
  ומסייע מכבה ביום טוב

  כתב יד וינה –תוספתא ביצה פרק ג

  הלכה יג 

אין מכבין את הבקעת בשביל לחוס עליה ואם בשביל שלא יעשן הבית או בשביל שלא תקדיח את 

 5  התבשיל מותר

  טו –הלכה יד 

  ממתיקין את החרדל בגחלת 1אבלאין עושין פחמין ביום טוב אפי' לאותו היום 

   א עמוד קלד דף שבת מסכת בבלי תלמוד

  . בגחלת אותו ממתקין ואין שלו במסננת החרדל את מסננין אין: נןרב תנו

 10  . בגחלת אותו ממתקין ואין

  ! בגחלת אותו ממתקין: והתניא

  . עץ של בגחלת כאן מתכת של בגחלת כאן: קשיא לא

  ?  אגומרי מבישרא שנא מאי: יוסף לרב אביי ליה אמר

 2.אפשר - הכא, אפשר לא - התם: ליה אמר

 15   א עמוד קלד דף שבת מסכת י"רש

  .ניסוקת אבן או, הגחלת את לתוכו לכבות שרגילין כדרך - בגחלת אותו ממתקין ואין

 דאינו כיבוי בה שייך לא מתכת של גחלת, פחם שעושה לפי כיבוי בה דשייך, אסור - עץ של בגחלת

  .פחם נעשה

  .דמכבה גב על ואף טוב ביום שצולין - אגומרי מבישרא שנא ומאי

 20  .מאתמול אפשר חרדל אבל, טפי שביחא דביומא, מאתמול צלותל - אפשר לא

   א עמוד יב דף ביצה מסכת ף"רי

 אותו ממתיקין והתניא בגחלת אותו ממתיקים ואין שלו במסננת החרדל את מסננים אין ר"ת

 שנא מאי יוסף לרב אביי ליה אמר עץ של בגחלת כאן מתכת של בגחלת כאן קשיא לא בגחלת

  :כבוי איכא הכא כבוי ליכא התם ל"א אגומרי מבישרא

 25   א עמוד יב דף ביצה מסכת הקטן המאור

 במקום ל"ז הרב בהלכות וכתובה אליעזר רבי בפרק כדאיתא כולה החרדל את מסננין אין ר"דת והא

 לא ואנן כבוי איכא הכא כבוי ליכא התם ליה אמר אגומרי מבישרא שנא מאי כתב שהוא אלא הזה

 לא התם ג"ה אלא כבוי לי ומה הבערה לי ומה מותר נפש אוכל מחמת ואשה כבוי כל כי הכי' גרסי

 החרדל מתוק אבל שבצלי המובחר הוא כי כך אלא צלי באכילת אפשר אי כלומר אפשר הכא אפשר

 30 שוה דבר ואינו מדאי יותר ומעונגים מפונקים לאנשים אלא צורך בו שאין לפי בלעדיו אפשר (אי)

  .מילתא האי כי בכל מלאכה' שרי ולא נפש לכל

   א עמוד יב דף ביצה מסכת' ה מלחמת

 זה ולמה אדם לכל מותר נפש אוכל שהוא מה דכל למתקו א"וא החרדל מן מר' הפי זה הכותב אמר

 לפתן לו שאין למי יאמר ומה דכתובות קמא בפרק כדאיתא שמותר טוב ביום צבי לשחיטת דומה

                                                        
  אין -כ"י ערפורט  1
 כך הנוסח בכל כתבי היד 2



 35 ממתקין שהכל אדם לכל ושוה הוא צריך איוד המתוק וכן ואוכל בחרדל פתו מטבל שהוא זה אלא

 אלא ובשול אפיה בכלל ואינו הוא תקון החרדל שמתוק פירושה וכך היא נכונה רבינו' וגי אותו

 חרדל עשיה צריך בראשית ימי בששת שנברא מה כל באגדה שאמרו וכענין היא החטים כטחינת

 סלקא דקא משום בה והוינן אסרוה כך ומפני תקון צריך אדם אפילו ליטחון צריך חטין למתק צריך

 אוכל לצורך ואינו כבוי בו שיש אגומרי מבשרא שנא ומאי דאמרינן והיינו לצורך כבוי דאין דעתיך

 40 שלא להם קרוב אלא ממש הגחלים על אינו שבצלי והמובחר כבוי בלא לצלות אפשר שהרי ממש נפש

