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בס " ד  ,כח תשרי התשע"ג.

מסכת שבת דף יב – דף כה




דףיבע"א

קמא(גמ' ,ק"ו מציץ ,הק' הר"א ממיץ ביראים סימן ט"ו וכן הק'

קלח(גמ',האלאדמיאאלאלסיפא,הגאוןרביעקיבאאיגרבחי'

בבאר שבע סוטה לח .דהא איתא בגמ' דסוטה שם דבמקדש

הק' ממנ"פ ,אם איירי בגוונא דבעי שיודח הטינוף שבקערה ע"י

כהנים נושאים את ידיהם ע"ג ראשיהם חוץ מכהאי גוונא שאינו

המים,אםכןדמיאלרישאדע"משתודחהקערההרי"זבכייותן,

מגביהידיולמעלהמןהציץ,וא"כחזינןדציץחמירמתפילין,ותי'

ואי מיירי שהניח העריבה כדי שירדו הגשמים לתוכה ולא יטנפו

ביראים דהא דממשמש בתפילין כל שעה הוא כדי שלא יפלו

החצרוכפי'הר"שאםכןק'אמאימכשירהאלאניחאליהבמים

התפילין לארץ ,ויהיו נדרסים ברגלי בני אדם ובזה תפילין חמירי

וצ"ע  ,ובשפת אמת כ' דהכא חשיב שרוצה את המים כיון

מציץ שיש בהם כמה אזכרות ,מה שאין כן לגבי הגבהת היד

דמקבלםבקערהואינוכופההקערהכרישא,וכ"כהר"ן שהחילוק

בברכת כהנים דהשמות שבתפילין מחופים עור והשם שבציץ

בין הרישא לסיפא ,דברישא כפה הקערה ובסיפא לא כפאה,

מגולה ולהכי חמיר ,והחת"ס  כ' דכל ענין היסח הדעת בתפילין

אמנםמלשוןרש"ילאמשמעכן,דכ'דברישאגליאדעתיהשלא

הואמשוםהרהוריםרעיםובזהחמירהרהורבתפיליןשישבהם

החשיבהמים,ובסיפאהחשיבםע"ישקיבלאותם.

כמהאזכרותמהשאיןכןלגביהגבהתיד,ובהרצבי בסוטהשם

קלט(רש"י ד"ה הא ר' יהודה ,רש"י מפרש דהכא חשיב מלאכה

כ' עוד לבאר ,דהיסח הדעת בתפילין שהוא דבר שאינו ניכר לא

שאינה צריכה לגופה כיון דא"צ לזיבה זו שע"י בא כיס הזה,

שייך לחלק בין גלוי למכוסה ,מה שאין כן גבי הרמת יד שהוא

ובתוס' לקמןצד.ד"הר"שפוטרכ'הטעםשאינוצריךלהוצאהזו

דברשבגלוי.

דה"נ סגי ליה אי יתיב בחד דוכתא ,ובאגלי טל מלאכת חורש

קמב(תניא חנינא אומר חייב אדם למשמש בבגדיו ע"ש עם

סעיף ח' ס"ק כ' ביאר דהא כל מה דחשיב הנחה ברשות הרבים

חשיכה וכ' רש"י שלא יהא כרוך בשום דבר פן יוציאנו ,וביאר

הוא מחמת שהנחת גופו כהנחת חפץ ,והרי הכא לא עקר גופו

בחת"ס דודאי לא חיישינן שמא יהא מונח בבגדו חפץ ויוציאנו

בשבילהחפץ.

דהאלרובבנ"אישבגדמיוחדלשבתולאאמרינןהלכתארבתא

קמ(גמ' ,תנא דבי ר' ישמעאל יוצא אדם בתפילין וכו' ,הק'

לשבתא משום העניים שאין להם ,אלא חיישינן שמא יכרוך

הרמב"ן הר"ן הרשב"א והריטב"א ,לרבא דס"ל דלא גזרינן גזירה

במשך השבוע בבגדו חפץ בלא כונה וכשיגיע שבת ישכח שהוא

לגזירהאםכןלאבעינןלטעםדהיסחהדעתדהאאיסורהוצאת

שבתויטול החפץבידוויוציאנווכמושכתבוהתוס'לעיליא.ד"ה

תפילין לרשות הרבים הוא רק דרבנן כמבואר לקמן ס .וברמב"ן

שמא.

תי'דשאניתפיליןדהםדרךמלבושוטורחלפשטןברשותהרבים,

קמג(תוס' ד"ה אפילו להבחין בין בגדו לבגדי אשתו ,דרכן היו

איכאלמיגזרשיוציאםמשחשיכה,וכ"כהרא"ההר"ן,והריטב"א

להיות שוין ,כ' היעב"ץ דמכאן מוכח דבמקום שדרכם להיות

כת'דשאניתפיליןדלאמצילזורקםכשיזכרשהואשבת,והמאירי

שוים אין איסור לא ילבש ,ומ"מ עד שצומח הזקן לאיש ושדים

כת' ,דלרווחא דמילתא נאמרה ואף לדעת האומר שגוזרין גזירה

נכונולאישהראוילהקפידשיהאהיכרביניהם.

לגזירה מותר ,והמחצית השקל סוף סימן רנ"ב כ' )בביאור דברי

קמד(גמ',אמררבהונאהל'מוללוזורקוכו',הרא"ש כ'דלהלכה

המג"א(כת'דהאיחשיבחדאגזירהדכשהםעלראשובשבתהוי

דפסקינן דמולל וזורק מ"מ אסור להרוג הכינים דגזרינן במפלה

קרובלודאישיורידהתפיליןמראשוכדיליפנות.

מכליו כינים אטו פרעושים דבהם כולי עלמא מודו דאסור

מסכת שבת דף יב
כט תשרי התשע"ג
להורגם ,ומש"כ רבה מקטע להו היינו בחול ודלא כפירש"י,

קמט(גמ' ,שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי ,במהרש"א

ולפירש"י כ' הב"י דשרי להרוג כינה אפילו במפלה כליו דבלאו

ח"א סנהדרין צב :ד"ה פתחכתב ,דהא דאין מכירין בלשון ארמי

הכי פשיטא דשרי להרוג כינה בשבת דהא פסקינן כב"ה ,ובמ"א

היינו דוקא המלאכים המקטרגים אבל המלמדים זכות מכירים

סימן שט"ז סעיף  ט' כ' לבאר דעת הרא"ש דבכליו מצויים גם

בכללשון.

כינים וגם פרעושים ולהכי גזרינן בהו טפי משאר מקומות.

קנ(ובספרתמיםדעיםסימןקפ"דכ'וז"לואיןנכוןלפרשכמשמעו

ובביה"ל שם ד"ה לא יהרגם כ' דדעת רוב הראשונים )רש"י

שאין מכירים כלל שהרי מכירים הם בשאר לשונות הרחוקים

הרמב"ן הר"ן הריטב"א( דלא כהרא"ש ,וסברי דלא חיישינן

מלה"קוכו'אלאכךי"ללכךאמרושאיןמכיריםכדישלאיניחו

להריגתהפרעושים,דמידהםבורחיםקודםשיפלהאותם,אמנם

המתפלליםלה"קאםיתירוהולהתפללבו,וגםירבוע"הבישראל

בשו"עשםפסקכדעתהרא"שוסייםהביה"לבשםהגר"חצאנזר

ור"לשאיןמלאכיהשרתמשגיחיםבהמתפללבלשוןארמילהביא

דיר"שישלולהחמירבזה.

תפילתו לפני הקב"ה עכ"ל .וביאר החת"ס דודאי המלאכים

קמה(תוס'ד"הנוטלוזורק דאבאשאולכרבנןוגזרמלילהדכינה

מבינים כל לשון ,אלא דלה"ק היא עיקר הלשון שהקב"ה אוהב

אטומלילהדפרעוש,במהרש"אהק'אמאילאפירשוהתוס'דקאי

שבה ברא עולמו ,ודבר עם נביאיו ונתן את תורתו כמו שהאריך

אפרעוש דאסור להרגו לכולי עלמא ,ות"ק לא גזר מלילה אטו

הרמב"ן בר"פ כי תשא ,וא"כ אין נכון למי שמכיר בלה"ק לבוא

הריגה ,ואבא שאול גזר והוי חדא גזירה ,דהא מה שאמרה הגמ'

לפניהקב"הבל"א,משללמלךב"וששולחיםלואגרתע"ימליץ

לאחמ"כ דרבה מקטע להו ,כ' התוס' דהיינו בחול ובשבת אסור,

שלא יגיש המליץהאגרת למלך אא"כ כתובה בצחות לשון ,וק"ו

ותירץ דהלשון המפלה את כליו משמע בכל גווני בין כינים ובין

לממ"ה הקב"ה שהמלאכים הממונים על התפילה לא יביאוה

פרעושים ,ומשום האי טעמא א"ש נמי הא דלעיל לדעת הגמ'

לקב"ה בלשון ארמי ,ואין הכי נמי דאם אנשי כנה"ג היו מתקנים

דשמא לא יפלה דמתניתין היינו ביום וכר"א ,ולא מוקי בפרעוש

לשון התפילה לכל ישראל כלשון מקומם היתה מתקבלת בכל

וככוליעלמא.

לשון ,אלא דתקנו רק בלה"ק כדי שלא תשכח לה"ק ומתוך כך

קמו(גמ' ,ואין מנחמין אבלים ,ופירש"י משום דמצטער עם

ירבו ע"ה בישראל ,ועיין ברא"ש פ"ב דברכות סימן ב' דכ' בשם

המצטערין,בדברותמשההערהע"ההק'מדועלאפירשרש"יגם

רבני צרפת ,דדוקא ביחיד השואל צרכיו לא ישאל בלשון ארמי,

בזה דהטעם הוא משום ממצוא חפציך ,ועוד הק' דאי הטעם

אבל תפילת ציבור כגון י"ח ,אפילו יחיד המתפלל בביתו מתפלל

משום צער לא יועיל בזה הטעם של ב"ה שחפצי שמים מותרים

בכללשון,דבתפילתציבורא"צמליץלפניהקב"ה.

ונצטרך לומר דב"ה ס"ל דכיון דבא להפיג הצער מהאבלים לא

קנא(תוס' ד"ה שאין מלאכי השרת ,ותימה דאפילו מחשבה

חשיב צער ,ולפי זה פליגי בתרתי ,ותי' דנראה דב"ש לא פליגי

שבלבוכו',הרא"שבברכותפ"בסימןב'כ'דדוקאלשוןארמיאין

אב"ה בעיקר דין דחפצי שמים מותרים ,אלא דסברי דלשדך

מכירים דלשון זה מגונה בעיניהם להזקק לו ,ובמעדני יו"ט שם

התינוקותולפסוקעםהמלמדללמדוספרואומנות,חשיבחפציך,

אותז'ביארדכיוןדלשוןארמיתקרובללה"קונשתבשמשוםכך

אף דאיכא בזה חפצי שמים ,משום שלרצונו ולהנאתו עושה

מגונהבעיניהםיותר,וכ'דלפיזהגםלשוןערבייהאכך.

דברים אלו) ,עיי"ש שהאריך לבאר זה( וא"כ יקשה מ"ט סברי

קנב(שם ,במעדני יו"ט שם ביאר מנין לתוס' והרא"ש דיודעים

שאסור לנחם אבלים ,דזה ודאי איקרי חפצי שמים ,ולכןכ' טעם

מחשבהשבלב,וכ'דכלמישישבורוה"קיודעמהבלבכלאדם,

אחרכמבואר.

דמצאנו אצל רבקה שאמר עשו בלבו )יקרבו ימי אבל אבי וכו'(



ויוגדלרבקה,וכןאצלמרדכיויאמרהמןבלבוומרדכיידעוכתבה

דףיבע"ב

במגילה ,וכ"ש מלאך שהמתנבא ע"י מלאך גדול מרוה"ק ,ועי"ש

קמז(גמ' ,ר' יהודה אומר המקום ירחם עליך ועל חולי ישראל,

שכ'לבארבעודאופן,ובביאורהגר"א לשו"עאו"חסוס"יק"אכ'

בב"י או"ח סימן רפ"ז וביו"ד סימן של"ה כ' דר' יהודה ור' יוסי

דמקורם של התוס' הוא מהא דאמרינן בברכות נה ,.ג' דברים

איירו אפילו בשבת ,ופליגו את"ק ור"מ דס"ל דבשבת צ"ל שבת

מזכירין עוונותיו של אדם וא' מהם עיון תפילה ,וביארו התוס'

היא מלזעוק וכד' ,ובמהרש"א כ' דלא פליגי את"ק ור"מ וס"ל

בשבת קיח :ובברכות לב :דהיינו שמצפה מתי תעשה בקשתו

דהכאשמדברעםהחולהואינולשוןתפילה,שרי.

)דהיינו שיודעים זאת( ,ובעיון יעקב סנהדרין יט .כ' ליישב קו'

קמח(גמ',ואמררביחנינאבקושיהתירולנחםאבליםוכו'במשנה

התוס' דבאמת אין המלאכים יודעים מחשבה שבלב ודוקא

ברורה סימן רפ"ז הביא את דברי המג"א שכ' שלא יפה עושין

גבריאליודעמחשבותהלבוהואיודעג"כלשוןארמי.

אותן שכל ימי השבוע אין הולכין אלא בשבת מכח דברי הגמ'

קנג(גמ' ,מפני ששכינה למעלה מראשותיו של חולה ,ברש"י פ'

כאן ,וכ' הביאור הלכה שם ,דכ"ז דוקא כשלא הולך בחול והולך

ויחי )פרק מ"ז פסוק ל"א( עה"פ וישתחו ישראל על ראש המטה

במיוחד בשבת ,אולם כשהולך בחול והולך שוב בשבת שרי

כתבדממקראזהילפינןששכינהלמעלהמראשותיושלחולה.

לכתחילה ,ובפרט כשיודע שיהיה לחולה לתועלת לחזקו וליעצו

קנד(גמ' ,כאן בענין א' כאן בשני ענינים .בריטב"א כ' בשם

בודאימצוהרבהעושהבזה.

התוספות דמה דשרי בענין א' הוא דוקא בספר א' דבשני ספרים

ב

מסכת שבת דף יב – דף יג
כט תשרי – ל תשרי התשע"ג
כ"אטרודבספרו,וכ"כבשיטהלהר"ן וכךדייקהב"י מלשוןרש"י

אשרי סימן ל"א ,והב"י סימן ע"ה כ' דמסתימת הפוסקים נראה

ד"השני,ומהשקוריםבליליוה"כהפיוטיםלאורהנר,שאניהתם

שלאכדבריהם.

דבנ"א זריזים ואימת יוה"כ עליהם .ובשו"ע סימן ער"ה פסק

קנח(גמ' ,תניא רשב"א אומר וכו' ,בשפת אמת הק' דהא רש"י

דהגדהשל פסח שרי לקרותלאור הנר ביו"ט שחל להיותבשבת

כתב במתניתין ,לא יאכל זב עם הזבה ,וכ"ש טהור עם הזבה,

אפילוביחידידהויכעיןראשיפרקים,ואפילוע"הבקיאיםבהם,

וקמ"לרבותאדאפילוטמאאסור,אםכןאמאיקאמרההגמ'שלא

ובהאלאחיישינןשמאיטה,ובמשנהברורה שםס"קי"זכ'בשם

שנינו לא יאכל הטהור עם הטמאה הא מתניתין רבותא קמ"ל

הפרי מגדים דאפילו ע"השאינו בקי כלל אפשר דישלהקל שלא

כדפי'רש"י,וכ'דאולילשוןטהורלאודוקאאלאהו"ללמיתנילא

לבטלמצותהגדהשהואמןהתורה.

יאכל עם הזבה דמשמע תרוויהו ,ובמהרש"ל כ' על רש"י

קנה(גמ' ,אמר כמה גדולים דברי חכמים ,במלוא הרועים ביאר

במתניתין )דף יא (.מחמת קושיא זו ,דרש"י איירי בזמן הזה דאין

דקושית הגמ' היא מהא דאמר כמה גדולים דברי חכמים משמע

דיןטהרהנוהג,ובמהרש"אשםכ'דהיאגופאכוונתרש"יבמש"כ

דס"לדחכמיםגזרוגםלאדםחשוב,ובמהרצ"חהביאבשםהגר"א

כ"ש טהור עם הטמאה ,דגבי' לא בעינן לטעם דהרגל עבירה,

דפירש דברי ר"י במה שאמר כמה גדולים דברי חכמים ,מהא

דבלאוהכימקפידלאלאכולעםטמאה.

דאיתא בסנהדרין כא :מפני מה לא נכתבו טעמי המצות מפני

קנט(גמ' ,נדה מהו שתישן עם בעלה הוא בבגדו והיא בבגדה.

דבשני דברים כ' התורה טעם המצוה ונכשלו בהם גדול העולם

הריטב"א הק' מאי מספקי ,הא איתא בכתובות סא .דבימי נדתה

וכו' ,ובמתניתין לא הוזכר טעם האיסור לקרוא לאור הנר אלא

אינה מצעת לו המטה בפניו ,כ"ש בכהאי גוונא דאסור ,ותירץ

בבריי' ,וע"ז קאמר ר"י כמה גדולים דברי חכמים שלא הזכירו

דבעינן למיפשט ממתניתין או מבריי' ,והתם הוי מימרא דרב

במתניתיןטעםהאיסורואילולאהיהיודעטעםהאיסורלאהיה

הונא.

מורההיתרלעצמוולאהיהנכשל.

קס(גמ',ופליגאדר'פדת,הרמב"םבספרהמצוותל"תשנ"גכתב,

קנו(גמ' ,אמר רב הונא ובמדורה אפילו עשרה בנ"א אסור,

דאיתא לאו דאורייתא להתקרב לא' מן העריות וכן לנדה מקרא

הביאור הלכה סימן ער"ה ד"ה דהואיל הק' להני ראשונים דס"ל

ד"איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה" ,וכך מבואר

דבשני ספרים אסור אפילו בענין א' אמאי נקט מדורה הא בנר

בספרא פי"ג ה"ב ,וכ' הרמב"ן שם דמסוגיין מוכח דאין בזה לאו

אסורכהאיגוונאדקוראיםבשניספרים,ותירץדלהכידקדקרש"י

דאורייתאלכוליעלמא,דהואבבגדווהיאבבגדה -לאחרשנדחו

וכ'שניטעמיםדטעםא'דיושביםרחוקזהמזהמהניאפילולהני

דברירביוסףשרצהלאסורמשוםגזירהשמאיבואעליה,רצתה

דס"ל דבשני ספרים אסור ,והכא איירי אפילו בספר א' ואסור

הגמ' לאסור ,משום קירבה והנאה ,ומההיקש דאשת רעהו לא

מהטעםהנ"ל.

טמא לואל אשה נדה לא יקרב דהוא מדברי סופרים  ,ור' פדת
פליגאהאיהקישאומשמעדלכוליעלמאלאדרשינןמלאתקרבו

דףי"גע"א

כדרשתהספרא),ומהשאמרר'פדתלאאסרהתורהכוונתושאין

קנז(תוס'ד"המיתיבי,האדלאפריךליהממתניתין,הרשב"אתי'

כאן איסור כלל( דאי ס"ל לגמ' כדרשת הספרא הייתה צריכה

דבבריי' שמיע לי' דהתינוקות מסדרין לעצמן אפילו כשאין רבן

להק' ממנה תיובתא על ר' פדת ,ובמגילת אסתר שם כ' ליישב

עומדעליהם,וא"כקשהמהליהןבלארבןומהלירבן,מהשאין

דעתהר"מ,דהסוגיאדהכאמייריכשהואבבגדווהיאבבגדהבלא

כן במתניתין דאיתא שרב עומד עליהם אימת רבן עליהם ,וע"ז

קירובבשר,וקראדלאתקרבואייריבקירובבשר,והואשדייקר'

תי' הגמ' דשאני תינוקות דבכל שעתא אימת רבן עליהם ,וכך

פדתמהאיקראדשרימשוםדקראאסררקקירובבשר.

מדויקברש"יד"הואימת)ראשיוסף(,אמנםהר"מ פ"ההט"ווכן

קסא(גמ',עולאהוהאתימבירבוכו',הש"ך יו"דסימןקנ"זסק"י

הטור סימן ער"ה פסקו דדוקא בפני רבן שרי .ובשפת אמת תירץ

כ' ,דמהכא משמע דאף להרמב"ם דס"ל דחיבוק ונישוק בעריות

דממתניתיןהו"אדשריכיוןדשניםבעניןא'שריוה"הבתינוקות,

הוא בלאו דאורייתא ,היינו דוקא כשעושה דרך חיבת ביאה,

מה שאין כן בבריי' דעיקר רבותא דבריי' היא דתינוקות מותרים

שהרימצינוכאןובעודכמהמקומותשאמוראיםנשקולבנותיהם

לקרות ,ע"כ מיירי אפילו בשנים קורים שני ענינים דאי בענין א'

ולאחיותיהם,ועייןבתשו'חוותיאירסימןקפ"בדכ'דבמקוםצורך

מה רבותא בתינוקות הא אפילו גדולים שרי וכן כ' במלוא

גדול אפשר להקל בנישוק לאשתו נדה כמי שכפאו שד כשאינו

הרועים ,והריטב"א הק'לאידךגיסאדהאקתנימתניתיןאבלהוא

בחיבתביאה,ואףעלפישאמרושצריךלמסורכלממונועללאו

לא יקרא והיכי ס"ד דכולה פרשה שרי ,ותי' דהתם קאמר שלא

דאורייתאשאניהכאשהואדרבנןלדעתהרמב"ןעיי"ש.

יקרא לבדו אבל יכול לסדר הפרשה לעצמו ,כשהוא נמצא עם

קסב(גמ' ,והיתה אשתו נוטלת תפיליו ,במהרש"א כ' דנטלה

התינוקות דכשנים בענין א' דמו ,וכת' בשם י"מ דמה דאיתא

תפיליו משום עגמת נפש ,להראות בביהכנ"ס ובביהמ"ד

דמסדר ראשי פרשיותיו לעצמו היינו שיסדרם בלבו ,ולכך הק'

שיתעוררו על מיתתו .ובעיון יעקב ביאר דאיתא במנחות דף מג.

אמאי לא שרי לסדר כל פרשיותיו ,וממתניתין לא קשיא ליה

כל שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו,

דקתני התם לא יקרא והיינו שלא יוציא בשפתיו ,וכ"כ בהגהות

בחזקת שלא יחטא שנאמר והחוט המשולש לא במהרה ינתק,

ג
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ולכך נטלה התפילין דהציצית נקברת עמו והמזוזה בפתחו ,ולפי

הביאבשםהרש"לדחביביםעליהםיסורים,ומצדיקיםעליהםאת

זה יישב קו' תוס' בחגיגה ה' דדלמא היה מאלו שנא' עליהם הן

הדין שראויים לכך ,ומתוך כך כשהקב"ה עושה להם נס ומוותר

בקדושיןלאיאמיןולהנ"לא"שדודאילאחטא.

להם חביב עליהם הנס ,והעיון יעקב כ' דיש לבאר עפ"י הגמ'
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דףיגע"ב

חיבבוהיסורים.

קסג(גמ' ,ברוך המקום שהרגו שלא נשא פנים לתורה ,הרמב"ן

קסח(רש"יד"האיןשוטהנפגע,כמהניסיםוכו',ואיןאנומכירין

בספר המצוות ל"ת שנ"ג הוכיח מכאן דלא כהרמב"ם דס"ל

בהן .וצ"ע הא יש ניסים שמכירים בהם  ,ומ"ט לא קבעו בניסים

דנגיעת ערווה דאורייתא ,דאי כדבריו הוי ליה למימר שעבר על

אלו .ונראה לבאר שיטת רש"י כאן ולפי זה תיושב קושית

ד"ת,ובמגילתאסתר שםכ'דהרמב"םיפרשדלאנשאפניםקאי

המהרש"א באות דלעיל ,דכל ענין מגילת תענית הי' להודות על

אקב"השלאנשאפניםלתורתושלזהוהרגו עלשעברעלד"ת,

ההשגחההתמידייתעמנודווקא,וכדבריהרמב"ן)סוףפרשתבא(

ובאדר"נ ליתא להאי לישנא שלא נשא פנים לתורה אלא ברוך

שכלמקרינונסים,ורש"ינמיהביןדחיבובהצרותמשמעותוכמו

המקוםשהרגושכךכתובבתורהוכו'.

