
           
 
 
 
 
 


 

                                                                                                                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   !!! מקום זה מיועד להנצחה !!! 
  "ת"מדרשית הדף היומי פ"י "ל ע"יוהיומי עלון יומי ללומדי הדף 

  

  ס סאף  ד-סנהדרין מסכת  
  

כל " לנסמך" מכשפה לא תחיה "כישוף שבני נח הצטוו אף על איסור רבי שמעון אמר
  . וף בכלל איסור כישישנו בכלל שכיבה עם בהמה מי שישנו" שוכב עם בהמה מות יומת

" את חקתי תשמרו "ביאר שמואל, הכלאים שבני נח הצטוו אף על רבי אלעזר אמר
, מבארת שהתורה הקדימה את החוק שכבר הצטוו עליו בזמן בני נח' והגמ(מתייחס לבני נח 

' י ותוס"רש' עי, שהשמירה קודמת לחוק" ושמרתם את חקתי"ולא דומה לנאמר בשאר המצוות 
בהמה , "המתך לא תרביע כלאים ושדך לא תזרע כלאיםב" בהמשך ונאמר )ה חקים"ד

 שאין הבדל בין הארץ וכשם. שדה נאסרה בהרכבה, נאסרה בהרבעה על בהמה אחרת
  .  אין הבדל בזה בכלאי שדהכךל באיסור כלאי בהמה "לחו

יכה "ז האדם שבירך את השם בכינוי "ל שדנים את העדים ע" שאמר ריבהתבאר במשנה
, אותיות' שלא חייב עד שיאמר שם של ד,  שאמר רב אחא בר יעקבא"י". יוסי את יוסי

 א"וי. אותיות'  שיש הגדרה של שם בן דל"קמ,  שנזכר במשנה שם בעלמאוהחידוש
אותיות ונזכר ' שהיה צד לומר שרק שם בן מב, אותיות מוגדר שם' שלמדו מכאן שד

  . אותיות'  שמתחייב על דל"קמ, במשנה כינוי בעלמא
 ואומרים לעדים הדיינים עומדים,  מבואר במשנה מוציאים את כולםאת החייבכדי להרוג 

יאר רבי יצחק  בהמקור לעמוד. 'וכאשר שמעו הדיינים קורעים וכו, שיאמרו מה ששמעו
 מהנאמר בספר שופטים אצל עגלון מלך מואב שנעמד כאשר הזכיר אהוד את בר אמי
 ממה ודין קריעה למדו. ש ישראל"ש שם המיוחד וכ"למרות שהזכיר כינוי כ. 'דבר ד

שאליקים בן חלקיהו ושבנא הסופר ויואח בן אסף באו אל חזקיהו קרועי בגדים לאחר 
  . 'שרבשקה שליחו של סנחריב ברך ד

ש מקריעת " שהמקור בגזביאר רבי אבהו,  ולא מתקניםהדיינים קורעים את בגדיהם
יש כאן ריבוי " עם לשנייםויקר "שנאמר, אלישע את בגדיו לאחר שעלה אליהו השמימה

והדיין ששמע , העד בשעה ששמע מפי המקלל, החייבים בקריעה. שנשאר קרוע לעולם
ד משום שקרעו כאשר שמעו " בדיון בביואין העדים צריכים לקרוע שוב, מפי העד
,  למדו מחזקיה המלך שקרעאולם,  שיקרעו פעם נוספתואמנם היה צד. מהמקלל
הרי אמר רב יהודה ש, היה ישראל מומר" רבשקה"ו. רעו שובשבנא ויואח לא ק, ואליקים

 שיש חיוב קריעה על השם עוד אמר.  שאם שמעו מפי גוי אין חייבים לקרועבשם שמואל
ד תקיפה אינו " שאמר שבזמן הזה שאין אימת ביוחולק על רבי חיא. המיוחד ולא על כינוי

 שאין כוונתו על ישראל איובוד, כ כל הבגד יהיה מלא קרעים"שא', קורע על ברכת ד
מבואר . והם אינם בקיאים בשם המיוחד, אלא כוונתו על הגויים, שאינם מופקרים בעוון זה

