
 

 

 

 

 

 חובת הגבהת בית הכנסת מכל בתי העיר

ואמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: כל עיר שגגותיה גבוהין מבית הכנסת לסוף  )י"א א'(
ית ֱאלֵֹהינּו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָחְרבָֹתיו" 1חרבה, שנאמר  . "ְלרֹוֵמם ֶאת ּבֵ

 לית לן בה. ,אבל בקשקושי ואברורי ;והני מילי בבתים

 מר רב אשי: אנא עבדי למתא מחסיא דלא חרבה. א

 שיטות הראשונים

פירש שהם בירניות ומגדלים שאין משתמשים על גגותיהם. ולפי זה  הרא"ש: הלית לן ב ,אבל בקשקושי ואברורי
פירש שהם מבצרים.  והר"ן. 2כתב בשם יש אומרים, שבבתים משופעים, שאין משתמשים על הגגות, מותר

 ."שכראפסק  3והשו"ע

בשם יש אומרים שאם הגביה ביתו, כופין  הרא"ש: כתב האם כופים להשפיל בתים שנבנו גבוה מבית הכנסת
, רבינו תםמעשה בשם  מיימוניות הגהותפירש, שיגביה בית הכנסת. וכתב  רבינו חננאל. ובשם 4להשפילו

אחד לבד בקרן אחד גבוה, ולא שאחד מקרוביו הגביה ביתו, וציוה להגביה גם בית הכנסת, ועשו בנין אחד מצד 
 .כהגהות מיימוניותפסק  והרמ"אבשם יש אומרים.  כרא"שכתב  5והשו"עחש להחמיר עליו יותר. 

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות בית הכנסת, סימן קנ(

ְהֶיה ב.  ּיִ ֶ יִהין אֹותֹו ַעד ש  ל ִעיר, ּוַמְגּבִ ֶ ָגְבָהּה ש  א ּבְ ֶנֶסת ֶאּלָ ית ַהּכְ ֶהם,  ֵאין ּבֹוִנים ּבֵ ים ּבָ ִ ש  ּמְ ּתַ ְ ש  ּמִ ֶ י ָהִעיר ש  ּתֵ ל ּבָ בֹוּהַ ִמּכָ ּגָ
יָרִנּיֹות  יָרן(ַלֲאפּוֵקי ּבִ ּפִ ַ יָרִנּיֹות ש  ה ּבִ ִכּיֹות ַהֶחְמּדָ ְרּגּום ׂשְ ְנָיִנים ָהֲעׂשּוִים ְלנֹוי ּתַ רּוש  ּבִ הּוא  )ּפֵ ֶ ֶהם; ְוַגג ש  ים ּבָ ִ ש  ּמְ ּתַ ְ ֵאין ִמש  ֶ ִלים ש  ּוִמְגּדָ

ּפָ  ֻׁ ַחתְמש  ה ּתַ ִאם ֵיש  ֲעִלּיָ ֶ ַהְינּו ש  , ּדְ ִמיש  ְ הּוא ָראּוי ְלַתש  ֶ קֹום ש  ֲעִרין ַעד ַהּמָ ַ , ְמש  ִמיש  ְ ֵהא  ע ְוֵאינֹו ָראּוי ְלַתש  ג לֹא ּתְ ַהּגַ
ֶנֶסת. ית ַהּכְ בֹוּהַ יֹוֵתר ִמּבֵ   ּגָ

ַחק הגה: ַעת ַהּדַ ְ ִא  ,ּוִבש  ָ ּ ֵאיָנן ַרש  ֶ ש  ִמְצַות ַמְלכּות ש  ּיֵ ֶ ה ַעל אֹו ש  ֲעִלּיָ ִרין ּבַ ּדָ ֶ י ש  ַבִית ַאף ַעל ּפִ ל ּבְ ּלֵ ר ְלִהְתּפַ ּתָ ִדינֹו, מֻׁ ֶנֶסת ּכְ ית ַהּכְ ים ִלְבנֹות ּבֵ

ְנִקּיּות ָעָליו ּבִ ֶ ה ש  ֲעִלּיָ ְנֲהגּו ּבָ ּיִ ֶ יו, ּוִבְלַבד ש  ּבָ ֵאר סֹוף ִסיָמן קנ''א  ,ּגַ ְתּבָ ּיִ ֶ מֹו ש  ם ַמ ּכְ ֵ ש  ית יֹוֵסף ִסיָמן קנ''ד ּבְ ן ָחִביב()ּבֵ  .ֲהִר''י ּבֶ
ילֹו.  ג.  ּפִ ְ ּכֹוִפין אֹותֹו ְלַהש  ֶ ֶנֶסת, ֵיש  אֹוְמִרים ש  ית ַהּכְ יתֹו יֹוֵתר ִמּבֵ יּהַ ּבֵ ִהְגּבִ ֶ  ִמי ש 

ָכךְ ) י ּבְ ֶנֶסת, ַסּגֵ ית ַהּכְ ֶקֶרן ֶאָחד ִמּבֵ בֹוּהַ יֹוֵתר ּבְ ְנָין ּגָ ה ּבִ ֶרק י''א ֵמ  (ְוִאם ָעׂשָ הֹות ַמְימֹון ּפֶ ה)ַהּגָ ִפּלָ ה( ,ִהְלכֹות ּתְ ן ָהָיה ַמֲעׂשֶ ּכֵ ֶ  .ש 

                                                

 עזרא ט,ט.. 1

 שתמשים בעליה שתחת הגג, אסור. אלא אם כן רוב הגג גבוה מבית הכנסת, והיות שמ. 2

 ;אין מקור להקל בגג שהוא משופע ואין ראוי לתשמיש מלמעלהאו"ח קנ,ב. ובביה"ל )ד"ה בירניות( הביא דברי הר"ן, וכתב שלפיו  . 3
"ן )ד ב רא"ש )סי' כג(. ר –עיי"ש. מקורות  .והוא עשוי רק לחיזוק העיר ,ם דירה עליה כללשאין ֵש  ,דהגמרא לא הקיל אלא במבצר

 ברי"ף, ד"ה קושקשי(.

שנתן  לקא דעתךדאי ס .דמשמע שכפאן להשפיל הבתים ,ומביאין ראיה מהא דאמר רב אשי אנא עבדי לה למתא מחסיא דלא חרבה . 4
 .מאי רבותא משמיענו גם הם ידעו כן ,להם עצה שלא להגביה הבתים

ר"ח )ה"ד ברא"ש(. רא"ש  –. מקורות וכן הלכה וא כפירוש רבינו חננאל,והאו"ח קנ,ג. ואילו בב"י הביא המעשה עם רבינו תם, וכתב:  . 5
 )סי' כג(. ר"ת )הו"ד בהגמ"י(. הגהות מיימוניות )הל' תפילה יא,ב, אות ג(. 

 ת”בעזהשי

 פ”תש אדר כ"א
 י"א| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 תענית חלום בשבת

 אמר רב: יפה תענית לחלום כאש לנעורת.  ,אמר רב חמא בר גוריא ,ואמר רבא בר מחסיא )י"א א'(

 אמר רב חסדא: ובו ביום. 

 ואמר רב יוסף: אפילו בשבת. 

 שיטות הראשונים

. דאין להתענות אלא על חלום שראהו תלת זימני מהר"םבשם  המרדכי: כתב על איזה חלומות מתענים בשבת
או יום הכפורים בשעת  ,הרואה ספר תורה שנשרף, שעל ג' חלומות מתענים בשבת, בספרים קדמוניםכתוב 
 .6השו"ע. והביאם או קורות ביתו או שיניו שנפלו ,נעילה

אלא  ,מקום להתענות על החלומותדע שלא חייבו בשום נשאל, וכתב,  הרשב"א: האם תענית חלום היא חובה
לא  ,והתירו להתענות עליו אפילו בשבת. אבל לחייבו תענית ,שאמרו שהתענית יפה לחלום כאש בנעורת

  7אמרו.
, שבזמן הזה אסור להתענות תענית חלום רב עמרם, רבינו קלונימוס, וראבי"ה: דעת האם מתענים חלום האידנא

 הביא הדעות, ועל מה מתענים. 9והשו"ענות. כתב שהמנהג להתע והגהות אשרי. 8בשבת

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רפח(

עֹות א.  ָ ת ַעד ו' ש  ּבָ ַ ש    ...ָאסּור ְלִהְתַעּנֹות ּבְ
וֹ  ד.  יֹום ִראש  ינֹו. ְוָצִריְך ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ַזר ּדִ ַרע ּגְ ּקָ ּיִ ֶ ֵדי ש  ֲעִנית ֲחלֹום ּכְ ר ְלִהְתַעּנֹות ּבֹו ּתַ ּתָ ל עֶֹנג מֻׁ ּטֵ ּבִ ֶ ּ ר לֹו ַמה ש  ּפֵ ְתּכַ ּיִ ֶ ֵדי ש  ן, ּכְ

