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  .מגד�  שבת
  ?ומדוע, הא� מותר לעשות דברי� דלהל�, לרב יוס� אליבא דרב חסדא

  
לתת כלי תחת התרנגולת   

  לקבל ביצתה
להביא כלי לכפות על הביצה 

  שלא תשבר
   דהוא הצלה מצויה�מותר    דאינו הצלה מצויה�אסור   1לרבה אליבא דרב חסדא

 לרב יוס� 
  אליבא דרב חסדא

  דהוא מבטל �אסור 
  מהיכנוכלי 

 '  דכלי ניטל אפי�מותר 
  2לצור% דבר שאינו ניטל

   דאי& כלי ניטל אלא לצור% דבר הניטל�אסור   לרב יצחק
  

  ].ה טבל"תוד[? הא� מותר לו לאכול את הפירות שעישר, המעשר בשבת
  

  בלית ליה פירי אחריני  באית ליה פירי אחריני  
  מותר  בשוגג
  3מותר  אסור  במזיד

  
  ].ה בעוד�"תוד [?הא� מותר לטלטלו, ת האפרוחי�הכופה את הסל תח

  
  בשאינ� עליו  בעוד� עליו  

  )ש איתקצאי לכוליה יומא"מגו דאיתקצאי לביה("אסור   ש"כשהיו עליו כל ביה
  מותר :אי� מוקצה לחצי שבתלסוגיי� ד  אסור  ש"כשלא היו עליו בביה

  )4'בתוס' א' לתי( אסור :ד יש מוקצה לחצי שבת"למ
  

                                                           
ושאני , "אי& כלי ניטל אלא לצור% דבר הניטל"ל ש"ס, )'לעיל בעמוד ב(רבה אליבא דרב חסדא  1

דדר% התרנגולת להטיל באשפה מקו� , הצלה מצויהה דהוא צגבי לטלטל כלי כדי לכסות את הבי
 להטיל במקו� % תרנגולתדאי& דר, ביצה אסורהאמנ� כלי לקבל את . שדורסי� ש� בני אד�

  .)והוי הצלה שאינה מצויה (מדרו& שנצטר% כלי כדי לקבלה
הטע� ה במשנתנו "וה, "אי& כלי ניטל אלא לצור% דבר הניטל"ל לטע� ש"וחולק על רבה ולא ס 2

 . "מבטל כלי מהיכנו"משו� שהוא , למה אי& נותני� כלי תחת הנר לקבל בו את השמ&
 .ואינו מוקצה,  מתוק&�ועישר ) דהיינו מזיד�" (עבר"א� ' ג מיירי בסוגיי& דאמרינ& שאפי"ובכה 3
מבטל כלי "הא הוא , דלשיטתו אי% מותר לית& את הסל תחת האפרוחי�', והקשו התוס 4

ש "מעמיד את הברייתא אליבא דררב יוס� ד, ותירצו. ע אסור לבטל כלי מהיכנו"ו ולכ�" מהיכנו
היינו רק לעני& , ד הזה דיש מוקצה לחצי שבת"דג� למ, עוד תירצו". מגו דאיתקצאי"דלית ליה 

  ).ע"ולתירו. זה סוגיי& אליבא דכו (,אבל לטלטל את הסל מותר, שאסור לאכול את הדבר
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  .גשבת ד� מ
  ].ה ושני"תוד[? ניצוצותההשמ� או מותר לתת כלי תחת נר לקבל את אליבא דרב יצחק הא� 

  

  לקבל בו ניצוצות  לקבל בו את השמ�  
   מותר:בנטל את הכלי לצור! מקומו  'בתוס' לתירו� א

  1 אסור:כשאי� לו צור! ליטול את הכלי לצור! מקומו
  מותר  2 דהוא מבטל כלי מהיכנו�אסור   'בתוס' לתירו� א

  
  :שבת ד� מג

  ?הא� מותר לטלטל מחצלת לפורסה על גבי הכוורת, )יהודה' אליבא דר (אליבא דרב יצחק
  

  חלות ש�' כשחישב על הב  חלות' כשלא חישב על הב  
  3דכיו& שיש דבש הוי לצור% דבר הניטל, מותר  ביומי ניס� ותשרי, בימות החמה

  מותר  אסור  בימות הגשמי�
  

  ?ע� המת למקו� צלה הא� מותר לטלטל את המטה מת המוטל במטה בחמ
  

  י שיטלטלו ממטה למטה"ע  י שיניח ככר או תינוק עליה"ע  
   דטלטול מהצד מותר�מותר   מותר  לרב יהודה אמר שמואל

  4 דטלטול מהצד אסור�אסור   מותר  ש משמיה דרב"לרב חנינא ב
  

  ?הא� מותר להציל את המת מפני הדליקה
  

  י שיטלטלו ממטה למטה"ע  ינוק עליהי שיניח ככר או ת"ע  
   דטלטול מהצד אסור�אסור   מותר  לתנא קמא

  5כ יבוא לכבות מחמת הבהלה" דאל�מותר   מותר  יהודה ב� לקיש' לר
  

                                                           
הלא בשניה� , ולגבי ניצוצות כ�,  למה המשנה גבי שמ� אומרת שאינו ניטלכ"דא', ז תמהו התוס"ולפ 1

דקוד� באה המשנה לאשמועינ� את , ותירצו.  ותלוי א� הוצר� לכלי לצור� מקומו או לא,הוא אותו די�
ושוב , ודי� זה השמיעה לנו המשנה בדוגמא של שמ�, "אי� כלי ניטל אלא לצור� דבר הניטל"עיקר הדי� ש
 .וזה השמיעה לנו בדוגמא של ניצוצות,  מותר� צרי� את הכלי לצור� מקומו אמרה שא�

ובכל , ששתי המשניות מיירי שנטל את הכלי באופ� שהיה צרי� למקומו' בתירו� השני העמידו התוס 2
  .ולכ� אסור בכל עני�, "מבטל כלי מהיכנו"כ מודה לטע� של "דרב יצחק ג, אופ� ברישא גבי שמ� אסור

, )ה דחשיב"בד(' תירצו התוס. שבותמשו� אליעזר מדאורייתא ולרבנ� ' לר, ור לרדות דבשוהג� שאס 3
  .דמיירי שהדבש רדוי ועומד

הוא דוקא כא� שעושה את עיקר הטלטול לצור� ,  ואסור�ל לרב כא� דהוי טלטול "דהא דס', כתבו התוס 4
יקר הטלטול הוא לצור� הכר  שע�אול� בכר שיש עליו מעות שמנערו וה� נופלות , המת שהוא מוקצה
  .ל לרב דטלטול מ� הצד לא שמיה טלטול"בזה ס, שהוא אינו מוקצה

ושנחלקו התנאי� האלה , ל דטלטול מ� הצד מותר" משו� דס,לומר הטע�' בתחילה רצתה הגמ 5
ומשו� שאד� בהול על מתו א� לא תתיר לו , ע אסור"ושוב דחתה דלכו, במחלוקת האמוראי� דלעיל

כ "משא. שהוא צער גדול ולכ� א� נאסור יבוא לעשות במזיד, )ה מתו�"בד(' וכתבו התוס. תיבוא לכבו
ואי� , ולכ� אוסרי� לו הכל, דא� נתיר לו להתעסק בהצלה יבוא לכבות בשוגג, אמרינ� איפכא, לגבי ממונו

  .חשש דאינו בהול כל כ�


