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בס " ד  ,יד תשרי התשע"ג.

מסכת ברכות דף ס – מסכת שבת דף יא



דףס'ע"א

דינהבתווכו'")בראשיתמו,טו(ללמדךאשהמזרעתתחילה

א(גמ' ,כח דהתירא עדיף ליה .בגליון הש"ס להגרע"א ציין

יולדת זכר איש מזריע תחילה יולדת נקבה .והקשה הריב"א

למהרש"ל בפסחים )קב (.שכתב שם שלענין ספק בברכות כח

עה"ת )שם( הא דינה בתחילת הריונה היתה זכר ונתהפכה

דהיתרא פירושו שהמיקל לברך ואינו חושש לברכה לבטלה

לנקבה,ואםכןאדרבאנילףדאישהמזריעתחילהיולדתזכר.

לעבוראלאודלאתשא.וכןהקשהבצל"חדאדרבאלפיזה,ר'

ותירץ ,שדינה לא היתה מעולם זכר רק לאה ידעה בנבואה

יהודה דמצריך לברך הוא הכח דהיתרא ,ורבי מאיר דלא

דעתידהלהולידזכר,והתפללהקודםשישתנהלנקבה,ועלכן

מצריך היינו דמחמיר .ותירץ ,דגם סברת רבי מאיר אינה

נתעברהלכתחילהנקבה,ושפירהויאישמזריעתחילהיולדת

משוםדהויברכהשאינהצריכה,אלאדאינוחייבלברך.וכמו

נקבה ,אלא דלכאורה קשה מגמ' דידן דלב' התירוצים בגמ'

שנראהלשונו"אינוצריךלברך"אבליכוללברך.והיינומשום

נשתנהזכרלנקבה,אוקודםמ'יוםאולאחרמ'יום.ובמנחת

דברכת שהחיינו רשות ,ואם כן אדרבה המיקל לומר שלא

יצחק )על התורה( כתב דלכן כתב רש"י "ללמדך" ,דבאמת

מברכים הוא המיקל ושפיר הוי כח דהיתרא עדיף .ובאליה

כאן לא היה ענין של מזריע תחילה ,דהא היה זכר מתחילה,

רבא)סימןכבסק"א(הוכיחכדבריהצל"ח.ועייןבגליוןהש"ס

ורק קרא דייק ,דינה בתו "ללמדך" דבעלמא תולה הנקבות

לעיל)יב(.גביברכתהנהנין,דאסורלאכולבלאברכהדכאילו

באבדאישמזריעתחילה.ועייןבמדרש שהובאבתרגוםיונתן

מעל ,ואם כן אם אינו מברך הווי קולא .ומה שציין לדברי

)בראשיתל,כא(.דדינהויוסףהוחלפובמעיהןשלרחלולאה,

המהרש"אבפסחים.

ולפי זה אפשר לומר דדינה מתחילה היתה נקבה רק היתה

ב(גמ',הייתהאשתומעוברתוכו'ה"זתפילתשוא.בספרבית

במעירחל,ושפירשייךאישמזריעתחילה,ולכךכתיבבקרא

יוסף הביא מספר חפץ ה' ,דאשמועינן בבך שאסור לאדם

"דינה בתו" ,ואמנם כן כתב במהרש"א נדה )לא( ד"ה ואת

לבקשעלדברשאינויכוללהיותבדרךהטבע,ומדוייקמלשון

דינהבשםהפענחרזא.אלאדעדייןיקשהמהכא,דבשלמאאי

הגמ' לקמן "אין מזכירים מעשה ניסים" ולא אמרו "מעשה

נימאכאיבעיתאימא"דאיןמזכיריןמעשהניסים"אםכןהיה

ניסיםשאני"לפישאסורלבקשעלנס.ומהשמצינושר"ח בן

הנס שהוחלפו מזו לזו ,אבל אי נימא כתירוץ שהיה קודם מ'

דוסא אמר שהחומץ ידלק ,לא היה מדין תפילה אלא דצדיק

יום ,ליכא למימר כתרגום יונתן ,דעדיין הוא נס שהוחלפו

גוזרוהקב"המקיים.

ממעי רחל ללאה ,ועוד ,דאי היה קודם מ' יום אמאי בעינן

ג(גמ' ,מאי ואחר וכו' ,ביאר באמרי נועם דהוקשה לגמ' ב'

לחליפיןאלו,האהוימיאבעלמאויכוליםלהשתנות,אלאעל

קושיות,א .דתיבתואחרמיותר,ב .מדועלאניתןטעםמדוע

כרחך דהגמ' נקטה דלא כתרגום יונתן אלא כפשוטו ,שהיה

נקראשמהדינהכמועלשמותהשבטים,ועלזהתירץלאחר

זכר ונשתנה לנקבה ,ורק במדרש על קרא ד"דינה בתו" צריך

שדנהוכו',ונתישבוב'הקושיות.

לומר כתרגום יונתן .ועיין עוד ביד דוד )כאן( שדן באריכות

ד(גמ',מידנהפכהלבתוכו'איןמזכיריןמעשהניסיםואב"א

בביאור תירוץ הרא"ם )בפ' ויגש( שתירץ קושיית הריב"א

מעשהדלאהוכו'.כתברש"יבפירושהתורה ,עלהפסוק"ואת

דלעיל ,דאף על פי שעיקר ברייתה זכר היה ,מכל מקום כיון

א
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ב

שעתה נהייתה נקבה ותלה הכתוב בזכר ,שמע מינה דאשה

אומרים לו שיעשה כך וכך ויתרפא ,וענו לו ,דכמו שעובד

מזרעתתחלה.

אדמה מדשן הקרקע ,ולא אמרינן דחשיב כאילו מכניס עצמו

ה(גמ',איןמזכיריןמעשהניסים.בבכורשור)חידושיםלשבת

למהשבידיהקב"ה,ועלזהנאמר"אנושכחצירימיו".

כא (:הקשה אדברי הרמ"א )בסימן תרפ"ב( גבי מי ששכח על

י(גמ' שם .במושב זקנים עה"ת) ,פרשת משפטים( ביאר

הניסיםבברכתהמזוןדיכוללומרהרחמןהואיעשהלנוניסים

כפילותהלשוןבפסוק"ורפאירפא",דסלקאדעתךדאםרופא

ונפלאות וכו' בימי מתתיהו וכו' ,מהכא ,דאין שואלין לנס.

אחדניסהלרפאולאהצליח,אסורללכתלרופאאחר,דסימן

ותירץ,דאפשרלומרדהרחמןוכו'קאיעלביאתהמשיח,שיש

הואשאיןהקב"הרוצהשירפא,קאמשמעלןדשרי.

הבטחה שהקב"ה יעשה נסים וכדאיתא בקרא ,כימי צאתך

יא(גמ' ,ורפואתךאמת.ביארהבןיהוידעשרפואהבידיאדם

מארץ מצרים אראנו נפלאות] .וע"כ הגיה מאי דכתיב

עלולה לגרום נזקים אחרים ,ורפואה בידי שמים היא רפואה

בתפילות שאו' בברכת כהנים ונעשה עמי נפלאות דצריך

גמורהשאינהעושהנזקח"ו.והיינוורפואתךאמת.

לומר עמנו שגם היא נדברת על אותו זמן[ .עוד תירץ ,שיש



ניסים שהם בדרך הטבע ויש ניסים שהם מחוץ לדרך הטבע,

דףס'ע"ב

כקריעת ים סוף או השתנות מזכר לנקבה ,דעליהם אין

יב(גמ' ,הנכנס לבית הכסא .היינו קודם שנכנס יאמר כן .כן

להתפלל ,אבל תפילת הרחמן וכו' שכתב הרמ"א ,היינו

כתב הרמב"ם )פ"ז מתפילה ה"ה( וז"ל וכל זמן שיכנס לבית

לניסיםדדרךהטבע.ובישועותיעקב )או"חסימןתרכב(תירץ

הכסאאומרקודםשיכנס.

דאין להתפלל על ניסים כיון שעל ידי הניסים ינכו לו

יג(גמ' ,שם .כתב בשולחן ערוך )סימן ג' ס"א( דעכשיו לא

מזכויותיו,ומצינובאברהםאבינודאחרכלהמלחמותאמרלו

נהגו לומר נוסח זה .וביאר המשנה ברורה )שם( דהיינו לפי

הקב"ה אל תירא אברם ,אנכי מגן לך ,דכיון שבא על ידי

שאנו אין אנו מוחזקים לצדיקים גמורים כל כך שילוו אותנו

פעולתו קידוש השם לא היה לו לירא ,מה שאין כן באומר

המלאכים כל הזמן .ולפי זה צריך עיון בנכנס לבית הכסא

תלדאשתיזכר,ומדויקלשוןהרמ"א,הרחמןיעשהלנוניסים

בליל שבת בשובו מבית הכנסת ,שאז מוחזק שמלוים אותו

ונפלאות כמו שעשה לנו בימי מתתיהו ,שעל ידי זה נעשה

המלאכים ,האם צריך לומר נוסח זה .וכתב בשו"ת שלמת

קידושהשם,ולאינכומזכויותיו.

חיים )או"ח סימן ז( ,שהתכבדו וכו' לא תקנו אלא לפי שכל

ו(גמ' ,אשה מזרעת תחילה יולדת זכר .בזוהר הק' )ריש פ'

היום מלוים אותו ואנחנו אין אנו בגדר זה ,אבל המלאכים

תזריע(הקשה,מהאדתנינן,דהקב"ההואגוזרעלהטיפהאם

המצוויםללותבערבשבתפשיטאשלאילווהולביתכסא,כי

תהא זכר או נקבה .ותירץ ,אמר ר' יוסי ,וודאי הקב"ה אבחין

גם הם יודעים מה שמוטל עליהם לעשות ,ואם ילווהו כיון

ביןטיפהדדכוראוביןטיפהדנוקבא,עייןשם.

שמצוויםבכךמהאיכפתליה.

ז(גמ',מרישיהלסיפיהמדרישוכו'.פירש רש"י דתרוייהוהוו

יד(גמ',משרתיעליון.ביארהפרישה),בסימןג'(דהיינושאף

חדאמשמעותא.אמנםבחידושיהריטב"א כתבבשםהראב"ד

על פי שבשביל שירות המקום הם נמצאים עימו ,מכל מקום

דהיינו ב' משמעויות .דאם דורשים מרישיה לסיפיה ,הפירוש

אנימוחללכםעלמנתשלאתצטרכולהיותעימי.

דמי שנכון לבו ובטוח בה' אינו מפחד משמועה רעה ,משום

טו(גמ' ,שמרוני שמרוני עזרוני עזרוני .ביאר המהרש"א,

שהואבטוחבה',והואהבטחהלצדיקשאיןלוליראמשמועה

דהכפילות היא ,שבא לומר להם שישמרוהו מהמזיקים

רעה .ואם דורשים מסיפיה לרישיה ,אין כאן הבטחה לצדיק,

דשכיחיבביתהכסא,וישמרוהובצאתושלאיפגעהופגערע,

אלא שאדם שהוא נכון לבו ובטוח בהשם משמועה רעה לא

וכפילות תיבת "עזרוני" ביאר הפרישה ,שם שיעזרהו בעשיית

יירא.ועלדרךזהכתבבחידושיהגר"א.

צרכיושלאיארעלונזק,ויעזרוהובצאתו.

ח(גמ' ,איתרחיש ליה ניסא קם על עמודא חדא .כתב הבן

טז(גמ',כינפיקאומרברוךאשריצראתהאדםבחכמהוכו'.

יהוידע שרמזו לו בכך מן השמים דזכותו רב וכדאי שיתקיים

בשולחן ערוך )סימן ז' ס"א( כתב דאם אכל דבר ונתחייב

העולםעליו,כדכתיב"צדיקיסודעולם".

בברכהאחרונהועשהצרכיו,דמברךתחילהאשריצר,ואחר

ט(גמ' ,מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות .הקשה התוס'

כך ברכה אחרונה .ונסתפק שם הגרע"א בהגהותיו ,בהטיל

הרא"ש בשם הר"י מאורליינש פשיטא ,דהא כתיב והשבותו

מים קודם ברכת המזון ,האם ברכת המזון שהוא דאורייתא

לו,ודרשינן"זההשבתגופו",וכתיב",לאתעמודעלדםרעך".

קודמת ,או דמכל מקום תדיר עדיף .ותלה זאת בספיקא דגמ'

ותירץ ,דקא משמע לן דמותר להם ליטול שכר על מה

בזבחים )צ( "תדיר ומקודש הי מינייהו עדיף" ,דיש לומר

שמרפאים,ו"שניתנהרשות"היינורשותליטולשכר.והרא"ש

דדאורייתא לגבי דרבנן הוי כמו מקודש ,וברמב"ם )פ"ט

תירץ ,דהוה אמינא דרק חולאים הבאים מחמת אדם מותר

מתמידיןה"ב(פסקדמקודשותדיריכוללהקדיםאיזהשירצה

לרפאות אבל חולאים הבאים בידי שמים אין לרפאותם

עייןשם.ועייןלעיל )נא(:גביתדירושאינותדירתדירקודם,

דנראה כמבטל גזירת המלך .וכן מבואר במדרש שמואל )ד'(

דהקשו הפני יהושע והצל"ח ,הא קידוש היום דאורייתא ולא

שחולה אחד שאל את רבי עקיבא ור' ישמעאל ,איך הם

אמרינןדהייןדהוידרבנן)לרובהפוסקים(יקדיםלקידושהיום

ב
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דאורייתא ,אף דאינו תדיר ,ותירצו דכיון דיוצא דאורייתא

מפליא לעשות ,שכל כח עושה את תפקידו באופן הדרוש

בתפילה הוי קידוש היום דרבנן ,ובשאגת אריה )סימן כ"ב(

והרצוילגוף.

מבואר,דאפילותדירדרבנןקודםלאינותדירדאורייתא,דכל

כא(תוס' ד"ה ומפליא לעשות ,בתוה"ד ,ואינו יכוללשמור בו

דתקוןדרבנןכעיןדאורייתאתקון.

יין .תיבת יין אין לה מובן וכתב הרש"ש דבב"ר ליתא להאי

יז(גמ' ,ברוך אשר יצר .בספר הליכות שלמה )עמוד רנא(

תיבה.

נסתפק אם יכול אדם להוציא חבירו בברכת אשר יצר .דהרי

כב(גמ' ,משמע ישראל עד והיה אם שמוע .דייק הצל"ח הא

קיימא לן שאין אדם מוציא חבירו ידי חובתו אלא בברכת

איןפרשיותאלוכתובותבסמיכותאחתלחברתה,ואמאילא

הנהנין ,ולא בברכת השבח ,וצריך עיון אי ברכת אשר יצר

תני דהנכנס לישן אומר פרשת שמע ,אמנם הביא דהרא"ש

היאברכתהשבחבלבד,אוגםברכתהנהנין.וממהשהכריע

)סי' כג( בשם רבינו חננאל גרס אומר שמע והיה אם שמוע,

המשנהברורה)בסימןז'סק"א(שאםברצונולהטילמיםשנית

דהיינו שיאמר תרווייהו ,אבל לגירסא דידן .ונראה דכוונתו

שוב לא יברך על הפעם הקודמת ,נראה ,שהיא גם ברכת

שיאמר גם "ברוך שם כבוד מלכותו" ,דהיינו דרמז על שמע

הנהנין )וכדכתב שם במשנה ברורה סק"ו( ,ולכן הדבר דומה

שאנואומריםבשחריתוערביתיחדעםוהיהאםשמוע,ואם

למי שנעשה צמא ששוב אינו מברך בורא נפשות על השתיה

היה אומר שיאמר פרשת שמע ,היינו אומרים דהיינו

הקודמת)סימןקפדס"ה(,דאםהיארקברכתהשבחלמהלא

ככתיבתה בתורה ללא ברוך שם וכו' ,ועיין בשולחן ערוך

יברך.ומהשכתבהמשנהברורה)בסימןו'סק"י(שיכולהש"צ

)סימן רלט ס"א( שקורא רק פרשה ראשונה ,ובמשנה ברורה

להוציאאחרעייןשם,ישלומרדהיינודוקאבברכתאשריצר

)שם סק"א( כתב דטוב לומר כל קריאת שמע )עם פרשת

של בוקר הכלולה בברכות השחר ,אך לא כשמברך אחר כך

ציצית( שהיא "רמח" בצירוף א-ל מלך נאמן ,כדי לשמור

במשךהיוםאחרעשייתצרכיו,וצריךעיון).ועייןבפרימגדים

אבריו.

)סימןתל"בבמשב"זסק"ז(שנסתפקאיצריךלומרברכתאשר

כג(גמ' ,הנכנס לישן כו' ומברך ברוך המפיל .כתב הרא"ה

יצר בעמידה דהא ברכות השבח יש לאומרם בעמידה ,ועיין

שברכות המפיל דלפני השינה ,ואלוקי נשמה בקומו משנתו,

שםעודסק"ג(.

צריךלברךרקבשנתהלילהולאדיום,ואפילוישןביוםכעין

יח(גמ' ,חל]ו[לים חל]ו[לים .כן הגירסא בטור והרא"ש

שינתלילהאינוצריךלברךעליה,דדיובפעםאחת דלאתקנו

והרי"ף,ודלאכרש"י דכתבבד"האואם ,יפתחקאיאחללים.

הברכה על שינה זו אלא על מנהגו של עולם שדרכן בשינה,

וביאר הביתיוסף,שבלאוי"ומשמעותושמברכיםעלבריאת

]וצריך עיון בכוונתו אי דווקא היכא דכבר בירך על שנת

החללשאיןבוממשאלאשנוצרעלידיסגירתהאברמסביב,

הלילה ,או דלמא אפילו אי לא ישן בלילה אינו מברך על

ולא שייך גביה לשון "ברא" ,אבל המילה חלולים מתייחסת

שינתהיום[.וכןכתבבחידושיהריטב"אבשםהראב"ד.אמנם

לאיבריםשהםחלוליםכגוןהלבוהכרסוהמעיים,וכפלינןכיון

בשבלי הלקט )סימן ב'( כתב בשם הר"ר שמחה והר"ר

שישהרבהאיבריםחלוליםבגוףהאדם.והרמ"אבדרכימשה

אביגדור כ"צ ,שבכל פעם שאדם ניעור משנתו ביום ,צריך

ביאר דעת הטור ,משום שחללים הוא מלשון הריגה כמו

לברךאלוקי נשמה וכן הביא במאירי )כאן( ,והבית יוסף )סוף

בחללחרב,וכןכחללשנתחללמןהכהונה.והוסיףהטוררמז

סימן רלא( כתב ,דנהגו שלא לברך ביום .ועיין במהר"ץ חיות

לדבר וכן כתב הגר"א באמרי נועם ,דחלולים חלולים

שכתבכרא"ה,וביארדמשוםהכיאףאילאירדםאחרברכת

בגימטריא רמ"ח ,להורות שבכל הרמ"ח האיברים יש חלל,

המפיל ,לא תהיה זו ברכה לבטלה) ,ולא דמי לסוכה דאין לו

ורצו לכלול כל האיברים בברכה זו לפי שאין משבחים את

לברך לישב בסוכה על השינה ,שמא לא ירדם וכדכתבו שם

הקב"העליהם.

התוס'(.וכןהביאהביאורהלכה)סימןרל"ט(דעתהחייאדם,

יט(גמ' ,לפני כסא כבודך .ביאר הגר"א באמרי נועם דתיקנו

שאם לא נרדם לא הוי ברכה לבטלה כיון שנתקן על מה

נוסח זה להורות שהקב"ה משגיח על הכל ,ולאפוקי מדעת

שהולךלישוןולאעלמהשישןבפועל.

האומריםשאיןראוישהקב"הישגיחעלעולםשפלכזה.

כד(גמ' ,ותן חלקי בתורתך .ביאר הצל"ח דשמבקשים זאת

כ(גמ',ומפליאלעשות.עייןפירוש רש"י .והגר"א )שם(ביאר

כשהולך לישן ,לפי שבשנתו הוא בטל מן התורה ,וכדי שלא

בב' אופנים נוספים .א .דהמאכל הוא צורך הגוף ולא צורך

יחשבכאילוהואפורקעולמרצונו,הריהואמבקשעלתורה,

הנשמה,ואףעלפיכןאםאיןהאדםאוכלכמהימיםנשמתו

ומראהשחפץללמדה.

יוצאת ,והדבר פלא דמה ענין זה לזה ,ועל כרחך שהקב"ה

כה(גמ' ,ותרגיליני לידי מצוה .יש לבאר על פי מאי דאיתא

זיווגם בדרך פלאית יחד כדי שתרגיש הנשמה בצרכי הגוף.

לעיל )טז (:דר' אלעזר היה מבקש בתר צלותיה "ונשכים

עוד ביאר ,שיש באדם ה' כוחות ,כח המושך וכח המחזיק,

ונמצא יחול לבבנו ליראה את שמך" ,ופירש רש"י "שלא

וכח המבשל ,וכח המחלק ,וכח הדוחה) ,ועיין בחוה"ל שער

יתגבר עלינו יצר הרע בהרהור הלילה לסור מאחריך ביום",

הבחינהשהאריךבזה(ואםהיומתחלפיםבתפקידיהםחלילה,

דהיינושלאיהיולוחלומותוכדו'שיגרמולוהרהוריםרעים,

אי אפשר שהאדם יתקיים ,לכן משבחים את ה' על שהוא

וכןבקשתוכאןשיתרגללדברמצוהולאלדברעברה.

ג

מסכת ברכות דף ס
יד תשרי התשע"ג

ד

כו(גמ' ,כי מיתער אומר א-להי נשמה .בתוס' הרא"ש כתב

מאכלו דומיא דשחיטה וכו' ,והגיה שם הגרע"א דלפי זה גם

בשם הראב"ד הטעם דאינה פותחת בברוך ,משום שהיא

ברכת השחיטה אין צריך לומר מעומד ,ואף דגם בציצית כל

סמוכה לברכת המפיל ,ושינה לא הוי הפסק ,וכן כתבו גם

זמן שאינו לובש טלית בת ד' כנפות אינו מחוייב להתעטף

הרא"ה והמאירי .ועיין באבודרהם )שחרית של חול בד"ה

בציצית,מכלמקוםאחרהעיטוףחלעליומצותעשהלעשות

אלוקי נשמה(שהקשההא כשמקייםמצות עונההוא סח עם

לעשות ציצית בבגד ,אך לא משום תיקון הבגד ,דאין איסור

אשתו והווי הפסק .והשבלי הלקט )סימן ב'( הביא בשם רב

עלהבגדלילךבלאציצית,אלאעלהגברא,עייןשם.

נטרונאיגאון,דהטעםכיוןשהיאסמוכהלברכתאשריצר,וכן

ל(גמרא ,כי משי ידיה וכו' .דעת הרא"ש )סימן כג( דטעם

כתב בשו"ת הרא"ש )כלל ד' סימן א'( .והקשה באבודרהם

הנטילה לפי שידיו עסקניות ,ובעי נטילה לפני קריאת שמע

מהא דאמרינן בגמ' כי מיתער משנתיה מברך אלוקי נשמה,

ותפילה .וכתב דלפי זה אם ידיו מטונפות לפני מנחה בעי

משמע שמברך אלוקי נשמה קודם אשר יצר .ולכך פירש

נטילה עם ברכה .ודעתהרשב"א בתשו')ח"א סימן קצא( לפי

כדבריהתוס'לעיל )מו(.ד"הכלהברכות ,דביארוהטעם,לפי

שבשחרנעשיםכבריהחדשה,צריךלהתקדשוליטולידיםמן

שאין בה אלא הודאה בעלמא .וכן מובא בטור )בסו"ד בסימן

הכלי דומיא דכהן לפני עבודתו .ולפי הרשב"א גם אם יודע

ו'( ובבית יוסף שם ובתוס' ר' יהודה החסיד .וגם בחידושי

שלא נגע במקומות המטונפים בעי נטילה .ובמשנה ברורה

הרא"ה לעיל )מו (:כתב טעם זה) ,אמנם עיין לעיל שהבאנו

)בתחילת סימן ד'( כתב טעם נוסף מהזוהר הק' שהוא משום

שכתב)כאן(הטעםדהיאסמוכהלברכתהמפיל(.

רוחרעהששורהעליוכשהואישן.ובשםהארחותחיים כתב,

כז(גמ' ,שם .כתב הרא"ש )בסוף סימן כג( שמסדר הגמ'

שבלילהשורהרוחרעה.

משמע ,שיכול לברך כל ברכות אלו בלא נטילה ,והוא סעד

לא(גמ' ,ואל תביאני לא לידי חטא .בחידושי הגרע"א ביאר,

למה שאומר שלא תיקנו נטילת ידים אלא לקריאת שמע

שקל לו לאדם להכשל בחטא ועון כשנמצא במקום שמצויים

ותפילה ,אבל שאר ברכות יכול לומר אף על פי שאין ידיו

אנשים רעים וחטאים לה' ,עיין רמב"ם )דעות רפ"ו( ,וקשה

נקיות .אמנם דעת הרשב"א בתשו' )קנג( שאם ישן על מטתו

לאדם להתגבר על יצרו במקום כזה )עיין עבודה זרה )יז,(:

ערום ,כיון דידיו עסקניות ,חזקה שנגע בבית הסתרים ,ואסור

ו"לידי" היינו למקום ,כמו "ויד תהיה לך" )דברים כ"ג י"ד(,

לו להזכיר את השם עד שיטול ידיו .ודעת הרמב"ם )פ"ז

ו"לא לידי חטא" היינו שאנו מתפללים שלא נצטרך להיות

מתפילההל"ג(שמברךכלהברכותהללוכסדרשהםכתובות

במקוםחטא.

בתלמוד .ותלמידי רבינו יונה כתב ,דלא יתכן שמברך כיון

לב(גמ',וכוףאתיצרילהשתעבדלך.הנוסחשבידנוהואגם

שאין ידיו נקיות ,ודוקא בזמן התלמוד היו מברכים ,משום

"ואל תשלט בנו יצר הרע" .וביאר בספר מרפא לשון לרבי

שהיונזהריםורוחציםידיהםמיד.והכלבו )סימןכ(כתבבשם

רפאל הכהן מהמבורג )עמוד התשובה( ,שיש ב' מיני יצרים.

הר"מ ,דאיןלברךכלהברכותעדשיבואלביתהכנסת,וביאר

האחד יצר הרע מצד הבריאה ,והשני יצר הרע שנובע מכח

הדבריחמודות)סימןפד(שטעמומשוםשאיןידיונקיות.

העבירותשעשינו,ופירשהבקשות,שנזכהלנצחשניהיצרים.

כח(גמ' ,כי אסר המייניה וכו' ברוך אוזר ישראל בגבורה .כי

לג(גמ',אמררבאלאנצרכהאלאלקבולינהובשמחה.בספר

פריס סודרא וכו' ברוך עוטר ישראל בתפארה .ביאר הט"ז

ביתיוסף הביאמספר חפץה',שצריךלשמוחמתריטעמי,א.

)סימןמ"ו סקמ"ו(דהטעםשמזכירישראלבאלוהברכות,לפי

כפורע חובו ,כדאיתא בעבודה זרה יח )עיין שם( ,ב .שהכל

שהם בישראל לבד ,דאזור הוא משום צניעות שלא יהא לבו

לטובהכמעשהדרביעקיבא,ועוד,שצריךלשמוחמשוםעצם

רואהאתהערוה,וכובעמשוםצניעותכדאיתאבשבת )קנ"ד(

הדברשנתקייםבורצוןה'.

"כסי רישך מפני אימתא דמרך" ,ואף על פי שגם הגויים

לד(תוס' ד"ה כי שמע ,כתבו דברכת לשכוי בינה מברך אף

לובשים אותם ,מכל מקום בישראל הלבישה היא משום

שלאשמע,אבלשארהברכותבעיליהנותעלמנתלברך,וכן

מצוה) .ומה שכתב על סודר שהוא משום צניעות ,יש לבאר,

כתבו בד"ה כי פריס בתלמידי רבינו יונה ,ובתוס' הרא"ש,

דיראתשמיםוצניעותשורשםאחד(.

אמנם הרמב"ם )פ"ז מתפלה ה"ד-ט ( כתב דאף הנותן לשכוי

כט(גמ',כימתעטףבציציתלימאוכו'.בשולחןערוך )סימןח

אינומברךאלאאםשמעקולתרנגולים,ומהשנהגולברךבין

ס"א( כתב ,יתעטף בציצית ויברך מעומד ,והגיה שם הגרע"א

נתחייבוביןלאנתחייבוטעותהוא,ואיןראוילעשותכןולא

דבט"ז סימן)תרמ"גסק"ב(כתב,דיברךאחרהעיטוף,ובאליה

יברך ברכה אלא אם כן נתחייב בה .וכן כתב הרא"ה בשם

רבא שם כתבלברך בשעת העיטוף,ובשאגתאריה )סימן לב(

הראב"ד דברכותאלואיןמברכיןאותןאלאבשנעשהמעשה

כתב לברך קודם העיטוף כשאוחז הטלית בידו להתעטף בו.

זה,ואםהלךיחףאינומברךשעשהליכלצרכי,לארחץידיו

וכתב המגן אברהם )שם בסק"ב( שהברכה והעטיפה שתיהן

אינו מברך על נטילת ידים ,אבל שלא עשני גוי ועבד ואשה

יהיו מעומד ,והקשה ,דביורה דעה )ר"ס שכח( לענין חלה,

לעולםהואמברך.אמנםבחידושיהריטב"אוהמאירי בשםיש

משמע דמותר לברך מיושב והיא משנה שלימה .ותירץ,

מי שאומר והר"ן בפסחים )ד .מדפי הרי"ף בד"ה ומיהו

דהפרשת חלה אינה מצוה כל כך דאינו עושה אלא לתקן

בירושלמי( ,נקטו דלעולם מברך כל הברכות אף על פי שלא

ד

מסכת ברכות דף ס – דף סא
יד תשרי = טו תשרי התשע"ג
נהנה ,כיון שעל סדר מעשה בראשית וצורכי העולם הוא

להנשא משום דאסור לשמש בפני בעל חי ,הא לא יכולות

מברך ,וכמנהג העולם שכתב הרמב"ם .והבית יוסף )בשולחן

להנשא משום שנושא ב' אחיות] .ולכאורה יש לבאר דנראה

ערוך סימן מו ס"ח( פסק דכל הברכות אי לא נעשה הדבר,

שהשבו"י הבין שכל אחד גוף בפני עצמו ויכול לקאת האחת

אומר אותה ברכה בלא הזכרת השם .אבל הרמ"א פסק,

ללאהשניהשהריהשווהאותםלאדםוחוה[

דאפילו לא נתחייב בהן מברך אותן ,דאין הברכה דוקא על

ג(גמ' ,וחד אמר זנב .ביאר העץ יוסף ,דזנב הוא שם מושאל

עצמואלאמברכיןשהקב"הבראצרכיהעולם,והרא"שכתב,

ולא היה זנב ממש אלא צלע יתירה וכמו כתב בחידושי

אבל ברכה של הודאה ושל שבח כגון אלו וכו' .ועיין בדברי

הרשב"אבמגילהעלמהשבאגבריאלועשהלה)לושתי(זנב.

חמודות)אותז'(שהקשהדהרא"שעצמוכתב,דהשוכבערום

ד(גמ' ,בגדולה מתחילין מן הגדול דכתיב וכו' ,ביאר

אינומברךכילאנהנהמבגדיםוכו',ועוד,שביומא פסק,דאף

המהרש"א ,דממה שהקדים לאהרן אין ראיה שמתחילין מן

שאינונהנהמברך,וצריךלומרשדבריואלולאכתבלהלכה.

הגדול ,דאהרן הוא האב ,ומהא דהקדים אלעזר לאיתמר נמי



אין ראיה כיון דהכי אורחא דקרא להקדים הקודם בשנים,

דףס"אע"א

אלא הדיוק ממה שכתוב "הנותרים" ,דמשמע דקרא אתא

א(גמ' ,לעולם יהיו דבריו של אדם מועטין וכו' ,הקשה

למימרשמתחיליןמןהגדול.

המהרש"א מהמוסיףרבימאירעלמהשכתובבפסוק.וביאר

ה(גמ' ,בקללה מתחילין מן הקטן בתחילה נתקלל נחש וכו'.

דישללמודמסמיכותמאמרזהלמאמריםהקודמים,דהכוונה

הקשה בענף יוסף מה הראיה ,דילמא נענשו כסדר החטא,

למאי דאיתא לקמן דצריך אדם לקבל יסורים בשתיקותא

דהנחשחטאקודםבזהשהסית,ואחרכךחוהואחרכךאדם.

ולבקש רחמים ,ואומררבי מאיר שלעולם יהיו דבריו מועטים

ותירץ,דמכלמקוםהאדםהיהראוילעונשתחילה,לפישהוא

ולאידברעלמהשמתיסר,אלאיבקשרחמיםמהשי"ת,ויליף

היה מצווה) .ואף דחוה נמי הייתה בכלל הציווי ,מכל מקום

מהאי קרא ,דכיון שהאלוקים בשמים ואתה על הארץ ,היינו

הציוויהיהמפורשלאדם(.

שיודע ורואה טובתו האמיתית של האדם דכל מאן דעביד

ו(גמ' ,אלא פורענות דמבול וכו' .ביאר הגר"א ,דאף דלענין

רחמנא לטב עביד .וברא"ה ביאר ,דאף על פי שרואה עצמו

פורענות מתחילין מן הקטן ,מכל מקום בדור המבול לא

צדיק גמורלא יהא כמתפאר וכמתעטר בכך,אלא יהא נראה

נתחייבוהבהמותמיתהמצדעצמם,לפישהאדםלימדאותם

בעיניו שעדיין לא הגיע אפילו לחלק אחד ממה שמחויב

להשחית ,והטעם שמתו לפי דכשמת האדם לא היה בהם

לעשות שנאמר וגו' .ובצל"ח פירש דכשמשבח להקב"ה ,יהיו

צורך.

