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  .קג ד� עירובי�
  ? שצרי� לתק� את נימתו כינורמה די�

  

  כשנפסקה בשבת  לקושרה לכתחילה  
  מותר לקשור  מותר לקשור  אליעזר' לר

  2מותר לקשור  אסור לקשור  1לרבנ�
  3מותר רק לענוב  לענוב' אסור אפי  שמעו�' לר

  4לשלשל' מותר אפי  ####  שמעו� ב� אלעזר' לר
  

  ?מה הדי�, בת שנמצא בה יבלת  וצרי� לחותכהבהמת תמיד שצרי� להקריבה בש
  

  6במדינה  5במקדש  
  אסור  מותר  7ביד

   אסור:למשנתנו  בכלי
  8 מותר:אליעזר' לר

  אסור

  

                                                           
,  כגו& היכא שנפסקה הנימא בשבת#ש "א בחדא שמכשירי& שאי אפשר לעשות& מע"ל כר"ס 1

  .ש"י& שאפשר היה לעשות& מעופליגי עליה בחדא במכשיר. מותר לעשות& בשבת
לדעת� בי& היכא שנפסק ' חילקה הגמ', ובתירו( השני בגמ. 'כ& הוא לפי התירו( הראשו& בגמ 2

לבי& היכא ,  ובזה מיירי משנתנו# שכל שלא יקשרנה בחוזק לא תשמיע את הקול, באמצע הנימא
', חרו& תירצה הגמובתירו( הא.  ובזה מיירי הברייתא#שש� מספיק בעניבה , שנפסקה בראשיה

משנתנו כרבנ& שלא גזרו אמצע שאלא , שג� המשנה וג� הברייתא מיירי שנפסקה הנימא באמצע
. )יבוא לקשור ג� בצד,  דא� נתיר לו לקשור באמצע,וסובר (ש שכ& גזר"והברייתא כר, אטו הצד

רק כא& ו, ש מותר לעשות& בשבת"רי& שאי אפשר לעשות& מעיש מודה דמכש"דג� ר, ז יוצא"ולפ[
  ].משו� שיש גזירה אסר

. ש אסור לעשות& בשבת"שלא יכל לעשות& מע' ל דמכשירי& אפי"משו� דס, אבל לקשור אסור 3
  .כמבואר בהערה הקודמת, ש כא& משו� גזירה" טע� דר,'אכ& לפי התירו( האחרו& בגמ

, מאועליה� מגולגלת פקעת של ני, אחת למעלה ואחת למטה #יתדות ' בכינור יש ב', פי 4
,  משחרר את היתד ומוציא ממנה את ההמש0 של הנימא ומגלגלה על היתד האחרת,וכשנפסקת

כ עדי� "א, ל דכיו& שבי& כה אתה מחלל שבת א� בקשירה א� בשלשול"וס. ומותחה כהלכתה
שג� נחלל שבת וג� לא , מאשר נעשה קשירה, שנעשה שלשול שתשמיע את הקול כמו שצרי0

  .תשמיע את הקול כמו שצרי0
  .כגו& בהמת תמיד שצרי0 להקריבה בשבת שנמצא בה יבלת וצרי0 להוציאה 5
 . כגו& אד� שנמצא יבלת בגופו ורוצה להוציאה 6
  .והוא משנה לחתו0 ביד, כיו& שאי& הדר0 לחתו0 אלא בכלי, דאינו אלא שבות 7
אליעזר מודה שכמה ' ל שג� ר"ס) בסו� העמוד(אכ& רבא , בכל הסוגיא' כ0 היא סברת הגמ 8

  .ולכ& מותר דוקא ביד ולא בכלי, שאפשר לשנות משנינ&



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .עירובי� ד� קג
  ?באופני� דלהל�מקרב� מה די� חתיכת יבלת , 1חנינא' יוסי בר' אלעזר ולר' לר

  

