
 

 

 

 

 

 בשבת  פינוי אוצר

, מפני )אם צריך את מקומם( אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה )מאוצר(מפנין  משנה: )קכ"ו ב'(
את  )מפנים(. אבל לא )לדרשה. ולא חיישינן לטירחא דשבת( ול בית המדרש, ומפני ביט)להסב בסעודה(האורחים 

 האוצר. 

 השתא חמש מפנין, ארבע מיבעיא?!  )ומקשה(

מהן. שמא יראה גומות בקרקע, וישווה  4קופות, לא יפנה אלא  5)אם היה באוצר רק חסדא: ארבע מחמש אמר רב  (1)

)אם לא שלא יתחיל באוצר תחלה  י אבל לא את האוצר?. ומא)ולא יותר משום טירחא(, וחמש מאוצר גדול אותן(

 ליה מוקצה.  . ומני? רבי יהודה היא דאיתהתחיל להסתפק ממנו בערב שבת למאכלו או לבהמתו(

. ומאי אבל לא את האוצר, שלא 1ושמואל אמר: ארבע וחמש כדאמרי אינשי. ואי בעי, אפילו טובא נמי מפנין (2)
 היא דלית ליה מוקצה.  רבי שמעון כולו, דילמא אתי לאשוויי גומות. אבל אתחולי מתחיל. ומני? )לפנות(יגמור 

 )בדרך הליכתו, דלא הוי טלטול(אבל עושה בו שביל ברגליו אין מתחילין באוצר תחילה. : תנו רבנן )קכ"ז א'(
 ציאתו.בכניסתו ובי

, מותר להסתפק ממנה בשבת. ואם לאו, אסור בזמן שהתחיל בה מערב שבת - תבואה צבורה (1) :תנו רבנן
 . )דלית ליה מוקצה(מתיר  רבי שמעון (2). (רבי יהודה)כלהסתפק ממנה בשבת. דברי ר' אחא 

 . )חצי כור, ט"ו סאים(לתך  רה?ר תבואה צבוכמה שיעותנא: 

)ללכת יותר  : הני ארבע וחמש קופות דקאמר, בארבע וחמש קופות אין, טפי לא)אליבא דרב חסדא(איבעיא להו 

. או )אע"פ שמרבה במשא(. אלמא למעוטי בהילוכא עדיף מחמש פעמים, כגון שמפנה בכלים קטנים וירבה בהילוך, לא(
 ? 2עדיףדילמא למעוטי משוי 

 מעוטי בהילוכא עדיף.  כולי עלמאובעי למימר תנאי היא, ודחי, לא, ד

: הני ארבע וחמש דקאמר, אע"ג דאית ליה אורחין טובא. או דילמא הכל לפי )אליבא דרב חסדא(איבעיא להו 
 ? )בשביל כל אורח מותר לפנות ארבע וחמש(האורחין 

האורחין, חד גברא מפני לכולהו, או דילמא גברא גברא מפני לנפשיה? ולא  הכל לפי ואם תמצי לומר
 איפשיטא. 

תא שמע: דאמר רבה אמר רבי חייא: פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים, ויצא 
 לשדה ומצא שדה מלאה עומרים ועימר רבי כל השדה כולה. 

                                                

)אלא שסובר שמואל שחמש מפנים אפילו כתב הרשב"א שרב אחא משבחא לא גרס בדברי שמואל "ואי בעי אפילו טובא מפנה"  . 1
. וכתב שהיא גירסה נכונה אילו הודו לו ת(מאוצר קטן של חמש. ובזה חולק על רב חסדא הסובר רק ארבע מחמש, משום אשוויי גומו

 . )כי אז כולה שמעתא, להלן, אתיא אפילו כשמואל(הספרים 

ולשמואל שאמר אם צריך אפילו טובא נמי מפנים, אין מקום לספק. אמנם לדעת רב אחא משבחא שהובא ברשב"א שלא גרס  . 2
 הספק לפי כולם.  "אפילו טובא נמי מפנין" וגם לשמואל ישנה הגבלה של ארבע וחמש,

 ת”בעזהשי

 פ”תש תמוז י"ט
 "זכק| דף:  י"ח| פרק:  שבתמסכת: 



 

 

 

 

 

 שמע מינה: הכל לפי האורחין. 

 שיטות הראשונים

ואיכא  )שמפנים רק ד' מה', וה' מאוצר גדול(כתב דאיכא מאן דפסק כרב חסדא  הרי"ף: מפנין אפילו ד' וה' קופות וכו'
יימא לן כרב חסדא, משום דסוגיא דק הרז"הכתב בשם  והרא"שמאן דפסק כשמואל, ולא הכריע ביניהם. 

