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. זי שבת   -מראי מקומות 

 בד"ה ששמע), גוזרני םוגיא ע"פ ביאורהסלבאר  תוס' משיךה ,ובד"ה אמר ובד"ה ועלשמע (ש, פחאקתוס' ד"ה 

, שטמאוהו לאיכר טומאת ערב משום שנגע באותו כלי שהוא  רש"יפ  -טימאו אותו משום כלים המאהילים על המת  )א

אב הטומאה, וזה שנגע בו הוי ראשון לטומאה, והשומע טעה וסבר שעשו לאיכר אב הטומאה לטמא ז' ולטעון הזיי'.  

ועוד, הא באמת האיכר   הוא דמי שנוגע באב הטומאה טמא טומאת ערב.  , הא דבר פשוט, איך טעה בזהתוס'והק'  

טומאת משום    טמא  ערב  טומאת  לאיכר  טימאוהו  דבאמת  תוס'  פי'  ולכן  בחיבורים.  טומאה  משום  מדאורייתא  ז' 

ון שיש בהקיפו  חיבורים, והשומע טעה בזו, לפי שאין דין של חיבורים פשוט כ"כ, והי' סבור דמשום אהל טמאוהו, כי

דאורייתא, היינו לשיטתייהו בנזיר    שכ' דמה שפי' תוס' כאן שהי' טמא משום טומאת חיבורין  פני יהושעטפח. וע' ב

(מ"ב) דמה דאמרי' דחיבורי אדם באדם לאו דאורייתא, היינו דוקא באדם שלישי, דהיינו שנגע באדם שנגע באדם  

[וכנראה דהפנ"י נקט דהמפרש על מס' נזיר הוא  תא. אבל לפי מה שפרש"י שם  א במת, משא"כ אדם באדם גרידא הוי דאוריימטשנ 

אדם באדם הוי דרבנן אף באדם שנגע באדם שנטמא במת, א"כ ע"כ חזר הגמ' בסוף הסוגיא בע"ז    דחיבוררש"י, וצ"ע בזה]  

ה בחיבורין. אן טומאו' תוס' דיש כ"ק ק, ולכן לממה שאמרו בתחלה דחיבורי טומאה הוי דאורייתא לטמאו טומאת ז'

דמה שלא גזרו על המסיקה היינו משום שלא שייך שמא יבצרנו בקופות   תוס'כ'    -קהגוזרני טומאה אף על המסי  )ב

(כה. ד"ה יתננה),    תוס' בחגיגהעל המסיקה או לא. וע' ב  ומזופפות בזיתים. ומדברי תוס' אין ברור אם למסקנא גזר

זרו שם משמע דבעינן הכשר בזיתים, ומה שמסק הזיתים גרידא לא הוי הכשר, דלמעשה לא ג  רש"ישהביא דמדברי  

ומה   הכשר.כמו    דס"ל דלמעשה גזר שמאי אף על מסיקת זיתים שיהי' נחשב  ר"תאבל תוס' שם הביא מ  על המסיקה.

מא הא.כאן שהוא משום דאי לא הא לא קיי  תוס' ישניםהגזירה, כ' ה טעם במסיקה, אף שלא שייךגזר ש

, הא עניו אינו מקפיד על כבודו,  אמתשפת  , משום שהלל הוי נשיא וענוותן. והק' הרש"יפ  -והי' קשה לישראל, וכו'  )ג

וא"כ למה הי' קשה כ"כ לישראל. ופי' דכיון דעניו הי', לכן הי' צריך לאחרים להגין עבור כבוד נשיאותו, וזה הי' מה 

טפי משום שעניו הי' ולא מחה על כבודו, וצ"ע בזה].[וקצת משמע שהי' מחלוקת שהי' קשה לישראל 

דהדמיון ליום שנעשה בו העגל הוא משום דגם בעשיית העגל הי' אהרן    חתם סופרפי' ה   -כיום שנעשה בו העגל  )ד

גדול ישראל, אבל מרוב ענוותנותו לא עצור כח ושמע לקולם.

