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מאמרי רשב"י

¢שבת-עירובין¡

בו יבואו ליקוט מאמרי רבי שמעון בר יוחאי ע"ה, מש"ס בבלי כסדר 
המאמרים, עם פירוש רש"י ועוד, מפוסק ומחולק לקטעים, למען ירוץ 
כי מלבד מעלת לימוד הזוהר הקדוש אשר בונה בשמים  בו,  הקורא 
זיע"א  הרשב"י  אדונינו  בדברי  לידבק  עצומה  מעלה  יש  עוד  עליותיו 
בכל מקום, אשר עליו נאמר: "רבי שמעון דנהיר כל עלמא באורייתא" 
לפני  תפילתו  ולעורר  אצלינו,  נשמתו  להמשיך  כדי  קנ"ו.(  ח"א  )זוהר 
אדון כל בעד דורינו השפל הזה למען הקים השכינה מעפרא ולגאלינו 
התפילות  יתקבלו  כן  ידי  על  ובוודאי  עולמים.  לתשועת  ולפדותינו 
וכל  וז"ל:  רכ"ד(,  )סימן  חסידים  בספר  שכתב  כמו  וברחמים,  ברצון 
טובה  ומליצים  שם  עליו  מתפללים  הם  מפיהם  שמועה  דבר  האומר 

עליו, עכ"ל. 
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רשב"ימאמרי גשבת

יוחאי  בר שמעון רבי מאמרי



      
עוסק
- בתורה
מפסיק אם
לקריאת
ותפלה שמע

מפסיקין.ואם אין רישא ליה  תנא הא  שמע. לקריאת מפסיקין מפסיקין, אין התחילו
חברים דתניא, תורה . לדברי אתאן מפסיקין [א]סיפא  בתורה עוסקין  שהיו

כגון אלא  שנו  לא  יוחנן, רבי אמר לתפלה. מפסיקין ואין שמע שמעוןלקריאת רבי
יוחי אנובן כגון אבל  אומנותן, שתורתן ולתפלה .[ב]וחביריו שמע  לקריאת מפסיקין

      
ביטול בעון
תורה

לכרםכשנכנסו יוסי[ג]רבותינו ברבי אלעזר  ורבי יהודה רבי שם היה  ורביביבנה
זושמעון מכה בפניהם, זו שאלה  נשאלה  בבני [ד]. מתחלת מה  מפני

מקום בכל המדברים  ראש אלעאי  ברבי יהודה רבי נענה בפה . וגומרת  [ה]מעיים 

גומר פה מחתך ולשון מבין ולב  יועצות שכליות פי על אף רבי [ו]ואמר, נענה .
סלקא טמאים דברים טמאין. דברים בה שאוכלין מפני ואמר, יוסי ברבי אלעזר 

מתוקנים[ז]דעתך  שאינן דברים  בה  שאוכלין אלא  נענה [ח]. שמעון. ואמר ,רבי
תורה ביטול  יוכיחו[ט]בעון נשים לו , אמרו נכרים[י]. בעליהן. את שמבטלות .

יוכיחו תינוקות ישראל. את  שמבטלין של[יא]יוכיחו. תינוקות  אביהן. את שמבטלין .
המאמרים ביאור
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הענינים תוכן
ותפלה  שמע  לקריאת מפסיק  אם  - בתורה  עוסק                     ג

תורה  ביטול בעון                                                           ג
במערה  שהתחבאו  בנו  ור"א הרשב "י מעשה                            ד

השבת שמירת בזכות גאולה                                              ו
זרעו  מפי תשכח לא כי                                                    ו

מוקצה  לטלטל המותר  אופן                                             ח
האוכלין על מעבירין לכשפים לחוש  כשיש                           ח
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רשב"ימאמרי שבת ד 

יוכיחו רבן ברבי [יב]בית  יוסף רב ואיתימא  גוריון  רבי דאמר גוריון, כדרבי התם .
תינוקות  בדור צדיקים אין הדור, על נתפסים  צדיקים  בדור שהצדיקים בזמן שמעיה,
שמעון  רבי אמר  לה  ואמרי זעירי בר יצחק רבי אמר  הדור . על נתפסים  רבן בית של

 ל תדעי לא "אם קראה  מאי נזירא, וגו'[יג]בן ה צּ אן" בּ עקבי ל צאי בּ נּ ׁש ים היּ פה  
ח) א , השירים וכו'.(שיר  הרועים על  הממושכנין גדיים  ואמרינן ,

מעשה
הרשב"י
בנו ור"א
שהתחבאו
במערה

יוסיואמאי  ורבי יהודה רבי דיתבי מקום . בכל  המדברים ראש ליה  ורביקרו
גריםשמעון בן יהודה  נאים[יד]ויתיב כמה  ואמר , יהודה רבי פתח  גבייהו.

זו אומה  של  שווקים[טו]מעשיהן תקנו יוסי [טז], רבי מרחצאות. תקנו גשרים, תקנו ,
נענה יוחאישתק . בן שמעון עצמן,רבי לצורך אלא  תקנו לא שתקנו מה  כל  ואמר,

מכס . מהן ליטול  גשרים  עצמן, בהן  לעדן מרחצאות זונות, בהן  להושיב שווקין תקנו 
דבריהם וסיפר  גרים  בן יהודה  שעילה[יז]הלך יהודה  אמרו, למלכות. ונשמעו  ,

לציפורי,[יח]יתעלה יגלה ששתק יוסי בי שמעון, טשו ובריה הוא  אזל יהרג. שגינה 
תקיף  כי וכרכי. דמיא וכוזא ריפתא  דביתהו  להו  מייתי  הוה יומא  כל  מדרשא.
לן. ומגליא לה מצערי דילמא  עליהן, קלה דעתן נשים לבריה , ליה  אמר גזירתא ,

חרובא להו איברי ניסא איתרחיש  במערתא . טשו משלחי [יט]אזלו והוו דמיא . ועינא 
בחלא צוארייהו  עד יתבי והוו מיכסו[כ]מנייהו לבשו צלויי בעידן גרסי, יומא כולי ,

אתא במערתא . שני  תריסר איתבו ליבלו. דלא היכי כי מנייהו משלחי והדר ומצלו,
ל לודעיה  מאן אמר , דמערתא , אפיתחא  וקם יוחיאליהו ובטילבר  קיסר דמית

כרבי  דקא אינשי חזו  נפקו , בחיי [כב]וזרעי [כא]גזרתיה. ועוסקין עולם  חיי מניחין אמר , ,
להחריב [כג]שעה להם , ואמרה  קול  בת יצתה  נשרף. מיד עיניהן שנותנין  מקום  כל ,
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רשב"ימאמרי השבת

אמרי, שתא . ירחי תריסר איתיבו  אזול , הדור למערתכם . חיזרו יצאתם , עולמי 
חדש  עשר שנים בגיהנם רשעים  ממערתכם .[כד]משפט צאו ואמרה, קול בת יצתה  .

די  בני, לו, אמר שמעון. רבי  מסי  הוה אלעזר רבי  מחי  דהוה היכא כל נפקו,
תרי [כה]לעולם נקיט  דהוה  סבא ההוא  חזו שבתא דמעלי פניא  בהדי  ואתה . אני
לכבוד [כו]מדאני  להו, אמר  לך . למה הני ליה , אמרו  השמשות. בין ורהיט אסא ,

שמור כנגד  וחד זכור, כנגד חד בחד. לך  ותיסגי כמה[כז]שבת. חזי  לבריה , ליה  אמר  .
ונפק  חתניה  יאיר  בן פנחס רבי שמע  דעתייהו. יתיב ישראל, על  מצות חביבין

אריך  קא  הוה  בניה , לבי  עייליה  פילי [כח]לאפיה. ביה דהוה  חזי לבישריה, [כט]ליה

ליה וקמצוחא  עיניה דמעת  נתרו וקא בכי, קא  הוה  לי [ל]בגופיה , אוי  לו, אמר  .
לא בכך  ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך  לו, אמר  בכך . שראיתיך