שביארהמהרש"אההודאהעלהרעהעצמה,ועייןבסוגיאדנידה

קסד(תוס' ד"ה בימי ליבוניך ,לא משום שיש לחלק בין נדות

לא.שמדוייק כך בפירוש רש"י עצמו ,שכתב בד"ה כי אנפת בי-

ללבון וכו' ,בשפת אמת הק'דאכתי ק' מההיתה דעתו של אותו

מפני שכעסת עלי אני מודה לך שלטובתי הי' עיי"ש .וחיבוב

תלמידדודאיידעדרשתחז"להריהיאבנדתהעדשתבואבמים

הניסים אין הכוונה חיבת היציאה מן המצוקה ,אלא החיבוב

כמש"כ הרשב"א ,ותירץ דבאמת אותו תלמיד היקל לעצמו

להרגישלהיותבצלכנפיהשכינהתמידשזוהיאאהבתה',ועיין

לפעמים באכילה ושתיה וקירוב ונזדמן לו קולא זו בימי ליבונה,

רש"י לקמן פח .ד"ה בימי אחשורוש שכ' דענין קימו מה שקבלו

והיא סברה דיש לחלק בין ימי נידות לימי ליבון ולכך אמרה לו

מתוך מאהבת הנס שנעשה להם .וממש מקביל לכאן ,ושם כבר

ח"ואפילובאצבעקטנהלאנגעבי.

ביארר'ירוחםליבוביץבספרדח"וחלקב'דהקבלהמתוךאהבה

קסה(בא"ד ור"ח ורש"י פירשו וכו' היינו בימי ליבונה אין נראה

היתה בתוך עת החושך והגזרות הגדולות ביותר ,ודוקא מי

כדפירשתי .הב"ח בסימן קצ"ה סעיף א' הביא את דברי ההג"ה

שמרגיש בתוך הרע את ענין שבטך יכול להרגיש את המשענתך

במרדכי בשבת כאן שכ' בשם ספר צפנת פענח שאחר ימי ליבון

לנחמו ,ולפ"ז דברי רש"י כאן גם הם ברורים דכוונתו שהבינו כי

ליכא הרגל עברה ,וטוב הוא שיאכל עמה שתתרצה לטבול אם

הצרותעצמןהיודברה'לכןבעתיציאתםמהצרהיכוליםלשבח

היא יכולה לטבול ,וביאר הב"ח דהיינו ביום ז' של שבעה נקיים

אתה'עלהנהגתו,אבלמישלאמרגישבצרהשהיאידה'וניסו–

שעומדתלטבולבערבדאזלאחיישינןשמאישמשבאיסור.

נסהיינודגלווהוראתהשגחתו,אינויכוללהודותעלההצלהכי

קסו(רש"י ד"ה מגילת תענית ,ששאר משנה וברייתא אסור

גםהיאמעשהטבעי.

לכתבם וזו נכתבה לזכרון ,צ"ב מה היה ההיתר לכתוב המגילה

קסט(רש"י ד"ה האוכל אוכל ראשון ,ומצאתי בספר ערוך וכו',

לזכרון ,הא הוו דברים שבע"פ שאי אתה רשאי לכתבם ,ורבי

הפני יהושע תמה אמאי הוצרך לאתויי ראיה מספרי הא משנה

עדייןלאהיהבאותודור,ולאהותרההכתיבהמשוםעתלעשות

ערוכההיאבמס'פרה,דכלהטעוןביאתמיםמד"סלאחרביאתו

לה' ,ונראה לבאר עפ"י רש"י לעיל ו :ד"ה מגילת סתרים ,דכתב

מותרבכולן,ותירץדאיןלמידיןמןהכללותוהוכיחמתו'בחגיגה

"כשהיו שומעין דברי יחיד חדשים שאינן נשנין בביהמ"ד היו

ריש פרק חומר בקודש ,דהביא פלוגתא דאמוראי בירושלמי אי

כותבין אותן שלא ישתכחו" דמשמע שכל ברייתא חיצונית שלא

בכל טומאה דרבנן בעינן הערב שמש או לא ואפ"ה מייתי האי

שיננו אותה בביהמ"ד בע"פ ,הותר לכתבו שלא ישתכחו ,ועוי"ל

מתניתין דפרה ,ולפי זה מבואר מ"ט הביא רש"י הספרי ,דאיתא

עפ"י הרמב"ם בהקדמה להיד החזקה ,שבכל הדורות היה הראש

שם בהדיא דטומאה דרבנן דידן א"צ הערב שמש ,והא דמייתי

בית דין כותב לעצמו זכרון שמועותיו ,אבל ללמדם הי' מלמדם

רש"יעניןזההכאאףעלפישאינועניןלעצםהסוגיא,ביארהפני

בע"פ ,אמנם צ"ב דלעיל ו :משמע ברש"י דאחר שהיו כותבין

יהושע דהגמ' לקמן הכריעתו לומר כן דהק' טבו"י דאורייתא

לזכרון היו צריכים להסתיר את המגילה וכאן משמע שנכתב

ואמאילאהעמידההטבוליוםבטומאותדרבנן,ואיאיןבטומאות

כמגילה לכולם ,ואפשר דרק דברים שנאמרו בסיני בע"פ או

דרבנןטבוליוםניחא.

חידושים עפ"י י"ג מידות שהתורה נדרשת אסורים בכתיבה ,כי

קע(תוס' ד"ה אוכל ראשון ,ואיתנא אוכל שני הו"א וכו' .בשפת

נאמרו בדווקא בע"פ ,אבל תקנות חדשות שהוסיפו חז"ל עם

אמתכ'דעדייןצריךטעםבעיקרהתקנה,אמאיהוצרכולתקן על

הדורות כדוגמת הימים שנאסרו בתענית מחמת הניסים שנעשו

אוכלראשון,יתקנועלאוכלשניוממילאקאיגםעלאוכלראשון,

בהםאיןאיסורלכתבם).י.ר(.

ודבריהתוס'יועילורקעלמהשנקטבמתניתיןאוכלראשוןושני,

קסז(גמ' ,שהיו מחבבין את הצרות .פרש"י שנגאלין מן הצרות,

ותי' דהא טעם הגזירה הוא כמבואר לקמן שמא כשיאכל אוכלין

והמהרש"א כ' שמחבבים הצרות ממש דחביבים עליהם יסורים,

טמאיןישתהמשקיןשלתרומה,ובזהאפשרלומרדבאוכלראשון

ולכךעשויו"טביוםזהכדישיזכרובצרות,ובעץיוסף )עלהע"י(

כיוןדמטמאחולין,נזהרלא להשתמשבטהרותדחולין,מהשאין

ד
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כןבאוכלשנידאינומטמאחוליןואינורגיללהזהרבכך,חיישינן

משוםדהויגזירהלגזירה.

גםלתרומה.

קעו(גמ' ,מהו דתימא הא שכיחי והא לא שכיחי .הרשב"א הק'

קעא(תוס'ד"הוהשותהמשקיןטמאים,לאשייךבהוראשוןושני,

מדוע לא קאמר גזירה שמא יאכל אוכלין דתרומה ,ושדי משקין

הרש"ש כ' דלדעת הראב"ד בפ"א מהל' טומ"א וכפי שביארו

טמאין לפומיה דהא ודאי שכיחא ,ותי' דבכהאי גוונא ליכא

הצל"ח בפסחיםבסוגיתר"חסגןהכהניםאותפ"אדרקז'משקין

למיחשדדוקאבאוכלאוכליןטמאיםאיכאלמיחשדלמאלארמי

גזרועליהםלהיותתחלהושארמשקיןדינםכאוכליןק'אמאילא

אדעתיה ושדי לפומיה תרומה טהורה ,דלאו מיזהר זהיר .אבל

נקטבמשקיןנמיראשוןושני.

האוכל אוכלים טהורים בתרומה ליכא למיחש ביה דהוא מיזהר

קעב(גמ' ,מאן תנא האוכל ראשון והאוכל שני שני וכו',כתב

זהיר ,ועוד תי' דבכהאי גוונא לא גזרו משום שנמאסו האוכלים

הצל"ח דהעולם מקשים אמאי נקט האוכל אוכל שני דבזה כולי

בפיו ואין חוששין לטומאתן כ"כ שיגזרו עליהם ,אבל לאוכל

עלמא מודו דמיפסל פסיל טמויי לא מטמא ,ותירץ על פי סברת

אוכלין טמאים חששו משום שמא יביא תרומה טהורה ויתננה

המהרש"א בחולין לג :דכתב דדוקא בחולין שנעשו על טהרת

לתוך פיו ובאותה שעה ראויה היא ,והרמב"ן כתב על התי'

התרומה אמרינן דאדם שנעשה שלישי אסור בתרומה ,מה שאין

הראשון שאינו מחוור ,אמנם הפני יהושע כתב לבאר דברי

כןחוליןגרידאא"אלאסורהאוכלםבתרומהוצריךלעשותושני,

הרשב"א אלו דבכהאיגוונא לא שייך לגזור דעיקר הגזירה היתה

והשתאבחוליןגרידאמשוינןהאוכלשנישנילגביתרומה,אםכן

שהאוכלאוכלראשוןאסורליגעבתרומה,היינושמתוךכךיזהר

בע"כ נעשה האוכל ראשון ראשון דהשוו חכמים מדותיהם ,מה

כל האדם שלא יאכל אוכלין טמאין מהאי טעמא גופא ,דשמא

שאין כן בחולין שנעשו על טהרת התרומה סגי בכך שנעשה

ישכח ושקיל משקין דתרומה ,אבל ודאי לא שייך למיגזר איפכא

האוכל שני שלישי ולהשוות המדות נעשה האוכל ראשון שני,

שלאיאכלאדםתרומהטהורהדא"כבטלימצותאכילתתרומה

והשתא ליכא לאקשויי מאן תנא דאוכל ראשון מיפסל פסיל

ולאחרשכבראכילתרומהטהורהבהיתרתוליכאלמיחשלגזור

תרומה ,דאיכא למימר דקאי נמי כר"א ור"א איירי בחולין גרידא

שלא ישתה משקין טמאים דממה נפשך אי יהיה זכור בתרומה

וכמושנתבאר,ולכןנקטנמיהאוכלשנידהשתא ממנ"פהוידלא

טהורה שבפיו ודאי לא ישתה משקין טמאים במזיד לפסול את

כר"א דבחולין שנעשו על טהרת תרומה לר"א שני עושה שלישי

התרומה ואם ישכח מאכילת תרומה תו לא מהני הך תקנה

ואינופוסלאתהתרומהאלאבאכילהולאבנגיעה.

דגזירת משקין טמאים כלל  .והרמב"ן בסו"ד כתב דלדידי' אינה

דףידע"א

קושיא כלל ,לפי שגזרו על מי שכבר אכל אוכלין טמאין שיפסול

קעג(גמ' ,ר"א אומר האוכל אוכל ראשון ,ופירש"י נעשה גופו

תרומה ,משום מי שהיו הדברים הטמאים בפיו שמטמאה ודאי,

ראשון ומטמא את התרומה ,והק' התוס' בחולין לג :ד"ה האוכל

אבל מ"ט לגזור על מי שבפיו אוכלין טהורין) .ולכאורה כוונתו

דהא טעם הגזירה מפרש בסמוך משום דזימנין דאכיל אוכלין

לדבריהפנייהושעוצ"ע(

טמאים וכו' ובזה היה סגי לעשות אוכל ראשון שני דפוסל את

קעז(גמ',א"לרבאמאינפק"מהאקאטבליבהנך,בשואלומשיב

התרומה ,ותי' דר"א משוה מדותיו לעשות אוכל כמאכל לגמרי.

ח"ג סימן ס"ט כתב דאיכא נפק"מ טובא ,באשה שטבלה במקווה

וביאר המהרש"א כאן ,דהא לא שייך טעמא דאוכל אוכל שלישי

כשרה ולא רחצה אחר כך במים שאובים ותסבור שעדיין טמאה

ושתהמשקיןדקודשדליכאשוםדברשתייהשלקודש,וע"כבזה

היא ,ואחר כך תעמוד תחת החופה ואיכא מ"ד דחופה קונה

אמרינן שנהיה שלישי ונפק"מ לתרומה ,וא"כ ה"ה לראשון ושני,

וחופת נדה אינה קונה ,ותסבור שהיא פנויה ,ועוד נפק"מ כ'

ובקרניראםהק'דהאמצינומשקיןדקודשלעילה:בשמןע"גיין

הרש"ש דישרפו תרומה וקדשים על פיהם שיחשבו שאינם

כמבואר שם בתוס') ,אמנם קושיתו צ"ע דהגזירה שמא ישתה,

טהורים.

ואףדשייכימשקיןדהקדשמ"מאינםעומדיםלשתי'אלאלנסכים

קעח(תוס' ד"ה האוחז ,קצת משמע דלאו דוקא ס"ת וכו' ,בתשו'

אולמנחות,והלכךלאגזרודלאחששושישתם(

הגאון רבי עקיבא איגר או"ח סימן נ"ח כ' דמשמע מדברי התוס'

קעד(תוס'ד"הזמנין,אור"תדפסולגוייההנזכרתבכלמקוםוכו',

דהא דכל כתבי הקודש מטמאין את הידים הוא משום ר' פרנך

ברש"שהק'דלפיזהלאחרגזירהדהכאליתאלגזירהדפסולגוייה

שאסור ליגע בידו ערום ,ולפי זה כ' דאסור ליגע במזוזה כשאינה

בכחציפרסוא"כלמאינפק"מהוזכרדיןזהבמשניותבכ"מ,ותי'

בתוך תיק וכך נפסק בשו"ע סימן קמ"ז דטוב להחמיר בכל כתבי

דנפק"מ באוכל חצי פרס פחות פחות מכביצה בכדי אכילת פרס

הקודששלאלאחוזערוםבלאנטילתידים.

דטעמאדגזירהדהכאליכא.

קעט(תוס' ד"ה אף הידים .ועוד לא יתכן שגזרו על הידים ועדיין

קעה(תוס' ד"ה ושקיל ,ואף על גב דמשקים תחלה וכו' ,הרמב"ן

ספר עצמו לא היה פוסל את התרומה ,התמיהה גלויה מה ענין

והרשב"א תי'קו'התוס'דמשקיןשבפיומאוסיםהם,ואישבולא

ידים הבאות מחמת ספר שהוא משום ר' פרנך ,לטומאת ס"ת

מטמו אחרים אלא מיפסל פסלי מלאכול .וברש"ש כ' הטעם

עצמו שהוא משום גזירה דתרומה ,ובאמת בנוב"י או"ח סימן ז'

דהגמ'נקטהופסיללהושהואמדאורייתא,ולאמטמאלהושהוא

דייק מלשון הר"מ פ"ט מאבות הטומאה ה"ט וכן בפיהמ"ש ידים

רק דרבנן ,דבכהאי גוונא לא היינו גוזרים באוכל אוכל ראשון

פ"ג מ"ג דס"ל דגזרינן על ידים הבאים מחמת ספר דפוסלים את

ה

מסכת שבת דף יד – דף טו
א – ב חשוון התשע"ג
התרומה גם בלא טעמא דר' פרנך ,אלא דכיון שגזרו על כתבי

משקיןלהיותתחלה,ודיןזהנוהגגםבחולין,ואמאיהוזכרדיןזה

הקודש שפוסלים את התרומה רצו לקיים הגזירה וגזרו על כל

במתניתין במנין הפוסלים את התרומה ,ותירץ דצ"ל דמתניתין

ידים הבאים מחמתם שיפסלו התרומה ,והא דהוזכר בסוגיין ר'

דאלו פוסלים את התרומה לא באה להודיע מנין התקנות ,אלא

פרנך ביאר הנוב"י שם דבלא ר' פרנך לא היו גוזרים על ידי

הדינים הלכה למעשה והגמ' הביאה את המשנה שמוכח ממנה

הבאים מחמת ספר מחמת טעם הנ"ל ,אלא כיון שהוצרכו לגזור

דיןדמשקיןנעשיןתחלה,ואףעלפישהואג"כמשנהבפרהפ"ח

עלידיםמחמתס"תמשוםדר'פרנךאםכןחששושיטעוהעולם

מ"זמ"מנקטליהאגבגרראדאחריני.

שכשםשישחילוקביןס"תלשארספריםבידיםהבאיםמחמתם,

קפג(תוס' ד"ה אלא במשקין .הפני יהושע כ' ליישב קו' תוס'

כך יש חילוק בין ס"ת לשאר ספרים לגבי עצמם ,ועל כן לצורך

דבאמת הך גזירה דכל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות

קיום גזירתם הראשונה גזרו על כל ספרים שנוגעים בידים

תחלה היתה גזירה קדמונית ,אלא דהגזירה כללה רק דברים

שיטמאוםלפסולהתרומה.עיי"ש.

שפוסלים תרומה מדאורייתא ,ובגזירת י"ח דבר גזרו גם על



האוכליןשנטמאובמשקיןהבאיםמחמתידיםשהםדרבנןשיעשו

דףידע"ב

שניויפסלואתהתרומה.וכןלשארטומאותדרבנן.

קפ(גמ' ,כיון דהך גזור ברישא הא תו למה לי ,ופרש"י )כגי'

קפד(תוס'ד"השמאיוהללגזור.לאבעילשנויידשמאיוהללגזור

מהרש"ל(והלאגזרוסמוךלנטילתהמגעהתרומהותוס'ד"הכיון

בידיםהבאותמחמתספרולאבסתםידיםוכו'הצל"ח הק',דהא

והרמב"ןהק'האנ"משאפילונטלידיוע"מלאכולושמרידיוולא

תוס' לעיל ע"א ד"ה אף הידים כתבו ,דהגזירה דידים הבאות

הסיח דעתו מהן ,אלא במה שנגע בספר שיטמאו מחמת הספר,

מחמת ספר נגזרה רק לאחר גזירה דספר עצמו ,וא"כ בהכרח

ואיןבכללגזרהראשונהאלאמסיחדעתומהןדהיינוסתםידים,

ששמאיוהללגזרועלספר,וא"כתשובקו'הגמ'עלספרדשמאי

אבל הכא הא לא הסיח דעתו  ,והרמב"ן רצה ליישב דבאופן זה

והלל גזור ,וכן הק' החת"ס ותי' דכוונת התוס' להק' על קושית

גםדר'פרנךלאגזרו,דטעמיהדר'פרנךמשוםשהידיםעסקניות

הגמ' לקמן ,והאמר אילפא ידים תחלת גזרתן לשריפה ,וע"ז הק'

הן והסיח דעתו ,אבל מי שנטל ידיו תיכף ושמרן מותרלו לאחוז

דנימאדכ"זבסתםידיםאבלבידיםהבאותמחמתספרהיושתי

ס"תערום,והוכיחדאיןתירוץזהנכון,מהאלפישהתנאיםשהיו

גזירות ,דשמאי והלל גזרו על הספר ועל הידים מחמתו לתלות,

בתרב"שוב"הכגוןר"מור"יוחבריונחלקואיזהספרמטמאאת

ותלמידיהם גזרו אתרוויהו לשרוף ,וגם הצל"ח האריך ליישב

הידים,ומחלוקותאחרותבעניןזהבמסכתידים,ומאינפקאמינה

עי"ש.

להו מאחר דגזור בכל הידים דהוא משום היסח הדעת ,ולכן פי'

קפה(גמ',ואכתישלמהגזרוכו',בשפתאמת הק'דנימאדשלמה

דה"ק הא תו למה להו למגזר אי בשהסיח דעתו ודאי בלא מגע

גזר נט"י למצוה ולא לפסול תרומה ,ותי' דס"ל לגמ' דאי איתא

ספר טמאות ,ואי בשלא הסיח לא היו צריכין לגזור עליהן שאין

דשלמה גזר מצות נט"י אם כן בודאי נהגו ליטול ידים מחמת כן,

טעמא של גזירה אלא משום דר' פרנך ,ודר' פרנך ליכא אלא

אם כן מאיזה טעם הוצרכו אחר כך לגזור דידים יפסלו את

משום היסח הדעת ומפני שהידים עסקניות הן ,וכבר היה זה

התרומה ,וע"כ שלא נהגו ליטול ידים ושלמה גזר עליהם שידים

בכלל הגזירההראשונה ולאהיו צריכין לגזור עליה גזירהאחרת

יפסלו את התרומה כדי שירגילו ליטול ידיהם ,ולפי זה למסקנה

בפ"ע ,ומפרקינן אלא הא גזור ברישא ,וגזרו סתם על הספר

דשלמה גזר לקדשים ואתו אינהו וגזרו אתרומה שייך שפיר

שיטמא את הידים ולא חילקו בין מי שהסיח דעתו למי שלא

למימר דשלמה גזר למצוה ,ואתו אינהו ופסול לתרומה וכ"ש

הסיח ,ופשטה תקנה זו בישראל ,ואחר כך גזרו על כל הידים

לקדשים,ובזהנתיישבהקו'תוס'ד"האלאשלמה)טו(.וכעיןזה

שהסיח דעתו מהן ,וגזירה ראשונה לא זזה ממקומה שהיה צריך

תי'בפנייהושע.

מנין אחר להתיר ,נמצא שהספר פוסל כל הידים עכשיו ,דגזירה
ראשונה כך היתה ובמקומה עומדת ,לפיכך נחלקו חכמי ישראל

דףטוע"א

האחרוניםאיזהספרמטמאוהיאךמטמא.

קפו(גמ' ,שלמה גזר לקדשים .כ' המהרש"א דצריך לגרוס לעיל

קפא(גמ' ,אילימא במשקין הבאים מחמת שרץ דאורייתא נינהו.

סוףע"אדשלמהגזרידיםולאנט"ידהאאמרינןהכאדשלמהגזר

התוס'כ'דלר"עפריךדאיתליהמשקיןלטמאאחריםדאורייתא,

לקדשיםובקדשיםלאמהנינט"יאלאטבילה.

וברשב"א תי' בתי' שני דאפילו למ"ד לאו דאורייתא היא תקנת

קפז(גמ' ,שמאי אומר מקב לחלה ,הרשב"א כ' בשם ר"ת דכיון

נביאים דכתיב )חגי ב' י"ב( הן ישא איש בשר קודש וגו' ולא

דכתיב בחלה תרימו תרומה ,ותתנו לכהן ,בעינן שיהא בה כדי

משכחתמעלותדרביעיבקודשושלישיבתרומהאלאע"ימשקין

נתינהואיןנתינהפחותמכביצה,ובזהפליגישמאיוהלל,דשמאי

כדאי' התם ולפיכך קרי ליה הכא דאורייתא לאפוקי דלא הוויא

אזילבתרדעתאדבעה"בשמפרישא'מכ"דוא"כנמצאדמפריש

מגזירתי"ח.

מקב כביצה ,והלל אזיל בתר דעת נחתום שמפריש אחד

קפב(גמ' ,במשקין הבאים מחמת ידים ,הק' השפת אמת דא"כ

מארבעיםושמונהונמצאמפרישמקבייםכביצהוכןכ'הריטב"א.

עיקר הגזירה היא בידים ,וקיי"ל דכל הפוסל את התרומהמטמא

קפח(גמ' ,והאיכא בוצר לגת ...קא שתיק ליה הלל לשמאי,

ו

מסכת שבת דף טו – דף טז
ב – ג חשוון התשע"ג
במהרצ"ח ביארדודאיברבותהשניםממתןתורהעדימותשמאי

חוץמהיסטומדרס,וטעםהדברכ'התוס'בנדהלג :ד"הותיפוק,

והלל מצאנו הרבה מחלוקות בעניני הוראה ,אלא שלא נשארה

דדוקא לענין צינורא עשאוהו כזב שאפשר ליזהר ויכולים לעמוד

המחלוקת לדורות ,כי הובאה להכרעה בידי החכמים של אותו

בה ,אבל חומרא יתירה כגון משכב ומושב והיסט לא עשאוהו

זמן ,וכן בי"ח דבר אף על פי שנחלקו בו ביום מ"מ כיון שהשוו

כזב,והביאושםאתשיטתר'משהמפונטייזשכ'דלשוםדברלא

למחרתלאחשיבשישבישראלמחלוקתקיימת,וה"ההכאשתק

עשו ע"ה כזב ,ואינו מטמא אלא משום בגדיו שישבה עליהם

הלללשמאיולאעמדבמחלוקתו.