שמא יבצרנו בקופות טמאות, א"כ מ"ש במסיקת   ויש לעי', אם טעם הגזירה הוא משום  -שמא יבצרנו בקופות טמאות  )ה

דהוה מצי לאקשויי כן, אלא דעדיפא מינה פריך.  דה"ה הר"ןלי' שזיתים שלא גזרו. וכ' ב

הנושכות  )ו אמר גזירה משום  , אשכולות הנושכות זו את זו, וכשבא להפרידן נסחט המשקה עליהן, רש"יפ  -רבא 

מכשר. סחיטה,  בלא  אפשר  ולא  בידים  דעבד  ה  וכיון  בשם    רמב"ןוכ'  והביא  מחוור,  אינו  רש"י  לפרש    גאוןדפי' 

רגרים מדובקין זה עם זה, ונושכין זה את זה מפני דבוקן, ואע"פ שהמשקה  שהג  פעמיםדכשאדם בוצר כרמו,  באו"א,  

יוצא מהן, אינו הולך לאיבוד, והמשקה עומד ונשמר בדיבוק אותן גרגרים, ואינו נופל בקרקע, ומש"ה הוכשר.
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: זי שבת   -מראי מקומות 

 ם, אין מוכרי, ועל, אין פורסין, אלאעלכיון,  תוס' ד"ה 

, אף אי  ולא ליתנה לכהן  , דאם הוא חשוד לגזול התרומהשפת אמתהק' ה  -גזירה משום תרומה טהורה ביד ישראל  )א
יזרענה יגזול וימכרנה לכהן. וכ' לתרץ בדוחק דירא הוא למוכרה לכהן, דאולי יתוודע הגזילה.לא 

 דרך אמונה העיר ה  -אי דחשידי להכי, אפרושי נמי לא ליפרשו כיון דאפשר למעבד חטה א' כדשמואל, וכו'  )ב

חשוד לעשות    זה לאד  מוכח   (תרומות י"א, כ"א, באהה"ל ד"ה גזרו), למה צריך להק' מכח הא דשמואל, הא בלא"ה

עבירה, דהא אינו חשוד לאכול התרומה, ואף אינו חשוד להאכילו לבהמתו, אלא ע"כ דאינו עושה איסור. וא"כ, הא  

ודאי לא יזרע התרומה, שהרי א"כ עובר הוא על האיסור לשמור תרומה, דהא אסור מן התורה לאבד תרומה בידים.  

נאבד עי"ז, ואע"ג דאח"כ נרקב באדמה, מ"מ הוא אינו עושה   ותי' דזריעה אינה איבוד בידים, דהא כשזורעה אינה

. אלא דהק'  האיאלא גרם איבוד, וגרם איבוד אין בה איסור תורה אלא איסור דרבנן, ואאיסור דרבנן י"ל דלא חייש  

ויש ראשונים דס"ל דהנאה של כילוי הוי איסור תורה. ותי' די"ל דלא שייך הא יש לו בה הנאה של כילוי,  מ"מ  ד

הנאה של כילוי אלא היכא דההנאה הוא בשעת הכילוי, דומה להדלקת שמן, אבל היכא דהכילוי הוא השתא,  דר  האיסו
וההנאה הוא לאחר זמן, לכ"ע אי"ז איסור תורה. 

אמתכ' ה  -ואתי לידי תקלה  )ג  רש"י לקמן (כה. ד"ה כך) לדייק מדברי    תוס'דמכאן יש להביא ראי' למש"כ    שפת 

שריפה דוקא. דאל"כ, ל"ל הכא טעמא דתקלה, תיפוק לי' דמצותה בשריפה, ואינו רשאי  דתרומה טמאה אין מצותה ב

ום.כ מצד מצות שריפה לא עבר כל", ואלזורעה, ומש"ה גזרו כדי שלא לבטל מצות שריפה, אע"כ דשריפה לאו דוקא

שחולק עליו וכ' אפי'    רא"ש לקמן (קנג.) דכ' דנותן כיסו לנכרי מבעוד יום, וע"ש ב  רש"יע' ב  -נותן כיסו לנכרי  )ד

שם, ואכ"מ.  קרבן נתנאל משתחשך, וע"ע ב

אהא דלא מנה רש"י הא דלא יאכל הזב עם   תוס', והק'  דברים  שמונה מה הן הי"ח  רש"יע' ב  -הניחא לר"מ, וכו'  )ה

דהוי אוכל ראשון ושני דבר א', א"נ הבא ראשו ורובו מים וטהור שנפלו עליו ג'   תוס'  "ח (ולפי"ז כ'הזבה כא' מן הי

נחשבים כא' משום    פני יהושע). וכ' ה"ט, דאל"כ יהי' ילוגין  דמה שלא מנה רש"י לא יאכל הזב עם הזבה, היינו 

