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בס " ד  ,טו' שבט התשע"ג.

מסכת שבת דף קטו – דף קכב




דףקטוע"א

וכרבייהודה.

א(גמ',כלכתביהקודשמציליןאותןמפניהדליקה,דייקהר"ן,

ד(גמ',ניתנולקרותבהןוכו'דמצילין.כתבהר"ן)עלהרי"ףד"ה

דדוקאלהצילמותראבללכבותאסור,אךהביאבשםהירושלמי

רב הונא( בשם הראב"ד דכיון דלעז יוני כשר לכל אם כן לכולי

דאם אי אפשר להציל אלא על ידי כיבוי ,לרבי שמעון דפוטר

עלמא מצילין כתב יוני] ,ועיין רמב"ם )תפילין פ"א הי"ט( דכתב

במלאכהשאיןצריךלגופהוסובר)עירוביןצ"ז(:דאיןשבותעומד

דכבר נשקע יוני מן העולם ונשתבש ואבד [.עוד כתב דכיון

בפניכתביהקודש,מותרלכבות.והביתיוסף )של"דסי"ח(חילק,

דהותרה מגילה ליכתב בכל לשון לאותם שרגילים לקרות בהם,

דדוקאשבותשאינועושהבידיםכגוןלומרלנכרילהוציאספרים

כנאמר בה ככתבם וכלשונם ,כל שכן שמותר שאר ספרים ,ואם

דרך רשות הרבים להצילם מותר ,אבל שבות בידים ,כההיא

כן הוא הדין דמצילים אותם במקומם ,ודוקא לשאינם בקיאים

דעירוביןשהיהקוראבאסקופהונפלהספרלרשותהרביםוהגיע

בלשוןהקודשאבללבקיאיןלא.

לארץוראשובידואסורלגוללו,כיוןדעושהבידים.

ה(תוס' ד"ה אליבא ,ספרים שלנו מצילין דנתנו להכתב וכו'

ב(גמ' ,כל כתבי הקודש .כתב הרמב"ן דשאר דברים אסור

כדאמרינןבהנזקין,ודלאכהרי"ף דפסקכרבהונא ,והבעלהמאור

להציל ,שמא יבא לכבות כמבואר בגמרא )קי"ז ,(:והביא בשם

פסקכתוס'דמטעםעתלעשותלה'התירולכתובתרגוםוהלכות

בעלהתרומה דהאדאסורלהצילשארדברים,דוקאלחצרומבוי

וברכותומציליםאותם,והרמב"ן )במלחמות(כתבלחלק,דדוקא

שאינם מקורים והם סמוכים לרשות הרבים ,דאתי לאחלופי

תרגום אונקלוס ויונתן התירו לכתוב ומצילים אותם ,אבל לא

ברשותהרבים,אבלאםהיהביתחבירוסמוךלביתווערבויכול

שאר תרגום ,ומה שהתירו לכתוב כל ספרי הקודש ,משום עת

להציל לשם כל דבר .והקשה הרמב"ן דהא מבואר לקמן )קי"ז(:

לעשותלה',היינודוקאבלשוןהקודשולאבלשוןאחרת,ותמה

דהאיסור להציל שאר דברים מחשש שיכבה ואם כן מאי שנא

עליוהר"ן )שם(דמשוםעתלעשותלה'ודאישהתירוכלתרגום

בית מחצר ומבוי ,ומתרץ החידושי אנשי שם )ברי"ף( דסתם לא

שכתבו חכם ובכל לשון ,והחזון איש )או"ח סימן ס' ס"ק י( כתב

חששושיבאלכבות,הלכךלביתמעורבמותר,אךלחצרשאינה

דכונת הרמב"ן דוקא בהעתקת הדיוטות שבקיאים רק בלשונות

מקורההסמוכהלרשותהרביםחששושיטעה,דנדמהלוכחילול

אחרים,אבלאםהחכםתרגםוצריכיםלתורתוודאישמותר.עוד

שבת ויאמר דאם מתירים לו בזה ,הוא הדין דמותר כל חילול

כתב הרמב"ן )שם( דספרי אגדתא אף על פי שלא נתנו ליכתב,

שבתוכשיתגברהשריפהיבאלכבות.

מציליםאותםמפניהדליקהמשוםעתלעשותלה'.

ג(רש"י ד"ה טעונין גניזה ,ומאן דאסר בכולהו אסר בר מספר

ו(]תוס' ד"ה לא ניתנו לקרות בהן ,פירש הרב פור"ת משום

תורה יוונית ,כתב הרש"ש דרש"י לא הביא דעת רשב"ג

דדבריםשבכתבאסורלאומרןעלפה,הנהתוס'דחודבריוולא

במתניתין שם ,דהתיר בכל הספרים יוונית ,אלא רק דעת רבי

פירשו .אמנם לפי מה שכתבו לעיל בד"ה אליבא נראה דסברי

יהודהשםבברייתאאליבאדרשב"ג,והואמשוםדמשמעותלשון

להיפך,ולדעתםהתרגומיםהםבכללתורהשבע"פ,והטעםשלא

מתניתין דידן אף על פי שכתובים בכל לשון היינו אפילו יוונית

נתנו להכתב אינו משום דברים שבכתב וכו',אלא להיפךמשום

מסכת שבת דף קטו
טו שבט התשע"ג
דברים שבע"פ אי אתה רשאי לכתבם ,וכמו שנראה מכל דברי

הצלה,והסיקודגרסינןאיתניאתניא,ולאגרסינןמאיתניאוכו',

הראשונים הבאו באות הקודמת ,וכ"כ בתוספות הרא"ש כאן.

והא דתנא רב המנונא דמצילין היינו בתוספתא )פי"ד ה"ג( היו

)י.ר[(.

כתובים בסם בסיקרא בקומוס ובקנקנתום מצילין אותן מפני

ז(תוס' ד"ה לא ניתנו לקרות בהן ,פירש הרב פור"ת משום

הדליקה.

דדברים שבכתב אסור לאומרן על פה ,הקשה השפת אמת הא

יב(גמ' ,אלא שהספרים נכתבים בכל לשון .הקשה הרשב"א

לפי המבואר בטור )או"ח מ"ט( דדברים השגורים בפי כל מותר

לגירסא זו ,הא הראיה רק למ"ד מצילים ,דהרי איתא דנכתבים

לאומרם על פה ,הטעם לאסור לאמור דברים שבכתב על פה,

בכל לשון ,ופירשו התוספות דמצילים בכל לשון והיינו כרב

משוםשלאיבאלידיטעות,אםכןכשקוראמהכתבבלשוןאחר

חסדאאבלרבהודאיס"לכאביורבהונאדס"לאיןמצילין,ואם

לא יבא לידי טעות ,ולא שייך האי טעמא ,אך להטעם שכתב

כן מדוע אמר רבה אי תניא תניא ,דמשמע שמסכים לראיה,

הביתיוסף שם,דהאיסורלאומרםעלפהמשוםחסירותויתרות

ותירץדכיוןדהספקהיהלכוליעלמא אםכןלכוליעלמא השיב

דשמא יאמרו חסר ,שם אתו שפיר דברי הרב פור"ת דאין לחלק

רבהדאיןמצילין,וכשהוכיחלודלפחותלמ"דמציליןבכללשון,

דגםאםכתובבלשוןאחראתילמטעי.

מציליןגםבסםובסיקראהודהלורבהבזהדמצילין,אבללעולם

ח(גמ',מאילאושקוריןבהןנביאיםוכו'.הקשההרשב"א ,למה

ס"לכרבהונאואיןמצילין.אךהרא"םהורוויץהוכיחמקושיאזו,

פירטהגמ'כלזה,האעיקרהקושיא,מדקתניאףעלפישכתובין

וכן מקושית הראשונים על תוספות )עיין באות הקודמת(,דודאי

בכללשון.ותירץמדוחק,דמשוםדלרבהונאאצטריךלפרושי,כי

רישא דברייתא איירי כפשוטו לענין כתיבה ,ורק הסיפא איירי

היכידלאתקשיעליההאקתניבהדיאביןשקוריןבהןביןשאין

לעניןהצלהוהכיקאמר,אבלבמגילהלאדישאינהנכתבתבכל

קוריןבהן,דאלמאאףעלפי שלאנתנולקרותבהןמצילין,וה"ק

לשון אלא אפילו להצלה בעי אשורית )כמ"ד אין מצילין( ספר

מדקתני אין קורין בהן לא קשיא ,דמאי אין קורין כתובים ,אבל

ודיו ,מה שאין כן שאר ספרים אף דלא נקראים בלא ספר ודיו,

אףעלפישכתוביןבכללשוןקשיא.ובחדושיהר"ן כתב,דאיידי

מציליןאותםמשוםההזכרותשבהם.

דבעי למימר מאי לאו דהאי אף על פי שכתובין בכל לשון

יג(תוס' ד"המגילה ,אףעלגבדלאחזולקריאהמשוםדישבהו

אמצילין קאי ,נקט לפרושי רישא דמתניתין .ועיין ברש"י ד"ה

אזכרות ,הקשה בחידושי הגרי"ז )ערכין ו' ע"א( דמאי שנא

טעונין גניזה ,שכתב ,ורבותי פירשו דהאי בכל לשון דקאמר

מהברכות והקמיעין דתניא לעיל דאין מצילין אף דיש בהם

אכתובים קאי ,והמהרש"א כתב דקשה לו קצת ,דלפי זה מה

אזכרות ,ותירץ דהכא כיון שהאזכרות כתובות במקומן חל בהם

הקשולרבהונאממתניתיןדהיוכתוביןתרגוםוכללשוןמצילין,

דיןכתביהקודשמצדעצמםואףדאינםכתוביםבספרודיו,מה

הא אפשר להעמיד מתניתין בנביאים דלכולי עלמא מצילין,

שאין כן בברכות וקמיעים כיון דאינם כתובים במקומן ,לא חל

]אמנם לפי זה אדרבא הרי לרבותיו דרש"י לא קשיא קושית

בהםדיןכתביהקודש,ואףדאיתבהואזכרותאיןמציליןאותם.

הרשב"א כלל דדוקא משום הכי פירש הגמ' דאיירי דוקא

יד(גמ',בעאמיניהרבהונאוכו'ס"תשאיןבוללקטוכו'.הקשה

בכתובים,וממילאאיןלקושיתהמהרש"אמקוםכלל).ש.ב[(.

הרשב"א )וכן הקשה המהרש"א ועיין מה שתירץ( תפשוט

ט(גמ',מעשהבאבאחלפתא,הקשהרביעקיבאאיגר האאסור

מהברייתא דלקמן דאין מצילין ס"ת שבלה ,ותירץ דרב הונא בר

להזכיר שם אביו ,ותירץ )בשם בנו( על פי רש"י סנהדרין )ד'(.

חלובהסתפקאםאפשרלסמוךעלהאיברייתאאילאו,כיוןדיש

ד"ה בשמו ,דבמקדים שבח לפני שם העצם מותר ,וכאן הרי

הוכחהמהברייתאדתרגוםדמצילין.

הקדיםאבאלפניחלפתא.

טו(גמ',א"לותיבעילךפרשתויהיבנסועהארוןגופה.מלשוןזה

י(גמ',אלאמניחןבמקוםהתורפה.פירשרש"ימקוםגלויוהפקר,

מוכיח השפת אמת דרב נחמן סבר דאף ויהי בנסוע עצמה שיש

אךהחזוןאיש)או"חס,טו(ומבארדאיןכוונתומקוםגלויממש,

בה הזכרות אין מצילין אי אין בה שמונים וחמש אותיות,

אלאדצריךגניזהבקרקע,ונקטתורפהלאפוקימדרבייוסיברבי

וכדמסיק רב נחמן ,ומכיון דהלכה כרב נחמן לגבי רב הונא בר

יהודהדס"לשכופהעליועריבהשלטיטשממהרלהרקיב,קמ"ל

חלוב,תמהעלהרי"ףוהרמב"ם שפסקודבישהזכרותמציליןאף

שמניח בקרקע במקום שלא שולט שם אויר ,ומוסיף החזון איש

דליכאפ"האותיות.

דגם לרבי יוסי ברבי יהודה אינו כופה הטיט על האותיות אלא

טז(גמ',תרגמהרבחסדאוכו'בתיבות.והיינודבתיבותמפוזרות

מניחהשםמגוללת.

לכולי עלמא מצילין .הקשה השפת אמת דבמפוזרות הרי אי



אפשרלקראוהאקיי"לכרבהונאדבלאניתןלקראאיןמצילין,

דףקטוע"ב

ומחלקהשפתאמתדדוקאכשמתחילהלאניתןלקראאיןמצילין

יא(גמ' ,אי תניא תניא ,מאי תניא אמר רב אשי וכו' ,הרמב"ן

כיון שלא היה עליו קדושת ספר מה שאין כן כשמתחילה ניתן

הרשב"אועוד,הסכימולקו'התוס'עלרש"יאךגםמאנובפירוש

לקראאלאשעלידישבלהאיאפשרלקראמציליןמשוםקדושת

התוספותכיוןדממשמעותלשוןהברייתאלאנראהדנאמרבענין

הספר.

ב

מסכת שבת דף קטו – דף קטז
טו שבט – טז שבט התשע"ג
יז(תוס' ד"ה מיתיבי ,פשיטא דאפילו מפוזרות מדבעא רב הונא.

שאםימחקוהאותיותפרחההקדושהמהגליוןכדמסיקהכא.על

הקשה השפת אמת איך אפשר לפשוט מרב הונא בר חלוב

כל פנים חזינן מהרשב"א והראב"ד דהספק בסוגיין בגוילין אינו

למחלוקתרבהונאורבחסדאהרייתכןשהואסוברכרבחסדא

רקבדיןהצלתם,אלאהאםישקדושה,בגויליןשנמחקואולית

דגםבמפוזרותמצילין]ואולילתוס'היתההגירסארבהונאולא

בהו קדושה כלל ,אך הנודע ביהודה )יו"ד תנינא סימן קע"ג(

ברחלוב,וכדנקטוהתוס'"רבהונא"[.

מבאר דודאי יש בהם קדושה ואף בגוילין שבמקום הכתב
שנמחק,וכלהדיוןבסוגייןהוארקכלפיהצלתןבשבת.

דףקטזע"א

כב(תוס' ד"הספרי.ודוחקלומרדאתיכר"טודלאכרבנןורבייוסי,

יח(גמ' ,שסרו מאחרי ה' .ופרש"י להתרעם על הבשר ,הקשה

ולפי זה יגנזו דאיתא בגיטין היינו האזכרות אבל השאר לרבי יוסי

הרמב"ן )במדבר פ"י פל"ה( דהרי תאות הבשר נאמרה אחרי ויהי

ישרף ,והקשה המהרש"א דהוה מצי למימר איפכא דהכא מיירי

העם כמתאוננים ולפירוש רש"י הוא קודם ,ולכן מבאר הרמב"ן

בכתבו מין ,ובגיטין לרבי יוסי ישרף השאר ולא האזכרות ,ותירץ

כפירוש התוספות] ,ועיין בדבריו שהביא לשון מדרש ילמדנו לא

דבגיטין נאמר דין סתמא דיגנז בנמצא ,וישרף בכתבו ,ולרבי יוסי

כתוס'[,והעירהרמב"ןעלהלשוןפורענותדבעצםלאהיהפורענות

שייך לומר דין זה דוקא על האזכרות דהא על השאר אין דין ,ואי

)שמשמעותו עונש( אלא שהחטא נקרא פורענות ,וכתב דאפשר

הכאמייריבנמצאבידמין,אםכןהדיןדיגנזוהאזכרותובשאראם

דלולי החטא היו נכנסים מיד לארץ ,ושפיר הווי לשון פורענות.

ירצהיגנוזאוישרוף,אבלאיהכאמייריבכתבומיןולרבייוסיהדין

והריטב"א)החדשים( מפרששסרומאחריה'אחרישהוקםהמשכן

דאסורלשרוףהאזכרות,איאפשרלומרדהאדגיטיןדינודכתבומין

וסברו שיכנסו לארץ ,וכשראו שענני הכבוד נוסעים למדבר אמרו

ישרף .והנה החזון איש )ס' סק"ד( הקשה על תוס' ,דאי מיירי הכא

נתנהראשונשובהמצרימה.

בנמצאבידמין,דהיינוספקמיכתבו,איךאפשרדלרביטרפוןישרף,

יט(רש"י ד"ה של מעלה ומטה ,כשנמחק כתב הספר ,מבאר

ולרבייוסיהשארישרף,והריהויספיקא,ומשוםהכימבארהחזוןאיש

הרש"ש דשיטת רש"י בסוגיין שהספק למסקנא כשהגליון מחובר

דכוונתהתוס'דתנאקמאדדיברלעניןשבת,מייריבנמצאובשבתאינו

לספר ,אך התוס' במגילה )ל"ב (.ד"ה הלוחות כתבו דהספק

מצילמספיקא,אבלבחולמצילוגונז,אבלרבייוסיורביטרפוןדדינם

כשחתכו את הגליונות ,והביא את המגן אברהם )של"ד ,כ"ד(

לענין חול ,מיירי בכתבו מין ומשום הכי ישרף ,והכי קאמר רבי יוסי,

שכתבאתב'הפירושים.

בחול כשבא לבער קודר האזכרות ,ושורף את השאר] .היוצא דלדברי

כ(גמ',דגייזושדי.הקשההרשב"אהאעלכלפניםנשארהגליון

החזוןאיש הא דאיתא בגיטין דבנמצא יגנז ובכתב ישרף לר' יוסי,

שבין שיטה לשיטה ,דאם לאו הכי לא חשיב ספר תורה ,והרי

לא נאמר דוקא על האזכרות ,אלא על השאר נמי ,ודלא

איירינן בספר תורה שבלה ,ואם כן תיפוק ליה דמצילין משום

כהמהרש"א)א.ב([.

