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----------------------------------------------------------------------------------------------לקב"ה ,ויקלסו ישראל את יצחק ,ויאמר להם יצחק קלסו האסורים בהוצאה בכל שהוא -פלפלת -דחזיא לריח
ענייני מתן תורה
לקב"ה ,ויראה להם את הקב"ה בעיניהם ,וישאו עיניהם הפה .עטרן -דחזיא לצלחתא כאב חצי הראש .מיני בשמים בין
אחרי שביארה הגמרא )פ"ו - .פ"ז (:סדר ההכנה בימים שקדמו
למרום ויאמרו "אתה ד' אבינו גואלנו מעולם שמך".
ריח רע להבריח מזיקים ובין ריח טוב .ארגמן) .בתולת הורד-
למתן תורה ,והביאה )פ"ח( דברי חז"ל על מעמד הר סיני עצמו ,ועל
אחת( .מיני מתכות -דחזין לדרבן קטן .מקק )-תולעת(
ההכרח של העולם וישראל לקבל את התורה ,ומעלת הקדמת
ראוי היה יעקב לירד למצרים בשלשלאות של ברזל כדרך
נעשה לנשמע ,ממשיכה הגמ' )פ"ט( לעסוק בענייני מתן תורה.
ספרים ומקק מטפחותיהם -שמצניעים אותם לגנזם דכל
הגולים ,שהרי ירד לשם בגזירת הגלות ,אלא שזכותו גרמה לו.
דבר קודש טעון גניזה .משמשי ע"ז -לר"י שיעורם בכל שהוא
פ"ט .למה התורה נקראת תורת משה -אחרי מתן
שנאמר "ולא ידבק בידך מאומה מן החרם" ,ופליג אתנא
המשך
הוצאה
שיעורי
ובתהום
תורה הלך השטן וחיפש את התורה בארץ בים
דמתני' ע"ה :דס"ל שאינו חייב על הוצאת עצי אשירה.
ובאבדון ובמות ,ואמר לו הקב"ה לך אצל בן עמרם ,אמר לו
לעיל ע"ה - :פ"ב .נתבאר מהם שיעורי הוצאה בדברים שונים ,לפי
האומר הרי עלי ברזל לבדק הבית לא יפחות מאמה על
חשיבות כל דבר ,ומכאן עד סוף הפרק ממשיכה הגמ' לפרט עוד
משה מה אני שנתן לי הקב"ה תורה ,שלא החזיק טובה
שיעורי הוצאה ,ובפרק המצניע )צ - :צ"ד (:מביאה הגמ' כמה כללים
אמה ,שראוי לעשות בה כליא עורב טבלא חדה כסכין שיש
לעצמו ,אמר לו הקב"ה הואיל ומיעטת את עצמך תקרא על
בדיני הוצאה בשבת.
בה מסמרים לחפות את גג ההיכל כדי למנוע את העורבים מלישב.
שמך.
ושיטת הערוך שבמקדש ראשון מפני רוב קדושה שהיתה בו לא היו
קלה
שהיא
תרנגול
של
ביצה
מ
כגרוגרת
לבשל
כדי
עצים
צריכים כליא עורב .והתוס' מוכיחים מהגמ' במועד קטן שהיה
בשעה שעלה משה למרום מצאו לקב"ה קושר כתרים
להתבשל .ואף עצים הראוים בכל שהוא לעשות שן למפתח
במקדש ראשון כליא עורב .נחושת -לא יפחות מנחושת
לאותיות ,ואמר לו הקב"ה שהיה לו לתת שלום ,ואף שאין
זהו שיעורם.
בשווי מעה כסף ,ולר"א לא יפחות מצינורא קטנה
עבד נותן שלום לרבו היה עליו לעזרו לומר תצלח מלאכתך,
שראויה לחטט הפתילות ולקנח את הנרות.
תבלין -כדי לתבל ביצה קלה .וכמה סוגי תבלינים אין
מיד בעליה אחרת אמר לו "ועתה יגדל נא כח ד' ".
מצרפים זה עם זה אלא אם כולם מיני מתיקה ,כיון שהם המוציא קופת הרוכלין )-מוכרי בשמים לקישוטי נשים שיש להם
טעות חטא העגל -משה אמר לישראל שיחזור אחר מ'
ראויים למתק את הקדירה ,והיינו כשהם ממתקים את הקדירה .קופות קטנות לצרורות בשמים( אע"פ שיש בה מינים הרבה אינו
ליום
יום בתחילת השעה השישית) ,לרש"י כוונת משה היתה
ואיירי ביש בהם נותן טעם ,ובשאר מינים שרי כיון שזה נותן טעם לפגם .חייב אלא אחת ,כיון שזה מעשה הוצאה אחד .וכתבו התוס' )ד"ה
שלילו עימו ,ולכן יום העליה בז' סיון אינו מן המנין ,והם היו סבורים שהיום
הואיל(.
)תוד"ה
שמות
ושלשה
שניים
ינים
שתבל
מצינו
וכן
המוציא( שהחידוש הוא שאפי' אם הביא קרבן על מין אחד וחזר ונודע לו
שעלה בו הוא מן המנין .ולריב"ם יום העליה הוא מן המנין ,ומ' יום ומ'
ממין אחד או משלשה מינים) ,לרש"י הכונה כגון פלפל לבן שחור על מין אחר פטור .אבל בנודע לו על הכל יחד פשיטא שמביא קרבן אחד.
לילה היינו לילה שאחר היום( ,וביום י"ז בתמוז בתחילת השעה
השישית בא השטן )-היצר הרע שמחטיא את האדם ואח"כ עולה
ומסטין .והאומר שהוא מידת הדין אינו נראה בעיני .רש"י .והתוס' כתבו
שהוא השטן הוא מלאך המות ,וטרדו הקב"ה בזמן מתן תורה וניתנה
התורה בחשאי ,כדי שלא יקטרג לומר שלא לתת תורה לאומה שעתידה
לחטוא לסוף מ' יום( וערבב את העולם ואמר להם משה רבכם

היכן הוא ,אמרו לו עלה למקום ,אמר להם באו שש ,ולא
השגיחו בו ,אמר להם שמת ,ולא השגיחו בו ,הראה להם
דמות מיטתו ,באו ואמרו לאהרן "כי זה משה האיש וכו' ".
שמות הר סיני ומדבר סיני -לרב חסדא ורבה בריה דרב
הונא נקרא הר סיני מפני שירדה שנאה לעכו"ם עליו
שלא קיבלו את התורה ,ועיקר שמו חורב .ולרבי אבהו שמו הר
סיני וחורב היינו שירד עליו חורבן לעכו"ם .ורבי יוסי בר
חנינא סובר כרב חסדא ,ואמר שמדבר סיני נקרא גם מדבר
צין שנצטוו ישראל בו ,ומדבר קדש שנתקדשו בו ישראל,
ומדבר קדמות שניתנה בו התורה שהיא קדומה ,ומדבר
פארן שפרו ורבו ישראל שם שכל אחת נתעברה אשתו זכר במצות
"שובו לכם לאהליכם" ,ומדבר סיני שירדה שם שנאה לעכו"ם,
ושמו האמיתי מדבר חורב .וכתבו התוס' )ד"ה מדבר צין( שאף
לפי

שמבואר בפסוקים שמדבר צין ומדבר פארן ומדבר סיני הם מקומות
שונים ,מ"מ כל המקומות הם מדבר אחד גדול.

פ"ט :אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו -מכאן
שקושרים לשון של זהורית בראש שעיר המשתלח .והא
דכתיב כשנים ולא כשני ,היינו שאע"פ שיחטאו כשנים
מבריאת העולם ועד מתן תורה ,כשלג ילבינו .ואמר רבא
שלעת"ל יאמר הקב"ה לישראל לכו אצל אבותיכם ויוכיחו
אתכם ,ויאמרו ישראל אצל מי נלך וכו' ,שהרי האבות לא
ביקשו רחמים על ישראל כשאמר להם הקב"ה שישראל
ילכו לגלות ,ויאמר להם הקב"ה הואיל ותליתם עצמכם בי
"אם יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו" .וכן לעת"ל יאמר
הקב"ה לאברהם ויעקב בניך חטאו לי ,ויאמרו לו ימחו על
קדושת שמך ,ויצחק יאמר לקב"ה וכי בני הם ולא בניך ,ולא
חטאו אלא מקצת ימיהם )דעד כ' שנה אין עונשים כדמצינו
שדור המדבר לא נענשו מתחת גיל עשרים ,וזמן הלילות הוא כ"ה
שנה ,וזמן התפילה והאכילה ובית הכסא הוא י"ב שנה וחצי,
ונשאר רק י"ב שנה וחצי לחטוא( ,ושהוא מוכן לסבול חצי
מהחטאים ,ואם צריך שכולם יהיו עליו הרי הוא מוסר נפשו

וארוך ,ולר"ת )תוד"ה תבלין( הכונה לג' איסורים שונים ,כגון ערלה וכלאי
הכרם ,אבל מינים שאין טעמם שוה אף שיש להם שם אחד אינם
מצטרפים( אסורים ומצטרפים אוסרים את הקדירה שתיבלוה בהם,
ואף אם אין בכל אחד לבד כדי לתבל והצטרפו ותיבלו אסור .רש"י .והתוס'
)ד"ה אסורין( ביארו שאסורים היינו לאסור את הקדירה ,ומצטרפים היינו
לחיוב מלקות) ,אמנם לחיוב קרבן אין כמה איסורים מצטרפים( .ור"ת
מבאר שהכונה שהם אסורים ומצטרפים לאסור את הקדירה ,אבל אין בזה
חיוב מלקות .וי"מ אסורים לח בלח בנותן טעם ,ומצטרפים יבש ביבש
אע"פ שאינם נותנים טעם.

והיכא שנודע לו על הכלי ואח"כ על האוכלין שבתוכו ,נחלקו ריו"ח ור"ל
אם הידיעות מחלקות .ובירושלמי מבואר שהחידוש הוא שאפילו לרבי
יהושע שתמחויים מחלקים ,אינו חייב אלא חטאת אחת.

צ :זרעוני גינה -פחות מכגרוגרת
)אבל מה שעומד לאכילה שיעורו כגרוגרת( ,ריב"ב אומר חמשה,
ואע"פ שזבל שיעורו לר"ע כדי לזבל קלח של כרוב
ולחכמים כדי לזבל כרישא ,התם איירי שהם זרועים ,אבל
בלא זרעם אין אדם טורח להוציא מתחילה כדי לזרוע אחד.
צ .קליפי אגוזים ורימונים סטיס ופואה -אם הסממנים זרע קישואים או דלועים או פול המצרי שיעורם שניים.
שרוים שיעורם כדי לצבוע בהם דוגמא לאירא שזה שיעור גרעיני תמרים -לנטיעה שיעורם שתיים ,והיינו שהם ראויים
קטן ,ואם אינם שרוים שיעורם כדי לצבוע בגד קטן ,לפי לנטיעה ,אי נמי במקום שרגילים לנוטעם ,אבל המוציא בכדי לנטוע מחייב
ר"מ אפי' בחיטה אחת) .תוד"ה אם( .לאכילה שיעורם כמלוא פי
שאין אדם טורח לשרות סמנים לפחות מבגד קטן.
חזיר )שזה ראוי לתת או למכור לנכרי ,אבל לישראל אסור לגדל חזיר.
מי רגלים עד בן מ' יום) ,כתבו התוס' שאין גורסים בן מ' יום ,דאין תוד"ה שמצניעים( ,והיינו באחת .להסיק -כדי לבשל כגרוגרת
הכונה לקטן בן מ' יום ,אלא למי רגלים שעדיין לא עבר עליהם מ' יום( .מביצה תרנגולת שהיא קלה להתבשל .לחשבון -י"א ב' ,וי"א ה'
נתר אלכסנדרית )למעוטי נתר אנפנטרין( ,בורית )-מין אחד מפני שפחות מכך אדם לא שוכח.
של אהלא ,ואין הכונה לגפרית ,שהרי שנינו שלחלביצין
נימים מזנב הסוס או הפרה -שניים ,שמצניעים אותם
ולעינון ובורית ואהל יש קדושת שביעית ,וצמח שאין לו
לנישבין )-לצוד עופות( .מקשה של חזיר -אחת .צורי דקלים
עיקר אין לו קדושת שביעית .וי"א שבורית זה חול ,והכונה לחול
שמלבנים בו את הבגדים ,דאילו חול שנותנים בסיד שיעורו כדי ליתן על לסלים -שתיים ,ותורי דקל אחת.
פי כף של סיד .תוד"ה בורית( ,קמוליא )-שלוף דוץ( ,אשלג ) -צפורת כרמים -כל שהוא ,ואפי' מתה ,דחזיא לרפואה.
שונאנה הנמצאת בנקבי המרגליות ומוציאים אותה ע"י
ניתן להשיג את גליונות תמצית ואת מבחני "לדעת" על
מסמר מברזל( ,כל אלו שיעורם כדי לכבס בגד קטן בפי
הדף היומי ,וכן את גליונות תמצית משנה ברורה או קנין
סבכה ,רבי יהודה אומר כדי להעביר את הכתם של דם נדה.
חכמה ,במייל  A0527692282@gmail.comאו
בנקודות ההפצה.
כיון שהם עומדים לזריעה,

חגב -חי טהור -כל שהוא ,טמא -לר"י כל שהוא מפני
שמצניעים אותו לקטן לשחק בו ,ולחכמים פטור מפני
שאין נותנים אותו לקטן שמא ימות ויאכלנו ,ואף למ"ד שבי"ד המוציא שתי הלחם ולחם הפנים אינו חייב אלא
לא מצווים להפריש קטן האוכל נבילות ,אסור להאכילו בידים ,דכתיב "לא בכגרוגרת ,שאף שלענין פסול יוצא לעבור על לאו אם אכלו
תאכלום" קרי ביה לא תאכילום) ,אבל בחי אין חוששים שיאכלנו שיעורם בכזית ,מ"מ הרי כבר ביציאתם חוץ לחומת העזרה
דא"כ אף בטהור חי כגון שושיבא ניחוש שיאכלנו ,ויעבור להקף החיל שלפני העזרת נשים או לעזרת נשים ,נפסלו ביוצא ,וחיוב
על בל תשקצו ,ואיסור אבר מן החי אין בו ,כיון שחגב אינו טעון שבת הוא רק כשמוציאם לרה"ר.

בזה שייך ספיקו של רבא .אי נמי רבא לא הסתפק בזה כיון שזה תלוי אם
אומרים שבע ליה טומאה ואין הכזית מצטרף לכביצה.

שחיטה .רש"י ותוס' .ומשמע הכא דשושיבא והיינו שראשו ארוך מותר
באכילה .ור"י סובר שהקטן יבכה ולא יאכלנו( .חגב טהור מת
שיעורו כגרוגרת כשאר אוכלין.

תמצית ההלכה-
שיעורי הוצאה הנ"ל הם נ"מ רק לחיוב חטאת ,אבל איסור יש אף
בפחות מכשיעור ,וקיימא לן חצי שיעור אסור מן התורה .ודינים
אלו פורטו ברמב"ם ולא בשו"ע.

המצניע:
שיעורי הוצאה באופנים מיוחדים
אחרי שנתבאר בפרקים הקודמים מהו שיעור הוצאה בשבת ,כל
דבר לפי חשיבותו ,מבארת הגמרא האם יש אופנים ששייך
להתחייב בפחות מהשיעורים הנ"ל ,או שצריך יותר מהשיעורים
הנ"ל ,לפי החשיבות שיש לדבר כלפי המוציא או כלפי אחר.

כללי מלאכת הוצאה
לאחר שנתבאר בפרקים הקודמים מהם השיעורים בהוצאה שיש
בהם חיוב חטאת ,וכן נתבאר בפרק זה האם השיעורים משתנים
בין אדם לאדם או לא ,מביאה הגמ' כמה כללים במלאכת הוצאה
מתי נחשב שעשה מלאכה דאורייתא ומתי לא.

צ"א:

המוציא והניח בכרמלית וחזר והניח ברה"ר-

השכינה שורה אלא על חכם גבור עשיר ובעל קומה ,אבל
שאר הלוים גובהם ז' אמות ונמצא שהמזבח מוגבה מהקרקע רק ב' או ג'
טפחים ,מ"מ כיון שהארון היה גבוה ט' והכפורת עביה טפח,

ודבר הנישא במוטות גבוה שליש למעלה ושני שליש
למטה ,נמצא שהארון היה למעלה מי' טפחים ,ואפי' אם הלוים
גובהם ג' אמות כמונו ,דהינו י"ח טפחים )למטה מן הכתפים .תוס'( ,מ"מ
רק ו' טפחים ושליש היה למטה מכתפיהם ,ונמצא הארון גבוה מהקרקע
י' טפחים ויותר .אמנם הזורק למעלה מי' טפחים פטור.

תמצית ההלכה-
למעלה מעשרה ברה"ר הוי מקום פטור ,ונ"מ אם הולך על קורה
שנמצאת באויר רה"ר עם חפצים בידו )אבל בהולך על הארץ חייב
אפי' אם החפץ בידו או על כתפו למעלה מי"ט .גמ'( ,ועל כן הזורק
דבילה ברה"ר ונדבקה בכותל למעלה מעשרה ,פטור ,ומ"מ איסורא
יש בזה ,שמא יפול לארץ .אמנם אם נעץ קנה ברה"ר ובראשו כלי
גבוה עשרה ורחב ארבעה ,אע"פ שתחתיו רה"ר ,מ"מ הכלי הוא
רה"י) .שמ"ה י"ב(.

לתנא דמתני' פטור ,מפני שלא עשה את המלאכה בבת
המוציא משאוי על ראשו פטור ,ואף במקומות שרגילים
אחת ,אבל אם לא הניח בכרמלית חייב ולא אמרינן מהלך כעומד
דמי .ולבן עזאי אף בלא הניח פטור אם עבר דרך כרמלית .לעשות כך כגון בהוצל פטור ,דבטלה דעתם אצל כל אדם,
איסקופה גבוהה ט' ורחבה ד' ורבים מכתפים עליה הוי רה"ר ,ואם היא
גבוהה י' ורחבה ד' הוי רה"י ,ואם היא גבוהה מג' ועד ט' )וט' אינו בכלל(
ואינה מקורה ורחבה ד' הוי כרמלית.

ופטור אפי' בהוצל ,אמנם בדבר שגם שאר העולם היו עושים כך אם היה
להם מה שיש לאנשי אותו מקום ,לא אומרים בטלה דעתם כלפי אותו
מקום ,אא"כ מדובר באדם אחד .תוד"ה ואת"ל.

אגד כלי -המוציא כלי ובו קישואין ודלועין או אגודות צ"ב :הוצאה שנעשתה בצורה אחרת מכוונת
בשמים ארוכות ,אינו חייב עד שיוציא את כל הקופה ,דכל דבר המוציא -נתכוין להוציא לפניו ובא לו לאחריו פטור ,מפני
שאגוד לבפנים כל שהוא ,לאו הוצאה היא .ואם יש בכלי חרדל ,או
צרורות קטנים של בשמים ,לחזקיה חייב דאגד כלי לא
שמיה אגד ,ולרבי יוחנן אפי' אם כל הפירות מבחוץ פטור
עד שיוציא את כל הקופה ,דאגד כלי שמיה אגד .רבא סבר
דאגד כלי לאו שמיה אגד ואביי סבר ששמיה אגד ,וחזרו
בהם והחליפו השיטות.

המצניע פחות מהשיעורים הנ"ל לזרע או לדוגמא או
לרפואה ,והוציאו בשבת ,חייב בכל שהוא ,ואפי' המוציא
חיטה אחת לזריעה חייב ,דהא אחשביה ,ואף אם שכח למה
הצניע והוציאו בסתמא חייב ,דכל העושה על דעת ראשונה
הוא עושה .ואם נמלך מהצנעתו והכניסו ,אינו חייב אלא קים ליה בדרבה מיניה בגונב כיס ומוציאו בשבת-
בשיעורו) ,אף אם לא נמלך עליו בפירוש אלא זרקו לאוצר עם הגונב כיס עם מטבעות בשבת והגביהו בבית הבעלים ,חייב
פירותיו ולא הצניעו בפני עצמו ,ומקומו ניכר .צ"א.(:
בתשלומים אע"פ שהוא נדון בנפשו ,כיון שכבר נתחייב על הגניבה
בשעת ההגבהה ,לפני שנתחייב על איסור שבת .אבל אם גררו
צ"א .המצניע פחות מכשיעור והוציאו אחר ,לתנא
לרה"ר שקנאו רק בהוצאה )וכגון שהוציאו לצידי רה"ר או שצירף ידו
דמתני' פטור ,ולרשב"א נתחייב זה במחשבתו של זה.
למטה מג' וקיבלו ,אבל בהוציאו סתם לרה"ר לא קנאו( ,פטור על
החושב להוציא כל ביתו בהוצאה אחת ,דלא אחשבה אא"כ הגניבה ,כיון שנתחייב על ההוצאה באותו הזמן שנתחייב
הוציא כל ביתו ,חייב בשיעורים דמתני' ,דבטלה דעתו אצל כל על הגניבה ,וקם ליה בדרבה מיניה .הגמ' אומרת שלמ"ד
אדם ,ושיעורא דחשיב לאינשי חשיב .רש"י .ובתוס' )ד"ה מתקיף( כתבו אגד כלי שמיה אגד ,חייב על הגניבה ,כיון שחיוב הגניבה על
מה שכבר יצא לחוץ קודם לחיוב שבת ,ואף בהוציא את הכיס
שאין אדם שלא חשוב בעיניו פחות מזה.
עקירה והנחה בשתי מחשבות ששיעורם שונה -הוציא דרך שוליו חייב על הגניבה ,כיון שהוא יכול לקרוע את
מקום התפירה ,ורק בגונב נסכא שזה חתיכות ארוכות שכל זמן
כשיעור לאכילה ונמלך לזריעה חייב ,דא"צ עקירה והנחה
באותה מחשבה .רבא מסתפק מה הדין אם הוציא חצי שמקצתן בפנים לא קנה ,ואין לכיס שנצין או שהשנצים כרוכים
גרוגרת לזריעה ,ותפחה לכגרוגרת ,ונמלך עליה לאכילה ,עליו ,פטור.

שנתכוין לשמירה מעולה ולא לשמירה פחותה ,והוי כמתעסק
ולא כמתכוין ,ואנן סהדי דלא ניחא ליה .לאחריו ובא לפניו חייב,
שנתכוין לשמירה פחותה ועלתה בידו שמירה מעולה.
ללישנא קמא רצה רבי אלעזר לומר שיש תנא שמחייב
בשני המקרים ויש תנא שפוטר בשני המקרים .ולל"ב הנדון
הוא בלאחריו ובא לו לאחריו -לרב אלעזר נחלקו בזה
במתני' ,ולרב אשי לכו"ע חייב דיש מוציאין כך לשמירה פחותה.

בפונדתו ופיה למטה -לחכמים פטור דהוי שלא כדרך
דכיון שהמעות נופלות אין מוציאים כך ,ולר"י חייב כמוציא לאחריו
דהוי שמירה פחותה.

האשה החוגרת בסינר בין מלפניה בין מלאחריה חייבת,
דדרך הסינר לעבור מצד לצד .ולרבי יהודה הוא הדין
במקבלי פתקין של המלך חייבים על הוצאה אף אם לא נתקיימה
מחשבתם ,כגון שהוציאם ע"מ לתת לרץ אחד ונתנם לרץ אחר ,שכן
לבלרי מלכות עושין כן שאם דבר המלך נחוץ ואינו מוצא את מי
שרצה נותן לאחר .רש"י בשם רבותיו .והתוס' )ד"ה רבי יהודה( מבארים
שמדובר בנושא כתבי המלך ,שמצוי שעוברים מלפניו ללאחריו.

שניים שעשו מלאכה אחת
דין שניים שעשו יחד מלאכה אחת אינו שייך דווקא למלאכת
הוצאה ,אלא זה שייך לכל המלאכות ,והנדון בזה הוא אם שייך
לחייב אדם שעשה מלאכה יחד עם אחר ,או לא ,ויש בזה חילוק
אם אפשר לעשות את המלאכה לבד או לא ,וכפי שיתבאר.

והניחה ,האם פטור כיון שבהוצאה לא היה שיעור המחייב
בהוצאה לאכילה ,או שחייב כיון שאם היה מניח במחשבת
ההוצאה היה חייב .ואת"ל שחייב ,יש להסתפק מה הדין
כשהוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה ונמלך עליה לזריעה,
האם כאן פטור כיון שאם היה מכניס במחשבת ההוצאה
היה פטור ,או שחייב דבתר השתא אזלינן ,ודיחוי לא שייך הכא,

צ"ב .אגד יד -העומד ברה"י והוציא ידו ובה פירות
לרה"ר ,אם היד למעלה מג' טפחים פטור משום שאין כאן
הנחה ,ואם היא למטה מג' טפחים דהוי כמונח ,לאביי פטור שניים שעשו יחד מלאכה אחת אם כל אחד מהם יכול
דאגד גוף שמיה אגד ,דידו בתר גופו גרירא ,ולרבא חייב .ושיטת ר"י לעשותה לבדו ,לר"מ חייבים ולרבי יהודה ור"ש פטורים
בתוס' )ד"ה התם( שאם היד למעלה מג' שמיה אגד ,דידו בתר גופו גריר ,מפני שאין הדרך להוציא כך .ואם אף אחד לא יכול לעשותה
אבל למטה מג' אין שמיה אגד.
לבדו ,לר"מ לר"י חייבים ולר"ש פטורים .ואם רק אחד מהם
הוצאה שלא כדרך -המוציא בימינו או בשמאלו או בתוך יכול לעשותה לבדו ,אותו אחד שיכול חייב לכו"ע ,והשני
חיקו חייב מפני שכך דרך הוצאה ,וכן המוציא על כתיפו חייב פטור כיון שמסייע שאינו יכול לעשות לבדו אין בו ממש .וכתבו
מפני שכך היה דרך משא בני קהת דכתיב "בכתף ישאו" .וי"מ התוס' )ד"ה אמר מר( שאפילו מי שיש לו הרבה כח ויכול לעשות המלאכה

בפסחים שאוכל מקבל טומאה בכל שהוא ,אבל דעת התוס' )ד"ה אי(
שמדאורייתא אוכל אינו מקבל טומאה אלא בכביצה ,והדרשה שרש"י
מביא מהתורת כהנים אינה אלא אסמכתא בעלמא .ולענין הכשר לקבלת
טומאה ,כתב הרב פור"ת בשם רש"י שאין אוכל מקבל הכשר בפחות
מכביצה( ,רבא מסתפק האם כיון שהכזית מצטרף לענין

השחי ,ולתוס' הכונה לחיבור שבין הזרוע לקנה היד .והוסיפו שמקום

כיון שאינה נדחית אלא מהשיעור הראשון ולא מהשיעור האחרון ,משא"כ
במקרה דלהלן) .תוד"ה או( .ואת"ל שחייב ,יש להסתפק מה הדין

כשהוציא כגרוגרת לאכילה וצמקה וחזר ותפחה ,האם יש
דיחוי מחיוב חטאת לענין שבת ובטלה העקירה ,או לא ,תיקו.
שאלעזר בן אהרן הכהן נשא על כתפו את החביתין) ,ואת שמן המאור
זרק כזית תרומה לבית טמא והכזית מצטרף לאוכלים ושמן המשחה אחד בימין ואחד בשמאל ,ואת הקטורת בחיקו( .אבל
שכבר היו בבית להשלים שיעור כביצה לטומאת אוכלים ,המוציא כלאחר ידו או ברגלו או בפיו )אמנם אוכלין שדרך
)לטמא טומאת אוכלין .רש"י .אמנם לקבל טומאה בעצמו ,כתב רש"י להוציאם בפיו חייב .תוד"ה המוציא( או במרפקו )לרש"י הכונה לבית

טומאה הוא מצטרף גם לענין שבת ,שהרי שבת וטומאה
בהדי הדדי קאתין שהרי בעודו באויר אין בו שיעור ,או שאין
מצטרף כיון שלגבי שבת צריך כגרוגרת .וכתבו התוס' )ד"ה כגון(
שדווקא בזריקה הטומאה ואיסור שבת בהדי הדדי קאתין ,דתוך ג' בעי
הנחה ע"ג משהו ,אבל מכניס ללא זריקה מתחייב מכי אתי לתוך ג' ,ואיסור
טומאה ליכא עד דמצטרף .ודווקא כזית תרומה שיש איסור לאוכלו
בטומאה י"ל שמצטרף ,אבל פחות מכזית תרומה או כזית חולין אינם
מצטרפים ,ואף שבתרומה ליכא אלא עשה ,ואף בפחות מכשיעור איכא
איסורא ,דהא קיימא לן חצי שיעור אסור מן התורה ,מ"מ כיון שבעלמא
לוקים על כזית ,א"כ כזית חמיר טפי .ודווקא לבית טמא ,אבל בבית טהור
מה שמצטרף לכשיעור לחייב זר האוכלו אינו סיבה לחייב ,כיון שאיסור
זרות לא בא ע"י הוצאה זו .עוד כתבו התוס' )ד"ה פחות( דהיכא שיש בבית
כביצה והוא זורק כזית ,כיון שהכזית צריך את הכביצה לענין טומאה ,גם

לבדו ,מ"מ אם בצורה שהוא עושה בפועל את המלאכה אינו יכול לעשותה
לבדו )כגון הנושא משא כבד באצבע ולא בכל היד( ,חשיב אינו יכול) .ורב
המנונא רצה לחייב את מי שאינו יכול ,וה"ה שלדבריו השני יהיה
חייב .תוד"ה הי .ועיין רש"י ד"ה אין( .וכתבו התוס' )ד"ה אמר רב זביד(
שאם מסייע אין בו ממש ,אין בזה אפי' איסור דרבנן.

התפילין הוא למעלה מהמרפק( או באזנו או בשערו או בין פונדתו צ"ג .וקמיפלגי בהא דכתיב "ואם נפש אחת תחטא
)-אזור חלול( לחלוקו או בשפת חלוקו או במנעלו או בסנדלו ,בשגגה מעם הארץ בעשותה" ,דיש כאן ג' מיעוטים ,נפש
פטור ,מפני שלא הוציא כדרך המוציאין.
דלא כתיב נפשות ,אחת ,ובעשותה ,מיעוט אחד לכו"ע נצרך
המוציא למעלה מי' באויר אפי' בידו )וכ"ש על כתפו שמפורש לפטור היכא שאחד עוקר מרה"ר ואחר מניח ברה"י ,שמסתבר
במשנה לחייב( וגבוה י' מהארץ ,חייב ,שכן דרך משא בני קהת ,לפוטרם כיון שאין אחד שמסייע בכל המלאכה) ,והו"א שהתורה הקפידה
על הוצאה או הכנסה אף בלא הנחה ,אבל בשניים שכל אחד כתב אות
שהרי המשכן היה גובהו י' אמות דכתיב "עשר אמות אורך אחת פשיטא שפטורים .תוד"ה חד( .מיעוט שני לר"י ור"מ נצרך
הקרש" ,ואף גובה המזבח היה י' אמות דכתיב לגבי הקלעים למעט יחיד שעשה בהוראת בי"ד שהוא אנוס .ומיעוט
"על המשכן ועל המזבח סביב" ,וסיבבו את המזבח בקלעים שלישי הוא לזה יכול וזה יכול .ור"ש לא ממעט מהפסוק
שרוחבם י' אמות וגובהם ט"ו אמות ,ומשה רבינו ושאר הלוים היה
יחיד שעשה בהוראת בי"ד ,לרש"י משום דס"ל שהוא חייב ,ולתוס'
גובהם י' אמות דכתיב "ויפרוש את האוהל על המשכן" ,ר"ש פוטר אבל ס"ל שזה פשיטא( .וממילא לר"ש יש מיעוט נוסף
וגמירי שכל דבר הנישא במוטות שני שליש הוא למטה
לזה אינו יכול וזה אינו יכול שהתורה פטרתו אע"פ שזה כדרך
ושליש למעלה ואותו שליש היה למעלה מכתפיהם ,ונמצא המלאכה .ור"מ סובר שיש רק ב' מיעוטים.
שהמזבח היה גבוה הרבה מהקרקע קרוב לשליש מי' אמות .אי
נמי אף אם נאמר שרק משה היה גובהו י' אמות ,דאין

ראיות שמסייע אין בו ממש-
א' זב הרוכב ע"ג בהמה ,אין הטליתות שתחת ד' רגלי
הבהמה נטמאות ,כיון שהבהמה משתמשת בג' רגלים
והרביעית רק מסייעת ,וילפינן בתורת כהנים שטומאת מדרס
הזב היא רק כשהדבר נושא את רוב הזב) .ואיירי כשהבהמה עומדת,
דאם היא הולכת הרי רגל אחת עקורה ואינה יכולה לעמוד על שתי
רגלים .תוד"ה היה( .ואין לומר שהטעם הוא משום
שבהליכה הבהמה עוקרת את הרגל לגמרי ולא הוי אפי'
מסייע .רש"י .וכל רגל נידונת כאילו יכול והג' האחרים יכולים .תוד"ה
מפני .שהרי זב שישן ע"ג ה' ספסלים או כיסים ארוכים
שבתוכם מעות שהם ראוים לשמש לשכיבה יחד עם מלאכתם,

ויש ספק אם התהפך עליהם טמאים מספק ,ואם אינו
ישן אם שכב לאורכם שבכל אחד י"ל שהיה זמן שרובו היה עליו,
טמאים אפי' ברה"ר )תוד"ה וכיון() ,אבל בשכב לרוחבם
טהורים מפני שאין רובו על אף אחד מהם .ולתוס' )ד"ה לאורכם( אף
לרבנן שא"צ רוב מ"מ טהורים משום שכל אחד הוא רק מסייע( ,וא"כ
גם כאן כיון שעל כל ג' רגלים איכא לספוקי שמא הכבידה עליהם ולא
עקרתם יהיה טמא מספק .וזב היושב ע"ג מיטה ויש ד'

טליתות תחת ד' רגליה ,טמאות ,מפני שמיטה אינה
יכולה לעמוד על ג' רגלים וכיון שכל אחד אינו יכול נחשב שכל
אחד עשה את כל המלאכה ,ור"ש מטהר דס"ל שגם זה אינו יכול
וזה אינו יכול כל אחד נחשב כמסייע .רש"י .ושיטת רשב"א )תוד"ה
ור"ש( שדווקא לענין שבת גזה"כ לפוטרו ,והכא ר"ש מטהר משום
דס"ל שצריך שיהא רוב הזב נישא על כל אחד.

כמה כללים בהוצאה
הגמ' מביאה כללים נוספים בדיני הוצאה ,כגון פטור על הוצאת
דבר טפל לדבר אחר ,או פטור בהוצאת אדם חי ,או פטור בהוצאה
כשהיא מלאכה שאינה צריכה לגופה ,וכדלהלן.

