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בס " ד  ,ד' טבת התשע"ג.



מסכת שבת דף עה – דף פט





דףע"הע"א

ר"יכבשיםשסחטןלגופןמותרלמימיהםחייבחטאת,והאמים

סח(תוס' ד"ה שכן יריעה ,בסוה"ד ואף על גב דהשתא לא

אינםגידוליקרקע),דעייןבחזוןאיש)סו"סנז(דאפילועפראינו

משכחת במשכן וכו' סברא הוא דבשתי תפירות הווי דבר

גדו"ק ק"ו למים( ומכיון דעיקר מלאכת הדישה היא במים

חשוב ,דייק החתם סופר מדברי התוס' דאף על גב דצורות

היוצאים ,וזה מוכח מהא דסוחט כבשים לגופן מותר ,ורק

המלאכות נקבעו כפי שהיה במשכן ,מ"מ שיעורם נמסר

למימהן חייב חטאת .וי"ל דמשקין הבלועים בתוך אוכלין בטל

לחכמים,אמנםגבימלאכותשישבהםהלמ"משהםכגרוגרת,

מהם שמם והוו אוכל ,דמהאי טעמא הווי מפרק ,ומה"ט נמי

לאקבעוחכמיםשיעור.

מותרלסחוטלאוכלין).ב.ז.י.(.

סט(גמ' ,אמר רב המותח חוט של תפירה בשבת חייב חטאת.

עג(גמ' ,א"ר יוחנן שפצעו מת וכו' כי היכי דליציל ציבעיה.

ופירש"י דזו היא תפירתו ,והרמב"ם )פ"י ה"ט( כתב ,דמתיחת

כתבהחתםסופר די"לדמודהר"ידכמהדאיתביהנשמהטפי

החוטחשיבאמצרכיהתפירהולהכיחייב.והר"ח לעילעד:גבי

ניחא ליה ,דהמציאות היא דצבעו צלול יותר ,ומיירי באופן

חלתאכתבדהמותחחוטחייבמשוםטווה,

שעודנוחיודמוצלול,אלאשהחלזוןבודאיימותכגוןשיבשבו

ע(גמ' ,שם ,בחידושי הר"ן הביא ב' דעות אם בענין שיקשור

כסלע ,ועל נטילת נשמה דאתי ע"י צידה לא מיחייב דדרכו

לבסוףאולאו,והשפתאמתנקטבפשיטותדבעינןשיקשורדלא

לפרכס ולקרב מיתתו כמ"ש התוס' ,ומה שאמר ר' יוחנן שמת

עדיף מעיקר התפירה דצריכה קשירה כדאיתא לעיל ,וכן פסק

היינודחשובכמתלגבינטילתנשמה.והמלואהרועים,והרש"ש

המשנהברורהסימןש"מס"קכ"ז,ובשעה"צ)שםאותס'(כתב,

נקטו,דר"יפליגארבאוסביראליהדאיןמקפידשיהיהחי.

דלפעמיםחייבאףבלאקשרכגוןשישעודתפירותמלבדאלו

עד(גמ' ,טפי ניחא ליה כי היכי דליציל צבעיה ,ברש"י דהוי

שנתפרדו.

פס"ר דלא ניחא ליה ובכהאי גוונא לא הודה ר"ש ,ולתוס' הוי

עא(גמ' ,והיודע לחשב תקופות ומזלות וכו' ,אסור "לספר

מלאכה שאינה צל"ג ,כיון דלא איכפת ליה ,והרמב"ן פירש

הימנו".הגרא"מהורוויץ כתבשאוליהכונהשאסורלספרדבר

לפירוש רש"י דהוא פוצעו בדרך שאפשר שלא ימות ,ואם מת

הלכה משמו,לפישאיןזהכבודהתורהכאשרלומדיהרחוקים

לא נעשית מחשבתו והיינו דקרינן ליה מתעסק ,וכן פירש

מחכמתחישובתקופותאשרהיאתפארתנולעיניהעמים,והבן

הריטב"א)החדשים(.

יהוידע כתב דזו מדה כנגד מדה שבשביל שלא רצה לגלות

עה(תוס' ד"ההצדחלזון שמאחלזוןדרכולפרכסוכו' ,והקשה

מתוך חכמה זו גדולתו של הקב"ה ולא חס על כבוד קונו לא

באגלי טל מלאכת אופה מ"א ג') ,וכן הקשה הדברות משה

יחוסו עליו ולא יספרו הימנו בשבחו .והעיון יעקב ביאר מה

הערהמ"א(,מאישנאממבשלקדירהשזמןבישולההיהצריך

הגרועבכךשלאחישב,כיע"יהחישוביודעמתיישתנואותות

להמשךשעה,ובאא'ומיהרהבישול,דגםהראשוןחייב,אםכן

השמים כגון ליקוי חמה ולבנה וכהאי גוונא ,דהכל בא ע"י

הכא נמי מה אכפת שקירב הוא עצמו את מיתתו ,ותירץ דעל

המשכתגלגלחמהותקופתהוהילוךהמזלות,וזהשאינוחושב

ידי הפעולת הממהרת הבישול ,לא היתה הקדירה מתבשלת

נראהשסוברשעולםכמנהגונוהגועלכגוןזהכתיב,אתפועל

בעצמהבאותוהזמן ,אםכן הוישניםשעשומלאכה,וזהאינו

ה'לאיביטוומעשהידיולאראו.

יכולוזהאינויכול דשניהםחייבין,מהשאיןכן בצדחלזון,הא

עב(גמ' ,אין דישה אלא בגדולי קרקע .צ"ע דלקמן קמה .אמר

כתבוהתוס')דףצד.ד"השהחי(דכיוןדממשכןגמרינןהרילא

א
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מצינובמשכןשדברשנעשהבוהמלאכהיסייעבמלאכה,וא"כ

לאכילה אלא להשביח הסחורה דליתי אינשי וליזבני מיניה,

בחלזוןשמסייעבעצמולמיתתופטורמה"ט.

ובביאור הלכה )סימן ש"כ ד"ה ליתן כרכום( כתב דלפי דברי

עו(רש"יד"הטפיניחאליה ,וכימודהר"שבמידידלאאכפת

האו"ז דפירש דליתווס בית השחיטה היינו העור של בית

ליהוכו',עייןבתוס' ד"הטפידהקשהעלרש"ימסוגיאדלקמן

השחיטה ניחא הכל ,דעור לא חשיב אוכלין .והרא"מ הורוויץ

קג .דאף בלא אכפת ליה אינו מודה ,והגאון רבי עקיבא איגר

כתב,דרבפליגאתנאדלקמןקלט:דס"לדאיןצביעהבאוכלין.

בגלהש"ס שם ,ציין לסתירא בדברי רש"י עצמו דהתם כתב

פא(גמ' ,השף בין העמודים בשבת חייב משום ממחק .פירש"י

רש"י )ד"ה דארעא דחבריה( דר"ש אינו מודה בפס"ר דלא

שמחליק קרקעית הבנין שבין העמודים שיהיה חלק .והתוס'

אכפת ליה ,והחתם סופר תירץ דיש לחלק בין מלאכת חובל

כתבו בשם ר"ח דהיינו שף העור על העמוד כדי להחליקו,

לשאר מלאכות ,דבשאר מלאכות גם היכא דלא איכפת ליה

והקשההר"ןעלרש"יהאבכהאיגוונאבביתחייבמשוםבונה,

פטור ,משום דבעינן מלאכת מחשבת ,ובכהאי גוונא הווי

והקרבן נתנאל אות פ' תירץ דאינו חייב משום בונה אלא

מלאכהשאינהצריכהלגופה,אבלהכאאיירינןבחובל,ובחובל

בכהאי גוונא שהיתה בבית גומא וטממה .עוד הקשה הר"ן על

לא בעינן מלאכת מחשבת וצריכה לגופא ,ע"כ פטר ר"ש רק

פיר"ח ,דלפי"ד לא הוי ליה למימר משום ממחק דהרי הוא

היכאדלאניחאליהכללומשוםדאינומכוין.

ממחק גופא ,ותירץ הקרבן נתנאל דממחק דמתניתין היינו

עז(תוס' ד"הכיהיכי ,קשהלר"ידמ"מעלנטילתהדםליחייב

שמסיראתהשיער,אבלמהששףהעורגופוע"געמודיםחייב

משום נטילת נשמה ,כתב הפני יהושע דקושית התוס' דוקא

משוםממחק.

לשיטתם ,דס"ל דעיקר חיוב נטילת הדם הוא משום נטילת

פב(גמ' ,והמנפח בכלי זכוכית חייב משום מכה בפטיש ,הגר"י

נשמה אפילו בגוונא דחובל ,אבל שיטת הרמב"ם נראה דס"ל

ענגיל בגליונות עהש"ס הוכיח מהכא ,דגבי שבת כוחו כגופו,

דחיובנוטלדםבחובלמשוםמפרק,והרילרש"י והרמב"ם )וכן

דהא בנפחו ברוחו עושה המעשה ורוחו נחשבת כוחו ולא

הסיקו התוס' לעיל עג :ד"ה מפרק( מפרק תולדה דדש ובזה

עצמו.

איירינןלעילבסמוך,והאידלאקאמרלקמןדשוחטחייבמשום

פג(גמ',א"ריהודההאימאןדשקילאקופימגלימיחייבמשום

מפרק ,היינו משום דבשחיטת חולין לא שייך מפרק כיון דאינו

מכה בפטיש .כתב הביאור הלכה )סימן ש"ב ב' ד"ה הלוקט

צריך לדם ,והריטב"א )החדשים( תירץ בשם רבו ,בשם רבינו

יבולות( דהפרי מגדים נסתפק האם איירי שליקט את כל

הגדול ,דשאני חילזון שאינו בעל איברים אלא גוף אטום

היבולות שהיו בבגד או אפילו ביבלת א' חייב ,אף על פי

כחלזונותשבאשפה,ובכיהאיליכאנטילתנשמהאלאכשנוטל

שנשארושם,והביאו"ההביאראיהלפשוט,מהאדאיתאבריש

כלנשמתולגמרי.

פ'הבונההצרבכליצורהכ"שחייב,וחיובומשוםמכהבפטיש,

עח(רש"י ד"ה שוחט משום וכו' .בסוה"ד בחניקה נמי סגי,

כדאיתא הכא ,ובלשון הרמב"ם )פ"י( הצר אפילו מקצת צורה

לכאורהדבריוצ"עדעלכרחךשחטוםולאחנקוםמשוםאסור

חייב,חזינןדכלדברשהואמהפעולותהנעשיםבגמרהכליהווי

בלתשחית,דהאבשרםראוילאכילה,וצריךלומרדרקמלאכה

גמרמלאכה,ומצאשכ"כהמאיריבענינאדצרצורהבשםגדולי

שנצרכה לעצם מלאכת המשכן נאסרה ,אך מלאכה שלעצמה

המפרשים.

אינן לצורך המשכן ,אף על פי דהיו בעשית המשכן כשחיטת

פד(גמ',מחקאותגדולהוישבמקומהכדילכתובשתייםחייב.

האיליםלאנאסרו.וז"שרש"יבחניקהנמיסגי,דהיינו שבאמת

הקשה התוס' הרא"ש הא ודאי במשכן אי כתבו טעות על

שחטום ,אבל משום דלצורך המשכן סגי בחניקה ,ולא בעי

הקרשיםהוצרכולמחוקולכתובאותיותאחרות,והריאיכתבו

שחיטה ,הרי השחיטה גופה אינה לצורך המשכן ולא יכולה

טעות על שתיהם אם כן לא ליחייב אלא אם כן מוחק שתי

להיותאב)ר.ג.(.

אותיות,ואםהטעותהיתהעלא'מהםליחייבגםאימחקאות



א',ותירץכיוןדמוחקלאמיחייבאלאע"מלכתובאיןלהחמיר

דףע"הע"ב

בו טפי מכותב ,הלכך לא מחייבינן אלא אם כן יש במקומו

עט(גמ' ,אמר רב מילתא דאמרי וכו' במנחת חינוך )מוסך

לכתובשתיים,מיהוחייבבמוחקאותא'כילפעמיםהי'טעות

השבת מלאכת צובע אות טו( הקשה ,אמאי הוי חוכא הא ר'

באותאחתעלקרשא'.

יהודה ס"ל דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב מדאורייתא,

פה(גמ' ,רבה ור' זירא דאמרי תרוויהו וכו' ,הקהילות יעקב

ואפשר דרב נמי ס"ל הכי ,ובנשמת אדם )כ"ד א'( תירץ דהווי

)סימןמ"א(ביארדאתילמימרדדוקאאםגומרמלאכהמהל"ח

חוכאמשוםדאיןדרךצביעהבכך.

מלאכות חייב משום מכה בפטיש ,והערוך השולחן סימן שי"ג

פ(גמ' ,שם .בנשמ"א )כ"ד א'( הקשה דהא קיי"ל דאין צביעה

סעיףט"וביארדאתילמימרדדוקאבמלאכותשגמרהמלאכה

באוכלין ואמאי יחייב משום צובע על צביעת בית השחיטה,

הואחלקנפרדמעצםהמלאכה,כגוןמסתתאתהאבן,אומאן

ותירץ בשם תשו' חכ"צ )סימן צ"ב( דשוחט שאני ,דמשום

דשקיל אקופי מגלימי ,חייב משום מכה בפטיש מה שאין כן

דאסור באכילה שייך ביה צביעה ,והנשמ"א הבין דהכוונה

באופן שגמר המלאכה הוא המשך של עיקר המלאכה ,אלא

דאסור מטעם מעשה שבת ותמה ע"ז דמ"מ המלאכה נעשתה

שנגמרת בזה אינו חייב ,ועיין לעיל אות קיז סברא זו גם בשם

כתקנה ומאי איכפ"ל מעשה שבת ,והאגלי טל )צובע אות יז(

השפתאמת.

פירש דאסור באכילה משום הדם שבו ,וא"כ אין הצביעה

פו(מתניתין ,ועוד כלל אחר אמרו .הקשה הפני יהושע

2
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דלכאורה לפי סוגיא דידן נראה ,רישא וסיפא דמתניתין סתרי

צג(גמ' ,אמר אביי שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה .ופירש"י

אהדדי ,דברישא איתא דבעינן תרי תנאים לחיובא ,ובסיפא

ומיהולעניןשבתמידידחשיבבעינןוסתמייהודהנילאואוכל

איתא דכל שאינו כשר להצניע ואין מצניעין כמוהו אינו חייב

נינהו,והריטב"א)החדשים(כתבדלגבישבתאיןלדוןאלאכפי

אלאהמצניעו,ומשמעדדוקאכשחסרשניהתנאיםפטוראבל

מה שרגילים הבינונים ,והשפת אמת כתב דנהי דאורחיה דעני

בתנאיא'חייב,ותירץדע"כצ"לדרישאדוקאדלאמחייבאלא

לאכול כך ,מ"מ הסובין עצמן אינן מזון ,וכדאיתא בתרומות

בדאיכא תרתי ,וסיפא או או קתני ,מיהו בירושלמי משמע

פי"א מ"ה דמורסן וסובין של תרומה שאין בהם קמח מותרים

דכשר להצניע ומצניעין כמוהו חדא מילתא היא ,ופליגי בה

לזרים ,ולפי זה כתב דגם לגבי אכילת איסור אינו לוקה אלא

אמוראי חד מוקי לה למעט איסור הנאה ,וחד מוקי לה לענין

בכזיתבלאהסוביןוהמורסן.


פרקהמוציאיין

פחותמכשיעורע"ש.




דףע"וע"א
פז(גמ' ,אמר רב יוסף שפיר עביד דהדר וכו' א"ל אביי וכו',

א(מתניתין ,ר"ש אומר כולן ברביעית ,פירש"י אף היין והחלב

הקשה הפני יהושע מה סבר רב יוסף בתחילה ,ותירץ דאפשר

והדבש ,התפארת ישראל )בועז אות א'( ביאר אמאי לא נקט

דטעמו ,דנהי דאשכחן בכל איסורים שהן הלמ"מ ,דאין לחלק

רש"ישמןומים,דר"שלאפליגאכללאדאביי)לקמןעח(.דכל

ביןסתםבניאדםלעוגמלךהבשן,וכדאיתאביומאדףפ'וכן

דשכיח ולא שכיח אזלינן בתר דשכיח אפילו לקולא ,ובשכיח

בשיעורים דפ' המוציא יין אין חילוק בין עשיר לעני ,מ"מ

ושכיחאזלינןבתרדחמיר.והשתאבייןוחלבפליגדס"לדאינם

באוכלי בהמה שהשיעור לפי מה שקבעו חכמים ,קבעו הם

חשובים לאכילה בפחות מרביעית ,וכן בדבש ס"ל דאכילה

השיעורדהכלתלויבכוונתולשםמההוציאלפרהאולגמל.

שכיחהטפימרפואתבהמה,אבלבשמןדלאחזילאכילהבעין

פח(רש"יד"הלחין,אבלכמלואפיגדילאדלחיןלאחזולגדי,

כדאיתא בברכות לה ,:ס"ל דלא חשיב אפילו לא שכיח,

כתב הריטב"א )החדשים( דדבריו אינם נהירין ,ופירש הטעם,

ומשערין בסיכה דשכיח ,וכן במים לשוף הקילור ,מודה ר"ש

דכיון דחזו לאדם ולבהמה באדם משערינן ואפילו לקולא,

דכיון דשניהם לצורך אדם חשיבי שניהם שכיח ומשערים

דלדידיהחזיושכיחטפי,והגר"א בשנותאליהו כתבדכיוןדחזי

לחומרא,ועודכתב,דרש"ינקטהנילרבותא,דלאמיבעיאשמן

לאדםאינונותןלפיגדיוסייםדמשערינןבמצויביןלקולאבין

ומים דסמיכי לדברי ר"ש ופליג עלייהו ,אלא אפילו בשאר

לחומרא דהיינו ביבשים שהוא כמלוא פי גדי ופחות הוא

המנוייןברישמתניתיןפליג.

מגרוגרת.

ב(תוס' ד"ההמוציאיין,חלבכדיגמיעה ,הקשהרבינואפרים

פט(תוס' ד"האידיואידי .לאשמועינןדמשוםאכילתטלהנתנו

דתניא וכו' אמרינן דהמעבד עור וכו' ,הפני יהושע כתב דיש

בוחכמיםשיעורזה,והריטב"א)החדשים(כתבותנאדמתניתין

לחלק ,דדוקא בעור דמוכח מסוגיא דהתם דשיעורו מסור

נקטפיטלהלאשמועינןדאיןחשיבותומשוםדהוימאכלאדם,

לחכמים אמרינן דמסברא אין חילוק בין מעבד עור למוציאו,

דהא לא חזי ליה ,אלא משום דחזי לטלה ,ותנא ברא פריש לן

מה שאין כן בחולב ומגבן דלצורך אכילה הוו שיעור גרוגרת

דפיטלהשיעורוכגרוגרת).ועייןלקמןפרקהמוציאייןאותב'( .דידהו הלכה למשה מסיני ,אך חלב לשתייה דלא נאמר בו
צ(תוס'ד"ההבגד,אבלהבגדוהעורהשקוהמפץאיןמצטרפין

הלכה למשה מסיני אלא שיעורו מסור לחכמים שיעורו בכדי

שאין ראויין להתחבר יחד וכו .תוס' סוכה )יז :ד"ה ותני( כתבו

גמיעה.

בתחילה כמו שכתבו כאן ,אבל לבסוף כתבו דמהכלל שכתוב

ג(תוס' ד"ה כדי גמיעה ,פירש הר"ר פורת מלוא לוגמיו וכו',

במתניתיןדכליםפרקכ"זמשנהג',נראה,דבכלגוונימצטרפין

והרמב"ן והר"ן )על הרי"ף( כתבו דשיעורא דכדי גמיעה לא

והואומשוםדהכללאתילרבויי.

איתפריש מהו ובודאי שיעורו פחות מרביעית כדמוכח

צא(תוס' ד"ה ואמר ר"ש ,ועל טומאת מת קאמר מה טעם

ממתניתין דקתני ושאר כל המשקין ברביעית ,ורביעית להקל

מצטרפין ,הקשה המלוא הרועים מ"ט הוצרכו התוס' לומר

נאמר,וסייםהר"ן ומסתבראדאףעלגב דלעניןיוה"כלכלחד

דהכאאיירילעניןטומאתמת,האעיקרקושייתםהיתהמחמת

וחדבדידיהמשערינן,התםהואמשוםיתיבידעתיה,אםכןכל

שהבינו דאיירי שיחדה למדרס והוי ככופת שאור שיחדה

חדוחדלאמייתבאדעתיהאלאבדידיה,אבללעניןשבתדשל

לישיבה,וסגישיאמרודאיירישלאיחדהלמדרס.

עולםהןשמיןבבינונית.

צב(בסוה"ד ,דמפץ לא מטמא במת אלא כשטמא דזב ,הגאון

ד(תוס' ד"ה ויעמוד ,ואף על גב דאמרינן בע"פ וכו' .השפת

רבי עקיבא איגר בגליון הש"ס ציין למתניתין דכלים פ' כ"ד

אמת תירץהקושיאדהאדהמקדשאםטעםמלואלוגמיויצא,

משנה י' ,ואיתא התם שלשה מפצות הן העשויה לישיבה

היינו אפילו בכוס גדולה שלא שתה רוב כוס ,מ"מ סגי במלוא

טמאה מדרס ,של צבעין טמא טמא מת ,אם כן נראה להדיא

לוגמיו ,ובמיעוט כוס פחות ממלוא לוגמיו לא יצא ,אבל אם

דישמפץשטמאטמאמתאףדשאינומיוחדלישיבה,וכןכתב

שתהרובכוססגיברביעית,ומהאדהתוס'לאתירצוהכיחזינן

שם הר"ש דבמתניתין דהתם איירי במפץ של עץ דלא בעינן

דס"לדבכלגווניבעינןרובכוס.

שיהא מיוחד לישיבה ,והתוי"ט שם כתב דטמא מדרבנן ככל

ה(בסוה"ד ועוד י"ל דדוקא מקדש ,הקשה המהרש"א ,הא ד'

פשוטיכליעץ.

כוסותדלילפסחכולליםקידוש,ובפרקערביפסחיםאיתאדד'



כוסות הללו צריך שיהא כדי מזיגת הכוס יפה והיינו רביעית,

דףע"וע"ב

ולאבעינןמלואלוגמיווהניחבצ"ע.

3

מסכת שבת דף עז
ו טבת התשע"ג
אדםולאכליםמןהתורה,והתורי"ד פליגוכתבואינונראהלי,
כיוןדב"שמטהריןמטומאותנבילות,גםטומאתמשקהאיןבו,

דףע"זע"א
ו(גמ' ,ועוד מים בכד ומצטרפין ,ופירש"י אלא ע"כ טעמא וכו'

דאיןדםנבילותחשובמשקה,כדמוכחבפרקבתראדמכשירין.

אלא הכי שיעוריה ואף על גב דכי מזיג ליה לא הוי רביעית,

ט(גמ',אר"יבר"יאףכשטמאוב"הלאטמאואלאבדםשיש

וכתבו התוס' ד"ה ועוד וכו' ואביי לא פליג אלא בהא דלא

בו רביעית וכו' ,מתוס' ד"ה הואיל ,משמע דטמאו מדאורייתא

מצריך רביעית מזוג ,וצ"ל דאינהו ילפי ברש"י ,דלאביי לאבעי

דדםחשיבכבשר,והראב"דבעדיותפ"המ"אכתבוכיוןשהוא

מזיגה ליין של ג' חלקי מים על חלק א' יין ,אלא אפילו פחות

קרושדומהלבשרוגזרועליומשוםכזיתנבילה.

נמי שפיר ,ולא בעינן בכוס של ברכה רביעית אלא שהיין החי



צריך להיות רובע רביעית וימזגנו כמו שירצה .והרמב"ן כתב

דףע"זע"ב

שניפירושים,א.דלאביינמיכוסשלברכהבעירביעית,וה"ק

י(גמ',בעירבאשיכדישיפהאוכדיאחיזהושיפה,פרש"י,מה

מיםבכדומצטרפין ,אלאמתניתיןלאוייןשיכולאדםלמזוגבו

שנדבק באצבעותיו לבד מה שנותן בעיניו ,והרמב"ם בפי"ח

במיםכוסיפהקתני,אלאייןכמושהאדםעשויליתןבכוסשל

הלכהב'סתםוקילורכדילשוףבמים,ולאפירשאיכדישיפה

ברכה קאמר ,דהוי קרוב לרביעית וחשיב דאית ביה שיעור

או אחיזה ושיפה ,וכתב המרכבת המשנה דלדעת הרמב"ם

שתיה כמלא לוגמיו או יותר מעט באפי נפשיה בלא צירוף

ספיקא דגמ' אי בעינן כדי שיפה ולקולא ,דאחיזה ושיפה זוטר

דמים,אבלרובערביעיתלאחשיבלשתיהכלום.ב..דאביינמי

שיעוריהמשיפהלחוד,דכשהואשףבמיםמרבהקצתבשיעור

סבר דשיעור יין בכדי שימזגנו ויעמוד על רביעית ,ולא פליג

הקילור להשלים את מה שיחסר ממנו ונדבק במקום שמונח,

אלא אמזיגה דרבא וה"ק ,אי אמרת בשלמא מזיגה שני חלקי

אבל כשאוחזו בידו זוטר שיעור הקילור ,ולהכי כתב הרמב"ם

מים ואחד יין כיון שא"א לשתות יין אלא במזיגה כיוצא בה

לשוףבהםואזיללקולא.

השתא נמי חשיב לשתיה ]דהיינו כיון שזו דרך המזיגה אף על

יא(גמ' ,כל מה שברא הקב"ה בעולמו וכו' ,ביאר המהרש"א

גב דהוא בכד מהני[ שכל שעומד למזוג כמזוג דמי ,אלא אי

דלאבאלתתטעםמדועבראהקב"האתכלהנבראים,דאכתי

אמרת רובע רביעית וכדי שימזגנו בחד תלתא מיא הרי אינו

יקשה מדוע ברא צרעה חפפית ועקרב ,אלא בא לבאר מדוע

עומד למזוג כולי האי שמעוט אנשים הן מוזגין כן ולמה

נבראו שבלול יתוש זבוב וסממית שהם קטנים וחלשים ונראה

מצטרפין,דודאי אפילולרבאדאמרכלחמראדלאדריעלחד

שאין בהם שום צורך ,ע"ז ביאר דיש בהם צורך לרפואה,אבל

תלתא מיא לאו חמרא הוא ,מזיגה יתירתא הוא ,ואין רוב בני

נחשצרעהעקרבוחפפיתשהםמזיקים,פשיטאשישבהםצורך

אדםמוזגיןכןוהוכיחזאתעי"ש.

להזיקולייסראתהאדםבמקוםהצורך.

ז(תוס' ד"ה ועוד מים ,אבל קשה לר"י לפירוש הקונטרס דאי

יב(ת"ר חמשה אימות הןוכו' .כתב העיון יעקב דאפשר דאתי

כזית יבש לא חזי למזיגה ,למה חשוב מטעם שהיה בו רביעית

לרמזנמיעלישראל,דאףשהםחלשים,מ"מאםיקיימוחמשה

מתחילה ,מ"ש מגרוגרת שצמקה דריש המצניע .במנחת חינוך

חומשיתורהתהאאימתםעלע'אומות,ועיי"ששביארדבכל

טוחן סק"ה תירץ ,דע"כ לא אמרינן דגרוגרת שצמקה אזלינן

א'מחמשהחומשיתורהנרמזדאימתחלשעלגבור.

בתרהשתאדוקאבצמקהבחמהאובעצמהדאיןבידולתפוח

יג(גמ',א"למ"טעיזימסגןברישאוכו',בעיוןיעקבביארדאתי

ולחזור לקדמותו ,אבל כאן דאיירי ביין שנקרש כיון דאיירי

למימר דלעולם ילמד אדם מדעת קונו ,דכשם שהקב"ה לא

באופן שהיה לח ונקרש ,כהאי גוונא ראוי לחזור לקדמותו

שינה שום דבר בבריותיו ,אלא הכל עשה בחכמה ,וכששינה

ולשיעורו הגדול ,אם כן השתא נמי חשבינן ליה כאילו נימוח.

