
שבת על מסכתהערות 

קטר'ג חיים הרב מאת
קאונטי דבערגן אקעדעמי בתורה ,מ"ר

דעליזאבעט דין בית חבר

ה אלא בכדי" תוספות ד):זי(

יודעים בבירור שניצודו בעלי , ש"לפי ב, שאלו התלמידים איך  
 אפילו אם הניח המצודה בחורשין דמצויין שם ,שבתההחיים לפני כניסת 

פ המבואר בחולין "ע, על הרוב איסור והיתר סומכין שבעניןהצענו  .חיותא
תוספות שמיירי במצודה שלא יכול כתבו העוד שאלו התלמידים למה  .).יא(

הצענו שתלוי  .'או ב' בלי להחליט אם זה א" שתים או חתאאלא "להחזיק 
אם מדובר במקום  .שבתההמצודה לפני כניסת יתפוס פ רוב "אם עבמקרים 

ייתכן , שבתהחיים והניח המצודה זמן רב לפני כניסת שיש שם הרבה בעלי 
ר שבעלי חיים עיכ ב"משא, תפסו במצודהייפ רוב שני בעלי חיים "שע

ג "בכהש, שבתהוגם הניח המצודה זמן קצר לפני כניסת , נמצאים פחות
.השבתלכד במצודה לפני יי שרק בעל חי אחד ,פ רוב" ע,ייתכן

ה שטוענין"י ד" רש).יח(

 יןועי, ב מלאכה הוי רק איסור דרבנןי שהמקר"רשרי דבמשמע מ 
להגאון הרב לוי " (מעליות השבת"דיון מפורט בנושא קירוב מלאכה בספר 

חסר דהרי ,  איסור מן התורהאינווייתכן ש ).פרק יב, א"יצחק הלפרין שליט
שבמשכן עשו מלאכה  .דמשכן דומיא אינוכאן מלאכת מחשבת היות ו

מקרב לענין כ "משא .לא היה המעשה מתבצע, הש השתתפותו במעישאילול
 פעולה נהאיולכן , מלאכה שבלאו השתתפותו היתה הפעולה מתקיימת

ולא "י בכתבו בקיצור "ל שזוהי כוונת רש"ונ . במשכןיתהדומה למה שנעש
".דמי לדש

 אין מפליגין בספינה).יט(

נראה (ובעל המאור ) ביטול עונג שבת(ף "רים של הריבידועים ההס 
 קודםימים ' איסור הפלגה בספניה גטעם ל) מתנה לחלל את השבתאחד הכ
דבר לף מבואר טעם החילוק בין דבר מצוה "אולם ברי .לדבר רשות, שבתה

תלמידי יעקב  .מ"הכ בבע"משא, )עוסק במצוה פטור מן המצוה(רשות 
לעשות פעולה אדם שרק אם בוחר הוא מ "טעמו של הבעשסביר הדוברמן 

ובזה  .כ אם מוכרח לעשותו"משא,  כמתנה לחלל את השבתמסויימת נראה
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 מאי חנוכה):כא(

מאי "העובדא שהאמוראים הציגו שאלה כה בסיסית בקשר לחנוכה  
בדברי מופיע הרבה מראה בעליל שחנוכה אינה ) י"רשפ ש"יעי ("חנוכה

ם בכורי(וידוע שענין חנוכה מוזכר רק פעמיים דרך אגב במשנה [ .התנאים
שזמן חיבור המשנה שאולי הטעם הוא מכיון הצענו  ]).ו"פא ובבא קמא "פ

שרוב רובם של התנאים התנגדו לו הוא ידוע ו, כוכבא- היה די קרוב למרד בר
כוכבא ראו בחנוכה כדוגמא - והיות ובמרד בר ).ד דתענית"ירושלמי פ' עי(

ו וחשב', וכו, טמאים ביד טהורים, ותקדים להצלחת רבים ביד מעטים
ייתכן שרצו התנאים שלא להדגיש ענין , שיצליחו כמו שהצליחו החשמונאים
ל כמו שקרה בימי "חא לידי תבוסה רוחנוכה כדי שלא לעודד מרד נוסף שיב

כונת היתה הסביר שזו ש) י:דברים ח(ר הירש "דברי הרב רש' יוע .כוכבא-בר
.ז"ל בתיקון ברכת הטוב והמטיב בברהמ"חז

י לאה דא"ות דפ תוס):אכ(

דעתה אין לחוש מתי ידליק דאנו אין "י הטוען "מצטטים הר' תוס 
 כאן גמראמבואר ב ."לנו היכרא אלא לבני הבית שהרי מדליקין מבפנים

 ,וכמה דורות לפניו(י "וכך היה בימי הר, שמדליקין מבפנים בשעת הסכנה
שהביא לידי הרס ושממון במשך קהילות הוא  שידוע )שהיו אז ימי הצלבנים

 כבר מופיע ענין שעת גמראאולם קשה שהרי ב .בות בישראל משך זמן רבר
 .בשעת הסכנהלהדליק  שאין לחוש מתי מרא מבואר בגאינוולמה , הסכנה

 היו נדירות ולכן לא היה גמראהצענו שאפשר לומר ששעת הסכנה בימי ה
 ,י שכבר סבלו כמה דורות מהצלבנים"כ בימי הר"משא .צורך לפרש דין זה

.רגילשהרי היה דבר , יה צורך לפרשוהולכן  ,לצערנו

ה רגלא דתרמודאי"י ד" רש):כא(

 ק' סולובייציד"א בשם הגרי"ר צבי שכטר שליט"ר הג"שמעתי ממו 
ממה ושכן מוכח , רסומי ניסא שייך גם לאומות העולםיי שפ"חזינן מרשד

פ "זה מובן ע ."ולך עשית שם גדול בעולמך"תפילת על הנסים שאומרים ב
בודה עאת החגים של  להבין שחנוכה שולל אפשרש.) ח(ז "ע' גמבואר בהמ
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מיתת דוד המלך ).ל(

למות בשבת עד כדי כך דוד המלך הקשו התלמידים למה לא רצה  
א אם ימות בשבת ילך ממעין עולם והל . קיצושהיה מוכן למות יום אחד לפני

 ריש פרשת ואתחנן ,עין זה הקשה האברבנאלכ(הבא לעולם הבא ממש 
 הלכההס בספר איש "כ מרן הגריד"פ מש"עניתי לתלמידים ע ).בהקשר אחר

יותר מרוחק , כל שקדוש יותרכו, קדושה-שאצל היהדות מיתה מהווה האנטי
שדבר גדול מלמד אותנו , סוגיא זוגם אמרנו בקשר ל .מתהמטומאת הוא 

 בספר מלכים כתיבכד, המלךדוד דהיינו (אלי ישהמלך האיד,  הזאתגמראה
מקדיש כל השבת ) המלךדוד פ אמת המדה של "שתמיד מעריכים מלך ע

.ומכל עסקי העם וטרדותיהוא כי ביום הזה פנוי , תורההלימוד ל

גירות) .לא(

  ). להתגיירהלל ושמאיל ובא(ו א זסוגיבעיון הכמה הערות עלו מתוך  

דחה אותם שדהרי אחר , אולי הלל הבחין שיש פוטנציה לאלו שבאו אליו. א
והבין שאם רק יצליח לשחרר  .ז באו להלל לידבק בשכינה"בכ, שמאי בתוקף

  .יהיו גרי צדק', אותם מהשגיון שהיה מעכב כל אחד מהם מלהעלות בהר ה

שמצד אחד , ם הגרים בתקיפותהלל הצליח רק משום ששמאי התנהג ע. ב
היו צריכים רב אחד לקבוע את האמת בתקיפות ורב אחד להביא אותם אל 

של י השילוב "רק עאפשר לומר ש ).ימין דוחה ושמאל מקרב(האמת בעדינות 
  . לאמתו של הלל הגיעועדינותו של שמאי ותקיפות

אפילו , 'א . מוכיח שיש תורה שבעל פה מכמה סיבותת"ף בי"האללימוד . ג
 או איך לקרנובלי תורה שבעל פה המלמדאי אפשר תורה שבכתב בלקרוא 

תורה דורש אמונת חכמים ויחס של אימון בין הרב הלימוד , 'ב .נכון
לימוד ימשיך הוהלל לימד שאם הצליח ליצור אימון בתחילת  .תלמידל
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על שגדול בירשאל כמו הלל  הקדיש מזמנו היקר פלא היה בעיני תלמידי . ד
אפשר לומר שהלל עצמו לא למד עם הגרים אלא שמנה ו .עם הגריםללמוד 