. וכן 3דשמעתין כוותיה. ובפירוש "אבל לא את האוצר", קיימא לן כשמואל שפירושו שלא יגמור את האוצר
 . 5השו"עוכן פסק  4.רשב"או ,רמב"ןדעת 

פירש דאפילו  והרמב"םדאתי רבי יהודה.  הרא"ש: פירש ילה. אבל עושה בו שביל ברגליו וכו'אין מתחילין באוצר תח
פסק  7והשו"ע. 6כרבי שמעון אתי. דאפילו לרבי שמעון אסור להתחיל לפנות בשבת אוצר תבואה לדבר רשות

 . כהרמב"ם

כתב, ומסקנא,  ן"והר. ההשמיט ף"ריוהבעיא לא איפשיטא להדיא.  :, או למעוטי במשויףלמעוטי בהילוכא עדי
 .9ע"השופסק וכן  .8ש"ראהדעת  ןוכ דמעוטי בהלוכא עדיף.

דכיון דאיסורא הוא,  ד,"ש, ורירא", רי"ףוכתבו  לא איפשיטא.: בעיא דחד גברא מפני לכולהו, או כל אחד לנפשיה
, ככל לפנות לכולן אחד יכול אדםשז "יארדעת ו .הרמב"םעבדינן לחומרא, וכל חד וחד מפנה לנפשיה. וכן כתב 

 .פסק כדעה ראשונה 10ע"השוו .ספק דברי סופרים להקל

 שולחן ערוך

 ות שבת, סימן שלג()או"ח, הלכ

ּנּו ָאסּור א.  ק ִמּמֶׁ ּפֵּ ּתַּ ִהסְּ ר לְּ ּתָ ּמֻּ ֶׁ י ש  ל ּפִ ף עַּ ִין, אַּ י יַּ ּדֵּ ל ּכַּ ֶׁ בּוָאה אֹו ש  ל ּתְּ ֶׁ גֹון  אֹוָצר ש  ָוה, ּכְּ ר ִמצְּ בַּ א ִלדְּ ּלָ ּנֹותֹו אֶׁ פַּ ִחיל ּבֹו לְּ תְּ הַּ לְּ
 . ָרש  דְּ ּמִ ית הַּ ּבֹעַּ ּבֹו ּבֵּ ִחים אֹו ִלקְּ ת אֹורְּ ָנסַּ כְּ הַּ הּו לְּ ּנָ ּפִ ֶׁ ּפֹות ש  ה קֻּ ָ ּ ּנּו ֲחִמש  ה ִמּמֶׁ ּנֶׁ פַּ דֹול מְּ הּו, ִאם ָהָיה ָהאֹוָצר ּגָ ּנֶׁ פַּ ד מְּ יצַּ כֵּ  וְּ

 

                                                

 אבל להתחיל מותר, דלית לן מוקצה. ולא תיקשי לך חדא כרב חסדא וחדא כשמואל, משום דלא הא בהא תליא. רז"ה.  . 3

ִין " ,ם כתב"והרמב . 4 י יַּ ּדֵּ כַּ ּלְּ ֶׁ בּוָאה אֹו ש  תְּ ּלִ ֶׁ גֹון  -אֹוָצר ש  ָוה, ּכְּ ר ִמצְּ בַּ א ִלדְּ ּלָ ּנֹותֹו אֶׁ פַּ ִחיל ּבֹו לְּ תְּ הַּ ּנּו, ָאסּור לְּ ק ִמּמֶׁ ּפֵּ ּתַּ ִהסְּ ר לְּ ּתָ ּמֻּ ֶׁ י ש  ל ּפִ ף עַּ אַּ
ין א ּנִ פַּ ד מְּ יצַּ כֵּ . וְּ ָרש  דְּ ּמִ ית הַּ ּבֹעַּ ּבֹו ּבֵּ ִחין אֹו ִלקְּ ת אֹורְּ ָנסַּ כְּ הַּ הּו לְּ ּנָ ּפִ ֶׁ ע אֹו ָחמֵּ ש  ּבַּ רְּ א אַּ ּלֵּ מַּ ָחד מְּ אֶׁ ָחד וְּ ל אֶׁ ִרין.ֹותֹו? ּכָ ּגֹומְּ ֶׁ ד ש  ּפֹות, עַּ כתב ו "ש  קֻּ

שאפשר לפרש את הרמב"ם  כתב המגיד משנהוזה המחבר מזכי שטרא לתרי הוא, שמפרש משנתנו כרב חסדא וכשמואל!  ,הראב"ד
ברי שמואל "ד' וה' כדאמרי רמב"ן את הרי"ף, שפסק הן כרב חסדא והן כשמואל. ואפשר שהרמב"ם גורס כשאילתות בדכמו שפירש 

אינשי", ואינו גורס "ואי בעי אפילו טובא מפנין". שאף שמואל אינו מתיר לפנות יותר מחמש קופות. ויוצא שהרמב"ם פוסק כשמואל 
 בכל דבריו. 

