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בס " ד  ,יג אדר התשע"ג.

מסכת שבת דף קמג – דף קנז




פרקחבית
דףקמ"גע"ב

דמודהר'יהודהבזיתיםוענביםדבניסחיטהנינהו,בדידהואףלר'יהודה
טעמאשמאיסחוט.

א(מתניתין חבית שנשברה מצילין הימנה מזון שלש סעודות .עיין תוס'

ד(תוס'ד"ההלכה,הרשב"אבביצה)ג(.ד"הכולהותירץקושיתם,דביצה

לעיל )קיז (:ד"ה הא ,דאיכא למימר דהכא מיירי או בגוונא דהחבית

חשיבא כפירות העומדים למשקין ,דכיון דעומדים לסחיטה ניחא ליה

בכרמלית דחיישינן שמא יעביר ד' אמות בכרמלית ,או בגוונא שנשפך

במשקין ,וחיישינן דלמא יהיה דעתיה לסחטן ,הכי נמי ביצה ניחא ליה

היין לארץ וחיישינן שמא יספוג ,ולמסקנה דהתם דחיישינן שמא יעביר

בלידתהטפימשתשארבמעיהתרנגולת,ועודשאיןביצהדומהלמשקין

כלידרךרשותהרביםה"ההכא,וכןמבוארבמשנהברורהשל"הסק"א,

הנמצאיןבפירותשיכוליםלהשארבתוךהפריואיןלבעליהםהפסד,מה

והרמ"אשםסעיףא'כתב,דחיישינןשמאיבואלתקןהחבית.

שאין כן ביצה כל זמן שאין התרנגולת מטלת הביצים הבעלים נפסדים

ב(תוס' ד"ה חבית ,אפילו יש לו עור בית אחיזה .התוס' פירשו דדברי

והלכךאינתירהביצהאטולהתירבפירותהעומדיןלסחיטה.

הגמ'שלאיעשהכדרךשהואעושהבחולקאיגםאיין,וכתבהמהרש"ל

ה(תוס'ד"החלב.דהתםמייריבשעתנפילתןעלהזרעיםוכו'.החזוןאיש

דרש"י ד"ה ובלבד ,שכתב גבי יין שמא יסחוט הספוג ,וגבי שמן בד"ה

מכשירין )ס"ו ,ג'( הביא בשם אחרונים דביארו כונת תוס' כשיטת

יטפח ,שפירש אשמן בלבד ,פליג אתוס' ,וכן כתב החתם סופר ,אמנם

הרמב"ם) ,פרק י"ב מטומאת אוכלין ה"ב( דלא מהני רצון ביציאתם אם

הרמב"ם בפכ"ב הט"ז כתב וז"ל ובלבד שלא יספוג ביין או יטפח בשמן

נפלועלהפירותשלאלרצון,וכתבדאיןלפרשכןדהאדעתרש"י בחולין

שאם יעשה כדרך שהוא עושה בחול שמא יבוא לידי סחיטה ,וביאר

)טז(.ד"הלעניןהכשרזרעים,וכןדעתהרשב"םבבאבתרא)סו(:ד"הבעי

החתם סופר דאי לא הוה ליה שורש בדאורייתא משום סוחט ,לא הוה

רביוסף,והר"שרישמכשירין,דמהניתחילתןלרצוןגםבכהאיגוונא,ולא

אסרינן משום עובדא דחול ,והא דלא חילקה מתניתין בין יש לו בית

חלקוהתוס'שם,עלכרחךדלאסביראליהכהרמב"ם,אלאכונתםדהכא

אחיזה לאין לו ,ביאר החתם סופר ,דדוקא לעיל )קמג (.חילקה המשנה,

לא מהני סופו לרצון דכדי לתת עליהם שם משקה בעינן דוקא שיצאו

דהתם מקנח השולחן או הקערה ואינו רוצה המשקה על כן אסרינן רק

לרצון.

במקוםדהוהפסיקרישאוכשאיןלוביתאחיזהלאהויפסיקרישא,מה

ו(תוס' ד"ה לרצון ,ולא צריכין למה שפירש בקונטרס משום דאיקרי

שאיןכןהכאשסופגעלמנתליטולהמשקהלערבחיישינןדמתוךשהוא

משקהוכו'.החתםסופרכתבלבארדעתרש"י,דגםלדידיהבעינןלטעמא

בהוליסחוטעתהבשבת,ובזהאיןחילוקביןישלוביתאחיזהלאיןלו,

דדם נעכר ונעשה חלב ,דבלאו הכי נימא דחלב הווי כסלי זיתים וענבים

אמנםהראב"דבהשגותשםפרקכ"בהלכהט"וסביראליהדאפילוסוחט

דבעינן בהו רצון ,ומשום דיסוד החלב מהדם שלא לרצון נמי מכשיר,

בידים בספוג שיש לו בית אחיזה לא חשיב סחיטה ,דהוה ליה כצלוחית

וקראדותפתחאתנאדהחלבבעינן,דלאנימאכיוןדאפילומיםשנשתנה

מלאהמיםשמריקממנהמים,ולפידבריוצריךלומרדהוימשוםעובדא

מראיתםאינםמכשירים,אםכן ה"הדםשנשתנהונהפךלחלב,גליקרא

דחולוכדעתהתוס'.

דותפתחאתנאדהחלב,דאכתיבמילתיהקאי.

ג(מתניתין ואם יצאו מעצמן אסורים .פירש רש"י גזירה שמא יסחוט,



וכתב הריטב"א )החדשים( דכל זה בדעת רבנן דלא מפלגו בין שיצאו

דףקמדע"א

לאוכלין או למשקין ,אבל ר' יהודה דמחלק בין אוכלין למשקין איכא

ז(גמ',אמרלהםמחמיראניבחלבמבדםוכו'.התוס'בנדהיט:ד"הכתיב,

למימרדטעמאדלמשקיןאסורמשוםנולדדמעיקראאוכלולבסוףמשקה,

סברידחלבאינומכשירמדיןדםנעכרונעשהחלב,וביארוהמשאומתן

ולאוכליםמותרכיוןדחשיבאוכלאדאיפרת,אמנםלשמואלדסביראליה

בין ר' עקיבא לחכמים שחכמים אמרו לר"ע לא אם אמרת וכו' ,דהיינו

מסכת שבת דף קמד
יד אדר התשע"ג
דכיוןדאיכאקראלקמןבחלבאשהשמכשירלרצוןדיןהואשיכשירגם

סבירא ליה לשמואל דמשך לאו דוקא ,וכל קושית התוס' היתה דנימא

שלאלרצוןכיוןדחזינןגביאשהבשוםמקוםדמכשירשלאלרצוןכמודם

דבתותים ורימונים משך דוקא ,משום דבעי למיתנא סתם הוי כרצון,

מגפתה ,אבל בהמה אף על גב דחלבה מכשיר לרצון מותפתח את נאד

והרמב"ן דפירש דמזיתים וענבים לא קשיא ליה ,יפרש דמשך היינו

החלבבשבילכךלאתכשירשלאלרצון,כיוןדלאאשכחןבבהמהמידי

שנמשךמעצמווכפירושרש"ילעיל.

דמכשיר שלא לרצון שדם מגפתה טהור ,ועל זה ענה להם ר' עקיבא

יב(גמ',ואיבעיתאימאשאניסליזיתיםוענבים.הקשההצל"חדהארש"י

מחמיראני בחלבמבדםכאןדמשוםהכימאידמטמינןחלבבהמהאינו

כתבדהוהמצילאקשויימזיתיםוענביםגופייהו,ואםכןקשהעלתירוץ

תלויבחומראדדםמגפתהדהאהמקיזלרפואהטהורדהיינולרצון,ולא

זה,האלפיהגירסאבחולין)יד(:איתאלעיל,אמררביהודהאמרשמואל

אמרינן כשם כשחלבה לרצון טמא כך המקיז לרפואה טמא ,אלא ודאי

מודה היה ר' יהודה לחכמים בסלי זיתים וענבים ,ואם כן אכתי קשה

חלבהאשהמטמאמשוםדחשיבמשקהגמור וכ"שחלבבהמהדמיוחד

מסליםאסלים,וכתבדצריךלומרדרש"ילאגרסכבחוליןאלאכבסוגיין,

לקטניםולגדולים.

מודהר'יהודהבזיתיםוענבים,ובסליםודאיפליג.

ח(גמ' ,שם .החזון איש )מכשירין סימן ו' ס"ק ב'( ביאר פלוגתא דר"ע

יג(תוס' ד"ה לא לרצון .בסוה"ד והשתא קשה לר' יהודה ,חדא

ורבנן דמאי דאיתא במתניתין דמכשירין פרק א' ,דכל משקה שתחילתו

דבשמעתא מסקינן איפכא וכו' ,ועוד קשה לרבי מאי קאמר התם וכו'.

לרצוןוכו'מכשירהיינובמיגשמיםשרובןלאקיימילאדםאלאלארצות

הערוך לנר בכריתות )יג (.תירץ ב' קושיות אלו ,דהנה כתבו תוס' )קמג(:

ואילנות,וה"הביוצאמזיתיםוענביםדתחילתןאוכלוהשתאמשקה,אבל

ד"הלרצון,דסוגיאדנדהדאייתיקראדותפתחאתנאדהחלבאתיאכר'

חלב דמתחילתו משקה דרובו לאדם ,אין צורך להחשיבו על ידי רצון,

עקיבא ,או כמאן דלית ליה דם נעכר ונעשה חלב ,ומדברי התוס' דלעיל

ומשוםהכיסברר"עדאיןחילוקביןחלבאשהלבהמה,ורבנןסברידגם

ד"ה מאי לאו נראה ,דמה דמטמא חלב אשה שלא לרצון ,היינו משום

בחלבצריךרצוןבתחילהוהאדחלבאשהמטמאשלאלרצוןהואמשום

דחשיב כדם מגפתו ,אם כן איכא למימר דהסוגיא דכריתות סברה

דדם נעכר ונעשה חלב ,ודם מכשיר שלא לרצון משום דסתם דם שלא

כהסוגיא דנדה ,ועל כן כשאמר לא ניחא לא חשיב ליה משקה וטהור,

לרצון,וכמושפירשרש"יהכא.

ובזה אתי שפיר דברי הרמב"ם דפסק )הל' טומאת אוכלין פ"י הל' ד'(

ט(גמ' ,מאי לאו לרצון דניחא ליה וכו' .וכתב רש"י בד"ה שלא לרצון,

דדוקאמסתמאטמאאבלאמרלאניחאליטהורכסוגיאדכריתות,משום

דהואהדיןדקשיאליהאירבנןקאמרילהדהאמידידלרבנןמשקהלר'

דפסקדלאכר"מדסביראליהדםנעכרונעשהחלבוכמושנתבאר.

יהודהלאהוימשקה.והרמב"ןכתבדמדרבנןלאקשהמידי,דכיוןדאמרי



רבנןדאפילובתותיםורמוניםשהכניסןלאוכליןהיוצאמהםאסור,שמע

דףקמדע"ב

מינה דסברי דגזרינן שמא יסחוט אטו זיתים וענבים ,ולא משום דחשיבי

יד(גמ' ,סוחטין בפגעין ובפרישין ובעוזרדין .הרשב"א בד"ה הכי נמי,

משקה,וכןבזיתיםוענביםלרבייהודהגזרינןשמאימלךעליהןלסוחטן.

ביאר בשם יש מי שפירש דתותים ורימונים וכבשין ,סתמן למשקה הוא

אי נמי טעמא דר' יהודה משום נולד ,וקושית הגמ' ,דמדשרי ר' יהודה

בשסחטןואחשבינהו,והווימשקהכיוןדאיכאקצתבניאדםדסחטולהו

תותים ורמונים לאוכלין ,ואסר למשקין ולסתם ,ש"מ דמשקין בסתמא

כביתמנשיא,אבלפגעיןועוזרדיןשאיןדרכןשלבניאדםלסוחטן,אפילו

כמפרשדמי,והאדלאתירצהרבנןהיא,משוםדעדיפאמינהמשני,ועוד

סחט להו בטלה דעתו אצל כל אדם ולא הוי משקה אלא כמפרק אוכל

דלא מסתבר דפליגי נמי אי חשיב משקין או לאו ,ומדר"י נשמע לרבנן

מתוךאוכל,וכןכתבהמאירי,והתוס'רי"דכתבדפגעיןועוזרדיןכיוןדאין

דסתמא חשיבי משקין .ועל מהשכתב רש"י דהוה מצי לאקשויימזיתים

דרך לסוחטן ,הוי סוחט על ידי שינוי ושרי ,אמנם רש"י לקמן ד"ה כרב

וענבים גופייהו וכו' אלא אלימא ליה לאקשויי מק"ו מתותים ורימונים.

חסדא כתב,דהאדסוחטיןפגעיןועוזרדיןהואמשוםשסוחטלמתקהפרי

הקשה הרמב"ן דאי אפשר להקשות מזיתים וענבים דהתם הוי גזירה

ולא לצורך המשקה) ,ורק בסלקא דעתך פירש דסוחטן להוציא מימיהן

שמאיסחוטוכדלעילוכןכתבהריטב"א)החדשים(.

לשתות(.

י(שם.הרא"מהורוויץכתב)וכןכתבהרמב"ן,הובאבאותדלעיל(דלולי

טו(גמ' ,ש"מ רבנן היא ש"מ ,הקשה השפת אמת על הלשון מודים רבנן

דברי רש"י היה נראה לו שאין להקשות מזיתים וענבים דאין קושיא

לר' יהודה בשאר פירות ,הא עדיפי מיניה דרבנן מתירים אף היוצא

מטומאה אשבת ,דאף על פי דלגבי טומאה לא חשיב משקה בסתמא

למשקין ,דאף אי נימא דבס"ד סברא הגמ' דמותר דקאמר ר"י היינו אף

להכשיר,מכלמקוםלגבישבתגזרינןגםבזהכיוןדאורחייהולמשקין,ורק

לכתחילה ,מכל מקום איתא להדיא במתניתין ,דר' יהודה התיר רק

מתותים ורימונים קשה ליה דבזה לאוכלין מותר ובסתמא אסור וכאן

לאוכלין ולא למשקין ,ותירץ ,דסלקא דעתך דגמ' השתא לפרש דברי ר'

חזינןדסתמאחשיבכשלאלרצון.

יהודה אם לאוכלין ,היינו במיוחדים לאכילה דהיינו שאר פירות ,ומותר

יא(תוס' ד"ה תותים ורימונים .הקשה המהרש"א מאי קשיא להו ,נימא

אף בסחטן למימיהן ,ואם למשקין היינו זיתים וענבים שעומדים למשקין

דהכא אזלינן בשיטת שמואל דביארו התוס' לעיל ד"ה שמשך ,דסבירא

אסוראףבדיעבד.

ליה ,דלא בעינן משך בתותים ורימונים ,ותירץ דלעיל כתבו התוס'

טז(גמ',דלמאר'יהודההיא.הקשה השפתאמת היאךאפשרלפרשר'

דלשמואללאבעינןלחלקביןמשךללאמשךוכדמוכחמקושיתהמקשן

יהודה היא ,הא לר' יהודה שרי בתותים ורימונים כדאיתא לעיל קמג:

הכא דסמך אדשמואל ,אבל אכתי קשיא להו הכא מנא ליה להש"ס

והכאאיתאאבללאברימונים,ונשארבצ"ע.

דשמואללאמפליגביןמשךללאמשךדילמאסביראליהכרבור'יהודה

יז(גמ' ,מידי איריא ,דערביא אתרא וכו' .מבואר בגמ' שאם יש מקום

דמפלגי ,וכתב החתם סופר דלרש"י שכתב דהוה מצי לאקשויי מזיתים

שנוהגיםלסחוטרימוניםאסורלסוחטםלכוליעלמא,וכתבוהתוס' לעיל

וענבים,וכןלאקשויילרבנן,לאקשיאקושיתם,דהאודאיבזיתיםוענבים

)צב (:ד"ה ואת"ל דהיינו דוקא אם רוב העולם היו נוהגים כן אם היתה

ב

מסכת שבת דף קמד – דף קמה
יד אדר  -טו אדר התשע"ג

האפשרותבידם,וכךכתבהמגןאברהם )ש"כס"קא'(אלאשכתבדסגי

משמעדסגישמכויןלכךמעיקרא)נ.מ.פ.[(.

ביחידים,וכתב הביאורהלכה שם)בד"הובמקוםשנהגו(דאיןדבריהמגן

כב(גמ',אמררבחסדאמדברירבינונלמד.התוס'כתבובשםר"תדדוקא

אברהם מוכרחים למסקנה דהטעם הוא מצד אחשבינהו ,ועוד דמדברי

ביום טוב שרי דהבהמה עומדת לאכילה ,אבל בשבת איכא איסור דש,

הרשב"א והריטב"א מוכח דלא סברי כתוס' .והחזון איש )סנ"ה ט'( כתב,

משום דאי אפשר לאכול את הבהמה ,אם כן הוויא כפסולת ,ומוציא

דברשב"אוריטב"א )הישנים(משמעשאינןמחלקיןביןיחידלרבים,אלא

החלב שהוא אוכל מהפסולת .והקשה המהרש"א מאי טעמא לא כתבו

במקום שיש סיבה ידועה לאחד שעושה כך ,וכך היו עושים כל העולם

דהוויבורר,וכןלשוןהר"ן והרשב"א ועודראשונים,ובמשנהברורה )שם

אילו היתה בידם סגי אף ביחיד ,ואם כן למסקנה דטעמא משום

כ'(הביאבשםהט"ז ,דאימשוםבוררשרילאלתרככלבורראוכלמתוך

דאחשבינהו ,מהני ביחיד גם כשאין לו סיבה ידועה שכולם עושים אם

פסולת,ועייןשםבביאורהלכהד"הלאוכל,שכתבדדעתכמהראשונים

היה בידם ,והביאור הלכה שם הביא דהרמב"ם כתב דטעמא דתותים

דהוימשוםדשואסורבכלגווני.אמנםהרשב"א כתבדגדוליהאחרונים,

ורימונים הואיל ומקצת בני אדם סוחטים אותם כזיתים וענבים ,ומשמע

ומקצת מן הראשונים ,פירשו דאיירי אפילו בשבת ,והבהמה לא חשיבא

דסגיבהאיטעמאלאסורכיוןדאחשבינהו.

פסולת דהא חזיא ליה למיכל ,ואיסור שחיטה דרכיב עלה בשבת לא

יח(גמ',ר"שאומרמוחלאינוכמשקהוכו'.הגר"י ענגילבביתהאוצר )ב'

משוויא פסולת .דאפילו ביומיה חזיא לגוי ולחולה ,והוי כמפרק אוכל

י' י"ב( הקשה דמה בכך שיש צחצוחי שמן ,אכתי יבטלו הצחצוחים

מתוך אוכל ,וכן דעת הרמב"ן ,עוד כתב הרשב"א דליכא משום מוקצה,

במוחל ,וכן קשה גבי שכבת זרע של זב דמטמא במשא לפי שאי אפשר

אףעלגבדבהמהלאחזיא,דשמואלכר"שסביראליהדליתליהמוקצה

בלא צחצוחי זיבה ,ויש שרצו ליישב בזב ,דמידי דבא בתחילתו על ידי

ולא נולד וכן כתב הרמב"ן ,עוד כתב הרמב"ן א"נ אין מוקצה שקפץ

תערובת לא בטל ,עיין שם שדחה זה ,ותירץ ב' תירוצים .א' .דטמא

מעצמו אוסר אלא למלאכתו ,כגון שוחט בשבת שאסורה ליומא נמי

דסוגייןהיינושמכשיראבללטמאאחריםאינומטמאאלאלפיחשבון,ב'.

משוםמוקצה,האכל שלאעברעלהשבתאפילובשוגג,ממילאהותרה

דהכא הוא ענין טבעי דצחצוחי השמן שבמוחל מהפכים את המוחל

כדאמרינן)ביצהב'ב'(בביצהשנולדהבשבתשבתדעלמאתשתרי ,ולא

להחשב משקה כמותם] .ואפשר לומר דבמתיאות שמן המעורב במוחל

אסרינן לה משום מוקצה ,וכבר פירש זאת במלחמות ביצה )י"א .מדפי

ניכרולאשייךביהביטול[.

הרי"ף(.

יט(תוס'ד"האמראביי.קשהלילימאדהאימוחלדקתניבמוחלהיוצא



מעקולביתהבד,הקשהרביעקיבאאיגרבשלמאלגביהכשרשייךלומר

דףקמהע"א

דמוחלהיוצאמעקולביתהבדמחמתהצחצוחישמןהווימשקהומשום

כג(גמ' ,דכולי עלמא משקה הבא לאוכל לאו כאוכל הוא .ה"ג רש"י

הכי מכשיר ,אבל גבי שנוי מראה מה שייך לומר שהצחצוחי שמן שהם

וכתבוהתוס'דה"גדאילהיפך,מאיטעמאדמאןדאמרהוכשר,והרשב"א

מעט ישנו מראה המקוה ולא המוחל ,הרי בוודאי שנוי המראה מחמת

והריטב"א)החדשים( קיימואתגרסתהגאונים,דגרסידכ"עדמשקההבא

המוחלהוא.

לאוכל כאוכל דמי .ופירש מר סבר דמשקה ההולך לאבוד משקה הוא,

כ(גמ',אמרשמואלסוחטאדםאשכולשלענביםוכו'.הרי"ף כתבדי"א

כלומרר"ידאמרהוכשר,דאףעלגבדמשקההבאלאוכלבעלמאכאוכל,

דשמואל איירי ביום טוב דשרי סחיטה לצורך אוכל נפש ,אבל בשבת

הכא כיון דהולך לאיבוד שהאש שורפו ואינו נשאר בתוך האוכל לאו

אסור דהא קיי"ל במתניתין איןסוחטין את הפירות להוציא מהן משקין,

כאוכלהוא,אלאכמשקהדעלמאשאינובאלתוךאוכל,ומרסבראףעל

ואםיצאומעצמןאסורין,ואוקימנאבזיתיםוענביםדבכלגווניאסור,וכן

גבדהולךלאבודלבסוף,מכלמקוםהשתאמחליקבהםאתהפתוליפותו

דעת הבה"ג שכתב דין זה בהל' יום טוב ,וכן דעת הר"ח ,אמנם הרי"ף

הוא דקא עביד ,הלכך כמשקה הבא לאוכל דעלמא הוא ואוכל הוא,

והתוס' הרשב"א הרמב"ן ועוד ,סבירא ליה דאיירי בשבת ,ושרי כיון

והשתאלאאתיאהאדרבפפאדלאכהלכתא.

דחשיבמפרקאוכלמאוכל,וברי"ף הוסיףדהוימפרראוכלמאוכלוכתב

כד(גמ' ,כבשין שסחטן אמר רב לגופן מותר למימיהן פטור אבל אסור.

השער הציון )סימן ש"כ ס"ק כ"א( דכונה א' הם וכמו שכתב רש"י וכל

פירש רש"י דליכא מלאכה דאוריתא ,דאין זה מפרק ,משום דהמשקה

הראשונים .וכתב המשנה ברורה )שם סקכ"א( בשם הרא"ש דהמחמיר

היוצא מן הכבשים לא גדל בתוכן ,ואסור אטו זיתים וענבים ,והתוס'

תבואעליוברכה.

והרשב"א והרא"ש כתבו דרב לטעמיה דאמר לקמן דבר תורה אינו חייב

כא(רש"יד"האבללאלתוךהקערה .דזימניןלמשקהקאי,הביאורהלכה

אלאעלזיתיםוענבים,וכתב הנשמתאדם)כללי"ד,ב'(,דרש"ילשיטתו

)סימןש"כסעיףד'ד"המתוך(הביאבשםספרמטהיהודה דדייקמרש"י

שפירשהטעםדדברתורהחייבדוקאעלזיתיםוענבים,דשארפירותאין

דלקערהאףשישבהתבשילאסור,וכןכתבהמאירי בדעתרש"י),ודלא

דרךלדרכם,ומשוםהכילאהווימלאכה,ולפיזהכלפרידדרךלסוחטו

כאיזהאחרוניםשלאהבינודברירש"יכן(אמנםכלהפוסקיםהראשונים

חייב עליו ,ועל כן כבשים דדרך לסוחטן לגופם כדי לאוכלם ,היה צריך

)הבה"ג הרי"ף הרא"ש הרמב"ם ועוד (,נראה שלא חילקו בין קערה

להתחייב עליהם ,אי לאו טעמא דהמשקין אינם מהפרי ,אמנם הרא"ש

לקדירהאלאעיקרהחילוקהואאםישתבשילאולאו,וכךנפסקבשולחן

)בסוףסימןד'(כתבוז"ל,ולאדמיסחיטתבגדאושיער,לסוחטפרישאין

ערוך שם ,ובמשנה ברורה שם )ס"ק י"ח( הביא מהדרישה דבאופן שאין

דרכו לסחוט ,כי דרך אותו פרי לאוכלו ולא להוציא ממנו משקה ,הלכך

בקדירהאובקערהאוכלאיכאאיסורדאורייתאאפילובדעתוליתנואחר

איןשםמשקהעלהיוצאממנו,וכןכתבהיראים ,וצריךלומרלשיטתם,

כךלתבשיל,ובשערהציון)ס"קכ"ג(כתבבשםתשובתרדב"ז דאסוררק

דכבשיםאףעלגבדקיבלומשקהממקוםאחרבעתשנבלעובאוכלמכל

מדרבנן ,וכך כתב הפרי מגדים )במשבצות אות ה'(] .ויש לדייק מרש"י

מקום נהפכו להיות חלק ממנו ,והוא טעמא דרב ושמואל דאפילו סחטן

לקמן )קמה (.ד"ה הבא .שכתב ,לצורך אוכל וכגון שסחטן לשם הפת,

למימיהןפטור.

ג

מסכת שבת דף קמה
טו אדר התשע"ג

כה(תוס' ד"ה כבשים ,ולפירוש הקונטרס דפירש משום דאתי המשקה



מעלמאקשהוכו'.הנשמתאדם )עייןבאותהקודמת(תירץדרש"ידקדק

דףקמ"הע"ב

בלשונושכתבשאיןהמשקההזהיוצאמןהכבשים,שלאגדלבתוכן,ולא

כט(גמ',ואיןעדמפיעדכשראלאלעדותאשהבלבד.ופירשרש"ידכל

כתבבקיצורשאינומפרקמשוםדלאגדלבתוכו,עלכרחךכוונתולחלק

דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקועי רבנן לקדושי מיניה ,הריטב"א

בזהביןסחיטתכבשיםלסחיטתבגדאופירות,דבפירותהמשקיםמיפקד

ביבמות )פח (.הקשה על רש"י מכמה מקומות ,וכתב דהטעם הוא משום

פקידי בגוף הפרי ,וכן בבגד המשקה נבלע בגוף הבגד ,מה שאין כן

דקיםלהולרבנןדמילתאדעבידאלאיגלויישהחמרתעליהבסופהכלכך,

כבשים,דמימיהםכנוסיםבהםואינונבלעבגופם.והנהקושיתתוס'לא

ודאי קושטא קא מסהיד ,וכי דייקא ומנסבא בדין מנסבא ,ופרסום כזה

קשה לשיטתם דיסברו כמו שכתב הרא"ש בסוף סימן ד' )הובא באות

נחשב בכ"מ כעדות גמורה ואפילו מדאורייתא ,והכתוב מסרו לחכמים

הקודמת( וה"ה באודרא אפומא דשישא ,והחתם סופר הקשה דאכתי

לדעת איזהו דבר מפורסם שניכר דברי אמת שיהא חשוב כעדות,

לשיטת תוס' קשה ממסוכריא דנזייתא ,דכתב ר"ת בתוס' כתובות )ו'(.

והרמב"ם )פר' י"ג מהלכות גירושין הלכה כ"ט( כתב וז"ל ,שלא הקפידה

דהוי פסיק רישיה דלא ניחא ליה משום שהמשקה אזיל לאיבוד ,ואפילו

תורה על העדת שני עדים ושאר משפטי העדות ,אלא בדבר שאין אתה

הכי מסיק ר"י בכתובות שם ולעיל )קיא ,(:דאסור משום סחיטה ,וקשה

יכוללעמודעלבריואלאמפיהעדיםובעדותן,כגוןשהעידשזההרגאת

דלכאורה הוי ככבשים שסחטן לגופן ואמאי אסרינן התם כשהולך

זה ,או הלוה את זה ,אבל דבר שאפשר לעמוד על בריו שלא מפי העד

לאיבוד ,ותירץ דאין כל המשקה הולך לאיבוד אלא חלק נסחט לחוץ,

הזה ,ואין העד יכול להשמט אם אין הדבר אמת כגון זה שהעיד שמת

ומה"טחשיבפסיקרישיהדלאניחאליהדאזיללאיבוד,אבלמאידךגיסא

פלוני ,לאהקפידה התורה עליו,שדבר רחוקהוא שיעיד בוהעדבשקר,

חשיבככבשיםשסחטןלמימיהןמשוםהחלקשנסחטלתוךהחבית.

לפיכךהקלוחכמיםבדברזהוהאמינובועדאחדמפישפחה,ומןהכתב,

כו(תוס' ד"ה ורבי יוחנן אמר ,ופירש ר"ח דהלכה כר' יוחנן וכו' ולא

ובלא דרישה וחקירה ,כדי שלא ישארו בנות ישראל עגונות .וכתב השב

הפריש בסחיטה בין קדירה לקערה אלא הכל אסור ,הקשה הרי"ף )ס:

שמעתתא )שמעתתא ז' פ"א( דגם לטעם דאפקעינהו מכל מקוםאם באו

מדפי הרי"ף( איך אפשר לומר כן הא דברי ר' יוחנן כעין מימרא דרב

עדיםשבעלהחיחייבתקרבן,ואףעלפידעקרורבנןהקידושין,לאעקרו

ושמואל דלמימיהן פטור אבל אסור ,וכי היכי דרב ושמואל איירי דוקא

אלא לשעתו ,שראו חכמים להאמין לעד שאומר אמת ,אבל כשהתברר

לקערהולאלקדירההכינמיר'יוחנןאייריבהכי),עייןבדבריו(וכןהקשה

ששקרהעידלאעקרוהקדושיןוכןכתבהרש"שכאן.

