה ֵּמת ְ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ,וְ לֹא ְ ּבחוֹ ל ִעם יְ ִצ ַ
יאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ֲ -ה ֵרי זֶ ה ׁשוֹ ֵפ ְך דָּ ִמים.
וְ ַה ַּמ ֲע ִצים ִעם יְ ִצ ַ

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יאת ַה ֶ ּנ ֶפ ׁש ֲה ֵרי זֶ ה ׁשוֹ ֵפ ְך דָּ ִמים.
צ
ם
ע
מוֹ
" ַה ְמ ַעצְּ ִ יְ ִ ַ
יה ִ -מ ָ ּיד ָ ּכ ְב ָתה".
יח ֶא ְצ ָ ּבעוֹ ָע ֶל ָ
ָמ ׁ ָשל ְלנֵ ר ׁ ֶש ָ ּכ ָבה וְ הוֹ ֶל ֶכתָ ,א ָדם ַמ ִ ּנ ַ
ַּת ְנ ָיא:
ּ
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
ָהרוֹ ֶצה ׁ ֶש ִ ּי ְת ַעצְּ מ ּו ֵעינָ יו ׁ ֶשל ֵמת נוֹ ֵפ ַח לוֹ יַ יִ ן ְ ּבחוֹ ְטמוֹ ,
יסי ֵעינָ יו,
וְ נוֹ ֵתן ׁ ֶש ֶמן ֵ ּבין ִר ֵ
וְ אוֹ ֵחז ִ ּב ׁ ְשנֵ י גוּדָּ ֵלי ַר ְג ָליו,
יהן".
וְ ֵהן ִ -מ ְת ַעצְּ ִמין ֵמ ֲא ֵל ֶ
ַּת ְניָא:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ִּתינוֹ ק ֶ ּבן יוֹ מוֹ ַחי ְ -מ ַח ְ ּל ִלין ָע ָליו ֶאת ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת.
"ח ֵ ּלל ָע ָליו ׁ ַש ָ ּבת ֶא ָחדּ ְ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְשמוֹ ר ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת ַה ְר ֵ ּבה".
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרהַ :
ש ָר ֵאל ֵמת ֵ -אין ְמ ַח ְ ּל ִלין ָע ָליו.
דָּ וִ ד ֶמ ֶל ְך יִ ְ ׂ
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ֵּמת ָא ָדם ּ ָ -ב ֵטל ִמן ַה ִּמ ְצוֹ ת".
וְ ַהיְינ ּו דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַּ
"ב ּ ֵמ ִתים ָח ְפ ׁ ִשי" ) 18תהלים פח ,ו( ֵּ -כיוָ ן ׁ ֶש ֵּמת ָא ָדם ,נ ֲַע ָׂשה ָחפְ ׁ ִשי ִמן ַה ִּמצְ וֹ ת.
וְ ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ִּתינוֹ ק ֶ ּבן יוֹ מוֹ ַחי ֵ -אין ָצ ִר ְ
יך ְל ׁשוֹ ְמרוֹ ִמן ַהחו ְּלדָּ ה ו ִּמן ָה ַע ְכ ָ ּב ִרים.
ְ
ֲא ָבל עוֹ ג ֶמ ֶל ְך ַה ָ ּב ׁ ָשן ֵמת ָ -צ ִריך ְל ׁשוֹ ְמרוֹ ִמן ַהחו ְּלדָּ ה ו ִּמן ָה ַע ְכ ָ ּב ִרים.
19
ימתוֹ מו ֶּּט ֶלת ַעל ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וּמוֹ ַר ֲאכֶ ם וְ ִח ְּתכֶ ם יִ ְהיֶ ה" )בראשית ט ,ב( ּ ָ -כל זְ ַמן ׁ ֶש ָא ָדם ַחי ֵא ָ
ימתוֹ ".
ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ֵּמת ּ ָ -ב ְט ָלה ֵא ָ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
נ ְִק ִיטינַןַ :א ְריֵה ַא ֵ ּבי ְּת ֵרי  -לָ א נָפֵ יל.
ָהא ָקא ָחזֵינַן דְּ נָפֵ יל!
ַההוּא כּ ְִד ָר ִמי ַ ּבר ַא ָ ּבא ,דּ ָא ַמר ָר ִמי ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ֵאין ַח ּיָה ׁשוֹ לֶ ֶטת ָ ּב ָא ָדםַ ,עד ׁ ֶש ּנ ְִד ֶמה לוֹ ִּכבְ ֵה ָמה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ ָא ָדם ִ ּב ָיקר ַ ּבל יָ לִ ין נִ ְמ ׁ ַשל ַּכ ְ ּב ֵהמוֹ ת נִ ְדמוּ" )תהילים מט ,יג(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ָאסוּר לִ ׁישֹן ַ ּב ַ ּביִת י ְִח ִידי,
וְ כָ ל ַה ּי ׁ ֵָשן ַ ּב ַ ּביִת י ְִח ִידי ֲ -א ָחז ַּת ּו לִ ילִ ית.
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ַ ּב ֵּמ ִתים חָ פְ ׁ ִשי כמו חללים שוכבי קבר אשר לא זכרתם עוד
19
וּמו ַֹר ֲאכֶם וְ ִח ְּתכֶם י ְִה ֶיה על כל חית הארץ ועל כל עוף השמים

