
 מסכת שבת 
 (26. פתילות ושמנים שפוסלים לנר שבת )מתחיל דף 1

 כא. משנה, וגמרא עליה עד וממכר. עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה עד–מסכת שבת כ: .1
 המאור על הרי׳׳ף שבת ח: ומלחמות השם שם .2
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רסד:ז עם מ׳׳ב  .3

 . יחס דין מדורה ודין נר שבת2
  עם רש׳׳י…: מסכת שבת כא. ׳תנו רבנן .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:יט, ה:א,ה,ז .2
 עם רש׳׳י )בענין חנוכה(…: מסכת שבת כג: ׳אמר רבא מילא .3
 אור זרוע הלכות חנוכה סימן שכו .4
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעא:ד .5
 שפת אמת שבת כא. ד׳׳ה ויש, דף כג. ד׳׳ה בגמ׳ לא .6
 מסכת שבת מא: ׳׳אמר רבא...אחרת׳ .7
 רש׳׳י שבת כ: ד׳׳ה גמ׳ .8

 ים אין מדליקין בהן בשבת מהו שיתן בהם שמן כלשהו וידליק. שמנים שאמרו חכמ3
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת כא. ׳בעא .1
 דקדוקי סופרים שבת כא. אות ע .2
 רמב׳׳ם הלכות שבת ה:ט, מגיד משנה שם, הגהות מיימונית אות י .3
 תוס׳ שבת כא. ד׳׳ה מפני .4

 . מאי שמן קיק4
 עיין ספר יונה פרק ד .1
 עם רש׳׳י’ ברכות כא. ׳בלא...דמערבאמסכת שבת כ: המשנה עד בחלב,  .2

 . טעם פסולת פתילות ושמנים5
 מסכת שבת כא. ׳אמר רבה...לפי שאין מדליקין׳ עם רש׳׳י, הגהות מסורת הש׳׳ס, תוס׳ ד׳׳ה מפני .1
 חידושי הריטב׳׳א שבת כא. ד׳׳ה מהו .2
 מרדכי שבת סימן רסג .3
 י( רמב׳׳ם הלכות שבת ה:ה,ח ה:ט )מגיד משנה, הגהות מיימונית אות .4
 מסכת שבת כח: ׳דאמר עולא...היוצא׳ עם רש׳׳י .5
 שפת אמת שבת כא. ד׳׳ה בגמ׳ אמר .6
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רסד:א,ד .7
 פירוש המשנה לרמב׳׳ם שבת ב:א .8
 תוס׳ ישנים שבת כא. ד׳׳ה וא׳׳ת .9

 . גזירה לגזירה בנר שבת6
 ׳׳תמסכת שבת כא. ׳איתביה כרך...׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה חלב, תוס׳ ישנים ד׳׳ה וא .1
 ראב׳׳ן דף רצא ד׳׳ה ועוד .2
 : משנה, גמ׳ ׳...גזירה לגזירה׳–מסכת שבת יא. .3
 תוס׳ רי׳׳ד שבת כא. ד׳׳ה הני .4



 . פתילות שחכמים אומרים אין מדליקין בשבת אין מדליקין במקדש7
 כט, מסכת סוכה נא. המשנה–שמות לט:כז .1
 ׳׳ה שםעם רש׳׳י, ר׳׳ח; ׳תני...החליל׳, גליון הש׳ס ד…: מסכת שבת כא. ׳תני .2
 צל׳׳ח ורע׳׳א שבת כא.  .3
 חידושי הריטב׳׳א שבת כא. ד׳׳ה הוא, שמחת .4
 טו, משנה למלך–רמב׳׳ם הלכות תמידין ומוספין ג:יד .5
 ירושלמי סוכה ה:ג המשנה וגמ׳ עליה עד בלבד .6
 תוס׳ שבת כא. ד׳׳ה שמחת )עיין בהגהות מסורת הש׳׳ס( .7
 שפת אמת שבת כא. ד׳׳ה בא׳׳ד וקשה .8
 המקדש ח:ו, כסף משנה שםרמב׳׳ם הלכות כלי  .9

 . מעמד שמחת בית השואבה במערכת המקדש וקרבנות8
 מסכת שבת כא. ׳תני...שאני׳ רש׳׳י שם .1
 ספר ישעיהו יב:ג .2
מסכת סוכה מח. מתני ניסוך...והריעו ותקעו׳, דף מח: ׳גמ׳...וגו׳ רש׳׳י ד׳׳ה מנא, דף נ. המשנה ורש׳׳י  .3

 נג. תנא...השואבה׳ –חה את השבת׳ ורש׳׳י ד׳׳ה דברי, דף נב:ד׳׳ה בית, דף נ: ׳ת׳׳ר...שמחה היא ואינו דו
 ירושלמי סוכה ה:ג ׳תני לא...מעילה׳ .4
 מסכת קידושין נד. ׳ת׳׳ש...דוקא׳ רש׳׳י ד׳׳ה בכתונת .5
 תוס׳ שבת כא. ד׳׳ה שמחת .6
 יד–רמב׳׳ם הלכות כלי מקדש ח:ו, הלכות לולב ח:יב .7
 סימן ה, דף רלג ד׳׳ה איברא דעיקרפירוש הגריפ׳׳פ על ספר מצוות רס׳׳ג חלק ג מילואים  .8

 . אם כבתה זקוק לה ואם מותר להשתמש באורה9
 עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה מותר’ : ׳אמר...דינקותא–מסכת שבת כא. .1
 המאור על הרי׳׳ף שבת ט.  .2
 שו׳׳ת הרשב׳׳א חלק א סימן תקלט .3
 תרומת הדשן סימן קב .4
 שו׳׳ת מהרש׳׳ל סימן פה .5
 ׳ק טשו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעג:ב, ט׳׳ז ס׳ .6
 שפת אמת שבת כא: ד׳׳ה עיין בר׳׳ן .7
 בה׳׳ג סימן ט הלכות חנוכה ד׳׳ה והיכא .8
 . גירסא דינקותא10

 מסכת שבת כא: ׳אמר רבי זירא אמר רב מתנא...דינקותא׳ עם רש׳׳י .1
 עין אי׳׳ה שבת פרק שני סימן ו .2
 שפת אמת שבת כא: ד׳׳ה בגמ׳ אמרוה .3
 . יחס אביי לדברי רבי ירמיה11

 ׳ עם רש׳׳י…:. ׳ולצינןמסכת כתובות עה .1
 מסכת שבת כא: ׳אמר רבי זירא אמר רב מתנא...דינקותא׳ עם רש׳׳י .2
 מסכת בבא בתרא כג: משנה, וגמרא עליה עד מדרשא .3



 . זמן הדלקת נר לכתחילה12
 עם רש׳׳י ׳ת׳׳ר נר...דיו׳…: מסכת שבת כא: ׳וכבתה .1
 ות כ: ד׳׳ה נפסלמסכת זבחים נו. ׳דרגיל...סוף שקיעה, תוס׳ ד׳׳ה מנין, תוס׳ מנח .2
 תוס׳ שבת כא: ד׳׳ה דאי .3
 רא׳׳ש שבת ב:ג .4
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ה  .5
 חידושי הריטב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה ועיקר .6
 …’ספר יראים חלק ב מצוה רעד בסוף ׳וכן נראה לי עיקר .7
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעב:א, מ׳׳א ס׳׳ק א, ביאור הגר׳׳א ד׳׳ה אין, סוף, מ׳׳ב ס׳׳ק א .8
 יק נר חנוכה לפני זמנה. האם מותר להדל13

 עם רש׳׳י…’ מסכת שבת כא: וכבתה .1
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ה .2
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת ט. ד׳׳ה מצותה, חידושי הריטב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה ועיקר .3
 בית יוסף או׳׳ח סימן תרעב ד׳׳ה וכתוב בשם .4
 מסכת סופרים כ:ד .5
 ׳׳׳ק ג, שער ציון ס׳׳ק השו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעב:א, פרי חדש ד׳׳ה ומ׳׳ש יכול, מ׳׳ב ס .6
 בה׳׳ג סימן ט הלכות חנוכה ד׳׳ה והיכא .7
 . עד שתכלה הרגל מן השוק14

 מסכת שבת כא: ׳וכבתה...דתרמודאי׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה דאי .1
 ר׳׳ן שם ד׳׳ה דאי, רש׳׳ש שבת כא: ’ : ׳והא תניא...לבתיהם–רי׳׳ף שבת ט. .2
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ה .3
 מסכת מגילה כ: משנה .4
 שי הרשב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה והא נמי, חידושי הריטב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה דאי, עדחידו .5
 סמ׳׳ג עשה דרבנן ה ד׳׳ה הלכה .6
 ,(5,6ראבי׳׳ה חלק ג סימן תתמג ׳והא דתניא...משפטו׳ )הגהות  .7
 הגהות מיימונית על רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ה אות ב .8
 ים׳ שו׳׳ת מהרש׳׳ל סימן פה ׳אם לא בערב שבת ושיעור שמן...בפנ .9
שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעב:ב, מ׳׳א ס׳׳ק ג, פרי חדש ד׳׳ה מדליק, ומה שכתב הגה, ומה שכתב עבר, משנה  .10

 ברורה ס׳׳ק ה
 . סוגיית נר איש וביתו15

 מסכת שבת כא: ׳ת׳׳ר...מוסיף בהולך׳ עם רש׳׳י  .1
 אגרות הגרי׳׳ד חנוכה ד:ט אות א ד׳׳ה ולא  .2
 פני יהושע שבת כא: ד׳׳ה בגמ׳ תנו .3
 הלכות חנוכה ג:ארמב׳׳ם  .4
 שפת אמת שבת כא: ד׳׳ה בגמ׳ ת׳׳ר,  .5
 טור או׳׳ח סימן תרע׳׳ז ׳כתב רב שר שלום...חשדא׳ .6
 . קיום מהדרין למעשה במספר הנרות ואופי ההדלקה16



 מסכת שבת כא: ׳ת׳׳ר...מוסיף בהולך׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה ומהדרין .1
 ג–רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:א .2
 : ד׳׳ה ת׳׳רחידושי הר׳׳ן הישנים שבת כא .3
 חידושי הריטב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה והמהדרים .4
 ד׳׳ה שבת  60בית הלוי על התורה דף  )במהדורה ישנה(  .5
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעא:ב .6
 טור או׳׳ח סימן תרע׳׳ז ׳כתב רב שר שלום...חשדא׳ .7
 . היחס בין עיקר קיום המצוה והידורו17

 מסכת שבת כא: ׳ת׳׳ר...מוסיף בהולך׳ עם רש׳׳י .1
 ג–הלכות חנוכה ד:א רמב׳׳ם .2
 מסכת שבת קלג. משנה, דף קלג: ׳גמ׳...הכי נמי׳ ורש׳׳י שם .3
 רמב׳׳ם הלכות מילה ב:ד,ו .4
טור יו׳׳ד סימן רסו ׳ושבת...כן׳ סימן רסד:ה עד בין שאינן מעכבין, בית יוסף שם ד׳׳ה ומ׳׳ש רבינו  .5

 פירוש
 שו׳׳ע יו׳׳ד סימן רסו:ב מחבר, סימן רסד:ה מחבר ורמ׳׳א .6
 סימן נ ד׳׳ה ונ׳׳ל  שאגת אריה .7
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעא:ב .8
 חידושי מרן גרי׳׳ז הלוי חנוכה ד:א ד׳׳ה כמה, ואשר .9
 שפת אמת שבת כא: ד׳׳ה שם בגמ׳ ת׳׳ר במצות .10
 עוד מקורות .11

 . מחלוקת בית שמאי ובית הלל בנרות חנוכה18
 מסכת שבת כא: ׳תנו רבנן...מורידין׳ רש׳׳י שם .1
 אחדחידושי הריטב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה  .2
 פני יהושע שבת כא: ד׳׳ה שם פליג עד הנס והחיבה .3
 מהר׳׳ל חידושי אגדות שבת כא: ד׳׳ה כנגד .4
 . פרי החג וחנוכה19

 לו–במדבר כט:יב .1
 מסכת שבת כא: ׳תנו רבנן...מורידין׳ רש׳׳י ד׳׳ה פרי .2
 …:פני יהושע שבת כא: ד׳׳ה שם פליג ולפ׳׳ז .3
 שמאי ובית הלל ד׳׳ה בגמ׳, והענין נתיבות שלום, קונטרוס חנוכה, הפרק הנקרא מח׳ בית .4
 אין אי׳׳ה שבת פרק ב אות ז ד׳׳ה והנה לעומת, והנה לפי .5
 : ׳דמאר רבי יוחנן...אין חילוקין בקורבנותיהם׳–מסכת ערכין י. .6
 חידושי הריטב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה ומהדרים .7
 שפת אמת על חנוכה שנת תרמ׳׳א ד׳׳ה חנוכה .8
 ראשוןשפת אמת פרשת מקץ שנת תרמ׳׳ג קטע  .9
 שפת אמת על חנוכה שנת תרמ ד׳׳ה אא׳׳ז .10

 . מצוה להניחם בפתח ביתו מבחוץ20



 מסכת שבת כא: ׳תנו רבנן נר...לרה׳׳ר׳ עם רש׳׳י .1
 מסכת שבת כג: ׳אמר רב הונא...נרות׳ רש׳׳י ד׳׳ה חצר .2
 מסכת שבת כג: ׳אמר...אדם׳ .3
 …:מסכת שבת כב. ׳אמר רבה .4
 תוס׳ שבת כא: ד׳׳ה מצוה .5
 בת ט: ד׳׳ה תנו רבנן נרר׳׳נ על הרי׳׳ף ש .6
 אור זרוע חלק א הלכות חנוכה סימן שכג  .7
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ז .8
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעא:ה, ביאור הלכה שם ד׳׳ה פתח .9
 שפת אמת שבת כא: ד׳׳ה והנה .10

 . חלון הגבוה מכ׳ אמה מקרקע רשות הרבים21
 מסכת שבת כא: ׳תנו רבנן נר...לרה׳׳ר׳ עם רש׳׳י .1
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 פרי חדש או׳׳ח סימן תרעא ס׳׳ק ה ד׳׳ה ומה שכתב ואם .4
 שער ציון או׳׳ח סימן תרעא ס׳׳ק מב .5
 . בשעת הסכנה מניחו על גבי פתחו22

