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שמואל הרמתי .בן ששים זו היא מיתת כל אדם  .איר !ירא סהאי קרא תבא בכלח אלי ק ב ר  .בכליה בניםטריא שיתין ה ו ו  .בן שבעים שיבה .בן שמונים בנבורות שנא׳ ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם
בנבורות שמונים שנד! .אמד רבא טי שמת מחמשים ועד ששים מיתת ברת ה י א  .והא דלא חשיב לה משום כבודו של שמואל הרמתי .רב יוסף בי הוה בר שיתי! אמר בבר נפקית מכרת דשני .רב
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ואנת לאו נברא חשיבא נבי .שמיא אנית בעי רחמי עלך איל מאן חשוב מן ספון מן רקיע פי' כלומר כיון שנמסר אדם ביד מלאך המות אין שם חשיבותו .איל אחרי מיתתו אולי תתראה לי בחלום  .ביקש מן
הקכ״ה כדי שיתראה לו בחלום ונתראה לו  .אמד לו היה לך צער בשעת מיתה .איל לאו ומשל לו משל בהרמת נימא של שיער מתוך החלב .א״ל אילו היה הקביה אומר לי לך חזור וחיי כאשר
היית בחייך ואח׳כ תםות לא הייתי רוצה שאעיפ שלא היה ]לי[ צ ע ר  .אימתו של מהים גדולה היא מאד  .רבא אתחוי ליה בחלמיה לרב שעורים אחוה .ואיל הוה לך צערא ואמר לי כי ריבדא דכוםילתא.
פי׳ כמו שריטה ששודטין האומנץ בצואד למצוץ ד מ ו  .כנו! אותו הצעד היה לי בעת יציאת הנשמה מן הנוף  .רב ששת אתחזי ליה מלאך המות בשוק .איל כבהמה איתא לגבי ביתא .רב אסי אתחזי
ליד .מלאך המות .איל אתדח לי ל' יומין דאהדריה לתלמודי .דאמדיתו אשדי מי שבא לכאן ותלמודו  .ב י ד ו  .ביום שלשים אתא  .א״ל מאי כולי ה א י  .א״ל דקא דחקא רגליה דבר נתן :
:

ע

גננר

ע

ש פ

n w

מתני'

הגהות מהר״ב רנשבורג
קא אכילנא ולאו קדש איקרי .פי' לאו תרומה אכילנא ן׳איקרי קודש ואי קנולית לי קא מנומיא וכתיב אס משמרה
א[ גטי איל מאן חשיב מאן ספון מאן רקיע .פי' מי הוא משוב בעיניו ומאן ספון מי הוא אדם ראוי
תרומתי שצריך לשומרה בטהרה חלפא ליה שעתא ולא מת באותו פרס  .מסי׳ הנ״ל:
לליסמפו מיניה וחייש לדיבורים ומאן רקיע מי מתוקן אצלו .מסיי עיי קטן :ב[ שם איל מרומם

עין משפט
נ ר מצוה

פרק שלישי

ואלו מגלדק

דלו  Kמיי׳ פיו
מהלכות בלמ
י״פ סלכהכרופייא
מהל׳ אכל הלכה ד המג
משץ כ מושיע אימ סי׳
תקמו סעיף נ ונויש׳׳ע
י״י סי׳ תא סעיף ה :

]כלאיתא ב׳׳נ יו[:
דלו ב ג מיי' סי״ג
מהלכות אכל הלכס
נ סמג עשין כ מושיע
ייד סי׳ שעו סעיף א :
נמ״האמייינ[
רלח ד מיי׳ פיל מהל׳
כלי המקלש הלכה
ג טוש״ע א׳׳ח סי׳ קסז
סעיף יל כסג״ס וסי׳
רא סעיף כ :

]כאלם האומר לסריס
התעטפו והתכסו
גמלנושיס נאים כי וס
האיש הנא לסקנר אצלכם
גן גלולים הוא .מרוך[

