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הנושאים המרכזיים:
דף קכ
•בשעת החורבן אם פסקו אנשי אמנה
•כמות המזון והבגדים שמותר להציל מדליקה
•'שכר' לאחרים שהצילו
•גרם כיבוי [רבנן .רבי יוסי].
•גרם מחיקת השם.
•גרם מלאכה בשבת
•פתיחת דלת כשנר מאחורי הדלת .כשיש 
מדורה כנגדה
•שם כתוב על בשרו ,אם צריך גמי
דף קכא
•אם טבילה בזמנה מצוה
•אמירה לנכרי .נכרי שעושה מעצמו .רמז 
לנכרי שיכבה
•קטן אוכל נבילות .קטן העושה על דעת אביו
•טלטול גרף של רעי
•הריגת מזיקין שאין רצים אחריו .דורסו 
לפי תומו
דף קכב
•הנאה ממלאכת גוי [שעשה לעצמו .לישראל.
לעצמו ולישראל]
•דלתות כלים או בתים שהתפרקו
•דלת לול תרנגולים .דלת כלים [בנין וסתירה 
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•תיקון גברא  [אסובי ינוקא .אפיקטויזין.
נטילת קוץ]

•קנה של זיתים [טומאה .מוקצה]
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גם לצורך מקומו]
דף קכד
•משניות שלפני התרת כלים [קנים .מקלות.
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משילין פירות .הוצאה שלא לצורך]
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ראשונה
•מוקצה בכלי שזרקו לאשפה
דף קכה
•טומאה ומוקצה בתנור שהניחוהו על אויר 
בור
•שברי תנור ישן (עושין מעשה טפקא)
•הקצאת אבן [קשרה  לקרויה .הניחה  על
חבית]
•שימוש  בנדבך של אבנים  [ייחוד מוקצה 
במחשבה .בסידורם .במעשה ממש]
•קשירת הזמורה לטפיח [ייחוד בדבר מחובר.
שמא יתקן]
•הוספה על אהל עראי
דף קכו
•פקק החלון .נגר הנגרר  [כשאינו  קשור.
כשאינו תלוי]
•כיסוי שאין לו בית אחיזה [בקרקע .כלים.
תנור]
•פינוי  קופות .או אוצר  [טירחה .אשוויי 
גומות .מוקצה]

אלפי שעות תורה
יכולות להיות שלך בקלות!
זכינו ובס"ד חוברות 'גמרא ופירושה' מתקבלות
מידי שבוע בקורת רוח ובהנאה מרובה בקרב
לומדי הדף היומי די בכל אתר ואתר בארץ
הקודש ובתפוצות.
עקב הביקוש הרב אנו נערכים להגדלת תפוצת
החוברות המודפסות ,לשם כך אנו יוצאים
במבצע גיוס שותפים המעוניינים לזכות את
הרבים באלפי שעות תורה.
כל שותף יקבל הקדשה בתחתית הדף הנלמד
להצלחתו ולהצלחת בני ביתו או להבדיל
לע"נ יקיריו.

לשותפות חייגו:
053-3129507 | 052-7652482
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Ì‡Â ¯Ó‡˜ ÈÎ‰Â Á¯ËÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ ‡Ï ÈÓ ÌÁ·Â ÌÈ¯Á‡Ó È‰˙ÈÏ„ ‰ÈÏ ‡ÁÈ ãçà éìëá ïúåðå ìô÷îë éàäå àåä '‚:‡"]Ï˘‡ÙÈÒÔÂÊÓ.„·Ï·
˙Â„ÂÚÒ
àåä èòî èòî àäã éîã
:˙·˘‰ ¯Á‡Ï ÔÂ·˘Á ÂÓÚ ÔÈ˘ÂÚ ‡Â‰ ˙·˘ ¯Î˘ Â‡Ï ‚"‰Î„ ÈÚ„È„ ÔÈÁ˜ÈÙ ÂÈ‰ ìôåð
ÈÏÎ· ÔÏÂÎ ÏÈˆÓ· [‰ÙÂÒ
àáë àðî ãçá î"ù åá óèôèîå („ כÁ‡
‰Ê
ÔÈ‡˘
Ù"Ú‡Â
˙ÂÓÎ
È·‚ È¯Ó‡ ÈÓÚ È˙˜„ ‡Î‰ ˘"ÓÂ ÌÎÏ È˙˜„ ‡Î‰ ˘"Ó :'ÂÎ ÔÈÏÈˆÓ ÔÎÈ‰ÏÂ êì àðî . מאי טעותא:éîã ìéöäì ‡˘È¯ ÈÎ ,Â˘¯ÈÙ .‡Â‰˘
¯˘‡Î ÌÚË‰
ÌÈ˘Â·Ï È·‚ Ï·‡ ˙Â„ÂÚÒ '‚ ÔÂÊÓ ‡Ï‡ ( )גÂÊÁ ‡˜ ‡Ï„ ÌÂ˘Ó ÌÎÏ È˙˜ ˙ÂÂÊÓ . אמר ליה:äéãéá àåä àúåòèã ÌÈ˘ ÌÈÏÎ· Ô˙ÂÂ ÏÙ˜Ó·
ÏÒ ÏÈˆÓ· ‡ÙÈÒÂ ,‰˘Ï˘Â
˘·ÂÏÂ ¯ÊÂÁÂ Ë˘ÂÙÂ ‡ÈˆÂÓ (·˘ )דÂÏ ¯"˙ :‡ÓÂÈ ÈÏÂÎÏ ‰ÈÏ ÈÊÁ˜„ ÌÂ˘Ó ÈÓÚ È˙˜  ובלבד שלא:àúééøáá äá éðú÷ãî „Á‡
Â‰Â·È‰ ,˘¯ÂÙÓ ,‡Â‰˘ ˙ÂÓÎ
‰È¯· ‡Â‰ ·¯ ÈÚ·„Ó
‰Ó˘ ¯ÓÂ‡ ÈÒÂÈ È·¯ ¯È‡Ó È·¯ È¯·„ ÂÏÂÎ ÌÂÈ‰ ÏÎ ÂÏÈÙ‡Â Ë˘ÂÙÂ ‡ÈˆÂÓÂ àáåè íéìë î"ù .'„¯' יביא כלי אחר כו
ÏÙÈ˜Â Â˙ÈÏË ˘¯ÈÙ Ú˘Â‰È
ÒÂ·Ï˜ ‡„ÂÙÂ ÈÏ˜Â‡ (å Ô¯ÂË˜Ó $ ÌÈÏÎ ¯˘Ú ‰Ó˘ Ì‰ ÂÏ‡Â ÌÈÏÎ ¯˘Ú :éîã øéôù ãçá ìáà éøéñàã àåä ‡·Î ,Â‰Ó ÁÈ‰Â ÏÙÈ˜Â ÁÈ‰Â
ÏÈˆ‰Ï ‡·Î Â‡ ÈÓ„ ÏÙ˜Ï
È˘Â ÌÈÏÚÓ È˘Â ÔÈ˜¯ÙÒ È˘Â $ ˙¯ÂÙÚÓÂ ˙ÂÈÏÈÙ‡Â (æ ˜ÂÏÁÂ Ô˙˘Ù Ï˘ íëì åìéöä àäã .' מהפקירא וכו,ÈÓ„
ÏÙÈ˜ Ì‡˘ ÔÏ ÈÏ‚Ó„
íàå íäéëøöì åäì øîà÷ ÈÏÎ·
ÈÏÎ· ÏÙÈ˜Â ¯ÊÁÂ ÂÏËÂ „Á‡
:Â¯‡Âˆ·˘ ¯„ÂÒÂ Â˘‡¯·˘ Ú·ÂÎÂ ÂÈ˙Ó·˘ ¯Â‚ÁÂ „‚¯Ù '·Â ˙Â‡ÏÈÙ‡ íä íéç÷ô
‡ËÈ˘Ù
,ÏÙ˜Ï Â‰Ê ÂÏËÂ ¯Á‡
:éðúéîì
äéì
äåä
ìëä
åáëòé
מדת
‰„È˘ È·‚ ÏÚ È„‚ Ï˘ ¯ÂÚ $ ÔÈÒ¯ÂÙ È ¯ÓÂ‡ Ò Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯
ÔÂÊÓ ‡Ï‡ ÏÈˆÓ ÂÈ‡˘
 חסידי:åì ïéøéæçîù .‚' חסידותÏÙÈ˜˘
‡ÈÚ·Ó ‡˜ ÈÎÂ .˙Â„ÂÚÒ
‰ˆÈÁÓ ÔÈ˘ÂÚÂ Î Í¯ÁÓ ‡Â‰˘ ÈÙÓ ¯Â‡‰ ˙‡ Ô‰· ÊÁ‡˘ Ï„‚ÓÂ ‰·È˙ אגרא
íéãéñç íà .äéîúá . דשבתא שקליÏÙÈ˜Â ¯ÊÁÂ Â˙ÈÏË ÍÂ˙· ÁÈ‰Â
ÈÓ ,Â˙ÈÏË ÍÂ˙· ÁÈ‰Â
ÈÒÂÈ È·¯ ‰˜ÈÏ„‰ ¯Â·Ú˙ ‡Ï˘ ÏÈ·˘· ÌÈ˜È¯ ÔÈ· ÔÈ‡ÏÓ ÔÈ· ÌÈÏÎ‰ ÏÎ· øáã ìëá íäìùî øúååì íäì ùé íä ÔÈ¯Ó‡
‡È·ÓÂ Ï·˜Ó˘ ÔÂÈÎ
Ô‰Â ¯Â‡‰ ˙‡ Ï·˜Ï ÔÈÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ÌÈÓ ÔÈ‡ÏÓ ÌÈ˘„Á Ò¯Á ÈÏÎ· ¯ÒÂ‡ åàìã â"òàå .äøéáò ãåðãð åá ùéù ÏÙ˜ÓÎ
ÔÂÈÎ ‡ÓÏÈ„ Â‡ ,¯ÂÒ‡Â ÈÓ„
˙ÈÏË ÍÂ˙· ÔÁÈÓ ‡Â‰˘
:‰˜ÈÏ„‰ ˙‡ ÔÈ·ÎÓÂ ÔÈÚ˜·˙Ó äðúä àì éøäù àåä øåîâ úáù øëù „Á‡
ÊÁ‡˘ ˙ÈÏË ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡
‡·Î ,„Á‡Î ÔÏËÂÂ „Á‡
.È¯˘Â ÈÓ„ ÏÈˆ‰Ï
‰˙·Î ‰˙·Î Ì‡Â ¯Á‡ „ˆÓ ÌÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ˙Â „Á‡ „ˆÓ ¯Â‡‰ ‰· àì ãéñç åäéî åëæ à÷ àøé÷ôäîå ‡˘¯ÙÈÓÂ
ÛÂÒ· ‡¯Ó‚· ‡‰ ÈÓ
Ì‡Â ‰· ‰ÒÎ˙ÓÂ ‰Ë˘ÂÙ „Á‡ „ˆÓ ¯Â‡‰ ‰· ÊÁ‡˘ ˙ÈÏË Ï (ç È·È˙ÈÓ  הכא:åìùî øúååî ë"àà éø÷éî ˙Â‡ÈˆÈ
¯Ó È„ÈÓÏ˙ È¯˙ Â‰‰ ,˙·˘‰
äæä ìéöîä . בירא שמים עסקינןÈ¯˙· ÏÈˆÓ ¯ÓÂ ‡Ó „Á· ÏÈˆÓ
‰·Î ‰·Î Ì‡Â Â· ‡¯Â˜Â ÂË˘ÂÙ ¯Â‡‰ Â· ÊÁ‡˘ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÔÎÂ ‰˙·Î ‰˙·Î àøé
:åìùî øúååì ãéñç àìå àåä íéîù '¯„ ‡˙‚ÂÏÙ· È‚ÏÙÓ˜ ,ÈÓ
‡Â‰
.‡Â‰ ·¯Â ‡„·Ê ¯· ‡·‡
. דלא ניחא ליה דליתהני מאחריניÔÈÎ‰
ÏÙ˜Ï„ ‰ÈÓ ¯Ó‚ÈÓÂ ‡¯Ó‚
.' והכי קאמר כו:åìù ìò ìåçîìå ( )וàåä ãéñç åàìã . ובחנם נמי לא ניחא ליה דליטרח:åøé÷ôä åðåöøî àìã òãéã àøé÷ôäã äééëæá ‡˘È¯Ù„Î ÈÓ ‡˙Ï˙ È¯˙·
‡Â‰ ·¯Ï ¯ÈÒ‡„ ,‡ÏÈÚÏ
åàì àìà éðúîì äéì äåä ìëä åáëòé ïë íàã íäì éåàøä úà ìåèéì øîà÷ ïéãá ïéç÷ô åàì 'éðúîã ïéç÷ô åéä íà éàäã øîåìë È¯˘Â
ÚÈÈ˙ÒÓÂ .‡„·Ê ¯· ‡·‡ '¯Ï
úéçð äìåòô øëùã àúòãà åàì àø÷éòîã àåä úáù øëù åàì â"äëã éòãéã úáù úåëìäá ïä ïéç÷ô íà íéîù éàøé éðä øîà÷ éëä ÏÚ È¯Ó‡„ È"‡ „ÂÓÏ˙Ó ÈÓ
,˙Â¯ÎÎ ‡ÏÓ ÏÒ ÔÈÏÈˆÓ
éëä 'éôàå . ל( לחצר המעורבת:äéúìéîì äéîééñì àãñç áøì äéðé÷áù àì àìà éà÷ éîð àãñç áøãà øîà÷ éëäå .ïåáùç åîò ïéùåò ÔÂÈÎÓ
‰ÏÂÎ˘ ÔÈÓÎ „Á‡ ÛÂ‚ ÂÏÂÎ˘
ùåáì . אונקלי:ì"éèðî . מקטורן:ééåáëì éúà éàä éìåë äìöäá é÷åñòéàì éøù éà ìåäáù êåúî (:æé÷ óã) ìéòì øîàãë ìåöéì àì àáåè È‡‰Â ,‡È‰ ˙Á‡ ‰„ÂÚÒ
.‡Â‰ ·¯„ ‡¯ÓÈÓÎ
ïéãñ . ואפליון:åøùá ìò à"ùéî÷ . חלוק:ù"ééáð . קלבוס:åéãîì ìòî ìåìç øåæà . פונדא:ä"àéùçî éáøò ïåùìáå à"ùéðéøù ïéòë áçø '¯˜Â¯ÈÙ‡·Â˜¯ÈÙÂ
‡„·Ê ¯· ‡·‡
æðëùà ïåùìáå ù"ééìéðâ . פרגוד:øîö ìù ù"åðöì÷ . אנפילייאות:ù"ìåùééô . ושני ספרקין:åùàø óèòì . מעפורת:åìåë åá óèòúäì ÔÈ˙È˙Ó„ ‡˘È¯ ,¯Ó‡Â ¯Á‡
ÂÏ
ÔÈ‡˘
¯ˆÁÏ ÏÈˆÓ·
 מפני שהוא:çì .' עור של גדיÈ˙Ó :åéðéòå åéô åá çð÷ì åéðôì åéùàø ïééåìúå . וסודר שבצוארו:íéðôáî å÷åìç ìò . חגור:ï"æåäéð÷ ˙Â„ÂÚÒ '‚,˙¯Á‡
ÔÂÊÓ ‡Ï‡ ÏÈˆ‰Ï
:íä íéùãçù éðôî øåàä çë . שאינן יכולין לקבל:íéî . בין מלאים:äáéúä ìò ïéâî àåä êë êåúîå óøùð åðéàå è"ééøèø æ"òìáå øåàä ïî . מחרךÔÈ· „Á‡ ÈÏÎ·
ÔÈ· „·Ï·
‡ÙÈÒÂ .ÌÈÏÎ ‰˘Ï˘ ÌÈ˙˘·
'îâ

³
³

'È˙Ó

³

'Ó‚

³

ÈÎ„ ÔÈÚ„ÂÈ˘ ÔÈÁ˜Ù ÂÈ‰ Ì‡
,‡Â‰ ˙·˘ ¯Î˘ Â‡Ï ‡ÂÂ‚ È‡‰
,ÂÎÊ ‡˜ ‡¯È˜Ù‰ÓÂ ÏÈ‡Â‰
‰ÈÏ Â¯„‰Ó„ È‡‰ ÔÂÈ‡Â
Â‰„È„Ó ‰˙Ó ÔÂ‚Î ·"‰Ú·Ï
¯ÂÚÈ˘Î ÔÂ·˘Á ÔÈ˘ÂÚ ,‡Â‰
‡¯‡˘Â ,‰ÈÏ ÈÏ˜˘Â Ì¯Î˘
‡È‚ÂÒ[Â] .·"‰Ú·Ï ‰ÈÏ È˜·˘
‡Â‰ ÏÂ„‚ „ÈÒÁ‰ ‡˙ÚÓ˘„
ÏÎ ‡ÈˆÂÓ Ì˘ÏÂ .ÌÈÓ˘ ‡¯ÈÓ
¯ˆÁ· Ô·¯Ï .Â˘ÈÓ˘˙ ÈÏÎ
Û‡ ‡¯È˙· Ô·Ï ,˙·¯ÂÚÓ‰
ÏÎ ˘·ÂÏÂ .˙·¯ÂÚÓ ‰È‡˘Ï
ÛËÂÚÂ ˘Â·ÏÏ ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ‰Ó
.ÛËÚ˙‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÎ
ÔÎÂ ,ÌÈÏÎ Á"ÈÓ ¯˙È ÂÏÈÙ‡Â
¯˙ÂÓ˘ ÔÏ ÚÓ˘Ó ‡˜Â ,‰ÎÏ‰
ÔÈ‡ È˙ ÈÓÏ˘Â¯È .ÌÈ¯Ú‰Ï
¯Ó‡ ÔÈ·‡ ¯· ÈÒÂÈ '¯ ÔÈÓÈ¯ÚÓ
ÔÈ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÔÈÓÈ¯ÚÓ
ÏÚÂ Ô·‡‰ ÏÚ ˙Ù¯ÂÙ„ ‡¯Ó‚·
¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ÈÚ·È˙ ,'ÂÎ ÊÂ‚‡‰
ÔÈ‡ „"ÓÏ ÈÚ·È˙ ÔÈÓÈ¯ÚÓ
ÌÈ¯Á‡Ï ¯ÓÂ‡Â .ÔÈÓÈ¯ÚÓ
Í¯„ ÔÎ˘ ,ÈÓÚ ÂÏÈˆ‰Â Â‡Â·
.˙·˘· ÂÈÏÎ ÏÈ‡˘‰Ï Ì„‡ È·
,ÈÒÂÈ '¯ ¯Ó‡˜„ ÌÈÏÎ Á"È 'ÈÙ
ÔÂ˘Ï·Â ,ÏÈÚÓ ÂÓÎ [ÔÈ¯ÂË˜Ó]
[ÒÂ¯·] (ÌÂÎ¯Î) Ï‡ÚÓ˘È
Â· ‰ËÂÚÂ ˘‡¯ ˙È· ÂÏ ˘È˘
˙Â‡ÏÂÏ [Â·] (ÂÏ) ˘ÈÂ Â˘·ÂÏ‰
(‰ÂÂ‰
‡Â‰˘)
ÌÈÒ¯˜Â
.˘Â·ÏÓ ÂÓÎ [‡Â‰Â ,Ô¯·ÁÓ˘]
‡¯˜˘ ˜È˜„ „‚· .ÈÏ˜Â‡
,‰˜¯ÚÓ [Ï‡ÚÓ˘È ÔÂ˘Ï·]
ÌÏÂ‰Â Â¯˘· ÏÚ Ì„‡ ˘·ÂÏ˘
[ ]מגילה כדÂÈ˘ ÔÎÂ .ÂÙÂ‚ ÏÎ
·‰Ê Â‰ÙÈˆ „È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙ ÔÈÚ·
ÈÏ˜Â‡ Ï˘ „È ˙È· ÏÚ Â˙Â
.ÌÈÂˆÈÁ‰ Í¯„ ‰Ê È¯‰ ,ÂÏ˘
„Ú ˙Ú‚Ó ‡È‰ Ì‚ .‡„ÂÙ
‰¯ÂÓ‡‰ „ÂÙ‡ ‡È‰Â ,‰„ÂÙ‡ ·˘ÁÎ ¯˘˜Â [˙˘È· Ï‡ÚÓ˘È ÔÂ˘Ï· :‡"] ,˙˘Ù ÈÒ¯Ù ÔÂ˘Ï· ÂÏ ÔÈ¯Â˜Â Ì„‡ Ï˘ Â¯Â·ÈËÓ ‰ËÓÏ
‡Â‰ ,˜ÂÏÁ .‰Ï‡Ï‚ ‡¯˜Â Â˙Â‡ ÔÈ˘·ÂÏ˘ ÔÂ˙Á˙‰ ˜ÂÏÁ .Ô˙˘Ù Ï˘ ÒÂ·˜ .ÌÈ„È‰ ˙Á˙Â ·Ï‰ „‚Î ÌÈÒÎ ÌÈÒÎ ‰· ˘ÈÂ ,‰¯Â˙·
ÔÂÈ ÔÂ˘Ï· [‡Â‰Â :‡"] Ì‰Â ÔÈ˜È¯·ÂÒ Ò¯Â‚˘ ˘ÈÂ (à .ÌÈ˜¯ÙÒ È˘ .[‰‡˜·¯Ê] (ÔÈ·¯Â) ÂÏ ÔÈ¯Â˜Â ,ÔÂÈÏÚ‰ [˘Â·ÏÓ‰] (˘·ÂÏÓ‰)
È˘ .˙ÂÚ·ˆ‡ È˙· Ô‰· ˘ÈÂ ÏÈˆ‡‰ „Ú ÌÈ„È‰ Ô‰· ÔÈ˘È·ÏÓ˘ [˜Ù˙Ó„] (È˜Ù˙ Ì„) ‡ÓÁ¯ ‰È¯Ë ÔÂ‡‚‰ ¯Ó‡˘ ÂÚÓ˘Â .ÌÈÒÎÓ‰
ÌÈ˜Â˘‰ ÏÚ˘ [ÔÂÈ‡„] (ÔÈ‡‰) .ÔÂÈÏÙ .ÌÈÈ˜Â˘Ï ÌÈÏÚÓ Ì‰ Ì‚ .˙Â‡ÈÏÙ‡ .È·‡„Â‚ Ï‡ÚÓ˘È ÔÂ˘Ï· .„Â‚¯Ù È˘ .ÔÚÓ˘ÓÎ ,ÌÈÏÚÓ
‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡ .'ÂÎÂ È„‚ Ï˘ ¯ÂÚ ÔÈ˘¯ÂÙ ¯ÓÂ‡ Ò Ô· ÔÂÚÓ˘ '¯ .ÌÈÏÎ Á"È È¯‰ ,Ú·ÂÎÂ ÌÈ˙Ó·˘ ¯Â‚ÁÂ ˙¯ÂÙÚÓÂ .¯ÂÚ‰ ÔÓ
‡˙È˙ÓÓ ‰ÈÏÚ ÔÈ˘˜‡Â .‡Â‰ ÈÂ·ÈÎ Ì¯‚ È‡„Â ‡‰Â .‰˙·Î ‰˙·Î Ì‡Â ¯Á‡ „ˆÓ ÌÈÓ ‰ÈÏÚ Ô˙Â „Á‡ „ˆÓ ¯Â‡‰ ‰· ÊÁ‡˘ ˙ÈÏË
.È˙˜ ‡Ï ÈÂ·ÈÎ Ì¯‚ Ô‰˘ ÌÈÓ Ï·‡ ‰· ‰ÒÎ˙ÓÂ ‰Ë˘ÂÙ È˙˜„
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ÂÏ ˘È˘ ,¯ˆÁ ‰˙Â‡· ÏÈˆÓ·
‡˙ÏÈÓ ‡‰ ‡·¯ ¯Ó‡„Ó ËÈ˘Ù ,Ú˘Â‰È '¯„ ‰È¯· ‡Â‰ ·¯„ ‡ÈÚ· ÔÈÚÏÂ .ÌÈÏÎ ‰ÓÎ· ÔÈ· „Á‡ ÈÏÎ· ÔÈ· ,˙Â„ÂÚÒ '˜ ÂÏÈÙ‡ ÏÈˆ‰Ï
‡˜ ÈÎ‰Â .Ó"˘ ÈÓ„ [˜ÈÊÁ‰Ï :‡"] ÏÈˆ‰Ï ‡·· Ó"˘ ,˙Â„ÂÚÒ '‚Ó ¯˙ÂÈ ˜ÈÊÁÓ ¯Á‡ ÈÏÎ ‡È·È ‡Ï˘ „·Ï·Â ,˘¯„Â È·ÊÈ˘ ·¯ ‰ÈÈÚË‡
˜ÈÊÁÓ˘ ÈÏÎ ‡È·È Ì‡ ÂÏÈÙ‡ ÈÎ ‰ÈÓ ÔÈÚÓ˘ ,˙Â„ÂÚÒ '‚Ó ¯˙È ˜ÈÊÁÓ ÈÏÎ ‡È·È ‡Ï˘ ‡„ÒÁ ·¯ ˘¯„ ‡˙ÂÚË·„ ‡·¯ ¯Ó‡˜„Ó ÔÈ¯Ó‚
‡˙ÂÚË„ Ï"Ó ˘Â¯ÈÙ ,‡˙ÂÚË È‡Ó ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯ Ï"‡ .ÈÓ„ ¯ÈÙ˘ ˙Á‡ ˙·· ÂÏÂÎ ÂÏËÈÂ Â· ÁÈÈÂ ÏÙ˜ÈÂ ,ıÙÁ ‡Â‰˘ ‰Ó ÏÎ
,‰È˙Á˙ ÁÈÓÂ ÈÏÎ ‡È·Ó Â‚‚ ˘‡¯· ˙È·Á ÂÏ ‰¯·˘˘ ÈÓ ÔÈÈÚÏ È˙˜„Ó ,„"Ò ‡Ï ‡·¯ ‰ÈÏ ¯„‰‡ .È·ÊÈ˘ ·¯ ¯Ó‡ ‡˜ÂÂ„ ‡ÓÏÈ„ ,‡È‰
È· Í¯„˘ ÔÂÈÎÂ .‰ÎÏ‰ ÔÎÂ ,ÈÂ‰ ÈÚ·„ ‰ÓÎ „Á‡ ÈÏÎ· ‡‰ ,‡È·È ‡Ï ¯Á‡ ÈÏÎ .Û¯ˆÈÂ ¯Á‡ ÈÏÎ ,ËÂÏ˜ÈÂ ¯Á‡ ÈÏÎ ‡È·È ‡Ï˘ „·Ï·Â
ÂÓÚ ÔÈ˘ÂÚ ÔÈÁ˜Ù ÂÈ‰ Ì‡Â .¯ÂÒ‡ ÔÈÓÊ‰Ï Î"Á‡Â ‡Â‰ ÏÈˆ‰Ï Ï·‡ ,ÌÎÏ ÂÏÈˆ‰Â Â‡Â· ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÓÂ‡ ,˙·˘· ÌÈÁ¯Â‡ ÔÈÓÊ‰Ï Ì„‡
,ÔÈ˙È˙Ó„ ‡˘Â¯ÈÙ ÈÎ‰Â .[‰ÈÏ ÈÚ· ‡Ï ÈÓ] ÌÁ·Â ÈÈ¯Á‡Ó ÈÈÂ‰˙È‡Ï ‰ÈÏ ‡ÁÈ ‡Ï„ ÌÈÓ˘ ‡¯È· ‡ÓÈ˜Â‡ .˙·˘‰ ¯Á‡Ï ÔÂ·˘Á
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 גרם:éãâ øåòá ä÷éìã éáåëòì éøùã .' הוא דאמר כר"שÓ‚ ïéá íéàìî ïéá 'éðúî éðú÷ àä ú"àå .øîà éî éåáéë íøâ
àîìéã . מי אמר:äáë àåä íéîì òéâîùë àðååâ éàä éë . כיבויåàì éà íéð÷éøáî íéàìîá éôè àëéà àúåáø éàîå íéð÷éø
íéùãçá åàì íéìëä ìëá äöéçî ïéùåòå 'éðúîá éðú÷ã àä øáúùäì ïëøã ïéàù íéìëá éøééîã ã"ñã ì"éå  אøáúùäì ïëøãá éøééîã
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שבת קודש יב תמוז תש"פ

שבת דף קכ

ְו ָא ַמר ָר ָבא :לֹא ָח ְר ָבה יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּ ָפ ְסקוּ ִמ ֶּמ ָ ּנה ַאנְ ׁ ֵשי ֲא ָמנָ ה,
יש] ִאם יֵ ׁש
יה ִאם ִּת ְמ ְצאוּ ִא ׁ
'שוֹ ְטטוּ ְּבחוּ צוֹ ת יְ רוּ ׁ ָש ִַלים וּ ְראוּ נָ א [וּ ְדעוּ וּ ַב ְק ׁשוּ ִב ְרחוֹ בוֹ ֶת ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרׁ :
יש) ע ֶֹׂשה ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְמ ַב ֵ ּק ׁש ֱאמוּ נָ ה ְו ֶא ְס ַלח ָל ּה',
(א ׁ
ִ

שאלה :והרי רב קטינא אומר שלא פסקו מירושלים 'אנשי אמנה' ,עפ"י דברי הפסוק שבזמן החורבן
אדם יאמר לחבירו שילמדו תורה היות והוא בקי בה ,וחבירו יאמר לו את האמת שאינו בקי בה
ילוּ ִּב ׁ ְש ַעת ִּכ ׁ ְשלוֹ נָ ּה ׁ ֶשל יְ רוּ ׁ ָש ָליִ ם ,לֹא
שואלת הגמראִ :אינִ י [האמנם]ְ ,ו ָה ָא ַמר ַרב ַק ִּטינָ אֲ :א ִפ ּ
ּ ָפ ְסקוּ ִמ ֶּמ ָ ּנה ַאנְ ׁ ֵשי ֲא ָמנָ ה,
(לאמֹר) ִׂש ְמ ָלה ְל ָכהָ ,ק ִצין ִּת ְהיֶ ה ָּלנוּ ',
יש ְּב ָא ִחיו ֵּבית ָא ִביו ֵ
ֹש ִא ׁ
'כי יִ ְת ּפ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר ִּ
וביאור הפסוק הוא :כאשר אדם יאמר לאחיו ,הנה ,תלמיד חכם אתה ,והרי ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ְּבנֵ י
ָא ָדם אחרים [אינם יודעים] ,וכאשר שואלים אותם ,הם ִמ ְת ַּכ ִּסין ָּב ֶהן ְּכ ִׂש ְמ ָלה [עושים את

עצמם כאילו הם מכסים דבריהם ולא רוצים לגלות טעמי התורה ,וזאת מפני שאינם
יודעים להשיב],
דברים אלו יֶ ׁ ְשנָ ן ְּביָ ֶד ָ
יך [אתה בקי בהם],
וממשיך ואומר לאחיו'ְ :ו ַה ַּמ ְכ ׁ ֵש ָלה ַה ּזֹאת ַּת ַחת יָ ֶד ָך' ,כלומר( :דף קכ) ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ֵאין ְּבנֵ י ָא ָדם
יהםֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן נִ ְכ ׁ ָש ִלים ָּב ֶהן [טעמי תורה המוסתרים ,שאין אדם עומד על בוריים,
עוֹ ְמ ִדין ֲע ֵל ֶ

אלא לאחר שאומרם כמה פעמים בשיבוש],
יֶ ׁ ְשנָ ן ַּת ַחת יָ ֶד ָ
יך – אתה בקי בהם.

לפיכך ָ'ק ִצין ִּת ְהיֶ ה ָלנוּ ' ,ותלמדנו חכמה,
ואדם זה נאמן הוא ,ואינו אומר שהוא בקי ,אלא הוא נשבע ואומר שאין הוא כזה בקי,
ֹוב ׁש' ְוגוֹ ',
כמפורש בפסוק' :יִ ּ ָׂשא ַב ּיוֹ ם ַההוּ א ֵלאמֹר לֹא ֶא ְהיֶ ה ח ֵ
מה שנאמר 'ישא' ,היינו שהוא נשבע ,שהרי ֵאין יִ ּ ָׂשא ֶא ָּלא ְל ׁשוֹ ן ׁ ְשבוּ ָעהְ ,ו ֵכן הוּ א אוֹ ֵמר 'לֹא
ִת ּ ָׂשא ֶאת ׁ ֵשם ה",

שהוא נשבע ואומר' :לֹא ֶא ְהיֶ ה חוֹ ֵב ׁש' ,כלומר :לֹא ֶא ְהיֶ ה ֵמחוֹ ְב ׁ ֵשי ַע ְצ ָמן ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ,כלומר:
לא יגעתי בתורה,
יתי ֵאין ֶל ֶחם ְו ֵאין ִׂש ְמ ָלה'ֶ ׁ ,ש ֵאין ְּביָ ִדי לֹא ִמ ְק ָראְ ,ולֹא ִמ ׁ ְשנָ הְ ,ולֹא ְ ּג ָמ ָרא.
והוא מוסיף ואומר' :וּ ְב ֵב ִ

הרי שאפילו בשעת החורבן ,לא פסקו ממנה אנשי אמנה ,המודים לומר את האמת.

הצעת דחיית השאלה :אפשר לומר ,שאמירת האדם שאינו בקי ,אין זה בגלל שהוא נאמן ,אלא
בגלל שחושש שיבקשוהו לומר דברי תורה ,ולא ידע לומר
הגמרא מקשה על ראיית רב קטינא :וּ ִמ ַּמאי [ומנין לנו ,שהאדם האומר שאינו בקי ,היינו
יל ָמא ׁ ָשאנֵ י ָה ָתם [אולי רק שם ,הדבר שונה ,שאומר אמת ,מפני שאומר
מפני שהוא נאמן]ִּ ,ד ְ
לעצמו] דְּ ִאי ֲא ַמר ְלהוּ ְ ּג ִמ ְירנָ א [שאם יאמר להם שהוא למד ויודע טעמי תורה]ֲ ,א ַמרוּ ֵל ּה,
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ימא ַלן [יאמרו לו ,תאמר לנו את הטעמים שאתה יודע ,והוא לא ידע להשיב] ,ולכן הוא
ֵא ָ
אומר שאינו יודע ,ואין זה ראיה שהאומר כן הוא אדם נאמן.

דחיית ההצעה :אם היה אדם לא נאמן ,היה אומר שלמד ושכח ,ולא היה אומר שלא יגע בתורה
ימר ,גּ ַָמר
הגמרא מיישבת את ראיית רב קטינא ,אם לא היה אדם זה נאמןֲ ,ה ָוה ֵל ּה ְל ֵמ ַ
ְו ׁ ָש ַכח [היה לו לומר ,שלמד ושכח]ַ ,מאי לֹא ֶא ְהיֶ ה חוֹ ֵב ׁש ְּכ ָלל ,ולמה הודה על האמת ואמר

שלא יגע בתורה .הרי מוכח שהוא אדם נאמן ,ומכאן הוכיח רב קטינא שלא פסקו אנשי
אמנה בזמן החורבן.

תשובה :גם בזמן החורבן היו נאמנים לגבי דברי תורה .ומה שאמר רבא שפסקו אנשי אמנה,
היינו במשא ומתן
עונה הגמראָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָּ ,כאן [מה שאמר רב קטינא שלא פסקו אנשי אמנה ,היינו] ְּב ִד ְב ֵרי
תוֹ ָרה [שהיו נאמנין ,ולא היו מתהללים על שקר].
ָּכאן [ומה שאמר רבא שפסקו אנשי אמנה ,היינו] ְּב ַמ ּ ָׂשא וּ ַמ ָּתן.

משנה
בהצלת מזון מהדליקה ,במעשה אחד ,מותר להציל גם מזון למאה סעודות
ילין ַסל ָמ ֵלא ִּכ ָּכרוֹ תַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ ֵמ ָאה ְסעוּ דוֹ ת,
ַמצִּ ִ

ְו ִעגּ וּ ל ׁ ֶשל דְּ ֵב ָלה [שהוא גדול ,ויש בו סעודות הרבה],
ְו ָח ִבית ׁ ֶשל יַ יִ ן [שיש בה יין לסעודות הרבה],
(עניין זה יתבאר בגמרא ,מה ההבדל בין המבואר במשנה זו שמותר להציל אפילו מזון
למאה סעודות – לבין המשנה הקודמת ששנינו שאסרו להציל יותר ממזון ג' סעודות,
שחששו שמתוך בהילותו להציל ,יבוא לכבות את הדליקה).

יכול לומר לאחרים שיצילו גם כן
ְואוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִריםּ :בוֹ אוּ ְו ַהצִּ ילוּ ָל ֶכם.
ְו ִאם ָהיוּ ּ ִפ ְק ִחין [לבקש שכר כפועלים] ,עוֹ ִׂשין ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַא ַחר ַה ּ ׁ ַש ָּבת.

אם מצילים מזון מהבית לחצר ,כשלא עשו עירובי חצרות
ילין אוֹ ָתן?
יכן ַמצִּ ִ
ְל ֵה ָ

[דעה א'ֶ ]:ל ָח ֵצר ַה ְמע ֶֹר ֶבת ,חצר שעשו בה עירובי חצירות ,ואעפ"כ לא התירו חכמים
להציל יותר ממזון ג' סעודות או סל מלא ככרות וכו' ,שכאמור חששו שמתוך בהילותו
להציל יבוא לכבות את הדליקה.
תירה אוֹ ֵמר :מה שהתירו להציל בדליקה ,היינו ַאף ְל ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבת ,שחכמים
[דעה ב'ֶּ ]:בן ְּב ָ
הקילו במה שתיקנו 'עירובי חצרות' ,ואף שבדרך כלל אסרו להוציא מבית לחצר כשלא
עשו כל הבתים שבחצר 'עירובי חצרות' ,בדליקה הקילו בזה.
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מותר להציל מהדליקה ,כלים שצריך לשבת
ישוֹ [שצריכין לו לאותו היום ,כגון כוסות וקיתוניות],
וּ ְל ׁ ָשם מוֹ ִציא ׇּכל ְּכ ֵלי ַּת ׁ ְש ִמ ׁ

כמה בגדים מותר להציל מהדליקה
[דעה א'ְ ]:ולוֹ ֵב ׁש ׇּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ִל ְל ּבוֹ ׁשְ ,ועוֹ ֵטף ׇּכל ַמה ּ ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ַל ֲעטֹוף.

[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר[ :לא התירו ללבוש אלא] ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָׂשר ֵּכ ִלים ,שכן דרך ללובשן
בחול יחד ,אבל יותר משמונה עשרה ,אין דרך ללבוש בבת אחת ,וכן אינו פושטן לחזור
וללבוש ולהציל אחרים.
ולדעה א :שכמבואר התירו ללבוש בבת אחת כמה בגדים שיכול זה על זהְ ,וחוֹ ֵזר ְולוֹ ֵב ׁש,
וּ מוֹ ִציא ,שהתירו גם לפשוט את הבגדים לאחר שהוציאם ,ולחזור וללבוש עוד בגדים

ולהוציאם כאשר הוא לבוש בהם.
ְואוֹ ֵמר ַל ֲא ֵח ִריםּ :בוֹ אוּ ְו ַהצִּ ילוּ ִע ִּמי ,כשם שבהצלת אוכל התירו לו לומר לאחרים 'בואו
והצילו לכם' ,התירו גם בהצלת בגדים לומר לאחרים 'בואו והצילו עמי'.

גמרא
שאלה :במשנתינו מבואר שמותר להציל אפילו למאה סעודות ,והרי במשנה לעיל למדנו
שמצילים רק מזון ג' סעודות
ישא ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ תְ ,ותוּ לא [ויותר מכך לא] ,וכיצד אומרת
שואלת הגמראְ :ו ָהא ְּתנָ א ֵל ּה ֵר ׁ ָ
משנתינו שמותר להציל סל מלא ככרות ,אע"פ שיש בו למאה סעודות.

ביאור א' :אם מציל בסל אחד ,יכול להציל כמה שיש בסל .אם מציל ואוסף כמה סלים לא התירו
אלא מזון לג' סעודות
ָא ַמר ַרב הוּ נָ אָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָּ ,כאן [במשנתינו מדובר] ְּב ָבא ְל ַהצִּ יל [שמציל בסל אחד] ,כדקתני
סל מלא ככרות ,ואינו טורח אלא להצילן מתוך הדליקה ,והוא מעשה אחד ,וממילא לא
חילקו אם יש בסל מעט ככרות או הרבה ככרות,
ָּכאן [במשנה הקודמת ,מדובר] ְּב ָבא ְל ַק ּ ֵפל [סלים הרבה זה עם זה ,לטרוח ולאוספם,
ולחזור ולהוציא ,ובזה לא התירו להציל אלא מזון שלש סעודות בסלים הרבה ,ויותר לא,
שכל סל וסל הוא טירחה בפני עצמה],
ולן – את כל הככרות שבסלָּ .בא ְל ַק ּ ֵפל,
והגמרא מוסיפה ומבארת :וּ ָבא ְל ַהצִּ ילַ ,מצִּ יל ֶאת ּכ ָּ
ֵאינוֹ ְמ ַק ּ ֵפל ֶא ָּלא ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת.

ביאור ב' :אם מציל לאותה חצר ,יכול להציל כמה שרוצה .אם מציל לחצר אחרת ,מציל רק
מזון לג' סעודות
ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ַז ְב ָּדא ָא ַמר ַרבִ :א ִידי ְו ִאידּ י ָּב ָבא ְל ַק ּ ֵפל,
ְו ָלא ַק ׁ ְשיָ אָּ ,כאן [במשנתינו שהתירו להציל אפילו מזון למאה סעודות] ,מדוברְ :לאוֹ ָת ּה ָח ֵצר.
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ָּכאן [במשנה הקודמת ,מדובר] בהצלה ְל ָח ֵצר ַא ֶח ֶרת ,שבזה לא התירו להציל אלא מזון
ג' סעודות.

···
ספק :אוסף בבגד גדול מאכלים רבים ,האם זה נחשב כמציל בפעם אחת (ויכול להציל כל מה
שרוצה) או שזה נחשב למציל בהרבה פעמים (ויכול להציל רק ג' סעודות)
יח  -פורש בגד גדול,
יחְ ,ו ִק ּ ֵפל ְו ִה ִ ּנ ַ
ש ַט ִּליתוֹ ְ ,ו ִק ּ ֵפל ְו ִה ִ ּנ ַ
יה דְּ ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַעֵ ּ :פ ַר ׂ
ָּב ֵעי ַרב הוּ נָ א ְּב ֵר ּ
ומניח בתוכו אוכלים ,וחוזר ומביא עוד אוכלים ,ומניח בתוכוַ ,מאי – מה דינוְּ ,כ ָבא ְל ַהצִּ יל
דָּ ֵמי – הרי זה כמי שבא להציל בפעם אחת ,שהרי מכניס את הכל לבגד אחד ,אוֹ ְּכ ָבא ְל ַק ּ ֵפל
דָּ ֵמי  -או שזה נחשב כמציל בכמה פעמים ,שהרי טורח לאסוף ולכנוס עוד ועוד בבגד,

פשיטת הספק :כשם שבהצלת יין מחבית שנשברה בגג ,מותר להציל רק בכלי אחד ,והוא אף
בכלי גדול שהיין מטפטף אליו עד שמתמלא  -כך בהצלת מאכלים מדליקה ,מותר להציל בכלי
אחד ,אף שהוא גדול ,וממלא בו עוד ועוד מאכלים
הגמרא פושטת את הספקִ :מדְּ ָא ַמר ָר ָבאַ ,א ְט ֲעיֵ ּה ַרב ׁ ֵש ְז ִבי ְל ַרב ִח ְס ָּדא [רב שיזבי הטעה את
רב חסדא בעניין הברייתא שאומרת שמי שנשברה לו חבית יין בראש גגו ,יכול להציל את
היין שנשפך רק בכלי אחד ,שמניחו על הקרקע ,והיין מהגג נוטף אליו ,ולא יציל בכלים
נוספים (שחששו חכמים שמתוך שיהיה בהול להציל ,יביא כלים מרשות הרבים] ודרש
[וכך דרש רב שיזבי ]:וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יָ ִביא ְּכ ִלי ׁ ֶשהוּ א ַמ ֲח ִזיק יוֹ ֵתר ִמ ּ ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת,
והיות שרבא אמר שדרשה זו טעות היא ,נמצא שאפילו אם הכלי מחזיק סעודות הרבה,
מותר להציל בו ,כיון שלמעשה הוא מציל בכלי אחד.
ומכך שבחבית יין ,מותר להציל בכלי אחד ,ואף שהיין שבגג  -נופל ומטפטף בו מעט
מעטְ ׁ ,ש ַמע ִמ ַ ּנ ּה ,לגבי הצלה מדליקה בבגד גדול ,שהוא ְּכ ָבא ְל ַהצִּ יל ָּד ֵמי [כמציל בכלי אחד
גדול ,ואף מכניס לתוכו מעט מעט וממלא אותו]ְ ,ו ׁ ַש ּ ִפיר ָּד ֵמי ,והרי זה מותר.
ֲא ַמר ֵל ּה ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ְל ָר ָבאַ :מאי ָטעוּ ָתא [מנא לן שהוא טעות מה שאמר רב שיזבי,
ואכן מותר להציל יין שנשפך מחבית יין שנשברה ,אף בכלי גדול],
ֲא ַמר ֵל ּה רבא :ראייתי היא ממה דְּ ָק ָתנֵ י בברייתא לגבי היתר הצלת היין שנשפך :וּ ִב ְל ַבד
ׁ ֶש ּלֹא יָ ִביא ְּכ ִלי ַא ֵחר ְויִ ְקלֹט [לא יביא כלי נוסף( ,ויחזיקו בידו) ,לקבל בו את היין הנוטף
יצ ֵרף [וכן לא יביא עוד כלי ויצמיד אותו לגג] ,משמעְּ :כ ִלי ַא ֵחר הוּ א ְּד ָלא
מהגג]ְּ ,כ ִלי ַא ֵחר ִו ָ
– הרבה כלים אסור להביא כדי להצילֲ ,א ָבל ְּב ַההוּ א ָמנָ אַּ ,כ ָּמה ְּד ָב ֵעי ַמצִּ יל [אבל בכלי אחד,

כמה שרוצה מציל].

···
שנינו במשנהְ :ו ִעגּ וּ ל ׁ ֶשל ְּד ֵב ָלה כוּ ' .ואומר לאחרים :בואו והצילו לכם .ואם היו פקחין,
עושין עמו חשבון לאחר השבת.
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בירור :מדוע האחרים שהצילו צריכים להביא את מה שהצילו למי שהשריפה היתה בביתו ,הרי
הם זכו בזה מההפקר
מבררת הגמראֶ :ח ׁ ְש ּבוֹ ן ַמאי ֲע ִב ְיד ֵּת ּה [מדוע המאכלים שהצילו שייכים למי שבביתו היתה
השריפה ,והם עושים עמו חשבון על עבודתם],
והרי ֵמ ֶה ְפ ֵק ָרא ָק ָזכוּ – הם זוכים בזה מהפקר ,שהרי הפקיר זאת באומרו' :הצילו לכם',
לצרכיכם ,והמשנה היתה צריכה לומר שאם פקחים הם ויודעים את הדין ,יעכבו את הכל
לעצמם.

הצעת ביאור :אכן ,אינם חייבים להחזיר לו ,והם נוהגים במידת חסידות
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ אִ :מדַּ ת ֲח ִסידוּ ת ׁ ָשנוּ ָּכאן ,שמחזירין לו ,אף שאינם חייבים.

דחיית הביאור :אם מדובר ב'חסידים' הם לא היו נוטלים שכר שבת
ָא ַמר ָר ָבאֲ :ח ִס ֵידיַ ,א ְג ָרא ְד ׁ ַש ְּב ָתא ׁ ָש ְק ִלי ,וכי חסידים נוטלים שכר שבת?
(כיון שלמעשה הם אינם רוצים לזכות במה שהצילו ,והם מביאים זאת לבעל הבית,
נמצא שבנטילת שכר על כך ,הם לוקחים שכר על עבודתם בשבת ,ואף שאין זה שכר שבת
גמור ,שהרי לא התנה עמהם שישלם להם ,ועל פי הדין הם זוכים במה שהצילו מהפקירא,
מכל מקום דרך החסידים לוותר משלהם בכל דבר שיש בו נדנוד עבירה).

ביאור חדש :מדובר ביראי שמים ,שאינם רוצים לקחת דבר שאינו שלהם (שאחר הפקירו שלא
מרצונו) ,ואינם רוצים לעבוד בחינם (ולכן הם לוקחים שכר על פעולתם)
יחא ֵל ּה ְּד ִל ְת ֲהנֵ י
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבאָ :ה ָכא ִּב ֵירא ׁ ָש ַמיִ ם ָע ְס ִקינַ ן ,המציל ירא שמים הואְ ,ו ָלא נִ ָ
ֵמ ֲא ֵח ִרים – ולא נוח לו ליהנות ממה שאחר הפקיר שלא מרצונו,

יחא ֵל ּה ְּד ִל ְט ַרח – ובחינם גם לא נוח לו לטרוח ,ולהציל בחינם ,ואף שהוא
וּ ְב ִח ָ ּנם נָ ֵמי ָלא נִ ָ
ירא שמים ,מכל מקום אינו חסיד ,ואינו מוותר ומוחל על שלו.
ומה שהמשנה אמרה :ואם פקחים הם ,אין כונתה שהם פקחים בדין( ,ורוצים ליטול את
מה שיכולים ליטול בדין ,שהרי מצד הדין הם יכולים לקחת הכל לעצמם) .אלא הכונה
שהם פקחים בהלכות שבתְ ,ו ָה ִכי ָק ָא ַמר [וכך כוונת המשנה]ְ :ו ִאם ָהיוּ ּ ִפ ְק ִחין [אם אלו היראי
שמים שהצילו הם פקחים בהלכות שבת ,דְּ יָ ְד ִעי דִּ ְכ ַהאי ַ ּג ְונָ א ָלאו ְׂש ַכר ׁ ַש ָּבת הוּ א [דמעיקרא
לאו אדעתא דשכר פעולה נחית] ,עוֹ ִׂשין ִע ּמוֹ ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ְל ַא ַחר ַה ּ ׁ ַש ָּבת.
(לביאור זה גם התכוון רב חסדא ,אלא שהגמרא לא סיימה בביאור דבריו ,אלא הביאה
תחילתה את קושייתו של רבא ,ואחר כך הביאה את ביאור הדברים).

