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  .יחד�  שבת
  ?עד מתי אפשר לית� לכובס נוכרי בגדי לכבס

  

  כלי צבעוני  כלי לב�  
  בכדי שיעשו מבעוד יו�  ימי� קוד� השבת' ג  לבית שמאי
  ע� השמש  לבית הלל

  

  ?הא חייב, הנות� מי לדברי דלהל� בשבת
  

   ששיי� בו גיבול�בקמח ועפר    שלא שיי� בו גיבול�באפר ודיו   
  בחיי  חייב  לרבי

 עד שיגבל %פטור : לרב יוס�  יהודה' יוסי בר' לר
   חייב:לאביי

   עד שיגבל%פטור 
  

  , ש"בטע� האיסור לעשות דברי� דלהל� מעו, ה"ש וב"בשיטות בבמה נחלקו רבה ורב יוס� 
  ].ה ולימא"תוד[? ממשיכי� להעשות מעצמ� בשבתבאופ� ש

  

מניחי� מוגמר וגפרית תחת , פותקי� מי לגינה  
  קילור על העי� ואיספלנית על מכה, הכלי

  חי יחיטי� לתו� הר
   של מי

  דגזרינ' דלמא אתי למעבד בשבת,  אסור:ש"לב  לרבה
  דלא גזרינ',  מותר:ה"לב

   ,ע אסור"לכו
  מעת קולמשמשו� ש

  לרב יוס� 
  1א"בהו

  2משו� שביתת כלי�,  אסור:ש"לב
  שאינ� עושי� מעשה,  מותר:ה"לב

 משו� שביתת ,ע אסור"לכו
  לי� דעושי� מעשהכ

 לרב יוס� בש
  3רב אושעיא

  שביתת כלי�,  אסור:ש"לב  4ע מותר"לכו
   אי' שביתת כלי�:ה"לב

  

  ?הא יש איסור שביתת כלי
  

  ה"אליבא דב  ש"אליבא דב  
   אסור%בעביד מעשה    אסור%בי' עביד מעשה ובי' לא   א"לרב יוס� בהו

   מותר%בלא עביד 
   מותר%בי' עביד מעשה ובי' לא    אסור%ביד מעשה ובי' לא בי' ע  לרב יוס� בש רב אושעיא
                                                           

הטע� משו� ה יאמר "שלפי שיטתו שמעמיד כל הברייתא כב, ואמר לרבה, כ� פירש רב יוס� בתחילה 1
  ].ה ולימא" תוד�, שטע� זה לא מסתבר לרב יוס� כלל. [אבל לא משו� השמעת הקול, שביתת כלי�

אבל בשאר כלי� , כגו� ריחי� שה� עושי� מעשה, ה הוא דוקא בדברי� שהכלי� עושי� מעשה"ובדעת ב 2
 ,מצודות חיה ועו�וב.  מותר�כגו� גופרית ומוגמר ויורה של אוני� ושל פשת� שאינ� עושי� שו� מעשה 

ג שאינ� עושי� "בכה' ל שאפי"ש ס"וב). ולרבה ג� באלה מותר(מיירי באלה שאינ� קופצות ותופשות 
  .מעשה אסור

ה "ש היא ולא ב"והשתא דאמר רב אושעיא מא� תנא שבית כלי� דאורייתא ב", במסקנא אמר רב יוס� 3
� זה נאמר �' וכו" ה"והשתא דאמרת לב"ל שביאר שהמימרא דלעי, בשבת של מי' וע(, "ש היא" הא מני ב
ש והטע� "ז כל הברייתא היא ב"ולפ). י רב יוס�"ואילו המימרא כא� נאמרה ע, י סתמא דתלמודא"ע

  . שאסור בריחי� הוא משו� שביתת כלי�
ומיירי שאי� מונחי� המוגמר , מ כא� מותר"מ, בלא עביד מעשה' ש שביתת כלי� אפי"ל לב"והג� שס 4

  .מיירי באופ� שהפקיר אות� קוד�, ובנר וקדרה ושפוד. אלא על האר$, י�והגפרית בכל
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  :שבת ד� יח
  ?הא יש לחשוש לחיתוי בגחלי באופני דלהל�

  
  כשלא סת פי התנור בטיט  כשסת פי התנור בטיט  

   �בשר גדי 
  שקשה לו הרוח

   אי' לחשוש:לרב אשי  אי' לחשוש
  חוששי': לרב ירמיה מדיפתי

  
  ללישנא

   �בשר עז   קמא
  שלא קשה לו הרוח

   אי' לחשוש:לרב אשי
  חוששי': לרב ירמיה מדיפתי

  1חוששי'
   �בשר גדי 

  שקשה לו הרוח
    אי' לחשוש

  לאיכא
   �בשר עז   דאמרי

  שלא קשה לו הרוח
   אי' לחשוש:2לרב אשי  אי' לחשוש

  חוששי': לרב ירמיה מדיפתי
  

  ?או להלוותו, לואו להשאי, ש חפציו לנכרי"באיזה אופני מותר לאד למכור בע
  

שיכול הנכרי   
  להגיע לביתו

שיכול הנכרי להגיע לבית 
  הסמו� לחומת עירו

שרק יכול הנכרי להספיק 
  לצאת מבית הישראל

  אסור  אסור  מותר  לבית שמאי
  אסור  מותר  מותר  ה"ק אליבא דב"לת
  מותר  מותר  מותר  ה"ע אליבא דב"לר

  
  ?חעד מתי מותר יכול אד למכור את חמצו קוד הפס

  
  עד הזמ� שעוד מותר באכילה  עד כדי שיכלה  

  אסור  מותר  4יהודה'  ור3ש"לב
  מותר  מותר  לבית הלל

  

                                                           
דאי' צולי' בשר בצל :) "ד� יט(באופ' זה מיירי הא דתנ' לקמ' , )בלשו' זו(ולשיטת רב אשי  1

 ". וביצה אלא כדי שיצולו מבעוד יו�
יצה אלא כדי דאי' צולי' בשר בצל וב: "אי. יעמיד רב אשי את המשנה, ללשו' זו' ומקשה הגמ 2

 דהמשנה מיירי ,ומתרצת. אינו חושש לשמא יחתההוא הא בכל מקרה , "שיצולו מבעוד יו�
 בקל יכול לבוא ,וכיו' שלא נמצא בתנור,  דהיינו בשר הנמצא על הגחלי�%" בשרא אגומרי"ב

 הלכה כרב ' שאי,כתבו) ה הת�"בד(' ובתוס. ולכ' אסור,  דהוא מוכ' לכ. בלא שו� טורח%לחתות 
ורק אז לא , דהא לעיל בסמו. מצריכינ' שיהיה קשה לה זיקא כדי להתיר, לישנא זואליבא דשי א

  .חוששי� שלא יגלה את הקערה כדי לחתות
ולכ' אסור למוכרו לנכרי באופ' , שחמ/ צרי. לבערו מ' העול� שלא יהיה קיי�, ש"סברת ב 3

 .וצרי. לדאוג שיתבער או יאכל קוד� הפסח, שיהיה קיי� בפסח
לגוי ) שיש בו פירורי לח�(ולכ' אמר שאסור למכור כותח הבבלי , ש"ל כשיטת ב"כ ס"יהודה ג' ר 4

מאימתי שמתחילי� לדרוש ו.  כיו' שאינו נגמר אלא לזמ' מרובה%כל שלשי� יו� קוד� הפסח 
  . בפסחוצרי. לדאוג שיהיה החמ/ שלו מבוער, בהלכות הפסח חלה עליו אזהרת פסח


