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פרק שביעי כלל גדול

אי אפשר שלא שמע בינתים שאותו יום שבת
היה ,ואם כן לא חטא בשתי השבתות בהעלם
אחד ,אלא בכל פעם שכח מחדש שהיום שבת.

דף סז

 ותוס' מפרשים ,שהשבתות חלוקות לחטאות ,אף עלפי שלא שמע בינתים שאותו יום שבת היה .כי כן היא
גזרת הכתוב ,שפעמים על חילול שבתות הרבה
מביאים חטאת בפני עצמה לכל שבת ושבת ,ומסתבר
שהכתוב הזה מדבר כשחטא מחמת שכחת שבת ,ובא
הכתוב ללמד ששבתות נפרדות גורמות לחטאות
נפרדות.

שגג ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה
כבר נתבאר בתחילת המסכת שהמחלל שבת
בעשיית מלאכה בשגגה מתחייב בקרבן חטאת.
ולהלן יתבאר בעזה"י ,כמה חטאות יביא מי
ששגג וחילל שבתות הרבה במלאכות הרבה .כגון
שבמשך כמה שבתות ,כל שבת ושבת ,זרע ,וחרש,
וקצר ,וטחן.

א .שכחת עיקר שבת.
בדף ס"ט יתבאר בעזה"י ,שמלשון הכתוב יש
ללמוד ,שפעמים על חילול שבתות הרבה מביאים
חטאת אחת בלבד.
ומסתבר שהכתוב הזה מדבר במי שעשה מלאכות
הרבה בשבתות הרבה ,משום ששכח עיקר שבת,
כלומר ששכח שיש מצווה כזו.
כגון שחי שנים הרבה בין הגוים ,עד ששכח מצוות
שבת.

מאחר שכל חטאים שלו הם מחמת דבר אחד,
ששכח מצוות שבת ,מביא על כל מה שחטא
חטאת אחת בלבד ,ודיו.
ב .שכחת יום שבת.
עוד יתבאר בעזה"י בדף ס"ט ,שמלשון הכתוב יש
ללמוד ,שפעמים על חילול שבתות הרבה מביאים
חטאת בפני עצמה לכל שבת ושבת.
ומסתבר שהכתוב הזה מדבר במי שיודע עיקר
שבת ,ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה,
משום ששכח בכל פעם שאותו יום הוא שבת,
ונמצא שכל מלאכות שעשה באותה שבת הם
מחמת שגגה אחת.
ואפילו אם לא נודע לו בין שבת לשבת שחטא
מביא חטאת על כל שבת ושבת שחילל
ואין זה כשאר חטאים ,שמי שחטא את אותו
חטא פעמים רבות בהעלם אחת ,כלומר בלא
שנודע לו באמצע שחטא ,הכל נחשב שגגה אחת
היא ,ומביא על הכל חטאת אחת.
כי ימים שבין שבת לשבת מחלקים חטאת לכל
שבת בפני עצמה.
 רש"י מפרש ,שהסיבה שהימים שבין שבתלשבת מחלקים חטאת לכל שבת בפני עצמה ,כי

ומכל מקום ,על כל שבת ,מביא חטאת אחת ,גם
כשעשה בכל שבת מלאכות הרבה .כי כל שבת,
שגגה אחת היא ,שכן כל מלאכות שעשה בה ,עשה
אותם משום ששכח שהיום שבת ,ואם כן כל
המלאכות נעשו בשגגה אחת ,ששכח שהיום שבת.
ג .שכחת מלאכות.

אחד נחשבים כמלאכה אחת.
וכבר נתבאר ,שהעושה מלאכה אחת כמה
פעמים ,חייב הכלה כל חטאת אחת.
ואין חילוק חטאות בהעלם אחד ,אלא בגופי עבירה
שאינם דומים ,או בחילוק שבתות לענין שגגת שבת.
ובדף ע"ה יתבאר בעזה"י ,שרבי אליעזר חולק ,ומחייב
על תולדה במקום אב שתי חטאות.

מקומות ששנו חכמים כלל גדול
בכמה מקומות ,קודם ששנו חכמים דין מסוים,
הקדימו לומר ,שאותו דין הוא "כלל גדול".
א .במסכת שבת.
בתחילת פרק זה ,קודם שביארו שיש כמה
אופנים של חילול שבת בשגגה ,השונים זה מזה
בחיובי חטאות ,הקדימו לומר "כלל גדול אמרו
בשבת".

מי שלא ידע שמלאכות מסוימות אסורות בשבת,
ועשה אותם בשבת ,חייב חטאות כמניין
המלאכות שעשה.

ב .במסכת שביעית.

ואין לומר שיפטר בחטאת אחת על כל מה שעשה
באותה שבת ,כי כל מלאכה היא שגגה לעצמה,
שלא ידע שהיא אסורה.

(א) בתחילת פרק שביעי ,קודם שביארו באלו
דברים נוהג דין שביעית הקדימו לומר "כלל גדול
אמרו בשביעית".

ואם חזר ועשה כל מלאכה כמה פעמים ,ואפילו
בכמה שבתות ,אינו חייב על אותה מלאכה אלא
חטאת אחת ,כי כל הפעמים שעשה אותה ,הכל
הוא שגגה אחת ,שלא ידע שהיא אסורה.

(ב) וכן בתחילת פרק שמיני קודם שביארו מאלו
דברים עושים רפואה בשביעית ,הקדימו לומר
"כלל גדול אמרו בשביעית".

ובזה אין לומר שהימים שבין שבת לשבת
מחלקים חטאת לכל שבת ,כי דווקא כשהשגגה
היתה בכך שלא ידע שאותו יום שבת היה ,הימים
שבינתים מועילים לחלק ,כי בוודאי בתוך הימים
הללו ידע שאותו יום שבת היה ,ונמצא שכל שבת
היא שגגה לעצמה.
אבל לעניין ידיעת הדבר שהמלאכה אסורה ,אין
מועיל ימים שבין שבת לשבת ,ועד שישב לפני
חכמים לעסוק בהלכות שבת ,לא יוודע לו
שהמלאכות הללו אסורות.
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ג .בתוספתא דבר קפרא במסכת מעשרות.
קודם שביאר באלו דברים מעשר נוהג ,הקדים
לומר" ,כלל גדול אמרו במעשר".

מה הטעם שאמרו חכמים
על דין מסוים שהוא כלל גדול
א .כלל גדול לעומת כלל אחר.
מתחילה רצו לומר ,שכל מקום שיש שני כללים,
ואחד מהם גדול מחבירו ,על הגדול יותר אמרו
שהוא כלל גדול.
כגון במסכת שבת ,שאחר הכלל הגדול ,שנו כלל
קטן ממנו [לקמן בדף ע"ה]" ,ועוד כלל אחר אמרו
כל הכשר להצניע וכו'" ,וכללו בו רק שני דברים,
(א) כל הכשר להצניע( ,ב) וכל שאינו כשר להצניע.

העושה מלאכות הרבה מעין מלאכה אחת
לדעת משנתנו ,העושה בשבת כמה מלאכות,
וכולן מעין מלאכה אחת ,כלומר ,שעושה אב
ותולדה שלו ,כגון זורע ומשקה ,או שעושה שתי
תולדות של אב אחד ,כגון משקה ומדל.
הרי זה חייב חטאת אחת ,שכל מלאכות של אב
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וכגון במסכת שביעית ,שאחר הכלל הגדול ,שנו
כלל קטן ממנו[ ,בפרק ז' משנה ב']" ,ועוד כלל אחר
אמרו ,כל שאינו מאכל אדם כו'".
והכלל הראשון גדול ממנו .שבראשון כללו דברים שיש
להם שביעית וביעור ,ובשני כללו דברים שיש בהם
שביעית ולא ביעור .ומה שחזרו ושנו בפרק שאחרי כן
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"כלל גדול" ,שנו כן ,כי כלפי הכלל הקטן שנאמר קודם
לכן ,גם הוא כלל גדול.

ו דחו זאת ,שכן לעניין מעשר ,במשנתנו במסכת
מעשרות[ ,שלא כמו בתוספתא דבר קפרא] ,לא שנו
"כלל גדול" ,אף על פי שיש שם שני כללים [בפרק
א' משנה א']( .א) "כלל אמרו במעשרות כל שהוא
אוכל ונשמר וגדוליו מן הארץ חייב במעשרות".
(ב) "ועוד כלל אחר אמרו כל שתחילתו אוכל
כו'".1
ב .כלל בדבר גדול שיש בו אבות ותולדות.
לדברי רבי יוסי בר אבין ,כל דבר שיש בו אבות
ותולדות נחשב לדבר גדול ,ולכן כששנו בו כלל,
אמרו "כלל גדול" כלומר כלל בדבר גדול.2
בשבת יש שלושים ותשע אבות ,שהן המלאכות שהיו
במשכן ,ולכל אב יש תולדות ,שהם המלאכות הדומות
לו .ובשביעית יש ארבע אבות ,זריעה וקצירה וזמירה
ובצירה הכתובות בתורה ,והתולדות הן שאר עבודות
שבשדה ובכרם.3

אבל מעשר ,שאין בו אבות ותולדות ,לא שנו בו
בלשון "כלל גדול".4
ובדברים אלו מתיישבת המשנה ,שבה שנו לשון
"כלל גדול" רק בשבת ובשביעית.
אולם דברי בר קפרא אינם מיושבים ,שכן
בתוספתא שלו שנה "כלל גדול" גם במעשר.5
ג .כלל בדבר שעונשו גדול מדבר אחר שנאמר בו
כלל.
שוב אמרו ,שדבר שנאמר בו "כלל" ,ועונשו גדול
מדבר אחר שנאמר בו "כלל" שנו בו בלשון "כלל
גדול".
והסיבה שבמסכת שבת שנו "כלל גדול" ,כי עונש
שבת גדול מעונש שביעית ,שגם בה נאמר "כלל".
שקדושת שבת חלה לאסור מלאכות ,בין בדבר
שהיה מחובר לקרקע בכניסת השבת [כגון לקצור

מחובר] ,ובין בדבר שהיה תלוש בכניסת השבת
[כגון לטחון] .וקדושת שביעית חלה לאסור רק את
הפירות שהיו מחוברים לקרקע בכניסת
השביעית ,אבל כל שנתלש קודם השביעית ,אין
בו משום שביעית.6
והסיבה שבמסכת שביעית שנו "כלל גדול" ,כי
עונש שביעית גדול מעונש מעשר ,שגם בו נאמר
"כלל".
שהשביעית נוהגת בין בדבר שהוא מאכל אדם,
ובין בדבר שהוא מאכל בהמה[ ,שנאמר "וְ ל ְִב ֶה ְמ ְתָך
בּוא ָּתּה לֶאֱ כֹל" (ויקרא
וְ ל ַַחיָּה אֲ ֶשר ְב ַא ְרצֶ ָך ִת ְהיֶה כָּל ְת ָּ

כ"ה)] .ומעשר אינו נוהג אלא בדבר שהוא מאכל
אדם.
והסיבה שבר קפרא שנה גם במעשר "כלל גדול",
כי עונש מעשר גדול מעונש פאה ,שגם בה נאמר
"כלל".
שהמעשר נוהג [מדברי חכמים] אף בתאנה [שאינה
נלקטת כאחת] ,ואף בירק [שאין מכניסים אותו

לקיום] .ופאה אינה נוהגת בדברים אלו.
ופירש רשב"א ,שהסיבה שבמשנתנו לא שנו במעשר
"כלל גדול" ,כי הוא גדול מפאה רק מדרבנן[ ,אבל
מהתורה שניהם נוהגים בדגן תירוש ויצהר בלבד כפי
שיתבאר בעזה"י] .ואין זה ככלל גדול של שבת ,שהוא
גדול משביעית מהתורה ,וכן כלל גדול של שביעית
שהוא גדול משל מעשר מהתורה.

דברים שאינם חייבים בפאה
ּוב ֻקצְ ְר ֶכם ֶאת ְקצִ יר ַא ְרצְ ֶכם ל ֹא
אמרה תורהְ " ,
ְת ַכ ֶלה פְ ַאת שָּ ְדָך לִ ְקצֹר וְ ל ֶֶקט ְק ִצ ְירָך ל ֹא ְת ַל ֵּקט"
(ויקרא י"ט ט') ,ללמד שהקוצר את שדהו חייב
להשאיר חלק מהתבואה לעניים.
וכלל אמרו בפאה לעניין הגידולים שבהם נאמרה
מצווה זו :כל שהוא אוכל ,ונשמר ,וגידולו מן
הארץ ,ולקיטתו כאחת ,ומכניסו לקיום ,חייב

בפיאה.
שכן ,הכתוב המצווה להניח פאה ,מדבר בקציר,
וקציר הוא דבר שיש בו את כל אלו .אבל הדברים
הבאים אינם חייבים בפאה.
ספיחי7

א .דברים שאינם עומדים לאכילה ,כגון
סטיס וקוצה [=פואה] ,שאינם עומדים למאכל,
אלא לעשות מהם צבע.8
ב .דברים שאינם נשמרים כלומר גידולי הפקר.
ג .דברים שאין גידולם מן הארץ כגון כמיהין
ופטריות.
ד .דברים שאין לקיטתם בבת אחת כגון תאנה.
וכתבו תוס' ,שלאו דווקא תאנה ,שכן רוב אילנות אין
לקיטתם כאחד ,ואין חייבים בפאה אלא שמונה
אילנות ,המנויות בפרק ראשון של פאה .והסיבה שנקט
תאנה ,משום שהיא נלקטת כמה פעמים.

ה .דברים שאינם מתקיימים זמן ממושך אחר
הלקיטה כלומר ירק [כגון לפת וקפלוטות].
ואומר רבינו תם ,שמהתורה אין חייב בפאה אלא דגן
ותירוש ויצהר ,שכן סתם קציר האמור בעניין פאה
הוא דגן ,ונאמר "כי תחבוט זיתך"" ,כי תבצור כרמך",
אם כן אין פאה אלא בדגן תירוש ויצהר ,וכל שאר
דברים ,חיוב פאה שלהם מדברי חכמים.9
עוד אומר רבינו תם ,שהסיבה שלא תקנו פאה בירק
ובתאנה כמו שתקנו בהם מעשר ,משום שדברים שאין
לקיטתם כאחד ,דבר מועט הוא פאה שלהם ,ויש הפסד
לעניים בהם יותר מן הריוח ,שמתבטלים לפי שאין
יודעים זמן לקיטתם .וכמו כן דבר שאין מכניסו לקיום
אינו חשוב ,ויפסידו יותר ממה שירויחו במקום אחר.

דברים שאינם חייבים במעשר
כלל אמרו במעשר ,כל שהוא אוכל ,ונשמר,
וגידולו מן הארץ ,חייב במעשר .אבל הדברים
הבאים אינם חייבים במעשר.

 1והקשו התוס' ,שמא יש לחלק בין שבת ושביעית ,שבהם הכלל האחד גדול מחבירו ,ולכן יש לשנות בו כלל גדול .לבין מעשר ,שבו שני הכללים שווים ,ולכן לא שנו כלל גדול.
 2ואם תאמר ,ובכלל אח ר דשבת ושביעית ליתני נמי כלל גדול מהאי טעמא .ויש לומר דלא צריך למיתני ,דאכלל גדול קמא קאי ,והכי קאמר ,עוד כלל גדול אחר אמרו[ .תוס'].
 3ואפילו לרבא ,דאמר במועד קטן ,גבי שביעית ,אבות אסר רחמנא ,תולדות לא אסר רחמנא ,מכל מקום מדרבנן מיהא אית ביה אבות ותולדות[ .תוס'].
 4ואם תאמר ,במעשר איכא נמי אבות ותולדות ,דמדאורייתא דגן ותירוש ויצהר ,ומדרבנן כל מילי .ויש לומר ,דלא שייך להזכיר אבות ותולדות במילי דלית ביה איסור מלאכות[ .תוס'].
 5ולכאורה היו יכולים לומר ,שלדברי בר קפרא הטעם הוא כמבואר לעיל באות א' ,שכל שיש שני כללים ,האחד הוא כלל גדול .ואפשר שלא רצו ליישב כן ,מחמת קושיית התוס' המובאת בהערה
לעיל ,שאם זה הטעם ,אין ראוי לשנות במעשר כלל גדול ,כי אינו גדול מחבירו.
 6משמע ששביעית במחובר איתא ,היינו במחובר ערב שביעית ,ונתלש בשביעית ,ומיירי באיסור פירות שביעית לאכילה .וקשה לר"י ,דלפי זה ,לא הוה ליה למימר אלא גדול עונשו של שבת
ושביעית משל מעשר ,דאיתנהו במאכל בהמה ,מה שאין כן במעשר ,ולמה ליה למימר כלל גדול עונשה של שבת משל שביעית .אלא נראה לר"י ,דבמידי דאכילה ,דלא שייכא לענין שבת ,לא שייך
למימר גדול שבת ,לא משביעית ,ולא ממעשר ,ולהכי לא קאמר גדול שבת ושביעית ממעשר ,אלא קאמר גדול שבת משביעית ,דאיסור מלאכות איתנהו בין בתלוש בין במחובר ,ואילו איסור
מלאכות דשביעית במחובר איתא בתלוש ליתא[ .תוס'].
( 7א) להכי נקט ספיחים ,שאין דרך ללוקטם בשנה שנזרעים ,אלא לסוף ארבע וחמש שנים ,שהשרשים מתפשטין בארץ ,ומשביחין ,ושורש שלהן עיקר[ .רש"י]( .ב) והא דנקט ספיחים משום דשמא
סטיס וקוצה עצמם אינם ראוים כלל לאכילת אדם ,ולא הוה חידוש( .ג) או שמא הן אוכל גמור ולא ממעטינן[ .תוס'].
 8והא דנקט הני ולא נקט שאר מינים שאינן ראוין לאכילה ,משום דאיידי דגבי שבי עית תני להו ,דיש להן שביעית ,נקט הכא דבפיאה ומעשר ליתנהו ,לשון רבינו הלוי[ .רש"י] .הא דלא קאמר
סתם למעוטי מידי דלאו אוכל ,אלא נקט הני .אומר ר"י ,משום דקצת הם ראויים לאכילה ,וקא משמע לן דאפילו הכי אין פאה נוהגת בהן .וכן מצא רשב"ם בתשובת רש"י[ .תוס'].
 9והא דדריש בתורת כהנים ,יכול שאני מרבה קישואין ודלועין שיהיו חייבים בפאה ,תלמוד לומר "ובקוצרכם את קציר ארצכם" מה קציר שהוא אוכל ונשמר כו' ,אסמכתא היא[ .תוס'].
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א .דברים שאינם עומדים לאכילה ,כגון ספיחי
סטיס וקוצה [=פואה] ,שאינם עומדים למאכל,
אלא לעשות מהם צבע.
ב .דברים שאינם נשמרים כלומר גידולי הפקר.
ג .דברים שאין גידולם מן הארץ כגון כמיהין
ופטריות.

מי שלא ידע שבת מעולם
בתחילת הפרק נתבאר ,שמי ששכח עיקר שבת,
ומחמת שכחה זו עשה מלאכות הרבה בשבתות
הרבה ,כשנודע לו חטאו ,מביא חטאת אחת על
הכל ,כי כל מה שעשה היה מחמת שכחה אחת,
ששכח עיקר שבת.
ונחלקו חכמים ,מה דינו של מי שמעולם לא ידע
עיקר שבת ,כגון תינוק שנשבה לבין הגויים ,וגר
שנתגייר בין הגויים [בפני שלושה ,ולא הודיעוהו
מצות שבת ,]1ולא ידעו מעולם ממצוות שבת,
ומחמת חוסר ידיעתם זו ,עשו מלאכות הרבה
בשבתות הרבה.
א .דעת תנא קמא ורבי עקיבא [שרב ושמואל
אמרו כמותם].
מי שחטא מחמת חוסר ידיעה ,דינו כמי שחטא
מחמת שכחה ,ולכן ,כשייוודע שחטא ,חייב
להביא קרבן חטאת.
ומכל מקום כשחטא פעמים הרבה באותו חטא,
מביא על הכל חטאת אחת ,כדין מי שחטא מחמת
שכחת עיקר הדין ,שכן כל חטאיו הם מחמת דבר
אחד ,שהוא אי ידיעת עיקר הדין.
ולפיכך ,מי שמעולם לא ידע ממצוות שבת,
ומחמת חוסר ידיעתו זו ,עשה מלאכות הרבה
בשבתות הרבה ,כשייודע לו ממצוות שבת ,יביא
חטאת אחת על הכל.
וכן הדין לעניין אכילת דם 2וחלב ועבודה זרה

ושאר דברים שעונשם כרת ,אם חטא באחד מהם
פעמים הרבה מחמת חוסר ידיעתו ,כשיוודע לו
שהדבר אסור ,יביא חטאת אחת על כל הפעמים
שחטא באותו חטא.
 ומתחילה אמרו ,שלדעת רב ושמואל ,משנתנו "כלהשוכח עיקר שבת" מדברת באופן הזה ,של מי שהיתה
שבת שכוחה ממנו מעולם ,כלומר שמעולם לא ידע
ממצוות שבת.
 ולמסקנה ,מודים רב ושמואל שמשנתנו מדברת במישידע עיקר שבת ושכחה ,אלא שלדעתם ,גם מי שלא
ידע מעולם ,דינו כדין מי שידע ושכח.

ב .דעת מונבז [שרבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש
אמרו כמותו].
אין חיוב חטאת אלא כשחטא בדבר שמתחילה
היתה לו ידיעה שהוא אסור.
אבל כשמ עולם לא ידע שהדבר אסור ,אף
כשייוודע לו שחטא ,פטור מלהביא על כך חטאת.
ולפיכך ,מי שמעולם לא ידע ממצוות שבת,
ומחמת חוסר ידיעתו זו ,עשה מלאכות הרבה
בשבתות הרבה ,אף כשייודע לו ממצוות שבת,
פטור מחטאת.
 בדברי רבי יוחנן וריש לקיש פירש רש"י,שהסיבה לכך שהוא פטור ,כי לדעתם ,כלל
בידינו ,שכל העושה דבר משום שסבור שהוא
מותר ,3הרי זה נחשב כאנוס [=אומר מותר אנוס],
וכלל בידינו ,שכל העושה מחמת אונסו ,פטור על
כך ,ואינו נידון כשוגג.4
 ומתוך דברי מונבז בברייתא מבואר ,שעניין זה,שאין חיוב חטאת כשלא ידע באיסור מעולם ,יש
ללמדו ,ממה שנקראו מזיד ושוגג בשם שווה,
שהמזיד נקרא חוטא[ ,בכתוב "וְ ֶנפֶש כִ י ֶתחֱ ָּטא
וְ ָּש ְמעָּ ה קֹול ָּאלָּה" (ויקרא ה' א') המדבר במזיד ,לא

נאמר בכתוב הזה "ונעלם"] ,וכן שוגג נקרא בכל
מקום בשם חוטא[ ,כגון " ֶנפֶש כִ י ֶתחֱ ָּטא ִב ְש ָּגגָּה"
(ויקרא ד' ב')] .ומכאן ,כשם שמזיד הוא זה שידע

שהדבר אסור ,אף שוגג הוא זה שידע שהדבר
אסור ,אבל מי שמעולם לא ידע שהדבר אסור,
אינו נקרא שוגג ,ואינו מביא חטאת על חטאו.
 ובגמרא אמרו שעניין זה ,שאין חיוב חטאתכשלא ידע באיסור מעולם ,למדו מונבז מהיקש
הכתובים ,שנאמר" ,הָּ ֶאזְ ָּרח בִ בְ נֵּי יִ ְש ָּר ֵּאל וְ לַ גֵּר הַ גָּר
תֹורה ַא ַחת ִי ְהיֶה ָּל ֶכם ָּלעֹשֶ ה בִ ְש ָּגגָּה" (במדבר
בְ תֹוכָּם ָּ
ט"ו כ"ט) ,כלומר שוגג ,וסמוך לזה נאמר" ,וְ הַ ֶנ ֶפש
ּומן הַ גֵּר ֶאת ה' הּוא
אֲ שֶ ר ַתעֲשֶ ה בְ יָּד ָּרמָּ ה ִמן הָּ ֶאזְ ָּרח ִ
ְמגַדֵּ ף וְ נִ כְ ְר ָּתה הַ נֶפֶש הַ ִהוא ִמ ֶק ֶרב עַ מָּ ּה" (במדבר ט"ו ל') ,

כלומר מזיד ,הקיש שוגג [לענין חיוב חטאת] ,למזיד
[לענין חיוב כרת] ,ללמד ,שכשם שאין המזיד חייב
כרת אלא כשהיתה לו ידיעה מהאיסור[ ,שאם לא
כן אינו מזיד] ,כך השוגג אינו חייב חטאת ,אלא
אם כן היתה לו ידיעה מהאיסור.
אולם חכמים אומרים ,שהיקש זה ,בא להשוות
תֹורה ַאחַ ת י ְִהיֶה ָּלכֶם ָּלעֹשֶ ה בִ ְש ָּגגָּה"
את כל התורהָּ [ ,
(במדבר ט"ו כ"ט)] לדין עבודה זרה"[ 5וְ הַ ֶנפֶש אֲ שֶ ר
ּומן הַ גֵּר אֶ ת ה' הּוא ְמגַדֵּ ף
ַתע ֲֶשה ְביָּד ָּר ָּמה ִמן ָּה ֶאזְ ָּרח ִ
וְ נִכְ ְר ָּתה ַה ֶנפֶש ַה ִהוא ִמ ֶק ֶרב עַ מָּ ּה" (במדבר ט"ו ל')],

ללמד דבר אחר ,שדרש רבי יהושע בן לוי ,והוא,
להשוותם לעניין זה ,שכשם שעבודה זרה ,היא
דבר שהעושה במזיד חייב כרת[ ,6שנאמר" ,וְ נִכְ ְר ָּתה
ַה ֶנפֶש ַה ִהוא"] ,והעושה בשוגג חייב חטאת[ ,שנאמר
בעניין העובדים עבודה זרה בשגגה" ,וְ עָּ שּו כָּל הָּ עֵּ דָּ ה ַפר
ּומנְחָּ תֹו וְ נ ְִסכֹו
בֶ ן בָּ ָּקר ֶא ָּחד ְל ֹעלָּה ל ְֵּריחַ נִיחֹחַ לַ ה' ִ
ּושעִ יר עִ זִ ים ֶאחָּ ד לְחַ טָּ ת" (במדבר ט"ו כ"ד)],
כ ִַמ ְשפָּט ְ

כך בכל התורה כולה ,אין מביאים חטאת אלא על
דבר שזדונו כרת.7

חיוב חטאת כשיודע שהדבר אסור
מי שעשה איסור משום שלא ידע כלל שהדבר
אסור ,הרי זו שגגה גמורה לדברי הכל .יש אומרים
דווקא אם ידע ושכח .ויש אומרים אף אם לא ידע
מעולם.

ויש אופנים הנחשבים כשגגה להתחייב קרבן

 1דאי נתגייר בינו לבין עצמו לא הוי גר כדאמרינן בהחולץ[ .תוס'].
 2אף על גב דמילתא דפשיטא היא ,דעל כל מה שאכל דם אינו חייב אלא אחת ,כיון שאין בדם חילוק איסור כמו שיש בשבת חילוק מלאכות ,וכל אדם נמי ,בלא תינוק שנשבה ,אכל דם ודם אינו
חייב אלא אחת .אלא אומר ר"י ,דמיירי דאפילו אכלן בכמה תמחויין ,דלרבי יהושע אדם אחר חייב על כל תמחוי אפילו בהעלם אחד ,ובתינוק שנשבה אינו חייב אלא אחד .אך קשה לרשב"א,
דמאי איצטריך תו לאשמעינן ולמתני ועל החלב אחד[ .תוס'].
 3ואין בו חטא במה שסובר כן ,שמעולם לא אמרו לו שהדבר אסור .אבל מי שאמרו לו שהדבר אסור ,ושכח ,אף שעכשיו סובר שהדבר מותר ,אינו אנוס ,כי השכחה היא דבר שתלוי בו ,ואם כן
אינו אנוס אלא שוגג.
 4ואין נראה שזה טעמם של רבי יוחנן וריש לקיש ,אלא טעמייהו כמונבז[ .מהתוס'].
 5ואם תאמר ,רבנן דהכא רבי עקיבא ורבי עקיבא אית ליה בפרק קמא דכריתות ,דהאי קרא דמגדף ,במברך את השם כתיב .ויש לומר דלישנא דנקט הכא הוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה
נקט אליבא דרבנן דרבי עקיבא ,אבל לרבי עקיבא אית לן למימר ,דהוקשה כל התורה כולה למברך את השם[ .תוס'].
 6לית לן לאקושה לעבודה זרה אלא במאי דכתיב בההיא פרשה  ...תדע דהא לא ילפינן מעבודה זרה דניבעי על זדונו סקילה כעבודה זרה משום דלא כתיב סקילה בההיא פרשה אלא כרת  ...והא
דממעטינן בריש פרק בתרא דמכות ,פסח ומילה מקרבן ,אף על פי שיש בהן כרת ,משום דמה עבודה זרה דאמר רחמנא לא תעביד והני קום עשה נינהו ,היינו נמי משום דכתיב והנפש אשר תעשה
ביד רמה ,דמשמע מה שצויתי שלא לעשות[ .תוס']
 7ואם תאמר ולמונבז האי דרשא דרבי יהושע בן לוי מנא ליה .ואומר ר"י ,דנפקא ליה כדדריש רבי  ...נאמר כאן ונודעה החטאת אשר חטאו עליה ,ונאמר ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות
ערותה עליה[ .תוס'].
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חטאת ,אף כשהחוטא ידע שהדבר אסור.

נזכר לאו.3

א .דעת מונבז.

ולדברי רבי שמעון בן לקיש ,אין אדם נחשב שוגג
אלא כשאינו יודע ,לא את האזהרה ,ולא את
העונש ,כלומר ,שאינו יודע שיש בו איסור לא
תעשה ,ואינו יודע שהעושה ענוש כרת [=שגג בלאו

מתוך כך שהשוגג קרוי חוטא כמו מזיד ,יש
ללמוד ,שפעמים השוגג מביא חטאת ,אף כשהוא
דומה למזיד בדבר זה ,כלומר שהוא יודע בשעת
מעשה עצמו שהדבר אסור.

דף סט
ובוודאי אין הכוונה למי שיודע בכל חומרת
האיסור ,ובכל זאת חוטא ,שזה ודאי אינו נחשב
שוגג להביא קרבן.
אלא הכוונה למי שיודע באיסור זה ,ויודע
שהעושה במזיד ענוש כרת ,אבל אינו יודע
שהעושה בשוגג מביא חטאת [=שגג בקרבן].
שמאחר שאינו יודע בכל דיני האיסור ,נחשב הוא
כשוגג ,כי יתכן שאם היה יודע הכל ,היה נמנע
[=שב מידיעתו].

ומאחר שחטא מחמת חוסר ידיעתו ,הרי זה
נחשב שוגג ,ומביא קרבן על חטאו.1
אכן במקום שיש בדבר עונש סקילה ,לא די בכך שהוא
שוגג בקרבן ,אלא צריך שיהא שוגג גם בסקילה .שכן
אם הוא יודע שיש בדבר עונש סקילה ,ובכל זאת
חוטא ,ודאי לא היה נמנע ,גם אם היה יודע שיש בדבר
חיוב קרבן .ומאחר שגם אם היה יודע מה שאינו יודע,
בכל זאת ודאי היה חוטא [=אינו שב מידיעתו] ,הרי זה
מזיד ולא שוגג.2
ומבואר בסוגיה ,שלדעת מונבז ,מלבד האופן הזה
שמתחייב חטאת מחמת שגגת קרבן ,מתחייב חטאת
גם מחמת שגגת לאו וכרת ,כדעת חכמים להלן ,שהוא
אינו חולק עליהם ,ורק הם חולקים עליו.

ב .דעת חכמים.
לדברי רבי יוחנן ,אמנם יתכן שיחשב אדם לשוגג
אף כשיודע שהדבר אסור באיסור לא תעשה ,אבל
לא מ חמת שאינו יודע שהשוגג בו חייב חטאת,
אלא כשאינו יודע שהמזיד בו ענוש כרת [=שגג
בכרת].
והטעם לכך שבשגגת כרת לבד נחשב שוגג להתחייב
קרבן ,משום שבהיקש המלמד על כך שכל הדברים
שיש בהם לאו וכרת יש חיוב חטאת ,נזכר בו כרת ולא

רק מחמת השגגה ,מביא עליה חטאת.

וכרת].
ואמר רבא ,שעניין זה למד מהכתוב" ,וְ ִאם נֶפֶש ַאחַ ת
ֶתחֱ טָּ א בִ ְש ָּגגָּה מֵּ עַ ם הָּ ָּא ֶרץ בַ ֲעש ָֹּתּה ַאחַ ת ִמ ִמצְ ֹות ה' אֲ שֶ ר ל ֹא
ֵּתעָּ שֶ ינָּה וְ ָּאשֵּ ם" (ויקרא ד' כ"ז) ,4המלמד שאין
מביא חטאת עד שישגוג בלאו וכרת שבה .כלומר,

שגגת כרת יש ללמוד מההיקש המבואר לעיל ,וכתוב
זה מלמד על שגגת לאו.
ורבי יוחנן דורש את הכתוב הזה כמבואר להלן.

ממי אין מקבלים קרבן חטאת
בעניין חיוב קרבן חטאת[ ,הבא לכפר על חטא

הנעשה בשגגה] ,נאמר" ,וְ ִאם ֶנ ֶפש ַא ַחת ֶתחֱ ָּטא
בִ ְש ָּגגָּה מֵּ עַ ם הָּ ָּא ֶרץ בַ ֲעש ָֹּתּה ַאחַ ת ִמ ִמצְ ֹות ה' אֲ שֶ ר
ל ֹא ֵּתעָּ שֶ ינָּה וְ ָּאשֵּ ם .אֹו הֹודַ ע ֵּאלָּיו חַ טָּ אתֹו אֲ שֶ ר חָּ טָּ א
וְ הֵּ בִ יא ָּק ְרבָּ נֹו ( "...ויקרא ד' כ"ז-כ"ח).

לדעת תנא קמא ,מתוך שנאמר בעניין "מֵּ עַ ם
הָּ ָּא ֶרץ" ,יש ללמוד ,שאין הכתוב מדבר בכל העם,
אלא "מֵּ עַ ם הָּ ָּא ֶרץ" כלומר בחלק מהעם.
ומכאן יש ללמוד ,שמומר אינו בכלל הפרשה,
וכשחטא בשגגה ,אינו מביא על כך קרבן חטאת.
ואפילו אם הוא מומר לעבירה אחרת ולא לזו ששגג
בה ,כי מכל מקום מומר הוא ,ואינו בכלל הפרשה.

ולדעת רבי שמעון בן אלעזר משום רבי שמעון,
מתוך שנאמר בכתוב" ,אֲ שֶ ר ל ֹא ֵּתעָּ שֶ ינָּה וְ ָּאשֵּ ם.
אֹו הֹודַ ע ֵּא ָּליו" ,יש ללמוד שהכתוב מדבר במי
שאם היה יודע לא היה חוטא [=שב מידיעתו] ,ולא
חטא עתה אלא משום שלא נודע לו שהוא חוטא,
ושגג בדבר.
ומכאן יש ללמוד ,שמומר לעבור על איזה איסור,
[=אינו שב מידיעתו] ,אינו מביא עליו קרבן חטאת ,אף
כשחטא בו איזה פעם בשגגה.
ודווקא כשהוא מומר לאותה עבירה אינו מביא עליה
חטאת אף על השגגה ,אבל כשהוא מומר לעבירה
אחרת ,וזו שעבר עליה עתה אינו מומר לה ,וחטא בה

להתחייב בשבת אחת שלושים ותשע חטאות
המשנה שבה נמנו המלאכות האסורות בשבת,
פותחת במילים ,אבות מלאכות ארבעים חסר
אחת.
וביאר רבי יוחנן ,שהסיבה ששנה התנא בפירוש
את המספר הזה ,אף שניתן לדעת זאת על ידי
מניית המלאכות .כי רצה התנא ללמד ,שזהו
מניין החטאות שניתן להתחייב עליהן בשבת
אחת ,שאם עשה בשבת אחת את כל שלושים
ותשע המלאכות ,מביא חטאת על כל מלאכה
ומלאכה בפני עצמה.
וכבר נתבאר ,שמי שעשה כמה מלאכות בשבת
מחמת שגגת שבת ,כלומר ששכח שהיום שבת,
מביא חטאת אחת על הכל.
והאופן שבו העושה כמה מלאכות בשבת,
מתחייב חטאת על כל מלאכה בפני עצמה ,הוא,
כשידע שהיום שבת ונאסרו בה מלאכות ,אבל
שכח שאותה מלאכה אסורה.
ולהלן יתבאר בעזה"י כיצד יתכן ,שידע האדם
שהיום שבת ,ונאסר מחמתה באיזה דבר ,ובכל
זאת הוא נחשב כשוגג בכל שלושים ותשע
המלאכות.5
ב .דידע לה בתחומין.
האופן שבו לדברי הכל יתחייב האדם חטאות על
כל שלושים ותשע מלאכות שבת ,הוא ,כשאינו
יודע כלל שהמלאכות אסורות ,כלומר אינו יודע
שיש בדבר איסור לא תעשה ואינו יודע שיש בדבר
עונש כרת וסקילה [=שגג בלאו וכרת] ,ומחמת
חוסר הידיעה הזה הוא נחשב כשוגג בכל
המלאכות.
ובאופן הזה ,אף שאינו יודע שנאסר מחמת שבת
באיזו מלאכה ,מתחייב על שגגותיו ,ומביא על כך
חטאות ,כשיודע שהיום שבת ,לעניין זה שנאסר
מחמתה לצאת חוץ לתחומו ,שהוא איסור שאין בו
חיוב חטאת .וכדעת רבי עקיבא האומר שאיסור
תחומין הוא איסור תורה.

 1לא מצי למימר ששגג בלאו והזיד בקרבן ,דאין סברא לחייב בהזיד בקרבן ,דלא שב מידיעתו הוא .וליכא נמי למימר שגג בלאו וקרבן ,דסברא הוא דכיון דמקיש למזיד אפילו מזיד בכל דבר
ושוגג רק בדבר אחד דהיינו בקרבן יש לנו לחייבו[ .תוס'].
 2ואף על גב דבהזיד בכרת חשיב ליה שב מידיעתו לקרבן ,היינו משום דכרת אפשר בתשובה ,וקרבן לא אפשר בתשובה .ועוד דגבי כרת שייך שפיר למימר אם היה יודע שחייב כרת עם הקרבן
היה שב[ .תוס'].
 3וצריך לומר ,דרבי יוחנן מיירי אליבא דרבנן ,דאית להו היקשא דרבי יהושע בן לוי ,אבל לרבי ,דנפקא ליה מגזרה שווה דעליה ,מודה רבי יוחנן דבעי עד שישגוג בלאו וכרת ,דהא כתיב לאו
בההוא קרא ,ואשה אל אחותה לא תקח וגו'[ .תוס'].
ֹלקיו אֲ שֶ ר ל ֹא ֵּתעָּ שֶ ינָּה בִ ְש ָּגגָּה וְ ָּאשֵּ ם" (ויקרא ד' כ"ב).
 4וי"ג מהכ תוב" ,אֲ שֶ ר נ ִָּשיא יֶחֱ טָּ א וְ עָּ שָּ ה ַאחַ ת ִמכָּל ִמצְ ֹות ה' אֱ ָּ
 5תימה לר"י ,דאמאי לא קאמר דידע לה לשבת בעשה ,דכתיב "וביום השביעי תשבות וגו'" ,וכתיב נמי" ,ושמרתם את השבת"[ .תוס'].
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א .שגג בכרת.
לדעת רבי יוחנן יש אופן נוסף שבו יתחייב האדם
חטאות על שלושים ותשע מלאכות שבת.
והוא ,כשידוע לו שכל המלאכות אסורות באיסור
לא תעשה ,אבל אינו יודע שהעושה אותם ענוש
כרת ונסקל [=שגג בכרת].
שמאחר שאינו יודע שיש במלאכות עונש כרת,
כשעושה אותן נחשב כשוגג בכל אחת מהן.
ובאופן הזה ,אף שנחשב שוגג בכל המלאכות,
יודע הוא שהיום שבת ,ונאסר מחמתה
במלאכות ,ולכן כששגג בכולן ,מביא חטאות על
שגגתו.

סיכום שגגת שבת ושגגת מלאכות
א .שגג בזה ובזה.
כלומר ,שכח שהיום שבת ,ושכח שמלאכה זו אסורה,

ועשה אותה בשבת ,זהו שוגג האמור בתורה,
כלומר ,אין כאן לא דין ולא דיין לקנתר ,ואין לך שוגג

כזה ,ודין פשוט שמביא חטאת.
ב .הזיד בזה ובזה.
כלומר זכר שהיום שבת ,וזכר שמלאכה זו אסורה,
ועשאה בשבת ,זהו מזיד האמור בתורה ,כלומר ,אין
לך מזיד כזה ,ודין פשוט הוא שחייב כרת או
סקילה.

ג .שגג בשבת והזיד במלאכות או ששגג
במלאכות והזיד בשבת.
כלומר ,ידע שמלאכה זו אסורה אבל שכח שהיום שבת
ועשאה בשבת ,או ידע שהיום שבת אבל שכח שמלאכה

זו אסורה ועשאה בשבת ,הרי זה שוגג ומביא
חטאת.
ד .יודע אני שמלאכה זו אסורה ,אבל איני יודע
שחייבין עליה קרבן.
כלומר ,אמר ,יודע אני שהיום שבת ,ויודע אני
שמלאכה זו אסורה ,אבל איני יודע אם חייבים על

עשייתה קרבן ,ועשאה בשבת ,הרי זה שגגת קרבן,
שלדעת מונבז נחשבת שגגה ,ומביא עליה קרבן.
וחכמים חולקים עליו.

שגגת שבועת ביטוי להבא
כבר נתבאר בתחילת המסכת שהנשבע שבועת

ביטוי ,לעשות [=שאוכל דבר מה] או להימנע [=שלא

אוכל] ,ועבר על שבועתו בשוגג ,מביא קרבן עולה
ויורד ,שנאמר בעניין הדברים שמביאים עליהם
קרבן עולה ויורד" ,אֹו ֶנ ֶפש כִ י ִתשָּ בַ ע לְבַ טֵּ א
יטיב לְ כֹל אֲ שֶ ר יְ בַ טֵּ א הָּ ָּאדָּ ם
בִ ְשפ ַָּת ִים לְהָּ ַרע אֹו לְהֵּ ִ
בִ ְשבֻעָּ ה וְ נֶעְ ַלם ִממֶ נּו וְ הּוא יָּדַ ע וְ ָּאשֵּ ם לְ ַאחַ ת מֵּ ֵּאלֶה" (ויקרא
ה' ד').

ודין זה חידוש הוא ,שבכל התורה כולה החטאת
באה על דבר שיש בו גם איסור לא תעשה וגם
עונש כרת .ושבועת ביטוי ,יש בה רק איסור לא
תעשה ,ואין בה כרת ,ובכל זאת מביאים עליה
קרבן.
ומעתה ,לדעת מונבז ,האומר ,שבכל שאר דברים
שיש בהם (א) איסור לא תעשה (ב) ועונש כרת [על
המזיד] (ג) וחיוב קרבן [על השוגג] ,שגגת קרבן
נחשבת שגגה  ,כלומר אף שידע שיש בדבר (א)
איסור לא תעשה (ב) וכרת ,ורק לא ידע שיש בדבר
(ג) חיוב קרבן ,נחשב הוא כשוגג.
כל שכן בשבועת ביטוי ,שאין בה כרת ,אלא רק
(א) איסור לא תעשה (ב) וקרבן ,שגגת קרבן
נחשבת שגגה ,כלומר אף שיודע שיש בדבר (א)
איסור לא תעשה ,מאחר שאינו יודע שיש בדבר
(ב) חיוב קרבן ,נחשב הוא כשוגג ,להתחייב
בקרבן.
אכן בדעת חכמים ,האומרים ,שבשאר דברים
שגגת קרבן אינה נחשבת שגגה ,היה מקום
לומר ,שבשבועת ביטוי מודים הם שהיא נחשבת
שגגה.
שכן יתכן ,שרק במקום שהוא יודע גם מאיסור
לא תעשה ,וגם מעונש כרת ,ולמרות ידיעתו הוא
חוטא ,אינו נחשב שוגג ,אף שלא ידע שיש בדבר
חיוב קרבן ,שהרי אפילו מחמת הכרת לא נמנע
מלחטוא ,ואם כן ודאי לא היה נמנע גם אם היה
יודע שיש בדבר חיוב קרבן.
אבל במקום שאין עונש כרת ,אלא רק איסור לא
תעשה וחיוב קרבן ,כשידע רק מאיסור לא תעשה
שבדבר ,ולא ידע מחיוב קרבן שיש בו ,נחשב הוא
כשוגג.
שכן אם היה יודע שיש בדבר חיוב קרבן ,לא היה
חוטא ,ונמצא שחטא מחמת חוסר ידיעתו.
אולם לדברי אביי ,אף שהיה מקום לומר כן,
למעשה גם במקום זה ,דעת חכמים ששגגת
קרבן אינה נחשבת שגגה.

ומאחר שבדבר זה אין עונש כרת ,נמצא ,שבין
לדברי רבי יוחנן ,האומר ,שבשאר מקומות
השגגה תלויה באי ידיעת הכרת לבדו [=שגג
בכרת] ,ובין לדברי רבי שמעון בין לקיש ,שבשאר
מקומות השגגה תלויה באי ידיעת הכרת עם
הלאו [=שגג בלאו וכרת] ,בזה לדברי שניהם
השגגה תלויה באי ידיעת הלאו בלבד ,וכל שלא
ידע שיש בדבר איסור לא תעשה ,הרי זה חייב
קרבן.
 רש"י פירש ,ששגגת לא תעשה היא ,כגון שנשבע שלאיאכל ,ולאחר מכן שכח שבועתו ,ואכל.1
 ותוס' פירשו ,ששגגת לא תעשה היא ,כגון נשבע שלאיאכל ,ולאחר מכן אכל כי שכח איסור שבועה ,שהיה
סבור שמותר לאדם לעבור על שבועתו.2

 ולגרסת הגמרא שהסכים לה רש"י ,לא נדחודברי אביי ,ואם כן ,דעת חכמים ,שגם בשבועת
ביטוי שגגת קרבן אינה נחשבת שגגה.
 ולגרסת ספרים אחרים ,נדחו דברי אביי ,ואםכן לפי האמת ,דעת חכמים ,שבשבועת ביטוי
שגגת קרבן נחשבת שגגה.
 ומכל מקום ,אף אם לא נדחו דברי אביי ,במסכתשבועות מבואר ,שרב נחמן חולק על דברי אביי,
ואומר ,שבשבועת ביטוי מודים חכמים ,ששגגת קרבן
נחשבת שגגה.

שגגת שבועת ביטוי לשעבר
כבר נתבאר בתחילת המסכת שיש אומרים
שהנשבע שבועת ביטוי לשעבר ,כגון נשבע שארע
דבר מסוים [=אכלתי] או נשבע שלא ארע [=לא
אכלתי] ,ושיקר בשבועתו בשוגג ,מביא קרבן
עולה ויורד ,שנאמר בעניין הדברים שמביאים
עליהם קרבן עולה ויורד" ,אֹו ֶנ ֶפש כִ י ִתשָּ בַ ע לְבַ ֵּטא
יטיב לְ כֹל אֲ שֶ ר יְ בַ טֵּ א הָּ ָּאדָּ ם
בִ ְשפ ַָּת ִים לְהָּ ַרע אֹו לְהֵּ ִ
בִ ְשבֻעָּ ה וְ נֶעְ ַלם ִממֶ נּו וְ הּוא יָּדַ ע וְ ָּאשֵּ ם לְ ַאחַ ת מֵּ ֵּאלֶה" (ויקרא
ה' ד').

והנה אם נשבע בשקר ,מחמת טעות ,כי היה סבור
שהאמת כפי שנשבע ,אינו חייב על כך קרבן ,כי
נחשב כאנוס.3
ואם נשבע בשקר בידיעה שהוא משקר ובידיעה
שאסור להישבע לשקר ,גם כן אינו מביא קרבן,
כי אינו שוגג בשבועתו.
ומבואר בברייתא ,שהאופן שבו ישקר אדם
בשבועתו ,ויחשב כעושה זאת בשגגה ,הוא,

 1ואין נראה דאין זה קרוי שגג בלאו שבה במה שאינו נזכר שנשבע[ .תוס'].
 2וקרינן ביה האדם בשבועה ,דבשעת שבועה שנשבע ,היה יודע היטב איסור שבועה ,אלא שבשעת אכילה היה סבור דמותר לעבור על שבועתו[ .תוס'].
 3דתניא בשבועות ,האדם בשבועה ,פרט לאנוס ,כלומר ,האדם בשבועה ,שהיא אדם בשעת שבועה ,שתהא דעתו עליו בשעת שבועה[ .רש"י].
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כששגג בקרבן ,כלומר ,שהוא יודע שהוא משקר
בשבועתו ,ויודע הוא שיש בדבר איסור לא תעשה,
אבל אינו יודע שחייבים על כך קרבן.
יש גורסים ,שלמסקנת הגמרא ,ברייתא זו היא
כדברי חכמים.
שכן לדברי מונבז ,אין צורך לומר שבשבועת ביטוי
שגגת קרבן נחשבת שגגה ,שהרי כן הוא אף בשאר דיני
תורה.1

ואם כן ,מברייתא זו נדחו דברי אביי ,שאמר,
שלדעת חכמים גם בשבועת ביטוי שגגת קרבן
אינה נחשבת שגגה.
ולפי הגרסא שקיים רש"י ,ברייתא זו היא כדעת
מונבז ,וחכמים חולקים ,ואומרים ,שגם בשבועת
ביטוי שגגת קרבן אינה נחשבת שגגה.

חיוב שבועת ביטוי לשעבר לדעת חכמים
רש"י מפרש ,שמאחר שחכמים חולקים על מונבז,
ואומרים שגם בשבועת ביטוי שגגת קרבן אינה נחשבת
שגגה ,לדעתם ,אין שום אופן שיתחייב אדם על
שבועת ביטוי לשעבר ,שכן אם יודע שהדבר אסור
מזיד הוא ,ואם הוא סבור שהדבר מותר אנוס הוא ולא
שוגג.2
ורבינו שמואל מפרש ,שאף לדעת חכמים ,האומרים,
ששגגת קרבן אינה נחשבת שגגה ,יש אופן שבו מתחייב
האדם על שבועת ביטוי לשעבר ,והוא ,כשסבור שיש
בדבר איסור עשה ,ואינו יודע שיש בדבר איסור לא
תעשה ,שיש כאן שגגת לאו ,ובכל זאת אינו נחשב
כאנוס.

שגגת אכילת תרומה
האוכל תרומה בשוגג ,משלם קרן וחומש,
שנאמר" ,וְ ִאיש כִ י י ֹאכַל קֹדֶ ש בִ ְש ָּגגָּה וְ יָּסַ ף
חֲ ִמ ִשיתֹו עָּ לָּיו וְ נ ַָּתן לַ כֹהֵּ ן ֶאת הַ קֹדֶ ש" (ויקרא כ"ב י"ד).

לאכול תרומה.

אסור לעשות מלאכה.

ולדברי רבא ,מיתה בידי שמים במקום כרת
עומדת .וחומש של תשלומי שגגה במקום קרבן
עומד.

ומאחר שכל הימים שווים אצלו באיסור מלאכה,
הדבר שבו שבת שלו ניכרת ומובדלת משאר
ימים ,הוא שיעשה בה קידוש והבדלה.

כלומר ,לדברי רבי יוחנן ,לדעת חכמים שבכל מקום
השגגה תלויה בכרת בלבד ,בזה השגגה תלויה במיתה
בלבד .ולדברי רבי שמעון בן לקיש ,שבכל מקום השגגה
תלויה בכרת ובלאו ,בזה השגגה תלויה במיתה ובלאו.
ולדעת מונבז גם שגגת חומש נחשבת שגגה.

 יש מפרשים שבימי חול שלו מותר להלך יותרמתחום שבת ,שאם לא כן לא יגיע ליישוב לעולם ,ומכל
מקום ,דבר זה אינו מספיק לעשות היכר בין שבת שלו
לשאר ימים ,שבמה שיושב בשבת ואינו מהלך אין זה
היכר שבת.

מי שאינו יודע מתי יום השבת
היה מהלך במדבר ,ואינו יודע איזה יום הוא,
ומשום כך אינו יודע מתי יום השבת.
לדעת רב הונא ,זה שאינו יודע מתי ישבות ,ימנה
את ימי השבוע כימי בריאת העולם ,כלומר
תחילה ימנה ששה ימי חול[ ,ומתחיל למנותם
מיום זה שעומד בו] ,ויום שביעי יעשה שבת.
וכדברי רב הונא מבואר בברייתות.

ולדעת חייא בר רב ,מאחר שאינו יודע מתי
ישבות ,יעשה כאדם הראשון ,שנברא בערב שבת,
ויום ראשון שנכנס בו אחר בריאתו היה שבת ,כך
זה ,יום ראשון שיכנס בו ,כלומר ביום הבא,
יעשה שבת ,ולאחר מכן ימנה ששה ימי חול,
ושוב יעשה שבת וששה ימי חול ,עד שיגיע למקום
ישוב.
לכאורה מטעם זה שיש לו לעשות כאדם הראשון כבר
מובן מדוע אינו עושה שבת באותו יום עצמו אלא
למחרת .אולם רש"י כתב טעם אחר ,מדוע אינו עושה
שבת מיד באותו יום ,והוא ,שמא כבר עשה היום
מלאכה ,ונמצא שלא שבת יום שלם.
ודברי חייא בר רב נסתרו מברייתות.

כיצד ינהג בכל הימים
והאוכל תרומה במזיד ,משלם קרן בלבד ,וחייב
מיתה בידי שמים ,שנאמרּ" ,ומֵּ תּו בֹו כִ י יְחַ ְללֻהּו
אֲ נִ י ה' ְמ ַק ְדשָּ ם .וְ כָּל זָּר ל ֹא י ֹא ַכל קֹדֶ ש" (ויקרא כ"ב ט'-
י').

לדברי אביי ,לעניין אכילת תרומה ,מאחר שאין
בה [לא קרבן ולא] כרת הכל מודים ,שהשגגה
תלויה בידיעת איסור לא תעשה.
רש"י פירש ,שאם היה סבור שהם חולין ,שגג בלא
תעשה ,כי סבור שאין כאן לאו .ולפי פירוש התוס',
צריך לומר ,ששגגת לאו היא ,שהיה סבור שמותר

אמר רבא ,שכל המניין הזה שמונה ששה ימים
ועושה שבת אינו אלא לעשות זכר בעלמא
למצוות שבת ,שלא ישכחנה .אבל אינו יכול
לסמוך על מניינו ,לומר ,שיום זה שבת בוודאי,
ושאר ימים הם חול בוודאי ויעשה בהם מלאכה,
כי באמת בכל יום הוא אצלו ספק שבת ספק חול.
ולכן בכל יום אסור הוא בעשיית מלאכה ,שמא
שבת היום ,ולא יעשה בכל יום אלא כדי פרנסת
היום ,שלא ימות ,אבל כל שאין בו פיקוח נפש,

 ויש מפרשים שאף ביום שבת שלו מותר להלך יותרמתחום שבת ,ולכן אין ההיכר אלא בקידוש והבדלה.

יודע כמה ימים עברו מאז שיצא לדרך
עוד אמר רבא ,שאם הוא יודע כמה ימים עברו
מיום שיצא לדרך  ,כגון שיודע שהיום יום שלישי
ליציאתו ,מאחר שבוודאי לא יצא לדרך בשבת,
[שהרי ביישוב לא שכח את השבת] ,כשיגיע יום
שמיני ליציאתו ,שהוא כאותו יום שיצא בו,
מותר לעשות בו מלאכה כל היום ,כי ודאי יום
חול הוא.
ודווקא יום יציאתו ודאי יום חול היה ,אבל אין
לומר שכשם שלא יצא בשבת ,כך גם בערב שבת
לא יצא[ ,שכן מפני כבוד השבת ,אין רגילים לצאת
בערב שבת] ,ואם כן גם יום שאחרי יום יציאתו
ודאי יום חול היה.
והסיבה שאין לומר זאת ,כי פעמים מזדמנת
לאדם שיירה בערב שבת ,ויוצא בה ,ורק בשבת
עצמה ודאי לא יצא.
חטאת אחת להרבה שבתות
וחטאת לכל שבת ושבת
בתחילת הפרק נתבאר ,שיש כתוב המלמד
שמביאים חטאת אחת על חילול שבתות הרבה,
ויש כתוב המלמד שמביאים חטאת בפני עצמה
על כל שבת ושבת שחילל.
ומתוך כך שיש שני כתובים ,האחד מחייב חטאת אחת
לשבתות הרבה ,והאחד מחייב חטאת לכל שבת ושבת,
לא מסרם אלא לחכמים ,להודיעם מסברא .זה בשכח
עיקר שבת ,שהכל שגגה אחת .וזה בשוכח שהיום שבת,
אבל יודע עיקר שבת ,שיש לומר ,ימים שבינתים יהיו
ידיעה לחלק.

ואלו הם שני הכתובים הללו:
א" .וְ שָׁ ְמרּו בְ נֵי ִי ְש ָׁר ֵאל ֶאת הַ שַ בָׁ ת

לַ עֲשֹות ֶאת הַ שַ בָּ ת

 1ולא נהירא לי ,דמאי פשיטותא ,הא איצטריך לאשמעינן דחלוקה שגגה זו משאר שגגות ,דאילו בכל התורה ,למונבז ,בין ששגג בקרבן ,בין ששגג בלאו וכרת ,שמה שגגה ,וכאן בלשעבר אם שגג בלאו שבה,
לאו שגגה היא ,דכתיב האדם בשבועה[ .רש"י] .לאו פירכא היא ,דאי משום הא איצטריך ,ליתני בהדיא האדם בשבועה פרט לאנוס ,אלא משמע דשגגת קרבן אתא לאשמעינן ששמה שגגה[ .תוס'].
 2דסברי חכמים ,כרבי ישמעאל ,דאמר בשבועות ,אינו חייב אלא על העתיד לבא[ .רש"י] .והקשה ה"ר אליעזר לרבינו שמואל ,דהא רבנן דמונבז רבי עקיבא ,ורבי עקיבא מחייב בהדיא על לשעבר[ .תוס'].
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לְ ֹדר ָֹּתם בְ ִרית עֹולָּם" (שמות ל"א ט"ז).

לדברי רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,מתוך שלא
נאמר "ושמרו בני ישראל את השבתות" בלשון
רבים ,אלא "וְ ָּש ְמרּו בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל ֶאת הַ שַ בָּ ת"
בלשון יחיד ,יש ללמוד שפעמים שמירת שבתות
הרבה נחשבת כשמירת שבת אחת [=שמירה אחת
לשבתות הרבה] .והמחלל שבתות הרבה ,נחשב
כמחלל שבת אחת ,ומביא חטאת אחת על הכל.1
וכתוב זה מדבר במי שחילל שבתות הרבה על ידי
ששכח עיקר שבת.
ולדברי רב נחמן בר יצחק ,כשנאמר "וְ שָּ ְמרּו ְבנֵּי
ִי ְש ָּר ֵּאל ֶאת הַ שַ בָּ ת" ,אין כוונת הכתוב לכל
השבתות יחד ,אלא כוונת הכתוב ,שיש לשמור כל
שבת ושבת בפני עצמה [=שמירה לכל שבת ושבת].
ולפיכך המחלל הרבה שבתות נחשב כמחלל כל
שבת בפני עצמה ,ומביא חטאת על כל שבת
ושבת .וכתוב זה מדבר במי שחילל שבתות הרבה
על ידי ששכח בכל פעם שאותו יום הוא שבת.
ב" .ואת שבתותי תשמרו".2
לדברי רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,מתוך כך
שנאמר "ואת שבתותי תשמורו" בלשון רבים,
הרי זה מלמד שיש לשמור כל שבת בפני עצמה
[=שמירה לכל שבת ושבת] .ולפיכך המחלל הרבה
שבתות ,נחשב כמחלל כל שבת בפני עצמה,
ומביא חטאת על כל שבת ושבת .וכתוב זה מדבר
במי שחילל שבתות הרבה על ידי ששכח בכל
פעם שאותו יום הוא שבת.
ולדברי רב נחמן בר יצחק ,בכתוב "ואת שבתותי
תשמורו" יש שמירה אחת לשבתות הרבה ,משמע
ששמירת כל השבתות היא אחת [=שמירה אחת
לשבתות הרבה] ,והמחלל שבתות הרבה ,נחשב
כמחלל שבת אחת ,ומביא חטאת אחת על הכל.
וכתוב זה מדבר במי שחילל שבתות הרבה על ידי
ששכח עיקר שבת.

דף ע

מלאכות ,כלומר שידע שכל המלאכות אסורות,
אבל שכח שהיום שבת ,מביא חטאת אחת על כל
מלאכות שעשה בשבת.
ואם עשה את המלאכות בשגגת מלאכות וזדון
שבת ,כלומר שידע שהיום שבת ,אבל שכח
שהמלאכות אסורות ,חייב חטאות כמניין
המלאכות שעשה.
ונחלקו חכמים בביאור החילוק בין הדינים הללו,
ואכתוב כפי מה שיתכן ביאור דבריהם.
א .דעת רב ספרא.
הֹודע
מתוך כך שנאמר בעניין חיוב חטאת "אֹו ַ
ֵא ָׁליו" (ויקרא ד' כ"ח) ,למדנו ,שאדם מתחייב
חטאת רק כשנודע לו חטאו ,ואם כן ידיעת
החטא היא הגורמת את חיוב החטאת.
ומעתה כשחילל שבת בשגגת שבת וזדון
מלאכות ,כלומר ,שידע שהמלאכות אסורות,
אבל שכח שהיום שבת ,כשאמרו לו שהיום שבת,
נודע לו חטאו ,ונמצא שדבר אחד גורם לו לדעת
כל חטאו ,והוא ,שהיום שבת .ומאחר שבידיעת
דבר אחד נודע לו חטאו ,חייב רק חטאת אחת.
אבל כשחילל שבת בשגגת מלאכות וזדון שבת,
כלומר שידע שהיום שבת אבל שכח שהמלאכות
אסורות ,רק אחר שאמרו לו על כל מלאכה בפני
עצמה שהיא אסורה ,נודעו לו כל חטאיו ,ונמצא
שדברים הרבה גורמים לו לדעת כל חטאיו ,והם,
שכל מלאכה ומלאכה אסורה .ומאחר שבידיעת
דברים הרבה נודע לו חטאיו ,חייב חטאת על כל
ידיעה בפני עצמה.
ורב נחמן הקשה על הדברים הללו ,שכן אף
שבאופן הראשון נודעו לו כל חטאיו כשאמרו לו
שבת היום ,ובאופן השני נודעו לו חטאיו על ידי
שאמרו לו בכל מלאכה שהיא אסורה ,באמת
בשני האופנים לא ידיעת הדבר האחרון לבדה
גורמת לו לדעת שחטא .שכן בשני האופנים נודע
לו חטאו על ידי צירוף מה שידע תחילה ,עם מה
שאמרו לו לבסוף.

לחלק בין זה שנודע לו לבסוף שהיום שבת ,לבין
זה שנודע לו לבסוף שהמלאכות אסורות.
ב .דעת רב נחמן.
מתוך כך שנאמר בעניין חיוב חטאת "וְ ִאם ֶנ ֶפש
ַאחַ ת ֶתחֱ טָׁ א בִ ְש ָׁגגָׁה" (ויקרא ד' כ"ז) ,למדנו ,שאדם
מתחייב חטאת רק כשחטא בשגגה ,כלומר
שחטא מחמת שכחת דבר ,ושכחת הדבר היא
הגורמת לו חיוב חטאת.
ומעתה כשחילל שבת בשגגת שבת וזדון
מלאכות ,כלומר ,שידע שהמלאכות אסורות,
אבל שכח שהיום שבת ,נמצא שבשעה שחטא,
חטא משום ששכח שהיום שבת ,ונמצא שכל מה
שחטא היה מחמת שכחת דבר אחד כלומר,
שהיום שבת .ומאחר שאין בידו אלא שגגה אחת
אינו חייב אלא חטאת אחת.
אבל כשחילל שבת בשגגת מלאכות וזדון שבת,
כלומר שידע שהיום שבת אבל שכח שהמלאכות
אסורות ,נמצא שבשעה שחטא ,חטא משום
ששכח שכל המלאכות הללו אסורות ,ונמצא שכל
חטא בא לו מחמת שכחת דבר אחר .ומאחר שיש
בידו שגגות הרבה מביא חטאת לכל שגגה בפני
עצמה.

חילוק מלאכות בשבת
אף על פי שכל מלאכות שבת נאסרו בכתוב אחד,
"וְ יֹום הַ ְשבִ יעִ י שַ בָּ ת לַ ה' אֱ ֹל ֶקיָך ל ֹא ַתעֲשֶ ה ָּכל ְמ ָּלא ָּכה
ַא ָּתה ּובִ נְָך ּובִ ֶתָך עַבְ ְדָך וַאֲ מָּ ְתָך ּובְ הֶ ְמ ֶתָך וְ ג ְֵּרָך אֲ שֶ ר בִ ְשעָּ ֶריָך"

(שמות כ' ט') ,כבר נתבאר ,שהעושה כמה מלאכות
בשבת אחת ,מביא חטאות כמניין המלאכות
שעשה ,כמו זה שעשה חטאים שונים.
ולהלן יתבאר בעזה"י מניין למדו חכמים חילוק
מלאכות לשבת.
יּומת".
א .דעת שמואל  -מהכתוב " ְמחַ ְללֶיהָׁ מֹות ָׁ
בעניין מחלל שבת במזיד נאמר,

"שֵּ שֶ ת י ִָּמים ֵּתעָּ שֶ ה

ְמלָּאכָּ ה ּובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י יִ ְהיֶה לָּכֶם קֹדֶ ש שַ בַ ת שַ בָּ תֹון ַלה' כָּל
יּומת" (שמות ל"ה ב') ,ללמד שהוא
הָּ עֹשֶ ה בֹו ְמלָּאכָּה ָּ
חייב מיתה.

בתחילת הפרק נתבאר דין מי שעשה מלאכות
הרבה בשבתות הרבה.

ואם כן באמת בשני האופנים נודע לו שחטא
כשיודע שהיום שבת והמלאכות אסורות ,ומה
זה משנה איזה חלק נודע לו תחילה ואיזה חלק
נודע לו בסוף ,הלא רק בידיעת כל הדבר הזה
יודע שחטא.

בָּ ּה ְמלָּאכָּה וְ נִכְ ְר ָּתה הַ נֶפֶש הַ ִהוא ִמ ֶק ֶרב עַ מֶ יהָּ " (שמות ל"א

אם עשה את המלאכות בשגגת שבת וזדון

ואם החטאות תלויות בידיעת החטא ,אין מקום

י"ד) ,מתוך שלא נצרך הכתוב ללמד חיוב מיתה

סברת החילוק בין שגגת שבת לשגגת מלאכות

ּושמַ ְר ֶתם ֶאת
ואם כן כשנאמר בו שוב חיוב מיתהְ " ,

הַ שַ בָּ ת כִ י קֹדֶ ש ִהוא לָּכֶ ם ְמחַ ְללֶיהָׁ

מֹות יּומָׁ ת כִ י כָּ ל הָּ עֹשֶ ה

 1כן היה נראה לכאורה מלשון הגמרא שמביא את החטאת על חילול כל השבתות .אולם רש"י פירש ,שמלשון "ושמרו בני ישראל את השבת" ,משמע שלא הקפיד הכתוב אלא על שבת אחת,
כלומר שעל החילול של השבת הראשונה מביא קרבן ,ומכאן ואילך פטור .ויל"ע בדבר.
"איש ִאמֹו וְ ָּאבִ יו
 2כן נאמר בכמה פסוקים( :א) "וְ ַא ָּתה דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי יִ ְש ָּר ֵּאל לֵּ אמֹר ַאְך ֶאת שַ בְ ת ַֹתי ִת ְשמֹרּו כִ י אֹות ִהוא בֵּ ינִי ּובֵּ ינֵּיכֶ ם ְל ֹדר ֵֹּתיכֶם לָּדַ עַ ת כִ י אֲ נִי ה' ְמ ַק ִד ְשכֶם" (שמות ל"א י"ג)( .ב) ִ
יראּו אֲ נִ י ה'" (ויקרא כ"ו ב').
ּומ ְקדָּ ִשי ִת ָּ
יראּו אֲ נִי ה'" (ויקרא י"ט ל')( .ד) " ֶאת שַ בְ ת ַֹתי ִת ְשמֹרּו ִ
ּומ ְקדָּ ִשי ִת ָּ
ֹלקיכֶם" (ויקרא י"ט ג')( .ג) " ֶאת שַ בְ ת ַֹתי ִת ְשמֹרּו ִ
יראּו וְ ֶאת שַ בְ ת ַֹתי ִת ְשמֹרּו אֲ נִי ה' אֱ ֵּ
ִת ָּ
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לעושה במזיד ,1על כרחך כוונת הכתוב לחיוב
מיתה לעושה בשוגג.
וחיוב מיתה של שוגג הוא בממון ,כלומר שיביא
חטאת לכפר לו.
ומתוך כך שלא נאמר בכתוב רק "יּומָׁ ת" ,אלא
"מֹות יּומָׁ ת" ,יש ללמוד ,שעל חילול שבת אחת
ניתן להתחייב מיתות הרבה ,כלומר פעמים
יתחייב חטאות הרבה על חילול שבת אחת.
ומסתבר שהכוונה למחלל שבת בעשיית כמה
מלאכות ,שמתחייב חטאת על כל מלאכה בפני
עצמה.
ב .דעת רבי נתן  -מהכתוב "ל ֹא ְתבַ עֲרּו ֵאש בְ כֹל
מ ְֹשב ֵֹתי ֶכם בְ יֹום ַהשַ בָׁ ת".
אף שנאסרו כל המלאכות בכתוב אחד" ,ל ֹא
ַתעֲשֶ ה כָּל ְמלָּ אכָּה" ,והיה מקום לומר ,שכולן
איסור אחד ,ואם עשה את כולם בהעלם אחד
חייב רק חטאת אחת ,2באמת אין הדין כן.
כי מצינו מלאכה ,שבה נתפרש בכתוב שיש בה
חיוב חטאת בפני עצמה ,היא מלאכת הבערה,
שנאמר בה לא תעשה בפני עצמו" ,ל ֹא ְתבַ עֲרּו ֵאש
ֹשב ֵֹתי ֶכם בְ יֹום ַהשַ בָׁ ת" (שמות ל"ה ג').
בְ כֹל מ ְ
ומאחר שיצאה מלאכה זו מכלל שאר מלאכות,
ללמד שחייבים עליה חטאת בפני עצמה ,יש
ללמוד ,שכן דין שאר מלאכות שבת ,וחייבים על
כל מלאכה חטאת בפני עצמה.
שזו היא מידה שהתורה נדרשת בה ,דבר שהיה
בכלל ויצא מן הכלל ללמד ,לא על עצמו בלבד יצא
ללמד ,אלא על כל הכלל כולו יצא ללמד.
אכן ,לולא הכתוב" ,ל ֹא ְתבַ עֲרּו ֵּאש בְ כֹל מ ְֹשב ֵֹּתי ֶכם
בְ יֹום הַ שַ בָּ ת" (שמות ל"ה ג') ,לא היה ניתן ללמוד
חילוק חטאות למלאכות ,מכתוב אחר ,שלכאורה
מצינו בו שיש חיוב חטאת לשתי מלאכות בפני
עצמן ,הוא הכתוב" ,שֵּ שֶ ת י ִָּמים ַת ֲעבֹד ּובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י

שבֹת" (שמות ל"ד כ"א)
ִת ְשבֹת בֶ חָׁ ִריש ּובַ ָׁקצִ יר ִת ְ

כי הכתוב הזה היה מלמד רק על שתי מלאכות
אלו שחייב חטאת לכל אחת בפני עצמה .3אבל על
כל שאר מלאכות ,לא היה מלמד באופן הנ"ל,
שדבר שהיה בכלל ,ויצא ללמד ,על כל הכלל יצא
ללמד ,וזאת משתי סיבות.
(א) משום שהכלל הוא בלא תעשה" ,ל ֹא ַתעֲשֶ ה
כָּל ְמלָּאכָּה" ,והפרט היוצא מן הכלל הוא בעשה,
"בֶ חָּ ִריש ּובַ ָּק ִציר ִת ְשבֹת" ,ורק כשהפרט יוצא
באופן שבו נאמר הכלל ,הוא מלמד על כל הכלל.4
(ב) דווקא כשיצא אחד מהכלל ,הוא מלמד על כל
הכלל להיות כמותו ,אבל כאן יצאו מהכלל שני
דברים ,חריש וקציר ,ושני כתובים אינם
מלמדים.5
אכן לפי האמת מאחר שכבר למדנו מהכתוב" ,ל ֹא
ְתבַ עֲרּו ֵּאש בְ כֹל מ ְֹשב ֵֹּתי ֶכם ְביֹום הַ שַ בָּ ת" ,שיש
חיוב חטאת לכל מלאכה בפני עצמה ,לא בא
הכתוב "בֶ ָּח ִריש ּובַ ָּקצִ יר ִת ְשבֹת" לחייב חטאת
לשתי מלאכות אלו ,אלא לדרשה אחרת.6
ומכל מקום ,כל זה הוא כדעת רבי נתן ,האומר,
שהכתוב "ל ֹא ְתבַ עֲרּו ֵאש בְ כֹל מ ְֹשב ֵֹתי ֶכם בְ יֹום
הַ שַ בָׁ ת" ,בא ללמד חיוב חטאת למבעיר.

ג .דעת רבי יוסי  -מהכתוב "וְ עָׁ שָׁ ה מֵ ַאחַ ת
מֵ הֵ נָׁה".
דרשת רבי יוסי ,ללמוד חילוק חטאות בשבת,
מבוארת להלן ,מהכתוב" ,וְ עָּ שָּ ה ֵּמ ַאחַ ת מֵּ הֵּ נָּה".
וכמו כן מבואר להלן ,ששמואל חולק עליו
בדרשתו ,ולכן הוא לומד חילוק חטאות בשבת
מהכתוב המבואר לעיל [באות א'] ,ולא כמו רבי
יוסי.7

"וְ עָׁ שָׁ ה מֵ ַא ַחת מֵ הֵ נָׁה"
נאמר " ,דַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי יִ ְש ָּר ֵּאל לֵּאמֹר ֶנפֶש כִ י ֶתחֱ טָּ א בִ ְש ָּגגָּה ִמכֹל
ִמצְ ֹות ה' אֲ שֶ ר ל ֹא ֵּתעָּ שֶ ינָּה וְ עָׁ שָׁ ה מֵ ַאחַ ת מֵ הֵ נָׁה" (ויקרא

ד' ב') ,ודי היה לכתוב "וְ עָׁ ָׁשה ַאחַ ת

" ותו לא.

כלומר לא היה צריך לכתוב "הֵּ נָּה" ,וגם לא היה צריך
לכתוב מ"ם ,לא עם המילה אחת ,ולא עם המילה הנה.

וכשנכתב "וְ עָׁ שָׁ ה מֵ ַא ַחת ֵמהֵ נָׁה " ,נכתב לדרשה.
לדעת רבי יוסי ,נכתבה המילה "הֵ נָׁה" ,כדי
לדורשה עם המילה " ַאחַ ת" ,בשני האופנים
הבאים.
(א) [אחת שהיא הנה] .פעמים מחלל שבת " ַאחַ ת",
וחייב "הֵ נָׁה" ,כלומר הרבה חטאות.

אבל רבי יוסי חולק עליו ,ואומר ,שלא בא הכתוב
הזה ללמד חיוב חטאת למבעיר ,אלא אדרבה,
להוציאו מכלל שאר מלאכות ,ללמד שיש בו רק
איסור לא תעשה אבל כרת וסקילה אין בו ,ואין
חייבים עליו חטאת.

והכוונה לעושה הרבה מלאכות בשבת ,בשגגת
מלאכות וזדון שבת ,שחייב על כל מלאכה בפני
עצמה .ומכאן למד רבי יוסי חילוק חטאות
בשבת.

ואם כן ,לדעת רבי יוסי ,אין ללמוד מהכתוב הזה
שיש חיוב חטאת לכל אחת משאר מלאכות בפני
עצמה.

(ב) [הנה שהיא אחת] .פעמים מחשיבים את
עשייתו " ַאחַ ת" ,לחייבו חטאת אחת ,אף על פי
שהיא "הֵ נָׁה" ,כלומר אף על פי שעשה מלאכות
הרבה.

ובדבר זה דעת שמואל כדעת רבי יוסי ,ולכן
שמואל למד חילוק חטאות בשבת מהכתוב
המבואר לעיל [באות א'] ,ולא למד זאת כמו רבי
נתן.

והכוונה לעושה הרבה מלאכות בשבת ,בשגגת
שבת וזדון מלאכות ,שחייב על הכל חטאת אחת.
ואת הדרשות הנ"ל דורש רק רבי יוסי.

 1ואם תאמר ,ולימא דעל כרחך האי קרא לא מיירי במזיד ,משום דאטו בתרי קטלא קטלת ליה .ויש לומר ,דאי לאו קרא אחרינא דמייתי ,הוה מוקמינן ליה להאי קרא במזיד ,ומות יומת דברה
תורה כלשון בני אדם ,אבל השתא דלא איצטריך למזיד ,מוקמי ליה על כרחך בשוגג ,ולחייב קרבן על כל אחד[ .ע"פ התוס'].
 2והקשו התוס' ,הלא לדעת רבי נתן ,הכתוב "אלה הדברים" ,מלמד ,שנאסרו בשבת שלושים ותשע אבות מלאכות[ ,כמבואר להלן] ,ואם כן ,מתוך כך שביאר הכתוב שיש שלושים ותשע אבות
מלאכה ,על כרחך חייבים חטאת על כל מלאכה בפני עצמה ,שאם לא כן ,מאי נפקא מינה כמה אבות מלאכות יש( .א) ויש לומר ,דצריך למניינא ,לפי שיש מלאכות שאינן חשובות ,ואיצטריך
מניינא לאשמעינן דכולהו הויין מלאכות להתחייב עליהן( .ב) ור"י תירץ ,שלולא הכתוב המלמד חילוק חטאות למלאכות שבת ,היה מקום לומר ,שמנתה תורה שלושים ותשע מלאכות ,ללמד,
שאינו חייב כלל עד שיעשה כולן ,וכשיעשה כולן יתחייב חטאת אחת .וכיון דכתיב "לא תבערו" ,דילפינן מיניה דחייב על כל אחת בפני עצמה ,אם כן מניינא אתא למימר ,שאין חייבים אלא על
שלושים ותשע מלאכות אבל אתולדה במקום אב לא.
 3ואם תאמר ,מנא ליה דחייב שתים ,נימא דלא מיחייב אתרוייהו אלא אחת .ויש לומר ,משום דכתיב "בחריש ובקציר" דמשמע תרי מילי ,מדלא כתב "בחריש וקציר"[ .תוס'].
 4ותוס' כתבו שדווקא לעניין כלל ופרט אין דנים אלא כשהכלל והפרט באותו לשון ,אבל לעניין דבר שיצא מן הכלל דנים אף כשאינם באותו לשון.
 5ואם תאמר ,והיכי יליף מלא תבערו ,כל שכן דהוי שלושה כתובים הבאין כאחד ,ואין מלמדין לכולי עלמא .וכי תימא דחריש וקציר אתא לכדדרשינן מה חריש רשות ,אם כן היכי הוה בעי למילף
מיניה מעיקרא ,הא לא אתי להכי .ואומר ר"י ,דלא הוו שלושה כתובים ,מדלא כתבינהו או כולהו בלאו ,או כולהו בעשה ,ולהכי ילפינן מהבערה ,ומהשתא אייתר ליה חריש וקציר לכדדרשינן
בעלמא[ .תוס'].
 6אי כרבי עקיבא ,דדריש ליה בעלמא לענין תוספת שביעית .אי כרבי ישמעאל לענין שבת ,מה חריש רשות ,אף קציר רשות ,ללמד על קציר העומר שדוחה שבת[ .רש"י].
 7שמואל דלא כרבי נתן ודלא כרבי יוסי .וצריך לומר ,דמקבלה קים ליה לשמואל הכי[ .תוס'].

8

מסכת שבת דף ע

ולדברי הכל נכתבו שתי אותיות מ"ם במילים
"מֵּ ַאחַ ת מֵּ ֵּהנָּה" לדרשות הבאות.
"מֵ ַאחַ ת" – ["אחת" שמעון" ,מאחת" שם משמעון,

כלומר] ,מלמד שפעמים חייב על עשיית מקצת
מלאכה שנתכוון לה.
כגון נתכוון לכתוב "שמעון" ,שהיא מילה גדולה,
וכתב את תחילתה "שמ" ,אף שלא עשה את כל
המלאכה שנתכוון לה ,מאחר שמה שעשה הוא
שם גמור ,שכן יש אדם הנקרא "שם" ,הרי זה
חייב.
"מֵ הֵ נָׁה" – ["הנה" אבות" ,מהנה" תולדות ,כלומר],
מלמד שחייב על דבר הדומה למלאכה ,ומכאן
שחייב על התולדות כמו על האבות.

מנין שנאסרו בשבת שלושים ותשע מלאכות
עניין זה שנאסרו בשבת שלושים ותשע מלאכות
למדו רבי נתן מהכתובַ " ,וי ְַקהֵּ ל מ ֶֹשה ֶאת ָּכל עֲדַ ת
בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵּ הֶ ם ֵאלֶה הַ ְדבָׁ ִרים אֲ שֶ ר צִ ּוָּ ה ה'
לַ ֲעשֹת א ָֹּתם .שֵּ שֶ ת י ִָּמים ֵּתעָּ שֶ ה ְמלָּאכָּ ה ּובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י
יִ ְהיֶה לָּ כֶם קֹדֶ ש שַ בַ ת שַ בָּ תֹון לַ ה' כָּל הָּ עֹשֶ ה בֹו ְמלָּאכָּ ה יּומָּ ת"

(שמות ל"ה א'-ב') ,שהמילים " ֵּאלֶה הַ ְדבָּ ִרים"
נדרשים כך:
(א) " ְדבָׁ ִרים" מיעוט דברים שנים ,הרי כאן שני
דברים.
(ב) "הַ ְדבָׁ ִרים" ריבוי ה"א מוסיף דבר שלישי.
(ג) " ֵאלֶה" בגימטריא שלושים ושש.

חטאת על כל מלאכה בפני עצמה.

דברי רב אשי ורבינא באופן אחר:

 רש"י פירש ,שאין לפשוט ספק זה ממשנתנו ,בהמבואר שהשוכח עיקר שבת ,שאינו יודע לא משבת ולא
ממלאכות ,מביא חטאת אחת.

לדעת רב אשי ,אין הדבר תלוי במה שאמרו לו
שמחמתו פירש ,שכן כשאומרים לו שבת היום נזכר גם
בזה שהמלאכות אסורות כנ"ל ,וכן כשאומרים לו
מלאכות הללו אסורות נזכר גם בזה ששבת היום.

שכן שוכח עיקר שבת ,באמת הכל שגגה אחת ,ששכח
כל מצות שבת ,וממילא שכח מלאכותיה ,אבל ספקו
של רבא הוא במי שיודע עיקר שבת ,אלא ששכח
שמקצת מלאכות אסורות ,וגם שכח שהיום שבת ,שיש
כאן שתי שגגות נפרדות ,ויש להסתפק אם נחשב כשוגג
במלאכות ,או כשוגג בשבת.
 ור"י אומר שספקו של רבא הוא אף במי ששכח כלמלאכות שבת ,ומכל מקום אין זה דומה לשוכח עיקר
שבת.
שספקו של רבא הוא במי שאינו שכוח כל כך,
וכשמזכירים לו נזכר ,אבל שוכח עיקר שבת ,הוא
שוכח לגמרי כעין תינוק שנשבה לבין הנכרים.

לדעת רב אשי ,פעמים מתחייב חטאת אחת ,כמי
ששגג בשבת ,ופעמים מתחייב כמה חטאות ,כמי
ששגג במלאכות .ודבר זה תלוי בסיבת פרישתו מן
העבירה.
אם פרש מהעבירה כשאמרו לו שבת היום ,נמצא
שמחמת שכחת שבת עשה ,ומביא חטאת אחת.
ואם פרש מן העבירה כשאמרו לו מלאכות אלו
אסורות ,נמצא שמחמת שכחת מלאכות עשה,
ומביא חטאת לכל מלאכה בפני עצמה.
ורבינא הקשה עליו ,כי בשני האופנים הסיבה
שפורש ממלאכה שווה.

העלם זה וזה בידו

כשפירש מהעבירה כשאמרו לו שבת היום,
הסיבה שפירש ,כי הבין שהמלאכות הללו
אסורות בשבת ,שאם לא כן למה אמרו לו שבת
היום.

נתבאר לעיל בדף ס"ט ,שמי ששגג גם בשבת וגם
במלאכה ,כלומר שגם שכח שהיום שבת ,וגם
שכח שהמלאכה שעשה אסורה בשבת ,זהו שוגג
האמור בתורה.

וכן כשפירש מהעבירה כשאמרו לו מלאכות הללו
אסורות בשבת ,הסיבה שפירש ,כי הבין שהיום
שבת ,שאם לא כן למה אמרו לו שהמלאכות
אסורות בשבת.

ונסתפק רבא לפני רב נחמן ,מה הדין כשעשה
כמה מלאכות באופן הזה ,כגון ששכח שהיום
שבת ,וגם שכח שאסור לקצור ולטחון וללוש
בשבת ,וקצר וטחן ולש.

ואם כן ,בכל אופן הוא פורש מהמלאכה ,כי מבין
שהיום שבת והמלאכות אסורות בה.

סך הכל שלושים ותשע מלאכות.

האם מאחר ששכח שהיום שבת ,הוא נידון כמי
ששגג בשבת ,ומביא חטאת אחת על הכל ,או
מאחר ששכח שכל אחת מהמלאכות הללו
אסורה ,הוא נידון כמי ששגג במלאכות ,ומביא

ולדעת רבינא ,בשני האופנים ,מאחר ששכח
שהיום שבת ,מביא רק חטאת אחת על הכל.1

העלם זה וזה בידו כשיטת התוס'
כפי המבואר לעיל פירש רש"י סוגיה זו .ור"י פירש את

אלא כוונת רב אשי שאם יודע בעצמו ,שדי היה בכך
שיאמרו לו שבת היום ,ובכך היה נזכר ופורש
ממלאכה ,נמצא ששכחת שבת עיקר ,ומביא חטאת
אחת ,ואם יודע בעצמו ,שדי היה בכך שיאמרו לו
מלאכות הללו אסורות ,ובכך היה נזכר ופורש
ממלאכה ,נמצא ששכחת מלאכות עיקר ,ומביא
חטאת על כל מלאכה בפני עצמה.
ולא בא רב אשי אלא לפשוט מקצת הספק ,כלומר,
לפעמים נוכל להבחין איזו העלמה עיקר .אבל
כששניהם שכוחות בשוה ,מזה לא פשט כלום.
ורבינא הקשה ,מאחר ששניהם שכוחים ,במה שזה
שכוח יותר מזה ,לא נפקא מיניה מידי.

להתחייב בשבת אחת שלושים ותשע חטאות
המשנה שבה נמנו המלאכות האסורות בשבת ,פותחת
במילים ,אבות מלאכות ארבעים חסר אחת.
וביאר רבי יוחנן ,שהסיבה ששנה התנא בפירוש את
המספר הזה ,אף שניתן לדעת זאת על ידי מניית
המלאכות ,כי רצה התנא ללמד ,שזהו מניין החטאות
שניתן להתחייב עליהן בשבת אחת ,שאם עשה בשבת
אחת את כל שלושים ותשע המלאכות ,מביא חטאת על
כל מלאכה ומלאכה בפני עצמה.
והנה מאחר שלדעת רבינא מי שעשה מלאכות בשבת
בשגגת שבת ושגגת מלאכות ,חייב חטאת אחת על
הכל ,על כרחך האופן שבו יתחייב אדם שלושים ותשע
חטאות ,הוא ,שיחטא בשגגת מלאכות ,ולא בשגגת
שבת.
ולהלן יתבאר בעזה"י כיצד יתכן ,שידע האדם שהיום
שבת ,ונאסר מחמתה באיזה דבר ,ובכל זאת הוא נחשב
כשוגג בכל שלושים ותשע המלאכות.
ב .דידע לה בתחומין.
האופן שבו לדברי הכל יתחייב האדם חטאות על כל
שלושים ותשע מלאכות שבת ,הוא ,כשאינו יודע כלל
שהמלאכות אסורות ,כלומר אינו יודע שיש בדבר
איסור לא תעשה ,ואינו יודע שיש בדבר עונש כרת
וסקילה [=שגג בלאו וכרת] ,ומחמת חוסר הידיעה הזה
הוא נחשב כשוגג בכל המלאכות.
ובאופן הזה ,אף שאינו יודע שנאסר מחמת שבת באיזו
מלאכה ,מתחייב על שגגותיו ,ומביא על כך חטאות,
כשיודע שהיום שבת ,לעניין זה שנאסר מחמתה
לצאת חוץ לתחומו ,שהוא איסור שאין בו חיוב חטאת,

 1בשבועות בעא מיניה רבא מרב נחמן העלם זה וזה בידו מהו ,אמר ליה ,הרי העלם טומאה בידו ,וחייב .והתם נמי השיבו הרי העלם שבועה בידו ,וחייב .התם שפיר דמהדר ליה לחומרא .והא
דמהדר ליה הכא לפוטרו ,משום דקסבר שגגת שבת עיקר ,דעיקר המצוה היא משום שבת[ .תוס'].
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וכדעת רבי עקיבא האומר שאיסור תחומין הוא איסור
תורה.
א .שגג בכרת.
לדעת רבי יוחנן יש אופן נוסף שבו יתחייב האדם
חטאות על שלושים ותשע מלאכות שבת.
והוא ,כשידוע לו שכל המלאכות אסורות באיסור לא
תעשה ,אבל אינו יודע שהעושה אותם ענוש כרת
ונסקל [=שגג בכרת] ,שמאחר שאינו יודע שיש
במלאכות עונש כרת ,כשעושה אותן נחשב כשוגג בכל
אחת מהן.
ובאופן הזה ,אף שנחשב שוגג בכל המלאכות ,יודע הוא
שהיום שבת ,ונאסר מחמתה במלאכות ,ולכן כששגג
בכולן ,מביא חטאות על שגגתו.

חילוק חטאות
כלל בידנו ,שהעושה את אותה העבירה מספר פעמים
בהעלם אחד ,כגון שאכל כמה פעמים חתיכות של חלב
ומתחילה ועד הסוף לא ידע שהדבר אסור ,הרי זה חייב
חטאת אחת על כל האכילות הללו ,כי כולן נעשו מחמת
אותה שגגה ,שלא ידע שהדבר אסור.

אולם רש"י עצמו פירש לאחר מכן ,בדברי רבי יוחנן
וריש לקיש ,שדעת רבא ואביי כדעת האומרים
שידיעות אינן מחלקות לחטאות ,1ועניין זה צ"ע.

אופנים שונים של חיוב בעשיית
מלאכה כמה פעמים בשבת
א .מי שעשה את אותה מלאכה עצמה ,שתי
פעמים בהעלם אחד שווה.
כגון שחרש שתי פעמים בשוגג ,בין שהיו שתי
הפעמים בשגגת שבת [כלומר ששכח שהיום שבת]
ובין שהיו שתי הפעמים בשגגת מלאכה [כלומר
ששכח שמלאכה זו אסורה] הרי זה כמי שאכל שתי
חתיכות חלב בהעלם אחד .ולפיכך:
בין אם נזכר על הכל בבת אחת ,ובין אם תחילה
נזכר על האחד ,ואפילו כבר הפריש בעבורו קרבן,
ורק לאחר מכן נזכר על השני ,מאחר שעדיין לא
הקריב קרבן על הראשון ,וכשבא להקריב כבר
נזכר גם בשני ,הקרבן שמקריב מכפר על הכל.
ורק אם תחילה נזכר על האחד ,וכבר נתכפר עליו
בקרבן ,ואחר כן נזכר בשני ,מביא קרבן בפני
עצמו על השני ,כי כפרות מחלקות.

ובסוף דף ע"א תתבאר בעזה"י מחלוקת רבי יוחנן וריש
לקיש ,באלו אופנים העושה שני חטאים שווים
בהעלם אחד[ ,כגון אכל שני חתיכות של ֵּחלֶב ,שכל
אחת שיעורה כזית] ,מתחייב שתי חטאות.