הגליון שבין שיטה לשיטה ,ועל כן יסד הרשב"א דהגליון שבין

כג(תוס' ד"הכךאסורלטלטלן ולהוציאן,כתברביעקיבאאיגר

שיטה לשיטה נחשב מקום הכתב ,וקדוש רק אגב הכתב ,כיון

דתוס' הכא דמפרשים דאין מצילין לענין שבת ,היינו לשיטתם

שמשמש לכתב ע"מ שתהיה ניכרת צורתו ,מה שאין כן בגליון

בדיבור הקודם ,דמיירי הכא בנמצאו ביד מין ,והרי הדין דיגנז

שביןדףלדף,דמשיירולנויוליופיוקדושבפניעצמו,והוכיחזאת

כבגיטין,ואםכןאיאפשרלומרדלאיצילוםמאבדןבמיםוכדו',

מדלאהזכירובספק,ביןשיטהלשיטה.

ולפיזה מדוייקדלרש"יד"הכך,דפירשדאיירינןבחול,עלכרחך

כא(גמ' ,הכי קאמר וספרי מינין הרי הן כגליונים .הקשה הר"ן

איירינן כאן בכתבם מין ,ונמצא דבגיטין פסקו כרבי טרפון ,דאי

)ד"ה הגליונין( על הרי"ף והרמב"ם כיון דלא נפשט הספק ,מאי

לשיטתו הכא מיירי בנמצא ביד מין ,אם כן בגיטין דאיתא

טעמא פסקו שאין מצילין הגליונים ,ותירץ דפשטות הברייתא

דבנמצא ביד מין יגנז דלא כמאן ,דהרי לר"ט ורי"ש מאבדם

שאיןמצילין,והפירושדספריהמיניןכגליוניםהואדיחויבעלמא,

בידים,ולרבייוסישורףהשארולתנאקמאאיןצריךלגנזן,אםכן

אי נמי מספק אין מצילין דשב ואל תעשה עדיף .ועיין ברשב"א

ודאי דכאן מיירי בכתבו מין] .והנה לפי מה שכתב המהרש"א

נדרים )י"ד (.דהביא את הראב"ד שפירש ,דמה שנאמר שם

)הובא באות הקודמת( כמו לתוס' לרבי יוסי גונז דאיתא בגיטין

דהנודר בתורה לא אמר כלום ,היינו כשאמר ככר זה עלי במה

היינורקאאזכרות,הואהדיןדישלפרשכךלרש"יואליבאדרבי

שכתוב בתורה ,ומשום דמתפיס בגוילין ואין בהם קדושה ,אבל

יוסי,אמנםאילמדרביעקיבאאיגרבתוס'כהחזו"א)מובאבאות

באומרככרזהעליבמהשכתובבההריזהאסורכיוןדדעתועל

הקודמת( אי מיירי בנמצא לא אתי כרבי יוסי ,משום דהשאר

האזכרות שהם קדושות והוי מתפיס בדבר הנדור ,והקשה

ישרף).א.ב([.

הרשב"א דהרי סוגיין הסתפקה אם הגוילין קדושים או לא,

כד(גמ' ,וספרי מינין וכו' ,איתא בגיטין )נ"ה ע"ב( דספר תורה

ומספק יש להחמיר ,ואם כן מאי טעמא כשאמר במה שכתוב

שכתבומיןישרף,ופרש"ישםדמיןהיינוהאדוקבעבודתכוכבים,

בתורהלאאמרכלום,ותירץדכוונתהנודרבמהשכתובבתורה

וישרף משום דודאי לשם עבודת כוכבים כתבו ,אך הרמב"ם

היינו בגוילין שכתוב בהם ,ולא נחשב מתפיס בדבר הנדור כיון

)יסודי התורה פ"ו ה"ח( מפרש דהוא אפיקורס ישראל וישרף

ג

מסכת שבת דף קטז – דף קיז
טז שבט – יז שבט התשע"ג
הס"ת משום שאינו מאמין מקדושת השם ולא כתבו לשמו וכו'

)סקכ"ד(משוםדבלשוןעצמהישקדושהולומדממנוד"ת.והב"ח

לא נתקדש השם ,ומצוה לשורפו כדי שלא להניח שם

)שם( דחה ראייתו ,דטעמא דנקטו תוס' בלע"ז ,על מנת למעט

לאפיקורסיםולאלמעשיהם,וכתבהכסףמשנה)שם(דפסקכרבי

ספריוסיפוןוכדומהדמותר,כיוןשישבהםדברימוסר,א"נאגב

טרפון ורבי ישמעאל ,ומבאר החזון איש )סימן ס' סק"ד( דבהא

סיפא דאסרו אף בחול משום מושב ליצים וזה שייך רק בלשון

פליגי רבי יוסי ורבי טרפון ,דלרבי יוסי כיון שנתכוין לכתוב את

לע"ז.אךהט"ז )שם,יג(הוכיחדלאודווקאלע"ז,מדאסרובחול

השם ויודע שישראל מאמינים בקדושתו שפיר יש בזה כבוד ה'

משום מושב ליצים ,ובמושב ליצים אין חילוק בין לשון הקודש

לגנזו,אךלפירביטרפוןאדרבהיש בזהכבודה'לשרפו.

ללע"ז.

כה(גמ' ,אקפח את בני ,פירש רש"י לעיל )י"ז (.ד"ה אקפח,

ל(גמ',ואףעלפישישבתוכןמעות.כתבהרמב"ן דישמקשים,

דהצטער על התורה שמשתכחת וקלל את עצמו ,והתוספות שם

מה החידוש דמטלטלין אף דיש בתוכן מעות ,הא מטלטלין

פירשודזהלשוןשבועהשנשבעשיקפחאתבניואםזהלאאמת .כלכלה מלאה פירות עם האבן שבתוכה ,ומתרצים דדוקא אבן
כו(גמ',דביאבידן .פירשרש"י שהמיניםכתבוכדילהתוכחעם

טפלה אך מעות חשובים ,ואדרבא הכלי טפל להם ,ורק משום

ישראל] ,וצריך עיון דהא מבואר לעיל דלכולי עלמא אין מצילין

כבודספריהקודשהתירו,אךהרמב"ןתירץדהחידושבמעותלא

)א.ב(אמנםלרש"ילשיטתובגיטין)עייןלעילאותכד(לאקשיא,

משום היתר טלטול ,אלא משום היתר הצלה ,והיינו דאף על פי

דעיין במאירי שכתב דספרי מינין הם שכתבום המינים לעצמם

דאסורלהצילמעות,עלכלפניםאגבכתביהקודשמותרואפילו

אחרשנשתמדו ,וכןספריםשכתבוםדרךויכוחעלאמונתנו ,אף

למבוי.

על פי שכתובים בהם הרבה מקראות של תורה ,עכ"ל .דהיינו

לא(גמ',האיכלפעלה'למענהומאיעבידליה.מבארהריטב"א

שלא כתבום לשם ע"ז ואם כן הסתפקו האמוראים אי גם הם

)החדשים( דאין זו דרשה גמורה אלא אסמכתא בעלמא ,ועוד

ישרפו[ ,אך הריטב"א )החדשים( כתב דעיקר הפירוש כהר"ח,

דלעיל )נ' ע"ב( נלמד מפסוק זה דאדם רוחץ פניו ידיו ורגליו כל

דהיה מקום אסיפת חכמי עכו"ם בעניני חכמות ואמונות ,והיה

יום לכבוד קונו ,ואם כן אין קושיא מפסוק זה על רבי ישמעאל,

להם גם כתבי קודש שספק אם כתבם ישראל ,או שודאי כתבם

אלא כוונת הגמ' דגם לרבי ישמעאל יש דרשה מהפסוק הזה

ישראל,ואפילוהכיאפשרדאיןמצילין,כיוןשהספריםהשתקעו

לסוגיין,אךנקטודרךקושיאותירוץ.

ברשותם ,אין שריפה גדולה מזה ,או דמצילין כיון דעל כל פנים

לב(גמ' ,מי דמי התם טלטול הכא מלאכה .הקשה הרשב"א הא

נכתבו בקדושה .וכן בבי נצרפי פירש הריטב"א )החדשים( דהיה

בסוגייןליכאצדלאסורטלטולמעותבתוךהספרמשוםטלטול,

ביתעבודהזרהאךהיהשםמקוםכינוסלחכמיעכו"םכמובבי

אלאמשוםהוצאהלמבוי,ובכהאיגוונאחדשולהתיר,והוהליה

אבידן.

למימר התם הוצאה הכא מלאכה ,ותירץ ,דאולי משום דטלטול

דףקטזע"ב

מחמת הוצאה הוא דאסרו ,כדאיתא בפ"ק דביצה )יב ,(.נמצא

כז(גמ' ,ושמואל כרבי נחמיה .פירש רש"י דבנהרדעא הנהיג

שהטלטול וההוצאה ענין אחד ,ולפיכך אינו מקפיד מלהזכיר

שמואל כחכמים ,והרמב"ן כתב דנכון הוא ,אי נמי ,הוא לא

ההוצאה בלשון טלטול .אי נמי ,משום שהתחלת ענין זה הוא

הנהיגן ,ואפשר דאינהו לא צייתי ליה למעבד כיחידאה ,ויש

הטלטולשמטלטלכדילהוציאו,לפיכךנקטטלטול.

מפרשיםשהיוקוריןבצבור ,וחוזריןודורשין ,ואיןבקריאהכגוןזו

לג(גמ' ,אמר רב אשי בתרתי פליגי .ברש"י ד"ה לא נטלטל,

משום גזרתשטרי הדיוטות ומש"ה שרי ,נמצא ר' נחמיהמחמיר

משמעדהמחלוקתבטלטולכשהעורמחוברבו,ובתוס'ד"הפליגי

שלא לקרות אפילו שלא בזמן בית המדרש ,ומיקל לפסוק הסדר

מבואר דרק אחר הפשט פליגי ,אך הרמב"ן גורס אמר רב אשי

אפילובזמןביתהמדרשומעשהדאנשינהרדעאכךהיה,א"נר'

רבנן בתרתי פליגי ומבואר דנחלקו גם במחובר וגם במופשט

נחמיהתרתיאיתליה ,משוםגזרתשטריהדיוטות ,ומשוםבטול

והיינו דרבנן התירו אף בנפשט כולו )כמבואר בתוספות( אך רבי

בית המדרש ,לפיכך לא התירו אלא למפסק סדרא במנחתא,

ישמעאלאסראפילובנפשטרקעדהחזה)כשיטתרש"י(וכןכתב

דליכא לא משום בטול ,דלאו זמן בית המדרש הוא ,ולא משום

הרשב"א.

גזרתשטריהדיוטות,כךפירשהה"רמשהבר'יוסףז"ל.



כח(תוס' ד"ה וכ"ש ,אבל איגרות וכו' מתיר ר"ת ,והריטב"א

דףקיזע"א

)החדשים( כתב,דיששאסרולטלטלםאלאיקראםכשעודםבידי

לד(גמ' ,הכא נעשה בסיס לדבר האסור .הקשה התוס' לשיטת

הגויאובקרקע,ודחהדבריהם ,דכיוןדהותרובקריאההותרוגם

רש"י דהבשראסורבטלטולכיוןשאינוראוילאכילהעדהלילה,

בטלטול דאי אפשר בלי זה ,והוסיף ,דנהגו לאסור פתיחת כתב

מה הקשו לרבי ישמעאל דיטלטלו עור אגב בשר ,והרמב"ן כתב

חתוםדהויכתיקון,אלאשהגוימעצמופותחוכחלקמהשליחות.

בשם רש"י ,דמעיקרא קס"ד דרבנן שהבשר מותר לטלטל משום

כט(תוס' שם אותן מלחמות הכתובין בלע"ז .דייק הרמ"א )ש"ז

כבודקדשישמים ,ובעולמישרינמיעוראףע"פשהואאסורמן

סט"ז( דאם כתובים בלשון הקודש מותר ,וביאר המגן אברהם

הדין] ,והם דברי רש"י לעיל )קט"ז (:ד"ה לא נטלטל[ ,והקשתה

ד

מסכת שבת דף קיז
יז שבט התשע"ג
הגמ' מאי קושיא לרבי ישמעאל ,הא איהו לית ליה משום כבוד

גומא לעפרה ,דאי אפשר לקחת עפר בלי שיעשה גומא ,אבל

שמיםבנאכללהדיוט,וכיוןשכןאפילוהבשראסור ,ואפילויהא

הכא כיון דיכול להפשיט בברזי ,אם כן אף דמפשיט כדרכו הוי

העור מותר לטלטל לעצמו ,אגב בשר אסור ,דנעשה בסיס לדבר

איןמתכויןלמלאכהשהיאההפשט,וס"דדאיןאיסורדאורייתא

האסורלדבריר'ישמעאל.

אףלר'יהודהדיצאמגדרמלאכה,דהאאינומקפידעלהעוראף

לה(רש"י ד"ה הכא ,וכ"ש שהעור עצמו לאו בר טלטול ,וזה על

דצריך לעור ,והקשו דהוי פסיק רישיה ,ותרצו דגם לרבי יהודה

פי מה כתב לעיל )קט"ז (:ד"ה בתרתי ,דעור בהמה דקה אסור

מותרבברזי.

בטלטול ,והרשב"א כתב בשם הרמב"ן דעור בהמה דקה מותר

מ(תוס' ד"המידמי.וי"לדאיןנ"ללחלקוכו'הקשהרביעקיבא

בטלטולכמפורשבמשנהלקמן)ק"כ,(.והקשולרביישמעאלדאף

איגר מה תירצו הא בע"כ בעינן לחלק דתיק שיש בו ספר תורה

שהבשר אסור על כל פנים משום העור נתיר הטלטול ,וה"ק לא

ומעות ,כיון דהוי בסיס לדבר המותר והאסור ,מותר לטלטלו

נטלטלעוראגבבשרהיינואףעלגבדאיתביהבשר,ודחודאף

לכתחילה ואין צריך להיתר דהצלה ,מה שאין כן בגוונא

שהעור מצד עצמו מותר ,מ"מ כיון שנעשה בסיס לבשר דאסור

שמטלטל תיק עם מעות דהווי בסיס כל ההיתר משום ההצלה,

בטלטולאףהעורנאסר.

ומהיכיתיתילהתיר,ונשארבצע"ג.

לו(תוס' ד"ה הכא נעשה ,בסוה"ד היינו קודם שנשחטה היה

מא(תוס' ד"ה דשקיל .וקשה דהוה ליה למיתני בפסחים וכו',

בסיס לדבר האסור דכל הבהמה מוקצה היא מטלטול ,התוספות

דדחי שבת ,ותירץ השפת אמת את שיטת רש"י דפסיק רישיה

הרא"ש הוסיף ,ואין לומר כיון שדעתו להפשיטה למחר הוי כמו

בדרבנןמותרהוויהיתרגמור,ואיןנחשבדוחהשבת.

שוכח ,דכיון דהעור מחחובר לבשר עדיפא הקצאה זו כמו מניח

מב(רש"יד"הזהומבוישאינומפולש.הניתרבכלהלכותיווכו',

בעלמא.

לכאורהמשמעדאייריבמבויהראוילהציללתוכואוכליןדהיינו

לז(גמ' ,לעולם כדאמרינן מעיקרא וכו' .הקשה הרמב"ן דאף

משותף .ודלא כתוס' ד"ה ועוד שפירשו באינו משותף ,אך

דלמסקנא פליגי בהפשט ,אך יש כאן מעשה טלטול ובזה עדיין

המהרש"א עלהתוס'הנ"ל,הוכיחמהרש"י במשנהקמאדפרקין

תיקשי מי דמי התם נעשה בסיס לדבר האסור והמותר ,והכא

ד"המצילין דאייריבחסרון עירוב,ולפיזהביאראתכוונתרש"י

נעשה בסיס לדבר האסור ,ותירץ דלס"ד דפליגי בטלטול אחר

בסוגיין שהמבוי מתוקן ,באופן שאםהיה משותף היה ניתר לכל

שנפשט כולו הקשו דלא דמי לתוך הספר ,אך למסקנא דנחלקו

דבר,ולעולםבאינומשותףעסקינןוכתוס'.אךהרמב"ן )ד"הולי

בעצם הפשטה אתי שפיר ,דכיון דמתעסק בעור ובבשר כדי

נראה( מבאר בסוגיין כדמשמע בפשטות מרש"י הכא ,דמיירי

להציל את בשר הקודש שלא יסריח ,דמי להצלת הספר בתיק

במבוימשותףשמותרלהכניסלתוכואוכלין.

הספר.והבעלהמאורתירץדלרבנןמפשיטאתכולוקודםהוצאת

מג(תוס' ד"ה אלא ,והרמב"ן תירץ דרבה סבר דאף דרבי יהודה

האימורים,ומשוםדהאימוריםראוייםלהקרבההיום,הוויהבשר

התיר במבוי עם ב' מחיצות וב' לחיים ,מכל מקום בדליקה אסר

כמו יד להם והרי הוא עצמו מותר ,וגם העור הווי בסיס לדבר

להציל כיון דדומה לרשות הרבים ,ומתוך דבהול על ממונו אם

המותר ,ודימו לתיק הספר עם הספר ללא מעות ,וכל מה שדנו

נתיר לו יבוא להוציא גם לרשות הרבים ,ועוד תירץ ,דהקושיא

היינולעניןמלאכתההפשטעצמה.

