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בס " ד  ,יג חשוון התשע"ג.

מסכת שבת דף כו – דף לט





דףכ"וע"א

שמניםאחרים,דכוונתובהאדליכאחששדשמאיטהמשוםדדמי

לט(גמ',מפנישהואעף.וביארותוס'שעי"זיהיהבהולעלממונו

למצבשישלונרותכשרים,ולכאורהנראהדלאדמידהתםמשום

ויבא לכבות ,וכתב המגן אברהם סימן רס"ד ס"ק ט' שמכאן יש

דבאותו נר מעורב גם שמן טוב עדיין איתא לחששא דשמא יטה.

ללמוד שלא לסתום התנור בעץ מטעם זה וכמה פעמים ראיתי

ועוד שלפי הריטב"א עכ"פ הטעם הראשון שהוא עף איירי בלי

שבאולידיחילולשבת.

תערובתועלזהשפירשייךקושיתתוס'.א.ל[.

מ(גמ' ,חדא ועוד קאמר וכו' .כתב הריטב"א )החדשים( דהוצרך

מג(רש"י ד"ה אין מדליקין בצרי .כתב שני פירושים א .דרשב"א

לטעם שמא יסתפק ,באופן שניתן בו תערובת שלא יהיה עף,

נתן עוד טעם לאסור ההדלקה בצרי .ב .שאמר עוד דבר בצרי

דאעפ"כשייךהחששהשני.

שאינו נוגע לאסור ההדלקה ,והנה על הלשון הראשון הקשה

מא(תוס' ד"ה ולימא מר וכו' ונשארו בתימה למה לא הקשו

התוס' לעיל ד"ה חדא ועוד  ,מ"ט הוצרכו  אביי ורבה לטעמים

בגמראדאפילובחולנמיליתסר.וברשב"א יישבשבאמתר"שבן

אחרים ,והרשב"א כתב דגם בירושלמי מפורש כלשון ראשון של

אלעזר אמר סתמא ולא אמר אין מדליקין בצרי "בשבת" הלכך

רש"י  ולכן פי' הרשב"א דברי אביי ורבה שאינם מפרשים טעמו

הקשהאביילרבהמ"טאמרהטעםשמאיסתפק,דלפימשמעותזו

של ר"ש ב"א אלא טעמא דנפשייהו  קא אמרי ,כיון דלא קי"ל

דברי רבי שמעון ב"א הם רק בשבת ,וכיון שאמר סתמא בעי

כר"ש בן אלעזר אלא כחכמים ,דאמרי דרק שמנים שמנו חכמים

למימרהטעםמפנישהואעף,ותירץרבהחדאועוד,דהיינושודאי

אסורולאשארשמניםאףשיוצאיםמןהעץ,ולשיטתםפי'טעמים

בחול יש איסור מפני שהוא עף ומלבד זה יש איסור נוסף בשבת

אחריםוכ"כהריטב"א)החדשים(.

מפנישמסתפקממנו.והטורושו"עבסימןרס"דס"גהביארקאת

מד(גמ' ,אין מדליקין בטבל טמא בחול ואצ"ל בשבת .ותמה

החשש שיסתפק ,וכתב הב"ח דהטור סובר דהטעם משום שהוא

הרשב"א מ"ט בשבת יש יותר סיבה לאסור מבחול ,כיון שסיבת

עף מדבר גם על חול ,ומשו"ה לא כתבו הכא בענין שבת והיינו

האיסור היא ההנאה מטבל ,וכתב דאמנם למ"ד חולין הטבולין

כסברתהרשב"א.

לתרומה כתרומה  שייך לאסור דאין שורפין קדשים ביום טוב

מב(תוס' ד"ה חדא ועוד קאמר וקשה וכו' .וכתבו החתם סופר

ובשבת ,אבל למאן דפליג וסובר דלא הוי כתרומה נשאר בצ"ע.

)לעיל כה :ד"ה אין מדליקין וכו'( והשפת אמת הכא ,לישב דהא

והשפת אמת הוסיף להקשות שאדרבה בשבת שמדליק בשביל

כתב התוס' ריש פירקין ,והו"ד ברמ"א סימן רס"ד ס"א בשם י"א,

מצוהאפשרלהתיריותרמבחולשזהלהנאתו,ותירץשבחולכיון

שכשישנראחדכשרמותרלהשתמשנמילאורפסוליםדבכהאי

שאין מחוייב להדליק הנאתו מיכולת הראיה מחמת האור ,והוי

גוונא ליכא חשש דשמא יטה ,ועל פי זה יישבו ,דכאן באה הגמ'

כמראהוריחשאיןבהםמעילהקמ"לדאעפי"כאסור,וק"ובשבת

להוסיף עוד ב' טעמים לאסור בצרי אפילו במקום דאיתנהו נמי

שמחוייבלהדליקוישלוהנאהגמורהמגוףהשמן,שאםלאידליק

נרותטובים,דמטעםדאינונמשךאחרהפתילהדחיישי'שמאיטה

בשמןזהיצטרךלהדליקבשמןאחר,הנאהזוודאיאסורה -.עוד

ליכאחששא,אעפי"כאסורמחמתהטעמיםשלעףושמאיסתפק.

כתב השפת אמת לדון דאדרבא בשבת יהיה מותר כיון שהוא

]ויששהבינובכוונתהריטב"א)החדשים(דהבאנודבריולעילאות

למצוהומצוותלאליהנותניתנו,ודחהזאתדאףשהואמצוהכיון

צב ,שהעמיד את החדא ועוד וכו' ,באופן שנתן בו תערובת של

שכל המצוה היא להשתמש לאור הנר והמצוה היא להדליק

א

מסכת שבת דף כו – דף כז
יג חשוון – יד חשוון התשע"ג
בשביללהשתמש,נמצאשבודאינהנה.

דהמקרהבארוכותהמטה.

מה(תוס' ד"ה רבי ישמעאל .הקשה דלרבי ישמעאל דאמרן דאין

נ(גמ' ,דכולי עלמא מיהת שלוש על שלוש וכו' "מנלן" .וכתב

מדליקיןבעטרןמפניכבודהשבתמשמעדנמשךאלהפתילהוהא

הפנייהושע דלכאורהכלהנךשיעוריםשלג'עלג'בבגדלמדרס

הואעצמואמרכלהיוצאמןהעץאינונמשךדאינונמשךועטרן

ושק ד' על ד' ועור ה' על ה' ומפץ ו' על ו' ,הלכה למשה מסיני,

שהואמהעץבכלל,וי"לעפ"ימש"כתוס'ד"הבעמרניתא)לעילכ'

דלא מצא בשום ספר טעם אחר לכל הנך שיעורין ,וא"כ מ"ט

ע"ב(דאיןלמדיןמןהכללותאפילובמקוםשנאמרחוץ.

שאלההגמ' "מנלן" אשיעור ג' על ג' ,וכתב דדוקא לענין טומאת



מדרסאובשקועורומפץשהתורהלאנתנהשיעורכללעלכרחך

דףכ"וע"ב

דהוו הלכה למשה מסיני ,מה שאין כן לענין שיעור בגד לנגעים

מו(גמ',רשב"אותנאדביר'ישמעאלאמרודבראחד.ופי'רש"י

ושרציםפשיטאלגמראדלאהוויהלכהלמשהמסיני,דהאכתבה

שמה שר"ש בן אלעזר נקט כל היוצא מן העץ הוא לאו דוקא,

התורה בגד ,ובעינן למידע מה נקרא בגד ,אם הראוי לעניים או

דה"ה נוצה של עיזים וכל מידי דלאו צמר ופשתים ,ואיידי דנקט

לעשירים.

יוצא מן העץ לענין סוכה נקט נמי לענין טומאה .ובריטב"א

נא(גמ' ,תרי מיעוטי כתיבי חד  למיעוטי משלש על שלש וחד

)החדשים(הוסיףעודטעםלהאדנקט"יוצאמןהעץ"והואמשום

למעוטי משלשה על שלשה .בספר אשי ישראל הקשה לרבא

דבמשנה לקמן כז :נקט לישנא דיוצא מן העץ לענין טומאה ,נקט

דסבירא ליה דרשב"א מרבה בשרצים שאר בגדים בשלשה על

איהו נמי האי לישנא .והרשב"א והרמב"ן כתבו דמשום דבעינן

שלשה מ"או בגד" ,ובעי ריבוי לכך ,אם כן מוכח דבנגעים לא

לומרחוץמפשתןשהואיוצאמןהעץלכןנקטכלהיוצאמןהעץ.

מטמא בשלשה על שלשה ,דאי היה מטמא לא היה צריך לימוד

מז(גמ' ,דתני דבי ר' ישמעאל הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם

בשרציםלטמא,דהאאתהמיעוטבשרציםילפינןמנגעים ובודאי

וכו'מהלהלןוכו'.הקשההשפתאמת שבמקומותאחריםדרשינן

לא נמעט יותר מנגעים עצמם ,וא"כ מ"ט בעי פסוק למעט שלשה

איפכא כגון בפסחים כא :כל מקום שנאמר לא יאכל וכו' אחד

עלשלשהבנגעים.ותירץדהוימוקמינןריבויאד"אובגד"בשרצים

איסור אכילה ואחד איסור הנאה עד שיפרט לך הכתוב כדרך

לשלשעלשלש,ולאאתילמעוטיהק"ודרביישמעאלדלאנדרוש

שפרטלךבנבילה.ולאאמרינןשנלמדמנבילהלכלמקוםשיהיה

ליהכלל,אוהווימוקמינןליהלציציתכלדקמן.

מותרבהנאה,וכןבסוטהב.ילפינןמדכתבההתורהעדאחר,דכל



מקום שנאמר בתורה עד סתם הוי שנים ,ולא ילפינן להיפך שכל

דףכ"זע"א

מקום הוי גם עד אחד] ,והוכיח שאין לומר דהוי פלוגתא בזה[,

נב(גמ',נפקאליהמ"אובגד"וברש"י ד"או"ריבויאהוא.והקשה

וכתב דאפשר דהכא כפל הפסוק דכתיב והבגד כי היה בו נגע

השפת אמת מ"ט בעי תרי מיעוטי כדלעיל והריבוי ד"או"  ,לא

בבגדצמרוכו'דהו"ללמכתבוהבגדצמרוכו',וסייםדצ"עבכללי

לכתובהאולאהא.ותירץעפ"ימהשכתבהמהר"ם כאןדבנגעים

הש"ס .ובהגהות הגרי"מ בידרמן על שם חילק דבסוגיות הנ"ל,

לכולי עלמא אינו טמא אלא צמר ופשתים אפילו ג' על ג' ,ושאר

ע"כ לא בא ללמד שלא יאכל היינו דוקא אכילה ועד אחד היינו

מיניםלאמטמאוכללאפילושלשהעלשלשה,והאדפליגילענין

עד אחד ,כי זו המשמעות הפשוטה של הפסוק ולא בעי לימוד

שרצים )ושאר טומאות( דוקא ,וכתב השפת אמת דהמהר"ם לא

מיוחד,ע"כדאתיללמדכמושלימד,מהשאיןכן בבגדדודאיהוי

הביא ראיה לדבריו ,ואדרבה מלשון הגמרא לעיל "דכולי עלמא

חידוש דבגד דוקא צמר ופשתים ,וכגמ' בב"ק עז :הכא מענינא

מיהת שלש על שלש בצמר ופשתים מטמא וכו'" משמע דפליגי

דקרא והכא מענינא דקרא ,וכן משמע ברא"מ פרשת שמיני גבי

נמי בנגעים בשלשה על שלשה בשאר בגדים ,דאל"ה לא היה

עגלבןשנה.

צריך לפרש בצמר ופשתים ,וכתב דאולי ראיית המהר"ם מכח

מח(גמ',מהלהלןצמרופשתיםוכו'.הקשההצל"ח האבכלאים

הקושיאהנ"ל,וכתבדנראיןדבריווכןמדויקמרש"ילקמןד"הה"ג

נמי כתיב צמר ופשתים ,וא"כ הוו להו ב' כתובים הבאים כאחד

דרבפפאוכו'.

ואין מלמדין ,ותירץ דאיצטריך תרוייהו ,דמנגעים לא הווי ילפינן

נג(תוס' ד"ה תלמוד לומר או בגד .בתוה"ד מכל מקום כי פריך

לכלאיםלהתירשארמיניםאלאבהעלאהבלבדאבללאבלבישה

ואביי וכו' .וכתב המהרש"א דאין לומר שקושית הגמרא על אביי

כיוןשנהנה,ומכלאיםלאהייתילומדלנגעיםלמעטרקשלשעל

כיון דשקולים ב' הדרשות כיון דלא דרשינן לשאר בגדים לא

שלש בשאר בגדים ,אבל שלשה על שלשה הו"א שיטמא גם

נדרוש נמי לאריג כל שהוא ,דא"כ לא הוה משני מידי .תוס' ד"ה

בשארבגדים.

מניין לרבות וכו' ,כתב הרש"ש במחילה מכ"ת דנעלם מהם

מט(גמ' ,רבא אמר שלשה על שלשה בשאר בגדים וכו' לר"ש בן

ירושלמי )פ"ט דכלאים והביאו שם הר"ש ברה"פ הובא ברש"ש

אלעזר אית ליה .הקשה התוס' רי"ד אי בשלשה על שלשה טמא

שם(דיליףמקראדצמרסתםהיינודוקאשלרחלים.

אם כן שלש על שלש הוו בלאי כלים ,ואמרינן בסוכה טז .שאין

נד(גמ',רבפפאאמראףכללאתוייכלאים.כלאיםבהדיאכתיבי

מסככיןבבלאיכלים,ומוכחהתםבגמ'דגדרבלאיכליםהואדאי

ביה וכו' .הטור יו"ד סימן רח"צ ס"א הביא הפסוק דבגד כלאים

השיעור מקבל טומאה ,פחות מהשיעור הווי בלאי כלים ,ואיך

שעטנז וכו' וכתב דאין כלאים אלא צמר ופשתים דכתיב לא

אמר ר"ש בן אלעזר דמסככין בשלוש על שלוש ,ותירץ דרבא

תלבש שעטנז צמר ופשתים .והב"ח הקשה מ"ט הקדים הפסוק

יסבור דלרשב"א מסככין בבלאי כלים ,וכמאן דסבירא ליה הכי

דובגד וגו' ולא כתב בפשיטות דאין כלאים אלא מצמר ופשתים

התם בסוכה טו :דדחי מאי דבעי לסיועיה לרבי אמי ממשנה

דכתיב לא תלבש שעטנז צמר ופשתים .וכן כתב  הרמב"ם פ"י

ב

מסכת שבת דף כז
יד חשוון התשע"ג
מהל' כלאים ה"א ,ותירץ דהרמב"ם פסק כתנא דבי ר' ישמעאל

שהזמן גרמא ,וא"כ לומד באופן אחר ,כתבו התוס' ,דאפשר

דכלמקוםשכתובבגדהיינודוקאצמרופשתים,וכמושפסקבהל'

דלדידיה נשים חייבות בציצית מסמוכין וכרבנן דר' שמעון

ציצית בפ"ג ה"ב דנוהג רק בצמר ופשתים ,וכאוקימתא דר"נ בר

במנחות מג .שמחייב נשים בציצית ,עוד הקשו בתוס' יבמות שם

יצחק בסוגיין לקמן ,הלכך לא הוצרך לפרש את הפסוק של ובגד

שנדרוש את הסמוכים להיפך לפטור נשים בכלאים וכתב דשמא

כלאים וכו' דבפשטות הווי דוקא צמר ופשתים ,אבל הטור לא

איכאשוםריבויבכלאים.

סביראליהכתנאדביר'ישמעאלוכןבציצית)או"חרישסימןט'(

נח(גמ' ,וראיתם אותו פרט לכסות לילה .וברש"י כסות המיוחד

פסקכהרא"שדכלבגדיםחייביםבציצית,ולשיטתי'הוצרךלפרש

ללילות.והטורושו"ע או"חסימןיחסעיףא' כתבו דהרמב"םפ"ג

דאף דכתוב  ובגד כלאים וגו' היינו דוקא צמר ופשתים דילפינן

מהל'ציציתה"ח והרא"שברישהלכותציציתפליגי,דלהרמב"ם

מלאתלבששעטנזוגו'וכדילפינןהכאבק"והעלאהמלבישה.

הכל תלוי בזמן הלבישה ,אי לבש ביום חייב ואם לבש בלילה

נה(גמ' ,ולאו ק"ו הוא ומה לבישה וכו' העלאה לא כ"ש .הקשה

פטור ,ולהרא"ש הכל תלוי ביעוד הכסות דאי מיוחד ללילה פטור

בספר אשי ישראל דלפי מה שנפסק )בשו"ע( יו"ד סימן ש"א

אפילו לבשו ביום ואם מיוחד ליום ]או ליום ולילה[ חייב אף

דלבישה אסור אפילו באינו מתכוין ,ובהעלאה אינו אסור רק

בלילה.והחזוןאיש או"חסימןג'ס"קל"דתמהשבדבריהרמב"ם

מתכויןשפיראיצטריךלאשמועינןבהעלאה דהואבכוונה,וסלקא

פ"ג מהל' ציצית ה"ח כתב רק שכסות יום שלבשה בלילה פטור,

דעתאדמשו"הכלתרימיניאסורקמ"לשלא,וצ"ע.

אבל להיפך שמחויב על כסות לילה שלבשה ביום לא שמענו

נו(גמ',אלאדרבפפאבדותאהיא,הקשההשפתאמת דלכאורה

מדבריו,וא"כאפ"לשסוברכר"ןבקידושיןפ"ק]הביאוהחזוןאיש

אפשר לישב דברי רב פפא דאתי לומר דבעינן דוקא שהצמר

שם[שכתבלהדיאשחייברקבכסותיוםביוםומניןשסביראליה

ופשתים יהיו מחוברים יחדיו ,אבל בגוונא דבגד משי שבצידו

שכסות לילה ביום חייבת .ובאמת  הטור עצמו הביא שיטת י"א

האחד חוטי פשתן ובצידו השני חוטי צמר אינו כלאים,

דסביראלההכי,ובאמתכברכתבהב"ח ברישסימןי"ח,דראיית

דהמשמעות הפשוטה של הפסוק בגד כלאים שעטנז לא יעלה

הטור מלשון הרמב"ם שכתב מותר ללבוש ציצית בלילה ובלבד

עליך משמע גם באופן שהשעטנז מחוברים לבגד סתם שאינו

שלא יברך ומאימתי מברך עליה בשחר וכו' .ודייק לשון "עליה"

מצמר ופשתים ,ולכך בעי רב פפא לאתויי "בגד כלאים" דבעי

דקאיעל הכסותשלבשבלילהדהיינוכסותלילה,ואעפ"כמברך

שהבגדעצמוכלאיםדהינומצמרופשתיםולאבגדמשישמחובר

עליה ביום ,אולם בנוסחי דידן ברמב"ם פ"ג מציצית ה"ח כתב

לו צמר ופשתים ,וכתב דאפשר שהגמ' סבירא לה דאף בכהאי

ומאימתי יברך "על הציצית" ,וכתב הב"ח שלפי זה אין ראיה

גוונא אסור ונשאר בצ"ע) .ובהגהות הגרי"מ בידרמן על השפת

לשיטת הרמב"ם .אולם הפרישה שם ס"ק ג' דייק לשון "עליה"

הביא דכן דעת הרמב"ם פ"י מהל' כלאים ,ודעת הרא"ש בנדה

ברמב"ם להיפך ,דע"כ קאי על כסות יום דמברך עליה ביום,

סימן ט"ו )הל' כלאי בגדים( להתיר באופן דומה היינו עורות

ומלשון עליה משמע דהכסות שלבשה בלילה ולא בירך עליה

התפורותבפשתןתחתבגדיצמר.ובטושו"עיו"דסימןש'סעיףה'

היתהכסותיום,אולםבביתיוסף ביארדבריהטורשדייקמדברי

הכריעולהקל(.עוד הקשההשפתאמת מ"טדחתההגמ'דברירב

הרמב"םלפטורכסותיוםבלילהבאופןאחרמדבריהב"חעיי"ש,

פפא ,הא אפשר הי'לומר דהלאו של לא תלבש שעטנז הוא לאו

ויעויןעודבדרישהשהאריךבזה.

בפני עצמו ,וא"כ על צמר ופשתים ילקו ב' פעמים ,גם מפסוק זה

נט(גמ',פרטלכסותלילה.כתבהחזוןאיש)או"חסימןג'ס"קל"ה

וגם דהוא בכלל שאר בגדים ,ועל שאר בגדים ילקו רק מפסוק

ד"ה סימן י"ח( דלכאורה נראה בטעם הפטור בכסות לילה משום

דבגד כלאים וכו' ,ואתי רב פפא ללמד דגם הפסוק דבגד כלאים

דלבישת לילה חשיבא כ"תשמיש כלים" ]ולא חשיבא מלבוש[,

וכו',הוארקבצמרופשתים.

ואףדלבשהביוםכיוןשאינובגדהמיוחדללבישהלעתהזואינה



מחייבת ,אולם הקשה דהרי גם תשמיש כלים אם הוא מיוחד

דףכ"זע"ב

ללבישת עראי חייב בציצית ,וא"כ גם כסות לילה אף אי יחשב

נז(גמ',ציציתבהדיאכתיבלאתלבששעטנזוכו'.והיינודדרשינן

כתשמיש כלים מכל מקום הא מיוחדת לשינת עראי ביום ,דהא

סמוכים משעטנז לציצית .והביא הריטב"א )החדשים( קושית ה"ר

ממשיך לישן בבוקר ,ותירץ דצ"ל כיון שנמשכת שנתו מהלילה

יעקב דאורליאנ"ש כיון דדרשינן סמוכים יהיו הנשים חייבות

ואינו לובשה לארעי תשמיש זה נקרא עראי שפל ,וגרע מייחד

בציצית דנימא כל דאיתיה בלא תלבש איתיה בגדילים תעשה

הכסותללובשהעראיביום.

כדדרשי' בפסחים מג :לענין אכילת מצה ,ותירץ דמדדרשינן

ס(גמ' ,מרבה אני כסות סומא שישנו בראיה אצל אחרים וכו'.

]לקמן[ מאשר תכסה בה לרבות סומא ,ע"כ דלא דרשינן להאי

הקשה השפת אמת דלכאורה י"ל נמי איפכא לרבות כסות לילה

סמוכין ,דא"כ אשר תכסה בה מיותר דילפינן לסומא מדאיתיה

שישנועכ"פבראייהביוםמהשאיןכן כסותסומאשאינובראייה

בלא תלבש שעטנז ,והריטב"א תירץ ,כיון שאפשר לדרוש

אצלו כלל ,ובהגהות הגר"מ בידרמן תירץ עפ"י הפוסקים )עיין

מהסמוכיןדרשהאחרת]והיינולצמרופשתים[,לאסתרינןמחמת

באות הקודמת( שכסות לילה הוא המיוחד ללילה ,וא"כ אין

זה לכלל שכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות ,ובתוס'

לחייבומשוםשישנובראייהביוםכיוןדאינומתכסהבוביום.

יבמותד.ד"הדכתיבוכו'תירץדהאדנשיםפטורותבמצותעשה

סא(משנה כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו וכו' .וברש"י אין

שהזמן גרמא ילפינן לחד מ"ד בקידושין לה .מהיקש לתפילין,

מדליקיןבו -לעשותפתילהמקנבוס,ובגדקנבוסמצמרגפן.ותוס'

והיקשעדיףמסמוכים.ולמאןדסברהתםדתפיליןלאומצותעשה

פליגי וסבירא להו דמדליקין בהם .ובמרומי שדה הביא ראיה

ג

מסכת שבת דף כז – דף כח
יד חשוון – טו חשוון התשע"ג
לשיטת רש"י מהתוספתא במכילתין בפרק המוציא ,ששיעור

ידעהיכןהואבדבריחז"ל.ודבריהרש"שתמוהיםמאודדהאכאן

הוצאהלחיובשבתבצמרגפןהואמלאהסיט כפול ובנעורתשל

בסוגיין דברי רש"י מבוארים שלא למד כהתוס' ,דהרי פי'בסוגיין

פשתן כדי לעשות פתילה קטנה] ,חזינן שבצמר גפן לא שייך

בד"ה ממשכן .דלא הוה ביה שום יוצא מן העץ אלא פשתן,

שיעורדפתילה[.

כדכתיבעשריריעותששמשזר.דהיינושהלימודהואלאמהאהל

סב(תוס' ד"ה כל היוצא וכו' כדאמרינן במנחות קנבוס ולוף וכו'

שהי' במשכן אלא מעצם המשכן ,ובד"ה אף כאן קרשים ,פי':

ובריטב"א )החדשים( דחה ראיה זו והכריח שהקנבוס דהתם אינו

ואימא דעץ נמי איקרי אהל ,וכוונתו דאי משכן קרוי אהל והוא

מהשאנוקוריןקנבוס,והואממשנהדכלאיםפ"במשנהה'היתה

נעשה גם מקרשים הרי דקרשים נמי איקרו אהל .ובד"ה משכן

שדהו זרועה קנבוס ולוף ,לא יהא זורע ובא על גביהם מפני

קרוימשכן.כתב,כגוןעשריריעותששמשזר,ומשכןאיקריאהל,

שנעשה לשלש שנים .וכתב הריטב"א דקנבוס שלנו בשלשה

דכתיב )שמות לט( את משכן אהל מועד ,דהיינו ממש כמו שפי'

חדשיםולכלהיותרבחמשהחדשיםסגיליה.

לעיל,דיריעותהששנקראומשכןונקראואהל,ובד"המהתחתון,

סג(ובעיקר דין קנבוס .כתב הטור סימן רס"ד שנהגו כשיטת ר"ת.