שינהבטעםוסברא,כךבמעשהבנ"אלאישנהאדםדבראלא

וכעיןזהתירץבמגינישלמהכאן.ובחזוןיחזקאלעלהתוספתא

בטעםוסבראוכדכתיבבכלדרכיךדעהו.

פ"ט ה"ז כתב ,דשאני גרוגרת שעל ידי שצמקה חסר משיעורה

יד(גמ',סודראסודה'ליראיו,פירש"יסודראדרךת"חלעטוף

מה שאין כן ברביעית יין קרוש אין חסר עתה כלום משיעור

סודר ,כתב השפת אמת דלולי פירש"י היה אפשר לפרש,

רביעית דבכזית הקרוש לפנינו יש גם עכשיו שיעור רביעית

דסודרא אתי לעיטוף הראש כדמשמע בכמה דוכתי ,ועיקר

בנוזל דמה שנקרש אינו מוציא את היין מכלל משקה וכלשון

השכל והנשמה בראש,הלכך שייךלסוד ה'ליראיו וקוריןליה

הרמב"ם בפיה"מ לטהרות פ"ג מ"ב מפני שהנקפים לא יקפאו

סודרא ,ומאידך למלבוש המכסה את הגוף קורין גלימא,

באמת ,ומשקים יחשבו ,אפילו בעת ההקפאה .ובשו"ת בית

דגלימאאתימגולם,שהואכלהגוף.

אפרים או"חסימןי"דכתבדלתוס'שפיראיכאלמימרדחילקו



כהמנחת חינוך והמגיני שלמה ,אבל לרש"י ליכא למימר דיין

דףעחע"א

קרוש חשיב ראוי לחזור לקדמותו ,דאי חוזר לקדמותו –

טו(גמ' ,אמר אביי בגלילא שנו ,פירש"י שהן עניים ומקפידים

לרביעית,חשיבאינוראוילמזיגה,ומשו"ההקשומ"שמגרוגרת

בדבר מועט וכו' ואין שפין אלא במים ,והקשה הרמב"ן הא

שצמקה.

הואיל ושתייתן שכיחא ורפואתן לא שכיחא אף על פי שהיא

ח(גמ' ,דם נבלה ב"ש מטהרין וב"ה מטמאין ,ופרש"י דאינו

רפואהטובהלעיןיותרמכלהקילורין ,בתרשתיההו"ללמיזל,

כבשר וכו' ולא תורת משקין לטומאה קלה ,לי נראה דהאי

ותירץ דמעיקרא כי אמרי' רפואתן לא שכיחא משום דאיכא

דב"ש מטהרין וכו' אבל טומאה קלה יש בו ,עכ"ל .וכ"כ

שקייניאחרינאדמסובהוועדיפיממיאקאמרי',והשתאמתרץ

הרמב"ם בפ"א משאר אבות הטומאות ה"ד וז"ל ודם הנבלה

רפואתו נמי שכיחא דהא מיא עדיפא מכולהו שקייני ,ואף על

אינומטמאכנבלה,אלאהריהואכמשקיןטמאיםשאינומטמא

גב דשתייתןשכיחאטפי,דשכיחאושכיחאאזולרבנןלחומרא

4

מסכת שבת דף עח
ז טבת התשע"ג
אףעלגבדלאשכיחאכוליהאי.

היא שמע ישראל וכי קרי זיל בי רב הוא ,ותירץ דאתא לפרש

טז(רש"י שם ,התוס' לעיל )מז .ד"ה דגלילא( פירוש דרפואת

מה הטעם שחייבים בשיעור זה ,הא ד' פרשיות שבתפילין

מים שכיחא טפי משתיה שהיה להם רוב יין והיו שותין הכל

מעכבותזא"ז,וע"זאמרדסגיבהשכןקוראיםאותהעלהמטה,

יין .והקשה השפת אמת דלפי זה בשנויא דרבא בשם שמואל

והא דתלי טעמא "בתפילין" ,משום דבלאו הכי לא היינו

דמיםעדיפימשארמשקיןדמסוולאמטללי,דמהבכךהאמ"מ

משערים בפרשת ק"ש שנקראת על המטה ,דרוב העולם

עיקרמיםלשתיה,וכתבדאפשרלפרשלולידברירבותינוז"ל,

בקיאים בה בע"פ ,אבל השתא שנכתבה בתפילין ועל המיטה

דאבייהדרביהמכללאקמאדבשכיחאולאשכיחאאזלינןבתר

קוראים אותה לבדה משערים בה ,ובהגהות מים חיים תירץ

דשכיחא לקולא ,אבל כיון שלא אמרה הגמ' אלא משמע דלא

דתנא דמתניתין אתא לאשמועינן דלא משערים בפרשת סוטה

הדרביה.

אלא בשמע ישראל שהיא שכיחא טפי ,כמבואר בתוס'

יז(גמ' ,שם .הרמב"ן הביא פירוש ר"ח ,דמי גליל ידועין הן

ואשמועינןהכיע"ילישנאיתירא.

שמועילין לעין כקילור ,אבל מיא דעלמא ברביעית כשתיה,

כג(תוס' ד"הרבב,וע"כאינושמןוכו',ביארהשפתאמת דאף

ולפירושומהניבכלמקום,ואהאדאמרשמואלכלשקיינימסו

על פי דגם שמן ראוי לסוך תחת איספגין ,מ"מ כיון דראוי גם

ומטללי לבר ממיא ,פירוש דר"ח גריס מסו ומצערי בר ממיא

לסוך בו אבר קטן הוי שכיחא ושכיחא ,ואזלינן ביה לחומרא,

דמסו ולא מצערי ,ופירש שהמים כולן אפילו שתייתן לרפואה

מהשאיןכןשומןאינוראויכלללסוךבואברקטן.

היא וכיון דעיקר שתייתן לרפואה שעורן כרפואה ,פירוש

כד(גמ' ,מיתיבי המוציא נייר מחוק ושטר פרוע .הקשה

לפירושו אף על פי שהשתייה אינה אלא ברביעית כיון שהיא

המהרש"א דלכאורה להני אמוראי דמפרשי בדעת רבנן דסברי

עושה רפואה ,ופעמים שעושין מהן רפואה לקילור ,רפואתן

דאסורלאדםלהשהותשטרפרועבתוךביתו,דאזילגםאלווה,

שכיחאוהולכיןאחררפואהקטנהשלהןלחומראשהיארפואת

אםכן הךבריי'לאאתיאכרבנןדבע"כפטריבשטרפרועכיון

הקילור.

דא"צ לו ,וגם כר' יהודה לא אתיא דלר' יהודה גם בשטר קטן

יח(גמ' ,אטו מצניע לאו מוציא הוא ,הרמב"ן פירש קושית

חייב ,ותירץ ע"פ מה דמבואר בתוספתא דרבנן מודים לר'

הגמ' ,דהוי ליה למימר בד"א כל אדם אבל המצניעו בכל

יהודהבשטרגדולדראוילכרוךע"פצלוחיתקטנהשלפלייטון,

שהוא ,ומדקאמר בד"א במוציא משמע דמצניע לאו מוציא

דהאישיעוראחשובלרובבניאדם.והחתםסופר תירץדאיירי

הוא.

באופן שניכר בשטר שהוא פרוע ,כגון שיש בו שובר וכד',

יט(תוס' ד"ה אטו מצניע , ,אדרבה כרשב"ג אתיא דמיירי

דבכהאי גוונא ליכא למיחש למידי ויכול לצור עפ"י צלוחיתו

לבסוף,והמגינישלמה תירץעלקושיתתוס',דחכמיםשהובאו

לכוליעלמא.

בסיומא דבריתא שהודו לר"ש במוציא שופכין לרשות הרבים,

כה(גמ',רבנןסבריאסורלשהותשטרפרוע.הקשההגאוןרבי

היינו רשב"ג ורשב"א ולא ת"ק דברייתא ,דת"ק דברייתא ס"ל

עקיבא איגר בגלהש"ס הא אכתי ראוי דיכול למחוק החוב ואז

דבכל דם בעי רביעית ואפילו במצניע דאם לא כן ר"ש היינו

יוכללהשהותו.ותירץהרא"מהורוויץדכיוןשנתקלקלמהיכנו

ת"קוא"כעדהשתאאיירינמיבדעתרשב"א).ועייןבספרשבת

דהא השתאאינו ראוי לכלום לא מהני מה שיכוללמוחקו וכן

שלמי(.

לאביי דפירש דסברי רבנן דמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו

כ(תוס' ד"ה שופכין למאי חזו ,דוקא אברייתא קא בעי וכו',

כ"זשלאקייםלאהויראוי,וכעי"זתירץהרש"ש דכיוןדהדבר

הנצי"ב במרומי שדה כתב דאפשר לבאר ע"פ הפשט דעל

בעצמותוצריךתיקוןלאמהנימהדחזילתקנולהחשיבו.

המשנהל"קשופכיןלמאיחזודאפש"לדהנהושופכיןמיועדים

כו(רש"י ד"ה במודה בשטר שכתבו ,צריך לקיימו ולומר לא

לבהמה ,ואף על פי דלשתיית בהמהאינו חשוב ברביעיתמ"מ

פרעתי ,הקשה הפני יהושע מה הכרחו לרש"י לפרש דצריך

כך נאמרה הלמ"מ שברביעית חייב ,מה שאין כן בברייתא

לקיימוקאיאלווה,האבכמהדוכתימצאנושצריךלקיימוקאי

דמשמעדאיירימעיןפלוגתייהודלעילדאייריבדבריםהראויים

אמלוה ,ותירץ דרש"י דייק מלישנא דגמ' מאי עד שלא פרעו

אףבפחותמרביעית.

ומשפרעו ,עד שיאמר פרעתי ולא פרעתי ,חזינן דמה שאומר

כא(תוס' שם ,הקשה החתם סופר מהא דכתבו התוס' לעיל

הלוהלאפרעתי,זהוקיומולהחשיבושטרגמור,שיכוללגבות

)עה :ד"ה הא דלא כר"ש( ,דר"ש ורבנן פליגי בעשיר ,דלרבנן

ממשעבדי וכמש"כ התוס' ,וכתב עוד דמשמע לרש"י דדוקא

שיעורו כמו שדרך רוב בנ"א להצניע כמוהו ,ולר"ש בעי

שטרגמורחייבאםהוציאובשבתמשוםדגביממשעבדי,אבל

רביעית,וא"כמהעניןמודיםלכאןהאלאאייריבכהאיגוונא

כתבידודלאגביממשעבדילאחשיבלהצניעוופטור.

כלל והפני יהושע הביא את החכם צבי שכתב דלרבנן דס"ל

כז(תוס'ד"הת"ק,וא"תכילאפרענמיאמאיחייבמהתועלת

מלשצ"גחייבעליה,אפשרלומרשבעולשופכיםכדילהוציאם

יש בשטר וכו' ,הקשה המהרש"א דנימא דאף על פי דלא חזי

מןהביתשלאיהאבולכלוך,והווהאמינאשעשירמקפידטפי

השטר לגבות את חובו מ"מ ראוי הוא לצור ע"פ צלוחיתו,

להוציאהשופכיןושעורואפילופחותמרביעית,קמ"לדגםבזה

ותירץדהתוס'סמכועלמהשכתבבהמשך,דלהכיבפרעופטור

שיעורוברביעית,ולפיזהא"שומודיםדאייריגםבעשיר.

אף על פי דראוי לצור ע"פ צלוחיתו ,דאסור להשהותו שמא



לבסוף יקיימנו ,וה"נ נימא בגוונא דלא פרעו כיון שאין יכול

דףע"חע"ב

לקיימו,חיישינןשיפרעהלוהולאאכפתליהלהחזירלוהשטר

כב(מתניתין .פרשה קטנה שבתפילין שהיא שמע ישראל,

מה"ט,ושמאלבסוףיקיימנו,והמהר"םתירץ,דאיןדסבראלומר

הקשההתוי"ט,אמאיאיצטריךלמימרדפרשהקטנהשבתפילין

שמלוה לוקח שטר רק לצור ע"פ צלוחיתו כיון שיודע שלא

5

מסכת שבת דף עט
ח טבת התשע"ג
יקיימנו,אלאממתיןשמאיוכללקיימוולתבועבואתהלוה.

לתרץדמייריבמפרש,דבמפרשלאיהנילקולא.



לג(גמ' ,התם בבישולא .ופירש רש"י לשון לח דאכתי לא חזי

דףע"טע"א

לעיבוד.ורבינוחננאל פירששעיבדוהוכמותשהואבלאמלח,

כח(תוס'ד"האלמא.הו"ללמינקטכיוןדלאריגהקאי.בהגהות

ועי"ז נפסד ואינו ראוי לעיבוד .והרש"ש הקשה מ"ט בעי עולא

הב"ח כתב דנראה דתוס' גרסו גם באורג שיעורו כמלא סיט

לנקוט בחיפה דהיינו מליח ,דהא איירינן שהוא יבש ,וראוי

כפול ,והמהרש"ל כתב דאפשר דלא גרסו באורג כפול והתנא

לעיבוד,דאיאינויבש נוכיח דגםלחראוילעיבודומהתירצה

סמיך אטווי דקתני כפול ,וה"נ הכונה לכפול ,אבל המהרש"א

הגמ' ,ונשאר בקושיא] .ואפשר ליישב דאין הכי נמי לא בעי

כתב דאף דלא גרסינן באורג סיט כפול וכך הגרסאות בכל

מליח ,ועולא נקיט חיפה דוקא ,כי כיון שמולחים אותו הווי

המקומות,מכלמקוםכיוןדבעינןב'חוטיןשכ"אכמלאהסיט,

בוודאי יבש ,ולסימן לסוג העור ,ולא דבעינן דוקא בכהאי

נמצאממילאדשיעורסיטכפול.

גוונא[.

כט(גמ' ,כדי לצור בו משקולת קטנה .פירש רש"י ד"ה רבעא,

לד(גמ' ,הבגד והשק והעור כשיעור לטומאה כך שיעור

דהיינו משקולת של עופרת .וקשה דבב"ב פט :תניא דאסור

להוצאה .לכאורה משמע דשיעור בגד להוצאה שלשה על

לעשות משקולת של מתכת .ובפירוש הר"ח כאן כתב בשם

שלשה )טפחים( )דקתני כן לגבי טומאה בברייתא( ,וכן כתב

רבינו האי גאון דמיירי במשקולת של אבן .ובתוס' ב"ב )שם(

הרמב"ם)פי"חהי"ג(,אבלהתוס'הרא"שכתב,דנראהדלאקאי

כתבו דע"כ לא מיירי הכא בשל אבן דאמאי צריך עור )דאינו

אלא אשק ועור ומפץ שאין להם שיעור טומאה בפחות מזה,

נשחק כלל( .אלא מיירי בשל מתכת ,ומה שאסרו משקל של

אבלבגדדחשובכלי)לגבימגע(בשלשעלשלשה"נלהוצאה

מתכת היינו כששוקלים בה בשר וכיו"ב שנדבק השמנונית

שיעורובשלשעלשלש)אצבעות(.

במשקולת ומהאי טעמא אסור ,והכא מיירי ששוקלים בו זהב

לה(גמ' ,ההוא בקורטובלא .פירש רש"י דמבשלו ברותחין

וכסף וכיו"ב .ולהרשב"ם שם דמפרש טעם אסור של מתכת

ומתקשה,אך הרמב"ם )פי"חהי"ד(פירשדהיינושנגמרעיבודו

מפני שמתחסר ,וכ"כ הרמב"ם )פ"ח מגניבה הי"ד( .אף לשקול

)ומשמע שם דהיינו עיבוד בעפצים .ומ"מ אינו קלף וכמבואר

כסףוזהבאסור.

בתוס'בע"בד"הקלף(.וצ"לדכיוןשחשובטפיעומדרקלדבר

ל(גמ' ,שם .התוס' )ב"ב פט (:הוכיחו מסוגיין דצריך לחפות

חשובלכךנפיששיעוריהוכתוס'ד"הכדי.

כסףוזהב,דבשחיקהמועטתיבאלידיהפסדגדול].אמנםרש"י

דףע"טע"ב

בד"הרבעא,כתב,דהואדרךהסוחריםלחפותבעור,ולכאורה

לו(גמ' ,רצועות תפילין עם התפילין מטמאות את הידים.

משקולתשלמתכתבעור.ודוקאמשקולתקטנהששוקליםבה

משמעשאינוחיוב),א.ג.[(.

)במסורת הש"ס ציין לתוספתא דידים והוא במשנה ידים פ"ג

לא(גמ' ,דפתרא וכו' כדי לכתוב עליו את הגט .הקשה המגיני

מ"ג,ובתוספתאהובאושיטתר"יור"זבשםר"ש(.ועייןבמשנה

שלמה נימא אף על גב דלא עפיץ יהיה שיעורו כעפיץ ,וכמו

אחרונה שכתבדאיןהטעםשהרצועותמטמאותמשוםיד,כמו

בשיעוראדקלףשהואכדילכתובעליופרשהקטנהשבתפילין,

רצועותשתפרןלספרדתניאבתוספתא,דהאר"שלאפליגגבי

ואף שאינו מעובד ,אם כן חזינן דאינו מעובד שיעורו כמעובד.

ספרים כמו הכא ,וטעמא משום דלא לשם ידות נתנו ,אלא

וכתב דמזה הכריח רש"י )ד"ה לכתוב גט( דשיעור גט פחות

דאיתבהוקדושהבגופייהומשוםשמשלימיןהשםשלבד'וי',

מפרשה קטנה ,וס"ל דרק לחומרא אמרינן שאינו מעובד

אבל ר"ש דפליג ס"ל דלא גזרו טומאה אלא על כתבי הקודש

כמעובד,אבללילךאחרשיעורגדולבדברשראוילשיעורקטן

ובפרשהשישבתפ"האותיות.עודכתבשםדטומאהזו אינה

לקולא,לאאמרינן.ולפירושהתוס' )ד"הכדי(דשיעורגטהיינו

המבוארתלעיליד.מטעמודרבפרנךדהאוחזס"תערוםנקבר

גטשלם,שהואיותרגדולמפרשהקטנה,לאיקשהדניזילבתר

ערום בלא אותה מצוה ,אלא כמשנה דידים )פ"ג מ"ה( שכל

שיעור פרשה קטנה לחומרא ,דאינהו סברי דאין אדם טורח

כתבי הקודש מטמאים את הידים ,ועיין בר"ש )ידים פ"ג מ"ב(

לעפץשיעורפרשהקטנהוהפנייהושעכתבלבארסברתרש"י,

שכתבכן,דמטעמאדר'פרנךלמהתפיליןורצועותיטמאואת

דלא שייך למיזל בתר שיעורא דגט לקולא בדיפתרא ,משום

הידים] .אמנם עיין ברש"י ד"ה קציצה דמפרש ,דהוא דפוס

דלא שכיח לכתוב עליו גט יותר מקמיע ,כיון דיכול לזייף,

שחתוך לד' בתים ,דהיינו תפילין של ראש )וכ"מ בכלים פי"ח

דחכמים גופייהו לא מכשירין אלא בדיעבד ,אלא על כרחך

מ"ח ובתוי"ט שם דקציצה היינו תפילין של ראש( ולפי מה

דשיעורגטהוילחומרא.

שביארהמשנהראשונהצ"במ"טלר"שבעינןדווקאתפיליןשל

לב(גמ' ,קתני מיהת כדי לצור וכו' ואמר אביי ריבעא דריבעא

ראש ,הא גם בתפילין של יד נמצאת פרשה בת פ"ה אותיות.

דפומבדיתא .הקשו התוס' מה הוצרכו להביא מילתא דאביי

ונראה דלדעת ר"י אליבא דר"ש תפילין של ראש מטמא את

בקושיא .ותירץ המגיני שלמה דלולא אביי מצינן לפרושי,

הידיםמשוםאותה"שין"המוטבעתבהםמבחוץ,ומספיקלתת

דשיעור כדי לצור קטן משיעור קמיע ,ומיירי שמפרש שמוציא

עליהם שם כתבי הקדש ,ועיין לעיל )סב (.דלרש"י בד"ה התם,

לכך )ע"פ דברי התוס' לעיל ד"ה המוציא( דחילקו בין מפרש

אף בד' וי' שברצועות קדושת השם ,ולתוס' בד"ה שי"ן ,דוקא

לאינומפרש(ואפ"הבחיפהכיוןשאינועומדכלללצורלאיהני

בש',ולכאורהלפיזה מצינודנחלקובזההתנאים,אמנםמצינו

דמפרש,והאדאמרדשיעוראינומעובדכמעובדהיינובסתמא

שיטת ר"ז אליבא דר"ש דבעינן שיגע דוקא בפרשה עצמה,

שלא פירש .ולכך מייתי מדאביי דלצור הוא כריבעא דריבעא

ובודאי אין זה משום דסבר דאין קדושה ב"שין" של תפילין,

דפומבדיתא וידע הגמ' ששיעור זה טפי מדקמיע ,ומשו"ה א"א

ולפיזה אפשרלומרדגםר"שדבעידוקאש',אינומשוםדסבר
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דאין ברצועות קדושה מחמת האותיות ,אלא דאין זה בגדר

דמעלין בקדש ואין מורידין ,ומהא מייתי סייעתא למ"ד מזוזה

כתבי הקודש שגזרו בהם דבעינן רק כתובים ,ונח' התנאים

קודםלתפילין,גבימישאיןלוכדילקנותשניהן,וטעמימשום

בהגדרת כתבי הקדש ,לת"ק אף הנכתב על ידי הקשרים

דמזוזהנוהגגםבשבתותויו"ט.וברבינוירוחם)ני"טח"ה(הביא

ברצועות ,לר"י אליבא דר"ש דוקא שיהיה בצורת כתב או

דפשוטבירושלמידתפיליןקודמין.

מוטבע,ולר"זאליבאדר"שבעינןדוקאפרשהממש).ש.ב.[(.

מד(גמ',לפישאיןמורידיןמקדושהחמורהלקדושהקלה.כתב

לז(גמ' ,קלף ודוכסוסטוס .פירש התוס' )ד"ה קלף ודוכסוסטוס(

רש"י )לעיל כא (:דמקראי ילפינן לה במנחות )צט (.דמעלין

דקלף הוא חלק העור החיצון ודוכסוסטוס הוא החלק הפנימי,

בקדש ואין מורידין ,ומשמע לכאורה דדרשה גמורה היא ,וכן

וכפירושהר"ח כאן,וכןפירשהערוך )ערךדוכסוסטוס(שהביא

נקט הפרי מגדים )או"ח ריש סימן מ"ב במשב"ז( דאין מורידין

לשוןהר"חבשםרבהאיגאון.אבלהר"ן כתבשדעתהרמב"ם

מקדושה חמורה לקדושה קלה מדאוריתא .וכן הביא הביאור

והרמב"ן להיפך ,שקלף היינו צד הפנימי שכלפי הבשר

הלכה שם מהמשכנות יעקב )סימן נ"ה( שמוכיח מהירושלמי

ודוכסוסטוס צד שכלפי השיער ,אמנם לפנינו הנוסחא ברמב"ם

דהווימדאוריתא.

)פ"א מתפילין ה"ז( כדעת התוס' ,ועיי"ש בכסף משנה דמתשו'

מה(רש"יד"הס"תשבלה .איןמחתכיןממנהיריעהשפרשיות

הרמב"ם מוכח כגירסת הר"ן ,וכך גרס רבינו מנוח ברמב"ם,

שמע והיה אם שמע בתוכה .והתוס' ד"ה הא מורידין ,כתבו

וכתב דאפשר דאחר כך הרמב"ם חזר בו וכדאיתא לפנינו.

דקלף שנכתב עליו פרשת שמע יוסיף פרשת והי' עם שמוע,

ובדעת רש"י )ד"ה דוכסוסטוס וד"ה גויל( מבאר השפת אמת

בפסקיהרי"דמוכיחמכאןדב'פרשיותשלמזוזהרשאילכותבן

דס"לדקלףהואעורשלם,ודוכסוסטוסהואאחרשנקלףממנו

על ב' מגילות ולתופרן יחד ,דהא אינן סמוכות זל"ז ותלינן

חלקהעליוןותרוייהואינןמעובדיםעלידיעיפוץאלאמתוקנין

טעמא משום דאין מורידין ,הא מורידין עושין .וכן מבואר

בתיקוןאחרכעיןעיפוץ,וגוילהואעורמעופץ.

ברש"י מנחות )לב .בד"ה ודילמא בהגהת השטמ"ק( דמהני

לח(גמ' ,קלף במקום בשר דוכסוסטוס במקום שיער .לפירוש

לתפורב'קלפיםכתוביםלהשליםהמזוזה,ואפילוכשאיןבקלף

התוס' והר"ח )הבאו באות הקודמת( היינו שכותב במקום

פרשה שלמה אלא שיטה אחת ,ודלא כמו שכתבו התוס',

דיבוקםזל"ז,בקלףבצדהפונהלבשר,ובדוכסוסטוסבצדהפונה

ועיי"ש נמי בתוס' )ד"ה דילמא ודייק בלשונם( .אבל הרמב"ם

לשיער וכמש"כ בפירוש הר"ח ,ובמחזור ויטרי )סימן תקי"ז(

)רפ"ה מתפילין( כתב ,דאם כתב המזוזה בב' עורות אף על פי

פירש הטעם ,דבשניהם כותבים על הצד החלק והנאה יותר.

שתפרןפסולה,וכןפסקהשו"ע)יו"דרפ"חצ'(.

ולדעתהרמב"םוהרמב"ןהנ"להואלהיפךדכותבבשניהםבצד

מו(תוס' ד"ה הא מורידין .או אם פרשת והיה בריש העמוד

החיצון,ובפסקיהרי"ד מפרשכשיטהזוומבארדהצדשדבוקים

יכתובלמעלהפרשתשמע.הקשההט"ז)יו"דר"צא'(האבלאו

זל"ז אינו חלק כיון שקילפו וגירדו משם ,ודוקא מקום השיער

הכיפסלמטעםשלאכסידרן)כדאיתאבשו"ערפ"חב'(,והוכיח

ממשהואהחלקבדוכסוסטוס,ומקוםהבשרהואהחלקבקלף.

דדעתהתוס',דאיןפסולשלאכסידרןאלאבתוךהפרשה,ולא

לט(גמ',וליטעמיךתפיליןאגוילמיכתבינן .כתבהר"ן מקשינן

מפרשה לפרשה ,כיון שאינן סמוכות בתורה ,ודלא כהרמב"ם

הכיגביתפיליןולאלגבימזוזה),דהקשורקמקלף(ש"מדלכולי

והטור שפוסלים גם בכהאי גוונא .והדרישה כתב דהתוס' נקטו

עלמא כתבינן מזוזה אגויל .ובתוס' ד"ה תפילין מפורש שאין

כן לדמיון בעלמא ,ועיקר תירוצם הוא באופן הקודם שהוסיף

מזוזהנכתבתאגויל.

פרשתוהיהאםשמועבגליוןלמטה.

מ(גמ' ,כי תניא ההיא בס"ת .כתב הר"ן דלפ"ז משמע דס"ת

גמ',אמררשב"אר"מהיהכותבהעלהקלףמפנישמשתמרת.

נכתבעלהגוילועלהקלףועלדוכסוסטוס,ומכלמקוםמצוהמן

במנחות )לא( איתא ,רשב"א אומר ר"מ היה כותבה על

המובחרבגויל)ומביאראיותלזה(והאדקתניבברייתאכשרה

הדוכסוסטוס,ובתוס'שםהקשההסתירהלכאן,וכתבודאפשר

דמשמעדיעבד,היינומשוםקלףודוכסוסטוס.

דתרירשב"אהיוונחלקובדעתר"מ,עיי"ש.

מא(תוס' ד"ה קלף .אלמא חשוב כעפיץ .והרמב"ן הוסיף

מז(גמ' ,שם .בפסקי הרי"ד ביאר שהקלף הוא גוף העור,

דאפשר דמה שפסלום לס"ת ,משום שיכול להזדייף ובעינן

ודוכסוסטוס היא הקליפה שהוסרה ממנו ,ואינה חזקה כגוף

כתיבה תמה ,א"נ דלאו ספר מיקרי ,ולדידן דאית לן עיבודין

העור,והואלשיטתודס"לדקלף הואצדהבשר,וכ"כהרמב"ם

אחריםשאיןיכוליןלהזדייףאפשרשיהיוכשריםאףלס"ת.

)פ"א מתפילין ה"ז( ,דהחלק שלצד הבשר הוא עבה ,והחלק

מב(גמ' ,כי תניא ההיא בס"ת .בתוס' ד"ה תפילין כתבו ,דהא

שלצד השיער הוא דק .ולדעת התוס' דקלף הוא לצד השיער

דפסלינן הכא נייר לס"ת היינו דוקא במחוק ,אבל שאינו מחוק

יל"ע אי ס"ל להיפך דצד השיער עבה יותר ,או סברו דהקלף

כשר].ואףעלגבדצריךעיבודלשמהבס"תלעיכובא)כדאיתא

משתמר יותר מטעם אחר .ולדעת רש"י שקלף הוא עור שלם

בגיטיןנד(:צ"לשיעשההניירלשמה[.אמנםבתוס'מנחות)לא:

ניחאבפשיטותדהקלףמשתמריותר)עייןאותלז(.

ד"ההאדאפיצן(הוכיחודמדפסלוכאןניירלס"ת,משמעדכל

מח(גמ' ,שם .כתב הר"ן וכעין זה הרמב"ן ,דמדאמרינן דר"מ

נייר פסול .והש"ך )יו"ד רע"א סק"י( כתב דכן נראה מספר

היה כותב על הקלף ,משמע דקלף כשר למזוזה לכתחילה,

התרומהושארפוסקים.

ומטעמא דמשתמרת ,ולפ"ז הא דאמרו הלכה למשה מסיני

מג(גמ' ,תפילין שבלו וס"ת שבלה אין עושין מהם מזוזה.

תפיליןוכו'ומזוזהעלהדוכסוסטוס,פירושאףעלהדוכסוסטוס,

פירש"י במנחות )לב .ד"ה אין( דתפילין קדושתן חמורה דיש

וכן דעת הר"ח .והרמב"ן כתב דאפשר דר"מ לא ס"ל כהאי

בהן ד' פרשיות .ובירושלמי מגילה )פ"ד הי"ב( מייתי ברייתא

ברייתא דהלכה למשה מסיני מזוזה על הדוכסוסטוס .והביא

להיפך דמתפילין עושין מזוזה ,וממזוזה אין עושין תפילין,

שהרי"ף בהלכות מזוזה כתב דמזוזה על דוכסוסטוס למצוה,
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ואםכתבהעלהקלףכשרה.וכתבהר"ןדלפ"זצ"לדאףעלגב

עלהניירהויהנחה.

דקתני ר"מ היה כותבה ,היינו לפעמים כשלא היה מזדמן לו

נג(גמ' ,שם .כתב הר"ח דאף על גב דבעינן לעקירה והנחה

דוכסוסטוס ,א"נ דהיכא דבעיא שימור כגון שעומדת במקום

מקום דע"ד ,וכדאמרינן )לעיל ה (.מכל מקום ידו של אדם

התורפה ,או מזוזה של רביםשנבדקת רק פעמיים ביובל ,מפני

חשובהכדע"דה"נהכאכתיבתווהנחתו.

שמשתמרתטפי.והשו"ע)יו"דרפ"חו'(פסקדלכתחילהכותבין

נד(גמ' ,בעידנא דאפקה לבתרייתא חסר לה לשיעורא

עלדוכסוסטוס.

דקמייתא.הפרימגדים )בפתיחהלהלכותשבתד"ההסתפקתי(

מט(גמ' ,השתא דאתית להכי וכו' .ובמנחות לב .מוקמינן

מסתפק אי בכל המלאכות נמי בעינן שיהיה קיים כל השיעור

ברייתא דשינה בזה ובזה פסול - ,בתפילין ,והתוס' שם )ד"ה

כאחת ,או דלמא דוקא בהוצאה דמלאכה גרועה ואין לךאלא

השתא( ביארו ,דהיינו לפי מסקנא דהכא דמזוזה כשרה בקלף

חידושו .וכתב דלגבי כותב ב' אותיות ודאי בעינן שיהיו שניהן

ובדוכסוטוס.והקשהדבמזוזהנמיבהחליףממקוםבשרלמקום

כא'כדמשמעלקמןקד.:

שיער וכן להיפך פסול ,וא"כ אפשר להעמיד הברייתא במזוזה

נה(]גמ' ,אמר רבא הוציא אות אחת וכתבה וכו' ,צ"ע מאי

נמי ,ובתירוץ השני כתבו דלדינא אין הכי נמי גם במזוזה הדין

טעמא הסתפקה הגמ' בחזר והוציא ,הא אפילו אי הוציא

כןאלאדלשוןהברייתאלאמתיישבעםזהועיי"ש,והמהרש"א

שניהםיחדשייךשיפטר,אםכתבאותאחתולאחרשהתייבש

כאן כתב דניחא לן לאוקמי בתפילין דבתפילין שינוי מקלף

הדיו כתב האות השניה ,דבשעת הנחת השניה אין לה צירוף

לדוכסוסטוס פוסל בכל גווני - .ודעת הר"ר יוסף בתוס' שם,

עם הראשונה דחסרה שיעורא ,וה"נ צ"ע לעיל בדברי רבא

דלמסקנאדבמזוזהאםהחליףמדוכסוסטוסלקלףכשר,ה"נאם

דהוציא שתי אותיות וכתבן כשהוא מהלך חייב ,ולא חילקו

יחליף מקום הכתיבה כשר ,דדוקא לס"ד דמעכב לכתוב על

דאםכתבאותהשניהאחרשהתייבשההראשונהפטור).י.ר(.

דוכוסוסטוס ה"נ מעכב מקום הכתיבה ,וכן בתפילין דמעכב

וה"נ צ"ע בגמ' לענין הוציא שתי חצאי גרוגרת ,הא אף אי

לכתוב על קלף אף למסקנא ,ולכך אוקמינן הברייתא דוקא

הוציאןיחדיו,כיוןשלאהניחןיחדיוובשעהשהניחהשניהכבר

בתפילין .ולפ"ז ניחא הא דנקט הגמ' בסלקא דעתא אידי ואידי

אינה לראשונה לא מצטרפיכי חסר בשיעור ההנחה ,ומ"ט לא

אמזוזה ,ולא תיקשי מה שהקשה בתוס' ד"ה אידי ,אמאי לא

אמר רבא דבריו באופן זה ,ואין להוכיח מכאן דבאמת ההנחה

אוקמהבתפילין,דלפיהסלקאדעתאדתפיליןכשרביןעלקלף

אינהחלקהמלאכהאלארקתנאי,וכצדהשניבחקירתהאפיקי

בין על דוכסוסטוס ה"נ במקום הכתיבה יהיה כשר בין במקום

ים)עייןאותנו(דלפ"זכיוןצריךלהצטרףאףבהוציאזהאחר

בשרביןבמקוםשיער.

זה,דסוכ"ס בעצםמלאכתההוצאההי'שיעור,ונראהלהוכיח

נ(רש"י ד"ה הא דכתב ,וכ"ש במקום במקום בשר ,דהילכתא

מכאן ,דמלאכת הוצאה הגדרתה א .שנוי רשות החפץ שהוא

מזוזה במקום שיער ,והא דכתבה אדוכסוסטוס במקום בשר.

דיןבחפץכמובמלאכתבונה,ב.פעולתההוצאהדהיינופעולת

חזינן דלמד דבמזוזה יש דין מקום שיער ,ואינו תלוי בקלף או

הגברא לשנוי החפץ על ידי שנוי מקומו ,והא דבעינן שיעור,

דוכסוטוס ,וקשה איך יתיישב תפילין שבלו וכו' לפי המסקנא,

היינולאחדמהצדדיםאולפעולתהאדםאולשנויבחפצא,ולא

דחזינןדמזוזהכשרהעלקלף,ס"סהתפיליןנכתבובמקוםבשר

בעינן בשניהם כי אין השיעור מגזה"כ אלא החשבת המלאכה

ומזוזה בעי מקום שיער ,ע"כ דרש"י נמי סבר כנ"ל דלמסקנא

או בחפץ או במעשה הגברא ,ועל כן אם הוציא כשיעור ,אף

דליכאקפידאעלמהלכתובמזוזה,ה"נליכאקפידאעלמקום

שבשעת ההנחה לא היה בחפץ שיעור ,כיון שעשה שני חלקי

בשראושיער.

המלאכה גם הגברא וגם החפצא ,אף על גב דלא הי' במעשה



שבחפצא שיעור חייב ,כיון שפעולת הגברא היתה בשיעור

דףפ'ע"א

חשוב ,אבל אי הוציא בשתי פעולות אדרבא מה שיש בחפצא

נא(גמ' ,ב' אותיות בדיו ב' אותיות בקולמוס וכו' .הרמב"ם

ששינהמקומושיעורהואמהשעושהאתהמלאכה[.

)פי"ח ה"ט( כתב דבדיו שבקולמוס השיעור ב' אותיות ממש,

נו(גמ' ,הכי קאמר ואם קדם והגביה ראשונה קודם הנחת

אבלכשהדיובפניעצמו,או בכליבעינןשיהיהבויתרעלזה,

שנייה ,חזינן דהגמ' נקטה דלא בעינן שתעשה המלאכה

כדי שיעלה ממנו על הקולמוס כדי לכתוב ב' אותיות .וכ"כ

בפעולה אחת ,דאי לאו הכי אף אי לא סילק החצי שיעור

בפירושהר"ח.וכתבהשפתאמת דלשיטתואפשרלפרשטעמא

הראשון צריך להפטר ,ולפ"ז בעינן למימר דהגדרת מלאכת

דספיקו דרבא אי מצטרפין ,והוא משום שאין שיעורן שוה

הוצאההיאמהשחפץיצאממקוםלמקום,ולכאורהלפ"זמאי

לגמרי ,ולפ"ז אפשר שקלמרין עם דיו יצטרף דשמא שיעורן

טעמאבהגביההחציהראשוןלאיצטרפושניחצאיהשיעורים,

שוה] ,ובאמת הרמב"ם שם הביא הספק ,דוקא בא' בקולמוס

הלאסוףסוףהוציאשיעור.אמנםאינימאדהגדרתהמלאכה

והשני בדיו או בקלמרין) .א.ג [(.והמאירי כתב דבירושלמי

אינה רק בשנוי מקום החפץ ,אלא בקביעת מקום חדש עבורו,

מפורשכהרמב"ם,ומכלמקוםתלמודאדידןפליג.

אפשר לבאר דכיון דבקביעת המקום החדש לא היה שיעור,

נב(גמ' ,כתיבתן זו היא הנחתן .בתוס' לעיל )יא .ד"ה לא

חסרבמלאכתההוצאה.ועייןבאפיקיים)ח"בסימן ד'ענףח'(

יעמוד(כתבולהוכיחמהכאדה"הבבליעה,אףעלגבדלאנח

שחקר אם דין הנחה הוא חלק ממעשה ההוצאה או תנאי

לגמרי כשבולעו  -משום שממשיך ויורד למעיו ,מכל מקום

לחיוב,ולפידברינומוכחמסוגיין,דהנחהמהווהחלקמהגדרת

אמרינן בליעתו היא הנחתו .ובתוס' לעיל )ה :ד"ה אגוז( כתבו

המלאכה ולא רק תנאי ,דאם לא כן לא מסתבר שכל זמן

דדוקא בכתיבה חייב אף על פי שמהלך משום שהניח במקום

שמונח יחשב שעדיין לא נגמרה מלאכת ההוצאה הראשונה.

שישאר שם לעולם ,ולפ"ז אפילו אם לא כתב אלא שפך הדיו

)ש.ב(.
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נז(גמ' ,ראשונה נעשה כמי שקלטה כלב .כן הגיה המהרש"ל,

ד"ה דעד( ,דמבואר בדבריו דקרפף לא חשיב רשות היחיד

ונראה שכן גירסת רש"י בד"ה כמי שקלטה כלב ,שכתב ,דתנן

מדאורייתא וקשה כנ"ל .והשפת אמת לעיל ז .מיישב ,דדוקא

לקמן )קב (.הזורק וקלטה כלב פטור דלא היתה הנחה מכחו,

היכא דאחר שהוקף הקרפף סמך לו דירה הוי רשות היחיד

וה"נ בטלה הנחה ראשונה בשעה שגמרה הוצאה והויא כמאן

מדאורייתא ,משום דיורין שבו ,אבל רש"י מיירי בגוונא דליכא

דליתא ,וברש"ש הקשה על רש"י מה שייך זה לזה ,הרי התם

דירהולאחשיברשותהיחידאפילומדאורייתא.אמנםברש"י

החסרון דלא נעשית הנחה מכוחו ,אבל הכא החיסרון משום

)צט :ד"ה מוקף( משמע דקרפף יותר מב' סאתיים אף שיש בו

דליכא שיעור בשעת ההנחה .אמנם אי לא גרסינן כלב יש

עתהדיוריןלאחשיברשותהיחידדאורייתאוצ"ע.

לפרש דהוי כמו שנקלטה אחר כך או נשרפה ,ואינה בעולם,

סג(תוס'ד"האבל.א"נגבוהי'ואינורחבד' .הנהבגיטיןמיירי

דתו לא מצי לאיצטרופי ,וה"נ כשהגביהה ,הווי כמאן דליתא

שאין בו ד' אמות ,והקשה המהר"ם דאיך ניחא לתוס' להאי

ואיאפשרלאיצטרופי.ובפירושר"חמשמעדלאגריסכלב.

גיסא ,הא כל שיש בו ד' טפחים הוי רשות היחיד וא"כ צריך

נח(תוס'ד"הוהעבירה .כיוןדהויתוךג'לחציגרוגרתהמונחת

לחלוק רשות לכולי עלמא .והשפת אמת כתב דכונת התוס'

על גבי קרקע .והקשה השפת אמת סוף סוף כיון שאינו תוך ג'

דכמודהתםאיןבוד'אמותה"ננעמידכאןשאיןבוד'טפחים.

לרשות הרבים אמאי יתחייב] .ולכאורה דבריו צ"ע הא כיון

אמנםבתוס')ב"בנו.ד"האבל(כתבו,דמסתמאהאיפיסלאיש

שהניח הרי נתבטלה החצי גרוגרת לרשות הרבים ביחוד כיון

בוד'טפחיםדלאמצינורשותבפניעצמושיהאחשיבבפחות

שאינה שיעור חשוב להוצא ומ"ט לא נמדוד ממנה[ .וביאר

מד'.

השפתאמתדכיוןדמצרפינןב'ההנחותחשבינןלהכאילוהניח

סד(גמ',תנאכדילעשותנקבקטן.עייןפירושרש"יבמתניתין

בב"אחתיכהשלגרוגרתוא"כהויהכלכמונחלמטה.

)עח(:שנראהדגרסבמשנהעצמהקטן.

נט(תוס'ד"הוהא.דהתםמייריבמתגלגלברשותהרביםועדיף

סה(גמ' ,הא קיי"ל דשיעורא דרבנן נפיש וכו' .הפני יהושע

משאר קלוטה באויר .וכתב האבנ"ז )או"ח ר"מ( דמוכח

מבארהאדמדמיהגמ'הפלוגתותלהדדי,דיסודפלוגתתןהוא

מדבריהם דקלוטה כמי שהונחה אין הפירוש כאילו נמצא

היכא דאיכא שיעור גדול שהוא שכיח יותר מהשיעור הקטן,

למטה,כמושפירשרש"י )גיטיןעט.ד"ההנימילי(וכןהרמב"ם

דרבנן אזלי לפי השכיח יותר אף דהוא לקולא ,ור"י אזיל

)בפירושהמשניותפרהפ"גמ"ג(דהריהכאמיירידנמצאממש

לחומרא בתר הקטן אף דהוא פחות שכיח .ואף על פי דאמר

על גבי קרקע ותליא בפלוגתא זו ,אלא ע"כ דכמי שהונחה

אביילעילעח.דאזלינןבתרשכיחאףלקולאהיינוכשהשנילא

פירושו דהוי כמי שעומד ,ולא מתגלגל .והביא מרש"י )ק :ד"ה

שכיחכלל,ולכךמקשינןדהכאשמעינןאיפכאוכןלקמןבע"ב.

מתגלגל( דמשמע שאם החפץ על גבי הקרקע ממש אף על פי

סו(גמ' ,אימא כדי לסוד פיטפוט כירה קטנה .ופירש רש"י

שמתגלגלמכלמקוםהויהנחהגמורה.ורקבמתגלגלבאוירלא

דלסודהיינולטוחבקעיםשבו.ומשמעדכיוןשאינו אלאלטוח

חשיבהנחה,ודלאכהתוס'.

הבקעיםזוטרשיעוריה,אבלבפירושהר"ח כתבומוקמינןלהא

ס(]תוס' ד"ה בהעלם אחד , ,ונראה לו כגירסת ר"ח מרשות

פיטפוט לכירה קטנה קאמר ,והוא בציר מן פי הכור של צורפי

אחד .צ"ע הסברא לחלק בין עקירה להנחה ונראה ,דאיתא

זהב,ונראהדלאגרסבשינויאדגמ'לסוד.

בגמ' לעיל )ד (:ודילמא הנחה לא בעי ממקום ד' הא עקירה
בעי ,וכתבו התוס' ד"ה ודילמא ,טעם א' לחלק בין עקירה

דףפ'ע"ב

להנחה ,דילפינן ממשכן שהיו נוטלים מתיבתם ,וטעם ב' ,לפי

סז(גמ' ,מאי אנדיפא אפותא וכו' ומחתיה באנדיפי ,כתב

מה שכתבו התוס' בדף ד .ד"ה והא ,דטעמא דבעינן ד' על ד'

המהר"ץחיות שאגדהזוהיתהידועהבזמנםבלשוןזה,ומכאן

דכתיב על יצא איש ממקומו ,ואמרינן אל יוציא דהיינו החפץ,

למדו,שהשתמשובדורותהקודמיםבלשוןאנדיפילמצח.

חזינן דהחפץ שנעקר בעי מקום ,אבל אין מקור דבהנחה בעי

סח(רש"יד"המןדיליה.שלאהיהלולדרושבמרכבה .ואפשר

מקום וסגי בכך שנמצא ברשות ,אם כן הוא הדין הכא כדי

דהואמשוםהאדתנןבחגיגה)יא(:דאיןדורשיןבמרכבהאפילו

להחשיבו עקירה בעינן שיהא מרשות אחת ,מה שאין כן

ליחיד אא"כ התלמיד הוא חכם ומבין מדעתו ,והא דר' נחמיה

בהנחה דאף אי הי' בשני רשויות הווי הנחה).נ.מ.פ) (.ועיין

דרשלחבריההתםהתלמידהיהחכםומבין מדעתו,אבלהכא

במש"כ באות נב( וצ"ע הרי לפי דברים אלו לא שייך שיהיה

צ"לשלאהיהכן,א"ני"לע"פמהדמשמעבמתניתיןשם,וכן

פטוראיסילקהחצישיעורממקוםההנחה[

ברמב"ם )פ"ד מיסודי התורה ה"י וי"א( ,דליותר מתלמיד א'

סא(תוס' שם בסוה"ד ,אבל הוצאה לא הויא עד דמייתי

בכל גוני אסור ,והכא היו כמה שומעים כמדמשמע הלשון

תרוייהו לרשות א' .ובתוס' ב"ב )נה :ד"ה בהעלם( כתבו וז"ל,

אמרוליהדרושלנו.

דהתם שם המלאכה כתיבה ,וכתיבה נגמרה כשיכתוב ב'

סט(מתניתין.חולהגסכדיליתןעלמלאכףסיד.ובתוס' לקמן

אותיות ואפילו רחוקות זו מזו ,אבל הכא שם המלאכה היא

)צ .ד"ה בורית( הקשו לספרים דגרסי התם חול ,וקתני התם

הוצאה וכשהוציא לב' רשויות אכתי לא נגמרה הוצאה עד

דהשיעור כדי לכבס בגד קטן ,ותירץ בשם רבינו מאיר דהכא

שיקרבם.

מיירי בחול שנותנין בסיד והתם מיירי בחול שמלבנין בו

סב(רש"י ד"ה והוא .כגון קרפף יותר מבית סאתים .ותמה

הבגדים.

הגאון רבי עקיבא איגר )בגליון( הא לעיל ז .אמרינן להדיא

ע(מתניתין.טרופהונתונהבאילפס.הרמב"םבפירושהמשניות

דהזורק מרשות הרבים לקרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף

כתבשכברהוחםהאילפסחוםבינוני.ונראהשמפרשדזהכונת

לדירהחייבדמחיצותהןאלאשמחוסרתדיורין.ועייןברש"י)ז.

התנא במאי דנקט נתונה באילפס ,אבל עדיין קשה דהעיקר
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חסרמןהספרבמתניתין.ובפי"חמהלכותשבת)ה"ד(לאהזכיר

אפשרלטלטל החפין על ידיהפותחת ,אבל קשה דכמודבעינן

הרמב"ם אלא נתונה באילפס .ובהגהות הגרא"מ הורוביץ

עומדלקבלהולאסגיבראוילקבלהה"נניבעיעומדלטלטלמה

מפרש הא דנקט התנא אילפס משום שאילפס הוא של מתכת

שבתוכו ,דהרי תרוויהו ילפינן מדומיא דשק דמטלטל מלא

ומתחמםיותרמהרמקדרהשלחרס.

וריקן).ש.ב(.

עא(גמ',א"רחסדאר'יהודההיא.וביארהשפתאמת דאףעל

עז(גמ' ,תנא סכוכית כדי לפצוע בה ב' נימין כא' .פירש רש"י

גב דאסור לסייד בסיד עם חול לר"י ,מכל מקום חשיב לגבי

דסכוכיתהיינוזכוכית ,ולשוןהרמב"ם )פי"חהי"ב(זכוכיתכדי

שבת כיון שמשתמשים בו לסוד כלים וכיו"ב ,או בעירוב תבן

לגרור בה ראשהכרכר ,או עד שיפצע ב' נימין כאחד ,ומבואר

דשרי אפילו ביתו ,וכן אם משייר אמה אמרינן בב"ב ס :דשרי

דאידיואידיחדשיעוראהוא.

לסודבסיד).ועייןבאותהבאה(.

עח(גמ',מקורזלות.בסוכה)לו(:הביאותוס'פירושרש"ידהיינו

עב(גמ' ,לא יסוד אדם את ביתו בסיד .בב"ב ס :איתא להאי

חדודותשהןטובותלקינוח,ור"תשםמפרשדהיינורכות.

ברייתא ואחר כך מייתי שם עוד ברייתא דקתני סד אדם כל

עט(גמ',ר"מאומרכאגוז .רש"יבסוכה )לו (:פירשדטפימהכי

ביתובסידומשיירדברמועט)והיינואמהכנגדהפתח(.ועפי"ז

לא חזיאלקינוח ,ולפ"ז אתילאפוקי יותר מכאגוז,וברש"י כאן

כתבהטור)או"חתק"ס(דאםמשייראמהלעולםשריבכלמיני

ד"ה שיעורן ,משמע שהשיעורים שנאמרו כאן לאפוקי פחות

סיד .אמנם הרמב"ם )בפ"ה מהלכות תעניות הי"ב( פסק דאין

מזהשאינוראוי),מדהשוהשיעורטלטוללשיעורחיובהוצאה,

בונין בנין מסויד ומכוייר כבנין המלכים אלא טח בטיט וסד

ובחיובהוצאההשיעורלאפוקיפחות(,וצ"ע.

בסידומשייראמהבלאסיד.וביארהגר"א )בסימן תק"ס(דס"ל

פ(רש"י ד"ה מותר .בתוך ד"א או בחצר .ובסוכה )לו (:כתב

דברייתאדקתניסתמאלאיסודבסידהיינואפילועלידישיור

רש"יכעיןזה,והוסיףדבתיכסאותבשדהובלאמחיצות],דאם

אמה,ומייריבסידגרידאבלאטיט,וברייתאדשריעלידישיור

לא כן הרי מכניס מכרמלית לרשות היחיד[ ,ותוס' שם )ד"ה

אמה היינו דוקא בטיט ועליו סיד .ועי"ש בכסף משנה שביאר

בשבת( חלקו עליו דאם התירו לו טילטול מוקצה מפני כבוד

בפניםאחרות.

הבריות ,כ"ש דשרי איסור כרמלית מדבריהם ועיי"ש שהוכיחו

עג(גמ' ,אבעיא להו קשר עליון או קשר תחתון .כתב השפת

דכרמליתקילממוקצה.

אמת דנראה דהאבעיא דוקא בקנה שיכול לעשות ממנו

פא(גמ',אבללאאתהפאייס.פירשרש"ידהואילומיפרכהלא

קולמוס ,אבל בקולמוס ממש חייב אפילו במגיע לקשר תחתון,

חזי לקינוח .ובשער הציון )שי"ב י"ז( כתב דברי"ף ורמב"ם

דראוי לכתוב בו בדוחק .ואינו שייך לפלוגתא דר"י ור"ל לעיל

משמעקצת,דהואמשוםחשששיתפרךועוברמשוםטחינה.

עו.איאכילהעלידיהדחקשמהאכילה,דהתםאוכלזהראוי

פב(גמ',כרשיניבבלייתא.פירשרש"ידבבבלרגילותשישרגבי

לשימוש אחר מעליא שלא על ידי הדחק אבל הכא ע"כ

אדמה .ומשמע מדבריו דסתם רגבי אדמה אסורים ,ונקיט

משתמשבוכמותשהוא.

בבלייתארקמשוםאורחאדמילתא.וכןסתםהשו"ע )שי"בד'(



דלא יטלטל רגב אדמה לקינוח .אבל המאירי מפרש דדוקא

דףפ"אע"א

בבבל שהאדמה רכה וקרובה להתפרך ,אבל במקום שרגב

עד(גמ' ,ושל גל אף על פי שחיברן בדלת וקבען במסמרים.

אדמה קשה כעין אבן שרי .וכן משמע קצת ברי"ף וברמב"ם

רש"י מפרש דמיירי בשל פותחת של דלת המחוברת ,ובתוס'

)פכ"וה"ד(דבסתםרגבשרי.

ד"ה חפי ,בסוה"ד ושל גל וכו' דמשמע מה שקבען בדלת וכו'

פג(רש"י ד"ה אם ,שאם ישתיירו ערבית יקנח בהן שחרית.

אלאכיוןשאיןלהןפותחתוחףקבועבגלטהור,ועיין בהגהות

וכתב הב"ח )סימן שי"ב( דכ"ז כשרק הוא משתמש שם ,אבל

הב"ח )ד'( דמבאר דהוקשה לתוס' דם כבר קבעו בפותחת,

אםיכולליכנסשםאדםאחראסור,דלאהותרלטלטללצורך

ואחרכךקובעבדלתנמצאדהחיבורלדלתאינומעליותאאלא

אחר ,אבל המגן אברהם מתיר גם בכהאי גוונא ,דמה לי הוא

גריעותאממהשהיהלפנישקבעובדלת,ומאיאףעלפי.ולכן

מהליאםאחרישתמשבהן.אבלבאיןמקוםקבועדודאיאינו

מפרשים התוס' דשל גל היינו שאינם של פותחת כלל ,והוו

לצרכו ,לא שרינן משום אחרים לחוד כיון שיכולים להביא

גלמי כלי מתכת ,וגמר מלאכתן בחיבורם לדלת ,והיינו רבותא

בעצמן] .וכן מבואר מבואר במשנה ברורה שי"ב סק"ב ושער

דנקט דאף על פי שנגמרה מלאכתן טהורים .והמהר"ם כתב

הציוןשם[.