חיוב על הוצאת עיקר וטפל -המוציא דבר בתוך דבר
אחר ,והדבר השני טפל לדבר הראשון ,וא"א לחייבו על
הוצאת הדבר הראשון ,כגון המוציא אוכלין פחות מכשיעור
בכלי ,או אדם חי במיטה )שא"א לחייב על הוצאת אדם חי
מפני שהחי מקיל עצמו ונושא את עצמו( ,פטור .וכתבו התוס'
)ד"ה שהחי( שפטור חי נושא את עצמו אינו מפני שהוא מיקל עצמו,
שהרי גם במשא קל חייב ,ולא מפני שניים שעשו ,שהרי זה יכול וזה אינו
יכול ,אלא מפני שבמשכן לא היו נושאים בעלי חיים.
המוציא אוכלין כשיעור בכלי ,והכלי נצרך לו לתשמיש אחר
במקום שמוציאו לשם ,חייב אחת ,כיון שעשה כן בהעלם אחד,
ואם שגג באוכלים והזיד בכלי חייב אף על הכלי מיתה .רש"י.
ורשב"ם )תוד"ה ששגג( גורס ששגג על הכלי והזיד על האוכלין ,ואיירי
בלא התרו בו ,שעל האוכלין אינו חייב לא סקילה ולא חטאת ,ועל הכלי
חייב חטאת .ושיטת ר"י שאם הזיד באחד מהם אינו חייב חטאת על השני,
דלא חשיב שב מידיעתו .אלא איירי רק לענין סקילה ,שאם התרו בו רק
על הכלי ,אינו חייב אלא בצריך לכלי .ואם שגג בשניהם ונודע לו

על אחד וחזר ונודע לו על השני ,לריו"ח חייב שתיים ולר"ל
חייב אחת.

יכול ללכת לבדו לרוב הפוסקים חייב אם נשאו ברה"ר ,ועל ידי נכרי
מותר לדידן שאין מצוי אצלנו רה"ר) .ש"ח מ"א(.

המוציא חצי זית מתוך זית ומחצה וכדומה -התולש
סימני טומאת צרעת או שהכוה את המחיה ,עובר בלא
תעשה "השמר בנגע הצרעת" וחייב מלקות ,ואם תלש שערה
אחת מתוך ג' ,לרב נחמן חייב ,מפני שאם תפול עוד אחת
יועילו מעשיו לטהרו ,ולרב ששת פטור ,כיון דהשתא לא
הועילו מעשיו ,ובאחת מארבע פטור לכו"ע .תוס' .וכן נחלקו
במוציא חצי זית מתוך זית ומחצה מן המת ,דהועילו מעשיו
לטהר הבית אם יתמעט הכזית ,ומודה רב ששת שחצי זית
מזית חייב ,ומודה רב נחמן שהמוציא חצי זית ממת גדול
)וה"ה מב' או ג' זיתים ,או כשאין שם אלא חצי זית .תוס'( פטור ,אבל
בכזית חייב אפי' ממת גדול ,דברגע שחתכו הוא מטמא בפני עצמו גם אם
יסלקו את המת ,והועילו מעשיו שאם יוציאו את המת לא יהיה בבית
טומאה .תוס'.

כמה מלאכות האסורות בשבת
ל"ט מלאכות נאסרו בשבת כמפורט לעיל ע"ג , .ומלבד מלאכות
אלו נאסרו בשבת מראורייתא גם מלאכות אחרות הדומות לאותם
מלאכות ,והם נקראים תולדות מלאכות .ויש מלאכות האסורות
לכו"ע אלא שיש מחלוקת האם הם תולדה של אב זה או של אב
אחר ,ויש דברים שיש מחלוקת האם הם אסורים מדאורייתא או
מדרבנן או שהם מותרים בשבת ,וכדלהלן.

צ"ד .מתי נאמר הכלל שהחי נושא את עצמו -לרבנן
רק אדם חי נושא את עצמו ,אבל בבהמה חיה ועוף
דמשרבטי נפשייהו משמיטים ומכבידים כלפי מטה כדי להפיל
עצמם מיד מי שנושאם לא .וקטן כבהמה) .רשב"א בתוד"ה אבל( .לרב
נתן אף בהמה חיה ועוף נושאים את עצמם ,והמוציאם
לרה"ר בשבת פטור )ורק בשחוטים חייב( ,וכן סובר בן
בתירא שמתיר למכור לגוי סוס אף במיועד לעופות ,כיון
שאין בנשיאת העופות מלאכה דאורייתא משום שהחי
נושא את עצמו ,ואיסור מכירה לנכרי הוא שמא יבוא להשאילם או

נטילת צפרנים בשבת -אם נטלם בכלי חייב
במלאכה שאינה צריכה לגופה )תוד"ה אבל( ,ואם נטלם זו בזו או
בשיניו ,לר"א חייב משום גוזז ובכל הבעלי חיים שייך גזיזה
כדמצינו שהתולש כנף חייב משום גוזז )תוד"ה אבל( ,ולחכמים פטור
משום שאינו כדרך המלאכה ,ואסור משום שבות ,ואם נטל
לחבירו פטור אף לר"א מפני שאינו יכול לאמן ידיו ליטול לחבירו
יפה בלא כלי .לרשב"א אם פירש רוב הציפורן ,וכן ציצין
)רצועות דקות הפורשות מעור האצבע סביב הצפורן( שפירשו רובן
והם קרובים להנתק ,כלפי מעלה )לרש"י הכונה לצד הצפורן ,ולתוס'
הכונה כלפי הגוף( ומצערות אותו ,מותר ליטלם ביד ובכלי
פטור אבל אסור ,ואם לא פירשו רובם ונטלם ביד פטור
אבל אסור ,ואם נטלם בכלי חייב .והלכה כרשב"א.

אם יכול לעמוד כשינטל האבן או הכלי עבודתו כשרה,
דמסייע אין בו ממש.
אלא רמות רוחא ,ומש"ה מתיר בן בתירא למכור אפילו
ד' כהן המקבל דם בימין ומסתייע בשמאל קבלתו כשרה לפרסיים.
אע"פ ששמאל פסולה לעבודה ,מפני שמסייע אין בו ממש.
צ"ד :מלאכה שאינה צריכה לגופה -המוציא מת

תלישת שיער -התולש בידו משיער ראשו או משפמו או
מזקנו בשבת ,לרבנן אסור משום שבות ,ולר"א חייב ,ובכלי
חייב לכו"ע ,ושיעורו בכלי לרבנן וביד לר"א כמלוא פי הזוג )-
ראש המספרים( ,והיינו ב' שערות ,וכן לאיסור "לא תשימו
קרחה" השיעור הוא ב' שערות ,ולר"א חייב אפי' באחת.
והמלקט לבנות מתוך שחורות מודים חכמים שחייב
באחת ,מפני שבאחת הוא מקפיד שלא יהיה נראה כזקן ,ואסור אף
בחול משום "לא ילבש גבר שמלת אשה" ודרך הנשים להקפיד

צ"ג :ב' רבי יוסי אומר הסוס שזב רוכב עליו ויש מתחתיו
טלית מטמא מה שתחת ידיו ,והחמור מטמא מה שתחת
רגליו ,ואין הסוס מטמא מה שתחת הרגלים והחמור מה
שתחת הידיים אע"פ שמסתייע בהם ,מפני שמסייע אין
בו ממש ,ורבי יוסי חולק על הדין דלעיל שבכל הרגלים אין טומאה.
וכתבו התוס' )ד"ה שמשענת( שמבואר בזבים שאם הטלית מתחת
שתי רגלים או שתי ידים או יד ורגל טמא לת"ק ,וכתבו שרבי יוסי לא
חולק על דין זנה ,שהרי פשוט שסוס לא יכול לעמוד רק על שתי ידים.
על אבן או כלי שהם חציצה )וחציצה פוסלת את העבודה דכתיב
"ושרת ככל אחיו הלוים העומדים" שתהא עמידתו כשאר אחיו ,וי"א
שלומדים פסול חציצה ברצפה מפסול חציצה בין יד הכהן לכלי שרת,

להשכירם לנכרי ויעבור על שביתת בהמתו) .וחכמים אוסרים בכל
הסוסים משום סוס המיוחד לעופות ,דלא פלוג .תוד"ה בסוס( .ובכפות
בין עוף בין אדם )וכן בעופות הניצודים .תוד"ה סוסא( ,לא אמרינן חי
נושא את עצמו .והני פרסאי שרוכבים מעוטפים בבגדים רחבים
והם מעונגים מהצג רגלם על הארץ ,לא חשיבי ככפותים דאינו

לחייבם -לר"מ המחייב בזה יכול וזה יכול ,נחלקו רב חסדא
ורב המנונא אם בעינן שיהיה שיעור לכל אחד ,או שמספיק
שיעור אחד לשניהם .ור"ח )תוד"ה אמר מר( גורס שהמחלוקת היא

במיטה ,ואפי' כזית מן המת שכיון שזה שיעור טומאה יש בזה
חשיבות להציל עצמו מן הטומאה ,חייב) ,ומהכא קים לן בכל דוכתא
שר"י מחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה .תוד"ה את( .ולר"ש פטור
)ואסור מדרבנן( אפי' במוציא את המת לקוברו ואפי' במוציא
מת שלם ,משום דהוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ,ומ"מ

ג' כהן העומד ברגל אחת על רצפת העזרה ורגלו השניה

שניים שעשו ,האם צריך שיעור לכל אחד כדי

בזה אינו יכול וזה אינו יכול ,ואליבא דר"י דקיימא מתני' כוותיה .והתוס'

לר"י המחייב

על כך כדי להתנאות.
גודלת כוחלת ופוקסת -הגודלת שערה והכוחלת עיניה
והפוקסת י"מ מתקנת שערה במסרק או ביד ,וי"מ טחה כמין בצק על
פניה כדי שיאדים הבשר ,לחכמים אסור משום שבות ,ורבי

כתבו שלגירסת הספרים י"ל שבזה אינו יכול וזה אינו יכול לכו"ע מספיק א"צ שיהיה צריך לגופו ולגופה ,כגון מעדר לעשות לו טס
שיעור אחד לכולם .הגמ' מביאה ראיה שמספיק שיעור אחד ולחפור בו ,או ספר תורה להגיה ולקרות בו ,אלא די שצריך
לשניהם ממה שהזב מטמא מה שתחת כל אחת מרגלי לגופו וכגון ספר תורה לקרות בו.
אליעזר מחייב חטאת ,לרבי יוסי ברבי חנינא גודלת חייבת
המיטה ,וא"צ שיעור זיבה )שיכביד רובו( לכל אחד .וכן ממה מה נחשב מלאכה שאינה צריכה לגופה -לרש"י כל מלאכה שהיה משום אורגת ,והפוקסת חייבת משום טווה ,לרבי אבהו אין
שאם שניים נעלו בפני צבי שנכנס לבית פטורים לר"י ,ואם
מעדיף שלא יצטרך לעשותה ,ואין מטרתה אלא לסלק דבר מעליו ,פטור דרך אריגה בכך) ,ואף שקולע נימין הוי אריגה ,בשיער לא הוי אריגה,
לא היה אחד יכול לנעול לבדו חייבים ,אע"פ שאין שיעור
שמעון
רבי
)ד"ה
התוס'
שיטת
אבל
מחשבת.
מלאכת
שאינה
משום
לר"ש
ועוד דהכא זה עומד לסתירה .תוד"ה וכי( ,ואין דרך טוויה בכך ,אלא
צידה לכל אחד ,ומר"י נשמע לר"מ בשניהם יכולים ,דבהא לא פליגי .פוטר( שפטור מלאכה שאינה צריכה לגופה ,היינו מלאכה שאינה נצרכת
חייב בשניהם משום בונה ,ודרך בנין בכך כדכתיב "ויבן

)וכתבו התוס' שהמ"ד שצריך שיעור לכל אחד יכול לומר דשאני הכא שזה
אינו יכול וזה אינו יכול ,ולגירסת ר"ח י"ל דאיירי שנכנסו לבית ב' צבאים(.
וכן ממה ששותפין שגנבו וטבחו חייבים תשלומי ד' וה' אע"פ
שאין שיעור לכל אחד) ,אבל מתשלומי כפל אין ראיה ,דכפל נוהג
בכל שהוא .תוד"ה ואמאי( .אמנם מהא דאיתא בברייתא שאם
שניים הוציאו קנה של גרדי העומד לאריגה חייבים והיינו בקנה
כבד שזה אינו יכול וזה אינו יכול .תוד"ה אלא) .ור"ש פוטר( ,אין

לאותו הצורך שהיה נצרכת מלאכה זו במשכן ,כי הצורך שהיה במשכן הוא
גוף המלאכה ושורשו ,וכגון הוצאה לצורך שימוש בדבר שהוציא ,צידה
לצורך שימוש בדבר הניצוד ,עשית פתח לצורך כניסה ויציאה ,חפירת
גומא כדי להכניס בה איזה דבר .ובמלאכות שהם קלקול צריך שיהיה
ממש כמו במשכן ,כבוי כדי לעשות פחמין ,סותר ע"מ לבנות בנין טוב
יותר ממה שהיה בתחילה ,קריעה לצורך תיקון הדבר הנקרע.

אלוקים את הצלע" מלמד שקילעה הקב"ה לחוה והביאה
אצל האדם .הכוחלת לריב"ח חייבת משום כותבת ,ולרבי
אבהו משום צובעת .לרשב"א אינה חייבת בכל הנ"ל אלא
בעושה לחברתה ,אבל לעצמה פטורה ,שאינה יכולה לבנות יפה
ואינו דרך בנין אלא לחברתה שהיא רואה מה שהיא עושה ,ואסורה
להעביר סרק )-צבע אדום( על פניה משום צובע .וכתבו התוס'

הוצאת מת לכרמלית מותרת אף לר"י שמלאכה שאינה
להוכיח ,דאף שאין לומר דאיירי שיש לכל אחד שיעור כדי צריכה לגופה חייב ,דהוצאה לכרמלית אסורה מדרבנן) ,ד"ה והרודה( שאף שמלאכה שהותרה ביו"ט לצורך אוכל נפש הותרה נמי
וגדול כבוד הבריות שהוא מוטל בבזיון או בדליקה או בחמה ,שלא לצורך ובלבד שיהא צורך יו"ט ,ובונה הותר בגיבון ,מ"מ אסור לבנות
לבשל ביצה קלה ,דא"כ למה נקטה הברייתא דווקא קנה שדוחה לא תעשה )-לאו ד"לא תסור"( שבתורה ,וצריך להניח עליו בית בשבת לאכול בתוכו מפני השרב והשמש ,משום עובדין דחול ,דמהאי
דגרדי ,אך מ"מ י"ל שיש לכל אחד שיעור כדי לארוג מפה .ככר או תינוק .רש"י .ואף שגם איסור טלטול מוקצה הוא מדרבנן ,מ"מ טעמא אסור טחינה והרקדה.
תמצית ההלכה-
שניים שעשו -כל מלאכה שהיחיד יכול לעשות אותה לבדו ועשו
אותה שנים בשותפות ,בין כשכל אחד עשה מקצת המלאכה כגון
שזה עקר וזה הניח ,בין שעשו אותה שניהם יחד כגון שאחזו שניהם
בקולמוס וכתבו או אחזו ככר והוציאוהו ,הרי אלו פטורין .ואם אין
אחד מהן יכול לעשותה לבדו ,ועשו אותה בשותפות מתחילה ועד
סוף שניהן חייבין ,ושיעור אחד לשניהם ,ואם היה כח באחד להוציא
קורה זו לבדו והשני אינו יכול להוציאה לבדו ונשתתפו שניהם
והוציאוה ,זה הראשון שיכול חייב והשני מסייע הוא ומסייע אינו
חייב כלום וכן כל כיוצא בזה) .רמב"ם הלכות שבת פרק א'(.

כיון שאפשר ע"י ככר או תינוק לא התירו באופן אחר .תוד"ה גדול.

תמצית ההלכה-
טלטול קטן או מת ברה"ר או בכרמלית -מותר לאשה לדדות
את בנה אפי' ברה"ר ,דאפי' בהגבהה ליכא איסורא דאורייתא אלא
דרבנן ,דחי נושא את עצמו ,אמנם אם יש עליו כיס חייב משום כיס,
וגדול המלובש בבגדיו פטור דבגדיו טפלים לו ,וכפות או חולה
אסור לטלטלם מדאורייתא) ,ובמת הוי מלאכה שא"צ לגופה,
ונתבאר דינו בסימן שי"א( ,ותזהר האשה שלא לגרור את הקטן,
ובכרמלית יש מקילים ,אבל לישא קטן על כתפו אע"פ שהוא יכול
ללכת לבד אסור ,ואף בכרמלית אסור מדרבנן ,ומ"מ אין למחות
בנכשלים בזה דודאי לא ישמעו ומוטב שיהיו שוגגין .וקטן שאינו

צ"ה.

החולב חייב משום מפרק שהוא מפרק אוכל ממקום
שנתכסה בו ,שזה תולדה של דש) ,וכר"י דס"ל שיש דישה שלא בגידולי
קרקע .תוד"ה החולב( .וי"מ משום קוצר ,וכתב רש"י שאינו נכון כיון שזה
לא מחובר .המחבץ –י"מ שמעמיד חלב בקיבה ,וי"מ שנותן את החלב
הקפוי בתוך כלי גמי כדי לסננו ,חייב משום בורר .המגבן חייב

משום בונה .ושיעורם כגרוגרת.
הרודה חלות דבש -לר"א חייב משום תולש ,ואם הזיד
ביו"ט לוקה ארבעים ,דכתיב "ויטבול אותה ביערת הדבש"
מה יער התולש ממנו בשבת חייב חטאת ,אף חלות דבש

הרודה מהם בשבת חייב חטאת ,ולחכמים אינו אסור אלא
מדרבנן .וכתבו התוס' )ד"ה והרודה( שמלאכת אוכל נפש מותרת ביו"ט
לכו"ע אף באפשר לעשות מאתמול )ורק במכשירין יש מחלוקת( ,וא"כ
הכא איירי דווקא בעושה לצורך חול ,בזמן שכבר אינו יכול להתשמש בזה
ביו"ט )דליכא הואיל( ,או בדבש שאינו ראוי לאכילה.

המכבד והמרבץ מכבד את הבית ומרבצו במים ,לר"א בשוגג
בשבת חייב חטאת משום בונה ,וביו"ט במזיד לוקה ,ולחכמים
אינו אסור אלא מדרבנן ,ואמימר התיר ריבוץ במחוזא שאין
שם חשש אשוויי גומות כיון שכל העיר היתה מרוצפת .ומותר
לרחוץ פניו ידיו ורגליו או לשטוף כלי הבית ונמצא הבית
מתרבץ מאיליו ,והשתא דס"ל כר"ש ,מותר לרבץ לכתחילה
כיון שאין כוונתו להדביק עפר ולאשוויי גומות ,אלא שלא יעלה אבק.
וכתבו התוס' )ד"ה המכבד( שהיכא דהוי פסיק רישיה שישוה גומות אסור
גם לר"ש ,ומחלוקת ר"א ורבנן היא אם הוי פסיק רישיה ,ולכן לר"א חייב
חטאת ,דדבר שאינו מתכוין אינו אסור לר"י מדאורייתא .עוד כתבו התוס'
)ד"ה שרא( שלחכמים מותר להדיח את רצפת העזרה ,דאין שבות
במקדש ,אבל לר"א אסור אע"פ שהעזרה היתה מרוצפת ,דבהדחה יש
השוואת גומות גם במרוצף )משא"כ בריבוץ( ,אי נמי בעזרה אסור לר"א
אטו היכא דליכא רצפה דלר"א יש חיוב חטאת ,וחמיר האי שבות דנוהג
אפילו במקדש .עוד כתבו התוס' )ד"ה והאידנא( שרק ריבוץ מותר
האידנא ,אבל כיבוד אסור מפני שמזיז עפר ממקומו.

תמצית ההלכה-
כבוד הבית בשבת -כתב השו"ע שאסור לכבד את הבית בשבת,
)דהוי פס"ר שישוה גומות ,וכן חוששים שיתכוון להשוות גומות,
ואם הקרקע מרוצפת באבנים או בקרשים ,לדעת השו"ע מותר,
והרמ"א אוסר אפי' במרוצף גזירה אטו שאינו מרוצף ,וכתב הבה"ל
שאם כל או רוב בתי העיר מרוצפים ,ובפרט אם כיבד את הבית
מערב שבת ,מותר לכבד את הבית ,ואיסור מוקצה אין בזה דהוי
כגרף של רעי ,ועוד דהוי טלטול מן הצד ע"י דבר אחר לצורך שבת,
אמנם בדבר שיש לחוש שישתברו ממנו קיסמים אין ההתר ברור,
והמיקל גם בזה אין למחות בידו .אמנם אין לשטוף את הרצפה
במים או לסוך אותה בשמן ,אפי' ללא סמרטוט ,משום חשש
אשוויי גומות ,ואפי' בקרקע מרוצפת אסור ,ואם שורה סמרטוט
במים אסור גם משום כיבוס) .של"ז ב'(.

צ"ה :עציץ נקוב -צמח הגודל בעציץ שאינו נקוב הוי
כתלוש ,אבל בעציץ נקוב לת"ק הוי כמחובר דע"י הנקב )אפילו
אם הנקב בצד העציץ( הצמח מריח את לחלוחית הקרקע והוא יונק מן

הקרקע ,והתולש ממנו בשבת חייב ,ולר"ש אף בעציץ נקוב
הוי כתלוש לכל מילי והוא נקנה במשיכה ולא בכסף ,ואין כותבין
עליו פרוזבול) ,ולא הוי כלאים .תוס'( ,והתולש ממנו בשבת פטור,
ואם ניקב באופן שאינו מחזיק רביעית מודה ר"ש דהוי
כמחובר דבפחות מרביעית אינו חשיב כלי ,וכן מודה ר"ש דעציץ
נקוב אינו מכשיר הזרעים הזרועים בתוכו לקבלת טומאה,
מפני שהתורה ריבתה טהרה אצל זרעים דכתיב "על כל זרע
זרוע אשר יזרע" למעוטי מחובר כל דהו ,אבל עציץ שאינו נקוב לא
דהוי תלוש לגמרי .ובניקב העציץ באופן שאם היה טמא היה
נטהר בנקיבה זו דהיינו כמוציא זית )שזה השיעור בכלי העשוי
לאוכלין )וכתבו התוס' )ד"ה ומודה( שהטעם בזה הוא שהעציץ בטל
לקרקע .עוד כתבו שכלי העשוי למשקין שניקב בכונס משקה ,אף שהוא
נטהר בזה ,מ"מ אינו בטל לקרקע אלא בשיעור שורש קטן וכדלהלן( ,י"א

שר"ש מודה באופן זה ,וההוא סבא מסתפק בהיה השורש
נגד הנקב אם מודה ר"ש ,וכ"ש באופן שאם היה טמא היה
נטהר.

דיני כלי חרס שניקב

ניקב כמוציא משקה -אם היה גיסטרא
להשתמש בו טהור ,מפני שאין מביאים שבר כלי אחר לקבל
מה שנוטף ממנו ,אבל כלי שלם אינו נטהר בכמוציא
משקה ,וכשר לקדש מי חטאת באפר פרה ,דכתיב ביה "מים חיים
שבר ,והיה ראוי

אל כלי" ,וכ"ש שמקבל טומאה.
והיינו שאם יכניסו את הכלי לתוך מים יכנסו

המים לתוכו אינו ראוי למי חטאת ,ומכשיר זרעים שבתוכו
לקבל טומאה אפילו לרבנן ,דאין נקב זה ראוי להריח לחלוחית הקרקע.
מכאן הוכיחו התוס' )ד"ה טהור( שכלי חרס בעי נקיבה ,ודלא כשיטת רש"י
גיטין ז :שספינה של חרס נחשבת כנקובה.

ניקב כשורש קטן שזה יותר מכונס משקה ,אינו מכשיר זרעים
לרבנן ,דהוי עציץ נקוב ,ומקבל טומאת כלי .וי"א שהשיעור הוא
כמוציא רימון לרש"י המחלוקת היא לענין הכשר זרעים ,ולתוס' )ד"ה
פליגי( המחלוקת היא לענין מוקף צמיד פתיל.

ניקב כמוציא זיתים -אינו מקבל טומאה לא מדברי תורה
ולא מדברי סופרים ,ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה,
אא"כ יחדו לרימונים או שמתחילה היה מיוחד לרימונים ,ולר"א הזורק והמעביר ד' אמות ברה"ר חייב) ,זורק היינו למטה
הרי הוא ככלי גללים וכלי אבנים וכלי אדמה ,ואף ביחדו
מי' טפחים וחייב אף בנדבק בכותל כיון שזה אויר רה"ר וזה נח על גבי
לרימונים אינו מקבל טומאה.
מקום כל דהו ,אבל אם זרק למעלה מי"ט וזה נדבק בכותל שזה
שאז
לגיסטרא
ייחדו
אא"כ
לגמרי
טהור
ניקב כמוציא רימונים-
לא רה"י כיון שאין רחבו ד' טפחים ,פטור( .הגמ' רוצה לומר
הוא נטמא בתורת גיסטרא .רש"י .אבל דעת התוס' )ד"ה ניקב( שרק שזורק היה במשכן באורגי היריעות ,והגמ' דוחה שאין
בנשבר לגמרי השברים ראויים לגיסטרא ,אבל בניקב כמוציא רימון לא ,משם ראיה שהיו זורקים ד' אמות )מפני שזריקת מחטים
ואפי' ייחדו לכך בטלה דעתו אצל כל אדם.
זה לזה יכולה להיות בתוך ד' אמות ,וזריקת הבוכיאר אינה
מלקבל
שבתוכו
מה
מציל
כלי חרס המוקף צמיד פתיל,
מלאכה מפני שאוגדו בידו ,וכשנגמר החוט ג"כ אינו
כדי
ושיעורו
מציל,
אינו
נפחת
טומאה באוהל המת ,ואם
מלאכה מפני שזה היה עובר בין דופני היריעה שאין ביניהם ד'
רימון,
כמוציא
ששיעורו
שמע
שיפחת רובו ,ורב אסי
טפחים שזה מקום פטור ,ולא היו משאילים בוכיאר זה לזה,
ומוקים לה דהא דתני ברובו איירי ברברבי הא בזוטרי .רש"י .אבל דכתיב "איש איש ממלאכתו אשר המה עושים" ממלאכתו
התוס' )ד"ה הא( ביארו שבגדולים שיעורו כמוציא רימון ,וכלי שמוציא ולא ממלאכת חבירו שהיה מוכן לכל אחד כלי אומנותו( .ומסקנת
רימון הוא יותר מרוב מספיק רוב .דעת רש"י שלומדים מ"וכל כלי פתוח"
שדרך פתח נכנסת לו טומאה ולא דרך נקב ,וכתבו התוס' )ד"ה ולענין( הגמ' שזורק ומעביר ד"א ברה"א הם הלכה למשה מסיני.
שלדבריו אם הנקב נמצא במקום הפתח הוא מקבל טומאה .עוד כתבו
התוס' בשם ר"י שאם ניקב הכלי במקום שאין שיעור כלי מן הנקב ולמטה
)לפי השיעור המבואר בחולין נ"ה( לא נאמר בו שיעור רובו או כמוציא
רימון .ודעת ר"ת שכוונת הגמ' שצמיד פתיל הנמצא על הנקבים מציל
מפני הטומאה ,אבל אם ניקב ברובו לא מועיל לו צמיד פתיל כיון שאינו
נחשב כלי.

הזורק:
הוצאה מרשות לרשות בזריקה והושטה
הוצאה מרשות לרשות היא אחת מל"ט מלאכות שבת ,והיינו
שעוקר מרה"י ומניח ברה"ר ,או שעוקר מרה"ר ומניח ברה"ר.
בסוגיתינו מבארת הגמ' מה הדין כשצורת ההוצאה היתה ע"י
זריקה או הושטה מרשות לרשות ,או כשלא הוציא מרשות לרשות
אלא העביר חפץ ד' אמות ברה"ר ,או שהעבירו מרה"י לרה"י דרך
רה"ר ,אם חייב או פטור ,ואם זה אב או תולדה.

צ"ו .זריקה והושטה -הזורק מרה"י לרה"ר או מרה"ר
לרה"י חייב .ואם זרק מרה"י לרה"י אחרת דרך רה"ר -לר"ע
חייב ,ולחכמים הזורק פטור )ולהלן צ"ז .תבואר מחלוקתם(
והמושיט בין ב' גזוזטראות )-קרשים המונחים ע"ג זיזים הבולטים
מן הכותל( שבב' צידי רה"ר) ,והם גבוהים י' ורחבים ד' דהוו רה"י.
רש"י .ובתוס' )צ"ט .ד"ה שתי( כתבו דאיירי שהם סתומות מלמטה דאין
גדיים בוקעים שם ,או שיש להם מחיצות למעלה( פטור ,ואם שתי

הגזוזטראות הם באותו צד חייב ,כיון שהלוים היו מושיטים
את הקרשים מעגלה לעגלה ולא זורקים ,שהוי לבני מררי ד'
עגלות לנשיאת קרשי המשכן ,והעגלות היו מהלכות שתים שתים זו בצד
זו ,ובשעת פירוק המשכן היו ב' עגלות סמוכות למשכן ולפניהם עוד
שתים לאורך רה"ר כדי ללכת אחרי עמוד הענן ,ופורקי המשכן היו
מושיטים את הקרשים לב' העגלות הסמוכות למשכן ,והלוים שבאותה
עגלה היו מושיטים את הקרשים לעגלה שלפניהם ,ולעגלה שבצידיהם
לא היו צריכים להושיט כיון ששתיהן היו סומוכות לפורקי המשכן,
וממילא לא מצינו במשכן העברה מרה"י לרה"י דרך רה"ר אלא בהושטה
לאורך רה"ר ולא לרוחב רה"ר ,וזריקה מרה"י לרה"י דרך רה"ר למעלה מי'
לא מצינו כלל במשכן ,שלא היו הקרשים נזרקים מפני כובדם.

צ"ו :מקור חיוב הוצאה הכנסה וזריקה-

כלי נחשב כלי כשהוא שלם וראוי לשימוש ,ויש בזה נ"מ לכמה
דינים ,כגון לענין טומאה שרק כלי שלם מקבל טומאה ,וכלי טמא
שנשבר הוא נטהר ,אמנם נקבים קטנים שאינם מפריעים לשימוש
בכלי אינם מורידים ממנו שם כלי לגבי אותו ענין שהוא עדיין ראוי
לו ,וכדלהלן.

ניקב ככונס משקה

זריקה היא תולדה של הוצאה שהרי אינה נמנית באבות מלאכות,
והיא דומה להוצאה ולא לאב מלאכה אחר.

הוצאה -ילפינן ממה שציוה משה שיפסיקו להביא את
הנדבה למלאכת המשכן מאהליהם שזה רה"י ,למשה שהיה
במחנה לויה שהוא רה"ר שהיו כולם מצויים אצל משה ,וישראל
היה ברה"י ,והיה זה ביום אסור בהוצאה דגמר העברה
העברה מיום הכיפורים .ואע"פ שהיתה הוצאה במשכן בהורדת
הקרשים מהעגלות לקרקע ,מ"מ כיון שהוצאה היא מלאכה גרועה לא היו
מחייבים בה אם לא היתה כתובה במפורש) .תוד"ה הוצאה( .ומהאי טעמא
לא היו מחייבים בהכנסה ובזריקה ,לולא שמסברא אין חילוק בין הוצאה
להכנסה ,וגם זה היה במשכן) .תוד"ה הכנסה( .ור"ח )תוד"ה וממאי( לא
גורס את הלימוד מיוה"כ ,דאפי' אם זה היה בחול ,כיון דקרי ליה רחמנא
מלאכה ,זה מלאכה בשבת.

הכנסה -מסברא מחייבים בהכנסה כמו בהוצאה ,שהרי
שניהם זו העברה מרשות לרשות .ומ"מ הוי תולדה ,ואינו
חייב ב' חטאות אם עשה הוצאה והכנסה בהעלם אחד,
ולר"א שמחייב ב' חטאות בכל העושה אב ותולדה דידיה,
חשיב תולדה כיון דלא הוי במשכן חשיבא) ,ונ"מ נמי לענין

תמצית ההלכה-
איסור הוצאה -מדאורייתא אסור להעביר מרה"ר לרה"י או
איפכא ,בין כשהאדם יוצא עם החפץ ,ובין כשהאדם עומד במקומו
והוא מושיט את החפץ או זורקו .וחכמים אסרו לעשות כך גם
מכרמלית לרה"י או לרה"ר או מהם לכרמלית ,אבל מותר להעביר
או להושיט או לזרוק ממקום פטור לרה"י או לרה"ר ,או מרה"י
ורה"ר למקום פטור ,אבל המעביר מרה"י לרה"ר או איפכא דרך
מקום פטור חייב ,ואם עמד במקום פטור ואח"כ המשיך לרשות
השניה פטור ,אמנם מדרבנן אסור לעשות כן ,שמא יבוא להוציא
ישירות מרה"י לרה"ר .מדאורייתא אסור להעביר ד"א ברה"ר
כשעשה עקירה והנחה ,ומדרבנן אסור גם עקירה לבד או הנחה
לבד ,ובכרמלית אסור מדרבנן להעביר ד"א .וים ובקעה אף שהם ב'
סוגי כרמלית ,מותר לטלטל מזו לזו בתוך ד"א) .סימן שמ"ו(.

מקושש-
נתחייב סקילה על שהעביר ד"א ברה"ר ,וי"א שעבר על
תולש ,וי"א שהיה מעמר .ונ"מ שמלאכות אלו כל חד
כדאית ליה אינם בכלל מה שאמר איסי שיש מלאכה
אחת שאין חייבים עליה מיתה ,שהרי המקושש נהרג) .העושה
כל המלאכות בהעלם אחד ,חייב על כל מלאכה
ומלאכה(.
צ"ז .לר"ע המקושש היה צלפחד ודריש מגז"ש,
הוי כמפורש וא"כ התורה לא הסתירה מה עשה .ולריב"ב צלפחד
היה מהמעפילים שאינו חמור כ"כ כחילול שבת) ,דלא גמר
גז"ש מרבותיו ,ואין אדם דן גז"ש מעצמו .וכתבו התוס' )ד"ה גזירה(
וגז"ש

שאף שר"ע קיבלה מרבו לא יכל לקבלה ממנו ,כיון שקיבלו כמה גז"ש
יש בתורה וזו היתה יתירה על החשבון( ,ואין להוציא לעז על

אותו צדיק ,ואף אם צלפחד היה המקושש אין לגלות
חטאו כיון שהתורה הסתירה זאת.
וכן נחלקו ר"ע וריב"ב אם אהרן נצטרע כשדבר עם מרים
על משה ,לר"ע גם אהרן נצטרע ,דכתיב "ויחר אף ד' בם",
)ובברייתא דריש "ויפן אהרן אל מרים והנה מצורעת"
שאהרן פנה מצרעתו –קדם ונתרפא( .ולריב"ב אין להוציא
לעז על אותו צדיק ,והא דכתיב "בם" היינו נזיפה
בעלמא ,ואף אם נצטרע אין לפרסם כיון שהתורה
הסתירה זאת.
החושד בכשרים לוקה בגופו.
מדה טובה ממהרת לבוא ממידת פורענות.
ויבלע מטה אהרן את מטותם -נס בתוך נס

שבלעם אחרי

שנעשה מטה.

הזורק מרה"י לרה"י דרך רה"ר ר"ע מחייב וחכמים
פוטרים .ביאור מחלוקתם-
לרב המנונא איירי בזורק למטה מי' ונחלקו אם קלוטה כמי
שהונחה ,אבל למעלה מי' לכו"ע פטור דלא ילפינן זורק
מרה"י לרה"י דרך רה"ר ממושיט שהיה בעבודת הלוים) ,אמנם
המעביר למעלה מי' חייב ,שכן משא בני קהת(.
לרבי אלעזר מחייב ר"ע אפי' למעלה מי' ,ורבנן פוטרים אף
למטה מי'.
לרב חלקיה בר טובי נחלקו בין ג' לי' ,אבל למטה מג' לכ"ע
חייב ,דהוי כמונח )ואין הטעם משום שא"א ליישר לגמרי את
רה"ר ,שהרי גם גבשושיות ג' טפחים מצויות ברה"ר ,וכן
מצינו שיעור פחות מג"ט דהוי כמחובר למעלה ,כגון בדפנות

התראה( .והיינו שאב נחשב רק מה שהיה במשכן והוא חשוב ,ויש תולדות
כמו מנכש ומשקה זרעים שהיו במשכן והם תולדות כיון שאינם חשובים,
וי"ג הך דלא הוות במשכן לא חשיבא ,שמה שלא היה במשכן אינו חשוב,
ולפי זה התולדות לא היו במשכן) .תוד"ה ולרבי אליעזר( .אי נמי משום

סוכה אם הם סמוכות לסכך פחות מג"ט ,או ג' חבלים המשמשים להקף

דלא כתיבא.