מקשי הוה  כי  דמעיקרא  כך. בי יוחימצאת בן שמעון  ליהרבי מפרק הוה קושיא 
קו יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה  כי  לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס שיארבי

ליה מפרק  יוחיהוה  בן שמעון ואיתרחיש רבי  הואיל אמר, פירוקי. וארבעה  עשרין
מילתא אתקין איזיל ׁש לם"[לא]ניסא  יעקב "ו יּ בא  דכתיב לג ,יח). רב,(בראשית ואמר  , 

בגופו בתורתו[לב]שלם שלם  בממונו , שלם  העיר"[לג], ּפ ני את "ויּ חן לג ,יח). (בראשית 
להם תיקן  מטבע  רב, אמר ,[לד]אמר יוחנן ורבי להם . תיקן שווקים  אמר, ושמואל .

דוכתא איכא ליה , אמרו לתקוני. דבעי מילתא  איכא אמר , להם . תיקן מרחצאות
לאקופי  לכהנים צערא  להו ואית טומאה  ספק  ביה איניש [לה]דאית  איכא  אמר , .

טהרה הכא  דאיתחזק זכאי [לו]דידע בן קיצץ  כאן  סבא , ההוא  ליה אמר תורמסי [לז].
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לציפורי,[יח]יתעלה יגלה ששתק יוסי בי שמעון, טשו ובריה הוא  אזל יהרג. שגינה 
תקיף  כי וכרכי. דמיא וכוזא ריפתא  דביתהו  להו  מייתי  הוה יומא  כל  מדרשא.
לן. ומגליא לה מצערי דילמא  עליהן, קלה דעתן נשים לבריה , ליה  אמר גזירתא ,

חרובא להו איברי ניסא איתרחיש  במערתא . טשו משלחי [יט]אזלו והוו דמיא . ועינא 
בחלא צוארייהו  עד יתבי והוו מיכסו[כ]מנייהו לבשו צלויי בעידן גרסי, יומא כולי ,

אתא במערתא . שני  תריסר איתבו ליבלו. דלא היכי כי מנייהו משלחי והדר ומצלו,
ל לודעיה  מאן אמר , דמערתא , אפיתחא  וקם יוחיאליהו ובטילבר  קיסר דמית

כרבי  דקא אינשי חזו  נפקו , בחיי [כב]וזרעי [כא]גזרתיה. ועוסקין עולם  חיי מניחין אמר , ,
להחריב [כג]שעה להם , ואמרה  קול  בת יצתה  נשרף. מיד עיניהן שנותנין  מקום  כל ,
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רשב"ימאמרי השבת

אמרי, שתא . ירחי תריסר איתיבו  אזול , הדור למערתכם . חיזרו יצאתם , עולמי 
חדש  עשר שנים בגיהנם רשעים  ממערתכם .[כד]משפט צאו ואמרה, קול בת יצתה  .

די  בני, לו, אמר שמעון. רבי  מסי  הוה אלעזר רבי  מחי  דהוה היכא כל נפקו,
תרי [כה]לעולם נקיט  דהוה  סבא ההוא  חזו שבתא דמעלי פניא  בהדי  ואתה . אני
לכבוד [כו]מדאני  להו, אמר  לך . למה הני ליה , אמרו  השמשות. בין ורהיט אסא ,

שמור כנגד  וחד זכור, כנגד חד בחד. לך  ותיסגי כמה[כז]שבת. חזי  לבריה , ליה  אמר  .
ונפק  חתניה  יאיר  בן פנחס רבי שמע  דעתייהו. יתיב ישראל, על  מצות חביבין

אריך  קא  הוה  בניה , לבי  עייליה  פילי [כח]לאפיה. ביה דהוה  חזי לבישריה, [כט]ליה

ליה וקמצוחא  עיניה דמעת  נתרו וקא בכי, קא  הוה  לי [ל]בגופיה , אוי  לו, אמר  .
לא בכך  ראיתני לא  שאילמלא  בכך, שראיתני אשריך  לו, אמר  בכך . שראיתיך