אשתו נדה ,והרי הוא נושא את המדרס וצינורא שלו טמא לפי

קפט(תוס'ד"האלאשלאדנודינינפשות.בפנייהושעהביאאת

שנגעהבשפתיוועיי"שבמהשהקשועליו.

רש"י בר"ה לא .שכתב דלהכי גלו לחנויות כדי שלא ידונו דיני

קצה(תוס'ד"הועלספקמירגליאדם.התוס'במסכתנדהדףלג:

נפשות לפי שרבו הרצחנין ,וכתב די"ל דתוס' ביארו גם טעמא

ד"הורמינהוכתבוליישבדעתרש"י,דאיןלהשוותגזירתחכמים

דרש"יהתםדהסתלקומלשכתהגזיתמטעמאדוקמתועלית.אך

דפעמים נראה להם להחמיר אפילו בספק ספיקא ,ובחכמת מנוח

הוא כתב דאפשר לפרש דרש"י לא מהאי טעמא אלא משום

כאן כתב לבאר ,דכוונת התוס' לומר דחשיב ספק ספיקא שאינו

דבלשכתהגזיתשהיהעיקרמושבהסנהדריןהויזילאלהומלתא

מתהפך,דהכאאת"לדמירגליםאלושלאדםהןע"כצריךלומר

אםלאדנודינינפשות,ולכךעברולחנויות.

שהוא טהור ,דאי הוא טמא אין כאן ספק ,ורק על הצד שזה של

קצ(שם ,בתוס' בע"ז ח :תירצו דדרשינן דכ"ז שסנהדרין גדולה

בהמהישספקספיקאשמאמירגליםשלטהורהן.

במקומהכדיןאצלמזבחאזשופטיםושוטריםתתןלךבכלשעריך

רנה(רש"יד"הוהטיףלתוכואבר.דחשיבליהככלימתכותהלכך

ותשפוט דיני נפשות נסתלקו הם בטלו כל דיני נפשות ,ובתוי"ט

אית ליה טהרה במקוה ,בר"ה יט .פירש"י דר"מ מטמא לומר

מכות פ"א מ"י תי' באופן אחר ,דהא הגמ' בע"ז לומדת מקרא

שחזרו לטומאתן ישנה אף על פי שלא נגעו שוב בטומאה ,וכתב

דועשית ע"פ הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא ,ולא הביאה

החתם סופר דרש"י לא פירש כאן הכי) ,דעדיפא לפרש דנחלקו

קראדוקמתועליתדמייתיבסנהדרין,אלאע"כדאתילמימרדאם

בעצם הטומאה( דסוגיא דהכא לא נחתא להכי עד דמייתי לה

אינו ענין לזקן ממרא שכבר נאמר בו מקום מקמת ועלית ,תנהו

לקמןלג.ובמסקנאאיןהכינמידיפרשרש"יכדפירשבר"ה,והפני

עניןלשארדינינפשותלומרשהמקוםגורם.

יהושע כ' על הא דהק' תוס' ד"ה וחכמים ,דנימא דפליגי אי



חשיבא סתימה מעלייתא אי לאו ,ומיאנו לפרש כפירש"י בר"ה

דףטוע"ב

הנזכר דלר"מ טמאים אפילו לא נגעו בטומאה דחזרו לטומאתן

קצא(תוס' ד"ה אתו אינהו ,דמכלי זכוכית לא תירץ כלום,

ישנה ,כיון דהכל הולך אחר המעמיד ,ולרבנן טהורים אפילו

במהרש"א כ' דאפ"ל דמעיקרא לא הוה קשיא ליה אכלי זכוכית,

בנגיעהדל"חסתימהמעלייתא,דהתוס'לשיטתםבר"השםדהק'

דאיכא למימר דמעיקרא גזור למקדש ואתו אינהו וגזור אף

על פירש"י דאי קדמה טומאה לשבירה מאי מהני סתימת האבר,

לתרומה ,אבל בטומאת ארץ העמים א"א לשנויי כן דלא היו

או משום דלישנא דברייתא כלי זכוכית שנקבו משמע דאיירי

גוזרים משום מקדש לחוד דלא שכיח שיביאו גוש עפר ארץ

בטהורים.

העמיםלמקדש,וברש"ש תי'דהגמ'לקמןאיירילתקנתיוסיויוסי



שתקנולתלותאכליזכוכית ,ולארצולגזורטומאהעלפשוטיהן,

דףט"זע"א

כי היכי דלא לשרוף עלייהו תרומה וקדשים ,ואחר כך רבנן דכ'

רנו(תוס' ד"ה וחכמים .אבל אין לפרש דרבנן מטמאים לגמרי

שנהאףעלפישגזרולשרוףמ"מהשאירוהתקנהכדמעיקרא.

משום דחשיבי להו ככלי חרס .המהרש"א והמהר"ם הק' דאכתי

קצב(גמ',למימראדחדאגזירתאלשריפה,במהר"םביארדמקשן

קשה מנ"ל לגמ' לפרש דפליגי במעמיד נימא דפליגי בכלי חרס

זה אינו אותו מקשן שהק' בתחילה דאי הוה אותו מקשן אם כן

שטהרשעהא'כדפליגיבתוספתא,ותירצודהוהפשיטאליהלגמ'

מה הק' בתחילה ,והא רבנן דפ' שנה גזור ,הא ע"כ צריך למימר

כמש"כהתוס'בר"היט.דדוקאבחתיכתחרסשפרשהמכלישלם

דלאגזרובתחילהעלשריפהכיוןדידעהאידאילפא.

ויש בה כשיעור וניקבה איכא למימר כיון שטהר שעה א' אין לו

קצג(גמ' ,ועל ספק עפר הבא מארץ העמים ,ברש"י נראה שלא

טומאה עולמית ,מה שאין כן בכלי שלם שניקב כדהכא .ועיין

גרס עפר הבא מארץ העמים ,אולם כן היא הגירסא במשנה

בתוס'ר"השםשהוכיחוזאתמכמהמקומות.

שבמשניות כדאיתא לפנינו .וברע"ב פירש דהיינו שלקחו מהעפר

רנז(גמ',אלאמעתהלאליטמומגבןוכו'.בפנייהושע הק'דכיון

למקום אחר דחיישינן שמא העפר עצמו הוא רקב המת ,והק'

דעיקר הקושיא היא דלא ליטמו מגבן אם כן אמאי מסיים הש"ס

הגאון רבי עקיבא איגר דא"כ מה קשיא לגמ' הכא דגזרו ע"ז

כלינתרוכליחרסהואדטומאתןשוההויליהלמימרדדוקאהני

באושא ,נימא דהתם גזרו רק על גושה שנמצא במקומו ועל

לאמיטמאומגבםמהשאיןכןשארכלים,ותי'דעיקרקו'הש"ס

אוירה ,דשמא אותו מקום יש בו קבר ממש ,ואתו רבנן דפ' שנה

היאעלהאדאמרינןדטומאתכליזכוכיתמשוםדגזרינןאטוכלי

וגזרוגםעלעפרשבאמארץהעמים.

חרסוע"זקשהדוקאמטומאתגבןדלאיתכןדהטפליהאחמורמן

קצד(תוס' ד"ה ועל בגדי ע"ה ,התוס' כ' שעשאוהו לע"ה כזבין

העיקרוכליזכוכיתיטמאומגבן,אבלמשארמילילאקשהדאפ"ל

ז

מסכת שבת דף טז
ג חשוון התשע"ג
לומר דרבנן לא החמירו בכלי זכוכית את כל החומרות דבכלי

קשה אמאי לא הוכיחו כן התוס' מכח קושייתנו ,ולפי מש"כ

חרס) ,ובזה א"ש קושית התוס' בד"ה אלא( ולהכי נקט הלשון

המהרש"אבתוס'ד"האלא,דבאמתלהאישינויאאיןכליזכוכית

טומאתןשוהדמזהמשמעדכליזכוכיתאינםדומיםכלללכינתר

מיטמאין באויר בלא מגע ניחא ,דבזה איכא היכרא שלא יסברו

וכלי חרס אפילו לגבי טומאת גבן ,והצל"ח כתב דבאמת אפשר

שהואכחרסמדאורייתא)א.ג.(.

לדחות דאינן מיטמאין מגבן ,והאי דלא נקט להו בהדי כלי נתר

רסב(תוס'ד"הבטומאה.כתבודבכלישבעצמויכוללקבלטומאה

וכליחרסמשוםדאינןמטמאיןמאוירן,ולהכיצריךלומרדקושית

מן התורה אף דטמא מדרבנן ,הווי ספק אי חוזר לטומאה ישנה

הגמ'היאעלחדמתרוייהו)טומאתןגבןואוירן(ממהנפשך,ונקט

מה שאין כן כלי זכוכית דלית בהו כלל טומאה מדאורייתא,

חד מינייהו ,ולהכי לא מסיים כלי נתר וכלי חרס הוא דמיטמאין

והרמב"ם פי"ב מכלים ה"ו כתב ,כלי מתכות שנטמא בטומאה

מגבןדזהאינומוכרח,עיי"ששביארבזהדבריהתוס'.

שהיא מדברי סופרים ,שנטמא בעבודה זרה וכיוצא בה ונשבר

רנח(תוס'ד"הה"ג,ור"ימפרשדגרסימןהכי,מטמאיןמאחוריהן

והתיכווחזרועשהממנוכליאחרהריזהספקאםחוזרלטומאתו

פירוש מאויר אחוריהן .במהרש"א כתב דאין לפרש דברי התוס'

ישנה.ובהלכהי'כתב,כליזכוכיתאינםחוזריםלטומאתםישנה

כפשוטם דאויר אחורי הכלימטמא ללא נגיעה ,דא"כ סתרו להא

לפי שעיקר טומאתן מדברי סופרים לא גזרו עליהם .ובראש יוסף

דכתבו לעיל בריש הדיבור דבמה שמטמא מאחוריו אין חידוש

ביארדכוונתוכהתוס'.

דאפילומגבןנמימטמא,דהאאיכארבותאשפירדמטמאמאויר



אחוריו ,אלא כונתם דהא דמטמא בנגיעת אחוריהם חשיב בכלל

דףט"זע"ב

אוירכיוןשמהשמטמאאחוריהןטפימגבן,משוםשישלהםאויר

רסג(גמ' ,גזירה שמא יאמרו טבילה בת יומא עולה לה .רש"י

ודמיאלתוכו,אלאשלאגזרועלאויראחוריהםכיוןדלאאשכחן

פירשדהרואהסובר שהטבילוםוא"צהערבשמש.אבלהרמב"ם

בדאורייתאדאויראחוריםמטמאמהשאיןכןנגיעתאחורים.

בפי"ב מכלים ה"ב פירש דהרואה שמטהרים בשבירה לאלתר,

רנט(גמ',אלאמעתהיחזרולטומאתןישנהככלימתכות.ופירש"י

יבוא לומר דשבירה מטהרת וטבילה מטהרת מה שבירה לאלתר

יחזרולטומאתןלהטעינןטבילה,וביארבחתםסופר דסברתרש"י

אףטבילהלאלתר.

הוא דא"א לומר שדינם יהא ככלי חרס שאין להם טבילה ,דהא

רסד(שם ,עיין ר"ש פ"ב דכלים מ"א דמבאר מכמה טעמי הא

מהשחוזריםלטומאהישנההואמדיןכלימתכות,ולאיהאטפל

דגזרו רבנן טומאה ישנה בכלי מתכות ולא בשאר כלים ,דלמ"ד

חמור מן העיקר .ולפירוש התוס' קשה דהא חזרת טומאה ישנה

משום גדר מי חטאת י"ל דזהו רק בכלי מתכות דחרב הרי הוא

מבוארלקמןשהואמשוםשלאיאמרוטבילהבתיומאעולאלה,

כחלל,וצריךלהמתיןז'ימיםולפיכךיבואולשוברו,ולמ"דגזירה

והכא לא שייך גזירה דהא לאו בת טבילה היא ע"ש .וכן פסק

שמא לא יקבנו בכדי טהרתו ,גזרו דוקא בכלי מתכות דדמיהן

ברמב"םפ"אמכליםהל'ה'דלאמהניכללטבילהבכליזכוכית.

יקרים וחייס עלה ,ועוד יש לומר טעם לכולי עלמא דשאר כלים

רס(גמ' ,עבדי בהו רבנן הכירא כי היכי דלא לשרוף עלייהו

מתקלקליבשבירהואיןדרךלשוברם.

תרומה וקדשים .בחידושי הגאון רבי עקיבא איגר הביא קושית

רסה(גמ' ,א"ב דרצפינהו מרצף .הרמב"ם לא הביא דין זה וכתב

חכם אחד שהקשה דהא כתב הר"ש בפרק ל' דכלים דלא גזרו

המשנהלמלך דהרמב"םס"לכפירושראשוןשכתברש"ידלאביי

מדרס בכלי זכוכית אף דיש להם טהרה במקוה ,אם כן איכא

טהורבכהאיגוונאוהרמב"םפסקכרבאולפיכךהשמיטו.

הכירא שפיר בהכי ואמאי הוצרכו לטהר פשוטיהם ,ותירץ

רסו(תוס'ד"הרבאשי.הריטב"א תירץדרבאשיס"להאיסברא

דההיכר הנזכר כאן בסוגיין אינו לפרסם שהטומאה היא דרבנן,

דהואילוכינשברוישלהםתקנה,אלאדהכאאיאפשרלומרכן

דהא גם בדרבנן מצינו ששורפים כמש"כ התוס' כאן בד"ה עבדו

דא"כ נטמא פשוטיהם ,ולא ס"ל מהשאמרו בגמ' דמשוםהיכרא

לגבי נטמא מתוכו ,אלא דההיכר הוא בעצם התקנה ,דלא תקנו

לא גזרו בפשוטיהם ,הלכך על מנת שלא לאפושי טומאות

כעין דאורייתא ממש ,וכך ידעו לא לשרוף תרומה וקדשים ,ובזה

בטומאהדרבנןהקלוושוויוהככליחרס.

א"שדמהדלאגזרורבנןטומאתמדרסבכליזכוכיתאיןזההיכר

רסז(גמ' ,דתנן המניח כלים .כתב הרמב"ם בהל' מקוואות פ"ד

מספיק ,דיאמרו אינשי דרבנן לא גזרו מעיקרא על כל הטומאות

ה"ב פסול מים שאובין למדוהו בהיקש אך מעין ובור מקוה מים

אלאעלטומאתשרץומת,אולםבשרץומתהויכעיןדאורייתא

יהיה טהור .המעיין אין בו תפיסת יד אדם כלל והבור כולו בידי

מדלא חילקו בטומאתם ,וטימאו כל הכלים הטמאים מדאורייתא

אדםשהריכולומיםשאובין,אמרוחכמיםהמקוהלאיהיהכולו

כדאורייתא ולהכי בעינן להיכר בטומאת שרץ ומת .ולחלק בין

שאובכבורואינוצריךלהיותכולובידישמיםכמעיןאלאאםיש

פשוטיכליעץלביןכליםשישבהםביתקיבולדליהויהיכרשפיר.

בותפיסתידאדםכשרכיצדוכו'המניחכליםתחתהצינור,וכו'

רסא(גמ' שם ,ולכאורה צ"ע מה הועילו בזה דאכתי יטעו ויסברו

וגזרו עלהשוכחמפניהמניח.מבוארמדבריו דבמניחהוא שאוב

שדינו מדאורייתא כחרס ולא כמתכת ,ולפמש"כ התוס' בד"ה

מעיקר הדין ובשוכח טהור מעיקר הדין ,ופסול משום גזירה,

עבדי  דבאמת על טומאת חרס שגזרו נמי שורפין ,ניחא דלא

והקשה השפת אמת דהא בגמ' מבואר דלב"ש הוא מעיקר הדין

איכפ"ל שיסברו שהוא מדאורייתא ,דממנ"פ הדין ששורפן .אבל

דאמרו דבית שמאי סבירא להו דלא בטלה מחשבתו ,ותירץ

ח

מסכת שבת דף טז – דף יז
ג – ד חשוון התשע"ג
דצריךלומרדלאבטלהמחשבתולאודוקאאלאדגזרולומרדלא

בהיקפו טפח הרי"ז מטמא את הנושא וכו' ,ובחזון איש אהלות

בטלהמחשבתו.

סימןכ"בס"קג'כתבדמשמעקצתמדבריהרמב"םדדוקאבדבר

רסח(גמ',הכלמודיםכשהניחןבשעתקישורעבים .וברש"יבד"ה

המקבל טומאה דהא כתב אדם שנשא כלי וכו'] .ואולי אפשר

הניחן תחת הצינור .והרמב"ם פ"ד ממקוואות ה"ד כתב ,דהמניח

לומרלפיזהדהרמב"םפליגנמיאמש"כהתוס'דאפילואםישבין

כליםתחתהצינורבכלעתובכלזמןפסוליםהמים,שהרילדעתו

המרדע לאדם כמה סודרים גזרו טומאה ,דס"ל להרמב"ם דדוקא

נתמלאו ,שחזקת הצינור לקלח מים ,ובשוכח גזרו משום מניח,

אם הוא טמא טומאת ערב מדאורייתא ,יבואו לומר דטמאוהו

ובמניחבחצרמחלק,דאםהניחבשעתקישורעביםפסוליםדגזרו

משוםאהלואהלמטמארקטומאתערב,ולפיכךגזרובוטומאת

שוכחמשוםמניח,ובשעתפיזורעביםאפילובמניחכשר,ובמניח

שבעה)ש.ב[(.

בשעת קישור עבים ונתפזרו וחזרו ונתקשרו ונתמלאו כשרים,

רעב(תוס'ד"הועל,ואור"תדחשיבביתקיבול.תי'התוס' דאיירי

וביארהכסףמשנה דלדעתהרמב"םר'יוסיפליגעלר"מבתרתי

בכל עץ שאין בו דין חרב כחלל ובמקבל טומאה ,והרמב"ן פליג

גם על מה שאמר נמנו ורבו ,וס"ל דעדיין היא מחלוקת ,וגם על

וס"לדבכלכליםנאמרדיןחרבהריהואכחלל,ולפיכךפירשדר'

מה שאמר דבשוכח בחצר לדברי הכל טהור ,וס"ל דגם בזה

טרפון ה"ק ,דחכמים טמאו האכר טומאת שבעה משום חרב הרי

מטמאים ב"ש ,ועל מחלוקת ר"מ ור"י דאיירי בחצר אמרו דהכל

הוא כחלל ,ולכך בעינן כלי המקבל טומאה דוקא ,ושמע השומע

מודים בהניחן בשעת קישור עבים דפסול ,ולב"ש אף בשוכח,

וטעה דה"ה כלים שאינם מקבלים טומאה מטמאים מה

ובהניחן בשעת קישור ונתפזרו וחזרו ונתקשרו ,נח' ר"מ ור"י,

שתחתיהםמשוםאהל.

דלר"מ כשר ואפילו במניח ,דבטלה מחשבתו ,ולר"י פסול ולב"ש

רעג(גמ',הבוצרלגת.עייןרש"יע"זדףנ"הע"בד"האבלובתוס'

אףבשוכחפסול,והאדקאמרר"ממודיםב"שבשוכחלאודוקא,

שם ד"ה אבל ,דהא דאמרו הבוצר לגת הוכשר היינו כשהוכשרו

דהאאפילובמניחבכהאיגוונאבחצרכשר,אלאלנתפזרוהעבים

ע"י משקין היוצאים מהם ,אלא דלא ניחא ליה במשקה דאזיל

קרישוכח,והרמב"םפסקכר"מ.

לאיבוד וכן מבואר ברש"י כאן בד"ה מ"ט ,אבל ברמב"ם פי"א
מטומאתאוכליןה"אמבואר,דגזרודמוכשראףעלפישלאנפלו

דףי"זע"א

משקיןעלהבצירכלל.ועתיו"טע"זפ"דמ"ט.

רסט(אקפח את בני .פירש רש"י דהיינו שימות בנו ,וכיוון שהיה

רעד(גמ',א"להלללשמאימפנימהבוצריןבטהרהוכו'.ופירש"י

מצטער על תורה המשתכחת היה מקלל את עצמו .אך תוס'

מפני מה אתה מצריך לבצור בכלים טהורים ,משמע דלהלל

פירשו שהוא לשון שבועה וחיזוק ,כלומר אם אין זה נכון מה

אפשר לבצור בכלים טמאים .ולכאורה צ"ע הא למ"ד כלי טמא

שאומר,אזייקפחאתבנו,ועייןברש"יבמקומותשהובאובמסורת

חושב משקין גם להלל אסור לבצור בכלים טמאים )כמבואר

הש"סשביארכתוס',וביארהשפתאמתדרש"ישינהפירושוכאן,

בתוס'ד"ההניחא(,אלאשלאגזרהכשרכשבצרבכליםטהורים

משום שאמר רבי טרפון אקפח את בני שזו הלכה מקופחת ,ואם

שמא יבצרנו בקופות טמאות ,ומ"ט לא חש רש"י לפרש לשיטתו

הי'לשוןשבועה,היהלולומראקפחאתבני,אםהלכהזואינה

וי"ל דהגמ' דחתה להאי מ"ד מהלכה כדמוכח מלשון אלא אמר

מקופחת .והמהרש"ל כתב שרש"י חזר בו מפי' התם ,והק' על

זעיריוכו').י.ס(.

רש"ימהחטאבנושקללושימות,והריאיןזהרקקללהעלעצמו,

רעה(גמ' ,אם תקניטני גוזרני אף על המסיקה .וצ"ב מה זה שייך

אלא גם על בנו והשפת אמת הוסיף להקשות הרי את עצמו גם

לאםיקניטהו,ועודלפימש"כתוס'ד"הגוזרניטומאה,דלאשייך

אסורלקלל,והחתםסופר ביארשלשוןשאמרשזוהלכהמקופחת

לגזור על מסיקה איך שייך כלל שיגזור .ולכאורה נראה לבאר,

יכול להתפרש בשני פנים ,וכדכתיב "חי פרעה" בשבועת יוסף

דאמר לו שבאמת אין להשוות מסיקה לבצירה וכמו שכ' התוס',

לאחיו,דאפשרלפרשחיפרעהשתצאומזה.והרא"שפירששהוא

ועל כן אף אי יגזור הווי גזרה לגזרה ,אבל אם יקניטהו בטענה זו

לשוןצער,ואיןבזהקללה.

דהיינו שבאמת הלל מרגיש ונראה לו ששייך לגזור כך ,כי סבר

רע(תוס' ד"ה ששמע השומע .דיקרב בדיקרב בחבורים טמא ז'

שעלוליםלטעותביןבצירה למסיקה,הריעצםהקנטתו שלהלל

מדאורייתא.עייןבגמ'נזירדףמ"בע"בכאןבחיבוריאדםבאדם

מראהשהיאגזרהאחתוממילאיוכרחלגזור).א.ל(.

ובפרש"י ותוס' שם ,ובחזון איש אהלות סימן ט' סק"ו ,דנחלקו

רעו(גמ' ,והיה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל .במנחת

הראשוניםבטומאתחיבוריםאיהוידאורייתאאודרבנן,ובמשנה

ביכורים על התוספתא פירש ,לפי שבעטו בהלל שהיה ענוותן

למלך פ"ה מטומאת מת ה"ג הביא דעת הרמב"ן דחיבורים של

והואכחטאהעגלשבעטובמשהשהיהעניו,ואמרולאהרןעשה

אדם באדם הנוגע במת הוא דאורייתא ,אבל אם יש כלים

לנו אלהים אשר ילכו לפנינו ,א"נ לפי שנהרגו הרבה תלמידים,

בתחילהאובסוףהווידרבנן.

א"נ לפי שנעשתה התורה כשתי תורות והרבה מחלוקת היו.