דבריו מועטים ,והיינו שאין לנו השגה מה שנחשב שבח

ז(גמ',ולבסוףנבראואחד.ביארהגר"אבאמרינועם שנבראו

בשמים ממעל .עוד פירש ,דאף דשתיקה בכל עניני העולם

אחד ,כדי שיהיו כרוכים זה אחר זה ,לפי שתכלית בריאת

דברהמועילהוא,אומרהתנא,שלאיכויןבשתיקתולתועלת

האדם הוא לעסוק בתורה ,ואם היה צריך לעסוק בעצמו

עצמואלאמטעםשיודעלפנימיהואעומד,כיהקב"הלנגדו

בעניניו לא היה נשאר פנוי לתורה ,ואשתו לא היתה עוסקת

ומקיים בכך "שויתי ה' לנגדי תמיד" ,וכמו שכתב הרמ"א

בשבילו ,כמו שאר החיות שאין הנקבה טורחת בשביל הזכר,

)בסימן א'( דאין דיבורו של אדם והרחבת פיו והוא עם אנשי

לכן נבראו בגוף אחד ,שתהיה האשה חלק מבעלה ,ותטרח

ביתו כדיבורו במושב המלך ,ובכך יקבל שכר על השתיקה

בשבילוותשתוקקאליו,ויהיהלופנאילעסוקבתורה.וביסוד

שנעשתהלשםשמים.

הדברים כבר קדם לו הטור )בהקדמה לאבן העזר( בשם

ב(גמ' ,דו פרצופין ברא הקב"ה באדם הראשון .בשו"ת שבות

הראב"ד בספרו בעלי הנפש ,אבל הגר"א הוסיף שאילולי

יעקב ח"אסימןד'נשאלבתאומיםשדבוקיםראשיהםזהלזה

תכליתהאדםשהואלימודהתורה,לאהיהנבראכן.

באופן שלאחוריהם נראה כאילו הוא ראש אחד רחב מאד,

ח(גמ' ,ולמאן דאמר פרצוף הי מינייהו הוי ברישא .ומבואר

אבלשארכלהגוףחלוק,וכלאחדיונקואוכלושותהומדבר

בגמ'דגבראסגיברישא,מדתניאלאיהלךוכו'נזדמנהלועל

וחושיו בפני עצמו .אם ח"ו יארע כן בזרע ישראל מה דינם

הגשריסלקנהלצדדין.והקשהבספרעמקיהושע)להגאוןרבי

בדיניהתורה.והשיבשודאיתריגופיםנינהו,ואיןחדשתחת

יהושעפלקזצ"לשנתת"ק(מאיטעמאהוצרכההגמ'להביא

השמש ,שכן היה בתחילת הבריאה "דו פרצופין בראם"

האד"נזדמנהלועל הגשריסלקנהלצדדין".וביאר,שלכאורה

כדאיתא הכא .ומכל מקום אסורים לישא אשה דאיכא חשש

מהדיןשלאילךאחוריאשהאיאפשרלהוכיחשחציפניושל

איסור אשת איש ,כיון שצריכים לישכב במיטה אחת ,ואפילו

אדה"ר הלך תחילה ,דהרי אפילו אם חצי פני האשה הלך

אחד זכר ואחד נקבה או אפילו שתי נקבות ,ואף במקום

ראשון ,לכאורה אין איסור לחצי פניו השני לילך מאחוריו,

שנושאיןשתינשים,אסוריםלהינשא,כיוןדאסורלשמשבפני

משום דהוו"א דטעם האיסור לילך אחורי אשה ,שייך רק אם

כלחי.ובספרפרדסיוסף )בראשיתא,כז(.כתב,דבעירלאסק

פניומאחוריאשהדרואהאותה,וכאןחציפניושהיהמאחורי

בבית המדרש נמצא ספר שבו"י ישן ונרשם על הגליון

פרצוףהאשההיהמכווןלצדהשני.אמנםכיוןשבנזדמנהלו

מהגרע"א בהיותו שם ,דתמה ,דאם הית נקבות למה אסורות

עלהגשריסלקנהלצדדין,חזיהןדלאסגיאםיהפוךפניו,ואף

ה

מסכת ברכות דף סא
טו תשרי התשע"ג

ו

אםאחוריוכנגדאחוריאשהנמיאסור.

להכניס.

ט(גמ',לאיהלךאדםאחוריאשה.הרדב"ז)ח"בסימןתש"ע(

טו(גמ',ואיאיכאפתחאאחרינאליתלןבה .כתבהביתיוסף

כתב ,שאף מחוץ לד' אמות אסור ,כל שמכיר ומבחין

)או"ח סימן תרע"א בד"ה( ,דהטעם דכשיש עוד פתח לבית

בהילוכה .אמנם הבאר היטב )באה"ע סימן כ"א סק"ב( כתב

הכנסת לית לן בה ,משום דמאן דחזי סבר שהוא יכנס בפתח

בשם מהרא"י דדווקא תוך ד' אמותיה אסור .וכן כתב בשו"ת

השני ,וביאר הט"ז )שם( דהטעם דגבי חנוכה כשיש לחצר ב'

תורה לשמה )בסימן שפב( .וכן בשערי המצוות )להאר"י ז"ל

פתחים בעי להדליק בתרווייהו ולא אמרינן שיתלו שהדליק

ל' ,ע"ד( ובכך יישב בספר כרם יעקב )סימן י"ג( דברי הילקוט

בפתחהשני,משוםדשאניתפילהדאילאהוימצליהויפורק

שמעוני )רות סופ"ג( "מלמד שהיה בועז הולך אחריה" דהיינו

עול מלכות שמים .או דשאני נר חנוכה דיש בו חסרון ממון,

שהיה לאחר ד' אמות .ועיין במנחת שלמה )סימן צ"א( בנוגע

ועל כן נחשד טפי מבתפילה .ועיין בדבריו ובב"ח ובמגן

לזמנינו.

אברהםשכתבוחילוקיםנוספים.

י(גמ' ,ואפילו אשתו .פירש רש"י דגנאי הוא .וכתב

טז(גמ',אמררביצרהרעדומהלזבובוכו'.הכתבסופרמבאר

המהרש"א ,דבאשתו ליכא הרהורא אלא גנאי ,שאין נאה

הדמיון לזבוב על פי מה שכתב בחובת הלבבות )שער יחוד

שילך הקטן לפני הגדול] .ומסוגיין לכאורה מוכח כן .דהא

המעשה( דהיצר הרע אינו מרפה מן האדם גם אם ינצחהו

הכא מיירי בזמן שהיו האדם ואשתו חד גופא דוודאי ליכא

מאהפעמים.ומהשהשווהאותושמואללחיטה,משוםדכמו

הרהורא[.

שהחיטה היא חיות האדם כמו כן היצר הרע נחוץ לאדם

יא(גמ' ,העובר אחרי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא.

למחייתו לאכילה וכו' .ועוד פירש ,דכמו שחיטה כשזורעים

הקשה בשו"ת שבט הלוי )ח"ג סימן קפ"ה( הא כתבו התוס'

אותה היא קטנה ,וכשגדלה תופחת ,כן היצר הרע ,בתחילתו

בבבאמציעא)נח(:דאףהבאעלאשתאישישלוחלקלעולם

קטןהואואחרישמשרישבלבהאדםגדלהואמאוד.

הבא לאחר שקיבל ענשו בגיהנם ,ואיך יתכן שהעובר אחרי

יז(גמ' ,דומה לזבוב וכו' .כתב המהרש"א דנרמז בכך ליצר

אשהגרע.ותירץ,דצריךלומרדכיוןדמגרהיצרהרעבנפשיה

הרע של לשון הרע ,דכמו שהזבוב אינו עומד על הבשר חי

מגרעגרע.

אלאעלמקוםשחין,כמוכןבעללשוןהרעאומרהלשוןהרע

יב(גמ' ,מנוח עם הארץ היה .הגר"א באמרי נועם מביא

עלהדבריםהמגוניםשמוצאבאדם,וכמושזבובשנופללשמן

מהזוהר הקד' דמנוח גדול הדור היה] .וכן משמע קצת מהא

משובח מבאיש את כל השמן כך בעל לשון הרע מבאיש את

דאיתא בבא בתרא )צא (.דבועז לא זימן את מנוח למשתאות

התורהשבו,אפילואםלמדהרבה.

שעשה לנישואי בניו ובנותיו ,משום דאמר כודנא )פרדה(



עקרה במאי פרע לי ,ומשמע דאי לאו הכי היה מזמינו,

דףס"אע"ב

ומבואר שמנוח היה ידידו של בועז שהיה גדול הדור,

יח(גמ',נעורהישןישןהנעורנמוקוהולךלותנאאםשניהם

ולכאורהאימנוחלאהיהאדםגדוללאהיוידידים[.

ישנים או שניהם נעורים מיד מת .ברש"ש ציין לעיין בביאור

יג(גמ' ,אפילו בי רב נמי לא קרא .עיין בחידושי גאון יעקב

הגר"א )יור"דסימןל"גסק"ז(שפירש,דמהשהביאההגמ'את

)עירובין יח:ד"האמררבאשי(שהקשה,איךיכולהיהמנוח

הברייתא דשניהם ישנים ,אתיא לפרש את מה שנאמר לעיל

ללמוד מקרא ד",,ותלכנה וגו'" לענין דידיה ,הא מנוח הלך

נעור הישן ישן הנעור ונמוק והולך לו ,פירוש ומת מיד ,ודלא

אחרי אשתו דליכא בכך אלא משום גנאי ,מה שאין כן

כלישנאקמאשברש"י.

בעובדא דאליעזר שהיו נערות אחרות .ותירץ ,דמכל מקום

יט(גמ' ,צדיקים יצר טובשופטן .בספר בית יוסף הביא מספר

פנויות הוו וכאשתו דמיין] ,העולה מדבריו דבפנויה ליכא

עינייצחק דשופטןהיינומנהיגן,דהיינושצדיקיכוללסמוךעל

איסור הילוך אחריה ,וצריך עיון ,הא איסור הרהור שייך

יושר שכלו דוודאי הוא מהיצר הטוב ,ורשע אל יסמוך על

בפנויה כמו באשת איש ,עיין אהע"ז סימן כ"ה ס"ב ,ואיסור

שכלו,שמאמטעהוומראהלועלדברעברהשהואמצוה.וכן

הילוך אחריה משום הרהור הוא[ .ובמהרש"א )כאן( הקשה,

כתבבספרעץיוסףבשםספרמעלותהתורה.

דמדובר שם ברבקה שהייתה מקודשת ליצחק ואסורה משום

כ(גמ' ,לידע איניש אם וכו' .פירש רש"י שבעין יעקב פירוש

הרהור ,וגבי מנוח האסור היה רק משום גנאי ואיך היה יכול

אחד ,שאם רואה שיצר הרע אינו שולט בו כלל צריך שיהא

להשוותם,וצריךעיון.

מקרבוכדישיעסוקבפריהורביה,שלעולםתהאשמאלדוחה

יד(גמ',ואידרימידיליתלןבהוכו'אבלרכיבחמראליתלן

וימין מקרבת .לישנא אחרינא ,שיש כאן בחינה לדעת את

בה .באגרות משה )או"ח ח"א סימן מה( כתב שמותר לסומא

דרגתו,והיאעלידישימשוךאתהיצרהרעלביתהמדרש,אם

להכנס לבית הכנסת עם בעל חיים המוליכו ,והוכיח

מתפוצץונימוחצדיקגמורהוא,ואםלאוהריהוארשעגמור.

מהירושלמי שהביא הר"ן במגילה )ט' מדפי הרי"ף( וז"ל רב

כא(גמ' ,לאחאב בן עמרי .עיין ילקוט מלכים ל"ב ע"ב ,אמרו

אמימפקדלספריאאילואתולגביכוןאינשמלוכלךבאורייתא

לאהיהעשירכאחאב.

תהווןמקבליןליהולחמריהולמאניה,דהיינודגםחמורושרי

כב(גמ ,ולר' חנינא בן דוסא העולם הבא .כתב היעב"ץ

ו

מסכת ברכות דף סא
טו תשרי התשע"ג
דמבוארדצדיקיםגמוריםאיןנוטליםשכרםבעולםהזה,ומה

כט(גמ' ,אמר לו אמשול לך משל וכו' .ביאר המהרש"א

שזכו האבות ושאר מצוקי ארץ לראות עולמם בחייהם ,היה

הנמשל ,דהעכו"ם שנמשלו בכל מקום לחיות טמאות ,הם

חסדחינםכדכתיב"וחנותיאתאשראחון".

השועל.והדגיםהםכללישראלשנמשלולדגים,כדלעיל)נה(:

כג(גמ',ואהבתאתה'אלוקיך.בספרמליןחדתיןהקשהבשם

שאמרמזרעיוסףקאתינא,ו"שהיומתקבציםממקוםלמקום"

הגרע"א הרי אי אפשר לאהוב בכפיה ,והיאך ציותה התורה

היינו הקהילות שהתאספו ברבים ,והרשתות הם הגזירות

לאהוב את הקב"ה .ותירץ ,דאהבת ישראל להקב"ה הוא

והשמדות ,ו"שמביאין עלינו בני אדם" היינו בני אדום,

בטבע כיון שהקב"ה אוהב אותנו ממילא מתעוררים אנו

ורצונכם שתעלו ליבשה היינו לצאת מהמים כי התורה

לאהוב את הקב"ה )ע"ד כמים הפנים לפנים( .והנה אנו

נמשלה למים ,ו"כמו שדרו אבותי עם אבותיכם" היינו קודם

חותמים קודם קריאת שמע "הבוחר בעמו ישראל באהבה"

חורבן בית ראשון שביטלו תורה ,שנאמר "על עזבם את

ואם הוא אוהב אותנו מתעוררין אנו לאהוב אותו ,דהיינו

תורתי.

שאיןבכךכפיה.

ל(גמ' ,וחבשוהו בבית האסורים .איתא בסוף מגילת תענית

כד(גמ' ,אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאדך .בקובץ

שרביעקיבאנחבשבחמשהבתשרי.ובבןיהוידע כתבשידוע

שיעורים)פסחיםאותקה(הקשה,מדועקשיאלמהנאמר,הא

שרביעקיבאנחבשבאלולונפטרביוםהכיפורים,ומעתאשר

"בכל נפשך" אינו אלא בעבודה זרה וכו' ,ו"בכל מאודך" אתי

נחבשעדיוםהכיפוריםהיהנידוןכליוםבפניאותורשעוהיו

ללמדדעללאתעשהשבתורהצריךלבזבזכלממונוכדישלא

סורקים כל יום את בשרו במסרקות של ברזל .גם בסדר

יעבור .וכתב ,שמא בכל מאודך לא איצטריך למילף להאי

הדורות ח"א )ג"א תת"פ( כתב שרבי עקיבא נפטר ביום

דינא,דילפינןלהמהאדילפינןמ"וחיבהםולאשימותבהם",

הכיפורים.

דאין חיוב למסור נפשו על קיום מצוות ה' ,ומשמע דעד

לא(גמ' ,והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל .איתא

מסירותנפשחייב,והיינוכלממונו.ומאידאמרינןבגמ'ישלך

בירושלמי )כאן( ,אמר רבי עקיבא לא חרש אנא ולא מבעט

אדםשממונוחביבעליומגופו,איןהכוונהלומרדממוןחמור

ביסורים אנא וכו' עיין שם ,ומשמע שרבי עקיבא הרגיש

ממיתה ,דאפילו מלקות חמור מממון וכל שכן מיתה ,אלא

ביסורים .ובספר גליוניהש"ס כאןהעירמכאן על מהשכתבו

כדתניא בחולין )סג" (:אקרא אני איה דיה למה נאמרה ,כדי

בשו"ת מהר"ם ב"ב החדשות )סימן תקי"ז( ,ובתשב"ץ )סימן

שלאתתןפתחוןפהלבעלדיןלחלוק".

תט"ו( ,שאדם שמוסר נפשו על קידוש ה' אינו מרגיש ביסורי

כה(גמ' ,למה נאמר בכל מאודך .רש"י בפסחים )כה (.ד"ה

המיתה.

למה נאמר ,ששאלת הגמ' היתה ,שיאמר החביב משניהם

לב(גמ' ,א"ל תלמידיו רבינו עד כאן וכו' .הנה מפורש בגמ'

ודיו .וביארה ,לפי שפעמים זה חביב ופעמים שזה חביב לכך

דזמןקריאתשמעהיה,ואםכןמהשאלואותותלמידיו,הרי

הוצרכושניהםלומראהובאתבוראךיותרמןהחביבעליך.

מחויבבקריאתשמע,ועייןבענףיוסף].ולכאורהנראהלומר,

כו(גמ' ,ואם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו .ביאר

דהנה נתבאר לעיל )טז (:דחתן פטור מקריאת שמע דטרוד

הגר"אבשנותאליהו,שאיןהכוונהשמוסרעצמולמיתהעבור

בטירדאדמצוה,שמחשבעלעסקבתוליםכפירושרש"י)שם(,

ממונו,שהריכיוןשמתמהתועלתישלובממונו,אלאישלך

ומבואר דאף שאין הטירדא צורך המצוה ,כיון שטירדתו

אדם שגופו חביב עליו מממונו ,שנותן הממון למנוע יסורים

מחמת המצוה מיקרי עוסק במצוה ופטור ,ואם כן יש לומר,

בגופו,וישאדםשממונוחביבעליומגופווסובליסוריםובלבד

דהכי נמי הכא שהיה מיוסר )וכדלעיל באות הקודמת( וטרוד

שלאיחסרמממונו.

טירדא דמצוה ,ומצד הדין היה פטור מקריאת שמע ,שאלו

כז(גמ' ,אפילו "נוטל" את נפשך .דייק האלשיך )בפרשת

תלמידיואיךהנךשמחשמקייםאתהאתהמצוהמתוךפטור,

ואתחנן( דמהא דלא כתיב "נוטלין" דהווי משמע דאזיל אמי

ותשובתו הייתה" ,כל ימי הייתי מצטער וכו" כיון שזו צורת

שנוטלין נפשו על מנת על מנת שיעבור על דבר ה' .כוונת

המצוהכדכתיבובכלנפשךאפילונוטלאתנפשך,והואריבוי

התורהלרמזלמישמוסרנפשועלקדושה',שהקב"הבעצמו

מיוחד מגזרת הכתוב לחייב במצוות קריאת שמע בשעה

"נוטל"אתנפשוליהנותמזיוכבודובמקוםגבוהשבגןעדן.

שנוטלאתנפשך).א.ג[(.ועייןבאביעזרי הלכותיסודיהתורה

כח(גמ' ,ומצאו לרבי עקיבא שהיה מקהיל קהלות ברבים

פ"הה"זשהרחיבבביאורהעניין.

ועוסק בתורה .לכאורה תמוה איך סיכן עצמו ,הרי דינא

לג(גמ' ,שם .תמה הצל"ח איך שאלוהו זאת וכי רצו שחס

ד"יהרג ועל יעבור" אינו אלא על ג' עבירות החמורות .ותירץ

ושלום לא ימסור נפשו ,וגם לא נתברר לשון "עד כאן" ,ועוד,

המהרש"א ,שהיה בשעת הגזרה והשמד שצריך למסור הנפש

מההשיבם"כלימיוכו'",אטואםלאהיהמצטערעלכךכל

אפילו על מצוות קלות .ובסוף דבריו כתב ליישב על פי מה

ימיו לא היה ראוי למסור נפשו ,והיה לו להשיב ,כתיב "בכל

שכתבו התוס' בעבודה זרה )כז (:ד"ה יכול בשם הירושלמי,

נפשךאפילונוטלאתנפשך".ועודהאדאמרשהיוסורקיןוכו'

דאם רוצה להחמיר על עצמו רשאי למסור הנפש בכל

והיה מקבל עליו עול מלכות שמים ,ופירש"י קורא קריאת

המצוות.וכןכתבבביאורהגר"איו"דקנ"זסק"ג.

שמע.והריכיוןשיצאהנשמתובאחד,היהכלהויכוחשלרבי

ז

מסכת ברכות דף סא – דף סב
טו תשרי – טז תשרי התשע"ג

ח

עקיבא עם תלמידיו באמצע הפסוק של שמע ,והדבר תמוה

כל מקום שרואים משם המקדש ,ולכאורה אף שלשון רש"י

שהתלמידים ידברו עמו להפסיקו באמצע הפסוק ,ויותר ,איך

)כאן( נוטה כתוס' שם ,שפירש בד"ה מן הצופים ,מקום

הפסיק רבי עקיבא באמצע פסוק ראשון .ולכן ביאר ,שהגיע

שיכולין לראות משם הר הבית ומשם והלאה אין יכולין

זמן קריאת שמע ,והיו מיסרים אותו ביסורים כאלה שהמה

לראותו .מכל מקום מדברי הגמ' לכאורה מוכח קצת כרש"י

בלי ספק חמורים ממיתה ,וכדאיתא בכתובות )לג (:אמרו

שם ,דאם צופים הוא לשון ראיה ,לא היה צריך לכפול מן

אלמלא נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה וכו' ,דהכאה שאין לה

הצופיםולפנים,וברואה.דברואהלחודיהסגי)וכלשוןר'יוסי

קצבה חמירא ממיתה ,והתוס' שם ד"ה אילמלי ,הקשו מהך

גבי הנפנה ביהודה( ולכאורה דצופים הוא שם מקום ,ורואה

דרבי עקיבא שסרקו בשרו והיה מוסר עצמו על קידוש השם.

הוא תנאי נוסף )י.ס (.אמנם מראה לבאר ,דאף דצופים שם

ועל כן ביאר שבהגיע זמן קריאת שמע התפלל רבי עקיבא

מקום הוא ,מכל מקום סגולת היותו מקום הראוי לאכילה

וביקש רחמים שתצא נשמתו בשעת קריאת שמע ,כדי לקיים

במה שרואים ממנו ,ואדרבא לשון הגמ' "וברואה" היינו דאין

קרא כדכתיב "בכל נפשך שנוטל את נפשך" ,ואף שעל ידי

מעלתהמקוםבשמואלאכלמקוםשישלואותהמעלה[.

היסורין מתרבה שכרו בעולם הבא יותר משכרו על המיתה,

לח(גמ',איכאבינייהוחוץלארץ ,פירש רש"י ד"ההוושדיין,

כי לפום צעראאגרא ,מכלמקוםהוה ניחאלו לקייםהמצוה

בתוה"ד ,ולאהיהרוצהלפנותבבבלמזרחומערב ,לפישבבל

כמפורש בתורה ,הואיל וכך נפיק מפומיה דקוב"ה ,יותר

במזרחהשלארץישראלעומדת,שלאיהאפרועולאמלפניו

מריבוי השכר .והתלמידים ששמעו שהוא מתפלל על קירוב

ולאמלאחריולצדארץישראל.ונראהמדבריודמקומותשהם

מיתתו ,היו סבורים שהוא משום שקשה עליו מאד כאב

לצפונה של ארץ ישראל אסור ליפנות בצד צפון שהוא לכוון

יסורים כאלה ,ולכן שאלו אותו רבינו "עד כאן" ,וכי עד כאן

ארץישראל.ולכאורהמשמעותדבריהתוס' ד"הרביעקיבא,

דהיינועדהמיתההאדםמחויבלמסורעלקידושהשם,והרי

שבכלמקוםאסורמזרחומערב,ומשוםשהםצדדיםהקבועים

גם כל יסורים שבעולם חייב לסבול על קידוש השם ,והשיב

לשכינה ,ולא משום שנפנה כנגד השכינה ,ועיין בפרי מגדים

להם "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה וכו' ועכשיו שהגיע

)סימן ג' במ"ז אות ג'( שהביא דברי המהרש"א דרש"י ותוס'

לידי וכו'" ,שרוצה אני לקיים המצוה כמו שיצא מפי הקב"ה

הם שיטה אחת ואסרינן מב' טעמים א .מטעם קדושת ארץ

יותר מריבוי השכר של היסורין .והקב"ה רצון יראיו יעשה,

ישראל ב .משום דשכינה במערב וכשחסר אחד מהם מותר

ויצאה נשמתו באחד ,אף שהיה אפשר על פי הטבע שיחיה

בחוץלארץ,אךהרמב"םוהטור סברושהסיבהלאסורהיארק

עודויקבליסוריםיותר,והיהמתרבהשכרויותרויותר .ועיין

מטעםשהשכינהבמערב.עודכתב,דנראהשאוסררביעקיבא

בדבריואיךביארלפיזההמשךדבריהגמ'.

משוםארץישראלגרידאובכלצדומקום.

לד(גמ' ,עד שיצתה נשמתו באחד .כתב בשל"ה פרשת וישב

לט(תוס' ד"ה רבי עקיבא ,בתוה"ד ,ומפרש בירושלמי ובלבד

שקיבל סוד ,דהריגת עשרה הרוגי מלכות היתה לכפר על

שאין שם כותל .בחידושי הרא"ה הביא כן בשם הראב"ד וכן

מכירת יוסף שהיה חטא של תשעה שבטים ,והעשירי שהוא

ביארו הרשב"א והמאירי .אמנם ברמב"ם )פ"ז מבית הבחירה

רביעקיבא,היהכנגדמה ששיתפוהשכינהעמהם,ונהרגעל

ה"ט( כתב ואין צריך לומר שאין קובעין בית הכסא בין מזרח

תיקון ענין זה ,ופירוש "יצתה נשמתו באחד" ,בשביל אחד

למערב וכו' .ולא חילק ,משמע דאפילו ביש כותל אסור ,וכן

ומיוחד.

משמעות לשון הסמ"ג )מ"ע קסד הל' בית הבחירה( .ועיין

לה(גמ' ,חלקם בחיים .במהרש"א ביאר דהקב"ה ענה

בטור ושולחן ערוך סימן ג' סעיף ה' דפסקו כתוס' .ועיין במגן

למלאכים בל' רבים שחלק הצדיקים ושכרם לא יהיה בעולם

אברהםובמשנהברורהשם.

הזהרקבארץהחייםשהואעולםהבא.עודפירשעלפיהגמ'



בחגיגה )טו(.שהצדיקנוטלחלקווחלקהרשעבגןעדןוהרשע

דףס"בע"א

נוטל חלקו וחלק הצדיק בגיהנם ,וכששאלו "זו שכרה" השיב

א(גמ' ,בן עזאי אמר פעם אחת וכו' .קשה אמאי נכנס אחר

להםהיתב"ש,חלקםבחייםשלאלושהמיתוהודהיינוחלקם

רבי עקיבא הא כבר שמע ממנו כל אותם הדינים .ותירץ

שהיה מגיע להם בגן עדן הוא יהיה שכרו .והצל"ח ביאר

בחידושי הגר"א( דרצה לראות בעיניו הלכה למעשה .ובספר

באופןאחרעייןשם.

בית יוסף תירץ בשם ספר מגיד תעלומה ,שחשב שמא ילמד

לו(גמרא ,יצתה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שאתה

דבריםנוספים.

מזומן לחיי עולם הבא .ובתוס' כתובות )קג (:הקשו בד"ה

ב(גמ' ,א"ל דמי פומא דאבא כמאן דלא שריף תבשילא.

מזומן ,הא כל ישראל יש להם חלקלעולם הבא .ותירץ,דכל

בספר בית יוסף הביא להקשות מספר מגיד תעלומה אמאי

מקוםשכתובמזומןהיינובלאדיןובלאיסורין.

אמרזאת,ומהבאללמד.ותירץ,דרבכהנאהסתפקהאםרב

לז(]גמ',לאיקלאדםאתראשווכו'אמרר"יא"רלאאמרו

עשהכןכידרךההנהגההישרהתמיד,אושרקאזעשהזאת

אלא מן הצופים ולפנים וברואה .לעיל )מט (:דעת רש"י

משום שהיה לו צורך לפייסה שאולי נפל ביניהם כעס .ובזה

דצופיםהיינושםמקום,ולתוס' )שם(הואלשוןראיה,דהיינו

שאמר לרב "תורה היא ,וללמוד אני צריך" ורב שתק ולא

ח

מסכת ברכות דף סב
טז תשרי התשע"ג
השיבו"לאותורההיא"מוכחדתמידצריךלפייסהאפילואם

ח(גמ' ,אמר עולא אחורי הגדר נפנה מיד .ברמב"ם )פ"ה

איןלוכעסעימה.

מדעות ה"ו( פסק כאיסי בר נתן ,דבבקעה צריך להתרחק עד

ג(גמ' ,מפני שקושר בה תפילין .הקשה המהרש"א אדרבא

מקוםשאיןחבירויכוללראותו,וכדרבאשידאינויכוללראות

כיון שקושר תפילין על יד שמאל היא חשיבא טפי ,וכמוכח

פירועו,ובאחוריהגדרצריךלהתרחקשלאיוכלחבירולשמוע

משבת )סא(.דקשירתמנעלשמאלקודםלקשירתימין,משום

עיטושו.והטור)או"חסימןג'(פסקכעולאדאחוריהגדרנפנה

דקשירת תפילין על יד שמאל .ותירץ ,דהתם מיירי לענין

מיד ,ובב"ח )או"ח סימן ג' ד"ה וכשנפנה( הוכיח דברי הטור

חשיבות הצד ,והראיה מחשיבות היד שבצד שמאל לרגל

מהך עובדא דרבא לעיל דעבדא דביתהו כוותא ומנחא ידא

שמאל שחשובה על ימין ,אך בהתיחס לחשיבות ב' הידים

ארישיה ,ומוכח דסבירא ליה כעולא דאחורי הגדר נפנה מיד.

היחס הוא לפעולה ואי פעולה ,ויד ימין קודמת ליד שמאל,

והרי"ףוהרא"שוהשולחן ערוך )סימןג' ס"ח( פסקו כאיסי בר

דהיאפועלתהמצוהעלידיהקשירהוידשמאללא.

נתן לענין דין בקעה ,משום דהא רב אשי תירץ דבריו וסבר

ד(גמ',שם .הט"ז )או"ח סימן ג' סק"ט( כתב ,דנפקא מינה בין

כוותיה שצריך להתרחק עד מקום שאין רואה פירועו .ולגבי

הטעמיםלעניןאיטריד,דאיטעמאדבימיןכותבואוכלוקושר

נפנהאחוריהגדרפסקוכעולא,שיכוללהתפנותמידולאבעי

תפיליו על שמאל ,באיטר שעושה אותם ביד שמאל ,מקנח

ריחוק אפילו כדי שלא ישמעו עיטושו .ומה שלא פסקו כחד

דווקא בימין .אך לטעם רבא שנתנה תורה בימין ,גם באיטר

מהנך בכל הני ,כתב המשנה ברורה )שם( דהא דבעינן שלא

אזלינןבתרימיןדכלאדםויקנחבימין.וכן כתב במגןאברהם

ישמע חבירו קול עיטושו אינו מהלכות צניעות ,אלא משום

)סק"ח( ,והוסיף ,דצריך עיון אי הלכה כרבא מטעם שהוא

שהיא חרפה ובושה לבני אדם ,ומי שאינו מקפיד יכול

בתראי או שאין הלכה כמותו כיון דכולהו תנאי פליגי עליה.

להתפנות מיד ,אך הדין שלא יראה חבירו פירועו ,מדיני

והביאור הלכה )סימן ג ד"ה לא( כתב דגבי איטר שכותב

צניעות הוא) .ועיין שם במשנה ברורה שהביא בשם הסמ"ק

בשמאל ושאר מעשיו עושה בימין ,שהפרי מגדים והלבושי

שדיניצניעותביתהכנסתמדאורייתאהם(.

שרדמצדדיםדלאאזלינןבתרכתיבהדידיהאףשהואקושר

ט(גמ' ,אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא .ביאר

בהתפילין,ואםכותבבימיןושארמעשיועושהבשמאל,כתב

המהרש"א ,דהיינו רק בלישנא דרבנן ,אבל בלשון הפסוקים

דישלעייןלפיטעמיהם),עייןשם(עודכתב,דמספרבכורשור

קשה לפרשכן ,דכתיב "ואת צנועים חכמה""והצנע לכת עם

משמע דאם ידו השמאלית רגילה בכתיבת דברי קדושה

א-להיך"ועוד,והתםהיינולהצניעדרכיו.ועייןחובתהלבבות

נחשבתאצלוימין,לאיקנחבהאלאיקנחבשמאלשלושהוא

)תחילת שער הכניעה( שכתב ,דהנכנע )העניו( נקרא בכתבי

ימין כל אדם ,ואם כותב דברי קדושה בימין ורגיל בכך ואינו

הקודש"צנוע".

רגיללהראותטעמיתורה,ושארמעשיועושהבשמאל,מקנח

י(גמרא ,לעולם ינהיג אדם את עצמו שחרית וערבית וכו'.

בשמאלדעלמא,עייןשם.

ביארהמפרשבתמיד )כז(:שאםיצטרךלהתרחקיסתכן.וכתב

ה(גמ',אביימרביאליהאימיהאימראוכו',הקשההאורזרוע

בהגהות מיימוניות )פ"ה מדעות הל"ו( שבזמן הזה שבתי

)סימן קל"ז( דאיתא בקידושין )פא (:דאביי היה נזהר שלא

כסאותשלנוסמוכיםאיןצריךלהיפנותשחריתוערבית.ומכל

להתייחד עם בהמות ,והיאך הכניס עמו בהמה לבית הכסא.

מקום זהירות מביאה לידי פרישות וטהרה ונקיות ,וכן כתב

ותירץ ,דשמא הני מילי רחל ועז ,אבל כבש ותיש שפיר דמי.

הרמ"א סוף )סימן ב'( שירגיל ליפנות שחרית וערבית ,לפי

עוד תירץ ,דהמעשה היה בנעוריו דסבר כרבנן )שם( דאמרי

שהואזריזותונקיות]וכתבמקורמהגהותמיימוניותואילושם

דלא נחשדו ישראל על הבהמה ועל הזכור ,אבל לאחר

לאכתבזריזות,וצריךעיון(.

שנתגדל החמיר על עצמו והיה נזהר בזה ממידת חסידות,



ועייןגםבארצותהחיים.

דףס"בע"ב

ו(גמ',מקרקשאליהבתר"חאמגוזאבלקנא.ביארהמהרש"א

יא(גמ' ,על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע .בספר בית יוסף

דנחשים מתייראים מזה כדאמרינן בעבודה זרה )ל (:דכל טיף

הביאמספרמנחםמשיבנפש להקשותממתניתין דאבות "כך

טיף )קול הטפטוף( אין בו משום גילוי כי הנחשים מתיראים

היא דרכה של תורה וכו' ועל הארץ תישן" .ותירץ ,דכוונת

ממנוולמזיקיןנמימהני.

