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  .עהד�  שבת
  ?מהו מגושתא והא� מותר ללמוד ממנו

  
  ?הא� מותר ללמוד ממנו  ?מהו מגושתא  
ז ומגד� תמיד את הש� "מי! האדוק בע  לרב

  ז"ומסית אנשי� לע
   והלומד חייב מיתה&אסור ללמוד 

מותר ללמוד בשביל להבי! את מעשיה�    מכש�&חרשי   לשמואל
  שהוא רק כישו�

  
  ?להל� משו� מה הוא חייבהמתעסק בחלזו� באופני� ד
  

  משו� נטילת נשמה  כשפוצעו משו� דש  כשצדו משו� צד  
  3 חייב:יוחנ�' לר  1חייב  חלזו� חי

  4 פטור:לרבא
  &&&&&  חלזו� מת

   פטור:לרבנ�  
  &&&&&  2 חייב:יהודה' לר

  
  ?השוחט משו� מה הוא חייב

  
  משו� צובע  משו� נטילת נשמה  
  6חייב  5חייב  לרב 

  ורפט  חייב  לשמואל
  

                                                           
דשמא דר� , שאינו חייב משו� נטילת נשמה על עצ� מה שצד את החלזו�, )ה הצד"בד(' וביארו התוס 1

  .ז הוא מקרב את מיתת עצמו"החלזו� לפרכס ועי
כ לא "וא, דלרבנ� אי� דש אלא בגידולי קרקע, הא� יש איסור דישה בדבר שאינו גידולי קרקעונחלקו  2

 .� שלא בגידולי קרקעיהודה יש דישה ג' ולר, זה בחלזו�שיי� איסור 
 דמיירי שפצעו כשהוא !ולכ� מוקי לה את מה שלא הזכירו התנאי� איסור נטילת נשמה בשעה שפוצעו  3

 .נ דחייב"וא חי אהא� פצעו כשהאבל , כבר מת
והג� . דאינו מכוו� להורגו אלא רק מכוו� להוציא את דמו, משו� שהוא מתעסק אצל נטילת נשמה 4

וביאר . כ� צבעו צלול יותר !דכמה שהוא חי יותר , מ לא ניחא ליה שימות"מ, דהוא פסיק רישיה שימות
אבל במידי דלא ניחא ליה , ה הוא רק במידי דלא איכפת לי,ש בפסיק רישיה"שכל מה שמודה ר, י"רש

וכא� שאני , ש"ל שג� באופ� זה מודה ר"וס, חולקי� על ביאור זה) ה טפי"בד(' אכ� התוס. אינו מודה
 .דחשיב מלאכה שאי� צריכה לגופה

מה ו. אבל ודאי שיש בכל שוחט נטילת נשמה,  כוונתו א" משו� צובע!" משו� צובע"ומה שאמר רב  5
דכוונתה לשאול מה , )ה שוחט משו� מאי מיחייב"בד(י "פירש, "משו� מאי חייב"בלשו� ' ששאלה הגמ

דהא , כגו� בחניקה, נוס" באיסור שוחט שהיה במשכ� על כל דר� אחרת של הריגה שלא יוצא בה ד�
המשנה כ מה טע� נקטה "וא, לכאורה בעורות אלי� למשכ� לא היו צריכי� דוקא לשחוט ויכלו לחונק�

ה "בד(' והוקשה לתוס.  שבא לאשמועינ� שבשוחט יש ג� איסור צובע,'ועל זה תירצה הגמ. דוקא שוחט
דהרי איסור צובע מפורש , בשחיטהדלא יתכ� לומר שבא לאשמועינ� איסור צובע שהיה , על זה) שוחט

מלבד שיש בו ולומר ש, שבא לאשמועינ� דוקא בשוחט דעלמא', ולכ� פירשו תוס. בפני עצמו במשנתנו
 .איסור נטילת נשמה יש בו ג� איסור צובע

שנוח לו שיצבע בית השחיטה בד� כדי שיראו אנשי� , דמיירי בשוחט על מנת למכור, וביאר רב 6
  ].ולא מתה מאליה, שידעו שנשחטה כהלכה, ברבינו חננאל פירש. [שנשחטה היו� ויבואו לקנות
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  :שבת ד� עה
  ?הא� יש איסור מליחה בבשר