רעא(תוס'ד"האמרר"ע,בתו"דואפילואםמטלטליןפשוטיכלי

ובמש"כ שנהרגו הרבה תלמידים מקורו מהירושלמי בסוגיין

עץ,והרמב"ם כתבבפי"במטומאתמתה"ה,אדםשנשאכליכגון

ובקרבןהעדה שםפי'דלאנהרגותלמידיםאלאנעצוחרבשאם

מרדע וכיו"ב והאהיל צד הכלי האחד על הטומאה ,אם יש

יעברויהרגו.

ט

מסכת שבת דף יז
ד חשוון התשע"ג
רעז(גמ' ,גזירה משום הנושכות .וברשב"א הביא גירסת הר"ח

דמיין אהדדי ,ואי הכא הודו מחמת הרבוי ה"נ הי' צריך לחוש

משום הנשוכות ,ופי' כשנושך האדם מן האשכול נוטף ממנו

התם .והריטב"א תירץ קושיתם דהתם איכא הפסד מרובה

משקה.וביארבחי'הר"ןדאףעלגבדאזיללאיבודמינחניחאליה

בשפיכת היין ,אבל הכא דליכא אלא הפסד מועט שהרי יכול

כיון שהוא אוכל הפירות .והרמב"ן הביא עוד פי' בשם גאון,

להסיקהתחתתבשילוולהריצהלפניכלבוחששולתקלה.

דכשהגרגריםמדובקיםזהעםזה,המשקההיוצאמהןאינוהולך

רפב(גמ',אף,מישהחשיךלובדרךנותןכיסולנכרי,ופירש"יולא

לאיבוד ,אלא עומד ונשמר בדיבוק אותן גרגרים דאינו נופל על

יטלטלנופחותפחותמד"א,והבעלהמאורביארדשנינוכאןהיתר

הקרקעומשוםהכיהוכשר.

לתת לנכרי אף על פי שהוא שבות שעושה מלאכה ע"י עכו"ם,

רעח(גמ' ,ונוטל אשכול לסוחטו ומזלף על גבי ענבים .ונחשב

מכלמקוםצריךליתןלנכריכדישלאיבואלטלטלד"א.

לניחותא ,לפימש"כ רש"י גבי נושכות דאם עושה בידים נחשב

רפג(רש"יד"השמטמאבזיבה,ובגהש"סצייןלמהרש"א דףכ"א

לניחותא,והרמב"ם בפי"אמטומאתאוכליןהלכהא'כתבומזלפו

ע"ב שמדייק  מדברי רש"י שקודם שמאי והלל כבר גזרו על זב

ע"ג ענבים שהרי הכל לדריכה עומד ,ונראה דבא לפרש דניחא

נכריואתוהםוגזרואףעלפישאינוזב.

ליה במה שיוצא ולפיכך מזלפו על הענבים שהולכות לדריכה

רפד(מתניתין אין מוכרין לנכרי .פירש רש"י ד"ה ולא מגביהין

שגםמהשזילףעליהםיבואלדריכה.

עליו



להוליך בשבת .ולקמן יח ע"ב ד"ה אלא כדי שיגיע ביאר שטעם

דףי"זע"ב

האיסור הוא משום שעשויים להחליפו בשלוחו ,כלומר שייראה

רעט(גמ',ואתילידיתקלה .ופי'רש"י ד"המשוםתרומהטמאה,

ששלחולעשות לו מלאכתו וכן כתבו התוס' ד"האין מוכרין .וכן

דחששו שמא יבוא לאכלה באיסור .ועיין בשפת אמת שהוכיח

הר"ן שם ד"ה בית שמאי .ולפי זה ביאר הר"ן דבהא וודאי

מכאן דלא בעינן כלוי דשרפה דוקא בתרומה טמאה ,ודלא כמו

איצטריךביןלביתשמאיוביןלביתהלל.כיווןשבמחלוקתזואין

שכתבו התוס' לקמן כה' ע"א בד"ה כך ,והקהלות יעקב יבמות

כלל ענין לדין שביתת כלים .אלא טעם בית שמאי האוסרין הוא

סימן מ"ב כתב שהקשה להחזון איש הא מבטל מצות עשה

משוםשנראהכאילושולחאתהנכרילעשותלומלאכהבשבת.

דשריפה ,דזורעה ואינו שורפה ,ותי' לו דהגמ' נקטה אחד מן

וביתהלללאחיישילהכי.כיווןדסוףסוףאינועושהלומלאכה,

הטעמים ,ובאמת גם טעם זה נכון .והחתם סופר בתשובה )או"ח

אלאלעצמושהרימכרלוורקהטעינווראהברמב"םבפ"חמהל'

סימן קד( תי' דאין מצווה לבער דווקא תרומה טמאה בשריפה,

שבתהי"טשכתבדנראהכמוכרלנכרי.

אלאלאבדהמןהעולםובכלמהשמאבדהוויכשריפה,הלכךגם

רפה(תוס' ד"ה אין ,כגון שבשעת פריסתו ילכוד .במגן אברהם

כיוון שזורעה באדמה ונרקבת הוי כשריפה ,והחתם סופר בחי'

סימןשט"זסק"ט פי'דבריהתוס'דאםנלכדבשעהשפורסבידים

כאן כתב  דשאני הכא דבזריעה פקע טומאה מיניה ,כדאיתא

המצודהחייבחטאת,ואםנלכדאחרכךפטורמשוםשאינויודע

בפסחים לד .דשתילי תרומה ששתלן טהרו ,וכיון דטהרו פקע

אםיצודאםלאו,וביארהחזוןאישבאו"חסימןל"וסק"אובסימן

מינייהוחיובביעורלגמריועייןעודבשפתאמתלקמןכ"הע"א.

ל"ח סק"א דלהמגן אברהם ,צידה אינה כמלאכת בישול ואפיה

רפ(תוס'ד"הדילמא,וקשהלר"ידאמרבהדיאבפ'כלשעהוכו'.

שעושההמעשהעכשיווהמלאכהנעשיתלאחרזמןמאליה,אלא

בגמ' שם ס"ד דאסורים לאכול היינו לזרים .ולמסקנא אמרו שם

היא מלאכה הנעשית בכח אדם ,וזהו מש"כ התוס' שאם נלכד

דאסורים מלאכול אף לכהנים ,דמעלה עבוד רבנן שלא יועיל

לאחר זמן פטור וביארו הסברא דל"ד לאפיה ובישול ,דבשעת

היתר זריעה לאכילת כהנים ,אבל מידי טומאה יצאו .וכתב

מעשהאינויודעאםיהאניצודלבסוף,ומש"כהתוס'שאםנלכד

מהרש"ל דרש"י ותוס' לא פליגי ,דרש"י פירש לפי המסקנה

בשעת פריסה חייב כתב החזון איש דאפשר דכוונתם דאם בעוד

דהתם,ומש"כרש"ידאפילויזרענההויטמאה,לאודוקאקאמר,

שאוחזהמצודהבידונכנסחייב.ועייןבחזוןאיששםשהקשהעל

שהרי בהדיא שנינו שם דטהורין ,אלא ר"ל שנשארו באיסורן

המגן אברהם הא הצידה נעשית ע"י כח החיה ומאי נפק"מ בין

כאילוהןטמאיןלעניןזהשאסוריןלכהנים,והתוס'הוקשהלהם

מיד ללאחר זמן ,וע"כ כתב דצידה הוי כמלאכת אפיה ובישול

לפיההוו"אהיאךנבארלגזירהדשתיליתרומה,וע"זתירצודסגי

וזורה ,שהמלאכה נעשית אחר כך מאליה וכונת התוספתא דכל

בזהשנקנסנולאסורלזריםדמשוםריוחפורתאשיהיהלותרומה

זמןשהמצודהפרוסהחייב,וכוונתהתוס'להקשותדהאאיןכאן

טהורהולאטמאה,לאיבואלזורעה,ועייןמהרש"א.

חיוב חטאת ודאי בשעת פריסה ולא שייך כל כך לגזור ,דאף אם

רפא(בא"ד ,ובספ"ק דפסחים אמרי ב"ה תעשה זילוף .עצם

יפרוס בשבת יזכור ויוציאנה טרם שתצוד ,ותי' דמכל מקום גזרו

קושיתם צ"ע ,דהא לכאורה גם כאן ב"ה לא חיישי לתקלה דהא

דלמא תצוד בשעת פריסה קודם שיזכר שהיום שבת .וע"ש עוד

נחלקו אב"ש ,אלא מחמת שנמנו ורבו ב"ש ,חזרו ב"ה להורות

שהביא דברי הריטב"א שכתב כהמגן אברהם ומסיק כהמגן

כדבריהם והודו לגזרה ,אבל גבי זילוף כיון דסברתם העצמית

אברהם.

היתה שלא גזרו ,לא חיישי לתקלה) ,א.ל (.וי"ל דסברת התוס'



היתהדליכאלמימרשיהי'אפשרשינהגושתיהנהגותסותרותאי

דףי"חע"א

י

שטעם

האיסור לבית שמאי הוא משום שנראה כמסייעו

מסכת שבת דף יח
ה חשוון התשע"ג
רפו(בתוס' ישנים ואם הביא לו נכרי כלים .ויודע שכבסן בשבת

רצא(תוס'ד"הדמפקרא.בתו"ד דמסתמאמפקירלהו ,והריטב"א

אסור ללובשן בשבת ,אבל הר"ן פליג וכתב דמותר להשתמש

בב"מ דף ל' ע"ב ביאר ,דכי בעינן ג' הני מילי בדבר שנראה לנו

בשבת ,ול"ד לנכרי שהדליק נר בשביל ישראל דאסור להשתמש

שאינובכלרצונו,אבלדבר שעושהברצונולהנצלמאיסורשבת

לאורהדהתםהנכריאדעתאדישראלעביד,אבלהכאכיוןדאיירי

הויהפקרבפחותמג'.

כשקצץלודמים,הנכריעבידאדעתאדנפשיהומותר.

רצב(שם ,וברשב"א הקשה על תי' התוס' דלאו כולי עלמא ידעי

רפז(תוס' ד"ה ומתרפאת .והרא"ש תירץ דהכא איירי בקילור עב

דינאדב"שוכ"ששהיאבמקוםב"ה,וע"ככתבדהואהפקרבי"ד

דומיא דאיספלנית ,דבשבת אסור להניחו על העין משום גזירת

דלבבי"דמתנהעליהםלהפרישהעםמאיסור.

שחיקתסממנים,אוגזירהשמאימרח,אבלקילורצלולאףבשבת

רצג(רש"י ד"ה וניחוש שמא מגיס בה .במהרש"ל ביאר כוונת

מותר להניחו על גב העין דהוי כרוחץ עיניו ,ואין לגזור משום

רש"י דכמו דבמבושל חייב משום מבשל ה"נ הכא חייב משום

שחיקת סממנין .ובקרבן נתנאל דייק מתוס' דחולקים על הרא"ש

צובע ,ובמהרש"א כתב דמדברי הרא"ש נראה דכוונת רש"י

דגם בצלול אינו מותר אלאלאדם בריא שהוא מעצמו עושה רק

לאיסורמבשל.

לרחיצה.

רצד(גמ' ,וניחוש שמא מגיס בה .ופירש"י דעובר משום מבשל,

רפח(גמ' ,מפני שמשמעת קול .וברש"י ואוושא מילתא בשבת

והריטב"א הקשה כיון דמגיס חייב משום מבשל ,אמאי אמרו

ואיכאזילותא .בספר חזוןיחזקאל בחי'למסכתין ביארדהזילותא

בתחילה דהגזירה משום שמא יחתה ,לימא דכולה משום גזירה

הואשיאמרושבשבתהתחילהמלאכה,והביאראיהלזהמדברי

שמא יגיס ותירץ דמחתה בגחלים כולל יותרשהוא גם בצלי מה

הרמ"א בשו"ע או"ח סימן רנ"ב סעיף ט' שכתב ,ויש אוסרים

שאיןכןבמגיס.ועוד דמגיסאיןבנתבשלכמאכלבןדורסאי,אבל

בריחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול ,ומותר להעמיד

משום גזירת מחתה בגחלים יש לחשוש עד שיתבשל לגמרי .וכן

כלי משקולת שקורין זייגער מערב שבת אף על פי שמשמיע קול

כתבו הרמב"ן והרשב"א והר"ן וכ"כ הרא"ש בפרק כירה ס' י"א

להודיעהשעותבשבת,כיהכליודעיםשדרכולהעמידומאתמול.

דנתבשלכמאב"דאיןבומשוםמגיס.והנההרמב"םבפ"טמשבת

רפט(תוס' ד"ה ולימא .הוכיחו התוס' דרבה ס"ל דטעמא דב"ש

ה"ג כתב המבשל על האור דבר שהיה מבושל כל צרכו פטור,

משוםדגזרינןדילמאאתילמיעבדבשבת,דאל"הלמהלאהוכיח

ובמגיד משנה שם כתב דדעת הרשב"א וקצת מפרשים דכל

רביוסףמהמשנה,והק'המגןאברהם סימןרנ"בסק"זדאפילואי

שנתבשל כמאכל בו דרוסאי שוב אין בו משום חיוב בישול דבר

נימאדטעמאדמתניתיןמשוםגזירהעדייןיכולרביוסףלהקשות

תורה ,ועיין בדרישה בסימן שי"ח ד"ה גם שמדייק מלשון המ"מ

על רבה מה צריך לומר משום השמעת קול ,הא אפשר לומר

דס"לדהרמב"םפליגעלהרשב"אודעתודכלשלאנתבשללגמרי

דטעמא דריחיים משום גזירה דילמא אתי למיעבד בשבת ,ותירץ

יש בו משום חיוב בישול ,וכ"כ הבית יוסף שם בדעת הרמב"ם,

דבנתינתחיטיםלתוךהריחיםכיוןדהמלאכהנעשיתמאליהאינו

אבל הדרישה עצמו כתב דגם הרמב"ם ס"ל כהרשב"א ,ולדעת

אסור מדאורייתא בשבת ,ובזה ליכא למיגזר מע"ש דהוי גזירה

הביתיוסףדכלשלאנתבשללגמריישבועדייןחיובבישולה"ה

לגזירה ,ועיי"ש שהקשה ע"ז והביא ראיות שמלאכה הנעשית

במגיס חייב עד שיתבשל כל צרכו ,וכן פסק השו"ע בסימן שי"ח

מאליה חייב בשבת .וכתב במחצית השקל דכל האחרונים תפסו

ס"ד )ועי"ש בביאור הלכה שהאריך בענין זה( לגבי בישול וסימן

על המגן אברהם ,דהא אי אפשר לומר דריחיים אסור משום

שי"ח סעיף י"ח לגבי מגיס ,והרמ"א הביא בשם מהרי"ו דיש

גזירה,דא"כה"המוגמרוגפריתיהאאסור,והמחציתהשקלתירץ

להחמירבמגיסגםבמבושלכלצרכו,ובקרבןנתנאל ס"קב'ביאר

דברי המגן אברהם דבמוגמר וגפרית איירי שהמוגמר מונח על

דהואמשוםגזירהנתבשלאטולאנתבשל.ובביתיוסףסו"סשי"ח

הגחליםוכןבגפריתוהואמניחועכשיואצלהכלים,וע"כהאיסור

הביאבשםהכלבו דכשהואעלהאשומגיסבהחייבמדאורייתא

מדרבנן,ואיןגוזריםגזירהלגזירה.

אף במבושל כל צרכו .ועיין בשער הציון שם ס"ק קמ"ח שתמה

רצ(בא"ד .כתבו התוס' דלרב יוסף מותר בטעינת קורה משום

מהעדיףמבישולדהאנתבשלכלצרכושובאיןבומשוםבישול.

דאתי ממילא ,ומבואר מדבריהם דמשום דהוי דרבנן לא היינו

רצה(שם.כתבהרמב"ן דנראהדאיןחיובמשוםמגיסרקבהגסה

מתירין שביתת כלים ,אבל הר"ן כתב דגם לרב יוסף טעמא

ראשונהשאינומתבשלמהרהאלאע"יהגסהזו,ונמצאאףהוא

דהתירובטעינתקורההואמשוםדבמילידרבנןאיןאיסורשביתת

מבשל אבל משכבר הגיס הגסה ראשונה דבלאו הכי מתבשל

כלים ,והגאון רבי עקיבא איגר הקשה דבמגן אברהם סימן ש"ה

המגיס אחר כך פטור דמאי קעביד וכ"כ הרשב"א .אבל ברמב"ם

סק"ו כתב דבכרמלית אין איסור שביתת בהמתו ,דכל שחבירו

פ"גמשבתהי"אמבוארדכלמגיסאסורעי"שבמגידמשנה.

פטור אבל אסור בבהמתו מותר לכתחילה ,וזה נסתר מדברי

רצו(שם.כתבהרמב"םבפ"גהי"א,אסורלהכניסמגריפהלקדירה

התוס' דלדברי המגן אברהם הו"ל לתוס' לומר דגם לרב יוסף

בשבתוהיאעלהאשלהוציאממנהבשבתמפנישמגיסבה,וזה

טעמאמשוםדבדרבנןאיןאיסורשביתתכלים.

מדרכיהבישולהואונמצאכמבשלבשבת,ומבוארמדבריודמגיס



חייב רק כשהקדירה על האש ,והקשה הלחם משנה דהא בסוגיין

דףי"חע"ב

מבואר דאפילו בעקורה חיישינן למגיס ,ותירץ דדעת הרמב"ם

יא

מסכת שבת דף יח – דף יט
ה חשוון – ו חשוון התשע"ג
כדעת התוס' דכוונת הגמ' דיהא חייב משום צובע ,וצובע אפילו

מזונותיו עליך .והריטב"א כתב תי' קושית התוס' דלגבי איסור

בעקורהשייך,אבלאיטעמאמשוםמבשלבעינןשיהאע"גהאש,

לטרוח בשבת וליתן למי שאין מזונותיו עליך לא אסרו אלא כגון

אבלהביתיוסףסו"סשי"חכתבדמש"כהרמב"םוהיאעלהאש

בחזיר ,כמו שאמרו לקמן דףקנ"ה ע"ב שרוב מזונותיו אין ראויין

לאודוקא,אלאכלשהעבירהמרותחתמע"גהאור,עלהאשקרי

לאדם,אבלהכאשמזונותגויראויןלאדםוהווברטלטוללגמרי,

לה .וכן פסק בשו"ע סימן שי"ח סעיף י"ח דאפילו בהעבירן

שרורבנןלגביוכיוןדליכאשוםטירחאאלאטלטולבעלמא.

מרותחיןמע"גהאורישבהםאיסוראדמגיס.

שג(בא"ד,דמפרנסיםעניינכרים.ובשערהציוןסימןשכ"הסק"ג

רצז(שם .כתב הרא"ש בס"ס ל"ד דרש"י פירש דאיסורא דמגיס

כתב בשם ש"ך יו"ד ס"ס קנ"א דלאו דוקא עניים דהוא הדין כל

דהקשובגמ'הואמשוםמבשל.וכ"ששאסורלהכניסכףבקדירה

אינםיהודיםמפנידרכישלום.

בעודה על הכירה ,ועיין במגיד משנה פ"ג הי"א .ובשו"ע סימן

שד(גמ' ,לא ישכיר אדם כליו לנכרי .עיין תוס' ,והרי"ף השמיט

שי"ח סעיף י"ח פסק כדברי הרא"ש .ובאור שמח פ"ג הי"א כתב

להאיברייתאוכתב הר"ן דנראהמדבריודהאיברייתאב"שהיא

דלהוציא בכףאסור רק בעודה על האש ,כיון דהוציא בכף מכוין

ומשום שביתת כלים ,והקשה ע"ז דא"כ ליתסר גם בד' וה' וכן

להוציאולאלבשל,ובעודהעלהאשהויפסיקרישא,ובאינהעל

הקשההבעלהמאור,וכתבלפרשדבריהרי"ףדלאמיתסרמשום

האשאףעלגבדאיכאחיובאדמגיס,וכמושמבוארבסוגייןדגם

שביתת כלים אם משכירו בד' וה' ,וכתב עוד דיש שלמדין מכאן

בעקורה אסור מכל מקום אינו פס"ר כשמוציא בכף ,ובזה ביאר

גם לגבי שביתת בהמתו ,והדעת מכרעת להחמיר .וברא"ש הביא

דברי הרמב"ם שהבאנו בהערה הקודמת ,דמש"כ הרמב"ם והיא

בשם רבינו יונה דהכא איירי בכלים שעושים בהם מלאכה כגון

עלהאשהואמשוםדהרמב"םאיירישםבמוציאבמגריפהדאינו

ריחים ומחרישה ,ומשכירם לנכרי ,ואסרו משום דיש ריוח

מכוין.

לישראל במה שהכלים נשכרים אצל נכרי ,ואף על פי שמשכירו

רצח(תוס' ד"ה ביורה .ביאר המהרש"א דהוקשה להתוס' מה

בהבלעה,ישלוריוחבזהדאלוהיהמשכירםחוץמשבתותלא

שאמרו בגמ' לקמן ללישנא קמא ,דשריק לבד אסור אא"כ גדיא

היהנותןלוסכוםזה,ומשוםדישלישראלריוח,נראיתהמלאכה

ושריק ,וע"ז תרצו דשריק מועיל רק לחשש מגיס ,ולא לחשש

שהנכריעושהבהםבשבתכשלוחושלישראל.

שמאיחתהועודשמאטוחהדהכאמיהדקטפי.

שה(גמ' ,אא"כ קוצץ לו דמים .כתב הרא"ש דאף לב"ה דאסור

רצט(תוס' ד"ה בשיל .והרשב"א הביא דעת הרי"ף ,הרמב"ם

לשלוח אגרת וליתן עורות לעבדן בדלא קצץ ,מכל מקום כל

והרמב"ן ,דבשיל ולא בשיל היינו משהתחיל להתבשל ועד

האיסור הוא רק בע"ש דמיתחזי כאומר לו שיעשה למחר

שנתבשלכלצרכו,ואפילונתבשלכלצרכואםהואמצטמקויפה

בשליחותו ,ואמירה לעכו"ם שבות ,אבל מופלג לפני השבת כגון

לואסור,ומהשאמרובגמ'לקמןדף כ'ע"אדמותרלהשהותצלי

בד'וה'לאמיחזיכאומרלועשהמלאכתיבשבת.והרמב"םבפ"ו

בשרוביצהאםנצולומבעודיוםכמאב"ד,הואמשוםדהםעצמם

משבת ה"כ כתב דבדלא קצץ ולא קביע בי דואר אסור לעולם

מונחיםע"גהאש,וכיוןשהגיעולמאב"דאםיחתהבגחליםיחרוך

והיינו אפילו מיום ראשון .וכתב הבית יוסף דלדעת הרמב"ם הא

אותן.

דתנן לעיל אין משלחין אגרות בע"ש ובד' וה' מותר ,לאו דוקא

ש(גמ',כיפליגידברחאולאשריקדרבאשישרי .עייןמהרש"א

ע"שקאמראלאכלשלאיוכללעשותולפנישבתמיקריע"ש.

בתוס'ד"ההתם,דלרבאשיהאדאמרובברייתאלעיל,לאתמלא

שו(שם .בבית יוסף סימן רמ"ז הביא תשו' הרשב"א דאם התנה

אשה עססיות ותורמסין בקדירה בע"ש ,קאי לב"ש דאית להו

עם הא"ישיתן לו שכרו ,אףעל פי שלא פירש כמה יתן לו ,דינו

שביתת כלים ,או י"ל דהתם מיירי בתנור פתוח וכתבו התוס'

כקוצץ,דסמכאדעתיהדאינויהודיובדידיהקאטרח,אבלבסתם

דבזהגםרבאשימודהדאסור.

אףעלפישהישראלמביןממנושמצפהלשכרמאתואסור,דלא



סמכהדעתיהכיוןשלאהבטיחו,ועייןבביאורהלכה בסימןרנ"ב

דףי"טע"א

בד"ה אם קצץ ,דביאר כוונת הרשב"א דאף על פי דלא בעינן

שא(גמ',כותחהבבליוכלמיניכותח.בתוס'פסחיםדףכ"אע"ב

שיקצוץלוסכוםמכלמקוםצריךשיבטיחושיתןלושכרוכראוי,

בד"הרביביארודר'יהודהסברכב"ה,ואסרבכותחמשוםדשם

או שיתפשר עמו ,אבל אם אמר לו סתם שיתן לו שכר אין דינו

בעליועליו,ויודעיםשהואכותחשלפלוני,ויסברושבפסחמכרו

כקוצץ,דאיןהא"ייודעכמהיתןלוושמאיתןלודברמועטולא

ישראל לנכרי .וברש"י כאן משמע שהאיסור בכותח הוא מפני

סמכהדעתיה.

