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בס " ד  ,יט' טבת התשע"ג.

מסכת שבת דף צ – דף קב





דףצ'ע"א

יש לו שביעית ואין לו ביעור .ומה דאמרינן אין לו שביעית אף

נט(גמ',הכינמיחזולמתק.והיינודזההסיבהשמצטרפים.הקשה

ששביעיתישלו,הכוונהשביעיתלכלהלכותיהדהיינוהביעוראין

הר"ן בחידושיו ,הא תנן לעיל )עו (:שלענין הוצאה כל האוכלים

לו,ומהדנקטינןלשוןשביעיתכתבהרמב"ןמפנישעיקר שביעית

מצטרפים לגרוגרת .וא"כ מה שייך טעמא דצירוף לענין איסורין

היינו ביעור .וביאר שמפני שהענין שנוי במשנה אמרינן והא תנן.

להוצאה,האכיוןדהשיעורשווהמצטרפין,ביןלשאלתהגמ'ובין

)וסייםהרמב"ןדזהאינומחווראלאשהצורךמזקיקנולפרשכן(.

למסקנה ,ותירץ דהתםלענין אוכלים כולם חזו לאכילה ויש להם

סב(מתניתין פלפלת כל שהוא .וכתב רש"י דאינו פלפל שלנו.

חשיבות עצמית לכן מצטרפין ,אבל תבלין שמצד עצמו אינו ראוי

וכתבהתיו"ט דמהר"שפ"בדערלהמשנהי'משמעדהטעםמשום

לכלוםוכלחשיבותובמהשראוילתבל,לכןבעינןשראוייןלתבל,

דפלפל שלנו הוא בכלל תבלין ,ואמרי' במשנה הקודמת דשיעורו

דאם אין כולן מיני מתיקה אין הביצה מתובלת בהן ויחסר

לתבלביצה,וכ"כבתפארתישראלכאן.אולםהתוי"טדחהדבריו,

בחשיבותם.

דמ"מכיוןדראויגםלריחהפהוהואשיעוראזוטאאיתלןלמיזל

ס(גמ',ורמינהוהמוציאסמניםשרוייןוכו'.ולכאורהמההקשתה

לחומרא )וכדלעיל עח ,(.ובחידושי הר"ן כאן כבר כתב כן,

הגמ' הא ברור הוא דהכא מדובר בצבע והתם בסמנים ,וכתב

ובחידושי מהרי"ח )על המשניות מהדורת זכר חנוך( יישב דברי

הרמב"ן דבס"ד הבינה הגמ' ששרויים לאו דוקא ולכן הקשתה

הר"ש ,דאי הוי פלפל שהוא תבלין מ"ט אמרה המשנה הקודמת

למתניתיןא"נדסברהדמתניתיןאפילובשרויין.

שתבלין מצטרפין זה עם זה ,והרי אם יש שם גם פלפל אין צריך

סא(גמ' ,והתנן זה הכלל כל שיש לו עיקר יש לו שביעית ושאין

לצירוף ,כיון שעל הפלפל חייב בכל שהוא ,ובע"כ אי נקט תבלין

לו עיקר אין לו שביעית .וכתבו הרמב"ן והריטב"א וחידושי הר"ן

כוללפלפלכיהואתבלין,ולכאורהצ"בדמ"מבעינןלצירוףבזמן

דאין משנה זו בשום מקום וכבר הוגה על הגליון "והתניא",

שהפלפל הוא פחות משיעור הראוי לריח הפה ומ"מ מצטרף

והרמב"ן כתב דאינה משנה "ולא ברייתא" בשום מקום ,והקשו

לתבלין,ועודאפשרדבעינןצירוףבזמןשעירבועםשארתבלינים

הרמב"ן ,הריטב"א )החדשים(,וחדושיהר"ן,דאםפירושכלשאין

ואולילאמהניאזלריחהפהא"נבמקוםשאיןרגיליםבזה).א.ל.(.

לו עיקר  -שאין גזעו מחליף ,הא תבואה וירקות אין גזען מחליף,

והתוי"ט ביאר הכרח רש"י שפלפלת אינו פלפל שלנו מדקתני

ואין עיקרן מתקיים בארץ ,ובודאי שנוהגת בהם שביעית.

פלפלת ולא פלפל ,והרש"ש הקשה עליו מדלעיל בגמ' )סה(.

והריטב"אהוסיףדליכאלפרששאיןלועיקרשאיןגידולומןהארץ

דפלפלדקתניהתםשהואלריחהפהאףשלאקתניפלפלתאםכן

דזה פשיטא .וביארו הראשונים דקאי אמתניתין דשביעית )פ"ז

נראהדחדאנינהו.

מ"א( כלל גדול אמרו בשביעית כל שהוא מאכל אדם ומאכל

סג(תוס' ד"ה לא יפחות ,תימה לר"י וכו' .ובריטב"א )החדשים(

בהמה וכו' יש לו שביעית ולדמיו שביעית "יש לו ביעור" ולדמיו

תירץ דמשום דפרוטה של נחושת לא חשיבא ומסתמא דעתיה

ביעור,ואיזהזה"עלה"הלוףוכו',ובמשנהב'שםכלשאינומאכל

להקדישמידידחשיבטפי.

אדםוכו'ישלושביעיתוכו'"איןלוביעור"ואיזהזה"עיקר"הלוף

סד(תוס' ד"ה המוציא ,בסה"ד ור"י מצא בירושלמי וכו' ,ומיהו

וכו' .ועל זה קאי הכא ואמרינן זה הכלל כל שיש לו עיקר ,היינו

ה"ללהזכירר'יהושע.והמהרש"להובאעלהגליוןהגיה,אלאר"ל

שנשאר שורשו בארץ ורק העלה נלקט והיינו המשנה הראשונה

ר"א קמחייב אתולדה במקם אב .והמהרש"א כתב שלולי דבריו

שם ,יש לו שביעית ויש לו ביעור ,וכל שאין לו עיקר  -היינו

היה אומר ,דר"ל ר"א דמחייב בקצר וחזר וקצר בהעלם א'

המשנההשניה שםעיקרהלוףוכו',ולאנשארכלוםבארץשבזה

כהעלמות הרבה שלא תאמר כן במינים הרבה .ועיין ברמב"ן
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שהביא דברי הירושלמי ופירש ,לר' אליעזר דאמר בכריתות טז.

שנתנו לו) .ולפי זה ליתא לקושית המשנה למלך הבאה באות

שאםבאעלה'נשיםנדותואפילוקטנותחייבעל כלאחתדהוו

הקודמת (,וכתב לישב גם לשון רש"י כדבריו ,שעיקר הטעם הוא

גופין מחולקין ,ומיחייב נמי אתולדה במקום אב ,וס"ד דה"ה

דלאניחאליהשיאכלהקטןאיסוראלאשלאנטעהלומרדלמ"ד

במיניםהרבהקמ"לדכיוןדהויבב"אובהעלםאחדחייבאחת.

אין בי"ד מצווין להפרישו לא חשיב כלפיו חפצא דאיסור כלל,

סה(בא"ד ,בסה"ד ומיהו ה"ל להזכיר ר' יהושע .ובחידושי הר"ן

ונבילה וכשירה שווה אצלו ,וממילא אין סיבה שלא יהיה ניחא

הביא בשם רבינו יהונתן ז"ל שפירש באמת דאיתא לר' יהושע

ליה ,לכן כתב רש"י דאינו כן שהרי אסור להאכילו בידיים .אולם

דתמחויין מחלקין ואעפ"כ הכא שאני ,דהתם לענין אכילה מה

משמעות הגהות אשר"י כאן שכתב אין מוסרין וכו' משמע שיש

שחלוקבטעמיםהוידברחשובלכלמיןומחלק,אבללעניןהוצאה

איסורבדבר.

איןחשיבותלמיןזהיותרממיןזה.

עא(רש"יד"האיהכי,אברמןהחידחגבאיןטעוןשחיטה.הקשה

סו(מתניתין,זרעוניגינהוכו' ,פי'רש"יבדברית"קדכיוןדלזריעה

המהר"ץ חיות מאי שנא מעוף שגם למ"ד אין שחיטה לעוף מן

קיימי,חייבאףבפחותמגרוגרת.ולפיזהישלפרשלפימהשנראה

התורה,ישבואיסוראברמןהחי,ותירץדבעוףעכ"פבעינןנחירה

לדייקברש"ידףצ'ע"בד"האלא,דלכוליעלמא שיעורובחמשה,

ונחירתוזוהיאשחיטתו,וכןמבוארברש"יחולין כח.ד"הלטהרה

די"ל דת"ק לא אמר שיעור כלל רק חידש דאין צריך כגורגרת

מידינבילה.ולכןכלזמן שלאנחרוהויאברמןהחי,מהשאיןכן

וריב"ב אמר מה השיעור ,אמנם בפיה"מ להרמב"ם פי' דשיעורא

חגבדא"צאפילונחירה,והרמב"םפ"אמהלכותשחיטהמפיקלה

דת"קקרובלגרוגרת ,אםכן בע"כריב"בפליג).ועייןלקמןאותג(

מאוסף החסיל ,משמע דבאסיפה סגי לה וא"צ שום מעשה סילוק

)י.פ.(.

חיות].ועייןבחולין )כז(:דאמרההגמ' דאףעלגב דגביעוףמצינו



נמילשוןאסיפה),במדברי"א(ויאספואתהשליו,איןלהתירללא

דףצ'ע"ב

שחיטה,דהתםלאוגבישחיטהדאחריםנכתב,ומהאיטעמאצ"ע

סז(גמ' ,ת"ר המוציא גרעינין וכו' כמלא פי חזיר .וכתבו התוס'

בדברי הרמב"ם הא גם כאסוף החסיל לא כתיב גבי שחיטה

ד"השמצניעיןוכו'דאףעלגבדישראלאסורלגדלחזיר,מ"מראוי

)א.ל[.(.

ליתןאולמכורלעכו"ם.ובחידושיהר"ן פליגעליהווהוכיחדבריו



מהגמ' לקמן )שכך פירש גבי חגב חי טמא( וכתב דאסור גידול

פרקהמצניע

חזירים דוקא כשלוקחים להרויח ,אבל הכא מיירי שנפלו לו



בירושה מבית אבי אמו כותית ,או שנתנום לו במתנה ,ועוד כתב

א(מתניתין המצניע לזרע וכו' בכל שהוא .הקשה המרומי שדה

דהנכון דאיירי שאין לו חזירים כלל ומ"מ כשמצניע לאכילת

מ"ט התנא פירש לזרע וכו' ולא נקט המצניע סתמא )וכמתניתין

בהמותמשעריםכאכילתחזיר.

לעיל עה ,(:ותירץ כיון דאיירי גם באוכלין ששיעור גרוגרת דידהו

סח(גמ' ,מאי צפורת כרמים וכו' ועבדי לה לחוכמתא וכו' .כתב

מהלכה למשה מסיני ,ולא מהני בהו להחשיבו פחות מכשיעור

השפת אמת דאי נפרש שהוא מין טהור ולשון "מתה" היינו

אא"כ חשב להדיא לזרע או לדוגמא ורפואה ]שאז אינו בכלל

שנשחטה ,א"ש הא דעבדי לחכמתא וכו' ,כי היו אוכלים אותה,

אוכלין ששיעורן גרוגרת[) .ודבריו צ"ע כי מה שיש שיעורהוצאת

אולם המאירי כתב שהוא עוף טמא ,וקשה דאיך אכלו אותה,

אוכליןבגרוגרתאינושהואמהלכהלמשהמסינישיעור בהוצאה.

ואולי למד דעבדי לה לחוכמתא היינו לעכו"ם ולא לחכמת

אלא דגרוגרת היא שיעור באכילת אוכלין ,וממילא אם הויא

התורה.ובר"ח כתבשהיאממיןחגביםוא"כא"ששראוילאכילה,

כשיעור זה הוא הוצאה חשובה ,וא"כ בכהאי גוונא שהחשיבות

וגםא"שהלשוןמתהדאיןצריךשחיטה,וכןמוכחבחולין )ס"ה,(:

היאבכלשהואאיןלהתייחסלגרוגרתדאזלינןלחומראוכדלעיל(.

ועי"שדמבוארנמישהואמיןטהור.

ועייןשםשיישבבאופןאחריעוי"ש.

סט(גמ' ,וקעבר משם בל תשקצו .צצין הגאון רבי עקיבא איגר

ב(גמ' ,ושכח למה הצניעו .כתב בחידושי הר"ן שמ"מ הוא רוצה

בגליון הש"ס ,למשנה למלך פי"ז ממאכלות אסורות הכ"ז )ד"ה

באותההצנעהשמאיזכורלמההצניעו.

גרסינן( דנקט בפשיטות ,דבל תשקצו בדבר המאוס הוא איסור



דרבנן ,וא"כ הקשה איך אמרינן הכא דאסור להאכילו חי בידים

דףצ"אע"א

משום בל תשקצו ,והרי כתב הר"ן בשם הרשב"א ביבמות )קיד(.

ג(גמ',מהודתימאכלשהואלאפוקימגורגרתולעולםעדדאיכא

דבאיסור דרבנן ליתא להאי אסורא .וכתב שם לדון בדקדוק דברי

כזית.הקשההגאוןרביעקיבאאיגר ,למההייתיאומרעדדאיכא

הרשב"א אם באמת ס"ל הכי ,אולם בעיקר דברי המשנה למלך

כזית דממה נפשך אם אזלינן בתר מחשבתו לזרע לחייב כדין

שבל תשקצו בדבר המאוס הוא דרבנן .בחקרי לב יו"ד ריש סימן

מוציא זרעים ,ואם לא אזלי' בתר מחשבתו ליבעי כגרוגרת כדין

ק"מ כתב דהא ליתא בשום מקום והוכיח מכמה מקומות להיפך.

אוכלין ,והיה לגמ' לומר לעולם עד דאיכא שיעור זרעונין

)ועייןבאותהבאה(.

)כמתניתין לעיל צ (.ותירץ דאפשר  שהשיעור של זרעוני גינה

ע(רש"יד"הדילמאאכיל,מודההואדלאיהבינןליהבידיםוכו'.

דלעיל צ .דתנן שהוא פחות מגרוגרת שיעורו כזית וזהו כוונת

ובמלאהרועים תמהאיךנחשבמאכילובידיםהאנתנולקטןכדי

הגמ' ,והביא מהתוי"ט שדייק מסוגיין דכל היכי דתנן פחות

לשחק בו ואין דעתו שיאכלנו ,ולא גרע מהא דאיתא יבמות קיג:

מגרוגרתשיעורובכזיתוכתבואפשרדכוונתוכנ"ל].ולפיזה לס"ד

גבי בר טליא וטלייתא ע"ש ,ולכן ביאר דברי הגמ' דאינו מצד

בעינן למימר דאם המצניע חייב בכזית ,כל אדם חייב ביותר

האיסורשבדבר)ביןשלטמאביןשלבלתשקצו(אלאכונתהגמ'

משיעור זה ,וצ"ע לרש"י דפירש במתניתין כל א' שיעור המפורש

דאיןדרךליתןלקטןלשחקדילמאאכילליה,דודאילאניחאליה

לוהיינובזרעוניןחמשהוכו',דהיינודת"קדמתניתיןדדף צ.סבר

שיאכלהקטןאיסוראודברהמאוסאףעלפישאיןבידועווןבמה

כריב"ב דלא פליג אלא פירש שיעורו דת"ק ,אמנם עיין בפירוש

מסכת שבת דף צא
כ טבת התשע"ג
הרע"ב אמתניתין דדף צ .שכתב ואין הלכה כריב"ב .ומשמעות

שיעור אוכלין לענין שום דבר חזינן דסברתו היא דלא עצם

דבריו דפליגי ,ואזיל בשיטת הרמב"ם שם בפיהמ"ש דשיטת ת"ק

החשיבות שמקנה האדם לדבר היא המחייבת גבי שבת אלא

בפחות מגרוגרת ממש ,וריב"ב ה' זרעונין ,ופליגי ,אמנם כיון

שהשיעור נחשב במקום אחר לעשות חיוב הוא המקנה לשיעור

שבאמת פירש המשנה דהמצניע היינו חיטה אחת שפיר פירש

את החשיבות ודו"ק .ונראה שזה תלוי גם בדברים שנכתבו לעיל

רש"י .ולפי זה בעינן למימר דגם לרש"י  הס"ד יסבור כשיטת

ברישפירקיןאותא'[.

הרמב"ם[.

ז(גמ' ,למאי אי לענין שבת כגרוגרת בעינן .משמע שכזית הוי

ד(גמ',אלאמעתהחישבלהוציאכלביתווכו'.הקשההגאוןרבי

פחותמגרוגרת.ובשו"עסימןתפ"וסעיףא'כתבדשיעורכזית,י"א

עקיבא איגר דבמה שאחר כך הוציא מקצת מביתו חזינן דחזר

דהוי כחצי ביצה ,ובמגן אברהם שם הקשה דאיתא בשו"ע או"ח

ממחשבתו הראשונה שהרי הוציא מקצת ואחשביה ויעוי"ש

סימןשס"חס"גשגרוגרתהוישלישביצה,וכןפסקהרמב"ם)בפ"ח

ונשאר בצע"ג .ולרש"י שפירש דקושית ר' יצחק היתה לאביי נ"ל

מהלכות שבת ה"ה( ,וא"כ כזית גדול מגרוגרת ,ותירץ דבגמ' דידן

שאין קושיא כלל דכוונתו שכך חשב מתחילה אך שכח וכסברת

מייריבזיתקטן,ובמלאהרועיםהקשהעלי'דהאהכאאיירינןבזית

אביי ,אם כן אין כאן קושיא דלא ביטל נמחשבתו .ואף להרב

שמשערים בו בכל מקום ,וכמו שכתב תוס' ד"ה כגון וכו' שדוקא

פור"ת בתוס' דהקושיא היתה לר' יהודה דאמר דמחשבתו יכולה

נקטדישבואיסורטומאהוהיינוזיתבינוני.

לעקור מהרגילות שהיא כזית ,אפשר ליישב ,דדברי ר' יהודה היו

ח(גמ' ,או דילמא כל לענין שבת כגרוגרת בעינן .הקשה הרש"ש

אחרידבריאביי,דהרידיברעלהמשנהשהםדבריר'מאיר,ואביי

דכיון שנטמא אם כן אינו ראוי לאכילת אדם ,ואמרינן לעיל )עו(:

אמר דהמשנה מדברת באופן ששכח מה שחשב עליו ,ור' יהודה

דשיעורגרוגרתהואלאוכלין,והאכיוןשנטמאלאהוויבראכילה,

הוסיף דהשיעור שחשב עליו הי' חיטה אחת ,אף על גב שהוציא

ואין לומר דהוי הנחת חפץ והסרת שם אוכל בהדדי וחייב .כיון

מדרךהעולםשאינומוציאפחותמכזית,ה"נבכהאיגוונא ששכח

דכהאי גוונא הויא בעיא לקמן צט :ורבא עצמו שם פשיטא ליה

כיון שתחילה רצה להוציא את כל ביתו יפטר .ואמנם בחידושי

דפטור )או ספק יעוי"ש וברש"י( ועוד דטומאה דרבנן איכא גם

הר"ן כתב כגון שקיפל כל כלי ביתו בחבילה ,וחשב שהוציא כל

קודםשנחכדאיתאבתוס'וא"כמ"מאינוראוילאכילה.

כליביתוונמצאשלאהיוכולןשם.והנראהדכוונתולמש"כ.

ט(שם .יש לעיין מ"ט הסתפק רבא בכזית ,דאי משום החשיבות

ה(גמ' ,פשיטא זיל הכא איכא שיעורא וזיל הכא איכא שיעורא.

שישבעתההנחה,האלאבעינןאלאהשלמתהשיעורומ"טבעינן

הקשה הרשב"א מה קשה לגמ' פשיטא ,הרי כן דרך התלמוד

כזית,ועייןלעילמהשכתבנואליבאדהרמב"ןודו"ק.

לפתוחבדברפשוטכדילשאולאחריומהשצריךלשאול,ואףכאן



רבא אמר דין זה בשביל להסתפק אחר כך בחצי גרוגרת ותפחה

דףצ"אע"ב

ולא צריך למהו דתימא וכו' ,ותירץ שרבא אמר דין זה בשם רב

י(מתניתין ,בין שהוציאן אחר פטור ,הקשה המרומי שדה מאי

נחמן ורב נחמן הא לא מספקא לי' בתפחה ,וא"כ השאלה היא

אשמעינן בהא ,פשיטא דפטור ,ואפילו אם לא הניחן ע"ג

לר"נ.

האיסקופה,ותירץדקמ"לדהמוציאוהניחעלהאסקופאפטוראבל

ו(גמ' ,בעי רבא הוציא חצי גורגרת לזריעה ותפחה וכו' .הקשה

אסור ,וכאן שנה רבי דין כרמלית שדינו פטור אבל אסור ,דמהא

הרמב"ן מאי קמבעיא ליה ,הא רבא עצמו אמר במנחות )נ"ד א'(

דחזר והוציאן אין ראיה דאסור ,משום דמיחלף ,ולפי זה אתי נמי

גבי אכילת איסור דכל היכאדמעיקרא לא הוה ביה והשתא אית

שפיר הא דלא תני מתניתין באסקופא מקום פטור ,והוא משום

ביה אסור רק מדרבנן ,וכן לשאר ענינים מצינו התם דלית ביה

דבגוונאדהוציאןאחרהיהמותרלכתחילהולאפטוראבלאסור.

איסור,כדקתניהתםבברייתאהריאלוטהורין ,ואיןחייביןעליהן

יא(מתניתין,אףעלפי שרובפירותמבחוץוכו'.כתבבשפתאמת

משום פגול ונותר וחלב וכן נמי לענין תרומה ,וא"כ גבי שבת נמי

דצ"ע מאי שנא מכל התורה דאמרינן רובו ככולו) ,עיין הוריות ג:

היכי מיחייב בכהאי גוונא ,הא בעת ההנחה לית ביה שיעור

חולין יט (.ונימא דמונח היכא שיש רוב פירות ,וביאר דלענין

אוכלין ,ולא מצא מקום לחלק בין איסורין לשבת) .וכן הקשה

הוצאה לא חשיבא דרך הוצאה עד שיוציאם לגמרי .ודייק כן

התוס' במנחות נד .ד"ה דמעיקרא וכו' ונשארו בתימה( ,ותירץ

מלשוןרש"יד"הקישואין שכתב,וכלמהדאגידוכו'לאוהוצאה

דהכא בגרוגרות ממש עסקי' ,ואמרי' התם שאני גרוגרות הואיל

היא.דהיינודאףעלגב דבכהאיגוונא נחשבמונחאינונחשבדרך

ויכול לשלקן ולהחזירן לכמות שהיו ,וכיון שכן כשתפחה יש בה

הוצאה.

שיעור ,אי נמי דמדובר כאן באוכלין שהי' בהן שיעור לפני

יב(גמ',מתניתיןדלאכבןעזאי וכו'.עייןלעילו.דמודהבן עזאי

ההוצאה,וצמקווהוציאןותפחו ,דלמסקנהדגמ'התםהווישיעור.

בזורקומושיט.וכתבשםהחתםסופרה:ד"הועייןוכו'דמהאדגמ'

ולהרשב"א נראה לחלק בין איסורי אכילה להוצאה בשבת,

דידן אוקמא למתניתין דלא כבן עזאי ולא אוקמא דהווי כמושיט

דבאסורי אכילה השיעור הוא בכזית ,שהוא שיעור הנאת גרונו

ואפילו לבן עזאי ,נראה דסברה כדעת הירושלמי בפ"ק ה"א,

מאכילתהאיסור,הלכךמהשתפחונראהככזית,אינומועילכיון

דאיתאהתםדנחלקואמוראיםאםבןעזאימודהבזורקומושיטאו

שאינוכזיתממשוגרונולאנהנה,אבללעניןהוצאההשיעורתלוי

דפליג נמי בהא ,ומשו"ה לא נחתא להעמיד במושיט וכבן עזאי,

בחשיבות הדבר להצניעו ,ואפילו בכל שהוא חייב אם מחשיבו

וע"כ לקושטא דמילתא אתיא נמי כבן עזאי ובמושיט כגמ' דידן

ולכן גם אם תפח וע"י זה נראה גרוגרת חשוב הדבר לאנשים

דדףו.:

ומצניעים כמוהו ולכן חייב .ועיין במנחת חינוך מוסך השבת

יג(גמ' ,אגד כלי שמיה אגד וכו' .במנחת חינוך מצוה תמ"ג,

מלאכת טוחן ,שהאריך בענין זה והסתפק בדעת הרשב"א לענין

הסתפקהאםהאוכלמעשרשני,שהיהחציהפריבירושליםוחציו

טוחן] .ונראה לבאר מ"ט לא נראה לרמב"ן חילוקו של הרשב"א

מחוץ לחומה ,מתחייב ,אי לאו ,וכתב דנראה שעל מה שבפנים

שנראה פשוט ,דאי ידוייק בדבריו כתב דהא בהנחה נמי לית ביה

פטורומהשבחוץחייב,ולאדמילסוגיאדידןדישלחלקביןשבת

מסכת שבת דף צא – דף צב
כ טבת – כא טבת התשע"ג
למעש"ש ולא פירש החילוק ,אולם במכות יט .לענין מה שאמרה

לבחוץ וכשמוציא החפץ זה נחשב לעקירה חדשה ודמי למתניתין

הגמ',ביכוריםמקצתןבפניםומקצתןבחוץשבחוץ,חוליןשבפנים

דהמוציאאוכליןונתנןעלהאיסקופהוחזרוהוציאןשפטור,ותירץ

קדש ,כתב הריטב"א ,או דאתיא למ"ד הכא לאו שמיה אגד דאין

על פי מה שיסד שם )עי"ש באריכות( דבמקום חיובא לא אמרינן

לחלקאיגודכליביןזולשבת,אודאיירינןהתםבשניכליםוצ"ע.

לקולאכמישהונחה.

יד(גמ' ,ואי ס"ד אגד כלי שמיה אגד ,קדים ליה איסור גניבה

יח(מתניתין ,המוציא וכו' או על כתיפיו וכו' .כתב השפת אמת

לאיסורשבת.והביארש"יד"השהריאיסורוכו'אתהגמ'כתובות

דהי' אפשר לומר דדוקא בדבר כבד שדרך להוציא על כתיפיו

)לא (:שדנה ודאפוקי להיכא וכו' ,ועיי"ש עוד דאוקמא הגמ' נמי

חייב ,ואי אין דרכו לשאת בכתף פטור שלא הוציא כדרך

בדאפוקיהלרשותהרבים,ולעניןמיקנאממשלאקני,ולעניןגניבה

המוציאים ,אולם מלשון רש"י ד"ה שכן משא ,שכתב על ימין

מיחייבכיוןדאפקיהמרשותיה,ובחידושיהר"ןהביאמהרא"הדאי

שמאל וחיק דהוה אורח ארעא ,משמע דלהכי בעינן למילף על

אפשר לפרש כאן כההיא אוקימתא ,שהביא רש"י דאיירי בצירף

כתף ממשא בני קהת ,משום דאינו אורח ארעא כימין ושמאל

ידולמטהמג'וקיבלה,דתולאשייךטעמאדאגדכליכללואיסור

וחיק ,והקשה הא משא בני קהת היה במזבח וארון שהיו כבדים

גניבה ואיסור שבת באין כאחד .וכ"כ בריטב"א )החדשים( ,וכן

ודרכם לשאת בכתף ,ואיך נלמד גם לדבר שאין דרכו לשאת

ברמב"ן הקשהדהאבבתאחתהואמקבלהבידוכולהואיןאיסור

בכתף.ואפשרליישבלשוןרש"ידצ"עמהיהי'אםבמקוםמסויים

גניבה באה לו לחצאין .והריטב"א יישב דברי רש"י גם בצירף ידו

או בזמן מסויים לא יהי' דרך משא בכתף כלל ,אי אמרינן

שייךאיגודכלי,דאיכאלאוקמאכגוןשנחמקצתהכליבידולמטה

דהנשיאהבכתףתחשבמשאאףשלאהוויכדרך,כיבדרךזוהי'

מן המפתן ,ומקצת הכלי למעלה לפנים מן המפתן ,ואף למאי

בהכרח המשא במדבר ,אם כן צורת הנשיאה בעינן כמו שנשאו

דמוקים דנסכא לא חשיבא הגבהה לענין קנין גניבה .וכתב דהוא

שם)וליכאלמימרדלאבעינןדומיאדהקמתו,אלאדכלמהשהי'

לשוןדחוק,והרמב"ן ובחידושיהר"ן הנ"לבשםהרא"ה,וכןהובא

בגינו הווי חלק משם מלאכת הוצאה( .ואמנם רש"י הביא

ברשב"א בשם י"מ ,פירשו גמ' דידן אליבא דמ"ד בכתובות

מהירושלמי שאף שאר האופנים דהוצאה הוו באלעזר ,ואי נדייק

שאפקיה לרשות הרבים וכנ"ל ,וכתב הרמב"ן ואל תתמה אם כן

נראה דחביתין נשאו בכתף וזה הרי לא הי' דרך הוצאה שאינם

איךהקשוכאןסתמאאליבאדההואפירוקא,דכןמצינובב"בפו.

כבדים.וע"כנראהדבתחילהלמדרש"ידיששניתנאיםלחיוב,א'

דמקשהסתמאאליבאדאוקימתאשהוציאהלרשותהרבים.

צורת ההוצאה בענין המשכן ,והב' דרך הוצאה ,ולבסוף נראה

טו(גמ' ,הכא במאי עסקינן דאפקיה דרך שוליו .בחידושי הגר"ח

דלמד דצורת ההוצאה בכללותה תלוי' אי נהגו כך במכן ואינו

הלוי )פ"ג מהלכות גניבה הל"ב( הקשה על הרמב"ם שם שכתב

תלויבדרךהוצאה.

בסתמא שהיה מגררו עד שהוציאו וכו' פטור מן התשלומין

יט(מתניתין,המוציאוכו'בפיווכו' .וכתבתוס' ד"ההמוציאבפיו

שאיסור שבת ואיסור גניבה והיזק באין כאחד .ולא חילק את

כו' ,שבאוכלים שדרכן להוציאן בפיו בשעת אכילה חייב,

חילוקי הגמ' דאפקיה דרך שוליו וכו' אף על גב שפסק בפי"ב

ובתפארתישראל )ט"ו(כתבדדברשאיןדרכולהוציאובפיופטור

מהלכות שבת כמ"ד אגד כלי שמיה אגד .ותירץ דהרמב"ם איירי

אפילוכשמתכויןלהוציאוכך.וה"הבכלשארדיניהמשנהברגלו

שקנהבמשיכה,ויעוי"ששהכריחדאףלמאידקי"לדמשיכהבכליו

ומפרקיווכו'דאףשמתכויןלהוציאפטור.וצייןלעייןבלחםמשנה

שלמוכרמהניא,דוקאהיכאשעשהמעשהמשיכהבכלי.ולכןלא

פי"ב מהלכות שבת הי"ג שהקשה מ"ט בפי"ג שם ה"ג כתב

שייךאיסורגניבהלפנישגמראתהוצאתהכלי,אבלסוגייןאיירי

הרמב"ם רק לגבי פיו דמחשבתו מהניא לשום פיו מקום ארבעה,

כשצירףידו)וכדפירש"י(ולאקניבמשיכה,ומשו"הלאשייךגניבה

אףשלאהוציאכדרךהמוציאיםולאאמרדיןזהגםעלשארדיני

לפני איסור שבת ,ומשו"ה צריך הי' להעמיד באפקיה דרך שוליו.

המשנה ,ומחמת זה הכריח דפיו שדרך אכילה בכך מהניא

והחזון איש בגליונות שם יישב ,הקושיא עפ"י גירסת ר'האי גאון

מחשבתומהשאיןכןבשארדיניהמשנה.

שהביאהרשב"א"והאאיכאשנצין"דהיינודסתמאהכיהוא,וכיון

כ(מתניתין,ובמרפקו.כתבהתוס'יו"ט דזהדוקאכשנושאהמשא

דניחאבסתמאלאחשהרמב"םלפרשדהכיהוויבהלכותגניבה.

עצמו בזרוע ולא ע"י כלי שתולין בזרוע במרפק ,כי זהו דרך



המוציאיןוחייבולאגרעמתלתהבסינרדלקמן)ע"בהאשהחוגרת

דףצ"בע"א

בסינר( .וכתב הרש"ש מקור לדבריו ,לפי הגירסא שלפנינו

טז(גמ' ,איפוך .הרשב"א הרמב"ן חידושי הר"ן וריטב"א כתבו

בירושלמי ובמדרש רבה) ,שאינו כמו שהביאו רש"י שמקורו

דנחלקו הראשונים ,אם הפכינן לגמרי דרבא לאביי ודאביי לרבא,

בילקוטשמעוני(,דמנחתהתמידהיתהתלויהבזרועושלאלעזר.

דהיינודלאבייבידפטורבכליחייב,ולרבאבידחייבובכליפטור.

כא(רש"י ד"ה שכן משא בני קהת וכו' .בשם רב האי שמפורש

או דלמאדכליבלבדהואדמפכינןאבלידכדקאיקאי,אבייאמר

בהש"ס ירושלמי וכו' ,ועיין בפירוש רש"י על התורה )במדבר ד'

בין ביד בין בכלי חייב ורבא אמר בין ביד בין בכלי פטור .ועיין

ט"ז( שכתב שהוא ממונה עלים לשאת אותם שמן ,וקטורת ,ושמן

בבעל המאור )לה :מדפי הרי"ף( ס"ל כדעה ראשונה .ובדעת

המשחה ,ומנחת התמיד ,עליו מוטל לצוות ולזרז ולהקריב בעת

הרמב"ם יעוין מ"מ פי"ג מהלכות שבת ה"ו שהוכיח שס"ל כדעה

חנייתן .והקשה הרא"ם שם דדבריו סתרו אהדדי דבתחילה כתב

ראשונהועודעייןבכסףמשנהשם.

לשאת אותם ,ואחר כך כתב להקריב וכו' ,ויעוי"ש שחילק בין

יז(תוס' ד"ההתםלמעלהמג',ור"ימפרשוכו'.הקשההגאוןרבי

השמןלקטורתולתמיד.וכןהשפתיחכמים שםכתבדלהקריבקאי

עקיבא איגר )בתוס' למשנה( דלפי זה יקשה להיפך מ"ט חייב

רקעלמנחתהתמיד.

כשנתן לתוך ידו של בעה"ב ,או כשנטל ממנה והוציא ,הא עוד

כב(גמ',ואב"אמארוןוכו'תילתאמלעילותריתילתאמלרע.בבן

לפני שהוציא החפץ כבר נחשב למונח מכח קלוטה ,דלא גרע

אריה הביא דלרש"י בפירוש החומש )שמות כה ,יב  (.טבעות

מדרך הילוכו באויר ,וכיון שגופו בחוץ כבר נחשב החפץ לאגוד

הארון נקבעו בזויות העליונות הסמוכות לכפורת )והיינו בשליש

מסכת שבת דף צב – דף צג
כא טבת – כב טבת התשע"ג
העליון( ,אבל הרמב"ן ס"ל שהיו בזויות התחתונות והארון נישא

כח(גמ' ,ר' יהודה אמר אף מקבלי פיתקין .כתב בחידושי הר"ן

למעלה .ומסוגיין יש קצת ראי' לפירש"י .והשפת אמת כתב

דאתא ר' יהודה לאשמועינן דאפילו בדברי המלכות שצריכין

דמשו"ה האיבעית אימא הראשון לא למד מהארון ,ועיין בחתם

שמירהמעולהיתחייבבכגוןזהלפישעלמנתכןנתכויןמתחילה.

סופר שהקשה קושיא זו על הרמב"ן ,ועוד הקשה מ"ט לא חישבו

כט(גמ' ,זהיכולוזהיכולוכו'.כתבהרמב"ןבשםתוס'דבעינןזה

גם את גובה הכרובים] ,וכתב דאולי לא היו כבדים מה שאין כן

יכול וזה יכול באותה אחיזה שהוא אוחז בה עכשיו ,ולא שיש לו

הארוןשהיהמלאגםבלוחות[.ועודהקשהדהארוןהיהנושאאת

כחלתקןולאחזהכרצונוולהוציאה]וכתבדזהפירושנכון[].ותוס'

נושאיו וחשיב כחי נושא את עצמו שלא שייך בזה הוצאה .ולכן

כתבוכןלקמןצג.ד"האמרמרוכו'גביזהיכולוזהאינויכולוצ"ב

העמידסוגייןבארוןשהיומונחיםבושבריהלוחות).וישלעייןאי

מ"טלאביארזהגביזהיכולוזהיכולכמוהרמב"ן),א.ל.[(.

קיי"לשהיובארוןהעדותאובארוןנפרד(.

ל(רש"יד"הור'יהודהפוטרדלאואורחיהבהכי.צ"בדרש"ילהלן



צג.ד"המפני,כתבדלר'יהודהזהיכולוזהיכולקרימסייע,ואם

דףצ"בע"ב

סיבת הפטור משום דלאו אורחיה הוא ,מהיכי תיתי דחשיב רק

כג(מתניתין,ר"יאמראףמקבליפתקין,פירשרש"ישהוציאןע"מ

מסייע הרי גם אם מתייחס לו מעשה גמור צריך להפטר .ואולי

לתיתן לרץ זה ונתנן לרץ זה .קשה דמאי אכפת לן במה שנמלך

אפשר לומר דמש"כ רש"י דלאו אורחיה אין זה נתינת טעם לדינו

לתת לרץ אחר ,סוכ"ס רצה לעשות אותה מלאכה ,דהרי אפילו

של ר"ישפטור ,דהא ר"ילמד את דינו מפסוק ולא מסברא ,ועוד,

בנתכוין לזרוק ארבע וזרק שמונה מספק"ל לקמן צז ,:ועוד דמצינו

אי משום דלאו אורחי' הוא מ"ט ר"א מחייב .אלא שרש"י בא

דאמרר"י)לעילה(:המעבירחפציםמזויתזולזויתזוונמלךעליהן

לפרשרקמ"טלר"ידורשיםמהפסוקלמעטזהיכולוזהיכול,ולא

להוציאן פטור שלא היתה עקירה משעה ראשונה לכך ,ומשמע

ממעטיםזהאינויכולוזהאינויכול,וכתבדמסבראישלפטורבזה

דווקאבכהאיגוונא שלאעקרעלדעתמלאכהכללאבלבענינינו

טפימבזה,משוםדלאהויאורחיה,וכמושכתברש"יצג.ד"הוחד.

האעקראדעתאדמלאכה).י.פ(.

אבל אחר שלמדנו מקרא שפטור משום בעשותה כולה ולא

כד(תוס'ד"הואת"לאנשיהוצל,משמעדעלאתראנמיאמרוכו'.

מקצתה,הרישהפטורמחמתהואמשוםמסייע.ולכןממילאבז"י

אולם בחידושי הר"ן כתב שדוקא הוצל שהיא עיר קטנה ואנשים

וזא"י )דאין פסוק למעט( ע"כ דזה שיכול לא הוי מסייע בלבד

בהמעטואפילובמקומםבטלהדעתם,אבלבעירגדולהלאבטלה

וחייב).י.ר.(.

דעתם במקומם ,כדאמרינן בקידושין האומר הרי את חרופתי



ביהודהמקודשתשכןביהודהקוריןלארוסהחרופה.

דףצגע"א

כה(גמ' ,מאי שנא לפניו וכו' א"ר אלעזר תברא וכו' אמר רבא

לא(רש"י ,ד"ה וחד ,וכו' ומיהו זה יכול וזה יכול הוא דממעיט

ומאי קושיא וכו' .ובפני יהושע תמה דלכאורה סברת רבא

דלאו אורחיה למעבד הכי .וכן כתב לעיל צב :בד"ה ר' יהודה

בחילוקיו פשוטה ,ומה סבר ר"א ומה היתה קושית הגמ' ,ותירץ

פוטר .והריטב"א )החדשים( מביא בזה ב' פירושים ,א' ,דאם אינו

דסברי דאין לחלק בין שנוי למעליותא או לגריעותא ,דהא טעם

יכול ,הוא עושה המלאכה בכל כחו ומשו"ה חייב ,אבל בזה יכול

הפטור משום דלא איתעביד מחשבתו ,וזה שייך גם בהשתנה

וזה יכול אינם עושים המלאכה בכל כוחם ומשו"ה פטור .ועוד

למעליותא ,והוכיח מכריתות )יט (.גבי נתכוון ללקט תאנים וליקט

כתבדבזהאינויכולוזהאינויכולחייבכלאחד,לפישבלאואיהו

ענביםדחשיבאכשנישמותואיכאפלוגתאדתנאיהתם,ושםודאי

לא הוה מיתעבדא מלאכה ,דהא חבירו אינו יכול לעשותה לבדו,

איןשנוילמעליותאאולגריעותאוכמוכןהכא.והביאשמשמעות

ומשו"ההמעשהמתייחסלשניהם.

הירושלמיבסוגייןכדבריו.

לב(תוס'ד"התלתאמיעוטיכתיבי.ולאידער"ידאמאינקטוכו'.

כו(גמ',אימאסיפאלאחריוובאלולפניוהואדחייבהאלאחריו

והרשב"א תירץוז"ל,אלאהאדאמרהכאבעשותהיחידשעשאה

ובא לו לאחריו פטור .תמה הגאון רבי עקיבא איגר דאי לאחריו

חייב ,פירושא הוא ,כלומר בעשותה העושה את כולה הוא לבדו,

ובא לו לאחריו פטור .בלאחריו ובא לפניו בעי נמי למפטר ,דהא

ולאהעושהאתמקצתהכלומרוחבירומקצתה,כלומראףעלפי

אם היה נשאר לאחריו היה פטור )דזהו לאחריו ובא לו לאחריו(,

שעשאוהכולהביןשניהם.עכ"ל.

וא"כחשיבכנתכויןלדברשאינומלאכהדלאחריואינוכדרך,והוי

לג(תוס' ד"ה חד .דה"א אהכנסה והוצאה הוא דקפיד רחמנא

מתעסק באופן החיוב ,דדמי לנתכוין לחתוך תלוש ,ונמצא מחובר

וליחייבאפילובלאהנחה.עכ"ל.מבוארדהס"דהואלחייבהעוקר

דרבא עצמו פוטר )לעיל עג ,(.וכתב דכן נראה ברור לדינא דאם

אףעלפישלאהניח,דההנחההיאתנאיבעלמא.ועייןתוס'לעיל

נתכוין לחתוך כלאחר יד וחתך כדרכו פטור .ונשאר בצ"ע .וכן

דףג.ד"ה"שניהםפטורים"שכתבודאיןסבראלחייבהעוקרדאין

הקשה הרא"מ הורוויץ ותירץ דאולי כיון שהוא נתכוין למלאכה

סברא שע"י שהשני גמר המלאכה והניח יתחייב הראשון ,אלא

לפידעתוועלתהבידומלאכהחייב.

הס"ד הוא לחייב המניח לפי שעל ידו נגמרה המלאכה ,וסתרי

כז(גמ',מדקאמראיאתםמודיםלילאומכללדפטרירבנן.ביאר

להכא] .ועיין עלון  93אות נו ,בחקירת האפיקי ים אי דין ההנחה

הרמב"ן דאין זה ממשמעות הלשון ,דאדרבה משמע שמחייבין

הויחלקממעשהההוצאהאודהוירקתנאיבעלמא[.

דאם לא כן איזה ראיה הביא לדבריו ,וכתב שכן דרך התלמוד.

לד(גמ',ור"ממיכתיבנפשתחטאאחתתחטא.פירשרש"י דנפש

וביארשמדקאמרוהםלאמצאותשובה,משמעשמודיםלהשוות

אחתחדמיעוטאהואדאורחיהדקראלאישתעוייהכי.ובריטב"א

הדברים שהם דומים ,וא"כ ע"כ דמדפטרי בזה פטרי גם בזה ,כיון

)החדשים( פירש דנפש לאו מיעוטא הוא דאפילו אינשי טובא

שהם מודים לר' יהודה שהן דומין וע"כ שפוטרים בכולם ,והדיוק

איקרונפש.

אינו מלשון אי אתם מודים אלא מסיפא דברייתא והן לא מצאו

לה(גמ' ,הי מינייהו מחייב .עיין תוס' שפירשו דאין הספק על זה

תשובה,וכןפירשבחידושיהר"ן.

שיכול ,דוודאי חייב ,והספק על שאינו יכול ,האם חייב דנימא

מסכת שבת דף צג
כב טבת התשע"ג
שיהיה כזה אינו יכול וזה אינו יכול .ובפירוש צדדי הספק כתב

לפטור את היכול ,אם כן אי אמרינן "מסייע אין בו ממש" היינו

הרשב"א דעתהר"מב"ריוסף שפירשדהספקלחייבאתהיכולכי

סברא לחומרא ,והכא מייתינן ראיה דהסברא של מסייע אין בו

עושה עיקר המעשה ,או לחייב את האינו יכול כיון שעושה

ממש גורמת קולא דלא חשיב כל אחד נושא אלא מסייע ,והרי"ד

המעשהבכלכוחו,ולפטוראתהיכולכמולר'יהודהזהיכולוזה

עצמו העיר זאת במהדורא תליתאה ,וכתב דלא קשיא ,דאתי

יכול דפטור ,וזה שאינו יכול דמי לזה אינו יכול וזה אינו יכול.

להביא ראיה על עצם היסוד דמסייע אין בו ממש ,ופעמים גורם

ולרשב"א האיפירושאלאנהירא,דהטעםדזהאינויכולוזהאינו

קולאופעמיםחומרא.

יכול דחייב אינו משום שעושה בכל כחו ,אלא מפני שהמעשה

מ(רש"י ד"הור"ש מטהר ,ר"שלטעמיה וכו' לישנא אחרינאוכו'.

תלויבכלאחדדהיינושנעשהע"ישניים.ועודהקשה,דאיטעמא

הרשב"אוהריטב"א)החדשים( הקשועלהל"א,דאםכן לקמןע"ב

שאינו יכול חייב ,משום דהוי כזה אינו יכול וזה אינו יכול ,לר"ש

כשדנההגמ'איבעינןשיעורזבלכלאחדואחדאולא,הויאלה

אמאיחייב,האלר"שזהאינויכולוזהאינויכולשניהםפטורים,

למימר תנאי היא ,דלרבי שמעון בעי שיעור זיבה לכל אחד,

עוד הקשה ,אמאי היכול פטור לר"מ דס"ל שזה יכול וזה יכול

והתוספותהרא"ש תירץדהנהרש"יבד"השאינהיכולהוכו'כתב

שניהםחייבים.

מתו"כ דלכ"ע בעינן שיהיה רוב הזב נישא על המדרס) ,וא"כ מה

והרשב"א פירש כהתוס' שהיכול וודאי חייב וכל הספק הוא על

שדנה הגמ' לקמן ,אי בעינן שיעור זיבה לכל אחד היינו דלא סגי

השאינויכול.דמצדא'ישסבראלפוטרואפילואינימאדזהאינו

שיהיה רוב הזב נישא על המידרס ,אלא בעינן נמי שהמדרס ישא

יכול וזה אינו יכול חייב ,משום דהתם כל א' עושה מעשה אבל

לבדו את הזב בלא השתתפות אחרים במעשה עימו( .ואם כן מה

כאן זה שיכול עושה הכל וזה שאינו יכול הוא רק מסייע בהדיה.

שכתב רש"יהכאאיןזהאלופירושיםאלאהפירושהשנימשלים

ומצד שני יש סברא לחייבו לכולי עלמא אפילו לר"ש דפטר בזה

את הראשון ,דהטעם דלרבי שמעון טהור הוא משום דס"ל שזה

אינויכולוזהאינויכול,דהתםכיוןשאיןיכולכלא'לעשותולבדו

אינו יכול וזה אינו יכול חשיב כל א' מסייע ,וכיון דהוי רק מסייע

ה"ל שנים שעשאוה אבל הכא היכול הא ע"כ חייב דהוא נחשב

אםכןלאנשאהמדרסרובהזב,אבללרבנןדסביראלהודזהאינו

יחיד שעשאה ,וא"כ גם השני שמסייע לו ע"כ חייב ,דאם נפטור

יכול וזה אינו יכול חשיב שכל א' עשה כוליה מעשה ,הכא נמי

אותומשוםשניםשעשאוהע"כנצטרךלפטורגםאתהראשון.

כשנשאושניהםיחדהזב,הוירובהזבנישאעלכלא').ועייןלקמן

לו(והריטב"א )החדשים( פירש הטעם לחייב זה שאינו יכול ,דלא

אותמד(מהשהובאמהרש"ש.

דמילזהאינויכולוזהאינויכולדפטורלר"ש,דהתםשניהםשוים

מא(גמ' ,וכיון דזימנין עקרה הא וכו' .ובתוס' ד"ה וכיון כתבו

במעשה והמעשה מתייחס לשניהם בשוה ,וה"ל שניים שעשאוה,

דאפילו ברשות הרבים טמא .וביאר המהרש"א דלא אמרינן בזה

אבל כשזה יכול וזה אינו יכול הרי כל אחד מהם עומד לעצמו

ספקטומאהברשותהרבים טהורכיוןדהכאממהנפשךישטלית

וכאילולאנשתתףעימוחבירו,וא"כזהשיכולחייבדעשהמעשה

טמאה ,וכשיש וודאי טומאה והספק הוא רק מי הטמא לא שייך

גמור ,וזה שאינו יכול חייב כיון שעשה בכל כחו ונמשך גם הוא

לומר בזה דטהור ברשות הרבים] .ועיין תוס' נדה דף ב .שכתבו

בכלהמלאכה.

כן[.

לז(גמ' ,אמר ליה רב המנונא דקא מסייע בהדיה .הרשב"א

מב(גמ' ,שם .משמע דאלא"ה טהור משום ספק טומאה ברשות

והריטב"א )הנ"ל( פירשו דרב המנונא ס"ל שיש לחייב זה שאינו

הרבים .והקשה החזון איש )זבים סימן ג' סקי"א( הא ע"כ דבזמן

יכולוכמושהו"דלעיל,אבלבפסקיהרי"דפירשדדעתרבהמנונא

שעקרה א' עמדה על השלש האחרות ,וא"כ מה שתחת כל רגל

היא לפטור את זה שיכול ,כיון שהשני סייע בהדיה נמצא

ורגל נימא דפריש מרובא פריש ונטמא ,דהא באיכא רוב לא

שהראשון לא עשה המלאכה לבדו .ותירצה הגמ' דמסייע אין בו

אמרינןספקטומאהברשותהרביםטהור.

ממש וסיועו אינו חשוב כלום ונמצא שזה שיכול עשה כל

מג(רש"י ד"ה טמאות .בסוה"ד שמא ביניהן שכב .עכ"ל .ביאר

המלאכהלבדו.

החזוןאיש )זביםסימןג'סקי"א(דהיינוששכבעלשניםיחדואין

לח(תוס' ד"ה אמר רב זביד ,בסוה"ד ועוד אור"י דהכי פריך וכו'.

רובו נישא על כל א' וטהור כר"ש ,ואף על גב דלרחבן טמאים

דאסרו משום משום שחיקת סממנין .ביאר הריטב"א )החדשים(

)להאיגירסא(ולאמטהרינןליהמכחהאיסבראשלאנישארובו

דסברת התוס' משום דבדרבנן יש להחמיר טפי דילמא אתי

על כל א' ,ביאר החזון איש דבשוכב לרחבן שכיח שעיקר כוחו

למיעבד בידיים .והוא תירץ דאין כל המסייעים שוים ,דהתם אין

נשעןפעםעלזהופעםעלזה.

הכיחולפועליפהזולתהסיועשלו.והגאוןרביעקיבאאיגר תירץ

מד(תוס' ד"ה לאורכן ,ולפי זה אתיא כרבי שמעון וכו' .הקשה

דהתםבלאהסיועשלואיאפשרכלללרפאותהעין,והויכזהאינו

הרש"ש הא וודאי דאף לרבנן בעינן שיהיה נישא רובו עליו

יכולוזהאינויכול,ולאהוימסייעכלל,אלאהטעםדחשיבמסייע

כמבוארשםבמשניות,דפליגיעליהדר"שרקבגוונאשהזבנישא

הואמשוםשאינועושהחלקמהמלאכה,אלאעושההכנהשיוכל

מחמת שני דברים שכל א' לבדו לא הוה מצי לנושאו ,דלרבנן

הנכרי לכחול ,וכיון שאי אפשר לעשות כלל המלאכה בלעדי

חשיב דהזב נישא על ידי כל א' ,דבלאו כל א' לא הוה מתעביד,

הסיועשלו,סבררבזבידדמסייעישבוממש,אבלהכאששניהם

ולרבי שמעון חשיב שאינו נישא על ידי כל א' כיון דכל א' רק

עושיםמעשה,ואחדעושהעיקרהמעשהוהשנירקמסייעבהדיה.

מסייע,אבלוודאילעצםהיסודכוליעלמאמודודבעינןרובונישא

ובשטמ"ק ביצה שם כתב ג"כ דעמיץ ופתח הוי כזה אינו יכול וזה

ע"יכלא'.

אינו יכול ,והטעם דנקרא רק מסייע משום שאינו מוכח כ"כ



שעושהמלאכה,דדרךהואלעמוץולפתוח.

דףצגע"ב

לט(גמ' ,היה יושב ע"ג המיטה וכו' .להרי"ד )עיין לעיל אות לז(

מה(תוס' ד"ה ויכול ,מהכא ליכא למיפשט וכו' .ביאר המהרש"א

דפירש דקושיית הגמ' "והא קא מסייע בהדיה" שהיתה זו סברא

דקושייתם היא ממה שכתב שם דהניח סיב בתוך מזרק ספק ,

מסכת שבת דף צג – דף צד
כב טבת – כג טבת התשע"ג
ומבואר שם דכלי בתוך כלי אינו חוצץ דמבטל ליה ,ולהכי לא

חייבשתים,וה"ההכא.ותירץהרשב"א דרביוסףשםפליגוסובר

הקשו מכלי בתוך כלי ,דמבואר דמין במינו אינו חוצץ ,להכא

דטעמאדר"אמשוםשא"אלערבהביאות,והויסברארקבביאה,

דמבוארדהאבןחוצצת,כיוןדכליבתוךכלימבטלליה,אבלסיב

ולארצתההגמ'לעיילנפשהלפלוגתא.

בתוך מזרק לא אסקי אדעתייהו דמבטל ליה ,וסברי דאף על גב

מט(תוס'ד"הששגג,ואיןנראהלר"יוכו'דלאשבמידיעתו הוא.

דלא מבטל מ"מ אינו חוצץ ,ולפי זה הקשו בדרך כ"ש ,דאם מין

וכתב הגאון רבי עקיבא איגר שיש לתרץ דרב ששת ס"ל כר"ל

במינו חוצץ ,והיינו באבן על הרצפה ,פשיטא דמין בשאינו מינו

דהזיד על הלאו ושגג על הכרת לא הוי שגגה ,וא"כ יש לומר

חוצץ ,וא"כ קשיא אמאי סיב במזרק אינו חוצץ ,וכן קשה מעצם

לגירסת הרשב"ם דמיירי ששגג על הכלי והזיד על האוכלין בלאו

מש"כ הכא דמין בשאינו מינו )והיינו כלי על הרצפה( נמי חוצץ,

ולאבכרתולכןחייבעלהכלידהוישבמידיעתודהאלאידעשיש

ותירץדגםבתוךמזרקמבטלליהולאדמילהכא.

כרת] .ולסברת הרשב"א )הובא באות הקודמת( דלא רצתה הגמ'

מו(גמ' ,לשמעינן קנה דעלמא ,מ"ש דגרדי .הקשה הגאון רבי

לעיילנפשאבפלוגתאשפירזוהיתהדעתהתוס'שלארצולפרש

עקיבאאיגר דממ"נ,אםהבינההגמ'כברהשתאדקנהדגרדיאין

כן[.

משערים בהסקה אלא באריגה ,אמאי האריכה בלשונה ,ה"ל
לאקשויי בפשיטות ,הא דגרדי קתני ,והיינו דגרדי הלא לא

דףצדע"א

משעריםבהסקה.ואםסברההגמ'דגםקנהדגרדישיעורובהסקה,

נ(גמ',ונודעלווחזרונודעלו.התוס'לעיל)צ.ד"ההמוציא(כתבו

מה מקשה הגמ' כלל לשמעינן קנה דעלמא ,הא י"ל דהא גופא

דהמוציאשנימיניאוכליןבכליחייבחטאתאחתאפילובנודעלו

אשמעינן דאפילו קנה דגרדי משערינן כמו עצי הסקה .וכתב

וחזר ונודע לו ,דהוי חדא הוצאה ,וידיעה מחלקת לר' יוחנן רק

דמרש"י משמעשפירשהגמ'דכברידעינןדקנהדגרדיאיןשיעורו

באוכל שני זיתי חלב ,אבל בכמה מיני אוכלין בכלי לא מחלקת

כמוהסקה,דכתברש"י "דאילוהאי)היינוקנהדגרדי(שיעורוכדי

ידיעה ,ואפילו כפרה לא מחלקת .וכתבו התוס' שם דלא דמי

אריגה".עכ"ל.ולפיזהצ"לדאיןה"נזוהיתהכוונתהגמ'להקשות

להכא דידיעה מחלקת ,דהכא מוציא אוכלין וכלי ,ואין דומה

והא דגרדי קתני .אבל מתוס' ד"ה דילמא לא משמע כן ,דאם זו

לכמהמיניאוכלין.ועייןמהשכתבנובאותמחלהקשותעלתירוץ

קושיתהגמ' אםכן כשתירצההגמ' דגםבגרדימשכחתלהשיעור

הרשב"א,וכמו"כקשהעלתוס'דהכליהוינמיכאוכל.

לזה ושיעור לזה ,כבר לא שייך לאקשויי לשמעינן קנה דעלמא,

נא(גמ' ,ועל חיין פטור שהחי נושא את עצמו .כתב רש"י )ביומא

דהאעיקרהחידושדברייתאדבעינןשיעורלזהושיעורלזה,וא"כ

סו (:ד"ה כמאן ,דמ"מגםלר' נתן איסורא דרבנן מיהא איכא .וכן

י"לדחדאמינייהונקט.אלאע"כדפירשוקושיתהגמ'דקנהדגרדי

משמע ברש"י בסוגיין ד"ה "מתיר בסוס" שכתב "לאו איסורא

גםמשערינןכמובעציהסקה,ולזהמקשההגמ'אמאינקטדגרדי,

דאורייתא איכא" משמע דאיסור דרבנן מיהא איכא בזה שירכב

והדרא הקושיא אם כן מה קשה כלל ,נימא דהחידוש הוא הא

הנכריעלבהמתושלישראלבשבת.

גופאדמשערינןכמובעציהסקה.

נב(תוס' ד"ה שהחי .ואומר ר"י דממשכן גמרינן וכו' .הקשה

מז(במשנה,אתהחיבמטהפטוראףעלהמטהשהמטהטפלהלו.

הקרבן נתנאל )אות ו'( דלרבנן דסבירא להו דבע"ח אינם נושאים

עיין רמב"ן )לקמן דף צד (:שהביא דיש סוברים דמותר להוציא

עצמם ,האיך ילפי ממשכן מכח שלא עשו מלאכה בנשיאה של

לרשות הרבים מת ועל גביותינוק ,כיון שהתינוק נושא את עצמו

דבר הנושא את עצמו ,הא במשכן איירינן גבי בעלי חיים שאינם

ומשוםכבודהבריותהתירולטלטללרשותהרביםדברשנושאאת

נושאיםעצמם,ומנ"ללפטורנושאאדם.וכןהקשהבהגהותרי"א

עצמווהמתטפללו.

חבר ,ותי' דהתוס' אזלי אליבא דר' נתן ,ולרבנן אכתי קשיא.

מח(גמ' ,ש"מ אוכל שני זיתי חלב בהעלם א' חייב שתים .הקשה

והקרבן נתנאל כתב ע"פ מה שהי' קשה לו על עצם דברי התוס',

הרשב"א דלא דמי ,דהתם אכל שניהם בזה אחר זה ,אבל הכא

דלפי דבריהם ,הרי לא כל דבר נשאו במשכן ע"ג בהמה ,והאם

הוציאהכליוהאוכליןביחד,וה"לכמישבלעשניכזיתיםבהעלם

נאמר דמשו"ה לא הווי מלאכת הוצאה אלא במה שהוציאו שם,

א'דפשיטאדחייברקא',כדמוכחמכריתות)טו(.ותירץדהכאכיון

אלא וודאי דכוונתם ללמוד שיש בתכונת הנשיאה בנושא את

דהוו שני שמות בב"א הוי כשם אחד בזה אחר זה] .ותירוצו צ"ע

עצמוסוגאחרשלנשיאה,והיאבאופןשמקילאתעצמו,והגדרה

דהא כאן בע"כ הכלי טפל לאוכל ,ומה אכפת לן אי צריך לכלי

זו דדבר המקיל עצמו לא נשאו במשכן לרבנן נמי מוכח ממשכן,

וחייב על הכלי כי צריך לו ,סוכ"ס במהות הכלי הטפל הווי כמו

רק דלרבנן חי' ועוף דמשרבטי נפשייהו לא הוו בכלל המקילים

אוכל נוסף .ואמנם מה שצריך לו מייחד להוצאה שלו שם מיוחד

עצמן ,אבל באדם המקיל עצמו מודו כי זו תכונתו העצמית ,אבל

לחשב צריכה לגופא ,אבל הרי הכלי מהוה בעצמו אוכל[.

לר"נ מה שקובע הוא האם בפועל מקיל אי לאו] .וע"פ זה ייושבו

והריטב"א )החדשים( הוסיף לפרש ,דהגמ' מקשה בדרך תמיה,

דברי רש"י לקמן בד"ה דבי ווייאדן דכתב )אליבא דהמהרש"א(

דאטו מי שייך לומר דחייב הכא שתים ,הא אפילו אם אוכל שני

דעופותהמשמשיםלציידלאמשמטינפשייהומהשאיןכן עופות

כזיתים בזאח"ז חייב שתים הכא וודאי חייב רק א' .עוד הקשה

הנצודין ,ולכאורה סתרו דבריו למה שכתב לעיל ד"ה דמשרבטי,

הרשב"א אמאי לא מוקי מתניתין כר"א בכריתות )טו (.דסובר

דטעמאדרבנןדמכבידיןעצמןלהשמטמידנושאן,וא"כמ"טדוקא

דהבא בהעלם א' על אחותו כמה ביאות חייב על כל ביאה,

לר"נ אינו חייב בעופות דבני וייאדן ,הא אינהו וודאי לא משמטי

ומסתפקתהגמ'בטעמיההאםמשוםדא"אלערבאתהביאותלכן

נפשייהו ,אבל אי אמרינן דמה שלמדו חכמים ממשכן היינו מי

עומדת כל אחת בפני עצמה ,או משום דהוו שני מעשים ,ולהאי

שתכונתוהעצמיתהיאזושפיר)ש.ב.(.

טעמא דהוו שני מעשים אם כן גם קצר וקצר בהעלם א' חייב

נג(תוס'ד"האבלאדםחי,תימהדברישנוטלוכו'.הרמב"ןלקמן

שתים,ומסקאהגמ'שם)רבה(דטעמיהדר"אמשוםדעבדשתים,

)קמא (:תירץ קושית התוס' מפרק מפנין דמשמע דקטן אליבא

וא"כשפירמשכחתלהתנאדסוברדאכלשניזיתיחלבבהעלםא'

דרבנן נושא את עצמו ,דיש לחלק בין קטן שיודע לילך ,דכיון

מסכת שבת דף צד
כג טבת התשע"ג
דמכיר בהילוךלאמשרבט נפשיה,לקטן שגורר עצמו דאינו מכיר

תפירהונהנהבה].דאיןכוונתרש"יכפשוטוכיוןשהיהרוצהשלא

בהילוך,ובקטןכזהנחלקור"נורבנןדהואדומיאדחיהועוף,וע"ז

יצטרך למלאכה אין זה מלאכה שחייבים עליה ,אלא הגדר הוא,

אמרההגמ'בדףקמא:דזהתליאבפלוגתאדר"נורבנן.והרשב"א

דבעינןשתהיהההנאהבגוףהמלאכה,וכלהיכאשהמלאכהבאה

כתב שם ,דקטן שאינו מכירבהילוך כלל וכלל כגון בן שמונה ובן

רק לסלק היזק ,אין כאן הנאה וצורך בגוף המלאכה ,אבל היכא

חודשוכיו"ב,אפשרדבזהגםלר"נחייבדאיןלךכפותגדולמזה.

שנפלדרנאהשתאמיהאצריךלגוףהמלאכהושפירישלחייבו[.

אמנם בתוס' כאן מבואר דגם בתינוק בן יומו פליגי ר"נ ורבנן.

נח(בא"ד ,כגון שהבנין האחרון יותר טוב מן הראשון .כתב

ובתוס'לקמן)קל.ד"ה ר"א(,מבוארדקטןקודםהמילהכיוןשאינו

המהרש"א דהתוס' כאן לא פליגי על מש"כ התוס' לעיל דף לא,:

חולה ,הוי חי נושא את עצמו דמקשו שם התוס' דאמאי לר"א

דשם כתבו התוס' דלא בעינן שיהיה הסתירה מתקן יותר מאשר

מטלטלינןהסכיןאצלהתינוקלצורךהמילהועובריםעלמלאכה,

לאהיהשםבניןמעולם,כיוןשזהאיאפשר,ולאמצינוכןבמשכן,

נטלטלהתינוקלסכין,דהוירקאיסורדרבנן,דחינושאאתעצמו,

והכא כתבו התוס' דעכ"פ בעינן שיהיה הבנין האחרון טוב מן

ולכאורהקשהמנ"לדר"אסוברכר"נדחינושאאתעצמובתינוק

הראשון.עודכתבדוודאיבהקמתהמשכןלאהיההבניןהשניטוב

בן ח' ימים ,אע"כ מוכח דסברי דגם לרבנן פטור הנושאו כיון

מן הראשון ,דפירקו והקימו ,אלא ע"כ מהקמת המשכן לא ילפינן

דבאדם לא פליגי ,ודלא כהרמב"ן .וכתב החזון איש )מ"ה ,ג(

מידי אלא מעשיית המשכן ,ובעשייה מצינו כזה סתירה שהבנין

דכוונתהתוס'בסוגייןהואג"ככהרמב"ן,ומש"כהתוס'דרקתינוק

השניטובמןהראשון).ועייןמהשכתבנושםבעלון86בדףלא.(:

בן יומו הוא תלוי במח' ר"נ ורבנן ,צריך לפרש דלאו דווקא ,אלא

נט(בא"ד ,דה"נ סגי ליה אי יתיב בחד דוכתא .עכ"ל .באגלי טל

כוונתם כל זמן שאינו נוטל אחת ומניח אחת .וכן מש"כ התוס'

חורש )י"ב( ביאר דבריהם ,דכיון דבזב איירי שאינו מוציא החפץ

לקמן )דף קל (.כתב החזון איש דיש לפרש דסברי כהרמב"ן ,והא

בפ"ע אלא אגב גופו ,על כן יש לומר דכיון דאינו רוצה אלא

דמקשו דנטלטל התינוק אצל הסכין ,ולא תירצו דר"א כרבנן ס"ל

שהכיס יהיה עם גופו ,והיה יכול להשתמש בו גם אי לא יצא

דלא אמרינן חי נושא את עצמו ,כוונתם דלא מסתבר להוכיח

לחוץ ,ומה שיוצא הוא לא לצורך החפץ אלא לצורך אחר ,הוי

מר"א דלא כר"נ ,דר"א קדים טובא לר"נ .אמנם הא מיהא מוכח

מלאכהשאיןצריךלגופה.אבלהיכאשמוציאחפץבפניעצמוהוי

מתוס'דלאכרשב"אשכתבדתינוקבןשמונהימיםאסורלטלטלו

מלאכהגמורהאףעלפישיכוללהשתמשבחפץבביתו,מ"מעתה

גםלר"נ,דא"כמהמקשוהתוס'כללדנטלטלהתינוקאצלהסכין

שמוציאו ורוצה להשתמש בו בחוץ הוי הוצאת החפץ צריכה

דחינושאאתעצמו,האבןשמונהאינונושאאתעצמו.

לגופה ,דרוצה להשתמש בו בחוץ .עכ"ד .ובאבני נזר או"ח סימן

נד(רש"יד"הדביוייאדן,ולאמשרבטינפשייהודלאקשירי.דברי

רכ"ההקשהמהאדאיתאבכריתותדףיג,.ישאוכלאכילהאחת

רש"י קשיםלהולמם ,דהא בגמ' מבואר דפלוגתא דר"נ ורבנן היא

וחייב עליה ד' חטאות וכו' ,ר"מ אומר אם היתה שבת והוציאו

בבע"ח משום דמשרבטי נפשייהו ,ואם בכה"ג דבי וייאדן לא

בפיו חייב ,ע"כ ,הרי שגם היכא שאינו מוציא החפץ בפ"ע אלא

משרבטי נפשיהו הוי כאדם דלכ"ע נושא את עצמו .והמהרש"ל

שרוצהלאוכלו,והואיוצאלרשותהרביםמחמתסיבהאחרת,ג"כ

הגיהבדברירש"י"ומשרבטינפשייהואףדלאקשירי".ואתישפיר.

חשיב מלאכה ולא הוי מלאכה שאין צריך לגופה ,ומאי שנא

והמהרש"א כתבדכוונתרש"ירקלאפוקידאינםכמיניםהניצודים

מהוצאתכיסלזב.ותירץעלפימהשישלחקוראםעיקרהמלאכה

שהםכפותים,ומשרבטינפשייהואףלר"נ.

בהוצאה הוא העקירה וההנחה ,או ההעברה מרשות לרשות היא

נה(גמ',והאהניפרסאידכמאןדכפיתידמו .עייןרש"ישכתבוגם

העיקר והעקירה וההנחה הוו תנאי בעלמא .והשתא אי נימא

הם עצמם מעונגין מהצג על הארץ ,והיינו שכיון שאינם רגילים

דהעקירה וההנחה הם עיקר המלאכה ,שפיר הוי צריכה לגופה,

ללכת אינם נושאים עצמם .והריטב"א )החדשים( פירש שאינם

דהא רוצה להניח האוכל בגופו ,ולא איכפת לן מה שההעברה

מתנדנדיםכללכשהםרוכביםעלהבהמהומשמעמדבריושפירש

מרשותלרשותאינהצריכהלגופה.

דחי נושא את עצמו ע"י שמתנענע כשנושאים אותו ,וכיון שהם



אינם מתנענעים אינם נושאים את עצמם ,ואין כוונתו משום

דףצדע"ב

שבמציאותאינםמתנענעים,אלאמשוםשמכריחיםאתעצמםלא

ס(גמ',אףבמוציאאתהמתלקוברו.ביארהרשב"אדהויאיןצריך

להתנענעוהווככפותים.ואפשרשזהוגםכוונתרש"י.

לגופה ,כיון שאין לו הנאה .לא בהוצאתו ולא בקבורתו .עכ"ל.

נו(גמ' ,ורהט תלתא פרסי בכרעיה .עיין מהר"ץ חיות שכתב

והקשה המאירי אמאי אין לו הנאה בקבורתו ,הא מצוה איכא

דתלתא פרסי לאו דווקא אלא כלומר דרך ארוכה מאוד ,וע"ש

לקוברו ,ומביא מהירושלמי שהעמידו הכא במת גוי שאין מצוה

שהביא עוד שמצינו בחז"ל הלשון תלתא פרסי בלשון הפלגה

לקוברו ,ודוחה דגם הירושלמי לא אמר כן מכח האי קושיא אלא

וגוזמא.

מכחקושיאאחרת,ע"ש.ועייןלקמןדףקה:ד'כתבהתוס')בד"ה

נז(תוס' ד"ה ור"ש פוטר ,בביאור מלאכה שאינה צריכה לגופה.

הא ר"י( דהקורע על מתו הויא מלאכה הצריכה לגופה כיון

רש"י במשנה כאן כתב דכל מלאכה שאינה צריכה לגופה אלא

שמצווה לקרוע ,והקשה הרשב"א שם הא מצוה לא משויא ליה

לסלקהמעליוהוימלאכהשאינהצריכהלגופהדברצונולאבאה

לצריכה לגופה ,והוכיח מהכא דהמוציא את המת לקוברו הויא

לוולאהיהצריךלה.וכןכתבלעיל )דףלא(:ד"האפילובפתילה,

מלאכה שאינה צריכה לגופה אף על פי שמצווה לקוברו .והשפת

דכיבוי עצמו אינו צריך לו ,דאם לא הובערה מעולם הוה ניחא

אמת מקשה לפי מה שדנה הגמ' בסנהדרין פרק נגמר הדין האם

ליה ,הואיל וחס עליה כי אית בה טפי הוה ניחא ליה בה .עכ"ד.

קבורה היא משום כפרה או משום שלא יתבזה המת אם יראוהו

וכ"כ הרמב"ן כאן ,והוסיף עוד ,ליישב מה שקשה לפרש"י ,אמאי

שמתנוול .וביארו התוס' שם דהוי בזיון לקרוביו .והשתא אם

ביריעהשנפלבהדרנאתפירתההוימלאכה,האברצונולאהיתה

קבורה משום בזיון י"ל דהוי מלאכה שאין צריך לגופה ,דכל

נופלת בה דרנא ,ותירץ דמ"מ אחר שנפלה צריך הוא לגופא של

ההוצאה היא למנוע בזיון ,אבל אם קבורה משום כפרה הא הוי

מסכת שבת דף צד
כג טבת התשע"ג
צורךהמתואמאילאהויצריכהלגופה,דמ"שצורךהמתמצורך

דמלאכהשאינה צריכה לגופה היינו שהצורך אינו בגוף המלאכה

אדםאחר.

אלא בתוצאה צדדית כמו החופר גומא ואין צריך אלא לעפרה,

סא(גמ',מהודתימאעדדאיכאלגופוולגופה,כגוןמרלעשותלו

אבל היכא דהצורך בגוף מעשה המלאכה שפיר מיקרי צריכה

טס ולחפור וכו' .עיין מהרש"ל שמחק תיבת "ולחפור" וכן ס"ת

לגופה ,והמלאכה בגוזז היא להפריד השיער מהעור ,וא"כ כיון

"לקרות" ,וכנראה טעמו דהוצאה לצורך כפול אי החיוב על

שרוצהלהפרידמאינפק"מאםצריךשהעוריהיהבלישערותאו

מלאכת מחשבת של מלאכה הצריכה לגופה ע"כ בעינן ששני

דצריך את השיער ,מה שאין כן בחופר גומא גוף המלאכה אינו

התועליות לו ולחפץ ,יהיו במחשבה אחת דאל"ה אין זה צריכה

לחתוך העפר אלא לעשות גומא ,וא"כ העפר הוא דבר צדדי

לגופא.והיינודס"לדלעשותטס,ובשבילשהמריתוקןהווילצורך

במלאכה ולא גוף המלאכה) .כך ביאר הקהילות יעקב סימן מ"ט

המתקן,חוץממהשהואלצורךהמר.אמנםרש"יכאןותוס'לעיל

אתדבריו(

ע"אד"הור"שפוטרגרסילה.

סו(בא"ד.כתבהחתםסופר )הג' לשו"עסימןש"מ(,דאםיתרובו

סב(רש"יד"הלאפוקי,ואימשוםטלטולמניחעליוכיכראותינוק.

משום ממחק על נטילת צפרניו יתחייב גם לר"ש ,דלענין ממחק

הרמב"ן מבאר דעת רש"י ,דהעדיפו להרבות בטלטול הכיכר או

שפירהוימלאכההצריכהלגופה.

התינוקלכרמלית,ולאלהתירלטלטלמוקצה,כיוןדאיסורטלטול

סז(גמ' ,ודבר זה אף בחול אסור משום שנאמר לא ילבש גבר

מוקצהלאהתירולצורךכבודהבריותכיוןשישאפשרותלטלטל

שמלתאשה.דעתהרמב"ם פי"במהל'ע"זה"ידאסורמדאורייתא

בהיתרע"יכיכראותינוק,אבלאיסורכרמליתהתירולצורךכבוד

ולוקה ,וכ"כ המאירי כאן .ודעת הראב"ד שם דאסור רק מדרבנן.

הבריות שאין לו תקנה ע"י דבר אחר .והרמב"ן פליג ,וכתב דלא

וכ"כהריטב"אכאןובמכותדףכ.:

התירולהרבותבהוצאהולטלטלככראותינוק,דרקאתהמתשרי

סח(גמ' ,פירשו רובן ביד מותר בכלי פטור אבל אסור .הביאור

לטלטל משום כבודו ,אבל מהיכי תיתי להוסיף דברים .ועוד,

הלכה בסימן שכ"ח סכ"ז ד"ה "כדי להרחיב" כתב בשם הפרי

דהוצאה של המת הוי דרבנן דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה,

מגדים דטעמא דבפירשו רובן ליכא איסורא דאורייתא ,כיון דאינו

והוצאהדכיכרקרובהיותרלבואלידיאיסורדאורייתא,ולכןסובר

יונקמהגוף.

הרמב"ן דיוציאו את המת בעצמו בלא שום דבר אחר ,וכן דעת

סט(גמ',שם.בטעםהאיסורלתלוש,הט"ז)סימןשל"וסק"י(כתב

הרמב"ם בסוףפכ"ומהל'שבת,והטורבשםהרמב"ן )בספרתורת

דאסורמשוםעוקרדברמגידולודאדםהויכקרקע,והביאורהלכה

האדם(כתבדשרילהוציאמתע"יתינוקשנושאאתעצמו,ואפילו

סימן ש"מ ד"ה "יבלת" כתב דמרש"י בעירובין דף ק"ג מדויק

לרשות הרבים ,דהמת טפל לתינוק ,והתינוק הוא חי שנושא את

דהאיסור משום גוזז ,וכן משמע ברמב"ם פ"ט .והרש"ש בעירובין

עצמו,והויכמוציאאתהחיבמיטהשאסוררקמדרבנן,ושריהכא

קג .מקשה על רש"י דא"כ בכל מילה יתחייב משום גוזז ,ומשבת

משוםכבודהבריות.אמנםהרמב"ןלפנינודחהזאת,וכתבדאסור

קו.מוכחדהוירקחובל.ותירץדאיןשייךגוזזאלאבדברהדומה

לטלטל המת ע"י תינוק לרשות הרבים ,דהמת אינו טפל לתינוק

לצמרדגזעומחליף,כעיןציפורן,אבללאבעורובשר.ועוד דיתכן

כמו המיטה לחי ,דהתם המיטה צריכה לחי אבל הכא המת אינו

דבעינן שיהיה צורך לעצים כמו קוצר .והדבר אברהם בסימן כג

טפל,דאיןהתינוקצריךלו.

כתבבתחילהדלאשייךגוזזהיכאשחותךגוףהדברומקטינואלא

סג(גמ',א"להא-להיםדעיילתביהאת.ביארהריטב"א)החדשים(

רקבקוצץדברשאינוחלקמהדברהנקצרממנו.

דאמר לו תכנס אתה להוציא את המת הזה שהתרתי להוציא,

ע(גמ' ,מי איכא מידי דבכלי חייב חטאת וביד מותר לכתחילה,

דפשיטאדמותר.

ואףדמסיקדמייריבאופןשמצערותאותו,ועייןבכתובותס.דגונח

סד(גמ' ,שם .משמע בגמ' דההיתר מועיל אפילו לר' יהודה) ,כיון

יונקבשבתדהוימפרקכלאח"יושרילכתחילהבמקוםצער,צריך

דהויכרמלית(,אבלאיהוגופיה)היינורנב"י(סוברכר"ש.והקשה

לחלק ,דהכא אינו צער גדול כמו בגונח ,וכעי"ז כתבו התוס'

הרמב"ן אמאי לא התיר לאפוקי את המת לרשות הרבים נמי,

בכתובות שם ד"ה גונח דדוקא משום שהוא צער גדול וקרוב

דכיון דס"ל כר"ש הא מלאכה שאין צריך לגופה פטור והכא הוי

לסכנההתירושם).א.ג[(.

איןצריךלגופה,ושרימשוםכבודהבריות.ותירץדכיוןשפעולהזו

עא(תוס' ד"הוהוא שפרשו .פירש בקונטרס וכו'ור"ת מפרש וכו'.

אם יצטרךלגופה אסורה מדאורייתא ,לא התירו לעשותה אף על

פסק השו"ע )שכח ,לא (.שיש לחוש לשני הפירושים ,ולכן בכל

פישאיןכוונתולגופה,דעיקראיסורהמדאורייתא,ומימפיסמאי

גווניבפירשורובןאסורליטלן.

כוונתו].ומצינוסבראזובתוס'לעילדףמו:ד"הדכל,ע"ש[.

עב(תוס'ד"הוכידרךאריגהבכך,ועודדהכאאיןסופהלהתקיים

סה(תוס' ד"ה אבל ,היינו כר' יהודה דמחייב במלאכה שאינה

שעומדת לסתירה .בעטרת חכמים )לבעל הברוך טעם( סימן ו'

צריכהלגופה.עכ"ל.הקשההביאורהלכהסימןש"מ)ד"הוחייב(

הוכיח מד' התוס' דבנין לשעה חייב משום בונה ,דהא למסקנא

בשם האחרונים ,דלפי מה שכתבו התוס' ,סתרו דברי השו"ע

חייבת משום בונה אף על פי שעומדת לסתירה ,וכתב יש לומר

אהדדי דמצד אחד פסק )בסימן שמ סעיף א( דהגוזז בכלי חייב,

דאין זה בנין לשעה דהא אם לא תסתור הקליעה ,לא תתפרק

ומאידך איהו גופיה מצדד )בסימן שטז סעיף ח( כר"ש דמלאכה

מאליה והוי בנין גמור ,וסברת התוס' היא רק בצירוף מה שאמרו

שאיןצריךלגופהפטורעליה.ותירץדהשו"עס"לכמ"שהר"ןכאן

דלאחשיבאריגהכיוןשאיןזהבבגד,ולזהצירפוהאיטעמאדכיון

והריב"שבסימןשצ"ד,דמלאכתגוזזהיתהבמשכןגםשלאלצורך

שהדרךלסתוראיןזואריגהחשובה.אמנםבשערהציון סימןש"ג

השיערכיאםלצורךהעור,דגזזואתהשערמעורותהתחשיםכדי

ס"קס"חביארדבריהתוס'דכוונתםשאיןזומלאכההמתקיימת,

לעבדם ,דהיינו לצורך הדברהנשאר ולא לצורך השיער .והרמב"ן

כיון שסופה להפרד מאליה .והוכיח דמלאכה שאינה מתקיימת

לקמן דף קה :כתב נמי דהגוזז לצורך יפוי חשיב מלאכה הצריכה

פטור,מלשוןהמשנהרישפרקהבונהדףקב,:זההכללכלהעושה

לגופה ,מיהו לא מהאי טעמא שכתבו הר"ן והריב"ש ,אלא משום

מלאכהומלאכתומתקיימתבשבת.