  
  כשמולחו למאכל ביתו  כשמולחו בשביל ללכת בדר�  

   מאכלו כע(לעשות דאי! אד� &אי!   יש  לרבה בר רב הונא
   דאי! עיבוד באוכלי!&אי!   לרבא

  
  ].ה הש�"תוד[? הא� יש איסור ממחק בדברי� דלהל�

  
  ר על העמוד כדי להחליקובש� עו  בש� כדי להחליק קרקע שבי� העמודי�  
  2חייב  1חייב   י"לרש

  3חייב  פטור  'לתוס
  

  ?הא� יש איסור כותב ומוחק בדלהל�
  

  באות אחת גדולה כשתי�  בשתי אותיות  
  אי!  יש  לעני� כותב
  4 וזה חומר כותב ממוחק&יש   יש  לעני� מוחק

  
  ].ה לאפוקי"תוד [?או שאינ� ראוי� ופטור,  וחייב�הא� דברי� דלהל� ראוי� להצנעה 

  
  עצי אשרה  ד� הנדה  

   5אינ� ראוי� ופטור  לרב פפא 
  ראוי�  לחתול וחייב  למר עוקבא

   אינ� ראוי� ופטור:למשנתנו
   מצניע� לשריפה וחייב:יהודה' לר

  

                                                           
דהרי נתבאר , הוקשה' ולתוס.  בש� את הקרקעחנינא' אחא בר' י פירש את חידוש של ר"רש 1

משו� ממחק לא אבח , ובשדה חייב משו� חורש, בית חייב משו� בונהה דבקרקע ,:)ד� עג(לעיל 
  .אחר וכדלהל!'  ולכ! פירשו התוס.שיי/ בזה

 הסיבה והראשוני� מבארי� שזו .וזה הוא המקרה של המשנה שחייב על העור משו� ממחק 2
 ולא לומר את ,אחא בא לומר חידוש יותר מהמשנה' שר' דמשמע בגמ, ג� כא!י "שלא פירש כ! רש

  ).הערה הבאה' וע', ! שעשה מזה קושיא על תוס"ר' וע (,די! המשנה שוב
ואילו כא! , דמשנתנו מיירי לעני! מחליק את העור מהשיער שעליו, )'אות פ(וביאר בקרב! נתנאל  3

  .מיירי במחליק את העור בעצמו
כ בכל אות "דאל, ! בינוניי�"אלפיש� שני ויכול לכתוב ' אלדוגמא את אות מחק שופ! ודוקא בא 4

 .!" חידושי הר&. ! קטני� ש�"שימחוק יכול לכתוב שתי יודי
. נדה יז' ע(כיו! שהוא מחליש לאד� שהחתול אוכל מדמו , ל שלא היו מצניעי� אותו לחתול"ס 5

  .שהחתול מתחלש א� אוכל ד� נדה, טל תורה הביא לבאר להפ/ספר וב). ה שורפ!"תוד
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  :השבת ד� ע
  ?דלהל�דברי� אחרי� על  ואהא� חייב המצניע 

  
  2לאחרי�  1למצניע עצמו  

   חייב:למשנתנו  חייב  עורדבר שרגילות להצניעו ויש בו שי
   פטור :שמעו�' לר

   חייב:למשנתנו  דבר שאי� רגילות להצניעו ורק זה הצניעו
   פטור :שמעו�' לר

  פטור

  

                                                           
מלבד איש עשיר שאי! חשוב , י בסוגיי! מבואר שלאו דוקא המצניע עצמו אלא כל אד�"מפירש 1

ה ולא "בד: ד� עו(י לקמ! "דמה שמבואר ברש, )ה הא"בד(' וביארו התוס. לו דבר זה להצנעה
ז רק א� הוא עצמו הצניע דא, הוא באופ! שהמצניע עשיר, שדוקא מיירי על המצניע עצמו, )נאמרו

  .ש"מתחייב בהצנעתו לר
אול� בשאר בני אד� .  שאי! רגילי� להצניע&מיירי בבני אד� עשירי� , ל בהערה הקודמת"להנ 2

  .דינ� כהמצניע עצמו, שרגילי� להצניע דברי� כאלו


