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מתכוין שאינו רישיה-דבר ופסיק

איסורים( ובשאר )בשבת

  
  אלישע אבינרהרב 

  מקורות
  

  .ח"ר', תוס, י"רש..."  ריש כנישתא דבצרה"ב "מסכת שבת דף כט ע

  ".'עגלה של קטן וכו"ב "ביצה דף כג ע

  ".רמי ליה אביי לרב יוסף"ב "שבת דף מו ע

  .י"רש.  סוף הפרק..." תנו רבנן החותה בגחלים"א "כריתות דף כ ע

דף לד " (ג"ואע"עד " הני מילי"ה "ד' ובתוס" דרבנן הוא... יהודה ' תניא אמר ר"ב "מסכת יומא דף לד ע
  ).ב שתי שורות לפני סוף העמוד

ה מיחם "ד' תוס, י"רש.  א"עד לנקודותיים בדף מב ע" המיחם שפינהו"א מהמשנה "שבת דף מא ע
  ).ביומא' זהה לתוס' התוס(

  

מ "ח ובכ"י, ז"ט' הל, י מהלכות כלאיים"ם פ"וברמב.  (ה ובמפרשים שם"ב ומ"ט מ"לאיים פמסכת כ[
  ).כ"ז ונו"וברדב

  ]ן"הר' ובח" ורבי שמעון"ה "ובתד..." ש האומר "ור"א "סנהדרין פה ע

 

  ר"פס
  ...").ותמיהא לי"החל מ(ה ואביי "א שם ד"הרשב' ובח..." אמר מר"א "שבת דף קלג ע

  ).עד הסוף" ומה שמפרש" ("תלמוד לומר"ה "ודב בת"שבת דף קי ע

  ").ש"הא ר"ה "במיוחד ד(י "וברש..." ע"ש יין כדברי ר"ת"ב "מסכת זבחים דף צא ע

 

  ל"ר דלנח"פס
  ).ן"ן ור"רמב(ה טפי "תוד, י"רש.  עד לנקודותיים" ר הצד חלזון"ת"א "שבת דף עה ע

  .ר"וש', תוס, י"רש, עד למשנה" ר התולש עולשין"ת"א "שבת דף קג ע

' ה גרסי"ד) א"א ע"דף מ(ף "ן על הרי"ובר"  ולא ימות... האי מסוכרייא דנזייתא"א "שבת דף קיא ע
  .ה אין"ה אבל וד"וד
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 כולל שבת

  .ובראשונים' ובתוס" ט"ר אין ממעטין ביו"ת"ב "סוכה דף לג ע

  .ובראשונים" אלא אמר מר בר רב אשי"א "שבת דף קיז ע

  .'עד לסיום התוס" ג"עוא"החל מ, ביומא דף לד ב' סיום התוס

  .ד סימן ט"ש שבת פי"רא

  ".אלא"ה "י ותוד"רש..." תא שמע פורסין מחצלת"א "ביצה דף לו ע

  .'ג שם אות ג"ובשלט".  השני חייב' מתני"ף "א מדפי הרי"ן דף לח ע"ר

  

ה "ב ד"א עירובין דף לה ע"הריטב' ח...". רבים אומרים"א "ה ח"ראבי. הערוך ערך פסק וערך סבר' ס[
.  ט"י' ם סי"א בן הרמב"ת ר"שו.  ד"שצ' ש ס"ת הריב"שו. ד"רמ' התרומה ס' ס".  דבעי מרא וחצינא"
  .]ס ה"ז סו"י אבהע"ב

 

  ם"פסקי הרמב
  .מ"במב ו"ב ה"פי.  מ"ושם בכס.  ז-א הלכות ה" שבת פ

  .ם לגבי שיטת הערוך"ג בדעת הרמב"ל' ח סי"ד או"ת יביע אומר ח"דיון מקיף בשו'  ועי

  

  ע"טור ושו
ה "תלט עד ד-תלח' עמ(י "ב, עד סוף הסימן..." הבית שפקקו) "תלח' עמ/ דף פט( טור -כ "סימן ש

  .'א אות כ"מג, יח-יז' ע סע"שו").  ומשמע מדברי"

  .'א' ע סעי"שו".  ך גוררהלכ"ה "י ד" טור וב-ז "סימן של

כ "נו, ד-ג' ע סעי"שו.    י"ב, "מכוין שרי... כל דבר שבמינו) "שעה' עמ/ דף עח א( טור -ז "סימן שט
  .ל"וביה

  ).ר"אמירה לנכרי בפס(ד בענין הדלקת תנור בית החורף  "בהגהה בשם תה' ג סעיף ה"סימן רנ

' ע סעי"שו".   מיחם"ה "י ד"ב, "לכך... מיחם) "טת' עמ/ דף פג ב( טור -ח "סימן שי: ר בתיקון כלי"פס[
  ]א אות לו"מג, ב"י

  

.כג' ה סי"ח. לד, לג' ד סי"ח, כא' א סי"ח: ח"ת יביע אומר חלק או"סיכומים רחבים מצויים בשו
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