 ג.,או"ח שלג . 5

אלא משום טירחא או עובדין דחול. אמנם הרא"ש  )שכן הלכה כר"ש(. והטעם אינו משום מוקצה )או"ח שלג,א(ע"פ ביאור הגר"א  . 6
ו', ותרווייהו אליבא דרבי יהודה דאית כתב: רב אלפס הביא שתי ברייתות, אחת אין מתחילין באוצר תחלה והשניה תבואה צבורה וכ

 ליה מוקצה, ולא יכולתי לעמוד על דעתו למה כתבן. עכ"ל. 

 . (סי' א)ש "רא. (' שבת כו,טוהל)ם "רמב –ת מקורו או"ח שלג,א. . 7

  ש."אר .טפי לא ,ארבע וחמש קופות אין ,ועבדינן כפשטא דמתניתין ,ולא איפשיטא . 8

 .(ואיבעיאה "ף, ד"ברי בנ )ן "ר. (סי' א)ש "רא –ת מקורוח שלג,ב. "או . 9

 . (פסקיו)ד "רי. (הלכה א, סעי' א)ז "ריא. (סי' א)ש "רא. (' שבת כו,טוהל)ם "רמב –ת מקורו או"ח שלג,א. . 10
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ִאים) לֹש  סְּ ָ ה ש  ּפָ ָכל קֻּ ּבְּ ֶׁ רַּ  (ש  י וְּ כַּ ּדְּ הֹות ָמרְּ ּגָ ין(, ")הַּ ּנִ פַּ ק מְּ רֶׁ ּלֹו לֹא ן ּפֶׁ ָעה ֲאָבל ּכֻּ ּבָ רְּ ם אַּ הֶׁ ה מֵּ ּנֶׁ פַּ ּפֹות, מְּ ה קֻּ ָ ּ א ֲחִמש  ּלָ לֹא ָהָיה ּבֹו אֶׁ
פַּ  וֹות ּגּומֹות. יְּ ְּ ש  הַּ א ָיבֹא לְּ ּמָ ֶׁ ה ש  א  הגה:ּנֶׁ ּלָ ִחים, אֶׁ י אֹורְּ רֵּ לֹא ִמקְּ ִחים; וְּ ךְּ אֹורְּ צֹרֶׁ ן לְּ ם ּכֵּ ר ּגַּ ּתָ ָוה מֻּ ךְּ ִמצְּ ּום צֹרֶׁ ּ ירּו ִמש  ִהּתִ ֶׁ בּות ש  ְּ ָכל ש  וְּ

ִרים ל ֲאחֵּ צֶׁ חּו אֵּ ָארְּ תְּ ּנִ ֶׁ ִחים ש  ן אֹורְּ ּמֵּ ּזִ ֶׁ יתֹו, אֹו ש  בֵּ לֹו ּבְּ צְּ חּו אֶׁ ָארְּ תְּ ּנִ ֶׁ ן סי' ע ש  ֶׁ ש  ּדֶׁ ת הַּ רּומַּ י ב(, ")ּתְּ רֵּ לֹו לֹא ִמקְּ צְּ עֹד אֶׁ רֹו ִלסְּ ן ֲחבֵּ ּמֵּ ּזִ ֶׁ ש  ֲאָבל ּכְּ
ּות.  ש  ת רְּ ּדַּ עֻּ ק סְּ ָוה רַּ ת ִמצְּ ּדַּ עֻּ ינֹו סְּ אֵּ ִחים וְּ  אֹורְּ