שדרכושנשארזמןמרובהוהיינודס"לכב"ש,וכ"כהריטב"א שם

שז(גמ',האדלאקביעבידוארבמתא.והאדהתירולשלוחבכדי

בפסחיםבשםרש"יוהגאוניםדר'יהודהכב"שס"ל.

שיגיע לבית הסמוך לחומה,אף על פי שלא יגיע לבי דואר ,כתב

שב(תוס' ד"ה נותנין ,וי"ל כיון דמפרנסים עניי נכרים עם עניי

הכסףמשנה בפ"ומשבתה"כדהואמשוםדשמאהבידוארהוא

ישראל.והר"ןוהרשב"אהביאודעתהראב"דדמחמירבזהואסר

ביתהראשוןסמוךלחומה,ועייןבפרימגדיםרישסימןרמ"זדאם

ליתן לנכרי כל היכי דמצי לאישתמוטי מיניה ,ונראה דר"ל דרק

ידועלודהבידואראינובביתהראשוןאפשרדאסור.

היכי דלא מצי לאשתמוטי מיניה הוי דרכי שלום כל כך דליקרי

שח(גמ',איןמפליגיןבספינהפחותמג'ימיםקודםלשבת.התוס'

יב

מסכת שבת דף יט – דף כ
ו חשוון – ז חשוון התשע"ג
ביארו דהאיסור משום שט ,ולפי זה הא דמותר להפליג קודם ג'

משום עונג שבת דלא מתהני להו מיכלא ומשתיא תוך ג' ימים

ימים הוא משום דכיון דאית ליה היכרא דהצריכוהו להפליג ג'

משום טרדא ופחדא דלבא ,ולבתר תלתא ימי פרח פחדייהו

ימים קודם ,אין חשש שיבוא לעשות חבית של שייטין )משנה

ומקיימיליהלעונגשבת.

ברורה בסימן רמ"ח בהקדמה( והרי"ף הביא יש מפרשים דהוא



משום איסור תחומין ,וכגון שהספינה למטה מעשרה ,והרי"ף

דףי"טע"ב

הקשה עלזהדכיוןדישכאןאיסורדרבנןיהאאסוראףקודםג'

שיג(רש"י ד"ה שמן של בדדין ,והוא ניתן לבדדין .פי' הריטב"א

ימים ,ועוד לדבר מצוה אמאי שרי והא העמידו חכמים דבריהם

דהוימוקצהלשכרןשלבדדיןודמילתמראדעיסקי.

במקום עשה .וע"כ פירש דהאיסור משום עונג שבת ,דכל שלשה

שיד(תוס'ד"השמן,דמחמתקורותוהעיגולשעליולאהיהראוי

ימים יש לו שינוי וסת מנענוע הספינה ,כדכתיב יחוגו וינועו

בין השמשות ,פי' הריטב"א דכיון דאיכא קורה עליהם אינו יכול

כשכור ולא יכלו למיעבד עונג שבת ,ולפיכך לדבר מצוה שרי

ליטלו משם בבין השמשות ,והרשב"א כתב דזיתים וענבים

משוםדפטורממצותעונגדהעוסקבמצוהפטורמןהמצוה,וכתב

מרוסקיןלאחזולמידי.

הגאון רבי עקיבא איגר דלדעת הרי"ף איירי באופן שאין איסור

שטו(גמ' ,ותמרי דעיסקא רב אסר ושמואל אמר מותר .ועיין

תחומין ,וכן איירי באופן שקנה שביתה מע"ש ולפיכך אין בה

בשו"ע סימן ש"ח ס"א בהג"ה דכלים המיוחדים לסחורה ומקפיד

משום איסור שט דעל ידי שקנה שביתה הספינה נחשבת כביתו

עליהם שלא להשתמש בהם שלא יתקלקלו הוי מוקצה מחמת

ואינונראהכשט.ובחתםסופרכתבדי"לדלדעתהרי"ףאיןגזירת

חסרון כיס ,ובסימן ש"י ס"ב כתב השו"ע אין שום אוכל תלוש

שט אלא באופן שאסרו לקמן בדף קל"ט ע"ב במעברא שעוברת

הראוי לאכילה מוקצה לשבת ,דתמרים העומדים לסחורה מותר

לרוחבהנהר,אבלהנוסעבספינהלמרחקלאגזרומשוםשטאלא

לאכולמהםבשבת,ומבוארדטעמאדתמרידעיסקאמותרלר"ש

משום תחומים .ועיין בשו"ע סימן רמ"ח סעיף ג' דלדעת השו"ע

משוםדהוואוכל.

רק אם קנה שביתה ולא יצא מהספינה אחר כך מותר להתחיל

שטז(תוס' ד"ה הני ,תימה דבפ' מפנין .וברשב"א דף קכ"ח תי'

להפליג ,אבל אם יצא בינתים מהספינה אסור ליכנס בה בשבת

דכלמהדאמרוהתםדרבלאאסראלאבאכילהוהתירבטלטול,

להפליג דנראה כשט ,ולדעת הרמ"א אם קנה שביתה אף על פי

הוא רק בדבר העומד לאכילה משום דדי לו שאסרתו באכילה,

שיוצאבינתיםמותרדלאנראהכשט.

אבל במה שאינו עומד לאכילה ס"ל כר"י אף לגבי הא דאסור

שט(שם .והבעל המאור ביאר דהא דאין מפליגין הוא משום

לטלטלו.

שמכניסעצמולמקוםסכנהשיצטרךלחללשבת,וה"הלכלמקום

שיז(גמ' ,וקמיפלגי בפלוגתא דר' יהודה ור' שמעון .כתב הרא"ש

סכנה שיצטרך לחלל שבת אסור ליכנס ג' ימים קודם השבת,

דהלכתא כשמואל דקאי כר"ש דלית ליה מוקצה ,ובקרבן נתנאל

דקמישבתאמיקרי,ונראהכמתנהלדחותאתהשבתמפנישאין

ס"ק פ' הביא מח' הראשונים בזה די"א דבמוקצה הלכתא כר"ש

דבר שעומד בפני פיקוח נפש ,ולפי זה כתב הר"ן בשם הרמב"ן

ובנולדהלכהכר"ידאסור.

דמותר להפליג בספינה שרובה עכו"ם והנכרים עושים מלאכה,

שיח(במשנהאיןצוליןבשר.כתבהרש"ש דקאיעלסוףמתניתין

דכיון דרובה נכרים ,המלאכה הנעשית על שם הנכרים היא

דלעיל דאמרו ושוין שטוענים קורות בית הבד וה"נ שוים שאין

נעשיתכמושאמרולקמןבדףקכ"בע"אבמסיבהשרובהנכרים,

צוליןבשראלאכדישיצולומבע"י,ואףב"המודובהגזירהשמא

והדליקנכריאתהנרשמותרלישראליםשבהלהשתמשלאורה,

יחתהבגחלים,ובזהא"שדלאתיקשידנקטוושויןרקמשוםב"ש.

דכיוןשלאנעשיתמלאכהבאיסורמותר.

שיט(רש"י ד"ה בית המוקד .שהכהנים מתחממים שם במדורת

שי(ובעיקר דברי הבעל המאור עיין בקובץ הערות סימן כ"ג

אש ,והרמב"ם בפיהמ"ש כתב דהצורך לבית המוקד הוא משום

שהוכיחמדבריודהאסורלהכניסעצמולמצבשלפקוחנפשהווי

האש של הקרבן דמצוה להביא מן ההדיוט ,ובגמ' לקמן כ' ע"א

מדרבנןוראיהמהאדלצורךמצוהמותר,והקשהע"זדהאקיי"ל

דרשרבהונאמקראדבכלמושבותיכםאיאתהמבעיראבלאתה

דבדחיה היכי דאפשר לקיים שניהם אינו דוחה ,וא"כ למה יהא

מבעירבמדורתביתהמוקד,ודחאורבחסדאדפסוקזהלאנאמר

מותר מדאורייתא להכניס עצמו בדחייה ,וע"כ כתב דדעת בעל

אלא למישרי איברים ופדרים ,ופירש"י שם דלא נאמר היתר זה

המאור דשבת הותרה אצל פקו"נ ,אבל להסוברין דשבת דחויה

אלא לצורך גבוה ולא לצורך כהנים ,ולפירוש הרמב"ם צ"ל דלא

אצלפיקו"ני"לדלהכניסעצמולדחייהאסורמדאורייתא.עיי"ש.

נאמר היתר זה אלא כשמקיים מצוה לגבוה ,דומיא דאיברים

שיא(גמ' ,ופוסק עמו על מנת לשבות ואינו שובת .עיין במשנה

ופדרים אבל להדליק האש שיהא מוכן להביא אחר כך למזבח

ברורה סימן רמ"ח סק"ג ובשעה"צ סק"א ,דנחלקו האחרונים

אינואלאהכשר)ש.ב(.

בגוונא דהאינו יהודי אומר לו להדיאשאינו מוכן לשבות בשבת,



ורוב האחרונים הסכימו דהפסיקה היא רק למצוה בעלמא ולא

דףכ'ע"א

לעכב.

שכ(ברש"י ד"ה בן דרוסאי ,ומבשל בישולו שליש .וברמב"ם פ"ט

שיב(גמ' ,אין צרין על עיירות של נכרים .פי' הרי"ף דהוא ג"כ

ה"ה נראה דהוא חצי בישול וכן פסק השו"ע בסימן רנ"ד ס"ב

יג

מסכת שבת דף כ
ז חשוון התשע"ג
להחמיר,דאסורלצלותבשרבצלוביצה,אא"כנצלהמבעודיום

מזבח ,אבל אם ירדו לא יעלו והיינו טעמא ,דמשום הקרבן אין

חציבישול.

בהםמצותהקטרה.אבלבפסוליםלאחרשנעשולחמושלמזבח

שכא(תוס'ד"האיבעיא,ובתו"דאםכןעדשיקרמופניההיינוכל

ופקע פסולן .שוב יש בהם גם חובת הקטרת הקרבן ,ולפיכך אף

פניה .ביאר המלא הרועים דליכא למימר דלרבנן כל פניה היינו

אםירדויעלו,ובזהמיושבתשפירדעתהרמב"םדאףהואסבירא

המדובקים בתנור ,דכיון דלא פירשו דבריהם ואמרו בסתמא עד

ליה דבמשלה בהם האור מקטירים בשבת ,אבל רק כשעודם על

שיקרמו פניה ע"כ משמע או כל פניה או אחת מפניה ואפילו

המזבח מותר להפך בצינורא ,אבל אם ירדו לא יעלו ,וכוונת

העליון לבד .דאי כוונתם דוקא לאחד מפניה הו"ל לפירושי

הרמב"ם הוא דבערב שבת בלבד אפשר להעלות על המזבח

בהדיא.

ולהקטיראבריחול.

שכב(בא"ד ,ומיהו בירושלמי .ביאר המהר"ם דכיון דחזינן דר"א



להקל בא ולומר דא"צ שיקרום לגמרי כמו בלחם הפנים דלגבי

דףכ'ע"ב

שבת סגי בקרימה כל דהו ,אם כן גם הא דקאמר בברייתא כדי

שכו(גמ' ,קנים שאגדן צריכים רוב וכו' גרעינין צריכים רוב.

שיקרמו פניה המדובקים בתנור להקל בא ,ולפי זה צ"ל דפנים

והרי"ף גרס במימרא דרב כהנא רק קנים שאגדן צריכים רוב,

המדובקיםבתנורממהריםלקרום,וא"כהספקהואבהיפוךממה

וכתב הר"ן דה"ה גרעינין בנתנן בחותלות דוקא צריכים רוב ואין

שפירשוהתוס',אלאאיר"אפניההמדובקיםבתנורקאמר,אתי

חילוקביןקניםלגרעיניםוכןכתבהרמב"םבפ"גמשבתהכ"א.

ר"א להקל ורבנן להחמיר דצריך כל פניה ,ואי לצד האור קאמר

שכז(שם.בקרבןנתנאל הקשהלדעתרש"ידרבכהנאמחלקבין

אתי רבנן להקל דסגי בקרימת אחת מפניה .וכתב הגאון רבי

קנים לגרעינים והוא דלא כרב הונא ודלא כרב חסדא .וא"כ מאי

עקיבאאיגרבליקוטיםדבתנורשאינוגרוףשישבועדייןאש,הצד

קאמר איתמר נמי דהא בחדא פליג עליה ,ובנימוקי הגרי"ב דייק

שכלפי האור הוא נאפה תחילה אבל בתנור גרוף צד המדובק

מדברי רש"י דגורס רב כהנא אמר ואינו גורס איתמר נמי ורב

נאפהתחילה.

כהנאלחלוקעלשניהםבא.

שכג(תוס' ד"ה למישרי אברים ופדרים .ואם תאמר וכו' ,ועיין



פרקבמהמדליקין

בתוס'יומאדףמ"וע"אבד"האבלשתירצובשםהרביוסףפורת,
דלמישרי אברים ופדרים היינו של שבת ,ומעולת שבת בשבתו



ילפינן להתיר שחיטה וזריקה בשבת ,ומהאי קרא ילפינן הקטרה

א(גמ',ולאבפתילתהאידןאחוינא.בהגהותרא"מהורוויץהביא

אףעלפישאיןמצותהדוקאביום.

בשםהערוך שאיןזוערבהשללולב,אלאצפצפהדאישתנישמה

שכד(בא"ד .וי"ל וכו' כשמשלה בהם האור מבעוד יום .בחידושי

ערבה ,כמבואר לקמן סוף פרק שני ,ולפיכך הוצרך רבין להראות

הגר"ח )סטנסיל(ביארכוונתהתוס'דהיכידלאמשלהבהםהאור

לאביי דאי של מצוה היה בקי בה והוי ליה למימר ערבה של

חובת הקטרת איברים ופדרים הוא משום חובת הקטרת הקרבן,

מצוה.

ועלזהנאמרהפסוק"עולתשבתבשבתו"ולאעולתחולבשבת,

ב(תוס' ד"ה ותנא ,וי"ל דהוסיפו היינו טעמא מפני שאין מושכין

אבל במשלה בהם האור ונעשה לחמו של מזבח ,חובת הקטרתו

השמן יפה .הקשה המהרש"א דהא לקמן בגמ' אמרו דהטעם

הוא משום דיני מזבח דזה מרבינן מקרא דמושבותיכם דחיובי

לאיסור פתילות הוא מפני שהאור מסכסכת בהם ,וכתב

מזבחדוחיםשבת.וכעיןזהכתבגםהרשב"א לקמןבדףכ"דע"ב

המהרש"א דאפשר דכוונת הגמ' כיון דהאור מסכסכת בהם אין

דאברים שמשלה בהם האור נעשו לחמו של מזבח ,והוו כקרבן

השמןנמשךיפה.

היוםודוחיםאתהשבתדילפינןמבמועדוואפילובשבת.

ג(בא"ד .הקשה המהרש"א אכתי מאי הוסיפו בהאי טעמא ומאי

שכה(בא"ד.כתבהרמב"םבפ"אמתמידיןומוספיןה"ז,אבריםשל

נפק"מ בהאי טעמא ואדרבה טעמא דצמר כוויץ עדיף טפי דהיה

תמידאיןדוחיןאתהשבתאלאבערבשבתבלבדמקטיריןאברי

פשוטלתנאדמתניתיןולאהוצרךלמיתניובנימוקיהגרי"ב תירץ

תמיד של ערב שבת .ובמשנה למלך שם הקשה דמסתימת דברי

דנפק"מ להא דאמרינן בגמ' דכרך דבר שמדליקין בו גזרינן אטו

הרמב"ם משמע דאפילו היכי דמשלה בהם האור אין מקטירין

ידליקבדברשאיןמדליקיןבובעיניה,וכתבהרשב"א שםדגזירה

אברי חול בשבת .וא"כ יקשה קושית התוס' לדעת הרמב"ם.

זו אינה שייכת אלא בדבר הראוי לפתילות אבל הנך דלא ראוי

ותירץ מרן רבי חיים הלוי סאלאוויציק דדעת הרמב"ם דהא

לפתילות לא שייך למיגזר ,ולפיכך כתב דמותר לכרוך פתילה

דאמרודפסוליםשעלועלהמזבחומשלהבהםהאורנעשולחמו

שאיןמדליקיןבהבגמיולהדליקבה,ובמרדכיסימןרס"דנסתפק

שלמזבחואפילואםירדואחרכךיעלו,זהובצירוףחובתהקטרת

בזה וכתב הב"י בסימן רס"ד דגם המרדכי מודה דבדבר שאינו

הקרבן,אבלמשוםחובתהקטרהדלחמושלמזבחלאאמרינןאם

ראוילפתילהדמותרלכורכוולהדליקבו,אלאדסביראליהדגמי

ירדויעלו,אלאדכלזמןשעודםעלהמזבחישבהםחובתהקטרה

הוי דבר הראוי לפתילה בפני עצמו ,ולפי זה יש לומר דתנא

שמהפך בצינורא ומקרבו אצל האש ,וכמו דחזינן בגידין ועצמות

דמתניתין דלא חשיב צמר ושער משום דלא חזי לפתילה כלל

שאיןמקטיריםאותם,ואםעלולאירדו,משוםשנעשולחמושל

מותרלכרוךעליהםדברשמדליקיןבוולברייתאדהוסיפו דאסור

יד

מסכת שבת דף כ – דף כא
ז חשוון – ח חשוון התשע"ג
משוםהאיטעמא,אסוראףלכרוךעליהם.

הרמ"אכדבריהתוס'דאפילובחדראחרמותר.

ד(תוס' ד"ה בעמרניתא .והרשב"א תירץ עוד דיש לומר דלא

ט(גמ' ,מפני שאין נמשכין אחר הפתילה .וברש"י דאתי להטות,

מיקרי דבר היוצא מן העץ אלא דבר שיוצא מן העץ ע"י כתישה

וברמב"םבפיהמ"שכתבדכיוןדאיןנמשכיןאחרהפתילהחיישינן

כגוןפשתן,אבלעמרניתאדבשוכאבאפינפשהקאיולאמימעיט

שיהא אורהנרחלשוחשוךויניחנו ויצא,וזהאסורלפישהעיקר

מדברהיוצאמןהעץ.

אצלנו הדלקת נר בשבת מצוה ,ובפ"ה משבת ה"ח כתב דאין

ה(תוס' ד"ה עד כאן .מסקנת דברי התוס' דמותר להדליק בנר

מדליקין גזירה שמא יטה בהם בשעה שמשתמש לאורה .והגאון

שעוהודלאכבנינרבונא,וביאורהגמ'לפיזהנראהדצריךלומר

רביעקיבאאיגרעלהמשניותהקשהדהאע"כצריךלטעםשמא

כמושכתבהרשב"אדמהודתימאלפתילהנמילא,והיינושאפילו

יטהדהאאסרינןלהדליקנרחנוכהבשבתלמ"דמותרלהשתמש

עשה מן השעוה כעין פתילה דהיינו שעשה מהן כעין נרות של

לאורה ,ובתפארת ישראל בועז סימן א' תירץ דדעת הרמב"ם

שעוהשלנו,קאמשמעלןמכאןואילךפסולשמנים,לומרשאינו

כהתוס' שבת כ"ה ע"ב דהא דחיוב הדלקת הנר על מנת שלא

אסור אלא בשנתן השעוה והזפת בנר כעין שמן ,אבל כשעשה

יאכל בחושך ,ואי ס"ל דמותר להשתמש לאורה א"צ נר אחר

מהןפתילהמותרדנמשךהואיפהאחרהנר.והואהדיןדהוימצי

במקום סעודה ,כיון שלא יאכל בחושך ,וא"כ יש לחשוש שמא

למימרזיפתאאיצטריכאליההיכידעשהמהםפתילותכעיןנרות

האוריחלשויניחנוויצאותתבטלתקנתנרשבת.

שלנו,אלאדהדרךלעשותכןבשעוה,ואיןדרךלעשותכןמזפת.

י(גמ' ,מ"ט לפי שאין מדליקין .ופירש"י וגזרינן הא אטו הא,

דףכ"אע"א

והרמב"םפ"המשבתה"טכתב,שמניםשאיןמדליקיןבהםאפילו

ו(גמ',קסברכבתהזהחדשיםלה.וברש"ידילמאפשעולאמתקן

ערבן בשמנים שמדליקין בהם לא ידליק מפני שאין נמשכים ,וכן

לה .הק' הפני יהושע אמאי לא כתב רש"י שמא ישכח מלתקן,

כתב הר"ן דאין מדליקין בהם גזירה הא אטו הא א"נ לפי שאין

ותי'דרש"יהכריחכןמקושיתהתוס',שהקשואמאיהוצרכולומר

דולקיםהיטב.

טעם חדש על הא דאין מדליקין בהם בשבת ,אמאי לא סגי

יא(גמ' ,לא להקפות .ופי' רש"י  סומך עליה הפתילה להציפה

בטעמאדכבתהזהחדשיםלהוכ"שדלטעםזהבשבתאסור,כיון

שלאתטבעבשמן,והרמב"םפ"המשבתה"וכתבדאםכורךכדי

דאם יכבה אי אפשר לתקן ,ולפיכך פירש רש"י דכל החשש הוא

להקשות הפתילה שתהא עומדת ולא תשתלשל למטה מותר

שמאיפשע,אבלבשבתאםיכבהיהיהאונסופטור.

ובמגידמשנהכתבדרש"יפי'כהרמב"ם,אבל במשנהלמלךכתב

ז(גמ' ,אבל עושין מהן מדורה .עיין רמ"א סימן תרע"א ס"ד

דמדברי רש"י נראה דדוקא תחת הפתילה מותר אבל אם כרך

דבמדורה אין יוצאים ידי הדלקת נר שבת ,ולפי זה צ"ל דהא

סביבו אף שנתכוין להקשות הפתילה אסור עיי"ש והרי"ף פירש

דהוצרכו להשמיענו דמדורה מותר היינו מדורה שאינה לשם

דלהדליקאסוראבללעבותראשהפתילהלהרבותאורהמותר.

מצות הדלקת נר שבת והוא משום דהא דאסרו חכמים להדליק



בשמנים ופתילות שאין השמן נמשך יפה הוא אפילו בנר שאינו

דףכ"אע"ב

משוםהדלקתנרשבתאמנםלפימש"כהביאורהלכה שם בסימן

יב(רש"י ד"ה ואסור להשתמש לאורה .שיהא ניכר שהוא נר

תרעאאיןכוונתהרמ"אלאסורמדורהבהדלקתנרשבתולדבריו

מצוה ,ולקמן כ"ב ע"א אמרה הגמ' דאסור להשתמש לאור נ"ח

אין הכרח דאיירי במדורה שאינה לשם מצות הדלקת הנר ,אבל

משום בזוי מצוה ,וכתב הבעל המאור דהא דאמרו לקמן דאסור

באמת כן הביא הבית יוסף בריש סימן רס"ד בשם ספר התרומה

להרצותמעותכנגדנ"חהיינודווקאבתשמישרשות,ומהדאמרו

והסמ"ג דכל נר שמדליק בבית אסור והביא דעת ראבי"ה דדוקא

כאן בגמ' דאסור להשתמש לאורה היינו אפילו תשמיש דמצוה,

נר שאוכל בו והקשה ע"ז מהא דאמרו לקמן דנר חנוכה אי ס"ל

כגוןסעודתשבתאסור ,ולפיכךאיןלחוששמאיטה,ודעתהר"ן

דמותר להשתמש לאורה אסור להדליק בפתילות האסורות

דאין בזה מחלוקת וכולי עלמא ס"ל דאף תשמיש מצוה אסור,

בשבת,ואףעלפישנרחנוכהמדליקיםעלהפתחמבחוץושםלא

והא דאמרו לקמן דאסור להרצות מעות כנגד נ"ח אתי למימר

היואוכלים.