ה ַאחַ  יֹום א' ְוִיְתַעּנֶ ה ּבְ ש  ּכֹחֹו ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְתַעּנֹות ב' ָיִמים ְרצּוִפים, לֹא ִיְתַעּנֶ ַ ש  ת. ְוִאם ּתָ ּבָ ַ ְך.ש   ר ּכָ

ה אֹו רֹאש  חֶֹדש  אֹו  הגה: ּכָ יֹום א' ֲחנֻׁ ן ִאם ָהָיה ּבְ ּכֵ ֶ ְך. ְוֵיש  ְוָכל ש  ֵאין ְלִהְתַעּנֹות ַעד ַאַחר ּכָ ֶ ּיֹות ש  לֻׁ ל ּגָ ֶ ִני ש  ֵ ּפּוִרים אֹו יֹום טֹוב ֲאִפּלּו יֹום טֹוב ש 
ְיָלה ְוָאז ַיְבדִּ  ה ֵמֲחִצי ַהּיֹום ַעד ֲחִצי ַהּלַ ַנת ָצֳהַרִים ְוָחַלם לֹו ֲחלֹום ַרע, ִיְתַעּנֶ ְ ן ש  ַ ש  ּיָ ֶ ל יל, ּוַבּיֹום ָהִר אֹוְמִרים ִמי ש  ה ּכָ ִאּלּו ִהְתַעּנָ ה ּכְ ֹון ִיְתַעּנֶ אש 

ת  ּבָ ַ ּ  )מ"כ(. יֹום ַהש 
ָלת ִזְמֵני. ְוֵיש  אֹוְמִרי ה.  ָרָאהּו ּתְ ֶ א ַעל ֲחלֹום ש  ת ֶאּלָ ּבָ ַ ש  ֲעִנית ֲחלֹום ּבְ ֵאין ְלִהְתַעּנֹות ּתַ ֶ ה ֵאין ֵיש  אֹוְמִרים ש  ַמן ַהּזֶ ּזְ ּבַ ֶ ם ש 

ֲעִנית ֲחלֹום בְּ  ִפְתרֹון ֲחלֹומֹות ֵליַדע ֵאיֶזה טֹוב ְוֵאיֶזה ַרע. ְוָהעֹוָלם אֹוְמִרים ְלִהְתַעּנֹות ּתַ ִקיִאים ּבְ ֵאין ָאנּו ּבְ ֶ ת, ש  ּבָ ַ  ש 

                                                

ויש אומרים הקורא בספר  .ויש אומרים הרואה יום הכפורים אפילו שלא בשעת נעילהאו"ח רפח,ה. הו"ד בב"י. וכתב בב"י )ושו"ע(,  . 6
. ובדרכי משה כתב בשם שו"ת בנימין זאב )סי' ריא( בשם רב האי גאון, דרק על ד' )עניינים( ויש אומרים הרואה שנושא אשה .רהתו

 הנזכרים בראשונה )היינו ג' חלומות שהוזכרו לעיל(, יש להתענות. 

 רשב"א )שו"ת ח"א, סי' קלב(.  –מקורות . 7

כדאיתא בפרק הרואה ובאיכה רבתי,  ,כאשר היו יודעין הראשונים ,זה טוב ואיזה רעאי ,דאין אנו בקיאין לדעת פתרון חלומות . 8
 ראבי"ה.ומספיקא אין מתענין. 

מרדכי )פ"ק דשבת, סי' רכט(. רב עמרם ורבינו קלונימוס )הו"ד בראבי"ה וטור סי' תקסח(. ראבי"ה )הל' תענית,  –או"ח רפח,ה. מקורות  . 9
 א"ש א,טז, הגהה ב(. סי' תתס(. הגהות אשרי )תענית ר

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א אדר
 י"א| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 
 

 
 
 

 ֶ ת, ְוֵאּלּו ֵהן: ָהרֹוֶאה ֵסֶפר ּתֹוָרה ש  ּבָ ַ ש  ים ּבְ ה ֲחלֹומֹות ִמְתַעּנִ ָ לֹש  ְ ַעל ש  ֶ ְסָפִרים ַקְדמֹוִנים ש  ְמָצא ּבִ ּנִ ֶ ַרף,ש  ׂשְ אֹו יֹום  ּנִ
ּפּוִרים  ְפלּו; ְוֵיש  אֹוְמִרים ָהרֹוֶאה יֹום ַהּכִ ּנָ ֶ יו ש  ּנָ ִ יתֹו אֹו ש  ַעת ְנִעיָלה, אֹו קֹורֹות ּבֵ ְ ש  ּפּוִרים ּבִ ַעת ְנִעיָלה; ַהּכִ ְ ש  ּלֹא ּבִ ֶ ֲאִפּלּו ש 

