
  

  

  
  
  

  

  

  

    .מתעסק ח. . בשיוי ז. .מלאכה דרך הליכה  ו. .אין כוותו לבין ה. .איו פסיק רישא ד. .המלאכ השיעור   ג.. איו מדביק בטיט ב.  .מלאכת בוה א.

ואח"כ  ,להדביקןאבים משתלבות ללא  ל גבהם עיומיחותים שכבת חול על הקרקע שביית המדרכות  שדרךיש מקומות 
 החול אלא שבדרך כלל לא מפזרים את .פזרים עליהם חול על מת שיחדור בין החריצים ותעשה המדרכה כמקשה אחתמ

מיד אלו  מדרכות  על    בשבת  שאלו האם מותר ללכתו  ,חריציםה  ביןהחול    יכס  האשים  שע"י הליכתאלא מסתמכים    ,היטב
ממלא ה  משום החול החודר בין החריציםו  מחמת שהריצוף מתחזק במקום  דדלמא יש לחוש משום מלאכת בוה  דורםיסאחר  
מחמת ההליכה. אותם

  א. מלאכת בונה
חייב משום חורש. אמר רבא היתה    ,חייב משום בוה, בשדה  ,בבית  ,אמר רב ששת היתה לו גבשושית וטלה  (עג:)  שבתב  איתא

רמי ליה רב איקא מפשרויא לרבא,  (קד.) רוביןבעיואיתא עוד  משום חורש. ,חייב משום בוה, בשדה ,בבית ,לו גומא וטממה
חצר שתקלקלה במימי גשמים מביא  ,אין, במדיה לא. ורמיהי תן בוזקין מלח על גבי הכבש בשביל שלא יחליקו. במקדש

  , ע"כ.וכשהוא מרדה איו מרדה לא בסל ולא בקופה אלא בשולי קופה ,בה. שאי תבן, דלא מבטיל ליהתבן ומרדה 
ובלבד שישה שלא   חצר שתקלקלה במי גשמים יכול לזרות בה תבן ולא חשיב כמוסיף על הביןש  שפסק  (סי' שיג)  טורב  ויעויין

 ב"חה  . וכתב ע"ז)שם סע' י(  השו"ע  , ע"כ. וכן פסקיזרה לא בסל ולא בקופה אלא בשולי הקופה שיהפכה ויביא התבן על שוליה
אבל מלח משדרס ברגל לא חזי ומסתמא מבטל   ,דדוקא תבן דלא מבטל ליה דחזי לטיט החומותשם  רש"י  ממשמע  ד  )ואות    שם(

על המ"א  שם  (  רע"אוה  )א"א ס"ק יזשם  (  פמ"גה  . והביאומשום דמוסיף על הבין אי מי משום אשוויי גומותאסור    וע"כ  ליה התם

הסתפק אם המשווה גומא בחצרו    צ"ל שהב"ח  ,דאע"פ שאשווי גומות גם משום בוה אסור  (ס"ק יח)  בתורת שבתוביאר    .)ס"ק יז
וואת גומא בשדה שאיסורה משום חורש וזה התכוון במש"כ אי מי.  שהכדיו כמשווה גומא בבית שאיסורה משום בוה או 

  ' כת  )לגאות  (  ה"שוער וב  דבר המבטלו, אסור, דהוי כמוסיף על הבין שהרי משוה גומות.ש  שכתב  )ח  אות(כלל מ    "אייחבאלא דעי'  
 'ויעוי, ע"כ.  אשוויי גומות איכא איסור תורה  'אם באמת כותו להיחו בארץ הוי איסור גמור דמוסיף בין על הארץ והרי אפיד
גומות   אשויי ב' .מוסיף על הבין והייו שעושה הוספה על הבין א' :דיש ב' אופים של בוהשביאר  )(ח"ב עמ' רמד חוט שיב

  ., ע"כאבל אין כאן תוספת על הבין יש לבין צורה שרוצה בה והוא הצורה של הבין שע"י שמשווה את הגומות 
  בטיט  . אינו מדביק ב

מושיבה ומצדדה עד שמתיישבת בקרקעית יסוד הבין  קב: ד"ה מצדד) שבת ( רש"יופ .המצדד את האבן חייב )קב:(  בשבתואיתא 
מקיימין כן   טיט הוי בוה כל שהוא, דישחייב, ואפילו לא תן  -יפה, מתוך שהוא מצדדה הוא מכיה תחתיה ומושיבה בארץ 