שוב כתב ,עשתי עשרה יריעות עזים לאהל על המשכן ,דמשכן

ובבית יוסף שם הביא עוד ראשונים דסבירא להו הכי ,ובדרכי

היינו עשר יריעות המחוברות בקרסי זהב ,הרי דהלימוד הוא לא

משה הביא מהגהות מיימוניות פ"ה ,שמכל מקןם פשתן עדיף

ממהשנקראאהלאלאממהשנקראמשכןוהואנקראאהל.ועיין

להדליק בו מבכל דבר ,ובמ"ב הביא מהא"ר שנכון לחוש לשיטת

עוד ברמב"ן שפי' מפורש כן וז"ל פי' כל מה שבמשכן קרי אהל

רש"ילעניןקנבוס,ועיי"שבאליהרבאסימןרס"דס"קב' שהביא

וכו' כלומר ומה מצינו במשכן שהקרשים קרויים משכן שכל

מספר יראים סימן רע"ד ושבולי הלקט סימן ס"ב ופסקי ריקאנטי

שנקראמשכןנקראאהלמדכתיבמשכןאהל.וכו'משוםדמשמע

סימן פ"ט ורוקח  סימן מ"ד דכולהו אסרי בקנבוס אף שהתירו

משכן של אוהל דהוא יריעות של דעיזים ,עייש"ה .וכן בריטב"א

בצמר גפן ,עוד כתב האליה רבא שם שגם מה שכתב הגהות

)החדשים( כתב וז"ל בתוה"ד  י"ל דממשכן הוא דגמרינן שהיה

מיימוניות פ"ה אות ו' שהרמב"ם פסק כרש"י זה רק לענין קנבוס

מיריעותששמשזרומשכןקרויאהלאימדכתיבמשכןאהלמועד

ולאבצמרגפןודלאכביתיוסףדחשבשלכוליעלמאשויןהן.

אימשוםדמתרגמינןאהלמשכנאוכו'עייש"ה.



סז(גמ',תחששהיהבימימשהקמיבע"לטמאהיהאוטהורהיה.

דףכ"חע"א

הקשההפנייהושע לצדשטהורהיה ,אםכן מהשהגמראאמרה

סד(גמ',כתיבהכאזאתהתורהאדםכיימותבאהל.הקשההפני

לעיל הדר אהדריה קרא מקיש עליון לתחתון וכו' ,הא לפי הצד

יהושע דהאי פסוקא קאי על אדם הבא אל האהל ,ולא על גוף

שגם התחש היה טהור ,לא בעינן להיקש ,דמאי שנא תחש

האהל,ויותרהיהלגמ'להביאאתהפסוק,והזהעלהאהלדקאי

ממכסה האילים ,ותירץ דההיקש כאן שונה משאר היקישא,

עלטומאתגוףהאהל.ועודדבכהאיגוונא יהיהיותרשפירלמילף

דהדרשא מהסמיכות ,דהכאליכא למימר הכי  ,כיון שהכל נכתב

"האהל"מ"האהל",ותירץדאפשרדהאיהאהלבתראלאומופנה,

על הסדר לענין ציווי משא הלויים שזהו סדר הדברים ,וממילא

דאיצטריך לגופא ללמד על האהל עצמו שהוא טמא דוקא באהל

בודאישאיןלהקשותדההיקשמיותר,אמנםמכלמקוםכיוןדסוף

ולא בבית ,משום הכי מייתי האי קרא דאדם כי ימות באהל,

סוףבחדקראכתיביממילאלשוןאהלמועדקאיעלהכל.

דהתםודאילאובאהלתליאמילתאאלאבביתנמימביאטומאה

סח(גמ' ,רבי נחמיה אומר מכסה אחד היה ,ויעוין באדרת אליהו

עלהבאבביתועלכלאשרבביתמק"ודמצורעכמושכתברש"י

פר' פקודי שמנה כללות המשכן שהם כ"ב דברים ,וביאר שם

והתוס' ,אלא מדכתב רחמנא גם דין זה  בלשון אהל היינו כדי

לשתיהשיטותהכאאיהיהמכסהא'אוב'מכסאות,וכתבשדעת

למידרש מיניה ג"ש אהל אהל ,אבל עצם הלימוד אין הכי נמי

רבי יהודה שהיו ב' מכסאות ,יותר נכון כפשוטי המקראות כמו

מסיפאדקראדכתיבוהזהעלהאהלדהיינוטומאתאהלעצמו.

שכתבוהמפרשים,וכפשטותהפסוק"מכסהוומכסה"התחשוגו'.

סה(עליוןלתחתוןוכו'.וכתבהחתםסופרדלפיזהאפשרלומרגם

סט(גמ' ,אי הכי היינו דמתרגמינן ססגונא .וכתב רש"י סייעתא

מקישתחתוןלעליון,והיינויריעותהמשכןילמדומיריעותעיזים,

היא .ולכאורה צ"ב מה הסייעתא שאינו תלא אילן דאולי הוא

וביאר שעל זה סמך הש"ס בריש הסוגי' דאמרינן מה להלן "של

בהמה טמאה ומכל מקום הוא גם שש בגוונים .ובתוס' הרא"ש

פשתן" איקרי אהל ,והקשה התוס' ד"ה ויפרוש ,מה"ת דהאהל

כתב אי הכי דהוא טהור ניחא הא דמתרגמינן ססגונא לפי שאינו

היינו שזה היינו שש משזר ,נימא דהוא יריעות העיזים ,וביאר

דומהלתלאאילןאלאבזהשישלוגווניםהרבה].ונראהדכוונתו

החתםסופרדאיןהכינמיאהלהיינויריעותעיזים,אלאשהגמרא

דאםהואתלאאילןממש היהצריךלתרגםתלאאילן[)א.ל.(.

סמכה על מקיש תחתון לעליון ללמוד גם על יריעות המשכן



דפשטן.

דףכ"חע"ב

סו(תוס' ד"ה ויפרוש ,וכו' וי"ל דדיק משום דקרא כתיב בהקמת

ע(גמ',לאהוכשרובמלאכתשמיםאלאעורבהמהטהורהבלבד

המשכןוכו'משמעהיינויריעותוכו'.וברש"שהביאאתהספורנו

וכו' .עיין בשו"ע או"ח סימן ל"ג ס"ג דעור רצועות של תפילין

שלמד שסדר ההקמה היה שונה ,ופירש דויקם משה את המשכן

דבעינןדוקאמטהורים.ובמשנהברורה ס"קט"זהביאגמראדידן.

איירי ביריעות התחתונות וזה היה לפני העמדת הקרשים

ובביאור הלכה ד"ה עור וכו' הביא דברי הפרי מגדים בפתיחה

והיריעות היו עומדים באויר או ע"י שהחזיקו בם באויר )וכן

שהסתפקאםהוידאורייתאאודרבנן,וכתבנפק"מלהקלבספיקן

פירש"י מנחות צט (.או ע"י נס כדבריהם ז"ל ,וכתב הרש"ש שלא

אם אינו יודע אם טהורה אוטמאה .אולם בפרי מגדים סימן ל"ב

ד

מסכת שבת דף כח – דף כט
טו חשוון – טז חשוון התשע"ג
ס"קכ"זכתבלהחמירבספקטהורהאוטמאהאףברצועות.וכתב

לידי טומאתם במחשבה ואין עולים מידי טומאתם אלא בשינוי

הביאור הלכה שם ד"ה טהורים שמשמע שחזר בו ממה שכתב

מעשה.

בפתיחה.

עו(גמ',וכיקאמדליקבשברכליקמדליק.כתבהרשב"אלקמןדף

עא(גמ' ,אלא לעורן והאמר אביי שי"ן של תפילין וכו' .והקשה

כט .בד"ה כי אדליק בה פורתא  ,להוכיח דאין אסור ליהנות מן

הגאון רבי עקיבא איגר כאן התינח תפילין של ראש .ועדיין

המוקצה,דקשיאלגמ'היכימהפךבהו ,האאילאמהפךבהואף

איצטריךלעורשלתפלהשליד.והשפתאמת כתבדמסתמאעור

על פי שהתבשיל מתבשל בואין בכך כלום ,וכך ביאר נמי דברי

שלראשושלידחדדינאאיתלהו]אמנםלאהביאראי'לדבריו

הגמ' הכא "כי קא מדליק בשבר כלי קא מדליק" כלומר ואסור

וצ"ע[.

להשתמשבידיםבשבריכליםומשוםהכיאסור,אבלמהדממילא

עב(גמ' ,לרצועות וכו' טהורות מי גמירי .הקשו הרשב"א הרמב"ן

דולק והולך ונעשה שבר כלי ונהנה ממנו ומשתמש לאורו מותר,

הריטב"א)החדשים(והר"ן בחידושים,האגםאתהרצועותאפשר

דלאאסרואלאלטלטלו ,לאכלו ,ואפילולהשתמשבובידיםכגון

ללמוד מ"תורת ה' בפיך" דאית בהו דל"ת ויו"ד ,והרשב"א תירץ

הדלקה ,או לסמוך בו כרעי המטה ואפילו במקומו שאינו מזיזו

שכיוןדשםזהאינובכתבאלאקשרבעלמאאינודומה,עודהביא

ומטלטלו,אבלהנאההבאהממילאשפירדמי ,ואףעלפי שכתב

הרשב"א דברי התוס' לקמן סב .דהוכיחו מסוגיין דרק בשי"ן הוה

לדחותהראיה מהדלקה דשאניהכאדמיקלאקליאאיסורא ,אבל

הלכה למשה מסיני ,אבל היו"ד והדל"ת לא הוו הלכה למשה

במוקצה בעין אסור ליהנות ממנו .אך כתב דהראשון עיקר .וכן

מסיני ,ולכן לא שייך קושית הגמרא ,שי"ן של תפילין הל"מ רק

פסק המגן אברהם או"ח סימן תק"א ס"ק י"ב ,ואף על גב דלשון

בבתיםולאברצועות.גםתוס'ברכותו.ד"האלותפיליןשבראש

המגןאברהםשם"דמוקצהאסורליהנותממנו" ,מכלמקוםכתב

הוכיחו מגמ' דידן הדל"ת והיו"ד שברצועות חלק מהשם ,אולם

השער הציון שם אות ל"א,שכוונתו דוקא באופן שמדליק בידים,

רש"י במנחות ל"ה ע"ב ד"ה קשר של תפילין פירש שהדל"ת

)וכן הביא משולחן ערוך הגר"ז סימן תקט ובית מאיר סימן שי"ח

והיו"ד הם גם מהלכה למשה מסיני ,וגם בתוס' שם ד"ה אלו

ס"א( .עוד דייק השער הציון שם דמשמע קצת מרש"י לקמן קכד

תפיליןהשיגועליו.והריטב"אתירץשהאותיותשבקשראינםדבר

ע"ב ד"ה מסיקין ,שכשאינו מזיזו ממקומו אפילו כשמדליק בידים

של קיימא דהרי אפשר להתירם ולהחזירם ,וכ"ש לדעת ר"ת

מותר ,ומכל מקום הוכיח מגמרא דידן כדעת הרשב"א שמעשה

שמצוהלעשותהקשרבכלשעתשמניחולכןלאהוובכלל"תורת

הדלקהגםנחשבכטלטולאףשאינומזיזו ,עייןשםשהאריךבזה

ה'בפיך".וכןתירץהרמב"ן,עודכתבהרמב"ן דאפשרדמרצועות

וסייםבצריךעיון.

דיד קאמר ,דעיקר קשר של תפילין קשר של ראש ,שיש בו רובו



שלשםכדאמרינן)מנחותלה(:וראיתאתאחורימלמדשהראהו

דףכ"טע"א

הקב"ה למשה קשר של תפילין ,ואמרינן נמי וראו כל עמי הארץ

עז(גמ',נכרישחקקקבבבקעתוכו'ואמאינולדהוא.פסקהשו"ע

כי שם ה' נקרא עליך אלו תפילין שבראש לפי שרובו של שם

או"ח סימן תקפ"ו סע' כ"ב דאם עשה אינו יהודי שופר ביום טוב

כתובברצועותיהןמבחוץ,וסייםבצ"ע.

מותר לתקוע בו .והקשה המג"א שם ס"ק כ"ה מגמרא דידן

עג(גמ' ,תחש שהיה בימי משה וכו' שמע מיניה טהור היה .כתב

שמבוארשהוינולד,וכןנפסקבסימןתק"אבמגןאברהםס"קי"ב,

העיון יעקב דמשמע שדווקא תחש שהיה בימי משה ,אבל שאר

ואסורלטלטלוואיךיתקעבו.ותירץדדבריהשו"ע אייריבעכו"ם

תחשים כגון האי דכתיב ביחזקאל ט"ז הוי מין תחש אחר ,וכן

שעשה שופר מקרן שלו דלא הוי נולד כיון שגמרו בידי אדם,

הביא מדברי הרא"ם בפרשת תרומה ,ואפשר שהיה טמא ,אולם

ובגמרא דידן איירי שחקק בבקעת ישראל ,וחילוק זה איתא גם

תוס'ביבמות קב:ד"הואנעלךתחשדייקבפשיטותמהאשהביאה

במגן אברהם סימן רצ"ב ס"ק ט"ו ,לגבי גוי שעשה מנעלים ביום

שםהגמראקראזהדיחזקאל"ואנעלךתחש",דבעינןדוקאמנעל

טובאושבת,וחילקכנ"לכיוןשגמרובידיאדםוהגוייכוללגמרו

מעור בהמה טהורה ,כיון דכתיב תחש ,והוא מכח הגמרא דידן

בשבת ויום טוב לא הוי מוקצה ,מה שאין כן בקעת של ישראל

דתחשהוהמיןטהור,והיינושלמדששלמשהושליחזקאלהיינו

שהישראל מקצה אותה מדעתו בערב שבת ונאסר עליו לומר

הך הם ,ועיין בהמהרש"א כאן שכתב דהפסוק ביחזקאל "ואנעלך

לנכרילחוקקההלכךהווינולד.

תחש"קאיעלדורהמדברלפיאותהשעה.

עח(גמ' ,רבא אמר היינו טעמא דר"א וכו' .וכתב הריטב"א

עד(גמ' ,ולפי שעה נזדמן לו למשה .כתב העץ יוסף דאין לפרש

)החדשים( ,דבשלמא לרבא אתי שפיר מה שנאמר במשנה "ולא

שלפישעהנזדמןלמשההיינושנבראתחשמיוחד,שהריאיןכל

הבהבה"דזהגופאעניןהמחלוקתבפתילהשלאנחרכה,אבללרב

חדש תחת השמש .אלא צריך לומר שישנו במדבריות ולפי שעה

אדא בר אהבה שהנידון בענין שברי כלים ,מ"ט נקט "ולא

נזדמןלמשהמןהמדבר.וגםלשוןהגמרא"ונגנז"כתבהעץיוסף

הבהבה" ,ותירץ דהיא גופהקמ"לשלכ"ע הבהוב אינו מעכב בנר

שמשמע שעדיין ישנו בעולם כמו גבי הארון שגנזו יאשיהו וישנו

שבת דגם ר"אשאסר להדליק בה היינו משום שברי כלים ודוקא

בעולם .אולם ציין לתנחומא פרשת תרומה ו' שרבי נחמיה אומר

ביוםטובשחלבער"ש.

מעשהניסיםהיתהולשעהשנבראתבהבשעהנגנזה.

עט(תוס' ד"ה רבא אמר וכו' ונ"ל דבחנם נהגו אנשים להדליק

עה(גמ' ,בשלמא לענין טומאה דר"א סבר קיפול אינו מועיל.

הפתילהולכבותהוכו'.והטוראו"חסימןרס"דנמיכתבדאיןצריך

וביאר הריטב"א )החדשים( דסבירא ליה לר"א שהאי לא חשיב

להבהב דאין הלכה כר"א ,אולם הוסיף שמכל מקום נהגו הנשים

שינוימעשהשיועיללהעלותומטומאתו,דקיי"לכלהכליםיורדים

להדליקהפתילהולכבותהכדישתהאמחורכתותאחוזבההאור

ה

מסכת שבת דף כט
טז חשוון התשע"ג
יפה ,וכן כתב הרא"ש בפרקין סימן י"ח ,והוסיף שמנהג יפה הוא.

בהקנים.

)ומיהו הלכה כרבי עקיבא שמדליקין אף על פי שאינה מחורכת

פד(משנהלאיקובאדםוכו'בשבילשתהאמנטפתובטעםהגזירה

ע"כ(.ובשו"ע שםסע"טלאהביאמנהגזה,והרמ"א הביאו,וכתב

הרמב"ם בפי' המשניות פי' שהטעם משום מכבה .והיינו ע"י

המשנה ברורה ס"ק כ"ח שזאת יעשה האיש מתחילה ויהיה

שממעט את השמן ,ורש"י בד"ה שתהא מנטפת ,כתב  ויתקיים

תועלת שלא תשהה האשה בהדלקתה בהגיע זמנה )ויעוין באר

הנר ,שתהא השמן מטפטף כל שעה לתוך הנר ,וטעמא משום

שבעסימןכ"אשהקשהאיךאפשרלהחמירכב"ש,מהאדמבואר

גזרה ,שמא יסתפק הימנו ,וכיון שהקצהו לנר חייב משום מכבה

בברכות דף י ע"ב אמר רבי טרפון אני הייתי בא בדרך והטיתי

וכו' עכ"ל ,ועיין בפני יהושע שתמה על  לשונו ,שבתחילה כתב

לקרוא כדברי ב"ש וסיכנתי עצמי מפני הליסטים אמרו לו כדאי

וכיון "שהקצהו לנר" משמע דהוא משום מוקצה ,וכן איתא

היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב"ה .ותירץ שזהו דווקא

ברמב"םבפ"המהל'שבתהי"בדהוימוקצהמחמתאיסור,ולאחר

כשמסכן עצמו ומוסר נפשו לעשות כדברי ב"ש .ועוד הקשה שם

מיכן כתב ,חייב משום מכבה ,כרמב"ם בפי' המשניות וכהא

מירושלמי פ"ק דשבת "כלהפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט"

דאיתאביצהכב.דהמסתפקמשמןשבנר חייבמשוםמכבה,ומה

ותי' דזהו דווקא כשעושהו בדרך חומרא אבל הכא אפ"ל שאין

שייכותלהקצאתולאיסורזה,ותירץדהי'קשהלרש"ידאיןנידון

הנשים מכוונות לעשות בדרך חומרא שלא יטה אלא להנאתם

דידן דומה לגמ' בביצה הנ"ל דהכא השמן איננו בנר אלא

ולטובתם הן עושים כן דאיכא טפי שלום בית כשהנר דולק יפה.

בשפופרת ,ולכאורה בכהאי גוונא לא שייך מכבה ,דהוא מיכל

ועייןעודבמחזיקברכהאותד'שעמדבזה(.

חצוני ,הלכך כתב "שהקצהו לנר" דמשו"ה הווי כמו שמן שבנר

פ(גמ' ,אמר רב יהודה אמר רב מסיקין בכלים וכו' .וכן נםסק

ושייךדיןמכבהגםבכהאיגוונא.

בשו"ע או"ח סימן תק"א סעיף ו' ,והמג"א שם ס"ק י"ג הביא

פה(רש"י ד"ה שתהא מנטפת וכו' חייב משום מכבה .ויעוין לעיל

מהרא"ם שדייק בספר יראים מהכא ,דאפילו סתירה גמורה ליכא

כה :רש"י ד"ה שמא יסתפק שהביא את הגמרא בביצה כב.

בכלים שהרי ע"י ההסקה הוי סתירת הכלי ,וכתב דלדידן דקיי"ל

שהמסתפק מהנר חייב משום מכבה) .ומה שכתבנו באות דלעיל(

דיש סתירה גמורה בכלים )כמ"ש סימן שיד( צ"ל דמיירי בכלי

והנההתםבביצהכב.כתבוהתוס'ד"הוהמסתפק,דאינוחייבעל

רפוי ,אולם הקשה על זה המג"א דבכלי רפוי מותר רק לשמוט

מהשממהראתהכיבוידהוירקגרםכיבויוגרםכיבוימותרביום

אבל לא לשבור לגמרי ,ועוד בעכו"ם שחקק בבקעת לא הוי רפוי

טוב ,ובשבת נמי פטור ,אלא החיוב משום שבזמן שמסתפק ממנו

ולאצריךלטעמאדנולד.וחידשהמג"אשםדכיוןשהסתירההיא

מכבה קצת ומכסה אורו דלא יכול לאנהורי כולי האי ,כי איכא

באופןשלהבערה,לאשייךלחייבומשוםסתירה,כיוןשההבערה

שמן מועט בנר ולכן "נראה ככיבוי" .אולם הרא"ש שם בסימן י"ז

עצמה היא אב מלאכה והותרה ביום טוב כשעושה לצורך ,ה"ה

הקשהעלתוס'מסוגי'דידןדהכאהשמןנמצאבשפופרת,והלכך

לחלק הסתירה שבה ,ומה והסתירה שאסורה אף לצורך אוכל

אםיסתפקממנולאמכחיש מאורהנר,ולכןפירששבאמתחייב

נפשהיינוכשהיאבפניעצמה.

משום מכבה ממש שגורם למהר הכיבוי כשיגמר השמן מוקדם

פא(גמ' ,ואין מסיקין בשברי כלים דברי רבי יהודה וכו' .הקשה

יותר .ולא דמי לשאר גרם כבוי כגון לקמן קכ .שנחלקו ר"י ות"ק

החזוןאישמאיאשמעינןרבבזהשלרבייהודהאיןמסיקיןבשברי

במשנהאםמותרלעשותמחיצהלאשבכליחרסחדשיםמלאים

כליםהאמתניתיןהיאלקמןקכד:שאסררבייהודהמעיןמלאכה

מיםדהוויגרםכיבוי,דהתםהמחיצההיאדברחיצוני,אבלהשמן

ומצריך דוקא מעין מלאכתן .ותירץ החזון איש דהתם איכא

והפתילה שהם הפועלים את מציאות ההדלקה ,וכשממעט אחד

לאוקמיבנשברמערבשבתופליגיאיהווימוקצה.

מהם הוי מכבה ממש .עוד יעוי"ש בתפארת שמואל )באות ו'(

פב(גמ' ,מסיקין באגוזים וכו' .עיין בבית יוסף או"ח סימן תק"א

שדחה אתראית הרא"ש מסוגי' דידן דאפשר לפרש דבסוגי' דידן

)ד"השקדיםואגוזים)ז((שהביא תוספתאבביצהפרקג',שאגוזים

חיישינןשמאיקחגםאתהשמןשבנרעצמוובכהאיגוונא בוודאי

ושקדים עצמם אין מסיקין מהן ביום טוב לפי שאינן מן המוכן,

הווי מכבה] .עוד יש ליישב התוס' דסברי דהוא משום מוקצה,

והקשה דלכאורה התוספתא פליגא אגמ' דידן ,ותירץ דאפשר

וכמושהבאנומהרמב"םבידהחזקה,א.ל[.

ליישבדגמ'דידןאייריכשהןבקליפיהןשהאוכלמוכןלהיסקאגב

פו(גמ' ,בהא קאמרי רבנן דכיון דלא מאיסא וכו' .ובמלאכת

הקליפה ,והתוספתא איירי שאינם בקליפיהן דבכהאי גוונא אינם

שלמה על המשניות הביא מהאבודרהם שהוסיף עוד ענין,

מוכנים להיסק כלל  .וכן פסק הרמ"א שם סעיף ז' ובשער הציון

דבשפופרתשלביצהישיותרחשששמאמחמתקלותהשפופרת

שם)אותמ"א(צייןשהואדברחדששימצאדברשמותרבטלטול

יסבורשלאינענעהנרויקחאותהויתספקממנה,אבלבשלחרס

ואסורבהיסק.

שהיאכבדהלאנחוששיבאלהסתפקכייחושלטלטלהנרמחמת



כובדה,קמ"לדאףבכהאיגוונאגזרו.

דףכ"טע"ב

פז(גמ' ,תניא א"ר יהודה פעם אחת וכו' ולא אמרו לנו דבר.עיין

פג(משנה לא יקוב אדם שפופרת של ביצה .הרמב"ם בפי'

לעיל )אות קלז( ,וכתב הפני יהושע להוכיח מגמרא זו שהחיוב

המשניות פי' דהאי שפופרת היינו הקליפה העליונה הקשה של

משוםמוקצהוכהרמב"םבפ"המהל'שבתהי"ב,דאימשוםמכבה

הביצה .והגאון רבי עקיבא איגר כאן הביא ממהרי"ל שפי'

כרמב"ם בפי' המשניות ומשמעות רש"י ,אם כן איך הביא ר"י

שמדובר בקנה הגדל באגם ,ולשון ביצה )נקוד בחיריק( דנקט

ראיה מר"ט והזקנים שלא אמרו לו דבר ,דשמא ר"ט וזקנים סברי

מהפסוקבאיובח'"הגאהגמאבלאביצה"דהיינובריכהשגדלים

שמלאכהשא"צלגופהפטורכחכמיםדפליגיעלר"י,ובכיבויהווי

ו

מסכת שבת דף כט – דף ל
טז חשוון – יז חשוון התשע"ג
מלאכה שאצ"ל כדלקמן ל .יעוין רש"י שם ד"ה ש"מ ר' יהודה

הוא חמור כי עיקרו דאורייתא ולכן לא הקילו בו .ועיין עוד בפני

היא,הלכךלאגזרודאףאםיכבהליכאאיסוראדאורייתא,אבל

יהושע הכאשהקשהכן,וכתבדלפמ"שהב"יבהלכותשבת)סימן

לר"ישמחייבבמלאכהשאיןצריכהלגופהאפשרדגזרו,אלאע"כ

שכ"ח( דלהרמב"ם גופא יש לחלק בין שבות לשבות לענין חולה

שהגזירה משום מוקצה דבזה אפילו ר"ש דפליג במוקצה מודה

שאין בו סכנה ע"ש ,ה"נ מצינן לחלק בין האי איסורא דרבנן

בשמןשבנרבשעהשהואדולקדאסורכדלקמןמ"הע"א.

דמלאכה שאינה צריכה לגופה לר"ש לשאר איסורי דרבנן .אלא

קמא(גמ' ,מוכרי כסות מוכרין כדרכן וכו' .ומשמעות רש"י דאף

שהק' על הטור או"ח התם דכתב בשם הרא"ש שהיה מסופק

לבישה רגילה דרך מלבוש מותר וכן דייק הריטב"א )החדשים(,

בחולהשאיןבוסכנהאםמותרלעשותלושוםרפואהע"יישראל

ואיהו פליג ארש"י משום דבלבישה רגילה הוא מתכבד ונהנה

בשום איסור דרבנן או אסור דאפשר דדוקא בשבות דאמירה

מחמתזה,ובפרטבימותהגשמיםדאיאפשרדלאמיתהני)ויעוין

לעכו"ם התירו חכמים בפרק אין מעמידין אבל לא ע"י ישראל,

תוס' ד"ה ובלבד וכו'( ולכן פי' שכדרכן היינו דתלויים על

אמאילאפשיטמסוגיאדהכאלאיסוראונשארבצ"ע.

כתפיהם,והצנועיםהחמירולתלותהבגדיםעלמקל.

קמו(גמ' ,לא קשיא הא דקאמר דוד וכו' .בביאור הענין כתב

קמב(מתניתין,המכבהאתוכו' מפנישהואמתיראוכו'מפנירוח

החתם סופר דלגבי הקב"ה החיים עדיפים שיכולים לעבדו על ידי

רע מפני החולה שיישן פטור .הרא"ש והריטב"א גרסו או בשביל

המצוות ,אבל לגבי האנשים החיים בעולם הזה המתים עדיפים

החולה,והיינודכולהוחדטעמאאיתבהווכמוהגרסאאצלנובלי

כיון שמגינים על החיים וגזירתם מתקיימת בעולם הזה ,וזה ענין

האו .והרי"ף גרס מפני נכרים וכו' ,ואם בשביל החולה שיישן

כי לכלב חי וגו' שאנו חייבים יותר לזון הכלב שמזונותיו עלינו

פטור ,וכן גרסת ר"ע מברטנורה וכתב הגאון רבי עקיבא איגר

מאשר לכבד מתים ,כיון שהכלב הוא צורך החיים והקב"ה חפץ

בתוס' בשם השושנים לדוד ,דהא דלא כללינהו יחדיו משום

יותר בחיים שעובדים אותו מאשר במתים ,ואם כן מוטב שיכבה

דתלתאדרישאעושההמלאכהבשבילעצמו,מהשאיןכןהחולה

הנר ,ולא נרו של הקב"ה דמוטב לחלל שבת אחת כדי לשמור

הוא אדם אחר ,עוד כתב הרע"ב ,האי חולה שיש בו סכנה הוא,

שבתותהרבהדזהרצונושלהקב"ה.והמהר"ץחיותמדייקמרש"י

דאילומכבהבשבילחולהשאיןבוסכנהחייבוכו'.וכןמפניגוים

ד"ה כי לכלב חי גדולים החיים ופקוח נפש ,והוא הפתיחה

מפנילסטיםמפנירוחרעה,כולהואיתבהוסכנהוכו'ע"כ.וכתב

לתשובה על שאלתו אי מותר לחלל שבת עבור החולה ,והוסיף

הגאוןרביעקיבאאיגרבתוס'דס"ללהרע"בכהרמב"םשבליסטים

בשם המאירי ביומא דהטעם שמחללין שבת אפילו לחיי שעה

וכו'הווימסתמאסכנהמהשאיןכןבחולהדאפשרדאיןבוסכנה,

מפני שאפשר שברגע זה יחזור בתשובה ויתקן כל אשר חטא כל

)עייןבאותהבאה(].ולפיזה אפשרלבארהטעםשחילקההמשנה

ימיחייו.

ביניהםמשו"ה[.וז"להרמב"םבפי'המשניות,ושעורזאתהמשנה

קמז(רש"י ד"ה כ"ד רננות .והיפה עינים הביא בשם מדרש רבה

כך מפני נכרים ,מפני לסטים ,מפני רוח רעה פטור ,ואם בשביל

דהיינוכ"דפסוקיםשבדבריהימיםמפסוקהאמנםעדפסוקזכרה

החולהשיישןמותר,ומפניזהאמרפטורבמקוםמותר,לפישהדין

שהואכ"ה.והרא"מהורביץ מפרשעלכ"דהמזמוריםהראשונים

בסוףהמשנהחייב,ולאיתכןשיצאמדיןמותרלדיןחייב,וזההוא

בתהיליםשלפניהפרק]צ"לעםהפרק,ש.ב[.דשאושערים.

חולה שיש בו סכנה ,ובתנאי וכו' ע"כ .ואין נראה שגרס במשנה

קמח(גמ' ,אמר לו בשבת תמות .התוס' חגיגה י"ז ע"א ד"ה אף,

עצמהפטורבהניתלתומותרבחולהובוודאי שהגאוןרביעקיבא

הביאו מהירושלמי שלמדו דקרבנות עצרת יש להם תשלומין

איגרלאהביןכך,ועייןשושניםלדודמהשהק'עלהרמב"ם.

ממיתתדוד,שמתבעצרתוהיוכלישראלאונניםוהקריבולמחר,



וכבית שמאי שאין מביאין עולות ביום טוב .והקשו שם התוספות

דףל'ע"א

הרי כאן מבואר שדוד מת בשבת ,ובשבת גם לבית הלל לא

קמג(גמ',ואיבחולהשאיןבוסכנהחייבחטאתמיבעיליה.רש"י

מביאיןעולות,ותרצודשמאנחלקואםדודמתבשבתאוביו"ט.

מפרשדהשאלהגםעלנכריםוכו',ולמסקנאגםבנכריםישסכנה.



והרמב"ן מפרש דבגויים וליסטים ורוח רעה פשוט שיש סכנה,

דףל'ע"ב

והדיוןכאןרקעלחולהאםישבוסכנהאולא.והריטב"אהביא

קמט(גמ' ,איפחית דרגא מתותיהוכו' .התוספת שבת )סימן שי"א

לפרש עוד ,דבגויים שהם פרסיים גם למסקנא אין בהם סכנה

ס"ק ט"ז( פי' שדוד מת בנפילה זו ,ודחה המחצית השקל )שם(

וחייבוהאדנקטפטוראגבחולה.

דבריודמהלשוןאישתיקונחנפשיהמשמעשבגללהנפילהנבהל

קמד(גמ' ,לעולם בחולה שיש בו סכנה .הק' הריטב"א וכי באה

והפסיקללמוד,ואחרכךיכולהי'מלאךהמותלהמיתוכדרךכל

המשנה לאשמועינן דבמקום פיקוח נפש מותר לחלל שבת ,ותי'

הארץולאבגללהנפילה).ועייןבאותהבאה(.

דאתילאשמועינןדאףדישספקאםתסתלקהסכנהעלידיכיבוי

קנ(גמ' ,שלח שלמה לבי מדרשא וכו' .החתם סופר )לקמן קמ"ב

הנר מכבים ,ועוד תי' דאתי לאשמועינן דלא בעי לכפות כלי על

ע"ב(מפרשדרקנחמיהבןחכליהגזרעלהמוקצה,ושאלתשלמה

הנראולהוציאהאלאהזריזלכבותהריזהמשובח.

היתה על טלטול מת מכרמלית לרשות היחיד ,ובחיתוך הנבלה

קמה(גמ',ואםכבהפטוראבלאסורההואבחולהשאיןבוסכנה

השאלה משום טרחה דתיקון האוכל לצורך הכלבים ,ולפי זה

ורבישמעוןהיא.הק'השערהמלך)פ"במשבתה"י(להרמב"םז"ל

פירושהפסוקכילכלבחיוגו'כמופירושב'ברש"י כיוןשהםשני

התם דשבות על ידי ישראל מותר בשבת לצורך חולה שאין בו

סוגישאלות.עודמפרשהחתםסופר)שם(דגזרתנחמיההיתהרק

סכנהמדועאסורלכבותאתהנרלרבישמעון,ותי'דשבותדכיבוי

על מוקצה דכלים ,אבל מוקצה דלאו כלים היתה גזרה קדמונית,

ז

מסכת שבת דף ל – דף לא
יז חשוון – יח חשוון התשע"ג
ולפ"ז שאלת שלמה היתה משום מוקצה ,ושתי השאלות סגנון

ממה נפשך ,אי מתה קודם השבת ועומדת לכלבים אינה מוקצה

אחדלהןוכפירושהראשוןברש"י.

כלל ומ"ט ליבעי שינוי ,שאמר טוב הכלב החי הרי לא הי' כאן

קנא(גמ' ,ואביך הנח עליו ככר או תינוק וטלטלו .כתב המרדכי

שום מעליותא שהתירו לכלב בלי שנוי ,ואם מתה בשבת וס"ל

)פ"ג אות שי"ב( בשם ה"ר אביגדור כהן דדוקא למת ערום צריך

כר"י דאסור משום נולד ולפי מה דמבואר בתוס' )חגיגה יז (.דוד

ככראותינוקאבלמתבכסותומטלטליןאותואגבכסותו.והבית

המלך ע"ה מת בעצרת ,וביו"ט אנן נמי קי"ל כר"י דנולד אסור,

יוסף )סימן שיא'( דחה דבריו כיון דהכסות בטל למת ,אך המגן

וא"כאיךהותרעבורהכלבים,ועייןשו"עסימןש"הסי"טובמשנה

אברהם )שם סקט"ז( כתב דדוקא תכריכין בטלים למת אבל לא

ברורה ס"ק ע' במה שהביא מח' הפוסקים אם הותר טלטול גמור

בגדי המת כיון דעתיד להפשיטו ולהלבישו תכריכין .והביא המגן

דמוקצה משום צער בע"ח ,ועיין עוד סימן ש"ח ס"מ ,ועיין חזון

אברהם דהשל"ה הק' על המרדכי מסוגיין שהרי דוד מת בכסותו

איש סימןנ"בס"קט"זשפסקלהקלבמקוםהצורך,ואליבאדידהו

ובכל זאת הצריכו ככר או תינוק ,והביא דמתרצים שבגדי דוד

מצינוחידושדהתירואףללאשנוי,מהשאיןכןלצורךהאריהמת

אסורים לכל אדם דשורפים על המלכים ,ומשו"ה מוקצים היו

הותרטלטולרקע"יככראותינוק).י.ר.(.

והלכךצריךהי'ככראותינוק,והתוספתשבת)שםסקט"ז(הק'על

קנז(רש"י ד"ה בדברי תורה מותר לענות כסיל כאוולתו .אך

תי' זה ,דאין חובה לשרוף על המלכים ומותרים הבגדים למלך

המאירי מפרש להיפך דבדברי תורה אל תען כסיל כאוולתו וגם

אחר ,ואם כן היו בגדי דוד מותרים לשלמה ,ולא הוו מוקצה,

שהרב לא ישתוק אלא יענה לו בנחת ,אבל במילי דעלמא רשאי

והתוספת שבת תי' את קושית השל"ה ששלמה רצה לקבור את

לשתוקלואולהשיבכסכלותוועלזהנאמרענהכסילכאוולתו.

דוד בבגדי שבת החשובים וע"כ היו בטלו אליו ,ועוד כתב לתרץ



שדוד מת מהנפילה והנופל ומת קוברים אותו בבגדיו ,אבל

דףל"אע"א

המחצית השקל )שם( דייק מהגמ' שדוד מת אחר הנפילה ודלא

קנח(גמ',דעלךסנילחברךלאתעביד .קשהמדועתרגםלוהלל

כהתוספת שבת ,גם דחה קושייתו ,דאפשר דבגדי דוד לא היו

כתרגום יהונתן ולא כתרגום אונקלוס ותרחם לחברך כותך שזה

ראויים לשלמה אלא על ידי תיקון משום דלא היתה מדתם שוה

לשוןהפסוק,ומוכיחמכאןהמהרש"א דמצותואהבתלרעךכמוך

אםכןהוומוקצה.

היינו בלא תעשה שלא תעשה לו רעה ,ומשום דזה המשך ללא

קנב(גמ' ,ואביך הנח עליו וכו' .בשייכות של שתי השאלות

תקום וגו' ,אבל לעשות טובה אי אפשר לפרש כמוך שהרי חייך

דשלמהמבארהחתםסופרליישבקושיתהתוספתשבתדבגדידוד

קודמין לחיי חברך] ,עוד אפשר לבאר על פי מה שכתב הרמב"ן

אינם מוקצה כיון דראויים לשלמה )עיין באות דלעיל( ,דהרי אין

ויקרא פרק יט פסוק יז וז"ל ,וטעם ואהבת לרעך כמוך הפלגה ,כי

הקב"המביאתקלהאפילוע"יבהמתןשלצדיקים,ובחיידודלא

לא יקבל לב האדם שיאהוב את חבירו כאהבתו את נפשו וכו' ,

קרהדהכלביםרעבועדשהוצרכולחתוךלהםנבילהבשבת,וכיון

אלאמצותהתורהשיאהבחבירובכלעניןכאשריאהבאתנפשו

דזה קרה לשלמה הסתפק שלמה ,דשמא אינו ממלא מקום אביו

בכל הטוב ,ויתכן בעבור שלא אמר "ואהבת את רעך כמוך",

כ"כ ולא ראוי ללבוש בגדיו ,ואם כן בגדי דוד מוקצים ואי אפשר

והשוהאותםבמלת"לרעך",וכןואהבתלוכמוך)פסוקלד(דגר,

לטלטלואלאעלידיככראותינוק.

שיהיה פירושו להשוות אהבת שניהם בדעתו וכו' ,עי"ש .ונראה

קנג(גמ',ואביךכו'.איתאבמדרשרבהרות)פרשהג'סוףאותב'(

לבאר כוונתו דוודאי דבעי לאהוב חברו כמו לעצמו ,אבל אי

דשלמה פרש וילון על דוד כדי שלא תרד עליו השמש ,ויש

אפשר לפעול זאת בשנוי טבע האדם אלא ע"י עשיית מצוות ה'

אומריםדקראלנשריםופרשוכנפיהןעלדודמפניהשמש.

כגון שיהי' לחברך מה שיש לך ,וכן לא לשנוא את חברו דהיא

קנד(גמ' ,מפני שתחילתו ד"ת וסופו ד"ת .מבואר בספר בניהו

הנהגהלכיווןשיקנהמידתהאהבה.ולפיזהאפשרליישבמ"טלא

דבעצם כולו ד"ת ,וכוונת הגמ' דתחלתו וסופו סיוע לד"ת ,דמהם

אמר שמאי לגר כדברי הלל ,משום דסבר דאיהו לא מצווה כי

הסתייעו חכמים בויכוחים עם המינים .הקשה העיון יעקב ממה

עדיין גוי הוא ,הלכך לא יועיל לו דהאהבה נקנית רק בעשיית

נפשךאםדבריוסותריןמהנתיישבבהאדתחלתווסופוד"ת,ואם

הדברכמצווה,אבלהללסברדלאבעינןשיהי'מצווהאלאעצם

אפשר ליישב דאינם סותרים ,אפילו שאינם ד"ת אין צריך לגנזם,

ההנהגההזותביאהולאהבתרעו.

ותי'דמהשדבריוסותריםאינוסיבהלגנוזכלזמןשאינונוגדאת

קנט(רש"י ד"ה דעלך סני .רעך ורע אביך אל תעזוב זה הקב"ה.

התורה,אבלמשוםשמכחהסתירהישמקוםלטעותנגדהתורה,

הקשהבספרהרצבידדרשינן)ב"קס"בע"ב(רעהוולאשלהקדש

כגון לפרש לשחוק אמרתי מהולל על הרשעים ,לכן רצו לגנזו,

משמעדרשותהקדשלאבכללרעהוומהשייךלדרושלשוןזהעל

הלכךדוקאמשוםדתחלתווסופוד"תמוכחשכלדבריולהעמיד

הקב"ה ,ומתרץ שהקב"ה בענותנותו קורא לעצמו רעהו אבל לנו

ד"תוא"אלפרשולהיפךולכןלאגנזוהו.

איןרשותלקרותוכך,ולפיזהדחהאתראיתמהרי"א מרש"יכאן

קנה(גמ' ,תכוינה שנאמר שפתותיו שושנים וגו' .קשה היכן נרמז

דרבובכללרעהולעניןמשלוחמנות.

תכוינה בפסוק ,ותירץ היעב"ץ דמשמע שאם המר לא נוטף הוא

קס(גמ' ,בשביל שישימוני כהן גדול .קשיא הא אין מקבלין גרים

נשאר ושורף את השפתיים .והבן יהוידע מבאר דתיבת עובר

שלא לשמה ,והוכיח המהרש"א מכח קושיא זו ,דהלל לא גיירו

מיותרתולרמזדבהיפוךאותיותיוצאבוער.

מיד,אלאהסכיםלגיירו,ורקאחרישידעדגראסורבכהונהגיירו,

קנו(רש"י ד"ה ולא יפה ,שלתקנת הכלבים לא הצריכוהו לשנות

והוסיף המהרש"א דאף שאסור ללמד גוי תורה כאן כשבא

טלטול נבילה .צ"ב מה היתה שאלתו של שלמה לענין הכלבים

להתגייר מותר ללמדו תורה .אך רבי עקיבא איגר )בשו"ת ח"א

ח

מסכת שבת דף לא
יח חשוון התשע"ג
סימן מ"א( הוכיח מתוס' יבמות )כ"ד ע"ב ד"ה לא( דגם שבא

ואם לא עדיף שלא יפלפל ,ולא יגיע למכשולות חמורים ,אלא

להתגייר אסור ללמדו תורה דתרצו על קושית המהרש"א

ילמדרקבגדרמצותלימודתורה,וכןידיעתהתורהשהיאלצורך

הראשונהדידעהללדסופולשםשמים,משמעדסברידגיירומיד

העתיד על מנת שיוכל להורות הרי היא כתבואה לאוצר הנשמר

ואין הוכחה שמותר ללמד תורה לבא להתגייר ,ואדרבא מדלא

לעתיד ,ומוטב שלא העלית אלא יאכל עכשיו ,היינו שיקיים רק

תירצוכהמהרש"אמוכחקצתדאסור.אךהמאירי בסנהדרין)נ"ט

המצוה התמידית של לימודהתורה ,ועוד שלצורך ידיעתהתורה

ע"א ד"ה בן נח( כתב דהאיסור לגוי ללמוד תורה משום דיבואו

יש לפעמים ענין לנוח כדי שתהא דעתו צלולה ובלי יראת ה'

לטעות אחריו שהוא יהודי ,אבל אם חקירתו על דעת לבא עד

מנוחהזוהיאביטולתורהשהרימבטלמצוותלימודהתורהשלא

תכלית שלימות תורתינו עדשאם ימצאנה שלימה יחזור ויתגייר,

עלמנתלקייםמצוותידיעתהתורהולכןמוטבשלאהעלית.

מכבדיןאותואפילוככהןגדול.ועייןכאןברש"י)ד"הגייריה(דאת

קסה(גמ' ,מערב אדם קב חומטין בכור של תבואה ואינו חושש.

הגרהראשוןגיירמידומסתמאכמוכןנהגבכולם.

הקשה הנפש החיים )שער ד' פרקים ז' ט'( דזה דין גזל ואונאה

קסא(גמ' ,אמונת זה סדר זרעים וכו' .מבאר התוספות יום טוב

ומקומו בסדר נזיקין ולא כאן ,ומתרץ דבא ללמדנו דכמו שמותר

)בפתיחה לזרעים( דהם שלשה סדרים כנגד שלשה סדרים,

לערב קב עפר משום שזה הקיום של התבואה ,כך בלימוד מותר

שבזכותהאמונהנושענוממצריםונושעלעתידכנגדישועותשזה

להפסיק מעט באמצע הלימוד להתבונן ביראת ה' ,לפני שתכבה

סדר נזיקין ,וכן קרבנות דסדר קדשים תלויים במועדים שזה סדר

מלבו יראת ה' שקבל על עצמו קודם הלימוד ,ולא נחשב ביטול

מועד,וכןשהטומאההגיעמהנחשעלידיהאשההראשונהולכן

תורה כיון שזה גורם שתתקיים אצלו חכמת התורה ,אבל אם

צריךטהרהוהיינושסדרטהרותכנגדסדרנשים.

יתעסק יותר מהמדה הנצרכת לשימור התורה הרי הוא גוזל זמן

קסב(גמ',נשאתונתתבאמונה.בסנהדרין)ז'ע"א(איתאדתחילת

זהמהתורה,וכמושאםיערבעפריותרמהנצרךלשימורהתבואה

דינושלאדםעלדבריתורה,והקשותוס'התם)ד"האלא(דהכא

הריזהגזל.

איתא דקודם שואלים על אמונה ואחר כך קבעת עתים לתורה,



ותירצו דהתם איירי באדם שלא עסק בתורה כלל ,הלכך דינו

דףלאע"ב

תחילהעלד"ת,אבלהכאאיירינןבעוסקבתורהאלאשלאקבע

קסו(גמ' ,דלית ליה דרתא ותרעא לדרתא עביד .ופירש רש"י

עתיםלתורה,הלכךתחילהנשאלעלאמונהואחרכך עלקביעת

ביומא )עב (:דהתורה היא השער להכנס בה ליראת שמים לכן

העתים,עודתירצודהכאאיירינןבמהשנשאלואמנםזוהשאלה

צריך שתקדם לו יראת שמים שהוא הדרתא .וקשה דמשמע

הראשונה אבל התם איירי בדינו וקבלת דין תחילה על דברי

שתכלית לימוד התורה יראת שמים ועדיפה מהתורה ,ולעיל

תורה.

במאמר דמפתחות משמע דהתורה היא הפנימית והיא עדיפה

קסג(גמ' ,ואפ"ה אי יראת ה' היא אוצרו אין אי לא לא .ופרש"י

מיראתשמים,ומבארהחתםסופרשרביינאימתיחסלדביקותבה'

דהיראתשמיםעיקרוחשובונשמרבאוצר,אךהנפשהחיים)שער

בעולםהבאשמגיעיםלזהרקעלידיפתחיחידשהואהתורה,אך

ד' פרקים ד' ה' וח'( כתב דיראת ה' היא האוצר ששומר על

כדילהגיעאלהשערהזהלעולםהבאשהיאהתורהצריךלהכנס

התבואהשהיאהתורה,וכמובאיןאוצרלשמוראתהתבואההרי

קודםבשערהראשוןשהואהיראה,משוםשאםאיןבויראהאינו

היאנרמסתונאבדת,כךבלייראתה'איןהתורהמתקיימתאצלו,

מבין התורה על בוריה שלא יגלו לו רזי תורה וממילא אינו זוכה

ולפיזהכפיגודלאוצרהיראהשהכיןיוכללהכנסולהשמרבתוכו

להדבקבשכינה.

תבואותהתורה,ורצוןה'להשפיעתמידחכמהלאדםבגיןהתורה

קסז(גמ',אמינאלךאנאדגברדחילחטאיןהואואמרתליאתבר

שלומד ,אבל הכל תלוי באוצר שאדם מכין כדי לקבלה ,וה"נ

אורייןהוא .מבארהמהרי"ט )סימןק'(דאיןהכוונהדמעלתדחיל

להיפך דאם אדם כל או רוב זמנו עוסק בבנין האוצר בלבד ולא

חטאיןבלבדעדיפאעלבראוריין,דהרישנינולאעםהארץחסיד

יכניסלתוכותבואהאיןעליושםאוצרכלל,והכינמיאםיתעסק

ואל תדור בשכונתו ,אלא הכוונה דבכלל דחיל חטאין נמצאת

רק ביראת ה' ולא בתורה ,קיים רק מצות את ה' אלוקיך תירא,

ממילאהמעלהדבראוריין,אךבמעלתבראורייןלאנכללמעלת

אבלאיןעליראתהשמיםשלושםאוצרכלל.

דחילחטאין.ועייןבביתיוסף )יורהדעהסימן רמ"ד(דכתבדדעת

קסד(גמ' ,מוטב אם לא העליתה .מבואר באור ישראל )פרק כ"ז(

הר"ןדחיובהעמידהגםבפניבעלמעשיםשהריהחיובלקוםבפני

דלא יתכן לפרש כפשוטו שבלי יראת ה' מוטב שלא ילמד כלל,

החכם הוא משום דהחכמה מביאה למעשים ,והא דלא כתבה

אלא דיש שני סוגי לימוד ,א .מצוות לימוד התורה שהיא מצוה

התורהחיובקימהבפניבעלמעשים,היינומשוםדאינוגלוילכל

תמידיתוהריהיאכשארהמצוותשאיןההתנאהדיראתשמים,ב.

היותו בעל מעשים כמו שבעל חכמה גלוי לכל ,ודעת הרמב"ן

מצוות ידיעת התורה שמורכבת מבקיאות בכל חלקי התורה

שאין חובה לקום בפני בעל מעשים ,והוסיף הרמב"ן דהטעם

המישרתאתהשכלשיוכללפלפלבתורה,עלמנתשיגיעהלומד

שת"ח אינו חייב לקום מפני מי שאינו גדול ממנו אף שהוא זקן,

להוראה ,ובהוראה אם אין בלומד התורה יראת ה' יגיע

כיוןדהויכזקןואינהלפיכבודו,ולפיזהאםהזקןבעלמעשיםאין

למכשולות חמורים כי לא יעמול כל צרכו בהוראה ,או שמדותיו

את ההיתר שאינה לפי כבודו וחוזר לת"ח החיוב לעמוד בפני

יטו הדין ,וכן כשיודע ולא מקיים עונשו חמור יותר ,ועל מצות

הזקן.ובביאורהגר"א)שםסקי"ג(כתבדהאדאיתאבסוגייןהלשון

לימוד התורה התמידית נאמר קבעת עתים לתורה ,ועל הפלפול

ד"ניקו מקמיה" היינו הידור ,דאינם חייבים בקימה כיון שהם

בחכמהוהבנתדברמתוךדברנאמר,אםיראתה'היאאוצרואין

גדוליםכמותו.

ט

מסכת שבת דף לא – דף לב
יח חשוון – יט חשוון התשע"ג
קסח(רש"י ד"ה אפילו בפתילה נמי ליפטר .דאם לא הובערה

דמעשה שהי' במשכן ,והוא דומיא דמכבה ע"מ להבעיר דכמו

מעולם הוה ניחא ליה ,וכן לקמן )צ"ג ע"ב ד"ה ור' שמעון( פי'

שהפחמים עדיפים מעצים ,כך בסותר אף על גב דא"א למצא

רש"י דמלאכה שאינה צריכה אלא לסלקה מעליו הוי מלאכה

תיקון בסתירה יותר משלא היה בנוי מעולם ,מ"מ אפשר למצא

שא"צ לגופה דברצונו לא באה לו .והקשו עליו התוס' לקמן )צ"ד

שהבניןהשניטוביותרמהראשון].אמנםצ"עדהאבסוגייןמוכח

ע"אד"הר"ששפוטר(דא"כבמפיסמורסאלעשותלהפה,ובקורע

דילפינן סותר ע"מ לבנות גם מהקמת המשכן משאלת הגמ'

יריעהשנפלבהדרנאע"מלתפור,ובתופרבגדקרוע,יהיהפטור

דבמשכןלאהי'ע"מלבנותבמקומווכו')א.ב([.