וכו', מפני הרגל עבירה, ולכן אי"צ למנותו בפנ"ע.  דטעמי' דומה להא דאין פולין לאור הנר,

(ו. בדפיו) דבבא זו לא אצטריכא לי' לב"ש, דכבר שמעי'   ר"ןכ' ה  -אין נותנין אונין של פשתן לתוך התנור, וכו'  )ו

מוזהר על שביתת כליו. ומה דצריכין למח'   דאדם  , היינו לרבותא  ענין אוניןלמבבא דאין שורין דיו וסמנים דס"ל 

דס"ל לב"ה דאין אדם מוזהר על שביתת כליו, מ"מ אסור משום שמא יחתה בגחלים, קמ"ל דלא    דב"ה, דה"א דאף

. אמרי' הכי, משום דכיון דאונין של פשתן קשה להו זיקא, לא מגלי להו

(ו: בדפיו) דגם מח' זו לא איצטריכא לי' אלא לב"ה, דסד"א    ר"ןכ' ה  -אין פורסין מצודות חי' ועופות ודגים וכו'  )ז

להו לב"ה שביתת כלים, ה"מ היכא דלא עביד מעשה כי האי דלעיל, אבל היכא דקא עביד מעשה, כגון אזול דכי לית  
ואוהרי, שהפח נקשר ואוחז העוף, סד"א דבכה"ג מודו בה, קמ"ל דלא שאני להו לב"ה בין היכא דקא עביד מעשה 

להיכא דלא קעביד מעשה. 

וכו'  )ח לנכרי,  מוכרין  שנראה כ  -אין  משום  וכמש"כ  הטעם הוא  ה  תוס'שלוחו,  והק'  אמתכאן.  אפי' אם , השפת  א 

הישראל עצמו הי' עושה כן לא הי' עובר מדאורייתא, שהרי העקירה הי' מבעוד יום, וההנחה הוא משתחשך, וא"כ  

למה גזר ב"ש. ואפי' אם אמרי' דהעכו"ם עמד לפוש בדרך, מ"מ עי"ז לא מחזי כשלוחו של הישראל בעשיית מלאכה.  
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דכיון דאם הולך למקום רחוק, פסיק רישא הוא שיעמוד לפוש, א"כ שפיר מחזי כשלוחו בזה, וגם בהולך    וכ' בדוחק

 למקום קרוב אסור, משום דלא חילקו חכמים בתקנתן.

 

שכ' שיש חידוש בזה בין לב"ש ובין לב"ה,   (ז. בדפיו)  ר"ןע' ב  -עורות לעבדן ולא כלים לכובס נכרי  ןאין נותני  )ט

  בעו"י,מ  דלב"ש מבעו"י מיהא שרי, בין קצץ ובין לא קצץ, דאע"פ שלא נעשית מבעו"י, מ"מ כיון דאפשר ליעשות

עושים מלאכה, אבל אין איסור שיעשה    םלא נראה כשלוחו. ועוד קמ"ל דכל הדין של שביתת כלים הוא דהכלים אינ 

 ידוש, דאע"ג דהנכרי טורח בכלים של ישראל בשבת, מ"מ שרי.מלאכה אל הכלים. וגם לב"ה אי' ח

 

, רמב"ם(או"ח רס"א, סעי' ב' [אות ח']) דמכאן משמע כשי' ה  ביאור הגר"אכ' ה  -ובכולן ב"ה מתירין עם השמש  )י

 דאין דין תוס' שבת, ורק תוס' עינוי ביו"כ, ולכן מותר עם השמש ממש, ואי"צ להוסיף כלום. 
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. חי שבת   -מראי מקומות 

 ולימא, ולב"ש (נדפס בעמוד ב')תוס' ד"ה 

לבן לכובס נכרי ג' ימים קודם שבת  )א כלי  , שהיו מחמירין על עצמן  רש"יפ  -נוהגין היו בית אבא שהיו נותנין 

שאין להק' דאמרי' בפ"ק דברכות דר' טרפון נסתכן עצמו במה שעבר על דברי ב"ה והחמיר   תוס' יו"טכב"ש. וכ' ה

(או"ח תקנ"א,   ב"חכב"ש, די"ל דשאני התם שעבר על דברי ב"ה במעשה, אבל הכא בשת ואל תעשה שפיר דמי. וה

ת  אלא בק"ש, שאסרו ב"ה להטות במתכוין (ולא ביאר למה), אבל בשאר חומרו  כב"שלהחמיר    י') כ' דאין איסור

כאן כ' דהכלל הוא דכל היכא דב"ש ס"ל שיש להחמיר, וב"ה    שנות אליהושל ב"ש שפיר יכול להחמיר כוותייהו. וב

ס"ל דאי"צ להחמיר כ"כ, יכול להחמיר כב"ש. אבל היכא דאין נראין דברי ב"ש לב"ה כלל, כמו דרשה דובשכבך, 

ן בזה שום חומרא, בזה חייב מיתה. וכאן,  ב"ה דקאי אזמן שכיבה אין שום חומרא לקרות באופן שכיבה, ואיפי  דל

דגם ב"ה מודה דשייך בזה חומרא, רק דס"ל דאי"צ להחמיר כ"כ, שפיר יכול להחמיר אם ירצה.

, מהכ"ת שיש שי' כזה בכלל. ותי' דאי לאו שהי' התנא ריטב"אהק' ה  -מאן תנא דנתינת מים לדיו זו היא שרייתן  )ב

הי לא  התורה,  מן  גרידא  מים  נתינת  אלא אוסר  כלים  בשביתת  אסרו  לא  שהרי  כלים,  שביתת  משום  ב"ש  אוסר   '

(ד"ה ולימא    תוס'ייק מדברי  ד  חתם סופרה. אולם  המלאכהע"י נתינת מים גרידא נעשה  , וא"כ ע"כ  ממלאכות התורה

דס"ל דרק באיסורים דאורייתא יש    ר"ןמר) דס"ל דאפי' באיסורים דרבנן יש דין שביתת כלים (וכ' דזהו דלא כשי' ה

יבא דריב"י היא, וס"ל דעכ"פ מדרבנן אסור, ולכן אסור אף בשביתת  דין שביתת כלים), וא"כ לימא דמתני' גם אל 

ב"י אפי' לכתחלה שרי ליתן י . ותי' דצ"ל שהי' פשוט להגמ' דלרהוי שרייתןנתינת מים  ני' ד, ומהכ"ת דס"ל למתכלים

מים לדיו, וכמו נתינת מים למורסן, דמותר לכתחלה. 

א', מה שמרכיב    י"ג), שהביא שיש ב' ענינים בלש,  -(לש ט', י"ב   אגלי טלע' ב  -ריב"י אומר אינו חייב עד שיגבל  )ג

האוכל והמשקה, ב', מה שמתדבקין אהדדי כל חלקי הקמח עד שנעשה גוש אחד. וכ' דהרכבת האוכל והמשקה נעשה  

תיכף בשעת נתינת המים, אבל גוף א' אינו נעשה עד הגיבול. וביאר דבזה יתבאר היטב מח' רבי וריב"י, דרבי סובר  

כף בשעת נתינת המים. וריב"י סובר דהחיוב הוא משום שנעשה דהחיוב הוא משום הרכבת קמח ומים, וזה נעשה תי

הכל גוף א', ע"כ אינו מחייב עד שיגבל. 

(או"ח    הגהות חתם סופר על השו"עע' ב  -פותקין מים לגינה ע"ש עם חשיכה, ומתמלאת והולכת כל היום כולו  )ד

בשבת, וא"כ למה מותר לו לעשותה   רנ"ב, על מג"א ס"ק כ'), דהעיר דהא לכאו' יש כאן חיוב חטאת אם הי' עושה כן

. וכ' דבאמת אם הי' פותקין המים  ס"ל שיש לגזור בכה"ג)שם ד  מג"א שי' ה(לפי    מע"ש באופן שיהי' נעשה כל השבת

כזה בשבת עצמו, לא יהי' בזה חיוב חטאת, שהרי דוקא משקה להזרעים ממש חייב חטאת, אבל מה שפותקין מים  

לגינה, אי"ז איסור דאורייתא.