לרבחסדאדלרבנןנצילגםאוכליםאינהמדברירבהאלאמדברי

לח(גמ' ,והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר"ש בפסיק

הגמ'ורבהלאחשלקושיאזו.

רישיה .והיינו דלפי זה תחזור הקושיא התם טלטול והכא



מלאכה ,ומכאן הוכיח הריטב"א )החדשים( דפסיק רישיה הוי

דףקיזע"ב

איסורדאורייתאלרבישמעוןדחשובמלאכתמחשבת.

מד(גמ' ,ואפילו לרבי אליעזר .פירש רש"י בד"ה אלא אמר רב

לט(גמ' ,דשקיל ליה בברזי .פירש רש"י דחותך חתיכות דקות,

אשיכו' ,דביןרבנןוביןבןבתיראכר'אליעזרסביראלהו,דבעי

והריטב"א )החדשים( הביא את פירוש הערוך דלא איכפת ליה

שלש מחיצות ושני לחיים בעלמא ,והכא לגבי ספר אמרי רבנן

אםיהיונקבים,והקשהעלפירושרש"יהאכיוןדאינוצריךלעור

מודה ר' אליעזר בלחי אחד ,ובן בתירא אמר דמודה ר' אליעזר

הויא מלאכה שאין צריכה לגופה ,ואף במפשיט כל העור דהוי

אף בלא לחי,והרמב"ן כתבדמדלא אמר ר' אשי ותרוייהו כרבי

פסיק רישיה ,אין איסור דאורייתא לרבי שמעון ומאי טעמא בעי

אליעזר כדאמר רבה ,משמע דאתי ככולי עלמא גם לב"ה ואף

להעמיד בברזי ,ותירץ דסוגיין אף לרבי יהודה דמחייב במלאכה

כרבי אליעזר ,ועל כן פסק הרי"ף כמתניתין ,דאי רב אשי אקים

שאינה צריכה לגופה ,וס"ד דהוי אין מתכוין ואינו אסור

למתניתין דוקא אליבא רבי אליעזר ,הא אין הלכה כמותו ,וכן

מדאורייתא לרבי יהודה ,ודחו דהוי פסיק רישיה ואסור

משמעות דברי תוס' ד"ה שלש ,דכתבו דהוה מפרש אליבא

מדאורייתא ומשום הכי העמידו בברזי .ועוד תירץ ,דהגדרת

דהלכתאולאאליבאדר"א.

מלאכה שאין צריכה לגופה ,אי עוסק רק במלאכת איסור

מה(גמ' ,מצילין מזון ג' סעודות ,וכתב הריטב"א )החדשים(

כהוצאתהמת,אוכשאיאפשרלהיתרבלאהאיסורכגוןבחופר

דמציליןאףשישלומהלאכולדהריאומרלאחריםשיצילווהם

ה

מסכת שבת דף קיז
יז שבט התשע"ג
ודאילאסמכועליו.עודכתב,דלבהמהמציליןכדימזונותליום

פחם ויעבור אאיסור דאורייתא ,ועל כן העמידו דבריהם כאילו

אחד.אךהביאורהלכה)של"דד"הוהראוי(כתב,דמציללבהמה

הוא איסור תורה .והמאירי כתב דאין זה כלום מפני שהשכחה

מזוןג'סעודות.

מצויהבעניניםאלו,והריהואבודאישיכבה.

מו(שם ,הפרי מגדים )של"ד א"א סק"ד( מסתפק אי יכול להציל

מט(גמ',גזירהשמאיביאכלידרךרשותהרבים.כתבהריטב"א

רקלעצמואוגםלבניביתו,והביאורהלכה)שםד"הכדי(הוכיח

)החדשים( דדוקא מחצר לבית גזרו אבל מותר להביא מהכלים

מתוס'ד"האבל דמאכיליןלתינוקות,ש"מדמצילגםלבניביתו.

שיש אצלו בבית ,והוסיף בשם בעל התרומות דהאידנא דליכא

והוסיף )שם ד"ה ובשחרית( דמצילין לחם משנה לכל סעודה,

רשותהרביםאףמחצרלביתלאגזרוושרי.

ולשתותלכלהיום,אךייןרקלג'סעודות.

נ(גמ',רצהזהשוחטרצהזהשוחט,ממשמעותהלשוןנראהדא'

גמ' ,נפלה דליקה בלילי שבת .הב"ח )ריש סימן של"ד( הוכיח

מהם חייב לשחוט ,וכ"כ הרמב"ם )יו"ט פ"ב ה"ד( ,אך בירושלמי

ממה שלא נקטה המשנה ערבית כדתני בשחרית ובמנחה,

)ביצה פ"ג ה"ד( איתא דאינו חייב לשחוט אף א' מהם ,וכ"כ

דסעודת הלילה זמנה כל הלילה ,מה שאין כן ביום זמן סעודת

הרשב"א )עבוה"ק מועד ש"ב סק"י( והוסיף דראוי להחמיר

שחרית עד חצות ,והוסיף הב"ח דזו כוונת רש"י שכתב ,בלילי

לשחוטא'מהם.

שבתקודםאכילה,משוםשאיןזמנהקבוע,מהשאיןכןבשחרית

נא(גמ' ,הציל פת נקיה אין מציל פת הדראה וכו' ,כתב רש"י

כתבקודםסעודה,דזמנהקבוע].מיהועייןבשו"ע )רע"א סע'א'(

בד"ה לא יציל ,לפי שאין ערמה כשירה לומר פת הדראה נוחה

שפסק ,כשיבא לביתו ימהר לאכול מיד ,וכתב המשנה ברורה

לי ,ודייק והשפת אמת מדבריו דפירש בריתא זו כרבי יוסי בר'

)שם ס"ק א'( היינו לקדש כדי שיזכור שבת בעת תחלת כניסתו,

יהודה],אמנםאפשרלומרדאתירש"ילמימרדבכהאיגוונאאף

דכל כמה דמקדמינן ליה טפי עדיף ,ומכיון שקידש צריך לאכול

לריבר"י לא יועיל[ והוכיח מהרי"ף ,דלא מיירי בהערמה ,והוא

מיד.ולעניןשנוי הלשוןברש"יאפשרלבאר,דהואמשוםדכבוד

משום דהרי"ף כתב ברייתא זו ואם כן פסק כך ,ומסתמא הלכה

יוםעדיףמכבודלילה,ועיקרהסעודההיאבשחרית,אבלבלילה

כרבנן דאיןמערימין,וע"כפירש,דאיירישעברואפהפתהדראה

אינו אלא אכילה סתם ,ולא סעודה גדולה וחשובה ,ועיין גיטין

באיסורואפי"המותרלולאפותפתנקיהלאחרמיכן.

)לח (:שתי משפחות היו בירושלים וכו' ואחת קבעה סעודתא

נב(תוס' ד"ה הציל פת נקיה .אומר ר"י ביו"ט של פסח וכו',

בערבשבתושתיהןנעקרו,ופירשרש"י,דערבשבתהיינובלילי

הקשההשפתאמת,היאךמותרלהעריםלאפותהפתהדראהאי

שבת,ואיןכאןכבודשבתדקיימאלןכבודיוםקודםלכבודלילה

לאצריךאותוליו"ט),כדמוכחבביצהי"זע"בתוס' ד"הובלבד(

)א.ג)(.ש.ב[(.

ועוד,מאיטעמאנקטהר"ידבריובפסח,ותירץדמייריבאיתליה

מז(גמ',מתוךשאדםבהולעלממונואישריתליהאתילכבויי,

עיסות מגולגלות ,ודוקא הותר בפסח דמחשש שיחמיצו ומשום

ולקמן )קנ"ג ע"א( איתאדמישהחשיך לו בדרך נותן כיסו לנכרי

הפסד,התירוהערמהביוםטוב.ועייןבפסקיתוס'שכתבהדברים

משום דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ,אי לאשרית ליה אתי

ביום טוב סתם .והרשב"א הביא את דברי התוס' ,ודחה דבריהם

לאתוייד'אמות ברשותהרבים,וכתבהר"ן)שםברי"ףסו,בדפי

משוםדדוקאגביהצלהאסרו,מחששא דאתילכבויי,אבלביום

הרי"ף ד"ה וכתבו( בשם ר"ת דהוא הדין דמותר להציל ממונו

טוב ודאי אם מעדיף פת הדראה דמותר ,והריטב"א )החדשים(

מדליקה ומליסטים לחצר המעורבת דאין אדם מעמיד עצמו על

יישב דבריהם,דדייקו מהא דעשו הצלה זו כהצלה שלא לצורך,

ממונו.אךהרמב"ן)שם(כתבדלאהתירולחצרהמעורבתאלא

אם כן ה"נ לענין יו"ט הווי אפילו שלא לצורך ,והוסיף בדברי

מהשמנוחכמים,וכתבעוד,דטעמאדבדליקהחששודאםנתיר

התוס' דאףאי יאמר דשפירליה בפתהדראה בטלה דעתו אצל

לויצילבאיסור,ולעניןכיסאדרבאהותראיסורדרבנן,ע"משלא

כלאדם].וחזינןמדבריהםדלאכמושכתבהשפתאמתדהאופה

יעבור על איסור ,משום דבדליקה ההפסד נעשה ממילא ,ולא

הפתהדראהולאצריךליהליו"ט,אלאדשפירליהבכהאיגוונא,

חששו שאם נאסור יבא להתחיל מעשה איסור ,אך הכיס אי

וממילא לא בעינן למה שכתב דדברי התוס' דוקא בפסח ,ושמא

נאסור עליו ,יצטרך לזרוק ממונו בידים ,וחששו חכמים דלא

שאלהזונשאלהלמעשהלהר"יבפסח[.

יעמיד עצמו ויעבור להציל באיסור והתירוהו .והר"ן כתב,

נג(גמ',ומציליןמיוםהכפוריםלשבת.מבארהמגןאברהם )סימן

דבדליקה אסרו משום דההפסד אתי עליה פתאום ,וכיון שבהול

של"ד סק"ו( דאף על גב דאי אפשר ליוה"כ שיחול בע"ש ,מ"מ

אם נתיר לו יעבור איסור ,אך גבי כיס דאינו בהול ,אם נתיר לו,

נפקא מינה אם חל יוה"כ ביום ה' ,ויודע שביום ו' לא ימצא

יצילבאופןהמותר,ואינאסוריעבורויצילבאיסור.

לקנותלשבתדמציליןאףמיוםה'לשבת.

מח(גמ' ,אי שרית ליה אתי לכבויי .פירש הריטב"א )החדשים(

נד(גמ' ,אבל לא משבת ליום הכפורים .דייק הרשב"א מדלא

דמתוך טרדתו יכבה בשוגג ,והקשה הא קיימא לן כרבי שמעון

קאמר ולא מיום הכפורים למוצאי יום הכפורים ,משמע דבזה

דמלאכה שאין צריך לגופה אסורה מדרבנן ,ומדוע גזרו שמא

מותר ,והביא שכך איתא להדיא בירושלמי )בפרקין ה"ג(

יכבה ,הא הווי גזירה לגזירה ,ותירץ דגזרו אטו שיכוין לעשות

והירושלמי כתב הטעם להיתרא משום מפני הסכנה ,ובמפרשי

ו

מסכת שבת דף קיז – דף קיח
יז שבט – יח שבט התשע"ג
הירושלמי ביארו ,דלא יהיה לו לאכול לאחר התענית ויתענה

שירותיה ,ומפרש דהיה בוצע על כל הככרות המונחות לפניו

יומיים] ,וצריך עיון להאי טעמא ,לרש"י שפירש שאין מצילין

ודלאכרבכהנא.

משבת למוצאי יוה"כ ,מאי טעמא לא יציל הא הווי סכנה .וגם

סא(גמ' ,ריפתא דעירובא .כתב הירושלמי )עירובין פ"ו סוף ה"ז(

לתוס'ד"האבלצריךעיון,האכתבודטעםההיתרלמוצאייוה"כ

דמברך עליו בליל שבת ,אך הרמ"א )שצ"ד ס"ב( הביא בשם

משום דמצוה לאכול ,או משום דכיון שהתענו מותר יותר ,הא

המנהגים ,דמברך עליו בשחרית ,ומבאר הגר"א )שם( דהטעם

הווי סכנה  ,ואולי זה פירוש טעמם השני [.אמנם הריטב"א

שלא יברך בערבית דחששו שיאכל קודם חשיכה ,וממילא יבטל

)החדשים( כתב דהטעם כדי למנוע ממנו עגמת נפש ,שיצטרך

הערוב .והריטב"א )החדשים( כתב דהוא הדין דמצוה לבצוע על

לחכותעדשיכיןהסעודה,וכתבלחלקביןמשבתשאסרומשום

פתשלמהשכברברכועליהבסעודהקודמת.

דאיכאקדימתיוםאחד].וצריךעיוןדהואעצמוהביאהירושלמי
שהואמשוםסכנה.וגםצריךלהביןמהשכתבדהוויקדימתיום

דףקיחע"א

אחד[ ,עוד כתב הרשב"א בשם הירושלמי )שם( דמצילין לחולה

סב(תוס' ד"הבמנחה.מכאןמשמעדזמןאכילהשלישיתבשבת

ולזקןולרעבתןכבינוני.

היא מן המנחה ולמעלה ,ולא וכו' והרמב"ן הביא דמי שהתיר

נה(גמ',שכחפתבתנור.כתבהריטב"א)החדשים(דבכהאיגוונא

לחלק סעודת שחרית לשניים הוא הבה"ג שכתב דיכול לאכול

מותר לו להציל מזון ג' סעודות דוקא כשאין לו מהלאכול ,כיון

סעודה שלישית מיד אחרי סעודת שחרית על ידי הפסקה של

דעוברעלאיסורדרבנןדרדייתהפת,ומהשאומרלאחריםבואו

ברכת המזון ביניהם ,ואין צריך סילוק שולחן ,והוסיף דהא

והצילובעינןלאוקמידוקאבגוונאדליתלהו.

דאיתא בגמ' דמדיחן כדי לאכול בהם במנחה היינו דדרך בני

נו(תוס' ד"ה והתנא .בסוה"ד ושבת ילפינן מיום טוב ,הקשה

אדםכךואיןזהמדינא).ועייןבאותהבאה(.

הריטב"א)החדשים(הארדייתהפתהויאוכלנפש,ומותרתביום

סג(תוס'ד"הבמנחה,שישכאןאיסורברכהשאינהצריכה,דעת

טובאפילואיהוימלאכה,ותירץדמיירידלאחזיליוםטוב,וכגון

הרא"ש בתשובה )כלל כ"ב סימן ד' וסימן י"ג( כדעת התוספות

דנילושהבאיסורהנאה,אוכשנעשהלצורךגוי,אובאופהסמוך

דזמןסעודהשלישיתאחרחצותודלאכדעתהבה"ג)הובאבאות

לביןהשמשותדחול.

הקודמת( ,אך היכא דבשעת המנחה סיימו סעודת שחרית ,ומיד

נז(גמ',יצאתקיעתשופרורדייתהפת,כתבהריטב"א)החדשים(

נוטלים שוב לסעודה שלישית ,ס"ל לרא"ש כדעת הבה"ג דשרי,

דהא דאיצטריך קרא דוקא לרדיית הפת ,דס"ד דהוי כעין מבשל

ואין בזה משום ברכה שאינה צריכה ,כיון שמפסיק מפני כבוד

אומכהבפטיש,אבללתקיעתשופרלאבעינןקראואגבנקטא.

השבת לקיים סעודה שלישית) ,הרא"ש מיירי באופן דסעודת

נח(גמ' ,ורדיית הפת ,תוס' בר"ה )כ"ט (:ד"ה רדיית ,הביאו את

שחרית נמשכה זמן רב ואם יאחרו את הסעודה שלישית יאכלו

שיטתהר"חדרדייהשאחראפיהמותרתלכתחילה,ודחודמוכח

אכילה גסה( ,וכדמצינו בהיה אוכל וקדש היום ,דמברך ברכת

מסוגייןדאףבסכיןישאיסורדרבנן.

המזוןומקדש,וחוזרואוכלולאחשיבברכהשאינהצריכה.

נט(גמ' ,והיה ביום הששי וכו' ,ופירש רש"י ד"ה והכינו ,בשעת

סד(בא"ד ,המגן אברהם )רט"ו סק"ו( הביא את דעת השל"ה

הבאה הכנה וכו' דכתיב וילקטו אותו בבוקר בבוקר ,אך השבלי

דבשבת מותר לגרום לברכה שאינה צריכה כדי להשלים מאה

לקט כתב בשם התנחומא )הובאו דבריו בבית יוסף סימן ר"נ(

ברכות,והקשהעליומתוס'דידןשכתבודמשוםסעודהשלישית

דאין והיה אלאמיד שנאמרוהיה כי קם הפלשתי ,ומבאר הפרי

אסור לגרום ברכה שאינה צריכה ,וקל וחומר לדינא דמאה

מגדים )ר"נ משב"ז סק"א( דלרש"י הזמן עד ד' שעות ,בביאור

ברכות ,ואף דבשעת הדחק מותר לגרום ברכה שאינה צריכה

הלכה )שם ד"ה ישכים( כתב עד ג'שעות ,על פי הגמראברכות

)מובא באות הקודמת בדעת הרא"ש( היינו דוקא לצורך סעודה

)כ"ז (.אך לתנחומא הזמן מיד בבוקר ואף קודם קריאת שמע,

שלישיתולאלמאהברכות.