 מסכת שבת כא: ׳תנו רבנן נר...ודיו׳ רש׳׳י ד׳׳ה סכנה .1
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 תרומת הדשן סימן קד .6
 שו׳׳ת חכם צבי סימן פח .7
 . סוגיית השמש24
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 מאירי שבת כא: ד׳׳ה נר .4
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 מהר׳׳ל נר מצוה חלק ב ד׳׳ה אבל על דברי  .1
 שבת כא: ד׳׳ה והארשב׳׳א  .2
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ז, ג:ג  .3
 . האם נר חנוכה חובת הבית או חובת האדם27

מסכת שבת כא: ׳ת׳׳ר...מוסיף והולך׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה ומהדרין, ׳ת׳׳ר נר...ודיו׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה  .1

 עם רש׳׳י…: עם רש׳׳י ׳אמר רב ששת…: מצוה, דף כג. והשתא
 ג,יא–ג:א, ד:א רמב׳׳ם הלכות חנוכה .2
 שו׳׳ת מהרש׳׳ל סימן פה .3
 אגרות הגרי׳׳ד חנוכה ד:ט,יא אות א .4
 רא׳׳ש שבת ב:ח .5
 טור או׳׳ח סימן תרעג עד משום חשדא .6
 שו׳׳ע תרומת הדשן סימן קא ד׳׳ה שאלה, תשובה .7
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעא:א,ב  שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעז:א,ג .8
 חידושי מרן רי׳׳ז הלוי חנוכה ד:א .9
 בחנוכה. סעודה 28

 מסכת שבת כד. ׳איבעיא...בהוצאה׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה מהו .1
 ראבי׳׳ה חלק ב סימן תקסג .2
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ג:ג, ספר המפתח ד׳׳ה סעודות .3
 מסכת שבת כא: ׳מאי חנוכה...והודאה׳ רש׳׳י ד׳׳ש ה׳׳ג ועשאום .4
 ם ד׳׳ה והיה, לעניןטור או׳׳ח סימן תרע ׳והיה אומר הר׳׳ם...ושמחה׳, דרכי משה אות א, ב׳׳ח ש .5
 שו׳׳ת מהרש׳׳לֹ סימן פה .6
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרע:ב, באר היטב ס׳׳ק ג, מ׳׳ב שם .7
 תרה, הגהות מרדכי שם, חידושי אנשי שם –מרדכי פסחים סימן תרד .8
 שו׳׳ת רמ׳׳א סימן קלב אות ה .9
 . איפה שמים נר חנוכה?29

 והמסכת שבת כא: ׳׳תנו רבנן נר...דיו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה מצ .1
 כב. ׳תנן התם...וכמבוי׳–מסכת שבת כא: .2
 מסכת שבת כב. ׳אמר רבה...ומזוזה מימין׳ .3



 ח–רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ז .4
 טור או׳׳ח סימן תרעא ׳מצוה להניחה...מי .5
 ז עם מ׳׳ב, וביאור הלכה ד׳׳ה פתח–שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעא:ה .6
 , פרסומי ניסא. בעיית הנאה מן המנורה ומה דין חפצא של קדושה, חפצא של מצוה30

 : ׳אמר רב הונא...דינקותא׳ עם רש׳׳י –מסכת שבת כא. .1
 מסכת שבת כב. ׳אמר רב יהודה...אמר מדליקין׳ עם רש׳׳י ׳ההוא..מצוה אין מדליקין מנר לנר׳ עם רש׳׳י .2
 רמב׳׳ן שבת כב. ד׳׳ה הא דאמר .3
 רמב׳׳ן מגילה כה: ד׳׳ה לפי .4
 מאור על הרי׳׳ף שבת ט. ומלחמות ה׳ שם .5
 קובע בית של אדם לענין נר חנוכה? מה קובע מעמד אכסנאי?. מה 31

 מסכת שבת כג. ׳אמר רב ששת...ביתאי׳ עם רש׳׳י .1
 מאירי שבת כג. ד׳׳ה חכמי התוס׳ .2
 שו׳׳ת הרשב׳׳א חלק א סימן תקמב .3
 טור או׳׳ח סימן תרע׳׳ז ד׳׳ה כתב אדוני .4
 שו׳׳ת מהרש׳׳ל סימן פה .5
 א הדין, מ׳׳ב ס׳׳ק יא, שער ציון אות יטשו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעז:א, פרי חדש ד׳׳ה והו .6
 . ברכת נר חנוכה ודין הרואה32

 מסכת שבת כג. ׳׳אמר רב חייא...ויאמרו לך׳ עם רש׳׳י  .1
 רי׳׳ף שבת י. ׳אמר רב חייא...שהחיינו׳, ר׳׳ן שם ד׳׳ה אמר רב חייא .2
 מרדכי שבת סימן רסז .3
 מסכת ברכות נד. ׳הרואה...הזה .4
 ד הרי...כשאר ברכות׳כתבי הרמב׳׳ן כרך ב דף מח ׳ועו .5
 ג עם מ׳׳ב–שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעו:א .6
 . דין אכסנאי33

 מסכת שבת כג. ׳אמר רב ששת...׳ עם רש׳׳י  .1
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:יא, רי׳׳ף שבת י. ׳אמר רב ששת...חשדא׳, ר׳׳ן שם .2
 רמב׳׳ן פסחים ז. ד׳׳ה והא, ובתקיעת .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעז:א עם מ׳׳ב וביאור הלכה .4
 או׳׳ח סימן תרעז עד מדליק ע׳׳כ טור .5
 ר׳׳ן הישנים שבת כג: ד׳׳ה עולה .6
 . באיזה שלב בהדלקת נרות חנוכה מברכים את הברכות34

 מסכת שבת כג. ׳אמר רב חייא...איתיה׳ עם רש׳׳י .1
 מסכת סופרים כ:ו .2
 ריטב׳׳א שבת כג. ד׳׳ה מאי מברך .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעו:ב .4
 . בעניין והיכן צונו35

 , לב:ז, כג:טודברים יז:ח .1



 מסכת שבת כג. ׳אמר רב חייא...הן׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ישנים .2
 רמב׳׳ם ספר המצוות שורש א עד ג׳׳כ מדרבנן .3
 מסכת סוכה מו. ׳ואמר רב יהודה...ויגדך׳ .4
 השגות הרמב׳׳ן לספר המצוות שרש א ׳אודיעך...והנה נתברר זה׳ .5
 ריטב׳׳א שבת כג. ד׳׳ה רב נחמן .6
 החזקה ד׳׳ה אלו, כלמנין המצוות להרמב׳׳ם ביד  .7
 . ברכה על ספק מצוה36

 מסכת שבת כג. ׳אמר רב חייא...הן׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ישנים .1
 מסכת שבת כא. ׳אמר רב יהודה ספק...דאורייתא .2
 רמב׳׳ן שבת כג. בענין זו .3
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ג:ה וראב׳׳ד שם, הלכות מילה ג:ו וראב׳׳ד שם, הלכות סוכה ו:ג וראב׳׳ד שם .4
 (25או תינוק )מתחיל דף . ככר 37

 עם רש׳׳י ….: מד. ׳איתמר–מסכת שבת מג: .1
 מרדכי שבת סימן שיב .2
 תוס׳ רי׳׳ד שבת מג: ד׳׳ה כי .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שיא:א, מ׳׳ב ס׳׳ק א, ביאור הלכה שם .4
 . מותר השמן שבנר38

 מסכת שבת מב: משנה, שבת מד. אין...מתיר׳ .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת ה:יב, כו:יד .2
 ׳ף שבת כ: ד׳׳ה תנו עד בסמוך )עיין בית יוסף או׳׳ח סימן רעט ד׳׳ה מותר(ר׳׳ן על הרי׳ .3
 תוס׳ שבת מב: ד׳׳ה ואין .4
 תוס׳ שבת מד. ד׳׳ה שבנר .5
 תוס׳ ישנים שבת מד. מצורף לתוס׳ על אתר ד׳׳ה שבנר .6
׳ע ג, ביאור הלכה ד׳׳ה מותר, שו׳׳ע או׳׳ח סימן רעט:ב מחבר, שו׳–שו׳׳ע או׳׳ח סימן רעט:א, מ׳׳ב ס׳׳ק א .7

 או׳׳ח סימן רעט:ד
 
 . טלטול נר חדש, נר ישן, ופמוט:יחס מוקצה מחמת איסור ומוקצה מחמת מיאוס39

 מסכת שבת מד. משנה, גמ׳ עליה עד : רש׳׳י שם  .1
 רבינו חננאל שם ד׳׳ה תנו רבנן .2
 מה. –רב נסים גאון על שבת מד. .3
 תוס׳ שבת מד. ד׳׳ה לדברי .4
 נקטם .5
 ה או דין איסור מלאכה?. דין מוקצה מחמת איסור: דין מוקצ40

 מסכת שבת מד. ׳גמ׳...ממקומם׳ עם רש׳׳י, אבל...דומיא דכוס׳ רש׳׳י ד׳׳ה חוץ מן הנר שדולק .1
 המאור על הרי׳׳ף ביצה יג. ד׳׳ה הא דאמר ר׳׳ש, והשגות הראב׳׳ד שם .2
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת כ: ד׳׳ה תנו עד בסמוך, עיין בית יוסף או׳׳ח סימן רעט ד׳׳ה מותר .3
 חננאל שם ד׳׳ה ׳ת׳׳ר..הן׳רבינו  .4



 תוס׳ הרא׳׳ש שבת מג: ד׳׳ה דחשיב .5
 . דין תנאי במוקצה מחמת איסור או מצוה41

 תוס׳ שבת מד. ד׳׳ה שבנר, תוס׳ ישנים שם .1
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 . הניח נכרי לדעת ישראל42

 תוס׳ שבת מד: ד׳׳ה יש .1
 …:אור זרוע הל׳ יו׳׳ט סימן שנה ׳שמעינן .2

a. כיבוי בנר שכבה 
b. מסכת שבת מד. ׳ורבי אליעזר...דולק׳׳ עם רש׳׳י 
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a. מסכת שבת מה. ׳הכי...הדחק׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה הכי, מקמי, ור׳׳ח על אתר 
b. מאירי שבת מה. ד׳׳ה מאחר 

 וקצה למצוותו הוקצה לאיסורו. חיטין שזרען בקרקע:ה43
 מסכת שבת מה. ׳׳בעא...לאיסורו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה היכא, אלא .1
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 חידושי רמב׳׳ן שבת מה. ד׳׳ה אין עד ממנו .3
 חידושי הרשב׳׳א שבת מה. ד׳׳ה אין .4
 ספר הישר סימן רלב .5
 . מוקצה של סוכה בשמיני עצרת לר׳׳ש44

 מה. ׳ולית...הוקצה לאיסורו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה עד, ואם מסכת שבת .1
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 . יחס דין סוכה לה׳ ודין מוקצה בסוכה45

 מסכת שבת מה. ׳והתניא סיככא...תנאו .1
 רמב׳׳ן שבת מה. ד׳׳ה ואיכא .2
 ד׳׳ה לפי מאירי ביצה ב. .3
 . יחס גרוגרות וצימוקין לשמן שבנר46

 מסכת שבת מה. ׳אמר רב חייא...בלבד׳ תוס׳ שם ד׳׳ה ולא .1
 חידושי הרמב׳׳ן שבת מה. ד׳׳ה אין ׳וא׳׳ת...כלל׳ .2
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 חידושי הרמב׳׳ן שבת מה: ד׳׳ה אמר עד כוותיה .4
 וצימוקין. מוקצה לרבי שמעון בגרוגרות 47

 הגורמים למוקצה דגרוגרת וצימוקים .1
a. מסכת ביצה מ. משנה גמ׳ עליה עם רש׳׳י ותוס׳ 



b. .׳אמר רב יהודה...מדבריות נינהו׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת מה : 
c. רשב׳׳א ביצה מ. ד׳׳ה פצעילי 
d. ..שיטה מקובצת ביצה כו: ד׳׳ה דשאני גרוגרת 

 הירושלמי .2
a. ירושלמי ביצה ד:א ר׳ אמר...בנתיים...בלבד׳ 
b. תוס׳ שבת מה. ד׳׳ה אלא בגרוגרת 
c. רי׳׳ף שבת כא. ׳אמר רב יהודה...בינתיים׳ 
d.  רמב׳׳ם הלכות שבת כו:יד 
e. טור או׳׳ח סימן שי אבל...שאוסרין 

 . קינה של תרנגולת48
 מסכת שבת מה: ׳אמר רבה...ביצת אפרוח׳ עם רש׳׳י .1
 רש׳׳י שבת מה: ד׳׳ה אלא לתרנגולין .2
 וגליון הש׳׳ס שם …’תוס׳ שבת לו: ד׳׳ה הא ׳וכמו קינה .3
 חידושים מיוחסים לר׳׳ן שבת מה: ד׳׳ה כלום .4
 ריטב׳׳א חדש שבת מה: ד׳׳ה קינה  .5
 מאור על הרי׳׳ף ביצה א., השגות הראב׳׳ד שם אות ב .6
 . בעניין מוקצה דבעל חי49

 מסכת שבת מה: ׳אמר רבה...ביצת אפרוח׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה הכא, דאית ביה, תוס׳ ישנים .1
 משנה ראשונה גמ׳ עליה מסכת ביצה כז:  .2
 רשב׳׳א ביצה כז: ד׳׳ה מר .3
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת נא. ד׳׳ה דוחין .4
 שו׳׳ת מהר׳׳ח א׳׳ז סימן פא ד׳׳ה ועוד, סימן פב ד׳׳ה ועל .5
 תוס׳ שבת קנו: ד׳׳ה והא אמר רבי יוחנן .6
 ראבי׳׳ה חלק א סימן רלו ׳והילכתא...דעתו ליטלו׳ .7
 מאיר, ר׳ שמעון במוקצה. שיטת רבי יוחנן במח׳ ר׳ יהודה, ר׳ 50

 מסכת שבת מה: אמר רבה...מקום׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה אין .1
 מאור על הרי׳׳ף שבת כ: ד׳׳ה אמר  .2
 …קנז. משנה וגמ׳ עליה עד משנה, ר׳׳ח שבת קנז: ׳ואשכחנן–מסכת שבת קנו: .3
 מסכת שבת מו. ומי...דבריו של רבי יוחנן׳ עמ רש׳׳י  .4
 חידושי רשב׳׳א שם ד׳׳ה הא .5
 טלטול של מנורה . איסור51