רשות לענין טלטול) ,ומה שסמוך לקרקע מהני בפחות מג"ט

י"ל הטעם משום שאין הגדיים בוקעים שם( ,אלא לבוד העגלה ועליהם היו שמים את הקרשים) ,ואחרי שהיו מניחים את כל מכאן שרה"ר שיעורה ט"ז אמות ,משום שהיתה אמה
הוא הלכה למשה מסיני( ,ולמעלה מי' לכו"ע פטור אבל הקרשים היו מניחים טבעות ומסגרות מקדימה ומאחורה כדי שלא יפלו נוספת )-חצי אמה מכל צד( שהיה בה בן לוי לשמור שלא יפלו
הקרשים(.
הקרשים ,שהיה הולך כל הדרך אחרי העגלה ,ואם היה רואה שהקרש
אסור ,ואם היו ב' הרשויות שלו מותר ,ואם אין הרשויות
וכתבו התוס' )ד"ה הניחא( שלמ"ד שלמעלה היה עובים כאצבע ,לא היו
עומד ליפול לאויר שביניהם ,היה רץ מתחת הקרשים הבולטים בצידי
באותו הגובה לשמואל גם בזה מותר ,ולרב אסור דחיישינן מניחים ו' שורות קרשים כשקרש אחד מתחיל בצד העבה והשני בצד
העגלה ,עד שמגיע לרווח שבין הקרשים ,ודוחק עצמו לעמוד בחצי אמה
שיפול ואתי לאתויי ,אבל בעצם הנפילה ברה"ר ליכא איסורא ,דהוי הדק ,מפני שאינו כבוד לשים את הצד העבה הסמוך לקרקע לצד הדק
מתעסק.

הזורק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י רבי מחייב וחכמים
פוטרים .לרב ושמואל לא חייב רבי אלא ברה"י מקורה,
דביתא כמאן דמליא דמי כיון שהוא חשוך ומלא הבל .ורב חנא
אמר בשם שמואל שברה"ר מקורה רבי מחייב אחת משום
הוצאה ואחת משום הכנסה ,ולפי זה נמצא שרבי מחייב על
תולדה )הכנסה( במקום אב )הוצאה( ,והגמ' שואלת שהרי
רבי למד מנין ל"ט מלאכות מדכתיב "אלה הדברים" דברים
שתים ,ה' דהדברים עוד אחת ,ואלה בגימטריא ל"ו ,ואין נ"מ במנין אלא
כדי לדעת כמה אדם יכול להתחייב בהעלם אחד ,ואם אדם מתחייב על
תולדה במקום אב א"כ אפשר להגיע להרבה יותר מל"ט חטאות.

צ"ז:

הזורק מרה"י לרה"ר ועבר ד' אמות ברה"ר

לפני

שנח ,רבי יהודה מחייב וחכמים פוטרים .לפי ההו"א ר"י
מחייב אחת משום הוצאה ואחת משום העברה ,ורבנן
מחייבים אחת משום הוצאה ,ואינו חייב משום העברה משום דלא
ס"ל קלוטה כמי שהונחה ,ואיירי באומר כל מקום שתרצה תנוח,
וכיון שלא אכפת לו היכן תנוח נתקיימה מחשבתו לר"י בשתי ההנחות,
)אבל אם כוונתו שתנוח ברה"ר לסוף ד' חייב רק על ההוצאה ,ואם כוונתו
שתנוח מיד ביציאה לרה"ר אינו חייב על ההעברה ,דאין כאן עקירה
בתחילת ד' .רש"י() .ולפ"ז ר"י מחייב על תולדה במקום אב,

והא דתניא שר"י מוסיף על ל"ט מלאכות שובט ומדקדק,
ואמרו לו חכמים ששובט הוא בכלל מיסך ומדקדק בכלל
אורג ,כוונת ר"י שאף אם עשאם יחד עם כל שאר האבות
חייב עליהם ,אך אין משם ראיה ,די"ל שרק לרבנן שובט
ומדקדק הם תולדות ,אבל לר"י הם אבות ,ולכן חייב עליהם
בפני עצמם כשעשאם יחד עם כל האבות ,וכן נ"מ שלר"י צריך
להתרות משום שובט ומדקדק ,ולרבנן משום מיסך ואורג .תוד"ה מאי(.
ולמסקנה איירי באומר שתנוח מיד ביציאתה לרה"ר ,ור"י
מחייב אחת ,דס"ל דקלוטה כמי שהונחה דמי ונתקיימה
מחשבתו ,ועל ההעברה פטור אע"ג דחשיב כמי שהונחה ונעקרה
והונחה ,דהוי תולדה במקום אב ,וחכמים פוטרים לגמרי ,דס"ל
קלוטה לאו כמי שהונחה דמי ולא נתקיימה מחשבתו.
נתכוין לזרוק ח' וזרק ד' או שנתכוין לזרוק ד' וזרק ח'
פטור) ,ולא דמי לכותב שם מתיבת שמעון
שנתכוין לתיבה גדולה ,דהתם א"א לכתוב שמעון בלי לכתוב
שם ,אבל כאן אפשר לזרוק ח' בלי לזרוק ד' וא"כ כשנח בסוף
ד' לא נתקיימה מחשבתו( ,ואינו חייב אלא באומר בכל מקום
שתרצה תנוח.

שחייב אע"פ

שעליו פרוסות היריעות .אי נמי משום שהיו מניחים אותם באותה צורה
שהיו מורידים אותם מהמשכן ,ולהופכם זה טורח גדול .אי נמי שמא רק
מחצים ולמעלה היו עובים מתקצר .עוד כתבו התוס' שאף שמתחת
הקרשים היה מקורה ,ילפינן שרה"ר צריכה להיות לא מקורה מהמקום
המגולה ,מפני שזה יותר נראה רה"ר ,אי נמי מה שרה"ר צריכה להיות
מגולה זה נלמד ממחנה לויה ,ומכאן לומדים ששיעור רה"ר ט"ז אמה ,ואם
הכל היה מכוסה לא היה אפשר ללמוד מזה.

המשכן
לאחר שהביאה הגמ' את המחלוקת מה היה עובים של קרשי
המשכן כדי לבאר איך לתחת העגלות היה דין רה"ר ,ממשיכה הגמ'
לבאר את המחלוקת לגבי עובי הקרשים ,וכיצד היו היריעות
עומדות לפי שתי השיטות ,ומה היה האורך והרוחב של העגלות,
וכו'.

צ"ח :עובי הקרשים -הקרשים מלמטה היה עובים
אמה .לר' יהודה היו מתקצרים והולכים למעלה עד כאצבע,
דכתיב "יהיו תמים על ראשו" ותמים הוא לשון כליה דכתיב
"תמו נכרתו" ,והא דכתיב "יחדיו" הכונה שלא יעמידום
כשכל אחד בולט יותר מחבירו ,ולדבריו הקרשים שהיו
בפינות המשכן שהיה רוחב חלל המשכן י' אמות ,וו' קרשים של אמה

ומסדר את הקרש .ומה שהיו הקרשים בולטים לצדדים אינו נחשב רה"ר,
כיון שהקרשים היו מונחים למעלה מי' טפחים .רש"י .אבל שיטת ר"ת
)תוד"ה למה ,וד"ה אמתא( שכל עגלה היתה ב' וחצי אמות ועוד ב' וחצי
אמות לכל צד מצידי העגלה ,ושתי עגלות היו מחוברות יחד ע"י עץ של
ט"ו אמה ,נמצא רוחבם ט"ו אמה ,והקרשים היו מונחים על ב' עגלות יחד
שבלי הצדדים זה י' אמה ,והיתה עוד אמה אחת לבן לוי ,ואין נ"מ באיזה
צד היא היתה כי אפשר לסדר את הקרשים משני הצדדים ,ואף שהיה
רחוק מהקרשים ב' וחצי אמות ,היה מושיט ידו ומתקנם ע"י מקל או דבר
אחר.

דיני רשות היחיד
בתחילת הפרק נתבארו דיני הוצאת חפץ מרשות לרשות ,והיינו
מרשות היחיד לרשות הרבים או איפכא ,ע"י עקירה מרשות אחת
והנחה ברשות השניה ,ולהלן יבואר מה נחשב רה"י ,ובאלו אופנים
נאסרה הוצאה מרשות לרשות.

מה נחשב רשות היחיד -בור או סלע שהם בגובה י'
טפחים וברוחב ד' טפחים ,הנוטל מהם והנותן על גבם חייב,
פחות מכך פטור .ובור וחוליתו מצטרפים לעשרה ואם הוציא
מתוך אוגן הבור חוליה חייב .אמנם אם הניח ע"ג החוליה ,אינו חייב אא"כ
החוליה עצמה גבוהה י"ט .תוד"ה מסייע.

וחצי כיסו ט' אמות ,ונמצא שכל אחד מהקרשים הנוספים שהיו בפינות הוצאת מים מבור -בור מים שהוא רה"י אסור לשאוב
לא היו מכסים אלא חצי אמה ,וצ"ל שהם היו משופים כהרים .ולר'
נחמיה גם למעלה היה עובים אמה ,דכתיב "יחדיו",
ו"תמים" הכונה שיהיו מקרש אחד ,והקרשים שבצדדים
היו ממלאים את החלל של אמה מכל צד החסר מחמת עובי
הקרשים.
כמה היו היריעות תלויות בצידי המשכן -הנה המשכן
היה אורכו ל' אמה ורוחבו י' אמה ,ונמצא לפי זה שלר'
יהודה שהקרשים למעלה היה עובים כאצבע ,א"כ היריעות
שהיה אורכם כ"ח אמה והיו לרוחב המשכן היה מגיעים עד
האדנים ,ורוחב היריעות שהיה מ' אמה והיינו י' יריעות שרוחבם
ד' אמות שהיו מחוברות יחד ,והיו לאורך המשכן ,היו מכסים את
האדנים ,והיריעות עיזים שהיה רוחבם מ"ד אמה שהיו י"א
יריעות שרוחבם ד' אמות ,ואורכם ל' אמה ,היו מכסים בצדדים
גם את האדנים ,ומאחורי המשכן היה סרוח ב' אמות
מהיריעות על הרצפה ,והיינו דכתיב "חצי היריעה העודפת
תסרח על אחורי המשכן") ,וב' אמות היו בפתח המשכן,
דכתיב "וכפלת את היריעה השישית אל מול פני האוהל"(.
ולר' נחמיה שהיה בגג המשכן עוד אמה של רוחב הקרשים
מכל צד ,א"כ היריעות לא היו מכסות אמה מהקרשים,
ויריעות העיזים לא היו מכסות את האדנים ,ולא היו
סרוחות על הרצפה מאחורי המשכן אלא אמה אחת ,והא
דכתיב "חצי היריעה העודפת תסרח" הכונה תסרח
מחברותיה.

ממנו בשבת אא"כ עשו לו מחיצה גבוהה י' טפחים והממלא
עומד מבפנים ,ואסור לשתות מבור זה כשהוא עומד בחוץ אע"פ
שראשו בבור ,שמא ימשוך הכלי אליו ,אא"כ הכניס לשם ראשו
ורובו .וכתבו התוס' )ד"ה אלא( שפסים לא מועילים אלא בבאר מים
חיים או בבור הרבים ,ולא בבור היחיד ,אמנם אם הבור אינו עמוק עשרה
או אינו רחב ד' שהוא כרמלית ,לא החמירו בו ומועיל פסין.

צ"ט :זריקה מרה"ר לרה"י דרך מקום פטור -הזורק
חפץ על עמוד גבוה י' טפחים ,רב מרדכי מסתפק אם חייב
כיון שיש כאן עקירה והנחה באיסור ,או שפטור כיון שזה
עבר דרך מקום פטור ,שהרי רק על מה שמעל העמוד נאמר שאויר
רה"י עולה עד לרקיע .רב יוסף רצה להוכיח שחייב ממה
שמתני' מחייבת במניח ע"ג מקום גבוה י' ,שהרי אפי' מחט
חייבת לעבור למעלה מעשרה .והגמ' דוחה שי"ל שיש
לסלע בליטה נמוכה מעשרה ,ודינה כחורי רה"י כיון שהיא לא מקום
חשוב בפני עצמו וכל הסלע למעלה מי' ,או חריץ והמחט נכנסה לחריץ
מתחת עשרה טפחים .וכתבו התוס' )ד"ה או( שכל הספק הוא רק כשפסק
כוחו במקום פטור ,והפץ לא הגיע לרה"י מכוחו) ,כגון שזרק כנגד רה"ר
והחפץ ירד על העמוד באלכסון( ,שאז יש הפסק בין עקירה להנחה ,אבל
אם זרק ישירות על האבן ,או שהניח בעצמו על האבן ,ודאי חייב אע"פ
שעבר במקום פטור.

כותל רה"י שאינו רחב ארבעה -כותל שמקיף כרמלית
הזורק מרה"ר לרה"ר ורה"י באמצע ובשני רה"ר יחד
והוא גבוה י"ט ואינו רחב ד"ט ,ונעשית הכרמלית רה"י על
העביר ד' אמות ,בברייתא איתא שחייב ,וקמ"ל שרשויות
ידו ,כגון אם הקיף את המקום לדירה ,או שלא הקיף יותר מבית סאתים,
שוות מצטרפות) ,ודלא כרבי יוסי דס"ל )פ (.שאין מצטרפות( ,ועוד
גם הכותל עצמו הוי רה"י ,דכיון דלאחרים עושה מחיצה
קמ"ל דלא אמרינן קלוטה כמי שהונחה לחייבו משום הוצאה.
הבריח התיכון שבתוך הקרשים היה עומד בנס ,שהיו מכניסים לעצמו לא כ"ש .וכ"ש שהמקיף רה"ר ועשאה רה"י ,שגם הכותל עצמו
צ"ח .מעביר ברה"ר מקורה -המעביר ד' אמות ברה"ר אותו אחרי שהקרשים היו בתוך האדנים ,והיה צריך להיות משלש רוחות ,דינו כרה"י .ואין להחשיב את הכותל לחורי רה"י ,כיון דלא ניחא
מקורה פטור לפי שאינו דומה לדגלי מדבר .ומה שמצינו והיה נכפף מאיליו .וכתבו התוס' )ד"ה תנא( שתנא דברייתא דמלאכת תשמישתיה כ"כ לבני רה"י) .תוד"ה ומוקף( .עוד כתבו התוס' )ד"ה
המשכן חולק וסובר שהבריח היתכון היה ברוח אחת מן הקצה אל הקצה ,לאחרים( שחולית הבור שהיא גבוהה ה"ט והבור עמוק ה"ט ,אין דינה
שהעגלות של המשכן היה תחתיהן וצידיהן רה"ר ,צ"ל ולא מקיף ג' רוחות.
כרה"י מהטעם הנ"ל ,כיון שאינה גבוהה י"ט.
שהעגלות לא היו מקורות ,ואף שהיו הקרשים מונחים על
הקרשים היו חרוצים מלמטה ,והיינו שהקרש שרוחבו אמה וחצי היה
תמצית ההלכה-
העגלות ,והיו ד' עגלות למ"ח קרשים )כ' קרשים בצפון המשכן וכ'
בו חריץ חצי אמה באמצע בגובה אמה ,ועוד חריץ מבחוץ ,והאדנים היו
מה נחשב רה"י -מקום המוקף מחיצות גבוהות י"ט ורוחבו ד"ט
בדרום וו' במערב וב' במקצועות( ,נמצאו י"ב קרשים לכל עגלה ,ואורך
על ד"ט או יותר ,וכן חריץ שעומקו י"ט ורוחבו ד"ט על ד"ט ,או תל
חלולים כגודל בליטות הקרשים ,כדי שיעמדו הקרשים בתוך
עובי
ורוחב כל עגלה היה ה' אמות )הרוחב כולל ב' אמות וחצי של
או עמוד שגובהם י"ט ורוחבם ד"ט על ד"ט ,הרי הם רה"י אפי' אם
הדפנות והאופנים .והקרשים שהיה אורכם י' אמות היו מונחים לרוחב האדנים.
העגלה והיו בולטים ב' וחצי אמות מכל צד ,וכיון שהיה ה' אמות בין
העגלות ,נמצא שהיו הקרשים של עגלה אחת צמודים לזו שלידה( ,והיו
מושיבים על כל עגלה ד' שורות של ג' קרשים ,ורוחב הקרשים היה

צ"ט.

קרסי הלולאות שהיו מחברים בין שתי קבוצות של ה' יריעות

הם ברה"ר .ואפי' אין התל זקוף אלא משופע ,כל שיש גובה י"ט
בשיפוע של ד"א ,הוי רה"י במקום גובהו .מחיצות של רה"י ,אע"פ
שאין בהם ד"ט בפני עצמם הרי הם רה"י .חורים שבכותלי רה"י
שהם פתוחים לרה"י דינם כרה"י ,אפי' אם הם פתוחים גם לרה"ר.
אויר רה"י דינו כרה"י עד לרקיע ,ולכן הזורק מרה"ר ונח ע"ג קנה
שנעוץ ברה"י ,אפי' אם אין בו רוחב ד"ט ,חייב .כלי מרובע שיש בו
ד"ט על ד"ט ,או שהוא עגול ויש בו כדי לרבע ד"ט על ד"ט )והיינו
שיש בחלל הכלי ה' טפחים וג' חומשי טפח ,והכלי גבוה י"ט ,הרי
הכלי נחשב רה"י אף אם הוא מונח ברה"ר) .שמ"ה ב' – ז'(.

כל אחת )וה' היריעות עצמם היו תפורות זה לזה( ,היו נראים ככוכבים
אמה וחצי ועובים אמה ,מ"מ למ"ד שקרשים מלמטה ברקיע.
עובים אמה ומלמעלה עד כאצבע ניחא ,שאז היה רווח בין יריעות התחתונות היו מתכלת ארגמן תולעת שני ושש,
הקרשים יותר מג' טפחים דלא אמרינן לבוד ,ולמ"ד והעליונות ממעשה עיזים ,והיתה בעליונות חכמה יתירה
שהקרשים גם מלמעלה היה עובים אמה ,צ"ל דאיירי מהתחתונות שטוו אותם על העיזים.
באטבעי שהקרשים היו מונחים ב' שורות צמודות בשני הצדדים ,כמו
גודל העגלות -רוחב העגלות היה שתי אמות וחצי כדי בהדי הדדי קאתו -בעי ריו"ח בור ט' ועקר חוליא והשלימו
אטבא ,וביניהם היה רוחב אמה ,ומתחת היה מגולה ,וממילא מתחת
העגלה היה רה"ר במקום שלא היו הקרשים .וי"מ אטבעי היינו שלא יפלו הקרשים בגלל שהם בולטים הרבה לצדדים ,ואורכם ה' לי' ,האם חייב כיון שהעקירה והמחיצה נעשו יחד ,או
טבעות הקרשים ,שבגלל שהטבעות )שהיו מכניסים לתוכם את הבריחים אמות כדי שלא ידחקו הקרשים )לרש"י אם יסדר אותם על שפטור) ,וכן יש להסתפק בזרק דף ונח ע"ג יתידות גבוהות
כדי להחזיק את הקרשים( היו בולטים מהקרשים ,לא היו יכולים לשים
שורה כנגד שורה ,אלא היו מצמידים שתי שורות ובכל שורה הטבעות היו
בולטות לצד השני .רש"י .ושיטת התוס' )ד"ה אטבעי( שרק לפני ששמו
את הקרשים היתה העגלה מגולה ,אבל אח"כ היתה מכוסה מפני שלא
יכלו להניח את הקרשים ממש אחד מעל השני ,ואטבעי היינו שתי קרשים
ארוכים נקובים בשני ראשיהם והיו שמים אותם על הקונדסים לאורך

רוחבם .ולתוס' היה מסדר אותם על חודם ,ומ"מ מפני כובדם היו זזים
דוחקים זה את זה אם לא היו רחוקים זה מזה( ,וצידי העגלות )החלל
שבין הדפנות לאופנים ,ועובי הדופן ,ועובי האופן( ב' אמות וחצי והיינו
אמה ורבע מכל צד ,ובין עגלה לעגלה ה' אמות ,ונמצא ב' עגלות
שהיו מהלכות זו בצד זו וביניהם יחד ט"ו אמות ,ומה שלומדים

י"ט ואינן רחבות ד"ט .וכתבו התוס' )ד"ה זרק( דאיירי שהיו ב' מחיצות
לפני שהדף נח ,שמכח פי תקרה יורד וסותם נעשה רה"י תחת הדף ,אבל
בלאו הכי ודאי רק על גביו יכול להיות רה"י( .ואת"ל שפטור יש

להסתפק בבור י' שנתן לתוכו חוליא ומיעטו מי') .ואין
להוכיח ממה שהזורק דבילה שמינה ד' אמות ונדבקה

לכותל למטה מי' ,חייב אף בד' אמות מצומצמות ,אע"פ שמקום
הדבילה הוא ממעט מד' אמות .רש"י .והתוס' כתבו שאם חלק מהדבילה
בתוך ד' אמות פטור ,דצריך שכל החפץ יצא מהד' אמות ,אלא כוונת הגמ'
שברגע שהדבילה נדבקה נעשה גבה לרה"י כאילו הכותל עבה ,ומ"מ חייב
כיון שבשעת הזריקה היה על מקום זה שם רה"ר ,די"ל דשאני התם

שאינו מבטל את הדבילה לכותל( .ובור עמוק י"ט והניח
באמצעו מחצלת ,לריו"ח חייב ,דמחצלת לא מבטלא
מחיצתא כיון שאינו מבטל את המחצלת בבור ,ולאביי פטור
דמחצלת מבטלא מחיצתא ,וכ"ש שבור י' שנתן לתוכו
חוליה פטור .ורבא מסתפק בזרק דף וחפץ על גביו ונח ע"ג
יתידות ,אם פטור כיון שזה נעשה יחד ,או שחייב כיון שיש
איזה הפרש זמן בין הנחת הדף להנחת החפץ .תיקו.

ק.

מה נחשב הנחה בדבר המונח ע"ג דבר אחר -מים

המונחים ע"ג מים נחשבים מונחים ואם נטל מקצתם הוי עקירה.

תמצית ההלכה-

תמצית ההלכה-

רקק מים ברה"ר ורה"ר עוברת בתוכו ,אם אינו עמוק י"ט ,אע"פ
שאינו רחב ד"ט או שמונח עליו קרש ומחמת כן הרוב מדלגים עליו,
מ"מ הוי רה"ר .וברש"י משמע קצת דלא הוי רה"ר אא"כ הרבה בני
אדם עוברים בתוכו .ואם הרקק עמוק י"ט ורחב ד"ט ,הוי כרמלית
כמו ים ,והפמ"ג מסתפק לומר שרק לחומרא דינו ככרמלית ,אבל
מן התורה דינו כרה"י ,ובמאירי משמע שמן התורה לא הוי רה"י כיון
שאין המחיצות ניכרות) .שמ"ה ס"ק מ"ח(.

טלטול בים ובספינה -ים דינו ככרמלית שאסור מדרבנן להעביר
ממנו לרה"ר או לרה"י וכן איפכא ,וכן אסור לטלטל בו ד' אמות.
אסור למלא בשבת מים מהים לספינה ,כיון שהים הוא כרמלית
והספינה היא רה"י )אם יש בה עומק י"ט ,דאל"כ גם היא כרמלית
ומותר להעביר ממנה לים בלי שום תיקון( ,ויכול למלא מים ע"י
שיקח חתיכת עץ שהיא ד"ט על ד"ט ,ויעשה בה נקב ,וימלא דרך
הנקב ,אמנם אם דופני הספינה גבוהים י"ט מהים ,שנמצא שהוא
מעביר את המים מכרמלית לרה"י דרך מקום פטור ,די שיוציא זיז
כל שהוא מהספינה ,ואם הוא רוצה לשפוך מים מהספינה ,בין
בגבוהה י"ט בין באינה גבוהה י"ט ,מותר לו לשפוך מים על דפנות
הספינה ממש ,והם נופלים לים ,אפי' בלי חתיכת עץ ד"ט על ד"ט
ובלי זיז ,כיון שלא גזרו כוחו בכרמלית .ואם הוא שופך קצת רחוק
מן הדופן אסור ,דהוי כזורק מרה"י לכרמלית ממש ,אך אם הדופן
גבוה י"ט ואינו רוצה לשפוך על הדופן כיון שזה יגרום לריח רע
בספינה וכדו' ,מותר לשפוך גם במרחק מהדופן ,ובלבד שיעשה זיז
להכר) .סימן שנ"ה(.

הוצאה בכרמלית בשבת
מדאורייתא אין איסור הוצאה אלא מרה"י לרה"ר ,אבל מקומות
שאין להם דין רה"ר ,מפני שאינם עשוים להילוך הרבים ,ואין להם
דין רה"י מפני שאין להם מחיצות ,הוי מקום פטור ,שאין בזה איסור
הוצאה בשבת ,אמנם רבנן אסרו הוצאה בכמה מקומות ,כדי שלא
יבוא לטלטל מרה"י לרה"ר ,וכדלהלן.

אגוז הצף ע"ג מים אינו נחשב כמונח .ואם כלי צף על המים דין ים -הזורק בים )-כרמלית( ד' אמות פטור ,וכן הזורק מים
לספינה )-רשות היחיד ,והיינו בעמוקה י"ט ,אבל בפחות מי"ט דינה
ובתוכו אגוז ,יש להסתפק אם הולכים אחרי הכלי שאינו
ככרמלית ומותר לטלטל מן הים לתוכה כששניהם כרמלית ,ומיירי שאינה
מונח ,או שהולכים אחרי האגוז והוא נח .ושמן על גבי יין ,גבוהה י"ט מהמים ,דבגהוהה י"ט מותר כיון שהוא עובר דרך למעלה מי"ט
זה תלוי במחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן אם טבול יום שזה מקום פטור ,ואף שאסור מדרבנן להעביר מרה"י לרה"ר דרך מקום
שנגע בשמן של תרומה פסל את היין של תרומה מפני שהם פטור ,בכרמלית דרבנן לא גזרו( ,או מספינה לים ,או מספינה
מחוברים ,וה"ה לגבי שבת הוי כמים ע"ג מים ,או לא.
לחברתה פטור אבל אסור ,דאסור לטלטל מכרמלית לרה"י
בור מלא -הזורק לתוך בור עמוק י' ורחב ד' שהוא מלא או מרה"י לכרמלית .והנמצא בספינה ורוצה למלא מים מן
הים ,לרב הונא עושה זיז כל שהוא וממלא ,דכיון שהספינה
מים ,חייב ,דמים לא מבטלי מחיצתא ,אבל מלא פירות
היא למעלה מי' מקרקע הים) ,דגמרינן שאין ספינה גדולה
פטור ,דפירות מבטלי מחיצתא כאילו היא מלאה עפר .וכן מצינו
מהלכת בפחות מי"ט ,וגם המקום שהכלי נשקע במים הוא למעלה
שהזורק מן הים שהוא כרמלית לרה"ר או מרה"ר לים פטור,
מי"ט )תוד"ה גמירי( ,ואף שיש מקום בולט )לרש"י הכונה למקום
עמוקה
ואמר ר"ש שאם יש במקום שזרק גומא מיוחדת לבדה
בולט בראש הספינה שתחתיו יש מים ,ולר"ח )תוד"ה ודילמא( הכונה
י' ורחבה ד' הוי רה"י אע"פ שגם שאר הים הוא עמוק .וכתבו התוס' שאולי יש מקום בולט בקרקע הים( ,רגילים לבדוק לפני הספינה
)ד"ה פירות( שדווקא פירות שרגילים לבטלם לבור מבטלי מחיצתא ,אבל
דבילה אין דרך לבטלה לכותל ,אי נמי שאני דבילה שהיא דבר מועט .עוד
כתבו התוס' )ד"ה פירות( שמה שמצינו שדבר שאינו מוקצה בשבת אינו
ממעט עומק הבור ,היינו מדרבנן ,ובאמת אסור מדרבנן לזרוק לבור מלא
פירות ,וחריץ שבין ב' חצירות שיש בו דבר שאינו מוקצה ,אינו ממעט
לקולא ,והיינו שאינם אוסרים זה על זה.

הזורק ד' אמות והחפץ )כגון דבילה שמינה( נדבק למעלה
מי"ט ,פטור ,למטה מי"ט ,חייב ,ודווקא שנח בסוף ד' ,אבל
אם חזר לתוך ד' ונח שם פטור.

זרק לתוך ד' אמות ונתגלגל חוץ לד' אמות פטור.

אבל שאר דברים נעשים אב הטומאה והספינה נעשית ראשון וראשון אינו
מטמא כלים .רש"י .והתוס' )ד"ה קשרה( כתבו דאיירי שהמת מתחת
הספינה ,ויש תחתיה בצד השני כלים טהורים ,ובזה אם הספינה קשורה
חזק עד שאינה זזה ממקומה ,ואפי' בדבר שאינו ברזל ,הטומאה עוברת,
ואם אחרי הקשירה הספינה זזה הטומאה לא עוברת ,אבל לענין

שהיא לא מתקרבת למקום פחות מי"ט כדי שלא תתקע שם(
הוי מקום פטור ,והזיז הוא הכר בעלמא שבכרמלית רגילה אסור.
ולרב חסדא ולרבה בר רב הונא עושה מקום ד' )-חלל ד"ט
מוקף מחיצות קטנות ,ומחיצה תלויה מתרת במים( וממלא ,דס"ל
שמודדים את הי"ט משפת הים ולא מקרקע הים ,ואם לא
יעשה מקום ד' נמצא מטלטל מכרמלית לרה"י ,ואת
השופכין יתן על דופני הספינה שישפכו לים ,דכוחו
בכרמלית לא גזרו ,כדמצינו שרבי יהודה מתיר בספינה מרה"ר לשם או משם לרה"ר) .שיטת ר"ת )תוד"ה כי( שמחיצות שנעשו
עמוקה י"ט ואינה גבוהה י"ט לטלטל מתוכה לים )אבל לא במקום שכבר מתחילה היה רה"י ,מתירים אף במזיד ,אבל במקום שהיה
מהים לתוכה( ,והיינו כששופכם על חודה והם יורדים לים .רה"ר אינו חוזר להתירו במזיד( .ורבא רצה להתיר לטלטל מספינה
ואף רבנן שאוסרים לטלטל מכרמלית לרה"י דרך מקום פטור ,אא"כ הוא לספינה דרך ביצית שביניהן ,ואמר לו רב ספרא שבמתני'
עושה הנחה במקום פטור ,מ"מ הם מודים שבעמוקה י"ט ואינה גבוהה משמע שרק מזו לזו מותר.

טלטול ,כל דבר שיכול להעמידה מתיר לטלטל מזו לזו(,
מערבים ומטלטלים מזו לזו ,אע"פ שאין הספינות קבועות שם
)תוד"ה פשיטא( ,ואם נפסק החיבור נאסרו ,ואם חזרו וחיברוהו
בשוגג )בין שגגת שבת בין שגגת מלאכות( או בטעות )שמתעסקים
בדבר אחר והם נקשרו( ,או באונס ,מותר לטלטל שם ,כמו
במקום המוקף מחצלאות שנגללו וחזרו ונפרסו בשבת,
ואם במזיד אסור לטלטל שם משום קנס ,ואסור גם לזרוק

זרק למעלה מי' לתוך חור שאין בו ד' על ד' טפחים ,לר"מ
דאמר חוקקין להשלים במקום שיש כדי לחוק חייב )וכתבו
התוס' דאיירי בחור מפולש ,וחוקקין להשלימו לשוויה מקום ד'( ,ולרבנן
פטור.
י"ט מותר לטלטל מתוכה לים) .תוד"ה רבי יהודה( .ודווקא בים מותר כוחו,
אבל בגזוזטרא שלפעמים היא סמוכה לרה"ר אסור לשפוך ממנה מים.
תל המתלקט י' טפחים מתוך ד' אמות )מקום משופע שבתוך
)תוד"ה כחו(.
ד' אמות נעשה גבוה י"ט( ,הוי כזקוף ,ועל גביו הוי רה"י ,אבל במתלקט
י"ט מתוך ה' אמות הרי הוא כשאר רה"ר ,דניחא תשמישתיה להילוך .ק"א .מתי אומרים גוד אחית מחיצתא -לרב הונא
ומבוי המחולק בתל כזה מרה"ר א"צ לחי וקורה.
אסור לטלטל ד' אמות בתוך ביצאתא דמישן )ספינות קטנות
הנחה ע"ג משהו -זרק חוץ לד' אמות וחזר לתוך ד' אמות שהם צרות מלמטה עד חודו של סכין( ,מפני שאף אם למעלה יש מחיצות
עשרה מ"מ אינן רה"י ,דכיון שאין ברחבם למטה ד"ט אין מחיצותיהם
חייב ,ודווקא שנח ע"ג משהו מחוץ לד' אמות ,ואפי' אחזתו מחיצות ,והוי מחיצה תלויה ,אא"כ אם יש בקרקעיתה בתוך ג"ט
הרוח בתוך ג' ועכבתו מעט חשיב הנחה ,אבל אם לא נח אפי' רוחב ד"ט שמחשיבים שהקרקעית עולה עד שם ,או אם מילא קני
חזר ויצא חוץ לד' אמות פטור .והוסיף רבא שאף בדבר
ואורבני עד מקום שהוא רחב ד' ,ויש ממקום זה ולמעלה י"ט .רש"י .אבל
שסופו לנוח לרבנן דס"ל שאין אומרים קלוטה כמי שהונחה בזורק שיטת התוס' )ד"ה הני( שספינה שאין בתוכה מקום ד"ט דינה כמקום
מרה"י לרה"י דרך רה"ר ,צריך הנחה ע"ג משהו ,ולא מספיק שהחפץ פטור ,ולא אומרים בזה גוד אחית ,ואם מועיל למלאה קני ואורבני ,גם
בתוך ג' לקרקע ,וכן אם נזכר אחרי שהגיע לתוך ג"ט לפני שנח פטור,
דבעינן תחילתו וסופו שגגה.