מסכת שבת דף צה
כד טבת התשע"ג


משוםדבוררהעבשבחלבמןהצלול,והעבמתגבשונעשהגבינה,

דףצהע"א

והצלול נפרש ממנו .והמ"מ בפ"א משביתת עשור ה"ג )הובא

עג(גמ' ,כוחלת משום צובעת גודלת ופוקסת וכו' ,עיין ברש"י

במחצה"ש סימן שי"ט בסופו( הקשה ,אמאי הוי בורר ,הא בורר

אמתניתין,וישמפרשיםשטחהכמיןבצקוכו'מאדיםהבשר),עיין

שייךרקבשנימינים,והכאהוימיןאחדדבתחילההכלהואחלב,

בדבריו סד .(:וצ"ב מאי שנא כוחלת דחייבת משום צובעת,

ומפריש ממנו מקצתו ע"י שעושהו גבינה ,ותירץ דבדברים לחים

לפוקסת דחייבת משום בונה ,ובכלל מה שייך בונה בכהאי גוונא.

גםמיןא'הויבורר.

ואוליאפשרלומרדלפירושזהאיןהגירסאכבסוגיין,ובאמתגרסת

עט(גמ',מגבןחייבמשוםבונה.זהלשוןהרמב"ם פ"זמהל'שבת

המשנה כוחלת לפני פוקסת הי' משמע כדעת המפרשים ,אבל

הלכה  ו') ,הובא במגן אברהם סימן שי"ט סקי"ח( שכל המקבץ

ייתכןדמהשהכריחאתרש"ילפרשלאכדבריהםהאגרסתהגמ'

חלקאלחלקודיבקהכלעדשיעשהגוףאחד,דומהלבנין.ובסימן

דידןועדיןצ"ע)י.ר.(.

ש"מסקי"זהקשההמגןאברהם אמאיהעושהעיגולדבלהבשבת

עד(גמ' ,גודלת ופוקסת משום בונה .כתב בירושלמי כאן דפוקסת

אינוחייבמשוםבונה.ותירץדצ"לדלאמיקריבונהאלאכשמכוין

חייבת משום צובעת .וביאר הגר"א באו"ח סימן ש"ג סעיף כה,

ליפותוולהשוותו].וצ"עאטובעיגולידבלהלאהיו עושיםבאופן

דהדבר תלוי בשני הפירושים שהובאו ברש"י אמתניתין )ד"ה וכן

זהומאישנאממעשההגבינהלעניןהיפויוההשוואה[.

הפוקסת(,דלהפירושדפוקסתהיינומתקנתשערהבמסרק,חייבת

פ(גמ',שם.רש"יבעירובין)דף יח(.כתב,דרבנןלאפליגיאדר"א

משום בונה ,ולהפירוש דפוקסת היינו דטחה כמין בצק על פניה

בבבא דרישא ,ולכ"ע מגבן ומחבץ וחולב חייב ,וכן משמע

וכשנוטלתומאדיםהבשר,חייבתמשוםצובע.

מהפוסקים שהביאו להלכה דמגבן חייב ,אמנם עיין במהרש"ל

עה(גמ',תניארשב"אאומרגודלתכוחלתופוקסתלעצמהפטורה

שהביא שכתב שיש ראשונים דסוברים דרבנן נחלקו גם על בבא

לחבירתה חייבת .האליהו רבה בסימן ש"ג סכ"ה פירש דרשב"א

דרישא.

סובר כרבנן ,ומפרש דפלוגתייהו דר"א ורבנן היינו רק בגודלת

פא(המגבן חייב משום בונה ,שיטת רש"י לעיל )ע"ד ע"ב ד"ה אי

וכוחלת לעצמה ,אבל לחבירתה חייבת לכולי עלמא .והביאור

חייטיה(דבכליםאיןבניןכלל,ומסתברדק"ובאוכליםדאינםברי

הלכה שם ד"ה "משום צובע" כתב לפרש שלא כדבריו ,אלא

קיום,וא"כמדועהמגבןחייבמשוםבונהוצ"ע)ש.ב.(.ועיין בריש

דרשב"אסוברכר"א,ומפרשדבריר"אדרקלחברתהחייבתאבל

ס' שביתת השבת ,שהביא שכ' בתשו' הר"א בן הרמב"ם לבאר

לעצמהפטורה.אבללרבנןפטורהבכלגווני,וכןנראהממהשפסק

דעת הרמב"ם דאף דאין דישה אלא בגידולי קרקע ,מ"מ מפרק

הרמב"ם בפרק כב הל' כג ,וז"ל ,הצובע מאבות מלאכות לפיכך

שהוא תולדה חייב אף שלא בגידולי קרקע .דהיינו משום דאף

אסורלאשהלהעבירסרקעלפניהמפנישהיאכצובעת,ולאחילק

דבאבבעינןדוקאכמושהי'במשכן,מ"מבתולדתושהיאדומהלו

ביןלעצמהוביןלחבירתה.

בתכונותי',לאבעיהתנאיכעיןשהי'במקדשממש.וה"נהכא,לפי

עו(גמ',חולבמשוםמפרק.ופרש"ידהויתולדהדדש.והתוס'לעיל

מהכתבהרשב"אעללקמן)קב(:מהירושלמי)פי"בה"א(אמרומה

עג:הביאודעתר"תשפירשדחייבמשוםממחקדבזהשחולבהוא

בנין היה במקדש ,וכו' בנין אדנים כקרקע הן ,שהיו נותנין את

ממחק הדד ומחליקו .והקשה החתם סופר שם הא הווי מלאכה

הקרשיםעלהאדנים,ולאלשעההיתהמכיוןשהיונוסעיםוחונים

שאיןצריךלגופה.

עלפיהדבורכמושהואלעולם,וכו'הדאאמרהבניןעלגביכלים,

עז(רש"יד"המפרק,שפורקאוכלממקוםשנתכסהבו.עכ"ל.הפרי

בנין אדנים כקרקע הן עכ"ל .אם כן הא דאין בנין בכלים היינו

מגדים בפתיחה לסימן ש"כ דייק מדברי רש"י אלו דאם האוכל

משוםשכךהי'במשכן,וא"כגםבתולדותםלאבעינןלהאתנאי.

אינו מכוסה בקליפה אינו חייב משום דש] .ולכאורה צ"ע דהא

)י.ר[(.

רש"י )לעילדףעג(:ד"המפרק כתב,דהתולשתמריםחייבמשום

פב(תוס' ד"ה המכבד ,וי"ל דבהא פליגי דר"א סבר וכו' .באמרי

דש ,שמפרק התמרים מן המכבדות ,והתם הרי אינם מכוסים

בינה שבת )סל"ב( הקשה האיך יתכן דנחלקו במציאות אם הוי

במכבדות .ועיין באשל אברהם סימן של"ו סקי"א שכתב דמה

פס"ר או לא .ובספר תוספת שבת )סימן רע"ז סק"א( הקשה אמאי

שכתברש"יהתםדהתולשתמריםחייבמשוםמפרק,היינודווקא

לאפירשודהויקרובלפסיקרישיהונחלקור"אורבנןאישריקרוב

כשהתמרים מחוברים לאילן ויונקים ממנו ,אבל היכא שהענף

לפס"ר או לא .ותירץ דאם היינו אומרים כן הוה קשיא הלכתא

נתלשותולשהתמריםמןהענףהתלושאיןבזהמפרקכיוןשאינו

אהלכתא,דלקמןקכ:אסררבלפתוחדלתשישעלגבהנרדלוק,

יונק ממנו ואינו מכוסה בו .עכ"ד ]ולכאורה צל"ע דלפי זה ייצא

וביאר המהרש"א שם דהוי קרוב לפסיק רישיה) ,ולא פס"ר ממש,

שנמצאו שתי הגדרות של מפרק ומהיכי תיתי הרי  דש הווי

כיון דהברייתא שם התירה לעשות כן( וסבר רב דקרוב לפסיק

בתלוש,ובכללאיךאפשרלומרשישהגדרתמפרקבתלישתדבר

רישיהנמיאסור.ונפסקהההלכהכרבדאסור,וא"אדכיבודהבית

ממקוםיניקתובשעהשהואעוקרדברמגידולו[.ולדבריועכ"פי"ל

הויקרובלפס"רהאיךפסקינןהכאדזילחאשרי.

דהכאדאיירינןבחלבהכנוסבעטיניםכמש"כרש"יבהמשךדבריו,

פג(תוס'ד"הוהרודהחלותדבש.דעתהתוס'דשריתלישהלצורך

וא"כ אין החלב כיונק מן הבהמה ,הלכך בעינן מכוסה דוקא

אוכל נפש ביו"ט ,ולכן דחקו לאוקמי הכא ברודה סמוך לחשיכה

)ש.ב[.(.

ועוד,והרמב"ןפליגוכתבדלאהותרהתלישהביו"טלצורךאוכל

עח(גמ' ,מחבץ חייב משום בורר .וברש"י ד"ה המחבץ .המעמיד

נפש,ומביאירושלמי דכתבדנפקאליהממיעוטא"אךהואלבדו"

החלב בקיבה ,ול"נ וכו' .וכתב האגלי טל )בורר כ"ד א'( דרש"י

הריאלומיעוטין).מקומובביצהפ"אה"י(.והרשב"אמביאדנחלקו

מיאןבפירושקמא,כיוןדלפנישנעשהגבינההויהכלמיןא'ואין

שם תנאי בזה ,דאיכא למ"ד דלא הותר מלאכת אוכל נפש אלא

כאן בורר ,ולכן פירש בגוונא דנעשה קודם גבינה ,ואחר כך בורר

מלישה ואילך ,ואיכא למ"ד דשרי ג"כ ברירה ,אבל שאר מלאכות

ממנה הנסיובי וזה בורר .והחזון איש סימן נ"ו סק"ו ביאר דהיינו

הפת אסורות .וכתב דהסברא בזה דלא התירה התורה אלא

מסכת שבת דף צה
כד טבת התשע"ג
מלאכותדיומיהדדרךבנ"אלעשותםסמוךלאכילה,אבלמלאכות

פט(תוס'ד"הורמינהו,תימהמאיקפריךוכו'.הרמב"ןפירשבשם

של תיקון ודרך בנ"א לתקן מהם לימים רבים לא התירה התורה

הר"חדקושיתהגמ'מדיוקלשוןהמשנה,דמשמעדלאבאלחלוק

ביו"ט אפילו לצורך היום ,כדי שלא יתקן ביו"ט לצורך חול ,ומזה

רק לענין שבת ולפטור התולש מעציץ נקוב ,דאם כן היה צריך

הטעם נאסרו כל מלאכות הפת .ולא התירה אלא תיקון אוכל

לומר ר"ש "פוטר בנקוב" ,ומ"ט אמרה המשנה ר"ש "פוטר בזה

בדברשהואברשותו,אבללעקורדברמגדולולא.

ובזה"אלאלומרדלכלדברדינושלנקובכאינונקוב,והוכיחאת

פד(בא"ד,ואור"ידאיכאלאוקמיברודהסמוךלחשיכהוכו'עכ"ל.

פירושו מלשון הקושיא" ,אלמא נקוב לר"ש כשאינו נקוב משוי

ולענין חולב מחבץ ומגבן כתב הרמב"ן דאיכא לאוקמי בעושה

ליה"ולאאמרו"אלמאנקובלר"שכתלושהוא",ומקשההגמ'הא

לצורך עכו"ם ,או בחלב בהמה טמאה או במגבן ע"י שרףשל ע"ז

לעניןהכשרר"שמחלקולאמשויליהכנקוב,אלמאלאשויןלכל

שאסור בהנאה .ועוד כתב דלשיטתו דתולש אסור בכל גווני ,י"ל

מילי.והרשב"אכתבעלפירושזה,דדיוקהלשון"פוטרבזהובזה"

דמה שאמרה הברייתא דביו"ט לוקה ארבעים קאי רק אמכבד

אינוכ"כמוכרחשלאניתןשוםחילוקביןנקובלשאינונקוב,ועוד

ומרבץורודהחלותדבש,דבהנהוליכאלהתיראדצורךאוכלנפש.

האריךלהקשות,ומסיקכפירושהתוס'.

פה(בא"ד,מיהותימהלר"יוכו'אפילולאיהאמותרמדרבנןאלא



בלאאפשר.עכ"ל.לכאורהלשונםצ"ע,דהאהוויאוכלנפשולא

דףצהע"ב

מכשירי אוכל נפש ,ובאוכל נפש ממשאין צריךשיהיהאי אפשר

צ(גמ' ,שורש כנגד נקב מה לי א"ר שמעון .הקשה השפת אמת

לעשותומערביו"טוכמש"כהתוס'לעיל,ואמנם בתוספותהרא"ש

למאי נפק"מ ,הא אין הלכה כר"ש .ותירץ דנפק"מ להסוברים

כתבדשרילגבןלצורךיו"טדהויאוכלנפשולאמכשיריוושריאף

דבעציץ של עץ לא מהני נקיבה כמבואר בתוס' מנחות דף פה,:

עלפישא"אלעשותומעיו"ט.

דלדידהואםניקבכנגדהשורשיהני,כמודלר"שדס"לדלאמהני

פו(בא"ד,וי"לדאסורמדרבנן .וקשהדהאמפורשבברייתאדר"א

נקיבהבכלעציץ.

מחייב מלקות למכבד ומרבץ ביו"ט ,חזינן דאסור  מדאורייתא,

צא(גמ',ניקבבכדיטהרתומיבעיא.פירשרש"ידאםאתהמסופק

)ב.ז.י(.וצ"ל,דמכבדומרבץאףשישבוצורךביו"ט,אבלהתוצאה

בשורש כנגד הנקב ,כ"ש שיש לך להסתפק בניקב בכדי טהרתו.

שלהבניןשנעשהממילויהגומות,איןבוצורךיו"טומשו"האסור

אבל התוס' בכתובות )דף נג) (.ציינו בגליון הש"ס( פירשו בשם

מדאורייתא .ועוי"ל דהנה החת"ס )ביצה יב( והאבנ"ז )או"ח תיב(

הר"ח ,דאם בשורש כנגד הנקב יש לו צד ודעתו נוטה לומר דלא

ביארו טעמיה דהרמב"ם ,שפסק דבונה חייב ביו"ט ולא אמרינן

הוי כמחובר ,כ"ש בניקב בכדי טהרתו דפשיטא דלאהוי כמחובר.

מתוך ,דהיינו משום דס"ל דלא אמרינן מתוך מתולדה לאב רק

)ובר"חלפנינוליתא(.

מאבלתולדה,ואינימאדגםתוס'ס"לכהאיסברא,ובע"כאפשר

צב(גמ' ,שם .לשון הגמ' צ"ע דלכאורה מה ענין זה לזה .וכתב

לומרחילוקזהדוקאלרבנןדפטריבתולדהבמקוםאבדהכלהוא

השפתאמת דלוליפירושנראהלולבאר,דההואסבאסברדר"ש

שם אחד ,אבל לר"א דמחייב אתולדה במקום אב והוו להו כשני

מודה בניקב בכדי טהרתו גם בכהאי גוונא שהנקב הוא למעלה

שמות ,א"א שיאמר מתוך מתןלדה לאב ,וא"ש דר"א לשיטתו.

מרביעית,ואףעלגב דלמטהממקוםהנקבוודאיהויכלידמחזיק

)י.ר(.

רביעית ואינו יונק ,וכ"ש בניקב למטה כנגד השורש הווי מחובר,

פז(גמ',מביאעריבהמלאהמיםורוחץוכו',מבוארממהשאמרה

ולפי זה יתבאר תירץ אביי דר"ש מודה רק בנקב שהוא למטה

הגמ' והאידנא וכו' דמה דאסרו חכמים לרבץ הבית ,היינו דוקא

מרביעית ,דבזה אין לדמות לניקב כנגד שורש ,דבנקב למטה

אליבא דרבי יהודה דאית לי' דאין מתכוין אסור ,וא"כ צ"ע מה

מרביעית בטל שם כלי ולכן הוי כמחובר ,ולא דמי לשורש כנגד

הואיל במה שהערימו ,סוכ"ס הווי אינו מכוין ואסור לר' יהודה,

נקב.

דמאי שנא מהגורר ספסל .וצ"ל כיון שאף ברצפת עפר עצם

צג( גמ',אמראבייואיאיתמרוכו'.פירשהר"ח דאבייבאלהשיב

המעשה הווי אינו מכוין ,כמו שכתב רש"י שאינו מכוין להדביק

לאותו סבא דשפיר עבד ר' זירא דלא אהדר ליה ,כיון שכל מה

העפר בגומא ולהשוות את הבית ,ומה שמערים לעשות בזוויות

שאמר שניקב בכדי טהרתו הוי מחובר היינו רק בניקב למטה

היינו שאינו מכוין שהמים יזלו לשם כלל ,והווי מתעסק דלכולי

מרביעית,דעדייןהוויכלי,ובכהאיגוונאוודאישרשיהזרעיםשיש

עלמאמותר).ש.ב[(.

בומגיעיםלארץ,והריהםכזרועיםבארץוהתולשמהםחייב,אבל

פח(תוס'ד"הוהאידנא,כיבודאסורלכוליעלמא מפנישמזיזעפר

היכא דניקב העציץ מצידו ויש בו כדי לקבל רביעית ,אף על פי

ממקומו .עכ"ל .הבית מאיר סימן ש"ח סל"ח הקשה הא טלטול

שהושרשנגדהנקבואףעלפישאיןדברחוצץבינולבינה,איכא

מוקצהמןהצדשרי.וכתבלבארדאיןכוונתהתוס'משוםטלטול

למבעיאאליבאדר"ש.

מוקצה ,אלא דכיון שמזיז העפר בידיים ע"כ הוא משווה גומות

צד(גמ' ,ועדיין כלי הוא לקבל בו רימונים .פירש רש"י אם יחדו

והוי פסיק רישיה .אמנם הבית יוסף בסוף סימן ש"ח פירש כוונת

לרימונים .והיינו דבלא יחוד סתם כלי נטהר בניקב כמוציא זית.

התוס'משוםטלטולמוקצה,דהביא שםמשו"תהרשב"אשנשאל

והתוס'לעילדףנט.ד"הור'יוחנןהקשועליו,ומצדדיםלומרשאין

האםשרילקנחידיובעפרלתפילה,בשבת,והשיבדמסוגייןמוכח

צריך יחוד .והר"ש בכלים פ"ב מ"ב הקשה על רש"י מהא דקיי"ל

דשרי ,דרק משום אשוויי גומות אסור ,הא בלאו הכי שרי ,אלמא

דכליחרסשטהרמטומאתושובאיןלוטומאהלעולם).והובאדין

לא חיישינן בזה לטלטול מוקצה ,וכתב ע"ז הבית יוסף דמהתוס'

זה בתוס' לעיל דף טו :ד"ה וחכמים( ותירץ דדין זה ,נאמר רק

מוכח דלא כהרשב"א ,דכתבו דאסור לכבד משום טלטול עפר,

בשברכלישרוצהלייחדולשימוש,אבלכליחרסשניקבותיקנואו

אלמא חזינן דאסור לטלטל עפר ,ורק ריבוץ שרי .ובשער הציון

יחדו לתשמיש אחר וודאי מהני ליה וחל עליו דין קבלת טומאה

סימןשל"זסק"גכתבדמהאורזרוע)ע"חד'(משמעדתרתיאיתנהו

מכאן ולהבא .אמנם בתוס' לעיל טו :מבואר דס"ל דגם בכלי חרס

משוםאשווייגומותומשוםטלטולמוקצה.

שניקבאיןלוטהרהלעולם,ודלאכהר"ש,ולפיזה תוס'לעילבדף

מסכת שבת דף צה – דף צו
כד טבת – כה טבת התשע"ג
נט:אזלולשיטתם.

דבעינן סתימה מעלייתא ,וא"כ מאי מיבעיא ליה לרבא .ומשו"ה

צה(גמ' ,ואם הוקף צמיד פתיל עד שיפחת רובו .התוס' הקשו

פירשודמייריבאגףחציהוסתמושמריםחציה.

דא"כה"לששמידותבכליחרס.וביארהמהרש"אדלאמחשיבים

ק(תוס' ד"ה פליגי בה ,אלא אמר ר"ת דלענין מוקף צמיד פתיל

מיני הנקבים אלא מיני הכלים ,דיש כלי לענין לקבל זיתים ,ויש

פליגי .הרמב"ן תמה דהא סתם כלי חרס לאוכלין קאי ,וע"כ

כלילעניןמיחטאתוכו',ובזהיצאהחשבוןרקחמשדאיכאחמש

שיעורו לטהרו מידי טומאתו במוציא זית או יותר ,והאיך יתכן

כלים,וע"זמקשוהתוס'דאםמייחדהשבריםלגיסטראראוייםנמי

דאיכאמ"דדבעינקבכדישורשקטן.והוכיחכפרש"י.

לקבל טומאה וא"כ ה"ל שש מידות .והרמב"ם משמיט הדין של

פרקהזורק

ניקב כמוציא זית עדיין כלי הוא לקבל בו רימונים ,ובזה יצא
החשבוןחמש.ומהשאומררבאדעדייןכליהואלקבלבורימונים



היינובהיקףצמידפתיל.דהיינושאםניקבעדכמוציארימוןמהני

א(מתניתין,שכךהיתהעבודתהלויים,וברש"י.אךהרשב"אפירש

ליהסתימתצמידפתיל,ואםניקבכמוציארימוןבכליםזוטרי,או

בשם רב האי גאון באופן אחר ,דאין ההקפדה אם הגזוזטראות

בכלים רברבי ברובו ,לא מהני ליה צמיד פתיל דהוי כאוכלים

לרוחב הרשות או לארכו ,אלא אם הדרך לעשות את שתיהן

שגיבולן בטיט) .כמבואר בתוס' לקמן צו .ד"ה ולענין (.כן ביאר

לדיוטא אחת או לא .והיינו דדרכם של הלויים היה לתת נסר

בתפא"י )בועז( כלים פ"ג מ"א .וכתב שם דזה דחוק טובא בלשון

מעגלהאחתלעגלהשבצידהועי"זלהעבירהקרשיםמזולזו,וע"ז

הגמ',וכתבדצ"לדהרמב"םפירשדלמסקנאהדרביהרבא,וחידש

אמרינן דאם יש שתי גזוזטראות זו בצד זו דרכן ליעשות דיוטא

דלאמהנייחודואיןשיעורכזהשלמוציארימון.

אחתע"ישיתןנסרמזהלזה,ולכןאםנתןנסרמזולזוולאחיברו,

צו(רש"יד"הטהורמכלום,אלא אםכן מצניעולגיסטרא.מבואר

המושיט מזו לזו חייב שכך מצינו בעבודת הלויים ,אבל שתי

ברש"ידאםמצניעשברכלילגיסטראחוזרומקבלטומאה,והקשו

גזוזטראותזוכנגדזולרוחברשותהרביםאםנתןנסרמזולזופטור

התוס' בחולין דף נה .ד"ה "שיעורן" ,דבתוספתא דכלים איתא

דאין דרך לקרות רשות הרבים כך ,וא"כ לא מצינו כן בעבודת

דכלי חרס שטהר מידי טומאתו )היינו שירדה ממנו תורת קבלת

הלויים,ולכןפטור.

טומאה( שוב אין לו טומאה לעולם .ותירצו התוס' דהתוספתא

ב(במשנה שם .הקשה הפני יהושע מה בכך שכך היתה עבודת

מיירי בנקב שלא מהני לו ייחוד אלא בעי תיקון ,אבל כלי שראוי

הלויים ,הא כיון דלמעלה מעשרה הוי מקום פטור מה מהני שכך

לשימוש ע"י יחוד בעלמא ירדה לו שוב קבלת טומאה) .וכדברי

עשו הלויים ,הא במשכן עשו הרבה פעולות שלא היו מלאכות,

הר"ששהובאובאותצד(.

דאטו לא הוציאו מרשות היחיד לרשות היחיד ,וכי נימא דגם

צז(תוס' ד"ה טהור ,משמע דכלי חרס בעי נקיבה ודלא כפירוש

מוציא מרשות היחיד לרשות היחיד יהיה חייב ,ותירץ דאשכחן

הקונטרס וכו' .והשפת אמת תירץ דעת רש"י על פי המבואר

להדיא בקרא דבני מררי עשו מלאכה דכתיב בהו כל הבא לצבא

בעוקצין פ"ב מ"י ,דכלי אדמה אין צריך נקב ,וי"ל דס"ל לרש"י

לעשותעבודה,ולאאשכחןבהועבודהאחרת,וא"כבהדיאקרייה

דספינה שעומדת תמיד במים ומרטבת הוי כאדמה ולא כחרס,

רחמנאעבודה.

ועודתירץדהספינהעומדתע"גקרקע,אודאמרינןדעלגביהמים

ג(רש"י ד"ה שכך היתה עבודת הלויים .כתב רש"י דאין הקרשים

המחוברים לקרקע הווי כמחוברת לקרקע] ,ועוי' בגיטין )דף ז(.

נזרקות מפני כובדן .ולעיל דף ג :ד"ה זורק כתב רש"י שאינם

דמיאכארעאסמיכתאדמו[ומהשכתובכאןדבעינןנקיבהמיירי

נזרקים כדי שלא יתקלקלו .והרשב"א כתב בשם רב האי גאון

במפסיקאוירא.

שאינם נזרקים מפני קדושתם ,וכן הביא המקור ברוך סימן כ"ט



בשםהירושלמי.וכתבלהגיהבלשוןרש"י"מפניכבודן".

דףצוע"א



צח(תוס' ד"ה ולענין צמיד פתיל עד שיפחת רובו .עיין שם

דףצוע"ב

שהביאו פרש"י שאין טומאה נכנסת דרך נקב אלא דרך פתח,

ד(גמ',ומחנהלויהרשותהרביםהיא.כתברש"יד"המחנהלויה,

והקשו עליו ,והרשב"א הוסיף להקשות בשם ר"ת האיך יתכן

שהיו מצויין אצל משה רבינו ,במשכנות יעקב )סימן כ"א( הקשה

שיציל אם יש נקב ,הא ראוי לקבל טומאה בנגיעה בתוכו ממקום

דמשמע מרש"י דמחנה ישראל לא היה רשות הרבים דלא היו

הנקב.

מצויים בו שישים רבוא ,וא"כ מוכח דהמוציא מרשות היחיד

צט(בא"ד ,והא דבעי רבא התם אגף חציה מהו .הקשה השפת

לרשותהרביםדרךמקוםפטוראוכרמליתחייב,דהאכלישראל

אמת מה הוקשה להם לפרש האיבעיא לפירוש ר"ת ,הא כמו

הוציאומרשותםלמשהרבינודרךמחנהישראל,ומהמקשההגמ'

שלרש"י הסתפק רבא אי מהני לנקב שנפחת ברובו לסתמו שלא

לעיל דף ה :היכא אשכחנא דהמוציא מרשות היחיד לרשות

יהא רוב הכלי פתוח ,או דבעינן סתימה מעלייתא ,כמו"כ לר"ת

הרביםדרךסטיוחייב,האהמקורלמלאכתהוצאההיהבאופןזה.