המשנהשלאיישןעלמיטהכבודהאבלאיןהכוונהשיישןעל

ז(גמ',בתרדמלךוכו'.פירשרש"י שתלמידחכםצריךשימור

הארץ ממש .והביא להא דאיתא במשנה בריש תמיד דפרחי

טפי מן המזיקין .והקשה האו"ז )ח"א סימן קלז( מהא דאיתא

כהונה איש כסותו בארץ ,משמע שהקפידו שלא לישן על

לעיל )ה (.דתלמיד חכם אינו צריך לקרוא קריאת שמע על

הארץ,אלאעלהכסות.

מיטתו ,שהוא יותר שמור מן המזיקים .ותירץ ,דהתם טעמא

יב(גמ' ,על כל מושב שב חוץ מן הקורה .בחידושי הגר"א

דעוסקתדירבתורהומהרהרבהוהיאמגינהעליו,אבלהכא

כתב ,דאפילו הקורה רחבה הרבה ,ומיירי שהקורה גבוהה.

שהוא בבית הכסא שאסור להרהר בדברי תורה צריך שימור

ולכך אין להלוך על נסרים ואפילו רחבים הרבה ,כי תיכף

טפי.

שבאלושוםפחדמתחילהשטןלקטרג.

ט

מסכת ברכות דף סב
טז תשרי התשע"ג

י

יג(רש"יד"הכאסטמאלפרזלא.אציירבלע"ז.ובערוך מבואר,

הרא"ש תמיד )כז ,(:וכן פירש רש"י לעיל )כה (.וביומא )סו(.

שהוא חומר שמצפים בו את הקרדומות וכלי הברזל שיהיו

וכן כתב רגמ"ה בכורות )מד .(:ובפי' הר"ח )כאן והובא באו"ז

חדיםוחזקים.

ח"א סימן קלז( כתב "ניפוח הבטן" ,וכן כתב גם בערוך )ערך

יד(גמ' ,בר קפרא הוה מזבין מילי בדינרי ,בחידושי הגר"א

הדרוקן( ,והוסיף שם וחולי מעיים עד שימות ,וכן כתב הר"ח

כתב דלא היו נוטלין שכר בשביל תורה ,אלא בשביל עניני

ביומא )סו .(:והנה בבכורות מד :פירש רש"י "חולי מעיים"

דרך ארץ .או דפירושו ,שלא היה אומר דבר עד שהיה יודע

והקשו בבאר שבע )בתמיד שם( ובמלא הרועים )לעיל כה(.

שחשוב אצל השומע כדינרים .ובתשובות הגאונים )סימן

מהא דאיתא בעירובין )מא (:ג' מתים כשהן מספרין ואלו הן

שצ"ז(כתבשמהשאמרכאןהואעלדרךמשל.

חולימעיים,וחיה,והדרוקן,הרילהדיאדחולימעייםוהדרוקן

טו(גמ',עדדכפנתאכולוכו'.רש"י פירששכשרעביאכלמיד

תרימילינינהו.ותירץ,הבארשבעדאיןזהחולימעייםממש,

ולאימתיןשתעבורהתאוה.והרמב"ם)פ"דמדעותה"א(כתב,

אלא מאחר דמכל מקום כריסו צבה קראו רש"י חולי מעיים

שלא יאכל אדם אלא כשהוא רעב וכו' .וכתב בהגהות בני

עיין שם ,ואולי זו כוונת הר"ח ביומא שם( שכתב "חולי נפוח

בנימין)שם(שמקורומכאן,ואםכןלאפירשכרש"י,ולפיזה

בני המעיים" .אמנם ברש"י עירובין )שם( פירש חולי הפה.

צריך ביאור ההמשך "עד דרתחא קדרך שפוך" ,דוודאי

וביבמות )ס (:כתב ,הדרוקן פניהם של עוברי עבירה מוריקין,

הפירוששלאימתיןמלעשותצרכיו,ואםכןנימאלגביהאוכל

וכבר תמהו עליו הב"ח )שם( ובמלא הרועים דלעיל ,דבשבת

על אותו משקל ,שלא ימתין מלאכול כשהוא רעב ,כפירוש

לגמבוארלהדיאדהויחוליבבטן,דאיתא)שם(ולאעודאלא

רש"י .אמנם אין זה מוכרח ,דהרמב"ם יפרש דבר קפרא אתי

שנדוןבהדרוקןשנאמרומכותחדריבטן.וצריךעיון.

למימר כלל אחר ,והוא שיעשה אדם כל הענינים כפי צורך

כ(גמ' ,צניעות שהיתה בך היא חסה עליך .ביאר הבן יהוידע

גופו ,ולכן כמו שלא יאכל עד שירעב ,לא ימתין מלעשות

דאיתא במגילה )יג (.דבשכר צניעות שהיתה ברחל שמסרה

צרכיו.

הסימנים ללאה ,זכתה ויצא ממנה שאול שהיה צנוע כדתיב

טז(גמ' ,נחר ליה אבבא .כך היא הגירסא ומשמע להדיא

"ואתדברהמלוכהלאהגידלו",ועלידישראהדודצניעותו

שהיתה דלת ,ובמס' תמיד הגירסא הוה יתיב בבית הכסא,

של שאול זכר שבא מרחל והיא מקור צניעותו ,ונזכר שבגלל

וכתב במפרש שלא היה דלת ,והיה מנהגם לסמן זה לזה

צניעותהלקחיעקבאתלאה,עלכןגםבניהשללאהשממנו

בנחירה .אך ברגמ"ה והרא"ש שם כתבו דהיה דלת] .ואפשר

יצאהואעצמונקראיםבנירחל,ואםכןאיאפשרשיהרוגאת

דאין הדבר מוכרח דאפשר דבבא היינו פתח אף בלא דלת[.

אחיובןאמו.עודביארכיאנשידודטענוששאולרודףוצריך

וביד דוד הבין ברש"י דבית הכסא זה לא היה נעול ולא היה

להרגו ,ודוד טען כיון שעל ידי שיוכיח לשאול על ידי כריתת

עשוי באופן שיוכלו לנעול ,וכן הכריח מהא דר"א ,דאי היה

המעיל שאינו שונאו יפסיק שאול לרדפו ,אין להרגו) .דהוי

נעול איך היה הגוי יכול לדחקו ,וגם דמשמע דר"א ידע

כמו אפשר להצילו בא' מאיבריו( ומה שאיפשר לדוד לכרות

מתניתין דתמיד ואי היה נעול למה הוצרך לנחור .ועיין עוד

את כנף המעיל בלא שירגיש ,היה משום ששלשל טליתו

במחזיק ברכה מה שכתב בענין חלופי הגירסאות בין הכא

לעשותסביבומחיצה,חזינןדעלידיהצניעותניצל.

לתמיד.

כא(גמ' ,מסית קרית לי הרי אני מכשילך וכו' .כתב רש"י

יז(גמ' ,ע"כ לא עיילת לשעיר .בתמיד )כז (:איתא" ,ע"כ לא

)שמואל ב' כד פסוק א'( על הפסוק "ויוסף אף ה' לחרות

סליקת לשעיר" ,ובמפרש וברא"ש )שם( משמע שעדיין לא

בישראל" לא ידעתי על מה .אמנם הרמב"ן בפירוש התורה

עלה לארץ ישראל ,אך עיין בערוך )ערך שעיר אות ס'(

)במדברטז,כא,(.כתב,שהיהעונשלישראלבעניןאיחורבית

דמשמעדהמעשההיהבארץישראלוכוונתוהיהלומר,דע"כ

הבחירה ,שלא נתעוררו בימי השופטים לדרוש בנין הבית,

היית דר בין הפרסיים ולא למדת להיות צנוע כמותם .עיין

והיה הארון הולך מאהל לאוהל כגר בארץ ,ועיין שם

שם.

שהאריך.

יח(גמ',שעיר .מהדקראלבניעשיושעיר,כתבהרא"שתמיד

כב(גמ' ,כי תשא וכו' שאפילו תינוקות וכו' לך מנה את

)כז (:דמהר שעיר נינהו .והקשה בבאר שבע )שם( דארץ

ישראל וכו' וכיון דמנינהו לא שקל מינייהו כופר .בבארשבע

ישראל לא היתה מעולם תחת ממשלת הרומיים ומאידך גרו

תמיד)כח(.הקשה,אההדא"ריצחקיומא)כב(:דאסורלמנות

בארץ ישראל גם שאר אומות ,על כן פירש דהיינו ישמעאל

את ישראל אפילו לדבר מצוה שנאמר "ויפקדם בטלאים"

שמושלומולךבארץישראלונקראשעירכדאמרינןבקידושין.

אמאי לא הביא שם קרא ד"כי תשא" כדהכא .וכן הקשה

ועיין במהרש"א )שם( שהביא לרש"י )לעיל ח (.דהכוונה

המהרש"א ביומא .ותירץ ,דאולי היו השקלים רק לכפרת

לאדום ,והקשה אמאי לא קראן אדום .ותירץ ,שהוא שד

העגל ולא לצורך המנין .וכבר תמהו עליו מסוגיא דהכא,

שבבית הכסא שדומה לשעיר המזיק למי שאינו צנוע מלדבר

דמבואר דב"כי תשא" נאמר איסור תורה ,ובאסיפת זקנים

שם.

יומא )שם(הביאשהמכתבלחזקיהותירץבשםהחיד"אעלפי

יט(גמ' ,לידי הדרוקן .פירש רש"י ,שכריסו צבה ,וכן פירש

הרא"ם וכן כתב החק נתן בתמיד ,דמקרא ד"כי תשא" הוה

י

מסכת ברכות דף סב – דף סג
יז תשרי – יח תשרי התשע"ג
אמינא שאסור למנות דווקא כל ישראל אבל מקצתן שרי

הראשוניםדלעיל,דאףבעזרהאומרבכנויאםכןנסתרטעמו.

לצורך מצוה ,וכן כתב השפ"א ביומא .ובעיון יעקב )ביומא(

ועוד ,שכתב להוכיח מסוטה )ל"ח (.דיליף מקרא ,ד"בכל

תירץ ,דקרא דכי תשא לא מקרי לצורך מצוה ,ולהכי מביא

המקום אשר אזכיר וגו'" שאסור להזכיר את השם בכנוי

להוכיח מדברי קבלה ,דאף לדבר מצוה ,אמנם לפי זה נשמע

במקדש ,וכן כתב להוכיח מהמכילתא )פרשת )יתרו ס"ו(

דעל ידי שקלים שרי אף שלא לדבר מצוה ,וכשיטת האור

ומהספרי )נשאסימןקמ"א(.ולכאורהצריךעיוןגדול,דאמנם

החיים )שמות ל' יב( ,ועיין שם שדייק הלשון כאן "לא שקל

נאמר שם איסור הזכרת השם המפורש בגבולין ,אבל לענין

מינייהו כופר"דדוד כופרהוא דלא שקל ,אבלהמנין היה על

מקדש נאמר דצריך להזכיר השם המפורש ,אבל לא נאמר

ידי דבר אחר .אך עיין בכלי חמדה )שם( שהקשה דברמב"ן

שאסורלהזכירבכנוי,ובגוונאשאינובתפילהוכדלעיל[.

משמע דאפילו על ידי דבר אחר וכגון שקלים אסור שלא

ב(]גמ' ,שם .עיין באות דלעיל דברי הראב"ד ולכאורה צריך

לצורך מצוה ,וכשיטת הבאר שבע שהבאנו .וכן ביאר הרד"ק

עיון ,דאיתא ביומא )סט (:דראב"י אמר דמקום קריאתו של

)שמואל ב' פכ"ד פסוק א'( כדעת הרמב"ן דלא מנה אותם

עזראהיהבהרהבית,מדכתיבשהיה"ברחובאשרלפנישער

בעצמם אלא על ידי דבר אחר ,אבל מכל מקום כיון שמנאם

המים",ואמררבחסדאבעזרתנשים,וברייתאזולעניןהקהל

שלא לצורך חסרו .ומה שהותר למנות על ידי אצבע ,כתב

נאמרה .ואף דרבנן פליגי על ראב"י ואמרי שקריאת הקהל

בכלי חמדה שמות )עמ'  ,(288דבתורה נזכר "ראש" .ועיין

בעזרההיתה,עלראיתוהרילאיכלולחלוק.עודאיתאבגמ'

בשו"ת כתב סופר )יו"ד סימן קו( בשם אביו החתם סופר,

)שם( על הפסוק "דויברך עזרא את וכו'" הגדול ,מאי גדול

דליכא למימר דאצבעות לא הוו כגוף האדם .ועיין דברים

אמר רב יוסף אמר רב שגדלו בשם המפורש ,רב גידל אמר

נפלאים בכתב והקבלה )שמות לח ,כא .ודוק( ובהעמק דבר

ברוך ה' אלהי ישראל מן העולם ועד העולם ,אמר ליה אביי

בפרשת פקודי שם .ועיין עוד באגרות משה )יור"ד ח"ו( שדן

לרב דימי ודילמא שגידלו בשם המפורש ,אמר ליה אין

לעניןאיסורמיספורקברים,ובציץאליעזרח"זס"ג.

אומרים שם המפורש בגבולים ,וברש"י פירש כל חוץ לעזרה

כג(גמ' ,יעקב אבינו ראה .ביאר המהרש"א דהיינו התורה

קריגבולין ,ולאוהכתיבוכו'הוראתשעההיתה,עדכאן.אם

שעסקבביתשםועבר.

כןחזינןדהגמ'נקטהבפשטותדמעשהדעזראהיהבהרהבית

כד(גמ' ,אפרו של יצחק ראה .ביאר העץ יוסף דהיינו שמסר

ולא בעזרה ,ואם כן איך הוכיח הראב"ד לדין עזרה ממעשה

נפשועלקדושתהשםשהואהעיקרכדאיתאלעיל)כ(.שדורו

דעזרא,וה'יאירעינינו[.

של רב יהודההיו מוסרים נפשם עלקדושת ה' ולכן התקבלו

ג(גמ',שם.בטעםהדבר ,עייןבמהרש"א )סוטה מ(:כי"אמן "

תפילותיהם יותר מדורו שלרבאשהיו עוסקים בתורה ביותר

בגמטריא צ"א ,ובאמירתו מתחברים שמותהוי"ה ואד' יחדיו,

מקומות.

והואביאורהגמ' בנזיר "גדולהעונהאמןיותרמןהמברך"כי

כה(גמ' ,שם .המהרש"א ביאר שיצחק נעקד בהר המוריה

הואמצרףאתהכתיבהלקריאה,אבלבמקדשששםהקריאה

והוא אותו מקום ששם היתה נטויה יד המלאך להשחית,

הוא שם הכתיבה )הוי"ה( ,אין צורך בצירוף ,אלא אומר "על

שהיהבגורןארונההיבוסי.

כל ברכה תהלה" ,וברכה היינו "ברכו את ה' מן העולם וכו'"

כו(גמ',הנכנסלביתהכנסתלהתפללמותרלעשותוקפנדריא.

ותהלה "ברוך שם" להורות ששם הוי"ה הוא גם בעולם הזה

הרי"ף והרא"ש והגר"א גרסו "מצווה" לעשותו קפנדריא.

ובמקדש,אבלבגבוליןאינובעולםהזה].ואיןלהוכיחמדבריו

וביאר המעדני יו"ט שמקורו מדכתיב ביחזקאל "הבא דרך

שסברדלאכראשוניםדלעיל,דכוונתולפרשהטעםעלברכות

שער צפון להשתחוות יצא דרך שער נגב" ,והוא לשון ציווי,

שצריךלומרבשםהמפורש,דהיינובתפילה[.

)וכתיב שם נמי "לא ישוב מן השער אשר בא בו כי נכחו

ד(גמ' ,שם .באפיקי ים )שם בקונטרס אחרון( ,דייק ממה

יצא"(] .והרא"ה והרמב"ם )פי"א מתפילה ח'( גרסו מותר וכך

שהמהרש"א )באות דלעיל( חילק בין מקדש לגבולין )והבין

לשוןהשולחןערוך)סימןקנאסעיףה'(וצריךעיון.

שכוונת המהרש"א גבולין בפשטות שהוא חוץ להר הבית,



אמנםכברכתברש"י ביומאהבאודבריולעיל,דאףהרהבית

דףס"גע"א

בכלל גבולין( ,דגם בהר הבית חל איסור הזכרת השם בכנוי

א(גמ',לפישאיןעוניןאמןבמקדש.כתבובחידושיהרשב"א

כבמקדש,וכתב ,דבאמתכךמבוארבמתני' )תענית פ"במ"ה(

הריטב"א והמאירי בשם הראב"ד ,דהיינו דווקא בברכות

דבבית הכנסת שבהר הבית ולא בעזרה ,היו מזכירים גם כן

התפילה ,אבל על שאר ברכות היו עונים אמן ,דהרי מצינו

כּותו
ֹ
מ ְל
בוד ַ
ּכ ֹ
ׁשם ְ
רּוך ֵ
שם המפורש דוקא ,ולכך היו עונים  ָּב ְ

בעזרא ,שבירך על התורה וענו אחריו אמן] .ועיין באפיקי ים

ָעדולאאמןכמושכתבהר"עמברטנורא)שם(.ועלכן
עו ָל םו ֶ
ְל ֹ

)ח"ב סימן ג( שכתב ,דהטעם דבסוטה היו כותבים את השם

כתב ,דנראה לכאורה דהר הבית כמקדש לענין זה ,וכן מהא

המפורש) ,אף שהמגילה עצמה נכתבת בכל לשון( משום

דבסוטה שמקום הזכרת השם היה בשער ניקנור שלא היה

שהיה בעזרה ,ובמקדש היה אסור להזכיר את השם בכנוי.

בעזרה ,ובעינן שם המיוחד מוכח כן ,דאם דין הר הבית

ולכאורה ,השם דסוטה הווי כברכות אחרות שאמרו

כגבולין ,הרי אסור להזכיר שם המיוחד בגבולין ,אמנם יש

יא

מסכת ברכות דף סג
יז תשרי התשע"ג

י

יב

לומר דגזירת הכתוב הוא .ועיין שם שהאריך .ועיין באות

שנגמרה קריאת השם ,כעניית אמן עיין שם ,אמנם לדעת

הבאה.

התוספות ישנים ורש"י על התורה )דלעיל( אפשר היה לומר

ה(]גמ' ,שם .איין באות הקודמת .ודברי האפיקי ים אלו נמי

דהווו דין אחד ,אמנם לפי מה שכתב הדברי דוד ,אפשר

א ָחד
ׁש ָע ַב ר ֶ
ׂשה וכו'ֶ  ,
עֶ
צריכים עיון ,דזה לשון המשנה שםַ  ,מ ֲ

ללמודדבריהגרי"זגםלדידיהו[.

א ֵמן
ח ָריו ָ
א ֲ
ענּו ַ
כ ָּלּהְ  ,ו ֹלא ָ
ה ְּב ָר ָכ ה ֻ
את ַ
ו ָג ַמר ֶ
ּת ָבה ְ
ה ֵ
ִל ְפנֵי ַ

ז(גמ' ,וכי תימא בועז מדעתיה דנפשיה קאמר .הקשה בספר

)בתפילהדתעניות(וכו' .ופירשר"עמברטנורא ,לפישבמקדש

בית יוסף ,אם כן על כל דבר שלמדים ממה שעשו הקדמונים

דמ ְלכּות ֹו
בו ַ
םּכ ֹ
ׁש ְ
רּוך ֵ
לאהיועוניןאמןאחרכלברכהאלאּב ְ
ָ

נאמרכן ,והרבהמצינובגמ'דלמדיןמהם,עייןברישפרקאין

ָעד וכו' ,ואלו לא במקדש היו ועשו כדרך שעושים
עו ָלם ו ֶ
ְל ֹ

עומדין" ,כמה הלכתא גברתא איכא למשמע מהא דחנה",

ּכ ן
ה ִגין ֵ
נו ֲ
ח ָכ ִמיםָ  ,א ְמ רּוֹ  ,לא  ָה ִיינּו ֹ
א ֶצל ֲ
ד ָבר ֵ
ׁש ָּבא ָ
ּוכ ֶ
במקדשְ  ,

ואפילו מרשעים שבאו דבריהם בפסוק אנו למדין ,ככתובות

ה ָּב ִית ,ופירש ר"ע מברטנורא ,לא
ּוב ַהר ַ
ה ִּמזְ ָרח ְ
ׁש ַע ר ַ
ב ַ
א ָּלא ְ
ֶ

)ז (:דילפינן מקרא ד"אחותינו את היי לאלפי רבבה" ,והיינו

דמ ְלכּות ֹו
בו ַ
םּכ ֹ
ׁש ְ
רּוך ֵ
שלאלענותאמןאלאּב ְ
ָ
היינונוהגיןכן,

משום שבא הדבר בכתוב דבר נכון הוא ,ומאי שנא הכא.

ָעד,אלאבשערהמזרחשערמזרחשלהרהביתושער
עו ָלםו ֶ
ְל ֹ

ותירץ בשם ספר מגיד תעלומה דהכא שאני ,כי לכאורה כיון

המזרח של עזרה .לפי שהיו מזכירין שם המפורש בחתימת

שמדין תורה אסור להזכיר השם לבטלה ,מה שעשה בועז

הברכה ,לא סגי בעניית אמן .הנה דפירש ,שהנהגה זו היתה

נראה לכאורה כעקירת הדין ,ומשום הכי מקשינן מנא ליה

דווקא בשערים אלו ולא בכל הר הבית .ולכאורה נראה דיש

למילףמיניה.

לומר ,דעיין בסוטה )פ"א מ"ה( שפירש ר"ע מברטנורא מאי

ח(גמ' ,אמר רבא אפילו לדבר עברה .ביאר הבן יהוידע

טעמאמשקיןאתהסוטותבשערהמזרח ,דבעינןלפניה',הרי

דאפילו כשבא לעשות עברה יזכור שחיותו וכוחו באים לו

לנו שהיה לשער זה דין מיוחד .ואולי יש לומר דהיינו משום

מהקב"ה ,ועל ידי זה אולי יתגבר על יצרו .ואפילו אם לא

שהיה נגד פתח ההיכל וקודש הקודשים כדחזינן גבי הזאות,

יתגבר,מכלמקוםאפשרשמידאחרישיעשההעבירהיתחרט

ועלכןקבלושנימקומותאלודיןעזרהלעניןהזכרתה'דהוא

וישובמידבתשובה.

לפני ה' ונכלל בהפסוק דכל מקום אשר אזכיר וכו' ,ודברי

ט(גמ',כלשישלותרומותומעשרותוכו'סוףנצרךלכהןעל

האפיקייםצריכיםעיון.

ידי אשתו .בספר בית יוסף הביא מספר מגיד תעלומה לבאר,

ו(גמ' ,ומנין שאין עונין אמן במקדש שנאמר קומו ברכו את

דהווימדהבנגדמדה,דהתורהצותהלתת לכהניםהמקבלים

ה' וכו' .וכן איתא בתענית )טז (:ובסוטה )מ .(:אמנם ביומא

מהם ,וכן האשה היא המקבלת מהבעל ,וכיון שלא רצה

)לז (.איתא ,רבי אומר אמר להם משה לישראל "כי שם ה'

להשפיע לכהן את המגיע לו ,נגזר עליו שאשתו תקבל

אקרא"בשעהשאנימזכירשמושלהקב"האתם"הבוגודל",

מאחרים ,והוא יצטרך לקבל מהכהן את הבירור דהיינו אם

ואזילאהאדתנןשםדכששמעוהעםהשםהמפורשמפיכהן

טהורה היא .והבן יהוידע פירש ,דהכא לא איירי בגוזל

ָעד.
לע ֹו ָלם ו ֶ
כּותו ְ
ֹ
מ ְל
בוד ַ
ּכ ֹ
ׁשם ְ
רּוך ֵ
ּב ְ
גדול היו עונין אחריו ָ

תרומותומעשרות,כיהגוזלענשוגדולמאוד,אלאמייריבמי

ובתוס'ישניםהעירו,דהגמ'כאןלאילפאמקראדהתם,משום

שמפריש תרומותיו אלא דזילא ביה מילתא לחזר אחר כהן

דביומאקאיאהזכרתשםככתבו,דהיינושלאהייתייודעמה

לתיתם לו,וכנגדזהנצרךעתהלחזראחרהכהןלהביאאצלו

הדיןבכלשםאחר,ועייןרש"יבפירושהתורה),דבריםלב,ג(.

אתאשתו.

שפירש ,כשאקרא ואזכיר שם ה' אתם הבו גודל לאלוקינו

י(גמ',כלהמשתףשםשמיםבצערוכופליםלופרנסתו.ביאר

כּותו
ֹ
מ ְל
בוד ַ
ּכ ֹ
ׁש ם ְ
רּוך ֵ
וברכו שמו ,מכאן אמרו שעונים "ּבָ ְ

העיני יצחק על פי מה דאיתא בסנהדרין )מ"ו( דכשאדם

ָעד" אחר ברכה שבמקדש )תענית טז( .ועיין בדברי
עו ָלם ו ֶ
ְל ֹ

מצטער ,שכינה אומרת קלני מראשי קלני מזרועי ,דהיינו

דוד ,שפירש דרש"י דייק מדפתח הכתוב בשם ה' וסיים

שהקב"המצטערבכלצערשנגרםליהודי,ואםכןמישיצטער

מ ְלכּותוֹ
בוד ַ
ּכ ֹ
ׁש ם ְ
רּוך ֵ
באלוקינו דאיכא ב' דינים ,א .לומר " ָּב ְ

צער כפול ,כי זוכר שבצערו נגרם צער לשכינה ,ומצטער

ָעד" כששומעים שם המפורש ,ב .כששומעים ברכה
עו ָלם ו ֶ
ְל ֹ

בכפליים,זוכהשכנגדזהכופליןלופרנסתו.ובחידושיהגר"א

ׁשם
רּוך ֵ
עם שאר שמות ,כגון אלוקינו ,נמי בעינן לענות " ָּב ְ

הביא ,שביאר שכשמצטער זוכר שבא לו מהשי"ת והוא גזר

ָעד" כמבואר בתענית והכא עיין שם,
עו ָלם ו ֶ
ל ֹ
כּותו ְ
ֹ
מ ְל
בוד ַ
ְּכ ֹ

עליוכן,ועלכןזוכהורואהישועהבמהרה .ועיין בנפשהחיים

אבל המרדכי יומא )אות תשכז( פירש באופן אחר ,דביומא

)שער ב' פרק י"ב( שביאר ,שמלבד הצער שנעשה למעלה

הזכרתה'בוידויולאבברכהועלכןבעינןפסוק,דבכלהזכרת

בקבלו יסורים ,גרם גם צער עצום למעלה בעצם עשיית

ה' )אף שלא בברכה( בעו להגדיל את ה' ,וסיים דמסתמא

החטא,ולכןכשמצטערעלשגרםצערשלמעלהבכפליים,גם

עשייתהגודלהיאעלידי"ברוךשםוכו'כמוגביעניהלאחר

על העבירה וגם על היסורים ,זוכה לב' זכויות וכופלין לו

הברכה"] .ודבריו אלו עולים בקנה אחד עם דברי הגרי"ז )כי

פרנסתו שזדונות נעשים כזכויות ,והם דברי הנביא" ,נחמו

תשא( אקרא ד"וימהר משה ויקד ארצה וישתחוו" ,דכתב,

נחמו עמי וכו' כי לקתה מיד ה' כפליים בכל חטאתיה",

דחיוב ההשתחויה והעניה כששומע שם המפורש ,ולאלאחר

שגרמהב'מיניצערולקתהבכפליים.

יב

מסכת ברכות דף סג
יז תשרי התשע"ג
יא(גמ' ,כבר בנית ואי אתה יכול לסתור כבר גדרת ואי אתה

אמרהקב"הלמשהשכשםשאניהסברתילךפניםועלידיזה

יכול לפרוץ .בחידושי הריטב"א ביאר כפל הלשון ,דאמרו לו,

נפתחליבךבתורה,כןאתההסברפניםלישראל,מהשאיןכן

גםאםהייתבונהבניןחדש,דהיינושלאהיינוידועיםחכמים,

אם תהיה מחוץ למחנה ותראה להם שאתה כועס עליהם

ואתה אמרת שאנו חכמים ,לא היית יכול לסתור ,כל שכן

יטמטםליבם.

כשידוע ומפורסם שאנחנו חכמים ,ואתה רק גדרת על ידי

יז(רש"י ד"ה והיינו ,ואף על פי שהשיבו לאחר שנתרצה

שהכרזתזאת,וודאישאיאתהיכוללפרוץ.

הקב"ה לישראל וכו' .משמע מדבריו שהשיב את האוהל רק

יב(גמ',אמרלהםוהלאעקיבאבןיוסףהיהמעברשניםוכו'

לאחר שהוקם המשכן ולא מיד ,וכן משמע ברש"י בפירוש

אמרו לו הנח רבי עקיבא שלא הניח כמותו בארץ ישראל.

התורה) ,שמות לג ,יא( .שמשה נהג כן מיום הכיפורים עד

כתב הרמב"ם )פ"המקדושהחודשה"א(,אבלבזמןשאיןשם

שהוקם המשכן .והקשה בספר משכיל לדוד )שם( למה לא

סנהדרין בארץ ישראל אין קובעין חדשים ואין מעברין שנים

החזירמידכשאמרלוהקב"הלהשיב,ועייןשםבאריכות.

אלא בחשבון זה שאנו מחשבין היום .והקשה עליו הרמב"ן

יח(גמ' ,תדע וכו' דומה כמי שלא קרא קריאת שמע מעולם.

דאם כןהיה צורךלקדש על פי החשבון מ'שנה קודם חורבן

בספר בית יוסף הביא מספר עיני יצחק דהטעם ,דכל כך הוא

הבית ,כשגלו משם בית דין הגדול ,דבשעה שאינם בלשכת

מצטערעלהאיבוד,כאילואיבדחדששמעולםלאראה,וכמו

הגזיתאינםביתדין.ובחידושיבתרא )סוטהאותקל"ב(הביא

כןהתורהללומדיה,דהאקריאתשמעהואקיוםמצותתלמוד

מהגר"ח ליישב הקושיא ,דבאמת לא בעינן דווקא בית דין

תורה) ,עיין מנחות צט (:אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי

הגדוללקידושהחודש,ומהניגדולהדור,אלאדבשעהשבית

אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית קיים

דין הגדול קיים כיון שהם עמוד ההוראה ,הן נחשבין לגדול

לאימושוכו'.

הדור ,אבל אין זה דין בבית דין .ועיין עוד בחידושי הגר"ח

יט(גמ' ,חרב על הבדים וכו' .כתב הפלא יועץ בספרו אורות

סטענסילסימןמו .

אילים )על מסכת ברכות( דההיתר שנוהגים בזמננו ללמוד



לבד ,כיון שיש לנו ספרים והם החברים ,ומכל מקום ירא

דףס"גע"ב

שמים יוצא ידי כולן .ובשו"ת הריב"ש )סימן תמ"ה( משמע,

יג(גמ' ,חכם שטימא וכו' .בספר בית לחם יהודה) ,הובא

דאףשלומדבספריםאיןהיתר)עייןשםמהשכתבעלהחכם

בגליון שולחן ערוך יו"ד סימן רמ"ב( ,כתב בשם הרמ"ע פיגו,

רביעמרם(.ובספרשלמתחיים כתב ,שאםרוצהלהביןהיטב

דבזמן הזה אין דין זה נוהג כיון שהמורה יורה כבן סורר

ומרגיש שכשילמד לבדו יוכל להבין יותר מותר ,והיינו

ומורה ,מבלי שיקול הדעת רק כסומא בארובה ,ולכן אם

כשכוונתו ללמוד גם עם אחרים .והביא שם עוד מהקדמת

המתירהתירבראיהברורהוהאוסראסררקמחומראמחמת

היעב"ץלסידורושבארץישראלאיןחששבזהמשוםשאוירא

שאינויודעהדין,וודאייכוללהתיר.

דארץ ישראל מחכים) .ועיין בבית יצחק פרשת יתרו מה

יד(גמ',כיהיכידלאנגררובתריה.ולכאורהצרילביאוראיך

שביארבשםהגר"אהלשוןבדבבד(.

התירומשוםהאדברהאסור .וכתבהגר"אבאמרינועם,דהם

כ(גמ' ,שאין דברי תורה מתקיימין אלא במי שממית עצמו

רצו מסברא להתיר בלאו הכי ,אלא שהיו חוששים לכבודו,

עליה .בלקט יושר )חלק יו"ד עמוד ל"ט( הביא מרבו בעל

וכיוןשהואאסרלאהיומתירים,אמנםכיוןשרצושלאיגררו

התרומת הדשן וזכורני שאמר ,אותם הבחורים העשירים

אחריו,התירוולאחששולכבודו.ובשו"תהרמ"עמפאנו)סוף

המפונקים שעשו להם שולחנות ,כשיושבין במקומן הופכין

סימן ק"ח( הוכיח מכאן שבדבר התלוי בסברא ויש צדדים

השלחן לאיזה צד שירצו ועליו הרבה ספרים .לא טוב הם

להקל ולהחמיר מותר להתיר כנגד צד שרוצים למנוע

עושים,אדרבהכשמבקשאחרהספרובאלובטורחגדולזוכר

מהציבור להגרר אחריו למגדר מלתא .וכן כתב הבן יהוידע

באותו מעשה מה שרוצה ללמוד] .ועיין מנחות )ז (.במעשה

)כאן( .והמהרש"א כתב ,שהתירו אפילו דברים שאסורים מן

דר'אבימי שנעקרהלו מסכת מנחות ודקדקללכת לר'חסדא

הדין ,כדי להראות לו שאם לא ישמע לקולם יוכלו לסתור

תלמידומשוםיגעתומצאתוכמושפירששםרש"י[.

דבריואפילובמהשהואצודק.

כא(גמ' ,במי שמקיא חלב שינק משדי אמו עליה .המהרש"א

טו(גמ' ,פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו ,פתח רבי יהודה

ביארשהכוונהשמקיאתענוגיהילדותוהשחרותכדכתיב"כי

וכו'בכבודתורה.בספרביתיוסףהביאמספרעינייצחק,דאין

הילדותוהשחרותהבל",והכךמוציאחמאהשלתורהשהוא

הפשט שר' יהודה לא דרש בכבוד אכסניא ,אלא כיון שדרש

ההוראה,כמושהחמאההואהמובחרמןהחלב.

בכבודה של תורה ממילא הבינו כולם מעלת שכר המחזיקים

כב(גמ' ,זוכה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות .בבן

בתורה,ומעלתהמתנדבלהיותאכסניאשלתורה.