ק"א :טלטול מספינה לספינה -ספינות הסמוכות זו
לזו ,אסור לטלטל מזו לזו ,ואם הם קשורות זו לזו והם של
שני בני אדם ,והקשר יכול להעמידם ,ואפי' אם הוא עשוי
מחוט הסרבל) ,שאף שלענין טומאה הקושר ספינה
ומעמידה ,רק חיבור בברזל שראשו האחד באהל המת וראשו השני
בספינה נקרא חיבור להביא טומאה מאהל המת לכלים
שבספינה או לספינה עצמה בספינת הירדן המקבלת טומאה ,שאני
טומאה דכתיב "בחלל חרב או במת" חרב הרי הוא כחלל,

כשלא מילא הוי רה"י כיון שיכול למלא ,אלא ביצאתה דמישן הכונה
לספינות שקרקעיתם עשויה נסרים נסרים שיש רווח ביניהם והמים
נכנסים משם ,שלרב הונא כיון שהמים נכנסים שם דינה ככרמלית ,אא"כ
אין בין הנסרים ג"ט דהוי לבוד ,או שסתם את הרווח בקני ואורבני .ולרב

ק :רקק מים שהוא עמוק פחות מי' טפחים ורה"ר מהלכת נחמן אף בלא התנאים הנ"ל דינה כרה"י ,דאמרינן גוד אחית
בו דינו כרה"ר ,דהילוך ע"י הדחק שמיה הילוך) ,אבל מחיצתא) ,לרש"י הכונה שהמחיצות שבמקום הרחב שלה יורדות עד
למטה ,ולתוס' )ד"ה מתקיף( הכונה שהמחיצות שבצדדים סותמות את
תשמיש ע"י הדחק לא שמיה תשמיש ,ולכן גומא ברה"ר שהיא
קרקעיתה( ,ואף שהזורק מרה"ר לתוך טרסקל שאינו עמוק י"ט
עמוקה ט' טפחים ,אע"פ שהיא ראויה להצניע כומתא וסודרא ,אין דינה
כרה"ר( .הגמ' שואלת למה שנתה המשנה דין רקק זה ב' המונח ע"ג קנה פטור לרבנן ,ולא אמרינן גוד אחית
פעמים .לרבא באה המשנה לחייב בין בימות החמה ובין מחיצתא) ,ולרבי יוסי ברבי יהודה חייב( ,שאני התם דהוי
בימות הגשמים )ולא אמרינן שדווקא בימות החמה נכנסים מחיצה שהגדיים בוקעים בה )ובאמת עמוד ברה"ר
לרקק לקרר עצמם ,או שדוווקא בימות הגשמים נכנסים שבראשו הוא רחב ד"ט ובעיקרו יש ג"ט )לרש"י הכונה ג"ט
גובה ,וקמ"ל שאף שאין כאן לבוד הוי רה"י למעלה ,ולתוס' )ד"ה ויש(
לרקק מפני שבלאו הכי מלוכלכים( .לאביי באה המשנה
הכונה שיש בחלק הצר רוחב ג"ט( ,וזרק חפץ מרה"ר ונח על גביו
לחייב אפי' ברחב ד' אמות )ולא אמרינן שמקיפים אותו
חייב ,דהויא לה מחיצה שאין הגדיים בוקעים בה כיון שאין
ולא עוברים בו( .ולרב אשי באה המשנה לחייב אפי' בפחות
דרך להתחכך בעמוד ולעבור תחת שיפוע קטן שלו( ,ואף שבים יש
מד"ט )ולא אמרינן שמדלגים מעליו ,ואזדא רב אשי
בקיעת דגים ,בקיעת דגים לא שמיה בקיעה מפני שאין הדגים
לטעמיה דס"ל שהזורק חפץ ונח על דף של גשר שהוא מובדל
נראים ,כדמצינו שאף שמחיצה תלויה אינה מתירה בחורבה
משאר הקרשים ויש אנשים שאינם דורכים עליו ,חייב ,כיון שיש הרבה
הפרוצה לרה"ר ,הקלו חכמים שהיא מתירה במים כגון למלא מים
אנשים שדורכים עליו( ,אבל אם הוא עמוק י"ט אין דינו כרה"ר.
מים לגזוזטרא ,או מבור שבין שתי חצרות ,אע"פ שיש תחתיה
בקיעת דגים.

חיוב קרבן במעשה שלא כולו מזיד
עבירה שחייבים על זדונה כרת ,חייבים על שגגתה חטאת .הגמ'
כאן דנה מה הדין כשרק חלק מהמלאכה היה בשוגג ,אם חייב
חטאת או לא.

ק"ב.

הזורק או מעביר חפץ ברה"ר בשוגג ,ונזכר שהוא שבת

קודם שהחפץ נח) ,או שזרק כדי לעשות חבורה ונזכר לפני
שנעשית החבורה( פטור אפי' אם כשנזכר לא היה יכול
לעצור את החפץ ,דאין חיוב חטאת אלא כשתחילתו וסופו
שגגה .ואם היה החפץ קשור אליו בחבל פטור ,כיון שאוגדו
בידו.
ואם חזר ושכח קודם שהחפץ נח ,בזורק חייב אפי' אם זכר
רק בב' אמות אמצעיות ,כיון שיש כאן תחילתו וסופו
שגגה ,ואפי' לרבנן דס"ל יש ידיעה לחצי שיעור ,הכא חייב
כיון שאין בידו לעצור את החפץ ,ובמעביר פטור אפי' ,
ואפי' לרשב"ג דס"ל אין ידיעה לחצי שיעור ,הכא פטור כיון
שהשיעור של המלאכה נגמר במזיד והיינו בב' אמות האמצעיות.
קלטה אחר -הזורק חפץ למקום מסוים ,ובא אדם אחר או
כלב ותפסו את החפץ מהאויר ,או שהחפץ נשרף ,פטור,
אבל אם נתכוין לזורקו לפי הכלב או לכבשן חייב,
דמחשבתו משויא ליה מקום ,וכדמצינו שטמא שאכל חלב
שהוא נותר מן המוקדשין ביוה"כ ,חייב ד' חטאות משום
חלב ,נותר ,יוה"כ ,טמא שאכל קדשים ,וחייב אשם משום
מעילה דאפי' כהן נחשב כזר לענין אימורים ,ואם היתה שבת
והוציאה בפיו חייב משום הוצאה )לרש"י ס"ל שאין עירוב
והוצאה ליוה"כ ,ולתוס' למסקנה יש עירוב והוצאה ליוה"כ ,וחייב גם על
יוה"כ .עוד כתבו התוס' שכל חיובי החטאות הם בבת אחת ,דבליעתו הוי
הנחה ברה"ר אע"פ שהוא מהלך( ,וחשיב דרך הוצאה דמחשבתו

משוויא ליה מקום.

הבונה:
מלאכות בונה ומכה בפטיש
מלאכת בונה היא אחת מל"ט אבות מלאכות האסורות בשבת
מדאורייתא .וענין המלאכה הוא בנית דבר מחובר לקרקע או
הוספה או תיקון בבנין קיים ,ובכלים נחלקו הראשונים אם שייך
בנין ,כמו כן מצינו )צ"ה (.חיוב בונה גם במגבן )גבינה( וגם באדם
)גודלת ופוקסת( .מלאכת מכה בפטיש היא עשית תיקון וגמר
מלאכה בכלים או בקרקע.

שיעור כותב -הכותב שתי אותיות חייב.
הכותב בשמאלו פטור ,דאין דרך כתיבה בכך ,וכן איטר
הכותב בימינו פטור ,והשולט בשתי ידיו חייב בשתיהם.
ולרבי יוסי שכל כותב חייב משום רושם ,כל אדם חייב אפי'
בשמאלו.
הכותב בשתי סמניות והכותב בכל לשון חייב.

דעות התנאים בכותב ב' אותיות-

לת"ק חייב בב' אותיות אפי' אם כתב ב' פעמים אותה
ק"ב :מלאכות ששיעורם בכל שהוא -בונה ,מסתת האות כגון אא.
)מרבע את האבן ,ומחליקה או חורץ בה חריצים כפי מנהג המקום( ,מכה ק"ג :לרבי יהודה חייב אפילו בכותב שתי אותיות מתוך
בפטיש ובמעצד )לרש"י הכונה שמכה על האבן ועוקרה מן ההר.
שם גדול ,כגון שם משמעון ,שאע"פ שלא נגמרה מלאכתו ,מ"מ

ולתוס' במשכן לא היה בנין אבנים ,אלא הכונה למכוש אחרון שמכה על
הכלי בשעת גמר מלאכה ,וכל הגומר איזה מלאכה בשבת חייב משום מכה
בפטיש( ,קודח חור בעץ או באבן בכותל ,שיעורם בכל שהוא.

היכן מצינו בונה בכל שהוא -לרבי ירמיה אדם חופר
גומא להצניע בה מעות ,ובמשכן היו מצניעים מחטים .אביי
דוחה שכיון שזה מחליד אין דרך לעשות כך ,אלא עני חופר
גומא קטנה לצורך רגלי כירה קטנה ,ובמשכן היו עושים כך
אם חסר מעט סממנים .לרב אחא בר יעקב אין עניות
במקום עשירות ומתחילה היו עושים די והותר ,אלא בעה"ב שיש
לו נקב בבירתו )בירה נאה שהוא אוכל ושוכב שם ומקפיד לסתום חור
קטן( סותמו ,וכן היה במשכן היו סותמים באבר בקרש
שנפלה בו תולעת.
המצדד את האבן -בשורה התחתונה עד שהיא מתיישבת טוב
בקרקעית יסוד הבנין חייב אפי' בלא טיט ,דיש משאירים אותה כך,
ובאמצעית כל הבנין כולו מהיסוד עד השורה העליונה ,אינו חייב
אלא הנותן טיט ,ולרבי יוסי )רש"י .והתוס' לא גורסים רבי יוסי(
בעליונה חייב אף במניח בלא טיט וצידוד כיון שאין מקפידים
אם האבן זזה.
המסתת ,והעושה נקב בלול תרנגולים שהוא עשוי מעץ והוא
סתום ועושה נקב כדי שריח הצואה יצא ולא יזיק להם ,והמכניס יתד
קטן בבית יד של המעדר ,לרב חייב משום בונה )וכתבו התוס'
)ד"ה האי( שאף שאין בנין וסתירה בכלים ,מ"מ בנין גמור עם חיזוק
ואומנות יש גם בכלים( ,ולשמואל חייב משום מכה בפטיש )ונקב
בלול לא חשיב בונה ,כיון שאינו עשוי להכניס ולהוציא .תוד"ה לול(,

וקמ"ל שלא אומרים לפי רב שאין דרך בנין בכך .לרב חייב
בכל קודח )ע"מ לסתום( משום בונה ,ואע"פ שאינו נקב להכניס
ולהוציא חייב משום בנין כל דהו) .תוד"ה בשלמא( .ולשמואל אינו

חייב אלא כשהשאיר את המסמר בקיר ,שזה גמר מלאכה.
ק"ג .כל העושה מלאכה שיש מקיימים אותה כך ולא
מוסיפים עליה ,כגון שחקק בית קיבול לג' לוגין בדבר הראוי
לקב ,חייב.

המכה בקורנס על הסדן -לרשב"ג חייב .לרבה ורב יוסף
הטעם מפני שמאמן ידו .והגמ' שואלת שא"כ הלומד
אומנות בשבת ע"י ראיה חייב .ולאביי ורבא מבארים
שטעם החיוב מפני שכך עושים מרדדי טסי משכן להחליק
הקורנס כדי שהטס שהוא דק לא יבקע ,ותניא כוותייהו.
שיעור מלאכות זורע חורש וקוצר -החורש המנכש
המקרסם )-קציצת ענפים יבשים מן האילן( והמזרד )-קציצת ענפים
לחים שעלולים להכחיש את האילן( שיעורם בכל שהוא) .חרישת
כל שהוא ראויה לזריעת גרעין דלעת ,ובמשכן לזריעת קלח
אחד של סמנים ,ואף שחיוב הוצאה הוא בשני זרעים ,דאין אדם טורח
בזרע אחד ,שאני הכא שכל גומא נעשית בפני עצמה( .המלקט עצים
או עשבים התולש עולשין והמזרד זרדים ,אם השדה ראויה
לזריעה חייב בכל שהוא אף אם אינו מתכוין לתקן ,דמודה
ר"ש בפסיק רישיה ,ואם עשה כך בשל חבירו שלא אכפת לו
ליפות או באגם שאין צריך ליפות) ,או באילן יבש שאינו מתקן כלום.
תוד"ה באגם( ,אם להסיק שיעורו כדי לבשל ביצה קלה ,ואם
לבהמה כמלוא פי הגדי ,ואם לאכילה כגרוגרת ,וה"ה במוציא
לבהמה אם זה ראוי לאדם חייב בכגרוגרת) .תוד"ה אם( .שיטת הערוך
)תוד"ה לא( שפסיק רישיה דלא ניחא ליה מותר לכתחילה ,והתוס'
סוברים שיש בזה איסור מדרבנן) ,אמנם מפיס מורסא להוציא ליחה וכדו'
התירו משום צערא דגופא( ,אלא הטעם משום דהוי מלאכה שאינה צריכה
לגופה.

מלאכת כותב
הכותב שתי אותיות באופן שיש לכתיבה קיום ,חייב משום כותב,
ולהלן יבוארו תנאי המלאכה ,והאם בכל ב' אותיות חייב או דווקא
כשיש להם משמעות בפני עצמם.

מקצת המלאכה היא דבר המתקיים במקום אחר ,דכתיב "ועשה
מאחת" )ומזה לומדים ג"כ שהאורג חוט אחד או עשה בית
אחד בנפה פטור ,אבל א"צ לארוג את כל הבגד או לעשות
את כל הנפה ,דאין אדם עושה הכל ביום אחד ,ומתחיל ועושה כדי
קיום שלא יהיה נסתר מאיליו( ,ואף שמ' דשם סתום ומ' של
שמעון פתוח ,ס"ל לר"י שסתום שעשאו פתוח כשר ,כמו
בפתוח שעשאו סתום) ,ולא אמרינן שסתום ועשאו פתוח
פסול ,כיון שגרועי קא מגרע ליה ,כדאמר רב חסדא שמ"ם
וסמ"ך שבלוחות בנס הם עומדים והיינו ם סתומה ,שכיון הכתב
נראה משני הצדדים היה לה ליפול ,ומנצפ"ך הפתוחים תיקנום
הנביאים ,דבאמת היה בלוחות גם מ' וס' פתוחים ,שהרי אין
הנביא רשאי לחדש דבר דכתיב "אלה המצוות" ,ושכחו מה
שייך לתחילת התיבה ומה שייך לסופה ,והנביאים תיקנו
חזרו ויסדום(.
לרבן גמליאל חייב אפי' כתב ב' פעמים אותה אות כגון
שש תת רר גג חח שהם חלק מתיבה גדולה ,וכ"ש אם התכוין לתיבה
קטנה ,אבל הכותב אא דאאזרך אינו חייב לפי שאין תיבה קטנה
אא ,אף שזה נכתב כך בקמיעות) .שיטת התוס' )ד"ה א"א( שדברי
הגמ' לגבי א"א לאאזרך הם לפי ת"ק(.

רבי שמעון לומד מ"ועשה מאחת" שצריך שיכתוב את
השם )-תיבה( כולו ,אמנם א"צ לכתוב את הפסוק כולו ,דרק
בעינן מלאכה שכיוצא בה מתקיימת .וכן הקודח )ולא עשה
נקב מצד לצד( המגרר )-כלונסות או קלפים ,וחייב משום ממחק(
המעבד והצר בכלי צורה אינו חייב עד שיקדח או יגרור או
יעבד או יצור את כולו והיינו כל מה שנתכוין מתחילה לעשות) ,ואף
שהאורג שני בתי נירין חייב ,שאני התם שעושה דבר חדש ,אבל בתיקון
דבר קיים ס"ל שצריך לתקן את כולו .תוד"ה תריץ( .וי"א שבכל
שהוא חייב ,ומעבד נתבאר שיעורו לעיל ע"ט .ונקט כל שהוא לאפוקי
מר"ש .תוד"ה המעבד.

לרבי יוסי כותב חייב משום רושם ,שהיו רושמים על קרשי
המשכן לידע איזה קרש סמוך לו ,וחייב אפי' ברושם ב' רשימות.
וביאר רבי יוסי ברבי חנינא שרבי יוסי לומד ממ' דמאחת
שהכונה מקצת ממלאכה והיינו לחייב בשם משמעון שהם אותיות
שמתקיימות כך במקום אחר ,דומיא דאחת דרישיה דקרא ,וממ'
דמהנה לומדים תולדות ,ומדכתיב "מאחת מהנה" לומדים
לחייב באחת שהיא נחשבת לו כהנה והיינו כעבירות רבות ,והיינו
זדון שבת ושגגת מלאכות שאע"פ שכולם זה חילול שבת אחת
חייב על כל מלאכה ,דגופי מלאכות מחלקים כיון שיש הרבה שגגות,
והנה שעשה הרבה עבירות שהיא נחשבת לו כעבירה אחת כיון
שהשגגה היא אחת ,והיינו שגגת שבת וזדון מלאכות.

תמצית ההלכה-
מלאכת כותב -שיעור מלאכת כותב הוא שתי אותיות ,ואות אחת
פטור )אפי' בגדולה כשתי אותיות ,ואפי' בכתבה סמוך לכתב ,ואפי'
בנוטריקון( אבל אסור .בשתי אותיות חייב אפי' אם הם לא מילה
שלימה ,ואפי' אם שניהם אותה אות חייב אם יש לזה משמעות.
מלאכת כותב היא בכל כתב ובכל לשון ,וכן סימן המורה על מספר
הוי כתיבה .הכותב בשמאל או בגב ידו או ברגלו או בפיו או במרפקו
פטור ,מפני שאין דרך כתיבה בכך ,ומ"מ איסור יש בכל זה .ואיטר
אינו חייב אלא בשמאל .והשולט בשתי ידיו בשוה חייב בשתי ידיו.
הרושם רשמים וצורות בכותל כדרך שהציירים רושמים הרי זה
תולדת כותב וחייב ,וכן המוחק את הרשום כדי לתקן חייב משום
תולדת מוחק) .סימן ש"מ(.

שלומד רמז לניסוך המים ונסכיהם ונסכיה כמשפטם
סתום ועשאו פתוח או להיפך כשר ,שכל האותיות ניתנו
מסיני ושכחו מה באמצע תיבה ומה בסופה ובאו
הנביאים והחזירו מה שניתן בסיני ,ומה שכתוב במשנה
שחייב בשם משמעון זה אליבא דריב"ב.
ק"ד .כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ ,כגון
נבוב בובנ ,סרו ורס ,והיינו שבצד השני התיבות היו הפוכות ,ולא
אשמועינן אלא שהחקיקה היתה מצד לצד של הלוח .ונבו"ב וכו' זה
דוגמא ,שהרי תיבות אלו לא היו בלוחות.

אלף בינה למד תורה ,גמול דלים ,רגל הג' פשוטה לגבי הד'
כיון שדרכו של גומל חסדים לרוץ אחרי הדל ,ורגל הד'
משוכה כלפי הג' מפני שעל הדל להמציא עצמו אליו ולא
להטריח את בעה"ב לרוץ אחריו ,והד' מחזירה פניה מהג' לומר
שיתן בצנעה כדי שלא יתבייש ,ה' ו' כמו אני והו )סוכה מ"ה(.
שמו של הקב"ה ,ואם אתה עושה כנ"ל -הקב"ה זן אותך
וחן אותך ומטיב לך ונותן לך ירושה וקושר לך כתר
לעוה"ב .מ' פתוחה ום' סתומה לומר שיש מאמר פתוח
שניתן לדורשו ויש מאמר סתום שאין לדורשו כמו מעשה מרכבה.
נ' כפופה ון' פשוטה לומר שנאמן )-אדם כשר( הכפוף )-
עניו( בעוה"ז יהיה פשוט וזקוף לעוה"ב .סמוך עניים ,וי"א
סימנים עשה בתורה וע"י כך תקנה אותה .פ' כפופה
לומר שפעמים יהיה פיו פתוח כשאין אחר וף' פשוטה
לומר שפעמים יהיה סתום אם יש גדול ממנו .צ' כפופה וץ'
פשוטה לומר שצדיק שהוא כפוף יזכה להיות פשוט,
ואף שהוא כפוף כבר בנ' ,הוסיף לך הכתוב כפיפה על
כפיפתו ,מכאן שניתנה התורה במנוד ראש )-ברתת וענוה
יתירה( .קדוש ,רשע ,והק' מחזיר פניו מר' לישנא אחרינא
שאחוריו של ר' כלפי הק' לפי שאין הקב"ה יכול להסתכל
בפני רשע ,והתג של הק' פונה לר' לומר שאם הרשע
יחזור בו הקב"ה יקשור לו כתר כמו שלו ,ורגל הק' תלויה
לומר שהוא יכול לחזור בתשובה ,ויש לו פתח מיוחד
מפני שהבא ליטמא פותחין לו אבל הבא ליטהר
מסייעים אותו .שקר .אמת .ואותיות שקר סמוכות בסדר
א' ב' ושל אמת רחוקות ,מפני שהשקר מצוי והאמת אינה
מצויה .אותיות שקר עומדות על רגל אחת מפני
שהשקר אינו קיים ,ואותיות אמת עומדות על שתי
רגלים מפני שלאמת יש קיום.

רמז סדר א"ת ב"ש לעונש הרשעים ושכר הצדיקים,
ורמז סדר אח"ס בט"ע -אותי תיעב וכי אתאוה לו ,בי
לא חשק וכי שמי יחול עליו ,גופו טימא וכי ארחם עליו,
דלתותי נעל וכי קרניו לא אגדע ,עד כאן מדת רשעים.
אבל מדת צדיקים אם אתה בוש מלחטוא גור בדוק נפשך
תהא צרורה תחת כסאי ודוק שמים ,וחציצה הוי בינך לאף ,ואין
אתה מזדעזע מן השטן .אמר שר של גיהנם לפני הקדוש
ברוך הוא רבונו של עולם שיתן לים )גיהנום נקרא ים כיון
שהרוב הולכים לשם( שלו את הכל ואפי' את ישראל ,אמר
הקדוש ברוך הוא אני חס עליהם מפני שבעטו בגי"ף )-
ניאוף( והם דכים וכנים וצדיקים ולכן אין לך חלק בהן,
אמר גיהנם לפניו רבונו של עולם מרי זניני מזרעו של
שת כל העכו"ם וישראל ,אמר לו אין לך חלק בהם להיכן
אוליכן לגן הדס )-גן עדן( ,אמר גיהנם לפני הקדוש ברוך
הוא רבונו של עולם עיף אנכי ברעב ,אמר לו הקב"ה הללו
זרעו של יצחק ,טור שמור והמתן ,יש לי כיתות כיתות של
נכרים שאני נותן לך.
ק"ד :הכותב בדיו סם סיקרא קומוס קנקנתום ,מי טריא
אפצא אבר שחור ושיחור )שהם כשרים לכתיבת גט( ,חייב,
אבל כתב במשקין מי פירות אבק דרכים )טיט .וי"מ ששרטט
כעין אותיות על עפר נגוב( אבק הסופרים ובכל דבר שאינו
מתקיים פטור.
הכותב על בשרו בדיו חייב .המסרט על בשרו במכתב או בסיד

כתיבת תפילין ומזוזה -כתיב "וכתבתם" ודרשו חז"ל
שצריך שתהא כתיבה תמה ,שלא יחליף א-ע ,ב-כ ,ג-צ ,לר"א חייב ולחכמים פטור.
ד-ר ,ה-ח ,ו-י ,ז-נ ,ט-פ )מכאן נראה לר"ת שראש הט' צריך להיות כתב על שני כתלים או על שני דפי פנקס ,אם ב' האותיות
כפוף לתוכה( ,ם-ס ,כפופים פשוטים ,סתומים פתוחים ,נהגים יחד חייב ,ואם אין נהגין יחד וצריך לעשות מעשה
פרשה סתומה ופתוחה ,ואם כתב כתב רגיל כמו שירה כדי שיוכלו לקרבם זו לזו ,פטור ,אבל אם לא חסר מעשה
)-בדילוג ,כאריח ולבינה( או להיפך ,או שכתב לא בדיו ,או אלא רק לקרבם ,אפי' כתב אות אחת בטבריה ואחת
שכתב האזכרות בזהב ,יגנזו .ולרבי יהודה בן בתירא בציפורי חייב .והמניח בשר ע"ג גחלים ונצלה בו כגרוגרת בשני

מקומות ,יש מ"ד במנחות נ"ז .שמחייב ,דס"ל ששם אין חסרון במחוסר
קריבה כמו כאן ,ויש מ"ד שפוטר גם שם .תוד"ה התם.

אינם ניכרים .ובמוסיף על האריג חייב בחוט אחד מפני שהוא
מצטרף לשאר החוטים .ולחכמים בין בתחילה ובין בסוף שיעורו
ב' חוטין )והיינו לא בסוף ממש ,דבסוף מודים חכמים ששיעורו חוט
אחד .תוד"ה האורג( ,ורוחב כמלוא הסיט אע"פ שזה לא כל רוחב
הבגד ,ובשפה העשויה ממין אחר של שתי ב' חוטין ברוחב ג' בתי
נירין ,כמו באורג צלצול קטן חגורה קטנה בגודל זה.

שאין הכתב השני מתקן יותר מן הראשון ,שבזה לרב אחא בר יעקב לכו"ע
פטור) .תוד"ה אמר רב חסדא(.

מכניס חוט של ערב פעם אחת מתחת השתי ופעם אחת מעליו ומעמיד
את השתי כתיקנו ,חייב.

כתב כלאחר ידו בגב ידו ,ברגלו בפיו במרפקו פטור.

כתב ע"ג כתב -במתני' איתא שפטור .לרב חסדא זה תלוי
בדין כותב שם בס"ת וכוונתו היתה לכתוב יהודה ובטעות
לא כתב ד' ,שלר"י שיכול לכתוב ע"ג הכתב ולקדשו הכא
לרב
נמי חייב ,ולחכמים שאין השם מן המובחר פטור ,דס"ל
העושה ב' בתי נירין -המעביר ב' חוטי שתי בין בתי הנירין
לשמה
חסדא )גיטין כ (.שהמחלוקת היא אפי' כשכתב העליון הוא
ובין שיני המסרק ובתוך בתי הנירין ,וה"ה בקירוס )-
והתחתון אינו לשמה .ורב אחא בר יעקב סובר היכא שהכתב השני הוא
לשמה רק בס"ת פסול משום "זה קלי ואנוהו" אבל בגט כשר ,היינו משום מצוביתא והיינו אריגה ברגלים ,במקום הקנה העולה ויורד באריגת
שע"י הלשמה הוא הכתב העליון מתקן יותר מהראשון ,אבל הכא איירי נשים( ,או בכברה או בנפה או בסל שאין שם בתי נירין ממש אלא

כתב אות אחת סמוך לכתב פטור ,ולר"א המחייב בארג שיעור התופר והקורע -התופר חייב בב' תפירות .וכן
חוט אחד על האריג ,חייב אף בזה .ואם כתב אות אחת הקורע ע"מ לתפור שיעורו בב' תפירות ,וכגון דעביד כי
והשלים הספר אחד מכ"ד ספרים) ,או ארג ארג חוט אחד כיסתא שמיישר הבגד במקום שהתפירה יצאה בולטת ככיס.
והשלים בגד( ,לרבה בר רב הונא רק לר"א חייב ,ולרב אשי
ק"ה :הקורע בחמתו -מקלקל הוא ופטור ,ואין לחייבו
בלהשלים אף לרבנן חייב.
מצד שהוא עושה נחת רוח ליצרו ,דתניא המקרע בגדיו או
הגיה אות אחת -בברייתא מבואר שחייב ,לרב ששת
משבר כליו או מפזר מעותיו בחמתו יהיה בעיניך כעובד ע"ז
מדובר דווקא בנטל גגו של ח' ועשאו ב' זיינין ,ולרבא איירי שכך אומנותו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר
שתיקן ד' לר' וחייב אפי' לרבנן שפוטרים בכותב אות אחת סמוך
אומר לו עשה כך עד שאומר לו לך עבוד ע"ז ,ומבואר שאין
לכתב ,כיון שזה תיקון הספר ,דאסור לאדם לשהות ספר שאינו מוגה
בזה תיקון ,מפני שהוא מרגיל את יצרו לבוא עליו .אמנם הקורע כדי
משום "אל תשכן באהליך עולה".
להטיל אימה על אנשי ביתו )כדמצינו בכמה אמוראים
נתכוין לכתוב ח' ועלו בידו ב' זיינין ,אם גמר התגים שעשו איזה דבר כדי להטיל אימה על אנשי ביתם( ,לרבי
)במימין ובשמאל ולמעלה( חייב ואם לאו פטור .וכתבו התוס' )ד"ה יהודה שמחייב במלאכה שאינה צריכה לגופה חייב ,ולר"ש
נתכוין( דאיירי כגון שהיה צריך לכתוב איזה שתי אותיות שיהיו ,אבל אם
נתכוין לכתוב אות אחת ועלו בידו שתים פטור אף אם גמר את התגים ,הפוטר פטור.
כמו שפטור בנתכוין לזרוק ב' אמות וזרק ארבע .ואם נתכוין לכתוב ב'
אותיות ,וכשבא לכתוב אחת מהם יצאו לו ב' אותיות אחרות דאינם
צריכים זיון ,חייב.

ק"ה .כתב אות אחת נוטריקון

ועשה עליה סימן להבין שזו

תיבה שלימה ,לרבי יהושע בן בתירא חייב ,וחכמים פוטרים.
הגמ' מבארת מנין ללשון נוטריקון מן התורה.
הכותב ב' אותיות בהעלם אחד חייב ,ואם כתב ב' אותיות
בב' העלמות ,או שכתב אחת שחרית ואחת בין הערביים
)לרש"י הכונה שיש לו שהות לדעת ,ולתוס' )ד"ה ורבנן( הכונה שידע,

וקמ"ל שאפי' בהפסק גדול חייב לר"ג( ,לר"ג חייב וחכמים פוטרים,
ונחלקו אם יש ידיעה לחצי שיעור לחלק שלא יצטרף עמו החלק
השני) .ר"ג דורש מדכתיב "או הודע אליו חטאתו" שרק ידיעת חטאת
שמה ידיעה .תוד"ה רבן גמליאל(.

תמצית ההלכה-
מלאכת כותב -אין חייבים בכתיבת שתי אותיות אלא כשהן
נקראים יחד ,ואפי' אם כתבם בשני דפי פנקס וכדו' ואילו היה
מקרבם היו נהגים זה עם זה ואין מחוסר מעשה לקריבתם ,חייב,
אבל אם הם מחוסרים מעשה פטור .אין הכותב חייב עד שיכתוב
בדבר המתקיים ע"ג דבר שהכתב מתקיים עליו )אמנם א"צ
שיתקיים לעולם( ,וכתיבה שאינה מתקיימת אסורה מדרבנן ,ולכן
אין לשרוט באצבעו כמין אותיות על אפר או על חול או על חלון
זכוכית שיש בו לחות מחמת הקור .הכותב על בשרו בדיו אע"פ
שחמימות בשרו מעבירה את הכתב לאחר זמן חייב ,כיון שכתב על
העור ,אבל המשרט על בשרו צורת כתב פטור ,מפני שאין זה דרך
כתיבה .כתב ע"ג כתב והיינו שמחדש את האותיות פטור ,כיון שלא
הועיל כלום ,אבל בדיו ע"ג סיקרא שהוא כתב הגון יותר חייב משום
כותב על הדיו ומשום מוחק על הסיקרא ,ואם כתב בסיקרא ע"ג
דיו פטור משום מקלקל) .סימן ש"מ(.

האורג:
מלאכות האריגה והתפירה
בשביל לארוג בגד וכדו' צריך לשלב חוטי שתי וערב זה בזה ,ויש
כמה שלבים בדבר זה בכלי האריגה שהיו בזמנם ,ראשית מותחים
את חוטי השתי מצד לצד )מיסך( ,ואח"כ משחילים את החוטים
בשני בתי נירין )העושה שני בתי נירין( חוט אחד בראשון ואחד
בשני וכן הלאה ,כדי שיהיה אפשר להעלות חצי מהחוטים בכל
פעם ולהשחיל ביניהם את חוטי הערב )אורג( ,ואם החוטים עבים
מידי במקומות מסוימים צריך לנתק מהם חלק מעובי החוט
)הפוצע שני חוטין( .מלאכות תופר וקורע הם אחרי שכבר יש
יריעות ,לחבר שתי יריעות זו לזו ע"י שתי תפירות ,ואם נוצר
ביריעות נקב ורוצים לתופרו בצורה חלקה ,צריך לקרוע מעט
מהאריג בשביל כך.

הקורע על מתו -אם חייב לקרוע עליו )וכדלהלן( חייב מפני
שזה תיקון ,ומ"מ יצא ידי קריעה ,ואם אינו חייב לקרוע עליו
פטור אף אם מוטל עליו לקוברו .שיטת רש"י שגם דין קורע על מתו
תלוי במחלוקת ר"י ור"ש הנ"ל במלאכה שאינה צריכה לגופה .והתוס'
)ד"ה הא( כתבו שבמת דעלמא לכו"ע פטור דמקלקל הוא ,ובמת שמצוה
לקרוע עליו חשיב מתקן ,ואף שמבואר לקמן שלר"ש מילה והבערת בת
כהן נחשבים מקלקל אף שיש בזה מצוה ,שאני התם שזה קלקול גמור,
אבל כאן יש תיקון במה שיכול ללבוש את הבגד ולהתחמם בו ,אי נמי
התם המצוה היא רק בסוף ,וכאן המצוה היא בשעת הקריעה.

מקלקל שאינו מתקן פטור ,ולר"ש אף בצריך לכלבו או לאפרו לא הוי
מלאכה כיון שאינה צריכה לגופה ,ואם התורה צריכה להתיר מילה ולאסור
הבערת בת כהן בהכרח שכל חובל ומבעיר חייבים .וכתבו התוס' )ד"ה
חוץ( שלדבריו נמצא שרבי אבהו סובר כר"ש וריו"ח כר"י ,וזה תמוה.
והתוס' מבארים שלרבי אבהו ר"ש מחייב בכל חובל ומבעיר) ,ואף שלר"ש
מלאכה שא"צ לגופה פטור ,היכא דצריך לגופה כגון חובל ומבעיר באיסורי
הנאה ,שסבר שיכול להשתמש בזה לכלבו או לבשל בזה קדירה ,חשיב
צריכה לגופה ,דהוא צריך את הדם שזה הנטילת נשמה ,וצריך לאפרו נמי
נחשב צריכה לגופה ,כמו שמבשל לצורך קדירה חשיב צריכה לגופה ,אבל
חופר גומא הגומא נעשית מאיליה ואינו נהנה ממנה כלום .תוד"ה בחובל(,
ולריו"ח ר"ש מחייב רק כשיש תיקון קצת ,והיינו בצריך לכלבו או לאפרו,
דגם במילה והבערה יש קצת תיקון מפני שזה צורך מצוה ,אבל לר"י צריך
לכלבו ולאפרו אינו תיקון ,דאין דרך לעשות כך בשביל כלבו ואפרו.
)ושוחט לענין שבת הוי תיקון ,ולענין ע"ז שהאיסור "ולא ידבק בידך" כיון
שהקלקול יותר מהתיקון לא חשיב נהנה( .ור"ת מבאר שר"י מחייב רק
כשהתיקון בא בשעת הקלקול ,כמו בשוחט או בקורע למירמי אימתא
ובהריגת מזיקין) ,ולר"ש פטור דהוי מלאכה שטא"צ לגופה( ,אבל צריך
לכלבו ואפרו שהתיקון בא אח"כ פטור ,אמנם בקורע ע"מ לתפור ומוחק
ע"מ לכתוב חייב ,כיון שהקלקול גורם תיקון יותר טוב ואינו יכול לעשות
את התיקון ללא הקלקול.

המקלקל ע"מ לתקן שיעורו כמתקן.
שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטווה בחוט שאורכו כמלוא
רוחב הסיט כפול .רב יוסף הראה סיט כפול ממש והיינו ב'
פעמים מה שבין אצבע לאמה ,ורב חייא בר אמי הראה סיט
פשוט פעם אחת מה שבין האגודל לאצבע ,שזה כפול ממה שבין
האצבע לאמה.

מלאכת צידה
ענין מלאכת צידה היא שלילת חירותו של בעל חי ,ע"י תפיסתו
בידים ,או ע"י הכנסתו למקום שאינו יכול לברוח משם והאדם יכול
לתופסו שם בקלות ,ובכל בעל חי משתנה שיעור המקום לפי טבע
אותו בעל חי ,וכפי שיתבאר.