כן פירש רש"י כאן ,שסוגיה זו היא כדעת האומרים,
שאפילו הפרשות אינן מחלקות.

 יש אומרים שרק כפרות מחלקות ,כלומר אם תחילהנודע לו מחטא אחד ,והביא קרבן ונתכפר בו ,ואחר כך
נודע לו מחטאו השני ,מאחר שכבר נתכפר בראשון
קודם שנודע לו מהשני ,עתה מביא קרבן בפני עצמו
על השני .אבל אם עוד לא נתכפר בראשון ,אף שכבר
הפריש בעבורו קרבן ,כשנודע לו מהשני ,הקרבן
שהפריש מכפר על שניהם.

אולם לפי פירושו בע"ב ,סוגיה זו היא כדעת האומרים,
שרק ידיעות אינן מחלקות ,אבל הפרשות מחלקות,
ואם כן ,אפילו אם הפריש קרבן על הראשון ,ונזכר
בשני קודם שהקריב את הקרבן ,מביא קרבן בפני עצמו
בעבור השני ,ורק כשנודע לו על השני לאחר ידיעת
הראשון ,וקודם שהפריש בעבורו קרבן ,מתכפר בקרבן
אחד.

 ויש אומרים שגם הפרשות מחלקות ,כלומר מאחרשהפריש קרבן בעבור הראשון קודם שנודע לו
מהשני ,הקרבן עומד רק בעבור הראשון ,וכשנודע לו
מהשני ,צריך להביא בעבורו קרבן בפני עצמו .ורק אם
עוד לא הפריש קרבן בעבור הראשון אף שנודע לו מכל
חטא בפני עצמו מתכפר בקרבן אחד.

וסוגיה זו נכתבת כאן כפי שפירשה רש"י כאן ,ולפיכך
תדע ,שכל מקום שנכתוב שהפרשה של קרבן אינה
מחלקת ,ניתן לפרש שרק ידיעה אינה מחלקת ,אבל
הפרשה מחלקת.

 ויש אומרים שגם ידיעות מחלקות ,כלומר אםתחילה נודע לו מחטאו האחד ,מאחר שנתחייב בעבורו
קרבן בפני עצמו ,מעתה אף אם לא הפריש שום קרבן,
כשנודע לו מחטאו השני ,חייב להביא בעבורו קרבן
בפני עצמו .ורק כשנודעו לו שני חטאיו יחד ,מביא
עליהם קרבן אחד.
ומתוך פירוש רש"י לסוגיה המבוארת להלן ,משמע
שדעת רבא ואביי ,שאפילו הפרשות אינן מחלקות
לחטאות ,ורק כפרות מחלקות לחטאות.

ב .מי שעשה את אותה מלאכה עצמה ,שתי
פעמים בהעלם אחד שונה.
כגון שחרש שתי פעמים בשוגג ,פעם ראשונה היה
הדבר בשגגת שבת [כלומר ששכח שהיום שבת]
ופעם שניה היה הדבר בשגגת מלאכה [כלומר
ששכח שמלאכה זו אסורה]:
לדעת רבא 2ואביי ,דינו שווה לדין מי שעשה שתי
פעמים בהעלם אחד שווה[ ,המבואר באות א'].
כי מאחר שלא נודע לו חטאו בין פעם ראשונה

לפעם שניה ,הרי זה חוטא את אותו חטא שתי
פעמים בהעלם אחד.
ולדעת רבי אסי או רבי זירא [בדף ע"א] ,מאחר
שאין השגגות שוות ,אין הדבר נחשב לעושה
שתי פעמים בהעלם אחד ,אלא כעושה כל אחד
בהעלם בפני עצמו ,ולפיכך מביא חטאת על כל
אחד בפני עצמו.
והמשך הדינים המבוארים כאן באותיות הבאות ,הם
כדעת רבא ואביי ,המצרפים שגגת שבת עם שגגת
מלאכה להיחשב העלם אחד .ובמקצת מהדינים רבי
אסי או רבי זירא חולק.

ג .מי שעשה שתי מלאכות שונות בשבת בשגגת
שבת ,כגון חרש וטחן ,כי שכח שהיום שבת,
מאחר שהכל שגגה אחת ,הרי זה כמי שחטא
חטא אחד שתי פעמים בהעלם אחד ,ודינו כדין
המבואר לעיל [באות א'].
ד .מי שעשה שתי מלאכות שונות בשבת בשגגת
מלאכות ,כגון חרש וטחן ,כי שכח שמלאכות אלו
אסורות ,מאחר שכל מלאכה היא מחמת שגגה
אחרת ,אף על פי שעשה את הכל בבת אחת ,וגם
נודע לו על שתיהן יחד ,מביא קרבן בפני עצמו
לכל חטא וחטא.
כל ארבעת הדינים הכתובים עד עתה ,אינם מפורשים
בסוגיה זו ,אבל הם יוצאים מתוך הסוגיה ,ונצרכים
להבנת הדינים הבאים המפורשים בסוגיה.

ה .מי שעשה שתי מלאכות שונות ,וחזר ועשה
פעם שניה את אותן שתי מלאכות ,פעם ראשונה
עשה הכל בשגגת שבת ,ופעם שניה עשה הכל
בשגגת מלאכות.
כגון שתחילה שכח שהיום שבת ,וקצר וגם טחן,
ולאחר מכן נודע לו ששבת היום ,אבל שכח
שהמלאכות אסורות ,ושוב קצר וגם טחן.
(א) אם תחילה נודע לו על אחת מהראשונות של
שגגת שבת [או על שתיהן] ,והפריש קרבן
להתכפר ,וקודם שהקריבו ,נודע לו על כל
השאר:
הקרבן שהפריש תחילה[ ,בין אם נודע לו תחילה על
שתי מלאכות ראשונות ובין אם נודע לו רק על אחת

מהן] ,מועיל הוא לשתי המלאכות ראשונות ,כי
שתיהן היו בהעלם אחד של שגגת שבת.
ומאחר שמתכפר בקרבן הזה על שתי המלאכות
הראשונות ,מתכפר על כל שאר הפעמים שעשה
אותן מלאכות בהעלם אחד.

 1אי סבירא להו פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש בקודם הפרשה ,אינהו דאמור כריש לקיש .אי נמי ,סבירא להו דלאחר הפרשה פליגי ,ואינהו דאמור קודם הפרשה נודע על השני ,ודברי הכל אין
חלוקין לחטאות[ .רש"י].
 2ור"ח גורס רבה.
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ואפילו אם היו בהעלם שונה ,שכן כבר נתבאר,
שאם עשה אותה מלאכה שתי פעמים ,פעם אחד
בשגגת שבת ,ופעם אחת בשגגת מלאכה ,מביא
קרבן אחד ,ולפיכך בקרבן אחד מתכפר על כל מה
שעשה.
וכל זה אם כשנודע לו על האחרונות ,עוד לא
נתכפר על הראשונות .אבל אם קודם שנודע לו
מהאחרונות ,כבר נתכפר על הראשונות ,מביא על
כל אחת מהאחרונות של שגגת מלאכות ,חטאת
בפני עצמה.

הראשונות של שגגת שבת ,חטאת בפני עצמה.
(ג) ואם נודעו לו כל חטאיו בבת אחת ,או שנודעו לו בזה
אחר זה ,אבל עוד לא הפריש קרבן:
אם ירצה ,יביא קרבן אחד על שתי המלאכות
הראשונות שעשה בשגגת שבת ,שדיי לשתיהן קרבן
אחד ,ובו יתכפר גם על האחרונות ,שנעשו בהעלם אחד
עם הראשונות.
ואם ירצה יביא שתי קרבנות ,על שתי המלאכות
שעשה בסוף בשגגת מלאכות ,ובכל אחד יתכפר גם על
המלאכה השווה לה שעשה תחילה בשגגת שבת.

דף עא
(ב) ואם תחילה נודע לו על אחת מהאחרונות של
שגגת מלאכות ,והפריש קרבן להתכפר עליה,
וקודם שהקריבו ,נודע לו על כל השאר:
הקרבן שהפריש תחילה על אחת מהאחרונות,
מועיל לאותה מלאכה שהפריש ,וכן לאחת
מהראשונות שכמותה.
כי כבר נתבאר ,שאם עשה אותה מלאכה שתי
פעמים ,פעם אחד בשגגת שבת ,ופעם אחת בשגגת
מלאכה ,מביא קרבן אחד.
ומאחר שאחת מהראשונות מתכפרת בקרבן זה,
גם הראשונה האחרת מתכפרת בו.
כי מאחר ששתי הראשונות היו בהעלם אחד,
אחת מהראשונות המתכפרת עם אחת מהשניות,
גוררת גם השניה מהראשונות להתכפר עמה.
ולדעת רבא ,רק שתי הראשונות מתכפרות עם
אחת מהשניות שהפריש עליה קרבן.1
אחת מהראשונות מתכפרת כי שווה לזו שהפריש עליה
קרבן ,והשניה מהראשונות מתכפרת בגרירה.

אבל השניה מהשניות ,אינה מתכפרת על ידי
גרירה[ ,מחמת שאחת מהראשונות המתכפרת
בקרבן ,שווה לה] ,כי אין כפרה על ידי שתי
גרירות.2
ולדעת אביי ,גם שניה שבשניות מתכפרת באותו
קרבן ,כי יש גרירה לגרירה.
וכל זה אם כשנודע לו על הראשונות ,עוד לא
נתכפר על האחרונות .אבל אם קודם שנודע לו
מהראשונות ,כבר נתכפר על האחרונות ,מביא על

אכל שלוש חתיכות של כזית חלב
ראשונה בהעלם שניה ושניה בהעלם שלישית
אכל תחילה שני חתיכות של כזית חלב בשגגה
בהעלם אחד ,ולאחר מכן נודע לו שאכל את
הראשונה ,וחזר ואכל חתיכת כזית חלב שלישית
בשגגה ,ולבסוף נודע לו גם על שתי האכילות
האחרונות.
נמצא שאת שתי החתיכות הראשונות אכל
בהעלם אחד ,וכן את שתי החתיכות האחרונות
אכל בהעלם אחד ,אבל ראשונה ואחרונה לא היו
בהעלם אחד.
מתחילה אמר רבא ,שאם מביא קרבן על אחת
מהאכילות הללו ,היא מכפרת על אותה אכילה,
ועל האכילה שהיתה עמה בהעלם אחד.
אבל אינה מכפרת על השלישית ,אף על פי שהיא
היתה בהעלם אחת עם מה שמתכפר לו בקרבן
זה ,כי אין גרירה לכפרה.
 כגון אם הביא על הראשונה ,היא מכפרת על מהשהביא ,וגם על השניה שהיתה עמה בהעלם אחד.
אבל אינה מכפרת על השלישית ,שהיתה עם
השניה בהעלם אחד ,כי לא היתה עם הראשונה
בהעלם אחד.

בו ,והודה שיש גרירה [אחת לכפרה] ,ולכן בכל
אופן מתכפר בקרבן אחד.
שכן גם אם מביא קרבן על האכילה הראשונה,
שבכך הוא מתכפר גם על השניה שהיתה עמה
בהעלם אחד ,אכילה שניה גוררת את השלישית
שהיתה עמה ,ומתכפר גם עליה.

צירוף שני חצאי מלאכה
שזה בשגגת שבת וזה בשגגת מלאכה
נתבאר לעיל ,שלדעת רבי אסי או רבי זירא,
העושה מלאכה אחת שתי פעמים בשבת ,פעם
אחת בשגגת שבת ,ופעם אחת בשגגת מלאכה,
אף על פי שלא נודע לו חטאו בין זה לזה ,נידון
הוא כעושה מלאכה אחת שתי פעמים בשתי
העלמות ,ולכן חייב שתי חטאות.
ולדעה זו ,כשם שהעושה שתי פעמים מלאכה
גמורה ,פעם אחת בשגגת שבת ,ופעם אחת בשגגת
מלאכה ,מתחייב שתי חטאות ,ואינו נחשב
כעושה דבר אחד שתי פעמים להתחייב חטאת
אחת.
כן הדין גם להקל ,אם עשה בכל פעם חצי שיעור
של מלאכה  ,כגון קצר כחצי גרוגרת בשגגת שבת,
וחזר וקצ ר כחצי גרוגרת בשגגת מלאכה ,נחשב
כעושה שני דברים שונים .ואינם מצטרפים
להחשיבו כמי שקצר כגרוגרת אחת ,לחייבו
חטאת.
כי לדעה זו ,כלל בידינו ,שכל דבר המחלק
להחמיר ,לחייב שתי חטאות ,מחלק גם להקל,
שלא יצטרפו שני חצאים.

חומר במינים הרבה
מבואר בברייתא שמינים הרבה של איסור
חמורים ממין אחד לעניין זה.

 וכמו כן ,אם הביא על השלישית ,היא מכפרתעל מה שהביא ,וגם על השניה .אבל אינה מכפרת
על הראשונה.

שאם אכל בהעלם אחד מכמה איסורים ,מכל
אחד כזית ,חייב חטאת על כל אכילה.

 ורק אם הביא על השניה ,מתכפר באותו קרבןעל הכל.

ואם אכל כזיתים הרבה ממין אחד של איסור,
חייב חטאת אחת.

ולבסוף ,לאחר שרבא שמע את דברי אביי ,חזר

 1ואם תאמר ,דהשתא משמע דסבר רבא דאין הפרשות מחלקות ,מדנגררות של שגגת מלאכות עם של שגגת שבת והיינו כריש לקיש .ורבא גופיה לא פסיק כוותיה בהחולץ אלא בשלושה מקומות.
ומיהו מתוך פירוש ר"ח ,שפירש דהלכתא כרבה רבו של אביי ,משמע דגרס רבה .וכן משמע שמזכירו לפני אביי .וכן בסמוך ,דקאמר ,מילתא דפשיטא לה לרבא ואביי .ואפי' גרסינן רבא ,יש לומר
דלא איירי ביבמות אלא בדברים הנוהגים בזמן הזה[ .תוס'].
 2ומה שגוררת קצירה וטחינה שעמה לא חשיב גרירה דגרירה ,כדפירש בקונטרס ,דמה שגוררת קצירה לקצירה ,לא חשיב גרירה ,כיון דהוי בהעלם אחד .אבל טחינה שכנגדה ,חשיבא גרירה,
משום דקצירה של זדון שבת אינה גוררת טחינה של שגגת שבת אלא על ידי הקצירה שעמה היא נגררת ,שעיקר קרבן אינה בשבילה .ולר"י נראה ,דקצירה חשיבא גרירה ,מדקאמר קצירה גוררת
קצירה ,אבל ההיא דטחינה לא חשיבא גרירה דגרירה ,שאינו יכול לכפר על הקצירה ,אלא אם כן תתכפר הטחינה עמה .ואף על גב ,דשני זיתי חלב בהעלם אחד לא חשיבא גרירה ,מכל מקום
קצירה וקצירה שאני ,שהאחת בשגגת שבת והאחת בזדון שבת .וטעמא דמאן דאמר בסמוך דקצירה וקצירה אין מצטרפין ,היינו משום דלית ליה גרירה[ .תוס'].
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חומר במין אחד
מבואר בברייתא ,שמין אחד של איסור ,חמור
מכמה מיני איסור ,לעניין זה.
שאם אכל בהעל ם אחד מכמה איסורים ,מכל
אחד פחות מכזית ,אף על פי שהכל יחד יותר
מכזית ,פטור ,כי לא אכל כזית שלם מאיסור
אחד.
ואם אכל ממין אחד של איסור כמה פעמים פחות
מכזית ,האכילות מצטרפות לחייבו חטאת.
ולהלן יתבאר בעזה"י ,באיזה אופן באה
הברייתא לחדש ,שהאוכל שני חצאי איסור אחד
חייב ,ובאיזה אופן באה הברייתא לחדש,
שהאוכל שני חצאים משני איסורים פטור.
א .ממין אחד חייב.
הנה ,ודאי לא באה הברייתא לומר ,שמי שאכל
שני חצאי כזית של חלב ,שהם שווים ממש,
מתחייב חטאת ,כי דין זה פשוט הוא ,שכן כל
אכילת כזית חלב מורכבת משני חצאי חלב,
וחייבים עליה.
ונחלקו שתי לשונות בגמרא ,מהו האופן שבאה
הברייתא להשמיע ,ששני חצאי כזית של איסור
אחד מצטרפים.
(אופן א) אכל משני תמחויים.

שידיעה מחלקת לחטאות ,כלומר מי שאכל כזית
חלב ,ונודע לו ,וחזר ואכל כזית חלב אחר ,ונודע
לו ,חייב שתי חטאות ,כי כל אכילה היתה שגגה
אחרת.
מכל מקום ,כשבכל פעם אכל רק חצי שיעור,
מאחר שלא נתחייב על אכילה ראשונה חטאת,
אינה חלוקה מאכילה שניה ,ומצטרפת עימה
לחיוב חטאת.
וזה האופן שבאה הברייתא לומר ,שחייב על
אכילת שני חצאי שיעור של איסור אחד.
ולפי זה ,אין להקשות מכאן ,על סברת רבי אסי
או רבי זירא.
ב .משני מינים פטור.
והנה ,ודאי לא באה הברייתא לומר ,שמי שאכל
שני חצאים של שני איסורים שונים לגמרי ,פטור,
כי דין זה פשוט הוא.
אף על גב דלענין מלקות מצטרפין  ...לענין קרבן פשיטא ליה
דאין מצטרפין[ .תוס'].

אלא ברייתא זו היא כדעת רבי יהושע ,האומר,
שהאוכל איסור אחד משני תמחויים ,כלומר
שנעשה בשני אופנים שונים ,כגון כזית חלב
מבושל ,וכזית חלב צלי ,נחשב הוא כאוכל שני
איסורים ,ולכן ,אף כשאכלם בהעלם אחד ,חייב
שתי חטאות.

ברייתא זו היא כדעת רבי יהושע ,האומר,
שהאוכל איסור אחד משני תמחויים ,כלומר
שנעשה בשני אופנים שונים ,כגון כזית חלב
מבושל ,וכזית חלב צלי ,נחשב הוא כאוכל שני
איסורים ,ולכן ,אף כשאכלם בהעלם אחד ,חייב
שתי חטאות.

וללשון שני ,דעת ריש לקיש משום בר תוטני,
שהברייתא באה לחדש ,שדין זה שתמחויים
מחלקים ,נאמר בין להחמיר ובין להקל ,ולכן מי
שאכל כחצי זית חלב מבושל ,וכחצי זית חלב
צלוי ,נחשב כמי שאכל שני איסורים שונים
ומכל אחד אכל פחות מכזית ,ולכן הוא פטור.

וללשון ראשון ,דעת ריש לקיש משום בר תוטני,
שהברייתא באה לחדש ,שדווקא להחמיר יש
להחשיב שני תמחויים של אותו איסור כשני
איסורים .אבל להקל ,אין הדין כן ,ולכן מי שאכל
כחצי זית חלב מבושל ,וכחצי זית חלב צלוי,
נחשב כמי שאכל כזית מאיסור אחד ,וחייב
חטאת.

וללשון זה ,מכאן ראיה לסברת רבי אסי או רבי
זירא ,שכל דבר המחלק להחמיר ,לחייב שתי
חטאות ,מחלק גם להקל ,שלא יצטרפו שני
חצאים ,כי שני תמחויים מחלקים להחמיר
ולהקל.

וללשון זה ,יש להקשות מכאן על סברת רבי אסי
או רבי זירא ,שכל דבר המחלק להחמיר ,לחייב
שתי חטאות ,מחלק גם להקל ,שלא יצטרפו שני
חצאים ,כי שני תמחויים מחלקים להחמיר ולא
להקל.1

חילוק חטאות באכילת אותו

(אופן ב) בשני העלמות.
ברייתא זו היא כדעת רבן גמליאל ,האומר ,שאף

איסור שתי פעמים בהעלם אחד
מי שאכל כזית חלב בשוגג ,ונודע לו שחטא,
מתחייב קרבן חטאת.
ולדברי הכל ,כן הדין כשאכל כמה פעמים כזית
חלב בשוגג [בהעלם אחד] ,ורק אחר גמר כל
האכילות ,נודעו לו כל חטאיו בבת אחת ,הרי זה

מתכפר בחטאת אחת על הכל.
וכמו כן לדברי הכל ,אם לאחר שתי האכילות,
תחילה נודע לו מחטא אחד ,והפריש עליו קרבן,
ונתכפר בו ,מאחר שבשעת הקרבת הקרבן עוד לא
נודע לו מהחטא הנוסף ,לא נתכפר בו ,וכשיוודע
לו חטאו השני ,יתחייב להביא בעבורו חטאת
אחרת [=כפרות מחלקות].
ולהלן יתבאר בעזה"י ,מה הדין כשנודעו לו שתי
חטאיו בזה אחר זה ,קודם שהפריש קרבן על
הידיעה הראשונה [=האם ידיעות מחלקות].
ומה הדין כשתחילה נודע לו מחטאו האחד,
והפריש בעבורו קרבן ,וקודם שנתכפר בו ,נודע לו
מחטאו השני [=האם הפרשות מחלקות].
וקודם שנבאר עניינים אלו ,נקדים ונאמר ,ששני
כתובים יש ,שניתן ללמוד מהם עניין זה.
(א) מהכתוב "אֹו הֹודַ ע ֵּאלָּיו חַ טָּ אתֹו אֲ שֶ ר חָּ טָּ א וְ הֵּ בִ יא
נְקבָּ ה עַ ל חַ ָּטאתֹו אֲ שֶ ר חָּ טָּ א"
ירת עִ זִ ים ְת ִמימָּ ה ֵּ
ָּק ְרבָּ נֹו ְשעִ ַ
(ויקרא ד' כ"ח) ,משמע שיש להביא חטאת בפני
עצמה על כל חטא וחטא ,ואין מתכפר בחטאת
אחת על הכל.
(ב) ומהכתוב

ִסלַ ח לֹו" (ויקרא ד'
הַ ְשלָּ ִמים וְ כִ פֶר עָּ לָּיו הַ כֹהֵּ ן מֵּ חַ טָּ אתֹו וְ נ ְ
כ"ו) ,משמע ,שאפילו לא הביא חטאת אלא על
מקצת חטאו ,מתכפר על כולו ,ואינו צריך להביא
חטאת נוספת.

א .דעת רבי יוחנן.
לדעת רבי יוחנן ,הפרשות ודאי מחלקות ,כלומר
מי שחטא שני חטאים בהעלם אחד ,ונודע לו
מחטאו האחד ,והפריש בעבורו קרבן ,וקודם
שנתכפר בו ,נודע לו מחטאו השני ,מאחר שכבר
הפריש קרבן בעבור חטא אחד ,אין הקרבן עולה
אלא בעבורו ,וכשנודע לו מחטאו השני ,צריך
להביא קרבן אחר.
שכן לדברי רבי יוחנן ,הכתוב הראשון ,המלמד על
חילוק חטאות ,מדבר לכל הפחות באופן הזה.
ונסתפקו בגמרא ,האם לדעת רבי יוחנן הכתוב
הזה מלמד חילוק חטאות רק על ידי הפרשות,
אבל כשלא הפריש קרבן על החטא הראשון ,אף
על פי שנודע לו מחטאו הראשון ,קודם שנודע לו
חטאו השני ,מביא חטאת אחת ,כי ידיעות אינן
מחלקות.
ואם כן דעתו ,זה האופן שבו מדבר הכתוב השני,
המחייב חטאת אחת על שני החטאים.

 1מצי לשנויי ,כגון שאכלו בשני תמחויין ,ולאפוקי מרבי יהושע ,דאמר תמחויין מחלקין אפילו לקולא ,אלא דניחא ליה לאוקמי כרבי יהושע[ .תוס'].
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ב .דעת רבי שמעון בן לקיש.
לדעת ריש לקיש ,ידיעות ודאי אינן מחלקות,
כלומר מי שחטא שני חטאים בהעלם אחד ,ונודע
לו שני חטאיו בזה אחר זה מפריש קרבן אחד
ומתכפר בו על שני החטאים.
שכן לדברי ריש לקיש ,הכתוב השני ,המחייב
חטאת אחת על שני החטאים ,מדבר לכל הפחות
באופן הזה.
ונסתפקו בגמרא ,האם לדעת ריש לקיש הכתוב
הזה מלמד שדווקא על ידי ידיעות אין חילוק
חטאות .אבל כשהפריש קרבן על החטא הראשון,
קודם שנודע לו חטאו השני ,אף שעדיין לא נתכפר
בראשון ,מביא שתי חטאות ,כי הפרשות
מחלקות.
ואם כן דעתו ,זה האופן שבו מדבר הכתוב
הראשון ,המחייב שתי חטאות.
או שלדעת ריש לקיש ,גם כשהפריש קרבן על
החטא הראשון ,קודם שנודע לו חטאו השני,
מאחר שעדיין לא נתכפר בראשון ,מתכפר
בחטאת אחת ,שלדעתו גם הפרשות אינן
מחלקות.
ואם כן דעתו ,הכתוב השני המחייב חטאת אחת
על הכל ,מדבר אף באופן הזה .והכתוב הראשון,
המחייב שתי חטאות ,מדבר במי שנתכפר על
החטא הראשון ,קודם שנודע לו חטאו השני.

רבי יוחנן

מחלקות
[=שתי חטאות]

ריש לקיש

מחלקות
[=שתי חטאות]

מחלקות
[=שתי חטאות]

כפרות

מחלקות
[=שתי חטאות]

לא מחלקות
[=חטאת אחת]

הפרשות

מחלקות
[=שתי חטאות]

לא מחלקות
[=חטאת אחת]

ידיעות

מחלקות
[=שתי חטאות]

לא מחלקות
[=חטאת אחת]

לא מחלקות
[=חטאת אחת]

הפרשות

מחלקות
[= שתי חטאות]

מחלקות
[= שתי חטאות]

חטאת אחת

ידיעות

הפרשות

לא מחלקות
[=חטאת אחת]

ידיעות

חטאת אחת

שבזה ,אף על פי שתחילה נודע לו על כזית אחד,
ואחר כך נודע לו על כזית שני[ ,שהוא צירוף שני
חצאים] ,אין הידיעות מחלקות לחייבו שתי
חטאות ,כי חצי זית שאכל עם הכזית הראשון
מתכפר עמו בלא שום ידיעה ,שאינו שיעור שלם,
ומעתה אינו מצטרף עם חצי זית אחרון לחייב
חטאת נוספת.

לא מחלקות
[=חטאת אחת]

ואם כן דעתו ,הכתוב הראשון המחייב חטאת
לכל חטא ,מדבר אף באופן הזה .והכתוב השני,
הפוטר את שני החטאים ,מדבר במי שאכל כזית
ומחצה חלב בהעלם אחד ,ונודע לו תחילה על
אכילת כזית אחד ,וחזר ואכל כחצי זית אחר
בהעלמו של שני.

אפשרות ב
ידיעה אחת

או שלדעת רבי יוחנן ,גם כשלא הפריש קרבן על
החטא הראשון בפני עצמו ,אלא רק נודע לו
מחטאו הראשון קודם שנודע לו חטאו השני,
מביא שתי חטאות ,שלדעתו גם ידיעות מחלקות.

אפשרות א

אפשרות ג

תלוי על הספק ,וכשייודע לו לחזור להביא אשם
מעילות ודאי.
כי יכול להביא אשם אחד ,ולהביא עמו קרן וחומש,
ולהתנות עליו ,אם לבסוף יוודע לי שמעלתי ,קרבן זה
הוא אשם מעילתי ,וקרן וחומש הם תשלום המעילה,
ואם לא עתיד ספקי להיוודע לי ,אשם זה יהא אשם
תלוי ,והמעות נדבה ,ונפטר ממה נפשך מחיובו.
ואין זה כספק חטא ,שאינו יכול להיפטר באופן הזה,
כי בחטא ,על הספק מביא איל ,ועל הודאי מביא כבשה
נקבה ,מה שאין כן במעילה ,שספק וודאי שווים
בקרבנם ,ויכול להביא ולהתנות.

אשם ודאי לא בעי ידיעה בתחילה
מי שבא לידו ספק חטא
מי שחטא בשוגג ,בדבר שיש בו איסור לא תעשה
ועונשו במזיד כרת ,חייב להביא על כך חטאת.
ומי שנסתפק אם חטא באיסור כזה ,מביא על כך אשם
תלוי ,והוא בא מאיל השווה לכל הפחות שני שקלים.
שנאמר" ,וְ ִאם ֶנפֶש כִ י ֶתחֱ ָּטא וְ עָּ ְש ָּתה ַא ַחת ִמכָּל ִמ ְצֹות
ה' אֲ ֶשר ל ֹא ֵּתעָּ ֶשינָּה וְ ל ֹא י ַָּדע וְ ָּא ֵּשם וְ נ ָָּּשא עֲֹונֹו .וְ ֵּה ִביא
ַאיִל ָּת ִמים ִמן ַהצ ֹאן ְבעֶ ְרכְ ָך ל ְָּא ָּשם ֶאל ַהכ ֵֹּהן וְ כִ פֶר עָּ לָּיו
ַהכ ֵֹּהן עַ ל ִשגְ גָּתֹו אֲ ֶשר ָּשגָּג וְ הּוא ל ֹא י ַָּדע וְ נ ְִסלַח לֹו ָּאשָּ ם
הּוא ָּאשֹם ָּא ַשם לַה'" (ויקרא ה' י"ז-י"ט).
ומגן עליו מן היסורים עד שייוודע לו שחטא ואז יביא חטאת.

מי שבא לידו ספק מעילות
מי שנהנה מהקדש בשגגה ,הרי זה מעל ,ודינו לשלם
קרן וחומש ,ולהביא אשם מעילות הוא בא מאיל
השווה לכל הפחות שתי כסף.
ונחלקו חכמים במסכת כריתות ,בדינו של מי שנסתפק
אם מעל ,כגון שהיו לפניו שתי חתיכות ,אחת של
הקדש ,ואחת חולין ,ואכל אחת מהן ,ואינו יודע אם
הקדש אכל או חולין.
לדעת חכמים ,פרשת אשם תלוי נאמרה רק במי
שנסתפק אם חטא בדבר שעל ודאו חייב חטאת .אבל
מי שנסתפק אם נהנה מהקדש ,מאחר שעל הודאי אינו
חייב חטאת ,אלא אשם מעילות ,על הספק אינו מביא
אשם תלוי.
ולדעת רבי עקיבא ,גם מי שנסתפק אם מעל או לא,
מביא אשם תלוי ,שהוא איל השווה לכל הפחות שתי
כסף ,ומגן עליו מן היסורים עד שיוודע לו אם חטא
בוודאי ,וכשייודע לו שנהנה מהקדש ,יביא אשם
מעילות ,וישלם קרן וחומש.
ולדעת רבי טרפון ,אמנם דין אשם תלוי נאמר גם במי
שנסתפק אם מעל ,אלא שלמעשה אין לו להביא אשם

מתוך דברי רבי טרפון הנ"ל מבואר ,שאשם ודאי
שונה מחטאת ודאי ,שהמביא חטאת על חטאו,
מתכפר בה רק אם נודע לו קודם הקרבתה
שוודאי חטא .ואשם ודאי ,כגון אשם מעילות,
מכפר אף כשאינו יודע קודם ההקרבה אם חטא.
שהרי זה שהוא ספק אם מעל ,מביא אשם,
ומתנה עליו ,שאם בסוף יוודע הספק ,יהא זה
אשם מעילות ,ויתכפר בו ,אף שבשעת ההקרבה
עדיין לא ידע אם מעל או לא.
 רש"י פירש שבדבר זה נחלקו רבי עקיבא ורביטרפון ,כלומר דעת רבי עקיבא ,שאין מביאים
אשם מעילות ודאי ,אלא אם כן יודע שחטא ,ולכן
לדעת רבי עקיבא ,אינו מביא אשם אחד ומתנה
עליו.
 והתוס' כתבו ,שבאמת בדבר זה לא נחלקו רביעקיבא ורבי טרפון ,ולדעת שניהם ,ניתן להקריב אשם
מעילות ודאי ,אף קודם שנודע לו חטאו.
ובאמת ,כשהמעילה היא מועטת ,מודה רבי עקיבא,
שכך יעשה ,יביא אשם אחד ויתנה עליו שאם יוודע
בסוף שמעל ,יהא זה אשם מעילות ,ולא יתחייב
בהבאת שתי קרבנות.
ורק במקום שהמעילה מרובה ,דעת רבי עקיבא ,שלא
יביא אשם מעילות בתנאי ,כדי שלא יתחייב לשלם עמו
את המעילה המרובה .ולכן טוב לו שיביא אשם תלוי,
שאז לא יתחייב לשלם את המעילה אלא כשיתברר אם
מעל או לא.1

אשם וודאי
כל האשמות קרויים אשם ודאי ,חוץ מאשם
תלוי ,שהוא בא על לא הודע.
ושלושה אשמות ודאי באים על חטא( :א) אשם

 1ואם תאמר ,רבי טרפון דקאמר מה לזה מביא שתי אשמות ,משמע דעצה טובה קא משמע לן ,אדרבה ,כיון דבמעילה מרובה פליגי ,אם כן טוב לו שיביא שתי אשמות ,כדאמר רבי עקיבא,
משיביא אשם אחד ומעילתו ,ויתנה ,כדפרישית .יש לומר דרבי טרפון לאו עצה טובה קאמר ,אלא לעולם אינו יוצא מידי עבירה בשתי אשמות ,אלא שיביא אשם ומעילתו ויתנה[ .תוס'].
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מעילות( .ב) אשם גזילות( .ג) אשם שפחה
חרופה.

דף עב

הרבה
כלומר ,הבא על שפחה חרופה אחת ,אפילו
פעמים הרבה ,מביא על כל ביאות אלו אשם אחד.
שנאמר" ,וְ כִ פֶ ר עָׁ ָׁליו הַ כֹהֵ ן בְ ֵאיל ָׁה ָׁאשָׁ ם לִ פְ נֵי ה'
עַ ל חַ טָׁ אתֹו אֲ שֶ ר חָׁ טָׁ א" ,וכפלה תורה לשון חטא,
ולא כתבה רק "וְ כִ פֶר עָּ לָּיו ַהכ ֵֹּהן ְב ֵּאיל ָּה ָּא ָּשם לִפְ נֵּי ה'

שפחה חרופה
נחלקו חכמים במסכת כריתות (דף י"א) מי קרויה
שפחה חרופה.
יש אומרים שהכוונה לזו שחציה שפחה כנענית וחציה
בת חורין [כגון שהיתה שפחה של שני שותפים ואחד
מהם שחרר את חלקו] והיא מאורסת לעבד עברי.
ויש אומרים שהכוונה לשפחה כנענית גמורה
המאורסת לעבד עברי.
וי"א שהכוונה לשפחה כנענית גמורה המאורסת לעבד
כנעני.

אשם שפחה חרופה בא על מזיד כשוגג
במסכת כריתות מבואר ,ששפחה חרופה היא
מהדברים שמביאים עליהם קרבן על הזדון
כשגגה.
כלומר ,הבא על שפחה חרופה ,מביא על כך אשם,
בין כשהיה הדבר בשוגג ,ובין כשהיה הדבר
במזיד.
שנאמר " ,וְ ִאיש כִ י ִי ְשכַב ֶאת ִא ָּשה ִשכְ בַ ת ז ֶַרע
וְ ִהוא ִשפְ חָּ ה נֶחֱ ֶרפֶת לְ ִאיש וְ הָּ פְ דֵּ ה ל ֹא נִ פְ דָּ ָּתה אֹו חֻ פְ שָּ ה
יּומתּו כִ י ל ֹא חֻ פָּשָּ ה .וְ הֵּ בִ יא ֶאת
ל ֹא נִ ַתן לָּּה בִ ק ֶֹרת ִת ְהיֶה ל ֹא ְ
אֲ שָּ מֹו ַלה' ֶאל פֶ ַתח אֹהֶ ל מֹועֵּ ד ֵּאיל ָּאשָּ ם וְ כִ פֶר עָּ לָּיו הַ כֹהֵּ ן
בְ ֵּאיל הָּ ָּאשָּ ם לִפְ נֵּי ה' עַ ל חַ טָּ אתֹו אֲ שֶ ר חָּ טָּ א וְ ִנ ְסלַח לֹו
מֵ חַ טָׁ אתֹו אֲ שֶ ר חָׁ טָׁ א" (ויקרא י"ט כ'-כ"ב).
כפלה תורה לשון חטא[ ,ולא כתבה רק "וְ נ ְִסלַח לֹו

מֵּ חַ טָּ אתֹו" ,אלא הוסיפה "אֲ ֶשר ָּח ָּטא"] ,ללמד,
שהאשם הזה מכפר על שני מיני חטאים ,אחד
שוגג ,ואחד מזיד.
אכן אם לא היה כתוב "אֲ ֶשר ָּח ָּטא" ,היה מקום לומר,
שקרבן זה בא רק על המזיד ,שכן עיקר הפרשה מדברת
במזיד ,שנאמר בהִ " ,בק ֶֹרת ִת ְהיֶה" ,כלומר ,שהשפחה
עצמה תלקה ,ואין מלקות אלא במזיד.

אשם שפחה חרופה מכפר על ביאות הרבה
מבואר במסכת כריתות ,ששפחה חרופה היא
מהדברים שמביאים בהם קרבן אחד על עבירות

עַ ל ַח ָּטאתֹו" ,אלא הוסיפה "אֲ ֶשר ָּח ָּטא" ,ללמד,
שהאשם הזה מכפר אפילו על כמה חטאים.1
ומבואר בסוגייתנו ,שזה שבא על השפחה
במזיד ,אף כשבא עליה פעמים הרבה ,לדברי
הכל נפטר בקרבן אחד על כל הביאות שבא עד
הקרבת הקרבן ,כי הכתוב הפוטר ביאות הרבה
בקרבן אחד ,מדבר בביאות מזיד.
והוא הדין כשבא עליה ביאות הרבה בשוגג
בהעלם אחד ,כי עשה הכל שגגה אחת.
אבל כשבא עליה בשוגג ,ונודע לו בין ביאה
לביאה ,נחלקו חכמים ,אם הידיעה הזו מחלקת
בין הביאות ,להחשיב כל אחת לחייבו עליה אשם
בפני עצמה ,או לא .כפי שיתבאר להלן.

חילוק בין חטאת לאשם שפחה
חרופה לעניין חילוק קרבנות
בחטאת הבאה על השוגג ,יש שני מיני דברים
הגורמים חילוק לחייב חטאת על כל מעשה בפני
עצמו.
(א) דבר אחד הגורם חילוק חטאות הוא ,שעשה
כל מעשה בהעלם בפני עצמו ,כלומר שנודע לו
שחטא בין מעשה למעשה ,שבכך נעשה כל מעשה
שגגה לעצמו ,ומאחר שכל מעשה הוא שגגה
לעצמו ,חייב על כל מעשה חטאת בפני עצמה.
(ב) ויש דבר הגורם חילוק חטאות אף כשהיו שני
המעשים בהעלם אחד ,והוא כשכבר יצא ידי
חובה על האחד לבדו.
כגון שנודע לו על האחד ונתכפר בו ,ורק אחר כך
נודע לו על השני ,שמאחר שכבר נתכפר בראשון,
צריך כפרה בפני עצמה לשני.
ובדבר זה נחלקו חכמים כפי שנתבאר לעיל .יש
אומרים שרק כשנתכפר באחד צריך כפרה בפני
עצמה לשני .ויש אומרים אף כשהפריש קרבן
בעבור האחד ,צריך כפרה בפני עצמה לשני,
כאילו כבר נתכפר בראשון .ויש אומרים שאפילו
אם נודע לו תחילה על האחד ,מאחר שבכך נודע

לו שנתחייב עליו חטאת ,הרי זה כמי שנתכפר
עליו בפני עצמו ,וכשייודע לו השני ,חייב עליו
חטאת בפני עצמה.
אבל באשם שפחה חרופה ,העניין הראשון אינו
גורם חילוק קרבנות ,שהרי אפילו בא על השפחה
במזיד ,חייב קרבן ,ואם כן אין חילוק בין שגגה
אחת ,או שתי שגגות ,או מזיד.
והדבר היחידי היכול לגרום חילוק קרבנות
בשפחה חרופה הוא ,כשכבר יצא ידי חובתו על
מעשה אחד לבדו ,שאז יתחייב להביא קרבן בפני
עצמו על השני.

חילוק אשמות בביאת שפחה חרופה
כשבא על השפחה כמה ביאות בשוגג ,ונודע על
האחת בלבד ,והביא קרבן ,ונתכפר בו ,דין פשוט
הוא ,שכשיוודע לו משאר הביאות ,יביא עליהן
קרבן בפני עצמו.
וכן הדין אם הפריש קרבן על ביאה אחת בפני
עצמה ,לדעת האומרים הפרשות מחלקות
לחטאות ,הוא הדין לעניין אשם שפחה חרופה,
בכך שהפריש קרבן ,הרי הוא כמי שכבר נתכפר
בקרבן ,וכשנודע לו על ביאה נוספת ,חייב עליה
אשם בפני עצמו.
אבל כשעוד לא הפריש שום קרבן ,ורק נודע לו
על הביאות בזו אחר זו ,יהיה הדין כך:
לדעת האומרים ,שאשם ודאי דינו כחטאת ,ואי
אפשר להביאו אלא אם כן נודע לו מחטאו
תחילה ,נמצא שידיעה של חיוב אשם ,דינה
כידיעה של חיוב חטאת .וכשם שנחלקו רבי
יוחנן וריש לקיש בחטאת ,אם ידיעה לכל מעשה
בפני עצמו מחשיבה כמי שנתכפר לכל מעשה בפני
עצמו ,ומחייבת חטאת לכל מעשה ,כך נחלקו
לעניין אשם ,ורבי יוחנן האומר שידיעות
מחלקות לחטאות ,הוא הדין לעניין אשם,
הידיעות מחלקות ,ומביא אשם על כל ביאה בפני
עצמה.
ולדעת האומרים ,שאשם ודאי אינו טעון ידיעה
תחילה ,והאשם מכפר אף אם לא נודע לו קודם
ההקרבה שחטא ,לדברי הכל אין ידיעת האשם
חשובה כמי שכבר נתכפר ,ולכן לדברי הכל ,אם
בא חמש פעמים על שפחה חרופה ,אף שנודע לו
כל מעשה בפני עצמו  ,אין להחשיב את הידיעה
ככפרה ,לחלק בין המעשים ,ומביא חטאת אחת

 1ודווקא כשבא על שפחה אחת ביאות הרבה .אבל הבא על כמה שפחות חרופות יחד ,אינו מתכפר בקרבן אחד על כל החטאים הללו ,אלא מביא קרבן בפני עצמו ,על כל שפחה ושפחה שבא עליה,
יִשכַ ב ֶאת ִאשָּ ה ִשכְ בַ ת ז ֶַרע וְ ִהוא ִשפְ חָּ ה" ,לחלק עונש לכל שפחה ושפחה בפני עצמה[ .ע"פ הגמרא במסכת כריתות].
כי נאמר בכתוב" ,וְ ִאיש כִ י ְ
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עד כאן שיטת רש"י ,בתוספת מה שנתבארה בתוס' .ורבינו
תם מפרש באופן הבא:

על הכל.1

נתכוון להגביה או לחתוך את
התלוש וחתך את המחובר
חוטא בשוגג המתחייב חטאת ,הוא זה שנתכוון
לעשות את המעשה שעשה ,אלא שלא ידע שהוא
אסור ,כגון שלא ידע שמלאכה זו אסורה או לא
ידע שהיום שבת.
אבל זה שלא נתכוון לעשות מה שעשה ,אלא
נתעסק בדבר אחר ,ובלא כוונה עשה את המעשה
הזה ,הרי זה פטור לגמרי.
שנאמר "אֹו הֹודַ ע ֵּאלָּיו חַ טָּ אתֹו אֲ שֶ ר חָּ ָּטא בָּ ּה וְ הֵּ בִ יא ֶאת
ָּק ְרבָּ נֹו ְשעִ יר עִ זִ ים זָּכָּ ר ָּת ִמים" (ויקרא ד' כ"ג) ,ללמד שאינו
מתחייב חטאת ,אלא אם כן נתכוון לעשות מה
שעשה.

וכשנתכוון להגביה דבר תלוש ,ובטעות הגביה
דבר אחר מחובר ותלשו ,כגון נפל סכינו בערוגת
ירק ,ונתכוון להרימו ,ובטעות הגביה ירק ותלשו.
לדברי הכל נחשב הוא כמתעסק בדבר היתר,
ופטור ,שהרי כלל לא נתכוון למעשה שעשה,
שהרי נתכוון להגביה דבר תלוש ,ובטעות חתך
דבר אחר מחובר.
אבל כשנתכוון למעשה שעשה ,אלא שנתחלף לו
איסור בהיתר ,כגון שהיו לפניו שני דברים ,אחד
תלוש ואחד מחובר ,ונתכוון לחתוך את התלוש,
וטעה ,וחתך את המחובר ,בדבר זה נחלקו אביי
ורבא.

דין מתעסק כשיטת רבינו תם
כשהיו לפניו שני דברים ,ונתכוון לעשות מעשה
באחד ,ונתחלף לו בחבירו .אפילו אם היו שניהם
מחוברים ,ונתכוון לחתוך אחד מהם ,ואם כן נתכוון
לעשות מעשה אסור ,מאחר שלא עשה מה שנתכוון לו,
הרי זה פטור ,כי אין זו מלאכת מחשבת.
ודין מתעסק האמור בסוגיתנו ,הוא כשנתכוון לעשות
מעשה בדבר זה עצמו ,אלא שטעה בו.
כשהיה לפניו דבר מחובר אחד ,והיה סבור שהוא
תלוש ,ונתכוון להגביהו ,מאחר שהוא סבור שהוא
מגביה תלוש ,ואינו מתכוון כלל למעשה אסור ,הרי זה
פטור.
וכשהיה לפניו דבר מחובר אחד ,והיה סבור שהוא
תלוש ,ונתכוון לחותכו ,בזה נחלק אביי ורבא.
לדעת רבא ,מאחר שהוא סבור שחותך דבר תלוש,
ואינו מתכוון למעשה אסור ,הרי זה פטור.
ולדעת אביי ,מאחר שהוא מתכוון לחתוך ,והחתיכה
הזו אסורה ,הרי זה חייב.

חומר שבת משאר מצוות
מבואר בברייתא ,שאזהרת שבת חמורה
מאזהרת שאר מצוות ,שבשבת מתחייב שתי
חטאות בהעלם אחד ,ובשאר מצוות מתחייב רק
חטאת אחת .וביארו ששאר מצוות האמורות כאן
הכוונה למצוות עבודה זרה ,וכדעת רבי אמי.

לדעת רבא [וי"ג רבה] ,מאחר שלא נתכוון לעשות
מעשה אסור ,שהרי נתכוון לחתוך דבר אחר,
שמותר לחותכו ,הרי זה נחשב כמתעסק בדבר
היתר ,ופטור [=דהא לא נתכוון לחתיכה
דאיסורא].

שבשבת  ,העושה כמה מלאכות בהעלם אחד,
בשגגת מלאכות ,כגון שגג ,ולא ידע שקצירה
וטחינה אסורות ,וקצר וטחן ,חייב חטאת על כל
מעשה ומעשה.

ולדעת אביי ,מאחר שנתכוון למעשה שעשה,
שהרי נתכוון לחתוך ,וכך עשה ,אף שלמעשה חתך
דבר אחר ,הרי זה נחשב כמתעסק בדבר איסור,
וחייב [=דהא קמיכוין לחתיכה דעלמא].

ובעבודה זרה העושה כמה מלאכות בהעלם אחד
בשגגת מלאכות ,כגון שגג ולא ידע שזביחה
והקטרה וניסוך לעבודה זרה אסורות ,וזיבח
והקטיר וניסך ,אינו חייב על הכל אלא חטאת
אחת.

וכשהיו לפניו שני דברים מחוברים ,ונתכוון לחתוך
מחובר זה ,וחתך את המחובר הזה ,מאחר שגם מה
שרצה לעשות היה מעשה אסור ,אף שלמעשה חתך את
חבירו ,ולא את מה שנתכוון לו ,לדברי הכל אינו נחשב
כמתעסק בדבר היתר ,וחייב על מה שעשה ,אף שלא
עשה מה שנתכוון לו.

כנסת ,והשתחווה לה ,מאחר שליבו לשמים ,אין
כאן שום חיוב.
שאפילו אם היה יודע שהיא עבודה זרה,
והשתחווה בה לשמים ,אין כאן חיוב.
ב .ראה אנדרטא והשתחווה לה.
מי שראה צורת המלך שעושים לכבוד המלך
והשתחווה לה.
אם נתכוון לקבלה עליו כעבודה זרה ,מזיד הוא,
וחייב על כך מיתה.
ואם לא נתכוון לקבלה עליו כעבודה זרה,
ונשתחווה לכבוד המלך ,אין בדבר כלום.
ג .מאהבה ומיראה.
מי שעבד עבודה זרה ,אולם לא עשה זאת משום
שמאמין בה ומקבלה עליו לאלוה ,אלא משום
שאהובו מבקש ממנו שיעבדה ,או משום
שמאיימים עליו שיעבדה ,וירא לעבור על כך ,ואם
כן בפועל עבד ,אבל לא כיון לכך.
ונקרא שוגג בלא מתכוון ,כי שגג בזה ,שסבור ,כיון
שאין מתכוון בלבו לקבלה עליו ,מותר.

לדעת אביי ,דינו כמי שעבד עבודה זרה ,וקיבלה
עליו לאלוה ,כי למעשה עבד אותה ,ולכן אם עשה
זאת במזיד ,בעדים והתראה ,הוא נסקל .ואם
עשה זאת בשוגג ,כי היה סבור שמותר ,חייב
חטאת.
ולדעת רבא ,בין בשוגג בין במזיד ,פטור ממיתה,
כי אינו חייב מיתה אלא אם כן מקבל עליו את
עבודה זרה לאלוה.
יש מפרשים שדין זה אמור אף במקום שהוא מצווה
להיהרג ולא לעבוד את העבודה זרה ,שהחיוב להיהרג
ולא לעבור הוא לכתחילה ,אבל בדיעבד ,אם עבר ,ולא
מסר נפשו ,אינו נהרג על כך ,כי לא קבל עליו את
העבודה זרה לאלוה.
ויש מפרשים שבמקום שמצווה להיהרג ולא לעבור,
אם עבר ולא נהרג חייב מיתה .ורבא לא פטר את
העובד ,אלא במקום שהכל עובדים מיראה ,שבזה
אינם מצווים להיהרג ולא לעבור .א"נ שמפרש שעובד
מאהבה ומיראה.

ד .אומר מותר.
העובד עבודה זרה בשוגג בלא להתכוון לכך
א .כסבור בית כנסת הוא והשתחווה לה.
מי שהיה סבור על בית עבודה זרה שהוא בית

מי שעבד עבודה זרה ,כי לא ידע שעבודה זרה
אסורה[ ,כגון גר שנתגייר בין הגויים ,ולא הודיעו
איסור זה] ,אף שסבור שהדבר מותר ,הרי זה חייב

 1ואם תאמר ,הניחא אי איכא אשם תלוי בשפחה חרופה ,אתי שפיר למאן דלא בעי ידיעה דאינו חייב אלא אחת ,שאין הידיעה גורמת כפרה ,שיכול להביא אשם ,ולהתנות ,כמו במעילה .אבל אי
לית בה אשם תלוי ,דהא לא אשכחן בשום מקום בשפחה חרופה אשם תלוי ,אמאי אינו חייב אלא אחת ,ליחייב שתים ,דהא צריך ידיעה אחת לכל הפחות ,דאם לא נודע לו לא היה יכול להביא
שום קרבן ,והרי אותה ידיעה גורמת כפרה .ויש לומר דאפילו אין אשם תלוי בשפחה חרופה ,יכול להביא אשם על תנאי ,ולהתנות בשלמים .ואפילו למאן דאמר אין מביאין קדשים לבית הפסול,
דהשתא ממעט ליה מאכילתו ,מכל מקום לא חשיב גורם כפרה ,כיון דאם עבר והתנה ,מה שעשה עשוי[ .תוס'].
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ואם כן נחשב כמתעסק בדבר איסור.

חטאת על שגגתו.1

חומר בשאר מצוות משבת

זרק מרשות היחיד למקום שסבור

מבואר בברייתא ,שאזהרת שאר מצוות חמורה
מאזהרת שבת ,ששאר מצוות מתחייב אף
כששגג בלא כוונה ,ובשבת אינו מתחייב כששגג
בלא כוונה.

שהוא רשות היחיד ונמצא רשות הרבים

ולעניין זה אין לומר ששאר מצוות האמורות כאן
הכוונה לעבודה זרה ,שכן לעניין שגגה בלא כוונה,
דין עבודה זרה אינו חמור מדין שבת.
שבכל האופנים המבוארים לעיל בעבודה זרה לחיוב,
כגון אומר מותר ,או עובד מאהבה ויראה כדעת אביי,
גם בשבת הוא חייב.

דף עג
ושגגה בלא כוונה ,שבשאר מצוות מתחייב בה
חטאת ,ובשבת הוא פטור ,היא שגגה של
מתעסק.
לדעת רבא ,כגון מי שהיתה לפניו חתיכה ,וסבור
שהיא שומן המותר באכילה ,ואכלה ,ונתברר
שהיתה חתיכת חלב .הרי זה חייב חטאת ,אף
שלא נתכוון לאכילת חלב[ ,שהמתעסק בחלבים
ועריות חייב משום שנהנה].

מה שאין כן בשבת ,שהמתכוון לחתוך דבר
תלוש ,וחתך מחובר ,מאחר שלא נתכוון לחתיכת
מחובר ,הרי זה פטור[ ,שהמתעסק בשבת פטור
שלא נהנה].

ולדעת אביי ,כגון סבור שיש בפיו רוק ובלעו,
ונתברר שהיה חלב ,הרי זה חייב חטאת ,אף
שלא נתכוון כלל לאכילה[ ,שהמתעסק בחלבים
ועריות חייב משום שנהנה].

מה שאין כן בשבת  ,שהמתכוון להגביה דבר
תלוש ,וחתך מחובר ,מאחר שלא נתכוון לחתוך,
הרי זה פטור[ ,שהמתעסק בשבת פטור שלא נהנה].
אבל המתכוון לחתוך דבר תלוש ,וחתך מחובר,
מאחר שנתכוון לחתיכה ,גם בשבת הוא חייב.

נתכוון לזרוק שתים וזרק ארבע

לדעת רבא ,פטור ,כי לא התכוון לזריקה אסורה,
ואם כן נחשב כמתעסק בדבר היתר.
ולדעת אביי ,חייב ,כי נתכוון למעשה של זריקה,
ואם כן נחשב כמתעסק בדבר איסור.

אופן נוסף להתחייב בו על כל
שלושים ותשע מלאכות של שבת
בדף ס"ט ובדף ע' כבר נתבארו שני אופנים ,כיצד
יתכן שיעשה אדם כל מלאכות שבת בשגגת
מלאכות ולא שגגת שבת .כלומר ,כיצד יתכן שלא
ידע משום מלאכה ,ויחשב שוגג בכל אחת
מהמלאכות שעושה ,ובכל זאת יחשב כמי שיודע
מצוות שבת.
ומבואר כאן ,שלדעת אביי יש אופן נוסף
להתחייב בכל מלאכות שבת ,כגון שיודע מכל
מלאכות שבת שהן אסורות ,ושגגתו היא בכל
אחת מהמלאכות בפני עצמה ,שנתכוון לעשות
בה פחות מכשיעור ,כגון לזרוק פחות מארבע
אמות ,ועשה כשיעור ,שלדעת אביי מתחייב על
כך חטאת.

זורעים ,במשנתנו נמנית החרישה אחר הזריעה,
ללמד ,שבמקום כמו ארץ ישראל שהקרקע קשה,
ואין הזרע מתכסה באדמה בלא חרישה ,ולכן
חורשים בו גם אחר הזריעה ,גם החרישה הזו
נחשבת חרישה.
ג .הקוצר.
הקצירה היא ניתוק הגידולים ממקום גידולם
באדמה.
ד .המעמר.
העימור הוא איסוף הגידולים התלושים
לערימות.
ה .הדש.
הדישה היא הוצאת גרעיני החיטה מהמוץ שהם
בתוכו ,2והיו עושים זאת על ידי דריכה על
התבואה ,שבכך קליפת המוץ העוטפת את
הגרעינים נקרעת מהם.
ו .הזורה.
הזרייה ברוח היא ,זריקת הגרעינים המעורבים
במוץ כלפי מעלה כנגד הרוח ,כדי שהרוח תיקח
את המוץ ויחזרו הגרעינים לבדם כלפי מטה בלי
המוץ.
ז .הבורר.
הברירה היא הוצאת הפסולת הנותרת מבין
הגרעינים.
ח .הטוחן.

אבות מלאכות ארבעים חסר אחת
כבר נתבאר ,שכל המלאכות שהיו במלאכת
המשכן ,נאסרו בשבת[ ,הן ותולדותיהן] .ולדעת
התנא של משנתנו ,מניין המלאכות הללו ,הוא
ארבעים חסר אחת.

הטחינה היא שחיקת הגרעינים להיות קמח.
ט .המרקד.
ההרקדה היא ניפוי הקמח בנפה שיהיה נקי בלא
פסולת.

אחת עשרה מלאכות היו בעשיית הסממנים של
צבע תכלת וארגמן ותולעת שני ,שהיו נעשים
מגידולי קרקע ,ובמשנתנו נמנו המלאכות הללו
במיני דגן ,בסדר אפיית הפת.

יא .האופה.

א .הזורע.

האפייה היא נתינת הבצק בתנור להיות לחם.

הזריעה היא נתינת הזרע בארץ כדי שיצמח.

ובמשכן לא היתה אפיה ,אלא בישול סממנים,
אלא מתוך שהתחיל התנא לשנות את המלאכות
כסדר אפיית הפת ,נקט אופה ,שהאופה הוא
כמבשל.

ב .החורש.

לדעת רבא ,פטור  ,כי לא התכוון לזריקת ארבע
אמות האסורה ,ואם כן נחשב כמתעסק בדבר
היתר.

החרישה היא ריכוך האדמה שתוכל לקלוט הזרע
היטב.

ולדעת אביי ,חייב ,כי נתכוון למעשה של זריקה,

ואף שבדרך כלל חורשים תחילה ,ואחר כך

 1והא דמעטינן בפרק שני דמכות "בשגגה" פרט לאומר מותר ,שאני גבי גלות ,דטובא "בשגגה" כתיבי התם[ .תוס'].
 2לשון רש"י :שמפרק תבואה משבליה.

16

י .הלש.
הלישה היא עירוב הקמח עם המים להיות בצק.

וכל המלאכות הנ"ל ,כשעושה אותן לצורך אכילה,
שיעורם לחיוב הוא ,כשיעשה מלאכה בשיעור שיהיה
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בו כגרוגרת לאכילה ,שכל מלאכה לאכילה ,שיעורה
לחיוב כגרוגרת.1

אחת ,כך שחוט הערב עובר בין כל החוטים,
כשאחד מעליו ואחד מתחתיו לסירוגין.

שלוש עשרה מלאכות היו במשכן ,בעשיית
היריעות שהיו מצמר ,ומפשתים ומעיזים.

ודבר זה נעשה על ידי השחלת החוטים לתוך בתי
נירין ,שהם מעין לולאות ,כל הלולאות של
החוטים הזוגיים קבועות יחד ,וכל הלולאות של
הלא זוגיים קבועות יחד ,כך שניתן להרים פעם
את כל הזוגיים יחד ,ופעם את הלא זוגיים יחד.

יב .הגוזז את הצמר.
הגזיזה היא ניתוק הצמר ממקום גידולו בגוף
הבהמה.
יג .המלבן.
הליבון הוא כיבוס הצמר בנהר.
יד .המנפץ.
הניפוץ הוא הפרדת סיבי הצמר זה מזה.

יט .האורג שני חוטים.

טו .הצובע.

הוא המעביר את חוט הערב בין חוטי השתי הלוך
וחזור.

שהיו צובעים את הצמר כגון בתכלת וארגמן.
טז .הטווה.
הטוייה היא עשיית חוטים מנימי צמר או
פשתים.
יז .המיסך.
המיסוך הוא עריכת חוטי השתי זה בצד זה
לצורך האריגה.
שהבגד הארוג עשוי חוטי שתי וערב ,כלומר חוטי
אורך ורוחב .תחילה עורכים את חוטי השתי,
שהם רבים ,זה בצד זה ,ולאחר מכן מעבירים את
חוט הערב ביניהם ,הלוך ושוב.

יח .העושה שתי בתי נירין.2
עשיית שתי בתי נירין היא נתינת שני חוטי שתי
בתוך בית ניר.

כ .הפוצע שני חוטים.
הוא המנתק שני חוטי ערב מתוך הבגד ,שפעמים
הבגד צפוף מדי במקום אחד ,ורוצה להוציא שני
חוטי ערב ,שלא יהיה צפוף משאר מקומות,
ומנתק אותם משני צידיהם ,ומושך אותם
מהבגד].

כז .המפשיט את העור מהצבי.
כח-כט .המולח את העור .והמעבד את העור.
בדף ע"ה מבואר ,שמליחת העור היא חלק
מעיבודו ,ואם כן ,מולח ומעבד נחשבות כמלאכה
אחת.
ולפיכך אמרו רבי יוחנן וריש לקיש ,שיש להוסף
מלאכה אחרת ,להשלים את מניין המלאכות,
והיא מלאכת משרטט.
שדרך הרצענים ,כשהם באים לחתוך את העור,
משרטטים תחלה כפי מה שהם רוצים להאריך
ולהרחיב ,ולקצר החיתוך ,ואחר כך מעברים את
הסכין דרך השירטוט ,וכן עשו בעורות המשכן
כשחתכו אותם.
ל .הממחק את העור.
מחיקת העור היא גירוד השערות מהעור
והחלקתו.
לא .המחתך את העור.
החיתוך הוא שמחתך את העור לפי מידה
הנצרכת לו כגון לעשיית רצועות וסנדלים.
ונמנו במשנתנו עוד שמונה מלאכות שהיו
במשכן.

כא .הקושר.
כב .המתיר קשר.

לב .הכותב שתי אותיות.

רש"י פירש ,שהמתיר קשר מתחייב ,גם כשהוא מתיר
שלא על מנת לקשור.

לג .המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות.3
לד .הבונה.

ור"ח פירש ,שמתיר קשר מתחייב רק כשהוא מתיר על
מנת לקשור .וכתבו התוס' שכן משמכ בירושלמי.

לה .הסותר.4

כג .התופר שתי תפירות.

לו .המכבה.

כד .הקורע על מנת לתפור שתי תפירות.

לז .המבעיר.

שבע מלאכות היו במשכן בעשיית מכסה עורות
תחשים ,ובמשנתנו נמנו המלאכות הללו בצבי
ובעורו.

כיבוי והבערה היו עושים במשכן תחת הדוד של
הסממנים.

כה .הצד צבי.

לח .המכה בפטיש.

שלצורך האריגה מחלקים את חוטי השתי
לשנים ,כל הזוגיים קבוצה אחת ,וכל הלא זוגיים
קבוצה אחת.

הצידה היא כליאת הבהמה שהיתה חופשית
קודם לכן.

כל דבר שהוא גמר מלאכה ,הוא בכלל מלאכה זו,
ונקרא מכה בפטיש ,על שם שהאומן מכה
בקורנס על הסדן להחליקו בגמר מלאכה.

כו .השוחט את הצבי.

לט .המוציא מרשות לרשות.5

ובכל העברה של חוט הערב ,מרימים קבוצה

השחיטה היא נטילת הנשמה [=חיים] מהבהמה.

ובדף ע"ה יתבאר בעזה"י ,שלדעת רבי יהודה,

 1ומסתבר שכשעושה אותן לצורך סממנים ,כמו שהיה במשכן ,מאחר שאין המלאכה לאכילה ,השיעור הוא שונה .ובדף ע"ט מבואר שהשיעור הוא כדי לצבוע בגד קטן שבסבכה.
 2צריך לפרש ,למה פירש כאן ,ובאורג ,ובפוצע ,ובתופר ,ובכותב ,שיעור ,טפי מבשאר[ .תוס'].
 3כותב ומוחק ,לקמן בדף ק"ג מפרש למאי מיבעיא למשכן ,שכן רושמין על קרשי המשכן לידע איזה בן זוגו ,וכותב אות בזו ואות בזו ,ומוחק ,פעמים שטעה[ .רש"י]
 4ואם תאמר ,כיון דסותר ומכבה בעינן על מנת לבנות ולהבעיר ,אם כן בפרק כלל גדול דתנן ,המכבה והסותר ,הוי ליה למיתני המכבה על מנת להבעיר ,והסותר על מנת לבנות ,כי היכי דקתני
המוחק על מנת לכתוב שתי אותיות ,והקורע על מנת לתפור שתי תפירות .ויש לומר דהתם נמי לא קתני ליה אלא משום דבעי למיתני שיעורא דשתי אותיות ושתי תפירות ,אבל במכבה וסותר
על מנת להבעיר ולבנות כל שהוא מיחייב ,לא איצטריך למיתנייה[ .תוס' בדף ל"א].
 5בדף ב' מבואר ,שמתוך כך שלא אמרו המוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ,אלא מרשות לרשות ,נתכוונו לכלול בזה גם מוציא מרשות היחיד לרשות הרבים ,וגם מוציא מרשות הרבים לרשות
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יש עוד שני אבות מלאכות( :א) שובט (ב)
ומדקדק.

ומטרתו שהענפים הנשארים ,יטענו פירות טובים
יותר.

כל אלו בכלל אב מלאכה של חרישה ,שהוא ריכוך
האדמה ,שתהא טובה לקלוט זרעים.

-

וכשזומר אך ורק כדי שהענפים הנותרים יטענו
פירות יפים יותר ,נחשבת פעולה לו לתולדת
זריעה בלבד ,1שבפעולתו הוא גורם לפירות
לצמוח טוב יותר.

ולדעת משנתנו וכן לדעת הברייתא ,העושה את
כל הדברים הללו יחד ,חייב חטאת אחת בלבד,
כי כל אלו מלאכה אחת הם.

כבר נתבאר בכמה מקומות ,שהסיבה שפירש
התנא ,שמנין המלאכות הוא ארבעים חסר אחת,
כי רצה התנא ללמד ,שהעושה את כל מלאכות
שבת בהעלם אחת ,מתחייב חטאות ,ארבעים
חסר אחת.

דברים הנחשבים כזריעה
נתבאר ,שהזריעה היא מהמלאכות האסורות
בשבת ,ובכלל זה:
(א) זריעת זרעים.

ולכן כשעשה זאת בשוגג חייב על כך חטאת אחת.
ולדברי רב כהנא ,אם כוונתו בזמירה גם
להשתמש בענפים שקוצץ להסיק בהם ,פעולה
נחשבת גם כמלאכת קצירה .ולפיכך אם עשה
זאת בשגגת מלאכות ,שלא ידע שזריעה וקצירה
אסורות ,חייב על הקציצה הזו שתי חטאות.2
ב .דקטל אספסתא.

(ב) נטיעת אילנות.

השחת [=אספסתא] כשקוצרים אותו ,הוא חוזר
וצומח[ ,ורגילים לקצור אותו שלוש פעמים בחודש].

(ג) הברכת גפנים .כשיוצאים שתי זמורות מגפן
אחת ,חופר בארץ ,ומשכיב הזמורה תחת הקרקע
באותה גומא ,ומוציא ראשה מצד אחר ,ונעשית
גפן[ .רע"ב מסכת כלאים פ"ז מ"ב].

ואם כן ,הקוצר שחת ,מלבד פעולת הקצירה
שבדבר ,יש כאן גם תולדת זריעה ,שעל ידי
הקצירה הוא חוזר ומצמיח שוב.

(ד) הרכבת אילנות .שנוקב באילן המורכב ,ונוטל
מן הרך שבענפי האילן המרכיב ,ותוחב לתוך
הנקב ,ועושה ענף בתוך הנקב ,ונושא ממין אותו
אילן שנוטל ממנו[ .רש"י מסכת סוטה דף מ"ג ע"ב].

ולפיכך אמר רב יוסף שהקוצר שחת בשבת ,חייב
שתי חטאות ,אחת משום קוצר ,ואחת משום
נוטע [=זורע].
ג .דקניב סילקא.

כל אלו בכלל אב מלאכה של זריעה ,שהוא נתינת
דבר באדמה כדי שיצמח ,אלא שזה בזרעים וזה
באילנות.

התרד [=סילקא] כשחותכים אותו מהמחובר ,הוא
חוזר וצומח .ואם כן ,החותך תרד ,מלבד פעולת
הקצירה שבדבר ,יש כאן גם תולדת זריעה ,שעל
ידי הקצירה הוא חוזר ומצמיח שוב.

ולדעת משנתנו וכן לדעת הברייתא ,העושה את
כל הדברים הללו יחד ,חייב חטאת אחת בלבד,
כי כל אלו מלאכה אחת הם.

ולפיכך אמר אביי שהחותך תרד בשבת ,חייב שתי
חטאות ,אחת משום קוצר ,ואחת משום נוטע

וכן הדין אם יחד עימהם עשה דבר שהוא תולדה
של מלאכת זריעה ,כגון זמירה[ ,המבוארת להלן],
הרי זה חייב חטאת אחת על הכל.

דברים הנחשבים גם
כקצירה וגם כתולדת זריעה

[=זורע].

דברים הנחשבים כחרישה
נתבאר ,שהחרישה היא מהמלאכות האסורות
בשבת ,ובכלל זה:

א .זומר וצריך לעצים.
הזומר ,הוא זה שמקצץ חלק מענפי האילן

(ג) חורץ חריצים.

מי שהיתה לו גבשושית [=תל קטן] של עפר בקרקע
ביתו ,ונטל אותה ,והשווה את המקום לשאר
הבית ,חייב משום בונה.
ומי שהיתה לו גבשושית [=תל קטן] של עפר
בשדהו ,ונטל אותה ,מאחר שריכך את המקום,
חייב משום חורש.
את הדינים הנ"ל אמר רב ששת.

הסותם גומא
מי שהיתה לו גומה בקרקע ביתו ,וסתם אותה,
והשווה את המקום לשאר הבית ,חייב משום
בונה.
ומי שהיתה לו גומה בשדהו ,וסתם אותה ,מאחר
שמילא את מקום הגומא בעפר רך וטוב לזריעה,
והוא שווה לשאר הקרקע להיות נזרע שם ,חייב
משום חורש.
את הדינים הנ"ל אמר רבא.

החופר גומא בבית
החופר גומה בקרקע הבית ,אם הוא צריך לה,
כגון שרוצה שיהיה לו מקום להניח בו חפצים,
הרי זה חייב משום בונה.
ואם אינו צריך את הגומה עצמה ,אלא את העפר
שמוציא ממנה[ ,כגון שצריך אותו לכסות בו צואה],
אינו חייב על חפירת הגומא משום בונה.
ודין זה ,הוא אף כרבי יהודה ,המחייב על מלאכה
שאינו צריך לה[ ,כפי שיתבאר בעזה"י בדף צ"ד] ,כי
גם רבי יהודה אינו מחייב אלא כשהמלאכה
שעשה מועילה[ ,אלא שהוא אינו צריך לה] .אבל

(א) החורש תלמים.
(ב) חופר חפירות.

הנוטל גבשושית

היחיד ,שהוא באמת מכניס .והרי זה כמו שאמרו ,המוציא והמכניס .והקשו שם התוס' ,ומאי שנא דתני תולדה דהוצאה ,ולא תני שום תולדה דכל שאר אבות .ותירץ ריב"א ,דבכל שאר תולדות,
אם היה רוצה לשנותם ,היה צריך להאריך בלשונו ,אבל הכנסה דקרויה הוצאה כוללה עמו בקוצר.
 1אין להוכיח מכאן דצריך להתרות אתולדה משום אב  ...אבל בריש פרק תולין משמע קצת דצריך להתרות אתולדה משום אב  ...וגם זה יש לדחות  ...ועוד ראיה [שאין צריך ,ויכול להתרות
משום התולדה] ,דבריש בבא קמא קאמר ,ולרבי אליעזר דמחייב אתולדה במקום אב ,אמאי קרי ליה אב ואמאי קרי ליה תולדה ,ולא משני דלהכי קרי ליה אב ,דצריך להתרות אתולדה [משום]
אב[ .תוס'].
 2נראה דאפילו לרבי יהודה ,דמחייב מלאכה שאינה צריכה לגופה ,בעינן צריך לעצים ,דלא מיקרי בעצים קוצר אלא בענין זה ,מידי דהוה אקורע על מנת לתפור ,ומוחק על מנת לכתוב ,וכדאמר
רבי יוחנן לקמן בפרק חבית ,אחד כבשים ואחד שלקות ,שסחטן לגופן ,מותר ,למימיהן ,חייב חטאת ,ואמאי שרי לגופן ,ליהוי כמלאכה שאינה צריכה לגופה ,אלא טעמא לפי שאין דרך דישה
בכך[ .תוס'].
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כשהמלאכה שעשה היא קלקול ,מודה הוא
שאינו חייב עליה ,והחופר גומא בבית ,ואינו
צריך את הגומה ,מקלקל את הבית ,ואינו מתקן.
ואין לחייב על החפירה משום חרישה ,אף שהיא
מרככת את הקרקע ומועילה לזרוע בה ,כי הבית
אינו ראוי לזריעה ,ואין זה תיקון.

מלאכה כדרך שרגילים לעשותה .אבל העושה
מלאכה שלא כדרכה ,פטור ,ומאחר שאין רגילים
לתלוש תמרים על ידי השלכת פיסות אדמה וכן
אין רגילים לפרקם מענפיהם בדרך הזו ,הרי זה
עושה מלאכות שלא כדרכן ופטור על כך.

מעמר דבר שאינו גידולי קרקע
דברים הנחשבים כקצירה
נתבאר ,שהקצירה היא מהמלאכות האסורות
בשבת ,ובכלל זה:
(א) קצירת תבואה.
(ב) בצירת ענבים.
(ג) גדירת תמרים.
(ד) מסיקת זיתים.
(ה) אריית תאנים.

נתבאר ,שהעימור האסור בשבת ,הוא איסוף
גידולי קרקע תלושים ,לערימות.
ולדעת רבא ,דבר זה אסור ,הן בגידולי קרקע ,והן
שלא בגידולי קרקע ,ולכן ,המאסף מלח במקום
עשייתו ,חייב משום מעמר.
שהיו עושים בריכות סמוך לים ,וממשיכים את מי הים
לתוכן בתעלות ,ולאחר שמתמלאים מים ,סותמים את
הפתח ,והמים שבברכות מתאדים ,ונשאר בהם מלח,
ולדעת רבא האוסף את המלח הזה לערימות ,חייב
משום מעמר.

כל אלו בכלל אב מלאכה של קצירה ,שהוא
עקירת הגידולים מהקרקע.

ולדעת אביי ,אין עימור אלא בגידולי קרקע ,ולכן
המאסף את המלח אינו חייב משום מעמר.

ולדעת משנתנו וכן לדעת הברייתא ,העושה את
כל הדברים הללו יחד ,חייב חטאת אחת בלבד,
כי כל אלו מלאכה אחת הם.

דברים הנחשבים כדישה

וכן הדין אם יחד עימהם עשה דבר שהוא תולדה
של מלאכת קצירה ,הרי זה חייב חטאת אחת על
הכל.

נתבאר ,שהדישה היא מהמלאכות האסורות
בשבת ,ובכלל זה:

זורה בורר ומרקד  -שלוש מלאכות
אף על פי ששלוש המלאכות הללו עניינם אחד,
והוא הפרשת אוכל מפסולת ,נמנו כשלוש אבות
מלאכה ,והעושה את כולן יחד חייב שלוש
חטאות.
וביארו אביי ורבא שהסיבה לכך ,כי כל המלאכות
שהיו במשכן ,אף שהיו מקצתן דומות זו לזו ,כולן
נחשבות אבות מלאכה ,וכל המלאכות הללו היו
במשכן.5

דף עד
הסיבה שלא מנו כותש בין המלאכות
נתבאר ,שכל מלאכה שהיתה במשכן ,נחשבת
למלאכה בפני עצמה ,אף על פי שהיתה מלאכה
אחרת דומה לה ומהטעם הזה זורה בורר ומקרד
נחשבים כשלוש מלאכות.
ואם כן ,כתישת חיטים במכתשת ,להסיר מהם
את הקליפה ,אף על פי שהיא דומה ממש
למלאכת דישה ,שהיא הוצאת הגרעין מקליפתו,
מכל מקום ,מאחר שבמשכן היו שתי המלאכות
הללו ,היה ראוי למנות את שתיהן.
ונאמרו שני טעמים ,מדוע לא נמנית מלאכת
כתישה כמלאכה בפני עצמה.

(א) דישת תבואה.
(ב) ניפוץ פשתן.

השליך דבר על הדקל והפיל ממנו תמרים
לדעת רב פפא ,מי שהשליך פיסת אדמה על
הדקל ,ופגע בתמרים שבו ,ונשרו מהדקל ,הרי זה
חייב שתי חטאות .אחת משום שתלש תמרים
ממקום גידולם ,שהיא תולדת קוצר .ואחת
משום שפירק את התמרים מהענפים שלהם,1
שהיא תולדת של מלאכת דישה ,2שהיא פירוק
התבואה משבוליה.3
ולדעת רב אשי ,הרי זה פטור הן על התלישה והן
על הפירוק .כי לא חייבה תורה אלא כשעושה

(ג) ניפוט צמר גפן.4
כל אלו בכלל אב מלאכה של דישת גדולי קרקע,
שהוא הוצאת הגרעין מקליפתו.
ולדעת משנתנו וכן לדעת הברייתא ,העושה את
כל הדברים הללו יחד ,חייב חטאת אחת בלבד,
כי כל אלו מלאכה אחת הם.
וכן הדין עם יחד עימהם עשה דבר שהוא תולדה
של מלאכת דישה ,הרי זה חייב חטאת אחת על
הכל.

לדעת אביי ,אמנם מאחר שמלאכת כתישה היתה
במשכן ,היא נחשבת לאב מלאכה ,והסיבה שלא
נמנית במשנתנו ,כי התנא של משנתנו מנה את
המלאכות של סדר אפיית הפת שהכל רגילים
לעשות .וכתישה רגילים לעשותה עשירים
בלבד ,אבל עניים אינם כותשים את החיטים
כשעושים מהם פת ,ומאחר שאין הכל רגילים
לכותשם ,לא נזכרה מלאכה זו במשנתנו.6
יש שלמדו מתוך דברי רש"י ,שאף שמהטעם הזה לא
הזכיר התנא של משנתנו את המלאכה הזו ,באמת היא
מלאכה גמורה בפני עצמה ,ואינה בכלל דישה ,ולפיכך
הדש וכותש בהעלם אחד ,חייב שתי חטאות.

 1אפשר שדבר זה נעשה מכח נפילת התמרים על הקרקע ,שבהגיעם לקרקע ,מחמת הנפילה ,הם מתפרקים מהענפים שלהם.
 2כן פירש רש"י דמפרק הוה תולדה דדש ,וקשה לרבינו תם  ...ונראה לרבינו תם ,דמפרק חייב משום ממחק  ...ואין נראה לר"י [ ...תוס'].
 3אין נראה לר"י מה שמפרש רש"י ,שמפרק האילן ממשאו מן הפירות שעליו .אלא כמו שפירש רבינו שמואל ,שיש על התמרים קליפה העליונה ,וכשהוא מכה בתמרים ,מפרק את הקליפה מן
התמרים ,והוי כמו דש ,שמפרק את התבואה מן השבולת[ .תוס'].
 4צמר גפן גידולי קרקע הוא ,להכי קרי ניפוט דיליה תולדה דדש ,שמפרק גרעינין ממנו ,ולא קרי ליה תולדת מנפץ דצמר[ .רש"י].
 5והא דלא חשיב שובט ומדקדק ,לפי שהם לגמרי בכלל מיסך ואורג .ולא חשיב נמי מנפץ ,אף על גב שבמשכן היו מנפצין פשתן לעשות יריעות ושאר דברים ,משום דהיינו דש ממש ,אלא שזה
בתבואה ,וזה בפשתן .אבל זורה ובורר ומרקד הם שלשה דברים[ .תוס'].
 6ואם תאמר ,מכל מקום ליחשיב כתישת סממנין דהוה במשכן ,ואף על גב דעני אוכל פתו בלא כתישה ,לענין סממנים מלאכה חשובה היא .ואומר ר"י ,דלאו דוקא אוכל פתו ,אלא הוא הדין דעני
צובע בסממנים בלא כתישה .ואם תאמר ,מרקד נמי לא ליתני ,שכן עני אוכל פתו בעיסה בלוסה כדאמר בסוף פרקין .ויש לומר ,דרוב עניים אין אוכלין בלא הרקדה ,אלא שלענין חלה ,מצטרפין
הסובין ,דקרינן ביה מלחם הארץ ,כיון דיש עניים שאוכלים בעיסה בלוסה[ .תוס'].
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אולם מתוך לשונו של רש"י" ,ומיהו ודאי אב מלאכה
היא ,ובכלל דישה היא" ,משמע שבאמת אינה מלאכה
בפני עצמה .ויל"ע בדבר.

לצורך יום השבת ,ואין שום סברא ,שברירה,
שגם היא אב מלאכה ,תהא מותרת כשהיא
נעשית לצורך היום.

ורבינו חננאל פירש ,שמהטעם הזה שאין הכל רגילים
לכתוש ,הכתישה אינה נחשבת כמלאכה בפני עצמה,
אלא כתולדת דש.

ב .יש חילוק בין ברירה של פחות מכשיעור לבין
ברירה של כשיעור.

ולדעת רבא ,אמנם מאחר שהכתישה היתה
במשכן ,היה ראוי למנותה כמלאכה בפני עצמה,
אלא שלדעת משנתנו [היא דעת רבי] ,יש ללמוד
מהכתובים ,שאין אבות מלאכה אלא ארבעים
חסר אחת.
ואם כן ,אף שהיו במשכן ארבעים מלאכות ,על
כרחך אחת מהן אינה מלאכה בפני עצמה,
ונכללת עם אחרת הדומה לה.
ודברי רבא נדחו ,כי אם זה הטעם ,היה ראוי יותר
שאחת משלוש המלאכות של הפרשת אוכל
מפסולת[ ,זורה או בורר או מרקד] ,לא תחשב
בפני עצמה ,ויהיו שתי מלאכות בהפרשת אוכל
מפסולת ,ושתי מלאכות בהוצאת האוכל
מקליפתו ,ולא אחת מזה ושלוש מזה.

ברירה מותרת וברירה אסורה
מבואר בברייתא שיש אופנים שמותר לאדם
לברור את האוכל לעצמו וגם לאחרים ,ויש
אופנים שהדבר אסור ,ואם עבר ובירר חייב
חטאת ,ונחלקו חכמים בדבר זה.
 רש"י גורס ,שכל דיני ברירה האמורים כאן ,הםכשיש אוכל ופסולת גמורה מעורבים יחד.
 ותוס' ור"ח גורסים ,שדיני ברירה אמורים גם כשיששני מיני מאכל מעורבים יחד ,ורוצה לאכול מין אחד,
שאותו מין שרוצה לאכול נחשב אצלו אוכל ,והמין
שאינו רוצה לאכול ,נחשב אצלו פסולת.

א .יש חילוק בין בורר לצורך היום לבין בורר
לצורך מחר.
לדעת עולא ,מותר לברור אוכל ,בין לאכילת עצמו
ובין לאכילת אחרים ,ובתנאי שעושה זאת לצורך
אכילת היום.
אבל אסור לברור אוכל לצורך אכילת מחר,
והבורר בשבת לצורך מחר חייב חטאת.
ורב חסדא הקשה על כך ,הלא כל שאר מלאכות
האסורות בשבת ,אסורות אף כשעושה אותן

לדעת רב חסדא ,מותר לברור אוכל ,בין לאכילת
עצמו ובין לאכילת אחרים ,ובתנאי שיברור אוכל
פחות משיעור גרוגרת ,שהוא השיעור
שמתחייבים בו בכל מלאכות לצורך אכילת אדם.
אבל אסור לברור אוכל כשיעור גרוגרת ,והבורר
בשבת כשיעור גרוגרת ,חייב חטאת.
ורב יוסף הקשה על כך ,הלא כל שאר איסורי
תורה ,אסור לעשות אף פחות מהשיעור
שמתחייבים בו .שכן כלל בידינו ,שגם חצי שיעור
אסור מהתורה .ואם כן ,אף שהבורר פחות
משיעור גרוגרת אינו חייב חטאת ,מכל מקום אין
להתיר לו לעשות זאת לכתחילה.1
ג .יש חילוק בין ברירה ביד לבין ברירה בקנון
ותמחוי לבין ברירה בנפה וכברה.
לדעת רב יוסף ,מותר לברור אוכל ,בין לאכילת
עצמו ,ובין לאכילת אחרים ,ובתנאי שיברור ביד
ולא בכלי.
אבל אסור לברור אוכל בכלי ,אלא שבזה יש
חילוק.
הברירה בקנון 2ותמחוי ,אינה ברירה כדרך
הבוררים ,ואסורה רק מדברי חכמים ,ולפיכך אם
בירר בהם ,פטור מחטאת.3
והברירה בנפה וכברה היא ברירה גמורה כדרך
הבוררים ,והיא הברירה האסורה מהתורה,
ולפיכך אם בירר בהם חייב חטאת.
ורב המנונא הקשה על הדברים הללו ,שכן
בברייתא ,בה מבואר ,שיש אופנים שהברירה
מותרת ,ויש אופנים שהיא אסורה ,לא נזכר כלל
כלי ,ומשמע שכל האופנים הם כשבורר בידו.
כן פירש רש"י את הקושיה .ור"י פירש ,שקושיית רב
המנונא היא ,שאם הדין כפי שאמר רב יוסף ,היה צריך
להזכיר בברייתא ,שיש אופן שבו פטור אבל אסור,
והרי לא נזכר בה אלא שיש אופן שמותר ,ויש אופן
שחייב חטאת.
אכן מסוגית הגמרא ,ביישוב דברי רב אשי ,מבואר,
שלא נדחה תירוצו של רב יוסף.

ד .יש חילוק בין ברירת אוכל מפסולת לבין
ברירת פסולת מאוכל.
לדעת רב המנונא ,כשהאוכל מרובה על הפסולת,
מותר לברור אוכל ,בין לאכילת עצמו ,ובין
לאכילת אחרים ,ובתנאי שיברור את האוכל
המרובה מתוך הפסולת ,שלא כדרך הבוררים
שרגילים לברור את המועט מתוך המרובה.
אבל אסור לברור פסולת מתוך אוכל ,והבורר
פסולת מתוך אוכל ,חייב חטאת.
ואביי הקשה על הדברים הללו ,שכן בברייתא,
בה מבואר ,שיש אופנים שהברירה מותרת ,ויש
אופנים שהיא אסורה ,לא נזכר כלל חילוק בין
ברירת האוכל לברירת הפסולת ,ומשמע שאותה
ברירה עצמה ,פעמים מותרת ופעמים אסורה.
אכן מסוגית הגמרא בעניין תורמוסים ,משמע ,שלא
נדחה תירוצו של רב המנונא.

ה .יש חילוק בין בורר לאלתר לבין בורר לאחר
כך אפילו בו ביום.
לדעת אביי ,מותר לברור אוכל ,בין לאכילת
עצמו ,ובין לאכילת אחרים ,ובתנאי שבורר
לצורך האכילה מיד לאלתר ,שלא כדרך
הבוררים ,שבוררים להכניס לאוצר.
אבל אסור לברור אוכל שלא לאלתר ואפילו
לצורך אכילה באותו יום ,והבורר אוכל אפילו
לאכילת היום שלא לאלתר נעשה כבורר לאוצר
וחייב חטאת.
וכשהחכמים אמרו דברים אלו לפני רבא ,אמר
להם ,טוב אמר נחמני [=אביי].
 וכתבו התוס' ,שמתוך פירוש רש"י מבואר,שהברייתא הזו ,שלפי דברי אביי ,מחלקת בין בורר
לאלתר ,לבין בורר לבו ביום ,מדברת אף בבורר בנפה
וכברה ,ואם כן ,מותר לברור לאלתר ,אף בנפה וכברה.
 ור"י חולק על זה ,ואומר ,שאף לאלתר אין היתרלברור אלא ביד ,אבל הבורר בנפה וכברה ,אפילו בורר
לאלתר ,חייב חטאת ,וכן אסור לברור בקנון ותמחוי
אפילו לאלתר.

מעשה שעשה רב ביבי בברירה
כשרב דימי בא ,סיפר ,שבשבת אחת ,בזמן שהיה
תורו של רב ביבי לשמש את התלמידים ,נזדמנו
רבי אמי ורבי אסי ,והשליך לפניהם כלכלה של

 1ורב חסדא סלקא דעתך דפחות מכשיעור הוי דרך אכילה[ .תוס'].
 2קנון הוא כלי עץ כעין צינור ,רחב מלמעלה וקצר מלמטה  ,ובעלי מטבע עושים אותו ,והבורר בו קטנית ,נותן קטנית במקום הרחב ,ומנענעו ,והקטנית מפני שהוא סגלגל מתגלגל ויורד דרך פיו
הקצר ,והפסולת נשאר בכלי[ .רש"י].
 3מותר לכתחלה לא הוי ,דדמי לב רירה .וחייב חטאת לא הוי ,דכלאחר יד הוא ,דעיקר ברירה בנפה וכברה ,אבל ביד לא דמי לבורר כלל[ .רש"י].
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פירות ,שהיו בה הפירות מעורבים עם העלים,
ולא רצה לברור את הפירות מתוך הכלכלה ,אלא
שטח את הכל לפניהם ,ובכך נקל ליטול את
הפירות שהכל נפרס לפניהם.
ואמר על כך רב דימי ,שאינו יודע אם הסיבה שרב
ביבי עשה כן ,כי לדעתו אסור לברור את האוכל
מתוך הפסולת ,1או משום שנתכוון לתת להם
בעין יפה ,שיהיו כל הפירות לפניהם.

ברירת תורמוסים מתוך פסולת שלהם
התורמוס הוא מין קטנית ,עגול כמין עדשה,
ורחב כמעה קטנה ,והוא מר מאוד ,עד ששולקים
[=מבשלים] אותו שבע פעמים ,ונעשה מתוק וטוב,
עד שיאכל למטעמים בקנוח סעודה [רש"י מסכת
ביצה דף כ"ה].

ולדעת חזקיה ,אף שבדרך כלל מותר לברור אוכל
מתוך פסולת ,הבורר את התורמוסים מתוך
הפסולת שלהם ,חייב .ונאמרו כמה ביאורים
לדבריו.
א .אי לא שקלי ליה מסרחי.
לפירוש ראשון של רש"י ,חזקיה דיבר
בתורמוסים שנשלקו שבע פעמים ,עד שנעשו
טובים לאכילה.
אלא מאחר שנשלקו כל כך ,הם רכים ,ואם לא
יטלום מתוך הקליפות ,הם יסריחו [=אי לא שקלי
ליה מסרחי].

ולפיכך כל זמן שהם מעורבים בקליפות ,החמירו
עליהם ,שהאוכל עצמו ,מאחר שבמצבו עומד הוא
להסריח ,יחשב כפסולת ,ואסור לברור את
הפסולת מהתערובת.

ולפיכך ,הבורר אותם מתוך התערובת קודם
שנשלקו כראוי ,נחשב כבורר פסולת מתוך אוכל,
כי מוציא את אלו שלפי מצבם כעת עומדים
להסריח ,ומניח את אלו שגם לפי מצבם כעת לא
יסריחו ,כי מאחר שנשלקו פעמים ושלוש ,שוב
אין השליקות הנוספות מעלות או מורידות להם.

ואותם תורמוסים טובים ,שיועילו להם
השליקות הנוספות ,אם לא ישלקו אותם עוד,
יסריחו [=אי לא שלקי ליה מסרחי].

לדברי רבה בר רב הונא ,הממיס זפת ,אף על פי
שלאחר מכן ,כשהוא מתקרר ,הוא חוזר
ומתקשה ,מכל מקום ,מאחר שעתה הוא ממיסו,
הרי זה מבשל ,וחייב על כך חטאת.

ג .אי שקלי ליה מסרחי.
ולפירוש רבינו הלוי ,חזקיה דיבר בתורמוסים
שנשלקו שבע פעמים עד שנעשו טובים לאכילה.
ומאחר שנשלקו כל כך ,הם רכים ,וכשנוטלים
אותם ,הם נמסים בין הידים ונמאסים [=אי שקלי
ליה מסרחי].

ולפיכך ,אלו שנוטל ,שמתחילים להימאס בידיו,
נחשבים פסולת ,ואלו שמניח ,שמתקיימים עד
שיטלם ,נחשבים אוכל.

חיתוך לחתיכות קטנות נחשב כטחינה
נתבאר שטחינת גרעיני התבואה להיות קמח היא
מהמלאכות האסורות בשבת.
ולדעת רב פפא ,גם המחתך סלק [=תרד] לחתיכות
דקות ,חייב חטאת משום מלאכת טוחן.2
וכתבו התוס' שדוקא בסילקא שייך טחינה אבל שאר
אוכלין מותר.