  . קורעים ולא כדברי שמואל, למרות שהמברך הוא גוי, ד תקיף"שעל כינוי בזמן שבי
 אומר ששמע כדברי העד אלא,  שהעד השני לא אומר את דברי המקללמבואר במשנה

 מכאן למדנו שמדין תורה עדות כזו מספיקה הן בדיני ממונות הן בדיני ל"מר רא, הראשון
 באופן זה העמידו אולם, ל שיפרטו העדים דבריהם"רק בכל מקום אמרו חז, נפשות

ומה שאמרה המשנה . כ לא יתכן שיהרגו בלא עדות כשרה"שאל. דבריהם על דין תורה
ואף ,  שלשה עדים לשנייםע שהקיש"לדעת ר,  אומר ששמע כןשאף העד השלישי

  . השלישי יש לו חלק בעדות
,  מנסך,רימקט,מזבח, עובד באופנים של חיוב סקילה :ז"מבארת המשנה דיני חיוב על ע

 ,מכבד,  מנשק,מגפף, איסור לא תעשה.  אומר לו אלי אתה,מקבלו לאלוה, והומשתח
  . או הנשבע בשמו, הנודר בשמו,  מנעיל,מלביש,  סך,מרחץ, מרבץ

או , פוער עצמו לבעל פעור אולם אם זו העבודה זרה מתחייב בנפשו כ,בד בדרך בזיוןעו
  .זורק אבן למרקוליס

 שיש חיוב בין אם עובד ביאר רבי ירמיה, והביאה עוד סוגי עבודות" עובד "המשנה כתבה
 שאינם בדרך העבודה זרה המסויימת למרותאו עושה עבודות הנזכרות במשנה , כדרכה

לא מנו . )יבואר להלן את המקור(ולם עבודות אלו אסורות ומחייבות מיתה א, שעובד לה
  ". בל אסיך נסכיהם מדם" שנכלל בכלל מנסך ביאר אביי, ז"זורק דם לע

כאן איסור שחיטת חוץ לא נזכר , "לבדו'  בלתי לדיחרם לאלקים זובח "מבואר בפסוק
אולם היה צד לומר " יחרם "שאמנם שחיטה בחוץ יש חיוב כרת ולא', ביארה הגמ(בקודשים 

והפסוק מתייחס לזובח , ל שתמיד כרת"קמ, ובלא התראה כרת, שבהתראה יהיה עונש מיתה
התרבו כל עבודות שנעשות " לבדו' בלתי לד"וממה שנאמר , ז" כל שחיטה לעאלא, )ז"לע

 וזביחה נכתבה במפורט ולא נכללה בכלל העבודות. ז חייב"אם עושה לשם ע', לשם ד
וילך ויעבוד "והשתחוויה שאינה עבודת פנים נאסר , בודות פנים יש עליהם איסורלומר ע

כי לא "אזהרה למדנו ". והוצאת את האיש ההוא"ונסמך " אלהים אחרים וישתחו להם
שאם , זביחה יצאה מן הכלל לרבות כל עבודות פנים, נמצאנו למדים(". תשתחוה לאל אחר

, מנשק, ממילא מגפף, שתחויה ללמד על עצמה בלבדה. ז יש חיוב"נעשים שלא כדרכם לגבי ע
  .)אין בהם מיתה אלא לא תעשה, מנעיל שאינם עבודות פנים אלא עבודת כבוד, מלביש

אולי אף השתחויה ללמד על הכל אף על עבודות כבוד שיש , שאל רבא בר רב חנן לאביי
בים  מן הכלל ללמד שמחשומה שיצאה זביחה, עליהם חיוב מיתה אף שלא כדרכה

 אם חשב בשעת השחיטה על עבודה אחרת שאותה יעשה לשם היינו, מעבודה לעבודה
שחט , כפי הנזכר בברייתא. ז"למרות שאת השחיטה לא עשה לשן לשם ע, ז חייב"ע

,  שהבהמה אסורה בהנאהח"דעת ריו, ז"מ לזרוק דמה ולהקטיר חלבה לשם ע"בהמה ע
חיטה על מעשה אחר אוסרת את  הבהמה מותרת כיון שאין המחשבה בשעת השל"ולר