משום דברצונו שלא היה בעולם ,ועוד הקשו מסותר על מנת

קעג(גמ' ,והתם סותר על מנת לבנות שלא במקומו הוא .הק'

לבנותכבתחילה,והוכיחומכךלשיטתםדמלאכההצריכהלגופה

הרא"מהורביץמ"טסברההגמ'דמשכןאינוע"מלבנותבמקומו,

היינו כצורך המשכן ולא היה במשכן כיבוי על מנת שלא יקדיחו

הא כל קרש וקרש נבנה במקומו המיועד לו כמו בפתילה דאם

הסממנים דהיו זהירים שלא להרבות אש יותר מדאי] ,ומה

הדליקוה במקום אחר נחשב במקומו .ותי' דמכאן מוכח שיתדות

שהקשו מסותר ע"מ לבנות כבתחילה נראה כוונתם מדוע לר"ש

המשכן היו נעוצים בקרקע ובחיבור לקרקע במקום אחר נחשב

פטורבזהדומיאדקושייתםמקורעבחמתו,וצריךלבארקושייתם

שלא במקומו ,מה שאין כן בפחמים דהמעשה שדבר המיטלטל.

לשיטתםשםדלר"שרקע"מלבנותיותרטובמהראשוןחייבולא

והשפתאמתתי'קושיאזו,דכוונתרבייוסישהתיקוןיהיהבמקומו

כבתחילה ולכן הקשו מדוע בלבנות כבתחילה פטור ,ואם כן

ולכן בפתילה נחשב במקומו כיון שהפחם נעשה בפתילה והוא

לשיטתם כאן שא"צ בנין יותר טוב מהראשון )כדברי המהרש"א

התיקון ,מה שאין כן בבנין אי יבנה אותו כצורתו המדויקת

שם( לא קשה מידי ,ועוד קשה דאם כוונתם לבנות באותו מקום

במקומו יחשב הדבר לקלקולדהא לא הועיל כלום במעשיו ,אבל

הרי זה בלי תועלת ומקלקל ואם לבנות במקום אחר עדיין קשה

כשבונה במקום אחר היינו תקונו וכיון דבעינן תקון במקומו הא

דהריעדיףלושלאהיהולכןפטור)א,ב([.

במשכןהוויבמקוםאחר.

קסט(רש"י ד"ה לעולם .כל מקלקל דשבת הוי פטור דלאו היינו

קעד(גמ' ,כיון דכתיב על פי ה' יחנו וכו' .ופי' רבינו חננאל דהא

מלאכת מחשבת .והקשה האחיעזר )ח"ב סימן ה' סק"ז( דלקמן

דנחשב כבמקומו משום שיכול לומר להם להקימו באותו מקום

)ע"ג ע"א ד"ה ע"מ לתפור( פי' רש"י דקורע שלא על מנת לתפור

שסתרו ,אך האור שמח )פ"י משבת הי"ב( מפרש דעל פי ה' הוי

פטור משום דלא הוי במשכן .ותי' דלקמן משמע מהמשנה שם

כמקומו .עוד הביא שם האור שמח בשם הירושלמי דבנין לשעה

דכל קורע שלא על מנת לתפור פטור ואפילו בחמתו ועל מתו,

הוי בנין ,ונלמד מהמשכן דהבטיחן ה' קודם הגזרה שיכנסו לארץ

וע"כ כר"ש ומשום מלאכה שא"צ לגופה ,והיינו דאם אינה

ולכןנחשבבניןלשעהובכלזאתהויבנין.

כמלאכת המשכן אינה מלאכה כלל ,אבל הכא פי' רש"י אליבא

קעה(גמ' ,ובהדלקת הנר .הק' הגאון רבי עקיבא איגר בתוס' על

דרבי יהודה דא"צ כמלאכת המשכן ,וע"כ דהחסרון במלאכת

המשניות מ"ט נקטה המשנה בלשון הדלקת הנר ולא כמו בנדה

מחשבת והיינו דאמנם היא מלאכה אך לא מלאכת מחשבת,

וחלה ,ותי' בשם השושנים לדוד דבא לרמז הא דאיתא בתיקוני

]ועיין באות דלעיל דשיטת רש"י דמלאכה שא"צ לגופה היינו

הזהר דהבעליתקןאתהנרותוהאשהתדליק,והרש"ש תי'עלפי

שא"צ למטרתה ולא משום דבעינן דומיא דמשכן וא"כ מה תירץ

מה שהקדים להקשות ,דבשלמא נשים מתות משום נדה כיון

לשיטתו).ש.ב.[(.

דדינה בכרת ,וכן חלה במיתה בידי שמים ,אבל על הדלקת הנר

קע(רש"י ד"ה לעולם .שאין הכיבוי וההבערה לא בשמן ולא בנר

מ"טמתותהאהוויתקנהדרבנן,וכתבדעלכרחךדכוונתהמשנה

אלא בפתילה ,וקשה דאיתא בביצה )כ"ב ע"א( דהמסתפק משמן

דהעונשאתיעלשמדליקותהנרלאחרחשכהדהויאיסורסקילה,

שבנר ביו"ט חייב משום מכבה ,ולפי' רש"י כאן דאין ההבערה

וכדאיתא בסמוך ג' דברים וכו' עם חשיכה וכו' הדליקו את הנר,

בשמןאםכןהויגרםכיבויוגרםכיבוימותרביוםטוב,ועייןשם

ומשו"הנקטהדלקתהנרדהיינושלאנזהרותלהדליקמבעודיום.

בתוס' ד"ה והמסתפקדהחיובמשוםדבזמןשמסתפקממעטאורו

ועיין לעיל )כ"ה ע"ב( תוספות תוס' ד"ה הדלקת נר ,דמשמע

ולא משום הגרמא ,והרא"ש שם מפרש דחייב מטעם שממהר

מדבריהםכהגאוןרביעקיבאאיגר).ש.ב.(.

הכיבויואףדגרםכיבויפטורהיינודווקאבגורםחיצוניכגוןעושה
מחיצה לאש בכלי חרס חדשים מלאים מים אבל כאן שמסתפק

דףל"בע"א

מהשמןשגורםההדלקהחייבאףדהויגרמא.

קעו(גמ' ,שטנא בתרי אומי לא שליט .עיין במהרש"א שהוכיח

קעא(תוס' ד"ה וסותר.האדתנןבפ'כללגדולוכו',הקשההראש

מיונה הנביא דבאחד מהם שליט ,אך השפת אמת הוכיח מדברי

יוסףדלמאהמשנהדלקמןכרבייהודהולאכרבישמעון.

הגמ'דר'ינאיבדיקועברר'ינאילטעמי'וכו'דבשניהםאינושולט

קעב(תוס' ד"ה וסותר .אבל סותר אשכחן במשכן שאין מתקן

עי"שראייתווצ"ע.והמגןאברהם )סוףסימןקנ"ו(דייקמהאדבעי

בסתירה זו יותר משלא היה בנוי שם מעולם )והיינו בהקמת

תריאומי,דעםישראלמומראורשעלכוליעלמאאיןלעבור.

המשכן(.ולקמן)צ"דע"אתוס'ד"הרבישמעון(כתבודלר"שחייב

קעז(גמ' ,לעולם אל יעמוד אדם במקום סכנה .תוס' כתובות )ל'

כשסותר ע"מ לתקן כגון שהבנין האחרון טוב מהראשון .ומבאר

ע"אד"ההכלבידי(הק'דדבריםאלוסותריםלמהשאמרההגמ'

המהרש"א )לקמן( דתוס' דהכא סברי דא"צ שיסתור ע"מ שיהי'

התם דהכל בידי שמים חוץ מצינים ופחים ,ותי' דהכא הווי

האחרון טוב מהראשון משום דומיא דהקמת המשכן ,אבל התוס'

פשיעה שהכניס עצמו לסכנה ומהא יכול לשמור עצמו ,אבל

דלקמן סברי דאין ללמוד מהקמת המשכן ,אלא בעינן דומיא

כשמביאין עליו מן השמים באונס אי אפשר לו לשמור ,מה שאין

י

מסכת שבת דף לב
יט חשוון התשע"ג
כןציניםופחיםלעולםלאיבואועליובאונסאםרוצהליזהר.

הוא הדין לכל המתים .והשפת אמת מפרש דסוגיין כמ"ד אין

קעח(גמ' ,ר' ינאי בדיק ועבר .הקשה השפת אמת הרי לכולי

מיתה בלא חטא ולכן כל מת דומה בזה לחייבי מיתות בית דין,

עלמא אסורלהיכנסלסכנהוזהאינורקלשיטתרביינאי,ומוכיח

אמנם הפרישה )יו"ד סימן של"ח( מביא בשם הספרי דילפינן

מזה שע"כ רבי ינאי עבר עם גוי וסבר כשמואל דבתרי אומי לא

מדכתיב ,ואשמה הנפש ההיא והתודו ,זה בנה אב לכל המתים

שליט ואפילו באחד מהם ודלא כהמהרש"א שדווקא בשניהם לא

שיטענווידוי.

שולט,ואףדעםגויאיןסכנהבכלזאתבדקאתהספינהשאיןבה

קפד(גמ' ,ואלו הן פרקליטין וכו'.הב"ח )שם( מבאר דאומריםלו

חורמחששרחוקלסכנהובזהנהגלטעמיה.

כל זה כדי שלא יסמוך על אחרים שמתפללים עליו אלא דעיקר

קעט(גמ' ,מאי קראה קטנתי מכל החסדים .ופירש"י נתמעטו

הפרקליטין הם מעשיו בעצמו ,ואזיל לשיטתו לעיל )באות

זכויותיבשבילהחסדים,ובפי' רש"י עלהחומש)בראשיתלב,יא(

הקודמת( דכל מה שאמרה הגמ' אומרים לו .ובטור הוסיף עוד

הוסיף ,לכך אני ירא שמא משהבטחתני נתלכלכתי בחטא ויגרום

מש"כהרמב"ן דכדישלאישברלבואומריםלוהרבההתודוולא

לילהמסרבידעשו.והקש'הרמב"ן)שם(דלשוןהפסוקלאמשמע

מתו ,והרבה שלא התודו ומתו ,והרבה שהולכין בשוק ומתודין

כן,ועודהאאמראחרכךואתהאמרתהיטבאיטיבעמךוגו'ומה

שבשכרשאתה מתודהאתה חי ,וכלהדברים האלהלאאומרים

תועיל ההבטחה אי גרם החטא ,ועוד דהזכיר הבטחת הקב"ה

לובפניעםהארץאונשיםאוקטנים,שמאיבכווישברואתלבו.

בצאתו מחרן והרי אחר כך לא היטיב לו בחסדים שיתמעטו

קפה(גמ',בעוןשנידבריםעמיהארצותמתים.פי'היעב"ץ דכונת

זכויותיו על ידיהם ,הלכך פי' הרמב"ן דקטנתי היינו איני ראוי

הגמ'שמתיםצעירים,ואףדישדאיתלהועודהרבהחטאים,מ"מ

לחסדים ולהבטחות של הקב"ה .ולגבי הקושיא הראשונה הוכיח

עליהם יכולים לטעון לזכות ,דראו מנהג אבותיהם וחשבו השאר

רביאליהומזרחימסוגייןדפי'הפסוקכרש"י]דאילולרמב"ן קשה

לחומרות ,אך בשני עוונות אלו שמבזים דברי קדושה הרי הם

מסוגיין[,ועלהקושיאהשניהתי'דאיטיבהיינובזכותאבותיודלא

כמתכווניםלמרודבהקב"ה.

תלוי במעשי יעקב ,והמהרש"א תי' דבקש רחמים שלא יגרום

קפו(גמ' ,על שקורין לארון הקודש ארנא .מבאר המהרש"א דאף

החטא ,ועל הקושיא השלישית תי' הרא"מ דמתיחס לחסדים

שמצינו לשון ארון על ארון הקודש ,כמוש"כ התוס' ,היינו דוקא

שקודםההבטחה,כיוןדזכויותיונתמעטועלידיהםואםחטאאחר

כשמוכח דהכוונה לארון הקודש ואי לאו הכי אסור ,והוסיף

ההבטחה הרי אין לו זכויות שיגינו אך לא חשש לחטא דקודם

המהרש"אדאיןלחלקביןארוןלארנאדמצינולשוןארוןבמשנה

ההבטחה דלא יבטל ההבטחה ,והמהרש"א תי' דנעשה לו נס

על ארון של חולין ,אמנם המגן אברהם )סימן קנ"ד סוס"ק י"ד(

שניצלמלבן.

כתבדמהשמצינובחז"ללשוןארוןבלבד)עייןתוס' ד"העל(על

קפ(גמ' ,כי יפול הנופל ממנו .ביאר הכלי יקר )דברים כ"ב ח'

ארון הקודש ,היינו בדרך לימודם ובכהאי גוונא שאני דכל מה

דתיבתממנואתיעלהנופל,ובאההתורהלומר,שלאתאמרוכי

שאומרהיינודברשבקדושה,ובשםרש"י כתבדדוקאארנאאסור

המעקה מבטלת הגזירה כאשר זה ראוי ליפול ,אין הדבר כן כי

לומר,כיוןשכךקראולמגדליםשלהם,אבלארוןמותרכיוןשהוא

אתה לא תשים דמים בביתך ,כי מי שדמיו בו וראוי ליפול למה

שםמיוחדלארוןהקודש.וצ"עדרש"י בד"הולארוןהקודשארנא,

יהיהזהבביתךוה'רצהשהואעצמויפילאתעצמוכימידוהיתה

כתבעלעמיהארצותוכו'ואיןקוריןאותוארוןהקדש.ולכאורה

זאת לו ,אבל מכל מקום הוא שראוי ליפול לא ינצל על ידי

משמעדלאמספיקארוןלבד)א.ב(.

המעקה ,כי יפול מנפשיה אפילו במקום מישור .ובשם י"א כתב,

קפז(גמ',ועלשקוריןלביתהכנסתביתעם.פי'המהרש"א מהות

דממנו שב אל המעקה ,כי הראוי ליפול יפול אפילו מן המעקה

הבזוי,דמיחסיםהביתלצרכיהעם,ולאלהיותוביתה',ומאישנא

ואיןהמעקהמצלתכיאםהבלתיראויליפול.

מקריאתשמוביתהכנסת,כילשוןכנסתהיינומלשוןכנסיה)כל

קפא(גמ' ,שמגלגלין זכות על ידי זכאי .כתב היפה עינים דאף

כנסיהשהיאלשםשמים(דהיינוהתכנסותישראלעםכביכולה'

דמכאן ראיה שמגלגלין חובה על ידי חייב בלבד ,והא דמגלגלין

יתב"ש ,וכן כתב החכמת מנוח ,והוסיף עוד פירוש דכנסת לשון

זכות ע"י זכאי ילפינן מבנות צלפחד שזכו שפרשת נחלותנכתבה

כנסת ישראל שמשמעותה בית השכינה .והמלא הרועים הקשה

עלידן.

דבירמיה )לט ,ח( נכתב על בית הכנסת בית העם ,ותי' דדוקא

קפב(גמ' ,שכן כל המומתים מתוודים .הב"ח )יו"ד סימן של"ח(

בזמנינושנוהגיםלקראלבתיקרקסיאותביתהעםהווילשוןבזיון.

סובר דאומרים לו גם שכן כל וכו' ונראה דמדייק כך גם מלשון



רש"י אומריםהעומדיםשםשכןדרךוכו',ולכןכתבהב"ח דדוקא

דףל"בע"ב

בנטהלמותאומריםלוהתודה,אבלבלאוהכיאיןאומריםכןכדי

קפח(רש"יד"ה ונמסרולע"ה.והקדשוכו'לחושבמטלטליןשמא

שלאיהאלבונשבר,אךהפרישהסברדאומריםלוהתודה,אבל

הקדישו וחזר בו ,ומדייק המהרש"א מדלא נקט לחוששמא הביא

אין אומרין שכן כל המומתים וכו' ,והוסיף הש"ך דגם להפרישה

חולין לעזרה משמע דרשב"ג בא לומר הטעם דע"ה מתים משום

אומריםהתודהרקלנוטהלמותולאלאינונוטהלמות,כדישלא

דמכשיליםאתהחבריםשסומכיםעליהם.

ישבר לבו ,או דלא הגיע זמנו ,עוד כתב הש"ך דמדברי רש"י אין

קפט(שם,לאהו"ללמיתניתרו"מדרבנןלאהימנוהו.ולישבדעת

להוכיחכדבריהב"חמשוםדהוושנידיבוריםנפרדים.

רבותיושלרש"י מבארהרש"ש דגםמדרבנןהאמינוע"הבתרו"מ

קפג(רש"י ד"ה שכן דרך כל המומתים .שכן מצינו בעכן .וכתב

כגוןגביענייםושבת,וכןגבימצהבליליו"טא'ולאתרוג,וכןגבי

המהרש"א דמסברא למדו דלאו דוקא חייבי מיתות בית דין אלא

טומאת וטהרת התרו"מ בשעת הגיתות והבדים ,דהאמינום לע"ה

יא

מסכת שבת דף לב – דף לג
יט חשוון – כ חשוון התשע"ג
וכןברגלהכלחבריםהן.

הפסוקשבזמןרעבאישבשרזרועויאכלו,אךהר"שמדסוי מפרש

קצ(גמ' ,בעון נדרים מתה אשה של אדם .כתב המאירי דסוגיין

על פי פירוש רש"י בישעיה דויגזור לשון ויגזול ,והיינו דעל עון

אתי לבאר משפטי יושר ה' יתברך ,להרבות העונש בדבר

הגזליבוארעבואישבשרזרועויאכלו.

שהמכשולמצוי,בווכןלהענישמדהכנגדמדה,ובסוףדבריוכתב

קצז(גמ' ,בעון שבועת שוא וכו' חיה רעה באה .מבאר המדרש

דיזהר מכל עבירה וישמר מכל עונש .ובמאירי על אבות )פ"ה(

שמואל )אבות פ"ה משנה י'( דטבע החיות לבא גם בישוב אלא

מבואר דהענין בזה שיפשפש אדם במעשיו ויתבונן בכל צרה

שהקב"ה נתן בהם פחד מבני אדם ,אבל כשנשבעים לשקר

שתבאעליו.

ומחלליםאתה'מסירה'מהםאתמוראהחיות,וזהושנאמרולא

קצא(תוס' ד"ה רבייהודה .אםכן ברייתאדלעילדלאקאיאת"ק

תשבעו וגו' וחללת את ה' אלוקיך ,דאין הפגימה ע"י החילול בו

הוה ליה למינקט נמי בעוון ביטול תורה ,הק' הרש"ש דהרי ת"ק

יתברך,אלאדפי'אלוקיךהיינושהקב"המיחדשמועלינו ,אםכן

לאמדברעלמיתתהבניםאלאדעלעווןנדריםאשתומתה ועל

הפגםע"יהחילולשיוסרמהשיראוכלעמיהארץכישםה'נקרא

זה הוסיף רבי גם מיתת הבנים ,הלכך מה שייך שיוסיף רבי את

עליךויראוממך,וממילאחי'רעהבאה.

עווןביטולתורההאלאעלזההי'הדיוןאלאעלעצםהעונשעל

קצח(גמ' ,אל תקרי באלה אלא באלה .מבאר המהרש"א דבשאר

עווןנדרים.

פורענויותנאמרואםעדאלהוכאןנאמרואםבאלהוהיינובעונש

קצב(גמ' ,פליגי בה ר"מ ורבי יהודה וכו' משמע דגם ר"מ סובר

אלהושבועה.

שאםלאיקייםמזוזהלא ירבוימיבניכם,והק'המהרש"ם לשיטת

קצט(גמ',בעוןגילויעריותוכו'גלותבאלעולם.עניןהמדהכנגד

הריטב"א)קידושיןס"בע"אד"הבשלמא(בשםרבינופנחסדלר"מ

מדהמבוארבמאירי)באבות(דבגילויעריותגורםלאשהלהתגרש

רק באזהרה אמרינן מכלל הן אתה שומע לאו ,אבל בשאר דינים

מבעלה ,ובעבודה זרה גורם לשכינה שתסתלק מישראל ,וכן

לא אמרינן ,הא הכא בדין מזוזה משמע דגם בשאר דינים לר"מ

הגלותשגורשומארצם,ובשמיטתהארץהיינולהשביתאתהארץ

אמרינןכן,ותי'דעניןמזוזהמבוארברמב"ם )סוףהלכ'מזוזה(כדי

כפי חשבון השנים שלא שבתה .ובמדרש שמואל מבואר בשם

שיזכור את הקב"ה ,ואמר השמר לך פן תשכח את ה' ,שהיא

הר"י בר שלמה דבשמיטות היו העבדים משתחררים והקרקעות

אזהרה,הלכךגםבמזוזהשייךמכללהןאתהשומעלאו.

חוזרות לבעליהן ,וכיון דלא רצו לקיים מצוה זו ,ילכו בשבי כנגד

קצג(תוס' ד"ה בעוןציצית)תו"י(.דוקאבימיהםוכו' אבלהשתא

מה שלא שחררו את העבדים ,ונכרים ישבו בקרקעותיהם כי לא

וכו' אין צריך לקנות וכו' אך טוב לקנות טלית וכו' כדאמר בסוף

חזרולבעליהן.

סוטה וכו' ע"כ ,ועיין פסחים )קיג ע"ב( בגמ' דמי שאין לו ציצית

ר(גמ',כלהמנבלאתפיומעמיקיןלוגיהנם.הק'הבןיהוידע מה

בבגדו הרי הוא מנודה לשמים ,ופי' תוס' )שם ד"ה ואין( דמיירי

נוסףצערבהעמקתהגיהנם,ותי'דפעמיםשמוליכיןאתהצדיקים

בשישלוואינומניחן,אינמיאפילואיןלוישלחזרולהביאעצמו

עלפתחושלגיהנםוהםמושכיםמשםנשמותשלרשעים,ואפילו

לידי חיוב כדאשכחן )סוטה דף יד (.במשה שהיה תאב ליכנס

אלו שלא יצאו יש להם קצת נחת רוח כשנשמת הצדיק עוברת

לארץישראלכדילקייםמצות,היינודלדבריהםשםאיורקענין

לידם,הלכךהעמקתהגיהנםמרחיקתומהפתחולאיהנהמכלזה.

של טוב אלא דבלאו הכי הווי מנודה לשמים ,והשפת אמת כתב

רא(גמ',זעוםה'יפולשם.מבוארבמהרש"א כפשוטו,ועודעלפי

דלהמגן אברהם שכתב בסוס"י כ"ד ,דהקורא קריאת שמע בלא

הפסוקעלפניכלאחיונפלכמוןשפי'רש"ידהיינולשוןשוכןשם.

ציצית כאילו מעיד עדות שקר ,קשיא מדרב קטינא שהביאו תוס'

רב(גמ' ,שאני רבא דאנסי ליה רבנן .הקשה השפת אמת הרי

דלאחשלזה.

אסור להשהות נקביו ,ותי' דרבא לקה בעצירות נקביו ,ומשום

קצד(גמ',עדשיבלושפתותיכםמלומרדי.הקשההעץיוסףהרי

דאנסי ליה רבנן לא עשה פעולות להשתלשל ,ועי"ש שהביא

אותיות ב'ו'מ'פ' הם מהשפתים ואותיות ד'י' ממוצא הלשון הם,

מתרומתהדשןסימןט"זשפי'בפשטותשאנסעצמוממש.

ומתרץעלפיהנוסחבירושלמי עדשיבלושפתותיכםמלומרדיינו

רג(גמ' ,סימן לשנאת חנם ירקון .פי' הבן יהוידע דהמדה כנגד

ברכות,והריהאותב'מהשפתייםמוצאה,והבבלירקקיצרבזה.

מדה דכיון שאין לו סיבה לשנוא את חברו בליבו אלא ליבו ריקן



ובכלזאתשונאו,הלכךיתהפכואותיותריקןלאותיותירקון.

דףל"גע"א



קצה(רש"י ד"ה דאכלן ולא עבדן ,ונמצא שגוזלות את בעליהן

דףל"גע"ב

ועוד,מתוךשמלומדותבמאכלובמשתהגורמותלבעליהםלגזול.

רד(גמ' ,בעון ביטול תורה אמרו לו נשים יוכיחו ,ופירש"י שאינן

הק'הבןיהוידעעלהפי'הא',דהאבעליהןרואיםושותקיםאםכן

מצוות על דברי תורה וכו' ,הרמ"א )יו"ד סימן ר"מ ס"ו( כתב

ולאהויגזל,ועלפי'ב',האבנימחוזאעשיריםהיוומשרתיםלהם

דאשהחייבתללמודדיניםהשייכיםלאשה,והקשההברכייוסף,

אםכןלאהיוצריכותלעבוד,ולכןפי'הוא,דאכלןולאעבדןהיינו

)ח"א סימן מ"ז סק"ז( מסוגיין דא"כ מה הקשו נשים יוכיחו ,ותי'

היינושמעשירותואינןנותנותצדקה,והרינתןהקב"האתהממון

דאפשר דלאו דוקא חייבות דאינו חיוב גמור אלא טוב וישר

העניבידהעשירשיתןלו,הלכךכשמעשירואינונותןצדקה,ה"ה

שילמדו ,ועוד תי' דהיותר נכון דהן חייבות ,אך חיובם אינו נובע

גוזלמהעניאתחלקו,ובפרטהאשהשהיאבביתולאנותנתלעני

ממצות תלמוד תורה דפטורות ,ומשום ידיעת הדינים היכא

שבפתח,וגםשהבעלסומךעליהבזה.

דיודעות אין להן סרך חיוב למוד תורה ,ועיין במגן אברהם )סימן

קצו(גמ' ,ויגזור על ימין ורעב וגו' .רש"י מפרש דהראיה מסוף

קפ"זסק"ג(דהק'על הרמ"א ביו"ד)שם(ממהשכתבבאו"ח)סימן

יב

מסכת שבת דף לג – דף לד
כ חשוון – כא חשוון התשע"ג
קפ"ז(דלאיאמרוהנשיםועלתורתךשלמדתנובברכתהמזוןכיון

)וכעיןשכתבבנפשהחייםש"אפ"ח().י.ר(.

דאינן בתורה ,ואמנם בביאור הגר"א )או"ח סימן מ"ז סי"ד( דחה

ריא(גמ',חדכנגדזכורוחדכנגדשמור .השלחןערוך )סימן רס"ג

אתדבריהרמ"אביו"דהנ"למהדרשאשהביארש"יהכאולמדתם

ס"א(כתבדיש מכווניםלעשותשתיפתילותאחדכנגדזכורואחד

אתבניכםולאבנותיכם.