ולדעת רב מנשה ,גם המחתך עצים לחתיכות
דקות[ ,להבעיר בהם אש] ,חייב חטאת משום
מלאכת טוחן.
ולדעת רב אשי ,אם המחתך הזה מקפיד בחיתוכו
שיהיו החתיכות במידה מסוימת ,חייב חטאת
גם משום מלאכת מחתך.

העושה חבית של חרס
בשבת חייב שבע חטאות
לדברי רבא ,העושה חבית חרס בשבת ,מתחייב
שבע חטאות.
א .טוחן.
תחילה ,כשהוא טוחן את הרגבים של האדמה,
ושוחקן דק דק ,הוא עובר משום טוחן.
אבל על החפירה אינו מתחייב משום חורש ,כי הוא
צריך את העפר ,ולא את החפירה.

ב-ג .בורר ומרקד.
כשהוא בורר ומרקד בנפה להוציא את הצרורות
הגסים ,הוא עובר משום בורר ומשום מרקד.
ד .לש.
כשהוא מגבל את העפר במים ,להיות טיט ,הוא
עובר משום לש.
ה .ממרח.
כשהוא מחליק את הצורה של החבית בעודה
טיט ,שתהא חלקה ,הוא עובר משום ממרח.
ו .מבעיר.
כשהוא מבעיר את האש בכבשן ,הוא עובר משום
מבעיר.
ז .מבשל.

ב .אי לא שלקי ליה מסרחי.
לפירוש שני של רש"י ,חזקיה דיבר בתורמוסים
שעוד לא נשלקו כראוי ,שהדרך היא ,שאחר כל
שליקה בוררים ומוציאים מהם את התורמוסים
הרעים ,שניכר שלא יועיל להם שליקות נוספות,
ומניח את הטובים ,שיועילו להם שליקות
נוספות.

מאן דארתח כופרא

מאן דשדא סיכתא לאתונא
לדברי רב אחא בר רב עוירא ,המשליך יתד לח
לתנור ,ליבשו ,שיתקשה .אף שכוונתו לחזקו
ולא לרככו ,מאחר שכך היא הדרך ,שתחילה הוא
מתרכך על ידי החום ,עד שכל המים שבתוכו
יוצאים ,ורק אחר כך הוא מתחזק .על ריכוכו
שבתחילה הוא עובר משום מבשל ,וחייב על כך
חטאת.

כשהוא נותן את הקדרה לכבשן ,שתעשה בו כלי
חרס קשה ,הוא עובר משום מבשל.

העושה תנור של חרס
בשבת חייב שמונה חטאות
לדברי רבא ,העושה תנור של חרס בשבת,
מתחייב שמונה חטאות .השבעה המנויות לעיל.
והחטאת השמינית היא משום מכה בפטיש.
שלאחר שנעשה התנור בכבשן ,הוא טח עליו

 1פירוש ,לא ידע האם לא ביררם תחלה קודם שהביאם לפניהן משום שאסור לברור אוכל מתוך פסולת ,אבל אין לפרש מה שלא ביררם בשעה שהניח לפניהם ,דאם כן מאי קאמר אי משום
דקסבר אוכל מתוך פסולת אסור ,דהא לכולי עלמא שרינן אוכל מתוך פסולת לאלתר[ .תוס'].
 2בגמרא איתא אמר רב פפא ,האי מאן דפרים סילקא ,חייב משום טוחן .ופירש רש"י ,פרים ,מחתכו דק דק .וכן כתבו התוספות ,דמיירי בחתיכות קטנות כעין טחינה .אבל בחתיכות גדולות
קצת ,אין דרך הטחינה בכך .וכן כתב הרמב"ם ,דק דק .אך כל זה לענין חיוב ,אבל לענין איסור ,יש ליזהר מאד בזה ,דכבר כתב בספר יראים ,להרא"מ ,דשיעור דקותן לא נודע לנו .וכן משמע
בבית יוסף ,דהצריך לענין היתר אישלאנד"א ,שיעשה חתיכות גדולות במקצת ,וגם יהיה סמוך לסעודה עי"ש[ .ביאור הלכה סימן שכ"א סעיף י"ב].
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ציפוי ,כדי שיהיו דפנותיו עבות לשמור חום
בתוכו ,ודבר זה הוא גמר מלאכתו.
וכבר נתבאר ,שכל דבר שהוא גמר מלאכה ,חייב
עליו משום מכה בפטיש.1

העושה כוורת של קנים
בשבת חייב אחת עשרה חטאות

אין עושים כן ,אין זו דרך טוייה ,ובטלה דעתן.

משום אורג.
יא .מכה בפטיש.
כשחתך את הקנים הבולטים לאחר האריגה,
כדי להשוותם ,מתחייב משום מכה בפטיש ,שזו
היא גמר מלאכת עשיית הכוורת.

לדברי אביי העושה כוורת של קנים בשבת ,חייב
אחת עשרה חטאות.

כשזומר את הקנים ,והוא צריך להם ,מתחייב
משום נוטע ומשום קוצר.

בניין בכלים

ג .מעמר.
כשאוסף את הקנים הקצורים ,מתחייב משום
מעמר.
ד .בורר.
כשבירר לו את הקנים היפות לצורך עשיית
הכוורת ,מתחייב משום בורר.
ה .ממחק.
כשהחליק את הקנים ,מתחייב משום ממחק.
ו .טוחן.
כשעשה מקנה אחד שנים או שלושה דקים,
מתחייב משום טוחן.
ויש מפרשים ,שמתחייב משום טוחן ,כשקודח נקבים
בעץ שתוחבים בו את ראשי הקנים של שתי .ורש"י
הקשה עליהם ,משום שטחינה זו אינה צריכה לגופה.

ז .מחתך.
כשחותך את הקנים לפי המידה הנצרכת לו
לעשיית הכוורת ,מתחייב משום מחתך.
ח .מיסך.
כשסידר את הקנים של השתי מתחייב משום
מיסך.
ט .עושה שתי בתי נירין.

 רש"י פירש  ,שהעושה חבית או תנור או כוורתאינו מתחייב משום בונה ,כי מלאכת בונה אינה
אמורה בכלים אלא בבתים.
 והתוס' כתבו ,שרק דבר שאינו בנין גמור ,כגון מחזירמטה ומנורה של חוליות ,אין בנין בכלים ,אבל
כשעושה לגמרי את כל הכלי ,מתחייב משום בונה.

הקוטם ראש נוצה
הקוטם ראש נוצה ,שהוא דק ,וראוי להניחו בכר
וכסת ,חייב משום מחתך ,שכן מקפיד הוא
לחתוך עד המקום שהוא ראוי לכר וכסת לבדו,
ושאר הקנה לבדו ,שהוא ראוי לארוג ממנו
כובעים.

הממרט נוצה
הממרט נוצה מצדה העבה ,שהוא קשה ,ויש בו
שער מכאן ומכאן ,הראוי גם הוא להניחו בכר
וכסת ,חייב משום ממחק.

הטווה צמר שעל גבי בהמה בשבת

היכן היו קושרים ומתירים במשכן

יריעות העיזים שהיו במשכן ,נעשו מחוטי צמר,
שטוו אותם הנשים על גבי הבהמה ,שנאמר" ,וְ ָּכל
הַ נ ִָּשים אֲ שֶ ר נָּשָּ א לִ בָּ ן א ָֹּתנָּה בְ ָּחכְ מָּ ה טָּ וּו ֶאת
הָּ עִ זִ ים" (שמות ל"ה כ"ו).

נתבאר ,שבין המלאכות האסורות בשבת ,כי היו
במלאכת המשכן ,היו קשירה והתרת הקשר.
ולהלן יתבאר בעזה"י ,היכן היו קושרים
ומתירים במשכן.

לדברי רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,כל אדם
הטווה צמר על גבי בהמה בשבת מתחייב שלוש
חטאות.

א .ביתדות אוהלים.

(א) משום גוזז ,שתולש את הנימין מהבהמה.

לדברי רבא ,הקשירה שהיתה במשכן ,היתה
ביתדות המשכן ,שלצורף מתיחת היריעות שלא
ינועו היו נועצים יתידות בארץ ,וקושרים בהם
את היריעות במיתרים.

(ב) משום מנפץ ,שמפריד את הנימין זה מזה.
(ג) משום טווה ,שעושה מהנימין חוטי צמר.
ולדברי רב כהנא ,כל אדם הטווה צמר על גבי
בהמה ,פטור מכל הדברים הללו ,שכן כל אדם
אינם גוזזים כך ,ואינם מנפצים כך ,ואינם טווים
כך ,וכל שאינו עושה מלאכה כדרך בני אדם ,אינו
מתחייב עליה.

כשארג אחת למעלה ואחת למטה ,כדי שיוכל
להכניס ביניהם את קנה הערב ,מתחייב משום
עושה שתי בתי נירין.

ורק אצל הנשים שעשו את מלאכת המשכן,
שהיתה בהן חכמה יתירה ,לטוות את החוטים כך
באופן מעולה ,הדבר נחשב כטוויה ,אבל לשאר
בני אדם אין הדבר נחשב כטוויה.

כשהכניס קני הערב בין קנה השתי ,מתחייב

ומתוך דברי התוס' משמע ,שאף אותן נשים חכמות,
אם היו עושות כן בשבת ,היו פטורות ,כי מאחר שהכל

י .אורג.

התולש נוצה גדולה מכנף של עוף ,חייב משום
גוזז.

יב-יג .תופר וקושר.
אם עשה לכוורת פה כפוף לפנים ,חייב גם משום
תופר ומשום קושר ,שתחילה תופר את הפה הזה
לכוורת ,ואחר כך קושר את התפירה שלא
תיפרם.

א-ב .נוטע וקוצר.

התולש נוצה

 1אבל גבי חבית ליכא משום מכה בפטיש ,דמאליה נגמרה מלאכתו בתנור[ .רש"י].
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ואביי הקשה על הדברים הללו ,מהמבואר
במסכתנו ,שאין הקושר חייב אלא כשקשר קשר
של קיימא ,ואם כן מלאכת קושר אינה למדה
מקשירת היתידות ,שהיתה קשירה ארעית ,שהיו
קושרים וחוזרים ומתירים בכל מסע ומסע.
ב .בחוטים הנפסקים.
לדברי אביי ,הקשירה שהיתה במשכן ,היתה
בחוטי היריעות ,שאם היה החוט נקרע ,היו
קושרים אותו להיות אחד.
ורבא הקשה ,שבזה לא היתה אלא מלאכת
קשירה ,אבל מלאכת התרה לא היתה.
ואין לומר ,שאם ארע שהיו שני קשרים זה בצד

מסכת שבת דף עה

זה בחוטי היריעות[ ,כגון שנקרע חוט הערב בשני
מקומות ,וקשרוהו בשניהם ,וכשהוליכוהו
באריגה הלוך וחזור ,נמצאו שני הקשרים זה בצד
זה] ,מאחר שבכך הם ניכרים ,היו מתירים אחד
מהם ,וזו ההתרה שהיתה במשכן.
ור"ח פירש שכשנפסק חוט בשני מקומות ,ונקשר,
מתירין שני הקשרים ,ומשליכין לחוץ האמצעי,
וחוזרים וקושרים שני הראשים זה בזה ,ואין בו אלא
קשר אחד.

והסיבה שאין לומר כן ,כי אם היו מתירים את
החוט ,היה נוצר נקב ביריעה ,ואין ראוי לעשות
לפני הקב"ה יריעות שבהם נקבים ,אלא כשהיה
קורה דבר זה ,שיהיו שני קשרים זה בצד זה ,לא
היו מתירים את הקשר האחד ,אלא מוציאים את
כל החוט הזה מהיריעה ,על ידי ניתוקו משני
הקצוות ,ומשיכתו מהיריעה.

היכן היו קורעים על מנת לתפור במשכן
נתבאר ,שבין המלאכות האסורות בשבת ,כי היו
במלאכת המשכן ,היתה קריעה על מנת לתפור.
ולדברי רבה ורבי זירא ,הקריעה שהיו קורעים
במשכן ,היתה ביריעות שתולעת עשתה בהן נקב,
שהיו קורעים את היריעה לכל רוחבה ,משני צידי
הנקב ,והיו חוזרים ,ומחברים את שני החלקים,
כשהם ישרים.2
שכן אם היו תופרים רק את מקום הנקב ,היתה
היריעה נעשית קמטים קמטים.

שנאמר" ,כִ י ַא ָּתה בָּ א ֶאל הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹּתן לְָּך ל ֹא
ִתלְמַ ד ַלעֲשֹות כְ תֹו ֲעבֹת הַ גֹויִ ם הָּ הֵּ ם" (דברים י"ח ט'),
כלומר דווקא לעשות לא תלמד ,אבל אתה למד
להבין ולהורות[ ,שתוכל לעמוד בהם ,ואם יעשה
נביא שקר לפניך ,תבין שהוא מכשף].
ופירש בערוך ,שנחלקו במה שאמר רב פפא בפרק אלו
מגלחין ,פרעה אמגושי היה ,דכתיב הנה יוצא המימה.
חד אמר לעשות כשפים היה יוצא ,וחד אמר גדופי,
שהיה עושה עצמו עבודה זרה ,שהיה אומר ,לי יאורי
ואני עשיתני.
ואין נראה לר"י דפליגי רב ושמואל במאי דאמר רב
פפא ,אלא פליגי אאמגושא שנזכר בשום מקום במשנה
או בברייתא.

היודע לחשב תקופות ומזלות מצווה לחשב
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב ,היודע לחשב
תקופות ומזלות ,ואינו חושב ,אסור לספר הימנו.

ג .ברשתות ציידי חלזון.
לדברי רבא או רבי עילאי ,הקשירה וההתרה
שהיו במשכן ,היו ברשתות ציידי החלזון.
הוא מין דג קטן ,העולה אחת לשבעים שנה ,ומדמו היו
עושים את התכלת.

המותח חוט של תפירה בשבת

שכל הרשתות עשויות קשרים קשרים ,והם
קשרים של קיימא ,ופעמים שצריך ליטול חוטים
מרשת זו ,ולהוסיף על זו ,ומתיר מכאן וקושר
מכאן.1

לדברי רב זוטרא בר טוביה אמר רב ,בגד
שנתרופף בו חוט המחבר שני חלקים ,ונפרדו
מעט זה מזה ,ומתח בשבת את החוט ,כדי להדק
את שני החלקים יחד ,הרי זה חייב משום תופר.

האופן שבו התופר חייב

הלומד דבר אחד מן המגוש

התופר הוא המחבר שני דברים על ידי חוט העובר
בהם הלוך וחזור ,ושיעור המלאכה הזו להתחייב
עליה ,כשיתפור שתי תפירות.

לדברי רב זוטרא בר טוביה אמר רב ,הלומד דבר
אחד מן המגוש חייב מיתה.

ואמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי
משום בר קפרא ,כל היודע לחשב בתקופות
ומזלות ,ואינו חושב ,עליו הכתוב אומר" ,וְ הָּ יָּה כִ נֹור
וָּ נֶבֶ ל תֹף וְ חָּ לִיל וָּ יַיִן ִמ ְש ֵּתיהֶ ם וְ ֵאת פֹעַ ל ה' ל ֹא יַבִ יטּו
ֲשה יָׁדָׁ יו ל ֹא ָׁראּו" (ישעיה ה' י"ב).
ּומַ ע ֵ
ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יוחנן ,מנין
שמצוה על האדם לחשב תקופות ומזלות,
יתם כִ י ִהוא חָׁ כְ ַמ ְת ֶכם
ֲש ֶ
ּושמַ ְר ֶתם ַוע ִ
שנאמרְ " ,
ּובִ ינ ְַת ֶכם לְעֵ ינֵי הָׁ עַ ִמים אֲ שֶ ר יִ ְש ְמעּון ֵּאת כָּל הַ חֻ ִקים
הָּ ֵּאלֶ ה וְ ָּא ְמרּו ַרק עַ ם חָּ כָּם וְ נָּבֹון הַ גֹוי הַ גָּדֹול הַ זֶ ה" (דברים ד'

אמנם ,העושה שתי תפירות בלבד ,אינו מתחייב,
כי אין התפירה הזו מתקיימת ,וכל מלאכה
שאינה של קיימא ,אין חייבים עליה.
ולפיכך ,אין התופר מתחייב ,אלא אם כן קושר
את שני ראשי החוט אחר התפירה ,שלא יפרד.
ונמצא ,שכל המתחייב על התפירה ,מתחייב גם
על קשירה.

ומגוש האמור כאן הוא מין ,הממשיכו לעבוד
עבודה זרה ,ולכן אפילו דברי תורה אסור ללמוד
ממנו.

שכל העיתים לפי מהלך החמה במזלותיה ומולדותיה,
במזל תלוי הכל ,לפי השעה המתחלת לשמש בכניסת
החמה למזל.

מגוש
דברי רב ,שאוסר ללמוד מהמגוש כל דבר ,הם
כשיטתו ,שהוא אומר שמגוש האמור בכל מקום
הוא גידופי [=מין האדוק בעבודה זרה ,ומגדף תמיד
את השם ,ומסית אנשים לעבודה זרה].

דף עה

ו') ,איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים? הוי
אומר זה חישוב תקופות ומזלות ,שחכמה
הניכרת היא ,שמראה להם סימן לדבריו ,בהילוך
החמה והמזלות ,שמעידים כדבריו ,שאומר שנה
זו גשומה והיא כן ,שנה זו שחונה והיא כן.

אבל שמואל האומר שמגוש האמור בכל מקום
הוא חרשי [=מכשף] ,לא היה אוסר ללמוד כל דבר
מהמגוש ,שכן ממכשף אין איסור ללמוד כל דבר,

הצד חילזון
מבואר בברייתא ,שלדברי הכל ,הצד חילזון
[שעושים מדמו תכלת] ,חייב משום מלאכת צידה.3
וכתבו התוס' ,שאף על פי שהשולה דג מן הים ,כיון
שיבש בו כסלע חייב משום נטילת נשמה .אפשר שהצד
חילזון פטור מדבר זה ,כי דרכו של חילזון לפרכס
ולקרב מיתתו.

 1בריש אלו קשרים פירש בקונטרס ,פעמים קושרין את המכמורת ,ופעמים מתירין אותם[ .תוס'].
 2יריעה שנפל בה דרנא ,צריך לקורעה מתחלתה ועד סופה ,ויש בה כמה תפירות .ואף על גב דהשתא לא משכחינן במשכן על מנת לתפור שתי תפירות ותו לא ,סברא הוא ,דבשתי תפירות הוי דבר חשוב[ .תוס'].
 3וצריך עיון ,דבירושלמי משמע ,דצד חלזון לא מיחייב משום צידה[ .תוס'].
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הפוצע חילזון להוציא דמו
לדעת רבי יהודה ,הפוצע חילזון ,כלומר ,דוחקו
בידיו שיצא דמו ,חייב על כך משום דישה,

שמפרק דמו ממנו ,כמפרק תבואה ממוץ שלה.
ולדעת תנא קמא בברייתא ,הפוצע חילזון שיצא
דמו ממנו ,אינו חייב משום דישה ,כי מלאכת
דישה אמורה רק בגידולי קרקע.

הפוצע חילזון חי וממיתו בפציעה
לדעת רבי יוחנן ,הפוצע חילזון חי ,להוציא דמו
ממנו ,ובתוך ממיתו ,חייב 1משום נטילת נשמה
[=שחיטה].
ולדעת רבא ,הפוצע חלזון חי ,להוציא דמו ממנו,
ובתוך כך ממיתו ,אינו חייב משום נטילת נשמה.
והסיבה לכך ,כי לא אסרה תורה אלא מלאכת
מחשבת ,כלומר מלאכה שמתכוון לעשותה ,אבל
דבר שאינו מתכוון לעשותו ,אין איסור לעשותו,2
והפוצע חילזון להוציא דמו ,אין כוונתו להמיתו,
אלא להוציא דמו בלבד.3

פסיק רישא שאינו מתחייב עליו
נתבאר שלדברי רבא ,הפוצע חלזון חי ,להוציא
דמו ממנו ,ובתוך כך ממיתו ,אינו חייב משום
נטילת נשמה ,כי אינו מתכוון להמיתו.
ודבריו אלה הם כדעת רבי שמעון האומר שכל
מלאכה שאין מתכוון לה אין איסור לעשותה.
ואמנם אביי ורבא אמרו שניהם ,מודה רבי שמעון
בפסיק רישא ולא ימות ,כלומר ,לא התיר רבי
שמעון מלאכה שאינו מתכוון לה ,אלא כשאין
ודאות שתעשה ,אבל כשודאי תעשה ,מודה רבי
שמעון שהיא אסורה ומתחייב עליה.
ומכל מקום אין זה אלא ברוב המקומות ,אבל
בדבר כגון זה ,שטוב לו שלא תעשה המלאכה,
כלומר טוב לו שלא ימות החילזון ,כי כל זמן
שהוא חי ,דמו צלול יותר ,וטוב יותר לעשיית
התכלת ,אף שבוודאי תעשה המלאכה ,דעת רבי
שמעון שאין איסור בדבר.
 -רש"י מפרש ,שרק במקום כזה שאינו רוצה

במלאכה ,הוא פטור עליה ,אף שבוודאי תעשה,
אבל אם לא אכפת לו אם תעשה או לא ,מודה רבי
שמעון שמאחר שוודאי תעשה ,הוא חייב עליה.
 ותוס' פירשו ,שגם במקום שלא אכפת לו אם תעשההמלאכה ,מאחר שאינו צריך לה ,הוא פטור עליה ,ככל
מלאכה שאינו צריך לגופה ,4ורק במקום שנוח לו
שתעשה המלאכה ,הוא חייב עליה ,אף על פי שלא
נתכוון לה.
והקשה ר"י ,שאמנם על פי דברי רבא נתבאר ,מדוע אין
לחייב משום נטילת נשמה על הריגת החילזון ,ומכל
מקום למה לא יתחייב משום נטילת נשמה על הוצאת
הדם של החילזון ,שכן כל מוציא דם הוא תולדת
שחיטה ,ואף כשאינו ממית ,הרי הוצאת הדם שקודם
המיתה ודאי חפץ בה.
והשיב לו רבינו תם ,שדם חלזון הראוי לצביעה ,אינו
דם חיות החילזון ,שהוצאתו היא תולדת שחיטה ,אלא
הוא דם אחר הכנוס בתוכו במקום מסוים ,ואין
הוצאתו נחשבת תולדת שחיטה .ועל דם חיותו היוצא
עמו אינו מיחייב ,שכן אינו חפץ ביציאתו5.

מלאכת שחיטה
כל הנוטל נשמה מבעלי חיים ,הרי זה בכלל
שחיטה האסורה בשבת ,שלאו דווקא על ידי
שחיטה הדבר אסור ,אלא בכל אופן שנוטל את
הנשמה ,בין בחניקה בין בנחירה ובין בכל אופן.

השוחט מתכוון לצבוע את בית השחיטה [=צואר

הבהמה] בדם ,כדי שיהא ניכר שנשחטה היום,
ויבואו לקנות ממנו ,ומאחר שצובע את בית
השחיטה ,ומתכוון לכך ,הרי זה חייב.
ושמואל חולק על רב ,ואומר ,שאין לחייב את
השוחט משום צובע.

המולח בשר
כבר נתבאר שמליחת העור היא בכלל מלאכת
מעבד האסורה בשבת .ונחלקו חכמים בדין
מליחת הבשר.
לדעת רבה בר רב הונא – המולח בשר בשבת
חייב משום מעבד.
ומכל מקום לדברי רב אשי ,גם לדעה זו חייב רק
כשמולח הרבה ,כדרך שמולחים בשר כשיוצאים
לדרך ,שרוצים שיתקיים ,אבל מליחה מועטת,
כדרך שרגילים למלוח לאכילה ,מותר ,שאין אדם
אוכל בשר בלא מלח ,שכך הוא כעץ בלא טעם.
[=לא משוי איניש מיכליה עץ].

ולדעת רבא – אין עיבוד באוכלים.
ולכן ,המולח בשר ,אפילו מליחה מרובה ,אינו
חייב משום מעבד .וכתבו התוס' שמכל מקום אין
להתיר מכאן מליחת אוכלים ,כי היא אסורה מדרבנן.

שכן נטילת נשמה שהיתה במשכן היתה באילים,
שעשו מעורותיהם המאודמים כיסוי לאוהל,
ובתחש שעשו מעורו כיסוי למשכן ,ובחלזון שעשו
מדמו תכלת ,ומאחר שלא היו נצרכים לאכילה,
יכלו להמיתם בכל דרך ,ולאו דווקא בשחיטה.

האכסדראות עשויות עמודים עמודים ,וביניהם
חלונות לאויר.

חיובים על פעולת שחיטה בשבת

ולדברי רבי אחא בר חנינא ,השף את קרקעית
הבניין שבין עמוד לעמוד ,כדי שיהיה חלק ,חייב
משום ממחק.

א .משום נטילת נשמה.
לדברי הכל ,מי ששוחט בהמה בשבת ,מאחר
שנטל את נשמתה ,חייב על כך משום מלאכת
שחיטה ,שהיא הוצאת נשמה.

השף בין העמודים בשבת

כן פירש רש"י את דברי רב אחא בר חנינא .ור"ח פירש
דבריו באופן אחר ,שהשף את העור על העמוד כדי
להחליקו ,חייב משום ממחק .וכן משמע בירושלמי.

מגרר ראשי כלוסנאות.

ב .משום צובע.
לדעת רב ,מי ששוחט בהמה בשבת ,חייב על כך
גם משום מלאכת צביעה .והסיבה לכך ,כי

ממחק רטיה .ומסתת אבן.
אמר רבי חייא בר אבא ,שלשה דברים סח לי רב

 1ואפילו לרבי יהודה ,דאמר מקלקל בחבורה פטור  ...היכא דאיכא תיקון קצת ,חייב  ...והכא נמי ,במה שממיתו יש תקון קצת ,שאינו מפרכס לכאן ולכאן ,ונוח ליטול ממנו הדם[ .תוס'].
 2ואף שלדעתו מקלקל בחבורה חמור משאר איסורי שבת ,וחייב עליו ,כל זה כשמתכוון לקלקול ,אבל כשאינו מתכוון ,מותר כמו בכל איסור תורה[ .ע"פ התוס'].
 3וסברא זו היא כדעת רבי שמעון ,הפ וטר דבר שאין מתכוון בכל מקום .ומכל מקום גם לדעת רבי יהודה ,הפוצע פטור ,כי לדעת רבי יהודה ,מקלקל בחבורה פטור ,כשאין שום תיקון בדבר,
ולמאי דמסיק ,דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה ,ליכא תיקון כלל[ .ע"פ התוס'].
 4ותימה ,דבסוף פרק קמא דחגיגה משמע ,דהא דפטר רבי ש מעון מלאכה שאינה צריכה לגופה ,היינו משום דבעי מלאכת מחשבת .ואם כן ,הכא דמיירי בחבורה ,כיון דלא בעי מלאכת מחשבת,
ליחייב בה מלאכה שאינה צריכה לגופה[ .תוס'].
 5ותירוץ זה עולה יפה ,רק לפי מה שפירש רש"י בפרק החובל ,שהחובל הוא תולדת שחיטה ,משום הוצאת הדם ,כי הדם הוא הנפש ,והנוטלו נוטל נשמה .אבל לפי מה שפירש שם רש"י ,שהחובל
הוא תולדת שחיטה ,כי הוא מחליש את כוחו של הנחבל ,בכל אופן ,מאחר שהוא מחלישו בפציעתו ,הרי זה תולדת חובל ,אף בהוצאת הדם הראוי לתכלת[ .ע"פ התוס'].
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אשי משמו של רבי יהושע בן לוי:
א .המגרר ראשי כלונסות בשבת ,שיהיו ראשיהם
שוים וחדים ,חייב משום מחתך.
ב .הממרח רטיה בשבת ,כלומר מחליק תחבושת
עם חומר מרפא על המכה ,חייב משום ממחק.
ג .והמסתת את האבן בשבת ,לאחר שנעקרה מן
ההר ונחצבה ,חייב משום מכה בפטיש ,שהוא
גמר מלאכה.
וכתבו ר"י וכן ריב"א ,אבל משום מחתך וממחק לא
מתחייב ,כי מדובר באופן שהאבן כבר מרובעת
ומתוקנת ,אלא שמייפה אותה ,ועושה בה שירטוטים
ויפוי ,כעין שעושין עכשיו מסתתי האבנים.

מלאכה ,חייב עליו משום מכה בפטיש.

העושה בשבת אב ותולדה שלו

הנוטל דברים יתרים שנארגו בבגד
כשאורגים את הבגד ,פעמים נתפסים בו לתוך
האריגה קשים וקסמים דקים ,או שנתלים בו
חוטים.
ולדברי רבי יהודה ,אם הוא מקפיד עליהם,
ומחמת כן נוטלם מהבגד ,הרי זה חייב משום
מכה בפטיש ,שנטילה זו היא גמר מלאכת עשיית
הבגד.

נתבאר שהשיעור של הכתיבה להתחייב בו
בשבת ,הוא שתי אותיות ,וכמו כן השיעור של
המחיקה להתחייב בו בשבת ,הוא כדי לכתוב על
מקום המחיקה שתי אותיות.
ולדעת רבי מנחם ברבי יוסי ,בדבר זה המחיקה
חמורה מהכתיבה.
שכן לעולם לא יתחייב על הכתיבה ,אלא בכתיבת
שתי אותיות ממש ,אבל אם יכתוב אות אחת,
אפילו גדולה מאוד ,הרי זה פטור [אבל אסור].
ובמחיקה ,פעמים יתחייב אף על מחיקת אות
אחת ,והוא ,כשהיא אות גדולה ,שיכול לכתוב
במקומה שתי אותיות.

כל דבר שהוא גמר מלאכה
רבה ורבי זירא אמרו שניהם ,כל דבר שהוא גמר

ב .ומצניעים כמוהו.

המוציא עצי אשרה

ורבי אליעזר חולק על משנתנו בזה ,ולדעתו,
העושה מלאכה ותולדתה ,מתחייב חטאת על כל
מעשה בפני עצמו.

נתבאר שאין חייבים על מלאכת הוצאה אלא
כשמוציאים דבר שכשר להצניע כלומר דבר
שעשוי לשמש בני אדם.

אבות מלאכות נוספים כדעת רבי יהודה
לדעת רבי יהודה ,מלבד שלושים ותשע אבות
מלאכות המנויות לעיל בדף ע"ג ,יש עוד שתי
אבות מלאכות ,שהעושה אותן ,חייב עליהן
חטאת בפני עצמן.

כלומר ,שיש בחפץ זה שהוציא ,שיעור הראוי
לצורך האדם.
ובמשניות הבאות מבואר מהו השיעור בהרבה דברים.

ועצי אשירה ,אף שמחמת עצמם הם דבר שעשוי
לשמש בני אדם ,מאחר שהם אסורים בהנאה,
ולכן אינם יכולים לשמש את האדם ,נחשבים הם
כדבר שאינו עשוי לצורך האדם.
ולדברי הכל[ ,רב פפא ומר עוקבא] ,המוציא אותם
בשבת פטור.
ובדף צ' מבואר ,שרבי יהודה חולק על כך ,ומחייב על
הוצאתם אף בכל שהוא.

מ .שובט.
כשחוטי השתי אינם עומדים בשווה ,הוא מסדר
אותם בכרכר ,כמין מחט גדול מעץ ,ופעולה זו של
סידור חוטי השתי ,שיעמדו בשווה ,קרויה
שביטה.
ולדעת חכמים ,מלאכת שובט היא בכלל מלאכת
מיסך ,שהוא סידור חוטי השתי לצורך האריגה.
מא .מדקדק.

חומר במוחק מכותב

כלומר ,שהחפץ שמוציא ,הוא דבר שעשוי
לשמש בני אדם.

נתבאר ,שלדעת משנתנו ,העושה אב מלאכה
בכמה אופנים [כגון אפייה ובישול] ,וכן העושה
אב מלאכה ותולדה שלו [כגון זורע ומשקה] ,חייב
על חטאת אחת בלבד ,ולכן מאחר שיש שלושים
ותשע אבות מלאכה ,אפילו יעשה אדם בשבת
אחת כל מלאכות שבעולם ,לעולם לא יתחייב
יותר משלושים ותשע חטאות.

הצר צורה בכלי והמנפח בכלי זכוכית
אמר רבי שמעון בן קיסמא אמר רבי שמעון בן
לקיש( :א) הצר צורה בכלי ,שעומד לכך לנאותו.
(ב) והמנפח בכלי זכוכית .חייב משום מכה
בפטיש.

א .דבר הכשר להצניע.

כשחוט הערב מתוח יותר מדאי המתיחה מעכבת
אותו מהתחבר יפה בין חוטי השתי ומכים עליו
בכרכר ליישבו ופעולה זו נקראת דקדוק.
ולדעת חכמים ,מלאכת מדקדק היא בכלל
מלאכת אורג ,שהוא סידור חוט הערב בין חוטי
השתי.

המוציא דם נידה
נחלקו חכמים בדם נידה ,האם הוא נחשב כדבר
שרגילים להצניעו ,כלומר האם הוא העשוי
לשמש בני אדם.
לדעת מר עוקבא ,דם נידה יש בו צורך לבני אדם,
שנותנים אותו לחתול לאוכלו ,ולפיכך המוציאו
חייב.
ולדעת רב פפא ,דם נידה אין בו צורך לבני אדם,
שאינם נותנים אותו לחתול לאוכלו ,כי כשהחתול
אוכל דמו של אדם ,האדם נחלש ,ואין רוצים
להחליש את האשה שזה דמה ,ומאחר שאין צורך
לבני אדם בדם זה ,המוציאו פטור.

שיעור להתחייב בהוצאה
דברים שמתחייבים עליהם משום הוצאה
כבר נתבאר ,שמלאכת הוצאה היא מהמלאכות
האסורות בשבת .ובכלל אב המלאכה ,הוצאת
איזה דבר מרשות היחיד לרשות הרבים[ .ובכלל
תולדותיה ,הכנסת דבר מרשות הרבים לרשות
היחיד ,והעברת דבר ארבע אמות ברשות
הרבים].
ולדעת משנתנו ,אין אדם מתחייב על ההוצאה,
אלא אם כן נתקיימו בחפץ שמוציא שני דברים:
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נתבאר שאין חייבים על מלאכת הוצאה אלא
כשמוציאים דבר שמצניעים כמוהו ,כלומר
כלומר ,שיש בחפץ זה שהוציא ,שיעור הראוי
לצורך האדם .ונחלקו חכמים בדבר זה.
לדעת משנתנו ,אין הדבר תלוי כלל במוציא
עצמו ,אלא כל דבר ששיעור כזה חשוב אצל רוב
בני אדם לשומרו ,כגון אוכל כגרוגרת ,ויין כדי
מזיגת הכוס ,כל בני אדם מתחייבים על שיעור
זה ,אף כשהם עצמם עשירים ,והשיעור הזה

מסכת שבת דף עו

אינו חשוב אצלם.

כלומר כשיעור שפרה ממלאה פיה בפעם אחת.

ולדעת רבי שמעון ,כפי שיתבאר גם במשנה בפרק
המוציא ,אין אדם מתחייב על ההוצאה ,אלא
כשהוציא בשיעור החשוב אצלו.

וכשבא רב דימי אמר ,שהדין הזה אמור,
כשמוציא את התבן לצורך אכילת פרה ,אבל אם
הוציאו לצורך אכילת גמל ,נחלקו חכמים בשיעור
חיובו להוצאה.

ומכל מקום ,אין צריך שיצניע בפועל ,כדי שנדע מהו
השיעור החשוב אצלו ,וכל שחשוב אצל בני אדם
במעמדו ,נחשב כחשוב אצלו.
וכמו כן ,אם אינו חשוב אצל בני אדם במעמדו ,אבל
הוא הצניע כן ,גילה שדבר זה חשוב אצלו.

לדעת רבי יוחנן כפי שאמר מתחילה בערב ,גם
כשמוציא אותו לצורך אכילת גמל ,מאחר שראוי
לאכילת פרה ,שיעורו להתחייב הוא כמלא פי
פרה.

ונמצא שרבי שמעון חולק רק בעשיר ,שלא גילה
בפירוש ,שדבר מועט חשוב אצלו.

ולדעת רבי שמעון בן לקיש ,מאחר שעתה מוציאו
לגמל ,מתחייב על ההוצאה רק כשהוציא כמלא
פי גמל.

דף עו

ובבוקר חזר בו רבי יוחנן ,והודה לרבי שמעון בן
לקיש ,שכשמוציאו לצורך אכילת גמל ,מתחייב
על ההוצאה רק כשהוציא כמלא פי גמל.

דבר שאינו חשוב לכל וזה החשיבו

וכשרב יוסף שמע דברים אלו ,אמר ,שאכן טוב
עשה רבי יוחנן שחזר בו ,כי מאחר שעתה מוציא
לצורך גמל ,כל שאינו ראוי לגמל ,אין להתחייב
עליו.

נתבאר ,שאין אדם מתחייב על ההוצאה ,אלא
אם כן הוציא דבר שבני אדם צריכים לו ,והוציא
ממנו כשיעור שבני אדם רגילים לשומרו.
אמנם דבר שרוב בני אדם אינם צריכים לו ,או
דבר שרוב בני אדם צריכים לו ,אבל אין בו
כשיעור ,אם יהיה אדם שיגלה דעתו שהוא נצרך
לו ,מאחר שאצלו הוא חשוב ,הרי זה מתחייב על
הוצאתו.
ולדעת משנתנו ,דווקא זה שגילה דעתו שהוא
צריך לו מתחייב על הוצאתו ,אבל שאר בני אדם
פטורים על ההוצאה.
ולדעת רבי שמעון בן אלעזר ,מאחר שאצל בעליו
של החפץ הוא חשוב ,מעתה אף שאר בני אדם
מתחייבים על הוצאתו.

שיעור חשיבות בכמה
מיני גידולים לעניין הוצאה
נתבאר ,שאין המוציא חייב ,אלא אם כן הוציא
כשיעור שבני אדם רגילים לשומרו ,ולהלן יתבאר
מה השיעור בכמה מיני גידולים.

שיעור הוצאת תבן
התבן ראוי ,הן לאכילת פרה ,והן לאכילת גמל.
ולפיכך ,אף שפי פרה קטן מפי גמל ,מאחר
ששומרים אותו גם לאכילת פרה ,שיעורו
להתחייב הוא ,כשיהא ממנו כמלא פי פרה,

ואביי אמר לרב יוסף ,אדרבה ,הלא מאחר שתבן
זה ראוי הוא לפרה ,נמצא ששיעור חשוב הוא,
ולפיכך אף כשמוציאו לצורך גמל ,לא נפקע ממנו
חשיבותו ,ויש להתחייב עליו.
וכשבא רבין ,אמר ,שלא נחלקו רבי יוחנן ורבי
שמעון בן לקיש בדבר זה ,ולדברי הכל ,גם
כשמוציא את התבן לאכילת הגמל ,שיעורו
להתחייב הוא כמלא פי פרה.

אכילת פרה ,שיעורו להתחייב הוא כמלא פי
גמל[ .ויתכן שרבי יוחנן חזר בו לומר כריש לקיש].
ולדעת רבי שמעון בן לקיש ,מאחר שהפרה
אוכלת את העצה על ידי הדחק ,כשמוציא את
העצה בעבור הפרה ,היא נחשבת כאוכל לפרה,
[אכילה על ידי הדחק שמה אכילה] ,ומתחייב על
ההוצאה אף כמלא פי פרה.

שיעור הוצאת עמיר
העמיר ,הוא קש של שיבולים ,וראוי רק לאכילת
טלה ,ולפיכך שיעורו להתחייב הוא כשיהא ממנו
כמלא פי טלה ,כלומר כשיעור שטלה ממלא פיו
בפעם אחת .ושיעור זה הוא כשיעור גרוגרת.
והא דנקט במתניתין "כמלא פי טלה" ,ולא נקט
"כגרוגרת" ,לאשמעינן ,שמשום אכילת טלה נתנו בו
חכמים שיעור זה .דאי נקט כגרוגרת ,לא הוה ידעינן
למה נתנו בו חכמים שיעור זה[ .תוס'].

שיעור הוצאת עשבים
העשבים ראויים גם לאכילת טלה וגם לאכילת
גדי.
ולפיכך ,אף שפי גדי קטן מפי טלה ,מאחר
ששומרים אותו גם לאכילת גדי ,שיעורו
להתחייב הוא ,כשיהא ממנו גם כמלא פי גדי,
כלומר כשיעור שגדי ממלא פיו בפעם אחת.

שיעור הוצאת עלי שום ועלי בצלים
שיעור הוצאת עצה
עצה היא תבן של מיני קטנית ,והעצה ראויה רק
לאכילת גמל ,ולפיכך שיעורה להתחייב הוא
כשיהא ממנה כמלא פי גמל ,כלומר כשיעור
שגמל ממלא פיו בפעם אחת.
כשבא רבין אמר ,שהדין הזה אמור ,כשמוציא
את העצה לצורך אכילת גמל ,שהוא רגיל לאוכלו,
אבל אם הוציאו לצורך אכילת פרה ,שאינה
רגילה לאוכלו ,אבל כשאין לה דבר אחר היא
אוכלת אותו על ידי הדחק ,נחלקו חכמים בשיעור
חיובו להוצאה.
לדעת רבי יוחנן ,מאחר שאין הפרה אוכלת את
העצה אלא על ידי הדחק ,אין העצה נחשבת
כאוכל לפרה ,אלא לגמל[ ,אכילה על ידי הדחק לא
שמה אכילה ,]1ולכן גם כשמוציאים אותו לצורך

עלי שום ועלי בצלים ,כשהם לחים הם ראויים
למאכל אדם ,ולא למאכל גדיים ,ולפיכך שיעורם
להתחייב הוא כגרוגרת ,שזהו השיעור של כל
המלאכות לאכילת אדם.
וכשהם יבשים הם ראויים גם לגדי ,ולפיכך
שיעורם להתחייב הוא אף כמלא פי הגדי.

צירוף כמה מינים יחד לעניין הוצאה
פעמים ,כשיש כמה מינים יחד ,מכל אחד פחות
מהשיעור האמור בו ,הם מצטרפים יחד,
להתחייב על הוצאתם.
והאופן שבו יתחייב על הוצאת הצירוף הוא,
כשיהיה בהם יחד כשיעור הגדול שביניהם.
כגון אם יש לו מעט תבן[ ,ששיעורו כמלא פי

 1והא דאמר בפרק כיצד הרגל אכילה על ידי הדחק שמה אכילה ,הני מילי לענין ניזקין ,דלא חשבינן ליה משונה ,אבל לאחשובה לענין שבת לא חשיבא אכילה[ .תוס'].
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פרה] ,ומעט עצה[ ,ששיעורו כמלא פי גמל] ,אם
יש בהם יחד כשיעור מלא פי גמל ,הם מצטרפים.
שזה ששיעורו קטן יותר ,מאחר שהוא חשוב יותר,
מועיל להשלים את הקל ששיעורו גדול יותר .אבל זה
ששיעורו גדול יותר ,שהוא פחות חשוב ,אינו מועיל
להשלים את החשוב ששיעורו קטן יותר.

ואף שפעמים באופן הזה אין הצירוף מועיל לשום
אכילה ,כגון כשיש לו מעט עלי שום לחים ,ומעט
עשבים ,שעלי שום לחים ראויים לאדם ,ולא
לגדי ,ועשבים ראויים לגדי ,ולא לאדם ,בכל זאת
מתחייבים על הוצאת הצירוף הזה.
כי צירוף כזה ,אף שאין בני אדם שומרים אותו
לאכילה ,מכל מקום שומרים אותו לדוגמא.
כלומר ,מי שיש לו למכור ,צובר מכולם יחד,
ונותן לפני חלונו ,להראות שיש לו למכור מכולם,
ונוח לו שיהיו מחוברים יחד ,כי מתוך שהם
מועטים ,כל אחד בפני עצמו הרוח מפזרתו.
והתוס' ,מפרשים שכשמצניע אותם להיות דוגמא,
שיעורם להוצאה בכל שהוא ,כי די בכלשהו להיות
דוגמא.
אלא מאחר שכשהם נעשים לדוגמא ,שיעור כולם
שווה ,מהטעם הזה ,אף כשאינם נעשים לדוגמא ,הם
מצטרפים להתחייב על הוצאתם ,כשמוציא מכמה
מינים יחד ,כשיעור הגדול שבכולם.

ואומר ר"י ,ששיעור בגד האמור כאן שהוא שלשה על
שלשה ,אמור רק לעניין טומאת מדרס[ ,שכן לטומאת
מת שיעורו בשלוש אצבעות] ,אבל שאר הדברים ,שק
ועור ומפץ ,זה שיעורם גם לקבלת טומאת מת.

צירוף כמה דברים יחד לעניין טומאת מדרס
כל אחד מהדברים המנויים לעיל לעניין קבלת
טומאת מדרס ,מצטרף עם הסמוך לו ,כגון בגד
מצטרף עם שק ,ושק מצטרף עם עור ,ועור עם
מפץ.
וכתבו התוס' ,שדוקא באופן הזה מצטרפים ,הבגד
והשק ,השק והעור ,אבל הבגד והעור ,והשק והמפץ,
אין מצטרפים ,שאין ראויים להתחבר יחד ,והמחברם
בטלה דעתו ,ואין טמאים מדרס.

וביאר רבי שמעון ,שהסיבה לכך שהם מצטרפים,
כי ראויים הם לעשות מצירופם דבר ,שגם הוא
עשוי למדרס ,כגון טלאי למרדעת של חמור,
שנעשה לישיבה עליו ,ואינו מקפיד אם נעשה
מצירוף שני מינים.
ומאחר שמרדעת לחמור היא דבר הנעשה
לישיבה ,כשיעשה מצירוף שני מינים טלאי טפח
על טפח ,שהוא שיעור קבלת טומאת מדרס בדבר
הנעשה לישיבה ,הרי אלו מקבלים טומאת
מדרס.

שיעורי כמה דברים לקבל טומאת מדרס

הדין הנ"ל כפירוש התוס'

כל דבר שראוי לשבת עליו או לשכב עליו ,נעשה
אב הטומאה על ידי מדרס הזב.

כן משמע מפירוש רש"י שמינים אלה מצטרפים לעניין
דבר הנעשה לישיבה.

ובמסכת כלים נשנו שיעורי הדברים הבאים
לעניין זה ,שאם תיקן את אחד מהדברים הבאים
לשכיבה ,1מקבל הוא טומאת מדרס אם יש בו
כשיעור שהוא ראוי לכך.
א .הבגד ,הוא הארוג מחוטי צמר או פשתן,
כשתקנו לשכיבה ,שיעורו לקבל טומאת מדרס
בשלשה טפחים על שלשה טפחים.
ב .השק ,הוא הארוג משער ונוצה של עזים,
כשתקנו לשכיבה ,שיעורו לקבל טומאת מדרס
בארבעה טפחים על ארבעה טפחים.
ג .העור כשתקנו לשכיבה ,שיעורו לקבל טומאת
מדרס בחמישה טפחים על חמישה טפחים.
ד .מפץ ,כמין מחצלת עשויה מקנים או מגמי,
כשתקנו לשכיבה ,שיעורו לקבל טומאת מדרס
בששה טפחים על ששה טפחים.

ותוס' פירשו ,שהצירוף האמור בהם ,הוא לעניין דבר
הנעשה למשכב ,שמצטרפים יחד כשיש בהם את
השיעור הגדול.
ורבי שמעון מבאר ,שהסיבה שהם מצטרפים אף שאין
שיעורם שווה ,כי מצינו דבר שבו שיעורם שווה ,והוא
שיעורם לדבר הנעשה לישיבה.
על כל פנים לפי המבואר עד עתה משמע ,שרבי שמעון
בא לבאר ,מדוע הדברים הללו מצטרפים לעניין
טומאת מדרס.
אולם יש מפרשים ,שלעניין מדרס אין צריך לטעם זה,
כי כל שצירף יחד ,וייחד למדרס ,דין פשוט שמקבל
טומאת מדרס ,והצירופים האמורים כאן הם גם
לעניין טומאת מת ,ומטעם שפעמים עושים מהם טלאי
למרדעת חמור הם מצטרפים אף לטומאת מת.

שיעור חשיבות מאכל אדם לעניין הוצאה
כל מאכלי אדם ,כשיהא בהם כשיעור גרוגרת,

 1תוספתא :המקצע למשכב ,אין פחות משלשה על שלשה .למושב ,טפח .ולמעמד כל שהוא[ .תוס'].
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חשובים הם ושומרים אותם ,ולפיכך המוציא
אותם בשבת ,מתחייב על ההוצאה.
וכל מיני אוכלים מצטרפים יחד לשיעור זה,
להתחייב על הוצאתם.
ומכל מקום ,דווקא האוכל עצמו עולה לשיעור
גרוגרת .אבל הקליפות ,והגרעינים ,והעוקצים
[=זנב הפרי שהוא עץ בעלמא] והסובין [=קליפת
החיטים הנושרת מחמת כתישה] ,והמורסן [=הנשאר
בנפה] ,אינם מצטרפים לשיעור ,ורק כשיהא
שיעור גרוגרת אוכל ללא הדברים הללו ,יתחייב
על ההוצאה.
ולדעת רבי יהודה ,קליפות פנימיות של עדשים
וכן קליפות פנימיות של פולים חדשים ,מאחר
שרגילים להתבשל עימהם ,מצטרפים לשיעור.
אבל קליפות חיצונות ,שאינן מתבשלות עימהם,
אינן מצטרפות ,וכן קליפות פנימיות של פולים
ישנים ,גם כן אינן מצטרפות ,כי מאחר שהן
שחורות ,הן נראות כזבובים בקערה.

צירוף סובין ומורסן לחלה
נתבאר ,שסובין ומורסן אינם מצטרפים להשלים
את שיעור האוכל להתחייב על הוצאתו.
אמנם כל זה לעניין הוצאה ,שמתחייבים רק על
הוצאת דבר חשוב ,ומן הסתם סובין ומורסן
אינם עומדים לאכילה.
אבל לעניין חיוב חלה ,מאחר שעני אוכל פת,
שהסובין והמורסן מעורבים בה ,נחשבת היא
כלחם.
ולפיכך כשיש בפת כזו ,יחד עם הסובין והמורסן,
שיעור של מעט יותר מחמשה רבעים קמח ,שהוא
השיעור של לחם להתחייב בהפרשת חלה ,הפת
הזו חייבת בחלה.

סליק פרק כלל גדול
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פרק שמיני המצניע

דף עז

דף עו

שיעור מזיגת כוס

בפרק הקודם נתבאר ,שאין אדם מתחייב על
ההוצאה ,אלא אם כן הוציא דבר שהוא חשוב
לבני אדם ,כלומר שבני אדם שומרים ,וגם יש
באותו הדבר שיעור חשוב לבני אדם לשמרו.
ובפרקים הבאים יתבאר בעזה"י ,בהרבה דברים,
מה הוא שיעור החשיבות שלהם לבני אדם
לשמור אותם ,שיתחייב המוציא על הוצאתם.

שיעור היין להתחייב על הוצאתו בשבת
יין חי הוא יין שעשוי כולו מענבים ללא תערובת
יין .ויין מזוג הוא יין שמעורב ביין ,שכן רגילים
למזוג יין במים לצורך שתייתו.
ומבואר במשנה ובברייתא ,שהמוציא יין חי
בשבת ,אם יש בו כשיעור שמוזגים בו מים בכוס
יפה ,כלומר כשיעור מזיגת כוס של ברכת המזון,1
הרי זה חייב.
ולדברי רב נחמן אמר רבה בר אבוה ,כוס של
ברכת המזון ,צריך שיהיה בו רובע רביעית הלוג
יין חי ,מזוג בשלושה חלקים מים ,שיהיה הכל
יחד רביעית 2הלוג.

נתבאר ,שהמוציא בשבת רובע רביעית יין חי,
חייב.
ואמנם במשנה לא נאמר שיעור זה בפירוש ,אלא
נאמר" ,כדי מזיגת הכוס".
ובברייתא ביארו ,שהכוונה למזיגת כוס יפה של
ברכת המזון .אכן גם בברייתא לא פירשו מהו
שיעור היין הנצרך לברכת המזון.
ומתחילה היה נראה ,שאת השיעור של רובע
רביעית יין ,למדנו רק מדברי רב נחמן ,שלימד,
שכוס של ברכה צריך שיהיה בו רובע רביעית יין
חי ,כדי שימזגנו בשלושה חלקים מים ,ויעמוד על
רביעית שלמה.
ורבא אמר ,שעניין זה ניתן ללמוד מתוך משנתנו,
שכן בסיפא של משנתנו אמרו ,ששיעור כל
המשקים לחיוב הוצאה הוא ברביעית .ומכאן,
שאין משקה ראוי לשתיה אלא כשיהיה בו לכל
הפחות רביעית.
ואם כן ,יין "כדי מזיגת הכוס" ,הוא יין שאחר
מזיגתו במים יהיה הכל ביחד רביעית.3
ולדעת רבא ,כל יין שלא מזגו אותו בשלושה
חלקים של מים ,אינו יין.4

ואם כן ,המוציא בשבת יין חי ,ששיעורו רובע
רביעית [= ]1/16הלוג ,הרי זה חייב.

ואם כן  ,כדי שיהיה היין המזוג רביעית ,צריך
שיהיה בו רובע רביעית יין חי ,ושלושה רבעי
רביעית מים .ונמצא שיין "כדי מזיגת הכוס"
הוא רובע רביעית.

ויש טועים בשמועה זו ,לומר שרביעית האמורה כאן
היא לוג שלם ,שהוא רובע הקב ,ורק המוציא רובע
[= ]1/4לוג יין חי חייב.

שתי תשובות בדבר

נתבאר ,שרביעית האמורה כאן ,היא רביעית הלוג,
ואם כן ,המוציא יין בשיעור רובע רביעית הלוג ,חייב
חטאת.

אביי 5הקשה על דברי רבא שתי קושיות [=שתי

תשובות בדבר] ,ואלו הקושיות והיישוב עליהן.
קושיה א – מסברא ,אין לומר שמזיגת היין
הראויה היא שלושה חלקים מים וחלק אחד יין,
שהרי מבואר במשנה במסכת נידה ,בעניין
מראות הדם הטמאים ,שאחד מהם הוא כמראה
יין המזוג שני חלקים מים ואחד יין מיין השירוני,
הרי שמזיגת היין הראויה היא שני חלקים מים
ואחד יין.
ועל קושיה זו השיב רבא שתי תשובות( .א) יין
השירוני רך משאר יינות ,ולכן מזיגתו בשני
חלקים מים ,אבל שאר יינות ,שהם חזקים,
מזיגתם בשלושה חלקים מים( .ב) גם יין
השירוני ,כשבאים לשתותו ,יש למוזגו בשלושה
חלקים מים ,ומה ששנינו במסכת נידה שמזיגתו
בשני חלקים מים ,הוא רק לעניין זה ,שמראה דם
הדומה ליין השירוני המזוג בשני חלקי מים ,הוא
מראה דם טמא ,6אבל אין ללמוד מכאן ,שכך היא
דרך מזיגת היין השירוני גם לשתיה.
קושיה ב – אם שיעור הוצאת יין תלוי בכך שאחר
מזיגתו יהיה ראוי לשתיה ,מאחר שעתה אינו
מזוג ,והמים עודם בכד ,כיון שאינו ראוי לשתיה,
כיצד יתחייב על הוצאתו.7
ועל קושיה זו השיב רבא ,שאין השיעור תלוי בכך
שהיין ראוי לשתיה ,אלא בחשיבותו ,וכל שיש בו
שיעור רובע רביעית ,אף שעדיין אינו ראוי
לשתיה ,חשוב הוא ,כי ראוי למזיגת הכוס ,ולכן
חייבים על הוצאתו.

שיעור יין יבש [=קרוש] להתחייב על הוצאתו
לדעת רבי נתן ,יין קרוש ,מתחייבים על הוצאתו
רק כשיהיה בו שיעור כזית ,שכשיש בו שיעור
כזית ,היה בו בעודו לח ,שיעור של רביעית שלמה.
והסיבה שיין קרוש אין שיעורו ברובע רביעית
כיין לח ,אלא ברביעית שלמה ,כי יין קרוש אינו

 1משמע דכוס של ברכה טעון מזיגה  ...ותימה דבסוף פרק שלשה שאכלו ,עשרה דברים נאמ רו בכוס של ברכה ,הדחה ושטיפה חי ומלא ,אלמא חי בעינן( .א) ומיהו התם פירש בקונטרס ,דלא
שיהא חי כשמברכין עליו ,אלא דנותנו חי בכוס שמברכין בו ,לאפוקי שלא ימזגנו תחילה ,ואחר כך יתננו בכוס של ברכה( .ב) ורבינו תם מפרש ,דחי דקאמר היינו מזיג ולא מזיג ,דמיקרי חי ...
ובברכת הארץ מוסיף מים עד שיהא מזוג כראוי ( ...ג) ובני נרבונא מפרשים ,דחי קאי אכוס ,שצריך שיהא שלם [ ...תוס'].
 2ואף על גב דאמרינן בערבי פסחים ,המקדש ,אם טעם מלא לוגמא ,יצא ,ומלא לוגמא הוי טפי מרביעית  ...יש לומר ,דמלא לוגמא דהתם ,לאו דוקא ,אלא כדי שיסלקו לצד אחד ,ויראה כמלא
לוגמא  ...ועוד יש לומר ,דדוקא מקדש[ .תוס'].
 3והא דנקט "כדי מזיגת כוס של ברכה" ,דלא נקט "כדי מזיגת רביעית" ,מילתא אגב אורחיה קא משמע לן ,דכוס של ברכה ברביעית .ועוד ,משום דמהאי טעמא דחזי לכוס של ברכה ,חשיב,
ומיחייב בפחות מרביעית ,לפי שיכול להוסיף עליו מים .ואשאר משקין לא מיחייב בפחות מרביעית ,אף על פי שיכול להוסיף עליהן[ .ע"פ התוס'].
 4והא דאמרינן  ...גבי סנהדרין אל יחסר המזג ,אם הוצרך אחד מהם לצאת ,אם יש עשרים ושלושה שהם שליש מסנהדרין יוצא  ...משמע שמזיגה היא שליש יין ושני חלקים מים( .א) תירץ ריב"א ,דרבא
דוקא היה מוזג כמשפט המזיגה ,רביעית יין ושלושה חלקים מים  ...אבל שאר העולם האוהבים יין חזק ,אין מוזגין אלא שליש יין ושני חלקים מים .ואין נראה לר"י ,דאם כן ,מאי פריך אביי ,לוקי מתניתין
דנדה במזיגת שאר בני אדם( .ב) אלא נראה לר"י ,דקרא דאל יחסר המזג ביין השירוני ,משום דליכא לאוקמי לקרא בסתם מזיגה ,דהוי רביע ,דרביע סנהדרין למאי חזו ,אבל שליש חזו לדיני נפשות .ומיהו
לההוא לישנא ,דהתם משום חזותא ,דלא מחלק בין יין השירוני קשה .ויש לפרש ,משום חזותא ,כדי שלא יפסיד המראה ,דרך למוזגו שליש יין ושני חלקים מים[ .תוס'].
 5ואביי לא פליג אלא בהא דלא מצריך רביעית מזוג ,אבל רובע רביעית יין חי ,צריך לכוס של ברכה  ...ומיהו קשה לר"י  ...ונראה לר"י דרב יוסף ואביי סבירא להו ,דכוס של ברכה בעי רביעית
שלם יין חי ,כדמשמע בסמוך ,ולעניין הוצאה אינו חייב אלא ברביעית שלם כשאר משקים אבל על הוצאת רובע רביעית ,אף שראוי למוזגו ולעמוד על רביעית ,אינו חייב[ .תוס'].
 6ואי יהיב ביה טפי ,דם הדומה לו כדם ירוק הוא ,וטהור[ .רש"י].
 7אלא על כרחך ,טעמא לאו משום דליתחזי לשתייה לרביעית כשאר משקין הוא ,אלא הכי שיעוריה ,ואף על גב דכי מזיג ליה לא הוי רביעית[ .רש"י].
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ראוי למזיגה.

מכזית.

טומאת דם נבילות
לְאכְ לָּה
נאמר" ,וְ כִ י יָּמּות ִמן ַהבְ הֵּ מָּ ה אֲ שֶ ר ִהיא לָּ כֶ ם ָּ
הַ ֹנגֵּעַ בְ נִבְ ל ָָּּתּה ִי ְטמָּ א עַ ד הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא י"א) ,ומכאן
שבשר הנבילה הוא אב הטומאה לטמא אף אדם
וכלים ושיעור הבשר המטמא הוא כזית.

וכשנכנסו חכמים לכרם ביבנה ,העיד רבי יהודה
על ששה דברים שנחלקו בהם בית שמאי ובית
הלל ,שבהם בית שמאי מקילים ,ובית הלל
מחמירים ,ואחד מהם הוא ,האם דם הנבלה
מטמא כבשרה.
לדעת בית שמאי ,דם נבלה אינה מטמא.
 יש מפרשים שלדעת בית שמאי דם נבלה אינו מטמאכלל ,כלומר אינו כנבילה שהיא טמאה טומאה חמורה,
ואף אינו כמשקה ,שהוא הראוי לקבל טומאה קלה.
 ויש מפרשים שלדעת בית שמאי דם נבלה אינו טמאטומאת נבילות ,אבל אינו גרוע משאר דם הנחשב
כמשקה ,ומקבל טומאה קלה.

ולדעת בית הלל ,דם נבילות דינו כבשר נבילות
ומטמא טומאה חמורה.
ואמר על כך רבי יוסי ברבי יהודה ,שלדעת בית
הלל ,שיעור דם נבילות לטמא ,הוא רביעית ,כי
רביעית דם ,כשהיא נקרשת ,נעשית כזית ,וכבר
נתבאר ,ששיעור בשר נבילה לטמא ,הוא כזית.1

רביעית משקה נעשית כזית יבש
נתבאר ,שלדעת רבי נתן ,כשרביעית יין נקרשת,
היא נעשית כזית  .וכמו כן נתבאר ,שלדעת רבי
יוסי ברבי יהודה ,כשרביעית דם נקרשת ,היא
נעשית כזית.
 לדברי רב יוסף ,שני התנאים הללו אמרו דבראחד ,כלומר דעה אחת להם ,שדבר לח בשיעור
רביעית ,כשהוא מתייבש ,שיעורו כזית.
 ולדברי אביי ,יתכן שאין הדבר כן ,שהרי הייןקלוש יותר ,והדם סמיך יותר.
ואם כן ,יתכן ,שלדעת רבי נתן ,דווקא היין ,שהוא
קלוש ,כשמתייבש ממנו רביעית ,נעשה כזית,
אבל הדם שהוא סמיך יותר ,כשהוא מתייבש
אינו מצטמק כל כך ,ורביעית ממנו נעשה יותר

נֹותרֹת עַ ד ְשנַת הַ יֹבֵּ ל וְ נִגְ ַרע מֵ עֶ ְרכֶָך"
הַ כֶסֶ ף עַ ל פִ י הַ שָּ נִ ים הַ ָּ

וכמו כן ,יתכן שלדעת רבי יוסי ברבי יהודה,
דווקא הדם ,שהוא סמיך ,כשמתייבש ממנו
רביעית ,נעשה כזית ,אבל היין שהוא קלוש יותר,
כשהוא מתייבש הוא מצטמק יותר ,ורביעית
ממנו נעשה פחות מכזית.

שיעור חָׁ ָׁלב של בהמה
להתחייב על הוצאתו בשבת
במשנתנו מבואר שהמוציא חלב "כדי גמיעה"
בשבת חייב על כך .ופירש הר"ר פורת ,שזהו שיעור
מלא לוגמא .אולם לא משמע כן במסכת יומא.
 ר"י מפרש ,שסתם חלב עומד לשתיה ,ובו אמרושמתחייבים על הוצאתו כשיש בו שיעור "כדי גמיעה".
אבל חלב העומד לגבינה ,מתחייבים על הוצאתו אף
כשהוא כגרוגרת ,ולפירוש זה כגרוגרת הוא פחות מכדי
גמיעה.
 ויש מפרשים שסתם חלב עומד לגבינה ,ומתחייביםעל הוצאתו כשיש בו שיעור כזה ,שכשיתייבש יהיה
כגרוגרת ,ולפירוש זה הוא יותר "מכדי גמיעה" .ורק
אם פירש ,שכוונתו להוציאו לשתיה ,מתחייב על
הוצאתו אף כשיש בו שיעור "כדי גמיעה".
ולשני הפירושים הללו ,כשיעור האמור לעניין הוצאה,
כך השיעור לעניין חליבה ,שהחולב כשיעורים הללו
חייב.
 ויש מפרשים שכשהחלב בעין ,בכל אופן מתחייביםעל הוצאתו כשיש בו "כדי גמיעה" .אבל קודם שנחלב,
אינו חשוב להתחייב על החליבה ,אלא כשיחלוב
כשיעור הגדול ,כלומר כשיעור שאם יתייבש יהא
כגרוגרת.

(ויקרא כ"ז י"ח).

ג .עוממות.
גחלים שחשך מראיתן ,אינן "גחלים אוממות",
אלא "גחלים עוממות" כמו שנאמר" ,אֲ ָׁרזִ ים ל ֹא
עֲמָׁ מֻ הּו בְ גַן אֱ ֹל ִקים" (יחזקאל ל"א ח').
ופירוש הפסוק הוא ,ארזים לא החשיכו מראיתו,
להיות הם נאים ממנו[ .רש"י].

ד .מעמצין.
אין לומר "מאמצין את העין" ,אלא "מעמצין את
העין" ,כמו שנאמר" ,וְ עֹצֵ ם עֵ ינָׁיו מֵ ְראֹות בְ ָׁרע"
(ישעיה ל"ג ט"ו).

שיעור חָׁ ָׁלב של אשה ולובן
ביצה להתחייב על הוצאתו
חלב של אשה ,וכן לובן של ביצה ,רגילים לשפשם
[ולהמיס] בהם קילורין ,שנותנים בעיניים
לרפואה.
ולפיכך המוציא מהם בשבת ,כשיעור ששפים
מהם את הקילור ,הרי זה חייב.

שיעור קילור להתחייב על הוצאתו בשבת
המוציא בשבת קילורין כשיעור שאחר שימחו
במים יש לתת מהם בשתי העיניים הרי זה חייב.
ונסתפק רב אשי ,האם הכוונה לשיעור מה שניתן
בשתי עיניים ותו לא ,או למה שצריך כדי לתת
את הקילורין בשתי העיניים ,שזה יותר ממה
שניתן בעיניים בפועל ,כי כשנותנים את הקילורין
בעיניים ,נדבק מעט באצבעות.

האופן הנכון באמירת מספר
מילים הנזכרות במשניות
כתית

א .גמיאה.
אין לומר "גמיעה" ,אלא "גמיאה" ,כמו שנאמר,
יאינִי נָׁא ְמעַ ט מַ ִים
אתּה וַי ֹאמֶ ר הַ גְ ִמ ִ
לִק ָּר ָּ
"וַ י ָָּּרץ הָּ עֶ בֶ ד ְ
ִמכַדֵ ְך" (בראשית כ"ד י"ז).

יש מפרשים שכתית הוא שיפשוף שיש בגב הסוסים
והגמלים ,מחמת חיכוך המשאות שנושאים.
 ויש מפרשים שכתית היא מכה שעל גב היד או על גבהרגל.

ב .גרעינין.
אין לומר "גראינין" אלא "גרעינין" ,שהגרעינים
נקראו כן מלשון גירעון ,על שם שהם נזרקים
ונחסרים מהאוכל ,ולשון גרעון הוא בעי"ן ,כמו
שנאמר" ,וְ ִאם ַאחַ ר הַ יֹבֵּ ל י ְַק ִדיש שָּ דֵּ הּו וְ ִחשַ ב לֹו הַ כֹהֵּ ן ֶאת

שיעור דבש להתחייב על הוצאתו בשבת
היו רגילים לתת דבש על פי הכתית לרפואת
הכתית .ולפיכך ,שיעור דבש כזה ,שיש בו די כדי

 1משמע דדם חשיב כבשר .ותימה אם כן ,אמאי צריך קרא  ...לרביעית דם מת דמטמא באהל ,תיפוק ליה דהוי כבשר ,משום שיכול לקרוש .ואומר ר"י ,דגבי מת בעי קרא לרביעית דם ,משום
דאמרינן דבטומאת מת בעינן אין גזעו מחליף  ...ודם גזעו מחליף הוא .ועוד י ש לומר דהאי תנא דהכא לא מטמא דם נבלות משום שיכול לקרוש ,אלא אית ליה שום דרשה דדם נבילות טמא,
והאי טעמא דיכול לקרוש איצטריך שלא יטמא הדם אלא ברביעית ,ולא בפחות ,שאז יש בו שיעור בשר ,אבל בלאו קרא ,מודו כולי עלמא דלא הוי כבשר .ולהכי איכא תנא  ...דאמר שהעידו על
דם נבלות שהוא טהור .וכן משמע בכל מקום ,דדם לא הוי בכלל בשר נבלה [ ...תוס'].
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לתת על פי הכתית ,המוציאו בשבת מתחייב על
כך.
ונסתפק רב אשי ,האם הכוונה לכמות דבש
שראויה להינתן על כל המכה .או אף לכמות דבש
הראויה להינתן על עליונה של המכה בלבד ,אף
שאינה מספיקה לכל סביבותיה של המכה.

לא ברא הקב"ה דבר אחד לבטלה
אמר רב יהודה אמר רב ,כל מה שברא הקדוש
ברוך הוא בעולמו ,לא ברא דבר אחד לבטלה.
א .ברא שבלול [=חלזון] לרפואת כתית ,שכשמניח
את החילזון על הכתית ,הוא מועיל לרפא אותו.
ב .ברא זבוב לרפואת צירעה ,שמי שעקצו צירעה,
כותש זבוב ומניחו עליו.
ג .ברא יתוש לרפאות נחש .שמי שעקצו נחש,
כותש יתוש ומניחו עליו.
ד .ברא נחש לרפואת חפפית היא מין של שחין,
ומי שחלה בשחין זה ,כותש נחש ומניחו עליו.
ה .ברא סממית ,כלומר עכביש ,לרפואת עקרב,
שמי שעקצו עקרב ,מביא שתי סממיות ,אחת
שחורה ואחת לבנה ,וכותש אותן ,ומבשל אותן,
ומושח את המקום.1

מילי דעלמא שביאר רב יהודה
רבי זירא פגש את רב יהודה ,כשהיה עומד בפתח
בית חמיו ,וראה ,שדעתו של רב יהודה בדוחה
עליו ,ואם ישאל ממנו על כל הדברים הנעשים
בחלל העולם ,יענה לו [=אי בעינא מיניה כל חללי
עלמא הוה אמר לי] .ולפיכך שאל אותו ,על דברים
מענייני העולם ,ורב יהודה ענה לו ,ואלו הם.
> ששה דברים בטבע הבריות.

א .מדוע העיזים מהלכות בראש העדר ,ואחר כך
הכבשים.
והתשובה לכך ,שדבר זה הוא כבריאתו של עולם,
שתחילה היה החושך ,ולאחר מכן האור .וסתם
עזים שחורות וסתם רחלות לבנות.
ב .מדוע הכבשים מכוסים אחוריהם בזנב
והעיזים מגולות ואין להם [אליה=] זנב.
והתשובה לכך ,שהכבשים שאנו מתכסים מהם,
כלומר שיש להם צמר ,ואנו עושים ממנו בגדים,
ומתכסים בו ,גם הם מכוסים .והעיזים ,שאין אנו
מתכסים מהם ,שאין להם צמר ,גם הם מגולים.
ג .מדוע זנבו של הגמל קצר.
והתשובה לכך ,כי הגמל אוכל קוצים ,ואם היה
זנבו ארוך ,היה נדבק בקוצים.
ד .מדוע זנבו של השור ארוך.

חמש אימות הן אימת חלש על גבור
א .אימת מפגיע על ארי.
מפגיע היא מין חיה קטנה ,וקולה גדול ,וארי
שומע ,וירא שתהא בריה גדולה ,ובורח.
ב .אימת יתוש על הפיל.
שהיתוש נכנס לפיל בחוטמו ,ואינו יכול לו.
ג .אימת סממית [=עכביש] על העקרב.
שהסממית נכנסת לעקרב באזנו ,ואינו יכול לה.
ד .אימת סנונית על הנשר .שהסנונית נכנסת
תחת כנפי הנשר ,ומעכבת אותו מלפרוש כנפיו.
ה .אימת כילבית [=שרץ קטן] על לויתן.
שהכלבית נכנסת לדג גדול באזנו ,ואינו יכול לו.
ואמר רב יהודה אמר רב ,שעניין זה ,שיש אימת
חלש על גיבור ,מבואר בכתובַ " ,המַ בְ לִיג
[=המגביר] שֹד [=שדוד וחלש] עַ ל עָּ ז [=גיבור] וְ שֹד עַל
ִמבְ צָּ ר יָּבֹוא" (עמוס ה' ט').

והתשובה לכך כי הוא שרוי באגם במקום
יתושים ,וצריך לזנב ארוך כדי להבריחם.
ה .מדוע קרני הקמצא [=י"מ ארבה .וי"מ נמלה]

רכות.
והתשובה לכך ,כי הקמצא שרוי בין עצי הערבה,
ואם היו קרניו קשות ,היו נשברות בעצים ,והיה
מתעוור ,שראיית הקמצא תלויה בעיניו .כמאמר
שמואל ,הרוצה לעוור קמצא ,יטול את קרניו.
ו .מדוע אצל התרנגול העין שונה משאר בריות,
שאצל כל הבריות כשעוצמים את העין החלק
העליון יורד על התחתון ואצל התרנגול החלק
התחתון עולה על העליון.
והתשובה לכך ,כי התרנגול שרוי בלילות בגובה,
על קרשים וקורות ,ועל ידי שחלק התחתון נסגר
כלפי מעלה ,הוא מגן על העין ,מפני עשן העולה
מלמטה.
> עשרים ושנים ביאורי מילים.

א .מפתן הבית קרוי "דשא" ,מלשון נוטריקון,

"דרך שם" ,כלומר דרכו נכנסים לשם.
ב .מדרגות קרויות "דרגא" ,מלשון נוטריקון,
"דרך גג" ,כלומר דרכם עולים לגג.
ג .דבר שמטבילים בו את המאכל[ ,כגון כותח או
שאר ליפתן] ,קרוי "מתכוליתא" ,מלשון
נוטריקון" ,מתי תכלה דא" ,כלומר ,כשתכלה זו,
מה נאכל .או מתי יכלה דבר זה ,שכן אינו כלה עד
זמן ארוך ,משום שאינו נאכל אלא מעט מעט.
ד .בית קרוי "ביתא" ,מלשון נוטריקון" ,בא
ואיתיב בה" ,כלומר בא ושב בה ,שדרך היא לישב
בבית.
ה .בית צר וקטן קרוי "ביקתא" מלשון נוטריקון
"בי עקתא" כלומר בית צר.
ו" .כופתא" [יש מפרשים מכתשת .ויש מפרשים
כלי למדידת חיטים .ויש מפרשים גולם של עץ
העשוי לישיבה .ומכל מקום היא] נקראת בשם
זה ,מלשון נוטריקון" ,כוף ותיב" ,כלומר כפוף
אותו ,ושב עליו.
ז .לבנים קרויות "לבני" מלשון נוטריקון" ,לבני
בנים" כלומר מתקיימות לדורות הרבה.
ח .גדר דק של קוצים או לולבים קרוי "הוצא"
מלשון "חציצה" כלומר אינו דבר של קיימא אלא
לחציצה בעלמא.
ט .הכלי ששואבים בו מים קרוי "חצבא" מלשון
"חציבה" ,על שם שהוא חוצב מים מן הנהר.
י .כלי חרס קטן קרוי "כוזא" ,מלשון "כזה",
כלומר שרגילים לומר עליו ,דבר מועט וקל כמו
זהו ,מהו חשוב למלאותו לי מיינך במתנה.
יא .בד של הדס שמרקדים בו לפני כלה ,קרוי
"שוטיתא" ,מלשון "שטות" ,על שם שהמרקד בו
נראה כשוטה.
יב .ספל גדול ,שהכל רוחצים ידיהם ורגליהם
ממנו ,קרוי "משיכלא" ,מלשון נוטריקון" ,מאשי
כולה" ,כלומר רוחץ את הכל.
יג .ספל קטן ונאה קרוי "משכילתא" מלשון
נוטריקון" ,משיא כלתא" ,כלומר מיוחד הוא
לרחיצה לחשובים כמו כלה ודומיה.
יד .מכתשת קרויה "אסיתא" כמו "חסירתא",
על שם שיש בה חקיקה שהיא חסרון בתוכה.
טו .העלי שכותשים בו קרוי "בוכנה" מלשון
נוטריקון "בוא ואכנה".

 1יל"ע אם מה שאמרו מייתי חדא אוכמא וחדא חיורא כו' הולך רק על הדבר האחרון ,כלומר סממית לעקרב ,או שהולך על כל האמור לעיל ,שכולם רפואתם על ידי אחד שחור ואחד לבן,
הנכתשים ,ומתבשלים ,ומושח אותם על המוכה.
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טז .הבגד העליון המכסה את הבגדים
התחתונים ,קרוי "לבושה" ,מלשון נוטריקון "לא
בושה" ,שהוא בא למנוע הבושה ,על ידי שהוא
מכסה כל החלוקים התחתונים הקרועים ורעים.
יז .בגד חלק שמתעטפים בו קרוי "גלימא",
מלשון "גולם" ,שאין בו חיתוך אברים וכולו
פשוט.
יח .מקטורן [=חליפה] נאה קרוי "גולתא" ,מלשון
נוטריקון" ,גלי ואיתיב" ,שכשהוא יושב ,מגלה
עצמו שלא ישב עליו ,שלא ילכלכנו ולא ישופנו
בקרקע וישיר שערו ויקרע ויבלה.
יט .מיטה נקראת "פוריא" על שם שפרין ורבין
עליה.
כ .בור שיבשו מימיו קרוי "בור זינקא" ,מלשון
נוטריקון" ,בור זה נקי" ,כלומר חסרו מימיו.
כא .סודר שדרך תלמידי חכמים להתעטף בו
נקרא "סודרא" ,מלשון נוטריקון "סֹוד ה'
יר ָׁאיו" (תהילים כ"ה י"ד).
ִל ֵ
כב .טרקלין של מלכים נקרא "אפדנא" מלשון
נוטריקון "אפיתחא דין" כלומר אל פתח זה יבאו
הכל ,אם למשפט אם לשרת המלך.

שלשה כל זמן שמזקינים מוסיפים גבורה
(א) דג( .ב) נחש( .ג) וחזיר.

שיעור שמן להתחייב על הוצאתו בשבת
בשיעור השמן שמתחייבים על הוצאתו ,נחלקו
חכמים בברייתא ,ונאמרו שני ביאורים
במחלוקתם.
ביאור א'.
לדעת רבי שמעון בן אלעזר ,שני שיעורים נאמרו
בעניין השמן שמתחייבים על הוצאתו בשבת,
ושניהם שווים זה לזה( .א) כדי לסוך אבר קטן
[=אחד מפרקי אצבע קטנה] של גדול( .ב) כדי
לסוך אבר גדול של קטן בן יומו.
ולדעת רבי נתן ,שיעור אחד נאמר בעניין השמן
שמתחייבים על הוצאתו ,והוא כדי לסוך אבר
קטן של גדול .אבל שיעור סיכת אבר גדול של
קטן בן יומו ,מועט יותר ,ואין חייבים על
הוצאתו.

אבר קטן ,של קטן בן יומו[ .וכן פסקו בבית
מדרשו של רבי ינאי].
ולדעת רבי נתן ,שיעור השמן שמתחייבים על
הוצאתו ,הוא כדי לסוך אבר קטן של גדול .אבל
שיעור סיכת אבר קטן של קטן בן יומו מועט
יותר ,ואין חייבים על הוצאתו.

דף עח

לדעת אביי ,דין זה אמור בגליל ,שהיו עניים,
וחסים על יין וחלב ,ושפים את הקילור רק
במים.

דבר שיש לו צורך שכיח וצורך שאינו שכיח

כן פירש רש"י .ותוס' פירשו [בדף מ"ז] ,שבגליל היו
עשירים ,ולכן רפואת מים שכיחה יותר משתיה ,שהיה
להן רוב יין ,והיו שותין הכל יין.

נתבאר ,שכל השיעורים שנתנו חכמים ,להתחייב
על ההוצאה ,הוא משום שבשיעור זה ,ניתן
להשתמש באותו דבר ,ולפיכך כשיש בו אותו
שיעור ,הוא חשוב ורגילים לשומרו ולהצניעו.

ולפיכך אף שהכל רגילים להשתמש במים
לשתיה ,גם השתמשות זו של מים ,כלומר לשוף
בהם קילור שכיחה הרבה ,ולכן המוציא מים
בשיעור זה בשבת ,חייב.

אכן כשניתן להשתמש באיזה דבר בשני אופנים,
אם שניהם שכיחים ,מאחר שגם השיעור הקטן
הוא שכיח ,מתחייבים אף על הוצאתו של
השיעור הקטן .אבל כשעיקר השימוש הוא
באופן ששיעורו גדול יותר ,מתחייבים על
ההוצאה רק בשיעור הגדול יותר.

אבל בשאר מקומות ,שפעמים שפים את הקילור
גם ביין וחלב ,עיקר השתמשות המים היא
לשתיה ,ולפיכך אין מתחייבים על הוצאת מים
אלא ברביעית ,כשיעור הוצאת משקה העשוי
לשתיה.

ולפיכך ,היין ,אף שניתן לשוף בו את הקילור,
[ולצורך זה די במעט יין] ,מאחר שהיין יקר ,אין
רגילים לעשות בו דבר זה[ ,אלא שפים את
הקילור במים או בחלב אשה] ,ועיקר השימוש
ביין ,הוא לשתיה.
ולפיכך ,אף שלשתיה השיעור גדול יותר ,שהוא
רובע רביעית ,מתחייבים על הוצאתו רק ברובע
רביעית.
וכן חלב בהמה ,אף שניתן לשוף בו את הקילור,
[ולצורך זה די במעט חלב] ,מאחר שהחלב יקר,
אין רגילים לעשות בו דבר זה[ ,אלא שפים את
הקילור במים] ,ועיקר השימוש בחלב ,הוא
לשתיה.
ולפיכך ,אף שלשתיה השיעור גדול יותר ,שהוא
כדי גמיעה ,מתחייבים על הוצאתו רק בכדי
גמיעה.
אבל דבש שיש בו שתי השתמשויות שכיחות( .א)
אכילה ( .ב) נתינתו על גבי הכתית [שאין משקה
אחר ראוי לכך] .מאחר שרגילים להשתמש בו לשני
הדברים הללו ,מתחייבים על הוצאתו כשיעור
שיש בו כדי לתת על הכתית ,אף שהוא השיעור
הקטן יותר.

ביאור ב'.
לדעת רבי שמעון בן אלעזר ,שיעור השמן
שמתחייבים על הוצאתו בשבת ,הוא כדי לסוך

וכלובן של ביצה הנזכרים לעיל בדף ע"ז,
שרגילים לשפשם [ולהמיס] בהם קילורין
שנותנים בעיניים לרפואה ,ולפיכך המוציא מהם
בשבת ,כשיעור ששפים מהם את הקילור ,הרי
זה חייב.

שיעור מים להתחייב על הוצאתם בשבת
במשנתנו מבואר ,שהמים הרי הם כחלב אשה
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ולדעת רבא ,דין זה ,שמתחייבים על הוצאת מים
כשיעור הנצרך לשוף בו קילור ,אמור בכל מקום.
כי בכל מקום ,אף שאינם עניים ,רגילים לשוף
את הקילור במים ולא בשאר דברים.
כי כששפים את הקילור בשאר דברים ,אף שהוא
מרפא את העין ,מכל מקום ,מאחר ששף אותו
בדבר סמיך ,הוא נגלד על העין ,ועד שהוא כלה,
הוא מסכך על העין ,ומונע מלראות.
והמים מאחר שהם קלושים ,כששף בהם את
הקילור ,הוא נבלע מיד או מתייבש מיד ,ואינו
מונע את העין מלראות.

שיעור שאר משקים
להתחייב על הוצאתם בשבת
שאר משקים[ ,חוץ מיין שמן חלב ודבש] ,המוציא

מהם בשבת רביעית [הלוג ,שהוא ביצה ומחצה],
חייב.
שיעור שופכים [=מים סרוחים]

להתחייב על הוצאתם בשבת
מבואר במשנתנו ,שהשופכים דינם כשאר
משקים ,והמוציא מהם רביעית בשבת ,חייב.
וביאר רבי ירמיה ,שהסיבה לכך ששופכים הם
מין דבר שבני אדם שומרים אותו ,כי ראויים הם
לגבל בהם טיט.
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ואף על פי שהטיט חשוב הוא אף כשהוא מועט,
כדי לעשות פי כור ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן,
ולצורך עשיית טיט מועט כזה ,די במעט מים.

לובן הנולדות בעין] .ולפיכך ,מתחייבים על הוצאתו
בשבת ,אף בשיעור מועט ,שרגילים לתת ממנו
לעין לרפואה.

כל זה אחר עשיית הטיט ,אבל הבא לעשות טיט,
אין המים חשובים לו אלא ברביעית ,שאינו טורח
לגבל טיט בשיעור מועט ,ולפיכך אינו מתחייב על
הוצאת המים כשיעור המספיק לעשיית טיט לפי
כור ,אלא ברביעית.

וחכמים נתנו סימן לשתי הרפואות הנ"ל גוא
לגוא [=פנימי לפנימי] ,כלומר כרושתינא מצוי
בתוך הישוב והוא רפואה לירוד ,שהוא שוקע
בתוך העין .וברא לברא [=חיצון לחיצון] ,כלומר
דם תרנגולת הבר שהיא חוץ לישוב ,היא רפואה
לברקית ,שהיא בולטת חוץ לעין.

כן משמע מתוך פירוש רש"י במשנה ,שדברי רבי ירמיה
באו לבאר גם את דין משנתנו ,מדוע יש לשופכים
חשיבות.
ור"י פירש ,שסתם שופכים ראויים לרחוץ בהם כוסות
וקערות ,שאינם מאוסים כל כך ,ורק לשתיה אינם
ראויים .ודברי רבי ירמיה הולכים על הברייתא ,בה
מבואר ,שלדברי הכל ,אפילו שופכים מאוסים ביותר,
כעין דם ,מתחייבים על הוצאתם בשיעור רביעית,
ושופכים אלו אינם ראויים לרחיצת כוסות וקערות,
אלא לגבל בהם את הטיט.

שיעור טיט להתחייב על הוצאתו בשבת
הכור הוא כלי שמבעירים בתוכו אש ,להתיך כלי
מתכות .והיו עושים בו נקב בצדו סמוך לתחתיתו
בצד האש ,ומכניסים בנקב קצה של מפוח ,וכל
המפוח מחוץ לכלי ,ועל ידי המפוח מכניסים אויר
בגחלים שבכור שיבערו הרבה.
ולצורך עשיית הנקב הזה בכור ,להכניס בו את פי
המפוח הזה הניתן בכור ,יש צורך במעט טיט,
[לסתום יפה את הנקב סביב המפוח].
ולפיכך ,המוציא טיט בשבת ,בשיעור הנצרך
לעשיית הנקב הזה ,הרי זה חייב.

שיעור דם להתחייב על הוצאתו בשבת
לדעת תנא קמא ,הדם דינו כשאר משקים,
והמוציא ממנו רביעית בשבת ,חייב.
ולדעת רבי שמעון בן אלעזר ,דם של תרנגול הבר,
רגילים להשתמש בו לרפואת ברקית [=מין מחלת
עיניים] .ולפיכך ,מתחייבים על הוצאתו בשבת ,אף
בשיעור מועט ,שרגילים לתת ממנו לעין לרפואה.
ולדעת רבן שמעון בן גמליאל – דם של כרושתינא
[רש"י פירש שהכוונה לעטלף ,והוא הנקרא בימינו

חפרפרת] ,רגילים להשתמש בו לרפואת יארוד
[=תבלול .ויש גורסים שהכוונה לחורור ,הן טיפות של

למי נאמרו כל השיעורים הנ"ל
לדעת חכמים ,כל השיעורים הנזכרים לעיל
נאמרו לרוב בני אדם ,אפילו מי שלא גילו דעתם
שדבר זה חשוב אצלם .אבל מי שגילו דעתם
שהדבר חשוב אצלם בשיעור מועט יותר,
מתחייבים הם אף על הוצאת השיעור המועט
יותר.

ודווקא אוזן עושים אותו לקופה ,אבל אין עושים
ממנו תלאי [=מתלה שהוא קטן מאוזן] ,לנפה
וכברה ,כי הוא קשה ,וחורץ אותם.

גמי שמתחייבים על הוצאתו בשבת
לדעת תנא קמא ,גמי שיש בו כדי לעשות תלאי
[=מתלה] לנפה ולכברה ,חשוב הוא לבני אדם
לשומרו ,ולפיכך המוציאו בשבת חייב.
ולדעת רבי יהודה ,מתחייבים על הוצאת הגמי,
אף בשיעור קטן יותר ,והוא שיהא בו כדי ליטול
ממנו מידת מנעל לקטן ,שמודד בו את מידת רגלו
של הקטן ,ואומר לאומן ,כמדה זו אני צריך.

הוצין [של לולבי הדקל]

שמתחייבים על הוצאתם בשבת
הוצא ,שיש בו כדי לעשות ממנו אוזן [=ידית]

 יש אומרים שדווקא לבעלים שגילו דעתםשהדבר חשוב אצלם חייבים אף בשיעור המועט.

לכפיפה מצרית [=סל העשוי מצורי דקל] ,חשוב
הוא לבני אדם לשמור אותו ,ולפיכך המוציא
אותו בשבת ,חייב.

 ולדעת רב י שמעון בן אלעזר ,כשהבעלים גילודעתם שהדבר חשוב אצלם אף בשיעור מועט,
מעתה גם אחרים שיוציאו אותו בשיעור מועט
מתחייבים עליו.

סיב [שגדל סביב הדקל]

שמתחייבים על הוצאתו בשבת

ומתוך פירוש רש"י מבואר ,שתלמיד של אומנות עם
רבו ,כגון תלמיד של נגר עם הנגר ,דינו של התלמיד
כדין אדם אחר .וכשרבו החשיב דבר בפחות
מהשיעורים הנ"ל ,באנו למחלוקת הנ"ל ,האם
התלמיד מתחייב על מה שהחשיב הרב.

לדעת אחרים ,סיב [=קנוקנת] שגדל סביב הדקל
כעין מלבוש ,ונכרך סביבותיו ועולה ,אם יש בו
כדי לתת ממנו על פי משפך קטן של יין ,שיהיה
כמסננת לסנן את היין ,חשוב הוא לבני אדם
לשמור אותו .ולפיכך המוציא אותו בשבת ,חייב.

והתוס' כתבו ,שתלמיד עם רבו מתחייב לדברי הכל על
מה שהחשיב רבו ,כי התלמיד עושה הכל לדעת רבו.

ולדעת רבי שמעון ,כל השיעורים הנ"ל נאמרו
למי שגילה דעתו שהדבר חשוב אצלו .שלדעת
רבי שמעון ,אף מי שגילה דעתו שדבר מסוים
חשוב אצלו אינו מתחייב על הוצאתו אלא כשיש
בו לכל הפחות כשיעורים המבוארים לעיל .אבל
המחשיב דבר בפחות מהשיעורים הללו ,בטלה
דעתו ,ואינו מתחייב על ההוצאה הזו.

רבב שמתחייבים על הוצאתו בשבת
רבב [=שומן או שמן ,]1אם יש בו כדי לסוך ממנו
תחת אספגין=[ ,רקיק שנותנין בתנור ,וטחים תחתיו
אליה ,]2חשוב הוא לבני אדם לשמור אותו.
ולפיכך המוציא אותו בשבת ,חייב .והכוונה
לאספגין קטן ,שגודלו כסלע או כגרוגרת [ששניהם
שיעור אחד].

מוכין שמתחייבים על הוצאתם בשבת
חבל שמתחייבים על הוצאתו בשבת
חבל שיש בו כדי לעשות אוזן [=ידית] לקופה
[=סל] ,חשוב הוא לבני אדם לשומרו ,ולפיכך
המוציא אותו בשבת חייב.

מוכין [=דברים רכים] ,אם יש בהם כדי לעשות
מהם כדור קטן כאגוז ,חשובים הם לבני אדם
לשמור עליהם .ולפיכך המוציא אותם בשבת,
חייב.