 שלמד מאיסור פיגול בקודשים שמחשבים מעבודה ח"לדעת ריו, 'ונוקטת הגמ. הבהמה
אולם , ולכך יצא מן הכלל ללמד על עבודת פנים" זובח"לא נצרך פסוק נוסף מ, לעבודה

ואילו ,  עדיין ניתן לומר שצריך את הפסוק ללמד על מחשבה מעבודה לעבודהל"לר
אף על עבודות שעניינם , ה מן הכלל ללמד על כל העבודות לחיוב מיתההשתחויה יצא

, לחיוב מיתה מעבודה לעבודה" וזובח"ח צריך את הפסוק " שהרי אף לריופ"שאל ר. כבוד
מבאר רב . ז"שהרי מפיגול למד לגבי איסור הנאה מן הבהמה ולא על חיוב מיתה לגבי ע

וק לחייב מיתה שהרי כל מה שהתיר ל לא צריך פס" הרי אף לר,אחא בריה דרב איקא
שהרי אם , ז בודאי שחייב מיתה" ע לגבי אדם שעבדמאידך, ל את בשר הבהמה בלבד"ר
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  ם הדףסיכו
  

  . יראה אואהבהחמת  מ.זרה במעשה באמירהבודה  ע.בודת פניםע, כדרך, ז"חיובים על עובד ע. 'בדין ברכת ד. כלאים. כישוף  
 

  עיונים על הדף

  .מ"והנפק, הם בכלל שאר בגדים" נעליים"האם 
 ,רימקט,מזבח, עובדסקילה באופנים של , ז"מבארת המשנה דיני חיוב על ע

 ,מגפף, האיסור לא תעש.  אומר לו אלי אתה,מקבלו לאלוה, והומשתח, מנסך
  .או הנשבע בשמו, הנודר בשמו,  מנעיל,מלביש,  סך,מרחץ,  מרבץ,מכבד, מנשק

' נראה מכאן שהם ב, "מנעיל" "מלביש"מבואר במשנה באיסור לא תעשה 
ת שער אפרים רצה בתחילת דבריו להוציא מהמשנה שלנו "בשו. דברים נפרדים

ז ויתחייב "מעשהו יהיה ע, לשם עבודה זרה אפילו שהר עצמו אין בו איסור" הר"יעבוד 
 שנצרך לצורך הזריקה וההקטרה כבר יש כיון בשוחט אף שהוא מעשה מותר כך, מיתה

ללמד " זובח"ו,  אין צורך בלימוד ביחס למחשבה מעבודה לעבודהממילא, חיוב מיתהבו 
  .ללמד על עצמה בלבד" השתחויה"ו. על עבודות פנים

לצד של המקשה שאיסור השתחויה אף הוא בא ללמד , שאל רב אחא מדפתי את רבינא
 ואין ,שממעט עבודה זרה שלא כדרכה" איכה יעבדו"כ מה כוונת הפסוק "א, על הכלל

שהרי זה גופא מתמעט מהשתחויה שנאסרת רק , לומר שבא למעט עובד בדרך בזיון
,  ממועט עבודת בזיון שלא כדרכה שאינו חייבאלא, באופן של כדרכה בכבוד ולא בבזיון

ולא יזבחו . "י פוער עצמו אינו חייב"ואם ביזה ע,  שדרך עבודתו לזרוק אבניםכגון מרקוליס
 שאין 'שואלת הגמ,  מכאן למדנו חיוב לזובח למרקוליסא"מר רא" עוד זבחיהם לשעירים

כ נלמד לשאינה "א" איכה יעבדו"נלמד כאמור מ הפסוק נצרך לעבודה כדרכה שהרי
 כבר למדנו עבודה שאינה כדרה א הנזכרת בדעת רבא בר חנן"ולפי ההו, כדרכה

נה שזובח  שזובח למרקוליס אין הכוו'מבארת הגמ, מהשתחויה שיצאה ללמד על הכלל
  . ולכך צריך את הדרשה אף מזובח, אלא להכעיס בוראו, לאלוה