 מותר הכי ומשום כבוי ליכא התם' פרקיומ זה לכבוי חוששין אין כ"ואעפ גרוף בתנור או גחלת גבי על

 מערב למתק אפשר התם לה מפרש הכי אפשר הכא אפשר לא התם דגריס ומאן ... כבוי איכא הכא

 א"שא וכיון טוב יום מערב לצלות אפשר לא הכא חטים כטחינת הרבה ממנו למתקו ודרכו טוב יום

 שמזדמן ענין באיזה אלא אחר בענין לצלות אפשר לומר בדבר מדקדקים אין ביום בו אלא לעשות

 45  :טוב יום שמחת משום התירו בו רוצה שהוא או

   א"ה/ ג טור סב דף ד פרק ביצה מסכת) ונציה( ירושלמי תלמוד

   ממתקין אין תני תניי אית בגחלת החרדל את ממתקין תני תניי אית

  עליו הגחלת את בשנתן ממתקין אין דאמר ומאן הגחלת גבי על בשנתנו ממתקין דאמר מאן

 מותר הקדירה ואת הבית את תעשן שלא בשביל אם עליה לחוס בשביל הבקעת את מכבין אין תני

 50 אמרין אנן כן ויאות נסא ר"א ודייו לאויר משליכה אויר שם יש אם אבל אויר שם בשאין חנניה ר"א

  לרפואה וכאן לשימור כאן מנא ר"א טבא ביומא מינה ומכחול מישוף שרי קלוריתה הדא

   ]תרסח רמז[ טוב יום פרק ביצה מסכת מרדכי

 הקדרה תתעשן שלא ומיהו נפש אוכל כמכשירי דהוי בית בעישון ושרי היא יהודה' ר ההוא] כב דף[

  :נפש אוכל ממש דהוי דמותר יהודה' דר רבנן' אפי מודו

 55 אחר בבית דר אלא כלל טוב יום צורך בו שאין בבית ליה מיבעיא דקא אלחנן רבינו' פי לכבות מהו

 לרבנן' אפי ומותר מזה גדול טוב יום צורך לך אין בו לדור אחר בית לו ואין בית באותו דר אם אבל

 אלא כאן דאין משמע ממון איבוד משום ליה מיבעיא קא כי דקאמר הלשון משמע וכן יהודה' דר

  :יהודה' כר נפש אוכל למכשירי ליה מדמי ולכך טוב יום צורך ולא ממון איבוד

   יט סימן ב פרק ביצה מסכת ש"רא

 60 כגון כיבוי בלא מעישון להצילה באפשר היינו הקדירה תתעשן שלא כדי לכבות דאסור והאי

 יכבה לא ואם זה באש קדירתו לבשל וצריך אש לו אין ואם. אחר אש על לבשלה זה מאש שיסירנה

  ולאפות לבשל שמותר כמו נפש אוכל לצורך לכבות מותר הקדירה תתעשן

   ב עמוד כ דף מכות מסכת בבלי תלמוד

 בארבילא תמרי דאכיל מאן: ליה אמר. לוקה הניקף ואחד המקיף אחד: חסדא דרב קמיה תנא תני

 65 במקיף: אומר רבא. עליו לוקין מעשה בו שאין לאו: דאמר, היא יהודה רבי? מני: לך דאמר? לקי

  .הכל ודברי במסייע: אומר אשי רב. הכל ודברי לעצמו

   ב עמוד כ דף מכות מסכת א"הריטב חידושי

 מודה ח"ר דאף ל"ז מאיר רבינו פירש יפה. לקי בארבילא תמרי דאכיל מאן חסדא רב ליה אמר

 שגם דקתני במאי אלא ליה קשיא ולא, בתוספתא וכדאיתא תקיפו לא וכדכתיב בלאו עובר שהניקף

 70 לך דאמר דקאמר נמי והיינו, לקי בארבילא תמרי דאכיל מאן בלישניה דנקיט והיינו לוקה הניקף

 דלית משום מלקות אלא לן קשיא לא דאלמא עליו לוקין מעשה בו שאין לאו דאמר היא י"ר מני



 לאו לענין אבל, מעשה עביד הא דמסייע דכיון הכל ודברי במסייע אשי רב דאמר והיינו, מעשה ביה