    .(סי' שיג אות ב) ה"שוערה והביאו להלכהבלא טיט. 
 .והושיבה במקום הראוי לה, חייב משום מכה בפטישהמצדד את האבן ביסוד הבין ותקה בידו  שכתב  (שבת פ"י הי"ח)    והרמב"ם

מלפרש (הרמב"ם) והוא שישים סביבותיה צרורות ועפר, כמבואר בגמרא, ותימה איך היח הוא  הרמ"ךבשם  "מסהככת' ו
דלסברת הרמב"ם כיון  כת'  סג) '(ח"ג סי חייםבלב ו .תו בש"ס שםגרסע"פ הרמב"ם ברי ד  יישב )שם( אור שמחהאולם כ. "כן, ע

ולפי"ז   שמצדדה ומתקה היטב במקומה אפילו שלא היח צרורות ועפר חייב משום בוה כל שהוא בשבת, שהוא אב מלאכה.
כתב הרמב"ם  למה )שבת שם הי"ג(  במרכבת המשהועי'  .יפה ו ישביהאבים יתש גורםכי  בוהמלאכת ב"ד י"ל דשייך משום 

  שחייב משום מכה בפטיש ולא כתב דחייב משום בוה.
 המלאכה. שיעור ג

אמר רבי ירמיה   ,כ"ש למאי חזי 'בגמ וואמר .כל שהוא ,הבוה כמה יבה ויהא חייב(קב:)  בשבת ולעין שיעור המלאכה שיו
  יעוייןו .גבי משכן שכן תופרי יריעות חופרין גומא להציע בה מחטיהן דכוותה ,שכן עי חופר גומא להציע בה פרוטותיו

והטעם שכן בעה"ב שיש לו קב בבירה אה שלו ומקפיד על  כלומר שאין לזה שיעורכתב כל שהוא ש(סי' שיג אות ב)  ה"שוער ב
(שבת   או"זשה  והעירוי  וכן במשכן כשפלה בה תולעת ועשה קב קטן מטיף לתוכה אבר וסותמו, ע"כ. ,חור קטן שבה וסותמו

  כל שהוא.הוא כמה  וראה דקא מבעיא לה ",כל שהוא למאי חזי" כת' דמה ששאלו סי' ה)
כת' דהא דאמרין דהבוה כל שהוא חייב, ראה ש (עמ' רב ד"ה והה)  במשת השבתהו"ד  (שם קב: ד"ה הא) קזיסר"מ ה בחי' עי'ו

הבין שעשה, שאם יש לו גומא בביתו ורוצה לסותמה והשליך בתוכה עפר כגרגיר חרדל לא מסתבר  דהייו שיכר לעיןודאי 
אית גדולה כבתחלה, אבל אם השליך בתוכה עפר כ"כ שיכר  שיהיה חייב, שלא הועיל במעשה זה כלום שעדיין הגומא ר

שאיו מועיל ומשמע דבכה"ג  ., ע"כשהתחיל לסתום ממה מעט חייב ואין לזה שיעור, וה"ה בכל הדברים ששעורן בכל שהוא
דאע"פ דלדעת איו בכלל מלאכה כלל וכבר בארו בס"ד בגליון צ"ח    בכה"גדוע"כ    ,חצי שיעוראיסור  ליכא אפילו משום  כלום  

כיון  ב"ד    ולפי דבריעכ"פ  ו  .רוב הפוסקים אף במלאכת שבת יש בח"ש איסור מה"ת מ"מ ב"חצי מלאכה" ליכא איסור, עיי"ש
  רא' דלא שייך לאסור. ואין הדבר יכר ד"כ ע"י ההליכה כס רק קצת חול בין החריצים בש
  פסיק רישא אינו . ד

כי אין כאן משום ( דמותר איו מתכווןהוי וובלא"ה לכאורה ב"ד י"ל דליכא איסור כי אין ההולכי דרכים מכווים לבין 
או שיכיס  חלק מהאבים  יחזק  שהפסיעות    תמלט באחי  אדהוי פס"ר כי לואת"ל    ,)עליהןבפרט כשלפי שבת כבר הלכו  פס"ר,  

  יש לדון בזה.   אכתי ,חול בין האבים
דאין הכווה דבכל   (סי' שצד)  הריב"ששקט שהסורק ראשו במסרק הוי פס"ר שיתלוש שער. וכת'    (שבת : ד"ה אבל)לרש"י  מציו  ד