 1כן פירש רש"י .ועל כרחך אינו שמן ,דשמן נתנו בו חכמים שיעור אחר במתניתין[ .תוס'].
 2ואף על גב דבפרק כל שעה אמרינן ,אין טשין את התנור באליה ,ואם טש ,כל הפת כולה אסורה .הא אמר התם בההיא פרקא ,דכעין תורא שרי[ .תוס'].
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קשר מוכסים שמתחייבים על הוצאתו בשבת
המשלם את המכס [וכן מי שמחל לו המוכס על
המכס] ,מקבל מהמוכס נייר או קלף ,1שהמוכס
כותב בו שתי אותיות גדולות[ ,כפי שיתבאר בעזה"י
להלן] ,לסימן ,שמעתה הוא פטור מלשלם את
המכס ,וזהו הנקרא קשר מוכסים.
א .קודם שהראה את הקשר למוכס.
כל זמן שאדם נצרך לקשר של מוכסים ,שעדיין
צריך הוא לעבור את המוכס בדרכו ,וצריך
להראות לו שהוא פטור מלשלם את המכס.
כגון שמחל לו ראש המכס על המכס ,וצריך להראות
את הקשר למוכס שבדרך ,להיפטר מהמכס .או
ששילם את המכס בצד זה של הנהר ,וצריך להראות
זאת בצד השני ,כדי שלא יחייבוהו לשלם שוב.

מאחר שעדיין הוא נצרך לו ,חשוב הוא לו ,ולדברי
הכל ,המוציא אותו בשבת חייב.
ב .לאחר שהראה את הקשר למוכס.

וחשוב ,שאינו מבריח מן המכס.

ב .שטר חוב פרוע.
נייר שמתחייבים על הוצאתו בשבת

לדעת תנא קמא ,שטר חוב פרוע ,אין רגילים
לשומרו ,ולפיכך ,המוציאו בשבת פטור.

נייר [הנעשה מעשבים] חלק ,שלא נכתב בו דבר
מעולם ,וראוי לכתוב עליו ,אם יש בו כדי לכתוב
עליו קשר מוכסים ,רגילים לשומרו לכך ,ולפיכך
המוציאו בשבת חייב.

ולדעת רבי יהודה ,גם שטר חוב פרוע ,רגילים
לשומרו ,ולפיכך ,המוציאו בשבת חייב.

א .נייר חלק.

ושיעור זה ,הוא כדי שיוכלו לכתוב עליו שתי
אותיות גדולות ,כפי שהיו רגילים לכתוב בקשר
מוכסים.
ואף שאין בנייר מקום לאוחזו נוסף על מקום כתיבת
האותיות ,ראוי הוא לקשר מוכסים ,שאוחזו כולו בכפו
פשוט ,ורואה .וגם בשעת הכתיבה אינו צריך אחיזה.
שיעור זה מבואר במשנתנו .אולם בברייתא אמרו,
שהשיעור הוא כדי לכתוב שתי אותיות ,ולכאורה
הכוונה לשתי אותיות רגילות ולא גדולות.

לדעת תנא קמא ,לאחר שהראה את הקשר
למוכס שבדרך ,ונפטר ממנו ,שוב אינו צריך לו,
ואינו חשוב לכלום ,ולפיכך המוציא אותו פטור.

אלא שרב ששת יישב את הברייתא עם משנתנו ,ואמר,
שכוונת הברייתא לשתי אותיות גדולות של קשר
מוכסים.

ולדעת רבי יהודה ,גם לאחר שהראה את הקשר
של המוכסים למוכס ,עדיין הוא צריך לו,
ומתחייב על הוצאתו בשבת.

ורבא יישב את הברייתא עם משנתנו ,ואמר ,שכוונת
הברייתא ,לשתי אותיות רגילות ,יחד עם מקום
האחיזה ,שכל זה שווה למקום שתי אותיות גדולות של
קשר מוכסים.

 לדברי אביי ,הסיבה שלדעת רבי יהודה ,הקשרחשוב לאדם גם אחר שעבר את המכס ,היא משום
אותם שלוחים ,הרצים אחר העוברים את המכס,
להעליל עליהם שלא שלמו את המכס ,שהם
מחייבים אותם לשוב למוכס ,לשלם את המכס,
וכשיראה להם את הקשר שבידו ,יניחו לו.2
 ולדברי רבא ,הסיבה שלדעת רבי יהודה ,הקשרשל המוכסים חשוב לאדם גם אחר שמראה אותו
למוכס ,כי פעמים טורח למוכס הגדול לעמוד על
הגשר כל היום ,וממנה מוכס קטן תחתיו,
ו לפיכך ,גם אחר שהראה את הקשר למוכס
הגדול ,עדיין הוא צריך אותו להראותו למוכס
הקטן ,שלא ימנע ממנו מלעבור.3
 ולדברי רב אשי ,הסיבה שלדעת רבי יהודה,הקשר של המוכסים חשוב לאדם גם אחר שמראה
אותו למוכס ,כי כשיגיע למוכס של מקום אחר,
אם יעלילו עליו שהוא מבריח מן המכס ,יראה
קשר מוכסים שבידו ,להחזיק עצמו כאדם נאמן

הכל המוציאו בשבת חייב.

והקשו על דבריו ,כי בברייתא שניה ,אין לפרש שתי
אותיות הנזכרות בה אלא שתי אותיות גדולות של
קשר מוכסים.

ב .נייר מחוק.
נייר מחוק אינו ראוי לכתיבה ,ולפיכך אין רגילים
לשומרו ,אלא כשיש בו כדי לכסות צלוחית קטנה
של פלייטון [=מין בושם] ,ולכורכו עליה לסותמה.
וכשהיה נייר מחוק ,ובו מעט גליון חלק ,אם יש
באותו גליון כדי לכתוב עליו קשר מוכסים ,אף
שאין בכל הנייר כדי לכסות צלוחית של פלייטון,
חייבים על הוצאתו בשבת ,כי מחמת הגליון
החלק ,הנייר הזה חשוב לבני אדם לשמור אותו.

שטר חוב שמתחייבים על הוצאתו בשבת
א .שטר חוב שאינו פרוע.
מי שיש בידו שטר שאינו פרוע ,לדברי הכל חשוב
הוא אצלו ,שכן על ידו יגבה חובו ,ולפיכך לדברי

 1אצטריך לאשמועינן אפילו כתב על הקלף ,אף על גב דקתני בסמוך דשיעור קלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין[ .תוס'].
 2ולתנא קמא ,לא מצנע ליה להכי ,דכי רהטי בתריה ,הדר לגבי מוכס[ .רש"י].
 3ולתנא קמא אין צריך לו ,שהגדול מוסר לו סימן דברים ,ואומר לקטן ועובר[ .רש"י].
 4דמאן קא משוי ליה שטרא ,לוה ,דאמר כתבתיו ,לוה נמי הא קאמר פרעתי ,הפה שאסר הוא הפה שהתיר[ .רש"י].
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ונאמרו כמה ביאורים בטעמי החכמים הללו:
(ביאור א) נחלקו אם מותר למלווה להשהות
בביתו שטר פרוע.
לדברי רב יוסף ,הכל מודים ,שהלווה שקיבל
בידו את שטר החוב כנגד הפירעון ,אינו רגיל
לשמור עליו ,שמא יאבד ממנו ,ויבוא לידי
המלווה ,ויגבה בו המלווה פעם נוספת ,ולפיכך,
אם הוציאו הלווה בשבת הרי זה פטור.
אבל נחלקו החכמים הללו ,כשהלווה הניח את
השטר הפרוע ביד המלווה ,האם המלווה רגיל
לשומרו ,ולכן יתחייב על הוצאתו.
לדעת תנא קמא ,גם המלווה אינו שומר בידו
שטרות שנפרעו לו ,כי אסור לו לעשות זאת,
יקהּו וְ ַאל ַת ְשכֵן בְ אֹהָׁ ֶליָך
שנאמרִ " ,אם ָּאוֶן בְ י ְָּדָך הַ ְר ִח ֵּ
עַ וְ לָׁה" (איוב י"א י"ד) ומאחר שגם המלווה אינו
רגיל לשמור שטר כזה ,אינו חשוב לו ,והרי זה
פטור על הוצאתו.
ולדעת רבי יהודה ,המלווה שיש בידו שטר פרוע,
רגיל לשומרו ,לכרוך על פי צלוחיתו .ולפיכך ,אם
הוציאו בשבת הרי זה חייב.
(ביאור ב) נחלקו אם מודה בשטר שכתבו צריך
לקיימו.
לדברי אביי ,לאחר שנפרע החוב ,הכל מודים
שאין שומרים את השטר ,לא הלווה ולא
המלווה ,כי אסור להשהות שטר פרע.
והחכמים הללו נחלקו ,בדין שטר ,שהמלווה
תובע בו את חובו ,ואין לו עדים לקיים את
החתימות שבתוכו ,לומר אמת הם ,והלווה מודה
שהשטר נכתב כדין ,אבל טוען שפרע את חובו.
לדעת תנא קמא ,אף כשהלווה מודה בשטר
שנכתב כדין ,אין המלווה גובה בו ,אלא אם כן
קיימו הלווה ,ואמר לא פרעתי[ ,או שקיימו אותו
עדים לומר שנכתב כדין] .אבל כשהלווה אומר
שפרע[ ,ואין עדים לקיים את השטר] ,השטר בטל.4

מסכת שבת דף עט

ולפיכך ,אם הוציאו בשבת פטור ,כי אינו שווה
כלום.1

שווה ,כנגד החשש ,שמא יאבד את השטר,
וימצאנו המלווה ,ויחזור ויתבענו בו.

קלח אחד של כרוב ,חשוב הוא לאדם לשמור
עליו ,ולפיכך המוציא אותו בשבת חייב.

ולדעת רבי יהודה ,כשהלווה מודה בשטר
שנכתב כדין ,המלווה גובה בו ,גם אם לא קיימו
המלווה ,אלא שהודה בו הלווה ואפילו אמר
פרעתי .ולפיכך ,אף על פי שאין למלווה עדי קיום
הוא גובה חובו בשטר זה ,ואם הוציא אותו
בשבת ,חייב ,כשטר גמור שניתן לגבות בו.

ולדעת תנא קמא ,מחמת החשש הזה שמא יבוא
השטר ליד המלווה הלווה ממהר לאבדו ואינו
שומרו ,ולפיכך אם הוציאו בשבת פטור.

ולדעת חכמים ,זבל מועט שיש בו כדי לזבל קלח
אחד של כרישא [=קפלוט] ,חשוב הוא לאדם
לשמור עליו ,ולפיכך המוציא אותו בשבת חייב.

דף עט

ולדעת רבי יהודה ,הלווה שומר את השטרות,
כדי להראות לשאר נושיו ,שהוא אדם נאמן
הפורע חובותיו ,ומאחר שמהטעם הזה הלווה
שומר את השטרות הפרועים ,אם הוציא אותם
בשבת הרי זה חייב.3

(ביאור ג) נחלקו אם כותבים שובר.
לדברי רבא ,אם השטר מקוים רק על פי הלווה,
הכל מודים שכשהלווה אומר פרעתי ,השטר
בטל והמוציאו פטור.
והחכמים הללו נחלקו בדין שטר מקויים בעדים
שפרעו הלווה ועתה הוא ביד המלווה.
לדעת תנא קמא ,כשהלווה משלם את חובו ,אין
המלווה מחויב להשיב לו את השטר ,ורשאי לתת
לו שובר כנגד הפירעון .ולפיכך ,מאחר שנפרע
החוב ,אין המלווה צריך את השטר ,2ואם הוציאו
בשבת פטור.
ולדעת רבי יהודה ,כשהלווה משלם את חובו,
המלווה מחויב להשיב לו את השטר ,ואינו רשאי
לתת לו שובר כנגד הפירעון.
שאין הלווה חפץ בשובר ,שמא יאכלוהו עכברים ,ולא
תהא בידו ראיה ,כנגד השטר שביד המלווה.

ואם המלווה אינו מחזיר את השטר ,הלווה רשאי
לתבוע את המלווה מה שפרע לו .ולפיכך ,מאחר
שהמלווה צריך את השטר להשיבו ללווה ,הוא
חשוב אצלו ,ואם הוציאו בשבת חייב.
ויש גורסים ,תנא קמא סבר אין כותבין שובר על שטר
פרוע ,שאתה מצריכו לשמור שוברו מן העכברים ,אלא
מחזיר לו ,ושורפו ,ואסור להשהותו .ורבי יהודה סבר
כותבין שובר ,ועל ידי שובר מותר לשהות שטר פרוע
לצור על פי צלוחיתו .ולא היא [ ...רש"י].

סממנים של צבע
שמתחייבים על הוצאתם בשבת
סממנים שרויים ,שראויים לצבוע בהם כמו
שהם ,אדם שומר אותם אף כשהם מועטים,
שיש בהם שיעור לצבוע דוגמא בלבד.
כלומר בגד קטן ,שמראה לבאים אליו לומר להם האם
תרצו שאצבע לכם כזה.

והוא כשיעור הצריך לאורג ,לסתום את פי הקנה.
שהאורג נותן את חוט הערב בתוך קנה ,ומעבירו מצד
לצד בין חוטי השתי ,וכדי שפקעת הערב לא תצא
מהקנה ,האורג סותם את פי הקנה בצמר או בצמר גפן,
ומשייר בו נקב מלא חוט ,והפקיע מתגלגל בתוכו
ולצאת אינו יכול.

ולפיכך ,מאחר שסממנים שרויים אדם מצניע אף
בשיעור זה ,המוציא מהם שיעור כזה בשבת,
חייב.
אבל סמנים שאינם שרויים ,כגון קליפות לחות
שעל קליפי אגוזים ,וקליפי רימונים ,סטיס,
ופואה ,שאי אפשר לצבוע בהם כמו שהם ,ויש
לטרוח גם בשרייתם ,שיוכל לצבוע בהם ,אינם
חשובים לאדם לשמור עליהם ,אלא אם יש בהם
כשיעור שיוכל לצבוע בהם בגד קטן שבסבכה של
אשה[ ,שהוא גדול מדוגמא] .כי אין אדם טורח
לשרות סמנים בפחות משיעור זה.

(ביאור ד) נחלקו אם הלווה שומר את השטר
הפרוע להראות לכל נאמנותו.

ולפיכך ,המוציא סממנין שאינם שרויים בשבת,
מתחייב על הוצאתם רק אם הוציא מהם כשיעור
שיוכל לצבוע בהם בגד קטן שבסבכה.

ולדברי הכל ,אין הלווה שומר את השטרות ,כדי
לצור אותם על פי צלוחיתו ,כי תועלת זו אינה

זבל שמתחייב אדם על הוצאתו בשבת

לדברי רב אשי ,החכמים הנ"ל נחלקו ,האם
הלווה שומר שטרות פרועים שלו.

זרעוני גינה שמתחייבים על הוצאתם בשבת
נתבאר שאפילו קלח אחד זרוע ,חשוב הוא לאדם,
ולכן הוא שומר זבל מועט ,המועיל אף לקלח
אחד.
אמנם ,כל זה אחר שכבר נזרע הזרע ,אבל גרגיר
אחד שאינו זרוע ,לדברי הכל אינו חשוב לאדם
לשמור עליו ,שאין אדם טורח להוציא גרעין אחד
לזריעה.
ונחלקו חכמים ,כמה גרעינים יהיו לאדם ,ויהיו
חשובים בעיניו לשמור עליהם ,שיתחייב על
הוצאתם.
לדעת תנא קמא ,זרעוני גינה פחות מכגרוגרת.
ולדעת רבי יהודה בן בתירא ,חמישה גרעינים.

דין הוצאת טיט נתבאר בדף ע"ח.

עור שמתחייבים על הוצאתו בשבת
לדעת רב נחמן ,העור ,בין כשהוא מעובד ,ובין
כשאינו מעובד ,ואפילו כשאינו עומד לעיבוד
ובתנאי שכבר התייבש ונעשה ראוי לעיבוד,
[ובכלל זה עור הנקרא להלן חיפה] ,חשוב לאדם
באופן שווה ,וכשיהא בו כדי לעשות ממנו קמיע
הוא שומר עליו.
ולפיכך ,כל העורות הללו ,מתחייב על ההוצאה
שלהם כשיש בהם שיעור כדי לעשות קמיע.
ועור לח ,כמו שהופשט ,אינו ראוי לעיבוד[ ,והוא
הקרוי מצה להלן] ואינו חשוב כל כך ,ובו נאמר
שיעור אחר[ ,גדול יותר] ,כפי שיתבאר להלן.
וכמו כן ,עור שנתקן ,עד שנעשה ראוי לכתיבה,
[והוא הקרוי דיפתרא להלן] חשוב הוא יותר ,ובו
נאמר שיעור אחר[ ,קטן יותר] ,להתחייב על
הוצאתו ,כפי שיתבאר להלן.

לדעת רבי עקיבא ,זבל מועט שיש בו כדי לזבל

 1ומיירי שיודע שלא יוכל כלל למצוא עדי קיום .ואם תאמר ,כשמודה שלא פרע ,אמאי חייב ,מה תועלת יש בשטר ,כיון שאינו יכול לקיימו ,שאם יטעון הלוה פרעתי או מזוייף ,יפטור ,ואם יודה,
זה אינו מכח השטר .ויש לומר דמועיל לו השטר ,דמתוך כך נזכר הלוה שלוה ממנו .אי נמי לטרוף ממשעבדי ,אם יודה הלוה שאינו מזוייף.
 2ומיירי שכבר יש לו שובר ,ולכך משפרע פטור ,דאין זקוק להחזיר השטר .ומתוך פירוש הקונטרס משמע ,שעדיין לא נכתב השובר .וקשה ,דהרי צריך להחזירו ללוה ,שלא יצטרך לכתוב שובר[ .תוס'].
 3כרב אשי תניא בתוספתא דמכילתין ,רבי יהודה אומר ,אף המוציא שטר פרוע כל שהוא חייב ,מפני שמשמרו לבעל חוב .ולשאר אמוראי קשה לרשב"א[ .תוס'].
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עור שמתחייב על עיבודו
נתבאר שהמוציא עור מעובר או ראוי לעיבוד
שיעור להתחייב עליו הוא כשיש בו כדי לעשות
ממנו עור לקמע.
וכמו כן ,זה השיעור שמתחייב אדם משום
מלאכת מעבד אם עיבד עור כשיש בו כדי לעשות
ממנו עור לקמע.

מתחייבים על הוצאתו בשבת ,אלא כשיש בו כדי
לצרור בו משקולת קטנה.
שדרך הסוחרים ,לצרור משקולת של עופרת ,כדי שלא
תפחת ,לפי שהמתכת נשחקת תמיד ,ונפחת מאליו.

וביאר אביי ,שהכוונה למשקל של רובע של רובע
[רובע ליטרא] שהיתה בפומבדיתא.
ב .חיפה.

אבל לא נתנוהו בקמח ומים [=ולא קמיח] ,ולא
תקנוהו בשחיקת עפצים [=ולא עפיץ].

נתבאר שאין הבדל בין עור מעובד לעור שראוי
לעיבוד לעניין מלאכת הוצאה ,ושניהם שווים
שכשיהיה בעור כדי לעשות ממנו קמע הרי זה
חייב.

ג .דיפתרא.

ועניין זה ,שדבר העומד לעיבוד [או ראוי לכך],
שיעורו כדבר מעובד ,יש ללומדו מהמבואר
בעניין שיעורי מלאכות הצמר.

הוא עור ,שכבר נמלח [=דמליח] ,וגם נתנוהו
בקמח ומים [=וקמיח] ,אבל לא תקנוהו בשחיקת
עפצים [=ולא עפיץ].

שאדם מתחייב על הטוייה ,כשיטווה חוט
שאורכו כמלא רוחב הסיט כפול.

ועור זה ,מתחייבים על הוצאתו בשבת ,אף כשיש
בו כדי לכתוב עליו את הגט .1הרי את מותרת לכל

סיט הוא ההפרש שבין אצבע לאמה ,וסיט כפול הוא
שתי פעמים שיעור זה ,והוא גם שיעור שבין אגודל
לאצבע.

אדם ,ושמו ושמה והעדים והזמן ,ושיעור זה קטן
מכולן.2

ומאחר שעל הטוייה הוא מתחייב בשיעור זה של
מלא רוחב הסיט כפול ,מעתה גם על המלאכות
שקודם לכן ,כליבון הצמר ,וניפוצו ,וצביעתו ,הוא
מתחייב בשיעור זה ,כי הם דברים הבאים לידי
טוייה.
וכמו כן לעניין העור ,מאחר שכשהוא מעובד
שיעורו לעניין הוצאה כדי לעשות ממנו קמע ,גם
כשהוא עומד לעיבוד[ ,או ראוי לכך] ,שיעורו כן.

המפץ מקבל טומאת מת וטומאת מדרס כשיהיה
בו ששה טפחים על ששה טפחים.
וכל אלו כשיהיה בהם כשיעור האמור בהם
לטומאה מתחייבים בהם גם על הוצאתם בשבת.

גויל קלף ודוכסוסטוס

הוא עור ,שהחלו לתקנו ,שכבר נמלח [=דמליח],

ראוי לעיבוד כמעובד

טפחים על חמישה טפחים.

ועור זה ,מתחייבים על הוצאתו בשבת ,אף כשיש
בו כדי לעשות קמיע.

שיעור עור קשה לעניין הוצאה
בנוסף לשיעורים האמורים לעיל לעניין הוצאת
עור ,נאמר שיעור נוסף ,להתחייב על הוצאת
העור ,והוא בעור שבשלו אותו ברותחים ,עד
שנתקשה ,וראוי לישב עליו ,ולעשות ממנו
כסאות ושולחנות.
ששיעורו של זה להתחייב על הוצאתו ,הוא
כשיעורו לקבל טומאה ,כלומר כשיהיה בו
חמישה טפחים על חמישה טפחים.

גויל הוא עור שלם ,אלא שגירדו ממנו את השיער מצדו
החיצון.
וכשחולקים את העור בעוביו לשנים ,החלק החיצון
קרוי קלף .והחלק הפנימי קרוי דוכסוסטוס.
ואומר רבינו תם ,שבלשון יון קוראים לבשר
"סוסטוס" ,ו"דוך" פירושו מקום ,לכך קרי ליה
דוכסוסטוס ,כלומר מקום בשר ,שזה החלק הפנימי
של העור הפונה לצד בשר הבהמה.

והלכה למשה מסיני שעל הקלף כותבים לצד
בשר ,כלומר בצד שהיה מחובר בדוכסוסטוס.
ועל דוכסוסוטוס כותבים לצד שיער ,כלומר בצד
שהיה מחובר בקלף .כלומר ,על שניהם כותבים
בצד שבו נחתכו זה מזה.
וכתבו תוס' שקלפים שלנו יש להן דין קלף ,וכותבים
עליהן ספר תורה תפילין ומזוזות לצד בשר .ולא
כאומר ,שקלפים שלנו הם דוכסוסטוס ,לפי שמגררים
האומנים המתקנים אותם קליפתם העליונה ,ונשאר
הדוכסוסטוס ,שאם כן ,היאך כותבין עליהם תפילין,
הלא מסקנת הסוגיה שתפילין דוקא על הקלף.
ויש מפרשים שקלף ודוכסוסטוס אינם מעופצים.
וקשה ,דאם כן ,פסול לכתוב עליהן ספר תורה ותפילין
ומזוזות ,דבעינן ספר.
ואם תאמר ,קלפים שלנו ,דלא עפיצן ,היכי מיתכשרי.
ואומר רבינו תם ,דתיקון שלנו חשיב כעיפוץ.

שלושה שיעורים נאמרו בעורות
קלף שמתחייבים על הוצאתו בשבת
נתבאר ששלושה שיעורים נאמרו בעור לעניין
מלאכת הוצאה .וזהו שאמר רבי חייא בר אמי
משמו של עולא ,שלושה עורות הן ,מצה חיפה
ודיפתרא.

שיעור הוצאה כשיעור לטומאה

הקלף ראוי הוא לכתיבת תפילין[ ,כפי שיתבאר

הבגד מקבל טומאת מת ,כשיהיה בו שלוש
אצבעות על שלוש אצבעות .ומקבל טומאת
מדרס ,כשיהיה בו שלושה טפחים על שלושה
טפחים.

בעזה"י להלן] ,ולפיכך כל קלף שניתן לכתוב עליו
עליו פרשת שמע ,שהיא הפרשה הקטנה
שבתפילין ,הנכתבת בתפילין של ראש בקלף בפני
עצמה ,רגילים לשומרו ,והמוציאו בשבת ,חייב.

הוא עור ,שלא נעשה בו שום תיקון ,שלא נמלח
[=דלא מליח] ,ולא נתנוהו בקמח ומים [=ולא
קמיח] ,ולא תקנוהו בשחיקת עפצים [=ולא עפיץ].

השק מקבל טומאת מת וטומאת מדרס כשיהיה
בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים.

ולדברי רב שמואל בר רב יהודה ,עור זה ,אין

העור [שנתבשל ברותחים והוקשה] מקבל
טומאת מת וטומאת מדרס כשיהיה בו חמישה

ואף שגם בפחות מזה הוא ראוי לכתוב עליו קשר מוכסים,
מאחר שעיקר תשמישו של קלף הוא לתפילין ,ולא לקשר
מוכסים ,שיעור הקלף שחייבים על הוצאתו ,הוא כדי פרשת
שמע שבתפילין.

א .מצה.

 1סבירא ליה כרבי אליעזר ,דאמר עדי מסירה כרתי ,דלרבי מאיר ,אין כותבין על הדפתרא[ .תוס'].
 2ובחנם פירש בקונטרס ,דשיעור גט קטן מכולן ,דהא אשכחן דקלף כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין ,ונייר דגרע טפי ,שיעורו לכתוב עליו קשר מוכסין ,וטעמא ,דקלף שהוא חשוב ,אין
מצניעין אותו לקשר מוכסין ,וכן יש לפרש כאן[ .תוס'].
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דוכסוסטוס שמתחייבים על הוצאתו בשבת

על מה כותבים תפילין

הדוכסוסטוס ראוי הוא לכתיבת מזוזה[ ,כפי

בברייתא מבואר ,שהלכה למשה מסיני,
שתפילין נכתבות על הקלף [במקום בשר].

שיתבאר בעזה"י להלן] ,ולפיכך כל דוכסוסטוס
שניתן לכתוב עליו עליו מזוזה ,כלומר פרשת
שמע ופרשת והיה אם שמוע ,רגילים לשומרו,
והמוציאו בשבת ,חייב.
ואף שגם בפחות מזה הוא ראוי לכתוב עליו קשר מוכסים,
מאחר שעיקר תשמישו של דוכסוסטוס הוא למזוזה ,ולא
לקשר מוכסים ,שיעור הדוכסוסטוס שחייבים על הוצאתו,
הוא כדי פרשת שמע שבמזוזה.

טומאת ידים מחמת תפילין
בפרק ראשון נתבאר ,שגזרו על כתבי הקודש,
שיטמאו את הידים ,לפסול את התרומה.
ונחלקו חכמים אם רצועות התפילין ובתי
התפילין בכלל הגזרה הזו ומטמאים את הידים.
לדעת תנא קמא ,רצועות התפילין ,כשהן בפני
עצמן ,אינן מטמאות את הידים ,אבל כשהן
קשורות בתפילין ,דינן כתפילין ,ומטמאות את
הידים .וכל שכן שבתי התפילין מטמאים את
הידים.
ולדעת רבי שמעון בן יהודה משום רבי שמעון,
רצועות התפילין אינן מטמאות את הידים ,אף
כשהן קשורות בתפילין ,ובתי התפילין מטמאים
את הידים.
ולדעת רבי זכאי משמו של רבי שמעון ,גם בתי
התפילין אינם מטמאים את הידים ,ורק
הפרשיות עצמן מטמאות את הידים.
ורבי זכאי כינה את הפרשיות בשם מזוזות,
שפעמים פרשיות התפילין נקראות בשם מזוזות.
תנא קמא
רבי שמעון בן יהודה
רבי זכאי

בתים פרשיות
רצועות
מטמאות מטמאות מטמאות
מטמאות מטמאות
לא
לא מטמאות
לא

על מה כותבים ספרי תורה
לדעת תנא דבי מנשה ,ספר תורה שנכתב על נייר
[של עשבים] ,ועל מטלית ,פסול .וספר תורה
שנכתב על הקלף ,ועל הגויל [המעובד בעפצים],
ועל דוכסוסטוס כשר.

ומתחילה אמרו ,שלדעת רב ,כותבים תפילין גם
על הקלף וגם על הדוכסוסטוס .אלא שעיקר
המצווה לכתוב על הקלף ,ולכן הכל רגילים
לעשות כן.
ומהטעם הזה רגילים לשמור לצורך תפילין קלף
בלבד אבל דוכסוסטוס אין שומרים לצורך זה.
ולפיכך ,בהוצאת הקלף בשבת מתחייבים גם
כשהוא ראוי לכתיבת פרשה קטנה של תפילין,
שהיא שמע ישראל.
אבל דוכסוסטוס ,אף שראויים לכך ,מאחר
שבפועל אין שומרים אותם לכך ,אין מתחייבים
על הוצאתם בשיעור זה ,אלא בשיעור גדול יותר,
של כתיבת מזוזה ,שיש בה שתי פרשיות.
 ולתירוץ שני בגמרא ,דין זה של רב ,הוא כדעתרבי אחא משום רבי אחי בר חנינא או משום רבי
יעקב ברבי חנינא .אבל תנא קמא חולק על כך,
ופוסל תפילין שנכתבו על דוכסוסטוס.
 ולדברי רב פפא דין זה של רב הוא כדעת תנאדבי מנשה ,המכשיר ,הן על הקלף ,והן על הגוויל
[המעובד בעפצים] ,והן על הדוכסוסטוס.
ולמסקנת הסוגיה ,לא אמר רב מעולם,
שדוכסוסטוס כשרים לתפילין .ואם כן ,אין כשר
לתפילין אלא קלף בלבד.

על מה כותבים מזוזה
בברייתא מבואר ,שהלכה למשה מסיני ,שמזוזה
נכתבת על הדוכסוסטוס [במקום שער].
ומתחילה אמרו ,שאם שינה בדבר זה ,שכתב את
המזוזה על הקלף[ ,בין במקום שער ובין במקום
בשר] ,המזוזה פסולה.
וכן דעת תנא קמא בברייתא ,שמזוזה הנכתבת על
הקלף[ ,או על הנייר או על המטלית] ,פסולה.
ולדברי רבי שמעון בן אלעזר ,רבי מאיר היה
כותב את המזוזה על הקלף ,מפני שמשתמרת.
ולמסקנת הסוגיה ,דעת רב כדעת רבי מאיר,
שכשם שהדוכסוסטוס כשר למזוזה ,כך הקלף

כשר למזוזה.

אין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה
תפילין שבלו ,וכן ספר תורה שבלה ,ונשארו בהם
פרשיות שמע והיה אם שמוע כתקנם ,אף
כשנכתבו על הקלף ,שהוא כשר למזוזה ,אין
עושים מהם מזוזה.1
כי אין מורידים מקדושה חמורה לקדושה קלה,
וקדושת תפילין וספרי תורה חמורה מקדושת
מזוזה.

דף פ
הדיו שמתחייבים על הוצאתו בשבת
דיו שיש בו כדי לכתוב שתי אותיות ,חשוב הוא
לבני אדם לשמור עליו[ ,כדי לרשום בו שתי אותיות
על שתי חוליות של כלי ,או על שני קרשים לזכור את

סידורם] ,ולפיכך המוציא דיו בשיעור זה בשבת,
חייב.
ואין חילוק בדבר ,בין אם היה הדיו בשיעור זה
בקולמוס ,ובין אם היה בקלמרין [=קסת הסופר],
ובין אם היה דיו יבש ,קודם שנמחה במים לכתוב
בו ,מאחר שראוי לכתוב בו שתי אותיות ,חשוב
הוא ,והמוציא אותו בשבת חייב.2
ורבא נסתפק ,האם המוציא דיו שיש בו כדי
לכתוב שתי אותיות ,חייב ,דווקא כשיש שיעור
שלם של דיו באחד מהאופנים הללו .ובכלל זה
כשיש אות אחת בקולמוס זה ,ואות אחת בקולמוס זה.

או שהמוציא חייב אף כשיש דיו כדי לכתוב עליו
שתי אותיות בצירוף שני אופנים שונים ,כגון שיש
דיו בשיעור אות אחת בקולמוס ,3ועוד דיו
בשיעור אות אחת בקלמרין .ועמד ספק זה
בתיקו.

הוציא שתי אותיות וכתבן כשהוא מהלך
כבר נתבאר ,שאין אדם חייב על ההוצאה ,עד
שתהא עקירה מרשות זאת ,והנחה ברשות זאת.
ולדברי רבא ,כתיבת האות נחשבת כהנחת הדיו.
ולפיכך ,המוציא דיו ,ובעודו מהלך עמו ,כתב בו

 1אף על גב ,דפרשת והיה אם שמוע רחוק מפרשת שמע ,עושין דקאמר ,היינו שאם פרשת שמע כתובה בסוף העמוד ,יכתוב אחריה והיה אם שמוע בגליון ,או אם היה פרשת והיה אם שמוע בראש
העמוד ,יכתוב למעלה בגליון פרשת שמע[ .תוס'].
 2המוציא דיו על הקולמוס ,שיעורו כדי לכתוב ממנו שתי אותיות ,אבל אם הוציא הדיו בפני עצמו ,או בקסת ,צריך שיהיה בו יתר על זה ,כדי שיעלה ממנו על הקולמוס כדי לכתוב שתי אותיות.
[רמב"ם].
 3ואי אמרת ,תיפוק ליה משום קולמוס ,לא מחייב עליה ,משום שהוא טפל לפחות מכשיעור ,דתנן לקמן ,המוציא אוכלין פחות מכשיעור בכלי ,פטור אף על הכלי ,מפני שהכלי טפילה לו[ .רש"י].
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שתי אותיות ,הרי זה נחשב כמניחו ברשות
הרבים ,וחייב על ההוצאה.1

לרשות ,ועבר החפץ על גבי מקום רחב ארבעה
טפחים .לדעת רבי עקיבא ,מאחר שעבר על גביו,
נחשב הוא כמונח בתוכו [=קלוטה כמי שהונחה
דמי] ,ומתחייב על ההוצאה .ולדעת חכמים ,כל
שלא נח ממש ,אינו מתחייב על ההוצאה [=קלוטה

להלן יתבאר בעזה"י ,שדבר שיש בו שיעור חיוב
להוצאה ,המוציאו חייב ,בין אם הוציאו כולו
בבת אחת ,כגון שהוציא כגרוגרת אוכלים בבת
אחת ,ובין אם הוציאו לחצאים ,כגון שהוציא
חצי גרוגרת אוכלים ,וחזר והוציא חצי גרוגרת
אוכלים ,מאחר שהוציא שיעור שלם בהעלם אחד
הרי זה חייב.

לאו כמי שהונחה דמי].

הוציא אות וכתבה וחזר והוציא אות וכתבה

ולדברי רבא ,ב דיו אין הדין כן ,ומי שהוציא דיו
כדי כתיבת אות אחת ,וכתבה ברשות הרבים,
וחזר והוציא דיו כדי כתיבת אות אחת ,וכתבה
ברשות הרבים ,פטור ,ואינו נחשב כמוציא דיו
כשיעור שלם.
והסיבה לכך ,כי המוציא שיעור לחצאים,
מתחייב ,רק אם בגמר ההוצאה ,כל השיעור
קיים.
אבל זה ,שהוציא שיעור דיו לחצאים ,אחר שכתב
את האות הראשונה ,היא מתייבשת ונחסר
ממנה ,וכשהוציא את האות השניה ,כבר לא היה
בשתיהן יחד ,דיו כשיעור כתיבת שתי אותיות.
וכן הדין אם הוציא כחצי גרוגרת אוכלים ,וחזר
והוציא כחצי גרוגרת אוכלים ,וקודם הנחת
שניה ,בא כלב ואכל את הראשונה ,או שנשרפה,
או שהוא עצמו הקדים והגביה את הראשונה,
ורק אז הניח את השניה.
מאחר שבזמן הנחת שניה ,ראשונה אינה מונחת,
אין כאן שיעור שלם להתחייב על הוצאתו ,והרי
זה פטור.

הוציא חצי גרוגרת והניחה וחזר
והוציא חצי גרוגרת והעבירה דרך עליה
בפרק ראשון נתבאר ,שאין החפץ נחשב מונח
להתחייב על הוצאתו ,אלא כשיהא מונח במקום
שרוחבו ארבע טפחים.
ונחלקו חכמים מה הדין כשזרק חפץ מרשות

ואמר רבא ,שאף לדעת חכמים ,יש אופן שיתחייב
על ההוצאה ,בלא שינוח החפץ עצמו על מקום
רחב ארבעה טפחים.
והוא כשינוח על מקום שאין בו ארבעה טפחים,
אבל הוא בתוך גובה שלושה טפחים של מקום
רחב ארבעה טפחים ,שכל שהוא מונח בתוך גובה
שלושה טפחים ,נחשב כמונח למטה.

אפילו אם שתיהן רשות הרבים ,אין ההוצאות
מצטרפות ,ואינו חייב על ההוצאה.

רשות רבים חלוקה לשנים
נתבאר שלדעת רבי יוסי המוציא שני חצאי שיעור
מרשות היחיד לרשות הרבים ,מתחייב על כך רק
אם הוציא את שני החצאים לאותה רשות
הרבים.
ונחלקו חכמים מה חולק את רשות הרבים
לשנים ,שאם הוציא חצי שיעור לכל חלק אינם
מצטרפים לחייבו על ההוצאה הזו.
 לדברי רבה ,רשות הרבים חלוקה להיחשבשתי רשויות רבים שונות ,לפטור את המוציא
חצי שיעור לזו וחצי שיעור לזו ,רק כשיש ביניהם
רשות היחיד.
כגון שהיה בית ,שמשני צידיו רשות הרבים ,והוציא
מהבית כחצי גרוגרת לצד זה ,וכחצי גרוגרת לצד זה.

וכן הדין כשהחפץ בידו בתוך שלושה טפחים
סמוך לקרקע ,נחשב הוא כמונח בקרקע.
וכן הדין ,אם הוציא כחצי גרוגרת אוכלים
והניחה על גבי קרקע ,וחזר והוציא כחצי גרוגרת
אוכלים ,והעבירו מעל הראשון ,בתוך גובה
שלושה טפחים של הראשון[ ,אף שהוא יותר
מגובה שלושה טפחים לקרקע] ,הרי זה נחשב
כמניח את השני על הראשון ,ומתחייב על
ההוצאה שהושלמה.

הוצאת שיעור שלם לחצאים
לדעת תנא קמא ,דבר שיש בו שיעור חיוב
להוצאה ,המוציאו חייב ,בין אם הוציאו כולו
בבת אחת ,כגון שהוציא כגרוגרת אוכלים בבת
אחת ,ובין אם הוציאו לחצאים ,כגון שהוציא חצי
גרוגרת אוכלים ,וחזר והוציא חצי גרוגרת
אוכלים ,ובלבד שתהא כל ההוצאה בהעלם אחד.
ולדעת רבי יוסי ,המוציא שני חצאי שיעור
בהעלם אחד ,מתחייב על ההוצאה הזו רק אם
הוציא את שני החצאים למקום הנחשב רשות
אחת .2אבל אם הוציא לשתי רשויות שונות,

מאחר שהמטלטל מרשות הרבים זו לרשות
הרבים זו ,עובר דרך רשות היחיד ,ומדין תורה
אסור לטלטל מזה לזה ,והמטלטל חייב חטאת,
רשות הרבים נחשבת כחלוקה לשתים.
אבל כשיש באמצע רשות הרבים כרמלית ,אינה
חולקת את רשות הרבים לשתים ,והמוציא כחצי
גרוגרת לכאן ,וכחצי גרוגרת לכאן ,ההוצאות
מצטרפות ,וחייב על כך.
כגון שהיתה בקעה 3באמצע רשות הרבים ,ושני בתים,
אחד פתוח לרשות הרבים זה ואחד לזה ,והוציא חצי
גרוגרת מבית זה לרשות זה ,וחצי גרוגרת מבית זה
לרשות זה.

 ולדברי אביי ,גם כרמלית חולקת את רשותהרבים ,להיחשב כשתי רשויות הרבים שונות,
לפטור את המוציא חצי שיעור לצד זה ,וחצי
שיעור לצד זה.
אבל כשיש עץ [=פיסלא] השוכב לכל רוחב רשות
הרבים ,אינו חולק אותה לשתים ,4והמוציא
כחצי גרוגרת לצד זה ,וכחצי גרוגרת לצד זה,
ההוצאות מצטרפות ,וחייב על כך.
 -ולדברי רבא ,גם עץ [=פיסלא] השוכב לכל רוחב

 1על כרחך לא מדובר בכותב בדיו על גבי דבר מונח ,שאם כן ,מאי נפקא מינה מהליכתו ,הלא הניח את הדיו הנחה גמורה .אלא מדובר בכותב על נייר שנוטל עמו .ואם כן ,לכאורה יש לו להתחייב
על הוצאת הנייר .ואפשר שאין הנייר גדול לכתוב בו קשר מוכסים ,אלא רק שתי אותיות קטנות .א"נ בכתיבה מתחייב על הנחת הדיו אף על פי שלא הניח את הנייר.
 2הקשה רבינו תם ,דאמר בהבונה ,כתב אות אחת בטבריא ,ואות אחת בציפורי ,חייב .ונראה לו כגירסת ר"ח ,מרשות אחת חייב ,משתי רשויות פטור ,דבעינן עקירה ממקום אחד .ור"י אומר,
דודאי גבי כתיבה אית לן למימר מחוסר קריבה לאו כמחוסר מעשה דמי ,אבל הוצאה לא הויא עד דמייתי תרוייהו לרשות אחד.
 3או קרפף יותר מבית סאתים[ .רש"י].
 4בגיטין בפרק הזורק משמע ,דאית ביה ארבע אמות על ארבע אמות ואינו גבוה עשרה .א"נ גבוה עשרה ואינו רחב ארבעה .ואומר ריב"א ,דללישנא קמא ,צריך לפרש הכא שהוא רשות הרבים,
כגון שרבים מכתפין עליו ,דאי כרמלית ,האמר אביי ,אפילו כרמלית .ורבא דאמר אפילו פיסלא ,סבר ,אף על פי שהוא רשות הרבים ,כיון דלענין גיטין חשוב מקום בפני עצמו ,הכי נמי מחלק
רשויות .ולר"י נראה ,אפילו פיסלא שהוא כרמלית ,ושני ליה לאביי בין כרמלית המיטלטלת לשאינה מיטלטלת[ .תוס'].
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רשות הרבים ,חולק את רשות הרבים ,להיחשב
כשתי רשויות הרבים שונות ,לפטור את המוציא
חצי שיעור לצד זה ,וחצי שיעור לצד זה.
ודברי רבא אלו ,הם כשיטתו ,שאמר ,רשות שבת
כרשות גיטין ,ולעניין גיטין ,מי שהשאיל מקום לאשתו
בחצרו ,שתקנה בו את גטה בקניין חצר ,וזרק לה את
הגט ,ונפל על פסלה שבחצר ,לא נתגרשה ,כי הפיסלא
הוא רשות בפני עצמה ,ואותה לא השאיל לאשתו.
וכשם שלעניין גיטין ,הפיסלא נחשבת כרשות לעצמה,
כך לעניין שבת ,היא רשות לעצמה ,וחולקת את רשות
הרבים לשתים.

שעווה שמתחייבים על הוצאתה בשבת
היין מאחר שהוא קלוש משמן ודבש ,יוצא הוא
אף דרך נקב קטן מאוד ששמן ודבש אינם יוצאים
בו.
ושעווה בשיעור מועט כזה ,הראויה לסתום נקב
קטן שיין יוצא בו ,בני אדם שומרים אותה,
ולפיכך ,המוציא שעווה במידה כזו ,מתחייב על
ההוצאה.

דבק שמתחייבים על הוצאתו בשבת

כחול שמתחייבים על הוצאתו בשבת

הציידים מחברים נסר קטן בראש קנה ,ונותנים
על הנסר דבק הרבה ,והעוף יושב ונדבק בו ,ונסר
זה קרוי שפשף.

המוציא כחול שנותנים אותו בעין לרפואה [כפי
שנתבאר בדף ע"ח] ,מתחייב על ההוצאה ,כשיש
בכחול שיעור המספיק לכחול עין אחת.

ודבק בשיעור כזה הניתן בראש השפשף ,בני
אדם שומרים אותו ,ולפיכך ,המוציא דבק במידה
כזו ,מתחייב על ההוצאה.

א .לרפואה.

בכפרים ,שאין הבנות צריכות צניעות כל כך,
שאין שחוק וקלות ראש מצוי שם ,והעם מועט,
אינן מכסות את פניהם .ומאחר ששתי עיניהן
מגולות ,צריכות כחול לשתי העיניים ,ולכן
חייבים על הוצאתו רק אם יש בו כדי לכחול את
שתי העיניים.
ובמקום שהנשים הולכות מעוטפות משום
צניעות ,ומגלות רק עין אחת כדי לראות ,רגילות
הן לכחול רק את אותה עין .ולפיכך חייבים על
הוצאת הכחול ,גם כשיש בו כדי לכחול עין אחת.
 לפירוש רבינו שמואל ,כחול לרפואה וכחול לקישוטשניהם שווים ,והחילוק הוא בדעת המצניע ,שאם
הצניעו לרפואה ,נידון ככחול לרפואה ,ואם הצניעו
לקישוט ,נידון ככחול לקישוט.1
 ולפירוש ר"י ,שני מיני כחול הם ,יש כחול העשוילרפואה ויש כחול העשוי לקישוט.
 ויש מפרשים שאמנם כחול לרפואה וכחול לקישוטשווים הם ,אלא שיש מקומות שמשתמשים בו רק
לקישוט ,ואז הוא נידון ככחול לקישוט ,ויש מקומות
שמשתמשים בו לרפואה ,ואז הוא נידון ככחול
לרפואה.

ולדעת רבי יהודה ,בני אדם שומרים חרסית ,אף
בשיעור מועט מזה ,כשיעור שיש בו לסוד בקעים
שבפיטפוט של כירה קטנה[ ,כלומר בחצובה,
היא רגל מושבה של הכירה] .ולפיכך ,אף המוציא
חרסית בשיעור כזה בשבת ,חייב.

סובין שמתחייבים על הוצאתם בשבת
במקום שאין פחמים ,צורפים זהב באש של
סובין .ולפיכך ,בני אדם שומרים את הסובין אף
בשיעור כזה ,הנצרך להינתן על פי כור של צורפי
זהב .והמוציא סובין בשיעור כזה בשבת ,חייב על
כך.

השיער שמתחייבים על הוצאתו בשבת

ב .לקישוט.
המוציא כחול לקישוט העין ,שהנשים נותנות
בעיניהן לנוי.

[=לבנה כתושה] בשיעור כזה ,שניתן לעשות בה
פי כור של צורפי זהב ,2ולפיכך המוציא חרסית
בשיעור כזה בשבת חייב.

זפת וגפרית שמתחייבים על הוצאתם בשבת
כלי שנותנין בו כסף חי ,סותם את פיו בזפת או
בגפרית ,ונוקב בתוך הסתימה נקב דק להוציא
בו.
וזפת וגפרית בשיעור כזה ,שניתן לעשות מהם
סתימה ונקב קטן שבה ,בני אדם שומרים אותו.

השיער יפה לגבל בו את הטיט .ולפיכך ,בני אדם
שומרים אותו לצורך זה .והמוציא שיער בשיעור
כזה בשבת ,חייב על כך.3

הטיט שמתחייבים על הוצאתו בשבת
מידת הטיט שמתחייבים על הוצאתה בשבת
מבוארת לעיל בדף ע"ח.

ולפיכך ,המוציא זפת וגפרית במידה כזו ,מתחייב
על ההוצאה.
בנות ישראל שהגיעו לפירקן ולא הגיעו לשנים
פי כור של צורפי זהב
כור של צורפי זהב ,הוא כלי שמבעירים בתוכו
אש ,להתיך את הזהב .והיו עושים בו נקב סמוך
לתחתיתו בצד האש ,ומכניסים בנקב קצה של
מפוח .וכל המפוח מחוץ לכלי ,ועל ידי המפוח
מכניסים אויר בגחלים שבכור שיבערו הרבה.
ולצורך עשיית הנקב הזה בכור ,להכניס בו את פי
המפוח ,יש צורך במעט טיט או חרסית היא לבנה
כתושה ,לסתום יפה את הנקב סביב המפוח.

אמר רב יהודה אמר רב ,בנות ישראל שהגיעו
לפרקם ,כלומר שהביאו שערות כמי שהגיעו
לפרקם ,אבל לא הגיעו לשנים הראויות לכך,
ומתביישות בדבר.
ותוס' פירשו שהכוונה לבנות שהגיעו סמוך לפירקן,
כלומר שקרובות להנשא ,ועושות כדי ליפות וללבן
עצמן.

כך תקנתן להשיר את השיער:
בנות עניים טופלות [מושחות] אותן בסיד.
בנות עשירים טופלות אותן בסולת.

חרסית שמתחייבים על הוצאתה בשבת
לדעת תנא קמא ,בני אדם שומרים חרסית

בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור ,שנאמר
" ִששָּ ה חֳ דָּ ִשים בְ שֶ מֶ ן הַ מֹר" (אסתר ב' י"ב) .לדברי רב
הונא בר חייא שמן המור הוא סטכת .ולדברי רב

 1ואין נראה לר"י ,דלעיל תנא ,דם כדי לכחול עין אחת ,במה דברים אמורים ,במוציא ,אבל במצניע בכל שהוא ,אלמא במצניע חייב בפחות מלכחול בו עין אחת[ .תוס'].
 2אף על גב ,דאמר לעיל ,אין אדם טורח לגבל טיט כדי לעשות בו פי כור ,חרסית חשיב טפי מטיט ,דמצניעין אותו לעשות פי כור של צורפי זהב .אי נמי הכא מיירי במגובל[ .תוס'].
 3כן גרס בתוספתא וכן גרס רש"י ,ולהך גירסא ,הכוונה לשיער שיש בו כדי לגבל את הטיט כשיעור טיט הנעשה מרביעית שופכין .אבל לספרים דגרסי שיער כדי לגבל בו טיט לעשות פי כור של
צורפי זהב ,קשה ,דאמר לעיל ,אין אדם טורח לגבל טיט כדי לעשות פי כור .ויש לפרש ,דמיירי בטיט שהוא מגובל כבר ,ואחר הגיבול נותנין בו שיער כדי לתקנו[ .תוס'].
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ירמיה בר אבא שמן המור הוא שמן הנעשה מזית
שלא גדל שליש.

שבצידי הראש ,והיו סדים בהן סיד ,להשכיב
את השיער ששם.

אנפיקנון

אנדיפי

תניא ,רבי יהודה אומר ,אנפיקנון ,ששנינו בו
במנחות שאין מביאים אותו למקדש ,הוא שמן
זית שלא הביא שליש.

בתו של רב ביבי ובת שכנו
רב ביבי היתה לו בת ,טפלה בסיד ,אבר אחר
אבר ,ונתייפתה ,וקפצו עליה המהוגנים לה ,ונתנו
לו בעבורה ממון ארבע מאות זוז.

א .בת צידעא.
לדברי רב ,אנדיפי הוא בת צידעא ,כלומר המקום
שתחת הרקות והיו סדים שם סיד להסיר את
השער הדק הגדל שם.
ולפי זה ,שני השיעורים שאמרו רבי יהודה ורבי
נחמיה קטנים מהשיעור שאמרו חכמים[ ,כדי
לסוד אצבע קטנה] .ובין רבי יהודה לרבי נחמיה רבי
נחמיה מחמיר יותר.
כלומר חכמים מקילים ביותר ,ומחייבים רק על
הוצאת השיעור הגדול ,לסוד אצבע קטנה.

וגוי שהיה בשכונתו של רב ביבי ,גם לו היתה בת,
ורצה לעשות כמעשה רב ביבי ,טפל את בתו
בסיד ,כל הגוף בבת אחת ,ומתה .אמר ,הרג רב
ביבי את בתי.

ורבי יהודה מחמיר מהם ,ומחייב על השיעור הבינוני,
לעשות כלכול.

שתיית שכר מרבה את השער

ורבי נחמיה מחמיר מכולם ,ומחייב אף על הוצאת
השיעור הקטן ,לעשות אנדיפי.

אמר רב נחמן ,רב ביבי ,מאחר שהוא שותה שכר,
צריכות בנותיו טיפול סיד ,להשיר שערן .אבל
אנו ,שאין אינו שותים שכר ,אין בנותינו צריכות
טיפול סיד ,שהשכר משחיר ,ומרבה שיער.

הסיד שמתחייבים על הוצאתו בשבת
לדעת משנתנו ,מידת הסיד שבני אדם שומרים
אותה ,כדי לסוד קטנה שבבנות ,שטופלות סיד
להשיר שערן .ולפיכך ,המוציא סיד במידה כזו
בשבת ,חייב על כך.
ולדעת תנא קמא בברייתא ,מידת הסיד שבני
אדם שומרים אותה ,כדי לסוד אצבע קטנה
שבבנות[ .שהיו סדות את כל הגוף ,אף שלא
במקום שיער ,כדי להאדים] .ולפיכך ,המוציא
סיד במידה כזו בשבת ,חייב על כך.
ולדעת רבי יהודה ,מידת הסיד שבני אדם
שומרים אותה ,כדי לעשות כלכל [המבואר להלן].
ולפיכך ,המוציא סיד במידה כזו בשבת ,חייב על
כך.
ולדעת רבי נחמיה ,מידת הסיד שבני אדם
שומרים אותה ,כדי לעשות אנדיפי [המבואר
להלן] .ולפיכך ,המוציא סיד במידה כזו בשבת,
חייב על כך.

כלכול
לדברי רב ,כלכול הוא צידעא ,כלומר הרקות

ודברי רב נדחו ,שכן רבי אמר ,שנראים דברי רבי
יהודה בסיד חבוט ,הוא סיד הנימוח ונמס במים
הרבה ,שהוא עשוי לסוד כלכול .ודברי רבי נחמיה
בביצת הסיד כלומר בסיד הנגבל במים ,ונעשה
כבוץ ,שהוא עשוי לסוד אנדיפי.
ואם אנדיפי היא בת צידעא ,גם הוא נצרך לסיד
חבוט ,ולמה אמר רבי ,שנראים דברי רבי נחמיה
בביצת הסיד.

שנתות ,כלומר סימני מידה.
שהיו עושים כלי חרס גדול ,ובו בליטות כמין אגוזים
קטנים ,לומר ,עד כאן לסאה ,עד כאן לסאתים .וכן
שנינו במסכת מנחות ,שהיו שנתות במידת הין ,והן
סימן חצי הין לנסכי לפר ,סימן לשלישית ההין לנסכי
איל ,וסימן רבע ההין לנסכי כבש.

והיו סדים את סימני המידה בסיד ,כדי שיהיו
לבנים וניכרים.
ולדעת רבי נחמיה ,המוציא בשבת ,סיד ,כשיעור
הנצרך לסוד את סימני המידה ,הרי זה חייב.
ולפירוש רבותיו של רש"י ,לדברי רבי כהנא ,אנדיפי
פירושו סידת הגוף אבר אבר.
ד .אפותא [=פדחת].

יש אומרים שאנדיפי הוא פדחת ,וכוונת רבי
נחמיה ,שהמוציא בשבת סיד הראוי לפדחת,
שאין בה שיער ,כלומר שהוא סיד העשוי להאדים
את הבשר ,ולא להשיר את השיער ,הרי זה חייב.

אין דורשין במעשה מרכבה
אדם אחד מהגליל נזדמן לבבל ,ואמרו לו ,קום
דרוש לנו במעשה מרכבה.
אמר להם ,אדרוש לכם ,כמו שדרש רבי נחמיה
לחבריו.
יצאה צירעה מן הכותל ,והכתה אותו באנדיפי
[=בפדחתו] שלו ,ומת.
אמרו ,מן דיליה דא ליה [=מידו היתה זאת לו],

ב .אאנדיפא.

שלא היה לו לדרוש במרכבה.

לדברי רבי יצחק ,בבית מדרשו של רבי אמי
אמרו ,שאנדיפי הוא סיד הנצרך לאנדיפא ,הוא
כלי חרס שלו שני דדים[ ,כלומר שני פתחים],
אחד למעלה ואחד למטה ,וכשרוצה למלאותו,
סותם את הדד התחתון [ולשון אנדיפי ,שתי פיות].
ולדעת רבי נחמיה ,המוציא בשבת ,סיד ,כשיעור
הנצרך לסתום את הכלי הזה ,חייב.
ורב כהנא הקשה על כך ,כי אין ראוי לתת סיד
תחת הכלי לסותמו ,משום שהיין ימיס את הסיד,
ויצא ,ויפסיד.
ולפירוש רבותיו של רש"י ,לדברי רבי יצחק ,אנדיפי
פירושו כל הגוף ,כלומר סיד שלא נעשה להשכיב את
השיער ,אלא לטופלו על כל הגוף להאדימו .והוא סיד
עבה.
ורב כהנא הקשה על כך משום שאין אדם עושה כן
לסוד בתו כל הגוף שמא תמות כבתו של אותו נוכרי.

ג .שנתות.
לדברי רב כהנא ,אנדיפי פירושו כלי שיש בו
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אדמה [=חימר] שמתחייבים על הוצאתה בשבת
מרצופים הם שקים גדולים העשוים מקליפת עץ,
שנושאים בהם סחורה בספינות.

ולדעת רבי עקיבא ,בני אדם רגילים לחתום
מרצופים בחותם של אדמה.
ולפיכך ,בני אדם שומרים אדמה בשיעור כזה,
שיש בו כדי לחתום מרצופים ,והמוציא אדמה
בשיעור כזה בשבת ,חייב על כך.
ולדעת חכמים ,בני אדם רגילים לחתום גם
אגרות בחותם של אדמה[ ,שנותנים אדמה על
סגירת האגרת ,ומטביעים באדמה בחותם ,כדי
שלא יפתח אותה אלא מי שנשתלחה לו].
ולפיכך ,בני אדם שומרים אדמה אף בשיעור כזה,
שיש בו כדי לחתום אגרות ,והמוציא אדמה
בשיעור כזה בשבת ,חייב על כך.

מסכת שבת דף פא

זבל שמתחייבים על הוצאתו בשבת
דין הוצאת זבל ,שנחלקו בו רבי עקיבא וחכמים,
נתבאר לעיל בדף ע"ט.

כיצד סדים את הבית
משחרב הבית תקנו חכמים ,שמפני אבילות של
ירושלים ,לא יסוד אדם את ביתו בסיד בפני
עצמו ,שלא יהא ביתו לבן ביותר ,אלא יערב בסיד
איזה דבר להשחירו.
ולדברי הכל ,מותר לסוד את ביתו בסיד שמעורב
בו תבן.
אבל נחלקו חכמים אם מותר לסוד את ביתו
בסיד שמעורב בו חול.
לדעת חכמים ,מאחר שגם החול משחיר את
הסיד ,מותר לסוד בסיד שמעורב בו חול.
ולדעת רבי יהודה ,אסור לסוד את הבית בסיד
שמעורב בו חול ,כי סיד כזה הוא סיד חזק שהוא
מתקשה ,והוא סיד מעולה הנקרא טרכסיד.
ומחמת האבילות אין לסוד את הבית בסיד
מעולה כזה.

קנה שמתחייבים על הוצאתו בשבת
א .קנה שלם.
קנה שלם ויפה ,בני אדם רגילים לשמור אותו
כשיש בו שיעור ,הראוי לעשות ממנו קולמוס.
והוא ,שכשמחזיקו באצבעותיו וכותב בו ,מגיע
ראשו עד קשרי אצבעותיו .ולפיכך ,המוציא קנה
בשיעור זה בשבת ,חייב על כך.
ונסתפק רב אשי ,האם הכוונה לקולמוס המגיע
לקשר העליון של האצבע ,כלומר למקום חיבור
האצבעות עם היד ,או שדי בכך שיגיע לקשר
תחתון של אמצע האצבע.
ב .קנה עבה או מרוסס.
קנה עבה או מרוסס [=סדוק הרבה] ,שאינו ראוי
לעשות ממנו קולמוס ,נידון כשאר עצים ,שבני
אדם שומרים אותם ,אם יש בהם כדי לבשל
כגרוגרת מביצה שמחמת עצמה היא קלה
להתבשל ,כלומר מביצת תרנגולת ,ובאופן שהיא
ממהרת להתבשל ,כלומר שהיא טרופה בשמן
ונתונה באלפס .ולפיכך ,המוציא קנה עבה או
מרוסס בשיעור זה בשבת ,חייב על כך.

מר בריה דרבינא בודק את בנו בשאלה
חול שמתחייבים על הוצאתו בשבת
א .חול הדק.

מר בריה דרבינא שאל את בנו ,האם הוא יודע מה
היא ביצה קלה שנזכרת במשנתנו[ ,לעניין
שהמוציא קולמוס עבה ,שראוי לבשל בו ביצה קלה,

חול הדק ראוי לזבל בו את האדמה ,ודינו כדין
זבל המבואר לעיל.

טרופה ונתונה באלפס חייב] .ובנו השיבו שהכוונה
לביצת עוף קטן הנקרא צילצלא.

ב .חול הגס.

אולם מר בריה דרבינא לא קיבל דברי בנו שאם
כוונת המשנה לביצת עוף שהוא קל הרי יש ציפור
קטנה יותר.

לדעת משנתנו ,בני אדם רגילים לשמור חול הגס,
בשיעור כזה שמערבים אותו בכף סיד לתקנו,
ולכן ,המוציאו חול הגס בשיעור כזה בשבת ,חייב
על כך.
ומתחילה אמרו ,שדין זה הוא כדעת רבי יהודה,
האומר ,שחול הגס מתקן את הסיד ,ומחזקו.
ולמסקנה אמרו ,שדין זה הוא אף כדעת חכמים,
כי אף שלדעתם אין החול מחזק את הסיד ,מכל
מקום הוא נצרך לו ,שרק על ידי העירוב של החול
[או התבן] בסיד ,מותר לסוד בו את הבית ,ונמצא
שמה שהחול מקלקל את הסיד ,הוא תיקונו
והכשרו של הסיד ,להיות מותר לסוד בו.1

חזר הבן ושאל את מר בריה דרבינא ,האם הוא
יודע מה היא ביצה קלה שנזכרת במשנתנו.
ואמר מר בריה דרבינא ,שבאמת יודע הוא ,מה
שאמר רב ששת שהכוונה לביצת תרנגולת שהיא
קלה והממהרת להתבשל.

דף פא
עצם שמתחייבים על הוצאתה בשבת
לדעת תנא קמא ,בני אדם רגילים לשמור עצם,

בשיעור כזה שיכולים לעשות ממנה תרווד
כלומר כפית קטנה[ .ויש מפרשים שהכוונה לכף
גדולה] ,ולכן ,המוציא עצם בשיעור כזה בשבת,
חייב על כך.
ולדעת רבי יהודה ,בני אדם רגילים לשמור עצם,
אף בשיעור כזה שיכולים לעשות ממנה חפי
פותחת ,כלומר שן של מנעול ,שבתוך המנעול יש
שינים המסודרות להיות מותאמות למפתח
הנכנס בו[ .ויש מפרשים שהכוונה למנעול קטן של
כלים] ,ולכן ,המוציא עצם בשיעור כזה בשבת,
חייב על כך.

חפי פותחת
שיני מנעול העשויים מעצם ,כל זמן שלא נקבעו
במנעול ,אינם ראויים לכלום ,ולפיכך אינם
נחשבים ככלי לקבל טומאה.
אבל אחר שנקבעו במנעול לתשמישם ,יש להם
לקבל טומאה ,כי עושים מלאכתם ,ונחשבים
ככלי.
ואף שאין להם בית קיבול ,כלי עצם דינם ככלי
מתכות ,ומקבלים טומאה ,גם כשאין בהם בית
קיבול.
אלא שכל זה כשנקבעו במנעול של כלים ,שהוא
מטלטל ,ומחמת כן מקבל טומאה ,שהוא כלי עץ,
שיש בו בית קיבול למפתח.
אבל כשנקבעו במנעול של דלת ,מאחר שהמנעול
מחובר בדלת ,שהיא מחוברת בבניין לקרקע,
המנעול טהור ,וכל המחובר לטהור ,גם הוא
טהור.
כן פירש רש"י שסוגיה זו מדברת בשיני מנעול העשויות
עצם .2ולר"י נראה ,שהדינים הנ"ל אמורים בשיני
מנעול העשויים מתכת.

זכוכית שמתחייבים על הוצאתה בשבת
לדעת משנתנו ,בני אדם רגילים לשמור זכוכית,
בשיעור כזה שיכולים לגרור [לשפשף ולחדד] בה
את ראש הכרכר ,הוא מקל שהאורגים מכים בו
על החוטים ומסדרים אותם אחר האריגה .ולכן,
המוציא זכוכית בשיעור כזה בשבת ,חייב על כך.
ולדעת הברייתא ,בני אדם רגילים לשמור
סכוכית ,בשיעור כזה שיכולים לפצוע [=לחתוך]

 1ורבותי מפרשים ,קילקולו ,לעניין לובן ,זה תיקונו ,לענין חוזק[ ,כלומר גם חכמים מודים שהחול מחזק את הסיד אלא שמתירים זאת כי הוא משחירו] .ולא נהירא לי ,דקילקולו זהו תקונו,
משמע דשם הקלקול מתקנו ,ולהאי לישנא ,אין שם הקלקול מתקנו ,ולמה הוזכר קילקול כאן ,הכי הוה ליה לתרוצי ,נהי דאשחורי משחיר ,אחזוקי מחזיק[ .רש"י].
 2ותוס' הקשו עליו כמה קושיות (א) מה שפירש דפשוטי כלי עצם טמאים ,לא דק ,דהא תנן ,כלי עץ כלי עור כלי עצם כלי זכוכית פשוטיהן טהורין( .ב) ומה שפירש דחפין הן של עצם ,קשה ,דגבי
כלי מתכות מיתניא בתוספתא דכלים( .ד) ומה שפירש שפותחת יש לה בית קיבול לקבל המפתח ,הא לא חשיב בית קיבול ,שאין המפתח עשוי לטלטל על ידי אותו בית קיבול.
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בה שני נימין [=חוטים] כאחת ,ולכן המוציא
סכוכית בשיעור כזה בשבת ,חייב על כך.

זכוכית או סכוכית
זכוכית וסכוכית היינו הך ,ועל שם שסוכים
[=מביטים] בה ,נקראת סכוכית .ועל שם שהיא
זכה ,קרויה זכוכית.

צרור או אבן שמתחייבים על הוצאתם בשבת
לדעת משנתנו ,בני אדם רגילים לשמור צרור או
אבן שניתן לזרוק אותם בעוף להבריחו ,ולכן
המוציא אבן או צרור בשיעור כזה בשבת ,חייב
על כך.
ולדעת רבי אליעזר בר יעקב ,בני אדם רגילים
לשמור צרור או אבן שניתן לזרוק אותם בבהמה
להבריחה ,ושיעורה משקל עשרה זוז .ולכן
המוציא אבן או צרור בשיעור כזה בשבת ,חייב
על כך.
אבל להבריח עוף אין טורחים לזרוק בו צרור או
אבן אלא בהשמעת קול בלבד מבריחים אותו.

אבנים של בית הכסא

כמלא היד[ ,בין אם יכנסו בידו שלוש אבנים ובין אם

מותר לטלטלם אפילו אם הם גדולות הרבה,
ויותר ממלא היד ,כי מוכח שהוכנו לכך.

ובברייתא מבואר ,שכן דעת רבי שמעון ברבי יוסי
משום אביו.

ואף שלהלן יתבאר שאין לאדם לקנח במה שקינח
חבירו ,יש אופן שיכול לקנח גם בצרור שכבר
קינחו בו( :א) כשכבר יבש( .ב) מצד אחר של
הצרור( .ג) שהוא עצמו קינח בו בפעם הראשונה.

יכנסו לידו יותר משלוש אבנים].

ג .שלוש אבנים מקורזלות ,כאגוז.
לדעת רבי מאיר ,מותר לאדם להכניס עמו לבית
הכסא ,שלוש אבנים מקורזלות [=מחודדות
וראויות לקינוח] ,שכל אחת היא כאגוז.
ד .שלוש אבנים מקורזלות ,כביצה.
לדעת רבי יהודה ,מותר לאדם להכניס עמו לבית
הכסא שלוש אבנים מקורזלות [=מחודדות
וראויות לקינוח] ,שכל אחת היא כביצה.
ואמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא ,סימן לדבר
שלא תחליף דברי רבי מאיר ודברי רבי יהודה,
שנחלקו בזה כמו שנחלקו באתרוג ,ששנינו בו
במסכת סוכה ,שלדעת רבי יהודה שיעורו כביצה,
ולדעת רבי מאיר שיעורו כאגוז.

 וזונין הקשה על כך ,וכי צריך אדם להכניס עמומאזנים לבית הכסא ,לדעת אלו אבנים יטלטל.
ב .מלא היד.
כשזונין הקשה את קושייתו הנ"ל ,נמנו החכמים
וגמרו ,שמותר לאדם לטלטל אבנים בבית הכסא

ג .האוכל לולבי גפנים [=קנוקנות].
ד .האוכל מוריגי בהמה בלא מלח[ ,כל בשר
שבבהמה שאינו חלק ,אלא דומה למורג ,חרוץ שאינו
חלק ,כמו החיך ,והלשון ,והכרס הפנימי ,ובית
הכוסות].

ה .מלוא היד או כהכרע.
ורבי ינאי פסק ,שאם יש מקום קבוע לבית
הכסא ,מכניס מלא היד.

ז .השותה שמרי יין.

למשמש בצרור בשבת

נפרסת ומלכלכת כל סביבותיו] .ובברייתא מבואר
שכן דעת רבי יוסי.

ב .האוכל עלי גפנים.

ו .האוכל דג מליח שאינו מבושל כל צרכו.

ונחלקו חכמים ,כמה אבנים התירו לאדם לטלטל
בבית הכסא בשבת.

להסיר רעי הנדבק שם ,ולאחר מכן מקנח בבינונית,
ולבסוף מקנח בגדולה ,אבל לא יתחיל בגדולה שהיא

א .האוכל עלי קנים.

ה .האוכל שדרו של דג.

ותוס' מפרשים ,שאם אין מקום קבוע ,מכניס ככרעי
מדוכה קטנה של בשמים.

כשזונין נכנס לבית המדרש ,אמרו לו ,שאדם
מותר לטלטל בשבת בבית הכסא [שבחצר] שלוש
אבנים ,אחת גדולה כזית ,אחת גדולה כאגוז,
ואחת גדולה כביצה[ ,תחילה מקנח פי הנקב בקטנה,

לדעת תנא קמא בברייתא ,עשרה דברים המנויים
להלן ,מביאים את האדם לידי חולי טחורים של
נקבים תחתונים.

ואמר רב יהודה ,שדווקא צרור או אבן מותר
לטלטל לקנח בו ,אבל פיסת אדמה נפרכת אין
לקנח בה[ ,ונקראים כרשינים בבליים].

בשבת התירו לאדם לטלטל אבנים בבית הכסא
שבחצר כדי לנקות עצמו .וכשיעור האבנים
שהתירו לו לטלטל בחצר ,כן הוא השיעור
שמתחייב על ההוצאה אם הוציאם מרשות
לרשות ,שזהו השיעור שהאבנים חשובות אצלו.

א .שלוש אבנים ,כזית ,כאגוז ,כביצה.

עשרה דברים מביאין את האדם לידי תחתוניות

ואם לאו ,כהכרע ,כלומר כאגוז ,שהוא השיעור
האמצעי ,יותר מכזית ,ופחות מכביצה.

בדף פ"ב יתבאר בעזרה"י ,שמי שאינו יכול ליפנות,
ממשמש בצרור בנקב והוא נפתח.

ח .המקנח בסיד.
ט .המקנח בחרסית.
י .המקנח בצרור שקנח בו חברו( .א) יש אומרים
דווקא כשהוא לח ,אבל ביבש יכול לקנח( .ב) ויש
אומרים דווקא באותו צד שקינח חבירו לא יקנח,
אבל מצד אחר יכול לקנח.
יא .ויש אומרים ,אף התולה עצמו בבית הכסא
יותר מדאי[ ,שאינו יושב ,אלא נשען על ברכיו,
שמתוך כך נקביו נפתחים יותר מדאי].

ואמר רבא ,שאסור למשמש בצרור בשבת ,כדרך
שממשמש בחול .ומכל מקום לא ימנע מלמשמש
כלל ,כדי שלא יסתכן ,אלא ימשמש בשינוי,
כלאחר יד ,כגון יאחז הצרור בשתי אצבעותיו.

אם יש עליה עד מותר
לפי פירוש רש"י ,אם יש על מדוכה של בשמים
קינוח ,המעיד שעשויה לכך ,מותר לטלטלה
לקינוח ,שמיוחדת לכך ולא לבשמים .ואפילו
ירדו עליה גשמים ונימוח הקינוח כל שרישומו
ניכר עומד לקינוח.
ולפי פירוש ר"ח ,אם יש על האבנים קינוח,
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להעלות את האבנים לגג לקינוח
או ליטול קסמים לחצוץ שיניו
גדול כבוד הבריות ,ולפיכך ,כשם שרשאי לטלטל
אבנים לקנח בבית הכסא ,כך אם נצרך להיפנות
בגג ,רשאי להעלות אבנים עמו לגג ,ואין הדבר
אסור משום טרחה ,או משום שהיה לו להכין בערב
שבת.

ואין זה כקיסמים ,שלדעת חכמים ,התירו
לטלטלם לסעודה לחצוץ בהם שיניו רק כשהם
מוכנים מאתמול .כי לסעודה היה יודע היכן
יאכל ,והיה צריך להכין ,אבל להיפנות לא היה
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יודע היכן יפנה ,1ולא היה יכול להכין.

אסור לפנות בשדה ניר בשבת

השנה עושים כל אחד ואחד לשם כל קטן וקטנה
שבבית ,וזורעים לתוכם פול המצרי או קיטנית ,וקורין
לו פורפיסא ,וצומח ,ובערב ראש השנה נוטל כל אחד
שלו ,ומחזירו סביבות ראשו שבע פעמים ,ואומר ,זה
תחת זה ,וזה חליפתי וזה תמורתי ,ומשליכו לנהר.

לדברי רב הונא ,אסור להיפנות בשבת בשדה
חרושה העומדת לזריעה.
והסיבה לכך ,שמא יטול צרור שעל גבשושית,
וינתננו במקום חריץ ,ובכך מתחייב משום חורש,
כמאמר רבא לעיל בדף ע"ג ,היתה לו גומא
וטממה ,בבית חייב משום בונה ,בשדה חייב
משום חורש.
אבל אין לומר ,שטעם האיסור הוא משום שדורס
ברגליו על החרישה ,ומקלקל אותה ,כי דבר זה
גם ביום חול הוא אסור.
וכן אין לומר שטעם האיסור הוא שמא יהיו
עשבים בצרורות שנוטל לקנח ויתלוש אותם שכן
ריש לקיש התיר לקנח בצרור שעלו בו עשבים.

צרור שעלו בו עשבים ועציץ נקוב
לדעת ריש לקיש ,צרור עפר שגדלו בו עשבים,
המגביהו מעל הקרקע אינו נחשב כתולש אותם
ממקום גידולם ,כי כשהם מחוברים בצרור ,הם
יונקים מהקרקע דרך האויר ,כמו בעציץ נקוב,
ולכן מותר לקנח בצרור בשבת .ורק כשתולש את
העשבים מהצרור ,מתחייב משום תולש.
ורב פפי אמר ,שמדברי ריש לקיש אלו יש
ללמוד ,שמותר לטלטל עציץ נקוב בשבת ,ואין
בהרחקתו ממקום יניקתו מהקרקע ,משום
תולש ,וכן אין בקירובו משום זורע.
ורב כהנא אמר ,שלא התיר ריש לקיש את הדבר
אלא במקום צורך ,לקנח עצמו בבית הכסא ,אבל
שלא במקום צורך ,הדבר אסור.
וכן אמר אביי ,שהמגביה עציץ נקוב מהקרקע,
ומניחו על גבי יתידות ,חייב משום תולש,
והמורידו מיתידות לקרקע ,חייב משום נוטע.
וכתב רש"י ,שאין הכונה לחיוב גמור ,שכן אם היה
הדבר אסור מהתורה ,לא היו מתירים זאת לצורך,
אלא חיוב מדרבנן.

פרפיסא
כתב רש"י :בתשובת הגאונים מצאתי ,שעושים
חותלות מכפות תמרים ,וממלאין אותם עפר וזבל
בהמה ,ועשרים ושנים או חמישה עשר יום לפני ראש

לקנח בחרס בשבת
לדעת רבי יוחנן ,אסור לקנח בחרס בשבת.
ונאמרו כמה אופנים לבאר דבריו.
לדברי רב נתן בר אושעיא ,אמנם גם בחול רבי
יוחנן אוסר לקנח בחרס מפני הסכנה ,שלא ינתק
את שיני הכרכשתא [=סוף המעיים שבהם מתאסף
הרעי] ,או מפני כשפים [כפי שיתבאר בעזה"י להלן],
אלא שהיה מקום לומר ,שבשבת יקנח בו ולא
בצרור ,משום שהצרור מוקצה ,ולכן אמר רבי
יוחנן שאפילו בשבת לא יקנח בו [כדעת רב הונא
בדף פ"ב].

ולדברי רבא ,דווקא בשבת אסר רבי יוחנן לקנח
בחרס והסיבה לכך היא כי החרס משיר נימין
[=שערות] והמקנח בו עובר משום גוזז.
ודברי רבא נדחו כי מבואר שלדעת רבי יוחנן דבר
שאין מתכוון מותר והמקנח אינו מתכוון להשרת
הנימין.
ואין לומר שרבי יוחנן אסר לקנח בחרס בשבת
משום שהדבר קשה לכשפים שאם כן גם בחול
היה אוסר.

דברים קשים לכשפים
רב חסדא ורבה בר רב הונא היו מהלכים בספינה.
ביקשה מהם מטרוניתא אחת גויה ,הושיבוני
עימכם .ולא הושיבוה.

דף פב
לשבת להיפנות בנחת
רב הונא שאל את רבה בנו ,מדוע אינו הולך תדיר
ללמוד לפני רב חסדא ,ששמועותיו מחודדות.
ענה לו רבה בנו ,שאינו הולך לפני רב חסדא ,כי
רב חסדא אינו מלמדו דברי תורה ,אלא מילי
דעלמא [=דברי חנם שאינם תורה] ,שכך אמר לו
רב חסדא:
הנכנס לבית הכסא לא ישב במהירות ובחוזק,
ולא יתאמץ יותר מדאי ,כי הכרכשתא ,יושבת על
שלוש שינים ,ואם יתאמץ וישב בחוזק ,עלולות
להישמט שיני הכרכרשתא ,ויבוא לידי סכנה.
אמר לו רב הונא ,אם כן ,ודאי יש לך ללכת ללמוד
לפני רב חסדא ,שהוא עוסק בדברים שהם חיי
הבריות ,ואין אלו מילי דעלמא.

צרור וחרס באיזה מהם יקנח בשבת
ביום חול הכל מודים שמי שיש לפניו בבית הכסא
צרור וחרס ,יקנח בצרור ולא בחרס ,כי קינוח
בחרס יש בו סכנה ,שמקרע את שיני הכרכשתא
כנ"ל .אך נחלקו חכמים מה יעשה בשבת.
לדעת רב הונא ,גם בשבת מקנח בצרור ולא
בחרס[ ,כדעת רבי יוחנן לעיל] .אלא אם כן יש לו
חרס חלק ,שאין בו סכנה שאז מקנח בו.
ולדעת רב חסדא ,בשבת תמיד מקנח בחרס ולא
בצרור ,שהחרס תורת כלי עליו ומותר בטלטול
מה שאין כן הצרור שהוא מוקצה מחמת גופו.

צרור ועשבים באיזה מהם יקנח

אמרה דברי כישוף ,ונעמדה הספינה במקומה,
ולא יכלה לנוע.

יש אומרים שמקנח בצרור ולא בעשבים.

אמרו הם דברים על ידי שם טהרה ,והתירו את
הספינה.

 יש מפרשים משום שהעשבים לחים וחותכיםאת הבשר.

אמרה להם ,מה אעשה לכם ,שאין הכשפים
יכולים לכם ,כי אתם נזהרים בדברים הללו.

 ויש מפרשים שדין זה אמור בשבת ,ובעשביםמחוברים ,ולכן לא יקנח בהם שמא יתלשם.

(א) אינכם מקנחים בחרס.

ויש אומרים שמקנח בעשבים ולא בצרור.
שהצרור הוא מוקצה ,ואסור בטלטול ,אבל
בעשבים יקנח בהם כמו שהם במחובר ,ולא יזיז
אותם.

(ב) אינכם הורגים כינים בבגדיכם.
(ג) ואינכם מוציאים שום וכרישא ובצל מאגודה
שאוגדים הגננים ,אלא מתירים תחילה כל
האגודה ,ואחר כך נוטלים ואוכלים.

ומשום שימוש במחובר לא מיתסר ,דלא אסרו אלא

 1פעמים שמוצא אדם שם והולך למקום אחר .שבית הכסא שלהם לא היה מצוי להם בבתיהם שהיו דרים בבתיהן בעליה מפני דוחק בתים[ .רש"י].
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באילן וקנים שהם קשים[ .רש"י].

ומכל מקום ,כל זה בעשבים לחים ,אבל בעשבים
יבשים לא יקנח ,שכן מבואר בברייתא ,שהמקנח
בדבר שהאש שולטת בו ,שיני פי כרכשתא שלו
נושרות.

הנצרך לפנות ואינו נפנה

מכובד העליונות ,נותן באותו מקום חתיכת חרס.
ולפיכך המוציא חרס בשיעור כזה בשבת חייב על
כך.
ולדעת רבי מאיר ,בני אדם שומרים חרסים כדי
לחתות בהם את האש ,וזכר לדבר ,שנאמר" ,וְ ל ֹא
ַחתֹות ֵּאש ִמיָּקּוד" (ישעיה ל'
יִמָּ צֵּ א ִב ְמכִ ָּתתֹו חֶ ֶרש ל ְ
י"ד) הרי שהחרס משמש לחתיית האש .ולפיכך
המוציא חרס בשיעור כזה בשבת ,חייב על כך.

יש אומרים שרוח רעה שולטת בו .כלומר ריח
הפה ,שהזבל מרקיב במעיים ,ויוצא ריח דרך
הפה

ולדעת רבי יוסי ,בני אדם שומרים חרסים ,כדי
לשאוב בהם רביעית מים משלוליות מים ,ואף
דבר זה מבואר באותו כתוב" ,וְ ל ֹא יִמָּ צֵּ א בִ ְמכִ ָּתתֹו חֶ ֶרש
ַחשֹף מַ ִים ִמגֶבֶ א" (ישעיה ל' י"ד).
לַ ְחתֹות ֵּאש ִמיָּקּוד וְ ל ְ
הרי שגם לדבר זה החרס משמש .ולפיכך המוציא
חרס בשיעור כזה בשבת ,חייב על כך.

וכן שנינו בברייתא ,הנצרך לנקביו ואוכל ,דומה
לתנור שהסיקוהו על גב אפרו ,וזו היא תחלת רוח
זוהמא.

ורבי מאיר אומר ,שכוונת הכתוב ,שלא רק חרס
החשוב לכל ,כלומר לחתות בו אש לא יהיה ,אלא אף
חרס שאינו חשוב לכל ,כגון לשאוב בו מעט מים ,לא
יהיה ,ומכל מקום רק חרס שחותים בו אש חשוב הוא.

הנצרך ליפנות ואינו יכול ליפנות

ומסברא היה נראה ,ששיעורו של רבי יוסי גדול
יותר ,שכן לכאורה לצורך שאיבת רביעית מים
צריך חרס גדול יותר.

ויש אומרים שרוח זוהמא שולטת בו .כלומר כל
גופו מסריח בזיעה מסרחת ,שהריח נבלע בבשרו
ובאיבריו ,ונעשה בו לזיעה מזוהמת.

לדברי רב חסדא ,יעמוד וישב יעמוד וישב עד
שיפתח הנקב .וכן אמר רב ירמיה מדיפתי ,אני
ראיתי ישמעאלי אחד ,שקם וישב קם וישב ,עד
ששפכו מעיו כקדרה.

אולם מתוך הכתוב הנ"ל מבואר ,ששיעורו של
רבי מאיר גדול יותר ,שכך אומר הכתוב ,לא רק
חרס גדול לא יהיה ,אלא אף חרס קטן לא יהיה.

ולדברי רב חנן מנהרדעא ,יסתלק לצדדים,
כלומר אם בדק עצמו בזווית זו ,ולא נפנה ,יסלק
עצמו לזווית אחרת ,ויבדוק שוב.

ואם כן ,רבי מאיר נתכוון לחרס גדול ,שחותים בו
אש ממדורה גדולה ,שהיא חמה ביותר ,והוא
גדול מחרס ששואבים בו מעט מים.

ולדברי רב המנונא ,ימשמש בצרור באותו מקום.
ולדברי רבנן ,יסיח דעתו מדברים אחרים.

סליק פרק המוציא יין

ולדעת הברייתא ,ההילוך מועיל לכך ,שכן
מבואר בברייתא ,שהרוצה להיכנס לסעודת קבע,
יש לו להשתדל להיפנות קודם לכן .ולכן ,יהלך
עשר פעמים ארבע אמות ,או ארבע פעמים עשר
אמות[ ,והכי עדיף טפי] ,ובכל פעם ישב ,ויבדוק
עצמו אם יוכל להיפנות ,ויפנה ,ואחר כך יכנס
לסעודה.

פרק תשיעי אמר רבי עקיבא
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הסיבה שנשנה כאן דינו של
רבי עקיבא בעניין עבודה זרה
פרק זה פותח בדין שאמר רבי עקיבא בעניין
עבודה זרה כפי שיבואר בעזה"י להלן ,ואינו
מעניין מסכת שבת.
רש"י מפרש ,שהסיבה שנשנה כאן דינו של רבי
עקיבא בעניין טומאת עבודה זרה ,משום שדין
זה והדינים הבאים ,למדים מכתובים ,כעין דין
מרחיצין את המילה בשבת ,המובא להלן במשנה
בדף פ"ו ,והוא נשנה כאן משום שהוא דין מדיני
שבת.
ותוס' מפרשים ,שהסיבה שנשנה כאן דינו של רבי
עקיבא בעניין טומאת עבודה זרה ,משום שהוא למד
מהכתוב " ִתזְ ֵרם כְ מֹו דָׁ וָׁה" (ישעיה ל' כ"ב) ,הסמוך
לכתוב "וְ ל ֹא י ִָׁמצֵ א ִב ְמכִ ָׁתתֹו חֶ ֶרש ל ְַחתֹות ֵאש ִמיָׁקּוד
וְ ל ְַחשֹף ַמיִם ִמגֶבֶ א" (ישעיה ל' י"ד) ,הנדרש בסוף
הפרק הקודם.

מי שהיה ביתו סמוך לעבודה זרה נפל
מי שהיה לו בית סמוך לעבודה זרה ,וכותל
משותף ביניהם[ ,כגון שנבנה קודם שהיתה שם
העבודה זרה] ונפל הכותל ,אסור לו לחזור ולבנות
את הכותל במקומו הראשון ,כי בכך הוא מהנה
את העבודה זרה.1
אלא כונס לתוך שלו ארבע אמות ובונה ,ואותו
מקום שהניח ,יעשה אותו בית הכסא שלא תהנה
ממנו עבודה זרה.
ואם היה מקום הכותל חציו שלו וחציו של עבודה
זרה ,כונס לתוך שלו מחצי הכותל ,כלומר
מחלקו.
והאבנים והעצים והעפר של הכותל שנפל,
מטמאים כעבודה זרה[ ,2שדין טומאתה יתבאר
בעזה"י בהמשך].

חרס שמתחייבים על הוצאתו בשבת
לדעת רבי יהודה ,בני אדם שומרים חרסים ,כדי
להניחם בין פצים לחבירו .כלומר כשמסדרים
קורות זה על זה ,ופעמים צד אחד של הקורה דק
יותר ,ואינו רוצה שיתעקמו ,או פעמים יש חלל
בין הקורות באמצע ,ואינו רוצה שיתעקמו

טומאת השרץ
השרץ אינו מטמא אלא במגע ,כלומר רק מי
שנוגע בשרץ ,נטמא ממנו .שנאמר " ֵּאלֶ ה הַ ְטמֵּ ִאים

 1אפילו למאן דאמר ,נהנה אסור ,מהנה מותר ,הני מילי לגבי מכס ,שאין נראה כל כך לעבודה זרה כוונתו ,אלא שנותן כדי שיניחוהו לעבור ,אבל הכא ,נראה כאילו בונה לה בית .ר"י[ .תוס'].
 2ואפילו למאן דאמר עבודה זרה שנשתברה מאליה מותרת .הא מוקי לה בירושלמי ,כגון שהשתחוה לכל אבן ואבן ,ולכל עץ ועץ ,ולכל עפר ועפר ,דהוי עבודה זרה שלימה[ .תוס'].
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לָּ כֶם בְ כָּל הַ שָּ ֶרץ כָּל הַ ֹנגֵּעַ בָּ הֶ ם בְ מ ָֹּתם י ְִט ָּמא עַ ד
הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא י"א ל"א).

וכלים תחתיה ,וכשנדה או זב יושבים עליה,
הכלים שתחתיה טמאים ,אף על פי שהזב
והנידה אינם מכבידים עליהם.

טומאת הנבילה

ולא נתברר לנו ,אם צריך שיהו הכלים שתחת האבן נוגעים
באבן אם לאו .וראיתי לראשונים מחלוקת בזו ,ומסכימים
מדרך סברא ,שאף בלא מגע טמא .ולא יראה כן ,שהרי סוגיא
בכל התלמוד ,עשר מצעות זו על גב זו ,שמע מינה לנגיעת אחת
אנו צריכים ,ואם אף באויר מפסיק בנתים טמא ,לא היה לו
להשמט שלא להודיע כן .ומכל מקום הם סבורים לדקדק
בדבריהם מלשון גדולי הרבנים [=רש"י] ,שכתבו ,מושמא על
גבי יתדות ,כלומר ועומדת באויר ,ואינו כן ,שאף הם [כלומר
רש"י עצמו] ,חזרו וכתבו ,אף על פי שלא הכבידה על הכלים,
כלומר שנוגעת היא בהם ,אבל אינה מכבדת מצד היתדות
שתחתיה בשני הקצוות[ .מאירי].

הנבילה יתירה על השרץ ,שהיא מטמאה לא רק
במגע ,אלא גם במשא ,כלומר אדם הנושא אותה
נטמא ממנה ,גם בלא לגעת בה .כגון שנושא אותה
בתוך תיבה או במוט.

לְאכְ לָּה הַ ֹנגֵּעַ
שנאמר" ,וְ כִ י יָּמּות ִמן הַ בְ הֵּ מָּ ה אֲ שֶ ר ִהיא לָּכֶם ָּ
ִט ָּמא עַ ד הָּ עָּ ֶרב .וְ הָּ אֹכֵּ ל ִמנִ בְ לָּ ָּתּה יְכַבֵּ ס בְ גָּדָּ יו
בְ נִבְ ל ָָּּתּה י ְ
וְ טָּ מֵּ א עַ ד הָּ עָּ ֶרב וְ הַ נֹשֵּ א ֶאת נִ בְ ל ָָּּתּה ְי ַכבֵּ ס בְ גָּדָּ יו וְ טָּ ֵּמא
עַ ד הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא י"א ל"ט-מ').

טומאת הנידה
הנידה יתירה על השרץ ועל הנבילה ,שהיא
מטמאה לא רק במגע ובמשא ,אלא גם במשכב
ומושב.
שכל כלי שהוא מיוחד לישיבה או לשכיבה ,אם היתה
עליו ,אף בלא לגעת בו ,כגון שהיו עליו כמה מצעות,
טימאה אותו.

ודין זה למד מהכתוב האמור בזב" ,וְ כָּל הַ ֹנגֵּעַ בְ כֹל
אֹותם
ָּ
ִהיֶה ַת ְח ָּתיו יִ ְט ָּמא עַ ד הָּ עָּ ֶרב וְ הַ נֹושֵּ א
אֲ שֶ ר י ְ
ב .שיטת רבינו תם.
אבן מסמא היא אבן גדולה וכבידה מאוד ,וכשהיא
מונחת על גבי כלים ,והזב והנידה עליה ,מחמת רוב
כובדה ,אין מורגש בכלים תוספת כובד הזב והנידה,
ואף על פי כן ,הכלים שתחת האבן טמאים ,ובלבד
שיהיו כלים הראויים למושב ומשכב.1

שאם הנידה נשאה דבר אחר ,בין אדם ,בין כלים ,ובין
אוכלים ,טימאה אותו.

ואומר ר"י ,דאבן מסמא נפקא לה משום דרשה ,דלא
מטמא אלא אוכלין ומשקין.

וכמו כן היא מטמאה גם באבן מסמא [כפי
שיתבאר בעזה"י להלן].

אֹותם ְיכַבֵּס
נֹושא ָּ
הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא ט"ו ז')] ,ובמשא ["וְ ַה ֵּ
בְ גָּדָּ יו וְ ָּרחַ ץ בַ מַ יִם וְ טָּ ֵּמא עַ ד ָּהעָּ ֶרב" (ויקרא ט"ו י')],
ובמשכב ומושב ,ובהיסט ,ובאבן מסמא[ ,כפי

טומאת עבודה זרה
לדעת תנא קמא [במסכת עבודה זרה] ,עבודה זרה
מטמאה כשרץ ,שנאמר בעבודה זרה" ,וְ ל ֹא ָּתבִ יא
יִית חֵּ ֶרם כָּ מֹהּו שַ ֵּקץ ְתשַ ְקצֶ נּו וְ ַתעֵּ ב
יתָך וְ הָּ ָּ
תֹועֵּ בָּ ה ֶאל בֵּ ֶ
ְת ַתעֲבֶ נּו כִ י חֵּ ֶרם הּוא" (דברים ז' כ"ו) ,ו"שַ ֵּקץ ְתשַ ְקצֶ נּו"
לשון שרץ הוא.

שיתבאר בעזה"י בהמשך].

אבן מסמא
א .שיטת רש"י.
אבן מסמא היא אבן ששמו אותה על גבי יתידות,

רבי עקיבא מקיש עבודה זרה לנידה ,ללמד,
שעבודה זרה מטמאה במשא.
וחכמים אומרים ,שלא הוקשה עבודה זרה
לנידה כלל ,אלא לשרץ בלבד ,ולכן אינה מטמאה
במשא .והכתוב " ִתזְ ֵּרם כְ מֹו דָּ ָּוה" ,אינו אומר
שעבודה זרה כנידה ,אלא שיש להרחיקה ממך
כדבר זר.
ורבה ורבי אלעזר ביארו את דברי החכמים הללו
באופנים אחרים ,ולדברי הכל הוקשה עבודה זרה
גם לנידה ,ובכל זאת נחלקו כמבואר להלן.

יְ כַ בֵּ ס בְ גָּדָּ יו וְ ָּרחַ ץ בַ מַ יִ ם וְ טָּ מֵּ א עַ ד הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא ט"ו י').

וכמו כן היא מטמאה גם בהיסט.

[" וְ הַ ֹנגֵּעַ בִ בְ שַ ר הַ זָּ ב ְיכַבֵּ ס ְבג ָָּּדיו וְ ָּר ַחץ בַ ַמיִם וְ טָּ ֵּמא עַ ד

מתחילה היה נראה ,שבדבר זה נחלקו.

ביאור רבה למחלוקת רבי עקיבא וחכמים

ודין זה למד מהכתוב האמור בזב" ,וְ כָּל ַה ִמ ְשכָּב אֲ ֶשר
י ְִשכַב עָּ לָּיו י ְִט ָּמא" (ויקרא ט"ו כ"ד).

שכן נדה הוקשה לזב ,שנאמר" ,וְ הַ דָּ ָּוה ְבנִדָּ ָּתּה
וְ הַ זָּב ֶאת זֹובֹו" (ויקרא ט"ו ל"ג) ,וזב מטמא במגע

ביאור ראשון למחלוקת רבי עקיבא וחכמים

ולדעת רבי עקיבא ,עבודה זרה מטמאה כנדה,
כַספֶָך
אתם ֶאת צִ פּוי פְ ִסילֵּי ְ
שנאמר בעבודה זרה" ,וְ ִטמֵּ ֶ
וְ ֶאת אֲ פֻדַ ת מַ סֵּ כַ ת זְ הָּ בֶ ָך ִתזְ ֵּרם כְ מֹו דָּ וָּ ה [=נידה] צֵּ א
ת ֹאמַ ר לֹו" (ישעיה ל' כ"ב).
ונאמרו שלושה ביאורים למחלוקת זו.

לדברי הכל ,מתוך כך שנאמר בעבודה זרה,
" ִתזְ ֵּרם כְ מֹו דָּ וָּ ה" ,הרי זה מלמד שעבודה זרה
מטמאה גם כנידה .ואם כן ,לכל הפחות היא
מטמאה במשא.
אבל נחלקו חכמים ורבי עקיבא ,האם עבודה זרה
מטמאה גם באבן מסמא[ ,ולפי תירוץ רב אשי
בדף פ"ג ,כמו כן נחלקו אם מטמאה בהיסט].
ודווקא עבודה זרה עצמה מטמאה לכל הפחות במשא,
אבל משמשיה ,לדברי הכל מטמאים רק במגע כשרץ.

לדעת חכמים ,מאחר שהוקשה עבודה זרה גם
לשרץ ,2הרי זה מלמד שאינה דומה לנידה לגמרי.
אלא בדבר אחד בלבד היא דומה לנידה,
שמטמאה במשא ,אבל באבן מסמא [ובהיסט]
אינה מטמאה.3
ואף שללמד עניין זה ,שעבודה זרה מטמאה
במשא בלבד ולא באבן מסמא [והיסט] ,היה ניתן
להקישה לטומאת נבילות ,שמטמאה במשא ולא
באבן מסמא.
הקישו עבודה זרה לנידה ,ללמד דבר נוסף,
שכשם שנידה יש בה טומאת נידה רק כשהיא
שלמה ,כך עבודה זרה יש בה טומאה רק כשהיא
שלמה.

 1משמע דמרבה מטעם משכב ומושב ,ובכל הש"ס משמע דהוי מטעם משא  ...ויש לומר ,דהא דמרבה בתורת כהנים אבן מסמא ,מטעם משכב ומושב ,היינו כשהזב על גבי האבן והכלים תחתיה,
אבל כשיד הטהור או רגלו תחת האבן ,הוי מטעם משא ,שהטהור נושא את הטמא ,או כשאצבעו של זב תחת האבן ,והכלים עליה ,טמא מטעם היסט ,דהיינו משא הזב.
 2ואם תאמר ,אמאי איצטריך שרץ למעוטי אבן מסמא ,תיפוק ליה מדאיתקש למת .ויש לומר ,דכיון דגלי לן קרא דנכרינהו מינך כזר ,דאית לן לאקשויי לנדה לחומרא ,לא הוה ממעטי ממת אבן
מסמא בעבודה זרה ,כיון דאיצטריך היקישא דמת לשיעור כזית ,א"נ לכדאמר בפרק נגמר הדין מה עבודה זרה במחובר לא מיתסרא ,אף קבר במחובר לא מיתסר[ .תוס'].
 3קשה לרבינו תם מאי טעמא דרבנן ,אי אית להו הא דאמר בסוף שמעתין ,טומאה דעבודה זרה דרבנן היא ,ולקולא מקשינן ,אם כן אמאי מטמאה במשא ,נימא דהיקישא דנדה דאינה לאיברים,
והיקישא דשרץ דלא מטמאה במשא ,ואי סברי רבנן דלחומרא מקשינן ,אימא אהני היקשא דנדה לטמויי באבן מסמא ,ודשרץ לטמויי בכעדשה .ולרבי עקיבא נמי ,אי לחומרא מקיש ,אמאי
איצטריך למימר דהיקישא דשרץ למשמשיה ,לימא לטמויי בכעדשה ,ואי לקולא מקיש ,לא תטמא אפילו במשא ,והיקישא דנדה דאינה לאברים ,והיקישא דשרץ דלא מטמא במשא .ונראה
לרבינו תם ,דגרסינן לעיל בספרים ,אמר רבה ,תזרם דאמר קרא נכרינהו מינך כזר צא תאמר לו הכנס אל תאמר לו ,פירוש ,כיון דכתיב כבר ברישא ,וטמאתם את צפוי פסילי כספך ,למי לי תו
למימר תזרם כמו דוה ,אלא לומר ,שמאד יש להרחיק ,ואתא למימר ,אף על גב דשאר קראי נדרשות לקולא ,משום דטומאת עבודה זרה דרבנן ,מנדה ילפינן לחומרא ,משום הכי קאמר רבה,
לכולי עלמא מטמא במשא ,דאית להו דרשא דתזרם ,ולרבנן נמי הוית מטמא באבן מסמא כנדה ,אי לאו דממעטין מדאיתקש לשרץ[ .תוס'].
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אבל אם נתפרק ממנה אבר ,1אינו מטמא [=אינה
מטמאה לאברים].

ולדעת רבי עקיבא ,עבודה זרה עצמה הוקשה
לנידה לגמרי ,ומטמאה אף באבן מסמא
[ובהיסט].
והכתוב המקיש עבודה זרה לשרץ ,אינו מדבר
בעבודה זרה עצמה ,אלא במשמשיה ,2שמשמשי
עבודה זרה מטמאים במגע בלבד ,כשרץ ,אבל
היא עצמה ,מטמאה גם באבן מסמא כנידה.
ולדעה זו נסתפק רב חמא בר גוריא ,האם עבודה
זרה מטמאה גם לאברים ,שאין להקישה לנידה
אלא להחמיר ,או שלעניין זה מודה רבי עקיבא
שאינה מטמאה לאברים ,כי יש להקישה לנידה
אף להקל ,ללמד שאינה מטמאה לאברים כנידה.

הקישו עבודה זרה לנידה ללמד דבר נוסף ,שכשם
שנידה יש בה טומאת נידה רק כשהיא שלמה ,כך
עבודה זרה יש בה טומאה רק כשהיא שלמה ,אבל
אם נתפרק ממנה אבר ,אינו מטמא [=אינה
מטמאה לאברים].

ולדעת חכמים ,מאחר שהוקשה עבודה זרה
לשרץ ,הרי היא כשרץ ,ואינה מטמאה אלא במגע
בלבד.

[=אינה מטמאה לאברים].

הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא ט"ו י')
דעת רבי אלעזר

דעת רבה

טמאה

טמאה

ביאור רבי אלעזר למחלוקת רבי עקיבא וחכמים

 ויש גורסים שעניין זה למד ,מתוך כך שהוקשהעבודה זרה גם לשרץ ,ללמד שאינה נידונית כנידה
לגמרי.

ונחלקו האם לכל הפחות עבודה זרה מטמאה
במשא כנידה ,או שגם במשא אינה מטמאה.
לדעת רבי עקיבא ,מתוך כך שהוקשה עבודה זרה
לנידה ,יש ללמוד שעבודה זרה מטמאה כנידה
לכל הפחות במשא.
 יש גורסים שלדעה זו מה שהוקשה עבודה זרה גםלשרץ ,ללמד שמשמשיה אינם מטמאים במשא ,אלא
במגע בלבד כשרץ.
ויש גורסים שלדעה זו עבודה זרה הוקשה לשרץ ,ללמד
שאינה נידונית ממש כנידה ,ואינה מטמאה באבן
מסמא.

ואף שללמד עניין זה שעבודה זרה מטמאה במשא
ולא באבן מסמא היה ניתן להקישה לטומאת
נבילות שמטמאה במשא ולא באבן מסמא.

מתחילה [בדף פ"ג ע"א בד"ה בין אחרים] ,פירש
רש"י ,שדין זה למדו אותו חכמים [במסכת נידה],
מהכתוב האמור בזב" ,וְ כָׁל הַ ֹנגֵעַ ְבכֹל אֲ שֶ ר י ְִהיֶה
[הזב] ַת ְח ָׁתיו [כלומר בכל דבר שהזב נושא אותו]
ִי ְטמָׁ א עַ ד הָׁ עָׁ ֶרב [הרי שמשא הזב ,כלומר היסטו,
אֹותם יְ כַבֵּ ס בְ גָּדָּ יו וְ ָּרחַ ץ בַ מַ יִ ם וְ טָּ מֵּ א עַד
ָּ
מטמא] וְ הַ נֹושֵּ א

מגע

 יש גורסים שעניין זה למד מסברא ,שאין להחמירבטומאת עבודה זרה כל כך.

כל דבר שהזב נושא אותו ,בין אם נושא אדם ,בין
אם נושא כלים ,ובין אם נושא אוכלים ומשקים,
נטמא בכך ,ואפילו אם אין הזב נוגע בו[ ,כגון
שנושא אותו בתוך תיבה] ,וזה הוא הנקרא
היסטו של זב.

והסיבה שהוקשה עבודה זרה לנידה ,ללמד
שכשם שנידה יש בה טומאת נידה רק כשהיא
שלמה ,כך עבודה זרה יש בה טומאה רק כשהיא
שלמה ,אבל אם נתפרק ממנה אבר ,אינו מטמא

עבודה זרה משמשיה עבודה זרה משמשיה

לדברי הכל ,אף על פי שהוקשה עבודה זרה
לנידה ,המטמאה באבן מסמא ,עבודה זרה אינה
נידונית ממש כנידה ,ואינה מטמאה באבן מסמא
[ולא בהיסט].

היסט

משא

טמאה

רבי עקיבא
היסט
מטמא
ואבן
חכמים
מסמא
מטהרים

טהורה

טמאה
רבי עקיבא
מטמא
חכמים
מטהרים

טמאה

טהורה

ולאחר מכן [בד"ה כרע] פירש רש"י ,שעניין זה,
שהזב מטמא בהיסט ,בין אדם ,בין כלים ,ובין
אוכלים ומשקים ,למד [בתורת כהנים] משלושה
כתובים אחרים.
(א) עניין זה ,שהזב מטמא כלים בהיסט ,למד
מהכתוב "ּוכְ ִלי חֶ ֶרש אֲ שֶ ר ִיגַע בֹו הַ זָׁב יִשָׁ בֵ ר"
(ויקרא ט"ו י"ב).

טהורה

טהורה

טהורה

דף פג
עבודה זרה הוקשה לדיני טומאה להקל
נתבאר ,שלדעת חכמים ,עבודה זרה הוקשה
לשרץ ,ללמד שאינה מטמאה במשא .והוקשה
לנידה ,ללמד שאינה מטמאה לאברים .ולהלן
יתבאר בעזה"י שהוקשה למת ,ללמד ,שאינה
מטמאה בפחות מכזית.
ובסוף הסוגיה מבואר ,שאף שבשאר מקומות,
כשיש ללמוד מהיקש ,להקל או להחמיר ,לומדים
ממנו להחמיר
בדבר זה ,למדו מכל ההיקשים להקל ,כי טומאת
עבודה זרה אינה דין תורה ,אלא גזרת חכמים,
שכל ההיקשות הללו[ ,לנידה ולמת ]3הן דברי
קבלה ,ואסמכתאות בעלמא.

שכן על כרחך אין כוונת הכתוב ,שהזב מטמא כלי
חרס על ידי נגיעה בו מאחוריו .כי יש ללמוד
בגזרה שווה "בו" "בו" ,שכשם שאין כלי חרס
מטמא משרץ על ידי מגע אחוריו ,כך אין כלי חרס
מטמא מהזב על ידי מגע אחוריו.
וכמו כן אין כוונת הכתוב ללמד שהזב מטמא כלי
חרס על ידי מגע באוירו .כי דין זה פשוט הוא,
שהרי אפילו שרץ מטמא כלי חרס באופן הזה.
אלא כוונת הכתוב ללמד ,שכשהזב נוגע בכלי
חרס מאחוריו ,בנגיעה שנחשבת כמגע בכל הכלי,
הוא מטמאו ,והכוונה להיסטו של הכלי.
שהמסיט [=נושא] את הכלי ,אף כשאינו נוגע בו
כלל ,מזיז את כולו.
(ב) עניין זה ,שהזב מטמא אדם בהיסט ,למד
מהכתוב " וְ כֹל אֲ שֶ ר ִיגַע בֹו הַ זָׁב וְ יָׁדָׁ יו ל ֹא שָׁ טַ ף
בַ מָׁ ִים וְ כִ בֶ ס בְ גָׁדָׁ יו וְ ָׁר ַחץ בַ מַ ִים וְ ָׁטמֵ א עַ ד הָׁ עָׁ ֶרב"
(ויקרא ט"ו י"א).

שכן על כרחך אין כוונת הכתוב הזה ללמד ,שהזב
מטמא אדם על ידי נגיעה בו .כי דין זה כבר
מבואר בכתוב הקודם" ,וְ ַה ֹנגֵּעַ בִ ְבשַ ר הַ ָּזב ְי ַכבֵּ ס
בְ גָּדָּ יו וְ ָּרחַ ץ בַ מַ ִים וְ ָּטמֵּ א עַ ד הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא ט"ו ז').

 1כגון עבודה זרה של חוליות ,אבר אבר ממנה אינו מטמא כלל משום עבודה זרה[ .רש"י].
 2פירש בקונטרס ,שאין כלים המשמשין לעבודה זרה מטמאין ,לא במשא ולא באבן מסמא .משמע ,דאי לאו דאיתקש לשרץ ,הוו מטמי כעבודה זרה באבן מסמא .ותימה ,דלרבנן דהיקישא דשרץ
לא אתא למשמשיה ,מנלן דמשמשין לא מטמו במשא כמו עבודה זרה עצמה .דלקמן קאמר רב אשי אליבא דרבה ,משמשין ,בין הן שהסיטו אחרים ,בין אחרים שהסיטו אותן ,טהורין .ונראה
לר"י ,דאי לאו דאיתקש משמשין לשרץ ,לא הוה מטמינן להו כלל ,ורבנן דמטמו למשמשיה ,מדכתיב שקץ תשקצנו כי חרם הוא ,משמע כל דבר שהוא חרם ,פירש שאסור בהנאה ,הוי כשרץ,
ומשמשין אסור בהנאה .ובזה לא יתיישב פירוש הקונטרס ,דמכי חרם הוא לא משמע למעוטי משמשין ,דלא מטמו במשא ,דאין שום יתור לכך ,אבל הא דמשמשיה טמא משתמע שפיר[ .תוס'].
 3והכתוב "שקץ תשקצנו" אינו לשון שרץ ממש ,אלא מכנה את העבודה זרה בלשון גנאי[ .מרש"י].
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אלא כוונת הכתוב ללמד ,שהזב מטמא אדם אף
בהיסט ,שהוא נחשב כנגיעה בכולו אף בלא לגעת
כלל[ ,כגון שנושא אדם על ידי דבר אחר].
(ג) עניין זה ,שהזב מטמא אוכלים ומשקים
בהיסט ,למד מהכתוב "וְ כָׁל כְ ִלי עֵ ץ יִשָׁ טֵ ף בַ מָׁ ִים"

אלא אם כן הוא אדם או כלים הראויים למשכב
ומושב ,אבל שאר דברים ,כגון כלים ,שאינם
ראויים למשכב ומושב ,או אוכלים ומשקים,
טהורים ,כי דברים אלו אינם מקבלים טומאה
מחמת משא הזב.

(ויקרא ט"ו י"ב).

שכן על כרחך אין כוונת הכתוב ,שהזב מטמא כלי
עץ על ידי נגיעה בהם .שהרי כבר נאמר "וְ ַה ֹנגֵּעַ
בִ בְ שַ ר הַ זָּב יְ כַבֵּ ס בְ גָּדָּ יו" הרי שאפילו הנוגע בזב
מטמא כלים ,וכל שכן שהזב עצמו יטמא כלים.
אלא כוונת הכתוב ללמד ,שהזב מטמא בהיסט
אף אוכלים ומשקים הנישאים עליו ,ואפילו אינו
נוגע בהם.
ושנינו בברייתא ,שכל הטומאות המסיטות
אחרים ,טהורות ,כלומר אין דבר מטמא בהיסט,
חוץ מהיסטו של זב[ ,והדומים לו ,כגון נידה ,ולדעת
רבי עקיבא גם עבודה זרה] ,שלא מצינו לו חבר בכל
התורה כולה.

טומאת נוכרי ונוכרית
נתבאר שהזב מטמא במגע ובמשא ובהיסט
ובמשכב ומושב ובאבן מסמא.
ומדין תורה דין זה אמור רק בישראל ,שנאמר
"דַ בְ רּו ֶאל בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל וַ אֲ מַ ְר ֶתם אֲ לֵּהֶ ם ִאיש ִאיש כִ י יִ ְהיֶה
זָּ ב ִמבְ שָּ רֹו זֹובֹו טָּ מֵּ א הּוא" (ויקרא ט"ו ב') ,ללמד שדווקא
בני ישראל מטמאין בזיבה ,ואין נכרים מטמאין
בזיבה.
אבל חכמים גזרו על הנוכרים[ ,בין זכרים ובין
נקיבות] ,שיהיו טמאים כזבים לכל דבר[ ,ואפילו
אם לא ראו זיבה].
טומאת אברי עבודה זרה

משא ומדרס

עבודה זרה טמאה [במגע .ויש אומרים גם במשא.
ויש אומרים גם באבן מסמא כפי נתבאר בדף פ"ב].

כבר נתבאר ,שהזב מטמא במשא ,כלומר אדם
הנושא את הזב ,נטמא בכך ,שנאמר "וְ הַ נֹושֵ א
אֹותם ְיכַבֵ ס בְ גָׁדָׁ יו וְ ָׁרחַ ץ בַ מַ ִים וְ טָׁ ֵמא עַ ד הָׁ עָׁ ֶרב".
ָׁ

וכשנשתברה העבודה זרה ,לדברי הכל שבריה
אינם מקבלים טומאה.

ודווקא אדם הנושא את הזב נטמא במשא ,אבל
כלים הנושאים את הזב אינם נטמאים במשא.

ולהלן יתבאר בעזה"י ,מה הדין כשהיא עשויה
חוליות ,ונתפרקו החוליות ,אבל ניתן להחזירם.

וכל זה בכלים שאינם ראויים למשכב ומושב,
שהבא לשכב עליהם או לשבת עליהם אומרים לו
קום ,אבל כלים הראויים למושב ומשכב ,כשהזב
נישא עליהם ,הם נטמאים מדין משכב ומושב,
שנאמר" ,כָׁל הַ ִמ ְש ָׁכב אֲ שֶ ר יִ ְש ַכב עָׁ ָׁליו הַ זָׁב ִי ְטמָׁ א
וְ כָׁל הַ כְ ִלי אֲ שֶ ר יֵשֵ ב עָׁ ָׁליו ִי ְטמָׁ א" (ויקרא ט"ו ד').

א .לדעת חכמים [בין כדברי רבה ובין כדברי רבי

הזב בכף מאזנים
כשהזב בכף מאזנים ,והוא מכריע את מה שבכף
המאזנים השנית ,הרי הוא נחשב כמי שנושא את
מה שבתוכה ,ומטמא כל מה שבתוכה בהיסט,
[בין אם היו בה אדם ,ובין אם היו בה כלים ,ובין אם

היו בה אוכלים ומשקים] .וזה האופן שבו עבודה
זרה מטמאה בהיסט ,כדעת רבי עקיבא.
וכשהדבר שבכף המאזניים השנית מכריע אותו,
אין כאן היסט הזב ,אלא משא ,כלומר הדבר
שבכף השנית נושא את הזב .ולפיכך אינו טמא,

אלעזר] ,וכן לדעת רבי עקיבא [כדברי רבי אלעזר],

עבודה זרה הנעשית חוליות חוליות ,כל זמן
שהיא מפורקת אף שאינה שבורה ,וניתן
להחזירה למה שהיתה ,היא נחשבת כשבורה,
והאברים המפורקים טהורים.
 ללשון ראשון ,יתכן שדין זה אמור רק בעבודהזרה שצריך אומן כדי לחבר את אבריה ,אבל
כשהדיוט יכול לחברה ,היא נחשבת כמחוברת,
ואבריה טמאים אף בעודה מפורקת.
 וללשון שני ,דין זה אמור גם בעבודה זרהשהדיוט יכול לחבר את אבריה.
ב .בדעת רבי עקיבא [כדברי רבה] ,נסתפק רב חמא
בר גוריא ,מה דין אברים מפורקים של עבודה
זרה הנעשית חוליות ,האם הם טמאים או
טהורים.
 -ללשון ראשון ,ספקו של רב חמא בר גוריא הוא

בעבודה זרה שצריך אומן כדי לחבר את אבריה,
אבל כשגם הדיוט יכול לחברה ,נחשבת היא
כמחוברת ,ואבריה טמאים אף בעודה מפורקת.
 וללשון שני ,ספקו של רב חמא בר גוריא הואבעבודה זרה ,שהדיוט יכול לחבר את אבריה,
אבל כשצריך אומן כדי לחברה ,נחשבת היא
כשבורה ,ודין פשוט הוא שאבריה המפורקים
טהורים.
לשון ראשון
רוב
דעות
הדיוט יכול
להחזירה

?

לשון שני

רבי עקיבא רוב רבי עקיבא
כביאור רבה דעות כביאור רבה
טמאה

טהורה

ספק

ספק

טהורה

טהורה

רק אומן
יכול טהורה
להחזירה

איסור אברי עבודה זרה
נתבאר שנחלקו חכמים בדין עבודה זרה שעשויה
מחוליות ונתפרקו החוליות האם הם מטמאים טומאת
עבודה זרה.
וכל זה לעניין טומאה ,אבל לעניין האיסור ,בעבודה
זרה העשויה חוליות גדולות בכל אופן האברים
אסורים בהנאה ,ואפילו אם צריך אומן כדי להחזירם.
וכשהיא עשויה חוליות קטנות ,כעין שברי שברים,
נחלקו רב ושמואל .לדעת רב אם הדיוט יכול
להחזירה ,עודה אסורה בהנאה .ולדעת שמואל בכל
אופן אינה אסורה בהנאה.

עבודה זרה פחות מכזית
א .לעניין איסור הנאה.
עבודה זרה אסורה בהנאה ,ואפילו כשהיא
קטנה מאוד .וכן מצינו בכתוב" ,וַיְ ִהי כַ אֲ שֶ ר מֵּ ת גִ ְדעֹון
וַ יָּשּובּו בְ נֵּי י ְִש ָּר ֵּאל וַיִ זְ נּו ַאחֲ ֵּרי הַ בְ עָּ לִים ַוי ִָּשימּו לָּהֶ ם בַ עַ ל
אֹלהים" (שופטים ח' ל"ג) ,ואמרו חכמים,
בְ ִרית לֵּ ִ
שבעל ברית זה הוא זבוב בעל עקרון ,1שהיתה
להם עמו ברית אהבה וחיבה ,שכל אחד ואחד
היה עושה דמות יראתו ,ומניחה בתוך כיסו ,וכיון
שזוכרה ,מוציאה מתוך כיסו ,ומחבקה ומנשקה,
הרי מבואר שנחשבת עבודה זרה ,אף שהיתה
קטנה כזבוב.
ב .לעניין טומאה.
עבודה זרה פחותה מכזית ,אין בה טומאה כל
עיקר ,שנאמר" ,וַ יֹצֵּ א ֶאת הָּ אֲ שֵּ ָּרה ִמבֵּ ית ה' ִמחּוץ
וַיִשרֹף א ָֹּתּה בְ נַחַ ל ִק ְדרֹון וַ יָּדֶ ק לְעָּ פָּר
לִירּושָּ ַל ִם ֶאל נַחַ ל ִק ְדרֹון ְ

 1האי קרא בשופטים כתיב .וקשה לר"י ,למה לא הביא קרא דמלכים "זבוב בעל עקרון" ,ולמה ליה לאתויי ברייתא .ויש לומר דאי מהתם ,הוא אמינא זבוב גדול היה ,אלא שהיה לו דמות זבוב,
לכך מייתי מהכא ,שהיה קטן כשאר זבובים ,כדקתני ,ומניחה בתוך כיסו ,ודריש לה מדכתיב בעל ברית ,משמע שכרתו להן ברית להיות כל שעה אצלם ,ומסברא קאמר זה זבוב בעל עקרון.
[תוס'].
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ַשלְֵּך ֶאת ֲעפ ָָּּרּה עַ ל ֶקבֶ ר בְ נֵּי הָּ עָּ ם" (מלכים ב' כ"ג ו'),
ַוי ְ

ודרשו חכמים ,מה מת טומאתו בכזית ,אף
עבודה זרה טומאתה בכזית.
ומתוך דברי התוס' משמע שהכל מודים לדין זה.

לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש

א .עשויה כקתידרא.
יש עגלה העשויה כקתידרא ,כלומר קצרה,
ומוקפת משלושה צדדים ,והיא נעשית לישיבה.

אמר רב יהודה אמר רב ,לעולם אל ימנע אדם את
עצמו מבית המדרש ,ואפילו שעה אחת.

טומאת ספינה
א .דעת משנתנו.
הספינה ,בין כשהיא מעץ ,ובין כשהיא מחרס,
בין כשהיא גדולה ,ובין כשהיא קטנה ,אינה
מקבלת טומאה.
שנאמר" ,דֶ ֶרְך הַ נֶשֶ ר בַ שָּ מַ יִם דֶ ֶרְך נָּחָּ ש עֲלֵּי צּור דֶ ֶרְך אֳ ִניָׁה
בְ לֶב יָׁם וְ דֶ ֶרְך גֶבֶ ר בְ עַ לְמָּ ה" (משלי ל' י"ט) ,שלא בא
הכתוב לומר ,שדרכה של אניה להיות בים ,כי
דבר זה ידוע לכל .אלא בא הכתוב ללמד ,שהאניה
היא כים ,כלומר ,כשם שהים טהור ,כך הספינה
טהורה.
ב .דעת חנניה.
הספינה הרי היא כשאר כל הכלים ,ובדרך כלל
היא מקבלת טומאה.
כשהספינה של עץ ,והיא קטנה [=ספינת הירדן],

שראויה להטלטל מלאה ,היא מקבלת טומאה.
וכן כשהספינה עשויה חרס ,אף כשהיא גדולה,
ואינה ראויה להיטלטל מלאה ,היא מקבלת
טומאה ,כי כלי חרס מקבלים טומאה גם כשאי
אפשר לטלטל אותם.
והאופן שבו לא הספינה אינה מקבלת טומאה,
הוא ,כשתהא עשויה עץ ,ותהא גדולה ,שאינה
ראויה להיטלטל מלאה.1
שכן כלי עץ 2הוקשו לשק ,שנאמר "וְ כֹל אֲ שֶ ר יִ פֹל עָּ לָּיו

מֵּ הֶ ם בְ מ ָֹּתם יִ ְטמָּ א ִמכָּל כְ לִי עֵּ ץ אֹו בֶ גֶד אֹו עֹור אֹו שָּ ק

מדרס ,ואפילו אם היא מעץ וגדולה מאוד ,ומאחר
שמקבלת טומאת מדרס ,מקבלת גם שאר טומאות.

לעניין קבלת טומאה.

שהרי כמה שנים נשנית משנה זו בבית המדרש,
שספינת הירדן טמאה ,ולא נתגלה טעמה ,עד
שבא רבי חנינא בן עקביא ,ופירש ,מפני שטוענים
אותה ביבשה ,ומורידים אותה למים ,והרי היא
מטלטלת מלאה ביבשה .וכל זה כדעת חנניה.

תֹורה ָׁאדָׁ ם כִ י יָׁמּות ְבאֹהֶ ל"
"ז ֹאת הַ ָׁ
אמר רבי יונתן ,לעולם אל ימנע אדם את עצמו
מבית המדרש ומדברי תורה ואפילו בשעת
מיתה.
תֹורה ָּאדָּ ם כִ י יָּמּות בְ אֹהֶ ל"
שנאמר" ,ז ֹאת הַ ָּ
(במדבר י"ט י"ד) ,אפילו בשעת מיתה ,תהא עוסק
בתורה.

וְ טָּ הֵּ ר" (ויקרא י"א ל"ב) .ללמד ,שהם מקבלים טומאה
רק כשיש להם בית קיבול ,וניתן לטלטלם בין
מלאים ובין ריקנים ,כמו שק ,שנעשה למלאות
בו ,ולטלטלו כך כשהוא מלא.
והחילוק הזה בין ספינה גדולה של עץ ,לספינה קטנה
של עץ וספינה של חרס ,הוא בספינה שמיועדת להוליך
בה סחורות ,ואינה עשויה לישיבה.

ומאחר שמקבלת טומאת מדרס ,מקבלת גם שאר
טומאות.

ב .עשויה כמטה.
יש עגלה העשויה כמטה ,כלומר ארוכה ,ומוקפת
מארבעה צדדים ,ואין בה מתחתיה שום נקב,
והיא נעשית לקבל בה סחורה.

לדברי רבי יונתן ,המיתה האמורה כאן היא מיתה ממש,
שהיא מניעה לתורה ,והכתוב מלמד ,שאפילו בשעת מניעה
גדולה כזו ,לא ימנע עצמו מללמוד.

ואמר ריש לקיש ,אין דברי תורה מתקיימים,
אלא במי שממית עצמו עליה ,שנאמר "ז ֹאת
תֹורה ָּאדָּ ם כִ י יָּמּות בְ אֹהֶ ל" (במדבר י"ט י"ד).
הַ ָּ
ולדברי ריש לקיש ,המיתה האמורה כאן ,היא מניעת
החומריות ,והכתוב מלמד ,שמניעת החומריות ,היא הקיום
ללימוד התורה.

דף פד

כָּל

עֶרב
כְ לִי אֲ שֶ ר יֵּעָּ שֶ ה ְמלָּאכָּ ה בָּ הֶ ם בַ מַ יִם יּובָּ א וְ טָּ מֵּ א עַד הָּ ֶ

ומאחר שנעשית לישיבה ,מקבלת טומאת מדרס,

כלי המיטלטל על ידי שוורים

ומאחר שאינה נעשית לשבת בה ,אינה מקבלת
טומאת מדרס .אבל מאחר שיש בה בית קיבול,
והיא מטלטלת גם מלאה ,היא מקבלת טומאת
מת ושאר טומאות.
ג .של אבנים.
יש עגלה העשויה להוליך בה אבנים ,והיא
ארוכה ,ומוקפת מארבעה צדדים ,אבל יש
תחתיה נקבים גדולים.

נתבאר ,שכלי עץ מקבל טומאה רק אם יש בו בית
קיבול ,וניתן לטלטלו גם כשהוא מלא.
ואמר רבא ,שלדברי חנניה ,כלי עץ מקבל
טומאה ,גם כשהוא גדול שאינו מטלטל מלא על
ידי אדם אלא על ידי שוורים.
וכן מבואר מהמשנה במסכת כלים המבוארת להלן.

ולפיכך ,אף שכל שעה יושבים בה בני אדם ,אינה
נחשבת כמיוחדת למדרס ,שכן כשרוצים לתת בה
סחורה ,אומרים ליושבים בה ,קומו וניתן בה סחורה.

שלוש עגלות הן

אבל ספינה המיוחדת לשבת בה ,מקבלת טומאת

שלוש עגלות [משא] ,חלוקות זו מזו בדיניהן,

 1ומה שמיטלטלת בים ,לא חשיב ליה טלטול ,כיון דעיקר הילוכה מחמת המים[ .תוס'].
 2כלי עץ נקראים כלי שטף ,משום שטהרתם במים ,כמו שכתוב" ,וְ כָּל כְ לִ י עֵּ ץ יִ שָּ טֵּ ף בַ מָּ יִם" (ויקרא ט"ו י"ב).
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מקבלת שום טומאה.
ואמר רבי יוחנן ,שאם היו נקבי העגלה הזו
קטנים מכדי שיצאו דרכם רימונים ,לא בטלה
מהיות כלי .שכן דין כל הכלים ,שכל שראויים
לקבל בתוכם רימונים לא בטלו מהיות כלי.
ולפיכך ,אף על פי שעשויה לטלטול אבנים ולכן
אינה מטלטלת מלאה אלא רק על ידי שוורים,
היא נידונית כמו עגלה העשויה כמיטה ,ומקבלת
טומאת מת [ושאר טומאות ,חוץ ממדרס].

שלש תיבות הן

טומאת כלי חרס
לדברי הכל ,כלי חרס מטמאים טומאת מגע
מאוירם[ ,כמו שנאמר בעניין טומאת שרץ" ,וְ כָּל כְ לִי
ֶח ֶרש אֲ ֶשר ִיפֹל ֵּמ ֶהם ֶאל תֹוכֹו ֹכל אֲ שֶ ר ְבתֹוכֹו י ְִט ָּמא

וְ אֹתֹו ִת ְשבֹרּו" (ויקרא י"א ל"ג)] ,אבל אינם מטמאים
טומאת מדרס[ ,מטעמים שיתבארו בעזה"י בהמשך].

רבי יוסי אומר אף הספינה
רבי יוסי וחכמים נחלקו בספינה אם היא
מקבלת טומאה ונאמרו שני אופנים בביאור
מחלוקתם.

א .תיבה שפתחה מצדה.

א .נחלקו בספינה של חרס.

תיבה שפתחה מצידה ,מאחר שניתן לשבת על גגה
בלא שהדבר יפריע להשתמש בה ,להכניס לה
ולהוציא ממנה ,היא נחשבת כראויה לישיבה,
ולפיכך היא טמאה טומאת מדרס.

לדברי רב זביד תנא קמא ורבי יוסי נחלקו
בספינה של חרס.
לדעת תנא קמא ,ספינה של חרס דינה כשאר כלי
חרס ונטמאת במגע בלבד[ .כדעת חנניה].
ולדעת רבי יוסי ,הספינה ,אפילו היא של חרס,
טהורה היא[ .כדעת משנתנו].
ור"ח גורס הפוך ,שלדעת חכמים ספינה של חרס
טהורה ולדעת רבי יוסי ספינה של חרס טמאה.

ב .תיבה שפתחה מלמעלה.

ב .נחלקו בספינת הירדן.

תיבה שפתחה מלמעלה ,מאחר שהישיבה על גגה
מפריעה לתשמישה ,והיושב על גגה אומרים לו
קום ,נחשבת כאינה מיוחדת לישיבה .ולפיכך
אינה טמאה מדרס .אבל מאחר שיש לה בית
קיבול ,הרי היא ככל הכלים ,ומקבלת טומאת
מת [ושאר טומאות חוץ מטומאת מדרס].

לדברי רב פפא תנא קמא ורבי יוסי נחלקו
בספינת הירדן.
לדברי הכל כלי עץ מטמאים בין במגע ובין
במדרס שלא ככלי חרס.
ולדעת תנא קמא ,אף שכלי עץ מטמאים בין
במגע ובין במדרס ,ספינה של עץ ,טהורה ,בין
ממגע ,בין ממדרס ,ואפילו היא קטנה כספינת
הירדן ,שהיא מטלטלטת מלאה[ .כדעת משנתנו].
ור"ח גורס שלדעה זו ספינת הירדן נטמאית במגע[ .כדעת
חנניה]

ג .תיבה הבאה במידה.
תיבה שפתחה למעלה ,והיא גדולה מאוד ,שאינה
מטלטלטת כשהיא מלאה ,אינה מקבלת שום
טומאה.
אבל אם פתחה מן הצד ,מקבלת טומאת מדרס,
ומאחר שמקבלת טומאת מדרס ,מקבלת גם שאר
טומאות.

ולדעת רבי יוסי ,ספינה של עץ קטנה ,מאחר
שהיא מטלטלת מלאה ,מקבלת טומאת מגע.
[כדעת חנניה] .ור"ח גורס ,שלדעה זו ספינת הירדן אינה

שהעמיד רב זביד ,נמצא שדברי רבי יוסי לא באו על
עיקר דברי תנא קמא.
כי תנא קמא אמר ספינה של חרס טהורה ממדרס ,ויש
לדייק מדבריו ,שבמגע היא טמאה ,ובא רבי יוסי
לחלוק על הדיוק הזה ,לומר ,שגם במגע טהורה.
אבל לפי מה שהעמיד רב פפא ,דברי רבי יוסי באו על
דברי תנא קמא עצמם.
שתנא קמא אמר ,שספינת הירדן נטמאית במגע ,ובא
רבי יוסי לחלוק על דין זה ,לומר ,שאינה מטמאה
במגע.

מדרס כלי חרס טהור
נתבאר ,שבכלי חרס לא נאמרה טומאת מדרס,
ולכן אפילו כשהם מיוחדים למושב ומשכב ,אין
מקבלים טומאה במדרס הזב .ונאמרו כמה
טעמים לדין זה.
א .הקיש משכב הזב לזב עצמו.
לדברי חזקיה ,דין זה ,שמדרס כלי חרס טהור,
למד מהכתוב האמור בעניין טומאת משכב הזב,
"וְ ִאיש אֲ שֶ ר ִיגַע ְב ִמ ְשכָּבֹו יְ כַ בֵּ ס בְ גָּדָּ יו וְ ָּרחַ ץ בַ מַ יִ ם וְ טָּ מֵּ א
עַ ד הָּ עָּ ֶרב" (ויקרא ט"ו ה') ,המקיש את משכבו של הזב,
לזב עצמו.
ללמד ,שכשם שהזב הוא דבר שיש לו טהרה
בטבילה ,כך המשכב שהזב מטמא הוא משכב
שיש לו טהרה בטבילה.1
להוציא כלי חרס ,שמאחר שאין לו טהרה
בטבילה ,שנאמר "ּוכְ לִ י חֶ ֶרש אֲ ֶשר ִיגַע בֹו הַ ָּזב
ִישָּ בֵּ ר" (ויקרא ט"ו י"ב) ,אינו בכלל טומאת משכב.
ב .הקיש משכב הנידה לנידה עצמה.
לדברי תנא דבי רבי ישמעאל ,דין זה ,שמדרס כלי
חרס טהור ,למד מהכתוב האמור בנידה" ,כָּל
הַ ִמ ְשכָּב אֲ שֶ ר ִת ְשכַ ב עָּ לָּיו כָּל יְ מֵּ י זֹובָּ ּה כְ ִמ ְשכַב נִדָּ ָּתּה י ְִהיֶה
לָּּה וְ כָּ ל הַ כְ לִי אֲ שֶ ר ֵּתשֵּ ב עָּ לָּיו טָּ מֵּ א יִ ְהיֶה כְ טֻ ְמ ַאת נִ דָּ ָּתּה"
(ויקרא ט"ו כ"ה) ,המקיש את משכבה של הנדה,
לנדה עצמה.

ור"ח גורס הפוך ,שלדעת חכמים ספינת הירדן טמאה
במגע ולדעת רבי יוסי ספינת הירדן אינה נטמאת במגע.

ללמד ,שכשם שהנדה היא דבר שיש לו טהרה
בטבילה ,כך המשכב שהיא מטמאה הוא דבר
שיש לו טהרה בטבילה.

 לפירוש רש"י ,הסיבה שרב פפא העמיד אתמחלוקתם בספינת הירדן ולא בספינה של חרס,
כי ספינה של עץ שכיחה יותר.

להוציא כלי חרס ,שמאחר שאין לו טהרה
בטבילה ,שנאמר "ּוכְ לִ י חֶ ֶרש אֲ ֶשר ִיגַע בֹו הַ ָּזב
ִישָּ בֵּ ר" (ויקרא ט"ו י"ב) ,אינו בכלל טומאת משכב.

 ולפירוש ר"ח ,הסיבה שרב פפא העמיד מחלוקתםבספינת הירדן ,כי כשמחלוקתם בספינת חרס ,כמו

ג" .וְ כֹל כְ ִלי פָׁתּוחַ אֲ שֶ ר ֵאין צָׁ ִמיד פָׁ ִתיל עָׁ ָׁליו טָׁ מֵ א
הּוא".

נטמאית במגע[ .כדעת משנתנו]

 1זב בעי טבילה במים חיים ,ולמשכבו סגי בטבילה בכל מקווה .ואין ללמוד מההיקש שיהיו שווים לגמרי ,אלא שיהיו דומים ,בכך שנטהרים בטבילה[ .מהתוס'].
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לדברי רבא ,דין זה ,שמדרס כלי חרס טהור ,למד
תּוח
מהכתוב האמור בטומאת מת" ,וְ כֹל כְ ִלי ָּפ ַ
אֲ שֶ ר ֵּאין צָּ ִמיד ָּפ ִתיל עָּ לָּיו טָּ ֵּמא הּוא" (ויקרא י"ט
ט"ו) ,שהטומאה נכנסת לכלי דרך פתחו ,ומשמע,
שכשיש עליו צמיד פתיל ,מאחר שהוא סתום,
הרי זה טהור.
והכתוב הזה מדבר בכל כלי חרס ,אף זה המיוחד
למושב ,ומבואר שהוא מציל על מה שבתוכו.
ומכאן שאף על פי שהוא מיוחד למדרס ,אינו
טמא מדרס ,כי אם היה טמא מדרס ,לא היה
מציל על מה שבתוכו ,שכל שהוא טמא ,אינו
חוצץ בפני הטומאה.1

חילוק בין מפץ לכלי חרס
נתבאר שלדברי חזקיה ולדברי תנא דבי רבי
ישמעאל ,עניין זה שכלי חרס אינם מטמאים
במדרס ,למד בהיקש שהוקשו למי שמטמא את
הכלי טומאת מדרס [הזב או הנדה] ,שכשם
שהמטמא יש לו טהרה במקווה ,כך הכלי
הנטמא יש לו טהרה במקווה ,ומכאן שכל כלי
שאין לו טהרה במקווה אינו נטמא טומאת
מדרס ,ובכלל זה כלי חרס שאין לו טהרה
במקווה.
ורבי אילעא הקשה על הדברים הללו ,שכן מצינו
שהמפץ ,אף על פי שאין לו טהרה בטבילה,
נטמא במדרס הזב .ואם כן ,הוא הדין לכלי חרס,
אף על פי שאין להם טהרה בטבילה ,יטמאו
במדרס הזב.
 רש"י מפרש ,שהכווונה למפץ שהוא כלי עץ,ולפירושו ,פשוטי כלי עץ ,אף אלו המקבלים טומאה
מחמת היותם מדרס ,אין להם טהרה בטבילה ,שכן דין
טבילה נאמר בפרשת שרצים ובפרשת מדין ,ובהם
נזכרו רק כלים ,ולא פשוטי כלים.

בטבילה.

ורבי חנינא יישב את הקושיה הזו ,ואמר ,שיש
לחלק בין כלי חרס ,שאין במינם שום דבר שיש
לו טהרה בטבילה ,ולכן לא תהא בהם טומאת
מדרס ,לבין מפץ ,שאף שהוא עצמו אינו נטהר
בטבילה ,מאחר שיש במינו דבר הנטהר
בטבילה ,אינו נחשב כדבר שאין לו טהרה
בטבילה ,ולכן נטמא מהזב.
 רש"י פירש ,שמינו של המפץ שיש לו טהרה בטבילה,הם שאר כלי עץ ,שיש להם קיבול.
 ולפירוש התוס' ,מינו של מפץ שיש לו טהרה בטבילה,הם שאר מפצים הנעשים מעץ.

וכשרבי אילעא שמע תשובה זו ,לא קיבלה,
ואמר על כך ,רחמנא ליצלן מהאי דעתא.
ורבי חנינא השיב לו ,אדרבה רחמנא ליצלן
מדעתא דידך.
וביארו ,שהסיבה לחלק כדברי רבי חנינא ,משום
שנאמרו שני כתובים בעניין משכב הזב.
(א) "וְ ִאיש אֲ שֶ ר ִיגַע בְ ִמ ְשכָׁבֹו" ,המקיש משכבו
של הזב לזב עצמו ,ללמד ,שהמשכב טמא רק
כשיש לו טהרה בטבילה כזב עצמו.
(ב) "כָׁל הַ ִמ ְשכָׁב אֲ שֶ ר ִי ְשכַב עָׁ ָׁליו הַ זָׁב ִי ְטמָׁ א"
(ויקרא ט"ו ד') ,ומשמע הכל בכלל ,אף זה שאין לו
טהרה בטבילה.
ויישוב שני הכתובים הוא ,שזה שאין במינו שום
דבר שיש לו טהרה בטבילה[ ,ככלי חרס] ,אינו
נטמא מדרס .וזה שיש במינו טהרה בטבילה ,אף
שלו עצמו אין טהרה בטבילה[ ,כמפץ] ,הרי זה
טמא מדרס.

כלומר ,כלי עץ מקבלים טומאה רק כשיש להם
בית קיבול ,וניתן לטלטלם בין מלאים ובין
ריקנים.
אבל פשוטי כלי עץ ,מאחר שאין להם בית קיבול,
אינם מקבלים טומאה.

טומאת מגע בפשוטי כלי עץ שעשוים למדרס
נתבאר שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה.
אמנם ,כל זה בפשוטי כלי עץ שאינם עשויים
למדרס .אבל פשוטי כלי עץ העשויים למדרס,
כלומר למשכב או מושב[ ,כגון מפץ של קנים],
מקבלים טומאת מדרס גם בלא שיהא להם בית
קיבול ,שנאמר "וְ כָּל ַה ִמ ְשכָּב אֲ שֶ ר ִי ְשכַב עָּ ָּליו
ִט ָּמא" (ויקרא ט"ו כ"ד).
יְ
ומאחר שמקבלים טומאת מדרס ,מקבלים גם
שאר טומאות.
ודין זה למד בקל וחומר ,שכן לעניין הדברים
שהטומאה נוהגת בהם ,טומאת מת ושרץ
חמורה מטומאת זיבה .שטומאת מת ושרץ נוהגת
בדברים מרובים יותר ,כמו שמצינו ,שפכים
קטנים מקבלים טומאה ממת ומשרץ ,ואינם
מקבלים טומאה מזב[ ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן].
ואם כן ,אם פשוטי כלי עץ ,מקבלים טומאה
מהזב ,אף שאין טומאתו מרובה ,כל שכן שהם
מקבלים טומאה ממת ושרץ ,שטומאתם
מרובה.2

טומאת פכים קטנים
א .בזב.

טומאת מגע בפשוטי כלי עץ
בעניין טומאת שרץ נאמר,
בְ מ ָֹּתם יִ ְטמָּ א ִמכָּ ל כְ לִי עֵּ ץ אֹו בֶ גֶד אֹו עֹור אֹו שָּ ק כָּ ל כְ לִי אֲ שֶ ר
"וְ כֹל אֲ שֶ ר ִיפֹל עָּ לָּיו מֵּ הֶ ם

 ורבינו תם ור"י מפרשים ,שפשוטי כלי עץ המקבליםטומאה ,יש להם טהרה בטבילה ,שנאמר בפרשת מדין,
"וכל כלי עץ תתחטאו" ,והכוונה אף לפשוטי כלי עץ,
כמו כלי מתכת הנזכרים באותו עניין.

יֵּעָּ שֶ ה ְמלָּאכָּ ה בָּ הֶ ם בַ מַ יִם יּובָּ א וְ טָּ מֵּ א עַ ד הָּ עֶ ֶרב וְ טָּ הֵּ ר" (ויקרא
י"א ל"ב).

והמפץ הנזכר כאן ,שאין לו טהרה בטבילה ,הוא מפץ
של שיפה ושל גמי ,שאין לו שום טומאה ,אלא כשהוא
ראוי למדרס ,ואז ,אף כשהוא טמא ,אין לו טהרה

הוקשו כלי עץ לשק ,ללמד ,שאינם מקבלים
טומאה אלא כשהם כשק ,שנעשה למלאות בו,
ולטלטלו כך כשהוא מלא.

פכים קטנים של חרס ,אינם נטמאים מהזב
בשום אופן.
 במשכב ומושב אינם נטמאים משני טעמים( .א)כי אינם ראויים למדרס( .ב) כי כלי חרס הם,
וכלי חרס ,אפילו כשהם ראויים למדרס ,אינם
נטמאים טומאת מדרס.
 ובמגע אינם נטמאים ,כי כלי חרס אינםנטמאים אלא מתוכם ,ומאחר שהם צרים ,אינו

 1הלכך ,כלי חרס המוקף צמיד פתיל ,טהור מכל טומאה .ובהיסט נמי לא מטמיא ליה ,דכל שלא בא לכלל מגע לא בא לכלל משא ,לפיכך מציל על מה שבתוכו[ .רש"י] .ואין נראה דודאי מטמא
בהיסט כלי חרס מוקף צמיד פתיל  ...ומפרש רבינו תם ,דמדכתיב וכל כלי דייק ,דמי לא עסקינן דיחדינהו לאשתו נדה ,דכל טומאות הבאות דרך גב ,יש לנו לטהרו ,מדכתיב וכל ,הילכך אפילו
ייחד להו לישיבה ,טהורים ,אבל בהיסט מטמו ,דטומאה הבאה דרך תוך הוא ,דחשבינן כאילו נגע בפנים ,כדאמרינן ,איזהו מגעו שהוא ככולו ,הוי אומר זה היסטו .ור"י מפרש ,דלא בעי למימר
דמיירי קרא בכל ענין אפילו ישבה עליהם אשתו נדה או היסיטן ,אלא אם ייחד כלי חרס לאשתו נדה ,טהור ,דאין כלי חרס מטמא מדרס דאי ייחד טמא ,לא יציל בצמיד פתיל ,אף על גב דלא
ישבה עליו ,דאף על פי שבמת אינו מקבל טומאה מגבו ,כיון דבמדרס יכול לקבל טומאה ,אין לו לחוץ באהל המת .ומסופק ר"י בכך[ .תוס'].
 2ואם תאמר ,כלי חרס המוקף צמיד פתיל יוכיח ,שטמא בזב ,דמטמא בהיסט כדפרישית לעיל ,וטהור במת .ואומר רבינו תם ,דלא שייך למימר יוכיח מצמיד פתיל ,דמה שהוא בהיסט הזב היינו
משום דהוי כאילו נגע הזב בתוכו ,כדאמרינן ,איזהו מגע שהוא ככולו ,הוי אומר זה היסטו ,ובמת אם היה כזית ממנו בתוכו ,היה טמא.
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יכול להכניס אצבעו לתוכם.
ופירש רש"י ,אף על פי שאפשר ליגע בחוט השערה,
ותניא בתורת כהנים ששיער הזב מטמא .אין זה אלא
בכלי שראוי לנגיעת בשרו ,שלכן נאמר דין מגע בנגיעת
בשר" ,והנוגע בבשר הזב".

 ובהיסט אינם נטמאים ,כי טומאת היסטנאמרה בכתוב בלשון מגע [כמבואר לעיל בדף פ"ג],
ללמד שאין טומאת היסט אלא בדבר הראוי
למגע.1
ואם כן אינם נטמאים מהזב בשום אופן.2

איסור כלאים הוא ,שלא יראו שני מינים זרועים
בעירבוב .וכל שניכר הדבר ,שכל מין זרוע לעצמו,
ואינו מעורב בחבירו ,אין בדבר איסור כלאים.
ואפילו אם שני המינים סמוכים זה לזה ,ויונקים
יחד באדמה זה מזה[ ,כגון שיש גדר בין זה לזה].
ולפיכך ,האופן שבו ניתן לזרוע חמישה מיני
זרעים בערוגה אחת ,הוא ,כשיזרע בכל אחת
מהרוחות של הערוגה מין בפני עצמו ,לכל אורך
הרוח חוץ מהקרנות ,ועוד גרעין אחד ממין
חמישי באמצע.

ולפיכך ,האופן שבו ניתן לזרוע חמישה מיני
זרעים בערוגה אחת ,הוא ,כשיזרע בכל אחת
מהרוחות של הערוגה מין בפני עצמו ,בכל רוח
גרעין אחד באמצעו ,ועוד גרעין אחד ממין חמישי
באמצע .שבאופן הזה יש בין כל מין לחבירו
שלושה טפחים.

ב .במת.
פכים קטנים אלו של חרס ,נטמאים באהל המת,
שנאמר" ,וְ כֹל כְ לִ י ָּפתּוחַ אֲ שֶ ר ֵּאין צָּ ִמיד פָּ ִתיל עָּ לָּ יו
טָּ מֵּ א הּוא" (במדבר י"ט ט"ו).

השיטה הזו נזכרת בפירוש רש"י ,וכעין זה פירשו
התוס' ,אלא שלפירוש התוס' ,בכל רוח זורע יותר
מגרעין אחד ,ובלבד שירחיק מהאחרים כשיעור יניקה.

[ויקרא י"ט י"ט] ֶאת חֻ ק ַֹתי ִת ְשמֹרּו ְב ֶה ְמ ְתָך ל ֹא ַת ְר ִביעַ
כִ ל ְַאיִם שָׁ ְדָך ל ֹא ִתזְ ַרע כִ ל ְָׁאיִם ּובֶ גֶד כִ ל ְַאיִם ַשעַ ְטנֵּז ל ֹא
ַי ֲעלֶה עָּ לֶיָך.
לְאיִם פֶן ִת ְק ַדש
[דברים כ"ב ט'] ל ֹא ִתזְ ַרע כ ְַר ְמָך כִ ָׁ
בּואת ַהכ ֶָּרם.
ּות ַ
הַ ְמל ֵָּּאה הַ ז ֶַרע אֲ ֶשר ִתזְ ָּרע ְ

כלאי כרם וכלאי זרעים
רש"י פירש במשנתנו ,שכלאי הכרם אסורים
מהתורה ,וכלאי זרעים אסורים רק מדברי
חכמים.
ור"י פירש ,שגם כלאי זרעים אסורים מהתורה בארץ.
ואפילו לדעת רבי יאשיה ,שאינו חייב עד שיזרע חטה
ושעורה וחרצן במפולת יד ,היינו להתחייב משום כלאי
הכרם" ,לא תזרע כרמך" ,אבל משום "שדך לא תזרע",
גם הוא מודה שחייב.

חמישה זרעונים בערוגה אחת
מבואר במשנתנו ,שאף על פי שזריעת כמה מינים
בעירבוב אסורה משום כלאים ,יש אופן שניתן
לזרוע חמישה מינים שונים בערוגה אחת,
שהגודל שלה ששה טפחים על ששה טפחים ,ואין
בדבר איסור כלאים.
א .שיטת רש"י  -כל שיש היכר בין המינים אין
כאן כלאים.

שלעניין הזרעים שבארבע הרוחות ,אף על פי
שבקרנות הם סמוכים זה לזה ויונקים זה מזה,
אין כאן בית מיחוש.
כי כל שניכר כל מין לעצמו ,אין כאן כלאים,
וכשהם זרועים באופן הזה ,יש היכר גדול שכל
מין הוא לעצמו ,שזה זרוע ממזרח למערב ,וזה
זרוע מצפון לדרום.

ורש"י הקשה על הפירוש הזה ,שכן אם ההרחקה
היא משום היניקה ,יוכל לזרוע אף תשעה מינים
בערוגה אחת ,ארבעה בארבע הקרנות ,וארבעה
באמצע כל רוח ,ואחד באמצע הערוגה ,וכך יש
בין כל אחד ואחד שלושה טפחים.

ולעניין הזרע האמצעי ,שאינו אלא אחד ,מאחר
שלא ניכר מחמת עמידתו שהוא מין לעצמו ,צריך
לעשות בו היכר אחר ,והוא ,שיהיה רחוק משאר
זרעים כשיעור יניקתו ויניקתם.
ומאחר ששיעור יניקת כל זרע הוא טפח ומחצה
מכל צד סביבו ,כשהזרע החמישי עומד במרכז
הערוגה של ששה טפחים ,יש בינו לכל הזרעים
שסביבו על הגבולות ,לכל הפחות שלושה
טפחים ,3ודי בכך שיהיה היכר להבדיל בינו לבין
שאר מינים.
ב .שיטה נוספת שהזכיר רש"י  -כשאין המינים
יונקים יחד אין כאן כלאים.
איסור כלאים הוא ,שלא יהיו שני מינים יונקים
יחד בעירבוב .ולכן לעולם צריך שיהיה בין מין
לחבירו שלושה טפחים ,כשיעור יניקת שני
המינים יחד.

ותירצו התוס' שלושה תירוצים.
(א) אף שכשאין הזרעים יונקים יחד ,אין בדבר כלאים,
מכל מקום ,כשזורע כל כך הרבה בערוגה אחת ,ודאי
נחשב כערבוב ואסור.
(ב) אם היה זורע תשעה מינים ,היה יכול לזרוע רק
גרעין אחד מכל מין ,אבל כשזורע חמישה מינים ,יכול
לזרוע מהמינים שבארבע הרוחות אף יותר מגרעין
אחד.
(ג) סברא היא שלזרוע תשעה מינים אסור ,פן לא
ידקדק לזרוע ממש בסוף הקרן ,ולא יפריש בין הזרעים
כשיעור יניקה ,אבל כשזורע חמישה מינים ,אין צריך
לדקדק אלא בגרעין האמצעי.

 1ואם תאמר אם כן כלי חרס המוקף צמיד פתיל [מאחר שאינו ראוי למגע בתוכו] לא יטמא בהיסט  ...ואומר רבינו תם ,דצמיד פתיל חשיב בא לכלל מגע ,לפי שעומד ליפתח [ ...תוס'].
 2וקשה ,דבמעיינות הזב מנלן דלא מיטמו פכין קטנים ,דנהי דבשיער הזב לא מיטמו משום דבעיא ראוי לנגיעת בשר  ...אבל רוקו דכתיב בהדיא ,וכי ירוק הזב בטהור ,פשיטא דלא בעיא ראוי
לנגיעת בשר[ .תוס'].
 3ואם תאמר ,אכתי ינקי מהדדי ,דאין כאן שלושה טפחים בין זרע לזרע ,דחסר מקום הזרעים ,שכל הערוגה אינה רק ששה טפחים( .א) ואומר רבינו תם דלא קשה מידי ,דאמות של כלאים
שוחקות הן [כלומר אמות גדולות] ( ...ב) ור"י אומר ,דהכי נמי גמירי ,דחמשא בשיתא לא ינקי עם מקום הזרעים[ ,כלומר שיעור היניקה טפח ומחצה הוא עם מקום הזרע ולא חוצה לו][ .תוס'].
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מניין שזורעים חמישה

(דברים ב' י"ב)

להלן.

מיני זרעים בערוגה אחת
נתבאר ,שיש אופן שניתן לזרוע חמישה מיני
זרעים בערוגה אחת.
ומבואר במשנתנו ,שעניין זה למד מהכתוב" ,כִ י
יח כֵּן ה'
יה ַתצְ ִמ ַ
כ ָָׁׁא ֶרץ תֹוצִ יא ִצ ְמחָׁ ּה ּוכְ ַגנָׁה זֵרּועֶ ָׁ
ּות ִהלָּ ה ֶנגֶד ָּכל הַ גֹויִ ם" (ישעיה ס"א י"א),
אלקים יַצְ ִמיחַ צְ דָּ ָּקה ְ

שכן בכתוב זה נזכרים חמישה גידולים( .א)
תֹוציא"( .ב) "צִ ְמחָּ ּה"( .ג-ד) "זֵּרּועֶ יהָּ " לשון
" ִ
רבים( .ה) " ַתצְ ִמיחַ ".
 רש"י מפרש ,שיש ללמוד מהכתוב ,שניתןלזרוע חמישה מינים יחד בערוגה אחת ,כלומר
שהמינים הנזרעים ברוחות ,אינם כלאים ,אף
שקרובים זה לזה בקרנות .אבל עניין זה שהם
נזרעים בערוגה שהגודל שלה ששה טפחים ,כי
שיעור היניקה של הזרע הוא טפח ומחצה ,אינו
למד מהכתוב  ,אלא מתוך כך שנודע לחכמים
ששיעור היניקה הוא טפח ומחצה לכל מין.1
 והתוס' כתבו ,שיש מפרשים ,שעניין זה שגודל ערוגהֹשם"
ששה טפחים ,למד מהכתוב" ,ל ְָׁחיָׁו ַכעֲרּוגַת ַהב ֶ
(שה"ש ה' י"ג)" ,ל ְָּחיָּו" לשון לוחות ,ומבואר שהיו
" ַכעֲרּוגַת הַ בֹשֶ ם" ,והלוחות הלא היו ששה טפחים על
ששה טפחים ,מכאן שערוגה היא ששה טפחים על ששה
טפחים.

דף פה

ש ִנים"
"ל ֹא ַת ִסיג גְ בּול ֵרעֲָך אֲ שֶ ר גָׁבְ לּו ִרא ֹ

גבול הערוגה

לדברי רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,אסור
לאדם ליטע אילן סמוך לגבול שדהו ,כי האילן
יונק מהקרקע סביבו ומכחיש את כוחה ,אלא
ירחיק את האילן מגבול השדה ,כשיעור שלא ינק
האילן מהקרקע של שכינו.

היו רגילים לתת סביב הערוגה מקום חלק,
שאינו זרוע ,כדי שיוכל ללכת בו ברגליו,
כשמשקה את הערוגה.

ודין זה למד מהכתוב" ,2ל ֹא ַת ִסיג גְ בּול ֵּרעֲָך [ליטע
סמוך לגבול .אלא הרחק ממנו כפי השיעור] אֲ שֶ ר
גָּבְ לּו ִראשֹנִ ים" (דברים י"ט י"ד) ,והראשונים הללו
הם אמוריים וחויים ,שהיו בקיאים בשיעור
יניקת הארץ ,כפי שיתבאר בסמוך בעזה"י.

הראשונים שהיו בקיאים בשיעור יניקת הארץ
אף שכל בני אדם יושבי הארץ הם ,בני שעיר
נקראו בשם זה ,כמו שנאמרֵּ " ,אלֶה בְ נֵי שֵ עִ יר
ֹשבֵּ י ָּה ָּא ֶרץ לֹוטָּ ן וְ שֹובָּ ל וְ צִ בְ עֹון וַ ֲענָּה" (בראשית ל"ו
הַ ח ִֹרי י ְ
כ') ,והסיבה שהם נקראו בשם זה כי הם היו
בקיאים בישובה של ארץ.
שהיו יודעים איזו קרקע ראויה לגדל זיתים,
ואיזו קרקע ראויה לגדל גפנים ,ותאנים ,וכל
שאר מינים .וגם היו בקיאים בשיעור יניקת כל
מין ומין.
והיו נקראים "בְ נֵּי שֵּ עִ יר הַ ח ִֹרי" ,על שם שמריחים
את הארץ ,לדעת לאיזה דבר היא ראויה.

מהיכן נודע לחכמים שיעור יניקת הזרעים
נתבאר שהחכמים היו בקיאים בחכמה זו של
יניקת הצמחים וידעו שזרעים יונקים מהאדמה
שיעור של טפח ומחצה סביבותיהם.
ואין לך לתמוה על כך ולומר מי הודיע לבריות
שיעור יניקה וכיצד עמדו על הדבר ,שנאמר
בקיאים החכמים בדבר זה ,ונוכל לסמוך עליהם
בזה.
והסיבה לכך כי דבר זה נודע לבריות על ידי בני
שעיר החורי שהיו בקיאים בדבר כפי שיתבאר

ומבואר במסכת כלאים ,שלדעת רבי יהודה,
רוחב גבול הערוגה הוא כמלא רוחב פרסת הרגל.4
ודבר זה למד מהכתוב

"כִ י הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ַא ָּתה בָּ א שָּ מָּ ה

אתם ִמשָּ ם אֲ שֶ ר ִתזְ ַרע
לְר ְש ָּתּה ל ֹא כְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ִהוא אֲ שֶ ר יְצָּ ֶ
ִ
ית בְ ַרגְ ְלָך כְ גַן ַהי ָָּּרק" (דברים י"א י').
ֶאת ְזַרעֲָך וְ ִה ְש ִק ָּ

שהזכיר הכתוב את הרגל לעניין ההשקייה,
ללמד ,שהמשקה את הירק צריך מקום לרגלו כדי
להשקות ,ומכאן שהמקום הנעשה לכך ,רוחבו
כרוחב הרגל ,והוא טפח.
 רש"י פירש ,שנפקא מינה מדין זה ,לדעת כיצדנעשית ערוגה כהלכתה ,ותהא עליה תורת
הערוגה לכל דבריה ,להתיר ראש תור ירק הנכנס
לה והיוצא ממנה.5
 ור"י פירש ,שנפקא מינה למקח וממכר ,אם מכר לוערוגה וגבוליה.

ואמר רב אסי [וי"ג רב אשי] ,שמה שנתבאר לעיל,
שניתן לזרוע בערוגה אחת של ששה טפחים
חמישה מיני זרעונים ,הכוונה לערוגה שתוכה
ששה טפחים ,חוץ מגבולותיה.

ואמר רב פפא ,שהיו נקראים בשם " ִחּוִ י"[ ,3כמו

ראש תור

שנאמר" ,וְ ֶאת ָּאהֳ לִיבָּ ָּמה בַ ת ֲענָּה בַ ת ִצ ְבעֹון ַה ִחּוִ י"

סוף שדה שהוא מתקצר ובמקום הקצר הוא נכנס
לשדה אחרת ,ניכר יפה שאינו מאותה שדה ,ולכן
אין בו כלאים ,אף על פי שהוא סמוך בתוך
שלושה טפחים לזרע שבשדה זו.

(בראשית ל"ו ב')] ,על שם שהיו טועמים את הארץ,
לדעת לאיזה דבר היא ראויה ,ובכך דומים לנחש,
הנקרא חויא ,שמאכלו עפר.
ורב אחא בר יעקב אמר ,שהיו נקראים בשם
"ח ִֹרי" ,כי לבסוף נעשו בני חורין מנכסיהם,
שנטרדו מנחלתם ,ולא עבדו עוד את אדמתם.
ּובנֵּי
כמו שנאמרּ" ,ובְ שֵּ עִ יר י ְָּשבּו הַ ח ִֹרים ְל ָּפנִים ְ
ִירשּום ַוי ְַש ִמידּום ִמפְ נֵּיהֶ ם וַ י ְֵּשבּו ַת ְח ָּתם"
עֵּ שָּ ו י ָּ

 1אכן כל זה לפירוש רש"י ,שהמינים שברוחות מותרים משום היכר ,ודבר זה בא הכתוב ללמד שעל ידי היכר מותר לזורעם .אבל לפירוש התוס' ,גם ברוחות צריך הרחקה של שלושה טפחים,
אם כן ק שה למה צריך את הכתוב ,הלא הכל תלוי בשיעור היניקה ,ודבר זה אינו למד מהכתוב .ואומר רבינו תם ,דמכל מקום איצטריך קרא ,דאי לאו קרא ,הוא אמינא ,אף על גב דלא ינקי,
איכא עירבוב ,ואסור ,קא משמע לן קרא ,דבכי האי גוונא ליכא עירבוב .ובקרא לחודיה נמי לא סגי ,דלא הוה ידעינן חמשא בכמה שרי קרא ,אבל השתא דקים להו לרבנן דחמשא בשיתא לא
ינקי ,אית לן לאוקמי קרא בשיתא[ .תוס'].
 2ואם תאמר ,אם כן הזורע כלאים ילקה שתים ,משום לא תזרע ,ומשום לא תסיג גבול  ...ויש לומר דלא לקי אהאי לאו ,משום דקרא נמי איירי בהסגת גבול ממש ,דאין לוקין בלאו דניתן
להשבון ,ועוד דהוי לאו שבכללות[ .תוס'].
 3אומר רבינו תם ,דלאו היינו חוי דשבעה עממין ,שהרי אינו דורש כלום למה שמם כן ,אלא בני שעיר גופיה איקרו חוי ,כדכתיב בת צבעון החוי[ .תוס'].
 4אף על גב דרבי יהודה לא מיירי מידי בגבול ,אלא בהפסק שבין עבודת ירק לירק אחר  ...דתנן היתה שדהו זרועה ירק ,ומבקש ליטע שם ירק אחר ,רבי שמעון אומר ,עד שיהא התלם מפולש,
רבי יהודה אומר רוחב כמלא רוחב פרסה .נראה להש"ס ,דכי היכי דחשיב הפסק לענין כלאים ,חשיב נמי להיות גבול לערוגה[ .תוס'].
 5דכי ליתא כשיעורא ,לא חשיב למיהוי לה קולי שדה[ .רש"י] .והא דקאמר בסמוך דאין ראש תור בערוגה היינו מערוגה לערוגה[ .תוס'].
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ערוגה בין הערוגות
א .לעיל נתבאר ,שהאופן שבו ניתן לזרוע חמישה
מיני זרעונים בערוגה אחת הוא ,כשיזרע בכל
אחת מהרוחות של הערוגה מין בפני עצמו ,בכל
רוח יזרע לכל אורך הרוח חוץ מהקרנות ,ועוד
גרעין אחד ממין חמישי באמצע.

של ערוגה זו סמוך לזרע של הערוגה הסמוכה שני
טפחים והרי זה כלאים.
ובאופן השלישי ,יוכל לזרוע את הערוגה חמישה
זרעים ,גם כשהיא עומדת בין הערוגות ,ואפילו
כולן זרועות חמישה זרעונים.
ולא יזרע כל מין עד אמצע הרוח ממש ,אלא פחות
מכך ,כדי שיהא ההפרש בין זרע של ערוגה זו,
לזרע של ערוגה זו שלושה טפחים.

בדבר משום כלאים ,כי זה נחשב כראש תור,
שאינו נידון ככלאיים כפי שיתבאר בעזה"י
בסמוך[ .ואין לחוש שיטעה ,וימלא את כל הרוח ,כי
ודאי בתוך כך ישים אל לבו שזורע כלאים].

ורב חולק על כך ,כי לדעתו אין היתר ראש תור,
אלא בין שתי שדות ,או בין שדה לערוגה ,אבל לא
בין שתי ערוגות.

ערוגה בין הערוגות כשיטות התוס'
לפירוש רבינו תם[ ,שלעולם צריך הרחקה של שלושה
טפחים בין המינים] ,האופן שבו יוכל לזרוע גם סביב
ערוגה שזרע בתוכה חמישה מיני זרעים ,הוא,
כשבאותה ערוגה יזרע ארבעה מינים בארבע הרוחות,
מכל מין יזרע באמצע הרוח מעט פחות משני טפחים,
כך שכל הזרעים יהיו רחוקים זה מזה שלושה טפחים.

ויש אופנים נוספים שניתן לזרוע חמישה מיני
זרעונים בערוגה אחת.

ויחזור ויזרע ארבע ערוגות בארבע קרנות הערוגה הזו,
בין אם בהן יזרע חמישה מינים בכל ערוגה ,ובין אם
בהן יזרע את כל הערוגה מין אחד.

ב .כשיזרע בשתי רוחות זו כנגד זו ,בכל אחת מין
בפני עצמו ,לכל אורך הרוח עם הקרנות ,ועוד
שלושה גרעינים משלושה מינים ביניהן ,אחד
למעלה ,ואחד למטה ,ואחד באמצע.
ומתוך פירוש רש"י משמע ,שדי בכך שמרחיק כל זרע
טפח מכנגד סוף זרע שבערוגה הסמוכה לו.

ג .כשיזרע בכל אחת מהרוחות של הערוגה מין
בפני עצמו ,בכל רוח יזרע מהקרן עצמה ועד
האמצע  ,ויניח חלק ,ובקרן הבאה שוב יזרע עד
האמצע ,וכך יעשה בארבע הרוחות ,ועוד גרעין
אחד ממין חמישי באמצע.

והתוס' הקשו עליו ,אם כן המרחק בין הזרעים הוא
אלכסון של טפח על טפחיים ,והוא פחות משלושה
טפחים ,ולכן צריך להרחיק יותר ,עד שיהיה האלכסון
שלושה טפחים.

 ו לדעת שמואל ,דין זה ,שמותר לזרוע חמישהמיני זרעים בערוגה אחת ,אמור אף באופן הזה.

ורב אוסר לעשות זאת ,היא שמא לא יעשה כן ,אלא
יזרע את הערוגה האמצעית עד הקרנות[ ,באופן ב'
לעיל ,או באופן ג' לעיל] ,וכשיחזור ויזרע את הערוגות
שבקרנות ,לא יהא שלושה טפחים בין זרע של ערוגה
אמצעית לבין הערוגות שבקרנות.

 ולדעת רב ,בערוגה שבין הערוגות לא יזרעחמישה מיני זרעים.

והנה בשני האופנים הראשונים יוכל לזרוע את
הערוגה רק כשהיא עומדת בפני עצמה ,אבל
כשהיא ערוגה בין הערוגות ,לא יוכל לזרוע אותה
כך ,כי מאחר שההפרש בין ערוגה לערוגה הוא
שני טפחים של גבולות שתי הערוגות יהיה הזרע

והסיבה לכך ,שמא מתחילה כשיזרע את
הראשונה ,לא יזרענה באופן הזה ,אלא באחד
מהאופנים האחרים שמותר לזרוע בערוגה אחת
חמישה מיני זרעונים ,וכשיבוא לזרוע את
הערוגות שסביבותיה ,לא ישים לב לכך ,ומיד
כשיתן בהם זרע סמוך לזרע ערוגה זו בתוך
שלושה טפחים ,נמצא זורע כלאים.
ושמואל אינו חושש לכך ,כי אף אם יארע דבר זה,
מכל מקום ,בשעה שיתחיל לזרוע את הערוגה
הסמוכה ,כל זמן שלא מילא בה את הרוח
הסמוכה לזו בזרע ,אלא נתן רק זרע אחד ,אין
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נחשב כראש תור שהוא מותר.

כזרועה כלאים.

וכדי שלא יתערבו גידולי הערוגות הסמוכים זה לזה,
כשהם גדלים על גבי הקרקע ,יטה את גידולי
האמצעית לצד הפנימי ,ואת גידולי החיצונה לצד
החיצון.

ויש חילוק בין ערוגה הזרועה מיני זרעים ,לבין
המינים הנזכרים במסכת כלאים [קישואים

ורב חולק על כך ,כי לדעתו אין היתר של ראש תור
בערוגה ,ולכן מחמת מקום הזריעה ,יש כאן כלאים.

הפקיע תלם אחד על פני כולה

דלועים ופול].

שהמינים הנזכרים שם ,יש להם זמורות,
וכשיהיו נטועים שורה אחת מכל מין ,הם
מתערבים הרבה על גבי הקרקע ,מה שאין כן
בזרעים שבערוגה ,שאינם מתערבים על גבי
הקרקע.

א .שיטת רש"י.

ב .שיטת תוס'.

את דברי רש"י בסוגיה זו לא זכיתי להבין על בוריים,
ולכן הנני להעתיקם ,כפי מה שנראה לכאורה
משמעותם.

נתבאר שלשיטת התוס' ,לעולם צריך הפרש שלושה
טפחים בין שני מיני זרעים ,ולכן אין לזרוע בצד
הערוגה ,אלא כשמרחיק מזרעים שבתוכה שלושה
טפחים ,אבל בפחות מכך ,לא יזרע.

המפקיע תלם אחד על פני כולה ,הוא זה שחרש
את הערוגה מצד לצד ,וזרע בכל אותו מקום מין
בפני עצמו ,ונמצא שיש בערוגה חמישה מיני
זרעים באופן הבא ,ארבע על ארבע רוחות
הערוגה ,ואחד באמצע מצד לצד ,חוצה את שני
המינים שבשני ראשיו.

אכן כל זה כשאין דבר מפסיק בין הזרעים ,אבל כשיש
הפסק ,כגון גדר ,מותר.
ונחלקו חכמים ,האם הפסק של חרישה בעומק טפח
גם כן מועיל ,כגון שחרש כל סביבות הערוגה מארבע
רוחותיה ,תלם בעומק טפח ,האם נחשב כהפסק,
להתיר לזרוע מעבר לו.
לדעת רב ששת ,אין הפסק של תלם אחד מועיל
להתיר לזרוע מעבר לו.

ולכאורה ,מה שהזרע האמצעי חוצה את המינים
שבשני ראשיו אינו כלאים ,כי ניכר שזה הולך
צפון דרום וזה מזרח ומערב.
אבל נחלקו חכמים ,האם יש כאן עירוב מחמת
שני המינים שבגבולות הערוגה ,הזרועים
במקביל אל הזרע האמצעי ,האם מאחר שזורע
שלושה מינים בשלוש שורות זו בצד זו ,הדבר
נחשב ככלאים ,או מאחר שיש הפרש ביניהם ,אין
כאן כלאים.
לדעת רב ששת ,השורה האמצעית שזרע
בערוגה ,היא עירוב ,להחשיב את הערוגה זרועה
כלאים.
ורבינא הביא ראיה לדברי רב ששת ממסכת
כלאים בה מבואר שהנוטע שתי שורות של
קישואים ובצידם שתי שורות של דלועים ובצדם
שתי שורות של פול המצרי ,אין זה כלאים ,אבל
אם נטע שורה אחת מכל מין ,הרי זה כלאים.
ולדעת רב אסי [וי"ג רב אשי] ,השורה האמצעית
שזרע בערוגה ,אינה מחשיבה את הערוגה

טפחים ,מותר ,כי יש היכר בין המינים ,שזה זרוע
בעיגול ,וזה באורך.

ורבינא הביא ראיה לדברי רב ששת ממסכת כלאים,
בה מבואר ,שקישואים ופול המצרי ,שהם כלאים זה
בזה ,אם הפסיק ביניהם בשורה אחת של דלועים,
[שאינם כלאים לא עם זה ולא עם זה] ,אין זה הפסק,
ואסור מחמת עירוב של קישואים ופול שמכאן ומכאן.
ורק כשנוטע באמצע שתי שורות של דלועים ,הן
מפסיקות בין הקישואים לפול המצרי.
ולדעת רב אסי [וי"ג רב אשי] ,בערוגה ,הפסק של תלם
אחד מועיל להתיר לזרוע מעבר לו.
ואין קושיה ממסכת כלאים ,כי יש חילוק בין זרעונים
דקים ,שהפסק תלם מועיל להם ,לבין קישואים ופול
המצרי שהם גסים ,שאין הפסק שורת דלואים מועילה
להם.

הרוצה למלאות כל גינתו ירק
א .שיטת רש"י.
אמר רב כהנא אמר רבי יוחנן ,הרוצה למלאות כל
גינתו ירק של הרבה מינים ,עושה כל ערוגותיה
מרובעות ששה ,ועושה בכל אחת עיגול שקוטרו
חמישה טפחים ,וזורע את כולו מין אחד .ובחצי
טפח הנותר סביב בכל ערוגה ,זורע בכל רוח מין
אחר.
ואף על פי שאין המינים רחוקים זה מזה שלושה

לדברי בני בית מדרשו של רבי ינאי ,באופן הזה
זורע רק בערוגות עצמן ,אבל בין ערוגה לערוגה
אינו זורע .ואין כוונת רבי יוחנן שימלא כל גינתו
ירק ,אלא כל ערוגותיה ימלא.
ולדברי רב אשי ,באופן הזה רשאי למלא כל גינתו
ממש ,ולזרוע גם בין הערוגות ,על ידי שיזרע שם
בכיוון שונה מזריעתו בתוך הערוגה ,שאם בתוכה
יזרע שתי בין הערוגות יזרע ערב ,ויש היכר בין
המינים.
ומה ששנינו שערוגה שזורעים בה חמישה
זרעונים בששה טפחים היא מרובעת ולא עגולה,
אין הכוונה שלא יוכל לזרוע בה בעיגול ,אלא
שכשהיא מרובעת יש בה דין נוסף להקל בה,
להתיר ראש תור היוצא ממנה בלא להרחיק
מזרע אחר.1
ב .שיטת תוס'.
נתבאר ,שלשיטת התוס' לעולם צריך הפרש שלושה
טפחים בין שני מיני זרעים ,ולכן אין לזרוע בצד
הערוגה ,אלא כשמרחיק מזרעים שבתוכה שלושה
טפחים ,אבל בפחות מכך לא יזרע.
אכן כל זה כשאין היכר ברור בין הזרעים ,אבל יש אופן
שלדברי רב כהנא אמר רבי יוחנן ניתן לזרוע בלא
הרחקה וכך למלא גינתו ירק.
והוא ,כשיעשה כל ערוגותיה מרובעות ששה ,ומניח
בכל ערוגה חצי טפח סביב סביב שאינו זרוע ,ובתוך
חמישה טפחים שבתוכה ,זורע מין אחד עיגול שלם
שקוטרו חמישה טפחים .ובארבע הקרנות זורע בכל
קרן מין אחר ,בריחוק שלושה טפחים ממין שבקרנות
שלידו ,אבל מהעיגול שבאמצע אינו צריך להרחיק ,כי
יש היכר שזה עיגול וזה אינו עיגול.
ומעתה בין הזרעים של ערוגה זו לזרעים של ערוגה זו
יש לעולם שלושה טפחים ,חצי טפח מכל ערוגה ,ושני

 1ולית ליה לרבי יוחנן ,הא דאמר לעיל ,אין ראש תור בערוגה .אי נמי אית ליה מערוגה לערוגה ,אבל משדה לערוגה ,יש ראש תור[ .רש"י].
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טפחים שבין הערוגות .וכן בכל ערוגה יש שלושה
טפחים בין הזרעים שבקרנות .ורק בינם לזרע
שבאמצע אין שלושה טפחים ,ודי בהיכר שזה עיגול וזה
לא.

מנין שמרחיצין את הקטן
בשבת ביום שלישי למילה
הנימול כל זמן שהוא בסכנה ,מרחיצים אותו אף
בשבת ,שהדבר הוא לפיקוח נפשו.
ולדעת רבי אלעזר בן עזריה ,כן הדין גם ביום
שלישי למילתו ,שאף ביום זה הוא בסכנה.
וראיה לדבר שאף ביום השלישי הנימול בסכנה,
יֹותם כֹאֲ בִ ים
ישי ִב ְה ָׁ
שנאמר " ַוי ְִהי בַ יֹום ַה ְש ִל ִ
וַיִ ְקחּו ְשנֵּי בְ נֵּי ַי ֲעקֹב ִש ְמעֹון וְ לֵּוִ י אֲ חֵּ י ִדינָּה ִאיש חַ ְרבֹו וַ ָּיבֹאּו עַל
הָּ עִ יר בֶ טַ ח וַ יַהַ ְרגּו כָּל זָּכָּר" (בראשית ל"ד כ"ה).

מנין שקושרים לשון של
זהורית בראש שעיר המשתלח

לדברי בני בית מדרשו של רבי ינאי ,כך אמר רבי יוחנן,
שגם בקרנות של כל ערוגה זורע רק בהרחק חצי טפח,
ואין כוונת רבי יוחנן שימלא כל גינתו ירק ,אלא כל
ערוגותיה ימלא.
ולדברי רב אשי ,רשאי לזרוע בקרנות של כל ערוגה
בלא הרחק חצי טפח ,ואף שאין בין קרן שבערוגה זו,
לקרן שבערוגה זו ,שלושה טפחים ,יוכל לעשות זאת,
על ידי שיזרע שם בכיוון שונה מזריעתו בערוגה זו,
שאם בזו יזרע שתי בזו יזרע ערב ,ויש היכר בין
המינים.

מנין שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר
המשתלח ביום הכיפורים ,שנאמר" ,לְ כּו נָּא וְ נִּוָּ כְ חָּ ה
ִהיּו חֲ טָׁ ֵאי ֶכם כַשָׁ ִנים כַשֶ לֶג ַילְבִ ינּו ִאם
י ֹאמַ ר ה' ִאם י ְ
י ְַא ִדימּו כַ תֹולָּ ע כַצֶ מֶ ר יִ ְהיּו" (ישעיה א' י"ח).

והנה בהמשך הפרק יתבאר בעזה"י שנחלקו
חכמים בדבר .לדעת חכמים ,בני ישראל פרשו
מנשותיהם שני ימים קודם מתן תורה .ולדעת
רבי יוסי ,בני ישראל פרשו מנשותיהם שלושה
ימים קודם מתן תורה.
ומחמת המחלוקת הזו ,נחלקו חכמים גם מהו
משך הזמן שאחר התשמיש ,שהפליטה עדיין
מטמאה.
א .דעת רבי אלעזר בן עזריה.
הפולטת שכבת זרע ביום ששמשה או למחרת,
טמאה ,והפולטת שכבת זרע ביום השלישי,
טהורה.

ולהראות עניין זה שהחטאים מלבינים קשרו לשון
זהורית אדום ,וכשהיו ראוים לכך ,נעשה בו נס ונהפך
ללבן.

מנין שביום כיפורים סיכה אסורה כמו שתיה

ולפיכך אם שימשה ביום ראשון סמוך לחשיכה,
היא טמאה מחמת פליטה רק כשתי עונות,
[כעשרים וארבע שעות] .מעט מסוף יום ראשון ,וכל
ליל שני ,וכל יום שני.

מנין לסיכה בשמן ,שהיא אסורה ביום הכיפורים
כמו שתייה? אף על פי שאין ראיה לדבר ,זכר
לדבר ,שנאמר" ,וַיִ לְ בַ ש ְקלָּלָּ ה כְ מַ דֹו ו ַָּתב ֹא ַכ ַמ ִים
מֹותיו" (תהילים ק"ט י"ח) ,הקיש
בְ ִק ְרבֹו וְ ַכשֶ ֶמן בְ עַ ְצ ָּ
כאן סיכה לשתיה להשוותם.1

המשמשת ,שחזרה ופלטה שכבת זרע קודם
שהסריחה בתוכה ,הרי היא טמאה כבעל קרי.
אבל משהסריחה ,שוב אינה מטמאה ,שנאמר" ,וְ כָּל
בֶ גֶד וְ כָּל עֹור אֲ ֶשר י ְִהיֶה עָּ לָּיו ִשכְ בַ ת ז ַָּרע וְ כֻבַ ס בַ ַמיִם
וְ ָּט ֵּמא עַ ד ָּהעָּ ֶרב" (ויקרא ט"ו י"ז) ,פרט לשכבת זרע
שהיא סרוחה.

מתחילה הנני להעתיק את דברי המשנה שלא נתבארו
בגמרא ,ולאחר מכן אכתוב את הדין הראשון של
המשנה ,עם מה שנתבאר בו בגמרא.

ולפיכך הוצרכו לפרוש מהן בשיעור זמן כזה,
שאם בשעת מתן תורה תפלוטנה שכבת זרע
מתשמיש שקודם פרישה ,לא יטמאו בו.

ואין הדבר תלוי בעונות [=העונה היא יום או לילה],
אלא ביממות.

פולטת שכבת זרע

דף פו

מתן תורה ,כדי שלא תהינה הנשים טמאות
בשעת מתן תורה מחמת פליטת שכבת זרע.2

ואם שמשה בתחילת ליל ראשון ,היא טמאה
מחמת פליטה קרוב לארבע עונות[ ,כארבעים
ושמונה שעות] .כמעט כל ליל ראשון ,וכל יום
ראשון ,כל ליל שני ,וכל יום שני.
ליל יום ליל
ראשון ראשון שני

יום ליל יום
ליל
יום
שני שלישי שלישי רביעי רביעי

שמשה
בתחילת טמאה טמאה טמאה טמאה טהורה
ליל
ראשון
שמשה
בסוף
יום
ראשון

טמאה טמאה טהורה

ודין זה הוא כדעת חכמים ,האומרים ,שבני
ישראל פירשו מנשותיהם קודם מתן תורה שני
ימים.

ומשך הזמן שאחר התשמיש ,שהפליטה עדיין
מטמאה ,למדוהו חכמים ממצוות פרישה שקודם
מתן תורה " ,וַ י ֹאמֶ ר ֶאל הָּ עָּ ם הֱ יּו ְנ ֹכנִים ִל ְשֹלשֶ ת
י ִָּמים ַאל ִתגְ שּו ֶאל ִאשָּ ה" (שמות י"ט ט"ו).

שהתורה ניתנה בשבת ,והם פירשו מנשותיהם
ביום חמישי וששי ,וטבלו בליל שבת ,ושוב לא
חשו לפליטה.

שכן הס יבה שהוצרכו לפרוש מנשותיהם קודם

ומאחר שיש שפירשו רק בחמישי עם חשיכה,

 1ומיהו ראיה גמורה לא הוי ,משום דקרא לא מישתעי בשתיה אלא ברחיצה ,משום דמשמע מים דומיא דשמן ,מה שמן מאבראי ,אף מים מאבראי  ...קשה לרשב"א דאמאי מייתי האי קרא
שאינו אלא זכר בעלמא הוה ליה לאיתויי קרא ד"לחם חמודות לא אכלתי ובשר ויין לא בא אל פי וסוך לא סכתי" (דניאל י) ,דהוי דרשה גמורה ,ומיניה נפקא לן בפרק בתרא דיומא דסיכה איקרי
עינוי[ .תוס'].
 2אף על פי שבאותה שעה עדיין לא ניתנה תורה ,מכל מקום ,מסתמא הקפידה תורה על דבר שעתיד להיות טומאה אחר מתן תורה .ואף על גב דלא הקפידה על זבין ומצורעין ובועלי נדות  ...בעלי
קריין אסורין  ...דבעל קרי אינו באימה וביראה דמחמת קלות ראש הוא בא.
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מבואר ,שכל שהגיע היום השלישי לתשמיש ,אף
שיש כאן רק שתי עונות שלימות ,מעתה הפולטת
טהורה.
ב .דעת רבי ישמעאל.
הפולטת שכבת זרע ביום ששמשה ובשני ימים
שאחריו ,טמאה ,והפולטת שכבת זרע ביום
הרביעי ,טהורה.
ואין הדבר תלוי בעונות [=העונה היא יום או לילה],
אלא ביממות.
ולפיכך אם שימשה ביום ראשון סמוך לחשיכה,
טמאה מחמת פליטה כארבע עונות[ ,כארבעים
ושמונה שעות] .מעט מסוף יום ראשון ,וכל ליל
שני ,וכל יום שני ,וכל ליל שלישי וכל יום שלישי.
ואם שמשה בסוף ליל ראשון או תחילת יום
ראשון ,היא טמאה מחמת פליטה חמש עונות,
[כששים שעות] .כל יום ראשון ,וכל ליל שני ,וכל
יום שני ,כל ליל שלישי וכל יום שלישי.
ואם שמשה בתחילת ליל ראשון ,היא טמאה
מחמת פליטה קרוב לשש עונות[ ,כשבעים ושתים
שעות] .כמעט כל ליל ראשון ,וכל יום ראשון ,כל
ליל שני ,וכל יום שני ,כל ליל שלישי וכל יום
שלישי.
ליל יום ליל
ראשון ראשון שני

יום ליל יום ליל יום
שני שלישי שלישי רביעי רביעי

שמשה
בתחילת טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טהורה
ליל
ראשון
שמשה
בסוף
יום
ראשון

טמאה טמאה טמאה טמאה טהורה

ודין זה הוא כדעת רבי יוסי ,האומר ,שבני ישראל
פירשו מנשותיהם קודם מתן תורה שלושה ימים.
שהתורה ניתנה בשבת ,והם פירשו מנשותיהם
ביום רביעי וחמישי וששי ,וטבלו בליל שבת ,ושוב
לא חשו לפליטה ,ומאחר שיש שפירשו רק ברביעי
עם חשיכה ,מבואר ,שכל שהגיע היום הרביעי
לתשמיש ,אף שיש כאן רק ארבע עונות שלימות,
מעתה הפולטת טהורה.
ג .דעת רבי עקיבא.
הפולטת שכבת זרע ,בכל חמש עונות שאחר
תשמיש ,טמאה .והכוונה לזמן של חמש עונות
מעת לעת[ ,כלומר ששים שעות].