  יבשה  לחה  
   מותר:חד אמר  ביד

   אסור:וחד אמר
  מותר

   מותר:חד אמר  אסור  כליב
   אסור:וחד אמר

  
  ?כיצד מעמידי� האמוראי� דלהל� את משנתנו ואת המשנה בפסחי�

  
  הברייתא שאוסרת  המשנה שמתירה  

  אלעזר ' לר  בלחה ובעושה בכלי  בלחה ובעושה ביד  לחד
  בעושה ביד ובלחה  בעושה ביד וביבשה  ולחד  ח"ולריב

  2בעושה ביד ובלחה חו( למקדש  בעושה ביד ובלחה תו0 המקדש  לרב יוס�
  בעושה ביד ובלחה וכרבנ&  3אליעזר' בעושה ביד ובלחה וכר  לרבא

  
  :עירובי� ד� קג

  ?כה� שעלתה לו יבלת הא� אפשר לחותכה באופני� דלהל�
  

  בשיני�  ביד  בכלי  
  4 אסור:א"להו  אסור  הוא בעצמו

   יתכ& שמותר:למסקנא
  5 מותר:לרבנ�

   אסור:אליעזר' לר
  6 מותר:לרבנ�  סורא  חבירו

  1 אסור:אליעזר' לר
  מותר

                                                           
ומשנתנו בעושה ביד , חד אמר דשתיה� מיירי בלחה, נחלקו כיצד להעמיד את משנתנו ואת הברייתא 1

והברייתא , ומשנתנו ביבשה, תיה� מיירי בעושה בידוחד אמר דש. והברייתא בכלי ואסור, ולכ� מותר
 .ומתו� דבריה� יוצאת המחלוקת דלהל�. בלחה

אבל במדינה , דדוקא במקדש התירו לעשות שבות דמקדש, ל לרב יוס� לחלק בדי� שבות במקדש"ס 2
 .ופליגי עליה רב ספרא ואביי. שבות דמקדש' אסור לעשות אפי

א אלא ביד אבל "ל לרבא שלא התיר ר"אול� ס, ש"היה לעשות� מעהסובר להתיר מכשירי� א� שאפשר  3
 .דכמה שאפשר לשנות משנה, בכלי לא

שאפשר להעמיד את ' אכ� כל זה על הצד שבגמ. דיש לגזור שמא יעשה בכלי ויעבור איסור תורה 4
 .)לקמ�' וע(, ג"כ יתכ� שמתירי� רבנ� בכה"א, א"אול� למסקנא שמעמידי� רק כר. הברייתא כרבנ�

, גבי הגוזז לעצמו צפרניו או שערות בידו או בפיו בשבת מה דינו:) ד� צד(א ורבנ� בשבת "נחלקו ר 5
וכיו� שבעלמא לרבנ� , )כיו� שהדר� היא דוקא בכלי(שבות איסור רק הוא ולרבנ� , א אסור מהתורה"רדל

' ומזה הוכיחה הגמ. ולא צרי� דוקא חברו, הוא רק שבות ודאי סגי במקדש בזה שגוזזה ליבלת ולא בפיו
' שסובר שבעלמא חייב חטאת בגוזז אפי, א" אליבא דררקי חברו היא "שברייתא דיד� שמתירה דוקא ע

א שהותרו מכשירי "וכדברי רבא שג� אליבא דר. (י חברו"ולכ� צרי� דוקא שיעשה ע, בידיו או בשיניו
  ).מ כמה שאפשר לשנות משני�"מ, מצוה בשבת

כגו� שעלתה ,  בעצמולחתו�ולומר שמיירי באופ� שלא יכול , את הברייתא כרבנ�ולכ� אי אפשר להעמיד  6
, )ב"ה אא"בד(' טע� ביארו התוסהו. ביד' כ לרבנ� היה אפשר להתיר אפי"דא, לו בגבו או באצילי ידיו
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  :עירובי� ד� קג
  ].ה לישמעינ�"תוד[? כה� שלקה באצבעו הא� יכול לכרו� עליה גמי או צלצול