העברת מסרק יתלוש שער, אלא שהסירוק בכללו יתלוש ב' שערות, אף שהסירוק מורכב מהרבה פעולות שלגבי כל א' בפ"ע 
(ומ"מ מסתבר דאף לפי הריב"ש הייו רק לעין סירוק שעשה הכל ביחד בפעולה א'. אולם "ש. אין וודאות שיתלש שער, עיי

  בגווא שהם פעולות פרדות לגמרי י"ל דהוא גם מודה דאין משום פס"ר).
  בבה"לועי'  (סי' תרסט). בחי' רע"אחולק על הריב"ש דבכה"ג איו חשב פס"ר. והובא  (ח"א ססי' יח ד"ה ואחרי) הבתי כהוה אולם 

(שש"כ פכ"ו   והגרשז"א זצ"לשכת' דאפשר דבכה"ג חשיב פס"ר. ומשמע דלא פסיק ליה דבכה"ג חשיב פס"ר.   (סי' שכח סד"ה לשום)

צידד להקל, ורצה לחלק מהא דסירוק שערות די"א דהוי איסור דאו' משום דהתם חשיב כמכוין.   הגה סז ומלואים שם, הגה סט)
בגליון רל"א  עי'ו כי מסתמא כבר הלכו אחרים, בד"כ גם ב"ד עכ"פ איו אלא ספק פס"ר"ש. וושאר בצ"ע מכח דברי הריב

  לעין ספק פס"ר.
  בנין אין כוונתו לה. 

שכתב על הא )  ס"ק יזסי' שיג  (  מ"אב  לבין י"ל דליכא איסור, דמציוכיון שאין כוותו  מ"מ   ,פס"ר  ימא דיש כאן משוםואף אם  
אבל דבר דמבטל כו',  חצר שתקלקלה במימי גשמים יכול לזרות בה תבן ולא חשיב כמוסיף על הביןה"ל ד השו"עדפסק 

דהא שרי לכסות   ,שרי  ין אחראבל בע  ,הכא שבא לתקן החצר אסור דדמי לבין  דוקאד  ,ליה אסור דאיכא משום אשוי גומות
  , ע"כ. והביאוכיון שאיו מכוין לבין  רוק  בו  לכסות  לטלטלו  שמותר  אפר  י"ומבע  עליה  שיש  מחתהדרוק באפר כמ"ש ססי' ש"י  

אם אין כוותו לתקן החצר ד )ח אות (כלל מ "אייחה 'ובדרך זה כת .א"א ס"ק יז)שם ( פמ"גוה (סס"ק כו) תוס' שבתה, טו) אות ( א"רה
בא לתקן החצר   אםדוקא ד )(ס"ק ה מ"בה "כ. וכ) כד אות( גר"זה ן הוא. וכאלא לייפותו או לכסות דבר מיאוס, מותר לכסות

דהא שרי לכסות הרוק באפר  ,לפזר חול בבוקר בבית כדי לכסות הרוק שרי אסור דדמי לבין אבל בעין אחר כמו שוהגין
   , ע"כ.כמש"כ סוף סימן ש"י כיון שאיו מכוין לבין

  
  
  
  

  
  

באשה ובתה שאפו כל אחת לעצמה פת  עובדא הוה
לשבת שאין בה שיעור חלה, ומפי שתארחה הבת 
אצל האם בשבת הביאה עמה החלות שאפתה, והיחה 
החלות שאפתה על שולחן אחד שהיו בו החלות  
שאפתה האם, ואין הם מקפידים על צירוף החלות, 
ושאלו כיצד עליהם להוג לעין הפרשת חלה מפי 

יחד איכא שיעור החייב בהפרשת  שבצירוף החלות
  חלה.

דעיסת השותפין חייבת (קלה:)  בחוליןאמרין  -א 
"מראשית ערסתיכם". (במדבר ט"ו כ"א) בחלה דכתיב 

(הל' ביכורים פ"ו   ברמב"ם(לשון רבים). וכן הוא לדיא 

  .(סי' ש"ל ס"ב) בטור ובשו"ע, ה"ו)
געו  שתי שים שעשו שי קבין ו(פ"ד דחלה מ"א)  תןעוד 

זה בזה, אפי' הם ממין אחד, פטורים, ובזמן שהם של 
  אשה אחת מין במיו חייב, ושלא במיו פטור.