אם שימשה בתחילת ליל ראשון ,היא מטמאה
בפליטה כל ליל ראשון ,וכל יום ראשון ,וכל ליל
שני ,וכל יום שני ,וכל ליל שלישי ,ורק בתחילת
יום שלישי פליטתה טהורה.
ואם שמשה באמצע ליל ראשון ,היא מטמאה
בפליטה שאר ליל ראשון ,וכל יום ראשון ,וכל ליל
שני ,וכל יום שני ,וכל ליל שלישי ,ואף בתחילת
יום שלישי היא טמאה ,עד השלמת הזמן שחסר
מהעונה של ליל ראשון.
ליל יום ליל
ראשון ראשון שני

יום ליל יום ליל יום
שני שלישי שלישי רביעי רביעי

שמשה
בתחילת טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טהורה
ליל
ראשון
שמשה
בסוף
יום
ראשון

טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טהורה

ודין זה הוא כדעת רבי יוסי ,האומר ,שבני ישראל
פירשו מנשותיהם קודם מתן תורה שלושה ימים.
שהתורה ניתנה בשבת ,והם פירשו מנשותיהם
ביום רביעי וחמישי וששי ,וטבלו בליל שבת ,ושוב
לא חשו לפליטה.
אלא שלדעתו ביום רביעי פירשו מנשותיהם כבר
מתחילת היום ,כדעת רב אדא בר אהבה ,שכל
עליותיו וירידותיו של משה היו בהשכמה ,ומיד
בהשכמה של יום רביעי ,כשירד ,הפריש את בני
ישראל מנשותיהם,
ואף שאין לשמש ביום ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן,
הוצרך להפריש מיד ,משום שיש אופנים שמותר לשמש
ביום כפי שיתבאר בעזה"י להלן.

ונמצא שפירשו מהן חמש עונות שלמות.
ד .דעת חכמים [כפי דברי רבי חייא בר אבא אמר
רבי יוחנן].
הפולטת שכבת זרע ,כל שש עונות שאחר
תשמיש ,טמאה .והכוונה לזמן של שש עונות
מעת לעת[ ,כלומר שבעים ושתים שעות].
אם שימשה בתחילת ליל ראשון ,היא מטמאה
בפליטה כל ליל ראשון ,וכל יום ראשון ,וכל ליל
שני ,וכל יום שני ,וכל ליל שלישי ,וכל יום שלישי,
רק בתחילת ליל רביעי פליטתה טהורה.
ואם שמשה באמצע ליל ראשון ,היא מטמאה
בפליטה שאר ליל ראשון ,וכל יום ראשון ,וכל ליל
שני ,וכל יום שני ,וכל ליל שלישי ,וכל יום שלישי,

ואף בתחילת ליל רביעי היא טמאה ,עד השלמת
הזמן שחסר מהעונה של ליל ראשון.
ליל יום ליל
ראשון ראשון שני

ליל
יום ליל יום ליל יום
שני שלישי שלישי רביעי רביעי חמישי

שמשה
בתחילת
טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טהורה
ליל
ראשון
שמשה
בסוף
יום
ראשון

טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טמאה טהורה

ודין זה הוא כדעת רבי יוסי ,האומר ,שבני ישראל
פירשו מנשותיהם קודם מתן תורה שלושה ימים.
שהתורה ניתנה בשבת ,והם פירשו מנשותיהם
ביום רביעי בהשכמה ,ונמצא שפירשו יום רביעי,
וליל חמישי ,ויום חמישי ,וליל ששי ,ויום ששי,
וגם בליל שבת ,ומי שפלטה בליל שבת הוצרכה
לטבול בשבת שחרית ,ונמצא שפירשו מהן שש
עונות שלמות.

ליישב שני דינים במשנה
א .בתרי טעמי.
יש אומרים ,שלעולם לא תהא משנה אחת ,חציה
כדעת תנא זה ,וחציה כדעת תנא זה .ואם נראה
מאיזו משנה שהיא חצויה באופן הנ"ל ,אין
לקיימה כך ,אלא יש להעמידה כדעת תנא אחד,
כשכל דין שבה מתקיים באופן שונה ,או שיש
להגיה אותה ,ולשנות אותה ממה שהיא.
ולדעה זו ,מאחר ששנינו במשנתנו ,שמרחיצין
את המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת,
כדעת רבי אלעזר בן עזריה בדף קל"ד ,על כרחך
גם דין פולטת שכבת זרע המובא בה ,הוא כדעת
רבי אלעזר בן עזריה ,1ויש להגיה ולשנות בה,
שפולטת שכבת זרע ביום השלישי טהורה.2
ב .כתרי תנאי.
יש אומרים שפעמים תהא משנה אחת חציה
כדעת תנא זה וחציה כדעת תנא זה.
ולדעה זו ,אף ששנינו במשנתנו ,שמרחיצין את
המילה ביום השלישי שחל להיות בשבת ,כדעת
רבי אלעזר בן עזריה בדף קל"ד ,אפשר שדין
פולטת שכבת זרע המובא בה ,הוא כדעת רבי
ישמעאל ,ולכן אין להגיהה וניתן לשנותה כמו
שהיא ,שפולטת שכבת זרע ביום השלישי
טמאה.

 1ואם תאמר ,אכתי הויא מתניתין כתנאי ,דרישא דמתניתין רבי עקיבא קתני לה ,וסיפא דקתני פולטת טהורה היינו דלא כרבי עקיבא דפליג ארבי אלעזר בן עזריה .ויש לומר דלא קפיד לאוקמי
כתנאי אלא בתרי בבי דסמוכות זו אחר זו ,אבל אההיא דריש פירקין ,המרוחקות מההיא דפולטת ,לא קפיד[ .תוס'].
 2אומר ר"י דמשום הכי אינו מגיה למיתני טהורה כדי לאוקמי כולה כרבי אלעזר בן עזריה ,אלא בלאו הכי איכא דתני טהורה ואיכא דתני טמאה ,הלכך מאן דלא מוקי כתנאי ,נוח לו לשנות
כאותן ששונין טהורה ,ומאן דמוקי כתנאי ,לא קפיד לשנות טמאה[ .תוס'].
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תשמיש ביום
אמר רב הונא ,ישראל קדושים הם,

[שנאמר,

"וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִי מַ ְמלֶכֶת כֹהֲ נִ ים וְ גֹוי ָּקדֹוש" (שמות י"ט ו')],

ואין משמשים מטותיהם ביום ,שנאמר,
ִמצְ וָּ ה שֹמֵּ ר נַפְ שֹו בֹוזֵּה ְד ָּרכָּיו יָּמּות" (משלי י"ט ט"ז),
שיש לשמש בצניעות ,שלא יסתכלו.
"שֹמֵּ ר

ולדברי רבא ,אם היה הבית אפל ,מותר .וכמו כן
לדברי רבא או רב פפא ,תלמיד חכם[ ,שהוא צנוע,
ולא יסתכל] ,מאפיל בטליתו ,ומותר.

נתנה תורה לטבולי יום
לדברי הכל ,כשנצטוו ישראל לפרוש מנשותיהם
קודם מתן תורה ,היה הדבר באופן כזה ,שמי
שהיתה פולטת בסוף הזמן של הפרישה ,היה
עליה לטבול בשבת עצמה[ ,לרוב הדעות בליל
שבת ,ולחכמים אף בשבת בבוקר].
ומי שהיתה טובלת בשבת ,בהגיע זמן מתן תורה
עדיין לא היתה טהורה לגמרי ,שהרי עדיין לא
שקעה חמה אחר הטבילה ,והרי היא נידונית
כטבולת יום[ ,שהיא טמאה לתרומה וקדשים].
וכן אמרו אביי בר רבין [וי"ג אבין] ורב חנינא בר
אבין שהיתה תורה ראויה להינתן לטבולי יום.
אכן ,למעשה לא ניתנה תורה לטבולי יום ,לפי
שטבלו מבעוד יום ,ולא פלטו לאחר מכן.

לא נתנה תורה בלילה
לרוב דעות[ ,רבי אלעזר בן עזריה .ורבי ישמעאל.
ורבי עקיבא] ,כל מי שפירש מאשתו בזמן שציווה
משה על הפרישה ,לא היתה אשתו מטמאה
בפליטת שכבת זרע אלא עד כניסת שבת.
ואם כן ,מחמת טומאה זו ,לא היתה מניעה
מלתת את התורה בליל שבת ,שהרי אף מי
שפלטה עד סמוך לשבת ,היתה יכולה לטבול
בכניסת שבת ,ולהיטהר ,ושוב לא היתה מטמאה
בפליטה.
וביאר רבי יצחק ,שהסיבה לכך שלא ניתנה
תורה בליל שבת ,משום שנאמרִ " ,ק ְרבּו ֵּאלַי ִש ְמעּו
יֹותּה שָּ ם ָּאנִי וְ עַ ָּתה
ס ֶתר ִדבַ ְר ִתי מֵּ עֵּ ת הֱ ָּ
ז ֹאת ל ֹא מֵ ר ֹאש בַ ֵ
ה' אלקים ְשלָּחַ נִי וְ רּוחֹו" (ישעיה מ"ח ט"ז)[ ,ורש"י גורס
ֹשְך" (ישעיה מ"ה
"ל ֹא בַ סֵ ֶתר ִדבַ ְר ִתי בִ ְמקֹום ֶא ֶרץ ח ֶ
י"ט)] כלומר ,אין ראוי לתת את התורה בסתר
במקום חשך.

טעם נוסף לכך שלא ניתנה תורה בליל שבת ,שכן זהו
הזמן שהיו הפולטות המאוחרות צריכות לטבול ,ואין
ראוי שתינתן תורה בזמן שיש נשים הנצרכות לטבול,
שלא יהיו הללו הולכים לקבל תורה ,והללו הולכים
לטבילה.
והתוס' כתבו ,שטעם זה אינו מספיק לדחיית מתן תורה עד
הבוקר ,כי היו יכולים לטבול בתחילת הלילה ,ומתן תורה
באמצע הלילה.1

וכל זה לדעת רבי עקיבא [ורבי ישמעאל ורבי אלעזר בן
עזריה] ,אבל לדעת חכמים ,הסיבה שלא נתנה תורה
בליל שבת ,כי הפולטות שכבת זרע בליל שבת היו
טמאות.
ולדעה זו ,אין לאחר את מתן תורה ,מטעם שלא יהיו
הללו הולכים לקבל תורה ,והללו הולכים לטבילה.

הפרישה היתה באופן
שתועיל הטבילה כבר בליל שבת
נתבאר ,שלדעת רבי עקיבא ,הפולטת שכבת זרע
בכל חמש עונות שאחר תשמיש ,טמאה היא ,ולכן
הוצרך משה להפריש את בני ישראל ביום רביעי
בהשכמה ,כדי שעד כניסת שבת יעברו חמש עונות
של הפרשה.
וביאר רבי יצחק ,שהסיבה שהוצרך לכך ,ולא
נסתפק בהפרשתם בסוף יום רביעי ,אף שעדיין
יש חמש עונות עד מתן תורה ,שהיה בשבת
שחרית ולא בליל שבת.
כי אם היה מפריש אותם בסוף יום רביעי ,היו
הפולטות בסוף ליל שבת טעונות טבילה בשבת
שחרית ,שהוא זמן מתן תורה ,ואין ראוי שתינתן
תורה בזמן שיש נשים הנצרכות לטבול ,שלא
יהיו הללו הולכים לקבל תורה ,והללו הולכים
לטבילה.

שכבת זרע הפורשת מן האיש
נתבאר ששכבת זרע שבמעי אשה אינה מטמאת
אותה בפליטתה אלא כשהיא ראויה להזריע,
אבל משהסריחה במעיה אינה מטמאה.
וכמו כן נתבאר ,שנחלקו חכמים מהו משך הזמן
ששכבת זרע שבמעי אשה אינה מסריחה ,ולכן
מטמאה אותה בפליטתה.
ואמר רב חסדא ,שהמחלוקת הזו היא רק בשכבת
זרע הפורשת מן האשה ,שהיא מתחממת במעיה
ומחמת מסרחת ,אבל שכבת זרע הפורשת מן
האיש ,לדברי הכל ,כל זמן שהיא לחה ,אינה

ומתוך דברי רבי יצחק המבוארים להלן ,יש ללמוד
 1אבל ביום ,אם היו מאחרים עד שיטבלו כולם ,היו מתבטלים מתלמוד תורה[ .תוס'] .ולא זכיתי להבין דבריהם.
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מסריחה ,ולכן היא מטמאה.
 רש"י מפרש ,שהכוונה לשכבת זרע היוצאתממקומה מהאיש על הבגד.
 ורבינו תם מפרש ,שהכוונה לזכר שנרבע ופלט שכבתזרע.

שכבת זרע של ישראל במעי גויה
נתבאר ,ששכבת זרע במעי אשה ,מסריחה לאחר
שני ימים או שלושה ימים.
ונסתפק רב פפא ,האם דווקא במעי ישראלית
היא מסריחה בזמן זה ,משום שישראלים
דואגים וחרדים לקיים מצוות ,ומתוך דאגה
מתחממים ,ומסריחה שכבת זרע שבמעיהם .אבל
גויה שאינה מתחממת מחמת המצוות ,אין שכבת
זרע שבמעיה מסריחה באותו זמן.
או שגם הגויים מתחמם גופם מחמת אכילתם
שקצים ורמשים ,ולכן גם שכבת זרע שבמעי גויה
מסריח.

שכבת זרע של ישראל במעי בהמה
אף אם נאמר ,ששכבת זרע מסריחה בשנים או
שלושה ימים גם במעי גויה ,עדיין יש להסתפק.
האם דווקא במעי אשה היא מסריחה בזמן זה,
משום שאשה מאחר שיש לה פרוזדור לפני
הרחם ,הוא מתחמם יותר ,ושכבת זרע שבתוכו
מסריחה.
אבל בהמה שאין לה פרוזדור לפני הרחם ,המקום
מאוורר ,ואין שכבת זרע שבמעיה מסריחה
באותו זמן .או שגם שכבת זרע שבמעי בהמה
מסריח.
ועמד הספק בתיקו.

מסכת שבת דף פו

[שמות פרק י"ט]

ביאת בני ישראל למדבר סיני

א' סיון

ִישי ְלצֵּ את ְבנֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל מֵּ ֶא ֶרץ
נאמר" ,בַ חֹדֶ ש הַ ְשל ִ
ִמצְ ָּר ִים בַ יֹום הַ זֶה בָּ אּו ִמ ְדבַ ר ִסינָּי" (שמות י"ט א').

יִש ָּר ֵּאל מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ָּריִ ם בַ יֹום הַ זֶ ה בָּ אּו
ישי לְצֵּ את בְ נֵּי ְ
בַ חֹדֶ ש הַ ְשלִ ִ
ידים וַ ָּיבֹאּו ִמ ְדבַ ר ִסינַי וַ יַחֲ נּו בַ ִמ ְדבָּר
ִמ ְדבַ ר ִסינָּי .וַיִ ְסעּו מֵּ ְרפִ ִ
וַיִ חַ ן שָּ ם יִ ְש ָּר ֵּאל ֶנגֶד הָּ הָּ ר.
ב' סיון
ּומֹשֶ ה עָּ לָּ ה ֶאל הָּ אֱ ֹל ִקים וַיִ ְק ָּרא ֵּאלָּיו ה' ִמן הָּ הָּ ר לֵּ אמֹר כֹה
יתם אֲ שֶ ר
יִש ָּר ֵּאלַ .א ֶתם ְר ִא ֶ
ת ֹאמַ ר לְבֵּ ית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵּיד לִבְ נֵּי ְ
וָּאשָּ א ֶא ְתכֶם עַל כַ נְפֵּי נְשָּ ִרים וָּ ָּאבִ א ֶא ְתכֶם
יתי לְ ִמצְ ָּריִם ֶ
עָּ ִש ִ
יתי
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת בְ ִר ִ
ֵּאלָּי .וְ עַ ָּתה ִאם שָּ מֹועַ ִת ְש ְמעּו בְ קֹלִי ְ
יִיתם לִי ְסגֻלָּ ה ִמכָּל הָּ עַ ִמים כִ י לִי כָּל הָּ ָּא ֶרץ .וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י
וִ ְה ֶ
מַ ְמלֶכֶ ת כֹהֲ נִ ים וְ גֹוי ָּקדֹוש ֵּאלֶ ה הַ ְדבָּ ִרים אֲ שֶ ר ְתדַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי
יִ ְש ָּר ֵּאל .וַ יָּב ֹא מֹשֶ ה וַיִ ְק ָּרא לְ זִ ְקנֵּי הָּ עָּ ם וַ יָּשֶ ם לִפְ נֵּיהֶ ם ֵּאת כָּל
הַ ְדבָּ ִרים הָּ ֵּאלֶה אֲ שֶ ר צִ ּוָּ הּו ה' .וַ ַיעֲנּו כָּל הָּ עָּ ם י ְַחדָּ ו וַי ֹא ְמרּו כֹל
אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה' ַנעֲשֶ ה
ג' סיון
וַ יָּשֶ ב מֹשֶ ה ֶאת ִדבְ ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה' .וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ִהנֵּה ָּאנֹכִ י
בָּ א ֵּאלֶיָך בְ עַ ב הֶ עָּ נָּן בַ עֲבּור י ְִשמַ ע הָּ עָּ ם בְ דַ בְ ִרי עִ מָּ ְך וְ גַם בְ ָך
יַאֲ ִמינּו לְ עֹולָּ ם
ד' סיון
משֶ ה ֶאת ִדבְ ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה' .וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה לְֵּך ֶאל הָּ עָּם
וַ ַיגֵּד ֹ
ֹלתם .וְ הָּ יּו נְ כֹנִ ים לַיֹום
וְ ִקדַ ְש ָּתם הַ יֹום ּומָּ חָּ ר וְ כִ בְ סּו ִש ְמ ָּ
ישי כִ י בַ יֹום הַ ְשל ִִשי י ֵֵּּרד ה' לְעֵּ ינֵּי כָּ ל הָּ עָּ ם עַ ל הַ ר ִסינָּי.
הַ ְשלִ ִ
ג' סיון
וְ ִהגְ בַ לְ ָּת ֶאת הָּ עָּ ם סָּ בִ יב לֵּאמֹר ִהשָּ ְמרּו ָּלכֶם עֲלֹות בָּ הָּ ר ּונְ גֹעַ
בְ ָּקצֵּ הּו כָּל הַ ֹנגֵּעַ בָּ הָּ ר מֹות יּומָּ ת .ל ֹא ִתגַע בֹו יָּד כִ י סָּ קֹול יִ סָּ ֵּקל
אֹו ָּירֹה יִ י ֶָּרה ִאם בְ הֵּ מָּ ה ִאם ִאיש ל ֹא יִ ְחיֶה בִ ְמשְֹך הַ יֹבֵּ ל הֵּ מָּ ה
ַיעֲלּו בָּ הָּ ר.
ד' סיון
ֹלתם.
וַ י ֵֶּרד מֹשֶ ה ִמן הָּ הָּ ר ֶאל הָּ עָּ ם וַיְ ַקדֵּ ש ֶאת הָּ עָּ ם וַיְ כַ בְ סּו ִש ְמ ָּ
לִשֹלשֶ ת י ִָּמים ַאל ִתגְ שּו ֶאל ִאשָּ ה.
וַי ֹאמֶ ר ֶאל הָּ עָּ ם הֱ יּו נְ כֹנִ ים ְ
יום מתן תורה
ישי בִ ְהיֹת הַ ב ֶֹקר וַיְ ִהי קֹֹלת ּובְ ָּר ִקים וְ עָּ נָּן כָּבֵּד
וַיְ ִהי בַ יֹום הַ ְשלִ ִ
עַ ל הָּ הָּ ר וְ קֹל שֹפָּ ר חָּ זָּק ְמאֹד וַ יֶחֱ ַרד כָּל הָּ עָּ ם אֲ שֶ ר בַ מַ חֲ נֶה .וַיֹוצֵּ א
לִק ַראת הָּ אֱ ֹל ִקים ִמן הַ מַ חֲ נֶה וַיִ ְתיַצְ בּו בְ ַת ְח ִתית
מֹשֶ ה ֶאת הָּ עָּ ם ְ
הָּ הָּ ר .וְ הַ ר ִסינַי עָּ שַ ן כֻלֹו ִמפְ נֵּי אֲ שֶ ר י ַָּרד עָּ לָּיו ה' בָּ ֵּאש וַ יַעַ ל עֲשָּ נֹו
כְ עֶ שֶ ן הַ כִ בְ שָּ ן וַ יֶחֱ ַרד כָּל הָּ הָּ ר ְמאֹד .וַיְ ִהי קֹול הַ שֹופָּ ר הֹולֵּ ְך וְ חָּ זֵּק
ְמאֹד מֹשֶ ה יְדַ בֵּ ר וְ הָּ אֱ ֹל ִקים ַי ֲענֶנּו בְ קֹול .וַ י ֵֶּרד ה' עַ ל הַ ר ִסינַי ֶאל
וַיִק ָּרא ה' לְ מֹשֶ ה ֶאל ר ֹאש הָּ הָּ ר ַויַעַ ל מֹשֶ ה .וַי ֹאמֶ ר
ר ֹאש הָּ הָּ ר ְ
ה' ֶאל מֹשֶ ה ֵּרד הָּ עֵּ ד בָּ עָּ ם פֶן יֶהֶ ְרסּו ֶאל ה' לִ ְראֹות וְ נָּפַ ל ִממֶ נּו
ָּרב .וְ גַם הַ כֹהֲ נִ ים הַ נִ ג ִָּשים ֶאל ה' יִ ְת ַקדָּ שּו פֶן יִ פְ רֹץ בָּ הֶ ם ה'.
וַי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל ה' ל ֹא יּוכַל הָּ עָּ ם לַ עֲֹלת ֶאל הַ ר ִסינָּי כִ י ַא ָּתה
הַ עֵּ ד ָֹּתה בָּ נּו לֵּאמֹר הַ גְ בֵּ ל ֶאת הָּ הָּ ר וְ ִקדַ ְשתֹו .וַי ֹאמֶ ר ֵּאלָּיו ה' לְֶך
לִית ַא ָּתה וְ ַאהֲ רֹן עִ מָּ ְך וְ הַ כֹהֲ נִ ים וְ הָּ עָּ ם ַאל יֶהֶ ְרסּו ַלעֲֹלת
ֵּרד וְ עָּ ָּ
ֶאל ה' פֶ ן יִפְ ָּרץ בָּ ם .וַ י ֵֶּרד מֹשֶ ה ֶאל הָּ עָּ ם וַי ֹאמֶ ר אֲ לֵּ הֶ ם.

ואף שלא נתפרש בכתוב באיזה יום בחודש
השלישי באו למדבר סיני ,יש ללמוד בגזרה שווה,
שאותו יום שהגיעו בני ישראל למדבר סיני ,היה
היום הראשון של החודש השלישי.
שכן נאמר כאן "הַ זֶ ה" וכן נאמר" ,הַ חֹדֶ ש הַ זֶה

לָּ כֶם

יּומת .ל ֹא ִתגַע
בָּ הָּ ר ּו ְנגֹעַ בְ ָּקצֵּ הּו ָּכל הַ ֹנגֵּעַ בָּ הָּ ר מֹות ָּ
בֹו יָּד כִ י סָּ קֹול ִי ָּס ֵּקל אֹו ָּירֹה יִ י ֶָּרה ִאם בְ ֵּהמָּ ה ִאם
ִאיש ל ֹא ִי ְחיֶה ִב ְמשְֹך ַהיֹבֵּ ל ֵּהמָּ ה ַיעֲלּו בָּ הָּ ר".2
 לדעת רבי יוסי ,יום זה היה שלישי בשבת.[וכדעתו שנינו בברייתא בדף פ"ז ,שיום זה ,שהיה יום
שלישי לדברים שהתחיל משה להמשיך לבם של
ישראל ,ולפרש עונשם ומתן שכרם ,אותו יום היה
שלישי בחדש ,וגם שלישי בשבת].

 -ולדעת חכמים ,יום זה היה רביעי בשבת.

ר ֹאש חֳ דָּ ִשים ִראשֹון הּוא לָּכֶ ם לְ חָּ ְדשֵּ י הַ שָּ נָּה" (שמות י"ב ב').

ומעתה כשם שהכתוב "הַ חֹדֶ ש הַ זֶה" נאמר בראש
ִישי" נאמר בראש
חודש ,1כך הכתוב "בַ חֹדֶ ש הַ ְשל ִ
חודש.
ובאותו יום לא אמר להם משה שום ציווי בעניין
מתן תורה ,משום שהיו חלושים מטורח הדרך.
 לדעת רבי יוסי ,יום זה היה אחד בשבת. ולדעת חכמים ,יום זה היה שני בשבת.ביום שני לחודש סיון עלה משה בהשכמה ,ואמר
לו הקב"ה ,שהוא רוצה לתת את התורה
לישראל.

ביום הרביעי לחודש סיון עלה משה בהשכמה,
והשיב לקב"ה את דברי העם ,שמקבלים עליהם
מצוות הגבלה ,וציווה אותו הקב"ה מצוות
פרישה.
שנאמר" ,וַ ַיגֵּד מֹשֶ ה ֶאת ִדבְ ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה' .וַ י ֹאמֶ ר
ּומחָּ ר
ה' ֶאל מֹשֶ ה לְֵּך ֶאל הָּ עָּ ם וְ ִקדַ ְש ָּתם הַ יֹום ָּ
ִישי כִ י בַ יֹום
ֹלתם .וְ ָּהיּו ְנ ֹכנִים לַ יֹום ַה ְשל ִ
וְ כִ בְ סּו ִש ְמ ָּ
הַ ְש ִל ִשי י ֵֵּּרד ה' ְלעֵּ ינֵּי כָּל הָּ עָּ ם עַ ל ַהר ִסינָּי ַ ...וי ֵֶּרד
מֹשֶ ה ִמן ָּההָּ ר ֶאל הָּ עָּ ם ַו ְי ַקדֵּ ש ֶאת הָּ עָּ ם ַו ְיכַ בְ סּו
ֹלתם .וַי ֹאמֶ ר ֶאל הָּ עָּ ם הֱ יּו ְנ ֹכנִים ִל ְשֹלשֶ ת י ִָּמים
ִש ְמ ָּ
ַאל ִתגְ שּו ֶאל ִאשָּ ה".
 -לדעת רבי יוסי ,יום זה היה רביעי בשבת.

שנאמרּ" ,ומֹשֶ ה עָּ לָּה ֶאל הָּ אֱ ֹל ִקים וַ י ְִק ָּרא ֵּא ָּליו ה'
יִש ָּר ֵּאל.
ִמן הָּ הָּ ר לֵּ אמֹר כֹה ת ֹאמַ ר לְבֵּ ית ַי ֲעקֹב וְ ַתגֵּיד לִבְ נֵּי ְ

 -ולדעת חכמים ,יום זה היה חמישי בשבת.

וָּאשָּ א ֶא ְתכֶם עַ ל כַנְ פֵּי
יתי לְ ִמצְ ָּריִ ם ֶ
יתם אֲ שֶ ר עָּ ִש ִ
ַא ֶתם ְר ִא ֶ
נְ שָּ ִרים וָּ ָּאבִ א ֶא ְתכֶם ֵּאלָּי .וְ עַ ָּתה ִאם שָּ מֹועַ ִת ְש ְמעּו בְ קֹלִי
יִיתם לִי ְסגֻלָּה ִמכָּל הָּ עַ ִמים כִ י לִי כָּל
יתי וִ ְה ֶ
ּושמַ ְר ֶתם ֶאת בְ ִר ִ
ְ

ביום חמישי לחודש סיון בנה משה מזבח,
והקריב עליו קרבן.

הָּ ָּא ֶרץ .וְ ַא ֶתם ִת ְהיּו לִ י מַ ְמ ֶל ֶכת כֹהֲ נִ ים וְ גֹוי ָּקדֹוש
ֵּאלֶה הַ ְדבָּ ִרים אֲ שֶ ר ְתדַ בֵּ ר ֶאל בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאלַ .ויָּב ֹא
מֹשֶ ה ַויִ ְק ָּרא ְלזִ ְקנֵּי הָּ עָּ ם ַויָּשֶ ם לִ פְ נֵּיהֶ ם ֵּאת כָּל
הַ ְדבָּ ִרים ָּה ֵּאלֶה אֲ שֶ ר ִצּוָּהּו ה'ַ .ו ַיעֲנּו כָׁל הָׁ עָׁ ם י ְַח ָׁדו
ֲשה".
ֹאמרּו כֹל אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה' ַנע ֶ
ַוי ְ

שנאמרַ " ,וי ְַש ֵּכם בַ ב ֶֹקר ַו ִיבֶ ן ִמזְ בֵּ חַ ַת ַחת הָּ הָּ ר
ּוש ֵּתים עֶ ְש ֵּרה מַ צֵּ בָּ ה ִל ְשנֵּים עָּ שָּ ר ִשבְ טֵּ י ִי ְש ָּר ֵּאל.
ְ
ַו ִי ְשלַח ֶאת ַנע ֲֵּרי בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל וַ ַיעֲלּו עֹֹלת ַויִזְ בְ חּו
זְ בָּ ִחים ְשל ִָּמים ַלה' ָּפ ִרים ( "...שמות כ"ד ד'-ה')[ .עניין
זה מבואר בגמרא בדף פ"ח].

 -לדעת רבי יוסי ,יום זה היה שני בשבת.

 -לדעת רבי יוסי ,יום זה היה חמישי בשבת.

 -ולדעת חכמים ,יום זה היה שלישי בשבת.

 -ולדעת חכמים ,יום זה היה ששי בשבת.

ביום שלישי לחודש סיון עלה משה בהשכמה,
והשיב לקב"ה את דברי העם ,שרוצים לקבל את
התורה ,וציוה אותו הקב"ה מצוות הגבלה.

ביום הששי לחודש סיון לא היה למשה פנאי
לעלות[ .גם עניין זה מבואר בגמרא בדף פ"ח].

שנאמר" ,וַ יָּשֶ ב מֹשֶ ה ֶאת ִדבְ ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה'ַ .וי ֹאמֶ ר
ה' ֶאל מֹשֶ ה ִהנֵּה ָּאנֹכִ י בָּ א ֵּאלֶ יָך בְ עַ ב הֶ עָּ נָּן בַ עֲבּור
ִי ְשמַ ע הָּ עָּ ם בְ דַ בְ ִרי עִ ָּמְך וְ גַם בְ ָך יַאֲ ִמינּו לְעֹו ָּלם ...
"וְ ִהגְ בַ ל ְָּת ֶאת הָּ עָּ ם סָּ בִ יב ֵּלאמֹר ִהשָּ ְמרּו ָּל ֶכם עֲלֹות

 לדעת רבי יוסי ,אותו יום היה ששי בשבת,ובאותו יום לא עלה משה כלל ,מפני טורח שבת,
ואין זה יום מתן תורה
וכדעת רבי יוסי שנינו בברייתא בדף פ"ז ,שיום ששי
לחנייתם במדבר סיני[ ,ויש אומרים שהוא גם יום

 1תימה דבפרק קמא דפסחים פריך אהאי קרא גופיה ,ממאי דבריש ירחא קאי .ויש לומר ,דודאי בריש ירחא קאי ,דאמרינן במדרש ,שהראהו הקב"ה למשה באצבע ,ובפסחים לא פריך אלא דבעי למילף
מינה הא דאמר רבן שמעון בן גמליאל ,שדורשין לפני הפסח בהלכות הפסח שתי שבתות ,שהרי נביא עומד בראש חודש ומזהיר על הפסח ,וממאי דנביא בריש ירחא קאי ,ונהי דבראש חדש אמר ליה הקב"ה,
דילמא משה כשאמר לישראל בארבעה בירחא או בחמשא הוה קאי ,ומסיק דיליף "מדבר" מ"במדבר" ,דבההוא דבאחד לחדש השני אמירת משה לישראל היתה בו ביום כדכתיב באחד לחדש השני ויתילדו
על משפחותם .ואם תאמר דאמאי לא יליף הכא מדבר ממדבר כדיליף התם ,דהכא נמי כתיב מדבר ,באו מדבר סיני ,ויש לומר ,דטפי ניחא ליה למילף הזה הזה ,ולא מדבר מבמדבר[ .תוס'].
 2ומצות הגבלתם דהשמרו לכם עלות בהר ,אף על פי שהיא כתובה אחר וקדשתם היום ומחר שהיא מצות פרישה ,קודם לכן נאמרה ,דכתיב בההיא עלייה שעלה בשלישי להשיב להקדוש ברוך הוא דברי העם
דנעשה ,הנה אנכי בא אליך ,וסיפא דקרא ויגד משה את דברי העם וגו' ,וכי מה דברי העם יש כאן ,אלא מצות הגבלה נאמר לו בו ביום ,ולקמן תניא לה הכי ,ולערב אמרה לישראל ,ולמחרת ברביעית השכים ועלה
והגיד שקבלו עליהם מצות הגבלה[ .רש"י] .לכולי עלמא הגבלה קדמה לפרישה ,דתלתא ויאמר כתיבי ,וסברא הוא דכל אחד נאמר ביומו ,בקמא כתיב ואתם תהיו לי וגו' ,ובבתרא כתיב מצות פרישה ומצות הגבלה,
ובאמצעי לא כתב ביה מידי שיעשה משה שליחות לישראל ,ואית לן למישדי מצות הגבלה אההיא אמירה ,ולא אמצות פרישה ,שהרי מיד אחר אמירה אחרונה כתיבא מצות פרישה[ .תוס'].
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מסעם מרפידים ,שבו ביום נסעו ובו ביום חנו] ,אותו
יום היה ששי בחדש ,וגם ששי בשבת.

 ולדעת חכמים ,אותו היום היה שבת ,והוא יוםמתן תורה ,ובאותו יום לא היה למשה פנאי לעלות
לבדו בהשכמה ,כי כולם יחד קבלו את הדברות.

יום מתן תורה
יום שנתנה בו שבת לישראל היה יום שבת ,שכן
באותו יום נאמר להם" ,זָׁכֹור ֶאת יֹום ַהשַ בָׁ ת
ְק ְדשֹו" (שמות כ' ז').
לַ
ויש ללמוד בגזרה שווה ,שציווי זה לזכור את יום
השבת ,נאמר בעצמו של יום השבת .שכן נאמר
כאן לשון זכירה.
וכן נאמרַ " ,וי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל הָּ עָּ ם זָּכֹור ֶאת ַהיֹום
חזֶק יָּד
אתם ִמ ִמצְ ַר ִים ִמבֵּ ית עֲבָּ ִדים כִ י בְ ֹ
הַ זֶה אֲ שֶ ר ְיצָּ ֶ

לְעֵּ ינֵּי כָּל הָּ עָּ ם עַ ל הַ ר ִסינָּי" ,הרי שהיה הציווי
לפרוש "הַ יֹום" [הוא רביעי בסיון] "ּומָּ חָּ ר" [הוא
חמישי בסיון] ,וביום השלישי [הוא ששי בסיון] "י ֵֵּּרד
ה' לְעֵּ ינֵּי ָּכל הָּ עָּ ם עַ ל ַהר ִסינָּי".
אך לבסוף נתנה תורה ביום שביעי בסיון ,כי משה
הוסיף מדעתו יום אחד לפרישה ,כמו שנאמר,
וַיְקדֵּ ש ֶאת הָּ עָּ ם וַיְכַבְ סּו
" ַוי ֵֶּרד מֹשֶ ה ִמן ָּההָּ ר ֶאל הָּ עָּ ם ַ
ֹלתם .וַי ֹאמֶ ר ֶאל הָּ עָּ ם הֱ יּו נְ כֹנִים לִ ְשֹלשֶ ת י ִָּמים ַאל
ִש ְמ ָּ
ִתגְ שּו ֶאל ִאשָּ ה" ,הרי שציוה עליהם לפרוש שלושה
ימים[ ,רביעי בסיון וחמישי בסיון וששי בסיון] ,וביום
הרביעי [הוא שביעי בסיון] ניתנה תורה.
ִישי ִב ְהיֹת
ומה שנאמר במתן תורהַ " ,וי ְִהי בַ יֹום ַה ְשל ִ
ּוב ָּר ִקים  ,"...אין הכוונה לששי בסיון,
ַהב ֶֹקר ַוי ְִהי קֹֹלת ְ
שהוא יום שלישי מתחילת הפרישה ,שהיתה ברביעי
בסיון ,אלא הכוונה לשביעי בסיון ,שהוא יום שלישי
לימי הפרישה השלמים ,שהחלו בחמישה בסיון.

הֹוצִ יא ה' ֶא ְתכֶ ם ִמזֶ ה וְ ל ֹא י ֵָּּאכֵּל חָּ מֵּ ץ" (שמות י"ג ג').

ב .דעת חכמים

והרי זה מלמד ,שכשם שהציווי על זכירת יציאת
מצרים נאמר להם בעצמו של יום הזכירה ,כלומר
ביום יציאתם ממצרים ,כך הציווי על זכירת יום
השבת ,נאמר בעצמו של יום הזכירה כלומר ביום
השבת.

מאחר שראש חודש סיון היה בשני בשבת ,יום
שבת שנתנה בו תורה היה היום הששי לחודש
סיון ,ומה שנאמרַ " ,ו ִי ְשכֹן כְ בֹוד ה' עַ ל הַ ר ִסינַי
ֹשה בַ יֹום
ַו ְיכַסֵּ הּו הֶ עָּ נָּן שֵּ שֶ ת י ִָּמים ַוי ְִק ָׁרא ֶאל מ ֶ
הַ ְשבִ יעִ י ִמתֹוְך הֶ עָּ נָּן" ,עניין זה היה אחר עשרת
הדברות ,בתחילת ארבעים יום שהיה משה בהר.

א .דעת רבי יוסי
מאחר שראש חודש סיון היה באחד בשבת ,יום
שבת שנתנה בו תורה היה היום השביעי לחודש
סיון.
ועל כך נאמר" ,וַ ִי ְשכֹן כְ בֹוד ה' עַ ל ַהר ִסינַי וַ ְיכַסֵּ הּו
הֶ עָּ נָּן שֵּ שֶ ת י ִָּמים ַו ִי ְק ָׁרא ֶאל מֹשֶ ה בַ יֹום ַה ְשבִ יעִ י
ִמתֹוְך הֶ עָׁ נָׁן" ,שביום השביעי קרא ה' למשה ולכל
ישראל לקבל את עשרת הדברות ,והזכיר הכתוב
את משה לבדו ,לחלוק לו כבוד.

דף פז
ואמנם ,גם לדעה זו ,לפי ציווי הקב"ה ,היתה
תורה עומדת להינתן ביום ששי בסיון ,שהרי על
יום רביעי בחודש סיון נאמר "וַ י ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה
ֹלתם.
ּומחָּ ר וְ כִ בְ סּו ִש ְמ ָּ
לְֵּך ֶאל הָּ עָּ ם וְ ִקדַ ְש ָּתם ַהיֹום ָּ
ִישי כִ י בַ יֹום הַ ְש ִל ִשי י ֵֵּּרד ה'
וְ הָּ יּו ְנ ֹכנִים ַליֹום הַ ְשל ִ

שלשה דברים עשה משה
מדעתו והסכים הקב"ה עמו
א .הוסיף יום אחד מדעתו.
נתבאר ,שלדעת רבי יוסי ,אף שהקב"ה ציוה את
ישראל על מצוות פרישה שני ימים" ,וְ ִקדַ ְש ָּתם
הַ יֹום ּומָּ חָּ ר" ,משה הוסיף מדעתו יום אחד" ,הֱ יּו
ְנ ֹכנִים ִל ְשֹלשֶ ת י ִָּמים".
והסיבה שעשה כן ,כי דרש את הציווי "וְ ִקדַ ְש ָׁתם
הַ יֹום ּומָׁ חָׁ ר" בהיקש ,ללמד שכשם ש"מָׁ חָׁ ר",
[כלומר היום השני של הפרישה] ,הפרישה היא
מתחילת הלילה ,כך גם "הַ יֹום"[ ,כלומר היום
הראשון של הפרישה] ,יש לפרישה להיות מתחילת
לילו ,ומאחר שיום רביעי בסיון שעמד בו ,כבר
עבר לילו ,על כרחך שני ימי הפרישה הם חמישי

בסיון וששי בסיון ,ומתן תורה בשביעי בסיון.1
וראיה לכך שהסכים עמו הקב"ה ,שכן לא
השרה שכינתו על ההר אלא בשבעה בסיון.
ב .פירש מן האשה.
כל ישראל נצטוו על הפרישה רק עד מתן תורה,
אבל לאחר מכן נאמר" ,לְֵּך אֱ מֹר לָּ הֶ ם שּובּו ָּל ֶכם
ל ְָּאהֳ לֵּי ֶכם" (דברים ה' כ"ו) ,להתיר נשותיהם
לתשמיש ,שהיו אסורים בו.
ואף משה היה בכלל ההיתר הזה ,אלא שמדעת
עצמו לא חזר לתשמיש אחר מתן תורה ,ופירש מן
האשה לגמרי.
והסיבה שעשה כן ,כי דרש קל וחומר בעצמו,2
אמר ,ומה ישראל ,שלא דברה שכינה עמהם אלא
במתן תורה שעה אחת ,וקבע להן זמן קודם לכן
מתי ידבר עימהם ,3נצטוו לפרוש מהאשה קודם
הדיבור .אני ,שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי,
ואינו קובע לי זמן לדיבור שאוכל לפרוש מהאשה
קודם לכן על אחת כמה וכמה.
וראיה לכך שהסכים עמו הקב"ה ,שאחרי שאמר
לְאהֳ לֵּיכֶם"
לו על ישראל" ,לְֵּך אֱ מֹר לָּהֶ ם שּובּו לָּ כֶם ָּ
4
(דברים ה' כ"ו) ,מכיון שהחליט משה לפרוש מהאשה ,
עמֹד עִ ָׁמ ִדי וַאֲ דַ בְ ָּרה
מיד אמר לו הקב"ה" ,וְ ַא ָׁתה פֹה ֲ
לַמדֵּ ם וְ עָּשּו
חֻקים וְ הַ ִמ ְשפָּ ִטים אֲ שֶ ר ְת ְ
ֵּאלֶיָך ֵּאת כָּל הַ ִמצְ וָּה וְ הַ ִ
לְר ְש ָּתּה" (דברים ה' כ"ז).
בָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ָּאנֹכִ י נ ֵֹּתן לָּהֶ ם ִ
ָּ

ויש אומרים שראיה לכך שהסכים עמו הקב"ה,
שכשדיברו אהרן ומרים על כך שפירש משה
מאשתו ,אמר להם הקב"ה שטוב עשה משה,
ּומ ְר ֶאה וְ ל ֹא בְ ִחידֹת
שנאמר" ,פֶ ה ֶאל פֶה אֲ דַ בֶ ר בֹו ַ
אתם לְדַ בֵּ ר בְ עַבְ ִדי בְ מֹשֶ ה"
ּותמֻ נַת ה' יַבִ יט ּומַ דּועַ ל ֹא י ְֵּר ֶ
ְ
(במדבר י"ב ח').

ג .שבר את הלוחות.
כשירד משה מן ההר בסוף ארבעים יום של מתן
תורה ,נאמר " ַו ְי ִהי כַ אֲ שֶ ר ָּק ַרב ֶאל הַ מַ חֲ נֶה ַוי ְַרא
ּומחֹֹלת ַויִחַ ר ַאף מֹשֶ ה וַ י ְַשלְֵּך ִמיָּדָּ ו ֶאת
ֶאת הָּ עֵּ גֶל ְ
הַ ֻלחֹת וַ ְישַ בֵּ ר א ָֹּתם ַתחַ ת הָּ הָּ ר".
ודבר זה עשה משה מדעתו ,כי אמר ,ומה פסח,
שהוא אחד מתרי"ג מצות ,אמרה תורה" ,וַי ֹאמֶ ר ה'

 1אין זו דרשה גמורה אלא משמע דהיום ממש דאי לאו הכי אין זה מדעתו[ .תוס'].
 2ואם תאמר ,מאי קאמר מדעתו ,דאורייתא הוא ,דקל וחומר ניתן לידרש .ויש לומר דלא הוי קל וחומר גמור ,דשאני התם משום עשרת הדברות[ .תוס'].
 3תימה לר"י ,דהיא הנותנת ,דמשום שקבע להם זמן ,וידעו שבאותו יום ודאי תדבר שכינה עמהם ,הוצרכו לפרוש ,אבל הוא מספק למה יפרוש .ויש לומר דלהם נמי איכא ספיקא ,שמא לא תפלוט ,והכי עביד קל
וחומר ,ומה ישראל שקבע להן זמן ,ואם כן לא היו צריכים לפרוש משום קרי ,דביום אחד היה די ,אפילו הכי משום חשש פליטה שהיא קלה הוזקקו לפרוש ,אני שלא קבע לי זמן ,ויש חשש קרי שהוא חמור ,לא כל
שכן שיש לי לפרוש[ .תוס'].
 4ואם תאמר מנלן דפירש משה מדעתו קודם ,ושוב הסכים הקב"ה על ידו ,שמא זה הוא צווי גמור ,שצוה לו לפרוש .ותירץ רבינו תם ,דאם איתא דמחמת צווי הקב"ה פירש ,ולא מדעתו ,היאך היה מערער אהרן
ומרים ,דכתיב ותדבר מרים ואהרן במשה ,אלא ודאי מתחלה פירש ממנה לגמרי משה מדעתו .ואף על גב דהסכים הקב"ה על ידו ,מכל מקום נתרעמו עליו ,לפי שאילו לא פירש מדעתו ,לא היה הקב"ה מסכים,
דבדרך שאדם הולך ,בה מוליכין אותו ,שהרי לאהרן ומרים לא אמר לפרוש ,אף על גב שגם עמהם היה מדבר .ומיהו קשה ,דמשמע במדרש ,שלא ידעו זמן גדול שפירש ממנה גבי אלדד ומידד שהיו מתנבאים,
שאמרה מרים אשרי נשותיהן של אלו שנתמנו בעליהן פרנסין על הציבור ,אמרה צפורה אוי להם לנשותיהם של אלו ,שמיום שנתייחדה שכינה עם אחיך פירש ממני ,מיד ותדבר מרים ואהרן במשה ,משמע שלא
ידעו קודם לכן ,וכי לא ידעו ,הא דכתיב ואתה פה עמוד עמדי .ואומר רבינו תם ,דודאי ידעו ,אבל היו סבורין שפירש על פי הדבור ,עד שאמרה להם צפורה ,שמדעתו פירש ממנה מתחלה[ .תוס'].
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ֶאל מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ז ֹאת חֻ ַקת הַ פָּ סַ ח כָׁל בֶ ן ֵנכָׁר [=מומר] ל ֹא
י ֹאכַל בֹו" (שמות י"ב מ"ג) ,התורה כולה תלויה
בלוחות הללו ,וישראל מומרים ,על אחת כמה
וכמה שאינם כדי לה.1
וראיה לכך שהסכים עמו הקב"ה שנאמר" ,וַ י ֹאמֶ ר
כָּראשֹנִ ים וְ כָּ ַתבְ ִתי עַ ל
ה' ֶאל מֹשֶ ה פְ סָּ ל לְ ָך ְשנֵּי ֻלחֹת אֲ בָּ נִ ים ִ

הַ ֻלחֹת ֶאת הַ ְדבָּ ִרים אֲ שֶ ר הָּ יּו עַ ל הַ ֻלחֹת הָּ ִראשֹנִים אֲ שֶ ר
ִשבַ ְר ָׁת" (שמות ל"ד א') ואמר ריש לקיש ,שכך אמר
לו ,יישר כחך ששיברת"[ .אשר" מלשון אישור,
שאישרו ושיבחו על שבירתן].

אדם ,כלומר גורמים לו שלא ירצה לקבל ,שכן
אם יקבל ויעבור ,יענש הרבה ,ואף על פי כן קבלו
עליהם .ולבסוף פירש שכרה של תורה ,ולזה כיון
הכתוב " ַו ַיגֵּד מֹשֶ ה ֶאת ִד ְב ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה'" ,דברים
שמושכים לבו של אדם כאגדה.
 ויש אומרים שמתחילה פירש משה שכרה שלתורה ,ולזה כיון הכתוב "וַ יָּשֶ ב מֹשֶ ה ֶאת ִדבְ ֵּרי
הָּ עָּ ם ֶאל ה'" ,דברים שמשיבים דעתו של אדם.
ולבסוף פירש להם עונשה של תורה ,ולזה כיוון
הכתוב " ַו ַיגֵּד מֹשֶ ה ֶאת ִד ְב ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה'" ,דברים
קשים כגידים [=ירק מר].

איסור תחומין ,אין הכרח שבאותו יום יצאו
מרפידים ,ויתכן שיום קודם לכן ,שהיה שבת ,היו
במסעם ,ואם כן ראש חודש ניסן היה יום שחנו
בסיני ,אבל לא היה יום שנסעו מרפידים.
ולדעת רב אחא בר יעקב ,מאחר שבאותו זמן כבר
נצטוו על איסור תחומין ,על כרחך ביום הקודם
לא נסעו אלא חנו ,ואם מבואר בכתוב שבראש
חודש ניסן הגיעו למדבר סיני ,על כרחך באותו
יום החלו במסעם ממקום חנייתם הקודם ,ואם
כן ,באותו יום יצאו מרפידים ובאו למדבר סיני.

ֹשה ֶאת ִדבְ ֵרי ָׁהעָׁ ם ֶאל ה ...
ָׁשב מ ֶ
" ַוי ֶ

ניסן אייר וסיון בשנה

ֹשה ֶאת ִדבְ ֵרי ָׁהעָׁ ם ֶאל ה"
ַו ַיגֵד מ ֶ

הציווי על השבת במרה

שבה יצאו ישראל ממצרים

ֹשה ֶאת ִדבְ ֵרי הָׁ עָׁ ם ֶאל
מתחילה נאמרַ " ,ויָׁשֶ ב מ ֶ
ה'" ,ולכאורה כוונת הכתוב ,שהשיב משה את
דברי העם ,שיעשו את דבר ה' ,כמו שנאמר
ֹאמרּו
בתחילת הכתוב הזהַ " ,ו ַיעֲנּו כָּל הָּ עָּ ם י ְַחדָּ ו וַ י ְ
ֲשה".
כֹל אֲ שֶ ר ִדבֶ ר ה' ַנע ֶ

במתן תורה נאמר" ,שָּ מֹור ֶאת יֹום הַ שַ בָּ ת ְל ַק ְדשֹו
כַאֲ שֶ ר צִ ּוְ ָך ה' אֱ ֹל ֶקיָך" (דברים ה' י"א) ,ומשמע,
שכבר נצטוו על השבת קודם לכן.

בחודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים ,בי"ד בו
שחטו פסחיהם ,ולערב לקו הבכורות ,ובחמישה
עשר ביום יצאו ממצרים.

ואמר רב יהודה אמר רב ,שהציווי שנצטוו על
השבת קודם מתן תורה ,היה במרה ,2שעל מרה
ּומ ְשפָּט" (שמות ט"ו כ"ה).
נאמר" ,שָּ ם שָּ ם לֹו חֹק ִ

א .דעת רבי יוסי [כפי ישובו עם שתי הברייתות

אולם כשנאמר שובַ " ,ו ַיגֵד מֹשֶ ה ֶאת ִד ְב ֵרי ָׁהעָׁ ם
ֶאל ה'" ,לא נתבאר בכתוב ,מה הם דברי העם
הללו ,שכן בכתוב הזה לא נזכרו תחילה אלא
דברי ה'ַ " ,וי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה ִהנֵּה ָּאנֹכִ י בָּ א ֵּאלֶיָך
בְ עַ ב הֶ עָּ נָּן בַ עֲבּור ִי ְשמַ ע הָּ עָּ ם בְ דַ ְב ִרי עִ מָּ ְך וְ גַם ְבָך
יַאֲ ִמינּו לְעֹו ָּלם וַ ַיגֵּד מֹשֶ ה ֶאת ִדבְ ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה'".
א .לדברי רבי יוסי בר יהודה ,כוונת שני
הכתובים הללו ,שהשיב משה את תשובות העם
לקב"ה .ו דברי העם השניים שהשיב משה ,הם
לעניין מצוות הגבלה ,הכתובה לאחר מכן,
שאותה נצטוו באותו יום ,ולמחרת הגיד עליה
משה לקב"ה שקבלוה.
ב .ולדברי רבי ,שני הכתובים מלמדים ,שמשה
רבינו פירש לישראל את עונש העובר על התורה,
ואת מתן השכר לשומרי התורה.
 יש אומרים שמתחילה פירש להם משה עונשהשל תורה ,ולזה כיוון הכתוב " ַויָּשֶ ב מֹשֶ ה ֶאת
ִדבְ ֵּרי הָּ עָּ ם ֶאל ה'" ,דברים שמשבבים דעתו של

ולדעת רבא ,כשנצטוו על השבת במרה ,עדיין לא
נצטוו על תחומין והוצאה .3ועדיין היו נוסעים
ממקום למקום בשבת.
ולדעת רב אחא בר יעקב ,כשנצטוו על השבת
במרה ,נצטוו גם על תחומין והוצאה .ומאותו זמן
לא היו נוסעים ממקום למקום בשבת.

יציאת בני ישראל מרפידים למדבר סיני
נתבאר ,שבראש חודש סיון באו בני ישראל
למדבר סיני .וכמו כן נתבאר ,שלדעת רבי יוסי,
אותו היום היה אחד בשבת.
ומבואר בכתוב ,שקודם לכן היו ישראל ברפידים,
ומרפידים באו למדבר סיני ,שנאמרַ " ,ויִ ְסעּו
ידים ַו ָּיבֹאּו ִמ ְדבַ ר ִסינַי" .ונחלקו חכמים
מֵּ ְרפִ ִ
באיזה יום נסעו מרפידים.
לדעת רבא ,מאחר שבאותו זמן עוד לא נצטוו על

שבדף זה].
ראש חודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים חל
בחמישי בשבת ,וכמו כן ט"ו בו ,שבו יצאו
ממצרים ,היה בחמישי בשבת.4
ומאחר שחודש ניסן מלא [=שלושים יום] ,ראש
חודש אייר חל בשבת .ומאחר שחודש אייר חסר
[=עשרים ותשעה יום] ,ראש חודש סיון באחד
בשבת .ושבת הבאה ,שבה קבלו ישראל את
התורה ,היתה בשבעה בסיון.
ימי
השבוע
ניסן
מלא

אייר
חסר

סיון

א

ב

ג

ד

ה

ו

שבת

ד'
י"א
י"ח
כ"ה

ה'
י"ב
י"ט
כ"ו

ו'
י"ג
כ'
כ"ז

ז'
י"ד
כ"א
כ"ח

א'
ח'
ט"ו
כ"ב
כ"ט

ב'
ט'
ט"ז
כ"ג
ל'

ג'
י'
י"ז
כ"ד

ב'
ט'
ט"ז
כ"ג
א'
ח'
ט"ו
כ"ב
כ"ט

ג'
י'
י"ז
כ"ד
ב'
ט'
ט"ז
כ"ג
ל'

ד'
י"א
י"ח
כ"ה
ג'
י'
י"ז
כ"ד

ה'
י"ב
י"ט
כ"ו
ד'
י"א
י"ח
כ"ה

ו'
י"ג
כ'
כ"ז
ה'
י"ב
י"ט
כ"ו

ז'
י"ד
כ"א
כ"ח
ו'
י"ג
כ'
כ"ז

א'
ח'
ט"ו
כ"ב
כ"ט
ז'
י"ד
כ"א
כ"ח

 1אין זה קל וחומר גמור ,דאם מומר אסור בפסח ,שהוא קרבן ,מכל מקום לא היה לו למנוע מליתן להם התורה ,ולהחזירם בתשובה[ .תוס'].
 2ואם תאמר ,מנא ליה דבמרה איפקוד אשבת ,דילמא כאשר צוך בפרשת מן ,דאשכחן דיני שבת כתובין שם ,את אשר תאפו אפו  ...ויש לומר משום דבכיבוד אב ואם נמי כתיב כאשר צוך ,ומסתמא כי היכי דהאי
כאשר צוך במרה ,הכי נמי האי  ...ואם תאמר וכיון דבמרה איפקוד אשבת ,היכי אמרינן בפרק כל כתבי ,אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה ,לא שלטה בהן אומה ולשון ,שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם
ללקוט ,וכתיב בתריה ,ויבא עמלק ,אמאי קרי להאי שבת ראשונה ,כיון דבמרה נצטוו ,והא לא היתה שבת ראשונה ,דמעיקרא כתיב ויסעו מאילם ויבאו ,ואמרינן בסמוך דאותו היום שבת היה .ועוד מקשים,
דמשמע מתוך הפסוקים ,ששתי שבתות היו ,קודם ראשונה כשנסעו מאילם ,ואחר אותו שבת ירד להם המן ,וכתיב ויהי ביום הששי לקטו לחם משנה וגו' ויניחו אותו עד הבקר וגו' ויאמר משה אכלוהו היום וגו'
ששת ימים תלקטוהו וגו' ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט וגו' ,משמע שבשבת שלישית שאחר מרה היא[ .תוס'].
 3לשון הגמרא "אתחומין לא איפקוד" ,וכתבו התוס' ,שאין צריך לומר דאתיא כרבי עקיבא ,דאמר תחומין דאורייתא ,דהא משמע לכולי עלמא דבסיני לכל הפחות איפקוד אתחומין ,דלאו דוקא נקט תחומין ,אלא
כלומר הוצאה ,שהיו מוליכין עמהן כל אשר להן ,ומר סבר אהוצאה לא איפקוד ומר סבר איפקוד .ואף על גב דבפרשת מן כתיב אל יצא איש ממקומו ,ודרשינן מיניה הוצאה ,איכא למימר שאחר מתן תורה נאמר,
אחר שנעשה המשכן ,כמו שאמר הקב"ה להניח צנצנת לפני העדות ,ומשום דשייכי למילי דמן ,כתבינהו התם ,ולמאן דאמר איפקוד ,אף על פי שבמרה נאמר ,כתביה התם כדפרישית[ .תוס'].
 4ואם כן ,ברביעי שחטו פסחיהם ,ונמצא בשבת שעברה לקחו פסחיהן ,שאז היה בעשור לחדש .ועל כן קורין אותו שבת הגדול ,לפי שנעשה בו נס גדול ,כדאמרינן במדרש ,כשלקחו פסחיהם
באותה שבת ,נתקבצו בכורות אומות העולם אצל ישראל ,ושאלום ,למ ה היו עושין כך .אמרו להן ,זבח פסח לה' ,שיהרוג בכורי מצרים .הלכו אצל אבותיהם ,ואל פרעה ,לבקש ממנו שישלחו
ישראל .ולא רצו ,ועשו בכורות מלחמה ,והרגו מהן הרבה ,הדא הוא דכתיב" ,למכה מצרים בבכוריהם"[ .תוס'].
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ב .דעת חכמים [כפי שישבום עם הברייתא
הראשונה בדף זה].
ראש חודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים חל
בחמישי בשבת ,וכמו כן ט"ו בו ,שבו יצאו
ממצרים ,היה בחמישי בשבת .ומאחר שחודש
ניסן מלא [=שלושים יום] ,ראש חודש אייר חל
בשבת .וחודש אייר באותה שנה היה מלא
[=שלושים יום] ,ולפיכך חל ראש חודש סיון בשני
בשבת .ושבת הבאה ,שבה קבלו ישראל את
התורה ,היתה בששה בסיון.
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ראש חודש ניסן שבו יצאו ישראל ממצרים חל
בששי בשבת ,וכמו כן ט"ו בו ,שבו יצאו ממצרים,
היה בששי בשבת .ומאחר שחודש ניסן מלא
[=שלושים יום] ,ראש חודש אייר חל באחד בשבת.
ומאחר שחודש אייר חסר [=עשרים ותשעה יום] ,חל
ראש חודש סיון בשני בשבת .ושבת הבאה ,שבה
קבלו ישראל את התורה ,היתה בששה בסיון.
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ג .דעת חכמים [כפי המבואר בברייתא של סדר
עולם המובאת בדף פ"ח].

ימי
השבוע

ממצרים היה ברביעי בשבת .וכמו כן ט"ו בו ,שבו
יצאו ממצרים ,היה ברביעי בשבת .ומאחר
שחודש ניסן מלא [=שלושים יום] ,ראש חודש
אייר חל בערב שבת .ומאחר שחודש אייר חסר
[=עשרים ותשעה יום] ,חל ראש חודש סיון בשבת.
אכן לפי זה ,שבת הבאה היא שמונה בסיון ,ולא
מצינו מי שיאמר שבשמונה בסיון קבלו ישראל
את התורה ,אלא או בששה בו או בשבעה בו ,ואם
כן ,לדעה זו ,מתן תורה לא היה בשבת.

ד .דעת אחרים [כפי המבואר בסוף דף זה].

ראש חודש ניסן של שנה שבה יצאו ישראל

בְ שָּ ְמעֹו ֶאת ְת ֻלנ ֵֹּתי ֶכם
(שמות ט"ז ד'-ז') ,מבואר ,שיום ראשון לירידת המן
היה בששה עשר באייר.
עַ ל ה' וְ נ ְַחנּו מָּ ה כִ י ַתלִינּו עָּ לֵּינּו"

ועל כרחך אותו יום שהחל המן לרדת היה אחד
בשבת  ,שהרי כך נאמר להם בתחילת ירידתו,
" שֵּ שֶ ת י ִָּמים ִתלְ ְקטֻ הּו ּובַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י שַ בָּ ת ל ֹא
י ְִהיֶה בֹו" (שמות ט"ז כ"ו) ,הרי שמתחילה ירד ששה
ימים ופסק בשביעי ,ואם כן תחילת ירידתו היתה
באחד בשבת.1
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וחשבון זה עולה יפה כדעת רבי יוסי ,המבוארת
לעיל [באות א'] ,וכן כדעת חכמים המבוארת לעיל
[באות ב'] ,שחודש אייר של אותה שנה היה מלא.
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אותו יום נטל עשר עטרות

תחילת ירידת המן
לאחר שעברו בני ישראל את ים סוף ,הלכו
שלושה ימים במדבר שור עד שהגיעו למרה,
ומשם נסעו לאיליםַ " .ויִ ְסעּו מֵּ ֵּאי ִלם ַו ָּיבֹאּו כָּל
עֲדַ ת בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל ֶאל ִמ ְדבַ ר ִסין אֲ שֶ ר בֵּ ין ֵּאי ִלם ּובֵּ ין
אתם מֵּ ֶא ֶרץ
ִסינָּי בַ חֲ ִמשָּ ה עָּ שָּ ר יֹום ַלחֹדֶ ש הַ שֵּ נִ י לְצֵּ ָּ
ִמצְ ָּר ִים" (שמות ט"ז א') ,מבואר שהגיעו למדבר סין
בחמישה עשר באייר.
ואותו יום שבאו למדבר סין נתלוננו על מאכלם
כמו שנאמר" ,וַ יִלֹונּו כָּל עֲדַ ת בְ נֵּי יִ ְש ָּר ֵּאל עַ ל מֹשֶ ה
ֹאמרּו אֲ לֵּהֶ ם בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל ִמי
וְ עַ ל ַאהֲ רֹן בַ ִמ ְדבָּ ר .וַ י ְ
מּותנּו ְביַד ה' בְ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ְב ִשבְ ֵּתנּו עַ ל ִסיר
ֵּ
י ִֵּתן
אתם א ָֹּתנּו ֶאל
הַ בָּ שָּ ר בְ ָּאכְ לֵּנּו לֶחֶ ם ָּלשֹבַ ע כִ י הֹוצֵּ ֶ
הַ ִמ ְדבָּ ר הַ זֶה ְל ָּה ִמית ֶאת כָּל ַה ָּק ָּהל הַ זֶה בָּ ָּרעָּ ב"
(שמות ט"ז ב'-ג').

ובאותו היום הובטחו שירד להם המן למחרת,
ֹאמר ה' ֶאל מֹשֶ ה ִה ְננִ י מַ ְמ ִטיר
כמו שנאמרַ " ,וי ֶ
לָּקטּו ְדבַ ר יֹום בְ יֹומֹו
ָּל ֶכם לֶחֶ ם ִמן הַ שָּ ָּמ ִים וְ יָּצָּ א הָּ עָּ ם וְ ְ
תֹור ִתי ִאם ל ֹא .וְ הָּ יָּה בַיֹום הַ ִש ִשי וְ הֵּ כִ ינּו
לְ מַ עַן אֲ נַסֶ נּו הֲ ֵּילְֵּך בְ ָּ

ֵּאת אֲ שֶ ר יָּבִ יאּו וְ הָּ יָּה ִמ ְשנֶה עַ ל אֲ שֶ ר יִלְ ְקטּו יֹום יֹום .וַי ֹאמֶ ר
מֹשֶ ה וְ ַאהֲ רֹן ֶאל ָּכל בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל עֶ ֶרב וִ ידַ עְ ֶתם כִ י ה'
יתם ֶאת כְ בֹוד ה'
הֹוצִ יא ֶא ְתכֶם מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ָּריִםּ .וב ֶֹקר ְּור ִא ֶ

ומאחר שיום ששה עשר באייר שבו החל המן
לרדת היה אחד בשבת ,יום חמישה עשר באייר
היה בשבת.

" ַוי ְִהי בַ ח ֶֹדש הָׁ ִראשֹון בַ שָׁ נָׁה הַ שֵ ִנית בְ ֶאחָׁ ד ַלחֹדֶ ש
הּוקם הַ ִמ ְשכָׁן" (שמות מ' י"ז) ,תנא ,אותו יום נטל
ַ
עשר עטרות ,שהיה ראשון לעשרה דברים.2
א .ראשון למעשה בראשית.
שאותו היו היה אחד בשבת שהוא יום ראשון
לבריאת עולם.
ב .ראשון לנשיאים.
שבאותו יום התחילו הנשיאים להקריב את
קרבנות הנשיאים של חנוכת הבית.
ג .ראשון לכהונה.
שאותו היום שמיני למילואים ,החלה העבודה
באהרן ובניו ,ועד עכשיו היתה בבכורות.
ד .ראשון לעבודה.
שאותו יום החל סדר עבודת ציבור ,תמידים
ושאר קרבנות של תרומת הלשכה.
ה .ראשון לירידת האש.
שנאמרַ " ,ו ֵּתצֵּ א ֵּאש ִמלִפְ נֵּי ה' וַ ת ֹאכַל עַ ל ַה ִמזְ בֵּ ַח
ֶאת הָּ ֹעלָּה וְ ֶאת הַ חֲ ָּל ִבים וַ י ְַרא ָּכל ָּהעָּ ם ַו ָּירֹנּו ַויִפְ לּו
עַ ל פְ נֵּיהֶ ם" (ויקרא ט' כ"ד).
ו .ראשון לאכילת קדשים במחיצה.
שעד עכשיו היו נאכלים בכל מקום .ובתורת

 1תימה היכי מייתי ראיה מהאי קרא דבשבת היה ,והלא זה הפסוק נכתב אחר שירד כבר מן שבוע ,כשהגידו נשיאי העדה למשה שלקטו לחם משנה ,דכתיב" ,ויאמר משה אכלוהו היום  ...ששת
ימים תלקטוהו" ,והמן כבר ירד מיום ראשון שעבר .ואומר ר"י ,דאף על גב דלא נאמר עד אחר כך ,מכל מקום מוכח שפיר ,דמשה שכח לומר להם ,והיה אומר ,היה לי לומר לכם מה שאמר
הקב"ה כשנתן את המן ,שתלקטוהו ששת ימים ,ואם כן אחד בשבת היה[ .תוס'].
 2הא דלא חשיב ראשון להקמת המשכן ,משום דאמרינן במדרש ,שכל שבעת ימי המלואים היה משה מעמיד המשכן ומפרקו .אי נמי משום דעליה דהקמת המשכן קאי ,דהכי קאמר ,אותו היום
של הקמת המשכן נטל עשר עטרות אחרות[ .תוס'].
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כהנים ,במקום אכילת קדשים ,אמרו שהוא ראשון
לשחיטת קדשים בצפון.

ז .ראשון לשכון שכינה בישראל.
שעל עשיית המשכן נאמר "וְ עָּ שּו ִלי ִמ ְקדָּ ש
וְ שָּ ַכנ ְִתי ְבתֹו ָּכם" (שמות כ"ה ח') ואם כן כשהוקם
המשכן אז החלה שכינה לשרות בתוכם.
ח .ראשון לברך את ישראל ברכת כהנים.
שנאמר " ַו ִישָּ א ַאהֲ רֹן ֶאת י ָָּּדו ֶאל הָּ עָּ ם ַויְ בָּ ְר ֵּכם
ַוי ֵֶּרד מֵּ ֲעשֹת הַ ַחטָּ את וְ הָּ ֹעלָּה וְ הַ ְש ָּל ִמים" (ויקרא ט'
כ"ב).

ט .ראשון לאיסור הבמות.
שמאחר שהוקם אוהל מועד ,המקריב במקום
אחר הוא בכלל הכתוב" ,וְ ֶאל ֶפ ַתח אֹהֶ ל מֹועֵּ ד ל ֹא
הֱ בִ יאֹו לְהַ ְק ִריב ָּק ְרבָּ ן ַלה' לִפְ נֵּי ִמ ְשכַן ה' דָּ ם יֵּחָּ שֵּ ב
ל ִָּאיש הַ הּוא דָּ ם שָּ פְָּך וְ נִכְ ַרת הָּ ִאיש הַ הּוא ִמ ֶק ֶרב
עַ מֹו" (ויקרא י"ז ד').

ומאחר שנתבאר ,שראש חודש ניסן של שנה שניה
היה באחד בשבת[ ,שאחת העטרות שנטל היא
ראשון למעשה בראשית] ,לדעת אחרים ,ראש
חודש ניסן של שנה ראשונה היה ברביעי בשבת.
וראש חודש אייר היה בערב שבת .וראש חודש
סיון היה בשבת.
וכל זה כדעת אחרים ,אבל לדעת רבי יוסי האומר
שראש חודש סיון של שנה ראשונה היה באחד
בשבת ,על כרחך באותו זמן שבין סיון ראשון
לניסן שני עשו חודש אחד נוסף חסר.
וכן לדעת חכמים ,האומרים ,שראש חודש סיון
של שנה ראשונה היה בשני בשבת ,על כרחך
באותו זמן שבין סיון ראשון לניסן שני עשו שני
חודשים נוספים חסרים.
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י .ראשון לחדשים.
דרשת גלילי אחד לפני רב חסדא
דעת אחרים בסדר החודשים
לדעת אחרים ,לעולם סדר החודשים הוא אחד
מלא ואחד חסר ,ונמצא ששנה פשוטה תמיד יש
בה  354ימים ,שהם  50שבועות וארבעה ימים.
ואם כן כשהשנה היא שנה פשוטה ,תמיד יהיה
בין עצרת של שנה זו לעצרת של שנה הבאה ,וכן
בין ראש השנה הזה לראש השנה הבאה ארבעה
ימים,
וכשהשנה מעוברת מוסיפים חודש חסר ,ונמצא שיש
בשנה  383ימים ,שהם  54שבועות וחמישה ימים,
ויהיה ההפרש בין שנה זו לשנה הבאה חמישה ימים.
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בריך רחמנא [=ברוך הרחמן] דיהב [=שנתן]
אוריאן תליתאי [=תורה משולשת .בתורה
נביאים כתובים] לעם תליתאי [=לעם משולש.
בכהנים לוויים וישראלים] על ידי תליתאי [=על
ידי משה שהוא שלישי לבטן מרים אהרן ומשה]
ביום תליתאי [=יום שלישי לפרישה] בירחא
תליתאי [=בחודש השלישי].
ודרשה זו היא כדעת חכמים שנתנה תורה ביום
השלישי לפרישה.

הדרשן דורש על השומעים
מאחר שהדרשן עומד ,והשומע יושב ,רגילים לומר על
הדורש לפני אחרים ,שהוא דורש עליהם.

ואף על פי שכבר הקדימו נעשה לנשמע ,שמא יהיו
חוזרים ,כשיראו האש הגדולה שיצאתה נשמתן.

ואמר רב אחא בר יעקב ,מכאן מודעא רבה
לאורייתא ,שאם יזמינם לדין ,למה לא קיימתם
מה שקבלתם עליכם ,יש להם תשובה ,שקבלוה
באונס.1
ואמר רבא ,אף על פי כן ,שוב קבלוה מרצון בימי
אחשורוש ,מאהבת הנס שנעשה להם .שנאמר,
ְהּודים עֲלֵּיהֶ ם וְ עַ ל ז ְַרעָּ ם וְ עַ ל כָּל הַ נִלְוִ ים
" ִקיְמּו וְ ִקבְ לּו הַ י ִ
עֲלֵּיהֶ ם וְ ל ֹא ַיעֲבֹור ל ְִהיֹות ע ִֹשים ֵּאת ְשנֵּי הַ י ִָּמים הָּ ֵּאלֶה כִ כְ ָּתבָּם

וְ כִ זְ מַ ָּנם בְ כָּל שָּ נָּה וְ שָּ נָּה" (אסתר ט' כ"ז) ,קיימו מה
שקיבלו כבר.
קיום העולם תלוי במתן תורה
בכל הימים של בריאת העולם נאמר היום בלא
ה"א ,כגון "ויהי ערב ויהי בקר יום ראשון"" ,ויהי
ערב ויהי בקר יום שני" ,ורק ביום האחרון נאמר
ְהי ב ֶֹקר יֹום הַ ִש ִשי" (בראשית א'
בה"אַ " ,ו ְי ִהי עֶ ֶרב וַ י ִ
ל"א).

ובכל מקום שנאמר דבר בה"א ,הכוונה לדבר
המיוחד והידוע.
וביאר ריש לקיש ,שאף כאן ,כוונת הכתוב ,שגמר
מעשה בראשית תלוי ביום הששי הידוע ,הוא יום
ששי בסיון ,שנתנה בו תורה.
שהתנה הקדוש ברוך הוא תנאי עם מעשה
בראשית ,ואמר להם ,אם ישראל מקבלים
התורה ,אתם מתקיימים ,ואם לאו ,אני מחזיר
אתכם לתוהו ובוהו.
ועל פי זה ביאר חזקיה את הכתוב האמור על מתן
תורהִ " ,משָּ מַ ִים ִה ְשמַ עְ ָּת ִדין [=תורה] ֶא ֶרץ י ְָּר ָּאה
וְ שָּ ָּקטָּ ה" (תהילים ע"ו ט') ,בתחילה קודם שאמרו
ישראל נעשה ונשמע ,הארץ יראה ,שמא לא
יקבלו ישראל את התורה ,ויחזור העולם לתהו
ובהו ,ולבסוף כשקבלוה ,שקטה.

כפיית ההר כגיגית
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נאמר במתן תורה
הָּ אֱ ֹל ִקים ִמן הַ מַ חֲ נֶה ַוי ְִתיַצְ בּו בְ ַת ְח ִתית הָׁ הָׁ ר" (שמות
י"ט י"ז) .ומשמע שהתייצבו תחת ההר ממש.
לִק ַראת
"וַיֹוצֵּ א מֹשֶ ה ֶאת הָּ עָּ ם ְ

ואמר רב אבדימי בר חמא בר חסא ,מלמד שכפה
הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית ,ואמר
להם ,אם אתם מקבלים התורה ,מוטב ,ואם לאו,
שם תהא קבורתכם.

כתרים של נעשה ונשמע
דרש רבי סימאי ,בשעה שהקדימו ישראל נעשה
לנשמע ,באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל
אחד ואחד מישראל ,וקשרו לו שני כתרים מזיו
שכינה ,2אחד כנגד נעשה ,ואחד כנגד נשמע.
וכיון שחטאו ישראל ,ירדו מאה ועשרים 3ריבוא
מלאכי חבלה ,ופירקום.

 1והא דאמר בנדרים ,שכרת משה ברית עם ישראל על התורה והמצות ,והשביעם על כך  ...אומר רבינו תם ,דעל פי הדיבור היה ,והרי כבעל כרחם  ...ומה שכרת עמהן ברית יהושע לעבוד את ה',
התם לא קבלו אלא שלא לעבוד עבודה זרה ,כדכתיב ,חלילה לנו מעזוב את ה' ,וכן משמע כוליה עניינא[ .תוס'].
 2של הוד היו לפיכך כשנטל משה קרן עור פניו[ .תוס'].
 3ואף על גב דגדולה מדה טובה ממדת פורענות ,הכא נמי גדולה היא ,שמלאך טוב היה קושר שני כתרים ,ומלאך חבלה לא היה בו כח כי אם להסיר אחד[ .תוס'].
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ודבר זה למד מהכתובַ " ,ויִ ְתנַצְ לּו בְ נֵּי ִי ְש ָּר ֵּאל ֶאת
חֹורב" (שמות ל"ג ו') .שכן משמע
ֵּ
עֶ ְדיָּם מֵּ הַ ר
מהכתוב הזה שעדיים כלומר תכשיט שלהם היה
מהר חורב .וכן משמע ממנו ,שפרקו את עדיים זה
שהיה להם מהר חורב.
אמר רבי יוחנן ,וכולם זכה משה ונטלם ,שנאמר
בסמוך לכתוב הנ"לּ" ,ומֹשֶ ה יִ ַקח ֶאת ָּהאֹהֶ ל"
(שמות ל"ג ז').

שחנטת הפירות שלו קודמת לעלים.
והקשה רבינו תם ,שהרי אנו רואים שגדל כשאר
אילנות.
 ורבינו תם פירש ,שהפרי הנקרא כאן תפוח הואאתרוג ,שכן תרגום הכתוב "וריח אפך כתפוחים" ,הוא
"כריחא דאתרוגא" ,ואתרוג פריו קודם לעליו ,שהוא
מתקיים באילן כמה שנים ,והעלים של אשתקד כבר
נשרו ,ובאים עלים אחרים ,והפרי הזה קדם להם.

בכתוב" ,עַ ד שֶ ַהמֶ לְֶך ִב ְמ ִסבֹו [=בחופתו] נ ְִר ִדי נ ַָּתן
ֵּריחֹו [=עזב ריחו הטוב לאחרים]" (שה"ש א' י"ב).
כלומר בזמן החופה ,פסק המעשה הטוב.
ואמר רב ,עדיין חביבותא היא גבן ,כלומר ,אף על
פי שהמקרא מספר בגנותנו ,הראה לנו לשון חבה,
שנאמר "נתן ריחו" ולא נאמר "הסריח".2

"וְ אֹהֲ בָׁ יו כְ צֵ את הַ ֶשמֶ ש בִ גְ ב ָֻׁרתֹו"

 יש מפרשים שעניין זה נדרש מהמילים "ּומֹשֶ הי ִַקח" ,שהם נדרשות גם לעיל ,כלומרַ " ,וי ְִתנַצְ לּו
מ ֶשה י ִַקח" את
חֹורבּ .ו ֹ
ִש ָׁר ֵאל ֶאת עֶ ְדיָׁם מֵ הַ ר ֵ
בְ נֵי י ְ
אותו עדי.
ֹשה
 ויש מפרשים שעניין זה נדרש מהכתוב "ּומ ֶי ִַקח ֶאת הָׁ אֹהֶ ל" ,שאוהל זה הוא לשון אור כמו
ֹאשי לְ אֹורֹו ֵּאלְֶך חֹשֶ ְך" (איוב כ"ט
בכתוב" ,בְ ִהלֹו נֵּרֹו עֲלֵּי ר ִ
ג') ,וזה היה קירון עור פניו.
ואמר ריש לקיש ,שעתיד הקדוש ברוך הוא
להחזירם לנו ,שנאמרּ" ,ופְ דּויֵי ה' יְשֻ בּון ּובָׁ אּו
ֹאשם שָּ שֹון וְ ִש ְמחָּ ה
צִ יֹון בְ ִרנָׁה וְ ִש ְמחַ ת עֹו ָׁלם עַ ל ר ָׁ
י ִַשיגּו וְ נָּסּו יָּגֹון וַ אֲ נָּחָּ ה" (ישעיה ל"ה י') ,והכוונה לכך,
ששמחה שמעולם תהא על ראשם.

הקדמת נעשה לנשמע רז
שמלאכי השרת משתמשים בו
אמר רבי אלעזר ,בשעה שהקדימו ישראל נעשה
לנשמע ,יצתה בת קול ואמרה להם ,מי גילה לבני
רז זה ,שמלאכי השרת משתמשין בו.
שנאמר "בָּ רֲ כּו ה' מַ ל ְָׁא ָׁכיו גִ ב ֵֹרי כֹחַ עֹשֵ י ְדבָׁ רֹו
ִשמֹעַ ְבקֹול ְדבָּ רֹו" (תהילים מ"ג כ') ,וכוונת הכתוב
ל ְ
"עֹשֵּ י ְדבָּ רֹו ִל ְשמֹעַ " ,שהם מוכנים לעשות קודם
שישמעו ,ולא כדרך שאר עבדים ששומעים
תחילה את הדבר ,לידע אם יכולים לקבל עליהם
אם לאו.

נמשלו ישראל לתפוח
אמר רבי חמא ברבי חנינא ,למה נמשלו ישראל
דֹודי בֵּ ין
פּוח בַ עֲצֵּ י הַ יַעַ ר כֵּן ִ
לתפוח ,בכתוב" ,1כְ ַת ַ
הַ בָּ נִ ים בְ צִ לֹו ִחמַ ְד ִתי וְ יָּשַ בְ ִתי ּופִ ְריֹו מָּ תֹוק ל ְִחכִ י" (שה"ש ב' ג'),

"תֻ מַ ת יְשָׁ ִרים ַתנְחֵ ם וְ סֶ ֶלף בֹוגְ ִדים יְשָׁ דֵ ם"
צדוקי [וי"ג מין] אחד ראה את רבא ,שהוא מעיין
בשמועתו ,כשאצבעות ידיו נתונות תחת רגליו,
והיה ממעכן ברגליו עד שיצא מהן דם ,ואינו
מרגיש בכך ,מחמת עיונו.
אמר לו הצדוקי ,עם פזיז ונמהר שהקדמתם
פיכם לאוזניכם ,שקודם ששמעתם אותה היאך
היא קשה ,ואם תוכלו לעמוד בה ,קבלתם עליכם
לקיימה .עדיין אתם עומדים בפחזכם ,תחילה
היה לכם לשמוע מה בא לתת לכם ,ואם יכולים
אתם לעמוד בכך ,היה לכם לקבל ,ואם לאו ,לא
היה לכם לקבל.
אמר לו רבא[ ,אנן דסגינן בשלימותא=] אנו
שהתהלכנו עמו בתום לב ,כדרך העושים
מאהבה ,וסמכנו עליו שלא יטעננו בדבר שלא
נוכל לעמוד בו ,נאמר בנו "תֻ מַ ת יְ שָּ ִרים ַתנְחֵּ ם"
(משלי י"א ג')[ .הנך אינשי דסגן בעלילותא=] אותם
אנשים המחפשים עלילות ,נאמר בהם "וְ סֶ ֶלף
בֹוגְ ִדים ְישָּ דֵּ ם" (משלי י"א ג').

"לִבַ בְ ִת ִני בְ ַאחַ ת מֵ עֵ י ַניְִך"
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ,מהו
שנאמר" ,לִבַ ְב ִתנִ י [=קרבתני] אֲ ח ִֹתי ַכלָּה לִבַ ְב ִתנִ י
בְ ַאחַ ת מֵּ עֵּ י ַנ ִיְך בְ ַאחַ ד ֲענָּק ִמצַ ּוְ ֹרנָּיְִך" (שה"ש ד' ט')?
בתחילה[ ,כשקבלתם לעשות ,אחת היא אצלכם,
הקבלה בלבד ,ולפיכך נאמר עליה] באחת
מעיניך ,אבל לכשתעשי בשתי עיניך.

מעשה העגל סמוך למתן תורה

העלובים ואינם עולבים[ ,ורש"י גרס הנעלבים
ואינם עולבים .והם אלו שאחרים באים עליהם
בחוצפה ,והם אינם באים בחוצפה על אחרים].

שומעים חרפתם ואינם משיבים ,עושים
מאהבה ושמחים ביסורים [של עליבה הבאה
עליהם].

עליהם הכתוב אומר" ,כֵּ ן י ֹאבְ דּו כָּל אֹויְ בֶ יָך ה' וְ אֹהֲ בָׁ יו
כְ צֵ את ַהשֶ ֶמש בִ גְ ב ָֻׁרתֹו וַ ִת ְשקֹט הָּ ָּא ֶרץ ַא ְרבָּ עִ ים שָּ נָּה"
(שופטים ה' ל"א).

כל דיבור שיצא מפי הקב"ה
נחלק לשבעים לשונות
לדברי רבי יוחנן ,כל דיבור ודיבור שיצא מפי
הגבורה ,נחלק לשבעים לשונות ,שנאמר" ,ה' י ִֶתן
אֹמֶ ר הַ ְמבַ ְשרֹות צָׁ בָׁ א ָׁרב" (תהילים ס"ח י"ב) ,כלומר
כשהקב"ה נותן אמריו ,הוא מבשר בכך צבא רב,
שדיבורו נחלק לכל שבעים האומות.
ולדברי תני דבי רבי ישמעאל ,כן יש ללמוד
מהכתוב "הֲ לֹוא כֹה ְדבָּ ִרי כָּ ֵּאש נְ אֻ ם ה' ּוכְ ַפ ִטיש ְיפֹצֵ ץ
סָׁ לַע" (ירמיה כ"ג כ"ט) ,מה פטיש זה ,נחלק [הסלע על
ידו] לכמה ניצוצות ,אף כל דיבור ודיבור שיצא
מפי הקדוש ברוך הוא נחלק לשבעים לשונות.
 כן גרס רש"י ,שכוונת הכתוב לכך שהפטישמפוצץ את הסלע.
 ותוס' גרסו ,שהפטיש עצמו מתחלק לכמה ניצוצות.וביאר רבינו תם ,שהכתוב מדבר באבן חזקה שכשמכה
עליה בפטיש ,הפטיש מתפוצץ ,כמו שאמרו במדרש
חזית ,מעשה באחד שקנה סנפירין ,ובא לבודקה ,נתנה
על הסדן ,והכה עליה בקורנס ,נחלק הפטיש ,ונשבר
הסדן ,וסנפירין לא זז ממקומו ,הדא הוא דכתיב
"וכפטיש יפוצץ סלע".3

לומר לך ,מה תפוח זה ,פריו קודם לעליו ,אף
ישראל הקדימו נעשה לנשמע.

אמר עולא ,עלובה [=חצופה] כלה ,המזנה בתוך
חופתה ,כישראל ,שעמדו בסיני ועשו העגל.

דברי תורה נקראו נגידים

 -רש"י פירש ,שהתפוח חלוק משאר אילנות,

ואמר רב מרי ברה דבת שמואל ,שעניין זה מבואר

לדברי רב חננאל בר פפא ,דברי תורה נמשלו

 1תימה שמביא קרא "כתפוח בעצי היער" ,דבהאי קרא לא נמשלו ישראל לתפוח ,אלא הקב"ה ,כדכתיב כן דודי בין הבנים ,וקרא ד"ריח אפך כתפוחים" הוה ליה לאתויי טפי[ .תוס'].
 2לשון מגונה לא היה לו לכתוב ,אלא כלומר ,ולא כתב "עזב ריחו" דהוה משמע הסריח ,אלא כתב "נתן" לשון חביבות[ .תוס'].
 3ואתי שפיר דאמר בפרק קמא דקידושין תנא דבי רבי ישמעאל ,בני ,אם פגע בך מנוול זה ,משכהו לבית המדרש  ...ואם ברזל הוא ,מתפוצץ ,פירוש אם יצר הרע מתחזק עליו כברזל ,מתפוצץ,
שנאמר וכפטיש יפוצץ סלע .ואף על פי דהתם מדמה יצר הרע לפטיש ,וכאן מדמה דברי תורה לפטיש ,אין לחוש ,דמקרא אחד יוצא לכמה טעמים[ .תוס'].
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לנגידים [=שרים וחשובים] ,כמו שנאמרִ " ,ש ְמעּו
ידים אֲ דַ בֵּ ר ּו ִמפְ ַתח ְשפָּ ַתי מֵּ ישָּ ִרים" (משלי ח' ו'),
כִ י ְנגִ ִ
לומר לך ,מה נגיד זה ,יש בו להמית ולהחיות ,אף
דברי תורה יש בם להמית ולהחיות.
וכן אמר רבא ,שיש בתורה דרכי חיים ודרכי
מוות ,למיימינים בה שעסוקים בכל כחם,
וטרודים לדעת סודה ,כאדם המשתמש ביד ימינו
שהיא עיקר ,סמא דחיי [=סם חיים] .למשמאילים
בה ,סמא דמותא [=סם המוות].
ויש אומרים שדברי תורה נקראו נגידים ,משום
שכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא,
קושרים לו לדיבור שני כתרים ,שהיה בו ממש
ונראה ,כמו שנאמר "רואים את הקולות" ,והרי
הוא כנגידים וחשובים שיש להם כתרים.

מפי הקב"ה ,נתמלא כל העולם כולו בשמים,
שנאמר" ,לְחָׁ יָׁו ַכעֲרּוגַת הַ בֹשֶ ם".
וכל פעם שבא לומר דיבור נוסף ,הוציא הקדוש
ברוך הוא הרוח מאוצרותיו ,והיה מעביר ראשון
תֹותיו שֹושַ נִ ים
ראשון [לגן עדן] ,שנאמר " ִשפְ ָּ
נ ְֹטפֹות מֹור עֹבֵּ ר" [=שהעבירם] ,אל תקרי שושנים,
אלא ששונים.

דֹודי ָּח ַמק עָּ בָּ ר נַפְ ִשי י ְָּצ ָּאה ְב ַד ְברֹו
ְדֹודי וְ ִ
"פ ַָּת ְח ִתי אֲ נִי ל ִ
אתיו וְ ל ֹא עָּ ָּננִי" (שה"ש ה'
אתיהּו ְק ָּר ִ
ִב ַק ְש ִתיהּו וְ ל ֹא ְמצָּ ִ
ו')

כל דיבור שיצא מפי הקב"ה
יצתה נשמתן של ישראל

דֹודי ִלי בֵ ין שָׁ דַ י ָׁי ִלין
צְ רֹור ַהמֹר ִ
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא,
דֹודי ִלי" (שה"ש א' י"ג),
רבונו של עולם" ,צְ רֹור הַ מֹר ִ
אף על פי שמיצר ומימר לי דודי בעגל ,שאמר
הורד עדיך" ,בֵּ ין שָּ דַ י ָּילִין" ,שאמר מיד לעשות לו
משכן ,להיות מצומצמת שכינתו בין שני הבדים,
שנראים במקדש ראשון כשני שדים ,דוחקים
ובולטים בפרוכת שכנגד הפתח.

דֹודי ִלי בְ ַכ ְרמֵ י עֵ ין ג ִֶדי
ֶא ְשכֹל הַ כֹפֶ ר ִ

אמר לו הקב"ה למשה ,החזיר להם תשובה.

וכל פעם כשיצאה נשמתן ,הוריד הקב"ה טל
שעתיד להחיות בו מתים ,והחיה אותם ,שנאמר
[בעניין מתן תורה בספר תהלים]" ,גֶשֶ ם נְדָּ בֹות ָּת ִניף
ְאה ַא ָּתה כֹו ַנ ְנ ָּתּה" (תהילים ס"ח
אֱ ֹל ִקים נַחֲ ָּל ְתָך וְ ִנל ָּ
י')

ואמר משה לפני הקב"ה:

" ַמ ְלכֵּי ְצבָּ אֹות ִידֹדּון ִידֹדּון ּו ְנוַת בַ יִת ְת ַחלֵּק ָּשלָּל"
(תהילים ס"ח י"ג)

[=עון עגל ,שהוא מין בהמה .א"נ לשון עבודה זרה הוא,

תֹותיו
" לְחָּ יָּו ַכעֲרּוגַת ַהב ֶֹשם ִמגְ ְדלֹות ֶמ ְר ָּק ִחים ִשפְ ָּ
שֹושַ נִים נ ְֹטפֹות מֹור עֹבֵּ ר" (שה"ש ה' י"ג).

" מָּ ה אֱ נֹוש כִ י ִתזְ כְ ֶרנּו ּובֶ ן ָּאדָּ ם כִ י ִתפְ ְק ֶדנּו"
(תהילים ח' ה')" ,ה' אֲ ֹדנֵּינּו מָּ ה ַא ִדיר ִש ְמָך בְ ָּכל
הָּ ָּא ֶרץ אֲ שֶ ר ְתנָּה הֹו ְדָך עַ ל הַ שָּ ָּמ ִים" (תהילים ח' ב')
כלומר אדיר הוא הרבה בארץ ,ואין ראוי לך ליתן
הודך שם ,כי אם על השמים.

אמר לו ,אחוז בכסא כבודי ,וחזור להן תשובה,
שנאמרְ " ,מ ַאחֵּ ז פְ נֵּי כִ סֵּ ה פ ְַרשֵּ ז עָּ לָּיו ֲענָּנֹו" (איוב כ"ו
ט') ,ואמר רבי נחום ,שהכתוב נדרש נוטריקון,
מלמד שפירש שדי מזיו שכינתו ועננו עליו.

חזרו ישראל לאחוריהן

והכוונה לכיסא שמאספין עליו את הבגדים .והוא
דף ארוך ומנוקב נקבים הרבה ,ומניח המוגמר
תחתיו ,והכלים מתגמרים דרך הנקבים.

שבאלפים שנה שקדמה תורה לעולם ,היו עתידים
דורות הללו להבראות ,שנאמר "דבר צוה לאלף דור",
וראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם מתקיים בלא
תורה כל כך ,והעבירם ,ולא בראם ,ונתנה לעשרים
ושש דורות ,הרי שחסרו תשע מאות ושבעים וארבעה
דורות מאלף.

אמר לפניו ,רבונו של עולם ,מתיירא אני ,שמא
ישרפוני בהבל שבפיהם.

כל דיבור שיצא מפי הקב"ה

וראיה לכך ש"כרמי" הוא לשון אסיפה ,שכן
שנינו ,כסא של כובס שכורמים עליו את הכלים.

אמרו לפניו ,חמודה גנוזה ,שגנוזה לך תשע מאות
ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם,
אתה מבקש ליתנה לבשר ודם?

אמר רבי יהושע בן לוי ,כל דיבור ודיבור שיצא
מפי הקב"ה ,יצתה נשמתם של ישראל ,שנאמר,
"נַפְ ִשי יָׁצְ ָׁאה בְ דַ בְ רֹו".

אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו
דֹודי ִלי ְבכ ְַרמֵּ י עֵּ ין ג ִֶדי"
של עולםֶ " ,א ְשכֹל הַ ֹכפֶר ִ
(שה"ש א' י"ד) .מי שהכל שלו ,מכפר לי על עון גדי
כמו שנאמר "העורכים לגד שלחן"] שכרמתי
[=שאספתי] לי להתאוות אלהות הרבה ,כמו
שנאמר "אלה אלהיך ישראל".

אמר להם ,לקבל תורה בא.

אמר רבי יהושע בן לוי ,כל דיבור ודיבור שיצא
מפי הקב"ה ,חזרו ישראל לאחוריהם שנים עשר
מיל ,שזו היא מדת מחניהם ,והיו הקרובים
לדיבור חוזרים מפחד הקול עד קצה המחנה.
וכל פעם שהלכו לאחוריהם ,היו מלאכי השרת
מדדים אותם [=מסייעים אותם להתקרב מעט מעט,
שהיו חלשים ,כאשה המדדה את בנה בתחלת הילוכו],

רבונו של עולם ,תורה שאתה נותן לי ,מה כתיב
אתיָך מֵ ֶא ֶרץ
בהָׁ " ,אנֹכִ י ה' אֱ ֹל ֶקיָך אֲ שֶ ר הֹוצֵ ִ
ֹלהים אֲ חֵּ ִרים עַ ל פָּ נָּי"
ִמצְ ַר ִים ִמבֵּ ית עֲבָּ ִדים ל ֹא יִ ְהיֶה לְָך אֱ ִ
(שמות כ' ב') .אמר להם ,למצרים ירדתם ,לפרעה
השתעבדתם ,תורה למה תהא לכם?
אתיָך מֵּ ֶא ֶרץ
שוב מה כתיב בהָּ " ,אנֹכִ י ה' אֱ ֹל ֶקיָך אֲ שֶ ר הֹוצֵּ ִ
ֹלהים אֲ חֵ ִרים עַ ל
ִמצְ ַריִ ם ִמבֵּ ית עֲבָּ ִדים ל ֹא י ְִהיֶה לְָך אֱ ִ
פָּ נָּי" (שמות כ' ב') בין עמים אתם שרויים שעובדים
עבודת גלולים?

דף פט
שוב מה כתיב בה" ,זָׁכֹור ֶאת יֹום ַהשַ בָׁ ת ל ְַק ְדשֹו"
(שמות כ' ז') ,כלום אתם עושים מלאכה ,שאתם
צריכין שבות?

שנאמר "מַ ְל ֵּכי ְצבָּ אֹות ִידֹדּון יִ דֹדּון" ,אל תיקרי
ידודון [שמשמעותו ,הם עצמם מדדים] ,אלא ידדון

שוב מה כתיב בה" ,ל ֹא ִתשָׁ א ֶאת שֵּ ם ה' אֱ ֹל ֶקיָך לַ שָּ וְ א

[שמשמעותו ,מדדים אחרים].

כִ י ל ֹא יְ נ ֶַקה ה' ֵּאת אֲ שֶ ר יִ שָּ א ֶאת ְשמֹו לַשָּ וְ א" (שמות כ' ו'),

משא ומתן יש ביניכם?
ויכוח משה והמלאכים על התורה

שוב מה כתיב בה" ,כַבֵ ד ֶאת ָׁאבִ יָך וְ ֶאת ִאמֶ ָך לְ מַ עַ ן
יַאֲ ִרכּון יָּמֶ יָך עַ ל הָּ אֲ דָּ מָּ ה אֲ שֶ ר ה' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹּתן לָּ ְך" (שמות כ'

כל דיבור שיצא מפי הקב"ה
נתמלא העולם בשמים
אמר רבי יהושע בן לוי ,כל דיבור ודיבור שיצא

אמר רבי יהושע בן לוי:

י"א) ,אב ואם יש לכם?

בשעה שעלה משה למרום ,אמרו מלאכי השרת
לפני הקב"ה ,רבונו של עולם ,מה לילוד אשה
בינינו.

שוב מה כתיב בה" ,ל ֹא ִת ְרצָׁ ח .ל ֹא ִתנ ְָׁאף .ל ֹא
ִתגְ נֹב .ל ֹא ַת ֲענֶה בְ ֵּרעֲָך עֵּ ד שָּ ֶקר" (שמות כ' י"ב) ,קנאה יש
ביניכם? [שאתם באים על ידה לידי רציחה] ,יצר
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הרע יש ביניכם?

אמר לו ,לך אצל בן עמרם.

מיד הודו לו להקב"ה ,שנאמר" ,ה' אֲ ֹדנֵּינּו מָּ ה
ַא ִדיר ִש ְמָך בְ ָּכל הָּ ָּא ֶרץ" (תהילים ח' י') ואילו "תנה
הודך על השמים" לא אמרו.

הלך אצל משה ,אמר לו ,תורה שנתן לך הקב"ה
היכן היא.

מיד כל אחד ואחד מהמלאכים נעשה לו אוהב,
ִית
ומסר לו [כלומר למד אותו] דבר .שנאמר" ,עָּ ל ָּ
סֹור ִרים
ָּק ְח ָּת ַמ ָּתנֹות בָּ ָּאדָּ ם וְ ַאף ְ
ית שֶ בִ י ל ַ
לַמָּ רֹום שָּ בִ ָּ
ֹלהים" (תהילים ס"ח י"ט) ,כלומר ,בשכר
לִשכֹן יָּּה אֱ ִ
ְ
שחרפוך וקראוך אדם [מלשון שפלות ,נוצר מאדמה]
לקחת מתנות.
ואף מלאך המות מסר לו סודו[ ,להקטיר מחתות
קטורת בשעת מגפה ,ולעמוד בין המתים ובין החיים],
שנאמר" ,וַיִ ַקח ַאהֲ רֹן כַ אֲ שֶ ר ִדבֶ ר מֹשֶ ה וַ י ָָּּרץ ֶאל תֹוְך הַ ָּקהָּ ל
וְ ִהנֵּה הֵּ חֵּ ל הַ ֶנגֶף בָּ עָּ ם ַוי ִֵּתן ֶאת הַ ְקט ֶֹרת וַ ְי ַכפֵּר עַ ל הָּ עָּ ם.
ַו ַי ֲעמֹד בֵּ ין הַ ֵּמ ִתים ּובֵּ ין הַ חַ יִים וַ ֵּתעָּ צַ ר הַ מַ ֵּגפָּה"
(במדבר י"ז י"ב-י"ג) ,ואם לא שאמר לו מלאך המוות
דבר זה מניין היה יודע ,הלא בתורה לא נכתב.

אמר לו ,וכי מה אני שנתן לי הקב"ה תורה.
אמר לו הקב"ה למשה ,משה בדאי אתה?
אמר לפניו ,רבונו של עולם ,חמודה גנוזה יש לך,
שאתה משתעשע בה בכל יום ,אני אחזיק טובה
לעצמי.
אמר לו הקב"ה למשה ,הואיל ומיעטת עצמך,
תֹורת מֹשֶ ה עַ בְ ִדי
תקרא על שמך ,שנאמר" ,זִ כְ רּו ַ
ּומ ְשפָּ ִטים"
יתי אֹותֹו בְ ח ֵֹּרב עַ ל כָּל יִ ְש ָּר ֵּאל חֻ ִקים ִ
אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
(מלאכי ג' כ"ב)

"וְ עַ ָׁתה יִגְ דַ ל נָׁא כ ַֹח ה' כַאֲ ֶשר ִדבַ ְר ָׁת"
אמר רבי יהושע בן לוי:

תורה היכן היא

בשעה שעלה משה למרום ,מצאו להקב"ה,
שהיה קושר כתרים לאותיות ,כגון תג של קו"ף
לגבי רי"ש ,וכן שעטנ"ז ג"ץ ,שצריכין כל אות
שלשה זיונים.3

בשעה שירד משה מלפני הקב"ה ,בא שטן ואמר
לפניו ,רבונו של עולם ,תורה היכן היא?1

אמר לו הקב"ה ,משה ,אין שלום בעירך? כלומר
וכי אין דרך ליתן שלום במקומך.

אמר לו ,נתתיה לארץ.2

אמר לפניו ,כלום יש עבד שנותן שלום לרבו?

הלך אצל ארץ אמר לה ,תורה היכן היא?

אמר לו ,אף אם לא היה לך לומר שלום ,מכל
מקום היה לך לעזרני ,לומר ,תצלח מלאכתך.

אמר רבי יהושע בן לוי:

אמרה לו" ,אֱ ֹל ִקים ֵהבִ ין דַ ְרכָׁ ּה וְ הּוא יָׁדַ ע ֶאת
קֹומּה" (איוב כ"ח כ"ג)
ְמ ָׁ
הלך אצל ים ואמר לו הים ,אין עמדי.

מיד [בעליה אחרת] אמר לו" ,וְ עַ ָׁתה יִגְ דַ ל נָׁא כ ַֹח
ה' ַכאֲ שֶ ר ִדבַ ְר ָׁת לֵּ אמֹר" (במדבר י"ד י"ז).

חזר ואמר לפני הקב"ה ,רבונו של עולם ,חיפשתי
בכל הארץ ולא מצאתיה.

הם היו סבורים ,שאותו יום שעלה בו ,מן המנין
הוא ,ואם כן מאחר שעלה ביום שבעה בסיון,
[כדעת חכמים שמתן תורה היה בששה בסיון],
לפי חשבונם כלו ארבעים יום בששה עשר
בתמוז ,שכן משבעה בסיון ועד שלושים בו 24
יום ,ומאחד בתמוז ועד ששה עשר בו עוד  16יום,
סך הכל ארבעים יום.
ובאמת כוונת משה לארבעים יום שלמים ,שכל
יום לילו עמו ,ויום עלייתו שאין לילו עמו אינו מן
המניין ,ואם כן לפי האמת ,כלו ארבעים יום
בשבעה עשר בתמוז.4
בששה עשר בתמוז ,שהוא סוף ארבעים יום לפי
חשבונם ,בא שטן[ ,הוא יצר הרע המחטיא את
האדם ,הוא העולה ומסטין ,]5ועירבב את העולם,
[=הראה דמות חשך ואפילה ,דמות ענן וערפל
וערבוביא].
אמר להם ,משה רבכם היכן הוא.
אמרו לו ,עלה למרום.
אמר להם ,באו שש ,כלומר כבר עבר הזמן שקבע
לכם לביאתו .וזהו שנאמרַ " ,וי ְַרא הָּ עָּ ם כִ י בֹשֵּ ש
מֹשֶ ה ל ֶָּרדֶ ת ִמן הָּ הָּ ר" (שמות ל"ב א') אל תקרי בושש,
אלא באו שש[ ,כלומר עברו שש שעות ,ועדיין לא ירד
משה].

ולא השגיחו עליו.
אמר להם ,מת.
ולא השגיחו עליו.
הראה להן דמות מטתו.

הלך אצל תהום ואמר לו התהום ,אין בי.
שנאמרְ " ,תהֹום ָּאמַ ר ל ֹא ִבי ִהיא וְ יָּם ָּאמַ ר ֵּאין
עִ מָּ ִדי" (איוב כ"ח י"ד) "אֲ בַ דֹון וָּ מָּ ֶות ָּא ְמרּו ְב ָּאזְ נֵּינּו
שָּ מַ עְ נּו ִש ְמעָּ ּה" (איוב כ"ח כ"ב)

ששית .אולם רש"י פירש ,שכך אמר להם ,בתוך שש
שעות אני בא.

דברי השטן בסוף ארבעים יום לעליית משה
אמר רבי יהושע בן לוי:
בשעה שעלה משה למרום ,אמר להם לישראל,
לסוף ארבעים יום בתחלת שש אני בא.
מלשון זה משמע ,שאמר להם שיבוא בתחילת שעה

וכשראו זאת קיבלו דבריו .וזהו שנאמרַ " ,ו ִי ָּקהֵּ ל
ֹלהים
ֹאמרּו ֵּאלָּיו קּום עֲשֵּ ה לָּנּו אֱ ִ
הָּ עָּ ם עַ ל ַאהֲ רֹן ַוי ְ
אֲ שֶ ר ֵּי ְלכּו ְל ָּפנֵּינּו כִ י זֶה מֹשֶ ה הָּ ִאיש אֲ שֶ ר הֶ ֱע ָּלנּו
מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ַר ִים ל ֹא יָּדַ עְ נּו מֶ ה הָּ יָּה לֹו" ,שראו
בעיניהם דמות מטתו ,ולכן אמרו עליו כרואים
אותו" ,כִ י זֶה מֹשֶ ה הָּ ִאיש".

 1ואם תאמר ,וכי שטן לא היה יודע מתן תורה .ויש לומר ,דאמרינן במדרש" ,לפניו ילך דבר" ,שטרדו הקב"ה למלאך המות בשעת מתן תורה ,שלא יקטרג לומר אומה שעתידה לחטוא לסוף
ארבעים יום בעגל ,אתה נותן להם התורה ,והוא שטן והוא מלאך המות  ...ואמרינן נמי  ...תושיה ,שניתנה בחשאי מפני השטן[ .תוס'].
 2כוונת הקב"ה ,שמסרה לבני אדם בארץ .אולם השטן הבין ,שמסרה לארץ ממש.
 3כדאמרינן ,ראש הזיי"ן נמתח לימין ולשמאל ובגגו מעט ,וכן ראש השי"ן השמאלי ,וכן כל ראשי שבע אותיות הללו בכל מקום שהן[ .רש"י].
 4פירש בקונטרס דאותו יום שעלה בו אינו מן המנין ,והוא היה אומר להם ארבעים יום שלימים יום ולילו עמו ,ויום עלייתו אין לילו עמו ,שהרי שבעה בסיון עלה ,נמצא יום ארבעים היה בשבעה
עשר בתמוז .ואין נראה לר"י בן רבינו מאיר ,דבהדיא משמע בפרק קמא דיומא ,דיום עלייה מן המנין ,דקאמר התם ,בשלמא לרבי עקיבא משכחת להו דבשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות,
עשרים וארבעה דסיון ,וששה עשר דתמוז ,מלו להו ארבעים יומין ,ובשיבסר בתמוז נחת ,אלמא חשיב יום עלייה ,ואיכא ארבעים יום וארבעים לילה ,כשתחשוב לילה שאחר היום [ ...תוס'].
אפשר שלפירוש התוס' טעותם היתה ,שהיו סבורים שירד ביום ארבעים עצמו ,והוא נתכוון שירד אחר גמר ארבעים יום ,ביום ארבעים ואחד .אכן לפירוש רש"י גם לפי האמת וגם לפי חשבונם
היה לו לרדת ביום ארבעים עצמו ,והוא לא היה שלם .ואפשר שזו היתה סיבת טעותם ,שהיו סבורים ,שכשם שיום ארבעים אינו מלא ,כך יום ראשון אינו מלא .אולם טעו בזה ,כי באמת אין
הכוונה שיום ראשון אינו מן המניין כלל ,אלא שאין להחשיבו כיום שלם בפני עצמו ,אלא הוא מצטרף עם היום האחרון ,ובסך הכל היו ארבעים יום שלמים מעת לעת ,ורק אחר גמר ארבעים
יום ירד .ויל"ע בכל זה.
 5והאומר דהוא מדת הדין ,אין הגון בעיני[ .רש"י].
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מסכת שבת דף פט

מדוע נקרא ההר בשם הר סיני

לְכּו נָׁא וְ ִנּוָׁכְ חָׁ ה י ֹאמַ ר ה'

חכם אחד שאל את רב כהנא ,מדוע הר סיני נקרא
כן ,ורב כהנא ניסה לענות לו על כך שתי פעמים,
אולם אותו חכם דחה את תשובותיו .ואלו הן.

לכאורה ,משמעות הכתוב " ְלכּו נָּא וְ נִ ּוָּכְ חָּ ה י ֹאמַ ר
ה'" היא ,שהקב"ה קורא לעמו להוכיחם.

א .תחילה אמר שהר סיני נקרא כן על שם שנעשו
בו ניסים לישראל.
אולם אין לומר כן כי אם זו הסיבה היה ראוי
לקרוא לו הר ניסאי.
ב .שוב אמר שהר סיני נקרא כן על שם שנעשה
סימן טוב לישראל.
אולם אין לומר כן כי אם זו הסיבה היה ראוי
לקרוא לו הר סימנאי.
ג .ומאחר שלא היתה ביד רב כהנא תשובה ,מדוע
הר סיני נקרא כן ,אמר לו אותו חכם ,מדוע אינך
מצוי תדיר לפני רב פפא ורב הונא בריה דרב
יהושע ,שהם מעיינים בדברי אגדה של רב חסדא
ורבה בריה דרב הונא ,ושניהם אמרו ,שהר סיני
נקרא כן ,כי הוא הר שירדה עליו שנאה לאומות
העולם [שלא קבלו בו תורה].

אלא שאם כן כוונת הכתוב ,כך היה ראוי לומר,
"בואו נא ונוכחה אמר ה'" ,ולפיכך דרש רבא את
הכתוב הזה באופן אחר.
לעתיד לבא יאמר להם הקב"ה לישראל" ,לְכּו נָׁא
וְ ִנּוָׁכְ חָׁ ה" (ישעיה א' י"ח) ,לכו נא אצל אבותיכם,
ויוכיחו אתכם.
ויאמרו לפניו ,רבונו של עולם ,אצל מי נלך?
אצל אברהם שאמרת לו" ,וַי ֹאמֶ ר לְ ַאבְ ָּרם ָּידֹעַ ֵּתדַ ע
כִ י גֵר י ְִהיֶה ז ְַרעֲָך ְב ֶא ֶרץ ל ֹא לָּהֶ ם ַועֲבָּ דּום וְ עִ נּו
א ָֹּתם ַא ְרבַ ע ֵּמאֹות שָּ נָּה" (בראשית ט"ו י"ג) ולא בקש
רחמים עלינו?
אצל יצחק ,שבירך את עשו,
ָּא ִחיָך ַת ֲעבֹד וְ הָּ יָּה כַ אֲ שֶ ר ָּת ִריד ּופָּ ַר ְק ָּת עֻלֹו מֵּ עַ ל
ָּארָך" (בראשית כ"ז מ') ,ולא בקש רחמים עלינו?
צַ ּו ֶ
"וְ עַ ל חַ ְרבְ ָך ִת ְחיֶה וְ ֶאת

אצל יעקב ,שאמרת לוָׁ " ,אנֹכִ י ֵא ֵרד עִ ְמָך ִמ ְצ ַריְמָׁ ה
וְ ָּאנֹכִ י ַאעַ לְָך גַם עָּ ֹלה וְ יֹוסֵּ ף י ִָּשית יָּדֹו עַ ל עֵּ ינֶיָך" (בראשית מ"ו

והדברים הללו הם כדעת רבי יוסי ברבי חנינא
המבוארים להלן.

ד') ,ורמז לו ארבע גליות( ,א) "ארד" היא ירידה לגלות
אחת( .ב) "אעלה" היא עליה מגלות שניה( .ג) "עלה"
היא עליה מגלות שלישית( .ד) "גם" ,ריבוי לגלות

ד .אולם לדעת רבי אבהו ,סיני הוא שמו של ההר
מעולם.

רביעית] ,ולא בקש רחמים עלינו?

שמות המדבר שבו נתנה תורה
לדברי רבי יוסי ברבי חנינא ,המדבר שבו נתנה
תורה לישראל היה שמו מדבר חורב .וחמשה
שמות נתנו למדבר זה:
ב .מדבר צין – על שם שנצטוו ישראל עליו.
ג .מדבר קדש – על שם שנתקדשו ישראל עליו.
ד .מדבר קדמות – על שם שנתנה קדומה עליו.
ה .מדבר פארן – על שם שפרו ורבו עליו ישראל,
שכל אחד נתעברה אשתו זכר במצות "שובו לכם
לאהליכם".
ו .מדבר סיני – על שם שירדה עליו שנאה
לאומות העולם.
ולדברי רבי אבהו ,שמו הראשון שהיה לו מעולם
הוא סיני .והשם חורב ניתן לו ,על שם שירדה
עליו חורבה לאומות העולם.

ַשנִים
ֹאמר ה' ִאם י ְִהיּו חֲ ָּט ֵּאיכֶם כ ָּ
"לְכּו נָּא וְ ִנּוָּכְ חָּ ה י ַ
כַשֶ לֶג ַילְבִ ינּו ִאם י ְַא ִדימּו כַתֹולָּע כַצֶ ֶמר י ְִהיּו"
י"ח)

אמר הקב"ה ,אומר כן ליעקב ,שהיה לו צער
גידול בנים ,ואפשר שיבקש עליהם רחמים .ואמר
לו ,בניך חטאו.
אמר לפניו ,רבונו של עולם ,ימחו על קדושת
שמך.
אמר הקב"ה ,לא בסבי טעמא [=אין טעם בזקנים],

ולא בדרדקי עצה [=אין עצה בבחורים] ,ואמר לו
ליצחק ,בניך חטאו לי.
אמר לפניו יצחק ,רבונו של עולם ,וכי בני הם ולא
בניך ,והלא בשעה שהקדימו לפניך נעשה לנשמע,
קראת להם "וְ ָּאמַ ְר ָּת ֶאל פ ְַרעֹה ֹכה ָּאמַ ר ה' בְ נִי בְ כ ִֹרי
ִי ְש ָּר ֵּאל" (שמות ד' כ"ב) ,ועכשיו אתה אומר עליהם
שהם בני ולא בניך.
הכתוב "בני בכרי ישראל" נאמר קודם שאמרו ישראל
"נעשה ונשמע" ,אלא שבכתוב זה קראם "בני בכורי",
משום שהיה גלוי וידוע לפניו ,שעתידים להקדים נעשה
לנשמע ,ולקבל עול מאהבה כבנים.

ועוד ,כמה חטאו? כמה שנותיו של אדם ,שבעים
שנה .טול עשרים שאינך עונש עליהם[ ,שכן מצינו
בדור המדבר ,שלא ענש הקדוש ברוך הוא אלא

מעשרים שנה ומעלה] ,נותרו חמישים.

אצל מי נלך? עכשיו "י ֹאמַ ר ה'"
כלומר ,אתה אמור התוכחה ,ובך אנו תולים.

(ישעיה א' י"ח),

אמר להם הקב"ה ,הואיל ותליתם עצמכם בי,
" ִאם י ְִהיּו חֲ טָׁ ֵאי ֶכם כַשָׁ ִנים כַ ֶשלֶג ַילְבִ ינּו ִאם
ִהיּו" (ישעיה א' י"ח)
י ְַא ִדימּו כַתֹו ָׁלע ַכצֶ מֶ ר י ְ
וביאר רבי יצחק ,שלא נאמר "אם יהיו חטאיכם
כשני" בלשון יחיד ,אלא "כשנים"[ ,שלא כמו
השלג האמור בכתוב בלשון יחיד] ,שכך אמר
להם הקב"ה לישראל ,אפילו אם יהיו חטאיכם
[מרובים כל כך] כשנים הללו ,שסדורות ובאות
מששת ימי בראשית ועד עכשיו ,כשלג ילבינו.

ירנּו
"כִ י ַא ָּתה ָּא ִבינּו כִ י ַא ְב ָּר ָּהם ל ֹא י ְָּדעָּ נּו וְ י ְִש ָּר ֵּאל ל ֹא יַכִ ָּ
ַא ָּתה ה' ָּא ִבינּו גֹאֲ לֵּנּו ֵּמעֹולָּם ְש ֶמָך" (ישעיה ס"ג ט"ז)

טול מחצית מהם ,משום הלילות שאין בהם
חטא ,נותרו עשרים וחמש.
טול מחצית מהם של זמן תפילה ואכילה ובית
הכסא ,נותרו שתים עשרה ומחצה.
אם אתה סובל את כולם ,מוטב ,ואם לאו ,חציים
עלי וחציים עליך .ואם תרצה לומר שכולם עלי,
הלא הקרבתי נפשי לפניך.
פתחו ישראל ואמרו כנגד יצחק" ,כִ י ַא ָׁתה ָׁאבִ ינּו
ירנּו" (ישעיה
ִש ָׁר ֵאל ל ֹא יַכִ ָׁ
כִ י ַאבְ ָׁרהָׁ ם ל ֹא יְדָׁ עָׁ נּו וְ י ְ
ס"ג ט"ז).

אמר להם יצחק ,עד שאתם מקלסים לי ,קלסו
להקב"ה ומראה להם יצחק את הקב"ה בעיניים.
מיד נשאו עיניהם למרום ,ואומריםַ " ,א ָׁתה ה'
שמֶ ָך" (ישעיה ס"ג ט"ז)
ָׁאבִ ינּו גֹאֲ ֵלנּו מֵ עֹו ָׁלם ְ

כִ י ַא ָׁתה ָׁאבִ ינּו כִ י ַא ְב ָׁרהָׁ ם
ירנּו
ִש ָׁר ֵאל ל ֹא יַכִ ָׁ
ל ֹא יְדָׁ עָׁ נּו וְ י ְ
דרש רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן:

(ישעיה א'

על קדושת שמך ,כלומר על ידי שימחו יתקדש
שמך ,שכשהקב"ה עושה דין בעוברים על דבריו,
שמו מתקדש בעולם.

לעתיד לבא יאמר לו הקב"ה לאברהם ,בניך
חטאו לי.
אמר לפניו ,רבונו של עולם ,הואיל וחטאו ,ימחו
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ראוי היה יעקב לירד למצרים
בשלשלאות אלא שזכותו גרמה
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,ראוי היה
יעקב אבינו לירד למצרים בשלשלאות של ברזל,
כדרך כל הגולים ,שהרי על פי גזרת גלות ירד
לשם ,אלא שזכותו גרמה לו.

מסכת שבת דף צ

שנאמר (בהושע י"א ד')" ,בְ חַ בְ לֵּי ָּאדָּ ם" [=בשביל
חיבת

האדם],

" ֶא ְמ ְש ֵּכם

בַ ֲעבֹתֹות

ַאהֲ בָּ ה"

[=משכתים למצרים בחבלים ולא בשלשלאות],
יהם" [כלומר אקל
ימי עֹל עַ ל לְחֵּ ֶ
"ו ֶָּא ְהיֶה לָּהֶ ם כִ ְמ ִר ֵּ
עליהם ,כאדם הסובל ומסייע לבהמתו להרים עולה

מעל צוארה ,בלווחים ובמקלות]" ,וְ ַאט ֵּאלָּ יו אֹוכִ יל"
[כלומר הטיתי לכם כח ,להכיל את עבודת הפרך].

חיוב הוצאה בעצים
העצים ,אף שראוי לעשות מדבר מועט מהם שן
של מפתח ,אין רגילים לשמור אותם אלא אם יש
בהם כדי לבשל כגרוגרת  ,מביצה שמחמת עצמה
היא קלה להתבשל ,כלומר מביצת תרנגולת,
ובאופן שהיא ממהרת להתבשל ,כלומר שהיא
טרופה בשמן ונתונה באלפס .ולפיכך ,המוציא
עצים בשיעור זה בשבת ,חייב על כך.

בצירוף שנים או שלושה דברים שונים ,בין שהיו
שלושה שמות ממין אחד ,כלומר שלושה דברים
ששמם שווה ,כגון פלפל לבן ,פלפל שחור ,ופלפל
ארוך ,ובי ן היו שלושה מינים שונים לגמרי ,כל
שעל ידי צירופם הם נותנים טעם בתבשיל,
התבשיל נאסר.1
וביאר חזקיה ,שכל זה ,כשכולם נותנים בקדירה
טעם שווה ,כגון שכולם מיני מתיקה ,וכולם יחד
ממתקים את הקדירה ,אבל אם כל אחד נותן
טעם שונה ,אינם מצטרפים לאסור את התבשיל.
ב .שיטת רבינו תם.
לדעת תנא קמא במסכת כלאים ,המתבל את התבשיל
בתבלין של איסור ,אם קיבל התבשיל טעם מהתבלין,
התבשיל נאסר.
ואפילו אם לא היה כל התיבול באיסור אחד ,אלא
בצירוף שנים או שלושה איסורים שונים ,כגון כלאים
וערלה ועצי אשירה .בין שהיו שלושת האיסורים ממין
אחד ,כגון יין ערלה ויין כלאים ויין אשירה ,ובין שהיו

חיוב הוצאה בתבלין

שלושת האיסורים משלושה מינים ,כגון יין ערלה,

בני אדם רגילים לשמור תבלין ,כשיש בו כדי
לתבל כגרוגרת מביצה שמחמת עצמה היא קלה
להתבשל ,כלומר מביצת תרנגולת ,ובאופן שהיא
ממהרת להתבשל ,כלומר שהיא טרופה בשמן
ונתונה באלפס .ולפיכך ,המוציא תבלין בשיעור
זה בשבת ,חייב על כך.

וכמון כלאים ,וקינמון אשירה ,כל שעל ידי צירופם הם

וכשיש כמה מיני תבלין ,שבכל אחד בפני עצמו
אין כשיעור הזה ,אבל בכולם יחד יש כשיעור
הזה .אם כולם מיני מתיקה ,מאחר שראויים
להצטרף יחד לתבל את הביצה ,רגילים לשמור
אותם ,ולכן המוציא אותם בשבת ,חייב על כך.

תבלין של מיני איסור
א .שיטת רש"י.
לדעת תנא קמא במסכת כלאים ,המתבל את
התבשיל בתבלין של איסור[ ,כגון תבלין כלאים או
ערלה] ,אם קיבל התבשיל טעם מהתבלין,
התבשיל נאסר.
ואפילו אם לא היה כל התיבול בתבלין אחד ,אלא

נותנים טעם בתבשיל ,התבשיל נאסר.
וביאר חזקיה ,שכל זה ,כשכולם נותנים בקדירה טעם
שווה ,כגון שכולם מיני מתיקה ,וכולם יחד ממתקים
את הקדירה ,אבל אם כל אחד נותן טעם שונה ,אינם
מצטרפים לאסור את התבשיל.2
 יש מפרשים ששלושה מיני איסור ,מלבד מהשאוסרים יחד את התבשיל ,מצטרפים גם למלקות,
שאף שהאוכל כזית מכולם יחד ,בשוגג ,אינו מביא על
כך חטאת ,אם אכל כזית מכולם יחד ,במזיד ,לוקה.
 ויש מפרשים שאינם מצטרפים להתחייב מלקות עלאכילתם אלא לאסור את המאכל שנתנו בו בלבד.

דף צ
חיוב הוצאה בסמנין של צבע
סממנים שרויים ,שראויים לצבוע בהם כמו
שהם ,אדם שומר אותם אף כשהם מועטים,
שיש בהם שיעור לצבוע דוגמא בלבד ,כלומר בגד

קטן ,שמראה לבאים אליו לומר להם האם תרצו
שאצבע לכם כזה.
והוא כשיעור הצריך לאורג ,לסתום את פי
הקנה .שהאורג נותן את חוט הערב בתוך קנה,
ומעבירו מצד לצד בין חוטי השתי ,וכדי שפקעת הערב
לא תצא מהקנה ,האורג סותם את פי הקנה בצמר או
בצמר גפן ,ומשייר בו נקב מלא חוט ,והפקיע מתגלגל
בתוכו ולצאת אינו יכול.

ולפיכך ,מאחר שסממנים שרויים אדם מצניע גם
בשיעור זה ,המוציא מהם בשבת כשיעור שיש בו
כדי לצבוע דוגמה ,חייב.
וסממנים שאינם שרויים ,כגון קליפות הגדילות
על קליפות אגוזים בעודן לחים ,וקליפי רימונים,
איסטיס [=קורטם הצבעים] ,ופואה ,שאי אפשר
לצבוע בהם כמו שהם ,ויש לטרוח גם בשרייתם,
עד שיוכל לצבוע בהם ,אינם חשובים לאדם
לשמור עליהם ,אלא אם יש בהם כשיעור שיוכל
לצבוע בהם בגד קטן שבראש סבכה של אשה,
[שהוא גדול מדוגמא] ,כי אין אדם טורח לשרות
סמנים בפחות משיעור זה.
ולפיכך ,המוציא בשבת סממנים שאינם
שרויים ,מתחייב על הוצאתם רק אם הוציא
מהם כשיעור שיש בו לצבוע בגד קטן שבראש
סבכה.

חיוב הוצאה בדברים שמכבסים בהם
לדעת תנא קמא ,הדברים המנויים להלן,
שמכבסים בהם בגדים ,בני אדם שומרים אותם,
אם יש בהם כדי לכבס בהם בגד קטן שבראש
הסבכה .ולפיכך ,המוציא מהם בשיעור הזה
בשבת ,חייב על כך.
ולדעת רבי יהודה ,הדברים המנויים להלן ,בני
אדם שומרים אותם ,גם אם יש בהם כדי להעביר
את הכתם של דם נדה[ ,שאלו הם הסמנים
שמעבירים אותם על הכתם של דם נדה בבגד לטהרו.]3

ולפיכך ,המוציא מהם בשיעור הזה בשבת ,חייב
על כך.

 1ולפירוש רש"י ,הא דקתני בסיפא ,רבי שמעון אומר ,שני שמות ממין אחד או שני מינין משם אחד אין מצטרפין ,משכחת לה שני מינין משם אחד ,כעין שמצינו לקמן ,תרי גווני אהלא[ .תוס'].
 2ואם תאמר ,היכי מיירי ,אי בנותן טעם ,אפילו שאר מינין נמי ,ואי אין בהם נותן טעם ,אפילו מיני מתיקה נמי לא .ויש לומר דאפילו ביש בהן נותן טעם שרי בשאר מינין ,דנותן טעם לפגם הוא.
ר"י[ .תוס'].
 3רש"י מפרש ,שכשיש כתם בבגד ,ואין ידוע אם דם נידה הוא ,וטימא טהרות שנגע בהם ,או צבע הוא ,ולא טימא ,בודקים זאת על ידי כיבוסו בשבעת הסמנים [המנויים להלן] ,אם עבר הכתם
על ידם ,בידוע שהוא דם ,ואם לא עבר ,בידוע שהוא צבע .ורבינו תם מפרש ,שכשיש כתם של דם נידה המטמא טהרות הנוגעות בו [אף כשהוא יבש] ,הדרך לטהר את הדם מטומאתו ,היא על
ידי כיבוסו בשבעת הסימנים הללו ,כי לאחר שכבסו בהם ,הדם בטל וטהור ,אף על פי שלא עבר מהבגד .ואלו הם שבעת הסמנים( :א) רוק תפל [הוא רוק ריקני ונגוב וחסר כל טעם על ידי שלא
טעם כלום כל אותו יום]( .ב) מי גריסים [=מי לעיסת גריסים של פול ,שלועסים וכוססים ומשפשפים אותו]( .ג) מי רגלים [שהחמיצו והסריחו]( .ד) נתר [מין אדמה]( .ה) בורית [מין עשב]( .ו)
קמוליא [הוא הנקרא שלוף דוץ]( .ז) אשלך [הוא הנמצא בנקבי מרגליות העולות מתוך הים] וי"ג אשלג .ודווקא כשכבסו את הכתם בשבעת הסימנים הללו בזה אחר זה בסדר הנ"ל ,יוכל לבדוק
אם הוא דם נידה או צבע[ ,אי נמי לבטל אותו מטומאתו] ,כי כל אחד מהסמנים הללו מועיל לחבירו הבא אחריו ,אבל אם העבירם שלא כסידרם ,או שהעביר את כל שבעת הסמנים כאחד ,לא
עשה ולא כלום[ .בקיצור מסכת סנהדרין דף מ"ט].
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דברים שמכבסים בהם
נתבאר שנתחלקו חכמים בשעור הוצאה של
דברים שמכבסים בהם והכוונה לדברים הבאים:

(יא) מקק ספרים (יב) ומקק מטפחותיהם.

(ד) והאהל.

דברים שחייבים על הוצאתם בשיעור מועט

א .מי רגלים.

א .פלפלת.

לאחר שלושה ימים להטלתם ועד ארבעים יום.

מעט פלפלת מועילה לריח הפה .ולפיכך ,בני אדם
שומרים אותה ,והמוציא ממנה בשבת כל שהוא,
חייב על כך.

ב .נתר.
הכוונה לנתר אלכסנדרית ,ולא נתר הבא ממקום
הנקרא אנפנטרין.
ג .בורית.
 מתחילה אמר רב יהודה ,שבורית זה חול .1ודחוזאת ,כי בברייתא מבואר ,שחול ובורית שני
דברים הם[ .אלא שדינם שווה להתחייב על
הוצאתם].
 -ולפיכך אמרו שבורית היא כבריתא [=גפרית].

והקשו על כך ,כי מבואר בברייתא ,שבורית יש
לה שביעית ,וכלל בידינו ,שכל שאין לו עיקר
הנשרש בארץ ,אין לו שביעית ,ואם בורית היא
כבריתא ,מאחר שאין לה עיקר בארץ ,אין ראוי
שיהא לה שביעית.
 ולמסקנה אמרו ,שבורית היא הנקראת אהלא.ואף שבברייתא מבואר ,שבורית ואהלא שני
דברים הם ,אין זו קושיה ,כי יש שני מיני אהלא,
ואחד מהם הוא בורית.2
ד .קמוליא.
אמר רב יהודה ,שלוף דוץ שמה.
ה .אשלג.
אמר שמואל  ,שאלתי את כל יורדי הים מה היא,
ואמרו לי ששמה שונאנה ,והיא מצויה בנקבי
המרגלית ,ומוציאים אותה משם במכשיר חד של
ברזל.

מינים שנוהגת בהם שביעית מדברי חכמים
שנינו לעניין שביעית ,שחכמים הוסיפו את
המינים הללו ,שתהא שביעית נוהגת בהם:
(א) החלביצין.
(ב) והלעינון [=לענה]( .ג)
והבורית.

ב .עטרן.
מעט עטרן מועיל לצילחתא [=כאב חצי הראש],

ולפיכך בני אדם שומרים אותו ,והמוציא ממנו
בשבת כל שהוא ,חייב על כך.
ג .מיני בשמים.
מעט בשמים מפיצים ריח טוב ,ולפיכך בני אדם
שומרים אותם ,והמוציא מהם בשבת כל שהוא,
חייב על כך.

כל דבר קדוש שכלה ,כגון אבני מזבח ,ועפר
מזבח ,רקבון ספרים ומטפחותיהם שמחמת
תולעים ,כל אלו טעונים גניזה ,ואפילו אין מהם
אלא מעט ,ומאחר שבני אדם שומרים עליהם אף
בשיעור מועט ,המוציא מהם בשבת כל שהוא,
חייב על כך.
יג .משמשי עבודה זרה.
לדעת רבי יהודה ,מאחר שנאמר על עבודה זרה
ומשמשיה" ,וְ ל ֹא י ְִדבַ ק בְ י ְָּדָך ְמאּומָּ ה ִמן ַהחֵּ ֶרם
לְ מַ עַ ן יָּשּוב ה' מֵּ חֲ רֹון ַאפֹו וְ נ ַָּתן לְָך ַרחֲ ִמים וְ ִרחַ ְמָך וְ ִה ְרבֶ ָך כַ אֲ שֶ ר

נִ ְשבַ ע לַ אֲ ב ֶֹתיָך" (דברים י"ג י"ח) ,למדנו ,שהחשיב
הכתוב אפילו מאומה מהם ,כלומר אפילו כל
שהוא  ,ומאחר שהחשיב אותו הכתוב ,המוציאו
בשבת חייב על כך.3

הרי עלי ברזל

ד .ריח רע.
מעט ריח רע כגון חלתית [=מין פרי חריף] ,ניתן
לעשן בו לפני חולים ותינוקות ,להבריח מעליהם
מזיקין ,ולפיכך בני אדם שומרים אותו ,והמוציא
ממנו בשבת כל שהוא ,חייב על כך.

האומר "הרי עלי ברזל לבדק הבית" ,לא יפחות
מאמה על אמה ,שראוי הוא לעשות ממנו כליא
עורב הן טבלאות של אמה ,חדין כסכין סביבותיהם,
ומסמרים חדים בכולם ,ומחפים בהן גגו של היכל,
למנוע את העורבים מלישב.

ה .שמן טוב.
מעט שמן טוב סכים בו ונותן ריח ,ולפיכך בני
אדם שומרים אותו ,והמוציא ממנו בשבת כל
שהוא ,חייב על כך.
ו .ארגמן.
מעט צבע ארגמן נותן ריח ,ולפיכך בני אדם
שומרים אותו ,והמוציא ממנו בשבת כל שהוא,
חייב על כך.
ז .בתולת הוורד.

הרי עלי נחושת
האומר "הרי עלי נחושת לבדק הבית" לא יפחות
מנחושת בשווי מעה כסף.
ורבי אליעזר בן יעקב אמר ,שלא יפחות ממזלג
קטן של נחושת ,שראוי הוא למחוט בו את
הפתילות ,ולקנח בו את הנרות של המנורה.

שמות תולעים שבכמה דברים

עלה אחד של וורד צעיר נותן ריח ,ולפיכך בני
אדם שומרים אותו ,והמוציא ממנו בשבת עלה
אחד ,חייב על כך.

א .תולעת הספרים קרויה מקק.
ב .תולעת בגדי משי קרויה תכך.
ג .תולעת הענבים קרויה אילא.

ח .מיני מתכות.
מתכת בשיעור מועט ניתן לעשות ממנה דרבן
קטן ,ולפיכך בני אדם שומרים אותה ,והמוציא
ממנו בשבת כל שהוא ,חייב על כך.
ט-י-יא-יב( .ט) מאבני המזבח (י) ומעפר המזבח

ד .תולעת התאנים קרויה פה.
ה .תולעת הרימונים קרויה הה.
ואמר רב יהודה ,שכל התולעים הללו ,סכנה למי
שאוכל אותם.

 1ואף על גב ,דבפרק המוציא יהיב בחול שיעורא אחרינא ,כדי ליתן על פי כף של סיד .אומר רבינו מאיר ,דהתם מיירי בחול שנותנין בסיד ,אבל הכא איירי בחול שמלבנין בו את הבגדים .ולספרים
דגרסי הכא בורית זה אהלא אתי שפיר[ .תוס'].
 2ולעיל דלא שני תרי גווני חול ,משום דקים ליה דליכא בהו תרי גוונין .ויש ספרים דגרסי לעיל מאי בורית אהלא ,ולפי זה אתי שפיר ,דהכי קאמר ,לעולם כדאמר מעיקרא ,דבורית זה אהלא,
ותרי גווני אהלא[ .תוס'].
 3והא דתנן ,כל שאינו כשר להצניע  ...ואוקימנא למעוטי עצי אשירה[ ,כמבואר לעיל בדף ע"ה] ,דלא כרבי יהודה[ .רש"י].
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ומעשה בתלמיד אחד שהיה יושב לפני רבי יוחנן,
והיה אוכל תאנים .אמר לרבי יוחנן ,רבי ,קוצים
יש בתאנים ,שהיה תולעת יושב ונוקב בגרונו,
ודומה שהוא קוץ .אמר רבי יוחנן ,קטליה פה
לדין ,כלומר התולעת ששמו פה ,הרגו לזה.

המוציא קופת הרוכלים
הרוכלים המוכרים בשמים לקישוטי נשים ,יש
להם קופות קטנות ,שנותנים בהם צרורות של
בשמים.
והמוציא קופה כזו מרשות לרשות ,אף על פי
שיש בה מינים הרבה ,חייב חטאת אחת בלבד,
כי מוציא הכל בהוצאה אחת.
והקשו התוס' ,מה החידוש בכך שאינו מתחייב על כל
מה שהוציא אלא חטאת אחת ,הלא עשה הכל בהעלם
אחד .ואף לדעת האומרים שהעושה שתי פעמים זו
אחר זו בהעלם אחד חייב שתים ,מודה הוא שכשעשה
הכל בבת אחת אינו חייב אלא אחת.
 ותירץ רבינו תם ,שבזה ,אפילו אם תחילה נודע לו עלמין אחד שהוציא ,והביא על כך קרבן ,ורק אחר כך
נודע לו על המין השני ,אין הכפרה מחלקת ,לחייבו
קרבן נוסף ,כי נחשב הכל כדבר אחד ,וכבר נתכפר על
כולו.1
 ור"י תירץ ,שהחידוש הוא ,שהיה מקום לומר,שהמוציא מינים שונים מתחייב חטאת נפרדת על כל
מין ,כשם שמצינו מי שאומר ,שתמחויים מחלקים,
כלומר מי שאוכל שני כזיתים חלב בהעלם אחד ,זה
צלי וזה מבושל ,מתחייב שתי חטאות ,הוא הדין בזה,
לכן הוצרכו לומר ,שאינו חייב כאן אלא אחת.

גרגיר אחד שאינו זרוע ,לדברי הכל אינו חשוב
לאדם לשמור עליו ,שאין אדם טורח להוציא
גרעין אחד לזריעה.
ומכל מקום ,זרעונים העומדים הוא לזריעה,
אינם נחשב כאוכל ,שמתחייבים על הוצאתו רק
בשיעור גרוגרת ,אלא חשובים הם לאדם אף
בפחות מגרוגרת.
ונחלקו חכמים ,כמה גרעינים יהיו לאדם ,ויהיו
חשובים בעיניו לשמור עליהם ,שיתחייב על
הוצאתם.
לדעת תנא קמא ,זרעוני גינה פחות מכגרוגרת.2
ולדעת רבי יהודה בן בתירא ,חמישה גרעינים.
וכן הדין ברוב מיני זרעים ,אבל יש מינים
חשובים יותר ,שאותם אדם שומר גם אם יהיו
לו מהם שני גרגירים ,ולפיכך מתחייבים על
הוצאתם אף בשיעור זה .ואלו הם:

לדעת רבי עקיבא ,זבל מועט ,וכן חול דק מועט,
שיש בו כדי לזבל קלח אחד של כרוב ,חשוב הוא
לאדם לשמןר עליו ,ולפיכך המוציאו בשבת חייב.
ולדעת חכמים ,זבל מועט שיש בו כדי לזבל קלח
אחד של כרישא [=קפלוט] ,חשוב הוא לאדם
לשמור עליו ,ולפיכך המוציאו בשבת חייב.

חיוב הוצאה בזרעוני גינה
אף שקלח אחד זרוע ,חשוב הוא לאדם ,כפי
שנתבאר[ ,ולכן שומר הוא זבל מועט ,המועיל אף
לקלח אחד] ,כל זה לאחר שכבר נזרע הזרע .אבל

ולדעת תנא קמא ,במקומות אלה מתחייב אף על
הוצאת שני גרעינים ,שפעמים די בכך לצורך
החשבון.
ולדעת אחרים ,בזה מתחייב רק בהוצאת חמשה
גרעינים ,שכן עד ארבע דינרים אין צריכים סימן,
אבל מחמש ומעלה יכולים לטעות ,וצריכים
סימן ,וכשנותנים סימן לחמישי נותנים סימן לכל
החמישה.

חיוב הוצאה בשערות מזנב סוס או פרה
המוציא שתי שערות מזנב הסוס ומזנב הפרה,
חייב ,כי רגילים לשמור מהם גם שתי שערות
לעשות מהם מלכודת לעופות.

חיוב הוצאה במקשה של חזיר

(א) זרע קישואים.

המוציא שערה אחת מהשערות הקשות שיש
בשדרה של חזיר ,חייב על כך ,כי ראויה היא
לרצענים להשתמש בה ,כמחט בראש החוט,
ושומרים אותה לכך.

(ב) זרע דלועים.
(ג) זרע פול המצרי.
(ד) גרעיני תמרה.

המוציא גרעיני תמרה
א .לנטיעה.
גרעיני תמרה שראויים לנטיעה דינם כזרעים
חשובים ,ומתחייב על הוצאת שני גרעינים.
ב .לאכילה.

חיוב הוצאה בזבל וחול הדק

דינרים כמניין הגרעינים.

גרעיני תמרה במקום שרגילים לשמור אותם
למאכל חזירים ,מתחייב על הוצאתם בשיעור פי
חזיר ,וגרעין אחד של תמרה יש בו שיעור זה.

חיוב הוצאה בצורי דקל
המוציא שני נצרים קלופים של דקל ,חייב על כך,
כי רגילים לשמור אותם ,לעשות מהם בתי נירים
של סלים.
שהם הקשים הניתנים בשני צידי קליעת הסלים ,ועל
ידם נקל להשחיל את קליעי הערב בין קליעי השתי.

חיוב הוצאה בתורי דקל
המוציא יחידה אחת של תורי דקל ,שהם דקים

ג .להסקה.
גרעיני תמרה במקום שרגילים לשמור אותם
להסקה ,דינם כעצים ,ומתחייב על הוצאתם
כשיעור שיוכל לבשל בהם כגרוגרת מביצת
תרנגולת.
ד .לחשבון.
יש מקומות שדרך הסוחרים ,שכשנותן סחורה
לחבירו מונים אותם ,וכל שהגיע החשבון לדינר
נותנים גרעין אחד של תמרה לסימן ,ולבסוף נותן

מצורי דקל והם מן הסיב הגדל סביב הדקל ,חייב על
כך .וכתב רש"י על זה ,ולא ידעתי למאי חזי.

צפורת כרמים מועילה להחכים
צפורת כרמים היא מין של ארבה ,3וביאר רב,
שהיא המין הנקרא גם פליא ביארי.
ואמר אביי ,שהיא מצויה בדקל צעיר ,שעוד לא
נכרך סביבו אלא סיב אחד[ ,מהסיבים שגדלים

 1ואף על גב דבפרק המצניע תניא ,ואם היה כלי צריך לו ,חייב אף על הכלי ,ומוקי לה רב אשי ששגג בזה ובזה ונודע לו וחזר ונודע לו ,ובפלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש ,דוקא בכלי ואוכלים
שבתוכו מחלקין ידיעות ,אבל באוכלין שבתוך הכלי אפילו כפרות אין מחלקות[ .תוס'].
 2ולא נתבאר כאן בגמרא כמה פחות מכגרוגרת .ויל"ע בדף צ"א ,האם כשאמרו סתם פחות מכגרוגרת ,הכוונה לשיעור הפחות ממנו ,שהוא כזית.
 3רש"י מסכת חולין דף ס"ה.
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סביב הדקל וכורכים אותו].

ש ְקצּו ֶאת נַפְ ש ֵֹתי ֶכם" (ויקרא כ' כ"ה).2
ְת ַ

ואכילתה באופן הבא ,מועילה להחכים:

ופעם אחת ,רב כהנא היה עומד לפני רב ,והיה
מעביר על פיו שושיבא [=מין חגב טהור] חי ,אמר
לו ,טלנו ,שלא יאמרו עליך ,שאתה אוכל אותו חי,
ועובר באיסור" ,וְ ל ֹא ְתשַ ְקצּו ֶאת נַפְ ש ֵֹּתי ֶכם".

תחילה אוכלים את חציה הימני ,ואת חציה
השמאלי נותנים בקנה של נחושת ,וחותמים את
הקנה בחותמות הרבה ,כגון זפת ועליו שעוה
ועליו אדמה ,ותולה את הקנה בזרועו השמאלית,
לִימינֹו וְ ֵּלב כְ ִסיל
וסימן לדבר שלא יטעה" ,לֵּ ב חָּ כָּ ם ִ
ִל ְשמ ֹאלֹו" (קהלת י' ב') ,שזה שהוא כסיל וצריך
להחכים יתלה את הקנה בשמאלו ,ומחכים
ולומד מה שרוצה ,ואחר כך אוכל את חציה
השני ,ואם אינו אוכלו ,שוכח מה שלמד על ידי
האכילה.

סליק פרק אמר רבי עקיבא

פרק עשירי המצניע

דף צ
כל העושה על דעת ראשונה הוא עושה
כבר נתבאר ,שהמוציא איזה דבר בשבת ,מתחייב
על ההוצאה רק כשהוציא כשיעור שרגילים
לשמור דבר כזה ,אבל כשהוציא בפחות מכך ,הרי
זה פטור.
וכמו כן כבר נתבאר ,שכן הדין ברוב בני אדם,
אבל מי שגילה דעתו שהדבר חשוב לו אף בפחות
מכך ,הרי זה מתחייב על כך גם בפחות.

חיוב הוצאה בצפורת כרמים
נתבאר שצפורת כרמים מועילה להחכים ,ומאחר
שאפילו ציפורת אחת כזו מועילה להחכים,
רגילים לשומרה ,ולפיכך המוציא ציפורת אחת
בשבת בין חיה ובין מתה חייב על כך.

כגון זרעים ,שרוב בני אדם אינם שומרים מהם
גרעין אחד ,כי אין אדם טורח לזרוע גרעין אחד,
המוציא מהם גרעין אחד ,פטור .אלא אם כן
מוציא זה עצמו גילה דעתו ,שהזרע חשוב לו גם
בגרעין אחד ,כגון שהוציאו לזריעה ,מעתה,
מאחר שגילה דעתו ,שאצלו הוא חשוב ,הרי זה
חייב על הוצאתו.

חגב טהור חי ,רגילים לשמור אותו לקטן לשחק
בו ,ולפיכך אפילו אם הוא קטן מאוד ,המוציאו
בשבת חייב על כך.

ומי שמתחילה גילה דעתו שגרעין אחד חשוב
אצלו ,כגון שהניחו במקום מוצנע כדי לזרוע
אותו .ולאחר מכן שכח שלשם כך הצניעו.
והוציאו סתם ,שלא לשם זריעה ,אלא להעבירו
ממקום למקום .הרי זה חייב על כך ,כי כל
העושה סתם ,על דעת ראשונה הוא עושה.

חיוב הוצאה של חגב טהור

וחגב טהור מת רגילים לשמור אותו לאכילה,
לפיכך שיעור חיוב הוצאתו ,הוא כשיעור כל
האוכלים שהוא כגרוגרת.

ומאחר שכבר גילה דעתו ,שגרעין אחד חשוב
אצלו ,מתחייב על הוצאתו .עד שיגלה דעתו שוב,
שאינו חשוב אצלו.

חיוב הוצאה של חגב טמא
לדעת חכמים חגב חי טמא ,אין רגילים לשמור
אותו לקטן לשחק בו ,שמא ימות ,ויאכלנו
הקטן ,1ולפיכך אין מתחייבים על הוצאתו.

דף צא

ולדעת רבי יהודה ,חגב חי ,אפילו אם הוא טמא,
רגילים לשמור אותו לקטן לשחק בו ,ואין לחוש
לכך שיאכלנו ,כי כשהוא מת ,הקטן מספיד אותו,
ואינו אוכל אותו ,ולפיכך אפילו אם הוא קטן
מאוד ,המוציאו בשבת חייב על כך.

חיוב הוצאה לזריעה
זרעים העומדים למאכל ,דינם כשאר מאכלים,
שהמוציא מהם כגרוגרת בשבת ,חייב על כך.

האוכל חגב חי

וזרעים העומדים לזריעה ,שיעורם בפחות מכך,
כפי שנתבאר לעיל בדף צ' ,יש אומרים פחות
מכגרוגרת ויש אומרים חמישה גרגירים.

האוכל חגב בעודו חי ,אף על פי שאינו עובר בכך
על איסור אבר מן החי ,כי החגב אינו טעון
שחיטה ,מכל מקום עובר הוא באיסור" ,וְ ל ֹא

ולדעת משנתנו[ ,היא דעת רבי מאיר] ,כל
השיעורים הללו הם בסתם בני אדם ,אבל המגלה

 1ואפילו למאן דאמר קטן אוכל נבלות אין בית דין מצויין עליו להפרישו ,מודה הוא ,דלא יהבינן ליה בידים ,דתניא לא תאכלום ,לא תאכילום ,להזהיר גדולים על הקטנים[ .רש"י].
 2ואף על גב דאסור לאכול חי משום בל תשקצו ,מכל מקום מותר לחתוך ממנו אבר ולאוכלו על ידי רחיצה ,ואין בו משום אבר מן החי[ .תוס'].
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דעתו שגרעין אחד חשוב אצלו לזריעה ,הרי זה
מתחייב גם על הוצאת גרעין אחד.

גילוי דעת להקל
נתבאר ,שהמגלה דעתו ,שדבר מסוים חשוב אצלו
בשיעור מועט ,הרי זה מתחייב על הוצאתו
בשיעור מועט ,אף על פי שלשאר בני אדם הדבר
חשוב רק בשיעור מרובה יותר ,והם אינם
מתחייבים על ההוצאה בשיעור מועט.
אכן כל זה כשמגלה דעתו ,שהדבר חשוב אצלו
יותר משאר בני אדם.
אבל מי שמגלה דעתו שהשיעור החשוב לכל אינו
חשוב אצלו ,כגון שאומר שאכילת גרוגרת אינה
חשובה עבורו והוא אוכל תמיד לכל הפחות כשני
גרוגרות ,אינו נפטר כשמוציא בשיעור החשוב
לכל שאינו חשוב אצלו ,כי לעניין זה נאמר,
שבטלה דעתו אצל כל אדם.
שאין אדם שלא יהא חשוב בעיניו בשיעור החשוב לכל.
[תוס'].

דבר החשוב לזה והוציאו זה
נתבאר ,שהמוציא דבר בשיעור שאינו חשוב אצל
שאר בני אדם אבל אצלו הוא חשוב ,הרי זה
מתחייב על הוצאתו.
ולדעת משנתנו ,דווקא זה שגילה דעתו שהוא
חשוב אצלו מתחייב על הוצאתו ,אבל שאר בני
אדם פטורים על ההוצאה.
ולדעת רבי שמעון בן אלעזר ,מאחר שאצל בעליו
של החפץ הוא חשוב ,מעתה אף שאר בני אדם
מתחייבים על הוצאתו.

עקירה והנחה  -אחת לאכילה ואחת לזריעה
נתבאר ,שיש חילוק בין מוציא זרעים לאכילה,
לבין מוציא זרעים לזריעה ,שהמוציא זרעים
לאכילה ,מתחייב על ההוצאה רק כשהוציא
כשיעור גרוגרת ,והמוציא זרעים לזריעה,
מתחייב על ההוצאה גם כשהוציא פחות משיעור
גרוגרת.
ולהלן יתבאר בעזה"י מה הדין ,כשבתחילת
ההוצאה [=בשעת העקירה מרשות היחיד] ,היתה
כוונתו לדבר אחד ,ובסוף ההוצאה [=בשעת

ההנחה ברשות הרבים] ,היתה כוונתו לדבר אחר.
א .הוציא כשיעור גרוגרת.
לדברי רבא אמר רב נחמן ,המוציא זרעים
בשיעור גרוגרת ,אף אם בתחילת ההוצאה היתה
כוונתו לדבר אחד[ ,זריעה או אכילה] ,ובסופה
היתה כוונתו לדבר אחר [אכילה או זריעה] ,דין
פשוט הוא שחייב על ההוצאה.
כי כל ההוצאה היתה כשיעור שיש בו להתחייב,
בין אם היתה כוונתו לאכילה ,ובין אם היתה
כוונתו לזריעה.
ב .הוציא חצי גרוגרת לזריעה ,ותפחה ,ונמלך
עליה לאכילה.
המוציא זרעים בשיעור חצי גרוגרת לצורך
זריעה ,יש כאן עקירה של חיוב ,כי זרעים
העומדים לזריעה מתחייבים על הוצאתם אף
בפחות מכגרוגרת.

שכן מצד אחד ניתן לומר ,שמאחר שלפי כוונתו
בתחילת ההוצאה [שיהיו הזרעים לאכילה] ,לא היה
מתחייב על הנחתם אחר שצמקו ,אין שינוי
הכוונה מועיל לחייבו על ההנחה.
ומצד שני יש לומר ,שמאחר שבסופו של דבר
בשעת ההנחה היתה הנחה של חיוב ,הרי זה חייב.

הוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזרה ותפחה
נתבאר ,שהמוציא זרעים לאכילה ,אם היה
שיעורם מתחילת ההוצאה ועד סופה כגרוגרת,
הרי זה חייב.
ונסתפקו מה הדין אם רק בשעת העקירה
וההנחה היה בזרעים שיעור כגרוגרת ,אבל בין
לזה צמקו[ ,ואחר כך חזרו ותפחו] ,האם מאחר
שבשעת העקירה וההנחה היה בהם שיעור חיוב,
הרי זה חייב.

ואם קודם שהניחם ,תפחו הזרעים ,ועמדו על
שיעור גרוגרת ,ונמלך עליהם שיהיו לאכילה,
והניחם ברשות הרבים ,יש כאן הנחה של חיוב,
כי זרעים העומדים לאכילה ,מתחייבים על
הוצאתם בשיעור גרוגרת.

או מאחר שבינתים פחת השיעור ,ואם היה מניח
באותה שעה ,היה פטור ,באותה שעה נדחית
הוצאה זו מחיוב ,ושוב לא יחזור להתחייב עליה,
וכשהניח לבסוף ,נחשב הדבר כהנחה בלא
עקירה.

אכן בדבר זה נסתפק רבא ,שכן מצד אחד ניתן
לומר ,שמאחר שבשעת ההנחה היתה כוונתו
לאכילה ,ולא היה בשעת ההוצאה שיעור גרוגרת,
השיעור המחייב בהוצאת אוכלים ,הרי זה פטור.

ועמדו הספקות הנ"ל בתיקו.

ומצד שני ניתן לומר ,שמאחר שבתחילת ההוצאה
היתה כוונתו לצורך זריעה ,ולפי מחשבה ראשונה
היה ראוי להתחייב על ההוצאה ,אף אם לא היה
משנה את מחשבתו לאכילה ,בכך ששינה
מחשבתו לאכילה ,והניח לצורך אכילה ,אחר
שכבר תפחו הזרעים לשיעור גרוגרת ,לא נפטר
מחיובו.
ג .הוציא גרוגרת לאכילה ,וצמקה ,ונמלך עליה
לזריעה.
אף אם תהא ההכרעה באופן הקודם לחיוב,
מהטעם הנ"ל ,שלפי תחילת ההוצאה היה
מתחייב עליה ,גם אם לא היה משנה כלום
במחשבתו.
עדיין יש להסתפק באופן הזה ,שמתחילה הוציא
זרעים לאכילה בשיעור גרוגרת ,וצמקו ,ונמלך
עליהם לזריעה והניחם.

כזית תרומה להוצאה ולטומאה
זרק כזית תרומה לבית טמא בשבת ,אף
שהכניסו מרשות הרבים לרשות היחיד ,אינו
חייב על כך חטאת.
כי התרומה דינה כשאר אוכלים ,ששיעורם
לחיוב הוצאה הוא כגרוגרת ,אבל המוציא
בשיעור כזית ,פטור.
ואותו כזית תרומה שנזרק לבית הטמא ,לא
נטמא מהבית.
כי שיעור אוכלים לקבל טומאה הוא כביצה,1
ומאחר שאין באוכל הזה כשיעור ,אינו נטמא.

זרק בשבת כזית תרומה
על גבי כזית לתוך בית טמא
נתבאר ,ששיעור אוכלים לקבל טומאה הוא,
כשיהא בהם כשיעור ביצה .ולפיכך ,מי שזרק
כזית תרומה לבית טמא ,שהיה בו אוכל כשיעור

 1משמע דאוכל פחות מכביצה אינו מקבל טומאה .ומה שהביא רש"י מתורת כהנים ,דאוכל מקבל טומאה בכל שהוא דתניא ,מכל האוכל ,שמטמא בכל שהוא  ...אומר רבינו תם דאסמכתא היא
 ...ומכל מקום גם לפירוש הקונטרס ,אף על גב דאוכל מקבל טומאה בכל שהוא  ...אין אוכל מקבל הכשר בפחות מכביצה  ...ומייתי רבינו תם ראיה ,דאין אוכל מקבל טומאה פחות מכביצה ...
ואין להאריך .ורש"י חזר בו בכריתות [ ...מהתוס'].
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זית ,ונחה התרומה על גבי האוכל שבבית ,מאחר
שיחד יש בהם כשיעור ביצה[ ,שהוא כשיעור שני
זיתים] ,נטמאו שניהם מהבית.

שאר זרעונים ,ביטל בכך מחשבתו הראשונה,
ונעשה הזרע הזה כשאר זרעונים ,שאין עומדים
לזריעה ,וחייבים על הכנסתם רק בשיעור שלם.

ורבא נסתפק לפני רב נחמן ,מה הדין כשעשה דבר
זה בשבת ,האם מאחר שהוא זרק כזית ,שהוא
פחות משיעור גרוגרת ואין בו שיעור חשיבות
לעניין הוצאה בשבת ,הרי זה פטור על ההכנסה
הזו ,או מאחר שנחה התרומה על כזית אחר,1
ונצטרפה לו לעניין טומאה ,הרי זה מחשיב את
מה שהכניס ,ומתחייב על כך.

ודין זה אמור ,אפילו אם לא נתערב הזרע הזה
באוצר עם שאר זרעונים ,ועודו ניכר ביניהם
לעצמו.

ומבואר שספק זה הוא דווקא באופן הזה ,שממש
בשעת ההנחה שהיא גמר ההוצאה ,החתיכה
שזרק הוחשבה לעניין קבלת טומאה ,שאז יש
מקום להחשיבה גם לעניין שבת להתחייב על
ההוצאה.2
אבל כשלא הוחשבה החתיכה לדבר אחר בשעת
ההתחייבות לעניין שבת ,אף שהוחשבה בשעה
סמוכה לה ,אין הדבר מועיל לחייב על ההוצאה.
ולכן המוציא את שתי הלחם ולחם הפנים מהר
הבית לרשות הרבים ,דינו כמוציא שאר אוכלים,
שמתחייב על הוצאתם בשיעור גרוגרת.
אף שקודם לגמר ההוצאה הזו ,כשיצאו שתי
הלחם ולחם הפנים מהעזרה חוץ לחומת העזרה,
אפילו הוציא מהם כזית בלבד ,יש בכך חשיבות
לעניין זה ,שהאוכל אותו כזית ,עובר בלא תעשה
משום אכילת קדשים שנפסלו ביציאה חוץ
למקומם.

הוציא לזריעה וחזר והכניסו
נתבאר ,שהמוציא את הזרע כדי לזורעו[ ,או

שהוציאו אחר שהצניעו לכך] ,מתחייב על ההוצאה
אף כשהוציא גרעין אחד בלבד.
אכן ,אם לאחר שהוציאו ,נמלך מלזורעו ,וחזר
והכניסו ,מאחר שחזר בו ממה שהחשיבו לזריעה,
אינו חייב על ההכנסה הזו ,אלא אם כן הכניס
זרעים בשיעור שלם.
וכן הדין אף אם לא פירש שנמלך עליו שלא
לזורעו ,אלא הכניסו סתם ,וזרקו 3לאוצר בין

המוציא אוכלים מבית
לרשות הרבים דרך איסקופה
א .איסקופה רשות הרבים.
אסקופה שלפני הבית ,שהיא גבוהה תשעה
טפחים ,ורחבה ארבעה ,4ורבים מכתפים עליה,
נידונית כרשות הרבים.
ולפיכך ,המוציא אוכל מהבית ,ומניחו על
האיסקופה הזו ,הרי זה חייב ,משום שהוציא
מרשות היחיד לרשות הרבים.
אבל אם העביר את האוכל מהאיסקופה לרשות
הרבים שלפניה[ ,בתוך ארבע אמות] ,אינו חייב על
המעשה הזה ,כי במעשה זה לא הוציא מרשות
היחיד לרשות הרבים ,אלא העביר ממקום
למקום בתוך רשות הרבים ,ומאחר שלא העביר
ארבע אמות ,הרי זה פטור.
ב .איסקופה רשות היחיד.
אסקופה שלפני הבית ,שהיא גבוהה עשרה
טפחים ,ורחבה ארבעה ,נידונית כרשות היחיד.
ולפיכך ,המוציא אוכל מהבית ,ומניחו על
האיסקופה הזו ,הרי זה פטור ,משום שהעביר
מרשות היחיד לרשות היחיד.
אבל אם הוציא את האוכל מהאיסקופה לרשות
הרבים שלפניה ,הרי זה חייב ,כי הוציא מרשות
היחיד לרשות הרבים.
ג .איסקופה כרמלית.
אסקופה שלפני הבית ,שהיא גבוהה משלושה
טפחים ועד מעט פחות מתשעה ,ואינה מקורה,
ורחבה ארבעה ,נידונית ככרמלית.
ולפיכך ,המוציא אוכל מהבית ,ומניחו על

האיסקופה הזו ,הרי זה פטור ,משום שהוציא
מרשות היחיד לכרמלית.
ואפילו חזר והוציא את האוכל מהאיסקופה הזו
לרשות הרבים שלפניה ,הרי זה פטור ,כי הוציא
מכרמלית לרשות הרבים.
 ולדעת משנתנו ,רק באופן הזה ,המוציא מתוךהבית לרשות הרבים שלפני האיסקופה הזו,
פטור ,כלומר כשלא יוציא במהלך אחד מהבית
עד רשות הרבים ,אלא יעשה הנחה בכרמלית
שביניהם ,ונמצא שאין כאן מלאכה שלימה של
עקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים בבת
אחת ,אבל אם לא הניח בכרמלית ,והעביר
במהלך אחד מהבית עד רשות הרבים ,הרי זה
חייב.
 ולדעת בן עזאי ,אפילו העביר במהלך אחדמתוך הבית עד רשות הרבים ,הרי זה פטור ,כי
לדעת בן עזאי מהלך נידון כעומד ,ואם כן אפילו
לא נח באיסקופה נידון כמי שנח בה.

אגד כלי
לדברי הכל אין אדם מתחייב על הוצאת חפץ
בשבת ,אלא כשהוציא את כולו מהרשות שהיה
בה ,ונכנס כולו לרשות האחרת ,אבל כל זמן שלא
הוציא את כולו ,אפילו הוציא את רובו ,ויש
באותו רוב שיצא ,שיעור להתחייב עליו ,כגון
שהוציא דלעת גדולה ,ורק מעט ממנה עודו
בפנים ,הרי זה פטור על ההוצאה.
ונחלקו חכמים מה הדין כשהוציא דברים בתוך
כלי ,כגון שהיו בכלי כמה מיני אוכלים,
והאוכלים הללו שבתוך הכלי יצאו לגמרי מרשות
היחיד לרשות הרבים ,אבל הכלי שהם בתוכם לא
יצא כולו .האם מאחר שהכלי עדיין אגוד ברשות
היחיד ,ולא יצא כולו ,כל מה שבתוכו נידון
כמותו .או שהדברים שבתוך הכלי נידונים
לעצמם ,וכל שיצאו כולם מרשות היחיד מתחייב
על הוצאתם.
א .לדעת חזקיה [וכן דעת אביי אחרי שחזר בו],
אגד כלי לא שמיה אגד ,כלומר ,אף שהכלי עודו
אגוד ברשות היחיד[ ,ואינו מתחייב על הוצאתו] ,כל

 1הוא הדין דהוי מצי למימר דאיכא כביצה אוכלין שאין הם צריכין לצירוף ,וכזית שזרק לבדו צריך לצירופן .א"נ אומר ר"י דנקט דוקא פחות מכביצה ,אבל כביצה אפשר דאין מצטרף ,כיון
שקודם צירוף כבר מטמא [ ...תוס'].
 2אומר ר"י( ,א) דלהכי נקט זרק ,דהשתא בהדי הדדי קא אתיין ,דלא מחייב לענין שבת עד דנח  ...אבל מכניס ,מכי אתי תוך שלושה איכא איסור שבת ,ואיסור טומאה ליכא עד דמצטרף ,ולא
אתון בהדי הדדי( .ב) ודוקא נקט כזית תרומה ,דאיכא איסור לאוכלו בטומאה ,אבל פחות מכזית לא .וכן כזית חולין ,כיון דאין איסור לאוכלו בטומאה ,לא שייך לומר מיגו דמצטרף לענין
טומאה מצטרף לענין שבת[ .ואם תאמר מאי שנא כזית תרומה מחצי זית ,דהא בתרומה טמאה ליכא אלא עשה  ...דהאוכלה בטומאת עצמה אינו לוקה ,וחצי זית נמי ,הא קיימא לן כרבי יוחנן,
דחצי שיעור אסור מן התורה .ויש לומר דמכל מקום כזית חמיר טפי ,שהרי זית הוא שיעור ללקות עליו בכל מקום]( .ג) ודוקא לבית טמא ,אבל לבית טהור לא ,אף על גב דחשיב ללקות עליו זר
האוכלו ,משום הכי לא חשיב בפחות מגרוגרת ,כיון דאיסור זרות לא בא על ידי הוצאה זו[ .תוס'].
 3ברמב"ם מבואר שכן הדין כשתחילה זרק לאוצר ואחר כך הכניס.
 4כן פירש כאן רש"י .אולם בדף ח' פירש ,שאפילו אינה רחבה ,נידונית כרשות הרבים.
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מה שבתוך הכלי נידון לעצמו ,ואם מה שבתוך
הכלי כבר יצא כולו מרשות היחיד ,הרי זה חייב
על הוצאתו.

מרשות היחיד לרשות הרבים ,היה בבת אחת עם
מעשה הגניבה ,שהוא העברת הכיס מקנין בעליו
לקנין הגנב.

ומה ששנינו ,שהמוציא קופה ובה אוכלים ,מתחייב רק
אם כן הוציא את כל הקופה ,מדבר בקופה מלאה
קישואים ודלועים ,הממלאים אותה מקצה לקצה,
ונמצא ,שעד שלא הוציא את כל הקופה ,לא יצאו גם
הפירות שבתוכה.

ובברייתא מבואר ,שהאופן הזה הוא ,כשהגנב
לא הגביה את החפץ ברשות הבעלים ,אלא גררו
על גבי הקרקע ,וכך הוציאו מרשות הבעלים,
שבכך מעשה הגניבה וההוצאה באו בבת אחת.

רק ביציאת כל הכיס ,הוא ,כשלא היו בכיס
מטבעות אלא חתיכות ארוכות של כסף ,שאורכן
כאורך כל הכיס ,ונמצא שיצאו אותן חתיכות
מרשות הבעלים רק כשיצא כל הכיס.
וכל זה בזמן שהיו רצועות הכיס על גביו ,או שלא
היו לו רצועות ,אבל אם היו לו רצועות והן
משוכות כלפי פנים ,אינו מתחייב על ההוצאה,
אלא כשיצאו גם הרצועות.

ב .לדעת רבי יוחנן [וכן דעת רבא אחרי שחזר בו],
אגד כלי שמיה אגד ,כלומר ,כל זמן שהכלי עודו
אגוד ברשות היחיד[ ,ואינו מתחייב על הוצאתו] ,גם
כל מה שבתוך הכלי נידון כמו הכלי ,ולפיכך גם
אם מה שבתוך הכלי כבר יצא כולו מרשות
היחיד ,מאחר שהכלי לא יצא כולו ,הרי זה פטור
גם על הוצאת מה שבתוך הכלי.

שבשעה שיצא כל החפץ מרשות הבעלים,
ונתחייב הגנב על הוצאתו ,אז גם קנאו הגנב
להיות שלו ,שזהו מעשה הגניבה.1

אגד גוף

א .לדעת חזקיה האומר ,שאגד כלי לא שמיה
אגד ,ומתחייב על הוצאת המטבעות שבתוך
הכיס ,בשעה שיצאו מרשות היחיד ,אף על פי
שחלק מהכיס עודו ברשות היחיד.

לדעת אביי ,אגד גוף שמיה אגד .כלומר ,המוציא
חפץ בידו לרשות אחרת ,אף על פי שיצא כל
החפץ מרשותו לרשות האחרת ,מאחר שהוא
אוחז בו בידו ,החפץ נחשב כידו.

ומה ששנינו ,שהמוציא קופה ובה אוכלים ,מתחייב רק
אם כן הוציא את כל הקופה ,מדבר גם בקופה מלאה
גרגירי חרדל ,ונמצא ,שאף קודם שיצא כל הכלי ,יצאו
הפירות שבתוכה.

האופן שבו יפטר הגנב הזה מתשלומי הגניבה,
הוא כשיתחייב גם על הגניבה של המטבעות
באותה שעה שיצאו מרשות הבעלים ,אף שחלק
מהכיס עודו ברשות הבעלים.

ומאחר שידו אגודה עם גופו שברשות שממנה
יצא החפץ ,גם החפץ נחשב כאגוד באותה רשות,
וכמי שלא יצא ממנה ,ולכן המוציא פטור.

הגונב כיס בשבת
מי ששחט בשבת את בהמת חבירו ,ראוי היה להיענש
בשני דברים( .א) על שהזיק את חבירו ,יש לו להיענש,
להתחייב תשלומי הנזק( .ב) על ששחט בשבת ,יש לו
להיענש למות בסקילה.
אלא שכלל בידינו ,שלא יענש אדם בשני עונשים על
מעשה אחד ,וכל שראוי להתחייב בשני עונשים על
מעשה אחד ,אינו נענש בשני העונשים ,אלא בעונש
אחד החמור יותר מביניהם [=קם ליה בדרבה מיניה],
ולפיכך השוחט הזה נסקל ,ופטור מתשלומים.
אכן כל זה כשנתחייב בבת אחת ממש בשני העונשים,
אבל כשבאו שני החיובים בזה אחר זה ,אינו נפטר
מאחד מהם.

ולפיכך ,הגונב כיס מבית חבירו בשבת ,ומוציאו
מרשות בעליו לרשות הרבים.
אם תחילה הגביה את הכיס ברשות בעליו,
ולאחר מכן הוציאו לרשות הרבים ,מאחר שחיובו
לשלם את הגניבה חל בשעת הגבהת הכיס בבית
הבעלים[ ,כי הגבהה קונה בכל מקום] ,וחיובו משום
הוצאה בשבת חל בשעה שמוציא את הכיס
לרשות הרבים ,הרי זה חייב גם בתשלומי
הגניבה ,וגם בחיוב מיתה ,כי לא באו שני
החיובים בבת אחת.
ויש אופן בו יהיה הגנב פטור מלשלם את
הגניבה ,כי חילול שבת על ידי הוצאת החפץ

והוא ,כשהיה פי הכיס כלפי חוץ ,שמאחר שביד
הגנב ליטול את המטבעות מהכיס ,הוא מתחייב
גם על גניבתם בשעת יציאתם מרשות הבעלים,
אף שחלק מהכיס עצמו עודו בפנים.
ב .ולדעת רבי יוחנן ,האומר ,שאגד כלי שמיה
אגד ,ואינו מתחייב על הוצאת המטבעות שבתוך
הכיס ,אלא בשעה שיצא כל הכיס מרשות
היחיד.
האופן שבו יפטר הגנב הזה מתשלומי הגניבה
הוא ,כשיתחייב גם על הגניבה של המטבעות
באותה שעה שיצא כל הכיס מרשות הבעלים.

ולדעת רבא ,אגד גוף לא שמיה אגד .כלומר,
המוציא חפץ בידו ,משעה שיצא כל החפץ
מרשותו לרשות אחרת ,אף על פי שהוא עדיין
בידו ,הרי זה חייב.
כי החפץ נחשב כדבר בפני עצמו ,ואינו נחשב
כגופו המחזיק בו ,ומאחר שהחפץ עצמו ,כולו
ברשות האחרת ,הרי זה חייב.
ומכל מקום ,כל זה כשהחפץ למטה משלושה
טפחים ברשות שהוא בה ,שבזה הוא נחשב כמונח
בה .אבל כשהוא למעלה משלושה טפחים ,אף
שנחשב כמי שנכנס לרשות שהוא בה ,מכל מקום
אינו נחשב כמונח בה ,ולכן המוציא פטור.

 ומתחילה אמרו ,שהאופן הזה הוא ,כשהיה פיהכיס כלפי פנים ,שמאחר שאין הגנב יכול ליטול
את המטבעות מהכיס אלא כשיצא כולו ,אינו
מתחייב על גניבתם אלא כשיצא כל הכיס
מרשות הבעלים.

ור"י מפרש ,שלמעלה משלושה טפחים הוא פטור ,כי
בזה מודה רבא שאגד גוף שמיה אגד ,דידו בתר גופו
גריר ,ורק למטה משלושה טפחים ,אמר רבא שאגד גוף
לאו שמיה אגד.

ודחו זאת  ,כי גם כשמוציא את הכיס כשפיו כלפי
פנים ,בידו ליטול את המעות מתוכו קודם שיצא
כולו ,וזה על ידי פתיחת התפר שבשוליו ,שנקל
לפותחו.2

דרך הוצאה

ואם כן ,מתחייב הוא על הגניבה אף קודם יציאת
כל הכיס ,קודם שמתחייב משום הוצאת שבת.

דף צב
 -ולפיכך אמרו ,שהאופן שבו יתחייב על הגניבה

המוציא איזה חפץ בשבת מרשות לרשות,
מתחייב על ההוצאה ,רק אם כן נשא את החפץ
כדרך שבני אדם רגילים לשאת חפצים .ובכלל
זה ,כשנשא את החפץ באופנים הבאים:
(א) כשתופס ביד ימינו.
(ב) כשתופס ביד שמאלו.
(ג) כשתופס בתוך חיקו.

 1ובכתובות פריך ,אי דאפקיה לרשות הרבים ,איסור גניבה ליכא ,דרשות הרבים לאו מקום קנייה היא ,ומוקי לה בצדי רשות הרבים .אי נמי ,שצירוף ידו למטה משלשה וקבלה[ .רש"י]
 2נראה לר"י ,שכיסין שלהם לא היו תפורות בחוזק כמו שלנו ,ולהכי פריך ממקום התפירה ולא ממקום אחר[ .תוס'].
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(ד) כשנושא על כתיפיו.

מאיליו.

 לפ הפיירוש ראשון של רש"י ,שלושת האופניםהראשונים ,סברא פשוטה היא שמתחייב בהם ,כי
כולם היא דרך שבני אדם רגילים לשאת חפצים.

 אבל רבי יהודה חולק ,ומדמה נשיאה בפונדתוופיה למטה ,לנשיאה בדבר התלוי לו מאחוריו,
שאף שאינו משתמר שמירה מעולה ,המוציאו
חייב.

והאופן הרביעי יש ללומדו מהכתוב ,בו מבואר שכך
היה משא בני קהת כמו שנאמר "וְ ל ְִבנֵּי ְק ָּהת ל ֹא נ ָָּּתן כִ י
ִשאּו" (במדבר ז' ט').
ֲעבֹדַ ת הַ קֹדֶ ש ֲעלֵּהֶ ם בַ כ ֵָּּתף י ָּ
 ובשם רבינו יצחק בר יהודה מצא רש"י ,שאמר בשםרב האי ,שמפורש בירושלמי ,שכל ארבעת האופנים
הנ"ל יש ללומדם ממשא בני קהת.

גובה משה וגובה שאר לוויים

(ז) בין פונדתו לחלוקו.
(ח) בשפה תחתונה של חלוקו.
(ט) במנעלו.
(י) בסנדלו.

שנאמרּ" ,ופְ ֻקדַ ת ֶאלְעָּ זָּר בֶ ן ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹּהן (א) ֶש ֶמן ַה ָּמאֹור
ּומנ ְַחת ַה ָּת ִמיד (ד) וְ ֶש ֶמן ַה ִמ ְש ָּחה
ּוקט ֶֹרת הַ סַ ִמים (ג) ִ
(ב) ְ
ּוב ֵּכלָּיו" ,הרי
פְ ֻקדַ ת כָּל הַ ִמ ְשכָּן וְ כָּל אֲ ֶשר בֹו ְבקֹדֶ ש ְ
שאלעזר בן אהרן נשא בעצמו ארבעה דברים.
וכיצד היה נושא אותם? (א) שמן אחד בימין( .ד) ושמן
אחד בשמאל( .ב) והקטורת בחיקו( .ג) והחביתין
בכתף .ומכאן שהמוציא בכל אחד מארבעת האופנים
הללו חייב על כך.

אבל המוציא חפץ בשבת מרשות לרשות ,ונושא
אותו שלא כדרך בני אדם ,הרי זה פטור על כך.
ובכלל זה האופנים הבאים:
(א) לאחר ידו ,כלומר כשנושא על גב היד ,ולא
בתוך היד.1
(ב) כשנושא ברגלו.
(ג) כשתופס בפיו.
ודווקא דברים שאין דרך להוציא בפיו ,פטור על
ההוצאה בפיו .אבל המוציא אוכל בפיו ,חייב ,שכן
רגילות היא ,שיהיה האוכל בפה בשעת האכילה.

(ד) כשאוחז במרפקו.
רש"י פירש שהוא המקום הנקרא כיום בית השחי.
ותוס' פירשו שהוא המקום הנקרא כיום מרפק.2

(ה) כשתולה באזנו.
(ה) כשנותן בשערו.
(ו) כשנושא בפונדתו [=חגורה חלולה] כשפיה
למטה [שלא כדרך המוציאים.]3
 ובגמרא בע"ב מבואר ,שזו דעת חכמים,המדמים נשיאה בפונדתו ופיה למטה ,לנשיאת
חפץ לאחר ידו ולאחר רגלו ,שהדבר נופל משם

בעניין הקמת המשכן נאמר,

"וַ י ֶָּקם מֹשֶ ה ֶאת הַ ִמ ְשכָּן

וַיִ ֵּתן ֶאת אֲ דָּ נָּיו וַ יָּשֶ ם ֶאת ְק ָּרשָּ יו וַיִ ֵּתן ֶאת בְ ִריחָּ יו וַ י ֶָּקם ֶאת

עַ מּודָּ יוַ .ויִפְ רֹש ֶאת הָּ אֹהֶ ל עַ ל ַה ִמ ְש ָּכן

וַ יָּשֶ ם ֶאת ִמכְ סֵּ ה

הָּ אֹהֶ ל עָּ לָּיו ִמלְמָּ עְ לָּ ה כַ אֲ שֶ ר צִ ּוָּ ה ה' ֶאת מֹשֶ ה" (שמות מ' י"ח-

י"ט) .ולדברי רב ,כל העשיות האמורות כאן,
ובכללם פרישת האוהל על המשכן ,משה עשה.
ומכאן אתה למד ,שמשה היה גבוה
עשר אמות ,שאם לא כן ,לא היה יכול לפרוש את
האוהל בגובה עשר אמות.
לכל הפחות

 מתחילה אמרו ,שכל הלוויים היה גובהם עשראמות כמשה.
המוציא חפץ למעלה מעשרה טפחים
להלן יתבאר בעזה"י ,שכשהלויים היו נושאים
את הארון או את המזבח ,הוא היה מוגבה
מהארץ יותר מעשרה טפחים.
ומתוך כך למד רבי אלעזר ,שהמוציא חפץ,
ומעבירו בידו 4למעלה מעשרה טפחים ,חייב על
כך.5
ואף על פי שמשא בני קהת בכתף היה ,למדים הוצאת
יד מהוצאה בכתף ,לחייב למעלה מעשרה שהוא מקום
פטור ,שמאחר שהוצאה ביד היא עיקר הוצאה,
והוצאת כתף טפלה לה ,ומצינו חיוב להוצאת כתף
למעלה מעשרה ,מבני קהת ,למדה היא הוצאת יד
מאליה[ .מאירי].

גובה המשכן וגובה המזבח וגובה הארון
א .המשכן היה גבוה עשר אמות ,שנאמר" ,עֶ שֶ ר
ַאמֹות א ֶֹרְך ַה ָּק ֶרש וְ ַאמָּ ה וַ חֲ צִ י הָּ ַאמָּ ה רֹחַ ב הַ ֶק ֶרש הָּ ֶאחָּ ד"

 ולמסקנה אמרו ,שיתכן שרק משה היה גבוהכן ,שאין השכינה שורה אלא על (א) חכם (ב) גבור
(ג) ועשיר (ד) ובעל קומה .אבל שאר לוויים לא היו
גבוהים כל כך.

כמה היה המזבח מוגבה בשעת המשא
כלל בידינו ,שכל דבר הנישא במוטות ,שליש
ממנו מעל המוטות ,ושני שלישי ממנו מתחת
למוטות.
 ולפי מה שהיו סבורים תחילה ,שכל הלווייםהיו גבוהים עשר אמות ,כשהיו נושאים את
המזבח במוטות  ,מאחר שגובהו של המזבח גם כן
עשר אמות ,נמצא ששלוש אמות ושליש ממנו היו
מעל המוט ,ושש אמות ושני שליש היו למטה מן
המוט ,ומאחר שהיה המוט כנגד ראשם או
כתפם ,נמצא שהיה המזבח מוגבה מהארץ קרוב
לשלוש אמות ושליש.

(שמות כ"ו ט"ז).

 אכן לפי המסקנה ,שלא היו הלוויים גבוהים כלכך ,לא נתבאר כמה היה המזבח מוגבה מהארץ
בשעה שנשאוהו.

ב .ומזבח ומשכן הוקשו זה לזה ,שנאמר" ,וְ ַקלְ עֵּי
הֶ חָּ צֵּ ר וְ ֶאת מָּ סַ ְך פֶ ַתח הֶ חָּ צֵּ ר אֲ שֶ ר עַ ל הַ ִמ ְשכָּן וְ עַ ל הַ ִמזְ בֵּ ַח
ית ָּריו ְלכֹל ֲעבֹדָּ תֹו" (במדבר ג' כ"ו) ,ומכאן
סָּ בִ יב וְ ֵּאת מֵּ ָּ
שכשם שהמשכן היה גבוה עשר אמות ,כך גם
המזבח היה גבוה עשר אמות.6

כמה היה הארון מוגבה בשעת המשא

ג .והארון יחד עם הכפורת ,היו גבוהים עשרה
טפחים ,שכן מבואר בברייתא ,ארון תשעה[ ,כמו

נתבאר ,שכל דבר הנישא במוטות ,שליש ממנו
מעל המוטות ,ושני שלישי ממנו מתחת למוטות.

שנאמר "וְ עָּ שּו אֲ רֹון עֲצֵּ י ִש ִטים  ...וְ ַאמָּ ה ו ֵָּּח ִצי ק ָֹּמתֹו"

וכמו כן נתבאר שהארון עם הכפורת היו גבוהים
עשרה טפחים.