דנראה דרש"י לא גרס תיבת בדלת )וכדמשמע בדברי רש"י(,

פד(גמ' ,אסור למשמש בצרור בשבת .פירש רש"י ד"ה ומשני.

ולפ"ז ניחא דהרבותא אף על פי שחיברן בפותחת ,ומחמת זה

משום השרת נימין ,והר"ח מפרש שהצרורות אינן חלקים,

היהלהםליטמאמכלמקוםטהוריםכיוןדמחוברלקרקע.ועיין

ואסור למשמש בהם על מנת להחליקן כדי שלא ישרטו את

מהרש"א.

בשרו,ונמצאבאלידיכתישהאוטחינה.וכןאיתאבערוך)ערך

עה(תוס' ד"ה חפי , .הא תנן כלי עצם וכו' פשוטיהן טהורים.

משמש( .ולשון הרא"ש בשם הר"ח משום כתישה ,ומשמע

וכתבהמגינישלמהליישבדעתרש"ידס"לדטהוריןדתנןהיינו

שודאי כותש .ורבינו ירוחם )ני"ב חי"ג( הביא בשם הר"ח

מדאורייתא,אבלמדרבנןטמאים.

שאסור משום שנראה ככותש .וכתב השער הציון )שי"ב כ"ד(

עו(תוס' שם .לא חשיב בית קיבול שאין המפתח עשוי לטלטל

דהא דשייך כאן כתישה צ"ל דמיירי בצרור של עפר ולא בשל

על ידי אותו בית קיבול כמו הקיטע יוצא בקב שלו וכו' .כתב

אבן) ,דכתישה היינו בעפר( ,ואף על פי שאין מקנחים בפאייס

המגיני שלמה דיש לחלק דבאמת אין צריך שיהיה עומד לכך,

דהיינו רגב אדמה ,צ"ל כדברי המאירי )שהובא לעיל( דדוקא

אלא דהתם אי אפשר לטלטל השוק על ידי הקב ,אבל כאן

רגב של אדמה רכה אסור לטלטל ,אבל של אדמה קשה שרי.
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והרמב"ן כתבבשםהר"חדאסורלהחליקהאבן דמחזיכמתקן

מקורזלות ,ומיירי שנשקעו בקרקע על ידי הגשמים ,ובעי ,מי

מנא .ובהגהות אשרי )בשם מהרי"ח( כתב דאם מחליק הצרור

חיישינןשיהאכסותראוכטוחן,וא"לרביוסףאםרישומןשל

עוברמשוםממחק.ולפיהר"חקושייתמרזוטראליסתכןדעלול

אבנים ניכר שרי .וביאר המשנה ברורה )שי"ב סקי"א( דהס"ד

לישרוטאתבשרו.

שיהיה סותר כיון שהיה זה בריצפה שבחצר ,וס"ד דהוי סותר

פה(גמ' ,כלאחר יד .פירש רש"י )ד"ה ומשני כלאחר יד( כגון

הריצפה] .והא דבאמת לא הוי סותר צ"ל משום שלא עשוי

אוחז בב' אצבעותיו .והב"י )סימן שי"ב( הביא דרבינו ירוחם

להיות ריצפה ולא בטל לריצפה אלא נהיה מאליו על ידי

כתב,כלומרוימשמשבנחת.ומשמעדהמעלהכשעושהכלאחר

הגשמים[ .אבל במלבושי יו"ט )על הלבוש לבעל התויו"ט(

יד,משוםדבכהאיגוונאאינופס"רשישירנימין.אבלבהגהות

מבאר,דכלשמפרקמהמחוברחשיבסותר.

אשרי כתב דשרי מישמוש כלאחר יד משום דלא יסתכן,

צא(גמ',אםהיהרישומןניכרמותר .ופירשרש"י דכיוןדמאיס

ומשמע דאף שעושה כלאחר יד הוי פסיק רישא שישיר נימין,

לא חזי לבשמים ולא מיבטל ליה מביה"כ .ומבואר מדבריו

וצריך להיתרא דשלא יסתכן ,דבכהאי גוונא התירו כשעושה

דרושם הליכלוך מצד עצמו לא חשיב ייחוד בתורת סימן

בשינוי .וכן לפירוש הר"ח דמיירי הכא במישמוש הצרור או

שעומדלתשמיששלקינוח,וכלההיתרמשוםשע"כבמצבזה

האבן,צריךלפרשדהקולאבלאחרידמדיןשינוי,ורבינוירוחם

שיש הליכלוך לא ישתמש בו לבשמים ,משום דסיבת היחוד

כתב )לפי פירוש הר"ח( דכשממשמש כלאחר יד לא מחזי

קיימת] .אבל בשלטי גבורים )לד .מדפי הרי"ף( כתב שרישומן

ככותש) .וזה ע"פ מה שמביא בשם הר"ח שכל האיסור משום

ניכר הוא משום היכר בעלמא שיהיה קיים וניכר רושם הדבר

נראהככותש(.

המכינן[,ויתבארודברירש"יעלפימהשכתבהמחציתהשקל

פו(רש"י ד"ה מדוכה קטנה .מלאכתה לאיסור אסור לטלטל.

בביאורדבריהמגןאברהם)שי"בב'(דבאמתליכאהכאמעשה

והקשה הגאון רבי עקיבא איגר )בגליון( דלקמן קכג .מבואר

יחוד כלל ,כיון דחזר והשליכן אחר שקינח בו מע"ש ,וכל

ברש"י )ד"ההנינמי(דמדוכהחשיבמוקצהמחמתחיסרוןכיס,

ההיתר במה שיש עליהם ליכלוך ,היינו משום דבכהאי גוונא

ואי כפירוש רש"י דהכא ,קשה דכלי שמלאכתו לאיסור שרי

מצדעצמועומדלקינוח).א.ג(.

לטלטלו לצורך גופו ,וכן הקשה הר"ן )על הרי"ף( .ועו"ק כיון



דשרינןטילטולאבניםאףעלפישהןמוקצהמפניכבודהבריות

דףפ"אע"ב

אמאיבמדוכהלאנתירמהאיטעמאאיסורמוקצה.

צב(גמ',א"לגדולכבודהבריותוכו'.פירשרש"יבד"השדוחה

פז(גמ' ,אם יש עליה עד .פירש רש"י קינוח המעיד ,והרי"ף

את ל"ת ,דכתיב והתעלמת פרט לזקן ואינה לפי כבודו ,הקשה

והר"ח מפרשיםדהיינוסמרטוט,כדאיתאבנדה)יב"(:משמשת

הגאון רבי עקיבא איגר הא איסור דאורייתא אינו נדחה בקום

בעדים".

ועשה )עיין בברכות כ (.וכאן הווי אסור דרבנן ומטעם שלא

פח(רש"יד"השקינח.אסידוחרסיתנמיקאי.וכתבהמהרש"ל

העמידו חכמים דבריהם במקום כבוד הבריות ,ומה זה שייך

דנראה דרש"י גריס שמנה דברים )ולא עשרה( וכן לא גריס

לדרשהדוהתעלמת.

והמקנח בצרור )אלא כנדפס לפנינו( .וכתב הרש"ש דע"כ צ"ל

צג(גמ',ר'אליעזראומרנוטלאדםקיסםמשלפניו.בתוס'ביצה

דהניג'דבריםלאודוקאמדפריךמזהלפירושרש"יעלמדוכה

)לג .ד"ה ר' אליעזר( גרסו הכא דמקשינן מדברי ר"א דדוקא

שקינחובה.

משלפניו שרי ,אבל בכל החצר אסור ,ואת אמרת דשרי

פט(גמ' ,ירדו עליהן גשמים וניטשטשו מהו .פירש רש"י ,ד"ה

להעלותלגג,וצ"לשהאיסורבשארהחצרמשוםטירחאאףעל

מהו,מיבטילייחודדידהו.ומסקינןדדוקאברישומן ניכר שרי.

פי שאינו מוקצה כמש"כ שם התוס' ,ועל כן אין לדמות מה

והקשההשלטיהגבורים)לד.מדפיהרי"ף(מאישנאמדלעילנ,.

שיש לפניו לשאר החצר .וכך פירש רש"י הכא )בד"ה מהו(,

האלרבאסיורבאשיבחריותשלדקלאםישבעליהןמבעו"י

אמנם רש"י בביצה )לג .ד"ה לחצוץ( מפרש דמה שאמר ר"א

שרי לטלטלן בשבת ,אף על פי שלא קשר ולא חישב ,ואמאי

משלפניו לאו דוקא ,ונקט הכי משום רבנן .ותוס' הכא )בד"ה

מסקינןהכאדבעינןרישומןניכר.ותירץדלרש"י דקאיאמדוכה

וחכמים(,פירשודלפניושרימשוםדמוכןומותראףבכלהבית,

של בשמים ניחא ,דאינה עומדת כלל וכלל לקינוח ,וגרע טפי

ולאפוקי חצר דאינו מוכן אלא להסקה ומשום מוקצה ,והווי

מהתם ,אבל לתוס' והרא"ש דקאי אאבנים קשה .ועיי"ש

לשיטתםבד"המהו,דלאעסקינןבסוגייןבאיסורטירחא.

שמחדש ,דבאמת אותה שקינח בה שרי לעולם ,והכא קאי

צד(גמ' ,הכא אדם קובע מקום לביה"כ .ופירש רש"י בתמיה,

אאבנים שבסמוך לאבן שייחד .והמגן אברהם )שי"ב סק"ב(

פעמים שמוצא אדם שם והולך למקום אחר ,ועפ"ז כתב

מחלק דהכא מעיקרא לא ייחדם כחריות של דקל ,שהרי חזר

בהגהות אשרי ,דאם יש לו מקום מיוחד שאין נכנס שם אחר

והשליכן .וכתב הלבושי שרד דצ"ל דמכל מקום חשיב הכנה

זולתו ,אפילו מבני ביתו ,אסור לטלטל בשבת דהיה לו להכין

מועטתדאםלאכן מהיועילשניכרהקינוח,אלאדכיוןדעיקר

מערבשבת.ועפ"זכתבהמגןאברהם)שי"בא'(דהאדמפליגר'

הכנתו אינה אלא לאותו פעם לא הוי הכנה מעליא ,וצריך

ינאיבע"אביןקבועלאינוקבוע,היינוכשאינומיוחדדוקאלו,

צירוףההיכרכדילהתיר.אבלהמחציתהשקל מבארדאיןהכי

ואינו קבוע היינו שאינו קבוע לו כלל .אבל הטור )סימן שי"ב(

נמי אין כאן יחוד כלל כיון שהשליכו ,אלא דאם רישומו ניכר

כתבדאפילובישלומקוםמיוחדשרי,והלבוש כתבדלאמסיק

הואעומדלקינוח.

איניש אדעתיה להכין אבנים מע"ש ,וכתב האליהו רבה שהוא

צ(גמ' ,שם .הרי"ף והר"ח מפרשים הא דבעי אביי מרב יוסף

מפרששזוכוונתהגמ'הכאאדםקובעוכו'.

ירדו עליהן גשמים ,אינו שייך לעד ,אלא דקאי אאבנים

צה(גמ' ,אילימא משום דושא אפילו בחול .ופירש רש"י שדש
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את נירו של חברו ומתקשה .ועיין בב"ק )פא ,(.דמתנאי יהושע

קא(תוס' ד"ה והאמר .ופלוגתא בפרק שני דביצה .הגאון רבי

דמותר להלך בשבילי הרשות עד שתרד רביעה שניה ,ופירש

עקיבאאיגר )כאן(תמהדהתםלאמצינופלוגתאבדברשאינו

רש"ישםדמותר להלךבשדותעדי"זבמרחשוןשמאזהזרעים

מתכוין.

צומחות ,ובע"ב שם אמרה הגמ' דתנאי יהושע נוהגין אפילו

קב(בא"ד .בתוס'ערובין )צג:ד"הלא(כתבודאףעלגבדאיכא

בחו"ל ,וא"כ ק"ק איך ס"ד לפרש דהאיסור משום דושא ,הא

סתמאבביצהדדברשאינומתכויןאסור,וצ"לדפרכתהגמ'לר'

הכאמייריקודםשנזרעוכפירושרש"יבד"הבשדהניר).א.ג(.

יוחנןמאיאולמאהאיסתמאמהאיסתמא,ולאהיהלולפסוק

צו(רש"יד"הבשדהניר .חרישהראשונהועומדלזריעה,כתב

כא'מהןבלאראיה.וכ"כהר"ש בכלאיםפ"טמ"בדאיכאעוד

הביאור הלכה )ס"ס שי"ב ד"ה בשדה( דמהא משמע דאם לא

סתמי דדבר שאינו מתכוין מותר ומכל מקום פריך הגמ' מאי

נחרש או לאחר החרישה שלאחר הזריעה לא גזרו ,ואף על פי

אולמא זו מזו .וכתב הגאון רבי עקיבא איגר דזה ניחא דוקא

שלא מצינו חילוק לענין איסור אשווי גומות בזה ,מכל מקום

לפמש"כ התוס' לעיל מא) :ד"ה מיחם( דבשבת לכולי עלמא

דוקא בחרישה ראשונה גזרו שמא ישוה גומות דאז מצוי בה

דברשאינומתכויןאינואסורמדאוריתא,דאינימאדלר'יהודה

רגבים .וכן לענין בית כתב המגן אברהם )שי"ב סק"ט( דשרי,

אסורמדאוריתא,מההקושיאמאיאולמאהךמהך,האמספק

דבמילתא דלא שכיחא לא גזרו .אבל בפירוש הריבב"ן כתב

איתלןלמיזללחומרא.

להדיא,דבשדהשאינהחרושהשריאפילונותנהלגומה,שאינו

קג(גמ' ,אמרו אינהו מילתא שריוהא .פירש רש"י על ידי שם

נהנהבסתימתה.

טהרה .בחולין )קה (:פירש רש"י דאף הם היו בקיאים בדבר

צז(גמ' ,היה מונח על גבי קרקע והניחו על גבי יתדות מיחייב

ועושיןלהצילעצמןמןהמכשול,ואיכאדאמרישאמרושםולא

משום תולש .ופירשו רש"י ותוס' דהיינו מדרבנן .ובאור שמח

מוכחא מילתא .ופירש בהגהות הב"ח על הרי"ף כאן ,דלאיכא

)פי"דממאכלותאסורותבהגה"ה(הקשהממש"כהתוס'בביצה

דאמרי על ידי כישוף אסור .ולרש"י ,אין איסור לבטל כישוף

)לב.ד"הוהמסתפק(,דהמסתפקמשמןשבנרחייבמשוםמכבה

בכישוף.

כיוןדמכההאורו,וא"כה"נכיוןשמחלישיניקתולמהלאיהיה

קד(גמ' ,אמרה להו מאי אעביד לכו דלא מקנח לכו בחספא

חייב מדאוריתא ,ותירץ דדוקא בכיבוי שלא נאמר שיעור

וכו' .צ"ע הא רק על ידי שאמרו מילתא שריוה ,חזינן דהואיל

בכמותו ,אפשר לחייבו גם על מקצתו דמכבה באיכותו ,אבל

להם ,וביאר המהרש"א בחולין )קה :בח"א( דמכל מקום היא

במלאכה דבעינן בה שיעורא כמו קוצר דבעי כגרוגרת ,כל זמן

סברהדמהיאטעמאלאהועילוכשפיה,ולאידעהשהםאמרו

שאיןקצירהשלמהבאיכותהלאנחשבשיששיעורשלם.

מילתא ,א"נ דהיא רצתה להזיק על ידי הכישוף לגופן ולא

צח(גמ' ,שם .בהגהות אשר"י כתב דהכי נמי בהיה על גבי

יכלה,אבלמעיקראהיההכישוףבספינה.

יתדותוהניחועלגביקרקע,איןחייבמשוםנוטעאלאמדרבנן.
ובדברי יחזקאל )סימן ב'( כתב דמסברא היה מקום לחלק,

דףפ"בע"א

דדוקאקצירהבעינןקצירהגמורה ,אבלבזריעהמצינושמשקה

קה(מותיב לי במילי דעלמא .ופירש רש"י מושיבני לפניו

חייבמשוםזורע,והיינומשוםשמוסיףבגידול ,אםכן לאבעינן

בדבריחינםשאינםתורה.וצ"עדלכאורהאסורלומרכןמשום

דוקאזריעהגמורה,וסגיבתוספתאיכותהזריעה.

לשון הרע) .ר.ג (.והנה צריך לדייק במעשה זה ,מה השיבו רב

צט(גמ' ,שם .הרמב"ם )פ"ח ה"ד( פסק דהניחו על גבי יתדות

הונא"א"להואעסיקבחיידברייתאואתאמרתבמיליבעלמא,

חייבמדאורייתא .והגר"ח)בסטנסילאותי"ג(ביארדאףעלגב

כ"שזיללגביה",הריהואטעןשהואמותיבליבמילידעלמא,

דלכלדיניהתורהנחשבעדייןכגידוליקרקעאףכשהואעלגבי

ואינומלמדותורה,ואףדדבריוחיידברייתאהםסוכ"סלאהוו

יתידות ,ה"מ לגבי מה שתלוי ביניקה דבאמת העציץ יונק מן

תורה ,הא גם רבה בריה דרב הונא ידע שהדברים חיי עלמא

הקרקע ,אבל לגבי מלאכת קוצר תלוי בחיבור ,וכיון שמפסיק

אבל עדיין מילי דעלמא הם ואינם תורה ,ועוד הלשון כ"ש

אוירא נחשב שאינו מחובר לקרקע .והדברי יחזקאל )סימן ב'(

שאמר לרב הונא ,ועיין בבן יהוידע ,ונראה לבאר דיוק פירוש

ביאר טעמו של הרמב"ם משום שממעט את היניקה ,וסגי בכך

רש"י" ,במילי דעלמא ,בדברי חינם שאינם תורה" .מה שייך

להחשבקצירה.

חינםלדבריםשאינםתורה,דזהעלפיהכתוב)במדברי"אה'(

ק(גמ',שם.השו"ע)סימןשל"וס"ח(פסקדאפילובעציץשאינו

אשר נאכל במצרים חנם ,וביאר רש"י חנם מן המצוות ,דהיינו

נקוב אסור להגביהו ולהניחו על גבי יתדות או איפכא בין של

שרבהידעשמהשאומרלועניןחשובהוא,אבלהרילאלמד

עץ בין של חרס .והקשה רבי עקיבא איגר ]בגליון השו"ע שם[

מהם מצוה )חנם מן המצות( והרי אביו שלחו אליו ללמוד

הא בסוגיין בנקוב מיירי אבל באינו נקוב לכאורה אין לאסור

תורה,ועלזההשיבורבהונאטעותגדולהבידךאיןדבריומילי

אפילו מדרבנן כיון שאינו עושה הפסק יניקה כלל ,ולא דמי

דעלמא אלא חיי דברייתא ,כי חיי האדם הוא התורה )כי

לתולש מעציץ נקוב שאסור מדרבנן דהתם מפסיק היניקה.

מוצאה מצא חיים( ,והוא עסיק בה דהיינו דהתורה עסק חייו

ותירץ ,דצ"ל דטעם השו"ע מכח הספק אם דינא דעציץ נקוב

של רב חסדא היא ,ואדרבא אפילו בשעה שמותיב לך ללמוד,

בעץאובחרס,דחדמינייהוחשיבכנקובאףכשאינונקוב)עיין

ועדיין לא החל בשיעור עצמו חי את עסוקו ,ומה המצוה

רש"י ותוס' גיטין ז ,(:וכ"כ בביאור הגר"א .ובביאור הלכה שם

והתורה דיליף אני מדבריו ,דמשום שאמר שניתוק שיני

)ד"ה אפילו( הקשה כיון דהשו"ע סובר כרש"י ותוס' ,דאפילו

הכרכשתא של אדם מביאים אותו לידי סכנה ,לומד אני דאם

בנקוב אסור רק מדרבנן ,אין לגזור אינו נקוב אטו נקוב .ותירץ

ישלוצרורוחרסבביהכ"סבשבתצריךלקנחבצרורכיהקינוח

כדבריהגר"אורביעקיבאאיגרהנ"ל.

בחרסחששסכנההוא.
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מסכת שבת דף פב
יא טבת התשע"ג
קו(גמ' ,תרגמה רפרם בר פפא וכו' באוגני כלים .פירש רש"י

ופירוש הערוך שהובא בגליון .ובב"ב )כ (:פירש רש"י שיש

שאינן מקרעין הבשר .וכתב המגן אברהם )שי"ב סק"ד( בשם

בחלונות פצימים )כלומר עמודים( ומרחיקין הפצימים זה מזה

הב"ח דאף על גב דמשום כשפים איכא מכל מקום משום הא

כדישיכנסהאורביניהם,ונותןלמטהולמעלהחרסרחבביןזה

לא התירו לקנח בצרור ,דרק משום סכנת קריעה התירו .אבל

לזה וטח בטיט .והקשה השפת אמת הא לפי מה שפירש רש"י

המאירי כתבדדוקאבמקוםשאיןסכנתכשפיםאמרינןדמקנח

בב"ב שיעורו דר"י יותר משיעורא דר"מ ור' יוסי ,והא אמרינן

בחרסולאבצרור.

לעיל)פ(.דקיי"לדשיעוראדרבנןנפישמדר'יהודה.ותירץדאף

קז(גמ' ,וחד אמר מקנח בעשבים ואינו מקנח בצרור .וצ"ל

עלפי ששיעורהחרסגדוליותר,מכלמקוםר'יהודהלחומרא,

דהיינוטעמאדעדיף עשביםמצרורדאינןמוקצהכיוןשראויים

דאף חרס שאין בו בית קיבול ואינו ראוי לחתות ולמשקין,

למאכלבהמה.

חשיב שיעור .והרמב"ם בפירוש המשניות מפרש דפצים היינו

קח(גמ' ,מיתיבי המקנח בדבר שהאור שולטת בו שיניו

חצי לבינה ,שעושין ב' חצאי לבינה ,וריוח ביניהם ]וכדאיתא

התחתונות נושרות .במגן אברהם )סימן ג' סע"ק י"א( כתב

בב"בג[.ובאותוריוחנותןחרס.


פרקאמררביעקיבא

דבדבר שהאורשולטת בו הטעם משום כשפים) ,וכתב דמשום
הכי האידנא לא זהירים בזה דאין כשפים מצויים( .והקשה
הגאון רבי עקיבא איגר )בגליון השו"ע סימן שיב( דאם כן מאי



פריך הכא ,דהא חזינן דצרור וחרס ,מקנח בחרס באוגני כלים

א(גמ',מישהיהביתוסמוךלעבודהזרה .פירשרש"יבעבודה

לכולי עלמא ,אף על גב דבחרס איכא חשש כשפים ,וכמש"כ

זרה )מז .ד"ה מי( דמיירי שהבית עצמו היה נעבד ,ובפירוש

המגןאברהםעצמובסימןשי"ב.

הר"ח)לקמןפג(.הקשהאמאיאבניומטמאים בנדהלר"ע,הא

קט(רש"י ד"ה ואינו מקנח בעשבים .בתו"ד ,ומקנח בהן

במשמשי עבודה זרה אמרינן דלכולי עלמא אינן כנדה אלא

בחיבורן .ולפ"ז צריך לומר דטעמא דמ"ד מקנח בצרור ולא

כשרץ,ומכחזהמעמידדהביתעצמועבודהזרההוא),והביאו

בעשבים ,משום דגזרינן שמא יתלוש באופן שיהיה פס"ר או

הרמב"ן( ,ועוד כתב הרמב"ן דהירושלמי כאן בעי להוכיח

שיתלושבמתכוין,וכ"כבפסקיהרי"ד דהואגזרהשמאיתלוש,

ממתניתין דאפילו משמשי עבודה זרה כנדה ,ודחי דתפתר

וכןמשמעבמאירי.

במשתחוה לבית עצמו .וכן משמעות דברי התוס' )בע"ב ד"ה

קי(רש"י ד"ה ואינו מקנח בצרור .מקנח בעשבים במחובר ולא

אבניו(.

יזיזם .פירש המגן אברהם )סימן שי"ב סק"ו( משום טילטול



מוקצה.ופירשהפרימגדים)באשלאברהםסק"ו(דהיינומוקצה

דףפ"בע"ב

דמחובר )אף על פי שראוי למאכל בהמה( ,ומקנח רק על ידי

ב(גמ',אבניוועציוועפריומטמאיןכשרץ.פירשרש"יבעבודה

גופובלאנגיעהכללדטילטולבגופושרי,ולפ"זצ"להאדעדיף

זרה )מז :ד"ה אבניו( דאף המחצה שלו מטמא משום שאין

עשבים מצרור דבצרור אי אפשר לקנח בלא להזיזו בידים.

ברירה .והקשה שם התויו"ט הא קיי"ל דבדרבנן יש ברירה,

והמחציתהשקלהביאדהאליהורבהותוספתשבתפליגיעלזה

וטומאתעבודהזרהמדרבנןכדאמרינןלקמןפג,:ותירץדמשום

וסבירא להו דאין איסור מוקצה דמחובר כ"ז שהוא מחובר אי

חומרא דעבודה זרה החמירו דאין ברירה .ובהגהות ר"א

לאו איסור השתמשות במחובר ,דהרי אין כאן סברת אקצינהו

גוטמאכרכאןתירץ,דכיוןדלגביאיסורההנאהדהואדאוריתא

לגבי זה ,ולא יזיזם הכונה שיזהר שלא יתלוש .אמנם בפסקי

מחמרינן,הלכךנקטינןלחומראגםכלפיהטומאהדרבנן.וכ"כ

ריא"ז כתב דכיון דמחוברים הם לא חשיב טילטול ,ומבואר

בהגהות מהרש"ם בעבודה זרה .והרמב"ן הביא דהירושלמי

דסבירא להו דהוי מוקצה ומכל מקום ס"ל דשרי טילטול

בעבודה זרה מפרש ,ידון מחצה על מחצה ,דהיינו דרק החצי

במחובר )ורש"י פליג על זה בפשטות דיש איסור טילטול

של העבודה זרה אסור והחצי של ישראל מותר ומיירי שמכיר

במחובר( .ועיין בספר מנחתשלמה ריש סימן י' בהערה שכתב

את החצי שלו .וכתב הר"ן )בעבודה זרה כ :בדפי הרי"ף(

דגם אי נימא דשרי טילטול מוקצה במחובר היינו דוקא בדבר

דהירושלמיס"לדאףעלגבדבכלשכניםישלשניהםשותפות

שמאליוחוזרלמקומו).והביאמדבריהפוסקיםדלאסביראלהו

בכלהכותל,הכאבישראלועבודהזרהאדעתאדהכינשתתפו

כללהיתרטילטולמוקצהבמחובר(.

שיהיהלכ"ארקמחצהשבחלקודהכיניחאלתרוייהו).ועיי"ש(.

קיא(רש"ישם.בתו"דומשוםשימושבמחוברלאמיתסרבאילן

ג(גמ' ,באבן מסמא .עיין רש"י בנדה )נה .ד"ה אי מה( דפירש

וכו'שהןקשין.והט"ז)של"וסק"ד(כתבדהיאדעתר"נבערובין

)על גמ' דילן( דהיינו אבן כבדה שעל הכלים והטומאה על גבי

שם,אבלדעתרבינאשם,דמידידרכיךחמירטפישמאיקטום,

האבן ,דכיון שאין האבן מיטלטלת להיות הטומאה נישאת

ומדייקמלשוןהרמב"ם שפוסקכן,וכ"כבביאורהגר"א .ולדעה

עליהאינוכמשאגמור.

זו צ"ל דהכא שרי משום דהוי תוך ג"ט לקרקע ,ובכהאי גוונא

ד(תוס' ד"ה באבן מסמא .כשאצבעו של זה תחת האבן וכו'.

שריאפילובאילןכדאיתאבערוביןצט:וכ"כהמאירי.

ובתוס' נדה נה .הוסיפו דמיירי שהנדבך דוחק אצבעו שלהזב,

קיב(רש"י בא"ד .בסוף הדיבור ,שהן קשין .כתב המהר"ם דיש

דאל"ההויכאילוהיהאוירביןאצבעולנדבך.