ק"ו :צידת עופות -במתני' איתא שהצד צפור למגדל
חייב ,והגמ' מדייקת שהצד צפור לבית פטור אף שהוא
מקורה כיון שהיא יוצאת דרך החלונות .ובביצה איתא שמותר
לצוד ביו"ט עופות מן הביברים )-קרפיפות מוקפים( ,ומבואר
שהכנסתם לביבר זו היא צידתם ,ומותר לתת לפניהם מזונות
)ובדגים אסור( .ובברייתא איתא שאסור לצוד עופות מן
הביברים או לתת לפניהם מזונות .ורבה בר רב הונא מבאר
חיוב קריעה -חייב אדם לקרוע על הקרובים שהוא חייב
שבביבר מקורה אסור ,ומתני' איירי דווקא בצפור דרור
להתאבל עליהם אביו ואמו בנו ובתו אחיו ואחותו ,ועל חכם
שאינה מקבלת מרות דדרכה לדור בבית כבשדה והיא נשמטת
כך
שמת )וכן לחלוץ )לקרוע עד שהכתף חלוצה וערומה ולצאת
מזוית לזוית.
לפניו .וכתבו התוס' שזה חיוב אפי' אם אינו רבו ,וברבו צריך קרע
שאינו מתאחה( ולהברות )סעודה ראשונה שהאבל לא אוכל משלו(

ברחבה( ,ועל אדם כשר שמת ,ואם עומד בשעת יציאת
נשמה חייב לקרוע על כל אדם )שזה דומה לס"ת
שנשרף שהרואה זאת חייב לקרוע ,שאין לך ריק בישראל שאין בו
תורה ומצוות( ,והבוכה על אדם כשר שמת מוחלין לו כל
עוונותיו ,והקב"ה סופר את הדמעות ומניחם בבית גנזיו.
ואם לא בכה והתאבל על אדם כשר שמת ,בניו ובנותיו
מתים כשהם קטנים,
המתעצל בהספדו של חכם ראוי לקוברו בחייו ואינו
מאריך ימים.
אחד מהאחין שמת ידאגו כל האחים ,אחד מבני החבורה
שמת תדאג כל החבורה ,י"א כשמת הגדול כיון שמידת הדין
שלטה בגדול הבית ,וי"א כשמת הקטן דבקללה מתחילין מן
הקטן.

ק"ו .מקלקל -במתני' איתא שכל המקלקלים פטורים.
ואמר רבי אבהו שיש ברייתא שחובל ומבעיר חייבים
במקלקל ,וזו שיטת ר"ש דס"ל דמדאיצטריך קרא "וביום
השמיני" להתיר מילה בשבת ,ולאסור הבערת בת כהן
בשבת ,ש"מ שחובל ומבעיר בעלמא חייבים .ומתני'
שפוטרת בכל מקלקל היא שיטת רבי יהודה שפוטר גם
בחובל ומבעיר ,ושאני מילה ושריפת בת כהן דמתקן הוא,
דמאי שנא תיקון מילה שזה תיקון גברא מתיקון כלי ,ומאי
שנא בישול פתילה שאינו מקלקל את האבר בבישולו אלא מתקן
וצורף ,מבישול סממנים .וכתבו התוס' )ד"ה מה( שבישול פתילה
נחשב תיקון רק בגלל שעצם המיתה היא תיקון ,ולכן גם שאר מיתות לא
דוחים שבת ,דאם המיתה אינה תיקון אינו חייב על בישול פתילה ,כמו
שאינו חייב לר"ש במוציא מעדר לחפור קבר או במוציא כיס לקבל זיבה.

צידת חיה -במתני' איתא שהצד צבי ,לר"י דווקא בצדו
לבית ונעל בפניו חייב ,לחכמים אף לגינה ולחצר ולביברין
חייב ,ולרשב"ג אין כל הביברין שווים ,וחייב אם צדו לביבר
קטן שאינו מחוסר צידה שם והיינו שקשה לתופסו שם ,וכדמפרש
בגמ' ]מה נחשב ביבר גדול[ ,וכן הלכה .ובביצה איתא שמותר
לצוד חיה מן הביברים וכן לתת לפניה מזונות .ובברייתא
איתא שאסור לצוד חיה מביברים או לתת לפניה מזונות.
וי"ל שזה תלוי במחלוקת ר"י ורבנן .או שמביבר גדול אסור
ומביבר קטן מותר ותרוייהו כרבנן ,וביבר גדול היינו דלא מטא
בחד שחייא –מרוצה ושחיה אחת ,א"נ שלא נופל צל הכתלים
זה על זה )וכתבו התוס' ששיעור הכתלים שלהם היה שוה וידוע( ,א"נ
דאיכא עוקצי –פינות לברוח לשם.
איזה איסור יש בנתינת מזונות בדבר האסור בצידה -לרש"י כיון
שהוא מוקצה אסור לטרוח בשבילו ,והתוס' כתבו שאין כזה איסור ,אלא
כל דבר שמדאורייתא הוא ניצוד ,אע"פ שמדרבנן אסור לצודו )כחיה ועוף
שברשותו( מותר לתת להם מזונות ,וכן חיה ועוף שבביברים מקורים
חשיב מזונותיהם עליך ,אבל דבר שמן התורה אינו נחשב כניצוד ,לא חשיב
מזונותיהם עליך ,ואסור כמו ביוני שובך.

הצד צבי סומא וישן חייב כיון שעשויים להשמט
כשמרגישים יד אדם ,חגר וזקן פטור שאינם עשויים להשמט,
חולה מחמת אישתא חייב מחמת אובצנא –עייפות שאינו יכול
לזוז ממקומו פטור מפני שהוא ניצוד ועומד.
אין במינו ניצוד -הצד חגבין גזין צרעין ויתושין ,לר"מ
חייב ,ולחכמים בעל חי שאין במינו
שאין בהם צורך ,פטור.

ניצוד והיינו צרעין ויתושין

הצד חגבים בשעת הטל שעיניהם מתעוורות פטור ,בשעת
השרב חייב ,ולאלעזר בן מהבאי אם היו מקלחות ובאות
הרבה יחד שהם מזומנות ליקח אף בשעת השרב פטור.

ולריו"ח אין לחייב בחובל ומבעיר מלבד בחובל וצריך לכלבו
שיעור מלאכת אורג -לר"א בתחילה שיעורו ג' או ב' ומבעיר וצריך לאפרו.
הצד ארי –ע"י תפיסתו אינו חייב
חוטין ,י"א ב' בדקים אבל בעבים ג' מפני ששתים רש"י מבאר שהמחלוקת במקלקל בחבורה תלויה במחלוקת לגבי מלאכה עד שיכניסנו לגורזקי שלו.
שא"צ לגופה ,שלר"י חייב וממילא צריך לכלבו או לאפרו זה מלאכה ,אבל
מתפרקים ,וי"א ב' בעבים אבל בדקים ג' מפני ששתים

מפני שכשהוא כועס הוא בורח,

צידה ע"י שניים -צבי שנכנס לבית מאיליו ונעל אחד בפניו,
חייב ,ואם נעלו שניים יחד פטורין דהוו שנים שעשאוה ,ואם אין
אחד יכול לנעול לבדו חייבים מפני שזה דרך לנעול בשנים ,וכל
אחד עשה מלאכה כיון שבלעדיו המלאכה לא היתה נעשית ,ור"ש
פוטר דדריש קרא למיפטר גם בזה אינו יכול וזה אינו יכול.
ק"ז .ישב אחד על הפתח ולא מילאהו והשני מילאהו
השני חייב ,ואם הראשון כבר מילאהו השני פטור אע"פ
שהלך הראשון ,ומותר לעשות כן ,וזה דומה לנועל ביתו
לשומרו ולא לצוד ,ונמצא צבי שהוא ניצוד כבר שמור בתוכו .וכן
אם נכנסה צפור מתחת כנפיו ואינה יכולה לצאת משם ,מותר
לשבת ולשומרה עד שתחשך ,וזה אחד מג' דברים בשבת
שפטור ומותר ,וכן המפיס מורסא והצד נחש וכדלהלן.
המפיס מורסא להוציא ליחה שיש עכשיו ואינו חושש אם
תחזור ותיסתם מיד פטור ומותר דאין כאן תיקון ,ורבנן לא אסרו,
כיון שיש בזה צער ,וכדמצינו שמותר לטלטל מחט של יד

כדי ליטול בה את הקוץ ,ואם כוונתו לעשות לה פה חייב
משום בונה פתח או מתקן כלי.

"אלה הטמאים לכם" לרבות שגם העור מטמא ,אבל לענין הפרשיות בשער הטהורות ,ותופרים הבתים בגיד
שבת מודו רבנן שהחובל בהם חייב ,ומה שמצינו בברייתא הטהורות.
שת"ק חולק על ריב"נ לענין שבת ,האי תנא הוא רבי יהודה עור הדג -כלי העשוי מעור הדג ועצמותיו מציל מפני
דאזיל בתר גישתא )עור עבה ויש בו ממש( וכדמצינו דס"ל
הטומאה באוהל המת ,כיון שיש לדג עור ,ועור הדג ועצמותיו
שלטאה דינה כחולד.
אינם מקבלים טומאה ,ודבר שאינו מקבל טומאה חוצץ מפני הטומאה,
אין חבורה אלא כשאינה חוזרת ,אבל אלו שאין להם עור שנצרר ולענין תפילין אם יבוא אליהו ויאמר דפסקה זוהמא מיניה
בו הדם ,או מכה קטנה שלא נצרר הדם ,אינה חבורה ,דכתיב "היהפוך כשר בדג טהור ,אבל היתר ואיסור אינו תלוי בו ,דלא בשמים היא.
כושי עורו ונמר חברבורותיו" מה עורו של כושי אינו חוזר,
דם הוא אדום ואין טמא בנדה אלא ד' מיני אדום ,ושחור טמא
אף חבורה אינה חוזרת ונמר הוא מלשון תמורה והיינו החלפה.
דאדום הוא אלא שלקה ,דכתיב "מים אדומים כדם".
הריגת כינה ושאר בעלי חיים קטנים בשבת -ההורג
כינה בשבת ,לר"א חייב ,דילפינן מעורות אילים מאדמים
מילה היא באותו מקום דילפינן ערלתו ערלתו דהיינו
שכל שיש בו נטילת נשמה חייב .ולרבנן פטור ,דילפינן
דבר שעושה פרי) ,ואין לומדים מ"ערלת לבבכם" או
מעורות אילים מאדמים שהחיוב הוא במין שהוא פרה
מ"אזנם ערלה" ,דבעינן "ערלתו" תמה באותיותיה ,שמפורש
ורבה ,וכינה אינה פרה ורבה ,ומה שמצינו שהקב"ה יושב
בתוך התיבה ערלת מה( ,וי"א מדכתיב "וערל זכר אשר לא
וזן מקרני ראמים עד ביצי כינים ,הכונה למין שנקרא ביצי
ימול" מקום שניכר בין זכרות לנקבות.
כינים .אבל שאר מינים אפי' קטנים ,כגון פרעושים ,כיון
שהם פרים ורבים חייבים על הריגתם לכו"ע ,ולא נחלקו ק"ח :עשית מי מלח בשבת -לרבנן אסור לעשות מי
ר"א ורבי יהושע לענין פרעוש אלא לגבי צידה ,אם חייבים מלח מרובים אבל מועטים מותר ,וכן הלכה) .תוד"ה אין( .לרבי
בדבר שאין במינו ניצוד ,אבל לענין הריגה אפי' רבי יהושע יוסי אף מועטין אסורים מפני שהוא כמעבד ,ומותר רק כשנותן
מודה שחייב .ולענין צידה אף שרבי יהושע פוטר מ"מ אסור לעשות שמן בתחילה לתוך המים או המלח ,מפני שהשמן גורם שהמלח

הצד נחש כדי שלא ישכנו פטור ומותר ,כדמצינו שמותר
לכפות קערה )על הנר כדי שלא תאחוז האש בקורה
ואשמועינן שכלי ניטל כדי להציל דבר שאינו ניטל ,או על צואה של כך ,אמנם אם הוא נושך מותר משום צער ליקחנו ולהשליכו מעליו ,ואם לא יתערב יפה עם המים ,וגורם שלא יהיו עזים ,ולתת שמן אחרי המים
קטן ,או( על עקרב כדי שלא ישך ,ואם הוא צד לרפואה הוא על האדם ואינו ירא שישכנו ,כגון שהוא על הסרבל ,מותר להפילו והמלח אסור מפני שמתחילה נראה כמעבד) .ואפי' לרבי יוסי מותר לתת
ואסור ליטלו .תוד"ה הצד.
מלח על עופות ואח"כ לתת עליהם משקין ,מפני שהשמנונית ממתיקה
חייב.
את המלח כמו שמן .שם( .רב יהודה בר חביבא תני אין עושין מי
תמצית ההלכה-
תמצית ההלכה-
מלח עזין בשבת ,והיינו שני שלישי מלח ושליש מים.
חבלה ונטילת נשמה בשבת -שמונה שרצים האמורים בתורה,
איסור צידה בשבת -המכניס בעל חי למקום שהוא נצוד בו,
והיינו שיכולים לתופסו שם בריצה אחת בלי להנפש ,הוי צידה
מדאורייתא וחייב .ואם יש בביבר או בבית פינות שיכול להשמט
לשם ,ילה"ס אם זה נחשב מחוסר צידה .אבל המכניס בעל חי
למקום שאינו נצוד שם ,פטור אבל אסור ,ואם צד אותו ממקום זה
למקום שהוא נצוד בו חייב .הצד בעל חי כשהוא ישן או שהוא
סומא חייב ,דדרכם להשמט כשמרגישים יד אדם ,אבל בחיגר או
חולה או זקן וכדו' שאינו יכול להשמט פטור אבל אסור ,ואפי' יכול
ללכת קצת כל שמגיעים אליו בשחיה אחת נחשב שהוא כבר נצוד.
וארנבת חולה שאינה יכולה לזוז ממקומה ,אסור מדרבנן לקחת
אותה משום צידה )וגם משום מוקצה( ,וי"א שחייב) .סימן שט"ז(.

שמונה שרצים:
דיני צידה וחבלה
החובל באדם או בבהמה חייב ,ובפשוטו האיסור הוא משום שוחט
דהיינו נטילת נשמה )שהדם הוא הנפש( ,וחיוב שוחט אינו דווקא
בהריגה גמורה של הבעל חי ,אלא אף בהוצאת דם שייך חיוב זה,
ומאידך גם בהריגה ללא דם יש איסור שוחט ,וי"א שהאיסור
בחלבלה הוא משום צובע ,או משום מפרק )דש( .ולהלן יבוארו
פרטי דינים אלו.

צידה וחבלה בשרצים -הצד בשבת אחד מח' שרצים
האמורים בתורה )חולד עכבר צב אנקה כח לטאה חומט תנשמת(
חייב ,וכן החובל בהם חייב משום תולדה דשוחט ,כיון שיש להם
עור והוי חבורה שאינה חוזרת .ל"א חייב משום צובע על צביעת העור.
)רש"י .וכתבו התוס' שהפירוש הראשון עיקר( .אבל שאר שקצים
ורמשים כגון תולעת ונחשים ועקרבים החובל בהם פטור מפני
שאין להם עור ,והצדם לצורך חייב שלא לצורך פטור דאין במינו
ניצוד ,והוי מלאכה שאינה צריכה לגופה ,ור"ש היא .רש"י .ור"ת )תוד"ה
שלא לצורך( מחק את הטעם של אין במינו ניצוד ,שהרי למ"ד זה אף
בלצורך פטור .וכתבו התוס' )ד"ה הצדן( ששמונה שרצים בסתמא צדן
לצורך העור ,אבל בשאר שקצים ורמשים צריך שיתכוין להדיא לאיזה
צורך.

חיה ועוף שברשותו הצדן פטור
והחובל בהם חייב כיון שיש להם עור.

כיון שהם ניצודים ועומדים,

ק"ז :מחלוקת ריו"ח בן נורי ורבנן -רבי יוחנן בן נורי
ורבנן נחלקו לענין טומאה בעור השרצים ,לריב"נ אין עורות
ח' שרצים מטמאים ,ולרבנן עורות אנקה כח לטאה וחומט
מטמאים כבשרם .לשמואל ולאביי נחלקו אם יש להם עור
או לא ,ותנא דמתני' דס"ל שהחובל בהם חייב סובר כריב"נ,
אבל לרבנן אלו שאין להם עור החובל בהם פטור ,ואף שעור
רך של עגל דינו כבשר לענין טומאה ,ואילו בשבת החובל בו חייב,
ומסתמא ה"ה בעור של עוף שהוא רך ,מ"מ סבר שמואל שח' שרצים אין
עורם רך ,והא דמקבלים טומאה משום דחשיבי כבשר) .תוד"ה אמר
שמואל( .ולרב לא נחלקו רבנן אלא לענין טומאה ,דכתיב

או בהמות חיות ועופות ,החובל בהם חייב ,אע"פ שלא יצא מהם
דם אלא נצרר תחת העור דם אפי' כל שהוא ,ושוב אינו חוזר ונבלע
בבשר ,מפני שנוטל הנשמה שבאותו מקום ,וכל זה כשהוא צריך
לדם החבלה לכלבו או לאיזה ענין ,או שצריך לבשר שנצרר בו הדם
כדי להאכילו לכלבו עם דמו ,דאם אינו צריך הוי מקלקל ופטור.
אסור לחוך שחין מפני שע"י החיכוך יוצא דם שנבלע בבשר .אסור
להרוג פרעוש אף אם הוא על בשרו ועוקצו ,וכן אסור להשליכו
למים ,אבל כינה מותר להורגה בשבת ,אמנם המפלה בגדיו מכינים
לא יהרגם ,דכיון שמצויים שם פרעושים חוששים שיהרוג גם
פרעושים) .שט"ז ח' ט'(.

מלאכה שאינה צריכה לגופה -איתא במתני' שהצד בעל
חיים שלא לצורך פטור ,ואמר רב יהודה בשם רב שזה
כדעת ר"ש שמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור .וי"א שרב
מדבר על הדין שהמפיס מורסא )לעשות לה פה חייב ,אבל(
להוציא ליחה פטור ,מפני שהפתח הוא המלאכה ,ואינו צריך שיהיה
כאן פתח מכאן ולהבא .וי"א שרב מדבר על הדין שהצד נחש
)לרפואה חייב ,אבל( שלא ישכנו פטור ,מפני שהצידה היא
המלאכה ,ואינו צריך שיהא ניצוד אלא שלא ישכנו.

השולה דג מן הים והוא כבר היה ניצוד ועומד מבעוד יום ,אם יבש
בו כרוחב סלע בין סנפיריו ,ואפי' לא יבש ממש אלא דעבד
רירי שכשנוגעים בו נמשך חוט מן האצבע ,חייב משום נטילת נשמה,
דלא יחיה יותר.

עוקר דבר מגידולו -התולש כשותא הגדל על קוצים

מליחת צנון וביצה בשבת -לר"י בר חביבא אין מולחין
צנון וביצה בשבת ג' ד' חתיכות יחד ,שהמלח מעבדם והם נעשים
קשים והוי תיקון ,ואביי מתיר בביצה ,ורב נחמן היה סבור
להתיר מליחת צנון מפני שהמליחה מפסידה את חריפות
הצנון ,אך כששמע שבארץ ישראל מולחים ערימות צנון
לא היה מולח שתים יחד ,אבל היה מטביל במלח ואוכל.
תמצית ההלכה-
אין להכין הרבה מי מלח )או לתת שאר משקין במלח( לצורך
נתינתם לתוך ירקות כבושים ,שאף שמדאורייתא אין עיבוד
באוכלין ,מדרבנן אסור .ומי מלח מועטים מותר להכין בשבת לצורך
נתינה לתבשיל או כדי לטבול בהם פיתו ,או לשפוך על נתחי עוף
ודג צלוי ואפי' לצורך סעודה אחרת ,אבל לא לצורך חול .ואם נותן
למים שני שלישי מלח אסור אפי' במועטים .אסור למלוח ד' או ה'
חתיכות של ירקות הצריכים מליחה ודרך לכובשם )כגון צנון
ובצלים וכדו'( ,ואפי' אם דעתו לאוכלם מיד אסור ,אבל אם כל
חתיכה מונחת לבדה מותר לטובלה במלח ולאוכלה בתוך זמן קצר,
אמנם אם משהה אותה במלח אסור אפי' בחתיכה אחת .מותר
למלוח ביצים לצורך אותה סעודה ,אבל אסור למלוח בשר או ביצה
כדי להניח) .סימן שכ"א(.

עשית ואכילת רפואות בשבת
חכמים אסרו לעשות רפואות בשבת ,גזירה שמא ישחוק סממנים
לצורך הרפואה ויעבור על טוחן ,אמנם דבר שם בריאים עושים אינו
בכלל האיסור ,ולהלן יבואר איזה דברים אסורים ואיזה מותרים.

חייב משום עוקר דבר מגידולו מפני שהוא גדל מריח הקרקע
שהקוצים יונקים ממנה .וכן המושיט ידו למעי בהמה ועקר

רפואת העין בשבת -מותר לרחוץ העיניים במים מימה
של סדום בשבת ,אבל לעצום העיניים ולפותחם בשעה
עובר שבמעיה .וכן התולש פטריות משפת הדלי .אבל
שרוחצם אסור ,דמוכחא מילתא שזה לרפואה ,כיון שמי ים המלח הם
התולש מעציץ שאינו נקוב פטור ,מפני שאין זה מקום מאד מלוחים וכדמצינו שמעולם לא טבע אפילו אדם וכ"ש
גידולו דאין דרך זריעה שם ,ואינו מחובר לקרקע עולם.
קורה בימה של סדום .ואסור לתת יין בתוך העין דעמיץ ופתח,
אבל על גב העין מותר ,ורוק תפל )-שלא טעם כלום משניעור
דיני עור
משנתו ,והוא חזק ומרפא ,אבל לרחיצה הוא מאוס( אסור אפי' על גב
וחבלה,
צידה
איסור
נין
לע
לאחר שנתבארו דיני שמונת השרצים
העין ,ומותר לשרות קילורין מערב שבת )דמלבד שאינו מוכח
שהמייחד אותם משאר שרצים הוא מה שיש להם עור ,מבארת

שזה לרפואה דקסבר שהוא יין ,איכא הכירא לדידיה דאצרכוה לשרות

הגמ' דיני עורות בעלי חיים לגבי כשרותם לתפילין ולהקרבה ע"ג
מערב שבת ,ולכן לא גזרו בזה( ולתת ע"ג העין בשבת )וטיפת צונן
המזבח ,ואם הם מצילים באהל המת ,וכדלהלן.
בשחרית ורחיצת ידים ורגלים בערבית מועילים יותר( ,אבל
ק"ח .עור עוף טהור כשר לתפילין ,שאף שיש בו נקבים אסור לעצום העיניים ולפותחם.
נקבים בשורשי הנוצות ,ורחמנא אמר "וכתבתם" כתיבה תמה שאינה
נפסקת ,מ"מ כל נקב שהדיו עובר עליו אינו פוסל .וכן עור ק"ט .רוח רעה -אין ליגוע בנקבי הגוף )עין חוטם פה אוזן
עוף טהור כשר למזבח ,דכתיב "ושסע אותו בכנפיו" נקב הקזת הדם אמה ופי הטבעת( או בגיגית שיכר קודם
שישסענו בעוד כנפיו בו ויקטיר .והגמ' אומרת שי"ל שעור עוף נטילת ידים ,מפני שהרוח רעה שבידים מזיקה .ורש"י מפרש שבאמה
הוא עור ,ומ"מ התורה ריבתה שאפשר להקטירו ,וכן אפשר הטעם משום קרי ובפי הטבעת משום שמביא לידי תחתוניות ,ואינו דווקא
לומר שאינו עור ,ובעי קרא לומר שאף שיש בו נקבים בשחרית .והרוח רעה מקפדת שירחץ ידיו ג' פעמים.
נקבים אינו מאוס להקרבה.
רפואת עשבים בשבת -הגמ' מבארת איזה עשבים אין
אין כשר לתפילין אלא עור טהור ,דכתיב "למען תהיה תורת בהם משום איסור רפואה בשבת מפני שאינם מרפאים ,או מפני
ד' בפיך" מן המותר בפיך .אמנם כותבין מעור נבלות שזה גם דרך הבריאים ,ואיזה דברים אסורים .לרש"י הנדון לענין
אכילה ,ולתוס' )ד"ה עלין( הנדון לענין לשים על העין.
וטרפות של הטהורות .והלכה למשה מסיני שכורכים

אסור לטרוף ביצים בקערה בשבת .לזעירי ורב חסדא לשתות מי דקלים לצמאו ,ולסוך שמן עיקרים שלא מכה )לל"ב( ,אבל אם אין לו מכה ,או חומץ העשוי מענבים
שלא נתבשלו כל צרכם זה מזיק(.
שריקא טויא מותרת בשבת כיון שראוי לאכול גם בלי זה ,לרפואה.
לרש"י הכונה למרוח שמן וביצים על הצלי ,ובלבד שלא יהיה רותח בכדי
לבשל ,ולא אמרינן דדמי למתקן .ולר"ח )תוד"ה שריקא( הכונה לסנן מי
אבטיח ששותים אותם כדי לשלשל ,ואין בזה משום בורר כיון שהם ראוים
גם בלי הסינון ,כמו שמותר לתת יין ומים צלולים ע"ג

המשמרת ,כיון שהם ראויים לשתיה קודם הסינון ,וחייא בר
אשי לא אכל צלי שמרחו עליו שמן וביצים.
מי שנגפה ידו או רגלו מותר לשרותה ביין ,אבל בחומץ
אסור משום שהוא מרפא ,ולמפונקים כבני מחוזא אסור
אף ביין ,מפני שזה מרפא אותם.
מכה שעל גב היד או הרגל הרי הם כמכה של חלל ומחללים
עליהם את השבת.
רחיצה במים בשבת -מותר לרחוץ במי גרר או במי חמתן
או במי עסיא או במי טבריה ,שאע"פ שהם מלוחים קצת דרך
לרחוץ בהם גם בחול) ,וכתבו התוס' שמה שמצינו שאסור לרחוץ בשבת,
היינו דווקא אם המים בגומא ,דדמיא למרחץ ,אבל בנהר מותר לכתחילה.
ולרבינו ניסים גם בחמי טבריה מותר לרחוץ לכתחילה ,ורק במי מערה
אסור ,שכיון שהמערה מכוסה יש לחוש שמא יזיע( .אבל אסור לרחוץ
בימה של סדום ובמי המשרה מפני שאין דרך לרחוץ בהם אלא
לרפואה ,ומותר )אפי' למי שיש חטטין בראשו( רק בלא
להשתהות במים ,ים הגדול מותר לרחוץ ולהשתהות במים

היפים שבו ואסור במים הרעים שבו.
מקוה ומים חיים -לר"מ כל הימים דינם כמקוה ,ואין להם
תורת "מים חיים" כמו למעין שהוא כשר לטבילת זב והזאת צפור מצורע
ולקדש מי חטאת ולטהר טמאים אף בזוחלין ,דכתיב "ולמקוה המים
קרא ימים" .לרבי יהודה רק הים הגדול )ששם נקוו כל מי
בראשית( כמקוה ,ו"ימים" הכונה שיש בו הרבה מיני ימים
מפני שכל הנחלים הולכים אל הים .לרבי יוסי כל הימים מטהרים
בזוחלים כמעין) ,לרש"י מפני שדרך להיות נחלים זוחלים עליהן.
ולריב"א )תוד"ה רבי יוסי( מפני שכל הזמן הם הולכים ושבים ,ולכן
מסתבר שמה שהכתוב קראן מקוה היינו לענין לפוסלם ממים חיים(,

תמצית ההלכה-
אכילת דברים לרפואה בשבת -אוכל )או משקה( שדרך בריאים
לאוכלו ,מותר לאוכלו בשבת אף לרפואה ,ואף אם הדבר מזיק קצת
לשאר אברי הגוף) ,שזה מוכיח שהוא לוקחו לרפואה( ,מ"מ מותר
כיון שזה אוכל .אבל דבר שאין דרך הבריאים לאוכלו או לשתותו
אסור לאוכלו או לשתותו בשבת ,גזירה שמא יבוא לשחוק
סממנים ,ואיסור זה הוא למי שיש לו מיחוש ,אמנם חולה שנפל
למשכב או שחלה כל גופו ,אף באין בו סכנה ,מותר ,ובריא גמור
מותר אם אוכל או שותה מפני הרעבון או הצמא ,אבל אם עושה
זאת כדי לחזק את מזגו אסור אף בבריא גמור) .שכ"ח ל"ז(.
שחליים יש בהם משום גילוי ,וי"א דווקא כשיש בהם יין .תוד"ה וליתי.

ק"י :הגמ' מבארת דרך רפוי הזבה ,והירקון.

איסור סירוס
איסור סירוס מלבד שהוא איסור בפני עצמו הנלמד מפסוק ,שייך
בן גם איסור מצד מניעת קיום מצות פריה ורביה )שהיא מצוה
חשובה מאד ,שעבורה נברא העולם ,כדכתיב "לא תוהו בראה
לשבת יצרה"( ,או מצות "ולערב על תנח ידך" והיינו לפרות ולרבות
גם אחרי שקיים מצות פרו ורבו ,ובסוגיה יבואר באיזה אופנים
עוברים על האיסורים הנ"ל.

אסור לזכר לסרס עצמו ,דכתיב "ובארצכם לא תעשו" בכם
לא תעשו) .לרש"י קרי ביה לא תיעשו .ולתוס' )ד"ה תלמוד( מחלקים
את תיבת בארצכם לארץ ולבכם ,ומארץ לומדים איסור סירוס בבעלי
חיים ,ומבכם לומדים איסור סירוס באדם( .ולכן אסור לשתות כוס

קי"א :החושש במתניו אסור לסוך יין וחומץ ,ומותר
לסוך שמן ,ושמן ורד מותר לבני מלכים כיון שדרכם לסוך
בזה בחול גם בלי מכה ,ולשאר בני אדם ,ת"ק אוסר דכיון שדמיו
יקרים ואינו מצוי מוכחא מילתא שעושה זאת לרפואה ,ור"ש מתיר,
דכל ישראל בני מלכים הם .לר"ת )תוד"ה למימרא( ת"ק אוסר אף
לתענוג משום דס"ל שדבר שאין מתכוין אסור ,ור"ש מתיר משום דס"ל

דבר שאין מתכוין מותר .ורב התיר לסוך בשמן ורד ולאו משום
דס"ל כר"ש שהרי לרב הלכה כר"י דדבר שאין מתכוין
אסור ,אלא מפני שבמקומו היה מצוי שמן ורד ,והיו סכים
בו אף שלא לרפואה.
תמצית ההלכה-
סיכה בשבת -החושש במתניו אסור לו לסוך בשבת שמן וחומץ
יחד ,דכל דבר של רפואה אסור גזירה משום שחיקת סממנים ,אבל
שמן לבדו מותר לסוך ,ואפי' ע"ג מכה ,וי"ג במשנה יין וחומץ ,ולפ"ז
אסור אפי' באחד מהם .ושמן ורד אסור לסוכו אפי' לבדו) ,ואפי'
ע"י נכרי אסור אם הוא מתחזק והולך כבריא( ,ואם השמן ורד הוא
מצוי ודרך לסוכו שלא לרפואה מותר .וכתב הרמ"א שבמקומות
שאין דרך לסוך שמן אלא לרפואה אסור לסוך בשום שמן ,ובחלב
ושומן אסור בכל מקום משום שזה נמס והוי נולד .מותר לסוך שמן
ולמשמש ביד על כל הגוף להנאתו ע"י שינוי ,והיינו שיסוך
וימשמש ביחד ,ולא ימשמש בכח משום עובדין דחול ,אלא בצורה
רפויה .ולרמב"ם אם אינו מתכוון להביא עצמו לידי זיעה מותר.
)סימן שכ"ז(.

הידוק מסוכרייתא דנזייתא -אסור להדק מסוכרייתא
של עיקרין .ואין לומר שהאיסור הוא רק במתכוין אבל דנזייתא )-בגד שכורכים סביב ברז של חבית( בשבת משום סוחט,
במסתרס מעצמו מותר ,על פי מה שאמר רבי יוחנן שמותר אע"פ שאינו מתכוין לסחוט ,ואף לר"ש דדבר שאין מתכוין מותר
ליטול כרבולת של תרנגול אע"פ שהוא מסתרס מאיליו ,כאן אסור ,דמודה ר"ש בפסיק רישא ולא ימות ,וכיון שזה
שהרי רב אשי אמר שהתרנגול לא מסתרס אלא רק נמנע בולע הרבה כיון שזה בצד החבית ,וסוגרו בחוזק כדי שלא יצא היין ,הוי
מלשמש מחמת גסות הרוח) .דעת השאילתות שטעם האיסור פסיק רישיה) .תוד"ה מודה(.
משום דבכל התורה קיימא לן כר"י שדבר שאין מתכוין אסור ,ורק בשבת
הלכה כר"ש שמותר משום דבעינן מלאכת מחשבת .אבל דעת התוס'
שבכל התורה הלכה כר"ש ,והכא אסור משום דהוי פסיק רישיה .שם(.