מועד קטן

מסורת
הש״ס

מתני׳

ה

*בלא פירוש :ו י ן ׳ לחבילא .חבצא :גול גרמא מ מ א .
המוח .כדי לסייס בדבר הטוב משום למועד  PPי א מן*
מתרץ הרב רבי יעקב מאורליינ״ש הא נפלו הלחיים :גמעומיאלאממיפי .כלומר הדרי מיא למפרע כלפי
סדר מועד ומה״עמתת
דאתחיל סדר נשים בט״ו נשים אע״ג דאתחיל בפורעטתא לא למעלה :שייול אילמלא דמלהא .כלומר יפה מיתה כמלבוש של
מתחיל כדאמרינן ביש נוחצין)נ״נ לף קח (.ותירץ דסומכין פורענות מילת :דשלימו ווודיה • שכלו לו מזונותיו שהוא עני :ממון! .
דמועד קען אצל פורעטת דיבמות
תורה אור חושך :אזבזגי .קיניה :מוחא .כל
דסמכינן פורעטתא לפורענותא
אדם מ ת ) :מרמא מב״לא( .מרמין
*"נשים במועד מענות אבל
ל א
ונחמתא לנחמתא
חיבול״א .האיסורין הן בבית :דיול
מטפחות ר׳ ישמעאל אומר הסמוכות למטה
ידלמיה .כלומר מגביהין בהספד למי
מלך יהודה
צדיקי״ מטפחות בראשי חדשים בחנוכה ובפורים
גמור היה *אבל במקרא"
שמגביה קולו להספד אחרים :הטריח
לא מציע יותר כי אם שצוה להעלות! מענוה ומטפחות בזה וזה לא מקוננוח נקבר
רבוהיו .שבאין לנחמו :משמרהו.
המח לא מענוח ולא מטפחוח איזהו עינוי
ירמיהו מן הטיט
שהושיב ירבעם שלא לעלות לרגל:
כתיב.בכתובות)לףס״־•*( -שכולן עונות כאחת קינה שאחח מדברח ,מממד במרכבה  -שלא יכשלו :ינחה
0
פירשנו בענין אחר שלא -וכולן עונות אחריה שנא׳ ולמדנה בנותיכם ט אחריש משממ.שמנחמיןיושבין בראש:
.
סרוחים.לשון רבים :לפחוח בראש •
כפירוש הקונטרס להכא  :נהי ואשה רעותה קינה אבל לעתיד לבא
מנה יפה ראשון  .פי׳
הוא אומר °בלע המוח לנצח ומחה ה׳ א ל ה י ם ישעי׳ לקרות בס״ת :ולברך .ברכת המזון:
יש לישראל ליתן לו אבל
כ צ י פ ו ר י
כה
הוא אין לו ליטול כדאמרינן פ׳ מקום דמעה מעל כל פנים וגו׳ • נמ׳ מאי אמרן
שנהגו)פסחים לף נ (:הנותן עיניו * 1אמר רב ויי לאזלא ויי לחבילא אמר רבא נשי דשכנציב אמרן הכי ויי לאזלא
בחלק יפה ט ׳ מיהו נראה לי דכהן ויי לחבילא ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן *גור נרמא מכבא ונמטי מיא
כיון שזהו דינו יכול לראות סימן לאנטיכי ואמר דכא נשי דשכנציב אמרן ב[ *עטוף וכסו טורי דבר רמי
ברכה ואע״פ שאומרים בפ׳ הזרוע ובר רברבי הוא ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן שייול אצטלא דמלחא לבר
)חולין קלג (.ונתן ולא שיעול מעצמו חורין דשלימו זוודיה ואמר רבא נשי דשכנציב אמרן נ[ רהיט ונפיל אמעברא
אין זה לוקח מתטת כי אם רואה רזופחא יזיףואמר רבא נשי דשכנציב אמרן י[אחנא חגרי אזבזני מיבדקו ואמר
שפיר מה שהוא רוצה ואומר ליתן לו:

מתני׳

פרש״י על כל
עמוד והתמצא
כעץ יעקב עיש

מגילה ג:

צילןית
ינחם

וליטול

רבא נשי דשכנציב אמרן יי[ מוחא כי מוחא ומרעין חיבוליא *הניא היה ר״מ
]וע׳ חוס׳ גיטין נט :בל״ה וציטוצ מנה[:
אומר °טוב ללכת אל בית אבל ונו׳ עד והחי יחן אל לבו דברים
הדרן עלך ואלו מגלחין וסליקא של מיתה דיםפד יספדוניה דיקבר יקברוניה דיטען יטענוניה דידל ידלוניה
לה מסכת מועד קטן
ואיבא דאמרי דלא ידל ידלוניה דבתיב °כי טוב אמר לך עלה הנה ונו׳ ת״ר
כשמחו בניו של רבי ישמעאל נכנסו ד׳ זקנים לנחמו ר׳ טרפק ור׳ יוסי
הגלילי ור׳ אלעזר בן עזריה ודע אמר להם ר׳טרפון דעו שחכם גדול הוא ובקי באגדוח אל יכנס אחד
מכם לחוך דברי חבית אמר ר״ע ואני אחרון פחח רבי ישמעאל ואמר רבו עונוחיו חכפוהו אבליו הטריח
רבותיו פעם ראשונה ושניה נענה ר״ט ואמר ואחיכם בל בית ישראל יבכו אח השריפה והלא דברים
ק״ו ומה נדב ואביהוא שלא עשו אלא מצוד ,אחת דכתיב ויקריבו בני אודן את הדם אליו כך בניו של
 1ישמעאל על אחח כמה וכמה נענה ר׳ יוסי הגלילי ואמר וספדו לו בל ישראל וקברו אוחו והלא דברים
ק״ו ומה אביה בן ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד טוב דכחיב ביה °יען נמצא בו דבר טוב כך בניו של
]שהושיבו אביו שומר שלא ר׳ ישמעאל על אחת כמה ובמה מאי דבר טוב ר׳ זירא ור׳ חיננא בר פפא חד אמר שביטל *משמרתו
יעלה איש לרגל ונטל
משמרתו ועלה .ויל רש״י ועלה לרגל וחד אמר שביטל פרדסאוח שהושיב ירבעם אביו על הדרכים שלא יעלו ישראל לרנל נענה ר׳
נמלכים[
אלעזר בן עזריה ואמר בשלום תמות ובמשרפוח אבוחיך המלכים הראשונים ]אשר היו לפניך בן[ ישרפו
לך והלא דברים ק״ו ומה צדקיהו מלך יהודה שלא עשה אלא מצוד ,אחת שהעלה ירמיה מן הטיט כך בניו של
ר׳ ישמעאל על אחח כמה וכמה נענה ר״עואמר ביוםההוא ינדל המספד בירושלם כמספד הדדרימון]בבקעת
מגילה ג .מנידו[ *ואמר רב יוסף אלמלא *חרנומיה דהאי קרא לא הוה ירענא מאי קאמר בעידנא ההוא יסני מספדא
בירושלם כמםפדא דאחאב בר עמרי דקטל יחיה הדדרימוןבר טברימון וכמספד דיאשיה בר אמון דקטל יחיה
פרעה חגירא בבקעח מגידו והלא דברים ק״ו ומה אחאב מלך ישראל שלא עשה אלא דבר אחד טוב דכהיב
והמלך היה מעמד במרכבה נכח ארם כך בגיו של ר׳ ישמעאל על אחח כמה וכמה א״ל רב א לרבה בר מרי
כתיב ביה בצדקיהו בשלום תמוה וכתיב °ואת עיני צדקיהו עור א״ל הכי א״ר יוחנן שמת נבוכדנאצר בימיו
ואמר רבא לרבה בר מרי כתיב ביה ביאשיהו לכן הנני אוסיפך על אבותיך ונאספת א ל קברותיך בשלום
יה״ב לה וכחיב ויורו היורים למלך יאשיהו *ואמר רב יהודה אמר רב שעשאוהו ככברה א״ל הכי א״ר יוחנן שלא חרב
]ואין רובד אליו
דבר בית המקדש בימיו א״ר יוחנן אין מנחמין רשאין לומר דבר עד שיפחח אבל שנאמר * אחרי כן פחח איוב
ומזיב אחדי כןפתח איוב
את פיהו וענו חביריו אח פיהו והדר ויען אליפז החימני *א״ר אבהו מנין לאבל שמיסב בראש שנאמר אבחר דרכם ואשב ראש