דבנפחתבפחותממוציאזיתאיןטומאהנכנסתלו,נסתפקרבאאי

ה(גמ',מיהוהוצאהאבהכנסהתולדה .כתבהרשב"א לעילדףב:

מהני סתימת חציה ,דע"י שסתם חציה שוב אין בה כמוציא זית

דהכנסהדענידהיתהבמשכןהויאב,והכנסהדבעה"בשלאהיתה

להכניסהטומאה.וביארדהוקשהלתוס'מאיבעירבאהאמשנה

במשכן הויא תולדה .והקשה התוצאות חיים )סימן ו'( דבהוריות

שלמההיאבכליםשהביאוהתוס'לעילדבעינןסתימהמעלייתא,

)ד (.מוכח דהכנסה הויא תולדה בכל גווני ,דאיתא שם דאין בי"ד

ובשלמא לרש"י יש לפרש דהמשנה התם מיירי בנקב מלמעלה

חייביןעדשיורובדברשאיןהצדוקיןמודיןבו,והקשתההגמ'לפי

בפתחהכליוהכאמייריבניקבמהצדדים,אבללר"תאיןחילוקבין

זה היאך אפשר לחייבם אם הורו דהוצאה מותרת ,ותירץ בחד

מהפתח בין מהצדדים ,וליכא נמי לאוקמא שנפחת ברוב כלי

תירוצאדמיירישהורודהוצאהוהכנסהאסורהומושיטוזורקשרי,

דבכהאיגוונא לר"תלאמהניסתימהכלל,וע"זאמרובמשנהשם

חזינן דבהכנסה לא משכחת לה דבר שאין הצדוקים מודין בו,

מסכת שבת דף צו
כה טבת התשע"ג
ולהרשב"א קשה הא משכחת הכנסה שלא היתה במשכן ,דהיינו

דמהשהיהבמשכןהואהאב,והאחרהואתולדה.

הכנסהדבעה"ב.

י(תוס' ד"ה הכנסה ,וי"ל דבזריקה נמי איכא סברא וכו' .כתב

ו(שם.ובמאידשאניהכנסהדענימהכנסהדבעה"בכתבבתוצאות

המהרש"א דלכאורה צ"ע בדברי התוס' ,דמה שייכא זריקת ד'

חיים שם לבאר לפמש"כ התוס' )לעיל ג (.ד"ה מאי טעמא דאם

אמותברשותהרביםלהוצאהמרשותלרשות.וביארעלפידברי

הואוידובחדרשותאישעלהחפץתורתהרשותשבההואנמצא,

הבעל המאור )הובא באות הבאה( דמעביר ד"א ברשות הרבים

אבל אם הוא בחד רשותא וידו ברשות אחרת ,אין החפץ נחשב

חייב לפי שד' אמות הם רשותו של אדם וכשמוציא חוץ לד'

שהוא ברשות שהוא נמצא בה .ולפי זה י"ל דהיכא דהבעה"ב

אמותיוהויכמוציאמרשותהיחידלרשותהרבים.

מכניס הרי בשעה שעקר החפץ מרשות הרבים ,נעקרה מהחפץ

יא(גמ',אלאכלד"אברשותהרביםגמרא גמירי לה.כתבהבעל

תורת רשות הרבים עוד לפני שהכניסו לרשות שהוא נמצא בה,

המאור דהא דזריקה והעברה ד"א ברשות הרבים הוי תולדה

וכשהכניסו הוי כבר אחרי שנעקר מהרשות הקודמת שלו ,ואב

דהוצאהמרשותלרשות,לפישד"אשלאדםקונותלווהוירשות

מיקרי רק אם ההשתנות מרשות לרשות היתה במצב של חיוב,

היחיד ,וכשזורק חוץ לד"א הוי מוציא מרשות היחיד לרשות

דהיינו שע"י ההעברה מרשות לרשות חל על החפץ שם הרשות

הרבים .אמנם המאירי בסוכה דף מג .כתב בשם גדולי המפרשים

החדשה שעבר אליה ,אבל אם השתנות הרשות היתה קודם אין

דהמעבירד"אברשותהרביםחייבאףעלפישהעקירהוהנחההיו

כאןשינוירשותבחיובואיןזהאב.

ברשות היחיד ,דעצם ההעברה ד"א ברשות הרבים היא האיסור.

ז(גמ' ,ואי עביד אב ותולדה דידה לא מיחייב אלא חדא .כתב

]וכןדעתהתוס'בעירובין)דףלג,(.וכןמשמע מדבריהםלעילדף

רש"י בבא קמא )ב (:ד"ה לא מיחייב ,דחייב רק על האב ולא על

ב .ד"ה שבועות ,עי"ש[ .ובחידושי הר"ן כתב דלא נאמר ההלכה

התולדה,וצ"בדאטובאוכלשניזיתיחלבבהעלםאחדלאיתחייב

למשה מסיני דד"א ברשות הרבים חייב ,אלא דד' אמות ברשות

על השני .והתוצאות חיים )סימן יב( ביאר ,דלא דמי לאוכל שני

הרביםהויתולדהדהוצאה,ולכןחייב.והוכיחכן,דהאאיןעונשין

זיתיחלבבהעלםאחד,דהתםאףעלפישנודעלורקעלכזיתא'

מהלכה למשה מסיני ,וא"כ אמאי המעביר ד"א ברשות הרבים

והביאעליוקרבןנפטרגםמהשנימשוםדהיושניהםבהעלםאחד,

חייב .אע"כ דכך נאמרה ההלכה וממילא ידעינן דחייב .ובשו"ת

אבל כאן החיוב הוא על האב דהתולדה בטלה לגבי האב ,דכל

שואל ומשיב )מהדורא ז' סימן ל"ח( הביא בשם הבינה לעיתים

החיובעלהתולדההואמשוםשישבהקצתדמיוןלהאבכמוש"כ

דכתב דאין איסור מעביר ד"א ביו"ט ,דאין למדין מהלכה ,ותמה

המגיד משנה )בפ"ז מהלכות שבת הלכה ד'( ,ולכן היכא שהביא

עליו מדברי הר"ן כאן .ובפרי מגדים במשבצות זהב )סימן שמ"ו

קרבן על התולדה לא נפטר מהחיוב על האב ,עוד כתב שם

סק"א( כתב ,דהא בכרמלית נמי אסרו רבנן להעביר ד"א ,ואף על

דהתוס' לקמן )צז (:ד"ה למימרא פליגי להדיא ארש"י ,וכתבו

פי שכל העברת ד"א היא מהלכה למ"מ ,ואין עושין סייג לתורה

דבנודע לו וחזר ונודע לו באב ותולדה מיחייב שתים ,אמנם אחר

שבעלפהכיאםלתורהשבכתב,מ"מלפמש"כהר"ןהעברהד"א

כךכתבדי"לדלאפליגי,ודברירש"ידוקאאיעשההאבואחרכך

אינהתורהשבעלפי.

עשה התולדה ,דאז אמרינן דהתולדה שעושה אחר כך בטלה

יב(גמ' ,א"ר יהודה אמר שמואל מקושש מעביר ארבע אמות

להאב ,אבל היכא שעושה התולדה תחילה ,מיד שעשה התולדה

ברשות הרבים הוה .בביאור הלכה )סימן שמ"ה סוד"ה וי"א( הק'

נתחייב עליה ,וכשחזר ועשה האב לא מסתבר שישתנה החיוב,

למ"ד דהוה מעביר ד"א ברשות הרבים ,הרי בודאי לא עשה

והתוס' מיירי בגוונא שעשה הכנסה לרשות היחיד ואחר כך

המלאכהבפרסוםבפניכל,רקרחוקמהמחנה,מדכתיב"וימצאו",

הוצאה לרשות הרבים ,וא"כ התולדה קודמת לאב ושפיר חייב

ובודאי לא היו שם הששים רבוא ישראל ,ול"ה רשות הרבים?

שתיים.

ותירץע"פמש"כהרא"ה דאףלמ"דדרשותהרבים נמדדבשישים

ח(גמ',ולר"אאמאיקרולהאבוכו'.פירשהרמב"ן דאיןהקושיא

ריבוא אין הכוונה דבעינן שילכו שם ששים ריבוא בפועל ,אלא

בטעמא דמילתא אמאי קרו להאי אב ולהאי תולדה ,דפשיטא לן

שהיורגיליןלילךשםאנשיםרביםתדירכששיםריבוא,והשיירות

דאבותהיינומהשהיהבמשכן,ותולדותהםהכלוליםבהם,אלא

מצויות ,אף על פי שלא יהיו כולם כאן בדרך כאחד .הלכך

דהגמ'דנהלמאינפק"מנקראתולדה,והקשהדנימאדנפק"מדאם

במקוששנמי,אףעלגבדהיהרחוקמהמחנה,חשיברשותהרבים,

הואתולדהועבידאבותולדהדידיהמיחייבתרתי,ואיעבידהאב

דהיומצוייןס'ריבואלילךשם.

שני פעמים מחייב רק א' ,כמבואר בכריתות דף טו .דקצר וקצר

יג(גמ',והאבמקוםפטורקאזלא.כתבהרשב"אדלאודווקאמקום

מחייבחדא.ותירץדאיןנפק"מבמהשקרוי"תולדה",דאףאיקרי

פטור אלא כרמלית ,כיון שאורגי היריעות היו ברשות הרבים

לתולדות"אבות"הוימיחייבתרתידהאעבידב'אבות.

מקורה והיינו כרמלית ,ועוד דהיריעה עצמה היתה רחבה ד"א

ט(גמ' ,שם .הקשה הרמב"ן אמאי לא הקשתה הגמ' גבי כל

והיינוכרמלית.והיהאפשרלהקשותכןעלרביאשיהורבחסדא,

המלאכות אמאי קרי להו אב ואמאי קרי להו תולדה .ותירץ

דהא היו בכרמלית ולא ברשות הרבים כיון דהיא מקורה ,אלא

דהכנסה היא תולדה ראשונה שנאמרה במשנה ,עוד תירץ ,דכל

דעדיפא מיניה אקשיה ליה] .וצ"ע מנ"ל לרשב"א שהיה מקורה,

התולדות אינם מלאכות עיקריות אלא טפלות לאב שהוא

ואינימאדסבראהואמפניהקורוהחום,האהיותחתענניהכבוד.

המלאכה העיקרית ,ולכן נקראות תולדות ,אלא הכנסה אינה

)ש.ב.[(.

טפילה להוצאה אלא עומדת בפני עצמה דמעלתה וחיובה של זו

יד(רש"יד"המעמר,תלושיןומפוזריןהיוועמרןכדאמרןהאימאן

כזו ,ולכן מקשה הגמ' אמאי קרי להכנסה תולדה ,ותירץ דנ"מ

דכניף מילחא חייב משום מעמר .המנחת חינוך )מלאכת מעמר(

לחייב על האב ותולדה דידיה חדא ,והסברא לחייב רק על האב,

הקשהמ"טבעירש"ילהביאמהתם,אטולאידעינןדמעמראחד

משוםשמפרשביהקרא.וע"זחזרהוהקשתהלר"אדליתליההאי

מל"טמלאכותהוא.

נפק"מ,אמאיקרילאבאב,ותירצהמשוםחשיבותהמשכןאמרינן

טו(גמ' ,ת"ר מקושש זה צלפחד וכו' אמר לו ר"י ב"ב וכו' .עיין

מסכת שבת דף צז
כו טבת התשע"ג
מהרש"א ב"ב )קיט (.שכתב ע"פ מה שכתב התרגום יונתן )פרשת

רקאיילפינןזורקממושיט,אלאדלאחשלפרשכלהבעיות.

שלחפרקטופסוקלב( דצלפחדנתכויןלאשתמודעקנסא דמיתא

כ(גמ' ,אילמא במעביר למטה מעשרה .ביאר הרשב"א דלפי זה

על חילול שבת לכל בית ישראל וכו' .וכן לתוס' בבא בתרא שם

פלוגתייהו אי מהלך כעומד דמי או לא ,ולכן בזורק לכ"ע פטור.

ד"האפילוקטנה ,שכתבובשםהמדרש דלשםשמיםנתכויןשהיו

ובהגהות הב"ח כתב דפליגי אי הנחת גופו כהנחת חפץ ,והרש"ש

אומרים ישראל כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה

כתבע"זותמוה),ואוליכוונתולתמוהדהאלאמייריהכאבעמד

מרגלים שוב אין מחויבין במצות ,עמד וחילל שבת כדי שיהרג

ברשותהרבים,ומהכ"תלאוקמיבאופןכזה(.והתוס'לעיל)ב(.ד"ה

ויראו אחרים .ולפי זה אפשר הי' לומר דכך ס"ל לר"ע דאדרבא

שבועות ,ובעירובין )לג (.כתבו דמעביר ד' אמות מרשות היחיד

באופן זה מיעט בחטאו  ,אמנם עי"ש שהקשה המהרש"א ,וכי

לרשות היחיד דרך רשות הרבים נמי חייב דהתחדש חיוב של

מותר לחלל שבת לשם שמים ,ותי' דכוונתו משוויא למעשיו  דין

מעביר ברשות הרבים אפילו בלא עקירה והנחה ,והביאו ראיה

מלאכה שאינה צריכה לגופא והי' פטור עלי' ,ומה שנהרג ,היינו

מסוגיין כי פרשוה כפשוטו .והרשב"א בעירובין הקשה לשיטת

משוםדעדיהתראהלאידעוזאת,ודבריםשבלבאינןדברים,אבל

התוס' ,אמאי לא מקשה הגמ' דאי פליגי במעביר מאי טעמייהו

כלפישמיאלאחטא.ולכאורהדבריוצ"עגדול,דממ"נאיאמרינן

דרבנן.

דבכהאיגוונא הווימלאכהשאצ"ל,איךשייךבכלללהרוגמחלל

כא(גמ' ,ופליגא דר' חלקיה בר טובי וכו' .פירש רש"י דפליג

שבת,אוליכוונתולש"ש,וכישייךשיהי'דיןללאדיןמןהתורה,

אדר"א ,דלר"א ר"ע מחייב נמי למעלה מי' ,ולרב חלקיה למעלה

והי' נראה לומר שאין מחשבה זו בכלל מחשבת אינה צריכה

מי' לכ"ע פטור .אבל הר"ח ,וכן רב האי גאון )הובא ברשב"א(

לגופא ,כיון שבוודאי הי' מוכח ממעשיו שצריך הי' לעצים ,ואי

מפרשידפליגנמיאדרבהמנונא,דרבהמנונאלאחילקביןתוךג'

אפשר שמחשבה טובה  -אבל צדדית להראות העונש או שיש

למעלהמג',וס"לדבתוךג'נמיפטרירבנןדלאאמרינןקלוטהכמי

בכלל עדיין חיוב לשמור מצות ,יעשה חסרון בגוף המלאכה,

שהונחה,ורבחלקיהפליגוסוברדבתוךג'לכ"עחשיבמונח.ופסק

וצע"ג.

ר"חכרבחלקיה,אבלהרמב"םפי"גמהל'שבתהל'ט"ז פסקכרב



המנונאדבעינןהנחהע"גמשהו,דרבאלקמןדףק.הכיס"ל.ועיין

דףצזע"א

ברמב"ן שכתב דאם אגודו בידו לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה

טז(גמ' ,מלמד שאף אהרון נצטרע .בספר חפץ חיים בפתיחה

ואם אין אגודו בידו אמרינן קלוטה לאו כמי שהונחה ,ולכן צריך

בבאר מים חיים סק"ג נסתפק ,האם מקבל לשה"ר לוקה בצרעת.

שינוח על גבי משהו .והטעם דבאגדו יש סיבה המונעת מהחפץ

עכ"ד .וממעשה זה אין להוכיח דלוקה בצרעת ,דהא אהרן נמי

לנוח.

נצטרע .דהרי כתב רש"י עה"ת שגם אהרון דיבר ,אלא שמרים

כב(גמ' ,דזימנין נפל ואתי לאתויי .כתב הרמב"ם בפט"ו מהל'

פתחהתחילה.

שבת הל' ח' דכלי חרס מותר לזרוק מזו לזו ,דהא בכהאי גוונא

יז(גמ',החושדבכשריםלוקהבגופו.ביארהמהרש"א דאףעלגב

ליכאלמיחשלזימניןנפילואתילאתויי,דאםיפלוישתברו.

שהיהצריךאותמ"מהיהאפשרשיהיהאותאחר,וכיוןדניתןלו

כג(גמ' ,שם .כתב הרשב"א בעירובין )דף פט (:דאם עוברת

אותכזהשלקהבגופוש"מדזהועונשועלשחשדבהם.

כרמליתביןשניהבתים,מותרלזרוקדלאחיישינןשמאיפולואתי

יח(גמ' ,בני מאמינים שנא' והאמין בה' .צ"ב מאי רבותיה

לאתויידהוירקאיסורדרבנן.

דאברהםאבינושהאמיןבדברשנאמרלוממשע"יהקב"ה,ואפשר

כד(גמ',לאחייברביאלאברשותהיחידמקורה.התוס'לעילדף

לבאר ע"פ דברי המהרי"ל דיסקין )הובא באבי עזרי הל' יסוה"ת(

ה .ד"ה "לא מחייב" כתבו דהמקור לזה זהו הטעם של רבי הוא

לגבי נסיון העקידה ,דכל הנביאים זולת משה רבינו ע"ה לא

מהאדלאאמרדינובזורקמרשותהיחידלרשותהיחידדרךרשות

נאמרה להם נבואה מפורשת כלל ,אלא בחידות שהיו צריכים

הרביםכגוונאדפלוגתייהודרביורבנן]והואמשוםדרשותהרבים

לפרש ולהבין הנבואה ע"י שכלם והבנתם ,וזה היה נסיון העקדה

ליכאבמקורה[.

שלא התעקש לפרש נבואת הציווי בפנים אחרות ,אלא פירשם
כראוי ,אף שמחמת זה צריך הי' לשחוט את בנו .וה"נ י"ל כאן

דףצזע"ב

שאםלאהיהלאברהםאבינומעלתמאמיןלאהיהמפרשנבואת

כה(גמ' ,תניא מרשות היחיד לרשות הרבים וכו' מחייב היה ר'

כה יהיה זרעך באופן הפשוט ,שהרי היה רחוק בטבע ולכן הוזכר

יהודה שניים אחת משום הוצאה ואחת משום העברה ,ע"כ .ופי'

כאןשבחושהאמין).א.ג(.

רש"י בד"ה ואחת משום העברה ,דרבנן פטרי משום העברה ,דלא

יט(גמ' ,בעי רבה וכו' .תוס' לעיל )ד (.ד"ה דאמרינן קלוטה כמי

ס"ל קלוטה כמישהונחה ,חזינן דטעמא דר' יהודה דמחייב משום

שהונחהדמיא .כתבודהאדקאמרהש"סאבללמטהמעשרהד"ה

העברהדסברקלוטהכמישהונחה,והלכךנחשבשנעקרהברשות

חייבדאמרינןקלוטהכמישהונחה ,היינולרבנןאבללר"עקלוטה

הרבים .ועיין תוס' לעיל )ה (:ד"ה בשלמא ,שכתבו דלר"ע דאמר

לאוכמישהונחהדמיא ,ומחייבמשוםדילפינןזורקממושיט ,דאי

קלוטה כמי שהונחה ,נתחדש בזורק ד"א ברשות הרבים דלא

סבר כמי שהונחה דמיא לא הוה מצי למילף זורק ממושיט דכיון

אמרינןקלוטהכמישהונחהוהלכךחייב,ונסתפקריב"אהאםחוץ

דכמי שהונחה דמיא הוי )זורק למעלה מעשר'( ,כזורק מרשות

לד' אמות אמרינן כמי שהונחה או לא ,ולכאורה הספק בין על

היחיד למקום פטור ,וממקום פטור לרשות היחיד ,ולא דמי כלל

לאחר הד' אמות דהיינו הנחה ,ובין לפני הד' אמות דהיינו

למושיט שהוא מרשות היחיד לרשות היחיד ורשות הרבים

העקירה ,ולכאורה אפשר להוכיח מסוגיין דלענין עקירה אמרינן

באמצע ,אלמא ע"כ כיון דסבר ילפינן זורק ממושיט סבר קלוטה

כמישהונחה).ב.ז.י(.וישלדחותדהכאכיוןדלעניןהוצאהאמרינן

לאו כמי שהונחה דמיא ,עוד כתבו התוס' שם ,דה"ה דאפשר

קלוטהוכו' אםכן ממ"נהוויקלוטהוכו'לעניןעקירהדמעבירמה

להסתפק עוד צד דלכ"ע לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה ,ונחלקו

שאיןכןלעניןהנחה.

מסכת שבת דף צז
כו טבת התשע"ג
כו(גמ' ,כגון דאמר עד דנפקא ליה לרשות הרבים תנוח .כתב

תהיה,וא"כאףאינימאקלוטהכמישהונחהכיוןשרוצהשתנוח

הרמב"ן ,פירושלאשאמרתנוחסתם ,דא"כתנוחותעמודמשמע

בסוף ד' זה הוא מקום ההנחה ברשות הרבים,אבל הרילא שייך

והרי לא נחה ,אף על פי שלענין שבת הויא כמונחת ,אלא ה"ק

שיהיושנימקומותהנחהשם[.ותירץעלפיהרשב"א)הובאבאות

רוצהאנישתהיהכמונחתלעניןשבת עםיציאתה ,שלאאתחייב

כח(דלאאמרינןקלוטהכמישהונחההיכאדלאניחאליה,וא"כ

בהוצאתהאלאבהנחתיציאתהברשותהרבים,ומשוםהכימחייב

אין זה נחשב שנח מיד כשיצא לרשות הרבים אלא רק לסוף ד',

לר"יכיוןדקלוטהכמישהונחה.

ושפיר יש כאן הוצאה אריכתא .וע"ש שהקשה על תירוץ זה

כז(גמ' ,שם .הקשה הגאון רבי עקיבא איגר דא"כ אמאי נחלקו

ונשאר בצ"ע .והחזון איש )קה,י (.תירץ דקלוטה כמי שהונחה לא

באופןשעברד'אמותברשותהרבים,נימאשעבררקאמהאחת,

מפקיעבמציאותאתקיוםמחשבתו,דס"סלאנח מיד,וא"כשפיר

דלרבנןפטורכיוןשרצהשתנוחמיד,ולר"יחייבכיוןדקלוטהכמי

יש לחייבו על הוצאתו דנתקיימה מחשבתו דנח בסוף ד' .ולומר

שהונחה .ובמרומי שדה כתב ליישב דכל זמן דהוא תוך ד' אמות

שיחשבהוצאהמידכשיצאלרשותהרביםומהשעבראחרכךהוי

הוינתקיימהמחשבתוכיוןדחדמקוםהוא.

העברתד"אברשותהרבים,זהלאאמרינן,כיוןדההוצאהשהוא

כח(גמ' ,דר' יהודה סבר אמרינן קלוטה כמי שהונחה .הקשה

רוצה היא לקבוע את מקום החפץ בסוף ד' וא"כ רק בזה נשלם

הרשב"א דהכא בסוגיין מבואר דר' יהודה ס"ל קלוטה כמי

ההוצאה,וא"אלחייבועלהעברה.

שהונחה ,ובעירובין דף צז :אמר ר' יהודה אם היה קורא בספר

לא(בא"ד .דאי בעי לסוף ד' לא מיחייב אהעברה דלא עבר

ונתגלגללארץ,אפילואינומסולקמןהארץאלאמלאחוטגוללו

מתחילת ד' לסוף ד' ברשות הרבים והוצאה אריכא הוא דעבד,

אצלו ,ואף על פי שהוא תוך שלשה ,חזינן אם כן דלא חשיב

צ"עלשיטתהמאיריבסוכה )עייןאותיא(דמעבירד'אמותחייב

כמונח .והתוס' לעיל דף פ .ד"ה "והא" הקשו כן ,ותירצו דהכא

אפילו אי נעקר ברשות היחיד והונח ברשות היחיד ,דהחיוב על

מיירי בנתגלגל ורק בזה אמרינן לר"י קלוטה כמי שהונחה ,אבל

ההעברהולאבעינןעקירהוהנחהברשותהרבים אםכן הכאנמי

התם מיירי שהספר באויר ובזה לא אמרינן קלוטה כמי שהונחה.

מ"ט לא יתחייב על העברה נמי ,אף על גב דבעי לה לאחר ד'

והרשב"א תירץ דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה לר"י אלא

אמות סוכ"ס עביד עקירה ברשות היחיד) ,נ.מ.פ (.ונראה לומר

כשרוצהשינוח,אבלהתםאינורוצהשינוחהספרדהאאינורוצה

דכיון דאזלינן לר' יהודה ,ואיהו ס"ל קלוטה כמי שהונחה ,אם כן

שיתגלגלמידו,ובהאלאס"ללר"יקלוטהכמישהונחה.והרמב"ן

מהדבעילהלסוףד'אינומחסרבעצםההנחהרקלגביהמחשבה

תירץ דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה בכהאי גוונא שיש סיבה

לחייב ,וא"כ ממ"נ בטלה העקירה ברשות היחיד ,ומשו"ה אית לן

המונעתמהחפץלנוחכגוןבספרשאיגודובידוואיןסופולנוח,או

העברהללאעקירהופטור.

במעבירברשותהרבים,בזהלאאמרינןקלוטהכמישהונחה,אלא

לב(רש"י ד"הולאוהיינו וכו' .לא שנא נתכוין לזרוק שמונה וזרק

רק בזורק שנקלט כל החפץ באויר רשות הרבים) .ועיין אות כא

ארבע לא שנא לזרוק ארבע וזרק שמונה פטור .עכ"ל .וכן הביא

בשםהרמב"ן(.

הרשב"א בשם רב האי גאון ,דנתכוין לזרוק שמונה וזרק ארבע

כט(גמ' ,איתמר נמי רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו לא חייב ר"י

פטור.והביאהרשב"אגירסאאחרת,דגרסי"אמרמרהריכתבשם

אלא אחת .הקשו התוס' לעיל )ד (:ד"ה זרק ,הא רב יוסף אוקמא

משמעון" ,והיינו דהגמ' אתיא לאקשויי על מה שאמרנו דנתכוין

למתניתיןדלעילאליבאדרביהודהאמרשמואלדלר'יהודהחייב

לזרוקשמונהוזרקארבעחייבדומיאדכתבשםמשמעוןדלאדמי,

שתים ,וסתר דבריו כאן ,והוכיחו מזה כגירסת ר"ת דגריס לעיל

התם נתכוין לכתוב אותיות ש' מ' בשביל לכתוב שמעון ,ושפיר

"יתיב רב יוסף וכו' ,א"ל רב חסדא מר אהא מתני לה" וכו' .ועוד

נתכוין למלאכה ,אבל הכא לא נתכוין שתנוח לסוף ד' ,דברצונו

תירצו דרב יוסף גופיה ס"ל דלר' יהודה חייב אחת ,ומה שאמר

שתעבור ח' אמות ומה שנח בסוף ד' אינו לרצונו ואמאי חייב.

לעיל דלר' יהודה חייב שתים אליבא דרב יהודה קאמר וליה לא

ומתרצת הגמ' ה"נ כל כמה דלא זריק ארבע לא מזדריק תמניא,

סביראליה.