כנגד שמור .וכתב בביאור הגר"א שהמקור לזה מסוגיין ,והיינו

רה(גמ' ,אמרו לו וכו' נכרים יוכיחו .הק' המהרש"א מ"ט הקשו

דלמדודיןנרותמהדסים.

דוקא לרבי שמעון והרי מנכרים קשה לכולי עלמא ,דהא נכרים

ריב(גמ' ,ויחן את פני העיר .איתא במדרש רבה )פרק ע"ט סוף

פטוריםמלשוןהרע,ומותריםלאכולשאינומתוקן,ותי'דבתלמוד

אות ו'( דנכנס בערב שבת עם דמדומי חמה מבעוד יום ,וקבע

תורה אסורים ללמוד ,מה שאין כן בלשה"ר וכדו' פטורים אך

תחומין מבעוד יום ,וזה שאמרו שמר יעקב את השבת קודם

יכולים לקיים ,ולפי זה מבאר המהרש"א דהוכיחו מנשים כיון

שנתנה.

דאסורות בתלמוד תורה וכמלמדה תיפלות ,ומתינוקות הוכיחו



דאינםבנילימודכלל.

דףל"דע"א

רו(גמ' ,תינוקות יוכיחו .הק' השפת אמת הא קטנים אינם בני

ריג(גמ' ,ואית להו צערא לכהנים לאקופי ,ופרש"י דהיה מעבר

עונשים ,ועל כרחך דנענשים בעון ביטול תורה דאביהם ,וזה כבר

העיר לרבים ,המנחת חינוך )מצוה רס"ג ס"ק ל"ד( הסתפק אי

נאמר.

בספקטומאהברשותהרביםרקהטומאההותרה,מיהומ"מאסור

רז(גמ',כמהנאיםמעשיהםשלאומהזו.הקשההשפתאמת הרי

לכהנים לעבור שם ,משום דלענין הלאו הוי ספיקא דאורייתא

עבר בזה על לא תחנם לא תתן להם חן ותי' דאמר כך בלשון

לחומרא,אודהכלתלויבטומאהוכיוןדאיןטומאהמותרלעבור,

תמיהה.

והסיקדמותרלגמרי.ובשו"תדובבמישרים)ח"בבהשמטהלח"א(

רח(גמ',הלךיהודהבןגריםוסיפרדבריהם.ופרש"ילתלמידיואו

הוכיח מרש"י בסוגיין שלא כדבריו דהא אף דהי' רשות הרבים

לאביוואמווכו'ונשמעווכו',ובתוס'גרסר"תהלךרבייהודהוכו',

מ"מ הכהנים לא עברו והיינו משום דלענין זה הספק לחומרא,

ומבארהחפץחיים)כללב'בארמיםחייםסקי"בד"הובזה(עלפי

ובשו"תמהרש"ם)ח"אסימןר"ל(מבארדרש"יהוכרחלומרדהווי

דבריהם דהיה אדם גדול ,ובודאי לא התכוין להעביר הקול

רשות הרבים ,משום דאי הי' רשות היחיד איך סמך רשב"י על

למלכות ,ובכל זאת נענש דעבר על לשון הרע ,משום דאף שרבי

עדותהסבאבמקוםספקטומאהברשותהיחידדהויודאיטומאה,

שמעון בן יוחאי אמר דבריו באפי תלתא ובזה מותר לספר

הא אין עד אחד נאמן בכהאי גוונא ,ע"כ דהווי רשות הרבים,

לאחרים כשלא מתכוין להעביר הקול ,כיון דנאמר בפני תלתא

אמנםהוכיחמתוס' )כתובותכ"חע"ב(ד"הביתהפרס,דבטומאה

גדוליהדורשבודאילאיעבירוהלאהאסורהי'לספר.

תמידית גם בספק ברשות הרבים לא הקילו רבנן ,ולכן סמך על

רט(גמ' ,נשים דעתן קלה וכו' .מכאן הוכיח המגן אברהם )סוף

עדותהסבא,ולפיהתוס'בכתובותאיןראיהמרש"ידלאכהמנחת

סימן קנ"ו( שחייב אדם לסבול צער כדי שלא יהרג חבירו בחינם,

חינוך.ובשו"תחתםסופר )יו"דסימן של"ז(מבארדמעשהדסוגיין

דלשון דעתן קלה משמע שאם הם יספרו יעשו שלא כדין .עוד

בזמן ריב"ז המקום היה ר"ה ,אך בזמן רשב"י המקום היה רשות

מוכיח המגן אברהם )שם( דמותר לאדם לברוח כשיש סכנת

היחיד,וסמךעלעדותהסבאדר"שלשיטתובנדה)ב'ע"ב(דמיקל

נפשות ואפילו שעל ידי כך יגרום צער לחבירו ,דהרי הם ברחו

בספקטומאהברשותהיחיד.

למערהבלילגלותלנשותיםכדישלאיוכלולגלותאםידעו,ועל

ריד(גמ',כלהיכאדהויקשיטהריה.הברכייוסף )או"חסימן ל"ב

ידיכךציערום.

סק"ד(הביאאתדעתהמהר"םבןחביבדהכללדלאבשמיםהיא

רי(גמ',חזואינשידכרביוזרעי אמרמניחיןחייעולםוכו',נראה

היינואפילובספקבמציאותאיןסומכים,הלכךפי'סוגייןדרשב"י

דרשב"י אזיל לשיטתו ברכות לה :דפליג ארבי ישמעאל דאמר

סמךעלסברתוורקכדילאמתדבריוסמךעלהנס,וכןמשהרבינו

הנהגבהןמנהגד"אלחרושבשעתחרישהוכו',ולדעתרשב"יאם

היהפוסקהדיןע"פהבנתו,וכדילאמתהדבריםהוכיחמהמן,אך

כן תורהמהתהאעליה,וישלעסוקבתורהלבדומלאכתוייעשה

הברכי יוסף הוכיח שבספק במציאות סומכים על נביא או על נס

ע"יאחרים,וכ"מברש"יד"ה ועוסקין],וכמושלרשב"יכאןנעשה

הלכךסמךרשב"יעלהנס.

נס שנברא לו עץ חרובים ומעיין[ .אמנם צ"ע דא"כ מה אמר

רטו(רש"יד"ה איכאדידע.שלאהיהביתהקברותגמורולאניתן

רשב"י אחר כך די לעולם אני ואתה ופירש"י שאני ואתה נעסוק

לפנותו,הקשההחזוןאיש )אהלותסימן כ"בס"קמ"ג(האאיתא

בתורה ,והרי לשיטתו משמע דזהו החיוב לכולי עלמא ,ולכאורה

במשנה דבמצא שנים מותר לפנותן ובמצא שלש אם הם סמוכין

מוכח מכאן דלבסוף חזר בו רשב"י וס"ל דאין דרך זו לכל העולם

אסור לפנותן ,ולא חילקה בין אי הוחזק בטהרה אי לאו ,ותי'

אלאליחידים,וכמושאמראבייבברכותשםדהרבהעשוכרשב"י

דבנמצאקברמותרלפנותדתוליןשנקברעלדעתלפנות,אבלאי

ולא עלתה בידן ,וא"ש לפ"ז מה שהרמב"ם מחד גיסא פסק כר"י

ידוע דיש כאן מקום טומאה מתעורר ספק אולי קברוהו שלא על

דיש לעסוק בפרנסה )פ"ג מת"ת ה"ו( ומאידך גיסא פסק כרשב"י

דעת לפנותו ,הלכך כיון שזכרו שהוחזק בטהרה ,נחשב כקבר

בסוף הל' שמיטה ויובל )פי"ג הי"ג( דכל איש אשר נדבה רוחו

שנמצא דתולים שנקבר באונס ומותר לפנותו .עוד הקשה החזון

לעסוק בתורה לבד הקב"ה יפרנסו בעוה"ז] .וכמבואר בברכת

אישבסוגייןדהרימותרלפנותהקברמדיןמזיקאתהרבים,ותירץ

שמואל קידושין סימן כז ,ו .בשם הגר"ח זצ"ל[ ,ולהנ"ל א"ש דאף

דכיוןשהכהניםהתרגלולהקיףלאנחשבמזיק.והוסיףהחזוןאיש

רשב"י גופיה לבסוף הסכים דאי"ז הדרך אלא ליחידים בדור,

דהעדות על ריב"ז שקצץ שם תרומה ,היינו שקצץ בכל המקום,

יג
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דאי רק במקצת הא אפשר שידע מקום הקברות ,וקצץ במקום

מצוה ולא לדבר הרשות ,וכתב הבית יוסף )ריש סימן רס"א(

שאינוביתקברות

דאפשרשגםרש"ימודהדלמ"דלאגזרושבותביןהשמשותהיינו

רטז(רש"י ד"ה איכא דידע ,שלא היה בית הקברות גמור .הק'

דוקא לדבר מצוה ,אלא דמשמע לו מהמשנה שאסרו לעשר את

החזוןאיש )אהלותסימן כ"בס"קמ"ג(מ"טלאהוכיחודאינובית

הודאיבכלמצבולאחלקוביןלדברמצוהאורשות.

הקברותגמורמהאדטיילושם,דבביתהקברותאסורלנהוגקלות

רכד(רש"י ד"ה ואין מדליקין ,כ"ש דספיקא דאוריתא וכו' וזו

ראש,ותירץדכיוןשנאבדמקומונהגובוהיתר,אםכןאיןהוכחה.

ואצ"לזוקתני,אךהגהותמרדכי)דףפ"גע"אסימן תס"ו(מפרש

ריז(רש"י ד"ה עבד איהו .וצף המת ,כתב הר"שמדעסוי דלפי זה

דאיןמדליקיןאפילועלידיגוי,ולפיזהלאבעינןלומרזוואצ"לזו

רש"י לא גרס בגמ' כל היכא דהוה קשי טהריה וכו' ,אך החכמת

קתני.והטור )בסימן שמ"ב(הביאמהרבינויונה דמותרלומרלגוי

מנוח מפרש דאין כוונת רש"י שצף לגמרי אלא שהתנועע ולכן

בביןהשמשותלהדליקאתהנר.

העפרשמעליוהתפוררוצייןהמקוםהרפה.

רכה(גמ',וידעתכישלוםאהלך,מבארהרא"שדהואהדלקתהנר

ריח(תוס'ד"הכלהיכא,הביאוליסדינין,כתבהמהרש"אדפירשו

משוםשלוםבית,ופקדתנוךהואעירוביחצירותתיקוןהנוה,ולא

לשיטתם לעיל דעבד איהו נמי היינו כיעקב אבינו ולא כריב"ז

תחטא )לשון חסרון( זה תיקון המעשרות שלא יחסר המזון,

דקצץתורמוסיםכמושפירשרש"י.ועייןעודבתוס'נדה)סא'ע"א

והקרבןנתנאלהק'דסתרהרא"שדבריודהריהתירעירוביחצרות

ד"ה מקום( דפי' שגם ריב"ז שקצץ כאן תורמוסים דתרומה היינו

בבין השמשות ,ועל כרחך דצריך להגיה ברא"ש ופקדת נוך זה

לאחרשבדקעלידיסדינים.

עירוביתחומין,שאסוריםבביןהשמשות,ולפיזהנוךהיינודירתו

ריט(גמ',ונחנפשיהוכו'ועשהוגלשלעצמות.מבארהבןיהוידע

שבמקום עירובו .ועיין ברבינו חננאל דמפרש מנא לן שצריך

דההוא סבא דבר עמו בביהמ"ד הלכך הרגו סתם ,אך את יהודה

הדלקת נר בשבת שנאמר וידעת וגו' ,משמע שמפרש הפסוק רק

בןגריםהרגבשוקושםמצוייםגוייםשיעלילועליו,הלכךהוצרך

עלהדלקתהנר.

לעשותו גל של עצמות ,וכדפי' רש"י שנפל מזמן הרבה ולכן לא

רכו(גמ' ,וזה שעירב עליו בין השמשות נאכל עירובו משחשכה,

יחשדוהושהרגועכשיו.

כתבהרא"שבשםרבינויונהשדוקאאםנאכלמשחשכהאבלאם

רכ(גמ' ,ספק חשכה וכו' ואין מדליקין את הנרות .התוס' בראש

נאכל בין השמשות ,לא מקילין בזה דשמא כשעירב היה יום

השנה )ט' ע"א ד"ה ור"ע( הק' הא מדין תוספת שבת אף קודם

וכשנאכל היה לילה ,והא דאמרינן לקמן דבין השמשות ספק גם

לספק חשכה אסור להדליק את הנרות ,ותי' דתוספת שבת סגי

יוםספקלילההיינולחומראולאלקולא.ועייןבצל"ח שדןבדעת

במשהו ,עוד כתבו דלר"ג במו"ק ליכא תוספת שבת כלל ,וכן

רבאהאםגםכשהעירובהראשוןנאכלקודםשהונחהעירובהשני

בביאורהגר"א)סימןרס"ארישס"ב(הוכיחמכאןכשיטתהרמב"ם

דהוויסתירהבעצםשניהםקנועירוב.

דאיןחיובתוספתשבת,וכתבלדחותדבריהתוס'דמספיקתוספת

רכז(וספקא דרבנן לקולא .מבאר הרמב"ן דאף דאמרינן בעלמא

משהואמהאדהוכיחהרא"שמלקמןדףקמח,:אףשוודאימצוה

באושניהםלישאלבבתאחתשניהםטמאיםממהנפשך,הכאאף

להוסיףוזההתקיעותשהיו.

שאמרולאחדדהואהשליחלשניהםשניהםקנוולאאמרינןממה

רכא(גמ' ,אבל מעשרין את הדמאי ומערבין וכו' .המרדכי )סימן

נפשךדבדרבנןהקילו.

ר"צ( כתב דהוא הדין לעירובי תבשילין ,ואם כבר התפלל ערבית

רכח(תוס' ד"ה שניהם ,אבלבספקכיהכאשהניחוביןהשמשות

כתבהמרדכידדעת רבינויואלדאםעדיין יוםיכוללערב,דעניית

או נאכל בין השמשות לא מכשר ,הרא"ש הביא קושיא זו רק על

ברכו כתקיעת שופר ,ואפילו הכי התירו במשנה לערב בספק

הניחו בין השמשות ,ומבאר המהרש"א טעמו כי בספק נאכל לא

חשכה ,ודעת רבינו שמריה לאסור ,וראיתו מהתוספתא )דמסכת

חייש דאיכא חזקה וכמו בנשרף ,ומאידך סברת התוס' ,דבנשרף

סוכה( דבהתחיל לתקוע שלישית אפילו מיחם בידו יניחהו על

לא היה ידוע שנשרף בין השמשות אלא דהוי ספק נשרף

הארץ ,ואף על גב דבספק חשכה טומנין את החמין ,אם כן חזינן

משחשכה ,הלכך תולין דנשרף משחשכה ,אבל כאן דודאי נשרף

דחמורקבלתשבתמאשרספקחשכה.ובבגדיישע )עלהמרדכי(

בביןהשמשותוהספקאםנחשביוםאולילהבזהאיןחזקה.

כתב דלרבינו שמריה לא קשיא ראית רבינו יואל ,מהמשנה

רכט(תוס'שם,וקשהלרשב"אדר'יוסיוכו'ספקעירובכשראלא

שהתירה אחר תקיעת השופר ,דהוא משום שלא מקבל שבת

משוםחזקהוכו',הנודעביהודה)מהדו"קיו"דס"וס"ה(תי'דרש"י

בהדיא.ועייןבביאורהלכה )סימן רס"אס"דד"האין(דהביאבזה

סברדלרבייוסיאיןצריךחזקתהכשרמשוםדהוויספיקאדרבנן,

סתירה בדברי השולחן ערוך ,וחילק בשם האחרונים )א"ר ועוד(

אלא בעי שלא יהיה חזקת איסור ,ובתרומה ספק אם טמאה או

ביןקבלתשבתדיחידלציבורשקבלודחמוריותר.

טהורה )ולא ספק מתי נטמאה( לא הכשיר רבי יוסי כיון דשורש

רכב(רש"י ד"ה עשרתם ,דבשבת אכילת עראי קובעת למעשר,

הספק על התרומה הוא בדאורייתא ,מה שאין כן בספק בין

והדרישה )סימן רס( מבאר באופן אחר ממה שפירש רש"י דבחול

השמשות אין חזקת איסור דהרי קודם בין השמשות אין דין

אפשרלעשרקודםאכילהאךבשבתאיאפשרלעשרולכןשואל

תחומין ,והתוס' לשיטתם דעירובי תחומין נחשב בחזקת איסור

אםעשרו.

דמעמידים אותו על חזקת ביתו וצריך להוכיח שהערוב הואיל.

רכג(רש"יד"ה ספקחשכה,כגוןביןהשמשותוכו'קסברגזרועל

ומשו"ה הקשו לרש"י] .אמנם עיין בעירובין ל"ו ע"א רש"י ד"ה

השבותאףעלביןהשמשות,אךהמאירי כתבדהמשנהאףכמ"ד

העמדטמא,דכתבהעמדאדםעלחזקתתחוםביתוולפיזה צ"ע

דלאגזרועלהשבותביןהשמשות,אלאהאדלאגזרוהיינולדבר

תירוץ הנודע ביהודה )ש.ב .[(.והשער המלך )ריש מקואות( תירץ

יד
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דסוגיאדהכאכר"מדחולקעלרבייוסי)בעירוביןל"ו(וסברדספק

א"ה ביהש"מ נמי נגזר ,כמו הראב"ד בדבר שאינו מוסיף ,אך

דרבנן לקולא אף נגד חזקה ,וא"כ בספק עירוב הסוגיא כרבי יוסי

מטעםאחר,והואדישלחושדמתוךשהואמסלקקדירהמעלגבי

דכשר ובספק דרבנן נגד חזקה הסוגיא כאן כר"מ דמכשיר ,וכן

כירה עם חשיכה והיא רותחת ומטמין ,שמא תרתיח ויצטרך

תירץהקהילותיעקב)עירוביןסימןי"ג(.

לגלותהוחוזרומטמיןלכתחילהבשבת,ופריקכברהםמרותחות

רל(רש"י ד"ה משחשכה ,ונמצא מבשל בשבת ,הרא"ש בפרק

ויצאתזוהמתןמבע"יואיןחוששיןשמאבזמןמועטירתיחויצטרך

כירה )סימן י"א( הוכיח מכאן דשיטת רש"י שיש בישול אחר

ליטלושהרידברשאינומוסיףהבלאינוחוזרומרתיח.

בישול ומדובר בתבשיל לח ,אך שיטת הרא"ש )שם סימן י'( דאין

רלד(ועיין שם עוד בהרמב"ן שהק' על דברי הרמב"ם דחשש

בישול אחר בישול אף בלח ומפרש כאן שמא ירתיח היינו שמא

שיגלנהבשבתויכסנהונמצאטומןבשבת,האמותרבשבתלגלות

יחתה.

הטמוןולחזורולטומנו,ותי'דהיינודוקאבאינומוסיףהבלדהסיח

רלא(גמ',אמררבאמפניוכו'איןטומניןבדברשאינומוסיףהבל

דעתו מבישול ורצונו רק לשמור החום ,אבל במוסיף הבל דבעי

משחשיכהגזירהשמאירתיחוכו'סתםקדרותרותחותהן,וכו'אין

להוסיף חום נחשב כמטמין מחדש ואסור ,והלחם משנה מתרץ

טומנין בדבר המוסיף הבל ואפילו מבעוד יום גזירה שמא יטמין

דרקכשנתגלהמעצמומותרלחזורולהטמיןולאכשגילהברצונו.

ברמץ וכו' גזירה שמא יחתה בגחלים  .גירסא זו שלפנינו היא

ואמנם בהל' ד' לשון הרמב"ם ונתגלו בשבת מותר לכסותן ,אבל

גירסת רש"י והראב"ד )פ"ד ה"ב( והרא"ש .והק' הרי"ף )מובא

עייןבגר"א עלגליוןהרמב"םשםשכתבדלאודוקאמעצמווה"ה

במלחמות( הא דבר שאינו מוסיף הבל אינו מרתיח ,ולא יתכן

דלכתחילהמותרלגלותוהוכיחכךמהמשךדבריהרמב"םעיי"ש.

לפרש שאם ימצאו קדרה צוננת יטעו להתיר בישול דלא נחשדו

רלה(רש"יד"המשחשיכה,וסתםהטמנהבדברשאינומוסיףהבל

על השבתות ,הלכך גרסו הרי"ף והרמב"ם )פ"ד משבת הל' ב' ג'(

דאילו בדבר המוסיף הבל אפילו מבעוד יום אסור כדתנן אין

איןטומניןבדברהמוסיףהבלמבעודיוםשמאירתיח,א"הביה"ש

טומנין לא בגפת וכו' .ועיין ברש"י ע"ב בד"ה מפני מה אמרו אין

נמי וכו' סתם קדרות וכו' ,אין טומנין בדבר שאינו מוסיף הבל

טומנין וכו' שכת' כדתנן לקמן לא בגפת ולא בזתים ,ואף על גב

משחשיכהוכו'גזירהשמאיטמיןברמץואתילחתוייבגחלים.

דסתםהטמנהמבעודיוםהואדהאאסרינןמשחשיכהעכ"ד.והק'

רלב(גמ' ,שמא ירתיח .הרמב"ם מפרש לשיטתו )הובא באות

המהר"ם דלכאורה דבריו סותרים דכאן הביא ראי' דהטמנה

הקודמת(שמאירתיחבשבתע"ישמוסיףהבלויגלנהבשבתכדי

דמתניתין דידן בספק חשיכה איירי בדבר שאינו מוסיף הבל ,כיון

שתנוח וכשיכסה שוב הרי טומן בשבת במוסיף הבל ,ובפי'

דהמשנהדגפתוזתיםדפ'במהטומניןמוכחשבמוסיףהבלאסור

המשניות )פ"ד מ"א( הוסיף דלטמון בשבת במוסיף הבל אסרו

מבעוד יום ,וברש"י דע"ב הוכיח דהאיסור דהתם הווי מבעוד יום

שמא ילמד להרתיח ע"ג האש כמו שההטמנה מוסיפה הבל,

דבמתניתיןדידןאסרינןלהטמיןמשחשיכה,והאאפשר דמתניתין

והראב"ד )פ"ד ה"ב( פי' לשיטת הרי"ף שמא ירתיח ,לפי שהוא

בספק חשיכה איירי בדבר המוסיף הבל ומותר ,ומתניתין דהתם

מניחקדרתושאינהרותחתכלכךוהואמוציאהמרותחתהרבה,

דברהמשחשיכה.ועייןמהשתי'ודבריוקשיםלהבנה,והגאוןרבי

אף הוא בא ומרתיחה לכתחלה ,ועוד דכיון שהוא מטמין בדבר

עקיבאאיגר בחי'תי'דההוכחהדמתניתיןדבמהטומניןלאאיירי

המוסיף אלמא ברותחת ניחא לי' ,וזימנין דפסק רתיחתה ומרתח

בשבת עצמה ,משום שכתבה איסור הטמנה בגיזי צמר והא הוו

להאיהו.

מוקצה ,ואי תימא דאיירי בבין השמשות שלא גזרו על מוקצה,

רלג(גמ' ,א"ה ביהש"מ נמי וכו' .הרמב"ם שם פי' שאלת הגמ'

אבל מבעוד יום מותר אף במוסיף הבל ,זה אי אפשר דהא

שגם בביהש"מ יהי' אסור לטמון במוסיף הבל משום הא גזירה,

ממתניתיןדהתםחזינןדאסורלהטמיןבמוסיףהבלביןהשמשות,

ופי'סתםקדרותרותחות,לפיכךמותרלהטמיןבדברהמוסיףהבל

ומתניתין דידן אמרה דבספק חשיכה טומנין החמין ע"כ איירי

בין השמשות שסתם קדרות בין השמשות כבר רתחו ונחו

באינו מוסיף הבל ,ומוכח דבשבת נאסר אף באינו מוסיף הבל,

מבעבועןוכיוןשנחושובאינןרותחין.והראב"דשםהק'עלדבריו

וכיון דבשבת אסור להטמין אם כן סתם הטמנות אינם בביה"ש

דאיך אפשר שמבעוד יום אסור ובין השמשות מותר ,ואיך אפשר

דלא יחכו בני אדם לזמן זה מחשש שיעבור ולא יוכלו להטמין,

לפרשרותחותהןשהואלשוןהווהבלשוןעברשכברנחו,הלכך

ובע"כ דהמשנה דבמה טומנין איירי אף מבעוד יום שהוא זמן

פי' לגירסת הרי"ף ,דבדבר המוסיף גזרו ואפילו מבעוד יום שמא

ההטמנה.

ירתיח,כיוןדאטמיןבדברהמוסיףגלידעתיהדרותחקאבעיליה
לאורתא וזמנין דפסיק רתחיה משום דאריך זמניה ומרתח ליה

דףל"דע"ב

משחשיכה ,ושאלת הגמ' אי הכי בין השמשות וכו' אדבר שאינו

רלו(גמ' ,שמא יטמין ברמץ .הרמב"ם בפי' המשניות פ"ד מ"א

מוסיף היתה ,דכיון דשהה מלהטמין מחזי דרותח קא בעי ליה

כתבדרמץאינומוסיףהבל,ולגירסתודזהטעםעלאיסורהטמנה

לאורתא,אמרליהסתםקדרותהמוטמנותביןהשמשותרותחות

בשבת באינו מוסיף הבל ,והקשה הרמב"ן בחידושים דרמץ ודאי

הן לאורתא ולא תפסוק רתיחתן .והרמב"ן בחי' הביא את דברי

נקראמוסיףהבלדכלשמחמםאתהצונןנקראמוסיף.

