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  .יטד�  שבת
  ?הג� שנוטל� ויוצא מחו� לחצר, הא� מותר לתת מזונות לבעלי חיי� או לנכרי בשבת

  ].ה נתני�"תוד [
  

  
  באי� מזונ עלי
  במזונ עלי
   כגו" חיה�אסור   1 כגו" כלב�מותר   בעלי חיי

   משו� דרכי שלו��מותר   ����  לנכרי
  
  ].ה לא"דתו[? בזמני� דלהל�, הא� מותר להשכיר כלי� לנכרי
  

  בערב שבת  ברביעי וחמישי  
  משו� שביתת כלי�,  אסור:ש"לב  כלי שעושי בה מלאכה

   מותר:ה"לב
  ע מותר"לכו  חלוק וטלית שאינ למלאכה

 דנראה , אסור
 כנוטל 

  2שכר שבת
  

  ?הא מותר לשלוח איגרת ביד נכרי בזמני דלהל�
  

  בערב שבת  ברביעי וחמישי  
  כשלא   אסור  לא קביע בי דואר במתאב

�  קצ
  דמי

 
  3 דואר רק א� יכול להגיע לבי:ש"לב  בקביע בי דואר במתא  מותר

 הסמו)  א� יכול להגיע לבית:ה"לב
  לחומת העיר שנשתלח לש�

 �  כשקצ
  דמי

   אסור:ש"לב  מותר
   מותר:ה"לב

  
  ?5 בזמני דלהל� לדבר הרשות4הא מותר להפליג בספינה

  
  ימי קוד שבת' מגפחות   ימי קוד שבת' יותר מג  
  מפליגי�  6מ לשבות"כשפסק עמו ע

   אי" מפליגי�:לרבי  מ לשבות"כשלא פסק עמו ע
   מפליגי�:ג"לרשב

 אסור 
 מלבד מצור לציד" (

  )ש מותר"בע' דאפי

                                                           
וכתב , שאי" מזונ� עלי) מותר �שג� בכלב של אחרי� , כתב) 'ק ז"ד ס"סימ" שכ(א " במגמנ�א 1

  .שפת אמת' וע. והטע� משו� דמצוה לית" מזונות לכלב ,שלא חילקה'  משמע מהגמשכ)
 .ז להשאיל מותר"דלפ', וכתבו התוס 2
כ מה שאמרה "וא, דמיירי ששולחי� כל האגרות לבית דואר, )ה שכיחא במתא"בד(י "כ" פירש 3

 .היינו לבי דואר, הברייתא כדי שיגיע לביתו
  .דסברו שטע� האיסור משו� שט ולא משו� תחומי", )ה אי""בד(' תו) התחו� לתוס' ירי אפיימ 4
 .)ח"ריש סימ" רמ(ב "באור) במ' ע, וטעמי האיסור. לדבר מצוה בכל עני" מותר 5
  .כ הנכרי לא ירצה לשבות אי" בכ) כלו�"א� אח' ואפי 6
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  .שבת ד� יט
  ].ה רבי"תוד[? ש"הא� מותר להניח לקורות בית הבד ולעיגולי הגת על פירות מרוסקי� בע

  
  'רוש התוסלפי  י"לפירוש רש  

   דאתי ממילא�מותר   ישמעאל' ור, ה"ב, ש"לב
  1 דאתי ממילא�מותר   אסור  עקיבא' לר

  
  :שבת ד� יט

  ?עקיבא ובמה לא' ישמעאל ור' יוחנ� במה נחלקו ר' לר
  

  2 זיתי וענבי#במחוסרי� דיכה    השו והבוסר#במחוסרי� שחיקה   
  מותר  מותר  ישמעאל' לר

  מותר  3אסור  עקיבא' לר
  

  ?מ� של בדדי מה דינוש
  

  י כובד הקורות" שמ� שזב מאליו ע#' לתוס   שמ� הנשאר בזויות בית הבד#י "לפירש  
   משו� מוקצה דנולד �אסור לטלטל   )י"כר( משו� מוקצה �אסור לטלטל   לרב

  4 מוקצהדלית ליה �מותר לטלטל   )ש"כר( דלית ליה מוקצה �מותר לטלטל   לשמואל
  

                                                           
דמה , ע הא� מותר בכל דאתי ממילא או לא"ישמעאל ור' י שנחלקו ר"על פירש' הוקשה לתוס 1

בנעשית עיקר ' ה שמתירי� אפי"ל כב"דאולי ס, ישמעאל מתיר בדאתי ממילא' הראיה שר
' עו(ש מותר בדאתי ממילא "לב' דאפי, ע הוא דלא כמא""שיוצא שר, קשהועוד . המלאכה בשבת

