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  .צזד�  שבת
  ?י�ייהודה ב� בתירא בסוג' ע ור"במה נחלקו ר

  
  ?"ב�' ויחר א� ה"מה לומדי� מהריבוי   ?במה חטא צלפחד  

  א� אהר$ נצטרע   מקושש חילל שבת   עקיבא' ר
  אהר$ בנזיפה בעלמא  היה מ$ המעפילי�  ב"יהודה ב' ר

  
  ?ר"י דר� רה"ר לרה"ה גבי זורק מרע ורבנ�"הצדדי� באיבעיא של רבה במחלוקת ר' מה ה� ב

  
  למעלה מעשרה פליגי   למטה מעשרה פליגי   

   קלוטה כמי שהונחה, חייב:ע"לר  1'אלצד 
   קלוטה לאו כמי שהונחה, פטור:לרבנ�

   לא ילפינ$ זורק ממושיט, פטור:ע"לכו
  2 מותר לכתחילה:ובשל אד� אחד

  'לצד ב
   

  3ק ממושיט ילפינ$ זור, חייב:ע"לר   קלוטה כמי שהונחה, חייב:ע"לכו
   לא ילפינ$ זורק ממושיט, פטור:לרבנ�

  קלוטה כמי שהונחה,  חייב:ע"לר  4אלעזר' לר
  קלוטה לאו כמי שהונחה,  פטור:לרבנ�

  ילפינ$ זורק ממושיט,  חייב:ע"לר
  לא ילפינ$ זורק ממושיט,  פטור:לרבנ�

  
  ?מה הדי�, י"ר אחרת דר� רה"ר לרה"הזורק חפ! מרה

  
  ינה מקורהי שא"ברה  י מקורה"ברה  
  6פטור  5חייב  לרבי

�  פטור  לחכמי
                                                           

 ובהמש� הסוגיא מבואר שג� .ונראה שג� רב חסדא הסכי� עמו, והעיד רב יוס� שכ� סברת רב המנונא 1
ג� , ע חייב" בזה לכו�  טפחי�' שבתו� ג, אלא שהוסי� רב חלקיה לומר. ל הכי"רב חלקיה בר טובי ס

, שרבינו חננאל חולקשהביאו , א"א ובריטב"ברשב' וע. [ע בתו� עשרה"אליבא דרבנ� דפליגי עליה דר
 ].לרב המנונא פטור ולרב חלקיה חייבש', שנחלקו רב טובי ורב המנונא מה סברת רבנ� בתו� גומפרש 

וא� לא עירב אסור , י"י לרה"בשל שני בני אד� יש צור� לערב ביניה� כשרוצה להוציא מרה', פי 2
 באותו שאי� הרשויותג "אכ� נחלקו רב ושמואל בכה, אול� בשל אד� אחד מותר לכתחילה. מדרבנ�

דרב אוסר דשמא יפול ויבוא להביאו , ר" לרהשצרי� לאמ� את ידו כדי לזרוק לש� ושלא יפול, גובה
ר אלא "דהא אינו רוצה שיפול לרה, דמתעסק הוא בזה, ר אי� לגזור"אבל משו� נפילה ברה(, ר"מרה

  . ואילו שמואל לא גזר,)לרשות השניה
שהיו מושיטי� ) י"שה� רה(מ ילפינ� ממשכ� מעגלות של מדבר "מ, ר"אינו מקו� רה' והג� שלמעלה מי 3

  .הוי מוציאה ג� בזורק באופ� זה "דה,  דיש בזה איסור הוצאה�ר "את הקרשי� מעגלה לעגלה דר� רה
לא ילפינ�  דועוד, חדא דלא אמרינ� קלוטה כמי שהונחה, קולות' ורבנ� מקילי� ב, ל דפליגי בתרתי"ס 4

  .ע מחמיר בשניה�"ואילו ר. לזורק ממושיט
ר "אחד משו� הכנסה מרה(חסדא בש� רב יהודה אמר שמואל שמחייב היה רבי שני� /סבר רב חנא 5

