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שבת ד קנד.
הא חייב על לאו דמחמר בשוגג או במזיד ,אליבא דהאמוראי דלהל?
לרמי בר חמא
לסתמא דגמרא
)לעיל עמוד ב'(
לרבא
לרמי בר חמא
לרב
זביד
לרבא
בש ר' יוחנ
שבת ד קנד:

כשיש הפסד בשבירת
כשאי הפסד ) בכולסא(

בשוגג הא חייב חטאת
חייב
פטור
פטור
פטור
פטור

במזיד הא חייב סקילה
חייב
פטור
חייב
פטור
פטור

היתה בהמתו טעונה זכוכית ,מה יעשה?
בכלי שאינ ראוי ככלי הקזה
בכלי הראוי לשבת
1
נוטל את הכלי עצמ בידיו מביא כרי וכסתות ומתיר השקי%
מתיר את החבלי והשקי %נופלי %אע"פ שמשתברי

העושה סוכתו באיל ,מה דינה ,והא אפשר לפשוט ממשנה זו מה די שימוש בצדדי איל?2
הא אפשר להוכיח די צדדי
מה הדי
לת"ק :כשרה ואי %עולי %לה ביו"ט לעול צדדי %מותרי ומיירי
שתי בידי אד
3
שעשה מהאיל %עצמו דופ%
לר"מ :כשרה ועולי %לה ביו"ט
ואחת באיל
4
לא דמיירי בגואזא פרסכנא
כשרה ועולי %לה ביו"ט
שלש בידי אד וא' באיל
 1ומבואר בגמ' ,דדוקא א ה שקי קטני ,שיכול אח"כ לשמוט הכרי והכסתות מתחת
השקי ,דבלא זה אסור משו שמבטל כלי מהיכנו .אכ %א יש צער לבהמה להרימ עליה ,הוא
תלוי במחלוקת אי צער בעלי חיי דאורייתא או דרבנ ,%דאי הוי דאורייתא מותר לבטל כלי
מהיכנו בשביל זה ,ואי דרבנ %לא.
 2דהנה ,נחלקו רבה ואביי מה הדי %להשתמש בצדדי איל ,%דלרבה מותר להשתמש ולאביי אסור.
 3בהו"א העמידה הגמ' את המשנה באופ %שנת %קני בתו* האיל %ועליה עשה את הדופ %שמונח
הסכ* עליה ,והנה כשמשתמש להשי דברי על הסכ* )שכ* היתה דרכ( ,הרי הוא משתמש
בצדדי איל .%והבינה הגמ' ,שזה הטע שאמרה המשנה )בסוכה ,וכ %דעת ת"ק בתוספתא( שאי%
עולי לסוכה זו ביו"ט ,כדי שלא ישתמש אפי' בצדדי האיל - %וש"מ דצדדי %אסורי %כאביי .ודוחה
הגמ' ,לעול אימא ל* דמותרי ,ומיירי שכפ ענפי שני אילנות וקשר זה בזה ועשה מה דופ,%
ונת %את הסכ* עליה ,וכשמשתמש בסכ* חשוב שמשתמש באיל %עצמו דלכו"ע אסור.
 4הוקשה לגמ' ,דא מעמידי את הרישא בכה"ג שעשה דופ %מ %האיל %עצמו ,א"כ אי* אפשר
להבי %את הסיפא שאמרה שעולי %בה ביו"ט ,הרי יש לחוש שיניח כליו על הסכ* ומשתמש באיל.%
אלא שאומרת הגמ' ,דקושיא זו קשה ג על אביי דס"ל דצדדי %אסורי %ג לפי האוקימתא דלעיל
של אביי עצמו )בקושיתו( שמיירי שחקק באיל %ולא משתמש באיל %עצמו אלא בצדדיו ,דקשה
אי* משתמש בצדדי - %הא צדדי %אסורי .וא"כ על כרח* לאוקמי ב"גואזא פרסכנא"  -דהיינו
איל %שיש לו הרבה ענפי שיוצרי דופ %טבעית ג בלא שיעשה שו מעשה ,ומיירי היכא שלא
נת %את הסכ* עליו  -ולכ %עולי %לה ביו"ט] .והקשה רש"י ,דא על כרח* מיירי שלא נת %את הסכ*
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שבת ד קנד:
העושה שתי דפנות בידי אד ודופ אחת שלישית באיל ,במה נחלקו בזה התנאי דלהל?
אליבא דאביי
צידי צדדי 3%אסורי
צידי צדדי %מותרי
1

למשנה בסוכה ,ולת"ק דתוספתא
לר"ש ב אלעזר משו ר"מ בתוספתא

אליבא דרבא
צדדי %או צידי צדדי %אסורי
4
צדדי %או צידי צדדי %מותרי
2

על גביו ,א"כ למה צרי* להעמיד באיל %מיוחד שיוצר דופ %טבעית וכנ"ל ,ג בכל איל %יהיה מותר
כיו %שלא משתמש בו .ותיר ,/דכיו %שכשרה סוכה בג' דפנות ,ודאי לא היה טורח לעשות דופ%
מאיל %א לא שבא להעמיד עליה את הסכ* ,וא"כ כיו %שכא %על כרח* מיירי שלא העמיד עליה
את הסכ* ,הרי שג מיירי באופ %שלא טרח לעשות את הדופ %הרביעית הזו ,והיינו באיל %שיש לו
דופ %טבעית שאי %טורח בעשייתה.
 1אביי לשיטתו ס"ל דלכו"ע צדדי %אסורי ,%ואינו רוצה להעמיד את דבריו במחלוקת תנאי ,ולכ%
מעמיד את מחלוקת בכדלהל.%
 2רבא ס"ל שאי %חילוק בי %צדדי %לצידי צדדי ,%ומי שאוסר בצדדי %אוסר ג בצידי צדדי .%וכ%
להיפ* ,מי שמתיר בצידי צדדי %מתיר ג בצדדי.%
 3עד עתה נקטנו בפשיטות שג באופ %שיש קני חקוקי באיל %שמה עשה את הדופ ,%ועל
הדופ %הזו נת %את הסכ*  -שא משתמש בסכ* משתמש בצדדי האיל .%ועתה אביי מפרש לא כ*,
וס"ל שזה נקרא צידי צדדי ,%אלא שאליבא דמשנתנו ג באופ %זה אסור .ואילו אליבא דר"מ
בצידי צדדי %מותר.
 4ולפירוש רבא מחלוקת אביי ורבה מה די %בצדדי איל ,%היא מחלוקת תנאי.