עין הא דאיתא באבן עזרא וכ[חה אותם אחד מתלמידיו ללמוד אתם והיה מנ
  .)]ו:דשמות י ("ויאסר את רכבו"פ "עה

לימים נזדווגו למקום אחד ואמרו קפדנותו של ", איתאבסוף הסוגיא . ה
 ענוותנותו של הלל קרבנו תחת כנפי ,שמאי בקש לטורדנו מן העולם

איך ן שמאי והלל בקשר י שוררת בלוקתייתכן שהיתה מח ."השכינה
 לקבל עול מלכות שמים ןמוכלאחד הרוצה להתגייר אבל לא להתייחס 
אפשר לומר שסיום הסוגיא בא ללמדנו שההסטוריה  .מראשמה בצורה של

 בשם מרן )פח' עמ( בספר נפש הרב ע"עו[ .הוכיחה שאכן גישת הלל צודקת
  ].הוא הנכוןשצד אחד על ויכוח שההסטוריה יכולה להוכיח , ס"הגריד

חוהשל  תיקון חטא – נוטל יה הרינ"י ד" רש).לב(

חוה בשבת כי שבת של חטא לתקן  ראויץ העיר ש"תלמידי בנימין כ 
י "במקביל לא[' כי הוא יום של הזדמנות להתקרב אל ה, מהווה מעין גן עדן

כ "פ זה הצענו ששתיית יין קידוש ג"וע ].מדמהו לגן עדן) ג:נא(שישעיהו 
ו אילן שאכל ממנו אדם מהווה תיקון לחטא הקדמון במיוחד לדעה שאות

כדאיתא בסנהדרין ,  וכן שלא גרם לאדם הראשון אלא יין,הראשון גפן היה
והתלמידים הציעו שתפילה הקצרה שהאשה מתפללת אחר הדלקת  .).ע(

 באותה שעה כי אז היא ראויה\היא יפה) ב"סק, רסג' ב סי"מ' עי(נרות 
.תשל הבית המקבלת פני השכינה הבאה אצלנו בשב" שוערת"ה

י והמערה" רשב):לג(

  .זוסוגיא על הערנו כמה הערות  

" אומה זו" לא הזכירה בפירוש את שם גמראהציע תלמידי ארי רוזן שה. א
באומות ' כבוד המלכות שייך אפישמשום ) י" רשכ"משכ, הרומאיים(

  .)ג:ו, ג:שמות ה(י "כמבואר ברש, הרשעות

 מעשיהם של ממשלת תלמידי יוסף ברמן הציע שהויכוח כיצד להעריך. ב
רומי דומה במקצת לויכוח המתנהל בימנו סביב המדה שבו ניתן לשתף 

יוסף טוען  .פעולה עם הנוצרים האדוקים בדתם התומכים במדינת ישראל
 ששניהם תומכים בפיתוח ארץ ,שישנה קצת הקבלה בין שתי קבוצות האלו
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יוסי ' ניתן להבין למה הרומאים הגלו את ר) ל"נה(פ הערת יוסף עלבוגן "ע. ג
היה עיר מעורב ) י"לעומת רוב המקומות האחרות בא(ציפורי  .לציפורי

יוסי '  את רואפשר שהרומאים סברו שיצליחו לשכנע, יהודים ורומאים
שהיה בו טאטרון ( בעיר מעורב גור חיובי אם יפןלראות את מעשיהם באו

  .)ת היום בשרידי ציפורי העתיקכמו שאפשר לראו', וכו, רומי

יהודה בן גרים הלך וסיפר דבריהם הא ד תלמידי אלי סניידר העיר על .ד
אלא  .שלא ייתכן שהלשין לשלטונות רומאי באופן ישיר, ונשמעו למלכות

ייתכן שהוא לימד לאחרים בפומבי את הויכוח ההשקפתי שהתנהל בין 
י ביחס למלכות "דת רשבוהקול נשמע בין העם על עמ, יהודה' י ור"רשב

אלי העיר שהיות והוא  .י"ובדרך זה נתגלה לשלטונות על עמדת רשב, רומאי
ת שבקשר לדברים עדינים בן גרים הוא לא חונך ולא הבין המסורה היהודי

צריכים להיות ] בפירושו הקצר) ד:שמות יא(אבן עזרא '  פי למשליןעי[כאלו 
  . צריכיםפ שתורה היא וללמוד אותה אנו"ואע, בשקט

כנראה ו, סיכוןאף כאשר יש י חייבים לומר את האמת "רשבדעת הל. ה
בעיות הנשתקפות לטווך על בלי להתחשב ' לדעתו חייבים לקיים דבר ה

עמדה זו היא לשיטתו שטוען שיש ללמוד תורה ואין להתחשב בצורך  .ארוך
 ).קנו' ל סי"פ הבה"ע(ה ודאי ימציא פרנסה " הקבאלא, לזרוע ולקצור

 .לם חרובא ועינא דמיא במערה לכלכהמציא' שה אצלוובאמת כך הווה 
יכולים להצליח כמו " מעט"י ובריה היו צריכים ללמוד שרק "אולם רשב

 :)].לה(כדאיתא בברכות [י ובנו ושאר העם צריכים להתנהג בדרך ארץ "רשב
אולם שאר העם צריכים לעשות הכל לשם שמים כההוא סבא דהוה נקט תרי 

ם שיש לתלמידיהסברתי וכן  .כדאיתא בסוגייתנו, אסא לכבוד השבתמדאני 
,  להיות לשם שמיםך בלימודי חול צריהעסקש, בזה לקח גדול בשבילנו

כדי שנוכל ובעתיד להתפרנס בצורה נקייה נוכל שעוסקים בלימודי חול כדי ש
.אל משפחתנו בדרך התורה וישראל סבלחנך ולנה

רה או עד שיתן אפ"י ד"רש) :לו(

י שמסביר שמטרת שימת אפר על גבי גחלים הוא "רשעיין בדברי   
ה או עד "דוף ס, ף"בדפי הרי: טו(ף "ן על הרי"רה כתבו ."לכסותם ולצוננם"

כל שגרוף וקטום דאיכא היכרא שמסלק דעתו מלחתות ", )שיתן את האפר
.) ו(והעיר בזה יוסף ברמן שזה מקביל להא דאיתא בפסחים  ."בגחלים שרי
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ף בענין החזרה"ן על הרי"ר) :חל(

:) שבת לח (גמראפוסק כלישנא קמא דה) ף" בדפי הרי:יז(ף "הרי 
) ה לא שנו"שם ד(ן "רה .דבעי גם דעתו להחזיר וגם עודו בידו להתיר החזרה

מ מדרבנן "ג דכל ה"פסקי רבואתא כלישנא קמא לחומרא דאע"מפרש 
ל בדברים הללו מפני שהן קרובין לבא לידי "החמירו ז ... בעלמא נינהו
ף כאן מייצג גישת הגאונים שהציבו "ן מבין שהרי"הצענו שהר ."איסור תורה
 דעתו להחזיר אבל מעיקר הדין החזרה מותרת במקרה דהוי, חומרא כאן

בהתאם ללישנא , אין דעתו להחזיר' ג קרקע ועודן בידו אפי"פ שהניחן ע"אע
ה "שם בד(ן "להבין למה הראפשר פ גישה זו "גם הצענו שע .גמראבתרא ד

, המבוסס על מה שמבין בירושלמי, מאמץ הקולא הגדולה) ומיהו הירושלמי
שבת ולא החזירן ג כירה מערב "דכל הני פלוגתא ליתנהו אלא בשסלקן מע"

ג "הניחן ע' ן מעיקר הדין מותר אפי"הצענו שהיות ולדעת הר ."עד שחשכה
פ הבנתו "ף ע"גאונים והריניתן להקל בחומרת ה, קרקע אם דעתו להחזיר

.יבירושלמ

 מבשלאינוה ושמע מינה כלי שני " תוספות ד):מ(

 נחשב אינוהציע תלמידי אהרן ניוביץ שטרמוס ' פ דברי התוס"ע 
קה ' ד סי"יו(ך " בשיןועי .לי שני היות ואין הדפנות מקררות הנוזל בתוכוככ
שייך אם אין הדפנות "  מבשלאינוכלי שני "אין סברת סובר שש) ח"סק

