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  .יבד�  שבת
  ].ה"ד מ"משנה מכשירי� פ[? באופני� דלהל�שירד לערבה מה די� הדל� 

  

המי� הניתזי�   
  והצפי�

המי� 
  שבתוכה

�נטלה לשופכה  
  1המשקי� שבתוכה

ערבה שירד הדל� לתוכה : רישא
  )שלא לרצו�(

�   בכי יות�:ש"לב  אינ� בכי יות
   אינ� בכי יות�:ה"לב

  הניחה שירד הדל� לתוכה: סיפא
  )לרצו� (

   בכי יות�:ש"לב
   אינ� בכי יות�:ה"לב

�  2בכי יות

  
  ?הא� הדי� דלא יפלה את כליו נאמר בי� ביו� ובי� בלילה

  

  בלילה  ביו�  
  3 שמא יהרוג#נאמר   אליעזר' לר

   דשמא יטה#נאמר   לא נאמר  לתנא דמשנתנו במסקנא
  

  ].ה שמא"תוד[? הא� חייב על הריגת� בשבת, סוגי חרקי� דלהל�
  

  כינה הרוחשת  פרעוש  ורה הקופצתשח  
  ע חייב"לכו  א ורבנ�"מחלוקת ר  4ש"להרב יוס� מאורליינ

  6א ורבנ�"מחלוקת ר  ע חייב"לכו  5לרבינו ת�
  

  ?בחול' אפימה הדי� לפלות 
  

  לעני� להורג�  ר"לעני� לפלות ברה  
   לא יהרג� רק ימלל� מפני הכבוד:לרב הונא  אי� מפלי�  לפלות בחול

   הורג�: רב נחמ�,רב ששת, 7לרבה
   משליכ� לספל מי�:לרבא

                                                           
ובזה יש יותר סבה להחשיב� , הרי רוצה בקיומ� ש� עד שישפו� אות�,  לשפו� ממנהדכי
 שנטל אותה 1


 .בכי יות
, דא� שאי
 צרי� למי� ורק הניח את הקערה ש� לקבל� כדי להציל את הכותל, מדי
 זה'  ומדייקת הגמ2


  . נימא הכיכ"ה בכיס של זב שאינו נועד אלא לאצולי מטינו� ג"כ ה"א, בכל אופ
 המי� האלו ה� בכי יות
)  להוציא הכיני� (ולכ
 אסור לפלות ,  וחייב עליה אליעזר שההורג כינה בשבת כהורג גמל ' ל לר"ס 3

כ אי
 לגזור "א, אול� למי שסובר שאי
 חייב על הריגת כינה. כשאינו רוצה להרוג גזירה שמא יהרוג' אפי
הא� נשארה סברא זו , לקמ
' אול� ע(. ועל כרח� הטע� משו� שמא יטה, על לפלות משו� שמא יהרוג

 ).אליעזר למסקנא' רל
אול� פרעוש שהוא כינה הרוחשת , א ורבנ
"ולכ
 נחלקו בזה ר,  מ
 האר#תל ששחורה הקופצת יוצא"ס 4

 .ע חייב עליה"לכו
כ לא "וא,  ואי
 דרכ� להיות בראש ע "ש שחייב עליו לכוו ששחורה הקופצת היא הפרע,רבינו ת� מפרש 5

  .א ורבנ
"שנחלקו בזה ר, יירי בסוגיאעליו מ
  . וג� רבה היה מקטע להו בשבת, ה מתירי�"ועליה נאמר במסקנא דב 6
א חולק ומעמיד את דברי רבה דוקא "אול� ריב, בשבת' ל שמותר לעשות כ
 אפי"י מפרש דרבה ס"רש 7

 . י סומכי�"ל רשעוהסיקו תוס ש. בחול
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  .שבת ד� יב
  ].ה נוטל"תוד[? לתנאי� דלהל� מה מותר לעשות עמה�, המפלה שלא לאור הנר בשבת