הרי רבי לא מחייב , לומר כ�אי� יתכ� , והקשה על זה רב חנא). ר"י לרה"ואחת משו� הוצאה מרה, י"לרה
דלא על זה נאמר , והסיק רב יוס�). ייב על ההכנסה במקו� ההוצאהואי אפשר לח (,על תולדה במקו� אב

  .שמחייב רבי שני�
 שאז היא נחשבת כמו שהיא � י שהיא מקורה " דלא חייב רבי אלא ברה,כ� אמרו רב ושמואל תרוייהו 6

ג� רבי מודה ,  כגו� חצר�י שאינה מקורה "אול� ברה. ר האחרת" ושנח החפ& ש� והמשי� לרה�מלאה 
 .דלא נח, שפטור
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  :שבת ד� צז
  ?מה הדי�, ר"אמות ברה' ר ועבר ד"י לרה"הזורק חפ! מרה

  
  אליבא דחכמי�  יהודה' אליבא דר  

  חייב אחת  2חייב שתי�  )1א"בהו (לרב יהודה אמר שמואל
  פטור  3חייב אחת  לרבה ורב יוס�

  
  ?ה הדי�נתכוו� לזרוק שמונה וזרק ארבע או להיפ� מ

  
  לזרוק ארבע וזרק שמונה  לזרוק שמונה וזרק ארבע  

   דנתקיימה מחשבתו חייב   "בכל מקו� שתרצה תנוח"באומר 
   חייב:א"להו  "בכל מקו� שתרצה תנוח"בלא אמר 

  4 פטור:למסקנא
    פטור 

  ה מחשבתומלא נתקייד
  

                                                           
 .שדבר זה לא נשאר למסקנא לחייב על תולדה במקו� אב, כ$ נראה לכאורה מרהיטת הסוגיא 1
כל "ומיירי באומר ב. ומחייבי� על תולדה במקו� אב, אחת משו� הוצאה ואחת משו� מעביר 2

וכ$ נעשית מלאכה , עשית מלאכה לרצונו מיד בהוצאהנשבאופ$ זה נחשב ש, "מקו� שתרצה תנוח
 .ר"אמות ברה' העביר דבמה ש

יהודה הוסי� ' ומה שמצאנו שר, יהודה שמחייב על תולדה במקו� אב' דלא אמרינ$ אליבא דר 3
כלומר (מלאכת מיס+ ואורג עמה� עשה ש באופ$שובט ומדקדק שחייב עליה� שתי� בנפרד ג� 

ודה יש יה' הוא משו� דלר, )ולא רק שני� כסברת חכמי�, מלאכות אלו' חטאות על ד' וחייב ד
  .אבל לעול� אינו חייב על תולדה במקו� אב. שובט ומדקדק אבות ה� ד  אבות ט"יותר מל

כיו$ " שמעו$"א� נתכוו$ לכתוב ' דאפי,  ש� משמעו$בלדמות זאת לדי$ כות' א סברה הגמ"בהו 4
כ "וא. אותיות אלו שיעור מלאכה חייב עליה�' אותיות המועילות לו למלאכתו ויש בב' שכתב ב

, הרי שהועיל לו לקד� את החפ. למטרה שזרק לש�', וזרק ד' דא� נתכוו$ לזרוק ח, כא$ה "ה
דדוקא ש� שכשרוצה ', ודחתה הגמ. יש לחייבוו  אמות ' והיה כא$ שיעור מלאכת העברה של ד

והרי ,  ובלא זה לא יכול לכתוב שמעו$ " שמ"על כרח+ הוא צרי+ לכתוב קוד� " שמעו$"לכתוב 
אמות ג� בלא '  שיכול לזרוק ח,כ כא$"משא. וחייב על מלאכה זו  " שמ"כתוב שבודאי נתכוו$ ל

 . ופטור  אמות'  ד רקכ אינו חפ. בכלל במלאכה זו של העברת"וא, אמות' שינוח תו+ הד


