
O R A Y S A  D A I L Y  M A R E I  M E K O M O Sפתגמי אורייתא
מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה

ו. ע   שבת -מראי מקומות 

ה, אידי, מפני, הבגדאכיל תוס' ד"ה

, מה דקתני במתני' דכל שאינו כשר להצניע והצניעו א' הוא מתחייב על הוצאתו וכל  רש"יפ  -הא דלא כר"ש ב"א  )א
ור ת"ק  שנחלק  דמה  בדבריו  ומבואר  כרשב"א.  דלא  פטורין,  דאחרים    נוייה  ב"א,שאדם  ס"ל  דת"ק  אחרים,  לגבי 

אחר,   הצנעת  בשביל  ס"ל  חייבים  דת"ק  אחר,  בדבר  דנח'  מבואר  ב'  בעמוד  ברש"י  אבל  דפטורים.  ס"ל  ורשב"א 

דהמצניע חייב אף במה שהוא פחות משיעור, כיון דהצניעו, ורשב"א ס"ל דאף המצניע אינו חייב אלא בשיעור זוטא. 

אזלי' בתר רובא  דכל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו ד  דהת"ק ס"לשהביא שנח' ת"ק ורשב"א בתרתי,    רמב"ןוע' ב

אלא   ,דעלמא חייב  דאינו  דקתני  סיפא  וגם  ממש.  מצניעיהן  אלא  חייבים  דלא  ס"ל  ורשב"א  חייבים,  אחרים  ואף 

דדברי רש"י    י"להמצניעו, דמבואר דמצניע לא בעי שיעור, ורשב"א ס"ל דהשיעורים נאמרים למצניעיהן. ולפי"ז  

כאן מש"כ בשי' רש"י.  תוס' רש"י כאן שניהם אמת, דנח' בתרתי. וע"ע בדברי ו קמןל

דאף דשיעור מלא פי גדי פחות מכגרוגרת, מ"מ אין שיעור לחים    רש"יכ'    -לחים כגרוגרת, יבשים כמלא פי גדי  )ב

חזו  ים  לחטעם הוא דכיון דכ' דזה לא נהירא, אלא ה  ריטב"אכמלא פי גדי, לפי שלחים אינם ראויים לגדיים. אבל ה
לדידי' חזו ושכיח טפי, וכדאי' לקמן (עח.) דאזלי' בתר שכיח אף  באדם משערינן ואף לקולא, ד  "כלאדם ולבהמה, א

לקולא. 

, מעיקרא מה קסבר ר' יוסף, הא שפיר קאמר אביי,  פני יהושעהק' ה  -א"ל אביי אדרבה, כדמעיקרא מסתברא, וכו'  )ג

בשיעור כגרוגרת בנ"א לע  ,דהא חזי לפרה. וכ' דנהי דבכל איסורין שהן הלמ"מ, כגון  בין סתם  וג מלך אין לחלק 

הבשן, אפ"ה לענין אוכלי בהמה ס"ד דר' יוסף דלא שייך לומר כן, אלא דשיעור הוצאתו תלוי בכוונת בנ"א, אם 
הוציאו בשביל פרה או גמל, וכיון דלגמל לא הוי זה שיעור, קסבר שהוא פטור, וכמו דמצינו בכמה איסורים דתלוי 

ס"ל דהקמ"ל הוא דגם שיעורים אלו הלמ"מ הם].[ולא ביאר מהו הקמ"ל, ומשמע דכפי מה שהוא אדם, קמ"ל 

, דאע"פ שאין בו סיפק לגמל,  ריטב"א, הלכך שיעור חשוב הוא. וכ' הרש"יפ  -כדמעיקרא מסתברא דהא חזי לפרה  )ד

הוציאו בשביל הגמל, חשיב מלאכה שהיא צריכה לגופה.ש עכ"פ הוציאו לצורך, דהיינוכיון ש

דפלוגתא זו מיירי בשלא הצניעו לכך,   ריטב"אכ' ה  -וכו'ר' יוחנן אמר פטור, אכילה ע"י הדחק לא שמי' אכילה,    )ה

דאי מיירי במצניעו לכך, אז אפי' אם אינו כשר להצניע, ואין מצניעים כמוהו, מ"מ קיי"ל דהמצניעו חייב עליה, אלא 

ו דכ' דמיירי שהצניע לכך, ובכה"ג לא חשיב מצניע, דבטלה דעת  שי' להר"ןודאי מיירי דלא הצניעו לכך. אולם ע' ב

אצל כל אדם. ומה דאמרי' דהיכא דמצניעין אותו חייב אפי' בפחות מכשיעור, היינו היכא דמיבעיא לי' למילתא דכל 

מאן דצריך דבר שהצניע לאותו דבר שהצניע זה, סגי לי' בשיעור כזה, אבל כאן מיירי דהצניע אותו לדבר שאינו  

 ראוי כלל אלא ע"י הדחק. 