(שמות כ"ה י')] ,וכפורת טפח ,הרי כאן עשרה.

 1ולספרים דגרס כלאחר ידו ,יש לומר דברגלו כו' הוי פירוש כלאחר ידו .ומיהו גירסא קמא ניחא טפי ,דהכי תניא בברייתא בגמרא[ .תוס'].
 2וכן יש להוכיח מכאן ,דלא כמפרש דמקום תפילין הוי בקנה למטה ממרפק ,דבכל מקום אמרינן תפילין בזרוע [ ...תוס'].
 3אבל פיה למעלה ,דרך הוצאה היא[ .רש"י].
 4ואינו על כתפו ,דאי במונח על כתפו מתניתין היא[ .רש"י].
 5והא דתנן ,הזורק ארבע אמות בכותל ,למעלה מעשרה ,כזורק באויר ,אלמא אין למעלה מעשרה רשות הרבים ,דווקא זורק ,אבל מעביר ,חייב[ .רש"י].
 6ומה אני מקיים "ושלש אמות קומתו"? משפת סובב ולמעלה .ומה אני מקיים "וקומה חמש" דקלעים? משפת מזבח ולמעלה .כך מפורש בזבחים שהיו הקלעים חמש עשרה אמות[ .רש"י] .וכל
זה כדעת רבי יוסי במסכת זבחים ,אבל לדעת רבי יהודה ,המזבח היה גבוה שלוש אמות.
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ואם כן אפילו אם היו הלוויים גבוהים שלוש
אמות [=שמונה עשרה טפחים] כשאר בני אדם,1
נמצא שכשהיו נושאים את הארון במוט ,שלושה
טפחים ושליש ממנו היו מעל המוט ,וששה
טפחים ושני שליש היו למטה מן המוט.
ומאחר שהיה המוט כנגד ראשם או כתפם ,ולא
ירד מתחת ראשיהם אלא ששה טפחים ושני
שליש ,נמצא שהארון היה מוגבה מהארץ ,כאחד
עשר טפחים ושליש.

המוציא משא על ראשו בשבת
בני מקום הנקרא הוצל ,היו נושאים כדי מים
ויין על ראשיהם ,ואין אוחזים אותם בידים.
א .ומתחילה אמרו ,שלדברי רב משום רבי חייא,
מאחר שבני הוצל היו רגילים לשאת כן ,הדבר
נחשב כדרך משא של בני אדם בכל מקום,
והמוציא משא על ראשו בכל מקום ,חייב על כך.
ודחו זאת ,כי מאחר שאנשי הוצל אינם רוב בני
אדם ,לא יתכן שמעשה שלהם יקבע מה נחשב
דרך בני אדם.
ב .ולפיכך אמרו ,שלדברי רב משום רבי חייא,
אצל בני הוצל שהיו רגילים לשאת משא על
ראשם ,אם הוציאו כן בשבת ,הם חייבים על כך.
אבל שאר בני אדם ,שאינם רגילים לשאת כן,
אם הוציאו כך בשבת ,הם פטורים.
ודחו גם את זאת ,כי מאחר שרוב בני אדם אין
נושאים באופן הזה ,אף שבני הוצל עושים כן,
בטלה דעתם אצל כל אדם.
ג .ולפיכך אמרו ,שלדברי רב משום רבי חייא,
מאחר שרוב בני אדם אינם רגילים לשאת משא
על ראשם ,אין הדבר נחשב כדרך הוצאה לשום
אדם ,ואפילו בני הוצל שהוציאו כן פטורים.
ומבואר בתוס' שדווקא דבר כזה ,שהכל יכולים לנהוג
בו בשווה ,כגון לשאת על הראש ,ונהגו בו רק במקום
מסוים ,בטלה דעתם.
אבל דבר שנהגו בו במקום מסוים משום דבר שיש
אצלם ולא בשאר מקומות ,כגון ערביא שהיו מקיימים
קוצים בכרם כי היה להם רוב גמלים יותר משאר
מקומות ,לא בטלה דעתם בזה .כי הסיבה ששאר
מקומות אינם מקיימים קוצים כמותם ,כי אין להם
רוב גמלים ,אבל אם היו להם רוב גמלים ,גם הם היו
עושים כאנשי ערביא.

נתכוון להוציא באופן מסוים והוציא באופן אחר
במשנתנו מבואר( ,א) שהמתכוון להוציא חפץ
לפניו ,כגון שצרר מעות בסדינו ,שיהיו תלויים
לפניו ,ורצה להוציאם כך ,ובאו לו לאחריו,
והוציאם כשהם אחוריו ,הרי זה פטור( .ב)
וכשהיה הדבר בהיפוך ,שנתכוון להוציאם כשהם
תלויים אחוריו ,והוציאם תלויים לפניו ,חייב.
א .ומתחילה אמרו ,שלדברי רבי אלעזר ,שני
דינים אלו סותרים זה את זה .וכל אחד מהם
שנאו תנא אחר [=תברא מי ששנה זו לא שנה זו].
לדעת התנא הראשון ,המתכוון להוציא בדרך
מסוימת ,והוציא בדרך אחרת ,חייב על כך .בין
אם נתכוון להוציא לאחוריו והוציא לפניו ,ובין
אם נתכוון להוציא לפניו והוציא לאחוריו.
ולדעת התנא השני ,המתכוון להוציא בדרך
מסוימת ,והוציא בדרך אחרת ,פטור על כך[ ,בין
אם נתכוון להוציא לפניו והוציא לאחוריו ,ובין
אם נתכוון להוציא לאחוריו והוציא לפניו] ,כי
נחשב כמתעסק ,ולא כמתכוון למה שעשה.
ב .ורבא אמר  ,שאין כאן שום סתירה בין דיני
המשנה ,ותנא אחד שנה את שניהם.
המתכוון להוציא חפץ כשהוא תלוי לפניו ,נתכוון
להוציאו בשמירה מעולה .ולפיכך ,אם נהפך
לאחוריו ,והוציאו ,מאחר שעלתה בידו שמירה
פחותה ,שאינו חפץ בה ,פטור.
וכשהיה הדבר בהיפוך ,שנתכוון להוציא חפץ
כשהוא תלוי לאחריו ,אף שהראה שלא אכפת לו
שהוא שמור שמירה פחותה ,ודאי אינו מקפיד
שתהא דווקא שמירה פחותה .ולפיכך אם נהפך
לפניו ,והוציאו בשמירה מעולה ,חייב ,כי ודאי
נוח לו בכך.

לאחוריו ,והוציא לפניו ,חייב ,כי הוציא בשמירה
מעולה ,אבל אם הוציא לאחוריו ,אפילו נתכוון
לכך ,פטור ,כי מוציא בשמירה פחותה.
ב .ולדברי רב אשי ,אין מחלוקת במשנתנו בדבר
זה .ומשנתנו דעה אחת היא ,שכשמתכוון
להוציא לאחוריו ,מאחר שהוציא כפי שנתכוון,
אף שאין כאן שמירה מעולה ,הרי זה חייב.
ג .ויש שרצו לומר ,שבדבר זה נחלקו חכמים ורבי
יהודה .אולם מסקנת הגמרא ,שלא נחלקו בזה,
ולדברי הכל ,המתכוון להוציא לאחריו ,והוציא
לאחוריו כמו שנתכוון ,חייב.

האשה החוגרת בסינר
נתבאר ,שהמתכוון להוציא דבר כשהוא תלוי
לפניו ,והוציאו תלוי לאחוריו ,פטור ,כי נתכוון
לשמירה מעולה ,ועלתה בידו שמירה פחותה.
אכן כל זה כשאין דרך אותו דבר להיות חוזר
לאחוריו ,ונמצא שכשחזר לאחוריו ,היה הדבר
שלא כפי כוונתו בתחילה.
אבל דבר שרגיל להיות חוזר לפנים ולאחור,
המוציא ידע מתחילה שהוא עשוי לחזור
לאחוריו ,ולפיכך אף שמתחילה בשעה שנתכוון
להוציאו היה לפניו ,ובשעת הוצאה חזר
לאחוריו ,הרי זה חייב.
וזהו ששנינו ,באמת אמרו ,האשה החוגרת בסינר
[=כעין מכנסיים קטנים ,שחוגרת לצניעות] ,אם
תלתה בו איזה דבר להוציאו ,ובא לו לצד אחר,
בין מלפניה ובין מלאחריה ,חייבת ,שכן ראוי
להיות חוזר ,ומתחלתה ידעה שסופו להתהפך.
ואמרו בברייתא ,שכל דין ששנו אותו בלשון זה,
"באמת כו'" הלכה כן.

המוציא לאחוריו
א .לדברי רבי אלעזר ,בדבר זה נחלקו שני תנאים
שדבריהם הם הרישא והסיפא של משנתנו.
לדעת התנא הראשון ,דווקא מי שנתכוון להוציא
לפניו ,והוציא לאחוריו ,פטור ,כי נתכוון לשמירה
מעולה ,ועלתה בידו שמירה פחותה .אבל אם
מתחילה נתכוון לשמירה פחותה ,כלומר להוציא
לאחוריו ,חייב.
ולדעת התנא השני ,דווקא מי שנתכוון להוציא

מקבלי פתקין
לדעת רבי יהודה ,גם מקבלי פתקין דינם כן,
שאף שהוציאו באופן שלא נתכוונו לו ,חייבים על
ההוצאה.
 רבותיו של רש"י פירשו ,שהכוונה לשליחהמלך המוסר פתקאות של מלך לרצים המריצים
אותם ליעדם ,אם הוציא את הפתקה על מנת
לתת אותה לרץ זה ,ונתן לרץ זה ,אף שלא

 1מכתף אדם עד לארץ שלש אמות ,כדאמר בתרגום מגלת אסתר ,פרשנדתא אצטליב על תלת אמין ,וכן כלהו ,וראשיהם היו קטועים( .ב) ומקוה ,דאמר ,דהוי כל גופו עולה בהן ,אפילו ראש,
באמה על אמה ברום שלוש אמות ,דכשיכנס במים ,יעלו המים למעלה מראשו( .ג) וכוכין דאמר בסוף המוכר פירות ,דאורכן ארבע אמות ,היינו עם ראש וצואר ועובי הארון עם מה שמשקעין
ארון בתוך הכוך טפח או טפחיים( .ד) וגבי היזק ראיה דהצריך ארבע אמות בריש בבא בתרא ,משום צואר וראש ,ובקל יגביה עצמו שיוכל לראות ,לכך צריך ארבע אמות( .ה) והא דאמרינן במי
שהוציאוהו ,דמקומו של אדם ארבע אמות ,היינו כשפושט ידו למעלה מראשו[ .תוס'].
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נתקיימה מחשבתו ,חייב על כך.
ואמרו בברייתא ,שהסיבה לכך ,כי כן הדרך,
שפעמים מוציא לתת לזה ,ואינו מוצאו ,ונותן
לאחר.
 ורבינו שמואל מפרש ,שהכוונה לממונה של המלך,הנושא פתקאות של מלך ,שכתובים בהם מנין גבוריו
וחייליו ,ובית אוצרותיו ,ונושא אותם בכיס התלוי
בחגורתו ,וכיס זה פעמים חוזר לאחוריו ,ופעמים
לפניו.

לעשותו יחד ,כלומר שכל אחד יכול לעשות לבדו
[=זה יכול וזה יכול].
ומיעוט שלישי מלמד ,ששנים שעשו מלאכה
יחד פטורים ,אף באופן שרגילים לעשות יחד,
כגון שכל אחד מהם אינו יכול לעשות לבדו [=זה
אינו יכול וזה אינו יכול].
אבל כשהאחד יכול לעשותה לבדו ,והשני אינו
יכול לעשותה לבדו ,3שהוא מסייע את הראשון
[=זה יכול וזה אינו יכול] ,מאחר שהכל נעשה על ידי
האחד ,והשני הוא רק מסייע ,הראשון חייב.

ולפיכך ,דעת רבי יהודה ,שהמוציאו חייב ,אף
כשנתכוון להוציא לפניו ,וחזר לאחוריו ,כדין המבואר
לעיל.

ב .דעת רבי יהודה.

ותנא קמא חולק עליו ,ואומר ,שאינו נחשב כדבר
הרגיל לחזור לפנים ולאחור ,ולכן אם נתכוון להוציא
לפניו וחזר לאחוריו ,פטור.

אמנם שלושה מיעוטים נאמרו בכתוב ,לפטור
את העושה מחיוב חטאת ,אלא שרק שנים מהם
באו לפטור את העושה משום שעשה עם חבירו.

דף צג
שנים שעשו יחד מלאכה אחת
א .דעת רבי שמעון.
שלושה מיעוטים יש בכתוב" ,וְ ִאם ֶנ ֶפש ַאחַ ת
ֹתּה ַאחַ ת ִמ ִמצְ ֹות ה'
ֶתחֱ טָּ א בִ ְש ָּגגָּה מֵּ עַ ם הָּ ָּא ֶרץ בַ ֲעש ָּ
אֲ שֶ ר ל ֹא ֵּתעָּ שֶ ינָּה וְ ָּאשֵּ ם" (ויקרא ד' כ"ז).

(א) " ֶנפֶש" " -וְ ִאם ֶנ ֶפש ַאחַ ת ֶתחֱ ָּטא" כלומר דווקא
כשנפש תחטא לבדה ,היא מתחייבת ,אבל
כששנים עשו יחד ,הם פטורים.

ואם כן ,אין היחיד פטור מחמת עשייית המלאכה
עם חבירו ,אלא כשכל אחד עושה חצי מלאכה,
כגון זה עוקר מרשות הרבים ,וזה מניח ברשות
היחיד.
אבל כשכל אחד עושה את כל המלאכה ,אף על פי
שעושה עם חבירו ,בין אם כל אחד יכול לעשות
לבדו [=זה יכול וזה יכול] ,ובין אם כל אחד אינו
יכול לעשות לבדו [=זה אינו יכול וזה אינו יכול],
שניהם חייבים.
וכל שכן כשזה יכול לעשותה לבדו ,וזה אינו יכול
לעשותה לבדו ,שזה שיכול לעשותה לבדו חייב.

ומיעוט שני בא לפטור כששנים עשו מלאכה
יחד ,באופן שאין רגילים לעשותה יחד ,כלומר
שכל אחד יכול לעשות לבדו [=זה יכול וזה יכול].
אבל המיעוט השלישי בא לפטור דבר אחר ,והוא
כשעשה היחיד על פי הוראת בי"ד ,כגון שהורו
בי"ד שחלב מותר ,והלך היחיד ועשה על פיהם,
פטור הוא מחטאת ,כי אנוס הוא.
לגרסת רש"י ,רבי שמעון חולק על דין זה ,ואומר,
שיחיד שעשה על פי הוראת בי"ד חייב.

(ב) " ַאחַ ת" " -וְ ִאם נֶפֶ ש ַאחַ ת ֶתחֱ טָּ א" ,כלומר
דווקא כשאחת תחטא לבדה ,היא מתחייבת,
אבל כששנים עשו יחד ,הם פטורים.
(ג) "בַ ֲעש ָֹׁתּה"  -כלומר דווקא כשעשתה הכל לבד,
היא מתחייבת ,אבל כששנים עשו יחד ,הם
פטורים.

ולפיכך ,לדעת רבי יהודה ,כששנים עשו יחד דבר
שכל אחד מהם אינו יכול לעשות לבדו=[ ,זה אינו
יכול וזה אינו יכול] ,שניהם חייבים.

מיעוט אחד מלמד ,שדווקא מי שעשה מלאכה
שלימה מתחייב ,אבל כשכל אחד עשה חצי
מלאכה ,כגון 1זה עוקר מרשות הרבים ,וזה מניח
ברשות היחיד ,שניהם פטורים.2

וכל שכן כששנים עשו יחד מלאכה אחת ,כשזה
יכול לעשותה לבדו ,וזה אינו יכול לעשותה לבדו,
שזה שיכול לעשותה לבדו חייב.
ג .דעת רבי מאיר.
בכתוב "וְ ִאם ֶנ ֶפש ַאחַ ת ֶתחֱ טָּ א" אין שני מיעוטים,
אלא מיעוט אחד ,שכן דרך הכתוב לומר " ֶנ ֶפש
ַאחַ ת" ,ואין להחשיב זאת כשני מיעוטים.

זה יכול

זה עוקר

זה יכול

וזה מניח

וזה יכול

זה אינו
יכול
וזה אינו
יכול

וזה אינו
יכול

רבי שמעון

פטור

פטור

פטור

חייב

רבי יהודה

פטור

פטור

חייב

חייב

רבי מאיר

פטור

חייב

חייב

חייב

מיעוט אחד בא לפטור כשכל אחד עשה חצי
מלאכה ,כגון זה עוקר מרשות הרבים ,וזה מניח
ברשות היחיד.

ולגרסת תוס' ,רבי שמעון מודה לדין זה אלא שלדעתו
אין צריך מיעוט ללומדו ,כי סברא פשוטה היא
שהעושה על פי הוראת בי"ד נחשב כאנוס ולכן הוא
פטור.

ומיעוט שני מלמד  ,שדווקא מי שעשה לבדו
מלאכה שלימה ,מתחייב ,אבל כששנים עשו
מלאכה יחד ,שניהם פטורים .ומיעוט זה אמור
כשעשו את המלאכה יחד ,באופן שאין רגילים

ומיעוט אחד בלבד בא לפטור את העושה משום
שעשה עם חבירו ,והמיעוט השני בא לפטור את
העושה בהוראת בי"ד.

מסייע אין בו ממש
נתבאר ,ששנים שעשו מלאכה יחד ,באופן
שהאחד יכול לעשותה לבדו ,וחבירו אינו יכול
לעשותה לבדו ,זה שיכול לעשות לבד חייב ,כי
הוא נחשב כמי שעשה הכל לבדו.
וחבירו שסייע עמו ,פטור ,והסיבה לכך ,כי
מסייע ,כלומר ,מי שהוא רק מסייע בדבר ,ואם
בא לעשות לבדו אינו יכול ,אין בו ממש.
ולהלן יתבאר בעזה"י שסברא זו קיימת בהרבה
דינים.

זב יושב על גבי מיטה וארבע
טליתות תחת ארבע רגליה
לדעת תנא קמא [במסכת זבים] ,כשהזב יושב על
גבי המיטה ,וארבע טליתות תחת ארבע רגלי
המיטה ,כולן טמאות מדרס.
והסיבה לכך ,כי מיטה אינה יכולה לעמוד על
שלוש רגלים ,ונמצא שכדי שתוכל לעמוד ,היא
צריכה את כל ארבע רגליה ,ויש להחשיב כל אחת

 1וזה כתב אות אחת ,ובא חבירו וכתב אות שניה ,לא איצטריך קרא ,אלא אהוצאה ,דהוא אמינא ,אהכנסה ואהוצאה הוא דקפיד רחמנא ,וליחייב אפילו בלא הנחה[ .תוס'].
 2דכל כמה דלא כתיב אלא חד מיעוט ,מסתברא דהאי הוא דממעט ,דהאי קעביד פלגא והאי פלגא ,וליכא חד דמסייע בכולהו[ .רש"י]
 3נראה לר"י ,דהאי אינו יכול ,היינו אפילו בעל כח הרבה ,אלא שהוא נושא הקורה בענין זה ,שאלמלא אחר ,לא היה יכול לנושאה לבדו ,כגון באצבע ,דמה לנו לכחו ,כיון דהשתא מיהא אינו יכול
לנושאה[ .תוס'].
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מהן כאינה יכולה להעמיד לבדה [=זה אינו יכול
וזה אינו יכול].

ולדעת התנא הזה ,כשכל אחד אינו יכול לעשות
לבדו ,ועשו כולם יחד ,הרי זה נחשב כאילו כל
אחד עשה הכל .ואם כן ,יש להחשיב את הזב כמי
שנשען על כל אחת מהטליתות בפני עצמה ,ולכן
כולן טמאות מדרס.
ולדעת רבי שמעון ,כשהזב יושב על גבי המיטה,
וארבע טליתות תחת ארבע רגלי המיטה ,כולן
טהורות.
 רש"י מפרש ,שהסיבה לכך שרבי שמעון מטהר,כי לדעתו ,כששנים עשו מעשה ,שכל אחד אינו
יכול לעשות לבדו ,שניהם פטורים ,כאילו לא
עשה אף אחד מהם את המעשה.
וכמו כן ,מאחר שכל אחת מרגלי המיטה אינה
יכולה לשאת אותו לבדה ,יש להחשיבה כאינה
נושאת אותו ,ונמצא שהזב נחשב כמי שאינו נשען
על אף אחת מרגלי המיטה.
 ורשב"א מפרש ,שדווקא לעניין חיוב חטאת פוטררבי שמעון כששנים עשו יחד ,ואין אחד יכול לעשות
לבדו ,אבל לעניין משא הזב ,כשאין כל אחד יכול
לשאת לבדו ,מודה רבי שמעון שנחשב כנישא על כולם.
ומכל מקום ,באופן הזה ,שזב אחד על המיטה ,רבי
שמעון מטהר את ארבע הטליתות ,כי לדעתו ,אפילו
אם יש להחשיב את הזב כמי שנשען על ארבעה רגלי
המיטה ,מכל מקום אין נשען על כל אחת מהרגלים
אלא מיעוטו.
ולדעתו ,כששנים נושאים את הזב יחד ,הם נטמאים
רק כשיש שיעור טומאה לכל אחד מהם ,מה שאין כן
בזה ,שכל רגל נושאת רבע זב ,ולכן היא טהורה.
ואם היו על המיטה ארבעה זבים ,היו כל הטליתות
טמאות.

זב רוכב על גבי בהמה והיא עומדת על טליתות
לדעת תנא קמא במסכת זבים ,כשהזב יושב על
גבי בהמה ,וארבע טליתות תחת ארבע רגליה ,כל
הטליתות טהורות.
והסיבה לכך ,כי בהמה יכולה לעמוד על שלוש
רגלים ,ונמצא שכל אחת מהרגלים נחשבת
כמסייעת את שלוש האחרות.1

ומאחר שמסייע למי שיכול לעשות לבדו ,נחשב
כמי שאינו עושה דבר [=מסייע אין בו ממש] ,יש
להחשיב כל רגל כמי שאינה נושאת אותו ,ואין
מטמא מדרס מה שתחתיה.2
אבל אין לומר ,שהסיבה לכך שכל אחת
מהטליתות טהורה ,כי אין וודאות שהבהמה
נשענה עליה ,שכן מאחר שהיא יכולה לעמוד על
שלוש רגלים ,יתכן שכך היה הדבר ,ונמצא שכל
אחת מהטליתות היא בספק ,שמא עליה לא
עמדה הבהמה כלל.
והסיבה שאין לומר כן ,כי במקום ספק כעין זה,
יש לטמא ,כפי שיתבאר להלן בעניין זב המתהפך.

לרוחבם ,נמצא שאין רובו נישא על אחד מהם,
אלא כל שעה הוא שוכב על כולם יחד ,ולכן הם
טהורים.4
וכל זה כשהיה ער כל משך שכיבתו ,אבל אם ישן,
לעולם יש לחוש ,שמא מתוך שנתנו נתהפך,
להיות אורכו לאורך הספסלים ,ולפיכך כולם
טמאים.

רגל אחת של כהן על הרצפה
ורגל אחת על דבר אחר
כהן העומד בעזרה על גבי כלי או אבן או כל דבר
החוצץ בינו לבין הרצפה ,ועבד ,עבודתו פסולה.

ולדעת רבי יוסי במסכת זבים ,כשהזב רוכב על
הסוס ,והסוס עומד על טלית ,אם היא תחת אחת
מידיו ,היא טמאה ,ואם היא תחת אחת מרגליו,
היא טהורה.

שנאמר" ,וְ שֵּ ֵּרת בְ שֵּ ם ה' אֱ ֹל ָּקיו כְ כָּ ל ֶאחָּ יו הַ לְוִ ִים
הָּ ע ְֹמ ִדים שָּ ם לִפְ נֵּי ה'" (דברים י"ח ז') ,ללמד ,שתהא
עמידתו כשאר אחיו.

וכשהזב רוכב על גבי חמור ,והחמור עומד על
טלית ,אם היא תחת אחת מידיו ,היא טהורה,
ואם היא תחת אחת מרגליו ,היא טמאה.

ותנא דבי רבי ישמעאל ,הואיל ורצפה מקודשת,
וכלי שרת מקודשים ,מה כלי שרת צריך שלא
תהא חציצה בינם לבין כהן ,כך רצפה צריך שלא
תהא חציצה בינה לבין הכהן.

והסיבה לכך ,כי עיקר משענת הסוס על ידיו,
ועיקר משענת החמור על רגליו.
ויש גורסים סוגיה זו בהיפוך ,שעיקר משענת הסוס על
רגליו ,ועיקר משענת החמור על ידיו.

וכל שיש טלית תחת אחת מאלו שאינן עיקר
משענתו ,מאחר שיכול לעמוד בלעדיה ,היא
נחשבת כמסייעת את האחרות בלבד.
וכל שמסייע למי שיכול לעשות לבדו ,נחשב כמי
שאינו עושה דבר [=מסייע אין בו ממש] ,ולכן יש
להחשיב את אותה רגל כמי שאינה נושאת אותו,
ואין הזב מטמא מדרס את מה שתחתיה.

ואמר רבי אליעזר ,שאם היתה רגלו האחת של
הכהן על הרצפה ,ורגלו האחת על האבן או על
הכלי ,5אומדים את הדבר ,ואם כשהיו נוטלים
את הכלי או האבן מתחת הרגל שעליהם ,היה
יכול לעמוד על רגלו שעל הרצפה לבדה ,עבודתו
כשרה.
והסיבה לכך ,כי כשיכול לעמוד על רגלו שעל
הרצפה לבדה ,אין השניה אלא מסייעת לעמידה,
וכל שמסייע למי שיכול לעשות לבדו ,נחשב כמי
שאינו עושה דבר [=מסייע אין בו ממש] ,ולכן יש
להחשיב את הכהן כאינו עומד אלא על הרגל שעל
הרצפה.

זב שהיה מוטל על חמישה ספסלים
זב ששכב על חמישה ספסלים ,והיה אורכו
לאורכם ,כולם טמאים ,כי בשעת שכיבה ,השוכב
זז מצד לצד ,ונמצא שפעמים שכב על ספסל זה,
ופעמים שכב על זה ,וכל פעם היה רוב גופו על
אותו ספסל ,ונמצא שנטמא הספסל ,מחמת
שהיה רובו של זב שוכב עליו.3
וכשהזב שכב על חמישה ספסלים ,כשאורכו

קיבל בימין ושמאל מסייעת אותו
יד שמאל פסולה לעבודת הכהונה ,ובברייתא
מבואר ,שהמקבל את הדם בימין ,ושמאל
מסייעת אותו ,עבודתו כשרה.
והסיבה לכך ,כי כשיכול לקבל בימינו לבדה ,אין
שמאל אלא מסייעת לקבלה ,וכל שמסייע למי
שיכול לעשות לבדו ,נחשב כמי שאינו עושה דבר

 1בעומדת איירי ,דאי במהלכת ,כל שעה עוקרת רגל האחת ,ועומדת על שלוש ,וטמא מה שתחתיהן ,שאינה יכולה לעמוד על שתים[ .תוס'].
 2וסתמא כר' יהודה ,דזה יכול וזה יכול קרי מסייע[ .רש"י].
 3ורבותי גורסין ,לאורכן טהורין ,ופירשו טעמא דלאורכן טהורין ,משום דאמרי ,שמא ביניהן שכב ,ולא עליהם .וקשיא לי ,אם כן לקולא תלינן ,ואמאי תני סיפא ,ספק נתהפך ,טמאים[ .רש"י].
 4ולפי זה טעם זה אתיא כרבי שמעון ,דבעי שיהא רוב הזב נישא עליו .ור"י אומר ,דמצי למימר דאתיא אפילו כרבנן ,וטעמא דטהורות ,משום דהוי ליה כל אחד מסייע שאין בו ממש[ .תוס'].
 5מהכא ליכא למיפשט דמין במינו חוצץ ,דאבן הוא ממין הרצפה ,ומין בשאינו מינו חוצץ ,דכלי אינו ממין הרצפה .ובעיא הוא בפרק הוציאו לו ,בהניח סיב בתוך המזרק ,וקיבל בו את הדם,
דודאי סיב מבטל ליה ,אבל כלי ואבן לא מבטל ליה ,דאבן נתקלים בה ההולכים שם[ .תוס'].
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[=מסייע אין בו ממש] ,ולכן יש להחשיב את הכהן
כמי שקיבל בימינו לבדה.

מלאכה בשיעור אחד ,כגון שהוציאו יחד גרוגרת
אוכל.

שהיה צריך את הכלי עצמו להשתמש בו תשמיש
אחר במקום שמוציאו לשם ,חייב על הוצאת
הכלי.

שנים שעשו מלאכה שיש בה כשיעור אחד

ראיות לכך שכשהעושים יחד מתחייבים

וכשהוציא אוכל כשיעור כזית בכלי ,והיה צריך
גם את הכלי ,הרי זה חייב גם על הוצאת האוכל,
וגם על הוצאת הכלי.

נתבאר ,שיש אופנים ששנים שעשו יחד מלאכה
אחת מתחייבים על כך.
א .האופן שבו לדברי הכל העושה מלאכה עם
חבירו מתחייב על כך הוא כשהאחד יכול לעשות
לבדו ,והאחד אינו יכול [=זה יכול וזה אינו יכול].
ובאופן הזה ,דין פשוט הוא ,שהיכול מתחייב על
כך ,אף על פי שעשה מלאכה כשיעור אחד ,כגון
שהוציא אוכל בשיעור גרוגרת אחת.
שכן כשהאחד יכול והשני אינו יכול ,הדבר נידון
כאילו נעשה על ידי היכול לבדו ,ואם כן ,הרי זה
ככל אדם העושה מלאכה לבדו ,שמתחייב
כשעשה שיעור אחד.
ב .ולדעת רבי יהודה ורבי מאיר ,העושים יחד
מתחייבים על כך ,גם כשכל אחד אינו יכול
לעשות לבדו ,והמלאכה נעשית על ידי צירוף שני
העושים [=זה אינו יכול וזה אינו יכול].
 ולגרסת ר"ח ,באופן הזה נחלקו רב חסדא ורבהמנונא בגמרא ,האם העושים מתחייבים ,רק
כשעשו מלאכה שיש בה שיעור לכל אחד בפני
עצמו ,כגון שהוציאו אוכל כשיעור שתי גרוגרות.
או שמתחייבים אף בעשיית מלאכה בשיעור
אחד ,כגון שהוציאו יחד גרוגרת אוכל.
 ולגרסה שלפנינו ,לא נחלקו רב חסדא ורבהמנונא בזה .יש מפרשים שאמנם מעיקר הדין
היה מקום לחלוק גם באופן הזה .והסיבה שלא
נזכרה המחלוקת באופן הזה ,כי כששנים אינם
יכולים לעשות את המלאכה ,הרגילות היא שיש
בה שיעור לכל אחד בפני עצמו .ויש מפרשים
שבדבר זה לא נחלקו ודין פשוט הוא שהם
מתחייבים אף בעשיית מלאכה בשיעור אחד
בלבד.
ג .ולדעת רבי מאיר ,העושים יחד מתחייבים על
כך ,גם כשכל אחד יכול לעשות לבדו ,והמלאכה
נעשית על ידי צירוף שני העושים [=זה יכול וזה
יכול].

 ולגרסת הגמרא לפנינו ,באופן הזה נחלקו רבחסדא ורב המנונא בגמרא ,האם העושים
מתחייבים ,רק כשעשו מלאכה שיש בה שיעור
לכל אחד בפני עצמו ,כגון שהוציאו אוכל כשיעור
שתי גרוגרות ,או שמתחייבים אף בעשיית

הם מתחייבים אף בשיעור אחד
א .נתבאר לעיל ,שכשהזב יושב על גבי מטה,
וארבע טליתות תחת ארבע רגלי המטה ,מאחר
שכולן יחד נושאות את הזב כולן טמאות.
ומבואר שהטליתות טמאות ,אף על פי שאין כל
אחת נושאת זב אלא כולן יחד נושאות זב אחד,
הרי שכשיש כמה העושים יחד דבר אחד ,הם
מתחייבים אף בשיעור אחד לכולם.
ב .מבואר במשנה ,שכשצבי נכנס לבית ,ונעל אחד
את הדלת אחריו ,חייב על כך משום צידה.
וכששנים נעלו את הדלת יחד[ ,לדעת רבי יהודה יש
חילוק בדבר] ,אם כל אחד יכול לעשות לבדו ,הם
פטורים ,ואם אין כל אחד יכול לעשות לבדו ,הם
חייבים.
הרי שבאופן שהם חייבים ,הם מתחייבים יחד,
אף על צידת צבי אחד.1
ג .במסכת בבא קמא מבואר ,ששותפים שגנבו
וטבחו יחד ,חייבים לשלם תשלומי ארבעה
וחמישה.
הרי שבאופן ששנים מתחייבים ,הם מתחייבים
יחד אף על שחיטה אחת.
ד .מבואר בברייתא ששנים שהוציאו יחד קנה
אחד של אורגים מתחייבים על כך.
הרי שבאופן שהם חייבים ,הם מתחייבים יחד,
אף על הוצאת דבר אחד.
אולם דחו ראיה זאת ,כי יתכן שמדובר בקנה
שיש בו שיעור לארוג מפה לזה ומפה לזה.
המוציא אוכל בכלי
א .כשהוא צריך רק את האוכל.
כבר נתבאר ,שהמוציא בשבת אוכל פחות
משיעור גרוגרת ,פטור על כך.
ואם הוציא את האוכל הזה בכלי ,פטור אף על
הוצאת הכלי ,כי הכלי טפל לאוכל שבתוכו,
ומאחר שאין כוונתו להוצאת הכלי ,אלא
להוצאת האוכל שבתוכו ,פטור על הוצאת הכלי.
ב .כשהוא צריך גם את הכלי.
המוציא אוכל בכלי וכוונתו גם להוצאת הכלי,

 1ומדרבי יהודה נשמע לרבי מאיר בשניהן יכולים ,דבהא לא פליגי[ .רש"י].
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דף צד
שגג גם בהוצאת האוכל וגם בהוצאת הכלי
נתבאר שהמוציא אוכל כשיעור גרוגרת בכלי
וצריך גם את הכלי ,מתחייב גם על הוצאת האוכל
וגם על הוצאת הכלי.
וכשהוציא את הכל בשגגה ,בדרך כלל הוא
מתחייב בחטאת אחת על כל מה שהוציא ,שכן
הדין ,שהעושה שני דברים שווים בהעלם אחת,
מתחייב על שניהם חטאת אחת.
ופעמים אף על פי שעשה את שני הדברים בהעלם
אחד ,יתחייב שתי חטאות.
 יש אומרים ,רק כפרות מחלקות ,כלומרשהאופן היחידי שבו יתחייב שתי חטאות על
שתי ההוצאות שעשה בהעלם אחד ,כשתחילה
נודע לו ששגג בהוצאה אחת [כגון בהוצאת
האוכל] ,ומיהר ונתכפר על כך בקרבן חטאת.
ולאחר מכן נודע לו ששגג גם בהוצאה שניה [כגון
בהוצאת הכלי] ,שמאחר שכבר נתכפר על הוצאה
אחת בקרבן ,צריך להביא עתה קרבן בפני עצמו
על הוצאה שניה.
 ויש אומרים גם ידיעות מחלקות ,כלומר ,אפילואם לא נתכפר על הוצאת האוכל ,בכך שנודע לו
על הוצאת האוכל בפני עצמה ,ובכך נודע לו
שמחויב להביא עליה קרבן ,ידיעה זו מחייבת
אותו להביא קרבן בפני עצמו על הוצאת האוכל.
ומעתה כשיוודע לו ששגג גם בהוצאת הכלי ,יהיה
צריך להביא על כך קרבן בפני עצמו.
וזה האופן שבו מעמיד רב אשי את הברייתא בה
מבואר שמחויב על האוכל ועל הכלי כל אחד בפני
עצמו.

הזיד בהוצאת האוכל ושגג בהוצאת הכלי
הוציא אוכל כשיעור גרוגרת בכלי וצריך גם את
האוכל וגם את הכלי ,אבל הוצאת האוכל היתה
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בשוגג ,שלא ידע שאסור להוציא אוכל בשבת,
והוצאת הכלי היתה במזיד ,שידע שהדבר אסור.
לדברי הכל יש כאן שני חיובים ,על הוצאת
האוכל חייב חטאת ,ועל הוצאת הכלי חייב
מיתה.
וזה האופן שבו מעמיד רב ששת את הברייתא בה
מבואר שמחויב על האוכל ועל הכלי כל אחד בפני
עצמו.
כן פירש רש"י.
 ורשב"ם מפרש ,שרב ששת העמיד את הברייתאבאופן שהוצאת האוכל היתה במזיד ללא התראה,
שאין עליה שום חיוב והוצאת הכלי היתה בשוגג.
וכשהכלי היה טפל לאוכל ,אין כאן שום חיוב.
וכשנתכוון גם להוצאת הכלי ,חייב על כך חטאת ,כי
עשה זאת בשוגג.
ור"י הקשה על שני הפירושים הללו ,מאחר שהוצאה
אחת היתה במזיד ,גילה שאינו חושש לאיסור הוצאה,
ואם כן ,על מה שעשה בשוגג אינו מתחייב חטאת,
שאינו שב מידיעתו.
 ולפיכך פירש ר"י ,שהאופן שבו העמיד רב ששת אתהברייתא הוא ,כשעשה הכל במזיד .וכשהיתה כוונתו
להוצאת האוכל בלבד ,מתחייב רק כשהתרו בו משום
הוצאת האוכל .וכשהיתה כוונתו גם משום הוצאת
הכלי ,מתחייב גם אם התרו בו משום הוצאת הכלי.

הוצאת בעלי חיים
לדעת תנא קמא ,המוציא בשבת בעלי חיים,
מרשות היחיד לרשות הרבים[ ,בין בהמה ,בין
חיה ,ובין עוף] ,בין חיים ,בין שחוטים ,אם נשא
אותם כדרך שבני אדם רגילים לשאת אותם ,הרי
זה חייב משום הוצאה.
ולדעת רבי נתן ,המוציא בעלי חיים שחוטים,
חייב .והמוציא חיים ,פטור ,כי החי נושא את
עצמו.
 -רש"י פירש ,שאין מתחייבים על הוצאת החי ,כי הוא

הוצאת בני אדם
המוציא אדם חי בשבת ,כדרך שרגילים לשאת
בני אדם ,פטור על כך ,כי אדם חי נושא את עצמו.
ובדין זה הכל מודים ,כי גם האומרים שהמוציא
בעלי חיים חייב על כך ,כי אינם נושאים את
עצמם ,אין זה אלא בבעלי חיים ,המשמטים
עצמם כלפי מטה ,ומכבידים עצמם להישמט מיד
הנושאם ,אבל אדם חי [גדול ,או אפילו קטן
המחזיק עצמו] ,נושא עצמו ,ואינו נשמט ,ולפיכך
המוציאו בשבת ,פטור.
אבל תינוק בין יומו ,שאינו מחזיק עצמו ,דינו כבהמה
חיה ועוף ,שנחלקו בהם אם המוציא אותם פטור או
חייב.

והמוציא אדם [גדול] חי במיטה ,פטור גם על
הוצאת האדם [שהוא נושא את עצמו כנ"ל] ,וגם על
הוצאת המטה ,שהיא טפלה לאדם ,וכוונת
המוציא להוצאת האדם ,ולא להוצאת המטה.

מכירת בהמה גסה לגוים
במסכת עבודה זרה מבואר ,שבכל מקום אסור למכור
לגוים בהמה גסה ,ואחד מהטעמים לדין זה הוא ,גזרה
משום שאלה ומשום שכירות.
שהשואל או שוכר דבר מחבירו ,לא נעשה הדבר של
השוכר והשואל ,אלא עדיין של בעליו הוא ,ולכן,
כשישראל משאיל או משכיר בהמתו לגוי ,והגוי עובד
בה בשבת ,הישראל עובר על הכתוב" ,ל ֹא ַתע ֲֶשה כָּל
ּוב ֶה ְמ ֶתָך".
ְמלָּאכָּה ְ ...
ומשום כן ,אסרו חכמים למכור לגוי ,בהמה גסה
העומדת לעבודה ,שמא יבואו כמו כן להשאיל לו או
להשכיר לו ,ויעשה בה הגוי מלאכה בשבת ,ונמצא
ישראל חוטא באיסור שביתת בהמה בשבת.

מכירת סוס לגויים
נתבאר שאסרו חכמים למכור בהמה גסה לגויים.
ולדעת בן בתירא ,סוס יוצא מכלל שאר בהמות
גסות ,ומותר למוכרו לגוים.

מקיל עצמו ,ונושא עצמו.
והתוס' כתבו ,שאינו פטור משום שהחי מקיל עצמו ,שהרי
אפילו מוציא דבר קל יותר ,גם כן חייב.
וכן אינו פטור משום שהחי מסייע בנשיאתו ,שהרי כבר
נתבאר ,שמסייע אין בו ממש.
 ולשיטת התוס' הסיבה שהוא פטור ,משום שמלאכות שבת,ובכללן מלאכת הוצאה ,למדות ממלאכת המשכן ,ובמשכן לא
היתה הוצאה של בעלי חיים ,שכן התחשים והאילים היו
הולכים ברגליהם ,והחלזון מיד היו פוצעים אותו טרם ימות.1

והסיבה לכך ,כי לדעתו ,הסוס אינו עושה
מלאכה האסורה בשבת מן התורה ,ומאחר
שאפילו אם ישאילנו או ישכירנו לגוי ,לא תצא
מכך תקלה שבהמתו עושה מלאכה אסורה
בשבת ,אין לגזור שלא למכור אותו לגוי ,שמא
ישאיל לו או ישכיר לו.
וחכמים חולקים על בן בתירא ,ואומרים ,שגם
הסוס עושה מלאכה האסורה בשבת מן התורה,
ולכן דינו כשאר בהמות גסות ,שאין למוכרם

 1דכמה דאית ביה נשמה טפי ניחא ליה כי היכי דליצליל ציבעיה.
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לגוי ,שמא ישאיל לו או ישכיר לו ,ויעשה בו הגוי
מלאכה בשבת.
והנה הסוס אינו עומד לשאת משאות ,אלא לרכב
עליו בני אדם ,ודבר זה לדברי הכל אינו מלאכה
האסורה מהתורה ,שהרי האדם נושא את עצמו,
ולפיכך כשהסוס נושא אדם ,אינו נחשב כנושא
משא בשבת.
אבל המלאכה שלדעת חכמים הסוס עושה,
שהיא אסורה בשבת מהתורה ,היא נשיאת
עופות של ציידים ,כגון נץ שמסייע את הציידים
לצוד.
שלדעת חכמים ,בעלי חיים אינם נושאים את
עצמם ,ואם כן כשהסוס נושא אותם ,הוא עושה
מלאכה האסורה בשבת מן התורה.
ולדעת חכמים ,מאחר שיש סוסים הנושאים
עופות ,ועושים בכך מלאכה האסורה בשבת מן
התורה ,אסרו למכור לגוי סוסים מכל וכל ,גם
אלו המיועדים לרכיבת אדם.
ולדעת בן בתירא ,מאחר שגם נשיאת בעלי חיים
אינה אסורה מהתורה ,כי לדעתו גם בעלי חיים
נושאים את עצמם[ ,כדעת רבי נתן] ,נמצא שאין
שום סוס העושה מלאכה האסורה מהתורה,
ולכן לא אסרו למכור סוס לגוי.

הוצאת בעל חיים או אדם כפות
לדברי רבי יוחנן ,בעלי חיים או בני אדם ,כשהם
כפותים ,לדברי הכל אינם נחשבים כנושאים את
עצמם ,והמוציא אותם בשבת ,חייב על כך.
ומכל מקום ,דווקא אלו הכפותים ממש ,על ידי
אחרים ,נחשבים כאינם נושאים את עצמם,
והמוציאם חייב.
אבל אלו הנוהגים עצמם בכבדות ,כמו הפרסיים,
שרוכבים מעוטפים בבגדים רחבים ,ונוהגים כבני
אדם מעונגים ,שאינם מציגים עצמם על הארץ,
אין הנהגתם בכבדות מחשיבה אותם ככפותים,
שאינם עושים כן אלא משום גסות ,אבל
כשחפצים בכך ,הם ממהרים עצמם ,כאותו
סרדיוט פרסי ,שכעס עליו המלך ,ורץ מחמתו
שלוש פרסאות ברגליו .ולפיכך ,הנושא אותם
פטור.
מלאכה שאינה צריכה לגופה
לדעת רבי יהודה ,מלאכה שאינה צריכה לגופה,
דינה כמלאכה הצריכה לגופה ,והעושה אותה
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חייב על כך.
ולדעת רבי שמעון ,מלאכה שאינה צריכה לגופה,
אינה מלאכת מחשבת ,והעושה אותה פטור על
כך.
 רש"י מפרש ,שכל מלאכה שבאה רק לסלקאיזה דבר מעליו ,נחשבת מלאכה שאינה צריכה
לגופה.
כגון כשמוציא איזה דבר מרשות לרשות ,לא מפני
שצריך אותו ברשות שמוציא אליה ,אלא מפני
שאינו רוצה אותו ברשות שהוא נמצא בה עתה.
שאם היה הדבר תלוי ברצונו ,לא היה בא ,לא
הדבר שצריך לסלקו ,ולא המלאכה המסלקת
אותו ,ומאחר שאינו צריך את המלאכה
לתכליתה ,אלא לסלק ממנו איזה דבר ,הרי זו
מלאכה שאינה צריכה לגופה.
 ור"י מפרש ,שכל מלאכה שעושה אותה שלא לאותוצורך כעין שהיו עושים במשכן ,אלא לצורך אחר,
נחשבת מלאכה שאינה צריכה לגופה ,כי הצורך
שהיתה מלאכה נעשית בשבילו במשכן ,הוא גוף
המלאכה ושורשה.
ולפי זה מיושב כל המקומות שאמרו שהמלאכה אינה צריכה
לגופה.
(א) הוצאת המת היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ,כי
המוציא אינו צריך למת ,ובמשכן היו צריכים לחפצים
שהוציאו.
(ב) צד נחש שלא ישכנו ,היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ,כי
הצד אינו צריך לנחש ,ובמשכן היו צריכים לתחש וחלזון.
(ג) מפיס מורסא להוציא ליחה המזיקתו ,ואין עומד להכניס
אויר ולהוציא ליחה תמיד ,אף על פי שנעשה פתח גמור ,שהרי
ראוי להכניס ולהוציא אם היה צריך ,מכל מקום אינו דומה
לפתחים שבמשכן ,שהיו עומדים להכניס ולהוציא .אבל
לעשות לה פה ,דומה לפתח שבמשכן ,וחייב.
(ד) הריגת המזיקים היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ,כי אין
צריך להם ,ובמשכן היו צריכין לעורות אילים הנשחטים.
(ה) חופר גומא ואינו צריך אלא לעפרה ,היא מלאכה שאינה
צריכה לגופה ,כי במשכן היו צריכין לגומא ,לנעוץ בה או לדבר
אחר.
(ו) זב היוצא בכיס שלא יטנפו כליו ,היא מלאכה שאינה
צריכה לגופה ,כי אינו צריך לכיס עצמו .ואפילו למנות
ראיותיו או נקיים שצריך הכיס ,מכל מקום אין צריך
להוצאה זו ,שכמו כן ידע זאת אם יושב במקום אחד.
(ז) מכבה גחלת שלא יזוקו בה רבים ,ומכבה נר כחס על הנר
ועל השמן או על הפתילה המהובהבת כבר ,הן מלאכות שאינן
צריכות לגופן ,כי במשכן לא היה כיבוי אלא לעשות פחמים
בכיבוי זה ,ומתקנים על יד כיבוי זה ,שיהו ראויין למלאכת
הצורפים ,אבל כיבוי כדי שלא יקדיחו הסממנים בבישולם לא
היה במשכן ,כי זהירים היו שלא להרבות אש יותר מדאי.

(ח) כן סותר על מנת לבנות לא מחייב רבי שמעון ,דבעי שתהא
צריכה לגופה ,אלא כגון שסותר על מנת לתקן יותר ממה
שהיה בתחלה ,כגון שהבנין האחרון טוב מן הראשון.
(ט) כן קורע על מתו ,או שובר כלים להטיל אימה על אנשי
ביתו ,היא מלאכה שאינה צריכה לגופה ,כי במשכן היתה
קריעה לצורך תיקון דבר הנקרע.

הוצאת מת מרשות היחיד לרשות הרבים
לדעת תנא קמא של משנתנו [שהוא רבי יהודה,]1
המוציא את המת מהבית [=רשות היחיד] לרשות
הרבים ,אף על פי שאינו צריך שיהיה המת
בחוץ ,אלא שאינו רוצה שיהיה המת בבית ,כדי
שלא תהא טומאה בבית ,ונמצאת ההוצאה
מלאכה שאינו צריך לגופה ,הרי זה חייב.
כי לדעתו ,העושה מלאכה שאינו צריך לגופה,
חייב עליה .וכן הדין אם הוציא כזית מן המת ,או
כזית מהנבילה ,או כעדשה מהשרץ ,שכל הדברים
הללו מטמאים ,וכשמוציאם ,הוצאה חשובה
היא ,להצילו מהטומאה.
ולדעת רבי שמעון ,המוציא את המת מהבית
[=רשות היחיד] לרשות הרבים ,פטור על כך.
ולדברי רבי יוחנן וריש לקיש ,רבי שמעון פוטר
את המוציא הזה ,לא רק כשמוציא את המת
משום שאינו רוצה שיהיה בבית ,כדי שלא תהא
טומאה בבית ,ונמצאת ההוצאה מלאכה שאינו
צריך לגופה כלל.
אלא אף כשמוציא את המת כדי לקוברו ,ונמצא
שההוצאה יש בה צורך מצד עצמה ,גם בזה רבי
שמעון פוטר ,כי גם הוצאה זו אינה לצורך
המוציא ,אלא לצורך המת.
ולדעת רבי שמעון ,אין המוציא חייב ,אלא
כשמוציא לצורך עצמו ,כלומר שמוציא איזה
דבר ,כי הוא עצמו צריך לו במקום שמוציאו.
וכן כשמוציא איזה דבר לצורך עצמו ,לדעת רבי
שמעון הוא חייב ,אף כשאין ההוצאה לצורך
הדבר שהוציא .כגון אם הוציא ספר תורה לקרוא
בו בלבד ,חייב ,כי מוציא אותו לצורך עצמו ,אף
שלא הוציא אותו להגיה אותו ,שהוא לצורך ספר.

הוצאת מת לכרמלית
נתבאר שלדעת רבי יהודה המוציא מת מהבית
לרשות הרבים בשבת עובר באיסור תורה של

מלאכת הוצאה בשבת וחייב על כך.
וכמו כן נתבאר שלדעת רבי שמעון המוציא מת
מהבית לרשות הרבים בשבת אינו עובר באיסור
תורה של מלאכת הוצאה בשבת ולכן פטור על כך.
ומכל מקום גם לדברי רבי שמעון יש בדבר איסור
מדברי חכמים.
וכל זה בהוצאה מרשות היחיד לרשות הרבים,
שההוצאה הזו היא ההוצאה האסורה מהתורה,
אבל לדברי הכל ,מותר להוציא מת מהבית
לכרמלית בשבת[ ,כגון כשהיה מוטל בבית
בבזיון ,או בדליקה או בחמה] ,כי מאחר שהוצאה
זו אסורה רק מדברי חכמים ,לא העמידו
דבריהם במקום כבוד הבריות.2
ומשום איסור טלטול מוקצה ,מניח עליו ככר או
תינוק.

התולש סימני טומאה והכווה את המחיה
מבואר במסכת נגעים ,שהמקלקל סימני טומאת
צרעת ,כגון שתולש שתי שערות לבנות שהן
סימן טומאה בבהרת ,או שעושה כויה בבשר חי
שהוא סימן טומאה בשאת ,הרי זה עובר באיסור
לא תעשה ,שנאמרִ " ,השָׁ מֶ ר בְ ֶנגַע הַ צָׁ ַרעַ ת ִל ְשמֹר
ְמאֹד וְ ַלעֲשֹות כְ כֹל אֲ שֶ ר יֹורּו ֶא ְת ֶכם הַ כֹהֲ נִים
יתם ִת ְש ְמרּו ַלעֲשֹות" (דברים כ"ד
הַ לְוִ ִים כַ אֲ שֶ ר צִ ּוִ ִ
ח').

וכשהיו בבהרת שתי שערות לבנות בלבד ,ותלש
שערה אחת ,הכל מודים שחייב מלקות ,על
שעבר באיסור הנ"ל ,שכן שתי שערות לבנות
סימן טומאה הן ,ושערה אחת אינה סימן
טומאה ,ונמצא שבמעשהו נטל את סימן
הטומאה.
ונחלקו חכמים מה הדין כשהיו בבהרת שלוש
שערות לבנות ותלש אחת מהן.
לדעת רב ששת ,מאחר שבמעשהו לא ביטל את
סימן הטומאה מהבהרת ,שהרי עוד יש בה שתי
שערות ,אינו לוקה על מעשהו.
ולדעת רב נחמן ,אף על פי שבמעשהו לא ביטל את
סימן הטומאה מהבהרת ,שהרי עוד יש בה שתי
שערות ,לוקה על מעשהו ,כי המעשה הזה גם כן
מועיל לבטל את הטומאה .שכן מעתה ,אם תיפול
שערה אחת מעצמה ,בגלל מה שעשה יבטל סימן
הטומאה ,ולולא מעשהו ,גם אחר נפילת השערה,

 1נראה לר"י ,דמהכא קים לן בכל דוכתא ,דאית ליה לרבי יהודה מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה ,דמסתמא תנא קמא דרבי שמעון היינו רבי יהודה ,כי ההיא דלעיל ,זה אינו יכול וזה אינו יכול ,דתנא
קמא דרבי שמעון היינו רבי יהודה כדמוכח בגמ' .ורשב"א אומר ,דיש להביא מדתנן לעיל ,רבי יהודה אומר ,אף המוציא משמשי עבודה זרה ,דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה[ .תוס'].
 2קשה לרבינו תם ,דגבי טלטול ,דהוי איסורא דרבנן ,לא שרינן משום כבוד הבריות ,אלא על ידי ככר או תינוק  ...ויש לומר ,דשאני טלטול ,דאפשר על ידי ככר או תינוק ,לכך לא התיר בענין אחר[ .תוס'].
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היו נשארים בבהרת שתי שערות ,ומחמת מה
שעשה ,תישאר בבהרת רק שערה אחת.1
המוציא חצי זית מת מהבית
כבר נתבאר ,שלדעת תנא קמא של משנתנו,
שכשם שהמוציא מת שלם מהבית חייב ,אף
שאינו צריך לו בחוץ ,ואינו מוציאו אלא להציל
את הבית מטומאה ,כן הדין כשמוציא מהבית
כזית אחד מן המת.
כי מאחר שכזית מן המת מטמא ,גם הוצאתו
הוצאה חשובה ,להציל את הבית מטומאה,2
וחייבים עליה.
ולדעת התנא הזה יש אופן שחייבים אף על
הוצאת פחות מכזית מן המת.
לדעת רב ששת ,האופן שבו מתחייבים על
הוצאת כחצי זית מן המת הוא ,כשעל ידי
ההוצאה הזו פחת שיעור המת שבבת מכזית
לפחות מכזית.
כגון שתחילה היה בבית כזית מצומצם ,והוציא
ממנו כחצי זית ,מאחר שבכך טיהר את הבית,
הוצאה חשובה היא וחייב עליה.

נטילת צפרנים ושערות שלא בכלי
א .מחבירו.
הנוטל צפרנים ,או שערות ראש או זקן או שפם,
בידיו או בשיניו ,לדברי הכל אין דרך לעשות כן,
שאין יכול לאמן את ידו ליטול יפה בלי כלי,
והעושה כן פטור.
ב .מעצמו.

לדעת רבי אליעזר ,כשנוטל מעצמו ,יכול אדם
לאמן ידיו ליטול כהוגן בלא כלי ,ואם כן דרך
נטילה היא ,וחייב על כך משום מלאכת גוזז.
ולדעת חכמים ,גם מעצמו אין דרך ליטול בלא
כלי ,והעושה כן פטור.

שיעור מלאכת גוזז בשערות

וכתבו התוס' ,שכל זה כדעת רבי יהודה ,המחייב
מלאכה שאינה צריכה לגופה .אבל לדעת רבי שמעון,
אף הנוטל בכלי ,פטור ,משום שזו מלאכה שאינה
צריכה לגופה.

כבר נתבאר ,שלדעת חכמים ,הנוטל ציפורנים
בכלי ,חייב חטאת משום גוזז ,והנוטל אותם
בידיו או בשיניו ,פטור מחטאת ,אבל אסור
מדברי חכמים.

ולדברי רבי שמעון בן אלעזר[ ,שרב יהודה פוסק

נתבאר ,שהנוטל שערות המחוברות לגופו ,חייב
על כך משום מלאכת גוזז[ ,לדעת חכמים ,דווקא
כשנוטל אותם בכלי .ולדעת רבי אליעזר ,כשנוטל
מעצמו ,חייב אף כשנוטל בידיו או בשיניו].

[כלומר שפרשה ציפורן עד שהיא קרובה להינתק ,או

ולדעת רב נחמן ,גם כשהיו בבית כזית ומחצה,
והוציא ממנו כחצי זית ,הוצאה חשובה היא
להתחייב עליה.

הנוטל צפרנים ,או שערות ראש או זקן או שפם,
בכלי ,מאחר שכן היא הדרך לנוטלם ,לדברי הכל
חייב על כך חטאת ,משום מלאכת גוזז.

ציפורן וציצין שפירשו רובן

כמותו] ,כל זה כשלא פירשו רובם מהגוף ,אבל אם
פירשו רובם מהגוף ,עד שהם קרובים להינתק,

בברייתא מבואר ,שהנוטל שערות בשבת כשיעור
מלא פי הזוג ,חייב על כך ,וביאר רב יהודה ,וכן
מבואר בברייתא אחרת ,שהכוונה לנטילת שתי
שערות.

נטילת צפרנים ושערות בכלי

שנאמר "ל ֹא יִ ְהיֶה כְ לִי גֶבֶ ר עַ ל ִאשָּ ה וְ ל ֹא ִילְבַ ש גֶבֶ ר
ש ְמ ַלת ִאשָׁ ה כִ י תֹועֲבַ ת ה' אֱ ֹל ֶקיָך כָּל עֹשֵּ ה ֵּאלֶה" (דברים
ִ
כ"ב ה') ,שכל דבר שדרך הנשים להקפיד על כך,
ולהתנאות בו ,אסור לאיש לעשותו.

וכן דין מי שנוטל ציצים ,הם רצועות דקות
הפורשות מעור האצבע סביב הציפורן.

אבל אם היה בבית כזית ומחצה מהמת ,והוציא
ממנו כחצי זית ,פטור על כך .כי לא הוציא מהבית
שיעור חשוב של טומאה ,וגם לא טיהר את הבית.

ורק כשהיה בבית יותר משיעור זה ,שגם אחר
שהוציא ממנו כחצי זית ,לא קירב את טהרת
הבית ,באופן שכל מה שיוציאו ממנו מעתה
יטהרו ,אינו חייב על הוצאה זו.

ומלבד איסור זה ,יש בנטילת שערה לבנה מתוך
שערות שחורות איסור נוסף ,הנוהג אף בחול.

הנוטל צפרנים ,או שערות ראש או זקן או שפם
מעצמו ,בידיו או בשיניו ,בזה נחלקו תנאים.

ולהלן יתבאר בעזה"י ,כמה שערות יטול ,ויתחייב
על כך.

כי בכך קירב את טהרת הבית ,שמעתה ,כל מה
שיוציאו מהבית מהמת ,מטהרו.

לבנה מתוך שערות שחורות ,חייב משום מלאכת
גוזז.

ולדעה זו ,כן השיעור גם לעניין איסור" ,וְ ל ֹא
ָּת ִשימּו ָּק ְרחָּ ה בֵּ ין עֵּ ינֵּי ֶכם לָּ מֵּ ת" (דברים י"ד א'),
ולפיכך הנוטל שתי שערות מראשו מחמת צערו
על המת ,לוקה.
ולדעת רבי אליעזר [בברייתא השניה] ,הנוטל
שערה אחת בלבד ,חייב על כך.
וכל זה כשנוטל שערה אחת מבין שערות הדומות
לה .אבל הנוטל שערה לבנה מתוך שערות
שחורות ,לדברי הכל מתחייב על נטילת שערה
אחת ,כי אף על אחת הוא מקפיד [שלא יהא נראה
כזקן] ,ויש בכך גזיזה חשובה להתחייב עליה.

שפירשו ציצים עד שהם קרובים להינתק] ,בזה,
אפילו נטלם בכלי ,אינו עובר באיסור תורה ,אלא
באיסור מדברי חכמים .ובידיו או בשיניו ,מותר
ליטלם אף לכתחילה.
ואמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,שדין ציצין
שפירשו רובן שמותר ליטלם לכתחילה ,אמור
בציצין שפירשו כלפי מעלה ,שהם מצערים
אותו.
 רש"י פירש ,שהכוונה לציצים שפירשו לצדהציפורן .וביארו התוס' ,שהכוונה לציצין שכנגד
ראשי האצבעות ,שכשמגביה ידיו ,הן למעלה
מהצפרנים.
 ורבינו תם מפרש ,שהכוונה לציצין שכלפי הגוף,שכשהוא מגביה את ידיו ,הן למטה מהצפרנים.

גודלת
הגודלת היא זו שקולעת את שער הראש ,כלומר
שעושה צמה משערות הראש.

נטילת שערה לבנה מתוך שחורות

הגודלת שערות בשבת

נתבאר שלדברי הכל הנוטל בשבת שערה אחת

א .לדעת רבי אליעזר ,הגודלת שערות הראש

 1אבל בתולש אחת מארבע ,דאי משתקלא חדא אחריתי נמי לא אזלא לה טומאה ,כולי עלמא מודו דפטור ,דהוי כמו חצי זית ממת גדול[ .תוס'].
 2כזית ממת גדול חייב ,אף על גב דאי משתקלה זית אחר לא אזלא טומאה ,מכל מקום אהני מעשיו ,דמשחתכו ,לא גריר בתר המת ,וכשיוציאו המת מן הבית ,וישאר כזית זה ,יטמא כל הבית,
ונמצא שעתה בהוצאה זו ,הוא גורם טהרה[ .תוס'].
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בשבת ,עוברת באיסור תורה ,וחייבת חטאת.
 לדברי רבי אבין ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר,שלדעת רבי אליעזר הגודלת שער ראשה ,חייבת
משום מלאכת אורג ,שאורגת שערותיה יחד.
והקשו על דבריו ,כי אין דרך אריגה בכך.
ואף שקולע שערות תלושות נחשב כאורג ,כמבואר
בפרק במה אשה ,בשער מחובר אינו נחשב כאורג,
שאינו כמו בגד.
ועוד שקליעת שער הראש אין סופה להתקיים ,שהרי
עומדת לסתירה ,ולכן אין לחייב על כך משום אורג.

 ולדברי רבי אבהו ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר,שלדעת רבי אליעזר ,הגודלת שער ראשה ,חייבת
משום מלאכת בונה.
שכן מצינו בכתוב ,שקליעת שער נחשבת בנין,
כמו שנאמרַ " ,ו ִיבֶ ן ה' אֱ ֹל ִקים ֶאת הַ צֵּ לָּע אֲ שֶ ר לָּ ַקח
לְאשָּ ה וַיְ בִ ֶאהָּ ֶאל הָּ ָּאדָּ ם" (בראשית ב' כ"ב) .וביאר
ִמן הָּ ָּאדָּ ם ִ
רבי שמעון בן מנסיא שהכוונה לכך ,שקילעה
הקב"ה לחוה ,והביאה אצל אדם .שכן בכרכי
הים קורין לקלעיתא בניתא.
ב .ולדעת חכמים ,הגודלת שער הראש בשבת,
אינה עוברת באיסור תורה ,ולכן פטורה מחטאת,
אבל מדברי חכמים הדבר אסור.
ג .ולדעת רבי שמעון בן אלעזר ,הגודלת שער
עצמה בשבת ,אינה עוברת באיסור תורה ,כי
אינה יכולה לבנות יפה ,ואין דרך בנין בכך ,ולכן
פטורה מחטאת ,אבל מדברי חכמים הדבר אסור.
והגודלת שער חברתה בשבת ,עוברת באיסור
תורה ,שכשהאשה עושה לחברתה ,רואה ועושה
יפה ,והרי זה דרך בנין ,ולכן חייבת חטאת.

 ולדברי רבי אבהו ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר,שלדעת רבי אליעזר ,הכוחלת עיניה ,חייבת
משום מלאכת צובע[ .וי"ג כותב].
ב .ולדעת חכמים ,הכוחלת עיניה בשבת ,אינה
עוברת באיסור תורה ,ולכן פטורה מחטאת ,אבל
מדברי חכמים הדבר אסור.
ג .ולדעת רבי שמעון בן אלעזר ,הכוחלת עיני
עצמה בשבת ,אינה עוברת באיסור תורה ,כי
אינה יכולה לכחול יפה ,ואין דרך צביעה בכך,
ולכן פטורה מחטאת ,אבל מדברי חכמים הדבר
אסור .והכוחלת עיני חברתה בשבת ,עוברת
באיסור תורה ,שכשהאשה עושה לחברתה ,רואה
ועושה יפה ,והרי זה דרך צביעה ,ולכן חייבת
חטאת.

כבניינה.
ב .ולדעת חכמים ,הפוקסת בשבת ,אינה עוברת
באיסור תורה ,ולכן פטורה מחטאת ,אבל מדברי
חכמים הדבר אסור.
ג .ולדעת רבי שמעון בן אלעזר ,הפוקסת עצמה
בשבת ,אינה עוברת באיסור תורה ,כי אינה
יכולה לפקוס יפה ,ואין דרך בנין בכך ,ולכן
פטורה מחטאת ,אבל מדברי חכמים הדבר אסור.
והפוקסת חברתה בשבת ,עוברת באיסור תורה,
שכשהאשה עושה לחברתה ,רואה ועושה יפה,
והרי זה דרך בנין ,ולכן חייבת חטאת.

דף צה

פוקסת

העברת סרק בשבת

יש מפרשים שהפוקסת היא זו שמתקנת שערה
במסרק או בידיה.

דין נוסף שאמר רבי שמעון בן אלעזר בעניין הנ"ל
הוא ,שהאשה אסורה להעביר סרק [=כמין צבע
אדום] על פניה בשבת ,מפני שהיא צובעת.

ויש מפרשים שהפוקסת היא זו שטחה כמין
בצק על פניה ,כדי להאדים בשרה אחר נטילתו.

החולב בשבת
הפוקסת בשבת
א .לדעת רבי אליעזר ,הפוקסת בשבת ,עוברת
באיסור תורה ,ולכן חייבת חטאת.
 לדברי רבי אבין ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר,שלדעת רבי אליעזר הפוקסת חייבת משום
מלאכת טווה.

בברייתא מבואר ,שהחולב בשבת כשיעור
גרוגרת ,חייב על כך.
וכשרב נחמן בר גוריא נזדמן לנהרדעא ,ושאלו
אותו משום מה החולב חייב ,ענה להם משום
חולב .ואמרו לו ,וכי רבך קטיל קני באגמא
[=חותך קנים מן האגם ,כלומר אינו יודע לפרש
משנה].

כוחלת

לפי המפרשים שהפוקסת מתקנת שערה ,היא
נחשבת כטווה ,משום שמפרידה בין השערות
הכרוכות יחד.

בא ושאל בבית המדרש ,ואמרו לו ,שהחולב חייב
משום מפרק.

הכוחלת ,היא זו שנותנת צבע כחול סביב העין,
לנוי.

ולפי המפרשים שהפוקסת טחה פניה בבצק ,היא
נחשבת כטווה ,כי עושה מאותו הבצק כמין חוט.

 יש מפרשים שהוא לשון מפרק משא ,שהחולבפורק את האוכל ממקום שהוא בלוע בו ,והיא
תולדת דש .וכרבי יהודה ,דאמר יש דישה שלא

והקשו על דבריו ,כי אין דרך טווייה בכך.

בגידולי קרקע [תוס'].

 ולדברי רבי אבהו ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר,שלדעת רבי אליעזר ,הפוקסת חייבת משום
מלאכת בונה.

 ויש מפרשים שהוא לשון מפרק דבר ממקוםגידולו שהוא תולדת קוצר.1

הכוחלת עיניה בשבת
א .לדעת רבי אליעזר ,הכוחלת עיניה בשבת,
עוברת באיסור תורה ,וחייבת חטאת.
 לדברי רבי אבין ,רבי יוסי ברבי חנינא אמר,שלדעת רבי אליעזר הכוחלת עיניה ,חייבת משום
מלאכת כותב ,שמוליכה מכחול סביב העין,
כאדם המוליך קולמוס סביב האות.
והקשו על דבריו ,כי אין דרך כתיבה בכך.

לפי המפרשים שהפוקסת מתקנת שערה ,היא
נחשבת כבונה שמסדרת שערותיה בדומה
לקולעת שנחשבת בונה משום סידור השערות.
ולפי המפרשים שהפוקסת טחה פניה בבצק ,היא
נחשבת כבונה ,כי כל תיקוני האשה נחשבים

המחבץ בשבת
בברייתא מבואר ,שהמחבץ בשבת כשיעור
גרוגרת ,חייב על כך.
יש מפרשים שהכוונה למי שמעמיד חלב בקיבה

 1ולא היא ,דלאו מחובר הוא ,אלא פקיד ועקיר ,וקאי בעטיני הדד כתבואה בקשיה .ולשון מפרק נמי לא שייך למימר ,אלא לשון תולש[ .רש"י].
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להיות חמאה .ויש מפרשים שהכוונה לנותן חלב
קפוי בכלי גמי ,כדי שמי החלב יטפו ממנו ויהיה
חמאה.
וכשרב נחמן בר גוריא נזדמן לנהרדעא ,שאלו
אותו משום מה המחבץ חייב .ענה להם משום
מחבץ .ואמרו לו ,וכי רבך קטיל קני באגמא
[=חותך קנים מן האגם ,כלומר אינו יודע לפרש
משנה].

בא ושאל בבית המדרש ,ואמרו לו ,שהמחבץ חייב
משום בורר ,שמוציא את האוכל מתוך הפסולת,
שמוציא החמאה מהחלב.

המגבן בשבת

ממקום גידולו ,שהוא תולדת מלאכת קוצר.
שנאמר" ,וְ יֹונ ָָּּתן ל ֹא שָּ מַ ע בְ הַ ְשבִ יעַ ָּאבִ יו ֶאת הָּ עָּ ם וַיִ ְשלַ ח ֶאת
אֹותּה ְביַעְ ַרת הַ ְדבָּ ש וַ יָּשֶ ב
ְקצֵּ ה הַ מַ טֶ ה אֲ שֶ ר בְ יָּדֹו ַוי ְִטבֹל ָּ

ָּידֹו ֶאל פִ יו וַ ָּתא ְֹרנָּה עֵּ ינָּיו" (שמואל א' י"ד כ"ז) ,ללמד
שהדבש נחשב כיער ,וכשם שהתולש מן היער
בשבת חייב חטאת ,כך הרודה מחלות דבש בשבת
חייב חטאת.

אבל במקום שבתי כל העיר מרוצפים באבנים,
אין חשש בהרבצה ,2שכן אינו מבטל עפר לסתום
גומת אבן.

ולדעת חכמים ,רדיית חלות דבש אינה אסורה
מהתורה ,לא ביום טוב ולא בשבת ,ויש בדבר
איסור רק מדברי חכמים.

ולפיכך התיר אמימר לרבץ את הבתים בעיר
מחוזא [=שרא זילחא במחוזא] ,שהיו בתי כל העיר
מרוצפים באבנים.

ומבואר בתוס' ,שלדברי הכל מותר לרדות דבש ביום
טוב לצורך אכילה ,שהרי כל דבר לצורך אוכל נפש
מותר.

ולדברי רבא [וי"ג רבה] תוספאה או מר קשישא
בנו של רבא ,גם במקום שאין הבתים מרוצפים,
אסרו חכמים רק ריבוץ כדרכו ,אבל יש דרך
לרבץ בהיתר.

בברייתא מבואר ,שהמגבן [כלומר עושה גבינה]
בשבת כשיעור גרוגרת ,חייב על כך.

ומה שאסרו כאן לרדות דבש ביום טוב ,ורבי אליעזר
מחייב על כך מלקות ,הוא רק באופן שאין הרדייה
לצורך אכילת יום טוב.

וכשרב נחמן בר גוריא נזדמן לנהרדעא ,שאלו
אותו משום מה המגבן חייב .ענה להם משום
מגבן .ואמרו לו ,וכי רבך קטיל קני באגמא

כגון (א) סמוך לחשיכה ,שאין שהות לאוכלו ביום( .ב)
או שהיה הדבש מקולקל ,שאינו ראוי לאכילה( .ג) או
שהיה הדבש אסור בהנאה.1

[=חותך קנים מן האגם ,כלומר אינו יודע לפרש
משנה].

בא ושאל בבית המדרש ,ואמרו לו ,שהמגבן חייב
משום בונה שמעמיד הגבינה בצורתה.

עונש חילול שבת ועונש חילול יום טוב

המכבד והמרבץ
לדעת רבי אליעזר ,המכבד [=מטאטא] את הבית,
והמרביצו במים ,שמפזר מים באויר ובכך מכביד
על האבק שלא יעלה ,עובר באיסור תורה בין
בשבת ובין ביום טוב.

כבר נתבאר בתחילת המסכת ,שהמחלל שבת
בשוגג ,חייב חטאת .והמחלל שבת במזיד ,חייב
כרת .ואם חילל במזיד עם התראה ,חייב סקילה.

ולפיכך ,המכבד או מרבץ בשבת ,בשוגג מביא חטאת,
ובמזיד חייב כרת ונסקל .והמכבד או מרבץ ביום טוב,
במזיד לוקה.

ויום טוב דינו שונה ,שהמחללו בשוגג אינו מביא
קרבן ואינו נענש .והמחללו במזיד ,לוקה מלקות
ארבעים.

שכשעושה את הדברים הללו הוא סותם גומות
שבבית ,ודבר זה הוא מכלל מלאכת בונה.

הרודה חלות דבש
לדעת רבי אליעזר ,רדיית הדבש אסורה
מהתורה ,בין בשבת ובין ביום טוב.
ולפיכך ,הרודה חלות דבש בשבת ,בשוגג מביא חטאת,
ובמזיד חייב כרת ונסקל .והרודה חלות דבש ביום טוב,
במזיד לוקה.

וביאר רבי אלעזר ,שהסיבה לכך ,כי לדעת רבי
אליעזר ,הרודה חלות דבש נחשב כמנתק דבר

הבית ,לא אסרו זאת אלא במקום שאין הבתים
מרוצפים באבנים ,שבהם יש חשש ,שכשירבץ את
העפר שבבית ,יסתום בו גומא ,ויבטלו שם,
ויחשב כבונה.

כמו ששנינו ,הרוצה לרבץ את ביתו בשבת ,מביא
עריבה מלאה מים ,ורוחץ פניו בזוית זו ,ידיו
בזוית זו ,רגליו בזוית זו ,ונמצא הבית מתרבץ
מאליו.
וכן שנינו בברייתא נוספת ,אשה חכמה ,כלומר
אשת תלמיד חכם ,או בת תלמיד חכם ,ששמעה
מאביה ,מרבצת ביתה בשבת ,על ידי שרוחצת
קיתוניות בזוית זו ,וכוסות בזוית זו.
ורבינא או רב אשי לא עשו כן ,וכשראו שהם
סובלים מהאבק ,שאלו אותם מדוע אינם עושים
כן ,וענו "לאו אדעתאי" .יש מפרשים שכוונתם
לומר שלא זכרו היתר זה .ויש מפרשים שכוונתם
לומר שאינם סוברים כהיתר זה.
ומסקנת הגמרא ,שכהיום שנפסקה הלכה כרבי
שמעון ,שדבר שאינו מתכוון לו מותר ,מאחר
שהמרבץ אינו מתכוון לסתימת הגומות ,אלא
שלא יעלה האבק ,מותר לרבץ אף לכתחילה.

ואף שאינו מתכוון לכך ,חייב .כי לדעת רבי אליעזר ,על
ידי הכיבוד וההרבצה ,ודאי הוא שיסתום הגומות,
ובפסיק רישא חייב ,אף כשאינו מתכוון לכך.

כיבוד הבית במקום שרצפתו עפר

ולדעת חכמים ,הרבצת הבית במים אינה אסורה
מהתורה ,לא ביום טוב ולא בשבת ,ויש בדבר
איסור רק מדברי חכמים

בה"ג פוסק ,שמהטעם הזה שהלכה כרבי שמעון ,כשם
שמותר לרבץ את הבית בשבת ,כך מותר לכבד אותו
בשבת ,ואפילו במטאטא של הוצין.

שלדעתם אין זה ודאי שיסתום הגומות ,ומאחר שאין
זה פסיק רישא ,ואינו מתכוון לכך ,פטור מהתורה,
אבל חכמים גזרו על הדבר ,שמא יארע בכל זאת
שיסתום הגומות.

ואין נראה לר"י ,שכן בפרק כל הכלים משמע ,שלדברי
הכל מטאטא כזה הוא כלי שמלאכתו לאיסור ,ואם כן
אין מי שיאמר שמותר לכבד בו את הבית.

ולדברי אמימר ,אף כשאסרו חכמים לרבץ את

והסיבה לכך שהכיבוד אסור אפילו לדעת רבי שמעון,
מפני שהמכבד מזיז עפר ממקומו.

 1ומיהו תימה לר"י ,כיון דמותר לגבן ביום טוב מן התורה אפילו באפשר ,אפילו לא יהא מותר מדרבנן אלא בדלא אפשר ,אם כן נפל ביתו ביום טוב ,יהא מותר לבנותו ביום טוב ,דמתוך שהותר
בנין לצורך ,דמגבן הוי משום בונה כדאמר בסמוך ,הותר נמי שלא לצורך ,ובלבד שיהא צורך היום ,לאכול בתוכו ,שלא יכנו שרב ושמש .ויש לומר ,דאסור מדרבנן ,דהוי עובדא דחול ,כי היכי
דאסורין טחינה והרקדה ביום טוב[ .תוס'].
 2תימה דבשילהי תמיד נשחט  ...משמע דמחייב מדאורייתא אפילו בעזרה ,דאיכא רצפה ,והכא משמע דברצפה ליכא אשוויי גומות .ויש לומר ,דבהדחה איכא אשוויי גומות טפי ,שהיו מתמלאות
הגומות שבין רובד לרובד .א"נ בעזרה נמי לא אסור לרבי אליעזר אלא משום שבות אטו היכא דליכא רצפה  ...וחמיר האי שבות ונוהג אפילו במקדש [ ...תוס'].

82

מסכת שבת דף צה

עציץ נקוב
א .דעת חכמים.
עציץ שיש בו נקב [כשורש קטן ,ואפילו אם הנקב
בדופנו] ,כל הגדל בו נחשב כגדל בקרקע ,כי יונק
מן הקרקע דרך הנקב[ ,שמריח דרכו לחלוחית
הקרקע].

ולפיכך ,כל הדינים האמורים בקרקע ובגידולי
קרקע ,אמורים גם בעציץ זה ,ובכללם:
(א) התולש בשבת את הגדל בעציץ נקוב ,חייב,
כדין תולש את הגדל בקרקע.

א .שורש כנגד נקב.

א .ניקב כמוציא משקה.

זקן אחד [=ההוא סבא] ,נסתפק לפני רבי זירא,
האם כשאמר רבי שמעון ,שהגדל בעציץ נקוב
אינו נידון כמחובר לקרקע ,הוא דווקא למה
שגדל בעציץ שלא כנגד הנקב ,אבל הגדל כנגד
הנקב ממש ,מודה בו רבי שמעון ,שהוא יונק
מהקרקע .או שגם בזה דעת רבי שמעון ,שאינו
נחשב כמחובר לקרקע.

כלי חרס שלם ,שניקב נקב דק מאוד ,שמשקה
יוצא בו ,עדיין תורת כלי עליו לכל דבר.

ורבי זירא שתק ,ולא השיב דבר לפשוט את הספק
הזה.
ב .ניקב כמוציא זית [=בכדי טהרתו].

(ב) עציץ נקוב נקנה בכסף שטר וחזקה ,כקרקע,
ולא במשיכה כמטלטלין.
(ג) כותבים פרוזבול כשיש ללוה עציץ נקוב ,כמי
שיש לו קרקע.
(ד) זרעים שבעציץ נקוב אינם מקבלים טומאה,
כזרעים המחוברים לקרקע.
ב .דעת רבי שמעון.
לרוב הדברים עציץ שיש בו נקב דינו כעציץ שאין
בו נקב ,שאינו נחשב כמחובר לקרקע .ולכן:
(א) התולש בשבת את הגדל בעציץ נקוב ,פטור,
כדין תולש את הגדל בעציץ שאינו נקוב.
(ב) עציץ נקוב נקנה במשיכה כמטלטלין.
(ג) אין כותבים פרוזבול כשיש ללווה עציץ נקוב.
ורק לעניין טומאה ,זרעים שבעציץ נקוב אינם
מקבלים טומאה ,כזרעים המחוברים לקרקע.
והסיבה לכך ,כי התורה ריבתה טהרה אצל
לָּתם עַ ל כָּל ז ֶַרע זֵּרּועַ
זרעים ,שנאמר" ,וְ כִ י יִ פֹל ִמנִ בְ ָּ
אֲ שֶ ר ִיז ֵָּּרעַ טָּ הֹור הּוא" (ויקרא י"א ל"ז) ,כלומר אין
מטמא אלא זרע שבני אדם רגילים להוציא
לזריעה ,אבל מה שהוא כבר זרוע ,אפילו במעט,
כגון זה שזרוע בעציץ נקוב ,טהור הוא.1

אופנים שיש יותר סברא להחשיב נקוב כמחובר

פעם אחת מצא אותו זקן את רבי זירא כשהוא
אומר שדווקא בעציץ שיש בו נקב כשורש קטן
דעת רבי שמעון שאינו נחשב כמחובר לקרקע,
אבל כשיש בו נקב גדול יותר שזיתים יוצאים בו
[שהוא מחשיב את הכלי כשבור לטהרו
מטומאתו] מודה רבי שמעון שהגדל בו נחשב
מחובר לקרקע.
ואותו זקן הקשה על הדברים הללו ,שכן אם
כשהשורש כנגד הנקב ,אפילו כשהנקב קטן ,יש
סברא גדולה יותר לומר שהוא יונק מהקרקע,
מאשר כשהשורש שלא כנגד הנקב ,ואפילו
כשהנקב גדול.
ומאחר שכשהשורש כנגד הנקב לא פשט רבי זירא
שמודה בו רבי שמעון שהוא יונק מהקרקע ,כיצד
אמר שכשהנקב כמוציא זית ,מה שבעציץ נחשב
כיונק מהקרקע ,אף שאינו נגד הנקב.
ומדברי אביי משמע ,שאמנם לא אמר רבי זירא
דברים אלו.
ג .ניקב למטה מרביעית.
לדברי אביי ,אם אמר רבי זירא שיש אופן שבו
מודה רבי שמעון ,שהגדל בעציץ נקוב ,שניקב
כמוציא זית ,נחשב כיונק מהקרקע ,אין זה אלא
באופן שניקב העציץ באופן כזה ,שאינו מחזיק
רביעית מהנקב ולמטה ,שבכך בטל העציץ מהיות
כלי.

נתבאר שלדעת רבי שמעון ,לרוב הדינים ,הגדל
בעציץ נקוב אינו נידון כמחובר לקרקע.
ולהלן יבואו שלושה אופנים ,שבהם יש סברא
גדולה יותר לומר ,שהגדל בעציץ נקוב ,יחשב
כמחובר לקרקע.

חמש מדות בכלי חרס
לדברי רבא ,כלי חרס שניקבו ,נאמרו בהם חמש
מידות של נקב ,החלוקים זה מזה לעניין דין
הכלי.

ואפילו לקדש בו מי חטאת באפר פרה ,שצריך
לכך כלי שלם ,כמו שנאמר "וְ ל ְָּקחּו לַטָּ מֵּ א מֵּ ֲע ַפר
ְש ֵּרפַת הַ חַ טָּ את וְ נ ַָּתן עָּ לָּיו מַ ִים ַחיִים ֶאל ֶכלִי"
(במדבר י"ט י"ז).
ודווקא כלי שלם שניקב נקב כזה ,עדיין תורת כלי
עליו לכל דבר ,אבל גיסטרא ,הוא שבר כלי הראוי
לתשמיש ,שלכן הוא מקבל טומאה ,אם ניקב נקב
קטן כזה ,שוב אינו מקבל טומאה בתורת
גיסטרא.
שכלי שלם שניקב נקב קטן ,אף שהמשקה יוצא
דרך הנקב ,אין מאבדים אותו בכך ,אלא נותנים
גיסטרא תחת הנקב ,לקבל המשקה היוצא
מהכלי.
אבל כשניקב גיסטרא נקב קטן ,שוב אינו חשוב
לשומרו ,שאין אומרים נביא גיסטרא אחר ,וניתן
תחת נקב שבגיסטרא זה.
ב .ניקב ככונס משקה.
כלי חרס שניקב נקב כזה ,שאם יתנו אותו על
המים ,המים נכנסים בתוכו ,שהוא רחב מעט
מנקב כמוציא משקה ,שוב אינו נידון ככלי שלם
לכל דבר ,ואינו ראוי לקדש בו מי חטאת.2
אבל עדיין נחשב הוא כלי שאינו נקוב לעניין זה,
שהזרעים הניתנים בו אינם יונקים מן הקרקע,
ונחשבים כתלושים.3
ג .ניקב כשורש קטן.
כלי חרס שניקב נקב כשורש קטן ,שהוא גדול
יותר מנקב ככונס משקה ,נחשב הוא כנקוב,
לעניין זה שזרעים שבו יונקים מהארץ ,ונחשבים
מחוברים לקרקע.
ולהלן יתבאר בעזה"י ,שיש חולקים על כך.

אבל עדיין נחשב הוא ככלי לעניין טומאה ,כי
סתם כלים עומדים לקבל בהם זיתים ,וכל שאין
זיתים יוצאים בנקב שבו ,ראוי הוא לתשמישו
ומקבל טומאה.
ד .ניקב כמוציא זיתים.
סתם כלי חרס שניקב בו נקב שזיתים יוצאים בו,
בטל מהיות כלי ,ושוב אינו מקבל טומאה ,ואף
אם היה טמא ,טהר .כי סתם כלי חרס עומדים

 1ומיהו שאינו נקוב תלוש גמור הוא( .רש"י).
 2וכל שכן דטהור מלקבל טומאה ,אם היה מיוחד למשקין[ .תוס'].
 3משמע דכלי חרס בעי נקיבה ,ודלא כפירוש הקונטרס בפרק קמא דגיטין ,שפירש ,דספינה של חרס ,דכיון שהיא של עפר ,חשובה כנקובה .ועת לקצר[ .תוס'].
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לקבל בהם זיתים ,ומאחר שאינו ראוי לכך ,בטל
מהיות כלי.

ללמד ,שדרך פתח הטומאה נכנסת בו ,ולא דרך
נקביו.

ריבה לשער בגדול שבשלשת השיעורים האחרונים,
ואחד ממעט לשער בקטן שבשלשתם ,ולא בבינוני.3

ואם יחדו לקבל בו רימונים ,מאחר שלכך הוא
ראוי ,נעשה כלי לדבר זה ,ומקבל טומאה.

אבל אם נפחת רובו ,נחשב הוא כפתוח ,ומעתה
טומאה נכנסת בו דרך הפתח.2

כן פירש רש"י ,שמחלוקת זו היא לעניין יניקת זרעים
דרך הנקב.

ולהלן יתבאר בעזה"י ,שיש חולקים על כך.

ה .ניקב כמוציא רימון.
כלי חרס קטן שניקב בו נקב שרימונים יוצאים
בו ,אפילו אם היה מיוחד לרימונים ,בטל מהיות
כלי ,כי אינו ראוי לכך ,ושוב אינו מקבל טומאה,
ואף אם היה טמא ,טהר.
ומכל מקום אם שומרו להשתמש בו כשבר כלי,
הוא מטמא בתורת גיסטרא.
כן פירש רש"י .ולפירושו מה שלא אמרו שש מדות
בכלי חרס ,והששית היא גיסטרא ,כי אמרו רק אופנים
שיכול להשתמש בהם כדרכם ,אבל ניקב כמוציא
רימון ,אין ראוי אלא אם כן מטהו על צידו.
וכל זה לפירוש רש"י ,והתוס' כתבו ,שרק כשנשבר
הכלי לגמרי ,השברים ראויים לגיסטרא .אבל
כשהכלי שלם ,אלא שניקב כמוציא רימון ,אין ראוי
לגיסטרא ,ואפילו יחדו לכך ,בטלה דעתו אצל כל אדם.

ו .נפחת רובו.
כלי חרס גדול 1המוקף צמיד פתיל ,והוא באוהל
המת ,אפילו אם היה בו נקב כמוציא רימון ,אין
הטומאה נ כנסת בו ,כי נאמר "וכל כלי פתוח",
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ורבינו תם פירש ,שבזה הכל מודים ,שהשיעור הוא
כדי שורש קטן ,ומחלוקת האמוראים הזו ,היא לעניין
היקף צמיד פתיל.

כלי חרס שניקב נקב כמוציא זיתים
שיעור נקב לעניין יניקת הזרעים
לעיל נתבאר שכשניקב כלי חרס כשיעור שורש
קטן ,הוא נחשב כנקוב לעניין יניקת זרעים
שבתוכו ,והם נחשבים כמחוברים לקרקע.
אכן בדבר זה נחלקו רבי יוסי ברבי אבין ורבי יוסי
בר זבדא.
אחד מהם אומר כנ"ל ,שכשיש בכלי נקב בשיעור
מועט זה של כשיעור שורש קטן ,הזרעים שבכלי
יונקים מהקרקע.
ואחד מהם אומר ,שאין הזרעים שבכלי יונקים
מהקרקע ,אלא כשיש בכלי נקב גדול כמוציא
רימון.

לעיל נתבאר ,שלדעת רבא ,כלי חרס שניקב
כמוציא זיתים ,וייחדו לקבל בו רימונים ,מקבל
טומאה.
ורב חיננא בר כהנא משמיה דרבי אליעזר חולק
על כך ,ואומר ,שכלי חרס שניקב כמוציא זיתים,
בטל מהיות כלי ,וטהור מטומאה.
ואין מועיל לו ייחוד לרימונים ,אלא נעשה ככלי
גללים וכלי אבנים וכלי אדמה ,שאין מקבלים
שום טומאה ,לא מדברי תורה ולא מדברי
סופרים.
ומה ששנינו ,שכלי בעלי בתים שיעורם כרמונים,
לעניין כלי עץ הדין כן ולא לעניין כלי חרס.

וסימניך ,שלא תטעה לומר ,שדעת אחד מהם
כמוציא זיתים ,אחד המרבה ואחד הממעיט.
ברייתא היא ,והיא לך לסימן ,שאחד מן האמוראים

סליק פרק המצניע

 1כן פירש רש"י שבקטנים השיעור כמוציא רימון ובגדולים השיעור כשנפחת רובו .וקשה לר"י ,דאין זו שיעור ,ומה קרי רברבי ,ומה קרי זוטרי לידע איזה הוא כמוציא רמון .ונראה לר"י ,דברברבי
כמוציא רמון ,ובזוטרי ,שמוציא רמון הוא יותר מרוב ,סגי ברוב.
 2ותירץ ר"י ,דהא דבעי הכא נפחת רובו ,או כמוציא רמון ,היינו דוקא בניקב במקום שנשאר עוד שיעור כלי מן הנקב ולמטה  ...אבל ניקב למטה במקום שאין נשאר למטה מן הנקב כשיעור כלי,
הוי שיעור לאוכלים בכזית ,ולמשקין בכונס משקה  ...ורבינו תם מפרש בשמעתין הכי ,עד שיפחת רובו מועיל צמיד פתיל אם הנקבים נסתמים ,אבל בנפחת רובו או במוציא רמון ,שוב אין מועלת
סתימה [ ...תוס'].
 3אבל בשני השיעורים הראשונים ,כונס משקה ,ומוציא משקה ,אין לטעות בהן לענין זרעים[ .רש"י].
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ללמוד לעולם ישנה אדם לתלמידו דרך קצרה
(פסחים ג) להבין כלל גדול בלימוד שידע
התלמיד אחר ששנה מה שעלה בידו מכל מה
ששנה ויסמוך על הכללים שיצאו לו משם (מאירי
סוף הוריות) ולזכור כל הלומד תורה ואינו חוזר
עליה דומה לאדם שזורע ואינו קוצר (סנהדרין צט)
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