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 .1א הַ ֵ ִתי יְהַ לְ ל יָ וְ א ָל י ְֹרדֵ י דמָ ה :תהלי קטו ,יז
 .2וְ ַ ֵ$%חַ אֲ נִי אֶ ת הַ ֵ ִתי ֶ ְ%בָ ר מֵ ת ִמ( הַ חַ )ִי אֲ ֶ%ר הֵ ָ ה חַ )ִי
.ריֵה הַ ֵ ת :קהלת ט ,ד
 ִ .3י ִמי אֲ ֶ%ר יְח ַ$ ,ר אֶ ל ָל הַ חַ )ִי יֵ ָ- ִ$ %חוֹ( ִ י לְ ֶכלֶב חַ י הא טוֹב ִמ( הָ ְ
ִ ֵ ַ$ .4תי חָ פְ ִ%י ְ מ ֹו חֲ לָלִ י ֹ%כְ בֵ י ֶקבֶ ר אֲ ֶ%ר א זְ כ ְַר ָ 1עוֹד וְ הֵ ָ ה ִמ) ְָד 2נִ גְ זָר :תהלי פח ,ו
עלָ :שמות לב ,יג
אֲ%ר :מַ ְר ִ1י אֶ  ( ֵ1לְ ַז ְרעֲ כֶ וְ נָחֲל לְ ֹ
:ר 9הַ ;ֹאת ֶ
.רֶ$ה אֶ ת ז ְַרעֲ כֶ ְכוֹכְבֵי הַ ָ8מָ יִ וְ כָל הָ ֶ
וַַ 1דֵ$ר אֲ לֵהֶ  ְ
אֲ%ר נ ְְִ ַ$%ע ָ 1לָהֶ  ְ 7 ָ$
ְ .5זכֹר לְ.בְ ָרהָ  לְ יִצְ חָ ק לְ י ְִָ 6ראֵ ל עֲבָדֶ יֶ 2
6נְ.י וְ ֵיבֹ ִ %י אַ ָ1ה ה' עֲ ז ְַר ַ1נִ י וְ ִנחַ ְמ ָ1נִי :תהלי פו ,יז
 .6עֲ ֵ6ה עִ ִי אוֹת לְ טוֹבָ ה וְ י ְִרא ֹ
6א
א%יכֶ ְ
א%יכֶ וְ ִה6ְָ Aא ְ ִBתחֵ י ע ֹולָ וְ יָבוֹא מֶ לֶ 7הַ ָבוֹד) :ח( ִמי זֶה מֶ לֶ 7הַ ָבוֹד ה' ִע;ז וְ גִ $וֹר ה' $ ִCוֹר ִמלְ חָ מָ ה) :ט( ְ6א ְ%עָ ִרי ָר ֵ
) .7ז( ְ6א ְ%עָ ִרי ָר ֵ
ְ ִBתחֵ י ע ֹולָ וְ יָבֹ א מֶ לֶ 7הַ ָבוֹד) :י( ִמי הא זֶה מֶ לֶ 7הַ ָבוֹד ה' ְצבָ אוֹת הא מֶ לֶ 7הַ ָבוֹד סֶ לָה :תהלי כד
%ב  ְBנֵי ְמ ִ%יחֶ י 2זָכְ ָרה לְ חַ ְסדֵ י ָGוִ יד עַ בְ  :2 ֶGדהי"ב ו ,מב
הי .ל ֵָ 1
 .8ה' אֱ ִ
ִָ 6ראֵ ל עַ  ֹו :מל"א ח ,סו
) ַ$ .9וֹ הַ ְִ 8מינִי ִַJ%ח אֶ ת הָ עָ  וַ יְבָ רֲ כ אֶ ת הַ ֶ לֶ 7וַ )ֵלְ כ לְ :הֳ לֵיהֶ  ְ6מֵ ִחי וְ טוֹבֵ י לֵב עַ ל ָל הַ -וֹבָ ה אֲ ֶ%ר עָ ָ6ה ה' לְ ָדוִ ד עַ בְ ֹ Gו לְ י ְ
מ ַGת יָמַ י מַ ה ִהיא אֵ ְדעָ ה מֶ ה חָ דֵ ל :נִ י :תהלי לט ,ה
 .10הו ִֹדיעֵ נִ י ה' ִק ִMי ִ
 ִ .11י טוֹב יוֹ  ַ$חֲ צֵ ֶרי 2מֵ :לֶ ָ$ Nחַ ְר ִ1י ִה ְס1וֹפֵ  ְ$ Nבֵ ית אֱ הַ י ִמGר : ְ$הֳ לֵי ֶר ַ%ע :תהלי פד ,יא
ִתרוֹ( לָ:דָ   ְ$כָל עֲ מָ ל ֹו ֶ)ַ %עֲ מֹ ל ַ1חַ ת הַ ָ8מֶ  :%קהלת א ,ג
 .12מַ ה ) ְ
:ד :קהלת יב ,יג
הי י ְָרא וְ אֶ ת ִמ ְצו ָֹתיו ְ%מוֹר ִ י זֶה ָל הָ ָ
 .13סוֹGָ Nבָ ר הַ ֹל נִ ְ%מָ ע אֶ ת הָ אֱ ִ
 .14טוֹב ַעַ ס ִמ ְOחֹק ִ י בְ רֹעַ  ָBנִ י יִיטַ ב לֵב :קהלת ז ,ג
ֹ6ה :קהלת ב ,ב
 .15לִ ְ6חוֹק :מַ ְר ִ1י ְמה ֹולָל לְ ְִ 6מחָ ה מַ ה ;ֹה ע ָ
אֱהי ַ1חַ ת הַ ָ8מֶ  :%קהלת ח ,טו
לִ6מוֹחַ וְ הא יִלְ וֶ Aבַ עֲמָ ל ֹו יְמֵ י חַ )ָיו אֲ ֶ%ר נ ַָת( ל ֹו הָ ִ
לִ1%וֹת וְ ְ
ָ:ד ַ1חַ ת הַ ֶ8מֶ ִ %י ִא לֶאֱכוֹל וְ ְ
אֲ%ר אֵ י( טוֹב ל ָ
 .16וְ ְִ ַ$%ח ִ1י אֲ נִי אֶ ת הַ ְִ Oמחָ ה ֶ