רש"י
מתני'
אין מעצמין .את עיניו בשבת
אפילו אחר יציאת הנפש דמזיז
בו אבר:
שופך דמים .כדמפרש בברייתא
בגמ' שבטורח מועט מקרב
מיתתו:
גמ'
ואוחז בשני גודלי רגליו .עוצרן
באצבעותיו:
וחתכם .לשון חיותכם:
אריה אבי תרי לא נפיל .להורגן
כדכתי' ומוראכם תרי וכתיב על
כל חית הארץ ואפי' ארי:
כדרמי בר אבא .דנקנסה עליו
מיתה ונדמה לארי כבהמה:
נמשל .מי שחיה מושלת בו
בידוע שכבהמה נדמה:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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וְ ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
שה ַעד ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ ֵצא ,ו ָּמצוּי ְל ָך ,וְ עוֹ ְד ָך ְ ּביָ ְד ָך.
ֲע ֵ ׂ
וְ ַאף ׁ ְשלֹמה ָא ַמר ְ ּב ָח ְכ ָמתוֹ :
ּרת ָיך ַעד ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יָ בֹא ּו יְ ֵמי ָה ָר ָעה" )קהלת יב ,א( ֵ -אלּ ּו יְ ֵמי ַה ִּז ְקנָ ה.
ימי ְ ּבחו ֶ
"וּזְ כֹר ֶאת בּ וֹ ְר ֶא ָך ִ ּב ֵ
יח,
אמר ֵאין לִ י ָב ֶהם ֵח ֶפץ" )קהלת יב ,א( ֵ -אלּ ּו יְ ֵמי ַה ָּמ ׁ ִש ַ
"וְ ִה ִ ּגיע ּו ׁ ָשנִ ים ֲא ׁ ֶשר ּת ַ
ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ֶהם לֹא זְ כוּת וְ לֹא חוֹ ָבה".
ּופְ לִ יגָ א ִד ׁ ְשמו ֵּאל,
דְּ ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאין ֵ ּבין ָהעוֹ לָ ם ַהזֶּה לִ ימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַיחֶ ,א ָּלא ׁ ִש ְיעבּ וּד ַמלְ כֻ ּיוֹ ת ִ ּבלְ בַ ד.
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ל ֹא יֶ ְחדַּ ל ֶא ְביוֹ ן ִמ ֶ ּק ֶרב ָה ָא ֶרץ" ) 20דברים טו ,יא(.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַ ּק ָפּר אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם יְ ַב ֵ ּק ׁש ָא ָדם ַר ֲח ִמים ַעל ִמדָּ ה זוֹ ,
ׁ ֶש ִאם הוּא לֹא ָ ּבא ּ ָ -בא ְ ּבנוֹ ,
וְ ִאם ְ ּבנוֹ לֹא ָ ּבא ּ ֶ -בן ְ ּבנוֹ ָ ּבא,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ִ ּבגְ לַ ל ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה") 21דברים טו ,י(".
]" ִּכי ִ ּבגְ לַ ל ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה"[
ָּתנָא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ַ ּג ְל ַ ּגל הוּא ׁ ֶשחוֹ זֵ ר ָ ּבעוֹ ָלם".
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
נ ְִקי ִטינַןַ :האי צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַן לָ א ִמ ֲיענִי.
וְ ָהא ָקא ָחזֵינַן דְּ ִמ ֲיענִי!
ִאם ִא ָיתא דְּ ִמ ֲיענִיַ ,א ֲהדו ֵּרי ַא ּ ִפ ְת ָחא לָ א ִמ ֲיה ַדר.
ָא ַמר לָ ּה ַר ִ ּבי ִח ּיָיא לִ ְדבֵ ְיתהוּ:
ִּכי ָא ֵתי ַע ְניָא ַא ְקדִּ ִימי לֵ ּיה ִריפְ ָּתאִּ ,כי ֵהיכִ י דִּ לְ ַק ְדמ ּו לְ בָ ַניִךְ.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהֵ :מילַ ט ָקא לָ יי ְַטת לְ ה ּו?!
ָא ַמר לָ ּהְ :ק ָרא ָקא ְּכ ִתיבִּ :
"כי ִ ּבגְ לַ ל ַהדָּ ָבר ַה ֶּזה",
וְ ָּתנָא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ַ ּגלְ ַ ּגל הוּא ׁ ֶשחוֹ זֵר ָ ּבעוֹ לָ ם.
ַּת ְניָא:
יאל ְ ּב ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
"וְ נָ ַתן לְ ָך ַר ֲח ִמים וְ ִר ַח ְמ ָך וְ ִה ְר ֶ ּב ָך" )דברים יג ,יח( –
ָ ּכל ַה ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ְ -מ ַר ֲח ִמין ָע ָליו ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
וְ ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמ ַר ֵחם ַעל ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ֵ -אין ְמ ַר ֲח ִמין ָע ָליו ִמן ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם".
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ִּכי ל ֹא י ְֶח ַּדל ֶאבְ יוֹ ן ִמ ֶ ּק ֶרב הָ ָא ֶרץ על כן אנכי מצוך לאמור פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך
21
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו ִּכי ִ ּבגְ לַ ל ַהדָּ בָ ר ַהזֶּה יברכך ה' אלהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך
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רש"י
עשה .צדקה:
עד שאתה מוצא .למי לעשות:
ומצוי לך .ממון:
ועודך בידך .עודך ברשותך
קודם שתמות:
לא זכות .לא דבר לזכות בו
שכולם עשירים:
ולא חובה .לאמץ לב ולקפוץ יד:
על מדה זו .שלא יבא לידי עניות
דדבר המזומן הוא לבא או עליו
או על בנו או על בן בנו:
ונתן לך רחמים .שתרחם על
הבריות:
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"עד ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ֶת ְח ׁ ַש ְך" ) 22קהלת יב ,ב(,
ַ
"ה ּׁ ֶש ֶמ ׁש וְ ָהאוֹ ר"  -זוֹ ּ ַפדַּ ַחת וְ ַהחוֹ ֶטם.
ַ
"וְ ַה ָ ּי ֵר ַח"  -זוֹ נ ׁ ְָש ָמה,
"וְ ַהכּ וֹ כָ ִבים" ֵ -אלּ ּו ַה ְּל ָסתוֹ ת.
ְ
"וְ ׁ ָשב ּו ֶה ָע ִבים ַא ַחר ַה ָ ּג ׁ ֶשם"  -זוֹ ְמאוֹ ר ֵעינָיו ׁ ֶשל ָא ָדםֶ ׁ ,שהוֹ לֵ ך ַא ַחר ַה ְ ּבכִ י.
ָא ַמר ׁ ְשמ ּו ֵאל:
ַהאי ִד ְמ ָע ָתא ַעד ַא ְר ְ ּב ִעין ׁ ְשנִין ָה ְד ָרא.
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך  -לָ א ָה ְד ָרא.

וְ ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַהאי כּ וֹ ֲחלָ א:
ַעד ַא ְר ְ ּב ִעין ׁ ְשנִין ְ -מ ַר ֵ ּו ַוח,
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך ֲ -אפִ ילּ ּו ַמלְ יָא ְּכ ַאבִ ָיסנָא דְּ גִ ְירדָּ ֵאי ,אוֹ קוֹ ֵמי מוֹ ִקיםַ ,א ְרוו ֵּחי לָ א ְמ ַר ֵ ּו ַוח.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ַּכ ָּמה דְּ ַא ִּלים ִמכּ וֹ ֲחלָ א ְ -טפֵ י ַמ ֲעלִ י.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ׁ ְשכִ יבָ א לֵ ּיה ְ ּב ַר ֵּת ּיה,
ל ֹא ֲהוָ ה ָקא ָ ּבכֵ י ֲעלָ ּה.
ָ
ָא ְמ ָרה לֵ ּיה דְּ בֵ ְיתהוַּּ :ת ְרנְגוֹ לְ ָּתא ַא ּ ֵפ ַיקת ִמ ֵ ּב ְיתך?!
ָא ַמר לָ ּהַּ :ת ְר ֵּתי?! ִּתכְ לָ א וְ ִעי ָ ּו ָרא!
ָסבַ ר לָ ּה ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן ְקצַ ְר ָּתה:
ׁ ֵש ׁש דְּ ָמעוֹ ת ֵהן:
לש ָרעוֹ ת.
לש יָפוֹ ת ,וְ ׁ ָש ׁ
ׁ ָש ׁ
קנב,א ׁ ֶשל ָע ׁ ָשן ,וְ ׁ ֶשל ְ ּבכִ י ^וְ ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ִּכ ּ ֵסא ָ -רעוֹ ת.
ׁ ֶשל ַסם ,וְ ׁ ֶשל ְׂשחוֹ ק ,וְ ׁ ֶשל ּ ֵפירוֹ ת – יָפוֹ ת.
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ֹאמר ֵאין -לִ י בָ ֶהם חֵ פֶ ץ.
ימי ְ ּבח ּור ֶֹת ָיך ַעד אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ָ -יב ֹא ּו י ְֵמי הָ ָר ָעה וְהִ ִ ּגיע ּו ׁ ָשנִים אֲ ׁ ֶשר ּת ַ
א ּו ְזכ ֹר ֶאת -בּ ְוֹר ֶא ָיך ִ ּב ֵ
ְ
ָשם.
ב ַעד אֲ ׁ ֶשר ל ֹא ֶ -תחְ ׁ ַשך הַ ׁ ּ ֶש ֶמ ׁש וְהָ אוֹר ו ְַה ּי ֵָר ַח וְ ַהכּוֹ כָ בִ ים ְו ׁ ָשב ּו ֶה ָעבִ ים ַאחַ ר ַה ּג ׁ ֶ
ג ַ ּב ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּיזֻע ּו ׁש ְֹמ ֵרי ַה ַ ּביִת ו ְִה ְת ַע ּוְת ּו ַאנ ׁ ְֵשי ֶה ָחיִל וּבָ טְ ל ּו ַה ּט ֲֹחנוֹת ִּכי ִמ ֵעט ּו וְחָ ׁ ְשכ ּו הָ ר ֹאוֹת ָ ּבאֲ ֻרבּ וֹת.
ד ְוסֻ ּגְר ּו ְדלָ ַתיִם ַ ּב ׁ ּשוּק ִ ּב ׁ ְשפַ ל ק ֹול ַה ּ ַט ֲחנָה וְ יָקוּם לְ ק ֹול הַ ִ ּצ ּפוֹר וְ י ׁ ּ ִַשח ּו ּכָל ּ ְ -בנוֹ ת הַ ׁ ּ ִשיר.
ה ַ ּגם ִמ ָ ּגב ַֹּה י ִָרא ּו וְ ַח ְתחַ ִּתים ַ ּב ֶּד ֶר ְך וְ ָינֵאץ הַ ׁ ּ ָש ֵקד וְ יִסְ ַּת ֵ ּבל ֶה ָחגָב ָוְתפֵ ר הָ ֲאבִ ּיוֹ נָה ּכִי -ה ֹלֵ ְך ָה ָא ָדם ֶאל ּ ֵ -בית עוֹ לָ מוֹ וְסָ בְ ב ּו בַ ׁ ּשוּק הַ ּס ֹופְ ִדים.
ו ַעד אֲ ׁ ֶשר ל ֹא -ירחק )י ֵָר ֵתק( ֶחבֶ ל ַה ּכֶסֶ ף ָוְתרוּץ ֻ ּג ַּלת הַ זּ ָָהב ִוְת ׁ ּ ָשבֶ ר ַּכד עַ ל -הַ ַּמבּ ו ַּע וְ ָנר ֹץ ַה ַ ּגלְ ַ ּגל ֶאל ַ -הבּ וֹר.
ְש ָהיָה וְהָ רו ַּח ָּת ׁשוּב ֶאל ָ -האֱ ל ִֹהים אֲ ׁ ֶשר נ ְָתנ ָּה.
ז וְ י ָׁשֹב הֶ ָעפָ ר עַ ל ָ -ה ָא ֶרץ ּכ ׁ ֶ
ח ֲהבֵ ל ֲהבָ לִ ים ָא ַמר ַהקּ וֹהֶ לֶ ת ַהכּ ֹל ָהבֶ ל] .קהלת פרק יב א -ח[