בשם מרן , א"וכן שמעתי מהרב מנחם גנק שליט .מקררות מה שיש בו
שאם שמים מרק בקערה שחממו אותו על התנור כדי שהמרק , ס"הגריד

הקערה נחשבת ככלי ראשון היות ואין , משיך להיות חםאשר בתוכו י
נ שטרמוס נחשב ככלי הראשון היות "וה . אשר בוקהדפנות מקררות המר

.ואין הדפנות שלו מקררות הנוזל הנמצא בו

 מחמם את המתכת–ו "ט הב"יפם " רמב).מא(

המחמם את הברזל כדי לצרפו במים הרי זה ", ם איתא"ברמב 
ם "מובא דברי הרמב) א"שיח סק' סי(בשער הציון  ".עיר וחייבבתולדת מ
שמוכיח שחייב אם ) יב' א סי"ח(ת מנחת שלמה " שויןעי .ההלכהאלו ל

כמו בהדלקת נורה , מחמם ברזל או מתכת אחר לכל תועלת חיובית
.ולאו דוקא לחמם ברזל לחממו, חשמלית
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כתב ) ה ענף א"פ(ל בספר מאורי אש "ז אויערבאך זצ"הגרש, אולם 
ש "ע .אין להשתמש בנורת חשמל בשביל מצות כמו נרות שבת והבדלהש

כ "משא... אפשר דאף אנן בעינן דוקא הבערה דאית בה כלוי "שמסביר 
אולם הרבה  ."הבערה זו דחשיב רק תולדת הבערה מנלן דמברכינן עליה

 .מהפוסקים חולקים ומתירים להשתמש בנורות חשמל להדלקת נרות שבת
' עמ(ספר נפש הרב ב ו293 'קפא הע' עמ( תלמודית חלק יח אנצקלופדיהב' עי[

 היא שכמו שחייבים על הדלקת נר חשמלי ההסברא הפשוט ]).הנו-קנה
, נחשב נר חשמלי כאש שיכול לברך עליו להדליק נר של שבתכמו כן , בשבת

.ה לענין זהתומנין לחלק בין אב לתולד

 אויערבאך ז"תלמידי אהרן ניוביץ הסביר שלדעת הגרש, אולם 
ולכן נחשב רק כתולדת , חידוש הוא שמחמם את המתכת נחשב כהבערהה

אבל חידוש הוא , ס שחייב משום מחמם את הברזל"מצינן בשדונהי  .הבערה
והבו דלא לוסיף עליה לומר שיכול לברך על אש שנחשב רק כתולתה 

היות ושמור וזכור לטעון דאולם התלמידים אמרו שמצד שני ניתן  .דמבעיר
 מוכרח לומר שאם חייבים ,)ק שם"ושטמ: ברכות כ' עי(איתקשו אהדדי 

זל מחומם כאש רנחשב ב, ")שמור"דהוי ענין של (משום מחמם את הברזל 
  ").רזכו"של ענין דהוי (ת חיוביות כמו נר שבת לענין מצו

   כל האומר דוד חטא).נו(
  אלאאינוכל האומר דוד חטא "שאלו התלמידים איך ייתכן לומר  
שדוד ' א מבואר בשמואל בוהל . הואא נגד פשוטו של מקראו הל;"טועה

' והאיך העניש ה, נענש עונשים כבדים בגלל חטאו עם בת שבע ואוריה החתי
הצענו שאפילו אם נאמר שבאופן טכני דוד לא  .את דוד אם באמת לא חטא

אלא ת לאשתו כל היוצא למלחמת בית דוד כתב ספר כריתומכיון דחטא 
לא שבכל זאת חייבים לומר שדוד התנהג , ה החתי היה מורד במלכותאוריד

שמבואר שם שאכן מעשיו נחשב . שבת ל' ועי(ודלא כרוח התורה ' כרצון ה
 ניתוח חטאו של דוד מופיע זהמשום ד יהושע קליין העיר תלמידי ).כעון

בשמירת שבת יש כמה וכמה מעשים שבאופן טכני אינם הרי  .במסכת שבת
ן "רמב' עי(' מ הם נגד רוחו של התורה ורצון ה"עבירה אבל מנחשבים כ
ולומדים ממעשה דוד לקח גדול שכמו שדוד נענש עונשים  ).כד:ויקרא כג

כמו כן , טכניבאופן ' אף שלא היה נגד מצוות ה' כבדים על שעשה נגד רצון ה
 עובר על אינואף אם , "רוחו של שבת"יעניש את מי שעובר על ' ה, לענין שבת

היא דוגמה למה , לפי גישתנו, הערנו לתלמידים שסוגיא זו .עבירה טכנית
מההלכה  רהו האגדתא יותר חמ, שבמדה רבהס"שאומרים בשם מרן הגריד

".הצרופה"
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 חרישה אחר זריעה):עג(

י חורשים פעם שנייה אחר "כ חורש כי בא" זורע ואחההמשנה כתב 
א "ו ההו מה–התלמידים הקשו  .ל שחייבים אף על חרישה זו"וקמ, זריעה

א שחרישה השנייה נחשב "והדתלמידי משה זרנסט השיב  ?לחשוב אחרת
תלמידי בנימין  .הרי נשחב כצרכי זריעה, שהיות ונעשה אחר הזריעה, כזריעה

זה אין חורש אחר לענין לומר דאפשר א שאין זה מלאכה כלל "והדץ הציע "כ
 אין בישול אחר בישול א לכמה ראשונים אמרינןובנימין טען שהל .חורש
: זף י"ן על הרי"למשל בר' עי(אם האוכל נתבשל רק כמאכל בן דרוסאי ' אפי
, א שחרישה שנייה לא נחשב משמעותי"והכולכן היה ניתן לומר ) ה שנו"ד

.ל שכן נחשב מעשה חרישה"וקמ

ה וצריך לעצים" תוספות ד):עג(

ת קוצר שחלק בהגדרת מלאכ' בין בתוסהח אחד ש"מתפעם שמעתי  
 לתפור ל מנתלקרוע ע' וזהו הדמיון המופיע בתוס, הוא שיהיה צורך לעצים

דלא "שכתבו , משמע אחרת' אולם מדבריהם של תוס . לכתובל מנתומוחק ע
כי במקרה שזומר בדרך , כן מסתברו ." קוצר אלא בענין זהבעציםמיקרי 

ן להבין ולכן אי, הוא צריך לעציםלא אם כן כלל הוא מתעסק לגבי קוצר א
אלא דין ששייך רק במקרה של , שיש בזה הגדרה כללית במלאכת קוצר

.זמירה

 אינומה יהיה אם הוא קוצר ו, הקשה בענין זה תלמידי נעם קספר 
כמדומני  .של העץשל פסולת בזה שמוריד חלקים , צריך לשיפורו של העצים

א  התכוון דוקכ"אא(שמן הסתם רוצה בשיפור העץ , שבזה ייתכן שחייב
 צריך לעצים אינושזומר שבדרך כלל  רק במקרה ). רוצה לתיקון העץאינוש

.ר חייב משום קוצאינוג "בכהומסתמא , עציםחייב רק במקרה שצריך ל

 מלאכת מעמר):עג(

 .דולי קרקעישאין מעמר אלא בג, נגד רבא, אבייההלכה היא כ 
פוסקים ם שבהם "ל קג"יע במקרים של הקשו התלמידים למה אין זה נחשב 

הצעתי לתלמידים שאולי בזה רבא הודה בסוף לאביי ולכן  .רבאולא ככאביי 
כ לתלמידים "והצעתי ג .ם"ל קג"הזאת לענין יע' ס לא כללו מח"חכמי הש

דלא כדרך , ס בזה שדברי אביי מוצגים אחר דברי רבא"שאולי מרומז בש
.כ מובאים דברי רבא"ואח, כ אביי מוזכר ראשון"ס שבד"הש

 מעמר היא תמלאכ, ' א.ידים הציעו שני הסברים לדברי אבייהתלמ 
שבת ' בתחילת מס' תוסהכ " כמש'מלאכה גרועה'דנראה כ(חידוש בכלל 
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ה האי מאן" תוספות ד):עד(

להלן ' מה שמבואר בתוסאת כאן סותרים ' ידוע שדבריהם של התוס 
.) פסחים כז(א "וגם ידועים דברי המהרש ).ה אלא לקניבת ירק"ד: קיד(

 .לסתור דבריהם" בכמה מקומות] 'של בעלי התוס[שכך דרכם "שמסביר 
, אולם .הם רק מפרשים דברי רב פפאדברישכאן , ליישב הסתירהיש מ "מ