 בין ששאל אותו סתירה אבדו שוורים כאשר הלך לחפשם פגש ברבה לרב המנונא
מבואר שמתחייב דווקא באופן ,  שעובד עבודת כוכבים חייב מיתהבמשנה נזכר, משניות
 מבואר שיש חיוב אף אם )א, סז( ואילו במשנה לקמן.  אינו חייבאמראולם אם רק , שעבד
 שבאמירה יש סיבה ביאר רב המנונא". נלך ונעבוד"או " אלך ואעבוד"או " אעבוד"אמר 

רב יוסף . אולם במשנה מדובר שאמר שלא יקבל עליו אלוהות עד שיעבוד בפועל, לחייבו
 חייב בתורת מ"לר, אדם שאמר בואו ותעבדו אותי,  שיש לתלות במחלוקת תנאיםאמר

". לא תעשה לך פסל"חייב מ, באופן שעבדוהו, 'מבארת הגמפטור , לרבי יהודה. מסית
וכך דברי המשנה לקמן שבדיבור ,  שבדיבור נחשב מסיתמ סבר"ר, ונחלקו בדיבור בלבד

וכך סברא המשנה לעיל שאין חיוב אלא ,  דיבור אינו נחשב להסתהולרבי יהודה. חייב
אלך " "אעבוד"שאמר רבי יהודה שמתחייב על שמבואר להדיא , חזר בו רב יוסף. בעובד
 מ סבר"ר,  ואמרו לו כן נעבוד אותך,אלא נחלקו במסית שיעבדו את עצמו', וכו" ואעבוד

 שאינו מסית שהם ורבי יהודה סבר. שנחשב למסית ואומרים לו שמתכוונים לעבוד אותו
, ם שיש רביםבמקו, ובין המשניות יש לחלק. צוחקים עליו שהרי מה ההבדל בינו לבינם

חייב רק על עבודה בפועל משום שמסתבר שיחזרו בהם ומתחייבים רק על עבודה 
לא  "והוכיח רב יוסף, אולם ביחיד חייב אף על אמירה שאין רגילות שחוזר בו, בפועל

כי יסיתך " שהרי שאל אביי. ואם התרצה אף שלא עבד חייב" תאבה לו ולא תשמע אליו
יחיד נענש , אולם דינם שונה,  יחיד לרבים לגבי הסתה ביןואין הבדל" אחיך בן אמך

 לגבי שאר אולם, ורבים אבד ממונם ומיתתם בסיף, בסקילה חמורה וממונו אינו אבד
 יגרר אחריהם ויעבוד הסיתו אחריםהחילוק בין המשניות אם , ביאר אביי. דינים שווים הם

ודרש כרב , רק על מעשה יתכן ויחזור בו וחייב הסית עצמואם , ולכן חייב בלא מעשה
לדעת . כ יתרצה יהיה חייב אף בלא עבודה"אולם א" לא תאבה לו ולא תשמע אליו "יוסף
שהראו לו במשנה שחייבו על האמירה מדובר , המשניות הסיתו אותו אחרים'  בב,רבא

יחזור בו ומתחייב '  כך וכך עושה וכו לא אמרו לוואם,  ולכן לא יחזור בוז"ושבחו את הע
הזהירה "  ממךהרחוקים אליך או הקרבים" ממה שנאמר והביא רבא ראיה. בודהרק בע

 כיון שהמסית אמר לו ונצרך לומר, תורה שאין ברחוקים ממש כשם שבקרובים אין ממש
בישראל מומר חייב על אמירה , לדעת רב אשי. נפלאות על הרחוקים ויש חשש שיתפתה

 חייב על אמירה ובודאי ובאמת, אף זונכתבו המשניות בדרך של לא זו , לרבינא. בלבד
  . שעל עבודה

, או מחמת פחד, אלא מחמת אהבת אדם שמעוניין שיעבוד, ז לא מחמת אלוהות"עבד ע
 הוכיח שיטתו מלשון אביי.  פטור שהרי לא קיבל אלוהותלרבא.  חייב שהרי עבדלאביי

והכוונה  שאין ראיה רבא ביאר. משמע אף מחמת פחד או אהבה" אחד העובד"המשנה 
לא ", הוכיח אביי. כרבי ירמיה שבאו לרבות עבודה כדרך ושאר עבודות פנים שלא כדרך

, כ עשה עצמו אלוהות"אא, דווקא לעבודה זרה יש איסור ולא לאדם" תשתחוה להם
שהרי המן , כ מוכיח אביי שאסור לעבוד מיראה"א,  דוגמה מהמןוהביאה הברייתא

