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אבות ותולדות
משנה עג – .אבות מלאכות ארבעי

חסר אחת…

ר"ח ויראי – רק המלאכות הנזכרות במשנה ה האבות וכל השאר תולדות ,כגו זורע ונוטע:
הזורעאב ,והנוטעתולדה.
רש"י – הדומי ביותר שניה אבות ,כגו :זורע ונוטע שזה אב לזרעי וזה אב לאילנות ,א
פעולות אחרות שה שונות במהות ודומות בתכלית ה תולדות.
רמב" – יש  3קבוצות :אבות ,מעי אבות ,תולדות .כגו :זורעאב ,זומר כדי שיצמחמעי
אב ,שורה חיטי במי תולדה.
]כלכלת השבת – אב מלאכה היינו כל מלאכה שהיה במלאכת המשכ ,כגו זורע ונוטע שהיו במשכ ,ואפי' רק א דומה
למלאכה שהיה במשכ בפעולה ובתכלית ,כמברי או מרכיב ,שה דומי בפעולה לזורע ונוטע ,דבכול תוחב דבר תלוש
במחובר ,ודומה ג לה בתכלית ,דבכול כוונתו שיגדל .או אפי' דומה למלאכה שבמשכ רק בתכלית ולא בפעולה ,כזומר
שחות ענפי האיל ,ומתכוי לתכלית שעי"ז יגדל האיל יותר .אמנ דוקא בעשה הפעולה באותו הגו %שמתכוי בו
התכלית ,אבל בעשה הפעולה בגו %אחר ,כגו המשקה צמחי ואילנות ,א %שהשקאה דומה למלאכה שבמשכ בתכלית,
שכוונתו בה שיגדלו הצמחי  ,עכ"פ מדאינו עושה הפעולה בגו %הצמחי רק בהמי  ,להכי הו"ל רק תולדה .וכמו"כ א
דומה לאב בפעולה ולא בתכלית ,הו"ל תולדה ,כגו שש %ברזל וטחנו ,שדומה לטוח גרעיני רק בפעולה ,אבל אינו דומה
לטחינת גרעיני בתכלית ,דהת לאכילה והכא לתשמישיו שלא לאכילה ,לפיכ הו"ל רק תולדת טוח[.

שבת מט  :הא דתנ אבות מלאכות ארבעי חסר אחת כנגד מי?
אמר להו ר' חנינא בר חמא :כנגד עבודות המשכ…
)לרמב" ורשב"א
אמר להו ר' יונת בר' אלעזר :כנגד מלאכה מלאכתו ומלאכת שבתורה.
רק מספר של המלאכות נלמד ממני 'מלאכה' שכתוב בתורה ,א המלאכות עצמ
נלמדו מהמשכ ,ולתוס' א %המלאכות עצמ לא נלמדו מהמשכ אלא ממני 'מלאכה'
שבתורה ומסר הכתוב לחכמי (.
תניא כמא דאמר כנגד עבודות שבמשכ ,דתניא :אי חייבי אלא על מלאכה שכיוצא
בה היתה במשכ ה זרעו ואת לא תזרעו…
רש"י ,רמב" ,תוס' – הלימוד מהמשכ הוא רק ממלאכת ההקמה שלו.
רב האי גאו ,ר"ח) ,ירושלמי( – הלימוד הוא ג מעבודות שנעשו במשכ לאחר הקמתו,
)הובא באגלי טל(
כהקרבת קרבנות ומנחות.

משנה סח  .העושה מלאכות הרבה מעי מלאכה אחת  אינו חייב אלא חטאת אחת.
שבת ע  :הנה – אבות ,מהנה – תולדות.
ב"ק ב  .לא שנא אב  חטאת ,ולא שנא תולדה  חטאת.
ב"ק ב) .שבת צו  (:מאי איכא בי אב לתולדה? נפק"מ דאילו עביד שתי אבות בהדי הדדי ,אי
נמי שתי תולדות בהדי הדדי מחייב אכל חדא וחדא ואילו עביד אב ותולדה דידיה לא מחייב
אלא חדא .ולר' אליעזר דמיחייב אתולדה במקו אב )כדאיתא בכריתות טז (.אמאי קרי ליה
אב ואמאי קרי ליה תולדה? ה דהוה במשכ חשיבא )וי"ג :וחשיבא( קרי ליה אב ,ה דלא הוי
במשכ חשיבא )וי"ג :וחשיבא( קרי לה תולדה.
תוס' ב"ק לפי גירסה ראשונה )ע"פ פסקי תוס'( – מלאכה דהוי במשכ ולא חשיבי לא
מיקרי אב ,ואי הוה חשיבא אע"ג דלא הוי במשכ מקרי אב.
תוס' ב"ק לפי גירסה שניה – צרי לשני התנאי .
תוס' שבת – )ע"פ גירסה שלישית :ה דהוה במשכ חשיבא וקרי לה אב ,ה דלא הוה במשכ
לא חשיבא וקרי לה תולדה( כל שהיתה במשכ היא ממילא חשובה ונקראת אב ,ולפי זה לא
היו במשכ תולדות כלל.
***תולדה לתולדה – ר"ח דייק ממה שחייבו זומר משו נוטע ונוטע משו זורע ,שיש תולדה
לתולדה ,וכול נכללי בכלל אב אחד.
***כתב הרמב" דחדא תולדה לשני אבות ליכא לעול .
***תוס' – אי צרי להתרות על התולדה משו אב) .והראיה דאל"כ כ היו יכולי לתר +לר'
אליעזר(.
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