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  .דד�  שבת
  ?כיצד פירשו האמוראי� דלהל� את דברי רב ביבי בר אביי

  
  ?ומהו ביאור דבריו  ?כיצד מיירי  

  1הא� התירו לאחרי� לרדותה כדי שלא יעבור על איסור חטאת  בשוגג   לרב שילא
  2הא� התירו לו לרדותה כדי שלא יעבור על איסור סקילה  במזיד  לרב אשי
  3ר התירו לו לרדותה קוד� שיבוא לידי איסור סקילההדביק פת בתנו  במזיד  לרב אחא

  
  ].ה וכי"תוד[?  ובאיזה אופני� לא�" חטא בשביל שיזכה חבר�"באיזה אופני� אומרי� 

  
  ?באיזה אופני� לא  ?באיזה אופני� אומרי�  
  היכא שחברו גר� את האיסור  4היכא שהוא עצמו גור� האיסור  'לתוס

  היכא שנעשה האיסור ולבד יגמר  5סורהיכא שעדיי' לא נעשה האי  א"לריב
  )))))  או במצוה דרבי�, במצוה גדולה כפריה ורביה  לסוגיא בגיטי�

  היכא שפשע באיסורו  6היכא שלא פשע באיסורו  ל"לועוד י
  

  ?ר באמצע דלהל�"י ורה"י לרה"במה נחלקו התנאי� בזורק מרה
  

  ?מה הדי� בקלוטה  ?מה הדי� בזורק  
  'על ד' ה במקו� שאי' ד"וה, כמי שהונחה דמי  בחיי  ע" ור7תנא דמשנתנו
  'על ד' וצרי+ מקו� ד, לאו כמי שהונחה  פטור  לרבנ�

                                                           
, מ שנודע לו בינתי� על שגגתו"דהא א� בא לשאול ש, אבל אי' לפרש שהאיבעיא על המדביק 1

דכל חייבי חטאות אי' חייבי' עד שתהא תחלת' שגגה וסופ' שגגה , ובאופ' זה לא שיי+ חיוב חטאת
ק וכ' אי' להעמיד באופ' שהדבי).  שלא נודע לו מאיסור המלאכה עד שתגמר המלאכה,כלומר(

קוד� שיבוא לידי איסור "ולא אמר , "קוד� שיבוא לידי חיוב חטאת: "דלשו' רב ביבי הוא, במזיד
  . הא אי' אומרי� לאד� חטא שיזכה חבר+:אלא שהקשה רב ששת לרב שילא. "סקילה

קוד� שיבוא לידי איסור : "ק"הו, ומשנה רב אשי את דברי רב ביבי מכפי שנמסרו לפנינו 2
דבאופ' , דודאי לא מיירי באופ' שיבוא לידי סקילה ממש, )ה קוד�"בד(' וביארו התוס". סקילה

 אבל חיוב )" איסור סקילה"קוד� שיבוא ל, היאאלא הכוונה . זה ודאי שלא ישמע לנו להסקל
   .י אפשר לחייבו סקילה לכ' א)כיו' שמניח מלרדות הוא מחמת שרבנ' אסרו לו , סקילה אי' כא'

שהתירו לו לרדותה כדי שלא יבוא , דברי רב ביבי ה� בלשו' פשיטותא, י"גירסת רשללגירסתנו ו 3
 . דיש ספרי� שגורסי� ג� כא' בלשו' איבעיאוהביא, )ה מתני"בד(' אכ' התוס. לידי איסור סקילה

ילא ולא ליעבד ע� האר/ ניחא ליה לחבר דליעבד איסורא קל:) "ד� לב(ולכ+ אמרו בעירובי'  4
  . יעשה ע� האר/ איסור מחמתו) דהת� מיירי באופ' שא� לא יעשר� החבר )" איסורא רבה

כיו' שעדיי' לא בא איסור אכילת ', ולכ' ש� גבי מעשרות אמרו לחבר שיעשה איסור קט' וכו 5
 .כ כא' שכבר התחיל האיסור וממילא יגמר"משא. טבל

קרב' למחוסר כפורי� בערב פסח כדי שלא יעבור על כרת של ולכ+ אמרינ' לכהני� להקריב  6
  .חוסר כפורי�מכיו' שלא חטא ה, והטע�. הג� שעוברי� הכהני� על עשה דהשלמה, פסח

