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לגופה צריכה שאינה )ג"משאצל(=מלאכה

  אלישע אבינרהרב 

  

  מקורות
  

  ".מלאכת מחשבת"ה "ותוד..." הלכות שבת"א "חגיגה דף י ע

' חי, ש"ה ר"וד, ה את"תוד, ח"א אמר רבה בב"דף צד ע' וגמ, ב במשנה"שבת דף צג ע
  .א"הרשב

  ".הצדן לצורך חייב"ב "שבת דף קז ע

  ...".ל כל המזיקים"אריב"' ב בגמ"שבת דף קכא ע

  .י"עד המשנה וברש" כחס על הנר"ב "שבת דף לא ע

 שם נ גאון"רובדברי , "ש"י והא ר"הא ר... תני חדא לא יצא הזב בכיסו"ב "שבת דף יא ע
  ).המיוחס(ן "הר' ובחי) א"דף יב ע(

  

  ג"פסק הלכה בענין משאצל

  

  )ף"הציון בדפי הרי(ן שבת "ף ור"רי. א

  .ן"ושם בר" כחס' מתני"א "דף יג ע  

  )א"דף מב ע' הסוגיא נמצאת בגמ" (אמר רבינא...אמר רב"ב "דף יט ע  

  "ועל עקרב"ה "ן ד"ב בר"דף לח ע  

  ).ה ודאמרינן"וד" (לענין פלוגתא"ה "ן ד"ב בר"דף לה ע  

  ".ונמצא פסקן"ה "ן ד"ב ובר"דף מה ע  

  ).מ ובמלחמות"ב בבעה"דף מה ע, א"דף לח ע, א"דף יג ע: ף"מ על הרי"בעה(

  ם"רמב. ב

הרבה אחרונים דנו .  ('יז' מ הל"ובמ, כה' כא והל' הל, יז' י הל"פ, )מ"מ וכס"מ(' ז' א הל"הלכות שבת פ

  ).י"ח הלוי פ"ובגר, א"ם וביניהם בעל מרכבת המשנה בפ"בשיטת הרמב

  ע"טור שו. ג

  .ב"משנ, ז"א וט"מג, ע"שו.  י"ב,  טור-ח "רע' סי

  .'ח' ע סעי" שו-ז "שט' סי

-כו' ע סעי"שו. 'ה גחלת עד לסוף הסי"י ד"ב, "גחלת המונחת) "א"י ע"ק/ תקלה ' עמ( טור -ד "של' סי
  .כ"כז ובנו
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ושם , לה' ח סעי"שכ' וכן סי. כ"ח ונו' ע סע"שו, י בסוף הסימן לענין הוצאת חלב מאשה" ב-ל "ש' ס*[
  ].ל"ושם בביה, א' מ סעי"ש' ע סי"שו. ק מא"א ס"במג

  

  קלקלמ
  

  .ר"ן וש"רמב', תוס, י"רש' ב משנה וגמ" קה עשבת דף

ושם בדרוש וחדוש .  ה וצריך לעצים"ובתוד..." אמר רבי אדא החופר גומא"ב "דף עג ע     ''
  .ה ולא"ד, מ סעיף יד"ש' ל ס"ובביה, א"לגרע

 
  מקלקל בחבורה ובהבערה*[

יהודה ' ה מתניתין ר"ד) המיוחסים(א "הריטב' חי.  ר על אתר"מ וש"בעה, ף"א רי"  שבת דף קו ע
  ")]'לפיכך אני אומר דהכי קאמרינן וכו"בעיקר הקטע (
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