א"ר יוחן סתם אשה (ריש פ"ד דחלה)    בירושלמיואמרין  
אחת איה מקפדת, שתים מקפידות הן. אשה אחת 
שהיא מקפדת עשו אותה כשתי שים, שתי שים 

  שאין מקפידות עשו אותן כאשה אחת.
שתי עיסות  -(ריש פ"ז מהל' ביכורים)  הרמב"םוכן פסק 

שיש בשתיהן שיעור החייב בחלה ואין באחת מהן 
כשיעור, שגעו זו בזו ושכו זו בזו, אם היו של שים 
אפי' הן ממין אחד פטורין מן החלה, שסתם שים 
מקפידים, ואם ידוע שאין מקפידין על עירוב העיסות 

  הרי אלו מצטרפות.
  . (ריש סי' שכ"ו) בטור ובשו"עוכן הוא לדיא 

תן רבי אליעזר אומר הרודה  (מח:)    בפסחיםאיתא    -ב  
וותן לסל הסל מצרפן לחלה, ואמר רב יהודה אמר  

  שמואל הלכה כרבי אליעזר.
עשה עיסה פחותה  - (שם הט"ז)וכן פסק הרמב"ם 

מכשיעור ואפייה ותן הפת לסל, וחזר ואפה פת אחרת 
אם תקבץ בסל שיעור חלה הסל מצרפן  ותן לסל,

לחלה ומפריש החלה מן הפת, שאמר והיה באכלכם 
  מלחם הארץ, מלמד שהוא מפריש מן האפוי.

דהסל מצרף אפי' (סי' שכ"ד ס"א)  בטור ובשו"עוכן הוא 
  לאחר אפיה.  

גבי מילתא דרבי אליעזר  (מח:)  בפסחיםעוד איתא  -ג 
מצרפן לחלה, בעי רבי ירמיה   דהרודה מן הסל הסל

טבלא שאין לה לבזבזין מהו, תוך כלי בעין והא 
  ליכא, או דילמא אויר כלי בעין והא איכא. תיקו.

אפה מעט מעט וקבץ הכל על (שם הי"ז)  הרמב"םוכתב 
לוח שאין לו תוך הרי זה ספק, ואם חלה של דבריהם 
היא איו חייב להפריש עד שיצרף אותן כלי שיש לו 

  וך.ת
הביא דברי הרמב"ם, וכתב דלכן  (סי' שכ"ה)  והטור

כשמצרפן בכלי צריך שלא יצא ממו שום דבר למעלה 
מדופי הכלי, ואם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי  

  לצרפם. 
ואם תן על טבלה  -סתם וכתב (שם ה"א)  והמחבר

(ס"ק ב')   הש"ךשאין לה לזבז אים מצטרפים. וביאר 

מן הזה כל חלה דרבן כדמבואר  דסתם דבריו כיון דבז
  בסי' שכ"ב ס"ב ואזלין לקולא.

דאם מכסה הפת במפה חשוב כמו כלי (שם)    הטורוכתב  
(סי' רמ"ו הגהות הריף   הסמ"קדכ"כ  הב"י לצרפן. וציין 

(שם) כתב כן בשם יש מי שאומר.  והשו"עאות א'). 
דאיו יודע למה כתבו בשם יש מי (ס"ק ה')    הש"ךוכתב  

י אין חולק בדבר וגם הטור קט סתמא שאומר שהר
  האי דיא. 

שכתב לעין צירוף  (מצוה שפ"ה)  בחיוךוהה מציו  -ד 
ושמעתי מפי מורי י"א דדוקא שתן הפת מן  -כלי 

התור לכלי שיש בו בית קיבול דוקא, אבל היח אותו  
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 'אפיש"ע בסי' ש"כ והש ש"כצ"ע לפי מ דדבריו , ו על המ"אהשתמ )ס"ק יח( שבת ובתורת א) אות(כלל מ  שמת אדםבאלא דעי'   
  ובתהל"ד , ע"כ.  אין כאן בין כללדדעתו לפותו  כי    שרי לכסות רוקע"כ כת' דהטעם דשרי  ליה עכ"פ אסור, ו    דלא איכפת  "רפס

הקשה מי כן ויישב דע"כ לא התיר אלא כשאין בכיסוי הרוק בעפר פס"ר שיסתום גומא. אלא שמהמ"א לא משמע  )שם ס"ק ג(
,  ל מעשה כיסוי ולא מעשה של בין וכמו שבאר עוד בסמוךדמעשה הוא בכלע"כ צ"ל דס"ל ו , וכן המ"ב לא חילק כן,הכי
  אין כאן אלא מעשה הליכה ללא כווה כלל למלאות הגומות. דלא חשיב מעשה של בין כי ק"ו ב"ד לפי"ז ו
  . מלאכה דרך הליכה  ו

