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מסכת שבת
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148b ()משנה ב150a ()וג את חית השדה נתתי לו לעבדו

 ד, ויקרא יט:ֶאֱ הֵ יכ

'ל ִפְ נ אֶ ל הָ אֱלִילִי וֵאהֵ י מַ ֵ כָה א ַתעֲ! ָלכֶ אֲ נִי ה
 ד, הושע ד:/ ִֵ ְמ ִריבֵי כֹה. ,-ְ ַאַ ) ִאי* ל י ֵָרב וְ ל י ֹוכַח ִאי* וְ ע
ֹאמֶ ר ה' אֵ לָיו2 ַ ו9ֶ ַֹאמֶ ר אֲ נִי אֲ פ2 ַַעֲ מֹד לִ ְפנֵי ה' ו2 ֵַצֵ א הָ רחַ ו2 ַ ו:ְ כֹה5 כֹה וְ זֶה אֹמֵ ר5ְ ֹאמֶ ר זֶה2 ִַלְ עָ ד ו6 ְ ָרמֹת5 ֹ ל4ִב וְ יַעַ ל וְ י3ח
ְ ֹאמֶ ר ה' ִמי יְפַ ֶה אֶ ת2 ַו
 כ;כב, מל"א כב: /ֵֹאמֶ ר ְפַ ֶה וְ גַ כָל צֵ א וַ עֲ ֵ!ה כ2 ַיו ו3ָל נְבִ י. פִ י5ְ ִיתי רחַ ֶ* ֶקר
ִ ֹאמֶ ר אֵ צֵ א וְ הָ י2 ַ ו:ָ ה- ַ5
 ז, תהלי קא: לְ ֶנגֶד עֵ ינָי/ֹו.ִָה =ֹבֵ ר ְ* ָק ִרי א י2ֹ!ה ְר ִמ
ֵ יתי ע
ִ ֵ5  ֶק ֶרב5ְ א י ֵֵ*ב
 טז, חבקוק ב:,ְ בו ֶֹד.  עַ ל/ֹיקלו
ָ  ה' וְ ִק/וֹס י ְִמי. ,ָבוֹד ְ*תֵ ה גַ אַ ָה וְ הֵ עָ ֵרל ִוֹב עָ לֶי. ִמ/ָֹ!בַ עְ ָ ָקלו
 כו, משלי יז:ֹ*ר
ֶ וֹת ִנְדיבִ י עַ ל י. ַַ ִ=יק א טוֹב לְהAַַ עֲנוֹ* ל6
 ה, תהלי ה: ָרע,רDְ  ֶר ַ*ע אָ ָה א ְיגC ִֵ י א אֵ ל חָ פ.
לְי סָ ָרה
ִ 5ִ ַת. ַעֶ בְ ָרה מ5ְ י-ִ ֶַה ע. ַמ:מֹ*לִי
ְ ֵ ה ְר ָ* ִעי ֵ*בֶ טG ָ*בַ ר ה' ַמ:מָ ְר ָ אֵ י) ָ*בַ ת נֹ גֵ! ָ*בְ ָתה ַמ ְדהֵ בָ ה3 ְָ בֶ ל ו5 )ֶֶה עַ ל מֶ לF ַָ ָ*ל ה- ַאת ה
ָ !ָָ וְ נ
 ְ*אוֹל: ֵֹרת עָ לֵינ. ַז ָ*כַבְ ָ א יַעֲ לֶה ה3 ֵ מ/ֹרזֵי לְ בָ נו
ְ , ְרו ִֹ*י ָ! ְמח ל5ְ ַ6 :ָה9ָ ְצח ִר4 Cר3
ֶ ָָל ה. נ ָָחה ָ* ְקטָ ה:)!ָ ָלִי ח5ְ H=ָ  ְרD ֹויִ מ6 H ָר ֶֹדה ב
ֵית כָמוֹנ
ָ I Dַ אַ ָה ח6 ,ֹאמר אֵ לֶי
ְ ָ יַעֲ נ וְ יI.D :ִֹל מַ לְ כֵי ג ֹוי. ִ ְסאו ָֹת. הֵ ִקי ִמCר3
ֶ ָל עַ דֵ י.  ְרפָ ִאי, ְ עו ֵֹרר ל, ֶוֹא5  לִ ְק ַראת,ְִמ ַחַ ת ָרגְ זָה ל
:ִ ֹוי6  ח ֹולֵ* עַ לCר3
ֶ נִגְ= ְע ָ ָל
ַ  ָ* ַחר/ ֶ5 מַ יִ הֵ ילֵלJָ לְ ִמ
ָ ַ אֵ י) נָפ:  ֹולֵעָ ה,מכֶַ י
ְ ה-ָ ַ ע ִרAD י, ַ ְח ֶי, הֶ ְמיַת נְבָ לֶי,ְֶא ֹונ6 הרד ְ*אוֹל
ַ :ְל
ָ *ָ נִמ
ְ אֵ לֵינ
 אַ ) אֶ ל:/ֶֹ ה לְ עֶ לְ יו-=ַ ֶָ מֳ תֵ י עָ ב א5  אֶ עֱ לֶה עַ ל:/ְֹ תֵ י צָ פו.ְ י ְַר5 הַ ר מוֹעֵ ד5ְ ִ ְס ִאי וְ אֵ ֵ*ב. רי3
ִ ַ עַ ל לְ כוֹכְ בֵ י אֵ ל-מַ יִ אֶ עֱ לֶה ִמJָ ַ ה,מַ ְר ָ ִבלְ בָ ְב3 וְ אַ ָה
ָ ר וְ עָ ָריו הָ ָרס אֲ ִס ָיריו א5 ְד-ִַ .  ָ! ֵבֵ ל: מַ ְר ִעי* מַ ְמלָכוֹתCר3
ֶ ִָיז ה6 ֹונָנ הֲ זֶה הָ ִאי* מַ ְר5 י ְִת,ִיח אֵ לֶי6*ְַ  י, אֵ לֶי, רֹאֶ י:ְ ֵתי בוֹר.רד אֶ ל י ְַר
ָ ְ*אוֹל
ד;יח: ישעיה יד:בֵ ית ֹו5ְ *ָ ָ*כְ ב ְבכָבוֹד ִאיI.D ִָל מַ לְ כֵי ג ֹוי. :ְתה
ָ ָ י5 פָ ַתח
 כא, ישעיהו יג:*ָ דMְ ירי י ְַר
ִ ִ!ע
ְ ְ נוֹת יַעֲ נָה5 *ָ אֹחי וְ ָ*כְ נ
ִ  ִֶי מָ לְ א בָ ֵ יה2וְ ָר ְבצ ָ* ִצ
 יט, יחזקאל לב:ְ בָ ה אֶ ת עֲ ֵרלִי.*ְ ָי נָעָ ְמ ָ ְר ָדה וְ ה-ִ ִמ
 לג, דניאל ד:הספַ ת לִ י
ְ כתי הָ ְת ְקנַת ְרב י ִַ ָירה