···

ילין כוּ ' ,ולובש כל מה שיכול ללבוש וכו' ,ואומר לאחרים בואו
יכן ַמצִּ ִ
שנינו במשנה :וּ ְל ֵה ָ
והצילו עמי.
מבררת הגמראַ :מאי ׁ ְשנָ א ָה ָכא [מה שונה כאן לגבי הצלת מזון]ְּ ,ד ָק ָתנֵ י ָל ֶכם [שהמשנה
אומרת :ואומר לאחרים :בואו והצילו לכם],
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וּ ַמאי ׁ ְשנָ א ָה ָכא [ומה שונה כאן לגבי הצלת בגדים]ְּ ,ד ָק ָתנֵ י ִע ִּמי [שהמשנה אומרת :ואומר
לאחרים בואו והצילו עמי]?
'ל ֶכם'ִ ,מ ּׁשוּ ם ְּד ָלא ָקא ֲח ֵזי [משום שלא ראוי לו]
מבארת הגמראָ :א ְמ ִריּ ַ ,ג ֵּבי ְמזוֹ נוֹ ת ָק ָתנֵ י ָ
ֶא ָּלא ְמזוֹ ן ׁ ָשלֹשׁ ְסעוּ דוֹ ת ,ולכן אינו יכול לומר שיצילו לו יותר מג' סעודות ,אלא יכול לומר
להם שיצילו עבור עצמם.
'ע ִּמי'ִ ,מ ּׁשוּ ם ְּד ָק ֲח ֵזי ֵל ּה ְל ֻכ ֵּלי יוֹ ָמא [משום שהבגדים ראויים לו לכל
ֲא ָבל ַ ּג ֵּבי ְלבוּ ׁ ִשים ָק ָתנֵ י ִ
היום ,וגם אם יצילו הרבה בגדים כולם ראויים לו ,שיכול להחליף ולהשתמש במשך השבת
גם בשאר הבגדים].

···

ברייתא שמבואר בה מחלוקתם של רבי מאיר (והיא דעת תנא קמא במשנתינו) ורבי יוסי ,אם
לובש כמה בגדים שיכול ,וחוזר ולובש ומוציא כמה שיכול .או שמציל רק י"ח בגדים
ילוּ ׇּכל ַה ּיוֹ ם
[דעה א'ָּ ]:תנוּ ַר ָּבנַ ן ,לוֹ ֵב ׁש ,מוֹ ִציא ,וּ פוֹ ׁ ֵשטְ .וחוֹ ֵזר ְולוֹ ֵב ׁש ,וּ מוֹ ִציא ,וּ פוֹ ׁ ֵשטַ ,ו ֲא ִפ ּ
ולוֹ ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
ּכ ּ

[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :אסור להציל אלא ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָׂשר ֵּכ ִלים [שדרך ללבוש בחול בבת
אחת י"ח בגדים אלו]ְ ,ו ֵא ּלוּ ֵהם ׁ ְשמֹנָ ה ָע ָׂשר ֵּכ ִלים:
ִמ ְקט ֶֹרן [מעיל].
ֻאנְ ְק ֵלי [לבוש רחב].
וּ ֻפנְ דָּ א [חגורה חלולה מעל בגדיו].
ַק ְל ּבוֹ ס ׁ ֶשל ּ ִפ ׁ ְש ָּתן [כתונת צרה].
ְו ָחלוּ ק ,על בשרו.
יליוֹ ן [סדין להתעטף בו כולו].
ְו ַא ּ ִפ ְ
וּ ַמ ְע ּפ ֶֹרת [לעטוף ראשו].
וּ ׁ ְשנֵ י ַס ְפ ֵר ִקין [פיישול"ש בלע"ז].
וּ ׁ ְשנֵ י ִמנְ ָע ִלים,

ילאוֹ ת [גרביים של צמר].
וּ ׁ ְשנֵ י ַאנְ ּ ִפ ָ
וּ ׁ ְשנֵ י ּ ַפ ְרגּ וֹ ד [בתי ברכיים]
ַו ֲחגוֹ ר ׁ ֶש ְּב ׇמ ְתנָ יו [שחוגר על חלוקו מבפנים].
ֹאשוֹ .
ְוכוֹ ַבע ׁ ֶש ְּבר ׁ

ְוסוּ ָדר ׁ ֶש ְּב ַצוָּ ארוֹ [ותלויין ראשי הסודר לפניו ,לקנח בו פיו ועיניו],
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משנה
הנחת דברים שמונעים מהשריפה להמשיך ולהתפשט
יבה ,וּ ִמ ְגדָּ ל
ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן נַ ָ ּנס אוֹ ֵמרּ :פוֹ ְר ִסין עוֹ ר ׁ ֶשל ְ ּג ִדי [לח] ַעל ַ ּג ֵּבי ׁ ִש ָּדה [עגלה מעץ]ֵּ ,ת ָ
[ארון עץ] ׁ ֶש ָא ַחז ָּב ֶהן ֶאת ָהאוּ רִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּ א ְמ ָח ֵר ְך [העור מתחרך מהאש ,ואינו נשרף ,ומתוך

כך הוא מגין על הארונות מעץ ,שהאש לא תשרוף אותם].

גרם כיבוי ,הנחת כלים מלאים מים שיתבקעו על ידי האש
יקנִ יםִּ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא ַּת ֲעבֹר ַה ְּד ֵל ָקה.
יצה ְּב ׇכל ַה ֵּכ ִלים ֵּבין ְמ ֵל ִאין [מים]ֵּ ,בין ֵר ָ
[דעה א'ְ ]:ועוֹ ִׂשין ְמ ִח ָ

[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר ִּב ְכ ֵלי ֶח ֶרס ֲח ָד ׁ ִשים ְמ ֵל ִאין ַמיִ םְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאין יְ כוֹ ִלין ְל ַק ֵּבל ֶאת ָהאוּ ר [מפני
שחדשים הם]ְ ,ו ֵהן ִמ ְת ַּב ְ ּק ִעין וּ ְמ ַכ ִּבין ֶאת ַה ְּד ֵל ָקה.

גמרא
רב יהודה בשם רב :גרם כיבוי ,מותר
יה ַמיִ ם ִמצַּ ד ַא ֵחרְ ,ו ִאם
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרבַ :ט ִּלית ׁ ֶש ָא ַחז ָּב ּה ָהאוּ ר ִמצַּ ד ֶא ָחד ,נוֹ ְתנִ ין ָע ֶל ָ
ָּכ ְב ָתה ָּכ ְב ָתה.

שאלה :בברייתא משמע שגרם כיבוי אסור
יביַ ,ט ִּלית ׁ ֶש ָא ַחז ָּב ּה ָהאוּ ר ִמצַּ ד ֶא ָחדּ ,פוֹ ׁ ְש ָט ּה וּ ִמ ְת ַּכ ֶּסה ָּב ּהְ .ו ִאם ָּכ ְב ָתהָּ ,כ ְב ָתה.
ית ִ
ֵמ ִ

ְו ֵכן ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָא ַחז ּבוֹ ָהאוּ רּ ,פוֹ ׁ ְשטוֹ ְוקוֹ ֵרא ּבוֹ ְ ,ו ִאם ָּכ ָבה ָּכ ָבה ,ומשמע בברייתא ,שההיתר הוא
רק באופן זה ,שעל ידי שפושט את הבגד או הספר תורה ,אין האש מתלקחת ומתפשטת
על כל הבגד ,ואם היה היתר לתת מים בצד השני ,היתה הברייתא משמיעה זאת ,שיכול
לתת מים בצד השני ,וכך לגרום לכיבוי הדליקה[ .עמוד ב]

תשובה :מה שאמר רב יהודה בשם רב הוא כדעת רבי שמעון בן ננס ,שמתיר לגרום שהאש
תפסק על ידי הנחת עור גדי שנחרך
עונה הגמרא :הוּ א דְּ ָא ַמר [מה שאמר רב יהודה בשם רב ,שמותר לתת מים בצד השני,
הוא] ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן נַ ָ ּנס [שסובר שמותר לעכב דליקה בעור גדי ,כמבואר במשנתינו].

שאלה :רבי שמעון בן ננס התיר לעצור את התפשטות הדליקה ,ולא לגרום לכיבויה
ימר ְּד ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן נַ ָ ּנס שמותר לעכב דליקה על
שואלת הגמרא על ביאור זהֵ :א ַ
ְ
ידי פריסת עור גדיִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּ א ְמ ָח ֵרך – שהאש נעצרת בעור הגדי ,שעור הגדי אינו חומר
דליק ,אלא כשהאש מגיעה אליו הוא מתחרך ,וכשאין לאש 'חומר דליק' היא פוסקת
מעצמה .אבל ְ ּג ַרם ִּכ ּבוּ י ִמי ָא ַמר ,שלא מוכח בדבריו שגם מותר להניח מים בצד השני,
שהרי גורמים לכיבוי האש.
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תשובה :מהמשך דברי המשנה מוכח שרבי שמעון בן מנסיא מתיר גם גרם כיבוי
[עונה הגמראִ ]:אין [כן ,רבי שמעון בן מנסיא מתיר גם גרם כיבוי],
יפאַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵסר ִּב ְכ ֵלי ֶח ֶרס ֲח ָד ׁ ִשים ְמ ֵל ִאים ַמיִ ם ׁ ֶש ֵאינָ ן יְ כוֹ ִלים ְל ַק ֵּבל ֶאת
ומוכח כןִ ,מדְּ ָק ָתנֵ י ֵס ָ
ָהאוּ רְ ,ו ֵהן ִמ ְת ַּב ְ ּק ִעין וּ ְמ ַכ ִּבין ֶאת ַהדְּ ֵל ָקה,

ִמ ְּכ ָלל [ומכך שרבי יוסי בא לאסור זאת ,מכך אנו למדים] דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמא [שהוא רבי שמעון
בן מנסיא] ׁ ָש ֵרי [מתיר גרם כיבוי].

···

מותר לנער מפה שיש עליה נר[ ,שאינו פסיק רישיה שהנר יתכבה]
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן ,נֵ ר [דולק] ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵּבי ַט ְב ָלא [על מפת עור ,או לוח עץ שעל השולחן]ְ ,מנַ ֵער ֶאת
ַה ַּט ְב ָלאְ ,ו ִהיא נוֹ ֶפ ֶלתְ ,ו ִאם ָּכ ְב ָתהָּ ,כ ְב ָתה.

ָא ְמ ִרי ְּד ֵבי ַר ִּבי יַ ַ ּנאי ,לֹא ׁ ָשנוּ [שמותר לטלטל את המפה ואינה מוקצה]ֶ ,א ָּלא ְּב ׁשוֹ ֵכ ַח [ששכח
יח [אם הניח בכונה את הנר על
את הנר מבעוד יום על המפה שלא מדעת]ֲ ,א ָבל ְּב ַמ ִ ּנ ַ
המפה] ,נַ ֲע ָׂשה [המפה נעשית] ָּב ִסיס ְל ָד ָבר ָה ָאסוּ ר ,ואסור לטלטלה כדי לנערה.

···

ברייתא :מותר לפתוח דלת שיש נר מאחוריה ,אפילו אם הנר יכול להיכבות על ידי הפתיחה
ָּתנָ א ,נֵ ר ׁ ֶש ֲאחוֹ ֵרי ַהדֶּ ֶלתּ ,פוֹ ֵת ַח ְונוֹ ֵעל ְּכ ַד ְר ּכוֹ ְ .ו ִאם ָּכ ְב ָתהָּ ,כ ְב ָתה.

רב ,קילל את האומרים כן ,ואף שהוא 'דבר שאין מתכוין' ,מפני שהוא 'פסיק רישיה'
ָליֵ יט ֲע ַל ּה ַרב – רב קילל על כל המורין כן.
יה דְּ ָר ָבא ְל ַרב ָא ׁ ֵשיַ :מאי ַט ְע ָמא
יה דְּ ָר ָבאְ ,ו ָא ְמ ִרי ַל ּה ַרב ַא ָחא ְּב ֵר ּ
ֲא ַמר ֵל ּה ָר ִבינָ א ְל ַרב ַא ָחא ְּב ֵר ּ
ָליֵ יט ֲע ַל ּה ַרב,
ימא [אם תאמר] ִמ ּ ׁשוּ ם דְּ ַרב ָס ַבר ַל ּה ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה [שאמר דבר שאין מתכוין אסור]ְ ,ו ָתנָ א
ִא ֵּל ָ
ָק ָתנֵ י ַל ּה ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן [שסובר שדבר שאין מתכוין מותר],
והרי אי אפשר לומר כן ,וכי ִמ ּ ׁשוּ ם דְּ ַרב ָס ַבר ַל ּה ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה [שדבר זה אסור] ,ׇּכל ְּד ָתנֵ י
ְּכ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֵמ ָלט ָליֵ יט ֵל ּה.
ילוּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן מוֹ ֶדה [שהוא אסור] ,דְּ ָהא ַא ָּביֵ י ְו ָר ָבא דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְר ַויְ יהוּ  ,מוֹ ֶדה ַר ִּבי
ֲא ַמר ֵל ּהְּ :ב ָהא ֲא ִפ ּ
יש ּה ְו ָלא יְ מוּ ת ,וגם כאן הוא פסיק רישיה ,שהרי הרוח ודאי תכבה את הנר.
ׁ ִש ְמעוֹ ן ִּב ְפ ִסיק ֵר ׁ ֵ

···

פתיחת דלת כנגד המדורה ,כשיתכן שהרוח תבעיר את המדורה
[דעה א'ָ ]:א ַמר ַרב יְ הוּ ָדהּ :פוֹ ֵת ַח ָא ָדם ֶּד ֶלת ְּכנֶ ֶגד ְמדוּ ָרה ואף על פי שרוח מנשבת ומבעירה
את האור ְּב ׁ ַש ָּבת.
[דעה ב'ָ ]:ליֵ יט ֲע ַל ּה ַא ָּביֵ י – אביי קילל על האומרים כן.
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בירור :באיזה אופן המחלוקת ,אם יש רוח מצויה ,אין זה פסיק רישיה שהיא תבעיר את האש,
והרי זה מותר .ואם יש רוח שאינה מצויה שהיא ודאי מבעירה את האש ,אסור
ימא [אם מדובר] ְּברוּ ַח ְמצוּ יָ הַ ,מאי ַט ְע ֵמ ּה ְד ַמאן ְּד ָא ַסר,
יל ָ
מבררת הגמראְּ :ב ַמאי ָע ְס ִקינַ ןִ ,א ֵ

והרי אין דרך רוח כזו לנשב ולהבעיר את האש ,וכיון שאין זה 'פסיק רישיה' (שאין זה
ודאי שהרוח תבעיר את האש) ,ואינו מתכוין לכך ,הרי זה מותר.
ִאי ְּברוּ ַח ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמצוּ יָ הַ ,מאי ַט ְע ָמא ְד ַמאן ְּד ׁ ָש ֵרי – מה טעמו של מי שמתיר ,הרי רוח שאינה
מצויה ודאי מבעירה את האש ,ובפסיק רישיה לכולי עלמא אסור.

ביאור :מדובר כשיש רוח מצויה ,ואינו פסיק רישיה שהנר יתכבה ,והמחלוקת היא אם גוזרים
רוח שאינה מצויה אטו רוח מצויה
מבארת הגמרא :לעוֹ ָלם ְּברוּ ַח ְמצוּ יָ הָ .מר ָס ַברּ ָ ,ג ְז ִרינַ ן .וּ ָמר ָס ַברָ ,לא ָ ּג ְז ִרינַ ן.

···

במשנה מבואר שרבנן מתירים גרם כיבוי ,ורבי יוסי אוסר
יצה כוּ ' [בכל הכלים ,בין מלאים ,בין ריקנים ,בשביל שלא תעבור
שנינו במשנה :עוֹ ִׂשין ְמ ִח ָ
הדליקה .רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין מים ,לפי שאין יכולים לקבל את האור,
והם מתבקעין ומכבין את הדליקה].
ימ ָרא – כלומרְּ :ד ַר ָּבנַ ן ָס ְב ִרי ְ ּג ַרם ִּכ ּבוּ יֻ ,מ ָּתר ,ולכן לשיטתם מותר לעשות מחיצה בכלי
ְל ֵמ ְ
חרס מלאים מים ,אף שכאשר הדליקה תגיע אליהם ,הם יתבקעו ,והדליקה תתכבהְ .ו ַר ִּבי
יוֹ ֵסי ָס ַברּ ְ ,ג ַרם ִּכ ּבוּ י ָאסוּ ר ,ולכן לשיטתו אסור להניח כלי חרס חדשים שהם מתבקעים.

שאלה :בברייתא מבואר שרבנן אוסרים גרם כיבוי[ ,וגם רבי יוסי אוסר ,אלא שהוא יותר מיקל בזה]
יפ ָכא ׁ ָש ְמ ִעינַ ן ְלהוּ [והרי בברייתא 'שמענו' להיפך ,שרבנן מחמירים
וקשה על כךְ :ו ָהא ִא ּ ְ
בגרם כיבוי ,ורבי יוסי מיקל].
יצה ְּב ֵכ ִלים ֵר ָיקנִ ין [שכך גם אם הם יתבקעו מהאש ,אין בהם מים ,ונמצא
דְּ ַתנְ יָ א ,עוֹ ִׂשין ְמ ִח ָ
שאינו גורם לכיבוי] ,וּ ִב ְמ ֵל ִאין [וכן עושים מחיצה בכלים מלאים מים] ׁ ֶש ֵאין ַּד ְר ָּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּבר,
ונמצא שלא עשה גרם כיבויְ .ו ֵא ּלוּ ְמ ֵל ִאין ׁ ֶש ֵאין ַּד ְר ָּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּברְּ :כ ֵלי ַמ ָּתכוֹ ת ,הרי שלרבנן גרם
כיבוי אסור.
יחין [חרס העשוי מעפר של כפר שיחין],
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :עושים מחיצה ַאף ב ְּכ ֵלי ְּכ ַפר ׁ ִש ִ
וּ ְכ ֵלי ְּכ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה [חרס העשוי מעפר של כפר חנניה] ֵאין ַּד ְר ָּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּבר ,שהעפר של אותם
מקומות חזק הוא ,ואינו משתבר .הרי שגם לרבי יוסי גרם כיבוי אסור ,ורבי יוסי יותר
מיקל בדין גרם כיבוי ,שגם אופן שלרבנן אסור ,לרבי יוסי מותר.

הצעת ביאור :יש להפוך את הדעות במשנתינו ,רבנן אוסרים גרם כיבוי ,ורבי יוסי מתיר
יתין [ואם תאמר שנהפוך את גירסת המשנה ,שהמשנה מתחילה בדעת
ימא ֵאפוֹ ְך ַמ ְתנִ ִ
ְו ִכי ֵּת ָ
רבי יוסי שהוא מתיר ,ואחר כך המשנה מביאה דעת רבנן שאוסרים],
יתא [שמתיר רק בכלי חרס מכפר שיחין וכפר
וכן בברייתא רבנן אוסריםְ ,ו ַר ִּבי יוֹ ֵסי ְּד ָב ַריְ ָ
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יהם ָק ָא ַמר [הוא אומר זאת בשיטת רבנן ,שכך אומר רבי יוסי :לשיטתי ,מותר
חנניה] ְל ִד ְב ֵר ֶ
בכל הכלים שגרם כבוי מותר ,אלא לשיטתכם שאתם אוסרים גרם כבוי ,תסכימו עם דברי
לגבי כלי חרס אלו ,שמותר ,שאין דרכם להשתבר].

דחיית הביאור :הרי רב אמר שרבי יוסי הוא הסובר שגרם כיבוי אסור
המשנה דוחה ביאור זה :וּ ִמי ָמ ֵצית ָא ְפ ַכ ְּת ַלה [וכי אתה יכול להפוך את גירסת המשנה,
יפא ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ַרבַ :מאן ָּתנָ א ְ ּג ַרם
ולומר שרבי יוסי הוא המתיר גרם כיבוי]ְ ,ו ָה ָא ַמר ַר ָּבה ַּבר ַּת ְח ִל ָ
ִּכ ּבוּ י ָאסוּ רַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי.

תשובה חדשה :רבנן הם המתירים גרם כיבוי ,כמבואר במשנתינו .וכל הברייתא היא דברי רבי
יוסי שאוסר גרם כיבוי
עונה הגמראֶ :א ָּלא ְלעוֹ ָלם ָלא ֵּתיפוֹ ְך [ואכן הגירסא היא כמבואר במשנתינו ,שרבנן מתירים
גרם כיבוי ,ורבי יוסי הוא האוסר],
ול ּה ַר ִּבי יוֹ ֵסי ִהיאְ ,ו ַח ּסוֹ ֵרי ְמ ַח ְּס ָרא ְו ָה ִכי ָק ָתנֵ י:
יתא [זו ,שאוסרת גרם כיבוי] ּכ ָּ
וּ ָב ָריְ ָ

יצה ְּב ֵכ ִלים ֵר ָיקנִ ין ,וּ ִב ְמ ֵל ִאים ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּבר ,שכך לא יגרם כיבוי.
עוֹ ִׂשין ְמ ִח ָ
ְו ֵא ּלוּ ֵהן ֵּכ ִלים ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּברְּ ,כ ֵלי ַמ ָּתכוֹ ת.
יחין ,וּ ְכ ֵלי ְּכ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה ,נָ ֵמי ֵאין ַּד ְר ָּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּבר,
וּ ְכ ֵלי ְּכ ַפר ׁ ִש ִ
יחין וּ ְכ ֵלי ְּכ ַפר ֲחנַ נְ יָ ה ֵאין ַּד ְר ָּכן ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּבר.
ׁ ֶש ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרַ :אף ְּכ ִלי ְּכ ַפר ׁ ִש ִ

···

שאלה נוספת :במשנה מבואר שרבנן מתירים 'גרם כיבוי' ורבי יוסי אוסר .ולגבי 'מחיקת השם'
רבנן אוסרים גרם כיבוי ,ורבי יוסי מתיר
ְו ָר ֵמי ְּד ַר ָּבנַ ן ַא ְּד ַר ָּבנַ ןְ ,ו ָר ֵמי דְּ ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַא ְּד ַר ִּבי יוֹ ֵסי,
[דעת תנא קמא :לא יגרום למחיקת השםְּ ]:ד ַתנְ יָ אֲ :ה ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה ׁ ֵשם ָּכתוּ ב לוֹ ַעל ְּב ָׂשרוֹ ֲ ,ה ֵרי
ֶזה לֹא יִ ְרחֹץ ְולֹא יָ סוּ ְך ,כדי שלא ימחוק את השם,

ְולֹא יַ ֲעמוֹ ד ִּב ְמקוֹ ם ַה ִּט ּנ ֶֹפת ,שאסור להכניס שם ה' ללא כיסוי למקום המטונף.
יה ֶ ּג ִמיְ ,ויוֹ ֵרד ְוטוֹ ֵבל.
ילה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוהּ ,כוֹ ֵר ְך ָע ֶל ָ
נִ ְז ַּד ְּמנָ ה לוֹ ְט ִב ָ
[דעת רבי יוסי :אין איסור לגרום מחיקת השםַ ]:ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרְ :לעוֹ ָלם יוֹ ֵרד ְוטוֹ ֵבל ְּכ ַד ְר ּכוֹ ,
וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּלֹא יְ ׁ ַש ְפ ׁ ֵשף,

הרי שלרבנן צריך לכרוך גמי ,כדי שהמים לא יגיעו לבשרו ויגרמו למחיקת השם .ולרבי
יוסי ,אין צריך לכרוך גמי ,ואף שהמים יגיעו לבשרו ,אין בזה איסור שאינו מוחק בידים.
ורק לשפשף בידו אסור ,שהוא מוחק בידים.

יישוב דעת רבי יוסי :אף שגרם כיבוי אסור .גרם מחיקת השם מותר ,שכך נדרש מהפסוק
הגמרא מיישבת תחילה את שיטת רבי יוסיָ ׁ :שאנֵ י ָה ָתם [שונה שם ,לגבי מחיקת השם]
יכם' ,ממה שכתוב 'לא
שוּ ן ֵּכן ַלה' ֱאל ֵֹה ֶ
דְּ ָא ַמר ְק ָרא ְ'ו ִא ַּב ְד ֶּתם ֶאת ׁ ְש ָמם ִמן ַה ּ ָמקוֹ ם ַההוּ א לֹא ַת ֲע ׂ
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תעשון' לומדיםֲ :ע ִׂש ָ ּיה הוּ א דְּ ָאסוּ רּ ְ ,ג ָר ָמא ׁשרי .ולכן אומר רבי יוסי שמותר לגרום מחיקת
השם .אבל בדליקה ,גרם כיבוי אסור.

[שאלה :הרי גם לגבי מלאכות שבת ,יש לדרוש שגרמא מותרת]
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי [אם כן ,שאתה דורש במקום שכתוב לשון 'עשייה' שגרמא מותר],
אכה' ,וגם בזה יש לדייק:
[כל] ְמ ָל ָ
ָה ָכא נָ ֵמי [כאן גם לגבי מלאכת שבת] ְּכ ִתיב' :לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׇ
ֲע ִׂש ָ ּיה הוּ א דְּ ָאסוּ רּ ְ ,ג ָר ָמא ׁשרי.

[תשובה :אכן מדין תורה גרמא מותרת גם במלאכות שבת ,וחכמים אסרוהו בדליקה ,שלא יבוא
לידי כיבוי בידים מתוך בהילותו להציל ממונו]
עונה הגמרא :אכן ,מעיקר הדין ,גרמא לא נאסרה במלאכת שבת ,אלא שחכמים אסרוהו,
שהרי ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָא ָדם ָּבהוּ ל ַעל ָממוֹ נוֹ ִ ,אי ׁ ָשרית ֵל ּה [אם תתיר לו גרם כיבוי] ָא ֵתי ְל ַכ ּבוֹ יֵ י [הוא יבוא
לכבות]( .לאחר שיישבה הגמרא את דעת רבי יוסי ,תבאר הגמרא להלן את דעת רבנן).

···

השאלה לדעת רבנן :מדוע בגרם כיבוי הם מתירים( ,אף שאדם בהול) ובגרם מחיקת השם הם
אוסרים (אף שיש 'דרשה' שמותר לגרום מחיקת השם)
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי ַק ׁ ְשיָ א דְּ ַר ָּבנַ ן ַא ְּד ַר ָּבנַ ן,

וּ ָמה ָה ָתם [שם ,לגבי דליקה] דְּ ָא ָדם ָּבהוּ ל ַעל ָממוֹ נוֹ ׁ ,שרי [חכמים סוברים שגרם כיבוי מותר].
ָה ָכא [כאן בעניין מחיקת השם] ,לֹא ׇּכל ׁ ֶש ֵּכן [שגרמא מותר ,שהרי לא שייך בזה חשש של
'בהול' ,ויש דרשה להתיר מחיקת השם בגרמא]?

יסוד התשובה :גם לרבנן מותר לגרום למחיקת השם ,והגמי אינו כדי שהשם לא ימחק
כדי ליישב שאלה זו בדעת רבנן ,מבררת הגמרא ,אם אכן הטעם שרבנן מצריכים גמי,
הוא כדי למנוע מחיקת השםְ :ו ִת ְס ְּב ָרא [וכי תסבור שהצורך בגמי הוא כדי ששם ה' לא
יכי דָּ ֵמי [גמי זה ,באיזה אופן הוא מועיל ששם ה' לא ימחק],
ימחק] ,והרי ַהאי ֶ ּג ִמי ֵה ִ
יצה [הרי
ִאי דְּ ִמ ַה ַּדק [אם הוא מהודק על הבשר ,שלא יכנסו בו מים וימחק] ָקא ָה ֵוי ֲח ִצ ָ
זה חציצה בין בשרו למים ,והטבילה לא תעלה לו],
ילי ֵּב ּה ַמ ָ ּיא [המים יכנסו שם,
ִאי ָלא ִמ ַהדַּ ק [אם מדובר שהגמי אינו מהודק לבשרו]ָ ,עיְ ִ
ואין זה מועיל שהשם לא ימחק.
יצהִּ ,ת ּפוֹ ק ֵל ּה ִמ ּׁשוּ ם ְּדיוֹ [והרי
[שואלת הגמרא ]:אם אתה חושש בהידוק הגמי משום ֲח ִצ ָ
אף בלא הגמי יש כאן חציצה ,שהרי הדיו חוצץ בין המים לבשרו].
[עונה הגמראְּ ]:ב ַל ָחה – מדובר בדיו לח ,שאינו חציצה ,דְּ ַתנְ יָ אַ :ה ָּדםְ ,ו ַהדְּ יוֹ ַ ,הדְּ ַב ׁשְ ,ו ֶה ָח ָלב,
יְ ֵב ׁ ִשין חוֹ ְצ ִציןַ .ל ִחיםֵ ,אין חוֹ ְצ ִצין.

המשך התשובה :הגמי נצרך ,כדי שלא יעמוד בפני השם ערום
אחר שביארה הגמרא ,שהתועלת בגמי אינה כדי שהשם לא ימחק ,מבררת הגמראִ :מ ׇּכל
ָמקוֹ ם ַק ׁ ְשיָ א  -אם כך מדוע לרבנן צריך להניח גמי על השם.
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ילאַ :היְ ינוּ ַט ְע ַמיְ הוּ ְּד ַר ָּבנַ ן [שסוברים שצריך להניח
מבארת הגמראֶ :א ָּלא ָא ַמר ָר ָבא ַּבר ַרב ׁ ֵש ָ
גמי על השם הכתוב על בשרו] ,דְּ ָק ָס ְב ִרי ָאסוּ ר ַל ֲעמֹד ִּב ְפנֵ י ַה ּ ׁ ֵשם ָערֹם.
[שואלת הגמראִ ]:מ ְּכ ָלל [מתוך דבריך מבואר] דְּ ַר ִּבי יוֹ ֵסי ָס ַבר ֻמ ָּתר ַל ֲעמֹד ִּב ְפנֵ י ַה ּׁ ֵשם ָערֹם ,ולכן
אינו מצריך להניח גמי על השם ,ואין לומר כן ,שהרי אסור לעשות כן כנלמד מהפסוק 'כי
ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר'.
יה – מדובר שמניח ידיו עליו ,וממילא אין השם מגולה.
יה ִע ָּ
יל ֵו ּ
[עונה הגמראְּ ]:ד ַמ ַ ּנח יְ ֵד ּ
יה – גם לרבנן למה לא יועיל שיניח
יה ִע ָּ
יל ֵו ּ
[שואלת הגמרא ]:אם כן ְל ַר ָּבנַ ן נָ ֵמי דְּ ַמ ַ ּנח יְ ֵד ּ
ידו על בשרו ,ולמה צריך גמי.
[עונה הגמראִ ]:ז ְמנִ ין דְּ ִמ ׁ ְש ְּת ֵלי ְו ׁ ָש ֵקל ֵל ּה – חוששים שמא ישכח ויקח את ידו מעל גבי
השם ,ונמצא עומד כנגד השם ערום.
[שואלת הגמראְ ]:ל ַר ִּבי יוֹ ֵסי נָ ֵמי ִז ְמנִ ין ְּד ִמ ׁ ְש ְּת ֵלי ְו ׁ ָש ֵקל ֵל ּה – מדוע רבי יוסי לא חושש שיוריד
את ידו ,ונמצא עומד כנגד השם ערום.

ביאור התשובה :גם לרבי יוסי ,צריך גמי .ומחלוקתם ,כשאין גמי ,לרבנן :טבילה בזמנה לאו מצוה,
וידחה את הטבילה .לרבי יוסי טבילה בזמנה מצוה ,ולא ידחה את הטבילה
יכא ֶ ּג ִמי [אם יש לו גמי] ָה ִכי נָ ֵמי [אכן גם לרבי יוסי ,צריך לכרוך
עונה הגמראֶ :א ָּלאִ ,אי ְּד ִא ָּ
עליו גמי ,ולא מספיק שיניח ידיו על השם הכתוב על בשרו ,שחוששים שמא ישכח ,ויוריד
את ידו מהשם].
ָה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן ,וכאן ,במה מדובר שנחלקוְ ,ל ַה ּדוֹ ֵרי ַא ֶ ּג ִמי [אם יש לחפש גמי ,כשעל
ידי כך תידחה הטבילה],
ילה ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּה ָלאו ִמ ְצ ָוה ,וּ ַמ ְה ְּד ִרינַ ן [ואם לא מוצא גמי היום ,ישהה את
ַר ָּבנַ ן ָס ְב ִרי( :דף קכא) ְט ִב ָ
הטבילה עד למחר ,ויחפש גמי]
ילה ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּה ִמ ְצ ָוה[ ,שכתוב 'והיה לפנות ערב ירחץ במים']ְ ,ו ָלא ַמ ְה ְּד ִרינַ ן
ְו ַר ִּבי יוֹ ֵסי ָס ַברְ :ט ִב ָ

[ואם אין לו גמי ,לא ידחה את הטבילה ויחפש אחר גמי ,אלא יטבול בלא גמי ,ויניח ידו
על השם הכתוב על בשרו].
(לפי רבנן מה שכתוב בפסוק 'והיה לפנות ערב ירחץ במים ,אין זה חובה  -מצד שטבילה
בזמנה מצוה ,אלא עצה טובה  -כדי שיוכל לאכול תרומה בלילה ,שאם יטבול רק לאחר
השקיעה ,לא יוכל לאכול תרומה עד השקיעה שלמחרת – שאסור לאדם לאכול תרומה
באותו יום שטבל – ש'טבול יום' אסור בתרומה).
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à÷ã íúä ïè÷ éòá éàîå àåä ø"äøá ‡‡ ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ ‡È‰ ‡˙˘·˘Ó ‡ÓÏÈ„ ‡È‰
øîà
. בחצרéðùîå :ïè÷ ìéáùá äéì éñëéî È˙ ÏÎ‰ È¯·„Â ÂÈ¯Á‡ Âˆ¯· ‰ ‰Ï ‡ˆÈ¯˙Ó ‡‡Â ‰Ï ‡·È˙Â‡Â ‰Ï ‡È˙Ó
åàìã øöçá ã"ñ÷ íúä ïè÷ çéëùã ÌÈ„ÈÒÁ ÁÂ¯ ÔÈ‡ ˙·˘· ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á ‚¯Â‰‰ ‡Â‰ ·¯ ¯· ‡·¯„ ‰ÈÓ˜ ‡˙
éòø ìù óøâ óåñ óåñ êéøô÷å äôùà ‡Â‰ ·¯„ ‡‚ÈÏÙÂ Ì‰Ó ‰ÁÂ ÌÈÓÎÁ ÁÂ¯ ÔÈ‡ ÌÈ„ÈÒÁ Ô˙Â‡Â Ï"‡ ÂÓÈ‰ ‰ÁÂ
 כל:øöçáù äôùàá éðùîå àåä ¯"˙ Â‰ÏÂÎÏ Â‰È˙ÓÈÏ˘ Ï"‡ ‡¯Â·ÈÊ ÏÈË˜ ‡˜„ ‡¯·‚ ‡Â‰‰Ï ‰ÈÈÊÁ ‡Â‰ ·¯„
. נהרגין בשבת:ïéâøåää . המזיקיןÚÂ„È· Ô‚¯‰ ‡Ï Ô‚¯Â‰Ï ÂÏ ÂÓ„Ê˘ ÚÂ„È· Ô‚¯‰ (ä ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á ÂÏ ÂÓ„Ê
íåùîå .åéøçà ïéöø ïéà 'éôà ã"ñ÷å
äëéøö äðéàù äëàìîã ù"øë ì"ñã ¯· ¯· ‰·¯ ‡ÓÈ˙È‡Â ‡ÏÂÚ ¯Ó‡ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ Ò ÂÏ ‰˘ÚÂ Â‚¯Â‰Ï ÂÓ„Ê˘
àì àëäå àøéñàã àéä ïðáøãî äôåâì „"Ó‰·· „Á‡ ÏÙ ˙Á‡ ÌÚÙ ‡‰Î ¯· ‡·‡ ¯"‡ Â· ÔÈÙÂ˘È· ÔÁÂÈ ¯"‡ ‰Á
ïéöø ïéà 'éôà . חמשה נהרגין בשבת:øåæâ ‡ˆÂÈÎ Â· Ú‚Ù Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ Â· ‡ˆÂÈÎ Â· Ú‚Ù È·¯ ¯Ó‡ Â‚¯‰Â „Á‡ È˙ÂÈ „ÓÚÂ
ïéâøåä ïîúñã ì"ñã íåùî åéøçà ‡¯ÈÊ '¯Â ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ '¯„ ‰È¯· ‡·‡ '¯„ ˘"˙ ‡Ï Â‡ „È·Ú ¯ÈÙ˘„ Â·
éøù éëéäå . האמר חייב עליה:ïä È‡È '¯Ó ‰ÈÈÓ ÂÚ· Â‰ÈÈÈ·Ó ‡˙ÏÈÓ ˜Ù È‡È '¯ È·„ ‡ÚÏÈ˜‡ È·˙È ÂÂ‰
åéøçà ïéöø ïéàùë äøåîâ äëàìîá ·¯˜ÚÂ ˘Á ‚¯Â‰ È‡ ‰Ú¯Èˆ Â‰Ï ¯Ó‡ ˙·˘· ÌÈ·¯˜ÚÂ ÌÈ˘Á ‚Â¯‰Ï Â‰Ó
.' ומאן לימא לן כו:ùôð çå÷ô àëéìã ¯Ó‡Â ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÂÒ¯Â„ ˜Â¯ Â ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡„ ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ‡ÓÏÈ„ ˘"Î ‡Ï
àìå ïî÷ìãë äéì éðúî àåä óñåé áøã ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÂÒ¯Â„ ·¯˜Ú Á ‡ÈË˜ ·¯ ¯Ó‡Â ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÂÒ¯Â„ ˘Á Ê ˙˘˘ ·¯
àééðúéî àéòùåà 'øå àééç 'ø éáãá
(å
àúôñåúá àééðúî àìã àúéðúî ìëå ÈÊÂÊ ‡˙ÂÏ‚ ˘È¯ È·„ ‰È· È˜ÒÓ ‰Â‰ ÈÓÂÈÓ ¯· ‡·‡ ‡Â‰„ ‡˙¯Ó ¯· ‡·‡
é÷åôñì àëéà àéòùåà 'øå àééç 'øã ‡‡Ó Â˙ÈÈ‡ ‡˙ÂÏ‚ ˘È¯ Â‰Ï ¯Ó‡ ‡˜Â¯ È„˘ ‰Â‰ ‰ÈÏ ‡¯ÚˆÓ ‡˜ Â‰ÂÈ˙ÈÈ‡
 אנא:( טäðéî ïðéáúåî àìå àúùáùîá ¯Ó‡ ÂÓÂ˙ ÈÙÏ ÂÒ¯Â„ ˜Â¯ ‰„Â‰È ¯"‡ ÈÎ‰ Â˙ÎÈ¯ˆ ‡Ï Â‰Ï ¯Ó‡ ‰ÈÂÏÚ ÂÙÈÁÒ
àðàå éãéã àúéðúîá . תנינא להÏ˘ ˙ÂËÂÓÙ Ë ‡ÈÁ ¯"‡ ‡‰Î ¯· ‡·‡ '¯ ¯Ó‡ (æ Â‰Â˜·˘ ‡Â‰ Ô·¯Ó ‡·¯Âˆ Â‰Ï
ïá òùåäé 'øãà àùøãî éáá àðéáúåà ÌÈ„È È˙˘· Â‡ ˙Á‡ Â„È· ÔÈÏËÈ· ‡¯ÈÊ '¯ Ï"‡ ˙·˘· ÔÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ È·¯ ˙È·
éù÷éú àìã . ואנא מתרצנא לה:éåì
Ï"‡
ïéâøäð äùîçã àäå äãåäé 'øì 'éôàå . ודברי הכל:àåä ùôð çå÷ôã øîà÷ åéøçà ïéöøá ïéâøäð ïé÷éæîä ìë éåì ïá òùåäé 'ø øîà éë
:äùòù äî ìò íäéðéòá ïåâä åðéàù åîò úáøåòî äðéà íéãéñç ìù ïúòã . אין רוח חסידים נוחה הימנו:ïåòîù 'øå åéøçà ïéöø ïéàùë
íäîò äáéøò íéîëç çåø ïéà êë ìò åúåà ïéàðåùä . ואותן חסידים:àðúì àáø . אמר ליה:åéùòîá ïéöøúî ïéà .äáéøò .נוחה
 שלימתינהו:ïñòë úòùá ÷éæäì ïôåñ àúùä ïé÷éæî àì éàã ãéáò øéôùã åììä íéãéñç úãîá ïéàåøù äîá úáùåéîå äçåð úåéäì
 שנזדמנו לו:äåáàãà âéìô àáøã àäå ãáò øéôù åàì àîìà .àëéà àáåè éúëà àäá éðäà äî øîåìë ïìåë úà úâøä .לכולהו
 לא הרגן בידוע שנזדמנו לו:éàëæ éãé ìò úåëæ åìâìâå ÷éæäì úåãéúò åéäù éôì ïãáàì íå÷îä åì ïîéæù åãéì åàá êëì .להורגן
ùçðä êøã ïë ïéôåùéð .åâøåäì åðîãæðù òåãéá éðú÷ â"äëá . בנישופין בו:ñð åì äùòðù àìà àèçù ä"á÷ä åì äàøäå .להרוג אותו
àåä éàðâì åàì øîà÷ã åá àöåéëå . דשפיר עביד:äéä ìàøùéå åîå÷î íù ìò . ניותי:ñòåëå åàðåù äàåø àåäùë ä÷éøù ïéòë äùåò
éô ìò óàå ïé÷éæî úåìëì úáùá . צרעה אני הורג:àåä éàðâì øîà÷ã åá àöåéëå . או לא:åá àöåéë äæ äùòðå óãåø ùçðä àìà
åîåúì êìåä àåäùë àìà àéãäì åðâøäéå åéìò ãåîòéù àì . דילמא לפי תומו:ãéáò øéôù àîìà . לא כל שכן:åìàë úãòåî äðéàù
'øì ïéåëúî ïéàù øáãã $ ïéåëúð àìå ìéàåä úåîé åúëéøãá úî íàå êìåäå åëøåã àìà åðîî èîùéì êéøö ïéà åéðôá áø÷ò åà ùçðå
àåä çøîî àìéîîã áâ ìò óàã úåîåâ ééååùàìå çøîì ïéåëúî ïéàù . רוק דורסו לפי תומו:øåæâ àì ïé÷éæî ïéðòìå àåä ïðáøãî äãåäé
:åéä úåéìåç ìù àìå úåøåðî . פמוטות:äúéä úáùå íäéðôì ìèåî ÷åø äéä . הוה שדי רוקא:àúåñéàî íåùî éøù ïéåëéî àì éë
ìù
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שבת דף קכא

יום ראשון יג תמוז תש"פ

ילה ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּה ִמ ְצ ָוהְ ,ו ָלא ַמ ְהדְּ ִרינַ ן[ .התבאר
ילה ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּה ָלאו ִמ ְצ ָוה ,וּ ַמ ְהדְּ ִרינַ ןְ .ו ַר ִּבי יוֹ ֵסי ָס ַבר ְט ִב ָ
ְט ִב ָ
בדף הקודם].

···

לפי המבואר לעיל ,דעת רבי יוסי 'טבילה בזמנה מצוה' .הגמרא מקשה על כך מברייתא שמבואר
בה בדעת רבי יוסי שטבילה בזמנה לאו מצוה
ילה ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּה ִמ ְצ ָוה?
שואלת הגמראְ :ו ָס ַבר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ְט ִב ָ

יל ָתן ַּב ּיוֹ ם [שהם צריכים
ְו ָה ַתנְ יָ אַ ,ה ָּזבְ ,ו ַה ָּז ָבהַ ,ה ְמצ ָֹרעְ ,ו ַהמצורעתּ ,בוֹ ֵעל נִ ָּדה ,וּ ְט ֵמא ֵמתְ ,ט ִב ָ
לספור שבעה ימים ,ויכולים לטבול ביום השביעי בבוקר ,ואף שלא נגמר היום השביעי,
מקצת היום ככולו] ,וטובלים אף ביום הכפורים,
יל ָתן ַּב ַּליְ ָלה [שאינם טובלות ביום השביעי ,שלא אומרים בהם מקצת היום
נִ דָּ הְ ,ויוֹ ֶל ֶדתְ ,ט ִב ָ
ככולו ,ואם חל שביעי שלהם בערב יום הכיפורים ,טובלות בליל יום כיפור].
ַּב ַעל ֶק ִרי [שצריך טבילה לדברי תורה מדברי סופרים] ,טוֹ ֵבל ְוהוֹ ֵל ְך ׇּכל ַה ּיוֹ ם ֻּכ ּלוֹ  ,ואף אם
ראה קרי ביום כפורים סמוך לשקיעה ,לאחר שהתפלל מנחה( ,ונמצא שאין לו צורך לטבול
ביום כיפור ,ומשנה זו סוברת כדעת רב הסובר לגבי 'תפילת נעילה' שאפשר להתפלל
אותה בלילה) ,ויכול להמתין עד שתחשך ויטבול לתפלת ערבית (ונעילה) ,אפילו הכי
טובל ביום כיפור ,שטבילה בזמנה מצוה.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר[ :אם ראה קרי] ִמן ַה ִּמנְ ָחה וּ ְל ַמ ְע ָלה ,והיה זה לאחר שהתפלל תפלת מנחה,
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ִל ְט ּבֹל [ביום כפורים] ,שטבילה בזמנה לאו מצוה ,ויכול להמתין עד שתחשך ויטבול.
הרי מבואר בברייתא שלרבי יוסי טבילה בזמנה לאו מצוה ,וקשה על המבואר לעיל
בדעת רבי יוסי.

תשובה :ברייתא זו היא דעת רבי יוסי ברבי יהודה ,אבל לרבי יוסי :טבילה בזמנה מצוה
עונה הגמראַ :ה ִהיא [ברייתא זו ,שמבואר בה שטבילה בזמנה לאו מצוה ,אינה דעת רבי
יוסי שבברייתא בעניין מי שהיה כתוב שם על בשרו ,אלא דעת] ַר ִּבי יוֹ ֵסי ְּב ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ִהיא,
ילה ָּב ַא ֲחרוֹ נָ ה  -אשה שיש לה ספק באיזה יום נטמאה ,וממילא אינה יודעת
דְּ ָא ַמר :דַּ ָ ּי ּה ְט ִב ָ
מתי היום השביעי לטומאתה ,לדעת הסובר טבילה בזמנה מצוה ,צריכה לטבול בכל יום
ויום ,שמא זהו היום השביעי ,ומחוייבת לטבול בזמן .אבל לרבי יוסי ברבי יהודה יכולה
לטבול ביום האחרון ,שהוא היום השביעי או לאחר היום השביעי ,שטבילה בזמנה לאו מצוה.

משנה
איסור אמירה לנכרי .נכרי שמכבה מעצמו אין צריך למונעו
נכרי ׁ ֶש ָּבא ְל ַכ ּבוֹ תֵ ,אין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַּכ ֵּבה[ ,שחכמים גזרו ואסרו אמירה לנכרי],
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ְו ַאל ְּת ַכ ֶּבה – וכן אין צריך לומר לגוי 'אל תכבה' ,שאין צריך למחות בידו אם הוא מכבה,
יהן [על ישראל ,אלא אם כן הוא עבדו].
יתתוֹ [של נכרי] ֲע ֵל ֶ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ִב ָ

קטן שמכבה מעצמו ,צריך למונעו
יהן.
יתתוֹ ֲע ֵל ֶ
ֲא ָבל ָק ָטן ׁ ֶש ָּבא ְל ַכ ּבוֹ תֵ ,אין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ׁ ְש ִב ָ

גמרא
מותר לרמוז לגוי שיכבה את הדליקה
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ּמיִּ :ב ְד ֵל ָקה ִה ִּתירוּ לוֹ ַמר ,ׇּכל ַה ְמ ַכ ֶּבה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיד.

הצעת ראיה לדין זה מדיוק מהרישא של משנתינו
יהן.
יתתוֹ ֲע ֵל ֶ
ימא ְמ ַס ַ ּייע ֵל ּה ,נכרי ׁ ֶש ָּבא ְל ַכ ּבוֹ תֵ ,אין אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַּכ ֵּבה ְו ַאל ְּת ַכ ֶּבהִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ִב ָ
נֵ ָ
ממה שהמשנה אומרת שאין אומרים לו 'כבה' משמעַּ :כ ֵּבה הוּ א ְּד ָלא ָא ְמ ִרינַ ן ֵל ּה ,שבלשון

זו ,הרי מצווהו 'לכבות' ,ועושהו שלוחו ממש,
ָהא [אבל] ׇּכל ַה ְמ ַכ ֶּבה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסידָ ,א ְמ ִרינַ ן ֵל ּה ,שכך הנכרי עושה מעצמו.

דחיית ההצעה :אי אפשר להוכיח ממשנתינו לדין זה ,שבדיוק מהסיפא משמע להיפך
'אל ְּת ַכ ֶּבה'ָ ,לא ָא ְמ ִרינַ ן ֵל ּה ,שלא צריך למחות
יפא – תאמר את המשך דברי המשנהַ ,
ימא ֵס ָ
ֵא ָ
בגוי ,ולומר לו שלא יכבה.
ומכך שהמשנה לא אומרת חידוש גדול יותר ,שיכול אפילו לגלות דעתו שרוצה שיכבה,
משמעְ :ו ׇכל ַה ְמ ַכ ֶּבה ֵאינוֹ ַמ ְפ ִסיד ,נָ ֵמי ָלא ָא ְמ ִרינַ ן ֵל ּה ,שלא צריך למחות ,אבל גם לגלות דעתו
שרוצה שיכבה ,אסור.
יכא ְל ִמ ׁ ְש ַמע ִמ ַ ּנ ּה – אלא ממשנתינו אין לשמוע ולהוכיח ראיה לדין זה ,שאפשר
ֶא ָּלא ֵמ ָהא ֵל ָּ
לומר שיש לדייק מהרישא (ולשון הסיפא נכתבה באותו סגנון כמו הרישא ,ואין לדייק
מהסיפא) .ואפשר לומר שיש לדייק מהסיפא (ולשון הרישא נכתבה באותו סגנון כמו
הסיפא ,ואין לדייק מהרישא).

···

מעשה ביוסף בן סימאי שלא הניח לגויים לכבות ,ונעשה לו נס וירדו גשמים ,ואמרו חכמים:
שלא היה צריך לכך
יחין ,וּ ָבאוּ ַאנְ ׁ ֵשי ִ ּג ְס ְט ָרא [שלטון]
ימאי ְּב ׁ ִש ִ
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןַ :מ ֲע ֶׂשה ְונָ ְפ ָלה דְּ ֵל ָקה ַּב ֲח ֵצרוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף ֶּבן ִס ַ
ְ
ׁ ֶשל ִצ ּפוֹ ִרי ְל ַכ ּבוֹ תִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַא ּ ִפ ְטרוֹ ּפוֹ ס [שיוסף בן סימאי ממונה על ממונו] ׁ ֶשל ֶמ ֶלך ָהיָ ה,
יחן [לכבות] ִמ ּ ְפנֵ י ְּכבוֹ ד ַה ּ ׁ ַש ָּבת,
ְולֹא ִה ִ ּנ ָ

יבוּ את הדליקה.
ְונַ ֲע ָׂשה לוֹ נֵ סְ ,ויָ ְרדוּ ְ ּג ׁ ָש ִמיםְ ,ו ִכ ּ
ָל ֶע ֶרבִ ׁ ,ש ֵ ּגר ְל ׇכל ֶא ָחד ֵמ ֶהן ׁ ְש ֵּתי ְס ָל ִעיןְ ,ו ָל ִא ּ ַפ ְרכוֹ ס [ולממונה] ׁ ֶש ָּב ֶהן ֲח ִמ ּׁ ִשים [סלעים].
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וּ ְכ ׁ ֶש ּ ׁ ָש ְמעוּ ֲח ָכ ִמים ְּב ָד ָברָ ,א ְמרוּ  :לֹא ָהיָ ה ָצ ִר ְ
יך ְל ָכ ְךֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ׁ ָשנִ ינוּ גּ וֹ י ׁ ֶש ָּבא ְל ַכ ּבוֹ ת ֵאין אוֹ ְמ ִרים
לוֹ ַּכ ֵּבה ְו ַאל ְּת ַכ ֶּבה.