הראב"ד והוסיף ,ואי למחר בעי לה הא לא איכפת ליה ברותחת

רלז(רש"יד"ה גזירהשמאיחתהבגחלים ,קטמהוהובערה משהין

כיון דמטמין בדבר שאינו מוסיף לצורך מחר ,וכתב שמצא

עליה חמין וכו' .רש"י לשיטתו )לקמן ל"ו ע"ב ד"ה עד שיגרוף(

בירושלמי בריש במה טומנין מפורש הטעם של איסור הטמנה

דשהיה נאסרה מדין הטמנה) ,ועיין תוס' שם ד"ה לא יתן( ועיין

במוסיף הבל מבע"י כמו שפי' הרמב"ם ,ופי' דמה שאמרה הגמ'

בשו"ע סימן רנ"ג )ס"א( דבמצטמק ורע לו לכולי עלמא מותר

טו

מסכת שבת דף לד – דף לה
כא חשוון – כב חשוון התשע"ג
להשהותאףבלאגרוףוקטום,ובסימןרנ"ז)ס"ז(נחלקוגביהטמנה

רמד(תוס'ד"התרי.קשהדהכאמשמעוכו'.היראים)סוס"ירע"ד(

במוסיףהבלובמצטמקורעלודלמחבראסור,ולרמ"אמותרכמו

תירץ את קושית תוס' דהשיעור דפסחים הוא הזמן מששוקעת

בשהיה דא"צ גרוף וקטום ,והיינו כשיטת רש"י דשהיה והטמנה

השמש שנכנסת בעובי הרקיע ואז מתחילים הכוכבים לרדת עד

שווים.ומהשהביארש"י ראיהמקטמהוהובערהצ"עכוונתוומה

לאחר שעברה השמש את עובי הרקיע וגמרו הכוכבים ירידתם

שייךלסוגיין)ש.ב.(.

ונראים כולם ,ומש"כ בסוגיין משתשקע החמה אינו שייך לסוגיא

רלח(גמ' ,ואיזהו בין השמשות משתשקע החמה .נחלקו

דפסחים ,אלא משעה שמתחלת לשקוע ונוטה מעט ומכירים

הראשונים :שיטת ר"ת )לקמן ל"ה ע"א תוס' ד"ה תרי( מסוף

העולם שרוצה להכנס בעובי הרקיע ,וכשנעלמת הוי לילה גמור

השקיעה אחר שנכנסה בעובי הרקיע ,והיינו ג' מילין ורבע אחר

כיוןשהתחילוהכוכביםהמושליםבלילהלהראות.

שמתכסתהשמשמעינינו,שיטתהגאונים )הובאבמהר"םאלשקר

רמה(תוס'ד"התרי,קשהדהכאמשמעוכו'.מהר"םאלשקר)סימן

סימן צ"ו(משעהשסוףהגלגלנשקעונעלםלגמרימעינינו,שיטת

צ"ו( מביא את הגאונים דתירצו את קושית תוס' שהיא מחלוקת

היראים )סוס"י רע"ד( משמתחלת לשקוע שנוטה מעט ומכירים

הסוגיות,דהגמ'בפסחיםסוברתכחכמיישראלדבשקיעההשמש

העולםשרוצהלהכנסבעוביהרקיע,ובשו"תמהר"םאלשקר)סימן

נכנסת לעובי הרקיע ובלילה חוזרת מעל הרקיע ממערב למזרח

צ"ו( הוכיח דגם דעת רש"י והרי"ף והרמב"ם כשיטת הגאונים.

ולכן שיערו ד' מילין כעובי הרקיע ,אך סוגיא דידן סברה כפי

ועייןלקמןל"הע"אתוס'ד"התרי.

שהודוחכמיישראללחכמיאומותהעולם,שבשקיעההשמשלא

רלט(גמ',הכסיף,פירש"יהשחיר ,והביאורהלכה)סימן רצ"גד"ה

נכנסתלעוביהרקיעאלאיורדתלמטהמהארץוכךהלכה,והוסיף

שיראו( הסיק בשם הערוך ועוד ראשונים דזה הלבין ,והוסיף

מהר"ם אלשקר דאין לחשוש לסתירה בדברי רבי יהודה עצמו

דמש"כ רש"י השחיר לאו דוקא ממש דזה נמשך זמן רב אלא כל

דאפשר שבתחילה סבר כחכמי ישראל ואחר כך חזר בו כדהודו

שנסתלקהאדמומיתבכללהשחיר.

לחכמי אוה"ע ,ובאבן האזל )ק"ש פ"א ה"א אות ג' סק"ח( מבאר

רמ(גמ',חצימיל.הביתיוסף)או"חסימןתנ"ט(כתבבשםתרומת

בשם ר"ד בהרן דבזמנינו לא רואים את הכוכבים בזמן דג' רבעי

הדשןדשיעורמיל 18דקות.ובפי'המשניותלרמב"ם)פסחיםפ"ג

מיל אחר השקיעה כיון שחלשה ראייתנו ,והביא ראי' דמבואר

מ"ב(מבוארדשיעורמיל24דקות.והגר"א)או"חסימןתנ"ט(בפי'

בבכורות שרועה צאן רואה  16מיל והיום לא רואים .וכן בביאור

הראשוןכתבדשיעורמיל22.5דקות.

הגר"א )או"ח סימן רס"א ס"א ד"ה שהוא ויו"ד סימן רס"ב( תי'

רמא(גמ' ,כרוך ותני וכו' כ"ז שפני מזרח מאדימין וכו' .הק'

קושית תוס' דסוגיא דידן מבארת הזמן ההלכתי של לילה וצאת

הרשב"אדסגילמימרמשתשקעהחמהעדשהכסיףהעליוןוהשוה

הכוכבים היינו ג' כוכבים בינונים,והסוגיא דפסחים מבארת את

לתחתון ,ומ"ט בעי לסימן דכל זמן שפני מזרח מאדימים ,ותי'

הזמןעדשיוצאיםכלהכוכבים.

דאתילמילףדהכסיףהיינוהאדמומיתשבמזרח.

רמו(תוס' ד"ה תרי בתוה"ד ,אבל תימה וכו' דהא ודאי משעת

רמב(תוס' ד"ה ספק,ול"נדאיראשוןכולומןהיוםהשנינמיכולו

צאת הכוכבים הוי לילה .והרמב"ן בתורת האדם )ענין אבילות

מן היום ,והרש"ש תירץ דברי רש"י מקושית התוס' דמדובר שלא

ישנה ד"ה ובכאן( הוכיח דהשחיר העליון והשווה לתחתון דרבי

ידע באיזו שעה מביהשמ"ש ראה הזיבה ,ופי' דבריו שמא בין

יהודה ודאי אינו צאת הכוכבים ,מדאמר רבי יוחנן דאכלי כהנים

השמשות ראשון כולו וכו' והשני כולו כוונתו על כל זמן הראי'

בתרומהמכישליםביןהשמשותדרבייוסיוהיינוצאתהכוכבים,

ולא על ביהשמ"ש עצמו שבזה בוודאי צדקו התוס' דאי אפשר

משמע דבין השמשות דרבי יהודה נגמר קודם וההפרש ביניהם

שישתנהוממהנפשך.

יותרמשיעורכהרףעין.ובביאורהגר"א )סימן רס"א(תי'קושיתם
דזמןהכסיףהעליוןשווהלזמןדג'כוכביםבינונים,אךכיוןשצריך

דףל"הע"א

בקיאות גדולה לדעת מה הם כוכבים בינונים נתנו סימן דהכסיף

רמג(תוס' ד"ה תרי .משתשקע מסוף שקיעה ,הרמב"ן בתורת

העליון.

האדם )ענין אבילות ישנה ד"ה ובכאן( הוכיח כר"ת מדאיתא

רמז(תוס' ד"ה תריבסוה"ד,וע"קדניחזיאנןוכו'.הקשהבביאור

בירושלמי סוף גלגל חמה לשקוע ותחלת גלגל לבנה לעלות זהו

הגר"א)סימןרס"א(דשיעורד'מיליןאינוקבועבכלהמקומותכמו

ביןהשמשות,והיינושקיעהשניה.אךמהר"םאלשקר)סימן צ"ו(

שמוכיח החוש וע"כ אי אפשר לבדוק ,ועיין בביאור הלכה )שם

כתב דלשון גלגל משמע עיגול השמש וא"כ אדרבא מהירושלמי

ד"ה שהוא ג' מילין ורביע( שהביא דעת הפרי מגדים דהד' מילין

מוכח דלא כר"ת אלא כשיטת הגאונים דמשעה שכל עגולת

לר"תהןשעותשוותולאזמניות,ודעתהמנחתכהןדאפילולר"ת

השמשנעלמהמעינינוהויביןהשמשות.והרשב"אהקשהעלר"ת

הןזמניותכהגר"אעי"ששהאריך.

מדאיתא בירושלמי ערבית נראו ג' כוכבים אף על פי שהחמה

רמח(גמ' ,ובת תלתא כורי אסור לטלטלה ,מבאר הרשב"א דבת

נתונה באמצע הרקיע פי' בעובי הרקיע לילה הוא ,וכן הקשה

תריומשהואסורלטלטלהונקטתלתאאגבדרביוסףנקטתלתא

הגר"א)יו"דסימןרס"בסק"ט(,עודהקשההגר"א)שם(דלפי'ר"ת

להיתר ,ורב יוסף נקט תלתאארבעה אגב דנקט רבה תרי ותלתא

מעלותהשחרעדהנץשווהלזמןשמהשקיעהעדצאתהכוכבים,

אבלגםלרביוסףמתלתאומשהואסור.

דהואד'מיליןוהריהחושמעידשמעלותהשחרעדהנץזמןגדול

רמט(גמ',והןמחזיקותמ'סאהבלח.כת'הריטב"אדהק'הראב"ד

מאשרמהשקיעהעדצאה"כ,ועודדלר"ת בארצותהצפוןשעלות

מ"טבפחותממ'סאהבלחטמא,האבמציאותאיאפשרלטלטלו

השחרמתחילבחציהלילהאםכןאיןשםצאה"כ.

מלא ,ותי' דהתורה שיערה באותן הדורות של מתן תורה שהיו

טז

מסכת שבת דף לה
כב חשוון התשע"ג
גיבוריכח.

שהביאשיטתהטורדהיינומנחהגדולה,ושיטתרש"ידהווימנחה

רנ(תוס' ד"ה ואפילו ,מנרתא שאני שאדם קובע לה מקום ,כתב

קטנה ,והמגן אברהם )סק"ד( הוכיח מגמ' זו כשיטת רש"י ,דהרי

החזון איש )סימן מ"ג ס"ק י"ז( דלהתוספות הכא קביעות המקום

הטור עצמו כתב בסימן רנ"ו דהתקיעה הראשונה לעם שבשדות

מבטלת שם כלי ,אך לקמן מ"ה ע"ב תוס' ד"ה אין לנו משמע

היתהבמנחהגדולה,עלכרחךדהתקיעההשניההיתהאחריכן.

מדבריהםדעלידיקביעותהמקוםנהי'למוקצהמחמתחסרוןכיס.

אך התוספת שבת )שם( דחה ראיתו ,ומפרש דהתקיעות היו

רנא(רש"י ד"ה כרמל סמוך לשקיעתה נראית על ראשי ההרים.

למלאכותהמותרותאחרהמנחה,לבניהעירעדהתקיעההשניה,

הרמב"ן )בתורת האדם ענין אבילות ישנה ד"ה ובכאן( מדייק

והעם שבשדות נמנעו אף מהמלאכות המותרות בתקיעה

מרש"י כשיטת הגאונים )מובא לעיל( דמשנכסית השמש מעינינו

הראשונה,וזהע"מלהגיעלעירבתקיעההשניה.

מתחילביןהשמשות.

רנט(גמ' ,שניה להבטיל עיר וחנויות .המגן אברהם )סימן רנ"א

רנב(תוס' ד"ה וירד ויטבול .דמשיעלה מתחיל ביה"ש וקמ"ל

סק"א( הוכיח מגמ' זו דאף דמן המנחה ולמעלה אין לעשות

דשפיר טבל .וצ"ב דבשלמא לפרש"י שבאו ליתן סימן על צאה"כ

מלאכה מ"מ פרקמטיא מותרת ,והתוספת שבת הא"ר ועוד הבינו

ניחא שצריך לתת לזה סימן אבל לתוס' דמיירי בשקיעה"ח הרי

דראיית המגן אברהם מכיון שמלאכה נאסרה בתקיעה ראשונה

יכוללראותשהחמהשוקעתומהצריךליתןסימןע"ז.וצ"לדתוס'

ותקיעה שניה לעיר וחנויות דהיינו פרקמטיא ,ומשו"ה קשיא להו

לשיטתר"תלעילבד"התריתילתידביה"שמתחילבסוףהשקיעה

דאדרבא יש מכאן ראיה שמלאכה ופרקמטיא שוין שהרי לבטל

וא"כ אין לזה היכר .ורש"י לשיטתו בד"ה כרמל דמשמע דביה"ש

העירהיינומלאכהכךפי'רש"יוכמו"שהואעצמובסק"דוחנויות

מתחיל בתחילת שקיעה ולכן לא יכל לפרש כתוס' שאין צריך

היינו פרקמטיא ,ותקיעה ראשונה אתי לבטל העם שבשדות .אך

סימןלשקיעה).ש.ב.(.

המחצית השקל מבאר דפרקמטיא היינו מכירה בצינעא וחנות

רנג(רש"י ד"ה אלא ,מקמי דסליק מטבילה ,משמע דהעליה

היינו מכירה בפרהסיא והביא ראיות לכך מהל' חוה"מ עיי"ש

מהטבילה היא המטהרת ,ויש להוכיח מכאן כשיטתהכסף משנה

וכוונת המגן אברהם שפרקמטיא מותרת היינו מכירה בצנעא

)אבותהטומאותפ"והט"ז(דכתבכך).א.ב(.

כשהחנותסגורה,ומהשביטלועירוחנויותהיינומלאכהומכירה



בפרהסיא,אבלמכירהבצנעאמותראףלאחרהתקיעההשני'.

דףל"הע"ב

רס(רש"י ד"ה להדביק .ועדיין יש שהות כדי שיקרמו פניה וכו'

רנד(גמ' ,דלא אכלי כהנים עד דשלים בין השמשות דרבי יוסי.

להוסיףמחולעלהקודש.המגןאברהם)סימןרנ"גס"קכ"ו(הוכיח

בביאור הגר"א )סימן רס"א( מגיה עד דשלים בין השמשות דרבי

מדברי רש"י אלו דאין חשש שמא יחתה בזמן שאסור מדרבנן,

יהודה,שאזמתחילביןהשמשותדרבייוסיואפשרלאכולתרומה

ודלא כהגהות מרדכי שאוסר להחזיר קדירה לכירה לפני "ברכו"

מתחילתביןהשמשות.

שהואקבלתשבתאםהואכ"כסמוךשאםנצטננההקדירהא"א

רנה(גמ',כוכבא'יוםוכו',התוספות)לעילד"התרי(למדודסימן

להרתיחהמבעודיום.ומבארהמגןאברהםדהטעםדכיוןדלאיבא

זההווילכלהתנאים,אךלדעתהרמב"ן)לעילאותרמה(סימןזה

לאיסורדאוריתאורקגזירהאטוזמןדאוריתאמותר.ופי'המחצית

רקלרבייוסי.הירושלמי )רישברכותדףא'עמודב'(הקשהמ"ט

השקל דבריו דהקרימה תעשה בזמן תוספת שבת דרבנן ,ואף

בעינן ג' כוכבים הא נאמר ואנחנו עושים במלאכה וגו' עד צאת

דלשיטת הרי"ף והרא"ש תוספת שבת דאורייתא היינו שיעור כל

הכוכבים ,ומיעוט כוכבים שנים ,ומתרץ דבאמת הווי שנים אך

שהוא,אךיתרהתוספתהואמדרבנןלכוליעלמא.

הכוכב כוכב הראשון אינו מן החשבון כיון שהוא יום ,ויש

רסא(גמ',והטמיןהמטמיןוהדליקהמדליק.הר"ן )בדפיהרי"ףדף

בירושלמי עוד שיטה דכוכב א' יום ועד שהכוכב השני יוצא הוי

י' ע"א ד"ה ומדאמרי'( הביא שיטת הבה"ג דאחר הדלקת נרות

ספקוכשיצאהשניודאילילה.

שבת אסור לעשות מלאכה ,והוכיח הר"ן כהבה"ג מסוגיין דאף

רנו(רש"י ד"ה בשני בין השמשות ,ע"ש ומוצ"ש בהעלם אחד,

שהטמנה מותרת בין השמשות בכל זאת תקנו חכמים שקודם

קשהמדועפרש"יבהעלםא',ומפרשרביעקיבאאיגרדהיהקשה

יטמין ואחר כך ידליק כדי שאחרי ההדלקה לא יעשה שום

לרש"י דאם בשני העלמות מדוע מדוע לא חייב חטאת וגם אשם

מלאכה.אךעייןבהריטב"אשדחההראיהומבארדהקדיםהטמנה

תלויהרייתכןשאתב'המלאכותעשהבשבתולכןפי'בהעלםא'

להדלקה כיון שכך היו נוהגים ולא דכך הדין .והר"ן )שם( הביא

דאיןאשםתלוי,והרש"שמפרשדע"כאיירישעשהשניהםבאותו

את הרמב"ן דמוכיח מסוגיין שמותר לעשות מלאכה אחרי

זמן דאם לא כן הרי יתכן ששניהם לא נעשו בשבת ,ומה שכתב

ההדלקה,דהריאחרישתקעלהדליקשוההכדילצלותדגקטןאו

רש"י שעשה כל ביה"ש לאו דווקא ,וא"כ יתכן שבכל פעם עשה

להדביקפתבתנור,ודחההר"ןאתראייתודשוההכדילצלותדג

חצימלאכהכיוןדביןהשמשותיתכןדחציויוםוחציולילהולכן

קטן אינו שבפועל צולים דג,אלאהוא שיעור השהיה בין תקיעה

צריךהעלםאחדדאזיגםאםנאמרשעשהב'חצאימלאכותהרי

שלישית לרביעית ,דלא מספיק לשהות כשיעור סילוק הטמנה

ההעלםא'מצרפם.

והדלקה שהרי לא כולם מתחילים באותו זמן ,ועוד דיש מטמין

רנז(גמ',אדשימשאארישדיקליוכו'.כתבבהגהותמרדכידמכאן

קדירה אחת ויש מטמין הרבה .והקרבן נתנאל )אות נ'( דחה את

הוכחה דלא כשיטת רבינו תם )בתוס' ד"ה תרי( דלשיטתו קשה

ראית הרמב"ן דכדי לצלות דג קטן מתיחס לאנשים שעדיין לא

מדועמדליקיםכלכךמוקדם.

הדליקו.

רנח(גמ',שניהלהבטילעירוחנויות.עייןבשו"ע)סימן רנ"אס"א(

רסב(רש"י ד"ה סילק המסלק .קדרות העשויות להסתלק למאכל

יז

מסכת שבת דף לה – דף לו
כב חשוון – כג חשוון התשע"ג
הלילה .והטמין המטמין את הראויות למחרת .דהיינו שהם שני

רסח(תוס' ד"ה האר'שמעון,אבלמחמהלצלמודהר"שדאסור,

ענינים,דייקהרשב"אמדבריודס"לדתנאדביר"יס"לכרבייהודה

הקשה הפני יהושע דע"כ מדובר בכלי שמלאכתו לאיסור והרי

בריש כירה ,דאסר להשהות על גבי אינו גרוף וקטום ,דאילו

מבואר לקמן )קכ"ד ע"ב( דלא אסרו טלטול אלא משום הוצאה,

לחנניה רק להחזיר צריך גרוף וקטום אבל להשהות מותר ,וא"כ

וא"כ אדרבא בלצורך גופו דההוצאה נחשבת למלאכה הצריכה

אין צריך לסלק ,אבל הרשב"א עצמו כתב דאפשר לפרש ,דסלק

לגופה יש יותר מקום לגזור מאשר בלצורך דמחמה לצל דעל

המסלק והטמין המטמין חדא היא ,כלומר סלק המסלק מאכל

הוצאה כזו אין חיוב חטאת ,ומתרץ שטלטול מחמה לצל גם בלי

הראוי לצורך מחר והטמינו ,משום דטומן אפילו בדבר שאינו

הטעםדגזרואטוהוצאהנאסר,והואמשוםעובדיןדחול.

מוסיף הבל אסור להניחו ע"ג דבר המוסיף הבל ,וכדתניא )לקמן

רסט(תוס' ד"ה האר'נחמיה,ונראהלר"תוכו'.הגאוןרביעקיבא

מז,ב(קופהשטמןבהאסורלהניחהע"גגפתשלזתים,ופ"זתנא

איגר הגדיר דעת התוס' שכל דבר דדרך אותו תשמיש לעשותו

דביר"יאינוחולקעלחנניה.אךהמגןאברהם)סימןרנ"גס"קי"ח(

בחול אף שאין סברא זו מועילה לטלטול לצורך מקומו ,מ"מ מה

מבאר את רש"י דהטעם שמסלק קדירה לצורך הלילה כיון

שיש בכלי היתר לצורך גופו כגון קורנס לפצע אגוזים מותר

שנמצאתע"גגחליםואסורליטלהבשבת.

לטלטלו לצורך מקומו ,וכתב דהנזירות שמשון הקשה מ"ט

רסג(גמ' ,כדי להדביק פת בתנור .הקשה הרשב"א איך ירדנה

במוקצה מחמת חסרון כיס אסור לטלטלו לצורך מקומו ,הרי

כשתאפה והרי אסור לרדות בשבת ,ותירץ בשם רבינו חננאל

בלצורך מקומו לא שייך הטעם דחסרון כיס ,והגאון רבי עקיבא

דדוקא עיסה אסור לרדות כיון שהיא רכה ורדייתו היינו עריכתו,

איגר תי'עלפימהשביארלעיל,דכיוןדדיןטלטוללצורךמקומו

אבלכשנאפההיטבמותרלכתחילה,ובשםהרמב"ןתירץדמותר

תלוי בלצורך גופו ,אם כן כשלצורך גופו אסור משום חסרון כיס

לרדות כלאחר יד דשבות כלאחר יד לצורך שבת מותר )ומובא

גםלצורךמקומואסור.

במלחמותרישפרקקמא(.

רע(תוס' ד"ההאר'נחמיה,וכגוןתשמיששאינורגיללחתוךכגון

רסד(גמ' ,שהרי נתנו חכמים שיעור לחזן הכנסת להוליך שופרו

חותלותשלתמריםבסכין,הקשההמלאהרועיםדכיוןדאינורגיל

לביתו וכו' ,הקשה המגן אברהם )סימן רס"ו ס"ק י"ט( הרי

לחתוך חותלות אם כן ק"ו דלא קשה לרש"י דמצריך תשמישו

כשהמוקצה כבר בידו יכול להניחו בשבת בכל מקום שירצה,

המיוחד לו ,וכתב דדוחק לומר דלרש"י צריך תשמיש המיוחד לו

ובגמ'משמעדמדיןמוקצההניחוזמןלחזןהכנסתלהצניעהשופר

דוקא לכלי ,ואין צריך שרגיל לחתוך הדבר הנחתך דמנלן לפרש

מבעוד יום ,ותירץ דהניחו לו זמן להצניע כיון דעדיף שלא לבא

כךברש"יולהקשות.

לשבת עם מוקצה ביד .אך בביאור הגר"א )יו"ד סימן רס"ו סק"ג(

רעא(גמ',פתורתאפתורהלמאינ"מלמקחוממכר.הקשההשפת

כתבדתירוץהמג"א דחוק,ומחלקהגר"א דדוקאבכלישמלאכתו

אמתדבשלמאבשופרוערבההשמיענונפק"מלדינאאבלבשולחן

לאיסור מותר ליתנו במקום שירצה כיון שאינו מוקצה ,והאיסור

גדול וקטן אין נפק"מ כיון דהיום כולם יודעים איך קוראים להם,

לטלטלו מחמה לצל משום דהוי שלא לצורך ,אבל בשופר

וכן הקשה בבבל בורסיף לפירוש ב' ברש"י דנפקא מינה לשם

דהברייתאכרבינחמיהוס"לשהשופרמוקצהמחמתגופוובכהאי

העיר,דמאינפק"מלהיוםוהריכולםיודעיםאתהשמות.


פרקכירה

גוונאאסורליתנובמקוםשירצה.
רסה(תוס'ד"הוהתניא.תימהוכו'וברייתאדלעילדאסרלהצניעו
היינו מחמה לצל .בביאור הגר"א )יו"ד סימן רס"ו סק"ג( מתרץ

דףל"וע"ב

קושייתם דהבריי' דלעיל כרבי נחמיה ואסור אף לגופו ומקומו,

א(מתניתין ,כירה שהסיקוה בקש ובגבבא וכו' .כתב הר"ן דלא

והוכיחכךדאםמותרלגופוומקומואםכןאףלהצניעומותרכיון

חיישינןלחיתויבקשובגבבאמשוםשאיןלהםגחלת.

דהואבידוולמהאסרולהצניעובשבת.

ב(מתניתין ,עד שיגרוף או עד שיתן את האפר .כתב הרמב"ן
בד"העדשיגרוףבשםהירושלמידגריפהבעינןכלצרכו,ובקטימה

דףל"וע"א

א"צכלצרכו.וראייתהירושלמידא"צקטימהכלצרכו,מדאמרי'

רסו(חזי לגמע לתינוק עני .ודייק היעב"ץ דאם לא היו ראויים

בברייתא )ל"ז ע"א( נתן עלי' נעורת של פשתן דקה הרי היא

לתינוקעניאינוניטלאףעלגב דתורתכליעליודהאבגופוראוי

כקטומה .וביאר טעם הדבר ,מפני שכשקוטם דהיינו שמערב אפר

לגמעבו,והוכיחמכאןדכליםשלפקדוןאףעלגב דגופםראויים

באש כבר קלקלו והסיח דעתו ממנו לגמרי ,מה שאין כן בגרף

לתשמיש ,אסור לנפקד לטלטלם כיון דאינו יכול להשתמש בהם

אפילו נשארה גחלת אחת קטנה ,כיון שהיא לוחשת ,מבערת

משוםשליחותיד].ונראהדישלחלקדבסוגייןאילאהיוראויים

ומדלקת כירה גדולה .והקשה דאם צריך לגרוף לגמרי מ"ט תנור

לתינוק עני לכולי עלמא אינו ראוי לגמע בו ,הלכך אינו נחשב

אסור אפילו בגרוף .ותירץ דכיון שהבלו גדול ומרתיח נראה כמי

שימוש,מהשאיןכן בפקדוןהרילמפקידמותרלהשתמשואפשר

שישבוגחליםוגזרי'אטוכירהשאינהגרופהובכהאיגוונא שמא

דזהמספיקכדילהתירלנפקדלטלטל).ש.ב([.