 מו. ׳אמר ליה אביי...לא גזרינן׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת מה: .1
 מסכת ביצה כא: משנה שניה עד המנורה ביו׳׳ט, דף כב. ואין...סתירה בכלים, רש׳׳י שם תוס׳ ד׳׳ה ובית .2
 תוס׳ שבת מו. ד׳׳ה דחוליות .3
 …:רשב׳׳א שבת מו. ד׳׳ה הלכך ׳אבל הרב .4
 כ׳׳םרמב׳׳ם הלכות שבת כו:יא עם מ׳׳מ ו .5
 . סוגיית שרגא דנפטא52



 עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה נפטא…: : ׳אמר רב יהודה שרגא–מסכת שבת מו. .1
 חידושי רמב׳׳ן שבת מו. ד׳׳ה והא .2
 . בעניין ׳מי יימר׳53

 מסכת שבת מו: ׳רמי ליה אביי לרבה...ליה חכם׳ עם רש׳׳י וכל תוס׳ על אתר .1
 חידושי הרשב׳׳א שבת מו: ד׳׳ה מי, מתיב .2

a.  כבתה אסור לטלטלה לר׳׳שאיסור לא 
b. :מז. ׳רמי ליה אביי לרב יוסף...אסור׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה הנח–מסכת שבת מו 

 . מחתה באפרה54
 מסכת שבת מז. ׳א׳׳ר זירא...בגלילא שנו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה לי .1
 חידושי הרשב׳׳א שבת מז. ד׳׳ה מחתה .2
 נונאעם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה כ…: מסכת ביצה כא: ׳דאמר רב יהושע .3
 תוס׳ שבת מז. ד׳׳ה הוה, אע׳׳ג .4
 …חידושי רמב׳׳ן שבת מז. ד׳׳ה מחתה ׳והכי הנכון .5
 רי׳׳ף שבת כא: עד :  ר׳׳ן שבת כא. ד׳׳ה ומסקי׳ .6
 עיין מקורות שבת קמב.  .7
 . בגלילא שנו55

 מסכת שבת מז. ׳א׳׳ר זירא...בגלילא שנו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה .1
 רב נסים גאון שם ד׳׳ה אמר אביי .2
 ננאל שם ד׳׳ה אמררבינו ח .3
 ותוס׳ שם ד׳׳ה בגלילא עד אגב דמן .4
 . בגדי עניים לעניים56

 9מסכת שבת מז. ׳אמר רבי זירא...לעשירים לא׳ עם רש׳׳י )מדגיש ד׳׳ה בגדי עניים .1
 מסכת כלים כז:ב עם פירוש .2
 מסכת כלים כח:ח עם פירוש .3
 תוס׳ שבת מז. ד׳׳ה בגדי עד טמאין מדרס .4
 כח:ח עד הזבפירוש הרמב׳׳ם למסכת כלים  .5
 רבינו שמשון מסכת כלים כח:ח עד ולא שנא עשירים, אבל...כלל, וההיא זכירה...עצמה .6
 חידושי הרמב׳׳ן שבת מז. ד׳׳ה קרטין, הא .7
 . החזרת כלים בפרקים57

 עם רש׳׳י במיוחד ד׳׳ה חייב חטאת…: : ׳לוי–מסכת שבת מז. .1
 ר׳׳ח שבת מז: ד׳׳ה המחזיר...כבנין .2
 תוס׳ שבת מז. ד׳׳ה רבן .3
 חידושי הרמב׳׳ן שבת מז. ד׳׳ה הא .4
 מסכת שבת קב: בגמרא ׳מסתת...צריכא׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה האי .5
 כו–רמב׳׳ם הלכות שבת י:יג, כב:כה .6
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת כא: ד׳׳ה תניא, איכא, ולפיכך .7
 (24. בענין מפיס מורסא )מתחיל דף 58



 מסכת עדיות ב:ה עד פטור, תוס׳ שאנץ שם .1
 עד פטור תוספתא עדיות א:ז .2
 רמב׳׳ם פירוש המשנה לעדיות ב:ה עד בידו, ונאמרו...מותר.ובא...פטור. אמר...פטור .3
 מסכת שבת קז. ׳המפיס...פטור׳ עם רש׳׳י .4
 מסכת שבת ג. ׳והאמר...מורסא׳ תוס׳ שם ד׳׳ה והמפיס .5
 מסכת שבת קז: ׳הצד...עליה׳ .6
חיים הלוי שם ד׳׳ה פ׳׳י, והנה בשבת, רמב׳׳ם הלכות שבת י:יז, מגיד משנה שם ׳ונ׳׳ל...פנים׳ רבינו  .7

 והנראה, לפ׳׳ז
 מאירי שבת קמו. ד׳׳ה זה .8
 תוס׳ שבת צד. ד׳׳ה רבי עד וחייב .9
 צד שני .10

 . האם מלאכה הנעשית לדחות נזק מן העושה אותה היא צריכה לגופה או לא?59
 מסכת שבת צג: משנה רש׳׳י ד׳׳ה ור׳׳ש פטור .1
 אלא...רבי שמעון, רש׳׳י ד׳׳ה האמסכת שבת יא: ׳תני חדא...חטאת׳ דף יב. ׳ .2
 לח. נקוט...לגופא היא׳–מאור על הרי׳׳ף שבת לז: .3
 רב נסים גאון שבת יב. עד מלאכה שצריכה לגופה .4
 מסכת שבת צ. ת׳׳ר...שהוא .5
 י:ה  בגמרא ׳את המת במיטה חייב...לכלבו׳…: ירושלמי שבת ט:ו גמרא .6
 …:רב נסים גאון שבת יב. ובפרק אמר...מודה ליה, והתנאי .7
 המאור על הרי׳׳ף שבת לח. ׳והא דתנו המוציא...שכתבנו .8

 
 . יחס צידה והריגה במלאכות שבת60

 מסכת שבת קז: ׳ושאר...מודה׳ עם רש׳׳׳י .1
 חידושי רמב׳׳ן שבת יב. ד׳׳ה הא דאמרינן הלכה .2
 . מלאכות שמתחילות לפני שבת ונמשכות לאחר שבת61

 מסכת שבת עג. משנה .1
 וס׳ ד׳׳ה אין מוכריםיח. עם רש׳׳י ות–מסכת שבת יז: .2
 …:מסכת בבא קמא ס. ׳תנו רבנן .3
 . מלאכת צידה על ידי מלכודת ומצודה62

 מסכת שבת יז: משנה, תוס׳ שם ד׳׳ה אין, אלא .1
 רשב׳׳א שם עד כתבו בתוס׳ .2
 …:מאירי שבת פירוש למשנה א:ז ׳אלא שיש .3
 אבני נזר )בסוף אגלי טל החדש( סימן לה אות א, אות ז עד יצוד .4
 יז: ד׳׳ה בתוס׳, אין, שפת אמת שבת  .5
 ב–אבני נזר )בסוף אגלי טל החדש( סימן לט אות א .6
 . שריית דיו וסממנים:לש או צובע63

 מסכת שבת יז: משנה, דף יח. גמ׳ עד : עם רש׳׳י .1



 מסכת שבת עד: ׳והלש...נקט׳ עמ רש׳׳י .2
 רמב׳׳ם הלכות שבת ט:יד, ראב׳׳ד שם, מ׳׳מ שם .3
 א צביעהלחם משנה הלכות שבת ח:טז ׳ומ׳׳מ...אל .4
 תוספתא שבת יב:יב .5
 . בירור שיטת רבי, רבי יוסי, רבי יהודה בלש64

 אגלי טל מלאכת לש הלכה א, בפירוש אות ב ד׳׳ה ויראה עד לחייב .1
 שם אות ד ד׳׳ה ויראה .2
 רא׳׳ש ביצה ד:ט ׳והקשה...נתגבל מערב יו׳׳ט׳ .3
 . שביתת כלים 65

 יח. –סוף יז:: ׳תנו רבנן...אפקורי׳ עם רש׳׳י ר׳׳ח –מסכת שבת יח. .1
 תוס׳ שם ד׳׳ה אונין, ולימא, והשתא, ולבית .2
 : ׳גמ׳...הקול׳ המאור ד׳׳ה והא עד : מלחמות ה׳ שם –רי׳׳ף שבת ו. .3
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 …:מסכת שבת מא. ׳רבי זירא...דיי עם רש׳׳י, מסכת ברכות כד: רב אבא .1
...האם לעכו׳׳ם, ׳אמר רב יהודה אמר שמואל...חיי׳ עם רש׳׳י, קיא. ׳תנו רבנן לעולם–מסכת כתובות קי: .2

 ׳אמר רב יהודה כל...בת בבל׳ עם רש׳׳י
 מסכת ברכות מג. ׳אמר ליה רב חסדא...ערב׳ .3
 מסכת גיטין ו: ׳שלח ליה ר׳ אביתר... אין כותבין׳ .4
 מסכת מועד קטן יז. ׳ההוא צורבא...לא שרא ליה. .5
 5עיין מקורות לברכות מספר  .6
 מוליאר הגרוף ואנטיכי. 67

 …משנה שבת ג:ג, פירוש הרמב׳׳ם ׳ומוליר .1
 מסכת שבת מא. ׳מתני׳ מוליאר...מחממתה. עם רש׳׳י  .2
 חידושי הר׳׳ן שבת מא. ד׳׳ה מתני׳ עד ממנה .3
 ירושלמי שבת ג:ג ׳מולייר...מותר׳ .4
 חידושי הר׳׳ן שבת מא. ד׳׳ה מתני׳ ובירושלמי...קטום לא .5
 לא יאכללח. בעו...נמי –מסכת שבת לז: .6
 תוס׳ שבת מא. ד׳׳ה מוליאר .7
 יפה עניים שבת מא. ד׳׳ה ׳ומתוס...מתבשל׳ .8
 חידושי רשב׳׳א שבת מא. ד׳׳ה ומכל מקום .9
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת יט: ׳ונראה...הכל כלי אחד׳ .10

 . מיחם שפינהו לענין בישול68
 : המשנה השניה וגמ׳ עליה עד אסור עם רש׳׳י–מסכת שבת מא. .1
 מתניתין ריטב׳׳א שבת מא. ד׳׳ה .2
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שיח:יב .3
 . שיטת רבי יהודה באינו מתכוון בשבת ובכל התורה כולה69

 מסכת שבת קכא: ׳בעו מיניה מבי רב ינאי...לפי תומו. רש׳׳י ד׳׳ה דילמא .1



 עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה הני ׳ע׳׳כ נ׳׳ל ר׳׳י...גבי שבת׳…: מסכת יומא לד: ׳תניא .2
 ה...ושרי׳ וגליון הש׳׳ס שםתוס׳ שבת מא: ד׳׳ה מיחם ׳לכך נרא .3
 מסכת שבת צה. ׳המכבד...רבי אליעזר, תוס׳ שם ד׳׳ה המכבד .4
 רבינו חיים הלוי על הרמב׳׳ם הלכות שבת י:יז ד׳׳ה ונראה לומר דהנה, לפ׳׳ז עד מתכוין בה .5
 רמב׳׳ם הלכות שבת א:ה .6
 . מה בין כיבוי עץ לכיבוי מתכת70

 והתניא ממתיקין...עץ עם רש׳׳ימסכת שבת קלד. ׳תנו רבנן אין...בגחלת׳ ׳ .1
 מסכת שבת מב. ׳והאמר...עץ׳ עם רש׳׳י .2
 …:חידושי הרמב׳׳ן שבת מב. עד שרי, אבל אפילו...בגחלת, ואי .3
 יראים חלק ב סימן רעד דף קלח. ׳ותירץ...לא שרינן ליה׳, דף קמא: ׳ואין כיבוי...בזהב׳ .4
 פסקי הרי׳׳ד שבת מד. ד׳׳ה ומקשה עד נזקא דרבים .5
 הלכות שבת יב:ב עד תולדת מכבה, וראב׳׳ד שםרמב׳׳ם  .6
 רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:ד, ד:ב .7
 . הדעת במוקצה71

 מסכת ביצה כו: ׳והאמר רב כהנא...מותר׳ עם רש׳׳י .1
 שאילתות ספר שמות פרשת בשלח סוף סימן מז  .2
 . יסוד איסור מבטל כלי מהיכנו72

 מסכת שבת מב: משנה גמרא עליה עד תשבר  .1
 יוסף...מהיכנו׳ עם רש׳׳ימסכת שבת מג. ׳רב  .2
 רש׳׳י שבת מב: ד׳׳ה כלי, רש׳׳י שבת קכח: ד׳׳ה והא, רש׳׳י שבת קנד: ד׳׳ה והא .3
 תוס׳ שבת מג. ד׳׳ה דמבטל ופני יהושע עליו .4
 רמב׳׳ם הלכות שבת כה:כג .5
 ביאור הלכה או׳׳ח סימן רסה ד׳׳ה מפני .6
 ר׳׳ח שבת מג. ׳רב יוסף...מהיכנו׳ .7
 ׳ שבת מג. ד׳׳ה ושניתוס׳ שבת מב: ד׳׳ה ואין, תוס .8
 . מוקצה של נר דולק לרבי שמעון73

 מסכת שבת מד. משנה, רש׳׳י ד׳׳ה חוץ מן הנר הדולק .1
 לאיסורו׳ עם רש׳׳י…מסכת שבת מה. ׳בעא .2
 תוס׳ שבת מה. ד׳׳ה אלא עד לדבר האיסור, תוס׳ שבת מב: ד׳׳ה ואין, גליון הש׳׳ס שם .3
 מהרש׳׳א שבת מב: ד׳׳ה ע׳׳ב .4
  סוגיית ניצוצות .74
 מסכת שבת מג. ׳נותנין...ממש׳ עם רש׳׳י, ר׳׳ח ושני...בה .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת כה:כה ׳ונותנין...הכלי׳ .2
 מסכת שבת מג. ׳וכן...ליה׳ עם רש׳׳י, ר׳׳ח וספסל...בה .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת כה:כה ׳קורה...מהיכנו׳ .2
 תוס׳ שבת מג. ד׳׳ה בעודן עליו, בעודן עליו כל .3
 רמב׳׳ם הלכות שבת כה:כד .4