יהוידע הקשה ,דהוי ליה למימר זוכה להבין בדיני ממונות

טז(גמ',כךאתההסברפניםלישראל.ביארהבןיהוידע דעל

ובדיני נפשות ,דמה הבחנה שייך ביניהם הא לא דמו כלל.

ידי שהרב מסביר פנים לתלמיד נפתח ליבו ויכול להתחכם,

ותירץ,דשייךלשוןהבחנהלענייןהאדאיתאבגיטין )ח,(.גבי

אבל אם הרב מראהלתלמיד פנים זועמות יטמטם ליבו ,ולכן

עבדשהביאגיטווכתובבועצמךונכסייקנוייםלך,עצמוקנה

יג

מסכת ברכות דף סג – דף סד
יז תשרי – יח תשרי התשע"ג

יד

נכסים לא קנה ,משום דנאמן רק על עצמו ולא על הנכסים,

עיקר .וזו התורה כנתינתה ,וע"כ אף על פי שבכשרונו לא

דבעינן עדים שיקיימו השטר .והרי דין זה תלוי בדיני נפשות,

היה כרבה היה קודם לו ,ומעלת בעל הוראה היא בסלקא

בגוונא דקידש בת ישראל ,דאם עבד הוא אין כאן קידושין,

דעתך שנקנית לו להבחין בדברים ונקנה רק על ידי עמל

ואםזינתהאיןחיובמיתה,אבלאםהואבןחורין,הריפנויה

התורה.

היא ומן הדין דעל עצמו נאמן חשיב בן חורין ותקידושיו

ג(גמ' ,דאמרי ליה כלדאי וכו' .אף דאסור לשאול בכלדאי,

תופסין ויש חיוב מיתה ,אבל לענין ממון אינו נאמן דלא קנה

כמבואר בפסחים )קיג (:דילפינן לה מ"תמים תהיה עם ה'

נכסים .ומי שאינו יודע להבחין משוה שני הדינים וכשם

אלוקיך" ,כתב באמרי נועם בשם הגר"א שאמרו לו בלא

שלגבי דיני נפשות דן אותו לנאמן ,כן לגבי נכסים ,או להיפך

ששאל ,והיה זה מעם ה' שיוודע לרב יוסף שימנע מלהיות

שידוןשאינונאמןבשניהם.אבלבאמתצריךלהבחיןביןדיני

ראש ישיבה ועל ידי זה יחיה הרבה .והרמב"ן כתב בתשובה

ממונות לנפשות ,אף דלכאורה הוי תרתי דסתרי .ובחידושי

)סימןרפ"ג(שמותרלהאמיןלהם,כמושאמרועלרביעקיבא

הגר"א גרס "זוכה להבחין בדיני ממונות ודיני נפשות" ,ולא

שאמרו לו הכלדיים דבתו תמות ביום חופתה ודאג על זה

גורס"בין".

מאוד ,וכן איתא בשבת )קנו ,(:דאמרו כלדאי לאימו של ר"נ



דבנךיהיהגנב,ועשתהלוכיסויראששיהיהלויראתשמים,

דףס"דע"א

וכשנפלממנוהכיסויפעםאחתמידקפץוגנב,ולכןאםאמרו

א(גמ' ,לכל אלה מבני עובד אדום .בהגהות רבי אליהו

לו ,צריך להאמין ואין לסמוך על הנס לעשות כנגד המזלות.

גוטמכר הביא גירסאות ישנות שכתוב בהם "כל אלה לעובד

וכןנפסקלהלכהברמ"א)יו"דסימןקע"ט(.

אדום" דהיינו דלא כלישנא דקרא שם .וביאר ,דמה שנשתנה

ד(גמ' ,אפילו אומנא לביתיה לא קרא .ביאר הגר"א ,שירא

לישנאדקראבגמ'לגירסאזו,וגםמהשבכמהמקומותבש"ס

שמאכיוןשאמרולוהכלדייםשכשיהיהנשיאויהיהלוכבוד

מביא פסוק בלשון שונה ממה שנמצא בפסוק ,כיוון שכוונת

ימות מהרה ,חשש לנהוג כבוד בעצמו אפילו כל שהוא שמא

הגמ' להביא את לשון הפסוק יחד עם הדרשה שדורשים

יסכן עצמו .ועיין כתובות )יז .דר' זירא השתמט מלקבל

ממנו .והכא אתו לפרש ,דלא תימא דמאי דכתיב "כל אלה

סמיכה,דחששלסכנה,דאמריאינשי"לעולםהויקבל)ופירש

מבני עובד אדום" היינו מבני בניו ,אלא כולם ממש ממנו או

רש"י,אפל(וקיים"היינושעלידישיצטנעיתקייםיותר.ועיין

מכלותיו.

בתוס' הרא"ש הוריות )יד( שהביא ג' פירושים .ועיין עוד

ב(גמ' ,סיני קודם שהכל צריכין למרי חטיא .בפרי מגדים

ברמב"ן בפירוש התורה )ויקרא כו,יא( .שמשמע מדבריו שלא

)או"ח א"א סוף סימן קלו( ביאר דעת השיירי כנסת הגדולה

רצהלטפלאצלאומנא.

שתלמידחכםבעלהוראהקודםלעלייהלתורהמתלמידחכם

ה(גמ' ,הנפטר מחבירו אל יאמר לו וכו' אלא לך לשלום.

מפולפל שאינו בעל הוראה ,משום דסיני עדיף .אמנם רבי

בספר בית יוסף הביא מספר עיני יצחק )וכעין זה כתב

שלמה קלוגר בהגהותיו )שם( כתב ,דמעלת סיני היה בזמנם

המהרש"אבחידושיאגדות ,עייןשם(דכלזמןשהאדםחייש

שלא היו ספרים נדפסים ,אבל עכשיו אחר מעט חיפוש יכול

לו להתעלות עוד ועוד להוסיף שלמות בנפשו ,ולזה אומרים

אדם למצוא מבוקשו ,ולא שייך הטעם דהכל צריכין למארי

לולךלשלוםשהיינולהוסיףעודועודשלום,אבלהנפטרמן

חטיא ,על כן חריף עדיף ,מפני שמוציא הלכה מסברתו ,ואי

העולםכברהגיעלמהשהגיע,וצריךרקלהתפללשלאיאבד

אפשרלמצואממילא].ודבריוצריךעיוןדאיכלמעלת"סיני"

שכרו על ידי המקטרגים ,ולזה אומרים לו לך בשלום היינו

הואידיעתהדבריםכמובספראףללאהבנתם,מההתועלת

שתזכהלכלהשלוםשישלךולאיאבדממךכלום.ובעץיוסף

בהוראתו אם לא יבין הנדון ,וללא סברא אין כלום .אמנם

ביאר בשם הכלי יקר ,כי תיבת "בשלום" מורה שהמקום

יעויין בלשון רש"י הרי כתב דרבה היה מחודד יותר בפלפול,

שנעזב ממנו יהיה בשלום והדרך עצמה תהיה בשלום ,אבל

אם כן בוודאי שגם ר' יוסף היה מפולפל ,ועיין נמי בהוריות,

אינומורהעלכךשהמקוםשיגיעאליויהיהלושלוםבו,אבל

ומעלת ר' יוסף כתב שם ברש"י ג' פעמים משום "דמשניות

תיבת לשלום משמעה שהמקום ההוא שהולך אליו ימצא בו

וברייתות סדורות לו כנתינתן מהר סיני" ,ולכאורה נראה

השלום.

דיסוד הנתינה מהר סיני היה קנית הבנת התורה מחמת

ו(גמ' ,ילכו מחיל אל חיל יראה אל אלקים בציון .ברש"י על

יגיעתו של ר' יוסף וכמו"ש שאמר )פסחים סח (:אי לאו האי

הרי"ף ביאר ,דהיינו מבית הכנסת לבית המדרש ומבית

יומאכמהיוסףאיכאבשוקא,וברש"ישםכתבשלמדתיתורה

המדרש לבית הכנסת ,דהיינו שהולך ממצוה למצוה ,ממצות

ונתרוממתי הרי אנשים הרבה בשוק ששמן יוסף ,ומה ביני

תורה למצות תפילה וממצות תפילה למצות תורה .ועיין

לבינם .הרי שהכיר גדלותו ממה שלמד תורה ונתרומם כי

בפוסקיםסוףהלכותיום הכיפורים,שהביאושישעניןלבנות

המית תענוגי גופו הנחותים ,למעלת התורה ,ובזה זכה לקבל

את הסוכה מיד אחר יום כיפור ,מהאי קרא דילכו "מחיל אל

סוד התורה ,עיין רש"י שבת )פח (:למיימינים  -עסוקים בכל

חיל".

כחם,וטרודיםלדעתסודה,כאדםהמשתמשבידימינושהיא

ז(גמ' ,תלמידי חכמים אין להם מנוחה לא בעולם הזה ולא

יד

מסכת ברכות דף סד – מסכת שבת דף ב

יח תשרי – יט תשרי התשע"ג
בעולםהבא.הנימוקייוסף בסוףמועדקטן ביאר,שאףלאחר

ב(מתניתין .שתים שהן ארבע בפנים וב' שהם ד' בחוץ .רש"י

מיתתןעוסקיןבתורהבישיבהשלמעלה.והיינושמוסיפיםכל

מפרש בפנים היינו לעומדים בפנים ובחוץ לעומדים בחוץ,

הזמן השגות חדשות בתורה בעולם העליון ,וכמו שכתב

ובתוס' ד"ה שתים הביאו פירוש רש"י בשבועות דבפנים היינו

הגר"א )בפרושו למשלי לא ,ל (.שכאדם בא לעולם הבא

הכנסות ,ובחוץהיינוהוצאות.ובתוס'שבועות )ה.ד"השתים(

נותנים לו ק"פ יום לדרוש ברבים התורה שלמד בעולם הזה,

כתבו עוד פירוש דבפנים היינו שחייב עליהן קרבן בפנים

וכלהצדיקיםשומעיםדבריוועלידיזהיתהלל,אבלבמעשים

בעזרהוהםב'הוצאותוב'הכנסות.

אינוכן,אלאאחריםמספריםמעשיובעמדובשערלהכנסלגן

ג(שם .ומה שפרש"י כאן ב' מדאוריתא שהן ד' היינו עוד ב'

עדן והיינו שאמר הכתוב "ויהללוה בשערים מעשיה".

מדרבנן ,בתוס'שבועות )שם(הביאושריב"א מפרשב'היינוב'

והמהרש"א כתב ,דהיינו שמנוחה מורה על כילוי והשלמת

הוצאות דחיוב ודפטור שהן ד' היינו עוד ב' הכנסות דחיוב

הפעולה,כמוששבתהיאמנוחהדהיינוסילוקוגמרהפעולה,

ודפטורלבעה"בהעומדבפניםוכמו"כלעניהעומדבחוץ ,ונקט

ותלמידי חכמים אין להם הפסקה מפעולתם שהיא העיון

ההוצאהכעיקר,משוםדמפורשתבתורה,והביאושבירושלמי

השכלי,אלאכלהזמןנפשםמתעליתעודועודבפעולתהעיון

בעיאיכפרש"יכאןאוכריב"א.ובגליון כאןשנדפסבצדתוס'

השכלי.

ד"ה פשט נכתב דבירושלמי מסיק ב' לחיוב וב' לפטור ,וצ"ע

ח(גמ',תלמידיחכמיםמרביםשלוםבעולםשנאמרוכו',ביאר

דבירושלמי לפנינו אי' הספקב' לחיוב וב' לפטור או ד' לחיוב

הגר"אדכתובכאןה'פעמיםשלום,ועוד"שלוה"ו"טוב"ויחד

וד'לפטור)כהתוס'בשבועות(ומסיקד'לחיובוד'לפטור.ועיין

הם ז' ,כנגד שבעת הרקיעים שצריך לעלות לאחר המיתה

בשיירי קרבן שבסוף הירושלמי שמיישב וביאר איך פירשו

וצריךשיהיהלושלוםבהם,ואםלאויהיהנדחהמשם.

הירושלמי.

ט ( גמ' ,שם .המהרש"א מבאר הקשר למכילתין ,דעסקינן

ד(גמ',פשטהעניוכו'.כתבהרע"בדקמ"להכאדמצוההבאה

בדיני ברכות שהם התיקון שתיקנו חכמים להרבותשלום בין

בעברה חייבים עליה .ובתוי"ט הביא הפלוגתא דלקמן קלז.

ישראל לאביהם שבשמים .והיינו "תלמידי חכמים מרבים

בטריד בדבר מצוה אי מחויב חטאת כשטעה ]ועיין מש"כ

שלוםבעולם".

לחלק .ובתוס' הגאון רבי עקיבא איגר תמה על מה שחילק



מהתם[ ,והרש"ש כתב דהכא כיון שאין זמנו בהול לכך חייב
לכולי עלמא .ובאחיעזר ח"ג סימן פ"ג כתב ליישב ,דהכא לא

ה דרן עלך פרק הרואה
וסליקא לן מסכת ברכות

פטרינןמשוםטעהבדברמצוה,לפימש"כהתוס'לקמןדמיירי
בעני נכרי ,ובכהאי גוונא ליכא מצות צדקה מדאורייתא אלא
מצוה מדרבנן מיהא איכא ,וכמבואר בתוס' לקמן ,ובמצוה



דרבנן לא פטרינן משום טעה בדבר מצוה אלא בכהאי גוונא
שהעבירה היא בקיום המצוה ממש ,מה שאין כן הכא דקיום
מצות צדקה שייך גם בלא הוצאה אלא בנתינה לעני בתוך
ביתו,והעבירההיתהרקהכשרלמצוהבזהלאמיפטרמשום

מסכת שבת

טעה בדבר מצוה במצוה דרבנן) ,ועיי"ש שביאר הסברא בזה(.
אמנם מהתוס' הנ"ל משמע דלא מיירי הכא בצדקה ,שכתבו

פרק יציאות השבת

דמייריבחפץשלהעני,וצ"לשכיוןשעומדבחוץקריליהעני.



וכןנראהקצתברש"ישמפרשפשטהעניאתידווחפץבתוכה,



ולא כתב כהרע"ב שנתן לו הסל או הקופה שמקבל בו

דףבע"א

הכיכרות,אלאסתםחפץ.

א(מצינו כמה אופנים במלאכת הוצאה .א .הוצאה והכנסה -

ה(גמ' ,ונתן לתוך ידו של עני .ועיין במ"מ )פי"ג ה"ב( שהביא
מהירושלמי דמייריהכאשידושלענילמטהמי"טדאל"כהוי

מרשות היחיד לרשות הרבים ולהיפך .ב .ד' אמות ברשות

מקוםפטור,וכ"כתוס'לקמןה.ד"הכאן,וכ"כהרשב"א לקמן

הרבים )עיין לקמן צו :דהילכתא גמירי לה( .ג .מושיט מרשות

ה .דאף על גב דאמרינן לקמן צב .א"ר אלעזר המוציא משא

היחיד לרשות היחיד כשרשות הרבים באמצע )מתניתין לקמן

למעלה מי' חייב שכן משא בני קהת ,זה דוקא כשהעקירה

צו(.וזהדוקאכשהןבדיוטאאחתכלומר באותוצדשלרשות

וההנחהע"יעקירתגופווהנחתגופו ,מהשאיןכן הכאשנותן

הרבים ולא שרוחב רשות הרבים בין ב' רשות היחיד.

לידשלאחרבעינןשיהיהלמטהמי"ט.אבלהריטב"אבערובין

ולהרשב"א )ערובין לג (.היינו דוקא כשאורך החפץ מגיע לג'

לג .הביא דברי הר"מ בר שניאור דלעולם כל מה שמונח על

הרשויות] .ד .שיטת תוס' ערובין לג .דמעביר כשהוא מהלך

גופושלאדםהויכלמטהמי'ולפ"זה"נבמתניתין.

מרשות היחיד לרשות היחיד דרך רשות הרבים חייב ואף

ו(רש"י ד"ה או שנטל .והניחו ברשות הרבים .ומשמע ברש"י

כשהרשותהיחידזהכנגדזהוהרשב"אשםפליג[.

טו

מסכת שבת דף ב
כ תשרי התשע"ג

טז

דלא מתחייב כ"ז שהוא בידו אלא שיניחנו ברשות הרבים

יב(תוס'ד"ה שבועותשתים .שאינושונהאלאדברוחילופו.

ממש .וכ' הפני יהושע די"ל דזה דוקא לס"ד לקמן ג' דעקירת

כלומרש"בשתים"כלולכלדברשהואהןולאווא"כגםאזרוק

גופולאוכעקירתחפץאבללמסקנאעקירתגופוכעקירתחפץ

ולא אזרוק כלול בזה) .כן מבואר ברש"י בשבועות ועיין

וכן כשמוציא את ידו הוי הנחה אף על פי שהחפץ בתוך ידו,

מהר"ם(.

וכמבואר להדיא בתוס' לקמן ג' ע"א ד"ה עקירת דאי עקירת



גופו והנחת גופו כהנחת חפץ אין צריך שיניח החפץ ע"ג

דףבע"ב

הקרקע .אמנם לדברי הרא"ש בסימן ב' נראה דמחלק דהיכא

יג(גמ' ,והא דומיא דמראות נגעים קתני מה התם כולהו

שאין עושה פעולת עקירה בגופו רק פשיטת ידו גם למסקנא

לחיובא .ופרש"ידאםנכנסלמקדשבטומאתוחייבקרבן.אבל

לאחשיבכעקירה.

בשבועות ג :פרש"י בכשיטהר יביא עליהן קרבן טהרה .ובגמ'

ז(תוס'ד"הפשט.דהוצאהמלאכהגרועהדמ"למוציאמרשות

שבועות ד .פריך ]לס"ד דמיירי מתניתין לגבי מלקות[ מראות

היחיד לרשותהרבים מ"למוציאמרשותהיחיד לרשותהיחיד.

נגעים מאי מלקות איכא .וכתבו שם התוס' דליכא למימר

והרמב"ן כתבע"זשברשותהיחיד מותרלישאמשאגדולואם

בהתרו במנוגע שלא יכנס למקדש או יאכל קודש דא"כ היינו

הוציאלרשותהרביםאפילוכגרוגרתחייב,מהשאיןכןבשאר

ידיעות הטומאה ,אבל אי לקרבן עסקינן ניחא דמיירי בקרבן

מלאכות שאינן חלוקות ברשויות אלא איסורן מחמת עצמן,

כשנטהר.ולפרש"ידהכאצ"עאיךיפרשקושיתהגמ'שםמאי

והואיל וחידוש הוא אין לך בה אלא חידושו בלבד והלכות

מלקותאיכא.

עקרות הן ואין למדות זו מזו .ובתוס' מבואר דפשיטא מסברא

יד(גמ' ,אלא א"ר פפא הכא דעיקר שבת וכו' .כתב הרמב"ן

דיש ענין בשינוי מרשות לרשות אלא דאין נ"מ מסברא אם

דנראה דר' פפא הדר ממאי דאמרינן מעיקרא דהוצאה אב

הוא מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות היחיד לרשות

הכנסה תולדה ,וס"ל דהכנסה נמי הוי אב והיינו דמפרש רב

היחיד ,אבל בדברי הרמב"ן מבואר דמסברא אין נ"מ כלל

אשי לפי זה דבכלל מתניתין דהמוציא מרשות לרשות הוי

בהוצאה מרשות לרשות דהעיקר הוא מה שנושא חפצים.

הכנסה וקתני בהדי אבות מלאכות ,ואף על גב דהוצאה

והאו"ז )ח"ב סימן פ"ב( כתב דהוצאה חידוש הוא דמעיקרא

מפורשתיותרבקראדויעבירוקולבמחנהוגו'מ"מכיוןדעיקר

חפץ והשתא חפץ ולא השתנה ולא דמי לשאר מלאכות

המלאכהעקירתחפץממקומווגםתרוייהוהוובמשכןלכךלא

שמתחדשע"יפעולתודבר.

חשיבא חדא מחברתה .אבל לרבא דמשני רשויות קתני ולא

ח(שם .ותדע מדאיצטריך תרי קראי בהוצאה .ובתוס' שבועות

ס"ל דהכנסה בכלל לשון הוצאה ולדידיה המוציא מרשות

ב .ד"ה יציאות הוכיחו אמאי צריך אפילו חד קרא ולשאר

לרשותלאקאיאהכנסהבאמתהכנסההויתולדה,וכןאמרינן

מלאכות סגי במה שהיה במשכן .וכתב המהרש"א דצ"ל דזה

לקמן צו :הוצאה אב הכנסה תולדה והיינו דלא כר' פפא.

גםכונתהתוס'כאן.

והטעם משום דהוצאה היתה יותר צורך המשכן שהיתה

ט(שם.עיי"שבתוס'שבועותשתירצועודאהאדתניבמתניתין

בנדבת המשכן ולכך חשיבא טפי מהכנסה .וזה דלא כדברי

דעני ודעשיר משום דס"ד דאין דרך הוצאה אלא כשעומד

התוס')ד"המי(דלכוליעלמאהכנסהחשיבתולדה.

בגופו ברשות היחיד ונטל פירות ויצא בעצמו לרשות הרבים.

טו(גמ' ,כל עקירת חפץ ממקומו תנא הוצאה קרי לה .יתכן

והרמב"ןהקשהעלדבריהתוס'דאיכאתריקראיחדלעניוחד

לפרש דשם המלאכה  הוא הוצאת החפץ מרשותו ,וההנחה

לבעה"ב אםכן יהיוב'אבותמלאכותונמצאוארבעיםאבות,

ברשותאחרתהוארקהשלמתהמלאכה,דאםלאיניחבמקום

ובתוס'הרא"ש הביאשהר"ריחיאלמפריש הקשהאמאיצריך

אחר אין ניתק החפץ ממקומו הראשון לגמרי .וזהו הביאור

ב' קראי ולא סגי שיהיה חד אב ואידך לא גרע מתולדה ,ותי'

במה דאיתא לקמן דף ד :דעקירה חשובה טפי מהנחה דיש

דבאמת חייבים על הוצאת עני ובעה"ב ב' חטאות כב' אבות

סבראלומרדבעינןעקירהמע"גמקוםד'וא"צהנחהעלמקום

והתנאמנאןלחדאבאבותמלאכותכיוןדשםהוצאהחדהוא.

ד',משוםדעיקרהמלאכההיאהעקירה).ש.ב.(.

י(והרמב"ן כתב דבאמת לא דרשינן תרי קראי להוצאה אלא

טז(תוס' ד"ה מראות .חשיב פתיכין ונגעי אדם .העיר

דפליגי מהיכא ילפינן דמ"ד תחומין דאורייתא דריש הוצאה

המהרש"א דלשונם אינו מובן דהרי בנגעי אדם עסקינן והביא

מויצומשהומ"דתחומיןדרבנןדרישאליצאלהוצאה.

לשוןרש"יבזבחים"פתיכיםשללבןאדמדםולבניםשלנתקי

יא(שם .כיון דהכנסה היתה במשכן מה צריך לפרושי דסברא

ראש וזקן ושל נגעי בתים" ,וכעי"ז בתוס' שבועות ב .ד"ה

הוא .ובתוס' לקמן צו :ד"ה הכנסה כתבו דבאמת בעינן תרתי

מראות.

שהיהבמשכןוגםלסבראכיוןדמלאכהגרועההיאובאמתגם

יז(תוס' ד"ה התם ,וא"ת והא במראות נגעים תני אבות

בזריקה איכא סברא דמ"ל בהוצאה מ"ל בזריקה ולכן אי הוה

ותולדות .ובתוס' שבועות ה .ד"ה אבות תי' דבנגעים תני

במשכן הוה ניחא) .וצ"ב דמה"ת מסברא לדמות ד"א ברשות

תולדותכיוןדא"אלאשכוחיב'שהןד'בעניןאחר.

הרבים להוצאהוצ"לדאיןהכינמי והוארקסבראשישדמיון

יח(תוס'ד"ההתם,לאהוהצריךלומרוכו'אלאמשוםדדומיא

להוצאהולכןמהנירקבצירוףשהיהבמשכן(.

דמראותנגעיםדהווכולהולחיובאוגםהמקשהלאהקשהוכו'.

טז

מסכת שבת דף ב – דף ג
כ תשרי – כא תשרי התשע"ג
ובתוס' שבועות ה) .ד"ה ומאי( כתבו לבאר קושיית הגמ'

דלמדהרא"שמקטןאוכלנבלות.

מעיקרא מ"ש הכא ומ"ש התם דבאמת חשיב דומיא דמראות

כד(שם .אבל אם עומד בחוץ וכו' משמע דאסור ליתן להדיא

נגעיםכיוןדאיכאבהוד'לחיובא.ועודהביאובשםהר"רמשה

ע"מ להוציא .ובתוס' לקמן יט .כתבו גדולה מזו דאפילו

דמעיקרא קודם שאמרו דבשבועות לאו עיקר שבת לא ניחא

כשהנכרי בתוך החצר לא שרינן ליתן לו אלא מזונות דרגיל

לגמ'למימרשמשוםדומיאדמראותנגעיםיניחהתנאמלפרש

לאכלומידאבלשארחפציםאסור.

דיני שבת ,ורק בתר דמשני דלאו עיקר שבת מהני הסברא

כה(שם .וי"ל דמיירי בנכרי והחפץ של נכרי .והרא"ש פליג

דדומיאדמראותנגעים.

דכיון שהאיסור משום מראית עין אסור אפילו כשהחפץ של

יט(תוס' ד"ה וכי תימא .העירו המהרש"ל והמהרש"א שלא

נכרי שאין זה ניכר לרואים .ועל קושית התוס' תירץ כתירוץ

היה בגירסתם פרש"י שלפנינו )אלא דהפטורי א' בבעה"ב וא'

התו"י בגליון דלא מיירי הכא אלא מאיסורי שבת ולא מענין

בעני(.

לפנ"ע .וכ"כ הר"ן .וכ' הגאון רבי עקיבא איגר דיש גם נ"מ

כ(תוס'ד"ה והאיציאות .לפירוש ריב"אדבסמוך.היינובדףג.

לדינא בין איסור מחמת שבת לאיסור מחמת לפנ"ע דקי"ל

בתוס' ד"ה פטורי שמפרש שדוקא מי שעושה עיקר ההוצאה

מומר לחלל שבת בפרהסיא הוי מומר לכה"ת וי"א דהיינו

מיקריאתילכללחטאתוא"כישצירוףשלב',אבללרש"ישם

אפילו בחילול שבת מדרבנן ,וא"כ פטור אבל אסור מחמת

לאיתכןפירושזה,ועייןמהרש"א.

שבת הוי בכלל מומר לחלל שבת ,מה שאין כן כשאסור רק

כא(תוס'ד"הרשויות.גירסתהתוס'בגמ'"רשויותשבתשתים

מחמתלפנ"עהויכמושאראיסורים.

שהן ארבע" ולפ"ז יתכן פירוש הריב"א ,אבל לגירסתינו

כו(גמ' ,וצידת נחש ומפיס מורסא .הקשו התוס' ד"ה הצד,

"רשויות שבת שתיים" מוכח דקאי  שתים ארשויות) .וכן

דשמואל אדשמואל שפוסק כמ"ד שמאצל"ג חייב ,והכא

ברמב"ן(.

ההיתר משום טעם זה הוא ,וכתבו דדברי שמואל הכא אינם



אליבאדנפשיה.אבלהרמב"ם פסקדצידתנחשומפיסמורסא

דףגע"א

שרי אף על גב דפסק דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב,

כב(תוס' ד"ה בבא .ואפילו מיירישהיה יכול ליטלו אפילולא

והמ"מ )פ"י הכ"ד( כתב דהרמב"ם ס"ל דאינן מלאכות כלל

היה בידו דלא עבר אלפנ"ע .קשה דהתם בע"ז כתבו התוס'

לשיטתו דמפיס מורסא משום מכה בפטיש ולא משום בונה

דע"כמיירישהכוסייןשלהנזירולכךאמרינןדהיהיכולליטלו

)ועיין רש"י קז (.וא"כ כשמכוין להוציא ליחה אינו בכלל מכה

בעצמו אבל כאן דמשמע בסוף דבריהם דהשתא למדו

בפטישכללדאינוגמרמלאכה,וכןצידתנחשע"משלאיזיקנו

שבעה"ב נותן דבר שלו אם כן עובר בלפנ"ע בזה שנותן לו

ל"ח מלאכה כלל) .כן איתא בספר הבתים שהובא בסוף דברי

לקחתו .ואפשר דאין הכי נמי אבל אין האיסור במעשה שלו

המ"מ,ועייןמחה"ששט"זז'בביאורהמ"מ,ועייןבביה"לשי"ט

אלא בנתינת רשות ומתניתין מיירי לגבי מה שעושים בחפץ.

ס"ג(.

)א.ג(.

כז(גמ',פטורידאתיבהולידיחיובחטאת.רש"ימפרשואיכא

כג(שם .מ"מ איסור דרבנן איכא שחייב להפרישו מאיסור.

למיגזרשמאיגמרנה.ומ"ממשמעבגמ'בע"בדבהנחהלחודיה

הרא"ש כתב דאפילו קטן אוכל נבלות ב"ד מצווין להפרישו

נמיאיכאאיסוראמדרבנןוברש"יד"המבע"ימדייקממתניתין

כ"ש שאסור לסייע לגדול .ועיין ברמ"א יו"ד קנ"א א' )ובד"מ

דתנן שניהם פטורים משמע אבל אסורים ,דעשה מקצתה,

שם( שהביא מחלוקת ראשונים אם יש איסור מסייע לנכרי

ומשמע לכאורה שהוא איסור לעשות מקצת מלאכה ,ולא

בדבר האסור לו כשאינו בתרי עברי דנהרא ,והש"ך שם כתב

משום גזרה שמא לכתחילה יעשה כולה ,אבל במתניתין כ'

דלכולי עלמא דוקא בישראל אסור ולא בנכרי כיון שהמקור

רש"י שניהם פטורים אבל אסורים מדרבנן שמא יבואו כאו"א

מקטןאוכלנבלותוזהדוקאבישראל).ובמש"כהרא"שדקיי"ל

לעשותמלאכהשלמה).וכןהעתיקהמשנ"בר"סשמ"ז( וצריך

ב"ד מצווין להפרישו הביאו הבית יוסף באו"ח שמ"ג ,אבל

לבארדלאמשוםדחיישישיבאבעצםמלאכהזולגמרה,אלא

בשו"עשםפסקדאיןב"דמצוויןלהפרישו(.והטוריאבן)באבני

דאםנתירמחציתמלאכהיבאלעשותמלאכהשלימה.והבית

מילואים חגיגה י"ג( כתב דכל דברי הראשונים שאסור לסייע

מאיר הקשה אמאי עקירה אינו אסור מדאורייתא דהרי קיי"ל

גם כשאינו ת"ע דנהרא דוקא במקום שיכול למנעו מהאיסור

חצי שיעור אסור מן התורה ,ותירץ דהכא שאני דאינו כחצי

וכמו שהביא הרא"ש מקטן אוכל נבלות ,אבל כשא"א למנעו

שיעור אלא חצי מלאכה] .ועיין בביאור הלכה )סימן ר"מ א'

איןגםאיסורלסייע,ועייןבדבריושס"לשאיןחילוקביןעכו"ם

ד"ה על שני( שהביא מראשונים ורש"י בכללם דחצי שיעור

לישראל .אבל השער הציון )שמ"ז ח'( כתב להיפך דמש"כ

ממשבמלאכותשבתאסורמדאורייתא[.

הראשונים דהוי איסור דרבנן מיירי כשבלאו הכי אינו יכול

כח(תוס' ד"ה שניהם פטורים .לא קאי אמתניתין .וצ"ב אמאי

למנעו ,אבל כשיכול למנעו יש חיוב מדאורייתא לאפרושי

באמת לא הקשו אמתניתין .וכ' הגאון רבי עקיבא איגר

מאיסורא וכמו רואה חברו לבוש כלאים דנראה בגמ'

דאמתניתין הו"מ למימר דכיון שמרגיע ידו ורק אחר כך נטל

דמדאורייתא צריך לפשוט ממנו .אבל לדבריו צ"ע מאי ק"ו

השנימידואםכןהנחהזוהפסיקהביןהעקירהלהנחהשבסוף

יז

מסכת שבת דף ג
כא תשרי התשע"ג

יח

וא"כלאאיתעבידאמלאכהמבינייהו).ועלהנחהשמרגיעידו

לג(שם .בגליון בשם תו"י אי' דלרשב"א שמחלק בין עקירה

בחוץ לא מחייב דאיגודו בפנים ע"י גופו( .ורק לפי מאי

והנחהלק"מ.ותמההגאוןרביעקיבאאיגרדהריבחייטעקירה

דאמרינןדמיקריפטורידאתילכללחטאתמשמעדאםבעצמו

נמי ליכא משחשכה אלא בעקירת גופו .והרש"ש כתב דגליון

היהמניחאחרכךהיהחייבחזינןדמהשמרגיעידול"חהנחה

זה אינו שייך לכאן אלא לתוס' ד"ה מאי טעמא לגבי קושית

כלל ולא מפסיק בין עקירה והנחה כיון שידו ברשות אחרת

התוס' על רש"י ממתניתין דאו שנטל מתוכה והוציא חייב,

מגופו ]וכדמוכח בגמ' בע"ב דאי שדי ליה וכו'[ ולכן מקשינן

וחזינן דמיקרי מונח מה שבידו וקשה על רש"י דידו לא נייח,

אםכןאיתעבידאמלאכהמבינייהו.

ולזהתי'ע"פ דברי הרשב"אדישלחלקביןעקירהלהנחה.וכן

כט(שם .ולא פריך שיתחייב הראשון וכו' אלא אשני שע"י

כתבהפנייהושע מדנפשיהליישבעלקושיתהתוס'עלרש"י,

נגמרההמלאכה.ובתוס'לקמןצג.ד"החדכתבודאיצריךקרא

והביא דברי התוס' לקמן ד :ד"ה ודילמא דמסתמא כך היה

לפטור זה עוקר וזה מניח דס"ד דאהכנסה והוצאה קפיד קרא

במשכןשהיומניחיןבידהגזברולכךבהנחהמהניכהאיגוונא.

ואפילו בלא הנחה לחייב) .ובפשטות כונתם דהס"ד דיהני



הנחהע"יאחרכיוןשאינועיקרהמלאכה(.