הֹוִליָכם ּבְּ  ב.  ּנֹות לְּ טַּ ּפֹות קְּ קֻּ ם ּבְּ קֵּ ּלְּ חַּ ּפֹות לֹא יְּ ה קֻּ ָ ּ ָעה אֹו ֲחִמש  ּבָ רְּ ּלּו אַּ ה אֵּ ּנֶׁ פַּ ּמְּ ֶׁ ש  י ּכְּ נֵּ אֹוי, ִמּפְּ ש ּ ּמַּ ל הַּ ָהקֵּ י לְּ דֵּ ָעִמים ּכְּ ה ּפְּ ּבֵּ רְּ הַּ
י.  פֵּ ָתא טְּ א ִמּלְּ ָ ש  וְּ אַּ ִהּלּוךְּ וְּ ה ּבְּ ּבֶׁ רְּ ּמַּ ֶׁ  ש 

ָכל ג.  ה לְּ ּזֶׁ עּור הַּ ִ ּ ש  ה ּכַּ ּנֶׁ פַּ ה מְּ ּבֵּ רְּ אּו לֹו הַּ ִאם ּבָ ָחד, וְּ חַּ אֶׁ אֹורֵּ נּו לְּ יְּ הַּ ה ּדְּ ּנֶׁ פַּ ּמְּ ֶׁ ּפֹות ש  ּלּו ד' אֹו ה' קֻּ אֹורֵּ  אֵּ חַּ וְּ ּלֹא אֹורֵּ ֶׁ ד ש  בַּ חַּ ּוִבלְּ
ֲעדֹו.  ה ּבַּ ּנֶׁ פַּ ר יְּ חֵּ מֹו אֹו אַּ צְּ עַּ ה לְּ ּנֶׁ פַּ ָחד יְּ ל אֶׁ א ּכָ ּלָ ָרה, אֶׁ תֵּ ָחא יְּ א ִטרְּ ִאיּכָ ם ּדְּ ּלָ כֻּ ָחד לְּ ה אֶׁ ּנֶׁ פַּ ל  הגה:יְּ אּו עַּ הּובְּ ֶׁ ִין ש  ל יַּ ֶׁ ָחִבּיֹות ש 

צֹרֶׁ  ִחים אֹו לְּ בֹוד אֹורְּ ת ִאם לֹא ִלכְּ ּבָ ַּ ש  הֹוִריָדן ּבְּ ה ָהאֹוָצר. ֲעָגָלה ָאסּור לְּ ּנֶׁ פַּ מְּ י ּכִ ָהוֵּ ָוה ּדְּ (. ךְּ ִמצְּ  )אֹור ָזרּועַּ

 מעלת הכנסת אורחים והדן חבירו לכף זכות

  .מפנין אפילו ארבע וחמש קופות של תבן ושל תבואה מפני האורחים, ומפני בטול בית המדרש)שנינו במשנה( 

דקתני מפני האורחין ומפני בטול בית : גדולה הכנסת אורחין כהשכמת בית המדרש. אמר רבי יוחנן )קכ"ז א'(
 המדרש. 

  דקתני מפני האורחין והדר ומפני בטול בית המדרש.  ורב דימי מנהרדעא אמר: יותר מהשכמת בית המדרש.

 אמר רב יהודה אמר רב: גדולה הכנסת אורחין מהקבלת פני שכינה. 

יוחנן: שישה דברים אדם אוכל פירותיהן בעולם הזה, והקרן קיימת  מר רביאמר רב יהודה בר שילא א"ר אסי א
, והשכמת בית המדרש, )תפילה בכוונה(לו לעולם הבא. ואלו הן: הכנסת אורחין, וביקור חולים, ועיון תפלה 

 והמגדל בניו לתלמוד תורה, והדן את חברו לכף זכות. 

 לזכות.  )מן השמים(לכף זכות דנין אותו  הדן חבירו :נו רבנןת

 בשבתתבואה  טלטול

יכא, דמנחה ביד ישראל. מהו דתימא כיון לא צר פשיטא! ב'( ז)קכ"וכו'. . 11: מפנין תרומה טהורהמשנה )קכ"ו ב'(
 . שפיר דמי ,אסור, קא משמע לן כיון דחזיא לכהן ,דלא חזיא ליה

ליה לנכסיה והוה כיון דאי בעי, מפקר  ()ומתרץ !דמאי, הא לא חזי ליה ()ומקשה .()תבואת עם הארץודמאי )שנינו( 
 ת העניים דמאי ואת האכסניא דמאי.: מאכילין אדתנן. 12השתא נמי חזי ליה עני, וחזיא ליה

                                                

)כדתניא בכל שעה בפסחים, ל"ב א', שאם רצה אבל תרומה טמאה לא, דאפילו לבהמת כהן לא חזיא בשבת. דאע''ג דבחול חזיא  . 11
חזיא דזו היא ביעורה מן העולם או להיסק או לבהמה. ואין מבערין תרומה טמאה  , בשבת וביום טוב לאכהן מריצה לפני הכלב(

ואין מדליקין בשמן שריפה ביום טוב, ואוקימנא טעמא משום דאין שורפין קדשים  )לעיל דף כ"ג ב'(וקדשים טמאין ביום טוב, כדתנן 
 ביום טוב. רש"י. 