ישמעאל מותר ' בי" לרע ו"דבי" לר', ולכ" פירשו תוס). א שפירש וגרס אחרת בקושיא זו"מהרש
 הנידו" הוא רק הא� מותרי� המשקי� שזבו וכל, ע" דכל ממילא שרי לכו�להטעי" את הקורה 

ע אסור "ולר, ישמעאל שרי ולא חשיב ליה נולד' דלר, או יש לאסור לה� מדי" נולד, באותה השבת
, בידי�' " אפיא מה הדי" לסוחט"ישמעאל ור' שנחלקו ר', עוד פירשו התוס.  כשאר משקי" שזבו�

והג� , )'כדלקמ" בעמוד ב(חנינא באופ" שאינ� מחוסרי" דיכה ' יוסי בר' כיו" דמיירי לר
ואילו , בידי�' ישמעאל אפי' באינ� מחוסרי" מותרי� לר, שבמחוסרי" דיכה אסורי� מדאורייתא

ורות ש יודו שמותר לתת לק"ע לא יתכ" שב"ולדברי ר, ע אסור משו� דגזר אטו מחוסרי" דיכה"לר
, ש"כ אסור לעושת כ" ע� חשיכה לב"וא, במחוסרי דיכה הוא חייבדהרי , בית הבד ולעיגולי הגת

  .ה מתירי�"ורק ב
יוסי ' אבל ר. שלמד שזיתי� וענבי� ה� מחוסרי דיכה, אלעזר' אמנ� כל זה הוא דוקא לדעת ר 2

ג� זיתי� וענבי� ל ש"וס, ע למתניתי""ישמעאל ור' דהרי דימה את מחלוקת ר, חנינא חולק' בר
 .ע אסור"מחוסרי דיכה שלכוב נכללי�ושאינ� , נקראי� מחוסרי" שחיקה

הכוונה שאסורי� ' ולתוס, י הכוונה שאסור להניח� תחת הכובד שיצאו המשקי�"לרש 3
  .המשקי� שזבו

דהיה מטלטל את גרעיני ,  שמצינו שיש לשמואל די" מוקצה דנולד,)ה ושמואל"בד(' והקשו התוס 4
דשמואל היה מחמיר על עצמו , ותירצו. י לח�"רק ע) שאי" עליה� אוכל( דפרסייתא התמרי�

 .משו� שהיה אד� חשוב
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  :שבת ד� יט
  ].ה הני"תוד[? ת"לשיטת ר,  רב ושמואל בדיני מוקצהמה סברת

  
  מוקצה לטלטול  ומחמת איסור, ומחמת מיאוס, במוקצה לאכילה  
  1מותר  אסור  לרב

  מותר  מותר  לשמואל
  

  ].ה וחד"תוד[? כיצד היו תרי תלמידי דרב מצילי� מפני הדליקה
  

  'לפירוש התוס  י"לפירוש רש  
  מאה סעודות ' מציל בסל אחד אפי  2מאה סעודות' מציל בסל אחד אפי  חד

   אבל לא להציל ולחזור ולהציל�
  מציל בכמה וכמה סלי�   וחד

   אלא שהיה מקפל" לסל אחד�
   מציל בכמה וכמה סלי� לאותה חצר

  3 דהיה מציל וחוזר ומציל�
  

                                                           
 ופירש .דשימוש הוא כאכילה, אבל לא לאוכלו ולא להשתמש בו, דמותר לטלטל את החפ.' פי 1
ומיירי באלה שמכסי� בה� ,  משו� שה� מאוסי��דמחצלות דכרכי זוזי דה� מוקצה לרב , ת"ר

וכל שאר הדברי� שאסור בסוגיא מירי או במוקצה לאכילה או במוקצה . חרות של דגי�סו
אבל טלטול , או מחמת מיאוס) כגו" נבילה המתנבלת בשבת(או שהוא מחמת איסור , לשימוש

  .ש"ל כר"דבזה ס, בעלמא למה שאינו מוקצה מחמת מיאוס או איסור ג� רב מודה דשרי
  .  דהוא מקפל� אחד אסור אבל לקחת כמה סלי� ולשפו) לסל 2
ד�  (ע שרי ולא זה האיבעיא דלקמ""דא� לבסו� מקפל� כול� לסל אחד לכו', הוקשה לתוס 3

ועל , ]]כא"(בשבת של מי ' וע, ל שכ" זו האיבעיא"דס) ש�(א לקמ" "" וברשב"ברמב' אול� ע[ )..קכ
ד הראשו" חולק "מוה, ג� באופ" זה הוא מתירד השני "שהמ ,כרח) מיירי שמציל וחוזר ומציל

 .לאותה חצר להציל ולחזור ולהציל' ואוסר אפי �עליו 