אתילחתויי.והר"ןהקשההאהוויגזירהלגזירה.והרמב"ם)בפ"ג

רסז(רש"י ד"ה ומאי שופר .תו לא צריך למתני חצוצרות .הקשה

מה"ש ה"ו( כתב ,ולמה אסרו לשהות בתנור אף על פי שגרוף,

הריטב"א דאפשר דרבי נחמיה זו ואין צריך לומר זו קאמר ,ותי'

מפני שהגורף אינו גורף אלא רוב האש ועצמה ,ואי אפשר לגרוף

הריטב"א דמשום שאמר רב חסדא אישתני שמייהו ידעו דלרבי

כל האש עד שלא תשאר ניצוצה אחת ,ומפני שהבלו חם שמא

נחמיהשופרוחצוצרותהתהפכו.

יחתה כדי לבער הניצוצות הנשארות בתנור ,מה שאין כן בכירה

יח

מסכת שבת דף לו – דף לז
כג חשוון – כד חשוון התשע"ג
דלא חיישינן לזה .ובעל המאור כתב דגם בגריפה א"צ לסלק כל

ועיין בשו"ע הגר"ז )בסו"ס רנט מהדו"ב ד"ה ומיהו בלא פירוש(

הגחליםלגמרילחוץ,ופי'דבריהירושלמישצריךלגרוףכלצרכו,

שהקשה על דעת האוסרים הטמנה במקצת מהא דמניחים מיחם

היינו שצריך לסלקן לגמרי לצד אחד ,הלכך בתנור חיישינן גם

ע"גמיחםותירץדמיחםלאמיחלףכללברמץ.וישלעיין לפיזה

בגרוף,והר"ן הסכיםלשיטתו].ולאדמילסמיכהדישצדבדףל"ז

האם מותר להניח הקדירה ע"ג פלטת פח וכיו"ב ,ויעוין בשבות

ע"אלאסור,משוםדבגריפהעכ"פעשהמעשהלהיכרא,מהשאין

יצחק)שהיהוחזרהעמודרמא(שדןלהתירעפי"דהגר"ז,וי"ל.

כןבסמיכה(.

ז(תוס' ד"ה חמיןותבשיל.ומתניתיןבחמיןותבשילשנתבשלוכל

ג(מתני ,וב"ה אומרים אף מחזירין .כתב הרמב"ן בד"ה הא

צרכןדמודורבנןדמשהיןע"גכירהשאינהגרופהוקטומה.כתבו

דאמרינן ,דדבריב"העלכרחיןאייריבנתבשלכמאכלבן דרוסאי

מהרש"אומהר"ם דודאילפיהאמתלאמודורבנןאפילובנתבשל

דבפחותמשיעורזה,הריהואמבשלבתחילהבשבת,וענושכרת

כלצרכו,כמושכתבולהדיאהתוס'בדףל"זע"אד"האא"ב.אלא

ונסקל הוא ,וכתב הבית יוסף )סימן רנ"ג( דלשיטת הראשונים

כוונתהתוס'שהי'אפשרלומרכןומנ"ללהגמ'לומרדחנני'היא

דסברידאףתבשילשהגיעלשיעורמאכלבןדרוסאיורותח,ישבו

ולארבנן.

איסור בשול )שי' הרמב"ם בפ"ט ה"ה והטור סימן שי"ח( ,צ"ל

ח(תוס'ד"הוב"האומרים.ולמאןדאסרלהחזיראסראפילובחול,

שההיתרלהחזירהואדוקאבנתבשלכלצרכו,אףשהיתרהשהי'

לב"הכשאינהגרופה,ולב"שאפילובגרופה.תוס'הוכיחודבריהם

אףשעדייןלאהגיעלשיעורזה,עייןברמב"ןשם.

מדקאמרבגמ'לדבריהאומרמחזירין,מחזיריןאפילובשבת.וכתב

ד(רש"י ד"ה עד שיגרוף ,הגחלים משום מוסיף הבל וכו' .ותוס'

הר"ן דאין ראיתם אלא דב"ש אסרי אפילו בחול ,אבל לא דב"ה

ד"ה לא יתן .עיין רש"י לקמן ל"ז ע"א ד"ה היינו דשני ,וכן רש"י

באינה גרופה אסרי גם בחול .אמנם דעת תוס' דמב"ש בגרופה

בדף ל"ח ע"ב ד"ה מחזירין וד"ה אבל הניח וד"ה פינן ,ולעיל כ'

נשמע לב"ה באינה גרופה ,אבל הר"ן פליג ,וס"ל דב"ש לשיטתם

ע"א ד"ה קטום) .ועיין במש"כ לעיל דף ל"ד אות רלו( העולה

)סוף פרק א( דאוסרים להתחיל בע"ש מלאכות שיגמרו בשבת,

דשיטתודאסורהשהי',מדיןהטמנהבדברהמוסיףהבלשאסורה

אבל לב"ה דמתירין בכולן עם השמש ,ה"ה שחזרה מותרת עד

שמא יחתה .והקשה עליו הר"ן מדתניא בגמ' ל"ח ע"א דגחלים

הלילה ,וכוונת הגמ' לדברי האומר מחזירין דהיינו ב"ה ,לא די

עוממות הרי הן כגרופה וקטומה ,והא ודאי מוסיפות הבל טפי

דפליגי על ב"ש בע"ש ,אלא אפילו בשבת מתירין להחזיר ע"ג

מרמץ,ומ"טמותרלהשהותעליהןלדעתרש"י].ועייןבר"ן)יזע"ב

גרופהוקטומה.

מדפי הרי"ף ד"ה ואנו עכשיו( שהעתיק דברי בעל המאור שכתב

ט(תוס' שם .וא"ת מה שיעור הוא נותן לאסור בע"ש וכו' .עיין

שלא נאסר לדברי רש"י אלא השהי' ע"ג גחלים ,דכל שעתא

ברא"ש )סימן ב'(ובטור )סימן רנ"ג(דדעתםדהאיסורבע"שדוקא

ושעתאמוספיהבלא,אבלגחליםקטומותעוממותוהולכותואינן

בתבשיל המבושל כל צרכו ,אבל באינו מבושל כל צרכו שרי,

מוסיפות הבל אלא פוחתות .ואפשר שעפי"ז יש ליישב קושית

וביאר הבית יוסף מפני שבאינו מבושל ליכא למיגזר שמא יעשה

הר"ןכאן[.עודהקשההר"ןמהאדכתברש"יגופי')לעילל"דע"ב

כן בשבת ,שהרי"ז איסור בישול ובודאי יזהר .ורק במבושל כל

ד"ה ברמץ( שרמץ הוא אפר המעורב בגחלים .ומ"מ חשבינן לי'

צרכו גזרו שמא יעשה כן בשבת ואז חיישינן דאתי לחתויי .וכתב

התם מוסיף הבל ואיך כתב כאן שע"י הקטימה באפר כבר לא

הקרבןנתנאל)אותל'(דלאחשיבגזירהלגזירהכיוןדבשבתגופא

נחשב כהטמנה בדבר המוסיף הבל .ונראה לחלק דהתם הרמץ

קרובמאודלבאלידיאיסור,גזרואףבע"ש.

הוא תוצאה מהגחלים שעוכלו מה שאין כן כאן שקוטם את

י(גמ' ,חנני' אומר כל שהוא כמאכל בן דרוסאי מותר לשהותו

הגחליםגורםלהםשלאיוסיפוהבלכמושהובאמהבעה"מ.

וכו' .כתב הבית יוסף )סימן רנ"ג( דנחלקו בזה רש"י והרמב"ם

ה(רש"י ד"ה אבל לא תבשיל .א"נ נתקיימה מחשבתו ומיחזי

דרש"י )לעיל ד"כ ע"א ד"ה בן דרוסאי .ובכמה דוכתי( פי' שליש

כמבשל.מבארהפנייהושעדהיינושע"ישנתקיימהמחשבתובמה

בישול.ומדבריהרמב"ם)פ"טה"ה(משמעדס"לדהואחציבישול.

שהשההמע"שלשבת,יראהלושקירובבישולמותר,ויבאלקרב

ובשו"ע )סימן רנ"דס"ב(סתםכהרמב"ם.ועייןחזוןאיש )סימן ל"ז

בישולובשבתעצמה.

סק"ו ד"ה דינים( דמכיון שבישול פועל באיכות האוכל אי אפשר

ו(תוס' ד"ה לא יתן .ולא אסרו מוסיף הבל אלא בהטמנה אבל

לשע חצאים במידה ,אלא משערים בזמן הבישול ,ותחילת זמן

להשהות שרי וכו' .עיין ברבינו חננאל )דף ל"ז סוף ע"א( שכתב

הבישולנראהשהוארקמשעהשהיס"ב.

שהטמנה היינו ע"ג גחלים ,ושיהוי היינו כגון כסא של ברזל



והקדירה יושבת עלי' והיא תלוי' באבנים או כיוצא בה .והעתיקו

דףל"זע"א

דבריו הרמב"ן והר"ן ושאר ראשונים .והמרדכי בריש פרקין כתב

יא(גמ' ,ת"ש דאמר ר' חלבו אר"ח בר גוריא אמר רב ל"ש אלא

בשם האור זרוע שמותר להשהות קדירה ע"ג גחלים ממש .וכתב

ע"ג .הקשה הרמב"ן אם ניחא לגמ' לפשוט מדברי רב ,למה לא

הביתיוסף )סימן רנ"ג(דמכיוןששוליהקדירהנוגעיםבגחליםאף

תפשוט גם מדברי ר' יוחנן לקמן בע"ב דאמר רב ששת אריו"ח

שקטםהו"למטמיןבדברהמוסיףהבלואסורלדעתכלהראשונים

שמותר להשהות ע"ג כירה שאינה גרופה וקטומה ,והגמ' שם

דאזליבשי'התוס'],רקלרש"ימועילהקטימהגםבמטמיןבגחלים

מפרשת דבריו להדיא דס"ל להחזיר תנן .ותי' הרמב"ן דשמא רב

ממש[ .אבל דעת הרמ"א בדרכי משה )אות ג'( דכיון שאינה

מהימן לגמ' לפשוט מיני' משום דהוה במניני' דרבי דסתמינהו

מכוסהגםמלמעלהלאחשיבאהטמנהאףעלפי ששולי'נוגעות

למתניתין ,מה שאין כן ריו"ח .א"נ משום דלקמן איכא פלוגתא

בגחלים .ויעויין חזון איש )סימן ל"ז סקי"ט( שדעתו כהבית יוסף,

דאמוראי אי ס"ל לרבי יוחנן להתיר שהי' במאכל בן דרוסאי או

יט

מסכת שבת דף לז
כד חשוון התשע"ג
לא.

בחזרה )כדאמרי' לעיל לענין תוכה דחמירא חזרה משהי' וא"כ

יב(תוס' ד"ה אא"ב .חנני' שרי במצטמק ויפה לו דהא דתנן אין

אפשר שה"ה לסמיכה( .ואם ספק הגמ' בסתמא הי' בשהי' ע"כ

צוליןוכו' .הקשההמהרש"ל מ"טבעוהתוס'ראיותשחנני'סובר

דלדינאלשהותתנן.

מצטמק ויפה לו מותר ,הא התיר אפילו כמאכל בן דרוסאי וק"ו

יז(תוס' ד"ה ת"ש כירה שהסיקוה כו' .ומ"מ אין ללמוד מכאן

מצטמקויפהלושהואמבושלכלצרכו.ותי'המהר"ם דכיוןשיש

לסמוךאצלהאש.הגהות מרדכי )סוףדףע"ט(והגהותמיימוניות

בראשוניםסברותליישבאתדבריחנני'עםמ"דמצטמקויפהלו

)פ"ג ה"ב( ילפי מהכא דמותר לסמוך אצל האש וכתבו שאין

אסור,כגוןשיטתבעלהמאור שחנני'דיברבמיןתבשילשהצימוק

נפק"מ אם דופני הכירה מפסיקין או לא .וכתב הבית יוסף )סימן

רעלו,אבלבמיןתבשילשהצימוקיפהלוודאיבעייןמבושלכל

רנ"ג(דאפשרשלהלכהלמעשהתוס'נמימודיםאלאס"לדמכאן

צרכו ,לכן כתבו התוס' ראי' מכרעת מביצה שאף שהיא מצטמק

איןראי'.

ויפהלומ"מהתירהחנני'בשיעורמאכלבןדרוסאי.אבלאליבא



דאמת ס"ל לתוס' דלמאן דמתיר מאכל בן דרוסאי כ"ש מצטמק

דףל"זע"ב

ויפהלו,וכמ"שהרבהראשונים.

יח(גמ' ,שמע מינה מצטמק ויפה לו מותר .דעת הרי"ף ותוס'

יג(תוס' שם .הקשו הרמב"ן והר"ן ועוד אי מתניתין דאין צולין

והרמב"ן ורוב הראשונים דמה דנחלקו בגמ' אי מצטמק ויפה לו

בשרבצלוביצהאליבאדחנני'והתירהגםמצטמקויפהלו,ודלא

מותר או אסור ,איירי במבושל כל צרכו ובכירה שאינה גרופה

כרב שאסר מצטמק ויפה לו ,איך קאמר רב גופי' עלה דההיא

וקטומה ודלא כחנני' ,דאילו לחנני' מותר להשהות על כירה זו

מתניתין )דף כ' ע"א( כדי שיצולו מבעו"י כמאכל בן דרוסאי ,הא

אפילו לא נתבשל כל צרכו )אלא כמאכל בן דרוסאי( ,ותרווייהו

הוא אסר בכהאי גוונא .ומכח קושיא זו הסיקו דאין למשנה שם

סברי דבעינן דוקא מבושל כל צרכו ,ונחלקו אם מבושל כל צרכו

שייכות עם שיטת חנני' ועם פלוגתא דמצטמק ויפה לו .דהתם

שריאפילומצטמקויפהלו,אודוקאמצטמקורעלו,ורבנןדחנני'

בצלי ,דלא חיישינן בי' לחתויי כיון שאם יחתה בו ,יזיק העשן

מחמיריםמכולםואינםמתיריםלהשהותעלאינהגרופהוקטומה

לצלי.וע"זקאמררבהתםדדוקאמשיעורמאכלבןדרוסאי,אבל

כלל אפילו נתבשל כל צרכו ומצטמק ורע לו .אבל הבעל המאור

פחות מכאן אין מזיק העשן לצלי וחיישינן לחתויי ,והרא"ש סימן

ס"ל דודאי לכולי עלמא לא התיר חנני' להשהות תבשיל שהוא

א' תי' בשם רבינו יונה דודאי מתניתין דלעיל אתיא גם כרבנן

כמאכלבןדרוסאיאלאבתבשיליןשצמוקןרעלהם,אבלתבשילין

דחנני' ,דלדידהו אין משהין אא"כ גרף וקטם .וקאמרה דמ"מ לא

שהצמוק יפה להם אסורים לכ"ע במאכל בן דרוסאי .ונחלקו

יתחיל לכתחילה לצלות מבעו"י אפילו כשדעתו לגרוף ולקטום

האמוראים בגוונא דמבושל כל צרכו לחד מ"ד מצטמק ויפה לו

אא"כ יש שהות בכדי שיצולו מבעו"י ,ואליבא דרבנן פי' רב

מותר,ולאידךאפילומבושלכלצרכואסורכיוןשצמוקויפהלו.

דשיעור שיצולו הוא כמאכל בן דרוסאי ,ולא דס"ל שמותר

וליכא הכרח בחנני' כמי יסבור) .לכאורה צ"ע לפי מה שכתבו

להשהותבשיעורזהע"גשאינהגרופהוקטומה.

התוס'לעילע"אד"האא"בלהוכיחמהאדהתירבביצהשנצלתה

יד(תוס'שם.וי"לדבלאוהכי לאסברלהרבכשוםתנאוכו'וכן

כמאכל בן דרוסאי ,דלחנניה מותר אפילו במצטמק ויפה לו ,וי"ל

ר' יוחנן כו' .ולכאורה יפלא איך האמוראים נטו מדברי התנאים

דמ"מלאבכהאיגוונא נחלקוחנני'ורבנןדאינהונחלקובמצטמק

ובנו לעצמם שיטה חדשה .וביאר הקרבן נתנאל )אות ז'(

ורעלודוקא(.

דהאמוראים הכריעו מסברא בבשיל כל צרכו כחנני' ובלא בשיל

יט(רש"י ד"ה מותר .ותנא חמין לאשמעינן דבעיין שהוחמו כל

כלצרכוכרבנן.

צרכןמבעו"י.כלומרהוקשהלרש"יאםמתיראפילומצטמקויפה

טו(תוס' ד"ה מהו לסמוך .ואי להחזיר תנן וכו' בעי להחזיר,

לו ,חמין דמצטמקין ורע להן פשיטא דשרו ,ועיין במלא הרועים

ולהשהות היכא שאינו מבושל כמאכל בן דרוסאי .עיין בר"ן )טז

דכוונתולאפוקימהסבראשכתבותוס'לעילל"וע"בבסוד"החמין

ע"א מדפי הרי"ף ד"ה ומנ"ל( וברא"ש סימן א' דס"ל דלמ"ד

ותבשיל בדעת ב"ש שאפשר שגם למ"ד דבתבשיל בעיין מבושל

להחזיר תנן ,ע"כ נסתפקה הגמ' בסמיכה בחזרה .וכתב הקרבן

כל צרכו )אפילו למ"ד מצטמק ויפה לו אסור( ,מ"מ יתיר בחמין

נתנאל אות ג' דלא ניחא להו לפרש כתוס' .משום דהגמ' פשטה

אפילולאנתבשלוכלצרכןכיוןדבלאחיתוייוחמוכלצרכןומשם

ממימרא דר' חייא דאמר סומכין ומקיימין ונוטלין ומחזירין ,והא

ואילךצמוקןרעלהם,קמ"לדגםבחמיןבעינןנתבשלוכלצרכן.

פשיטא דלא מיירי באינו מבושל כמאכל בן דרוסאי ,דפשיטא

כ(רש"י ד"ה שאני הכא דקטמה .וגלי דעתי' דלא ניחא לי'

שאסורלהחזירמפניאיסורמבשלדאורייתא.

בצמוקי .הגרא"מ הורביץ )בחידושיו על תוס' ד"ה ש"מ( כתב

טז(גמ' ,ת"ש כירה שהסיקוה בגפת ובעצים סומכין לה ואין

שלמדמדברירש"יאלודס"לדאיןדינוכקטומהאלאככלתבשיל

מקיימין אא"כ גרופה וקטומה .ביארו הר"ן )ט"ז ע"א מדפי הרי"ף

המצטמקורעלו.ונראהביאורכונתודלכאורהקשהדרש"י לעיל

ד"ה וסייעיה למילתיה תו( והרא"ש סימן א' בדברי הרי"ף

)ל"ו ע"ב ד"ה או עד שיתן אפר( פי' דקטימה מהניא מפני שמצנן

שמברייתא זו מוכח שלשהות תנן ,מדתניא בה אין מקיימין עלי'

הגחלים,וכמושביארדבריולהדיא)כ'ע"אד"הקטום(שעי"זאינו

אא"כ גרופה וקטומה .ואף שאפשר לדחות דברייתא זו ר' יהודה

מוסיףהבל,ומ"טפי'הכאשהקטימהמועילהמצדגילוידעתדלא

היא ואנן קיי"ל כחנני' ,מ"מ מדהביאה הגמ' לפשוט מכאן על

ניח"לבצימוק,וי"לדרש"יאתיליישבלשיטתודאיסורשהי'הוא

הספק של סמיכה ע"כ שהספק הי' בסמיכה בשהי' ולא בחזרה,

מדין הטמנה בדבר המוסיף הבל ,אם כן מה מהני בקטמה

דהאליכאלמפשטמברייתאשמדברתבשהי'עלספקשלסמיכה

והובערה להחשיבו כקטומה הא סו"ס ודאי מוסיף הבל הוא,

כ

מסכת שבת דף לז – דף לח
כד חשוון – כה חשוון התשע"ג
)ובשלמאלראשוניםשהואמדיןשהי'שמאיחתה,מהניהקטימה

שאינה גרופה וקטומה .וכתב הרא"ש דלפי זה אין ראיה מרבא

מדיןהיכר,אבללרש"יקשה(.לכןפי' דקטימהדהכאאיןלהדין

דס"ללהחזירתנן,דאיהולאקאמראלאדמתניתיןפליגי(.

קטימה גמורה להתיר להשהות עלי' תבשיל שלא נתבשל כל
צרכו ,ומהניא רק לתבשיל שנתבשל כל צרכו ומצטמק ויפה לו

דףל"חע"א

שע"י שקטמה גילה דעתו דלא ניח"ל בצמוק ,וממילא הוא

כד(גמ' ,רנב"י אמר לאיסורא .הקשה בס' שבת של מי בשם

כתבשיל שמצטמק ורע לו שמותר להשהותו אפילו על כירה

הרשב"א ,האלעילל"זע"באמרי'רנב"ימרידעובדאהוהומשהו

שאינהגרופהוקטומה).י.ס.(.

לי' ואכיל ,ואיך פשט הוא כאן לאיסורא .וע"כ דגרסימן רב נחמן

כא(גמ' ,אמר רבא תרווייהו תננהי ,לשהות תנינא אין נותניןאת

סתםדהוארבנחמןבריעקבולאר"נבריצחק].ולכאורהדבריו

הפת בתוך התנור וכו' .רש"י )ד"ה ורב ששת( ותוס' )ד"ה אמר

תמוהים דבעיא דידן ודאי אפשר לפרש בלא נתבשל אפילו

ר"ש( הוכיחו דהלכתא כחנני' ,משום דסתם מתניתין דלעיל

כמאכל בן דרוסאי ,דלכולי עלמא אסור כמ"ש תוס' ד"ה שכח

כוותי',ורבאנמי סביראלי'הכי.והרי"ף פסקדלאכחנני'וביארו

קדירה ,וכמו שפירש הרשב"א עצמו ,ואף לרש"י שפי' דהאיבעיא

הרמב"ן והר"ן דעתו ,דס"ל דממתניתין דלעיל אין ראי' ,דהתם

היא אליבא דמאן דאסר ,מ"מ אפשר להעמידה בלא נתבשל כל

מיירי באין הפסק בין האש לפת ,ואם יחתה באש יעלה עשן על

צרכו,ומהשהשהולר"נבריצחקבנתבשלכלצרכוומצטמקויפה

הפתויזיקלו,הלכךמותרבקרימתפנים),דכיוןשקרמופניהיכול

לוכחדצדבתוס'ל"זע"בד"המהולהשהות.וברשב"אגופי'לא

העשן להזיק לה( .ורבא נמי לא נתכוין להוכיח ממתניתין דלעיל

הקשהמכאןכללאלאמהאדפסקרבנחמןמצטמקויפהלואסור,

הכי,אלאאתילפרושידלרבששתכךפירושהמשנה.

לעילל"זע"בוכקושייתהתוס'ישניםשם).י.ס[(.

כב(תוס' ד"ה אמר רב ששת וכו' .פסק ר"ח דהלכה כר"ש .עיין

כה(תוס' ד"ה שכח קדירה וכו' .והא דשרינן בפ"ק קידרא חייתא

ברי"ף וברמב"ן שפסקו להחמיר ,ועיין ברא"ש שהאריך מאוד

היינו דוקא בתנור וכו' אבל כירה כו' .אבל הרמב"ם )בפ"ג מה"ש

להביא שיטות המקילין והמחמירין וראיותיהם וסיים "ובשביל

ה"ח( כתב להדיא דההיתר של קידרא חייתא הוא בין בתנור בין

שרבוהדעותבהאיפיסקא,וישראלאדוקיןבמצותענגשבתולא

בכופחוביןבכירה.וכןדעתהסמ"גוהסמ"ק.ודלאכהגהותאשר"י

ישמעו להחמיר ,הנח להם כמנהג שנהגו ע"פ הפוסקים כחנני'".

והגהות מרדכי בסוגין שכתבו כתוס' .ועיין בבית יוסף סימן רנ"ג

ועפי"ז כתב הבה"ל )רנ"ג ס"א ד"ה ונהגו( שאף על פי שהרמ"א

שמדייקמדבריהתוס'לקמןבע"בד"התנורדס"לכשי'הרמב"ם.

כתב שנהגו כחנני' ,מ"מ הוא רק מפני שאין בנו כח למחות

)ועייןלקמןאותלו(.

במקילין ,אבל לכתחילה בודאי טוב ליזהר שיה' מבושל כל צרכו

כו(תוס' ד"ה אבל האי .תימה דהא אמר בפ"ק וכו' .הרש"ש תי'

קודם חשיכה ולסלקו מן האש .אבל החזון איש )סימן ל"ז סק"ג(

דבפ"ק מיירי כפשוטו שממלאת את הקדירה ע"מ שתתבשל

כתב שאין כוונת הרא"ש מטעם מוטב יהיו שוגגין ,אלא כוונתו

בשבת ,אבל הכא הלשון שכח קדירה ע"ג כירה ,משמע שהניחה

דודאי הי' ראוי לנו להחמיר כיון שהמחמירין גדולי עולם

ע"מ לסלקה קודם חשיכה דלא עביד בזה שום איסור ואחר כך

כהשאילתות והרי"ף ועוד ,אלא מפני שדבר זה כרוך בביטול ענג

שכח ליטלה ,וגם המזיד שהתיר רנב"י היינו דוקא בכהאי גוונא

שבת בודאי ישראל יקלו בכל מה שאפשר להקל מצד הדין .ומן

שנתנהע"מליטלהואחרכך הזידולאנטלה,אףשזכרשהקדירה

הדיןיוכלולהקלבעניןדרבנןכיוןשהםמבניבניהםשלהמקילין

שם ,וזו כוונת הגמ' דלא קעביד מעשה ,שעבר על האיסור בשב

שהקלוע"פרבותיהם,לכןהנחלהםלסמוךעלרבותיהםיעויי"ש

ואלתעשהדלאנטלה,אבלהנתינההיתהבהיתר.

עוד .ולכאורה כדברי החזון איש מוכח בטור )סימן רנ"ג( שאחר

כז(גמ' ,אבעיא להו עבר ושהה מאי .כך גרסו התוס' בד"ה עבר

דעת המקילין כתב "ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל" ויעויי"ש

ושהה ,ורש"י גרס ושהה במזיד .ובסו"ד כתבו התוס' ,דהרשב"א

בדרישה שהקשהעלהטורשלאראהדדעתהרא"שלהסכיםכן.

