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  .קכד�  שבת
  ?סעודות ומתי יכול להציל יותר' מתי יכול להציל מהדליקה רק מזו� ג
  

  סעודות' רק מזו� ג  יכול להציל טובא  
  1סלי� הרבה !כשבא לקפל   מלא שכבר  שיש לו סל !בבא להציל   לרב הונא

   לחצר אחרת!כשבא לקפל    לאותה חצר!כשבא לקפל   2אבא' לר
  

  ?�הא� מותר לעשות הצלות דלהל
  

  לפרוש טליתו ולקפל ולהניח  בנשברה לו חבית בראש גגו  
  אסור  לוגי)' אסור להביא כלי שמחזיק יותר מג  3לרב שיזבי

  ,כלי גדול' מותר להביא אפי  לרבא
  ובלבד שלא יביא ויחזור ויביא

  מותר

  
  ?הא� מותר לעשות הצלות דלהל�

  
  לעשות מחיצה בכלי� מלאי� מי�   

�   חדשי� שיודע שיתבקעו
  טלית או ספר שאחז בו האור מצד אחד 

�   לתת עליו מי� מצד שני
  מותר  שמעו� ב� ננס' לר

  אסור  4לר יוסי
  

  :שבת ד� קכ
  ].ה מנער"תוד[?  הא� יכול לנערו שיפול�נר שעל גבי השולח� 

  
  כשהניחו בכוונה  כששכח את הנר ש�  

  סיס לדבר האסור דנעשית הטבלא ב!אסור   5 וא� כבה כבה!מותר   כשהוא נר בלא שמ�
   דא� שופ* את השמ) מיד הוא מכבה! אסור  כשהוא נר ע� שמ�

  

                                                           
 .ומוציא בכמה פעמי�, דהיינו שטורח לאוספ� 1
אול� , בא לקפל'  כוונתו דאפי!" בבא לקפל"אבא '  דמה שנקט ר,)ה אידי"בד(' פירשו התוס 2

, ז יוצא מדבריו ג� חומרא"ולפ. ה דבבא להציל יש את אותו חילוק בי) חצר זו לחצר אחרת"ה
 .סעודות'  אינו יכול להוציא יותר ממזו) ג!דא� בא להציל לחצר אחרת 

 .שדרשתו היתה טעות, ל לרבא"וס. והודה לו רב חסדא על דבריורב שיזבי דרש לפני רב חסדא  3
  .יוסי אסור' ש ב) ננס מותר ולר"דלר, ומחלוקת� תלויה בחקירה הא� גר� כיבוי מותר או אסור 4
 . לה כשהיה הנר כבר מכובה ומשו� די) טלטול מוקצה אכ) בירושלמי מוקי 5
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  :שבת ד� קכ
  ?או יש לחוש שהרוח תבעיר את האש יותר, הא� מותר לפתוח דלת כנגד מדורה בשבת

  
  כשמנשבת רוח שאינה מצויה  כשמנשבת רוח מצויה  

  מותר  לרב יהודה
   דגזרינ) אטו אינה מצויה!ר אסו  לאביי

   !אסור 
  דפסיק רישיה דהאש תתלבה

  
  ?מה יעשה, ונזדמנה לו טבילת מצוה, היה ש� כתוב על בשרו

  
  כשאי� לו גמי  כשיש לו גמי  

  2לא יטבול   טבילה בזמנה לאו מצוה�לרבנ� 
   טבילה בזמנה מצוה�יוסי ' לר

  

  יטבול בלא גמי  1צרי* להניח גמי
  

                                                           
דברי� (א למחוק בידי� אסור מדכתיב דדוקא א� ב, ואי) הטע� משו� שאסור למחוק את הש� 1

אלא טע� . אבל גרמא שרי ! עשייה הוא אסור :ודרשינ), "אלהיכ�' לא תעשו) כ) לה) "ד:יב
כי חיישינ) שמא , ולא מהני שית) ידו על הש�, האיסור משו� דאסור לעמוד בפני הש� ערו�

 .ישכח ויוציא את היד
ל דטבילה "דס, א תדחה הטבילה ולא איכפת ל)וא� לא ימצ, צרי* לחפש עד שימצא גמי, כלומר 2

 .בזמנה לאו מצוה