רש"י
זו פדחת .המצח שהוא חלק
ומצהיר יותר מכל הפרצוף:
זה חוטם .שהוא תואר פני
אדם:
זו נשמה .כדכתיב נר אלהים
נשמת אדם )משלי כ(:
הלסתות .לחיים:
ושבו העבים .חשכת עינים יבא
ויכסה המאור אחר שירבה
בבכיה בזקנותו מחמת תשות
כח וצרות רבות עליו:
מרווח .מאור עינים:
אפילו מליא .כחלא בעיניו
כמכחול גדול:
כאביסנא של גרדאי .כובד של
גרדיים אינשובל''ש }כובד ]ראה
לעיל קיג {[.בלע''ז:
אוקומי .המאור מוקים שלא
יחשיך יותר ממה שהוא:
מאי קמ''ל .בהא דאמר אפי'
כאביסנא דגרדאי:
אלים .עב :מכוחלא .עץ שהוא
מכניס בשפופרת ונותן בעיניו
וקורין לו מכחול:
תיכלא ועיורא .שיכול בנים
ועיורון הדמעה:
של בכי .מתוך אבל וצרה:
של בית הכסא .מתוך יסורין:
של פירות .כגון ריח חרדל:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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ַּ
"ב ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּיזֻ ע ּו ׁשֹ ְמ ֵרי ַה ַ ּביִ ת וְ ִה ְת ַע ְּות ּו" )קהלת יב ,ג(.
ַּ
"ב ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּיזֻ ע ּו ׁשֹ ְמ ֵרי ַה ַ ּביִ ת" ֵ -אלּ ּו ַה ְּכ ָסלִ ים וְ ַה ְ ּצלָ עוֹ ת,
"וְ ִה ְת ַע ְּות ּו ַאנְ ׁ ֵשי ֶה ָחיִ ל" ֵ -אלּ ּו ׁשוֹ ַקיִם.
"ו ָּב ְטל ּו ַה ּטֹ ֲחנוֹ ת" ֵ -אלּ ּו ׁ ִשי ַּניִם.
"וְ ָח ׁ ְשכ ּו ָהרֹאוֹ ת ָ ּב ֲא ֻרבּ וֹ ת" ֵ -אלּ ּו ֵעי ַניִם.
ָא ַמר לֵ ּיה ֵק ָיסר לְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ֲחנַ נְ יָ ה:
ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ֲא ֵתית לְ בֵ י ָאבִ ָידן?
ָא ַמר לֵ ּיה :טוּר ְּתלַ ג ַס ֲחר ּונִי ְ ּגלִ ִידין.
ַּכלְ בּ וֹ ִהי לָ א נָבְ ִחין.
ַט ֲחנוֹ ִהי לָ א טוֹ ֲחנִין.
ישנָא.
ֵ ּבי ַרב ָא ְמ ֵריַ :אדְּ לָ א ָאבֵ ְידנָאּ ָ ,ב ֵח ׁ ְ
ַּת ְניָא:
יס ָמא אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ִק ְ
ָט ָבא ְּת ֵרי ִמ ְּת ָלת.
וַ וי ָל ּה ַל ֲח ָדא דְּ ָאזְ ָלא וְ ָלא ָא ְתיָ א".
ַמאי ִהיא?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַינְקו ָּתא.
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
ַינְקו ָּתא ְּכלִ ילָ א דְּ וַ ְורדָּ אִ ,סבו ָּתא ְּכלִ ילָ א דְּ ִחילְ פָ א.

ָּתנָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
"דּ וֹ ק ְ ּב ָכ ֵכי וְ ִת ׁ ְש ַ ּכח ְ ּבנִ ְיג ֵרי,
ש ַ ּבע לֶ ֶחם וַ ִּנ ְהיֶ ה טוֹ ִבים וְ ָר ָעה ל ֹא ָר ִאינוּ" )ירמיה מד ,יז(".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִּנ ְ ׂ
ָא ַמר לֵ ּיה ׁ ְשמו ֵּאל לְ ַרב יְהו ָּדה:
ׁ ִשי ָּננָאְ ׁ ,ש ֵרי ַׂש ַ ּקי ְָך וְ ָעיֵיל לַ ְח ְמךָ.
ַעד ַא ְר ְ ּב ִעין ׁ ְשנִין ֵ -מיכְ לָ א ַמ ֲעלֵ י,
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך ִ -מ ׁ ְש ֵּתי ַמ ֲעלֵ י.
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רש"י
ליפלאנק''ש
הכסלים.
})השרירים הפנימיים של
הירך סמוך לכליה( ]ראה ב''מ
כג: {[:
והצלעות .שהן שומרין בני
המעיים וחיותו של אדם
וסוגרין בעדם:
אלו שוקיים .שכחו של אדם
נסמך עליהם:
לבי אבידן .מקום העשוי
צדוקים
שם
להתווכח
ישראל
עם
ובייתוסים
במקראות:
טור תלג .ההר נעשה שלג כלומר
ראשי לבן:
סחרוני גלידין .סביבותיו של
הר מלאו קרח כלומר שפמי
וזקני הלבינו:
כלבוהי לא נבחין .קולי אינו
נשמע:
טחנוהי .השינים:
אדלא אבידנא בחישנא .אחר
מה שלא אבד ממני אני מפשפש
מרוב זקנה אני הולך שחוח
ומנענע ונראה כמי שמבקש דינר
הנאבד לו:
תרתי טבא מתלת .טובים ב'
הרגלים של ימי בחרות מג' של
זקנה שצריך משענת עם רגליו:
ווי לה .חבל עליה כלומר יש לו
להתאונן ולצעוק ווי ההולכת
ואינה חוזרת:
כלילא דוורדא .נזר של וורד:
חילפי .אורטיא''ש }סרפדים{ :
דוק בככי ותשכח בניגרי .אכול
האכילה
ותמצא
הרבה
בפסיעותיך שיחזק כחך דוק
כמו אכלה מדקה )דניאל ז( לשון
כוסס:
שרי שקיך .פתח פיך:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא גּוֹ ז ָָאה לְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:
ֵמ ָהכָ א לְ ַק ְר ִחינָא ַּכ ָּמה ָהוֵ י?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְּכ ֵמ ָהכָ א לְ גוֹ ַז ְניָא.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַ ּב ְר ָחא ַק ְר ָחא ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִע ָ ּיק ָרא ׁ ְשלִ יפָ א ִ ּב ְת ָמ ְניָא.
ֵיה,
ֵיה דְּ לָ א ָסיֵים ְמ ָסאנ ּ
ַח ְזי ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
דְּ ַעל סוּס ֶ -מלֶ ךְ.
דְּ ַעל ֲחמוֹ ר ּ ֶ -בן חוֹ ִרין,
ו ְּד ַמנ ְַעלֵ י ְ ּב ִריגְ לוֹ ִהי ּ ַ -בר ִאינ ִׁיש.
ֵיה.
דְּ לָ א ָהא וְ ל ֹא ָהא  -דַּ ֲחפִ יר ו ְּקבִ יר ַטב ִמי ּנ ּ
ָא ַמר לֵ ּיה:
גּוֹ זָא גּוֹ זָאְּ ,תלָ ת ָא ַמ ְר ָּת לִ יְּ ,תלָ ת ׁ ָש ְמ ַע ְּת:
ַה ְד ַרת ּ ָפנִים ז ָָקן,
ִׂש ְמ ַחת לֵ ב ִא ׁ ּ ָשה,
"נַ ֲחלַ ת ה' ָ ּבנִ ים" )תהלים קכז ,ג(,
ָ ּברו ְּך ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ְּמנ ֲָע ָך ִמכּ ו ָּּלם.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַק ְר ָחא ַמ ּצ ּויָינָא?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִע ָ ּיק ָרא ׁ ְשלִ יפָ א ּתוֹ כֵ ָחה?!

ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֲח ַל ְפ ָּתא:
ִמ ּ ְפנֵי ָמה ל ֹא ִה ְק ַ ּבלְ נ ּו ּ ָפנ ָ
ֶיך ָ ּב ֶרגֶ לְּ ,כ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ִה ְק ִ ּביל ּו ֲאבוֹ ַתי לַ ֲאבוֹ ֶת ָיך?
ש ּו ְ ּגבוֹ ִהים,
ָא ַמר לֵ ּיהְ :סלָ ִעים נ ֲַע ׂ
ש ּו ְרחוֹ ִקים,
ְקרוֹ בִ ים  -נ ֲַע ׂ
לש,
ש ּו ׁ ָש ׁ
ִמ ׁ ּ ְש ַּתיִם  -נ ֲַע ׂ
ֵמ ִׂשים ׁ ָשלוֹ ם ַ ּב ַ ּביִת ּ ָ -ב ֵטל.