···

יהן.
יתתוֹ ֲע ֵל ֶ
שנינו במשנהֲ :א ָבל ָק ָטן ׁ ֶש ָּבא ְל ַכ ּבוֹ תֵ ,אין ׁשוֹ ְמ ִעין לוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ׁ ְש ִב ָ

הצעה :ממשנתינו יש ללמוד שקטן אוכל נבילות ,בית דין מצווין להפרישו
מכך שהמשנה אומרת שצריך לומר לקטן שלא יכבהָ ׁ ,ש ְמ ַע ְּת ִמ ַ ּנ ּהָ ,ק ָטן אוֹ ֵכל נְ ֵבלוֹ תֵּ ,בית
ישוֹ  ,וקשה על דעת רבי יוחנן שמבואר בדבריו (במסכת יבמות קיד).
ִּדין ְמ ֻצוִּ ין ָע ָליו ְל ַה ְפ ִר ׁ

שקטן אוכל נבילות ,אין בית דין מצווין להפרישו.

דחיית ההצעה :משנתינו מדברת על קטן העושה לדעת אביו
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :משנתינו מדברת ְּב ָק ָטן ָהעוֹ ֶׂשה ְל ַד ַעת ָא ִביו  -שיודע להבחין שכבוי זה נוח
לאביו ,ועושה בשבילו ,ובאופן זה ,מצווין להפרישו.
שואלת הגמרא :אם המשנה מדברת על קטן באופן זה שמכבה לדעת אביו ,אם כן דִּ ְכ ָו ַת ּה
יה דְּ יִ ְׂש ָר ֵאל [שהוא
ַ ּג ֵּבי נכרי [מה שהמשנה מדברת על גוי ,הוא גם באופן כזה] ְּד ָקא ָע ֵבד ְל ַד ְע ֵּת ּ

עושה את הכיבוי לדעת הישראל] ,ועל זה אומרת המשנה שאין צריך למחות בו ,וקשה
על כךִ :מי ׁשרי [וכי מותר לישראל להניח לגוי לעשות מלאכה ,כשהישראל יודע שהגוי
עושה זאת לדעת הישראל (שיודע שכיבוי זה נוח לישראל]?
יה ָע ֵבד – הגוי לדעת עצמו עושה ,אפילו אם יודע שנוח
יה דְּ נַ ְפ ׁ ֵש ּ
[עונה הגמרא ]:נכרי ְל ַד ְע ֵּת ּ
לו לישראל במלאכה ,הוא מתכוין להנאת עצמו ,שיודע שלא יפסיד ,ויקבל על כך שכר.

משנה
טלטול כלי שאינו מוקצה ,לצורך דבר שהוא מוקצה
ּכוֹ ִפין ְק ָע ָרה [של חרס] ַעל ַ ּג ֵּבי ַה ֵ ּנר[ ,ובלבד שלא יכבה את הנר על ידי כך]ִּ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא
ֶּת ֱאחֹז [האש] ַּב ּקוֹ ָרה ,ואף שהקורה מוקצה.

ְו ַעל [וכן מותר לכפות קערה על] צוֹ ָאה ׁ ֶשל ָק ָטן ,בשביל שלא יתלכלכו מהצואה ,ואף
שהצואה מוקצה.
ְו ַעל [וכן מותר לכפות קערה על] ַע ְק ָרב ׁ ֶש ּלֹא ִּת ּ ׁ ָש ְך.

ביאור המשנה תלוי בשיטות האמוראים ,לפי הסוברים שמותר לטלטל מוקצה לצורך
דבר מוקצה ,דברי המשנה מבוארים ,שאף שהנר ,הצואה ,והעקרב מוקצה ,מותר לטלטל
קערה בשבילם.
לפי הסוברים שאסור לטלטל דבר שאינו מוקצה ,לצורך דבר מוקצה ,מדובר באופן
שהיה צריך את מקום הכלי ,וטלטל את הכלי לצורך מקומו ,ובאופן זה מותר לו להמשיך
ולטלטל את הכלי כדי לכסות בו מוקצה.
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רבי יהודה :בכפיית כלי על עקרב יש חשש צידה

ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדהַ :מ ֲע ֶׂשה [כפיית כלי על עקרב] ָּבא ִל ְפנֵ י ַר ָּבן יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ַז ַּכאי ַּב ֲע ָרב [מקום],
ְו ָא ַמר :חוֹ ׁ ְש ׁ ַשנִ י לוֹ ֵמ ַח ָּטאת ,כיון דלא היה עקרב רץ אחריו ,איני יודע אם חייב משום צידה
אם לאו ,וחוששני לומר שהעושה כן חייב חטאת.

גמרא
ַרב יְ הוּ ָדהְ ,ו ַרב יִ ְר ְמיָ ה ַּבר ַא ָּבאְ ,ו ַרב ָחנָ ן ַּבר ָר ָבאִ ,א ְ ּ
יקיָ א,
יק ַלעוּ ְל ֵבי ָא ִבין דְּ ִמן נְ ׁ ִש ְ

יתא – הביאו להם מטות לישב עליהם.
ְל ַרב יְ הוּ ָדה ְו ַרב יִ ְר ְמיָ ה ַּבר ַא ָּבא [עמוד ב] ַאיְ יתוֹ ְלהוּ ּפ ְוריָ ָ
ְל ַרב ָחנָ ן ַּבר ָר ָבא ָלא ַאיְ יתוֹ ֵל ּה – לא הביאו לו מטה לשבת עליה ,והושיבוהו לארץ.
ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּה ַמ ְתנֵ י ֵל ּה ִל ְב ֵר ּה [מצא רב חנן בר רבא ,את רבי אבין דמן נשיקיא שמלמד את
בנו ,את הדין המבואר במשנתינו'ְ ]:ו ַעל צוֹ ָאה ׁ ֶשל ָק ָטן' ִמ ּ ְפנֵ י ָק ָטן ,שמותר לכפות קערה על
צואה של קטן ,כדי שהקטן לא יגע בצואה ויתלכלך.

שאלה :מדוע צואת קטן מוקצה ,הרי היא מוכנת לכלבים
ֲא ַמר ֵל ּה רב חנן( ,שהיה כועס על שהושיבוהו על הארץ ,והיה מתכוין להקניט את רבי
אבין)ָ :א ִבין ׁ ָש ְטיָ א [אבין ,שוטה]ַ ,מ ְתנֵ י ׁ ְשטוּ ָתא ִל ְבנֵ ּה [מלמד שטות לבנו]ַ ,ו ֲהלֹא ִהיא ַע ְצ ָמ ּה
[הצואה] מוּ ֶכנֶ ת ִל ְכ ָל ִבים ,שהם אוכלים צואת קטנים ,ולמה לי לכפות כלי עליה ,יפנוה
משם ,שהרי ראויה היא לטלטול.
ימא דְּ ָלא ַח ְזיָ א ֵל ּה ֵמ ֶא ְתמוֹ ל[ ,ואם תאמר שהצואה מוקצה ,כיון שמדובר באופן שהיא
ְו ִכי ֵּת ָ
לא היתה מאתמול בעולם ,ולכן היא מוקצה כדבר ש'נולד' בשבת],
ְו ָה ַתנְ יָ א [לגבי תחומין ,שאסור לאדם לצאת מחוץ לתחום ,וכן את חפציו אסור להוציא
מחוץ לתחומו] .אמנם נְ ָהרוֹ ת ַה ּמוֹ ׁ ְש ִכין ,וּ ַמ ֲעיָ נוֹ ת ַהנּ וֹ ְב ִעיןֲ ,ה ֵרי ֵהן ְּכ ַר ְג ֵלי ׇּכל ָא ָדם ,כל אדם יכול
לטלטל את מים מנהרות או ממעיינות (באופן שאין איסור מצד הוצאה ,כגון ביום טוב)
למקום שמותר לו ללכת,
על כל פנים מבואר מברייתא זו ,שאף שהמים לא היו לפנינו מאתמול ,אינם מוקצה,
כיון שדרכם בכך ,דעתו של אדם עליהם .וכן כאן כיון שדרכו של קטן בכך ,אף שזה לא
היה מאתמול ,כיון שדרכו של קטן בכך להאכיל את הצואה לכלבים ,דעתו על הצואה,
ואינה מוקצה.

תשובה :מדובר בצואת תרנגולים
יכי ַא ְתנְ יֵ ּה [אמר לו רבי אבין ,ואלא איך אלמד דין זה],
ְו ֶא ָּלא ֵה ִ
ימא [כך תאמרַ ]:על צוֹ ָאה ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ ִלים [שלא ראויה לכלבים] ִמ ּ ְפנֵ י ָק ָטן
אמר לו רב חנןֵ :א ָ

– לא מדובר בצואה של קטן ,שראויה לכלבים ,אלא בצואה של תרנגולים ,ומה שאמרה
המשנה 'של קטן' ,היינו שהקטן משחק בה ,ובשביל הקטן כופה עליה קערה ,כדי שלא
ישחק בה.
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שאלה :והרי מותר לטלטל 'גרף של רעי'
שואלת הגמראְ :ו ִת ּפוֹ ק ֵל ּה [ותוציא ותלמד דין זה ,שמותר לטלטל את הצואה עצמה],
ְּד ָה ֵוי ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי – כלי שנותנים בו צואה ,שמותר להוציאו (אף שהוא מוקצה) מפני שהוא
מאוס ,ובודאי שצואה עצמה מאוסה ,ואין בה איסור מוקצה.
ְו ִכי ֵּת ָ
ימא [ואם תאמר] ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי[ ,מותר לטלטלו] ַא ַ ּגב ָמנָ א [אגב הכלי]ִ ,אין [כן]ִ ,איהוּ
גּ וּ ֵפ ּה ָלא [אבל לטלטל את הצואה עצמה ללא כלי ,אסור]

אשי [והרי היה עכבר שנמצא בין הבשמים של
ְו ָהא ָההוּ א ַע ְכ ָּבר ְּד ִא ׁ ְש ְּת ַכח ְּב ִא ְס ּ ַפ ְר ָמ ֵקי ְּד ַרב ׁ
ית ּה [תפסו אותו בזנבו] ְו ַא ּ ְפקוּ ּה [והציאוהו] .הרי שבדבר
רב אשי]ַ ,ו ֲא ַמר ְלהוּ  :נִ ְקטוּ ּה ְּבצוּ ִצ ֵ
מאוס ,מותר להוציאו אף ללא כלי

תשובה :מדובר שהצואה באשפה ,ואין היתר גרף של רעי
עונה הגמרא ,מדובר שהצואה ְּב ַא ׁ ְש ּ ָפה ,ואינה עומדת לפניהם ,וממילא אין היתר לטלטלה
מצד שהיא 'גרף של רעי' ,שהיתר זה הוא רק כשהדבר המאוס עומד לפניהם ,ומפריע להם.
שואלת הגמראְ :ו ָק ָטן ְּב ַא ׁ ְש ּ ָפה ַמאי ָּב ֵעי ֵל ּה ,הלא סתם אשפה היא ברשות הרבים ,ומה
עושה שם הקטן ,שצריך לכסות צואה ששם כדי שלא יגע בה.
עונה הגמרא :מדובר שהצואה ְּב ָח ֵצר ,ושם הקטן מצוי ,ומצד שני אין בזה היתר 'גרף של
רעי' ,שאין זה עומד לפניהם ממש.
שואלת הגמראָ :ח ֵצר נָ ֵמיּ ְ ,ג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי הוּ א?

עונה הגמרא :מדובר ְּב ַא ׁ ְש ּ ָפה ׁ ֶש ְּב ָח ֵצר ,שאין בזה היתר גרף של רעי ,שהרי ההיתר הוא
רק כשהדבר המאוס במקום שהוא משתמש בו .וכופה עליו כלי ,שקטנים מגיעים לשם.

···

שנינו במשנהְ :ו ַעל ַע ְק ָרב ׁ ֶש ּלֹא ִּת ּׁ ָש ְך – מותר לכפות כלי על עקרב ,כדי שלא ישך.

רבי יהושע בן לוי מותר להרוג מזיקין ההורגין בשבת[ ,ומשמע שהיינו לרבי שמעון שמלאכה
שאינה צריכה לגופה היא מדרבנן ,והתירו להורגם אף כשאין רצים אחריו]
ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ֵל ִוי :ׇּכל ַה ַּמ ִּז ִיקין [ההורגים] נֶ ֱה ָר ִגין ְּב ׁ ַש ָּבת .בביאור הדבר סוברת כעת
הגמרא שהוא מפני שהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה ,והתנא של משנתינו סובר
שאיסורו מדרבנן (כדעת רבי שמעון) ,ובמקום צער לא גזרו בזה רבנן ,ולכן מותר להרוג
את המזיקים אף אם אין רצים אחריו.

שאלה :והרי בברייתא מבואר שרק חמשה נהרגים [והיינו כשאין רצים אחריו ,ולדעת רבי שמעון]
ֵמ ִתיב ַרב יוֹ ֵסףֲ ,ח ִמ ּ ׁ ָשה נֶ ֱה ָר ִגין ְּב ׁ ַש ָּבת ,אפילו אין רצין אחריוְ ,ו ֵא ּלוּ ֵהן:
ְזבוּ ב ׁ ֶש ְּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם,
ְו ִצ ְר ָעה ׁ ֶש ְּבנִ ינְ ֵוה,
ְו ַע ְק ָרב ׁ ֶש ְּב ַח ְדיָ ב,
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ְונָ ָח ׁש ׁ ֶש ְּב ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ְו ֶכ ֶלב ׁשוֹ ֶטה ְּב ׇכל ָמקוֹ ם.

ימא ַר ִּבי
יל ָ
[הוכחה שברייתא זו היא לדעת רבי שמעון] ַמ ִ ּני [כדעת מי ברייתא זו]ִ ,א ֵ
יה ,ואי אפשר לומר שרבי יהודה מתיר
יכה ְלגוּ ָפ ּה ַח ָ ּייב ָע ֶל ָ
אכה ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְצ ִר ָ
יְ הוּ ָדהָ ,הא ָא ַמר ְמ ָל ָ

לעשות מלאכה גמורה שחייב עליה (והיינו שהיא אסורה מהתורה) כשאין רצין אחריו,
שאין בזה פקוח נפש,
ֶא ָּלא ָלאו [אלא ,אין לבאר אלא שברייתא זו דעת] ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן היא ,שסובר מלאכה שאינה
צריכה לגופה ,פטור עליהְ ,ו ָהנֵ י הוּ א ְּד ׁ ָש ֵרי [ונמצא מבואר שרק אלו הוא מתיר] ,שהם
ב'סתמא' הורגים ,אבל ַא ֲח ִרינֵ י ָלא ,מפני שבסתמא אינם הורגים,
וזה סותר את דברי רבי יהושע בן לוי שהתיר להרוג את כל המזיקים (לרבי שמעון),
אף כשאין רצים אחריו.

הצעת תשובה :אולי ברייתא זו משובשת
ימא ַלן ְּד ָהא ְמ ָת ַר ְצ ָּתא ִהיא [ומי אומר שברייתא זו ,גירסתה נכונה
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה :וּ ַמאן נֵ ָ
יל ָמא ְמ ׁ ַש ַּב ׁ ְש ָּתא ִהיא [אולי ברייתא זו משובשבת] ,שהרי ברייתא זו שנה אותה
ומיושבת] ,דִּ ְ
רב יוסף ,והיא לא שנויה במשניות ששנו רבי חייא ורבי הושעיא ,וברייתות שהם לא שנו,
יש להסתפק שהם משובשים.

דחיית ההצעה ,ותשובה חדשה :ברצין אחריו ,כולם נהרגים .באין רצים ,לרבי שמעון חמשה נהרגים
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףֲ :אנָ א ַמ ְתנֵ ינָ א ַל ּה [אני שניתי ברייתא זו ,ואני יודע שאינה משובשבת],
ְואוֹ ֵת ְבנָ א ַל ּה [ואני הקשיתי בבית המדרש מברייתא זו על דברי רבי יהושע בן לוי],
ַו ֲאנָ א ְמ ָת ֵר ְצנָ א ַל ּה [ואני תירצתי שאלה זו ,כדלהלן]:
מה שאמר רבי יהושע בן לוי כל המזיקין נהרגין ,היינו ְּב ָר ִצין ַא ֲח ָריו ,שהוא פקוח נפש,
ְו ִד ְב ֵרי ַה ּכֹל הוא ,ואפילו לרבי יהודה שסובר שמלאכה שאינה צריכה לגופה אסורה מהתורה.
ומה שהברייתא אומרת שרק חמשה נהרגין ,היינו כשאין רצין אחריו ,ולדעת רבי שמעון
שסובר שמלאכה שאין צריכה לגופה אין חייבים עליה ,ומכל מקום לא התירו להרוג אלא
חמשה אלו שהם רגילים להרוג בני אדם ,ולא בשאר מינים.

···

דעה א :אין ראוי להרוג מזיקים בשבת
ָּתנֵ י ַּת ָ ּנא ַק ֵּמ ּה דְּ ָר ָבא ַּבר ַרב הוּ נָ אַ :ההוֹ ֵרג נְ ָח ׁ ִשים ְו ַע ְק ַר ִּבים ְּב ׁ ַש ָּבתֵ ,אין רוּ ַח ֲח ִס ִידים נוֹ ָחה ֵה ֶ
ימנּ וּ

[אין החסידים מתרצים במעשיו] ,וממילא אין דעתן של חסידים אינה מעורבת עמו ,שאינו
הגון בעיניהם על מה שעשה.

דעה ב' :ראוי להרוג את כל המזיקים בשבת
ֲא ַמר ֵל ּה ,רבא לתנאְ :ואוֹ ָתן ֲח ִס ִידים [השונאין את ההורג נחשים ועקרבים בשבת] ֵאין
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רוּ ַח ֲח ָכ ִמים נוֹ ָחה ֵמ ֶהם ,שההורג טוב עשה ,שנחשים ועקרבים  -אף אם אין מזיקים עכשיו
 סופן להזיק בשעת כעסן.[דעת רב הונא כדעה א' ]:וּ ְפ ִל ָיגא ְּד ַרב הוּ נָ א [ודברי רבא ,חלוקים על דברי רב הונא אביו],
דְּ ַרב הוּ נָ א ַח ְזיֵ ּה ְל ָההוּ א ַ ּג ְב ָרא ְּד ָקא ָק ֵטל ִז ּבוּ ָרא [שרב הונא ראה אדם שהרג צרעה]ֲ ,א ַמר ֵל ּה
רב הונאַ ׁ :ש ֵּל ְמ ִּתינְ הוּ ְל ֻכ ְּלהוּ [הרגת את כולן ,כלומר מה הועלת בזה ,הרי עדיין יש הרבה
צרעות בעולם] ,הרי מבואר שדעת רב הונא שההורג לא עושה כראוי.

···

ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן :נִ ְזדַּ ְּמנוּ לוֹ נְ ָח ׁ ִשים ְו ַע ְק ַר ִּביםֲ ,ה ָר ָגן ְּביָ דוּ ַע ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַּד ְּמנוּ לוֹ ְל ׇה ְר ָגן .לכך באו לידו ,שזימן
לו המקום לאבדם ,לפי שהיו עתידות להזיק ,וגלגלו זכות על ידי זכאי.
לֹא ֲה ָר ָגןְּ ,ביָ דוּ ַע ׁ ֶש ִ ּנ ְזדַּ ְּמנוּ ְל ׇה ְרגוֹ והראה לו הקדוש ברוך הוא שחטאְ ,ונַ ֲע ָׂשה לוֹ נֵ ס ִמן ַה ּ ׁ ָש ַמיִ ם.

ימא ַר ָּבה ַּבר ַּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :מה שאמרו 'בידוע שנזדמנו להורגו',
ית ָ
עולאְ ,ו ִא ֵּ
ּ
ָא ַמר
היינו ְּבנִ ּׁשוֹ ִפין ּבוֹ [כדרך הנחש ,שעושה כעין שריקה כשהוא רואה שונאו וכועס].

···

ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ָּכ ֲהנָ אַ ּ :פ ַעם ַא ַחת נָ ַפל [נחש] ֶא ָחד ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,ו ָע ַמד נְ יוֹ ִתי ֶא ָחד [יהודי
ממקום ששמו 'ניות']ַ ,ו ֲה ָרגוֹ ,
ָא ַמר ַר ִּביָ ּ :פ ַגע ּבוֹ ַּכ ּיוֹ ֵצא ּבוֹ  ,והגמרא להלן מסתפקת בביאור דברי רבי.

ספק :האם כוונת רבי שמי שהרג את הנחש ,עשה כהוגן ,או לא
'פ ַגע ּבוֹ ַּכ ּיוֹ ֵצא ּבוֹ ' ,היתה כוונתו לומרְּ :ד ׁ ַש ּ ִפיר ֲע ַבד – שטוב
ִא ַּב ְעיָ א ְלהוּ  ,מה שאמר רבי ּ ָ
עשה ,שהנחש היה 'רודף' אחריו להורגו ,והוא נעשה 'רודף' להרוג את הנחש ,אוֹ לא [או
שהתכוון לומר לגנאי ,שהוא כמו הנחש ,ששניהם עושים דברים לא טוב ,הנחש שמכיש
אנשים ,והניותי שהרג בשבת].

הצעת ראיה :מדברי רבי ינאי ,שמותר להרוג נחשים ועקרבים ,הרי מוכח שה'ניותי' שהרג את
הנחש טוב עשה
יל ָעא ְּד ֵבי [היו יושבים
יה ְּד ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ְו ַר ִּבי ֵז ָירא ֲהווֹ יָ ְת ִבי ַא ִ ּק ְ
ָּתא ׁ ְש ַמע ,דְּ ַר ִּבי ַא ָּבא ְּב ֵר ּ
יל ָתא ִמ ֵּבינַ יְ יהוּ [יצא דבר מביניהם ,כלומר :הם דיברו בדברי
נפק ִמ ְּ
בפתח ביתו של] ַר ִּבי יַ ַ ּנאיַ ,
תורה]ְּ ,בעוֹ ִמ ֵ ּנ ּה ֵמ ַר ִּבי יַ ַ ּנאי ַמהוּ ַל ֲהרֹג נְ ָח ׁ ִשים ְו ַע ְק ַר ִּבים ְּב ׁ ַש ָּבת.
ֲא ַמר ְלהוּ ִ :צ ְר ָעה ֲאנִ י הוֹ ֵרג – אני סובר שמותר להרוג אפילו צרעה בשבת ,לכלות את
המזיקים ,ואף על פי שאינה מועדת להזיק כל כך ,נָ ָח ׁש ְו ַע ְק ָרב לֹא ׇּכל ׁ ֶש ֵּכן ,הרי מוכח שטוב
עשה.

דחיית ההצעה :רבי ינאי לא התיר להרוג נחשים ועקרבים ,אלא ללכת לפי תומו ,שאינו מתכוון
להרוג את הנחש ,ואינו פסיק רישיה
יל ָמא [אולי רבי ינאי לא התיר להרוג בכונה נחשים ועקרבים,
הגמרא דוחה את הראיהִ :ד ְ
אלא רק אמר שההולך] ְל ִפי ֻּת ּמוֹ  ,ונחש או עקרב בפניו ,אין צריך לישמט ממנו ,אלא דורכו
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והולך ,ואם מת בדריכתו ימות ,שהוא דבר שאינו מתכוון ,ואף לרבי יהודה שדבר שאין
מתכוין אסור ,הוא איסור דרבנן ,ולענין מזיקין לא גזור,
דַּ ֲא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה :רֹק ּדוֹ ְרסוֹ ְל ִפי ֻּת ּמוֹ  ,שאין מתכוין למרחו ולאשוויי גומות ,דאף על גב
דממילא ממרח הוא ,כי לא מיכוין שרי ,משום מאיסותא,
ְו ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת :נָ ָח ׁש דּ וֹ ְרסוֹ ְל ִפי ֻּת ּמוֹ .
ְו ָא ַמר ַרב ַק ִּטינָ א ַע ְק ָרב דּ וֹ ְרסוֹ ְל ִפי ֻּת ּמוֹ .

רוק דורסו לפי תומו
[מעשה בעניין זה ,שמבואר היתר של דריסה לפי תומוַ ]:א ָּבא ַּבר ָמ ְר ָתא ְּדהוּ א ַא ָּבא ַּבר
יש ָ ּגלוּ ָתא זוּ ֵזי [היו נושים בו בית ראש הגולה מעות],
ִמנְ יוֹ ֵמיֲ ,הווֹ ַמ ְּס ִקי ֵּב ּה דְּ ֵבי ֵר ׁ

ַאיְ ְתיוּ ּה ָקא ְמ ַצ ֲע ִרי ֵל ּה [הביאוהו והיו מצערים אותו],
ֲה ָוה ׁשדי ֻר ָ ּקא  -היה רוק מוטל לפניהם ,ושבת היתה,
יש ָ ּגלוּ ָתאַ :איְ תוֹ ָמאנָ א ְס ִחיפוּ ִע ָּל ֵו ּה [תביאו כלי ותכפו אותו על הרוק],
ֲא ַמר ְלהוּ ֵר ׁ
יכיתוּ ָ ,ה ִכי ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוּ ָדה :רֹק דּ וֹ ְרסוֹ ְל ִפי ֻּת ּמוֹ .
ֲא ַמר ְלהוּ ָ :לא ְצ ִר ִ

כאשר שמע זאת ראש הגולה ֲא ַמר ְלהוּ ֻ :צ ְר ָּבא ֵמ ַר ָּבנַ ן הוּ א ׁ ִש ְבקוּ ּה – תלמיד חכם הוא,
עזבוהו ,ואל תצערו אותו.

···

ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אָ ּ :פמוֹ טוֹ ת ׁ ֶשל ֵּבית ַר ִּביֻ ,מ ָּתר ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבתֲ .א ַמר ֵל ּה
ַר ִּבי ֵז ָירא ְּבנִ ָּט ִלין ְּביָ דוֹ ַא ַחת אוֹ ִּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם [יתבאר בדף הבא].
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íéðè÷ åà  אíéìåãâ íäù 'éô .êéáà úéá ìù ïúåàë äéì øîà :íå÷î íäì òáå÷ íãà úåìåãâ ìáà åéä úåðè÷ã .של בית אביך
:(( ה.äì óã) ìéòì éúùøéôù åîë é÷ãéç åäì úéàã
øîàã . אי משום דסבר כרבי אליעזר:íãà éðáì úåéåùò .קרונות
ïðéøæâãë ÷éìãé àîù ïðéøæâ àìå .äøåàì ìàøùé ùîúùî  אי משום אימתא דבי:ãçà íúåçá øúåî ïéé (.àì óã) æ"ò úëñîá
äìòé àîù ïéøùåðä úåøéô (.â óã) äöéáã ÷"ôá
éô ìò èéìù äéäù àéùðä ïî àøé åàéáîä éøëðä äéäù .נשיאה
èåçñé àîù åáæù ïé÷ùîáå ùåìúéå
øá àáà 'ø éøééàã íåùîå .úåëìîä
íéì÷ íä äùéìúå äèéçñã íåùî ¯· ‡·‡ '¯ ¯Ó‡Â ÍÈ·‡ ˙È· Ï˘ Ô˙Â‡Î Ï"‡ éðä ìë è÷ð ùçð éáâ ìéòì àðäë
ïäù éôì íäéøçà èåäì íãàå úåùòì È·¯ ˙È· Ï˘ ˙ÂÂ¯˜ ‡ÈÁ '¯ ¯Ó‡ ‡‰Î ' אם בשביל ישראלÈ˙Ó :äéîùá
ïðéà àëäã éðä ìëá ìáà äìéëà øáã
øåáî . מילא מים:ïðáøãî .אסור
èåäì íãà ïéàå êë ìë úåùòì ïéì÷ ÔÈÏËÈ· ‡¯ÈÊ '¯ Ï"‡ ˙·˘· ÔÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ äìåãâ äðéôñá ïéùåò . כבש:ø"äøá
Ô˙Â‡Î
Ï"
‡
Ì„‡
È·
È˘·
Â‡
„Á‡
Ì„‡·
.øåñà ìàøùé ìéáùá íàå :ïäéøçà
' נרÓ‚ :äùáéì äðéôñî åá ãøéì
õåçá à÷åãã ìàøùé ìëì øåñàã äàøð ‡‰Î ¯· ‡·‡ '¯ ¯Ó‡Â ÍÈ·‡ ˙È· Ï˘ åëøöì éøëðã ïåéë .לאחד נר למאה
ÔÈÈ
˙Â˙˘Ï
È·¯
˙È·Ï
‡ÈÁ
'¯
Ì‰Ï
¯È˙‰
ìëá ÷øôá øîà ïðáøã íåçúì
ìàøùé ìéáùáã øîéîì àëéì å÷éìãä
ïéãö ïéàáå (.î óã ïéáåøéò) ïéáøòî ‡Ú„È ‡ÏÂ „Á‡ Ì˙ÂÁ· ‡ È¯Î Ï˘ ˙ÂÂ¯˜· øðã àéîåã àä . כבש למה לי:ùéôà
äæ ìàøùé ìéáùá àáä (.äë óã äöéá) ÌÂ˘Ó È‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯Î (à ‰Ï ¯·Ò„ ÌÂ˘Ó È‡  מאכיל:äàîì ùáë ãçàì ùáë àåä
àøåñéàá ìáà øçà ìàøùéì øúåî ˜ÈÏ„‰˘ È¯Î ·
:‰‡È˘ È·„ ‡˙ÓÈ‡ åéøçàå .åúîäá úà .אחריו ישראל
ìàøùéã â"òàå àì àëä éë àúééøåàã ÏÈ·˘· Ì‡Â Ï‡¯˘È Â¯Â‡Ï ˘Ó˙˘Ó ¯‰ ˙‡ åîöò êøåöì éøëðã åäìåëá è÷ð à÷åã
àì íúä  בìëàé ââåùá úáùá ìùáîä
ã"ñ÷ . אבל מכירו אסור:ãéáò
éúà àîìéã ìåëàì äéì úéøù éà ïðéùééç Â˙Ó‰· ˙Â˜˘‰Ï ÌÈÓ ‡ÏÈÓ ¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È  מעמיד:äéãéã àúòãà éîð ãéáòã
øåñéà àëéà àäã ãéæîá éìåùáì Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· Ì‡Â Ï‡¯˘È ÂÈ¯Á‡ ‰˜˘Ó .אדם בהמתו על גבי עשבים
éøëðá ìáà  גäéìò øéîçå äìé÷ñ ÂÈ¯Á‡ „¯ÂÈ Â· „¯ÈÏ ˘·Î È¯Î ‰˘Ú ¯ÂÒ‡ àëéìå úåòøì . בשבת:íéøáåçî
 דäéì úéøù éà ìàøùé êøåöì äùåòä
Ô·¯· ‰˘ÚÓ ¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· Ì‡Â Ï‡¯˘È  ואינו:ìéëàéå ùåìúé àîù øæâéîì
àìå  הåìéáùá úåùòì éøëðì øîéîì éúà È¯Î ‰˘ÚÂ ‰ÈÙÒ· ÔÈ‡· ÂÈ‰˘ ÌÈ˜ÊÂ Ï‡ÈÏÓ‚ åãéá ìåèé àîù .מעמידה ע"ג מוקצה
àáù éøëð ( וìéòì øîàã àäì éîã ‡ÎÈ¯ˆÂ
:ÌÈ˜ÊÂ ‚"¯ Â· Â„¯ÈÂ Â· „¯ÈÏ ˘·Î éáâì åäðéð ïéö÷åî éîð àäå ìéëàéå
äáëú ìàå äáë åì íéøîåà ïéà úåáëì ‰‡ÓÏ ¯ „Á‡Ï ¯„ ÌÂ˘Ó ¯ ÔÈÚÓ˘‡ È‡„  דקאים:ïéøáåçî ååä ìåîúàã ìåèìè
ìàøùé ìéáùá äùåòùë øåñà àëäå
:øçà íå÷îì äðôú àìù .ליה באפה
äéùôðã àúòãà éøëðã ïðéøîà éëã ÏÈ·˘· È˘ÂÙ‡Ï È˙‡ ‡ÓÏÈ„ ¯Ê‚ÈÏ ÌÈÓ Ï·‡ ãîåò åðéà àåä ìáà .ואזלא ואכלה
ÌÈ˜ÊÂ
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‰˘ÚÓ
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àîùì ùåçéðã íäì áåø÷ íéáùòä ìò
àëä ìáà éøëðä äùòîá äðäð ìàøùé ÂÈ¯Á‡ ÏÈÎ‡Ó ÌÈ·˘Ú Ë˜ÈÏ˘ È¯Î ‚ ¯"˙ Ï"Ó˜ éøäù . מכירו הוה:ìéëàéå ìåèé
àì éøëð ìù äùòîá äðäð ìàøùé óåâù ÌÈÓ ‡ÏÈÓ ¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È ÏÈ·˘· Ì‡Â Ï‡¯˘È  שלא בפניו:åîò àá äéä äðéôñá
ãéáò÷ äéùôðã àúòãà ïðéøîà Ì‡Â Ï‡¯˘È ÂÈ¯Á‡ ‰˜˘Ó Â˙Ó‰· ˙Â˜˘‰Ï ìàéìîâ ïáø äéä àì åàùòùë .הוה
êë åúàðäì ïéåëúî éøëðäå ìéàåä Ï·‡ Â¯ÈÎÓ ÔÈ‡˘ ‡"„· „ ¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È ÏÈ·˘·  נר לאחד נר:äéì ïéåëéðã íù
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¯Ó‡
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ÌÈ‡˜„
øåñà åúîäá úå÷ùäì à÷ååã åîöòì
:åìéáùá äáøî ïàë ïéàù ô"òàå
êåúì äàéáäì ìåëé äéä àìù  וíåùî ‡‰ ¯ÂÒ‡ Â¯ÈÎÓ Ï·‡ Â¯ÈÎÓ ÔÈ‡˘ ‡"„· ¯Ó àîòèå .אימא הואיל ועשאו נרד בו
ח
ז
ñôèîã éøù åîöò àåä ìáà øåáä ÂÈÙ· ‡Ï˘ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ ‰Â‰ Â¯ÈÎÓ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ éëä àìà àåä åéðôá àìù íåùî åàì
ñðëéì ìåëéù ïåéëå ãøåéå ñôèî äìåòå „Á‡Ï ¯ ÂÈÙ· ‡ÓÈ˙ 'ÈÙ‡ Ê ¯Ó‡ ‡·¯ ‰Â‰ . מותר לרחוץ בה מיד:äùòî äåä
ìéáùá åì åøñà àì úåúùìå øåáä êåúì ÏÈ‡Â‰ Ï‡ÈÏÓ‚ Ô·¯ Ô‰Ï ¯Ó‡ (â È·È˙ÈÓ ‰‡ÓÏ ¯ . בכדי שיחמו חמין:úáù éàöåîì
ïðéøñàã àäå éøëð íúåà àìéîù Â‡˘ÚÂ ÏÈ‡Â‰ ‡ÓÈ‡ Â· „¯ Â‡˘Ú ÂÈÙ· ‡Ï˘Â úáùá íçäì åîéã÷äù äîá äðäé àìù
êøåöì íéáùò è÷éìù éøëð àøîâá
íéîëç åðúð úáù äùòî ìëá ïëå
Á (ã
ãéîòäì ìåëé ìàøùéã  טâ"òà ìàøùé ÔÈ¯„ ÌÈ¯ÎÂ Ï‡¯˘È˘ ¯ÈÚ ÚÓ˘ ‡˙ Â· „¯ àäå .åùòéù éãëá áøòì ïéúîäì øåòéù
˙·˘· ˙ˆÁ¯Ó‰ ıÁ¯Ó ‰· ‰˙È‰Â ‰ÎÂ˙· úááã äàîì íåîéç ãçàì íåîéçã àëä
 יøáåçîá íéáùòä éáâ ìò åúîäá
éøúá éøééà éîð íúäã ú"ø øîåà Ì‡ „ÈÓ ‰· ıÂÁ¯Ï ¯˙ÂÓ ÌÈ¯Î ·Â¯ Ì‡ éåäã ìàøùé áåø íà éðú÷å ïéîîçî úçà
àéáäì ( זìåëé äéä àìù àøäðã éøáò Ì˙‰ ÔÈÓÁ ÂÓÁÈ˘ È„Î· ÔÈ˙ÓÈ Ï‡¯˘È ·Â¯ úåùòì äéúòãà ÷éñîã åøéëîã àéîåã
àìéîã àáá êäã â"òàå  יאíùì äîäáä ÚÓ˘ ‡˙ ÈÓÓÁÓ ‡·Â¯„ ‡˙Ú„‡ ÈÓÓÁÓ ÈÎ åéðôá àìùã â"òàå øåñà åìéáùá óà
äì éðú÷ àøúéäã ùåãéç íåùî íéî ¯˙ÂÓ ÌÈ¯Î ·Â¯ Ì‡ ‰·ÈÒÓ· ˜ÂÏ„‰ ¯ Ë  אדעתא:àáøì ïéá ééáàì ïéá àéù÷å
íåùî åúîäá àäéî àøîâá çëåîãë ‰ˆÁÓ ¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È ·Â¯ Ì‡ ‰¯Â‡Ï ˘Ó˙˘‰Ï úáùä ìåìéç ø÷éòå .דרובא מחממי
àéáä åäéìà ø"äå äì è÷ð àøåñéà È˜Ï„Ó ÈÎ ÈÓ Ì˙‰ ¯ÂÒ‡ ‰ˆÁÓ ÏÚ éøëðã ìàøùéå éøëð ìáà íìéáùá
õåç åàöéù úåøéôî øéúäì äéàø
éøù ãéáòã àåä äéùôðã àúòãà
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ïøéúéä åãéñôä àìù åøæçå íåçúì
 נר:åéðôá 'éôà àáøìå åéðôá àìù ééáàì
íéîä ä"ä (:àî óã ïéáåøéò) åäåàéöåäù éî ÷øôá øîàãë ïåùàøä àéîåã éåäã àëä àäå . אם רוב ישראל אסור:íãà éðá ìù .הדלוק במסיבה
éîã àìå  יגåøùã ø"äø êøã  יבåàéáäå íù àáì ( )אìåëé äéä äìéçúîù :øåñà éðú÷å íìéáùá óà ÷éìãäì äéúòã ÷éñà åäðéð àáåøå ìéàåä åøéëîã
ìàøùé åúåà ïéðòì åäéî àúééøåàã àøåñéà åäá àãéáòúà àì íúäã
àúòãà
ìéáùá éùåôàì éúà àîìéã ïðéøæâ àìã àúåáø ïðéòîùàì åúîäá è÷ðã éàäå øåñà åîöò ìàøùéì ä"äã øîåà é"øå ÷åìéç åðéöî àì åîöò
êùåî úçà äééìãáã éùåôàì éúà àîìéã éàä éìåë ùçéîì àëéìã åéøçà äúåùã  ידàèéùô åîöò ìàøùé ìáà äáøä úåúùì äìéâø äîäáù ìàøùé
êøã íàéáîù ïåâë àúééøåàã àøåñéà àëéà éà ìàøùé ìëì øåñà äæ ìàøùé êøåöì íéîä åëùîð íà äæ éôìå ìàøùé êøåöìå åëøåöì äáøä
éøù ïéùéîùú øàùå åéìâøå åéãé õåçøì ìáà äøåñà äéúù à÷åãã øîåì åöøù ùéå øçà ìàøùéì éøù úéìîøëá ìáà ø"äøì é"äøî åà ø"äø
çëùî éàã íúä åìééèéì àúéìèå àéìè øáã äéì øîà 'åë àùøãî éáã úåçúôî äéì åñëøéà ÷çöé éáø (.ãé÷ óã úåîáé) ùøç ÷øôá øîàãë
øðå ùáë éøäã ãåòå ìàøùé úòãì ïéùåò ïéà íúäã ììë é"øì äàøð ïéàå úáùá íäá ùîúùäì úåçúôîî úåðäéì ïéìåëé àîìà åäì éúééî åäì
:éøéñà ïéùéîùú øàù àðù àì äéúù àðù àì ð"ä ìàøùé êøåöì ïéùòðùë úáùá íäá ùîúùäì øåñàã íéøáã äîëå
ïî íåéä åè÷ìðù åäðéð ïéö÷åî éîð íéáùò éðäå .äö÷åî éáâ ìò àì ìáà 'åë íãà ãéîòî àðéðç áø øîà àðåä áø øîàäå éðéà
äö÷åîá ù"ø äãåî ð"à äãåäé 'øë åìéôà äì éðùîã ì"éå äö÷åî äéì úéìã àéä ïåòîù éáø àúééøá êäã àîéìå ú"àå øáåçîä
(.â óã) äöéá ùéøáå íé÷åîéöå úåøâåøâë éåäå åäðéö÷à ìåîúàî ïè÷éì àìãî (:ãë óã äöéá) ïéãö ïéà ÷øôá ñøèðå÷á 'éôãë øáåçîã
íéçñô) åâäðù íå÷îáã àéää éë íéáøåòì íéðëåîã íåùî  טזäö÷åî íåùî åäì øñà àìå ùåìúéå äìòé àîù äøéæâ íåùî  טוíéøùåðä úåøéô øñàã
äôöîå áùåé åðéàù éôì ù"øì åìéôà íä ïéö÷åî íéáùò ð"à äö÷åî éåä éëäìå øáåçîä ïî ìåëàìå àáì äìåëé äîäáä ïéàùë éøééà àëäå ( יז:åð óã
àîòè åàì éà éëäìå åìôé éúî äôöîå áùåé ïéøùåðä úåøéô ïëå (:åî óã) ìéòì ïðéøîàãë äáëé éúî äôöîå áùåé øðá ìáà íåè÷ìéù
àì ìåëé 'åâå êøåîçå êøåù çåðé ïòîì àúìéëîá ' יחéùøããë .úáùá íéáùò â"ò åúîäá íãà ãéîòî :åøù ååä ùåìúéå äìòé àîùã
ééáà äãåîã é"øì äàøð .äåä åéðôá àìù ééáà øîà :ú"ø .øòö àìà çåð äæ ïéàå çåðé ïòîì ì"ú ø÷åò åðçéðé àì ùìåú åðçéðé
:äðéôñá ùàøå øùå àéùð äéäù â"ø êøåöì äùòð äéä ø÷éò åéðôá äéä íà àëäã øáñã àìà äàîì øð ãçàì øðã
åäðéøãäà

'È˙Ó

'Ó‚

053-3129507 :להנצחת יקירכם חייגו

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ
ïéáåøéò] ( ב,[.àì æ"ò] (א
,[ã"éô 'úôñåú] ( ג,[.èò
á"ô ïéøéùëî .àð÷ ïî÷ì (ד
,[åìéôàå ä"ã] ( ה,ä"î
àéáäì ( ז,[.àë÷ óã] (ו
÷çåã äæ ïéàå íùì äîäáä
éàä éøééà 'éðúîã àéîåãã
ïéàù àøäðã éøáò éøúá
øåáì ãøéì äìåëé äîäáä
ì"öë 'åëå àáá êäã â"òàå
,ì"ùø

³
Á"·‰ ˙Â‰‚‰

'åëå ä÷ùî ä"ã 'ÒÂ˙ ()א
ÍÏÈÏ ìåëé äéä äìçúîù
È¯Î åàéáäå íù ˙Â˙˘ÏÂ
:ø"äø êøã

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

ÏÚ Â˙Ó‰· Ì„‡ „ÈÓÚÓ
íéøáåçî .ÌÈ·˘Ú È·‚
ø÷ò àîìã ïðéùééç àìå ìåëàì
øéîç àäã ,äì ìéëàîå íéãéá
øåñéà ìáà ,úáù øåñéà äéìò
àîìã ïðéùééçå äéì ìé÷ äö÷åî
 )ערוביןäì éôñå íéãéá ìé÷ù
.(.עט
È·˙Î ÏÎ ÍÏÚ Ô¯„‰

³
ÔÂ‡‚ ÌÈÒ ·¯

'¯Î ‰Ï ¯·Ò„ ÌÂ˘Ó È‡
.‡ÙÂÈÊÏ ˘ÈÈÁ ‡Ï„ ¯ÊÚÈÏ‡
'ÒÓ· ¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ ‡¯ÓÈÓÂ
 ]דף‰Ó‰· ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÈ‡ Ê"Ú
Á˜ÂÏ‰ „Á‡ ‡È˙„ [לא
'¯ ,'ÂÎ ˙È· ¯ÎÂ˘‰ „Á‡Â
.‰ÈÈ˙˘· ¯È˙Ó ¯ÊÚÈÏ‡
È‚ÈÏÙ ÈÎ ¯·Ò ¯Ó Â¯Ó‡Â
¯ÊÚÈÏ‡ '¯„ ‰ÈÏÚ Ô·¯
˜¯Ù·Â .'ÂÎ „Á‡ Ì˙ÂÁ·
 ]שם דףÔÈÏÚÂÙ‰ ˙‡ ¯ÎÂ˘‰
‡ÓÈÈ˜„ ¯Á‡Ó ÈÎÂ Â¯Ó‡ [סט
‰È˙ÂÂÎÂ ‚"·˘¯„ ‰È˙ÂÂÎ ÔÏ
˘ÈÈÁ ‡Ï„ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯„
.‡ÙÂÈÊÏ

È·˙Î ÏÎ ˜¯Ù ˜ÈÏÒ
˘„Â˜‰

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

˙È· Ï˘ Ô˙Â‡Î ‰ÈÏ ¯Ó‡
Â„È· ˙ÏËÈ„ Ó"˘ .ÍÈ·‡
ÌÈ„È '·· ˙ÏËÈ ,È¯˘ ˙Á‡
.‡È„‰· ÔÏ ‡¯È¯·˙È‡ ‡Ï
È·¯ ˙È· Ï˘ ˙ÂÂ¯˜ ÔÎÂ
‡Ï Ì„‡ È· È˘· ÔÈÏËÈ‰
‡ÈÁ '¯ ¯È˙‰Â .‡ËÈ˘ÙÈ‡
˙ÂÂ¯˜· ‡·‰ ÔÈÈ ˙Â˙˘Ï
,˙Á‡ Ì˙ÂÁ· ÌÈ¯Î Ï˘
¯·Ò„ ÌÂ˘Ó È‡ ‡Ú„È ‡ÏÂ
ÌÂ˘Ó È‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯Î ‰Ï
È¯Î .‰‡È˘ È·„ ‡˙ÓÈ‡
¯"˙ .¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰˘
ÏÈÎ‡Ó ÌÈ·˘Ú Ë˜ÈÏ˘ ÈÂ‚
ÏÈ·˘· Ì‡Â Ï‡¯˘È ÂÈ¯Á‡
‡ÏÈÓ ÔÎÂ .¯ÂÒ‡ Ï‡¯˘È
,'ÂÎÂ Â˙Ó‰· ˙Â˜˘‰Ï ÌÈÓ
Â¯ÈÎÓ ÂÈ‡˘ ÈÂ‚· ‡"„·
‡˙ .¯ÂÒ‡ Â¯ÈÎÓ Ì‡ Ï·‡
ÌÈÂ‚Â Ï‡¯˘È Ï˘ ¯ÈÚ ÚÓ˘
.'ÂÎ ÔÈ¯„

È·˙Î ÏÎ ÍÏÚ Ô¯„‰
˘„Â˜‰

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ
äðùîáå] âìæî ùåøéô (א
,[âìæîä àúéà úåéðùîáù
,:ãô ïéøãäðñ .æ÷ ìéòì (ב
,[å"èô àúôñåú] (ג
:àé .é äöéá .äì ïéáåøéò] (ד
àúéà é"ñáå ì"ùø ( ה,[.áë
ä"ãá ù"àøá àúéà ïëå øëéäî
'ñåú .äì ìéòì 'éò] ( ו,íìåòì
,[.åì ìéòì] ( ז,[åìéôàå ä"ã
ì"ö] ( ט,[.ãî ìéòì] (ח
,[äéîùîã

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

èçî àéä .„È Ï˘ ËÁÓ
íåùîå ,íéãâá äá íéøôåúù
íéà÷ñ ìùå äãäá éðú÷ã
éø÷ ,úìãä úà äá çåúôì
ãé ìù èçî àäì äì
ÔÈ‡ .(: וסנהדרין פד.)לעיל קז
‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â ÌÈÏÎ· ÔÈ·
ïéðá øåñéà ïéà .ÌÈÏÎ·
,íéúáá àìà íéìëá äøéúñå
äùåòäå ,åäã ìë ïéðáá áééçðã
åà è"åéá åøîåâ åà éìë
ùéèôá äëî íåùî ,úáùá
ìëì áåéç àåäù ,áééçîã àåä
øáã àåä íà åà ,äëàìî øîâ
íåùî áééç å÷éìçî àåäù
áééç òåöé÷ êéøö íàå ,÷çîî
åà âøåà ïëå ,êúçî íåùî
ïéðá ìáà ,øôåú åà êñî
éáåéçàì åäá êééù àì äøéúñå
ïðúã àäã ,äøæçå ÷åìñá
,àåäù ìë äðåáä (:á÷ ìéòì)
 וכעי"ז: )ביצה יאïðú íéúáá
.(.שם כב