אבל פסולים לזבים ומצורעים ולקדש בהם מי חטאת
כמקוה כיון שאינם מים חיים .רבי יוחנן רוצה לתלות את קי"א .אף סירוס אחר סירוס אסור ,דכתיב "ונתוק וכרות"
האיסור של רחיצה בשבת בים הגדול ,במחלוקת זו של ר"מ אם על כרות חייב על נתוק לא כ"ש אלא להביא נותק אחר
ור"י ,ורב נחמן בר יצחק דוחה שאין ראיה שנחלקו גם לענין כורת שהוא חייב .לרש"י נותק הכונה שאינו חותך את הביצים לגמרי
שבת ,אלא החילוק הוא ששבמים רעים שבו אסור ובמים אלא חותכם ממקום חיבורם והם הם תלויים בכיס ,ונותק הכונה שנותקם
מן הכיס ומשליכם לארץ .ולתוס' )ד"ה להביא( כורת היינו שהם עדיין
יפים שבו מותר ,וכנ"ל.
מחוברים קצת ונותק היינו שמנתקם לגמרי ,אבל עדיין הם בכיס) .וכן
ק"ט :אכילת מאכלים לרפואה בשבת -כל מאכל או מחמץ אחר מחמץ כגון שהיתה חמץ ואחד לש ואחד ערך ואחד אפה
משקה שדרך בריאים לאוכלו או לשתותו שלא לרפואה ,כולם חייבים ,דכל עשיותיה של מנחה נאסרו בחימוץ ,דכתיב ב'
מותר לאוכלם ולשתותם בשבת אף בשביל רפואה ,אבל פעמים "לא תאפה חמץ" לא תעשה חמץ( ,ואף לזקן אסור
מאכל שאין דרך לאוכלו אלא לרפואה אסור לאוכלו סירוס כיון שיכול לחזור לנערותו .אבל לגבי בכור יש מחלוקת
אם מותר להקיז דם לבכור שאחזו דם.
בשבת ,ועל כן אסור לאכול אזוביון )-אברתה בר הינג
שמועיל לתולעים שבמעיים( ,אבל מותר לאכל יועזר ) -אשה למ"ד שאינה מצווה על פריה ורביה דכתיב "פרו ורבו
פונתק שמועיל לתולעים שבכבד( ולשתות אבוברואה )עץ ומלאו את הארץ וכבשוה" ואשה אין דרכה לכבוש ,מותר לה לשתות
כוס עיקרין .ולריו"ח בן ברוקה שגם אשה מצווה על פריה
שגדל יחידי ללא ענפים ,שמועיל לשותה מים מגולים(.
ורביה אסורה ,אבל זקנה ועקרה מותרת.
הגמ' מבארת דרך הרפואה לתולעים שבמעיים ובכבד ,וכתבו התוס' )ד"ה והתניא( שמלבד איסור סירוס ,יש גם איסור למנוע
ולמי ששתה מים מגולים ,ולמי שבלע נחש או שנשכו או עצמו מפריה ורביה ,וגם אם קיים פריה ורביה אסור משום "בבוקר זרע
שנכרך סביבו או שרודף אחריו ,ואשה שנחש נתן דעתו את זרעך ולערב אל תנח ידך" ,אמנם יש מ"ד שאם כבר קיים פריה ורביה
אינו חייב יותר .ובאשה אין איסור סירוס )ולכן בזקינה או בעקרה אין
עליה או שנכנס לה באו"מ .ומעשה היה בפומבדיתא באדם
איסור סירוס אחר סירוס( ,ורק אם היא חייבת בפריה ורביה או ב"לערב
שנשכו נחש והרפואה המועילה לו נאבדה ,והיה זה מפני אל תנח ידך" אסור משום מניעת הפריה ורביה.
שעבר על דברי חכמים שאין לו רפואה ,דכתיב "ופורץ גדר
ישכנו נחש" ,והבינו זאת ממה שהיתה לו רפואה מזומנת והיא נאבדה חומץ לרפואת שיניים -במתני' איתא שאסור לגמוע
במזל רע ,אבל היכא שאין רפואה מזומנת אין ראיה שעבר על דברי חומץ ,ולטבל מאכלו או פיתו כדרכו מותר ,ובברייתא איתא
חכמים .תוד"ה חיויא.
שלפלוט אסור אבל לבלוע מותר .אביי מבאר שגם במתני'
ק"י .מותר לאכול טחול לצורך רפואת השיניים אע"פ שמזיק האיסור הוא רק לבלוע .ורבא מבאר שלפני טיבול מותר
לבלוע מפני שהרואה אומר שזהו טיבולו ,שהיה דרכם לטבל בכל יום,
לבני מעיים ,או לאכול כרשינים לרפואת בני מעיים אע"פ
שמזיק לשיניים ,ולא אמרינן שכיון שזה מזיק איך דרך לאוכלם אלא ואחרי טיבול אסור לבלוע דהכל יודעים שכבר סעד וטבל כל צרכו,
וחזר בו רבא מתירוצו זה וס"ל שאין דבר שאסור רק לחלק מן
לרפואה.
השבת ,כדאמר רבא דליכא מידי דבשבת מותר וביוה"כ
מותר לשתות מי צלפין בחומץ .אבל אסור לשתות מי אסור ,ועל כן מותר לחייבי טבילות לטבול ביוה"כ ותשעה
רגלים .וכן אסור לשתות מי דקלים )מי מעין בא"י היוצא
באב ,ולא אמרינן שבשבת מותר מפני שנראה כמיקר )ורק כלים אסור
מבין ב' דקלים ,שהכוס הראשונה מרפה והשניה משלשלת לטבול מפני שנראה כמתקן כלי( ,אבל ביוה"כ שרחיצה אסורה יודעים
והשלישית יוצאת כמות שהיא( ,וי"ג מי דקרים )שהם שהוא טובל ומתקן את עצמו ,דכיון שאין לאסור בשבת לא אסרו גם
דוקרים את המרה ,וי"א שזה זיתום המצרי שהוא דוקר את ביוה"כ) ,ואין לומר דרבא ס"ל טבילה בזמנה מצוה ,דטעם זה אינו מתיר
החולי ,והוא עשוי שליש משעורים )וי"א מחיטים( שליש איסור תיקון מנא .ומה שמותר לטמא מת לטבול ביוה"כ אע"ג שאסור
להזות ביוה"כ ,היינו משום שזה מועיל לו שיוכל להזות למחר ,דא"צ
מכרכום ושליש ממלח .לרש"י הכונה שאסור לשתות זיתום המצרי ,להזות ביום טבילה ,אי נמי איירי בטבילה שלאחר הזאה .תוד"ה לא .עוד
ולתוס' )ד"ה רב יוסף( אין איסור בשתית זיתום המצרי( .וכן אסור כתבו התוס' שלהלכה אין טובלים בת"ב כשיטת רבי חנינא סגן הכהנים,
לשתות כוס של עיקרים )שרף מאלכסנדריא וצריף וכרכום דכדאי הוא בית אלוקינו לאבד עליו טבילה אחת בשנה() .חומץ מועיל
של גינה ,כל אחד במשקל זוז ,וכותשים אותם יחד( ,ומותר לשיניים כשעשוי מיין שהחמיץ )לל"ק( ,או היכא שיש לו

מתי יש איסור בשרית או סחיטת בגדים -כתבו התוס' )ד"ה האי(
שאף שלא מצינו חשש סחיטה אלא במים ולא ביין ,משום שהבגד לא
מתנקה מריחו וחזותו של היין ע"י הסחיטה ,וגם אינו צריך ליין הנסחט,
מ"מ אסור לסחוט בגד מיין כיון שהוא מתלבן קצת ע"י הסחיטה והוי
מכבס ,או משום מפרק כמו סוחט זיתים וענבים .ומה שמצינו שהתירו
לעבור במים לצורך הקבלת רבו או אביו או מי שגדול ממנו ,ונדה שאין לה
בגדים טובלת בבגדיה ,ולא חוששים שיבוא לידי סחיטה ,מצוה שאני ,ולא
אמרינן שרייתו זהו כיבוסו אלא כשיש על הבגד טיפת דם ,ור"ת סובר
שבדבר שהוא דרך לכלוך ולא דרך נקיון ,כגון ניגוב או קינוח או מעבר
במים לא אמרינן שרייתו זהו כיבוסו .וכן התיר ר"ת ליטול ידים ולקנחם
בבגד כדי להתפלל או לברך ,ור"י אוסר כיון שהיא מתכוונת לטהר הלכלוך
וזה דרך רחיצה.

לשמואל הלכה כר"ש דדבר שאין מתכוין מותר ,ולרב הלכה
כר"י דדבר שאין מתכוין אסור.

ואלו קשרים
איסור קושר ומתיר בשבת
מלאכת קושר עניינה הוא חיבור שני דברים יחד ע"י קשירת חוט
או חבל וכדו') ,ומלאכת תופר דומה למלאכה זו ,אלא שהיא עוסקת
בחיבור יריעות זו לזו ע"י תפירה וכדומה( ,ומבואר בגמ' שהחיוב
על המלאכה מותנה בכך שזה יהיה קשר של קיימא ,ויש מן
הראשונים שסוברים שצריך שיהיה גם מעשה אומן.

קשר של קיימא -אין איסור קושר ומתיר לחייב חטאת
אלא בקשר של קיימא שהוא עומד לעולם ,כקשר שקושרים
את הזמם לבהמה ,וכקשר שקושרים את הטבעת לספינה,
אבל הקשר שקושרים בו את החבל לטבעות אלו אינו של
קיימא ,ואסור לקושרו משום שלפעמים משאיר אותו שבוע או
שבועיים ומתיר רק את הצד השני של החבל ,אבל אין חייבים עליו.
קשר שיכול להתירו באחת מידיו -לר"מ אין חייבים עליו
אפי' עשאו לקיימא .הגמ' מסתפקת בקשר עניבה ,שהוא
מהודק אבל יכול להתירו באחת מידיו ,אם לר"מ חייבים
עליו או לא ,תיקו .וכתבו התוס' )ד"ה ואלו( שלקמן קי"ג .יש דעה
שמתירה בעניבה ,והספק הוא אם זה ר"מ או לא.

קי"ב .קשרים המותרים -קושרת אשה מפתח חלוקה,
דכיון שדרך לפותחו בכל יום אינו דומה כלל לקשר של קיימא ,ואפי'
אם יש לחלוק ב' פתחים ויכולה לפתוח קשר אחד וללובשו או
לפושטו בדוחק ,לא חוששים שתשאיר קשר אחד קשור ואותו

קשר יהיה קשר של קיימא ,ונאסור בשני הקשרים מספק .ומותר
לקשור חוטי סבכה ,ואף שהכובע מרווח על ראשה לא
חוששים שתשלוף את השבכה ותשאירו קשור לעולם ,כיון
שהיא מפחדת לתלוש שערה .וכן מותר לקשור פסיקיא
חגורה רחבה שיש בראשה חוטים לקושרה בהם ,ואין חוששים שתוריד
אותה דרך הרגלים והקשר ישאר קשור ,דלא עבדה הכי משום צניעותא.

רצועות מנעל וסנדל -בקשר של קיימא חייב חטאת
)דאושכפי( ,בקשר שמתירים אותו לפעמים פטור אבל
אסור )במנעל דרבנן שפעמים חולצו כשהוא קשור ,אבל אינו של
קיימא כיון שבזמן שיש טיט מתירים אותו ,ובסנדל שאין אומן
קושרו שלפעמים הוא מתקיים שבוע או חודש( ,ובקשר שמתירים
אותו כל יום מותר לכתחילה )מנעל דבני מחוזא ,סנדל דבי
תרי(.
תמצית ההלכה-
כללי איסור קושר בשבת -דעת השו"ע שכל הקושר קשר של
קיימא ,שהוא גם מעשה אומן ,חייב חטאת .ואם הוא קשר של
קיימא ואינו מעשה אומן ,או שהוא מעשה אומן ואינו קשר של
קיימא ,פטור אבל אסור ,ואפי' עשאו ע"מ להתירו באותו יום אסור.
ואם אינו קשר של קיימא ואינו מעשה אומן ,אפי' אם עשאו לזמן,
מותר לכתחילה .והרמ"א מביא שי"א שאין הדין תלוי אם הוא
מעשה אומן ,בין לחומרא בין לקולא ,אלא שקשר שהוא לעולם
חייב חטאת ,וקשר לזמן פטור אבל אסור ,ואם דרך להתירו בתוך
פחות מכ"ד שעות ,מותר לכתחילה ,וי"א שעד ז' ימים מותר ,ויש
להקל במקום הצורך )בה"ל ד"ה שאינם( .וכתב המ"ב )ס"ק כ"ה(
שקשר העשוי לזמן ,יש להקל במקום צורך גדול לקושרו או
להתירו ע"י נכרי ,אפי' אם הוא קשר חזק) .סימן שי"ז(.

דיני סנדל שנקרע
נפסקה רצועת סנדלו בכרמלית ונפל הסנדל מרגלו ,אם הוא
במקום משתמר ישאירנו שם ,ואם המקום אינו משתמר
יקח גמי לח שראוי למאכל בהמה שזה לא מוקצה ,ויכרוך על
הסנדל שלא יפול.

סנדל שנפסקה הרצועה ,לענין שבת טומאה וחליצה-

תמצית ההלכה-
מי שנשמטו לו רצועות המנעל או הסנדל או שנשמט רוב הרגל
)והיינו שיצא חלק המנעל שעל רוב הרגל ,במנעל העשוי פרקים.
וי"מ דהייינו שנשמט המנעל מעל רוב הרגל מחמת שאינו מהודק,
ורוצה להעביר את הרצועה לנקב אחר( ,מותר להחזיר את הרצועות
למקומם ,ובלבד שלא יעשה קשר בראש הרצועה כדי שלא ישמט.
וכתב הרמ"א שאם זה טירחא להחזירו והיינו שאין הנקב רחב,
אסור להחזיר שמא יקשור ,ודעת האחרונים וכן הלכה שבמקום
שרגילים לקשור כמו ברצועות שלנו בנעלים ובמכנסים אסור
להחזיר אפי' בנקב רחב ,ובמקום שהנקב צר שזה טירחא אסור
אפי' במקום שאין רגילים לקשור .אמנם אסור לתת רצועות או
משיחה בנעלים או בסרבל או במכנסים חדשים אפי' אם הנקב
רחב ,ואף אם היו כבר רצועות אסור להכניס לשם רצועות חדשות,
משום שזה תיקון מנא ,אבל אבנט מותר להכניסו אפי' במכנסים
חדשות ,מפני שהוא עשוי להכניס ולהוציא תדיר) .סימן שי"ז(.

אם ראשונים בני מלאכים אנו בני אנשים ,ואם ראשונים
בני אנשים אנו כחמורים ,ולא כחמורו של רבי חנינא בן
דוסא או של רבי פנחס בן יאיר ,אלא כסתם חמורים.

המשך דיני קשירה
מותר לקשור נאדות יין ושמן של עור ,שכופפים פיהם וקושרים,
ואף כשיש להם ב' אוזנים מותר .ומותר לקשור בגד לפי
קדירה של בשר אף בדאית ליה שלאכה )-צינור בצידה(.
לראב"י מותר לקשור חבל ברוחב הפתח לפני הבהמה כדי
שלא תצא ,ואף כשיש שם ב' איסרי ב' חבלים זה למעלה מזה,
וי"מ שקשר היום חבל חדש בשני צידי הפתח ,ואין אומרים שהוא
מבטל אחד מהם –מהחבלים ,ולי"מ מהקשרים ,וכן הלכה.

בגדים פחותים ,כדי שלא ימאסו הבגדים החשובים שעובד בהם בקיטור
וניסוך וכדומה ,לימדך תורה דרך ארץ שבגדים שבישל בהם

קדירה לרבו לא ימזוג בהם כוס לרבו .קי"ד .(.ואם אין לו
בגד אחר ישלשל בגדיו כלפי מטה שיראו ארוכים ,כדרך עשירים
ההולכים בביתם ואינם צריכים לסלק בגדיהם מהארץ בגלל מלאכה,

וכבוד שבת הוא ,ולא מיחזי כרמות רוחא כיון שאינו עושה כך
אלא בשבת.
תמצית ההלכה-
בגדי שבת -ישתדל שיהיו לו בגדים נאים לשבת כפי יכולתו ,וטוב
שלא ילבש בשבת מכל מה שלבש בחול ואפי' חלוק ,ואם אפשר
טוב שתהיה לו גם טלית מיוחדת לשבת .ומי שאינו יכול לקנות
בגדים מיוחדים לשבת ,לפחות ישלשל בגדיו למטה דרך כבוד
כדרך העשירים .אפי' הוא לבדו או עם גוים ,ג"כ ילבש בגדי שבת,
כי הבגדים הם לכבוד השבת ולא לכבוד הרואים .כתב בספר
חסידים אל יקח אדם ילד בשבת עד שישים תחילה כר בחיקו ,כדי
שלא יטנף בגדיו .כבוד השבת ללבוש בגדי השבת מיד אחרי שרחץ
עצמו .ילך בבגדי השבת עד מוצאי שבת אחרי הבדלה .כל המרבה
לכבד את השבת הן בגופו הן בבגדיו הן באכילה ובשתיה הרי זה
משובח) .סימן רס"ב(.
אסור בשבת לעסוק בצרכיו כגון מה שאסור ללכת לסוף שדהו
בשבת כדי לראות מה היא צריכה ,אבל חפצי שמים כגון פסיקת
צדקה ושידוכים ,מותרים ,דכתיב "ממצוא חפציך" ,ואסור
לדבר בשבת כמו בחול לרש"י הכונה למקח וממכר וחשבונות,
ולתוס' )ד"ה שלא( זה אסור מדין "ממצוא חפצך" ,אלא הכונה שצריך
למעט בדיבור ,וכדמצינו שבטורח התירו שאלת שלום בשבת ,דכתיב
"ודבר דבר" ,והרהור מותר כגון להרהר כמה הוצאות צריך להוציא
על שדה זו.

קי"ג .מחלוקת ר"י ורבנן בגזירת קשרים -לרבנן אסור
לקשור דלי בחבל דגרדי אף שודאי יתיר קשר זה שהרי הוא
צריך אותו לאריגה ,גזירה אטו חבל דעלמא ,אבל מותר לענוב
קשר דלי ,דעניבה בקשירה לא מיחלף ,וכן מותר לקשור
דלי בפסיקיא מפני שהוא לא ישאיר אותה שם .ולרבי יהודה
מותר לקשור את הדלי בחבל דגרדי ,ולא חוששים שיקשור קי"ג :הליכה בשבת -אסור לפסוע פסיעה גסה בשבת,
בחבל דעלמא ,אבל אסור לענוב דעניבה עצמה קשירה דכתיב "מעשות דרכיך" ,ואם הגיע לאמת המים ,לרב הונא
היא ,וחבל דלי שנפסק באמצעו כורך עליו פונדא או פסיקיא .מותר לדלג בקפיצה רק היכא שיכול להניח רגלו הראשונה
כלל אמר רבי יהודה ,כל קשר שאינו של קיימא אין חייבים לפני שיעקור את השניה ,ולרבא אף בכל גוונא יכול לדלג
עליו .והיינו שאפי' בקשר עניבה חייבים עליו אם הוא של קיימא ,ודלא עליה כדי שלא להרבות בהליכה ,או כדי שלא ירטב שמא
כרבנן .אי נמי כוונתו שקשר הגמלים והספנים שאינו של קיימא פטור יבוא לידי סחיטה .ואף בחול אין לפסוע פסיעה גסה יותר
אבל אסור .תוד"ה כלל.
מאמה ,מפני שנוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של
קשירת פרה לאיבוס שלה -בחבל רגיל אם היה קשור אדם ,ומי שעשה כך תקנתו בשתית היין מקידוש ליל שבת.
בפרה או באיבוס מותר לקשור את הצד השני ,וחבל דגרדי אין לאכול אדמה אפילו ביום חול ,משום שזה מביא לידי
מותר לקשור גם בפרה וגם באיבוס ,ואין חוששים שיתיר רק צד חולי .האוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל מבשר אבותיו
אחד ונמצא השני קשר של קיימא .רש"י .וכתבו התוס' )ד"ה התם(
דקמ"ל שמתו שם בגולה ,וי"א כאילו אוכל שקצים ורמשים ,שננערו
שלא גוזרים חבל דגרדי אטו חבל דעלמא ,וכרבי יהודה .אי נמי גם לרבנן
שם מתי המבול ,ואף שנמחו כיון שזה מזיק גזרו ביה רבנן.
מותר ,כיון דהכא גם בחבל דעלמא לא שכיח שישאירו שם.

סנדל שנפסקו שתי אזניו או שתי תרסיותיו או שניטל כל
הכף שלו ,בטל ממנו שם סנדל .ואם נפסקה אחת מאוזניו
או שניטל רוב הכף שלו לא בטל ממנו שם סנדל .ואם
נפסקה אחת מתרסיותיו )-מקום חיבור הרצועות( ,לחכמים לא
בטל ממנו שם סנדל ,ואפי' נפסקה החיצונה דאי בעי מיפך ליה מימין
לשמאל ונמצאת חיצונית נעשית פנימית ,ולר"י אם נפסקה
החיצונה בטל ממנו שם סנדל דאינו הגון לתקנו ,אבל אם
נפסקה הפנימית לא בטל ממנו שם סנדל דראוי הוא לתקנו,
ואף שתיקונו ניכר ,כיון שזה לצד פנים זה אינו נראה) .ויש מחלוקת
בדעת ריו"ח אם הלכה כר"י( .וכל היכא שבטל ממנו שם
סנדל ,פרחה טומאתו כיון שאין מתקנים אותו )ואם יתקן זה נחשב
סנדל חדש( ,והוי מוקצה בשבת ,ואינו כשר לחליצה,
)ובנפסקה החיצונה פסול לחליצה לר"י ,אף שאם חלצה טלטול כלי אריגה בשבת -לשמואל מותר לטלטל את
נעל של שמאל ברגל ימין חליצתה כשרה ,דהיכא שהסנדל
כלי האורגים לתשמיש אחר ,דאין הגרדי מקפיד עליהם ולא הוי
אינו ראוי לרגל שמאל אין חליצתה כשרה .וכתבו התוס' )ד"ה
שמלאכתו לאיסור ,ואף כובד העליון שגוללים עליו את חוטי השתי
אימור( דלרבנן היכא שזה נחשב כלי לשבת ולטומאה ,אע"פ שאינו ראוי
והתחתון שגוללים עליו את הבגד הנארג מותר ,אבל לא את
לרגל ימין(.
העמודים המנוקבים שהנשים אורגות בהם רב יהודה הסתפק אם
קי"ב :סנדל שנפסקה אחת מאוזניו ותיקנה לא פקעה מותר לטלטלם ,או לא כיון שהם כבדים ואינם עומדים לתשמיש
ממנו טומאת מדרס ,וה"ה אם לא תיקנה ,שהרי אם פרחה ממנו אחר ,ולשמואל אסור לטלטלם ,דחיישינן שמא יבוא
הטומאה אין הטומאה חוזרת אח"כ .ולר"י היינו דווקא אם נפסקה להשוות גומות בבית כשמוציאם .ולרבי יהודה בר ליואי אף
הפנימית אבל אם נפסקה החיצונה פקעה ממנו טומאת כובד העליון והתחתון אסור ,מפני שאין דרך לטלטלם אף
מדרס .ואם נפסקה לו גם הרצועה השניה ותיקנה ,אף אם בחול מפני כובדם.
לפני שנפסקה השניה כבר תיקן את הראשונה טהור מלטמא מדרס ,הטומן לפת וצנונות תחת הגפן אם מקצת עליו מגולים
דפנים חדשות באו לכאן) ,וכן כלי עץ של בעלי בתים שניקב )נקט משום שאם אינם מגולים אסור בטלטול בשבת( אין בו משום
כמה פעמים כמוציא זית נקב ליד נקב ,ובכל פעם תיקנו ,וכל כלאים ,ואינו אסור בשביעית ,וא"צ לחזור ולעשרם )דאינם
הנקבים הסתומים יחד שיעורם כמוציא רימון )רימון בינוני כמו בטלים בנטיעה זו( ,ומותר להוציאם בשבת ,כיון שלא השרישו,
בג' הגדלים יחד .תוד"ה עד( ,טהור משום דפנים חדשות באו ודווקא בשדה דלא חיישינן שיבוא לאשויי גומות.
לכאן( ,אבל טמא כמגע מדרס מפני שהוא ראוי לשימוש ,והוא נגע
בעצמו כשהיה אב הטומאה .ואם לא תיקן את הרצועות כלל ,רש"י רצה קיפול בגדים בשבת -מותר לקפל בגדים בשבת כדי שלא
לומר שזה טמא טומאת מדרס ,וחזר בו רש"י וסבר שבכהאי גוונא אינו יתקמטו ,בה' תנאים :א' באדם אחד ולא בשניים מפני שהם
טמא כלל) .תוד"ה סנדל( .ולא אמרינן שבע ליה טומאה ,דהיכא
שהטומאה באה לו מעצמו )כגון הכא שנטמא מפני שנוגע בעצמו( לא מפשטים את הקמטים ונראים כמתקנים .ב' חדשים ולא בישנים
אמרינן שבע ליה טומאה ,אך כתבו התוס' שזהו דוחק ,דמה שנוגע בעצמו מפני שהקיפול מתקנם יותר .ג' לבנים ולא צבועים מפני שהקיפול
נחשב טומאת בית הסתרים ,ולא קיימא לן כר"מ שזה מטמא .ור"י מפרש מתקנם .ד' אין לו אחר להחליף כמו אצלנו ,ור"י מסתפק מה הדין
שכשתיקן את האוזן הראשונה נטמאה האוזן במדרס )שהיא בטילה אם יש לו אחר פחות יפה) .תוד"ה אבל( .ה' לצורך אותו היום ,ולכן
לסנדל( ובמגע מדרס יחד ,וכשתיקן את השניה פקע טומאת מדרס ,ובטל
הסנדל לאוזן למגע מדרס ,כיון שהסנדל לא יכול להיות בלי האוזן) .תוד"ה
אבל( .וסנדל שיש לו ד' אוזניים וד' תרסיוטים ,אף לר"י אם

מלבושי שבת -מצוה לייחד בגדים מיוחדים לשבת,
דכתיב "וכבדתו" ורבי יוחנן היה קורא לבגדיו מכבדותי) .וכן
כתיב לגבי רות "ורחצת וסכת ושמת שמלותיך" והיינו
בגדים של שבת .קי"ג . :וכתיב "ופשט את בגדיו ולבש
בגדים אחרים" שבשעת הוצאת הדשן שאינה עבודה חשובה ילבש

אסור לקפל טליתות של בית הכנסת ,שזה לצורך מחר) .תוד"ה מקפלים(.
ובאופן המותר מותר אפי' ה' פעמים כדי לחזור וללובשם בו
ביום.

רות
תן לחכם ויחכם עוד -כגון רות המואביה שנעמי אמרה
לה "ורחצת וסכת ושמת שמלותיך עליך וירדת הגורן" והיא
עשתה זאת סכה ולבשה שמלות נאות אחרי שירדה לגורן כדי
שלא יפגשו בה כשהיא מקושטת ויאמרו שהיא זונה .וכגון שמואל
שכששמע את השכינה קוראת לו מתוך ההיכל אמר דבר כי שומע
עבדך שמא אין זו שכינה ,ולא אמר דבר ד' כמו שאמר לו עלי
שהבין שד' קורא לו.

רות הלכה ובאה הלכה ובאה עד שמצאה בני אדם הגונים
ללכת עמהם אחרי הקוצרים.
בועז שאל "למי הנערה הזאת" לפי שראה בה דבר חכמה
שלא ליקטה ג' שיבולים רק ב' כפי הדין ,וי"א שראה בה דבר
צניעות ששיבולים עומדות לקטה מעומד דשכחת קמה נמי הוי
שכחה ,ונופלות מיושב.
וכה תדבקין עם נערותי -כיון שראה בועז שדבקה בנעמי
אמר שמותר לידבק בה.
גושי הלום -רמז לה ע"י רוח הקודש שנזרקה בו ,שעתידה
מלכות דוד )דכתיב ביה "הלום"( לצאת ממנה.
וטבלת פיתך בחומץ -שהחומץ יפה לשרב ,וי"א שרמז
שעתיד לצאת ממנה מנשה שמעשיו קשים כחומץ.
ותשב מצד הקוצרים -ולא בתוכם והפסיקו הקוצרים בינו
לבינה ,רמז שעתידה מלכות דוד שתצא משניהם להתחלק.

נפסקה אחת החיצונות נשאר בטומאתו ,ואם תיקנה
ונפסקה החיצונה השניה ,טהור מלטמא מדרס וטמא מגע מותר להציע מיטות מליל שבת לשבת ,אבל לא משבת ותאכל בימי דוד ,ותשבע בימי שלמה ,ותותר בימי חזקיה,
שהיו עשירים לפי שהיו מביאים להם מנחה .וי"א ותאכל בימי דוד
למוצאי שבת.
מדרס.

ושלמה ,ותשבע בימי חזקיה ,ותותר בימי רבי שהיה עשיר
גדול .ובמתניתא תנא ותאכל בעוה"ז ותשבע לימות
המשיח ותותר לעתיד לבוא.
ותחת כבודו יקד יקוד כיקוד אש )במפלת סנחריב( -לרבי
יוחנן נשרף הגוף מתחת הבגדים ולא הבגדים עצמם .ולרבי
אלעזר הכונה תחת )-במקום( כבודו ממש והיינו שבמקום גופם
נהיה אפר ושריפה ,ולא פליג אריו"ח אלא בביאור הפסוק .ולר' שמואל
בר נחמני תחת הכונה מתחת כריו"ח ,וכבודו הכונה גופו כר"א ,וא"כ
נשרפו כשריפת בני אהרון ,שנשרפה הנשמה והגוף נשאר
קיים.

ממלאכה ולהבדיל בין קודש לחול בתקיעות שבמקדש היו
לשאר העם שבירושלים ,כמו שאמר אביי שהנברשת שעשתה
הילני על פתח ההיכל שרואים בה מתי הזריחה היתה לשאר העם שיקראו
ק"ש בעונתה ,דהכהנים היו קורים לפני כן .ולא היו תוקעים להודיע
שקניבת ירק מותרת מן המנחה ולמעלה ,או לרבי ישמעאל כדי
להודיע שמציעין את המיטות מיוה"כ לשבת )תוד"ה וליתקע( ,מפני
שאין דוחים איסור שבות של תקיעה כדי להודיע התר) ,ולא
בגלל שזה נ"מ רק לשנה הבאה ,שהרי גם ביו"ט שחל
להיות במוצאי שבת אין תוקעים כדי להודיע שהשחיטה
מותרת( .במוצאי שבת שחל בו יוה"כ אין מבדילים ,ולא היו
תוקעים ,ואף לרבי ישמעאל שחלבי שבת קרבים ביוה"כ לא היו תוקעים,
דאין תקיעה אלא בכניסת היום החמור) .תוד"ה ליתקע( .ובמוצאי יוה"כ
תוקעים להודיע שהגיע הלילה ויאכילו את בניהם שהתענו ,ויכינו סעודת
מוצאי יוה"כ שהיא כעין יו"ט ,ואין טעם התקיעה זכר ליובל ,שהרי לא היה
יובל בכל שנה .תוד"ה ואמאי.

כל הנדונים בפרק זה בהצלה מפני הדליקה ,מדברים כשנפלה
דליקה באותו בית או חצר ,שאם נתיר להציל מה שירצה יבוא
לכבות כיון שהוא בהול ,אבל אם נפלה דליקה בבית אחר מותר
להציל הכל .תוד"ה כל.

קריאת ספרים בכל לשון -י"א שמותר לקרוא ספרים
תורה נביאים וכתובים הכתובים בכל לשון ,וכדאיתא במגילה אין בין
ספרים לתפילין ומזוזות אלא שהספרים נכתבים בכל לשון ותפילין
ומזוזות אין נכתבות אלא אשורית .וי"א שאסור לקרוא בספרים
הכתובים בכל לשון ,והיינו רשב"ג דס"ל התם שאף הספרים לא
התירו לכותבם אלא ביוונית .דעת הרב פור"ת שכיון שאסור לכותבם יש
בקריאתם משום דברים שבכתב אסור לאומרם בעל פה .והקשו התוס'
)ד"ה לא( שרק בלשון הקודש יש איסור לאומרם בעל פה.

קי"ד .חציצה ברבב -רבב )-שומן וחלב( על המרדעת
חמור חוצץ לענין טבילה ,דכל דבר המקפיד עליו חוצץ ,לרשב"ג
דווקא בכאיסר האיטלקי ,ודווקא בכמות גדולה שנבלעת בבגד
ונראה משני צדדים .רבב על הבגד חוצץ אם נראה משני
הצדדים ,ולרבי יהודה בשם ישמעאל חוצץ אף בנראה מצד
אחד .ולר' יוסי רבי ישמעאל סובר שבגדי בור חוצץ רק
בנראה משני צדדים ,ובבגדים של ת"ח חוצץ אף מצד אחד.
וי"א שבכלים האוליירין )של בלנים כדי שיתעטפו בהם בני אדם
חשובים בצאתם מהמרחץ שמקפידים על טינוף מועט( הבאים
ממדינת הים ,שהבגדים התחתונים הללו הם לבנים )אבל
הבגד העליון אדום ,וכדמצינו שרבי ינאי רצה להקבר בהם,
ולא בלבנים שאם לא יזכה יהיה כחתן בין אבלים ,ולא
בשחורים שאם יזכה יהיה כאבל בין חתנים( ,חוצץ רבב אף
מצד אחד.

הצלת כתבי הקודש -מותר להציל בשבת למבוי שאינו
מפולש )והתירו טירחא וחסרון עירוב( מפני הדליקה כל כתבי
הקודש כגון תורה נביאים וכתובים) ,אף אם הם כתובים בסם
תקיעה והבדלה בין שבת ליו"ט -יו"ט שחל בערב שבת ובסיקרא שאינו מתקיים כמו דיו ,שהרי מבואר במגילה שרק
תוקעים להבטיל ממלאכות המותרות ביו"ט ואסורות בשבת ולהבדיל מגילה צריכה להיות כתובה דווקא על הספר ובדיו .שיטת
בין קודש לחול ,ולא מבדילים בתפילה ועל הכוס ,דהבדלה תיקנו הר' יוסף )תוד"ה מגילה( שגם ס"ת אינו נכתב אלא על הספר ובדיו ,אך
הוא חלוק ממגילה בכך שהוא נכתב בכל לשון ,אבל שאר ספרים אינם
בכניסת קודש ולא ביציאת קודש .אבל שבת שחלה בערב יו"ט ,צריכים ספר ודיו .ושיטת ר"י שגם שאר ספרים נכתבים רק בספר ובדיו,
מבדילים בתפילה ועל הכוס ואומר המבדיל בין קודש לקודש ,מפני והמשנה במגילה מדברת לענין הצלה ,שמגילה אין מצילים אותה אלא
שמגיעה קדושה קלה יותר ,ולא תוקעים להבטיל ולהבדיל מפני בכתובה אשורית על הספר ובדיו כיון שאין בה אזכרות ,אבל שאר ספרים
שהיום היוצא חמור יותר ולא עשו בו שום מלאכה ,ולא היו תוקעים כולל ס"ת שיש בהם אזכרות מצילים אותם אף שלא בספר ובדיו אף שאין
להתיר שחיטה )לא כדי להודיע שיו"ט קל משבת ,אלא להודיע שהגיע קורין בהם .קט"ו ,(:ואף שאין קורים בכתובים בשבת אפילו
ליחידים מפני ביטול בית המדרש ,מ"מ מצילים אותם .ואם
הלילה .תוד"ה ואמאי( ,משום שאין תוקעים להתיר.
היו כתובים תרגום או בשאר לשונות )לרש"י גם תורה ונביאים
קניבת ירק ביום הכיפורים -יום הכיפורים מותר בקניבת אין כותבין בכל לשון חוץ מס"ת יוונית ,ולרבותיו של רש"י דווקא בכתובים
ירק )חיתוך העלים מן הקלחים התלושים .אבל במחובר או אם חותך דק אסור( ,למ"ד שמותר לקרות בהם מצילים אותם מפני
דק דדמי לטוחן .תוד"ה לעולם( מפני שיש בזה עינוי שרואה ואינו אוכל ,הדליקה לכו"ע ,ולמ"ד שאסור לקרות בהם ,נחלקו תנאים
מן המנחה ולמעלה שהוא מצפה לזמן שיוכל לאכול ויש בזה יותר )רבי יוסי ותנא דגיפטית( אם מצילים אותם ,ומ"מ לכו"ע
עגמת נפש ,ובשבת אסורה ,ויוה"כ שחל בשבת ,לרב מנא צריכים גניזה )רבן גמליאל הזקן ראה בהר הבית ספר איוב
אסור בקניבת ירק ,דכתיב "שבתון" שאף שאין בזה מלאכה זה הכתוב תרגום ,ואמר לשקעו תחת הבנין ,ואף רבן גמליאל
אסור מדאורייתא בכל שבת מדין "שבתון") ,לתוס' זה אינו אלא אסמכתא ברבי כששמע זאת אמר לגונזו ,ולרבי יוסי ברבי יהודה
בעלמא( ,ועגמת נפש אינה דוחה איסור דאורייתא) ,ומ"מ בשאר
יוה"כ עריבה של טיט כפו עליו ,ואמר לו רבי שלא היה טיט בהר
מותר ,ד"שבתון" דיוה"כ נסמך ל"ועיניתם" לומר שישבות מכל דבר
המעכב את העינוי( ,ואין הכונה למלאכה שהרי כבר נאמר "לא הבית שהיו בונים שם מטרכסיד ,ועוד שהרי אסור לאבדם ביד,
תעשה כל מלאכה" .ולריו"ח מותר ,דאין איסור בקניבה אלא אלא מניחם במקום התורפה )-גלוי והפקר( והם מרקיבים
משום שבות שהוא טורח משבת לחול ,ו"שבתון" היינו ממלאכה מאליהם( ,לרב הונא אין מצילים אותם ,ולרב חסדא
ולעבור עליה בעשה ולא תעשה ,ובברייתא איתא שיוה"כ מצילים אותם משום בזיון כתבי הקודש ,ואפי' מקק שלהם
שחל בשבת מותר בקניבת ירק ,וכן מותר לפצע באגוזים )-רקבובית אכילת התולעים של ספרים בלויים( טעון גניזה .וספרים

נקראים בנאים לפי שעוסקים בבניינו של עולם כל ימיהן.