דףגע"ב

ל(גמ' ,עקירת גופו כעקירת חפץ ממקומו דמי או לא.

לד(תוס' ד"ה היה .דאפילו אי עקירה והנחת גופו לא הויא

המהרש"א הקשה דחזינן במתניתין דכשעוקר מיד חברו או

עקירה והנחה חייב משום עקירה ראשונה .ותמה הגאון רבי

מניח ביד חברו חשיב עקירה והנחה וחזינן דמה שעל גוף

עקיבאאיגר כיוןדעכ"פמוכחבמתניתיןדמהשמונחעל גופו

האדם חשיב מונח .והמהר"ם כתב שכל הספק דוקא

חשיב מונח מדמחייבינן העוקר משם ,אם כן אפילו אם לא

כשהעקירה נעשית ע"י שעוקר גופו עם החפץ מה שאין כן

מתחייב בעקירת והנחת גופו מ"מ אמאי מהשמונח ע"ג הגוף

במתניתין עוקר בידו את החפץ ממקומו )ואפשר שזה כונת

לא יבטל העקירה הראשונה דהרי ס"ס החפץ כבר הונח.

המהרש"א(.וביארהגאוןרביעקיבאאיגרדהחסרוןבזהשאינו

והחזון איש )סימן ס"ב ג'(כתב לבאר דכל היכא שבמעשה

עוקרחפץממקומואלאנשארהחפץבמקומוהראשוןוכמו"כ

האדם המוציא לא נעשה הפסק בין העקירה להנחה לא

בהנחה לדעת ר"י בתוס' י"ל שצריך להניחו במקום חדש

מתבטלתעקירהראשונהאףעלפישהחפץמונח.

בדוקא .ולפ"ז יש להסתפק מה פשיט ליה רבי אם א"צ

לה(גמ',פשיטאליידושלאדםאינהלאכר"הוכו'כר"הלא

שישתנה מקום החפץ או דמהני במה שהאדם משנה מקומו

דמיא מידו דעני .וכן גירסת רש"י ומפרש שהחידוש שאינה

דעי"ז משתנה מקום החפץ] .ועיין לקמן ה .בתוס' ד"ה כשני

כרשות שהגוף שם וכדחזינן מבעה"ב שנוטל מיד העני

בשםהר"ח[.והחזוןאיש )סימן ס"בב'(ביארבאופןאחרדי"ל

הפשוטהלרשותהיחיד שפטור.אבלהראשוניםהביאוגירסת

שכיון שאינו עושה פעולה מיוחדת בחפץ אלא עוקר את גופו

הר"ח להיפךכרשותהיחידל"דמידודעניכרשותהרבים ל"ד

וממילא נעקר החפץ זה לאחשיב עקירה אלא הילוך וממילא

מידו דבעה"ב ,והחידוש כאן שאין היד כמו הרשות שהיד

נגרםההוצאה.

פשוטה לשם ,ומוכח ממתניתין מדפטרינן העני שפשט ידו

לא(גמ' ,מ"ט גופו נייח ידו לא נייח .וכ' רש"י דל"ג ידו בתר

לפניםכ"זשלאנתןלתוךידבעה"ב.וכתבהרמב"ןדלפ"זניחא

גופו גרירא .ותוס' הבינו בדעת רש"י דלעולם מה שבידו ל"ח

טפידהספקשלאביימהושתעשהככרמליתהואמעיןתחילת

מונח,אבלהרשב"א כתבדגםרש"ימפרשכר"ידהטעםמשום

דבריו דפשיטא שאינה כרשות שהיא שם לגמרי ומ"מ שמא

דגופו ברשות אחרת ולכך לא חשבינן שידו נייח ברשות זו.

תהיהככרמליתמחמתהרשותשהיאשם.

)והביאפלוגתאדלקמןצב.אםאגדידשמיהאגדבמונחתידו

לו(תוס' ד"ה מי קנסוהו ונ"מ דאסור בשוגג ומבעו"י .כוונת

ברשות אחרת תוך ג"ט לקרקע( .והרא"ש מפרש ידו לא נייח

דבריהם מבואר בתוהרא"ש ומהר"ם דהנ"מ מזה שאמרו

דהיינו כשאין עוקר את גופו ורק מושיט ידו דעקירת יד לא

שתהא ככרמלית ולא קנס סתם דאסור אפילו מבעו"י ובשוגג

חשיב עקירא כיון שאינה מונחת ע"ג קרקע ,אבל לעולם מה

דאי משום קנס בעלמא לא קנסינן בזה וכדלקמן .אבל אם

שעל ידו חשיב מונח ולכך אם יעקור גופו חייב) .ואפשר שכן

אמרושהואככרמליתממשקנסובכלגוני.

כוונת רש"י( .והקרבן נתנאל כ' דלפ"ז ה"ה כשהיה חפץ בידו

לז(גמ',כאןלמעלהמי'כאןלמטהמי' .רש"ימפרשכיוןדלא

ומושיט ידו לרשות הרבים אפילו אם יזרקנו שם פטור כיון

עביד איסורא והיינו דמיירי שהוציאה למטה מי' ,אבל לתוס'

דליכא עקירה .אבל החזון איש )סימן ס"ב א'( כתב דכהאי

דמיירי להחזירה למעלה מי' מבאר הבית מאיר דשרי משום

גוונא שאחר כך מוציא מידו חייב כיון שאז נגמרת העקירה,

דגדר האיסור הוא שנעשית ידו עצמה ככרמלית ,וזה ל"ש

ואףעלפישהעקירהנגמרתאחרשכבריצאהחפץמ"ממהני.

למעלהמי'שכלשאינומקוםדע"דממש) ,אףעלפי שידושל

לב(תוס'ד"העקירתגופו.אמאילאפשיטממתניתיןדלאיצא

אדם חשובה כדע"ד( אינו נחשב ככרמלית כשנמצא במקום

החייטוכו'וי"לדאפ"האסרורבנן .וקשהדלקמןיא:אמררבא

פטור למעלה מי' ,אבל בלא טעם זה אין סברא להתיר

דלא גזרינן גזרה לגזרה אפילו בהוצאה .ובתוס' הרא"ש כ'

בלמעלה מי' ,דאם הטעם דילמא שדי ליה ה"נ יש ליחוש

דבדברההווהגזרוגזרהלגזרה.

בלמעלה מי' דילמא שדי ליה .ועפ"ז ביאר דברי התוס' ד"ה

יח

מסכת שבת דף ג
כא תשרי התשע"ג
ואיבעית שכ' דלהאי שינויא דגמ' ע"כ נפשט דככרמלית .וכן

ומבואר ברש"י דאף על גב שהעקירה מבעו"י אסור להניח

הביא המאירי בשם גדולי המחברים דלהלכה אין חילוק בין

בשבת .אבל הרשב"א )בריש העמוד( כתב דטעמא דמתניתין

למעלהמי'ללמטהמי'ובפשטותהביאורכנ"לדאיהויקנסא

דשניהם פטורים אבל אסורים כיון דאיתעבידא מלאכה

בעלמאולאבגדרכרמליתאיןנ"מ.

מבינייהו ,ומשמע דאם העקירה מע"ש אין איסור בהנחה.

לח(תוס' ד"ה כאן למעלה .למעלה מי' לכתחילה נמי מותר

ולפ"ז קשה מאי קנסא שייך שלא יחזיר בהוציא מבעו"י הרי

להוציאה דהוי מקום פטור .אמנם הרשב"א כתב דאסור

יכול לזרוק לרשות הרבים לכתחילה ,וצ"ל דמ"מ בצירוף

להוציאלמעלהמי'לכתחילהגזרהדילמאשדיליהאומשום

העקירה של ע"ש יש מלאכת הוצאה שלמה] ,ועיין במשנ"ב

גזרה אטו למטה מי' .ועוד הביא הרשב"א בשם רבינו הרב

סימן ש"ז סקנ"ו שכ' בשם האחרונים דאסור לעשות הנחה

)כנראה רבינו יונה( דלכתחילה אסור משום דדמיא למוציא

כשהגויעשההעקירהוהכנסה[.

משוי למעלה מי"ט כשמהלך מרשות היחיד לרשות הרבים

מב(גמ' ,דאי שדי ליה אתי בהו לידי חיוב חטאת .עיין בתוס'

דאמרינן לקמן צב .דחייב .והפרי מגדים )שמ"ח משב"ז א'(

ערובין כ .שהביאו דעת רש"י שאם מניח בין העקירה להנחה

מדייק מדברי רש"י ד"ה למעלה מי' מדכתב כזורק באויר

ע"ג גופו שהושיטו לרשות אחרת הוי כמו שהניח באמצע

ופטור ,משמע פטור אבל אסור .ולפ"ז צ"ל מה שכתב רש"י

במקום פטור ואין מתחייב .וכתבו דלפ"ז צ"ל דהכא שאני אף

בסוף דבריו דלאו אסורא עביד ,דמשמע דשרי לגמרי היינו

על גב שהניח ידו כשהיא פשוטה לרשות אחרת לא מהני

דווקא בלא הנחה דהווי גזרה לגזרה ,ודוקא כשמניח למעלה

ליפטר אם אחר כך יזרוק לרשות הרבים ,דדוקא אם עשה

מי'אסור.

הנחהבחפץממשע"ישנוטלוומניחומהניאבלכאןמניחידו

לט(שם .דאפילו הוציא למטה מי' שרי להחזיר למעלה מי'.

שהיה בה החפץ כבר לא מהני להפסיק בין העקירה להנחה.

עיין ברשב"א דאף על גב דאמרינן לקמן ו .שאסור לכתחילה

והקשודמ"מיכוללהניחידולתוךידוהשניהויפטרעי"ז.ותי'

לעשותהוצאהגמורהמרשותהיחיד לרשותהרבים אףעלפי

דמיירי בנקב קטן שא"א להכניס בו ב' ידיו .והתוס' שם כתבו

שבאמצעמניחבמקוםפטורזהדוקאברשויותדאורייתא אבל

פירוש אחרלחלוק על כל יסודו של  רש"י דמהשמניח בגופו

מכרמליתלרשותהיחיד דרךמקוםפטורשרי.א"נדהכאביד

הפשוט לרשות אחרת אינו נידון כמניח ע"ג מקום פטור ואינו

הקילו טפי מכל כרמלית .והרשב"א הקשה על תוס' דאי שרי

מפסיקביןעקירהלהנחה.

לעולםלאהדורילמעלהמי'אםכן אמאיאמרינןבסמוךשיבא

מג(שם .כתב הרשב"א דהא דאמרינן שיבא לידי חיוב חטאת

לידי תקלה שיזרוק לרשות הרבים הרי יכול להעביר למעלה

לאו דוקא אלא איסור חטאת וכדאמרינן לקמן ד .גבי הדביק

מי'ויכניס,ודוחקלהעמידבחורשא"אלהגביהידו,ועודדא"כ

פתדכיוןדע"כמיירישנזכראינומביאחטאתדאיןסופושגגה.

הוומילידרבנןכחוכאשלאיחזירידואלאיגביהנהויחזירנה.

ומה דנקטו חטאת ולא סקילה ביאר הרשב"א משום דבמזיד

ובביהגר"א )שנ"ה ס"ג( כתב דמתוס' נמי מוכח דבסתם

פשיטא דאין לחוש דילמא שדי ליה שיזהר מלהתחייב מיתת

כרמלית אסור להחליף דרךמקום פטור דאל"כ הדרא קושיית

בי"ד וכרש"י ד"ה שוגג .והפרי מגדים )שמ"ח משב"ז ב'( כתב

התוס' לדוכתא מאי קמ"ל הכא דשרי .אבל הבית מאיר שם

דפשיטא דלא עבדו רבנן תקנתא לרשיעי שיזרוק במזיד אלא

לומדדדעתהתוס'דלעולםשרי.ובתוס'הרא"שתי'עלקושית

החשששמאישכחוישליכנה)אפילולסובריםדמייריבהוציא

התוס'דאיןהכינמילכתחילהנמישרילמעלהמי'והאדנקטו

במזיד(.

מותרלהחזירהלאודוקא.

מד(גמ',התירולולרדותה.פרש"יותוס'דרדייהאסורהמשום

מ(גמ' ,מבעוד יום וכו' ליקנסוהו רבנן .פירש הרא"ש )ס"ס ג'(

שבות ע"פ מאי דאמרינן לקמן קיז :שצריך לרדות בסכין ולא

דהקנסע"זשלאהחזירידוקודםחשכה.וצ"בלמההיהצריך

במרדה] .ועיין ברי"ף וברמב"ן במלחמות דדוקא לצורך שבת

להחזירקודםדהריחזינןהכאדלולאהקנסהיהמותרלהחזיר

שרי ע"י סכין אבל בעלמא אסור[ .והרמב"ם )פכ"ב ה"א( כתב

בשבת .ועיין בפרי מגדים )שמ"ח משב"ז א'( דנקט דגם לולא

דאסורשמאיבואלאפות.ועייןברבינוחננאלשהביאי"מדהא

הקנסישאיסורמדרבנןלהכניסידודעבידהנחהבלאעקירה.

דאמרינןלקמןדהיאחכמהואינהמלאכההיינוכשנאפיתכבר

ולדבריוצ"לדכולהסוגייןדדיינינןרקמשוםקנסאהיינומשום

אבל הכא דמיירי ברדייה בעודה עיסה מלאכה היא דא"א

דבלא קנס י"ל דלא גזרו בכהאי גוונא שיכול לבא לידי איסור

לרדותהאלאבידיםודמיללש.וכןבתוס'ר"הכט:ד"הרדיית

שיזרוק מידו .אבל ברש"י ד"ה בשוגג מבואר להדיא דלולא

הביאו דהר"ח סובר דרדייה לאחר אפייה שרי לכתחילה ורק

הקנס אין שום איסור בהכנסת ידו .וע"כ צ"ל דזה לא דמי

בעודה עיסה שמרככו כשרודהו בידו אסור דדמי ללש .ועיין

להנחה בלא עקירה דאסור ,דידו המושטת לרשות אחרת קיל

בר"ן שכ' בדעת הרי"ף דאין רדיה כשאר שבותין ורק משום

יותראומשוםדחשיבכמקו"פ)וכתוס'ערוביןכ.בדעתרש"י(

עובדאדחולהואופירושאינהמלאכהדאפילומלאכהמדרבנן

אומשוםדבתרגופוגריראדכברשייךלרשותהיחידמעיקרא.

לאהוויאלאאיסוראבעלמא.

מא(רש"י ד"ה מבע"י .הנחה לחודה ואיסורא דרבנן הוא

מה(תוס' ד"ה בשוגג .וא"ת משינויא קמא תפשוט וכו'.

דאיכא דעשה מקצתה וכדתנן שניהן פטורים אבל אסורים.

המהרש"ל כתב דתוס' לא ס"ל סברת רש"י לחלק בין שוגג

יט

מסכת שבת דף ג – דף ד
כא תשרי – כב תשרי התשע"ג

כ

דהכא לדהתם מדהוצרכו לומר דמיירי מבע"י דהשתא ליכא

בערובין לג .כתב מכח קושית התוס' כאן דאין חיוב במושיט

למיפשט וכו' .אבל מודים לסברת רש"י לחלק בין מזיד דהכא

אלא בחפץ ארוך שכשמושיטו תופס מקצת רשות היחיד זו

לדהתם ]דהכא אין כ"כ חשש שיזרוק החפץ[ מדהקשו התוס'

ורשותהיחידזוורשותהרביםשבאמצע.

משינויא קמא נמי נפשוט ולא הקשו לפי המסקנא .אבל

נ(שם .עוד הקשה הפרי מגדים מה הועילו שהעמידו בב'

המהרש"א מביא דברי הר"ן בשם התוס' דאין הכי נמי מזיד

דיוטות דס"ס בב' דיוטות נמי איכא איסור דרבנן כדמוכח

דהכא דמי לרדיה דמילתא דל"ש שיחזיק ידיו כל היום ואי

במתניתיןברישהזורק)צו(.דתנןבב'דיוטותפטורמשמעאבל

ברדיה התירו ,גם כאן שרי להחזירה ,ודוקא מבעו"י אסרו

אסור .וא"כ מה הקשה רבא ומאי שנא .אמנם הרשב"א

להחזירה דבלאו הכי א"א שיבא לידי איסור סקילה ,וכ'

בערובין פה :כתב דהא דתנן בב' דיוטות פטור דמשמע אסור

המהרש"א דאין הכי נמי קושית ותי' התוס' קאי נמי לפי

היינו כשהרשויות של ב' בנ"א ולא עירבו ,אבל בשל אדם א'

שינויא בתרא דמחלק בין שוגג למזיד .וכ' הבית מאיר דנראה

שרי לכתחילה .אבל סתימת הרמב"ם )פי"ג הי"ט( משמע

מהר"ן דלא היה לפניו כל קושית ותי' התוס'שלפנינו מדכתב

דלעולםאסורבב'דיוטות.

בשם תוס' דמבעו"י אסור ומשחשכה שרי וזה דלא כמש"כ

נא(שם .וכגון שאין רשות הרבים מפסיק ביניהם .המג"א

התוס'דמשוםחוכאאימבעו"יאסורה"המשחשכה.

)שמ"חסק"ד(מבארכוונתםדמייריהכאדליכארשותהרבים

מו(שם .בתי' התוס' דדוקא הכא לא התירו משום חוכא כיון

לפניהחצראלאכרמליתוכ'דלפ"זמבוארדאףמישפשטידו

שאסור מבעו"י מה שאין כן ברדיה ,הק' המהרש"א דברדיה

לכרמליתאיכאלקנסאדאסורבהחזרהומקשהמזהעלהב"י,

נמינימאכיוןדאיהכניסהפתמבעו"יאסורלרדותהאיךנתיר

אמנם האבן העוזר והגר"ז שם ביארו בתוס' דלעולם מיירי

בהכניס משחשכה ואמאי לא הוי כחוכא .ותי' דדוקא הכא

שרשות הרבים לפני החצר אלא דחיובא דמושיט אינו אלא

דמצערינןליהלהחזיקידוכלהיוםבחוץדוקאמשוםשהוציא

בכהאי גוונא שהרשות הרבים מפסיקה בין ב' הרשות היחיד

בהיתר הוי כחוכא ,מה שאין כן ברדייה דלא מצערינן ליה.

ממש ולא כשהיא רק לפניהם דומיא דעגלות שהיו במשכן.

]ולכאורהישליישבבעודאופןדישלחלקדהכאדהויקנסמה

והתוס'הרא"ש כאןכתבדאפילואםרשותהרבים מפסקתבין

שאסורלהחזירה,א"אלקנוסמישהוציאידומבע"יולאלקנוס

החצרות מ"מ אם הבתים שאחורי החצרות סמוכים זל"ז אין

מי שהוציא ידו משחשיכה ,דנראה הדבר כחוכא לקנוס מי

כאן דינא דמושיט דבעינן דומיא דעגלות שפתוחין לרשות

שלא עבר באיסור ולא לקנוס מי שעבר באיסור .אבל ברדיית

הרבים מכל צד .ובירושלמי )פרק הזורק ה"ב( איכא פלוגתא

הפתשאיןזהמשוםקנסאלאשבות,י"לדאיןזהכחוכאאם

מפורשתבזהאיבעינןשיהיהרשותהרבים מקפתמכלצדאו

רבנןאסרואיסורשבותרקעלמישהוציאידומבע"יולאעל

סגיברוחא'.

מישהוציאידומשחשיכה,אףעלפישהואעברבאיסור,דכיון

נב(גמ' ,והתנן כל חייבי חטאות אינן חייבים עד שיהיה

דאין טעם האיסור משום קנס אלא טעם בפ"ע לאסור אי"ז

תחילתןשגגהוסופן שגגה .הק'הרש"ש דהאלקמןקב.מבואר

שייךטפיבמישעברבאיסור).ש.ב.[(.

דזה דוקא היכא כשבידו לאהדורי בסוף ,אבל אם אין בידו

מז(גמ' ,ואבעית אימא לעולם לא קנסו .וגירסת הרמב"ן

לאהדוריסגיבמהשתחילתושגגהוה"נכיוןשאסורלולהחזיר

והרשב"א בגמרא היא "לא קנסו שוגג אטו מזיד" ,אבל במזיד

הוי כאין בידו לאהדורי .ושמא יש לחלק בין מקום שא"א

קנסו.וכןפסקהשולחןערוךבסימןשמ"ח].אלאדלרש"יבד"ה

במציאותלהחזירלהכאדבמציאותאפשרורקמחמתאיסורא

בשוגג היינו בכל גוונא ,ועיין בהרמב"ן והרשב"א כתבו דוקא

דרביעעליהאינויכוללהוציא,דבזהא"אלהחשיבשנגמרכל

כשהוציאמבעו"ישלאיבאלידיאיסורדאורייתא[.

המעשהמתחילהכיוןשבמציאותאפשרלהחזיר),א.ג.(.



נג(תוס' ד"ה ואלא דאהדר .תימה דלישני לידי איסור חטאת.

דףדע"א

והרמב"ן כ' דאין הכי נמי למסק' דמשני קודם שיבא לידי

מח(תוס'ד"הומאישנא.דמושיטמרשותהיחידלרשותהיחיד

איסור סקילה ה"ה בשוגג וקודם שיבא לידי איסור סקילה,

דרך רשות הרבים .כ' הפרי מגדים )שמ"ח משב"ז א'( דאף על

וה"ה בשוגג וקודם שיבא לידי איסור חטאת ,אלא דמעיקרא

גב שתוס' לעיל ג .ד"ה בעשותה ביארו בדעת הירושלמי דאין

ס"דדדוקאכדילפטרומקרבןממשישסבראשיתירולולרדות

חיוב במושיט אלא כשמושיט לאדם אחר ,צ"ל דס"ל לתוס'

ולכךמקשינן.

דתלמודא דילן לא ס"ל הכי אלא אפילו באדם א' חייב .אבל

נד(תוס'ד"ה וכיאומרים .וקעבריכהניםבעשהדהשלמהוכו'.

הרש"שכ'דלכךכתבוהתוס'"איסורחיובחטאת"דבאמתאין

והרמב"ן דחה הראי'  דשאני כהנים דשלוחי ישראל שוינהו

כאןחיובחטאתוכהירושלמי.

רחמנאוהואאינויכוללזכותבעצמו)וכוונתו דהתורההטילה

מט(שם .עוד הקשה הפרי מגדים מאי קשיא לתוס' דהא תנן

ההקרבה על הכהנים( .ועוד כתב דשאני הכא כיון שהחוטא

ברישהזורקדדוקאבהושטהמרשותהיחידלרשותהיחידדרך

יכול להביא קרבן על חטאתו ויתכפר ,לא חשיב כדי שיזכה

רשותהרבים חייביםולאבזריקהוא"כי"לדכאןמייריבזריקה

חברךלהנצלמהחטא.

וכמש"כ רש"י בד"ה לאותה חצר "אסור לזורקם" .וברשב"א

נה(תוס'ד"ה קודם .כיוןשהניחמלרדותע"ימהשאנואוסרין

כ

מסכת שבת דף ד
כב תשרי התשע"ג
לו .כתב החת"ס דלפ"ז נמצא דאם לא התירו לרדותה לא

אינו מתחייב מ"מ עיקר המלאכה הוא ההכנסה לתנור] .ועיין

משכח"ל חיוב חטאת באופה אלא כשהכניס דבר כמעט אפוי

ברש"ש לקמן עג .דנקט דאף אם נגמר אפייתו במוצ"ש חייב,

שנאפהמיד,דאל"כלעולםא"אלחייבועלסוףהאפיהשיכול

והמנח"ח)מצוהתרח"צ(פליג[.

לומרשמחמתשחכמיםאסרולולרדותולכןלארדה.ומשמע

נח(שם .ומה שלא רדה שמא שכח .בי' המהר"ם דכוונתם

בדבריודדוקאאםמניחמלרדותמחמתהאיסורדרבנןמיפטר,

דאת"לשההתראהמעיקראעלהסוףדאזהוא ודאי ,מ"מלא

אבל אם מעצמו אינו רוצה לרדות אף באופן שיש עכוב

יהני,דכלהתראהשאינהתכ"דלאמהנידאפשרששכח,וצ"ב

מדרבנןחייב),ועייןבחלקתיואבבעניןאונסענףב'שדןבענין

לפי המבואר בתוס' דלולא חסרון התראת ספק מהני התראה

זה(.

על ההכנסה לתנור ,אם כן חזינן דההכנסה נחשבת עיקר

נו(בא"ד ,ותי' ריב"א דאם לא התירו לא מחייב סקילה וכו'.

מעשההאיסור,וא"כאיךיהניהתראהעלשעתהאפיהשאינו

לכאורהתמוהמאודשהרילכתחילההואיודעשאחרשידביק

עיקר מעשה האיסור ,ואפשר דכונת התוס' דאין לומר מדלא

הפתלאיהאלואפשרותלרדותו,וא"כהואהכניסאתעצמו

הוציא בסוף ע"כ שמתחילה לא היה דעתו להוציא ,דאפשר

למצבזהואינואנוסמאחרים),א.ג,(.וע"כ מוכחמכאןכדברי

שאחרכךשכח.

הנימוק"יב"ק)י.מדהרי"ף(דאפילוהזורקחץהיהפטורמשום

נט(גמ',והאבעינןעקירהוהנחהמע"גמקוםדע"ד.עייןבתוס'

אונס משום שאינו יכול אחר כך להשיבו אם לא שהתורה

שביארו מנ"ל .והרמב"ן כ' דגמרא גמרי לה הכי .והרמב"ם

חייבהעלשעתזריקתהחץכאילואזנעשההכל,ולכךבאפיה

בפיה"מ כ' דאין מניחים חפץ על מקום פחות מדע"ד כיון

י"ל שהתורה לא חייבה על רגע ההכנסה לתנור כאילו נעשה

שיכוללהתגלגלוליפול.

כלהתוצאהאלאדווקאאחרשנתבשלבפועל]וכדמוכחמהא

ס(גמ' ,ר"ע סבר אמרינן קלוטה כמי שהונחה דמיא .רש"י

שאםנודעלוקודםשנגמרבישולונפטרמחטאת[,כירקבחץ

בגיטין עט .כתב דהוי כמי שהונחה לארץ ,וכן אי' בר"ח כאן.

שכלהזורקחץהואאנוסאחרכך,ע"כהתורהחייבהעלשעת

ובפרהפ"ימ"התנןדאםהעבירכליעםמיחטאתמע"גאויר

הזריקה ,אבל בבישול ואפיה שמותר מן התורה אחר כך

התנור ר"ע מטמא וחכמים מטהרין ,וכ' שם הרמב"ם בפיה"מ

להוציאו אין צורך לחייבו על ההתחלה ,אלא על התוצאה.

דר"ע לשיטתו בשבת דקלוטה כמי שהונחה והוי כמו שהונח

אמנם צ"ע שהריב"א כאן לכאורה סותר דבריו למש"כ בתוס'

במקום טמא .וחזינן מדבריו כנ"ל דחשיב כמי שהונח למטה.

הקודםשהמעשהאיסורכברנגמרבהכנסתולתנור,אמנםכל

וזה ניחא דוקא אי נימא דבדבר שנמצא ע"ג קרקע אף על פי

הדברים הללו עומדים על ההבנה שכוונת הריב"א היתה

שמתגלגל וזז חשיב הנחה ,וכן משמע ברש"י לקמן ק :ד"ה

לפטור משום אונס ,ולכאורה אפשר להוכיח שלא זו כוונתו,

מתגלגל )וכ"כ הגאון רבי עקיבא איגר להוכיח מרש"י הנ"ל(.

דהא הביא ראי' לדבריו מפסחים צב דערל הזאה ואזמל

אבל דעת תוס' לקמן פ .ד"ה והא ובדף ק .ד"ה אחזתו דאף

העמידו רבנן דבריהם במקום כרת ,ובוודאי שדין זה בעיקרו

בנמצאע"גקרקעאםמתגלגללאחשיבהנחה,ולפ"זלאיועיל

שייך לעצם דברי חכמים שהביאו את הטמא להשאר טמא

מהשנחשיבקלוטהכנמצאעלהארץדס"סמתגלגלהוא,וע"כ

ולעבור על אסור כרת בשב ואל תעשה ,אבל לא שייך לעצם

צריךלפרשדדעתר"עדעצםמה שקלוטהבאויררשותחשיב

האונס ,וא"כ מה הראי' לכאן אי נימא שלא היתה תקנת

כמו שנח ועומד שם .וקלוטה כמי שהונחה בפשטות) .וכן

חכמיםכזו,אלאדבעינןלומרכיווןדבוודאישעלמלאכתשבת

מבואר בדברי התוס' הנ"ל דבדבר המתגלגל ע"ג קרקע תלוי

שתכליתהלאתתבצעבשבתלאיתחייב,כגוןבאםידביקפת

בפלוגתאדקלוטהכמישהונחה(.ובאבנינזר)סימןר"מ(מוכיח

במצב שלא יוכל לבא לידי אפיה בשבת ,וה"נ בעינן למימר

כפי' השני מדברי התוס' ד"ה דאמרינן שכתבו דלמ"ד קלוטה

הכא דכוונת תוס' דכיון שתיקנו חכמים שאסור לרדות הרי

כמישהונחהכשזורקלמעלהמי'הויכמושמונחבמקוםפטור

הפקיעו מהמדביק האפשרות להתחייב וכאילו אין לגביו שם

וע"כדאינונחשבכמושמונחלמטהבקרקעאלאבמקומו.

שבת על גמר האפיה ,ועל זה הביא הריב"א ראייתו מפסחים

סא(שם .הקשה בחי' מהרי"ט מנ"ל דרבנן פליגי אדר"ע לגבי

שהעמידו חכמים דבריהם אף באופן שהי' צריך להתחייב

מקום דע"ד ,דאפשר דע"כ לא פליגי אלא משום דלא אמרינן

אלולאמהשאמרו)י.ר(.

קלוטהכמישהונחהאבלמה"תדס"לדבעינןמקוםדע"ד.וכ'

נז(שם .וא"תוהיכיאתילידיחיובסקילה.ביארהמהר"ם דאף

דאפשר דאין הכי נמי אין הכרח דרבנן פליגי אלא כונת הגמ'

עלגב דאמרינןהכאאיסור סקילהוכמושכתבו התוס'דבלאו

דעכ"פ מר"ע מוכח דא"צ מקום דע"ד .ועיי"ש .ולפי' רש"י

הכי לא יתחייב סקילה מ"מ קשיא לתוס' דאם א"א כלללבא

והר"ח דקלוטה כמי שהונחה הוי כמונח בארץ בי' האבנ"ז

בכהאי גוונא לחיוב סקילה לא היה שייך לקרותו איסור

)סימן ר"מ( דלפ"ז ר"ע נמי בעי הנחה ע"ג מקום דע"ד ,אלא

סקילה.ומהשהק' התוס'רקמצדהתראתספקמשמעדלמ"ד

דלעולםהויכמונח ע"גמקוםדע"דמדיןקלוטהכמישהונחה

התראתספקשמההתראהניחא,וכןלפיתירוצםדלאמיקרי

למטה.ולפ"זלאקשהקושיתהמהרי"ט].אבללפי'התוס'דגם

התראת ספק עכ"פ מוכח דמקרי שעת האיסור במה שמניח

לר"ע לא חשיב כמונח למטה ע"כ דר"ע לא בעי כלל מקום

בתנורולארקהכשרלאיסור,ואףעלגב דאםלאיאפהבסוף

דע"ד[ .אמנם מדאמרינן בע"ב ודילמא הנחה לא בעי הא

כא

מסכת שבת דף ד
כב תשרי התשע"ג

כב

עקירהבעימשמעדלאחשיבשמונחעלמקוםדע"דדא"כמה

במקום דע"ד מאי נ"מ .ולפמש"כ הרמב"ן והרשב"א

החילוק בין עקירה להנחה ,ומשמע דגם לפרש"י והר"ח מה

והמהרש"א )שהובא לעיל אות סד( דדוקא ברשות אחרת

דחשיב כמונח למטהלא מועיל שיחשב מונח ע"ג מקום דע"ד

אמרינן כמי שהונחה אפשר לומר דכונת הגמ' דדוקא לגבי

)דאיבעינןדע"דהיינומשוםדבעינןהנחהחשובהוא"כצריך

הנחה אמרינן קלוטה כמי שהונחה שהוא רשות אחרת כלפי

דבפועל יהיה מונח שם( וע"כ דר"ע פליג על דין מקום דע"ד.

רשות העקירה ,אבל שיחשב עקירה דאין כאן עדיין רשות

ועייןמש"כלקמןאותסו.

אחרתלאאמרינןקלוטהכמישהונחהולכןא"אלחייב)א.ג.(.

סב(תוס'ד"האבל.במהשדנותוס'אםמושיטחייבלמטהמי'

סז(תוס' ד"ה אלא .והא ס"ל בערובין דמחשבתו משויא לה

כ'הראשיוסף לקמןה.לדייקמדבריהרמב"ם )פי"גהי"ח(שכ'

מקום .והרמב"ן הביא בשם תוס' דדוקא היכא דנעשית

ואפילוהושיטלמעלהמאויררשותהרביםדמשמעדס"לדכ"ש

מחשבתולגמריוהגיעהדברלתכליתמהשאיןכן הכאדעיקר

למטהמי'דחייב.

תכליתו הוא האכילה או השתמשות שעתיד לעשות בו אחר

סג(תוס' ד"ה אבל .כשהחפץ בידו של העני או של בע"ה לא

כךשלכךהואעומד.והרמב"ןבעצמותי'דדוקאכשנעשהאיזו

שייךקלוטה.וצייןהגאוןרביעקיבאאיגרלתוס'לקמןצב.ד"ה

פעולהעםההנחהאמרינןמיגודהוימלאכהלכךהוימלאכה

התםשכתבודבמתניתיןלאשייךקלוטהמשוםדידובתרגופו

לענין שבת וכגון משתין ורק ,דמכוין לנקות עצמו וכן שריפה

גרירא שגופו ברשות השניה .והאבנ"ז )סימן ר"מ( כתב דיש

ואכילה ,אבל היכא שנעשה רק הנחה גרידא א"א לומר

לפרש שזו ג"כ כוונת התוס' הכא דדוקא משום זה דגופו וידו

מחשבתומשויאלהמקוםדס"סהויכלאנח.