הרא"ש ,והמנחת ברוך )סימן פ"א( תירץ דמה דאמר שמואל דבסוחט

ל(גמ' ,אמר ליה רב אמי וכו' והא תנא דבי מנשיא וכו' ,הקשה השפת

אשכוללקדירה,דמשקההבאלאוכלכאוכל,היינודוקאהיכאשמתחילת

אמת מאי סלקא דעתך דמקשה ,הא על כרחך אין כלל זה מוכרח ,דהא

הוייתובאלאוכל,וכןהואבחולבעזלקדירה,אבלאםכברנעשהמשקה,

באיסורים עד אחד נאמן ,ובכל מקום שעד אחד נאמן עד מפי עד נמי

ואחר כך נתנו באוכל פשוט דלא פקע שם משקה ממנו ,ולפי זה כבשים

נאמן.ותירץדטעמאדנאמןבאיסוריםהואמשוםשאיןצריךבהםעדות

ושלקות לא שייך להחשיבם משקה הבא לאוכל כיון דהמשקה הנסחט

כלל כמו שכתבו המפרשים ,והכא איירי בעדות אשה דצריך עדות דאין

מהםשםמשקהעליומתחילה,ואפילואינימאדלרבושמואלשריבאופן

דברשבערוהפחותמשניםוחכמיםהקילודסגיבעדאחד.

שסוחטןלקדירה,היינומשוםדכלאיסורסחיטתןמדרבנןבלבד,אבללר'

לא(גמ' ,אימא לעדות שהאשה כשירה לה בלבד .כתב רבי עקיבא איגר

יוחנן דסחיטת כבשים אסורה מדאורייתא ,ודאי ליכא חילוק בזה בין

דאףעלגבדמשמעמהכאדבכלמקוםשהאשהכשירה,איןעדמפיעד

קדירהלקערה,והשתאאתישפירראייתהר"ח,דמהאדהשווהר'יוחנן

כשר ,אין כלל זה מוכרח בכל מקום ,דלענין שבויה ,דעת הרא"ש דכותי

כבשיםשהםמשקהבכלגווני,לזיתיםוענבים,חזינןדגםבזיתיםוענבים

מסיח לפי תומו אינו נאמן ,ולהכי גם עד מפי עד אינו נאמן ואף על פי

חייב בתוך הקדירה ,ומוכח דר' יוחנן סבירא ליה דמשקה הבא לאוכל

שאשהכשירהלעדותזו,והביאבשםהראנ"ח שכתבדהכללהוא,דאינו

כאוכלדמי,ועייןעודבאביעזרי)פר'ח'הל'י'(.

נאמן במקום שהאשה אינה נאמנת אבל איכא גווני שאשה נאמנת ועד

כז(]סברת המנחת ברוך )באות הקודמת( אינה לתוס' ד"ה כבשים ,דהא

מפיעדאינונאמן.

ס"לדמשקההבאלאוכלהויאוכלאףכשהיהמשקהלפניכן,מ"מאפשר

לב(רש"י ד"ה שורין אותו בחמין ,כדי שיהא נימוח .המגן אברהם )סימן

לומרדאפילולדעתם,היינודוקאבבאלאוכל,כיוןשבמהשנסחטלאוכל

שי"ח ס"ק מ'( דייק מרש"י דדבר יבש אף שנימוח על ידי בישול ,אכתי

יכוללהשתנותממשקהלאוכל,מהשאיןכןאיהולךלאיבוד,כמולעיל

חשובכיבשואיןבובישולאחרבישול,דאזלינןבתרהשתא).וכןמבואר

גמ'במחליקבענבים,אובמסוכריתאדנזיתא)אילאנימאכהחת"סלעיל

במחציתהשקלשם(.

אות כה( דבעינן להפקיע ממנו שם משקה לגמרי בלא שנהיה אוכל ,אי

לג(מתניתין,שהדחתןזוהיאגמרמלאכתן.השפתאמתכתבדאיןלפרש

אפשראחרשנהיהמשקה,וכסברתהמנחתברוך).א.ג[(.

דחייב משום מבשל דהא יש כאן שני חצאי בישול ,הריכוך על ידי

כח(תוס'שם.בסוה"ד,ויששמעמידיןדברירבושמואלביוםטוב,הקשה

המליחהשהואתחילתהבישול,וגמרהבישולעלידיההדחהואיךנצרף

המהרש"א,איהךדסוחטאדםאשכולענביםאיירידוקאביוםטובואיכא

שניהם יחד ,אלא משום דהוי כעין מכה בפטיש דכיון דנמלחו הרבה אי

חילוקביןשבתליוםטוב,אםכןמאימקשהסתירהבדברישמואלמדג

אפשרלאוכלםבלאהדחה,וכךכתבהפרימגדים )סימןשי"חסעיףד'(.

לצירו לשלקות ,נימא דדג לצירו איירי ביום טוב ושרי ,ושלקות איירי

אמנםרש"יכתבלהדיאדהויבישול,וכןמבוארברמב"ם פכ"בהלכהח',

בשבתואסור,ותירץדאיןכוונתתוס'דרבושמואלאייריביוםטוב,אלא

והביאור הלכה שם ד"ה והדחתן ,הוכיח כדבריהם מהגמ' ,לעיל )לט(.

דרצונו לומר דאנן דקיימא לן כר' יוחנן דאין חילוק בין קדירה לקערה,

דאמר רב יוסף גלגל הביצה חייב חטאת ,ועל זה איתא שם אף אנן נמי

נוקירבושמואלביוםטובאליבאדהלכתא.

תנינא חוץ מקולייס האיספנין ,ומבואר דשניהם מדין בישול ,ועיין שם

ד
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דהוכיחכןמכמהמקומות.

דקושית הגמ' ,דבשלמא ישראל כיון שפסקה זוהמא מאבותיהם ממילא

לד(מתניתין,וכלשלאבאבחמיןמערבשבתמדיחיןאותובחמיןבשבת.

נפסקהמבניהם,אלאגריםשנתגיירועכשיואיךפסקההזוהמאמהםכיון

כתבוהתוס'לעיל)לט(.ד"הכל,דלהרשב"אדעירויככלישניהאימדיחין

דלאפסקהמאבותיהם,ותירצהדמזלייהוהוה.

היינובכליראשוןואיןשוריןבכליראשון,ולר"ת דסביראליהדעירויהוי

מד(גמ' ,מזלייהו הוו דכתיב את אשר ישנו פה עמנו עומד היום וגו'.

ככלי ראשון ,אם כן מדיחין היינו מכלי שני והאי דאסור לשרות היינו

המהרש"א ביאר ,דאף על פי דפסוק זה נאמר גם על כל דורות שיבואו

משוםדמיחזיכמבשל,עודכתבודאיכאלמימרדשריגםבכלישניונקט

אחר כן ,כדאיתא בריש פרק שבועת הדיינין ,מכל מקום לגבי ישראל

רבותאבמדיחמשוםקולייסהאיספנין.

איכאלמימרדנשמותיהןהצרורותבצרורהחייםהיושם,אבלבגריםלא

לה(גמ' ,מפני מה מועדים שבבל שמחים מפני שהן עניים .עיין רש"י,

שייךלמימרהכיועלכןאמרדמזלןהיהשם.

והמהרש"א פירשדעיקרשמחהבמועדהיאבייןכמבוארבערביפסחים,

מה(מתניתין שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות .פירש רש"י,

ובארץישראלהיהמצויייןכלהשנה,ועלכןאיןלהםשמחהגדולהכל

ד"ה שובר דאין במקלקל שום איסור בשבת .והקשה הר"ן והרשב"א הא

כך במועד על ידי היין ,מה שאין כן בבבל שהיין היה מצוי רק במועד

ודאימקלקלאסורמדרבנןדהאכלהמקלקליםפטוריםאבלאסורים,ועל

היתהשמחתםגדולה.

כן פירש דאף על גב דמקלקל בעלמא פטור אבל אסור הכא שרי משום

לו(גמ' ,מפני מה ת"ח שבבל מצויינין טפי שאינן בני תורה .עיין רש"י

צורך שבת ,והחתם סופר ביאר דרש"י לטעמיה ,דסבירא ליה לעיל )עד(:

דאינן בני תורה קאי את"ח ,והרא"מ הורוויץ ביאר ,דקאי אבני בבל

גביחביתא,דאיןבניןוסתירהבכליםכלל,ואםכןאיכאהכארקהקלקול

שמשום שאינם בני תורה ,אינם מכבדים תלמידי חכמים שבהם כראוי

ובזהפשיטאשאיןשוםאיסור,דכלמהדאסרורבנןבמקלקל,היינודוקא

לפיתורתם,אלאלפילבושם.

איישבפעולהזוכשהואתיקוןאיסורדאורייתא.

לז(גמ',אםברורלךהדברכאחותךשהיאאסורהלךאמרהו.המהרש"א

מו(תוס' ד"ה שובר .והלא יכול לשבר ולפתוח את המגדל וכו' כי היכי

בסנהדרין )ז (:על הגמ' שדיין צריך שיהא הדין ברור לו כאחותו כדי

דהכא שרי לשבר החבית וליטול הגרוגרות וכו' והכא דשרי לשבר את

לפוסקו ,ביאר ,דנקט דוקא אחותו ולא שאר עריות ,משום דהדן על פי

החבית משום דמיירי במוסתקי וכו' וכ"כ בעירובין )לד (:ד"ה ואמאי,

שכלו אין הדבר ברור לו כל הצורך ,ותמיד יראה בשכלו שיש לו איזה

והר"ןוהרשב"א כתבודבעירוביןאייריבמגדלגדולשישבובניןוסתירה

טעות,מהשאיןכןבדןעלפיהתורה,ויתבררלובראיהאחרראיהשדן

כשהואשלעץדהויכמואהל,אבלבמגדלקטןלאשייךכללטעמאדבנין

דין אמת ,בכהאי גוונא שייך שיהא ברור לו כאחותו ,ומשום דאחותו

וסתירה ,וכ"כ רש"י בעירובין )לה (.ד"ה מתניתין ,והשולחן ערוך )סימן

איסורהרחוקמשכלהאדם,שהשכלנותןשיהאמותרלישאאתאחותו

שי"ד סעיף א'( פסק דדוקא במוסתקי יכול לשבור וליקח מה שבתוך

לפי שהעולם נבנה על ידי נישואי אח ואחות ,דקין והבל נשאו אחותם

החבית,אבלבכלישלםאסורלשבוראפילובשאינועושהכלי,והרמ"א

וכמושכתובעולםחסדיבנה,אלאשהתורהגזרהלאסור,וברורדוקאעל

הוסיףשםדאייריבכלישאינומחזיקמ'סאה,וכתבהמשנהברורה )שם

פיהתורהשהיאאסורה,כךיהאכלדין.ובאהבתאיתן)בעיןיעקב(ביאר,

ס"קב'(בשםאחרונים,דבמחזקתמ'סאההוהליהכאהלואיתביהבנין

דאחותובתאביוובתאמו,אתיאבקלוחומרמאחותואובתאביו,אובת

וסתירה,אפילובמוסתקי,אמנםהרשב"א)בעבודתהקדשביתמועדש.ב.

אמו ,ואפילו הכי לא מזהירין מן הדין אלא איצטריך הפסוק לחיוב

ז'( ,כתב דבחבית רעועה )מוסתקי( אפילו מחזקת מ' סאה שרי ,והחזון

ואזהרה.

איש )נ"א ,א'( ביאר ,דבכלים לא שייך בנין וסתירה אלא במעשה גמור,

לח(גמ' ,בהמה בגימטריא חמישים ותרתין הוו .המהרש"א ביאר דתיבת

אבל בסתירה דרך שבירה להוציא מה שבתוכו ,לא חייל עליה שם

בהמהמיותרתדהיאבכללמקנההמוזכרבפסוקלעיל,וכןדרךלהקדים

מלאכהבכלים],ביאורזהנצרךלדעתהרשב"א דמוקיבמגדלקטןדוקא

בכלמקוםבהמהלעוף,ועלכרחךדאתילמימרעניןהגימטריאנ"ב.

שאין בו משום אהל ,אבל עכ"פ יש בו משום בנין וסתירה בכלים,

לט(גמ' ,כולן חזרו חוץ מקולייס האיספנין .כתב המהרש"א דאף על פי

דהרשב"אהסכיםלעיל)קב(:לדעתהתוס',דבבונהאוסותרבניןגמוריש

דלא מוזכר בקרא דדגים גלו ,מכל מקום ידעו חז"ל כן מדלא מצוי היום

בו בנין וסתירה) .ועיין בחזון איש שם דביאר מאי טעמא הוצרכה הגמ'

קולייסהאיספניןבארץישראל.

בביצהלהקיםבמוסתקי(והריטב"א)החדשים(כתבדכלמגדלשלעץכיון

מ(גמ' ,אגמון ובעל זמורה .העץ יוסף )בע"י( ביאר ,דאגמון היא לשון

שנעשהדרךבניןושבריועומדיםלתקן,חשיבאסתירתועלמנתלבנות,

פקיד וקצין ביוונית ,ובעל זמורה הוא מין שולטנות שנותנין בידו זמורה

מה שאין כן בחבית שאין לה חזרה ,שאפילו היא גדולה אין בשבירתה

ומקל,להראותשרשותבידומהמלךלהכותלמישיעבורעלגזירתמלך.

משוםסתירה.
מז(בא"ד  ,ואם באת לחלק בין נטילת העירוב וכו' .עיין מהרש"ל,

דףקמ"וע"א

והמהרש"א כתב עליו ,דדחק בסברא דחוקה .והוא פירש דר"ל ,דנטילת

מא(גמ',ישראלשעמדועלהרסיניפסקהזוהמתן.הר"ן )בשיטהלהר"ן(

הגרוגרותהואצורךאכילהממש,מהשאיןכןנטילתהעירובהוויצורך

לעיל קח .כתב דפסקה אז זוהמא מכל החיות שהיו בהר סיני ,חוץ מן

עירוב.

הדגיםשלאהיובהרסיני.

מח(]רש"י ד"ה אלא בדרוסות ,וחותכין בקורדום וכו' ,צ"ע דהרי מבואר

מב(גמ' ,עד שלשה דורות לא פסקה זוהמא מאבותינו .הנודע ביהודה

להלן דהעמידו מתניתין בכהאי גוונא כיון דמתניתין רבי נחמיה היא,

)קמאיו"דס"ט(הוכיחמהכאדאדםיכוללפגוםעדג'דורותוכמודמצינו

והנהדעתרש"ילעיל )קכד(.ד"הא"לרבא ,דכלישמלאכתולאיסוראין

הכאדתרחפגםבזרעועדיעקב.

לרבינחמיהאסורלטלטלולצורךגופו,והריקורדוםהואכלישמלאכתו

מג(גמ',א"לרבאחאבריהדרבאלרבאשיגריםמאי.השפתאמת ביאר

לאיסור כדלעיל )קכב ,(:וי"ל דסייף הוי כלי שמלאכתו להיתר ,ועל כן

ה
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בשבת יחתוך דוקא בסייף כהמשך לשון רש"י וכרש"י במתניתין ,והכא

למעלה מן היין זהו לחזק ,למטה מן היין זהו לשמר ,ופירש לשמר היינו

נקטגםקורדוםלבאראיךנהגולחתכובחול).י.ר[(.

להוציאהייןמןהשמרים,וביארהר"ן)עלהרי"ף( דסתימהדלשמרודאי

מט(גמ' ,חותלות של גרוגרת ושל תמרים מתיר ומפקיע וחותך .הביאור

עתידה ליפתח ,וכיון שכן מתחילה אין מהדקין אותה כל כך ,וסתימה

הלכה )סימן שי"ד ד"ה חותלות( הביא שרבי עקיבא איגר הקשה מהא

דלחזקמתחילהעושיםאותהמהודקת,ועודביארדלמעלהמןהייןהיינו

דהביא המגן אברהם בשם הרמב"ם ,דהפותל חבלים חייב משום קושר,

לחזק,דאפשרשלאתפתחאותהסתימהאלאינקבוהחביתבמקוםאחר,

והסותרחייבמשוםמתיר,דאףדהואסותרשלאע"מלבנותמכלמקום

ולמטה מן היין במקום שהיין כלה שם שאין יין בחבית למטה מאותה

אסור מדרבנן ,אם כן מאי טעמא הכא שרינן להפקיע שרשרות החבל,

סתימה היינו לשמר ,דהיינו להוציא את היין מהשמרים דרך שם,

ותירץ הביאור הלכה דהרמב"ם יפרש דמאי דכתיב מפקיע )דהיינו סותר

ומתחילהאיןעושיןאותהסתימהיפה,ועלדרךזהפירשגםדברירבא

שרשרות החבל( היינו שמנתק וקורע ,ושרי דלא עדיף ממה שהתירו

והיכידמילחזקשהואאסורכגוןשניקבהלמטהמןהשמרים,שפתחזה

לחתוך אפילו בכלי ,ומצד קורע דהוא אסור מדרבנן בשלא ע"מ לתפור,

ודאיאינועשויהואלהוציאממנוייןומהדקינןליה.

לא שייך לאסור ,דכל זה שייך דוקא בקריעת בגד ,ששייך בו על מנת

נד(גמ' ,א"ל אביי לרבה תניא דמסייע לך .כתב רבי עקיבא איגר דלשון

לתפורמהשאיןכןהכא.

דמסייע לך דהכא ,משונה קצת מכל תניא דמסייע לך ,דהכא אין ראיה

נ(גמ' ,מהו למיברז חביתא בבורטיא בשבת .החזון איש )סימן נ"א ג'(

נגדברפלוגתיה,אלאהראיה לשיטתרבאמפרץאתפצימיו,דהתםהיא

ביאר דמבעיא ליה כיון דאיתא במתניתין דשרי לשבור החבית ואסור

סתימה מעלייתא שאין למעלה הימנה ,והכי נמי הסתימה שלמטה מן

לעשות נקב ,אי ברומח שהוא חור יותר גדול חשיב כשבירה ושרי ,או

השמרים ,אבל לרב חסדא דסגי בסתימה דלמטה מן היין ליכא דחיה

חשיבכנקבושרי,וא"לדעדייןאיכאעלהשםנקב.

מהתם,דדלמאהתםרבחסדאנמיסברדבעיסתימאמעליתאוהכינמי

נא(גמ',מיתיבירשב"גאומרוכו'.הקשוהרשב"אוהריטב"א )החדשים(,

כאן ,אלא דהכא אף הסתימה הפחות מעליתא הוויא סתימה מעליתא,

אמאי לא הקשה ממתניתין דקתני שובר אדם את החבית] ,וצריך עיון

דהאלאילפינןמהתםדבעינןלסתימההמעולהביותר,ועלכןתמהעל

דהריהקושיאהיאעלר'אושעיאשהקיםהמשנהבאופןדדרוסותוא"כ

רש"י שכתב דהראיה דלמטה מן היין לא פקע שם פתח מיניה .והחזון

איך אפשר להקשות ממתניתין ורק קשה מרשב"ג כיון דמדבר ביין.[.

איש )נ"א ,יז (.ביאר ,דודאי אביי לא בא להכריע בראיה זו כדעת רבא,

ותירץ הרשב"א דאי ממתניתין הוה אמינא דוקא שובר דודאי לא מכוין

אלאדהיהנראהדמעיקרהדיןאףלמטהמןהשמריםמותר,דלאחשיב

לפתחא וכדקתני בהדיא ,ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי ,מה שאין כן

נקב אלאכמסירברזא,אלאשחכמיםהחמירולמטהמןהשמריםלרבא

מתיזראשהבסייףדמתכויןלפתח,והחזוןאיש שםהוסיףדמתיזראשה

ולמטהמןהייןלרבחסדא,ואםכןאיןראיהמהתםאלאדחזינןדפתחא

בסייףלאמקלקללהכלכךאלאשמחסרשפתהוישמקוםלומרדחשיב

לא בטל בכדי ,ואם כן אין להחמיר בזה ודי לנו להחמיר למטה מן

עושהפתחכמובבורטיא.

השמרים.

נב(גמ',אמררבהדברתורהכלפתחשאינועשוילהכניסולהוציאאינו

נה(גמ' ,דריש רב שישא בריה דרב אידי הלכה כר' יאשיה .הקשה

פתח.התוס'לעיל)קב(:ד"הלולכתבו,דהאדלאמחייבבעושהנקבבלול

הריטב"א)החדשים(דהאאמרינןלעיל)קלט(:דאסורלמישקלאפילוברא

של תרנגולין משום בונה דאין פתח זה עשוי להכניס ולהוציא ,ומבואר

דתומא )צלע של שום( ולאנוחי בברזא דדנא ,והתירו רק בהערמה

דמשום מכה בפטיש אין צריך תנאי דלהכניס ולהוציא ,ולפי זה לסוגיין

ולצורבא מרבנן ,ותירץ ,דהתם כיון דלא חתוך מבעוד יום כלל חשיב

דבעינןפתחהעשוילהכניסולהוציאבלולשלתרנגוליםאתיאכרבדחייב

כמאן דשקיל קנה או חתיכת עץ בעלמא ואסור גזירה שמא יבא לתקן

משום בונה ,וכתב האגלי טל )נ"ה .כ"ט( דהרמב"ם פליג אתוס' דפסק

הברזאבשבתבאופןזה.

)בפרקי'הלכהט"ז(דהעושהפתחחייבמשוםמכהבפטיש,ואףעלפיכן

נו(גמ' ,איכא בינייהו דקטים ומנחי .הטור )סוף סימן שי"ד( פירש דהיינו

פסקשםדכלפתחשאינועשוילהכניסולהוציאאינופתח),עייןעלון96

שהיולועודהרבהקטומיםדבכהאיגוונאלאחיישינןשמאיקטום,וכתבו

אות ז שהובאו דברי הכסף משנה )בפ"י( בסתירת דברי הרמב"ם .ובלחם

שם הב"ח והדרישה דבדוקא נקט הרבה ,דאם יש לו שנים או שלשה

משנה )שם( מצדד דכוונתו לפסוק שחייב משום שניהם .והמגן אברהם

חיישינן שמא יאבדו או יתקלקלו איידי דזוטרי ויבא לקטום אחר בשבת,

)סימן שי"ד סק"ג( תירץ דבלול המחובר לקרקע חייב ]גם[ משום בונה.

והבית יוסף שם כתב דה"ה דסגי בשנים ,והר"ח פירש קטים ומנח ,דאם

ובאינו מחובר חייב משום מכה בפטיש[] .ונראה לדייק דאליבא דמה

מונחכברבנקבמותרלמשוךהייןממנו,אבללתתולכתחילהאסור.

שכתבו התוס' לעיל ד"ה שובר בתוה"ד ,מכל מקום אפילו לרבנן בעי

נז(גמ',שם.הר"ן )ביצהיט.מדפיהרי"ףד"האוכליבהמה(הקשה,היכי

לאוקמיהכי.דההיאסוגיאאתיאדוקאכשמואלדסברכשיתכויןלעשות

מסקינן התם דאוכלי בהמה כיון שהם רכים אין בהם משום מתקן מנא,

פתחהויאיסורדאורייתא,כיוןשאיןצריךלדידיהלהכניסולהוציא.וזה

האאמרינןהכאדאסורליתןטרפאבחביתא,ותירץדאיכאלמימר,דגם

מוכח מהגמ' שם מהא דמקשה על ר"א ,דאי הוי מדרבנן לא הוי מקשי

באוכלי בהמה מתקנין כלי העשוי כבר ,אבל אין דרך לעשות כלי

מידיכיוןדגםבמתכויןלאהויאלאמדרבנןלאגזרו).ב.ז.י([.

לכתחילה באוכלי בהמה) .וכתב הבית יוסף )שי"ד( דדבריו אלה למאן



דאמרמשוםמרזב,דלמאןדאמרמשוםשמאיקטום,הוויאיסוראדרבנן

דףקמ"וע"ב

שמאיקטוםבקשין,כמושכתברש"י.ואוליסברדגזירהשמאיקטוםהיינו

נג(גמ' ,אמר רב חסדא למעלה מן היין זהו לשמר למטה מן היין זהו

שמא יקטום רכין ליתנם בפי החבית דכיון שדרכו בכך אסור ,והקרבן

לחזק .פירש רש"י דלשמר היינו לשמור ריח היין שלא יצא ויתקלקל,

נתנאל)סימןח'אותכ'(תירץדהאדשרינןאוכליבהמהרכיןהיינותבן

ולחזק היינו לחזקאת הכלי עלמנת שלא יצא היין ,והרי"ף גרסלהיפך,

וקששמיוחדיםלמאכלבהמהודעתומלכתחילהעלכלמהשצריךלה,

ו

מסכת שבת דף קמו – דף קמז
טז אדר – יז אדר התשע"ג
אבלעליהדסאינםעומדיםלאכילתבהמה.

איירישקיפלשוליהטליתשלפניועלכתיפואחתדהיינושלימיןבשמאל

נח(מתניתין ,מי שנשרו כליו בדרך במים מהלך בהם ואינו חושש .רש"י

וכןלהיפך.

ביצה )לה(:פירשדאינוחושששיחשדוהושכבסםבשבת,וברמב"ם )פרק

סד(גמ' ,א"ר יהודה מעשה בהורקנוס וכו' .הריטב"א )החדשים( כתב,

כ"בהלכהכ'(כתבדלאחיישינןשמאיסחוט,וכתבהתוס'יוםטוב,דאף

דהא דשרי בסודר על כתיפו ואפילו אין נימא כרוכה על אצבעו ,ואיכא

על גב דבאלונטיתאיתא לקמן )קמז (.דלא יביאה בידו שמא יסחט ,מכל

מאןדאסר,מסתברדאייריכשאיןמונחהסודרעלראשואבלכשמונחעל

מקום לארצו חז"ל להצריכו להסיר בגדיו מעליו משום חשש סחיטה כי

ראשו פשיטא דלכולי עלמא לא בעינן נימא כרוכה .והבית יוסף )סימן

גדולכבודהבריות,מהשאיןכןבאלונטיתשאינהמלבוש.

ש"א סעיף ל"ד( הביא דרבינו ירוחם כתב ,דמותר לצאת בסודר מעוטף

נט(רש"י ד"ה מי שנשרו ,שנפלו למים בשבת .וביאר החתם סופר דאי

כעין מעיל ,והקשה עליו דבסוגיין משמע דאף על פי שאינו מעוטף שרי,

נימא שנשרו במי גשמים ,פשיטא דמהלך בהם ואינו חושש ,דאין לחוש

ושאני סודר מטלית ,דסודר דרך לבישתו בכך ,וכן מבואר בתשובות

שכבסםדהמטרמוכיחעליו,אבלבברייתאדקתנישוטחובחמהאבללא

הרשב"אח"הס'רכ"דשחילקביןסודרלטלית.

כנגדהעםולאקתנימהלךבהםואינוחושש,איכאלמימרשפירדנשרו

והרמב"ם )פר'י"טהי"ט(כתב,וכלסודרשאינוחופהראשו ורובואסור.

במיגשמים,וקאמשמעלןדאףעלגבדכברפסקוגשמיםוחמהזורחת,

ולקמן בע"ב איתא ,האוליירין מביאים בלרי נשים לבי בני ,ובלבד

מכלמקוםשוטחןבחמהשלאכנגדהעם.

שיתכסהבהםראשוורובו,וכןאיתאשםסכניתאצריךלקשרב'ראשיה
למטה ,וכתב הבית יוסף ,דמכאן למד הרמב"ם דכל סודר שאינו חופה

דףקמזע"א

ראשו ורובו אסור ,דהיינו שצריך שיהא רחב כדי לכסות בו ראשו ורובו,

ס(גמ' ,המנער טליתו בשבת חייב חטאת .פירש רש"י ,מן העפר שעליה,

ואף על פי שאינו מכסה ראשו ורובו ,ובסכניתא פירש הרמב"ם דהיא

הקשה רבי עקיבא איגר בגליון הש"ס ,הא כתב רש"י לעיל )קמא (.ד"ה

קצרה ,ומשום הכי אסור לצאת בה אלא אם כן קשר שני ראשיו למטה

מבפנים,דאיןליבוןממשאלאבמים,והשערהציון)שב,מא(תירץדלא

מכתיפיו ,אמנם רש"י פירש ,דסכניתא היינו סודר גדול התלוי לו על

דמי,דהכא מצחצחהבגדעי"זוהואתיקונו ,מהשאיןכןהתם דאינורק

כתיפיו ,ומיהו סודר המקופל לו על כתיפיו שרי דכך הוא דרך לבישתו,

שמסיר הטיט ,ורושם הלכלוך עדיין נשאר עליו ,והדרך להעבירו על ידי

ובדרישה שם פירש דברי הרמב"ם כפשוטו ,שצריך לכסות ראשו ורובו

מים.

ובזהשריבסודרכשמקופלעלכתיפו.

סא(גמ' ,שם .תוס' והרא"ש ועוד ראשונים כתבו על פירש רש"י דלא

סה(מתניתין ,הרוחץ במי מערה וכו' לא יביאם בידו .הרמב"ם בפירוש

מסתבר שיהא ליבון בניעור מן העפר ,והשלטי גבורים )סב :מדפי הרי"ף

המשניות פירש ,דאם נתיר לו להביאם יש לחוש שיסחוט ,כדי להביאו

אות ב( הקשה על הרא"ש דהוא בעצמו פסק דכסכוסי סודרא )שפשוף

כשהוא יבש ,אבל כשנאמר לו שאין דרך להוציא זה הבגד שנסתפג בו

הסודר( אסור דהוי כמלבן מפני שמכוון לצחצחו ,דהיינו דאולודי חיורא

ממקום רחיצתו ,יניחו שם ולא יחוש לו בין שיהיה יבש או שרוי ,והר"ן

בכל גווני אסור ,והוא הדין הכא משום אולודי חיורא שחשך תארו של

)על הרי"ף סב :מדפי הרי"ף( כתב דהא דכתיב ונסתפג דמשמע דוקא

הבגדמןהעפרשעליו,והביאורהלכה )סימןש"בסעיףא'ד"הי"א(תירץ

דיעבד ,לאו דוקא נקט ,והואהדין לכתחילה ,וכן איתא בברייתאלהדיא

דהתםעושהלהדיאפעולתצחצוח,ועלכןאיןבזהחילוקביןחדשלישן

מסתפגאדםבאלונטיתומניחהבחלון,והביאדהרשב"אהקשההיכישרי

וביןקפידולאקפיד,מהשאיןכןהכאשרקמנערהעפר,ואינועושהשום

לאדםלהסתפג,ואמאילאחיישינןשיבאלידיסחיטהכמודחיישינןלזה

פעולת צחצוח ,לכן לא חשבינן זה לצחצוח רק כשקפיד ע"ז ובדאוכמי,

בכמהמקומות,ותירץשכיוןשכלהרוחציןמסתפגיםאםאתהאוסרעליו

דבזההאבקלבדג"כמכההמראיתווממילאמולידחיורא.

להסתפג אף אתה אוסרו ברחיצה ,וזה אי אפשר שאין הדבר עומד

סב(גמ' ,אביי הוה קאי קמיה דרב יוסף וכו' .הביאור הלכה )סימן ש"ב

וכדאיתאלעיל)מ.(.