, דחה רבא. לעבודה אסורה הביאה הברייתא מהמן' ודוגמ, השתחוו לו מחמת פחד המלך
ובאמת בהמן לא היה אסור מחמת , שהביאו דוגמה מהמן לענין שעשה עצמו לאלוהות

לדעת ז "מדין כהן שנמשח שחייב חטאת על ע, הביא אביי ראיה. שנעשה מיראת המלך
  רבנןולדעת. ז"היינו לא ידע שמעשה מסויים אסור מחמת ע, באופן שזה שגגת מעשהרבי 

ואינו מביא , ומודים שמביא שעירה. ז"היינו נעלם ממנו איסור ע, חייב חטאת בהעלם דבר
לא שייך לומר ( ששגגת מעשה הכוונה שעבד מיראה או מאהבה הוכיח אביי. אשם תלוי

ואין לומר שראה דמות שיש . שהרי ליבו לשמים, שהשתחווה שחשב שבית כנסת לפניו
, )איך בכך כלום, ואם רק כיבד את המלך, שאם קיבל באלוהות הרי חייב מיתה, שעובדים לה

,  שיודע מקצתמהעלם דברושונה ,  שמדובר באומר מותרדחה רבא.  שחייב חטאתוכתוב
  .ואומר מותר הכוונה לגמרי
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  . משום כבוד השבת
האם נעליים בכלל ,  שהאריך בנידון)ב' ז סי"ח(ת ציץ אליעזר "עוד בשו' עי

י  שגם אם עולה מתוך דבר)ה"סקכ' רסב(והביא מהכף החיים . מלבוש
פ יש כאן מידת "עכ, צ להחליף נעליים מיוחדות לשבת"הירושלמי שמדינא אי

  .חסידות
 )מהרה יבנה המקדש(בשבת של תשעת הימים , מ לדינא"ואפשר שיצא נפק

,  מנהג הגאון להחליף כל המלבושים של שבת)ו"סק' תקנא(ב "שהביא המ
בר ד, אפשר. א שפסק שאין להחליף כי אם מלבוש אחד"שלא כדברי הרמ

, "שלא יהיה מלבושך של שבת כמלבושך של חול"שאינו מחמת חיוב השבת 
שיש נעליים , או מאחר שכבר כך נהגו. יש מקום לדון אם ראוי להחליפו

לפי דעת , ואין לנהוג אבלות בבגדים, "בגד שבת"הרי זה , מיוחדות לשבת
  . ויש לעיין. הגאון בשבת של תשעת הימים

  '?יש לו שתי וערב בבגדו וכדהאם מותר להשתחוות לכומר ש
לא "הוכיח אביי , לגבי עבודה מחמת יראה או אהבה נחלקו אביי ורבא

כ עשה עצמו "אא, דווקא לעבודה זרה יש איסור ולא לאדם" תשתחוה להם
כ מוכיח אביי שאסור לעבוד "א, והביאה הברייתא דוגמה מהמן, אלוהות
לעבודה אסורה ' גמודו, שהרי המן השתחוו לו מחמת פחד המלך, מיראה

שהביאו דוגמה מהמן לענין שעשה עצמו , דחה רבא. הביאה הברייתא מהמן
  .ובאמת בהמן לא היה אסור מחמת שנעשה מיראת המלך, לאלוהות

 לדעת רבא שאין איסור בהשתחויה מחמת יראה או )ה רבא"ד(' שאלו תוס
תחוו אהבה מדוע לא השתחווה מרדכי להמן והרי אין בכך איסור וכולם הש

שביארו במדרש שהיו על המן . א', ביארו תוס. להמן מחמת יראת אחשורוש
ה , לשון המדרש באסתר רבה פרשה ז(צלמים ולא רצה מרדכי להשתחוות להם 

 אחד לישראל ואחד לעובדי כוכבים ולא עמד , פנחס אמר שני עשירים עמדו בעולםביר"
 והמן , כסף וזהב שהטמין יוסף שמצא אוצרות של, קרח בישראל.להם ממונם אלא לרעתם

