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             שבת קכ.
ו עי' מהדו"ב, וצא ולמד ק"שאין בידי לא מקרא ולא משנה ולא גמרא, וקשה איך טעו בו כל כך?

  כמה שיש לבדוק. משם לגבי המקובלים בדורנו
  

מצילים ג' סעודות או יותר, וכן מה דין אחר שמציל ואומר לאחרים בואו והצילו לכם, וכמה 
ר, דמציל יות דמציל רק ג"ס, ועי' ר"ן שלד' טוש"עו כג' כד' עי' רמב"ם לבעל הבית ולא לעצמו?

  וכשמציל לצורך בעה"ב לכו"ע שרי, עי' חיי אדם ושעה"צ שם סק"ב.
  

לא הוי "שכר שבת"? ואם היו פקחין עושין עמו חשבון, עי' רש"י ליטול שכר פועלין, ומה ש
של  עי' רש"י בגמרא ד"ה מהפקירא, ועי' פיה"מ לרמב"ם ור"ן שא"צ לאמירתו אלא הוי הפקר כזוטו

  ועי"ש רעק"א, ובבאור הלכה על השו"ע שלד' ט'. ים,
  

מאוכל? ולובש כל מה שיכול ללבוש וכו', וחוזר ולובש ומציא וכו', ומה שהתירו בלבוש יותר 
  ן, רמ"א שלד' י' ורעק"א על המשניות.עי' ר"רו להוציא לבוש? ולהיכן התיעי' רשב"א, 

  
עי' רש"י  רבי יוסי אומר וכו', במה נחלקו האם רק בכמות הבגדים או גם במה שחוזר ולובש?

  שלד' ח'.רמב"ם כג' ג' וכס"מ שם, ועי' שו"ע  ריטב"א,
  

עי' קר ומה שניתן להוכיח מכאן? פמהפקירא קזכו, והאם מותר להפקיר בשבת, וכן לזכות מהה
  .רעק"א קמא קעד', רבי שלמה איגר קכז: וקהילות יעקב ביצה כג'

  
 עי' רש"י, ועי' רמב"ם כג' כד' שכתב לכאורה דידעי דכהאי גוונא לאו שכר שבת הוא, והטעם?

  .ועי' מג"א שלד' שקי"ג מה שביאר בטעמו, ועי' מחצה"ש ויד אפריםטעם אחר עי"ש מגיד משנה, 
  

ועושין מחיצה וכו' בשביל שלא תעבור הדליקה, והאם גרם כיבוי הותר בכל אופן או רק 
  ז' ועי"ש שעה"צ ובאה"ל.שצט' הובא ברמ"א שלד' כב' ועי' מג"א תקיד'  עי' מרדכי בדליקה?

  
  
  
  
  
  

             שבת קכ:

עי'  מותר?כרבי שמעון בן ננס, והאם שוים בדיניהם לגמרי, דאם זה מותר גם זה הוא דאמר 
  עי' רשב"א ר"ן ושפ"א.ברי"ף דלא הביא דינו של רב, 

  
', העי' רשב"א ועי' מג"א שיד' ויל"ע הא הוי איסור דרבנן? בהא אפילו רבי שמעון מודה וכו', 

  .וע"ע מאירי
  

יר לעולם יורד וטובל כדרכו וכו', וקשה למה זה נקרא גרמא, הא כך דרך מחיקה וכי מי שהניח ס
 לט- תבי קה"י החדשים לזוכר ח"ב מח' אחיעז ועי'עי' רשב"א, על האש והתבשל נאמר שזה גרמא? 

  בבאור תירוצו.
  

 וחשק שלמה 'תנינא או"ח יזעי' נודב"י ומה שהפוסקים השמיטו דין זה דמחיקת השם ע"י גרמא, 
  .כאן

  
לא הזכיר דאיירי  כשהביא הלכה זו ו' ו' תיפוק ליה משום דיו בלחה, והנה הרמב"ם יסוה"ת

  עי' כס"מ לח"מ ואור שמח שם. בלחה?
  

  עי' תרומת הדשן סי' י'עילויה, ומה שלא מהני ידו לכיסוי הראש לברכה? דמנח ידיה 
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