 שיטת רבי יצחק. 75
 מסכת שבת מג. ׳אמר רבי יצחק...למקומו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה ושני עד לבטל כלי מהיכנו .1
 חידושי הרשב׳׳א שבת מג. ד׳׳ה איתביה .2
 …:חידושי הר׳׳ן שבת מג. ד׳׳ה ושני ׳אבל מדברי .3
 חידושי הרשב׳׳א שבת מג: ד׳׳ה כבר ׳טלטול...מדבריהם׳ .4
 ׳ואע׳׳פ שאמרנו...לניטל׳ חידושי הרמב׳׳ן שבת קנד: ד׳׳ה מהו .5
 קושיות על רבי יצחק מאחת ביצה .6
 מסכת שבת מג. ׳ת׳׳ש אחת...למקומו׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה וכופה .7
 חידושי הרשב׳׳א שבת מג. ד׳׳ה ת׳׳ש .8
 . אי רבי שמעון לית ליה מוקצה76

 : ת׳׳ש פורסין מחצלת על גבי כוורת...ואיכא דבש׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת מג.  .1
 הרמב׳׳ן שבת מג: ד׳׳ה מניחידושי  .2
 המאור הקטן על הרי׳׳ף שבת יט: ׳דמכדי...אידחיא ליה לרבי יצחק׳  .3
 תוס׳ ישנים שבת מג: ד׳׳ה ומשמע .4
 מסכת שבת מג: גליון הש׳׳ס ד׳׳ה ורש׳׳י, מסכת ביצה לו. רש׳׳י ד׳׳ה במאי .5
 חידושי הרשב׳׳א שבת מג: ד׳׳ה לעולם עד סיפא .6
 מחמת איסור? למה כוורת וחלות דבש אינו מוקצה .7
 תוס׳ הרא׳׳ש שבת מג: ד׳׳ה דחשיב .8
 . האם כל דבר יכול להיות מוקצה מחמת חסרון כיס77

 רמב׳׳ם הלכות שבת כה:ט .1
 תוס׳ ישנים שבת מג: ד׳׳ה ומשמע .2
 המאור על הרי׳׳ף שבת סו: עד הצד .3
 . שיטת רב הונא בדין אין כלי ניטל אלא לדבר הניטל 78

 מאליה׳ עם רש׳׳ימסכת שבת מג: ׳אמר להו רב ששת... .1
 מסכת שבת קנד: ׳אמר רב הונא...זוטרי׳ עם רש׳׳י .2
 מסכת ביצה לו. ׳ומכסין את הפירות...קמ׳׳ל׳ עם רש׳׳י .3
 רי׳׳ף שבת סו: ׳אמר רב הונא...תחתיהן׳ .4
 תוס׳ שבת מג: ד׳׳ה כבר .5
 חידושי הרשב׳׳א שבת מג: ד׳׳ה כבר, רב .6
 רמב׳׳ם הלכות שבת כו:כב, כסף משנה ד׳׳ה ומ׳׳מ .7
 הרמב׳׳ן שבת קנד: ד׳׳ה מהו ׳ונאמר שר׳׳ה...ז׳׳ל חידושי .8
 המאור על הרי׳׳ף שבת סו:, מלחמות ה׳ שם .9
 . כלי שמלאכתו להיתר:האם ניטל שלא לצורך79

 מסכת שבת מב: ׳אמר רב חסדא...לא התירו .1
 מסכת מג. ׳אמר ר׳ יצחק...בשבת .2
 חידושי הרשב׳׳א שבת מג: ד׳׳ה כבר .3
 ..אפילו שני בני אדם׳מסכת שבת קכג: ׳תנו רבנן בראשונה. .4



 ר׳׳נ על הרי׳׳ף שבת מח. ד׳׳ה ואיכא, ומיהוו .5
 רמב׳׳ם הלכות שבת כה:ג, מגיד משנה שם .6
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שח:ד מחבר .7
 רי׳׳ף שבת סו:, מלחמות ה׳ שם .8
 . טלטול מן הצד80

 עם רש׳׳י…: מד. ׳איתמר–מסכת שבת מג: .1
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת קכג. ׳תנו רבנן פגרי .2
 קמא. ׳גמ׳...טלטול ש׳׳מ׳מסכת שבת  .3
 תוס׳ שבת מג: ד׳׳ה דכ׳׳ע, תוס׳ שבת קכג. ד׳׳ה הדר .4
רי׳׳ף שבת כ: ׳איתמר...מילתא לא שמיה טלטול׳ מאור הקטן ד׳׳ה לימא, מלחמות ה׳ ׳אמר  .5

 …: הכתוב...כלום, ואם כדברי...באיסורי, ומה שמאר בעל המאור
 חידושי הרשב׳׳א שבת מג: ד׳׳ה מר .6
 טו,כב–כה:ידרמב׳׳ם הלכות שבת  .7
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שיא:א .8
 (22. כיבוי, גרם כיבוי, מקרב כיבוי )מתחיל דף 81

 : משנה שנייה וגמרא עליה עד שרי, עושין...אסור–מסכת שבת קכ. .1
 רבינו נסים גאּון שבת מז: ד׳׳ה לימא .2
 מסכת שבת מז. משנה ראשונה וגמ׳ עליה עם רש׳׳י, ר׳׳ח ׳ואוקמה...שיתבקעו .3
 …:סוף פרק ג ׳ולא יתןירושלמי שבת  .4
 תוס׳ שבת מז: ד׳׳ה מפני .5
 חידושי הרמב׳׳ן שבת קכ. ד׳׳ה הא .6
 ו–רמב׳׳ם הלכות שבת ה:יג, יב:ג .7
 . שבתות כגופין מחולקין:המשמעות במשנתנו82

 סח. ׳היוצא שהוא...ומלאכה–מסכת שבת סז: .1
 מסכת כריתות לז. משנה שם .2
 רמב׳׳ם הלכות שגגות ז:ח .3
 ׳ה חייבחידושי הרמב׳׳ן שבת סז: ד׳ .4
 רש׳׳ש שבת סז: ד׳׳ה היודע   .5
 נודע ביהודה חלק ב או׳׳ח סימן נג ד׳׳ה חדא ׳מה דפשטא...גליא׳ .6
 סוגית הלשון–. כלל גדול83

 משניות: שבת ז:א,ג שביעית ז:א,ב  מעשרות א:א פיאה א:ד  .1
 עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה והא, ספיחי…: מסכת שבת סח. ׳גמ׳ .2
 מאירי שבת סח. ד׳׳ה ממה .3
 יוב תרומה ומעשרדין אוכל בח .4
 מעשרות א:א, מסכת שבת סח. ׳וגדול עונשו שביעית...ליתא׳ רש׳׳י ד׳׳ה שביעית, איתיה .5
 רמב׳׳ם הלכות תרומות ב:א, הלכות מעשר א:ט וראב׳׳ד שם .6
 מה חייב בפאה מן התורה .7



 ח–תורת כהנים פרשת קדושים פרק א:ז .8
 רש׳׳י שבת סח. ד׳׳ה כל, ואילו, ותוס׳ ד׳׳ה ואילו .9
 הרמב׳׳ן שם ד׳׳ה ואילוחידושי  .10

 . מח׳ רב/שמואל רבי יוחנן/ריש לקיש בפירוש המשנה84
 מסכת שבת דז: משנה עד מלאכה ומלאכה .1
 : ׳רב ושמואל...שהיתה לו ידיעה, עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה אבל תינוק עד מקרא–מסכת שבת סח. .2
 חידושי רמב׳׳ן שבת סח: )להבנת רמב׳׳ן עיין שבת סט. מאן...כמונבז( .3
 שבת סח: ד׳׳ה כל )להבנת תוס׳ עיין שבת סט. מאן...כמונבז(תוס׳  .4
 פני יהושע שבת סח: ד׳׳ה בד׳׳ה אבל ופשטא...פטריה .5
 סט. ׳וכי...מעשה׳ ׳בהאי...כוותיה׳–ר׳׳ח שבת סח: .6
 . גר שנתגייר בין הנכרים85

 לשהושני...ש –: ׳תנו רבנן...משוחרר׳ רש׳׳י יבמות מז: ד׳׳ה מודיעין, בגמרא–מסכת יבמות מז. .1
 תוס׳ שבת סח. ד׳׳ה גר .2
 חידושי רמב׳׳ן שבת סח. ד׳׳ה גר .3
 שו׳׳ע יו׳׳ד סימן רסח:יב, סימן רסח:ג ש׳׳ך ס׳׳ק ט עד בלילה .4
 שו׳׳ת חמדת שלמה יו׳׳ד סימן כט אות כב עד פשוט .5
 . אומר מותר ברציחה ובכל התורה כולה86

 במדבר לה:יא .1
 ד –דברים יט:ג .2
 עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה אלאמסכת מכות ז: ׳תנו רבנן...למזיד הוא׳  .3
 …:תוס׳ שבת סח: ד׳׳ה אבל ׳והא דאמר .4
 חידושי רמב׳׳ן מכות ז: ד׳׳ה בפרט עד בהריגה .5
 רש׳׳י שבת סח: ד׳׳ה פטור .6
 רש׳׳י שבת סט: ד׳׳ה אבל .7
 . יסוד חיוב חטאת בשוגג על כרת במזיד87

 ל–במדבר טו:כב .1
 ד׳׳ה מהסט. ׳ורבנן...ועל שגגתו חטאת, עם רש׳׳י, תוס׳ –מסכת שבת סח: .2
 ב–רמב׳׳ם הלכות שגגות ב:א .3
 ד׳׳ה כאן )מסביר מהות של כרת( 81–80על התשובה להגרי׳׳ד דף  .4
 . למונבז שגגה במאי88

 מסכת שבת סט. ׳ואלא...בקרבן׳ עם רש׳׳י .1
 …: מסכת שבת סט. ׳לכדתניא .2
 תוס׳ שבת סט. ד׳׳ה אלא .3
 שפת אמת שבת סט. ד׳׳ה בד׳׳א אלא עד כן .4
 ה קרבן. למה שגגת קרבן לא שמי89

 מסכת שבת סט. ׳ורבנן...שגגה׳ עם רש׳׳י .1
 רמב׳׳ם הלכות שגגות ב:ב .2



 …:מסכת שבת מט. ׳׳מיתבי .3
 רמב׳׳ם הלכות שבועות ג:ז .4
 מאירי שבת סט. ד׳׳ה אעפ׳׳י עד ונעלם, ומודים...קרוים שגגה .5
 המאור על הרי׳׳ף שבת לא. ד׳׳ה מיתיב ׳וליכא...זו׳ .6
 ראש יוסף שבת סט. ד׳׳ה גמרא עד לרבנן .7
 . דעת ריש לקיש בהבנת הרבנן90

 מסכת שבת סט. ׳אמר רבא...שבה׳ תוס׳ ד׳׳ה אמר .1
 תוס׳ הרא׳׳ש שבת סט. ד׳׳ה אמר .2
 סט. וכי...שישגוג בלאו ובכרת׳–ר׳׳ח שבת סח: .3
 . מומר והשב מידיעתו91

 …: מסכת שבת סט. ׳רבי שמעון בן אלעזר .1
 ח על אתרמסכת שבועות כו: ׳תנינא שב...אין מביא קרבן על שגגתו׳ ר׳׳ .2
 רמב׳׳ם הלכות מעשה קרבנות ג:ד,י הלכות שגגות ג:ז .3
 רש׳׳י חולין ה: ד׳׳ה השב .4
 רש׳׳י הוריות ב. ד׳׳ה פרט למומר  .5
 משנה למלך הלכות שגגות ג:ז ד׳׳ה כבר .6
 . מאן תנא להא דתנו רבנן92

 מסכת שבת סט. ׳מאן...כמונבז׳ עם רש׳׳י  .1
 תוס׳ שבת סח: ד׳׳ה כל .2
 חידושי הרמב׳׳ן שבת סח:  .3
 סט. וכי...כוותיה–ר׳׳ח שבת סח: .4
 . שגג בלאו שבועת בטוי93

 מסכת שבועות כו. ׳תנו רבנן האדם...לאנוס׳ עם רש׳׳י,אמר מר...חפצא דכיר׳ .1
 רמב׳׳ם הלכות שבועות ג:י .2
 : ׳אמר אביי...קמ׳׳ל עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה עד–מסכת שבת סט. .3
 רש׳׳י שבת סט: ד׳׳ה אבל  .4
 רמב׳׳ם הלכות שבועות א:יג .5
 שי הרשב׳׳א שבת סט. ד׳׳ה הכלחידו .6
 . שוגג בזר שאכל תרומה94

 עם רש׳׳י…: מסכת שבת סט: ׳אמר אביי .1
 רמב׳׳ם הלכות תרומות י:א .2
 חידושי מיוחס לר׳׳ן שבת סט: ד׳׳ה הכל .3
 חידושי הריטב׳׳א שבת סט: ד׳׳ה ג׳׳ה וכי, חומש .4
 ראש יוסף שבת סט: ד׳׳ה גמרא  ׳ולענין...כו׳ .5
 . אינו יודע מתי שבת95

 עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה עושה…: מסכת שבת סט: ׳אמר רב הונא .1
 חידושי הריטב׳׳א שבת סט: ד׳׳ה מונה .2



 חידושי הרמב׳׳ן שבת סט: ד׳׳ה במאי .3
 חידושי הריטב׳׳א שבת סט: ד׳׳ה בקדושה .4
 שפת אמת שבת סט: ד׳׳ה ׳והאי קידושא...להקל׳ .5
 רמב׳׳ם הלכות שבת ב:כב .6
 שבת. מה בין יודע עיקר שבת והיודע שהוא 96

 סח. ׳היודע עיקר...והמלאכה׳–מסכת שבת סז: .1
 עם רש׳׳י ור׳׳ח…: ע. ׳היודע שהלא–מסכת שבת סט: .2
 חידושי הריטב׳׳א שבת ע. ד׳׳ה מ׳׳ש .3
 חידושים מיוחס לר׳׳ן שבת ע. ד׳׳ה מאי, כלום .4
 תוס׳ רי׳׳ד שבת ע. ד׳׳ה אמר  .5
 . בענין חילוק מלאכות 97