 וכיון שראה המלך את עשרו ועשרת בניו לפניו ,בעובדי כוכבים לקח אוצרות מלכי יהודה
אחר הדברים האלה גדל המלך אחשורוש את המן בן "ד "שרים עמד וגדלו ורוממו הה

 עשה לו צלם , וצוה המלך שיהו כורעים ומשתחוים לו מה עשה המן"המדתא האגגי וינשאהו
. ב. ")רוקם על בגדיו ועל לבו וכל מי שהיה משתחוה להמן היה משתחוה לעבודת כוכביםמ

על . 'מעיקר הדין היה מותר ורצה לקדש כמעשה שהובא בירושלמי וכו
אם מדובר שהיו על המן צלמים מה הראיה , ם"הביאור הראשון תמה המהר

ות והרי היה אסור להשתחו, שהביא אביי שאסור להשתחוות מחמת יראה
וביאר שהברייתא אסרה להשתחוות להמן אף , להמן משום הצלמים שעליו

וכאשר היה נראה לפני ', כאשר לא היו עליו צלמים מחמת הנידון של יראה וכו
  . מרדכי היה עליו צלמים ולכך לא השתחווה

 וערב שתי או צלם לו שיש שר או תקיף כומר , )א קצו"ח(דן התרומת הדשן 
 מצנפתו ולהסיר לו להשתחות לכבדו כנגדו יהודי ובא, עבכוב או בבגדו קבוע
  ? אסור או שרי, מפניו

 נגדו מלהשתחות היכולת בכל ולמנוע ליזהר טובנראה ש, ד"וכתב התרומה
 ז"ע לכל ד"ב ומיתות כרת עליה שחייב העבודה מן היא דהשתחויה. ג"בכה

 ן"מפראוסי שהכומר חורפי בימי זכורני וכן. בכך עבודתה אינה לואפי שבעולם
 הכומרים אותן וכל, ן"בפראוסי שם שהיו הנכסים כל על ממונה א"בווינ שהיה

 עסקיהם בשביל אצלו באים היהודים כשהיו, בסרבולים להם קבוע וערב שתי
 הסרבל לכפול רגיל היה, בפניו שכנגדו התועבה בעבור יכבדוהו שלא ידע

  . לכבדו שיוכלו כדי ולכסותה
 להשתחוות מותרש מאופנהיים יצחק ר"מהר ובתתשומביא התרומת הדשן מ

 ז"ע עצמן עושין שאין מאחר, נגדיהם הכובע ולהסיר מפניהם ולקום להם
. שלהם וערב שתי מפני לא, שרים שהם גדולתן מפני אלא נעבדים ואינם

 בכל עיניו יעצים מ"מ"י אופנהיים "וסיים המהר, הביא ראיה מהסוגיא שלנוו
  . ש בתרומת הדשן עוד"ועיי ".םבוא טרם יקום או, היכולת

 להשתחוות דאסור כתב )ש"ק כותהל(ור זרוע אעוד הביא התרומת הדשן מה
 ז"דע ק"פ אמרינן ג"וכה. וערב שתי עם כנגדו בא כשהנכרי בתפלתו במודים

 ז"לע כמשתחווה נראהש, ויטלם ישחה לא ז"ע לפני מעותיו לו נתפזרו )א, יב(
 מפני וישתה ישחה לא ז"ע לפני מים שךהמו ומעין. מותר נראה אינו ואם

 כגון מותר נראה אינו י"ופירש. מותר נראה אינו ואם ז"לע כמשתחווה שנראה
 לו שנתפזרו מעות ומלקט דבשותה פ"ואע. ג"כה או לצדדין או לאחוריו שפונה
, ז"הע בשביל ולא צרכיו בשביל ומשתחווה שוחה שהוא לתלות לו יש שפיר
 בבגדו בצלם ה"וה. השתחוויה בגוף נראה אינו שיהא כ"אא אסור כ"אעפ
  . שרי לא הצלם בשביל ולא משתחוה הגדולה בשבילש לתלות דיש ג"דאע

 לשחות האי כולי שכיחי ולא הואיל ובשותה מעות לו דכשנתפזרו ל"י ושמא
 אדעתיה מסיק לא ומשתחווה שוחה ליה דחזי ומאן, זה בענין ולהשתחוות