ותפלהובתנאישלאיעבורהזמןבינתיים,אךהביאורהלכה)שם(

סה(בא"ד .השער המלך )סוכה פ"ו ה"ז( הקשה דבסוכה תנן י"ד

כתב דאפשר דגם להתנחומא שצריך מיד בבוקר ,היינו דווקא

סעודות חייב אדם לאכול בסוכה והא ט"ו הויין ,והוכיח מזה

במרה,דעדייןלאנצטוועלקריאתשמע,אבלהאידנאהזמןמיד

דבסעודה שלישית סגי בכזית או כביצה ,ובשיעור זה אין חיוב

הואאחרקריאתשמעותפלה,עודכתבהשבליהלקט)שם(דאף

לאכול בסוכה ,מה שאין כן בשאר סעודות בעינן אכילת קבע.

שהכין צרכי שבת בבוקר יוסיף עוד בין השמשות שנאמר והיה

והמגןאברהם )תקכ"טסק"ה(הוכיחמשוםקושיאזו,דאיןצריך

משנה.

ג' סעודות ביום טוב ,והקשה עליו השער המלך דעדיין קשה

ס(גמ',הוהבצעאכולהשירותיה.גירסתרש"ילכוליה שירותיה,

דליתניט"ומשוםשבתשבחוה"מ.

ומשום הכי פירש פרוסה גדולה לכל הסעודה ,אך הקשה

סו(גמ' ,אי רבנן חמסרי הויין .מבאר הרמב"ן דאף למאן דאמר

הרשב"אדאםכןמהזהשייךלסוגיין,ועודדבכהאיגוונאאדרבא

דסעודהשלישיתיוצאיםידיחובהבפירות,מכלמקוםאםברצון

נחשבלעיןיפה,ולאנראהכרעבתנותא,וגירסתהרשב"אאכולה

העני לאכול דוקא בפת ,נותנים לו ,ומשום הכי הקשו חמסרי

ז

מסכת שבת דף קיח
יח שבט התשע"ג
הויין.

שהחשיךוסבוריןשכךהואומקבליןשבתלחומרא,ונראהדס"ל

סז(גמ' ,עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות .כתב הריטב"א

דמודדים לפי ההר ולא לפי העמק וכשיטת המהרי"ל )מנהגים

)החדשים(דלדינאדד'כוסותמודהרביעקיבאדנותניםלומשום

הל'תפלהסק"ה(,וכןדעתהברכייוסף)או"חסימןשל"אדיןה'(

פרסומיניסא.אבללאלעניןסעודהשלישית

וז"לכלשנראהשמשאפילובראשהדברהגבוה יותרשישבעיר

סח(גמ',שם .כתבהטור )רמ"ב(דשאלמאביוהרא"ש היאךינהג

מוניןמאותויום).ש.ב.(.

בעצמו,דישלומעטמשלוולאמספיקלו,וצריךלאחרים,האם

עו(גמ' ,ולא ממחלקי צדקה ,עיין פירוש רש"י ,והשפת אמת

הוא בכלל עשה שבתך חול ולא השיבו דבר ברור .ובתשובות

מבארדלפעמיםצריכיםלהתאכזרעלבניאדם,ובהגהותמחתנו

בארשבע)בארמיםחייםסימןא'(הוכיחמסוגייןדלאהתיררבי

הביא מהבית יוסף )יו"ד רנ"ז( שהביא מהמרדכי בבבא בתרא

עקיבאלעשותשבתוחול,אלאלמישישלורקמזוןב'סעודות,

שהביא לשון רש"י כאן ,משום דהמחלק מרבה לקרוביו וגוזל

ולעניןסעודהשלישית,ואםאבלבגוונאדהטורליכאספק,וחייב

שארהעניים.

לענגאתהשבת.

עז(תוס' ד"ה אימא ה' בעילות ,ובירושלמי משני דיבמות היו,

סט(גמ' ,שם .מכאן הוכיח המגן אברהם )ריש סימן רצא( ,דביש

משמע דהיו ה' יבמות אך הריטב"א )החדשים( מביא בשם

לו מזון ב' סעודות ואם יחלקם לג' סעודות לא יהיה בכל אחד

הירושלמי דהיתה רק יבמה אחת ,ובעל רק ה' בעילות מחשש

כדי שביעה ,דמוטב שיאכל ב' סעודות כדי שביעה ,ומבאר

שיבעללשםנויונדמהלושפגעבאשתאח.

המחצית השקל ראיתו ,דאי עדיף שיחלקם לג' סעודות ,מאי

עח(גמ' ,שלא הכניס ידו תחת אבנטו ,תוס' נדה )י"ג (.ד"ה אם

טעמאלרבי עקיבאעושהשבתוחול,האיכוללחלקמהשישלו

היה נשוי .כתבו דהחידוש ברבי דאף דהיה נשוי היה מחמיר,

לג'סעודות.

ודייק המגן אברהם )ג' ס"ק י"ד( דהם פירשו דתחת אבנטו לאו

ע(גמ' ,מככר בפונדיון מד' סאין בסלע .מבאר ר"ע ברטנורה

דוקא ,אלא שלא הניח ידיו על אמתו ,דאי תחת אבנטו ממש,

)פאהפ"חמ"ז(דהחטיםנמכריןד'סאיןבסלע,ואםנותניםלעני

דברזהעצמורבותאדרבי.

חטים הוא מקבל חצי קב ,אך אם מקבל פת אפויה הוא מקבל

עט(תוס' ד"ה אילו ,לא ידע ר"י מה איסור יש בזר וכו' .הקשה

רבע הקב ,כיון שהחנוני משתכר על הטחינה ואפיה ומוכר

הדרכי משה )סימן קכ"ח( דאיתא בכתובות )ע"ד (:דזר הנושא

בפונדיוןרקרבעקב.

כפיועוברבעשה,ופירשרש"ידכהתברכואתםולאזרים,ותירץ



דבכתובות איירי באינו כהן שעלה לבדו ,ורבי יוסי איירי בעולה

דףקיחע"ב

עם כהנים ,והקשה המגן אברהם )שם סק"א( דמנלן חילוק זה,

עא(גמ',יהאחלקיוכו',כתבהמהרש"א דהנימילידנקטההגמ',

והמהרש"א מבאר כוונת הר"י בשאלתו ,מה החידוש ברבי יוסי

הם דברים שאינם חשובים בעיני בני אדם לדקדק בהם ,ואמרו

שרק עלה ולא בירך ,דאמנם לברך אסור ,ומלבד שלא בירך גם

זאת כדי לזרזם] ,מה זה שייך להיות ממתים מחולי מעיים ,או

לא נשא כפיו משום האיסור ,וחדא מתרתי נקט ,והמגן אברהם

ממתיבדרךמצוה,ואוליכוונתהמהרש"אמשוםאיידי[.

פירשדלהר"יהאיסורעשהדאיתאבכתובותהיינוברכהלבטלה

עב(גמ',בפסוקי דזמרא,ופרש"י הללואתה'והללואלבקדשו,

דלא תשא ודלא כרש"י ,עוד תירץ דרבי יוסי לשיטתו שנשים

אךהרי"ףכתבמתהלהלדודעדכלהנשמהתהלליה.

רשאיות לסמוך אף כשהתמעטו מדבר אל בני ישראל ולא בנות

עג(גמ' ,עם דמדומי חמה ,פירש רש"י כשהיא אדומה שחרית

ישראל ,והוא הדין דזר שהתמעט מנשיאת כפים רשאי לסמוך.

וכו',וכתבהריטב"א)החדשים(דדברירש"יאינםבדקדוקהלשון,

והבארשבע)סימןז'(תירץדחבריוהיואומריםשהואכהן,ועלה

והפירושהנכוןדהואמלשוןוידוםהשמש.

כי קיבל את דבריהם .וההפלאה )בכתובות שם( תירץ דגם

עד(גמ' ,ממכניסי שבת בטבריה ,עיין פירוש רש"י ,ורבי עקיבא

לישראל יש עשה להתברך מהכהנים ,דאמור להם כאומר

איגר כתב בשם הרבינו יונה ברכות )נ"ג (.דיש מפרשים על פי

לחבירופניםנגדפנים,ובכתובותאיירידוקאכשישעודכהנים,

הגמ'שם,דהמהלךבערבשבתבטבריהובמוצאישבתבציפורי,

דהישראל המברך עובר בעשה דלא התברך כי פניו לא היו אל

והריח ריח אינו מברך ,דחזקתו לגמר את הכלים ,דבטבריה היו

הכהנים ,ורבי יוסי היה עולה לדוכן ,כיון דעובר רק בשב ואל

מגמרים את הכלים בערב שבת מפני כבוד השבת ,ובצפורי היו

תעשה ,ובכהאי גוונא יש כח לחכמים לעקור מהתורה ,והדבר

מגמרים את הכלים במוצאי שבת ,מפני כבוד השבת להראות

אברהם)ח"אסימןלאסק"ג(תירץעלפישיטתר"תבתוס'מנחות

הצערמהפרידהמהנפשיתירה,ורצהלהיותחלקועמהם,ובשם

)מ"ד (.ד"ה כל ,דמדאורייתא בעינן לנשיאות כפים ב' כהנים

הר"ימיגש בתשו')מ"ה(כתב,דטבריהוצפוריבתחוםשבתאחד

שנאמר כה תברכו וכהן יחיד מברך רק מדרבנן ,ורבי יוסי היה

הוו ,ורצה להיות עמהם להקדים את השבת בטבריה ,ולסיימה

עולהלבדו,כיוןדהאיסורלזרהוארקבשניםדומיאדכהתברכו.

בצפוריע"מלאחריציאתה.

ועיין בחזון איש )נשים ב ,ט"ז( דאין איסור לזר לישא כפיו שלא

עה(רש"י ד"ה ממכניסי וכו' ,וסבורין שחשכה ,משמע שנראה

לשםכהונה.

ח

מסכת שבת דף קיח – דף קיט
יז שבט – יח שבט התשע"ג
פ(גמ' ,מימי לא אמרתי דבר וחזרתי לאחורי ,ופרש"י שאם בא

דהחידוש דאף על גב דהוי מצוה מותר ללבוש בגדים פשוטים,

אדםוכו'לפישמתחילהאמתאמרתיוקסברוכו'ליתבהמשום

ולאנימאדזהכבודוחיבובהמצוהלטנףבגדיוהחשובים.

לישנא בישא .ומבאר החפץ חיים )כלל ג' באמ"ח סק"א( דאין

פז(גמ' ,רב ספרא מחריך רישא ,כתב השולחן ערוך )ר"נ ס"א(

כוונת רש"י לומר שמותר לספר לשון הרע אם הדברים אמת,

דישתדל להכין בעצמו שום דבר לצרכי שבת ,ומבאר המגן

אלאלמדכהיראיםדמותרלדברלשוןהרעכדילהצילעשוקמיד

אברהם )שםס"קב'(הטעםמשוםדמצוהבויותרמבשלוחו.אך

עושקו ,אף שלא הוכיחו קודם בפניו ,אך בתנאי שגם בפניו היה

הרמב"ם )שבת פ"ל ה"ו( כתב ,דחייב לעשות דברים לצורך

אומרו,דאםלאכן יתכןדכוונתורקלגנותו ולאכדילהצילאת

השבת בגופו .ובשולחן ערוך הגר"ז )סימן ר"נ בקונטרס אחרון

העשוק .והתוס' ערכין )ט"ו (:ד"ה כל פירש דמיירי בלשון

סק"ב( הוכיח כהרמב"ם דחייב דאי לאו הכי הא אסור לבטל

המשתמעלשניפניםכגוןנוראביפלניא,ואםמשערשאומרוגם

תורה לצורך מצוה שאפשר לעשותה על ידי אחרים ,והשער

בפניומסתברדאיןכוונתולגנות.

הציון )שם ס"ק ט'( כתב ,דדעת השולחן ערוך דדוקא במצוה

פא(גמ' ,תיתי לי ,רש"י )קי"ט (.פירש ,ישולם שכרי) .וצריך עיון

שאינה מוטלת על גופו כגון גמילות חסדים ,אסור לבטל תורה

מאיטעמאלא פירשרש"יזאתעדכאן(.והקשההמהרש"א איך

כשאפשר על ידי אחרים ,אבל הכא כיבוד שבת היא מצוה

בקשו שכר הרי איתא באבות )פ"א מ"ג( אל תהיו כעבדים

המוטלת על גופו ומבטלים תורה ,אי נמי דשאני כבוד שבת

המשמשים על מנת לקבל פרס ,ולכן מבאר דבקשו סייעתא

דחמירא משאר המצוות ומבטלים תורה ,והביאור הלכה )שם

דשמיאשיוכלולקייםאותם.

ד"הישתדל(כתבדאפשרדגםלרמב"ם אינוחיובגמור דהרילא

פב(גמ',דקיימיתמצותתפילין,וברש"י,שלאהלךד'אמותללא

מצינובגמראלשוןחיוב.

תפילין וציצית .והריטב"א )החדשים( מבאר דודאי קיימו כל

פח(גמ',שם.הקשההחוותיאיר )ר"ה(איךהקילובכבודםוהרי

המצוות ,אך ראוי לכל תלמיד חכם לקבוע מצוה אחת שאותה

גדולכבודהבריותשדוחהמצוהבשבואלתעשה],ואפשרלומר

יקייםבכלפרטיהודקדוקיה,וזהושאמרובתפיליןוציצית.

דלאאמרינןגדולכבודהבריותאלאבמתמצוהאובערוםדהוי
בזיון גדול )כמבואר בב"מ ל :בתוס' ד"ה אלא[ .ותירץ הביאור

דףקיטע"א

הלכה )סימן ר"נ ד"ה כי( על פי דברי השולחן ערוך )שם( דזהו

פג(גמ' ,כמה דלא מהפיכנא בזכותיה ,מבאר הפרישה )חו"מ י"ג

כבודושמכבדאתהשבת,והיינודכיוןשניכרשזהולכבודה'אם

סק"ח( הטעם דמהפכין בזכותו כיון שחזקה על תלמיד חכם

כןאיןזהזלזולאלאאדרבאזהוכבודהבריות,ודוקאכשלאניכר

שאומר אמת ,ובסימן )י"ז ,י"ז( הקשה ,דאיתא התם דבאו לפניו

שעושה מצוה כגון בהשבת אבידה ,אמרינן גדול כבוד הבריות

א' בחזקת דובר אמת וא' בחזקת משקר ,יהיו שניהם בעיניו

שדוחהלאתעשהשבתורה.

בחזקת דוברי שקר ,ואיך יכול להפך בדינו ,הא בעי לראותו

פט(רש"י ד"ה מחריך רישא ,אם היה שם ראש בהמה .ודייק

כדובר שקר ,ותירץ דהתם לא איירי בתלמיד חכם ,אם כן לא

השולחן ערוך הגר"ז )סימן ר"נ בקונטרס אחרון סק"ב( מלשונו,

יעמידנובחזקתובלאבדיקה,אבלבתלמידחכםדינאהואדבעי

דלא נהג כן תמיד ,ולפי זה מיישב הא דאיתא בקידושין )מ"א(.

למצאלוזכות.

טעמא דרב ספרא ,משום מצוה בו יותר מבשלוחו ,והקשה איך

פד(גמ' ,בואו ונצא לקראת שבת המלכה ,ובבבא קמא )ל"ב(:

בטלו תורה על זה והרי אפשר להעשות על ידי אחרים ,ומבאר

הגירסא שבת כלה מלכתא .ומבאר המהרש"א )שם( על פי הא

דיש בזה ב' מצוות א .כבוד שבת בהכנת צרכי שבת ,ב .הכשר

דאמרההשבתלבוראהעולםלכלנתתבןזוגולילאנתת,ואמר

מצותעונגשבתכשמכיןדבריםשיתענגבהםבשבת,ובכלשבת

להדכנסתישראלתהיהבןזוגך,וקודםהקידוששזהכחופההיא

הםהכינודברא'מדיןכבודשבת,אךכשנזדמןלהםלהכיןדבר

נחשבת לכלה ,ורבי ינאי דאמר בואי כלה בואי כלה היינו בואי

שיתענגו ממנו בשבת )כדכתב רש"י( העדיפו לעשותו ,על מנת

כלה לחופה ואחר כך בואי כלה לבית בעלך.והבן יהוידע הביא

לקיים ב' המצוות כאחת ,והיינו דכבוד שבת הוי חיוב ומבטלים

בשם האריז"ל דרבי ינאי היה אומר ג' פעמים בואי כלה אך לא

תורה ,אמנם סגי בדבר א' ,והוכחת הגמרא בקידושין דמצוה בו

נזכרבתלמודכיוןדצריךלאומרהבלחש.

יותרמבשלוחוהואמדהעדיפולקייםנמיההכשרלעונגשבת.

פה(גמ' ,רב ענן לביש גונדא .פירש רש"י דלבש בגד שחור

צ(גמ',רבהונאמדלקישרגי,כתבהמהרש"אדרבהונאלשיטתו

להראות דאינו כדאי להתנהג בחשיבות שלא להתעסק בצורכי

לעיל )כ"ג (:דהרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים ומבואר

שבת .ובמסילת ישרים )פי"ט ענין הכבוד( פירש ,שלבש בערב

שםבתוס' ד"הה"ג דגםהבעלוגםהאשההדליקו .והבןיהוידע

שבת בגד שחור ,כדי שיהיה ניכר שלובש בשבת בגדים נאים,

מבאר דרב הונא הדליק להאיר במקומות שהיו נכנסים שם ,אך

והוכיחמכאןדגםמציאותשלהעדרהואבכללהמצוה.

אתנרותהשבתהדליקהאשתו.