אינןברשותאחתלאשייךקלוטה.וכ"כהחזוןאיש )סימן ס"ב

סח(תוס' ד"ה זרק .וא"ת אכתי תקשי לך ודילמא הנחה הוא

ז'(.

דלא בעי .כל קושיתם לשיטתם לעיל בד"ה ודילמא .אבל

סד(תוס' ד"ה דאמרינן .כיון דכמי שהונחה דמיא הוי כזורק

לרש"י דמפרש קושית הגמ' לעיל ודילמא הנחה לא בעי הא

מרשות היחיד למקו"פ וממקו"פ לרשות היחיד .ובתוס' ישנים

עקירהבעידמכחהכרחבדבריר"'עהקשוכןאבלמסבראלא

כתבו דזה אינו דודאי לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה לקולא

היינומחלקים ,אםכן ניחאדבדעתרביאיןהכרחלחלק.אבל

דא"כ זורק ד"א ברשות הרבים אמאי חייב .ובתוס' לקמן ה:

עדיין קשה דאחר דאשכחנא דר"ע מחלק דילמא רבי כר"ע

ד"ה בשלמא כתבו דכיון דד"א ברשות הרבים הלכתא גמירי

ס"ל.ולמש"כלעיל )אותסו( לפרשהחילוקביןעקירהלהנחה

לה )כלקמן צו (:אין להקשות זאת למ"דקלוטה כמישהונחה.

בסברת קלוטה כמי שהונחה ,אם כן בדעת רבי זה לא שייך,

והמהרש"א לקמן ק .כתב מכח קושיא זו דזורק ד"א ברשות

דאין טעמו משום קלוטה כמי שהונחה דלא אשכחנא דסבר

הרבים,דלאאמרינןקלוטהכמישהונחהאלאכשהגיעלרשות

בזהכר"ע.

אחרת שהוא מקום חיוב כלפי המקום הראשון כגון מרשות

סט(שם .אבל ארבי דבעי הנחה ע"ג זיז כ"ש ה"ה לעקירה.

היחיד לרשות הרבים או כשהגיע חוץ לד"א ברשות הרבים,

לכאורה זהדוקאלפי'השניבתוס'ד"ה ודילמא דהטעםלחלק

אבל תוך ד"א רשות דהתירא נינהו ולא אמרינן בזה קלוטה

בין עקירה להנחה משום דקרא דאל יצא ממקומו בעקירה

כמי שהונחה .והרשב"א דחה דברי התו"י דקלוטה כמי

כתיב,וא"ככיוןדרביסוברדבהנחהבעינןמקוםכלדהוא ע"כ

שהונחהדוקאלחיובאמרינן,דהאבגיטיןעט.אמרינןלהלגבי

דיליף הנחה מעקירה דאל"כ מה"ת דבעינן כלל מקום כ"ד,

גט,והתםמאיחיובאיכאומאיפטוראיכא].והביאגםישמי

וא"כ מוכח דס"ל דבעקירה ג"כ סגי במקום כ"ד .אבל לפי'

שפי' דדוקא ברשות אחרת אמרינן קלוטה כמי שהונחה וכן

הראשוןדהטעםלחלקביןעקירהלהנחהדילפינןממשכןשהיו

כתבהרמב"ןלקמןה:בתי'א',וזהכעיןדבריהמהרש"א[.

עוקרין מתיבה ונותנין ליד גזבר אם כן שפיר י"ל דבעקירה



צריךמקוםדע"דאבללהנחהסגימקוםכ"דכמוידגזבר.

דףדע"ב

ע(שם .הקשההמהרש"א במש"כהתוס'דרביבעידוקאהנחה

סה(גמ' ,ובתוך עשרה פליגי .פרש"י דלמעלה מי' דאינו אויר

ע"ג זיז כל דהוא ,והא מבואר במימרא דרבי בסמוך בזרק

רשות הרבים ליכא אפילוקלוטה .ובתוס' )ד"ה דאמרינן(

מרשות הרבים לרשות הרבים ורשות היחיד באמצע דמחייב

הוסיפו דבאמת חשיב קלוטה כמי שהונחה כלפי למעלה מי'

רבי ב' אף על גב דליכא אפילוהנחה כ"ד .ותי' המהרש"א

והוי כמונח במקו"פ .והרמב"ן כתב לחלוק על התוס' דלא

דאיכא למימר דהתם נמי נח ע"ג דבר כ"ד ,ועוד תי' )וכ"כ

אמרינן קלוטה כמי שהונחה כלפי למעלה מי' כיון דאיתפליג

מהר"ם(דרביוסףסברכדאמרינןבסמוךדמשוםדביתאכמאן

רשותא מהקרקע) .ומשמע שלומד דכמי שהונחה היינו כמי

דמליא חשיבהתם הנחה )ואף על גב דהגמ' בסמוך בס"דלא

שהונחהע"גקרקע),ועייןלעילאותס(אבלצ"בדממנ"פ אם

אוקמהבהכימ"מרביוסףסברכך(.

כןמאיס"דשיחשבהנחהבמקו"פ(.

עא(גמ' ,אלא הא רבי דתניא זרק מרשות הרבים וכו' .עיין

סו(גמ' ,ודילמא הנחה הוא דלא בעיא הא עקירה בעיא.

במהרש"ל ומהרש"א ומהר"ם דלתי' א' בתוס' ד"ה זרק צ"ל,

לכאורה מוכח מזה דר"ע דאמר קלוטה כמי שהונחה פליג

דאיןכונתהגמ'השתאלפרשדברירביוסף,דלעולםרביוסף

דא"צ מקום דע"ד ,דאם הכונה שע"י כמי שהונחה הוי כמונח

הביא מהא דזרק ע"ג זיז והגמ' פליג דאין ראיה משם ,אבל

כב

מסכת שבת דף ד – דף ה
כא תשרי – כב תשרי התשע"ג
לפר"ת בתוס' י"ל דהגמ' השתא אתי לפרש דברי רב יוסף

שהיא ברשות היחיד .אבל רש"י )ד (.מפרש קושית הגמ' והא

דבאמתמהאמימראהביאולאמזרקע"גזיז.

בעינןעקירהוהנחהע"גמקוםדע"דאידודבעה"ב,וזהכשיטת

עב(תוס'ד"ה באילן.דברשותהיחיד דוקאקאמרר"ח .ובתוס'

התוס' דסוגיין דאין לחלק בין רשות היחיד לרשות הרבים,

ח .ד"ה אמר כתבו דסברת ר"ח משום דביתא כמאן דמליא

ועיין ברש"י לקמן ח .ד"ה שדי דבלשון ראשון נוקט דלכולי

וכעין דאמרינן בגמ' ה] .אלא דבגמ' אמרינן לה בדעת רבי

עלמא אין חילוק בין רשות היחיד לרשות הרבים ובלשון שני

ברשות היחיד מקורה ואילו ר"ח משמע דמיירי אפילובאינה

מפרש דר"ח ואביי מחלקים בין רשות הרבים לרשות היחיד .

מקורה[.

ועוד כתב הרשב"א דאפשר לומר דבאמת בעקירה ברשות

עג(שם .והא דלא מוקי וכו' בהכי דר"ח לא בעי מקום ד' גם

היחיד בעינן ג"כ מקום דע"ד אבל בהנחה ברשות היחיד

ברשותהרביםוכו'.הק'התו"יהאמ"מאילאאמרינןשדינופו

פשיטאדא"צ.

בתרעיקרוישלפטרומשוםדהוימקו"פאוכרמליתונימאדזה



טעמאדרבנן.והמהרש"ל כתבדבאמתרבנןנמיס"לשדינופו

דףהע"א

בתר עיקרו כלפי שיחשב כרשות הרבים )וצ"ל כונתו דוקא

עז(גמ' ,ביתא כמאן דמליא דמיא .רש"י לקמן צז .מבאר כיון

כשהנוף ועיקר באותה רשות ,ועיי"ש בדבריו ובמהר"ם(.

שהואחושךומלאהבלא.

והמהרש"א כתב דבאמת עיקר התירוץ נמצא בהמשך דברי

עח(רש"י ד"ה לדגלי מדבר .וכל מלאכות שבת ממשכן גמרי

התוס' דאיידי דנקט ר"ח רשות היחיד נקט אביי נמי רשות

לקמן .היינו כמסקנת הגמ' לקמן  מט :ועיי"ש .ומש"כ רש"י

היחיד,ולכךניחאליהנמילאוקמהפלוגתאדרביורבנןבנוטה

מדנסמכה פרשת שבת לפרשת המשכן בויקהל ,עיין בדעת

לרשות היחיד ,דומיא דהא דכולי עלמא לא פליגי דהעמיד

זקניםשמותל"אי"בשכתבדילפינןמדנסמכהבפר'כיתשא.

ברשות היחיד .וכתב דבזה יתיישב גם לפרש"י דלכולי עלמא

עט(תוס' ד"ה כאן .וי"ל דאין כרמלית בכלים .והרשב"א כ'

בעינן דע"ד ברשות הרבים ובאמת הו"מ לאוקמי אביי בעומד

דכיון דהכלי באויר הרשות בטל לרשות ,ומפרש דהא גופא

כולו ברשות הרבים אלא דנקט הכי אגב רב חסדא וכנ"ל.

השו"ט בגמ' כאן דהקשו מדברי ר"י בר"י ,דאף על גב דידע

אמנם עיין ברש"ש לקמן ח .שכ' דמשמע דרש"י לא גרס

מעיקראדמיירילמעלהמי' ,מ"מחזינןבדבריודכליאינובטל

המיליםברשותהיחידכוליעלמאלאפליגי.

ונעשה רשות לעצמו .אבל דעת הגהות אשר"י )ברא"ש סימן

עד(שם .ואי למעלה מג' לא היה מחייב רבי דככרמלית היא

ט"ו( דכלי באויר רשות הרבים לעולם חשיב מקו"פ .והחזון

וכו' .וקשהכיוןדס"ללתוס'דמהנידיןשדינופוב"עלהחשיבו

יחזקאל )בחי' שבת( וכן הקה"י )סימן ז'( כתבו דלדעתו צריך

רשותהיחיד אמאילאיהניכאןלהחשיבורשותהרבים )וכמו

לחלק דדוקא כשהכלי עומד בקרקע הרשות הרבים בטל

דס"לבאמתלהרשב"אדבסמוךבתוס'(.והחזוןאיש )סימן ס"ב

ממקוםזהשםרשותהרביםאבלהכאדמיירישהכליבידאדם

ט'( מבאר דרשות הרבים שאני דרק  מה שבפועל משמש

אינו מבטל שם רשות הרבים כמו שהאדם עצמו אינו מבטל

להילוך לרבים נחשב רשות הרבים אבל ע"י דין שדי נופו לא

שםרשותהרביםכיוןדנייד.

יכול להחשב רשות הרבים .ועוד כתב דכיון דגם מה שעיקרו

פ(שם .דמתניתין מיירי למעלה מי' וכו' דכל למעלה מי' הוי

נחשב רשות הרבים ע"י שמכתפין עליו אינו אלא מדין שטפל

מקוםפטור .וכןהביאהרשב"אמהירושלמי,וביארדאףעלגב

לרשותהרבים,לאאמרינןשדינופובזהשיהיהטפללטפל.

דאמרינן לקמן צב .המוציא משוי למעלה מי' חייב זה דוקא

עה(גמ',ואר"יאמרשמואלמחייבהיהרביב' .ביארהמהר"ם

בעקירתוהנחתגופודכעקירתוהנחתחפץדמי.אבלהתורי"ד

דצ"ל דהגמ' ידעה זאת משום דכך היה להם בקבלה .דאל"כ

לקמן ק .הביא שיש שהקשו שכל אדם העומד ברשות הרבים

האגופאמנ"לדדילמאהנחהלאבעיהאעקירהבעי.

יחשבפיוכרשותהיחידכיוןשגבוהי'ופיוחשובכדע"ד,וכתב

עו(גמ',אלמאלאבעיעקירהולאהנחהע"גמקוםדע"ד.כתב

ע"זדבע"חכיוןדניידיאינןחשוביםלהיותרשותולעולםאדם

הרשב"א דלכאורה מוכח מכאן דס"ל לגמ' דאין חילוק בין

בטל לגבי הקרקע וכן מתניתין דעני מיירי אפילו בלמעלה מי'

רשות היחיד לרשות הרבים לגבי דין מקום דע"ד דהרי הכא

דכל גופו של עני כרשות הרבים דמי .ובקרבן העדה מפרש

לגבי רשות היחיד מיירי רבי) ,וכמו שכתבו התוס' ד"ה זרק(.

דבריהירושלמידלאכהרשב"אאלאדאםידהענילמעלהמי'

ודחהראי'זו ,ופי' דהגמ'מדמידאיברשותהיחיד א"צהנחה

נחשבכרשותהיחידכיוןדידוחשובהכדע"ד.

כלל אפילוע"ג משהו ה"ה דברשות הרבים א"צ מקום דע"ד,

פא(גמ' ,ידו של אדם חשובה לו כדע"ד .ביאר הרמב"ם

אבל לעולם זה פשיטא דברשות היחיד א"צ מקום דע"ד ,והא

בפיה"מ דהחסרוןשלמקוםפחותמדע"ד שאיןרגילותלהניח

דאמרינן לקמן ה .תינח ברשות היחיד ,לא משום דהוקשה לן

שם חפץ כיון שיכול ליפול ולהתגלגל ,מה שאין כן ידו שיכול

מרשות היחיד אלא לרבותא נקטיה דאפילו את"ל דבעינן

לפשטהולכופפהשפירהוימקוםראוילהניחחפצים.

ברשות היחיד מקום דע"ד יש ליישב חלק זה של המשנה

פב(גמ' ,עקר ממקומו וקיבל פטור .הרמב"ם  )פ"ג הט"ו( פסק

דמייריברשותהיחיד,אבלעיקרסוגייןלאקאיאלאאידושל

דגם באדם א' שרץ וקיבלו פטור כאילו נעקר אחר וקיבלה

עני דמתניתין שהיא ברשות הרבים ,ולא אידו של בעה"ב

ומבאר "שאין הנחה גמורה עד שינוח החפץ במקום שהיה לו

כג

מסכת שבת דף ה
כב תשרי התשע"ג

כד

לנוחבובשעתעקירה").וביארהמ"משמספקפסקלקולא(.

פח(גמ' ,רש"י ד"ה היה טעון .ומשעקר רגליו נמלך .ומשמע

פג(תוס'ד"ה כשני .דהויכמישנותןמימינולשמאלודאףעל

דאם נמלך קודם שעוקר רגליו מהני ,ואף על פי שטען עצמו

פישהעבירהד"אפטור.וקשהמ"שדאםהיההולךברגליועם

שלאע"מלהוציאאפשרלחיבומחמתעקירתרגליו.

החפץ דחייב דקיי"ל עקירת גופו כעקירת חפץ .וצ"ל דס"ל

פט(גמ',עמדלפושפטורלכתףחייב .ובכהאיגוונאשעמדלא

כהאיגיסאשכתבהגאוןרביעקיבאאיגרלעילג) .עייןאותל(

לפוש ולא לכתף אלא מטעם אחר ודעתו להמשיך בהליכתו

דצריך שיעקר החפץ ממקומו ולא סגי שיעקר מהרשות ,ומה

עיין בשעה"צ )סימן שמ"ט י"ח( שמוכיח מדאמרינן לקמן קנג:

דמהני עקירת גופו משום שעקר גופו כשהחפץ עליו דיינינן

דבהמה שעמדה להשתין מים חשיב עמידה ,וכן מדאמרינן

לשינוי מקום הגוף כשינוי מקומו של החפץ מהשאין כן הכא

התם כי מטי לביתיה א"א דלא קאי פורתא ,דמוכח מזה דכל

דבעקירהשעשהעקררקהחפץמהגוףולאהגוףממקומו אם

שאין העמידה לתקן משאו מיקרי עמידה ,ולפוש אתי לאפוקי

כןכשחוזראחרכךלגוףהראשוןהויכמישלאנעקר.

לכתף).ועיי"ששהביאדרבינוירוחםהחמירבזה.והלבושכתב

פד(גמ' ,אלא קלט ,והא בעינן עקירה מע"ג מקום ד' וליכא.

דמדרבנן החמיר( .והחזון איש )סימן ס"ב ד'(  מבאר דהא

הרשב"א )לעיל ד (:ביאר דלאו דוקא הוא ,דעיקר הקושיא

דאמרו לפוש לרבותא הוא ,דס"ד דחשיב צורך ההילוך והוי

דבעינן עקירה ממקום ,אבל דע"ד א"צ ברשות היחיד) ,ודלא

כמולכתף.

כתוס' שם ד"ה באילן( ואחר כך כ' דאפשר דאף על גב

צ(שם .בחזון איש )שם( הסתפק בכהאי גוונא שעמד לכתף

דבהנחהברשותהיחידא"צדע"דבעקירהבעינן.

ובאאחרועקרממנואיחשיבעקירה]דאפשרשלעולםהחפץ



נחשב מונח רק שאינו מעשה הנחה כלפי העומד לכתף ולכך

דףהע"ב

אינו מפסיק וכעין דמצינו בתוס' לעיל ג :ד"ה היה טעון וכמו

פה(גמ',בכותלמשופע.ובתוס'כ'דבעינןשרביםמכתפיןעליו

שכתבו שם )אות לד( בשם החזון איש[ .ועיין עוד בחזון איש

דאל"כאינורשותהרבים.אבלהרמב"ןמוכיחמהאדתנןלקמן

שלומד בדברי תוס' לקמן ח) :ד"ה לא מחייב( דאפילו במניח

ק.דהזורקד"אונדבקבכותלכגוןבדבלהשמנהחייבדכלאויר

ע"גקרקעשייךדיןעמדלכתף.

רשות הרבים עד י"ט חשיב כרשות הרבים ,והרשב"א הסכים

צא(גמ' ,שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך .בסוכה מג.

עםשיטתר"יבתוס' וכתבדלאדמילהאדלקמןדדוקאהתם

אמרינןבלולבושופרומגילהשמאיעבירנוד"אברשותהרבים,

שאינומקוםמסוייםאלאנדבקבפניהכותלממשלעולםחשיב

ופרש"י דנקטוד"אברשותהרבים ולאשמאיוציא,שישאופן

כרשות הרבים .והרש"ש מחלק דהתם שהכותל ישר ופני

שאין חייב משום מוציא בכהאי גוונא שעקר שלא ע"מ

הכותלרואיןאתרשותהרבים חשיבירשותהרבים מהשאין

להוציא ,והתוס' שם הקשו דבכהאי גוונא גם בד"א ברשות

כןכאןבמשופעואינורואהאתקרקערשותהרבים.

הרבים אין מתחייב .וכתב הכפות תמרים שם דרש"י ס"ל

פו(תוס' ד"ה אגוז .ואף על גב דאמרינן ספינה מינח נייחא

דבד"א ברשות הרבים לא בעינן שתהי' עקירה ראשונה לכך.

וכו' .והרמב"ן כתב דאינה קושיא כלל ,דהתם בעינן רק שלא

דדוקא הוצאה דילפינן ממשכן בעינן דומיא דמשכן שתהיה

תחשב החצר כמהלכת ולכן בכהאי גוונא שאינה הולכת

עקירהע"מלהוציא,אבלד"אברשותהרבים דמהלכהלמשה

בעצמה ל"ח מהלכת ,אבל הכא הנחה בעינן וס"ס לא נייחא.

מסיניגמרינןלה)כדלקמןצו(:איןתנאיזה.וצ"עדרש"יכאןכ'

והרמב"ם )פי"ג ה"ד( כתב הטעם בצף ע"ג מים משום דלא

דמשוםמלאכתמחשבתהוא,ואטוליכאבד"אברשותהרבים

חשיב שמונח ע"ג מקום דע"ד ,ולדבריו הוא חסרון אחר ולא

כל פטורי דמלאכת מחשבת )א.ג . (.והתוצאות חיים )סימן ט'

קשהכללקושיתהתוס'.

י"א( מבאר מאי שנא משאר מלאכות דכשכותב אות א' א"צ

פז(גמ' ,אינו חייב עד שיעמוד .ופרש"י שיעמוד קודם יציאתו

שתהא דעתו לכתוב את השניה ,משום דעקירה אינה עקירה

דרק בכהאי גוונא שייכת העקירה להוצאה כיון דמיירי שלא

גמורה עד שיצא מהרשות )ועיין תוס' לעיל ג .ד"ה פטורי

עקר ע"מ לצאת .וכן משמע מהא דאמר אביי דמיירי בעמד

דאינה אלא טילטול בעלמא( ,ולפ"ז אם היה בדעתו להוציא

לפוש משמע דפשיטא שהמשיך בהילוכו אחר כך ,וכן מוכח

אבללאלהניחברשותהרביםלאיפטרמשוםזה,אמנםבספר

מהא דמקשינן מאי קמ"ל שלא היתה עקירה משעה ראשונה

תוספת שבת )שמ"ו ג'( נקט דבעינן עקירה ע"מ להניח ברשות

לכך ,דמבואר דמיירי הכא לגבי העקירה ולא לגבי ההנחה.

הרבים דוקא ,והק' מזה על דברי הב"י ,והפרי מגדים )שם

אמנםהרמב"םפי"גה"חמזכירדגיןזהדנכנס ויוצאכלהיום

סק"ב( כתב דאפשר דסגי במה שמכוין להוציא אף שלא כיון

דאיןחייבעדשיעמודלפושכלפיההנחה,והמגידמשנההביא

להניח.

על זה גמרא דילן שהוא מקור הרמב"ם ,וכתב הלחם משנה

צב(גמ' ,בן עזאי קסבר מהלך כעומד .הק' בס' חפץ ה' מה

דבאמת גם הרמב"ם מפרש הגמרא דמיירי לגבי עקירה אבל

עדיףמעמדלכתף,וכ'דאפשרדבהאגופאפליגירבנןובןעזאי

ההנחההיתההנחהגמורהומזהלאמייריהגמרא,אלאדמ"מ

דרבנן נמי מודו דחשיב כעומד אלא ס"ל דכיון דהוי כלכתף

הרמב"ם הוציא מהגמרא את דינו דה"ה בהנחה ועיי"ש

ל"ח הנחה ,ובן עזאי ס"ל דעמד לכתף נמי חשיב הנחה.

שהאריך.

ולכאורה י"ל דכיון דלבן עזאי גם כאשר ימשיך ללכת נחשב

כד

מסכת שבת דף ה – דף ו
כב תשרי  -כג תשרי התשע"ג
מונח ל"ש כלל החסרון והסברא של עמד לכתף ,דדוקא אם

חוצה להן בזורק או במעביר כמוציא מרשות היחיד לר"ה

בהילוכולאחשיבשמונחאמרינןדאףעמידתושבאמצעע"מ

דמיין וכ"כ שם עוד ראשונים ,ולפ"ז שיעור ד"א אינו שיעור

לכתףולהמשיךלילךל"חהנחה).א.ג.(.

בהעברה של האדם אלאשיעור במקום ברשות הרבים ,ולפ"ז

צג(שם .כ' הריטב"א ערובין צח .דמי שעומד במקו"פ ונוטל

מובן הא דמדמי לה למקום פטור דבאמת תוך הד"א הוי

מרשותהיחיד ומעבירבאוירמקו"פומניחברשותהרבים ,לבן

כרשות אחרת מסוף הד"א .אבל המאירי )סוכה מג (.הביא

עזאי דמהלך כעומד כ"ש כאן שיחשב כמו שנח במקו"פ ואינו

בשם גדולי המפרשים )הראב"ד( דמעביר ד"א ברשות הרבים

חייב משום הוצאה .והוא חידוש שאף על פי שאינו עושה

חייבאפילואםהעקירהוההנחההיוברשותהיחיד,לפ"זייצא

מעשהשלהנחהכללואדרבאעושהפעולתהזזהבחפץ מ"מ

ששיעור ד"א אינו כדי לחלק הרשויות ודלא כבעה"מ ,ועיין

נחשב מונח לבן עזאי ,וכ' האבני נזר )סימן ר"מ ל'א( דלפ"ז

לקמן קנג :דאין איסור מדאורייתא במוליך פחות פחות מד"א,

אפשרלבארדגםרבנןדפליגיעלבןעזאיס"לדמהשבהליכתו

ולכאורהקשהאמאילאנחשבלחצישיעורוקיי"לח"שאסור

רגלו אחת מונחת הווי הנחה ,וכדמצינו לקמן צג :דרגלו אחת

מן התורה ,ולדעת הבעה"מ ניחא דכל המלאכה רק כשיוצא

עלהריצפהורגלואחתעלהאבןרואיןאםתינטלהאבןויכול

מהד"אוצ"עלדבריגדוליהמפרשיםהנ"ל).י.ר(.

לעמודברגלואחתעלהריצפהעבודתוכשרה,אלאדרבנןס"ל

צט(תוס'ד"ה התם.דאיהוהמנחליהלמעלהמי'פטור.וציין

דאףעלפישעלרגליוהווינחלאמהניכיוןשחלקגופוהעליון

הגאון רבי עקיבא איגר לתוס' לקמן קב .ד"ה והוציאו דנקטו

זזעםהחפץ,ובןעזאיס"לדאזלינןבתררגליו.

שאפילו בהנחה דלמעלה מי' חייב במעביר כיון דמה שמונח

צד(תוס' ד"ה בשלמא .ובירושלמי פריך וכו' ומשני משכח"ל

על האדם הוי כמונח למטה] .ולעיל )אות פ( הבאנו דעת

בקופץ .אבל בירושלמי לפנינו ליתא תירוץ זה אלא משני

הרשב"א דוקא בהנחת ועקירת גופו חייב בלמעלה מי' ,ודעת

דפלוגתתבןעזאיורבנןבקופץ.

תורי"דדאפילובמניחעלאדםאחר[.

צה(שם.והש"סדילןלאחשיבלהפירכאדד"אברשותהרבים

ק(גמ' ,וכרמלית .רש"י לעיל ג :פי' מלשון יערו וכרמלו

הילכתא גמירי לה .ובחת"ס כתב דהירושלמי אזיל לשיטתו

)בישעיה י' דהיינו יער גבוה כפרש"י שם( .ועיין בתוס' בשם

בר"פ הזורק דד"א ברשות הרבים ממשכן ילפינן .והתוס'

הירושלמי ,והרמב"ם בפיה"מ מפרש כרמלית כמו כארמלית

כתובות לא :ד"ה מהלך כתבו דלבן עזאי ד"א ברשות הרבים

שדימהולאלמנהשאינהבתולהולאאשתאיש,וכמוכןרשות

הילכתא גמירי לה והוסיפו דלא ילפינן מינה דהתם מקום

זו אינה רשות היחיד ולא רשות הרבים .ועוד כתב שם וכן

חיובאהוא,והאדפטרבןעזאיהיינובמהלךדרךסתיושהוא

בריש פי"ד מהל' שבת דיערים הם רשות הרבים ודלא כרש"י

מקוםפטור.ולדבריהםלאשייךמהשהסתפקהרשב"אבתוס'

הנ"ל).ועייןמש"כלקמןאותקה(.

לגבי חוץ לד"א ,דדוקא לקולא במקום חיוב לא מהני מהלך

קא(גמ',גדרשהואגבוהי'ורחבד' .רש"י מפרשדמייריבגדר

כעומד.

עצמו ,וכת' הפני יהושע דמקום מוקף מחיצות דהוא עיקר

צו(שם.הרשב"אבכתובותלא:הביאבשםהראב"דדלבןעזאי

רשות היחיד לא הזכר דפשיטא ,ובכותל החידוש דאף על גב

לא יפטר ד"א ברשות הרבים משום דלא עדיף מעמד לכתף,

דאינו מקום דירה ,וגם מחיצותיו רק מדין גוד אסיק .אבל

ודוקא היכא שעובר במקו"פ פטר בן עזאי .אבל רש"י בד"ה

בביהגר"א )שמ"ה ס"ב( מפרש הא דאמרו חריץ וגדר רחב ד'

חייבכ'דדוקאעמדלפושבסתיומיפטר,וישלעייןאםאפשר

היינו שמקיף למקום שרחב ד' והיינו סתם רשות היחיד ,אבל

לדברירש"ידווקאלרבנןובזהמודההראב"דדדוקאלבןעזאי

דיןהחריץגדרעצמולאהוזכראלאבמתניתיןצ"טע"א.

מהניעמדלכתף.

קב(שם .הטעם דגדר עצמו וכן תל גבוה נחשב רשות היחיד,



רש"יבע"ב)בד"הקמ"ל(מפרשדהיינומדיןגודאסיקמחיצות,

דףוע"א

שנחשב שמקיף את חלקו העליון ,אבל ברמב"ן לקמן צט:

צז(גמ' ,מידי דהוה אמעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' וכו'.

משמעדבעמודכיוןשאיןמחיצותיוניכרותמלמעלהלאשייך

התםלגביהאיגבראמקוםפטורוכו' .באבןהאזל )פ"גמגנבה

גוד אסיק ,והמאירי בסוכה ד :מבאר דאף על גב דליכא גוד

ה"ב( הביא ששמע בשם הגר"ח לחלק בין זורק ד"א ברשות

אסיק בעמוד הוי רשות היחיד מחמת עצם זה שגבוה י' ורחב

הרבים להוצאה ,דבד' אמות כל הד' אמות הם גורמי החיוב,

ד'ואינותשמיששלרשותהרבים.ובחי'רבינוחייםהלוי )ריש

אבל בהוצאה רק העקירה וההנחה הם גורמי החיוב .והקשה

הל' סוכה( ביאר בדעת הרמב"ם והרמב"ן דמשום דאיכא

ע"זהאבןהאזלדמלשוןהגמ'כאןמוכחדבד"אאיןכלהד"א

מחיצות למטה דהיינו צדדי התל חשיב רשות היחיד ואף על

מגורמי החיוב אלא עיקר החיוב מה שמוציא מהמקום

גב שאינן מקיפות את הרשות עצמה מ"מ כיון שמבדילות בין

שבתחילתד'לסוףד'וכמובהוצאה.

רשותהרביםלרשותמהנילהחשברשותהיחיד.

צח(גמ',לאואףעלגב דאימנחליהבתוךד"אפטורוכו'ה"נ

קג(גמ' ,ומבואות המפולשין .פרש"י רחבים ט"ז אמה .ולקמן

לא שנא .עיין רשב"א לקמן צו :שהביא דבספר המאור כתוב

צט .ילפינן לה מדרך דעגלות של משכן שהיה ט"ז אמה.

לפי שד' אמות בכל מקום קונות לו וכרשותו דמיין ,כשהוציא

והרמב"ן במלחמות ה' בערובין )ו .בדהרי"ף( כתב דבעינן ט"ז

כה

מסכת שבת דף ו – דף ז
כג תשרי  -כד תשרי התשע"ג

כו

אמהעלט"זאמה.וכ"כהרשב"אבעבודתהקדשריששערג'.

הרבים,וכןדעתתוס'בערוביןכב:ד"היהושע,אבלהריטב"א



בערובין נ"ט כתב דמקום של יחיד לעולם לא חשיב רשות

דףוע"ב

הרביםאףאםרביםבוקעיםבו.

קד(רש"י ד"ה קמ"ל גמורה .שנגמרו מניין מחיצות שלה שיש



להמחיצותמכלצדוכו'מד'צדדין.הק'הרש"שדדעתרש"י

דףזע"א

בערובין )יא :ד"ה לזרוק( דסגי בג' מחיצות להחשב רשות

קיא(גמ' .לאנצרכאאלאלקרןזוית .רש"ימפרששבאלרבות

היחיד.

עודכרמלית,אבלהבעלהמאור מפרשדזוהיאעיקרכרמלית

קה(גמ',כאןבזמןשישראלשרוייןבמדברכאןבזה"ז .ופרש"י

דכיון דזימנין עיילי רבים להתם מתחזיא כרשות הרבים ולכך

דבזה"ז לא חשיבא רשות הרבים כיון דהולכי מדברות לא

גזרו בה רבנן להחשב כרשות הרבים ,וכולהו אחרניתא גזרו

שכיחי .אבל הרמב"ם בפיה"מ ובריש פי"ד מהל' שבת כתב

משום כרמלית זו ,ולפ"ז ניחא מה שנקרא בברייתא כרמלית

דמדברות חשיבי רשות הרבים ,והביא הכס"מ מר' אברהם בן

סתמא.

הרמב"ם שהרמב"ם למד להיפך מרש"י דבזמן שהיו ישראל

קיב(גמ',איצטבאשלפניהעמודיםנידוןככרמלית .כתבהב"י

במדבר והיו מחנותיהם סדורים לא היה מקום הילוך הרבים,

)סימן שמ"ה( דמיירי ברחבה ד' וגבוהה מג' ועד י' דבאינה

ובזה"זשכלמישירצהעוברבתוכוחשיברשותהרבים.והב"ח

רחבהד'הוימקו"פ,ופחותמגובהג'הוירשותהרבים,אמנם

בסימן שמ"הפי'כוונתהרמב"םדמדברות רשותהרבים דוקא

הרשב"א מסתפקדאפשראףבאינהגבוההג'כיוןשהיאלפני

באופן שדרך רשות הרבים פתוחין לשם ועי"ז עיילי רבים

העמודיםאינהנוחהלידרסונפקאליהמתורתרשותהרבים.

להתם.

קיג(גמ' ,לבינה זקופה ברשות הרבים וכו' על גבה פטור.

קו(תוס' ד"ה כאן .משמע קצת דאינה רשות הרבים אא"כ

הקשה בחשק שלמה לעיל ה .על מש"כ התוס' שם דאין כלי

מצויין שם ס' ריבוא .וכן דעת רש"י בערובין ו' ע"א ,ולשונו

נעשה כרמלית בתוך רשות הרבים אפילו לקולא ,דמ"ש

"ועירשמצוייןבהס'ריבוא"ומשמעלכאורהשא"צשיעברוס'

מלבינה דהכא דאף על פי שאינה חלק מהרשות מבטל שם

ריבוא בב"א אלא סגישהדרך מיועדת לס' ריבוא ,ובתוס' שם

רשותהרבים במקוםזה.והריטב"א )החדשים(שםחילק דכלי

הביאו מהבה"ג דבעינן דריסת ס' ריבוא .ויל"ע אם כוונתו

עומדטפילינטלמידמהשאיןכןלבינהקביעהטפי.