ולפרכס ברימונים מן המנחה ולמעלה מפני עגמת נפש.

שלנו ,כיון שמותר לקרות בהם משום "עת לעשות לד' " מצילים אותם.
תוד"ה אליבא.

ת"ח המקפיד על חלוקו להופכו אף אם כבר לבשו ,כדי שלא יראו
התפירות המגונות ואימרי החלוק ,מחזירים לו אבידה בטביעות
עין ללא סימן.

קט"ו .בבית רב יהודה היו חותכים את עלי הכרוב ביוה"כ,
ובביתו של רבה היו חותכים דלועים ,וכשראה שהיו עושים
זאת לפני המנחה שאין בזה עגמת נפש ,אמר לבני ביתו שהגיעה
איגרת מארץ ישראל בשם רבי יוחנן )כדי שיקבלו ממנו(
שהדבר אסור.

קט"ו :ברכות וקמיעין אע"פ שיש בהם שמות ופסוקים
אין מצילים אותם בשבת מפני הדליקה ,ועל כן אמרו
שכותבי ברכות הם כשורפי תורה מפני שלא יצילום בשבת ,ועל
מי ששיקעם בספל של מים אמרו גדול עונש האחרון מן
הראשון.

קניבת ירק ביוה"כ -כל מלאכה שחייבים עליה סקילה בשבת,
ביום הכיפורים עונשה כרת ,ומלאכות האסורות מדרבנן וכן איסורי
מוקצה שוה דינם בשבת ויוה"כ .והתירו לקנב ירק )י"מ לנתק את
העלים מהקלח כשהוא תלוש ,וי"מ להדיח את הירק ,וטעם ההתר
כדי שלא יצטרך לתקן הכל מבערב ותהא נפשו עגומה עליו(
ולפצוע אגוזים ממנחה קטנה ולמעלה ,ואם חל יוה"כ בשבת אסור,
והאידנא נהגו איסור אף כשחל בחול ,מפני שראו שבאים לעשות
דברים אלו קודם המנחה) .סימן תרי"א(.

ספר תורה שנמחק -אם יש בו אזכרות מצילים ,ואם אין
בו אזכרות ,אם אין בו פ"ה אותיות )שזה שיעור פרשת
"ויהי בנסוע הארון" שהוא ספר לעצמו( אפי' מפוזרות ,אין
מצילים .תרגום שכתבו מקרא ומקרא שכתבו תרגום וכתב
עברית שהוא גדול ואינו דומה לכתב אשורית מצטרפים לפ"ה
אותיות ,וכ"ש תרגום הכתוב בספר עזרא ובדניאל ובתורה
)כגון יגר שהדותא ,שאף שאין בו פ"ה אותיות הוא מצטרף
להשלים שיעור זה( .לרב הונא דווקא תיבות שלמות
מצילים ,ולרב חסדא אפי' באותיות מפוזרות מצילים.

של

תלמיד חכם
כשם שהחכם ניכר בחכמתו ובדעותיו והוא מובדל בהם משאר
העם ,כך צריך שיהיה ניכר במעשיו במאכלו ובמשקהו ובדיבורו
ובהילוכו ובמלבושו ובכלכול דבריו ובמשאו ובמתנו ,ויהיו כל
המעשים האלו נאים ומתוקנים ביותר) .רמב"ם דעות ה'(.

ת"ח אל יצא במנעלים המטולאים לשוק ,והיינו בטלאי ע"ג
טלאי.
ת"ח שנמצא רבב על בגד העליון או שכבת זרע אפי' על
בגד התחתון ,חייב מיתה ,מפני שצריך להיות חשוב והגון לכבוד
תורתו ,ושלא יאמרו הבריות אוי להם ללומדי התורה שהם מאוסים
ומגונים.

ת"ח ששואלים אותו הלכה בכל מקום ,ואפי' במסכת כלה
שאין רגילים בה והוא נתן ליבו ולמדה ,ואומר ,ממנים אותו ריש
מתיבתא .ואם יודע במסכת אחת ,ממנים אותו פרנס על
הציבור במקומו .וי"מ שמסכת כלה הכונה לדרשות הסדורות מהלכות
החג ,שזה מספיק כדי למנותו בעירו .תוד"ה ואפילו.

ת"ח המניח חפצו ועוסק בצרכי שמים ,בני עירו מצווים
לעשות מלאכתו ולספק לו לחם והיינו דבר שאינו יכול לטרוח בו
וחייו תלויים בו ,אבל לא שאר דברים.
שבת ויום הכיפורים -אסור לקפל בגדים בשבת לצורך
מוצאי שבת .לרבי ישמעאל יוה"כ קל משבת ,ומותר לקפל
בגדים ולהציע מיטות מיום הכיפורים לשבת ,וחלבי שבת
קרבים ביוה"כ ,דכתיב "עולת שבת בשבתו" משמע למידרש
בלא ו' ,אבל לא של יום הכיפורים בשבת ,דכתיב "בשבתו".
ולר"ע לא של שבת קרבים ביוה"כ ולא של יוה"כ קרבים
בשבת ,דכתיב "בשבתו" ,ומדכתיב "עולת שבת בשבתו"
לומדים שעולת שבת קרבה ביו"ט שחל במוצאי שבת ,דס"ל
שנדרים ונדבות אינם קרבים ביו"ט )דלא כרבי ישמעאל(,
וממילא איצטריך קרא להתיר של שבת ביו"ט.

קי"ד:

תקיעה בין שבת ליוה"כ -יום הכיפורים שחל

בערב שבת ,לא היו תוקעים לפני כניסת השבת מפני שיוה"כ
קדוש כשבת ואסור בכל מלאכה .ולרבי ישמעאל דס"ל שחלבי

שבת קרבים ביום הכיפורים ,ליהודה בריה דר"ש בן פזי היו
תוקעים שיבינו שקדושת יוה"כ קלה יותר ,וכשיחול יוה"כ במוצאי שבת
ולא יתקעו ידעו שמותר להקריב בו חלבי שבת) ,ואף שאין דוחים איסור
שבות כדי להודיע התר ,יש בזה חומרא שחייבים להקטיר את האימורים
כדי שלא יבואו לידי נותר .תוד"ה אמר( .ולרבי זירא אף בזה לא היו
תוקעים ,דכהנים זריזים הם )בקיאים בכל ואינם צריכים סימן,
דכתיב בהן "יורו משפטיך ליעקב"( ,והתקיעות להבטיל את העם

תמצית ההלכה-

כל כתבי
כתיבת והצלת כתבי הקודש
תורה שבכתב נחלקו תנאים אם מותר לכותבה רק בלשון הקודש
)או ביונית( ,או שמותר לכותבה בכל לשון .תורה שבעל פה מדינא
אסור לכותבה כלל ,ואם כתב באופן האסור ,אסור לקרות בהם.
אמנם בהמשך הדורות התירו כל זה משום "עת לעשות לד' הפרו
תורתך") .מ"ב של"ד ל"א(.
ספרי תורה נביאים וכתובים וה"ה שאר ספרים שבלו צריך לגונזם
ואסור לשורפם ,וכתב הרמב"ם שהמאבד כתבי קודש עובר בלאו
ד"לא תעשון כן לד' אלוקיכם" ,וה"ה בכל תשמישי קדושה יש
ליזהר בזה) .מ"ב קנ"ד כ"ד(.
דליקה שאין בה חשש סכנה אלא חשש שריפת כתבי הקודש או
הפסד ממון ,חששו חכמים שאם האדם יתעסק בהצלת דברים
מפני הדליקה הוא עלול להכשל ולכבות את האש ,ולכן לא התירו
להציל כתבי הקודש שאין קורין בהם ,ואוכלין ומשקין ובגדים
הגבילו את הכמות המותרת להציל ,וכדלהלן.

תמצית ההלכה-
הצלת כתבי הקודש -כל כתבי הקודש והיינו בין תנ"ך בין גמרא
בין שאר ספרי קודש ,וכן נוסח ברכות ,אפי' הם כתובים בכל כתב
או בכל לשון ,או בכל דבר אפי' אינו דיו ,כיון שהאידנא מותר לכתוב
כך משום עת לעשות לד' )דאילו מדינא אין לכתוב תורה שבכתב
אלא אשורית ובלשון הקודש ,ותורה שבע"פ אין לכתוב כלל( ,הרי
הם טעונים גניזה ,ובשבת מותר להצילם מפני הדליקה ומכל מקום
התורפה ,אפי' לחצר שאינה מעורבת או למבוי שלא נשתתפו בו
אך יש בו ג' מחיצות ולחי) ,אבל בלא לחי הוי ככרמלית ואסור(.
וספר תורה שנמחק ונשארו בו מעט תיבות שלימות מפוזרות
בכמה מקומות ,אם יש בהם פ"ה אותיות מתיבות שלימות או
פחות מפ"ה אותיות אך יש בהם אזכרה ,מותר להצילם מפני
הדליקה ,אבל בלאו הכי אין להצילם ,ומ"מ טעונים גניזה) .סימן
של"ד(.

קט"ז .פרשת ויהי בנסוע עשה לה הקב"ה סימניות
לפניה ואחריה להבדילה מן הסמוכות לה ,י"א מפני שאין
מקומה היכן שהיא כתובה אלא בדגלים ,ונכתבה שם
כדי להפסיק בין פורענות "ויסעו" שסרו מאחרי ד' )לרש"י
הכונה לאספסוף שהתאוו תאוה בתוך ג' ימים למסעם ,ולתוס' הכונה

שנסעו מהר סיני דרך שלשת ימים כתינוק הבורח מבית הספר מפני שלמדו שם
הרבה תורה ,לפורענות המתאוננים ,ועתידה )-לעתיד לבוא שכל
הפורעניות בטלות ולא ידאגו לפורענות ויצר הרע בטל( להיעקר ולהכתב
במקומה .וי"א שכאן מקומה והיא ספר בפני עצמו ,ולפי זה יש ז'
ספרי תורה שלפני ויהיה בנסוע וויהי בנסוע ואחרי ויהי בנסוע הם ג' ספרים,

וזה כוונת הפסוק "חצבה עמודיה שבעה".
הצלת הגליונים מפני הדליקה -ספר תורה שבלה ואין בו כדי
ללקט פ"ה אותיות ,אין מצילים אף את הגליונים שלו .ואם הס"ת
נמחק ,הגליון שעליו כתובה האות קדוש רק כל עוד האות כתובה
עליו כיון שלא קידשו אלא לשם כך ,והגליון שבין הספרים והפרשיות
כאשר הס"ת קיים נגיעה בו מטמאת את הידיים שאם נגע אח"כ
בתרומה פסלה )מגזירת י"ח דבר( ,והגמ' מסתפקת אם מצילים אותם
מפני הדליקה.
ספרי מינים -ספרי מינים )משרתים לע"ז ,שכתבו להם תנ"ך כתב אשורית
ובלשון הקודש .ולתוס' איירי בנמצאו ביד מין שהם טעונים גניזה ,אבל בכתבו מין
ישרפו( אין מצילים אותם מפני הדליקה או משאר דברים ,אלא

קי"ז .מבוי מפולש להצלת ספרים -לת"ק מצילים רק למבוי
שאינו מפולש ,ולבן בתירא אף למפולש .לרב חסדא ג' מחיצות
וב' לחיים בצד הרביעי זהו שאינו מפולש והיינו שיש לו כל הדברים הנצרכים
להכשר מבוי כגון שיתופי מבואות ,ולחי אחד זהו מפולש ,וכר"א שהכשר
מבוי צריך ב' לחיים )ולב"ש צריך לחי וקורה ,ולב"ה או לחי או
קורה( .ולרבה רבנן מתירים להציל למבוי עם ג' מחיצות ולחי אחד
גם אוכלין ומשקין ,אלא המחלוקת היא במבוי שיש לו ב' מחיצות
ולחי אחד ,ואם יש לו ב' לחיים לחי אחד בכל פתח זהו מפולש שמותר
לכו"ע ,ותרוויהו אליבא דרבי יהודה דס"ל שמי שיש לו ב' בתים
מב' צידי רה"ר יכול לערבם ע"י ב' לחיים או ב' קורות) ,ולחכמים
אין מערבים רה"ר בכך( ,ואמר בן בתירא שלהצלת ספר מודה ר"י שמספיק
לחי אחד .ואביי שואל שגם לדברי רבה יהיה מותר להציל לתוכו
אוכלין ומשקין .ורב אשי מבאר דמתני' כר"א שבעלמא צריך ג' מחיצות וב'
לחיים ,ולגבי ספר ג' מחיצות ולחי אחד זהו שאינו מפולש ולרבנן רק בזה
מותר להציל ספר ,ובלא לחי זהו מפולש שלבן בתירא מותר גם בזה ,ורק
לאוכלין ומשקין מצריך ר"א שני לחיין.

כבוד ועונג וסעודות השבת
מלבד המלאכות שאסור לעשותם בשבת ,נצטויינו ג"כ לכבד ולענג את
השבת ,ומצוה על האדם לטרוח בעצמו בהכנות לשבת ,ולהשכים לשם כך
בבוקר יום שישי ,וכן מצוה להרבות בבשר ויין ומגדנות לכבוד שבת כפי
יכולתו ,ולאכול ג' )וי"א ד'( סעודות בשבת ,והנזהר בזה ובשמירת השבת
שכרו גדול ,וכדלהלן.

לעולם ישכים אדם להכין צרכי שבת ,דכתיב "והיה ביום השישי
והכינו" לאלתר.
בציעת הפת -חייב לבצוע ברכת המוציא על ב' כיכרות בשבת
דכתיב "לחם משנה" .רב כהנא אחז ב' ובצע אחת ,דכתיב "לקטו
לחם משנה" .ר"ז בצע פרוסה שתספיק לו לכל הסעודה שנראה
כמחבב סעודת שבת להתחזק ולאכול הרבה ,וכיון שהוא עושה כך רק
בשבת לא מיחזי כרעבתנותא .רב אמי ורב אסי בצעו על פת
העירוב כשהזדמן להם ,דהואיל ואיתעביד בה חדא מצוה
ליתעביד בה מצוה אחרינא.
קי"ח .סעודות שבת -לתנא דמתני' ולת"ק דברייתא אדם
חייב לאכול בשבת ג' סעודות ,דכתיב ג"פ היום )"אכלוהו היום כי
שבת היום לד' היום לא תמצאוהו בשדה"( .ולר' חידקא ד'
סעודות ,דג' "היום" היינו מלבד סעודת הלילה .התוס' )ד"ה במנחה(

נשרפים במקומם הם ואזכרותיהם ,ולרבי יוסי בחול חותך את
האזכרות וגונזם ושורף השאר .ולר"ט שורפם עם האזכרות
שבהם ,שהרי אפי' בבורח מפני נחש או אדם שרודפים אחריו
כפי שנתבאר לעיל מותר להציל בשבת כתבי הקודש מפני הדליקה אם מותר
לקרות בהם .אמנם לגבי אוכלין ומשקין ובגדים לא התירו להציל אלא מה
להורגו נכנס לבית עבודה זרה ולא לבתי מינים ,שהמינים הם
מוכיחים ממה שת"ק במנחה מצילים מזון סעודה אחת ,שאין לאכול סעודה
שנצרך לאותה שבת ,וכדלהלן.
מכירים וכופרים ,ומטילים קנאה בין ישראל לאביהם שבשמים,
שלישית לפני המנחה ,וכן המחלק סעודה ראשונה לשתים יש בזה משום ברכה
שאינה צריכה.
ועליהם אמר דוד "תכלית שנאה שנאתים" .הגמ' מסתפקת אם קי"ז :הצלת מזון מפני הדליקה -מותר להציל מזון ג' סעודות
מצילים ספרי הוויכוחים דבי אבידן ,ורב ורבא לא הלכו לשם מפני לאדם ולבהמה .לת"ק מותר רק כפי שיעור הסעודות שנשארו ,נטילת מזון מן הצדקה -איתא בפאה שמי שיש לו מזון ב'
הסכנה ,ומר בר יוסף הלך ,ומביאה מעשה על מין שהוציא עליו ולרבי יוסי לעולם מותר להציל מזון ג' סעודות דיומא בר הכי הוא ,ואין סעודות לא יטול מן התמחוי -קערה גדולה שממנה מחלקים לעניים ב'
שם שאינו מקבל שוחד ,והוכיחו שקיבל שוחד.
איסור בעצם הטלטול ,ואף שמציל בהתר לחצר המעורבת והאוכל אינו מוקצה ,סעודות בכל יום ,מפני שהוא גוזל את העניים ,ואם יש לו מזון י"ד סעודות
לא התירו לו להציל יותר ,דמתוך שאדם בהול על ממונו אם נתיר לא יטול מן הקופה שמחלקים פעם בשבוע מעות לעניים בני טובים שזלזול
קט"ז :קריאת כתובים בשבת -לתנא דמתני' אין קורין
הוא להם ליטול מן התמחוי .הגמ' שואלת שהרי בשבת יש ג' או ד'
לו יותר יש לחוש שיבוא לכבות.
כתובים בשבת מפני ביטול בית המדרש מפני שהם מושכים את הלב,
סעודות ,והגמ' מבארת שלרבנן יאכל את הסעודה של מוצאי
ועדיף שהבעלי בתים ישמעו דרשה עם הלכות איסור והתר מאשר לקרות כתובים,
אבל מותר לשנות כגון מדרש שיר השירים וקהלת ,ולדרוש בכתובים ,חבית שנשברה מביא כלי ומניח תחתיה ,אבל אסור להביא עוד שבת בשבת ואף שצריך לסדר שלחנו במוצאי שבת ,זה רק למי שיכול ,ולר'
כלי כדי לקלוט מהאויר או לצרף את הכלי סמוך לגג כדי שיזובו המשקין
חידקא אין לומר שיאכל את ב' הסעודות של ערב שבת בלילה,
ואם נצרך לפסוק מביא ורואה בו .ולרבי נחמיה טעם האיסור כדי
שיאמרו אם בכתבי הקודש אין קורין כ"ש בשטרי הדיוטות) ,לרש"י מהגג לכלי  ,שמא מתוך שהוא מחפש הרבה כלים ישכח ויביא כלי דרך רה"ר .דאין עליו לשבת בתענית כל ערב שבת ,ומתני' בפאה כרבי
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לו
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ואם
עקיבא דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות אבל היכא שיש
הכונה לחשבונות ולאיגרות השלוחות למצוא חפץ .ולתוס' רק שטרי חובות וכדו'
לקלוט ואח"כ להזמין ,ואין להערים לזמן אורחים שאינם צריכים לאכול
לו אין ראיה כמה סעודות צריך לאכול .עני העובר ממקום למקום ואינו לן
אסור לקרות ,אבל שאר איגרות מותר ,דשמא יש בהם צורך גדול או פיקוח נפש,
ואפי' אם יודע מה כתוב בהם מותר מפני שאינו צריך למה שכתוב בהם ,וכתבו שגם ויותירו ,ולרבי יוסי בר יהודה מותר להערים .וכתבו התוס' )ד"ה הא( שאם
בעיר נותנים לו ככר לחם שמחירו פונדיון כאשר מחיר ד' סאים
רש"י לקמן כתב שהאיסור הוא בשטרי מקח וממכר .אמנם ספרי מלחמות אסור החבית רק נסדקה ועושה טיף אחר טיף ,מותר להביא כלים לקלוט ולצרף ,כיון שאינו
לקרוא ,דלא גרע מכתב שתחת הצורה ודיוקנאות שאסור לקרות בהם בשבת ,ואפי' בהול כ"כ להביא כלים .עוד כתבו התוס' דהא דאיתא לקמן קכ"ג :שחבית שנשברה הוא סלע שזה מספיק לשתי סעודות) ,ואף שבמקום הקודם נתנו לו סעודה אחת
מצילים ממנה רק מזון ג' סעודות ,י"ל דאיירי שהחבית בכרמלית וחוששים שיעביר שיקח עימו ,מ"מ כיון שאין מחלקים תמחוי בלילה ,נותנים לו שיהיה לו שתים לאותו
בחול יש לאסור משום מושב לצים( .י"א שרב מתיר שלא במקום בית
יום ואחת להוליך עימו למחר .תוד"ה דמלוינן( .ואם לן נותנים לו מיטה
כלי ד' אמות בכרמלית ,או שנשפך היין לארץ דחיישינן שמא יספוג.
המדרש ,ולשמואל בזמן בית המדרש אין קורין אפי' במקום אחר
ולבדים להניח תחת מראשותיו ,ואם שבת נותנים לו מזון לג' סעודות
מפני שהוא מבטלו מללכת לבית המדרש ,ושלא בזמן המדרש אחרי האכילה
אותו ואת בנו שנפלו לבור שאין שניהם ראויים לשחיטה ביום אחד ,מלבד ב' סעודות של כל יום וסעודה אחת שהביא עימו ,ויאכל אחד בערב שבת וג'
)שלא היו דורשים משום שכרות( קורין אפי' בבית במדרש .ולרב אשי
לר"א מותר להעלות אחד לשוחטו ,ולשני יעשה פרנסה בשבת ואחד במוצאי שבת ואחת יקח עימו) ,תוד"ה והא( ,ולרבי חידקא איירי
רב מתיר שלא בזמן בית המדרש ,ושמואל שאסר בזה היינו לרבי
במקומו .ולרבי יהושע אחר שהעלה את הראשון לשוחטו אינו שהביא עימו מזון סעודה אחת ,וכשהולך אחרי שבת נותנים לו
נחמיה ,אבל במקומו היו קורין שלא בזמן המדרש.
שוחטו
השני,
את
ומעלה
ממנו,
שמן
חבירו
שמא
עלילה
לו
ומוצא
מזון סעודה אחת שיוליך עימו.
וישחט איזה מהם שירצה .הגמ' מבארת שמחלוקת זו לגבי
טלטול תיק עם מעות יחד עם הצלת ספר או תפילין מפני
הערמה אינה תלויה במחלוקת לגבי הזמנת אורחים בחבית הדחת כלים בשבת -קערות יכול להדיח עד המנחה ולא מן
הדליקה -מותר להציל תיק הספר עם הספר ותיק התפילין עם
שנשברה ,דבהמה יכול לפרנסה במקומה ,ומאידך יש בזה צער המנחה ואילך מפני שזה לצורך חול ,כוסות קיתוניות וצלוחיות מותר
התפילין ואע"פ שיש בתוכם מעות .ואין להביא תיק עם מעות
כל היום מפני שאין קבע לשתיה .התוס' )ד"ה לפי( לומדים מכאן
בעלי חיים.
מעלמא כדי להציל ,כיון שיכול בדרכו להשליך המעות.

הצלת מזון מפני הדליקה וכדו'

האם יש ראיה ממתני' לדין הפשטת הפסח בי"ד שחל עוד דיני הצלה-
בשבת -ערב פסח שחל להיות בשבת ,לרבי ישמעאל בנו של
רבי יוחנן בן ברוקה מפשיטים את הפסח מהרגלים האחוריות עד
החזה שזה מספיק לצורך גבוה להוציא האימורים להקטירם ,ולא
יוציא את האימורים קודם הפשטת העור משום נימים של הצמר
שנדבקים באימורים .ולחכמים מפשיטים את כולו דכתיב "כל פעל
ד' למענהו" )ולרבי ישמעאל ילפינן מזה שלא יוציא קודם
ההפשטה כנ"ל( ,לרב יוסף טעמם כדי שלא יסריח ,ולרבא כדי
שלא יהיו קדשי שמים מוטלים כנבילה ,ונ"מ בשולחן זהב
שאין בזה בזיון ,או ביומא דאסתנא שרוח צפונית שהיא לא חמה ולא
קרה מנשבת בו ,שאין חשש שיסריח .ואמרו חכמים לרבי
ישמעאל שאם מצינו שהתירו רבנן להציל תיק עם מעות
לצורך ספר או תפילין שזה צורך גבוה ,ה"ה שמותר לצורך הקרבן
להפשיט העור בברזי )לרש"י הכונה לחתיכות דקות ,שאין זה דרך הפשטה
וזה אסור מדרבנן .ולתוס' )ד"ה דשקיל( אינו מפשיט כשיעור עור חשוב יחד,

הציל פת נקיה אסור להציל פת הדראה –פת קיבר שניטל הדרה ,דאינו
ערמה כשרה לומר שפת הדראה נוחה לו ,אבל הציל פת הדראה מותר
להציל פת נקיה .וה"ה ביו"ט של פסח כשאופים מצות ,לא יאפו פת הדראה
אחרי פת נקיה ,אלא רק להיפך .תוד"ה הציל.
מצילים מיוה"כ לשבת ,אבל לא משבת ליוה"כ כיון שביוה"כ אסור
לאכול ,ובמוצאי יוה"כ יוכל להביא) ,וקמ"ל שלמרות שיש מצוה לאכול במוצאי
יוה"כ ,ולמרות שהתענו ביוה"כ ,אסור להכין משבת .אי נמי כוונת הגמ' שאסור להכין
ליוה"כ עצמו לצורך קטנים .תוד"ה אבל( .ולא משבת ליו"ט שיכול להכין בו
ביום ,או לשבת אחרת.

ואם יש בתוכו גם מעות הוי בסיס לדבר האסור והמותר ,אבל
העור הוא בסיס רק לדבר האסור לרש"י הבשר הוא מוקצה כיון שהוא
אסור באכילה עד הלילה ,והעור בסיס לבשר ,וכ"ש השעור עצמו לאו בר טלטול.
ולתוס' )ד"ה הכא( מותר לטלטל את הבשר לכו"ע משום בזיון קדשי שמים,
ולפני השחיטה זה בסיס לדבר האסור ,שכל הבהמה היא מוקצה.

תמצית ההלכה-
כתבי הקודש שנכתבו ע"י אפיקורסים והיינו האדוקים בעבודת כוכבים וכן
מומרים לעבודת כוכבים ,אין מצילים אותם ,ואף בחול שורפם עם האזכרות
שבהם ,מפני שודאי כתבום לשם ע"ז .ספר או שאר כתבי הקודש או תפילין,
מותר להצילם יחד עם התיק שלהם ,אע"פ שיש בתיק גם מעות ,ואפי' לחצר
שאינה מעורבת מותר) .סימן של"ד(.

המקיים ג' סעודות ניצול מחבלי משיח ומדין גיהנום וממלחמת
גוג ומגוג.
קי"ח :עונג שבת -המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי
מצרים ,וניצול משעבוד גלויות ,ונותנים לו משאלות ליבו .במה
מענגו לרב שמואל בר שילת בתבשיל תרדים דגים גדולים וראשי
שומין ,לרב אפי' דבר מועט ככסא דהרסנא )-דגים קטנים המטוגנים
בשומן קרביהן ובקמח( שעשאו לכבוד שבת הרי זה עונג שבת.

שכח פת בתנור וקידש עליו היום ,מצילים מזון ג' סעודות ,וירדה שמירת השבת -המשמר שבת כהלכתו ,אפי' אם הוא עובד ע"ז
בסכין ולא במרדה )שאף שרדית הפת ותקיעת שופר הם חכמה כדור אנוש מוחלין לו .אילו שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה
ולא מלאכה ,וכתיב "כל מלאכת עבודה לא תעשו" ,מ"מ צריך בהם אומה ולשון ,ואם ישמרו ישראל ב' שבתות כהלכתם מיד
לשנות כמה שאפשר ,וי"ג "כל מלאכה לא תעשו" דכתיב לגבי שבת ,שהרי נגאלים.
גם בשבת מותר לרדות פת .ולרבינו שמואל ההתר בשבת נלמד מיו"ט .תוד"ה
והתנא( ,ואומר לאחרים בואו והצילו לכם.

וליכא אפי' איסור דרבנן כיון שאין זה נחשב הפשט( .דדבר שאין מתכוין
הוא ואינו פסיק רישיה .אבל מה שהתירו להציל תיק הספר המשך הסוגיה לקמן ק"כ.
עם הספר אינו ראיה להתיר לטלטל עור אגב בשר )אחרי שהופשט
תמצית ההלכה-

שזה נצרך לבשר כדי שלא יתלכלך ,אבל כשאינו מופשט אלא עד החזה מותר
לכו"ע לטלטלו .תוד"ה פליגי( ,שהרי התיק הוא בסיס לדבר המותר,

שהמתענה למחר ,ובירך ולא התנה שיאכל אח"כ ,מותר לשתות ,דכיון שאין קבע
לשתיה לא סילק דעתו משתיה ,וריב"א מתיר לשתות גם אחרי שישן ,ור"י לא רצה
להקל אחרי השינה.

הצלת מאכלים מפני הדליקה -מותר להציל לחצר המעורבת כדי מזון ג'
סעודות לכל אחד מבני הבית ,וכן יכול בעה"ב להציל מזון ג' סעודות עבור
כל אחד מבני ביתו ,ומותר להציל לחם משנה לצורך כל סעודה ,ומשקין
מותר להציל לצורך כל היום ,חוץ מיין שמותר רק לצורך ג' סעודות ,ואם
נפלה הדליקה בשחרית מותר להציל מזון ב' סעודות ,ובמנחה מזון סעודה
אחת ,ואין להציל יותר דכיון שהוא בהול יש לחוש שמא מתוך טירדתו יכבה,
ומטעם זה בני הבתים הסמוכים לדליקה שחוששים שהדליקה תתפשט
לשם מותרים להציל ללא הגבלה ,כיון שאינם בהולים כ"כ .ומי שהציל פת
נקיה לא יציל פת הדראה )והיינו פת סובין שניטל הדרה( ,אבל איפכא שרי,
ואפי' לכתחילה יכול להציל פת הדראה ואח"כ פת נקיה) ,וה"ה בכל שני
מינים כמו בשר ודגים ,יכול להציל גם את המין השני( .וכל ההגבלה בשיעור
הסעודות הוא כשמציל בכמה כלים ,אבל באותו הכלי יכול להציל אפי' מזון
מאה סעודות ,ויכול לשפוך מכמה כלים לתוך טלית ולקפלה ולחזור ולשפוך
ולקפלה ,כיון שמוציא הכל בפעם אחת ,אמנם אסור לקחת כמה כלים אפי'
אם מניחם בתוך טלית אחת .ולחצר שאינה מעורבת אין להוציא מאכלים
כלל) .סימן של"ד(.

תמצית ההלכה-
מצות עונג שבת ושכרה -מצוה לקדש את השבת ולכבדה בכסות נקיה
ולענגה בעונג אכילה ושתיה ,ושכרו "אז תתענג על ד' " ,וזוכה לעשירות
ולנחלה בלי מצרים וניצול משעבוד מלכיות .מי שיש לו ממון צריך לכבד את
השבת כפי יכולתו ,במאכלים ומשקים החשובים עונג ,כל מקום ומקום לפי
מנהגו ,וטוב להזהר שלא יפחות משני תבשילין .ומי שהשעה דחוקה לו
ביותר ויש לו רק מזון ב' סעודות לשבת ,על זה אמרו עשה שבתך חול ואל
תצטרך לבריות ,ואינו חייב בשלש סעודות או בכסא דהרסנא )דגים קטנים
המטוגנים בשמנן( ,אא"כ יש לו ממון גם לזה ,ומ"מ נכון מאד שישתדל
לאכול ג' סעודות וכסא דהרסנא .ומי שאין לו כלום וכבר נוטל מן הצדקה
מחויבים הגבאים לתת לו עכ"פ ג' סעודות וכסא דהרסנא ,ובאדם נכבד הכל
לפי כבודו ,שכיון שכבר נצטרך לפשוט ידו וליטול נותנים לו הכל ,ומ"מ אם
יש לו גם מעט משלו ,צריך לדחוק את עצמו ולצמצם בהוצאות שאר הימים
כדי לכבד ולענג את השבת כראוי ,ועל מזונות שבת ויו"ט )והוצאות בניו
לת"ת( אמרו שאם מוסיף מוסיפים לו) .סימן רמ"ב(.

אמר רבי יוסי יהי חלקי -מאוכלי ג' סעודות בשבת .מגומרי
הלל )פסוקי דזמרה )-הללו את ד' מן השמים והללו קל בקדשו( ,אבל
הקורא הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף מפני שתיקנוהו לאומרו
לפעמים ,והקוראה תמיד שלא בזמנה הרי הוא כמזמר שיר ומתלוצץ( בכל
יום .ממתפללים עם דמדומי חמה שחרית מיד עם הנץ וערבית סמוך

לשקיעה .ממתים בחולי מעיים שמתייסרים ביסורים ומתמרקים
עוונותיהם .ולתוס' כדי להיות נקיים וטהורים כמלאכי השרת .ממתי בדרך
מצוה .ממכניסי שבת בטבריה שכיון שהיא עמוקה יש חושך מבעוד יום
וסבורים שחשכה ,וממוציאי שבת בציפורי שיושבת בראש ההר ויש שם
אור אחרי השקיעה .ממושיבי בית המדרש ולא ממעמידי בית
המדרש .מגבאי צדקה ולא ממחלקי צדקה לפי שפעמים מחלקים
לאחד יותר ממה שצריך ולחבירו פחות) ,ולכן צדקה נגבית בשנים ומתחלקת
בשלשה( .ממי שחושדים אותו ואין בו.

אמר רבי יוסי -ה' בעילות בעלתי ושניתי כדי שיהיו זכרים ונטעתי
ה' ארזים בישראל .ובירושלמי איתא שהיו יבמות ,ובא עליהם רק כדי
לקיים מצות יבום .וכל ימי קראתי לאשתי ביתי לפי שהיא עיקר הבית,

ולשורי שדי שהוא עיקר השדה ,והיינו שאף שיחת חולין שלי יש ללמוד
ממנה חכמה ,ולא נסתכלתי במילה שלי מרוב צניעות) ,ורבי גם לא
הכניס ידו תחת אבנטו ,ולכן קראו לו רבינו הקדוש( ,ולא ראו
קורות ביתי אמרי חלוקי ,ולא עברתי על דברי חבירי )ואפי'
יאמרו לי לעלות לדוכן אעלה אע"פ שאינו כהן ,ור"י לא ידע איזה
איסור יש בזה ,אם לא משום ברכה לבטלה .תוד"ה אילו( ,ולא אמרתי דבר
וחזרתי לאחורי שדיברתי על אדם והכחשתי זאת בפניו ,דקסבר שכל דבר
שלא היה נמנע מלאומרו בפניו אין בזה משום לשון הרע.

תיתי לי )-ישולם שכרי( שקיימתי ג' סעודות שבת .שקיימתי עיון
תפילה )-כוונת הלב ,אבל המצפה שתתקבל תפילתו סופו בא לידי כאב לב.
והא דתנן שאין אדם ניצול מעיון תפילה ,היינו שאינו מכוין בתפילה .תוס'(.

שלא הלך ד' אמות בלי ציצית .שקיימתי מצות תפילין שלא הלך ד' אמות
בלי תפילין .שכשראיתי ת"ח שגמר מסכת עשיתי יו"ט לחכמים,
שכשבא ת"ח לדין הפכתי בזכותו הרבה מחמת חיבתי לת"ח) .ומר

בר רב אשי פסל עצמו מלדון ת"ח משום שחביב עליו כגופו(.