פו(רש"י ד"ה דתנא דבי רבי ישמעאל ,דבישול קדירה מטנף

צא(גמ' ,מכל הבהמה שהיתה נאה אמרתי זו תהיה לשבת,

בגדים ,הקשה הבן יהוידע פשיטא מה צריך ראיה לכך ,ותירץ

הקשה הדרכי משה )סימן ר"נ( הא זו דעת בית שמאי בביצה

ט

מסכת שבת דף קיט
יט שבט התשע"ג
)ט"ז (.אך לבית הלל מדה אחרת היתה לו שכל מעשיו לשם

דבמלאכיהשרתאיןמלאכיםרעים,וכתבהפרישה )סימן רס"ב(

שמים ,ולכאורה הפשט בדבריהם ,שבטחו שימציא ה' להם

בשם העקידת יצחק ,דבמלאכי עליון אין רע וכאן הכוונה לב'

צרכיהם לקראת שבת ודלא כב"ש ,והלכה כב"ה) ,וכ"כ הרמב"ן

הכחות שבאדם דהשכל הוא הטוב ,וכח התאוה הוא הרע.

)שמות פ"כ ח'( ,ותירץ בשם האור זרוע ,דגם הלל מודה דמדת

וכשמכבד את השבת ששקולה ככל המצוות כראוי ,הרי הרגיל

שמאיעדיפה,וכוונתהגמראדהללמדתוהיתהדכלמעשיולשם

אתגופולטוב,ומעתהגםכחהתאוהשבוישמעלולעשותטוב.

שמים ,בכל זאת היתה בו מדה זו ,ומבאר המשנה ברורה )סימן

צו(גמ' ,חמין במוצאי שבת מלוגמא ,כתב המהרש"א דהטעם

ר"נסק"ב(,דהללבטחבה'כדילחזקמדתבטחונונהגלאלהכין,

דאוכליםמאכליםחמיםופתחמהבמוצאישבת,דרובהמאכלים

אךהודודלשארבניאדםשאיןבטחונםכלכךחזק,עדיףשינהגו

בשבת קרים ,וכשאוכל חם מודיע בזה ,שדוקא עתה נתחדש

כשמאי.והמגןאברהם)שם(הוכיחדעדיףלקנותצרכישבתביום

ההיתר,כיוןשהיהאסורבשבת,וכעיןברכתמאוריהאשבשבת

ה' ,מהא דאין גוזרים תענית ציבור בתחילה ביום ה' מפני יוקר

ובמוצאי יום הכפורים .והוי מלוגמא כיון שהמאכלים הקרים

השערים ,דיקנו לב' סעודות גדולות ,למוצאי הצום וגם לשבת,

מזיקיםלחולה.והנהדבריהמהרש"אלכאורהצריכיםעיוןדמה

ויסברודרעבבאלעולם,משמעדהמנהגלקנותצרכיהשבתביום

ענין אכילת חמין לענין החידוש ,הרי אדרבא בשבת מצווין אנו

ה' ,והפרי מגדים כתב ,דהתם איירי בדברים הצריכים הכנה

לאכול חמין לאפוקי מליבן של צדוקין ,וכמו שכתב הבעה"מ

גדולה,כגוןבשרשצריךמליחה,אךדבריםשאינםצריכיםהכנה

)הובאבעלון 87אותכב(.אמנםלפיזהנראהלבארדהמהרש"א

כלכך,יקנהביוםו'.

למדדחמיןהיינושנתבשלועתה,ופתחמההיינופתטריהולא

דףקיטע"ב

שהשהתה על גבי הכירה ,דבוודאי אין חידוש בכך .וא"כ גם

צב(גמ' ,אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכולו.

התבשיל בעינן תבשיל המבושל לאחר השבת דוקא ,ולא שרק

וכתבהרא"ש)סימןה'(דכוונתהגמראעלויכולודתפילתהלחש,

חממוהו במוצ"ש .ובזה יש לבאר דברי הגמ' שהביאה מיד

והטעםשחוזריםלומרויכולואחרהתפילה,משוםיוםטובשחל

המעשהדר'אבהו,דהתםמהשאמראבימישיאכלהכוליאהיינו

להיותבשבתדאיןאומריםויכולובתפילתהלחש,ואומריםשוב

שכבר נתבשלה בע"ש )דהא לא יכלו להשאיר בשר מע"ש טרם

ויכולועלהכוסעלמנתלהוציאאתבניהבית,והוסיףדישנוסח

שבישלו אותו ,דיכול להתקלקל( ,ואכלו ארי ,משמע דבעינן

קדמון שלא אומרים ויכולו בואתה קדשת .והטור )סימן רס"ח(

לבשל דבר במיוחד לצורך מלוה מלכה ולא לאכול דבר

הביא עוד טעם לאמירת ויכולו אחר תפילת לחש ,משום עדות

שחיממוהו .ועיין גם ברש"י ד"ה במוצ"ש שכתב דענין סעודת

לה' על מעשה בראשית ,הלכך צריך לאמרו ביחד ובקול רם,

מלוה מלכה משום לויית כבוד המלך בהלוויתו ,ואם כן ברור

ומעומד.ומבארהחזוןאיש )סימןל"חסק"י(דבהכיאיכאהיכרא

שכל כמה שיטרח ביותר יגדל הכבוד ,וכנכתב .ומה שכתב שם

ופרסום ,ונפקא מינה למתפלל יחידי ,דלטעם הטור אין צריך

בכניסתו ,כנראה כוונתו בערב שבת ,כדחזינן בע"א לענין בגד

לאמרואחרהתפלה,דהאאיןלומעלהדביחד,וגםלאמינכרא

המיוחדלהכנותלשבת.

מעלתמעומדכיוןדגםבתפילתלחשאמרהמעומד,אלאמעלה

צז(גמ' ,ר"א הוו עבידין ליה באפוקי שבתא עיגלא וכו' .משמע

דקול רם בלבד ,אך לטעם הרא"ש דחוזרים משום יום טוב שחל

שהכוליאהיתהעריבהעליוביותר,וצריךעיוןאםכןמאיטעמא

בשבת,אפשרדגםהמתפלליחידיחוזר.

לא כל הכוליא בשבת ,ואולי י"ל דמכאן המקור ,למה שכתב

צג(גמ',מניןשהדיבורכמעשה,מבארהמהרש"א דקאיאדלעיל

בבארהיטבסימןש'שראוילייחדאוכלהאהובעליובמיוחדאף

דמשום שהקב"ה ברא את העולם על ידי אמירה ,יכול האומר

שהוא ביוקר )י.ר ,(.ויש לדחות הראי' ,דשמא מה שלא אכל

ויכולו על ידי דיבורו להיות שותף במעשה בראשית .והמלא

הכוליאמהעגלשנשחטבע"ש,משוםדמצותסעודתשבת,משום

הרועים פירש דכוונת ר' אליעזר לומר שדיבור חול בשבת הווי

עונג והכוליא לא היתה טעימה לו במיוחד ,ולא היה לו עונג

כעשייתמלאכה,דהאהמלאכהנאסרהכישבתה'מכלמלאכה,

לאכלה,אלאשרצהדוקאלשחוטעגלעלמנתשיהיהבזהכבוד

ועשייתוהיתהע"ידיבור,אםכןדיןהשביתהלארקעלמעשה,

יותרגדוללמלךביציאתו,וכמושפירשרש"יד"הבמוצ"ששהוא

אלאאדיבורחולנמי.

עניןסעודתמלוהמלכה.

צד(גמ' ,וסר עוונך וחטאתך תכופר .הקשה השלטי גבורים איזה

צח(גמ' ,שמלה לכה קצין ,הקשה הענף יוסף איך אפשר

עוון סר ממנו כשיאמר ויכולו ,ותירץ דויכולו היינו עדות על

דהשואל יטעה בקרובו שהוא מכירו לחשוב שהוא תלמיד חכם

מעשהבראשית),עייןלעילאותצב(ואםלאיגידויכולועוברעל

גדולכשבעצםאיןבידואפילומקרא,ומשמעבגמראדהשואלבן

אם לא יגיד )שהוא איסור לכבוש עדות( ,ע"כ כשאמר ויכולו

תורה ,דהרי אם אומר שיודע ,יאמרו לו תגיד לנו ,ופירש דאין

אומריםלוהנהסרעונךשהיהעליךאילוכבשתעדותך.

בידי מקרא משנה וגמרא ,היינו דאינו יודע היכן רמוזים פרטי

צה(גמ' ,שני מלאכי השרת וכו'אחד טוב ואחד רע ,הרא"ש לא

התורה שבעל פה בתוך התורה שבכתב ,והוכיח מסוטה )מט(:

גרס מלאכי השרת אלא שני מלאכים ,ומבאר השפת אמת

משמת ר"ע בטלו זרוע תורה ,ופירש רש"י עומק סברא ולסמוך

י

מסכת שבת דף קיט – דף כ
יט שבט – דף כ התשע"ג
טעמי תורה על עומק המקראות ,וזה הוא מה שכתבה הגמ'

ההפקר,דיצאמרשותו,אבלאיהוויהפקררקמחמתמהשאמר

)מנחותכט(:דדרשר"עוחבריודבריםשלאידעמשה,כילמשה

הריתלויבכוונתם,איירצולזכותלעצמםמשוםהפקריזכו,אבל

נמסרה התורה שבכתב ושבע"פ ,אבל לא היכן נדרשים הדברים

כיון שלא כיוונו לזכות אלא עבורו ,הרי שפירשו דבריו ,דכוונתו

מתורה שבע"פ ,וזה הוא עיקר משימת לומדי התורה בכל עידן

היתה להזמינם אליו וכסברת הרע"ב ,אם כן כל ההצלה אינה

לקשרהדברים,וזהולשוןרש"ידידןטעמיהתורההמסותרין.

משום הפקר אלא דהוו אורחיו ,אלא שאם היו מכוונים לזכות



משוםהפקרהיוזוכין[.

דףקכע"א

קב(מתניתין,ולובשכלמהשיכולללבוש,דעתהר"ןדמוציאים

צט(מתניתין ,ואומר לאחרים בואו והצילו לכם ,כתב הר"ן )מד:

רקלחצרהמעורבתדאםלאכןהוימשוי,אךלרמ"א)של"דס"י(

בדפי הרי"ף( בשם ר' ישעיה מטראני דלאחרים לא נאמר שיעור

מציליןגםלחצרשאינהמעורבתדהווידרךמלבוש,ורביעקיבא

בהצלה ,ויכולים להציל הכל ,וטעמו דדוקא לבעל הבית נאסר,

איגר)בחידושים(כתבדהואהדיןלרשותהרביםדמותר.

דחששו שמתוך שבהול על ממונו יכבה ,אבל אחרים הזוכים

קג(מתניתין ,וחוזר ולובש ומוציא ,דעת רש"י דאלו דברי תנא

מהפקר אין לחוש ,והשפת אמת מבאר טעמו דכיון שסיבת

קמא ,אבל לרבי יוסי אינו חוזר ומוציא ,אך התוספות יום טוב

זכייתםמההפקר,דוקאמשוםדהיוםשבתואסרולבעליםלהציל

גורס ברא"ש )סימן ו'( דלכולי עלמא חוזר ומוציא ,והכסף משנה

מחששכיבוי,אםכןודאייזכרוולאיכבו.אבלהרע"בפליגוסבר

)שבת פכ"ג הכ"ה( הוכיח דדעת הרמב"ם דרק לרבי יוסי חוזר

דלא הותר להם אלא מזון ג' סעודות ,וכך פירש הגמ' לקמן

ומוציאאךלתנאקמאאינוחוזרומוציא.

שכתבה לבארהלשון בואו והצילו לכם ,כיון דלא חזו אלא מזון

קד(גמ' ,פירש טליתו וקיפל והניח וכו' כבא להציל .אך הר"ן

ג' סעודות ,דהוא משום שפעמים שהוא מציל יותר ממה שהם

)מה .מדפי הרי"ף ד"ההלכך( כתב דדעת רש"י דוקא בכלי אחד

יכוליםלהציל,כגוןשהואלאסעדוהן סעדואואיפכא ,והשפת

התירו,אךלדעתהתוס'דאפילוקיפלשםכמהכליםמותר.

אמתכתבדנראהשר'ישעיהמטרניפירשהגמ'כיוןדלאחזוליה

קה(]רש"י ד"ה והכי קאמר ,אדרב חסדא נמי קאי .ואף על גב

אלאמזוןג'סעודותאבלהםיכוליםלהצילכמהשירצו].אמנם

דרש"י ביאר לעיל בד"ה חסידי ,דחסידים צריכים לחשבו לשכר

ממהשאמרההגמ'דהוויהפקרדבריהרע"בצריךעיוןדלכאורה

שבת,ומשוםהכינדחודברירבחסדא,ונראהדכךסבריהרי"ף

נראהכהרי"ט).ועייןבאותהבאה([.

והרא"ששהביאורקאתדברירבא,דאייריביראשמיםולאהווי

ק(מתניתיןשם,ר"חעלהגליוןכתב,וכיוןשדרךבניאדםלהזמין

שכרשבת,ואםכןמשמעדרבחסדאנדחהלמסקנא)ש.ב.(.וי"ל

אורחיםבשבתאומרלאחריםבואווהצילולכם ,והרשב"א הביא

דהיינודווקאהתםדסברההגמ'דלאהווישכרשבת,משוםדלא

זאת בשם הירושלמי כאן )ה"ד( ]ולכאורה צריך עיון מה שייך

התנה עמהם ,אם כן יש מקום להחמיר לחסידים ,אבל עתה

לומר זה הא לגמ' דידן מה שהם מצילין הווי משום הפקר והווי

לסברא דמעיקרא לאו אדעתא דשכר שבת נחתו ,לא שייך

ולא דהוו אורחיו ,ועוד דעיין בקרבן העדה שפירש כוונת

להחמיראףלחסידים[.

הירושלמי דמשום הכי יוכלו להציל רק מזון ג' סעודות ,והר"ח

קו(גמ' ,פורסין עור של גדי על גבי שידה ,הקשה השפת אמת

והרשב"אהריאזלואגמ'דידןומאיטעמאלאהעירובזה).א.ב(.

מאי טעמא לא חששו דמתוך שבהול יבא לכבות כדאסרינן

)ועייןבאותהבאה([

באוכלין ,ותירץ דכיון שהתירו להציל על ידי שינוי לא אתי

קא(רש"י ד"ה מהפקירא .הא הצילו לכם קאמר ,וכתב המגן

לכיבויי,ואףעלגבדבאוכליןלאמצינוהיתרע"ישינוי,ישלחלק

אברהם )סימןשל"דס"קיא(דטעמאדבעינןשיאמר,דבלאוהכי

דהכא כיון דמתעסק בכיבוי עצמו ומותר דוקא על ידי היכר זה

איןזההפקר,כיוןשיכוללומרהייתימוצאאנשיםשהיומצילים

עצמו מביאו לכך דלא אתי לכבויי ,אבל הצלה ע"י שינוי לא

ומחזיריםלי,והר"ןפליגוסברדכיוןשאסורלולהצילממילאהוי

יועילויכבהדבהולעלממונו.

הפקר ,וזכו כמו מזוטו של ים אף בלא אמירתו ,ונקט אומר
לאחרים לחדש דאף שאומר על דעת שיחזירו לו מותר .ועיין

דףקכע"ב

בריטב"א )החדשים( שהקשה הרי אסור להפקיר בשבת משום

קז(גמ',הואדאמרכר'שמעוןבןננס,הרי"ף פסקכבןננסדגרם

שבות שנראה כקנין ,ותירץ דשאני הכא שהוא כמפקיר מאליו

כיבוי מותר ,והקשה הרמב"ן איך יכול מאידך לפסוק כהברייתא

שהולך לאיבוד ולא מחזי כקנין] ,ולכאורה כוונתו כהר"ן דהווי

דטליתפושטהומתכסהבה,דמשמעדלאסוברכרביהודהדנותן

הפקר מאליו .ולכאורה לפי מח' ראשונים זו אפשר לישב מה

מים בצד אחר ,והא למסקנה רב יהודה כבן ננס ,ותירץ על פי

שהקשינו)באותהקודמת(,דכלמהשנאמרלעילבאותקבטעם

המשנהלעיל )מ"ז(:דלאיתןלתוכומיםמפנישהואמכבה,וס"ד

הרי"ט ,דהטעם שיכולים לזכות ביותר ממזון ג' סעודות ,דזכו

דאתי כרבי יוסי דגרם כיבוי אסור ,ומסיק רב אשי דאפילו רבנן

מטעם הפקר ,היינו דוקא אי הווי הפקר ממילא ,דבכהאי גוונא

מודים בזה כיון דמקרב את כיבויו ,והכא נמי מקרב כיבויו כיון

אפילו אי כיוונו שלא לזכות אלא עבורו הרי זוכים בפועל מן

דנותן מים בלא מחיצות ,ורב יהודה סובר כמו ההווה אמינא,

יא

מסכת שבת דף קכ – דף קכא
כ שבט – כא שבט התשע"ג
דלרבנן גם קירוב כיבוי מותר והמשנה לעיל כרבי יוסי ,והרי"ף

יוסילהתירגרמא,ומשו"הלאפסקולהתיר.

פסקכרבאשי.והרשב"א פקפקבתירוץ זה,מדלאהקשובסוגיין

קיג(גמ',חציצהתיפוקליהמשוםדיו ,כתבהריטב"א )החדשים(

דקירוב כיבוי לכולי עלמא אסור .גם הרא"ש )סימן ז'( פסק

דמה שהקשתה כאן הגמ' היינו דוקא למאי דסבר דגמי הווי

כהרי"ף דטלית שאחז בה האור פושטה ומתכסה בה ,ומשמע

חציצה,אףעלגבדאפשרלומרדהווימיעוטשאינומקפיד,וא"כ

דאסר ליתן מים בצד אחר ,והקשה הקרבן נתנאל דלעיל )מ"ז(:

גםדיוהוויחציצה,אבלאםנאמרדהווימיעוטשאינומקפידלא

פירש הרא"ש )סימן כד( דמקרב את כיבויו היינו שמא יתן מים

הווי חציצה כלל .ועיין בשפת אמת ,דלא הבין כך קושית הגמ',

בנר בשעת נפילת הניצוצות ,והכא הרי אין חשש זה כיון דנותן

והיה קשה לו נימא שכותב על דעת שיהיה שם לעולם ואינו

מיםבצדאחרוגםלרבאשישרי.