³
Ï‡Á ÂÈ·¯
¯˘Ú ‰Ú·˘ ˜¯Ù

˙·˘· ÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ
Â‡· .'ÂÎÂ Ô‰È˙Â˙Ï„Â
˙·˘· Â˜¯Ù È˙Ó ˘¯ÙÏ
‰Ó˜Â‡Â .ÏÂÁ· ÂÏÈÙ‡ Â‡
Ù"Ú‡[Â] ÔÈ˙È˙Ó ‡‰Ï ÈÈ·‡
ÔÈÏËÈ ÏÂÁ· Â˜¯Ù˙˘
ÔÈÓÂ„ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ,˙·˘·
˙Â˙Ï„Ï ÌÈÏÎ‰ ˙Â˙Ï„
˙È·‰ ˙Â˙Ï„ ÈÎ ,˙È·‰
ÂÎÂ‰ ‡ÏÂ Ú˜¯˜· ÔÈÚÂ·˜
‡Ï ÌÈÏÎ‰ Ï·‡ ,ÏËÏË‰Ï
˘"ÎÂ ÏÂËÏËÏ [‡Ï‡] ÂÎÂ‰
.‡È‰ ‰ËÂ˘ÙÂ ,Ô‰È˙Â˙Ï„
‡Ó˘ ‰¯ÈÊ‚(à ÔÈ˜¯ÙÓÂ
‰· Ú˜˙È ‡Ó˘ 'ÈÙ ,Ú˜˙È
.Ô‰Ï ‰ÓÂ„ÎÂ „˙È Â‡ ¯ÓÒÓ
Â· ÚˆÙÏ Ò¯Â˜ Ì„‡ ÏËÂ
‰„Â‰È ·¯ ‡· .'ÂÎÂ ÌÈÊÂ‚‡
Ò¯Â˜· ÂÊ Â˙˘Ó „ÈÓÚ‰Ï
‡ÏÂ .ÌÈÊÂ‚‡ ÚÂˆÙÏ ÔÎÂÓ‰
‰Ê ‡Ï‡ ¯˙ÂÓ Ò¯Â˜ ÏÎ
Ï˘ Ò¯Â˜ Ï·‡ ,„·Ï·
ÂÏÈÙ‡ Ô‰Ï ‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÁÙ
È˘˜‡Â .¯ÂÒ‡ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ
‡ÙÈÒ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ ‰·¯ ‰ÏÚ
˙‡Â ˙Á¯‰ ˙‡Â È˙˜„
'ÈÙ ,ÔË˜Ï ÂÈÏÚ ˙˙Ï Ê‚ÏÓ‰
ÔÂ‚Î ÔË˜Ï ÏÎ‡Ó ÂÈÏÚ ˙˙Ï
[ÈÓ] Ê‚ÏÓÂ ˙Á¯ ,ÏÈ˘·˙
ÏÈ˘·˙Ï Ì„‡ È· ÔÈÈÎÓ
·¯ ‡ˆÓ ‡ÏÂ .ÂÏ ‰ÓÂ„ÎÂ
‰·¯ „ÈÓÚ‰Â ,˜Â¯ÈÙ ‰„Â‰È
ÌÈÁÙ Ï˘ Ò¯Â˜· ÂÈ˙˘Ó
.Ò¯Â˜ ÏÎÏ ‰"‰Â
åðéáø éøáãá øñçã äàøð (à
äáéú ìùå äãéù ìù úìã ì"öå
àì ìáà ïéìèåð ìãâî ìùå
.ïéøéæçî

˙·˘ ¯˘Ú ‰˘˘ ˜¯Ù È·˙Î ÏÎ

:·Î˜

àëéì éîð äöçî ìò äöçîå .ø÷éò ìàøùé êëìä . אדעתא דרובאìò äöçî úåçôä ìëì äéäù  בéøééî  א.äéôàì ìàåîù åäðéøãäà
ìàøùé ìéáùá ÷éìãîã äéúòã ø÷éò øîéîì àëéàã àúìîã äìò í÷éîì àìà àéøúùî àì äàîì øð ãçàì øð íåùîã äöçî
ìàøùéå éøëð ìáà éøëð ìéáùá ÷éìãîã äéúòã ø÷éò øîéîì àëéàå àîù åøéëîá åìéôà ïðéøæâ àì åúã åëøöì äùåò àåäù øëéð àåäù àëéä
øðã ïåéëå ãéáò äéãéã àúòãà ø÷éò éàãå äøåàì ùîúùî åîöò ÷éìãîäå
È·˙Î ÏÎ ÍÏÚ Ô¯„‰ : גåìéáùá äáøé
:íå÷î . תורן:éøù äàîì øð ãçàì
ïäéúåúìã úáùá ïéìèéðä íéìëä ìë
:ä÷ìãàã àåää .דאייתי שטר
È·Ï ÚÏ˜È‡ Ï‡ÂÓ˘ È˜Ï„Ó ‡·Â¯„ ‡˙Ú„‡ íéìëä ìë  דâ"ìå ïðéñøâ íäîò ה
ïéìèéð ïéàã àëéà àáåèã ïéìèéð
‡‚¯˘ ˜ÈÏ„‡ È¯Î ‡Â‰‰ ‡˙‡ Ô¯Â˙ ÔÈ·‡ ïåâë
È·˙Î ÏÎ ÍÏÚ Ô¯„‰
åìéôàã äùéøçî ìù ãúéå ìåãâä øñî
È˙ÈÈ‡„
‡ÊÁ„
ÔÂÈÎ
‰ÈÙ‡Ï
Ï‡ÂÓ˘
Â‰È¯„‰‡
ïéúìéëî éäìéùá àúéàãë äãåî ù"ø
 הכלים ניטלין בשבת ודלתותיהןÏÎ
‡Â‰ ‰È˘Ù„ ‡˙Ú„‡ ‡ ¯Ó‡ È¯˜ ‡˜Â ¯Ë˘ éøåë éøú úá ( וàúìç ïåâëå (.æð÷ óã)
íäì ùéù íéìëä ìë .עמהם
ïéìèéð ìãâîå äáéú äãéù ïåâë úåúìã :‡‚¯˘ È·‚ ‰ÈÙ‡Ï Â‰È‡ Â‰È¯„‰‡ ˜ÈÏ„‡„ óã) ïé÷éìãî äîá éäìéùá äáø øñàã
ïäîò ïãöá íäì ùéù úåúìãå úáùá
øðå ( זäãåäé éáøì úåøöåöç ïëå (.äì
È·˙Î ÏÎ ÍÏÚ Ô¯„‰
. ואע"פ שנתפרקו:ïäîò ïéìèéð
ïéðëåî úáùá äáøãà :ø"î .( חïùé
ïéîåã ïéàå ïéìèéð íéìëä ïî úåúìãä Ô‰ÓÚ Ô‰È˙Â˙Ï„Â ˙·˘· ÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ·
ïé÷øéôá ïî÷ìã â"òà .ïäéáà áâà
úåúìãù éôì ïéìèéð ïéàù úéáä úåúìãì ÔÈÓÂ„ ÔÈ‡˘ (˙·˘·) Â˜¯Ù˙˘ Ù"Ú‡
éìë éøáù éáâ àëôéà øîà (:ãë÷ óã)
éìë ïðéàù ìèìèì ïëåîä ïî ïðéà úéáä ÏËÂ ‚ ÔÎÂÓ‰ ÔÓ ÔÈ‡˘ ÈÙÏ ˙È·‰ ˙Â˙Ï„Ï åøáùðùë øúåé ìèìèì éøùã  וñøç
àëäã àéîã àì úáùá åøáùðùî ù"òá
. קורנס:ïäéáà áâà éìë ïä åìà ìáà
ìåâéò äàùòù øçàî . דבילה:ì"éèøî ÌÂ„¯˜ ÔÈÊÂ‚‡‰ ˙‡ Â· ÚˆÙÏ Ò¯Â˜ Ì„‡ äëàìîì ãîåò ïééãòù àåä éìë éúëà
˙‡
‰·
¯Â‚Ï
‰¯È‚Ó
‰ÏÈ·„‰
˙‡
Â·
ÍÂ˙ÁÏ
íò éåñéëä øáçúäì éåàøå äðåùàø
êéøöå äðéáâë äù÷å ãàî àéä äáò
ïéëñ ïéòë . ומגירה:äëúåçì íåãøå÷ ˙‡ ˙Â¯‚Â¯‚‰ ˙‡ ‰· ÛÂ¯‚Ï ‰ÙÈ¯‚Ó ‰È·‚‰ àìà éìë áéùç àì  חïî÷ì ìáà  זéìëä
 לגור בה את:äáøä úåîéâô åá ùéå ˘ÂÎ‰ ˙‡ ÔË˜Ï ÂÈÏÚ ˙˙Ï Ê‚ÏÓ‰ (à ˙‡Â ˙Á¯‰  טêëìä úøçà äëàìîì ãîåòù úîçî
úøäîîù éôì å÷ìçìå åëúçì . הגבינהÏÂËÈÏ „È Ï˘ ËÁÓ „ (á Â· ·ÂÁ˙Ï ¯Î¯Î‰ ˙‡Â :ãìåð éåäã éôè øåñà úáùá øáùðùë
:ì"éãåå . מגריפה:áò øáã êåúçì ˙‡ Â· ÁÂ˙ÙÏ ÌÈ‡˜Ò Ï˘Â ıÂ˜‰ ˙‡ Â· .'åë íéìëá ïéðá ùé øáñ÷ íìåòì
:úåéáçä ïî . לגרוף בה את הגרוגרותÂ˜¯Ù˙˘ Ù"Ú‡Â ÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ
ïéìèìèî åìèéðùëå
:˙Ï„‰ øîà÷
äáéú äãéù ìù úìã àúééøáä ô"äå
øúò ïéîë . מלגז:à"ìàô .רחת
˙·˘·
‰·¯„‡
ÏÂÁ·
‡ÈÚ·ÈÓ
‡ÏÂ
˙·˘·
'â åìå ìæøá ìù à"÷øåô ïéøå÷ù
ïéìèéðùë ïéìèìèî ùåøéô ïéìèéð ìãâîå
 לתת:ïøåâá ù÷ åá ïéëôäîå íééðéù È·‚ ÏÚ ÔÈÎÂÓ ÔÈ‡ ÏÂÁ· Ô‰È·‡ È·‚ ÏÚ ÔÈÎÂÓ ïéìèéðù ùøôîã ñøèðå÷ä ùåøéôë àìå
:ì"éùåô êìô . כוש:úåðåæî . עליו לקטןÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ Ô‰È·‡ øîåìë øîà÷ åìèéðù åðééä éðú÷ã
åá ìåëàì . לתחוב בו:ì"éàø . כרכרÂ˜¯Ù˙˘ Ù"Ú‡ Ô‰ÓÚ Ô‰È˙Â˙Ï„Â ˙·˘· ïëúé àìã ïúåà ïéøéæçî ïéà ìèéðùë
. מחט של יד:êø éøô ìëå íéúåú ‰„È˘ Ï˘ ˙Ï„ ‰ (â ¯"˙ ˙·˘· ÔÈÏËÈ ÏÂÁ· ïåùì àìà àôéñã ïéìèéð ïë ùøôì
 ושל:íéãâá åá øôåúù ïè÷ èçî ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡Ï Ï·‡ ÔÈÏËÂ Ï„‚Ó Ï˘Â ‰·È˙ Ï˘Â ( )אàäå êéøôå éúùøôãë àåä ìåèìè
äá íéøôåúù äìåãâ èçî . סקאיםÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÏËÂ ‡Ï ÌÈÏÂ‚¯˙ Ï˘ ÏÂÏ Ï˘Â àì ìáà éàî ãåòå  יéðú÷ ïéìèåð éîð
éî . לפתוח בו את הדלת:íé÷ù
äéúìéîà  יבéðúéîì êééù àìã  יאïéøéæçî
' ולא מיבעיאÓ‚ :åçúôî ãáàù ÔÂÈÎ ¯·Ò˜ ÌÈÏÂ‚¯˙ Ï˘ ÏÂÏ Ï˘ ‡ÓÏ˘· äá éøééàã éàîì ììë [êééù] (àéîã) àìã
‰¯È˙Ò
˘È
Ú˜¯˜·
ÔÈ·
˘È
‡Ú¯‡·
È¯·ÁÓ„
ô"òàå êúòã à÷ìñ à÷ .בחול
ìèìèì øúåîù ïéìèéð øîà÷ àø÷éòîã
éà÷ àùéø éðú÷ã úáùáà å÷øôúðù Ï„‚Ó Ï˘Â ‰·È˙ Ï˘Â ‰„È˘ Ï˘ ‡Ï‡ Ú˜¯˜· ìáà øîà÷ øãäå äö÷åî øåñéà åá ïéàå
íéøúåî íåéä å÷øôúðù ô"òà òîùîå ‰¯È˙Ò ˘È ÌÈÏÎ· ÔÈ· ˘È ¯·Ò˜ È‡ ¯·Ò˜ È‡Ó ïéðá øåñéà íåùî àåäù ïéøéæçî àì
:ùîàî å÷øôúð íà àéòáéî àìå ÌÈÏÎ· ÔÈ· ÔÈ‡ ÌÈÏÎ· ‰¯È˙Ò ÔÈ‡ È‡Â ÌÈÏÎ· â"äë êééù àì äæ ìöà äæ ïéðò éàî
àä éðúîì êééù ô"òà éàî .˘ אדרבהÈÂ ÌÈÏÎ· ÔÈ· ˘È ¯·Ò˜ ÌÏÂÚÏ ÈÈ·‡ ¯Ó‡ éî æâìîå úçø :ììë ìáà éðúéîì
éøùéîì àëéà úáùá å÷øôúð éàãå È˙˘] ‡·¯ Ï"‡ ¯Ó‡˜ ÂÏËÈ˘Â ÌÈÏÎ· ‰¯È˙Ò òãé äãåäé áøå .ïè÷ì äéì éãçééî
ïéðëåî ååä àîåé ùéã÷ éëã íåùî „ÂÚÂ È˙˜ ÔÈÏËÂ„ ‡„Á [¯·„· ˙Â·Â˘˙ äì é÷åî äåä àîìéã àìà àôéñì äéì
.' הכי קאמר כו:ïäéáà áâà ìèìèì ¯·Ò˜ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‡Ï Ï·‡ È‡Ó íàå ïéúéðúîã êðä ìëë êëì äãçéùá
ìàåîù øîà äãåäé áø øîàäå øîàú
úáùá å÷øôúðã àúåáøà àì ô"òàå
Â (ã
ìåçá åà å÷øôúðã àúåáøà àìà éà÷ ‰¯ÈÊ‚Â ÌÈÏÎ· ‰¯È˙Ò ÔÈ‡Â ÌÈÏÎ· ÔÈ· ÔÈ‡
éìë (.âé÷ óã ìéòì) íéøù÷ åìà ÷øôá
ïäùë àéòáéî àìå éà÷ úáùá åà ¯Ó‡ :'ÂÎ Ò¯Â˜ Ì„‡ ÏËÂ :Ú˜˙È ‡Ó˘ åðééäã úáùá ìèìèì øúåî éàåé÷
ïé÷ìñî òîùî . נוטלין:ïéøáåçî ˙‡ Â· ÚˆÙÏ ÔÈÊÂ‚‡ Ï˘ Ò¯Â˜ ‰„Â‰È ·¯ øåñéàì åúëàìîù ô"òà åôåâ êøåöì
. לול:ïäìù øéö [øúéäî]( הúáùá ïúåà ¯·„ ¯·Ò˜ ‡Ï ÔÈÁÙ Ï˘ Ï·‡ ÔÈÊÂ‚‡‰ äéì øîà÷ ìàåîùã òîùîã ( טøîåì ïéàå
 לא נוטלין:ïéìåâðøúì éåùòä ïéðá ¯ÂÒ‡ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ÂÏÈÙ‡ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ äéðéî éòáãî äéì àøéáñ àì äéìå
åúøæç ìéæàå ùøôîãë .‡˙ ולא מחזיריןÂ È˙˜„ ‡ÙÈÒ ‰˙ÚÓ ‡Ï‡ ‰·¯ Ï"‡ ïåúçúä ãáåëå ïåéìò ãáåë äãåäé áøî
äøåîâ äøéúñ å÷åìéñå àåä ùîî ïéðá ˙Á¯ ÔË˜Ï ÂÈÏÚ ˙˙Ï Ê‚ÏÓ‰ ˙‡Â ˙Á¯‰ òîùî äéãéá àéôøå åàìå ïéà åäî
äéôåâ äãåäé áøã ãåòå éëä ì"ñã
å÷åìéñ øéúîù . מאי קסבר:àéä
 אי קסבר יש בנין:åúøæç øñåàå ‰·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ÔË˜Ï ‰ÈÏ È„ÁÈÈÓ ÈÓ Ê‚ÏÓÂ àâøù øîà÷ (.åî 'ã ìéòì) äøéë óåñá
ùé íà êéçøë ìò ïéðá åúøæçå .·¯ בכליםÒ˜ ÔÈÊÂ‚‡‰ Â· ÚˆÙÏ ÔÈÁÙ Ï˘ Ò¯Â˜ øîåì ïéàå éìåèìèì éøù àçùéîã
¯·„
áø é÷åîãë øúéäì åãçééùë éøééîã
 ושניטלו:ïéìèåð éàîàå äøéúñ ùé ïéðá
 מאי:ïéøéæçî ïéà åìèéðù ìãâîå äãéù äáéú ìù úìã ÷"äå . קאמרåìéôà ïë íàã åãçééù òîùî àì éàåé÷ éìë àäã 'éðúîã êðä äãåäé
 לעולם קסבר אין:ìáà éðúéîì êééù àì ïéìèåð àðú àìã ïåéë . אבלàìà äãåäé áø øñà àìã øîåì ùéå éîð ïåúçú ãáåëå ïåéìòä ãáåë
 גזירה שמא:ïðáøãî ïéøéæçî ïéà åäéîå ïéìèåð êëìä . סתירה ואין בניןãçåéîù ñðøå÷ éáâì äòåøâ äëàìî àéäù íéæåâà òåöéôã àéîåã
äëî íåùî áééçå äëàìî øîâ äéì äåäå úåãúéå ïéëñá ä÷æçá . יתקעãåçéé àìá øåñà äåä ïéúéðúîã êðä ìë ïëå äáåùç äëàìîì
ïéúéðúî éðú÷ã àåä íéæåâà úòéöôì ãçåéîä . קורנס של אגוזים:ùéèôá ïéãçåéîù íéìë êðä éáâì àéä äòåøâ äëàìî ïäìù øúéä úëàìîã
. אבל של נפחים:øúéä úëàìîì åø÷éòã íåùî åúëàìîì åúåà ïéìèåðã ìèìèì øúåî àçùéîã àâøùå éàåé÷ éìë ìáà äáåùç äëàìîì
:íéæåâà òåöéôî øúåé äáåùç ïäìù äëàìîã ïôåâ êøåöì
úøçà äëàìîì ãåò êéøö åôåâù . לצורך גופו:àì øåñéà úëàìîì åø÷éòã
àìà åôåâì êéøö ïéà íà ù"ëå äëàìî äúåàì åúåà ïéìèìèî ïéà øúéä ìù
éëéñá
:éëäì åäì ãéáòã àëéìã éðäî øá êëì ïéãçåéîå ïééåùòá àî÷åàì àëéà 'éðúîã éðä åäìåë àîìùá . מי מייחדי לקטן:ïéìèìèî ïéàã åîå÷î úåðôì
øáã
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שבת דף קכב

יום שני יד תמוז תש"פ

מאמר נוסף של רב אבא בר כהנא :טלטול מנורה לצורך גופה או מקומה
[היות ולעיל הובא מאמר מרב אבא בר כהנא ,הגמרא מביאה עוד מאמר משמוָ ]:א ַמר
ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אָ ּ :פמוֹ טוֹ ת [מנורות] ׁ ֶשל ֵּבית ַר ִּביֻ ,מ ָּתר ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבת ,שהם

כלים שמלאכתם לאיסור ,ומותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם.
ֲא ַמר ֵל ּה ַר ִּבי ֵז ָיראְּ :בנִ ָּט ִלין ְּביָ דוֹ ַא ַחת ,אוֹ ִּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם – האם היתר זה נאמר ,אף במנורות
כבדות שאי אפשר לטלטלם אלא בשתי ידים ,או שמנורות כבדים מייחדים להם מקום,
והם מוקצה מחמת חסרון כיס ולא הותר לטלטלם אפילו לצורך גופם ומקומם( .דף קכב)
ֲא ַמר ֵל ּה רבי אבא בר כהנאְּ :כאוֹ ָתן ׁ ֶשל ֵּבית ָא ִב ָ
יך [שקטנות היו ,אבל גדולות אדם קובע
להם מקום ,ואסור לטלטלם אף לצורך גופם ומקומם].
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אְ :קרוֹ נוֹ ת [העשויות לבני אדם] ׁ ֶשל ֵּבית ַר ִּביֻ ,מ ָּתר
ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבת.
ֲא ַמר ֵל ּה ַר ִּבי ֵז ָיראְּ :בנִ ָּט ִלין ְּב ָא ָדם ֶא ָחד אוֹ ִּב ׁ ְשנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם.
ֲא ַמר ֵל ּהְּ :כאוֹ ָתן ׁ ֶשל ֵּבית ָא ִב ָ
יך [שקטנות היו ,אבל גדולות אדם קובע להם מקום ,ואסור
לטלטלם אף לצורך גופם ומקומם].

מאמר נוסף של רב אבא בר כהנא ,דין יין נסך שיש עליו חותם אחד או שהגוי המביאו ירא
ואינו מנסכו
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ָּכ ֲהנָ אִ :ה ִּתיר ָל ֶהם ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְל ֵבית ַר ִּבי ִל ׁ ְש ּתוֹ ת יַ יִ ן [המובא] ִּב ְקרוֹ נוֹ ת ׁ ֶשל גּ וֹ י
ְּבחוֹ ָתם ֶא ָחד,

יע ֶזר [דאמר במסכת עבודה זרה (לא ).יין שיש עליו
ְו ָלא יָ ַד ְענָ א ִאי ִמ ּ ׁשוּ ם דְּ ָס ַבר ַל ּה ְּכ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
חותם אחד ,מותר לשתותו ,ואין בו משום יין נסך].
יאה – אם משום שהיה הנכרי המביאו ירא מן הנשיא שהיה שליט
ימ ָתא דְּ ֵבי נְ ִׂש ָ
ִאי ִמ ּ ׁשוּ ם ֵא ְ
על פי המלכות ,ואינו מנסך.

משנה
היתר הנאה ממלאכה שגוי עשה עבור עצמו ,ואיסור הנאה כשעשה עבור ישראל
[דוגמא א' ]:גּ וֹ י ׁ ֶש ִה ְד ִליק ֶאת ַה ֵ ּנרִ ,מ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְלאוֹ רוֹ יִ ְׂש ָר ֵאל,

ְו ִאם [הדליק הגוי] ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל ָאסוּ ר מדרבנן להשתמש בו.
[דוגמא ב'ִ ]:מ ֵּלא [הגוי] ַמיִ ם מבור ברשות הרבים ְל ַה ׁ ְשקוֹ ת ְּב ֶה ְמ ּתוֹ ַ ,מ ׁ ְש ֶקה ַא ֲח ָריו יִ ְׂש ָר ֵאל.
ְו ִאם [מילא] ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,אסוּ ר.
[דוגמא ג'ָ ]:ע ָׂשה גּ וֹ י ֶּכ ֶב ׁש ֵל ֵירד ּבוֹ  ,יוֹ ֵרד ַא ֲח ָריו יִ ְׂש ָר ֵאל.
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ְו ִאם [עשה הגוי את הכבש] ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,אסוּ ר.

יאל וּ ְז ֵקנִ ים ׁ ֶש ָהיוּ ָּב ִאין ִּב ְס ִפינָ הְ ,ו ָע ָׂשה גּ וֹ י ֶּכ ֶב ׁש ֵל ֵירד ּבוֹ [ ,כדרך שעושים
ַמ ֲע ֶׂשה ְּב ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יאל וּ ְז ֵקנִ ים.
בספינה גדולה ,כבש לירד בו מספינה ליבשה]ְ ,ויָ ְרדוּ ּבוֹ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

גמרא
הטעם שהוצרכה המשנה לומר גם את דוגמא ב' ,להשמיענו שאף בדבר ששיך בו 'שמא ירבה',
אין חוששים שהגוי הוסיף ומילא מים לצורך הישראל
יכאְּ ,ד ִאי ַא ׁ ְש ְמ ִעינַ ן נֵ רִ ,מ ּׁשוּ ם דְּ נֵ ר ְל ֶא ָחד נֵ ר ְל ֵמ ָאה כיון דנכרי לצרכו הדליקו ,אין לומר
וּ ְצ ִר ָ
שהגוי מרבה בשביל ישראל ,שנר אחד המאיר לאדם אחד ,מאיר גם למאה אנשים,
יל ָמא ָא ֵתי ְל ַא ּפוֹ ׁ ֵשי [שמא ירבה וימלא מים נוספים] ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאל ,לכן
יג ַזר ,דִּ ְ
ֲא ָבל ַמיִ ם ִל ְ
הוצרכה המשנה להשמיענו שגם בגוי שמילא מים לעצמו ,מותר לישראל להשתמש בהם,
ולא חוששים שהגוי הרבה בשביל הישראל.

הטעם שהוצרכה המשנה לומר את דוגמא ג' ,להשמיענו מעשה רב
למה ִלי ,למה הביאה המשנה דוגמא נוספת ,שגם בכבש שעשה
מבררת הגמראְ :ו ֶכ ֶב ׁש ָ
גוי מותר לירד אחריו ,הרי 'כבש' הוא כמו נר ,ש'כבש' לאחד' ,כבש' למאה.
יאל וּ ְז ֵקנִ ים ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן.
מבארת הגמראַ :מ ֲע ֶׂשה דְּ ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

···

היתר הנאה מעשבים שגוי תלשם עבור בהמתו וכדומה ,בתנאי שאין הגוי מכיר את הישראל
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן ,גּ וֹ י ׁ ֶש ִּל ֵ ּ
יקט ֲע ָׂש ִביםַ ,מ ֲא ִכיל ַא ֲח ָריו יִ ְׂש ָר ֵאל את בהמתו ,שהנכרי לצורך עצמו עשה.

ְו ִאם ליקט אותם הגוי ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,אסוּ ר לישראל להאכילם לבהמתו.
ילא ַמיִ ם ְל ַה ׁ ְשקוֹ ת ְּב ֶה ְמ ּתוֹ ַ ,מ ׁ ְש ֶקה ַא ֲח ָריו יִ ְׂש ָר ֵאלְ .ו ִאם מילא ִּב ׁ ְש ִביל יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,אסוּ ר לישראל
ִמ ֵּ
להשקותם לבהמתו.
ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִריםֶ ׁ :ש ֵאין ַמ ִּכירוֹ ֲ ,א ָבל אם הגוי ַמ ִּכירוֹ ָאסוּ ר[ .דין זה יתבאר להלן].

שאלה :כיצד יכול הישראל להאכיל את העשבים לבהמתו ,הרי הם מוקצה שבכניסת שבת הם
היו מחוברים ,ואסור להעמיד בהמתו שתאכל מוקצה ,מחשש שמא יאכילה בידים ויגע במוקצה
שואלת הגמרא :אינִ י [האמנם]ְ ,ו ָה ָא ַמר ַרב הוּ נָ א ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אַ :מ ֲע ִמיד ָא ָדם ְּב ֶה ְמ ּתוֹ ַעל ַ ּג ֵּבי
ֲע ָׂש ִבים מחוברים ְּב ׁ ַש ָּבת לרעות ,ולא חוששים שמא יתלוש מהמחובר ויאכיל ,שלא חוששים

שיעבור על איסור תורה.
ֲא ָבל לֹא יעמיד את בהמתו ַעל ַ ּג ֵּבי ֻמ ְק ֶצה ְּב ׁ ַש ָּבת – שחוששים שמא יטול 'מוקצה' בידו,
ויאכיל את בהמתו.
ואם כן כיצד מותר לתת לבהמתו לאכול עשבים שגוי ליקטם ,והרי הם היו מחוברים
בין השמשות ,והרי הם מוקצה.
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תשובה :מדובר שאינו עומד קרוב לעשבים ,ואזי אין חשש שיגע במוקצה
עונה הגמרא :מדובר באופן דְּ ָק ֵאים ַל ּה ְּב ַא ּ ָפ ּה [שעומד כנגדה ,שלא תפנה למקום אחר]
ְו ָא ְז ָלא ִהיא ְו ָא ְכ ָלה [והלכה היא מעצמה ואכלה] ,אבל הוא אינו עומד סמוך לעשבים ,וממילא
אין חשש שיטול בידו ויאכילה.

···

ָא ַמר מרַּ ,ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִרים ׁ ֶש ֵאין ַמ ִּכירוֹ ֲ ,א ָבל ַמ ִּכירוֹ ָאסוּ ר.

יאל ַמ ִּכירוֹ ֲה ָוה [שהרי בספינה היה בא עמו] ,ונמצא עשה את
שואלת הגמראָ :הא ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
הכבש גם לצורך רבן גמליאל.

ביאור אביי :כשהגוי עושה גם לצורך הישראל ,אסור לישראל ליהנות ממנו .ומה שרבן גמליאל
השתמש בכבש ,היה זה מפני שהגוי לא עשה את הכבש גם לצורך רבן גמליאל
אביֵ יֶ ׁ :ש ּלֹא ְּב ָפנָ יו ֲה ָוה ,כשעשאו לא היה רבן גמליאל שם ,וממילא לא
עונה הגמראָ :א ַמר ּ
התכוון הגוי גם לצורכו.

ביאור רבא :אם הגוי עושה פעולה שלא שייך בה 'ריבוי' ,מותר לישראל ליהנות ממנה ,אף
שהגוי עשה את הפעולה לצורכו ולצורך הישראל( .ולכן רבן גמליאל השתמש בכבש שעשה
הגוי ,שכבש לאחד כבש למאה)
ימא ְּב ָפנָ יו ,נֵ ר ְל ֶא ָחד נֵ ר ְל ֵמ ָאה ,כבש לאחד כבש למאה ,ולכן אף שהגוי
ילוּ ֵּת ָ
ָר ָבא ָא ַמרֲ :א ִפ ּ
עשה את הכבש גם לצורך רבן גמליאל ,מותר לישראל להשתמש בה .אבל בעשבים ששייך
בהם ריבוי ,שכאשר הגוי מכיר את הישראל הוא מרבה בשבילו ,אסור לישראל ליהנות
מתלישת העשבים כשהגוי התולש מכירו.

שאלה ,מברייתא שמפורש כביאור אביי
יביָ ,א ַמר ָל ֶהן ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֵמ ִת ִ
יאל הוֹ ִאיל ְו ׁ ֶש ּלֹא ְּב ָפנֵ ינוּ ֲע ָׂשאוֹ נֵ ֵרד ּבוֹ  ,הרי מבואר שאם היה זה
בפני רבן גמליאל היה אסור להשתמש בזה ,אף שלא שייך בכבש שירבה בשביל הישראל.

תשובה ,יש לגרוס אחרת בברייתא
ימא :הוֹ ִאיל ַו ֲע ָׂשאוֹ נֵ ֵרד ּבוֹ  ,וטעמא לאו משום שלא בפניו הוא ,אלא הכי
עונה הגמראֵ :א ָ
הוה מעשה.

שאלה מברייתא שמבואר בה לגבי חימום מרחץ ,שאף שלא בפניו ,ואף כשהוא נר לאחד נר
למאה ,אסור לישראל ליהנות ממנו
ָּתא ׁ ְש ַמעִ ,עיר ׁ ֶש ִ ּי ְׂש ָר ֵאל ְוגוֹ יִ ם דָּ ִרין ְּבתוֹ ָכ ּהְ ,ו ָהיְ ָתה ָּב ּה ֶמ ְר ָחץ ַה ַּמ ְר ֶח ֶצת ְּב ׁ ַש ָּבתִ ,אם רֹב גּ וֹ יִ ם ֻמ ָּתר
ִל ְרחוֹ ץ ָּב ּה ִמ ָ ּיד ,למוצאי שבת:

ִאם רֹב יִ ְׂש ָר ֵאל יַ ְמ ִּתין ִּב ְכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ַח ּמוּ ַח ִּמין  -שלא יהנה במה שהקדימו להחם בשבת ,וכן בכל
מעשה שבת נתנו חכמים שיעור להמתין לערב בכדי שיעשו,
וקשה מכאן על דעת אביי שהרי חימום המרחץ לא נעשה בפני הישראל ,ואעפ"כ אסרו
ליהנות מהמרחץ ,כיון שהגוי חושב בדעתו לעשות זאת גם עבור הישראל,
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וכן קשה מכאן על דעת רבא ,שהרי חימום לאחד חימום למאה ,שבבת אחת מחממים
את כל המרחץ ,ואעפ"כ אסרו ליהנות מהמרחץ.

תשובה :לגבי מרחץ ,הגוי עושה זאת עבור הרוב ,וכשהרוב ישראל ,נמצא שמחמם בשביל
ישראל ,אף שהוא שלא בפניהם ,ואף שלא שייך בזה נר לאחד נר למאה
עונה הגמראָ :ה ָתם ִּכי ְמ ַח ְּמ ִמי ַאדַּ ְע ָּתא ְד ֻר ָּבא ְמ ַח ְּמ ִמי  -ועיקר המלאכה נעשית בשבילם.
ואין זה דומה לגוי שעושה מלאכה עבור עצמו ,שבזה לרבא יש היתר של נר לאחד נר
למאה .ולאביי יש היתר כשאין עושה זאת בפני הישראל ,שאז לא מתכוין לעשות זאת
גם עבור הישראל.

שאלה מברייתא שמבואר בה לגבי נר ,שאף שלא בפניו ,ואף כשהוא נר לאחד נר למאה ,אסור
לישראל ליהנות ממנו
ָּתא ׁ ְש ַמע ,נֵ ר ַה ָּדלוּ ק ִּב ְמ ִס ָּבה [של בני אדם] ִאם רֹב גּ וֹ יִ םֻ ,מ ָּתר ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְלאוֹ ָר ּה.
ִאם רֹב יִ ְׂש ָר ֵאלָ ,אסוּ ר.
ֶמ ֱח ָצה ַעל ֶמ ֱח ָצהָ ,אסוּ ר.

הרי מבואר שכאשר הרוב ישראל ,או מחצה על מחצה ,אסור אף שאין הנכרי מרבה
עבור הישראל ,ולא אומרים בזה נר לאחד נר למאה

תשובה :הגוי עושה זאת עבור הרוב
עונה הגמראָ :ה ָתם נָ ֵמי ִּכי ַמ ְד ְל ִקי [עמוד ב] ַאדַּ ְע ָּתא ְד ֻר ָּבא ַמ ְד ְל ִקי ,כשהגוי מדליק את הנר ,הוא
מדליקו עבור הרוב ,וכשהם מחצה על מחצה ,אי אפשר לעמוד על הדבר ,שאפשר לומר
שעושה זאת עבור הישראל ואפשר לומר שעושה זאת עבור הגוי ,ולכן אסור ליהנות מזה.

···
ׁ ְשמוּ ֵאל ִא ְ ּק ַלע ְל ֵבי ֲא ִבי תוֹ ָרן[ ,שם מקום],
ֲא ָתא ָההוּ א גּ וֹ י ַא ְד ֵלק ׁ ְש ָר ָגאה [בא גוי אחד ,והדליק נר],
ַא ְהדְּ ִרינְ הוּ ׁ ְשמוּ ֵאל ְל ַא ּ ֵפ ּהה [החזיר שמואל את פניו],
ֵּכ ָיון דַּ ֲח ָזא ְּד ַאיְ ִתי ׁ ְש ָטר ְו ָקא ָק ֵרי [כיון שראה שמואל שאותו נכרי הביא שטר וקרא בו לאור
הנר]ָ ,א ַמרַ :אדַּ ְע ָּתא ְדנַ ְפ ׁ ֵש ּה הוּ א ְּד ַא ְד ֵלק [על דעת עצמו הוא הדליק],
ַא ְהדְּ ִרינְ הוּ ִאיהוּ ְל ַא ּ ֵפ ּה ַ ּג ֵּבי ׁ ְש ָר ָגא [החזיר שמואל את פניו כלפי הנר].

הדרן עלך כל כתבי
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משנה
דלתות כלים שהתפרקו מהכלי אינם מוקצה .דלתות בתים שהתפרקו מהבית ,הם מוקצה
ׇּכל ַה ֵּכ ִלים [שיש להם דלתות] ,כגון שידה תיבה ומגדל (עגלה מעץ ,תיבות וארונות מעץ)
נִ ָּט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ,ו ַד ְלתוֹ ֵת ֶ
יהן ִע ּ ָמ ֶהןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ָפ ְרקוּ [הדלתות מן הכלים] ( ַּב ּ ׁ ַש ָּבת).
ׁ ֶש ֵאינָ ן דּ וֹ ִמין ְל ַד ְלתוֹ ת ַה ַּביִ ת [שאין ניטלין]ְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ן ִמן ַה ּמוּ ָכן  -שדלתות הבית אינן מן
המוכן לטלטל ,שאינן כלי ,אבל דלתות כלים הם 'כלי' -אגב הכלי שממנו הם התפרקו.

טלטול כלי שמלאכתו לאיסור ,לצורך גופו
נוֹ ֵטל ָא ָדם קוּ ְרנָ ס (פטיש)ְ ,ל ַפצֵּ ַע [לפתוח] ּבוֹ ֶאת ָה ֱאגוֹ ִזין,

ַק ְרדּ ֹםַ ,ל ְח ּת ְֹך ּבוֹ ֶאת ַהדְּ ֵב ָלה[ ,עיגול של תאנים שהוא עבה מאד ,וקשה כגבינה ,וצריך
קרדום לחותכו],
ְמ ֵג ָרה [כעין סכין חד]ָ ,לגֹור ָּב ּה ֶאת ַה ְ ּג ִבינָ ה ,לחתכה ולחלקה ,ומשתמשים לכך במגרה,
לפי שממהרת לחתוך דבר עבה.
ַמ ְג ֵר ָפהִ ,ל ְגרֹף ָּב ּה ֶאת ַה ְ ּגרוֹ ְגרוֹ ת ,מן החביות.
ֶאת ָה ַר ַחת (כף)ְ ,ו ֶאת ַה ַּמ ְל ֵ ּגז [מזלג ברזל ולו שלש שיניים ,ומהפכים בו את הקש בגורן],
ָל ֵתת ָע ָליו [אוכל] ְל ָק ָטן.
ֶאת ַה ּכוּ ׁש [פלך]ְ ,ו ֶאת ַה ַּכ ְר ֵּכר (מקל שמפרידים בו את החוטים)ִ ,ל ְתחֹב ּבוֹ [לאכול בו תותים
וכל פרי רך].
ַמ ַחט ׁ ֶשל יָ ד [מחט קטנה שתופרים בה בגדים] ִל ּטוֹ ל ּבוֹ ֶאת ַה ּקוֹ ץ [להוציא עמו קוץ שנכנס
בבשר האדם].
ְו ׁ ֶשל ַס ָ ּק ִאים [מחט גדולה שתופרים בה שקים] ,כדי ִל ְפ ּת ַֹח ּבוֹ ֶאת ַהדֶּ ֶלת[ ,מי שאבד מפתחו,
פותח את המנעול עם מחט].

גמרא
שנינו במשנה :ׇּכל ַה ֵּכ ִלים נִ ָּט ִלין [ודלתותיהם עמהם] ְו ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ָפ ְרקוּ ַּב ּׁ ַש ָּבת ,הגמרא סברה,
שמה שכתוב 'בשבת' היינו שהדלתות התפרקו בשבת ,והמשנה מחדשת שאף באופן זה ,אין
הדלתות מוקצהְ ,ו ָלא ִמ ַּב ְעיָ א ְּבחוֹ ל – ולא צריך לומר שאם הם התפרקו בחול ,אינם מוקצה,
מקשה על כך הגמראַ :א ְּד ַר ָּבה ,אם הם התפרקו ַּב ּׁ ַש ָּבת [יותר מסתבר שאינם מוקצה],
יהן [שהם
שהרי בכניסת השבת הם היו מחוברים לכלי ,והרי הם מוּ ָכנִ ין לטלטלַ ,על ַ ּג ֵּבי ֲא ִב ֶ
חלק מהכלי ,ונמצא שבכניסת השבת היה גם להם שם 'כלי'].
יהן ,והיה למשנה לומר 'ואף על
ולעומת זאת אם הם נשברו ַּבחוֹ לֵ ,אין מוּ ָכנִ ין ַעל ַ ּג ֵּבי ֲא ִב ֶ
פי שנתפרקו בחול' ,שהוא חידוש גדול יותר ,שאעפ"כ אינם מוקצה.
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ביאור המשנה :החידוש הוא שאף שהדלתות התפרקו בחול ,אינם מוקצה
ָא ַמר ַא ָּביֵ י :המשנה לא אמרה 'בשבת' על זמן פירוק הדלתות ,שהתפרקו בשבת .אלא
המשנה אמרה 'בשבת' שמותר לטלטל את הדלתות 'בשבת' ,והיינו בין אם הם התפרקו
יהן ִע ּ ָמ ֶהןַ ,אף
בחול בין אם הם התפרקו בשבת ,ו ָה ִכי ָק ָא ַמר :ׇּכל ַה ֵּכ ִלים נִ ָּט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְ ,ו ַד ְלתוֹ ֵת ֶ
ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ִ ּנ ְת ּ ָפ ְרקוּ ַּבחוֹ ל ,נִ ָּט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת.

···

מותר להוציא (מתוך הצירים) דלתות של כלים (ארונות ,תיבות וכדומה) .אבל להחזיר את
הדלתות אסור
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןֶּ :ד ֶלת ׁ ֶשל ׁ ִש ָּדה [עגלה]ְ ,ו ׁ ֶשל ֵּת ָבה [קופסת]ְ ,ו ׁ ֶשל ִמ ְג ָּדל [ארון] ,נוֹ ְט ִלין – מותר בשבת
להוציא את הדלתות מתוך הציריםֲ ,א ָבל לֹא ַמ ֲח ִז ִירין.

אסור להוציא או להחזיר דלתות המחוברות לקרקע (דלת של לול תרנגולים) ,משום סותר ובונה
ְו ׁ ֶשל לוּ ל ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ ִלים ,לֹא נוֹ ְט ִלין ְולֹא ַמ ֲח ִז ִירין ,שהוא בנין וסתירה ממש.

בירור :מדוע מותר להוציא דלתות של ארונות ,ואסור להחזירם
מבררת הגמראִּ :ב ׁ ְש ָל ָמא ׁ ֶשל לוּ ל ׁ ֶשל ַּת ְרנְ גוֹ ִליםָ ,ק ָס ַבר ֵּכ ָיון ִּד ְמ ַח ְּב ִרי ְּב ַא ְר ָעא [כיון שהלול
מחובר בקרקע] ,יֵ ׁש ִּבנְ יָ ן ְּב ַק ְר ַקע ,יֵ ׁש ְס ִת ָירה ְּב ַק ְר ַקע,
ֶא ָּלא ׁ ֶשל ׁ ִשדָּ ה ְו ׁ ֶשל ֵּת ָבה ְו ׁ ֶשל ִמ ְגדָּ לַ ,מאי ָק ָס ַבר [מדוע מותר להוציא את הדלתות ואסור
להחזירם],
ִאי ָק ָס ַבר יֵ ׁש ִּבנְ יָ ן ְּב ֵכ ִלים [וחזרתו בנין ,על כרחיך אם יש בנין בכלים] ,יֵ ׁש [גם] ְס ִת ָירה
ְּב ֵכ ִלים ,ואסור גם להוציאם.

ְו ִאי ֵאין ְס ִת ָירה ְּב ֵכ ִלים [ולכן מותר ליטול את הדלת]ֵ ,אין [גם] ִּבנְ יָ ן ְּב ֵכ ִלים[ ,ומדוע אסור
להחזיר את הדלת].

ביאור אביי :אכן ,אסור להוציא דלתות של כלים ואסור להחזירם ,שיש סתירה ובנין בכלים
ָא ַמר ַא ָּביֵ יְ :לעוֹ ָלם ָק ָס ַבר יֵ ׁש ִּבנְ יָ ן ְּב ֵכ ִלים ְויֵ ׁש ְס ִת ָירה ְּב ֵכ ִלים ,ואכן אסור ליטול את הדלת
ואסור להחזיר את הדלתְ ,ו ׁ ֶש ִ ּנ ְּטלוּ ָק ָא ַמר – והברייתא לא אמרה שמותר ליטול את הדלת,
אלא שאם היא ניטלה – אין מחזירים אותה.

רבא :מפורש בברייתא שמותר להוציא דלתות של כלים
[ש ֵּתי ְּת ׁשוּ בוֹ ת ַּבדָּ ָבר] ,אי אפשר לומר כביאור זה משתי טענות:
ֲא ַמר ֵל ּה ָר ָבאְ ׁ :
[א'ֲ ]:ח ָדא ,דְּ נִ ָּט ִלין ָק ָתנֵ י – כתוב בברייתא במפורש 'ניטלין' ,ולא כתוב 'שניטלו'.
[ב'ְ ]:ועוֹ ד ,אם הברייתא אוסרת גם ליטול וגם להחזירַ ,מאיֲ ,א ָבל לֹא ַמ ֲח ִז ִירין.

רבא :מותר להוציא דלתות של כלים ,שאין סתירה בכלים .אבל להחזיר את הדלתות אסור (אף
שאין בנין בכלים) גזירה שמא יתקע
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבאָ :ק ָס ַבר ֵאין ִּבנְ יָ ן ְּב ֵכ ִליםְ ,ו ֵאין ְס ִת ָירה ְּב ֵכ ִלים ,ומהתורה מותר בין ליטול בין

גמרא ופירושה  /בכק ףד תבש37 | :
להחזיר ,וּ ְג ֵז ָרה [וחכמים גזרו שלא יחזיר את הדלת] ׁ ֶש ָּמא יִ ְת ַקע [בחזקה בסכין ויתדות ,והוי
ליה גמר מלאכה וחייב משום מכה בפטיש].

···

נוֹ ֵטל ָא ָדם קוּ ְרנָ ס ּכוּ 'ָ .א ַמר ַרב יְ הוּ ָדה :קוּ ְרנָ ס ׁ ֶשל ֱאגוֹ ִזין ְל ַפצֵּ ַע ּבוֹ ֶאת ָה ֱאגוֹ ִזיןֲ .א ָבל ׁ ֶשל נַ ּ ָפ ִחין,
יפא ְּד ָק ָתנֵ י
ילוּ ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ָאסוּ רֲ .א ַמר ֵל ּה ַר ָּבהֶ :א ָּלא ֵמ ַע ָּתה ֵס ָ
אכ ּתוֹ ְל ִא ּסוּ ר ֲא ִפ ּ
לֹאָ .ק ָס ַבר דָּ ָבר ׁ ֶש ּ ְמ ַל ְ
ְו ֶאת ָה ַר ַחת ְו ֶאת ַה ַּמ ְל ֵ ּגז ָל ֵתת ָע ָליו ְל ָק ָטןַ ,ר ַחת וּ ַמ ְל ֵ ּגז ִמי ְמיַ ֲח ִדי ֵל ּה ְל ָק ָטןֶ .א ָּלא ָא ַמר ַר ָּבה :קוּ ְרנָ ס
ׁ ֶשל נַ ּ ָפ ִחין ְל ַפצֵּ ַע ּבוֹ ָה ֱאגוֹ ִזיןָ .ק ָס ַבר [יתבאר בדף הבא].
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ÂÊÁÂ‡ Ì‡ ‰ÏËÂÏ ‡·˘Î ÂÈ˘ÎÚ ,ÌÈÏÂ‚Ó ‰ÈÏÚÂ ‰ÂÓË ‰˘‡¯ ‰ÚÂË ÔÈÚÎ ˙„ÓÂÚ ÁÂÁÈ˙ ¯ÙÚ· ÂÏÈÙ‡ Â‡ Ô·˙· ‰ÂÓË ‡Ï‚ÂÙ
‰ˆ˜ ÊÂÁ‡Ï Ï·‡ .È¯˘ „¯ÂÈÂ ÔÓÂ˜Ó· ··¯˙˘Ó ¯ÙÚ‰Â Ô·˙‰ ‰È·‚Ó˘Î Ù"Ú‡ ,‰ËÓÏ ‰ÏÚÓÓ Â‰Ê ‰˜ÏÒÓÂ ˘‡¯‰ Í˘ÂÓÂ ÌÈÏÚ·
ÏËÈ˘ ËÁÓ .‡È‰‰Ó ‰È· ¯„‰ ÔÈ˜¯ÙÓÂ .ÏÂËÏÈË ‰ÈÓ˘ „ˆ‰ ÔÓ ÏÂËÏÈË˘ ‡ÓÏ‡ ,‡Ï ‰ÏÚÓÏ ‰ËÓÓ ‰‰È·‚‰ÏÂ ‰ÂÓË‰ ˘‡¯‰
,ÔÈËÂ˘Ù Ô‰Â ,ÈÓÏ‚· ‰·¯„ ‡·ÈÏ‡ ÈÈ·‡ ‰Ó‚¯È˙ .‰„Â„ÈÁ ‡Â‰[Â] ‰˘‡¯ ,‰ˆ˜ÂÚ ,‰Ï˘ ·˜‰ ,‰¯È¯Á 'ÈÙ .‰ˆ˜ÂÚ Â‡ ‰¯¯Á
Á˜ÂÏÂ ˙ÂÎÈ˙Á ˙ÂÎÈ˙Á Ô˙Â‡ Í˙ÁÂ ÔÈÎÂ˘Ó ÏÊ¯· ÈËÂÁ Ô‰Â ,'ÂÎ Ô‰ ÂÏÈ‡Â ÔÈ‡ÓË Ô‰ÈËÂ˘Ù ,ÔÈ¯Â‰Ë ˙ÂÎ˙Ó ÈÏÎ ÈÓÏ‚ Ô˙„Î
‰˙Â‡ ˙‡¯˜ ‰·˜ÈÂ ‰„„ÁÈ˘ Ì„Â˜Â ,ËÁÓ ‰˘ÚÂ È˘‰ ‰ˆ˜‰ ·˜ÂÂ ˙Á‡‰ ‰˘‡¯ „„ÁÓÂ ËÁÓ Í¯Â‡ ¯ÂÚÈ˘Î ÔÓÂ‡‰ Ô‰Ó
˙Â‡ËÂ¯‚ .¯ÂÒ‡ ‰ˆ˜ÂÚ Â‡ ‰¯¯Á ÏËÈ˘ ËÁÓ Ï·‡ ,˙·˘· ÔÈÏËÈ ÈÏÎ ˙Â˘Ú‰Ï ˙Â„ÓÂÚ Ô‰˘ ‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÂÊ ÔÂ‚Î .ÌÏÂ‚ ‰ÎÈ˙Á‰
Â˙Â‡Ï ÌÎÈÏ˘ÓÂ ‰Â˜ ,Ì˙Â˜Ï ÂÏ ÂÓ„ÊÈ˘ ÔÈ¯Â·˘ ÏÊ¯· ÈÏÎ Â‡ ˙˘ÂÁ ÈÏÎ ¯‚˙‰ Â· ÏÈË‰Ï ÔÎÂÓ ÈÏÎ ÂÂ¯˙ÙÂ ,ÔÂÈ ÔÂ˘Ï ‡Â‰
,˜ÂÈ˙ Ï˘ ÔÂ¯‚‰ ˙Ï¯Ú ÏÙÂ˘Î 'ÈÙ .‡˜ÂÈ È·ÂÒ‡ .˙Â‡ËÂ¯‚ ¯‚˙Ï ˙Â‡¯˜Ï Â‚‰ ÔÎÈÓÂ .˙Â‡ËÂ¯‚ ÔÈ‡¯˜Â ,ÌÎÈ˙‰Ï È„Î ÈÏÎ
ÔÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ‡‰Â ‰ÏÚ ÔÈ˘˜‡ ‰Ê ÏÚÂ .˜ÂÈ˙‰ ‡È˜Ó˘ ÌÈÓÚÙÂ ,‰Ï¯Ú‰ ‰˙Â‡ ˙˜ÏÒÓÂ ÂÈÙ· [‰Ú·ˆ‡ :‡"] ˙ÂÚ·ˆ‡ ‰ÈÁ‰ ‰ÓÈ˘Ó
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È¯ÈÈÊ ÈÎÈÒ ÔÈ„Î ÂÏÈ‡ ÔÈ„Â .Ì‰Ï ÔÎÂÓ‰ ÌÂ˜Ó‰ ÔÓ ÌÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡ ÍÎÈÙÏ ,ÌÂ˜Ó Â˙Â‡Ó ÌÏËÏËÏ ‡Ï˘ Â˙Ú„· ¯Ó‚Â ÌÂ˜Ó ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ
ÔÂ‚Î ıÚ ÈÏÎ ,È¯ÈÈÊ .ÈÎÈÒ ,˙Â„˙È ÌÂ‚¯˙ [‡Â‰Â] (Ô‰Â) ,ÂÏ ‰ÓÂ„ÎÂ È˘Ó Ô‰· ¯ÚÏ [ÔÈÎÂÓ‰] (ÔÈÂÎÓ‰) ˙Â„˙È Ô‰ ,ÈÎÈÒ 'ÈÙ .È¯ÂÊÓÂ
ÂÏÈ‡Â .Ô·ÏÓ˘ ˙Ú· Ô·‡ ÏÚ ÌÈ„‚·‰ Â· ‰ÎÓ Ò·ÂÎ‰˘ ıÚ ÈÏÎ ,È¯ÂÊÓ .ÌÈ˙· ÈÏÚ· Ï˘ ˘·ÎÓ Ô˙„Î ,ÌÈ„‚·‰ Ô‰· ÔÈ˘·ÂÎ˘ ÌÈ˘¯˜
ÔÎ ÏÚÂ ÌÈˆ˜ÂÓ Â˘ÚÂ ÌÏÂËÏËÓ Â˙Ú„ ÁÈÒÓ ÍÎÈÙÏ ,È˘Ó‰Â ÌÈ„‚·‰ ÂÚ¯˜È ÂÓ‚ÙÈ Ì‡˘ ,ÂÓ‚ÙÈ Â‡ Â˙ÂÂÚ˙È ‡Ï˘ Ô‰ÈÏÚ „ÈÙ˜ ÔÏÂÎ
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יום שלישי טו תמוז תש"פ

שבת דף קכג

ביאור (א) במשנה :מותר לטלטל כלים שמלאכתם להיתר .אסור לטלטל כלים שמלאכתם
לאיסור אפילו לצורך גופו
שנינו במשנה :נוֹ ֵטל ָא ָדם קוּ ְרנָ ס כוּ ' [לפצע בו את האגוזים].
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה :מה שאמרה המשנה ,נוטל אדם קורנס ,היינו :קוּ ְרנָ ס ׁ ֶשל ֱאגוֹ ִזין [שהוא כלי
שמלאכתו להיתר] ְל ַפצֵּ ַע ּבוֹ ֶאת ָה ֱאגוֹ ִזין,
ֲא ָבל קורנס ׁ ֶשל נַ ּ ָפ ִחין [שהוא כלי שמלאכתו לאיסור] ,לֹא שנינו בו היתר לפצע בו אגוזים.
ילוּ ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ [שצריך את גוף הכלי למלאכת היתר]
אכ ּתוֹ ְל ִא ּסוּ רֲ ,א ִפ ּ
ָק ָס ַבר ,דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
ָאסוּ ר[ ,לטלטלו] .ואם לא התירו לטלטלו לצורך שימוש בגוף הכלי ,כל שכן שלא התירו
לטלטלו לצורך מקומו [שצריך את מקום הכלי].