והיינו שא"א לזרוק שמונה בלי שיעבור ארבע .וכן פסק הרמב"ם

ל(גמ' ,אי להכא קבעי לה להכא לא קבעי לה .פירש רש"י ד"ה

בפי"גמהל'שבתהל'כ"אדבכהאיגוונאחייב.ולשוןהמאיריבזה,

ולמאי דס"ד ,דאם רוצה שתנוח בסוף ד' א"א לחייבו משום

"ואף החפץ נח במקום שהיתה מחשבתו עליו ,שהרי אי אפשר

מעביר,דעלמנתלחייבבעינןלעקירהמתחילתד'ברשותהרבים,

להיות החפץ מגיע לסוף ח' עד שיעבור על מקום סוף הארבעה",

והוא אינו רוצה שתנוח שם ,אבל לענין הוצאה חייב כי עשה

עכ"ל .וכתב הרא"מ הורוויץ ]על תוס' ד"ה הרי[ דלפי מה שכתב

הוצאהאריכתא.והקשההגאוןרביעקיבאאיגראמאיהויהוצאה

רש"י ד"ה ואיתעביד למ"ד קלוטה כמי שהונחה דמי ,וודאי חייב

אריכתא ,הא הוי קלוטה כמי שהונחה כשנכנס לרשות הרבים,

בכהאי גוונא ,דהא נחה לסוף ארבע דקלוטה כמי שהונחה ,דהרי

וה"ללרש"ילפרשאיפכא,דעלההוצאהאיןלחייבוכיוןשנחמיד

רצהשתנוחשם.

ולא בסוף ד' כמו שרצה ,ורק על ההעברה יש לחייב כיון שעבר

לג(גמ' ,הזורק מרשות הרבים לרשות הרבים וכו' .וז"ל רש"י ,אם

מתחילתד'שםנקלטכמושהונח,לסוףד'].ולכאורהקושיתוצ"ע

עבר ברשות הרבים ד' אמות ואפילו ע"י צירוף חייב .הרי דאין

דהא רש"י כתב מפורש דענין הוצאה אריכתא היינו שלענין

רשות היחיד מצטרף לשיעור ד' אמות .והיפה עינים הביא

הוצאהאיןזהמשנהכללבאיזהמקוםברשותהרביםנח,דהחיוב

דהירושלמי בפירקין הלכה א' ,הקשה לר"י דאמר הזורק והלכה

הואעלהוצאהמרשותהיחידלרשותהרבים,וצריךשתהי'הנחה

למעלהמעשרה)וחזרהונחה(רואיםאםנפלהתוךד'אמותפטור

באיזה מקום .ועל כן כיון שרצה שתנוח בסוף ד' זה הוא מקום

ואםלאוחייב,דהיינושהלמעלהמי'מצטרף.והאהכאחזינןדאין

המנוחה,אבללעניןהעברהדבעינןעקירהוהנחהברשותהרבים,

הרשותהיחידמצטרף,ומתרץדהתםאםתיפולתחתיההוירשות

כיוןשלארצהשתנוחע"יהקלוטה,א"אשיתחייב,דאילאנחגם

הרבים הלכך מצטרף .חזינן מהירושלמי דאין הרשות היחיד

לא נעקר .דהיינו שמחשבת הנחה לענין הוצאה לא משנה היכן

שבאמצעמצטרף,וכןפסקהרמב"ם פי"גמהל'שבתהל'י"ז.ודלא

מסכת שבת דף צז – דף צח
כו טבת – כז טבת התשע"ג
כהרלב"ג שכתב בפרשת יתרו דרשות היחיד שבאמצע מצטרף.

מחזיקיםהקרשיםשלאיפלומהעגלות.וזהוכפירושר"חוהערוך,

וכתבהתוצאותחיים)סימןו'(דלשיטתהבעלהמאור )הובאלעיל

אלאשהתוס'אמרושהיומעץ.

אות יא( דדין העברת ד"א ברשות הרבים הוא משום דד"א הוא

מ(בא"ד ,ומשני אמר שמואל ביתדות .עכ"ל .לפי פירוש התוס'

רשותו של אדם וכשמוציא חוץ לד"א הוי כמוציא מרשות היחיד

דמייריעלהעגלהעצמהשהיוהקרשיםשוכביםעליה.צ"באמאי

לרשותהרבים,האבעינןלמימרשיצטרףהרשותהיחידדהאלא

קרי להו יתדות ,וביאר החכמת מנוח לפי שהכל תלוי ושוכב על

גרעמד' אמותברשותהרביםשהםרשותו,וא"כזוהוכחהברורה

הקרשיםהללו,כמושדרךלתלותביתד,ע"ש.והיפהעיניים ביאר

שלאכדבריו.

שמה שכתוב דתחתיהן רשות הרבים קאי על העגלות המיוחדות
להובילהיתדותשלהמשכן,ומביאממדרשרבהפ"ושהיועגלות

דףצחע"א

מיוחדותלנשיאתהיתדותוהקלעיםוהאדנים,ובהםלאהיהקירוי

לד(רש"י ד"ה מצטרפות .ודלא כר' יוסי וכו' .אמנםהרמב"ם פי"ג

בדראתתאה.

הל'ט"זפסקמימראזו,ואעפ"כפסקבפרקי"חהל'כ"דכר'יוסי,



והוכיח מזה הגאון רבי עקיבא איגר )נדפס בגליון הרמב"ם שם

דףצחע"ב

במהדורתפרנקל(דס"ללהר"משאיןהדבריםתלוייםזהבזה,דלא

מא(גמ' ,אלא למ"ד מלמטן עוביין אצבע וכו' .ביאר הריטב"א

כרש"י .והרשב"א כתב דמסתברא דלא שייכי אהדדי ,דהתם

)החדשים(דהסתברלגמ'דשינויהקרשיםהיהכלפיפניםוהחסרון

במוציא חצי זית וחזר והוציא חצי זית הלכך דינא הוא דלא

שהיה מתקצר מהם היה כלפי חוץ ,כדי שיהיה הבנין יפה ושוה

יצטרפו אלא כשתי הוצאות מוחלקות הן לגמרי ,אבל הכא

מבפנים.

דבזריקהאחתדינאהואשיצטרפו.

מב(גמ' ,דשפי להו כי טורין .עיין רש"י ,והר"ח גורס "כי טוריז"

לה(גמ' ,ודלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה .וברש"י בד"ה פחות

והיינו דבר שרחב למטה ומתקצר למעלה .והרשב"א מפרש דזהו

מד'פטור,פירשדמשוםהוצאהלאמחייבדלאאמרינןקלוטהכמי

לשוןפרסיומכניםכךחתיכתבגדשתופריםבחלוקלשיםבומעות

שהונחה .והקשההרשב"אהאגםלמ"דקלוטהכמישהונחהאינו

)כיס(שכןהואדרכולהתקצרלמעלה.וכןגירסתהערוך.

חייב אלא אם רוצה שתנוח ,או שאומר כל מקום שתרצה תנוח,

מג(גמ' ,בנס היה עומד .ופרש"י משום שהיה בריח אחד וע"כ

וא"כ איכא למימר דמשו"ה פטור ,ומנ"ל דס"ל קלוטה לאו כמי

שהיה נכפף כשהיו נותנים אותו בפנים .ובתרגום יונתן שמות כ"ו

שהונחה .ומפרש בשם רב האי גאון ,דילפינן לה מהא דחייב

פסוק כ"ח כתוב דהבריח הזה היה מהאילן שנטע אברהם בבאר

כשזרקד'אמות,דאםקלוטהכמישהונחהאמאיחייבהאעברה

שבע,וכשעברוישראלאתהיםקטעואותוהמלאכיםוהשליכוהו

בתוך רשות היחיד והוי כמו שנחה ברשות היחיד ,וא"כ אינו

לים והיה צף על המים ,והיה המלאך מכריז ואומר ,זהו האילן

מעבירהד'אמותבבתאחתואיךיצטרפו.

שנטע אברהם בבאר שבע והתפלל שם בשם ה' ,ומזה לקחו

לו(גמ',איניוהאעגלותדמקורותהויין .הקשההשפתאמת מנלן

ישראלועשובריחאורכושבעיםאמה,והיהבונסשהיהמתגלגל

למילף מהא דעגלות מקורות היו דהמוציא לרשות הרביםמקורה

כעכנא סביב סביב מבפנים וכשהיו מוציאים אותו היה מתיישר

חייב ,הא יש לחלק בין הקירוי של העגלה שאינו קבוע בהתייחס

כמקל.

לרשות הרבים ,וקירוי לשעה לא חשיב קירוי להפקיע מיניה שם

מד(תוס' ד"ה דל עשר לאיגרא .ואומר ר"י דמבית עולמים ילפינן

רשות הרבים .דהא כשהעגלה תעבור לא יהיה מקום זה מקורה,

להוכו'.הקשההרש"שדגובההמקדשיוכיחדלאהיהשוהלגובה

מה שאין כן היכא שהקירויקבוע ,וכתב ליישב דאולי כיון דתחת

המשכן ,דהמקדש היה גובהו כחצי אורכו וחצי רוחבו ,ובמשכן

העגלות היה מקורה תמיד אף על פי שמקום העגלות השתנה

היה רק עשר אמות .ועיין בריטב"א )החדשים( שכתב דהלכתא

חשיבכקירויקבועלעניןמקוםזה.ואוליאפשרלבארדהריהגמ'

גמירי לה שהיה רוחב הקרשים אמה ,ואפשר דילפינן ממקדש.

לעיל ל .אמרה לגבי בנין דמחנה ישראל חשיב קביעות כיון שמה

והרש"ש תירץ באופן אחר מתוס' ,ע"פ הגמ' בעירובין דף כג:

שהלכוהי'עלפיה'.ה"נאיןמהשהלכומחשיבאינוקבוע.

דאיתא שם דהקרא דנאמר בחצר המשכן "ורוחב חמישים

לז(רש"י ד"ה כי קאמר רב .תחתיהן רשות הרבים .עכ"ל .ביאר

בחמישים" ביאורו שהיה מזרח החצר ריק חמישים אמה ,והיה

המהרש"א ,הא דלא קשיא ליה מצדיהן וביניהן ,לפי שכשמונחין

חמישים על חמישים ריק )דמידות החצר היו מאה אמה אורך

עלרחבןישריוחמהחריציןשלכלקרשלמטה)במקוםהיתידות(

וחמישים רוחב( ובחמישים המערביים עמד המשכן ,והיה ריוח

חציאמה,דבכלקרשהיוחורציןבעובירבעאמהמכלצד,והיה

תשעעשרהאמהלכלרוח,והיינומשוםשהיהרוחבהמשכןעשר

מגיעלחציאמהריוחותוליכאלבוד.וכןכשמונחיןעלצידןהוא

אמות ,ואורכו שלשים אמה ,ועובי הקרשים עוד אמה ,וממילא

מחסרמהצדדיםבשבילעוביהאדנים.

נשאר תשע עשרה אמה לכל רוח .והשתא אי נימא דרוחב

לח(תוס'ד"ההניחא.וא"תמנלןדילפינןממהשאינומקורהנילף

הקרשים היה רק חצי אמה,לא היה עשרים אמהלכל רוח ,דהא

מן המקורה ,עכ"ל .ביאר המהרש"א דהתוס' מקשו למ"ד דכלין

הרוחב של המשכן מלבד הקרשים הוא י"א ,וא"כ יהיה לכל רוח

והולכין עד כאצבע ,דלמ"ד שהיו רחבים אמה י"ל דאין הכי נמי

י"ט אמה ,ובצד מערב יש יט' אמה וחצי בין אויר המשכן לכותל

מתחתהקרשיםהיהרשותהיחיד,דאמרינןפיתקרהיורדוסותם,

החצר,וא"כאיןהריוחשוה.

אבל למ"ד דכלין כאצבע לא אמרינן פי תקרה יורד וסותם כיון

מה(גמ',לר'יהודהמיגליאאמהדאדנים.כתבהר"ן דלאודווקא

שאיןכאןד'טפחים).כמבוארלעילדףט(.וא"כהמקורההווינמי

שהגיעוהיריעותעדהאמהדאדנים,דהאהקרשהואאלכסוןשל

רשותהרבים,ונילףמיניה.

ט' ,ולא ט' אמות ישרות ,והאלכסון הרי ארוך טפי מהישר .אלא

לט(תוס'ד"האטבעי.היהאחרשנתנוהקרשיםוכו'.במדרשרבה

הכוונהבזהשלאנשאראמהמהקרשיםמגולה,כדר'נחמיה,אלא

פ' נשא פ"ו כתב דהיו עושים לקרשים אטבעי של ברזל שהיו

פחות.

מסכת שבת דף צח – דף צט
כז טבת – כח טבת התשע"ג
מו(גמ',לר'נחמיהמיגליאאמהדאדנים.מהגמ'מוכחדהיריעות

כוורת בעינן שיהיה תוכה רשות היחיד ולא סגי מה שעל גבה

לא היו מכסות את עובי עמודי הפרוכת שבפתח המשכן שהיה

רשות היחיד ,וע"כ בעינן שתהיה רחבה ו' ,ועיין בשער הציון

רחבם אמה ,דאי היו מכסות דל אמה אחת לעובי העמודים,

)שמ"הסק"ה(שהביאדעותהאחרוניםבזה.

ושלשיםלאורךהמשכן,ואמהאחתלכסותעוביהקרשים,נשארו

נב(תוס' שם .בעיקר קושית התוס' כתב הרא"מ הורוויץ דיש

ח' אמות ,וא"כ יהיו שתי אמות מהקרשים מגולות לדעת ר'

ליישבדבעירוביןשמעינןלהקלרקבאיסורכרמליתדרבנן,דהתם

נחמיה.ורש"יעה"תשמות)כ"ו,ה(.הביאברייתאדמסכתמידות

מיירי שמוציא מבור לרשות היחיד ,וע"ז אמרינן דחולית הבור

שסוברת שהיו היריעות מכסות עמודי הפרוכת והיו שתי אמות

מצטרפת להחשיב הבור לרשות היחיד ולא כרמלית ,שמותר

מהקרשיםמגולות.

להוציאלרשותהיחיד,אבלהכאנתחדשדהוירשותהיחידגמור
אפילו לחייבו מדאורייתא ,דהלשון מצטרפין סתמא משמע לכל

דףצטע"א

דינירשותהיחיד.

מז(גמ' ,ונראין קרסים בלולאות ככוכבים ברקיע .ביאר הריטב"א



)החדשים( דהלולאות היו דומות לרקיע דהיו מתכלת ,ותכלת

דףצטע"ב

דומהליםכדאיתאבמנחותדףמג,:והקרסיםהיונוצציםככוכבים

נג(גמ' ,בעי מיניה רב מרדכי מרבא .כתב המלא הרועים דצריך

כיוןשהיועשוייםמנחושתקלל.

לגרוסרבה,מדאמראחרכך אתאשייליהלרביוסף,ואיךהקדים

מח(גמ' ,שטוף בעיזים וטווי מן העיזים .והיינו שטוו את הצמר

לשאול את רבא תלמידו של לרב יוסף .ואם נגרוס רבה א"ש,

בעודו מחובר לעיזים ,כמבואר לעיל דף עד .:ובטעם הדבר שעשו

שהלךמתחילהאצלהגדולדהיינורבהדמלךקודםרביוסף,ואחר

כן ,כתב הספורנו שמות )ל"ה כ"ו( למען יהיה בטווי זהר נוסף ,כי

כך לרביוסף,ואחרכך לאבייתלמידו.אךהקשהדרבמרדכיהיה

בהרבהמהפשוטיםימעטקצתמטובאיכותםכאשריעקרוממקום

תלמידיהדרבאשי,והאיךהיהגדולבתורהבימירבה.

גידולם.עכ"ל.

נד(תוס' ד"ה או דילמא .הרמב"ן מתרץ לקושית התוס' ,דוודאי

מט(תוס'ד"הלמהלי,.אםכןיהיוהקרשיםנוגעיםזהבזה,עכ"ל.

כל היכא שזורק ממקום חיוב למקום חיוב דרך מקום פטור חייב,

ביאר המהרש"א דא"א ליישב שלא נתנו הקרשים ממש באמצע

והכא מיבעיא ליה משום שגם כשנח לא נח במקום חיוב אלא

העגלה אלא היו נוטים יותר כלפי חוץ ,דא"כ לא היו יכולים

במקום פטור ,דע"ג העמוד לא אמרינן דרשות היחיד עולה עד

לעמוד על אמתא ופלגא .ועוד ,דאם היו יכולים להטות הקרשים

לרקיעכיוןדאיןכאןמחיצות.ובעולפשוטמהמשנהדהמניחע"ג

יותר לצד חוץ לא היה צריך ריוח ה' אמות בין העגלות דהא

הסלע חייב אף על גב דלסלע אין מחיצות ,ונדחו .והאבני נזר

אפשר לקרבם יותר ולהטות הקרשים לצד חוץ .אלא ע"כ שהיה

)או"חסימןרע"ב אותו'(כתבדסברתהרמב"ןמשוםדדינאדאויר

צריךלשיםהקרשיםבעגלהדווקאבאמצען.

רשות היחיד עולה עד לרקיע משום גוד אסיק מחיצתא ,ובעמוד

נ(תוס' ד"ה מסייע .א"נ מיתורא דמתניתין שמעינן דמצטרפין

לא אמרינן גוד אסיק דבעינן מחיצות הניכרות ,כמו בחצר.

לארבעה .עכ"ל .כ"כ התוס' לעיל דף ח .ד"ה רחבה ,והקשו על

והרשב"א הקשה על הרמב"ן דלדבריו כל שהוא מניח ע"ג הסלע

הר"חשכתבדבעינןבכוורתרוחבששהכדישיהיהלרבעבתוכה

אוע"גהחוליאלמהיתחייב,והאאגדכליבמקוםפטורכיוןדאויר

ד' על ד' לבר מהדפנות ,משום דס"ל דעובי הדפנות אין מצטרף

העמודמקוםפטור,וכדאמרינןלעילברישפ"ק)ח,א(גביכוורת..

לרשותהיחיד.האממתניתיןדידןחזינןדמצטרפין.והרשב"אלעיל

ותירץוז"לדלאאמרו אלאבשהכליעצמואוכלכלגובההרשות

שם הקשה על התוס' ,דא"כ קשה מלקמן דף ק .דאמר אביי בור

ועודאגדובמקוםפטור,כגוןשנעץקנהגבוהיותרמעשרהבר"ה,

עמוק עשרה ורחב שמונה וזרק מחצלת לתוכה וחילקה פטור,

אבלכשאיןגופושלכליגבוהכלכךשיהאאוכלכלגובההרשות

דבעינןרוחבד'עלד'וליכא,והמחצלתממעטתברוחב .ולהתוס'

לא.והיינונמידכיאמרינןלעילבפ'המצניע)צב,א(המוציאמשוי

אמאיממעטתהאעוביהמחיצותנמימצטרףלרוחבד',ומכחזה

למעלה מי' טפחים חייבשכן משא בני קהת,אמרינן והתם מנ"ל,

הוכיחהרשב"אדלאבכלדוכתאאמרינןהכי ,ומביאמהירושלמי

ואצטרכינן למילף ממזבח או מארון דמדלי קרקעיתו מן הרשות

דפירקין )הלכה ב'( ,שכתב דאמרינן דעובי המחיצות מצטרף רק

יותר מעשרה ,ואמאי הא לא ה"ל למימר אלא שהיה גבהו של

היכאדעוביהמחיצותמרובהעלמהשבפנים,ולפיזהבכוורתנמי

מזבח או של ארון הנישא על הכתף למעלה מי' טפחים חייב,

בעינןרוחבד'לבדמהמחיצותוכדעתהר"ח.והרשב"אעצמוכתב

עכ"ל.

דהחילוקהואבאיכותהמחיצות,דאםהמחיצותראויותלהניחעל

נה(בא"ד ,ואמרינן לעיל המוציא משוי וכו' .הקשה המהרש"א

גבן מידי ולהשתמש ,מצטרפות לרוחב ד' ,ואם רעועות ,ככוורת

דלעיל צז .מבואר בגמ' דהיינו דווקא במוציא אבל בזורק למעלה

ומחצלת ,אינן מצטרפות .ודקדק כן מלשון אביי דנקט "זרק

מעשרה פטור ,וא"כ להיפך ה"ל להתוס' לאקשויי ,דאמאי הכא

מחצלת"ולאנקט"זרקדף".וכתבהחזוןאישסימןס"בסק"בדס"ל

מיבעיא ליה הא לעיל מבואר דזורק למעלה מעשרה פטור לכ"ע.

לרשב"א דהבבלי חולק בזה על הירושלמי וס"ל דגם אם אין

ותירץ דמהתם וודאי ליכא לאקשויי ,דהא זורק ממקום היתר

המחיצות רחבות יותר מהפנים מ"מ מצטרפות לרוחב ד' אם הם

למקום היתר דרך מקום היתר ,מה שאין כן הכא דזורק ממקום

חזקותולארעועות.

איסורלמקוםאיסורורקעוברדרךמקוםהיתר.ובזהאיןלחלקבין

נא(ובעיקר קושית הרשב"א על התוס' תירצו השפת אמת לעיל

זורקלמעביר.

שם,והגר"ח בפי"דה"א,דדיןזהדראוילהשתמשעלגביומחשיב

נו(תוס'ד"הומוקף,ומשוםחורירשותהיחידליבאלחיוביהוכו',

ליהלרשותהיחיד,מהנירקדיחשברשותהיחידעלגבואבללא

הקשההחזוןאיש)סימןס"בסקי"ג(האיךנחייבומשוםחורירשות

תוכו ,דבתוכו ליכא רוחב ד' ,וכ"כ הגאון רבי עקיבא איגר בגליון

היחיד,האמבוארלעיל)ז(:בתוס'ד"הוהלכה,דאכתיבעינןהנחה

המשניות כאן .ולפי זה לא קשיא מכוורת ,דבשביל לפטור בזרק

ע"ג מקום ד' .ותירץ דשמא הוי כעמוד ברשות היחיד שאין צריך

מסכת שבת דף צט – דף ק
כח טבת – כט טבת התשע"ג
מקוםד',כמבוארלעיל)ח(.בתוס'ד"האמראביי.

מלשוןהרמב"ם )פי"גמהלכותשבתה"ד(דהחסרוןבהנחהעלגבי

נז(תוס' ד"ה לאחרים ,גבי חוליא דבור לאשייך וכו' .ביארהחזון

מים הוא מפני שאינם נחשבים מקום ד' על ד' ,ולפי זה הספק

איש )סימן ס"ב סקי"ג( דהגובה החיצוני נמדד בפני עצמו וכיון

באגוזבכליאםנחשבשישלומקוםד'עלידיהכליאולא).ועיין

שאיןבוי'אינורשותהיחיד,ולאשייךבזההק"ודלאחריםעושה

מהשכתבנודףה':אותפ"ו(.

מחיצה לעצמו לא כ"ש ,דרק הגובה הפנימי עושה מחיצה ולא

סה(גמ' ,שם .החתם סופר לעיל )ה (:דייק מדברי הראב"ן )שבת

הגובה החיצוני .והרשב"א פליג אתוס' ,וכתב דכשמניח בראש

סימן של"ח וב"מ פ"ק ד"ה חצר מהלכת( דכל הסוגיא לא מיירי

החוליה הוי מניח ברשות היחיד ,אמנם לא מטעם שאם עושה

לענין הנחה ,דודאי חשיבא הנחה על גבי מים להתחייב עליה,

מחיצהלאחריםלעצמולאכלשכן,אלאמטעםדהויכחורירשות

והכא הנדון אם נחשב כמונח לענין שהעוקר משם יתחייב על

היחיד).ומשמעדלעיקרסברתהתוס'איהונמימודה,דאיןהגובה

עקירתו.ועייןבחזוןיחזקאל )חידושיםלמסכתשבת(שדייקכןגם

החיצוניעושהמחיצהלאחרים(.

מדברי רש"י )סוף צ"ט תחילת ק'( דכתב "היינו הנחתן ,ואם נטל

נח(גמ',בעיר'יוחנןבורתשעהוכו'.התוס'לעיל)ח(.ד"הרחבה

מקצתןוהוציאהוהעקירה.לאהיינוהנחתן,ואםנטלומשםלאו

ביארו,שאיןהספקבגמ'האםבעינןשיהיהמחיצהקודםהעקירה

עקירההיא".וה"נדייקמדבריהרמב"ם )פי"גמהלכותשבתה"ד(

אוסגישהמחיצהנמצאתבזמןהעקירה,אלאהספקהואמצדגוף

שהעתיקאתכלהדיניםבסוגייןרקלעניןעקירה,וכתבדאגוזבכלי

העקירה,דאיןזהחשיבעקירהמרשותהיחידכיוןשקודםהעקירה

וכלי על גבי מים פטור "שהרי לא נחו הפירות על גבי הארץ,

לא היה כאן רשות ,ולפי זה מה שדנה הגמ' את"ל כיון דלא הוי

ונמצא שלא עקר מעל גבי מקום ד'" .וביאר בטעם החילוק בין

מחיצה עשרה לא מיחייב ,בור י' ונתן לתוכו חוליא ומיעטו מהו,

עקירהלהנחה,דגביהנחהחשיבאהנחהדאיכאלמימרשכשמניח

היינו משום דשמא יש חילוק בין עקירה להנחה דעקירה חמירא

עלגבימקוםמסוייםהחשיבו),דלאגרעמהניחבפיכלבאוכבשן

טפימהנחה,ובעינןטפישתהאחשובה.

דחייב כדלקמן דף ק"ב( .מה שאין כן עקירה דלא שייך במעשהו

נט(תוס'ד"הואמאי .וקשהלר"יוכו'כיוןשאיגודובפנים .הרמב"ן

החשבה לאותו מקום .עוד כתב שם ,דמדברי רבינו חננאל )לעיל

כתב דלא דמי ,דהתם החפץ מונח בתוך הד' אמות ,אבל הכא

ה' (:מוכח דלא סבירא ליה כרש"י והרמב"ם והראב"ן ,דפירש

החפץמונחעלפניוהמדובקותבכותלוזוהיאהנחתו,ושפירעבר

להדיא את הדין של אגוז על גבי מים במוציא אגוזים מרשות

ד"א,והילכךאםלאמבטלליהלכתלשפירישכאןהעברתד"א.

היחידונתנםעלגבימיםברשותהרבים,ופטורדהאליכאהנחה.

ס(בא"ד,ואםזרקמחטאוקוץוכו' .ביארהמהרש"א האדחילקו

סו(גמ' ,חילקה במחצלת פטור .עיין תוס' לעיל )ח (.ד"ה רחבה

בין מחט לדבלה עצמה ,דהדבלה עצמה יש להחשיב שהניח

ששה,שהוכיחודטעמאדאביידפטור,מפנישאיןההנחה חשובה

ברשותהרביםכיוןשרואהפניהקרקע,מהשאיןכןהמחטשהניח

כשהיאבאהבהדיהדדיעםסילוקמחיצה.יעויי"ש.

עלהדבלהאינהרואהפניהקרקע,ולאמונחתברשותהרבים.

סז(גמ',לאבייוכו'דמחצלתמבטלאמחיצה,כ"שחוליא.הרשב"א

סא(תוס' ד"ה זרק ,וא"ת אפילו ליכא וכו' .המהר"ם ביאר

הקשה מה כ"ש יש כאן דמאי שנא חוליא ממחצלת ,ואם תאמר

דבשלמא אי תחתיו הוי רשות הרבים מובן דאם עשיית מחיצה

דמיירישלאביטלהלמחצלתבבורוחוליאמייריבמבטלהשם,אם

והנחת חפץ בהדי הדדי אתו חייב ה"נ חייב ,כיון שע"י כך הוי

כןאפילוזרקמחצלתלבורוביטלהשםליפטרכיוןדממעטמגובה

כאילוהניחהדףתוךרשותהיחיד,אבלאםלאהוירשותהיחיד

י' טפחים .וכתב דמתוך הדוחק י"ל דחילקה במחצלת משמע

תחתיו הא לא הניח הדף ברשות הרבים .ובמה שהקשו מטרסקל

שמבטלה שם ,שהרי מתכוין לעשותה מחיצה ,וזרק משמע דלא

הקשההמהרש"אהאבטרסקלאיכאבקיעתגדיים,והניחבצ"ע.