לגרוס "ופירושם קשה" ,דכל הדיבור הזה הוא המשך לפירוש

ה(תוס' שם .וא"ת בריש דם הנדה דממעט דם הנדה ממשכב

רבותיו דרש"י הנ"ל ,דלפירושם מיירי בעשבים מחוברים ,ועל

ומושב וכו' .ביאר המהרש'א )בנדה נד (:דאף על גב דתוס'

זהכתבכאןרש"ידפירושזהקשההוא.

מפרשים דאבן מסמא דהתם מטעם משא ולא מטעם משכב

קיג(מתניתין.חרסכדיליתןביןפציםלחברו .עייןפירושרש"י

ומושב,מכלמקוםהקשומשוםדדיןאבןמסמאדמטמאבנדה
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במשא,ילפינןמכחמשכבומושב.

יב(תוס' ד"ה מיתיבי ,מברייתא אלים לי' וכו' דקתני בה

ו(תוס' שם , .דאבן מסמא נפק"ל דלא מטמא אלא אוכלין

משמשיה וכו' דעבודה זרה דומיא דמשמשיה וכו' .הרמב"ן

ומשקין .ביאר המהרש"ל דהיינו שהדבר הנטמא מחמת אבן

הביא פירוש זה ,וכתב דמצינו בכמה מקומות בתלמוד כהאי

מסמא מטמא רק אוכלין ומשקין ,אבל על ידי האבן מסמא

גוונא,אףעלפי שאיאפשרלבארשםעלדרךזו,והתוס'לעיל

עצמומטמאאףאדםוכלים.

)יב .ד"ה מי -,צויינו דבריהם בגליון הש"סלהגאון רבי עקיבא

ז(תוס' שם , .להכי איצטריך למעוטי מדוה אף מאבן מסמא

איגר( ביארו הא דפריך התם מברייתא יותר ממתניתין ,כיון

שהיא טומאה קלה ,וביאר המהר"ם )נדה נד (:דלולא מיעוטא

דתנא דברייתא יש לו לפרש טפי ולכן לא ניחא לן לדחוק

הו"אדמשכבומושבגופייהויטמאועלידימדוהטומאהקלה.

בדבריו.

ח(גמ' ,מה נדה אינה לאברים .פירש רש"י בד"ה אינה

יג(גמ' ,בשלמא לר"א ניחא .וביאר המהרש"א דאף על גב

לאיברים .אם נחתך אבר ממנה וכו' לא משום תורת אבר מן

דקתני בדברי ר"ע עבודה זרה כנדה ,ולר"א אינו כנדה לגמרי

הנדה .וכן פירש הרמב"ם בפירוש המשניות ,אולם הרמב"ם

דאינו מטמא באבן מסמא ,לא קשיא ,די"ל דלאו לגמרי כנדה,

)פ"חממו"מה"ד(מפרש,שאםהכניסהנדהמקצתגופהלאויר

והא דמקשינן מדקתני כשרץ משום דמשמע לגמ' דהוי כשרץ

כלי חרס ,לא נטמא הכלי דאינה מטמאה לאברים .והראב"ד

לגמרי ודומיא דסיפא וכמש"כ התוס'] .ועוד י"ל דדוקא לקולא

שם השיג עליו דבכהאי גוונא נטמא הכלי ,ומפרש אינה

יש לומר דלאו דוקא כנדה ,דבאבן מסמא לא ,אבללומרדהא

לאברים לגבי משכב ומושב ,שאם הניחה רק מקצת גופה על

דקתני כשרץ לאו דוקא  -לחומרא ,דבאמת הוא חמור משרץ

המדרס לא נטמא עד שיהיה רוב כוחה עליו] .ולכאורה צ"ע

ומטמא במשא ,לא מסתבר ,משום דלא הוה שתיק תנא

לדידהו מה ההקש לעבודה זרה דמפורש דמיירי בעבודה זרה

מלאשמועינןכלאופניטומאתו.א.ג.[.

שהתפרקה).א.ג(.ואוליאפשרליישבדרקלאחרשאמרההגמ'

יד(גמ' ,הן ולא הסיטן וכו' לרבה קשיא .פירש רש"י דקס"ד

דטומאתע"זמדרבנןשייךלבארכךדהרילאהווילימודגמור

דאיןמשמעותהיסטןכבכלהש"סדהטמאהסיט,אלאשהסיטו

אבל כאן שעדיין למדה הגמ' דהווי דאורייתא פירשו רש"י

אתהטומאה,והקשההתוס'הרא"ש אמאיבאמתלאמפרשינן

והרמב"םבמשנהדהאברנחתך.[,

דמייריבהסיטהטמא,אבלכשאחריםהסיטואותםטמאיםולא

ט(גמ' ,עבודה זרה ישנה לאברים או אינה לאברים .הקשה

תיקשילרבה.והביאדתירץרבימשהמאיברא,דמקתניבדברי

הרמב"ן )ד"ה ופירוש ידון( דתפשוט ממתניתין דאבניו ועציו

ר"ע הן והסיטן על עבודה זרה ומשמשיה ,משמע דקאי אמשא

מטמאין בין לר"ע בין לרבנן .ותירץ דאבעיא לגמ' דוקא

שאחרים הסיטום ,דבהסיטו הן אחרים פשיטא דמשמשיה לא

בששברההגויופרקהמחוליותיה,ומבעי"לאיביטלההגויאם

יטמאו] .ולכאורה י"ל דלא ניחא ליה לגמ' לפרש שהסיטו את

לאו ,אבל נשתברה מאליה והדיוט יכול להחזיר ודאי אסורה

אחרים משום הקושיא ע"ז שהסיטה אחריםהיכי משכחת לה,

]ומטמאה[ .וכ"כ המהרש"א )בתוס' ד"ה אבניו( .ובהגהות ר"ש

וכדמקשינןלקמן).א.ג.[(.

מדעסויא הקשה דבתוס' לקמן )פג :ד"ה כי תבעי( מבואר

טו(גמ' ,מתקיף לה רב אשי מאי הן .פירש רש"י בשם רבותיו,

דהאבעיא באופן שאין ביטול ,וא"כ אין לחלק בין נשתברה

אמאי נקיט ר"ע הן בלשון רבים כיון דקאי רק על עבודה זרה.

מאליה לשיבר בידים .וכתב דתוס' )ד"ה אבניו( באמת יכלו

והרמב"ן הביא כעין זה ,בשם הר"י מגאש ,ומבאר דהקושיא

להקשותכןונקטוחדמתרתי,ותירוץהתוס'קאיגםע"זדכיון

כיון שאין כאן ב' דברים ששוין בדינן אמאי קאי "הן" בלשון

שעבדלכלאבןואבןלאחשיבאברים.והבעלהמאור)ד"הוהא

רבים).והיינולרבהלרבנןולר"אלר"ע(.ותירוץהגמ'ד"הן"קאי

דבעי( תירץ דדוקא בעבודה זרה שהיא בתבנית בריה שיש לה

אאנשים שהסיטו את הטומאה )ולא כפירוש רש"י דקאי

אבריםמבעיאליה,אבלבביתמודה.

אטומאה שהוסטה( ובזה מתיישב הא דנקט בלשון רבים.

י(גמ',תיפשוטליהמהאדלרבנןאינןלאברים.תוס'לקמן )פג:

והמהרש"למבארפירושרבותיודרש"י,דלשינויאקמאלאהוה

ד"ה ע"ז( הקשו ,אמאי לא משני דרבנן ילפי מנדה לטהרדוקא

מפלגינןלרבנןבין עבודהזרהלמשמשיה,אלאדמשמשיהנמי

בנשתברה לגמרי) ,ובעיא דרב חמא היינו באברים ממש ולא

מטמאין במשא לרבה )ודלא כתוס' ד"ה ומשמשיה( ,וכן לר"א

נשתברה לגמרי( .והוכיחו מכח קושיא זו דע"כ הוה פשיטא

תרוויהואיןמטמאיןבמשא,אבלר"עבאלחלוקרקעלעבודה

לגמ' מסברא דבנשתברה לגמרי טהורה ולזה לא הוצרכו רבנן

זרה ,ולכן הקשה רב אשי מאי "הן" כיון דלא פליג אתרוייהו

למילףמנדהלטהר,וע"כהילפותאמנדהקאיאאברים.

אלאעלעבודהזרהולאעלמשמשיה,האברבנןנשנוכהדדי.

יא(גמ',ולוקשהרחמנאלנבלה.הקשההרמב"ןהאמשאנבלה

ולכן פירש רב אשי דבמילתיה דרבנן נמי מפלגינן בין עבודה

רקאדםהנושאהנטמא,ואילובנדהכלהראוילמשכבומושב

זרהלמשמשיה,וניחא,דר"עקאירקעלעבודהזרה.

נטמא במשא ,וכתב דשמא באמת אין דין משכב ומושב

טז(גמ' ,אלא היא שהסיטה אחרים היכי משכח"ל .והא דלא

בעבודהזרהאףאיילפינןמנידה],ואפשרלהוכיחדבריו ,דהא

מוקמינן בעבודה זרה שהיא בע"ח ,צ"ל דכיון דאשכחנא דאין

למ"דשאיןעבודהזרהמטמאהבאבןמסמא,מבוארבגמ')פ"ג

איסור הנאה דעבודה זרה בבע"ח הנעבדים )כדאיתא בתמורה

ע"א(דאיןמטמאהנמיבהיסטשהסיטההיאאתאחרים,ומוכח

כח .ועבודה זרה נד (:מסתברא דגם טומאת עבודה זרה לא

דלא ילפינן מנדה כל טומאתה ,וה"ה דאין בה טומאת משכב

יהיה בהם דתיקנו רבנן כעין דאוריתא) .דטומאת עבודה זרה

ומושב,החמורהבנדהעלנבלה).ש.ב.[(.

דרבנןכדאמרינןבע"ב().א.ג.(.



יז(גמ' ,כדתנן הזב בכף מאזנים ואוכלין כרע הזב טמאין וכו'.

דףפ"גע"א

כתבוהתוס' דגירסאזואינהמשנהבשוםמקום.והרמב"ן כתב
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דאפשרדברייתאשנויהבלשוןזה,וכיוןשעניןזהשנויבמשנה

כג(מתניתין .מנין לספינה שהיא טהורה וכו' .הרמב"ם )פי"ח

)בזביםפ"דמ"ו(לכךקאמרדתנן.והביאשמצינוכעיןזהבעוד

מכלים ה"ט( כתב הטעם שספינה טהורה שאין הספינה בכלל

מקומותבתלמוד.

הכלים האמורים בתורה) .ולא הזכיר הילפותא מקרא( .וצ"ל



דמפרש שזה עיקר הטעם וקרא אסמכתא בעלמא ,ודומיא

דףפ"גע"ב

דמתניתין דלעיל דאסמכתא בעלמא .וכך דייק המהר"ם )לקמן

יח(רש"י ד"ה טהורין .כל שאר כלים וכו' משכב ומושב וכו'.

פד .על תוס' ד"ה מנין( מתוס' בריש פירקין דכל קראי דפירקין

מבואר בדבריו דכלי שאין ראוי למשכב ומושב טהור לגמרי,

אסמכתא הן .וכתב המהר"ם דלדעת התוס' דקרא אסמכתא

ודעתר"ת בתוס' ערובין )כז .ד"הכל(דאףדכליםשאיןראויין

צ"ל דהטעם שספינה טהורה משום שעשויה להיות בים והוי

למשכב טהורין מטומאת חמורה להיות אב הטומאה ,מכל

כמחוברליםדטהורכמומחוברלקרקע.

מקום נעשין ראשון ומטמאין אוכלין ומשקין ,והוא משכב

כד(תוס'ד"הנלמדנהמשק.דספינהאינהמיוחדתלמדרסוכו'

ומושבולאמדיןמשא.ובתוס'להדיאמתו"כדטהורלגמרי.

עיקרן עשויות לפרקמטיא .ובתוס' מנחות )לא .ד"ה שידה(

יט(רש"י שם .דכי כתיב משא הזב באדם כתיב .הקשה הגאון

כתבו,דאפילואיעשויהלמושבבניאדם,מכלמקוםלאחשיב

רבי עקיבא איגר )בגליון( דסתר דבריו בנדה )נד :ד"ה היא

עשוי למדרס ,כיון שהספינה עשויה לעבור בו ממקום למקום,

עושה( שיש טומאת משא גם במשכב )אף באופן שאין טומאת

ולא להשען עליה ,וכמו בלוקטמין דלעיל )סו (:דאיכא מאן

משכב( וכל מה שתחת הטומאה ,ולאו דוקא אדם טמא] .ועיין

דמפרשקישורי,והיינודברשעשוילהלךבובמקוםהטיט,וכיון

גם ברש"י נדה נה .ד"ה אי מה ,ונדה סט :בד"ה כדכתיב,

שאין עשוי ע"מ להשען עליהם לא חשיב מדרס) ,וכן כתבו

דמשמע כן[ .ועיין בתפארת ישראל ריש כלים )בבועז אות א'(

התוס'לעילסו:ד"הקישורי(.

שנשאונתןעםהגאוןרביעקיבאאיגר בזה.ולדברירש"יבנדה

והרמב"ן מבאר דלא חשיב עשוי למדרס ,משום שאין יושבים

דאיכא טומאת משא בכל מידי צ"ל ,דהא דתנן טהור חוץ מן

עלגוףהספינהאלאעלכסאוספסלשבתוכה,והספינהעצמה

הראוי למו"מ היינו טהור מלהיות אב הטומאה אלא נעשה

משמשת רק מעשה קרקע .עוד כתב דאפשר דמדרסות נמי

ראשון מדין משא) .כ"כ הגאון רבי עקיבא איגר והביאו

טהוריןבבאיםבמדה,דהיינואיאיןמטלטלמלאוריקן,ואףעל

התפארת ישראל הנ"ל( .ועיין בפירוש המשניות להרמב"ם

גבדאמרינןבבכורותלח.דלאאיתקושמדרסותלשק,ולכןאף

)כלים פ"א מ"ב( שהביא מהספרא שאין טומאת משא אלא

פשוטיהןשאיןלהםביתקיבולטמאים,מכלמקוםבאיםבמדה

באדם.וכןבר"שרפ"הדזבין,הביאכןמהתוספתא.

גרעימפשוטיכלים,ושמאאיכאריבויאבקראלטמאבפשוטים

כ(גמ',עבודהזרהישנהלאבריםאואינהלאברים .רש"י לעיל

הראוייםלמדרס,אבלהבאיםבמדהנתמעטולגמרי.

)פב:ד"האליבא(מבארשהספקאיילפינןמנדהאףלקולאמה



נדה אינה לאברים אף עבודה זרה ,או דלחומרא מקשינן לנדה

דףפ"דע"א

ולא לקולא .וצ"ל דזה דוקא ללישנא קמא הכא ,אבל ללישנא

כה(תוס' ,ד"ה שלש תיבות הן ,קשה לר"י דאמאי מייתי לה

בתרא מוכח דלכולי עלמא ילפינן דאינה לאברים והספק אם

וכו' ,והרמב"ן מפרש ,משום דמצינן למימר דר' יוחנן מוקי

נחשבכשלםכיוןשהדיוטיכוללהחזירו.ועייןמשנהלמלך פ"ו

לעגלה של אבנים ,בקטנה שנגררת על ידי אדם ,ומשו"ה אי

מאה"ט ה"ד שהקשה דמלשון הגמ' כאן בצדדי הספק דלא

מקבלתרימוניםטמאה.ומייתילמילףמדקתנידוקאגביתיבה

משמעכרש"י.והתוס'לעיל)פב(:ד"הולר"ע,פירשובפירושא'

דהבאהבמדהטהורהמכלום,ולאקתנילהגביעגלה,דבעגלה

הספקכאן,דאףעלגבדודאיילפינןמנדהגםלקולאמכלמקום

של אבנים מיירי בכהאי גוונא שהיא באה במדה ,ואפ"ה כיון

כיון שאומן יכול להחזיר שמא מחמת זה לא דמי לנדה.

דעגלה דרכה להטלטל על ידי שוורים ,אם יש בה בית קיבול

והרמב"ן לעיל )פב (:מפרש דהספק דוקא בגוונא שפירקו הגוי

טמאה,מהשאיןכןתיבהשאיןעשויהלטלטלעלידישורים.

בידים ,והספק אי חשיב ביטול) ,ולפי זה הספק גם לגבי איסור

כו(גמ',הבאהבמדהטהורהמכלום .ופירשורש"י ותוס' דדוקא

הנאהלכאורה(.אבלכאןכתבדאיאפשרלפרשדהספקאיהוי

בפתחהלמעלהשאיןעשויהלמדרס,וכמש"כהתוס'לעיל)פג:

ביטול ,מדמייתינן לה הכא ולא במסכת עבודה זרה ,שמעינן

ד"ה נלמדנה() .ועיין לעיל אות כד בשם הרמב"ן( .ועיין בתוס'

דהספקדוקאלגביטומאה.

לעיל)מד:ד"המוכני(שהקשועלפירושרש"ישםמכחיסודזה

כא(גמ' ,מלמד שכל א' וא' עושה דמות יראתו וכו' .ובתוס'

דלא מטהרינן בא במדה במדרסות ,ומבואר ברש"י כאן דמודה

דהוכיחה הגמ' מברייתאשהיה זבוב קטן מכזית ולא גדול כיון

נמיליסודזהכיוןדמפרשדקאיבפיתחהלמעלהולאכהרמב"ן

שהכניסוהו לכיסם .והקשה הרמב"ן הא גם יותר מכזית יכול

הנ"ל.וצריךליישבפירושושםכהתו"יבגליוןהתוס'שם.

להניח בכיסו .ומפרש על פי רש"י שכתב בד"ה ומחבקה

כז(תוס'ד"האלא.תימהלר"תדלמהלולהגיהשלעץוספינת

ומנשקה ,וכו' אלמא אדווקים בה ועבודה זרה היא ,אם כן זה

הירדן וכו' .וביאר המהרש"א דלא ניחא לר"ת במה שביאר

הוא שחידשה הברייתא דמצינו למימר שלא היה עבודה זרה

רש"י דמשום שספינה של עץ שכיחא טפי נקטו הכי ,דא"כ

גמורה אלא עשאוהו זכר לעבודה זרה שלהם ,ומהא דהיו

אמאי דוקא בשינויא דר"פ אמר כן ולא בדרב זביד .והרמב"ן

אדוקיןבהש"מדהיהעבודהזרהגמורה.

כתב כיון דבין כך הברייתא משובשת וע"כ צריך להוסיף בה,

כב(גמ' ,טומאת עבודה זרה דרבנן היא .וכתב הרמב"ם )רפ"ו

ישלהוסיףבהכמושאתהרוצהכדישיתפרשהדיןלגמרי.

מאה"ט(דישלטומאתעבודהזרהרמזמןהתורהשנאמרהסירו

כח(שם.עלכןנראהלר"תכגירסתר"חוכו'.וכתבהמהרש"א

אתאלהיהנכראשרבקרבכםוהטהרווהחליפושמלותיכם.

דבאמת לא היה צריך ר"ת לגרוס ככל גירסת הר"ח וסגי במה
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שנגרוסבדבריר"פשלחרס)ולאנוסיףעץ(,ותולאיקשהמה

התוס'בע"אבד"הלאפוקי,דכלגידו"קחשיבישבמינוועיי"ש

שהקשועלגירסתרש"י,אלאדלאאשכחר"תגירסאכזואלא

במהר"ם.אבלהרמב"םבפירושהמשניות הנ"למפרשכפשוטו,

כגי'הר"ח.

דכשעושהמגמיזהביתקיבול,ישלוטהרהכיוןדחשיבכעץ.

כט(גמ' ,ומדרס כלי חרס מנלן דטהור וכו' .הנה בסוגיין ילפינן

לד(רש"י ד"ה מיר ,ואי טמא מדרס היכי מציל והלא כל דבר

להמקראי,ורש"יבערובין )קד:ד"הלא(ובכורות )לח.ד"האין

טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה .ובתוס' ד"ה מי למדו בדעת

מדרס(כתב,דאיןמדרסבכליחרסמשוםשאיןראוייםלמדרס

רש"י דמיירי שכבר ישבה ע"ז הנדה] ,ונראה דהיינו משום

שאם דורס עליהן אדם ישברו ,והוא תמוה מסוגיין .והמשנה

שגרסוברש"יכלדברטמאומשמעשהדברכברטמא,אבללפי

אחרונה )כלים סוף פכ"ד( מיישב ,דרש"י בא ליתן טעם אמאי

נוסחת רש"י לפנינו דבר טומאה יש לפרש כל מידי שהוא בר

לאגזרוחכמיםשיהיהטמאמדבריהם,וכתבדמהאיטעמאאף

טומאה ולא מיירי שכבר נטמא) .א.ג [(.והמהרש"א הקשה דאי

בזכוכית לא יהיה טומאת מדרס מדרבנן ,והביא דעת הרמב"ם

כוונת רש"י בשכבר ישבה למה הוצרך רש"י כלל לטעם זה

דאיכא דין מדרס בזכוכית .גם בחידושי החת"ס תירץ כך על

דטמאאינוחוצץדתיפוקליהשהכליעצמויטמאמהשבתוכו,

דברי רש"י בבכורות ,ומבאר דכונת רש"י דכיון שישברו הוי

וסיים"וישליישב".

מילתא דל"ש ולא גזרו בהו רבנן .וכתב דמכל מקום רש"י

לה(מתניתין .מנין לערוגה וכו' זורעין בתוכה חמשה זרעונין.

בערוביןלאיתיישבבזהדשםמשמעדקאיאדאורייתא.

כתב הר"ש )כלאים רפ"ג( דאף על גב דתנן )בכלאים פ"ב מ"י(

ל(תוס' ד"ה מפץ .במפץ של שיפה ושל גמי דאין לו שום

דהרחקת ירק בירק ו' טפחים ,היינו דוקא בשדה גדולה ,אבל

טומאה אלא מדרבנן לבד מטומאת מדרס כדפי' לעיל.

הכאדאיןזורעמכלאחדאלאמעטסגיבהרחקהמועטת,ולפי

המהרש"אכתבדלאנמצאכןבתוס'לעיללפנינו,ומבארמש"כ

זהניחאהאדנקטתנאערוגהולאנקטסתםשיעורהרחקתזרע

התוס' שאין שום טומאה אלא מדרס צ"ל דכוונתם מדרס וכל

מזרע,ועייןאותלח.

דאתי מיניה ,דהרי ילפינן הכא מק"ו דכל המטמא במדרס

לו(ובכלאים)פ"גמ"ב(תנןכלמיןזרעיםאיןזורעיןבערוגהוכל

מטמא במת ,וכן בב"ק כה :ילפינן מהק"ו דין טומאת שרץ

מין ירקות זורעים בערוגה ,ופירש רש"י בפסחים לט :משום

במפץ ,והתוס' אתו לאפוקי טומאת נבלה ושאר טומאות דלא

דזרעים ינקי טפי ולא סגי להו בשיעור זה )וכדאמרינן בגמ'

אתייןמהק"ו].וצ"במש"כהמהרש"אשטומאתנבלהלאילפינן

דההיתר בערוגה דקים לרבנן דלא ינקי ועיין ברש"י שם(.וכ"כ

מק"ו דמאי שנא ואמאי לא נילף מפכים קטנים )א.ג.[(.

הר"ש.אבלהרמב"םבפירושהמשניות)ובפ"דמהלכותכלאים

והמהר"ם כתב דכוונת התוס' למש"כ לעיל )סו (.בד"ה כוורת

הי"ג( מפרש ,דזרעונין רגילים לזרוע מהן הרבה והן נראים

בתירוצםהשני,דקשוקניםכיוןדאינםכליעץ,במקוםדלאחזי

כלאים מה שאין כן ירקות דאין רגילים לזרוע מהן אלא מעט

למדרס ,לא מטמאו אלא מדרבנן ,וכוונתם כאן ,דלולא הק"ו

מעט.

ממדרס,היתהטומאתכלישיפהוגמירקמדרבנן,אפילוהיכא

לז(רש"י ד"ה ואחת .אבל ליניקה לא חיישינן אפילו בכלאי

דראויים למדרס ,אבל אחר הק"ו ודאי כשראויים למדרס

הכרם דאוריתא ,כדתנן זה סומך לגדר מכאן וכו' .אמנם הר"י

טומאתםמדאוריתא.

מגאש בשטמ"ק בב"ב יח .כתב שדבר ברור בידינו שאיסור



כלאיםתלויבב'דברים,הא'שלא יהיוהשרשיםיונקיםזהעם

דףפ"דע"ב

זה ,והשני שלא יהיו שעריהן מתערבין זה עם זה מפני מראית

לא(גמ',ודיןהואומהפכיןקטניםוכו'.ובב"קכה:מקשינןע"ז,

העין ,ומפרש דהא דשרי במתניתין זה סומך לגדר מכאן וזה

כיון דבזב נטמא טומאת ערב בלבד ,נימא דיו לבא מן הדין

מכאן דוקא בדאיכא צונמא )סלע( שמפסיק בין השרשים )וכן

להיותכנידון,ואיךילפינןמהאידיןדמפץיטמאבמתטומאתז'

מוכחלפיגירסתובגמ'שםדיקאנמידקתניוכו'עיי"ש(.

ימים .ומשני אביי ,דבאמת הק"ו על טומאת שרץ וילפינן מת

לח(שם .דאי ההרחקה משום יניקה ט' זרעונין יש לזרוע בו.

משרץמהקישא,ועיי"ש.

ועייןבתוס')דףפה.ד"הוקים(שתירצודכוליהאינויעירבוב,

לב(גמ' ,ואמאי הא לית ליה טהרה במקוה .ופירש רש"י דאין

א"נ דחיישינן שמא לא ידקדק לזרוע ממש בסוף הקרן ,אבל

טהרה במקוה לפשוטי כלי עץ .והתוס' )בע"א ד"ה מפץ( פליגי

השתאא"צלדקדקאלאבגרעיןהאמצעית.והרמב"ןכתבדיש

והוכיחו דמהני ,ומשו"ה פירשו כאן במפץ של שיפה וגמי

לפרש דקים להו לרבנן דדוקא חמשה בשיתאלא ינקי אבל ט'

דמדאורייתא אינוכעץכלל.והרמב"םבפירושהמשניות )פכ"ד

ינקימשוםשאיןהג"טשביניהםדילהםלהניקןבערוגה אחת.

מכלים מ"י( כתב ,דמפץ עשוי מגמי וכיו"ב ,ונחשב כלי עץ,

ולפי זה ניחא הא דנקט במתניתין דין ערוגה ולא נקט סתם

ומכל מקום אין לו טהרה במקוה כיון שאין לו בית קיבול ולא

שיעור הרחקת זרע מזרע ,דיש דין בערוגה דשרי דוקא ה' ולא

הויבכללכלידכתיבבקראלגביטהרתמקוה.והקהילותיעקב

תלוירקבשיעורהרחקה.

)סימן מ"ה( מבאר דעתו ,דאף על גב דפשוטי כלי עץ יש להם

לט(תוס'ד"המנין.י"אדערוגהו'נפקאלןמדכתיבלחייווכו'.

טהרה במקוה וכמו שהוכיחו התוס' ,מכל מקום מפץ גרע טפי

העיר המהרש"א הא בגמ' משמע דא"צ קרא אלא למנין

כיון שעשוי אריגות עבות ואינו חלק ואינו כדרך סתם כלים,

הזרעים ,אבל ערוגה ו' ידעינן כיון דקים לרבנן דה' זרעים לא

הלכךלאחשיבכליאא"כישלוביתקיבול.