, ב"דהרי קורא הנחה מה שנות' העני לתו+ ידו של בעה', על ד' תנא דמשנתנו חשיב ליד אד� כד 7
     .ב הוי עקירה"וכ' מה שעקר מידו של בעה
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  :שבת ד� ד
  ?ר באמצע"י ורה"י לרה"בזורק מרהע ורבנ� "מהו ספקו של רבה באוקימתת מחלוקת ר

  
   למטה מעשרה פליגי   

  1 ופליגי בקלוטה כמי שהונחה דמיא
    למעלה מעשרה פליגי 

  בילפינ� זורק ממושיטופליגי 
  לצד 

  הראשו� 
   קלוטה כמי שהונחה) חייב :ע"לר
   קלוטה לאו כמי שהונחה) פטור :לרבנ�

   דלא ילפינ' זורק ממושיט) פטור :ע"לכו
  לצד 

  השני 
  2 דילפינ' זורק ממושיט) חייב :ע"לר   דקלוטה כמי שהונחה) חייב :ע"לכו

   דלא ילפינ' זורק ממושיט) פטור :לרבנ�
  

  ? במה נחלקו רבי ורבנ� " ק ונח על זיז כל שהואזר"
  

    אליבא דרב יוס�   
  בזיז ממש

    אליבא דאביי 
  3ר"י ונופו נוטה לרה"באיל� שברה

  משו� דשדינ' נופו בתר עיקרוחייב   'על ד' דלא בעינ' מקו� דמשו� חייב   לרבי 
  בתר עיקרומשו� דלא שדינ' נופו פטור   'על ד' דבעינ' מקו� דמשו� פטור   לרבנ�

  
  ? במה נחלקו רבי ורבנ� " י באמצע"ר ורה"ר לרה"זרק מרה"

  
  י מקורה" מיירי ברה לרב ושמואל   'א דבגמ"להו  

  4כאילו מלאהוא חייב משו� דאמרינ' שהבית   'על ד' חייב משו� דלא בעינ' מקו� ד  לרבי 
  אילו מלאשהבית הוא כפטור דלא אמרינ'   'על ד' פטור משו� דבעינ' מקו� ד  לרבנ� 

  

                                                           
 דאינו ) פטור )א� נחשוב אותו כקלוטה ש� ' ואפי, דלמעלה מעשרה הוא מקו� פטור, י"רשפי 1

 .ר"רה
שהיו ) י"שה� רה(לות של מדבר גמ ילפינ' ממשכ' מע"מ, ר"אינו מקו� רה' והג� שלמעלה מי 2

ה ג� בזורק באופ' "דה,  דיש בזה איסור הוצאה)ר "מושיטי' את הקרשי� מעגלה לעגלה דר+ רה
  .יסור הוצאהזה יש א

ובעיקר ' על ד' י מבואר דמיירי שלא היה בנו� ד"ומפירש, ר וזרק ונח על נופו"והוא עומד ברה 3
ל "ז צ"ולפ. 'על ד'  חשיב כאילו נח על מקו� של ד)וכיו' דשדי נופו בתר עיקרו ', על ד' היה ד

. ד� ח(לקמ' י "וכ' פירש, ר"אמות ברה' ר והחיוב משו� מעביר ד"אמות ברה' שמיירי שזרק ד
 ) דכיו' דשדי נופו בתר עיקרו , מבואר הטע�) ה באיל'"בד(' אכ' בתוס). ר"ה ונופו נוטה לרה"בד

וחייב משו� שמכניס , )' סגי במה שבעיקרו יש ד)' אי' בנופו ד' ואפי(י "חשיב כאילו זרק ברה
ל דשדי נופו "י סורב', י ואי' בו ד"ה שיכל לתר/ בסוגיי' באופ' שג� נופו ברה"וה. י"ר לרה"מרה

  .ר משו� הסוגיא דלקמ'"אלא שנקט שנופו ברה,  חייב)'  וכיו' שבעיקרו יש ד)בתר עיקרו 
וחוזרת ', על ד' אול� בעלמא בעינ' מקו� ד. וכיו' שכ' כל הנזרק לתוכו נחשב כאילו נח ש� 4

 .ב כשעוקר ומניח ביד העני" מתניתי' שאמרה שחייב בעה כמא':הקושיא