 ג –יד, לד:כא, לה:א–שמות לא:יב .1
 סח. ׳היודע עיקר...והמלאכה׳–סז:מסכת שבת  .2
 מסכת שבת ע. ׳חייב...ואחת׳ עם רש׳׳י .3
 רמב׳׳ן שמות לה:ג .4
 תוס׳ רי׳׳ד שבת קלח. ד׳׳ה משום .5
 רש׳׳י שבת עב: ד׳׳ה חלב ודם .6
 תוצאות חיים סימן ה אות ב עד ומהני לחלק חטאת, ד׳׳ה אולם עד עכ׳׳ל, וה׳׳נ...הוא האיסור .7
 . ועשה אחת מהנה98

 ׳׳י ד׳׳ה מאחתב רש–ויקרא ד:א .1
 עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה מאי…: : חילוק מלאכות–מסכת שבת ע. .2
 צורת הסוגיה–. העלם זה וזה בידו 99

 מסכת שבת ע: ׳בעא...שנא׳ עם רש׳׳י  .1
 מסכת שבועות יט. ׳בעא...שנא׳ עם רש׳׳י,  חידושי ר׳׳י מיגש ד׳׳ה אמר ליה  .2
 גש ד׳׳ה אמר ליהמסכת שבועות כו. ׳בעא...שנא׳ עם רש׳׳י,חידושי ר׳׳י מי .3
 תוס׳ שבת ע: ד׳׳ה אמר .4
 חידושי הריטב׳׳א שבת ע: ד׳׳ה אלא לא ׳עד דהדר׳ .5
 …:ר׳׳ח שבת ע: ׳וכיון...נחמן׳ וכי .6
 רמב׳׳ם הלכות שגגות ז:ד .7
 . העלם זה וזה בידו:פירוש השקלא וטריה100
 מסכת שבת ע: ׳בעא...שנא׳ עם רש׳׳י, ר׳׳ח ׳בעא...אחת כרב נחמן׳  .1
 …:חזינן עד העלמה עיקר, וקאמרתוס׳ שבת ע: ד׳׳ה  .2
 המאור על הרי׳׳ף שבת לא. ד׳׳ה בעא עד ששגג בזה ובזה .3
 חידושי הריטב׳׳א שבת ע: ד׳׳ה אלא אמר .4
 . מה בין העלם זה וזה בידו ושוכח עיקר שבת101
 עמ רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה והעלם…: מסכת שבת ע: ׳תנן .1
 לי לפרש...ונאסרו מלאכותחידושי הרמב׳׳ן שבת ע: ד׳׳ה אי עד משום העלם שבת, ויש  .2



 . קצירה גוררת קצירה102
 עא. ׳אמר רבא...עומדת׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח–מסכת שבת ע: .1
 ראב׳׳ן דף רצד: ד׳׳ה והא דאמר ׳איכא...קצירה׳ .2
 תוס׳ שבת ע: ד׳׳ה נודע עד עמהן של שגגת שבת .3
 רמב׳׳ם הלכות שגגות ז:י  .4
 והא עד גרירה חידושי הריטב׳׳א שבת ע: ד׳׳ה אמר רבא עד הפרשה, ד׳׳ה .5
 שפת אמת שבת ע: ד׳׳ה ברש׳׳י .6
 מאירי שבת ע: ד׳׳ה מי  .7
 סכת שבת עא. ׳אביי...היא׳ עם רש׳׳י .8
 . דין גרירה103
 מסכת שבת עא. ׳למי...לית ליה׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה גרירה .1
 רמב׳׳ם הלכות שגגות ז:י , ו:יא .2
 מאירי שבת עא. ד׳׳ה אכל .3
 . צרוף שני סוגי שגגות104
 . ׳מילתא...מצטרפי׳ עם רש׳׳ימסכת שבת עא .1
 רמב׳׳ם הלכות שגגות ז:י .2
 חידושי הריטב׳׳א שבת עא. ד׳׳ה מהו עד נכונה הוא .3
 . כל היכא דחלוקין לחטאת לא מצטרפי, צרוף כצי שיעור מאיסורים שונים105
 עם רש׳׳י…: : /׳וכל היכא–מסכת שבת עא. .1
 תוס׳ שבת פט: ד׳׳ה אסורין ׳ואף...למלקות מצטרפין׳ .2
 ׳׳ז סו. ׳דתניא רבי...בבל תאכלמסכת ע .3
 מסכת מעילה יז: משנה ראשונה וגמ׳ עליה .4
 תוס׳ שבת עא. ד׳׳ה משני .5
 תוס׳ זבחים עח. ד׳׳ה הפיגול בסוף .6
 חידושי הרמב׳׳ן שבת עא.  .7
 . הלכה למעשה בכתב שאינו מתקיים וכתיבה באוויר ורושם בלי אותיות106
 מסכת שבת קד: במשנה .1
 ות שנפסקי התוס׳ שבת פרק הבונה א .2
 טור או׳׳ח סימן שמ ׳מותר לרשום...המתקיים, ב׳׳ח ס׳׳ק ג .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שמ:ה, ט׳׳ז ס׳׳ק ד, מגן אברהם ס׳׳ק י .4
 . ראיית מסוגיתינו שבת קד: בענין אותיות על עוגה, ובצידי דפי סוכר107
 מרדכי שבת סימן שסט .1
 סימן שמ:ד …: לבוש או׳׳ח סימן שמ:ג ׳ואסור לשבור .2
 סימן קיט שו׳׳ת רמ׳׳א .3
 רמ׳׳א או׳ח סימן שמ:ג, מ׳׳א ס׳׳ק ו, ט׳׳ז ס׳׳ק ב, מ׳׳ב ס׳׳ק יז .4
 . אכל שני זיתי חלב בהעלם אחד108
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת עא: ׳איתמר .1



 עא. ׳אמר רבא קצר...סברה׳–מסכת שבת ע: .2
 …ר׳׳ח שבת עא: ׳והא סברא .3
 יא, כסף משנה על ו:יא–רמב׳׳ם הלכות שגגות ו:ט .4
 הלוי הלכות שגגות ו:ט ד׳׳ה וז׳׳ל, אשרחידושי הגר׳׳ם  .5
 (21. מניחין קילור ע׳׳ג העין )מתחיל דף 109
 מסכת שבת יח. ׳׳תנו רבנן...ומתרפאת והולכת כל היום כולו, רש׳׳י ד׳׳ה קילור, ואספלנית .1
 מסכת שבת קח: ׳אמר מר...חושש׳׳ עיין גליון הש׳׳ס שם .2
 תוס׳ שבת יח. ד׳׳ה ומתרפאת, תוס׳ ישנים שם .3
 ריטב׳׳א שבת יח. ד׳׳ה ומניחים  .4
 רא׳׳ש שבת א:לג,  .5
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנב:ה, מ׳׳ב ס׳׳ק לז .6

 
 . אפקורי מפקר לכלים110
 : ׳והשתא...אפקורי׳ רש׳׳י ד׳׳ה בדמפקרא, תוס׳ ד׳׳ה בדמפקרא–מסכת שבת יח. .1
 חידושי הר׳׳ן הישנים שבת יח: ד׳׳ה דמפקר .2
 חידושי הרשב׳׳א שבת יח: ד׳׳ה גגית .3
 יס בדין בישול אחר בישול. מג111
 מסכת ביצה לד. ׳תניא...חייבין .1
 מסכת שבת יח: ׳מאן...אתי לחתויי בגחלים, רש׳׳י ד׳׳ה מגיס, תוס׳ ד׳׳ה דילמא .2
 רמב׳׳ן שבת יח: ד׳׳ה והלא, ומיהו .3
 מהרש׳׳ל שבת יח: ד׳׳ה רש׳׳י, מהרש׳׳א שבת יח: ד׳׳ה בד׳׳ה דילמא .4
 מר׳רא׳׳ש שבת ג:יא ׳וכן...משקה׳,ונראה...בצ .5
 רשב׳׳א שבת יח: ד׳׳ה ואקשי .6
 ריטב׳׳א שבת יח: ד׳׳ה ודילמא ׳ויש שסוברין...מנהגינו׳ .7
 חידושי הר׳׳ן שבת יח: ד׳׳ה והלא מגיס .8
 ד, ג:יא, ראב׳׳ד, רמ׳׳ך, מ׳׳מ, כ׳׳מ–רמב׳׳ם הלכות שבת ט:ג .9
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שיח:ג, יח מ׳׳ב ס׳׳ק קיז .10
 . בשיל, בשיל ולא בשיל, קדירה חייתא112
 מסכת שבת יח: ׳והשתא...דדמי׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה בשיל .1
 אור זרוע הוצאה חדשה דף לד ד׳׳ה לפירש, אך עד לחתו .2
 מרדכי שבת סימן רצט .3
 רמב׳׳ן שבת יח: ד׳׳ה בשיל .4
 המאור על הרי׳׳ף שבת ו. ׳והא דמארינן...במקומו׳ .5
 רשב׳׳א שבת יח: ד׳׳ה ואסיקנא .6
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:ח ג:ד .7
 סימן רנג:א שו׳׳ע או׳׳ח .8
 ראב׳׳נ סוף הספר דף רצא ד׳׳ה והא .9



 . מכירת חמץ לגוי קודם הפסח113
 יט. ׳תנו רבנן ב׳׳ש אומרים לא ימכור אדם חמצו׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת יח: .1
 עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה רבי…: : ׳דתניא–מסכת פסחים כא. .2
 חידושי הר׳׳ן ישנים שבת יח: ד׳׳ה תנו רבנן .3
 בגמ׳ ב׳׳ש עד גרראשפת אמת שבת יח: ד׳׳ה שם  .4
 …:ר׳ן על הרי׳׳ף שבת ז. ד׳׳ה גמ׳ ׳תניא .5
 . נותנין מזונות לפני הכלב והנכרי114
 עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה נותנין, כתוב…: מסכת שבת יט. ׳תנו רבנן נותנין .1
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת ז. ד׳׳ה תנו, תירצו...לדברים שמזונותינו עליך  .2
 רמב׳׳ם הלכות שבת ו:כא .3
 ב, מ׳׳ב ס׳׳ק ב,יא–סימן שכה:אשו׳׳ע או׳׳ח  .4
 רמב׳׳ם הלכות שבת כג:ז, וראב׳׳ד שם .5
 מסכת שבת קנה. המשנה וגמ׳ עליה עד משנה בדף קנה: .6
 רמב׳׳ם הלכות שבת כא:יח .7
 מסכת שבת קנה: המשנה וגמ׳ עליה, רש׳׳י ד׳׳ה אלא יוני .8
 לו–רמב׳׳ם הלכות שבת כא:לה .9
 . אין משלחין אגרות ביד נכרי115
 . ׳בית שמאי אומרים אין מוכרים...שמש׳ עם רש׳׳ייח–מסכת שבת יז: .1
 מסכת שבת יט. ׳תנוו רבנן לא...במתא׳ רש׳׳י  ותוס׳ ד׳׳ה אלא .2
 רי׳׳ף שבת ז. ׳ת׳׳ר אין...עליו׳ מלחמות ה׳ ׳וךנ במשלח...בשבת׳ ׳וכן באגרות...ישראל׳ .3
 חידושי הר׳ן הישנים שבת יט. ד׳׳ה כיוצא .4
 לז ׳כיוצא...לו׳–רא׳׳ש שבת א:לו .5
 ׳ע או׳׳ח סימן רמז:א, מ׳׳ב ס׳׳ק השו׳ .6
 רמב׳׳ם הלכות שבת ו:כ, לחם משנה שם .7
 שו׳׳ת מהר׳׳י בי רב סימן נה .8
 ספר התרומה הלכות שבת סימן רכב ׳דבר...קצף מותר׳ .9
 בית יוסף או׳׳ח סימן רמז ד׳׳ה וכתב הגאון מהר׳׳י .10
 . אין מפליגין בספינה פחות מג׳ ימים לפני שבת116
 עם רש׳׳י…: יגיןמסכת שבת יט. ׳אין מפל .1
 ירושלמי שבת א:ח ׳אין מפרישין...מותר׳ .2
 תוס׳ עירובין עג. ד׳׳ה הלכה ׳והא...היינט ת׳׳ק׳ .3
 רמב׳׳ם הלכות שבת ל:יג .4
 . טעם איסור אין מפליגין בספינה פחות מג׳ ימים לפני שבת לפי תוס׳ ור׳׳ח117
 עם רש׳׳י ור׳׳ח ׳הא דתנו...גזרו׳…: מסכת שבת יט. ׳אין מפליגין .1
 ׳ עירובין עג. ד׳׳ה הלכה ׳וטעם...בכרמלית׳תוס .2
 תוס׳ הרא׳׳ש שבת יט. ד׳׳ה אין עד נהירא .3
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת קלט: ׳אמרו ליה .4



 
 . טעם איסור אין מפליגין בספינה פחות מג׳ ימים לפני שבת לפי רי׳׳ף, רמב׳׳ם, מאור118
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת יט. ׳אין מפליגין .1
 עם רש׳׳י …: ו משוםמסכת סוכה מד: ׳אמר אייב .2
 …: רי׳׳ף שבת ז. ׳ת׳׳ר אין מפליגין .3
 רמב׳׳ם הלכות שבת ל:יג, כד:ו, ב:כה, הלכות מלכים ו:יא וכסף משנה שם, לחם משנה להל׳ שבת ב:כה .4
 מאור על הרי׳׳ף שבת ז. ׳והא דתנו רבנן אין...׳ .5
 שו׳׳ת אגרות משה או׳׳ח חלק א סימן קכז  עד במה׳׳מ בזה .6
 119עיין מקורות מספר  .7
 . האם המאור מתיר לפני ג׳ ימים בוואדי יעשה מלאכה בשבת או אם רק ספק?119
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת יט. ׳אין מפליגין .1
 מאור על הרי׳׳ף שבת ז. ׳והא דתנו רבנן אין...׳ .2
 שו׳׳ת ריב׳׳ש סימן יז .3
 שו׳׳ת מהרי׳׳ בן לב סימן ב:נג  .4
 שו׳׳ת הרדב׳׳ז סימן ד:עז )ע׳׳פ הוצאת המחשב(  .5
 או׳׳ח סימן רמח:א,ד  מ׳׳א ס׳׳ק יד, פרי מגדים אשל אברהם שם, מ׳׳ב ס׳׳ק כה שו׳׳ע .6
 ערוך השלחן או׳׳ח סימן רמח:יא .7
 שו׳׳ת אגרות משה או׳׳ח חלק א סימן קכז ד׳׳ה מה שנסתפק, מה שכתב, מש׳כ מ׳׳א .8
 לבוש או׳׳ח רמח:ד, אליה רבה שם ס׳׳ק יב .9
 . שיטת הרמב׳׳׳ן באיסור אין מפליגין בספינה 120
 …: מסכת שבת יט. ׳אין מפליגין .1
חידושי הריטב׳׳א שבת יט. ד׳׳ה תנו רבנן אין ׳והנכון...לדבר מצוה׳ ׳בזה...עבדי׳ ׳והוא...שנהגו׳ ד׳׳ה  .2