  
  במדינה  במקדש  
  2 כור0:בלא להוציא ד�  גמי

  3 אסור:להדקה להוציא ד�
  אסור

  5מותר  טבלא הבאה' ע  4צלצול
  
  ].ללישנא קמא [?ה צלצול קט� במקדשכה� שלקה באצבעו הא� יכול לכרו� עלי

  
  כשהמכה במקו� בגדי�  כשהמכה שלא במקו� בגדי�  
   דהוי יתור בגדי�#אסור   6לרבא, לרב יהודה

   מותר:7במקו� שאינו חוצ$ לעבודה  יוחנ�' לר
   אסור:במקו� שחוצ$ לעבודה

  8 דהוי יתור בגדי�#אסור 

  
  ].ללישנא בתרא [? במקדשכה� שלקה באצבעו הא� יכול לכרו� עליה צלצול קט�

  

  כשהמכה במקו� בגדי�  כשהמכה שלא במקו� בגדי�  
  9אסור  לרב יהודה

    חציצה דהוי #אסור   10 דלאו הוי חציצה#מותר   יוחנ�' לר

                                                                                                                                                                                                   
כיו� שרבנ� סוברי� שאי� להתיר מכשירי� באב , אכ�. דלכאורה קשה דג� אליבא דרבנ� יש לגזור אטו כלי

א שמתיר "אבל לפי ר. כ א� נתיר לו שבות לא יבוא להתיר איסור דאורייתא"א, כה אלא בשבותמלא
  .א� נתיר לו לעשות ביד יוכל לטעות ולעשות ג� בכלי, מכשירי� דאורייתא היכא דלא אפשר' אפי

 .כיו� שבכלי יש בזה איסור דאורייתא, דיש לגזור ביד אטו כלי 1
 . רפואה במקדששלהתירו שבות , שהגמי מרפא' ואפי, � מכה שיש בה ד�כי גנאי לעבוד ע, וצרי� לכרו� 2
 .וג� עובר על איסור חובל בשבת כשמוציא ד�,  דאי� זה צור� עבודה,אסור 3
  .הוא כמי� חגורה קטנה ונאה 4
 .ורק שומר על המכה,  שלא עובדולכ� מותר ג� במדינה, שצלצול קט� אינו מרפא, י"כ� פירש ר 5
ל כרב יהודה שצלצול הוי חציצה בי� במקו� בגדי� ובי� שלא במקו� "דג� רבא ס' מכ� הסיקה הג 6

וא� שרבא . בגד גדול לא הוי חציצה' הסובר שלא במקו� בגדי� אפי, יוחנ�' בגדי� ופליג בזה על דברי ר
  ואילו רב יהודה$אצבעות אינו חוצ# ' פחות מגהומשמע לכאורה שבגד , אצבעות' הזכיר דוקא בגד של ג

בזה מודה , ל דשאני צלצול שהוא בגד חשוב"י, כ חוצ#"אצבעות ג' צלצול קט� שהוא פחות מג' ל שאפי"ס
 .אצבעות' בפחות מג' רבא שחוצ# אפי

ל שאסור בי� בגמי ובי� "כ תיפו"דאל, בימי� ובמקו� שאינו עושה ש� עבודה' כגו� ביד שמאל או אפי 7
 .בצלצול משו� חציצה

  .אבל שלא במקו� בגדי� לא, ר שלא אמרו יתור בגדי� אלא דוקא במקו� בגדי�וסוב, יוחנ� חולק' ר 8
מ ג� ללישנא זו טע� האיסור לרב יהודה משו� יתור "מ, י דא� שנקט בלשונו משו� חציצה"פירש 9

 .יוחנ� נקט בלשו� חציצה' ורק משו� ר, בגדי� כלישנא קמא
אבל שלא , ות משלש אלא במקו� בגדי�דלא אמרו חציצה בצלצול קט� שהוא פח, יוחנ�' ל לר"ס 10

  .במקו� בגדי� אינו חוצ#