  עיקר נראה וכן, בלאו עובר נמי מסייע בלא אפילו מלקות בלא

 טוב יום' במס דאמרינן הא ליה דקשיא ואיכא, השערות לו שמזמין ל"ז י"פירש. הכל ודברי במסייע

 75 ולא, ממש בו אין דמסייע ופתח עמיץ וישראל טוב ביום לישראל כותי מיכחל לענין') א ב"כ ביצה(

 אבל קצת ומפתח למעמץ העין שדרך ממש בו אין דהתם דמסייע שוין המסייעין כל שאין, קשיא

 דבלאו לעיל שכתבנו ל"ז מאיר רבינו לפירוש כ"וכש, בשערו עצמו לו כשמזמין הוא גדול סיוע הכא

, להא סגי דהוא כל דבמעשה, עליו ללקות מעשה בו שיהא כדי אלא סיוע בענין ולא לאו בו יש מסייע

  .ל"ז הוא פירש וכן, מעשה הוי קומה עקימת או פיו עקימת בעלמא כדאמרינן

 80  הכסף יורה דעה קצח: א נקודותש"ך 

דאחד המקיף ואחד הניקף במשמע... אלא באינו מסייע פטור דכאן לא שייך מסייע, דדווקא בהקפה 

אר אזהרות לא שייך לומר דחייב משום משום דהוי לאו שאין בו מעשה, ובמסייע חייב אבל בש

סייע אין בו ממש מסייע דמסייע אין בו ממש. והכי איתא להדיא בפרק המצניע ובפרק ב' דביצה דמ

  אפילו לכתחילה והוא מוסכם מכל הפוסקים.ר לעניין שבת ומות

 85   א ק"ס שכח סימן חיים אורח ז"ט

 למלקות מעשה דבעינן מלקות חייב הניקף אין ממש בו אין דמסייע דכיון אהדדי הגמרות דקשיין

 גופיה אשי דרב ותו נינהו הלכתא תרוויהו' ומסתמ בזה חילוקים שיש' ובפוסקי' בתוס ראינו ולא

 אהדדי זביד דרב המצניע' בפ הקשו' והתוס אשי אדרב אשי דרב קשיא כ"וא המצניע בפרק כן אמר

 עביד לא דאמימר דההיא ביניהם לחלק אנו צריכים כ"וע ש"מ מכח אהדדי אשי רב' דקשי זכרו ולא

 90 צ"שא וכיון המלאכה' עוש שהוא בשעה עמו מסייע שהוא אלא פתוחות הם עיניו דכבר מעשה שום

 מזמין להקיף המקיף שמתחיל שקודם דניקף בההיא כ"משא ממש בו אין בעלמא לסיוע רק לו

 לזה אליו עצמו שמטה כ"ג כתב בטור וכן ממש בו ויש במלאכה מתחיל כמו הוה שערו את הניקף

 אם פותחו אלא תמיד סגור פיו אדם סתם כי ם"לעכו קודם מעשה' ועוש פיו שפותח בזה נ"ה כן ואם

  .ואסור ממש לניקף ודומה ממש בו שיש מסייע הוה זה כן ואם בזה כיוצא או לאכול רוצה

 מכון צומתאתר מתוך  – רמאג

  ):אחד למעשה שהם( תנאים שני בה להתקיים צריכים' גרמא' תיחשב שפעולה כדי

' מתה' פעולה( פעולות שרשרת כל מתחילה ולא זמנית-בו דבר מתרחש לא האדם מעשה בשעת. א

 כלשהו מכשיר למשל, תוצאה תתרחש בסופו אשר זמן קוצב יפעיל אדם אם). שבת מלאכות מבחינת

 מתרחשת התוצאה אם גם האדם מעשה הנחשבת, חץ ליריית משול הדבר'. גרמא' זו אין, יופעל

 משמעות כל בהם אין – שבת שעון זיזי הסטת או', תמימים' מים כדי הנחת. ניכר זמן וכעבור, רחוק

  .עכשווית

 משהו עשה האדם כי ויזהה' כך אחר יגיע, 'מאליו או שבת מערב המוכן, תלוי בלתי עצמאי גורם. ב

 לנקודת עד השעון סיבוב וכן', כך אחר' תגיע האש: ל"הנ בדוגמאות. התוצאה תתרחש ואזי, מקודם

  .ההפעלה זיז

  

    95 