 אין
 חידושי הר׳׳ן הישנים שם ד׳׳ה תנו רבנן עד כותים בפחות מג׳ ימים .3
 האם מותר לנסוע בספינה שנהגתה בחילול שבת שלא לצורך מצוה? .4
 ות משה או׳׳ח חלק א סימן צבשו׳׳ת אגר .5
 . נתינת כלים לכובס נכרי לפני שבת121
 עם רש׳׳י, שבת יט. ׳אמר רבן...דכווציה׳ עם רש׳׳י…: מסכת שבת יח. ׳אמר .1
 מסכת ע׳׳ז כא: ׳תניא...אריסותיא כעביד׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה מאי .2
 חידושי הרשב׳׳א שבת יט. ד׳׳ה הא דתנן עד ב׳׳ש .3
 …ברכות יא. תני רב יחזקאלמסכת ברכות י: המשנה,  .4
 . גישה אגדית להראי׳׳ה קוק בענין נתינת כלים לכובס122
 מסכת שבת יט. ׳אמר רבן...דכווציה׳ עם רש׳׳י .1
 פד–עין אי׳׳ה שבת פרק א דף יט. סימנים פב .2
 . טוענין בית הבד בערב שבת123
 מסכת שבת יח. ׳ושוין...׳ עם רש׳׳י, שבת יט. ׳ושוין...חטאת לא גזרו׳ .1
 ׳ שבת יז: ד׳׳ה אין פורסין, אין מוכריןתוס .2



 תוס׳ שבת יח. ד׳׳ה ולימא ׳ונראה...בשבת׳ ׳ועוד...כלים׳ .3
 חידושי הריטב׳׳א שבת יט. ד׳׳ה מאי  עד בעצמו .4
 . השום, הבוסר, המלילות שרסקו קודם שבת מה מותר לעשות בהם בשבת124
 מסכת עדיות ב:ו עם רמב׳׳ם .1
 מסכת שבת יח. ׳ושוין...׳ עם רש׳׳י .2
 מסכת שבת יט. ׳ושוין...לא יגמור ׳ורבי אלעזר מ׳׳ט...כרבי ישמעאל׳ עם רש׳׳י  .3

 
 

 . דבר שיצאו מעצמן מחלות בשבת125
 …:מסכת שבת קמג: משנה ׳אין .1
 : ׳ושוין...כרבי ישמעאל׳ עם רש׳׳י –מסכת שבת יט. .2
ם ד׳׳ה משירסק, מסכת עוקצין ג:יא עם רא׳׳ש ד׳׳ה משירסק, פירוש רב האי ד׳׳ה משירסק, פירוש רמב׳׳ .3

 פירוש רע׳׳ב ד׳׳ה משירסק
 מסכת מכשירין ו:ד עד דבורים .4
 תוס׳ רי׳׳ד שבת יט: ד׳׳ה אלא .5
 . מהו גישת רבי יוסי בר רבי חנינא לדברי רבי יוחנן שהכל מודים במחוסר דיכה אסור126
 : ׳ושוין...כרבי ישמעאל׳ עם רש׳׳י –מסכת שבת יט. .1
 ישמעאל, מאור הקטן, מלחמות ה׳ שםח. המשנה וגמ׳ עליה עד –רי׳׳ף שבת ז: .2
 . מח׳ רבי יהודה ור׳׳ש במוקצת נולד ודעות רב ושמואל במח׳ זו127
 מסכת שבת קנו: משנה וגמ׳ עליה עד שרי  .1
 מסכת שבת כט. ׳אמר...אימינהו׳ עם רש׳׳י .2
 מסכת שבת יט: ׳שמן...למיעבד הכי׳ עם רש׳׳י  .3
 ספר ישר לר׳׳ת סימן ר׳׳י .4
 חס מוקצת מחמת איסור ומחמת מיאוס. הני כרכי דזוזי,וי128
 טו. ׳אלא אמר רב ששת...שבת–מסכת חולין יד. משנה וגמ׳ עליה עם רש׳׳י עד הי רבי יהודה׳ חולין יד: .1
 מסכת שבת קנו: משנה וגמ׳ עליה עד שרי  .2
 מסכת שבת יט: ׳הני כרכי...ורבי שמעון׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה הני .3
 …:רי׳׳ף שבת ח. ;הני כרכי .4
 או׳׳ח סימן שח ד׳׳ה כתב הרמב׳׳םבית יוסף  .5
 רמב׳׳ם הלכות שבת כה:ט .6
 . גישת רב נחמן לנמצא, נולד, קרן ופרי129
 מסכת שבת יט: ׳אמר ר׳ נחמן...ור׳׳ש׳  .1
 מסכת כתובות עט: ׳אמר רבא אמר רב נחמן הכניסה...קרן .2
 . הוראה נגד שיטת רב גדול בעיר130
 סורת הש׳׳ס שםמסכת שבת יט: ׳ההוא תלמידו...הכי׳ עם רש׳׳י ומ .1
 סג. ׳מהו לאורויי במקום...חבר דמר אנא׳ עם רש׳׳י ותוס׳ שם–מסכת עירובין סב: .2
 עין אי׳׳ח מסכת שבת סימן פה .3



 . הצלת מזון בשבת131
 מסכת שבת קיז: משנה וגמ׳ עליה עד רה׳׳ר׳ עם רש׳׳י .1
 מסכת שבת קכ. משנה ראשונה וגמ׳ עליה עד מציל׳ עם רש׳׳י  .2
 עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה וחד…’ ימסכת שבת יט: ׳הני תר .3
 חידושי הרמב׳׳ן שבת כק. ד׳׳ה בא .4
 כג–רמב׳׳ם הלכות שבת כג:כ .5
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שלד:ו .6
 . אין צולין בשר, בצל, ביצה132
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת יט: משנה עד יום׳ גמרא  .1
 מסכת שבת יח: ׳והתניא...אגומרי .2
 ה גמרא  עד לחתוייחידושי הר׳׳ן ישנים שבת יט: ד׳׳ה מתני דף כ. ד׳׳ .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנד:ב  .4
 רמב׳׳ם פירוש למשנה שבת א:י .5
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:טז .6
 . משמעות קרימת פנים וקרימת פנים תחתון133
 מסכת שבת יט: משנה עד שלה׳ גמרא עליה עד בתנור׳ עם רש׳׳י .1
 …:ירושלמי שבת א:י ׳מודה .2
 תוס׳ מנחות מז: ד׳׳ה ושמעינן .3
 מהדורא תנינא או׳׳ח סימן פ ד׳׳ה ואף ׳וכבר...מש׳׳כ לחמי תודה׳נודע ביהודה  .4
 …:ראש יוסף שבת יט: ד׳׳ה עיין ׳ובירושלמי .5
 . משלשלין את הפסח ערב שבת 134
 מסכת שבת יח: ׳והשתא דאמר מר כל...לא שריק שפיר דמי עם רש׳׳י .1
 ש׳׳ימסכת שבת יט: ׳משלשלין...חשיכה׳ עם רש׳׳י, דף כ. ׳משלשלין...מינתח׳ ור .2
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:טו .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנד:א .4
 . בית המוקד135
 כ. משנה עם רש׳׳י, דף כ. ומאחיזין...הן׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת יט: .1
 …רמב׳׳ם פירוש המשנה שבת א:א ׳בית המוקד .2
 ….מסכת יומא טו: ׳תנן...הפנים׳ רש׳׳י ד׳׳ה במקצוע, תוס׳ ד׳׳ה ואחת עד השני, ׳וכפירושו .3
 בולין כדי שתאחז האור ברובו. ובג136
 כ. משנה עם רש׳׳י, דף כ. ומאחיזין...הן׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת יט: .1
 מסכת שבת כא. ׳תני...אחר׳  .2
 מסכת שבת כ. ׳ובגבולין...אחר׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה כדי .3
 תורת כהנים פרשת אמור פרשתא יג הלכה ז עד עולה, פירוש ראב׳׳ד שם עד לסעדה .4
 :יטרמב׳׳ם הלכות שבת ג .5
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנה:א, שערי תשובה אות א, שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנה:ב .6
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:כ עם כסף משנה  .7



 . אחיזת האור בעץ יחידי137
 עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה עד….’ מסכת שבת כ. ׳העץ .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:יט .2
 שפת אמת שבת כ. ד׳׳ה בגמ׳ עץ .3

 
 ליק בקום אחד?. היתכן שב׳ בני אדם חייבין להד138
 עם רש׳׳י, ר׳׳ח ׳אמר רב הונא...אינו עולה׳…’ מסכת שבת כג: ׳אמר רב יצחק .1
 מסכת שבת כא: ׳תנו רבנן נר...לר׳׳הר׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה מצוה .2
 חידושי הרשב׳׳א שבת כא: ד׳׳ה נר .3
 …’תוס׳ הרא׳׳ש שבת כא: ד׳׳ה נר ׳ומבעל .4
 חידושי הר׳׳ן הישנים שבת כג: ד׳׳ה עולה .5
 שאה כמין מדורה אפילו לאחד אינו עולה. ע139
 עם רש׳׳י ד׳׳ה עשאה…’ מסכת שבת כג: ׳אמר רבא מילא .1
 ( ׳א׳׳ר יצחק...יצא׳232ספר העיטור חלק ב הלכות חנוכה )דף  .2
 טור או׳׳ח סימן תרעא:ד, ובית יוסף ד׳׳ה ומ׳׳ש רבינו ונראה, דרכי משה אות ב,  .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרעא:ד .4
 חנוכה, קידוש היום. נר ביתו, נר 140
 מסכת שבת כג: ׳אמר רבא פשיטא...׳ עם רש׳׳י .1
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ד:ג,יד .2
 חידושי הריטב׳׳א שבת כג: ד׳׳ה נר,קדוש .3
 הלכות גדולות הלכות חנוכה ׳אמר רבא...אריפתא׳ )דף קנז( .4
 רא׳׳ש שבת ב:יב  והגות אשרי שם .5
 . יחס דין קבלת שבת והדלקת נרות141
 רבא פשיטא...אחר׳ עם רש׳׳י מסכת שבת כג: ׳אמר .1
 הלכות גדולות הלכות חנוכה ד׳׳ה והיכא דבעי )דף קנח( .2
 חידושי הרמב׳׳ן שבת כג: ד׳׳ה נר חנוכה עד הטעם, ׳אבל..שביתה׳ .3
 …:רא׳׳ש שבת ב:כד ׳מכאן .4
 מרדכי שבת סימן רצז עד ׳עדיין שבת׳ .5
 תרומת הדשן סימן א .6
 י, מ׳׳ב ס׳׳ק יח שו׳׳ע או׳׳ח סימן רסג:י, רסג:ד, מגן אברהם ס׳׳ק .7
 מ׳׳א סימן רסא ס׳׳ק ט,י ; ביאור הלכה סימן רסג:ד ד׳׳ה קדם לילה, מבעוד .8
 ערוך השלחן או׳׳ח סימן רסג:יט  .9
 . אופי על הנסים142
 מסכת שבת כא: ׳מאי חנוכה...והודאה׳ עם רש׳׳י ד׳׳ה ה׳׳ג .1
 עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה איבעיא, מהו, מזכיר, בבונה…: מסכת שבת כד. ׳איבעיא .2
 רמב׳׳ם הלכות חנוכה ג:ג .3
 רמב׳׳ם הלכות ברכות ב:ו, הלכות תפילה ב:יג .4



 . האם יש הבדל בברכת על הנסים בברכת המזון בין חנוכה לפורים143
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת כד. ׳איבעיא .1
 רמב׳׳ם הלכות ברכות ב:ו, הלכות תפילה ב:יג .2
 ׳׳ה דתניעם רש׳׳י ותוס׳ ד…’ מסכת שבת כד. ׳איבעיא להו מהו להזכיר ראש .3
 מרדכי שבת סימן רעט ׳עד :׳ .4
 שו׳׳ת מהרש׳׳׳ל סימן מח .5
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן תרצג:ב, ט׳׳ז ס׳׳ק ב .6
 . שיטת רש׳י במלאכת הבערה ביו׳׳ט144
 רש׳׳י שבת כה. ד׳׳ה ואין .1
 מסכת ביצה יב. משנה וגמרא עליה עד ׳צורך פליגי׳ רש׳׳י שם ותוס׳ ד׳׳ה ה׳׳ג .2
 רחבהעיין בקונטרוס מלאכת אוכל נפש לה .3
 . שיטת רש׳׳י באיסור הבערה בשריפת שמן ביו׳׳ט145
 רש׳׳י שבת כה. ד׳׳ה ואין  .1
 ורש׳׳י ד׳׳ה חלה…’ מסכת ביצה כז: ׳מתני׳ בהמה .2
 . יסוד מצוות נר שבת146
 מסכת שבת לא: משנה .1
 : ׳תנא משמיה דר׳ יהשוע...אמרינן׳ עם רש׳׳י–מסכת יומא עה. .2
 מסכת שבת כד: משנה .3
 מעאל...מצוה׳ תוס׳ ד׳׳ה הדלקתמסכת שבת כה: ׳רבי יש .4
 ספר הישר לר׳׳ת חלק שו׳׳ת סימן מה אות ד, סימן מז אות ו, סימן מח אות ו,ז .5
 …’תוס׳ שבת כה: ד׳׳ה חובה ׳ויש .6
 רמב׳׳ם הלכות שבת ה:א, הגות מיימונית אות א .7
 רמב׳׳ם הלכות שבת ל:ה .8
 . דברי אחרונים בשיטת הרמב׳׳ם אם נר שבת הוי מדין כבוד או עונג147
 רמב׳׳ם הלכות שבת ה:א, רמב׳׳ם הלכות שבת ל:ה .1
 בית הלוי חלק א סימן יא, חידושי הגר׳׳ח השלם אות יא  .2
 . בענין סותר על מנת לבנות במקומו ושלא במקומו, ומקום המלאכה בשאר מלאכות148
 מסכת שבת לא: ׳כחס...שמע מינה׳ עם רש׳׳י  .1
 תוס׳ רי׳׳ד שבת קכא: ד׳׳ה מני .2
 צא וערב עלינו: באיזה עירוב?. אמרו לו שנים:149
 מסכת שבת לד. ׳אמר רבא אמרו... ׳ עם רש׳׳י, ר׳׳ח ׳אמר רבא...׳ .1
 עם רש׳׳י…’ מסכת עירובין עו. ׳בדיק .2
 רמב׳׳ם הלכות עירובין ו:יג .3
 מסכת גיטין ו: ׳דאמרי רבנן...הנר׳ רש׳׳י שם, תוס׳ ד׳׳ה ערבתם .4
 . מה יותר חמור: עירוב חצרות או עירוב תחומין?150
 רש׳׳י, ר׳׳ח, תוס׳ ד׳׳ה לא…: סכת שבת לד. משנה וגמרא עליה ׳הא גופאמ .1
 רמב׳׳ם הלכות עירובין א:כא, ו:יג .2



