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  .סזד�  שבת
 
  ?"אשתא צמירתא"לרפואת ) ה�ב:שמות ג(כיצד הוא סדר הפסוקי

  
  לרב אחא בריה דרבא  יוחנ�' לר  

  ' וגו ֵאָליו'הַוֵ(ָרא ַמְל#ְ" ) ב(  ' וגו ֵאָליו'הַוֵ(ָרא ַמְל#ְ" ) ב(  יומא קמא
ָרה ָ-א ְוֶאְרֶאה) ג(   ַו(ֹאֶמר מ0ֶה /ס.

ָרה ָ-א ְוֶאְרֶאהַו(ֹאֶמר מ0ֶה /) ג(  ליו
 שני    4ִי ָסר ִלְרא2ת'הַוַ(ְרא ) ד(  ס.
  ַו(ֹאֶמר #ל 6ְִקַרב ֲהלֹ�) ה(   4ִי ָסר ִלְרא2ת'הַוַ(ְרא ) ד(  ליו
 שלישי

  
  ?בשבתהא
 מותר לכל אד
 לצאת בזוג 

  
  אליבא דחכמי
 החולקי
   שמעו�' אליבא דר  

  אסור לצאת  1מותר לצאת   בתפור בכסותו�אושעיא ' לר
  מותר לצאת   בארוג בכסותו�לרבא 

  
  ?"דרכי האמורי"או יש בדבר זה איסור של " סגולות"הא
 מותר לעשות 

  
  3דבר שאי� בו משו
 רפואה  2כל דבר שיש בו משו
 רפואה  

  אסור משו� דרכי האמורי  מותר  לאביי ורבא, 4מאיר' לר

  אסור משו� דרכי האמורי  5חייא בר אבי�' לר, לחכמי

  
                                                           

או שנאמר שחידוש . לחוש שמא ילעגו עליו ומחמת זה ישלפנווכיו9 שכל ישראל בני מלכי� אי9  1
'  יש לחוש לב,ש"אול� לחכמי� החולקי� על ר. ר"יוציאנו ויראנו ברה, אצלו ללבוש זאת

' למה לא נחוש שמא יפסק החוט ויפול הזוג ויביאנו ד, )ה בני"בד(' והקשו התוס. ל"החששות הנ
דכיו9 שמיירי בזוג יקר ודאי תלוי הוא ', ירצו תוסות. ר כמו דחיישינ9 לעיל גבי עבד" ברהתאמו

ורק בגדולי� שיכול לבוא לידי , דמשנתנו מיירי בקטני�, א מתר<"וריב. בשלשלת דלא נפסק
 . עליה�גזרו ?איסור דאורייתא 

אלא ידוע , א� אי9 אנו יודעי� כיצד הוא מרפא' ואפי, כל דבר שניכר שהוא מועיל לרפואה', פי 2
דהא ניכר לכל שעושה זאת , ומפורס� שדבר זה הוא מועיל לרפואה אי9 בזה משו� דרכי האמורי

  .בשביל רפואה ולא משו� דרכי האמורי
מ מודה "וג� ר(ע "רי אליבא דכו אסור לעשותו משו� דרכי האמו,דבר שאי9 ניכר שהוא לרפואה 3

 משו� ?י משמע שכל לחשי� ה� בכלל האיסור "אכ9 מרש). כ אביי ורבא דלא כמא9"דאל, בזה
 הרי כמה לחשי� שהוזכרו ,)ט"סו� סימ9 י(ש "והקשה הרא. שלא ניכר בלחש שהוא משו� רפואה

וע שה� מרפאי� מ שג� לחשי� א� יד"וש,  שהזכיר אות� אביי בעצמו? בסוגיא ובסוגיא דלעיל
ויש מפרשי� שהכניסו ג� את הפירוש הזה . (ורק לחשי� שאי9 ידוע שמרפאי� אסור, מותר
  .ש"ע, אכ9 במאירי מבואר שכל רפואה שאי9 לה הסבר טבעי הרי היא בכלל דרכי האמורי). י"ברש

וסר הוא והא, יוסי' המתיר הוא רד: אכ9 בגליו9 וכ9 גרסו הרבה ראשוני�, כ9 הוא הגירסא לפנינו 4
. מ שמתיר"לפי גירסתנו ההלכה היא כר' ואפי, מ"יוסי הלכה כר' מ ור"יוסי דר' והלכה כר, מ"ר

 .)ג"ח עמוד רמ"א בנדמ"י סימ9 ש"ב (,דאביי ורבא קיימי הכי
על עצ� של ' והב, אחד על עצ� שנתקעה לאד� בגרונו, לחשי�' א בר אבי9 מתיר ביחי' אכ9 ג� ר 5

  ].חייא מתיר את כל הלחשי� המנוי� לקמ9 בברייתא' ה גורס שר"הראאמנ� . [דג שנתקעה בושט
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  :סזשבת ד� 
  ?הא
 מותר לעשות את הדברי
 דלהל� כדי שתתבשל הקדרה מהרה

  
  לתת שברי זכוכית  לתת קיס
 של תות  

  מותר  לתנא קמא

   מפני הסכנה שמע יבלענו?אסור   מותר  לחכמי

  
  ?חלוקות המשנה בשכח כדלהל� ועשה מלאכות הרבה בשבתות הרבה' מה ה
 ג

  
  ?ומה הדי�  ?מהו הביאור  

  חייב רק חטאת אחת  בר אי9 שבת בתורהס  השוכח עיקר שבת
 יודע שיש בה איסור מלאכות   היודע עיקר שבת

  ורק לא ידע שהיו� שבת
 חייב חטאת אחת 
  1על כל שבת ושבת

  , יודע שהיו� שבת  היודע שהוא שבת
  רק לא יודע שמלאכות אלו אסורות 

 חייב חטאות 
  כנגד כל אב מלאכה

  ד

                                                           
מ אמרינ9 ימי� שבינתי� הויי9 "מ, והכל היה בהעל� אחד, י דהג� שלא נודע לו בינתי�"ופירש 1

 שלא נזכר לו במלאכות 'ואפי,  שאי אפשר שלא שמע בינתי� שאותו היו� הוי שבת? לחלק העייד
אכ9 .  ושגגת שבת נודעה לו,שעיקר שגגתו היתה מחמת השבתכיו9 ד,  חייב חטאת? שנעשו בו

אבל א� נודע לו מהשבת ולא נודע , הוכיחו שלא נקרא ידיעה עד שידע שחטא, )ה כלל"בד(' התוס
על כל " שמירה"דדרשינ9 :) דלהל9 ד� סט(כ "שהוא משו� גזה, פירשו' והתוס.  לא מהני,לו שחטא

  .שבת ושבת