 משתחווה הוא ז"שלע ודאי סבור אלא, שוחה לשתות כדי או המעות דבשביל
ידון בנ אבל. ההשתחוויה בגוף נראה אינו בעינן לכך, האומות מן טפי דשכיח

  . נראה אינו שפיר חשיב ,לשלטונים להשתחוות גילותשר' של שרים וכד
  

 באדם שהתחייב מ"דברים נפרדים ודנו בנפק' הם ב, שיש מנעיל ויש מלביש
בנושא זה דנו כבר . האם מתחייב אף להעמיד לו נעליים, להלביש אדם מסויים

וכדרכנו בטור זה נביא את הדברים ונוסיף כפי , וכן בכתובות סה, ב נג"בעבר בב
  . ראיית הסוגיא

ש ממשנה לגבי קנין חזקה בעבד "ב נג הביא רב המנונא ראיה לדברי ר"בב' בגמ
כיצד בחזקה נעל לו מנעלו או התיר לו מנעלו או שהוליך כליו "כנעני ולשון המשנה 

  ". אחריו לבית המרחץ והפשיטו והרחיצו סכו גרדו והלבישו והנעילו והגביהו קנאו
" הלבישו"דברים נפרדים ' שיש ב, לכאורה מבואר כדברי לשון המשנה לפנינו

ת "אולם בשו. ו כתב שנכתב אגב הלביש)ה והנעילו"שם ד(ם "אמנם ברשב". הנעילו"
 רצה לפשוט מלשון המשנה הנזכרת את ספיקו של השער )עו, א א"ח(חיים שאל 

האם חייב אף ,  האם אדם שהתחייב להלביש את חברו)קכד' ת סי"ל שו"הנ(אפרים 
דברים לבוש ' לפשוט מדברי המשנה שיש ב, ורצה החיים שאל. לקנות לו נעליים

  .ל בענייןופלפ. ואין אחד מחייב את השני, והנעלה
', ואמרה הגמ. פעמים בשנה נעליים'  אדם חייב לאשתו ג)סה(בכתובות ' אמרו בגמ

, והוסיף התנא להשמיע. שהנעליים מתבלות מהר, היות ומדובר על מקום הרים
  . מחמת שמחת החג, שיקנה לרגל

י "נשאל ע, )יב' א סי"ח, ץ"ז נדפס ברומניה תר"ת הרב"שו(ת רבי בצלאל זאב "בשו
האם צריך להחליף אף , בהלכה שיהיו בגדיו של שבת נאים, ר מבאהוש"האדמו
  .נעליים

שלא יהיה מלבושך של שבת , ולמדו" וכבדתו מעשות דרכיך ")א, קיג(בשבת ' בגמ
אם הם בכלל . האם נעליים בכלל מלבוש או לא, מעתה הנידון. כמלבושך של חול

אולם . אמור בבגדיםכעניין ה. הרי שצריך להחליפם מחמת כבוד השבת, מלבוש
  ".מלבושך"צ להחליפם היות ואמרו "אי, אם אין הנעליים בכלל בגד

י אומר שמונה עשר "ר' וכו, לובש כל מה שיכול ללבוש, )א, קכ(בשבת ' מוכיח מהגמ
  . מבואר שנעליים בכלל מלבוש. שני מנעלים, ובין המנין של הכלים אמרו, כלים
, ז"את הראיה מהמשנה שלנו לגבי עובד עהביא  )הנזכר לעיל(ת שער אפרים "בשו

 וממה שהוצרך לומר . עובר בלא תעשה, פסל עבודה זרהאת ,המלביש והמנעיל
  . כ"ע. ויש לדחות. מוכח שאינו בכלל המלביש, המנעיל

שהתנא , ל"שכוונת הדחיה של הראיה הנ, )סימן כד א"ח(ת שבות יעקב "וכתב בשו
, ואילו היה כוללו בתיבת המלביש, דבא להשמיענו שיתחייב גם על הנעלה בלב

  .הייתי אומר עד שילביש וגם ינעיל
שהסברא מחייבת שאין המנעל , השיב, )ד אורח חיים סימן יג"ח(ת רב פעלים "בשו