 .17וְ עַ ָ1ה ְקח לִ י ְמ ַנ (ֵCוְ הָ יָה ְ ַנ (ֵCהַ ְמ ַנ (ֵCוַ ְִ 1הי עָ לָיו יַד ה' :מל"ב ג ,טו
ִֹA%י נֹ ְטפוֹת מוֹר עֹבֵ ר :שה"ש ה ,יג
ִֹ 6מגְ ְGלוֹת מֶ ְר ָק ִחי ִ6פְ תו ָֹתיו %ו ַ
 .18לְ חָ יָו ַעֲ רגַת הַ ֶ $
. .19ל ַ1עַ ( ְ ִסיל ְ ִאַ לְ ֹ 1ו %ְ 1ִ ( ֶBוֶ ה ֹ Jו ַג אָ ָ1ה :משלי כו ,ד
 .20עֲ נֵה כְ ִסיל ְ ִאַ לְ ֹ 1ו  ( ֶBי ְִהיֶה חָ כָ  ְ$עֵ ינָיו :משלי כו ,ה
:רִ  ָ$ 9עֵר פִ  ֵPחַ הָ ָרה וְ ֹילֶדֶ ת י ְַח ָGו ָקהָ ל ָCדוֹל יָ%ב הֵ ָAה :ירמיהו לא ,ז
ִ .21הנְ נִ י מֵ בִ יא או ָֹת מֵ אֶ ֶר 9צָ פוֹ( וְ ִקְ ַ$צ ִ1י ִמ) ְַרְ תֵ י ֶ
ֹתיו ִָAֹ %ְ 1ה :יחזקאל יז ,כג
 ְ$ .22הַ ר ְמרוֹ י ְִָ 6ראֵ ל אֶ ְ ֳ1%לֶ Aוְ נ ָָ6א עָ נָ Nוְ עָ ָ6ה פֶ ִרי וְ הָ יָה לְ אֶ ֶרז אַ ִGיר וְ ָ%כְ נ ַת ְח ָ1יו ֹל ִצBוֹר ָל ָנָ$ְ Nצֵ ל ָGלִ )ו ָ
:ר :9תהלי עב ,טז
:ר ְ$ 9רֹא %הָ ִרי י ְִרעַ  ְJַ %בָ נ ֹו( ְ ִBרי ֹו וְ י ִָציצ מֵ ִעיר ְ עֵ ֶ6ב הָ ֶ
 .23י ְִהי פִ  ַPת  ַ$ר ֶ ָ$
8מֶ  :%קהלת א ,ט
 .24מַ ה ֶ8הָ יָה הא ְִֶ )%היֶה מַ ה ֶַA8עֲ ָ6ה הא ֵֶ)%עָ ֶ6ה וְ אֵ י( ָל חָ דָ 1ַ %חַ ת הַ ָ
עֲ דֶ נָה :קהלת ד ,ב

כבוי  forחייב  and in which cases he isשבת : different motivations for extinguishing a lamp onמשנה ה
a. Exempt: if he is afraid of non-Jews, bandits, has a bad feeling, to let a sick person sleep
b. Liable: if he is saving the lamp, the oil or the wick
i.
מלאכה שא"צ לגופה חייב , who holds thatר' יהודה ): this must followגמרא( Observation
)רישא  (else he wouldn’t exempt in theחולה שיש בו סכנה 1. If so: the case must be a
)אסור  (implyingפטור , not justמותר a. However: if so, he should rule
סיפא " inחייב" " is parallel construction withפטור" , andחולה שיש בו סכנה 2. Answer: indeed, it is a
: taught that he should not extinguish but if he does so – exemptר' אושעיא 3.
)פטור( ר"ש  and followחולה שאי( בו סכנה a. Observation: that must be a case of
ii.
): exempts in all cases except for saving the wick, since he is making a coal (by extinguishing itר' יוסי
Aggadic excursus: vv. 1-24
a. Background: they asked whether to extinguish a candle before the ill
i.
)Homilies: vv. 1-11 (whether the dead or the living are in better circumstances
ii.
שבת  ofנר  of the life “trumps” theנר Answer: the
) (vv. 12-18מגילה  and resolving the difficulties in theקהלת b. Canonization: of
) (vv. 19-24ספר  and resolving the difficulties in theמשלי c. Canonization: of
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