 מסכת עירובין עו. ׳אמר רבא...קנו עירוב׳ רש׳׳י שם ותוס׳ ד׳׳׳ה שניהם .3
 
 

 . איסור בישול מן התורה151
 ו, ראב׳׳ד להלכה ה–רמב׳׳ם הלכות שבת ט:א .1
 הרשב׳׳א...תורה׳מגיד משנה שם הלכה ג ׳ודעת  .2
 מגיד משנה שם הלכה ד ׳וחיוב...׳ .3
 מגיד משנה שם הלכה ה ׳ופירושו...׳ .4
 הגהות מיימונית שם אות א .5
 . איזה סוגי הסקה אוסרים שהייה או החזרה152
 מסכת שבת לו: משנה עד אפר, רש׳׳י שם ותוס׳ ד׳׳ה כירה .1
 שו׳׳ת אגרות משה או׳׳ח חלק א סימן צג ד׳׳ה והנה יש, ולפ׳׳ז .2
 . האם איסור הטמנה תלוי בשהייה או החזרה153
 : בשמנה ׳ספק חשכה...׳ רש׳׳י ד׳׳ה וטומנין, בגמרא ׳אמר רבא מפני מה...׳ ורש׳׳י–מסכת שבת לד. .1
 מסכת שבת מז: משנה, עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה במה .2
 מסכת שבת לו: משנה עד אפר, רש׳׳י שם ותוס׳ ד׳׳ה לא .3
 עד ודכפר׳׳ת ז׳׳לחידושי הריטב׳׳א שבת לו: ד׳׳ה וטעמי  .4
 מאור על הרי׳׳ף שבת טו: ד׳׳ה שהסיקוה .5
 . הגדרת גרוף וקטום154
מסכת שבת לו: משנה עד אפר, רש׳׳י ד׳׳ה או, שבת לח: מתני׳ ׳תנור...גביו׳, שבת לז. ׳איבעיא  .1

 להו...שנא׳ ׳גחלים שעממו...כקטומה׳
 ירושלמי שבת ג:א הגורף...לא קטם כל צורכו .2
 : ד׳׳ה עדחידושי הרמב׳׳ן שבת לו .3
 מאור על הרי׳׳ף שבת טז: ׳וכן אם...שפירשנו׳ .4
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:ד,ו .5
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת טו: ד׳׳ה עד .6
 שו׳׳ת אגרות משה או׳׳ח חלק א סימן צג ד׳׳ה בדבר, וא׳׳כ .7
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:א, אליה רבה ס׳׳ק ד, מ׳׳ב ס׳׳ק יד, שער ציון אות טו .8
 ה עד, ערוך השלחן או׳׳ח סימן רנג:החידושי הרשב׳׳א שבת לו: ד׳׳ .9
 . איסור והירת חזרה: בשבת או בחול?155
 מסכת שבת לו: משנה עם רש׳׳י .1
 : ׳בית הלל...דבר׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת לח. .2
 תוס׳ שבת לו: ד׳׳ה וב׳׳ה עד ׳היה יכול להתריחו מבעוד יום, תוס׳ ישנים ד׳׳ה ומיהו .3
 תוס׳ שבת לח: ד׳׳ה אפילו .4
 בת טו: ד׳׳ה ביתר׳׳ן על הרי׳׳ף ש .5
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:ב, ביאור גר׳׳א ס׳׳ק נ .6
 . מחלוקת חנניה ורבנן בדין שהייה156



 לז. משנה וגמרא עליה עד ׳אף מחזירין׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה לעולם–מסכת שבת לו: .1
 חידושי הרמב׳׳ן שבת לו: ד׳׳ה גמרא .2
 …ר, ולשוןחידושי הרשב׳׳א שבת לו: ד׳׳ה והאי עד בנתור, ומיהו...עיק .3
 .על גבה ובתוכה157
 מסכת שבת לז. ׳ת׳׳ש...מי...אסור׳ ׳איבעיא להו מהו לסמוך...שנא׳ עם רש׳׳י  .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:י .2
 ירושלמי שבת ג:א ׳רבי חלבו...שאין היד שולטת׳ .3
 חידושי הרמב׳׳ן שבת לז: ד׳׳ה הא .4
 טור או׳׳ח סימן רנג ׳ודוקא...חללה׳ בית יוסף ד׳׳ה ומ׳׳ש ודוקא .5
 נח, שער ציון אות נב–ו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:ב, מ׳׳ב ס׳׳ק נזש .6
 . שתי כירות מתאימות158
 מסכת שבת לז. ׳תא שמע ב׳ כירות...לא לא׳ עם רש׳׳י .1
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:א, מ׳׳ב ס׳׳ק ב .2
 . סמוך לכירה ולאש159
 מסכת שבת לז. ׳איבעיא...היא כקטומה׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה מהו, תא .1
טז. ׳גמרא...גרופה וקטומה׳ המאור שם ד׳׳ה ולענין ׳וכל הראיות...דמי להחזיר׳, –טו: רי׳׳ף שבת .2

 מלחמות ה׳ ׳והא...כאן תוכה׳
 חידושי הרשב׳׳א שבת לז. ד׳׳ה איבעיא .3
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:ז,י .4
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:ב, ביאור גר׳׳א ס׳׳ק נג .5
 . קטמה והובערה160
 מחזירין לה׳ גחלים...כקטומה׳׳מסכת שבת לז. ׳דאמר רב ספרא...ו .1
 : אמר ר׳ יצחק...רותם איצטריכא ליה׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה שמע –מסכת שבת לז. .2
 חידושי הרמב׳׳ן שבת לז: ד׳׳ה ש׳׳מ .3
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:ד .4
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג, מ׳׳א ס׳׳ק ג, הגות רע׳׳א שם .5
 פני יהושע שבת לז: ד׳׳ה ומה .6
 ח רנג:ג על מגן אברהםפרי מגדים אשל אברהם או׳׳ .7
 . האם אנו פוסקים כחנניה161
 מסכת שבת לז: ׳אמר רב ששת..קמ׳׳ל עם רש׳י ותוס׳ ד׳׳ה אמר .1
 טז: ׳גמרא...קטומה משהיין׳–רי׳׳ף שבת טו: .2
 רמב׳׳ם הלכות שבת ג:ד .3
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:א ומ׳׳ב שם .4
 . מה יותר חמור שיהוי מבושל כל צרכו או אינו כל צרכו162
 שבת לז. ׳אמר רב ששת...נעביד כרבי יוחנן׳ עם רש׳׳ימסכת  .1
 חידושי הרשב׳׳א שבת לז: ד׳׳ה הא, אתון .2
 שיהוי במצטמק ורע ומצטמק ויפה לו .3



 מסכת שבת לז: ׳אמר ליה אביי.להן׳ רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה מהו .4
 . ההנחות של שאלת ׳שכח קדירה על גבי כירה׳163
 כחלח. ׳בעו...מידי׳ תוס׳ ד׳׳ה ש–מסכת שבת לז: .1
 מסכת שבת יח: ׳והשתא...חייא שפיר דמי׳ תוס׳ ד׳׳ה בשיל .2
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:א ט׳׳ז ס׳׳ק ג .3
 חידושי הרשב׳׳א שבת לח. ד׳׳ה עד .4
 . בעבירת שהייה האם יש מעשה164
 לח. ׳בעו...נמי לא יאכל׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת לז: .1
 מסכת שבת יח: ׳דתנו רבנן...שיעשו׳ .2
 תוס׳ שבת לח. ד׳׳ה אבל .3
 ש שבת לח. ד׳׳ה גמרארש׳׳ .4
 . הקדמה לדין שהה בשבת:המבשל בשבת165
 תוספתא שבת ג:ג .1
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שיח:א עם מ׳׳ב  .2
 . שהה באיסור בשבת166
 לח. ׳בעו מיניה...על השוכח׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח–מסכת שבת לז: .1
 עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה עבר, לא ור׳׳ח שמ…: מסכת שבת לח. ׳איבעיא .2
 . תנאי חזרה167
 עם רש׳׳י, ר׳׳ח, תוס׳ הרא׳׳ש ד׳׳ה פינה…’ לח: ׳בית הלל–מסכת שבת לח. .1
 רי׳׳ף שבת יז: ׳ובית הלל..מטה מהו תיקו׳ .2
 מאור על הרי׳׳ף שבת טז: ׳ודיני חזרת...בשבת׳ .3
 חידושי הרשב׳׳א שבת לח: ד׳׳ה מכלל .4
 ספר התרומה הלכות שבת סימן רלא ׳כירה שהסיקוה...המיקל׳ .5
הגהות מיימונית אות ד, מגיד משנה ׳והוא...האנרונים ז׳׳ל, הגהות הרמ׳׳ך, כסף רמב׳׳ם הלכות שבת ג:י,  .6

 משנה שם
 ’ירושלמי שבת ג:א ׳נטלו מבעי... .7
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת יז: ד׳׳ה ומיהו .8
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:ב, מ׳׳ב ס׳׳ק סח .9
 כ–שמירת שבת כהלכתה א:יח .10

 
 . ממיחם למיחם168
 עם רש׳׳ימסכת שבת נא. ׳וכן...מירתח ליה׳  .1
 מסכת שבת לח: ׳אמר רבי אמי...׳ רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה פינה, ורשב׳׳א .2
 תוס׳ שבת נא. ד׳׳ה אבל .3
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת יז: ד׳׳ה בעי .4
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג:ב, מ׳׳א ס׳׳ק כ, הגהות הרע׳׳א שם, פרי מגדים א׳׳א ס׳׳ק כ .5
 ראש יוסף שבת לח: ד׳׳ה בעי .6



 אות מזשו׳׳ע או׳׳ח סימן רנג שער ציון  .7
 . תנור וכופח169
 מסכת שבת לח: משנה וגמ׳ עליה עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה תנור, תוס׳ ישנים ד׳׳ה ואי .1
 יח. משנה וגמרא עליה–רי׳׳ף שבת יז: .2
 ח–רמב׳׳ם הלכות שבת ג:ה .3
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף שבת יז: ד׳׳ה מתני .4
 . כלי ראשון, כלי שני, עירוי170
 : המשנה עד התמחוי עם רש׳׳י–מסכת שבת מב. .1
 תוס׳ ע׳׳ז עד: ד׳׳ה דרש ׳מכאן...ט׳׳ע .2
 מסכת שבת קמה: משנה .3
 מסכת שבת לט. ׳כל...מלאכתן׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה כל .4
 רשב׳׳א שבת לט. ד׳׳ה וכל .5
 ספר הישר לר׳׳ת סימן רנ .6
 . גלגל ביצה171
 עם רש׳׳י ור׳׳ח…: לט. ׳גמ׳–מסכת שבת לח: ׳מתני׳...שתתגלגל׳ עם רש׳׳י, דף לח: .1
 שבת לח: ד׳׳ה מתני, ולא חידושי הרשב׳׳א  .2
 ר׳׳ן שם ד׳׳ה איבעיא עד :…: רי׳׳ף שבת יח. גמרא .3
 ריטב׳׳א שבת לח: ד׳׳ה גלגל .4
 רמב׳׳ם הלכות שבת ט:ב .5
 שפת אמת שבת לט. ד׳׳ה בגמ׳ כל .6
 חידושי חתם סופר שבת לח: ד׳׳ה איבעי .7
 אגלי טל מלאכת אופה בפירוש סימן לז אות ו  .8
 (19יל דף . הגדרת העושה שני בתי נרין )מתח172
 מסכת שבת עג. רש׳׳י ד׳׳ה תני נירין .1
 אות א 26( דף 19,20)תמונות מספר  18–16ספר מעשה אורג תמונות בדפים  .2
 אות ב 26תוס׳ רי׳׳ד שבת עג: אות יב ד׳׳ה העושה, ספר מעשה אורג  דף  .3
 תפארת ישראל ז:ב אות י׳׳ח .4
 מאירי פירוש למשנה שבת ז:ב, בקטע על מלאכות, מלאכה י׳׳ח .5
 ׳׳ם פירוש המשנה שבת ז:ברמב .6
 רמב׳׳ם הלכות שבת ט:טז .7
 אות ג 26( דף 61,62)תמונות  56ספר מעשה אורג תמונות בדפ  .8
 עד ׳מלאכה׳, עיין רש׳׳י שבת עג. ד׳׳ה הפוצע 145הערה  55שם דף  .9
 : ׳והתניא ועשה...מגדיאל׳ רש׳׳י שם–מסכת שבת קג. .10
 . הפוצע שני חוטין173
 רש׳׳י שבת עג. ד׳׳ה הפוצע .1
 ב׳׳ם הלכות שבת ט:כ עם ראב׳׳ד שםרמ .2
 מאירי פירוש למשנה שבת ז:ב, בקטע על מלאכות, מלאכה כ .3