  
  ליטול ולהרוג  ליטול ולמלול  ליטול ולזרוק  

   מותר:י"לרש  אליעזר' לר
  1 אסור:'לתוס

  אסור
  אסור  מותר  לתנא קמא
  אסור  מותר  2לאבא שאול 

  מותר  לללבית ה
  

  :שבת ד� יב
  ].ה רבי"תוד[? הא� מועילה תפלה על החולה, לתנאי� דלהל�

  
  יוסי' לר  3יהודה' מ ור"אליבא דר  

  מועילה בכל יו� ויו�  כ"ה ליוה"מועילה דוקא בשבת שבי� ר  'בתוס' א' לתי
  מועילה בכל יו� ויו�  4מועילה בכל יו� ויו�  'בתוס' ב' לתי

  
  ].ה שמש"תוד[? ות לאור הנרהא� מותר לשמש לבדוק כוס

  
  'התוס' לפי  י"לפירש  

  , לא#שמש קבוע   'בגמ' א' לתי
   כ�#שמש שאינו קבוע 

  , כ�#שמש קבוע 
   לא#שמש שאינו קבוע 

  ; לעול� בשמש קבוע  לאיבעית אימא
   כ�#בדנפטא , 5 לא#בדמשחא 

  ; לעול� בשמש שאינו קבוע
   כ�#בדנפטא ,  לא#בדמשחא 

  

                                                           
' אליעזר אסור אפי' הא לר, אליעזר' מיד לאבא שאול כרדאי� הע, י"על רש' ומתו� כ� הקשו התוס 1

אליעזר ' ל דלא קיימא המסקנא כדלעיל שאסור אליבא דר" די,י"לשיטת רש' אכ
 יישבו התוס. לנוטל�
ע "כ יתכ
 שכו"אד, אלא אחר שתיר# שטע� תנא דמשנתנו שאסור לפלות משו� שמא יטה, למלול' אפי

 .אבל ביו� מותר, שמא יטה ו מודי� שלפלות אסור רק לאור הנר 
ה "בד(' אכ
 התוס. אליעזר שאמר שאסור להרוג כינה בשבת' ל כר"י פירש בטע� אבא שאול דס"רש 2

   למלול לכינה ' מ אסור אפי"ומ, ל כרבנ
 שפטור בהריגת כינה" שנראה לפרש שאבא שאול ס,כתבו) נוטל
 ולכאורה   ק גזירה שמא יהרוג לפרעוש ש הוא רווהג� שמלילת פרע, ש שאסורהופרעדגזרינ
 אטו מלילת 

  . ל דכולה חדא גזירה היא"י, הוי גזירה לגזירה
' ולר, כ"מ חתימת הגזר די
 ביוה"דלר, ה" מתי חתימת גזר די
 על מה שנידונו בר.)ד� טז(ה "שנחלקו בר 3

לה מה מועיקשה לשיטת� ולכאורה . כ"אבל אד� ביוה', יהודה כל אחד בזמנו בפסח על התבואה וכו
 .מת גזר די
 תפלהיאחר חת

 .יצחק דאמר יפה צעקה לאד� בי
 קוד� גזר די
 ובי
 אחר גזר די
' ואליבא דר 4
דאיכא , בהמש� מה הדי
 בשמש שאינו קבוע' שעל אופ
 זה איבעיא לגמ, י"לשיטת רש' ופירשו התוס 5

שסובר ששמש ' בגמו
  הראשרו#אכ
 לתי.  שהוא בדמשחא וחדא לריעותא ,  שאינו קבוע חדא לטיבותא 
 
 דאדרבה ,ת וגירסתו"לפיראמנ� .  פשיטא דג� בדמשחא דאי
 חילוק בזה  שאינו קבוע בודק בכל עני

הא� מותר לו לבדוק בדנפט ' כ שאלת הגמ"א, שירא שמא יעבירוהו  בשמש שאינו קבוע הוא גרוע יותר 
 .היא שייכת על שני התירוצי� דלעיל