דחיית הביאור :המשנה מתירה לטלטל גם כלים שמלאכתם לאיסור לצורך גופו
יפא דְּ ָק ָתנֵ י,
ֲא ַמר ֵל ּה ַר ָּבהֶ :א ָּלא ֵמ ַע ָּתה [שהמשנה עוסקת בכלים המיוחדים למלאכת היתר]ֵ ,ס ָ
ְו ֶאת ָה ַר ַחתְ ,ו ֶאת ַה ּ ַמ ְל ֵ ּגזָ ,ל ֵתת ָע ָליו ְל ָק ָטן ,וכי אפשר לפרש שהם מיוחדים למלאכת היתרַ ,ר ַחת
וּ ַמ ְל ֵ ּגז ִמי ְמיַ ֲח ִדי ֵל ּה ְל ָק ָטן – וכי מייחדים כלים אלו לקטן ,הלא כלים אלו מיועדים לתבואה,

ואי אפשר לומר שהם כלי היתר.

ביאור (ב) במשנה :המשנה מתירה לטלטל כלים שמיועדים למלאכת איסור ,לצורך גופו
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָּבה :מה שאמרה המשנה ,נוטל אדם קורנס ,היינו :קוּ ְרנָ ס ׁ ֶשל נַ ּ ָפ ִחין [שהוא כלי
שמיועד למלאכת איסור]ְ ,ל ַפצֵּ ַע ּבוֹ ָה ֱאגוֹ ִזין,
ָק ָס ַבר (דף קכג)

אכ ּתוֹ ְל ִא ּסוּ ר[ ,אם צריך את הכלי בשבת] ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ [למלאכת
דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ

מותר.
ָּ
היתר],

שאלה :בברייתא מבואר שכלי שמלאכתו לאיסור אין מטלטלים אותו למלאכת היתר
יב ּה ַא ָּביֵ י ְל ַר ָּבהְ ,מדוֹ ָכה [שדכים בה שום ,והרי היא 'כלי שמלאכתו לאיסור' (שמיועד
ית ֵ
ֵא ִ
למלאכה שיש בה איסור טוחן)]ִ ,אם יֵ ׁש ָּב ּה [בתוך המדוכה] ׁשוּ םְ ,מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָת ּה [ש'השום'
הוא העיקר ,והמדוכה טפילה אליו],
ְו ִאם ָלאו [אם אין במדוכה שום]ֵ ,אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָת ּה.

הרי מבואר שכלי שמלאכתו לאיסור ,אין מטלטלים אותו ,לצורך גופו.

תשובה :ברייתא זו היא דעת רבי נחמיה
ֲא ַמר ֵל ּה רבהָ :הא ַמ ִ ּני [ברייתא זו ,דעת מי היא],
ישוֹ [המיוחד לו] .אבל התנא של
יטל ֶא ָּלא ְלצ ֶֹור ְך ַּת ׁ ְש ִמ ׁ
ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ִהיא ,דְּ ָא ַמרֵ :אין ְּכ ִלי נִ ָּ
משנתינו חולק וסובר שכלי ניטל אף שלא לצורך תשמישו המיוחד לו ,ואף כלי שמלאכתו
לאיסור – ניטל לצורך גופו ,למלאכת היתר.
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שאלה :בברייתא מבואר שכלי שמלאכתו לאיסור אין מטלטלים אותו למלאכת היתר
(בית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםֵ :אין נוֹ ְט ִלין ֶאת ָה ֱע ִלי ְל ַקצֵּ ב ָע ָליו ָּב ָׂשר [ביום טוב] ,שה'עלי'
יה ֵּ
ית ֵ
ֵא ִ
יב ּ
מוקצה ,שמלאכתו לאיסור לכתישת חיטים וכדומה .וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִירין) [כיון שהוא לצורך
שמחת יום טוב].
ְו ׁ ָש ִוין [בית שמאי ובית הלל מודים] ׁ ֶש ִאם ִקצֵּ ב ָע ָליו ָּב ָׂשר [שכבר יש לו שמחת יום טוב],
ׁ ֶש ָאסוּ ר ְל ַט ְל ְטלוֹ  ,כיון שהוא כלי שמלאכתו לאיסור ,ובאופן שאין בזה היתר מצד שמחת
יום טוב ,אסור לטלטלו אף לצורך גופו.

תשובה :הברייתא אוסרת לטלטל 'עלי' כיון שהוא 'מוקצה מחמת חסרון כיס' (שמייחדים לו
מקום) ,ולכולי עלמא אין בו היתר טלטול לצורך גופו .וכן יש לתרץ גם את שאלה (א) לגבי מדוכה
סבר ְל ׁ ַשנּ וֹ יֵ י ֵל ּה [שגם ברייתא זו היא] ְּכ ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה [שסובר ,אין כלי ניטל אלא לצורך
ַ
תשמישו ,אבל לחכמים כלי שמלאכתו לאיסור – ניטל לצורך גופו ומקומו].
יה דְּ ַרבַ ,ה ּכֹל מוֹ ִדים [גם רבנן שחולקים
ֵּכ ָיון דְּ ׁ ַש ְמ ַע ּה ְל ָהא דְּ ָא ַמר ַרב ִח ָ ּ
יננָ א ַּבר ׁ ֶש ֶל ְמיָ א ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
יכי ְזיָ ֵירי וּ ָמזוּ ֵרי [כלי צבעים]ְּ ,ד ֵכ ָיון ְּד ָק ֵפיד ֲע ַליְ הוּ – כיון שהאומן
על רבי נחמיה מודים] ְּב ִס ֵּ
מקפיד עליהם שלא יתלכלכו ושלא יתעקמוְ ,מיַ ֵחד ְלהוּ ָמקוֹ ם – והרי הוא מקצה אותם,
ולא משתמש בהם לדבר אחר ,וכלים אלו נקראים 'מוקצה מחמת חיסרון כיס' ,ובהם לא
נאמר היתר לטלטלם לצורך גופו.
יחד ְלהוּ ָמקוֹ ם ,ולכן אמרה הברייתא לגבי
ָהא נָ ֵמי [כאן גם ,בין 'עלי' ,ובין 'מדוכה'] ְמיַ ֵ
עלי ,שאסור לטלטלו לצורך גופו ,וכן מה שאמרה הברייתא (שהובאה לעיל) לגבי מדוכה
שאסור לטלטלה אף לצורך גופו ,היינו מפני שמייחד להו מקום.

···
מאמרים נוספים שמבואר בהם (כביאור ב' במשנה) :מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור,
למלאכת היתר [אלא שנחלקו אם היתר זה נאמר גם בקורנס של בשמים ,או שהוא מוקצה
מחמת חסרון כיס]
קורנָ ס ׁ ֶשל ֶז ָה ִבים ׁ ָשנִ ינוּ  ,על קורנס זה אמרה המשנה
ִא ְּת ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְ :
שמותר לטלטלו ,לצורך פציעת אגוזים ,ואף על פי שקורנס זה מקפידים עליו קצת שצריך
שיהא חלק לרדד טסין (להכות על טס זהב ,ולהחליקו) ,אפילו הכי כיון שיכול להחליק את
הקורנס על ידי הכאה על הסדן ,לא מקצה אותו ,ולא מקפיד עליו ,ולכן יכול להשתמש
בו למלאכת היתר .וכל שכן שמותר לעשות מלאכת היתר בקורנס של נפחים.
ַרב ׁ ֶש ֶמן ַּבר ַא ָּבא ָא ַמרֻ :ק ְרנָ ס ׁ ֶשל ַּב ּ ָׂש ִמים [ששוחקים בו בשמים] ׁ ָשנִ ינוּ  ,על קורנס זה אמרה
המשנה שמותר לטלטלו ,לצורך פציעת אגוזים ,ואף על פי שעל קורנס זה מקפידים ,כדי
שלא ימאס משימושים אחרים ,ויהיה ראוי לבשמים.
ַמאן דְּ ָא ַמר דְּ ַב ּ ָׂש ִמים ,ׇּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּד ֶז ָה ִבים ,שעל קורנס של זהבים פחות מקפידים.
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ַמאן דְּ ָא ַמר ׁ ֶשל ֶז ָה ִבים ,רק בקורנס זה מותר ,שלא מקפידים עליו כל כךֲ ,א ָבל ְּד ַב ּ ָׂש ִמים,
ָקפיד ֲע ַליְ הוּ ] מלהשתמש בו לדברים אחרים.

···

שנינו במשנה ְו ֶאת ַה ּכוּ ׁש ְו ֶאת ַה ַּכ ְר ֵּכר כוּ ' [לתחוב בו  -לאכול בו תותים וכל פרי רך].

דעה א :אסור לטלטל מן הצד [כלומר :אסור לטלטל על ידי דבר אחר]
[דעה א'ָּ ]:תנוּ ַר ָּבנַ ןָ ּ :פ ָגה  -תאנה שלא בשלה כל צרכהֶ ׁ ,ש ְּט ָמנָ ּה ְּב ֶת ֶבן [שטומנים אותה
בתבן כדי שתתבשל כל צרכה ותהיה 'טובה' לאכילה ,ותבן הוא מוקצה ,שמיועד לטיט.
ַו ֲח ָר ָרה [מין מאפה]ֶ ׁ ,ש ְּט ָמנָ ּה ְּב ֶג ָח ִלים [כדי שתאפה ותשאר חמה] ,וגחלים הם מוקצה,
ִאם ְמ ֻג ָּלה ִמ ְק ָצ ָת ּה – אם ה'פגה' או ה'חררה' מגולה במקצת ,שיכול לאוחזה במקום המגולה,
מותר ְל ַט ְל ְט ָל ּה ,שאין צריך להגביה את התבן או את הגחלים ,אלא מגביה את ה'פגה' או את
ָּ
ה'חררה' במקום המגולה ,והתבן נשמט ונופל מאליו ,ונמצא שלא טלטל כלל את המוקצה.
ְו ִאם ָלאו – אם אינם מגולים במקצתָ ,אסוּ ר ְל ַט ְל ְט ָל ּה ,שהרי כדי ליטלם צריך להוריד את
התבן או את הגחלים ,והרי הם מוקצה .ואסור לנעוץ מקל או דבר חד בתוך החררה או
הפגה ,וכך להוציא את הפגה והחררה כשהתבן עליהם ,שנמצא שמטלטל את הגחלים או
את התבואה.

דעה ב :מותר לטלטל מן הצד
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַּתדַּ אי אוֹ ֵמרּ :תוֹ ֲח ָבן ַּב ּכוּ ׁש אוֹ ַּב ַּכ ְר ֵּכר ,נועץ ב'פגה' או ב'חררה' – את
הכוש או הכרכר ,וכך מרים את הפגה או את החררה מתוך התבן או מתוך הגחלים,
יהן – והתבן והגחלים נופלים מעצמם ,ואף שנמצא שמטלטל ומגביה את
ְו ֵהן נִ נְ ָערוֹ ת ֵמ ֵא ֵל ֶ
המוקצה ,אין בזה איסור ,שמטלטלם מן הצד (שאין מטלטל אותם ,אלא מטלטל את הפגה
או את החררה ,וכיון שיש עליהם תבן או גחלים ,מטלטל גם אותם) ,וטלטול מן הצד לאו
שמיה טלטול.

הכרעת רב נחמן ,טלטול מן הצד לאו שמיה טלטול
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַּת ַּדאי.
יה
[שואלת הגמראְ ]:ל ֵמ ְ
ימ ָרא [כלומר ,מכך מבואר] דְּ ָס ַבר ַרב נַ ְח ָמןִ :ט ְלטוּ ל ִמן ַהצַּ ד ָלא ׁ ְש ֵמ ּ
ִט ְלטוּ ל,

וקשה על כךְ :ו ָה ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןַ :האי ּ ֻפ ְג ָלא [צנון תלוש שהטמינו בארץ ונתגלה ראשו]
ִמ ְּל ַמ ְע ָלה ְל ַמ ָּטה  -אם היה החלק העליון (הרחב) של הצנון למעלה ,והחלק הצר של הצנון
למטה ,וכשהוא שולפה רוחב הצנון למעלהׁ ,שרי – מותר להוציאה באופן זה ,שאינו מטלטל
כלל את העפר ,שהרי ראשו של הצנון מגולה ,וכיון שאין עפר בכל הרוחב העליון של
הצנון – הרי כשמוציא את החלק הצר ,אינו צריך לטלטל את העפר.
אבלִ ,מ ַּמ ָּטה ְל ַמ ְע ָלה – אם רוחב הצנון מלמטה ,והחלק הצר של הצנון למעלהֲ ,א ִסיר – לפי
שהגומא קצרה מלמעלה ,וכדי להוציא את החלק הרחב של הצנון ,צריך להגביה גם את
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העפר (שיושב על רוחב הצנון) ,ואף על גב דטלטול עפר מן הצד הוא ,שאינו אוחזו ממש
בידו ,אלא מטלטל את הצנון שעליו העפר.
[עונה הגמראֲ ]:ה ַדר ֵּב ּה ַרב נַ ְח ָמן ֵמ ַה ִהיא [חזר בו רב נחמן ממאמר זה ,ולמעשה התיר
טלטול מן הצד].

···

שנינו במשנהַ :מ ַחט ׁ ֶשל יָ ד ִל ּטוֹ ל ָּב ּה כוּ ' [את הקוץ].

ספק :מחט ללא חור או ללא עוקץ (קצה חד) האם היא מוקצה
יה ְּד ַר ָּבה ְל ַרב יוֹ ֵסף ,יְ ַל ְּמ ֵדנוּ ַר ֵּבנוּ ַ ,מ ַחט ׁ ֶש ִ ּנ ַּטל ֲח ָר ָר ּה [החור שבו מכניסים את
ׁ ְש ַלח ֵל ּה ָר ָבא ְּב ֵר ּ
עוק ָצ ּה [הקצה החד של המחט ,שתוחבים אותו בבגד]ַ ,מהוּ – האם מותר לטלטלה,
ְ
החוט] אוֹ
או שבטל תורת כלי ממנה ,והרי היא מוקצה.

דעה א' (רב יוסף) :אף ללא חור אין המחט מוקצה ,שראויה ליטול בה קוץ
ֲא ַמר ֵל ּה רב יוסףְּ :תנֵ יתוּ ָה [שנינו במשנתינוַ ]:מ ַחט ׁ ֶשל יָ דִ ,ל ּטוֹ ל ָּב ּה ֶאת ַה ּקוֹ ץ,

ְו ִכי ָמה ִא ְכ ּ ַפת ֵל ּה ַל ּקוֹ ץ ֵּבין נְ קוּ ָבה ְל ֵבין ׁ ֶש ֵאינָ ּה נְ קוּ ָבה ,וכיון שאפשר להוציא קוץ אף במחט
שאין בה חור (להשחיל חוט) ,הרי היא ראויה לשימוש ,ולא בטל שם כלי ממנה.
עוק ָצ ּהְ ,טהוֹ ָרה ,כיון שבטל שם כלי
ְ
יהַ ,מ ַחט ׁ ֶש ִ ּנ ַּ
ית ֵ
[שאלה ,על דעה א'ֵ ]:א ִ
יטל ֲח ָר ָר ּה ,אוֹ
יב ּ
ממנה ,הרי מבואר שאינה כלי לגבי טומאה ,ויש ללמוד מכך גם לעניין שבת ,שהיא מוקצה,
כיון שאין עליה תורת כלי.
טומ ָאה ַא ּׁ ַש ָּבת ָק ָר ֵמית [אתה מקשה מדין טומאה לדין שבת],
ְ
[תשובת אבייָ ]:א ַמר ַא ָּביֵ י:
והרי יש חילוק בגדר תורת כלי בטומאה ,לתורת כלי בשבת,
טומ ָאהְּ ,כ ִלי ַמ ֲע ֶׂשה ָּב ֵעינַ ן ,כלי מקבל טומאה כאשר הוא ראוי לשימוש המיוחד לו,
ְ
לעניין
שבתורה נאמר לגבי טומאת כלים 'כלי מעשה' ,ולכן מחט שאין בה חור או עוקץ ,אינה
ראויה לתפירה ,ובטל ממנה שם כלי לעניין טומאה.
אבל ְל ִענְ יַ ין ׁ ַש ָּבתִ ,מידֵּ י דַּ ֲח ֵזי ָּב ֵעינַ ן [צריך דבר שראוי לשימוש כל שהוא ,ואף אם אינו ראוי
לשימושו המיוחד לו ,אם הוא ראוי לשימוש ,אינו מוקצה]ְ ,ו ָהא נָ ֵמי [ומחט זו שניטל חורה]
ַח ְזיָ א ְל ִמ ׁ ְש ַקל ַּב ּה קוֹ ץ [הרי היא ראויה להוציא עמה קוץ ,ולכן אינה מוקצה].

דעה ב' (רבא) :מחט ללא חור היא מוקצה ,שאינה כלי ,כשם שלטומאה אינה כלי
טומ ָאהָ ,לאו ָמנָ א
ְ
ָא ַמר ָר ָבאַ :מאן דְּ ָקמוֹ תיבַ ׁ ,ש ּ ִפיר ָקמוֹ תיב [מי שהקשה ,טוב הקשה]ִ ,מדִּ ְל ִענְ יַ ן
הוּ א [כשם שלענין טומאה אינו כלי]ְ .ל ִענְ יַ ן ׁ ַש ָּבת נָ ֵמי ָלאו ָמנָ א הוּ א [לענין שבת ,גם כן אינו

כלי] ,שבין לטומאה ובין לשבת ,כיון שאינה ראויה למלאכתה המיוחדת לה אינה בכלל
כלי ,והרי היא מוקצה.

שאלה :הרי שנינו בברייתא שמחט ללא חור אינה מוקצה ,שיש לה תורת כלי ,אף שלעניין
טומאה היא מוקצה ואין לה תורת כלי
מותר ְל ַט ְל ְט ָל ּה ְּב ׁ ַש ָּבת,
ָּ
ֵמתיביַ ,מ ַחטֵּ ,בין נְ קוּ ָבהֵּ ,בין ׁ ֶש ֵאינָ ּה נְ קוּ ָבה,
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טומ ָאה ִּב ְל ַבד,
ְ
ְולֹא ָא ְמרוּ נְ קוּ ָבה[ ,שמחט היא בתורת כלי רק כשיש לה מחט] ֶא ָּלא ְל ִענְ יַ ן

הרי מבואר ,שמחט שניטל חורה ,אינה בתורת כלי לעניין טומאה ,אבל היא בתורת כלי
לגבי שבת ,ואינה מוקצה .ואין אומרים שהגדרת כלי לעניין טומאה ולעניין שבת ,הם
אותה הגדרה.

תשובה :הברייתא מדברת על מחט שמעולם לא היתה כלי ,שעדיין לא נקבוה ,ולכן לגבי טומאה
אין לה שם כלי .ולגבי שבת ,אינה מוקצה ,שהיא ראויה לנטילת קוץ ,ולפעמים מייחדים אותה
לכך .אבל מחט שנשברה וניטל חודה או עוקצה ,זורקים אותה ,והרי היא מוקצה ואינה כלי
יבא ְּד ָר ָבאְּ ,ב ֻג ְל ֵמי ָע ְס ִקינַ ן – הברייתא מדברת על 'חתיכת מתכת' שעומדים
ַּת ְר ְ ּג ַמ ּה ַא ָּביֵ י ַא ִּל ָּ
לנקבה ולעשות ממנה מחט ,וכל עוד שלא נקבוה – לא נגמרה מלאכתה ,הלכך ,לענין
טומאה ,אין לה תורת כלי .אמנם לגבי שבת ,אינה מוקצה ,שכן ִז ְמנִ ין ְּד ִמ ְּמ ִל ְ
יך ֲע ַליְ הוּ
[לפעמים הוא נמלך עליה] ,וּ ְמ ׁ ַשוֵּ י ְלהוּ ָמנָ א [ועושה אותה לכלי כמות שהיא ,לנטילת קוץ],
ולכן לעניין שבת אינה מוקצה ,כיון שהיא ראויה לנטילת קוץ.
עוק ָצ ּה [במקום שהיתה מחט שלימה ,והיא נשברה ,וניטל חורה
ְ
ֲא ָבל ֵה ָ
יכא ְּדנִ ַּטל ֲח ָר ָר ּה אוֹ
או עוקצה]ָ ,א ָדם זוֹ ְר ָק ּה ְל ֵבין ְ ּגרוּ ָטאוֹ ת ,ובטל ממנה שם כלי ,הן לענין שבת ,הן לענין טומאה.

···

'יישוב' איברי תינוק ,אם אסורה משום 'מתקן'
ַא ּסוֹ ֵבי יָ נוֹ ָקא [להחליק סדר אבריו של תינוק ,שכאשר הוא נולד אבריו מתפרקין ,וצריך
ליישבם],
[דעה א'ַ ]:רב נַ ְח ָמן ָא ַסר ,שהוא דומה למתקן.
[דעה ב'ְ ]:ו ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ׁ ָש ֵרי ,שלא נאסר מתקן גברא ,באופן זה.

ראייתו של רב נחמן לאסור :כשם שאסור לגרום להקיא ,שהוא 'מתקן גברא'
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןְ :מנָ א ָא ֵמינָ א ַל ּה [מאיפה אמרתי דבר זה ,שפעולות שמועילות לגוף האדם
ו'מתקנים אותו' אסורות משום 'תיקון'],
דִּ ְתנַ ן ֵאין עוֹ ִׂשין [עמוד ב] ַא ּ ִפ ְק ְט ִו ִיזין [אפיק (מוציא) טפי (יותר) זין (מזון) אוכל] ַּב ּׁ ַש ָּבת  -אסור
לשתות בשבת משקים כדי להקיא ,ואף שלא עושה זאת לרפואה ,אלא כדי להריק את
מעיו שיוכל לאכול ולשתות היום הרבה ,מפני שהוא מתקן גברא.
[כיצד רב ששת דוחה ראיה זוְ ]:ו ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת [סובר שאין להוכיח משם] שהרי ָה ָתם [שם]
ָלאו אוֹ ְר ֵח ּה [אין זה הדרך לשתות משקים כדי להקיא ,ולכן אסרוהו משום 'תיקון'],
יה [כאן' ,יישור איברי התינוק' ,כך הדרך לעשות זאת ,והרי זה כמי שמאכילו
ָה ָכא אוֹ ְר ֵח ּ
ומשקהו ,ולא אסרו דברים כאלו שהדרך לעשות ,משום 'תיקון'].

ראייתו של רב ששת להתיר :כשם שמותר להוציא קוץ ,ולא אסרו זאת משום 'מתקן'
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתְ :מנָ א ָא ֵמינָ א ַל ּה [מאיפה אמרתי דבר זה ,שמותר לעשות פעולות שמועילות
לגוף האדם ,ואין בזה משום 'תיקון'],
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דִּ ְתנַ ןַ ,מ ַחט ׁ ֶשל יָ דִ ,ל ּטוֹ ל ָּב ּה ֶאת ַה ּקוֹ ץ ,ואף שפעולה זו יש בו תיקון לגוף האדם ,הרי היא
מותרת.
(ואף שגזרו על 'רפואה' בשבת ,שמא ישחוק סממנים .בנטילת קוץ  -אין איסור רפואה,
מפני שאין מוציאים קוץ על ידי סממנים .אמנם דבר שמרפאים לפעמים על ידי סממנים,
אסור לרפאותו בשבת אפילו שלא על ידי סממנים).
[כיצד רב נחמן דוחה ראיה זוְ ]:ו ַרב נַ ְח ָמן [סובר שאין להוכיח משם] ,שהרי ָה ָתם [שם] ּפ ִקיד

[הקוץ אינו מחובר בגוף האדם ,אלא מופקד ונתון שם ,והוצאה זו אינה נחשבת 'תיקון'],
ָה ָכא [כאן ,לגבי 'יישור איברי התינוק']ָ ,לא ּפ ִקיד ,האיברים אינם נתונים במקומם ,ודמי
למלאכה ,שמסדרן ומכניסן למקום חבורם.

משנה
קנה של זיתים( ,העשוי מעץ) ,אימתי מקבל טומאה
יתים  -לאחר מסיקת הזיתים (לקיטת הזיתים ,קרויה מסיקה) ,מניח את הזיתים
ָקנֶ ה ׁ ֶשל ֵז ִ
בכלי שנקרא 'מעטן' ,שם הזיתים מתרככים ,כדי שיהיה קל להוציא שמנם ,ויש קנה
שהופכים בו את הזיתים לבדוק אם הם מספיק רכים ,ואפשר להוציא שמנם.
ֹאשוֹ – אם יש בראש הקנה ,כעין פקק עבה קצת (כמו שרביט שבראשו
ִאם יֵ ׁש ֶק ׁ ֶשר ְּבר ׁ
יש עיגול עבה)ְ ,מ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ,שהוא כלי ,לפי שהוא עב בראשו קצת,
ְו ִאם ָלאו – אם אין לו עובי בראשוֵ ,אין ְמ ַק ֵּבל ֻט ְמ ָאה ,שאינו כלי[ .ובגמרא יתבאר טעם
העניין].

קנה זה ,הוא כלי ,ואינו מוקצה
יטל ַּב ּׁ ַש ָּבת ,שלגבי
ֵּבין ָּכ ְך ,וּ ֵבין ָּכ ְך [בין אם יש בראשו קשר ובין אם אין בראשו קשר] ,נִ ָּ
שבת ,יש לו תורת כלי ,אף שאין בראשו 'קשר' ,שהרי כלי הוא להפוך בו זיתים.

גמרא
שאלה :מדוע קנה הזיתים מקבל טומאה ,והרי הוא פשוטי כלי עץ
שואלת הגמראַ :א ַּמאי – למה כשיש קשר בראשו הוא מקבל טומאה ,אף שכאשר יש
בראשו קשר ,הרי הוא 'כלי ,מכל מקום ּ ְפ ׁשוּ ֵטי ְכ ֵלי ֵעץ הוּ א  -כלי עץ שאין בו בית קיבול
(שאף אם הקנה חלול ,אינו מיועד למלאותו) ,וּ ְפ ׁשוּ ֵטי ְכ ֵלי ֵעץ ֵאינָ ן ְמ ַק ְּב ִלין ֻט ְמ ָאה,
ומיָ א
[והגמרא מבארת את הטעם שפשוטי כלי עץ אינם מקבלים טומאה]ַ ,מאי ַט ְע ָמאּ ,ד ְ
ְּד ַׂשק ָּב ֵעינַ ן [בפסוק כתוב דין קבלת טומאה בשק ובעץ ,זה סמוך לזה ,ולומדים ב'היקש'

כשם ש'שק' יש לו בית קיבול ,כך כלי עץ אינם מקבלים טומאה ,אלא אם כן יש להם
בית קיבול],
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תשובה :לקנה שיש 'קשר' בראשו – יש בית קיבול
יה דְּ ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ הְּ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְּמ ַה ּ ֵפ ְך ְּב ֵז ִיתים ,הוֹ ְפכוֹ ְורוֹ ֶאה ּבוֹ – היות ובקנה
עונה הגמראָּ :תנָ א ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּ
יש חלל ,ויש כעין פקק בראשו ,נמצא שבתוך חלל הקנה ,יש שמן ואינו נשפך והרי הוא
עשוי לקבל ,ולכן הוא מקבל טומאה רק אם יש קשר בראשו( .ולעניין שבת בכל אופן
הרי הוא 'כלי' שהרי הוא כלי הראוי לשימוש ,ומותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו ,כדין
'כלי' שמלאכתו לאיסור).

משנה
מוקצה מחמת חיסרון כיס ,אסור לטלטלו אפילו לצורך גופו ומקומו
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :ׇּכל ַה ֵּכ ִלים נִ ָּט ִלין [כל הכלים יש להם אופן שמותר לטלטלם ,כגון 'כלי
שמלאכתו לאיסור' ,שמותר לטלטלו לצורך גופו ,ויש אומרים אף לצורך מקומו] ,חוּ ץ ִמן
ַה ַּמ ָּסר ַה ָ ּגדוֹ ל [מסור גדול שעשוי לחתוך עמו קורות]ְ ,ויָ ֵתד ׁ ֶשל ַמ ֲח ֵר ׁ ָשה [כלי גדול העשוי
כסכין שבו עושה המחרישה חריצים באדמה],
כלים אלו הם דוגמאות לכלים שמקפידים עליהם שלא להשתמש בהם לשימוש אחר,
ומייחדים להם מקום ,ואינם ראויים למלאכה אחרת ,ובהם לא נאמר היתר לטלטלם
לצורך גופם או מקומם.

גמרא
כלי של כובסים ,הרי הוא מוקצה מחמת חסרון כיס
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןַ :האי ֻא ְכ ָלא ְד ַקצָּ ֵרי  -כלי נחושת העשוי כנפה ,נקבים נקבים ,והוא של כובסים,
ומניחו על הבגדים ,ומזלף בו מים עליהםְּ ,כיָ ֵתד ׁ ֶשל ַמ ֲח ֵר ׁ ָשה ָּד ְמיָ א ,כיון שמקפידים עליו,
והרי הוא מוקצה מחמת חסרון כיס שאסור לטלטלו אף לצורך גופו או מקומו.

סכינים שונים שהם מוקצה מחמת חסרון כיס
ָא ַמר אבייַ :ח ְר ָּבא ְד ֻא ׁ ְש ָּכ ֵפי  -סכין של סנדלרים,
ְו ַס ִּכינָ א ְד ַא ׁ ְש ָּכ ְב ָּתא – סכין שהקצבים מקצבים בו בשר,
ַו ֲח ִצינָ א ְדנַ ָ ּג ֵרי – גרזן של נגרים,
ְּכיָ ֵתד ׁ ֶשל ַמ ֲח ֵר ׁ ָשה דָּ ֵמי ,שמקפידים עליהם ,משום שהם נפגמים ,ומקצים אותם בידים,
ודינם כמוקצה מחמת חסרון כיס.

···

שלב א' בתקנת מוקצה :בתחילה רק ג' כלים (שתדירים תמיד בשימוש) היו ניטלים
אשוֹ נָ ה [בימי נחמיה בן חכליה בבית שני שהיו מקילין אז באיסורי שבת]
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןָּ ,ב ִר ׁ
ָהיוּ אוֹ ְמ ִרים ׁ ְשלֹ ָשׁה ֵּכ ִלים נִ ָּט ִלין ַּב ּׁ ַש ָּבת ,שגזרו על טלטול כל הכלים ,כדי לגדור גדר להחמיר
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באיסורי שבת ,מלבד ג' כלים ,שלא אסרום בטלטול ,מפני שהם כלים שמשתמשים בהם
תדיר:
[א'ִ ]:מ ְקצוֹ ַע ׁ ֶשל ְּד ֵב ָלה [איזמל שמחתכין בו עיגול של דבלה].
זוה ָמא ִל ְס ְטרוֹ ן ׁ ֶשל ְק ֵד ָרה [כף גדולה שמסלקין בה זוהמא של קדרה].
[ב'ְ ]:ו ֲ
[ג'ְ ]:ו ַס ִּכין ְק ַט ָ ּנה ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵּבי ׁ ֻש ְל ָחן [שחותכין עמה לחם ובשר ואוכלין],

הברייתא מביאה שלבים נוספים בתקנות מוקצה (שלבים ב –ה) ,ולהלן הגמרא תבאר מה התירו
בכל שלב ושלב
[שלב ב'ִ ]:ה ִּתירוּ [לטלטל עוד כלים כשראו שחזרו להזהר קצת באיסור שבת],

[שלב ג'ְ ]:ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ [עוד כשנזהרו יותר]
[שלב ד'ְ ]:ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ ,

[שלב ה'ַ ]:עד ׁ ֶש ָא ְמרוּ  :ׇּכל ַה ֵּכ ִלים נִ ָּט ִלין ַּב ּׁ ַש ָּבת ,חוּ ץ ִמן ַמ ָּסר ַה ָ ּגדוֹ לְ ,ויָ ֵתד ׁ ֶשל ַמ ֲח ֵר ׁ ָשה ,שהתירו
את כל הכלים ,שאף כלים שמלאכתם לאיסור התירו לטלטלם באופנים מסויימים (לצורך
גופו או לצורך מקומו כפי שהגמרא תבאר להלן) ,חוץ מכלים אלו שהם מוקצה מחמת
חסרון כיס ,שאסור לטלטלם.

ביאור אביי בשלבי תקנת מוקצה( ,לשיטת אביי ,בסוף התירו לטלטל אף כלים שמלאכתם לאיסור
'לצורך גופו' ,חוץ מכלים שמקפיד עליהם)
מבררת הגמראַ :מאי ִה ִּתירוּ ְ ,ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ ְ ,ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ ?

יתר ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ [ ,אם הוצרך להשתמש בגוף
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
[שלב ב'ֲ ]:א ַמר אבייִ :ה ִּתירוּ דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
הכלי].
יתר ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ [אם הוצרך למקום הכלי].
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
[שלב ג'ְ ]:ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ  ,דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
אכ ּתוֹ ְל ִא ּ
יסוּ ר ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ [למלאכת היתר]ִ ,איןְ .לצ ֶֹור ְך
[שלב ד'ְ ]:ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ ָּ ,ד ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
ְמקוֹ מוֹ  ,לאַ .ו ֲע ַדיִ ין [כלי קטן שניטל] ְּביָ דוֹ ַא ַחתִ ,אין[ .וכלי כבד ששניטל] ִּב ׁ ְש ֵּתי יָ ָדיו ,לא.

ילוּ [כלים כבדים
יט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתַ ,ו ֲא ִפ ּ
[שלב ה'ַ ]:עד ׁ ֶש ָא ְמרוּ  ,ׇּכל ַה ֵּכ ִלים [הללו שאמרנו] נִ ָּ
שניטלים רק] ִּב ׁ ְש ֵּתי יָ ַדיִ ם ,חוץ מן המסר הגדול וכדומה ,שלא הותר לטלטלם לא לצורך
גופם ולא לצורך מקומם.
(ביאור זה הוא כדעת רבה שביאר לעיל שמה שהתירה המשנה לטלטל קורנס לפצע
בו אגוזים ,היינו קורנס של נפחים ,שדבר שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו לצורך גופו.
ואף שלעיל אביי הקשה על דעת רבה שאמר כן .אביי חזר בו ,והודה לרבה).

ביאור רבא בשלבי תקנת מוקצה( ,לשיטת רבא ,בסוף התירו לטלטל אף כלים שמלאכתם לאיסור
לצורך גופם ולצורך מקומם ,חוץ מכלים שמקפיד עליהם)
ֲא ַמר ֵל ּה ָר ָבאִ :מ ְּכ ֵדי [הנה] ִה ִּתירוּ ָק ָתנֵ יַ ,מה ִּלי ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ַ ,מה ִּלי ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ  ,כיון שהתירו
לצורך בפעם ראשונה ,התירו גם לצורך גופו וגם לצורך מקומו ,ששניהם בכלל 'צורך'.
יתרֵּ ,בין ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ וּ ֵבין ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ .
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
[שלב ב'ֶ ]:א ָּלא ָא ַמר ָר ָבאִ :ה ִּתירוּ ָּד ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ

גמרא ופירושה  /גכק ףד תבש49 | :
[שלב ג'ְ ]:ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ ֵמ ַח ָּמה ַלצֵּ ל ,שאינו צריך לו עכשיו לא לגופו ולא למקומו ,אלא
חס עליו שמא יתבקע בחמה.
אכ ּתוֹ ְל ִא ּסוּ ר ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ וּ ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ִ ,איןֵ .מ ַח ּ ָמה ַלצֵּ ל ,לא.
[שלב ד'ְ ]:ו ָח ְזרוּ ְו ִה ִּתירוּ דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
ַו ֲע ַדיִ ין ְּב ָא ָדם ֶא ָחד ִאין [התירו רק בכלי קל שניטל באדם אחד]ִּ ,ב ׁ ְשנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם ,לא.
ילוּ [כלים כבדים שניטלים] ִּב ׁ ְשנֵ י ְּבנֵ י ָא ָדם,
[שלב ה'ַ ]:עד ׁ ֶש ָא ְמרוּ ׇּכל ַה ֵּכ ִלים נִ ָּט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתֲ ,א ִפ ּ

ונמצא שכלים שמלאכתם להיתר מותר לטלטלם אפילו מחמה לצל .וכלים שמלאכתם
לאיסור מותר לטלטלם לצורך גופם או מקומם ,ולא 'מחמה לצל'.

[שאלה א' על דעת רבא :בברייתא משמע שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו]
יב ּה אבייְ :מדוֹ ָכהִ ,אם יֵ ׁש ָּב ּה ׁשוּ םְ ,מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָת ּהְ .ו ִאם ָלאוֵ ,אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָת ּה .ומבואר
ית ֵ
ֵא ִ
בברייתא זו שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור .ולשיטת אביי אפשר לבאר ,שמדובר
כשרוצה לטלטלו לצורך מקומו ,ואת זה לא התירו .אבל לרבא שסובר שתירו לטלטל כלי
שמלאכתו לאיסור גם לצורך מקומו ,קשה מברייתא זו.

[תשובה :הברייתא מדברת על טלטול כלי שמלאכתו לאיסור 'מחמה לצל']
עונה הגמראָ :ה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן [כאן במה מדברת ברייתא זו]ֵ ,מ ַח ָּמה ַלצֵּ ל ,שגם רבא
מודה שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור מחמה לצל.

[שאלה ב' על דעת רבא :בברייתא משמע שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך מקומו]
יב ּהְ ,ו ׁ ָש ִוין ׁ ֶש ִאם ִקצֵּ ב ָע ָליו ָּב ָׂשרֶ ׁ ,ש ָאסוּ ר ְל ַט ְל ְטלוֹ .
ית ֵ
ֵא ִ

[תשובה :הברייתא מדברת על טלטול כלי שמלאכתו לאיסור 'מחמה לצל']
עונה הגמראָ :ה ָכא נָ ֵמיֵ ,מ ַח ָּמה ַלצֵּ ל.

···

תקנת מוקצה נתקנה בימי נחמיה בן חכליה
ימי נְ ֶח ְמיָ ה ֶּבן ֲח ַכ ְליָ ה נִ ׁ ְשנֵ ית ִמ ׁ ְשנָ ה זו ,שגזרו על כל הכלים (חוץ מג' כלי
ָא ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אִּ :ב ֵ
ּ
ּ
ּ
יאים
יתי ִביהוּ ָדה ּד ְֹר ִכים ִג ּתוֹ ת ַּב ׁ ַש ָּבת וּ ְמ ִב ִ
'ב ָי ִמים ָה ֵה ּ ָמה ָר ִא ִ
שמשתמשים בהם תדיר) ִּד ְכ ִתיב ַּ
ָה ֲע ֵרמוֹ ת' ,וכיון שהיו מקילין אז באיסורי שבת גדרו גדר להחמיר באיסורי שבת ,ואחר
שראו שחזרו להיזהר בהלכות שבת ,התירו וחזרו והתירו.

···

ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרָ :קנִ ין ,וּ ַמ ְקלוֹ תּ ְ ,ג ֻל ְס ְט ָרא ,וּ ְמדוֹ ָכהֻּ ,כ ָּלן ק ֶֹדם ַה ָּת ַרת ֵּכ ִלים נִ ׁ ְשנוּ ָ .קנִ יןִּ ,ד ְתנַ ן לֹא
יל ָתן דּ וֹ ָחה ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבתַ .מ ְקלוֹ ת ,דִּ ְתנַ ן ַמ ְקלוֹ ת דַּ ִ ּקין ֲח ָל ִקין ָהיוּ ׁ ָשם וּ ַמ ִ ּניחוֹ ַעל
ִסדּ וּ ר ַה ָ ּקנִ ין ְולֹא נְ ִט ָ
יח
ְּכ ֵתפוֹ ְו ַעל ֶּכ ֶתף ֲח ֵברוֹ ְותוֹ ֶלה וּ ַמ ְפ ׁ ִשיטָ .א ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרַ :א ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת ַמ ִ ּנ ַ