 ….:רמב׳׳ם הלכות שבת ט:ט ׳וכן...׳, ט:כ ׳והסותר .4
 חידושי הר׳׳ן שבת עג. ד׳׳ה מתני׳ .5
 . שיעורים במשנה 174
 תוס׳ שבת עג. ד׳׳ה העושה .1
 תוס׳ שבת לא: ד׳׳ה וסותר .2
 שבת, מלאכה י׳׳זמנחת חנוך מצוה ל׳׳ב, מנסך ב .3
 חידושי הר׳׳ן שבת עג. ד׳׳ה הבונה .4
 . מתיר שלא על מנת לקשור175
 תוס׳ שבת עג. ד׳׳ה הקושר .1
 מאירי פירוש למשנה שבת ז:ב, בקטע על מלאכות, מלאכה כב .2
 …:רא׳׳ש שבת ז:ו ׳מה .3
 מנחת חנוך מצוה ל׳׳ב, מנסך בשבת, מלאכה כב .4
 חידושי הר׳׳ן שבת עג. ד׳׳ה הבונה .5
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 שלא נהיה מקלקל?
 . בעניין גמר מלאכה176
 …’מסכת שבת עה: ׳רבה .1
 רש׳׳י שבת עג. ד׳׳ה מכה .2
 רמב׳׳ם פירוש המשנה שבת ז:ב ׳והמכה...משום מכה בפטיש׳ .3
 רמב׳׳ם הלכות שבת י:טז  עד ׳בפטיש וחייב׳ .4
 ר זריעה במלאכת שבת. שיעו177
 מסכת שבת עג. משנה עד והאופה׳ רש׳׳י ד׳׳ה והאופה .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת ח:ב .2
 מסכת כריתות יז. רש׳׳י ד׳׳ה אלא באחת .3
 מסכת שבת קג. משנה ראשונה עד שהוא .4
 מנחת חינוך מצוה לא, מלאכת זריעה ד׳׳ה והנה ׳ושיעור...דצריך שיעור׳ .5
 רש׳׳י שבת עג. ד׳׳ה משכחת .6
 מצוה לא, מלאכת זריעה ד׳׳ה דהנה ׳ונ׳׳ל...ד׳׳למ שיעור מנחת חינוך .7
 פרי מגדים פתיחה להלכות שבת )או׳׳ח חלק א( דף ט ד׳׳ה והוי יודע .8
 . אב ותולדה במלאכת זורע ובכלל178
 מסכת שבת עג: ׳גמ׳...אלא אחת׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח  .1
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 ו, כסף משנה ז:ב, מ׳׳מ ז:ד–רמב׳׳ם הלכות שבת ח:ב, ז:ב .1



 כלכלת שבת, דף ראשון ד׳׳ה אב עד ׳יע׳׳ש. .2
 66עיין עוד מקורות בדף עה: מספר  .3
 פירוש המשנה לרמב׳׳ם שבת ז:ב .4
 . התראה במלאכה מסוימת180
 ...מרקד׳ עם רש׳׳ימסכת שבת קלח. ׳משום .1
 תוס׳ רי׳ד שבת קלח. ד׳׳ה משום .2
 מסכת בבא קמא ב. ׳ולרבי...חשיבא קרי ליה תולדה .3
 תוס׳ שבת עג: ד׳׳ה משום .4
 . חיוב על מלאכת זורע וקוצר בבת אחת181
 עם רש׳׳י…: מסכת שבת עג: ׳אמר רב כהנא .1
 מסכת סנהדרין כח. ׳רבי חייא בר זנוקי...צריך׳ .2
 תוס׳ שבת עג: ד׳׳ה זומר .3
 ר׳׳ן על הרי׳׳ף חולין לב. ׳ועוד...מידי׳ .4
 . מלאכה שאינה צרכיה לגופה182
 מסכת שבת צג: משנה עם רש׳׳י .1
 תוס׳ שבת צד. ד׳׳ה רבי .2
 מסכת שבת עג: ׳אמר רבי אבא...׳ .3
 רמב׳׳ם הלכות שבת א:ז, וראב׳׳׳ד שם .4
 . הצריך לעצים חייב משום:קוצר, מתקן, או הגדרת מלאכה?183
 נוטע: עם רש׳׳י…רב כהנאמסכת שבת עג: ׳אמר  .1
 מסכת שבת קמה. ׳גופא...חטאת׳ .2
 תוס׳ שבת עג: ד׳׳ה וצריך .3
 שבת עג. רש׳׳י ד׳׳ה על ותוס׳ ד׳׳ה הקושר .4
 ריטב׳׳א מכות ג: ד׳׳ה אמר ר׳ יהודה ׳עד בפטיש׳ )עיין גמרא שם( .5
 רמב׳׳ם הלכות שבת י:י וכסף משנה שם עד ׳בפטיש׳ .6
 ך, דרוש וחידוש שבת עג: ד׳׳ה גמרא, מדבריהםגליון הש׳׳ס שבת עג: על תוס׳ ד׳׳ה וצרי .7
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 שפת אמת שבת עג. ד׳׳ה וברש׳׳י .11
 מסכת שבת קג. ׳ת׳׳ר התולש...שהן׳ .12
 האירמב׳׳ן שבת קיא. ד׳׳ה  .13
 תוס׳ רי׳׳ד שבת קכא. ד׳׳ה אילימא .14

 
 . מלאכת חורש184
 מסכת שבת עג: ׳החורש...בשדה משום חורש׳ רש׳׳י שם .1
 עד. ׳החורש...כרבה׳–ר׳׳ח שבת עג: .2



 רמב׳׳ם הלכות שבת ז:ב, ח:א .3
 . למה מאן דשדא פיסא לדיקלא185
 מסכת שבת עג: ׳הקוצר...בכך׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה ואחת .1
 עג: חידושי רמב׳׳ן שבת .2
 חידושי הר׳׳ן שבת עג: .3
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 מאירי שבת עג: ד׳׳ה יש  עד השבוטת .5
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 מסכת שבת עג: ׳הקוצר...בכך׳ עם רש׳׳י  .1
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 ׳ שבת עג: ד׳׳ה מפרקתוס .4
 רמב׳׳ם הלכות שבת ח:ז .5
 מאירי שבת עג: ד׳׳ה יש  .6
 . כלאחר יד187
 מסכת שבת עג: ׳הקוצר...בכך׳ עם רש׳׳י .1
 מסכת כתובות ס. ׳תניא רבי מרינס...הלכה כרבי׳ עם רש׳׳י  .2
 תוס׳ שבת עג: ד׳׳ה מפרק .3
 שפת אמת שבת עג: ד׳׳ה בגמרא אין .4
 . סוגיית מעמר188
 ר...קרקע׳ עם רש׳׳ימסכת שבת עג: ׳מעמ .1
 תוס׳ רי׳׳ד שבת עג: ד׳׳ה והמעמר .2
 ספר יראים חלק ב סימן רעד דף קלב. ׳המעמר...כמעמר׳ .3
 מרדכי שבת תחילת פרק כלל גדול עד : .4
 רמב׳׳ם הלכות שבת ח:ה,ו כסף משנה ח:ו  עד לא .5
 חידושי הריטב׳׳א שבת עג: ד׳׳ה אביי .6
 ני משהירושלמי שבת ז:ב והמעמר...משום מעמר׳ עם ק׳׳ע ופ .7
 מרכבת המשנה שבת ח:ו .8
 . מלאכת דש189
 מסכת שבת עג: ׳והדש...הן׳ עם רש׳׳י, הגהות מסורת הש׳׳ס על מילה ׳והמנפט׳ .1
 ר׳׳ח שבת עד. ׳הדש...ואינה מחוברת׳ .2
 . בעניין מנפץ190
 משנה שבת ז:ב, רמב׳׳ם פה׳׳מ ׳מנפצו...בשבט׳ .1
 מסכת שבת עג: ׳והדש...הן׳ עם רש׳׳י, הגהות מסורת הש׳׳ס .2
 ירושלמי שבת ז:ב ׳והמנפסו...מנפס׳ .3
 רמב׳׳ם הלכות ט:יב, מגיד משנה שם, הערות בהוצאת פרנקל .4
 . דישה בשום191



 ירושלמי שבת ז:ב ׳ההן דשחק תומא...בפטיש׳ .1
 …:ספר התרומה הלכות שבת סימן ר׳׳כ ד׳׳ה פסק ׳אמנם בירושלמי...בפטיש׳ ׳ועתה .2
 …:בירושלמיסמ׳׳ג ל׳׳ת סימן סה ד׳׳ה הלש ׳כדאיתא  .3
 הגהות מיימונית שבת ח:ה .4
 . זורה, בורר, מרקד, כותש192
 מסכת שבת עג. משנה עד מרקד עם רש׳׳י    .1
 עד. ׳הזורה...כדאביי׳ עם רש׳׳י–מסכת שבת עג: .2
 ר׳׳ח שבת עד. ׳הדש...דמיא׳ .3
 תוס׳ שבת עד. ד׳׳ה אע׳׳ג, שכן .4
 ט–מאירי שבת פרק ז משנה ב ד׳׳ה א אותיות ו .5
 רקק...והפריחתו׳ ׳רבי זעירא...אסור׳ירושלמי שבת ז:ב ׳ .6
 עם רש׳׳י ד׳׳ה הרי…: מסכת שבת עה: ׳מדקדק .7
 . פחות מכשיעור בבורר ואופה193
 מסכת שבת עד. ׳אלא...לאפות פחות מכשיעור׳, רש׳׳י שם תוס׳ ד׳׳ה וכי .1
 חידושי רמב׳׳ן שבת עד. ד׳׳ה וכי .2
 …:באר היטב או׳׳ח סימן שיט:ב ׳עוד .3
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 משנה למלך שבת יח:א ׳וכל...הנזכר׳ .6
 …:פני יהושע שבת עד. ד׳׳ה שם מאי ׳או משום .7
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 אור שמח שבת ח:יא .1
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 (18. בעניין אוכל מתוך פסולת )מתחיל דף 195
 מסכת שבת עד. ׳מתקיף לה רב המנונא...חטאת׳ עם רש׳׳י .1
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 תוס׳ שבת עד. ד׳׳ה בורר .4
 חידושי הריטב׳׳א עד. ד׳׳ה אמר רב המנונא, אבל .5
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 . לאלתר בנפה197
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 חידושי הרמב׳׳ן שבת עד. ד׳׳ה והתניא .3



 יג, מפרשים שם–רמב׳׳ם הלכות שבת ח:יב .4
 . מעשה של רב דימי198
 מסכת שבת עד. ׳כי אתא...דמכווין׳ עם רש׳׳י .1
 תוס׳ שם ד׳׳ה ולא .2
 . בורר בתורמוס199
 עם רש׳׳י…: : ׳חזקיה–מסכת שבת עד. .1
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 . טוחן:מחתך ירקות200
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 מסכת שבת קכח. ׳חבילי סיאה...בכלי׳ רש׳׳י שם .3
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 מסכת שבת קנו: משנה שם .8
 רמב׳׳ם הלכות שבת כא:יח .9
 שו׳׳ע או׳׳ח סימן שכא:יב .10
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 שו׳׳ת הרשב׳׳א ד:עה ד׳׳ה תשובה עד ׳היא׳ .13
 . טוחן ומחתך בנסירת נסרים201
 מסכת שבת עד: ׳אמר רב משנה...׳ עם רש׳׳י .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת ח:טו .2
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 לחם משנה שבת ח:טו .4
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 מסכת ע׳׳ז לח. ׳אמר רבינא...קא מיכוין׳ .2
 תוס׳ שבת עד: ד׳׳ה הו .3
 חידושי הרמב׳׳ן שבת עד: ד׳׳ה מהו .4
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 מסכת שבת עד. ׳אמר רב אחא...קמיט׳ עם רש׳׳י .1
 רמב׳׳ם הלכות שבת ט:ו .2
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 ׳׳ע הרב או׳׳ח הלכות יו׳׳ט סימן תמה:ב, קונטרוס האחרון אות בשו .4
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 מסכת שבת עד: ׳אמר רבא...׳ שם רש׳׳י .1
 …:ר׳׳ח שבת עה. ׳אמר רבה .2
 מסכת שבת קב: ׳עייל...בפטיש׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה האי )עד ׳בקרקע( .3
 ׳ר שמעון...בפטיש׳מסכת שבת עה: ׳א׳ .4
 תוס׳ שבת עד: ד׳׳ה חביתא .5
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 רמב׳׳ם הלכות שבת י:יג, הלכות יו׳׳ט א:ג,ה,י׳׳ב .3
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 רש׳׳י שם…’ מסכת שבת עד: ׳ת׳׳ר התולש .5
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 מסכת שבת קמא. ׳גמ׳...טלטול ש׳׳מ׳ רש׳׳י שם .1
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 רי׳׳ף שבת נח: ׳גמרא...טלטול׳ .4
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 . טחינת פלפל326
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 מסכת ביצה יד. משנה גמרא עליה עד במוריקא׳ .2
 שאילתות ויקרא פרשת אמור קז ד׳׳ה אימחי .3
 …:ר׳׳ח שבת קמא. ד׳׳ה אמר רב יהודה .4
 רי׳׳ף שבת נח: ׳אמר רב יהודה...דסכינא׳ .5
 רמב׳׳ם הלכות שבת כא:כ .6
 תוס׳ ביצה יד. ד׳׳ה בית .7
 אור זרוע הלכות שבת סימן ס׳ ׳אמר רב יהודה...להרקיד ביו׳׳ט. .8
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 מסכת שבת קמא. ׳אמר אביי...בקורה׳ עמ רש׳׳י, ר׳׳ח, רי׳׳ף, מאור, מלחמת ה׳, תוס׳ .2
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 שלז:ד
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 מסכת שבת קמא. ׳אמר רב ששת...אלא מבפנים׳ עם רש׳׳י והגהות הגר׳׳א .1
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 מסכת שבת קמא: ׳גמ׳...עליה׳ עם רש׳׳י .1
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 או׳׳ח סימן שח ס׳׳ק קנג .1
 מן שח ס׳׳ק קנדאו׳׳ח סי .2
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 . פחות פחות מד׳ אמות339
 רש׳׳י ד׳׳ה נותן…: מסכת שבת יז: ׳ואידך .1
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 מסכת שבת קמב: משנה וגמרא עליה עד : עם רש׳׳י .1
 ספר הישר לר׳׳ת סימן רמ׳׳ד .2
 המאור על הרי׳׳ף שבת מז:  .3
 מסכת ביצה והתנן...ר׳׳ש׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה ובית .4
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 הרי׳׳ף שבת סד: ד׳׳ה ומדאמרי׳ר׳׳ן על  .3
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