ִ ְ וְ עַ ל מַ ל/ֹכתי הַ ְד ִרי וְ זִוִ י יְתב עֲ לַי וְ לִי הַ ָ= ְב ַרי וְ ַרבְ ְרבָ נַי יְבַ עו
ִ ְיקר ַמל
ַ ִזִמנָא מַ ְנְ= ִעי יְתב עֲ לַי וְ ל
ְ O ֵ5
 ו, ירמיהו כז:דֶ ה נ ַָת ִי ל ֹו לְעָ בְ ד ֹוPָ ַַת ה2 ַָ בֶ ל עַ בְ ִ=י וְ גַ אֶ ת ח5 )ֶַ ר מֶ לAנְבכַדנֶא
ְ
ְ יַד5 ֶהI ֵָל הָ אֲ ָרצוֹת הָ א. נֹ כִ י נ ַָת ִי אֶ ת3 וְ עַ ָה
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משנה ב: accountings on שבת
a. Guests: a man may count his guests or portions by heart, by not from a written record
i.
Reasons: for not using written list
1. ר' ביבי: might erase (names of those uninvited)
2. אביי: might read business documents
3. Attempt to find practical difference:
a. Attempt: if written high up on wall – only ’אבייs concern applies
i.
Rejection: reading by candlelight is  אסורeven if inaccessible to reader
b. Attempt: if written low on wall – only concern for erasure would apply (wall distinct from )שטר
i.
Rejection: why wouldn’t  אבייbe concerned about ?שמא ימחוק
c. Attempt: if engraved on tablet – only ( שמא יקראtablet distinct from doc ument)
i.
Rejection: why wouldn’t  ר' ביביbe concerned about  – ברייתא( ?שמא יקראmay not read from )טבלא
d. Attempt: if written high on wall
i.
Defense (to challenge above): ruling re: candlelight is  מחלוקת תנאיre: written high on wall
e. Conclusion: both accept both reasons; they dispute extending  גזרהto case of inaccessible light
i.
Tangent:dispute::dispute re: looking in a fixed mirror (concern only applies to hand mirror)
ii.
Tangent:  אסורto read captions under paintings
1. And: paintings themselves are  אסורeven during week ( – עבודה זרהv. 1)
b. “lottery”: he may use a random lottery to allot portions to family members, as long as portions are of equal size
i.
Observation: only allowed with family members
1. Reason: there is no ( הקפדהelse – violation of / פורעי,/ לווי,/ מני, משקל,)מדה
2. And: there is no גזילה, as father owns all of it
ii.
Reason (for “portion control”): answer –  משנהis incomplete:
1. family: may even draw lots on different sizes; guests may never draw lots even בחול, concern of אסמכתא
c. קדשי: we allow using a lottery for the  כהניon  יו"טfor ""חלשי, but not for portions
i.
Explanation (of )חלשי: portions of  יו"טofferings; ( מנותportions) – from ( עיו"טin spite of v. 2)
Aggadic tangents (vv. 3-12)
a. Responsibility: anyone who causes another to be punished is punished (vv. 3- 7)
b. Homiletics: interpretation of ( ישעיה ידv. 8) re: ( נבוכדנצרconnection – חולשas related to  חלשיin )משנה
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