[יתבאר בדף הבא].
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ïàéöåäì øåñà íéúáá åúáùù íéìëã
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òãú ãçà ïéðòî åðéàå úåáùã éìéîá
êéøôãë ïéìéùî 'ôá äìò êéøô éëäã ÌÈ˙·„ ‡Ó ÏËÏËÓ˜Â ÈÓ„ ÌÈÙÏÎ Á˙Ù‰ ùéîùú êøåöì àìà ïéìèéð ïéà ãååøú
äìéâîã ÷"ôá êéøô àìå àúòîùá àëä ÈÓ„ ıÂÁÏÎ Á˙Ù‰ ÍÂ˙ ¯·Ò ÔÂÙ¯Ë '¯Â ¯ˆÁ·  כלïéúéðúîá â"ä 'È˙Ó :ãçåéîä
äæ ïéøéùëî ïéðòì àä íúä ÷ééãã àäå '¯ ‰ÎÂ„Ó ÏËÏËÓ ‡˜ ¯ˆÁ· ¯ˆÁ„ ‡ÓÂ ' מאיÓ‚ :'הכלים ניטלין לצורך כו
:ïéìéùî ÷øôá ÷ééã àì ïéåù äæå Í¯ÂˆÏ ÔÈÏËÈ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ ·
:‡È‰ ‰ÈÓÁ .'לצורך ומאי שלא לצורך אמר רבה כו
àä
‡Ï‡ ÔÈÏËÈ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡ ‰ÈÓÁ '¯ (á Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘Â øáã åðééä àî÷ àðú éøùã êøåöì
åìèìèîå øúéäì åúëàìîù
:Í¯ÂˆÏ :åôåâ êøåöì
Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ Í¯ÂˆÏ ‰·¯ (â ¯Ó‡ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ È‡ÓÂ Í¯ÂˆÏ È‡Ó
שלא לצורך דבר שמלאכתו
¯·„Â ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰Ï .להיתר
êéøö ìáà åôåâ êøåöì àìù åìèìèîå
¯ÓÈÓÏ ‰ÈÓÁ È·¯ ‡˙‡Â ‡Ï ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÔÈ‡ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘  ודבר שמלאכתו לאיסור:åîå÷îì
‡·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ‡Ï ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÔÈ‡ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ÂÏÈÙ‡Â êéøö íà éàøúùéàã àåä .לצורך גופו
Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ Í¯ÂˆÏ ‚ ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ‰ÈÏ ˙È¯˜ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ êøåöì àìù ìáà øúéä úëàìîì åì
¯·„Â „ ÏˆÏ ‰ÓÁÓ 'ÈÙ‡Â Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÔÈ· ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ÔÈ· ¯˙È‰Ï äáøå .àì åîå÷îì êéøöã â"òàå åôåâ
È·¯ ‡˙‡Â ‡Ï ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ÔÈ‡ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏÂ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ éáâ (:áë÷ óã) ìéòì øîàã äéîòèì
ÔÈ‡ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏÂ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ÂÏÈÙ‡Â ¯ÓÈÓÏ ‰ÈÓÁ êøåöì øúåî éîð íéçôð ìù ñðøå÷
' א"ל רבא כו:åôåâ
È·˙ÈÂ ‡ÈÁ ¯· ‡Â‰ ·¯Â ‡Â‰ ¯· ‡Á‡ ·¯Â ‡¯ÙÒ ·¯ ·È˙È ‡Ï ÏˆÏ ‰ÓÁÓ .'אמר כוéáøã אלאàáéìà
é÷åîã àáøìå
·¯ Â‰Ï ¯Ó‡ ÔÈÏËÏËÓ ÈÎÈ‰ ˙Â¯Ú˜ È‰ ‰ÈÓÁ È·¯„ ‡·ÈÏ‡ ‰·¯Ï È¯Ó‡˜Â äéîçð
ë"ò øúåî åîå÷î êøåöìå åôåâ êøåöìã
‰ÈÓÁ È·¯„ ‡·ÈÏ‡ ¯ÓÏ ‰·¯Ï ÈÈ·‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ ÈÚ¯ Ï˘ Û¯‚‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ ‡¯ÙÒ ùéîùúä äæù ïåâë åôåâ êøåöì éàä
‰Â‰„ È„ÈÓ ‰Ó‚¯˙ ÔÈ¯·Á ‡¯ÙÒ ·¯ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Â‰Ï ÔÈÏËÏËÓ ÈÎÈ‰ ˙Â¯Ú˜ È‰ úéáç ÷øôá ïî÷ì àéðúã åì ãçåéî
‰˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ ÌÂ˘ ‰· ˘È Ì‡ ‰ÎÂ„Ó (ã ‡·¯Ï ÈÈ·‡ ‰È·È˙È‡ ÈÚ¯ Ï˘ Û¯‚‡ åìéôà øîåà äéîçð éáø (.åî÷ óã)
ÔÈÂ˘Â (ä ‰È·È˙È‡ ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ ‰˙Â‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â àìà ïéìèéð ïéà úéìè åìéôàå ãååøú
ÔÈ‡ ‰ (å Ô˙„ ‡‰Â ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ÈÓ ‡Î‰ ÂÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡˘ ¯˘· ÂÈÏÚ ·ˆÈ˜ Ì‡˘ àáøì éîð åîå÷î êøåöå ïùéîùú êøåöì
äáøìå éîã åùéîùúå åôåâ êøåöë
Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ·ÂË ÌÂÈ·„ ˙Ú˜· ‡‰Â ˙Ï„· ÔÎÂ ˙Ú˜·· ‰¯È„˜‰ ˙‡ ÔÈÎÓÂÒ êøåö
äéîçð éáø éøùã àåä åôåâ
ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÔÈ· ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ÔÈ· ¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ‡ÓÏ‡ ‡Â‰ ¯˙È‰Ï à÷åãå
ïéáå äáøì ïéáå åì ãçåéîä ùéîùúì
Ë"ÂÈ ‰¯ÈÊ‚ ‡Â‰ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ˙·˘·„ ÔÂÈÎ ‡ÓÚË È‡Ó ( )אÌ˙‰ ¯ÂÒ‡ øúéäì åúëàìîù øáã à÷åã àáøì
Í¯ÂˆÏ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ‡‰„ È¯˙˘È˙ ‰ÈÙÂ‚ ˙·˘ ‡ÓÈ˙ ÈÎÂ ˙·˘ ÂË‡ åìéôà øåñéàì åúëàìîù øáã ìáà
‡ÎÈÏ„ ‡ÎÈ‰ ÂÈÏÚ ÈÏÎ ˙¯Â˙ ‡ÎÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÈÏÈÓ È‰ Â È¯˘ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏÂ ÂÙÂ‚ éàäã äéîçð éáø éøù àì åôåâ êøåöì
·ÂË ÌÂÈ· ‰·Â¯‡ Í¯„ ˙Â¯ÈÙ ÔÈÏÈ˘Ó Ê (æ Ô˙‰Â ÔÈ¯Ê‚ ÈÓÂ $ ‡Ï ÂÈÏÚ ÈÏÎ ˙¯Â˙ àåä åì ãçåéîä ùéîùú åàì åôåâ êøåö
˘Ù ÏÎÂ‡ ‡Ï‡ ˙·˘Ï Ë"ÂÈ ÔÈ· ÔÈ‡ Ë (ç Ô˙‰Â ÔÈ¯Ê‚ ‡Ï ÈÓÂ ˙·˘· ‡Ï Ï·‡ Á  לרבה:øåñéà úëàìîì ãçåéî àäã
øîàã .אליבא דרבי נחמיה
˙‡Â Â˙Â‡ ‡È˙„ (è Ú˘Â‰È È·¯ ‡‰ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ „·Ï· øáã
åîå÷î êøåöì øúéäì åúëàìîù
ÂËÁÂ˘Â ÂËÁÂ˘Ï ˙Ó ÏÚ ÔÂ˘‡¯‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ¯ÓÂ‡ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ¯Â·Ï ÂÏÙ˘ Â· :àì
éìèìèî éëéä äìéëà øçàì .הני קערות
˙‡ ‰ÏÚÓ ¯ÓÂ‡ Ú˘Â‰È '¯ ˙ÂÓÈ ‡Ï˘ ÏÈ·˘· ÂÓÂ˜Ó· ‰Ò¯Ù ÂÏ ‰˘ÂÚ È˘‰Â אין
 ואם לאו:åðéðôìî ï÷ìñì åäì
ËÁÂ˘ ‰Ê ‰ˆ¯ È˘‰ ˙‡ ‰ÏÚÓÂ ÌÈ¯ÚÓÂ ÂËÁÂ˘ ÂÈ‡Â ÂËÁÂ˘Ï ˙Ó ÏÚ ÔÂ˘‡¯‰ ïåâë äáøì àîìùá .מטלטלין אותה
(é
¯˘Ù‡„ ‡Ï‡ Ì˙‰ ¯ÊÚÈÏ‡ '¯ ¯Ó‡˜ ‡Ï Ô‡Î „Ú ‡ÓÏÈ„ È‡ÓÓ ËÁÂ˘ ‰Ê ‰ˆ¯ àìà [äîå÷îì àìà]( לäôåâì êéøö ïéàã
È·¯ ¯Ó‡˜ ‡Ï Ô‡Î „Ú ÈÓ È‡ ‡Ï ‰Ò¯ÙÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ‰Ò¯ÙÏ àðîé÷åà . וכן בדלת:éàîà êãéãì
‡Ï‡ ‡Ï ‰Ó¯Ú‰· ¯˘Ù‡ ‡Ï„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ ‰Ó¯Ú‰· ¯˘Ù‡„ Ì˙‰ Ú˘Â‰È ïéëîåñ ïéà úìãä ïëå ( מäöéá úëñîá
ÌÈ¯ÓÂ‡ È‡Ó˘ ˙È· Ô˙„ ÏÏ‰ ˙È· ‡‰ È‡Ó˘ ˙È· ‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï ‡ÙÙ ·¯ ¯Ó‡  והא בקעת:éîéé÷ è"åéáå .úò÷áá
ä÷ñäìã .ביו"ט מלאכתה להיתר היא
ÔÈ‡
êøåöì äìèìèì øñà÷å àîéé÷å éæç
áåè íåéá àéä øåñéàì äúëàìî úáùá úò÷á àäã øåñà . התם )ב( טעמא כיון דבשבתéðùîå :äîå÷î êøåöì ïëù ìëå úøçà äëàìîì åôåâ
äàøå ïùáééì ââä ìò íéçåèùä úåøéô .úáùá àì ìáà ïðú àéãäá . משילין פירות דרך ארובה ביום טוב:úáù åèà è"é äøéæâ øåñà éîð
ïéà ïðúäå ïðéøæâ àì éîå ïðéëøôå .ïðéøæâ àìã àîìà .ïäéìàî ïéìôåðã àúìéî àçéøè àìã ââä úáåøà êøã õøàì ïìéùî ïéàáå íéùîùîî íéîùâ
. והא:øåáä ïî äîøòäá äîäá úåìòäì øéúäù àéä òùåäé éáø ïåîî ãåáéà íåùî è"åéá àçøéè éøùã ïéìéùî ïðúã . לא קשיא הא:'åë ïéá
:àì àøéúäì ééåîãì äîøòä àëéìã ïéìéùî éáâ ìáà è"åé êøåöì ãéáòã ïàîë éæçéîã . דאפשר בהערמה:àéä à"ø 'åë ïéá ïéà ïðúã
ïéà
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˙ÂÏ˙Ï Â¯È·Á Û˙Î ÏÚÂ
ÔÎÂ .ÂËÈ˘Ù‰ÏÂ Â· ÁÒÙ‰
‰˘Ó ‡È‰ ,‡¯ËÒÂÏ‚
¯Ò‡˘ ‡"È ˜¯Ù ÌÈÏÎ·
.˙·˘· ‰ÏËÏËÏ Ú˘Â‰È '¯
˙ÏÈÁ˙· ÌÈÏÎ· ‡˙ÙÒÂ˙
‡¯ËÒÂÏ˜ ‡ÚÈˆÓ ‡··
ÌÈÓÎÁÂ ‡ÓËÓ ÔÂÙ¯Ë '¯
‰¯Ó‡ ‰È¯Â¯· .ÔÈ¯‰ËÓ
‰ÏÂ˙Â ÂÊ Á˙ÙÓ ‰ËÓÂ˘
Â¯Ó‡˘Î ,˙·˘· Â¯È·Á·
¯Ó‡ Ú˘Â‰È '¯ ÈÙÏ ÌÈ¯·„
‡Â‰Â .‰È¯Â¯· ‰¯Ó‡ ‰ÙÈ
.ÂÙÂÒ· ÔÈ·Â¯ÈÚ· ‰Ê‰ ÔÈÚ·
,‰ÏÚÓÏ Â¯Ó‡˘ ÂÊ ‰ÎÂ„Ó
Ì„Â˜Â Ô‰ ÌÈÏÎ ÔÏÂÎ ÂÏÈ‡
¯ÂÒ‡ Â˘ ÌÈÏÎ ˙¯˙‰
¯Á‡ Ï·‡(à ,˙·˘· ÔÏËÏËÏ
.Ô‰ ÔÈ¯˙ÂÓ ÌÈÏÎ ˙¯˙‰
¯ÊÚÏ‡ È·¯ ÏÚ ‡·¯ ˜ÏÁÂ
˙¯˙‰ ¯Á‡ ‡ÓÏ„ ¯Ó‡Â
Ô‰ ÔÈ¯ÂÒ‡Â Â˘È ÌÈÏÎ
.Ô‰ ÔÈËÂ˘Ù ÂÈ¯·„Â ,ÌÏÂÚÏ
ÔÈÏËÈ‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ ['È˙Ó]
‡Ï˘Â Í¯ÂˆÏ ÔÈÏËÈ ,Í¯ÂˆÏ
(‡·¯) ˘¯ÈÙ .'ÂÎ Í¯ÂˆÏ
Í¯ÂˆÏ ,ÂÊ ‰˘Ó [‰·¯]
,¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„
‰ÓÂ„ÎÂ ˙ÂÒÂÎÂ ˙Â¯Ú˜ ÔÂ‚Î
‰ÏÈÁ˙ÎÏ ¯˙ÂÓ˘ Ô‰Ï
˙Â˙˘ÏÂ ÏÂÎ‡Ï ÔÏËÏËÏ
ÔÏËÏËÏ ÔÈ¯˙ÂÓ ÂÏÏ‰ ,Ô‰·
,Ô‰· ÏÂÎ‡Ï ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ÔÈ·
Ô˙ÂÙÏ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÔÈ·
¯·„ .ÔÓÂ˜Ó· ·˘ÈÏ È„Î
ÔÂ‚Î ,¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘
‰ÓÂ„ÎÂ ÌÈÁÙ Ï˘ Ò¯Â˜
Ô‰· ÏÎ‡Ï ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ,ÂÏ
Â· ÚÂˆÙÏ [ÔÂ‚Î] (¯˙ÂÓ)
Í¯ÂˆÏ Ï·‡ ,¯˙ÂÓ ÔÈÊÂ‚‡
‰ÈÓÁ È·¯Â .¯ÂÒ‡ ÔÓÂ˜Ó
Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ÂÏÈÙ‡ ¯Ó‡
‰ÓÂ„ÎÂ ˙Â¯Ú˜ ÔÂ‚Î ,¯˙È‰Ï
ÏÂÎ‡Ï ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ,Ô‰Ï
¯Á‡ Ï·‡ ,¯˙ÂÓ Ô‰·
ÔÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡ Ô‰· ÏÎ‡È˘
‰Ê ÏÚÂ .ÔÓÂ˜Ó [Í¯ÂˆÏ]
,‰·¯Ï ÈÈ·‡ ‰ÈÏ ‰˘˜‰
‰ÈÓÁ '¯„ ‡·ÈÏ‡ ¯ÓÏ
ÂÈ‡˘ ¯ÓÂÏÎ ,˙Â¯Ú˜ È‰
‰ÏÈÎ‡ Í¯ÂˆÏ ‡Ï‡ ÔÏËÏËÓ
,Ì„‡ ÏÎ‡È˘ ¯Á‡ ,Ô‰·
Ô˜ÏÒÓÂ ÔÏËÏËÓ Í‡È‰
.ÔÁÏÂ˘‰ [ÏÚÓ :‡"] ÔÓ
‰Ê ‰˘˜˙ ¯·Î ÂÏ Â·È˘‰Â
˜¯ÈÙÂ ,ÔÈ¯·Á ‡¯ÙÒ ·¯Ï
ÈÚ¯ Ï˘ Û¯‚‡ ‰Â‰„ È„ÈÓ
,ÏÎ‰ È¯·„Ï ÏËÏËÏ ¯˙ÂÓ˘
Ï˘ Û¯‚ ‡˙ÙÒÂ˙· ‡È˙„
ÔÏËÂ ÌÈÏ‚¯ ÈÓÈÓ Ï˘Â ÈÚ¯
¯Ó‡˘ ÔÓÊ·Â .'ÂÎÂ ÔÎÙÂ˘Â
Â·È˘‰ ÂÏÏ‰ ÌÈ¯·„ ‰·¯
ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ [‡·¯] (‰·¯)
‰ÈÓÁ '¯ ‡˙‡Â .‡Ï ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ÔÈ‡ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏÂ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„Â ,ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ÂÏÈÙ‡ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ,ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÔÈ· ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ÔÈ· ¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ Í¯ÂˆÏ [‡·¯] ¯Ó‡ ‡Ï‡ .‰ÈÏ ˙È¯˜ Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘
‰ÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ‡Ï‡ ˙ÏËÏËÓ ‰È‡˘ ‰ÎÂ„Ó È¯‰Â ,ÏËÏËÓ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÂÏÈÙ‡ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ˙¯Ó‡„ Í„È„Ï [‡·¯Ï] (‰·¯Ï) ÈÈ·‡ ·È˙ÂÓ .‡Ï ÏˆÏ ‰ÓÁÓ ,ÔÈ‡ ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏÂ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯˙È‰Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„ ÂÏÈÙ‡„ ¯ÓÈÓÏ
‰Ï ÌÈ˜ÂÓ„ÎÂ Ô·¯Î ‡˙ÎÏ‰Â .‡È‰ ‰ËÂ˘Ù ‰ÏÂÎ ‰ÚÂÓ˘‰ ¯‡˘ ÔÎÂ .Ïˆ· ‰ÁÈ‰ÏÂ Ú˜·È˙ ‡Ï˘ ‰ÓÁ‰ ÔÓ ‰¯ÈÒ‰Ï ,‰ÏËÏËÏ ÍÈ¯ˆ˘· ÔÈ˜ÒÚ È‡Ó· ‡Î‰ ‰ÈÏ ˜¯ÈÙÂ .ÂÏËÏËÏ ¯ÂÒ‡ ‰ÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÌÂ˘ ‰· ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÂ˘ ‰· ˘È Ì‡
.‰ÏÂÎ ‡˙ÚÓ˘„ ‡È‚ÂÒ ÔÈÎ‰„ [‡·¯] (‰·¯)
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˙·˘ ¯˘Ú ‰Ú·˘ ˜¯Ù ÌÈÏÎ‰ ÏÎ

:„Î˜

. טלטול מי שמעת להו:ä"á ïéìéùîã êäå .ùôð ìëåà àìà úáùáî éôè è"åéá äìéçúëì éøúùéà àìã êøåöì àìù äàöåä .אין מוציאין
êøåöë åîå÷î êøåö øîàã . להא דרבא:äàöåäá úìæìæî ìåèìèá úìæìæî éà êëìä .äéîúá . טלטול לאו צורך הוצאה:úáùì è"åé éåùîã
éùåøôì éì äîì .' לאו למימרא כו:äãåöî ( )ב. שותא:øåñéàì åúëàìîù øáãá øåñàå ìöì äîçîã àéîåã . שלא יגנב:ø"åùåô . מר:åôåâ
øîà÷ äîå÷î ìò áåúéðã . שקילו שותא מקמיה כהנא:àåä åôåâ êøåöã íåùî éìåèìèì éøùã éàäã àøîéîì íåùî åàì äìò áéúéìã àéãäá
 מחמה לצל:äåäã àåä äîå÷î êøåöå
éàå äúéä äì òøä íå÷îá .¯ הוהÙÒ ˙‡Â ·ÏÂÏ‰ ˙‡Â ÔË˜‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆÂÓ ÔÈ‡ (à ïéàã äéì àøéáñã .äéîçð éáø àä
ïàî äìò áéúéì àéãäá ùéøôã åàì ˙ÚÓ˘„ ¯ÓÈ‡ ÔÈ¯È˙Ó ‡ ÏÏ‰ ˙È·Â ¯"‰¯Ï ‰¯Â˙ åùéîùú êøåöì àìà ìèéð éìë
äîå÷îìå éøù ìöì äîçîã øáñ éæçã
äîá ÷øôá ùøôîãë ìåçá ìéâøä
:äîå÷îá áùéù àîéìã êéøö äéä àì Â‰Ï ˙ÚÓ˘ ÈÓ ÏÂËÏË ‰‡ˆÂ‰ È‡Ó˘(â˙È·Ï Â‰Ï(á ïéà éîð éàäå (.åì óã ìéòì) ïé÷éìãî
Û‡Â
:‡È‰
‰‡ˆÂ‰
ÌÂ˘Ó
Â‡Ï
‰ÈÙÂ‚
ÏÂËÏËÂ
Á"·‰ ˙Â‰‚‰ ïéøå÷ù ãáì ìù íéøë .‡ בי סדיותאÏ˘ ¯Ó · ·¯ ¯Ó‡„ ‡·¯„ ‡‰Ï ‰Ï ¯·Ò ·¯ øîà àáøå :åúåà óåøùì ìåçá ìéâø
åøáùðã éðäáå .ø"äøá åìéôà
úôåâî ìàåîù øîà 'Ó‚ ( אמר )א:äîçá . בי שמשי:à"øèìéô
‰È¯·˘Â ‡È‰ äúúëðù úéáç øáã [à"ò] øîàã äéîòèì àáø .ליה שרי
‡ÓÚË ¯ÂÒ‡Â Í¯ÂˆÏ ‡Ï˘ ÏÂËÏË Â‰Ê ·‚È úáùá åøáùðá éàã øîà÷ ù"òá
˙È·Á ˙ÙÂ‚Ó 'åëå øúåî
ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏÂ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ Ï·‡ ·‚È ‡Ï˘ (:áî÷ óã ïî÷ì) ìèåð ÷øôá øîàä
ä"ã È"˘¯ ( )ב:äúúëðù ìöì äîçî óà øúéäì åúëàìîù
'éô ïëå á"ð .äãåöî àúåù êéøö éðéà . אית לי אחריני:øúåî
·¯ È·Ï ÚÏ˜È‡ ‡‰Î ·¯ ‡‰Â ÈÈ‡ ¯˙ÂÓ :ãìåð ïëù ìëå äö÷åî äéì úéà àáøã
àúåù àåää ìò øåàîä ìòá øîàã . דכרבה סבירא לך:åôåâì
íà
‰ÈÏÚ ·È˙ÈÏ ‡‰ÎÏ ‡˙Â˘ ‰ÈÏ Â˙ÈÈ‡ ¯Ó‡Â
'ôã éøú éá äìò åöðî ååäã
ìáà æé÷ óã ìéëàîå ìæåâä øîàã àáøë äëìäå .øåñà ìöì äîçî
ÈÎ‰ ‡Ï ÂÓÂ˜Ó Í¯ÂˆÏ ÔÈ‡ ÂÙÂ‚ Í¯ÂˆÏ ¯ÂÒÈ‡Ï Â˙Î‡ÏÓ˘ ¯·„„ ‡¯ÓÈÓÏ Â‡Ï
åðééäã àúéøù åîë 'éô àëä éøîâì éøù øúéäì åúëàìîù øáã
éáã àúéøù àåää åîë äøå÷
·¯ ‰Â‰ ÏˆÏ ‰ÓÁÓ Ì˙‰ ‡ÓÈ‡ ˙ÈÚ· È‡Â ‡‰Î ÈÓ˜Ó ‡˙Â˘ ÂÏÂ˜˘ Â‰Ï ¯Ó‡
ïéìéôú àöåîä 'ôã úãô 'ø åôåâ êøåöì øåñéàì åúëàìîù øáãå
‰ÈÏ ¯Ó‡ ‡·¯„ ‰ÈÓ˜Ï ‡˙‡ ‡˘Ó˘· ‡˙ÂÈ„Ò È· ‡È‰‰ ‰ÈÏ ‰Â‰ ÏÁ¯ ¯· È¯Ó
ìù ‰"„ ( )ג:à"ò á÷ óã áðâé àìùå ìöì äîçî øúåî åîå÷îå
ã"ñä íéãâá Ï˘ àúìéî
ÌÈÁ¯Â‡Ï ÈÓ ÈÏ ˙È‡ ÔÈÁ¯Â‡Ï ÂÊÁ ‡È¯Á‡ ÈÏ ˙È‡ È¯˘ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Â‰ÈÏÂËÏËÏ Â‰Ó
„·ÎÏ ¯˙ÂÓ ä"î ë"çàå íéãáëîù à"áå÷ùéà . מכבדות:øåñà
‰"„ ( )ד:ÔÁÏ˘‰ Ô‰· íéãâá ( )ג. של מילתא:ïçìåùä úà ïäá
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åäì ååäã ,íåéá åá åøáùðù
(. ולקמן קמג: )לעיל כחãìåð
,ìåèìèì éæç àì àúùäã
,ä÷ñäì åæçã íåùî éàå
 )ביצהàîéé÷ éëäì àì ìåîúà
È¯·˘· ÔÈ˜ÈÒÓ ÍÎ .(.לב
äö÷åî åäì úéìã .ÌÈÏÎ
ïéàã .ÌÈÏÎ· ‡Ï .()שם
,ïùéîùú êøåöì àìà ïéìèéð
àåä ãìåðã íéìë éøáùá ù"ëå
.‡È·Ó ¯ÂÈ˙˘È‡„ .()שם
øîâù øçàì åì åøééúùðù
.(: )ביצה לאåðéðá
)ביצה

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

ÂÏÂ˜˘ ·¯ ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ
'ÈÙ ,‡‰Î ÈÓ˜Ó ‡˙È˘
‰¯Â˜ ‡È‰Â ,‡˙È¯˘ ,‡˙È˘
,È˙¯Â˜ Ïˆ· ÔÈÓ‚¯˙Ó„Î
.‰ÏÈ·Á ‡"ÈÂ .È˙Â¯È˘ ÏÏË·
Â˘¯ÙÈÂ ·È˙Î„Î ,˙˘¯ ‡"ÈÂ
,˘Ù˙ Ì˙Á˘· ÌÈÂ‚ ÂÈÏÚ
'ÈÙ .‡˙Á˘ ‡È‰ ‡˙È˘Â
ÔÈ„·ÎÓ˘ ‰Ë‡ËÓ ,˙„·ÎÓ
È· Â‰‰ .Ô‰· ˙È·‰
‡Â‰Â ,˙Â˙ÒÎ 'ÈÙ ,‡˙ÂÂ„Ò
'È˙Ó .˙Â˙ÒÎÂ ÌÈ¯Î ÔÂ‚Î
˙·˘· ÔÈÏËÈ‰ ÌÈÏÎ‰ ÏÎ
[Ô‰ÓÚ] ÔÈÏËÈ Ô‰È¯·˘
ÔÈÚÓ ÔÈ˘ÂÚ ÂÈ‰˘ „·Ï·Â
‰„Â‰È '¯ .'ÂÎÂ ‰Î‡ÏÓ
‰„Â‰È '¯ ˙˜ÂÏÁÓ „ÈÓÚ‰Ï Ï‡ÂÓ˘„ ‰ÈÓ˘Ó ‰„Â‰È ·¯ ‡· .˜¯Ó ,‰Ù˜Ó 'ÈÙ .'ÂÎ Ô˙Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ÔÈ˘ÂÚ Â‰È˘ „·Ï·Â ¯ÓÂ‡
„ÏÂÎ ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ¯·Ò ‰„Â‰È '¯Â ,‡Â‰ ÔÎÂÓ ¯·Ò ˜"˙„ ,˙·˘· Â¯·˘˘Î ‡Ï‡ „ÓÚ ‡ÏÂ .˘"ÚÓ Â¯·˘˘Î ˜"˙Â
„ÂÚ·Ó ˙¯Á‡ ‰Î‡ÏÓÏ ÂÎÂ‰Â ÏÈ‡Â‰ ,‰„Â‰È '¯Ï ÂÏÈÙ‡Â ÔÈ¯˙ÂÓ ÏÎ‰ È¯·„ ˘"ÚÓ Ï·‡ .ÔÈËÁÂ˘ ÏÎ‰„ ‡¯Ó‚· ˘¯ÙÓ„Î ‡Â‰
.‡È‚Ò ‰Î‡ÏÓ ÔÈÚÓ ,˘"ÚÓ Â¯·˘ ÔÈ· ˙·˘· Â¯·˘ ÔÈ· ,Ï‡ÂÓ˘„ ‡¯˙· ‡˘ÈÏÎÂ Ô·¯Î Ï"ÈÈ˜Â .˙·˘· „ÏÂÎ ÂÈ‡Â ÌÂÈ
‡È˙Â .‰ÏÂÚ ÈˆÚ Ú˜·ÈÂ ·È˙Î„Î Ô‰· ÔÈ˜ÈÒÓ˘ ÌÈˆÚ È¯·˘ ,˙Ú˜· ˘Â¯Ù .ÌÈÏÎ È¯·˘· ÔÈ˜ÈÒÓ ÔÈ‡Â ÌÈÏÎ· ÔÈ˜ÈÒÓ ‡„Á È˙
‡‰ ‡È˘˜ ‡Ï .ÌÈÏÎ È¯·˘· ‡ÏÂ ÌÈÏÎ· ‡Ï ÔÈ˜ÈÒÓ ÔÈ‡ Í„È‡ ‡È˙Â ,ÌÈÏÎ È¯·˘· ÔÈ˜ÈÒÓ ÍÎ ÌÈÏÎ· ÔÈ˜ÈÒÓ˘ Ì˘Î Í„È‡
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יום רביעי טז תמוז תש"פ

שבת דף קכד

רבי אלעזר :משניות שמבואר בהם שאסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו  -נשנו
לפני 'התרת כלים'
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרָ :קנִ ין ,וּ ַמ ְקלוֹ תּ ְ ,ג ֻל ְס ְט ָרא ,וּ ְמדוֹ ָכה ,שמבואר בהם שאסור לטלטל כלי
שמלאכתו להיתר לצורך גופוֻּ ,כ ָּלן ק ֶֹדם ַה ָּת ַרת ֵּכ ִלים נִ ׁ ְשנוּ – לפני שהתירו וחזרו והתירו,
שכמבואר לעיל [לכולי עלמא] התירו לטלטל כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו.

א .קנים  -בלחם הפנים שהיה על השולחן במקדש ,היו קנים בין לחם ללחם ,ובשבת לא היו
מטלטלים את ה'קנים' ,כיון שהם מוקצה
יל ָתן ,דּ וֹ ָחה ֶאת ַה ּׁ ַש ָּבת ,בשולחן שבמקדש היו י"ב לחמים
ָקנִ יןִּ ,ד ְתנַ ן :לֹא ִסדּ וּ ר ַה ָ ּקנִ יןְ ,ולֹא נְ ִט ָ
על השולחן ,בין לחם ללחם ,היו מונחים 'קנים'  -כדי שהלחם לא יתעפש .בכל שבת היה
מחליף את הלחמים ,מוציא את הישנים ,ומכניס לחמים חדשים,
את הקנים לא היה מטלטל בשבת אלא ביום שישי היה מוציא אותם מהישנים .ובמוצאי
שבת היה מניחם בין הלחמים החדשים.
קנים אלו מלאכתם להיתר ,והמשנה שאוסרת לטלטלם לצורך גופם ,נשנתה לפני שהתירו
לטלטל כלים שמלאכתם להיתר לצורך גופם.

ב .מקלות – בערב פסח שחל בשבת לא השתמשו במקלות להניח עליהם את הקרבן פסח ,כיון
שהם מוקצה
ַמ ְקלוֹ תִּ ,ד ְתנַ ןַ :מ ְקלוֹ ת דַּ ִ ּקין ֲח ָל ִקין ָהיוּ ׁ ָשם [בעזרה] ,וּ ַמ ִ ּניחוֹ [את המקל] ַעל ְּכ ֵתפוֹ ְ ,ו ַעל ּכתף
ֲח ֵברוֹ ְ ,ותוֹ ֶלה [את הפסח] וּ ַמ ְפ ׁ ִשיט [את העור].
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרַ :א ְר ָּב ָעה ָע ָׂשר ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבתַ ,מ ִ ּנ ַ
יח (דף קכד) יָ דוֹ ַעל ּכתף ֲח ֵברוֹ ְ ,ויַ ד ֲח ֵברוֹ
ַעל ְּכ ֵתפוֹ ְ ,ותוֹ ֶלה [את הפסח על ידיהם] וּ ַמ ְפ ׁ ִשיט ,ולא היו משתמשים במקלות בשבת ,כיון

שהם מוקצה.
מקלות אלו מלאכתם להיתר ,והמשנה שאוסרת לטלטלם לצורך גופם ,נשנתה לפני
שהתירו לטלטל כלים שמלאכתם להיתר לצורך גופם.

ג .גלוסטרא – יתד שמשתמשים בו לנעילת הדלת ,אין מטלטלים אותו בשבת
ֹאשוֹ ְ ּגלוֹ ְס ְט ָרא ,יתד (מוט ברזל ,וכדומה) שיש בראשו כמין
ְ ּגלוֹ ְס ְט ָרא ,דִּ ְתנַ ן נֶ ֶגר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּבר ׁ
עיגול עבה ,וראוי להשתמש בו כמדוכה (לדוך בה שום וכדומה) ,ומשתמשים במקל זה
לנעול בו את הדלת ,שתוחבין אותו בחור המפתן,
(אם אין בראש ה'נגר' 'גלוסטרא' אסור להשתמש בו בשבת ,מצד 'בונה' שהוא מתבטל
לבניין .רק כשיש בראשו 'גלוסטרא' הרי הוא ככלי בפני עצמו ,והנחתו במפתן ,אינה 'בונה').
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרׁ :שוֹ ְמ ָט ּה ִמן ּ ֶפ ַתח ֶזהְ ,ותוֹ ָל ּה ַּב ֲח ֵברוֹ ְּב ׁ ַש ָּבת – אסור לטלטל את ה'נגר' בידים,
אלא אם רוצה לנעול בו פתח אחר ,גוררו על הארץ ,וכך משתמש בו לדלת אחרת.
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ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי הוּ א ְּכ ׇכל ַה ֵּכ ִלים וּ ִמ ַּט ְל ֵטל ֶּב ָח ֵצר.

נגר זה הוא כלי שמלאכתו להיתר ,שהרי משתמשים בו לנעילת הדלת ,ואינו מיועד
למלאכת איסור ,והמשנה שאוסרת לטלטלו לצורך גופו (כמבואר בדברי רבי יהושע),
נשנתה לפני שהתירו לטלטל כלים שמלאכתם להיתר לצורך גופו.

ד .מדוכה – ברייתא שמבואר בה שמדוכה היא מוקצה
ְמדוֹ ָכהָ ,הא דַּ ֲא ַמ ַרן – הברייתא שהובאה לעיל שמבואר בה שמדוכה היא מוקצה .ואף
שהיא כלי שמלאכתו להיתר ,ורוצה לטלטלה לצורך גופה.
(לעיל ,הגמרא הקשתה מברייתא זו על אביי ורבא שאומרים שהתירו לטלטל כלי
שמלאכתו להיתר לצורך גופו .והגמרא תירצה שלא מדובר לצורך גופו ,וכיון שזה תירוץ
דחוק ,הגמרא מבארת כאן שמשנה זו נשנתה לפני התרת כלים).

רבה :אפשר לומר שמשניות אלו נשנו לאחר התרת כלים ,ואעפ"כ לא הותרו טלטול כלים אלו,
שהם כלים שמלאכתם להיתר 'שלא לצורך'
ימא ְל ָך [אולי
יל ָמא ְלעוֹ ָלם ֵא ָ
ָא ַמר ַר ָּבהִ :מ ַּמאי [שמשניות אלו נשנו לפני 'התרת כלים'] ,דִּ ְ
אומר לך]ְ ,ל ַא ַחר ַה ָּת ַרת ֵּכ ִלים נִ ׁ ְשנוּ  ,ואעפ"כ מבואר במשניות אלו שאסור לטלטל כלים אלו,
מפני שהוא שלא לצורך כלל ,כדלהלן:

א .קנים – הלחמים לא מתעפשים אם רק בשבת אין ביניהם קנים ,וממילא אין צורך לטלטלם
ולהניחם בשבת
ָקנִ יםַ ,ט ְע ָמא ַמאי [לשם מה מניחים אותם]ִ ,מ ּׁשוּ ם ִא ַע ּפוֹ ׁ ֵשי [כדי שהלחם לא יתעפש].
ְּב ַהאי ּפ ְור ָּתא ָלא ִמ ַע ּ ַפ ׁש – בקצת זמן שהלחם נמצא ללא קנים (הלחם הישן ,מיום שישי
עד שבת .והלחם החדש ,משבת למוצאי שבת) הוא לא מתעפש,
נמצא שלא היו צריכים לטלטל את הקנים לשבת ,ואסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר
שלא לצורך.

ב .מקלות – אפשר להניח את הפסח ,על הידים ,ואין צורך לטלטל את המקלות לצורך זה
ַמ ְקלוֹ תֶ ,א ְפ ׁ ָשר ְּכ ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ,אין צורך להשתמש במקלות ,שהרי יכול להניח ידו על כתף
חבירו ,וכך להפשיט את הקרבן ,וכיון שיש אופן אחר להפשיט את הקרבן ,לא הותר באופן
זה לטלטל את המקלות.

ג .גלוסטרא – הנידון במשנה לגבי כלים שנמצאים בחלל פתח הבית ,אם דינם ככלים ששבתו
בחצר ,ומותר לטלטלם בחצר אף שלא עשו עירובי חצרות .או שדינם ככלים ששבתו בבית,
ואסור לטלטלם בחצר כל שלא עשו עירובי חצרות
ְ ּגלוֹ ְס ְט ָרא ,מה ששנינו במשנה שלרבי יהושע אסור לטלטל את ה'נגר' אין זה מצד מוקצה,
אלא ִּכ ְד ַר ִּבי יַ ַ ּנאי,
דַּ ֲא ַמר ַר ִּבי יַ ַ ּנאיְּ :ב ָח ֵצר ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְמע ֶֹר ֶבת ָע ְס ִקינַ ן – בחצר שלא עשו בה 'עירוב חצירות' ,וממילא
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אסור להוציא לחצר כלים ששבתו בבתים ,שכל בית הוא רשות לעצמו ,ואסרו חכמים
להוציא מהבתים לחצר,
אבל כלים ששבתו בחצר  -מותר לטלטלן בחצר ,אף אם לא עשו 'עירוב חצרות' ,שהחצר
כולה היא רשות של כלום,
ונחלקו התנאים לגבי כלים שנמצאים בתוך חלל הפתח ,מה דינםַ ,ר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָס ַברּ :תוֹ ְך
ַה ּ ֶפ ַתח [כלי שנמצא בשטח של הפתח] ְּכ ִל ְפנִ ים ָּד ֵמי [דינו ככלי שנמצא בתוך הבית] ,וממילא
ה'נגר' שנמצא בחלל הפתח ,הרי זה נחשב שהוא בתוך הביתְ ,ו ָק ְמ ַט ְל ֵטל ָמנָ א ְד ָב ִּתים ְּב ָח ֵצר

[ואם מטלטלו בחצר ,ומעבירו מפתח זה לפתח אחר ,נמצא שהוא מטלטל בחצר כלים
ששבתו בבית ,ולכן אמר רבי יהושע שאסור לטלטל את הנגר.
ְו ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן ָס ַברּ :תוֹ ְך ַה ּ ֶפ ַתח ְּכ ַלחוּ ץ דָּ ֵמי ,וּ ָמנָ א ְד ָח ֵצרְּ ,ב ָח ֵצר ָקא ְמ ַט ְל ֵטל – וכיון שחלל הפתח
דינו כבחוץ ,נמצא שהנגר שבת בחצר ,וכלי ששבת בחצר – מותר לטלטלו בחצר ,ולכן
התיר רבי טרפון לטלטל את הנגר.

ד .מדוכה – היא דעת רבי נחמיה ,שאין מטלטלים כלים אלא לתשמישם המיוחד להם
ְמדוֹ ָכה ,מה ששנינו שאסור לטלטלה ,דעת ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ִהיא ,שאמר :אפילו טלית ואפילו
תרווד אין ניטלין אלא לצורך תשמיש המיוחד להם .וממילא כיון שמדוכה עומדת לדוך
בה ,אינה ניטלת לצורך זה שהרי אסור לדוך בשבת .ואינה ניטלת לצורך אחר ,שזו דעת
רבי נחמיה שאין מטלטלים כלי לצורך אחר שאין הכלי מיוחד לו.

משנה
טלטול כלים שמלאכתם להיתר שלא לצורך
יט ִלין ְלצ ֶֹור ְךְ ,ו ׁ ֶש ּלֹא ְלצ ֶֹור ְך,
[דעה א' ]:ׇּכל ַה ֵּכ ִלים נִ ָּ
יט ִלין ֶא ָּלא ְלצ ֶֹור ְך.
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמרֵ :אין נִ ָּ

גמרא
מבררת הגמראַ :מאי ְלצ ֶֹור ְך ,וּ ַמאי ׁ ֶש ּלֹא ְלצ ֶֹור ְך.

דעת רבה :לצורך גופו  -מותר לטלטל בין בכלי שמלאכתו לאיסור ובין בכלי שמלאכתו להיתר
לצורך מקומו  -בכלי שמלאכתו להיתר ,בזה נחלקו תנא קמא ורבי נחמיה .בכלי שמלאכתו
לאיסור ,אסור
יתרְ ,לצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ,
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
ָא ַמר ַר ָּבהְ :לצ ֶֹור ְך ,היינו :דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
יתר[ ,שלא לצורך גופו ,אלא] ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ .
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
ׁ ֶש ּלֹא ְלצ ֶֹור ְך ,היינו :דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ

נמצא שלתנא קמא ,דבר שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו בין לצורך גופו בין לצורך
אכ ּתוֹ ְל ִא ּ
יסוּ רְ ,לצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ִ ,אין [כן ,מותר לטלטלו]ְ .לצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ  ,לא.
מקומוְ ,ו ָד ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
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יתרְ ,לצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ִ ,איןְ .לצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ  ,לא.
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
ילוּ ָּד ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
ימרַ :ו ֲא ִפ ּ
ַו ֲא ָתא ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ְל ֵמ ַ

(לפי ביאור זה מה שרבי נחמיה מתיר כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו ,היינו כגון שזה
התשמיש המיוחד לו ,שלרבי נחמיה אפילו תרווד ואפילו טלית אין ניטלין אלא לצורך
תשמישן .אבל דבר שמלאכתו לאיסור אפילו לצורך גופו לא שרי רבי נחמיה ,דהאי צורך
גופו לאו תשמיש המיוחד לו הוא ,דהא מיוחד למלאכת איסור).

ביאור רבא :לצורך גופו או לצורך מקומו  -מותר בין בכלי שמלאכתו לאיסור ובין בכלי שמלאכתו
להיתר.
מחמה לצל  -בכלי שמלאכתו להיתר ,בזה נחלקו תנא קמא ורבי נחמיה .בכלי שמלאכתו לאיסור,
אסור.
ֲא ַמר ֵל ּה ָר ָבאְ :לצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ׁ ֶש ּלֹא ְלצ ֶֹור ְך ָק ֵרית ֵל ּה?
יתרֵּ ,בין ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ֵּבין ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ .
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבאְ :לצ ֶֹור ְך ,היינו :דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ

ילוּ אם
ׁ ֶש ּלֹא ְלצ ֶֹור ְך ,היינו שהותר לטלטלו אף שאין בו צורך גופו או צורך מקומוַ ,ו ֲא ִפ ּ
מטלטלוֵ :מ ַח ָּמה ַלצֵּ ל [שאינו צריך את הכלי לא לגופו ולא למקומו ,אלא חס עליו שלא
יתבקע בחמה].
אכ ּתוֹ ְל ִא ּסוּ רְ ,לצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ וּ ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ִ ,איןֵ .מ ַח ָּמה ַלצֵּ לָ ,לא.
ְו ָד ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
יתרְ ,לצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ וּ ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ִ ,איןֵ .מ ַח ּ ָמה
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
ילוּ דָּ ָבר ׁ ֶש ּ ְמ ַל ְ
ימרַ ,ו ֲא ִפ ּ
ַו ֲא ָתא ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ְל ֵמ ַ
ַלצֵּ לָ ,לא.

(לפי ביאור זה מה שרבי נחמיה מתיר כלי שמלאכתו להיתר לצורך גופו ומקומו ,היינו
כגון שזה התשמיש גם כן מיוחד לו ,כמבואר לעיל בשיטת רבי נחמיה .וצורך מקומו
נמי לרבא כצורך גופו ותשמישו דמי .ולגבי כלי שמלאכתו לאיסור ,לא מתיר רבי נחמיה
אפילו לצורך גופו ,כמבואר לעיל בשיטת רבי נחמיה).

···

שאלה על ביאור רבה :לרבי נחמיה שאין מטלטלים כלי שמלאכתו להיתר לצורך מקומו ,איך
מטלטלים צלחות
יבא דְּ ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה
יָ תיב ַרב ָס ְפ ָרא ְו ַרב ַא ָחא ַּבר הוּ נָ א ְו ַרב הוּ נָ א ַּבר ֲחנִ ינָ אְ ,ויָ ְת ִבי ְו ָק ָא ְמ ִריְ ,ל ַר ָּבה ַא ִּל ָּ
שאין מטלטלין אפילו כלי שמלאכתו להיתר לצורך מקומוָ ,הנֵ י ְק ָערוֹ ת [צלחות שאכלו בהם]
יכי ְמ ַט ְל ְט ִלינַ ן [איך מטלטלים אותם].
ֵה ִ

תשובה :מטלטלים אותם כיון שהם גרף של רעי
ֲא ַמר ְלהוּ ַרב ָס ְפ ָראִ :מידֵּ י דְּ ָה ֵוה ַא ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי[ ,כיון שהם כמו גרף של רעי ,שמותר לטלטלו].
[הגמרא מביאה שרבה עצמו גם נשאל בשאלה זו ,והביא את מה שיישב בזה רב ספרא]:
יכי ְמ ַט ְל ְט ִלינַ ן ְלהוּ לאחר אכילה.
יבא ְּד ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ הָ ,הנֵ י ְק ָערוֹ ת ֵה ִ
ֲא ַמר ֵל ּה אביי ְל ַר ָּבהְ :ל ָמרַ ,א ִּל ָּ
ֲא ַמר ֵל ּה רבהַ :רב ָס ְפ ָרא ַח ְב ִרין ַּת ְר ְ ּג ַמ ּהִ ,מידֵּ י ְּד ָה ֵוה ַא ְ ּג ָרף ׁ ֶשל ְר ִעי.

···
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שאלה (א) על ביאור רבא :בברייתא מבואר שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור ,וקשה על
רבא שמתיר לטלטלו (בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו)
יה אביי ְל ָר ָבאְ ,מדוֹ ָכה ִאם יֵ ׁש ָּב ּה ׁשוּ ם ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָת ּה ְו ִאם ָלאו ֵאין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָת ּה,
ית ֵ
ֵא ִ
יב ּ

וקשה הלא לרבא מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו.

תשובה :מה שהברייתא אוסרת לטלטל מדוכה היינו מחמה לצל ,שבזה גם רבא מודה שאסור
עונה הגמראָ :ה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן [כאן ,בברייתא במה מדובר] ֵמ ַח ָּמה ַלצֵּ ל – שאינו צריך
את המדוכה לא לגופה ולא למקומה ,אלא שלא תתבקע בחמה וכדומה ,וטלטול לצורך
זה גם לרבא אסור בכלי שמלאכתו לאיסור.

שאלה (ב) על ביאור רבא :במשנה מבואר שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור ,וקשה על
רבא שמתיר לטלטלו (בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו)
יהְ ,ו ׁ ָש ִוין ׁ ֶש ִאם ִקצֵּ ב ָע ָליו ָּב ָׂשר [ביום טוב] ׁ ֶש ָאסוּ ר ְל ַט ְל ְטלוֹ  ,שמה שהתירו בית הלל
ית ֵ
ֵא ִ
יב ּ
לטלטלו ההוא רק משום שמחת יום טוב ,אבל לאחר שכבר שקצב עליו בשר ,וכבר לא
שייך היתר זה ,אסור לטלטלו ,הרי מוכח שכיון שמלאכתו לאיסור (שהעלי עומד לכתישת
חיטים וכדומה) אסור לטלטלו ,וקשה הלא לרבא מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור בין
לצורך גופו ובין לצורך מקומו.

תשובה :מה שהברייתא אוסרת לטלטל 'עלי' היינו מחמה לצל ,שבזה גם רבא מודה שאסור
עונה הגמראָ ,ה ָכא נָ ֵמי [כאן גם הברייתא עוסקת בטלטול ה'עלי'] ֵמ ַח ָּמה ַלצֵּ ל – שאינו
צריך את עלי לא לגופו ולא למקומו ,אלא שלא תתבקע בחמה וכדומה ,וטלטול לצורך
זה גם לרבא אסור בכלי שמלאכתו לאיסור.

···

שאלה על ביאור רבא ועל ביאור רבה :במשנה מבואר שאסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר
בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו ,והרי בין לרבה ובין לרבא מותר (עכ"פ לרבנן) לטלטל כלי
שמלאכתו להיתר לצורך גופו או לצורך מקומו
ְו ָהא ִּד ְתנַ ןֵ ,אין סוֹ ְמ ִכין ֶאת ַה ְ ּק ֵד ָרה ִּב ְב ַק ַעתְ ,ו ֵכן ַּבדֶּ ֶלת – וכן דלת אין סומכים אותה בבקעת,
יתר הוּ א ,שראויה ועומדת להסקה ,והמשנה אוסרת
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
ְו ָהא ְּב ַק ַעת דִּ ְביוֹ ם טוֹ ב דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
לטלטלה לצורך גופו למלאכה אחרת ,ואם לצורך גופה אסור ,כל שכן לצורך מקומהַ ,א ְל ָמא
יתר ֵּבין ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ֵּבין ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ָאסוּ ר ,וקשה בין על דעת רבא ובין על
אכ ּתוֹ ְל ֶה ֵּ
דָּ ָבר ׁ ֶש ּ ְמ ַל ְ
דעת רבה שאמרו שמותר לטלטל כלי שמלאכתו להיתר בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו,

תשובה :כיון שבשבת הוא כלי שמלאכתו לאיסור ,אסרוהו גם ביום טוב ,גזירה יום טוב אטו שבת
אכ ּתוֹ ְל ִא ּסוּ ר הוּ א ,שהרי 'בקעת' בשבת
עונה הגמראָ ,ה ָתם ַמאי ַט ְע ָמאֵּ ,כ ָיון דִּ ְב ׁ ַש ָּבת דָּ ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
מלאכתה לאיסור היאּ ְ ,ג ֵז ָרה יוֹ ם טוֹ ב ַא ּטוּ ׁ ַש ָּבת ,ולכן אף שביום טוב מלאכתה להיתר ,גזרו
בזה ביום טוב שלא לטלטלה ,כדי שלא יטעו ויבואו לטלטלה בשבת,
ימא [ואם תאמר] ׁ ַש ָּבת גּ וּ ֵפ ּה ִּת ׁ ְש ְּת ֵרי [בשבת עצמה נתיר לטלטלה] דְּ ָהא דָּ ָבר ׁ ֶש ּ ְמ ַל ְ
ְו ִכי ֵּת ָ
אכ ּתוֹ
ְל ִא ּ
יסוּ ר ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ וּ ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ׁש ֵרי,
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ילי [אלו הדברים ,שהתירו לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו],
ָהנֵ י ִמ ֵּ
יכא [במקום שאין] ּתוֹ ַרת
יכא [היינו רק במקום שיש] ּתוֹ ַרת ְּכ ִלי ָע ָליו ,אבל ֵה ָ
ֵה ָ
יכא ְּד ֵל ָּ
יכא דְּ ִא ָּ
ְּכ ִלי ָע ָליו [כגון בבקעת] ָלא [הותר לטלטלו לצורך גופו או מקומו] ,שהיתר זה נאמר ב'כלי'
שמלאכתו לאיסור ,ולא במוקצה מחמת גופו ,שאין לו שם 'כלי'.

שאלה :והרי מבואר במשנה שאין גוזרים יום טוב אטו שבת ,ובמשנה אחרת מבואר שגוזרים
יום טוב אטו שבת
שואלת הגמרא וּ ִמי ָ ּג ְז ִרינַ ן [יום טוב אטו שבת],
רובה [חלון בגג] ְּביוֹ ם טוֹ ב,
ילין [מורידים] ּ ֵפרוֹ ת [השטוחים על הגג לייבשן] דֶּ ֶר ְך ֲא ָּ
ְו ָה ְתנַ ןַ ,מ ּ ׁ ִש ִ

שאם ראה גשמים ממשמשים ובאין מותר להורידם דרך חלון שבגג ,שאין זו טירחה גדולה
כל כך (שכדי להורידם מחלון שבגג ,אין צריך לסוחבם ולהרימם ,אבל מחלון שבכותל
אסור להורידם ,שיש בזה טירחה יתירה – להרים את הפירות עד לגובה החלון ,ולזורקם),
ֲא ָבל לֹא ְּב ׁ ַש ָּבת ,שבשבת לא התירו אפילו טירחה כזו ,הרי שמצאנו דבר שמתירים ביום
טוב אף שהוא אסור בשבת,
וּ ִמי ָלא ָ ּג ְז ִרינַ ן [ואם תאמר שלא גוזרים יום טוב אטו שבת ,יקשהְ ]:ו ָה ְתנַ ן ֵאין ֵּבין יוֹ ם טוֹ ב
ַל ּׁ ַש ָּבתֶ ,א ָּלא א ֶֹכל נֶ ֶפ ׁש ִּב ְל ָבד ,הרי שמלבד אוכל נפש מה שאסור בשבת אסור גם ביום טוב,

והיינו מפני שגוזרים יום טוב אטו שבת.

הצעת תשובה :עניין זה הוא מחלוקת תנאים ,אם אוסרים לטרוח משום הפסד ממון ביום טוב אטו
שבת ,שמצאנו שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע אם מותר להציל בהמה שנפלה לבור ביום טוב
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא [המשנה שאומרת 'אין ביום יום טוב לשבת אלא אוכל נפש']
יע ֶזר ,שהוא אוסר טירחה ביום טוב ,אף שיש בזה הצלת ממון ,שגוזרים אטו שבת,
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ָהא [המשנה שמתירה להוריד פירות ביום טוב מהגג דרך הארובה] ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ,שהוא
מתיר טירחא ביום טוב משום איבוד ממון,
דְּ ַתנְ יָ א ,אוֹ תוֹ ְו ֶאת ְּבנוֹ ׁ ֶש ָ ּנ ְפלוּ ְלבוֹ ר ,ולא יכול להעלות את שניהם מהבור ,שהרי לא יוכל
לשחוט את שניהם שאסור לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד,
יע ֶזר אוֹ ֵמרַ :מ ֲע ֶלה ֶאת ָה ִר ׁ
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
אשוֹ ן ַעל ְמנָ ת ְל ׁ ׇש ְחטוֹ ְו ׁשוֹ ֲחטוֹ ְ ,ו ַה ּ ׁ ֵשנִ י עוֹ ֶׂשה לוֹ ּ ַפ ְרנָ ָסה ִּב ְמקוֹ מוֹ
[נותן לו אוכל ומזון בבור] ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ּלֹא יָ מוּ ת.
אשוֹ ן ַעל ְמנָ ת ְל ׁ ׇש ְחטוֹ ְ ,ו ֵאינוֹ ׁשוֹ ֲחטוֹ  ,וּ ַמ ֲע ִרים וּ ַמ ֲע ֶלה ֶאת ַה ּ ׁ ֵשנִ יָ ,ר ָצה
ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמרַ :מ ֲע ֶלה ֶאת ָה ִר ׁ
ֶזה ׁשוֹ ֵחטָ ,ר ָצה ֶזה ׁשוֹ ֵחט .הרי שרבי יהושע מקיל בטירחה ביום טוב כדי שלא יאבד ממונו.

דחיית התשובה :אי אפשר להוכיח עניין זה ממחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע
הגמרא דוחה את הראיה לענין זה ממחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושעִ :מ ַּמאי ,דִּ ְל ָמא ַעד
יע ֶזר ָה ָתם [שם לגבי בהמה ,שאסור להוציאה מהבור ביום טוב]ֶ ,א ָּלא
ָּכאן ָלא ָק ָא ַמר ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְּד ֶא ְפ ׁ ָשר ְּב ַפ ְרנָ ָסה [שאין בזה איבוד ממון ,שהרי יכול לתת לבהמה אוכל ומזון בעודם בבור,
יכא דְּ ָלא ֶא ְפ ׁ ָשר ְּב ַפ ְרנָ ָסה [כגון בפירות שנמצאים
ולכן לא התירו לטרוח לזה ביום טוב]ֲ ,א ָבל ֵה ָ
בגג ובאו גשמים לירד] ָלא.
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ִאי נָ ֵמיַ ,עד ָּכאן ָלא ָק ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָה ָתם [שמותר להוציא את הבהמה מהבור ביום טוב],
מפני ְּד ֶא ְפ ׁ ָשר ְּב ַה ֲע ָר ָמה [שמוציא בהמה אחת ,ואחר כך 'נמלך' שרוצה את הבהמה השניה,
יכא ְּד ָלא
וכך מותר להוציא את שניהם ,שכך זה נראה שעושה זאת לצורך יום טוב]ֲ ,א ָבל ֵה ָ
ֶא ְפ ׁ ָשר ְּב ַה ֲע ָר ָמה [כגון בפירות שנמצאים בגג ,שלא שייך בזה הערמה] ָלא.