(סי' כ', הע' קכ"א), איזה   דברות משההק' ה  -הולכת כל היום כולוומניחין קילור על גבי העין וכו', ומתרפאת ו  )ה

חי' יש כאן בזה שמניחין קילור ע"ג העין וכו' ומתרפאת כל היום, הרי כל האיסור רפואה בשבת הוא איסור דרבנן, 

ותי'    והא קיי"ל דכל שאין חיוב חטאת בעשייתו בשבת פשוט הוא שאין איסור בעשייתן בע"ש, וא"כ מהו החי' בזה.
דכיון דאסרו רפואה בשבת אף שאין שייך ענין של מלאכה כלל, וכמו אכילת מיני ירקות וכו' שאין אנשים בריאים  

אוכלין אותן, שלא שייך להחשיב זה למלאכה כלל, לכן הי' שייך לומר דעצם הרפוי בשבת, אף בלא שום מעשה,  

אסר ומ"מ  מלאכה,  מעשה  אינו  נמי  דהמעשה  דמאחר  האיסור,  ריפוי  הוא  בין  חילוק  שאין  לומר  מקום  יש  א"כ  ו, 

שנעשה ע"י מעשה ובין ריפוי שנעשה שלא ע"י מעשה, ולכן יהי' אסור אף לעשות מע"ש דבר שעל ידו יהי' נתרפא 

בשבת. ולכן הוצרך להשמיענו שאין האיסור העצם רפואה, אלא המעשה שעושים כדי לרפאות, דהא לא גרע איסור  

ק מעשה שבת אסור, ולא עצם המלאכות, ולכן י"ל דה"ה רפואה. רפואה מכל המלאכות, דר
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[ולכאו'  , דכתי' לעיל מיני' למען ינוח שורך, וכו'  רש"יפ  -ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו, לרבות שביתת כלים  )ו

  שפת אמת. עוד כ' ההתורה שביתת כלים]כוונתו דא"כ הו"ל כעין מה דאסרה התורה לעיל, דלעיל חייבו התורה בשביתת בהמתו, וא"כ מסתבר דעכשיו מרבה  

 דמלשון "בכל" משמע ב"כלי", וא"כ בזה מרומז הדין דשביתת כלים.

 

, דע"כ מתניתא ב"ה היא, מדשרי בהנך, ומ"מ קתני דריחיים  רש"יפ -והשתא דאמרת ב"ה אית להו שביתת כלים  )ז

היא, ונח' ב"ש וב"ה במתני' בשביתת  , הא אפשר דהברייתא אליבא דב"ש  רשב"אאסור משום שביתת כלים. והק' ה
כלים, ומה דשרו הני דהברייתא, היינו כמסקנת הגמ' דאין בהם משום שביתת כלים. ולכן פי' הרשב"א דמסתבר דמה  

מהלכתא   לבר  הברייתא  יוסף  ר'  מפיק  הוה  דלא  משום  היינו  כלים,  שביתת  דין  שיש  לב"ה  דס"ל  השתא  דאמרי' 

 "ש, אע"כ דס"ל דגם ב"ה מודה שיש איסור שביתת כלים.ולאוקמי' בשביתת כלים ואליבא דב
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: חי שבת   -מראי מקומות 

 ה, בשיל, האי, ולא יורמא, בגזירה, דל, דמפקרא, לאתוס' ד"ה 

, הא בדרך כלל בעינן תוס' , וכיון שמפקרי להו, שוב אינו מוזהר על שביתתן. העיר  רש"יפ  -דמפקר להו אפקורי  )א

דלב ב"ד מתנה עליהם א,  הו  כ' דצ"ל דמדין הפקר ב"ד הפקר  רשב"אתי' דמסתמא מפקיר להו. אבל הוהפקר בפני ג',  

כדי להפריש העם מאיסור. וכ' דק' לומר דמסתמא הפקירו, דודאי לאו כ"ע ידעי שי' ב"ש, וכ"ש דב"ש במקום ב"ה 

, ולכן אין שייך לומר כאן דמסתמא אפקורי  [וק"ק, האם ב"ש ידעו דב"ש במקום ב"ה אינה משנה, וא"כ, איך הק' עליהם מסברא זו]  אינה משנה

מפקיר להו.

, כיון דלמוצאי שבת בעי לה, א"כ מה ריטב"אהק' ה  - גזירה שמא יחתה בגחלים...  תמלא אשה קדרה עססיותלא    )ב

לגזור שמא יחתה בגחלים, מ"ש מקדרה חייתא דאמרי' לקמן דשרי משום דלמחר בעי לה, וא"כ ליכא למיחש  שייך  

כין בשול גדול יום ולילה, איכא למיחש  שמא יחתה בגחלים. ותי' דהכא ע"י שהעססיות והתורמוסין קשים מאד וצרי

לחתויי גם בזה שאי"צ אלא למחר.