סעיף א' ד"ה והוא( כתב ,דאפשר דזההיה מעשה דאביי ורב יוסף ,דלא

סו(מתניתין ,אין מתעמלין .פירש רש"י ,לשפשף בכח ,והרמב"ם )פרק

רצה לנער הכומתא בתחילה ,דסבר כיון שהוא המנער ומקפיד על כן

כ"אהל'כ"ה(כתב,איןמתעמליןהיינושדורסכלהגוףבכחכדישייגע

אסור לו לנער ,ועל זה השיב לו רב יוסף ,דאלזינן בזה בתר בעל הבגד

ויזיע ,וכתב המשנה ברורה )שכ"ח ,ק"ל( דהיא בכלל רפואה ,ואף על פי

וכיון שהוא אינו מקפיד שפיר יכול אביי לנער לו .עוד ביאר שם )בד"ה

דלאשייךבזהגזירתשחיקתסממנים,מכלמקוםכיוןשלפעמיםמביאים

והואשמקפיד(,דמוכחממעשהדעולאוממעשהדאבייורביוסף,דבטלית

הזיעה על החולה על ידי שחיקת סממנים ,חיישינן שאם נתיר לו יבוא

חדשה ושחורה מסתמא קפיד עליה ,ואין צריך שיקפיד להדיא ,ומשום

לעשותנמירפואההאחרת].ואפשרדאףלרש"ישפירשדמשפשףבכח,

הכיקפידעולאארבנןדפומבדיתא].ולכאורהלדבריואלהאיןראיהלמה

היינו שעל ידי זה מתחמם הגוף ,ועיין בע"ב שכתב כן )בד"ה שמעמלת(

שכתב ,לבאר מעשה דאביי ורב יוסף ,דאפשר דאביי סבר מסתמא דרב

וגזרובזהמשוםרפואהכדהתם[.

יוסף קפיד בכהאי גוונא ועל כן לא רצה לנער ,עד שאמר לו ,אנן לא

סז(גמ' ,הרוחץ אין דיעבד לא .כתבו התוס' בד"ה דיעבד והרי"ף )סב:

קפדינןמידי,וגםלשוןזהלאמשמעכמושרצהלבאר).נ.מ.פ([.

מדפיהרי"ף(דקאיאמימערהחמין,דבמיטבריאשרילכתחילהכמבואר

סג(גמ' ,היוצא בטלית מקופלת וכו' בשבת חייב חטאת .פירש רש"י,

בפרק כירה דף מ ,.והטעם שאסרו מי מערה חמין ,פירש הרי"ף ,משום

שאחרשניתנהעלראשוהגביהשוליהעלכתפיו,וחייבחטאתשאיןזה

דמערה מרובעת ומטללא נפיש הבלא ואתי לידי זיעה ,וכן כתבו התוס'

דרך מלבוש ,הקשה הרשב"א ,והריטב"א )החדשים( ,הא לקמן בשילהי

לעיל)קט(.ד"הרוחצין,והרשב"אהקשהעלפירושזה,האהזיעהמותרת

שמעתין איתא דרבי יצא כששני צידי טליתו מונחין על כתיפו ,ותירץ,

יותר מן הרחיצה ,דהא דאסרינן זיעה הוא משום גזירה דרחיצה ,ועוד

דהכאאיירישכלהטליתשמאחוריומקופלתלועלכתיפו,ובמעשהדרבי

הקשהדאיהוידומיאדחמיטבריה,אמאיקאמרהאמניר'שמעוןהיא

ז

מסכת שבת דף קמז – דף קמח
יז אדר – יח אדר התשע"ג
האאפילור'יהודהלאפליגאלאבחמיהאור,ועלכןביארדאייריבחמי

עד(רש"יד"השחביריך.שתהארגילאצלםוכשתשנהמסכתאחרתוהם

האור ,שדרכם להחם מערב שבת ,וכדי להעמיד חומם מניחים המים

אחרת תשמענה ותהא סדורה בפיך ואל תשתכח הימנה ,חזינן מדברי

במערהדמטללא)מקורה(.

רש"ישחיובהחזרהתמידיואיןלוהגבלהוגםכשלומדמסכתאחרתחייב



הוא מכל מקום שתהא המסכת הקודמת עדיין בזכרונו קבועה ,והיינו

דףקמזע"ב

שזהוהמעליותאבלימודעםחביריושעוסקיםגםבעניניםאחריםוממילא

סח(גמ' ,מכללדלהשתטףכלגופואפילולכתחילה.הריטב"א )החדשים(

תוך כדי לימוד מסכתא דידיה חוזר מסכתא אחרת ,דהיינו ענין חזרה

כתב דיש שפירשו דראיית הגמ' ,מדכתיב הרוחץ ולא המשתטף ,ודחה

תמידית,ודוק.

פירושם ,משום דלישנא דתנא בסתמא היא רחיצה ואגב שטפיה נקט,

עה(גמ' ,אין יורדין לקורדימא מ"ט משום פיקא .פירש רש"י ,טיט של

ופירש דדייקינן לה ממשנה יתירא דהוה ליה למיתני הרוחץ בשבת

אותו נהר מחליק ,וכו' ואתי לידי סחיטה .והרי"ף )סב :מדפי הרי"ף( גרס

ונסתפג,ואמאיהוסיףמימערהוטבריא,דהארחיצהבמימערהפשיטא

פולימא,מ"טמשוםנקא,ופירשדהיינובקעה,ויששםמיםותחתיוטיט

דאסור שהם חמי האור ,ובחמי טבריא פשיטא דשרי ,ועל כרחך אתי

כמודבק,ואםירדאדםשםחוששיןשמאיטבעבאותוהטיטוידבקשם,

למידק דלהשתטף שרי אפילו לכתחילה .והשפת אמת הקשה מה דיוק

ואינו יכול לעלות עד שמתקבצין בני אדם ומעלין אותו משם ,ויש מי

הגמ',האמאידנקטרוחץמשוםדעיקרהדיןנשנהלעניןהסיפוג שאחר

שאומר הרוחץ באותה בקעה מצטנן ואותן המים משלשלין את בני

הרחיצה,ותירץ,דכיוןדידעהש"סדאיכאסבראלאסור,הו"ללאשמעינן

המעיםוהיינואפילובחול.

לישנאדלכתחילהדאיכארבותאנמיבזה.

עו(גמ' ,לא שנו אלא בסם .פירש רש"י דדמי לרפואה וגזירה משום

סט(גמ' ,כיון דרבים נינהו מדכרי אהדדי .החתם סופר דייק מתוס' ד"ה

שחיקת סממנין ,רבי עקיבא איגר בגליון הש"ס ציין לרש"י לעיל )קכג:

דתניא ,דאפילו בשנים מדכרי הדדי ,דהרי נדחקו לפרש מעשה דרבי

ועייןשםבעלוןאותכה(ד"האפקטויזין,דכתבואףעלגבדלאגזורבה

שהיה באחד ,ולא כפשוטו שהיה בכמה ,והא יכלו לפרש דהיו שנים או

משוםשחיקתסממניןדהאלאולרפואההואאסורמשוםדמתקןגברא,

שלשה,עלכרחךדסברידבשניםנמיאיכאסבראדמדכריאהדדי.אמנם

הרידאיןבושחיקתסממניםואסורמשוםמתקןגברא.

מלשוןרש"יבמתניתיןשפירשאפילועשרהבניאדם,הואילומרוביןהן
מדכרי אהדדי ,משמע להדיא דבעינן דוקא עשרה .והריטב"א )החדשים(

דףקמחע"א

לקמן )קמט (.ד"ה שמא יקרא כתב ,דבאלונטית דסחיטתו מלאכה ניכרת

עז(גמ',אמרשמואלהלכהמחזיריןאתהשבר.כתבהריטב"א)החדשים(

וגלויההתירובשניםדמדכריאהדדי.

דהוימשוםשישבשיהויהדברסכנתאבר,ובשולחןערוך )שכח,מז(פסק

ע(תוס'ד"הדתניא.מסתמאיחידיהיה.הרשב"אבשםהתוס'כתבלבאר

דעצם שיצא ממקומו מחזירין אותו ,וכתב המשנה ברורה )ס"ק קמה(

באופןאחר,דמסתמאכיוןדסביראליהלרביכר'שמעון,דגגחצרוקרפף

דהמגןאברהם פליג,וסביראליהדכלמהשהתירשמואלזהרקבנשבר,

הוו רשות אחת ,הוא הדין נמי דסבירא ליה כוותיה גבי אלונטית ,ועוד

ולאביצאממקומו,דבכהאיגוונאאסוראפילולשפשףהרבהבצונן,וכתב

כתבדכיוןשהיועמולאהיונוהגיםבפניושלאכדבריו,שלאלכבושאת

המשנה ברורה דעל ידי גוי ודאי יש להתיר ,וכן באופן שהרופא אומר

המלכהעמובבית.

שיכוללהגיעלידיסכנתאבר.והביאדבספרשולחןעצישיטים חולקעל

עא(גמ',מסתפגאדםבאלונטיתומביאהבידולתוךביתו.המשנהברורה

המגן אברהם ,וסבירא ליה דביצא העצם ממקומו לגמרי שרי להחזירו

)ש"א ,קעה( כתב בשם המגן אברהם דהא דשרינן הכא להביאו לתוך

בשבת.

ביתו ,כיון דהתירו הסיפוג ולא חששו לסחיטה משום דאי אפשר בלא

פרקשואל

סיפוג),ועייןלעילאותסב(,התירו לולהביאולתוךביתו,וכתבהמשנה



ברורהדלפיזהאחרשהביאולתוךביתויהיהאסורלטלטל,אבלהאליהו

א(מתניתין ,שואל אדם מחבירו וכו' ובלבד שלא יאמר לו הלויני .כתב

רבה כתבבשםספרהתרומה,דסיפוגאלונטיתחשיבכמיםמועטיםולא

הרשב"א דנשיםשאיןמכירותביןהשאילינילהלויני,צריכותלומרתןלי

גזרוכללעלטלטולשמאיסחוט,וכ"כ בביאורהגר"א,וכתבהשערהציון

וכדומה,שהםלשונותשאיןמשמעןלשוןהלואה,וכןכתבהר"ן.

)שםס"קרי"ד(דטעמומשוםדסתמוהואדברשאיןמקפידעלמימיו.

ב(מתניתין ,וכן האשה מחברתה ככרות .כתב הריטב"א )החדשים( דהא

עב(גמ' ,ר"א בן ערך איקלע להתם וכו' .הבן איש חי בבן יהוידע פירש

קמ"ל דאף על גב דנשים קפדניות הן לגמרי ,והשאלתן כהלואת אנשים

דרחיצהזוגרמהלולשכוחאתתלמודו,משוםדאיתאבמתניתין דאבות

דמיא,ואפילובהשאיליניאתילמיכתב,אפילוהכיהתירשאילה.אינמי

)פ"ב י"א( דר' יוחנן בן זכאי היה מונה שבחם של ה' תלמידים ,ועל ר'

קמ"לדאףנשיםשאינןרגילותלכתובאסורלהןלומרהלויני,והתוס'יום

אלעזר בן ערך אמר שהוא כמעין המתגבר ,ופירש רבינו יונה שם שהיה

טוב כתב ,דאתא לאשמועינן הא דאיתא בגמ' דבחול שרי להלוות ככר

בעלסבראומחדשדבריםמדעתו,והיינוכמעיןשמתגברמיניה וביהכך

בככרכיוןדהואאתראדקייץדמיה.

מתגברת תורתו מיניה וביה ,ועל כן כשהלך למקום חומריות שמתגבר

ג(רש"יד"ההלויני,דהלוינימשמעלזמןמרובהואתימלוהזהלכתובעל

מיניה וביה ,אם כן לא די שאיבד את כח המעיין המתגבר בתורה ,אלא

פנקסווכו',וכתבהשפתאמת דנראהמדברירש"ידאסרועלהלוהלומר

אפילומעטמיםשלתינוקותשלביתרבןשהואלימודהמקראאיןבידו.

הלוינישמאעלידויכשלהמלוה,ולפיזהאיכאלמידקדכשלוהמגוישרי

עג(גמ',אמרהחרשהיהלבם,היעב"ץ ביארדדברזהנגרםלומדהכנגד

לומרהלויני,אמנםמלישנאדמתניתיןמשמעדקאיאכלאדםוכמתניתין

מדה,שהואנמשךאחרעשרתהשבטיםשמשכואתגופםאחרהיין,ועל

דלקמן)קנ.(.

כןהקשיחלבםונעשוכפתןחרשבמילידשמיא.

ד(רש"י שם ,המגן אברהם )שז ,יד( ,כתב ,דבמקום שנוהגים שסתם

ח

מסכת שבת דף קמח – דף קמט
יח אדר – יט אדר התשע"ג

הלואהרשאילתבועלאלתרכמושנוהגיםבמדינתינו,רשאילומרהלויני.

ומהאדשקילוטרירביוסףלמידקממתניתין,משמעדאיירינמיבשאילה,

והקשה הביאור הלכה )בד"ה לזמן מרובה( ,הא הגמרא מקשה דבשאלה

וכן קשה לרבא דמודה דאיכא למיחש דלמא אתי למיכתב ושרי משום

נמיהיהלנולאסורדלאקפידהמלוהעליהואתילמכתב ,ומשנידהכירא

שמחתיוםטוב,ותירץ,דהאגםכשאמרבלשוןשאילההויהלואהוניתנה

הואבמאידמצרכינןליהלומרהשאילנידוקא ,ואםכןהכאלאשייךזה

להוצאה וחיישינן דלמא אתי למיכתב ,לכך בעינן דיאמר בלשון שאילה

וכמובלשוןלעזשאסרומטעםזהוכמושכתבהגר"א.

ועל ידי כך יוכל לתבוע כל זמן שירצה ולא אתי למיכתב ,וגם יגמור

ה(גמ' ,כל מילי דיום טוב כמה דאפשר לשינויי משנינן .פירש רש"י,

בדעתושלאלתבעובב"ד,ועלזהמהנילשוןשאילהשעלידיכךיהיהלו

דאמרינןהמביאכדיייןלאיביאםבסלובקופהוכו',ובביצה )כט(:פירש

היכרלאלתובעובביתדין.

רש"ימשוםדנראהכמעשהדחוללשאתמשאות,וכתבהביתיוסף)תק"י

יא(גמ' ,שם .השלטי גבורים כאן הוכיח ,דהלכה כרבה דניתנה ליתבע,

סעיףח'(דמשמעמדברירש"ידבמוליךהכדיםבחוץבמקוםרואיםדוקא

דהאקי"לבביצהפרקמשיליןמןהירושלמי,דכלקניןשנעשהביוםטוב

בכהאי גוונא לא יביאם בסל ובקופה ,אבל מטלטל במקום שאין רואים

או בשבת מועיל ,ואי הוה קי"ל דלא ניתנה ליתבע נמצא דגזרינן על

כגוןמזויתלזויתבאותובית.

מעשה יום טוב שלא יהיה לו קיום בב"ד .והש"ך )חו"מ ריש סימן ר"ח(
תמהדאיאיןקיוםלמקחביוםטוב,אםכןגזלהואבידהלוה,ואמאילא

דףקמחע"ב

ניתןליתבע.

ו(גמ' ,דהא תוספת דיוה"כ דאורייתא היא וקא חזינן להו דקאכלי ושתו

יב(גמ',מתיברבאידיבראביןהשוחטאתהפרהוכו'.המהרש"ם בדעת

עדשתחשךוכו'.הרמב"ןבתורתהאדם )עניןאבילותישנה(הקשה,דאי

תורה )או"ח סימן תקצ"ז( הקשה מכאן על הסוברים דיש חיוב להתענות

אכליעדשתחשךדהיינועדהלילהממש,הריעברועלספקכרתדחמיר

בראשהשנה,דאםכןאיךמוכיחיםמהכאדלאכמ"דדלאניתנהליתבע,

מתוספת .ותירץ בתירוץ א' ,דעד שתחשך היינו שאכלו עד הזמן שצריך

דהא גם למ"ד דניתנה ליתבע הוא משום שמחת יום טוב ,והכא בראש

לפרושמשוםספקחשיכה,ולאפסקובזמןשהואיוםברור,וממילאמצות

השנהלשיטהזוחייבלהתענות),ועייןשםעוד(.

תוספתלאקיימו,אבלעלספקכרתלאעברו.

יג(]גמ' ,ואי לא ניתנה ליתבע מאי משמט .הראשונים פליגי ,דדעת

ז(גמ',ולאהיאל"שבדרבנןול"שבדאורייתאוכו'.הרמ"א)סימןתר"ח

היראים )סימן קסד( דמצות שמיטת כספים היא רק שאסור לתבוע ,אבל

סעיף ב'( הביא מהר"ן פרק ד' דביצה ,דכל זה באיסור שאינו מפורש

מעל הלוה עצמו לא הוסר החיוב לשלם ,ודעת שאר הראשונים )כמובא

בתורה ,אבל באיסור המפורש בתורה מוחין בידיהם .וכן כתב הרשב"א

בתועפות ראם שם סקט"ז( דנפקע חיוב הלוה לחלוטין ,והנה בשלמא

בביצה )דף ל' ע"א( ,וביאר ,דבדבר שאינו מפורש בתורה אפשר לתלות

לשיטת היראים הקשתה הגמ' שפיר ,דהא מה שהלוואת יום טוב לא

שהם שוגגים ,ומחמת דקיל להו הדבר לא ישמעו לנו ,ועל כן אמרינן

ניתנהליתבע,היינודאיאפשרלתבעובבי"דוכמשמעותהגמ'ורש"י,אם

מוטבשיהושוגגיןוכו',אבלבדברשהואמפורשבתורהלאיסורועוברים

כןאילושמיטההיתהמשמטתהיינולכחהתביעה,והריביןכךאיןכח

על זה בודאי אינם שוגגים .והשער הציון )שם ,ג'(,הביא בשם התשב"ץ

תביעה .אבל לשיטות הראשונים מאי קשיא ,הא ישמט שלא יתחייב

)חלקב'סימןמ"ז(דכלדיןדמוטביהושוגגיןנאמרדוקאבנתרבוהרבה

הלווהכלל).י.ר(.ועייןבפירושרבינוחננאלששינהקצתמלשוןהגמרא

שוגגין בדבר ,אבל בדבר שרק מיעוטן שוגגים ,מצוה למחות בידם אף

ולגירסתואיןהקושיא"מאימשמט",דכתבוז"ל"אלאלר'יוסףדאמרלא

שיבואולהיותמזידין,כדילהזהירלאחריםשלאיכשלו.

נתנהליתבעאמאיצריךלמיתנאמשמטתבלאוהכיפטורהואמלשלם",

ח(גמ' ,לימא מתניתין דלא כהלל .הקשה הרשב"א ,אמאי לא הקשה

ולפיזהאתישפיראףלהניראשוניםדנפטרלגמרי[.

דאיתא במתניתין בהדיא שואל אדם מחבירו כדי יין וכדי שמן ,וכן



שואלת אשה מחברתה ככרות ,ותירץ דמהא ליכא ראיה ,דדלמא כיון

דףקמטע"א

דאמרהליההשאיליניוהשאילה,כלאימתדבעיתבעלה,לאחיישהלל

יד(גמ' ,רב ביבי אמר גזירה שמא ימחוק אביי אמר גזירה שמא יקרא

לשמא יוקרו החיטים ,מה שאין כן באומר הלויני ,ומכאן ראיה לרש"י

בשטריהדיוטות .הרמב"ם )פכ"גמהל'שבתהי"ט(כתבוז"ל,אסורלקרות

דשאלהאיןלהזמן.

בשטרי הדיוטות בשבת שלא יהא כדרך חול ויבא למחוק ,מונה אדם

ט(גמ',לאתלוהאשהלחברתהככרעדשתעשנהדמים.הקשההרמב"ן

פרפרותיו ואת אורחיו מפיו אבל לא מן הכתב כדי שלא יקרא בשטרי

אמאי לא תלוה ,הא בשעת ההלואה לא עבדא מידי ,והוה ליה לומר

הדיוטות .והקשה הט"ז )סימן ש"ז ס"ק י"א( דלפי זה יצא דלא פליגי,

אשה שהלותה והוקר נותנת לה דמיו ,ותירץ דכיון שהוא דבר מועט,

דלאביינמיעיקרהגזירהשמאימחוק,ותירץדלרבביבישהטעםבמשנה

חיישינןדאףעלפישהוקרותחזירלהככרכדישלאתיחזקביןשכנותיה

הוא שמא ימחוק ,מכיון דהדרך היא לכתוב בכותל את אורחיו ,לכן אין

כצרתעין.ולפיזהכתבהרשב"אדבקייץדמייהו,תעשהעצמהכאילואין

איסור רק כשכותב באופן שיכול למחוק ,ולא במקום גבוה שלא יכול

לה ככר ותתן הדמים הקצובים,ולא תיראה כצרת עין ,לפישדמים אלו

למחוק .ולאביי דהווי גזירה משום שטרי הדיוטות ,גם בכותל גבוה שייך

הם קצובים וידועים בשעת ההלואה ,והרשב"א פירש דסתם ככרות של

לגזוראטושטריהדיוטות.

בעל הבית אינם נעשים במדה ידועה ,והם אינם מקפידים זה על זה

טו(גמ' ,שמא יקרא בשטרי הדיוטות .פירש רש"י בד"ה שמא ימחוק,

להשיבלחמםבמשקל,להכיחיישינןטפישיבואולידיריבית,מהשאיןכן

דהיינושלמקחוממכר,וכתבוהתוס' ד"הבשטריהדיוטות דלעיל )קטז(:

באתראדקייץדמייהו.

פירש"יד"השטריוכו' שהםחשבונותאואגרותהשלוחותלמצואחפץ,

י(גמ',רביוסףאמרלאניתנהליתבעוכו'למיכתב.הקשההרשב"א,הא

והתוס' שם ד"ה וכ"ש וכו' ,כתבו דרש"י הגיה בפירוש כתב ידו דדוקא

אמרינן לעיל עמוד א' ,דהשאיליני מינכרא מילתא ולא אתי למיכתב,

שטרימקחוממכר,ויעוי"שהטעם.והחתםסופרכתב,דלעילאייריאליבא

ט

מסכת שבת דף קמט
יט אדר התשע"ג

דרבי נחמיה שאסר לקרא גם בכתבי הקודש ,דודאי לא מיחלף בשטרי

על קושית התוס' ,דשמא בצורתא דזוזא שרגיל לראות בה תדיר לא

חובות ,ועל כרחך שסובר שיש איסור עצמי שמא ימחוק ,ואם כן גם

שייכאבההפנאהואפ"הלאמסתכל.דהיינודסברידאפילובסתםדיוקנא

איגרות שלומים אסור מטעם זה ,ושמעתין אתיא כת"ק דלעיל ,ואין

)שאינהלשםע"ז(אסור ,וכןדייק המג"א)סימןשזסקכ"ג(].ונראהלבאר

האיסור שמא ימחוק אלא דכל האיסור הוא רק בכתב של אורחיו

דלרש"י איןרמזדהאי פסוקאאיירידוקאבדבריםהנעשיםלשםע"ז,מה

ופרפרותיו,דמיחלףבשטריחובותשכתובשמותאנשיםוסכוםהלוואתם.

שאין כן לפירוש הר"ן דכוונתו לע"ז והן שתי השיטות בתוס' .ועיין

והט"ז )שז ,יא( כתב שדעת הרמב"ם  דרק שטרי מקח וממכר הוו שטרי

ברמב"ןבפירושהחומש)ויקראי"טד'(דביארפשטיהדקרא,שלאיפנה

הדיוטות ,וכן דעת הרמב"ן )ועל פי זה פסק להתיר לשמש הקהל לקרוא

לבו להאמין שיש איזה תועלת באלילים וכו' ,ורז"ל במס' שבת הכניסו

המזומנים לסעודה מתוך כתב( ,אולם באליה רבא )ס"ק ל"א( תמה

בכללהאיסוראפילוההסתכלותבהם,שלאיתןדעתובעינינםכלל.הרי

דהרמב"םבפירושהמשניות הכא,כתבלאסוראיגרות,וכןהמגידמשנה

דגםהואביארבסוגייןדאליליםהיינוע"ז.ועייןבשולחןערוך )סימןש"ז

)בפכ"ג הי"ט( הבין כן בדעת הרמב"ם ,וכתב דאטעיתיה להט"ז הטעות

סט"ז(שכתבדהקוראבמליצותשיחתחוליןודבריחשקעוברב"אלתפנו

סופר שיש בבית יוסף ,שהביא כן מהר"ן בשם הרמב"ם .ובאמת בר"ן

אל האלילים" ,והקשה האליה רבה ,מנא ליה הא ,הא בסוגיין נאמר

עצמו)סד:ד"התנו(הואבשםהרמב"ן.

הפסוק על המסתכל בדיוקנא .ותירץ דלפירוש רש"י כל הדברים שהם

טז(גמ' ,שמא יקרא בשטרי הדיוטות .הרא"ש )סימן א( כתב בשם רבינו

מדעתכםהםבכללועייןעודבדבריושם.

יונה,דטעםהאיסורמשוםממצואחפצךודברדבר.ובחידושיהר"ןכאן



כתב ,ב'טעמים א'.לפי שאין בהם תועלת וצורך יום טוב ואינם ראויים

דףקמטע"ב

לטלטל,אינמישמאיכתובתשובהלשואלממנודבר.

יט(גמ',אבללאעלהמנותשלחולביו"ט.פירשרש"ידשלחולהיינושל

יז(גמ',במראהשלמתכתעסקינןוכו'.הרמב"ןוכןהר"ןוהרשב"אהביאו

קדשים של אתמול ,אולם הרמב"ם )פ"ד מיו"ט ה"כ( פירש ,דהיינו מנות

דבריהר"מבריוסףדהאיסורבכלמראה,אלאעיקרהגזירהמשוםמראה

שלחולין,ובלחםמשנההקשהלדעתהרמב"ם,מאיטעמאהוצרךהתנא

של מתכת ,ומשום דידה גזרו בכל מראה .אולם הרי"ף כאן וכן הרמב"ם

לכותבו,דהאדייקינןלעיל)בע"א(מהרישאדמפיסאדםעםבניוולאעם

)פכ"במהל'שבתהי"ד(פסקו,דדוקאמראהשלמתכתאסורה)וכןבר"ן

אחר,ועודאםכןמאיטעמאהוצרכההגמראלעיללדייקמהרישאדעם

רא"שמאירירשב"א( ,ולאגזרושארמראותאטושלמתכת,ואףשת"ק

אדם אחר לא ,הא מפורש הדבר להדיא בסיפא ,והחתם סופר ביאר,

סוברכרבהשאסרגםבגבוהב'קומותוהיינושגזרבזהולאחילק,ואםכן

דכוונתהרמב"םעלמנותשלחוליןשהכהניםהיואוכליםעםהקדשים,

לכאורה צריך לגזור גם בשאר מראות ,מכל מקום חילקו הראשונים

כדילאוכלםעלהשובע,וכדאיתאבתוס'תמורה)כ"ג(.ד"האוכלין.

)הנ"ל( ,דדוקא במין אחד השוו מדותיהם ,אבל בשני מינין לא גזרו מין

כ(גמ',מהודתימאוכו'ועמךכמריביכהןוכו'.רש"ילשיטתו)עייןבאות

אחד אטו מין שני ,וכמו שבאדם חשוב התירו לעיל )יב (:ולא גזרו אטו

הקודמת(כתב,דחזינןשכהניםהםבעלימריבה,ולכןנתירלעשותגורל

אדםרגיל),והטעםכיוןדהויגזירהלגזירה(.והבעלהמאורלמדנמיכדעת

דלא לינצו .ולדעת הרמב"ם )עיין באות הקודמת( ביאר הלחם משנה

הר"מ בר יוסף ,דלחכמים אין לחלק בין של מתכת לשאר מינים ,אולם

דילפינןמהפסוקשישראלמריביםכמוכהנים],אמנםהתרגום שם)הושע

כתב דדוקא איש שרגיל לתקן עצמו בזוג של ספרים נאסר עליו בכל

ד' ד'( ,תירגם ,ועמך נצן עם מלפיהון ,וכן פירש רש"י שם שהכהנים היו

מראה ,אבל אשה שאינה רגילה בנטילת שיער בזוג אסורה רק בשל

בניהוראה,וישראלעשומריבהעמם,ויתכןשמשוםהכיפירשהרמב"ם

מתכת .והרמב"ן במלחמות פליג עליה והוכיח מהירושלמי דברייתא זו

דלא כרש"י ,אבל לרש"י על כרחיך דרשא דהכא לא אתיא כדהתם.

אייריבנשים,דכתבהירושלמיבטעםהגזירה,דפעמיםשהיארואהנימא

)א.ל[(.

אחתלבנהונימהשחורהותולשתהובאהלחיובחטאת,ואיאייריבאיש

כא(תוס' ד"ה מטילין חלשים על הקדשים ביו"ט ,תימה וכו' ,ובחידושי

הריאפילובחולאסורלפישאינודרךכבוד].ומהשכתבשאינודרךכבוד

הר"ן חילקביןאםמחליףקרבןבקרבןאחרשזהאסור,אבלבקרבןאחד

צ"עדהאלעיל)צד(:הטעםמשוםלאילבש,אמנםהתוס'בע"ז)כט(.ד"ה

עושיםמנותוחולקיןבגורל,וכןהביאהיפהעינים שפירשהר"שמשאנץ

המסתפר וכו' ,כתבו דלאיש אסור משום לא ילבש ,וסיעתא מהירושלמי

בתורת כהנים צו פרשה י' ,ובתוס' קידושין )נג (.ד"ה וקאמר וכו' חילקו,

שכתבלפישאינודרךכבוד,דהיינושהואטעםאחד,ואוליאפשרלבאר

דהתםאייריכשנוטלממוןשלחבירוכנגדו,וכאןאייריבחלוקתהחלקים

דהואמשוםשאםעושהבדרךכבודלמלכותשריכמושהוסיףשםדלבית

מיניהוביה.

רביהתירו,יעויי"ש).א.ל.[(.

כב(גמ',כלשחבירונענשעלידווכו'.כתבהעיוןיעקבשדקדקלומרעל

תוס'ד"הודיוקניעצמהוכו',מכללדאחריניהוומסתכלי.הקשההשפת

ידו דהיינו בגרמתו ,שהוא מבקש מהקב"ה שיענש על ידו ,וכן משמעות

אמת דמהדאחריניהוומסתכליהיינורקלראותאיזהמטבעהווי,וכאן

הפסוקעונשלצדיק,וכןמשמעפרקקמאדע"ז,ורביעקיבאאיגרבגליון

הריהאיסורמשוםאלתפנואלהאליליםוודאילאאייריבהסתכלותכזו,

הש"סצייןלתוס'ב"ב )כב(.ד"האנאוכו'שביארהסוגיאשםשהתאוננו

ובפרטלמהשכתבהמאירישהטעםהואשמפנהליבולבטלה.