מקפיד עליו ,ומ"ט הוי חציצה ,וחידש דמ"מ הווי חציצה משום

קח(גמ' ,נר שאחורי הדלת פותח ונועל כדרכו .פירש רש"י ד"ה

דהי' מקפיד במה שיש דיו על בשרו ,אלו לא היו אותיות אלו

בפסיק רישיה ,דלא חיישינן שיכבה מהרוח ,וכן כתב הרא"ש

שרוצה בהם ,והוי כלובש מלבוש קבוע לעולם דהוי חציצה

)סימן ט'( בשמו .והקרבן נתנאל מבאר דברי רש"י דאין החשש

]ולכאורההוכחתוצ"ע[.

מרוחחיצוניתשתבאממילא,אלאמהרוחשנוצרתעלידיהזזת

גמ',הב"עלאהדוריאגמירבנןסבריטבילהבזמנהלאמצוהוכו'.

הדלת ,ולפי זה תורצו ג' קושיות התוס' ד"ה פותח על רש"י.

]ולכאורהצ"עדמשמעותהגמ'דאףשנזדמנהלוטבילהבתחילת

והרא"ש הביא את פירוש הר"ח דאיירי שהנר קבוע בכותל

היום ,לר' יוסי דטבילה בזמנה מצוה דינו לטבול ,ולא יחזר אחר

שאחורי הדלת ,ולא חיישינן שיכבה על ידי הפתיחה ,בשעה

גמי ,ולכאורה מ"ט לא יתחייב לחזר ,דהא כולי' יומא זימנא

שהדלת נוקשת בנר ,ולפי פירוש זה מבאר הב"ח )סימן רעז( את

דטבילה).י.ס[(.ועייןרש"ייומא)ח(.ד"הוקיימאלן,וכו'רבייוסי

הברייתאדכשםשמותרלנעול,כךמותרלפתוחאתהדלת.

סבר מצוה ,הלכך דלמא לא משכח גמי ,וישהה טבילתו ליום

קט(גמ' ,מודה ר"ש בפסיק רישיה .הקשה הרשב"א לשיטת

אחר .דהיינו שהחובה לחפש גמי ,יביא את הטובל לדחות

הערוךדפסיקרישיהדליתליההנאהמינהמותרמאיטעמאכאן

טבילתו ,מחמת החשיבות שרואה בכסוי השם על ידי גמי ,והרי

אסור,ותירץדאייריבפתילהשצריכההבהוב,אודנהנהשנשאר

משום חציצה אין לחוש או משום מה שהבאנו באות הקודמת

שמןופתילה.

מהריטב"א )החדשים(דהווימיעוטשאינומקפיד,אומשוםשלר'

קי(גמ' ,לעולם יורד וטובל ,הקשה הרשב"א איך הותר לרדת

יוסי גרם מחיקה מותר ,ויכול לשהות במים עד שימחק ותוסר

למים והרי מקרב את המחיקה והוי כמקרב כיבוי דאסור ,ותירץ

החציצה) ,כך כתב השפת אמת( ,וכל מה שצריך להקפיד על

דדוקא בנתינת מים בכלי או בבגד אמרינן קירוב כיבוי ואסור,

הכסוי משום קדושת השם שלא יראה ערותו הרי יכול לכסות

כיוןדהמיםודאימכביםהאש,אבלהכאאינוודאישימחקדאם

בידו ,והר"ח כתב דמותר לטבול לר' יוסי ,משום דמצות טבילה

ודאיימחקהויכמשפשףואסור.

בזמנהדוחהלעמידתערוםבפניה'וטבילבדלאמכסי]וצ"ע[.

קיא(גמ' ,אי הכי קשיא דרבנן אדרבנן .הקשה רבי עקיבא איגר



האישלחלק,דהכאכיוןדהוימלאכהשאינהצריכהלגופההוי

דףקכ"אע"א

דרבנן ,ולא גזרו ואף דאיכא סברא דבהול על ממונו ,אבל

קטו(מתניתין ,אין אומרים לו כבה .בגליון הש"ס ציין לרש"י

במחיקה דהוי חשש דאורייתא ,שמא ימחוק את השם גזרו אף

במסכת ע"ז )טו (.ד"ה כיון ,שכתב דאסור לומר לגוי לעשות

דאיןסבראדבהול.

מלאכה בשבת ,הוא מדינא דדבר דבר דדיבור גם אסור] ,ועיין

קיב(גמ',שאניהתםדאמרקראוכו'עשיי'הואדאסורהאגרמא

לעילקיג:דנחלקורש"יותוס',אידיבורבעניניםהאסוריםנאסר

שרי.החשקשלמההביאקושיתהנודעביהודה)אורחחייםסימן

משום ממצוא חפצך ,או משום ודבר דבר[ ,אולם ברמב"ם )פ"ו

י"ז( מאי טעמא לא נזכר דין זה בפוסקים ,ועיי"ש מה שכתב.

משבתה"א(כתבשהאיסורהואמדבריסופריםכדישלאתהיה

]והנה רש"י ביומא ח .ד"ה לא ירחץ כתב הטעם ,שלא ימחקנו,

שבתקלהבעיניהם,ויבואולעשותבעצמן.ועיי"שדמהאיטעמא

ואזהרהלמוחקאתהשםואבדתםוכו',חזינןדפי'דאףלמסקנא

אסוראףבימותהחוללומרלגוישיעשהמלאכהבשבת),דהיינו

דסוגייןדפליגיבטבילהבזמנהמצוהאפשרלבארדהאיסורעליו

לא משום ודבר דבר דלא שייך אלא בשבת( .והפרי מגדים

קיימי ,היינו איסור מחיקת ה' ,ודבריו צ"ע דאי משום הכי מה

)משב"ז ש"ז ,ב( כתב דאף על פי שמותר לומר לישראל ברמז

שייךדיןזהלטבילהבזמנה,והתוס'ישניםשם,העירודכתבשלא

דבעי ליה למוצאי שבת למלאכה ,דאין זה נחשב כדיבור אלא

כמסקנתהסוגיאדהכא,אבללאהקשועליומהשייך,ולכאורה

כהרהור המותר בשבת ,מכל מקום דלטעמיה דהרמב"ם לומר

משמעדאפשרליישב,ואוליישלומר,דאיןהכינמיטעמאדרבנן

לגוי ברמז שיעשה מלאכה ,אסור משום הגזירה ,ועיי"ש סק"א

משום מוחק ,ואף לר' יוסי דלמד שאין איסור דאורייתא ,מ"מ

דכתב ,דמטעמא דודבר דבר ,אסור לומר לגוי בשבת שיעשה

אפשר דמדרבנן אף גרמא אסור ,וכל מה שהותר משום טבילה

מלאכה בחול ,אף דלא שייכא הגזירה דשמא יעשה בעצמו.

בזמנה מצוה ,ולפי זה ייצא דרבנן עמדו בדעתם ולא למדו כר'

ובביתיוסףסוףסימןרמדצייןלהסמ"גשהביאדבמכילתאנדרש

יב

מסכת שבת דף קכא
כא שבט התשע"ג
לאסור שיעשה הגוי מלאכתו ,מדכתיב כל מלאכה לא ייעשה

כלל ,הותר במקום נזק ,הכי נמי כיבוי דעץ דהוי מלאכה שאינה

בהם,ולאכתיבלאתעשה,ועיי"ששכתבדמשמעשהואדרשה

צריכה לגופה ,יהא מותר ,אמנם דעת הרשב"א )הובא בשו"ע

גמורה מדאורייתא ולא רק אסמכתא .אמנם השער הציון )רמ"ג

ובית יוסף של"ד ,ב'( דאפילו איסור שיסודו בדרבנן ,אסור לומר

ז'( כתב דהנוסח במכילתא מוטעה ,ובודאי ליכא בזה איסור

לגוילהצילבמקוםפסידא,ומשוםהכיבמקוםדליקהאסורלומר

דאורייתא.

לגוילטלטלמוקצהשלאישרף.

קטז(רש"י ד"ה כבה ,שעושהו שלוחו ממש .משמע קצת דטעם

קיח(בא"ד ,הקשה הר"ן )סו .מדפי הרי"ף( מאי טעמא מי

האיסור הוא משום שליחות ,וכן משמע ברש"י לקמן )קנג (.ד"ה

שהחשיךבדרך התירוליתןכיסולנכרי,האכיוןדקיםלהולרבנן

מאיטעמא,ועייןשםדמשוםהכיאסוראפילובערבשבתלומר

דאיןאדםמעמידעצמועלממונוואילאשריתליהאתילאיתויי

לגוי שיעשה מלאכה בשבת .וכעין זה הוכיח הר"ן מב"מ )צ(.

ד"א,ובדליקההאלאהתירומהאיטעמא,ותירץ,דבדליקהכיון

ודלא כהרא"ש שם] ,ובפשוטו י"ל דרש"י לשיטתו בב"מ )עא(:

שהיא נופלת עלהאדם פתאום ,הריהו נחפז ואין ליבו עליו ,ואי

דקיי"ל דיש שליחות לעכו"ם לחומרא[ ובשו"ת פני יהושע )יו"ד

שריתליהמידייבואהואעצמולכבויי.והמגןאברהם)ש"זסק"ז(

ס"ג( הקשה אם כן מאי טעמא הוצרכו חז"ל לגזור על אמירה

האריך בזה ,ומסיק דבמקום הפסד גדול יש להתיר אמירה

לעכו"ם שבות ,וכתב הבית מאיר )אבעה"ז ס"ה ס"ד( דבאמירה

לעכו"םבשבות,אפילוכדרכוועייןשםבמשנהברורה.

לעכו"ם בשבת יש שני איסורים ,משום אמירה לעכו"ם ,ומשום

קיט(בא"ד ,כדאמרינן לא יאמר אדם שכור לי פועלים .חזינן

שליחות ,ומכל מקום בש"ס הזכירו בכ"מ בסתמא רק איסור

מדבריהם דאיסור לומר לפועלים שנלמד מקרא דממצוא חפצך,

דאמירה לעכו"ם שהוא חמור טפי) .והחתם סופר )שו"ת או"ח

נחשבאיסורדרבנן,ובהגהותמהרש"םהביאדמהתוס'לקמן)קנ(.

פ"ד(כתבדחמורטפימשוםשבוהישראלעצמועובראיסור,מה

ד"הודיבורמבוארדאיסורודברדברמןהתורה.

שאין כן מחמת השליחות שהעכו"ם יעשה איסור (,ולקמן קנג.

קכ(גמ' ,בדליקה התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד .הריטב"א

דמייריגביערבשבת,הוצרךרש"ילהגיעלטעםדשליחות.והבית

)החדשים( ביאר דאסור לומר כבה מטעמא דהלשון נראה

מאיר שם כתב ,דלולי דברי רש"י י"ל ,דלא שייך בשבת איסור

שליחות ,ומשום הכי אין לומר אפילו בלשון כל השומע קולי

משוםשליחותלדברעבירה,כיהמעשהמצדעצמואינומתועב,

יכבה ,וכדמצינו בגיטין )סו (.דהאומר כל השומע קולי יכתוב גט

אדרבה לגוי אסור לשבות ,וכל האיסור הוא רק בגופו של

מהני ,דחשיב כשליחות .מה שאין כן כל המכבה אינו מפסיד

הישראל שינוח בשבת ,וכשם שאין שליחות למצוות שבגופו

דאינו לשון שליחות רק גילוי דעת בעלמא ,וכדמצינו כעין זה

כתפילין וכדומה ,כך אין שליחות בזה .וכעי"ז כתבו החתם סופר

בכתובות )ע(:דמותרלמדיראתאשתולומרלחבירוכלהזןאינו

)הנ"ל(והנתיבותהמשפט)חו"משמ"חסק"ד(.

מפסיד ,וביאור זה בודאי אתי שפיר לטעם שכתבנו לעיל )אות

קיז(תוס' ד"ה אין אומרים לו כבה ,אפילו באיסור דרבנן אמירה

קטז(דהאיסורמשוםשליחות,וגםלטעםדודברדבר,מהשאמר

לנכרי שבות .הריב"ש בתשו' )שפ"ז( הוכיח ממתניתין ,דשבות

הוירמזואינונחשבדיבור,וכמושכתבהפרימגדיםהנ"ל)הובא

דשבות אסור אפילו במקום פסידא ,שהרי כיבוי הוא מלאכה

לעילאותקטו(.ולהרמב"םצ"ל,דכיוןשאומרלורקברמזושינוי

שאינה צריכה לגופה ולהלכה אינו אסור מה"ת ,ואעפ"כ לא

יזכורולאיבואלעשותבעצמו).י.ר(.

התירולומרלגוילכבות,אמנםהר"ן לקמן)סא.מדפיהרי"ףד"ה

קכא(גמ' ,שם .כתב הרא"ש )ס"י( דנראה דאם מותר לומר כל

ובמקום(הקשהדבכתובות )ס(.מבואר,דהתירולתקןכלאחריד

המכבה אינו מפסיד כ"ש דמותר ללכת לקרוא לגוי שיבוא,

במקום פסידא דבכהאי גוונא לא גזור רבנן ,ומאי שנא מדליקה

וכשיבואיביןמעצמולכבות.והנההב"ח)ש"זסק"ב(כתבדמותר

דאסרו לישראל לכבות אף שהוא דרבנן ,ולא זו בלבד אלא

לומרלגויבשבתברמזשיביןמעצמושרצונושיעשהכךוכך,כגון

דאסרו נמי לומר לגוי לכבות ,ואפילו לר"ש דמלאכה שאינה

לומר לגוי שיקנח חוטמו ,והגוי מבין שרצונו שיסיר הפחם

צריכהלגופהפטור,ותירץדשבותדמלאכהשאינהצריכהלגופה

שבראש הנר ,אבל הרמ"א )ש"ז ,כ"ב( כתב דאסור לרמוז ,והמגן

חמורמשארדרבנן,דכיוןדבצריךלגופההוידאורייתא,ואיןהכל

אברהם )סעיף קטן ל"א וסעיף קטן ק"כ( כתב דדווקא ברמז של

בקיאין לחלק ממלאכה הצריכה לגופה לאין צריכה לגופה,

ציוויכנ"לברמ"אאסור,אבלשלאבלשוןציווי,כגוןלומרשאינו

ומשוםהכיאסרורבנןאפילובמקוםפסידא,ואסרואפילועלידי

יכוללקרותוהגוייביןלבדלהדליקהאורמותר,ומקורובאגודה

נכרי,לפישאדםבהולעלממונואישריתליהעלידינכריאתי

שכתב ,דמותר לומר לגוי אינני יכול לקרוא מכתב זה ,שאינו

לכבוייבגופו,ועודכתבדאפשרשכלשבותהנעשהכדרכואסור

פתוח ויבין הגוי ויפתחנו .ועיי"ש בט"ז )סק"ב( שהוכיח דמותר

במקום פסידא ,ורק בשבות דכלאחר יד הקלו ,ובחידושי רבי

בערבשבתלרמוזלגוי,מהאדאפילובשבתגופיהמותרלומרכל

עקיבא איגר )דף מב (.כתב ,דהגמ' התם תיובתא לתירוץשכתב

המכבה וכו' .והפרי מגדים )שם משבצות זהב סק"ב( דחה דברי

הר"ן דשבות דמלאכה שאינה צריכה לגופה חמור ,דהא הוכיחו

הט"ז ,דהא דהתירו הכא לרמוז ,היינו דוקא במקום הפסד,

דאם כיבוי גחלת של מתכת שמדאורייתא לא שייך בה איסור

והשו"עשם)ס"ב(כתב,דמותרלומרבימותהחוללמהלאעשית

יג

מסכת שבת דף קכא
כא שבט התשע"ג
דברפלוניבשבתשעברה,אףעלפישמביןמתוךדבריו שרצונו

ואסור ,והאחיעזר פליג וסבירא ליה דלקטן יש דעת ומחשבה

שיעשהכןבשבתהבאה.