 ,תלושתאע"פ שהבהמה ודאי  שאיו עובר על איסור בשבתע"ג מחובר  במעמיד בהמתו (ססי' שכח) באבן העוזרוכעין זה מציו 
, מ"מ בגופו שאיו עושה מעשהדשאי הכא כיון דהוא אין עושה כלום וגם מחשבתו לא היתה על המלאכה כלל, ע"כ. ואע"פ 

(סי'    בביאור הגר"א   "ד עדיפא דאין כוותו לתוצאה כלל, משא"כ התם דסוף סוף כוותו שהבהמה תאכל. ועי' עודדאכתי י"ל  

דאף    (ח"א ססי' ט)  במח"שדטעמא דמסיקין בכלים שלמים ולא אסור משום סותר, משום דגרמא מותר. ועי'    'שכת  שיד על סע' א)
מבואר דכיון  דלעין זיקין ורציחה אין זה חשיב כלל גרמא, מ"מ ס"ל להגר"א הכי כי בשבת אזלין בעיקר בתר מחשבתו. 

  דה"ה ב"ד כיון שאין מחשבת ההולכים לתקן ולבות שרי.ולפי"ז י"ל שאיו מכוון למלאכה איו חשיב מלאכה כלל. 
הולך לדרכו לפי תומו ואיו מוסיף אף תועה אחת  דכשאדם איו עושה כלום ממש ו (ח"ט סי' סט) בשבט הלויובדרך זה כת' 

וכיוצ"ב  למען מלאכה, אף שבגרמתו דלק אור או דבר כיוצ"ב בזה, פשיטא שכל זמן שאיו חושב ממש ללכת למען הדליק 
שאין או מצרפים הליכתו הרגילה לתוצאה ה"ל, ואין כאן פעולה של מלאכה, ודבר זה בכלל מש"כ הפוסקים כעין זה לעין 

כמבואר מלאכת מכה בפטיש דישם פרטים דכל זמן שאין מכווים בפי', איו בגדר איו מתכוין אלא שאיו בגדר מלאכה כלל,  
(סי' א   ובחזו"א יג)שעה"צ אות (סי' שכח שעה"צ אות סה וסי' שיד במ"ב  ,(סי' שיח ס"ק לו) במ"אלהלכה  הובא (שבת פי"ב ה"ב) במגיד משה

  ק"ו משם.  "ד הואו  .ס"ק יד ד"ה ואמם)
השלג ימוח וזב עי"ז  ש ע"פאד )ס"ק לט ( המ"ב. וביאר דורס שלג ברגליו ואיו חושששכת' ד )סי' שכ סע' יג(  בשו"עוכעין זה מציו 

איסור  דלא אכפת ליה שהוא אע"פ שהוי פס"ר דהתירו שם שכת'  הט"זואף לדעת  .לית לן בה כיון דהוא איו מתכוין לזה
הייו כי ההליכה עצמה היא מעשה   , אבל במקום שאפשר להזהר משמע שיש לאסור,א"א להזהר בזהכי    ,שם)  פמ"ג(עי'    דרבן
דאין הלכה   )שם ס"ק לו( המ"ב. ולפי"ז אין להקשות מהא דכת' השלג ממש משא"כ ב"ד דממילא מתפזר החול, ועיין ריסוק

הרבה אחרוים חולקין  כידהוא מחובר לקרקע יש בו משום חשש בין וסתירה  הר או באר דכיוןשאסר ללכת על המ"א כ
שדחה דברי המ"א כי   )ס"ק יד( המאמ"רלדברי  )אות לט( צ"בשעה  ןוציי .עליו וס"ל דשם מים עליהן ואין שייך בו בין וסתירה

אלא שלפי טעם זה אם האבים עצמן מתחזקים  ., עיי"שאלא הוע עין בפי עצמו אין להם שייכות לקרקע ואיו חלק ממה
  ממש ע"י דריסתו עליה (ולא מחמת החול המתפזק ממילא) יש לאסור.

