דברי

חלק שלישי סיק כה כו

בץ״ס מלכם ולא לגמה טק דהא טפא דדרשינן קרא דשלה שבה
על יויס הוא נ״כ מצד דס״ל נו*נ א״ק לטרש״י בשבת הי״ד .
ושיק דלמה להחו׳ להורח לאסור שלה חול מדאצפריד קרא
להחיר של שבח ביו״ס  .כיון דבלא׳ה ס״ל נו״נ א״ק א״י ממילא
ודאי אסור שלת חול ביו״ט ול״צ לסכחה משלת שבת  .זפ״ש
בלשון התו׳ דמפמע דארכבא אתרי ריכשי משוס דט״נ א״ק
ומדצריך קרא להתיר שלת שבת ^ביו״ט  .והוא תמוה כנ״ל .
ולפמיש א״ש בס״ד דאי לאו קרא דשלת שבת הו״א דנו׳׳נ
קריבין מצד דהוי כמכשירי או״נ וכן משום מתוך וכדילפינן
מלכם לכל צרכיכס  .ורק מקרא דשלת שבת ילפינן דעולת
חול אמר ביו״ט וט״נ א׳ק ביו״ט  .ולזה מייתי אביי קרא דשלת
שבת  .ושטר כתבו התו׳ דמקרא דעולת שבת ילפינן לאסור עולת
חול ביו״ס ונו״נ א״ק  .דתרווייהו חדא מילהא  .והביא אביי האי
קרא ולא הביא סחס הא דט״נ א״ק  .משוס דמנו״נ לחוד י״ל
דהיכא שמחר בליל יו״ט בשר קדשים וכגון .בפשח שלא היה יכול
לא לאכלו ולא לשרש קודס יו״ט רק עתה שנותר בליל יו׳ט
נשייב לשרפו  .אפשר דשרי לשרוך ביו״ט  .ושאני ט״נ שהיה
אפשר מעיו״ס  .ואא אס נדבס ביו״ט מ״מ היה אפשר להתנדב
בעיו׳ס וגס אין עליו החיוב להקטבס חיכך  .אבל שריפת נותר
נראה שחייב לשרפם חיכך  .אכן כדילטנן לה מקרא דשלת שבת
אמר לשחך כל מיני קדשים ביו״ס בלי שוס חילוק  .כיון שע׳׳ז
לא קאי ההיתר דלכס לכל צרכיכס  .דקאי רק על מה שנלמד
מקרא דלא תעשה כל מלאכה וכמש״ל :