רש"י
גוזא .סריס וצדוקי היה:
מהכא לקרחינא כמה הוי .כמה
מהלך יש מכאן עד הקרח
ולהקניטו על קרחתו נתכוון:
כמהכא לגוזניא .כמו שמכאן עד
הסריס:
אמר ליה צדוקי ברחא קרחא
בארבעה .שהקרח לקוח בארבע.
ברחא קרחא הוא עז על שם
שאינו מלובש בצמר כרחל קרוי
קרחא:
אמר ליה .רבי יהושע:
עיקרא שליפא .שה שביציו
לוקחין
ונתוקין
עקורים
בשמנה:
חזייה .צדוקי לרבי יהושע דלא
סיים מסאניה:
קרחא מצויינא .אתה הקרח
במריבה אתה באת עמדי
בתמיה:
אמר לו רבי יהושע עיקרא
שליפא תוכחה .אתה הסריס
להקניטני ולהתווכח עמי באת:
לא הקבלנו פניך לא הקבלת פני
ודרך ענוה קאמר ליה:
סלעים .קטנים נעשו גבוהים
שזקנתי:
קרובים .נדמין לי כרחוקים:
שתים נעשו לי שלש .שצריך
אני משענת:
משים שלום בבית .אבר
תשמיש:
לישנא אחרינא קרובים נעשו
רחוקים מרוב חלשות של אדם
כשמזקין צריך להרחיק רגליו
זה מזה:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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"וְ ֻסגְ ר ּו ְדלָ ַתיִ ם ַ ּבש ּוק" וגו') .קהלת יב ,ד( ֵ -אלּ ּו נ ְָקבָ יו ׁ ֶשל ָא ָדם.
ִּ
"ב ׁ ְש ַפל קוֹ ל ַה ּ ַט ֲחנָ ה" ּ ִ -ב ׁ ְשבִ יל קו ְּר ְקבָ ן ׁ ֶש ֵאינוֹ טוֹ ֵחן.
"וְ יָ קוּם לְ קוֹ ל ַה ִ ּצ ּפוֹ ר" ֲ -אפִ ילּ ּו צִ ּפוֹ ר ְמנ ַַע ְר ּתוֹ ִמ ׁ ּ ְשנָתוֹ .
"וְ יִ ּׁ ַשח ּו ָּכל ְ ּבנוֹ ת ַה ּׁ ִשיר" ֶ ׁ -ש ֲאפִ ילּ ּו קוֹ ל ׁ ִש ִירים וְ ׁ ִשירוֹ ת דּ וֹ מוֹ ת ָעלָ יו ְּכ ׁשו ָּחה.
וְ ַאף ַ ּב ְרז ַּ
ִילי ַה ִ ּגלְ ָע ִדי ָא ַמר לְ ָדוִ ד:
23
ֶּ
"בן ׁ ְשמנִ ים ׁ ָשנָ ה ָאנכִ י ַה ּיוֹ ם ַה ֵא ַדע ֵ ּבין טוֹ ב לְ ָרע?" )שמואל ב' יט ,לו( ִ -מ ָּכאן ׁ ֶשדֵּ עוֹ ָתן ׁ ֶשל ז ְֵקנִים ִמ ׁ ְש ַּתנּוֹ ת.
שפְ תוֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶשל ֵזְקנִים ִמ ְת ַר ּ ְפטוֹ ת.
"אם יִ ְט ַעם ַע ְבדְּ ָך ֶאת ֲא ׁ ֶשר אכַ ל וְ ֶאת ֲא ׁ ֶשר ֶא ׁ ְש ֶּתה?" ִ -מ ָּכאן ׁ ֶש ּ ִ ׂ
ִ
ֵיהם ׁ ֶשל ז ְֵקנִים ִמ ְת ַּכ ְ ּבדוֹ ת.
ִ
"אם ֶא ׁ ְש ַמע עוֹ ד ְ ּבקוֹ ל ׁ ָש ִרים וְ ׁ ָשרוֹ ת" ִ -מ ָּכאן ׁ ֶש ָא ְזנ ֶ
ָא ַמר ַרב:
ִילי ַה ִ ּגלְ ָע ִדי ׁ ַש ָ ּק ָרא ֲהוָ ה.
ַ ּב ְרז ַּ
דְּ ַה ִהיא ַא ְמ ָתא דְּ ָהוְ יָא ֵ ּבי ַר ִ ּבי ַ ּבת ִּת ׁ ְש ִעין וְ ַת ְר ֵּתין ׁ ְשנִין ,וַ ֲהוַ ת ָט ֲע ָמא ִק ְיד ָרא.
ָר ָבא ָא ַמר:
ַ ּב ְרז ַּ
ִילי ַה ִ ּגלְ ָע ִדי ׁ ָשטוּף ְ ּבז ִָּמה ֲהוָ ה,
וְ כָ ל ַה ׁ ּ ָשטוּף ְ ּבז ִָּמה  -ז ְִקנָה קוֹ פֶ צֶ ת ָעלָ יו.
ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַּמזְ ִקינִ ין ָח ְכ ָמה נִ ּתוֹ ֶס ֶפת ָ ּב ֶהם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ִ :
ישים ָחכְ ָמה וְ אֹ ֶר ְך יָ ִמים ְּתבוּנָ ה" )איוב יב ,יב(.
יש ׁ ִ
"ב ׁ ִ
וְ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ ָ ּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַּמזְ ִקינִ ין ִט ּ ְפ ׁשוּת נִ ּתוֹ ֶס ֶפת ָ ּב ֶהן,
ש ָפה לְ נֶ ֱא ָמנִ ים וְ ַט ַעם זְ ֵקנִ ים יִ ָ ּקח" )איוב יב ,כ(".
"מ ִסיר ָ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ :
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ֶ ּבן ׁ ְשמנִים ׁ ָשנָה ָאנכִ י ַה ּיוֹ ם האדע בין טוב לרע אם יטעם עבדך את אשר אוֹ כַ ל ואת אשר אשתה אם אשמע עוד בקול ׁ ָש ִרים וְ ׁ ָשרוֹ ת
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רש"י
שאינו טוחן .שאין בני מעיו
טוחנין אכילתו:
קורקבן .הוא המסס שקורין
)החלק
}המסס
צינפי''ל
השלישי בקיבת מעלי-הגירה({:
כל בנות השיר .כל קולות של
שיר הויין ליה שוחה:
שדעתן של זקנים משתנות.
דכתיב האדע בין טוב לרע
ובזקנה מרובה קאמר:
מתרפטות .מתבקעות כמו מנעל
המרופט )לעיל דף קמא:(:
מתכבדות .כמו ואזניו הכבד
)ישעיה ו( :שטוף :כמו סוס
שוטף במלחמה )ירמיה ח( להוט
אחר הדבר ורודף:
וטעם זקנים יקח .וע''כ מדקשי
קראי אהדדי .חד מתוקם
בחכמים וחד בזקני השוק:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ַּ
"גם ִמ ָ ּגבֹ ַּה יִ ָיראוּ" ֶ ׁ -ש ֲאפִ ילּ ּו ַ ּגבְ ׁשו ִּשית ְק ַט ּנָה דּ וֹ ָמה ָעלָ יו ְּכ ָה ֵרי ָה ִרים.
ש ּו לוֹ ְּתוָ ִהים.
"וְ ַח ְת ַח ִּתים ַ ּבדֶּ ֶר ְך" ּ ְ -ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּמ ַה ֵּל ְך ַ ּבדֶּ ֶר ְך נ ֲַע ׂ
"וְ יָ נֵ אץ ַה ּׁ ָש ֵקד"  -זוֹ ְקלִ יבוֹ ֶסת.
"וְ יִ ְס ַּת ֵ ּבל ֶה ָחגָ ב" ֵ -אלּ ּו ֲעגָ בוֹ ת.
"וְ ָת ֵפר ָה ֲא ִב ּיוֹ נָ ה"  -זוֹ ֶח ְמדָּ ה.
ַרב ָּכ ֲהנָ א ֲהוָ ה ּ ָפ ֵסיק ִס ְיד ָרא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב.
ִּכי ַמ ָטא לְ ַהאי ְק ָרא ,נָגֵ יד וְ ִא ְתנַח,
ָא ַמרְ ׁ :ש ַמע ִמי ּנ ָּה ָ ּב ֵטל לֵ ּיה ֶח ְמ ֵד ּיה דְּ ַרב.
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי הוּא ָא ַמר וַ ֶי ִהי" )תהלים לג ,ט(  -זוֹ ִא ׁ ּ ָשה.
"הוּא ִצ ָּוה וַ ַ ּי ֲעמֹד" ֵ -אלּ ּו ָ ּבנִים.
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ָּתנָא:
יה".
יה ָמ ֵלא דָּ ם ,וְ ַהכּ ֹל ָר ִצין ַא ֲח ֶר ָ
" ִא ׁ ּ ָשה ֵ -ח ֶמת ָמ ֵלא צוֹ ָאה ,ו ִּפ ָ
ִּ
"כי הֹלֵ ְך ָה ָא ָדם ֶאל ֵ ּבית עֹלָ מוֹ " )קהלת יב ,ה(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל צַ דִּ יק וְ צַ דִּ יק נוֹ ְתנִין לוֹ ָמדוֹ ר לְ פִ י כְ בוֹ דוֹ .
ָמ ׁ ָשל לְ ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ּנִכְ נַס הוּא וַ ֲעבָ ָדיו לְ ִעיר,
ְּכ ׁ ֶש ֵהן נִכְ נ ִָסין  -כּ ו ָּּלן ְ ּב ׁ ַש ַער ֶא ָחד נִכְ נ ִָסין,
ְּכ ׁ ֶש ֵהן לָ נִין ָּ -כל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד נוֹ ְתנִין לוֹ ָמדוֹ ר לְ פִ י כְ בוֹ דוֹ .
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ַמאי דִּ כְ ִתיבִּ :
"כי ַה ַ ּילְ דוּת וְ ַה ּׁ ַש ֲחרוּת ָה ֶבל" )קהלת יא ,י(?
דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֶׂשה ְ ּביַלְ דוּתוֹ ַ -מ ׁ ְש ִח ִירים ּ ָפנָיו לְ ֵעת ז ְִקנָתוֹ .
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ָק ׁ ָשה ִר ָּימה לַ ֵמת ְּכ ַמ ַחט ִ ּבבְ ַׂשר ַה ַחי,
שרוֹ ָעלָ יו יִ כְ ָאב" ) 25איוב יד ,כב(.
"א ְך ְ ּב ָ ׂ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ :
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
נַפְ ׁשוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ִמ ְת ַא ֶ ּבלֶ ת ָעלָ יו ָּכל ׁ ִשבְ ָעה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" :וְ נַ ְפ ׁשוֹ ָעלָ יו ֶּת ֱא ָבל",
ש לְ ָא ִביו ֵא ֶבל ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים" )בראשית נ ,י(.
וּכְ ִתיב" :וַ ַ ּי ַע ׂ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ֵמת ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְמנ ֲַח ִמין,
הוֹ לְ כִ ין ֲע ָׂש ָרה ְ ּבנֵי ָא ָדם וְ יוֹ ׁ ְשבִ ין ִ ּב ְמקוֹ מוֹ .
ַההוּא דִּ ׁ ְשכִ יב ִ ּב ׁ ְשבַ בו ֵּת ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה,
ל ֹא ָהי ּו לוֹ ְמנ ֲַח ִמין,
קנב,ב ָּכל יוֹ ָמא ֲהוָ ה דָּ ַבר ַרב יְהו ָּדה ֵ ּבי ֲע ָׂש ָרה ,וְ י ְָתבִ י ְ ּבדוּכְ ֵת ּיה.
לְ ַא ַחר ׁ ִשבְ ָעה י ִָמים ִא ְית ֲחזִי לֵ ּיה בְ ֶחילְ ֵמ ּיה דְּ ַרב יְה ּו ָדה,
וְ ָא ַמר לֵ ּיהָּ :תנו ַּח דַּ ְע ְּת ָך ׁ ֶש ִה ּנ ְַח ָּת ֶאת דַּ ְע ִּתי.
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ִּכי הוּא ָא ַמר וַ יּ ִֶהי הוּא צִ ּוָה וַ ּיַעֲ מ ֹד
25
ַא ְך ְ ּב ָׂשרוֹ עָ לָ יו יִכְ ָאב ונפשו עליו תאבל