ינקי מהדדי בערוגה ו' וכמו שביארו התוס' בד"ה וקים ,וא"כ

לג(גמ' ,שאני התם הואיל ואיכא במינו .לפירוש התוס' )בד"ה

מהבאללמד,וביארדאיןהכינמי לגביכלאיםאיןצריךלזה,

מפץ( דמיירי בגמי ,וגמי לא חשיב עץ כלל מדאוריתא צריך

אבלמלשוןהתנאמשמעדסתםערוגהשיעורהו'ונפקאמינה

לדחוקדמכלמקוםהוימיןא'עםעץדתרוויהוגידו"ק,וכמש"כ

לגבי מקח וממכר )וכתוס' לקמן ד"ה גבוליה( ,ולזה הוצרכו
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להביא קרא דלחייו כערוגת הבושם) .ועיין פני יהושע שביאר

ממקוםהזרעיםעצמן.אבלהר"ש)רפ"גדכלאים(מפרשדלדעה

באופןאחר(.

הראשונה בירושלמי אינו זורע באלכסון אלא תוך ו' אפילו

מ(גמ',מאימשמעוכו'.הרמב"םבפירושהמשניות כתב,דמה

באמצע הרוח וכרש"י ותוס' כאן .והרמב"ם והר"ש )רפ"ג

שהוכיחומזרועיהשהואלשוןרביםאינוראיהאלאאסמכתא

דכלאים( מפרשים ,דשיעור ההרחקה דבעינן הוא רק טפח

חלשה כעין סימן ,אמנם הר"ש בפר"ג דכלאים כתב

ומחצהוזהחוץמהמקוםהזרוע.וביארהר"שדלאבעינן שלא

דמהירושלמי מוכח דדרשה גמורה היא ולא אסמכתא ,וכן

יתערבו היניקות זה עם זה אלא שלא יינק מגוף חברו )וכדעת

משמע קצת בתוס' ד"ה וקים .אבל בתוס' ריש פירקין משמע

הרמב"ן שהובא באות מב( והלכך סגי בהרחקת טפח ומחצה.

דכלקראידפירקיןאסמכתאנינהו.

)ועיי"ששציירואתאופןהזריעה(.



מה(גמ',ומנלןדהאדקיםלהולרבנןמילתאהיא .פירש רש"י

דףפ"הע"א

שלאתאמרמיהודיעלבריותשיעוריניקהומייכוללעמודעל

מא(גמ' ,וקים להו לרבנן דחמשה בו' לא ינקי .ועיין בתוס'

כך.והריטב"א)החדשים(פירש,מנ"לשאפשרלסמוךעלהידוע

שביארו למה הוצרכו גם לילפותא דה' זרעונין .ובשיטה להר"ן

מחכמתהטבעכלשלאנמסרדברזהבתורהשבע"פ.

)ריטב"א ישן( ביאר ע"פ מה שמפרש רש"י לקמן בד"ה בכמה,

מו(גמ' ,מאי דכתיב לא תסיג גבול רעך וכו' .רש"י ד"ה גבול

שיש בערוגה נ"מ לקולא להתיר ראש תור ירק הנכנס לה ,וזה

רעך,פירושדאסורמשוםשמכחיששדהחברועלידיהיניקה,

דוקא כשיש תורת ערוגה דחשיבה כשדה ,דילפינן מקרא דעל

אבלבתוס'ד"הלאתסיג,מבוארשלמדודקאיאאיסורכלאים

ידיה'זרעוניןשזרועיםבהחשובהלהיותעליהתורתערוגה.

וכתבו התוס' חולין )פב :ד"ה הזורע( דהיא דרשה גמורה ,ולא

מב(גמ' ,שם .רש"י במתניתין ד"ה ואחת באמצע כתב דשיעור

אסמכתאבעלמא,וביארהמהרש"א דלפ"זרעךנאמרכאןע"ש

יניקה של כל זרע טפח ומחצה ,ובעינן ג"ט כדי שלא יתערבו

שישראל הם רעים למקום .אבל רבי אלעזר משה הורוויץ

היניקות ,והרמב"ן כתב דשיעור יניקה ג' טפחים כדתנן בב"ב

מבארדלתוס'תרימיליקאסרקרא,חדאגבולרעך,ועודאשר

)יז (.מרחיקין את הזרעים מן הכותל ג' טפחים ,ואף על פי

גבלו ראשונים וזה לענין כלאים ,ולכן הדר הגמ' לפרש גבול

שהיניקות מתערבות שרי כיון שאין מין זה יונק מגופו של מין

שגבלוראשוניםלאתסיג כדילבאר,דלאתסיגקאיעלרישיה

זה ,ומדייק לישנא דגמ' לא ינקי מהדדי ולא אמרינן לא ינקי

דקרא בפני עצמו ,ועל סיפיה דקרא בפני עצמו .ולפירוש רש"י

בהדי הדדי .והר"ש )רפ"ג דכלאים( דוחה הראיה מב"ב ,די"ל

הא דהדר הגמ' גבול שגבלו ראשונים לא תסיג היינו לאפוקי

דאף על גב דאזלי שרשים ג"ט מכל מקום עיקר יניקתן טפח

מפשטיהדקראדאשרגבלובאבתורנתינתטעם,ולפיהדרשה

ומחצה,ועודדמסקינןבגמ'ב"בדהרחקתזרעיםמשוםשמעלין

הואפירושמהוגבולרעך.

עפר תיחוח ולא משום שרשים ,ועוד דאפשר דדוקא בזרעים

מז(גמ',אמררבערוגהבחורבהשנינו.דהיינושאםסמוכותלה

יניקתןטפיוהכאאיירינןבירקות),כמושהובאבאותלו(.

ערוגות אחרות אסור משום הזרעים שסמוכים להדדי מכאן

מג(גמ' ,שם .ברש"י )המתחיל מע"ב ד"ה תוציא( ותוס' ד"ה

ומכאן.והר"ש)רפ"גדכלאים(הקשהלפיפירושודסגיבהרחקת

קים מבוארדכלאיםאינותלויביניקהכלל,אלאדבערוגהגדר

טפחומחצה,האכיוןדאיכאלכלערוגהגבולטפח,נמצאשיש

עירבוב הוא לפי יניקה ,ובשיעור הפסק יניקה לא חשיב

הרחקת ב' טפחים ואמאי אסור ,ותירץ דכשעושים ב' ערוגות

כעירבוב ,והלכך כתבו התוס' בתירוץ א' ,דיותר מה' זרעונין

סמוכותעושיןשיעורשלגבולא'בלבדביניהם,דסגיבחדטפח

בערוגה אסור משום דהוי עירבוב ,אבל הרמב"ן כתב דלעולם

כדילהלךולהשקות,ואיןביןהזרעיםאלאטפח.

ערוגה חשיב ערבוב ובעינן תרתי לריעותא בשביל לאסור,

מח(רש"י ד"ה והא איכא .ואינך צריך להמשיכן וכו' אלא

עירבוב דמראית עין ,וגם דינקי מהדדי ,וה' בו' כיון דלא ינקי

הפרשטפח .עייןתוס'בע"בסוףד"הוהא איכא שכתבודרש"י

שריאףעלגבדהויעירבוב,וכ"כרבינויונה )בב"בב(.דאיסור

לאדק,דבטפחלחודלאיהיהג"טעלידיהאלכסון)אףעלפי

כלאים דוקא בדאיכא תרוייהו עירבוב ויניקה) .ולעיל אות לז

שבאורךישב'טפחיםשלב'הגבולים(ועיי"שעודמהשהקשו

הובא דעת הר"י מיגא"ש דביניקה לחוד סגי לאסור והוא דעה

עלפירושרש"יבסוגיין.

שלישית(.והרמב"ןכתבע"פשיטתודט'זרעוניןאסוראףעלגב



דעבידהרחקהכיוןדאיכאזרעיםטובאלאסגילהוביניקתג"ט

דףפ"הע"ב

וינקי טפי] .דלשיטתו לא סגי לפרש דהוי עירבוב כתוס' ,וגם

מט(גמ',שמאימלאאתהקרנות.הרמב"ן)לעילפד(:מבארהא

נראה דהיינו לשיטתו דיניקה ג"ט ולעולם היניקות עצמן

דגזרו דוקא בכהאי גוונא שמא ימלא ולא גזרו בערוגה גופא

מעורבות ולכך באיכא הרבה זרעים לא סגי להו בשיעור זה,

שמאיזרעיותר,אומשוםדרךזריעההואכך)עיי"ש(אומשום

אבל לרש"י דיניקה היא טפח ומחצה ולעולם אין מתערבות

דמסתמא זורע ערוגה שלמה כאחת ויזהר להרחיק זה מזה

היניקות זו עם זו אין נ"מ ליניקתן במה שהם זרעים טובא כיון

כדינן ,אבל בב' ערוגות פעמים שזורע אחת היום וימלא

דאינםפוגשיםזהבזה).ב.ז.י([

הקרנות ,ולמחר כשיבא לזרוע השניה לא ישתמר להרחיק

מד(גמ',שם .עייןברש"י ותוס' )המובאבאותהקודמת(מש"כ

מהזרועבערוגההראשונה.

לגבי מקום הזרע עצמו אם הוא מן החשבון .והרמב"ן הביא

נ(גמ' ,ולא יהא אלא ראש תור .לפירוש רש"י )בע"א ד"ה

שבירושלמי איכא מ"ד דזורע ד' הזרעים בזויות ,וסגי במה

בממילא(שזורעהערוגותסמוכותזולזובשוה,כתבהחזוןאיש

שעי"ז איכא שיעור ג"ט לבר ממקום הזרעים על ידי האלכסון,

)כלאיםז'א'(.אףעלגבדלאדמיכלללצורתראשתורדהרי

ואיכא מ"ד דשיעור ו' טפחים שנאמר במתניתין בעינן חוץ

שורותיהן שוות ,יש לפרש דמכל מקום הגמ' מדמי להו ,כיון
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מסכת שבת דף פה – דף פו
יד טבת – טו טבת התשע"ג
דהפסק הערוגות והגבולות הווי נמי היכרא מעליא כמו ראש

הגרעיןשבאמצעשורתצפוןנראהיותרשייךלשורתצפוןולא

תור.

לשורה שבאמצע שמן הצפון לדרום )א.ג .[(.וכתב החזון איש

נא(גמ' ,היה ראש תור ירק .המהרש"ל כתב דברש"י משמע

)כלאיםז',י'(דצ"לדהאפשיטאדמעיקרדיניהרחקהשפיריש

שמפרש ראש שור שרחב מאחוריו וצר מלפניו ,והרמב"ם

כאן הרחקת ג"ט מהצדדים ,ומצפון ודרום יש ראש תור ,וכל

בפירושהמשניות)כלאיםפ"במ"ז(מפרששהואתכשיטבצורת

הספקרקדדילמאנראהכעירבוביא.

משולש ומלשון תורי זהב נעשה לך .וכתב המהרש"ל דכן

נז(גמ',ועוגלבהחמשה .עייןרש"י.והרמב"ן הביאבשםרש"י

משמעג"כברש"יסוכה)ז.(.

דעושהה'עיגוליןבתוךהערוגהלה'מיניזרעונין,והקשהעליו

נב(גמ' ,אין ראש תור בערוגה .ולפ"ז קשה מה שפירש רש"י

דאפילויותרמה'יעגלבה,ולכןפירשכתוס'.

במתניתין דשרי לזרוע כל הרוחות עד סמוך לקרן משום ראש

נח(תוס' ד"ה אמר רבי יוחנן ,ובלבד שיהיה ג' טפחים בין זרע

תור ,וכן מה שפירש לעיל ד"ה והאיכא מקום קרנות )ועיי"ש

קרןזהלקרןזה,כלומרשזורערקטפחא'בכלקרןונמצאג"ט

בציור( ,דע"כ ההיתר משום ראש תור .וצ"ל דהני גווני עדיפי

בין הזרוע )מהרש"א( .וכתב הרש"ש דהציור הנדפס בגמרות

מראש תור ,כיון שאין נכנסים כלל זה לתוך זה ,וגם אין

)כאילוזורעכלהקרןשלהריבועהפנימי(משובש.

השורותבאותוכיוון.והויהיכרמעליאאףבערוגה,דלאשייך



בזההסבראשכתברש"יכיוןדנראהכאילוהןאחת).וכעיןזה

דףפ"וע"א

כתבהחזוןאיש)כלאיםרישסימןז'(ועיי"ש(.

נט(מתניתין ,שנאמר היו נכונים לשלשת ימים ,פירש רש"י

נג(גמ' ,ושמואל אמר ערוגה בין הערוגות שנינו .רש"י ותוס'

דהצריכן הכתוב לפרוש ג' ימים קודם מתן תורה שלא יטמאו

פירשו דשמואל פליג ארב ,לרש"י פליג על הגזרה שמא ימלא

בפליטת שכבת זרע ,הקשה הפני יהושע הא איתא במקואות

הקרנות ,ולתוס' פליג דאפילו אם ממלא שרי .אבל הרמב"ם

)פ"ח משנה ד'( דיש תקנה גם ביום ראשון של תשמיש ע"י

בפירושהמשניות)רפ"גדכלאים(ס"ל,דמראמרחדאומראמר

שתקנחאתביתהיפהקודםהטבילה,וכןאיתאבתוס'נדה)מו:

חדא ולא פליגי לדינא ,אלא בפירוש המשנה ,דרב לא מיירי

ד"ה פולטת( ,וכן משמעות הגמ' שם ,ומ"ט הוצרכו לפרוש ג'

בנוטה שורה לכאן ושורה לכאן ,ומה שמתיר שמואל בנוטה

ימים קודם .ותירץ דבדיקה זו צריכה בקיאות וזהירות ,וכיון

שורה לכאן ולכאן) ,דהיינו שהופך העלים זה לכאן וזה לכאן

דרובהנשיםלאגמירידינא,ובשעתמתןתורההווטרידיטובא

כפירושתוס'ד"הוהא(הואדברמוסכםלהלכה.

כדמשמעלקמן,לאסמכההתורהעלבדיקהזו.

נד(גמ' ,והא קא מיתערבי בהדדי .פירשו התוס' בד"ה והא

ס(מתניתין ,מנין שמרחיצין את המילה "ביום השלישי" וכו',

דכיון דהעלים מעורבבים אין היתר דראש תור ,והמהרש"א

פירש רש"י ד"ה מנין שמרחיצין" ,דאף" ביום ג' מסוכן הוא,

הקשה מאי פריך אדשמואל ,נימא דאין הכי נמי כשיעשה

משמע דס"ל דק"ו ליום א' וב' ,וכן דעת הרשב"א )לקמן קלד(:

כראשתוראסור ,אבלבמתניתיןלאמיירישעושהכן,ורקאם

ד"ה הלכה כר"א דנקט יום ג' לרבותא וכ"ש יום ב' .וכן נראה

יבוא למלאות הקרנות יהיו סמוכים כראש תור ,וא"כ נימא

דעת הרמב"ן שם .אולם מהרמב"ם )פ"ב מהלכות שבת הי"ד(,

דשמואל לא גזר שמא ימלא את הקרנות .ובשלמא לרש"י

דייק המגיד משנה שם ,דנראה דס"ל דמרחיצין ביום השלישי

)בד"ה והא ובד"ה בנוטה( השתא ס"ד דבמתניתין מיירי דזורע

בלבד,וכןדייק הר"ן לקמן)נג.בדפיהרי"ף(מדבריו,וכתבשכן

ממשזהכנגדזה.

מטיןדבריהרי"ף.

נה(תוס' ד"ה והא ,דאוירא מבלבל דאפילו לא ינקי מהדדי

סא(רש"י ,ד"ה מנין שמרחיצין" ,דאף" ביום ג' מסוכן הוא,

אסורכדאמרינןהמסכךגפנועלגביתבואתוקידש,תימהדתנן

הקשה הר"ן לקמן )נג .בדפי הרי"ף( לשיטתו הא כתיב ביום

בכלאים )ספ"ב(דתבואהנוטהעלגביתבואה,וירקעלגביירק

השלישי בהיותם כואבים ,אלמא דטפי מסתכן בשלישי ,ותירץ

מותר,ע"כדדיןכלאיזרעיםאינושווהבזהלכלאיהכרם,וא"כ

דהם שני ענינים ,דלענין סכנה יום שני סכנתו גדולה משלישי,

הכא דבירק וירק מיירי לישתרי .וביאר החזון איש )כלאים ז',

אבל לענין חולשה ,ביום ג' היו חלושין ביותר ,ועל כן לא היו

ט'( דכוונת התוס' דכאן דאיכא במקום מועט מינין הרבה יש

יכולין לברוח ולהלחם ,אבל ביום שני עדיין לא תשש כוחם,

לאסור).ועדייןצ"עמאימייתוממסכךגפנועלגביתבואה(.

ויום ראשון יוכיח שלא נגעו בהן לפי שעדיין כחם עליהם אף

נו(רש"יד"העלפניכולה,אוממיןשישי,תימהאיךיעשהשם

על פי שהם מסוכנים יותר ,ובחדושי הר"ן שם הביא

"מיןשישי"האאיכאבאמצעהערוגהזרעממיןאחר.והרש"ש

מהירושלמי שדייק מהכתוב "בהיותם כואבים" שכל אבריהם

הגיה" ,מין חמישי" דהיינו המין שבאמצע ,ומה שכתב רש"י

כאבולארקאבראחד.והקשההשפתאמת כיוןדבקראנאמר

מא' המינין ,היינו שבצפון או דרום ,ובכהאי גוונא אין אלא ד'

רק שהיו כואבים והיינו לענין המלחמה ,מה הראיה דהוה

מינין בערוגה .וכתב עוד דע"כ צ"ל דהכא שאני מהא דאמרינן

סכנה ,וכתב דלולא דברי רש"י שפירש דמשום סכנה ,וכן

לעילאיןראשתורבערוגה,דהריהכאבעינןלהתיראףעלפי

משמעותהגמ'לקמןקלד,:היהאפשרלפרשהמשנהדלאהוי

שאין הרחקה בין תלם זה לשורות של צפון ושל דרום] .וע"כ

סכנהאלאצער,ובמקוםצעראהתירואיסורדרבנןשלרחיצה

דזה חשיב היכר מעליא ששורה זו ממזרח למערב וזו מדרום

בחמין,וכןפירשבספר המכריע )סימןנ'(),אמנםבחדושיהר"ן

לצפון ,ואף על פי דבמתניתין כתב רש"י דצריך להרחיק מעט

לקמן )קלד (:מבואר דמרחיצין היינו שמחממין לו חמין בשבת

שלאיהיוסוףהשורותכהדדיממש,צ"לדהתםשאני,כמש"כ

וא"כ דחיא איסור דאורייתא ,וכן משמעות הרמב"ם בפירוש

החזוןאיש )כלאיםז',ו'(דאםיזרעבקרןכיוןשאפשרלהחשיב

המשניות,וכ"מבתוס'עירובין)ס"ז(:וברא"ש )פרקר"אדמילה

הגרעיןשבקרןלמזרחוגםלדרוםהויעירבוב,מהשאיןכן הכא

סימן ב'((.אמנםלשיטתהרמב"םוהראשונים)עייןאותדלעיל(
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מסכת שבת דף פו
טו טבת התשע"ג
דדוקא ביום ג' הווי סכנה אין להקשות קושית הר"ן ,דהקרא

לעלותבהשכמה,וא"כמשהשעלהבהשכמהאףדלאנצטווה

אתי לאשמועינן שדוקא יום ג' ולא יום ב' ,איכא סכנה ,ועיין

על כך ,היינו מדינא דזריזין מקדימין למצוות ,וא"כ מסתבר

בתחילתדבריושכתבדאיןהכינמילאבעינןקראלאשמועינן

שנהגכךגםבכלהעליות.

זהאלאכיוןדפליגיעלי'רבנןסמךהואדבריועלהקרא.



סב(מתניתין ,מנין שמרחיצין וכו' בשבת .ובשו"ע סימן של"א

דףפ"וע"ב

ס"ט כתב דהאידנא לא נהגו ברחיצה כלל ודינו כרחיצת כל

סח(גמ',והאטבולייוםנינהווכו'ניתנהתורהלטבוליוםוכו'.

אדם .והטעם כתב המשנה ברורה שם ס"ק ל"א דנשתנו

כתבהשפתאמת דלס"דדגמ'שאיןראויההתורהלינתןלטבול

הטבעים.

יום,צריךלומרשלאישנוכלהלילהכדרךכהןגדולשלאהיו

סג(תוס' ד"ה אף על פי ,קשה לרשב"א וכו' .ובתוס' יומא עז.

מניחיםאותולישוןכלליליוה"ככדישלאיראהקרי,דאםלא

ד"המנייןלסיכהוכו'תירץ,דאיןהכינמי דבעינןתריפסוקים,

כן איך אפשר ליזהר מזה שלא יראו ויטמאו וכמו שחששו

דמקראדדניאל,דלחםחמודותוגו'לאידענאאיסורסיכה,כיון

בכהאי גוונא ביוה"כ .ואף על פי שבמדרש שיר השירים על

שכמה ענינים של צער שהיה מענה ומצער נפשו לא גמרי'

הפסוק עד שהמלך במסיבו ,וכן בפרקי דר"א פ' מ"א מבואר

מהתם,ואתאקראדידןותבואכמיםבקרבווגו'דסיכהכשתיה.

שהיו ישנים באותו לילה .מ"מ צ"ל דלס"ד דגמ' דידן לא היו

ואי מקרא דותבא וכו' בלבד הווי אמינא דלעינוי כל סיכה

ישנים,ואמנםכןפירשבאבןעזראאתהפסוקוהיונכוניםליום

אסורה בין של תענוג בין שאינה של תענוג ,קמ"ל מדניאל

השלישי שלא היו ישנים בלילה ,אולם למסקנת הגמ' שראויה

שנמנע רק מסיכה של תענוג מדכתיב "להתענות"] ,אמנם

תורה לינתן לטבו"י שפיר אפ"ל שישנו] .ועיין באות פב דברי

ברמב"ם פ"ג משביתת עשור ה"ט פסק ,שאיסור סיכה הוא בין

הריטב"א[.

שלתענוגביןשאינהשלתענוג[.

סט(גמ' ,ניתנה קאמרת או ראויה קאמרת ,יש לבאר דאין

סד(גמ',מאןדלאמוקיכתנאיתנארישאטהורהוכו',ולפיזה

הנידוןכאןבמציאותבעלמא,אלאישבזהנפק"מלדינא,דהא

צריך לבאר הפסוק "היו נכונים לשלשת ימים" וביאר המרומי

המקורלטבילתעזראהואמדיןפרישה,וא"כאםניתנהתורה

שדה דמ"ד טהורה פירש דהלשון לשלשת ימים משתמע לתרי

בפועללטבולייוםמוכחשאיןקפידאבזה,אבלאםרקראויה

אנפי ,או ליום השלישי ,וכך פירש מ"ד טהורה ,ומ"ד טמאה

לטבולי יום ובפועל לא מצינו שניתנה לטבולי יום ,יתכן דיש

פירשדהיינושיהיונכוניםשלושהימים.עודכתבדלר"עדסבר

ענין להדר בזה .והראי' לכך ,מהא דמצינו בברכות )דף כב(:

דהוסיף משה יום אחד מדעתו והסכים הקב"ה על ידו ,אפשר

)לפי ביאור הצל"ח שם ,והובא בעלון( שרצה רב הונא לזמן

שלא אמר בלשון ברור ,כי חשש דילמא לא יסכים הקב"ה על

משום שהוא אינו טבול יום ,מה שאין כן האחרים שהיו שם.

ידו).ויעוי"שבדבריהרמב"ןשהובאובאותפ.

)ש.ב(.

סה(תוס' ד"ה תני רישא ,אומר ר"י וכו' .עיין ברמב"ן שהוסיף

ע(גמ',א"רחייאבאאבאא"ר יוחנןוכו'אבלחכמיםאומרים

לבאר ,דאיכא דתני לה הכי )היינו טהורה( ,ומאן דלא מוקי

שש עונות שלמות .ובהגהות הגר"א הביא גירסת הגאונים "ג'

כתנאי אמר ,דהכי דוקא ,ומאן דמוקי כתנאי "לא משני לישנא

עונות" וכן איתא ברמב"ן ופירש ,דעונות שלמות היינו יום

דמרגלא בפומייהו" ומוקים לה כתנאי וכתב ,והוצרכנו לפירוש

ולילה,ולאדבעינןלילועמואלאמעתלעתג'ימים,וכןהביא

הזה שלא מצינו למאן דלא מוקי כתנאי שיחליף לשון המשנה

מירושלמי ,ואיתא שם בירושלמי שהוקש זב לשכבת זרע מה

וישנהאותהכרצונו.

תורת הזב עד ג' ימים אף שכבת זרע עד ג' ימים ,ועל פירש"י

סו(גמ',בשלמאראב"עכרבנןוכו'אלאר"עכמאן.וקשהלפי

כתב הרמב"ן ונכון היה אילו הודו לו הספרים .ובבעל המאור

דעתהרמב"םדלראב"ענמיתלויבעונותולכןפסקינןדבעינןג'

פירשגירסאזובאופןאחר,דסבריחכמיםכר"אבןעזריהדסבר

עונות ,אםכן אמאיקשהלר"עטפימראב"ע,דממהנפשךאם

כרבנן שבחמישי עביד פרישה ,וגם ס"ל כרב אדא בר אהבה

פשוט דלא טבלו בשבת בשחרית ,אם כן גם לראב"ע ליכא ג'

שבהשכמהעלהובהשכמהירד,וגםס"לכר'יצחקדדרישלא

עונות .וי"ל דבאמת לראב"ע איכא למימר שטבלו בשבת

מראשבסתרדברתי,וא"כהווג'עונותא'ביוםחמישיב'ליל

שחרית,אבללרביעקיבאאיאפשרלומרכןמדאמרשאפשר

שישיג'יוםשישי.

להשלים העונה ,ואי נימא דטבלו בשחרית נמצא שהיה עונות

עא(תוס' ד"ה אבל ,ור"ת מפרש דהכא בזכר שנרבע וכו'.

שלמות ממש ,ומה"ת שאפשר להשלים ,אבל אי נימא

והרמב"ןכתבעלתירוץזהדזהאינוכלוםדהווהלי'לדקדקאי

דבהשכמהירדניחא,דעדשאמרלהםופירשוהיהחסרמקצת

חביל כיון דלית ביה פרוזדור .והיינו כדברי הגמ' לקמן

עונה והשלימו חסרון זה בליל שבת ,ומזה מקור לדברי ר"ע

שמסתפקתבמעיבהמהדליתלהפרוזדורונשארתבתיקו.

שאפשר להשלים) .אבל לראב"ע באמת לא מהני להשלים

עב(גמ' ,או דילמא ישראל דדאיגי במצוות חביל גופיייהו.

וכמש"כהרמב"ם דבעינןג'עונותשלמותממשדוקאמתחילתן

הקשה המהר"ץ חיות הא מעשה זה דהפרשת ג' ימים משום

לסופן().א.ג.(.

פולטתש"ז,דמיני'למידיםדיןזה,היהלפנימתןתורה,ועדיין

סז(גמ' ,בהשכמה עלה וכו' .הקשה המהרש"א מניין שכל

לאהיודאיגיבמצוות,וע"כחבילגופיהומשוםדאכלישקצים

עליותיו של משה היו בהשכמה ,נימא דרק עליה זו היתה

ורמשים.ותירץדגםקודםמתןתורההיהעליהםמצותבנינח

בהשכמה דכן צוה לו הקב"ה ועלית "בבוקר" אל הר סיני,

וגידהנשהומעשר,ושבתוכיבודאבודיניןשנצטוובמרה,וציין

ותירץ עפ"י הגמ' בברכות כו .דבוקר היינו עד ד' שעות ביום,

לרמב"ם פ"טמהלכותמלכיםה"ב,שבימיעמרםנצטווישראל

וא"כ הציווי של ועלית בבוקר הוא אף עד ד' שעות ולא בעי

עוד במצוות יתירות .והחתם סופר )מסכת נדה מב .העתקת
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מסכת שבת דף פו – דף פז
טו טבת – טז טבת התשע"ג
הגר"ש דייטש( בתוך הדברים ביאר עוד שחביל גופייהו מחמת

יום חמישים לדורות דזהו היום שהוכשרו לקבלת התורה

ההכנהלקבלתהמצוות.דדאיגימיוםהקדושוהנורא.