וממלא

מבואר דאך אי נימא דמכשיריס מותרים ביויט .
מ״מ ס׳׳ל דנו״נ א״ק דילפינן מקרא דפולת שבת .
שנ״ל  .וממילא ס״ל דצורכי שבת נעשין ביו״ט וכמש׳ל דיליך לה
רב חסדא מהא דשרי עולת שבת ביו״ט  .ועפ״ז מבואר מה
שהקטט למעלה מש הגבול למעט מלכם  .דכבר כתבנו דברי
התו׳ דמנמת ס*ז דממפטינן מחד קרא גבוה ונכרי ורק שכא
דיש סברא שלא למעט לא ממעטינן  .ולזה ב״ש סברי דממעטינן
הכל מלכם ורק שלמי חגיגה נתרבו מקרא דוחגותס אותו כדאיתא
בביצה י׳׳ס וחגיגה ס׳  .וביה ס״ל שעולת ראיה כיון שקטע לה
זמן ושאר הימים הס רק חשלומין אין שייך לומר שיהא אסור
להקריב ביו״ס שאז פיקר החיוב  .ולא מסתבר למעטה מלכם .
ומ״ד נו*נ קרבין סיל כיון דאיכא בשלמי נדבה אכילת הדיוט לא גרע
ממכטרי או״נ אף דמשולחן גבוה קזט ולא מסתבר למעט מלכם .
ורק עולת נדבה ממפיטא  .ומ״ד ט״נ איק נימא או דס״ל
מכשירי או״נ אסור כרבנן  .או דיליף לה מקרא דפולת שבת
בשבתו וכמש״ל לר״ע  .ולזה גפי הש״ס בפסחים מ״ח למימר
דר׳א לא ס״ל שאיל  .דאף דס״ל בשבת קל״ז פ״ב דמכשירי או״נ
מותרים  .מ״מ שפיר סיל דט״נ א״ק דס״ל כר״ע בשבת קי״ד
דליף לה משלת שבת לחלבי שבת קרבים טו״ט וס׳׳ל דצורכי
שבת נפשין טל ס  .ולזה מהני אף בלא סברא דהואיל  .ויש
ל^פל בזה מהא דאמרינן דר״א שמותי הוא וב״ש לא ס״ל מתוך
בדצה י׳ב ואכ״מ :
ממאר הא דפריך השיס בפסחים מ״ז משתי הלחם •
דסיד דטון דפולת שבת נפשית ביו״ס מרש שלת יו״ט
נו  teובפרס היכא דאיכא אכילת אדם  .ומשני שאני התם דכתיב
לכס ולא לגסה  .הטונה יבאמת כ״ז אמעיט מקרא דלכס  ,דכיון
דמזנן שאסרה תורה עולת של ביויט מקרא דפולת שבת
בשבש ממילא מסאר שהכל נכלל במישט דלכס ולא נתרבה
מלכל צרכיכס  .והיינו דמשט שאני התס דכתיב לכס  .ולא
קאמל כדרך הש״ס בכ״מ לעולם צורט שבת נפשן ביו״ט והכא
ממעיט מלכם  .ועו״ק ל״ל משר הכי מקודם כדמקשה מלה״פ .
ואסו לא שט דרשא דלכס  .ועו״ק מה שהקשה הצל״ח למה
מקשה מקולס מלה״ס ואח״כ משתי הלחם הא במשנה דמנשת
תני שתי הלחם מקודם ואח*כ לה״פ  .ולפמ״ש ייל דהקושיא
מלה״פ מק?וה שס רבא לרב חסדא ושא ידע דסעמו של ר״ס
לצורכי שבה נעשין ביו״ס שא מהא דעולת שבת נעטת ביויס .