ביטלה,והאדאמרינןדכ"שזרקחוליאפטור,משוםשאיןדרכןשל

סב(בא"ד ,ואומר ר"י וכו' .התוס' רא"ש ביאר דמיירי דהיתידות

בריותלבטלמחצלתבבורלהתקייםשםולמחרהואעשוילסלקה,

רחביםד'ולאגבוהיםי'ועלידיהדףמשלימםלי',וכןכתבהר"ן

מהשאיןכןחוליאהוויביטולמעליא.וה"הדהוהמצילמימרזרק

בשםהרא"ה.

מחצלת לבור חייב ואם ביטלה פטור ,אלא דאורחא דמילתא

סג(בא"ד ,וא"ת אפילו ליכא וכו' .כתב הרשב"א ,דס"ל לרבא

שאינומבטלמחצלתבבוראלאכשמניחהבתורתמחיצה.

דאמרינן פי תקרה יורד וסותם ,דאי לא לא הוי רשות היחיד,

סח(גמ' ,בור ברשות הרבים עמוקה י' ורחבה ד' מלאה מים וזרק

וכדאמרינן נמי לקמן )קא (.גבי נעץ קנה בר"ה ובראשו טרסקל.

לתוכה חייב .פירש רש"י ד"ה וזרק לתוכה ,מרשות הרבים מידי

והביא דר"ת פירש בעירובין )צד (.דלא אמרינן פי תקרה יורד

דנייחא,כגוןאבן]ששוקעתלקרקעיתהבור[אומים]דמיםעלגבי

וסותם בד' מחיצות .ועל כן לדבריו איכא לאוקומה בדאית לה

מיםהיינוהנחתן[.ואפשרלדייקבכוונתודאתאלאפוקימידידצף

שתימחיצות.וסיים,דעדייןצריךליתלמודשהרימחיצהשהגדיין

עלהמיםכגוןאגוז.אמנםהרמב"ם )פי"דהכ"ג(כתב,בורברשות

בוקעין בההיא ,ואינה מחיצה ]וצ"עמ"טלארצהלאוקמיכתוס'

הרביםוכו' מלאמים וזרקלתוכוחפץונחעלגביהמיםחייב וכו',

דאיירי בגוונא שאין הגדיין בוקעין[ .והמאירי לקמן )קא (.כתב

ואםכןסתרודבריולהלכה,דאגוזעלגביהמיםלאוהיינוהנחתו.

דבדיןפיתקרהלאאיכפתלןבקיעתגדיים.

והקהילות יעקב במהדו"ב )סימן ח'( חזר בו ממה שרצה ליישב
במהדו"ק ,ותירץ כמו שייסד ההחזון יחזקאל  )לעיל אות סה(

דףק'ע"א

דשיטת הרמב"ם שהמניח על גבי מים ודאי חייב ,והנדון דלעיל

סד(גמ' ,בעי רבא אגוז בכלי וכלי צף על גבי מים מהו .כתבו

)ה(:הווידוקאכשעוקרמעלגביהמים.

התוס' לעיל )ה (:ד"ה אגוז ,דלענין שאר דברים האגוז ודאי לאו

סט(גמ' ,פירות מבטלי מחיצתא .יעויין רבינו חננאל )על הגליון,

כמונחדהאקיי"לרכובכמהלך,אלאדהכאכיוןדממשכןגמרינן,

בע"ב( שכתב דהני מילי היכא דבטלינהו גבי בור ,אבל אם הצניע

דודאי היה התם כדרך הצנעת חפצים יש להסתפק ,האם דרך

פירות בבור ודעתו לחזור ולאכול מהן לאחר מכן ,לא מבטלי

להצניע כהאי גוונא או לא .והקהילות יעקב )שבת סימן ח'( דייק

מחיצתא) .וכ"כ הרשב"א בשם רב האי גאון( .והרמב"ן כתב דאי

מסכת שבת דף ק
כט טבת התשע"ג
אפשר לומר דמטעם ביטול גבי בור אתינן עלה ,דהא  פירות לא

דהווימדרבנןכיוןשחסרביטוללעולםהריישבבורשיעורלחיוב[.

בטלי לבור אפילו אם ירצה לבטלם ,שהרי בטלה דעתו אצל כל

עג(בא"ד ,דמן התורה ממעט כל דבר .עיין לעיל אות סט במה

אדם ,והכא מיירי אפילו דלא בטלינהו ,וטעמא דגבי רשות היחיד

שהובאבשםהרשב"א.

בעינן מחיצות הניכרות ,והפירות מבטלי היכר זה .וכתבשלפי זה

עד(גמ' ,תל המתלקט י' מתוך ד' וזרק ונח ע"ג חייב .דעת החזון

נתיישבה קושית תוס' ד"ה פירות ,מהא דעירובין דדבר הניטל

איש במסקנתו )כלאיים סימן י"ב סוף סקכ"ג( דאת הד' אמות

בשבת אינו מבטל מחיצות ,דודאי אמת הוא דגם פירות אינם

מודדין במישור ולא באלכסון .ולשון המשנה ברורה )סימן שס"ג

מבטלי מחיצה קיימת לעשות ב' רשויות כרשות אחת ,וגם אינם

ס"ק קנ"ד( משמע דמודדין את אורך האלכסון  .ובפירוש רבינו

נעשיםמחיצהלעולם,דלאשייךבהוביטול).ועייןלקמןאותעא(.

חננאל בסוגיין כתב "שגובהו עשרה ושיפועו ד' אמות .ועיין

והרשב"אבעבודתהקדש)ש"גס"א(כתבדהכאאייריבפירותטבל

בביאורהלכה )סימןשס"בס"בד"השעשה(דפשיטאליהדאםיש

שאינןניטליןומשו"המבטליהפירותמחיצתא.

תל גבוה ה' טפחים ועל גביו בריחוק ג' טפחים ויותר משפתו

ע(גמ',תניאנמיהכיוכו'ר"שאומראםישבמקוםשזרקעמוקי'

פנימה יש עוד תל גבוה ה' טפחים ,אם בסך הכל מתלקטגובה י'

ורחב ד' חייב .פירש רש"י ד"ה ר' שמעון אומר וכו' בים ,במקום

טפחיםבתוך ד'אמותהוימחיצהורשותהיחיד.ודעתהחזוןאיש

שזרק וכו' רשות היחיד לעצמה היא ,וכו' שמעינן מדר' שמעון

)או"חסימןס"הסק"ע(דכלשישבאמצעהתלמקוםג'טפחים)או

דמים לא מבטלי מחיצה .והקשה הרשב"א והשיטה להר"ן,

ד'טפחים,יעויי"ש(שאינומשופעכשיעורחשבוןשלהמתלקטי"ט

אדמסייעיה מר"ש לותביה מת"ק דמשמע דפליג .ותירץ הראב"ד

בתוך ד"א ,אף שבסך הכל מתלקט י"ט בתוך ד"א ,לא חשיב

בהשגות )פי"ד מהלכות שבת ה"ו( דת"ק נמי מודה דמים לא

מחיצה.

מבטלי מחיצתא ,אלא דסבירא ליה דכרמלית דים משפת מיא

עה(גמ',תניאנמיהכימבויששוהלתוכוונעשהמדרוןוכו'.כתבו

משחינן] ,עיין לקמן :דפליגי בהא[ ,ואם כן נמצא דמי הים שהם

הרשב"א והראב"ד בהשגות )פי"ז משבת ה"ד( דבתוספתא )פי"א

כרמלית צפים על גבי רשות היחיד והכל נידון ככרמלית .וכתב

ה"ד( איתא דגם דין זה מיירי דוקא במתלקט י' טפחים מתוך ד'

דהרמב"ם הביןדדעתת"קשבורבכרמליתאיןדינוכרשותהיחיד

אמות ,וכדמסיים בה ר"ח בן גמליאל לענין חיובא דזורק ,והגמ'

אפילועמוקי'ורחבד',ולכןפסק)שם(דבורשבכרמליתהריהוא

קיצרהאתהברייתא.והרמב"ם )שם(סתםבדיןזהולאהזכירמה

ככרמלית אפילו עמוק ק' אמה ויש בו רוחב ד' .והאריך הראב"ד

שיעורהשיפוע.

להשיג עליו .ועיין שו"ת פאר הדור )סימן ל"ד( דחכמי לוני"ל נמי

עו(גמ' ,אחזתו הרוח משהו ,אף על פי שחזרה והכניסתו חייב.

השיגו בכהאי גוונא על הרמב"ם ,והשיב להם דטעות סופר היא

הקשה החזוןיחזקאלבחידושיואמאיחייבהאלאנחמכחהזורק

בספריהם ,והאמת בדבריו שגם הוא לא אמר אלא בבור שאינו

אלאעלידיהרוח,ואמרינןלעילה.שאםאחרעשהההנחהפטור

רחבד',דאיןנעשהמקוםפטור).וגםע"זהקשההרשב"אבסוגיין

הזורק.אףעלגבדבזורהחייבאףדרוחמסייעתו,האאמרינןבב"ק

מנאליההא.ויעוייןעודברשב"אשהאריךבכלזה(.

)ס(.דהאדלעניןשבתחייבמשוםדחשיבמלאכתמחשבת,דהיינו

עא(תוס' ד"ה פירות ,אבל בור מלא פירות או חציו מבטל רשות

דדרך המלאכה לעשותה על ידי הרוח ,אבל אין דרך מעביר ד"א

היחיד ,כתב בחידושיחזוןיחזקאל דלדעתהרמב"ן)עייןאותסט(

לעשותה כך ואמאי חייב .ועוד העיר דהרמב"ם השמיט דין זה.

דטעמאשפירותמבטלימחיצתאדבעינןמחיצותהניכרותוליכא,

ועי"ש דהביא מה שכתב הביאור הלכה )סו"ס שי"ט ד"ה מפזר(

לאמשכחתלהדיןזהאלאאםמלאכלהבורבפירות,דאםמלא

בשם ספר אלפי מנשה בביאור דברי הירושלמי שהובאו שם

רק חציו חשובות מחיצות הניכרות וחייב .וכתב עוד דלפי זה

ברמ"א שהרוקק בשבת והרוח מפזר הרוק חייב ,דהוא משום

מלשון הרמב"ם )פי"ד מהלכות שבת הכ"ג( שכתב בדין בור מלא

מעבירד"אברשותהרביםדעלידיהרוח.והביאורהלכהסייםשם

פירות שפטור "שהרי מיעטו המחיצות את שיעורו" ,משמע

"ונכוןהוא",והחזו"ינשארבצ"עולאביארהטעם.

לכאורה דלא סבירא ליה כהרמב"ן שהטעם הוא משום מחיצות

עז(תוס' ד"ה והא לא נח .ואין נראה לומר דאתוך ד' אמות וכו'.

הניכרות אלא דטעמא משום ביטול הפירות לגבי בור )וכדהובא

מבאר המהרש"א דאי אפשר לתרץ דמיירי שהגיע לתוך ג' בתוך

לעיל בשם הר"ח( דרק לפי טעם זה שייך שיפטר מפני שנתמעטו

ד"אדחשיבכהנחהלכוליעלמא,משוםדלאאמרינןדחשיבהנחה

שיעור מחיצות הבור על ידי הפירות .ודלא כהרב המגיד שם

בכהאיגוונאלקולא,ולבטלהנחהדאיסוראברשותאחרת,דומיא

שכתב דשיטת הרמב"ם כרמב"ן] .ודבריו לכאורה צ"ע מ"ט לא

דאף דאמרינן קלוטה כמי שהונחה ,לא אמרינן דבתוך ד"א הווי

שייך לומר אף בחצי בור משום שאין נכרות מחיצות י' הווי אין

כמי שהונחה דאי לאו הכי זורק ברשות הרבים לעולם יהא פטור

מחיצהי'ניכרת[.

)והרש"ש כתב דבמחכ"ת נעלם ממנו דברי התוס' לעיל ה :ד"ה

עב(]תוס' ד"ה פירות ,מכל מקום כיון דניטל מן התורה הזורק

בשלמא(.אמנםסיפאקשיאלהואמאילאאמרינןדתוךג"טיחשב

לתוכו אמאי פטור .דבריהם צ"ע ,הא י"ל דכיון שבמציאות אינו

כהנחה ,כיון שהוא ברשות אחרת .וכעין דבריו מפורש בתוספות

ניטלמשוםדרבנןאסרוממילאמבטלליהביטולגמור,ואףלענין

הרא"ש.

דאורייתא,דסוףסוףאיןדעתולטלטלומשם)ש.ב.(.ונראהליישב

עח(בא"ד .ויש לומר דפריך לרבא וכו' .אין כוונתם כפשוטו

דאין הכי נמי אי יהיה בבור תבן וצרורות דהווי חלק מהבור

דשאלתהגמ'היתהעלרבאממש,דאםכןאיךמתרץלהר'יוחנן

לעולם,הוויביטולמחמתדדעתומשוויאלי'חלקמהבורונתמעט

דקדםלו.אלאכמושביארהמהרש"לבחכמתשלמה דרבאכןר'

משיעור,אבלהכאבעינןלמימרדהביטולמחמתמוקצהיהיהרק

יוחנן פליג על הברייתא דתוך ג' חייב לד"ה ,ור' יוחנן עצמו או

ליוםאחד,ואםכןמהשייךלומרשיהיהחלקמןהבור,ובשלמא

אחדמבניישיבתוהםששאלו"והאלאנח".

אי היה איסור הטילטול מדאורייתא הווי שפיר ,דבזה נהיה

עט(תוס' ד"ה אחזתו ,ומתניתין נמי משמע דאיירי בנח משהו,

מדאורייתאמציאותהחללפחותמכשיעורבאותהשבת,אבלכיון

כדאוקי ר' יוחנן דומיא דרישא דקתני תוך ד' אמות פטור ,דאיירי

מסכת שבת דף ק
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בשנחדאילאוהכיאמאימיפטר,דעתתוס'דהפטורברישאמפני

פד(מתניתין ,הזורק מן הים ליבשה וכו' פטור .הא דאין לים דין

שנחתוךד"א.אבלהרמב"םבפירושהמשניות ביארדרישאמיירי

רשות היחיד אף שלכאורה הוא מוקף מחיצות מכל צד ,תירץ

בנתכוין לזרוק פחות מד"א דלא נתכוין לזריקה דאיסורא ולכך

המגן אברהם )סימן שמ"ה סקי"ד( דמצוי הוא שאין מחיצותיו

פטור .והקשה הרש"ש מה יענה לשיטת אביי )לעיל דף ע"ג(.

משופעות דיין שיתלקטו י' טפחים בתוך ד"א ,ואין להם דין

דסביראליהדנתכויןלזרוקשתייםוזרקארבעחייב,ולרבאדהתם

מחיצה .וכתב הריטב"א עירובין )כב (:ד"ה דהא מקיף לי' ,בשם

דפטרבכהאיגוונא,האמשמעדאייריהכאבגוונאדסיפא,ואםכן

הרא"ה דכל שהמחיצות רחוקות מאוד זו מזו שהעומד באמצע

אייריאודנתכוויןשתנוחבסוףד',אושאמרשבכלמקוםשתרצה

אינו רואה את עצמו בתוך המחיצות ,אין להם דין מחיצה .ועיין

תנוח.

משנהברורה)סימןשמ"הסקי"ד(שכתבכןגםבשםהמאירי.ועיין



באורשמח)פי"דמהלכותשבתהכ"ד(שכתבדהווימשוםדבמקום

דףק'ע"ב

שטףמים,הריהםמבטליןאתהמחיצות)ועיייןלעילאותפא(.

פ(גמ' ,לאו היינו מתניתין וא"ר יוחנן והוא שנח .הקשה רבי

פה(מתניתין,אםאינןקשורותאףעלפישמוקפותוכו'.עייןרש"י

עקיבא איגר בחידושיו אמאי תוס' )בע"א ד"ה והא לא נח( לא

דמוקפות היינו סמוכות .אבל הרמב"ם בפירוש המשניות ביאר

הוכיחומכאןדשאלתהגמ'והאלאנחותירוץר'יוחנןוהואשנח

דמוקפות היינו שעשה היקף מחיצות ביניהן ,כגון על ידי יריעות.

על גבי משהו ,קאי אסיפא דמתניתין ,דהא להדיא מביאה כאן

)ועייןדףק"א:אותקג(.

הגמ'אתדבריר'יוחנןכראיהלדברירבא,דאיירישזרקחוץלד'

פו(תוס' ד"ה עושה.ואין נראהלר"ת ור"י דהא תנן וכו' .הרמב"ן

אמות דהווי הנחה לענין חיוב ,וכהנדון דסיפא דמתניתין ,והניח

והרשב"א כתבו דשיטת רבינו האי גאון בשם מר יהודאי גאון

בצע"ג.

ששמעמןהזקניםדסגיבנסרשעשהבונקבד'עלד'טפחים,ואף

פא(מתניתין ,וכמה הוא רקק מים ,פחות מי' טפחים .פירש רש"י

על פי שאין לו מחיצות גבוהות י' אמרינן בהו גוד אחית ,וימלא

ד"ה כמה הוא ,כמה עומקו ,דנימא אכתי רשות הרבים הוא ולא

דרך החלל של הנקב .ועל קושיית תוס' מהמשנה בעירובין תירץ

נעשה כרמלית ,והרמב"ם )פי"ד מהלכות שבת הכ"ד( כתב ,דאם

הר"ן )ל"ו:מדפיהרי"ףד"המוציאזיז(דשניאגזוזטראשהיאבנין

איןבעומקועשרהטפחיםהריהואכרשותהרביםביןשהיהרחב

קבועויכולאדםלתקןבהכרצונו,מהשאיןכןבספינה,ולכןהקלו

אפילו ארבע אמות בין שלא היה ברוחבו ארבעה טפחים ,שהרי

חכמים בספינה יתר על הגזוזטרא ,למר כדאית ליה )בזיז( ולמר

רוב העם מדלגין עליו ואין מהלכין בתוכו ,הואיל ואין בעומקו

כדאיתליה)במקוםד'(.

עשרה הרי הוא ר"ה ,ואם יש בעומקו עשרה או יתר הרי הוא

פז(בא"ד.אלאעושהמקום]ד'[היינושיהיההזיזרחבד"ט.שיטת

ככרמליתכשארהימים,והואשישברוחבוארבעהטפחיםאויתר.

תוס' דבעינן מחיצות עשרה וביניהם חלל דע"ד טפחים .והרמב"ן

ועיין בפרי מגדים )סימן שמ"ה א"א סקי"א( שדן אם יהיה מוקף

כתבששמעדשיטתר"ת שסגילעשותנסרד'אמותעלד'אמות,

מחיצותמד'צדדים,האםנאמרדמיםלאמבטלימחיצהויהאדינו

וחוקקבאמצעיתודע"דטפחיםונשארי'טפחיםלכלרוח)שהריד'

כרשותהיחיד.וכתבדאפשרלחלקדשאנירקקדישבורפשוטיט,

אמותהםכ"דטפחים(ואמרינןביהכוףוגוד,דהיינושרואיןכאילו

ע"כ החמירו בו רבנן שיתבטלו מחיצותיו ,כיון דאינן נראות ונתנו

הנסר כפוף לד' מחיצות סביב שבכל אחת י' טפחים ,ובמחיצות

לו דין כרמלית לחומרא .אמנם כתב דמדוייק מלשון הרמב"ם

אלו אומרים גוד אחית עד לקרקע .וכשי' ר' חנינא בן עקביא

בפירוש המשניות דה"ה במים צלולים .וכתב עוד לחלק דדוקא

בעירובין פ"ו :גבי גזוזטרא ,וכתב דאין פירוש זה נכון במשמעות

מחיצה הנעשית בידי אדם כגון בור ,אינה מתבטלת על ידי מים,

לשוןהסוגיאוכ"כהרשב"א.

אבל רקק דאין המחיצה עשויה בידי אדם אתו רבים ומבטלי

פח(תוס' ד"ה גמירי .והא דקאמר וכו' במהלכת ברקק .ותירץ

מחיצתא.והאורשמח)פי"דהכ"ד(כתבדדוקאבבורשמימיונחים

היראים )סימן רע"ד קמ"ז (:דודאי גם התם יש במים עומק י'

אין המים מבטלים המחיצות ,אבל ברקק מים שהמים עוברים

טפחיםויותר,וכוונתהגמ' שםרקדהספינהמשוקעתהרבהבמים

במרוצה,מבטלימיאמחיצתאונעשיתכרמליתגמורה],ועייןלעיל

וקרקעיתה מהלכת בתוך י' מהקרקע) ,ונפק"מ שם לענין תחומין(.

אותסטבשםהרמב"ן[.

ועיין בפרי מגדים )רמח א"א ז( שכתב דלדעת המג"א )שם( תוס'

פב(גמ' ,רב אשי אמר וכו' סד"א היכא דהוה ד' ,אבל היכא דלא

דידןאתו לאפוקימתירוץהיראיםולכןסיימודהכאצ"לגםהכלי

הואי ארבעה מיפסעי פסעי ליה וכו' .וכתב  רש"י הני מילי ,דהוי

שדולה בו ונשקע במים למעלה מי' ,וממילא דחוק לומר כיראים

רשות הרבים .היכא דהוי רחבו ארבע אמות ,דלאו אורחיה

שישספינותשהןשקועותעדלמטהמי',דאםקרקעיתהספינהכל

למפסעי,אלאעבריבגויה.וכתבהרש"ש דלאנראהכגרסתרש"י

כך סמוכה לקרקע היה ראוי לחשוש שגם הכלי שדולה בו ישקע

אלא כגרסת גמ' דידן ארבעה ופירש טפחים לא אמות ,דהא אין

למטה מי' ,ולכן יותר מרווח להו כתירוצם דהתם מיירי בספינות

דרך למפסע אף בפחות מד' אמות ,וכן גרסי התוס' עירובין )עח(:

קטנות והכא בגדולות )וזהו שציין רבי עקיבא איגר בגליון הש"ס

ד"ה וכן ,וכתב דגם מהרמב"ם )פי"ד מהלכות שבת הכ"ד( מוכח

לדבריהמג"א(.

שפירשד'טפחים)עייןלעילאותפאשהבאנולשונו(.

פט(בא"ד ,ומיהו צ"ל דאף הכלי וכו' דאי לאו הכי היאך ממלא.

פג(רש"י ד"ה חייב .איכא טובא דעברי עלה .מבאר הפרי מגדים

מבארהמהרש"אדכוונתםשאםהכלינשקעבמיםבתוךי'לקרקע,

)סימןשמ"הא"אסקי"א(בדבריהמגןאברהם)שם(דמדייקמרש"י

נמצא שממלא מכרמלית לרשות היחיד דרך מקום פטור ,ואם כן

דדוקא אי איכא טובא דעברי עלה חשיב רשות הרבים ,אבל אם

לרבנן לקמן )ק"א (.שאסרו להעביר מכרמלית דרך מקום פטור

רוב העם מדלגין ורק מיעוט עברי עלה ,לא חשיב רשות הרבים.

לרשות היחיד ,אי אפשר שיותר אלא בכהאי גוונא ,מה שאין כן

ודלא כהרמב"ם )פי"ד מה"ש הכ"ד( שכתב להדיא דאף כשרוב

לר'יהודה.

העםמדלגיןעליוהריהוארשותהרבים.



מסכת שבת דף קא
א שבט התשע"ג
דףקאע"א

בקושיא דנימא גוד אחית )שהרי כן סוברים רב אשי ור"נ ואביי(,

צ(גמ' ,מ"ש מן הים לתוכה כו' אלא לאו אחודא וש"מ כחו

שמע מינה שאפילו אין בספינה בפחות מג' ד' מותר לטלטל בכל

בכרמליתלאגזרו.ובירושלמידפירקין)הל'ה'(מסיקר'אבוןדהא

הביצית.ונראהקצתמדבריוגבימילאהבאורבני)נדפסשםבע"א(

דהתירולטלטלמתוכהליםהואמפניהסכנה.ופירשהקרבןהעדה

דהכוונהשאיןבפחותמג'ד',שאםהנסריםבקרקעהביציתרחבים

דפעמיםנכנסיםהמיםלספינהדרךנקבואילאשריתליהלטלטל

ד' טפחים ,לעולם דינה כרשות היחיד ,ואין הנדון כאן אלא

מתוכה לים יבואו לידי סכנת נפשות שיטבעו בים .והפני משה

כשאינם רחבים ד' טפחים .והתוספות הרא"ש דגם לפירוש הר"ח

ביאר דכיון שאינו יכול להוציא השופכין שלו ושאר צרכיו ,יבא

יש לקיים גירסת הספרים ,ומפרש דאם יש ג' דפנות סוגרות על

לידיסכנה.

חלל ד' )נראה דהיינו שהנסר רחב ד' ומוקף בג' דפנות( חשיב

צא(רש"י ד"ה אבל לא מן הים לתוכה .דאין תשמיש מן הים

רשות היחיד .אלא שתוספות הרא"ש גופיה מניח בקושיא דאם

לתוכה דרך דפנות וכו' .דהיינו שאין היכי תמצי למלא מן הים

נחשובשישג'דפנותלנסרשיכולותלעשותוכרשותהיחידאםיש

באופן שיניח בינתיים על הדפנות .והתוס' רי"ד כתב דאין צריך

בורוחבד')דאיןהרוחהרביעיתפרוצהבמילואה(,אםכןגםאם

לטעם זה ,אלא גם אם יוכל להניח במלאו מן הים על הדפנות

איןשםמקוםד'לאיהאכרמליתאלאמקוםפטור.

ומשם לספינה יהיה אסור ,דהא דפנות גופייהו גם כן מרשות

צז(תוס' ד"ה מתקיף לה ר"נ .ה"נ רואין כאילו דופני הספינה

היחידהן,ואסורלטלטלמןהיםאליהןאלאבדרך"כחו".

עקומין וכו' .עיין חזון איש )או"ח סימן ס"ח סקי"א וי"ד( שביאר

צב(תוס' ד"העמוקהיהוכו'.דהכאמייריבדליכאזיז.המהרש"א

דכד אמרינן גוד לסבב הנסרים מלמטה ,תו ליכא חסרון מצד מה

מעיר דהלא ברישא דברייתא דמיירי דגבוהה הספינה י' מותר

שמחיצות הספינה אינן מגיעות עד הקרקע ,דלמעלה מיהא הוי

לטלטלמהיםלספינהלדעתר'יהודהאפילובלאזיז,כיוןדמטלטל

רשות היחיד גמורה ,דלא גרע מגזוזטרא שיש לה מחיצות י' דלא

דרך למעלה מי' שהוא מקום פטור ,ואם כן אמאי הכא בדאינה

חיישינן אפילו אם יש בקיעת גדיים תחתיה ודינה כרשות היחיד

גבוהה י' לא שרי בלא זיז ,אף דהמים הם מקום פטור לדעת רב

)כדלעיל בדף צ"ט .תוס' ד"ה שתי( .וזהו הטעם גם שכל ספינה

הונא .ומבאר המהרש"א דבגבוהה י' ניכר לכל דיש כאן מקום

גמורהדינהכרשותהיחידאףשאיןדפנותיהמגיעיןלקרקע.אלא

פטור דגם ביבשה כהאי גוונא שרי ,מה שאין כן באינה גבוהה י'

שהקשה,דאםכןכלחורבהשמחיצותיהתלויותואיאפשרלומר

דאיןהכלבקיאיןבדיןהים.

בהגודאחיתמפניבקיעתגדייםכמבוארבסוגיין,אכתינימאבה

צג(תוס' ד"ה הני ביציתא .ה"נ ליבטיל מדין כרמלית .תירץ

גודאחיתכמושכתבוהתוס'כאן,שנראהאתהכתליםכאילוהן

החידושי הר"ן ,דכיון דכרמלית אינה צריכה מחיצות ,וכיון דיש

עקומין וסתומין מלמטה ,דהלא בשוליים שבין המחיצות אין

בביציתארוחבד')למעלה(,אמרינןדכלדברשהוארחבד'ואינו

בקיעת גדיים ,ותירץ דדוקא בביצתא דמישן אמרינן גוד כי האי

לארשותהיחידולארשותהרבים,הויכרמלית.