האמוראים שעל ידם מת רב אדא ,ומשום גמרא דידן שאין מכניסין

יח(גמ',אלתפנואלהאליליםוכו',אלתפנואלמדעתכם.וראהברש"י

במחיצתושלהקב"ה].וצ"עדהתםהאלאביקשושימות,ורביוסףיוסף

שביאר אלילים שאתם עושים מדעת לבבכם וחלל שלכם ,לשון חללים,

נמיהתםלכאורהלאביקשלהדיאשימותויעו"ש).א.ל[(.

ובחידושי הר"ן ביאר ,דהכוונה לשון חללים בלא רוח ,והיינו דברים

כג(גמ',ויאמרה'מייפתהאתאחאבוגו'.ביארהעץיוסףדהיועוונותיו

שעושיםמדעתכםשאיןבהםנשמתחיים.ובתוס'ד"הודיוקניכתבונראה

וזכויותיו שקולים ,כדאיתא בסנהדרין )קב .(:וכן ביארו חז"ל את הפסוק

דבשויה לשם ע"ג אמר .ובמסורת הש"ס ציין לתוס' ע"ז )דף נ' (.שתירצו

התם וכל צבא השמים עומד עליו מימינו ומשמאלו ,דהיינו מיימינים

י

מסכת שבת דף קמט – דף קנ
יט אדר – כ אדר התשע"ג
ומשמאליםלזכות,כיוןדהוהשקול,ואמרהקב"המיימצאבעוונותיועוון

דממצואחפצך,ומשניבחברנכרי.דהיינושאומרלובערבשבת.והקשה

חמור שיכריע את הכף ,והרוח דנבות הכריע ,כיון שנעשה בה עבירת

רב אשי אמירה לנכרי שבות .דהיינו שבאמת יהיה מותר כיון דהווי רק

שפיכותדמיםהחמורה,וכןלמדהרמב"ם)פ"דמרוצחה"ט(מאחאבשאף

שבותבעלמאומותרבערבשבת)ועייןבאותהבאה(

שהיה עובד ע"ז שנאמר בו רק לא היה כאחאב ,אף על פי כן רק בעוון

לא(גמ' ,אמירה לנכרי שבות ,פירש רש"י וכבר סתמא רבי וכו' דהיינו

שפיכותדמיםנתחייבכליה.יעוי"ש.

דפשיטאשאסור,וכןפירשבחידושיהר"ן,ועודהביאישמפרשיםשפירש

כד(גמ' ,זה רוחו של נבות .כתב היעב"ץ דחזינן ששייך חטא ועונש גם

בתמיהה ,דהיינו דכיון דאמירה לנכרי שבות ,לא שייך לאסור  אלא

ברוחות ומתים ,והא דאמרינן לעיל )ל (.דכיון שמת נעשה חפשי מן

בדאורייתא,אבלשכירותדאסורמדרבנןלא,והקשהעלפירושם,מדלא

המצוות,היינומצוותשבגופוכמוכלאיםשאיןנוהגבתכריכים,ועודכתב

קאמר רב אשי לעולם חבירו ישראל ,אלא אמר אפילו תימא חבירו

שעונשזההיהרקלפישעה,ללמדשהשקרשנאוילפניהקב"ה.

ישראל ,משמע שהיה פשוט שבעכו"ם אסור ,ועוד הקשה דבעירובין גבי

כה(גמ',דכתיבדוברשקריםוכו'.וביארהעץיוסףדאףדאמרהקב"המי

ההואינוקאדאישתפוךחמימי,משמעדגםבדרבנןאמירהלנכרישבות.

יפתה וכו' ,היינו בדברי אמת ,ואמנם אחר שביקש רוח נבות על עצמו

לב(רש"י ד"ה אמירה לנכרי שבות ,וכו' בא לכבות וכו' .הקשה השפת

להיותרוחשקרבפינביאיושלאחאבנתןלוהקב"הרשותלכך,דכתיב

אמת דכיבוי שאני דהוה מלאכה גמורה .ובוודאי לר"י דמלאכה שאין

ועתההנהנתןה'רוחשקרוגו',דבדרךשאדםרוצהלילךמוליכיןאותו.

צריכהלגופהחייב,אבלשכירותפועליםהוירקאיסורדרבנן.ותירץעפ"י

כו(גמ',רעשוכליורדיגיהנם,ביארהעיוןיעקב דאףשביןכהוכה הם

תוס' לקמן ד"ה ודיבור וכו' דמשמע דס"ל שממצוא חפצך הווי איסור

נידוניםבגיהנם,מכלמקוםניחאלהםיותרדין גיהנם מהקב"ה,משיהא

דאורייתא) .ועיין אות לד( .והיעב"ץ הקשה דמהיכי תיתי שיש איסור

אותו רשע מושל עליהם ,כמו דאמר דוד המע"ה ניפלה נא ביד ה' וביד

אמירה לנכרי אי שאינו מלאכה דאורייתא )ועיין לעיל באות הקודמת(,

אדםאלאפולה.

ותירץדמוכחמכאןכמושכתבבמורוקציעה )או"חבהצעהשלפניסימן



רמ"ג( דמה דאמרינן אמירה לנכרי שבות ,היינו דווקא במידי דלאו

דףקנע"א

מלאכה,אבלבמלאכהדאורייתאגםאיסוראמירהלנכריהווידברתורה.

כז(גמ' ,מלמד שרכב על ארי זכר וקשר תנין בראשו ,כתב הענף יוסף

לג(גמ' ,הא קמ"ל לא יאמר אדם לחבירו וכו' אבל אומר וכו' הנראה

)בשם רמת שמואל( שמלכות יהודה נמשלה לאריה ,ומלכות מצרים

שתעמודעמילערב.והרשב"אהריטב"א)החדשים(וחידושיהר"ן הביאו

לתנין,ואפשרדלכןעשהרמזלומרשכבשמלכויותאלושהםהיוראשי

גירסא הפוכה  -והא קמ"ל לא יאמר אדם לחבירו הנראה שתעמוד עמי

המלכות,והמהרש"א כתבדאריההואמזלושלנבוכדנצארשנאמר,עלה

לערב ודלא כרבי יהושע בן קרחה .והקשה הריטב"א דאם כן קשיא דר'

אריהמסבכו.ולכןנחרבהביתעלידובחודשאבשמזלואריה,ותניןהוא

יוחנן אדר' יוחנן ,דלקמן פסק כר' יהושע בן קרחה ,והכא סתם מתניתין

רמז לנחש הקדמוני ,שהוא מזלווכוחו של עשו שביתשני נחרבעל ידו.

דלא כוותיה ,ור' יוחנן פוסק כסתם מתניתין ,ואף די"ל אמוראי נינהו

וכתב דשני החורבנות הם חורבן אחד שתחילתו על ידי נבוכדנצר וסופו

אליבאדר'יוחנן.אושר'יוחנןיפרשהמשנהבאופןאחר.מכלמקוםהיה

עלידיאדום,וכןבמזמורעלנהרות,הוזכרוגםבבלוגםאדום.וביעב"ץ

לגמרא להקשות ולתרץ כבכל דוכתא .ולכן הכריח כגירסת רש"י .ומה

כתבדנקטאריזכרשהואפראואכזריותרמהנקיבה]וכדבריהמהרש"א[.

דהוצרך ר' יוחנן לפסוק כר' יהושע בן קרחה אף דסתם מתניתין כותיה

כח(מתניתין,לאישכוראדםוכו'ולאיאמרוכו'.וביארהרמב"םבפירוש

היינומשוםדאינומפורשבמשנהבהדיא.

המשניות ,וכבר ידעת כי אסור לנו בשבת ,הדיבור והעצה וההשתדלות

לד(]גמ' ,מאי טעמא דרבי יהושע בן קרחה דכתיב ממצוא חפצך ודבר

בשום דבר שנעשה אותו לאחר השבת ,מן הדברים שהן אסורין לעשות

דבר,דיבוראסורהרהורמותר.ומהכאיליףדמותרלומרהנראהשתעמוד

בשבת ,כמו שפירש ואמר ממצוא חפצך ודבר דבר .וכתיב עשות חפציך

עמילערב,אףדכוונתושרוצהלשוכרו,וא"תהניחאלרש"י לעיל )קי"ג(:

ביוםקדשי.

ד"ה שלא ,דפירש דודבר דבר הוא איסור לחשבונות של חול שפיר,

כט(רש"י ד"ה לא ישכור וכו' ,דכתיב ממצוא חפצך .ובביצה )לז (.פירש

דהודבר דבר אזיל אמצוא חפצך ,וממילא למדנו דמצוא חפצך מותר

רש"י בד"המשוםמקחוממכר דטעםאיסורמקחוממכר,אומהאיקרא

בהרהור,אבללתוס' שםד"השלא,שפירשדודברדברהיינושלאידבר

דממצואחפצך,אינמיכיוןאתילידיכתיבתשטרימכירה]ולכאורההוא

הרבהדבריםבטלים,אםכןבכהאיגוונא נילףדהרהורמותראךמהיכי

הדיןלשכירותפועלים[.

תיתידאףלמהששייךלמצואחפצךמותר),י.פ.(.וי"לדדבריר"תשםוכן

ל(גמ',מ"שהואומ"שחבירו.פירשרש"י דהאישראלהואכמותוולא

כתבו הרמב"ן הרשב"א והריטב"א )החדשים( ,היינו לפי מה דגרסי דלא

מצי לאוגרינהו .הקשה השפת אמת הא לפי מה שפירש רש"י במתניתין

יאמר)עייןבאותהקודמת(,דאיןהכינמילגירסתרש"יהכאוהיאשיטת

בד"הלאישכור,הטעםמשוםממצואחפציך.אםכןלחבירומאיטעמא

ר"י בן קרחהאין לדבריהם מקום ,אבלאי לא גרסינן כרש"י הריהרהור

אסורהאלדידיהליתאשוםרווח,דאיןנוגעלעסקיווהווידבריםשלמה

בחפציו אסור ,ואדרבא זה ביאור קושיתם על רש"י דלא בעינן דוקא

בכך ,ובכהאי גוונא ליתא לממצוא חפצך .ועל הא דמתקיף לה רב אשי

לאסורדיבור,דהאכלדבכללחפצךאסורואפילוהרהור,ואםכןאדרבא

אמירהלנכרישבות,ופירש"י דכברסתמהרבילעיל,הקשהדילמאאיירי

אתישפיר,ואיןהכינמירש"ינמילשיטתווע"כלאקשיאעליהקושיתם[.

הכאשאמרלובערבשבתדלאשמעינןלהלעיל.ובאוקימתאדרבפפא

לה(גמ' ,פוסקין צדקה לעניים בשבת .הקשה הר"ן )סד .בדפי הרי"ף(

בחברנכרי,הקשה,האגםבמהשאומרלנכרישייךאיסורדממצואחפצך

אמאישריומאישנאמהאדתנןביצהלו:דאיןמקדישיןביוםטוב,ותירץ

בעצםמהשאומרלו.ועלכןפירשהסוגיאבאופןכדלהלן,דקושיתהגמ'

בשם רבינו חננאל דהאיסור להקדיש הוא דוקא בכלי מסויים ,משום

מ"ש הוא ומ"ש חבירו ,דיהיה בעצם מה שאומר לחברו לשכור ,איסור

דמיחזי כמקח וממכר ,אבל לחייב עצמו ממון לגבוה שרי ,אולם עדיין

יא

מסכת שבת דף קנ – דף קנא
כ אדר – כא אדר התשע"ג
הקשההאאיןמעריכיןבשבת,אףעלגבשאינוכליידועאלארק מחייב

אברהם )של"ו ,א'( הביא כן מרש"י בעירובין )ק (.וחולין )פ"ט (.ומנגד

עצמו .ובהגהות מא"י תירץ שגם מעריכין היינו על אדם ידוע] .והיינו

הביא דעת הרמב"ם דשייך תלישה גם ביבש .ועיין עוד בביאור הלכה

משוםדמהותערכיןהיינולמדודערךהנערךוהואהדמיוןלמקחוממכר[

)סימןשל"וסעיףי"בד"החייב(שהאריךבעניןזהבדעותהפוסקים.



מ(גמ',כוסבשדהמיאיכא.דהיינודבשבתאיןיכוללהביאהכוסלשדה.

דףקנע"ב

והקשו היעב"ץ והשפת אמת מברכות )כז ,(:אר"י אמר שמואל מתפלל

לו(גמ',ת"רמעשהבחסידאחדוכו'ונמלךעליהלגדרהונזכרוכו'.היפה

אדם של מוצאי שבת בשבת ,ואומר הבדלה על הכוס ,ואם כן אפשר

עיניםהביאמהמדרש )ויק"רפל"ד(שבאמתחשבלגדרהבחול,אלאכיון

שהבדיל בביתו מבעוד יום על הכוס ויצא לשדה ,וכתבו דצריך לומר

שחשבבשבתאיךלגודרהבחולנמנעמלגודרהכלל,וכןבירושלמי פרק

דסוגיין דלא כר"י אמר שמואל דברכות .ובהגהות הגרי"מ בידרמן שם,

ט"ו,וכןהביארי"אחברמהירושלמי,וכתבשכןצריךלפרשבגמראדידן

הקשהדמבוארבטורושולחןערוך )סימןרצ"ג(.דרקלצורךמצוההתירו

ואתי שפיר הרבותא בחסידותו .והט"ז )סימן ש"ז ס"ק י"ד( ,רצה להוכיח

להבדילשלמוצאישבתבשבת,ונשארבצ"ע.אולםהיעב"ץ כתבדהכא

ממעשהזהכשיטתרבינוירוחםשישראלשאמרלנכרילעשותלומלאכה

נמילדברמצוההואמדהתירולולהחשיך.

בשבתאסורלולעולםמשוםקנס,ודלאכרמב"םוהשולחןערוך)שםס"ב(

מא(רש"י ד"ה המבדיל בין קודש לחול .להיכרא בעלמא וכו' ובד"ה

שמותר לו לערב בכדי שיעשו .ורצה לפרש את המעשה בחסיד שידע

ועבדינן,ואחר"כוכו'ברכהגמורה .וביאר הרשב"א דבריודבתחלהאומר

שהיהשבת,אלאשנמלךלגדורעלידיעכו"ם,להצילמהפסד.ונזכרשגם

בלא שם כלל רק המבדיל בין קודש לחול) ,אמנם הוסיף דלרש"י בעי

זה אסור משום שבות דשבות .ונמנע גם בחול מלגודרה ,והיינו כשיטת

להבדיל בתפילה ,ובחידושי הר"ן כתב שאינו רואה הכרח לכך ,וכ"כ

רבינו ירוחם שאוסר באמירה לנכרי לעולם .אלא שכאן עדיין לא היה

המאירי והב"י )רצ"ט( דלרש"י לא בעינן שיבדיל בתפילה( ,אולם הביא

אמירהוהחמירבמחשבהלהחשיבהכמעשה,ועודכתבלבארכירושלמי

שיטתהרי"ף שדוקאאומרהבשם.וכתבדנראהשיטתהרי"ףדבעינןגם

הנ"לוכתבדזהעיקר.והעיוןיעקבכתבדהמלכהזוהיתהלגודרהבעצמו,

כוס,וכןהביןהר"ן )סד(:בדעת הרי"ף.וכןדייקומהרי"ףבפסחים )כא,(.

שהשעההיתהדחוקהלו,כיסתםחסידהוארבייהודהבןבבא אור"י

והר"ן כתב דהרמב"ם )בפ' כ"ט משבת ה"ה( סתם הדברים ולא פירשן.

בר אילעאי ,שהיו ו' תלמידים מתכסים בטלית א' .ואחר שנזכר נמנע

ובחידושי מרן רי"ז הלוי על הרמב"ם ,ביאר דגם דעת הרמב"ם כהרי"ף,

מלגדור בעצמו .אלא להוציא הוצאות על הגדר ונעשה לו נס שעלה

וביאר סברות הרי"ף ורש"י ,דלרש"י קודם הבדלה לא נפקע דין שבת

באותושדהצלףשמזההיהלופרנסהבריוחולאבצערכבתחילה.

לאיסור מלאכה ,ולכן סגי בהבדלה כל דהו להפקיע דיני שבת ,אולם

לז(גמ',מותרלאדםלומרלחבירולכרךפלוניאניהולךוכו'.ובתוס'ד"ה

להרי"ףחיובההבדלההואהגורםלאיסורעשייתמלאכהעדשיקייםאת

לכרך כתבו בסוה"ד דאפילו לחבירו נמי יכול לומר לך לי וכו' עי"ש.

חיובו,ולכןפשוטשצריךדוקאהבדלהגמורהבשםועלהכוס.אלאשאין

והרשב"א באמתפירשדקאיבגוונאדאומרלשםאניהולךבואעמי,דאי

צריך את כל נוסח הברכה .ודייק זאת מלשון הרמב"ם שם שכתב וז"ל,

לא מאי קאמר פשיטא ,וכן כתב הרמב"ן .והמגן אברהם )סימן ש"ז ס"ק

אסורלאדםלאכולאולשתותייןמשקדשהיוםעדשיקדש ,וכןמשיצא

י"א(דייקמדבריהםשמותרלומרדברזהאעשהלמחרגםבדברשאסור

היוםאסורלולהתחיללאכולולשתותולעשותמלאכהאולטעוםכלום

לעשותו היום) ,וכן דייק מלשון הרמב"ם והבית יוסף דסברי הכי( .אולם

עד שיבדיל ,עכ"ל ,הרי שהשווה איסור האכילה ושתיה קודם הבדלה,

הרמ"א )שם ס"ח( כתב שאסור לומר אעשה דבר פלוני למחר )ומקורו

לאיסור עשיית מלאכה ,ומוכח דחיוב ההבדלה הוא הגורם לאיסור

מהרא"ש בפירקין( .והביאור הלכה )סימן ש"ז ס"ח ( הביא מהאליה רבא

מלאכה,כאיסוראכילהושתיה.

ומאמר מרדכי שסתרו את דברי המגן אברהם הנ"ל ,וכן הביא מהפרי



מגדים)א"אסקי"א(שצידדשאיןראיהמהרמב"ןוהרשב"אהנ"ל.

דףקנאע"א

לח(גמ' ,שאםישבורגניןהולך .פירשרש"י ד"השאם,דכיוןשהואדבר

מב(גמ',מותרלאדםלומרלחבירושמורליפירותשבתחומךוכו'.כתב

שישלוהיתרעלידיתקנהבשבתמותרלאומרואפילובמקוםשאיןשם

הר"ן )סד :מדפי הרי"ף( בשם הרשב"א )ועיין ברשב"א שכתב כן בשם

ההיתר.אולםהט"ז)רס"ג,סק"ג(כתבבתוךהדברים,דכלההיתרהוארק

התוס' ,אלא דלפנינו ליתא לתוס' זה( דשמעינן מהכא ,דישראל שקיבל

בדברששייךלהתירובשבתעצמהוכגוןבורגניןשאפשרלעשותםבשבת

שבתקודםחשכה,מותרלומרלישראלחבירולעשותעבורומלאכה,כיון

אם עכו"ם יעשם ,אבל למפרע שהיה יכול מערב שבת לעשות דבר

דלחבירו מותר אין באמירתו כלום .וכדהכא דאפילו שלהאומר העומד

שיגרוםלוהיתרבשבתזו,לאמהנילהתירלובשבת.והוכיחזאתדאם

מחוץ לתחום אסור ,כיון דלחבירו אין איסור ,דהוא בתוך התחום ,אין

לאכןמאיטעמאהוצרךלומרשישלוהיתרעלידיבורגנין,היהלולומר

איסורבאמירתו.והר"ן דחההראיה,משוםדהכאטעםההיתרהואדאם

שאםהיה רוצההיההולךשםאוסמוךלוקודםשבת ואזהיהבהיתר.

ישבורגניןגםלועצמומותרלשמור.והביתיוסף )רס"ג(כתבואינימבין

]ולכאורהישלדחותדאםהיההולךסמוךלשםבערבשבת,אזהמעשה

דבריו,דבאופןשרצהלהוכיחעליו,נמיאיכאלמימרדאםלאהיהמקבל

שעושהבשבתזהמעשהאחרוהילוךאחרכיוןשעומדבמקוםאחרואם

שבתהיהמותרבעשיתמלאכה.והב"ח תמהעלדבריו,וחילקדבשמירת

כן ,למעשה זה שעושה ,שהולך מאותו מקום אין היתר בשבת )א.ל[(.

פירותיוישאופןשלהיתרגםבשבתאםעכו"םיתקיןבורגנין,מהשאין

)ועייןלקמןאותמב(

כןכשקיבלשבת,עכשיוכבראיןלוהיתר),ועייןלעילאותלח(.והדרכי

לט(גמ' ,בשלמא קש משכחת לה במחובר .והתוס' ד"ה במחובר וכו'

משההקשהעלהביתיוסף,מאדםשקיבלעליוב'ימיםיוםכיפור,שאסור

כתבו ,שהאיסור הוא משום יפוי הקרקע ,דלא שייך תולש בקש דהוא

לאחרים לעשות לו מלאכה כמבואר בסימן תרכ"ד .וחילק שביו"כ ראוי

יבש .והרשב"א כתב די"ל דהאיסור משום דמזיז עפר ממקומו .והמגן

לעשותב'ימיםמשוםספיקאדיומאמהשאיןכןתוספתשבת.

יב

מסכת שבת דף קנא
כא אדר התשע"ג
מג(]גמ',לעולםאסיפאקאיואבאשאול וכו'מותרלאדםלומרלחבירו

ד"המשוםרבייהודהוכו'שאםכתובאמרפלוניאמרפלוני,פירוששהיה

שמורליפירותשבתחומךוכו'וצ"עלשיטתהרשב"א)עייןבאותהקודמת(

רבו )מובהק( והורגל לומר דברים בשמו ,ואם כן קשה וכי הוה האב

שכתב לטעם ההיתר משום דאף על פי שהוא אינו יכול לילך שם ,כיון

תלמידמובהקלבנו,וכתבדצריךלומרדתרירביהודההוו.

שהוא מותר לישראל חברו לשמרן אין באמירתו כלום .מה אמר אבא

מח(רש"יד"היקברבוישראל,דתלינןמספיקאשמאלצורךנכרינעשה.

שאוללכללדכלמהדמותרבאמירהמותרבהחשכה,האבהחשכההוא

הקשה המלא הרועים איזה ספק יש כאן דכתוב מפורש עשו לו ארון

לעצמו אינו מותר ,ובשלמא להר"ן דההיתר משום בורגנים ,שייך לומר

ותפרולוקבר.דהיינולנכרי,דאילאוהכי,היהלולמימרעשוארוןוחפרו

דגם לעצמו מותר להחשיך דאפשר על ידי בורגנים ,הרי יכול לעשות

קבר.ותירץעלפירש"יבמתניתיןד"העשולוארון,שכתבבשבילנכרי

בורגנים,ועייןבאותדלעילמהשתירץהביתיוסףלקושיתהר"ןולפיזה

או למכור .דהיינו שבא לפרש שאף על פי שכתוב לו ,אין הכרח דהיינו

יתורצודבריו,אבללכאורהמלשוןהרשב"אלאנראהשזוהיתהכוונתו.

לקבורבונכרי,אלאיתכןכדילמכור,אםכןפירשלולטובתו.ואתישפיר

ואולי יש ליישב דכונת הרשב"א ,דכיון דלחבירו מותר אינו דומה לדבר

דהספק,אילו,היינולצורכוליקבר,אולמוכרולישראל.

שאסור לגמרי ,וכמו שהקילו בדבר שיכול להתיר על ידי בורגנים ,ה"ה

מט(מתניתין .ומטילין אותו על החול בשביל שימתין .פירש רש"י שלא

שהקילו בדבר שאינו איסור לכולם ,ואם כן א"ש שגם לו עצמו מותר

יסריח מחום הסדין והכרים .דהיינו שהחול מצנן .וביפה עינים ציין

להחשיך,כיוןשלחברוהפירותבתחומוומותר).ב.ז.י[(.

לירושלמילעילפ"ד,שהקשהמהכאאהאדתניהתםשאיןמטמיניןבחול,

מד(גמ' ,שם .בתוס' עירובין )מ"ג (.ד"ה הלכה ,הוכיחו מסוגיין דליכא

דמשמעשהחולמחמם,ומשנימרתחרתחא,ומציןציננא.

איסורא בסיור פירי ,ואפילו בשכר שרי .והקשה רבי עקיבא איגר כאן

דףקנאע"ב

מב"מ )נח(.דמפורשבברייתאשם,דהשוכראתהפועללשמוראתהפרה

נ(גמ',וזריתיפרשעלפניכםוגו'ועושיןכלימיהםכחגים.כתבהמהר"ץ

וכו'לשמוראתהזרעיםאיןנותניןלושכרשבת,ומבוארדאסורלשמור

חיות דכאן הוא מקורו של הרמב"ם פ"ה מהל' דעות ה"א דכתב ,כשם

בשכר .וכן נפסק בשולחן ערוך )ש"ו ס"ד( ונשאר בצ"ע .ועיין בהגהותיו

שהחכם ניכר וכו' לא יהיה גרגרן וכו' ועליהם מפורש וזריתי פרש וגו'.

לשולחן ערוך )רמ"ו על המגן אברהם ס"ק ד'( שהביא ראיה מסוגיין

יעוי"ש ,והכסף משנה לא התעורר שם על המקור ,והוא מפורש בגמרא

דלהשאילכלילחבירוע"משחבירויחזורוישאיללולאמיקרישכרשבת,

דידן.

ואם כן אתי שפיר ,דדוקא בכהאי גוונא שרי דלא חשיב שכר שבת,

נא(גמ',אלובניאדםשמניחיןדבריתורהועושיןכלימיהםכחגים.כתב

שאסורמשוםגזירהמשוםמקחוממכרושכירות),כמוש"כ רש"יכתובות

העיוןיעקבאבלמישאינומניחדבריתורה,ודאימצוהלאכולולחזקגופו

)סד (.ד"ה כשכר שבת הובא במשנה ברורה ש"ו ס"ק ט"ז( ,ובשמור לי

לעבודתבוראו,כיהכללכבודובראו.

ואשמורלך,וכןבשאלהלאמיחזיכמיקחוממכר,אמנםלתוס'בעירובין

נב(גמ' ,שם .ביאר המהרש"א )בחידושי אגדות( שדורשים את התיבה

הנ"לקשיא.

פרש הכפולה בפסוק ,דהיינו שפורשים מדברי תורה .ופרש חגיכם היינו

מה(רש"יד"הסכוםמקח.מנהומאתיים,לכאורהעולהמרש"ידרבייוסי

שבמקוםחגיה'עושיםחגיןאחרים.

ב"ריהודהפליגאת"קשהזכירמנהומאתיים,אולםהרמב"ם)פכ"דמהל'

נג(גמ' ,לאחר ג' ימים כרסו נבקעת וכו' .ביאר העיון יעקב על פי

שבת ה"ה( כתב לא מצאת במנה הבא במאתיים ,ובלבד שלא יזכור לו

הירושלמי פ"ג דמועד קטן ,דכלג' ימים הנשמה טייסא על הגוףוסוברת

סכום מקח ,עכ"ל ,הרי שפסק כת"ק וגם כר' יוסי בר"י .וביאר המגיד

שתחזוראלהגוף.ומשו"הדוקאאחרג'ימים.

משנה דלהרמב"ם פירש סכום מקח ,שלא יאמר לו סכום מסויים שלא

נד(גמ',אמרהתורהחללעליושבתאחתכדישישמורשבתותהרבה.כך

להוסיףעליו,וגםת"קמודהלזה,וביארדהטעם,שמאלאיתנולובסכום

דרש ר' שמעון בן מנסיא ביומא )פה (:דדריש הכי מהפסוק ושמרו בני

שרוצה ,ונמצא שהאמירה היתה ללא תועלת ,והוא גרם לכך במה

ישראלאתהשבת)שמותלאט"ז(,ויעוי"ששישעודה'שיטותשדורשים

שהגביל את הסכום ,ועוד ביאר באופן אחר ,שכשאומר סכום מסויים,

מפסוקיםאחרים).ועייןבאורהחייםשמותל"אט"ז(.

היינו שבא להציל ממונו )שלא יבזבז מידי( ,ואת זה לא התירו בשבת

נה(גמ',שם.בשולחןערוך )שכ"טס"ד(פסקדאפילומצאוהושאיןיכול

דאינה מצוה .והר"ן )סד (:ביאר שיטת הרמב"ם שר' יוסי רק אומר שאם

לחיותאלאלפישעה,מחלליןעליואתהשבת.והביאורהלכה שם)ד"ה

נתן לו דינר ולקח ממנו ככר ששוויו חמשה דנקא .ורוצה להשלים עוד

אלא( הקשה הא בכהאי גוונא לא שייך טעמא דישמור שבתות הרבה,

שישית לשיעור הדינר לא יאמר לו השלם את המקח לדינר .ובשולחן

ותירץדלאודוקאשבתאלאה"השארמצוות.וכןהביאמהמאירי יומא

ערוך )ש"וס"ג(פסקכהרמב"םוכתבלאסורגםכביאורהמגידמשנהוגם

)פה (:דאפילו בשביל שעה אחת מחללים שבאותה שעה ישוב בלבו

כביאורהר"ן,ובטעםהאיסורלשיטתהר"ן,ביארהמשנהברורהשם)ס"ק

ויתודה .עוד כתב הביאור הלכה שם ,דכל זה הוא לטעמא ,אבל לדינא

י"ג(שצירוףסךזה)היינוהחשבון(איןבוצורךלמצוה.

אינו תלוי כלל במצוות ,ואין הטעם שדוחים מצוה אחת בשביל הרבה

מו(גמ',רבאמרממקוםקרובממש וכו'ותניאכוותיהכרבוכו'.הקשה

מצוות אלא שדוחים כל המצוות בשביל חיים של ישראל וכדרשא

רביעקיבאאיגר לפימהשכתברש"יבמשנהובגמראבד"התניאכוותיה

דשמואלשםשלמדמוחיבהם,וכןהביאמהרמב"ם פ"במהל'שבת,וכן

וכו',לחלקביןחליליןשהאיסורהואלעולם,למרחץשמותרבכדישיחמו.