שרב מנשה מרחיב מלאכת טוחן , אפשר לומר שרב מנשה חולק על רב פפא
מלאכת טוחן עצמו שמגדיר כ לרב פפא "משא,  נאכליםלדברים שאינם' אפי

במקום אחר , אולם . סילקאסלמקרה דפריאך ורק ) 'לפי הבנתם של התוס(
נגדר  אינורב מנשה היות והלכה כמותו שטוחן אליבא ד' ו התוס כתב):קי(

א להבין דבריהם "כאן א' לפי תוס' ויש להבהיר שאפי .לטחינת סילקארק 
שהרי בלי ספק חייבים על טחינת , א שייך טחינהכפשוטם שדוקא בסילק

ואולי כוונתם שרק בסילקא חייבים משום טוחן בתהליך  .יםנתבואה וסממ
.חייםיבית לעומת הטחינה הנעשית ברתוך ההכנת אוכל ב

 האי מאן דשדא סיכתא לאתונא):עד(

שמתעסק הוא בקשר לרפיון היתד במשך , גמראא ב"והסברנו הה 
 .י דעתו הוא רק על התוצאה שרוצה שהיתד יתקשהכ, תהליך קישויו

, שהמלאכה יתבצעפעולה זו כדי במסקנה שאין זה נחשב מתעסק כשצריך 
תלמידי נעם פרידמן הסביר שהוי מתעסק במקרה  .למרות שאין זה מטרתו
כי , )לעילד( צריך לעצים אינואו זומר ו.) להלן קמה(כמו סוחט כבשים לגופן 
כ בשדא סיכתא "משא .ת דישה או מלאכת קצירהאין דעתו כלל על מלאכ

' יע[ .לאתונא דעתו הוא על הבישול רק שאין מטרתו הסופית לבשל היתד
].המנתח סוגיא זו )117-119'  עמ,ס"הדרום אלול תשחוברת (מאמרי 

" ,כונה-אנטי"וא הכללית שמתעסק באופן ץ העיר "תלמידי בנימין כ 
 היתה הנחת יסוד זוהערה  .ותבמקביל לכונה שלא לצאת במצות חיובי

.ללימודנו במשך השנה

 חכמה יתירא שאני):עד(
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והעושים כן "שמבהירים ) ה חכמה יתירא"ד(' תוסין בדברי העי 
 הוא בדרך כלל בתורה שמשערים דברים לפי כןו ."בטלה דעתם אצל כל אדם
 או כמו בענין קביעת סעודה על פת הבאה בכיסנין, דעתם של רוב בני אדם

  . לענין חציצהאידקפ

א שפסק "הצענו שמכאן ראיה להוראת הגאון הרב צבי שכטר שליט  
ף העובדא שהרופא שיניים א על ותשהתפילין שלו מרובעאיזה רופא שניים ל
וכיח לו שאין התפילין שלו מעבודתו מי כלים אומניים "פ בדיקתו ע"עען שט

אותו ין של א מדד את התפיל" שליט שכטרצ"אחרי שהגר . לגמריותמרובע
פ דעתם של " תפילין ע שמשערים ריבועו של השיב לוומצאם מרובעיםאדם 

פ ראייה של רופא שיניים שמוכשר לשער ריבוע "ולא ע. רוב בני אדם
  .)ולא לענין זה (בדייקנות עצומה הדרוש למלאכתו

שאין משערים אם ) כה' א סי"ח(ת מנחת שלמה "וכן איתא בשו  
ת "וכן הוא בשו .פ מומחים אלא לפי רוב בני אדם"נשתנה טעם יין מפוסטר ע

ראוי לאכילת אדם או מגדירים מה הטוען שאין ) לז' ה סי"ח(מנחת אלעזר 
אוכלים דברים שרוב בני הפ התנהגותם של אנשים בודדים "כלב עלאכילת 

אמר כעין דברי ס "עיד שהגרידהא "והרב יוסף אדלר שליט(אדם קצים מהם 
.)רת מנחת אלעז"השו

 צביעת בשר בית השחיטה):עה-.עה(

הוא מכיון רב על שמואל הטעם שחולק תלמידי הוד קליין הסביר ש 
כ צובע "משא,  ליפות את בית השחיטהאינוצביעת בשר בית השחיטה ש
 בגדר אינוולכן סובר שמואל שאמנם שצביעה זו ניחא ליה ו . במשכןעשוש

.מיא דמשכן דואינו חייב משום צובע משום דאינוז "בכ, מתעסק

צביעת מי אסלה בצבע כחול כסימן שהוא נקי לענין  הדיוןהערנו ש 
תלמידי ישעיה אבנר הוסיף שצביעת  .מקבילה לצביעת בשר בית השחיטה

כ דומה לצביעת בית השחיטה "בשר עם קטשופ צבוע בצבעים שונים אולי ג
.שאינה נעשית ליפות הבשר

פ "נחשב כמתעסק אעתלמידי אלי סניידר העיר שאין צביעה זו  
אלי העיר שזה דומה לסוגיית שדא סיכתא  . סוף מטרתואינושצביעת הבשר 

 נחשב כמתעסק לגבי בישול המים אינוש) 15' עמ(לאתונא שהבהרנו לעיל 
.פ שאין זה סוף מטרתו"ביתד אע

מקום להקל בקשר לצביעת מי אסלה עוד העירו התלמידים שיש  
 אינוהיות ו, מקרה שמבקר בבית של אחריםבבנין צבורי כמו בית כנסת או ב

ואולי הוי , דואג לראות שמי אסלה הם נקיים אחרי שהוא מוריד את המים
. דלא ניחא ליהסיק רישיהר פדבג
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ממרח משחה על הפנים שלו ש חדאשוכן העיר תלמידי יהושע קליין  
 עובר על אינובאופן ש דהיינו( שזה נחשב כמתעסק לגבי צובע, וצובע בשרו

שהרי בזה אין דעתו כלל על צביעת , )לאכת ממרח וגזירת רפואה בשבתמ
דאין צביעה ) "שכ' ח סי"או(ע " למה שפוסק השוולכאורה דומה הוא .בשרו

 .זה הוי אחד מן המקרים של מתעסק דהוי מותר לגמרידוייתכן  ."באוכלין
 אלול , ומאמרי המופיע בהדרום)451-452 'עמ(ה "תחומין כחוברת ' עי[

).]117-119 'עמ(ס "תש

 מליחת בשר לאורחא):עה(

כי , העיר תלמידי יעקב דוברמן שמליחת בשר לאורחא דומה לעיבוד 
כאוכל , באופן זמני, הבשר לדבר שאינן נחשבמשנה את  הוא במליחה זו

).כלשון הגמרא" ,עץ"אלא כ(

 אינומליחה לבית ד הסוגיאשיוצא מתלמידי איתן ראפס העיר  
מובא (א "קצת ראיה לשיטת הרשבוזה מהווה  .)דאורייתאמלפחות (אסור 

דאין איסור טוחן שייך אם נעשה ) ה אמר רב פפא"ד. ף לב"ן על הרי"בר
רואים מסוגייתנו שהחילוק בין לאלתר ובין הנעשה לטווך ארוך  .לאלתר
ואין להקשות  .כ"אלא שייך למלאכות אחרות ג,  מוגבל למלאכת בורראינו

שמליחת אוכלין אסור ) ה אין עיבוד"ד(על אתר ' מהא דמבואר בתוס
כ בקשר לטוחן "משא, שאני מליחת אוכלין שגזרו ביה רבנן בפירושד, מדרבנן
.לאלתר

 מסייע אין בו ממש).צג(

 אינוה,  יכול ויכולאינותלמידי יעקב דוברמן העיר שבמקרה של   
 ביטול וזה מקביל לענין . משמעותיאינוש" לטמבו"יכול דומה במדה רבה ל

וזה עולה  .משמעותיאינו בששים שמותר לגמרי היות והאיסור שנפל להיתר 
שהמסייע ) ב' עח ס"קצ' ד סי"נקודות הכסף יו(ך הסובר "יפה לפי שיטת הש

).ש"ע, ז"דלא כהט( עושה שום עבירה אינו

 מלאכה שאינה צריכה לגופה):צג(

 –ללא צורך מסויים  אם מי שעשה מלאכה שאלתלמידי הוד קליין  
 נחשב כמלאכה שאינה צריכה –מי שסתם מקשקש בעיטו על נייר , למשל
צריך צ לגופה "לאכה שאעניתי לו שמשמע שבכל המקרים של מ .לגופה