אלא צריך לדקדק בדריסתם להורגם  אף דרך הילוכו אסור    ,מלים ושאר שקצין ורמשים וכה"גד   (שער ט סי' לט)או"ה  ב  וכן מציו
התם ד. ומשמע דאף דרך הליכה איכא איסור. אולם יש לדחות  (ס"ק מח)  מ"בוה  ג)לאות  סי' שטז  (  הא"רוהביאו    .במקומות שמצויין

כיון שכוותו    "דבאבל    ,וע"ז הזהיר שלא להרגם במקומות שמצויים  ,שקצת משמע כן  מיירי כשכוותו להרגם לפי תומו עיי"ש
לפי האו"ה  ,תקיה תהיה (ואם יחא ליה שע"י הליכת אשים המדרכה  ליכא איסורי"ל ללכת למקום חפצו ולא לבות כלל 

וכמו   ), ועוד יש לחלק דשאי התם שהרגם ממש בדריסתו, משא"כ הכא דממילא כס החול מחמת הליכתויש לומר דאסור
  .שחילקו לעיל

  ז. בשינוי 
פס"ר לפי המבואר לעיל איו אסור אלא מדרבן  משום  ימא דיש כאןאף אם בפרט ד .לאסורראה דאין לחוש "פ כל ה"ל וע

תרי  ב(והוי פס"ר  מלאכה שלא כדרכה כי איו עושה אלא ברגליואיו אלא ד עי' בז בגליון ר"א), עוד י"ל כי לא אכפת ליה
וב"ד י"ל שאף ללא  (סי' שטז שעה"צ אות יח ועי' סי' שכא ס"ק ז ושעה"צ אות סח) במ"בכמבואר דשרי במקום צורך דרבן 

בשם רביו מאיר על עוגות שכותבים עליהם אותיות ותיבות,   (שבת פ"ז סי' שסט)   המרדכי  , דהה כתבצורך שרי ע"פ צדדים ה"ל)
הא איכא, ומ"מ בתיוק אין לחוש דקטן אוכל אע"פ דמשום מוחק דאו' ליכא דמוחק ע"מ לכתוב בעין, מ"מ איסורא דרבן מי

  .(שם סע' ג) הרמ"א, וכן פסק (סי' שמ) הב"יבלות אין ב"ד מצווין להפרישו היכא דלא ספין ליה בידים, עכ"ל. והביאו 
בזה,  דבאיסור דרבן פס"ר שרי דה"ה (סי' שיד ס"ק ה) במ"אשתמה ע"ז דלא מבעיא לדעת התרוה"ד המובא  (שם) בדגמ"רועי' 

אלא אפי' להמ"א דפליג שם מ"מ היכא דאיו מתכווין ומקלקל ועושה כלאחר יד גם הוא מודה דשרי, כ"ש אם איו שובר 
בידו רק בפיו דרך אכילה. ולכן "ל היתר גמור בזה, והמרדכי בשם המהר"ם שאסר הייו כי היו רגילים לכתוב בכווה שיאכל 

   התיוק לסגולה להתחכם.
תמה על הדגמ"ר דבשלמא באותיות הכתובות על גליון, הדרך הוא למחקם והקורע הגליון  (סי' קמד ס"ק ג)  ןובקצות השולח

  ומשבר האותיות שפיר הוי כלאח"י. אבל באותיות שעל העוגה, הרי זו היא דרך מחיקתם ע"י שבירה, ע"כ. 
אם  היא ע"י מעשה בידיםמוחק  מלאכת אולם יש לדחות דס"ל להדגמ"ר שבתר עיקר צורת המלאכה אזלין, וכיון שצורת

שפסק כהדגמ"ר דאם איו שובר מקום האותיות בידו, רק בפיו דרך אכילה, (סי' שמ ס"ק טו)  במ"ב עושה בפיו חשיב שיוי. ועי'
  .  (ח"ז סי' ז) רש"םבמהוכן הוא   (סי' שלז ס"ק ב). בשעה"צ  ובדרך זה מציוחשיב שיוי. 

דכיון דאם לא היה בא לאכול את העוגה רק למחוק את האותיות  הדגמ"רל דס"לשכת' הגה עו)  (פ"לבארחות שבת  יעוייןו
שהכס הכתובות ע"ג לא היה עושה זאת דפיו אלא בידו לכן אם עושה זאת בדרך אכילה חשיב מחיקה כלאח"יץ ועפ"ז כת' 

ט דיש בזה איסור מלאכה, מ"מ אין זו  למקום שיש בו מצלמה הקולטת את תמותו ומראה אותה על גבי מסך, אף אם קו
   .אלא כתיבה כלאח"י, שהרי אין דרך אדם לצייר את תמותו ע"י עמידה מול המצלמה, ע"כ. ועי' עוד בזה בגליון ר"ג

