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שבת ד כ.
אי נותני פת לתנור ע חשכה אלא כדי שתקרו ,במה נחלקו ת"ק ור"א? ]תוד"ה איבעיא[.
לתנא קמא  שיקרמו פניה
לר' אליעזר  שיקרו התחתו

לצד א' באיבעיא
שיקרו אחד מפניה ! ולקולא
1
הצד המדובק בתנור ! לחומרא

לצד ב' באיבעיא
שיקרמו כל פניה ! ולחומרא
הצד שכלפי האש ! ולקולא

הא מותר לשלשל בשר גדי בתנור בע"ש ע חשכה?
כשהוא של
כשהוא מנותח

בסת בני אד
אצל בני חבורה של פסח דזריזי
אסור
מותר
מותר ! דקשי ליה זיקא ולא יפתח לחתות

הא מותר להאחיז את האש בזמני ואופני דלהל?
בע"ש סמו לחשכה
להאחיז האור בבית המוקד מותר ! דכהני זריזי
מותר
להקטיר אברי ופרדי

2

בשבת עצמה
אסור ! דאינו צור' גבוה אלא לכהני
מותר ! דדוקא "בכל מושבותיכ"
3
אסור

באיזה אופ חשוב שנאחזה האור בעצי ,ולא חוששי יותר לחיתוי?
לרב
לשמואל

בהרבה עצי
כשנדלק רוב של כל ע) וע)
כל שלא צרי' לומר
4
"הבא עצי דקי תחתיה"


בע" יחידי
ברוב עוביו ! שנשחת למלאכת האומ+
לרב
רוב היקפו !
לאמרי
5
שאוחזת האש מב' צדדי
לה
ברוב עוביו וברוב היקפו
לרב פפא

 1והמסקנא שר"א פושט לחומרא ,דתניא ר"א אומר כדי שיקרמו פניה המדובקי בתנור ,שה קורמי
לבסו ,ולא כרבנ דסגי שיקרמו במקו אחד .והקשו התוס' ,שבירושלמי משמע שר"א בא להקל ,ורק
בלח הפני מצרי שיקרמו כל פניו בתנור ,ואילו כא סגי בקרימה כל דהו .ונשארו בקושיא.
 2ולכ לא חיישינ שמא יבואו לחתות משתחש.
 3רש"י מפרש ,שבא להתיר את הקטר כל הלילה ,דהיינו אברי דיו ששי מותר להקטיר בשבת .והקשו
התוס' דאיתא לקמ )ד כד" (:עולת שבת בשבתו" " ולא עולת חול בשבת .ותירצו ,דמיירי באופ שמשלה
שש תמיד דוחה
בה האור קוד שבת .עוד הסתפק ריב"א ,הא זה דוקא בקרב התמיד של חול " ֵ
שבת ,או ג בשאר קרבנות מהני מה שמשלה בה האור מע"ש להתיר את סיו הקטרת בשבת.
 4ותנא ר' חייא לסיועי לשמואל ,מהא דאיתא גבי המנורה ,דבעינ שתהא השלהבת עולה מאליה ,ושלא
תהא עולה ע"י דבר אחר ,וכ כא בעינ שידלקו העצי מעצמ ולא יצטרכו דבר אחר " דהיינו לתת עצי
דקי תחתיה כדי להדליק.
 5וביארו התוס' )בד"ה עד( ,שבאופ זה לא נשחת הע %ממלאכת האומ ,ורק בע %הגפ " הוא נשחת כבר
בשלב זה שנאחזה האש מב' צדדיו ,ובזה מיירי הפסוק.
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שבת ד כ.
המאחיז את האור בקני או בגרעיני בע"ש ,הא צרי שתאחז האש ברוב?
לרב
הונא

לרב
חסדא
שבת ד כ:

לרב יוס
לר' יוחנ

כשמפוזרי
אי +צריכי רוב
צריכי רוב
צריכי רוב
אי +צריכי רוב

קני
גרעיני
קני
גרעיני

כשאגודי או צבורי בחותלות
צריכי רוב
אי +צריכי רוב
אי +צריכי רוב
צריכי רוב

דברי דלהל הא צריכי שתאחז האש ברוב?
במדורה )היסק גדול( של :גפרית ,זפת ,גבינה,
רבב )כגו שמ ושעוה(] .ולמתניתא :קש וגבבא[
אי +צריכי רוב
אי +צריכי רוב

בעצי של בבל
אי +צריכי רוב
צריכי רוב ! דלא גרע מפתילה

מהו כל?
מהו?
כלכא
גושקרא )פסולת המשי ! בית התולעת(
מטסכא )ש לבוש העשוי מכל'(
2
שירא פרדנא

לשמואל
לרב יצחק
לרבי
1
לאביי

מה די שעוה להדלקה? ]תוד"ה עד[.
לבני נרבונא

כשנת אותה בכל כשמ ע פתילה
אסור

לתוס'

אסור

כשעשה ממנה נר ופתילה בתוכה
נתנו לנר תו שמ :מותר
כשהנר בלחוד :אסור
3
מותר

 1אמר אביי "אנ שירא פרנדא קרינא ליה" ,ולכאורה משמע שאביי מדבר על הלבוש שהיה לבוש אחיו של
ראש הגלותא .אול בתוס' )בד"ה אנ( ,הוכיח ר"ת דאי הכוונה על הלבוש ,אלא על כל דמתניתי,
שאביי חלק על רבי ופירש שהוא שירא פרנדא .וההוכחה ,דלא יתכ שהיה לבוש אותו אד בשירא
פרנדא ,דמעת החורב בטל שירא פרנדא .ור"י מיישב ,דאי הכוונה שבטל לגמרי ,אלא שאינו מצוי כ"כ.
 2והקשה לו רבי ,דהרי מצינו במשנה גבי ציצית שמונה כל ושיראי כב' דברי וא"כ אי אמרת שכל
הוא שירא פרנדא .ואמרה הגמ' תיובתא )על אביי " .וכתיקו הגירסא של המהרש"ל והמהרש"א(.
ואיבע"א ,שירא פרנדא ,אינו שיראי ,וה ב' דברי) .וע' במרש"ל והמהרש"א מה הגירסא בתירו %זה(.
 3הוכיחו תוס' שאי חילוק בנר שעוה א נת אותו בשמ או לא ,דהא אמרינ כר דבר שמדליקי ע"ג
דבר שאי מדליקי " אסור ,ועל כרח שא עשה ממנו נר " בכל עני מותר ,דכל האיסור בשעוה הוא רק
כשמשתמש בו כמו שמ ,אבל כשמשתמש בו כפתילה " דהיינו נר שעוה ,מותר בכל עני.