החופר גומא פטור , לדוגמא .ש" פטור לפי ראינואחרת " ,צורך אחר"להיות 
מצד שני  .ולא אם סתם חופר גומא ללא צורך לגומא, רק אם צריך לעפרו
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ט מלאכות שנאמרו למשה מסיני" ל):צז(

 א"פ ממרים 'הל(ם "מכאן הקשו התלמידים על מה דמבואר ברמב 
יהודה ' שר:) עה(לעיל א מבואר ו הל;שדברי קבלה אין בהם מחלוקת) ג"ה

 זה שולל רבי משוםארי רוזן הציע שאולי  .א מלאכות בשבת"סובר שישנן מ
יהודה ' אפשר שר .יהודה בזה' את שיטת ר:) שבת עה' עי(יהודה הנשיא 

כמעט מהעובדא ש, שמקובל שמנין המלאכות הן מסינימזה הנשיא הסיק כך 
שדברי קבלה מכיון ו ).א"ולא מ(ט מלאכות "כל התנאים סוברים שישנן רק ל

.תא מלאכו"יהודה שישנן מ' ל גישת רצריכים לשלו, אין בהם מחלוקת

 הכותב בשמאלו).קג(

תלמידי נעם פרידמן הבהיר נקודה בקשר לדברי האגלי טל בפתיחה  
האגלי טל מחלק בין כתיבה בשבת שפטור עליה משום מלאכת  .לספרו

שמכשרינן גט שנכתב ) קכג' ע סי"אה( גיטין כותמבואר בהלשמה למחשבת 
 נחשב אינולומר שבקשר לשבת כתיבה בשמאל ן נעם הבהיר שאי .ביד שמאל

ל שגם בהקשר "אלא י .מעשה כתיבהכ תגיטין נחשבכמעשה כתיבה ולגבי 
 אלא שפטור עליה בשבת ,מעשה כתיבהכנחשבת של שבת כתיבה בשמאל 

.ןדמשכלכתיבה  דומיא אינוהיות ו

 בשבת גזירת רפואה).קיא(

יוסף ברמן העיר שחידוש הוא הא דמבואר במשנה שחומץ בכלל  
 .משום שאין שייך בחומץ גזירת שמא ישחק בסממנים, גזירת רפואה בשבת

ומכאן  .שייכתלא חזינן מהכא שגזירה זו שייכת אף במקרים שטעם הגזירה 
ראיה לעמדת פוסקי זמננו שכמעט כולם פה אחד אומרים שגזירה זו תקיפה 

ת ציץ "שוב' עי[נו יפ שאין טעם הגזירה שייך ברוב מקרים בימ"נו אעיבימ
).]קעג' עמ(ספר נפש הרב בו, ד"ו ס"טו פט' ח סי"ח(אליעזר 

ה האי מסוכרייתא דנזייתא" תוספות ד).קיא(

 . כיבוסו בבגד נקיזהות דלא אמרינן שרייתו "מובא שיטת ר' בתוס 
כמו דאמרינן וס אחר כיבוס כיבאמרינן אין ת ד"דסבר ריעו התלמידים הצ

ש "קובץ תשובות להגרי' ועי(שהרי הבגד כבר נקי , אין בשול אחר בשול
דרך "וכן הסבירו התלמידים שההיתר של  ).כט' א סי" חא" שליטאלישיב
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 שיטת רבי חידקא):קטז(

 מה שמוצאים שבשבת כופלים כמה פ"הסברנו שיטת רבי חידקא ע 
כמבואר (וכן לחם משנה , קרושני כבשים במוסף לעומת כבש אחד בב, דברים
 היו אוכלים שתי סעודות גמראוהיות ובימי ה ).קלו' ז סי"א ח"ת הרשב"בשו

  .וכלים ארבע סעודותים אותו וארבי חידקא סובר שבשבת כופל, בכל יום

 לחם משנה):קטז(

מתיר להצטרף חלה קפואה ללחם ) מב' ט סי"ח(ת מנחת יצחק "בשו 
, מכל מקום, עדיין לא נעשה ראוי לאכילה... אף דבשעת אכילה ", ל"משנה וז

הצענו  ."קרוי ראוי לאכילה, כ"כיון שאפשר לתקנו באופן שראוי לאכילה אח
דשקדים המרים :) כח(ב מהא דמבואר בעירובין שראיה לכך ניתן לשאו

י "הואיל וראוי למתקן ע", נחשבים כראויים לאכילה לענין טומאת אוכלין
 של ן זו לכיווגמרא ליישום )רכז' עמ(ו "בספר יסודי ישורון ח' עי[ ."האור
ל שחלה קפואה ראוייה להצטרף ללחם משנה הואיל "י, במקביל ].חומרא

במיוחד שחלה הקפואה עומדת ליפשר אפשר לומר  .וי הפשר"וראוי להתקן ע
ענבים ", .)מג(כהא דאמרינן בשבועות  ,כל העומד ליפשר כפשורים דמי
וכל העומד ":) עו(, ק"וכהא דאמרינן בב, "העומדים ליבצר כבצורים דמי

קידושין (ש "ורש, )ה ופסק הלכה"ד: ק נט"ב(' תוס'  ועי."לזרוק כזרוק דמי
.).גס

 אם שאלהה אבנר טוען שאותה סברא שייכת בקשר לתלמידי ישעי 
ת רבבות "בשו' עי .ניתן לסמוך על חלה העטופה בפלסטיק סגור ללחם משנה

שפוסקים שמעיקר ) נה' ח סי"חאו(ת שלמי חובה "ושו) רא' א סי"ח(אפרים 
 הוי, עטיפת החלה עומדת ליפתחניתן לומר כדלעיל שהיות ו .הדין ניתן להקל

.יכפתוח דמ

ה אי בעי"ד:  תוספות ברכות מט– סעודות שבת ):קיז(

מיני ביוצאים ידי חיוב סעודה שלישית ת ש"מבואר שיטת ר' בתוס 
כיון דילפינן ממן "ת מסוגייתנו "י מקשה על ר"וגם מבואר שם שהר .תרגימא

 יק'ד סולובייצ"שמצטטין מרן הגרי) ה"ח(מסורה ' עי ."אלא דשוות הן
דה הראשונה ונית יוצאים גם ידי חיוב סעעקרושסבר ת "שמיישב שיטת ר

החיוב לאכול לחם בשתי סעודות הראשונות נובע  .והשנייה במיני תרגימא
" כבוד לילה("שבזה די בסעודת לחם אחת בלילה , אך ורק מחיוב כבוד שבת
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את ידי סעודה שנייה עם ז אפשר לצ"תלמידי יוסף ברמן הוסיף שלפ 
לחם וסעודה בולא רק סעודה שנייה , מיני תרגימא וסעודה שלישית עם לחם

 לו שהכל תלוי בשביעתו כמו שביארנו לעיל השבתי .יני תרגימאבמשלישית 
 חורף לכאורה יוצא ידי חיוב של ימיבשבת , ואכן לפי גישה זו .בקשר למן

במעריכים בבית כנסת אחרי " קידוש"סעודות שבת אם אוכל מיני תרגימא ב
בנוסף (תפילת מוסף וסעודת לחם שאוכל כשמגיע הביתה אחרי הקידוש 

בעל שאכן נדמה לי ששמעתי שהאמרתי לו  ).לסעודת לחם שאוכל בליל שבת
 הציע סברא מעין זו ללמד זכות על אלו שאינם אוכלים סעודה קהילות יעקב

.של ימי חורףשלישית בשבתות 

זמרא פסוקי ד):קיח(

תלמידי ארי רוזן הקשה למה אנו נוהגים לכלול אמירת אז ישיר  
פ המבואר "ע) יב' ז הל"תפילה פ' ם הל"רמב' ועי(משה בפסוקי דזמרא 

שהאומר הלל ) ה והאמר מר"ף ד"בדפי הרי. ברכות כג(בתלמידי רבנו יונה 
ה רק על "כאילו אומר בזה שיש לשבח להקבדהוי ז מחרף ומגדף "בכל יום ה

 שהסיבה שניתן לומר ןיוצא אם כ .ים הגלויים ולא על נסים הנסתרותנס
רוח סערה "ה על נסים נסתרים כמו "בפסוקי דזמרא בכל יום שמשבח הקב