יש בזה משום שבות ד )שם( בה"לה וכתב אסור לכבד הבית אלא אם כן הקרקע מרוצף. שכתב ש (סי' שלז סע' ב)שו"ע ב  ויעויין
ודעת  ם,הרמב"מוכן משמע  ,גומות משמע בתוספות שם דיש בזה חיוב חטאת מכוין בזה לאשויי םוא ) צה( כמבואר בשבת

, ע"כ. ואין סתירה מדברי הרמב"ם לדבריו  הרמב"ן בפרק כל הכלים דהוא רק בין כלאחר יד כ"ז שלא עשה בידים ממש
שכן הדרך לבות מדרכות אלו,  ף אם ימאגומות ע"י כיבוד, אולם לא דמי ל"ד דא ה"ל כי י"ל שכן דרך המלאכה לאשויי

ין איעשית אלא בידיו וע"כ אם    המ"מ הרי מלאכת בן אחר עיקר המלאכהבו כן אזליין אשווי גומות    ,מקרה אימשא"כ לע
  די"ל דאף אם הדרך הוא ביד מ"מ ס"ל להרמב"ם שהדרך הוא אף דרך כיבוד. 

  סק . מתעח
(לבעל החו"ד סי' תלא   מקור חייםבמתעסק איו עובר איסור כמבואר הו ,ר מן דין ראה שבדרך כלל ההולכים בכלל מתעסקוב

 .ועוד פוסקים (הוריות סי' טו ס"ק ט) חזו"א ב ,(כלל יח אות ב) ת אדםשמב , (מלאכת קוצר סע' כד ס"ק יב) אגלי טלב ,ביאורים ד"ה ולכאורה ר')
עוג  ב  עי'  ופ"מ שאם יודע שחברו עושה מלאכה במתעסק צריך להפרישו, מ"מדס"ל דיש בזה איסור דרבן    (סי' ח)   רע"אלואף  
בדעת הרע"א שאף לפי דבריו הא דצריך להפריש המתעסק הייו רק באופן שמתכוון למעשה אלא שכתב (או"ח סי' כ)  יו"ט

"ר כי חושב שהעירוב תקין. אבל באופן השי שלא שחושב שעושה בהיתר שפטר מהמיעוט דכתיב "אך", וכגון המוציא ברה
תכוון כלל למלאכה ומחשבתו לא התקיימה למעשה ואין משום מלאכת מחשבת, ליכא משום איסור דרבן וא"צ להפרישו, 

כלל עבירה,  ן זהבכה"ג כיון שפטור מטעם מלאכת מחשבת אידכגון שמטלטל במקום שאין עירוב ואיו יודע כלל שמטלטל ו
(הערות כתובות ה: על    הגריש"א זצ"ל  וכן ביאר   (מלאכת אופה סע' לג ס"ק ג).  באגלי טל. וכן מבואר  מצא בוהו  להליכהב"ד שכוון  וכן  

קט כהפשטות בדעת  (סי' צא אות ט)המח"ש אולם  (אה"ע ח"ד סי' ט ד"ה וכעין זה). אג"מוב ח"א עמ' קעג)( חוט שיבועי' . תוס' שם)
  .י"זבגליון ר  ה בז עוד ועי' (דיי שבת סי' ז).באמרי ביה שבכל אופן יש להפרישו. ועי'  הרע"א

   
העולה לדיא, מותר בשבת ללכת על אבים משתלבות שמפזרים עליהם חול, אע"פ שע"י ההליכה עלול להכס חול בין האבים  
ולחזקן, כי כוותו ללכת לדרכו ולא לבות, ועוד טעמים כמבואר לעיל. ומ"מ יזהר שלא להכיס חול ברגליו בכווה. 

    
  
  

  
  
  

  )(יאמעלת וקדושת השבת 
  

 - התואר יהודי תלוי בדביקות האדם בהקב"ה 

ן אומרם ז"ל שקולה שבת "וממוצא הדברים י"ל עי

כגד כל התורה, ועד שהעובר עליה הרי הוא כעכו"ם... 

ככל שיהודי יותר דבוק בה' הוא יותר יהודי, וככל  

שהוא דבוק פחות בה' הוא פחות יהודי, ואם יתק  

  לגמרי מדביקותו הרי הוא כעכו"ם לכל דבריו רח"ל.

ומכיון שכל עיצומו של יום השבת הגדול והק' הוא יום 

הדביקות באהבה מופלאה... הרי המחלל ש"ק הוא 

ככו"ם לכל דבריו. כי אם השבת בבחית ישואין  

ודביקות בה', הה כשמחלל שבת ח"ו הוי בחית  

גירושין ויתוק הקשרים, וממילא איו בכלל יהודי". 

