
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת שבת  מוד ד� היומידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   29 © Yitzchak Etshalom 2012 

2.2.11 

29b ( ה המשנ )� 30b (ואכלי מילת נברא בר קורא) 

 

  יז, קטו תהלי� :ד�ָמה ֹיְרֵדי ָ�ל ְו�א ָי�ָי�ָי�ָי�    ְיַהְלל�ְיַהְלל�ְיַהְלל�ְיַהְלל�    ַהֵ�ִתי�ַהֵ�ִתי�ַהֵ�ִתי�ַהֵ�ִתי�    �א�א�א�א .1

  ב, ד קהלת :ֲעֶדָנה ַחִ(י� ֵהָ�ה ֲאֶ%ר ַהַחִ(י� ִמ) ֵמת�ֵמת�ֵמת�ֵמת�    ָברָברָברָברֶ%�ְ ֶ%�ְ ֶ%�ְ ֶ%�ְ     ַהֵ�ִתי�ַהֵ�ִתי�ַהֵ�ִתי�ַהֵ�ִתי�    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ְוַ%ֵ$חַ ְוַ%ֵ$חַ ְוַ%ֵ$חַ ְוַ%ֵ$חַ  .2

ַ$ר ֲאֶ%ר ִמי ִ�י .3   ד, ט קהלת :ַהֵ�תַהֵ�תַהֵ�תַהֵ�ת    ָה.ְרֵיהָה.ְרֵיהָה.ְרֵיהָה.ְרֵיה    ִמ)ִמ)ִמ)ִמ)    טֹובטֹובטֹובטֹוב    ה�אה�אה�אה�א    ַחיַחיַחיַחי    ְלֶכֶלבְלֶכֶלבְלֶכֶלבְלֶכֶלב    ִ�יִ�יִ�יִ�י ִ$ָ-חֹו) ֵי% ַהַחִ(י� ָ�ל ֶאל ְיח,

  ו, פח תהלי� :ִנְגָזר� ִמָ(ְד2 ְוֵהָ�ה עֹוד �ְזַכְר1ָ  �א ֲאֶ%ר ֶקֶבר ֹ%ְכֵבי ֲחָלִלי� ְ�מוֹ  ָחְפִ%יָחְפִ%יָחְפִ%יָחְפִ%י    ַ$ֵ�ִתי�ַ$ֵ�ִתי�ַ$ֵ�ִתי�ַ$ֵ�ִתי� .4

  יג, לב שמות :ְלֹעָל� ְוָנֲחל� ְרֲעֶכ�ְלזַ  ֶא1ֵ) :ַמְר1ִי ֲאֶ%ר ַהֹ;את ָה:ֶר9 ְוָכל ַה8ָָמִי� ְ�כֹוְכֵבי ַזְרֲעֶכ� ֶאת .ְרֶ$ה ֲאלֵֶה� ַו1ְַדֵ$ר 7$ָ ָלֶה� ִנְ%ַ$ְע1ָ  ֲאֶ%ר ֲעָבֶדי2ֲעָבֶדי2ֲעָבֶדי2ֲעָבֶדי2    �ְלִי6ְָרֵאל�ְלִי6ְָרֵאל�ְלִי6ְָרֵאל�ְלִי6ְָרֵאל    ְלִיְצָחקְלִיְצָחקְלִיְצָחקְלִיְצָחק    ְל.ְבָרָה�ְל.ְבָרָה�ְל.ְבָרָה�ְל.ְבָרָה�    ְזֹכרְזֹכרְזֹכרְזֹכר .5

  יז, פו תהלי� :ְוִנַחְמ1ִָני ֲעַזְר1ִַני ה' ַא1ָה ִ�י ְויֵֹב%�ְויֵֹב%�ְויֵֹב%�ְויֵֹב%�    6ְֹנ.י6ְֹנ.י6ְֹנ.י6ְֹנ.י    ְוִיְרא�ְוִיְרא�ְוִיְרא�ְוִיְרא�    ְלטֹוָבהְלטֹוָבהְלטֹוָבהְלטֹוָבה    אֹותאֹותאֹותאֹות    ִעִ�יִעִ�יִעִ�יִעִ�י    ֲע6ֵהֲע6ֵהֲע6ֵהֲע6ֵה .6

 �6ְא� ָראֵ%יֶכ� ְ%ָעִרי� 6ְא�) ט( :ִמְלָחָמה Cִ$ֹור ה' ְוִג$ֹור ִע;�ז ה' ַהָ�בֹוד ֶמֶל7 ֶזה ִמי) ח( :ַהָ�בֹוד ֶמֶל7 ְוָיבֹוא עֹוָל� Bְִתֵחי ְוִה6ְAָא� ָראֵ%יֶכ� ְ%ָעִרי� 6ְא�) ז( .7
  כד תהלי� :ֶסָלה ַהָ�בֹוד ֶמֶל7 ה�א ְצָבאֹות ה' ַהָ�בֹוד ֶמֶל7 ֶזה ה�א ִמי) י( :ַהָ�בֹוד ֶמֶל7 ְוָיֹבא עֹוָל� Bְִתֵחי