, ולכן קשה למה אנו כוללים אמירת שירת הים בפסוקי דזמרא ."עושה דברו
פ המבואר "עניתי לו ע .קריעת ים סוף, הרי היא שירה על הנס הגלוי ביותר

 ד"שמרן הגרי) ב בשיעור על פסוקי דזמרא"ח(ל "שיעורים לזכר אבא מרי זב
 ,לדוגמא .צביע לכמה חילוקים בין פסוקי דזמרא ואמירת הללה יק'סולובייצ

, פסוקי דזמרא נאמר בחטיבות של פסוקים והלל נאמר בחטיבות של פרקים
 ניתן לומר שאומרים שירת הים להוסיף חילוק .ש לחילוקים נוספים"וע
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 תבשיל של שבת ריחו נודף).קיט(

ה מעניק לנו נשמה יתירא בשבת "תלמידי אהרן ניוביץ העיר שהקב 
י במדבר "מובא ברש(ל "וזהו כפי דברי חז .שעוזר לנו לשמור את השבת

פ אותה גישה הציע "וע ." בו מוליכין אותו,ה לילך רוצםבדרך שאד", )לה:כב
עוזר ' שה, שכך ניתן להסביר דברי הגמרא שתבשיל של שבת ריחו נודף

.דטעם מיוחטוב בזה שיש לאוכל לשומרי שבת 

 כיבוד שבת בלודקיא).קיט(

כ הפגנת עושר "היה קשה לנו להבין למה הגמרא מעריכה כ 
שאני הכא שלא דמידים הסבירו התל .המופרזת של הבעל הבית בלודקיא

לשם כבוד , נהגו ככה במשך כל השבוע אלא בשבת עצמה והיה לשם שמים
העובדא שלא נהגו ככה במשך השבוע מפגין שמגמתם היתה כבוד שבת  .שבת

עין זה מוצאים לעיל כעיר שהתלמידי לירון וויינראוב  .ולא הפגנת עושרם
דנא הוא דקעביד לא מיחזי כיון דכל יומא לא עביד והאי", :)שבת קטז(

ב "ץ הסביר שהמצוה שבו השקיע הבעה"תלמידי בנימין כ ."כרעבתנותא
ר הגאון "ובאמת שמעתי ככה ממו .בלודקיא את כל כוחו היתה כבוד שבת

א בשם הצדיק המפורסם הרב אריה לעווין "כטנשטיין שליטיהרב אהרן ל
ז "פעו[חו שיש לכל אחד לבחור מצוה אחת שבו הוא מתמקד ומתרכז כ

ולכן  ]."ובא חבקוק והעמידן על אחת", ).כד(סביר הא דמבואר במכות ה
.אב בלודקי"ל את התנהגותו של הבעה"העריכו חז

ה מעמיד אדם בהמתו" תוספות ד).קכב(

ארי רוזן הסביר שאמת המדה של שביתת בהמתו אינה צריכה  
 שנעשה ט מלאכות מבוססות על מה"כי כל הל, ט מלאכות"פ הל"להיות ע
אלא היו , והרי במשכן לא היו הבהמות עוסקות במלאכת מחשבת .במשכן
ולכן די לבהמות שלנו לנוח  . הם נחים– הפוך ובשבת הם עושים .עובדים

כגון למנוע אותם מאכילת , ט מלאכות" מעשיית הלםענבשבת ואין צורך למו
.םאינו שייך לגבכי כל הענין של מלאכת מחשבת , דשא
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ל שבת ליולדת חילו):קכח(

 עד כמה ניתן לחלל שבת לוקתתלמידי יעקב דוברמן העיר שהמח 
קוח נפש ישדשו ביה הראשונים אי פ' בשביל היולדת אולי תלוייה במח

. אצל שבתהותרה או דחוייה

ן מעכביןנ חזרה על ציצין שאי):קלג(

ם "שמסביר שיטת הרמב) א"ד ה"חנוכה פ' הל(ז "גריחידושי ה ביןעי 
, שאין חוזרין על ציצין שאינן מעכבין גם בימות החול) ד"ב ה"ה פמיל' הל(

אולם שמעתי  ."שייך הידור מצוה לאחר שכבר פירש ונגמרה המצוה"שאין 
בשיעור שהעביר (א שהציע "ר הגאון הרב אהרן ליכטנשטיין שליט"ממו

ם אין חוזרין על ציצין שאינן "שייתכן שלפי שיטת הרמב) בישיבת הר עציון
, אולם חשוב להעיר .מטעם איסור חבלה,  אפילו בימות החולמעכבין
ם לחזור "לא כתב שיש שום איסור לפי שיטת הרמב, ז לעומת זאת"שהגרי

'  שישנה מחןתלמידי אהרן ניוביץ העיר שיוצא אם כ .על ציצין שאינן מעכבין
א ליכטנשטיין אם ישנו איסור חבלה להוריד הציצין "ז ובין הגר"בין הגרי

מ פיינשטיין "ובזה כנראה חולקים הגר .מעכבין מטעמים קוסמטייםשאינן 
יא ' חל(ת ציץ אליעזר "ודעימיה ושו) ו"ס' ב סי"מ ח"ת אגרות משה חו"שו(

ומכאן ייתכן שישנה ראיה גדולה  .אם ניתוח קוסמטי מותר אם לאו) מא' סי
או , שולחן ערוך, ם"מ פיינשטיין ודעימיה שלא מוזכר ברמב"לשיטת הגר

גם מבחינת הסברא  . לחזור על ציצין שאינן מעכביןשאסורר הפוסקים שא
קשה לשער שהיו מניחים לילד להיראות כבעל מומם במה שלא מורידים 

.ןהציצין שאינן מעכבי

יום'  חליצה לאשה שמתה בנה תוך ל.)קלו(

ע לא פליגי דבעינן חליצה ולא "אם נתקדשה האשה לישראל כו 
: ביצה ג(י "דומה לדבר שיש לו מתירין לפי הסבר רשהרי זה  .סמכינן אדרבנן

אחמור רבנן הואיל ויש לו מתירין לאחר זמן לא יאכלנו ", )ה אפילו באלף"ד
כאן אחמור רבנן שלא לסמוך אדרבנן , במקביל ."בעיסור על ידי ביטול

.הי חליצ"הואיל ויש לה היתר ברור ע

לאשת כהן שמסבירים שביחס ) ה ואם אשת כהן"ד('  בתוסיןעי 
כיון דאפשר בלא חליצה מוטב שלא תחלוץ שלא להוציא ", סמכינן אדרבנן
א ' כ סי"ח(ת ציץ אליעזר "ואולי ניתן לשאוב ראיה לגישת שו ."לעז על בניה

 שאין לסדר גט לחומרא במקרה שהאשה כבר ילדה מגבר) סז' כב סי' וחל
דה ממנו אם האשה התחתנה נישואין אזרחיים גרידא ונתפר, למשל .אחר

 טוען שאין לסדר גט יץ אליעזרהצ,  אחר וילדה לו בניםוהלכה והיתה לאיש
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 חיוב מילה).קלז(

ת שלמי "אדעלפיא דן בשוא מפיל"הגאון הרב דוב בריזמן שליט 
אם חייב מוהל לנסוע תמיד למקומות שאין שם ) נג' ד סי"יו' חל(חובה 

 זו שאלהבשיעור חשבנו ש .שומרי תורה ומצות כדי למול מילה בזמנה בשבת
רישא "א נאמר "בהו .א ומסקנה בסוף סוגיית טועה בדבר מצוה"תלוייה בהו

משמע שלפי גישה זו אם יש  ."נמי ניתנה שבת לידחות לגבי תינוקות דעלמא
עין מה שמבואר כוזה  .שחייב במילה כל ישראל חייבים למולומישראל ילד 

 הרי ,'פ שהמצות מוטלת על כל א"אע", )ה תני אהבה"ד. ה כט"ר(א "בריטב
, אולם ."וכערב הפורע חוב חבירו' כל ישראל ערבין זה לזה וכולם כגוף א

שמשמע שאין " , לא איתיהיבלהאי גברא מיהא"במסקנת הסוגיא מבואר 
הצעתי ראיה זו להרב  .חיוב מוטל על כל אחד מישראל למול כל הבן הילוד

כ "אלא שכתב לי אח, ואמר לי שלכאורה הוי ראיה לדבריו, א"בריזמן שליט
כל ילד ' יתכן לומר דיש חיוב על כל א", ל" אחרת וזגמראשאפשר להבין ה

