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  "מתו�"סוגיית 
  

  "מתו�"ח והמלאכות שהותרו מכ
  

øåè )åà"ç éñ' äöú(  
  

 לכ� יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר א� דכתיב נפש אוכל ממלאכת חו� ,ט"בי אסורה בשבת האסורה מלאכה כל
� פשנ אוכל לצור� שהותרו שמתו� והבערה מהוצאה חו�ו ,ט"בי שמותר בלבד נפש אוכל אלא לשבת ט"י בי� אי� ותנ

   .לצור� שלא נמי הותרו
  

êåøò ïçìåùä )åà"ç äöú, ãé-åè(  
  

 רק זה אמרינ� דלא הוא �"הרמב שיטת אבל ,נפש אוכל לצור� שה� המלאכות בכל מתו� אמרינ� ש"והרא' ותוס י"רש לשיטת והנה
 ממה משמע וכ� לחוד ההבער אלא משנה אינה ובישול הבערה: ב"י' בגמ בגירסתו היתה שלא ל"וצ[ ...והבערה הוצאה מלאכת על

�  ]: ש"ע בישול אמר ולא' וכו לצור� הבערה שהותרה מתו�' וכו ה"ב דאי' וכו לצור� הבערה שהותרה מתו� אמרינ� לא נ"ה ש� דסיי
 משו� ט"יו לעניי� המלאכות מכל לחלק� יש גדולה וסברא אלו מלאכות בשני אלא דמתו� זו סברא' בגמ מצינו מדלא ל"נ וטעמו

� משה מויצו הזורק ריש בשבת ילפינ� דהוצאה ע"בפ מקראות עליה� יש מ"מ מלאכה תעשה לא בכלל שנכללו א& בשבת דג
 מקרא זה על היה לא א� לפיכ� היא גרועה מלאכה דהוצאה דמשו�] יציאות ה"ד. 'ב[ שבת ריש' התוס ש"וכמ במחנה קול ויעבירו

 יצאת ללאו הבערה א� תנאי ילפי קרא דמה� ג"ואע תבערו דלא קרא יש ובהבערה ש"ע דמלאכות בכללא ליה כיילינ� הוה לא מיוחד
  .השבת ביו� דווקא דמשמע ע"בפ מקרא עליו יש סו& סו& מ"מ יצאת לחלק או

  

ãéâî äðùî )íåé áåè à,ã(  
  

� אותה עשה א� אכילה לצור� שלא היא מלאכה ואותה בשבת עליה שחייבי� מלאכה הוא כ� רבינו בדעת אצלי המכוו
 ופירוש. אכילה לצור� שלא עשא� ואפילו לוקה אינו אכילה לצור� שאינ� פ"שאע וההבערה ההוצאה מ� חו� קהלו ט"ביו

 מ� היה כ"וא ושתייה באכילה נעשית שאינה מלאכה כל שכולל רבינו בדברי נתבאר אכילה לצור� שלא שהיא מלאכה
�  ...לצור� שלא הותרו אכילה לצור� ושהותר שמתו� אלא ואריגה כתיבה כמו נאסרי� והוצאה הבערה שיהיו הדי
 ושאר ,לוקה לאכילה עשא� אפילו ,והבני� והאריגה וההריסה הכתיבה כגו� ,אכילה לצור� שאינ� מלאכות שאר אבל

 בשל ושא� זה בפרק שיתבאר כמו לוקה אינו לאוכל� שלא עשא� אפילו ואפייה שחיטה כגו� באכילה שה� המלאכות
� אומרי� ש"ב) ב"י ביצה( ט"דיו ק"פ שנינו הגמרא מ� וההבערה ההוצאה יחוד ולבאר. קהלו אינו חול לצור� או לכותי

�  .מתו� דאמרינ� סברי ה"דב ואסיקו מתירי� ה"וב ר"לרה ת"הס את ולא הקט� את ולא הלולב את לא מוציאי� אי
  

éðô òùåäé )äöéá áé ò"à(  
  

 באוכל דשיי� גופא מלאכה אותה דוקא אלא מתו� לומר שיי� לא ג"דבכה �"הרמב דדעת לי נראה היה העיו� ובתחלת
 שלא א& ולאפות לשחוט שמותר וכדומה ואפיה שחיטה כגו� לצור� שלא א& גופא מלאכה אותה לעשות לו מותר נפש

 אפילו מתו� אמרינ� דלעול� נראה לכ�... לי קשיא אבל... מתו� שיי� לא נפש אוכל מי� שאינו בני� בבונה כ"משא, לצור�
   .עצמו עני� באותו הותרה שלא היכא

  
  

  ?"מתו�"עבור איזה צור� הותרו המלאכות מכוח 
  

ùø"é ) äöéááé ò"à(   
  

 הלל ובית, לצור� הותרה התורה שמ� אלא, טוב ליו� הוצאה יש עלמא דלכולי מינה שמע �  באבני	 אפלוג מדלא אלא
 אבל, אבני� כגו�, צרי� דלא טרחא דהוי דיבמי גזור רבנ� אלא, לגמרי התורה מ� הותרה לצור� דהותרה כיו� להו אית

�  .גזור לא �  טוב ביו� להו דצריכינ�, תורה וספר בקט
  

ñåú' )äöéá áé ò" àã"ä ä"â(  
  

 לצור� שלא נמי הותרה מותר נפש אוכל דכל ט"יו לצור� שהותרה מתו� אמרינ� קצת ט"יו צור� בה שיש בהוצאה דוקא
 ט"מיו אופה כגו�, התורה מ� דאסור ודאי כלל ט"יו לצור� שלא אבל .ט"יו �צור שיש מקצת צור� ואיכא הואיל נפש אוכל
 לצור� שאינ� בדברי� ה"וב ש"ב פליגי וכי ,מדאורייתא חייב ט"יו שמחת ולא נפש צור� לא דליכא אבני� ומוציא לחול
   .בו לקרות ת"וס בו לצאת ולולב טוב יו� צור� נקראת דהמצוה למולו קט� כגו� קצת ט"יו צור� בה� ואיכא נפש אוכל

  

íéàøé )ïîéñ ãù ]ñåôã ïùé - âé÷[ .ìàððç åðéáø úèéù íâ êëå(  
  

 הלולב את ולא הקט� את מוציאי� אי� א"בש] 'א ב"י[ א"פ בביצה כדתנ� ,מותרת נשמה הנאת שהיא מתו� מצוה ומלאכת
 שהותרה משו� ה"דב טעמא נ�ומסקי ,בו לקרות ת"ס בו לנענע לולב למולו קט�' פ מתירי� ה"וב ה"לר ת"ס את ולא

 מקרא אותו מתו�' וכו מתו�' פי. הנשמה להנאת שיהיה א� הגו& הנאת לצור� שלא נמי הותרה הגו& הנאת לצור� הוצאה
  .נפש לכל שיהנה' פי כתיב נפש לכל יאכל אשר דא� הנשמה הנאת היתר למד אתה הגו& הנאת היתר למד שאתה עצמו