דאפילו תשמיש קל של ריצוי מעות אסור ,וביארו הר"ן והבעל

ח(תוס'ד"המפני,באםישרקנראחדבביתכשר.משמעותלשון

המאורהאדאסוראפילותשמישדמצוההואמשוםדכיוןדאתי

התוספותהואדאפילואםהנרהאסורהואבחדראחרג"כמותר

עלנסשנעשהבמנורהתקנוהכמנורהשאיןמשתמשיןהימנה.

דכתב שעי"ז יזכור ולא יטה שאר נרות שבחדר ושבמרתף,

יג(תוס'ד"הדאי,הרמב"םבפ"דמחנוכהה"הפסק,דאםעברזמן

ובאגודה שבתסימןכ"טכתבדדוקאהיכידישאתשניההיתרים

שתכלה רגל מן השוק אינו מדליק ,ובמגיד משנה שם הביא דיש

שכתבו התוס' מותר ,דהיינו דיש נר כשר בבית ,וגם התשמיש

שחולקין עליו וס"ל דמדליק כל הלילה דכל דבר שמצותו בלילה

שעושהא"צנר,ועייןבאליהורבה סימןרס"דסק"גדהרמ"אפסק

כשרכלהלילהאלאשלאעשהמצוהכתיקונה.וכ"כהרשב"א.

דתשמיששא"צנרמותראפילוהיכידאיןנרכשר,אבלתשמיש

יד(גמ' ,א"נ לשעורא .וברש"י שיהא בה שמן כשיעור הזה,

הצריך נר מותר רקאם יש נר כשר באותו החדר משום דהחמיר

והרא"ש הוסיף דלאחר שיעור זה מותר לכבותה או להשתמש

קצת לחשוש לדברי האגודה ,אבל המגן אברהם פירש דברי

לאורה.

טו

מסכת שבת דף כא – דף כב
ח חשוון – ט חשוון התשע"ג
טו(גמ' ,מצותה משתשקע החמה ,כתבו הר"ן והרשב"א דיכול

יט(גמ' ,נר חנוכה מצוה להניחה בתוך עשרה .כ' המ"א סימן

להקדים גם קודם השקיעה עם חשיכה ,וראיה מע"ש שא"א

תרע"א ס"ו וז"ל ,נ"ל דאם דר בעליה מניחה בחלון אפילו הוא

להדליק לאחר השקיעה אלא עיקר מצותה לחייבו להדליק אינו

למעלהמי'.

אלא משתשקע החמה )רשב"א( ובבית יוסף ס"ס תרע"ב הביא

כ(גמ',שם.הקשהבשו"תפניםמאירותסימןמ"ז,לפימהשפסק

בשם מהר"י אבוהב דאם הוא טרוד יכול להדליק מפלג המנחה

הטור חו"מ סימן תי"ח ,דהלכה כת"ק דחנווני שהניח נר חנוכה

דלאחמירמהבדלה.

מבחוץחייב,אלמאס"לדאיןמצוהלהניחובתוךי'טפחים,דאם

טז(תוס' ד"ה והמהדרין .דעת התוס' דהמהדרין מן המהדרין לא

היה מצוה היה פטור ,והאיך פסק הכא דמצוה להניחו בתוך י',

יכלו לקיים את המהדרין נר לכל אחד ואחד ,כי יחשבו שיש בני

ותי' בשבות יעקב )הובא בשע"ת סימן תרע"א סק"ח( דרבנן לא

בית כמו הנרות ,והרמב"ם בפ"ד מחנוכה ה"ב כתב ,מהדרין מן

פליגיאר'יהודהשאיןמצוהלהניחובתוךי',אלאדסברידאףעל

המהדרין כיצד ,הרי שהיו אנשי הבית עשרה בלילה הראשון

פי שיש מצוה והניחו ברשות ,אין מה שהניחו ברשות פוטרו

מדליקעשרהנרותובלילההשניעשריםובלילשלישישלשיםעד

מלשלם.

שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות ובהלכה ג' כתב דמנהג

כא(גמ' ,שם .באליהו רבא סימן תרע"א הביא בשם ספר סדר

פשוטבכלערינובספרדשמדליקנראחדבלילההראשוןומוסיף

היום שמצות נר חנוכה לכתחילה הוא למעלה מעשרה ,עד י"ח

והולךעדשבלילשמינימדליקשמונהואפילואםרביםבניהבית

טפחים ,שכן היה גובהה של מנורה ,והקשה הא"ר מנלן לומר

וכמושכתבוהתוס',ובדרכימשהסימןתרע"אהביאבשםמהר"א

שצריך למעלה מעשרה דווקא ,ותי' השע"ת בסק"ח בשם ספר

מפראג דלדידן שמדליקין בפנים אף לדעת התוס' המהדרין מן

מחזיקברכהדכיוןדהרי"ףוהרמב"םהשמיטוההלכהשללהניחה

המהדריןמדליקיםגםנרלכלאחדואחד,כיוןדבביתיודעיםכמה

למטהמעשרה,ממילא מסבראישלדמותולסוכהולמבוישצריך

בנ"א יש ואיכא היכרא ,וליכא למיחש שמא יאמרו כך בני אדם

למעלה מעשרה ,וע"ש עוד שהביא מספר טור ברקת דמצוה

יש בבית ,ועוד מאחר שמדליקין בפנים כל אחד יוכל להדליק

להניחהמעטלמעלהמשבעהטפחים.

במקום אחר וניכר הנרות שמדליק כל אחד ואחד ואיכא הכירא

כב(גמ' ,שם .הטעם שצריך להניחה למטה מעשרה כ' הרא"ש

כשמוסיף והולך בשאר הלילות .אבל כשמדליקין בחוץ צריכים

משוםפרסומיניסאטפי,דנרהעשוילאורהאיןדרךלהניחוכ"כ

כולםלהדליקבטפחהסמוךלפתחומשו"הלאיהי'היכר.ובשו"ע

למטה .וכן משמע במרדכי ,ולפי זה כ' דעכשיו שאנו נוהגים

סימןתרע"אס"בפסקכהתוס'וכמושכתבוהרמב"םשזהוהמנהג

להדליק בפנים נראה דאין קפידא ואפשר להניחה למעלה מי',

בערי ספרד ,והרמ"א פסק כמהר"אמפראג וכתב דיזהרו ליתן כל

דלבניביתוישפרסומיניסאבכלגוונא.אכןהטורסתםבזה,וכ'

אחדנרותיובמקוםאחר.

המשנה ברורה ס"ק כ"ז שמשמע דס"ל שאין לחלק בזה ,ומנהג

יז(גמ' ,והמהדרין נר לכל אחד ואחד .עיין רמב"ם פ"ד מחנוכה

המדקדקיםלהקפידבזה,עכ"ד.

ה"א וה"ב שכתב ,והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי



הבית ,ובהלכה ב' כתב עד שנמצא בליל שמיני מדליק שמונים

דףכ"בע"א

נרות ,ונראה מדבריו דהמהדרין נר לכאו"א היינו שהבעה"ב

כג(גמ' ,נר של חנוכה שהניחה למעלה מכ' אמה פסולה כסוכה

מדליק נרות כמנין אנשי הבית ,אבל מדברי המהר"א מפראג

וכמבוי .כ' הטור בסימן תרע"א בשם ר"י הלוי ,דדוקא כשמניחו

)הובאבדרכימשהסימןתרע"א(נראהשהמהדרין,כלאחדואחד

בחוץ ,אבל אם מניחו בביתו כשר אפילו למעלה מעשרים אמה,

מדליק ,שכתב וניכר הנרות שמדליק כל אחד ואחד ,וכן פסק

דכןמצינובסוכהשאםהדפנותמגיעותלסכךכשראפילולמעלה

הרמ"א סימן תרע"א ס"ב שכל אחד מבני הבית מדליק .ובספר

מכ' אמה משום דשלטא ביה עינא ,ודחה הטור דלאדמי ,דהתם

משמרת מועד דייק  כן מלשון רש"י שכתב והמהדרין אחר

בעינן שישלטו עיניו בגג ,וכיון שהמחיצות מגיעות לגג שולטות

המצוות עושין נר לכאו"א ,ומדלא כתב המהדרין במצוות ,וכתב

עיניו בגג ,אבל הכא שצריך שישלטו עיניו בנרות ,אינו יכול

המהדרין אחר המצוות מבואר דפי' לשון מהדרין דהוא לשון

לשלוט בנרות מחמת שהקירות סמוכות לתקרה ,דמאי מהני לזה

הידורוחיזוראחרהמצוה,והיינושמקיימיםעודמצוהוהיינושכל

שהקירותסמוכותלגג.והב"יבשםמהרי"אכתבלבארדבריהר"י

אחדמדליקוזוכהבעצמובמצוה.

הלוי,דהסבראבסוכהשהאורמזיקלעינייםולכןאיןיכוללראות

יח(תוס'ד"המצוה ,ואמרינןנמינרשישלהשניפיותוכו'.ועיין

הסכך ,ואם הדפנות מגיעות לסכך יכול לראות ,כיון שאין הפסק

רש"י לקמן דף כ"ג ע"ב ד"ה שתי פיות דפירש דקאי אמהדרין

אויר וממילא אין האור נכנס שם ,וה"ה הכא באופן שאין אויר

העושים נר לכל אחד ואחד ,ובזה מיושב קושיית תוס' .וכתב

מפסיק בינו לנרות יכול לראותם אפילו למעלה מכ' .ועיין ט"ז

המהרש"א דהתוס' לא ניחאלהו לפרש דקאי אמהדרין ,דאי קאי

סק"השדחהדבריהמהרי"א.

אמהדרין ,הו"ל לגמרא לומר נר שיש לה ב' פיות עולה לאיש

כד(תוס' ד"ה נר חנוכה דלמעטה ולהניחה כמו שהיא דולקת אי

ולביתו ,וכלישנא דקאמר הכא ,ועוד דלדעת התוס' לעיל בד"ה

אפשר כדמוכח לקמן .והיש"ש ס"פ הכונס מפרש דגם למ"ד

והמהדרין,המהדריןמןהמהדריןלאהדליקונרלכלאחדואחד.

דהנחה עושה מצוה ,לא מהני אם הדליקה בתחילה למעלה מכ'

טז

מסכת שבת דף כב
ט חשוון התשע"ג
ואחרכךמיעטה,דהרואהאומרלצרכוהדליקה.

דברירש"י,דבשעהשמדליקנרזהמנרזהאזיאיןהנרשמדליקין

כה(גמ' ,מזוזה מימין ונ"ח משמאל .הר"ן הביא בשם י"מ דאי

ממנו דולק יפה מחמת שזה סותמו ועומד בפניו ]וכוונתו צ"ע[.

ליכא מזוזה בפתח זה מניח הנר חנוכה מימין כדרך כל המצוות.

ובסוףדבריוכתבשאוליזוכוונתרש"י.והשפתאמתכתבלבאר

ובמשנה ברורה סימן תרע"א ס"ק ל"ד הוסיף דיש עוד טעם לתת

דברי רש"י דטעמא דאכחושי מצוה ,משום דאבוקה פסול לנר

בימיןכשאיןמזוזהמשוםפרסומיניסאשהכלפוניםלצדימין.

חנוכה והפוסקים כתבו דב' נרות מדובקין הוי אבוקה ,ועל כן

כו(גמ',כדישתהאנרחנוכהמשמאלומזוזהמימין,ובשאילתות

כשמדליק מנר לנר באותה שעה הרי היא אבוקה ,וזהו אכחושי

פרשתוישלחסימןכ"והוסיףובעה"בבטליתמצויצתביניהם.

מצוה דבאותה שעה נפסלה המצוה ,ונראה דכוונתו דגם מה

כז(שם ,עיין לחם משנה פ"ד מחנוכה ה"ד דאפשר דאין דין נר

שכתב רש"י בלשונו "דמחזי" אינו שנראה כאילו עושה הכחשה

חנוכה משמאל לעיכובא ,וכן פסק המשנה ברורה בסימן תרע"א

למצוה,אלאדסברדבאותורגעעצמושלוקחהאשמהנרהדולק,

סקל"ג.

הנר הנדלק נעשה אבוקה ,ואף שאין כאן פסול במצוה כיון

כח(גמ',ושפךוכסה.עייןבשאגתאריהח"אסימןמ'דמפסוקזה

שמפריד מיד הנרות) ,דבלאו הכי נימא שאינו יכול להדליק נר

ילפינן איסור ביזוי מצוה דהוא איסור דאורייתא ,וכן דייק החיי

חנוכה אף מנר של חול דהאבוקה פסל את המצוה( אבל כיוון

אדם כלל ס"ח סעיף ב' ,מדברי רש"י בד"ה אבוהון דכולהו דם

שנראהבעיןדברגעלקיחתהשמןאינומקייםמצוה,ונשאבשמן

דהואמדאורייתא.

דמצוההמראההזההואבזיוןלמצוה.

כט(תוס' ד"ה סוכה .אבל השתא אסרינן אפילו נפלו ואפילו
בחוה"מ .כתב המהרש"א דכוונת התוס' לצדדין ,דהיינו אפילו

דףכ"בע"ב

נפלובשבתויו"טומשוםמוקצה,ואפילובחוה"מולאנפלוומשום

לג(גמ' ,גזירה שמא לא יכוין משקלותיו .עיין במש"כ הרמב"ם

ביזוי מצוה ,ובנימוקי הגרי"ב הביא דמדברי רש"י לקמן מבואר

פ"ג מהלכות מעשר שני הי"ט ובלחם משנה שם ביאר דעת

דבחוה"משייךג"כמוקצהועייןבט"זאו"חסימןכ"אסק"א.

הרמב"ם דס"ל דהא דאמרו מעשר שני אין שוקלין כנגדו דינרי

ל(תוס' ד"ה אבוהון דכולהו דם ,הא דלא קאמר אבוהון דכולהו

זהב,אייריבפירותמעשרשני,והגזירההיאמשוםדהפירותתמיד

עצי סוכה ,הגאון רבי עקיבא איגר תמה על קושית התוס' ,דהא

הולכים וחסרים כי מתייבשים או מרקיבים או עכברים אוכלים

מהאי קרא דעצי סוכה ,אסרינן אפילו בנפל ואפילו היכי דליכא

מהם,וכשיכויןמשקלאלוהפירותוידעשמשקלםעשרהליטרין,

ביזוי מצוה ,וע"כ דהתם משום גזירת הכתוב ולא משום ביזוי

ישקול מכאן עד חודש מעות כנגד ויחשוב תמיד שאם המשקל

מצוה.

כנגדהפירות,הריישבידועשרהליטריןובאמתהריהפירותכבר

לא(גמ' ,אין מדליקין מנר לנר .ופירש"י דאיירי בנר חנוכה.

נחסרו ,והמשקל דהיינו המעות שכנגדו חסרים ויבוא להוציא

והקשה השפת אמת אמאי לא כתב דגם בנר שבת אסור ,ועי"ש

מעשר שני לחולין בפחות מדמיו ,ואף אי גרסינן סלע של מעשר

שהאריך לבאר .ובתו"ד תירץ ,כיון דנר שבת עיקרו לתשמיש לא

שניאיןשוקליןכנגדוי"לדגזרוסלעאטופירות.

שייך בי' ביזוי ,א"נ כיון דנר שבת מדליק בע"ש ובאותה עת הווי

לד(תוס'ד"הובההיהמסיים,אםכןגםהשארידליקממנהומאי

רק הכשר מצוה שידלק בשבת ,לא שייך ביזוי מצוה במעשה

פריך לרב .והריטב"א תירץ דלהדליק אחרים צריך מנר המערבי

ההדלקה ,ולפי זה כתב דבשבת שבחנוכה דמדליקים ביום ,אולי

עצמו,דלגביאחריםילפינןמקראלהעלותנרתמידדצריךשיהא

יהי' מותר ,אמנם בסוף דבריו כתב ,דנ"ל עיקר כהתרומת הדשן

במנורהנרקבועלהעלותנרדהיינולהדליקלאחרים.

שהביא הט"ז בסימן תרע"ג דהדלקת נר חנוכה בע"ש דינו לכל

לה(גמ' ,היה תפוש נר חנוכה .פירש רש"י משהדליקה עד

הדברים כמו לילה ממש ,ומשו"ה אי כבתה אין זהחדשים לה,

שכבתה .ובט"ז סימן תרע"ה סק"ג דייק מדבריו דאם אוחזה בידו

ולפיזהבודאיא"אלהשוותלנרשבתדהאההדלקהאףבעודיום

זמןקצרואחרכךמניחהכשהיאדולקתיצא,ובמשנהברורה שם

היא עצם המצוה ,וע"ע במשנה ברורה סימן תרע"ד סק"ה דבנר

סק"זהביאדכמהאחרוניםמפקפקיןבזהודעתםדאיןלהדליקעד

שבתאיןאיסורלהדליקמנרלנר.

שיהומונחיםתחילהבמקומם.

לב(גמ',משוםאכחושימצוה .פי' רש"י וז"ל,דמחזיכמאןדשקיל

לו(גמ' ,הדליקה בפנים והוציאה וכו' התם נמי הרואה אומר.

נהורא ושואב קצת מלחלוחית שמנו .והק' המלא הרועים דאי

הרי"ף והרא"ש כתבו דהדליקה בפנים והוציאה לחוץ לא יצא

איירי כשיש שיעור בשמן יותר משיעור הדלקה ,הא אפילו

שהרואה אומר לצורכו מדליקה ,והק' הב"ח סימן תרע"ה ,דהא

לכתחילהמותרלכבותו,ופשיטאדמותרליטולממנושמן,ואילא

אנןקיי"להדלקהעושהמצוה,ומבוארבגמ'דלמ"דהדלקהעושה

נשאר שיעור הדלקה מ"ט דשמואל דשרי ,הרי בעינן שיעור

מצוה א"צ לטעם שהרואה אומר ,דלא יצא ,משום דהדלקה

להדלקה ,ותירץ דאיירי כשאין אלא שיעור הדלקה בצמצום

במקומהבעינן,ותירץדאחרשתירצההגמ'דהרואהאומרלצורכו

ונחלקו רב ושמואל אי דבר שאינו מתכוין אסור ,דרב לשיטתיה

הוא מדליקה ובאידך מימרא דרבא ע"כ צ"ל מטעם דהרואה

דמותר,והקשהעלזהדלקמןאמרומאיבינייהווהויליהלמימר

אומר,אםכןמשמעדלאס"להךטעמאדהדלקהבמקומהבעינן

היכי דאיכא שיעור אף אחר ההכחשה .וע"כ כתב לפרש לולי

אלאמשוםהרואהאומרלצורכומדליקה,אבלהרמב"ם פ"דה"ט

יז

מסכת שבת דף כב – דף כג
ט חשוון – י חשוון התשע"ג
כתב טעמא דהדליקה בפנים והוציאה לחוץ אין צריך לטעם

מא(גמ' ,אכסנאי חייב בנר חנוכה .פירש הר"ן דקמ"ל דחייב אף

דהרואהאומר,ופסולמשוםדהדלקהבמקומובעינן,ונפק"מבנר

על פי שאין לו בית,וברא"ש כתב דהחידוש שאינו יוצא בנר של

שבת דאין לחוש משום הרואה ,לדעת הרמב"ם צריך הדלקה

בעה"ב דלא הוי בכלל נר איש וביתו ,והמאירי הביא בשם חכמי

במקומה ולדעת הרי"ף והרא"ש א"צ ,ועיי"ש דאמנם הביא דעת

התוספות דה"ה שני בעלי בתים הדרים בבית אחד וסמוכים על

המרדכי והאגודה ,דגם בנר שבת צריך הדלקה במקומה ,והשפת

שולחן אחד ,אפילו בן גדול נשוי בבית אביו דצריך להדליק או

אמת כתב ליישב ,דבהוו"א דלא ידעה הגמ' סברת הרואה אומר

להשתתף ,והמאירי פליג ,וכ' דרק זרים שאינם מכלל בני הבית

הוכרחנו לומר דאי הדליק בפנים שלא בשעת הסכנה לא יצא

צריכים להשתתף ,ועיין מג"א סימן תרע"ז סק"א שהביא

יד"ח,אבללמסקנהדאמרוטעםדהרואהאומרלצורכומדליקה,

מתשובות רש"ל שגם בחורים צריכים להשתתף וכתב דאפשר

ס"ל דאף שלא בשעת הסכנה אי מדליק בפנים יצא וכן משמע

שדוקא כשאוכל בפני עצמו אבל אם סמוך על שולחן בעל הבית

לשון הברייתא דלעיל שאמרו מצוה להניחה על פתח ביתו

הואבכללבניביתו.

מבחוץ.

מב(גמ',משתתפנאבפריטי.כתבהרי"ף דה"מבלאפתחלעצמו,

לז(תוס' ד"ה דאיבעיא ,הק' המהרי"ט בחי' ,אמאי לא כתבו

אבל אית לי' פתח לעצמו חייב להדליק משום חשדא ,ועיין

דהנפק"מ נמי דלא בעי להגביהה ולהניחה כדלקמן ,ותירץ דאין

במג"אסימןתרע"זסק"ב ובמחציתהשקל ,דאפילופותחלופתח

הכינמידגםזונפק"מ,אלאדכוונתהתוס'היאלומרדהספקלא

בפני עצמו באותו צד שהבעה"ב הדליק ,דבכהאי גוונא בעלמא

נשאל לענין להדליק מנרלנר אלאלנפק"מ דחש"ו ,א"נ אי בעינן

לא חיישינן לחשדא כמבואר לקמן בגמרא ,הכא גבי אכסנאי

להגביהה ולהניחה ,דאל"ה לא הו"ל למימר חזינן אי הדלקה

חיישינן ,דהרואים שיש שם אורח יחשדו באורח שלא הדליק,

עושהמצוהאלאהו"ללמימרהיינובעיין.

ובביאורהלכהשםבד"הפתוח מסתפקאימיירידוקאכשהאורח

לח(תוס' ד"ה מאי הוי עלה ,תימה מאי קא מיבעיא ליה .בפני

יש לו חדר נפרד ובחדר זה פתוח פתח ,אבל אי יש לו זוית

יהושע תירץ עפ"י מה שכתבו התוס' לעיל ,דקושית הגמ' למאן

שמיוחד לו ושם יש לו פתח לעצמו בזה לא חיישינן ,והביא

דאמרדנרשלפרקיםהיה,וא"כאפשרלומרדהגמ'בעימאיהוי

מהשבה"לב'דעותבזה.

עלה ,ואינו חושש לראיה מנר מערבי ,דאפשר דרב קאמר להך

מג(גמ' ,משתתפנא בפריטי .כתב המאירי דסגי במה שמקנה לו

מימראמפרשהברייתאכמאןדאמרמנורהשלחוליותהיתהולא

חלק בשמן ע"י הפרוטה ,וכ"כ המשנה ברורה בסימן תרע"ז סק"ג

קביעינרות,ולאקשיאמידי.

בשם המאירי דאין צריך האכסנאי ליתן כל חצי הוצאת הנרות,
וסגיבמהשקונהחלקבשמןע"יהפרוטה.ועייןבב"חברישסימן

דףכ"גע"א

תרע"זשהביא בשםהאגודה דצריךלהוסיףהבעה"במהשנתןלו

לט(גמ' ,מכבה ומגביה ומניחה וחוזר ומדליקה ,והקשה התוס'

האכסנאי ,ופירש הב"ח דהטעם הוא ,דאםלא יהא ניכר שהוסיף

ד"ה מכבה וכו' ,אמאי מכבה וחוזר ומדליק בהגבהה סגי כיון

יבואולחשודהאכסנאישלאנשתתף,ולפיזהכתבדאפילוהוסיף

דהנחהעושהמצוהדאטומיגרעדלוקהועומדתמהדליקהחש"ו,

מקצת דעי"ז ניכר שהוסיף סגי בזה דכבר אין בזה חשד ,ובאליהו

ותירץבשםריב"אדמיירישהדליקהמתחלתהלצורךשבתולכך

רבה סק"ב פירש דברי האגודה ,דסבירא ליה דהמדליק מחויב

גרע מהדליקה חש"ו דהתם שמדליקה בעתה ניכר הדבר שהוא

ליתן שמן כשיעור חצי שעה מממון שלו ,ואם אינו מוסיף שמן

מדליקה לשם חנוכה .אמנם רש"י בד"ה דולקת ,פי' שהדליקה

בשבילהאורחנמצאשהשתמשבשלהאורחולאהוציאמממונו,

למצות חנוכה בערב שבת ומה יענה לקושית התוס'] ,וי"ל דבריו

ובתשו' הרשב"א סימן תקמ"ב כתב שה"ה אם הבעה"ב מקנה לו

דהגריעותא מהדליקוה חש"ו ,משום שהיתה דולקת כל היום

חלק בשמן במתנה שרי והביאו המשנה ברורה )סימן תרע"ז

איכא למטעי שהיתה דלוקה לשם שבת ,אף שהדליקה לשם

סק"ג(.