מקשי הוה  כי  דמעיקרא  כך. בי יוחימצאת בן שמעון  ליהרבי מפרק הוה קושיא 
קו יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה  כי  לסוף פירוקי, תריסר יאיר בן פנחס שיארבי

ליה מפרק  יוחיהוה  בן שמעון ואיתרחיש רבי  הואיל אמר, פירוקי. וארבעה  עשרין
מילתא אתקין איזיל ׁש לם"[לא]ניסא  יעקב "ו יּ בא  דכתיב לג ,יח). רב,(בראשית ואמר  , 

בגופו בתורתו[לב]שלם שלם  בממונו , שלם  העיר"[לג], ּפ ני את "ויּ חן לג ,יח). (בראשית 
להם תיקן  מטבע  רב, אמר ,[לד]אמר יוחנן ורבי להם . תיקן שווקים  אמר, ושמואל .

דוכתא איכא ליה , אמרו לתקוני. דבעי מילתא  איכא אמר , להם . תיקן מרחצאות
לאקופי  לכהנים צערא  להו ואית טומאה  ספק  ביה איניש [לה]דאית  איכא  אמר , .

טהרה הכא  דאיתחזק זכאי [לו]דידע בן קיצץ  כאן  סבא , ההוא  ליה אמר תורמסי [לז].
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רשב"ימאמרי שבת ו

הכי [לח]תרומה נמי איהו עבד דהוה[לט]. היכא וכל  טהריה, קשי דהוה  היכא  כל  ,
טיהר סבא , ההוא אמר צייניה . יוחירפי אילמליבן  לו, אמר הקברות. היית (לא)בית

עמנו שהיית עכשיו אומר, אתה  יפה  עמנו נמנית ולא  עמנו היית ואפילו [מ]עמנו,

עמנו יהב [מא]ונמנית שכן. כל  לא חכמים תלמידי זו את זו מפרכסות  זונות  יאמרו 
לזה יש  עדיין אמר, גרים , בן  ליהודה חזייה  לשוקא , נפק נפשיה . ונח  עיניה , ביה

עצמות  של גל ועשהו עיניו, בו נתן .[מב]בעולם .
      

גאולה
בזכות
שמירת
השבת

ראשונהאמר שבת ישראל שמרו אלמלי רב, אמר  יהודה  בהן [מג]רב שלטה  לא
ללקט" העם  מן יצאוּ  הביעי בּ יּ וֹ ם "ויהי שנאמר  ולשון, כז)אומה טז , (שמות  

עמלק" "ויּ בא בתריה  ח)וכתיב יז, משום (שמות יוחנן רבי אמר יוחי. בן שמעון ,רבי 
ה ' אמר  כה  "כּ י שנאמר נגאלים, מיד כהלכתן שבתות שתי ישראל משמרין אלמלי

את יׁש מרוּ  אׁש ר בּ בריתי"ׁש בּ תוֹ תילּס ריסים  וּ מחזיקים  חפצּת י  בּ א ׁש ר  וּ בחרוּ  
ד) נו, בתריה(ישעיהו וכתיב  ּת פ לּ תי [מד], בּ בית ושׂ ּמ ח ּת ים קדׁש י הר אל  "והביא וֹ תים

העּמ ים " לכל יקּ רא ּת פלּ ה  בּ ית ביתי  כּ י מזבּ חי על  לרצוֹ ן וזבחיהם ז)עוֹ לתיהם  .[מה](שם 
      

לא כי
מפי תשכח
זרעו

לכרםתנו רבותינו  כשנכנסו שתשתכח[מו]רבנן, תורה עתידה אמרו, ביבנה 
לא בּ ארץ רעב וה ׁש לחּת י ה ' אדני נאם בּ אים  ימים "ה נּ ה  שנאמר מישראל ,