ביאר שהתנאים ביומא )פה (:שדרשו ממזבח או ממילה או ממחתרת,

אם כן אין ראיה לרב ,דדוקא במרחץ דהווי דבר שיש לו מתירין אסור

היוצאמילפותאדידהו,דהתורההקפידהעלחייםשלאדם.ועלכןכתב,

מספק,אבלבחליליןשאיןלומתירין,אפשרכשמואלבספק,ונשארבצ"ע.

דאףאינמצאביןהעכו"ם,וודאילאיקייםמצוות,מחלליןעליואםאינו

מז(גמ' ,אמר רב יהודה אמר רב יצחק בריה דר' יהודה ,הקשה המלא

מומרלהכעיס.ותמהעלבעלהלכותקטנותשהסתפקבזה.

הרועים איךאמרהאבדברמשוםהבן,ובפרטלדבריהרשב"םב"ב)קיד(:

נו(גמ' ,תינוק בן יומו חי אין צריך לשמרו מן החולדה וכו' .כן איתא

יג

מסכת שבת דף קנא – דף קנב
כא אדר – כב אדר התשע"ג
במדרשרבה )פ'ח'(עלהפסוקורדובדגתהים,אמרר'יעקבאתשהוא

והריכלהאיסורהואבאפילה).ש.ב([]ועייןעודבשדיחמדאותהש'כלל

בדמותינוכצלמינוירדובאתשאינוכצלמנו.

צה,ושםבדבריחכמיםסימןפה[.ובכדישלאנימאדפליגהירושלמיעל

נז(גמ' ,כל זמן שאדם חי אימתו מוטלת על הבריות כיון שמת בטלה

הגמ'כאןכתבבספרמזמורלדוד)דףקיא(:דאיןקפידארקבישןבלילה

אימתו ,כתב העיון יעקב דאין זה סותר לגמ' ,נדרים )מא (.א"ר חייא

בחשך ,אבל כשיש נר גם הבבלי מודה) .וראה עוד בשולחן ערוך הגר"ז

ואמרילהאריב"לכיוןשהגיעקיצושלאדםהכלמושליםבו.והיינואף

הלכותשמירתגוףונפשבקונטרסאחרוןאותב'(.

שעדיין חי ,וכאן משמע שרק כשמת ,וכתב דהתם מיירי כשנגזר עליו

סא(גמ' ,שם .כתב המחצית השקל )סע"ק ז'( דענין השינה בבית אפל

למותעלידיבעלחי,וכאןאייריבמתעלמטתו].וכןמשמעותהפסוקים

היינו דווקא בלילה ,ובירושלמי )הנ"ל( משמע דאפילו ביום ,וכן ביאר

שם[

בשדי חמד )שו"ת דברי חכמים סימן פה() ,אמנם במדרש רבה )קהלת

נח(גמ',אסורלישןבביתיחידיוכו'אחזתולילית .בהגהותמראהיהושע

פרשה ג'( על הכתוב עת ללדת ,איתא כמאמר הירושלמי של ר' לוי,

על מעשה רב )סימן רכ"א( .ובשדי חמד )כרך ה' מערכת שי"ן כלל צ"ה(

והתםליתאלהאדישןבביתאפל,ובמקוםזהאיתאדהאיסורהואבבית

הביאו מהגר"א דהכוונה לבית יחידית שאינה עומדת ביןהבתים ,ויחידי

המרועע ,וכבר העירו בזה היפה עינים כאן ובשדי חמד בשו"ת דברי

קאיעלהבתים.ובערוךהשולחן )יור"דקט"ז,י"ח(השיגדאםכןהויליה

חכמים סימן פ"ה( .ועיין ברוח חיים להגר"ח פלאג'י )או"ח רלט( שהבין

לכתובביתיחידית].וצ"עמקראדכיתבנהביתחדש,הרידביתל'זכר.

בזוהר הקדוש )פרשת תזריע דף מה ע"ב( שגם ביום אסור אבל כל זה

אמנם חזינן בהרבה מקומות דבית הוא לשון נקבה ,עיין סוף ב"מ בית

בבית יחידי ,אך אם דרים אנשים באותו הבית אין קפידא בזה ,והשיג

ועליה על גבה ,ועיין בהגהות אשר"י רפ"ד דמגילה .ועיין שו"ת מהרי"ט

עליוהשדיחמדבדבריחכמים)שם(.ובדברי החיד"אבספרצפורןשמיר

)ח"בסימןנ'ונ"א(ביתממושכנהשנמכרה.ועייןבכנסתהגדולה )אהע"ז

)סימן ז' אות קז'( מבואר דפירש הזוהר הקדוש כהגאון רבי חיים פלאג'י

סימן סו סקמ"ז( שכתב דבלשון תורה בית הוא לשון זכר .וצ"ע דבאבן

פלאג'יזצ"לדרקבביתיחידיאסור,אךלפיהחיד"אגםבלילהאיןקפידא

עזרא )פרשתויחיפרקמטפסוקכ'(כתבדביתהואל'נקבה)דהיינובל'

רקבביתיחיד,ודלאכהחבי"ףשחילקבזהרקביום.

תורה( .וכן כתב באבן עזרא משלי )ט ,א .(.ובספר לחם דמעה )איכה ה'



פ"ה דף עט( כ' דבית ל' זכר כמו הבית הזה אתה בונה .וכן אמרו חז"ל

דףקנבע"א

בהרבה מקומות בש"ס"בית זהאני מוכר לך" .אמנם בפנים יפות פרשת

סב(גמ',ביוםשיזועושומריהביתוכו'.ביארהעיוןיעקב דאגדהזו,היא

כי תצא )פסוק כב( על הפסוק כי תבנה בית חדש פירש כמו עיר חדשה

מוסרלאדםשלאיתגאהבילדותובאיבריו,אםהםיפים,אואםישלהם

ביהודה דהיינו במקום חדש ולא בשכונת בתים דבלא זה צריך מעקה

גבורה כיון שלזקנותו הםשפלים ומעשיו בילדותו משחירין פניו לזקנותו

מטעם היזק ראיה וכו' עיי"ש ,ועיין עוד ברש"י בראשית )לב ,ט (.ורד"ק

כדלקמן) .וכדפירש"י ענין זה על רוב תשמיש( ,אלא יתגבר על יצרו

יחזקאל)מ,מד(.ד"הפנידרך,ורמב"ןב"ב)סג.ד"הועודהקשה(,ורשב"א

לעבודתבוראוובזכותזהיצליחגםבזקנותו.

שם ע"ב ד"ה אלא לרב ,ושו"ת הרשב"ש )סימן תרלב ד"ה ועל אודות(,

סג(גמ' ,כלבוהי לא נבחין .פירש"י קולי אינו נשמע ובענף יוסף כתב

דכתבו דבית הוא לשון זכר ,אמנם באבן עזרא שיר השירים )א ,ג (.ד"ה

דקשהלומרשאותוצדיקיאמרעלעצמותוארכלב.ופירשעל פיהגמ'

תורקכתבדפעמיםכךופעמיםכךעיי"ש,וצ"ע[.

חגיגה )ה (:דכשנח נפשיה דר' יהושע בן חנניה שאלוהו מה תיהוי עלן

נט(גמ',שם.גירסתהרי"ףוהרא"ש דאסורלישןבביתבלילהיחידי,וכל

מאפיקורסין) ,שהיה מתכווח עמם( ,ודרש להם הפסוק בירמיה ,מאי

הישן בלילה יחידי וכו') .ועפ"ז כתב בשפת אמת דזהו השייכות לכאן

טעמא אבדה עצה מבנים נסרחה חכמתם ,דכיון שאבדה עצה מבנים

משוםדבלילהשינהמעיןמיתהצריךג"כשמירהממזיקין(.והסמ"ג)עשין

נסרחהחכמתןשלאומותהעולם,ועלפיזהביארהכא,שהקיסראמרלו

ע"ט( גרס כגירסת הש"ס ,וכ"כ הרש"ש בשם המגן אברהם )רלט סק"ז(.

לבוא לבי אבידן להחזיר תשובה לטוענים על ישראל דאין אדם אחר

ובירושלמי )פ"ב ה"ו( הגירסא והישן בבית אפל לעצמו ע"ש .מבואר

הראוי לכך ,והשיב לו כיון שזקן ותש כוחו ואינו יכול להתווכח עמהם,

איפוא דהכוונה שהאדם ישן יחידי בבית ,ויחידי קאי על האדם ודלא

לכן גם כלבוהי דהיינו הני דבי אבידן לא נבחין ,וכן ביאר על פי זה

כהגר"א )עיין באות הקודמת( ,אמנם מפסחים )קיא (:נראה דיחידי מוסב

ההמשך,טחנוהילאטוחנין,היינושלאידכאועודאתבניישראל.

עלהבית,דאיתאשםהישןבצלדקליחידי,ופירש"ישהדקליחידיע"ש.

סד(גמ' ,ינקותא כלילא דוורדא סבותא כלילא דחילפא ,המהרש"א

ובהגהות מראה יהושע )עיין באות הקודמת( הביא סמך לדברי הגר"א

)בח"א(ביארב'פנים.א.דהוורדהואדברחשובואינומתקיים,כינקותא

מהזוהר הקדוש פרשת תזריע )דף מ"ה ע"ב( וז"ל ויותר יעקבלבדו מכאן

דאזלא וכו' ,אבל חילפא הוא יותר מתקיים) ,ועל פי הערוך שפירש

אוליפנא,מאןדאשתכחבלחודויבביתאבלילאאוביממאבביתאמיחדא

קמשונים( ,עוד פירש על השיערשבראש,שבינקותםהם צהוביםכוורד,

כ"ש בלילא ,מאי מיחדא מיחדא משאר בתין ,או מאן דאזיל בלחודוי

ובזקנותםלבנים.

בלילה יכיל לאיתזיקא עכ"ל ועי"ש שהביא מהרד"ל שדחה ראיה זו .וכן

סה(גמ' ,מהכא לקרחינאה וכו' .כתב המהרש"ל דמקום היה ששמו

בדובב מישרים )סימן עט( דחה ראיה זו .וראה עוד בשו"ת חלקת יעקב

קרחה,וכןהיהמקוםששמוגוזינאה,ושאלוכמהישמפהלשם,ולהקניטו

)או"חסימןנזד"העיניושפיר(.

נתכוין ,דאו לאו הכי אין זה אפילו מדרך המליצה והשחוק ,ואף שרש"י

ס( גמ',שם .בירושלמי)עייןבאותהקודמת(משמעדדוקאבחושךאסור

לאפירשכן.והמהרש"א)בח"א(ביאר,דלעניןמעלהוחשיבותשאלו,ובא

אבל לאור הנר שרי) ,ועיין באשל אברהם בוטשטאש רל"ט(] ,וקשה

לזלזל בו היינו כלפי החשיבות של קרח והשיב לו בחשיבות של סריס.

מהמבואר בברכות )מג" (:אבוקה כשנים" ,וכתב רש"י לענין דין אל יצא

]וצ"עמדועענהלוריב"קוהריאיתאלעיל)ל'(:דאלתעןכסילכאולתו,

יחידי בלילה ,ומבואר שאם לא היה כשנים היה אסור אף שהוא באור,

ופירשרש"ידהיינובמילידעלמא,ולפירושהמאירי)שם(דאלתעןבד"ת,

יד

מסכת שבת דף קנב
כב אדר התשע"ג
ותעןבמילידעלמאאתישפיר).ש.ב[(.

כ"ג ס"א כתב בסתמא לאליכנס לבית הקברות ולא חילק.אמנם להגמ'

סו(גמ' ,חזייה דלא מסיים מסאניה .הקשה המהרש"א הא אמרה הגמ'

שם דפליג אר' יונתן דדריש מ"והמתים אינם יודעים מאומה" ,בפשטות

לעיל)קכט(.לעולםימכוראדםקורותביתוויקחמנעליםלרגליו,ופירש"י

נראהדסוברדהםיודעיםאףלאחרשיתעכלהבשרודלאכסוגיין,ואולי

ד"ה ויקח ,שאין לך ביזוי מן המהלך יחף בשוק  .ותירץ דהיה ביום

סבר דיודעים עד שיתעכל בלבד ,וזו היתה סברת הרש"ש אמנם צ"ע

הכיפורים או ט' באב .והיעב"ץ כתב ,דאולי מחמת אונס או שמא מכה

וכדלעיל).א.ל[(.

היתה ברגליו ,דאם לא כן אין משוקץ ומתועב לפני המקום יותר ממי

עד(גמ' ,דכתיב אך בשרו עליו יכאב ונפשו עליו תאבל .הקשה

שאיןלומנעלים].עודי"לדמיירישהקיזדםולאהיולוצרכיסעודה,ולכן

המהרש"א דלעיל )ע"א( ילפינן מהאי קרא דנפשו שלאדם מתאבלת כל

מכרמנעליווכדאיתא)שםבגמ'(,דאםהקיזדםואיןלומהלאכול,ימכור

שבעה,ותירץדהתםדאייריבאבילותהנשמהעלהגוף,ילפינןרקשבעה

מנעליםשברגליוויקנהבהןצרכיסעודה).ר.ג[(.

כמואבילות,אבלהכאלגביידיעהמדמההנפשלבשרוכפירש"ידכלזמן

סז(גמ' ,נחלת ה' בנים .ביאר העץ יוסף )בשם איי הים( על פי דברי

שהיהלובשרמבין.

הרמב"ן על הפסוק קניתי איש את ה' )בראשית ד' א'( שביאר ,הבן הזה

עה(גמ' ,משל למלך בשר ודם שחלק בגדי מלכות לעבדיו וכו' .כתב

יהיהליקניןלה'כיכאשרנמותיהיהבמקומינולעבודאתבוראו.ואםכן

העיוןיעקב דודאילאחילקםלהשתמשבהםכיאיןמשתמשיןבשרביטו

א"ששהבניםהםנחלהקניניתקיימתלה'.

שלמלך,אלאחילקלשומרםשלאיתלכלכווכדומה,ולהשיבםכשיצטרך

סח(גמ',קרוביםנעשורחוקים.פירש"י נדמיןליכרחוקים.לכאורהנראה

להם כשהם נקיים ושמורים .כן הנשמה נתונה בגוף לשומרה בקדושה

כוונתו על לקוי הראיה .והיפה עינים הביא מהמדרש )ויק"ר פי"ח וקה"ר

וטהרה על ידי עבודת ה' לימוד תורה וקיום מצוות ,ואם אינו נוהג כך

פי"ב( דמפורש על לקוי האזניים ,שבילדותו שמע מהעומד רחוק כאילו

פוגםאתהנשמה.אולםהמהרש"א כתבשודאילאחילקםרקלשמירה,

עומדקרוב,ועכשיוגםמקרובאינושומעוכאילוהיהעומדמרחוק.וכתב

דאם כן הטפשים עשו שלא כהוגן דשלחו יד בפיקדון .אלא חילקם

שאולירש"ילאפירשכהמדרש,משוםדלקמןאמרינןמכאןשאזניהםשל

שישתמשו בהם עד זמן מה ,ולא קבע להם זמן מפורש ,ולכן הפקחים

זקניםמתכבדות,ומשמעדעדהשתאלאאייריבאזניים.

השתמשו רק שימוש נקי ,והניחום בקופסא בזמן שהתעסקו במלאכה

סט(גמ',משיםשלוםבביתבטל .צריךביאורמדועהויסיבהשלאיוכל

שאינה נקיה ,והטפשים עשו בהם כל מלאכה ,וכן הנשמה ניתנה לגוף

להקביל פניו .וביאר היעב"ץ דלפיכך מוכרח להשאר בבית ,שלא יגרם

דרךשאלה,לזמןמהולאנקבעזמןמפורשאלאכפיהגזירה,והרי"ף )על

מריבהעמהבצאתו,ותישארלבדהולאיוכללפייסה.

העין יעקב( ביאר ענין המשל שדרך המלכים שהעבדים יוצאים אחר

ע(גמ',קשהרימהלמתוכו' .פירש המכתבמאליהו)ח"געמוד(30דיש

מרכבתן כשיוצאים ובאים ,לבושים בבגדי מלכות שזהו כבוד המלך.

לויסוריםנוראיםכשמרגיששהגוף,שהואמשאתנפשושלהרשע,נרקב

והטפשיםהמשיכולהתשמשבבגדיםאלוגםלאבאותוזמן.

וכלה,ורואהבזהאפיסתעולםהזה,ואלההםיסוריחיבוטהקברשבאים

עו(גמ' ,יקלענה בתוך כף הקלע .המהרש"א ביאר דמה דאיתא בגמרא

לזכךאתהנפשמשייכותהלעולםהזה.

כלי יתנו לכובס ,היינו דקאי על כף הקלע ,שיקלענה מגוף לגוף ]עד ג'

עא(גמ' ,נפשו של אדם מתאבלת עליו כל ז' .פירש המהרש"א  )עיין

פעמים[אולייזדכךויתכבסבגוףאחרהיותרנקי,אולםבמכתבמאליהו

להלן אות סט( שהנשמה מתאבלת על הגוף כיון שהנשמה שבה לתחת

)ח"ב עמוד  (62כתב דהרשע המתאוה רק לגשמיות אינו משתנה לאחר

כסאהכבודוכדלקמן,אבלהגוףשעסקגםהואבתורהובמצוות,עלידי

מותו,ואינומוצאבעולםהרוחניאתסיפוקוהחומרניאשרהיהרגילאליו

הנשמה ,הולך למקום רימה ותולעה .אבל המהר"ל )בח"א( פירש

בעולם הזה ,ועל ידי זה יתמלא רעבון עצום בהשתקקותו לתאוותיו,

שמתאבלת על אשר הוא נפסד מהעולם הזה ,ואחר ז' ימים שאז נבדל

ורעבוןזהידחפהולחפשמקצההעולםועדקצהובחיפושאחרימהשאי

מהעולםהזהלגמריאינהמתאבלתיותר.והמכתבמאליהו)ח"געמוד(30

אפשרלמצואשם,וזהועונשוהנוראהנקרא"כףהקלע".ומלאכיחבלה

פירשדקאיעלנפשהרשעשכלתוכןחייוהואסיפוקתאוותיוהגשמיות

שהםהתאוותעצמםוכחהטומאהשבהןירצוהוהלאהוהלאהבלימנוח,

והחומריות ,ועל כן יש לנפשו יסורים גדולים כשמוציאים אותה בעל

וכבר יחשב לו לכעין מדריגה אם ירשוהו להכנס באבן דומם על דרך

כרחה ,ואיתא בזוהר )ויחי ריח (:כל ז' ימים נשמתא אזלא מביתיה

גלגול,ועלידיזהיעשהכדומםוישכחאתתאוותיולרגע,עייןשםדברים

לקיבריהומקבריהלביתיהומתאבלתעלוידגופא.

מבהילים.



עז(רש"י ד"ה והא כתיב ואל עפר תשוב ,וליכא למימר ברשעים

דףקנבע"ב

לחודייהו ,דכל קללותיו של אדם הראשון כל דורותיו שוין בהן .בשו"ת

עב(גמ',כליומאהוהדבררביהודהביעשרה.הרמב"ם)פי"גמהל'אבל

חתםסופר)יור"דסימןשנ"גד"ההנהמעלתו(הקשההשואלמהגמ'סוטה

ה"ד(.הוסיףעשרהבניאדםכשרים.וכתבהעיוןיעקבשמקורומדחברר'

)יב (.דנשים צדקניותלא היו בפתקהשל חוה בעצבתלדי בנים.ואם כן

יהודהעמהן,ומסתמאלאהיהמתחברעמהןאםלאשהיוכשריםכמוהו.

חזינןדאיןכלדורותיושוין,ולאמסתברלחלקביןקללותיושלאדםלשל

עג(גמ' ,פליגי בה רבי חייא ור"ש ברבי חד אמר וכו' .הקשה הרש"ש

חוה .והשיב לו שבאמת היה יכול להקשות גם מקללותיו של אדם

דלכאורה היה לגמ' לפשוט דרבי חייא הוא דאמר עד שיתעכל הבשר,

הראשוןעצמו,דהריאליהוהנביאלאמת,וריב"לנכנסחילגןעדן.אלא

מהא דאיתא המעשה בגמרא דברכות )יח (.דרבי חייא ורבי יונתן היו

יש לחלק שאמנם לא כולם נכללים בקללה של אדם הראשון ,ומה

בביתהקברות,ואמררביחייאלרבייונתןלהגביהאתהציציתמהקברים,

שמבואר כאן הוא שמי שנכלל בקללה והיינו שמת ,מתקיים בו כל מה

ואמרינן התם דס"ל שהמתים יודעים] .ומשמע שהעמיד הגמ' שם בטרם

שנאמרבאדםהראשוןוהיינוגםואלעפרתשוב.

התעכלהבשר,והואדוחקדהאאייריבקבריםסתם,ובשולחןערוך סימן

עח(גמ',א"להתםבתוךשניםעשרחדשהוה.הקשההעיוןיעקב עלפי

טו

מסכת שבת דף קנב – דף קנג
כב אדר – כג אדר התשע"ג
הגמ' בחגיגה )ד' (:שגם משה רבינו עלה עמו ,וזה ודאי היה אחרי י"ב

הגמראמאיטעמאשרווכו',דאימבעודיום,הריביתהללמתיריןבכולן

חודש מפטירת משה רבינו ,ותירץ או כמ"ד שמשה רבינו לא מת ,או

עםהשמש).כדלעיליז,(:ועלכןפירשדאיירי משתחשך.והקרבןנתנאל

כדכתבותוס'לקמן)קנג(.ד"הונשמתו,שאםהיארוצההיאיורדת,וצריך

)אות א'( כתב דלא פליגי ,דאף לרש"י אי לא נתן מבעוד יום יתן

לומרדמשוםכבודושלשמואלהנביאנתרצהמשהרבינובכך,ועודכתב

משחשיכה,אלאשלכתחילהיתןמבעודיום,ואףלהרא"שלכתחילהיתן

שגם לגבי שמואל אפשר לומר כך ,שנתרצה משום כבודו של שאול רק

מבעוד יום ,וכדבריו כתב בשלטי הגבורים )סה ,(:והוסיף לבאר דהטעם

שדחהכןלהאימינא.

דעדיףליתןלכתחילהמבעודיום,דהאבכהאיגוונאנמיעובר עלאיסור



אמירהלנכרי,כיוןשלאקצץעמושכירות,אבלמכלמקוםלאעוברעל

דףקנגע"א

איסורמוקצה,מהשאיןכןבשבת,שעוברגםעלאיסורמוקצה.עודכתב

עט(גמ' ,מהספדו של אדם ניכר וכו' .פרש"י בד"ה אם כן ,שאם כשר

שכןהיאשיטתהרמב"ם )בפ"ומהל'שבתהכ"ב(.אולםבכסףמשנהשם

היה ,הכל בוכין עליו וכו' .והמהרש"א הוסיף ,דמחיים אף אם מספרין

כתבשדעתהרמב"םכהרא"שדאייריאףמשתחשך.ודייקמדכתבוקדש

בשבחו אפשר שמחנופה או מיראה עושים כן ,אבל במותו דלא שייך

עליוהיום.ובביאורהגר"א )רסוסק"א(דייקמהרמב"םדאיירימבעודיום

חנופהויראהניכרשזהאמת.

]מדקאמרואףעלפישנתנו[וכפשטאדמתניתיןוכתבגםכסברתהשלטי

פ(גמ',אחיםבהספידאדהתםקאימנא.פרש"ישאמרלותתאמץבהספד,

הגבוריםדע"כדצריךליתןמבעודיוםמשוםמוקצה.

כיוןשאשמע.והעץיוסף ביאר,דבעוה"זהצדיקהולךממדרגהלמדריגה,

ג(גמ',קיםלהולרבנןדאיןאדםמעמידעצמועלממונו,הקשההרמב"ן

אבלכשמתובאלהתם,הואעומד.אבלמהשמתעורריםמחמתההספד

מאישנאדלגבידליקהלאהתירואפילואמירהלנכרי,ואמרולעיל )קיז(:

לחזור בתשובה ,כי מתבוננים שבעוונם נסתלק הצדיק ,הרי נהפך להיות

דאי שרית ליה אתי לכיבויי ,ותירץ דדוקא כאן שממונו בידו ,קים להו

מהלך גם אחרי המיתה ,וזה הפירוש דהתם ,היינו בעולם הבא קאימנא

לרבנןשאיןאדםיכוללזרוקממונומידובשבילהפסד,ולכןהתירושבות

היינושהואעומד,ולכןאחיםבהספדאי.

שלאיבואלאיסורדאורייתא,מהשאיןכןבדליקה.והרשב"א פליגוסובר

פא(גמ' ,ואף שלמה אמר בחכמתו .בכל עת יהיו בגדיך לבנים .פרש"י

דגםכשממונואינובידואלאלפניומותר,דגםבזהשייךהטעםדאיןאדם

דבגדיך היינו הנשמה ,והמהרש"א נתקשה הא לשון "בגדיך" הווי לשון

מעמיד עצמו על ממונו ,והביא לזה ראיות .ועל הקושיא מדליקה תירץ,

רבים והנשמה יחידה היא .ומשו"ה פירש דבגדיך לבנים ,היינו מעשים

דכיון שדליקה דולקת והולכת חיישינן שאם נתיר לו ,מתוך שהוא בהול

טוביםשנקראיםמדותוהויכמו"מדובד"דהיינובגדים,ולבניםהיינובלי

על ממונו ישכח ויכבה עד שלא תגיע שם הדליקה .אבל במציל ברשות

כתם וחטא .וכתב עוד שלפי זה אתי שפיר דלעיל )קנב (:גבי מלך בשר

הרביםלאשייךהאיטעמא.

ודםשחלקבגדימלכותוכו',לאהביאההגמראפסוקזה,דהתםהבגדים

ד(רש"י ד"ה מאי טעמא וכו' והרי הוא שלוחו וכו' .מבואר ברש"י כאן

היינוהנשמהשניתנהבתורתשאלה,והכא היינומידות.והנשמהרמוזה

לכאורהדאיסוראמירהלעכו"םהואמשוםשבות,אולםבע"ז)טו(.כתב

בהמשך הפסוק "ושמן על ראשך אל יחסר" ש"שמן" הם אותיות "נשם"

רש"י בד"ה כיון וכו' דהאיסור משום "ממצוא חפצך ודבר דבר" דיבור

והיינוהנשמהשהיאעלראשךדהיינובמח.

אסור .והקשה הקהילות יעקב )סימן נ"ה( דמהגמ' ב"מ )צ (.מבואר ,דיש
איסוראמירהלנכריגםבאיסורלאתחסום,אףדלאשייךטעמאדודבר

פרקמישהחשיך

דבר ,ומוכרח שהאיסור הוא משום שליחות כמו שפירש רש"י בסוגיין.
א(מתניתין ,מי שהחשיך לו בדרך .כתב הרמב"ן בגמ' בתה"ד ,וז"ל

וחידש דאסור אמירה לנכרי מהני תרי טעמי ,ודבר דבר ,ושליחות,

ומסתברא נמי דדוקא במחשיך אבל בשוכח ומוציא כיסו לדרך אסור,

והנפקא מינה כשאומר לנכרי מערב שבת לעשות בשבת ,דכתב הבית

והרשב"א כתב דהוא סבור דבשכח ויצא שלא מדעת בכיסו מותר ,דהא

יוסף )סימן ש"ז( דדעת רוב הפוסקים לאסור ,והרי מודבר דבר אין כאן,

טעמאתלמודאלפישאיןאדםמעמידעלממונו,והוכיחדהריאמרובגמ'

דאומר לו בערב שבת .ומכל מקום אסור מדין שליחות .וכן באומר לו

לאשנואלאכיסו ,אבלמציאהלא,וכןלאאמרןאלאדלאאתאלידיה

בשבת לעשות בחול ,שמשום שליחות ליכא ,אבל אסור משום "ודבר

אבל אתא לידיה ככיסיה דמי ,וגם ביוצא בשוכח ה"ה והוא הטעם ,דאי

דבר",דהאבשבתמדברמעניניחול.

לא שרית ליה אתי לאתויי .והשולחן ערוך )סימן רס"ו ס"ח( הביא י"א

ה(בא"ד.כתבהשפתאמתדאיןלומרדכוונתרש"ידהואמטעםשליחות

דדוקאמישהחשיךלובדרך,שהיהסבורשעדייןיששהותביום,אבלמי

ככל שליחות והמעשה יתייחס אל הישראל ,דהא אין שליחות לנכרי,

שיצא מביתו סמוך לחשכה ,ושכח והוציא לרשות הרבים לא התירו לו

ולרוב פוסקים אף לחומרא ,ועוד דמבואר במתניתין דעדיף ליתןלעכו"ם

בשוםאחדמהדרכיםהאלו.וכתבהמשנהברורה )ס"קכ"א(בשםהלבוש

מאשר על בהמתו .ואי הויא שליחות גמורה אלא שהתרנו מכח הפסד

דפושע הוא ,כיון דבעת היציאה היה סמוך לחשיכה והיה לו לחוש

ממון,מכלמקוםמסתברשזהיותרחמורמשביתתבהמתו.כיוןשהאיסור

שישכח ויטלטלנו ,אבל מבעוד יום שרי ,וכתב )בס"ק כ'( דחשיב קצת

מתייחסלישראלעצמו.ועודכתבלדוןדאיןשליחלדברעבירה,ומשו"ה

אונס.

לאשייךשליחות.אולםכתבדי"לדרש"יסוברדכיוןדהגוילאוברחיובא

ב(מתניתין .נותן כיסו לנכרי .וכתב רש"י דהיינו מבעוד יום .והקשה

שייך בו שליחות ,וכפסק הרמ"א )חו"מ קפ"ב( וציין הגרי"מ בידרמן דאף

הרא"ש )סימן א( מדקאמר בגמרא אבל מציאה לא .ואי מבעוד יום הרי

על פי שהש"ך שם פליג ארמ"א ,דקיי"ל כרב סמא בב"מ )י ,(:מ"מ כבר

כברהגיעלידו),והוהככיסודזכהבו(.ועודהקשהדמסתברדגםאתהדין

מבואר במשנה למלך )פ"ה ממלוה הי"ד( דבעכו"ם מודה רב סמא דהוה

דמניחו על החמור יעמיד מבעוד יום ,ואם כן מה מקשה הגמרא דהווי

כחצר .ועוד הקשה מהמבואר בגמרא דעדיף לתת לעכו"ם מלחש"ו .ואי

מחמר ,והרי כיון שנתן מבעוד יום אין כאן עקירה .ועוד הקשה מקושית

שייך בעכו"ם שליחות ,הא ודאי עדיפי חש"ו דלאו בני שליחות הם.