ּנֹוׂשֵ  ֶ ּתֹוָרה; ְוֵיש  אֹוְמִרים ָהרֹוֶאה ש  ּקֹוֵרא ּבַ ֶ יו, ֲאָבל ְוֵיש  אֹוְמִרים ָהרֹוֶאה ש  ּנָ ִ ְוָקא ש  ְפלּו ּדַ ּנָ ֶ יו ש  ּנָ ִ רֹוֶאה ש  ה. ְוָהא ּדְ ָ ּ א ִאש 
ֶפֶרק  ָאְמרּו ּבְ ֶ ַהֲחלֹומֹות ש  ֶ ֵמתּו ַהּיֹוֲעִצים ָעָליו ָרָעה ְונ"ל ש  רּו, ֲחלֹום טֹוב הּוא ּדְ ְ ש  ּנָ ֶ ם ָהרֹוֶאה ְלָחָייו ש  ֵהם ָרִעים, ּגַ ֶ ָהרֹוֶאה ש 

בָּ  ַ ש  ין ּבְ  ת. ֲעֵליֶהם ִמְתַעּנִ

 העוסק בתורה אם צריך לפסוק לק"ש ותפילה

 . )שחיובה מדרבנן(, ואין מפסיקין לתפלה )שחיובה מהתורה(מפסיקין לק"ש  (:משנה)המשך  )ט' ב'(

סיפא  )ומתרץ(! )למנחה, ומדוע חוזר ושונה ואין מפסיקין לתפילה(הא תנא ליה רישא אין מפסיקין  )ומקשה()י"א א'( 
 חברים שהיו עוסקין בתורה, מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה.  ניא:דתאתאן לדברי תורה; 

, )הואיל ומפסיקים תורתנו לאומנותנו(יוחנן: לא שנו אלא כגון רשב"י וחבריו, שתורתן אומנותן. אבל כגון אנו  מר רביא
 מפסיקין לקריאת שמע ולתפלה. 

 לקריאת שמע! כשם שאין מפסיקין לתפלה, כך אין מפסיקין  והתניא: )ומקשה(

סבי דהגרוניא: אמר ר' אלעזר בר צדוק:  תנוכי תני ההיא בעיבור שנה. דאמר רב אדא בר אהבה, וכן  )ומתרץ(
 כשהיינו עוסקין בעיבור השנה ביבנה, לא היינו מפסיקין לא לקריאת שמע ולא לתפילה. 

 שיטות הראשונים

, כל שהתחיל "שיחייב ביה מדאורייתא כקשלמסקנת הסוגיא, במידי דמ הר"ן: כתב מפסיקין לקריאת שמע
 הרמב"ם. ודעת רז"ה וראב"ד. וכן דעת 10מפסיק, אע"ג דאיכא שהות בתר הכי ,לאכול בתר דמטא זמן חיובא

כתב  11והשו"עאינו מפסיק, אפילו למצוה דאורייתא.  ,שרק אם אין שהות ביום לקרות מפסיק. אבל יש שהות
 . הראב"ד, ולאחריה דעת הרמב"םדעת 

 , דסיפא אפילו בדליכא שהות הרז"ה והר"ן: כתבו רים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפילהחב

 

 

                                                

והיינו דתנן ומפסיקין לק"ש, וסוגיין נמי בפרק לולב הגזול )ל"ח א'( מוכחא דכל בדאורייתא אע"ג דאיכא שהות מפסיק וכתב עוד  . 10
אפילו בדאורייתא כיון דאיכא שהות לא  -אבל אתחיל מקמי הכי הר"ן: ומיהו הני מילי בדאתחיל בתר דמטא זמן חיובא או סמוך לה; 

 רי"ף, ד"ה הלכך נקטינן(. ב, וכו'. עיי"ש )ד א פסיקמ

הסכמת רוב האחרונים וכמעט כולם דהעיקר תלוי ( דכגוכתב המשנ"ב )ס"ק  או"ח ע,ה. וראה ביאור הגר"א באריכות בביאור השיטות. . 11
לקרות ק"ש ולהתפלל,  . וא"כ, כשהתחיל קודם עלות השחר, ויש שהות אחר שיגמורבמילתא דאורייתא בהתחיל בהיתר או באיסור

וכל מקום שאינו פוסק אפילו יעבור אין צריך לפסוק. ואם התחיל באיסור, פוסק לק"ש. ואם רואה שהזמן עובר, צריך להפסיק מיד. 
ולעניין אכילה משמע מהמחבר )פט,ה( שצריך לפסוק משעלה עמוד השחר, אף אם התחיל  זמן תפלה בצבור אינו חייב להפסיק.