ה '" דּ ברי את ל ׁש מע אם  כּ י ל ּמ ים  צמא  ולא ללּ חם  יא)רעב ח , "ונעוּ (עמוס וכתיב , 
ימצאוּ " ולא  ה' דּ בר את לבקּ ׁש  יׁש וֹ טטוּ  מזרח  ועד וּ מצּ פוֹ ן ים  עד ח ,יב)מ יּ ם .(עמוס 

הלכה זו ה'' הקץ [מז]'דבר זה  ה'' 'דבר נבואה[מח], זו ה '' 'דבר  "יׁש וֹ טטוּ [מט], ומאי .
המאמרים ביאור
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רשב"ימאמרי ז שבת

בבתי  ותחזור תרומה  של ככר שתטול אשה  עתידה  אמרו, ה'", דּ בר  את לב קּ ׁש 
אם מבין ואין היא, טהורה  ואם  היא  טמאה אם  לידע מדרשות ובבתי כנסיות

ביה כתיב  בהדיא היא . טמאה  ואם  היא יאכל"[נ]טהורה  אׁש ר  האכל "מ כּ ל  ,
יא,לד) מתניתין (ויקרא  נמי הא מבין. ואין היא , שניה  ואם  היא ראשונה  אם  לידע אלא  .

תחילה[נא]היא שהתנור שניה, שבתוכו הפת בתנור , שנמצא השרץ כדתנן , .[נב],
להו תנורא[נג]מסתפקא  האי ליחזייה  לרבא, אהבה  בר  אדא רב ליה  דאמר  הא 

טומאה דמלי האי [נד]כמאן ליחזייה  אמרינן לא  ליה , אמר ראשונה. פת ותיהוי
טומאה דמלי כמאן  כלי [נה]תנורא  באויר מיטמאין הכלים  כל  יהו יכול  דתניא , ,

יטמא " בּ ת וֹ כ וֹ  א ׁש ר  "כּ ל לומר  תלמוד לג)חרס , יא, יאכל"(ויקרא אׁש ר האכל  "מכּ ל  
לד) יא, חרס(ויקרא  כלי באויר מטמאין כלים  ואין חרס כלי באויר  מטמאין אוכלין  .[נו],

יוחיתניא, בן שמעון  שנאמררבי מישראל, תורה שתשתכח  ושלום  חס אומר ,
זרעוֹ " מ ּפ י תכח  לא  כא)[נז]"כּ י לא , את (דברים לב קּ ׁש  "יׁש וֹ טט וּ  מקיים אני מה אלא , 

ברורה הלכה ימצאו שלא  ימצאוּ ", ולא  ה' אחד.[נח]דּ בר  במקום ברורה  ומשנה  
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הכי [לח]תרומה נמי איהו עבד דהוה[לט]. היכא וכל  טהריה, קשי דהוה  היכא  כל  ,
טיהר סבא , ההוא אמר צייניה . יוחירפי אילמליבן  לו, אמר הקברות. היית (לא)בית

עמנו שהיית עכשיו אומר, אתה  יפה  עמנו נמנית ולא  עמנו היית ואפילו [מ]עמנו,

עמנו יהב [מא]ונמנית שכן. כל  לא חכמים תלמידי זו את זו מפרכסות  זונות  יאמרו 
לזה יש  עדיין אמר, גרים , בן  ליהודה חזייה  לשוקא , נפק נפשיה . ונח  עיניה , ביה
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לכרםתנו רבותינו  כשנכנסו שתשתכח[מו]רבנן, תורה עתידה אמרו, ביבנה 
לא בּ ארץ רעב וה ׁש לחּת י ה ' אדני נאם בּ אים  ימים "ה נּ ה  שנאמר מישראל ,
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בבתי  ותחזור תרומה  של ככר שתטול אשה  עתידה  אמרו, ה'", דּ בר  את לב קּ ׁש 
אם מבין ואין היא, טהורה  ואם  היא  טמאה אם  לידע מדרשות ובבתי כנסיות

ביה כתיב  בהדיא היא . טמאה  ואם  היא יאכל"[נ]טהורה  אׁש ר  האכל "מ כּ ל  ,
יא,לד) מתניתין (ויקרא  נמי הא מבין. ואין היא , שניה  ואם  היא ראשונה  אם  לידע אלא  .