כך מצאתי הגי׳
בתורת ואשכון כמלך בגדוד כאשר אבלים ינחם ינחם אחריני משמע אמר רב נחמן בר יצחק ינחם כתיב מר זוטרא
הארס להרמג״ן ויל[
אמר מהכא °וסר מרזח סרוחים מרזח נעשה שר לסרוחים אמר ר׳ חמא בר חנינא מנין לחחן שמיםב בראש
שעיה םא
הודות יב :נררים סב .שנאמר כחתן יכהן פאר מה כהן בראש אף חחן בראש וכהן נופיה מנלן *דחנא דבי ר׳ ישמעאל וקדשתו
גיטין נט:
ילכל דבר שבקדושה *לפחוח ראשון ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון א״ר חנינא קשה יציאת נשמה מן הגוף
כציפורי
רבינו ת נ א ל
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םתני' נשים במועד טענות אבל לא מטפחות מאי אמדן .אטד רבא ויי לאזלא ויי לחבלא  .פירוש
נשי דשכנציב היו חכמות והיו מענות ואומרות אוי להולך כדכתיב כי הולך האדם אל בית
עולמו וסבבו ונוי ואוי למי שהוא ממושכן ונתבע לשלם הפקדון שאצלו  .כלומר האדם מתםשכן
להשלים רוחו שהוא אצלו פקדון לבעליה  .פי' הכלא משכון .פירוש נוד נדמא מככא ונטמי מיא
לאנםוכיא חתוך המאכל מן השיניים ויניע חמות המים באנטיכי .כלומר כיון שנחתך הטאבל מפי החולה
בוערת בו חמות ומחממת טי רנליו נחמות אנטיכי .דתנן אנטיכי אע״פ שנדופה אין שותין הימנה מפני
שמחממת הרבה  .פי׳ שייול אצטלא דמלתא לבר חורי דשליםו זווריה  .בלומר דוטה באצטלא של מילת
לבנה לבן טובים שירד מנכסיו .ושלטה הצידה שלו הקבורה טובה לו מחיים  .ויש שאומרים מי שאין לו
בנדים ללבוש ישאל וילך ללות בן טובים של טת ושלמו ימי חייו .עטוף וכסוי טורי דבר רברבי ובר
רמי היה .פי׳ כמו אדם האומר להיים התעטפו והתכסו במלבושיכם הנאים כי זד• האיש הבא להקבד
אצלכם בן נדולים הוא  .וי״א לבני אדם אומרים התעטפו והתכסו במלבושיבן ועמדו על ההרים ובסו אותן
בשעת קבורתו כי בן נדולים ורמים הוא .אחאנא תנרי דעל זבוגי מיבדקי .פי׳ אחינו התנרים שעל קניינם
מיבדקי .כלומר במקום סחורתן נבדקין הנאמנים הם אם לאו .כמו שאומרים )נעירובין סס( בני דברים
אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו .רהיט ונפיל *( בר אודי ואמבדי יוופתא.יויף  .פי' רץ בכל כחו ונופל
בין האובדים ועל המעברות מלוה לוה .פי' כמו משל הוא  .כלומר אע״פ שאדם רץ בכל כחו כל
ימיו כשנופל בין האובדים בין אובדי הדרכים  .או כשיניע לעבור בנהר מתהנן למי שמעבירו ואם אין
לו נוטל בהלואה ואינו מוצא  .מותא כי מותא  .ומרעא חבוליא  .פי׳ המות של זה כמיתת כל אדם .
ואריכות חוליו תוספת כמו הרבית על המלוח  .שיש מי שפורע חובו היא המלוח שנתנה לו ודיו.
ויש מי שפורע **( המלוה היא נשמתו ותוספת על נשמתו צעד חליו .תניא היה ר״מ אומר מ״ר טוב
*( אולי ציל ביני אובדי ואמעברי וכו׳ (** .נראה דציל ויש מי שפורע גס רכית המלוה סיא