טז

מסכת שבת דף קנג
כג אדר התשע"ג
ומשו"ה ביאר דברי רש"י שבאמת לא שייך שליחות .אלא כיון שהוא

שהתירו דבר זה במציאה אלא בתפילין בפרק המוצא תפילין )צז (:ושם

שלוחו חז"ל אסרוהו משום שבות .וכן הוכיח הקהילות יעקב )סימן נ"ה,

נחלקור"שורבנןוהטעםעצמואינונכוןומחוור.

ב'( מהא דלקמן ,בישראל שותף של עכו"ם שעושה על דעת עצמו ,דאי

יא(גמ',מוליכהפחותפחותמד' אמות.ביעב"ץ כתבדישמקשים,מאי

לאחרמכןגליהישראלדעתיהדניחאליההווישליחות,אףעלפידודאי

שנאמהאדקיימאלןכר'יוחנן)יומאעד,(.דבכלהתורהחצישיעוראסור

אינהבגדרישליחות,אלאדהויאיסורדרבנן,דמכללשביתתהשבתהוא

מן התורה ,והרי גם פחות מד' אמות הוה חצי שיעור ,וכתב דלא קשיא

שגםאחריםלאיעשועלפיו).ועייןלעילעלון99בכלעניןזה(.

מידי ,כיון דטעמא דר' יוחנן דחצי שיעור אסור הוא משום דחזי

ו(תוס' ד"ה מי שהחשיך וכו' ,אף על גב דאמר לעיל וכו' דקטן העושה

לאיצטרופי .כמבואר שם ביומא .ובהעברה פחות פחות מד' אמות

לדעת אביו אסור ,מיהו הכא לא מיירי כגון דעביד הקטן עקירה והנחה

כשעושההנחהבפחותמד'אמותתולאחזילאיצטרופי.

וכו',והרמב"ןכתב,ואיןלךלתמוההיאךעובראדםעלאיסורשלתורה,

יב(תוס' ד"ה בו ביום ,בסוה"ד דלא שייך למימר גבי מים וכו' .ביאר

וכו',וכןכשהזכירוכאןחש"ועלאותההכוונההואשיניחועליהןכשהן

המלואהרועיםדבשמןלאשייךמהשכתבתוס'שכשנוטליםאתהאגוזים

מהלכין .וטעם האיסור )עיין ברשב"א שכתב דמכאן מוכח דבדרבנן אין

והרימוניםשובאינהמקיאה.דבשמןכיוןשהואצףלמעלהוהמיםלמטה

איסור ספיה ,ועיין ריטב"א )החדשים( דפליג עליה( כתב המשנה ברורה

אי אפשר ליטול רק את המים .ומוכרח ליטול קודם את השמן .אולם

)רסו ס"ק יא( דאתי לאחלופי באדם אחר המחוייב במצות ,ולפי זה אתי

הקשה שאפשר לנקב את החבית למטה ולהוציא את המים ואחר מכן

שפירסדרהעדיפותדכלשהואפחותברדעתמתמעטהחששדאחלופי.

לסתוםאתהנקב.



יג(גמ',והלאמחמרורחמנאאמרלאתעשהכלמלאכה.הקשההרמב"ן

דףקנגע"ב

למהלאהקשודקאעברמשוםשביתתבהמתו.ותירץדהיהיכוללדחות

ז(]רש"י ד"ה לא תצא לחולין ,ויחזור ויתרום הפקח אחרת ,לכאורה מה

ולאוקמיבבהמהשאינהשלו,ובאמתלתירוץהגמראעלהקושיאדמחמר

שצריךלתרוםאחרתהיינופירותאחריםמהכרי.וצ"עדהריממהנפשך

תתורץנמיהקושיאעלשביתתבהמתו,כיוןדגםהואעצמופטורכשאין

יכול לחזור ולתרום את אותם הפירות ,דאם הם תרומה אינו חייב כלל

עקירהוהנחה.

לתרום ,ואם אינם תרומה הרי הם חולין גמורים ותחול התרומה

יד(גמ' ,והא אי אפשר דלא קיימא להשתין וכו' הקשה השפת אמת

עתה).י.ר(.וי"לדלאזוהיתהכונתרש"יאלאפעםאחרתאותםהפירות[.

דבהאיגוונאהויכעומדלכתףוגםלועצמולאהויהנחה.דמשמעדדוקא

ח(גמ' ,איכא דאמרי לחרש יהיב ליה איכא דאמרי וכו' .כתב הרשב"א

לפושחייב,אבלבכלגוונישעומדמצדסיבהאחרתשמוכרחאליהפטור.

דכיון דשל דבריהם הוא ולא איפשטא אזלינן לקולא ויהיב למי שירצה,

ותירץ דיש לומר שדוקא באדםשהוא בר דעת שייך לחלק בסיבה מדוע

וכן פסק הרמב"ם )פ"ב מהל' שבת ה"ז( והשולחן ערוך )סימן רס"ו ,ה(.

עומד,אבלבהמהשאיןבהדעתאיןלחלקבסיבתעמידתה.וצ"ע.

והביאור הלכה שם ד"ה יתננו הביא מהפרי מגדים דדוקא כשאינו בנו,

טו(גמ' ,סוף סוף כי מטא לביתיה וכו' .דזריק ליה כלאחר יד .הביאור

אבלבנוקטןשהואברחינוךמדרבנן,יתןלחרשושוטה.ואףאםהחרש

הלכה )רסו ד"ה כי( כתב דדעת המי"ט הובא בא"ר ,דמשמע מהגמרא

ושוטההואבנומסתפקשם,כיוןדאינםבניחינוך.

דכיוןדאחרכךזורקכלאחריד,שובאיןלנולחושאפילואםיעשההנחה

ט(תוס' ד"הדחרשוכו'.תימהוכו'.כתב המהרש"אעלפימהדאמרינן

בבואו סמוך לביתו ,מאחר דבתחלת הפעולה לא היתה עקירה שהיתה

דחרשושוטהיהיבלשוטה,כיוןדלחרשישדעתקלישתא,ושוטהאיןלו

החבילהמונחתעליומבעודיום,ומ"מישמחמיריןשלאיעמודלפושומה

דעתכלל.כמוכןאפשרלומרדלקטןישדעתקלישתא,ועודדסופודאתי

דאמרו א"א דלא קאי פורתא זה לא הוי הנחה לגמרי רק נראה כהנחה,

לכלל דעת גמורה .וסברות אלו עדיפות על החשש דאתי לאיחלופי

]אמנםמקושיתהתוס'ד"הסוףסוףנראהדאףבגוונאדפחותמד'דביד

דאיתא בשוטה .והמלוא הרועים כתב לחלק ,דשוטה שאין לו דעת כלל

עקירה גמורה יועיל) ,י.פ (.אבל יש לדחות הראיה דאי תירוץ הגמ' כמו

לאאתילאחלופיבגדול,דגםבדרךשסכלהולךאומרלכלסכלהוא,ולא

שפירשהר"חדבאמתלאמוכרחלעמודכללאיןכללראיה[.

דמילחרששישלודעתקלישתא.

טז(גמ',מהע"זדעבידמעשהבגופיההכאנמיעדדעבידמעשהבגופיה.

י(גמ' ,אין עמו לא נכרי וכו' א"ר יצחק עוד אחרת וכו' .כתב הר"ן וכן

פירש"י דבמחמראינומעשהרקדבורבעלמא.ובאפיקיים )ח"בסימןד'

הרמב"ן)סו.מדפיהרי"ף(דמשמעמהכאשיותרחמורהולכהפחותפחות

ענף ב'( )ד"ה ומצאתי וכו'( הביא דהשאגת אריה )סוף סימן ע"ג( כתב,

מד' אמותמנתינתכיסולנכרי,ולכןרקהיכאדליכאחדמכלהניהתירו

דאיסורמחמרהוויכעושהמלאכהגמורה,כיוןשהבהמההיאכגרזןביד

הולכה פחות מד' אמות ,וכתב הטעם בזה ,לפי שהוא יותר קרוב לבוא

החוצב ,וכמו ליבה והרוח מסייעתו .אלא שהתורה הקילה בלאו זה

לידי איסור תורה .ולפי זה כתב לאסור במציאה פחות מד' אמות ,דהא

דמחמרדאיןחייב,ועובררקלאו.וכמוהבערהלמאןדאמרללאויצאת.

אסרינןבמציאהאפילוליתןלנכרי,וכלשכןפחותמד'אמות.אולםהביא

והקשה עליו )בדיבור שאחר כך( מסוגיין דמבואר דמחמר אינו כעושה

דעת הרמב"ם )פ"כ מהל' שבת ה"ו( שפסק להיפך .ונתן טעם לדבר

מעשהבגופיה.

)בתשובהלחכמילוניל(דדוקאבכיסואדםבהולעלממונוופעמיםשנחפז

יז(רש"י ד"ה חדא וכו' ,כדכתיב "לעושה בשגגה" ,והכא לא קא עביד

ללכת וחיישינן שיעבירנו ד"א ,ומאותו טעם התירו נכרי כיון שבהול על

מלאכה )ס"א גרסי מעשה( אלא דבור בעלמא ,וכו' .והקשה רבי אליהו

ממונו וחיישינן שיבוא לאיסור דאורייתא .אבל מציאה אינו בהול ונחפז

גוטמאכערהאלדברירבאילפינןמ"-והנפשאשרתעשהבידרמה",ומאי

כלכךלהצילה.ולכןאסרולונכריכיוןשאדםמעמידעצמועליה.והתירו

טעמא כתב רש"י מדכתיב "לעושה בשגגה" ,עוד כתב דהגרסא ברש"י

פחות מד' אמות דליכא חששא שיעבירנה ד' אמות ,והראב"ד שם

"מלאכה" היא הנכונה דהיינו דלא מספיק מה דילפינן מע"ז ,אלא כיון

בהשגותפליגעליהוכטענתהר"ןכנ"למסוגיין.והרמב"ןכתבשלאמצינו

דילפינן מהתם דבעינן מעשה בעינן בשבת שתהיה מלאכה גמורה ולהא

יז

מסכת שבת דף קנד
כד אדר התשע"ג
ילפינןמאתהובהמתךבהמתךדומיאדידך).ועייןלקמןאותיז(

ילפינן מלמען ינוח) .ועיין בחיי אדם ח"ב כלל נז שהביא תוס' זה וציין



שכ"כהרמב"ם,אבלהר"ןפ"קדע"אוריב"שסימןכ"דוכ"כהכ"מ,משמע

דףקנדע"א

דגםשביתתבהמתוהואבלאואלאדלכ"עאיןלוקין,וכ"כהלבוששהוא

יח(גמ' ,אמר רבי יוחנן המחמר וכו' משום דהוקשה כל התורה כולה

לאו,ובחנםהשיגובא"ר.עיי"ש(.

לע"ז .בשו"ת רבי עקיבא איגר )ח"ג סוף סימן ט"ז( הקשה הא ר' יוחנן

כא(תוס' ד"ה בלאו שניתן וכו' .אבל כשאין חייבין מכאשר זמם אלא

בסנהדרין)סה(:סברדאפילולרבנןדרביעקיבאסגיבמעשהזוטא,ואפילו

ממון,לאמיבעיהתםלאתענהוכו'.וביארהר"שמדעסויעלפיתוס'ב"ק

עקימת שפתיו ,אם בדיבורו איתעביד מעשה כגון הנהגה בקול לענין

)עד(:ד"ההוהליהוכו'דממוןלאבעיאזהרה.

כלאים ,דמדמי הש"ס התם .והא מחמר נמי הוי הנהגה בקול וליחשב

כב(בא"ד ,א"נ מדכתיב לא תעשה ולא כתיב לא תעשו .וביאר המלא

מעשה לענין חטאת ,ונשאר בצ"ע .וכן הקשה רבי אליהו גוטמכר כאן,

הרועים דהיינושבלאודמחמרהיהצריךלהזכירלאתעשודהיינוהאדם

ותירץעלפימהשנתקשהעלרש"י לעיל )קנג(:ד"החדאוכו') ,עייןאות

והבהמה,אולםהקשהדאטוהחמורברמצוההואדליזהריהרחמנאלא

טז( ואם כן בדוקא נקט הדרשא דבהמתך דומיא דידיה ,לומר שבעינן

תעשו.

"מלאכהגמורה"בדוקא,ובאלמעטעניןזה,שכאןלאיהניהנהגהבקול,

כג(בסוה"ד,דכלסתםהוצאהדשבתאיתאבקראבויכלאהעםמהביא.

אלאצריךדוקאמלאכהגמורה,וכןכתבהרש"שלעילברש"ישם.

ביארהמהרש"א דבהאיקראדויכלאהעםמהביאכתיב"מלאכה",וסתם

יט(גמ' ,וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת בית דין אין לוקין עליו .בטעם

מלאכהדשבתמחייבעליהמיתהוכדלעיל.

הדבר כתב רש"י מכות )יג (:ד"ה אין לוקין עליו ,לפי שלא ניתן לאו זה



לאזהרת עונש מלקות כשאר לאוין ,שהרי הוצרך להזהירו ,שאם לא כן

דףקנדע"ב

לא היה יכול לחייבו מיתה] ,דהא אין עונשין אלא אם כן מזהירין[.

כד(גמ' ,מביא כרים וכסתות ומניח תחתיה .כתב הרי"ף )סו :מדפי

ובנתיבותהמשפט )סימןל"דסק"א(גבימהשפסקשםהרמ"אס"ב,דאם

הרי"ף(,מהאשמעינןדליתהלכתאכר'יצחקדאמרבפרקכירה )מג(.אין

עברועבירהשאיןבהמלקותפסוליםלעדותמדרבנן,וכתבדאיןבכללזה

כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל ,דהא במסקנא אוקמוה בקרנא דאומני

לאושניתןלאזהרתמיתתביתדין.דהאדאיןבומלקותהואמשוםחומר

דלא חזי ,ואפילו הכי מביא כרים וכסתות .והבעל המאור כתב דהכא ר'

איסורו],ולכאורהלרש"יהנ"לאינומטעםחומרהאיסור[.

יצחק מודה ,משום דבהפסד מרובה כי הכא התירו לטלטל לצורך דבר

כ(רש"יד"הלאזהרתמיתתביתדין,עיקראזהרתווכו'.פירשרש"י דאף

שאינו ניטל ,ואדרבה כתב דרב הונא אזיל בשיטתיה דר' יצחק ,ולכן

על פי שבמחמר אין מיתה ,מכל מקום כיון שאותו לאו נאמר גם לשאר

מסקנת הגמרא לחלק בין הפסד מרובה למועט] .אבל ביטול כלי מהיכנו

מלאכות שיש בהם מיתה ,אם כן עיקר אזהרה זו היא למקום שיש בו

לא התירו אפילו בהפסד מרובה ומשום הכי הקשתה הגמ' דמבטל כלי

מיתה ,והתוס' ד"ה בלאו נמי ,הוסיפו בסוה"ד שעיקר הלאו דלא תעשה

מהיכנו[ ומכל מקום כתב דלית הלכתא כר' יצחק מטעמים אחרים ,א.

כל מלאכה הוא על מיתה ,ודייקו כן או מכל העושה מלאכה יומת

דרביםפליגיעליה,ועודדאזילבשיטתרבייהודהדאיתליהמוקצה,ולא

דמשמעשסתםמלאכההיאבמיתה,אודהלשוןלא"תעשה"כלמלאכה

קיימאלןכרבייהודה.והרמב"ן במלחמותהוכיחמביצה )לה(:דר'יצחק

"אתה" וכו' ,דמשמע דעיקרו לא קאי על מחמר אלא על שאר מלאכות

לא חילק בין הפסד מרובה למועט ,ואם כן רב הונא לא סובר כר' יצחק

שיש בהם מיתה .והרמב"ם )פ"ב מהלכות שבת( בהל' א' כתב ,דטעם

ודלאכבעלהמאור.

הפטור במחמר הוא לפי שאיסורו בא מכלל עשה ,ובהל' ב' כתב ,דאף

כה(גמ',בקרנידאומנאדלאחזיאליה.וביאררש"ידמאוסיםהם.וכתב

שישלאומפורשבתורהלאתעשהכלמלאכהוכו'ובהמתךשלאיחרוש

הרמב"ן,דאףעלגבדרבישמעוןמתירבמוקצהמחמתמיאוס)לעילמו,(.

בהוכו',אףעלפיכןפטורמשוםדהוילאושניתןלאזהרתמיתתביתדין,

צ"ל או דרב הונא סבר כרבי יהודה שאוסר ,או דהכא גם רבי שמעון

ולכאורה דבריו מוקשים ,דבהלכה א' כתב דאין כלל לאו אלא עשה,

אוסר ,דדוקא בשרגא דנפטא התיר לעיל ,משום דחזי לכסוי מנא ,אבל

ובהלכהב'כתבדאמנםישלאו,אבלהוילאושניתןלאזהרתמיתתבית

קרני דאומנא אינו ראוי לכלום) ,וכלשון רש"י( .עוד כתב הרמב"ןדליכא

דין.ותירץהמגידמשנה דאיסורהבהמהבהוצאתמשויהואמלמעןינוח

למימר דמטעמא דהוי כלי שמלאכתו לאיסור ואינו לצורך מקומו ,כיון

וגו',וליכאלאואלאעשה,ולאוהבאמכללעשה.והלאודלאתעשהכל

שאינוצריךלהשתמשבגבהבהמהאלאשלאתצטערודמילמחמהלצל,

מלאכהוגו',הוארקבאופןשהבהמהעושהמלאכהבשותפותעםהאדם,

דאםכןלאחרשהתירןונפלואינומבטלכלימהיכנו,דאםיצטרךלכרים

כגון חרישה .ועל זה שייך שפיר הטעם דלאו שניתן לאזהרת מיתת בית

וכסתות יוכל ליטלם כיון דלגבייהו הווי לצורך מקומן .והריטב"א

דין ,כיון שבאותה מלאכה עצמה יש בה מיתת בית דין לאדם החורש,

)החדשים(כתבדהוימוקצהמחמתחיסרוןכיסדמודהבהרבישמעון.

ולכן גם על הבהמה פטור ממלקות .והביא שהרמב"ן בספר המצוות

כו(רש"יד"הוהאקאמבטלכלימהיכנווכו',ודמילסותר.וכןכתבלעיל

)שורש י"ד( פירש כן דעת הרמב"ם ,ודחאו הרמב"ן שם וכתב דזה כולו

)קכח(:בד"הוהאקמבטלוכו',אולםלעיל)מב(:בד"הכליתחתהנר,כתב

טעותולאודלאתעשהכלמלאכהאתהובהמתךאייריבמחמרוהפטור

דהויכקובעלומקוםומחברובטיטודמילמלאכה .וכברהעירובזהתוס'

מחטאתוממיתתבי"דהואמשוםדלאעבידמעשהבגופו,אבלעלחורש

לעיל)מג(.ד"הקמבטלוכו'.

כיון שעושה מלאכה בגופו לא צריך לקרא ד"אתה ובהמתך" אלא נלמד

כז(גמ',מניחראשותחתיהומסלקולצדאחרוכו' .כתבהר"ן )סו:מדפי

מהפסוק של העושה מלאכה יומת] ,דריש פרשת ויקהל[ ,שהרי לגבי

הרי"ף( לדייק מהכא דדוקא משום צער בעלי חיים התירו טלטול באופן

העונשודאינלמדמהתםדאיןלזהמקוראחר,וכןכתבוהתוס')נא:ד"ה

זה,אבלבעלמאאפילוטלטולבמקצתשמיהטלטולואסור.וכמושהוכיח

במהבהמה(דקראדלאתעשהכלמלאכהקאיאמחמרושביתתבהמתו

)בדףסה.בדפיהרי"ף(אדלעיל)קנא(:ובלבדשלאיזיזבואבר.

יח

מסכת שבת דף קנד – דף קנה
כד אדר – כה אדר התשע"ג
כח(גמ',והאאיכאצערבעליחיים.פירשרש"י וליתידאורייתאולידחי

סוף מכילתין גבי גמי הראוי למאכל בהמה ,ומרש"י לקמן )קנז (:ד"ה

דרבנן ביטול כלי מהיכנו  ,הקשה הרמב"ן והרשב"א דהא אין אומרים

בגמראוכו',שכתבדכיוןדראוילמאכלבהמהלאמבטלליה.ועודהוסיף

יבוא דאורייתא וידחה דרבנן שלא לצורך ,דכיון דאפשר באופן שיתיר

דמנתק כשייבש ,והרש"ש שם ביאר דהוא טעם נוסף וחסר מלת "ועוד"

החבליםאף דמצטרוזיקי ,מוטבשיפסדו ,ולא יהיה צער בעלי חיים ולא

דמנתקכשייבש.

יידחהאיסורדרבנן.ופירשדבריהגמ'והאאיכאצערבעליחייםוקעבר

לה(מתניתין,מפספסיןוכו'.פירשרש"י שכןדרךשמפזריםוכו'ומשמע

אדאורייתא],ואףאםיפסדוהכליםלאאיכפתלן[.והביאורהלכה )סימן

שרק מפזרים ,ובר"ח כתב מפרכין .וכן כתב הרמב"ם בפירוש המשניות,

רס"וס"טד"הולאיניחם(.כתבעלדבריהשולחןערוך,אלאפורקןבנחת

והוסיף,והואשמחככיןאותןביןשניהידים.ולכאורהכןמשמעותלשון

שלא ישברו ,דאם אין לו אפשרות לפורקן בנחת ,משמע ברמב"ם דמכל

הר"ןבחדושיושכתב,מולליןאותןלחותכןביד.

מקוםיראהשלאיהיומונחיםעלהבהמה.ובביאורהגר"אמשמעשמותר



להניח כרים וכסתות באופן זה ,וכתב הביאור הלכה דדוקא לפי מה

דףקנהע"ב

שכתברש"יהנ"ל,אבללרמב"ןורשב"אהנ"לעדיףשיפסידוהכליםולא

לו(גמ' ,תבן בתיבנא סריא אספסתא בעילי זוטרי .כתב המלוא הרועים

יניח כרים וכסתות .ועיין ברש"ש ובמלא הרועים שהקשו נמי אתקושית

דהיינו שעל ידי הפירוך מהני לאספסתא לשוויא אוכל גם לעילי זוטרא,

הרמב"ןוהרשב"אעלרש"י,ותירצודבשבואלתעשהלאהחמירומשום

וכן צריך לומר בתיבנא סריא שעל ידי העירוב שוב לא נרגיש הסריות

הפסדממון.

שבו.

כט(רש"י ד"ה והא איכא צער בעלי חיים וכו' .ולידחי דרבנן ביטול כלי

לז(מתניתין,איןאובסיןאתהגמל.הרמב"ם )פכ"אמהל'שבתהל'ל"ה(

מהיכנו.הקשההרש"שדא"כידחהנמיאיסורמוקצהשהואדרבנן.ותירץ

כתבדטעםהאיסורמשוםשמאיבואלידיכתישתקטניות,אולידילישת

דמוקצהחמיראכעיןתורהוכןהביאמהמהרש"אביצה)ג(:בשםת"י.

קמח .אולם בחידושי הר"ן כתב משום טירחא יתירא ,ומשום דמיחזי



כעובדין דחול .וטעם זה דטירחא כתב המשנה ברורה )סימן שכ"ד ס"ק

דףקנהע"א

כ"ד(.

ל(גמ',למעלהמעשרהטפחיםאיןעירובועירוב.פירשרש"יבד"הלמטה

לח(רש"יד"ההרדיסאות.עלשםמקומן.והרע"בגריסהדרסיאותופירש

וכו' ,דלמעלה מי' הווי רשות היחיד .והקשה הר"ש מדעסוי דהא גדיים

עלשםהורדוס,וכתבהרש"שדאיתאבחולין)קלט(:מאןדתניהדרסיאות

בוקעיםתחתיה,ובכהאיגוונאפליגילעיל)קא.(.

על שם מקומן ,ומאן דתני הרדסיאות על שם הורדוס .ואם כן צריך

לא(תוס'ד"הלמטהמי'טפחיםוכו'אינמיכרביוכו'.כתבהמצפהאיתן

להחליף הגירסאות ברש"י ורע"ב ,דרש"י גרס הדרסיאות והרע"ב

דרבים תמהו על תירוץ זה ,דאי אתיא כרבי דלא גזרו על שבות בבין

הרדסיאות.

השמשות,אםכןאיךדייקההגמראשבאילןעצמואפילובפחותמי'אינו

לט(גמ' ,וליטעמך מאי איריא מיא אפילו חטי ושערי וכו' ,שאני מיא

ערוב משום דמשתמש באילן ,והרי שימוש באילן הוא רק שבות ולרבי

דשכיחיבאגמא.כתבהר"ן )סז.מדפיהרי"ף(דמשמעמכאןדמזונותדלא

מותרבביןהשמשות.

שכיחיכגוןחיטיושערי,מותרלתתלפנייונישובךאפילושאיןמזונותם

לב(תוס' ד"ה אמר רב פפא וכו' ,וקשה ליהא איפכא שמעינןלהו וכו'.

עליך .והא דקתני אין מהלקטין ליוני שובך וכו' היינו דוקא במזונות

הרא"מהורוויץ כתבלחלק,שבבהמהמסתבריותרלאסורכיוןשהאיסור

דשכיחי .ותמה על הרמב"ם )פכ"א הלכה ו'( שסתם לא יתן לפניהם לא

הואשמאיחתוךזמורהלהנהיגה,וסבררבפפאבחגיגה)יז(.דכוליעלמא

מזון ולא מים ,ולא חילק בין שכיח ללא שכיח ,וכן תמה על הרי"ף שם.

מודולאסורצדדיןבבהמה,כיוןשנחלקוהתםבסמיכהכלרבותינוהזוגות

וכתב הבית יוסף )סימן שכ"ד( דנראה מדברי הר"ן דלא גרס אלא שאני

הראשונים ,וודאי שום אדם לא יחלוק עליהם] .והוכחת רב פפא היא

מיאוכו',אלאגרסשאנימיאוכו'בלי"אלא".דהיינודתירוצאדרבאשי

מסמיכה התם[ ורב אשי דחי ,דמי שמתיר בצידי אילן ,יתיר גם בצדדי

מאיטעמאלאתניבמתניתיןשאיןנותניןלפניהםחטיםושעורים,דדוקא

בהמהולאחילקביניהם.

מים אסור משום דשכיחי ושאר דברים שרי ,ומשו"ה הקשה על הרי"ף

לג(תוס' ד"ה והלכתא וכו' ותימה לרבי אמאי לא חשיב הני בהדי יע"ל

והרמב"ם שלא חילקו .אבל לגירסתינו שהיא עיקר דגרסינן "אלא" שאני

קג"ם .וברמב"ן כתב דאינו כאביי ,אלא אף אם נאמר כרבא דמאן דאסר

מיא דשכיחי .וזה המשך הדחיה שאי אפשר לדייק מהמשנה ,ותנא

אוסר בשניהם ,ומאן דמתיר מתיר בשניהם ,מיהו אנן קיימא לן כוותיה

דמתניתין סובר דשאני מיא דשכיחי ורק זה אסור ,אבל הברייתא הנ"ל

דמר בחדא וכוותיה דמר בחדא .והמלא הרועים תירץ לפי המהרש"א

דאין נותנין מזונות לפני חזיר וכו' לא חילקה ,ונקטה סתם מזונות ]ומים

בקידושין )נב (.על תוס' שם ד"ה ביע"ל קג"ם ,שכתב דלא נאמר בהאי

לא איקרו מזונות[ ואסרה את כל המזונות ,ןלרב אשי נמי סבירא ליה

כללאאלאמהשנחלקואליבאדנפשייהו,ולאכשנחלקואליבאדאמוראי

כברייתא זו ,דהא אתילדייק כוותה ממתניתין],ואףשנדחההדיוק מכל

אחריני,וכמו"כהכאנחלקואליבאדתנאידאסריצדדיןולהכילאקחשיב

מקוםהכיסביראליה[,וכךקיימאלןלהלכה,וכןפסקוהרי"ףוהרמב"ם.

לה.

מ(גמ' ,ידע צדיק דין דלים וכו' .ביאר המהרש"א שהגמרא לא למדה

לד(מתניתין,מתיריןפקיעיעמיר.פירשרש"ישהיוב"אגד",וכתבהתוס'

כפשוטו דקאי על אדם צדיק שיודע דלים היינו לתת צדקה לעניים ,וכן

יו"ט דאגד אין בו קשר האסור .ותמה עליו הרש"ש מסוכה )לג (:וברש"י

הואסיפאדקרארשעלאיביןדעתליתןלעני.דקשהעללשון"דין"דלים

שם ד"ה הותר אגדו ,דמשמע שאגד הוא קשר האסור .ותירץ דבגוונא

דמה זה שייך לדין .ולכן פירשה דקאי על הקב"ה שיודע דין דלים שהם

דסוגיין היו רגילים לקשור את העומרים בתבן עצמו ,וכיון שהוא ראוי

הכלבים,שהדיןמתוחהעליהםדמזונותיהםמועטיןואיןמצוייןבריוח.

למאכלבהמהלאמבטלליהליהיותקשרשלקיימא,וכןהביאמהרע"ב

מא(רש"י ד"ה אבל במתא לא וכו' אי לאו דידיה הוא .כתב המהרש"א

יט

מסכת שבת דף קנה
כה אדר התשע"ג
דודאי איירי בלאו דידיה ,דבכלב דידיה לא איצטריך למימר שמע מינה

גיבול ,משום דהוא גיבולו ,מה שאין כן גיבול של קמח אף דבמשכן

מהכאוכו',דהאבהדיאתנילעילדאפילובשבתנותניןמזונותלפניכלב,

הלישההיתהבסממנים,מ"מ כיוןדגיבולקמחדרכועלידי גיבול ,החיוב

דמזונותיועליך.

הוא רק כשמגבל ,ומשו"ה מורסן דאין הדרך לגבלו אין חיוב כלל

מב(גמ' ,אחד נותן את הקמח ואחד נותן לתוכו מים וכו' רבי יוסי ב"ר

מדאורייתא,עיי"ש.

יהודהוכו'עדשיגבל.האגליטל)לשט',י"ב–י"ג(ביארדנחלקובגדרדין

מו(שיטתהרמב"ם )פ"חמשבתהט"ז( דאיןגיבולבאפר ולאבחולהגס

לישה ,דיש שני ענינים בלישה ,א' .הרכבת קמח ומים ,ב .דיבוק חלקי

ולא במורסן וכו' ואף אם גיבל פטור .והשיג עליו הראב"ד דלהרמב"ם

הקמחשיהא אחד,דלרביהחיובהואמשוםהרכבתקמחומים ,שנעשה

בלאו בר גיבול פטור אפילו אם גיבלו ,וזה שבוש גדול דבגמ' מבואר

מידבנתינתהמים,ולרבייוסיב"ריהודההחיובמשוםשהקמחנעשהגוף

להיפך דבלאו בר גיבול חייב בנתינת מים לחודיה ,והמגיד משנה )שם(

אחד,ומהניהמיםלדבקםיחד,ועלכןאינוחייבעדשיגבל.