שיהיוס'ריבואבב"א.והרמב"ן לקמןנז.הביאמספרהתרומה

קיד(גמ' ,ורב אסי אמר אפילו צואה .ונחלקו הראשונים

דבעינן ס' ריבוא עוברים בכל יום ,וכן העתיק השו"ע )סימן

בטעמיה דרב אשי ,דהמאירי כתב דאף על גב דמונע דריסת

שמ"הז'(.

רבים כיון שאינו גבוה ג' אינו כלום ,וכ"כ רבינו ירוחם )נתיב

קז(שם .ובתוס' ערובין ו) .ד"ה כיצד( הקשו דהרי במדבר היו

י"ב ח"ו(.אבל המרדכי בפרק הזורק )סימן שע"ז( כתב דטעמיה

יותרמס'ריבואדהיונשיםוטףלאיןמספרוכןערברב,ותירצו

דרב אשי משום דמיפסע פסעי עליה ]כלו' דמדלגין עליהן[

דלא גמרינן ממשכן אלא מילתא דכתיבא במספרם] .וקשה

ודוקאמשו"החשיבגםמקוםזהלרשותהרבים,אבלאםאין

דבריש פרשת פקודי כתיב שש מאות אלף ושלשת אלפים

עוברים שם כלל לא ,ועיין בחי' הגר"א ובאור שמח )פי"ד

וחמש מאות וחמישים ,וזה היה בזמן הקמת המשכן ,ומנין ס'

הכ"ד( דלפ"ז דוקא כשאין בצואה ד' טפחים דאז ראוי לפסוע

ריבואלאמצינואלאבפר'באביציאתמצריםושםכתיבכשש

ולדלג עליו )וכדלקמן ק .(:אמנם ברש"י לקמן ק :ד"ה חייב

מאות אלף ,וצ"ל דמסתברא דרשות הרבים נקבע לפי מנין

משמעדלאמהנילרבאשיהאדמיפסעפסעיעליהלהחשיבו

שלםולאלפישלשתאלפיםוכו'.א.ג.[.

רשותהרבים.

קח(שם .והרמב"ן בערובין נט .הקשה על שיטה זו דבעינן ס'

קטו(תוס' ד"ה וטח .וקשה לר"י וכו' לוקי מתניתין במחזיק

ריבוא אם כן למה לא הוזכר בברייתא דלעיל ע"א בתנאי

החפץבעניןזהשרואהאתהקרקע.ובתוס'הרא"שהקשהעוד

רשותהרביםוכרמלית.

אמאי אמרינן דלר"ע דסבר קלוטה כמי שהונחה ע"כ סבר

קט(תוס' ד"ה הא קמ"ל .חטאת חייב על כולן ,ובפי' הר"ח

דא"צ מקום דע"ד ,הרי כיון שנמצא באויר ורואה את הקרקע

לקמן צו :כתב דאיסי מחייב רק ל"ח חטאות ,ובהג' רא"מ

שפיר איכא מקום דע"ד ,ותי' דדברי ריב"א דוקא כשדבוק

הורוביץ כתב דאף דאיסי מחייב חטאת אכולהו ,מ"מ בדעביד

לדבר המגיע עד הקרקע כגון כותל או לבינה דחשבינן ליה

כולהו בבת א' לא יתחייב אלא ל"ח דמאותו קרא דממעט

כאילו שטוחה אצל הקרקע ,אבל במה שנמצא באויר מודה

סקילה נתמעט גם חילוק מלאכות .ובספר הישר לר"ת )סימן

ריב'אדלאמהנימהשרואהאתהקרקע.

קפ"ט( כתב דאיסי פוטר מכרת אבל חטאת מחייב ,אבל

קטז(תוס' ד"ה אילימא .וקשה לר"י דהא רשות היחיד היא

הרמב"ן כתב דע"כ מחייב כרת דהרי אין חטאת בא אלא על

וכו' .עיין בפני יהושע ומרומי שדה שתמהו על קושייתם דהא

דברשזדונוכרת.

ס"סמדרבנןחשיבכרמליתושפיראיצטריךלאתויימדרבגידל

קי(רש"יד"הרשותהיחידלשבת.דהאלאוהילוךלרביםהיא.

לעניןזה.

ומשמעדסוברדאםרביםמהלכיםבמקוםשליחידהוירשות

קיז(גמ' ,שרשות היחיד עולה עד לרקיע .הטעם שעולה עד

כו

מסכת שבת דף ז – דף ח
כד תשרי  -כה תשרי התשע"ג
לרקיע עיין בהגר"ח הלוי )הלכות סוכה( שמבאר שלדעת

היחיד ,וכן מבואר בתוס' הרא"ש דבעינן שיהיה על העמוד

הרמב"ן הוא משום גוד אסיק ]ולכן סובר הרמב"ן )צט(:

חלל י' לאפוקי אם יש עליו גג תוך פחות מי' לראש העמוד

דבעמודאיןדינאדעולהעדלרקיעדס"לדאיןגודאסיקכשאין

ל"הרשותהיחיד.ועייןבביתמאיר)סימןשמ"ה(שכתבלחלוק

מחיצות ניכרות ודלא כרש"י ד"ה עד לרקיע ולעיל ו :ד"ה

על המהרש"א וס"ל שא"צ חלל י' ע"ג העמוד וכן משמע

קמ"ל ,אבל לדעת הרמב"ם אינו תלוי בגוד אסיק אלא דינא

במהר"םעלתוס'כאןשלאפי'כמהרש"אדקושיתהתוס'מדין

הואדמהניהמחיצותלכלהמקוםעדלרקיע.

גובהי',אלאמדיןרוחבד'.





דףזע"ב

דףחע"א

קיח(גמ' ,דאין רשות הרבים למעלה מי' .רש"י בע"א )ד"ה

קכד(גמ' ,אמר אביי זרק כוורת וכו' רחבה ו' פטור .ופרש"י

חייב( כתב הטעם דלא שלטי ביה רבים) ,וצ"ב כונתו דהרי

דבמשכן זרקו כלים ולא רשויות ,ובתו"י הק' דהא במשכן היו

גובה אדם הוא יותר מי'( ,ובירושלמי בפרקין יליף לה מקרא

מוציאיןארוןומזבחותדהיורשויות.והרש"ש תי'דרש"ימיירי

דלמעלהמי'הוירשותאחרת,ומשמעמזהדאיןהאוירנחשב

דוקא בזריקה דזה לא היה במשכן אלא בכלים ולא ברשויות

רשות הרבים מחמת עצמו אלא מכיון שהוא רשות א' עם

אבל בהוצאה דרך העברה אין הכי נמי דחייב גם בהוצאת

הקרקע,דאםהאוירהואמקוםשלרביםבעצמותואמאיתלוי

רשויות.אמנםהרשב"אלקמןדףצוע"במכריחדד"אהואמין

אםהוארשותאחרתמהקרקעאולא.

ממיניההוצאהולפיזהצ"עלחלק.

קיט(גמ' ,מקולי רשות היחיד דאי איכא מקום ד' הוא דהויא

קכה(רש"י ד"ה רחבה .וא"ת בדלא גבוהה י' רשות לעצמה

כרמלית .וכ' בחי' הר"ן דבאמת בזה גם לרשות הרבים שייך

היא .והק' המהרש"א דרש"ילקמן בד"ה פחות מכן כתב דאין

לדמותו דבעינן מקום דע"ד ,אלא דהא מילתא ילפינן נמי

כרמלית בכלים וא"כ מה הקשה כאן .והתוצאות חיים )ט"ו

מרשות היחיד ,ועיין בחי' הגר"א שכתב דאף בין העמודים

סק"ד(מתרץע"פמש"כבחי'הר"ןלקמןיא:בשםהתוס'דדבר

דא"צ רוחב ט"ז אמה לדעת תוס' מ"מ בעינן רוחב ד' טפחים.

גדולשכובדוקובעוחשיבכרמליתאףעלפי שהואכלי,ולכן

אמנם בביהגר"א )שמ"ה סעיף י'( מוכיח מהגמ' כאן דמשמע

שפירהקשהרש"ידה"נכוורתדכבדההיאתחשבכרמלית.

דדוקאברשותהיחיד נאמרדיןדע"דולאברשותהרבים ונ"מ

קכו(גמ',כפאהעלפיהוכו'.עייןרש"יותוס'שנחלקואימיירי

לעמודגבוהט'שרביםמכתפיןעליו,ומהדבעינןדע"דברשות

ברחבה ו' או אינה רחבה ו' ,והרמב"ן במלחמות כתב דמיירי

הרביםהווידוקאבאדםאובהמהשאינםחולקיןרשותלעצמן

בין ברחבה ו' בין באינה רחבה ו' ,ומבאר דמכח לבוד לא

)ועייןלעילאותעט-פ(.

אמרינןשיעשהרשותדלאמצינוגודאחיתוגודאסיקבכלים,

קכ(גמ' ,גופא א"ר גידל וכו' בתוכו אין מטלטלין אלא בד"א.

ולכך בשבעה ומשהו לא יפטר דיחשב כגבוהה י' .והא דפטור

ורש"י בע"א מפרש החסרון דליכא מחיצות י' ,והתו"י )בגליון

בז'ומחצהמשוםדהויכמונחע"יהלבודבזמןשאגודלמקו"פ.

תוס' ד"ה ואם( פליגי דהכא שפיר הוי מחיצות י' אלא כיון

אבל בזרקה כדרכה גם בכהאי גוונא חייב דהוי כאילו עולה

דליכא אויר י' ל"ח רשות היחיד ,והר"ח מפרש הטעם משום

הרשות הרבים עד ג"ט וממילא ל"ח כאגוד למקו"פ) .ומבואר

דלאחזילדירה,וכ"כהר"ן.

דאיכאב'דינילבוד,א'שנחשבכמונח,ב'שהקרקעעולה(.

קכא(שם .עיין בביאור הלכה )שמ"ה סט"ו( שמסתפק בהאי

קכז(רש"י ד"ה כפאה על פיה .אאינה רחבה ו' קאי.

דינא דתוכו אי מה דלא חשיב רשות היחיד הווי מדאורייתא,

והמהרש"א תמה דרש"י עצמו לקמן ט) .ד"ה פתח( כתב דאין

או דהווי רק חומרא מדרבנן הוא דיהא ככרמלית אבל

מחיצותלפחותמד'וא"כאיךאפשרלומרכאןלבוד .והחת"ס

מדאורייתארשותהיחידגמורהוא.והחזוןאיש)ס"הס"קס"ז(

תירץ דדוקא לגבי רשות היחיד דשבת בעינן לשיעור ו' משום

מוכיחמתוס'ד"ה והלכהשכתבודחורשאינוגבוהעשרהלא

הןואלכסונן,אבללגבילהחשבמחיצהלמקוםד'סגיברחבד'

חשיברשותהיחידמדאורייתא.

ממש .והקה"י )סימן ט'( כתב דבאמת איכא ב' מיני מחיצות,

קכב(תוס' ד"ה ואם .דשאני התם גבי סוכה דבעינן שיהיו

מחיצות דרשות ומחיצות דכלים ,ודוקא למחיצות דרשות

מחיצות סמוכות לסכך .אבל הר"ן על הרי"ף בסוכה כתב

בעינןשיהיהרוחבד',ולדיןלבודסגיבמה שישמחיצתכלים

דבסוכה שמצותה בדפנות בעינן שיהיו דפנותיה סמוכות כדי

שלזהא"צדוקארוחבד'.

שיהיו נראות כשלם ,אבל לענין שבת סגי במה שהוא רשות

קכח(גמ',עמודתשעהברשותהרביםורביםמכתפיןעליווכו'.

מיוחד שאין הרבים בוקעין בו ,ולכך אין נ"מ אם הם סמוכות

פרש"י דמיירי בין רחב ובין קצר ,וכ"כ הרמב"ם )פי"ד ה"ח(

אולא.

שאין נ"מ בשיעור רחבו ,והמאירי הביא י"א דבעינן רוחב ד'

קכג(תוס'ד"הוהלכה.וא"כהיכיאמרינןהכאחוקקיןלהשלים

ואל"ה הוי מקו"פ .מדייק מהגמ' לעיל ז :מקולי רשות היחיד

לר"מ בחור כ"ש .המהרש"א מבאר דקושית התוס' דבעינן

וכו' שברשות הרבים אין תנאי דרוחב ד') .ועיין מש"כ באות

ברשות היחיד דוקא שיהיה בחללה י' וברחבה דע"ד ,ותי'

קיט מהביהגר"א שמ"ה ס"י שם( .אבל הר"ן )א :בדפי הרי"ף(

התוס' דבלאו הכי הוי רשות היחיד ע"י שמפולש לרשות

הביאבשםהראב"ד דבעמודבעינןרוחבדע"דמדיןהנחהע"ג

כז

מסכת שבת דף ח – דף ט
כה תשרי  -כו תשרי התשע"ג

כח

מקוםד'ולאמדיןהרשות.

פטור .כתב החזון איש )ס"ב ד'( דחזינן מתוס' דס"ל דעמד

קכט(גמ' ,וכן בגומא .ובתוס' פי' דבגומא מיירי אף בפחות

לכתףאינוהנחהאףשמניחממשעלקרקע,דהכאלפיהאמת

מעומק ט' ,אבל הרמב"ן כתב דכשאינה עמוקה ט' לא

חשיבהנחהמשוםדהויכעמדלפושולאכלכתף,אודאףעל

משתמשים להניח שם חפצים שלא ישברו ע"י העוברים

גב דחשובלכתףאיןזהעיקרהוצאהלקבועעצמולכתףבכל

והדבריםהנגרריםברשותהרבים.

פסיעה.



קלד(גמ' ,דאמר רבא המעביר חפץ מתחילת ד' לסוף ד' וכו'.

דףחע"ב

ופרש"י אף על גב דדרך מקו"פ אזל .והק' התוהרא"ש אם כן

קל(גמ' ,וקתני ערובו ערוב .וכתב הרשב"א דמכאן הוכיחו

היינו דינא דר"א לקמן צב .המוציא משוי למעלה מי' חייב

דשרי לכתחילה לטלטל פחות מד"א ברשות הרבים) ,ודוקא

ולמהלאהקשומשם.ועייןמש"כבסמוך.

כשמטלטל יותר מד"א ורק מפסיק באמצע אסור מדרבנן

קלה(שם .ברש"ימשמעדהעקירהוההנחהבעינןדוקאלמטה

כדאמרינןלקמןקנג,(:וכ"כהרמב"ם)פי"בהט"ו(,והראב"דשם

מי'וכשיטתתוס'לעילו.ד"ההתםוכ"כתוס'ערוביןלג.ד"ה

השיגעליודאסורדגזרינןדילמאאתילאתוייד"אורקבמקום

והא ,והוכיחו מדאמרינן הכא בגמ' התם לא נח הכא נח

הדחק התירו ובעוד כמה אופנים עיי"ש .וברור דלכולי עלמא

וכפרש"י כאן ,והק' הרש"ש דברש"י לקמן צב .מבואר דאפילו

איןבזהדינאדחצישיעוראסורמה"ת.ובגבורתארייומאע"ד

כשמניח למעלה מי' במעביר חייב .והרשב"א לעיל ה .כתב

מבארמשוםדלאשייךכאןחזילאיצטרופישהריכשעוקרע"מ

דדינא דמוציא למעלה מי' היינו אף כשההנחה למעלה מי'

להניחתוךד"אלעולםלאיתחייבעלעקירהזוגםאםלבסוף

אבל דוקא בהנחת ועקירת גופו ולא כשמניח על אדם אחר

יוליך ד"א ,אמנם עיין בכפת תמרים סוכה מג .שכתב בדעת

למעלהמי'),ואפשרשכןדעתרש"יוברבאמיירישאיןהנחת

רש"י דבד"א ברשות הרבים א"צ שתהא עקירה ראשונה לכך

ועקירת גופו ולכן צריך הנחה למטה מי' מה שאין כן מימרא

)ועייןלעילאותצח(.

דר"אקמייריבמעביר,וכ"נבחזוןאישסימןס"בי"ט(.

קלא(גמ',ורביהיאדאמרכלדברשהואמשוםשבותלאגזרו



עליו ביה"ש .וקשה מה הצד לאסור שבות ביה"ש הא בין

דףטע"א

השמשות ספיקא הוא וספק דרבנן לקולא .ובמרדכי יבמות

קלו(גמ' ,התם לא נח .ובתוס' ערובין לג .מוכיחים מכאן

)פרק החולץ ס"ס כ"א( מביא הא דאין מטבילין בביה"ש של

דמעבירלמעלהמי'צריךהנחהלמטהמי',ובתוס'הרא"ששם

יו"ט דפעמים שהחמירו בספקות דרבנן ,ועי"ש שמביא עוד

מפרש בענין אחר דבאיסקופא האדם עומד במקום פטור ,מה

מקומות שמצינו כן ,וכן לגבי ספק ספיקא וע"כ כתב להחמיר

שאיןכן הכאשהאדםאינועומדבמק"פחשבינןלחפץכאילו

שלאלסמוךלכתחילהבספקדרבנןעיי"ש,והש"ךהביאולגבי

נמצאבמקוםעמידתרגליושלהאדםהנושאו.

ס"ס בסוף כללי ס"ס לש"ך .ואפשר לבאר עפ"י דברי הרמב"ם

קלז(שם .והמהרש"א מבאר דלפי' ר"ח שבתוס' ד"ה לימא,

בריש פרק כ"א מהלכות שבת דילפינן שבות מדכתיב בקרא

צריך לבאר תירוץ הגמ' הכא נח דכיון שידו ברשות שגופו

"תשבות"ולפיזהניחאשהחמירובספיקא.

עומדחשיבהנחה).ומבוארדאףעלגבשמזיזידוחשיבהנחה,

קלב(גמ',האיזירזאדקניוכו'לאמחייבעדדעקרליה.התוס'

וכןמשמעקצתברש"י(.

מבאריםהטעםמשוםשלאנעשיתהמלאכהבב"אשהרימונח

קלח(גמ',אמררביהודהאמררבהכאבאיסקופתמבויעסקינן

באמצע וכתבו שזה גם בהוצאה ,אמנם הרמב"ן הביא דברי

וכו' .עיין פרש"י דלא אוקמא באיסקופת בית ,דסתם בית יש

הראב"ד דהטעם משום שאין כאן עקירה ודוקא בד"א ברשות

בפתחו כמו משקוף מלמעלה וסתמו ארבעה ,ובכהאי גוונא

הרבים פטור משום שאין כאן מעשה עקירה לעולם אבל

אפילו בפתח נעול אמרינן פי תקרה יורד וסותם .ולא אוקמא

בהוצאה חייב משום דעקירתו מהרשות כעקירת החפץ .והנה

בגוונאדקירויוגםכלפי חוץואיןברוחבהאיסקופהד',דסתם

המאיריבסוכהדףמגע"אהביאבשםגדוליהמפרשים]שהוא

עובי החומה אינו פחות מד' .וברשב"א הוכיח כדברי רש"י

הראב"ד[ דד"א ברשות הרבים חייב אף כשהעקירה וההנחה

דסתם איסקופא רחבה ד' מכמה דוכתי ,אלא שהק' על מה

היו ברשות היחיד ,.ומוכח מזה דד"א ברשות הרבים אינו

שפירש"ידפתחפתוחכלפניםהיינומחודההחיצוןשלהקורה

משום דדמי להוצאה מרשות לרשות אלא הוא דין שיעביר

ולפנים ,דבירושלמי איתא להדיא שכל האיסקופה כלפנים,

ד"א ברשות הרבים וא"כ ניחא דלשיטתו אזיל דחלוק ביסודו

ומשום שהותרה מקצתה הותרה כולה ,ופירש בשם רבו דהא

ד"א מהוצאה .ועיין ברמב"ן שהק' אם כן אמאי אמרינן לעיל

דלא אוקמא באין ברחבה ארבעה ובמקורה כולה ולהכי פתח

ה :דמפנה חפצים ונמלך להוציאן פטור ,דנחיבו על עקירתו

נעול כלחוץ ,משום דמשמע ליה לגמרא דפתח נעול כלחוץ

מהרשותדחשיבעקירהלהראב"ד,ותי'ע"זהרשב"אבכתובות

היינו שמותר לטלטל מן האסקופה המקורה לשאינה מקורה

לא) .הובא בשטמ"ק( דדוקא בחפץ שמונח על הקרקע מיקרי

משום דשניהם חשיבי כרמלית מדרבנן ורשות היחיד

עקירתהרשותעקירהולאבחפץשבידו.

מדאורייתא ,ואי איירי בכולה מקורה או שקירויה כלפי חוץ

קלג(תוס' ד"ה לא מחייב .והוי כמו עמד לכתף וכו' אפ"ה

אם כן הנפק"מ היא שמותר לטלטל ממנה לרשות הרבים וזה

כח

מסכת שבת דף ט
כו תשרי התשע"ג
לא יתכן דהא האיסקופה חשובה רשות היחיד מדאורייתא,

קמב(גמ' ,אסור לכתף עליו גזרה משום תל גבוה ברשות

וכך מבואר מדברי התוס' ד"ה אף על גב דהאסקופה חשיבא

הרבים.ופרש"ידאיכאחיובאדאורייתא מרשותהרבים לכתף

רשות היחיד דאורייתא ,אולם בר"מ פי"ד מהל' שבת ה"א

עליו .וקשה אמאי לכתף הוי דאורייתא ,הרי מבואר לעיל ה:

ופי"ז הל' ט' מבואר דרשות היחיד חשיבא רק בד' מחיצות

דעמדלכתףלאחשיבאהנחהלהתחייבעליה.ולכאורה נראה

)ועיין לעיל רש"י דף ו :ד"ה קמ"ל גמורה ,שכתב כן וברש"ש

מזה לפשוט מה שהסתפק החזון איש )סימן ס"ב ג'( במניח

שם שהעיר דדעת רש"י ערובין יא :ד"ה לזרוק ,דסגי בג'

החפץממשע"מלכתף,אםכהאיגוונא דמילעמדגופולכתף

מחיצותלהחשברשותהיחיד(.

או כיון שמניח החפץ ממש שאני וחשיב הנחה ,דלכאורה

קלח(תוס' ד"ה אף על גב ,א"נ יש ליישב כלחוץ כגון שפתוח

מרש"י מוכח דחשיב הנחה] .ולולא דברי רש"י היה אפשר

לכרמלית .והק' השפת אמת ,דהא ג' מחיצות להתוס' חשיבי

לפרש בגמ' דגזרו לכתף עליו אטו הנחה גמורה וכולה חדא

רשות היחיד גמורה מדאורייתא ,ואיך מותר לטלטל

גזרה[)א.ג.(.

מהאיסקופהלכרמלית,ותירץדאיירישפתוחלכרמליתשהיא

קמג(תוס' ד"ה גזירה ,ואומר ר"י דאף על גב דקי"ל כר"מ

נמי רשות היחיד דאורייתא כגון קרפף יותר מבית סאתיים,

בגזירותיו ,בדברות משה )חלק ה' הערה מז( כ' לבאר מ"ט

והביא שהרשב"א ס"ל דשרי לטלטל מכרמלית דאורייתא

נשתנה הכא מכל התורה דפסקינן כר"מ בגזירותיו ,דהכא אין

לכרמלית דרבנן כגון הכא בפתוח לכרמלית שהיא בקעה וכן

חולקים בעיקר הדבר האם ראוי לגזור עמוד ברשות היחיד

פסקבב"י)סימןשע"ד(.

גבוה י' ורחב ד' אטו תל ברשות הרבים ,דלרבנן נמי ראוי

קלט(גמ' ,רב אשי אמר וכו' ,הרשב"א כתב דרב אשי אזיל

לגזור ,אלא דסברי דא"א לגזור ברשות היחיד שהוא רשות א'

לשיטתיה בעירובין סז :דסלע שבים מותר לטלטל מכרמלית

עד לרקיע ואינו מתחלק לרשויות וא"א לגזור ברשות א'

דרבנןלכרמליתגמורה,ולהכימוקיםבגוונאשאיסקופתהבית

ממקוםלמקום,ור"מסברדכיוןדצריךלגזורגזרינןומחשיבים

מקורה כולה אף על פי שהיא כרמלית דרבנן ורשות היחיד

העמודלרשותמיוחדת.

דאורייתא,ובחת"סתמהשהרי"ף השמיטהךשינויאדרבאשי



והביא שהמגיד משנה בפט"ז מהל' שבת הל' ב' כ' דהר"מ

דףטע"ב

והראב"ד פליגי האם הא דאיתא שם בעירובין דסלע שבים

קמד(רש"י ד"ה אין מפסיקין ,ובגמ' מפרש בדאיכא שהות

שמותרלטלטלממנוליםשהואכרמליתדאורייתא,הואדוקא

לגמור קודם שיעבור הזמן ,במהרש"א ביאר דכונת רש"י להא

בסלעדלאשכיח,אולםבשארדוכתיאסור,וכךנראהמסתמא

דמבואר בגמ' בסמוך דאיירי דוקא במנחה גדולה ,דאיכא

דתלמודא בעירובין ,וא"כ איכא למימר דהרי"ף פסק כסוגיא

שהות ביום טובא דבמנחה קטנה הוי תיובתא דריב"ל דסבר

בעירוביןולכךהשמיטשינויאדרבאשי.

דאסורלעבורזמןתפילהע"יהסעודה.

קמ(תוס'ד"האמררביהודהדוקאבאיסקופתמבויפתחפתוח

קמה(מתניתין ,עד שיתפלל .בחת"ס הק' מאי קמ"ל במאי

כלפנים כיון שהקורה ראויה להתיר את המבוי ,ופליגי ארש"י

דאמר עד שיתפלל דפשיטא דלאחר שהתפלל שרי ,ותירץ

שלא הזכיר תנאי זה שכ' התוס' .ובמרומי שדה ביאר דרש"י

דהו"א דאסור להסתפר עד שתחשך כדי שלא ימהר להתפלל

ותוס' פליגי בעירובין פו .דרש"י ס"ל דהלמ"מ דפי תקרהיורד

בלא כונה הרצויה כדי שיספיק להסתפר וכמו שכתבו התוס'

וסותם הוא אפילו כשאין בקורה ד' ,אלא שיש אויר באותו

בפ' ערבי פסחים קז :על הא דאיתא שם בגמ' דאסור לאכול

מקום וזה החילוק בין פתח פתוח לפתח נעול כמש"כ רש"י

סעודה סמוך למנחה גדולה שמא יפשע מלעשות פסח ,וכ'

כאן,ובביתשכיחאוירד',ואיןחילוקביןנעוללפתוח,ואףעל

התוס' דאפילו לאחר שעשה פסח אסור שמא ימהר לאכול

פי שאיןביתניתרבקורהאיכאלמימרדמיירישישפסיםג"כ,

ויעשהפסחשלאכראויוכןפסקשםהר"ן,וקמ"לדהכאלגבי

מה שאין כן התוס' שם ס"ל דפי תקרה הוא דוקא בקורה ד'

מנחהלאהחמירו.

ולא סגי צירוף אויר דבית ,ולהכי בעינן דוקא קורה שראויה

קמו(מתניתין ,ולא לבורסקי ולא לאכול ולא לדין ,בביאור

להתיר .ועיין במהרש"א שכ' דלתוס' מהני להכשיר גם מחוד

הלכה סימן רל"ב הביא את המאירי בשם קצת מפרשים

הקורהולחוץוזהלטעמיהדס"לשהקורהשמתירהאתהמבוי

שכתב,שהאיסורהואדוקאבהנימיליהמוזכריםבמשנהשאין

מועילהלכלהפתח.

רגילותלעשותםלחצאיםכגוןבורסקידחיישינןלהפסדעורות,

קמא(גמ',כגוןעמודברשותהיחיד גבוהעשרהורחבארבעה,

וכן רגילות שלובש בגדים צואים וטירחא גדולה בשבילו

כ'הרשב"א מסתבראדדוקאבחצרהשותפיןוהוא שלאעירבו

להחליפם,וכןלדיןקשהלאדםלהפסיקבאמצעדינוכשישלו

ומשום דדמיא קצת לרשות הרבים שאסור להכניס ולהוציא

עדים לפניו ,אבל שאר דברים כגון תפירה וכתיבה שיכול

ממנה ,ומן הבתים לתוכה .אבל בשל אדם א' א"נ בחצר

להפסיק באמצע שרי עד זמן תפילה ,אולם במגן אברהם שם

השותפין ועירבו לא ,ואינו נראה כן מדברי רש"י במסכת

בסק"חהביאאתדברימהרי"ושמסתימתלשונומשמעדה"ה

עירובין)צא.ד"הוקרפיפות(וכ"כהריטב"אבעירוביןשםבשם

שארמלאכותוכןכתבבמשנהברורהס"קט.

רבותיווהמאיריכאןבשםגדולינרבונה.

קמז(גמ' ,אילימא למנחה גדולה וכו' ,בפני יהושע הק' דמה

כט

מסכת שבת דף ט – דף י
כו תשרי  -כז תשרי התשע"ג

ל

בכך דאיכא שהות מ"מ זריזים מקדימין למצות בכל התורה

הרז"ה שסובר דגם סמוך למנחה קטנה אם התחילו אין

כולה ובפסחים פ"ק אמרינן לגבי בדיקת חמץ דצריך להתחיל

מפסיקיןועיי"שמהשכתבבדעתהרי"ף.

לבדוק מאורתא אף על פי שזמן הבדיקה כל הלילה ,ותירץ
דשאני הכא דעיקר זמן מנחה הוא מנחה קטנה שהוא זמן

דףיע"א

הקרבתהתמיד.ועודדהאקיי"לבברכותדצריךלהתפללבזמן

קנד(תוס' ד"ה התם,וי"לדהתםלעניןנשיאתכפיםשאניוכו',

שהציבור מתפללים שהוא בזמן מנחה קטנה ועוד תירץ

ובחי' בן אריה הק' דהא גם לתפילה בעינן רביעית וכדאיתא

דקושיתהגמ'היאעלמהשהחמירההמשנהקודםהזמןדלא

בעירובין סד .לגי' הגאונים ,ואפילו לגי' התוס' שם דקאי

שייךלעשותגדרכזהבדברדישבושהותאפילובדיעבד.

אהוראה מ"מ ודאי מודו לדינא דברביעית לא יתפלל ]וכך

קמח(תוס' ד"ה לימא .וא"ת לוקי מתניתין דהתחיל בהיתר,

נפסקבשו"ערישסימן צט[,ותירץדיתכןדכונתהתוס'דמיירי

הרא"שבברכותפ"דסימןי"אכתב,דפי'לישנאדריב"ל"אסור

באופן שהשעה עוברת דאז שרי לכתחילה להתפלל וכמו

לטעום" דאסור אפילו התחיל בהיתר ,ובתפארת שמואל כאן

שכתבו במ"א סימן צ"ט בשם יש"ש ,מה שאין כן בנשיאת

ביארדאסורלטעוםאפילופירות,וא"כהמשךהסעודהאסור

כפים ,ובריטב"א בתענית שם תירץ קושית התוס' ,דלא שכיח

דלאגרעמאכילתפירות.

במנחהשכרותכ"כשיהאאסורלהתפללמהשאיןכןלנשיאת

קמט(תוס' ד"ה בתספורת נראה דהכי הלכתא ,ברי"ף וברבינו

כפים שפסול אפילו בפחות מרביעית ובר"מ בפט"ו מתפילה

יונה פסקו כלישנא דרב אחא בר יעקב ,וכן פסק הר"מ בפ"י

ה"דכתבדכהןנפסלרקברביעיתלישאכפיו.

מהל'תפילהה"הוכןפסקבשו"עסימןרל"בסעיףב'.

קנה(תוס' ד"ה טריחותא ,ולא חש לשנויי קושיא קמייתא,

קנ(עודכתבו התוס'דסמוךלמנחהקטנהאסוראפילוסעודה

ובריטב"א כ' וז"ל וי"ל דכיון דמשום הכון לקראת אלוקיך

קטנה ואם התחילו מפסיקין ,וכן כ' בסמ"ק סימן י"א בשם

ישראל הוי ,בעי לקשט בגדיו יפה .וכונתו כמו שתירצו הפני

רבינו ברוך אמנם הרא"ש בברכות פ"ד סימן י"א כ' דשרי

יהושע והרא"מ הורוביץ דמשום הכון בעי לאזור חלציו יפה

להתחיל סעודה קטנה סמוך למנחה קטנה דלא חיישינן בה

והוי טירחא ,ובפני יהושע הוסיף להק' על המחזור ויטרי

שמאימשך,וברשב"א כתבדהרז"ה ס"לדריב"לאידחילגמרי

שהובא בתוס' שהוא משום לבו רואה את הערוה דקארי לה

מהלכתא ודלא כמש"כ התוס' כאן וע"כ איכא לאוקמי

מאי קארי לה וכי לא ידע שאסור להתפלל כשלבו רואה את

מתניתין סמוך למנחה קטנה ואם התחילו אין מפסיקין אפילו

הערוה ,ובר"ן כתב דכל מה דצריך לאזור חלציו הוא רק

בסעודהגדולה.

בתפילהאבלבשארברכותא"צוכדאיתאהכאדחבריןבבלאי

קנא(בתוה"ד ,ושרי סעודה קטנה במנחה גדולה עד זמן

היומסיריםחגורתןויושביםלאכולומברכיםברהמ"ז.

תפילה .לשון התוס' צ"ב שהרי אחר כך כתבו שרק מסמוך

קנו(גמ' ,רבא חזיה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה ,בעיני

למנחה קטנה אסור בסעודה קטנה ,ואיך כתבו כאן שעד זמן

שמואל ביאר ,דרבא סבר דרב המנונא הגיע למעלת רשב"י

תפילה מותר ,והרי זמן תפילה הוא ממנחה גדולה ,ומוכח

וחבריושתורתםאומנותם,ושייךהכללשאיןמניחיםחייעולם

דס"ללתוס'כדעתהרמב"םפ"גמתפילהדזמןתפילתהמנחה

ועוסקיםבחיישעה,אבלרבהמנונאעצמוברובענותנותוסבר

הואמזמןמנחהקטנה,וקודםלכןיצארקבדיעבד,ודלאכדעת

שלא הגיע למעלה זו וע"כ אמר זמן תורה לחוד וזמן תפילה

הרא"שוהטורסימןרלגדלכתחילהזמנוממנחהגדולהוכמבו'

לחוד.

בב"ישם)י.ר(.