ובזה

מלכיאל

יט

וממילא ידע דילפינן מזה דט'נ א״ק ביו״ט והכל ממעיט מלכם
ואף שתי הלחם בכלל  .ורק שלש שבת התירה תורה  .ולזה
נקשה מלה״פ דשי צורך שבת  .ולזה לא מצו לתק מקרא
דלכס דצורך שבת התירה שרה להדיא  .אבל רב מרי ^ ר
שלא שמע טעמו של ד ח ולזה הקשה משתי הלחם  .וע״ז משר
שאני התם דכתיב לכס  .פי׳ שאין כאן התחלה לקושיא ט אק
שייך כלל לדמות זה להא דצורכי שבת וכמש״ל  .ושד נראה
דשתי הלחם שהם חובש היום ביו״ט הו״א דדש יו״ט מקיו
מעולת שבת ביו״ט וכקוטת הש׳׳ס  .רק דממ*נ משני דממעיסא
מלכם משוס דס״ל שמיעוט זה טלל הכל וסיל דמכשירן אשריס
כנ״ל  .וקרא דפולת שבת בא להתיר עולת שבת מי ס משוס
דקרא דמלבד שבתות ד׳ י׳׳ל דקאי רק פל נסכים כמש״ל .
ופריך לרשב״ג משוס ר״ש בן הסגן דדוחין מאי דריש מלכם
ומשני לכס ולא לנכרים .דכיון דס״ל שדוחין פיכ ס״ל ט״נ
קרבין בי׳ט ומכשירין מותרם  .ולזה־ לא מוקי לכס פל טינ .
ומ״מ ס״ל דצורכי שבת נפשיס ביו״ס וכמש׳׳ל  .ולזה ס״ל שס
דלה״פ דוחה י״ט  .ופוי״ל דר״ש ס״ל סברא דשאיל וס״ל דאמרינן
הואיל ויכול לפדוש כמ״ש הש׳ שס ד״ה ולרשב״ג ואקצר :
ו ה נ ח הרמב׳ס כתב רפ׳ו מה׳ יו׳ט שמהית מותר לבשל ולאשת
מיו״ט לשבת רק חכמים אסרו גדרה שמא יאפה מיו״ס
לחול .וכשב הב״י ש׳ תקכ״ז דס״ל להרמב״ס דצורכי שבת
נפשין ביו׳׳ט  .והיש״ש רפ״ב דביצה והפריח בם׳ תקכ״ז
חלקו עליו דהא קיי״ל כרבה דס״ל שאיל ופליג סל ריח וסיל
טפס הישר בישול מיויני לשבש משוס שאיל  .ולזה החליטו שגס
הרמב״ס כוונתו שמותר לפשות לצורך שבש משוס הואיל  .ולפנ״ד
דברי הב״י עיקר  .דאי נימא שטעם הרמב״ס הוא משוס הואיל .
א״כ הו׳׳ל לפרש זה דהא נ״מ לענין סשך לשקיעת החמה שא״א
שיקלפו אורחים שאסור כמ״ש הש׳ בפסחים מיו פיב  .ושד
דמ״ש הרמב״ס הטפס משוס גזירה שיאפה מיויט לחול הוא מפורש
בפסשס מ״ו אליבא דר״ח דצורט שבש נעשין ביויט  .ולזה
נלפ״ד דהרמב״ם אף שפוסק כרבה דאמדנן הואיל  .מ״מ ס ה
שסק כר״ח דצורכי שבש נפשן בי״ט משוס דס״ל כריע בשבת
קי״ד וכמשיל  .והרמב״ס שסק בפיא מה׳ ש״מ כר״ע לדרוש
פולש שבת בשבתו פל פולש שבש ביו׳ס וק פוסק בפ״א מה׳
חגיגה שאין ט'נ קרבק ביו״ס .ולזה לא הביא שס גבי ט״נ
הטפס דלכם ולא לגסה כמו דמיישי גבי שתי הלח®  .משוס
דסבירא ליה דנו׳־נ דא״ק ילפינן מקרא דשבת בשבש וכמש״ל
אליבא דר״ט :
ו ע פ׳ ץ מיושב קושיית המפרטס למה הביא הרמביס דרשא
דלכס ולא לגבוה  .דכיק דס״ל צורכי שבת נפשין ביו’ ס .
^
א״כ יקשה משתי הלחם למה אין דושן יויס ומשני מקרא דלכס
ולא לגבוה :

סימן כו
כבוד ידידי הרה״ג וכו׳ מהו׳ מטה נ״י הגאכדיק יעדוואבנא .
« * ף אשר בסבישת עירו בכפרים שוררת בתוקף מחלת
^ החלירע ר״ל  .ובעיר ג״ב רבו השלים על ה »9ת
ושלשול רק ת״ל כולם שבים לבריאותם וקורים מחלה זו
חלירינקא  .וחפץ כת׳׳ר לדעת דעתי אם יש להקל שלא
להתענות ביום ט״ב  .והביא שבשו׳׳ת רט״ץ חקיל בכה״ג
ואין ם׳ הנ״ל ת׳׳י ונחזי אגן בסיד  .אך בקןצר כי חסוכיז
נחוץ לדרש ואנכי כעת ט תד מאוד :
ו נ ר א ה שאץ להמעטת ט דכבר כתב המג״א סי* תקע״ו
שכעת התערת מזיק בשעת הדקר  .והנא טון
שהמעלה