 רמב"ם וראב"ד )הל' ק"ש ב,ו(. -מקורות  בהיתר.

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א אדר
 י"א| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 .12קאמר; דלדברי תורה אין מפסיקין כלל ועוקרין את התפילה לגמרי

ַתְלמּוד ּתוֹ )הל' ק"ש ב,ה( " הרמב"ם: כתב היה עוסק בתלמוד תורה והגיע זמן ק"ש ת ָהָיה עֹוֵסק ּבְ יַע ְזַמן ְקִרּיַ ָרה, ְוִהּגִ
ַמע  ְ   13"ּפֹוֵסק ְוקֹוֵרא, ּוְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה. -ש 

ָהָיה עֹוֵסק , וכתב "שכל עסק בצרכי רבים דינו כעיבור שנה)הל' ק"ש ב,ה(  רמב"ם: דעת הכי תני ההיא בעיבור שנ
ים  ָצְרֵכי ַרּבִ א ִיְגמֹר ִעְסֵק  -ּבְ ַאר ֵעת ִלְקרֹות.לֹא ַיְפִסיק, ֶאּלָ ְ  "יֶהן, ְוִיְקָרא ִאם ִנש 

 שולחן ערוך

 (ע, סימן ק"ש)או"ח, הלכות 

ֶ  ה.  עֹורֹות, אֹו ש  ְך ּבְ ָהָיה ְמַהּפֵ ֶ ִתְסּפֶֹרת אֹו ש  ָהָיה עֹוֵסק ּבְ ֶ ְרָחץ, אֹו ש  ּמֶ ָהָיה ּבַ ֶ ֲאִכיָלה אֹו ש  ִדין, ָהָיה עֹוֵסק ּבַ ָהיּו עֹוְסִקים ּבְ
''ם ּגוֹ  א ַיֲעבֹר ְזַמן ְקִריָאה, ּוָפַסק ְוָקָרא, ֲהֵרי ֶזה מְ ְלָהַרְמּבָ ּמָ ֶ ַמע. ְוִאם ָהָיה ִמְתָיֵרא ש  ְ ְך קֹוֵרא ְקִריַאת ש  ח. ֵמר ְוַאַחר ּכָ ּבָ ֻׁ ש 

הּות ִלְקרֹות  ְ ש  ש  ּיֵ ֶ י ש   (.וע''ל סי' רל''ה)ּוְלָהַרֲאָב''ד ַמְפִסיק ְוקֹוֵרא ַאף ַעל ּפִ

 משום היסח הדעת יציאה בכלים בערב שבת ואיסורים

 גדרי איסור יציאת אומן בכלי אומנותו סמוך לחשיכה 

. ולא )עם המחט משתחשך(סמוך לחשיכה, שמא ישכח ויצא  )ערב שבת(לא יצא החייט במחטו  משנה: )י"א א'(
 .)סמוך לחשיכה(בקולמוסו  )הסופר(הלבלר 

)גזירה שמא יוציא יחיד וישתה ברשות הרבים : לא יעמוד אדם ברשות ה)עירובין, המוצא תפילין, צ"ט א'(התם  תנן

 .הכלי אליו ונמצא מתחייב חטאת(

רבא  (2). )ואסור(אמר אביי: היא היא  (1)? 14מאי )שאיסור הוצאה והכנסה אליה מדרבנן(איבעיא להו: כרמלית  )י"א ב'(
 אמר: היא גופה גזירה, ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה?!