קנז(גמ',קריעליהר'זיראמסיראזנומשמועתורהוכו'.עיין

קנב(רש"י ד"ה הא לן והא להו ,ובני א"י לא היו נוהגים כן

בתוס'לקמןיא.ד"ה כגוןאנו,דהקשואיךאמרלוכךהאנהג

בהתרתחגורהקודםנט"י,המהרש"אביארדלאחרנט"יגםבני

נכוןכיוןשלאהי'כר"שוחבריווכפשטותהגמ'התם,ותי'א.

בבל לא נהגו להתיר דהוי הפסק בין נטילה לאכילה ,ובקרבן

שהי'תורתושלר'ירמי'אומנותו,וכ"כהרי"ףוהרא"ש ,ובתי'

נתנאל כאןבס"קח'הק'עלזהדהארש"יבברכותמב.פירש

ב'כ'התוס'דאייריבגוונאשלאהיתהשעהעוברת,וכ'השפת

דתיכףלנט"יברכהקאיאמיםאחרונים)וצ"עדהאבברכותדף

אמת לבארלפיתי'זהפלו'דר'ירמיהור'זירא,דר'זיראסבר

נב:איתאתיכףלנט"יסעודהושםלהדיאקאיאמיםראשונים(

דכמו דקיי"ל לגבי מרחץ ובורסקי דאי התחילו אין מפסיקין

וביאר בפשיטות דליכא למימר שבני בבל היו מתירים חגורה

כ"ש בתורה דאין מפסיק לתפילה )באין השעה עוברת( ,ור'

לאחרנט"ידא"כבע"כפליגירבור"חודו"ק.

ירמי' סבר דדוקא לגבי מרחץ ובורסקי שהם צרכי עצמו לא

קנג(גמ',ולמ"דחובהמטרחינןליה,והאתפילתמנחהדלכולי

חייבוהולהפסיק,מהשאיןכן בתורהדאיןלדידיהשוםנפקא

עלמא חובה היא וכו' ,הפני יהושע הק' לשיטת תוס' שכ'

מינה ,שפיר חיבוהו להפסיק ובשלטי גבורים כאן כתב בשם

שסמוך למנחה קטנה אסור לאכול אפילו סעודה קטנה ,ואם

הריא"ז דודאי גם בתורה אינו צריך להפסיק ,והרי"ף שבעין

התחילו מפסיקין ,אם כן לק"מ דתפילת ערבית חובה דמיא

יעקב ביאר דר' זירא נמי סבר כרב המנונא דזמן תורה לחוד

למנחה קטנה שבשניהם זהו עיקר הזמן מה שאין כן במנחה

וזמןתפילהלחוד,אלאדסברדכ"זשייךרקכשמתפללבשעת

גדולה שאינה עיקר זמן מנחה ,ומכאן יש קצת ראיה לשיטת

התפילה,לעניןשיכוללהאריךכחפצו,אבלאיממהרבלימודו

ל

מסכת שבת דף י
כז תשרי התשע"ג
ע"מלהתפלל,הווימסיראזנומשמועתורהוכו'.

עיי"ש,והביאוהמשנהברורהבסק"אשם.

קנח(תוס' ד"ה אי איכא .משמע דעדיף דין מת"ת .בחת"ס



ביאר דראיתהתוס' דעדיף דין מת"ת ,מהא דהוצרכו למיטפח

דףיע"ב

כל שעתא אעיברא דדשא להזמין בעלי דינים לדון ,וכ' עוד

קסב(גמ' ,שאני ביהכ"ס דמאיס ,בריטב"א וכן בתוס' גרסי

דהיה אפשר לפרש דחששו שמא איכא אנשים בחוץ שרוצים

דנפיש זוהמא ,וביאר הריטב"א דכיון דנפיש זוהמא בישן

לדון אצלם וחוששים לבטלם מת"ת ,ולהכי טפחו אעיברא

החמירובוגםכשהואחדש.

דדשא וכדאיתא במס' שמחות שר"ג נתפס ע"כ שנצטערו

קסג(תוס'ד"הדמתרגמינן,וי"לדהתםקראושלוםע"ששהוא

אנשיםשעמדובחוץולאנכנסולפניובכלעת.

עושה שלום .במהרש"א ביאר דשלום נקרא ע"ש השלום

קנט(גמ' ,כל דיין שדן דין אמת וכו' כאילו נעשה שותף עם

בסתמא ,ולא על שם מעשה השלום שעושה ,כיון שעושה

הקב"הבמעשהבראשית.בטור ח"מסימן א'ביארבשםרבינו

שלום לכל העולם ,אבל הא-ל הנאמן אינו שמו בסתמא ,כיון

יונה שהקב"ה ברא את העולם שיהא מתקיים ,והרשעים

שמפורשבקראדנאמןרקלאוהביוולשומרימצותיו,ובחדושי

שגוזלים וחומסים מחריבים את העולם ,כמו שמצאנו בדור

אגדות כתב ,דאכתי טעמא בעי מה החילוק ביניהם ,כיון

המבולשלאנחתםגזרדינםאלאעלהגזל,והדייןשדןדיןצדק

דשניהם עושה ה' ,ועוד הק' דשאר הכינויים כגון רחום וחנון

ומצילעשוקמעושקומקייםאתהעולם,ונעשהשותףלהקב"ה

לא אמרינן דדינם כשלום ,ואמאי הא כתיב א-ל רחום וחנון,

בבריאה,ובכתבסופר עה"ת פרשת משפטיםעלהפסוקואלה

וביארע"פדאיתאבחז"לחסדאומריבראהעולםשהואכולו

המשפטים ביאר ,לפי מה דאיתא בחז"ל בתחילה עלה

גמ"ח,אמתאמראליבראשהואכולושקר,וצדקאומריברא

במחשבה לפניו לברוא את העולם במדת הדין ,ראה שאין

שהואעושהצדקות,שלוםאומראליבראשהואכולוקטטה,

העולם מתקיים ושיתף עמה מדת הרחמים ,ואיתא בתנחומא

וא"כ שאר כינויין כגון רחום וחנון וכד' כיון שהאדם שותף

ד' ,דכשאין דין למטה יש דין למעלה ,ולפי זה שיתף מדת

בהם ,שעושה צדקה וחסד ומרחם ,אין שמו של הקב"ה נקרא

הרחמיםבדיןהיינודהדייןידוןבעולםהזה דיןאמת,והקב"ה

בהם,מהשאיןכןבשלוםשאינומדהבאדם)דהאכולוקטטה(

ינהג במדת הרחמים ,ואם כן על ידי שדן דין אמת לאמיתו

שפירהווישמושלהקב"ה.

כאילונעשהשותףלהקב"הבמעשהבראשית.

קסד(בתוה"ד,וי"לדהתםקראושלוםוכו',וצ"ע אםכן אמאי

קס(תוס' ד"ה דיןאמת ,לאפוקידיןמרומה.הבית יוסף)חו"מ

מייתיהגמ'התרגוםלהוכיחדהנאמןאינושם,האלגבישלום

סימן א'( הקשה אם כן אמאי צריך למכתב אמת לאמיתו,

נמי מתרגמינן הכי ,והחילוק בין הנאמן לשלום הוא כפי

וביאר דאמת לאמיתו היינו שאף על פי שהדיין דן דין אמת,

שאמרו התוס' דה"ל למימר ה' שלומו ,וא"כ מהתרגום לא

מ"מכ"זשמצטרףלזהאהבתולזכאיושנאתולחייבלאחשיב

חזינןמידי.

דין אמת לאמיתו ,ובפרישה שם )בס"ק ב'( ביאר על דרך מה

קסה(גמ',מתןשכרהלאעבידאלאיגלויי,בעץיוסףעלהע"י

שכתבבטוררישסימן ט"ווז"ל,כלדייןשבאלפניודיןמרומה

ביארדנקטדוקאשבת,משוםדאיתאבמדרשרבהפרשתעקב

לא יאמר אחתכנו ויהיה העון תלוי בעדים אלא ידרשנו

וז"ל ושמא תאמר לרעתך נתתי לך השבת ,לא נתתי אלא

ויחקרנו וזהו דין אמת ,ואחר שנודע לו אמיתת הדברים ...אז

לטובתך ,כיצד אתה יושב ואוכל ושותה ומהנה עצמך ואני

ידין אותו לאמתו ...ולשון לאמתו קאי על הדין .ובדרישהשם

נותן לך שכר וכו' וע"כ מתן שכרה רחוק מן השכל ,מהשאין

ביאר עוד דלפעמים צריך הדיין לדון לפנים משורת הדין לפי

כןשארמצות.

הזמןוהעניןוכשאינו עושהכןאףעלפי שהואדיןאמתמ"מ

קסו(רש"י ד"ה צריך להודיעו  ...וזהו דרך כבוד שמא יתבייש

אינולאמיתו.

לקבלה .כתב בשפת אמת דדברי רש"י אינם כמסקנת הגמ'

קסא(גמ',מקוםשבנ"אעומדיםערומיםאיןשםשאילתשלום.

דאיכא חילוק בין מילתא דעבידא לאיגלויי ,ללא עבידא

במצפהאיתן הקשה האבברכותכג.נסתפקההגמ'האםשרי

לאיגלויי,ולסברתרש"יאיןחילוקבזה,עיי"שדביארלפ"זאת

ליכנסלביהכ"סקבועלהשתיןמיםואיכאמאןדשרי,ואףמאן

מהלך הגמ' ,וברי"ף וברא"ש איתא להדיא דדברי רב דווקא

דאסר הוא משום שמא יפנה או שמא יפיח ,וא"כ נראה

בגוונאדלאעבידאלאיגלויי.

שבעצם הכניסה אין איסור ,וכאן משמע שבבית המרחץ

קסז(גמ',רבחסדאהוהנקיטבידיהתרתימתנתאדתוראוכו'.

)הפנימי( אסור אפילו ליכנס עם תפיליו בראשו) ,דלא שייך

בחת"ס ביאר דאמר לו דוקא האי מילתא ,אליבא דרש"י

בביה"מ שמא יפיח( ,וכך הק' במגן אברהם סימן מ"ג ס"ק ט',

בביצה דכתב דהטעם שנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו כדי

והוסיף דהא איתא הכא דבית הכנסת חמיר מבית המדרש

להרבות שלום וריעות ,ור"ח לא התכוין לתת שכר על דברי

דביתהכנסת אסוראפילוחדשע"יהזמנה,ותירץדצריךלומר

תורה דהא כתיב אמת קנה ואל תמכור ,אלא התכוון לתת

דלא כמבואר ברא"ש ובשאר ראשונים בברכות שם ,דעצם

מתנה ולתלות את סיבת המתנה בדבר אחר ,ובזה ראה רבא

הכניסה מותרת ,אלא ודאי הכניסה אסורה בתפילין אלא

בר מחסיא שאינו יודע הדין של צריך להודיעו ,דא"כ היה

דמיבעי לגמ' דשמא להשתין שרי כיון שהוא חייו של אדם

מודיעמידכדילהרבותשלוםוריעותוע"כאמרלודיןזה.

לא

מסכת שבת דף י – דף יא
כז תשרי – כח תשרי התשע"ג

לב

קסח(גמ',א"לבתרייתאעדיפאלימקמייתא,בעיוןיעקבביאר

תעניתחלוםבשבתהיינודוקאבג'חלומות א.יוה"כבשעת

הטעםדעדיפאליהדקמייתאאמרע"מלקבלפרסמהשאיןכן

נעילה ,ב .ס"ת שנשרף ,ג .קורות בית שנפלו ,וי"א אף שיניו

בבתרייתאשאינהע"מלקבלפרס.

שנפלוודוקאבהנהוחלומותשנפשועגומהעליו.

קסט(תוס' ד"ה ה"גנתגלגלהדברוכו',ואףעלגב דבלאוהכי

קעה(עיגלאתילתא,פרש"ישלישילבטן,ובעירוביןסג.פירש"י

נגזרוכו'במרומישדה כ'ליישבקו'תוס'דאףעלפי שהירידה

דהוא עומד על שליש גידולו שהוא רך וטוב וכן פירשו

למצרים נגזרה קודם לכן מ"מ מגלגלין חובה ע"י חייב ,וכיון

הריטב"אותוס'הרא"ש.

דחזינן דע"י האי מילתא נתגלגלו למצרים חשיב ליה חובה

קעו(רש"י ד"ה עיגלא .צ"ע מהמבואר בתמורה )ח (:דבשר

ואיןראוילעשותכן,ובבןיהוידעביארהלשוןנתגלגלדבגזירת

בכור בריא יותר ,ודילמא יש לחלק דבשר בכור אף דמבריא

גלות מצרים לא נתפרש היכן תהיה הגלות אלא כתיב בארץ

אינו משובח ,ועיגלא תילתא אף על פי שאינו בריא ,בשרו

לא להם בסתמא ,וכיון שהתחילו הגירות בארץ כנען שהרי

משובחטפי),ר.ג.(.

הגזירההיתהמשעהשנולדיצחקהיהראוישתשלםשם,אלא

קעז(גמ' ,שם כאש לנעורת ,המהרש"א ביאר הלשון כאש

נתגלגלהדברבשבילהמכירהוירדולמצרים.

לנעורת כמו שהנעורת נשרפת מיד מחמת האש ,כך הרע מן
החלוםמתבטלמידע"יתעניתבוביום.

דףיאע"א

קעח(גמ',לוזיףמרוליפרע,בר"ןכ'דיששלמדומכאןדאפילו

קע(גמ',כלעירשגגותיהגבוהיםמביהכנ"סוכו'.ברא"שכתב

אדם שקיבל תענית ליום קבוע ,לווה ופורע ,וראייתם מהא

דבבתים שלנו שגגותיהם משופעים ואין משתמשים בהם לית

דא"ללוזיףמרוליפרעדמנאלהודלאאמריוםזה,וכךסברו

לן בה ,מיהו במקום שרוב הגג גבוה מביהכנ"ס אסור לפי

הרשב"א והראב"ד ,וי"א דבכהאי גוונא אינו יכול ללוות כיון

שמשתמשים בעלייה שתחת הגג ,והוסיף הטור בסימן ק"נ

שקבע יום זה ,והא דמהני ללוות היינו דווקא באופן שקיבל

דצריךלשערעדהמקוםשהואראוילתשמיששלאיהאגבוה

ע"ע סכום תעניות ולא פי' איזה ימים ,ואחר כך פירש יום

מביהכנ"ס,ובשפתאמתכ'דלשון"גגות"נראהדהקפידאדוקא

מסוים בשביל אותם ימיםשקיבל ע"ע מתחילה ,דיום זהאינו

שהגגהגבוה)כונתושעשויכעיןצריחוכד'(שהואכבודלבית,

מעיקר הנדר ,והכא היה מחזר אצלו דרך מוסר שיאכל אצלו,

אסורשיהאגבוהמביהכנ"ס,אבלבגוףהדירותאיןקפידא,וכ'

ואמר לו שמא לא קיבלת על עצמך יום זה ,וכך נפסק בשו"ע

דישלדחותדנקטגגותלמימרשגםבמקוםשאיןגוףביהכנ"ס

סימןתקס"חס"בובמשנהברורהשם.

גבוה משאר בתי העיר אלא גגו סגי ,ובמאירי כתב דכל

קעט(רש"יד"החברים .תורתןלק"שדזמנה דאורייתאבשכבך

הקפידאהיאאםהביתעצמויהיהיותרגבוהמביהכנ"ס,אבל

ובקומך .לכאורה יש לדייק מדברי רש"י אלו דסבר דחיוב

בנין בן כמה עליות זו על גבי זו אין קפידא שיהיה גבוה

תפילהדאורייתא דאיס"לדתפילהדרבנן,הו"ללמימרלק"ש

מביהכנ"ס ,ובלבד שכל עליה בפני עצמה תהי' יותר נמוכה

שהיא דאורייתא ,ולכך אין לבטלה ומדקאמר דזמנה

מביהכנ"ס.

דאורייתא ,משמע דס"ל דגם תפילה דאורייתא ,אלא דק"ש

קעא(גמ',אמררבאשיאנאעבדילמתאמחסיא,הרא"שכתב

חמירא שיש לה זמן קבוע מה שאין כן תפילה ,וכ"כ המשנה

דממימרא דרב אשי מוכח שמי שבנה בית גבוה מביהכנ"ס,

ברורהסימןקוס"קזדאףאםנסבורדתפילהד"תמ"ממה"ת

מצוהלהשפילודאםלאכן מאירבותאדרבאשי,והר"ח כתב

איןלהזמןקבועודיבפ"אביוםוע"כאיןמפסיקין),נ.מ.פ(.

דרבאשיצוהלהםלהגביהביהכנ"סמשארבתיהעיר.

קפ(גמ' ,א"ר יוחנן ל"ש אלא כגון רשב"י וחבריו וכו' ,בקרבן

קעב(שם .בבכור שור תמה מה התפאר רב אשישגרם למתא

נתנאל אות ש' הק' ,דמ"ט גרע ת"ת משאר אומנויות דאיתא

מחסיא שלא תחרב ,הא לבסוף חרבה ,ועוד הק' מאי מייתי

במתניתיןאםהתחילואיןמפסיקין,ובתוי"טתירץדהכאמיירי

מקרא דלרומם בית אלוקינו ולהעמיד חרבותיו ששם מוזכר

דאיןלושהותדבכהאיגוונא גםבאומנותמפסיק,והק"נדחה

החורבן ,ותירץ דהא איתא בברכות נח :עתיד הקב"ה להחזיר

תי' זה דלכאורה משמע דרישא וסיפא דמתניתין איירו באותו

בתיצדיקיםלישובם,אבלדווקאשלאנחרבוע"יעברה,אבל

ענין ,וכ' ליישב דרשב"י וחביריו אין מפסיקין אפילו בדליכא

כשנחרבו ע"י עבירה כגון עון הנ"ל לא יקומו ,ולפי זה מובן

שהות ובהא לא איירי מתניתין )ומה שאמרה הגמ' ל"ש וכו'

מדוע התפאר וגם קרא דמייתי לרומם בית אלוקינו ולהעמיד

קאיאברייתא(ומתניתיןאייריבדידןשמפסיקיןבדליכאשהות

חרבותיו.

ואין מפסיקין בדאיכא שהות ,ועיין ברבינו יונה שפירש

קעג(גמ',אמררבכלחוליולאחולימעייםוכו',עייןלקמןקח.

מתניתין כדברי התוי"ט דמתניתין היינו לרשב"י וחביריו

שרב הי' חש במעיו ,וביבמות סג ,שהיה לו אשה רעה ,ואולי

ובדליכא שהות ,ולדידן מפסיקין לק"ש ולתפילה )ועיין לעיל

נתכוין בדבריו לנחם אחרים ,וכעין מה שר' יוחנן היה מנחם

אותקנו(.

אחריםבפטירתבניוע'ברכותה):י.ר.(.

קפא(שם ,הגאון רבי עקיבא איגר הק' בחדושיו ,אמאי לא

קעד(גמ' ,ואמררביוסףואפילובשבת,התפארתשמואלאות

תירצה הגמ' דסיפא אשמעינן דאין מפסיקין לתפילה ,אפילו

כ"ה הביא בשם הר"ש בומבורג דכ' דמה דאמרו להתענות

בתפילת ערבית דזמנה כל הלילה ואיכא למיחש טפי שמא

לב

מסכת שבת דף יא
כח תשרי התשע"ג
יפשע .והחת"ס לעיל ט :תירץ דאי"נ דמתניתין איירי בתפילת

מפסיקלתפילה,וישלהקשותלדעתהרמב"ם)ספהמ"צמצו"ע

ערבית ,יהא מוכח להדיא ממתניתין דתפילת ערבית רשות

ה'( דתפילה דאורייתא פעם אחת ביום כמו שביאר המגילת

דאי הוי חובה הא מבואר בגמ' דף י .דמפסיק מה"ט דאתי

אסתר דבריו ,האיך פטר רשב"י מתפילה דאורייתא ,והמשנה

למיפשע,וזהאיאפשרדהאנחלקובזהר"גור"יבברכותכח:

ברורה בסימן ק"ו סק"ז כתב דלדעת הרמב"ם באמת יצטרך

ומשנתינו קדמונית היא מי"ח דבר שבזה כ' התוס' לקמן יד.

להתפלל פעם אחת ביום ,ולפי זה יש ליישב קושית התוס'

ד"ה זימנין ,שכולם בקיאים בהם ,אלא ע"כ כדאוקי בגמ'.

דהכוונה לתפילה פעם אחת ,אמנם כ"ז לדעת הרמב"ם אבל

והרש"שהק'דנימאדאשמעינןדאףעלפישמפסיקלק"שמ"מ

ייתכן דדעת התוס' דתפילה דרבנן ,או דהוקשה להם הלשון

לאחר שסיים חוזר לאומנותו ואחר כך מתפלל ,ותי' דאיכא

מכי מטי עידן צלויי משמע דהוא זמן מסויים ,ופ"א ביום אי"ז

למימר דקו' הגמ' היא מהלשון מפסיקין דמשמע שהוא ענין

זמןמסוים),ש.ב(.

חדש ולא כ' ומפסיקין או אבל מפסיקין כיון דתנא ליה רישא

קפו(תוס' ד"ה שמא ישכח ויצא,אליבא דרבא דאמרלא גזרי

ודלאכפירש"י.

לגזירה וכו' ,מבואר מדברי התוס' דלאביי דגזר גזירה לגזירה

קפב(גמ' ,שם .וצ"ע איך יתכן שר' יוחנן אמר על עצמו שאין

ניחא דיש כאן איסור דרבנן בשכח ויצא ,והק' הגאון רבי

"תורתו אומנותו" ,וי"ל דיש כמה דרגות של תורתו אומנותו,

עקיבא איגר בחדו' איך שייך לאסור איסור דרבנן על מתעסק

ולענין לבטל תפילה צריך "תורתו אומנותו" בדרגא היותר

שאינויודעכללשעושהמלאכהואיןכאןמעשהעבירה,וכתב

גבוהה,ור'יוחנןאמרשאינובדרגאזו.מאידךמצינובכגוןהא

דלפי"ד דלעיל דמתעסק חשיב שגגת עבירה אלא שהתורה

דברכות ח .בתוס' שם בשם האלפסי ,לענין ללמוד בשעת

פטרתו מחטאת ,ובשבת מדאורייתא לא חשיב מלאכה דאינו

הקריאה שמותר למי "שתורתו אומנותו" ,ו"תורתו אומנותו"

מלאכת מחשבת ,מדרבנן חשיב שגגת מלאכה כמו שרבנן

דהתם נפסק להלכה בשו"ע ואף בדורות אחרונים שייך ,וראי'

אסרו מלאכהשאינה צריכהלגופה אף על פי שאינה מלאכת

לדברינו ,דעיין במ"ב סימן קמ"ו סק"ט שהביא מהא"ר בשם

מחשבת ,ובשפת אמת כתב דיתכן דאף על פי דליכא אפילו

ראשונים,דהשתאאיןלנותורתןאומנותן"לעניןזה",ולפמ"ש

איסור דרבנן מ"מ מחמת מראית העין שלא ידעו הרואים

כוונתו דוקא לענין בטול תפילה וכדלעיל  ,אמנם לפימש"כ

ששכח אסרו לאביי).ולכאורה דבריו צ"ע דלפ"ז לא יקשה אף

רש"י כאן הואיל ומפסיקין תורתנו לאומנותנו וכו' ,אפשר

לרבא,ומ"טבעותוס'לאוקמיבאופןשזכרהמחט(

ליישבהקושיאדאיןתלויבדרגתת"ח,דיתכןאףת"חגדולאם

קפז(רש"י ד"ה לא יעמוד אדם .גזרה שמא יוציא הכלי אליו.

מפסיק לאומנות ,וכמו שמצאנו בכמה תנאים שהיו עסוקים

קשה דאף אם יוציא הכלי אליו אי לא יניחנו לא  יתחייב,

באומנות ,והוא הטעם והכ"ש שנפסיק לתפילה ,מה שאין כן

לשיטתרש"ילעילדףג.ד"הידולאנייחוד"הגופונייח,דדבר

ת"ח שלא עוסק באומנות אף שיהא פחות בדרגה מ"מ לא

המונח בידו לא חשיב מונח ,וה"ל רש"י למימר ,גזרה שמא

יפסיק לתפילה ורשב"י וחבריו כך נהגו שלא להיות בעלי

יוציאוכו'ויניחנו,וצ"ע),ש.ב(.

אומנותכלל).א.ל(.

קפח(תוס' ד"ה לא יעמוד ,וי"ל דבליעתו היינו הנחתו ,השפת

קפג(רש"י ד"ה אבל אנו ,וכו' דברי רש"י צ"ע דמה דמפסיקין

אמת ביאר דמעשה ההנחה נגמר בבליעה שהיא ברשות

לאומנותאיןזוסיבהשיפסיקומהתורהוכמושנתבארבברכות

היחיד,ומהשנחבבטנואיןזהמכוחו,והראיהשהביאוהתוס'

לה:הנהגבהןמנהגדרךארץ,דהיינוביחדעםהתורהכמש"כ

מהמוציאדיודכתיבתןזוהיאהנחתןאינהמובנתדשםחשיב

רש"י שם "עם ד"ת" ,וכמו שהאריך בנפש החיים )ש"א פ"ח(,

הנחה גמורה ע"י הכתיבה מה שאין כן כאן שיורד אחר כך

מה שאין כן בתפילה שצריך להפסיק לגמרי מהלימוד דאין

לביטנו ,וכ' השפת אמת דאולי כוונת תוס' דבדיו חשיב הנחה

עומדין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה )ברכות לא ע"א(,

ע"יהכתיבהאףעלפישהואמהלךכיוןשעיקרכונתהמלאכה

וא"כמההקלוחומרוצ"ע),א.ל(

היאהכתיבה,וה"ההכאדבשתיהשבעאינישכדאיתאבסוכה

קפד(גמ' ,כי תני ההיא בעיבור השנה ,בר"מ פ"ב מהל' ק"ש

מט :לכך חשיב הנחה ,וברש"י בעירובין צט .כ' דחשיב הנחה

הל' ה' כתב דהיה עוסק בצרכי רבים לא יפסוק אלא יגמור

בתוך פיו ,וביארו התוס' בעירובין כ .דחשיב הנחה במקום

עסקיהןויקראאםנשארעתלקרוא,וכ'הכס"מ דהר"מהוציא

פטור,והתוס'שםכ'לבארבאופןאחרדברגעשמגיעהמשקה

דיןזהמסוגייןדקתנידבעיבורהשנהאיןמפסיקיןלק"שוסבר

לפיו בטיל אגב גופו ולא חשיב שהוא מהלך אחר כך בתוך

הר"מ דה"ה לצרכי רבים ומשמע מל' הר"מ דשרי אפילו אם

גופו.

יעבור זמן ק"ש ,וכ' הר' מנוח דכ"ז דוקא בדורות הראשונים



שהיו עוסקים עם הציבור לש"ש ,וה"ה בזמנינו אם עוסקים

דףיאע"ב

אפילולהצלתממוןהציבורואיןמישישתדלבזהשאינופוסק,

קפט(גמ' ,וכן בגת לענין מעשר ,רש"י ותוס' עירובין צט :כת'

דהעוסקבמצוהפטורמןהמצוה.

דהאי וכן בגת הוא לר"מ דמצריך שיהא ראשו ורובו במקום

קפה(תוס' ד"ה כגוןר'שמעון ,הקשומהאדאמרודרשב"יכי

שהוא שותה ,דכשם שבשבת חיישינן שמא יוציא הכלי

הוה מטי זמן צלויי הוה לבש ומתכסי ומצלי ,והרי רשב"י אין

ויתחייב משום הוצאה ,ה"ה בגת כשעומד מחוץ לגת והכלי

לג

מסכת שבת דף יא
כח תשרי התשע"ג

לד

בתוך הגת צריך שיהיה ראשו ורובו בתוך הגת דאם לא כן

סימן טו אות ד'  הא הר"ן עצמו כ' בדף ח .בשם הרא"ה

חיישינן שמא ימשך הכלי למקום שעומד ויתחייב במעשר,

דהטעם דאין כרמלית בכלים משום דאין כלי בטל להיות

והק' הגאון רבי עקיבא איגר בחי' הכא ,דאכתי הוי גזירה

כרמלית ,דכרמלית הוא דוקא מידי דלא דרכי ביה רבים וכלי

לגזירה דהא מדאורייתא שרי גם שתיית קבע כשלא נגמרה

עשוי לינטל ואינו בטל ,ובזה ודאי מהני הא דכובדו קובעו

מלאכתולמעשר,עודכתב,דהר"מ בפ"המהל'מע"שהשמיט

ואפילולאחיברו.

דין זה וייתכן דפירש כפירוש הר"ח דפי' דמייתי ראיה דכשם

קצג(גמ',אימורדשמעתליהלר"מוכו',בשפתאמת תמהמה

שהעומד ברשות הרבים ושותה ברשות היחיד מותר לו

חילוק יש בין זב לחייט דכמו דאורחיה דזב לצאת בכיסו,

לשתותרקבאופןשראשוורובובמקוםשהואשותהשאזאם

כמו"כאורחיהדחייטלצאתבמחטו,ועודהק'מאיראיהמייתי

ישאר לו מים מותר לו להחזירן למקומן ,ה"ה בגת דמותר

מהדיוט שחקק קב בבקעת דהתם המלאכה נעשית כדרכה

לשתות קודם שיעשר בצונן כיון שיכול שיחזיר המותר ,אבל

אלא שעשאה הדיוט ,מה שאין כן בזב שיוצא בכיסו שאין זו

לאבחמיןשאינומחזירהמותרובכהאיגוונאנקבעלמעשר.

דרך הוצאה כלל ,ותי' דצ"ל דכיס של זב כשמוציאים אותו

קצ(גמ' ,כי תניא ההיא בשבת ,הק' השפת אמת הא הווי

לרשות הרבים כך היא דרך הוצאתו ,אלא שמי שאינו זב אין

מלאכה שא"צ לגופה דהא אין צריך להוצאת המחט ,ודוחק

דרכו להוציא כיס זה ,והשתא דמי שפיר לבקעת דמעשה

לומרדאיירידוקאברוצהלהוציאהמחטבבגדודאזגזרינןאטו

ההוצאה הוא כדרכו אלא שאין דרך אנשים להוציא ,וחלוק

נוטל בידו לצורך )מה שכתב דהוא דוחק לכאורה צ"ע דהא

שפיר מחייט שאין ההוצאה של מחט נעשית כדרכה .ובחי'

לכאורה בכהאי גוונא היו רגילים החייטים לצאת עם

הר"ן כתב ,דאין לשון הגמ'אלא מעתה וכו' ככל אלא מעתה

מחטיהם(.

שבש"סשהואראיה,אלאהואבדרךאת"ל,דאת"לדלר"מכל

קצא(תוס'ד"האמראביי,דוקאבהוצאהגזראבייבפנייהושע

מידי דלאו אורחיה הכילכלהאנשים כמו זב פטור עליה ,מה

תמה מה הסברא בזה דאדרבה הוצאה היא מלאכה גרועה

נימאבהדיוטשחקקקבבבקעתשאינוחוקקכמואומןואפ"ה

וליכא למיגזר בה ,וכ' דאפ"ל דהוא טעם רק בכרמלית דרבנן

ודאיחייבדכךהיאצורתהמלאכהלדידיה,וא"כהשתאנימא

דגזור אטו רשות הרבים דאורייתא ,וכל דתקון רבנן כעין

דה"הבחייט,ועייןבשפתאמתדמסיקלפרשכדרכושלהר"ן.

דאורייתא תקוןובדאורייתאאסרינןבכהאיגוונא,ולהכיגזרינן

קצד(גמ',מ"שזבבעלשתיראיותדחייבדמבעיליהלבדיקה

גם בכרמלית וכן כ' הרא"מ הורוביץ ,ועיין במה שציין הגאון

וכו' ,כתב בחזון איש דמשמע מכאן דצריך בדיקה כל היום

רביעקיבאאיגר בגליוןהש"סלתוס' עירוביןדףצח.ד"ה אלא

בלאהפסק,ודיןזההוארקדרבנןדהאמדאורייתא ודאימהני

שכת'דגבישתיהשייךלמיגזרטפישמאיביאאצלו ,וכןמחט

בדיקתשעהא'לחברתהדהאאיתאבנדהז:דזבוזבהשבדקו

התחובה לו בבגדו דאסרינן לצאת בה מבעוד יום שמא יצא

יוםראשוןויוםשביעימהני,דאיכאחזקתטהרהעלכלהימים

משחשיכה ,בהנהו שייך למגזר טפי גזירה לגזירה ,ואפשר

שבינתיים ,וה"ה הכא תהני בדיקה א' לכל היום ,והא דלא

לבאר דבריהם דמה שכתבו שגזרו בהוצאה היינו משום

הצריכורבנןבזבהבדיקתכלהיוםביארהחזוןאיש ,לפוסקים

שכיחות הדבר כמו שביארו שם ,אבל לא כיוונו להעדיף

דבעינן בדיקת חורים וסדקים אם כן באשה הבדיקה מבררת

הוצאהמחמתעצמהלגזרה.

שלא היה כאן דם כלל ,מה שאין כן בדיקת זב שאינה אלא

קצב(תוס' ד"ה אלא לאו כרמלית ,ואף על גב דאין כרמלית

לשעתו ואין כאן ראיה דלא היה דם קודם דיתכן דהיה דם

בכלים האי גת כיון דמחובר לקרקע לא שמיה כלי ,בחי'

ונפל.

מהרי"ט הכא הק' דכיון דאיכא עליה תורת כלי לא בטל שם

קצה(גמ' ,דאי לא תימא הכי וכו' ,במלא הרועים הק' אמאי

כלי מעליו גם בחברו בקרקע ,כמבואר בכלים פ"ב מ"ה דכל

לא מייתי ראיה מר"מ גופיה דאמר לקמן סב .דאשה שיצאה

מידי דאי בעי שקיל ליה לא בטיל ממנו תורת כלי ,ותירץ

במחט נקובה חייבת חטאת ,והיינו משום דחשיב אורחיה,

דיתכן דכונת תוס' דלענין שבת אין עליה תורת כלי ,ובחי'

כמש"כ תוס' ד"ה ואם יצא ,ותי' דאיכא למידחי דאיירי
בנושאת

הר"ן הק' כהתוס' ותירץ כתרוצם ,ותמה עליו התוצאות חיים

לד

המחט

בידה

ולא

בצעיפה.