כמו שחוששין שמא יחתה,   (שמא יגיס בה)  , למה אין חוששין כן גבי קדרהריטב"אהק' ה   -וניחוש שמא מגיס בה  )ג

שמא מגיס לעולם, דאינו שייך אלא היכא  דאין שייך החשש  וא"כ יהי' צריכין גבי קדרה שיהי' גרופה וטוחה. ותי'  

כ' דמה   רשב"אהגזירה דשמא יחתה. וה וא על גבי האש, משא"כ החשש דשמא יחתה, דכל שהוא על האש שייךשה

י' משום הגסה הוא משום דרק הגסה ראשונה חייב משום מבשל, אבל מהגסה ראשונה ואילך מותר, וא"כ גזר לא  ד

נמצא שאין חשש כ"כ בהגסה. 

(רנ"ג, י"א), דהיינו אפי' אם הוחם    משנה ברורהכ' ה  -אהאי קדרה חייתא שרי לאנוחה ע"ש עם חשיכה בתנור  )ד

(או"ח ל"ז,    חזון אישוע' ב, כיון דעצם הבישול לא נתבשל כלל.  התבשיל נמי מותר להשהות, ולא גזרי' שמא יחתה

כ"ב) דכ' דלכאו' כל זה היכא דאינו מגיע ליד סולדת בו קודם שקיעה, אבל אם כבר הגיע ליד סולדת בו קודם שקיעה, 

חייתא.  א הוי קדרה  שוב לא  באיזו    יאוה"לבובז  להתבשל  ויכול  רב,  חומו  התנור  אם  דאפי'  כ' דנראה  שעות שם 

בלילה במשך הזמן, אעפ"כ אם אין דרכן של בנ"א להמתין בסעודתם כ"כ, בודאי אסוחי מסח דעתי' מיני', ולא אתי  

בלילה אסור,   ולכושאם דעתו לא  וה"להביא  מדברי  ד"ה בבה"ל) דכ' לדקדק דמשמע(  אולם ע' בחזו"א שם  לחתויי.

לאיזה סעודה הוא מכינו, וכ' דהי'    דין קידרא חייתא מכרעא בסתמא, ולכאו' כל נותן קדרה יש בלבו יחוד  ולפ"ז כל

ורך נראה דלא גזרו חכמים אפי' דעתו לאוכלו בלילה, ומצפה עליו, כיון דעל הרוב אינן משהין קידרא חייתא אלא לצ

מחר. 

אסיר  )ה בשיל  ולא  וע' תוס'פי'    -בשיל  להשהותו.  שרי  דרוסאי,  בן  כמאכל  הוי  דאם  דרוסאי,  בן  כמאכל  הוי  דלא   ,

דבשיל ולא בשיל היינו אפי' אם הוא כמאכל בן דרוסאי, ואפי' אם הוא מבושל   רמב"םוהף  רי"שהביא מה  רשב"אב

כירה].פרק כחנני' לקמן בריש  קו דלא ייהו אזלי, דפס[ולכאו' לשיטת כל צרכו אסור, כל זמן שנצטמק ויפה לו

רנ"ג,  בית יוסףכ' ה  -מא חייא, שפיר דמי ואי שדא בי' גר  )ו ד"ה ומ"ש ואם) דמדברי הגמ' והפוסקים    א',  (או"ח 
חי, שא"א להתבשל בלילה, משום דמסח דעתי' מיני'. אבל הביא משמע דלא שרי אלא דוקא במשליך לתוכו אבר  

בפיה"ממה גחלים  רמב"ם  ע"ג  להשהותו  מותר  יהי'  ירק  או  בשר  כגון  נותן  אם  מפני  דאפי'  דעתו,  ,  מסיח  שהוא 

שאפשר שנתבשל לו מבעו"י, כמו ירק וכיוצ"ב, מ"מ שרי, משום דכיון שעשה    חי  נותן בה דברומשמע שאפי' אם  

מעשה המוכיח שמסיח דעתו ממנה, מידכר ולא אתי לחתויי, דומיא להא דשרי לשהות ע"ג כירה קטומה, וסגי לה  

אתי לחתויי. בקטימה כל דהו, משום דכיון דעבד בה היכרא, מידכר ולא 
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דלפי ר' אשי, הא דאמרי' דאין נותנין פת בתוך התנור, וכו', מיירי שהתנור פתוח,    תוס''  כ  -התם בבשרא אגומרי  )ז

דהברייתא דלעיל דלא תמלא אשה קדרה, וכו', י"ל או דג"כ מיירי בתנור    מהרש"אולכן אף לר' אשי אסור. וכ' ה 

מתני' דלא ניחא להו לאוקמי' ם שביתת כלים, כדס"ד לעיל (משא"כ  פתוח, או י"ל דר' אשי מוקים לה כשי' ב"ש, ומשו

 כב"ש, משום דהלכתא כב"ה). 