)אע"פ שאינו דרך הוצאה, בערב שבת עם חשיכה  בבגדוא יצא החייט במחטו התחובה ל והתניא:, )ומקשה על רבא(

 ! ואיסורו דרבנן, והוי גזירה לגזירה(

                                                

ולפי זה, חברים מפסיקין לק"ש )וכגון אנו גם לתפילה( דוקא בדליכא שהות. אבל בדאיכא שהות אין צריך להפסיק. ודעת הרמב"ם  . 12
)לכאורה( שפוסק לק"ש אפילו בדאיכא שהות. ועיין ביה"ל )ד"ה מי שתורתו( שהאריך בדברי הראשונים, וכתב בשם הפרי חדש 

, ואפילו אם לומד העיקר דביש שהות אין צריך לפסוק מתורה אף לק"ש. ומדברי הגר"א משמע ג"כ דמסכים אף בק"ש להרמ"אד
 ביחידי. עיי"ש.

מהתורה  כל מקוםוהטעם שמפסיק לק"ש, מפני שהיא דאורייתא, משא"כ לתפלה דהיא דרבנן. ואף אם נסבור דהיא דברי תורה, מ . 13
ם אחת ביום. וכשקורא ק"ש יקראנה עם ברכותיה ואח"כ יחזור ללימודו ולא יתפלל. ואף שצריך לבטל אין לה זמן קבוע ודי בפע

ולהפסיק לימודו לעשיית כל המצות אפילו של דברי סופרים, מ"מ תפלה הואיל ואינה אלא בקשת רחמים קילא משאר מצוות 
אר המשנ"ב ילה לקרוא ק"ש, יקראנה בלא ברכותיה. ובי)משנ"ב קו,ב(. אמנם צ"ב, שכן בשו"ע )או"ח רלה,ב( כתב שכשמפסיק מאכ

 שהיינו משום שהן דרבנן.

 . לעמוד ברשות היחיד או ברשות הרבים ויושיט ראשו לכתחילה לתוכו וישתה. רש"י.14

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א אדר
 י"א| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

 )בשבת(לא יצא החייט  דתניא:. )הסובר אומן שהוציא דרך אומנותו, חייב מהתורה(הא מני רבי יהודה היא  )ומתרץ(
 )אורג(במשיחה שבאזנו, ולא גרדי  )בגדים(שבאזנו, ולא סורק  ל()סרגבמחטו התחובה לו בבגדו, ולא נגר בקיסם 

ע בדוגמא   )מדין תורה(שבצוארו, ולא שולחני בדינר שבאזנו. ואם יצא, פטור  )של צבע(באירא שבאזנו, ולא ַצּבָ
שאר כל , ו)שזו דרך הוצאתו בחול(דרך אומנתו, חייב  )המוציא(אבל אסור. דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר: אומן 

 אדם פטור.

 לא יצא. ואם יצא, חייב חטאת.  :אידך ותניאלא יצא הזב בכיסו. ואם יצא, פטור, אבל אסור.  :חדא תני

. אמר ליה אביי: אימור דשמעת ליה )דזו דרך הוצאתו בחול(אמר רב יוסף: לא קשיא, הא רבי מאיר, הא רבי יהודה 
מי שמעת  )כגון כיס לזב, שאין דרך הוצאתו אלא בכך(יינו אורחיה , במידי דה15לרבי מאיר, במידי דלאו היינו אורחיה

 ?! )דפטור(ליה 

)דאמר מלאכה שאינה צריכה אלא אביי ורבא דאמרי תרוייהו: לא קשיא, הא רבי יהודה  (ושקיל וטרי, ומסיק))י"ב א'( 

 . )הפוטר(. והא רבי שמעון , חייב(16לגופה

 יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה.  :דבי רבי ישמעאל תני

מאי טעמא? כיון דאמר רבה בר רב הונא: חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחומר מציץ,  )ומבאר(
ִמיד", שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש  17מה ציץ שאין בו אלא אזכרה אחת, אמרה תורה "ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו ּתָ

 . 18אחת כמה וכמה, הלכך מידכר דכיר להובהן אזכרות הרבה, על 

 . )שלא יהא כרוך בשום דבר, פן יוציאנו(חנניא אומר: חייב אדם למשמש בבגדו ערב שבת עם חשכה  תניא:

 אמר רב יוסף: הלכתא רבתי לשבת. 

 שיטות הראשונים

 יא גופה גזירה הביאו המשנה כצורתה, ולא הביאו הך דרבא דה הרי"ף ורא"ש: לא יצא החייט במחטו ערב שבת

 

 

                                                

 רש"י.. כגון כל אלו השנויין למעלה, אין דרך הוצאתו אלא ביד אפילו לאומן, אלא בשעה שהוא רוצה להכריז לעצמו שהוא אומן . 15

שברצונו לא תיעשה, ואינו צריך לעיקר תכליתה, כמו כאן שאינו צריך לזיבה זו שבגללה בא הכיס הזה. רש"י. וראה להלן )כ"ט ב'(  . 16
 בסוגיית כיבוי הנר. 