ויראת חטא קודמת לחכמה במעלה ובזמן .אף על פי שמתן

עג(גמ',ישראלדדאיגיבמצוותחבילגופייהו.כתבהחתםסופר

תורההיהיוםאחרכך,ואתישפירשיוםהשישיהואהעיקר.

כאןדמפני זה קשה לסמוך בשם הוראה על רופאי זמנינו אפילו

עז(גמ' ,ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי משום חולשא

ישראל בענין נדה וכדומה דכל מומחתם עפ"י ספרי רפואות

דאורחא.וכתבהריטב"א )החדשים(דהיינושלאאמרלהוולא

שנעשו ע"י נסיון שהי' להם ע"י גופי או"ה וכן כל חכמתם

מידי מפי הגבורה ,אבל מפי עצמו ודאי אמר להם באותו יום

בניתוח עפ"י שנסו בגופן שלהן ,דחביל גופיהו ואין מזה ראי'

שכרם ועונשם של מצוות כדאמרינן לקמן פז .ת"ש שלישי

לגופי בני ישראל ואין לדון מדבריהם להקל בשום איסור כ"א

בחודשוכו'והיינושלישיליוםזהדחדבשבא.

לענין חילול שבת ואכילה ביוה"כ דלא יהא אלא ספק פיקוח

עח(גמ' ,בתרי בשבת אמר להו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים.

נפשנמידוחהשבתאבללהאמיןלהםממשאיןנ"ל.

בתלתא עבד להו מצות הגבלה .וביאר התוס' רי"ד שלפי זה

עד(גמ' ,דכולי עלמא בשבת ניתנה התורה .כתב הרוקח )סימן

צריך לומר בהא דאמרינן לעיל בגמרא בע"א בהשכמה עלה

רצ"ו( לפי שהשבת שקולה ככל התורה והשומר שבת יזכה

ובהשכמה ירד אין הכוונה בהשכמה שלמחר .אלא בו ביום

רמז

שעולהבהשכמהושומעציוויהשםיורדמידבהשכמהואומר

לנוח

ביום

שכולו

שבת,

ובתחילת

התורה

באותיות"בראשית""שבתירא",ועלשם"אתשבתותיתיראו".

לישראל.

עה(גמ',ת"רבשישיבחודשניתנועשרתהדברותלישראלרבי

עט(תוס' ד"ה וכתיב התם ,בסה"ד דטפי ניחא ליה למילף הזה

יוסי אומר בשבעה בו .הקשה המגן אברהם או"ח )סימן תצ"ד

הזה ולא מדבר מבמדבר ,וביאר השבת של מי דהוא מחמת

ס"ק א'( הא קיימא לן כרבי יוסי שבז' בסיון ניתנה תורה,

השינוי של ה"ב" של במדבר] .ועוד אפשר לומר דעדיף ללמוד

כדמוכחמדפסקינןביו"דסימןקצ"וס"א,דבעילפרושיו'עונות,

מ"הזה" ,דקאי על תכונת היום הוא מה דאתינן למילף,דאותו

וכשיטת חכמים לעיל ,ויעוין רש"י ד"ה אבל חכמים אומרים

הויראשחודש)א.ל[(.

וכו',סברילהוכרבייוסיוכו',וא"כאיךאנואומריםבשבועות



שהוא בו' בסיון יום מתן תורתינו ,ותירץ עפ"י גירסת הגאונים

דףפ"זע"א

הנ"ל שחכמים אומרים ג' עונות ,וכן פסק הרמב"ם פ"ה

פ(גמ' ,הוסיף יום אחד מדעתו מאי דריש היום ומחר היום

מהלכות אבות הטומאה הלכה י"א ,וביאר הכסף משנה שם

כמחר .כתבו התוס' ד"ה היום כמחר ,אין זו דרשה גמורה וכו'

דס"ל כגירסת הגאונים ]וכביאור הבעל המאור הנ"ל ולא

דאילאוהכיאיןזהמדעתו .והרמב"ןכתב וי"לודאיאםרצה

כביאורהרמב"ןעייןלעילאותע[וא"כמנהגינועפ"יהרמב"ם,

הקב"ה לאחר שלשה היה אומר לו והיו נכונים ליום הרביעי

והא דפסקינן ביו"ד ו' עונות משום חומרא .והחתם סופר )יו"ד

כדלקמן ,אלא ודאי לשלישי אמר ,אלא גלוי היה לפניו דעתו

סימן קע"ט( הביא ראיה למגן אברהם ,מהגמ' במגילה לא.

של משה ,ולפיכך משאמר לו ליום השלישי חזר ואמר היום

דקדמאי היו קוראים בשבועות שבעה שבועות תספור לך וגו'

ומחר,כדישיהאברצונושלמשהרבינולהתלותבמדרשו,ולא

שהוא מענין ב' הלחם ויום הביכורים ,ואחר כך שינו לקרא

יהא כמעביר על דבריו במה שאמר ליום השלישי ,אבל לא

בחודשהשלישישהואמעניןמתןתורה.וע"כשבאמתהואיום

שיהא משה רבינו מוכרח לדרוש כן שאפילו בחצי היום שייך

מתןתורהדאםלאכן לאהיומבטליםתקנתמשהרבינוע"ה

למימר היום ומחר .והריטב"א )החדשים( כתב ,שהקב"ה אמר

לקרואמענינאדיומא.אלאע"כדגםמתןתורהמענינאדיומא

מקראסתוםכפימהשירצהמשהלפרש.

הוא .ובכרתי והפלתי )הלכות נדה סימן קצ"ו סעיף ו' הובא

פא(גמ' ,ומנ"ל דהסכים הקב"ה על ידו .דלא שריא שכינה עד

בהגהות הגר"ב פרנקל סימן תצ"ד( תירץ עפ"י הירושלמי

צפרא דשבתא .וכתב הפני יהושע דאין לומר דהא דלא שריא

)בפרקיןהלכהג'(,שכתבדמ"דדבעינןו'עונותלאיליףמסיני.

שכינהעדצפרא,משוםשעדייןלאטבלו,כיוןדסמכיעלדברי

וא"כ יש לומר דגלוי לפני המקום שלא יפלטו המשמשיםביום

משה שהוסיף יום אחד ,והיו ממתינות עד שכלה זמן טומאת

ד '.

פליטתן ,דודאי טבלו כבר בחמישי בשבת טבילת גירות בשעת

עו(גמ' ,רבי יוסי אומר בשבעהבו .בתוס' במסכת עבודה זרה

הזאת דם ,כדאיתא יבמות מו ,:וגם אם חזרו ופלטו אחר כך

דףג'ע"אד"היוםהשישיהקשולמאידדרשהשםהגמראוכן

שכבתזרעודאיטבלומיד,אומשוםדטבילהבזמנהמצוה,או

לקמן פח ע"א מקרא יום השישי ,מלמד שהתנה הקב"ה עם

משוםאכילתשלמיםדאיתאבקרא.

מעשהבראשיתוכו'לתוהוובוהו.וחזינןשמתןתורההיהביום

פב(גמ',ופירשמןהאשהמאידרישנשאק"ווכו'.ובתוס'ד"ה

שישי .ותירץ דכיון שביומא קמא לא אמר להו מידי משום

ומה ישראל הקשה ,כיון דק"ו ניתן להדרש לא חשיב עשה

חולשא דאורחא לכן חשיב יום השישי .ועוד תירצו שהיתה

מדעתו ,ותירץ דלא הווי ק"ו גמור דשאני התם משום עשרת

ראויה לינתן בשישי אלא שהוסיף משה יום אחד מדעתו.

הדברות ,והריטב"א )החדשים( תירץ דק"ו פריכא הוא ,דהא

ובמהרש"א הקשה עוד שהרי מתן תורה היה ביום חמישים

דהוצרכופרישהבמתןתורהלאומשוםבעליקריין,דהאניתנה

ואחד לספירה לכוולי עלמא ולדורות נקבע ביום החמישים

תורה לטבולי יום ,אלא משום פליטת שכבת זרע ,וא"כ מ"ט

לספירה .ותירץ דהחמישים יום שקדמו למתן תורה היה כדי

הוצרךמשהלפרושאלאדמ"מדרשמעצמו,כיוןדדיבור "היו

ליטהר וליקדש את ישראל מטומאות מצרים שיהיו ראוים

נכונים"הי'גםלאנשיםאיכאתוספתטהרה,אלאלפישישראל

לחכמת התורה ,וביום החמישים נגמר הטהרה ,כדי שיוכלו

מרובים א"א למנוע תורה מרבים מחמת קרי דילמא איכא חד

לזכות ביום החמישים ואחד לקבלת התורה .וקבע הקב"ה את

דחזי בליל שבת ,אבל כלפי משה שהוא יחיד איכא תוספת
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מסכת שבת דף פז
טז טבת התשע"ג
טהרה לא לדבר עמו שכינה בטבול יום ,ועוד כתב טעם אחר

איגר בגליון הש"ס ביאר המלה "אשר" ,מלשון ישר ,ועולה

שלאיתעכבלוהדיבורעדשירדויטבול.

שפיר עם פירוש רש"י ,אולם והקשו הרמב"ן והריטב"א

פג(שם .והרמב"ן תירץ דלא הוי ק"ו כיון דהא מצי משמש

)החדשים( ,הא מצינו כמה כתובין בתורה שכתוב אשר ואינן

וטובל ומדבר בכל יום ,אלא מדעתו נשא ק"ו בעצמו להתקדש

לשון אישור ,כגון את העגל אשר עשו ,ולכן פירש שעיקר

שיהאראוילדיבורבכלעת.ועייןרש"יעלהתורה )במדברי"ב

הדרשא אינו מ"אשר" אלא מדכתיב )דברים י ,ב( ושמתם

ד'( על מה דכתיב "פתאם" שהיו טמאים בדרך ארץ והיו

בארון ,ואזיל על שברי הלוחות ,ואי לא הסכים הקב"ה על ידו

צועקים מים מים להודיע שיפה עשה משה ,דנגלה עליו תדיר

אלאשחטאבזה,ודאילאהיהמונחבארוןדאיןקטיגורנעשה

ואיןעתקבועהלדיבור.

סניגור .ועוד דנפקא לן מדכתיב ולכל היד החזקה) ,דברים לד,

פד(תוס' ד"ה ומה ישראל ,וא"ת מאי קאמר וכו' דק"ו ניתן

יב(ובמדרשאגדה,שיהושעושבעיםזקניםתפסובידושלמשה

לידרש .הקשה המהר"ץ חיות הא ק"ו הוא אחד מי"ג מדות

שלאישברם.ולאיכלולו.אמרהקב"התהאשלוםבאותוהיד

שהתורה נדרשת בהם ,והרי מדות אלו ניתן בסיני ,וא"כ מה

שנא' ולכל היד החזקה וגו' אשר עשה משה ,וכיון דנפקא לן

הקשותוס',האמשהרבינודןהק"ומידאחריציוויהקב"האל

מהתםאסמכוההכאעלאשרשברת.

תגשואלאשה,ואותוזמןקודםמתןתורההי' אםכן עדייןלא

פח(תוס' ד"ה ואתה ,וכי לא ידעו הא דכתיב וכו' .לכאורה יש

ניתן לידרש .ותירץ ,דק"ו הוא ענין מוכח בהיקש השכל ודרכי

לבאר דבריהם דוקא למ"ד גיטין )ס (.דתורה נכתבה וניתנה

הגיון ,וק"ו אדם דן מעצמו ואין צריך לקבל מרבו ,וא"כ גם

מגילותמגילות,אךלמ"דדחתומהניתנהדבריהםצ"ע)ש.ב[.(.

קודםמתןתורהשייךללמודק"ו,ודמיאלד"תדכלדברשמוכח

פט(תוס' ד"ה וקבע להם זמן ,אבל הוא מספק למה יפרוש,

מסבראהואדיןתורהכמודפריךהש"סהאלמהליקראסברא

המצפה איתן תירץ קושייתם עפ"י תוס' ביצה )ה (.שכתב

הוא)כתובותכב.ועודמקומות(].וישלעייןבמהדפשיטאליה

שבקרא דוהיו נכונים וגו' ,אין שום זמן ואל תגשו אל אשה

שדרשת הק"ו הי' קודם מתן תורה ,הא לכאורה דברים אלו

משמע עולמית ,ולפי זה אתי שפיר הק"ו של משה ,כיון שגם

נכונים לפי המדרש שהביאו תוס' לקמן ד"ה ואתה ,שצפורה

לישראלהאזהרההיתהלעולם.אמנםהמהר"ץחיות )עלתוס'

אמרהלהםשפירשממנהמיוםשנתיחדהעמושכינה,ומשמע

ד"ה ומה וכו'( הקשה הא להגמ' בביצה שם מבואר ,שבלי

שכבראזלמדהק"ו,אולפימהשכתבוהתוס'יבמות)סב(.ד"ה

הפסוקשלשובולכםלאהליכםהיואסוריםלעולם,אםכן איך

דכתיב ,שעשה זאת בעת שאמר להם הקב"ה ,עשה אוהל

אמרו משה עשה מדעתו ,והרי היה אסור כמו כל ישראל כל

לעצמו ,וזו היתה הפרישה ממנה ,אבל לפי מה שכתב רש"י

זמן שלא נאמר להם שובו לכם לאהליכם ,ונשאר בצע"ג.

ד"ה ופירש ,שפירש ממנה לגמרי לאחר מתן תורה מיד

]אמנם עיין באות פד מה שהבאנו מרש"י ד"ה ופירש דלפי

משפירשעםחבריושובלאשבלתשמיש.משמעדדןהק"ורק

דבריו אין שום קושיא שהיא דווקא אליבא דהתוס' הכא

באותהעתשלאחזרוזההי'אחרימתןתורה)א.ל.[(.

וביבמות[.

פה(גמ' ,ואית דאמרי פה אל פה וכו' .עיין רש"י על התורה

צ(גמ' ,רבי אומר בתחילה וכו' .אמנם עיין במכילתא פרשת

)במדבר י"ב ח'( שכתב ,פה אל פה אמרתי לו לפרוש והיכן

בחדש פרשה ב ,רבי אומר ,וכי מה אמר המקום למשה לאמר

אמרתיב"ואתהפהעמודעמדי".והמהרש"א הביןדדברירש"י

לישראל או מה אמרו ישראל למשה לאמר למקום ,אמרו

אינםכסוגייןאלאכיבמותסב.דלאגרסינןלאיתדאמרי,שהיא

רצוננו לשמוע מפי מלכנו לא דומה שומע מפי פרגוד לשומע

עודדרשאאחרתשהסכיםה'לדעתו.אולםביפהעיניים ביאר

מפיהמלךאמרהמקוםתןלהםמהשבקשובעבורישמעהעם.

שהאית דאמרי פליג וס"ל דהקב"ה ציווה לו להדיא לפרוש,

דבר אחר אמרו רצוננו לראות את מלכנו לא דומה שומע

והלימוד דפה אל פה מוקש לפה עמדי ,וכדאיתא באבות דר"נ

לרואה כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני

פ"ב דר"י בן בתירא פליג וס"ל דהוי ציווי מחמת פסוק זה ,וכן

והדבריםצ"ע).ש.ב.(.

בספריבהעלותךק"גוכןמשמעותתנחומאפרשתצוסימןי"ג.



פו(גמ' ,שבר את הלוחות וכו' אמר ומה פסח וכו' .יעוין

דףפ"זע"ב

בהקדמהלשעריישר )בקטעהמתחילולראשיתההכשרהוכו'(

צא(תוס' ד"ה כאשר צוך במרה ,וא"ת וכיון דבמרה איפקוד

שהקשה איך יתכן שחשב משה רבינו שבשביל שעשו עגל

וכו' .הפני יהושע ביאר דקושית התוס' היא משום דשני

ישארובליתורהח"ו,והיהראוילולהמתיןמללמדהלהםעד

המימרות רב יהודה אמר רב אמרם ,וקשיא דרב אדרב ,וכתב

שיתקנו מעשיהם ,ולא לשבור ואחר כך לבקש מאת ה' ליתן

לישבכסוגיין,אולםלעניןהוצאהנצטוולגביהמןשנאמרששת

להם לוחות שניות .ותירץ דלוחות ראשונות שהיו מעשה

ימים תלקטוהו ועל זה קאי הגמ' לקמן בכל כתבי שבאותה

אלוקים,ואיתאבעירוביןנד.דישבהםסגולהשלאישתכחואף

שבתשנצטווהיההמעשהדהוצאתהמן.ועודעייןלקמן תוס'

ממי שלמד התורה אפילו פעם אחת ,וא"כ כיון שהגיעו למצב

ד"האתחומיןובדבריהמרומישדה שם.והאדנקטההגמ'בכל

זה ,יכול לצאת חילול הקודש נורא מאד ,שיזדמן איש מושחת

כתבי בסתמא אלמלי "שמרו" וכו' ביאר הפני יהושע דעיקר

ומגואל במעשים רעים שיהיה בקי בתורה ,ולכן חשב שראוי

שכרועונשבשמירתשבתומלאכההיינולעניןהוצאה,שצריך

שישתברואלובעליסגולהזווינתנולוחותשניות,מעשהאדם

זהירות ושמירה יתירה כדלעיל יב .דאמר רב יוסף הלכתא

וקנינםתלויבגדריקניןהתורה,יעוי"ששהאריךבזה.

רבתאלשבתא,והואלעניןהוצאה,ועודהביאמירמיהשאמר

פז(גמ' ,שנאמר אשר שברת .ואמר ר"ל יישר כחך ששיברת.

לישראל כה אמר ה' השמרו בנפשותיכם ואל תשאו משא

וברש"י אישור שאשרו ושבחו על שבירתן ,והגאון רבי עקיבא

וגו'].ועיין בספורנו דברים )פרק ה פסוק יב( לקדשו כאשרצוך.
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מסכת שבת דף פז – דף פח
טז טבת – יז טבת התשע"ג
שכתב ,באותו האופן שצוך במרה ,כי אמנם שצוך שם על

צז(תוס' ד"ה ואותו יום וכו' שנעשה בו נס גדול כדאמרינן

השבת ,הודיע שלא יספיק לך שתקדשהו במה שתשבות בו

במדרש וכו' .המהרש"א בח"א העיר שבטור סימן ת"ל הובא

ממלאכה ,אבל שתעסוק בו בתורה ובמצות ,כאמרו והישר

המדרשבאופןאחר.שהיושיניהםקהותעלששוחטיןאלהיהם

בעיניותעשהוהאזנתלמצותיו.הנהשכתבדמהשנצטוובמרה

ולאהיורשאיןלומרדבר,וכברהעירזאתהביתיוסף שם,עוד

היה ללמוד תורה בשבת ,דהיינו שלמדם ענין שבת בכללותו

תמההמהרש"א עלמהשכתובבתוס'שנתקבצוהבכורותוכו'

ומצוות שמירתו ,אבל עדיין לא נצטוו בפרטי המלאכות שהיו

מ"טדוקאהבכורות,האעדייןלאהגידולהםעלמכתבכורות,

תלוייםבעניניםאחרים,ורקכשקבלוהתורהבהרסיני,ובסיני,

וביאר דמזל טלה הוא ראש ובכור לכל המזלות ,והוא עצמו

קבלו כל פרטי ההלכות והמלאכות שנאסרו עליהם ,אם כן

מזלן ואלהיהן של המצרים והבכורות ,ולכן דוקא הבכורות

השבת הראשונה שקבלו מלאכה שהיא היתה המלאכה

נתקבצו שלקחו את אלהיהם ושאלו מדוע וכשאמרו להם ע"מ

הראשונה שקבלו ,הי' בשבת דמן ,ונתישבה קושית התוס'.

לשחטםהיושיניהםקהות],וכדבריהטור[ואחרכך הלכואצל

אברא דלכאורה זו היא המח' בסוגיין אי אתחומין איפקוד אי

אבותיהם וכו' כמש"כ תוס' ,היינו אחרי שהודיעו להם על

לאווצ"ע[.

הריגתהבכורות,והשתאב'המדרשיםנתכוונולדבראחד].ואי

צב(תוס' ד"הואמר רב יהודה ,וליכא למימר כאשר צוך במתן

נדייק בדברי התוס' נחזי שכתבו דאלו שבאו לשאול בתחילה,

תורה וכו' .ובהגהות הב"ח ציין לרש"י סנהדרין נו :ד"ה כאשר

היובכוריאומותהעולםולאבכוריהמצריםוצ"ע[.

צוךוכו'שתירץשכלמהשהיהבדברותהאחרונותהיהכתוב



בלוחותוכןששמעבסיניולאמאליוהיהשונהלהם,וכעיןזה

דףפ"חע"א

כתב הריטב"א )החדשים( כאן .והוסיף עפ"י הגמ' ר"ה )כז(.

צח(גמ',תניאבסדרעולםניסןשבויצאוישראלממצריםוכו'.

והוא ממכילתא פ' יתרו ,דזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו,

לר'יוסיהאמנירבנןהיא,כתבוהרש"ש והיעב"ץ.דאףעלגב

והיינושגםדיברותהאחרונותנאמרובסיני.

דביבמות)פב(:אמרר'יוחנןמאןתנאסדרעולםר'יוסי,איהו

צג(גמ' ,אתחומין לא איפקוד .והקשה הריטב"א )החדשים(

תנילהולאסברהלהכמושאמרההגמ'בנדהמו:

דמ"מאיךהביאוכיליהםבשבת),דהיינושלאלמדכתוס'ד"ה

צט(גמ',ובחמישיבנהמזבחוהקריבעליוקרבן.וברש"ידכתיב

אתחומין( ותירץ שהניחום על בהמתם .ואף על גב דהוו

ויבן מזבח תחת ההר).שמות משפטים כד ,ד ,(.ואף שנכתב

מחמרים אחר בהמתם בשבת ,מ"מ כמו אתחומין לא איפקוד

אחרימתןתורה,כברצייןהגאוןרביעקיבאאיגרבגליוןהש"ס

ה"הדלאאתפקודבמרהעלמחמראחריבהמתו,שאיןבולא

אתדברירש"יבחגיגה)ו(.ד"הישנהלפניהדיבור,שהקשההא

כרת ולא מיתה ,כדאיתא לקמן )קנד (.דלא אפקוד במרה אלא

האי קרא נאמר לאחר עשרת הדברות ,ואיך לומדת הגמ' שם

עלמלאכהשישבהכרת.

שישנה לחגיגה לפני הדיבור ,ותירץ דאין מוקדם ומאוחר

צד(רש"י ד"ה אתחומין לא איפקוד ,הלכך כשנסעו מרפידים

בתורה,והי'לפנימתןתורה,ומקורושםמגמ'דידן,שבחמישי

נסעו בשבת .הקשה המצפה איתן דמ"מ איך סתרו אהליהם

בנהמזבחוכו',ואיןאתהמוצאבנתינתהתורהבניןמזבחאלא

ביציאתםמרפידים,ומבוארלעיל)לא(:דמשוםדכתיבעלפיה'

זה ,ועדיין צריך ביאור מהיכן ידעה זאת גמ' דידן ,וכתב

יחנווגו'הוויסותרע"מלבנותבמקומו,ומבוארשםשמסתירת

המהרש"א דכיון שלא עלה בחמישי ,מסתמא לא הלך בטל

האהלים ילפינן למלאכת סותר ,וכתב דאין לומר שסתרו

באותויוםאלאשבנהמזבחוכו'עיי"ש.

מאתמולדמנאידעושיצטרכולנסועלמחר.ונשארבצ"ע.ועוד

ק(גמ' ,בשישי לא היה לו פנאי וכו' משום טורח שבת .כתב

עייןבאותהבאהדבריהמרומישדה.

המהרש"אדאיןלבארכוונתהגמ' דמשוםטורחשבתלאניתנה

צה(תוס' ד"ה אתחומין לא איפקוד .דלאו דוקא נקט תחומין

תורהבשישי,דהאהכאקיימינןאליבאדר"ישמשההוסיףיום

אלא כלומר הוצאה וכו' .הקשה המרומי שדה מנין לו לומר

אחד מדעתו ,משום פרישה ומהאי טעמא לא ניתנה התורה

דלאאיקפדעלהוצאהויצאהמכללכלמלאכתשבת.בשלמא

בשישי,ולולאטעםזהודאיהיהניתןבשישידלאשביקקבלת

תחומיןממשאףלר"עאינהבכללמלאכה,אבלהוצאהמהיכי

התורה משום טורח שבת ,אלא כוונתה מ"ט לא עלה בשישי

תיתי .ועוד שתוס' נדחק לבאר את הפסוק דאל יצא וגו' ,ולכן

כמושעלהבג'ימיםשלפניו,ונתנההטעםמשוםטורחשבת.

כתב שנראה שנחלקו בטלטול ד' אמות דילפינן לקמן צו:

קא(רש"יד"העליהדרבחסדאוכו',לפישרבחסדאיושבוכו'.

דהלכתא גמירי לה ,וסבר האי מ"ד דרק בסיני נצטוו עלי' ככל

עיין לעיל )ל (.רש"י ד"ה לעילא מר' תנחום ,כמו שרפים

ההלכותשנצטוובסיני,ועודכתבשבאמתלאהוצרכולהוציא

עומדיםממעללו,עלשםשיראיםלהתקרבלפניויעוי"ש,וכבר

מרשות היחיד לרשות הרבים שעל כרחך כבר הוקפלו

העיר שם בהגהות הב"ח שרש"י הכא פירש באופן אחר.

האוהלים מערב שבת כדי שלא יהיה סותר),עיין באות

ולכאורהנראהלחלקדדוקאשםפירש"יכך,דמבוארבע"בשם

הקודמת(והיויכוליםלהוציאהכליםלאחרקיפולהאהל.

רש"י ד"ה מוטב תכבה נרו וכו' שהיו שם נשים ועמי הארץ,

צו(תוס' שם כמו שאמר וכו' להניח צנצנת המן וכו ,הרי לנו

ועוד חזינן התם שלא ידעו שפיקוח נפש דוחה שבת ,והוצרך

דסברידהצוויעלהנחתצנצנתהמןהי'לפחותחצישנהיותר

למשוךלבםבאגדה,כמבוארברש"ישםד"המוטב,ולכן א"ש

מאוחרמירידתהמןהראשון,ועייןמשךחכמה )שמותט"זל"ג(

שהיו יראים ממנו ,אבל הכא ההוא גלילאה דרשן היה ,והגמ'

דמשמע מדבריו שעצם צווי לקיחת המן והנחתו בצנצנת הי'

מדייקתמדרשתוכמאןכרבנן,ומסתמאהיהרגיללפניחכמים

מאותו המן הראשון ,אלא דהצווי לשים סמוך לאורן הי' צווי

ולאמסתברשהיהיראלהתקרבאליו.ועודדממהדחזינוהכא

אחר,ודלאכתוס'.

שהדרשןהי'עומדכיוןדהתםר'תנחוםהי'הדרשןא"אלפרש
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אחרת,ועייןלעילפ":קוםדרושלנו").א.ל(.

תרעומות ,והיינובימיאחשורוששהוציאםממותלחיים ,והיה

קב(גמ' ,בריך רחמנא דיהב אוריאן תליאי וכו' .וביאר העיון

זהחביבעליהםמגאולהשלמצרים.

יעקב דשיבח להקב"ה בזה ,כי ע"י התורה שניתנה בכמה

קה(תוס' ד"ה כפה עליהן וכו' כשיראו האש הגדולה שיצאה

אופנים של תליתאי ,ניצל מהעוון הגדול של לה"ר שנקרא

נשמתן .וביאר השפת אמת כוונת ענין זה שיראו את האש

)בערכין טו" (:לישנא תליתאי" ,וכדאיתא שם מה יעשה אדם

שיצאהנשמתןעלג'עבירותשמחוייבלמסורנפשוליהרגולא

וינצלמלשוןהרעוכו',ועודביארשע"יהתורהזכולג'כתרים.

לעבור ,ומסירות נפש לא היו מקבלים ללא כפיה ,ומשו"ה לא

ועודיעויןבמהרש"א שביארכלהעניןעלדרךשהראשוןישלו

תועיל המודעא מועילה אלא לאלו הג' ולא לשאר עבירות.