 

, שמה שאוסרין למכור כותח הבבלי תוך ל' יום קודם הפסח, היינו משום שאינו עשוי לאכול  רש"יפ  -כותח הבבלי  )ח

יסור למכור כותח הבבלי  , דכ' דהא(כא: ד"ה ר"י)  תוס' בפסחיםוע' ב  יחד, אלא לטבול בו, ואינו כלה עד זמן מרובה.
 תוך ל' יום הוא משום דכותח שם בעליו עליו, ויודעים שהוא כותח של פלוני, ויסברו שמכרו בפסח ע"י נכרי. 
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. טי שבת   -מראי מקומות 

 , אין, רבי, אלאנין, לאנות תוס' ד"ה 

דמה שנותנים מזונות לכלב בשבת, היינו משום דכלב מזונותן עליו,   מאיריכ' ה  -נותנין מזונות לפני הכלב בחצר  )א
בשכר הא דכתי' ולכל בני ישראל    לב, נותנין לכל כ ואפי' בכלב שאינו שלו, משום דכתי' לכלב תשליכון אותו, א"נ 

אף דאסור לטרוח בשבת ליתן מזונות לפני מי שאינו מזונותן עליך, שאני    לא יחרץ כלב לשונו. ומה שיכול ליתן לגוי,

). תוס'כ , וכמש"שיש צד מצוה בפרנסתן (דהא מפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום נכרי

זה, דיש  (שכ"ה, ג') שהביא מה שנח' הפוסקים ב  משנה ברורהע' ב  -לפני הנכרי בחצר, נטלו ויצא, אין נזקקין לו  )ב

לידו אסור, דשמא יוציא  , ועוד) דס"ל דדוקא ליתן לפניו והוא יקחם בעצמו שרי, אבל ליתן  מג"א,  ב"חפוסקים (

מה אבל הביא  דאסור.  מרה"י,  עשה העקירה  דישראל  למפרע  ונמצא  דהא   א"רלרה"ר,  בידו,  לו אף  ליתן  דמותר 

וביאר המ"ב (ד') דההיתר ליתן לו הוא משום דאף דאינו מפרש לו   להוציאו.   מהנכרי נמצא בחצר והוא לא נתן לו ע"

לו בהדיא שאינו רשאי לאכול שם, אז אסור אפי' ליתנו לנכרי.שיאכל שם, מסתמא יאכל שם, משא"כ אם מפרש 

הביא איזה ביאורים בדין   רשב"א, דנראה שמשכירו לו לצורך שבת. וה רש"יפ  -לא ישכיר אדם כליו לנכרי בע"ש  )ג

שכר שבת נראה כעומד ונוטל  דאם משכיר כלים שעושים בהם מלאכה, הרי הוא  ה  זה, וכ' דהמחוור שבכולן הוא 

כשלוחו של ישראל במלאכה שהוא עושה בהן. ואע"ג דשרו ב"ה בעורות לעבדן בשנתנן . א"נ, נראה  )'תוסכמש"כ  (

גוי, בדנפשי' קא טרח, ואין לישראל שום  עם הגוי, דכיון דקצץ  ה  עם  משום דקצץ  לו עם השמש, התם היינו טעמא

עה, ריוח במה שהגוי עושה בהן בשבת, אבל שכירות כלים יש לו ריוח לישראל בעשיית מלאכת השבת, ואפי' בהבל

דהדבר ידוע שאילו לא הי' רשאי הגוי לעשות בהן מלאכה בשבת, לא הי' נותן לו כ"כ, הלכך נהנה הישראל, ולכן  
נראה כשלוחו של ישראל. 