לענין מלאכת מחשבת עיי"ש ,והאחיעזר ביאר דדינא דלא

קכב(גמ' ,בדליקה התירו .בכתובות )ע (:הוכיחה הגמ' מרב אמי

תאכלום,היינודווקאבספיהבידייםממש,אבלבשבתאפילולא

דאמרבדליקההתירו,דדווקאבדליקהולאבשאראסוריןדשבת,

אמר לו כלל רק עשה על דעת אביו אסור ,ובשם הגר"ח תירץ,

והריטב"א שם הביא מהירושלמי דהכוונה למעט אפילו שאר

דנתחדששעוברגםמשוםלאתעשהמלאכהשהואלאודשבת

הפסדממון,דדוקאבדליקהשאדםבהולביותרעלממונוהתירו

דחמור טפי .ובשו"ת חתם סופר )או"ח פ"ג( ביאר ,דכוונת

משום דחששו שיעשה מלאכה בידו להציל ,וכ"כ עוד ראשונים,

הרשב"אדהיכאדספינןלקטןבידיםאיתביהמשוםלאתאכלום

אולםהסמ"ק)סימןרפ"ב(פירשכוונתהגמ'למעטשארמלאכות

אף שהקטן עושה הדבר לעצמו ,אבל בלאו דלא תעשה אתה

רק באופן שאין בהם הפסד ממון ,וכן משמע ברש"י בכתובות

ובנך מצווה רק כשעושה מלאכת אביו ואפילו בלא ציווי רק על

)מהדו"ק המובא בשיטמ"ק( ,וכן במאירי שם ,שפירש דכוונת

דעתו.וביארעודשם,דמצותשביתהליכאבקטןכבבהמה,כיון

הגמ'לאפוקישאסורלומרכלהמדליק אתהאור,אוכלהקוצר

דרק בהמה הוזכרה בפסוק דלמען ינוח שורך וגו' דילפינן מיניה

אתתבואתילאיפסיד,וכןפסקהרא"ש )ס"י(דהיתרזהבדליקה,

שביתה ,ודוקא בלאו דלא תעשה מלאכה אתה ובנך ובהמתך,

והוא הדין לכל כיו"ב ,ובבית יוסף )ש"ז ,י"ט( הסיק ,דכיון

דמהתם ילפינן לאו דמחמר ,והוא כשעושה מלאכה בצירוף עם

דאיסוראדרבנןהוא,אפשרלסמוךעלהבה"גוהרא"ש.וכןפסק

בהמתו ,בכהאי גוונא נאסר גם בנו ,אבל כיון שלבן יש דעת,

בשו"ע)של"דכ"ו(.ואףעלגבדיוצאמכלהנ"לדאיןשוםהיתר

ומביןרצוןודעתאביו,לכןכלשעושההמלאכהלדעתאביוכבר

לרמזלגוישיעשהמלאכהבגונאדליכאהפסדממוןואינובהול,

עברבזה.

מ"ממהשהתירהמגןאברהםוהאגודה),הובאבאותקכא(צריך

קכה(שם ,לדעת אביו ,הבית יוסף סימן )של"ד כה (.כתב בשם

לפרשכמושכתבהפרימגדיםשם)א"אלא(דבהסרתהפחםהוי

רבינו ירוחם דלאו דווקא על דעת אביו והוא הדין בעושה על

רקאיסורדרבנן,ושבירתחותםהמכתבהוארקחומראבעלמא

דעת גדול אחר ,אלא שדיברו בהוה ,והאמרי בינה )הל' שבת

כמושכתבבתוספותשבתשם.

ס"ז( ,כתב דכן משמע מסתימת התוס' לקמן קנג .וכן מרש"י

קכג(גמ' ,וכששמעו חכמים בדבר אמרו לא היה צריך לכך וכו'.

יבמות קיד .עיי"ש] .ומתבאר גם אליבא דהרשב"א הנ"ל )באות

עיין יעב"ץ דהגמ' אתי לאשמועינן דאף דהמחמיר למחות

הקודמת(עפ"יהחתםסופר)גםזהשם(,וכשםשמחמראסוראף

בעכו"ם תבוא עליו ברכה ואינו נקרא הדיוט ,מכל מקום אינו

בבהמת חבירו ,הוא הדין שאסור לו לעשות מלאכה לעצמו על

חיובדאיןכלאדםכדאישייעשהלונס,וכתבדמסתמאחסידזה

ידיבןחבירו)י.ר.[(.

היה עשיר ומשום הכי לא חשש לדליקה ,אבל אין זה מידת כל

קכו(רש"יד"העלדעתאביו,בקטןשידעלהבחיןשהכבויזהנוח

אדם ,ואין הכל יכולים לעמוד בה .והשפת אמת כתב ,כיון

לאביו ועושה בשבילו .מדברי רש"י  אלו אין הוכחה אי מדובר

דההיתרשלאלמחותבעכו"םרקמחמתפסידא,לכןהיהמקום

בגוונאדאביוקאיהתם,אואףבלאוהכיכיוןשהקטןמביןשנוח

להחמיר באופן שההפסד ממון לא יחשב אצלו הפסד ,ומביא

לו ועושה בשבילו חייבין למחות בו .ואולם ביבמות )קיד (.כתב

מהירושלמי שאמר אותו חסיד הניחו לגבאי שגובה חובו ,ועוד

רש"י בד"ה בעושה ,דמיירי היכא דאביו עומד עליו דהוה כאילו

פירש די"ל שהחמיר דחשש לשיטת ר"י דמלאכה שאינה צריכה

הוא מצוהו לעשות ,והבית יוסף )של"ד ,כ"ה( כתב דאף דעת

לגופה אסורה מדאורייתא ,ומהרש"א כתב שעשה כן כדי שלא

רש"יכאןדדווקאהיכאדאביוקאיעלידו,דבלאוהכיאףדהקטן

יחשדוהו שהוא אמר להם לכבות .וברשב"א )קכב (.ד"ה רבא

יודעשהוארצוןאביו,מכלמקוםלאנחשבשאביוציוהועלכך.

כתב,שהיהסבורדכשםשבעלמאאסורכךבדליקהנמיאסור.

וכוונת רש"י כאן לומר ,דדווקא בקטן שיש בו דעת להבין שנוח

קכד(גמ',בקטןהעושהלדעתאביו,עייןרשב"אלקמן)קנג(:ד"ה

לאביובכךאסור,דבלאוהכיהריהוכעושהעלדעתעצמו,ולא

כשהיאמהלכת,שכתבדקטןהעושהמלאכתשבתעלדעתאביו

נחשב שאביו ציוהו ,והוסיף הבית יוסף דיותר נראה לומר

עובר האב על לאו דלא תעשה מלאכה אתה ובנך .ועי"ש עוד

דבדליקה שההיזק ברור ,אף אי אין האב מראה לו דניחא ליה

דגדול האומר לקטן לעשות איסור דאורייתא עובר בה על לא

מסתמא מרגיש הקטן שעושה נחת רוח לאביו בכיבוי ,ועל דעת

תאכלום ,ובאחיעזר )ח"ג סימן פ"א ,כ"ג( הביא שהקשו ,מאי

כןעושה.

טעמא בעי האי קרא באיסורי שבת ,תיפוק ליה דבכל התורה

קכז(תוס'ד"הש"מ,צ"לדמוקימתניתיןכר"יוכו'.הרשב"אכתב

אסור ספיה בידים ,והביא בשם האמרי בינה דאף שקטן אין לו

דיש לפרש הגמ' דמוקי מתניתין אליבא דכולי עלמא ,ומכאן

מחשבה ,ומלאכתו אינה מלאכת מחשבת ,ומשום הכי לא שייך

ראיה דקטן מצווים להפרישו אפילו בדרבנן ,ודחו זאת דטעמא

ביהדינאדלאתאכלוםכדםושרצים,דהתםלאבעיכוונהלעצם

דהכא משום דהקטן עושה על דעת אביו ובכהאי גוונא חייבים

האיסור ,מכל מקום אתי למימר דכיון שעושה על דעת אביו

להפרישו אפילו בדרבנן ,דהוי כמי שציוהו אביו לעשות ,ועי"ש

מצטרפת מחשבת אביו למעשה ,והוי כעושה מלאכת מחשבת

דדדעתו להלכה דאפילו בדאורייתא אין בי"ד מצווין להפרישו,
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ובדרבנן מותר אפילו לספות לו בידים ,ודווקא כשעושה לצורך

דלעיל)קו:קז(:דאףשאיןבמינוניצודחייב.

עצמו,אבללצורךאביואסור.והר"ן כתבבסוגיין,דכלשהואבן



דעתאפילושמכויןלהנאתושלישראל ,אדעתאדנפשיהמיקרי,

דףקכ"אע"ב

לפישהואשוקלבעצמושראוילולעשותכךמפנישמשתכרבו,

קלא(גמ' ,וכי תימא דלא חזיא ליה מאתמול והתניא נהרות

או עכשיו או לאחר זמן ,אבל קטן שאין לו שקול הדעת אינו

המושכיןוכו'.מבוארדכיוןדאורחייהובהכידעתיהעליהוואינו

עושהאלאמפנישמכירדאבוהניחאליהבהכי ,אדעתהדאבוה

מוקצה משום נולד ,ועיין ברמב"ן ושאר ראשונים שהקשו ,מהא

מיקרי הלכך אסור ,ואפילו לדברי הרשב"א .אמנם עיין ברמב"ם

דאיתא בביצה )ב (.דתרנגולת העומדת להטיל ביצים ולא

)פי"ז ממאכ"א הכ"ז( פסק ,דאפילו בדאורייתא אין בי"ד מצווין

לשחיטה ,הוו ביציה מוקצה ואף על פי דעבידי דאתו ,ובבעל

להפרישו,ומכלמקוםאפילובשבותדרבנןאסורלהאכילובידים .המאור בביצה שם חידש ,דהתם מיירי במגדל ביצים לאפרוחים
קכח(תוס' שם ,ונראה דמיירי בקטן שלא הגיע לחינוך ,כעי"ז

דהןעצמןמוקצין,ואולםשארהראשוניםדחופירושזה,ופירשו,

משמעגםברמב"ם)פי"זממאכ"אהכ"ח(שכתבדאףעלפישאין

דכיון דהביצה אגודה בגופה דהתרנגולת דינה כתרנגולת ,וכיון

בי"דמצוויןלהפרישולקטן ,מכלמקוםמצוהעלאביולהפרישו

שהתרנגולת אינה עומדת לשחיטה ואסורה ,הוא הדין הביצה,

ולגעור בו כדי לחנכו בקדושה .אמנם הרשב"א ביבמות )קיד(.

וכשם שאם היה שוחט את התרנגולת ומוצא בה ביצה ,היתה

ד"הר'יוחנןוכו'עודכתבוכו',הוכיחמסוגיאדהתםדאיןלחלק

אסורה ,הוא הדין כשנולדה דאין לידתה מתירתה ממה שכבר

בין בי"ד לאביו ,ואפילו בהגיע לחינוך אין מצווין להפרישו,

הוקצתה ,עוד הקשה מאי שנא מעצמות וקליפין ואפר כירה

כדמוכח מקטנה שנשאת לכהן ומופלא הסמוך לאיש ,שדנו שם

שהוסק ביום טוב ,דהוי מוקצה משום נולד אף דעבידי דאתו

אם בי"ד מצווין להפרישו ,וכתב דאפשר דאין מצוות חינוך על

דיודע שיסיק עציו ביום טוב ,ותירץ דבאוכל כיון שהיה ראוי

מצוות ל"ת אלא מ"ע )וכן כתבו התוס' בנזיר )כח (:ד"ה בנו

ועומדלמאכלאדם,איןדעתאדםאלאעלעיקרוואינונותןלבו

ובתוס' ישנים יומא פב ,(.א"נ דמצות חינוך שייך רק באב ולא

לזמןהפסולתשיהאלבסוף,ורקכשאינועומדלמאכלנותןדעתו

בשאר אדם ,והיינו כשיטת התוס' כאן דבהגיע לחינוך האב

אףמשוםבהמה,ועייןברי"ף דגרסבגמ'"צואהשלקטןגרףשל

מצווה להפרישו] .וי"ל דנחלקו במחלוקת רש"י ותוס' ברכות

רעיהוא"ולאגרסלקושיתהגמ'מנהרותוכו').ועייןביאורהגמ'

)מח (:אי חז"ל תיקנו מצות חינוך על הקטן או על אביו ,דאי

לפיזהביפהעינים(.

החיוב על הקטן ,אביו ושאר בני אדם שוים ,בחיובם למונעו

קלב(גמ',חמשהנהרגיןואלוהן.הרמב"םבפירושהמשניות .וכן

מלעבור על זה ,ואי נתקן על האב דוקא ,אין שייך חיוב על

בפי"א משבת ה"ד ,ובשו"ע שט"ז סעיף י' מבואר דאלו החמשה

אחרים).י.ר.[(.

לאודווקא,אלאכלכהאיגוונאשנושךוממיתודאימותרלהרגן,

קכט(מתניתין ,ועלעקרבשלאתישךוכו'מעשהבאלפניריב"ז

והכללפיהמקוםוהזמן,וכ"כהביתיוסףשם.

ואמרחוששנילומחטאת,הנהלעילקז.נתבארדת"קדמתניתין

קלג(רש"י ד"ה כל המזיקין ,ההורגין .דעת רש"י דכל הסוגיה

דידן ס"ל כמתניתין דעדיות דמותר לכתחילה לצוד נחש שלא

מיירי במזיקין ההורגין ולמסקנא ברצין אחריו מותר אפילו לר"י

ישכנו ,ובע"ב שם נתבאר דהיינו כר"ש דמלאכה שאינה צריכה

להרוג את כולם ,משום פיקוח נפש ,וכשאין רצין ,לר"ש מותר

לגופהפטורומשוםצערלאגזרו.ולפיזהמשמעדלר"ידמלאכה

להרוג חמשה אלו ,שסתמן הורגין] ,והזיקן מצוי ,רשב"א[ ,אף

שאינה צריכה לגופה חייב ,מחייב ,וכ"כ רב נסים גאון בסוגיין

במתכוין ,ובאין מתכוין מותר אף לר"י בכולן ,דבאיכא חשש

דכאן המקור דרבי יהודה חייב במלאכה שאינה צריכה לגופה,

שיהרגו לא גזרו ,ואף גבי צרעה משמע ברש"י ד"ה צרעה,

ואם כן מאי טעמא נסתפק ריב"ז בדינו ,והרא"מ הורוויץ כתב

שיכולהלהרוגאלאשאינהמועדתכשארמזיקין,אמנםבפירוש

דליכאלמימרדמספקאליהלריב"זאיהויסכנהדאםכןהויליה

המשניות להרמב"ם כתב ,דחיות שטבען להמית בנשיכתן ,מותר

למישרי מספיקא ,אלא דמספקא ליה אף לר' יהודה אי הוי

לכולי עלמא להרגן כשיזדמנו לו ,ודוקא אלו שלפעמים נשיכתן

מלאכה בכהאי גוונא ,תדע דהרמב"ם )פרק י משבת הלכה כא(

ממיתה אסור להרגן במתכוון אלא ברצין אחריו ,ומשמע דס"ל

מתירלצודנחשאףעלגבדס"לדמלאכהשאינהצריכהלגופה

דאף שאינן רצין אחריו ,הווי פיקו"נ ואף לר"י מותר להרגן ,וכן

חייב,והיינומשוםדס"לדלאחשיבצידהבכהאיגוונאוכמבואר

פסקבפי"אמשבתה"ד,ועיי"ש במגידמשנהולחםמשנה,דדעת

במגידמשנה,אמנםמהמאירי משמעדהצדלהתירמשוםסכנה,

הרמב"ם דגם גבי שאר מזיקין חשיב פיקוח נפש ,אפילו כשאין

וכתב דהוא הדין בהריגה ממש דאין בין זה לצידה כלום,

רציןאחריו,דאםלאכןהיהאסורלהורגןאפילולפיתומו,דהרי

]ובפשוטו י"ל שנסתפק אם עקרב שאינו רודף אחריו הווי ספק

הרמב"ם פסק כר"י דמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ,ולא

פיקוחנפש,ונחלקובזההראשוניםעייןלהלןאותקלג)י.ר[.(.

משמע דס"ל כרש"י דמותר מצד דבר שאין מתכוין ,דכתב דאם

קל(מתניתין שם .הנה עקרב אין במינו ניצוד ,ועל כרחך צריך

דרסן בשעת הילוכו וכו' מותר ,דהיינו שפירש לפי תומו

לומרדסביראליהלריב"זדחששלומחטאתדסביראליה כתנאי

כהרמב"ן ,שמראה עצמו כאילו אינו מכוין ,ואם כן הרמב"ם

טו

מסכת שבת דף קכא – דף קכב
כא שבט – כב שבט התשע"ג
פירש את תירוץ הגמ' ,דכל המזיקין וכו' אתי אפילו לר"י

דליכא סכנה מותר ,ולדבריו אתי שפיר טפי לשון ריב"ל שאומר

ובחמישהמותראףבאיןרצין,וכולןמותריםברציןאחריו.וכעי"ז

כל המזיקין ולא ההורגין] .ועיין בבגדי ישע על המרדכי שהביא

הביאהרמב"ןבשםהערוך,דאתהחמשהמזיקיןמותרלהרוגאף

שי"אשאףלר"תלאהתירלהרוגפרעושרקלצודו[וכתבהשלטי

בשאיןרצין,אפילולר"י.אמנםהרמב"ן תמהע"זדבכהאיגוונא

גבוריםוכ"כהביתיוסף)סימןשט"ז(,דאףההולכיםבשיטתרש"י

אין להתיר משום פיקוח נפש ,שהרי ביכלתו להציל עצמו בענין

יכולים לסבור דלכל מניעת צער מותר ברצין אחריו לדעת ר"ש,

אחרואינופיקוחנפשלמישנפשופקוחה.

אלא דלא חזינן לרבנן קשישאי שיהרגו פרעוש או יצודו אותו

קלד(רש"י ד"ה דילמא ,לפי תומו וכו' הואיל ולא נתכוין דדבר

אפילומעלבשרם.