נלרים פנ:
כתובות ענ.
קהלת ו

משלי כה

ויקרא י
שס ט
מלכים א יל
שם

ירמיה לל

וכריה יב
]ועי׳ סוס׳
ביק ג :ליה
כדמהרגס[
מלכים א מ
ירמיה לט
מלכים ב כ
תענית כב:
]סנסלריןמח[:
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ללכת את בית אבל ונו׳ והחי יתן אל לבו דברים של םיתה .דיםפד יספדוניה דיקבר יקבדוניה
דטעון יטעוניה דידל ידלוניה .איכא דאטרי לא ידל דאדלוניה כדכתיב כי טוב אטד לך עלה הנה
מהשפילך לפני נדיב אשר ראו עיניך .כשמתו בניו של ר׳ ישמעאל נכנסו ד' זקנים לנחמו .ר' יוסי
הנלילי  .ור׳ אלעזר בן עזריה ור׳ עקיבא ודי טרפו! .אטד להן ר׳ טרפו! ראו כי חכם גדול ובקי בהגדות
הוא אל יכנס אחד לתוך דברי חבירו אמד להן ר' עקיבא ואני אחרון .פתח ר׳ ישמעאל ואטד
רבו עונותיו תכפוהו אבליו הטריח רבותיו פעמים רבות  .נענה ריס ואמר ואחיכם כל בית ישראל יבכו
את השרפה ונוי ומה בני אהרן שלא עשו אלא מצוה אחת שנאמר ויקריבו בני אהרן את הדמ אליו.
בניו של רבי ]ישמעאל[ עאכויכ שחייבי! כל ישראל לנכותם .דאביע אומר שחייבי! כל ישראל לבכות
מהבא שנאמר בשלום תמות ובמשרפות אבותיך המלכים הראשונים אשר היו לפניך כן ישרפו לך
הוי אדו! יספדו לך ונוי והלא דברים קיו ומה צדקיה שלא עשר ,אלא טצוה אחת שהעלה ירמיה מן הטיט
זכה לכך  .בניו של ר' עאכו״כ  .ריה״נ אומר מהכא וספדו לו כל ישראל וקברו אותו כי זה לבדו יבא
לירבעם אל קבר יען נמצא בו דבר טוב .והלא דברים ק״ו ומה אביה ב! ירבעם שלא עשה אלא דבר אחד
שביטל טשטרתו ועלה למל .וייא שביטל פרדםאות שהושיב ירבעם שלא יעלו ישראל לרנל כך .בניו של
ר׳ שעשו כמה מצות עאכויכ  .ר״ע אומר מהכא ביום ההוא ינדל המספד בידושלם כמספד הדרימו!
בבקעת מנידו .יאמר רב יוסף אלמלא תרגומא דהאי קרא לא היינן ידעי מאי קאטר בעירנא ההיא
יםנא מספרא בירושלם כמספד אחאב דקטל יתיה הדרימו! בן טברימון  .וכמספד יאשיהו בן אמון
דקטל יתיה פרעה חנירא בבקעת מנירו .ומה זה שלא עשה אלא דבר אחד דכתיב והמלך היה מעמד
במרכבה נוכח ארם עד הערב החזיק בעצמו שלא יאמרו נוסס הוא ויברחו ישראל ותחלת נפילה ניסח
בניו של ר׳ עאבו״כ שכל ישראל חייב לספוד ולבכות עליהם  .א״ל רבא לרבה בר מרי כתיב ביה בצדקיהו
בשלום
נשמתו וכוי.

הגהות מהר׳ ב
א[ נמ׳ אמר רב ויי לאולא ויי לחגילא .פי׳ אוי לה להליכה כוו שאינה חוורס ואוי לס למשאוי כוס שנושאים
את המת .פיא אוי להולך לממושכניס עליו :ב[ שם עטוף וכסו טורא .פי' התעטפו והתכסו
הכריס נמשך שנן גלולים וגן גבוהים היה המש ה1ס :נ[ שם רהיט ונפיל אמענרא ויזופתא יויף .פי'
רהיט תגר וסרחן היה כל ימיו ועכשיו נפל ריקם בלי ממון אמענרא כשביקש לעבור מן כעולם וצדן ללוות
ממון לתכריכין :ד[ שס אחנא תגרי א31וגי מיבלקו .פי׳ אחינו הסוחרים לאזבוגי מיברקו באחריתם נראה

]נערוך ערך
גר שני נמצא
פירוש עין[

רנשבורג

עשרס כגון וס שאין לו עכשיו כמה לקבור ועל.מת עני אומרים אותו כלי שירחמו עליו .מעיי קטן :
ה[ שם מותא כי מותא ומרעין מיבוליא .פי' למיתתו סיס כמיתת כל אלם שהכל מתים  .אמנם מרעין חיבוליא
שיסוריס קשים סויל יושר משאר נ״א  .ג״ז מצאתי בעיי קטן .ונלע״ל לפ״ו רגרשיי כל״ס מרעא חבילא
וכו׳ צ״צ סישורין הן כביס עכ״ל וכצ״ל ופי׳ לגריו רהיסוריס סס בפנים ואינן ניכרין אף למיתתו היתה
שלימה כמיתת אמרים ולו״ק :