  (תיבות שלום עמ' לט) 
 
 

 נערך ע"י מחבר סדרת "עבודת המועדים" 

כשהוציאו מן התור ע"ג לוח או על הקרקע ובכל 
ו אח"כ בסל כבר פטר  מקום שאין לו תוך, אע"פ שת

מחלה, וזהו שאמרו הרודה וותן לסל, דדוקא לסל 
ורבים וכבדים   -[ובכ"י אחד וסף  בשעה רדיה מן התור.  

  חולקים שאין קפידא להוצאתו מהתור לסל].

וראיתי  -דכתב (סי' רכ"ו)  באור זרועוכיוצ"ב מציו 
ר'   כתוב בשם ר' יצחק ב"ר אשר זצ"ל דהא דאמר

אליעזר שהסל מצרפן, הייו שרדה מן התור ותן לסל 
בעודן חמין ולא פזרן בקרקע, אבל פזרן בקרקע תו לא 
מצרף להן הסל, ודייקין מהא דקתי הרודה וותן  
לסל, משמע מיד לאחר רדיה, ואין הדבר בר סמכא 
דהא קתי הורדה וותן לסל, משמע רודה ואחר שעה 

  הרודה לתוך הסל. ותן לסל, ותדע דלא קתי
 -וז"ל  (מח:) בפסחים  בריטב"אודעה זו הוזכרה מי 

וכתב הרי"ט ז"ל דדוקא שרודה וותו בסל לאלתר, 
בשם (פסחים שם)  במאיריוהכי מוכח לישא. וכן איתא 

  יש מפרשים.
  - בתוספת ביאור (פסחים שם)  במהר"ם חלאוהוכ"כ 

מיהו בעין הפרשת חלה בסל ראשון שרדה לתוכו  
  עודו חם דהוי כעין גמר.ב

  אולם ברמב"ם, בטור ובשו"ע לא הוזכרה סברא זו. 
דהגו (יו"ד ח"ד סי' ל"ו)  הרב פעליםומציו דשאל בזה 

באפיית מצות שרודים המצות ע"ג מחצלת עד 
שיצטו ורק אח"כ מיחים אותם בסל. כיצד להוג 
לעין הברכה, מאחר דאית ביה מחלוקת. והשיב 

ברור כהרמב"ם דהסל מצרפן בכל דהמהג פשוט ו
גווי, וידוע דדבר שיש לו מהג ברור אע"פ שיש בו 
מחלוקת אין חוששין לספק ברכות. ואין לך מהג  
ברור ומפורסם יותר מזה דכולם יודעים דכך והגים  
מדורות הראשוים. וגם על מהג עיר הקודש ירושלים 
שאלתי במכתב להרב החסיד מהר"א מי והשיב שכן  

הג להיחם אח"כ בכלי או מכסים אותם במפה המ
ומברכין. ויש מהאשכזים זהרים לצרפן מפי תור 
דוקא, ואחו והגים לצרפם אח"כ עכ"ד. ומי שחושש 
לדעה זו ומפריש בלא ברכה, לא טוב עושה דודאי  

  צריך לברך כמהגו ומהג ירושלים.
סי' ס"ח אות ב' דכתב   במחת שלמהויעויין עוד 

הפוסקים דאין הכלי מצרף אא"כ רדה תיכף   דשיטת
  את הפת מן התור לתוך הסל, דחויה היא מהלכה.

היכא דצרפו פת לתוך כלי אחד אחר   - העולה לדיא
אפיה, ואין מקפידים על צירוף הפת, וכ"ש אם כל 
הפת שייכת לאדם אחד או לשותפים, יש להפריש חלה 

ו על בברכה. ועל כן במקרה ה"ל אם אין מקפידות ז
זו, יתו כל הפת בכלי אחד ויפרישו חלה בברכה [דאף  
דעצם החת הפת על השולחן איה מחייבת בהפרשת 
חלה מעיקר הדין וכמו שתבאר, מ"מ יש לחשוש שמא 
תצטרף הפת במהלך השבת ע"י שיכיסו הפת לכלי 
אחד או יכסוה במפה אחת, ומצאת הפת מתחייבת 

אם יתו דעתם בחלה בשבת ואין דעתם על כך, ואף 
על כך כבר לא יוכלו להפריש חלה באותה השעה, וע"כ 
טוב דיחייבו עצמם בחלה ויפרישו בברכה ויצאו מכל  

  ספק].