חנוכה ,מה שאין כן בהדליקוה חש"ו היינו ממש בלילה זה לשם

מד(רש"י ד"ה הרואה ,דלא הוזקקה ברכה זו אלא למי שלא

חנוכה,וליכאלמטעישהדלקלשםשבת)י.ס.[(.

הדליק בביתו עדיין או יושב בספינה .ובמרדכי סימן רס"ז כתב

מ(רש"י ד"ה משוך נהוריה ,אינו ממהר לכלות כשמן זית .ועיין

בשם רש"י דאף אי עתיד להדליק אינו מברך על הראי' ,בהגהות

בתוס' שכתבו דאיירי בנר חנוכה ,אמנם אינהו גרסי "דנפיש

הגר"אבשו"עסימןתרע"וסק"גכתבדנראהמדברירש"ידאףאם

נהוריהטפי"והיינושאורויותרחזקוהווישפיר,אבלדברירש"י

אשתו מדלקת עליו בביתו מברך ברכת הרואה ,כיון דהוא לא

צ"ע,דבנרחנוכהמהמעליותאאיכאבזהשדולקיותרזמן,דע"כ

מדליק ,וכן מבואר במרדכי הנ"ל ,אבל הרשב"א והר"ן כתבו

מיירישנתןשמןכשיעורשלעדדכליארגלאדתרמודאי,וא"כאין

דברכה זו נתקנה למי שלא הדליק ואין מדליקין עליו בתוך ביתו

מעליותא בזה שדולק טפי .ואולי דרש"י פירש דקאי אנר שבת,

ואינועתידלהדליקבאותההלילה.

ובזהוודאישישמעליותאשדולקזמןרבמשוםשלוםביתו.ועוד

מה(שם .כתב המאירי מי שאין לו להדליק ואינו במקום שיהא

י"ל דאף אי ילמד דאיירי בנר חנוכה עדיין שיש הידור במה

אפשר לו לראות ,יש אומרים שמברך לעצמו שעשה ניסים

שמאריךהפרסומיניסא.

ושהחיינו בלילה ראשונה ושעשה ניסים בכל הלילות והדברים

יח

מסכת שבת דף כג
י חשוון התשע"ג
נראין ,ועוד כתב דמי שהיה בכפר שאינו מדליק ואינו רואה כגון

הורביץ דהא דאינו יוצא אפילו לאחד ,דוקא אי הדליקו בב"א

כפר של גויים ,יש מחייבים אותו להדליק שלא נפטר מהדלקה

אבל אי בזה אחר זה יצא הראשון למ"ד כבתה אין זקוק לה

אחרשאינורואהבמקומושוםהדלקה,ואיןהדבריםנראין.

עיי"ש ,ובמנחת שלמה ח"ב סימן נח אות ב' הקשה עליו הא לא

מו(גמ' ,ליל שני מדליק מברך שתים ,כתב הטור בסימן תרע"ו

חלקו בזה בהלכה ,וכתב לחלוק עליו דהווי מדליק ע"מ לכבות

דאםלאבירךזמןבלילראשוןכתבא"אהרא"שז"לדמברךבליל

ובכהאיגוונאלאיצאעי"ששהאריך.

שניאואימתישיזכור,והביאהמשנהברורהבשםהלבושוישועות

נג(גמ' ,נר ביתו וקידוש היום נר ביתו עדיף ,הר"ן הקשה איך

יעקב דהיינו באיזה לילה שיזכור יברך "בשעת ההדלקה" ,ואם

דחינןקידושהיוםדאורייתאמשוםנרשבתדרבנן,ותירץדאפשר

נזכראחרההדלקהאינומברךעודבלילהזה,ובשערהציוןס"קג'

לקדש על הפת ורק מצוה מן המובחר ביין ,וכ"כ הריטב"א וכתב

נסתפק אם נזכר בליל שמיני אחר ההדלקה אם יכול לברך ,דיש

עוד דאפשר דיוצא בקידוש של תפילה כמו שיוצאים ביום

לומר דצריך לברך שהחיינו על עצם הזמן שנעשו בו ניסים

הכיפורים ,ועיין בתוס' שבועות דף כ' ע"ב דכתבו דקידוש

ונפלאות ,אלא דלכתחילה סמכו על זמן ההדלקה ,והביא ראיה

דאורייתא ,אבל על היין אינו אלא מדרבנן ,א"נ אפילו אי נימא

מדברי המאירי שהבאנו באות הקודמת ,שמברך אף לאחר

דזכרהו על היין הוא מדאורייתא ,הא דמברך צריך שיטעום הוא

ההדלקה.

מדרבנן.

מז(גמ',והיכןצונורבאויאאמרמלאתסור.דעתהרמב"ם בספר

נד(גמ' ,נר חנוכה עדיף משום פרסומי ניסא .בספר עמק ברכה

המצוותשורשא'דעלכלדיןדרבנןעובריםבלאתסור,והרמב"ן

עמודס"טהקשההאתדירהואדיןמןהתורהכדאמרינןבזבחים,

בהשגות פליג עליה וסבירא ליה דלא תסור הוא רק כשרבנן

ותירץ דמן התורה צריך להקדים תדיר אבללדחות מצוה אחרת

מפרשיםאתדיןהתורה.

מפניה זהו רק מדרבנן ,ופרסומי ניסא עדיף ,ועוד תירץ דגם

מח(גמ' ,רבא אמר רוב עמי הארץ מעשרים הם ,ומבואר דדעת

פרסומיניסאהואמןהתורהכמושכתברבינויונהבמניןהמצוות

רבא דעל ספק דדבריהם מברכים .והר"ן כתב די"א דסברת רבא

שישמצותעשהלזכורחסדיה'.

הואמשוםדחייבוהוחכמיםמספקלקייםהמצוהדאורייתאצריך

נה(גמ' ,הרגיל בנר .וברש"י מבואר דהיינו נר שבת וחנוכה,

לברך,ולפיזהה"הבספקנטללולבביוםראשוןשהואמןהתורה

וברא"ש כתב הרגיל בנר חנוכה ובהגהות הגר"א על הראש יוסף

ספק לא נטל כיון שהוא צריך לחזור וליטול צריך לברך ,ויש

דה"ה נר שבת ,ובהגהות מהר"ץ חיות הביא בשם ה"ג דהרגיל

אומרים דדוקא בספק דדבריהם מצריך רבא לברך ,דכיון דרבנן

קאיאנרחנוכהועודעייןלקמןאותנז.עייןמהרש"אשהעירמ"ט

תקנו לחוש לספק זה ,הוה ליה כודאי דדבריהם ,אבל ספק נטל

נשתנההלשוןהכא"הרגיל"ובשאר"הזהיר",ותירץדמדוברבנר

לולב ,חוזר ונוטל ואינו מברך ,כיון שאין בזה תקנה דרבנן לחזור

שבת וכיון שאין המצוה עליו הוא מרגיל לאשתו ,ובאמת על

אלאדחוזרמספק.

אשתואמרההמשנהלקמןבמשנהלשוןזהירות,אבלבשארהרי

מט(גמ' ,שיש לה שני פתחים צריכה ב' נרות ,וכתב הר"ן

הואמצוותוושייךלשוןזהיר.

ומסתברא כיון דאינו מדליק אלא משום חשדא לא מברך אלא

נו(גמ' ,הזהיר במזוזה זוכה לדירה נאה ,ואין להקשות על מה

אחדפתחא.

שפי' המהרש"א ברכות נז :בחידושי אגדות ,על הגמ' התם ,דג'

נ(גמ' ,ומנא תימרא דחיישינן לחשד ,ולכאורה צריך עיון מאי

דברים מרחיבין דעתו של אדם דירה ואשה נאה וכו' ,דהיינו

שנא שהקשתה הגמ' זאת כאן הא מצינו בכמה מקומות בש"ס

שמרחיביןדעתוונעשיתנפשורחבהלמהדראחריתענוגיהעוה"ז

דחיישינן לחשד כגון בגמ' ברכות ג' ע"א לענין חורבא ,ועיין

וכנפש רחבה דבלעם .דכאן חזינן שבזכות המזוזה "זוכה" לדירה

בתוספותהרא"שבד"הומנאתימרא,שכתב"שחושדיןאותושלא

נאהמשמעשזהעניןטוב,דהתםמהשרוצההואעניניעוה"זאלו

קיים המצוה" אבל חשד ממון אשכחן טובא כדאמרינ' פורטין

לשמם ,ועל כן התוצאה היא הרחבת הדעת שמשמעותו נפש

לאחרים ואין פורטין לעצמן ,ולפ"ז נתיישב גם מה שהקשינו

רחבה ומגושמת .מה שאין כן הכא מי שזהיר במזוזה הרי ידע

דלחשוד על אי קיום מצוות היכא שאין לתלות במשהוא היא

משמעות המצוה וכמו"ש הרמב"ם בסוף פ"ו מהל' מזוזה ,חייב

שאלהגדולה.

אדם להזהר במזוזה מפני שהיא חובת הכל תמיד )ועתה מבאר



מה הוא ענין הזהירות ( וכל זמן שיכנס ויצא יפגע ביחוד השם

דףכ"גע"ב

שמו של הקדוש ב"ה ,ויזכור אהבתו ,ויעור משנתו ושגיותיו

נא(גמ' ,עשאה כמדורה ,ובר"ן הביא בשם בעל העיטור דאם

בהבלי הזמן) ,לצאת מאהבת תענוגי העוה"ז(  וידע שאין דבר

הרחיק אצבע בין פתילה לפתילה ,אינו נעשה כמדורה ויוצא

העומדלעולםולעולמיעולמיםאלאידיעתצורהעולם,ומידהוא

יד"ח.והריטב"אכתבדמהאדלאאשכחרבאתקנתאאלאלכפות

חוזר לדעתו והולך בדרכי מישרים ,וכו' עכ"ל ,וזהירות זו היא

עליה כלי ש"מ דלא סגי בהרחקת פתילות כסברת בעל העיטור

"המזכה" לאדם בית שמהווה כלי להתחייב במזוזה ולהשיג כל

ז"ל.

המעלותהללו.

נב(שם גמ' ,אפילו לאחד אינו עולה ,עיין בהגהות הגרא"מ

נז(גמ' ,חזא דהוה רגיל בשרגי טובא אמר תרי גברי רברבי וכו'.

יט

מסכת שבת דף כג – דף כד
י חשוון – יא חשוון התשע"ג
ובתוס' פירש שראה שהיו רגילים הבעל והאשה ולכן אמר תרי

שלמהמ"טלאמיבעיאנמיבפורים,וביארעלפימהשכתבותוס'

גברי מה שאין כן לקמן שרק האשה היתה רגילה .ובר"ן כתב

ד"ה מהו להזכיר וכו' שבתפילה פשיטא ליה שמזכיר כיון דהוה

שכאן ראה גם נר חנוכה וגם נר שבת לכן אמר תרי גברי ,מה

בציבור ויש פרסומי ניסא ,מה שאין כן בברכת המזון ,ולפי זה

שאין כן לקמן שראה רק נר שבת ,ומדהביא הר"ן גם פי' תוס'

פורים שכתוב "משפחה ומשפחה" ורש"י על המגילה פירש

ברור דאין לפרש התוס' כהר"ן ,אלא דהבעל והאשה הדליקו נר

שמתאספים יחד ואוכלין ושותין יחד ,י"ל דפורים פשיטא ליה

שבת,והיעב"ץ כתבשגירסתהתוס'היאחזאדהוו"רגילי"והיינו

שצריךלהזכירבבהמ"זכיוןשגםבביתישפרסומיניסאכמובבית

לשון רבים ,וגירסת הר"ן דהוה "רגיל"לשון יחיד ,ועוד גרס הר"ן

הכנסת.

כאן "שרגי" לשון רבים ולקמן שרגא לשון יחיד ,והיינו כאן שבת

ס(גמ',מהולהזכירשלחנוכהוכו'אמררבהונאאינומזכירואם

וחנוכהולקמןרקשבת.ועייןבחכמתמנוחשכתבשהכאהדליקו

באלהזכירוכו'.וכתבהריטב"א ופשיטאשאםלאאמראינוחוזר

שניהם כנגד זכור וכנגד שמור ולקמן הדליק רק אחד .ובביאור

שהריאינוחייבלהזכיר,ואפילובתפילהדאסיקנאדחייבלהזכיר

דברי התוס' שהדליקו גם הבעל וגם האשה צריך ביאור באיזה

וכו'איןמחזירין,וכןכתבוהתוס'לקמןד"הדתניוכו'והביאוכן

אופן הוה ומה המעלה בזה ,עיין שו"ע סימן רס"ג ס"ג שהנשים

מתוספתאדברכותפ"גהי"ד.אמנםהמרדכיכאןסימןרע"טהביא

מוזהרות בו יותר ,וכתב הפרי מגדים )סק"ו( שאם יש לו הרבה

מהראבי"ה )ברכות סימן קל"א( דאף על גב דמסיק הכא דהזכרת

נרותיכוליןכלאחדלקייםהמצוה,ובסבראזואפשרלבארדעת

חנוכה רשות בברכת המזון ,מכל מקום כיון דנהוג כולי עלמא

תוס' ,ועוד אפשר לבארם עפ"י מה שכתב השו"ע שם ס"ו ,דמי

להזכירוגםבירךעלמנתלהזכירשוויהעליוכחובהוחוזר.ויעוין

שהוא אצל אשתו אין צריך להדליק בחדרו ולברך וכו' ,וכתב

בב"ח ריש סימן תרפ"ב שהקשה כמה קושיות וסתירות בדברי

המגן אברהם שם ס"ק י"ד )והביאו המשנה ברורה ס"ק ל"א(

הראבי"ה,והסיקדדעתהראבי"הלחלקביןתפילהלברכתהמזון,

דכשישילוחדרמיוחדצריךלהדליק,אבללאיברךלפישאשתו

שבתפילה אין מחזירין אותו אבל בברכת המזון שאי אפשר בלא

מברכת בשבילו ,וגם דברי התוס' אפשר לבארם בכהאי גוונא,

פת כיון שנקרא יום טוב )וכן הסיק הב"ח בסימן תר"ע ס"ד ד"ה

)א.ל (.ובחידושי הרא"מ הורביץ כתב דרב הונא לטעמיה לקמן

והיה אומר שסעודת חנוכה הוי סעודת מצוה וחייב בפת ודלא

קיט .דהוה מדליק שרגא וכתב שודאי גם אשתו היתה מדליקה,

כמהר"ם(,הלכךמחזירין,כיוןדנהוגכוליעלמאלהזכירוגםבירך

וע"כסביראליהשישמעליותאששניהםידליקו.

ע"מ להזכיר ,ועוד הביא מהגהות רבי שמואל ב"ר ברוך על

נח(גמ' ,ובלבד שלא יקדים ושלא יאחר .רש"י מבאר דאיירי בנר

המרדכישחילקביןשבתחנוכה,ליתרהימיםדדוקאשבתחנוכה

שלשבת,אולםהריטב"א כתבשלאיקדיםקודםתחלתהשקיעה

דמחוייבבפתמצדהיום)דהיינושבת(צריךלחזור.

בעוד שהשמש בעולם ושלא יאחר מיד לאחר השקיעה ומצותה

סא(תוס' ד"ה מזכיר בהודאה .דעל הניסים הודאה היא ולא

שידליק מיד "לאחר השקיעה" ,ולכאורה צ"ל דהריטב"א למד

תפילה.אבלרש"יפי'דהאכולהמילתאדחנוכהעיקרהלהודאה

דאייריבנרחנוכה,וכןמפורשבמגידמשנהפ"דמהל'חנוכהה"ה

ניתקנה .כלו' דלרש"י הטעם משום סיבת התקנה וענינה ,ולתוס'

עלמהשכתבהרמב"םשםלאמאחריןולאמקדימין,וכתבהמגיד

משוםהנוסחשלמעשההואנוסח שלהודאה.ונראהדאזלירש"י

משנה שיצא לו דין זה מגמרא דידן והוא מפרשה בנר חנוכה

ותוס' לשיטתם באבעיא מהו להזכיר בברהמ"ז ,דרש"י מפרש

בלבד ,ובאבן האזל שם )פ"ד מחנוכה ה"ה( כתב דמה שהכריח

דבתפילה פשיטא משום דלהלל והודאה נקבעו לפרסומי ניסא,

אתהרמב"םלפרשדאייריבנרחנוכהולאפירשכפשוטובשבת,

ותוס'פי'משוםדבתפילהודאישייךפירסומיניסא,ואפשרדתוס'

הואמהגמ'בברכותכ"זע"אדרבצלישלשבתבערבשבתוהיינו

פליגי וס"ל דאין על הניסים משום הלל והודאה אלא לפירסומי

דמותרלאקדומי),וכברהקשהשםהתוס'בד"הדרבוכו'מגמרא

ניסאבלבד,ואזליגםכאןלשיטתם)א.ג.(.

דידן ותירץ דגמרא דידן איירי כשאינו מקבל עליו שבת מיד(.

סב(גמ',אודילמאכיוןדלאאסורבעשייתמלאכהלאמזכירינן.

והקשה שם איך אפשר לפרש הגמרא בנר חנוכה ,הא המעשה

והקשה המלא הרועים מה ענין עשיית מלאכה להזכרה ,ותירץ

כאן מפורש בנר שבת מהא דרב יוסף אמר לה לאשתו ,הא דלא

דאפשר כיון דאין אסור מלאכה חיישינן משום ביטול מלאכה,

ימיש עמוד הענן וכו' ,ותירץ האבן האזל דאיירי בשבת חנוכה

וצייןלתוס'ד"האודילמאוכו',ונראהדכוונתולמהשכתבתוס'

וכשיטת הבה"ג )המובא בר"ן( שנר חנוכה קדים לשל שבת כיון

בסה"דדמהשלאעושיםמלאכהמשוםמנהגבעלמא.ולפימש"כ

שכשמדליק הויא קבלת שבת ,ולכן איחרה נר שבת כדי להדליק

דכל הענין שחששו משום ביטול מלאכהלעם ,אם כן מה לי אם

נרחנוכהלאחרהשקיעה,ועלהאאמרלהלאימישדאיןלאחר

זה מעיקר הדין או מנהג בעלמא דמכל מקום חיישי לביטול

נרשבתושובסברלהקדיםנרשבתולהקדיםיותרנרחנוכהועל

מלאכה.

זהאמרלהההואסבאדאיןמקדימיןואיןמאחריןנרחנוכה.

סג(גמ' ,ימים שיש בהם קרבן מוסף וכו' ערבית ושחרית ומנחה



מתפלל י"ח .וצריך ביאור מה בא להשמיענו שמתפללים שמונה

דףכ"דע"א

עשרה .וביאר הריטב"א דאתי לאשמועינן ,דדוקא בתפילות אלו

נט(גמ' ,מהו להזכיר של חנוכה בברכת המזון .הקשה החשק

מתפלל שמונה עשרה מה שאין כן במוסף דמתפלל ז' ברכות,

כ

מסכת שבת דף כד
יא חשוון התשע"ג
וסייםהריטב"אודלאכירושלמי שאמרדמוסףראשחודששמונה

יונה דגם לדעת הרי"ף )באות דלעיל( שיצא דמזכיר גם ראש

עשרה .ויעוין בתוס' ברכות כא :שהביא דברי הירושלמי והביא

חודש בהפטרה דשבת במנחה ,מכל מקום אינו חותם בשל ראש

שם ב' מקורות למנהגינו דלא כהירושלמי ,ועוד כתב ובירושלמי

חודשכלל,אלאאומרבהמעיןהמאורעוחותםבשלשבתלבד,

נמי י"ל דטעות סופר הוא וכו' .ועוד יעוין ברא"ש בברכות פ"ג

כיון שאפילו בשלוש תפילות הקבועות בראש חודש לא חותם

סימן י"ח שהאריך בדברי הירושלמי הנ"ל והביא להוכיח דלא

בראשחודשאלארקמזכירבעבודהמעיןהמאורע,ולאיהיהיפה

כהירושלמימגמראדידן,וכמוש"כלעיל.

כח הפטרת ראש חודש דליתא אלא בשביל שבת ,אבל המפטיר

סד(תוס' ד"ה תעניות ומעמדות וכו' ,וקשה לר"י אם כן איך לוה

בנביא במנחה ביוה"כ שחל בשבת חותם אף בשל שבת כדרך

אדםוכו'.וכתבהחתםסופר דלולידברי תוס'היהמפרש שדברי

שחותםבהפטרתשחרית.

הגאונים שביטלו מלומר עננו זה גופא מכח הגמרא לעיל יא,

סט(גמ' ,מ"ט לפי שאין שורפין קדשים ביום טוב וכו' עיין תוס'

דאמר ליזוף מר וליפרע ,ואיך אפשר ללוות אחרי שכבר התפלל

ד"ה לפי דלשיטת הר"י היינו דגזרו חכמים תרומה אתו קדשים

תפילתתעניתאלאבהכרחשכברבימיהאמוראיםביטלותפילה

דהוו דאורייתא ,ולפ"ז ביאר הריטב"א )החדשים( דמאי טעמא

זו שמא ימצא שקרן שכבר נחלשו הדורות ,אבל בזמן התנאים

הכא אינו בתורת שאלה ,אלא דרך פירוש בניחותא ,דאמר הרי

שהיובעליכחובריאיםלאחששולחולשא.

אמרנודטעמאדאיןמדליקיןבשמןוכו'משוםדאיןשורפיןקדשים

סה(גמ' ,אלא להא דמיא וכו' יום טוב וכו' שאלמלא שבת אין

מדאורייתא ,ומה"מ דאין שורפין קדשים ,דהא לא שייך לשאול

נביא במנחה .רש"י הביא מתשו' הגאונים שהיו רגילים לקרות

מה"מדאיןמדליקיןבשמןשריפהדהאמדאורייתאשרי.

בנביא בשבת במנחה ,והקשו התוס' בד"ה שאלמלא ,מהמשנה

ע(גמ' ,בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו .וכתב התוס' ד"ה

במגילה כא .דאין מפטירין בנביא ,ואוקמי דאיירי בכתובים ,וכן

בקר שני ,דבקר שני דוקא דאין שורפין קדשים בלילה כשלמים,

כתבובמגילה,ועייןברש"ישםבמגילהשפי'הטעםדאיןמפטירין

וכ"כ הרשב"א והביא ירושלמי שכתב כן .אולם הרמב"ן כתב

משום דהווי סמוך לחשיכה משום שהיו מאריכין לדרוש ומשום

ששורפים גם בלילה של מוצאי יום טוב ,וביאר הדרשא של בקר

טרחא דצבורא לא הפטירו  .ולהאי טעמא לא שייך לחלק בין

שנישישרפובלילהעדבקרשניקודםשתלכומירושלים,וכךפי'

נביאים לכתובים וצ"ע דהתוס' הביאו מלקמן דף קטז :שהיו

את המשך הפסוק ופנית בבוקר וגו' .וכ"כ הריטב"א בשם יש

קוראים בכתובים .ועיין בבעל המאור שהביא מרב האי גאון וכן

מתרצים) ,גם הרמב"ן והריטב"א הביאו את הירושלמי הנ"ל(,

איתא בריטב"א מגילה שם ,דהמשנה התם כוונתה דאין איסור

והרשב"א וביתרביאורברמב"ן דייקומרש"י ד"הבקרשני,שאין

לקרא הפטרה ,אלא דאין חייבין והכל תלוי במנהג ואזיל כשיטת

לשרוף בלילה דכתב עד בוקר שני המתינו .ועיין בנודע ביהודה

רש"י ,עוד הביא הבעלהמאור דיש שהגיהו מחמת קושיא זו יום

תנינא סימן צ"ו שהביא דהרמב"ם פ"ט מפסולי המוקדשין ה"ד

הכיפוריםשחללהיותבשבתוכתבדהיאטעותוכנ"ל.והראבי"ה

וה"ה,לגביהאדאיןנשרפיןאלאביוםכתברקפגולונותר,ולגבי

סימןתקע"התירץבדוחקדהאימפטירהיינודרשהבעלמא.