שום מעלה ,והשני מוסיף עליו ,והשלישי עולה על גביהן,

והביאדאמנםכתב הרמב"םפ"המהלכותיסודיהתורההלכה

ובתליתאי דתורה נביאים וכתובים ,כתובים נכתבו ברוח

ד'דעלג'עבירותאלואםעבר,אינונהרגדהוויאונס,ולפיזה

הקודש ,נביאים היינו נבואה העולה על רוח הקודש ,ועליהם

הא דהדר קבלוה בימי אחשורוש היינו משום דבימי נבוכדנצר

תורה ,שנתנה באספקלריא המאירה וכו' ,וכהאי גוונא ישראל,

השתחוולצלםולאמסרונפש,ואחרכך מאהבתהנסשנעשה

לויים ,וכהנים .ותליתאי דמרים ,אהרון ומשה ,כמ"ש רש"י.

להםקבלוגםלמסורנפשםברצון.

וביוםתליתאילפרישהביארשביוםא'לאפירשובלילה,ושני

קו(בא"דואףעלפישכברהקדימונעשהלנשמעוכו'.המהר"ל

למעלה ממנו שבכולו פרשו ,ובשלישי שגם טבלו .ובירחא

בגור אריה )הובא בהקדמת השמעתתא אות ח'( יישב באופן

תליתאי היינו עד שנזדככו מטומאת מצרים ,דבחודש הראשון

אחר ,וכתב דאי אפשר שתהי'מ להם זכות בחירה אם לקבל

ניתןלהםמילהופסח,ובשניכמהמצוותבמרהובמן,ובשלישי

התורה אם לאו ,וזה הוא שהראה להם הקב"ה שמוכרחים

למעלה עליונה ,ויעוי"ש שהרחיב בדברים .וע"ע מה שביאר

לקבלה ,כי בלאו הכי אין קיום לעולם ,כדאיתא במדרש,

בהרי"ףעלהעיןיעקב.

שבאונסנאמרלאיוכללשלחהכלימיו.

קג(גמ' ,מכאן מודעא רבה לאורייתא .והיינו לפוטרם מהדין

קז(תוס' ד"המודעארבהוכו'.עייןעוד במרדכי בשבועותכט.

כפירש"י ,הקשה הפני יהושע איך זה פוטרם מהדין ,הא מה

שכתב בשם ר"י שגם מה שהשביעם בערבות מואב חשיבי

שכפהעליהםההרואמרלהםאם לאושםתהאקבורתכםזה

אנוסים .דהיו יראים מהקב"ה שמא לא יביאם לארץ ישראל.

משורת הדין ,דהרי התנה הקב"ה בבריאת העולם שאם לא

ויעוי"שמהשהוציאמזהלדינא.

יקבלו את התורה יחזיר העולם לתוהו ובוהו .ותירץ דהמודעא

קח(רש"יד"העושידברולשמוע,מוכניןלעשותקודםשישמעו

לפוטרם מהדין היינו מעונשי גיהנום ועונשים קשים לעוה"ב,

וכו' ולא כשאר עבדים הצריכין לידע אם יכולים לקבל.

שיכולים ישראל לומר מוטב להם שיחזור העולם לתוהו ובוהו

המהרש"א ביאר שהמלאכים כולם רוחניים ואין להם דעת

ממהשיקבלועונשיםאלו.וע"פזהתירץהקושיאדהרינענשו

אחרת כהאדם שיש בו גם דעת היצר הרע שמסיתו לעשות

גם לפני שקיבלוה בימי אחשורוש ,אבל לפי מה שכתב ,נענשו

כנגדרצוןאביושבשמיםובמתןתורהנגלהלהםסודזהלהיות

עונשיהעוה"זשעליהםאינםיכוליםלטעוןהמודעא.ועודתירץ

דעתאחתכהמלאכיםהיינושב'היצריםיהיהלהםדעתאחת,

לחלקשהתנאיבמעשהבראשיתהיהלתורהשבכתב,והכפיית

וזהוכהמלאכיםשמוכניםלעשותקודםשמיעה.

הרכגיגיתלתורהשבע"פ,יעוי"ששהאריךבזה,וחילוקזהבין



תורה שבכתב לתורה שבע"פ נמצא כבר במדרש תנחומא )פ'

דףפ"חע"ב

נחג'(.

קט(גמ' ,בתחילה בא' מעינייך לכשתעשי בשתי עינייך .וביאר

קד(גמ' ,הדר קבלוה בימי אחשורוש .הקשה הרמב"ן וכי מה

המהרש"א שיש לאדם ב' ראיות ראיה שכלית וראית חושית,

קבלה זו עושה מסופו של עולם לתחלתו אם קודם אחשורוש

ולכן בתחלה היינו בקבלה שקיבלו את התורה כמו שביאר

לא היו מצווים למה נענשו ,ואם נאמר מפני שעברו על גזירת

רש"יהיהרקראיהשכלית,ואחרכךבשעתהקיוםוהעשיהיש

מלכם אם כן בטלה מודעה זו ,ועוד למה הצריכם לקבלה

גם ראיה חושית ובעיני שמואל ביאר עפ"י המדרש בשיר

וברית .ותירץ דהמודעא לא מועילה אם לא טענו אותה ,ואי

השירים רבה פ"ח יג )יד( דבזמן שישראל עושים רצונו של

היו טוענים המודעא מתחילה לא היו נענשים ,והקב"ה נתן

מקום הקב"ה מביט בהם בשתי עיניו ובזמן שאין עושין רצונו

להם את הארץ ע"מ שיקיימו התורה ,וכמו שמפורש בתורה

שלמקוםמביטבהםבעיןאחת,ולפיזהבתחילההיינוכשיצאו

בכמהפרשיות,וכןבתהלים)ק"ה(ייתןלהםארצותגויםבעבור

ממצרים שהיו ערום ועריה ,ולבסוף כשקיבלו מצוות ועשו

ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו ,והם עצמן לא עכבו בדבר כלל

רצונו.ולדבריוצ"עהלשון"מעינייך"דמשמעדקאיעלישראל,

ולא אמרו במודעא כלום ,אלא ברצון נפשם מעצמם אמרו כל

ולפידבריוקאיעלהקב"ה.ואוליכוונתועלפיהפסוקעיניה'

אשר דבר ה' נעשה ונשמע ,דהיינו שאבדו ע"י זה את זכות

אליראיווכמיםהפניםאלהפניםאםעיניהםנשואותאיועניו

המודעא ,ולפיכך כשעברו על התורה עמד והגלם מן הארץ,

אליהם )א.ל (.ובחתם סופר ביאר שבתחילה היינו כשאמרו כל

ומשגלו מסרו מודעא על הדבר כמו שנכתב ביחזקאל )כ'(

אשר יאמר ה' "נעשה" .ולכשתעשי היינו ביום החמישי

והעולה על רוחכם היה לא תהיה אשר אתם אומרים נהיה

שהקריבו קרבנות והזה עליהם מן הדם ,עלו למדריגת מלאכי

כגויםוכמשפחותהאדמהלשרתעץואבן,ועייןסנהדרין)ק"ה(.

השרת ונתגלה להם רז זה והקדימו נעשה לנשמע .ולפי זה

אמרו לו עבד שמכרו רבו כלום יש לו עליו וכו' ,וזו היתה

לכשתעשי היינו הקרבנות .עוד יעוין בהקדמת הבית הלוי

מודעא שבאמת הואילה ,לפיכך כשבאו לארץ בביאה שניה

)שו"ת( שביאר שבקבלת התורה קיבלו עול תורה ועול מצוות.

בימי עזרא עמדו מעצמם וקבלוה ברצון שלא יטענו עוד שום

ובקבלת עול תורה כבר בקבלה חלה עליהם קדושה ,ויעוי"ש
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שהאריךבזהדהת"חהואגוףהקדושהומהניבזההזמנהכקלף

מלאכיצבאותידודוןשהיומדדיןאותםכיוןשעדייןהיוחולים

של ס"ת ,מה שאין כן מצוות שבקבלה לא חל הקדושה רק

לאחר שחזרה להם התחיה וקיי"ל אשה מדדה את בנה כיון

בעשיית המצוות ,וזהו בתחילה היינו בקבלה רק בעין באחת

שיכול להעמיד רגליו על הארץ ,כדאיתא ברמב"ם פי"ח

והיינורקעולתורה,וכשתעשיהיינוגםהמצוות,בשתיעינייך.

מהלכות שבת הט"ז ,וכמו כן ישראל שהיו חולים שהרי חזרו

קי(גמ',ועדייןחביבותאהיאגבןדכתיבנתןולאכתיבהסריח.

לאחוריהםהוצרכושהמלאכיםידדואותםובאופןזהשרי.

ופירש"י ד"ה נתן ,עזב ריחו הטוב לאחרים .וכתב החתם סופר

קיח(גמ' ,אמר להן למצרים ירדתם וכו' .וכתב הרמח"ל בדרך

שבזה נרמז שנתלה כל הסרחון בערב רב ,ולגבי ישראל

עץ החיים )לקראת הסוף ,בקטע המתחיל והנה זאת התורה

חביבותאקיימתלעולם.

וכו'( שודאי ידעו שלא שייך בהם פשטות התורה כמו שהשיב

קיא(תוס' ד"ה ולא כתיב הסריח .לשון מגונה לא היה לו

להם משה ,ומה שנתאוו לתורה היינו לפנימיות התורה,

לכתוב .וכתב החתם סופר דלכאורה אין בזה בית מיחוש

ואעפ"כלאניתנהלהםאלאלישראל,כיוןשעסקהתורההוא

דמבוארבמגילהכה:שליצנותא דעבודהזרה שריא,וכאןשבא

ראשלכלהתיקונים,וזהלאשייךאצלהמלאכיםשאינםבעלי

לומרשהסריחע"יהעגל,הווילליצנותאדעבודהזרה.

בחירה ,וכמו שהאריך הרמח"ל בתחילת דבריו שם .ועוד יעוין

קיב(גמ' ,ת"ר עלובין ואינן עולבין וכו' .בשמירת הלשון שער

בביתהלויפרשתיתרושביאר,דאמנםקיוםהמצוותלאשייך

התבונהפ"חהביאדפירשושישכאןג'מדרגות,א.שאינועולב

במלאכים ,מ"מ הם רצו שאת הדרשות והלימודים והמדות

לחבירוכשמחרפו,אבליתכןשישיב.ב.שאינומשיבכדישלא

שהתורה נדרשת בהם ,בזה יהיה כח הפסק להבין ולפסוק

יתבזה יותר ע"י זה .ג .עושין מאהבה ושמחים ביסורים ,שמה

כמלאכים ודלא כדאמרינן בב"מ לא בשמים היא .ויעוין לקמן

שאינו משיב זה מצד האהבה לה' ומקבל הייסורין בשמחה.

אותקכב.

ויעויי"ששביארלמהישלשמוחבייסורים.



קיג(גמ',ועליהםהכתובאומרואוהביוכצאתהשמשבגבורתו.

דףפ"טע"א

בריטב"א )החדשים( הביא בשם הרב ר' מאיר שזה קאי על

קיט(גמ' ,יצר הרע יש ביניכם .היפה עינים ציין למקור שאין

אהרוןשנאמרבווידום)ויקראי'ג'(ופירשששמחביסורים.

יצר הרע במלאכים ,לבראשית רבה פרשה מ"ח א"ר אחא

קיד(גמ' ,כצאת השמש בגבורתו .בחתם סופר הביא מהכותב

וסעדולבבכםאיןכתיבכאןאלאוסעדולבכם,הדאאמרתאין

בעין יעקב שפירש הדמיון לשמש שנעלבה מהירח בקטרוג.

יצר הרע שולט במלאכים .ולכאורה היינו עפ"י המשנה

כדאיתאחוליןס":אפשרלשנימלכיםשישתמשובכתראחד".

בהרואה )ברכות נד (.בכל לבבך בשני יצריך ביצר טוב וביצר

והחתם סופר וכן הענף יוסף ביארו שהשמש עושה מאהבה,

הרע.

ושמחה ביסורים ,דבכל יום מחיין לה בשיתין פולמוסא דנורא

קכ(גמ',ואףמלאךהמותוכו'ויתןאתהקטורתוכו',ובהרי"ף

ולא בעית למיפק מפני שמשתחוים לה ,ומוצאת בעל כרחה

עלהעיןיעקב,כתבשדברזהנרמזבפסוקשלעליתלמרוםוכו'

וסנהדרין )קי ,(.והמרומי שדה ביאר

בתהלים סח .דכתיב ואף סוררים לשכון ק-ה אלוקים .ופירש

כדאיתא נדרים )לט(:

שהשמש שומעת חרפתה במה שמשתחוים לה וחרפה גדולה

ואף המלאך הסורר ומקטרג שהוא השטן ,למדו לשכון ק-ה

היא לה ,ואעפי"כשמחה לעשות רצון קונה שמצווה להבע"כ

אלוקיםשהואעניןהקטורת,ששוכןשמויתברךביניהםומרחק

להאיר) .וזהו גופא היסורים ,החרפה שמשתחוים לה ודלא

מלאךהמות.

כהענףיוסף(.

קכא(גמ',ואףמלאךהמותמסרלווכו'אילאודאמרליהמי

קטו(גמ',למיימיניןבהוכו'.פירשרש"יעסוקיםבהוכו'כאדם

הוהידע.כתברש"י הלאבתורהלאנכתב,והקשההמהרש"א

המשתמשבידימינושהיאעיקר,עייןרש"ייומאעב:ד"הזכה

דמצינו כמה דברים שלא נכתב הציווי בתורה ומתוך הסיפור

שכתבללמודלשמהולקיימה.וברש"ילעילסג .ד"הלמיימינים

יודעים אנו שנצטווה ע"י הקב"ה ,ותירץ שכאן כיון שהקב"ה

כתב שמפשפשים טעמיהם בדקדוק ובוררים כימין המיומנת

אמרלומתחילה,הרומומתוךהעדהואכלהאותםוגו' ,אםכן

למלאכה .ובד"ה למשמיאילים הביא עוד פירוש דהיינו שהם

לאמסתברשהקב"הציווהלהצילםע"יקטורת.והיעב"ץ תירץ

עוסקיםלשמה.

עפ"י הגמ' פסחים )קיז (:כלום יש עבד שרבו נותן לו מתנה

קטז(גמ' ,יצאה נשמתן וכו' ,הקשה המהרש"א איך יתכן שגם

וחוזר ונוטלה ממנו ,לכן לא מסתבר שהקב"ה שנתן למלאך

חזרו לאחוריהם וגם פרחה נשמתן ,ועוד דלעיל משמע

המוות הכח להמית ציווה על זה דא"כ לקתה מדת הדין,

שנתמלאהעולםבשמיםלהשיבנשמתןחזינןשלאמתולגמרי.

והחתם סופר תירץ עפ"י מה שכתב רש"י בפירשו על התורה,

ותירץ שהיו ג' כתות בישראל לפי טבען יש שמחרדת הקולות

)במדבר י"ז יג( שאהרון העמיד המלאך בע"כ והיה דין ודברים

רק נחלשו ולהם הועילו הבשמים ,ויש שמתו ,ויש שרק חזרו

ביניהם ,שאמר לו המלאך הנח לי לעשות שליחותי וכו',

לאחוריהן.

והקשהדאםטבעהקטורתלעצורהמגיפהמהיועילולודבריו

קיז(גמ' ,חזרו ישראל לאחוריהן י"ב מיל .כתב החתם סופר

ומה ישמע לו ,ואם עדיין יכול לעשות שליחותו למה הוצרך

עפ"י הרמב"ם פכ"ז משבת ה"א וכן ברי"ף בעירובין ,שאיסור

להתחנן ,וגם מה מסר למשה כיון שאינו מועיל .וביאר החתם

תחומיןדאורייתאי"במיל,וא"כלאהיהאפשרלמלאכיהשרת

סופרשאףשבטבעהקטורתלהועיל,מ"מנגדרצוןהקב"האינו

להחזירם .ואף שגם ד' אמות אסור להעביר ברשות הרבים

מועיל ,אלא שבאותו זמן משה התפלל שתיעצר המגיפה בכח

)וצ"ב אי למלאכים יש איסור טלטול( ,וא"כ איך נשאו אותם

התפילה ,ומ"מ רצה שלפני גמר תפילתו תתעכב בכח הטבעי,

לאחר שיצאה נשמתם ,וביאר החתם סופר דזהו לשון הפסוק

וביניוביניהתפלל.וא"כא"ששודאילאהיהבציוויהמקום.
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קכב(גמ',בשעהשירדמשהוכו'באשטןוכו'תורההיכןהיא.

עודביןנתינתשלוםלשאילתשלום,דשאילתשלוםהיאכגמ'

וביארהעיוןיעקב למהדוקאבשעהשירדמשה,ותירץשודאי

דידן היה לך לעוזרני ובעי לשאול .והמהרש"א כאן ביאר

הסכים עם נתינת התורה למשה )ויעוין תוס'( אבל היה סבור

דשאילתשלוםהיינושבעה"בשואלאתהאורחאםהיהשלום

שמשה רבינו ישאר עם התורה בשמים ולא ירד למטה ,ולכן

לו בדרך ,ובמקום שבא ,ושייך גם בתלמיד לרב ,ונתינת שלום

שאלתורההיכןהיא,וכעיןזהביארהחתםסופר אלאשהוסיף

היינוהאורחלבעה"בוזהלאשייךבתלמידלרב.

שאף על פי שהודו כולם שמשה רבינו כדאי ללמוד תורת ה'

קכו(בא"ד ,ואיך יתכן דמדבר קדמות היינו מדבר סיני .וכתב

וסודותיה,מ"מחשבושעכ"פיהיהבדרגתםכמוהם.אבלהכלל

היעב"ץ שגם זה מיושב בתירוץ תוס' שהכל מדבר אחד גדול

מסור הוא בידינו שלא בשמים היא ,כדאיתא ב"מ נט) .:ויעוין

ומתפשטלצדמזרחמעברלירדןוהלאהסביבליםהמלחקדמה

בהקדמת הקצות שהאריך בענין זה( .ואין למלאכי השרתחלק

מזרחה.

בה ולכן דוקא כשירד משה קיטרג ,ועוד ביאר לפי זה דמה

קכז(רש"י ד"ה שפרו ורבו ,ולא ידענא היכא רמיזא .וכתב

שבעשיית העגל השטן הראה לישראל כאילו מת משה ,הי'

המהרש"ל דילפינן זאת מחינוך בית המקדש דשלמה המלך,

משום שחשב שכיון שנמסרה לו התורה ודאי לא יהיה חלקו

דהאמבוארלעילל'ע"אשנתעברונשותיהןשלכלאחדואחד

עודעםבשרודם.ובהרי"ףעלהעיןיעקבביאר,שכשהיהמשה

וילדהזכר,וק"ולמתןתורה,ועודששםנאמרוילכולאהליהם

במרום השטן ידע שלא יוכל לקטרג כיון שכבר המלאכים

וגם הכא שובו לאהליכם] .וצ"ע דלכאורה יש לחלק ,דהכא

קיטרגועלנתינתהתורהואחרכך הודוואמרומהאדיר שמך

נצרך שובו לכם לאהליכם להתיר להם נשותיהם ,מאחר

בכלהארץ,ולכןרקאחרישירדמשהושיבראתהלוחותקיטרג

שנצטוו על הפרישה ,ולא מסתבר דהוה גזירה שווה ,דדברי

השטן שמתוך שהקב"ה נתנו לבני אדם נשתברו הלוחות

תורהמדבריקבלהלאילפינןא.ל[.

ונזדלזלה כבוד התורה ,וענה לו הקב"ה נתתיה לארץ שכבר



קיבלוהתורהוי'הדברות)אףשנשתברו(.

דףפ"טע"ב

קכג(תוס' ד"ה תורה היכן היא ,וי"ל וכו' .פשטות דברי תוס'

קכח(גמ',ופליגאדר'אבהודא"ראבהוהרסינישמווכו'.כתב

נראה שבאמת השטן לא ידע .כיון שניתנה בחשאי .אולם

המרומישדה דר'אבהוורבייוסיבר'חנינאלאפליגי,דהמדבר

המהרש"א הקשה שריב"ל עצמו במימרא הקודמת אמר שאף

בודאינקראכברמקודםחורב,וכדמצינובשמות)ג'א'(הרהא'

מלאך המות מסר לו דבר והרי הוא השטן הוא מלאך המות

חרבה.והרסינינקראסיני עלשםהסנאיםשגדלועליו ,ודברי

וא"כ ודאי ידע .וביאר המהרש"א שכל דברי השטן עכשיו הם

הגמ' ופליגא דר' אבהו ,על רב פפא ור"ה בריה דרב יהושע

בתור קיטרוג להוות סיבה לחזור מקבלת התורה ,והיינו תורה

נאמרו,דהםפירשודסינילאהי'שםעצםההראלאכנוי.

היכן היא ,כיון שארוכה מארץ מדה אם כן איזה מקום יוכל

קכט(גמ' ,כשנים הללו שסדורות וכו' .וביאר המהרש"א שהוא

לקבלהתורה.וכןאמרלשרשליםהיכןהיא,כיוןשהיארחבה

כנוי ומשל לענין ריבוי החטאים כריבוי השנים שהיו מזמן

מיני ים מי יוכל לקבלה ואחר כך הלך לאבדון ומות ,וביאר

בריאתהעולם.

המהרש"א שהוא שר ממונה על גיהינם שמקומו גדול הרבה

קל(גמ',אמרהקב"הלאברהםבניךחטאואמרימחועלקדוש

ויעוי"ששהאריךבדברים.

שמך וכו' .וביאר העיון יעקב שכל אחד עשה כמדתו כמו

קכד(גמ' ,אמר לו משה אין שלום בעירך וכו' .וביאר החתם

שמצינואצלאברהםשלאחסעלבנוישמעאלוגירשאותו,וכן

סופר )עה"ת ויקרא ע' ס"ד ד"ה ויקב( דכיון דממה שאינו נותן

יעקב שאמר ארור אפם כי עז ,אבל יצחק היה חס על עשו כי

שלום לרבו ,מוכח דס"ל שאין תלמיד נותן שלום לרבו) ,ועיין

על כל פשעים תכסה אהבה ,והוסיף עוד ,דמ"מ זה שלא היו

באותהבאה(וכתוצאהמכךלאיהי'דיןחזרהתוךכדידיבור,

אברהם ויעקב מלמדים זכות על בניהם מחמת כבוד ה' ,זכות

)ששיעורו "שלום עליך רבי ומורי"( ,ודבר זה יגרום הרבה

זהיעמודלבניהםשהקב"היחוסעלינובשבילזכותםוכבודם.

מחלוקות בין בני אדם ,דהרי כתבו התוס' ב"ב )קכט (:ד"ה

קלא(גמ' ,אמר לא בסבי טעמא ולא בדרדקי עצה .הקשה

והילכתאוכו'שעיקרתקנתחכמיםשאפשרלחזורבתוכ"דהוא

החתםסופר )פר'ויגשתו"מתנינאד"הכמה(שהרייצחקנזדקן

לפישכשאדםעושהסחורהעםחבירוויראהרבו,יוכללתתלו

יותר מהם שהיה בן ק"פ שנה ואברהם היה בן קע"ה ,וא"כ

שלום,ומעשהזהיגרוםלושלאיוכללחזורבו.

תואר הזקן בעל העצה מגיע לו .ותירץ שחישוב שנותיו של

קכה(גמ' ,כלום יש עבד שנותן שלום לרבו .ובגליון הש"ס ציין

יצחק הם רק עד שבא יעקב לחברון ,דכיון שכהו עיניו של

הגאוןרביעקיבאאיגר לתוס'ב"ק )עג(:ד"הכדי,שכתבו דאף

יצחק ,כשבא יעקב בנו אל ביתו ,עזב התנהגותו עם אנשי

שמבואר בברכות )כז (:שהמחזיר שלום לרבו גורם לשכינה

העולם והניח ליעקב ,ואז היה בן ק"ס שנה ,אם כן אינו

שתסתלק מישראל ,היינו דוקא כשאינו אומר לו שלום עליך

כאברהםשהגיעלקע"ה.ואינוכיעקבשהיהבןקמ"ז.

רבי ,וכ"כ רש"י בברכות שם ותוס' ד"ה והנותן ,ועל גמ' דידן

קלב(גמ' ,דל כ"ה דלילותא .ובטעם דלא ענש עליהם ,כתב

כתבו דעבד שאני דאין לו להחזיר שלום בשום ענין ,משום

המצפהאיתןבשםזרעיצחקעלאבות.דקיי"לאיןעדהרואה

שמורארבועליו,אולםהרא"ש שםסימן ה'הביאמהירושלמי,

שראהבלילהנעשהדיין,והקב"ההואהעדוהואדיין.

דתלמיד אינו נותן שלום לרבו כלל ,והובא דעה זו ביו"ד סימן

קלג(מתניתין ,תבלין כדי לתבל ביצה קלה .במראה כהן העיר

רמ"בסעיףט"זולפיזה לאצריךלחלקביןעבדלשארתלמיד,

עלהלשוןביצה"קלה",דהאלפיהגמ'לעילפ:ביצהקלההיא

וכן משמעות התוס' בברכות שם ד"ה והנותן ,בתירוצם השני,

ביצת התרנגולת ,שאין לך ביצה קלה לבשל יותר מביצת

שכתבודרקבתלמידחברמותר,והמהרש"א בברכותשםחילק

תרנגולת ,וטעם זה הרי לא שייך גבי תבלין ,ודייק מהרמב"ם
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פי"ח מהלכות שבת ה"ה שמשמע דלא גרס ביצה קלה וביצה

שה"שני שמות" דרישא ו"שם אחד" דסיפא אינם באותה

סתם מדויק מדבריו דבהלכה ד' שם לענין עצים כתב מביצת

משמעות ,ולפי זה ר"ש פליג דב' שמות לוואי של תבלין ממין

התרנגולים,ובה"ההזכירביצהסתם,אולםהקשהאםכן למה

א' ,וכ"ש ב' מיני תבלין שונים ,ואפילו כולם משם אחד של

נקטביצהכלל,כיוןשכלשיעורשבתכגרוגרת,ובשלמאלעיל

איסור,איןמצטרפין).ולאכהבנתתוס'דשםאחדדקאמרר"ש

פ :אמר' כגרוגרת מביצה קלה והיינו שמהירה לבישול ,אבל

קאיאשנימיניםאלאחוזרעלכלדבריו(.ולירושלמיהי'פשוט

הכאאמאינקטכללביצהונשארבצ"ע.

דלרבנןשכלשםאחדשלאיסורמצטרפיןה"הכלמיניתרומה

קלד(תוס' ד"ה תבלין .אבל תימה וכו' וכן משמע בהדיא

מצטרפין,ורקלר"שדס"לדגםבשםאחדשלאיסורבעינןשלא

בירושלמי כו' .נראה שלפי הגירסא בגמ' "או מג' מינין ושם

יהאמחולקלמיניםאולשמותלוואישונים,הי'הו"אשתרומה

אחד" והגירסא ברש"י "אפילו מן ג' מינין והם שם אחד" אולי

ותרומתמעשרלאיצטרפו,וקמ"לדמצטרפין).י.ס(.

אפשר ליישב את קושית התוס' ,וה"פ דברייתא ,ג' שמות

קלה(גמ' ,אבל עצים דחזו וכו' קמ"ל וביאר הריטב"א

)לוואי(שלתבליןממיןא')כגוןפלפללבןושחור(,אואפילוג'

)החדשים( דקמ"ל ,דמכיון שסתם עצים עומדים להסקה

מיני תבלין חלוקין לגמרי ,בכל אלו אם הם משם אחד של

משערים בהסקה ,וכדלעיל עח .מילתא דלא שכיחא ושכיחא
אזול

איסור )כמ"ש רש"י לגירסא זו( ,מצטרפין .וכדמשמע מרש"י
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רבנן

בתר

דשכיחא

ואפילו

לקולא.