 . שמות כח,לח. 17

שגם אם היה יוצא בהם הקשה הגר"א )או"ח רנב,ו( למה צריך להגיע לטעם שחייב אדם למשמש תפיליו כל שעה, הרי בלא"ה היות  . 18
לא היה חייב חטאת, דדרך מלבוש הם, ולא גזרו לאסור לצאת לפני שבת בדבר שאיסורו רק דרבנן, דלא גזרינן גזירה לגזירה, וכרבא 

חשיכה, דהיינו סמוך לשקיעה ממש, גזרו אף גזירה עם לחשיכה. אבל בסמוך והעיקר נראה שלא גזרו גזירה לגזירה רק  ,לעיל. וכתב
רבא מדתניא לא יצא החייט במחטו התחובה בבגדו על ה. ולכן צריך להגיע בתפילין לטעם הנ"ל )אמנם צ"ב, שכן לעיל אקשינן לגזיר

 .חשיכה שאני. וראה עוד ב"י מש"כ בזה( עםחשיכה, והוצרכנו לתרץ הא מני רבי יהודה, ולא תירצנו  עםבערב שבת 

 ת”בעזהשי

 פ”תש כ"א אדר
 י"א| דף:  ’א| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 

פוסק כרבי מאיר שאומן שהוציא דרך אומנותו, פטור  הרמב"ם. 19)הסובר שאין גוזרים גזירה לגזירה גם באיסור הוצאה(וכו' 
אבל אסור. וכרבא, שאין גוזרים גזירה לגזירה באיסור הוצאה, ורק בידו לא יצא החייט במחטו בערב שבת. 

פסק  21והשו"עסק כרבי יהודה, שאומן שהוציא דרך אומנותו, חייב. פ והמאירי. 20אבל בבגדו יכול לצאת
 .כרמב"ם

לשיטתו, פסק כרבי  הרמב"ם: ואם יצא, למסקנה, תלוי בפלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון. לא יצא הזב בכיסו
ּלֹו יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה, חייב עליה, וכתב " ֶ יס ש  ּכִ ָצא ּבַ ּיָ ֶ ב ש  ב, ִמ  -ַהּזָ יס ֶזה ַחּיָ ֶרְך ּכִ ֵאין ּדֶ ֶ ֵני ש  ּפְ

ֶרְך ַהּזֹאת ּדֶ א ּכַ ָלאָכה 22ְלהֹוִציאֹו ֶאּלָ ַהּמְ ֶ ָגָדיו, ש  ּלֹא ִיְתַלְכְלכּו ּבְ ֶ ֵדי ש  א ּכְ ֵאינֹו ָצִריְך ְלגּוף ַההֹוָצָאה ֶאּלָ ֶ י ש  . ְוַאף ַעל ּפִ
ֵאיָנּה ְצִריָכה ְלגּוָפּה  ֶ ב ָעֶליָה. -ש  פסק  24והשו"ע  23לאכה שאינה צריכה לגופה, פטור.שמרוב הראשונים " ודעת ַחּיָ

 כתב שחייב.  הרמב"םשפטור, ובשם  כרוב הראשונים

 שולחן ערוך

 )או"ח, הלכות שבת, סימן רנב(

ח ְויֹוִציא. ֲאבָ  ו.  ּכַ ְ א ִיש  ּמָ ֶ ְלמּוסֹו, ש  קֻׁ ָידֹו, ְולֹא ּבְ ַמֲחטֹו ּבְ ָכה ּבְ ֵ ת ָסמּוְך ַלֲחש  ּבָ ַ ין לֹא ֵיֵצא ָאָדם ֶעֶרב ש  ְתִפּלִ ר ָלֵצאת ּבִ ּתָ ל מֻׁ
ֹוְכָחן.  ֵאינֹו ש  ֶ ָכה, לִפי ש  ֵ  ָסמּוְך ַלֲחש 