רש"י
מגבוה ייראו .יראים הם
הזקנים מגבשושית שבדרכים
ואומרים גבוהים הם:
תוהים .פחדים:
וינאץ השקד .אילן של שקדים
יציץ ויהיו בולטין נצים שלו:
זו קליבוסת .עצם של הנק''א
}מותן{ שהירך תקוע בו בולט
ויוצא מרוב תשות כחו:
ויסתבל החגב .דומה עליו כסבל
משא כבד:
ותפר האביונה .תבטל התאוה
חמדת תשמיש:
פסיק סידרא .מסדר פרשיות
של פסוקים:
נגיד ואיתנח .רב:
חמדיה .תאותו:
זו אשה .אם לא על פי גזרת
המלך לא היתה ראויה
להתאוות לה שהיא כחמת
מלאה מיאוס והכל רצים
אחריה:
מדור לפי כבודו .מדלא כתיב
אל בית העולם ש''מ כל אחד
ואחד לבית המוכן לו:
בשער אחד  .אף כאן הכל מתים
בענין אחד:
שאדם עושה בילדותו .רוב
תשמיש:
משחירים פניו .מתיש כחו:
שאין לו מנחמים אין לו אבלים
שיהו צריכין לנחמו:
במקומו .במקום שמת שם:
כל יומא .ז' ימי אבילות:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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רש"י

ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ּ
ּ
ָּכל ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ִ ּבפְ נֵי ַה ֵּמת ,יוֹ ֵד ַע ַעד ׁ ֶשי ִָס ֵתם ַהגּוֹ לֵ ל.
ּ ְפלִ יגִ י ָ ּב ּה ַר ִ ּבי ִח ּיָיא וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְ ּב ַר ִ ּבי:
ַחד ָא ַמרַ :עד ׁ ֶש ּי ּ ִָס ֵתם ַהגּוֹ לֵ ל.
וְ ַחד ָא ַמרַ :עד ׁ ֶש ּי ְִת ַע ֵּכל ַה ָ ּב ָׂשר.
ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :עד ׁ ֶש ּי ְִת ַע ֵּכל ַה ָ ּב ָׂשר",
שרוֹ ָעלָ יו יִ כְ ָאב וְ נַ ְפ ׁשוֹ ָעלָ יו ֶּת ֱא ָבל" )איוב יד ,כב(.
"א ְך ְ ּב ָ ׂ
דִּ כְ ִתיבַ :
ּ
ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :עד ׁ ֶשי ּ ִָס ֵתם ַהגּוֹ לֵ ל",
דִּ כְ ִתיב" :וְ יָ ׁשב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה" ) 26קהלת יב ,ז(.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
""וְ ָהרו ַּח ָּת ׁשוּב ֶאל ָה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר נְ ָתנָ ּה" )קהלת יב ,ז(,
ְּתנֵ ָה לוֹ ְ ּכמוֹ ׁ ֶש ְ ּנ ָתנָ ּה ְל ָך,
ְ ּב ָט ֳה ָרה ַ -אף ַא ָּתה ְ ּב ָט ֳה ָרה.
שר וָ ָדם ׁ ֶש ִח ֵ ּלק ִ ּב ְג ֵדי ַמ ְלכוּת ַל ֲע ָב ָדיו.
ָמ ׁ ָשל ְל ֶמ ֶל ְך ָ ּב ָ ׂ
יפלוּם וְ ִה ִ ּניחוּם ַ ּב ּקו ְּפ ָסא.
ּ ִפ ְק ִחין ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ִ -ק ּ ְ
אכה.
ִט ּ ְפ ׁ ִשים ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ָ -ה ְלכ ּו וְ ָע ׂ
ש ּו ָ ּב ֶהן ְמ ָל ָ
ְליָ ִמים ִ ּב ֵ ּ
יק ׁש ַה ֶּמ ֶל ְך ֶאת ֵ ּכ ָליו,
ּ ִפ ְק ִחין ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶ -ה ֱחזִ ירוּם לוֹ ְ ּכ ׁ ֶש ֵהן ְמגוֹ ָה ִצין,
ִט ּ ְפ ׁ ִשין ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ֶ -ה ֱחזִ ירוּם לוֹ ְ ּכ ׁ ֶש ֵהן ְמלו ְּכ ָל ִכין.
ּ
ש ַמח ַה ֶּמ ֶל ְך ִל ְק ַראת ּ ִפ ְק ִחין ,וְ ָכ ַעס ִל ְק ַראת ִט ְפ ׁ ִשין.
ָׂ
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ּ
ּ
ַע ִ ְ ִ ָ ַ יִ ָ ְ ֵ ַ ָ ָ וְ ֵ יֵ ְ ְ ָ ֵ ֶ
וְ ַעל ִט ּ ְפ ׁ ִשין ָא ַמרּ ֵ :כ ַלי יִ ָ ּנ ְתנ ּו ַלכּ וֹ ֵבס ,וְ ֵהן יִ ְת ַח ְ ּב ׁש ּו ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרים.
ַאף ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
27
יקים ,אוֹ ֵמר" :יָ בוֹ א ׁ ָשלוֹ ם יָ נוּח ּו ַעל ִמ ׁ ְש ְּכבוֹ ָתם" )ישעיה נז ,ב(.
ַעל ּגו ָּפן ׁ ֶשל ַצדִּ ִ
28
וְ ַעל נִ ׁ ְש ָמ ָתן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָהיְ ָתה נֶ ֶפ ׁש ֲאדֹנִ י ְצרו ָּרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" )שמואל א' כה ,כט(.
"אין ׁ ָשלוֹ ם ָא ַמר ה' לָ ְר ׁ ָש ִעים" )ישעיה נז ,כא(,
ַעל ּגו ָּפן ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים הוּא אוֹ ֵמרֵ :
ְ
ָ
וְ ַעל נִ ׁ ְש ָמ ָתן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ֶאת נֶ ֶפ ׁש אוֹ יְ ֶביך יְ ַק ְּל ֶע ָּנה ְ ּבתוֹ ך ַּכף ַה ָ ּקלַ ע" )שמואל א' כה ,כט(.
ַּת ְניָא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
יקים ְ ּגנוּזוֹ ת ַּת ַחת ִ ּכ ֵּסא ַה ָ ּכבוֹ ד,
נִ ׁ ְש ָמ ָתן ׁ ֶשל ַצדִּ ִ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָהיְ ָתה נֶ ֶפ ׁש ֲאדנִ י ְצרו ָּרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים".
וְ ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים זוֹ ְממוֹ ת וְ הוֹ ְלכוֹ ת,
ו ַּמ ְל ָא ְך ֶא ָחד עוֹ ֵמד ְ ּבסוֹ ף ָהעוֹ ָלם ,ו ַּמ ְל ָא ְך ַא ֵחר עוֹ ֵמד ְ ּבסוֹ ף ָהעוֹ ָלם,
ו ְּמ ַק ְ ּל ִעין נִ ׁ ְש ָמ ָתן זֶ ה ָלזֶ ה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ֵאת נֶ ֶפ ׁש אוֹ יְ ֶב ָיך יְ ַק ְּל ֶע ָּנה ְ ּבתוֹ ְך ַּכף ַה ָ ּקלַ ע")שמואל א' כה ,כט(".
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבה לְ ַרב נַ ְח ָמן:
ׁ ֶשל ֵ ּבינוֹ נִים ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה
ּ
ִא ָּיכא ׁ ָשכֵ יבְ נָא ,ל ֹא ָא ְמ ִרי לְ כ ּו ַהאי ִמ ְיל ָתא,
26
ְש ָהיָה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה
וְ י ָׁשב ֶהעָ פָ ר עַ ל ָה ָא ֶרץ ּכ ׁ ֶ
27
יָבוֹא ׁ ָשלוֹ ם יָנוּח ּו עַ ל ִמ ׁ ְש ּכְבוֹ ָתם הולך נכוחו
28
וְ ָהי ְָתה נֶפֶ ׁש אֲ ד ֹנִי צְ רו ָּרה ִ ּבצְ רוֹר ַה ַח ּיִים את ה' אלהיך