תשובה חדשה :עניין זה הוא מחלוקת בית שמאי ובית הלל ,אם גוזרים יום טוב אטו שבת,
ואוסרים אף ביום טוב טלטול אטו שבת
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפאָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָ ,הא [המשנה שאוסרת להוריד פירות מהארובה ביום טוב,
היא דעת] ֵּבית ׁ ַש ַּמאיָ .הא [המשנה שמתירה להוריד פירות מהארובה ביום טוב ,היא דעת]
ֵּבית ִה ֵּלל,
יאין [ביום טוב] ֶאת ַה ָ ּק ָטןְ ,ו ֶאת ַה ּלוּ ָלבְ ,ו ֶאת ֵס ֶפר
דִּ ְתנַ ןֵּ ,בית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים[ :עמוד ב] ֵאין מוֹ ִצ ִ
ּתוֹ ָרה ִל ְר ׁשוּ ת ָה ַר ִּבים ,הוצאה שלא לצורך ,שלא הותרה הוצאה ביום טוב יותר מבשבת,
(אלא לצורך אוכל נפש) ,וּ ֵבית ִה ֵּלל ַמ ִּת ִירין .הרי שלבית שמאי לא התירו ביום טוב יותר

מבשבת ,ולבית הלל התירו.
[הגמרא מקשה על ביאור זהֵ ]:א ַמר דְּ ׁ ָש ְמ ַע ְּת ְלהוּ ְל ֵבית ׁ ַש ַּמאי [נאמר ששמעת לבית שמאי
שמחמירים ביום טוב לענין] הוֹ ָצ ָאה [שהוא איסור תורה],
[אבל לענין] ִט ְלטוּ ל [שהוא דרבנן] ִמי ׁ ָש ְמ ַע ְּת ְלהוּ [שגם בזה הם מחמירים אטו שבת],
ואין להוכיח ממה שהחמירו בית שמאי באיסורי תורה ביום טוב ,שגם באיסורים דרבנן
הם מחמירים ביום טוב ,ואוסרים אותם ביום טוב אטו שבת.
[הגמרא מיישבת ביאור זהְ ]:ו ִט ְלטוּ ל גּ וּ ֵפ ּה ָלאו ִמ ּׁשוּ ם הוֹ ָצ ָאה ִהיא ,הלא איסור טלטול הוא
גדר להוצאה ,שלא יבואו לטלטל ,וכיון שבית שמאי מחמירים ביום טוב באיסור הוצאה,
ומשווים אותה לשבת ,ודאי שגם באיסור טלטול הם משווים את דיניהם ,שאם יקילו
באיסור טלטול יבואו להקל גם באיסור הוצאה שהוא מהתורה .וכן בשאר מלאכות יום
טוב שהם גדר לדאורייתא החמירו בית שמאי כבשבת.

···
רב סבר כרבא ,שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו
ְו ַאף ַרב ָס ַבר ַל ּה ְל ָהא ְּד ָר ָבא [שצורך מקומו הוא כצורך גופו ,והתירו לטלטל כלי שמלאכתו
לאיסור בין לצורך גופו ובין לצורך מקומו],
ְּד ָא ַמר ַרבָ ,מר [מעדר (שהוא כלי שמלאכתו לאיסור)] ,לטלטלו כדי ׁ ֶש ּלֹא יִ ָ ּגנֵ בֶ ,זהוּ ִט ְלטוּ ל
ׁ ֶש ּלֹא ְלצ ֶֹור ְךְ ,ו ָאסוּ ר.

ומשמע מדברי רבַ :ט ְע ָמא ׁ ֶש ּלֹא יִ ָ ּגנֵ ב [שהוא כמו מחמה לצל ,שאינו לא לצורך גופו ולא
לצורך מקומו] ,לזה אסור לטלטלוֲ .א ָבל ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ וּ ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ֻ ,מ ָּתר.
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שאלה :והרי מדברי רב לרב כהנא משמע שרב אסר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך
מקומו ולא התיר זאת אלא לצורך גופו
[שואלת הגמרא ]:אינִ י [האמנם] ְו ָהא ַרב ָּכ ֲהנָ א ִא ְ ּק ַלע ְל ֵבי ַרב ַו ֲא ַמרַ :איְ תוֹ ֵל ּה ׁשוּ ָתא ְל ָכ ֲהנָ א
ִל ִּתיב ֲע ַל ּה [תביאו לו מצודה לשבת עליה],
ימ ָרא,
וממה שרב הוצרך לפרש שצריך את המצודה 'לישב עליה'ָ ,לאו [אין זה אלא] ְל ֵמ ְ
אכ ּתוֹ ְל ִא ּסוּ ר ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ ֵ ,איןְ .לצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ָ ,לא ,ולכן אמר רב שצריך את המצודה
דְּ ָד ָבר ׁ ֶש ְּמ ַל ְ

שהיא כלי שמלאכתו לאיסור ,לשבת עליה ,שהיא צורך גופו.

תשובה א':
[עונה הגמראָ ]:ה ִכי ֲא ַמר ְלהוּ [כך אמר להם רב] ׁ ְשקוּ לוּ ׁשוּ ָתא ִמ ַ ּק ֵּמי ָּכ ֲהנָ א [תקחו את
המחצלת מלפני כהנא ,שלא אמר רב שיקחו את המחצלת לישב עליה ,אלא שיקחו את
המחצלת כדי שיהיה שם מקום פנוי לישב עליה] ,הרי מוכח שרב התיר לטלטל כלי
שמלאכתו לאיסור אף לצורך מקומו.

תשובה ב':
ימא ,רב אמר שיקחו את המחצלת כדי שרב כהנא ישב עליה ,והטעם שרב
ְו ִאי ָּב ֵעית ֵא ָ
הוצרך להדגיש זאת ,אין זה מפני שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו,
אלא ָה ָתם ֵמ ַח ָּמה ַלצֵּ ל ֲה ָוה [שם ,המצודה היתה במקום שאינו טוב לו] ,ואם רב לא היה
מפרש שטלטול המצודה הוא כדי לשבת עליה ,הרואה היה סבור שרב מתיר לטלטל כלי
שמלאכתו לאיסור 'מחמה לצל'  -כדי שהמצודה לא תתקלקל.

···

רב מרי בר רחל סבר כרבה
ַרב ָמ ִרי ַּבר ָר ֵחל ֲה ָוה ֵל ּה ָההוּ א ֵּבי ַס ְדיְ ָו ָתא [היו לו 'כרים' של לבד] ְּב ׁ ִש ְמ ׁ ָשא [בשמש],
יה ְּד ָר ָבאֲ ,א ַמר ֵל ּה ַמהוּ ְל ַט ְלטוֹ ִלינְ הוּ ?
ֲא ָתא ְל ַק ֵּמ ּ

ֲא ַמר ֵל ּה רבאׁ :שרי[ ,שהרי רבא עצמו סובר שדבר שמלאכתו להיתר מותר לטלטלו אף
מחמה לצל].
רב מרי סבר שאסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור 'מחמה לצל' (כדעת רבה) ,וסבר
שמה שרבא מתיר לטלטלם הוא מפני שסבור שצריך אותם לצורך גופו ,ולכן אמר רב מרי
לרבאִ :אית ִלי ַא ֲח ִרינָ א [יש לי 'כרים' אחרים ,ואיני צריך אותם לגופו ,ואם כן כיצד אטלטלם],
אמר לו רבאֲ :חזוּ ְלאוֹ ְר ִחין [טלטולם נחשב טלטול לצורך גופו ,שהרי הם ראויים לאורחים].
אמר לו רב מריִ :אית ִלי נָ ֵמי ְלאוֹ ְר ִחים [יש לי עוד כרים לצורך האורחים ,ואיני צריך אותם
'לגופו' ,ואם כן כיצד אטלטלם],
ֲא ַמר ֵל ּה רבאּ ַ :ג ִּלית ַאדַּ ְע ָּת ְך דִּ ְכ ַר ָּבה ְס ִב ָירא ָל ְך [גילית את דעתך שאתה סובר כרבה שסובר
שאסור לטלטל כלי שמלאכתו להיתר 'מחמה לצל'] ,אבל אני (רבא) סובר שכלי שמלאכתו
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כולי ָע ְל ָמאׁ ,שרי [מותר לטלטלם מחמה
להיתר מותר לטלטלו אף מחמה לצל ,וממילאְ :ל ֵּ
לצל כהכרעת ההלכה]ְ .ל ִד ָיד ְךֲ ,א ִסיר [לך אסור ,שאתה מכריע כרבה].

···

מכבדות של מילת (שמלאכתם להיתר) מותר לטלטלם (מחמה לצל) .מכבדות של תמרה
(שמלאכתם לאיסור) אסור לטלטלם (מחמה לצל)
ילת [מברשות בד (וכדומה)
אשי ָא ַמר ַרבַ :מ ְכ ֵּבדוֹ ת ׁ ֶשל ֵמ ָ
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ׁ
שמנקים בהם את השולחן ,שהם כלים שמלאכתם להיתר]ֻ ,מ ָּתר ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבת.
ֲא ָבל ׁ ֶשל ְּת ָמ ָרה [מטאטא שמטאטאים בו את הבית] ,לא ,שהוא כלי שמלאכתו לאיסור,
(שאסור לטאטא את הבית משום שהוא משווה ומיישר את הגומות ,ויש בזה משום בונה).
ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר אוֹ ֵמרַ :אף ׁ ֶשל ְּת ָמ ָרה מותרים בטלטול.
ימא ְלצ ֶֹור ְך גּ וּ פוֹ [למלאכת היתר] ,וּ ְלצ ֶֹור ְך ְמקוֹ מוֹ ,
יל ָ
מבררת הגמראְּ :ב ַמאי ָע ְס ִקינַ ןִ ,א ֵ
ימא ַרב [וכי בזה יאמר רב] ׁ ֶשל ְּת ָמ ָרה ָלאְ ,ו ָהא ַרב ְּכ ָר ָבא ְס ִב ָירא
והרי קשה על כךְּ :ב ָהא ֵל ָ
ֵל ּה ,שמותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו,
ֶא ָּלא ,תאמר שמדובר ֵמ ַח ָּמה ַלצֵּ ל,

ימא [וכי בזה יאמר] ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ַאף ׁ ֶשל ְּת ָמ ָרה ,הרי דבר
והרי גם על ביאור זה קשהְּ :ב ָהא ֵל ָ
שמלאכתו לאיסור ,אין מי שמתיר לטלטלו מחמה לצל,
ימאְ ,ו ֵכן
מבארת הגמראְ :לעוֹ ָלם ֵמ ַח ּ ָמה ַלצֵּ ל[ ,ורבי אלעזר לא חולק על האמור ,אלא] ֵא ָ
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ,שמכבדות בד שמנקים בהם את השולחן שמלאכתם להיתר ,מותר לטלטלם

מחמה לצל .ומכבדות של תמרה שמלאכתם לאיסור ,אסור לטלטלם מחמה לצל.

משנה
שברי כלים כשעושים מעין מלאכה ,שאינה מעין מלאכתם הראשונה ,אם הם מוקצה
אכה -
יהן נִ ָּט ִלין ִע ָּמ ֶהן ,וּ ִב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּיהוּ עוֹ ִׂשין ֵמ ֵעין ְמ ָל ָ
[דעה א' ]:ׇּכל ַה ֵּכ ִלים ַה ִ ּנ ָּט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבתִ ׁ ,ש ְב ֵר ֶ
שום מלאכה ,ואפילו אינה מעין הראשונה.
והמשנה מביאה דוגמאות לכך:
ׁ ִש ְב ֵרי ֲע ֵר ָבה [כלי שלשים בו בצק]ְ ,ל ַכ ּסוֹ ת ָּב ֶהן ֶאת ּ ִפי ֶה ָח ִבית [של יין].
ׁ ִש ְב ֵרי ְזכוּ ִכית [שבדרך כלל מניחים בתוכו שמן או משקה]ְ ,ל ַכ ּסוֹ ת ָּב ֶהן ֶאת ּ ִפי ַה ּ ַפ ְך,

ואין זה מעין מלאכתם הראשונה ,שבתחילה השתמשו בעריבה או בזכוכית ככלי קיבול,
וכעת משתמשים בשבריהם למכסה.
אכ ָּתן [הראשונה],
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרִּ :ב ְל ַבד ׁ ֶש ְ ּיהוּ עוֹ ִׂשין ֵמ ֵעין ְמ ַל ְ
והמשנה מביאה דוגמאות לכך:
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ׁ ִש ְב ֵרי ֲע ֵר ָבהָ ,לצוּ ק ְלתוֹ ָכן ִמ ְק ּ ָפה (מאכל סמיך ועבה)
ְו ׁ ֶשל ְזכוּ ִכיתָ ,לצוּ ק ְלתוֹ ָכן ׁ ֶש ֶמן,

והרי זה מעין מלאכתם הראשונה ,שמשמשים בהם לכלי קיבול ,לדברים דומים למה
שהשתמשו בהם כשהיו שלמים.

גמרא
הצעת דברי שמואל :המשנה מדברת על כלים שנשברו מערב שבת .אבל כלים שנשברו בשבת
עצמה ,לכולי עלמא אינם מוקצה ,אף שאין עושים מעין מלאכתם הראשונה
אכ ָּתן,
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלַ :מ ֲחל ֶֹקת ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְּברוּ ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ,דְּ ָמר [רבי יהודה] ָס ַבר ֵמ ֵעין ְמ ַל ְ
אכה ַא ֶח ֶרת.
ילוּ ֵמ ֵעין ְמ ָל ָ
אכה ַא ֶח ֶרתָ ,לא .וּ ָמר [ותנא קמא] ָס ַברֲ ,א ִפ ּ
ִאיןֵ .מ ֵעין ְמ ָל ָ

מות ִרין [בטלטול ,אף שאינם עושים מעין מלאכתם הראשונה],
ֲא ָבל נִ ׁ ְש ְּברוּ ְּב ׁ ַש ָּבת ,דִּ ְב ֵרי ַה ּכֹל ָּ
יהן [הואיל ובכניסת השבת ,היו הם מוכנים לטלטל בתורת כלים,
הוֹ ִאיל וּ מוּ ָכנִ ין ַעל ַ ּג ֵּבי ֲא ִב ֶ
מותר.
ָּ
שהרי לא נשברו אלא בשבת עצמה]

דחיית ההצעה :מהמבואר בברייתא שכלים שנשברו ביום טוב עצמו ,הם מוקצה ,כל שאינם
עושים מעין מלאכתם הראשונה
יקין ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ֵכ ִלים,
יקין ְּב ֵכ ִלים [ביום טוב] ,שהכלים אינם מוקצהְ ,ו ֵאין ַמ ִּס ִ
מוֹ תיב ַרב זוּ ְט ָראַ :מ ִּס ִ

[מפני שהם מוקצה ,ואסור לטלטלם],
ימת [מתי כלים אלו נשברו],
ויש לברר בביאור ברייתא זו ,באיזה אופן מדוברְּ :דנִ ׁ ְש ְּברוּ ֵא ַ
ימא דְּ נִ ׁ ְש ְּברוּ [אם תאמר שהברייתא מדברת על כלים שנשברו] ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב,
ִא ֵּל ָ

הרי אם כןֵ ,ע ִצים ְּב ָע ְל ָמא נִ ינְ הוּ  ,שהרי מערב יום טוב ,היו הם שברי כלים ,והרי הם
עומדים להסקה כשאר עצים שהם מוקצה,
יקין ְּב ֵכ ִלים
ֶא ָּלא ָלאו [אלא אין לפרש אלא שמדובר בכלים שנשברו] ְּביוֹ ם טוֹ בְ ,ו ָק ָתנֵ י ַמ ִּס ִ
ְו ֵאין ַמ ִּס ִיקים ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ֵכ ִלים[ ,הרי שהברייתא אומרת ,על כלים שנשברו ביום טוב עצמו שהם

מוקצה ,ולא אומרים שכיון שבכניסת היום הם היו ראויים לטלטול – וכעת הם ראויים
למלאכה – אף שאינה מעין מלאכתם הראשונה אינם מוקצה].

נוסח חדש בדברי שמואל :המשנה מדברת על כלים שנשברו בשבת עצמה .אבל כלים שנשברו
מערב שבת ,לכולי עלמא אינם מוקצה ,אף שאין עושים מעין מלאכתם הראשונה
ית ַמר,
ית ַמרָ ,ה ִכי ִא ְּ
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּ

ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלַ :מ ֲחל ֶֹקת [אם צריך שיהיו הכלים עושים מעין מלאכתם
הראשונה] ,בכלים ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ְּברוּ ְּב ׁ ַש ָּבת,
ְּד ָמר [תנא קמא] ָס ַבר[ ,אף אם הכלי אינו ראוי למעין מלאכתו הראשונה ,אינו מוקצה,
שהרי] מוּ ָכן הוּ א – ראוי הוא לשימוש.
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וּ ָמר [ורבי יהודה] ָס ַבר ,נוֹ ָלד הוּ א ,כיון שמאתמול לא היה עומד למלאכה זו אלא למלאכה
אחרת .ורק שברי כלים שעושים מעין מלאכתם הראשונה אינן נולד.
אכה [אחרת] ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם.
מות ִרין ,הוֹ ִאיל ְוהוּ ְכנוּ ִל ְמ ָל ָ
ֲא ָבל [כלים שנשברו] ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָּבת ,דִּ ְב ֵרי ַה ּכֹל ָּ

···

הגמרא מביאה ג' ברייתות הסותרות זו את זו בדין כלים ושברי כלים ,אם הם מוקצה או לא
[ברייתא א'ָּ ]:תנֵ י ֲח ָדאַ ,מ ִּס ִיקין ְּב ֵכ ִלים [ביום טוב משתמשים לצורך הסקת האש רק בכלים,
שהרי אינם מוקצה]ְ ,ו ֵאין ַמ ִּס ִיקין ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ֵכ ִלים ,שהרי הם מוקצה ,ואסורים בטלטול.
[ברייתא ב'ְ ]:ו ַתנְ יָ א ִאידַּ ְךְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַּמ ִּס ִיקין ְּב ֵכ ִליםָּ ,כ ְך ַמ ִּס ִיקין ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ֵכ ִלים ,ואין השברי כלים
מוקצה.
[ברייתא ג'ְ ]:ו ַתנְ יָ א ִא ַּיד ְךֵ ,אין ַמ ִּס ִיקין לֹא ְּב ֵכ ִלים ְו ָלא ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ֵכ ִלים ,שאף הכלים הם מוקצה.

יישוב הסתירה ,רבי יהודה אוסר בשברי כלים ,כיון שהם נולד ,והוא סובר מ'מוקצה' .רבי שמעון
מתיר בשברי כלים ,כיון שאינו סובר 'מוקצה' .רבי נחמיה ,אוסר גם בכלים ,שכלי היתר לא ניטל
אלא לצורכו המיוחד לו ,וכלים לא מיועדים להסקה
מבארת הגמראָ :הא [ברייתא א' ,שמבואר בה שאין מסיקים בשברי כלים] ,דעת ַר ִּבי
יְ הוּ ָדה היא ,שהוא סובר מוקצה ונולד ,וממילא שברי כלים הם מוקצה.

והא [ברייתא ב' ,שמבואר בה שמסיקין בכלים ובשברי כלים] ,דעת ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן היא,
ָ
שאינו סובר לא מוקצה ולא נולד ,ולכן מסיקים גם בשברי כלים.
והא [ברייתא ג' שמבואר בה שאין מסיקים לא בכלים ולא בשברי כלים] ,דעת ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה
ָ

היא שסובר אין כלי ניטל אלא לצורך תשמישו המיוחד לו ,וכלים אינם 'מיוחדים' להסקה,
שהרי עומדים לצורך תשמישם ואינם עומדים להסקה.

···

לבנים שנשארו מבניין ,אינם מוקצה ,שהם ראויים לשבת עליהם
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמןָ :הנֵ י ִל ְבנֵ י דְּ ִא ׁ ְש ַּת ּיוּ ר ִמ ִּבנְ יָ נָ א [לבנים שנשארו מבניין ,שהשלים בניינו ונותרו
לבנים ,וכעת אינם עומדים לבנין ,אלא לישב עליהם ,ותורת כלי עליהם]ֵ ׁ ,שרי ְל ַט ְלטוֹ ִלינְ הוּ ,
דַּ ֲחזוּ ְל ִמ ְז ָ ּגא ֲע ַליְ יהוּ [מותר לטלטלם ,שהם ראויים לישב עליהם].

אם סידר לבנים אלו לצורך בנין אחר ,הרי חזר והקצה אותם לבנין ,והם מוקצה
ׁ ַש ְר ִגינְ הוּ [אם סדרם זו על זו]ַ ,ודַּ אי ַא ְק ִצינְ הוּ [ודאי הקצה אותם לבנייה אחרת ,וכיון שאינם
עומדים לישיבה אלא לבנייה ,הרי הם מוקצה].

···

דעה א' :חתיכת חרס ,בחצר אינה מוקצה
מותר ְל ַט ְל ְט ָל ּה ֶּב ָח ֵצר [שמצוי כלים בחצר ,שהחרס
ָּ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלֶ :ח ֶרס ְק ַט ָ ּנה
הזה ראוי להם לכיסוי ,ותורת כלי עליו],
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ֲא ָבל ְּב ַכ ְר ְמ ִלית [שלא מצויים בה כלים] ,לֹא [הותר לטלטל שם את החרס ,שאין חתיכת
החרס עומדת שם לשימוש לכסות בה כלים ,והרי היא מוקצה].

דעה ב' :חתיכת חרס ,בחצר ובכרמלית אינה מוקצה
ילוּ ְּב ַכ ְר ְמ ִלית [אין חתיכת החרס מוקצה ,הואיל ואין זה רשות
ְו ַרב נַ ְח ָמן דִּ ֵיד ּה ָא ַמרֲ ,א ִפ ּ
הרבים ,מצוי שיושבים שם ,והחרס אינו מוקצה שהוא ראוי לכסות בו רוק],
ֲא ָבל ִּב ְר ׁשוּ ת ָה ַר ִּבים ,לֹא [הותר לטלטל שם את החרס ,שברשות הרבים אינה עומדת כלל
לשימוש].

דעה ג' :חתיכת חרס ,בחצר ,בכרמלית וברשות הרבים ,אינה מוקצה
ילוּ ִּב ְר ׁשוּ ת ָה ַר ִּבים ,אינו מוקצה ,ולא פקע שם כלי
ְו ָר ָבא ָא ַמר[ :כיון שבחצר כלי הוא] ֲא ִפ ּ
ממנו.
יהְּ ,ד ָר ָבא ֲה ָוה ָק ָא ֵזיל [שרב היה הולך] ְּב ִר ְת ָקא ְד ָמחוֹ ָזא ['שם' של רשות
ְו ַא ְזדָּ א ָר ָבא ְל ַט ְע ֵמ ּ
יה [בא שמשו],
הרבים בעיר מחוזא]ִ ,א ַּתוַּ ס ְמ ָסאנֵ ּה ִטינָ א [נתלכלך מנעלו בטיט]ֲ ,א ָתא ׁ ַש ּ ָמ ֵע ּ
ׁש ַקל ַח ְס ּ ָפא ְו ָקא ְמ ַכ ּ ַפר ֵל ּה [לקח חרס ,וקינח את הטיט ממנעלו של רבא]ְ ,רמוֹ ֵּב ּה ַר ָּבנַ ן ָק ָלא
[הרימו בו חכמים קולם ,ואמרו שזה מוקצה ושלא יטלטל את החרס],
ָא ַמר רבאָ :לא ִמ ָּס ְתיָ א ְּד ָלא ְ ּג ִמ ִירי [לא די שלא למדו מה אסור ומה מותר]ִ ,מ ְג ָמר נָ ֵמי ַמ ְג ְמ ִרי

[עוד מלמדים הם שיבוש שבידם לאחרים],
ילוּ ְּב ָח ֵצר ֲה ַואי [שהרי אילו היה זה בחצר]ִ ,מי ָלא ֲה ָוה ַח ְזיָ א ְל ַכ ּסוֹ יֵ י ַּב ּה ָמנָ א [וכי לא היה
ִא ּ
ראו חרס זה לכסות בו כלי]ָ ,ה ָכא נָ ֵמי ַח ְזיָ א ְל ִד ִידי [וכן כאן חרס זה ראוי לי לקינוח ,ואף על
גב שדבר זה לא מצוי ,מכל מקום כיון ששם כלי עליו בחצר ,אינו מוקצה].

···

שברי חבית ,אינם מוקצה שראויים לכיסוי כלי
מותר
ָּ
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלְ :מגוּ ַפת ָח ִבית ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְּת ָתה [סתימת חבית ,שהחבית נשברה]
ְל ַט ְל ֵטל ְּב ׁ ַש ָּבת.

יה [של החבית],
ַּתנְ יָ א נָ ֵמי ָה ִכיְ ,מגוּ ָפה [של חבית] ׁ ֶש ִ ּנ ְכ ְּת ָתה [החבית]ִ ,היא [המגופה] וּ ׁ ְש ָב ֶר ָ
מותר ְל ַט ְל ְט ָל ּה ְּב ׁ ַש ָּבת[ ,שהם ראויים לכסות בהם כלים].
ָּ
ְולֹא יִ ְס ּפֹת ִמ ֶּמ ָ ּנה ׁ ֶש ֶבר [לא יתקן שבר כלי – להוריד בליטות מהחרס שיהיה ראוי לשימוש]
ְל ַכ ּסוֹ ת ָּב ּה ֶאת ַה ְּכ ִלי ְו ִל ְסמ ְֹך ָּב ּה ַּכ ְר ֵעי ַה ִּמ ָּטה ,שבפעולה זו ,עושה את החרס לכלי ,והרי זה
'מכה בפטיש'.

אם זרקם לאשפה ,הרי הם מוקצה ,שבטל מהם תורת כלי
ְו ִאם ְז ָר ָק ּה ָּב ַא ׁ ְש ּ ָפה [אם זרק את המגופה לאשפה] ָאסוּ ר [לטלטלה שבטל ממנה תורת כלי].

בירור :אם כך ,אם יזרוק בגד לאשפה ,הוא יהיה מוקצה
ַמ ְת ִקיף ַל ּה ַרב ּ ָפ ּ ָפאֶ ,א ָּלא ֵמ ַע ָּתה ָז ֵרק ֵל ּה ִל ְג ִל ֵ
ימ ּה [אם אדם זרק את בגדו בשבת לאשפה] ָה ִכי
נָ ֵמי דְּ ָאסוּ ר [וכי יהיה אסור לטלטלו ,שהזריקה לאשפה מבטלת ממנו שם כלי].
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ביאור :רב פפא אמר שאם זרק את השברים מבעוד יום לאשפה ,אזי הם מוקצה
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא (דף קכה)

ִאם ְז ָר ָק ּה ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ְל ַא ׁ ְש ּ ָפה ֲאסוּ ָרה ,שבזה גילה דעתו מאתמול

שאין זה כלי.
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ÏÎ „‚Î ÔÎ˘ÂÓÏ ¯ÒÂ‡
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ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯
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·Â¯˜ Ú˜¯˜Ï ¯·ÂÁÓ‰
ÌÈÁÙË '‚Ó ˙ÂÁÙ ı¯‡‰Ó
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Ï‡Á ÂÈ·¯

ÌÂ„ÓÏÂ Â‡ˆ È·¯ ¯Ó‡˘ ‰ÊÂ
ÈÓ ˘È ,ÌÈ„ÂÓÈÏ Ô‰Ï Â˘Ú
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‰Ê· ‰¯Â˘˜ ‰˙È‰ ÂÊ ‰¯ÂÓÊ
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יום חמישי יז תמוז תש"פ
ִאם ְז ָר ָק ּה ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ְל ַא ׁ ְש ּ ָפה ֲאסוּ ָרה.

שבת דף קכה

···

קרומיות של מחצלת ,אינם מוקצה ,כיון שהם ראויות לשימוש
ָא ַמר ַּבר ַה ְמ ּדוּ ֵרי ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלְ :קרוּ ִמ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ַמ ְח ֶצ ֶלת [קנים שבולטים ממחצלת ,ונקרעו
מותר ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבת,
ָּ
ממנה],
ַמאי ַט ְע ָמא?
'בר ַה ְמ ּדוּ ֵרי' ַא ְס ְּב ַר ּה ִלי – הסביר ופירש לי טעמו של דברַ :מ ְח ֶצ ֶלת גּ וּ ַפ ּה ְל ַמאי
ָא ַמר ָר ָבאַּ :
ַח ְזיָ א [המחצלת עצמה למה היא ראויה]ְ ,ל ַכ ּסוֹ יֵ י ַּב ּה ַע ְפ ָרא [לכסות בה עפר ,דהיינו לכסות בה
צואה ,או להניחה על הקרקע שלא יעלה האבק]ָ ,הנֵ י נָ ֵמי [אלו גם ,קרומיות של המחצלת]
ַח ְזיָ ין ְל ַכ ּסוֹ יֵ י ְּבהוּ ִטנּ וּ ָפא [ראויות הם לכסות בהם טינוף].

···

שיירי טליתות ,הם מוקצה ,כיון שאינם ראויות לשימוש
ָא ַמר ַר ִּבי ֵז ָירא ָא ַמר ַרבְ ׁ :שיָ ֵרי ּ ְפרוּ ְז ָמיוֹ ת [שיירי טליתות]ָ ,אסוּ ר ְל ַט ְל ְט ָלן ְּב ׁ ַש ָּבת.
ֲא ַמר אבייְּ ,ב ַמ ְט ָלנִ ּיוֹ ת [בחתיכות בד] ׁ ֶש ֵאין ָּב ֶהן ׁ ָשלֹשׁ [אצבעות] ַעל ׁ ָשלֹשׁ [אצבעות] ,דְּ ָלא
ַח ְזיָ ין [שאינם ראויות] ָלא ַל ֲענִ ִ ּייםְ ,ו ָלא ַל ֲע ׁ ִש ִירים .אבל אם הם בגודל ג' על ג' אצבעות (או

יותר מכך) הרי הם ראויות לשימוש ,ואינם מוקצה.

···
מחלוקת (רבי מאיר ורבי יהודה) בדין שברי תנור ישן ,אם הם מוקצה
[דעה א'ָּ ]:תנוּ ַר ָּבנַ ןִ ׁ ,ש ְב ֵרי ַּתנּ וּ ר יָ ׁ ָשן [שכבר הוסק]ֲ ,ה ֵרי ֵהן ְּכ ׇכל ַה ֵּכ ִלים ַה ִ ּנ ָּט ִלין ֶּב ָח ֵצר[ ,שחרסי
תנור ישן קשים הם( ,שהתקשו מהיסק התנור) ,וראויים לשימוש]ִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר.
יט ִלין.
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרֵ :אין נִ ָּ

יט ִלין ַּב ּׁ ַש ָּבת (כדעת רבי מאיר).
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹבַ :על ׁ ִש ְב ֵרי ַּתנּ וּ ר יָ ׁ ָשן ׁ ֶש ִ ּנ ָּ
ֵה ִעיד ַר ִּבי יוֹ ֵסי ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

כיסוי תנור שאין לו 'ידית'
ועוד העיד רבי יוסי בשם רבי אליעזר בן יעקבְ :ו ַעל ִּכ ּסוּ יוֹ [של תנור]ֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ֵּבית
יָ ד[ ,שאף אם אין לכיסוי ידית ,מותר ליטלו מהתנור ולהחזירו[ .בעניין זה נחלקו במשנה

להלן (קכו ,):ושם מבואר טעם העניין].
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ביאור א' במחלוקת (רבי מאיר ורבי יהודה) בדין 'שברי תנור ישן' :אם צריך שיהיו עושים מעין
מלאכתם הראשונה
מיפל ִגי [במה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם מותר לטלטל
ְ
מבררת הגמראְּ :ב ַמאי ָק
שברי תנור ישן]?
אכה [בשברי תנור שראויים למלאכה ,כגון לכסות בהן פי
ָא ַמר אבייְּ :בעוֹ ִׂשין ֵמ ֵעין ְמ ָל ָ
אכ ָּתן [ואינם ראויים למעין מלאכתם הראשונה ,לאפות]ָ ,ק ִמ ּ ַפ ְל ִגי
חבית]ְ ,ו ֵאין עוֹ ִׂשין ֵמ ֵעין ְמ ַל ְ
– בשברים כאלו נחלקו ,אם הם מוקצה.
יה [והלך רבי יהודה לשיטתו ורבי מאיר לשיטתו,
יהְ ,ו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ְל ַט ְע ֵמ ּ
ְו ַא ְזדָּ א ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ְל ַט ְע ֵמ ּ
שרבי יהודה אומר בברייתא ששברים אלו הם מוקצה ,כשיטתו במשנתינו שכלים שאינם
ראויים למעין מלאכתם הראשונה ,הרי הם מוקצה .ורבי מאיר אומר בברייתא ששברים
אלו אינם מוקצה ,כשיטתו במשנתינו (שהוא התנא קמא במשנה) שכלים שאינם ראויים
למעין מלאכתם הראשונה ,אינם מוקצה].

דחיית הביאור :אם כך מדוע הם חולקים בשברי תנור ישן ,ולא בשברי כל הכלים
ַמ ְת ִקיף ַל ּה ָר ָבאִ :אי ָה ִכי [אם כך שנחלקו אם שברי כלים הם מוקצה כשאינם ראויים
למלאכתם הראשונה],
פל ִגי [עד שהם חולקים] ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ַתנּ וּ ר,
ַאדְּ ִמ ְ

ִל ּפ ְלגוּ [שיחלקו] ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ֵכ ִלים ְּב ָע ְל ָמא ,שהרי מחלוקת זו שייכת בכל שבר כלי ,ולאו דוקא
בשברי תנור.

···

ביאור ב' במחלוקת :מה שנחלקו רבי מאיר ורבי יהודה בדין שברי תנור ,הינו בשברי תנור
שהניחוהו על גבי אויר בור ,אם הם מקבלים טומאה
פל ִגי [רבי מאיר ורבי יהודה לא נחלקו בשברים של
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבאְּ :ב ׁ ִש ְב ֵרי דְּ ַהאי ַּתנּ וּ ר ָק ִמ ְ
תנור רגיל ,אלא בשברי תנור שמתחילה לא תיקנוהו כהלכתו ,שלא הניחוהו על הקרקע
כשאר תנורים ,אלא הניחו אותו על אויר בור ,כמבואר במשנה המובאת להלן]:

[דעת רבי יהודה :תנור שמונח מעל גבי אויר בור ,והסקת אש בתוך הבור לא מועילה לתנור
– התנור טהור (שאין לו 'שם תנור' ,וכיון שאין לו שם 'כלי' הרי גם שבריו אינם באים מ'כלי'
 והם מוקצה)]ִּד ְתנַ ן ,ששנינו לגבי תנורים ,שבזמנם התנורים היו עשויים בדרך כלל כקדירה גדולה
(סיר גדול) ללא תחתית ,שהיו מניחים אותו על הקרקע ,ומדביקים מסביבו טיט כדי שיהיה
מחובר וכך החום ישאר בתוכו ולא יצא מהצדדים .תנור זה מקבל טומאה.
אבל אם נְ ָתנוֹ [הניח את התנור] ַעל ּ ִפי ַה ּבוֹ ר ,אוֹ ַעל ּ ִפי ַה ּדוּ ת (בור ,שבנוי בגובה ,על פני
הקרקע)ְ ,ונָ ַתן ׁ ָשם ֶא ֶבן [היות והבור יותר רחב מהתנור ,אם יניח את התנור על הבור ,הוא
יפול לתוך הבור ,לכן הניח אבן בין דופן התנור לבין דופן הבור ,כך  -רוחב פתח הבור
קטן יותר ,והתנור עומד באויר מעל הבור ,ולא נופל לתוכו],
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ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרִ :אם ַמ ִּסיק ִמ ְּל ַמ ָּטה [בתור הבור]ְ ,והוּ א נִ ּסוֹ ק ִמ ְּל ַמ ְע ָלהָ ,ט ֵמא[ ,אם קרקע הבור
אינה גבוהה הרבה מהתנור ,ואין הרבה רווח בין דופן התנור לדופן הבור (ולא הוצרך
להניח שם אלא אבן קטנה) ,כך נמצא שאם מניח עצים ומבעיר אש בתוך הבור ,החום
עולה לתנור ,הרי התנור טמא,
ְו ִאם ָלאו [אם היסק שעושים בתוך הבור ,אינו מועיל לתנור ,כגון שיש הרבה רווח בין
דופן התנור לדופן הבור ,וכך חום ההיסק שבבור ,יוצא כלפי חוץ ,ואינו מחמם את התנור.
אלא נסוק כשאר תנורים מתוכן] ,התנור ָטהוֹ ר.

[דעת חכמים :תנור שמונח מעל גבי אויר בור ,אף שהסקת אש בתוך הבור לא מועילה לתנור –
התנור טמא (וכיון שיש לו שם 'כלי' הרי שבריו באים מ'כלי'  -ואינם מוקצה)]
הוסק ִמ ׇּכל ָמקוֹ םָ ,ט ֵמא.
ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :הוֹ ִאיל ְו ַּ

[מקור דברי רבי יהודה :בפסוק שבו מבואר דין טומאת תנור כתוב 'יותץ' ונתיצה אינה שייכת
אלא בדבר מחובר]
פל ִגי?
וּ ְב ַמאי ָק ִמ ְ
'תנּ וּ ר ְו ִכ ַיריִ ם יֻ ָּתץְ ,ט ֵמ ִאים ֵהם ,וּ ְט ֵמ ִאים יִ ְהיוּ ָל ֶכם',
ְּב ַהאי ְק ָראַּ ,

יצהָ ,טהוֹ ר – היות ובפסוק שמבואר בו
יצהָ ,ט ֵמאֶ ׁ .ש ֵאין ְמ ֻח ָּסר נְ ִת ָ
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ָס ַברְ ,מ ֻח ָּסר נְ ִת ָ
דין טומאת התנור כתוב לשון 'נתיצה' סובר רבי יהודה ,שרק תנור שהוא 'קרוב להיות
מחובר' מקבל טומאה ,שרק שבירת דבר מחובר נקראת 'נתיצה' ,ודבר שאינו מחובר –
הרי הוא כבר כ'נתוץ' ועומד ,וכיון שלא שייכים בו דברי הפסוק לנותצו ,לא עליו דיברה
התורה ,ואינו מקבל טומאה.
וממילא תנור כזה שאינו מחובר ,אינו מקבל טומאה,

[מקור דברי רבנן :בפסוק יש ריבוי שכתוב ב' פעמים 'טמאים' לרבות תנור שאינו מחובר שהוא
מקבל טומאה]
'ט ֵמ ִאים יִ ְהיוּ ָל ֶכם'ִ ,מ ׇּכל ָמקוֹ ם ,מכך שהפסוק כפל וכתב 'טמאים הם' 'וטמאים
ְו ַר ָּבנַ ן ָס ְב ִריְ ,
יהיו לכם' ,יש כאן ריבוי ,שאף תנור שאינו מתוקן כל צרכו ,מקבל טומאה.

[שאלה :מה רבנן 'עונים' על לימודו של רבי יהודה ,שכתוב 'יותץ']
שואלת הגמראְ :ו ַר ָּבנַ ן נָ ֵמיָ ,ה ְכ ִתיב [הרי כתוב] 'יֻ ָּתץ' ,ומשמע שרק דבר מחובר ששייך בו
נתיצה ,יש בו דין טומאת תנור ,ולא בתנור שאינו מחובר.

[תשובה :רבנן סוברים שתנור שאינו מחובר ודאי מקבל טומאה ,וממה שנאמר 'יותץ' לומדים
שאפילו תנור מחובר מקבל טומאה]
יסא [לצד השני,
עונה הגמרא :לשיטת רבנןָ ,ההוּ א [ממה שכתוב 'יותץ'] לומדים ְל ִא ַּיד ְך ִ ּג ָ
לא להקל אלא להחמיר],
דְּ ָס ְל ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ֵמינָ א [שהיה עולה על דעתך לומר ,שרק תנור שאינו מחובר מקבל טומאה,
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יב ֵר ּה ְּב ַא ְר ָעא [כיון שחיברו בקרקע] ,הרי הוא ְּכגוּ ָפא ְד ַא ְר ָעא דָּ ֵמי
אבל תנור מחובר]ֵּ ,כ ָיון דְּ ַח ְּ

[כמו הקרקע עצמה וכמו שאר בתים שאינם מקבלים טומאה],
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן – לכן השמיע לנו הפסוק בתיבת 'יותץ' ,שאף תנור המחובר בקרקע ושייך
בו 'נתיצה' ,הרי הוא מקבל טומאה.

[שאלה :מה רבי יהודה 'עונה' על לימודם של רבנן שכתוב 'טמאים']
'ט ֵמ ִאים יִ ְהיוּ ָל ֶכם' ,ומה הוא לומד מריבוי זה.
שואלת הגמראְ :ו ִאידַּ ְך [ורבי יהודה] נָ ֵמיָ ,ה ְכ ִתיב ְ

[תשובה :רבי יהודה לומר ממה שנאמר 'טמאים' ,שתנור שכבר היה עליו שם תנור ,שבתחילה
חיברוהו לארץ ,ואחר כך העבירו אותו על אויר הבור ,הרי הוא מקבל טומאה]
עונה הגמרא :לשיטת רבי יהודהָ ,ה ִהיא [ממה שכתוב 'טמאים'] ,לומדים ִּכ ְד ַרב יְ הוּ ָדה
ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל,
יסק
דְּ ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלַ :מ ֲחל ֶֹקת [מה שנחלקו רבי יהודה ורבנן היינו רק] ְּב ֶה ֵּ
אשוֹ ן – בתנור שלא הוסק מעולם ,ומתחילים להשתמש בו כשהוא עומד על גבי בור,
ִר ׁ

לרבנן :היסק כזה נחשב להיסק ,ובהיסק זה נגמרת מלאכת התנור (שההיסק הראשון עושה
את התנור לכלי) ,והרי הוא מקבל טומאה .ודעת רבי יהודה שהיסק כזה ,אינו היסק כתנור
(כפי שנדרש ממה שאמרה התורה 'יותץ' שתנור האמור בתורה – הוא תנור מחובר) ,ואין
התנור מקבל טומאה.
יסק ׁ ֵשנִ י [תנור שנעשה מתחילה כשאר תנורים מחובר לארץ ,והוסק שם ונעשה
ֲא ָבל ְּב ֶה ֵּ
כלי ,ולאחר מכן העבירו את התנור (בעודו שלם ,ללא שבירתו) ,ונתנוהו על פי הבור,
ילוּ [אם
לכולי עלמא תנור זה מקבל טומאה ,כיון שכבר היה עליו שם תנור ,והיינוֲ :א ִפ ּ
כעת התנור] ָּתלוּ י ְּב ַצוַּ אר ָ ּג ָמל,
דין זה נלמד לרבי יהודה מהריבוי שנאמר בפסוק ב' פעמים 'טמאים'.

[הוספה בביאור דעת רבנן שתנור מקבל טומאה גם אם הוא על אויר בור ,היינו אפילו אם הוא
תלוי בצואר גמל]
אשוֹ ן ְל ַר ָּבנַ ן [מה שרבנן לומדים ממה שנאמר בפסוק ב' פעמים 'טמאים'
עולאְ :ו ֶה ֵּסק ִר ׁ
ָא ַמר ָּ
שתנור מקבל טומאה אף אם מתחילתו לא חיברוהו לקרקע ,אלא הניחוהו על אויר בור,
ילוּ [אם התנור] ָּתלוּ י ְּב ַצוַּ אר ָ ּג ָמל ,הרי
אין הכונה דוקא כשהניחוהו על פי הבור ,אלא ֲא ִפ ּ
הוא מקבל טומאה.

דחיית הביאור
אשיִ ,אי ָה ִכי [אם כן שרבי יהודה ורבי מאיר נחלקו לגבי שברי תנור כזה
ַמ ְתקיף ַל ּה ַרב ׁ
שלא נגמרה מלאכתו מתחילה],
ַאדְּ ִמ ּ ַפ ְל ִגי [עד שהם נחלקו] ְּב ׁ ִש ְב ֵרי ַתנּ וּ רִ ,ל ּפ ְלגוּ ְּב ַתנּ וּ ר גּ וּ ֵפ ּה [שיחלקו לגבי התנור עצמו],
שלרבי יהודה גם התנור עצמו אין לו שם תנור ,וממילא אינו כלי ,והוא מוקצה .ולרבנן
התנור עצמו יש לו שם תנור ,וממילא ,יש לו שם כלי.
ואם היו חולקים לגבי התנור עצמו ,היינו אומריםַ :ה ׁ ְש ָּתא [הנה כעת נתבונן ,אם לגבי]
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ַּתנּ וּ ר גּ וּ ֵפ ּה [התנור עצמו] ְל ַר ִּבי יְ הוּ ָדהָ ,לא ָה ֵוי ָמנָ א [אינו כלי ,והוא מוקצה]ְ ׁ ,ש ָב ָריו ִמ ַּב ְעיָ א

[וכי צריך לומר ששבריו אינם כלי והרי הם מוקצה] ,ומדוע נחלקו לגבי שברי תנור זה,
ולא לגבי התנור עצמו.

···

ביאור ג' במחלוקת :בברייתא זו דנו על שברים של תנור רגיל (שחיברוהו לקרקע) ,ובשברים
אלו משתמשים באופן שונה מתנור רגיל – אם זה נחשב שהם עושים מעין מלאכתם הראשונה
אשיְ ,לעוֹ ָלם ְּכ ַד ֲא ַמ ַרן ֵמ ִע ָ ּק ָרא [לעולם הנידון היא כמו שביארנו בתחילה לגבי
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ׁ
שברי תנור רגיל (שחיברוהו לקרקע) ,ושברי התנור ראויים לשימוש מעין מלאכה ,אבל
לא ממש מעין מלאכתם הראשונה],
ומה שהקשנו לעיל על ביאור זה ,למה נחלקו בשברי תנור ולא בשברי כלי רגיל ,שהם
ראויים למלאכה ולא מעין מלאכתם הראשונה,
היינו מפני שמדובר כאן באופן שמשתמשים בחרסים באופן הקרוב למלאכתן הראשונה,
וּ ְבעוֹ ֶׂשה ַמ ֲע ֵׂשה ַט ְפ ָקא [שמדובר שאופים בהם כמעשה רעפים ,שמסיקים תחתם ואופים
בתוכם] ,והיינו שחרסים אלו ,אין להן תוך להסיקם מבפנים כתנור רגיל  -אלא מסיקים
תחת החרסים ,ואופים בתוכם],

רבי מאיר :אף לשיטת רבי יהודה שאין שברי כלים מקבלים טומאה אלא אם כן הם עושים מעין
מלאכתם הראשונה ,שברי תנור אלו  -הרי הם 'עושים מעין מלאכתם הראשונה'
אכה ,הרי הם
ילוּ ְּבעוֹ ִׂשין ֵמ ֵעין ְמ ָל ָ
ְו ַר ִּבי ֵמ ִאיר ִל ְד ָב ָריו דְּ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ָק ָא ַמרְ :ל ִד ִידי [לשיטתי]ֲ ,א ִפ ּ
כלי ,ואינם מוקצה ,שלרבי מאיר ,אם עושים מעין מלאכה ,אף שאינה מעין מלאכתם
הראשונה ,אינם מוקצה.
ֶא ָּלא ְל ִד ָיד ְך [לשיטתך רבי יהודה] שאתה סובר שצריך שיעשו מעין מלאכתם הראשונה,
יהא [תודה לי על כל פנים] ,דִּ ְכ ַהאי ַ ּג ְונָ א [שבאופן זה שהם ראויים קצת למלאכת
אוֹ ִדי ִלי ִמ ָ
אכ ּתוֹ הוּ א ,והרי הם מקבלים טומאה.
אפייה] ,הרי מעין ְמ ַל ְ

ביאור דעת רבי יהודה :שברי תנור אלו – אינם 'עושים מעין מלאכתם הראשונה'
ְו ַר ִּבי יְ הוּ ָדה [סובר ,שאין זה נחשב מעין מלאכתו הראשונה] ,וכך הוא אומרָ :לא ָּד ֵמי
[השימוש שמשתמשים בשברי התנור אינם דומים לשימוש התנור] ,שהריָ :ה ָתם [שם ,לגבי
תנור רגיל] ֶה ֵּסקוֹ ִמ ִּב ְפנִ ים .אבל ָה ָכא [כאן ,שברי התנור]ֶ ,ה ֵּסקוֹ ִמ ַּבחוּ ץ.

ובפרט נוסף אין זה דומה לתנור רגיל ,שהריָ :ה ָתם [שם לגבי תנור רגיל ,אופים בו
עומד[ ,שהפת דבוקה בדופני התנור ועומדת].
כשהוא] ְמ ָּ
עומד [אין אופים בו כשהוא מעומד ,אלא שברי
ָה ָכא [כאן ,לגבי שברי התנור]ָ ,לאו ְמ ָּ
התנור מוטלים בשכיבה על גבי שוליו ,כרעפים שהן שוכבות על רחבם].
וממילא אין זה נחשב שהם עושים מעין מלאכתם הראשונה ,ואינם מקבלים טומאה.

···
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יט ִלין
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹבַ :על ׁ ִש ְב ֵרי ַּתנּ וּ ר יָ ׁ ָשןֶ ׁ ,ש ִ ּנ ָּ
שנינו בברייתאֵ :ה ִעיד ַר ִּבי יוֹ ֵסי ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ַּב ּׁ ַש ָּבת( ,כדעת רבי מאיר).
ועוד העיד רבי יוסי בשם רבי אליעזר בן יעקבְ :ו ַעל ִּכ ּסוּ יוֹ [של תנור]ֶ ׁ ,ש ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך ֵּבית
יָ ד[ ,שאף אם אין לכיסוי ידית ,מותר ליטלו מהתנור ולהחזירו[ .בעניין זה נחלקו במשנה

להלן (קכו ,):ושם מבואר טעם העניין].
ָא ַמר ָר ִבינָ אְּ :כ ַמאן ְמ ַט ְל ְט ִלינַ ן ָה ִאידָּ נָ א [כשיטת מי מטלטלים בזמן זה] ִּכ ּסוּ י ְּד ַתנּ וּ ֵרי ְד ָמ ָתא
ַמ ְח ֵסיָ א [כיסויי תנורים בעיר 'מחסיא'] ְּד ֵאין ָל ֶהם ֵּבית ֲא ִח ָיזה,
יע ֶזר ֶּבן יַ ֲעקֹב.
ְּכ ַמאן ְּכ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

משנה
דלעת ששואבים בה מים ,ומחובר לה 'אבן'  -אינה מוקצה
ָה ֶא ֶבן ׁ ֶש ְּב ֵקירוּ יָ ה [דלעת יבשה חלולה ,ששואבים בה מים ,ומתוך שהדלעת קלה היא צפה
במים ,ונותנים בה אבן להכבידה],
ִאם ְמ ַמ ְּל ִאין ָּב ּה [בדלעת היבשה]ְ ,ו ֵאינָ ּה [ואין האבן] נוֹ ֶפ ֶלת [שהאבן קשורה היטב לדלעת],
ְמ ַמ ְּל ִאין ָּב ּה [בדלעת ,שאינה מוקצה ,שהאבן נהפכת להיות חלק מהדלעת ,לשאוב בה מים].
ְו ִאם ָלאו [אם האבן אינה קשורה טוב לדלעת ,והיא נופלת כשממלאים בה]ֵ ,אין ְמ ַמ ְּל ִאין
ָּב ּה ,שהרי אבן זו היא מוקצה ,שאינה חלק מהדלעת ,שהרי אינה מחוברת אליה היטב,

והדלעת נעשית בסיס לדבר האסור].

[עמוד ב]

טפיח ששואבים בו מים ,וקשור אליו ענף של גפן – אינו מוקצה
יח [פך ששואבים בו מן הבור או מן המעין]ְ ,מ ַמ ְּל ִאין
ְזמוֹ ָרה [ענף של גפן] ׁ ֶש ִהיא ְק ׁשוּ ָרה ַּב ָּט ִפ ַ
ָּב ּה ְּב ׁ ַש ָּבת[ ,שהזמורה נעשית חלק מהפך ששואבים בו ,והרי היא כלי].