ניתן לשמוע שיחות מת"ח אחד בעניני פרשת
השבוע ,וכן סיכומי דף היומי  7דפים בשעה,
ושיעורים על חפץ חיים ואהבת חסד וכו'.
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סיכום חודשי פ"ט - .קי"ח:
מלאכות האסורות בשבת
כללי מלאכות שבת -שניים שעשו יחד מלאכה אחת ,אם כל
אחד מהם יכול לעשותה לבדו ,לר"מ חייבים )ונחלקו בגמ' אם
צריך שיהיה שיעור לכל אחד( ,ולרבי יהודה ור"ש פטורים ,ואם
אף אחד לא יכול לעשותה לבדו ,לר"מ לר"י חייבים ולר"ש
פטורים ,ואם רק אחד מהם יכול לעשותה לבדו ,אותו אחד שיכול
חייב לכו"ע ,והשני פטור כיון שמסייע אין בו ממש )כדמצינו לגבי
טומאת מדרס שאם בהמה שרוכב עליה זב דורסת באחת מרגליה
על טלית אין הטלית טמאה מדרס ,וכהן העומד על הרצפה
ומסתייע באבן או מקבל בימין ומסתייע בשמאל עבודתו כשרה(,
וקמיפלגי בדרשות) .צ"ג( .מלאכה שאינה צריכה לגופה )לרש"י
הכונה שאינו צריך להשתמש באותו דבר אלא כוונתו למטרה אחרת ,ולתוס' הכונה

שזה לא לאותו צורך שהיה במשכן( ,לר"י חייב ולר"ש פטור) .צ"ד(.
לשמואל הלכה כר"ש דדבר שאין מתכוין מותר ,ולרב הלכה כר"י
דדבר שאין מתכוין אסור) .קי"א .(:כל העושה מלאכה בשיעור
שיש מקיימים אותה כך חייב) .ק"ג .(.כל המקלקלין פטורים.
וחובל ומבעיר לרבי אבהו ר"ש מחייב ,ולריו"ח רק בחובל וצריך
לכלבו ומבעיר וצריך לאפרו חייב .המקלקל ע"מ לתקן שיעורו
כמתקן) .ק"ו .(.מלאכות שיש מחלוקת אם אסור מדאורייתא או
מדרבנן -גודלת כוחלת פוקסת) .צ"ד .(:כבוד וריבוץ הבית ,ואם
אסור מדרבנן י"ל שמותר אם כל הבתים מרוצפים שאין חשש
אשויי גומות ,ולר"ש שמלאכה שא"צ לגופה פטור מותר אם לא
הוי פס"ר) .צ"ה.(.
חורש המנכש המקרסם והמזרד שיעורם בכל שהוא .המלקט
עצים או עשבים התולש עולשין והמזרד זרדים ,אם השדה ראויה
לזריעה חייב בכל שהוא אף אם אינו מתכוין לתקן ,דמודה ר"ש
בפסיק רישיה ,ואם עשה כך בשל חבירו או באגם ,אם כוונתו
להסיק בהם שיעורו כדי לבשל ביצה קלה ,ואם לבהמה כמלוא פי
הגדי ,ואם לאכילה כגרוגרת) .ק"ג.(.
קוצר -התולש מעציץ שאינו נקוב פטור ,ובנקוב מחלוקת אם
הוא נחשב כתלוש או לא )וזה נ"מ גם לדינים נוספים() .צ"ה.(:
התולש כשותא הגדל על קוצים חייב משום עוקר דבר מגידולו,
וכן המושיט ידו למעי בהמה ועקר עובר שבמעיה .וכן התולש
פטריות משפת הדלי) .ק"ז.(:
דש -החולב חייב משום מפרק שהוא תולדה דדש) .צ"ה .(.אסור
להדק מסוכרייתא דנזייתא בשבת אע"פ שאינו מתכוין לסחוט,
ואף לר"ש דדבר שאין מתכוין מותר כאן אסור ,דמודה ר"ש
בפסיק רישא ולא ימות) .קי"א.(:
בורר -המחבץ חייב משום בורר) .צ"ה.(.
גוזז -הנוטל צפרנים או תולש שיער בכלי חייב משום גוזז ,וביד
או בשיניו מחלוקת אם זה אסור מדאורייתא או מדרבנן ,ובנוטל
לחבירו פטור לכו"ע .שיעור גזיזת שערות הוא ב' שערות ,וי"א
אחת ,ובלבנות מתוך שחורות לכו"ע חייב באחת ,ואף בחול אסור
משום לא ילבש) .צ"ד.(:
שיעור המלבן והמנפץ והצובע והטווה כמלוא רוחב הסיט
כפול) .ק"ו.(.
המעביר ב' חוטי שתי בין בתי הנירין ובין שיני המסרק ובתוך בתי
הנירין ,חייב.
אורג -לר"א בתחילה שיעורו ג' או ב' חוטין) ,י"א ב' בדקים אבל
בעבים ג' ,וי"א איפכא( ,ובמוסיף על האריג חייב בחוט אחד.
ולחכמים בין בתחילה ובין בסוף שיעורו ב' חוטין ,ורוחב התפירה
כמלוא הסיט.
קושר -אין איסור קושר ומתיר לחייב חטאת אלא בקשר של
קיימא שהוא עומד לעולם ,אבל קשר שמתירים אותו לפעמים
אין חייבים עליו ,ובקשר העשוי להתירו ביומו מותר .לר"מ קשר
שיכול להתירו באחת מידיו אין חייבים עליו והגמ' מסתפקת אם
לדבריו מותר גם קשר עניבה שיכול להתירו באחד מידיו אע"פ
שהוא מהודק) .קי"ב .(.חבל דגרדי )של אריגה שודאי לא ישאיר

אותו שם( לרבנן אסור לקשור בו דלי ,גזירה אטו חבל דעלמא,
אבל מותר לענוב קשר דלי ,דעניבה בקשירה לא מיחלף ,וכן מותר
לקשור דלי בפסיקיא .ולרבי יהודה מותר לקשור את הדלי בחבל
דגרדי ,ולא חוששים שיקשור בחבל דעלמא ,אבל אסור לענוב
דעניבה עצמה קשירה היא) .קי"ג.(.
תופר -התופר חייב בב' תפירות .וכן הקורע ע"מ לתפור שיעורו
בב' תפירות) .ק"ה.(.
קורע -הקורע בחמתו מקלקל הוא ופטור) ,ואין לחייבו מצד
שעושה נחת רוח ליצרו ,דאדרבה הרי הוא מרגיל את יצרו לבוא
עליו( .אבל הקורע כדי להטיל אימה ,זה תלוי במחלוקת לגבי
מלאכה שאינה צריכה לגופה .והקורע על מתו ,אם חייב לקרוע
עליו )קרובים שהוא חייב להתאבל עליהם ,אדם כשר שמת,
העומד בשעת יציאת נשמה( ,חייב) ,ומ"מ יצא ידי קריעה( ,ואם
אינו חייב לקרוע עליו פטור) .ק"ה.(:
צידה -אין חייבים בצידה אלא הצד בעל חי שהיה חופשי ,למקום
שהוא ניצוד שם ,וכדלהלן :הצד צפור למקום סגור וקטן חייב,
ובית מקורה שיש בו חלונות י"א שיש בזה מחלוקת ,וי"א שבצפור
דרור שאינה מקבלת מרות פטור ,ובשאר הצפורים חייב .הצד חיה
לבית חייב ,ולגינה ולחצר ולביברין מחלוקת ,וי"א שגדול )לא מטא
בחד שיחיא ,אין צל נופל על הכתלים ,איכא עוקצי( מותר ובקטן
אסור) .ק"ו( .סומא וישן חייב ,חגר וזקן פטור ,חולה מחמת
אישתא חייב מחמת אובצנא פטור .אין במינו ניצוד לר"מ חייב
ולרבנן פטור .הצד ארי אינו חייב עד שיכניסנו לגורזקי שלו .מותר
להשאר לשבת במקום שבעל חיים ניצוד על ידו ,אם הוא לא עשה
מעשה צידה .מותר לצוד נחש שלא ישכנו .הצד בשבת אחד מח'
שרצים האמורים בתורה ,לתנא דמתני' חייב )וי"א דס"ל כרבי
יוחנן בן נורי דס"ל שאין עורם מטמא בבשרם ,אבל לרבנן יש מהם
שפטור ,וי"א שאין מחלוקתם אלא לענין טומאה( ,ובשאר שקצים
ורמשים רק הצד אותם לצורך חייב ,ובחיה ועוף שברשותו פטור.
)ק"ז(.
חובל -החובל בח' שרצים האמורים בתורה חייב ,ובשאר שקצים
ורמשים פטור ,והחובל בחיה ועוף חייב אפי' אם הם ברשותו .אין
חבורה אלא כשאינה חוזרת) .ק"ז( .ההורג כינה בשבת ,לר"א חייב,
ולרבנן פטור ,ונחלקו אם חייבים במין שאינו פרה ורבה ,אבל
בשאר מינים קטנים חייבים עליהם לכו"ע) .ק"ז.(:
כותב -הכותב בשמאלו )או כלאחר ידו וכו' .ק"ד (:וכן איטר
הכותב בימינו פטורים ,והשולט בשתי ידיו חייב בשתיהם ,ולרבי
יוסי שכל כותב חייב משום רושם ,כל אדם חייב אפי' בשמאלו.
הכותב בשתי סמניות והכותב בכל לשון חייב .שיעור כתיבה הוא
ב' אותיות ,לת"ק חייב בב' אותיות אפי' אם כתב ב' פעמים אותה
האות ,ולר"י חייב אפילו בכותב שתי אותיות וכוונתו להשלימם
לתיבה גדולה אם יש לזה משמעות ,כגון שם משמעון) ,וס"ל
סתום שעשאו פתוח כשר כמו בפתוח שעשאו סתום( ,אבל
הכותב אא דאאזרך אינו חייב .ולר"ג חייב אפי' כתב ב' פעמים
אותה אות כגון שש תת רר גג חח ,אף אם כוונתו להשלימם
לתיבה גדולה .לר"ש חייב רק אם כתב תיבה שלימה .ולרבי יוסי
כותב חייב משום רושם ,שהיו רושמים על קרשי המשכן לידע
איזה קרש סמוך לו ,וחייב אפי' ברושם ב' רשימות) .ק"ג( .חיוב
כתיבה הוא רק אם כתב בדבר המתקיים .הכותב על בשרו חייב,
ובמשרט מחלוקת .כתב ב' אותיות בב' מקומות חייב ,אא"כ כדי
לקרותם יחד צריך לעשות גם מעשה וגם לקרבם .כתב ע"ג כתב
פטור ,ולרב חסדא זה תלוי במחלוקת אם כתב השם ונתכוין
לכתוב יהודה אם יכול להעביר עליו קולמוס ולקדשו .כתב אות
אחת סמוך לכתב במתני' איתא שפטור ,ולר"א חייב אף בזה ,ואם
השלים לספר י"א שחייב לכו"ע) .ק"ד( .כתב אות אחת נוטריקון,
לרבי יהושע בן בתירא חייב וחכמים פוטרים .כתב ב' אותיות בב'
העלמות לר"ג חייב וחכמים פוטרים ,ונחלקו אם יש ידיעה לחצי
שיעור או לא) .ק"ה.(.
בונה ומכה בפטיש -בונה מסתת ומכה בפטיש וקודח שיעורם
בכל שהוא .המצדד אבן תחתונה חייב גם בלי טיט ,ובאמצע חייב

רק עם טיט ,וי"א שבעליונה חייב גם בלי צידוד .מסתת ,והעושה
נקב בלול תרנגולים ,והמכניס יתד קטן בבית יד של המעדר ,לרב
חייב משום בונה )וכתבו התוס' )ד"ה האי( שאף שאין בנין וסתירה בכלים ,מ"מ
בנין גמור עם חיזוק ואומנות יש גם בכלים( ,ולשמואל חייב משום מכה
בפטיש לרב חייב בכל קודח )ע"מ לסתום( משום בונה ,ואע"פ שאינו
נקב להכניס ולהוציא חייב משום בנין כל דהו) .תוד"ה בשלמא( .ולשמואל אינו
חייב אלא כשהשאיר את המסמר בקיר ,שזה גמר מלאכה) .ק"ב.(:
המגבן חייב משום בונה .וי"א שגודלת ופוקסת חייב משום בונה,
דשייך בנין אף באדם) .צ"ה.(.

הוצאה מרשות לרשות
שיעורי הוצאה -שיעורי הוצאה בכל דבר נמדדים לפי חשיבות
השימוש באותו דבר ,והיינו השיעור הקטן הראוי לשימוש בפני
עצמו באותו דבר ,ואם אותו דבר צריך הכנה כדי שיהיה ראוי
לשימוש ,שיעורו כפי מה שאנשים מחשיבים לשיעור חשוב כדי
להכינו לשימוש .כמה מינים יחד מצטרפים זה עם זה לשיעור
הוצאה ,אם הם ראוים לשימוש יחד לאותה מטרה )כגון כמה
תבלינים הממתקים יחד את הקדירה( .דברי קדושה שיעורם בכל
שהוא מפני שמצניעים אותם לגונזם ,וי"א שגם משמשי ע"ז
שיעורם בכל שהוא ,מפני שאיסורם בכל שהוא) ,וי"א שאין חיוב
על הוצאת משמשי ע"ז בשבת כיון שאינם ראויים לשימוש(.
המוציא קופת הרוכלין ובה כמה מינים ,זה נחשב מעשה הוצאה
אחד .המצניע שיעור שאינו נחשב לסתם אנשים ,חייב על
הוצאתו בשבת) ,ואם נמלך מהצנעתו אינו חייב אלא בשיעור
הרגיל( ,ולרשב"א גם אחר שהוציאו נתחייב מפני מחשבת זה
שהצניעו .החושב להוציא יותר מהשיעור הרגיל חייב כבר בשיעור
הרגיל ,דבטלה דעתו אצל כל אדם .יש דברים ששיעור הוצאתם
משתנה לפי הצורך שעבורו הוציאם )כגון דברים הראויים גם
לאכילה וגם לזריעה( ,והגמ' דנה מה הדין כשעקר במחשבה אחת
והניח במחשבה אחרת) .פ"ט - :צ"א(.
כללי מלאכת הוצאה -המוציא מרשות לרשות דרך כרמלית,
אם הניח בכרמלית פטור ,ואם לא הניח מחלוקת) .צ"א .(:המוציא
דבר גדול אינו חייב עד שיוציא את כולו ,ואם הוציא כלי ובתוכו
דברים קטנים שחלקם יצאו ,נחלקו אמוראים אם אגד כלי שמיה
אגד ופטור או דלאו שמיה אגד וחייב) ,וכיון שבגניבה חיוב הגניבה
הוא על מה שיצא ,ממילא הגונב ומוציא בשבת ,דין קים ליה
בדרבה מיניה תלוי אם אגד כלי שמיה אגד( .המוציא שלא כדרך
הוצאה )כגון על ראשו( פטור .המתכוין להוציא לפניו ובא לו
לאחריו פטור מפני שלא נתכוין לשמירה פחותה ,אבל איפכא
חייב) .צ"ב( .המוציא דבר בידו או על כתפו חייב אע"פ שהדבר
נמצא למעלה מי' טפחים )שכך היה משא בני קהת( ,אבל הזורק
למעלה מי"ט פטור .המוציא עיקר ועימו טפל )כגון אוכלין בכלי(
אין לחייבו אלא על העיקר ,ואם אינו חייב על העיקר פטור גם על
הטפל) .צ"ג( .המוציא אדם חי פטור ,מפני שהחי נושא את עצמו,
ובבהמה חיה ועוף מחלוקת ,ובאדם כפות חייב) .צ"ד .(.המוציא
מת הוי מלאכה שאינה צריכה לגופה שר"י מחייב ור"ש פוטר,
ולכרמלית מותר לכו"ע משום כבוד הבריות .ואם הוציא חצי זית
מת מתוך זית ומחצה ,יש מחלוקת אם חייב כיון שהועילו מעשיו
לטהר את הבית אם יתמעט הכזית ,ובחצי זית ממת גדול פטור
לכו"ע) .צ"ד(.
מה נחשב הוצאה מרשות לרשות -המוציא מרשות לרשות
ע"י עקירה והנחה חייב בין בהעברה בין בהושטה בין בזריקה .ואם
העביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר ,אם עשה זאת בדרך הושטה לר"ע
חייב ולחכמים חייב רק אם שתיהם בדיוטא אחת )שכך היתה
עבודת הלוים( ,ואם עשה זאת בדרך זריקה לר"ע חייב ולחכמים
פטור) ,י"א שנחלקו למטה מי' אם קלוטה כמי שהונחה ,אבל
למעלה מי' פטור לכו"ע ,וי"א שנחלקו בכל גובה ,וי"א שנחלקו בין
ג' לי'( .הוצאה זה אב והכנסה וזריקה זה תולדה .הזורק )למטה מי'
טפחים( או המעביר חפץ ד' אמות ברה"ר חייב ,ודין זה הוא הלכה
למשה מסיני) .צ"ו( .הזורק מרה"ר לרה"ר דרך רה"י ,רבי מחייב
וחכמים פוטרים ,י"א שרבי מחייב רק ברה"ר מקורה דביתא כמאן

דמליא דמי ,וי"א שבמקורה חייב גם על הוצאה וגם על הכנסה .איסורי שבת הנלמדים מהפסוק אם תשיב משבת רגליך
הזורק מרה"י לרה"ר ועבר ד"א ברה"ר לפני שנח ,לר"י חייב וכו' -אסור בשבת לעסוק בצרכיו ,אבל חפצי שמים מותרים.

ולחכמים פטור ,ואיירי ברוצה שתנוח מיד ביציאתה לרה"ר,
ונחלקו אם קלוטה כמי שהונחה .זורק ד"א ברה"י אינו חייב אלא
כשנח היכן שרצה ,או שלא היה איכפת לו היכן ינוח ,אבל בנח
במקום אחר פטור) .צ"ז( .המעביר ד' אמות ברה"ר מקורה פטור,
לפי שאינו דומה לדגלי מדבר) .צ"ח .(.זרק חוץ לד' אמות וחזר
לתוך ד' אמות חייב ,ודווקא שנח ע"ג משהו מחוץ לד' אמות,
ואפי' אחזתו הרוח חשיב הנחה ,אבל אם לא נח אפי' חזר ויצא
חוץ לד' אמות פטור .זרק לתוך ד' אמות ונתגלגל חוץ לד' אמות
פטור) .ק .(.המעביר חפץ בשוגג ונזכר לפני ההנחה ,פטור ,דבעינן
תחילתו וסופו שגגה ,ואם חזר ושכח לפני ההנחה ,בזורק חייב
ובמעביר פטור )ואין זה תלוי במחלוקת אם יש ידיעה לחצי
שיעור( .הזורק חפץ למקום מסוים ,ובא אדם אחר או כלב ותפסו
את החפץ מהאויר ,או שהחפץ נשרף ,פטור ,אבל אם נתכוין
לזורקו לפי הכלב או לכבשן חייב ,דמחשבתו משויא ליה מקום.
)ק"ב(.

דיני רה"י רה"ר וכרמלית ומקום פטור -בור או בליטה שהם
בגובה י' טפחים וברוחב ד' טפחים הוי רה"י .בור וחוליתו
מצטרפים לי"ט .בור מים שהוא רה"י אסור לשאוב ממנו בשבת
אא"כ עשו לו מחיצה גבוהה י' טפחים ,ואסור לשתות מבור זה
אא"כ הכניס לשם ראשו ורובו .הגמ' מסתפקת מה הדין בזורק
מרה"ר לרה"י דרך מקום פטור )כגון למעלה מי"ט( .כותל שמקיף
כרמלית והוא גבוה י"ט ואינו רחב ד"ט ,ונעשית הכרמלית רה"י על
ידו ,גם הכותל עצמו הוי רה"י ,דכיון דלאחרים עושה מחיצה
לעצמו לא כ"ש .הגמ' מסתפקת מה הדין כששיעור רה"י
וההוצאה נעשו יחד) ,בור ט' ועקר חוליא והשלימו לי' ,או בור ונתן
לתוכו חוליה ומיעטו מי ,זרק דף ונח ע"ג יתידות() .צ"ט( .מים
המונחים ע"ג מים נחשבים מונחים ,וכלי הצף ע"ז מים אינו נחשב
כמונח ,ואם יש אגוז בתוך הכלי ילה"ס אם האגוז נחשב מונח,
ושמן על גבי יין ,זה תלוי במחלוקת רבי יוחנן בן נורי ורבנן לגבי
טבול יום שנגע בשמן אם פסל את היין .בור עמוק י"ט ובתוכו
מים הזורק לתוכו חייב ,אבל במלא פירות פטור .תל המתלקט י'
טפחים מתוך ד' אמות הוי רה"י) ,וכן התל נחשב מחיצה לחלק
את המבוי מרה"ר( .רקק מים שהוא עמוק פחות מי' טפחים ורה"ר
מהלכת בו דינו כרה"ר ,דהילוך ע"י הדחק שמיה הילוך ,אבל אם
אין רה"ר מהלכת ברקק ,או שהוא עמוק י"ט אין דינו כרה"ר .ים
דינו ככרמלית שהמעביר ממנו לרה"י או לרה"ר פטור אבל אסור,
וספינה היא רה"י )אא"כ אין בה רוחב גובה י"ט ברוחב ד"ט(.
הנמצא בספינה ורוצה למלא מים מן הים ,לרב הונא עושה זיז כל
שהוא וממלא ,כיון שהספינה היא למעלה מי' מקרקע הים ,ולרב
חסדא ולרבה בר רב הונא עושה מקום ד' וממלא ,דס"ל שמודדים
את הי"ט משפת הים ולא מקרקע הים ,ואת השופכין יתן על
דופני הספינה שישפכו לים ,דכוחו בכרמלית לא גזרו) .ק'( .נחלקו
בגמ' אם אומרים גוד אחית מחיצתא )להחשיב ביצאתה דמישן
לרה"י ,ובקיעת דגים לא שמיה בקיעה( .הזורק מרה"ר לתוך
טרסקל המונח ע"ג קנה ,מחלוקת אם חייב ,אבל עמוד ברה"ר
שבראשו הוא רחב ד"ט ובעיקרו יש ג"ט וזרק חפץ מרה"ר ונח על
גביו חייב ,דהויא לה מחיצה שאין הגדיים בוקעים בה .ספינות
הסמוכות זו לזו ,אסור לטלטל מזו לזו ,ואם הם קשורות זו לזו
והקשר יכול להעמידם ,מערבים ומטלטלים מזו לזו ,ואם נפסק
החיבור נאסרו ,ואם חזרו וחיברוהו מותר לטלטל שם ,אמנם אם
חיברוהו במזיד אסור לטלטל שם) .ק"א(.

ואסור לפסוע פסיעה גסה בשבת )ואף בחול אין לפסוע פסיעה
גסה ,ואין לאכול אדמה ,והאוכל מעפרה של בבל כאילו אוכל
מבשר אבותיו וי"א משקצים ורמשים() .קי"ג(.
שבת ויום הכיפורים ויו"ט -אסור לקפל בגדים בשבת לצורך
מוצאי שבת .לרבי ישמעאל יוה"כ קל משבת ,ומותר לקפל בגדים
ולהציע מיטות מיום הכיפורים לשבת ,וחלבי שבת קרבים ביוה"כ
אבל לא של יום הכיפורים בשבת ,ולר"ע לא של שבת קרבים
ביוה"כ ולא של יוה"כ קרבים בשבת .יום הכיפורים שחל בערב
שבת ,לר"ע לא היו תוקעים לפני כניסת השבת ,ולרבי ישמעאל
נחלקו בגמ' אם היו תוקעים .ולא היו תוקעים להודיע שקניבת
ירק מותרת מן המנחה ולמעלה ,מפני שאין דוחים איסור שבות
כדי להודיע התר .במוצאי שבת שחל בו יוה"כ אין מבדילים .יו"ט
שחל בערב שבת תוקעים ולא מבדילים ,אבל שבת שחלה בערב
יו"ט ,מבדילים ולא תוקעים משום שאין תוקעים להתיר .יום
הכיפורים מותר בקניבת ירק מן המנחה ולמעלה והשבת אסורה,
ויוה"כ שחל בשבת ,לרב מנא אסור בקניבת ירק ,ולריו"ח מותר.
)קי"ד(.

הצלה בשבת מפני הדליקה
כתבי הקודש -מותר להציל בשבת כתבי הקודש שמותר לקרות
בהם) ,ויש מחלוקת תנאים במסכת מגילה אם מותר לקרוא
ספרים הכתובים בכל לשון( ,ואף אם הם כתובים בסם ובסיקרא
מותר ,ואם אסור לקרות בהם ,לרב הונא נחלקו תנאים אם מותר
להצילם ,ולכו"ע הם טעונים גניזה ,ולרב חסדא לכו"ע מצילים
אותם .וברכות וקמיעין אע"פ שיש בהם שמות ופסוקים אין
מצילים אותם בשבת מפני הדליקה .וס"ת שנמחק ,אם יש בו
אזכרות מצילים ,ואם אין בו אזכרות ,אם אין בו פ"ה אותיות אפי'
מפוזרות ,אין מצילים .תרגום שכתבו מקרא ומקרא שכתבו
תרגום וכתב עברית מצטרפים לפ"ה אותיות .לרב הונא דווקא
תיבות שלמות מצילים ,ולרב חסדא אפי' באותיות מפוזרות
מצילים) .קט"ו( .ספר תורה שבלה ואין בו כדי ללקט פ"ה אותיות,
אין מצילים אף את הגליונים שלו .ואם הס"ת נמחק ,הגליון שעליו
כתובה האות קדוש רק כל עוד האות כתובה עליו ,והגליון שבין
הספרים והפרשיות כאשר הס"ת קיים נגיעה בו מטמאת את
הידיים ,והגמ' מסתפקת אם מצילים אותם בפני עצמם מפני
הדליקה) .קט"ז( .ספרי מינים אין מצילים אותם מפני הדליקה או
משאר דברים ,אלא נשרפים במקומם הם ואזכרותיהם ,ולרבי יוסי
בחול חותך את האזכרות וגונזם ושורף השאר .ולר"ט שורפם עם
האזכרות שבהם) .קט"ז .(.מותר להציל תיק הספר עם הספר
ותיק התפילין עם התפילין ואע"פ שיש בתוכם מעות ,אבל אין
להביא תיק עם מעות מעלמא כדי להציל ,כיון שיכול בדרכו
להשליך המעות) .קט"ז.(:
להיכן מצילים -לת"ק מצילים רק למבוי שאינו מפולש ,ולבן
בתירא אף למפולש .לרב חסדא ג' מחיצות וב' לחיים מותר
לכו"ע ,והמחלוקת כשיש לחי אחד ,והיינו כר"א שהכשר מבוי הוא
ע"י לחיים .ולרבה רבנן מתירים למבוי עם ג' מחיצות ולחי אחד
גם אוכלין ומשקין ,והמחלוקת היא במבוי שיש לו ב' מחיצות ולחי
אחד ,ואם יש לו ב' לחיים מותר לכו"ע ,וכר"י שמי שיש לו ב' בתים
מב' צידי רה"ר יכול לערבם ע"י ב' לחיים או ב' קורות .ולאביי ר"י
מתיר להציל לשם אוכלין ומשקין .ולרב אשי מבאר בג' מחיצות
ולחי אחד זהו מותר לכו"ע ,והמחלוקת היא כשאין לחי) .קי"ז(.
מזון מותר להציל רק מזון ג' סעודות ,לאדם ולבהמה) ,ולא יותר,
שמא יבוא לכבות מתוך שהוא בהול על ממונו .ובחבית שנשברה
מותר חהניח כלי תחתיה ,ואסור להביא עוד כלי לקלוט או לצרף,
שמא יביא כלי דרך רה"ר ,ועבור אורחים מותר ,ויש מחלוקת אם
מותר להערים( ,לת"ק אם כבר עברו חלק מהסעודות מציל לפי
הסעודות שנשארו ,ולרבי יוסי תמיד יכול להציל מזון ג' סעודות.
אין להציל פת הדראה אם הציל כבר פת נקיה ,אבל הפוך מותר.
אין מצילים עבור שבת אחרת או עבור יוה"כ או יו"ט ,אבל מיוה"כ
לשבת מצילים .עוד התירו רדית הפת של ג' סעודות אם שכח את
הפת בתנור) .קי"ז.(:

דברים נוספים האסורים בשבת -לרבנן אסור לעשות מי מלח
מרובים אבל מועטים מותר ,ולרבי יוסי אף מועטין אסורים ומותר
רק כשנותן שמן בתחילה לתוך המים או המלח ,רב יהודה בר
חביבא תני אין עושין מי מלח עזין בשבת ,והיינו שני שלישי מלח
ושליש מים ,ואין מולחין צנון וביצה בשבת ,ואביי מתיר בביצה.
)ק"ח .(:אסור לעשות בשבת לצורך רפואה דבר שאין דרך בריאים
לעשותו ,או לאכול דבר שאין דרך בריאים לאוכלו ,והגמ' )ק"ח- :
קי"א (:מפרטת מה דרך בריאים לעשותו ומותר ,ומה אין דרך
בריאים לעשותו ואסור .מכה שעל גב היד או הרגל הרי הם כמכה
של חלל ומחללים עליהם את השבת) .ק"ט .(.אסור לטרוף ביצים
בקערה בשבת) .ק"ט .(.מותר לקפל בגדים בשבת בה' תנאים:
דינים שונים
אדם אחד ,חדשים ,לבנים ,אין לו אחר להחליף ,לצורך אותו היום,
ובאופן המותר מותר אפי' ה' פעמים .מותר להציע מיטות מליל כלי נחשב כלי רק כשהוא שלם ,ויש בזה נ"מ לכמה דינים) ,כגון
שבת לשבת ,אבל לא משבת למוצאי שבת) .קי"ג .(.אין להדיח טומאה( ,וכלי שאינו ראוי לשימוש אינו כלי ,אמנם נקבים קטנים
קערות בשבת מן המנחה ולמעלה) .קי"ח.(.
שאינם מפריעים לשימוש בכלי אינם מורידים ממנו שם כלי לגבי
כבוד ועונג שבת -מצוה לייחד בגדים מיוחדים לשבת ,ואם אין אותו ענין שהוא עדיין ראוי לו ,והגמ' מפרטת גודל הנקב שעדיין
לו בגד אחר ישלשל בגדיו) .קי"ג( .לעולם ישכים אדם להכין צרכי שם כלי עליו לכמה דינים .כתיבת תפילין ומזוזות צריכה להיות
שבת .יברך המוציא על לחם משנה ,וי"א שגם יבצע את שתיהן .תמה ,ולא יחליף גם אותיות דומות )כגון א' וע'( ,ואם החליף סתום
מצוה לבצוע על פת שקיים בה מצות עירוב ,אם יש לו כזו .לרבנן ופתוח מחלוקת אם כשר) .ק"ג .(:עור עוף טהור כשר לתפילין
אדם חייב לאכול ג' סעודות בשבת ,ולרבי חידקא ד' סעודות .ולמזבח ,עור בהמה וחיה טהורים כשר לתפילין ואפי' בנבילה
המקיים ג' סעודות ניצול מחבלי משיח ומדין גיהנום וממלחמת וטריפה ,אבל של בהמה וחיה טמאים פסול .עור הדג אין ידוע אם
גוג ומגוג .המענג את השבת זוכה לכמה דברים .המשמר שבת הוא כשר לתפילין) .ק"ח .(.אין ליגוע בנקבי הגוף או בגיגית לפני
נט"י) .ק"ט .(.לר"מ כל הימים דינם כמקוה ולא כמים חיים ,לר"י
כהלכתו מוחלים לו עוונותיו) .קי"ז.(:
יהודה רק הים הגדול דינו כמקוה ,ולרבי יוסי כל הימים מטהרים
בזוחלים כמעין ,אבל פסולים לזבים ומצורעים ולקדש בהם מי

חטאת כמקוה) .ק"ט .(.אסור לזכר לסרס עצמו ,ולכן אסור
לשתות כוס של עיקרין אף אם אינו מתכוין לסרס עצמו .גם
סירוס אחר סירוס אסור ,ואף לזקן אסור סירוס כיון שיכול לחזור
לנערותו .ובאשה למ"ד שאינה מצווה על פריה ורביה מותר לה
לשתות כוס עיקרין ,ולריו"ח בן ברוקה שגם אשה מצווה על פריה
ורביה אסורה ,אבל זקנה ועקרה מותרת) .קי"א .(.סנדל שנקרע
משני הצדדים בטל ממנו שם סנדל) ,אסור בטלטול ,ואם היה
טמא נטהר ,ופסול לחליצה( ,ואם נקרע אחד ,לחכמים לא בטל
ממנו שם סנדל ,ולר"י אם נקרע בצד החיצוני בטל ממנו שם סנדל.
ואם נקרעה רצועה אחת ותיקנה ואח"כ נקרעה השניה ותיקנה,
טהור ,דפנים חדשות באו לכאן ,וכן הדין בכלי שסתם בו כמה
חורים זה לצד זה) .קי"ב( .רבב חוצץ באופן שמקפידים עליו,
והגמ' מפרטת מתי מקפידים עליו) .קי"ד .(.תלמיד חכם -לא יצא
במנעלים המטולאים )טלאי ע"ג טלאי( לשוק ,ואם נמצא רבב על
בגדו חייב מיתה ,ונקרא בנאי לפי שעוסק כל ימיו בבניינו של
עולם .ת"ח המקפיד על חלוקו להופכו מחזירים לו אבידה
בטביעות עין .ת"ח ששואלים אותו הלכה בכל מקום ,ואפי'
במסכת כלה ואומר ,ממנים אותו ריש מתיבתא .ואם יודע במסכת
אחת ,ממנים אותו פרנס על הציבור .ת"ח המניח חפצו ועוסק
בצרכי שמים ,בני עירו מצווים לעשות מלאכתו ולספק לו לחם,
אבל לא שאר דברים) .קי"ד .(.פרשת ויהי בנסוע עשה לה הקב"ה
סימניות לפניה ואחריה ,י"א מפני שאין מקומה היכן שהיא כתובה
אלא בדגלים ,ונכתבה שם כדי להפסיק בין פורענות לפורענות,
ועתידה להיעקר ולהכתב במקומה .וי"א שהיא ספר בפני עצמו,
ולפי זה יש ז' ספרי תורה) .קט"ז .(.אין קורין כתובים בשבת ,י"א
מפני ביטול בית המדרש ,וי"א כדי שיאמרו אם בכתבי הקודש אין
קורין כ"ש בשטרי הדיוטות .י"א שרב מתיר שלא במקום בית
המדרש ,ולשמואל בזמן בית המדרש אין קורין אפי' במקום אחר
ושלא בזמן המדרש קורין אפי' בבית במדרש .ולרב אשי רב מתיר
שלא בזמן בית המדרש ,ושמואל שאסר בזה היינו לרבי נחמיה,
אבל במקומו היו קורין שלא בזמן המדרש) .קט"ז .(:ערב פסח
שחל להיות בשבת ,י"א שמפשיטים את הפסח עד החזה שזה
מספיק להוצאת האימורים ,ולא יוציא את האימורים קודם
הפשטת העור משום שהנימים נדבקים באימורים ,וי"א
שמפשיטים את כולו ,י"מ כדי שלא יסריח ,וי"מ כדי שלא יהיו
קדשי שמים מוטלים כנבילה ,ונ"מ בשולחן זהב שאין בזה בזיון,
או ביומא דאסתנא שאין חשש שיסריח) .קט"ז .(:מי שיש לו מזון
ב' סעודות לא יטול מן הקופה ,ואם יש לו י"ד סעודות לשבוע לא
יטול מן התמחוי ,ועבור שבת יטול ג' סעודות לרבנן וד' סעודות
לרבי חידקא ,אמנם את הסעודה שמקבל למוצאי שבת יאכל
בשבת עצמה ,ולר"ע דאמר עשה שבתך חול ואל תצטרך לבריות
נותנים לו רק ב' סעודות לשבת) .קי"ח.(.