דאין נשרפין ביום טוב השווה להם טמא ,ומשום הכי דייק

סו(תוס' ד"ה אלא להא דמיא וכו' ותירץ ר"י דחדא מכלל

דסביראליהלהרמב"םדקדשיםטמאיםאפשרלשרוףגםבלילה,

חבירתה איתמר .והמהרי"ט בחי' הקשה ,דעדיין קשה על

אולםהביאמהתורתכהנים צופרשהד'אותט"ו,דיליףבניןאב

האמוראים שאמרו משמיה דרב מ"ט בעי להשמיע הא דראש

דבכל הנשרפין בעינן דוקא יום .והמנחת חינוך מצוה קמ"ג דייק

חודש ותירץ דמעשה כי הוה בראש חודש הוה ,ועל האי מעשה

מהחינוך שם דס"ל כהרמב"ם ,דכתב דנותר )ופגול( אין נשרפים

אמרה רב ,והמ"ד שרב אמר דין זה על  יום טוב הכי אמרה,

בלילה,ומאידךבמצוהקמ"ובשריפתטמאסתםהדברים,משמע

דחזיתיהלדעתיהדרבדלאודוקאראשחודשומשוםדליכאנביא

דאפשר לשרפו בלילה ,ועוד דייק המנחת חינוך מהרמב"ם פ"ז

כלל,אלאאפילואיתיהכגוןביוםטובשחלבשבת.

ממעה"ק ה"ג כנ"ל ,ותמה על השער המלך פי"ט מפסולי
המוקדשין ה"ה והנודע ביהודה הנ"ל שלא דייקו מהתם .עוד

דףכ"דע"ב

הביא המנחת חינוך מתוס' קידושין לד .ד"ה מעקה ,שהקשה ר'

סז(גמ',וליתהלכתאככלהנישמעתא.וברש"יכתברבהונאורב

יוסףמא"ישיהונשיםרשאיותלשרוףקדשיםביוםטובכיוןשיום

יהודה ורב גידל ורב אחדבוי וכו' ובתוס' כתב דאין למנות דרב

טוב הווי מ"ע שהזמן גרמא ,והפני יהושע שם הקשה דשריפת

גידל דאפילו ריב"ל מודה וכו' ,ודעת הרמב"ם פי"ב מהל' תפילה

קדשיםנמיאינהנוהגתבלילהומ"טלאהקשוהתוס'שיהי'מותר

וכן הרי"ף כרש"י דלית הלכתא כרב גידל מהא דריב"ל ,וביאר

להןלשרוףקדשים,ומקושיאזוהוכיחהמנחתחינוךהנ"לשדעת

הרא"ש סברתו מכמה טעמים א .מדסתם הש"ס ולית הלכתא

תוס'ששריפתקדשיםנוהגתבלילהאלאהווימצותעשהשהזמן

"ככל הני" .ב .דסברת אביי עיקר שמדמי להו אהדדי ולא כדדחי

גרמא,והנודעביהודהשםבסוףהסימןיישבדעתהרמב"םמהקו'

ליה הש"ס .ג .דמסתבר דהני תרי מימרי דרב לא פליגי אהדדי

מהירושלמי והתורת כהנים ,דסבירא ליה להרמב"ם שתרומה

והיינוכאביישלאפליגיולאכדדחיהש"סדלפ"זפליגיאהדדי.

איקריקודשודינהכקודש,ואםקדשיםטמאיםנשרפיםרקבלילה

סח(גמ' ,ולית הלכתא וכו' אלא כריב"ל .וכתב הר"ן בשם רבינו

ה"ה תרומה טמאה ,מאי טעמא אסר רבה לעיל דף כג :להדליק

כא

מסכת שבת דף כד – דף כה
יא חשוון – יב חשוון התשע"ג
שמן שריפה רק בשבת שמא יטה ,הרי גם בחול בלילה אם יטה

תשובתושלרבאבהא,דלאהויליהלמימראלאמשוםדרביינאי

עוברעלאיסורשריפתתרומהבלילה,ועלכרחךדסבררבהשאין

א"נ משום דר' אליעזר ,וצ"ע .וכתב הפני יהושע ,דטרם שנדפסו

בזהאיסוריעויןשם.

חידושי הרשב"א נשאל בזה ,והי' רגיל לתרץ בילדותו דאי לאו

עא(תוס' ד"ה לפי שאין שורפין וכו' ולא אמרינן מתוך וכו' אבל

טעמא דמצוה לשרוף לא הוי מוקמינן הנך קראי דבסמוך להתיר

צריך שיהא קצת צורך .וכתב הפני יהושע דבהא נחלקו רש"י

תרומה טמאה בהנאה ,אפילו להדלקת הנר ולהסיקו תחת

ותוס' דבביצה יב .תוס' ד"ה ה"ג רש"י וכו' ,הביאו בשם רש"י

תבשילושהןהנאהשלכילוי,אלאהו"אדוקאבהנאהשאינהשל

דלמאן דס"ל מתוך ,הותרה אף שלא לצורך כלל ,ואינהו פליגי

כילוי כדאשכחן נמי לענין טבל דהנאה של כילוי אסורה ,והנאה

וסברידבעייןצורךקצת,ורצההפנייהושעלדייקמרש"ידידןד"ה

שאינה של כילוי שרי ,ומש"ה הוצרך רב לאתויי האי טעמא

מנהנימילי,שכתבליתיעשהולידחילאתעשה,דהוילאתעשה

דכשם שמצוה לשרוף וא"כ על כרחך הא דכתיב לך שלך תהא

ולא אמרינן שמחמת ה"מתוך" מותר לגמרי ,אולם דחה דיוק זה

היינו דרך ביעור כגון הסקה והדלקה ,אלא שנתקשה לאמר כן,

וכתב,דרש"יהוצרךלכתובזאתמשוםדמבוארבפסחיםה.דרבי

משום דמשמע דמה שמחלקין התוספות לקמן להחמיר בהנאה

עקיבא לית ליה מתוך ,וכן בביצה יב .משמע דלרבה אפילו ב"ה

שלכילוייותרמשאינושלכילויהיינומדרבנן,מ"מממהשכתבו

ליתלהומתוך.ולשיטתםודאינשארהלאתעשה.

התוס' כאן בשמעתין משמע ,דאדרבה בהנאה שאינו של כילוי

עב(גמ',עולתשבתבשבתוולאעולתחולבשבת.וכתבהרשב"א

שייך לאסור טפי כדאשכחן בערלה דאף על גב דאסורין בהנאה

דהא דמבואר ביומא מו .שהיו מקריבין בשבת אברי חול

אפ"ה מותר ליהנות בהן בשעת ביעור דהיינו הנאה של כילוי.

שניתותרוועושהלהןמערכהבפניעצמן,ולר"המקריבןבמערכה

ועוד כתב לדחות תי' זה עי"ש ,לכך פי' דהא דאיצטריך רב

הגדולה ,היינו דוקא באיברים שמשלה בהן האור מאמש שכבר

לטעמא דכשם שמצוה לשרוף ,היינו משום דבטעמא דכתיב לך

נעשו לחמו של מזבח ,והוו כקרבן היום שדחו שבת מ"במועדו"

שלך תהא להסיקה תחת תבשילך לא סגיא ,דא"כ תקשי להיפך

ועיין עוד ברש"י ד"ה עולת חודש שכתב דאי לא הוקטרו מבעוד

ביו"טמ"טאסורהאהו"ללצורךהיוםלגמריכמושהקשוהתוס'

יוםאיןמעליןאותו.

לעיל ,דמאי גרע משאר הדלקות מה שאין כן לטעמא דמצוה

עג(תוס' ד"ה ולא מילה וכו' וקשה בפרק ר"א דמילה וכו' .וכתב

לשרוףאתישפירכמוישתירץריב"אלעילדודאימיגרעגרעכיון

החתם סופר דהגמ' לקמן איירי גבי שבת וודאי ששבת יותר

שעיקרהדלקההיאצורךגבוהכו'ע"ש,וכ"שלשיטתרש"ישכתב

חמורה מצרעת דאית בה עונשים ואזהרות הרבה ,הלכך אמרי'

בפסחים ובביצה דאפילו לתתו לכלבו אסור מהאי טעמא גופא

דמכלמקוםמהשצרעתדוחהעבודההיינומשוםדגבראלאחזי

דרחמנאאחשביהכיוןשמצותולשורפוולבערומןהעולם.

ואיאפשרלהחשיבובתורחומראיותרמשבת,אבלהכאגבייום

עו(גמ',ומהראיתוכו'.כתבהריטב"א )החדשים(שקושיאזושל

טוב ששווה לצרעת דשניהם עשה ול"ת ,שייך שפיר להחשיב

ומהראיתסמכהעלהמשךהגמראשתרומהעדיפאשכןמחפ"ז,

צרעתיותרחמורהמשוםשדוחהעבודהועי"שעודשהאריך.

וא"כעדיףלהחמירבתרומהולדרושממנולהקלבקודש,ואורחא

דףכ"הע"א

דתלמודאהואשמקשהסתםואחרכךמפרש.

עד(גמ' ,כך מצוה לשרוף את התרומה שנטמאת .ברש"י כתב

עז(גמ',שכןסימןפנ"קעכ"ס.והקשוהתוס' ועודראשונים אמאי

דדמיאוכו'ועודמשוםתקלה,ובתוס'הקשולהאיטעמאמ"טבעי

לא החשיבה הגמרא גם הא דמחוסר כיפורים מותר בתרומה

דוקאשריפה,והםפי'אומדרבנןדדמיאלקודש,א"נמדאורייתא

ואסור בקדשים ,ותוס' נשארו בזה בתימה ,אולם הריטב"א

מדאיקרי קודש] ,ונראה לבאר כוונתם למה שכתב הריטב"א כאן

)החדשים( ובחידושי הר"ן כתבו שדין זה עצמו נלמד בגמרא

וכןלעילכג:דילפינןבפסחיםכד.מקראדויקראו".בקודשבאש

יבמות שם מפנ"ק עכ"ס ולכן אי אפשר להביאו הכא וכן תירץ

תשרף"שכלשפסולהבקודשישרף,ולכאורההביןהריטב"אדגם

תוס'יבמותעג:ד"השכןוכו').הובאעלהגליון(.

דבר הנקרא קודש נכלל בהאי דרשא [.ועוד יעוין בריטב"א

עח(רש"י ד"ה מחפ"ז .מיתה בידי שמים לזר האוכלה "או כהן

שהוכיח דהוי מדאורייתא מלשון הגמרא אמרה "תורה" בשעת

טמא" .ותמהו הראשונים )ריטב"א )החדשים( חידושי הר"ן תוס'

ביעורה וכו'] ,ועיין ברש"י לעיל כג:ד"ה שמצוה וכו' דכתב רק

הרא"שרמב"ן(עלמהשכתברש"ידכהןטמאדאיתאבהאמיתה

הטעםשלתקלה,ואוליאפשרלדייקלפ"זדדעתו,דעיקרהמצוה

בתרומה ,והרי דבר זה בקודש יותר חמור דטמא האוכלו בכרת,

הוא משום תקלה ,ומכל מקום דנוה דוקא בשריפה ולא בביעור

ולכן פירשו כלשון ראשון של רש"י שיש מיתה לזר האוכלה ואף

אחרמשוםדדמיאלקודש,אבלאיןמהשדמיאלקודשסיבהבפני

על פי שזה הז' של מחפ"ז כמבואר בגמרא "ואסרה לזרים" ,מ"מ

עצמה להצריך ביעור ,ואולי כך גם כוונו התוס' ,אבל ע"פ לשון

ישבזהחומראבעצםהאיסורלזרים,וחומראנוספתבעונשמיתה

הרשב"אשהביאדברימתוס'איןלפרשכןא.ל.[.

לזר האוכל ,דבקודש מצינו דמותר לזרים כגון שלמים שהבעלים

עה(גמ',אמררבכשםשמצוהוכו'מדרבנחמןוכו'ואב"אמדרבי

אוכלים] .ואולי אפשר ליישב קושית הראשונים שבאמת יש

אבהו .הרשב"א כתב וז"ל אמר רבא כשם שמצוה לשרוף את

חומרא במיתה יותר מכרת עפ"י הפי' הראשון בתוס' ד"ה כרת

הקדשים כך מצוה לשרוף את התרומה ,לא ידעתי מה היתה

שמיתה היינו בלי עוון אחר ובכרת אפ"ל שמצרפים עוון אחר.

כב
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לכל צרכיו אלא להסקה בלבד ,ומדאיצטריך למעוטי ע"כ דשריא

עט(רש"י ד"ה מחפ"ז אבל קודש משעה שיש היתר לכהנים

בהנאה.

כתרומהוכו'שובאיןחומש.ובתוס'רי"דכתבבאופןאחרדקדשי

פג(תוס'ד"המתוךשריחורע .כתב התוס'דנפטאיןריחורעכמו

מזבחאףשצריךלהביאקרבןמעילהמכלמקוםאיןזהתשלומין

עטרן וכן כתבהריטב"א )החדשים(.אולםהרמב"ן כתבעפ"ימה

דאין משלם למזבח חתיכת הבשר קודש שאכל ,וכיון דליכא קרן

שהקשה הירושלמי מאי שנא עטרן מקרבי דגים שמדליקין שגם

ליכאחומש.ועלפירש"יכתבופתרוןהמורהלאנ"לכלל].אמנם

הםריחןרע.ותירץדעטרןביןדולקביןכבויריחורע,מהשאיןכן

לכאורה לפירוש רש"י הרויח גם קדשי בדק הבית דהתוס' רי"ד

קרבי דגים ריחן רע רק אחרי שכבו ,ועפי"ז כתב הרמב"ן שנפט

כתבדבקדשיבדקהביתוודאיאיכאחומשוהחילוקבגמראהוא

מסריחרקכשמנענעושהריהחנווניאעפ"ישישלונפטבחנותאין

רקמקדשימזבח,ולפירש"ישכתבדאייריבקודששדומהלתרומה

מפריעלו,ורקכשבאלמדודאומרלומדודבעצמך)כמושהביא

שיש היתר לכהנים וממילא לא איירי בקדשי בדק הבית שאין

תוס'מיומאלט.(.

היתרלכהניםא.ל.[.ובעיקרסברתהתוס'רי"דשעלהבשרשאכל

פד(גמ' ,הדלקת נר בשבת חובה .וכתבו תוס' דהיינו במקום

לא משלם למזבח .כתב בהערות הגרי"ש הלוי נאטאנזהאן על

סעודה .והקרבן נתנאל )אות ו'( הביא מהמהרש"ל שלמד מכאן

התוס'רי"דששאלוהומגמ'מעילהט'ע"ב,איתמרהנהנהמבשר

שבקיץ יש לעשות נרות ארוכות שידלקו עד הלילה ואי לא ,הוי

קדשיקדשיםוכו'רבאמרמהשנהנהיפלודמיולנדבהולויאמר

ברכה לבטלה .וכן הביא התפארת שמואל )אות יד (.ממהר"י

יביאדברשכולולמזבחוכו'מאיניהוקטורתוברא"ששםשחייב

ומהר"ל.ועודכתבהקרבןנתנאל שאףשאיןצריךלסעודבמקום

קרן וחומש ,וכתב לחלק שאף שמביא קטורת אבל למזבח אין

הנר דשרגא בטיהרא מאי מהני] ,והיינו כשאוכלים בעוד היום

משלםבעדחתיכתבשרשאכל.ועודהאריךשםעלדרךהפלפול .גדול וא"כ אינו מקיים מצות עונג בזמן הסעודה דלא מהני ליה[.


מכל מקום צריך שידלק עד הלילה שיהיה לו בזה איזה הנאה

דףכ"הע"ב

שלאיכשלבעץאובאבן.

פ(גמ' ,הנך נפישן .והקשה הריטב"א )החדשים( דקארי לה מאי

פה(גמ',רחיצתידיםורגליםבחמיןוכו'רשות.באליהורבא סימן

קארי לה .ותירץ שהמקשן הבין דפיגול נותר וקרבן אינם רבותא

ר"ס ס"ק ג' כתב לבאר דרב אתי  לאפוקי מהא דסנהדרין קי"א

בקודשעלתרומהכיוןשאינםשייכיםבתרומה,וזוגםסברתהאי

ע"א ,דרב חזייה לרב כהנא דהוה קא חייף רישיה ואמר לו לא

בעיתאימא,והלכךהוצרךלטעםשלכרת,אמנםסברתהתירוץ

תמצא תורה במי שמחיה עצמו עליו ,ואתי הכא לומר שבערב

הראשוןדאפילוהכיהנךנפישן.

שבת עכ"פ יש לו רשות לזה ולא שייך בזה האיסור דאיתא

פא(גמ' ,תתן לו ולא לאורו מכלל דבת אורו היא .ובתוס' ד"ה

בסנהדרין],וברש"ישםסנהדריןפירששהאיסורהואמשוםביטול

תתןוכו' הקשהאימאתתןלוולאשאינוראוילוכלל,וברשב"א

תורה[ ובביאור הלכה סימן ר"ס ד"ה מצוה ,הוכיח ממעשה דר"י

הוסיף שכן מצאנו בחולין קלז .גבי ראשית הגז" ,תתן לו ולא

בר אלעאי דהכא שאפילו מי שתורתו אומנותו יש לו לבטל כדי

לשקו" דממעטינן מזה דאין נוהג אלא ברחלים ,והיינו דלפי זה

לקייםרחיצהבחמין,אולםכתבדבמעשהדהכאחזינןדדוקאפניו

המיעוט כאן דעל דבר שאינו ראוי לו לא יחול כלל שם תרומה,

ידיוורגליו.

וכדהתם שבדבר שאינו רחלים לא חל עליו כלל ראשית הגז.

פו(גמ',ואניאומרמצוהוכו'.באליהרבאסימןר"ססק"אהביא

וביפה עיניים הוסיף דהוא אותו פסוק דהכא ,אלא דהכא איירי

מהראב"ן סימן שמ"ג שפי' דהיינו מצוה לשמוע דברי חכמים.

ברישא דקרא "ראשית דגנך" ,והתם איירי בסיפיה דקרא ,וא"כ

ובדרכימשהשםסק"אהביאמאורזרועהל'ער"שסימןז'דמקבל

יקשהדהאהכאלאדרשינןבכהאיגוונא,וכתבהיפהעינייםדי"ל

שכר אם מקיימה ,אבל לא נענש אם לא מקיימה ,אם כן פירש

דלמסקנא דהתם בחולין חזר בו מהאי דרשא .והרשב"א תירץ

מצוהולאחובה.

קושית התוס' בשם ר"ת ,דהכא ע"כ א"א למעט כלל שלא יחול

פז(גמ' ,כך היה מנהגו של ר' יהודה ברבי אלעאי וכו' פניו ידיו

על דבר שאינו ראוי לו שם תרומה ,דהא ילפינן ביבמות פט.

ורגליו.ובשו"עסימןר"סא'פסקשמצוהלרחוץפניוידיוורגליו,

בתרומות פ"ב מ"ה ובקידושין מו :שהתורם מן הטמא על הטהור

והרמ"א שםהוסיףבשםהטורשמצוהלרחוץכלגופוורקאםאי

הוי תרומה ,הלכך דרשינן מיניה האי דרשא דמכלל דבת אורו

אפשרירחץפניוידיוורגליו,ובאליהרבא שםס"קא'הקשהעל

היא.

שיטת הטור ]וכן בקיצור פסקי הרא"ש פ"ב סי"ח[שמצוה לרחוץ

פב(גמ',תתןלוולאלאורווכו'.הקשההריטב"א )החדשים(למה

כל הגוף ,מר' יהודה בר אלעאי שהיה רוחץ רק פניו ידיו ורגליו

דרשי' "לו ולא לאורו" אדרבה נדרוש לו ואפילו לאורו ,ולכל

ואיךלאקייםמצותרחיצתכלגופו,והביאמהראב"ן סימןשמ"ג

צרכיו ולהסיקו תחת תבשילו ,כדדרשינן ביצה כח :לכם לכל

דלר'יהודהבראלעאישלאהיהמרחץ,והאליהרבאכתבדהוא

צרכיכם ,ותירץ  שמה"תתן" לבד הייתי מרבה כל דבר שיש בו

דוחק,ועודדייקלפקפקבדין זהמכמהמקומות.ומחמתזהכתב

נתינה,והייתורשל"לו"אתילדרושתריתתןלודבעינןראוילכל

הביאור הלכה שם ד"ה כל גופו שאם יש בבית המרחץ רק מעט

צרכיוביןלאכילהביןלהסקהפרטלתרומהטמאהשאינהראויה

מים ,מוטב שירחוץ בהם פניו ידיו ורגליו שהוא מבואר בגמרא

כג
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בהדיא ]ונראה דכוונתו שזה עדיף מצונן כל גופו[ ,ויעוין בביאור

מקושטתבתכשיטים,וכהאדמטהנאהוכליםנאיםומטהמוצעת

הגר"אשםסק"אשצייןעלמהשכתבהרמ"אכלגופו,אתהמשך

וכו'] ,ועיין חכמת מנוח דלכן הוזכר כאן ת"ח כיון שעונתן מע"ש

הגמראדילפינן"מנשיתיטובה"וכו'ועייןבשערהציוןשםאותד'

לע"ש[ .והרשב"א פי' )הובא בגליון( מקושטת מל' קשוט עצמך

שהבין שדברי הגר"א הנ"ל באים לבאר דין השו"ע שצריך דוקא

כלומרמתוקנתוהגונהבמעשיהוראויהלת"חוכדבריר"עבסמוך

חמין ,והיינו דסתם מרחץ הוא חמין ]וצ"ע שהדיבור המתחיל

שיש לו אשה נאה במעשיה] .והנה הגר"א בספר משלי )א ,ט(

בביאורהגר"אהואעלדבריהרמ"אכלגופוולאעלדבריהשו"ע

כתב שבימי המשנה נהגו לעשות תכשיטין לנשים לפי מעשיהם,

בחמין ,ואולי כוונתו למה שאמר ר' ירמיה שהיינו בית המרחץ

ולבעלת שכל עשו תכשיט לראש ,ולבעלת מעשים טובים עשו

והביןשביתהמרחץהואדווקאכלגופו.א.ל[.

תכשיט לצואר ,דהיינו שרשרת שיש בה הרבה חתיכות להראות

פח(גמ',בחמין.ובביאורהלכהסימןר"סד"הבחמיןכתבשבצונן

על רבוי מעשי' ,ור"ע עשה לאשתו שהיתה בעלת דרגה מיוחדת

בודאילאיצאהמצוהוהסתפקבפושריןאםהויבכללחמין,ועוד

עיר של זהב ור"ג לא עשה כן לאשתו כי לא עשתה כאשת ר"ע,

כתב שם שאם לאחר שנשתטף בצונן נתחמם היטיב ע"י הבל

ולפי זה אפשר לבאר "דאשה מוקשטת לת"ח" היינו מקושטת

הזיעהשהעלהעלעצמולכאורההואבכללרחיצהבחמין,ורצה

כפשוטו בתכשיטים שהוא סימן שהיא מקושטת במעשים טובים

להביא ראיהמהאדסימןשכ"וס"דאסורלעשותכןבשבתדהוי

)י.ר.[(.

כרוחץכלגופובחמין,אךדחאהמשוםאפשרדהתםהוילהחמיר

צ(גמ' ,בית הכסא סמוך לשולחנו .ופי' הרשב"א שהסמוך כאן

ולאנילףלהכאלהקל.

אינו במקום אלא בזמן ,וכדתנן ביומא כ .או סמוך לו בין מלפניו

פט(גמ' ,ואשה מקושטת לתלמידי חכמים .בפשוטו הכוונה



כד

בין

מלאחריו.