גוונא ,מפני שנבנתה בדוקא כך לצורך שלא תתהפך ,וכיון שכן

צד(בא"ד ,ועוד ,למה לי מלינהו כו' אף על גב דלא מלאן כיון

הוא צורך דופנותיה וקרקיעתה אמרינן בה גוד כי האי ,מה שאין

דיכול למלאות .והרשב"א כתב דקושיא זו אינה קושיא דלא

כןבשארמחיצותתלויותבעינןשולייםמעליא.

אמרינןדכיוןדיכוללמלאותהו"לכאילומלאן,אלאבמקוםשיש

צח(תוס' ד"ה וזרק .למאי דס"ד השתא דאין חילוק בין מחיצה

רוחב ד' ברשות ומטעם אחר לא חשיבא רשות היחיד ,כגון שלא

דמים כו' וס"ד נמי דל"פ רבנן .הקשה המהרש"א דלמסקנא דיש

ניחא תשמישתיה דמלאו ביתדות ,או שהרוחב ד' מחולקין כגון

חילוק בין שאר מחיצות למחיצה דמים יקשה יותר ,דהא מחיצה

בור וחולייתו ,מה שאין כן הכא דאין למטה רוחב ד' אינה רשות

דמים שאין שם בקיעת גדיים דינה קל יותר לענין גוד אחית ,ואף

היחידכלל,וע"זלאמהנימהשיכוללמלאותה.

למסקנאדפליגירבנןעליהדר"יבר"י,יקשהדהאלאפליגיאלא

צה(בא"ד,הקהילותיעקב)שבתסימןמ"ז(כתבליישבשיטתרש"י

במקוםשישבקיעתגדיים,אבלבגזוזטראדאיןבקיעתגדייםאינהו

מקושיות התוס' ,דסבירא ליה דהחסרון במחיצות הביציתא הוא

נמי מודו ואמאי בעינן מחיצות עשרה .ותירץ דאי נימא דתוס'

בדרך ממה נפשך ,דהיינו שמצד אחד אפשר להחשיבם כמחיצות

סוברים כרבותיו של רש"י לקמן )ע"ב( ד"ה הא איכא ניחא,

גםבחלקהצרשלהםכיוןשהםזקופיןהרבה)בשיעורהמתלקטי'

דלשיטתם מחיצת מים חמורה יותר כיון דאין שם בקיעת גדיים

טפחים בתוך ד' אמות( ומצד שני אפשר גם להחשיב גם את

ולא אמרינן בה גוד אחית ,וכן רבנן דר"י בר"י מחמירין במחיצה

המקוםהצרכמקוםתשמישד'עלד',דלאגרעממהשכתבתוס'

על גבי מים טפי כיון דלית בה בקיעת גדיים ,ולכן ניחא דצריך

)לעילז'.ד"הוטח(דאףפניהכותל,אםישבהםד'עלד'נחשבים

מחיצותי',אלאשסייםדמתוס' ד"הוישבקצר מוכחלהדיאדלא

מקום לענין הנחה ,אלא דכדי לאשוויי רשות היחיד בעינן גם

סביראליהכרבותיושלרש"י.ויעויי"ששהאריךעוד.

מחיצות וגם מקום ואי אפשר שישמשו גם כמחיצות וגם כמקום



דסתרי אהדדי .אבל כרמלית בעיא מקום ולא בעיא מחיצות,

דףקאע"ב

וממילא אפשר להשתמש במחיצות כדין מקום .ולפי זה ניחא נמי

צט(גמ',אלאש"מבקיעתדגיםלאשמהבקיעה.הקשההריטב"א

מה שהקשו ,דאפילו נימא גוד אחית הא לא ניחא תשמישתיה

)החדשים( דאם בקיעת דגים אינה בקיעה אמאי חשיב ההיתר

במקום הצר שבין המחיצות  ,דכיון דאית לה המחיצות דגוד

בגזוזטראקלהואשהקילוחכמיםבמים)באיסורידרבנן(,האעיקר

אחית ,אפשר להשתמש במחיצות הביצית עצמן בחלקן הצר

הדין הוא דאמרינן גוד אחית היכא דליכא בקיעה מלמטה .ותירץ

בתורתמקוםד'עלד'.ועיי"שעודשהאריךבזה.

דמצדשורתהדיןבקיעתדגיםשמהבקיעה,דמהליגדייםמהלי

צו(בא"ד,בסוה"ד,ונראהדל"גשאיןבפחותמג'ד',אמנםבפירוש

דגים,וזהגופאהקלושלאלהחשיבאתבקיעתהדגיםכבקיעה.

רבינו חננאל שלפנינו מוכח להדיא דגרס כן ,דהא סיים בסוף

ק(רש"י ד"ה הא איכא .דהא בפ"ק דעירובין בתרי דוכתי אמרינן

הסוגיא )נדפס על הגליון ק"ב (:דכיון דנשאר דין זה דאמר ר"ה

בקיעתגדייםלעכוביגודאחית.הקשההמהרש"אדהיהלולשאול

מסכת שבת דף קא – דף קב
א שבט – ב שבט התשע"ג
יותר מסוגיין דמפורש דבמים הקילו יותר במחיצה תלויה מפני

על השלשלת ועל כלים ,וטמאים לפי שחרב הרי הוא כחלל

שבקיעתדגיםלאשמיהבקיעה,הרילהדיאשבקיעהמבטלתגוד

ומטמא באהל ,ודוקא קשרה לפי שאינה נפרדת ממנה ,ונמצאת

אחית.וסיים"דישליישב".

כאהל קבוע ומביאה את הטומאה לכלים ,והקשה דאכתי למה

קא(תוס' ד"ה פשיטא .דס"ד כיון שאין עתידות להיות שם לא

איצטריך שמואל לאפוקי מההיא ,מה ענין שבת אצל טומאה,

יהנה עירוב ,קמ"ל .והרשב"א כתב בשם הראב"ד דס"ד כיון

וכתב דאפשר דכי היכי דלא תיסק אדעתין דאפילו במאהלת על

שמחיצות הספינות גבוהות י' טפחים ואין פתח לעבור מחדא

המת,בעישמואלקשירהבשלשלתמשוםדליהויאהלקבוע,וה"נ

לחבירתה ,וגם אין שם סולם קבוע לעבור בו ,דכהאי גוונא בשתי

לעניןערובליבעיקביעותא ,ואילאקביעיכמפורדותדמיין ,קמ"ל

חצירות שיש מחיצה י' ביניהם ואין פתח או סולם קבוע אינן

דמשום דליהוי שלשלת גופה מטמאה קאמר ,וה"ה לכל דבר

יכולות לערב ,קמ"ל הכא דמהני בהו עירוב ,ומטעם דדיינינן

המעמידדהויאהל,וסייםדבפירושזהגילהר"ת דעתודחרבהרי

לספינותכבתיםולאכחצירות,ובבתיםהאאמרינןבעירובין)ע"ו(:

הואכחללאפילולטמוייבאהל,אבלחבריוחלקועליו,וצייןלעיין

דביתא כמאן דמליא דמי והוי כאילו אינו גבוה י' ,הלכך יכולין

דבריובפ'לאיחפור],ועייןגם בהעתקתדבריוברשב"אובריטב"א

לערבגםבליפתחאוסולם.

)החדשים([.

קב(תוס' ד"ה נפסקו .דהכא כיון דנפסקו הוי כאילו הוי רשות

קו(בא"ד ,אבל גבי שבת שהטעם הוא משום רשות אחת ,בחוט

הרבים ביניהם .ובחידושי הר"ן תירץ דהכא כשנפסקו גרע טפי,

הסרבל סגי ,הבעל המאור בסוגיין כתב את פירוש רבינו שמואל

כיון דניידי חיישינן שיפול לכרמלית ואתי לאיתויי .והרב המגיד

כפי ששמעה בשמו ,והוסיף ביאור ,דהא דגבי שבת סגי בחוט

)פ"ג מעירובין הכ"ה( כתב בשם הרשב"א דכשנפסקו אף על פי

הסרבל היינו משום שהספינות קשורות על ידו היטב זו לזו ולא

שהן צמודות זו לזו ,כיון שראויה כל אחת לנוד ממקומה ,הוי

יתפרדו וממילא הן כרשות אחת ,ולא אכפת לן ששתיהן כאחת

כאילו נדה כבר ,דאפילו עכשיו אסור לטלטל מזו לזו] .ולכאורה

יתנענעו ממקום למקום ,מה שאין כן גבי טומאה דבעינן שלא

יתכןשכןהואגםביאורדבריהתוס'[.

תתנענעהספינה,התםצריךלקושרהבחוזקלארץ,וזהאפשררק

קג(בא"ד ,ולא דמי לעירב דרך פתח ונסתם .אבל הרמב"ם )פ"ג

עלידישלשלתכעיןשלברזל.

מהלכותעירוביןהכ"ה(פסקדגםבנסתםהפתחאיןהיתרלטלטל
מזולזו,ולאאמרו"שבתהואילוהותרההותרה"אלאלעניןשכל

דףקבע"א

אחת מותרת לעצמה .וכתב הרב המגיד דהרמב"ם למד דבר זה

קז(רש"י ד"ה קלטה אחר .או שקלטה כלב בפיו דלא הויא הנחה

מסוגייןדאמרינןנפסקונאסרו.וכתבעודדלשארהמפרשיםנפסקו

דבעינןמקוםד' .ועייןבהרמב"ם)פי"גמהלכותשבתהי"ג(שכתב

נאסרו מפני הכרמלית שביניהם ,אבל הרמב"ם לא בעי לפרושי

שקלטוכלבאונשרףפטור"מפנישאיןזוהנחהשנתכויןלה".והא

הכיכיוןדאזיללשיטתובפירושהמשניות שביאר במשנה"אףעל

דאמרינן בגמ' שכשנתכוין לזרוק בפי הכלב מחשבתו משויא ליה

פישמוקפות",היינושעשהמחיצהשליריעותסביבותיהן,וממילא

מקוםהעתיקהרמב"םבזההלשון"לפיכךאםנתכויןבשעתזריקה

אף אם אינן קשורות אין כרמלית ביניהן ,ודמי ממש להא דעירב

לכךחייב".

דרך הפתח ונסתם .והראב"ד בהשגות הקשה על הרמב"ם אם כן

קח(גמ' ,לכתא ומתנא אוגדו בידו הוא .וכתב רש"י ד"ה ופרכינן

מה צריך לומר שבת הואיל והותרה הותרה ,הא מה שמותרות

לכתאומתנאאוגדובידו ,ואפילוכולימלתאשוגגלאמחייבדאין

לעצמן,פשיטא.

כאןזריקה,והרמב"ם)פי"גמה"שהי"ג(כתב,דאיןזוהנחהגמורה,

קד(תוס'ד"הכיאיתמר.ור"תפירשוכו'.למדוהתוס'דידןלשיטת

כיון שיכול למשוך החפץ אצלו .והקשה רבי עקיבא איגר

ר"ת ,דמה שהחמיר ר"נ היינו דוקא במחיצה היוצרת דין רשות

)בחידושיו על השולחן ערוך סימן שנ"ב מגן אברהם סק"ב( מנא

היחיד ,מה שאין כן בספינה ובמחצלות דהוו רשות היחיד,

ליה להרמב"ם דטעמא משום הא ,הרי אף כשאינו יכול לכאורה

והמחיצה עשויה להתיר העירוב ,וכ"כ הרא"ש בשמו .אבל הר"ן

ראוילפוטרושהרימקצתהחפץברשותשזרקממנה],ולכאורהזו

)ל"ו :מדפי הרי"ף( ד"ה וכן מחצלאות ,כתב בשם ר"ת דר"נ איירי

כוונת רש"י[) .וכתב עוד דזה ודאי דאף הרמב"ם לא בעי שיוכל

לענין מחיצה להתיר הערוב ,ולא החמיר אלא במחיצה שלא

למשוך החפץ אצלו ,אלא כשהחפץ כולו נזרק והוא אוחזו בחבל,

היתה עשויה מע"ש ,ומה שהקילה הברייתא בספינה ומחצלות

אבל אם מקצת מהחפץ עצמו בידו בודאי פטור אף אם אינו יכול

אפילו במזיד ,היינו כיון שהיו עשויות מע"ש ונתפרקו ועכשיו

למושכו,ודלאכהמגןאברהם שם(.ובסוגייןכתברביעקיבאאיגר

החזירן לעניינן הראשון ,והטור )סימן שס"ב( העתיק דברי הר"ן.

ליישב ,דהרמב"ם סבר ,דכיון שהחפץ כולו נזרק ורק החבל נשאר

ועיי"ש בבית יוסף שתמה למה לא נקט כדברי תוס' והרא"ש.

בידו ,תו אין בזה חסרון מעצם מה שהחפץ אגוד על ידי החבל

)והב"ח שם רצהלדחוק דגםהטור כהתוס'( .ובביאור הגר"א )שם

לרשותהראשונה,והוכיחזאת,דאילאתימאהכיאמאיהקשתה

ס"ג(כתב,דהטורנקטכדברישניהםלחומרא.וכתבהמשנהברורה

הגמ' לכתא ומתנא אוגדו בידו ,הא איכא למפרך דאפילו אם

)שםס"קכ"ו(דהסכמתרובהפוסקיםכתוס'והרא"ש,ומכלמקום

הלכתא ומתנא מונחים לארץ פטור מפני שהמיתנא ברשות

לדינא צריך לחוש גם לר"ן דבעינן שתהא המחיצה עשויה מע"ש

הראשונה ,אלא על כרחך דהגמ' הבינה שהחפץ דבר בפני עצמו

אפילו לא נעשה רשות היחיד על ידה .והעיר בשער הציון )אות

והחבלדברבפניעצמו,ואםכןעלכרחךמהשפטורבכהאיגוונא

י"ז(דמדבריהרשב"א בסוגייןמשמע,שהרכיבשתיהשיטות,ונקט

היינומטעמאשיכוללמושכואצלו.ועיי"שעודשהאריך.

דגםלפיהתוס'ההיתרהואדוקאכשמחזירהלחזקתההראשונה.

קט(גמ',אלאאמררבאתרתיקתני,הזורקונזכרוכו'אינמיוכו'.

קה(תוס' ד"ה קשרה .ונראה לרבינו שמואל וכו' .והרמב"ן כתב

הרמב"ם )פ"ב משגגות ה"א( צייר דינא דמתניתין דאין חייבין

דאחיו ר"ת )והוא בספר הישר סימן רע"ו( מקיים גירסא דידן,

חטאתעדשתהאתחילהוסוףבשגגה,במוציאחפץבשגגהוהניחו

ומפרשלהבשלשלתטמאהשנגעהבמתוחזרההספינהוהאהילה

במזיד .והקשה הלחם משנה דמוציא משמע מעביר ,ולמסקנא

מסכת שבת דף קב
ב שבט התשע"ג
דסוגיין היה לו לנקוט רבותא טפי דאפילו זורק בשגגה ונזכר ,אף

התוצאותחיים)סימןז'(לבארחילוקביןהוצאהלמעבירד'אמות.

על פי שאין בידו להחזיר פטור ,ותירץ האבי עזרי )פ"א מהלכות

וכתב האבי עזרי )פ"א משבת הי"ט( דמסוגיין מוכרח כדברי

שבתהי"ט(דדיןזהדזורקנכללבמהשכתבהרמב"ם)פ"ומשגגות

המאירי שבהעברת ד' אמות ההעברה עצמה היא כחתיכה

ה"ח(דזרקב'אמותבשוגג ,ב'אמותבמזידוב'אמותבשוגגחייב,

דאיסוראולאהעקירהוהנחה.דאילאוהכיאיךאפשרלומרדכי

דמוכח דאם היו ב' האחרונות במזיד פטור ,אף על פי שאין בידו

גמרשיעוראהכאבמזידגמר,ופטוראפילולרבןגמליאל,האאין

להחזירה,אלאשסייםדמסבראקשהאמאיפטרינןליכשנזכר,הא

זהכללגמרכיוןשלאהניח,אלאעלכרחךדההעברהעצמההיא

כלשגגתוהיתהבמעשההזריקה,ועליההואדקאמתחייבחטאת,

האיסורוההנחההיארקתנאי.אלאשהקשהע"זמהאדבהעברה

ומעשה זה הלא כבר נסתיים בשגגה ומה איכפת לן במה שנזכר

חייב אף כשהעביר דרך למעלה מי"ט שהוא מקום פטור ,ומוכח

אחרכך.

להיפך דההעברה היא רק תנאי .וסיים דיש לעיין בכל זה) .ועיין

קי(גמ',רבאשיאמרחסורימחסרא.מבארהתוס'רי"ד דהאדלא

לעילפ.אותנו(

ניחא ליה בתירוצא דרבא ,כיון דלרבא קשה סידורא דמתניתין,

קטו(רש"יד"ה אלאבמעביר ,וכיוןדבידולעמודבסוףשתיאמות

דכלהמשנהמייריבפטוריד"נזכר"שאיןסופושגגה,ואמאיעירב

האמצעיותאשתכחדגמרשיעוראבמזיד.ולכאורהדבריוצ"עלפי

התנא בתוך דינים אלו הדינים בקלטה אחר או כלב ומטעמא

מה שכתב כאן ובד"ה התם דכי גמר וכו' אבל הכא ,בשתי

שחסרבהנחהדמקוםד'.

אמצעיות שהן במזיד נגמר השיעור כדמפרש ואזיל לה במעביר,

קיא(רש"י ד"ה שחזר ושכח .בסוה"ד דהיינו )כאין( ]שאין[ בידו

ושתי אמצעיות מזיד .לכאורה חזינן דבמעביר בעינן שיעשה

להחזיר .כתבהקרניראם עלהמהרש"א,דמוכחמרש"ידאםבידו

העברה ברגליו שיעור ד' אמות ,וא"כ מה זה שכתב דאשתכח

להחזירכגוןבלכתאומתנא,אפילוחזרושכחפטור)כיוןדבכהאי

דגמרהשיעורבמזידמהשהתלויבגמרהשיעורהריאףאייעביר

גוונא חשיבא ידיעת חצי שיעור ,ואין השגגות מצטרפין( .וכתב

במזידבתחילתהב'אמותאובכלחלקאחרמהמעשהבעיליפטר

דלפיזהמובןאמאילרבאשיניחאמהשפירטההמשנהדיןדנזכר

כי חסר בשיעור .ונראה ליישב כוונתו ,דהגדרת מעביר ד' אמות

פטורגםבזורקוגםבחבורה).וגםתוס' ד"האלאדקדקולהקשות,

אינה עצם ההליכה דד' אמות ,אלא מה שבכוחו שינה  החפץ

רקלרבאולאלרבאשי(והוא,משוםדאפשרלפרשסיפאדחבורה

מקומו ,דד' אמות הוא מקום ,ואם כן המחייב והפוטר הוא לא

בלכתא ומיתנא ,וקמ"ל דפטור אף אם חזר ושכח כיון דבידו

עצם מעשה ההעברה דשגגה של ד' אמות ,אלא שבשיעור זה

להחזיר.

נקראהחפץשיצאממקומו.והלכךהקובעבחיובהואדעתהחוטא

קיב(תוס' ד"ה אלא אמר רבא .וההוא דחבורה איירי בלכתא

במקום היציאה ממקום המנוחה ,ודעתו במקום גמר הד' אמות,

ומיתנא .כתב הרא"מ הורוויץ ,דדוחק לפרש זורק דרישא ביצתה

ואףעלגבדלאנחכיוןשבסופונחמחוץלד'אמותהבררהדבר

מידו לגמרי וזורק דחבורה באגדו בידו .וכתב דלולי דברי התוס'

דבעת שיצא מד' יצא החפץ ממקומו .וע"כ במעביר ,בסוף הד'

היהאפשרלומרדאףדלרבאבתירוץזהפטורכשנזכררקאםבידו

אמות בע"כ גמר המלאכה בעת שגמר השיעור דד' אמות כי היה

להחזיר,מכלמקוםבחבורהפטוראפילואםאיןבידולהחזיר,כיון

יכולהפסיקללכת,וכיוןשהיהבאותהעתמזידהריאיןכאןמצב

דנזכר קודם שהתחילה המלאכה] ,דאינה מתחלת עד שתיעשה

המחייב קרבן ,דלא נעשתה כל המלאכה בשגגה .מה שאין כן

חבורה[.

בזורק כיון שאין יכול לעצור את החפץ אין במה שהיה בסוף ד'

קיג(גמ',שתיאמותבשוגג,ב'אמותבמזיד,ב'אמותבשוגג.עיין

אמות במצב של מזיד כגמר העשיה הראשונה והיא במזיד ,אלא

מה שכתב רבי עקיבא איגר )בגליון הרמב"ם פרנקל פ"ו משגגות

דהגמר הוא בהנחה ממש ,שאז נקרא ששינה החפץ מקומו ,וכיון

ה"ח(דלפיהסברותהמבוארותבסוגיין,אםיעבירב'אמותבשוגג,

שהי'בגמרהמלאכהשהיאההנחהמחוץלד'אמותבשגגהחייב,

אמה במזיד ואמה בשוגג ,באנו למח' דר"ג ורבנן ]כיון דגמר

וזה הוא מה שכתב בד"ה שוגג הוא שהרי אין בידו לעכבה ,וכיון

שיעורא בשוגג ,ובידו להחזיר[ .וכן כתב המנחת חינוך )מצוה

שחזרושכחחייב,דלאנגמרהמלאכהעדשעתהנחהשהיאלסוף,

קכ"א),י"א((ולפיזההקשההמנ"ח,אמאינקטהרמב"ם האידינא

ובשוגג.

דמעביר חייב כפי הציור הנזכר בגמ' כששתי אמות האמצעיות

קטז(גמ' ,זרק ונחה בפי הכלב או בפי הכבשן חייב .כתב הבעל

במזיד ,הא לדידן דקיי"ל כרבנן דר"ג ,טפי הו"ל לאשמועינן כשרק

המאור )במסכתין ב' .מדפי הרי"ף( דהיינו דוקא לענין הנחה בפי

אחת היתה במזיד ואמה הרביעית היתה בשוגג .וכתב דאפשר

כלב או כבשן דאדם מחשב ומקפיד להיכן הוא מניח ,ומחשבתו

דמשום רבותא דזורק )הנזכר שם בהלכה זו( נקטה ,לאשמועינן

משויא ליה מקום .מה שאין כן בעקירה ממקום שאינו דע"ד לא

דאף כשנגמר שיעורא במזיד ,מכל מקום חייב כיון דאין בידו

אמרינן מחשבתו משויא ליה מקום דאין הנוטל מחשב ומקפיד

להחזירה.

מאיזהמקוםהואנוטל).ועייןלעילאותס(.

קיד(גמ' ,התם הוא דכי גמר גמר שיעורא בשוגג קא גמר .כתב

קיז(גמ',שם.כתב החתם סופר דאםזרק עלמנתשינוח בפיכלב

המאירי)לעילג':ד"הישלדון(דמישעקרחפץ והוציאו ונודעלו

או כבשן ולאחר שיצתה מידו נזכר שגגתו ,וממילא הלא תו לא

קודםההנחה,איןזהידיעהלחצישיעורוחייבאפילולרבנןדרבן

ניחא ליה שינוח ,אם כן מלבד מה שיפטר מצד זה שאין סופו

גמליאל ,דההוצאה אינה מעשה האיסור ,דעיקר החיוב הוא

שגגה,עודיהיהפטורנוסף,דאיןכאןכללהנחהבמקוםד'דכבר

בהנחה.וכהאיגוונא לאחשיבידיעתאיסור.ומהשאמרובסוגיין

בטלה החשבתו] .ועיין לעיל אות קז שיטת הרמב"ם דהפטור

דב' אמות בשוגג ,ב' במזיד וב' בשוגג פטור ,אף על פי שהידיעה

בקלטהכלבמשוםשלאנתכויןלהניחשםבלבד,ולשיטתופשיטא

שבינתיים היתה על עקירה והעברה בלא הנחה ,מכל מקום אינו

דכהאיגוונאחשיבהנחהמעליא,כיוןדמתחילהנתכויןשינוחשם

דומה דהעברה דומה למעשה )איסור( יותר מהוצאה ,וכך קבלנו

אףשעתהחזרבו).י.ס.[(.

דין זה ,וכך כתבוהו חכמי הדורות .עכ"ד המאירי ,והאריך

קיח(גמ',כיוןדקאמיכוין,מחשבתומשויאליהמקום.יעוייןתוס'

מסכת שבת דף קב
ב שבט התשע"ג
לעיל)ד'(:ד"האלא,דלאאמרינןמחשבתומשויאליהמקוםאלא

מזה ראיה דמחשבתו משויא ליה מקום לדונו כמונח על מקום ד'

היכאדלאניחאליהבעניןאחראלאבעניןזה,כגוןהכא שרוצה

על ד') ,ולכאורה יש ליישב קושייתו דבוודאי לא הווי כלאחר יד

שיאכלנו הכלב או שישרף העץ בכבשן .אבל אם אינו חושש

אבל עדיין אי בעינן הנחה ע"ג מקום ד' וללא הנחה שיאכלנו לא

שתהיה ההנחה בענין אחר לא אמרינן בזה אחשביה ,אף שנחה

יתחייב איך אפשר לחייבו הא חסר בהנחה ע"ג מקום ד' דהרי

במקום שרצה שתנוח .והתוס' רי"ד כתב ,דטעמא דמחשבתו

הנחה היא במה שבולעו שהרי  אחרת היתה צריכה הגמ' לומר

משויא ליה מקום משום דאזיל לאיבוד בפי הכלב ובפי הכבשן

שהיתהאיזושהיאהנחהומשמעותהגמ'דעצםהאכילההיאגם

ומהניא מחשבתו ,כיון דקא מכוין להאכיל את כלבו ולהסיק את

ההנחה(.

כבשנו,לכןמשוינןליהכמקוםחשובכאילוזרקבארץ.וכןבמוציא

קכ(רש"י ד"ה אכילה אחת .זית אחד .כתב המהרש"ל בחכמת

אוכלין בפיו ,אם מוציאן כדי להצניען ברשות אחרת פטור דאין

שלמה דלאו דוקא הוא ,דהא מחייבינן ליה  אאכילה ביוה"כ,

דרך הוצאה בכך ,ולא מהניא החשבתו ,ורק כשנתכוין לאוכלן

ושיעור אכילה ביוה"כ בככותבת ,ורבי עקיבא איגר בחידושים

אותה המחשבה משויא ליה לפיו דרך הוצאה ,ובדבריו יש בנותן

כתב בביאור כוונת רש"י ,דאף דבודאי מיירי דאכל ככותבת כדי

טעםלדבריהתוס'.

להשליםשיעוראכילהשליוה"כ,מכלמקוםהרבותאשהשמיענו

קיט(גמ',אףאנןנמיתנינאישאוכלאכילהאחתוכו'.הקשהרבי

התנא ,דמתחייב על אכילה אחת היינו באופן שכל האיסורים

עקיבאאיגרמההראיהמדיןזה,דהתםהפטורבהוצאהבפיוהיינו

מתקבציםבאכילהאחת,דהיינוכזיתאחדמהכותבתשאסורבכל

דהוויכלאחריד,ומהשמחזיקאוכליןבפיובדרךאכילה,חייבכיון

הד'איסורים,ולאשיששםבאותהחתיכהכזיתאחדחלבוכזית

דאורחיהבהכי,ואיןבזהאתהפטורשלכלאחריד.אבלאכתיאין

אחר

נותר.