משום דאמרי'  דכיון דמותר בחמישי, ודאי מותר ברביעי, ומה דנקט רביעי, היינו    ריטב"אהעיר ה  -בד' ובה' מותר  )ד

בתא, וכערב שבת, ואפ"ה שרי הכא.בעלמא דמרביעי ואילך חשיב מקמי ש

וס"ל הכי לב"ה, , מהו קו' הגמ' והלא קצץ, אימא דאתי כת"ק שחולק על ר"ע לעיל,  מהרש"אהק' ה  -והלא קצץ  )ה

מכירה ושאלה, דהוי כמו קצץ גבי  בעינן שיכול  , אלדצריך שיהי' יכול להגיע לבית הסמוך לחומה  בקצץ  מא דאף 

גווני לב"ה, וזה ק' מסיפא דלא שרי בכל  משמע ד. ותי' דמדקתני ברישא אא"כ קצץ לו דמים סתמא, דלהגיע לביתו

שרי לב"ה בקצץ אלא כדי שיגיע לבית הסמוך לחומה. 

שהביא   (ז: בדפיו)  רי"ףדטעם האיסור הוא משום שט. וע' ב  תוס'כ'    -אין מפליגין בספינה ג' ימים קודם לשבת  )ו

מי' טפחים אין אלא בתוך י' טפחים, אבל יותר    זה  שיש מי שאומר שהוא משום גזירת תחומין, ולכן כ' דאין שייך

גזירה, וכ' דמזה נוהגין העם להפליג בים הגדול. אבל הרי"ף חולק ע"ז, וס"ל דהאיסור להפליג בתוך ג' ימים הוא  

(ז. בדפיו) כ' דטעם    בעל המאורוה  משום ביטול מצות עונג שבת, דכל ג' ימים יש לו שינוי וסת משום נענוע הספינה.

, אבל מעיקרא אין  קודם השבת  כבר הוא חשיב  שבת, מפני שג' ימיםהדבר הוא משום דהו"ל כהתנה לדחות את ה

שייך לשבת כלל, ולכן אינו נראה כמתנה לדחות השבת.

(ז: בדפיו), למה לא העמידו דבריהם אף במקום מצוה, כמו דבדרך כלל   רי"ףהק' ה  -אבל לדבר מצוה שפיר דמי  )ז

העמידו חז"ל דבריהם אף במקום עשה. ומזה כ' להוכיח שיטתו דהאיסור להפליג הוא משום ביטול מצות עונג שבת,  

דבזה י"ל דהוי עוסק במצוה פטור מן המצוה. 
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י שיוצא לסחורה או לראות פני חבירו, ואינו חשוב  (או"ח רמ"ח, ד') די"א דזה כולל אף מ  רמ"אע' ב  -לדבר מצוה  )ח

 דבר הרשות רק כשהולך לטייל, וכ' שאין למחות בידם כי יש להם על מי שיסמוכו.

 

להסתפק אם היכא שאינו יכול לפסוק,    עו"ש (רמ"ח, ג') שהביא מה  מ"בע' ב  -ופוסק עמו ע"י לשבות ואינו שובת  )ט

 כגון שהא"י אומר שאינו יפסיק, האם מעכב בכה"ג, וכ' שרוב אחרונים הסכימו דהפסיקה הוא רק למצוה ואינו מעכב. 

 

דגם זה טעמא הוא משום ביטול עונג שבת, שאינו נהנה ממאכל   רי"ףכ' ה  -אין צרין על עיירות של נכרים, וכו'  )י
לתחלת הקרב משום טרדא ופחד, אבל לאחר ג' ימים כבר פרח מיני' הפחד, ואינו נתבטל  ומשתה שלו תוך ג' שנים  

כ' דגם בזה הטעם הוא משום שמשים עצמו לתוך פקו"נ, ותוך ג' ימים לשבת הוי כמתנה   בעל המאורמעונג שבת. וה

 לחלל שבת.

 

, מהו "גזרו" דנקט הגמ', הרי ב"ש אסר מדאורייתא מדין שביתת כלים.  ריטב"אהק' ה  -מ"ש כולהו דגזרו בהו ב"ש  )יא

בשם   הקול,    תוס'והביא  שמשמעת  מפני  טעמא דריחים  כרבה, דפריש לעיל  לימא) דסוגיין דהכא  ד"ה  יח.  (לעיל 

 וליתא בכל הני משום שביתת כלים. וכ' הריטב"א דכל זה אינו מחוור, ויותר נראה לומר דגזרה דאמרי' הכא לאו

לעשות  יבא  ולא  שינוח  כדי  התורה  מן  כלים  שביתת  איסור  דלב"ש  דאורייתא,  וגזירה  איסורא  אלא  דרבנן  גזירה 

 מלאכה בעצמו.
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