 )או"ח, הלכות שבת, סימן שא(

בְּ  יב.  ֶ ָחה ש  ְ ִמש  ָאְזנֹו; ְולֹא סֹוֵרק ּבְ ּבְ ֶ ֵקיָסם ש  ר ּבְ ִבְגּדֹו; ְולֹא ַנּגָ חּוָבה לֹו ּבְ ַמַחט ַהּתְ ט ּבְ ארֹו; ְוִאם ָיָצאלֹא ֵיֵצא ַהַחּיָ טּור. ַצּוָ  , ּפָ
הּ  יג.  ף ּבָ ּלֹא ְיַטּנֵ ֶ יָבתֹו, ש  ילֹו ִמּזִ ה ְלַהּצִ עֹוׂשֶ ֶ ִכיס ש  ב ּבְ  . ..לֹא ֵיֵצא ַהּזָ
ַ  יד.  ש  ר ָלֵצאת ּבֹו ּבְ ּתָ ּום ַאּצּוֵלי ִטּנּוף, מֻׁ ּ א ִמש  ֹו ֶאּלָ , ֲאִפּלּו ִאם ֵאינֹו לֹוְבש  ֶרְך ַמְלּבּוש  הּוא ּדֶ ֶ ָבר ש  ת.ּדָ  ּבָ

ֶגד ַעל ְצִעיָפּה ִמּפְ ְוָלֵכן מֻׁ  הגה: ן ּבֶ ה ִלּתֵ ָ ּ ֹו, ֲאָבל ָאסּור ְלִאש  ִמים אֹו ּכֹוַבע ַעל רֹאש  ָ ש  ֵני ַהּגְ ֶגד ִמּפְ ר ִלְלּבֹש  ּבֶ ֶרְך ַמְלּבּוש  ּתָ ֵאין ֶזה ּדֶ ִמים ּדְ ָ ש  ֵני ַהּגְ

הֹות ַמְימֹוִני(  .)ַהּגָ

                                                

וברים שסתם משנה רבי מאיר, ולא יצא החייט אף בבגדו, דסתמא קתני, ואף ובב"י )או"ח רנב,ו( דן בביאור שיטתם, האם ס . 19
שכשמוציא בבגדו אסור רק מדרבנן, גוזרים גזירה לגזירה, והלכה כסתם משנה ודלא כרבא )אלא שהקשה שבפרק המוצא תפילין 

כה כסתם משנה וכרבא שאין גוזרים פסקו כרבא(. או שסוברים שמשנתנו רבי יהודה, ואף בבגדו אסור לחייט לצאת מדאורייתא, והל
 גזירה לגזירה. עיי"ש. 

הלכה כרבא שאין גוזרין גזרה לגזרה והקשו עליו ממשנתנו ומברייתא, ותירץ רבא. והקשו מדתניא לא יצא החייט במחט התחובה לו  . 20
הברייתא הראשונה והמשנה כרבי בבגדו ע"ש עם חשיכה. ותירץ הא מני ר"י היא דאמר אומן דרך אומנתו חייב. ומפני שלא העמידו 

יהודה, ועוד שהקשו דרך פשיטות מאי לאו דתחובה לו בבגדו, כלומר שאין בהוצאתה דרך כך בשבת חיוב חטאת, למד הרמב"ם שאין 
 הלכה בזו כרבי יהודה. מגיד משנה. 

ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה, וגם סתם  ; דר"מוכתב על זה בביאור הגר"א: אבל לא נראה כן להלכה, אלא כרבי יהודהאו"ח רנב,ו.  . 21
 .)הל' שבת יט,כא; יט,כו(רמב"ם  -מקורות מתניתין כוותיה )שכתוב לא יצא החייט במחטו סתם, משמע אף בבגדו(. 

 ה.ואף שסובר רבי מאיר שאומן שיצא דרך אומנותו פטור, מודה רבי מאיר במידי דהיינו אורחי . 22

 כ"ט ב', סוגית כיבוי הנר.ראה להלן סו"פ במה מדליקין,  . 23

או"ח שטז,ח. אמנם האחרונים מעירים על סתירה בדברי השו"ע, שכן בסי' שמ,א פסק: אסור ליטול שערו או ציפורניו, בין ביד בין  . 24
בכלי, בין לעצמו בין לאחרים, וחייב על שתי שערות. וזה לכאורה כמאן דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב, כמו שכתבו 

פות )צ"ד ב', ד"ה אבל(. וכן כתב בביאור הגר"א )או"ח שמ,א( שהשו"ע סתם )בסי' שמ( כהרמב"ם. וראה באריכות בביה"ל )או"ח תוס
   שמ,א ד"ה וחייב(. וראה עוד במש"כ לקמן, סו"פ המצניע )צ"ד ב', סוגית תלישת שיער וציפורניים בשבת(.
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