' רק תינוק א, נו שטעון מילהינפאולם בפועל אין תינוק זה ל, הנצרך לכך
ליכא טעה ,  ניתן לידחותשלא' והיכא דלפנינו יש רק א, ימים'  בן חאינוש

."הבדבר מצו

ה נקב ישן"י ד"רש) .קמו(

התלמידים הציעו שבסיס ההיתר לנקוב נקב ישן הוא שאמרינן  
" ,עשוי ועומד"נחשב כ" דלא אזיל ליה בנינו"וכל , שאין בונה אחר בונה

.ןואין כאן מעשה בני, י"ן רשכלשו

א"ת מהגאון הרב צבי שכטר שליט" שו).קמו(

תלמידי משיח , א כשהעברנו שיעורים במסכת שבת"בשנת תשס 
הרי , ריקים' רחמים פרזנפר הציע שהמכניס זבל לפכי דג או מיץ תפוזים וכו

הוא טוען שהזבל ישאר בכלי לעולם והמכניס הזבל עושה  .הוא עושה כלי
אולם כשהצגתי גישה זו לתלמידי בשנת  .יק לכלי המחזיק זבלהפך הר
שהרי , ץ ויעקב דוברמן הגיבו שאין זה מסתבר"תלמידי בנימין כ, ה"תשס

החלל אלא רוצה להשתמש במקום , לעשות כליבזה אין אדם מתכוין 
ר הגאון הרב צבי שכטר "כשזכינו לקבל פני מו .שבפכים הריקים האלו
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נפשה אין מעצמין את המת עם יציאת ):קנא(

ת מנחת "ושו)  ג'עד סע' ב סי"מ ח"חו(ת אגרות משה "מבואר בשו 
 א"שאשאסור למנוע חמצן ואוכל מחולה )  כד'צה סע' א סי"ח(שלמה 

פ שמותר "שני גדולים אלו פוסקים שאע .סובל יסורין גדוליםלרפאותו ו
בכל זאת אסור , למנוע תרופות שלא ירפא אותו אלא רק יאריך ימי יסוריו

ה יץ טוען שניתן לשאוב רא"תלמידי בנימין כ . חמצן ואוכללמנוע ממנו
המתיר הסרת דבר )  א'שלט סע' ד סי"ע יו"שו(א "לדבריהם מדברי הרמ

 .נע יציאת הנפש כגון קול דופק של חוטב עצים או מלח על לשון הגוססשמו
א מזכיר שניתן למנוע ממנו אוכל בסברא שזהו דבר המעכב "אולם אין הרמ
נחשב כדבר המונע יציאת ) ובמקביל חמצן(חזינן שאין אוכל  .יציאת הנפש

.ו יסורינפש כמו מלח על לשונו או תרופה שיאריך קצת את ימי

  א"און הרב דוד קאהן שליטת מהג"שו
והיו במלון , הידוע" מאק טרייעל"הרבה מן התלמידים השתתפו ב 
ורצו לדעת אם יש דרך , ה"שבת באייר תשסהראליינא במשך עבנארט ק

מפתחות החשמליות שמשתמשים בהם היום בבתי של הלפטור את הבעיה 
  זו להגאון הרב דוד קאהןשאלהא שהגשתי "זכרתי משנת תשנ .מלון
הרב קאהן  .הזה" מפתח"ם לפתוח הדלת עם ה"א שהתיר לבקש מעכו"שליט
א הסביר שאין המפתח החשמלי נחשב כמוקצה שהרי הוא משתמש "שליט

, לסימן לנכרי העובד במלון שיכול לפתוח לישראל את הדלת לחדרו במלון
א התיר אמירה לנכרי "הרב קאהן שליט .וסימן הוא שהחדר ההוא שייך לו

 'שז סע' ח סי"ע או"שו' עי( שבות דשבות במקום מצוה וצורך גדול היות והוי
יודה שסגירת מעגל החשמלי ) ק ט"נ ס' ח סי"או(א "שטען שאף החזו ).ה

 אינוכי הוי בנין ש, י הכנסת המפתח החשמלי הוי רק איסור דרבנן"הנעשה ע
בקשר )  ו'י סע' א סי"ח(ת מנחת שלמה "עין זה מבואר בשוכ [.מתקיים
אולם כשזכיתי לשוחח עם הרב  ]. פועלאינוחת מקרר בשבת כשהמנוע לפתי

הרב קאהן הסביר שאמירה לנכרי מותרת , ה"א בשנת תשס"קאהן שליט
ואין איסור , בכגון דא משום דסגירת המעגל החשמלי הוי רק פסיק רישא

ת "שו, )ק טו"רעז ס' סי(ב "מ' עי[אמירה לנכרי שייך במקרה של פסיק רישא 
 ,]) א'עלא סרק פ(ושמירת שבת כהלכתה , )סח' ב סי"ח ח"או(ה אגרות מש

.יולא לסגור מעגל חשמל, לו את הדלתהרי הישראל מבקש מהנכרי לפתוח ש
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הערות בענייני המועדות

ם"גזירת פת עכו

שקשה היה על כלל .) לז, :לה(עבודה זרה ' הגמרא במסמוכח מ  
ץ העיר על כך "נימין כתלמידי ב .ם"פת עכועל  הגזיראת הישראל לשמור 
 לבית ויקראשחשש מם "יהודה הנשיא פת עכו' רלא התיר , שלמרות הקושי

 הבין ובכל זאת, בהיתרהיו ישמחים היינו חושבים ש ."בית דינא שריא"דינו 
ומכאן  .ם"כבר התיר גזירת שמן עכוש מאחר, יהודה הנשיא שלא יקבלוהו' ר

ומובן למה ניהוגם , רת ישראלנפש של עם ישראל לתוהרואים גודל מסירות 
 ).מה(ברכות ' בגמ' עי[ .לו משפיע על הכרעת ההלכהישל בני עמנו כא

אם אין נביאים הן בני  ").סו( ופסחים ,"הלכתא מאי פוק חזי מאי עמא דרב"
  ".]ןנביאים ה

וב נשים במקרא מגילהחי

הביא א "צ רייכמן שליט"שהגרי.) סוכה לח( רשימות שיעורים יןעי  
 ,ג ביחס לחיוב נשים במקרא מגילה"ס בשיטת בה" של מרן הגרידהסברו

, דשותלמוד תורה דקריאת כתבי הק: בקריאת המגילה יש שני קיומים, ל"וז
נשים חייבות רק מטעם   ואילואנשים חייבים בשני הקיומים .ופרסום הנס

קיום המצוה של פרסום הנס ולא מטעם הקיום של תלמוד תורה הבא 
את ידי חובת  מוציאות ן הנשיםומשום כך אי, דשוקתבי הכת אמקרי

  .ל"עכ, םאנשיה

יש מקום שמא  יק'ד סולובייצ"הצעתי לתלמידים שלפי גישת הגרי 
יותר , להקל בשעת הדחק לקרוא את המגילה לאשה דרך מיקרופון או טלפון

ס אין הנשים חייבות אלא "היות ולפי הגריד, כך לאישבמאשר להקל 
ז "הגרשדעת סוברים כנראה לומר כן אף לפי הואולי  .בפרסום הנס

י "ששמיעה ע ודעימיה ) ט' א סי"ת מנחת שלמה ח"שו(אויערבאך 
לקיים פרסום הנס  דאולי אפשר להן  מיקרופון או טלפון לאו שמיה שמיעה

כני נחשב כאילו לא אם באופן טאף , י קריאה דרך מיקרופון או טלפון"ע
.השמעו את המגיל

כ יהיה ניתן לומר " יוסף עלבוגן הקשה עלי שאתלמידי, אולם 
ג אם שומעת את קריאת "שאשה יוצאת ידי חיוב מקרא מגילה לפי דעת הבה

לומר שאף לצורך מסתבר אלא  ).טייפ או קומפקט דיסק(הקלטה המגילה מ
  . כמו האנשיםמוע מקרא מגילהפרסום הנס צריכות הנשים לש
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נוערבני לענין  "עד דלא ידע"

בני שאין ל) .O.U(י איחוד הקהילות החרדיות באמריקה " עיצא כרוז  
הצעתי  .תיכון לקיים מצות שתיית יין עד דלא ידע בפוריםהגיל בנוער 