לוח עץ שמשמש כ'פקק החלון' ,אם מותר להניחו ב'חלון' בשבת
[דעה א'ְ ּ ]:פ ַקק ַה ַח ּלוֹ ן [לוח עץ ,וכדומה ,שמניחים אותו בחלון שבכותל ,וכך 'סותמים'
את החלון],
יע ֶזר אוֹ ֵמרִּ :ב ְז ַמן ׁ ֶשהוּ א ָק ׁשוּ ר ְו ָתלוּ י [שאינו נגרר בארץ ,שה'פקק' ,קשור בחבל לכותל,
ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
והחבל לא ארוך ,כך שה'פקק'  -אינו מגיע לארץ] ּפוֹ ְק ִקין ּבוֹ – סותמים בו את החלון ,כיון
שה'פקק' מחובר לבניין בחבל – ואינו מונח על הארץ ,הרי הוא חלון שכבר מחובר לבניין
ומיועד לסותמו ולפותחו ,ואין זה כמוסיף על הבניין.
ְו ִאם ָלאו [אם אין הפקק קשור ותלוי]ֵ ,אין ּפוֹ ְק ִקין ּבוֹ [שזה נראה כמוסיף על הבנין ,שלוקח
'פקק' שאינו מחובר כלל לבניין ,ומוסיפו על הבניין].
[דעה ב'ַ ]:ו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵּ :בין ָּכ ְך וּ ֵבין ָּכ ְךּ ,פוֹ ְק ִקין ּבוֹ .
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גמרא
ְּתנַ ן ָה ָתם [שנינו שם ,במשנה בהמשך המסכתאֶ ]:א ֶבן ׁ ֶש ַעל ּ ִפי ֶה ָח ִבית ,והוצרך ליטול מן
היין שבחביתַ ,מ ָּט ּה [מטה את החבית] ַעל ִצ ָּד ּהְ ,ו ִהיא [האבן] נוֹ ֶפ ֶלת.
ושם מבואר שאם היתה חבית זו בין חביות ,שירא להטותה שם שלא תפול האבן על
החבית שבצדה ,מגביה את החבית ,ומטה על צדה והאבן נופלת.

דעת רבה בשם רבי אמי :אבן שהניחוה על גבי חבית [בכונה] אינה נעשית כלי
ועל כך ָא ַמר ַר ָּבה ָא ַמר ַר ִּבי ַא ּמי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :לֹא ׁ ָשנוּ [שמותר לטלטל את החבית והאבן
עליה] ֶא ָּלא ְּב ׁשוֹ ֵכ ַח [האבן על החבית שלא במתכוין] ,וכיון שלא הניחה בכונה על החבית,
אין החבית נעשית בסיס לדבר האסור.
יח [אם הניח את האבן על החבית בכונה] ,נַ ֲע ָׂשה [נעשית החבית] ָּב ִסיס ְל ָד ָבר
ֲא ָבל ְּב ַמ ִ ּנ ַ
ָה ָאסוּ ר ,ואסור לטלטל את החבית.

דעת רב יוסף בשם רבי אסי :אבן שהניחוה על גבי חבית [בכונה] נעשית כלי
ְו ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַר ִּבי ַא ִּסי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :לֹא ׁ ָשנוּ שצריך להטות את החבית ואסור ליטול
את האבן ולפתוח את החבית כדרכהֶ ,א ָּלא ְּב ׁשוֹ ֵכ ַח [את האבן על החבית ,שלא נתכוין
יח [את האבן בכונה] נַ ֲע ָׂשה [נעשית האבן] ִּכ ּסוּ י ֶל ָח ִבית ,ומגלה את
לעשותה כלי]ֲ ,א ָבל ְּב ַמ ִ ּנ ַ
החבית כדרכה.

שאלה על רבה :ממשנתינו משמע שבהנחת אבן ב'קרויה' ,האבן נעשית כלי
ָא ַמר ַר ָּבה :מוֹ ְת ִבינַ ן ַא ּׁ ְש ַמ ְע ִּתין [הקשו על שמועתי שאמרתי שאף אם הניח את האבן בכונה
על החבית ,אין לאבן תורת 'כלי' ואסור לטלטלה] ,ממה ששנינו במשנתינוָ :ה ֶא ֶבן ׁ ֶש ְּב ֵקרוּ יָ ה,
ִאם ְמ ַמ ְּל ִאין ָּב ּהְ ,ו ֵאינָ ּה נוֹ ֶפ ֶלתְ ,מ ַמ ְּל ִאין ָּב ּה ,הרי שכיון שהניחו את האבן על הקרויה ,הרי היא
מקבלת 'תורת כלי' ,ומדוע בחבית אין האבן נעשית כלי כשהניחוה ב'כונה' על החבית.

תשובה :במשנה מדובר שקשר את האבן ,ולכן היא נעשית כלי
ְו ָלא ִהיא [ואין זה קושיא] ,שהרי יש לחלק בין משנתינו לדין אבן שהניחוה על החבית,
שהריָ :ה ָתם [שם ,במשנתנוֵּ ]:כ ָיון ְּד ַהדְּ ַק ּה [כיון שקשר את האבן היטב] ׁ ַשוְּ יא ּד ֶֹפן ֵקרוּ יָ ה [הרי
עשה את האבן לדופן של הדלעת ,והרי היא חלק ממנה] .אבל בחבית שרק הניח את
האבן עליה ,אין האבן נעשית לכלי.

שאלה על רב יוסף :במשנתינו משמע שאין האבן נעשית כלי אלא אם כן קושרה ל'קרויה'
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף :וּ מוֹ ְת ִבינַ ן ַא ּׁ ְש ַמ ְע ִּתין [הקשו על שמועתי שאמרתי שאם הניחו את האבן
בכונה על החבית ,יש לאבן תורת ל'כלי'] ,ממה ששנינו במשנתינוִ :אם ָלאו [אם האבן לא
קשורה היטב לדלעת ,והיא נופלת]ֵ ,אין ְמ ַמ ְּל ִאין ָּב ּה ,שהאבן היא מוקצה ,ואין לה תורת
כלי ,הרי מוכח שבהנחת אבן על כלי ,אין האבן נעשית ל'כלי'.
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תשובה :במשנתינו ,אם לא קושר את האבן ,היא נופלת ,וממילא כשאינו קושרה הוא מוכיח
שאינו צריך את האבן ,ואין לה חשיבות כלי
ְו ָלא ִהיא [אין זה קושיא]ָ ,ה ָתם [שם ,במשנתינו] ֵּכ ָיון ְּד ָלא ַה ְּד ַק ּה – כיון שלא קשר את האבן
לדלדעת ,ובלא קשירה אינה ראויה למלאות בה ,ואינה מועילה לו באופן זה לשאוב מים
ב'קרויה' ,שהרי היא נופלתַּ ,ב ּטוֹ ֵלי ַּב ְּט ַל ּה [הרי ביטל בזה את האבן מתורת כלי] ,שהרי
כשקשר את האבן באופן זה גילה דעתו שאין האבן חשובה לו .אבל בכיסוי חבית ,בהנחת
האבן בעלמא ,האבן נעשית לכלי ,שאין האבן נופלת מהחבית בלא קשירה.

יסוד מחלוקת רבי אמי ורבי אסי :אם צריך 'מעשה' כדי שיהיה לאבן 'תורת כלי'
פל ִגי [במה נחלקו רבה בשם רב אמי ,ורב יוסף בשם רב אסי],
מבררת הגמראְּ :ב ַמאי ָק ִמ ְ
מבארת הגמראָ :מר (רבה בשם רבי אמי) ָס ַברָּ ,ב ֵעינַ ן ַמ ֲע ֶׂשה ,ולכן על ידי הנחת אבן על
החבית ,אינה נעשית בזה 'כלי' .וּ ָמר (רב יוסף בשם רב אסי) ָס ַברָ ,לא ָּב ֵעינַ ן ַמ ֲע ֶׂשה ,ולכן על
ידי הנחת אבן על החבית ,הרי היא נעשית בזה כלי.

במחלוקת זו נחלקו רבי אמי ורבי אסי [בביאור דעתו של רבי] לגבי ערימת אבנים שעמדה לבניין,
אם צריך 'מעשה' כדי שיהיה להם תורת כלי ,או שאף על ידי שמסדרים אותם כדי להשתמש
בהם ,אינם מוקצה
ְו ָא ְזדוּ ְל ַט ְע ַמיְ הוּ [ורבי אמי ורבי אסי הולכים בזה לשיטתם ,שנחלקו בעניין זה כדלהלן]:
ימי [מארץ ישראל] ָא ַמר [בשם] ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אְ ,ו ָא ְמ ִרי ַל ּה [שרב
דְּ ִכי ֲא ָתא [שכאשר בא] ַרב דִּ ִ
דמי] ָא ַמר [זאת בשם] ַר ִּבי ֵז ָיראָ ,א ַמר ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אַ ּ :פ ַעם ַא ַחת ָה ַל ְך ַר ִּבי ְל ָמקוֹ ם ֶא ָחד ,וּ ָמ ָצא נִ ְד ָּב ְך
ׁ ֶשל ֲא ָבנִ ים [אבנים סדורות ומיועדות לבנין]ְ ,ו ָא ַמר [רבי] ְל ַת ְל ִמ ָידיוְ :צאוּ ְו ַח ּ ׁ ְשבוּ ְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּנ ׁ ֵשב
יכן ַר ִּבי ְל ַמ ֲע ֶׂשה ,הרי שלדעת רבי על ידי במחשבה בעלמא להשתמש
יהן ְל ָמ ָחרְ .ולֹא ִה ְצ ִר ָ
ֲע ֵל ֶ
באבנים ,אינם מוקצה.
יכן ַר ִּבי ְל ַמ ֲע ֶׂשה.
ועל כך חלק ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ו ָא ַמרִ ,ה ְצ ִר ָ

ונחלקו רבי אמי ורבי אסי בביאור דברי רבי יוחנןַ ,מאי ֲא ַמר ְלהוּ – איזה מעשה אמר
להם רבי שיעשו,
ַר ִּבי ַא ּמי ָא ַמרְ :צאוּ ְ ,ו ַל ְּמדוּ ם [צאו וסדרו אותם והושיבום]ֲ ,א ַמר ְלהוּ  ,כיון שאבנים אלו גם
לאחר שמסדרים אותם נשארים מוקצה ,שאין להם תורת כלי בהנחה בעלמא ,ולכן אמר
להם רבי ,שיסדרום כדי שלא יצטרך לנגוע בהם בשבת ,ויוכלו לשבת עליהם בלא להזיזם
(ומותר לשבת על מוקצה).
ַר ִּבי ַא ִּסי ָא ַמר ְצאוּ ְו ׁ ַש ְפ ׁ ְשפוּ ם [מן הטיט שיהיו ראויות לשבת עליהם] ֲא ַמר ְלהוּ  ,והרי במעשה
זה יש לאבנים 'תורת כלי' ,ואינם מוקצה ,ובשבת יוכלו להוזיזם ולסדרם.
הרי שלרבי אמי ,סידור האבנים ,אינו מועיל שהאבנים לא יהיו מוקצה[ ,וכמבואר בשיטתו
לגבי הנחת אבן על חבית שאין זה מועיל שהאבן לא תהיה מוקצה] ,מפני שאינו 'מעשה'.
ולרב אסי ,על ידי סידור האבנים ,יש להם 'תורת כלי' ואינם מוקצה [וכמבואר בשיטתו
לגבי הנחת אבן על חבית שזה מועיל שהאבן לא תהיה מוקצה ,ואין צריך 'מעשה'].
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דעות נוספות במעשה של רבי – אם הכנה בלא 'מעשה' ,מועילה למוקצה מחמת חסרון כיס
ִא ְּת ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֶּבן ׁ ָשאוּ ל ָא ַמרְ :ס ָואר ׁ ֶשל קוֹ רוֹ ת ֲה ָוה [מה שרבי אמר לתלמידיו לחשוב
עליהם או להכינם לשימוש ,לא היה זה 'אבנים' ,אלא קורות חדשים שמסדרים אותם
לבניין ,כדי שלא יתעקמו.
ְו ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ׁ ָשאוּ ל ָא ַמרּ ָ :ג ׁשוֹ ׁש ׁ ֶשל ְס ִפינָ ה ֲה ָוה [עץ ארוך שמגששים בו המים לפני הספינה,
לידע שהספינה בעומק הים שתוכל ספינה להלך שם].
ַמאן דַּ ֲא ַמר ָ ּג ׁשוֹ ׁש [מי שסובר שהיה זה 'עץ' של ספינה] ,ומועיל בה מחשבה או הכנה
לשימוש ,ׇּכל ׁ ֶש ֵּכן ְס ָואר – שעל ערימה של קורות פחות מקפידים ,וכל שכן שמועילה בה
מחשבה.
וּ ַמאן ְּד ָא ַמר ְס ָואר [מי שסובר שהיה זה 'ערימה של קורות']ֲ ,א ָבל ָ ּג ׁשוֹ ׁש ָק ֵפיד ֲע ֵל ּה ,שלא
יתעקם ,ומייחד לו מקום ,ומקצה אותו בידים ,ואפילו לרבי שמעון אסור לטלטלו ,שבמוקצה
מחמת חסרון כיס אפילו רבי שמעון מודה ,ובכזה מוקצה לא מועיל הכנתו בלא מעשה.

···

שנינו במשנהְ :זמוֹ ָרה [ענף של גפן] ׁ ֶש ִהיא ְק ׁשוּ ָרה כוּ ' [בטפיח  -פך ששואבים בו מן הבור או
מן המעין] ,ממלאין בה בשבת[ ,שהזמורה נעשית חלק מהפך ששואבים בו ,והרי היא כלי].

בירור :במשנתינו מבואר שהיתר שימוש בזמורה הוא רק אם עשה מעשה לייחדה לשימוש,
האם זה דלא כרשב"ג שמתיר בייחוד בלא מעשה
מהמשנה מבוארְ :ק ׁשוּ ָרהִ ,אין [כן ,מותר לטלטל את הזמורה] .אבל אם לֹא ְק ׁשוּ ָרהָ ,לא

הותר לטלטל את הזמורה .ואפילו אם יש עקמומית בראש הזמורה כעין 'מזלג' ,שראוי
לתלות בה 'טפיח' ולמלאות בה וחישב עליה ,כל שלא קשרה – הרי היא מוקצה.
יתין [נאמר שמשנתינו שמבואר בה שבלא 'מעשה' ,ה'זמורה'
ימא ַמ ְתנִ ִ
מבררת הגמראֵ :ל ָ
יאל,
היא מוקצה ,היא] דְּ ָלא ְּכ ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יבהָ ,צ ִר ְ
יך ִל ְק ׁשֹר
יש ָ
יהן ִל ׁ ִ
ְּד ַתנְ יָ אֲ :ח ִר ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֶּד ֶקל ׁ ֶש ְ ּג ָד ָרן ְל ֵע ִצים [שחתכן להיסק]ְ ,ונִ ְמ ַל ְך ֲע ֵל ֶ

[אותם מערב שבת] ,שצריך 'מעשה' כדי שיהיה להם תורת כלי ,ולא יהיו מוקצה.
יאל אוֹ ֵמרֵ :אין ָצ ִר ְ
יך ִל ְק ׁשֹר ,שלא צריך 'מעשה' כדי שיהיה להם תורת כלי.
ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

ביאור א' :משנתינו מדברת על זמורה מחוברת לקרקע ,ובזה גם לרשב"ג צריך ייחוד במעשה
יאל,
ימא [אפילו אם תאמר שמשנתינו היא כדעת] ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ילוּ ֵּת ָ
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשתֲ :א ִפ ּ
ביה [שהזמורה מחוברת בגפן],
ָה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן [כאן ,במשנה במה מדובר]ִּ ,ב ְמ ֻח ֶּב ֶרת ְּב ָא ָ

ובאופן זה גם רשב"ג מודה שבלא 'מעשה' הזמורה מוקצה.
[שואלת הגמראִ ]:אי ָה ִכי [אם מדובר שהזמורה מחוברת]ָ ,קא ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש [נמצא שהוא
משתמש] ִּב ְמ ֻח ָּבר ַל ַ ּק ְר ַקע[ ,ואפילו אם קשר את הזמורה מבעוד יום ,יהיה אסור להשתמש
בה ,שהרי אסור להשתמש במחובר לקרקע].
[עונה הגמרא ]:מדובר שמשתמש בזמורה ְל ַמ ָּטה ִמ ּׁ ְשלֹ ָשׁה טפחים ,סמוך לקרקע ,וכגון
שרוצה לשאוב בה ממעין שאינו עמוק (ומספיק לו זמורה באורך פחות מג' טפחים
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לקושרה לפך ששואב בו) ,ומותר להשתמש באילן מחובר ,בחלק האילן שהוא פחות מג'
טפחים מהקרקע.

ביאור ב' :מה שהמשנה מצריכה שיקשור את הזמורה ,אין זה מצד מוקצה ,אלא כדי שלא 'יתקן'
את הזמורה בשבת
ימא [אפילו אם תאמר שמשנתינו מדברת] ִּב ְתלוּ ׁ ָשה
ילוּ ֵּת ָ
אשי ָא ַמרֲ :א ִפ ּ
[תשובה ב'ַ ]:רב ׁ

[בזמורה תלושה] ,ולדעת רשב"ג אין צריך מעשה כדי לייחד דבר ל'כלי' ,אעפ"כ הצריכה
המשנה לקשור את הזמורה מבעוד יוםּ ְ ,ג ֵז ָרה ׁ ֶש ָּמא יִ ְקטֹם  -שמא למחר תהיה לו הזמורה
ארוכה ויקטמנה ,מתוך שהיא רכה ונוחה לקטום ,ונמצא עושה כלי ,וחייב משום מכה
בפטיש ,ולכן הצריכו שיקשור ויכין את הזמורה כראוי מבעוד יום.
(חשש זה לא שייך בחריות [ענפי דקל קשים] שמיועדים לישיבה ,שאינם רכים ונוחים
לקטום ,ולכן לא חששו שיתקנם בשבת .ומצד מוקצה ,כאמור דעת רשב"ג שדי במחשבה
בעלמא שיהיה להם 'תורת כלי').

···

שנינו במשנהְ ּ :פ ַקק ַה ַח ּלוֹ ן ּכוּ ' [לוח עץ ,וכדומה ,שמניחים אותו בחלון שבכותל ,וכך
'סותמים' את החלון ,רבי אליעזר אומר :בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקין בו .ואם לאו ,אין
פוקקין בו .וחכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקין בו].

ביאור המחלוקת :אם מותר להוסיף על אהל עראי
ילה ְּביוֹ ם טוֹ ב ְו ֵאין
ָא ַמר ַר ָּבה ַּבר ַּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןַ :ה ּכֹל מוֹ ִדים ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִׂשין א ֶֹהל ֲע ַראי ַּב ְּת ִח ָּ
ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְּב ׁ ַש ָּבת – אסור לפרוס מחצלת על ארבע מחיצות או על ארבע עמודים להיות

צל לאהל מן החמה ,ואף שאין מניח את המחצלת שתהיה קבועה שם ,אלא באופן עראי.
וכל זה לגבי גג ,אבל לגבי 'מחיצה' ,מותר לבנות מחיצת עראי ,ואסור לבנות מחיצת קבע.
לֹא נֶ ְח ְלקוּ ֶא ָּלא ְלהוֹ ִסיף ,כגון שהיתה מחצלת על העמודים ,אלא שהמחצלת היתה
מגולגלת ,ולמחר פושטה,
יפין ְּביוֹ ם טוֹ בְ ,ו ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְּב ׁ ַש ָּבת ,ולכן אמר רבי אליעזר
יע ֶזר אוֹ ֵמרֵ :אין מוֹ ִס ִ
ׁ ֶש ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
שאסור לסתום את החלון ב'פקק החלון' ,שהוא כמוסיף 'מחיצה' על בניין קבע ,אלא אם
כן החלון קשור ותלוי ,שאזי הוא כבר חלק מהבנין ,ואין זה כמוסיף על הבניין.
יפין ְּב ׁ ַש ָּבתְ ,ו ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ְּביוֹ ם טוֹ ב ,ולכן אומרים חכמים שמותר
ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :מוֹ ִס ִ
לסתום את החלון אף שאינו תלוי [או אף כשאינו קשור ,כמבואר בגמרא להלן] ,שמותר
להוסיף 'מחיצה' על בניין קבע.

···

ַו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים ֵּבין ָּכ ְך וּ ֵבין ָּכ ְך ּפוֹ ְק ִקין ּבוֹ ַ .מאי ֵּבין ָּכ ְך וּ ֵבין ָּכ ְךָ .א ַמר ַר ִּבי ַא ָּבא ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א

[יתבאר בדף הבא].
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:ø"î .ìåèìè íåùî äð÷ã àéää éîð àúùäå äð÷ã àéääá àìå øâðã àåääá àì ïéðá øåñéàá éãéî éøééî àìã
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שבת דף קכו

יום שישי יח תמוז תש"פ

שנינו במשנה :פקק החלון ,רבי אליעזר אומר :בזמן שהוא קשור ותלוי פוקקין בו .ואם
לאו ,אין פוקקין בוַ .ו ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵּ :בין ָּכ ְך וּ ֵבין ָּכ ְך ּפוֹ ְק ִקין ּבוֹ .
מבררת הגמראַ :מאי ֵּבין ָּכ ְך וּ ֵבין ָּכ ְך?

רב כהנא :חכמים מתירים להשתמש בפקק החלון בין אם הוא קשור בין אם אינו קשור( .ולרבי
אליעזר רק אם הוא קשור)
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א( :דף קכו)

ֵּבין ָק ׁשוּ רֵּ ,בין ׁ ֶש ֵאינוֹ ָק ׁשוּ רְ ,והוּ א ׁ ֶש ְּמ ֻת ָ ּקן  -והוא שיהיה

מוכן מאתמול לכך.
שלשיטת רבי אלעזר אין פוקקין בו אלא אם הוא קשור ,שאם אינו קשור כלל ,הרי זה
בונה ממש ,שלוקח לוח עץ (וכדומה) שאינו חלק מהבניין ,ומניח אותו לסתום את החלון.
ולחכמים אין זה בונה ,שכיון שהוא מוכן מבעוד יום ל'חלון' אין זה בונה.

שאלה :מדוע אין אומרים שחכמים מתירים רק אם הפקק קשור ,בין אם הוא תלוי ובין אם הוא
נגרר על הארץ( .ולרבי אליעזר רק אם הוא תלוי)
ֲא ַמר ֵל ּה ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה[ :למה אתה מבאר בשיטת חכמים לקולא ,שמותר לסתום חלון בלוח
עץ (וכדומה) אף שאינו קשור],
ימא ָמר [ויאמר מר] ששיטת חכמים שסותמים בו את החלוןֵּ :בין [אם הוא] ָּתלוּ י וּ ֵבין
ְו ֵל ָ
ׁ ֶש ֵאינוֹ ָּתלוּ יְ ,והוּ א ׁ ֶש ָ ּק ׁשוּ ר,

כלומר :לשיטת רבי אליעזר אין פוקקים בו את החלון בו אלא אם כן הוא גם קשור
וגם תלוי ,שאם אינו תלוי אלא נגרר על הריצפה ,הרי זה נראה כבונה ,ואסור מדרבנן.
ולחכמים פוקקין בו בין אם הוא תלוי ובין אם אינו תלוי ,ובלבד שיהיה קשור .אבל
אם אינו קשור כלל ,גם לחכמים אין פוקקין בו ,שזה בונה ממש ,שלוקח לוח עץ וכדומה
שאינו חלק מהבניין ,ומחבר אותו לבניין.

[ראיה שנחלקו רק ב'קשור' שאינו תלוי ,ממה שלמד רבי יוחנן ממשנתינו ל'נגר הנגרר' שנחלקו
בקשור שאינו תלוי]
ְּד ָא ַמר ַר ָּבה ַּבר ַּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְּ :כ ַמ ֲחל ֶֹקת ָּכאן [כמו שכאן לגבי פקק החלון ,נחלקו
אם מותר להניחו בשבת בחלון ,כאשר הוא קשור ואינו תלוי]ָּ ,כ ְך ַמ ֲחל ֶֹקת ַּב ֶ ּנ ֶגר ַה ִ ּנ ְג ָרר ,שגם
שם נחלקו בדינו כשהוא קשור ואינו תלוי ,כדלהלן:

[דעת תנא קמא ,נגר קשור ואינו תלוי – אין נועלים בו (מלבד במקדש) – כרבי אליעזר שאוסר
להשתמש בפקק החלון שהוא קשור ולא תלוי]
ִּד ְתנַ ן ,נֶ ֶגר [יתד (מוט מברזל) שתוקעים בחור שבמפתן ונועלין בו את הדלת] ַה ִ ּנ ְג ָרר

[שקשור בדלת ,אלא שראשו נגרר לארץ],
נוֹ ֲע ִלין ּבוֹ ַּב ִּמ ְקדָּ ׁש  -שאין בזה איסור תורה ,שאין זה בונה ,כיון שהוא קשור לדלת ,והרי
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הוא מיוחד ועומד לכך .וכבר נבנה בנין זה מבעוד יום( .ואף שמדרבנן אסרוהו ,כדלהלן,
אין שבות  -איסורים דרבנן במקדש).
ֲא ָבל לֹא ִּב ְמ ִדינָ ה – בשאר מקומות חוץ מבמקדש אסרו חכמים לנעול ב'נגר' ,מפני שהוא
נראה כבונה ,שלוקח ברזל שנגרר על הארץ ומכניס אותו לחור שבמפתן.
ְו ַה ֻּמ ָ ּנח ['יתד' שאינו קשור כלל ,אלא כשהוא שומטו מן החור מניחו על גבי קרקע],
ָּכאן ְו ָכאן ָאסוּ ר ,הלכך ,כשתוקעו בשבת  -בונה הוא ,ואיסורא דאורייתא הוא ,אף במקדש.

[דעת רבי יהודה ,נגר קשור ואינו תלוי ,נועלים בו (ורק אם אינו קשור ואינו תלוי ,אין נועלים
בו במדינה .ובמקדש נועלים בו) .כחכמים שמתירים להשתמש בפקק החלון קשור ואינו תלוי]
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרַ :ה ֻּמ ָ ּנח – שאינו קשור ,אלא מונח על הארץְּ ,ב ִמ ְק ָּד ׁש ,מותר להשתמש בו,
כיון שמתוקן מאתמול להכי ,לאו בונה הואְ ,ו ַה ִ ּנ ְג ָרר – שהוא קשור ,אבל לא תלוי ַּב ּ ְמ ִדינָ ה.

[ברייתא שמבואר בה דעת תנא קמא ,נגר קשור ואינו תלוי – אין נועלים בו (מלבד במקדש)]
ְו ַתנְ יָ אֵ ,א ֶיזהוּ נֶ ֶגר ַה ִ ּנ ְג ָרר ׁ ֶשנּ וֹ ֲע ִלין ּבוֹ ַּב ִּמ ְקדָּ ׁש ֲא ָבל לֹא ִּב ְמ ִדינָ ה ,ׇּכל ׁ ֶש ָ ּק ׁשוּ רְ ,ו ָתלוּ י [ראשו העליון],
יע ָל ָא ֶרץ.
ֹאשוֹ [התחתון] ַמ ִ ּג ַ
ְור ׁ

[המשך הברייתא ,דעת רבי יהודה ,נגר קשור ואינו תלוי ,נועלים בו (ורק אם אינו קשור ואינו
תלוי ,אין נועלים בו במדינה .ובמקדש נועלים בו)]
מותרֶ ,א ָּלא ֵא ֶיזהוּ ׁ ֶש ַּב ּ ְמ ִדינָ ה ָאסוּ רּ :כֹל ׁ ֶש ֵאינוֹ לֹא ָק ׁשוּ ר ְו ָלא
ָּ
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרֶ :זה ַאף ַּב ּ ְמ ִדינָ ה
ָּתלוּ יְ ,ו ׁשוֹ ְמטוֹ וּ ַמ ִ ּניחוֹ ְּב ֶק ֶרן ָז ִוית.

[דעת תנא קמא ,כרבי אליעזר שאין מניחים בבנין דבר קשור ולא תלוי .דעת רבי יהודה ,כחכמים
שמותר להניח בבניין דבר קשור ולא תלוי]
עולאַ :מאן ַּת ָ ּנא נֶ ֶגר ַה ִ ּנ ְג ָרר [מי הוא תנא קמא ,שסובר
ְו ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַּבר ַא ָּבא ִמ ּ ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ָּ
יע ֶזר ִהיא ,שאומר לגבי פקק החלון ,שאין מניחים
שאין לנעול בנגר קשור ולא תלוי]ַ ,ר ִּבי ֱא ִל ֶ
אותו אלא אם כן הוא גם קשור וגם תלוי.
ורבי יהודה שאומר שמותר לנעול בנגר קשור ולא תלוי ,הוא כדעת חכמים שמותר
להניח פקק החלון ,שהוא רק קשור אף שאינו תלוי,
הרי מוכח שלכולי עלמא (ואף לחכמים) אין מניחים בבניין דבר שאינו קשור ,ורק נחלקו
אם צריך שיהיה גם כן תלוי,

תשובה :רב כהנא ,סובר שדעת חכמים כרשב"ג שמתירים להניח בבניין דבר שאינו קשור ואינו תלוי
ֲא ַמר ֵל ּה רבי אבאֲ :אנָ א דַּ ֲא ַמ ִרי [מה שאמרתי בשם רב כהנא שלדעת חכמים מותר 'לפקוק'
את החלון ,ב'פקק' שאינו קשור ואינו תלוי] ,הואִּ :כי ַהאי ַּת ָ ּנא [כדעת רשב"ג סובר שמותר
לנעול בנגר שאינו קשור ואינו תלוי ,ובלבד שיהא 'מוכן' בהזמנה בעלמא ,להשתמש בו
כנגר].
דְּ ַתנְ יָ אָ ,קנֶ ה ׁ ֶש ִה ְת ִקינוֹ ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ִל ְהיוֹ ת ּפוֹ ֵת ַח ְונוֹ ֵעל ּבוֹ [להשתמש בו כמנעול]ִּ ,ב ְז ַמן ׁ ֶש ָ ּק ׁשוּ ר
ְו ָתלוּ י ַּב ּ ֶפ ַתחּ ,פוֹ ֵת ַח ְונוֹ ֵעל ּבוֹ ֵ .אין ָק ׁשוּ ר ְו ָתלוּ יֵ ,אין ּפוֹ ֵת ַח ְונוֹ ֵעל ּבוֹ .
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יאל אוֹ ֵמרְ :מ ָ ּ
תוקן ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָק ׁשוּ ר.
ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

וכן ביארתי בדעת חכמים במשנתינו שפקק החלון פוקקים בו ,בין קשור ובין שאינו
קשור ,ובלבד שיהא מוכן ועומד לשימוש זה.

···

רבי יוחנן :הלכה כרשב"ג ,מותר להניח בבניין דבר שאינו קשור ואינו תלוי
יאל ,שמותר
ילת ָא ַמר ַרב ַא ִּסי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ַּבר ׁ ִש ַ
להניח בבניין דבר שאינו קשור ואינו תלוי ,ובלבד שיהיה עומד לכך.

שאלה :הרי רבי יוחנן אמר שמותר להשתמש רק בדבר שיש לו תורת כלי
שואלת הגמרא :וּ ִמי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָה ִכיְ ,ו ָה ְתנַ ן ׇּכל ִּכ ּסוּ יֵ י ַה ֵּכ ִלים [עמוד ב] ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ֵּבית ֲא ִח ָיזה
יט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת,
(בית יד ,ידית) נִ ָּ

יהן ,שהכיסוי
ילא ָא ַמר ַרב ַא ִּסי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְ :והוּ א ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּתוֹ ַרת ְּכ ִלי ֲע ֵל ֶ
ְו ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ַּבר ׁש ָ
ראוי בעצמו לשימוש ,ואם אין תורת כלי עליו ,לא אמרינן כיסוי כלי הוי כלי.
הרי מוכח שלרבי יוחנן דבר שאין עליו תורת כלי ,לא מטלטלים אותו ,ואם כן כיצד
אמר רבי יוחנן שהלכה כרשב"ג שמותר לטלטל 'קנה' שנועלים בו ,הרי אין עליו תורת
כלי ,ואף שפותחים ונועלים בו  -אין זו תורת כלי ,אלא תורת בנין.

הצעה :מה שהתיר רשב"ג להניח בבניין קנה ,היינו בקנה שיש לו תורת כלי
יכא [שכאן גם ,מדובר שקנה זה] ּתוֹ ַרת ְּכ ִלי ָע ָליו ,שראוי
ְו ִכי ֵּת ָ
ימא [ואם תאמר] ָה ָכא נָ ֵמי ְּד ִא ָּ
להפך בו זיתים או לפצע בו אגוזים ,ורק בזה רשב"ג התיר .ולכן מה שאמר רבי יוחנן
שהלכה כרשב"ג אין זה סותר את מה שאמר שמותר לטלטל רק דבר שיש עליו תורת כלי.

דחיית ההצעה :רשב"ג מתיר להשתמש גם בדבר שאין לו תורת כלי
יאל ּתוֹ ַרת ְּכ ִלי ָע ָליו – וכי רשב"ג מצריך
הגמרא דוחה הצעה זו :וּ ִמי ָּב ֵעי ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שיהיה לדבר 'תורת כלי' כדי שיהיה מותר לטלטלו,
ְו ָה ַתנְ יָ אֲ ,ח ִר ּיוֹ ת (ענפים קשים) ׁ ֶשל דֶּ ֶקל ׁ ֶש ְ ּג ָד ָרן (לקטם מהעץ) ְל ׁ ֵשם ֵע ִצים [להסקה]ְ ,ונִ ְמ ַל ְך
יבהָ ,צ ִר ְ
קשר [לקושרם יחד מבעוד יום ,להוכיח שלשיבה הם עומדים].
יך ְל ּ ׁ
יש ָ
יהן ִל ׁ ִ
ֲע ֵל ֶ
יאל אוֹ ֵמרֵ :אין ָצ ִר ְ
יך ְל ַק ּׁ ֵשר ,שכיון שהם ראויים לשימוש ,אף שלא הכינם
ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
במעשה ,אינם מוקצה ,ואף שאין עליהם 'תורת כלי'.

ואם כן מה שאמר רבי יוחנן שהלכה כרשב"ג הרי זה סותר מאמר אחר של רבי יוחנן
שמותר לטלטל רק דבר שיש עליו תורת כלי.

תשובה חדשה :רבי יוחנן סובר להלכה כרשב"ג בעניין זה שמותר להניח בבניין דבר שאינו
קשור ואינו תלוי .ואינו סובר להלכה כרשב"ג שהיתר זה הוא דוקא בדבר שיש לו תורת כלי
יה [כדעת רשב"ג] ַּב ֲח ָדא [בדבר אחד ,שמותר להניח
עונה הגמראַ :ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְס ִב ָירא ֵל ּה ְּכ ָו ֵת ּ
בבניין דבר שאינו קשור ,כל שייעד אותו לשימוש זה],
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וּ ְפ ִליג ֲע ֵל ּה ַּב ֲח ָדא [ובדבר אחד ,רבי יוחנן אינו סובר כרשב"ג ,שרבי יוחנן מתיר לטלטל
אף דבר שאין עליו תורת כלי .ולרשב"ג מותר לטלטל רק דבר שיש עליו תורת כלי].

···
רבי יצחק נפחא :הלכה כרבי אליעזר שמותר להניח בבניין רק דבר קשור ותלוי
יע ֶזר ,שמותר להניח בבניין רק
יש ָ ּגלוּ ָתאֲ :ה ָל ָכה ְּכ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ית ָחא ְד ֵר ׁ
פחא ַא ּ ִפ ְ
דר ׁש ַר ִּבי יִ ְצ ָחק נַ ָ
ַ
דבר שהוא קשור ותלוי.

שאלה :הרי במשנה מבואר שמותר להניח בבניין דבר שאינו קשור
ֵמ ִתיב ַרב ַע ְמ ָרם :במשנה להלן מבואר מעשה רב שסתמו חלון בשבת בדבר שלא היה
יהם
קשור ,ועשו שם קשר שאינו של קיימא ומדדו לצורך מצוה ,והמשנה מסיימת :וּ ִמדִּ ְב ֵר ֶ
ָל ַמ ְדנוּ ֶ ׁ ,ש ּפוֹ ְק ִקין [שמותר לסתום חלון בשבת ,אף בדבר שאינו קשור ותלוי] ,וּ מוֹ ְד ִדין [מדידה
של מצוה ,כגון שיעור מקוה ,או שיעור בגד אם יש בו שיעור לקבל טומאה]ְ ,וקוֹ ׁ ְש ִרין [קשר
שאינו של קיימא לכתחילה] ְּב ׁ ַש ָּבת,
הרי מפורש שמותר להניח בבניין דבר שאנו קשור ותלוי ,וקשה על רבי יצחק נפחא
שפסק כרבי אליעזר שמותר להניח בבניין רק דבר שהוא קשור ותלוי.

תשובה :אף שמשנה זו נשנתה בסתם (והיא כדעת חכמים האוסרים באינו קשור) ,אין זה מוכח
שהלכה כמשנה זו ,שהרי המשנה של נגר הנגרר נשנתה בסתם (והיא כדעת רבי אליעזר המתירים
באינו קשור)
ֲא ַמר ֵל ּה [אביי]ַ :מאי דַּ ְע ָּת ְך [מה דעתך להקשות ממשנה זו על רבי יצחק נפחא ,הרי יתכן
שמשנה זו היא דעת חכמים ,ורבי יצחק נפחא פוסק כרבי אליעזר] ,ואם תבאר שקושייתך
ממשנה זוִ ,מ ּׁשוּ ם דְּ ָק ָתנֵ י ְס ָת ָמא [כיון שמשנה זו נשנתה ב'סתם' בלי שם תנא האומרה ,מכך
הוכחת שהלכה כמשנה זו],
והרי אין זו הוכחה ,שהרי :נֶ ֶגר ַה ִ ּנ ְג ָרר נָ ֵמי ְס ָת ָמא [גם דעת תנא קמא השנויה בדין נגר
הנגרר ,שנויה בסתם בלא שם תנא האומרה ,ושם מבואר שאסור להניח בבניין דבר שאינו
קשור ,וכמבואר לעיל זו דעת רבי אליעזר] ,הרי שיש גם סתם משנה כרבי אליעזר ,וכך
פסק רבי יצחק נפחא ,וממילא לא קשה על דבריו.

הכרעת ההלכה למעשה :כסתם משנה ,שמבואר בה כדעת חכמים האוסרים באינו קשור ,משום
שיש שם 'מעשה רב' כדעה זו
אף שהגמרא יישבה את דברי רבי יצחק נפחא ,שפסק כרבי אליעזר ,הגמרא מסיימת
להלכהַ :ו ֲא ִפ ּלוּ ָה ִכי ַמ ֲע ֶׂשה ַרב עדיף ,שהמשנה שהביא רב עמרם 'ומדבריהם למדנו שפוקקין'
וכו' ,מובא בה מעשה רב ,שעשו מעשה להקל והניחו בבניין דבר שאינו קשור ,וממילא
מוכח שפסקו הלכה כחכמים שמותר להניח בבניין דבר שאינו קשור( ,ולא כפי שפסק
רבי יצחק נפחא כרבי אליעזר).
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משנה
כיסויי כלים שאין להם 'בית אחיזה' ,אם הם מוקצה
(כל) ִּכ ּ
יט ִלין
יסוּ יֵ ַה ֵּכ ִלים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָל ֶהם ֵּבית ֲא ִח ָיזה (מקום לאחוז בכיסוי ,כגון ידית) ,נִ ָּ
[דעה א' ]:ׇּ
ַּב ּׁ ַש ָּבת .אבל כיסויי כלים שאין להם 'בית אחיזה' ,הרי הם מוקצה.

[דעה ב'ָ ]:א ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסיַּ :ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִרים [שכדי ליטול כיסוי בשבת ,צריך שיהיה לו
בית אחיזה]ְּ ,ב ִכ ּ
יסוּ י ַק ְר ָקעוֹ ת [כגון כיסוי בור (הבנוי לעומק) ודות (בור הבונה בגובה ,על
הקרקע)] ,שאם אין לכיסויים אלו 'בית אחיזה' ,הרי זה כבונה ,כיון שהם מכסה לקרקע .ורק
כשיש להם בית אחיזה ,מוכח שהן מיועדות לקחת אותן ולהחזירן ,ואינן חלק מהקרקע],
ֲא ָבל ְּב ִכ ּ
יסוּ י ַה ֵּכ ִליםֵּ ,בין ָּכ ְך וּ ֵבין ָּכ ְך [בין אם יש להם בית אחיזה ובין אם אין להם בית
יט ִלין ַּב ּ ׁ ַש ָּבת.
אחיזה] נִ ָּ

גמרא
מכסה של כלי אינו מוקצה ,רק אם יש לו 'תורת כלי' משימוש נוסף ,ש'כיסוי כלי' מצד עצמו
אינו 'כלי'
ילא ָא ַמר ַר ִּבי ַא ִּסי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְ :והוּ א [מה שהותר לטלטל כיסויי כלים,
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ַּבר ׁש ָ
יהן [שהכיסויים האלו ראויים לשימוש נוסף ,מלבד מה
היינו רק בתנאי] ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּתוֹ ַרת ְּכ ִלי ֲע ֵל ֶ
שהם מכסים את הכלי ,ש'כיסוי כלי' מצד שימושו כמכסה  -לא נחשב 'כלי'].

ביאור המחלוקת במשנה לפי דברי רבי יוחנן :כיסויי כלים ,לכולי עלמא אינם מוקצה ,שהרי יש
להם 'תורת כלי' מצד עצמם .כיסוי קרקעות ,לכולי עלמא אם אין להם בית אחיזה ,אסור ליטלם.
והמחלוקת במשנה היא לגבי כיסוי של כלים שחיברם בקרקע
היות ורבי יוחנן אמר שמדובר במשנה בכיסוי כלים שיש להם תורת כלי מצד עצמם,
הרי ודאי שכלים כאלו אינם מוקצה ,וצריכים לבאר שלא נחלקו במשנה אלא בכלים
כולי ָע ְל ָמא [לפי כולם ,בין לתנא קמא ובין לרבי יוסיִּ ]:כ ּסוּ י
שמחוברים בקרקע ,ונמצאְּ :ד ֵּ
ַק ְר ָקעוֹ ת ִאם יֵ ׁש ָל ֶהן ֵּבית ֲא ִח ָיזהִ ,אין [כן ,מותר ליטלם]ִ .אי ָלא [אם אין להם בית אחיזה]ָ ,לא
הותר ליטלם ,שהרי זה בונה.
ִּכ ּסוּ י ַה ֵּכ ִלים ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵאין ָל ֶהם ֵּבית ֲא ִח ָיזה ,אינם מוקצה ,שהרי כאמור מדובר בכיסויי
כלים שיש להם 'תורת כלי' מצד עצמם,
ִּכי ּ ְפ ִל ִיגי [ומה שנחלקו תנא קמא ורבי יוסי ,היינו] ְּב ֵכ ִלים דְּ ַח ְּב ִרינְ הוּ ְּב ַא ְר ָעא [בכלים שחיבר
אותם בקרקע ,כגון תנור וכיריים],
ָמר [תנא קמא] ָס ַברּ ָ ,ג ְז ִרינַ ן [שלא ליטלם אם אין להם בית אחיזה ,משום שהם דומים
במקצת לכיסוי בור ודות ,ולכן גזרו שלא ליטלם בלא בית אחיזה ,כדי שלא יטעו ויבואו
גם ליטול כיסוי בור שאין לו בית אחיזה].
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וּ ָמר [ורבי יוסי] ָס ַברָ ,לא ָ ּג ְז ִרינַ ן ,ומותר ליטול כיסוי תנור וכיריים ,אף שאין להם בית
אחיזה ,כיון שזה כיסוי כלים ,ואף שהם מחוברים בקרקע.
[הגמרא מביאה נוסח נוסף ,לביאור מחלוקת תנא קמא ורבי יוסי ,נוסח זה אינו חולק
יגי
ישנָ א ַא ֲח ִרינָ אִּ :כי ּ ְפ ִל ִ
על הנוסח הראשון ,אלא מביא את אותם הדברים בלשון אחרת] ִל ּ ׁ ָ
יסוּ י ַּתנּ וּ רָ ,מר [תנא קמא] ְמ ַד ֵּמי ֵל ּה ְל ִכ ּ
[תנא קמא ורבי יוסי] ְּב ִכ ּ
יסוּ י ַק ְר ַקע .וּ ָמר [רבי יוסי]
ְמ ַד ֵּמי ֵל ּה ְל ִכ ּ
יסוּ י ֵּכ ִלים.

הדרן עלך כל הכלים

משנה
מותר לפנות קופסאות של תבן וכדומה ,שיהיה מקום לאורחים או בבית המדרש ,ואין בזה איסור
משום 'טירחה בשבת'
ילוּ ַא ְר ַּבע ְו ָח ֵמ ׁש ֻק ּפוֹ ת [קופסאות] ׁ ֶשל ֶּת ֶבן ְו ׁ ֶשל ְּתבוּ ָאהִ ,מ ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחים [אם צריך
ְמ ַפ ִ ּנין ֲא ִפ ּ
למקומם להושיב שם אורחים להסב בסעודה] ,וּ ִמ ּ ְפנֵ י ִּב ּטוּ ל ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש [אם צריך למקומם
להושיב שם תלמידים לדרשה] ,ולא חיישינן בזה לטרחא דשבת ,שהוא לצורך מצוה.

אסור לפנות את האוצר אף לצורך מצוה
ֲא ָבל לֹא ֶאת ָהאוֹ ָצר[ ,עניין זה יפורש בגמרא].

מה שהותר לטרוח ולפנות ,היינו רק בדברים שאינם מוקצה
ְמ ַפ ִ ּנין ְּתרוּ ָמה ְטהוֹ ָרה [כגון שיש באוצר תבואה של תרומה ,מותר לפנותה ,שהיא ראויה
לבהמת כהן],
וּ ְד ַמאי (אף שאסור לאוכלו ,מותר לפנותו ,כמבואר טעם עניין זה בגמרא),
אשוֹ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָל ּה ְּתרוּ ָמתוֹ [שהופרש ממנו מעשר מן המעשר והוא מותר באכילה],
וּ ַמ ֲע ֵׂשר ִר ׁ
וּ ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִ י ְו ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְפדּ וּ ,
ְו ַה ּתוֹ ְרמוֹ ס ַה ָ ּי ֵב ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּ א ַמ ֲא ָכל ְל ִע ִּזים.
ֲא ָבל [אסור לפנות דברים שהם מוקצה ,ולכן אין מפנים] לֹא ֶאת ַה ֶּט ֶבל,
אשוֹ ן]ֶ ׁ ,ש ּלֹא נִ ְּט ָלה ְּתרוּ ָמתוֹ ,
ְולֹא ֶאת ַמ ֲע ֵׂשר ִ[ר ׁ
ְולֹא ֶאת ַמ ֲע ֵׂשר ׁ ֵשנִ י ְו ֶה ְק ֵּד ׁש ׁ ֶש ּלֹא נִ ְפדּ וּ ,

ְולֹא ֶאת ַה ּלוּ ף [מין קטניות ,שאינו ראוי כשאינו מבושל אפילו לבהמה],
ְו ָלא ֶאת ַה ַח ְרדָּ ל [שאינו ראוי לאכילה].
יאל ַמ ִּתיר ַּב ּלוּ ףִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּ א ַמ ֲא ַכל עוֹ ְר ִבין [כגון עשירים שמגדלין
[דעה ב'] ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
עורבין לגדולה ,והלוף ראוי לעורביהם] .ביאור דעת רשב"ג ומחלוקתו עם תנא קמא
מבוארת בגמרא להלן.
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חבילות קש וכדומה ,אם הם עומדים למאכל בהמה ,אינם מוקצה .אם הם עומדים להסקה ,הם
מוקצה
ילי ְז ָר ִדים [מין קנים ,שכאשר הם רכים אוכלים אותם],
ילי ֵע ִציםַ ,ו ֲח ִב ֵ
ילי ַק ׁשַ ,ו ֲח ִב ֵ
ֲח ִב ֵ
ִאם ִה ְת ִקינָ ן ְל ַמ ֲא ַכל ְּב ֵה ָמהְ ,מ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן.

ְו ִאם ָלאוֵ ,אין ְמ ַט ְל ְט ִלין אוֹ ָתן ,שאם לא התקינם למאכל בהמה ,עומדים הם להסקה ,והרי
הם מוקצה.

גמרא
שואלת הגמראַ :ה ׁ ְש ָּתא ָח ֵמ ׁש ְמ ַפ ִ ּנין [כעת נתבונן ,אם המשנה מתירה לפנות חמש קופות],
ַא ְר ַּבע ִמ ַּב ְעיָ א [צריך לומר שמותר לפנות ארבע קופות] ,ומדוע המשנה אומרת 'מפנין ארבע
וחמש קופות'.

ביאור א' במשנה :אם יש באוצר חמש קופות ,יפנה רק ארבע שלא יבוא להשוות גומות
ָא ַמר ַרב ִח ְס ָּדאַ :א ְר ַּבע ֵמ ָח ֵמ ׁש [אם לא היה שם אלא כשיעור חמש קופות ,לא יפנה אלא
ארבע מהם ,שאסור לגמור ולפנות את כל האוצר ,דילמא חזי גומות בקרקעיתו ומשוי להו],
יכא ְד ָא ְמ ִריַ ,א ְר ַּבע ֵמאוֹ ָצר ָק ָטן שיש בו רק חמש קופות ,לא יפנה את כל החמש ,שלא
ִ
(א ָּ
יבוא להשוות גומות),
[המשך ביאור המשנה :לא יפנה יותר מחמש קופות ,משום טירחהְ ]:ו ָח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ָצר ָ ּגדוֹ ל

[ואם הוא אוצר גדול שיש בו הרבה קופות ,אין מפנין אלא חמש ,דחיישינן לטירחא].
וּ ַמאי [ומה ביאור סיום המשך המשנהֲ ]:א ָבל לֹא ֶאת ָהאוֹ ָצר [הרי אי אפשר לפרש שהכונה
שלא יגמור את האוצר ,שהרי זה כבר מבואר ברישא],
אלא ביאורו הואֶ ׁ :ש ּלֹא יַ ְת ִחיל ָּבאוֹ ָצר ְּת ִח ָּלה [אם לא התחיל להסתפק מאוצר זה למאכלו
או למאכל בהמתו ,לא יפנה אותו ,מפני שהוא מוקצה],
וּ ַמ ִ ּני [ולדעת מי ,דבר הראוי לשימוש שהקצה דעתו ממנו הוא מוקצה]?
ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ִהיא ,דְּ ִאית ֵל ּה ֻמ ְק ֶצה.

וּ ׁ ְשמוּ ֵאל ָא ַמר ַא ְר ַּבע ְו ָח ֵמ ׁש [יתבאר בעמוד הבא].