גולל .הוא כיסוי שנותנים על
ארונו:
ונפשו עליו תאבל .כל זמן שיש
לו בשר יש לו לנפש צד חיות
להבין:
וישוב העפר .גופו קרוי עפר
ומששב אל הארץ כשהיה מיד
והרוח תשוב שאין בו רוח עוד:
אשר נתנה .קרא יתירה הוא
לידרש הוי זהיר שתשיבנה אליו
כמה שנתנה לך נקייה בלי עון:
כלי ינתנו לאוצר .להצניען אף זו
תינתן תחת כסא הכבוד:
לכובס .ללבנן אף זו לגיהנם
לצורפם שם:
בבית האסורים .בחשך בלא
אורה ושלוה:
כף הקלע .רחב הרצועה שנותן
האבן לתוכה לקלע עשויה כעין
כף:
בצרור החיים וגו' .את ה'
אלהיך עמו בכסאו:
זוממות .כמו בזממא דפרזלא
)לעיל דף נא (:חבושות בבית
הסוהר:
אלו ואלו .רשעים ובינונים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָהכִ י ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו לְ 'דּ ו ָּמה' נ ְִמ ָס ִרין,
ַה ָּלל ּו  -י ֵׁש לָ ֶהן ָמנוֹ ַח,
וְ ַה ָּלל ּו ֵ -אין לָ ֶהן ָמנוֹ ַח.
ָא ַמר ַרב ָמ ִרי:
ֲע ִת ִידים צַ דִּ ִיקים דְּ ָהו ּו ַעפְ ָרא,
דִּ כְ ִתיב" :וְ יָ ׁשֹב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה" )קהלת יב ,ז(.
ָהנְה ּו ָקפוּלָ ֵאי דְּ ָהו ּו ָקפְ לֵ י ְ ּב ַא ְר ָעא דְּ ַרב נַ ְח ָמן.
יאש ּיָה.
נ ְַחר ְ ּבה ּו ַרב ַא ַחאי ַ ּבר ׁ ִ
ָאת ּו וְ ָא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ַרב נַ ְח ָמן :נ ְַחר ָ ּבן ַ ּג ְב ָרא.
ֲא ָתא וְ ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאן נִיה ּו ָמר?
יאש ּיָה.
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :אנָא ַא ַחאי ַ ּבר ׁ ִ
ָא ַמר לֵ ּיה :וְ לָ או ָא ַמר ַרב ָמ ִריֲ :ע ִת ֵידי צַ דִּ ֵיקי דְּ ָהו ּו ַעפְ ָרא?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ו ַּמ ּנִי ָמ ִרי דְּ לָ א י ַָד ֲענָא לֵ ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ ָהא ְק ָרא ְּכ ִתיב" :וְ יָ ׁשֹב ֶה ָע ָפר ַעל ָה ָא ֶרץ ְּכ ׁ ֶש ָהיָ ה"!
ָא ַמר לֵ ּיה:
דְּ ַא ְק ַרי ְ
ְ
ָיך ק ֹ ֶהלֶ ת ,לֹא ַא ְק ַריָיך ִמ ׁ ְשלֵ י,
ש ִרים לֵ ב ַמ ְר ּ ֵפא ו ְּר ַקב ֲע ָצמוֹ ת ִקנְ ָאה" )משלי יד ,ל(,
"ח ֵ ּיי ְב ָ ׂ
דִּ כְ ִתיבַ :
ָּכל ִמי ׁ ֶש ּי ֵׁש לוֹ ִקנ ְָאה ְ ּבלִ בּ וֹ ַ -עצְ מוֹ ָתיו ַמ ְר ִקיבִ ים,
ָּכל ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִקנ ְָאה ְ ּבלִ בּ וֹ ֵ -אין ַעצְ מוֹ ָתיו ַמ ְר ִקיבִ ים.
ֵיה דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ְמ ׁ ָש ׁ ָשא.
ְ ּג ׁ ָש ׁ ֵש ּיהַ ,ח ְזי ּ
ויה דְּ בֵ ָיתא.
ָא ַמר לֵ ּיה :לֵ יקוּם ָמר לְ גַ ֵ ּו ּ
ָא ַמר לֵ ּיהּ ַ :גלֵ ית ַאדַּ ְע ָּת ְך דַּ ֲאפִ ילּ ּו נְבִ ֵיאי ל ֹא ָק ֵרית,
29
דִּ כְ ִתיב" :וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ֲאנִ י ה' ְ ּב ִפ ְת ִחי ֶאת ִק ְברוֹ ֵתיכֶ ם" )יחזקאל לז ,יג(.
ָא ַמר לֵ ּיה:
וְ ָהכְ ִתיבִּ :
"כי ָע ָפר ַא ָּתה וְ ֶאל ָע ָפר ָּת ׁשוּב"! )בראשית ג ,יט(,
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַההוּא ׁ ָש ָעה ַא ַחת קוֹ ֶדם ְּת ִח ּיַית ַה ֵּמ ִתים.
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ִמינָא לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ָא ְמ ִרית ּו :נ ׁ ְִש ָמ ָתן ׁ ֶשל צַ דִּ ִיקים ְ ּגנוּזוֹ ת ַּת ַחת ִּכ ּ ֵסא ַה ָּכבוֹ ד,
אוֹ בָ א ַט ְמיָא ֵהיכָ א ַא ּ ְס ֵק ּיה לִ ׁ ְשמו ֵּאל ִ ּבנְגִ ָידא?

ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ָתם ְ ּבתוֹ ְך ׁ ְשנֵים ָע ָׂשר ח ֶֹד ׁש,
דְּ ַת ְניָא:
שר ח ֶֹד ׁש ּ -גוּפוֹ ַק ָ ּיים ,וְ נִ ׁ ְש ָמתוֹ עוֹ ָלה וְ יוֹ ֶר ֶדת,
" ָ ּכל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר ח ֶֹד ׁש ַה ּגוּף ָ ּב ֵטל,
ְל ַא ַחר ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
קנג,א ונשמתו עולה ושוב אינה יורדת".
29

וִ ַיד ְע ֶּתם ִּכי ֲאנִי ה' ְ ּבפִ ְת ִחי ֶאת ִקבְ רוֹ ֵתיכֶם ובהעלותי אתכם מקברותיכם עמי

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

רש"י
לדומה .מלאך הממונה על
הרוחות:
דהוו עפרא .אפילו צדיקים
נרקבים ונעשים אפר:
קפולאי .חופרים:
נחר בהו רבי אחאי .שהיה נקבר
שם:
דלא ידענא ליה .ואיני חש
לדבריו:
מי שיש לו קנאה .ותחרות על
חברו:
עצמותיו מרקיבים .ועליו נאמר
וישוב אל העפר:
ליקום מר לגוויה .יבא אדוני
לבית:
בפתחי .בהעלותי עד שיעלנו
הקדוש ברוך הוא מקברותינו
אין לנו רשות לעלות:
והא כתיב ואל עפר תשוב .והאי
ליכא למימר ברשעים לחודייהו
דכל קללותיו של אדה''ר כל
דורותיו שוין בהן:
אובא טמיא .בעלת אוב
שמשתמש בעצמות טמיא בלשון
ארמי עצמות וכן פירש רב האי
בפירושו של טהרות בית שהוא
מלא טמיא מלא עצמות:
בנגידא .כן קורין למכשפות של
אוב בלשון ארמי:

"שׁוֹאל ָא ָדם ֵמ ֲח ֵבירוֹ"
ֵ
מסכת שבת פרק כ"ג –
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 .720קנג ,א
אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב:
מהספדו של אדם ניכר אם בן העוה"ב הוא אם לאו.
איני?!
והאמר ליה רב לרב שמואל בר שילת:
אחים בהספידא ,דהתם קאימנא!
לא קשיא:
הא  -דמחמו ליה ואחים.
הא  -דמחמו ליה ולא אחים.
א"ל אביי לרבה:
כגון מר ,דסנו ליה כולהו פומבדיתאי ,מאן אחים הספידא?
א"ל:
מיסתיא את ורבה בר רב חנן.
בעא מניה רבי אלעזר מרב:
איזהו בן העוה"ב?
א"ל:
"ואזניך תשמענה דבר מאחריך לאמר זה הדרך לכו בו כי תאמינו וכי תשמאילו" )ישעיהו ל ,כא(.
ר' חנינא אמר:
כל שדעת רבותיו  30נוחה הימנו.
"וסבבו בשוק הסופדים" )קוהלת יב ,ה(.
בני גלילא אמרי:
עשה דברים לפני מטתך.
בני יהודה אמרי:
עשה דברים לאחר מטתך.
ולא פליגי:
מר כי אתריה,
ומר כי אתריה.
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מסורת הש"ס ע"פ רי"ף ,רא"ש.
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רש"י
אם בן עוה''ב הוא .שאם כשר
היה הכל בוכין עליו ומורידין
דמעות ומספרים שבחו:
דהתם
בהספידא
אחים
קאימנא .בשעת מיתתי התאמץ
בהספד שלי שיתחממו ויכמרו
רחמי העומדים ויבכו:
דהתם קאימנא .בשעת הספד
ואשמע איך תתחמם אלמא
לאזהוריה
לרב
איצטריך
אהספדא וכיון דרב גברא רבה
ובן העולם הבא למה ליה
לאזהוריה הא אמר מהספידו
ניכר:
הא דמחממי ליה .להספידא
ואחים כו' לעולם חמומי בעי
שאין בני אדם נכמרים כל כך
על זקן ומיהו לאדם חסיד כי
מחממו בהספידא מחממי ובכו
כולהו ולמי שאינו חסיד כל כך
מחממו ליה ולא מחממו:
דסנו ליה כולהו פומבדיתאי.
משום דמוכח להו במילי דשמיא
ובני פומבדיתאי רמאין הן
כדאמרינן בשחיטת חולין )חולין
קכז (.פומבדיתאי לוייך שני
אושפיזך:
ואזניך תשמענה דבר מאחריך
לאמר זה הדרך לכו בה .מאחרי
תשמע
כשתמות
מטתך
כשיאמרו זה הדרך שהלך בה זה
לכו בה מובטח שהוא בן
העוה''ב:
נוחה הימנו .דעתם נוחה עליהם
ממה ששומעין עליו ורואין בו:
עשה דברים .שיאמרו לפני
מטתך בהספדך:
לאחר מטתך .היא היא אלא
שבגליל היו הספדנין לפני
המטה וביהודה לאחר המטה:

34

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

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

 .721קנג ,א
תנן התם:
"רבי אליעזר אומר:
שוב יום אחד לפני מיתתך.
שאלו תלמידיו את רבי אליעזר:
וכי אדם יודע איזהו יום ימות?
אמר להן:
וכל שכן ,ישוב היום שמא ימות למחר,
ונמצא כל ימיו בתשובה.
ואף שלמה אמר בחכמתו:
"בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר" )קוהלת ט ,ח(.
א"ר יוחנן בן זכאי:
משל למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן,
פיקחין שבהן קישטו את עצמן וישבו על פתח בית המלך ,אמרו כלום חסר לבית המלך?!
טיפשין שבהן הלכו למלאכתן ,אמרו כלום יש סעודה בלא טורח?!
בפתאום ביקש המלך את עבדיו,
פיקחין שבהן נכנסו לפניו כשהן מקושטין,
והטיפשים נכנסו לפניו כשהן מלוכלכין.
שמח המלך לקראת פיקחים ,וכעס לקראת טיפשים.
אמר :הללו שקישטו את עצמן לסעודה  -ישבו ויאכלו וישתו.
הללו שלא קישטו עצמן לסעודה  -יעמדו ויראו.
חתנו של ר"מ משום ר"מ אמר:
אף הן נראין כמשמשין,
אלא אלו ואלו יושבין,
הללו – אוכלין ,והללו – רעבין.
הללו – שותין ,והללו – צמאים,
שנאמר" :כה אמר ה' :הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו,
הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו,
הנה עבדי ירונו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב" )ישעיהו סה(.
ד"א:
"בכל עת יהיו בגדיך לבנים"  -אלו ציצית,
"ושמן על ראשך אל יחסר"  -אלו תפילין.

הדרן עלך שואל אדם

רש"י
וכ''ש .שמפני שאינו יודע איזה
יום ימות וטובה תשובה יום
אחד לפני מיתתו נמצא כל ימיו
בתשובה יהיו:
בגדיך לבנים .נשמתך טהורה
ונקיה:
כלום חסר בית המלך .בתמיה
הכל מוכן ושמא יבהילנו לבא
פתאום ואנו צריכין ליכנס
לסעודה מקושטין:
כלום יש סעודה בלא טורח.
עדיין יצטרכו לטרוח לצורכי
סעודה של בית המלך ויש לנו
שהות הרבה להתקשט:
יעמדו ויראו .ואף לעוה''ב
צדיקים יושבים ואוכלים
ורשעים עומדים ורואים:
ר''מ אומר .אין עומדין ורואין
שא''כ אף הם היו נראים מן
הקרואים ולשמש שכן דרך
המשרתים עומדים ואין כאן
בושה:
זה ציצית .שמלובן הבגד:
אלו תפילין .שהם שם משמן
טוב דכתיב וראי כל עמי הארץ
כי שם וגו' ותנא ר''א הגדול
אומר אלו תפילין שבראש
)ברכות דף ו:(.