נקט דדעת הרמב"ם דרק להס"דסברה כךהגמ' ,אבל למסקנא בלאו בר

מג(גמ',שם.בדעתרבישמחייבבנתינתהמים.ישלהסתפק,בנתןהמים

גיבולאינוחייבמןהתורהואפילוכשגיבלו,אלאמדבריסופרים.וכחילוק

מערב שבת וגיבל בשבת אי חייב ,או דנימא דחשיב כמגובל ואין גיבול

זה כתבו הריטב"א )החדשים( והתוס' רי"ד בסוגיין .ובביאור הלכה )סימן

אחר גיבול .ובחידושי הר"ן בדף )יח (.ד"ה מאן תנא  כתב דפטור ,וכן

שכד ס"א ד"ה אין( ביאר מחלוקתם ,דתוס' והראב"ד פוסקים כאביי

משמעותדבריהרא"ש)בפ"גדביצהסימןט'(.ובביאורהלכה)סימןשכ"א

דבדברדאינוברגיבולמידכשנתןבומיםחייבוהואהדין באפראוחול

סי"ד בד"ה אין מגבלין( נקט דבכהאי גוונא חייב אף לרבי ,וסמך דבריו

הגס,אךמורסןמיקרילדידהוברגיבולולכןפטורבעתנתינתהמיםוחייב

מהירושלמי בפרק כלל גדול ,דהלש והעורך והמקטף חייב משום לש,

כשגיבלוכמוקמח.אבלהרמב"םפוסקכר'יוסף.והחזוןאיש )נו ,ג(פליג

ומלאכת העריכה היא אחר לישה ,ומכל מקום עדיין יש בזה עוד לישה,

עלהמשנהברורה ,וכתבדדעתהראב"ד ותוס'שאינוחייבבנתינתהמים

ועיי"ש שדחה הראיה מהרא"ש הנ"ל ,דהרא"ש מיירי במידי דלאו בר

אלא עד שיגבל דפסקו כר' יוסף ,ונחלקו על הרמב"ם בדעת ר' יוסף,

גיבולולכןבזהאיןהגיבולמוסיףאיסוריותר,אבלבמידידהויברגיבול

דלהרמב"ם באפר אף אם גבלו פטור משום דלאו בר גיבול הוא ,אך

גםלרבידנתינתמיםזהוגיבולועדייןכלמהשמוסיףגיבולהריזהאסור

הראב"דסוברדאםגיבללכוליעלמאחייב ,וכדתניאבאפררבייוסיב"ר

משום לש) .וראה בשער הציון שכ"ד סע"ק ט'( .ובחזון איש )סימן נח

יהודהאומרעדשיגבל ,ולאמשמעלהועדשיגבלמידידברגיבולאלא

סק"ה(כתבדשאניעורךומקטףאחרלשדזהעניןמחודשדעכשיועורכה

קאיאאפרדאייריבו.וכ"כבנשמתאדם)כלליטא'ד"האבלהב"י(בדעת

או מקטפה .אבל לישה אחר לישה ליכא ,ומשום הכי כיון דלרבי נתינת

הראב"דלפיפירושהב"י.אךהאגליטל )לשסק"טאותז'(כתב דבלשון

מים זהו גיבולו אין לישה אחר לישה ומה שמגבל אינו מוסיף איסור.

הראב"דמשמעדחייבבנתינתהמים.ודעתהראב"דכהמאירילעיליח.

ובאגלי טל )לש סק"ד( דן מסברא כדברי הביאור הלכה בירושלמי

מז(גמ',ת"ראיןגובליןאתהקליוכו'על ידעליד .כתבהמגןאברהם

וברא"ש,אלאשכתבדמדבריהתרומתהדשן )סימןנ"גהובאבביתיוסף

)סימן שכ"א סקי"ז( דלדעת הרמב"ם )פכ"א הל"ג( היתר זה אינו אלא

סימן שע"א( דלמד דהשינוי בנתינה המוזכר להלן בגמ' הוא רק לרבי

בקמחקלידאינוברגיבולואסוררקמדרבנןשמאיבואללושקמחשאינו

)ודלאכשיטתהרי"ףועודראשוניםשם(,אבללרבייוסיב"ריהודהצריך

קלי ,הלכך מהני שינוי ,אבל בקמח שאינו קלי ובר גיבול הוא ואית ביה

שינויבגיבול,ולאמספיקבשינויבנתינה,כיוןדנתינהאינהגיבול.והיינו

לישהמדאורייתאלאמהנישינוי.ובפרימגדים )א"אסקי"ז(כתבדהיינו

דלרבי אין איסור בגיבול דאם לא כן מההנפק"מ ביןרבי לרבי יוסי ב"ר

דוקא לשיטת הרמב"ם .אבל לדעת הראשונים שהובאו באות הקודמת

יהודה,ועלכרחךמוכחדסוברדלרביליכאאיסורבגיבול.

דבגיבול חייב בכל מידי ,בהכרח דשינוי דמעט מעט מתיר אפילו בדבר

מד(גמ',שם.רבייוסיב"ריהודהדאינוחייבעדשיגבל .נסתפקו האגלי

דהוא בר גיבול מדאורייתא .ובביאור הלכה )סימן שכא סי"ד ד"ה שמא

טל)לשסק"ב(והשפתאמתלעיל)יח(.ד"המאןתנא,אילשיטתודריבר"י

יבוא(נחלקעליווכתב,דאףלתוס'איןקמחקליאסורבלישהמדאורייתא

בעינן גם נתינת מים או בגיבול בלבד חייב .והאגלי טל דייק מהרמב"ם

דכיון שנתייבש בתנור הוי כדבר שנאפה ונתבשל ,ואין זה אלא כתיקון

)פ"חהט"ז(שכתב המגבלאתהעפרהריזהתולדתלש,משמעדבגיבול

אוכלאבעלמא,שאסוררקמדרבנן.אבלבדברשישבולישהמןהתורה

בלחודחייב.ובשביתתהשבת)לשסקט"ו(הוכיחמהר"ןלעיל)יח(.דחייב.

לכוליעלמאאסוראףעלידעלידמשוםשאינושינויגמור.

מה( גמ' ,דלמא וכו' מורסן דלאו בר גיבול הוא אפילו רבי יוסי ב"ר

מח(גמ' ,אין גובלין את הקלי ,באגלי טל )לש סקט"ו אות א'( הקשה

יהודהמודהוכו'.מסקנתהגמראדגםבדברשאינוברגיבולפליגרבייוסי

לשיטתתוס' דבדברדלאוברגיבולכדיוואפראיכאאיסורדאורייתא,אי

ב"ר יהודה דאינו חייב עד שיגבל ,ולעיל )יח (.אמר אביי ,דדיו דלאו בר

קמח קלי חשיב כדיו ואפר יהיה איסור בנתינה בלבד ,ואיך מהני שינוי

גיבול הוא ,מודה רבי יוסי ב"ר יהודה דחייב בנתינת המים ,והקשה שם

לרבייוסיב"ריהודהבמעשההגיבולבלבדהריעשהאיסור כברבנתינת

התוס' ד"ה אבל ,אמאי לא פשטינן מהכא ,ותירצו דדוקא במורסן דהוא

מים .ואי הוי קצת בר גיבול כמורסן ,אם כן יתחייב עכ"פ כשנתן המים

קצתברגיבולסובררבייוסיב"ריהודהדאינוחייבעדשיגבל,אבלאפר

וגיבלבשבתדהרימיירידעשהשניהםואיךהותרבשינוידעלידעליד.

אודיודלאוברגיבולהואכלל ,אפשר דאףלרבייוסיב"ריהודהיתחייב

]ולפי הביאור הלכה )הובא באות הקודמת( יש ליישב דלתוס' נמי אין

כבר בנתינת המים) .וכ"כ המאירי שם( .והרמב"ן כתב ,דהא דלא פשיט

קמחקליכשארברגיבולכיוןשנתייבשבתנור,ואםכןאיןאיסורבנתינת

מהכאמשוםדאיתלןלמימר ,דמאידשריריבר"יבמורסןלאפשיטאלן

המים,י.ס.[.

מאיטעמא ,אימשוםדדינו כקמחדברגיבולהוא ,אומשוםדשריאפילו

מט(גמ',שם.עודהקשה האגליטל)לשט,כ(.דהאמלשונושלר'יוסי

היכאדלאוברגיבול,ובריטב"א)החדשים(ובתוס'רי"דכאןכתבו,דדוקא

בר"ישאינוחייבעדשיגבל,משמעדבנתינהבלבדהוויאסורדרבנן,ואם

גבי דיו שהיה במשכן איכא סברא שיתחייב בגיבול לחודיה בלאו בר

כןמההואילהשינוישעושהבגיבול,האעשהכבראיסורבנתינתהמים.

כ

מסכת שבת דף קנו
כו אדר התשע"ג
ותירץדלהרמב"ם)לעילאותמו(דבלאוברגיבולאףכשמגבלאסוררק

מהניהשינוישבשעתהנתינה,אלאצריךשינויגםבעירוב,וכתבהמשנה

מדרבנן,אםכןבנתינתהמיםלאיהיהאיסורכלל.

ברורה )שם ס"ק ס"ו( דהיינו כתרוה"ד ,ובס"ק נז כתב המשנה ברורה



דבבלילה רכה שמשנה בנתינה ,ינענע הכלי עד שיתערב .והדרישה פליג

דףקנוע"א

ופסק דבבלילה רכה סגי בשינוי בשעת הנתינה ,ואין צריך שינוי גם

נ(גמ',עלידעליד.הרי"ףכאןורש"יבביצה)יב(:פירשומעטמעט,וכ"כ

בגיבול,וכןפסקהחזוןאיש )נחסק"ה(וכתבשכןמשמעבגמ'דברכהסגי

הריטב"א )החדשים( והרמב"ם )פכ"א הל' ל"ג( .ובנשמת אדם )הובא

על ידי שינוי שנותן קמח תחילה ואין צריך שינוי בגיבול) .וראה עוד

בביאור הלכה סימן שכ"א סעיף יד ד"ה שמא יבוא( פירש דטעם ההיתר

באגליטללשסק"טאותיטבהגהה(.

משום דבכהאי גוונא איכא היכרא ,ואין לחוש שיבוא ללוש בקמח סתם

נג(באגלי טל )לש סק"ב( כתב דלדעת הרי"ף הרא"ש והרמב"ן )עיין

שאיסורו מדאורייתא,ועלכן נקטבפשיטותדדוקאבדברשאיןאיסורומן

באותהקודמת(מוכחדלר'יוסיבר"ילאסגילחיובאבגיבול,אלאבעינן

התורהנוהגהיתרזה ,אבללתוס' )עייןלעילאותמז(דקמחקליאיסורו

גם נתינה ,ונפק"מ דאם הנתינה היתה בערב שבת אין חיוב דאורייתא

מן התורה צ"ל שעל יד על יד הכוונה כלאחר יד .ובביאור הלכה )שם(

כשמגבל בשבת ,ומהאי טעמא מהני שינוי בנתינה ,דכל שאין הנתינה

כתב דמדברי הראשונים מוכח דההיתר משום דעושה מעט מעט ,על כן

בחיובליכאחיובעלהגיבול.ולפיזהכתבדאםנתןמיםשלאע"מלגבל,

צ"לאליבאדתוס'לעיליח.ושארראשוניםשסובריםשגםבלאוברגיבול

ונמלך וגיבל פטור וכמפנה חפצים מזוית לזוית ונמלך והוציאם דפטור

חייב מן התורה ואדרבה חמור יותר דחייב בנתינת מים לחודיה ,דשאני

דלאהוימלאכתמחשבת)ראהלעילדףה(:הכאנמיבזה.וראהבשביתת

קמח קלי דכיון דנאפה ונתבשל אינו אסור מדאורייתא) ,וכנ"ל אות מו(.

השבת)לשסקט"ו(דהביאדבשיטהלהר"ןלעיל)יח(.מפורשלהדיאדלר'

עודכתבשםדשרידווקאאיהוויבשעתאכילהממש,דרקבכהאיגוונא

יוסיבר"יאםנתןמיםבערבשבתוגיבלבשבתחייבעיי"ש.

חשיבדרךאכילה.

נד(גמ' ,שם .בבית יוסף )סימן שכ"א( ביאר בדברי המגיד משנה )פכ"א

ובחזוןאיש)סימןנחסק"אוסק"ז(רצהבתחילהלומרדחשיבשינוידווקא

הלכהלג(דלר'יוסיבר"יגםבעבהמהניהשינויבנתינתהשתיתואחרכך

היכא שנותן מים על קלי מרובה ,ואחר כך נוטל מן הכלי הראשון מעט

החומץ,והחזוןאיש )סימןנחסק"ב(כתב,דאיןכוונתהמגידמשנהאלא

מעט ,ומגבלוואחרכךמחזירםשובלכליאחד,ואוכל.אבלאםנותןמים

דלר'יוסיבר"ימותרבשינויאףבעבה,אבלכוונתולשינוידעלידעליד,

על מעט קלי ומגבלו כולו אינו חשוב שינוי ,ושמעינן מהכא דאף שינוי

אבלשינוידחומץלבסוףלאמהניאלאברכה,וכמושכתבבתרומתהדשן

דקודם המלאכה מהני ,עיי"ש ,אך לבסוף חזר בו ,וכתב דמדברי הרמב"ן

שהובא בבית יוסף שם.והפרי מגדים )במ"ז שכ"א סקי"ב( כתב ,דהשינוי

משמע לא כך ,אלא דכיון שאין דרכו אלא בלישה מרובה ,אם כן אם

בנתינת המים הוי שינוי קטן ,ומשום הכי דוקא בעיסה רכה מהני ,דלא

עושה שינוי מעט מעט אפילו כשעושה כן מעיקרא הוי שינוי .עוד כתב

נראהכ"ככלש,דאילושינויגמורמהניאפילובעבה.

שם דהכל תלוי לפי המקום והזמן .ובתהלה לדוד )סימן שכ"א סקכ"ה(

נה(גמ',שם.וגדרבלילהרכה .כתבבחזוןאיש )נחסק"ט( דהיינודנשפך

כתבדכלדלצורךאותהסעודהמיקרימעטמעט.

וזרוק אבל אכתי הן גוש ולא נוזל ,אבל אם המים מרובין והם רק כמים

נא(גמ' ,ושוין שבוחשין את השתית וכו' הא בעבה הא ברכה .דעת

עכוריןאינונכללבשםלש.ובשביתתהשבת )לשבב"רסקל"ו(כתבדכל

הרמב"ם )פכ"אהל'ל"ג( דתבואהשלאהביאהשליששקלואותהואחר

שאינה קשה כעיסה היא רכה .ובקצות השולחן )בבדה"ש סק"ג( הסיק,

כךטחנואותהטחינהגסהשהריהיאכחולוהיאהנקראתשתית ,מותר

דתלויבכלדברכפימהשהוא,וכלשאיןדרכואלאביותרעבה ,בפחות

לגבל ממנה בחומץ וכיוצא בו הרבה בבת אחת .והוא שיהיה רך אבל

הוויבלילהרכה.

קשהאסורמפנישנראהכלשוצריךלשנותכיצדנותןאתהשתיתואחר

נו(רש"י ד"ה בחול נותן את החומץ וכו' .כלומר כן דרכו בחול .דהיינו

כךנותןאתהחומץ.וכתבהביאורהלכה)שכא,יד.ד"השהרי(דהרמב"ם

דבשבת צריך לעשות להיפך מדרכו בחול .ובתרומת הדשן )סימן נ"ג(

לשיטתו בסוף פרק ח' שאין גיבול בחול הגס .וכתב המגיד משנה

)הובאבביתיוסף סימןשכ"א( כתב,דנראהדאףלדידן,אףעלגבדבחול

דלרמב"ם היתה גירסא אחרת בגמרא וגורס והתניא אין גובלין ,והיינו

איןלנומנהגקבועאיזהמהםליתןתחילה,מכלמקוםסגילןבשינויזה.

דהקושיאמשתיתעצמו.וכןעייןבריטב"א )החדשים(כאןדמביאגירסא

ובט"ז )ס"ק יא( כתב דבקמח מצה ,דאין דרך ידוע איך עושה בחול כדי

זומפרי"ד.ובשולחןערוך)סי"ד(הביאדבריהרמב"ם.אךדעתרש"ילעיל

לידע מה השינוי ,ע"כ אסור בשבת בכל גווני .ובמשנה ברורה )ס"ק נז(

)קנה(:ד"הקלי,דקמחקליושתיתהואהיינוהך.

כתב דהאליה רבה והחק יעקב כתבו ,דיעשה השינוי המוזכר בגמרא

נב(גמ' ,שם .כתבו הרמב"ן בחידושים ,והריטב"א )החדשים( דאף לר'

וכמבוארבתרומתהדשן.ובחזוןאיש)סק"ה(כתבדמסתברכהט"זעיי"ש.

יוסיבר"ידהאיסוררקבגיבול,אפילוהכימהנישינויבנתינתהמיםואין

נז(גמ',שתיוערב.בביתיוסף)סימןשכד(דייקמרש"ידשריפעםאחת

צריך שינוי בגיבול .וכן מבואר שיטת הרי"ף )סז :מדפי הרי"ף( והרא"ש

בלבד.אבלכתבדבהרי"ףוברמב"ם נראהדאפילוכמהפעמיםשרי.כיון

)סימן ד( דפסקו כר' יוסי בר"י ,והביאו נמי ההיתר ברכה על ידי שינוי

שאינו ממרס או מסבב בהתרווד לא הוי כלש .וכתב החזון איש )סק"ו

בנתינה.אבלדעתהתרומתהדשן)סימןנג()הובאבביתיוסףסימןשכ"א(

וסק"ח(דאפשרדצריךלהוציאהתרוודבכלפעםביןשתילערב,דאםלא

דדוקא לרבי מהני השינוי שעושה בנתינה ,אבל לר' יוסי בר"י לא מהני

כן הרי יש כאן סיבוב ,ואפשר דחוזר מאמצעיתו ,וראה בביאור הלכה

דהרי הגיבול שאחר כך הוא האיסור ומה יתיר את הגיבול ,ולכן כתב

)שכד,גד"הומעביר(בדיןשינויזה.

דעיסהרכהלר'יוסיבר"י,צריךלעשותשינויבגיבול,ולהלכהסברדצריך

נח(גמ' ,מנערו לכלי .ברי"ף )סז :מדפי הרי"ף( וברשב"א והשו"ע )שכד,

לחושלשיטותרביכר'יוסיבר"י,והרוצהלעשותעיסהרכהצריךלעשות

ג'( ,כתבו דמנערו לכלי אחר ,אבל בהגהות מיימוניות הביא בשם ספר

שינוי בנתינה ובגיבול .והרמ"א )שכא סעיף טז( פסק דבבלילה רכה לא

התרומה דמותר רק לנער הכלי עצמו ולא מכלי לכלי .ובאגרות משה

כא

מסכת שבת דף קנו
כו אדר התשע"ג
)ח"ד,עד(דןהאםמנערואפילוהרבהפעמים.

הרוקח דכל אדם יש לו מזל למעלה בפרגוד ,וכל זמן שהמזל קיים חי

נט(גמ' ,מהו לגבל ואמר לי אסור מהו לפרק ואמר מותר .מהרי"ף )סז:

למטה וכשמת המזל מת ,ומזלי' דמשה רבינו מת בשבת .עיי"ש.

מדפי הרי"ף( שהביא את דיןזהדזעירי להלכה,אף על פישכתב דמהני

ובמהרש"א בח"א כתב דלא פליג רבא בר שילא על ריב"ל ,אלא

שתי וערב ,נראה דמפרש דדווקא לגבל בלא שינוי אסור כל צרכו ,אבל

דבצדיקיםאיירי,וכדאיתאבקידושיןהקב"הממלאשנותיהןשלצדיקים

גיבולדשתיוערבמותר.אמנםמרבינוחננאלנראהדלאהתירזעירישום

מיום ליום ,ואם נולדו בשבת הם מתים בשבת ,נמצא דאף שנתחללה

גיבול בכלי עצמו אלא ב"מפרק" ,דהיינו ניעור מכלי לכלי )וכתוס' ד"ה

השבת בלידתם הרי היא מתקדשת במותם ,וכדאיתא לעיל )קנא (:דוד

מהולפרקדהיינולערותהמיםעםהמורסןמכלילכליכדישיתגבלהיטב,

מלךישראלמתאיןמחלליןעליואתהשבת.

ודלאכרש"י(דבהכיאינונראהכמגבל.ולפיזהכתבהרמב"ן דזעירידלא

סא(תוס' ד"ה אין מזל לישראל .מכל מקום ע"י זכות גדול משתנה.

כהלכתאדהאקיימאלןכר'יוסיבר"יוכלדמשניבגיבולמותר.

הקשה המהרש"א דלפי זה רבי חנינא דאמר יש מזל לישראל ,סבר דאף

והבעל המאור פירש כרבינו חננאל ד"אין גובלין" כלל קאמר ,ומזה תמה

ע"י זכות אין המזל משתנה ,ואיך יתכן זה ,הא מקראות מפורשים הם

עלהרי"ףשהביאאתזעירילהלכה,וכתבדשמאלאכתבההרי"ףללמוד

דהכל תלוי בזכות ישראל וחובתם ,שהרי בברכות כתיב אם תשמעו

ממנואיסורגיבולאלאללמודממנוהיתרפירוק.והקרבןנתנאל)אותצ(

ובקללות אם לא תשמעו .ותי' דמקראות הללו נאמרו על כלל ישראל

תירץ דקמבעיא ליה אי שרי לגבל גיבול גמור בשינוי ד"על יד על יד",

וזכותהרביםודאיאינהתלויהבמזלולאפליגיהכאאלאביחיד.

והשיבו שאסור ,וכדכתב הרמב"ן )במלחמות( דאין שינוי זה מועיל אלא

סב(בא"ד ,אבל פעמים שאין וכו' .בשפת אמת כתב דלעולם במזלא

לאדםולאלבהמהעיי"ש.ובביאורהלכה)סימןשכד,ג.ד"המורסן(הביא

תליא,אךבישראלע"יזכותמשניםאתהמזללטובה,כמושהי'באברהם

רמב"ןבחידושיםשכתבלהדיאטעםזהשלאהתירולטרוחבשבילמאכל

דנשתנה מזלו כדלקמן דקאי צדק במערב כו' במזרח והיינו דכתיב צדק

בהמה מעט מעט ,אי נמי דמורסן דבהמה מתאכליאפילו אם אינו מגבל

יקראוהו לרגלו.והתוס'יו"ט )שלהיקידושין(כתב,דלפעמיםהזכות אינו

כל צרכו ,דהיינו דסגי בהעברת שתי וערב ולא רצו להקל בזה על ידי

משנה המזל ,ובעי תפילה ,וע"כ על זאת יתפלל כל חסיד שתועיל זכותו

התיראדעלידעליד.

להשתנותהמזל,וראהעודבתפארתישראלשםשהאריךבזה.



סג(בא"ד,מ"מבזכותגדולמשתנהוכו'.במכתבמאליהו)ח"דעמוד(98

דףקנוע"א

ביארדאףדנראהלכאורהדר'חנינאדסברדישמזללישראלואיאפשר

נח(גמ' ,האי מאן דבחד בשבא יהי גבר וכו' .כתב המאירי וז"ל ,ויש

לשנותואףע"יתפילהוצדקהכמושכתברש"י,וכןסבררבאבמו"קכח.

להאמין שכ"ז לא ימנע הבחירה ממנו ולא יקרא בזה מוכרח רק חוטא

דבני חיי ומזוני לא בזכותא תלו אלא במזלא .ור' יוחנן דסבר דאין מזל

בבחירה ורצון ,מפני שה' נתן בידו בחירה להכריח טבע תולדו וכו' .וכן

לישראלוכןסבררב,ופי'רש"ידע"יתפילהוזכותמשתנההמזללטובה

איתאברמב"ם )רישפרקח'בשמונהפרקים(].וקצתצ"עהמשךהגמרא

פליגי .אבל לפי' מה שכתבו התוס' דמ"מ בזכות גדול משתנה .אבל

והאמר ר"א אנא בחד בשבא הואי ,דאי נימא דאפשר להתגבר על טבעו

פעמים שאין המזל משתנה ,וכמו שכתבו התוס' במו"ק כח .ד"ה אלא,

אולינתגברר"אבזה.ואולידהרגישדישבטבעומידותטובות,אודנימא

לגבי ר"א בן פדת שלא הועיל לו כלום לשנות מזלו .ופי' דכל הבריאה

דלאהיהמגיעלדרגתואיכלמידותיורעותהיו[.

נבראה לגלות כבוד השם יתב"ש בעולם ,ולצורך זה נתנו לו כלים

נט(גמ' ,האי מאן דבשבתא יהי בשבתא ימות .בספר חסידים )קסד( הק'

הנקראים"מזל"לצורךהתפקידהמיועדלו,וביארשישוהכליםהניתנים

ומה חטאהילד שחללו עליו את השבתהרי אמרו על כרחךאתה נולד,

לאדם כגון עניות ועשירות שהם בגדר סיוע להביאו לידי תפקידו הנ"ל,

]וצ"ע דהא אין כאן עונש אלא מציאות שבעצמה צריכה הבנה ,ודברי

כגוןאםישאדםשתפקידוהואלהרבותתורהבישראל,ישאופןשיעשה

רבאברשילאלכאורהגםהםמוכיחיםשאדרבאעניןגדולישכאן[,ותי'

זאת ע"י שיהיה עני ואז יהיה חייב להיות מלמד תינוקות )ויהיה נסיונו

דמצינו באברהם אבינו שרדף אחרי המלכים עד דן ,כיון דעתידים בניו

לימודםבנאמנות(,וישאופןשיהיהעשירויתמוךמכספובתלמידיחכמים

לחטואשם,הרישגםחטאשיעשהלאחרמיכןמשפיעגםקודםעשייתו,

)וזהונסיוןעשירותו(.ולזהמהניתפילהוזכותגדוללשנותמצבו.ואפילו

וכ"ששאםעתידלהיותלילדזכותהיהצריךלהשפיעשלאיוולדבשבת.

רבא דאמר דבמזלא תליא מלתא התפלל לקבל חכמתו של רב הונא

עכ"ד].ואפשרדמכלמקוםשמץחטאישכאןמהשבאהתקלהשלחילול

ועשירותושלרבחסדאונענה.וישאופניםשהכליםהםעצםהמצבשבו

שבתעלידו.עדשצריךאיזהכפרה.[,וראהבשו"תשאילתיעבץ)חלקא

צריךלגלותאתכבודה',כגוןמישתפקידולהיותעניולעבודאתהשי"ת

סימןלגד"המש"כמעכ"ת(.

מתוך יסורים ,דלא תועיל תפילתו ,ואפילו אם תהא בכל ליבו בדבקות

ס(גמ',בשבתאימותעלשוםדאחילועלוהייומארבאדשבתאאמררבא

גמורה,כיוןשזהוכלתפקידווחלקובעוה"ז.

בר רב שילא וקדישא רבא יתקרי וכו' .בשו"ת מהרי"ל )סימן רג( תמה

סד(גמ' ,צא מאיצטגנינות שלך וכו' מאי דעתך דקאי צדק במערב וכו'

השואל ,דהלא מעשים בכל יום דנולדים בשבת ומתים בימים אחרים.

מוקמינא במזרח .כתב המהרש"א דדיוק הגמ' לפרש כך היה ,כיוון

והשיבלודדלמאלאחיללועליוהשבתואפשרנולדע"יגויאוביממאאו

דבמחזההי'יכוללראותבאהלולאהיתההתורהצריכהלומרשהוציאו,

בלילה לאור נר שבת וכדומה .ועוד אולי זכות גרמה לו כדי שיספידוהו

וע"כ לא פירשה כפי פשוטו וכדכתב רש"י )בראשית טו ,ה (.שהוציאו

כראוי,אודחטאוגרםשימותקודםזמנו,ומכלצדלאקשיאמידי,וריב"ל

מאהלולחוץלראותהכוכבים,ודרשהשהוציאוחוץמאיצטגנינותשלו.

לא קאמר אלא דכך היא המדהאבל אפשר להשתנות ע"י זכות ועבירה



וכמהגווני.עודיישבכדפירשהרוקחעלפירושהגאוניםדאומריםצדקתך

דףקנוע"ב

משוםפטירתמשהרבנו,והקשומכמהצדדיםדלאמתמשהבשבת.ותי'

סה(גמ',כלדאי .ברש"י,ובתוס' )ד"הכלדאי(פי'דהיינוחוזיםבכוכבים,

כב

מסכת שבת דף קמד
יד אדר התשע"ג
וכן פי' התוס' יבמות )כא (:ובערוך ערך כלדאי .אך בפסחים )קיג :ד"ה

בחולין יד .ד"ה מחתכין( דאיירי דנתלשו בשבת מן המחובר ,דומיא

בכלדיים( פירש"י דהיינו אוב .ובערוך לנר )יבמות שם( ציין דהרשב"ם

דנבילהדאיירישנתנבלהבשבת,והיהמוכןלבהמהכשהיהמחובר,עוד

בפסחים שם השיג על רש"י ופירש חוזים בכוכבים .והק' דהוה ליה

פי' דאיירי שנתלשו מבעוד יום וקמ"ל דשרי למיטרח באוכלא או לשווי

לרשב"ם להקשות ביותר שרש"י סתר דבריו ,וכתב דאדרבא מסוגיא

אוכלא למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ,וכ"כ הריטב"א )החדשים(,

דהכא וסוגיא דיבמות ,הוכיח רש"י פירושו בפסחים ,כיון דהתם אמרינן

ועיין ברמב"ן שהכריח כפירוש זה דהא משמעות לישנא דמתניתין דלא

דאין שואלים בכלדיים משום תמים תהיה וכו' ,ואם כן הסברא נותנת

פליג ר"י את"ק ,אלא בנבילה ולא בדלועין .וכן נראה מדברי רש"י ותוס'

שאין לחוש לדבריהם דאם לא כן ליכא תמימות ,ואף על פי כן ראינו

ביצה)ב.(:

בסוגיא דהכא וביבמות שחשו האמוראים לדברי הכלדיים ,לכן פירש

סט(רש"י ,ד"ה את הדלועין וכו' .בתוס' הגאון רבי עקיבא איגר )על

רש"י דבחוזים בכוכבים באמת אין איסור לשאול ולחוש להם רק בבעלי

המשניות אות קפ( כתב דלרש"י אף דאכתי עומדים הדלועין להצניעם

אוב יש איסור ,וכןנראהגם דעת הרמב"ם )הלכות ע"ז יא ,ט(שלא הביא

לאחר שבת ולבשלם לאדם ,מכל מקום שרי לר"ש להאכילו לכלבים,

הך דאין שואלים בחוזים בכוכבים] ,ועיין באות הבאה שהובאו דברי

דרש"י אזיל בשיטת תוס' לעיל )קכח (.ד"ה דג תפל ,דבשר תפל שרי

הרמב"םשםהלכהט'דבכללמעונןהואהשואלבאיצטגנינותוצ"ע[,ומה

לר"ש,דאףעלגבדחזילאיניש לאמקצהליהמכלבים,ורקלר"יאסור.