תחילה[נא]היא שהתנור שניה, שבתוכו הפת בתנור , שנמצא השרץ כדתנן , .[נב],
להו תנורא[נג]מסתפקא  האי ליחזייה  לרבא, אהבה  בר  אדא רב ליה  דאמר  הא 

טומאה דמלי האי [נד]כמאן ליחזייה  אמרינן לא  ליה , אמר ראשונה. פת ותיהוי
טומאה דמלי כמאן  כלי [נה]תנורא  באויר מיטמאין הכלים  כל  יהו יכול  דתניא , ,

יטמא " בּ ת וֹ כ וֹ  א ׁש ר  "כּ ל לומר  תלמוד לג)חרס , יא, יאכל"(ויקרא אׁש ר האכל  "מכּ ל  
לד) יא, חרס(ויקרא  כלי באויר מטמאין כלים  ואין חרס כלי באויר  מטמאין אוכלין  .[נו],

יוחיתניא, בן שמעון  שנאמררבי מישראל, תורה שתשתכח  ושלום  חס אומר ,
זרעוֹ " מ ּפ י תכח  לא  כא)[נז]"כּ י לא , את (דברים לב קּ ׁש  "יׁש וֹ טט וּ  מקיים אני מה אלא , 

ברורה הלכה ימצאו שלא  ימצאוּ ", ולא  ה' אחד.[נח]דּ בר  במקום ברורה  ומשנה  

המאמרים ביאור

 נ. ,    
(רש"י).

נא.   ,(הריטב"א).

"נב . "  ,     ויקרא) 
לג)  יא,      ,
(רש"י).

 נג.       , 
       

.(ריטב"א)

 נד .   ,  
  ,       ,

(רש"י).

,נה .        
          
       ,
            

   (רש"י).

 נו . "      "   
 "      ,"  

,     .    
  ,         ,
           
      ,     
     ,    
         

         ,
          

      (רש"י).

"    נז .   "
   "  ,     

    "    '  "
     . "  
         

   ' (מהרש"א).

נח .       
 (רש"י)      ,  .

       , 
     .    
         ,  '  
  , '    
         
         ,
"'    "   ,"  "
       
         
      
    ,  
        

        תוספות)

.רי"ד )



רשב"ימאמרי עירובין  ח

      
אופן
המותר
לטלטל
מוקצה

יוחיתניא , בן שמעון שליף רבי טעונה בהמתו היתה  תבואה ,[נט]אומר , של
אחר לצד ומסלקו תחתיה  ראשו מאליו.[ס]מניח  נופל  והוא 





       
לחוש כשיש
לכשפים
על מעבירין
האוכלין

משום אמר  יוחנן רבי אמר האוכלין. על מעבירין ואין יוחאימר, בן  שמעון ,רבי
אבל בכשפים , פרוצות  ישראל בנות שאין הראשונים  בדורות אלא  שנו לא

מעבירין  בכשפים פרוצות ישראל שבנות האחרונים  שלימין [סא]בדורות תנא , .
מעבירין  אין פתיתין לא[סב]מעבירין, ואפתיתין אשי, לרב אסי רב ליה  אמר .

לחם "[סג]עבדן  וּ בפתוֹ תי שׂ ערים  בּ ׁש עלי ע ּמ י אל  אתי "וּת חלּ לנה והכתיב (יחזקאל [סד], 
יט) באגרייהויג, דשקלי  .[סה].



המאמרים ביאור

 נט.      ,(מוקצה (והוא

(רש"י)   "  .(מאירי).

 ס .      " 
     ('א  (קנ"א 

         
        , 
        

(רשב"א).

 סא.  ,       " 
   " ,   
  ,       ,
        
     ,   

   (למאירי הבחירה .(בית

 סב .     
.(רש"י)

.(רש"י)סג.

 סד .       
      ,  
       

 (מהרש"א).

סה .    ,
      ,  
         
       

(רש"י).