 שבברכת , וראיה לזה.בכלל המלבושים שחייב אדם להחליף בגדיו לכבוד שבת
לא נכלל , ששנתקנה על המלבושים שאדם לוב, מלביש ערומים שמברך בשחרית

והיא ברכת שעשה לי כל , ולכן תיקנו ברכה אחרת להנאת המנעל, בה המנעל
  . והוא הדין לענין זה. צרכי

לאו אורחיה דבר נשא " )ב"ו ה"פ(ומכל מקום יש להביא ראיה לזה מהירושלמי שבת 
הרי מפורש שאין צורך ליחד . "למהוי ליה תרין סנדלין חד לחולא וחד לשבתא

  .ד"עכתו. וזה ברור. אלא לובש בשבת המנעלים של ימי החול, מנעלים לשבת
אולם ראיה , הביא אף הוא את הראיה מדברי הירושלמי, )ל"הנ(ז "ת הרב"והנה בשו

, היינו. בניחותא, בביאור הירושלמי הנזכר, דעת הקרבן העדה. זו במחלוקת יסודה
וכך הבין . שבתסוגי מנעלים אחד לחול ואחד ל' שלעולם אין הנהגה שיהיה לאדם ב

. בתמיה, אולם בבאור הפני משה בזאת הסוגיא. רבינו יוסף חיים בעל הרב פעלים
. סוגי מנעלים שינעל אחד בשבת ואחד בחול' וכי אין דרך שלאדם יהיו ב, היינו

  . ולדבריו הרי מבואר שיש עניין להחליף את המנעל לצורך כבוד השבת
 נותן לה )ב, שם סד(על המשנה , מהסוגיא בכתובות, מוכיח רבינו בצלאל זאב

.  מנעלים חדשים כל שלשת רגלים)ה ממועד"ד(י "ביאר רש. מנעלים ממועד למועד
שיתן , ואגב השמיע הלכה. שהתנא עסק במקום הרים שהנעל מתבלה, ז אמרו"וע

אין צורך לתת , שלדעת הבבלי, ז מכאן"מוכיח הרב. במועד מחמת שמחת הרגל
הרי אין סברא לומר שנעליים , מועדים' שהראיה מג, ר היה נראהביות(. מנעלים לכבוד שבת

רגלים בזמן ' ומדוע נותן לה בג. יותר מאשר חשון כסלו טבת שבט אדר, מתבלות בחודשי ניסן אייר
בהכרח יש ענין לנתינת . יותר מאשר סוכות לפסח, שההפרש בין פסח לשבועות הוא הפרש קצר

נותן לה , באמת במקום שאינו של הרים, המאירי על המשנהוכתב . ט"משום שמחת יו, נעל במועד
  .)ומוכח שלמד שאין עניין לתת זוג נוסף עבוד שבת. זוג אחד בשנה ולא יותר

ולא , בסתם,  הביא את דין החלפת בגדיו לכבוד שבת)רסב' סי(ב בהלכות שבת "במ
לבש וטוב שלא י"ל "י ז" בשם האר)ה"סק(מלבד שהביא . פירט את נושא הנעליים

  . נראה שיש עניין להחליף נעליים לשבת". בשבת מכל מה שלבש בחול אפילו חלוק
הביא ',  בענין לצאת במנעל לקיטע וכו)'שא סעיף טז' סי(והנה לגבי איסור הוצאה 

ולא ילך אדם יחף בשבת במקום שאין דרך לילך יחף ולא יצא אדם בשבת , א"הרמ
.  על ידו שהוא שבת ולא יבא לחללוכמו שהוא יוצא בחול בלתי דבר אחד שיזכור

בשבת ילבש , אף במקומות שבימות החול הולכים יחף, )ב"סקס(ב "והביא המ
אם , ומעתה. שיש בזה עונג שבת, ח"והביא מהב. כדי שיזכור שהוא שבת, מנעלים

אלא לכבוד , אין זה קשור לעונג שבת, היה עניין להחליף מנעלים מיוחדים לשבת
והכבוד מתייחס לעצם . ייחס למה שאדם נהנה או לאשהרי העונג מת. שבת

 שאף אדם היושב בביתו יחליף בגדיו )רסב' סי(ב "כמו שכתב המ. מציאות השבת