שהקשו הרשב"ם והתוס'על רש"י שהרי בבעל אוב כבר מוזהר מכח אל

ואף לשיטת הרשב"א והבעל המאור דגם לר"ש בשר תפל אסור לטלטלו

תפנו י"ל לעבור בעשה ולא תעשה .וראה עוד בנמוקי יוסף )סנהדרין

כיון דעומד לאדם לא שדי לכלבים ,כל זה דוקא כשאינו רוצה ליתנם

סופ"ז;( ובשולחן ערוך )יו"ד קעט ,א( אין שואלים בחוזים בכוכבים,

לכלבים ,אך אם רוצה ליתנם שרי דעתה עומד הוא לכלבים) ,ועיין

ובביאורהגר"אשם.

ברש"שובהגהותהרא"מהורוויץכאן(.ובחזוןאיש)מד,יד(הק'עלהגאון

סו(גמ' ,דר"ע הוי ליה ברתיה וכו' דאימיה דרנב"י וכו' .בתוס' איתא

רביעקיבאאיגרדלדבריואבןשנמלךעליהלפצעבהאגוזיםתהי'מותרת

שגורלוחוזהבכוכביםחדאמילתאהואואיןשואליןבהםשנאמרתמים

בשבת,ועודדלאשריר"שאלאביושבומצפהעיי"ש.

תהיה וגו' .וברמב"ם )פי"א מעבודה זרה ה"ט( כתב שכל העושה מעשה

ע(מתניתין,רבייהודהאומראםלאהיתהנבילהמערבשבתאסורהלפי

מפני האיצטגנינות וכוון מלאכתו או הליכתו בעת שקבעו הוברי שמים

שאינהמןהמוכן.בביצה)ו(:איתא,דר"יסברדמוכןלאדםלאהוימוכן

הרי זה לוקה משום לא תעוננו .ועוד האריך שדברי שטות והבל הם,

לבהמה.וברמב"ןבסוגייןכתבדאיכאלמימרדר"שסוברדמוכןלאדםהוי

והמאמין שיש בהם ממש בכלל נשים ועמי הארץ הוא .ובתשובות

מוכןלכלבים,אלאשכתבשאיןצריךלזה,דר"שמתיראףבמקוםשאין

המיוחסות להרמב"ן )סימן רפג הובא בבית יוסף יו"ד סימן קעט( השיג

הכנה דלית ליה מוקצה .והרשב"א )חולין )יד (.ד"ה מחתכין( כתב דמאן

עליו מעובדא דרנב"י ,ומעובדא דר"ע ,דהוה דאיג טובא מדבריהם.

דאמר חלוקהיה ר"שאף בבעלי חיים בריאיםשמתו סובר דמוכן לאדם

והאריך בראיות שאין האיצטגנינות בכלל ניחוש ואף דאין שואלין בהם,

מוכןלבהמה.והעירבאפיקיים )ח"בסימןי"טד"הוחידושגדול(דבביצה

לפישנאמרתמיםתהיהעםה'אלוקיך,אםראהבהםדברשלאלטובתו

משמעדכוליעלמאסברידמוכןלאדםלאהוימוכןלכלבים.

עושה מצוות ומרבה בתפילה ואם ראה באיצטגנינות יום שאינו טוב

עא(שם .בביאור הלכה )סימן תקי"ח בד"ה אף על פי( ,הביא דבשולחן

למלאכתו נשמר ממנו ואין סומך על הנס .ועיין באגרות הרמב"ם

ערוך הגר"ז )שם( נקט ,דנבילה שנתנבלה בשבת הוי נולד) ,והאריך בזה

שהתייחסשםלטענותאלוודחאן.וע"עבזהבשו"תהרשב"א )סימןתיג(,

בקונטרסאחרון(.ובחזוןאיש)סימןמגס"קי'(חולקעיי"ש.

ובדרשותהר"ןדרושיא)עמודרה(.ובשולחןערוך)יור"דסימןקעטס"ב(.

עב(גמ',ואףלויסברהלכהכר"יכיהאדלויכיהוומייתיטריפתאוכו'.

והארכנועודבזהלעילדףסז):עלון.(91

בביתיוסף)סימןתקיח(נתקשהדהאלעיל)מה(:פליגיאימודההיהר"ש

סז(גמ',אמרהליהכסירישיךכיהיכידתהויעלךאימתאדשמיאוכו'.

בבעליחייםשמתודאסורין,אודחלוקהיהר"שאףבכהאיגוונא,ולמאן

הק' המהרש"א הא כל אדם צריך לכסות ראשו משום דשכינה למעלה

דאמר דמודה ,מה הראיה דלוי סובר כר"ש ,הא אף לר"ש אפשר דמיירי

מראשו וכדאיתא בקידושין) ,ועיין עוד בגמ' לעיל )קיח (:תיתי לי דלא

בבהמהבריאהששחטה,הלכךאםתמצאטריפההוימוקצה,דהאאינו

סגינא ד' אמות בגילוי הראש( .ותי' דאימיה דרב נחמן דקדקה לכסות

יושב ומצפה שתהיה טריפה .ותי' או דבע"כ צריך לומר דקים לה לגמ',

ראשו טפי כדי שיהיה לו כובד ראש ביותר .והיינו דקאמר לקמן "נפל

דלוי איירי גם בבהמה חולה ,או דיש חילוק בין בהמה שמתה לבהמה

גלימאמעלרישיה" דלעילאיתאדרבנןהיופורסיןסודרעלראשםאבל

שנטרפה,וכמושביאר)בסימןתצז(,דבריאהשמתהלאהיהדעתועליה

רב נחמן הוסיף עוד כיסוי בגלימה .ועיין בט"ז )סימן ח' סק"ב( דהשתא

שתמות בשבת ,אבל הכא דעתו לשחטה ,ולפיכך מותר לטלטלה דהרי

מדינאאסורדכןחוקותהגוייםדתיכףשיושביןמסיריןהכיסוי,והואכדי

היאעשויהלהימצאטריפה.וכןביארהביתמאירבסימןתקיחעיי"ש.

להסיר יר"ש וכדאיתא הכא .ועיין במגן אברהם )סימן ב' סק"ו( דאף

עג(גמ',אקילקליתאדאמרדלמאלאמתכשראואפילולכלביםלאחזיא.

דמוכח בנדרים ,דקטנים דרכן בגילוי הראש ,אבל טוב הוא שיכסו ראשן

וברש"יד"האקלקליתאכתבשאםיראנהטריפהיניחהשם.כתבהמאירי

דמביאליראתשמיםוכדאיתאהכא.

דהא דלא חייש קודם לכן שמא היא טריפה ,משום דאזלינן בתר רובא

סח(מתניתין ,מחתכין את הדלועין .פי' רש"י דמיהו סתמן לאו למאכל

דכשירות הן .ומשמע מדבריו דבלאו האי טעמא אסור אף דהווי ספק

בהמהקיימיאלאלאדם.וכ"כהרע"ב .ובתוספותהרא"ש הק'דמאינפקא

מוקצה,וכדאיתאבביצה)כד(.ספקמוכןאסור.ואףדקיימאלןספקדרבנן

מינה אם לאדם קיימי ,אטו לא מצי למיתב לחם ובשר לבהמה משום

לקולא ,כתב המגיד משנה )פ"ב מיו"ט ה"ו( משום דהוי דבר שיש לו

דקיימי לאדם,ודאמרינןמוכןלאדםלאהוימוכןלבהמההיינודמעיקרא

מתירין ,או שרצו חכמים להחמיר בספק זה) .וראה בחידושי הגאון רבי

הווקיימילאדםוהשתאחזיאלבהמהולאלאדם.ומשו"הפי')וכןפירש

עקיבאאיגר )סימןתצזעלהט"זסק"ט(,דנקטדבספקפלוגתאאזלינןאף

כג

מסכת שבת דף קנו – דף קנז
כו אדר – כז אדר התשע"ג
במוקצה לקולא( .ומהכא משמע דבמוקצה מחמת גופו אף שהתחיל

פ(גמ' ,שם .כתב המגן אברהם )סימן שח סקי"ט( דכלים שהם מוקצה

לטלטלו בהיתר צריך להניחו מיד מידו ,ואילו המגן אברהם )סימן שח

מחמת חסרון כיס שנשברו בשבת אסור לטלטלם ,והיינו משום מיגו

סק"ס(כתב,דמותראףבכהאיגוונא,ולשיטתוגםאםימצאנהטריפהכל

דאיתקצאי בין השמשות) ,וכ"כ במשנה ברורה סקל"ה והגר"ז סכ"ז(.

זמן שהיא בידו שרי לטלטלה ,ואם כן צריך לומר ,דהא דחשש דלמא

ובהגהותהגאוןרביעקיבאאיגרפליגדהאר"שליתליהמיגודאיתקצאי,

תמצאטריפה,היינושמאיניחנהלרגע,ושובאסורהבטלטולדכבראינה

והוכיח מקורה שנשברה דשרי לר"ש )עיי"ש שציין לסימן תקא( .וכן

בידו.וראהבביאורהלכה )סימןתמ"וס"אבד"השלאיוכל(דלאברירא

הקשההחזוןאיש)סימןמגס"קכא(.ובתהילהלדוד)סימןשחסק"ז(כתב

ליהמלתא.וראהעודבמשנהברורה)סימןשחסקי"ג(.

דסברתהמגןאברהםדכלמוקצהמחמתחסרוןכיסחשיבכדחייהבידים,

עד(שם .הק' החזוןאיש)סימןמגסקי"ב(האכיווןשנמצאתטריפהאף

ובמוקצהדדחיהבידיםקיימאלןכר"י),ראהתוס' ד"הלבר(.והגאוןרבי

מאתמוללכלביםקיימא,ואיןלומרדחיישינןדלמאהשתאנטרפהוספק

עקיבאאיגרסוברדמוקצהמחמתחסרוןכיסלאחשיבדחיהבידים,וכ"כ

מוקצהאסור,דלפיזהבטריפותסירכותוהוגלדפיהמכהיהאמותרולא

החזון איש )סימן מט סק"ד( .ובחזון איש )מא ס"ק כא( כתב בשם

משמע כן .ויישב דכיון דאסור לשחטהלכלביםהו"ל מוקצה ,ואף על גב

המלחמות )חוליןטו(.דקורהשנשברהחשיבדחייהבידים,והק'דאםכן

דמספיקאמותרלשחטהאבלכיוןדהשחיטהבשבילאדםלאחשיבמוכן

מאיפריךבסוגייןמיאמרר"יהלכהכר"שוהתנןלאמןהקורהוכו',הא

לכלביםערבשבת.

לעיל )מח (:אמרינן לחד מאן דאמר דרבי יוחנן סובר כרבי יהודה בנר,

עה(תוס' ד"ה רבי יהודה .תימה היכי מוכח וכו' .ותירץ ר"י דיש דברים

ובתוס' ד"ה אין כתבו דאף על גב דבדף קנו :סובר ר"י כר"ש בנתנבלה

וכו'הלכךאילאודמוכןלאדםוכו'].כקושייתםהקשובתוס'ביצהו:ד"ה

בשבת,התםלאדחיהבידיםאבלבנרדדחיהבידיםסוברכר"י,ואםכן

השתא.וראהברשב"א שם)ובחוליןטו.ד"האבל,ובשבתקמד:ד"ההא

מה הקשתה הגמרא מקורה שנשברה ביו"ט הרי בקורה פוסק רבי יוחנן

דדייקרבחסדא(.וברמב"ןבמלחמות )פ"בדביצהיא.מדפיהרי"ף([.והק'

כרבייהודהוכמובנרדדחיהבידים.וראהבפנייהושע לעיל )מה(:אתוס'

החזוןאיש )מאסק"ז(עלתירוץהתוס',דסו"סאינוראוילאדםולכלבים

ד"האין,שכתבשכלדבריהתוס'הםרקלמסקנתהסוגיאבדףקנז.וראה

אינו עומד .ותי' דכוונתם כהר"י מקורבי"ל )בביצה שם( דאי מוכן לאדם

עוד ברמב"ן ורשב"א בסוגיין שכתבו דסוגיין סברה כמאן דאמר בפרק

הוימוכןלכלבים,חשיבכמוכןלכלביםמערבשבת,וכיוןשראוילכלבים

כירה,דר"יסברכר"שולפיזהלאקשיאמידי.

מערבשבתהשתאדנתנבלהמותרת.

פא(גמ' ,ואין משקין ושוחטין את המדבריות ,אבל משקין ושוחטין את

עו(תוס' ד"ה והא .מיהו לטלטל היתה אסור דכולי עלמא מודו דבעלי

הבייתות.כתבובתוס'דהוהמצילשנויידכגרוגרותוצימוקיןדדחיאבידים

חיים מוקצים .הק' השפת אמת אמאי הוי מוקצים ,הא ראוי להשליכה

דמיא,ועייןברש"ישםבד"האיבעיתאימא שכתבהנילפישטורחהוא

לכלבים.וראהבחזוןאיש)סימןמאסק"ז(.

לילך ולהביאם .והרמב"ן בתירוצו השני תירץ ,דדוקא במדבריות דרבי



)לעיל שם( שאינן נכנסות לישוב לעולם חשיב כגרוגרות וצימוקים ,אבל

דףקנזע"א

מדבריותדרבנןכיוןשנכנסותלישובלאדמיאלגרוגרותוצימוקים.וראה

עז(גמ',ולאמןהקורהשנשברהביו"ט .תוס'לעיל )קנו(:ד"הוהא,כתבו

בשערהציון )סימןתצחסקי"ז(שדייקכןמדברירש"יבביצה)דףמ,(:אך

דהוימוקצהמחמתחסרוןכיסקודםשנשבר,וברמב"ם )פ"במיו"טהי"ב(

הביאמהמגןאברהםדגםמדבריותדת"קחשיבכגרוגרותוצימוקים.

כתב דהוי נולד .ובמשנה ברורה )סימן תקא סק"ב( כתב דהיתה תקועה

פב(גמ',לברממוקצהמחמתאיסורומאיניהונר.ובתוס'ד"הלברכתבו,

בביןהשמשותבבניןונאסרה,ועודמשוםנולד.

דדוקאבנרשדחייהבידים.וכןהואדעתהרא"שוהרי"ף בחולין)דףטו(:

עח(גמ',איןמבקעיןעציםמןהקורותוכו'.תוס'ביצה)ב:ד"האין(כתבו,

וכמבואר במלחמות שם .אך החזון איש )סימן מא סקכ"א( הביא דעת

דמרישאאיןראיהדסוברכר"ידהריהווימוקצהמחמתחסרוןכיס,ואף

רש"י הר"ן והמלחמות שם דקיימא לן כר"י אף בלא דחייה בידים.

ר"שמודהבוכדאמרינןבסמוך,אלאדמייתיראיהמסיפאולאמןהקורה

ובשולחןערוך)סימןשיחס"ב(פסקכדעתהתוס'והרי"ף,וראהשםבבית

שנשברהביו"ט,דלאחרשנשברבטלההקצאתולר"ש.והגאוןרביעקיבא

יוסף ,ובמגן אברהם ,ובמשנה ברורה סק"ח .וראה בחזון איש סימן מד

איגרבדו"חביצהשםכתב,שלולידבריהתוס'ישלומרדהראי'מהרישא

סק"ז.

נמי ,דאף דהוי מוקצה מחמת חסרון כיס ,יכול להסיר הקפדתו וליחדו

פג(רש"י ד"ה כל הכלים ניטלין ,ואפילו מלאכתן לאיסור ור"ש היא.

בשבת לתשמישים אחרים של היתר ,ודוקא לר"י אסור משום דמיגו

הקרן אורה )לעיל מה (:דייק מרש"י זה ,דהא דכלי שמלאכתו לאיסור

דאיתקציבערבשבתוכו',ובסוארשלקורותכיוןדעכשיומבקעולאחזי

מותרלצורךגופוומקומוהיינואליבאדר"שולאלר"י,והק'הארבאסבר

עוד לבנין ונשאר רק מיגו דאיתקצאי בין השמשות ושרי לרבי שמעון,

לעיל )קמג (.כר"י )וראה תוס' לעיל קכד :ד"ה ורבא( ,ומאידך גיסא סבר

)והוכיחכןמדבריהר"ןשםוראהבאותפ(.ובאורגדולעלהמשניות)ריש

להלןדכלישמלאכתולאיסורמותרלצורךגופוומקומו,אםכןבע"כדאף

פ"ד דביצה( הק' הא אמרינן הכא ובביצה )ל (.דבארזי ואשוחי דמוקצה

לר"ימותר).ועייןברש"ילעילדףמה:ד"האלאלתרנגוליןובפנייהושע

מחמתחסרוןכיס,אףרבישמעוןמודה,והריכעתרוצהליטלםלהסקה

שם(.ובהגהותרבישמחהמדעסויא כאןציין לתוס'דף )לו(.ד"ההאר"י

ושובאיןעומדיםלבנין.

וד"ההאר"שדפליגיארש"י.

עט(שם .בתוס' ביצה )ב (:ד"ה אין ,כתבו דרבי שמעון שמתיר קורה

פד(גמ',ונשאליןלנדריםשהןלצורךהשבת.הר"ןעלהרי"ףד"האלמא,

שנשברה ביו"ט ,איירי ביושב ומצפה דמסתמא רעועה היתה מאתמול,

כתב דטעם האיסור משום טירחא .ובר"ן נדרים )עז (.כתב הטעם דמיחזי

וראה מגן אברהם )סימן תקא סק"ב( ,ובמחצית השקל )שם( ,ובחזון איש

כדינא ,א"נ משום דכיון שאין שעה עוברת לשאלה ,אין שואלין בשבת.

)סימןיגס"קכא(.

והק'בתוס'הגאוןרביעקיבאאיגר)כאן(דע"כמוכרחכטעםהשני,דאילו

כד

מסכת שבת דף קנז
כז אדר התשע"ג
לטעם הראשון אמאי תלי לה הפרת הבעל בנידון דיום שמעו ,הא לא

פח(גמ',אלמאהפרתנדריםכלהיום .הק'השפתאמת לדעתהפוסקים

מיחזי כדינא ,ולמה תיאסר .ובחתם סופר כאן הביא בשם הרא"ש ב'

)יור"דסימןרלדסעיףמט(,דנשאליןעלההקםאפילולאחרזמןמרובה,

טעמים ,או משום דמיחזי כדין ,או משום ממצוא חפציך ]וחפצי שמים

ואחרכךיפרביוםהשאלה,ואףעלגבדמיוםהשמיעהכברעברזמןרב,

מותרים[.וכהטעםהב'הביאבפרימגדים)משבצותזהבסימןשמא(בשם

כלזמןשלאהיהיכוללהפר,לאאיבדזכותהפרתו.דהכאנמינימאכיון

הלבוש)ביור"דסימןרכחס"ג(,והק'איךשייךממצואחפציךבדברשאין

דבשבת אינו יכול להפר ,יפר לאחריה .ולא מיקרי שעבר יום הפרתו

בומלאכהכלל,וכתבדאפשרדאיןזהדיןגמור,ומכלמקוםשלאלצורך

)וכדמוכח בנדרים דף עט .ממתניתין דאףשותק על מנת למיקט לא מצי

החמירודמיחזיכדיןואפילולדברמצוהאסור.וראהבמשנהברורה)סימן

להפרלאחריוםשמעו(.ועייןבחתםסופרכאן.

שמאסק"א(בשםהחייאדם,ובשערהציוןשם.

פט(גמ' ,אבל שלא לצורך לא אלמא הפרת נדרים מעת לעת .הק'

פה(גמ',שפוקקיןומודדיןוקושריןבשבת.וברש"יד"הומודדין,להתלמד

הרמב"ן ,ואי קשיא בגוונא דשמע בין השמשות בערב שבת ,מה הואיל

עלדברהוראה.והרמב"ם )פכ"דהל"ב(כתב,כגוןמקוהלידעאםישבו

הזמן דמעת לעת הרי לא יכול להפר שלא לצורך ,ובמוצאי שבת יעבור

כשיעוראובגדלידעאםמקבלטומאה.ובחידושי רבימשהקאזיס כתב,

הזמן,ותי' דכיאמרינןנמישלאלצורךלא ,הנימיליהיכאדאיפשרכגון

דלאהותרמשוםמצוהאלאהיכאשהואמצוהשלאותויום,ואףשכתב

ששמעבשבת,אבלבשמעבערבשבתאפילושלאלצורךהשבתנמי,ויש

רש"י דשרי להתלמד ,נראה דה"נ הוי צורך אותו היום שכל שעה צריך

אומרים ,הואיל ורוב נדרים איפשר להם למוצאי שבת ,כיון דסבירא לן

ללמוד,ובאמתלמדודמקוהלצורךטבילהבמוצאישבתאסור,אךכתב

מעתלעת,אסרובכולןשלאלצורךהשבתואףבכהאיגוונא.והיינודמצב

דמדברי הרמב"ם והטור שלא חילקו בכך נראה דשרי בכל ענין ,עכ"ד.

כזה שהנדר היה בבין השמשות אינו מצוי כמעט וקבעו חז"ל הדין לפי

ונראהדהכרחודרש"ילפרשכן,דהאהכאליכאצורךמצוהשלאיטמאו

הרוב שלא היה הנדר בבין השמשות ]עיי"ש בהגהות הגרא"ז זצ"ל

כיון דכבר פקקו המאור בטפיח ,ואם כן ע"כ דעשו כן כדי להתרגל

דהקשה אמאי הוי רוב הרי כל נדריה שנדרה ביום ערב שבת כל יום

ולהתלמדבשיעורטפח.

השבת זמנה עד מעת לעת ,וביאר כוונתו דעל פי רוב אין אדם מאחר

פו(רש"י ד"ה וקושרין בשבת ,קשר שאינו של קיימא אפילו לכתחילה.

מלהפר עד סוף מעת לעת ולכן נדרים שצריך להפר בשבת רובן הוא

בגמרא בע"ב מבואר דמדידה לא שרי אלא לדבר מצוה ,וברמב"ם )פ"י

משנדרהבשבת[.

הלכה ו'( כתב דגם קשירה שהתירו היינו קשר שאינו של קיימא לדבר

צ(רש"י ד"ה איבעיא להו הפרה ,דגבי הפרה ביום שמעו כתיב ואם לא

מצוה) ,וביאר במשנה ברורה )סימן שיז סקי"ב( בשם המגן אברהם דאף

מיפר האידנא וכו' .ובד"ה מפירין ,כתב רש"י ,בעל לאשתו .הק' הפרי

דהווי מעשה אומן דאסור מדרבנן התירו למצוה ,ולפי זה הקשה המגן

מגדים )משבצות זהב סימן שמא( אמאי מיפר הבעל לאשתו הא יכול

אברהםאמאי הוצרכו להיתר דמצוה הא יכול לקושרו בקשר שאינו של

החכם להתיר אחר שמחריש הבעל וכמבואר ברמ"א )יור"ד סימן רלד

אומן( .וכן נקט המגיד משנה שם בדעת רש"י .ובאבני נזר )סימן קפג

סכ"ג( ,וכי תימא באין לה פתח ,הא כתב הרמ"א )יור"ד סימן רכח ס"ז(

ובליקוטים כו ,ב (.ובאגלי טל )טוחן סקל"ח אות לב( ביאר מה נשתנה

דנהגו לעשות פתח מחרטה ,עיי"ש .אמנם בחידושי הר"ן כתב דאף

שבותזהדשרילצורךמצוהמשארשבותיםדאסרואףלצורךמצוה.אבל

שיכולהלישאל,איןאדםרוצהשתתבזהאשתובבי"ד.

דעת הבית מאיר )הביאו המשנה ברורה בסקי"ג( דרש"י )וכן נקט

צא(תוס' ד"ה הלקטי ,ונראה כפירוש ר"ח וכו' היינו תל המתלקט.

בהרע"ב( ,דלגבי מודדין פי' דבר של הוראה ,ולגבי קשירה לא כתב כן,

והמהרש"א ביארדתלהמתלקטהיהביןשניבתים,ולשניהבתיםהיהגג

היינומשוםדסברדקשרשאינושלקיימא,אפילואיסורדרבנןליכא,ופי'

משותףולאהיתהמחיצהמפסקתביניהןאלאהתל,ולאהגיעעדלגובה

לשון המשנה ומדבריהם למדנו וכו' שקושרין בשבת ,דהלימוד דקשר

התקרה.וגיגיתהיתהמונחתעליווסתמהאתהרווחשבינולביןהתקרה.

שאינושלקיימאכללמותרלכתחילה,אבלבקשרגמורלאהתירולדבר

וברבינו חננאל כאן איתא דהוא כמין קיר החוצץ ביניהן .ובפירוש

מצוה .וכן הוכיח מתוס' )לעיל דף קכו :ד"ה ומדבריהן( שכתבו דדוקא

המשניות נמי פירש כהר"ח ורקכתב דגיגית היינו זכוכית שהיתה בחלון

מדידההתירולדברמצוה,דלאהויאיסורכ"כאלאמשוםעובדאדחול,

ונסדקה .ולפירוש רבינו חננאל לכאורה אינו מובן מאי שייכא להאי

אבל פקק דמשום תוספת אוהל ליכא למישרי משום מצוה] ,ועיין תוס'

מעשה הא דפקקו את המאור בטפיח .וראה בתוס' יו"ט כאן דכתב דב'

בע"ב[ולפיזההו"הקשרדאסורמדרבנןלאהתירולדברמצוה,וכןכתב

מעשיםהםא.שפקקואתהמאור,ב.שקשרואתהמקידה,עייןשם.

בתוס' יו"ט כאן ודחה הברים עיי"ש .ועיין עוד באבני נזר )סימן רכה



ובליקוטיםסימןסט(שכתביישובלקושיתהתוס'לדעתהרמב"ם.

דףקנזע"ב

פז(שם .בביאור הלכה )ריש שיז ד"ה הקושר( ,נקט כהבית מאיר דשם

צב(גמ',וקשרואתהמקידהבגמילידעאםיששםבגיגיתפותחטפחאם

קשרשאינושלקיימאאינותלויבדעתהאדםוגםאםדעתהאדםלפתוח

לאו .ומה דהוצרכו לקשור עליה גמי ולא יכלו לעשות כן בידיהן ,כתב

קשרשרגיליםלעשותושלקיימאבאותויום,הוויקשרשלקיימא),ודלא

ברבינוחננאלמשוםשהיתהגבוההמקומתאדםופישוטזרועותיו.

כהט"זדס"לדבכהאיגוונאהוויאינושלקיימא(ורקבאופןדדרךהאדם

צג(גמ',א"למתעסקבעלמאאנא.וברש"ישלאלצורךוכו',בכתרישועה

להתיר כיון שאופן השימוש מכריחו לכך ,כגון שבנעל אחת משתמשים

)כריתות דף יט (.רצה להוכיח מכאן כדברי הגרע"א )שו"ת סימן ח(

שניאנשיםהוויקשרשאינושל קיימא.דאל"האמאיהוצרכובמתניתין

דהעושה מלאכה דאורייתא במתעסק לא עושה איסור וע"כ לא החמירו

להתירלקשורקשרשאינושלקיימאלצורךמצוה,יחשובהאדםבדעתו

במדידהשהיארקשבותדאינימאדמתעסקאסורמדאורייתאאםכןהוי

שיתירו לפני שיעבור כ"ד שעות דאז שרי לקושרו לכתחילה ,ויישב בזה

להו לרבנן לתקן מדידה כעין מלאכה דאורייתא ,ועיין שם שדחה דיתכן

קושיתהפרימגדיםגביקשירתציציתבשבתעיי"ש.

דמדידההואאיסורקלורקמשוםעובדאדחולוע"כלאהחמירובובכעין

כה

מסכת שבת דף קנז
כז אדר התשע"ג
דאורייתא.וכתבשםדהאדכהאיגוונאקרוימתעסקמשוםדכלמלאכה

מיבטיל ליה להיות קשר של קיימא דמנתק כשיבש .והרמב"ם )פ"י ה"ד(

שאין לו צורך בה היינו מתעסק ,דאפילו רבי יהודה דמחייב במלאכה

כתב כל שראוי למאכל בהמה מותר לקשור אותו בשבת ,לפיכך אם

שאינהצריכהמכלמקוםצורךבעי],ראהקובץשיעורים ביצהאותעג[,

נפסקהרצועתסנדלובכרמליתנוטלגמילחהראוילמאכלבהמהוכורך

ובליצורךהריזהכזומרואי"צלעצים.ולפיזהאםכןאיןלהוכיחמסוגיין

עליו וקושר הגמי .ובביאור הלכה )סוף סימן שיז ד"ה עניבה( הק' דאיך

למתעסק בשאר דוכתי .וראה במהרש"א שביאר דברי רש"י )בד"ה

הוכיחהרמב"ם )בפ"יה"ו(דמותרלקשורקשירההאסורהמדרבנןלצורך

מתעסק( דאין פירושו מתעסק לצורך היתר ועלה לו איסור וכמו נתכוין

מצוה,האלפימהשפי'רש"ידהיהגמילחהריבקשירתהמקידהליכא

לחתוךתלושוחתךאתהמחוברדקריליהמתעסק,דהכאלאהיהצריך

איסורכלל,והכריחדהרמב"םמפרשדהיהגמייבש).ובתהלהלדוד)סימן

לדעת המידה .אלא מתעסק שלא לצורך ,וזהו שדקדק לומר מתעסק

שיז אות ג'( הק' דברש"י לעיל )קיב (.מבואר דגמי יבש הוי מוקצה ואיך

בעלמא אנא .ולפי זה אין להוכיח מכאן לשאר מתעסק .אמנם ברבינו

הותר לקשור בו( .המגיד משנה והראב"ד )פ"י ה"ג( נחלקו אי גמי לח

ניסיםגאוןמשמעדשפירישלהוכיחלמתעסקדעלמא.

חשיב קשר של קיימא ,וכתב באבני נזר )כז ]קפג[ אות ד'( דברש"י כאן

צד(רש"י ד"ה בגמי ,וכו' ולהכי נקט גמי שראוי למאכל בהמה ולא

מוכחכהראב"ד.
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