ובפרק  .אמר ,לדידיה מצי חזי לואלא כיון דמשכח טעמא דאפי ,(לעני) כיון דחזי ,הוה מצי למימר כדלעיל (ה דאי"ד)וספות תכתבו  . 12
  ( איצטריך להאי טעמא.ז א'"משה שאכלו )ברכות ו( ובפרק שלה ב'"לכל שעה )פסחים 
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לא צריכא שהקדימו בשבולים, ונטלה הימנו תרומת מעשר,  פשיטא!. ומעשר ראשון שניטלה תרומתו)שנינו( 
 ,יש: מעשר ראשון שהקדימו בשבוליןה גדולה. וכי הא דאמר רבי אבהו אמר ריש לקולא נטלה הימנו תרומ

רּומַּ  13פטור מתרומה גדולה, שנאמר ּנּו ּתְּ ם ִמּמֶׁ מֹתֶׁ ֲהרֵּ ר""וַּ ֲעש ֵּ ּמַּ ר ִמן הַּ ֲעש ֵּ מעשר מן המעשר אמרתי לך,  - ת ה' מַּ
 ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. 

ם  אמר ליה: עליך אמר קרא ילו הקדימו בכרי נמי ליפטר!י אפאמר ליה רב פפא לאביי: אי הכ יכֶׁ נֹתֵּ ּתְּ "ִמּכֹל מַּ
ִרימּו וגו'",   , והאי לא אידגן. )וחלה עליו חובת תרומה( אידגן )דנתמרח( האי ומה ראית?ּתָ

לא נתן את החומש, הא קא לא צריכא, שנתן את הקרן ו פשיטא! ()ומקשה. ומעשר שני והקדש שנפדו)שנינו( 
 . ן דאין חומש מעכבמשמע ל

 לא אכלה. ,לא. מאי טעמא? כיון דמריר ,אבל לח ;דווקא יבש (ומבאר) .והתורמוס היבש, מפני שהוא מאכל לעזים

 שזרעו בעציץ שאינו נקוב.  ,פשיטא! לא צריכא, בטבל טבול מדרבנן. את הטבל)מפנין( אבל לא )שנינו(  '(א ח)קכ"

שנטל ממנו מעשר ולא נטלה  ,לא צריכא, שהקדימו בכרי פשיטא!. תרומתוולא את מעשר ראשון שלא ניטלה 
 ממנו תרומה גדולה. 

שפדאו על גבי  ,א דנפדו, ולא נפדו כהלכתן. מעשרלא צריכ פשיטא!. והקדש שלא נפדו ולא את מעשר שני
ךָ " 14אסימון, דרחמנא אמר ָידְּ ף ּבְּ סֶׁ ּכֶׁ ּתָ הַּ רְּ צַּ  15ע, דרחמנא אמרעל גבי קרקשחיללו  ,דבר שיש בו צורה. הקדש - "וְּ

 ."ונתן הכסף וקם לו"

 שיטות הראשונים

( דבגדי עניים ז א'"מגב דאמר בשילהי כירה )לעיל אף על , ד"ה כיון() תוספותכתבו  :דחזיא לכהן, שפיר דמיכיון 
אבל התם לא חזו  ;חזיא אלא איסורא הוא דרביע עליה ולי עלמאהכא לכ ,(אלא הם מוקצה) לעשירים לא

   .מחמת גריעותא

                                                

 ורח, יח,כו.במדבר, פרשת ק . 13

 דברים, פרשת ראה, יד,כה. . 14

ָקם לוֹ ויקרא, פרשת בחוקותי, כז,יט. אין הפסוק כן, אלא: " . 15 ָך ָעָליו וְּ ּכְּ רְּ ף עֶׁ סֶׁ ית ּכֶׁ ִ ף ֲחִמש  ָיסַּ יש  אֹתֹו וְּ ּדִ קְּ ּמַּ ה הַּ דֶׁ ָ ש ּ ת הַּ ל אֶׁ אַּ אֹל ִיגְּ ִאם ּגָ ", וְּ
 יי"ש(.ודרך הש"ס לקצר ולומר בלשון אחר קצר. תוספות )ד"ה ונתן, ע
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