שאיןמתכויןוכו'.הנהרש"יביארלפיתומושאיןמתכוין,ולכך

קלז(תוס' שם ,כפי ר"י ביארו גם הבה"ג והבעל המאור ,והקשה

אףלר"יהוירקדרבנן]דלדעתרש"יבכלהתורהלר"ידברשאין

הרמב"ןבחידושים)ד"הברצין( דלפיזהלמהאמרוברציןאחריו

מתכויןאסורמדרבנן,ולתוס'לעילמא:רקבשבתמשוםמלאכת

ודברי הכל ,הא הווי דוקא לר' יהודה דלר"ש אפילו באין רצין

מחשבת[ ,ולא גזרו במקום מזיקין אף כשאינו פיקוח נפש] ,ואין

מותר ,והרשב"א ותו' הרא"ש הקשה ,איך אפשר שר"י יאסור

להקשות אם כן לר"ש יהא מותר להרוג את כל המזיקין גם

להרוג נחשים ועקרבים שרודפים אחריו ,כיון שאינם מן אלו

במתכוין ,דהווי דרבנן משום מלאכה שאינה צריכה לגופה,

החמשה,הריפיקוחנפשהוא,ומשוםהכידחופירושזהופירש

דהאיסור דרבנן דמלאכה שאינה צריכה לגופה חמור יותר וכמו

כרש"י,וכןנפסקבשו"ע)שטז,י(.

שכתבהר"ן),עייןלעילאותקיז()י.ר.[(.

קלח(בא"ד ונראה לר"י וכן פירש ר"ח שאין להקל כריב"ל אלא

קלה(רש"ישם,הרמב"ןורשב"א ושארראשוניםהקשועלרש"י

כהנהו אמוראי וכו' ,עיין בר"ח שעל הגליון שנראה שביאר

ד"דורסו" משמע דמתכוין ,וכן הלשון צרעה אני הורג ,וכן

כפרש"י ,ובסברת ההיתר דלפי תומו ,נראה שהבין הר"י

במעשה דאבא בר מרתא ,מה הועיל מה שאמר לריש גלותא

כראשונים דהוא משום שינוי ,ולא משום דבר שאין מתכוין,

לדרוס הרוק לפי תומו ,הא עדיין יצטרכו לסחופי עליה מנא עד

דהווי דוקא לר"י ולעיל ג .פסקו התוס' כר"ש ,וכן משמע בתוס'

שידרס מאליו בלא מתכוין ,ומשום הכי ביארו ,דההיתר משום

ד"ה כל המזיקין ,דהטעם להחמיר בהריגה כיון דמפרסמא

מלאכהשאינהצריכהלגופה,ומכלמקוםאיןלהורגןלהדיאכיון

מילתא,וממילאמובןהטעםדלפיתומודהאלאמיפרסמא.וע"ע

שאין היזקן מצויה כמו החמשה מזיקין ,וכל מה דאפשר לשנויי

כאן ברמב"ן ובמלחמות שהוכיח מסוגיין דהלכה כר"ש )לשיטתו

משנינן,ועליולהראותעצמו כאילו אינומתכוין.אמנםברמב"ם

דלפי תומו פירושו מלאכה שאינה צריכה לגופה( והאריך שכן

)פ"א משבת ה"ז( שפסק דמלאכה שאין צריכה לגופה חייב ואף

הואגםדעתהרי"ףוהר"ח,ודלאכבעלהמאורשכתבדכיוןשלא

עלפיכןמותרלדרוסלפיתומו,עלכרחךמוכחדלאסביראליה

התחוורלנובעלמאשהלכהכר"שאיאפשרלהקלכריב"ל.

כפירוש זה .וריטב"א )החדשים( ביאר דעת רש"י ,דאלו

קלט(רש"י ד"ה אין רוח חסידים וכו' שאין הגון וכו' וכן וד"ה

האמוראים חידשו ,דכהאי גוונא חשוב דבר שאין מתכוין ולא

נוחה ,שאין מתרצין במעשיו .וצריך עיון שבד"ה ואותן חסידים,

חשובפסיקרישא,דכיוןדלאמכווןלהרוגאלאללכתכדרכולפי

כתבהשונאיןאותועלכך.וצ"במהיכיתיתישהםשונאיןאותו

תומו אפשר שלא ימות ,ואתי שפיר גם הלשון "דורסו" ,וצרעה

וכי ממה שלא התרצו במעשיו חזינן דשונאין אותו ,אולי טועים

אני הורג ,דהא מתכוין לדרוס עליו דרך הילוכו ,וכן ברוק מותר

הם.

להתכוין לדרוס רק שלא יכוין למרח ,והוא נקרא לפי תומו כיון



שאיןכוונתולמרחאלאלסלקהמאיסות].ולכאורהאפשרליישב

דףקכ"בע"א

דברי רש"י ,דאזיל לשיטתו דס"ל לעיל )קיז) (.ודלא כריטב"א

קמ(גמ' ,פמוטות של בית רבי ,עיין תורי"ד די"ל דמיירי כשלא

)החדשים( ומאירי שם שנחלקו( ,ובביצה )לג (.ובבכורות )כה(.

הדליקעליהןבאותהשבת.והיושלמתכתשאינןמאוסות,ובא

)ודלאכתוס'שם(דאףכשמתכויןלהדיאלמעשהאםאינומכוון

ר' אבא להתיר אפילו לרבי יהודה ,כיון דחזי למיזגא או למיתב

לתוצאהחשיבאינומתכוין).י.ר[(.

עליהו.

קלו(תוס' ד"ה ברצין ,ונראה לר"י דברייתא ברצין אחריו וכו',

קמא(גמ' ,א"ל כאותן של בית אביך ,רש"י פירש שהיו קטנות,

מבואר דלתוס' אפילו ברצין אחריו אין היתר דפיקוח נפש אלא

ולתוס' היו גדולות או בלא חידקי ,ורבינו חננאל כתב דלא

רקבחמשהמזיקין,ואםכןריב"להמתירבכולןכר"שאפילובאין

איתבררלןבהדיאוהספקלאנפשט),אמנםתוס'לה.הביאבשם

רצין,ע"כס"לדכיוןדהוירקאיסורדרבנןלאגזרוכללאףשהוי

ר"חדפירשכרש"י(והרמב"ן כתב,דודאיהיוגדולותכיוןשאביו

רק חשש צער ,וא"ש דלכן הותר להרוג גם צרעה אף שבפשוטו

שלר'זיראהיהגבאישלמלך)עייןסנהדריןכה(:וכךבאמתהיה

אינו הורג כלל ,כי במקום צער לא גזרו וכן דעת המרדכי )סימן

של בית רבי וכדרכן של נשיאים ,אלא שר"ז שאל אולי ר' אבא

ת"ב(וכןהביאבשלטיגבורים)מה:מדפיהרי"ףאותב'(,דרבינו

התכוין לפמוטות הקטנים שהשתמשו לפניהם ,מלבד המנורות

תםמתירלהרוגפרעוששעוקץהבשרבשבת,דס"לדאפילוהיכא

הגדולותשהיולהם.והריטב"א)החדשים(הוסיף,דיגידעליורעו
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אידך דקרונות שאמר לו כאותם של בית אביך וכדלהלן .ועיי"ש

מותר דנר לאחד נר למאה ,קמ"ל ,והתפארת ישראל )נב( פליג

שהטעםשאיןלאסורבגדולותמשוםיחודמקוםכרש"י,כיוןדרק

וס"ל דכהאי גוונא באמת מותר ,ופירש דהו"א דווקא מים

במוקצה מחמת חסרון כיס נאסר בטלטול ,או בכלי שהוא גדול

דלבהמה מותר ומשום צער בע"ח ,כשם שמותר להעמיד בהמה

כ"כשיצאמתורתכלילעניןטומאהשיוצאגםמתורתכלילענין

על גבי עשבים ,דבלאו הכיאינו נוח לה אלא צער ,מהשאין כן

שבתכדלעיל)לה.(.

בנרשאפילואםהדליקוהעכו"םלעצמוישלחשוששמאידליקנו

קמב(גמ' ,קרונות של בית רבי וכו' כאותן של בית אביך ,רבינו

בעצמו,קמ"ל.

חננאל כתב כאן דלא איפשטא )ועיין באות דלעיל( .אמנם

קמז(תוס' ד"ה ואם בשביל וכו' אבל בנכרי אי שרית ליה אתי

הריטב"א )החדשים( כתב ,דכאן ודאי הכוונה להתיר לו אפילו

למימרלנכרילעשותבשבילו ,כתבהרשב"א דאףעלגבדאפילו

בגדולותובשניבניאדם,כדאיתאלקמן)קכג(:וכדמוכחבעירובין

איאמרליהנמיליכאאיסוראדאורייתא,מכלמקוםלאוגזירה

)קב.(.

לגזירההיאדכולהחדאגזירההיאכעיןשאמרוביצה)ג.(.

קמג(רש"י ד"ה של בית אביך ,דקטנות היו וכו' ,הקשה הרא"מ

קמח(בא"ד,שם.כדבריהתוס'ביארוגםהרמב"ן והרשב"א כאן.

הורוויץ אםכןמההצדדבקרונות יתיראפילובניטליםבשניבני

ואולםרש"יוהר"ן בביצה )כד(:ד"הלערב,פירשדהטעםשאסור

אדם,אמנםלפירושהתוס'אתישפירדפמוטותאףשניטליןבב'

ליהנות ממלאכת נכרי הוא כדי שלא יהנה ממלאכת שבת.

ידיו ,ע"כ הוו פחות ממ' סאה ,כיון שניטלין על ידי אדם אחד.

והקשה התוס' שם ,דמאי שנא מישראל המבשל בשבת בשוגג

והמשיך להסתפק אם מותר בקרונות דהוו יותר ממשוי אדם

שמותרלולאכלו,האנהנהממלאכתשבת,ובעירובין )לט(:ד"ה

אחד,וכתבדנסתפקובהאדנחלקולעיל)לה(.דלאבייכליהמכיל

אי ,תירצו ,דכיון דהווי מילתא דלא שכיחא לא גזרו ביה רבנן.

תריכורי יבש שהןמ'סאהבלחאסורלטלטלו,וי"אדאפילובת

ועי"ש בביצה ברשב"א ,וכן בריטב"א בעירובין שם שהעיקר

ג' כורי מותר] .ונראה ליישב קושיתו ,דאף שבפמוטות פשט

כדעת רש"י ,וביארו באופן אחר דנכרי הוא שגזרו שלא יהנה

שאסור בגדולות ומשום דבכהאי גוונא אדם מייחד לו מקום,

ממלאכתושמאיאמרלו,אבלבישראלבשוגגמותרדלאגזרינן.

עדיין הסתפק בקרונות שמטבעם הם מטלטלים ואין מיחד להם

והביאורהלכה )סימןתקט"וס"א(ד"הויש,כתבדדעתהרמב"ם

מקוםאפשרדלאהווימוקצה,ועודדשמארקפמוטותשמלאכתן

נמי כהרשב"א והריטב"א )החדשים( ומשום הכי הזכיר את שני

לאיסור כיון שקובע להן מקום אסור ,אבל קרונות שמלאכתן

העניניםבפ"אמיוםטובובפ"ומשבתעי"ש.

להיתר אולי אפילו בקביעות מקום יהא מותר .וע"ע להלן אות

קמט(תוס' ד"המשקהאחריווכו',דווקאלהשקותבהמתואסור

פרקכלהכליםאותכח)י.ר[(.

משום שלאהיהיכוללהביאהלתוךהבור ,הקשההרשב"א דלפי

קמד(גמ' ,התיר ר"ח לבית רבי לשתות יין בקרונות של נכרי

זהאיימלאמיםמןהמעייןאוהנהרשגםהבהמהיכולהלשתות

בחותם אחד וכו' ,הרשב"א בתורת הבית )בית ה' שער ד( ס"ל

מהםבעצמהמותר,ואםכןלמהלאנאמרבמתניתיןמילאמים

דאף דלר"א מותר בחותם אחד ,היינו דווקא בצירוף שהמפתח

לבהמתו מן הבור .וברא"ש הקשה דלפי ר"ת יהא מותר

של המקום היה ביד ישראל ,ונתקשה מסוגיין דמשמע שהיה

להשתמש לאור נר שהדליק גוי במסיבה של רוב ישראל ,אם

חותםא'והייןבידהעכו"ם,וכתבדצ"לדגםכאןהניחואתהיין

יהיהלונראחרכשרדלוקבבית,כיוןשהישראלהיהיכוללילך

בקרןזויתבקרון,והיוסגורותבמפתח,וכיוןשהקרונותהיושלהן

ולהשתמש לאור אותו הנר וזה לא מסתבר כלל .ועוד הקשה

היה המפתח בידן .ואף על פי כן כיון שלא היו ממש שתי

דמדמצינו שמרחץ שהוחם בשבת אסור למוצאי שבת בכדי

חותמותהגמ'קוראתלזהחותםאחדסתם.

שיעשו ,אם כן מאי טעמא לא יאסר כאן לישראל שעבורו הובא

קמה(מתניתין ,עשה נכרי כבש לירד בו ירד אחריו ישראל,

המיםבכדישיעשו,דהאנהנהממעשהשבתשטורחגדולההיה

הרמב"ן כתב דאין בזה איסור מוקצה ,דרק לטלטלו אסור אבל

לולילךלבורולשתות.

ליהנות ממנו ולהשתמש בו מותר דהוי כיושב על האבן] ,אמנם

קנ(גמ' ,נכרי שליקט עשבים אם בשביל ישראל אסור .הרא"ש

עיין להלן פרק כל הכלים )אות נט( דדעת הרשב"א דמוקצה

)סימן י"ב( כתב ,דאם הנכרי מלקט ומאכיל בהמת ישראל ,אין

אסור אפילו בהשתמשות[ .עוד כתב די"ל דאף איסור טלטול

הישראל זקוק לומר אל תלקט ,דנכרי אדעתא דנפשיה קעביד

ליכא כיון שהעצים היו ברשות הגוי ,ואין הגוי מקצה כלום,

כדאמרינן גבי כיבוי ,אלא אם כן הישראל מערים בכך ,ורגיל

הלכך אינו מוקצה ,כמבואר בירושלמי פ"א ה"ז .אמנם אם הגוי

לעשות דבריו בהערמה על ידי נכרי אסור ,והקרבן נתנאל )ק(

תלש את העצים בשבת ,וכן אי תלש פירות ,אית בהו איסור

כתב,דטעםהחילוקביןעשביםשמותרלנרשאסורליהנות,אף

משוםמוקצה.

שהגוי הדליק הנר בע"כ ,כיוון שבסתמא אין נותנים שכר עבור

קמו(גמ' ,וצריכא דאי אשמעינן נר וכו' ולכאורה יקשהשיכתוב

הדלקתהנר,ומשוםהכיאדעתאדישראלקעביד,וכתבשםדלפי

מים ונילף נר מק"ו .וברע"ב פירש דאם כן הו"א דדוקא במים

זה יש קצת היתר להמון עם שמשלמים כסף לנכרי עבור

דעשאו בשביל ישראל אסור ,אבל נר שהדליק לעצמו ולישראל

ההשתמשותבהםבשבת,דמשוםהכיהנכרימכויןלהנאתעצמו
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ומותר ,ותמה על המרדכי שכתב בטעם החילוק ,משום דמהנר

קנב(גמ',מעמידאדםבהמתועלגביעשביםבשבת,מבוארשאף

נהנה גוף הישראל ,ורק בבהמתו ונכסיו התירו .וכ"כ המגן

עלפישהבהמהקוצרתהעשביםמחמתהבעליםשהעמידאותה

אברהם )של"ד ,כ"ז( ,דאם כן מאי שנא ממים שאסור אף דהווי

על גביהם ,אין מעשיה מתייחסין למעמיד ליחשב כאילו הוא

לבהמה .והרשב"א וריטב"א )החדשים( חלקו בין דין דליקה

קצר,ואףעלפישלעניןנזיקיןכהאיגוונאהוויאדםהמזיקלכמה

למלקט עשבים ,די"ל שהוא היתר מיוחד בדליקה כמו שהתירו

ראשונים,מלאכתשבתשאני.וביארהחזוןאיש )סימןל"וסק"א(

רק שם לומר כל המכבה וכו' ,ועוד דהתם אינו נהנה ממעשה

דבמזיק שנאוי לפני המקום הנזק ,ובשבת שנאוי טורח אדם

שבת דהגוי רק מסלק ההיזק מה שאין כן כאן .והשו"ע )שכ"ה

במלאכת חול ,ואולם אם הדרך לעשות אותה מלאכה על ידי

סי"ג(פסקכהרא"ש.

הבהמה ,אף לענין שבת יחשב שהאדם עשה מלאכה ,וכגון

קנא(רש"י ד"ה מאכיל אחריו ישראל ,ואחריו דווקא נקט וכו',

החורש בבהמתו בשבת שמבואר בירושלמי סנה' פ"ז ה"ז

עיין תפארת ישראל )מט( די"א דאחריו אורחא דמילתא נקט,

שהבעליםנסקלעלידה.

וכתב הרא"מ הורוויץ דבנר אין צריך שיהנה ישראל אחריו כיון

קנג(גמ' ,אימא הואיל ועשאו נרד בו .הגרא"מ הורוויץ ביאר

שהנאתו בשעתו .ועיין ביאור הלכה )שכה ס"י ד"ה להשקות(

דברי ר"ג ,דאילו היה זה בפנינו היה עלינו למחות בו כיון שר"ג

דפשוט דרש"י איירי בסתמא דלא ידעינן כוונת הגוי ,ובהא

היההשרוהנשיאשםבספינה,אבלבדיעבדכיוןשעשאונרדבו

דמאכילאחריואיכאהיכרשעשהלכתחילהלצורךעצמוושרי,

ואפילועשאובפנינו.

אבל אי ידעינן שעשה לצורך עצמו מותר לישראל ליהנות מיד,

קנד(רש"י ד"ה אדעתא דרובא ,ומחצה על מחצה נמי ליכא

ובזה תירץ מה שסתמו כל הפוסקים ולא הביאו דברי רש"י כיון

למיקם עלה דמילתא וכו' .והרי"ף כתב דמחצה על מחצה כרוב
ואדעתא

דבהכיאיירינן.
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מחממי.