פי' דהאבעיא קודם שגזרו על השוגג ,דלאחר גזירה אסור בכל

והבעל המאור אחר שביאר על איזה קולות סמכו בזמנו בהטמנת

גוונא .והרי"ף והרמב"ם )פ"ג מה"ש ה"ט( פירשו האבעיא לאחר

החמיןלשבת,סיים "וי"אכיתקנתרבותינוהיאלענגאת השבת

הגזירה,והספקאיגזרושוגגאטומזידאפילובמבושלכלצרכואו

בחמין,וכלמישאינואוכלחמיןצריךבדיקהאחריואםהואמין,

לא.ומהשהקשותוס'מהלשוןעברושההדמשמעמזיד,תי'הר"ן

ואם מת יתעסקו בו עממין ,ולהזמין לבשל להטמין ,ולענג את

שגירסת הרי"ף היתה עבר ושכח .והראב"ד בהשגות הקשה דאם

השבתולהשמין,הואהמאמין,וזוכהלקץהימין"וכו',יעויי"ש.

ספק הגמ' הי' במי ששכח קדירתו ע"ג כירה ובדיעבד ,איך דוחה

כג(תוס' ד"ה דיוקא דמתניתין קמ"ל .ונראה לפרש דדיוקא

הגמ'אתהראי'ממעשהדר'יוסישהלךלצפורי,דהתםאסרלהם

דמתניתין דכירה אתא לאשמעיין וכו' .הקשה הרא"ש ,מה עלה

לשבתאחרת,האאיאיירינןבשכחע"גכירהאםבזוהתירלהם

עלדעתרבאלשאולמאיקמ"לריו"ח,האטובאקמ"לדמתניתין

מהששכחוישלהתירלהםגםאםישכחובשבתהבאה,לכןפי'

דכירהלהחזירתנןוחסורימחסראוכו'.לכןמפרשהרא"שדכוונת

דכשגזרושוגגאטומזידאסרואפילואתהמבושלכלצרכו,וספק

רבא לשאול ,כיון דלמתניתין דפ"ק הותר להשהות על שאינה

הגמ' במי שהשהה מפני שהי' שוגג דסבר דמותר )דבכהאי גוונא

גרופה וקטומה ,ומתניתין דידן ע"פ הפשטות אוסרת ,מה ראה

קילטפימשכח,כךביארהר"ןאתדבריו(וישצדלהתירבנתבשל

ריו"ח לומר מימרא מדנפשי' .הי' לו לומר להדיא שהלכה

כל צרכו אף שמצטמק ויפה לו .והגמ' הוכיחה ממעשה דר' יוסי

כמתניתין דפ"ק .ותי' הגמ' כיון דבמתניתין דפ"ק לא פי' להדיא

דהם השהו מפני שסברו שמותר להשהות והוא אסר להם

דקרמו פני' שרי ,נקט ריו"ח להדיא דמותר להשהות ע"ג כירה

בדיעבד,ודוחההגמ'שמהשאסרלהםהיינושלימדםשלאיעשו

כא

מסכת שבת דף לח
כה חשוון התשע"ג
כןלשבתאחרתאבלאתשלאותהשבתאפשרשהתירבדיעבד.

דרובאדאמוראיס"להכי.אבלמהשלאחילקבהניחןע"גקרקע

כח(תוס' ד"ה עבר ושהה מאי .ונראה לר"י דמבעיא לי' בבשיל

בין דעתו להחזיר או לא לכאורה תמוה דבין לל"ק ובין לל"ב הי'

ובשוגג .וברא"ש סו"ס א' כתב עוד שני ביאורים בספק הגמ' .א.

צריך לחלק בזה) .לל"ב שגם ע"ג קרקע אם דעתו להחזיר מותר,

הספקהואהאםכשאסרותבשילבדיעבדאסרוהורקעלהמשהה,

ולל"קשגםבעודןבידואםאיןדעתולהחזיראסור(.ותי' בדוחק,

אוגםעלבניביתו.והגמ'פושטתמר'יוסישאסרלהםדמשמעגם

דטעמי' דהרמב"ם משום דאמוראי קמאי נקטו סתמא הניחן ע"ג

לבני הבית .ב .הספק הוא בתבשיל שנצטמק יפה כל צרכו באופן

קרקע ולא חילקו אם דעתו להחזיר ,לא חיישינן לחזקי' משמי'

שאינו צריך עוד צימוק האם אסרינן בזה או לא .ופשט מביצים

דאביידמחלק.

מצומקותשהגםשנגמרצימוקןאסרלהם.

לג(תוס' ד"ה פינהממיחםלמיחם.ואור"תדהכאגביהשההוכו'.



והר"ן )יז ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה בעי רב אשי( תי' דבהטמנה ודאי

דףל"חע"ב

ע"י שפינן למיחם אחר קיל טפי ,אבל בשהי' האיסור הוא מטעם

כט(גמ',לדבריהאומרמחזירין,מחזיריןאפילובשבת .עייןרש"י

מיחזיכמבשל,וזהשייךיותרבמיחםאחרשלאהי'מתחילהע"ג

ותוס' מה שפירשו .והרמב"ן הביא מהירושלמי שחמור יותר

הכירה .א"נ כל הספק בפינן ממיחם למיחם הוא כשחוזר ומפנן

המסלק מהכירה בע"ש ומחזיר לכירה בשבת מהמסלק בשבת

למיחם הראשון ,האם מותר להחזירו לכירה ,ודוקא גבי שהי' יש

ומחזיר בשבת .ולפי זה פירש כאן שמחזירין אפילו בשבת היינו

מקוםלהסתפקבזההאםהויעי"זכהניחןע"גקרקעאולא,אבל

שסילקה מהכירה מבעו"י ורק החזרה היתה בשבת ,דבזה מיחזי

גביהטמנהאינומוסיףהבלוקיליותר.

יותרכמבשל,ומ"מלדבריהאומרמחזירין,מותרגםבאופןזה.

לד(בא"ד,דבחיתוימעטלאיועיל.הדיןשלפינהממיחםלמיחם

ל(גמ' ,לא שנו אלא שעודן בידו ,אבל הניחן ע"ג קרקע אסור.

בהטמנה מיירי באינו מוסיף הבל ,ומדכתבו שהחשש הוא חיתוי

כתבהרמב"ןשלדבריהירושלמיהנ"למהשהניחןע"גקרקעאסור

מוכח דגרסי לעיל לד ע"א בגמ' כגריסת הרי"ף והרמב"ם דבאינו

הואדוקאבנטלןמע"שוהחזירןבשבת,אבלהנוטלומחזירבשבת

מוסיףהבלהחששהואשמאיטמיןברמץויחתה)ולהיפךמגירסת

עצמהמותראףעלפי שהניחןע"גקרקע.והר"ן נקטזאתלדינא,

רש"י שם( .ומבואר שם דלגירסת הרמב"ם מותר להטמין במוסיף

ופי'דהמ"דדצריךדוקאדעתולהחזיר,ובספקהגמ'בתלאןבמקל

הבל בבין השמשות .וקשה דתוס' לקמן ל"ט ע"ב ד"ה ממעשה

והניחןע"גמיטהופינןממיחםלמיחם,היינודוקאבגוונאדסילקן

כתבו דאסור להטמין בבין השמשות במוסיף הבל ,וצ"ל דגרסו

מע"ג כירה מבעו"י ומחזירן בשבת ,אבל בסילקן בשבת עצמה

ופירשושםכהראב"דעיי"שבאותרלב(.

א"צ .והרא"ש )בסו"ס ג'( כתב דבנוטלה ומחזירה בע"ש דינו קל

לה(מתניתין תנור שהסיקוהו וכו' .כתב רבינו חננאל דהאי תנור

יותר ואפילו הניחה ע"ג קרקע ואין דעתו להחזיר שרי להחזירה,

הואדוקאבתנורשלנחתומין,אבלתנורדידןככירהשלנחתומין.

וכל תנאי חזרה נאמרו בנוטל ומחזיר בשבת .ועיין ברמ"א )סימן

ורבינוירוחם כתב)ח"גנתיבי"בס"טע"ב(שגםכופחשלנודהיינו

רנ"ג ס"ב( שכתב ,וכן נוהגים להקל בתנורים שלנו שיש להם דין

כירהשישבהרקמקוםשפיתתקדירהאחתדינהלגמריככירה,

כירה וסומכין עצמם על דברי המקילין )הר"ן( וטוב להחמיר.

כיבכירותשלנולאנפישהבלי'בזושישבהמקוםשפיתתקדירה

ועיי"ש במשנה ברורה ס"ק ס"ז שביאר מ"ט כתב הרמ"א דטוב

אחת,מזושישבהמקוםשפיתתשתיקדירות.והביתיוסף )בסימן

להחמיר ,א.כיהרבהפוסקיםחולקיןעלהר"ן ,ב .כיהב"יסובר

רנ"ג(נחלקעליווכתבשלאידעהפרשביןכופחדידןלכופחשהי'

שגם הר"ן לא התיר אלא ע"ג כירה ולא בתוכו) ,והמנהג שכתב

בזמןהתלמוד,ושכןנראהמדבריהר"ןשאינומחלקבזה.

הרמ"א הוא בתנורים דהיינו בתוכם( והוסיף זכות על המנהג,

לו(תוס' ד"ה תנור .אבל להשהות משהה אפילו בתנור שאינו

משום שנתבאר בפוסקים )בלבוש( שאין לאסור חזרה אא"כ יש

גרופה וקטומה כדמשמע בפ"ק דשרינן קידרא חייתא וכו' .הבית

חוםשהקדירהיהיהנעשהרותחתמןהחום,וזהלאמצויכ"כ.

יוסף )סימן רנ"ג( הבין בדברי התוס' הללו דגם בכירה מותר

לא(גמ' ,הא דאמרת עודן בידו מותר לא אמרן אלא שדעתו

להשהות קידרא חייתא אף על פי שאינה גרופה וקטומה) .וכתב

להחזיר .נסתפק הגאון רבי עקיבא איגר בחי' אדם שנטל קדירה

שאףעלפי שישלדחות,כךנראהיותר(.ודלאכתוס'בע"אד"ה

של חבירו מע"ג כירה ולא הי' בדעתו להחזירה ,אי נימא דמותר

שכח באי נמי .ויעויין מש"כ שם .והב"ח )שם( כתב שאף על פי

להחזירהדהאאיןאדםאוסרדברשאינושלו,אודלמאלאשייך

שלדינאהאמתכהביתיוסף,מ"מדיוקובתוס'אינומחוור.

האיכללאבעוקרבידיםע"משלאלהחזיר.ועיי"ששתלהדברזה

לז(גמ' ,תנור שהסיקוהו בקש ובגבבא אין סומכין לו וכו' .עיין

במח'הראשונים.עודכתבשםדפשיטאלי'דאםהאחרהניחןע"ג

בהגהותמרדכי )דףפ'ע"א(דמ"מאםאיןשםחוםשהידסולדת

קרקע דאסור להחזירה ,כיון דעשה מעשה האוסר לא אמרי' בזה

בו,מותרלהניחשםאתתבשילולהפשיר.

איןאדםאוסרדברשאינושלו.

לח(תוס' ד"ה מעשה .אך בגמ' מדמי לה להטמנה מבעו"י וכו'.

לב(גמ' ,איכא דאמרי אמר חזקי' משמי' דאביי הא דאמרת ע"ג

כוונת דבריהם מבוארת בתוס' הרא"ש דמהגמ' שהשוותה מעשה

קרקעאסורכו'.הרמב"ם)פ"גמה"שה"י(נקטרקלתנאישלאיניח

דאנשי טברי' להטמנה ,מוכח כהביאור הראשון ,שלא היו בסילון

ע"גקרקע.ולאחילקביןדעתולהחזיראולא.וגםלאהזכיראת

נקבים אלא שהיו המים נמשכים מאליהם ומתערבין כל השבת.

האיבעיות בתלאן במקל והניחן ע"ג מיטה ופינה ממיחם למיחם.

דאף שהקשו ע"ז דהוי כגזירה לגזירה ,מ"מ היא הנותנת להצדיק

ותמה הכס"מ דבשלמא את האיבעיות לא הזכיר משום דהווי

ביאורזה,דהריכלהדמיוןבגמ'ביןמעשהדאנשיטברי'להטמנה

ספיקא במילתא דרבנן ולקולא ,אבל הניחן ע"ג קרקע אסר משום

הואמפנישגםבהטמנההואכעיןגזירהלגזירה,שמאיטמיןברמץ

כב

מסכת שבת דף לח – דף לט
כה חשוון – כו חשוון התשע"ג
ושמאיחתה,מהשאיןכןלביאורהשנילאדמילהטמנה.

שלשיטת רב האי תתיישב קושיית תוס' ד"ה איכא בינייהו על

לט(תוס' שם .ולר"י נראה דמה שהיו מתערבין לא הוה דמי

רש"י,מ"מאיןפירושומחוורבגמ'.

להטמנהוכו' .כתבהר"ן דנפק"מביןהביאוריםבתוס'במהשאנו

מה(גמ',שם .הקשההרמב"ן מדועלאאמרההגמ'איכאבינייהו

נוהגין ליתן בשבת מים מבושלים )כוונתו ,מים דלית בהו איסור

מטמין מבעו"י ,דהא מצד הטמנה אסור גם מבעו"י כיון שמוסיף

בישול( לתוך החמין .דלפי הביאורים הראשונים בתוס' יש בזה

הבל ,אבל לטעם דמזיז עפר ודאי דמבעו"י שרי .ותי' דחול

איסורהטמנהדתערובתצונןבחמיןחשיבאהטמנה.מהשאיןכן

שנתחמם בחמה אף שהוא מוסיף הבל מ"מ מותר לטמון בו

לר"יבכהאיגוונאליכאאיסורהטמנה.

מבעו"י כיון דבליל שבת הוא מצטנן לגמרי וסוף סוף הוה לי'



בשבתדברשאינומוסיףהבל.וכ"כהרשב"א.אבלהרא"ש)בסימן

דףל"טע"א

ה'(כתבדלרבהאסורההטמנהבחולובאבקדרכיםאפילומבעוד

מ(גמ' ,כל שבא בחמין מלפני השבת שורין אותו בחמין בשבת.

יום.

כתב הרמב"ם )בפ"ט מה"ש ה"ג( "המבשל על האור דבר שהי'

מו(תוס'ד"המפנישמזיזוכו'.ובלאוהכיאיכאבינייהוטובאכגון

מבושל כל צרכו וכו' פטור" .וכתב הרב המגיד שמקורו הוא מדין

וכו' .הגרא"מהורביץבהגהותיומוסיףנפק"מבאופןשטומןבחול

זה .ודייק הבית יוסף )סימן שי"ח( מלשון הרמב"ם דדוקא אם

צונן מפני הגנבים ,דשמא יטמין ברמץ ליכא ,ומפני שמזיז עפר

נתבשלכלצרכואיןבומשוםבישול,אבלפחותמכןאףשנתבשל

איכא.

כמאכל בן דרוסאי יש בו חיוב בישול ,ודלא כשיטת הרשב"א

מז(תוס' ד"ה איכאבינייהו.צריךלומרלפירושווכו' .הר"ן כתב

בסוגיין דכל שבא בחמין היינו שנתבשל כמאכל בן דרוסאי ולית

עודתירוץלדעתרש"ידהכאדבעפרתיחוחכשנותניםהביצהעל

בי' עוד איסור בישול) ,ועיי"ש בבית יוסף שהאריך בשיטות

גביוהיאנכנסתמאילי'בתוכו,ואיהולאעבידמידי,הלכךליתבו

הראשונים בזה( .ובדרישה שם רצה לדחוק גם בדברי הרמב"ם

משוםגומא).מהשאיןכן במסכתביצהדאיירילעניןכיסויהדם,

דמבושלכלצרכודנקטהיינושנתבשלכמאכלבןדרוסאי.

ועבידמעשה(.

מא(גמ' ,אמר ר"נ בחמה כ"ע ל"פ דשרי וכו' כי פליגי בתולדות

מח(תוס' ד"ה אלא למ"ד .וי"ל דמבעו"י איכא למיגזר וכו' אבל

החמה .איתא בירושלמי )פ"ג ה"ג( שחכמי בבל מפרשים דפליגי

הכא לא שייך למיגזר .הקשה המהר"ם אם ר' יוסי מודה באיסור

רבנןור'יוסיבתולדותחמה ,אבלחכמיא"יסברידגםרבנןמודו

הטמנה מבעו"י ,הא במעשה דאנשי טברי' מבואר בגמ' ריש ע"ב

דתולדות חמה שרי ,ולכ"ע האיסור בהטמנה בחול ובאבק דרכים

דדמי להטמנה מבעו"י ,וא"כ מה שאלוהו רבנן ממעשה דאנשי

הוא מטעם שעושה חריץ) .וכשי' רב יוסף בבבלי בדעת ר' יוסי(,

טברי' ,הא התם גם איהו מודה דאסור מטעם הטמנה .ותירץ

והאדנחלקורבנןור'יוסיבהפקעתסודריןמייריבסודריןשהוחמו

המהר"םדמהשהגמ'אומרתשמעשהדאנשיטברי'דמילהטמנה

באור ור' יוסי מתיר גם תולדות האור ,וה"ה דשרי לדידי' לגלגל

מבעו"י ,היינו דוקא לרבה דקאי אסיפא דלא יטמיננה בחול .אבל

ביצה בצד המיחם ,ורבנן אוסרים בשניהם דס"ל דתולדות האור

לרב יוסף דקאי ארישא דלא יפקיענה בסודרין ,אין איסורו מדין

אסירי).כךפי'היפהעיניםבירושלמי,ודלאכהפנימשהשם(.

הטמנהאלאמיירישהיונקביםבסילוןוכשהיורוחציןבשבתהיו

מב(גמ' ,כי פליגי בתולדות חמה .כתב הרשב"א דלא מצינו מי

פותחין הנקבים והיו מתערבין בהן חמי טברי' בשבת עצמה ,ולא

שיחמירבשהי'מע"שע"גתולדותחמה.והגאוןרביעקיבאאיגר

אסרו רבנן אלא מטעם מבשל בתולדות חמה ,ולכן שפיר הקשו

)סימןשי"חס"ג(מצדדדגםע"גתולדותהאוריהי'מותרדלאגרע

לר'יוסי,לדבריךלמהאסרולהםחכמים.

מכירהגרופהכיוןדאיןבהןחששחיתוי.



מג(גמ' ,וליפלוג נמי ר' יוסי בהא ,רבה אמר וכו' רב יוסף אמר

דףל"טע"ב

וכו'.בשו"תמהרש"ל)סימןס"א(הקשהמ"טהביאהרי"ףפלוגתא

מט(גמ' ,אמר עולא הלכה כאנשי טברי' .כתב הרמב"ן דסבירא

דרבה ורב יוסף ,הא לא נחלקו אלא אליבא דר' יוסי ,ואנן קיי"ל

ליה דעולא דמעשה דאנשי טברי' לא דמי להטמנה ,כיון דלא

כרבנן דאסרי בתולדות חמה ומטעם זה יש לאסור הטמנה בחול

נתכוונואלאלהקראתהחמין.א"נס"לדאףדדמילהטמנה,מ"מ

ואבק דרכים ,ותי' דפשיטא לי' להרי"ף דאי אפשר דנחלקו כ"כ

לא גזרו על הטמנה בתולדות חמה מבעו"י אף על פי שמוסיפין

בטעמי' דר' יוסי אי ליכא נפק"מ גם לרבנן ,ועל כן הבינה הגמ'

הבל,אבלגםעולאמודהשבתולדותהאוראסורההטמנהבדבר

שאין בזה איסור דמבשל בתולדות חמה גם לרבנן כיון דאין דרך

המוסיףהבלאפילומבעו"י.

להחם חול ואבק דרכים באור ,ועיי"ש ובקרבן נתנאל )אות ש'(

נ(תוס'ד"הממעשהשעשו.וא"תמהצריךלמילףממעשהדאנשי

שפלפלו בזה .אבל הרמב"ן וברשב"א כתבו דמה שהביא הרי"ף

טברי' ,הא מתניתין היא .ותי' הרמב"ן והרשב"א די"ל דזה גופא

אתפלוגתתרבהורביוסףהוארקכדילפרשאתמשנתינודמודה

כוונת רב חסדא דמעשה שעשו אנשי טברי' הוא המקור של

בהר'יוסי,אבללדינאודאיקיי"לכרבנןדכ"זאסורמטעםמבשל

המשנהשאוסרתהטמנהמבעו"י).וכןכיוןהרש"שועייןלעילל"ד

בתולדות חמה ,ולכן לא הביא הרי"ף את דברי רשב"ג דמגלגלין

ע"בבחי'הגאוןרביעקיבאאיגרעלרש"יד"המפני(.

ביצהע"גגגרותח,דדבריוהםבשיטתר'יוסיואנןקיי"לכרבנן.

נא(תוס' שם .וה"ר שמואל מוורדין מפרש ממעשה אנשי טברי'

מד(גמ',איכאבינייהועפרתיחוח.עייןרש"ישפי'דבתיחוחליכא

בטלה הטמנה דאסור אפילו לאכול .והרמב"ן כתב דאין ההטמנה

למיחשלמזיז.והר"ןכתבשרבהאיגאוןמפרשלהיפךדתיחוחלא

אוסרתאתהתבשילבאכילהאא"כנתחמםעי"זאושנצטמקויפה

מיחלף ברמץ ,אבל יש בו שמא יזיז .וכתב ע"ז הר"ן דאף על פי

לו,אבלבעומדבחמימותוכשעהראשונהאיןלאסור.

כג

מסכת שבת דף לט
כו חשוון התשע"ג
נב(גמ' ,אילימא רחיצת כל גופו וכו' .דעת הרמב"ן דגם אליבא

שרי,ובברייתאמבוארשאסור.האיכלהלדייקדאםתנןאסורים

דהצד דמתניתין מיירי ברחיצת כל גופו ,לא נתכוונה הגמ'

בשתי'כ"שדאסוריםברחיצתפניוידיוורגליו,וא"כע"כמתניתין

דרחיצת פניו ידיו ורגליו מותרת בחמין שהוחמו בשבת ,דהא

גםברחיצתפניוידיוורגליואיירי,וא"כהסיפאשאוסרתמיםאלו

פשיטא דכיון שהוחמו בשבת אסורין הן בשתי' והן איסור הנאה

ברחיצה ביו"ט היא כב"ש ,כן ביארו מהרש"א ומהר"ם) ,ועיין

ואפילו להושיט בהן אצבעו קטנה אסור .אלא כוונתה ,אילימא

מהרש"ל(.והקשו אםכן גםלמסקנאיקשהאיךאוקמי'למתניתין

שאפילורחיצתכלגופוהוצרכולאסורלהםמפנישהוחמובשבת,

בשיטוף כל גופו ,הא ע"כ אסרה המשנה גם רחיצת פיו"ר ק"ו

הא הוחמו בע"ש שרי ,והתניא וכו') .וכתב הרמב"ן שראה בתוס'

משתי' ,וא"כ הסיפא דאוסרת ביו"ט היא כב"ש .ותי' המהרש"א

שיבושבזה.ונראהשכוונתולקושייתרשב"אבתוס'ד"האלאפניו

דכיון דהמשנה מיירי בענין להשתטף ולא ברחיצה ,אף שאמת

ידיוורגליו.עייןאותנו(.

הואשרחיצתפיו"ראסורהבשבתק"ומשתי',מ"מאיןלדייקמזה

נג(גמ',להשתטףבהןכלגופועסקינן.עייןרש"ילקמן)קמ"זע"ב

שהסיפא אוסרת רחיצת פיו"ר ביו"ט ,דלא בזה עוסקת המשנה,

ד"ה דלהשתטף( דפירש דשיטוף היינו ששופכן על גופו .ורחיצה

)ועייןמהר"ם(.

פי'החכמתמנוחשמכניסאתגופולמיםלרחוץשם.

נז(תוס' ד"ה וב"המתירין.משמעדוקאלרגליווכו' .הרמב"ןפליג

נד(גמ',לאישתטףאדםכלגופוביןבחמיןביןבצונן.טעםאיסור

על תוס' וס"ל דמשמע ודאי שגם רחיצת כל גופו מתירין ב"ה,

צונןפירשהר"ןמפנישנראהכמישרחץמקודםבחמין,לפישדרך

ואדרבא כ"ש הוא ,דאם הנאת אבר אחד חשיבא כצורך אוכל

הרוחציןבחמיןלהשתטףאחרכך בצונןכדאמרינןלקמןמ"אע"א

נפש ,כ"ש הנאת כל גופו ,וכתב דמה ודחה ראית תוס'

רחץבחמיןולאנשתטףבצונןדומהלברזלשהכניסוהולאורולא

מהירושלמי ,וכתב דדעת הירושלמי דאין היתר מלאכה ביו"ט

הכניסוהולצונן.

אלאלאכילהממשולאלשארהנאות),ועיי"שבאריכות(.

נה(רש"יד"הבכלי.דהרואהאומרהיוםהוחמו.מבארהר"ןדדרך

נח(גמ' ,חדא דר"ע תלמיד הוא .עיין בפירוש רב ניסים גאון )על

אמבטאותשלמרחצאותשהןבקרקעלשמרחומןבתוכןיוםאחד,

הגליון(דהכוונהשר"עתלמידגםשלר'אליעזרוגםשלר'יהושע,

לכן בקרקע לא מיחזי כאילו חיממן היום ,מה שאין כן כלי אין

עיי"ש.

דרכולשמרחומואפילויוםאחדהלכךנראהכמישחיממןהיום.

נט(תוס' ד"ה אמררבהברברחנה.אףעלגב דר'יוחנןאיתלי'

נו(תוס' ד"ה אלא פניו ידיו ורגליו .ומיהו קשה לרשב"א .ביאור

הלכהכסתםמשנהכו' .כתבהמלאהרועים די"לדרבב"חלשיטתו

הקושיא מ"ט הוצרכה הגמ' להוכיח דמתניתין לא איירי ברחיצת

בגיטין )דפ"א( דס"ל דלא אמר ר' יוחנן הלכה כסתם משנה ,ולכן

כלגופומכחדיוק,דלפיזה רחיצתכלגופובחמיןשהוחמומע"ש


פסק הכא משמי' דריו"ח כר' יהודה ודלא כסתם משנה.

כד

