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  .קמהד�  שבת
  ?מה די� משקה הבא לאוכל לתנאי דלהל�

  
  יהודה' אליבא דר  1אליבא דתנא קמא  

   ומכשיר לאו אוכל אלא משקה    ולכ" אינו מכשיר אוכל הוא   ירמיה' לר
  2)ונחלקו במשקי% ההולכי� לאיבוד(לאו אוכל אלא משקה   לרב פפא

  )3שבאו לצחצח במשקי% ונחלקו(לאו אוכל אלא משקה   לרב הונא בריה דרב יהושע
  

  ?או לא, 4המפצע בזיתי באופני דלהל� הא הוכשרו לקבל טומאה
  

    כדי לדעת זמ� המסיקה  כדי לסופת� במלח  כדי לרככ
  לא הוכשר  לא הוכשר  הוכשר  לתנא קמא

  5הוכשר  לא הוכשר  הוכשר  יהודה' לר
  

  ].ה ורבי"תוד [?הא� מותר לסחוט דג בשביל הציר שלו
  

  לתו� הקערה   סיר אוכל�רה לתו� הקד  
  מותר  לרב

   מדרבנ%אסור  מותר  לשמואל
  6 חייב חטאת:לרבינו חננאל  יוחנ�' לר

   מותר:'לתוס
  7חייב חטאת

                                                           
, ק לא הוכשר"לדעת ת, המחליק את ככרותיו בענבי�: איתא, )א"ח מ"פ(במשנה במעשרות  1
ס מיירי "ולפי הגירסא במסורת הש, י שלפנינו לא הוכשרו הענבי� במי- הזה לקבל טומאה"לרש(

ל "יהודה ס' ואילו ר, )ורק עתה יש נידו% א� הוכשר הככר, בככר שנילוש במי פירות שאינ� משקה
כגו% כא% שבא משקה הענבי� אל , ירמיה שנחלקו הא� משקה הבא לאוכל' מד רול. שהוכשר

  .או הוי משקה ומכשיר,  היות שנסחט לצור" הככר ואינו מכשיר הא� הוי אוכל , הככר
דא� אוכל הוא אי% טע� ', ע אוכל הוא וכו" דאי אפשר לומר דלכו,)ע"ה דכ"בד(' ביארו התוס 2

ונחלקו בדי% משקי% ההולכי� לאיבוד , ע לאו אוכל הוא"כואלא ל. ד שהוכשר לקבל טומאה"למ
' ור, ל דלאו משקה הוא ואינו מכשיר"ק ס"דת, )כגו% כא% שמשקה הענבי� נשר� בחו� התנור(

  .ל דמשקה הוא ומכשיר"יהודה ס
י פליג ע� רב פפא במה שהעמיד את מחלוקת תנאי� אלו במשקי� ההולכי� "רב הונא בריה דר 3

ולכ% מבאר רב .  הועילו לצחצחו ונתקיימה מחשבתו כיו% שמשח בה� את הככר הא ד, לאיבוד
ק סבר "דת, הא� הוי משקה או לא, משקה העומד לצחצח את האוכל, הונא שנחלקו בזה גופא

אבל , שמשקה הבא לאוכל הוי משקה רק א� שותה אותו כמות שהוא או שהוא מטבל בו מאכלו
 .ג הוי משקה"ל דא� בכה"יהודה ס' ור, קהא� רק מצחצח בו את הככר לא הוי מש

מחמת שכבר , ג� נפסלי� מלהיות תרומה,  דהיינו סת� ידי� ושא� עשה זאת בידי� מסואבות  4
 . ונגע בה� בידיו  הוכשרו

 .י מכשיר"ק אינו מכשיר ולר"דת, ע מחלוקת� בדי% במשקה ההול" לאיבוד"וכא% אליבא דכו 5
  .חולקי� שודאי יש חילוק' ותוס. ור בכלסא  י% קערה לקדרה יוחנ% ב' ל דמזה שלא חילק ר"ס 6
  .אמנ� בעני% זה יש נידו% רחב בראשוני� והאחרוני�', כ% כתבו התוס 7



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

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .שבת ד� קמה
  ?1לצור� גופ� או לצור� מימיה�, הא מותר לסחוט כבשי או שלקות

  
    לצור� מימיה�  לצור� גופ� 

  שלקות  כבשי  בי� כבשי ובי� שלקות
  מותר לכתחילה  2פטור אבל אסור  רבל

  פטור אבל אסור  לשמואל
  יוחנ�' לר

  ע"לכו
  מותר

  3חייב חטאת  לכתחילה
  

  :שבת ד� קמה
  ?הא עד מפי עד כשר לעדיות דלהל�

  
  בעדות בכור  בעדות אשה  

  פסול  כשר   לחולקי על רב יימר, לרב אמי
  כשר  לרב יימר, לרב אסי

  
  מה טע הדברי דלהל�

  
  יוחנ�' לר  סילרב א  

  מפני שלא גלו  יש שמני� מה�  ל שמניבעופות שבבהש
  5שלא היו באותה קללה  4משו� שה� עניי�  שהבבליי שמחי ביותר במועדות

  שאינ� בני מקומ%  6שאינ� בני תורה כל כ"  ח שבבבל מתלבשי מלבושי נאי"שת
  שלא עמדו בהר סיני  שאוכלי� שקצי� ורמשי�    מזוהמי"שעכו

  

                                                           
היינו להוציא מה� את רוב ד ,חט% לצור" גופ%ופעמי� סו . כבשי� ה� ירקות חיי� שכבש% בחומ-1

ופעמי� סוחט% לצור" מימיה� , )ע"בזה מותר לכו(החומ- שעליה� כדי שיהיו טובי� לאכילה 
ויש לגזור בה� , בזה יש נידו% משו� שה� דומי� לזיתי� וענבי�ו, שרוצה לטבל בחומ- שלה�
היינו ירקות שנתבשלו , ושלקות). איסור דאורייתא' יוחנ% אפי' ולר(אטו סחיטת זיתי� וענבי� 

  .ב אוכללכ% המשקה הבלוע בה� חשו, ש� כיו% שנתבשלו המי� ע� הירקותו, במי�
י מפרש דכיו% שהמשקי� באו מעלמא ולא גדלו ע� הפרי "דרש, בטע� הדבר' י ותוס"נחלקו רש 2

דרב כפי שיטתו שאמר , פירשו) ה כבשי�"בד(' ואילו תוס. לא שיי" בזה איסור סחיטה דאורייתא
  .לקמ% שדבר תורה אינו חייב אלא על סחיטת זיתי� וענבי� בלבד

ל " וכ% לכאורה ס.המשקי� ע� הפרי אלא באו מבחו- חייב חטאתל שג� באופ% שלא גדלו "ס 3
  . שאמר שרק גבי זיתי� וענבי� חייב על סחיטת% חטאת,לחלוק על רב

ולכ% במועד שיש לה� , ויגעי� הרבה במלאכה, וכל השנה אי% לה� שמחה במאכל ובמשתה 4
 . שמחי� ה� בו ביותר מאכל ומשתה ומרגוע ממלאכה 

 .י דוקא"ונבואת� היתה על בני א, או הנביאי� על מיעוט שמחת המועדי�בזמ% החורב% התנב 5
 .וצריכי� ה� למלבושי� נאי� כדי שיכבדו אות� האנשי� 6