  מב, ו ב"דהי: ַעְבGָ 2Gִֶויד ְלַחְסֵדי ָזְכָרה ְמִ%יֶחי2 ֵניBְ  %ֵ1ָב .ל ֱא�ִהי� ה' .8

  סו, ח א"מל :ַע�וֹ  �ְלִי6ְָרֵאל ַעְבGוֹ  ְלָדִוד ה' ָע6ָה ֲאֶ%ר ַה-ֹוָבה ָ�ל ַעל ֵלב ְוטֹוֵבי 6ְֵמִחי� ְל:ֳהֵליֶה� ַוֵ(ְלכ� ַהֶ�ֶל7 ֶאת ַוְיָבֲרכ� ָהָע� ֶאת ִ%Jַח ַה8ְִמיִני ַ$(ֹו� .9

  ה, לט תהלי� ::ִני ָחֵדל ֶמה ֵאְדָעה ִהיא ַמה ָיַמי �ִמGַת ִקMִי ה' הֹוִדיֵעִני .10

  יא, פד תהלי� :ֶרַ%ע ְ$:ֳהֵלי ִמ�Gר ֱא�ַהי ְ$ֵבית ִהְס1ֹוֵפN ָ$ַחְר1ִי    ֵמ:ֶלNֵמ:ֶלNֵמ:ֶלNֵמ:ֶלN    ַ$ֲחֵצֶרי$ַ2ֲחֵצֶרי$ַ2ֲחֵצֶרי$ַ2ֲחֵצֶרי2    יֹו�יֹו�יֹו�יֹו�    טֹובטֹובטֹובטֹוב    ִ�יִ�יִ�יִ�י .11

  ג, א קהלת :ַה8ֶָמ% 1ַַחת ֲעֹמלֶ%(ַ  ֲעָמלוֹ  ְ$ָכל ָל:ָד� ִ(ְתרֹו) ַמה .12

13. Nָבר סֹוGָ יג, יב קהלת :ָה:ָד� ָ�ל ֶזה ִ�י ְ%מֹור ִמְצֹוָתיו ְוֶאת ְיָרא ָהֱא�ִהי� ֶאת ִנְ%ָמע ַהֹ�ל  

  ג, ז קהלת :ֵלב ִייַטב Bִָני� ְבֹרעַ  ִ�י ִמOְֹחקִמOְֹחקִמOְֹחקִמOְֹחק    ַ�ַעסַ�ַעסַ�ַעסַ�ַעס    טֹובטֹובטֹובטֹוב .14

  ב, ב קהלת :ֹע6ָהֹע6ָהֹע6ָהֹע6ָה    ֹ;הֹ;הֹ;הֹ;ה    ההההמַ מַ מַ מַ     �ְל6ְִמָחה�ְל6ְִמָחה�ְל6ְִמָחה�ְל6ְִמָחה   ְמהֹוָללְמהֹוָללְמהֹוָללְמהֹוָלל    :ַמְר1ִי:ַמְר1ִי:ַמְר1ִי:ַמְר1ִי    ִל6ְחֹוקִל6ְחֹוקִל6ְחֹוקִל6ְחֹוק .15

  טו, ח קהלת :ַה8ֶָמ% 1ַַחת ָהֱא�ִהי� לוֹ  ָנַת) ֲאֶ%ר ַחָ(יו ְיֵמי ַבֲעָמלוֹ  ִיְלֶו�A ְוה�א ְוִל6ְמֹוחַ  ְוִל1%ְֹות ֶלֱאכֹול ִא� ִ�י ַה8ֶֶמ% 1ַַחת ָל:ָד� טֹוב ֵאי) ֲאֶ%ר ַהOְִמָחהַהOְִמָחהַהOְִמָחהַהOְִמָחה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֲאִניֲאִניֲאִניֲאִני    ְוִ%ַ$ְח1ִיְוִ%ַ$ְח1ִיְוִ%ַ$ְח1ִיְוִ%ַ$ְח1ִי .16

  טו, ג ב"מל :ה' ַיד ָעָליו ַו1ְִהי ַהְמַנCֵ) ְ�ַנCֵ) ְוָהָיה ְמַנCֵ) ִלי ְקח� הְוַע1ָ  .17

  יג, ה ש"שה :ֹעֵברֹעֵברֹעֵברֹעֵבר    מֹורמֹורמֹורמֹור    ֹנְטפֹותֹנְטפֹותֹנְטפֹותֹנְטפֹות    %ֹוַ%Aִי�%ֹוַ%Aִי�%ֹוַ%Aִי�%ֹוַ%Aִי�    6ְִפתֹוָתיו6ְִפתֹוָתיו6ְִפתֹוָתיו6ְִפתֹוָתיו ֶמְרָקִחי� ִמְגGְלֹות ַה�6ֶ$ֹ ַ�ֲער�ַגת ְלָחָיו .18

  ד, כו משלי :ָא1ָה �גַ  Jוֹ  %ְ1ִֶוה Bֶ) ְ�ִאַ�ְל1וֹ ְ�ִאַ�ְל1וֹ ְ�ִאַ�ְל1וֹ ְ�ִאַ�ְל1וֹ     ְ�ִסילְ�ִסילְ�ִסילְ�ִסיל    1ַַע)1ַַע)1ַַע)1ַַע)    .ל.ל.ל.ל .19

  ה, כו משלי :ְ$ֵעיָניו ָחָכ� ִיְהֶיה Bֶ) ְ�ִאַ�ְל1וֹ ְ�ִאַ�ְל1וֹ ְ�ִאַ�ְל1וֹ ְ�ִאַ�ְל1וֹ     ְכִסילְכִסילְכִסילְכִסיל    ֲעֵנהֲעֵנהֲעֵנהֲעֵנה .20

  ז, לא ירמיהו :ֵהAָה ָי%�ב� Cָדֹול ָקָהל ַיְחGָוַיְחGָוַיְחGָוַיְחGָו    ְוֹיֶלֶדתְוֹיֶלֶדתְוֹיֶלֶדתְוֹיֶלֶדת    ָהָרהָהָרהָהָרהָהָרה �ִפPֵחַ  ִעֵ�ר ָ$� :ֶר9 ִמַ(ְרְ�ֵתי ְוִקַ$ְצ1ִי� ָצפֹו) ֵמֶאֶר9 אֹוָת� ֵמִביא ִהְנִני .21

  כג, יז יחזקאל :Aָ�ֹ%ְ1ִה Gִָל(ֹוָתיו ְ$ֵצל ָ�ָנN ָ�ל ִצBֹור ֹ�ל ַתְח1ָיו ְוָ%ְכנ� ַאGִיר ְלֶאֶרז ְוָהָיה ֶפִריֶפִריֶפִריֶפִרי    ְוָע6ָהְוָע6ָהְוָע6ָהְוָע6ָה    ָעָנNָעָנNָעָנNָעָנN    ְוָנ6ָאְוָנ6ָאְוָנ6ָאְוָנ6ָא ֶא1ֳ%ְֶל�A ִי6ְָרֵאל ְמרֹו� ְ$ַהר .22

  טז, עב תהלי� :ָה:ֶר9 ְ�ֵע6ֶב ֵמִעיר ְוָיִציצ� Bְִריוֹ  )Jְ�ַָבנוֹ  ִיְרַע% ָהִרי� ְ$ֹרא% ָ$:ֶר$ָ9:ֶר$ָ9:ֶר$ָ9:ֶר9    ַ$רַ$רַ$רַ$ר    ִפPַתִפPַתִפPַתִפPַת    ְיִהיְיִהיְיִהיְיִהי .23

  ט, א קהלת :ַה8ֶָמ%ַה8ֶָמ%ַה8ֶָמ%ַה8ֶָמ%    1ַַחת1ַַחת1ַַחת1ַַחת    ָחָד%ָחָד%ָחָד%ָחָד%    ָ�לָ�לָ�לָ�ל    ְוֵאי)ְוֵאי)ְוֵאי)ְוֵאי) ֶ%ֵ(ָע6ֶה ה�א Aַ8ֲֶע6ָה �ַמה ֶ%ִ(ְהֶיה ה�א 8ֶָהָיה ַמה .24

 

I. משנה ה: different motivations for extinguishing a lamp on שבת and in which cases he is חייב for כבוי 

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. Observation (גמרא): this must follow ר' יהודה, who holds that מלאכה שא"צ לגופה חייב 

1. If so: the case must be a חולה שיש בו סכנה (else he wouldn’t exempt in the רישא)  

a. However: if so, he should rule מותר, not just פטור (implying אסור) 

2. Answer: indeed, it is a חולה שיש בו סכנה, and "פטור" is parallel construction with "חייב" in סיפא 

 taught that he should not extinguish but if he does so – exempt :ר' אושעיא .3

a. Observation: that must be a case of נהחולה שאי) בו סכ  and follow (פטור�) ר"ש  

ii. ר' יוסי: exempts in all cases except for saving the wick, since he is making a coal (by extinguishing it) 

II. 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. Answer: the נר of the life “trumps” the נר of שבת 

b. Canonization: of קהלת and resolving the difficulties in the מגילה (vv. 12-18) 

c. Canonization: of משלי and resolving the difficulties in the ספר (vv. 19-24) 

  

  