תרצה ' סי(ל "בבההמובאים  מעוגן בדברי החיי אדם ה זולתלמידים שתקנ
מנם היודע בעצמו שיזלזל אז במצוה מן א: "ל"וז, )עה עד דלא יד" ב ד'סע

ז או שלא יתפלל מנחה או מעריב או שינהוג "וברכה ובהמי "המצות בנט
."םלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לשם שמיקלות ראש מוטב ש

ואמרתי שהיות והיו אסונות בשנות שעברו בעקבות נוער שהשתכרו  
נו טוענים יואכן הפסיכולוגים של ימ .אין חיוב זה שייך לבני נוער, ריםבפו

שמוע על לרגילים ת ולכן לדאבוננו שאין שיקול דעתם של נוער מושלמ
כתב  .קביעה זו יש לה הדים במקורתנו, ובאמת .אסונות שקראו לבני נוער

ויש מחמירין שלא ליתן קבלה למי שהוא ", ל"וז, ) ה'א סע"ד ס"יו(א "רמה
ע "בשוהוא וכן  ."ח שנה דאז גברא בר דעת הוא ויודע ליזהר"פחות מבן י

וכן  ."ח ומעלה" שאין ראוי לדון אלא מבן יא"וי", ל"וז)  ג'ז סע"מ ס"חו(
 כן אין דעתו קודםכי " ח לחופה"בן י"ל במסכת אבות אומרים "ייתכן שחז

וחלקת מחוקק , )ג"א סק"ס( ש"בב' עי[ .מושלמת כדי שיוכל להקים משפחה
, ח"שהקשו מאי שנא מצות פרו ורבו שחיובו מתחיל מגיל י, )ב"א סק' עס(

.]תג כשאר המצו"ימגיל ולא 

שבדורות  ,עין זה בדורות הקודמיםכאין להקשות מהא דלא תקנו ו  
היו כ "או, יותנהקודמים לא היתה הסכנה של בני נוער הנוהגים מכו

כ "משא, מסתובבים באיזור הוריהם והיו יכולים ההורים לפקח עליהם
  .בימינו כידוע

).סחים קחפ(הסיבה 

קשה על הכרעת הש) ה והשתא דאיתמר"ף ד"בדפי הרי. כג(ן "בר' עי 
תלמידי יעקב  .ספק דרבנן לקולאדהרי נקטינן , כוסות'  להסב בכל דגמראה

הרבה דהרי כן רואים , יותר משום פרסומי ניסאחמירים שמדוברמן הציע 
כוסות הללו לחייב עני למכור כסותו להשיג יין , למשל .בקשר לארבע כוסות

' עי(כדי לקיים המצוה לא כשאר מצות שחייב לשלם רק עד חומש מנכסיו ו
הסיבה מחמירים טובא לענין אולי גם ו, )ילוה ואפ"ד: ם פסחים צט"רשב

' ז הל"חמץ ומצה פ' ם הל"רמב' עי(כדי להראות את הנס שאנחנו בני חורין 
.ולא אזלינן בתר הכלל דספק דרבנן לקולא) ז-ו

לכל אחד אם האפשרות נותן ) ח"ז ה"חמץ ומצה פ' הל(ם "הרמב 
ץ העיר שזה דרך "תלמידי בנימין כ .סב בשעת הסעודה אם לאורוצה לה

חמץ ומצה ' הל(ם "בנימין העיר שהרמב .חירות לבחור הדרך שבו הוא אוכל
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כ העיר שמנהגנו לכלול שולחן עורך בסימנים "ץ ג"בנימין כ  
ם בקשר "כ עולה בקנה אחד עם דברי הרמב"שאומרים בתחילת הסדר ג
שולחן עורך כלול בתוך הסימנים ד האא מוהל .להסיבה בשעת הסעודה

ולכן  . סתם הפסקהינואו, מראה ששולחן עורך הוא מרכיב נחוץ של הסדר
הסיבה בשעת הסעודה היא משמעותית ,  של הסדרמהותיהיות והיא חלק 

.הום במצות הסיבומהווה קי

הצענו לתלמידים שאפשר להבחין מתוך הסוגיא שהאמוראים לא  
ץ "תלמידי בנימין כ .)להסבצריכים איזה כוסות ב(זו  שאלהלהכריע מיהרו 

שמוכרחים לומר שצריכים להסב , זו שאלההציע שזהו בגלל קושי הכרעת 
ל שאין דרך אחר להכריע "ן הנ"כמבואר בר(הכוסות ' בשעת שתיית כל ד

להכריע כי יש קצת חסרון בהכרעה מיהרו ל לא "בנימין הציע שחז ).שאלה זו
הרי מבואר בסוגיא שיש מסר בזה שמסב בשתים מן הכוסות ויש מסר  .זו

' בכל ד הסיבה כ שעל ידי"צא איו . מיסב בשתים מן הכוסותאינושבזה 
שהרי הוא מיסב במקום שאולי עדיף היה שלא , יצא שכרו בהפסדוהכוסות 
.להסב

' ח סי"ע או"שו (שכתבא "ויש להקשות מה נשתנה בדורו של הרמ 
 ."כל הנשים שלנו מיקרי חשובות"שנשים צריכות להסב כי )  ד'תעב סע

א "א מבואר ברמוהל .רשוםהצעתי לתלמידים שאולי זה נובע מחרם דרבנו ג
על השינויים שהחלו )  ט'קעח סע' וסי,  ג'סו סע' ע סי"אה(בכמה מקומות 

 ז 'קנד סע' ע סי"א אה"ואולי הא דמבואר ברמ(מטעם חרם דרבנו גרשום 
  ).םנו גרשונובע מהמהפיכה החברתית שהתחוללה בעקבות חרם דרב

רוסתח

ת דברי המאמר אמביא להלכה ) ק יז"תעה ס' סי(המשנה ברורה  
 .החרוסת מהמרור בשעת אכילת כורךאת לנער שצריכים מרדכי שצריכים 

תלמידי משה  .ב האלו"הגים כפי דברי המואולם הרבה אנשים אינם נ
נובע מכך , ג הציע שאולי מנהג הזה של כמה אנשים"קנרפוגל בשנת תשס

ת לפי הבנ.) פסחים קיד(ם בפירוש המשניות "שרוצים להחמיר כדעת הרמב
שיש חיוב אכילת חרוסת , )עז- עד'עמ, ד" שיח הגרימובא בהגדה(ס "הגריד

הצעתי דברים אלו  ).ם במשנה תורה"רמבדלא כה(לפי רבי אלעזר בן צדוק 
סת ה שכן המנהג של כמה אנשים לאכול מן החרו"לתלמידי בשנת תשס

  .םמצאה חן בעיניהזו וגישה , בכורך
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עומר או לעומרב

 יק'לובייצו סד"ז והגרי" הגריונהגש) קצ' עמ(ספר נפש הרב מובא ב 
להוסיף רק מילה ואילו ז נהג "ש שהגרי"אולם ע .עומרבעומר וללספור גם 

לפי  .ש שישנן בעיות בשתי הדרכים"וע .לחזור על כל השורהנהג ד "הגרי
, שכבר יצא ידי חובתומכיון וח יד אין בה ר"ז הספירה של דרך הגרי"הגרי

מפני שחוזר בו תוך כדי דיבור , ד" מצא חן בעיני הגריז לא"דרך הגריאולי ו
העיר בזה תלמידי ישעיה אבנר  .'בעומר' ונמצא רק אמר 'לעומר'מהמלה 

 .ל"בדברי חז) לצאת ידי שתי הדעות (ניהוג כזהשאולי מפני זה לא מוזכר 
וח לספור י ולכן אין שום רתי הדעותשאת א לקיים "אולי קדמוננו סברו שא

ז ולכן המנהג היה לומר או בעומר או לעומר "ד או כדרך הגרי"יאו כדרך הגר
במקום שאפשר שיטות ' בלצאת ידי ל רצו "חזבדרך כלל ואף ש .לא שניהםו

שאבי הבן יברך ברכת היא ) י' יט סי' שבת פ(ש " גישת הרא,משלל[ לעשותו
לצאת כדי נו אחרי המילה ולפני הפריעה ילהכניסנו בבריתו של אברהם אב

וכן נוהגים בני , )ה אבי הבן"ד: קלז' תוס' עי(ת "ם ושיטת ר"יטת רשבידי ש
סימן , אם קדמוננו לא היו אומרים גם לעומר וגם בעומר ,]אשכנז עד ימינו

  .תא לצאת ידי שתי השיטו"שסברו שא

  


