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שבת ד קמג.
הא מותר להעביר מעל השולח דברי דלהל  ,או שיש לחוש למוקצה?
דברי שאינ ראוי למאכל בהמה
כגו  :עצמות קשי 1וקליפות
לב"ש
לב"ה

2

אי! מעבירי  #כר' יהודה במוקצה
מעבירי  #כר"ש במוקצה

לסתמא
דמתניתי

דברי שראוי למאכל בהמה
כגו  :פירורי פחות מכזית
ותרמילי אפונה ועדשי
מעבירי #
3
דאינ מוקצה וכר"ש

ספוג הא מותר לקנח בו? ]תוד"ה וא [.
כשיש לו
בית אחיזה
כשאי לו
בית אחיזה

לאית ספרי דגרסי
מותר לקנח בו
לת"ק )ר' יהודה ור"ש :(5אסור
6
לחכמי :מותר

לר' יצחק מדנפירא
לתנא קמא :מותר
4
לחכמי :אסור
אסור לקנח בו

לר"י )וכ! גירסתנו(
מותר לקנח בו
אסור לקנח בו

7

הא מותר לטלטל גרעיני התמרי אחר שאכל בשבת? ]תוד"ה שמואל[.
ארמייתא  #גרועי ומיועדי לבהמה
פרסייתא  #טובי למאכל אד

אליבא דר' יהודה
8
מותר
1
אסור

אליבא דר"ש
מותר
2
מותר

 1כ פירש"י ,להעמיד את הרישא בדבר שאינו מאכל בהמה  ושבזה נחלקו .אכ התוס' )בד"ה עצמות(
הקשו ,דהרי בדבר שאינו ראוי למאכל בהמה  ג ר"ש מודה שאסור ]וכדמוכח מהגמ' בסמו! שהעמידה
את די שער אפוני ועדשי כר"ש ,ומשמע שדוקא משו שה ראוי למאכל בהמה לכ התיר ר"ש
לטלטל ,אבל א לא  ג הוא היה מודה שאסור[ .ולכ ס"ל לתוס' שמדובר כא בעצמות רכי
הראויי לכלב ,וכ בקליפות רכות שראויי למאכל בהמה ,רק שאליבא דר' יהודה דאית ליה מוקצה ,ג
אות אסור לטלטל משו דהוי נולד  דקוד שבת ה היו ראוי למאכל אד ואינ מוכני לבהמה 
ועתה ה נולדו להיות מוכני לבהמה) .וע"ע בפנ"י(] .ואה"נ דג שער עדשי ואפוני  אסור ,וסתמא
דמתניתי דלקמ היא כר"ש[.
 2במשנה שלנו הגירסא להיפ! ,אול בגמ' אמר רב נחמ דאי לנו אלא ב"ש כר' יהודה וב"ה כר"ש.
 3כ! העמידה הגמ' ,ומבואר שאליבא דר' יהודה דאית ליה מוקצה ,כיו שמאתמול לא היו מוכני למאכל
בהמה אסור.
 4הוא גורס במשנתנו" :וחכמי אומרי" בי כ! ובי כ! "אי מקנחי בו" וניטל בשבת וכו' .ולפ"ז
חכמי באו לחלוק על ת"ק ג בהיתר ספוג שיש לו בית אחיזה .והקשו תוס' על שיטה זו ,דהרי ג לר'
יהודה מבואר בגמ' שא יש לו בית אחיזה מותר  כיו שאינו סוחט.
 5הג שבעלמא ס"ל לר"ש שדבר שאינו מתכוו מותר ,הכא שאני דהוי פסיק רישיה דמודה ר"ש שאסור.
 6ספרי אלו גורסי במשנתנו" :וחכמי אומרי" בי כ! ובי כ! "מקנחי בו" וניטל בשבת וכו'.
 7דלא גורסי דברי חכמי כלל ,ורק החילוק הוא בי א יש לו בית אחיזה לבי אי לו.
 8דמיועדי הגרעיני מאתמול למאכל בהמה אגב "אמ" .דהיינו אגב בשר התמר שהוא מיועד למאכל
בהמה  ג הגרעי מיועד לזה.
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שבת ד קמג:
פירות דלהל המיועדי לאכילה שיצאו מה משקי ,הא המשקי מותרי בשבת,
או שגזרו לאוסר שלא יבוא לסחוט?3
לשמואל
לרב
לר' יוחנ

בשאר פירות
לכו"ע מותר

בתותי ורמוני
בזיתי וענבי
לחכמי :אסור
לכו"ע אסור
ולר' יהודה :מותר
לחכמי :אסור ולר' יהודה :מותר
לחכמי :אסור
לחכמי :אסור  #וכ! הלכה
4
ולר' יהודה :מותר  #וכ! הלכה
ולר' יהודה :מותר

חלב )שהוא אחד מהז' משקי( שיצא באופני דלהל  ,הא הוא מכשיר זרעי לקבל טומאה?
שיצא לרצו
שיצא שלא לרצו
5

חלב אשה

חלב בהמה

הרי הוא מכשיר
לחכמי :אינו מכשיר
הרי הוא מכשיר
לר' עקיבא :הרי הוא מכשיר

 1ובכל אופ א מטלטל אות בשינוי ,כמו רבא שהיה מטלטל אות אגב לקנא דמיא  מותר) .וכיו שלא
היה יכול לטלטל מאתמול התירו באופ זה ,הג שלא התרנו ע"י ככר ותינוק אלא במת(  .תוד"ה רבא.
 2והג ששמואל עצמו היה נוהג להחמיר ולטלטל רק אגב ריפתא דוקא ,אינו מטע שס"ל כר' יהודה,
אלא מטע שהיה מחמיר על עצמו משו שהיה אד חשוב.
 3במשנה מבואר שפירות המיועדי למשקי  שיצאו מה משקי מאליה ,אסורי לכו"ע  גזירה
שמא יבוא לסחוט לכתחילה .אכ נחלקו במשנה ר' יהודה ורבנ מה הדי בפירות שהיו מיועדי לאכילה,
ויצא מה משקי ,הא נאסרו המשקי ,או כיו שאינ מיועדי לאכילה אי לחוש שמא יבוא לסחוט
לכתחילה .ונחלקו האמוראי בגמ' ,במה להעמיד את מחלוקת ר' יהודה ורבנ ,וכדלהל?
 4כתבו התוס' )בד"ה הלכה( ,שהג שלגבי ביצה שנולדה ביו"ט גזר ר' יוחנ משו משקי שזבו ,ואילו
כא לא גזר אפי' בשאר פירות משו משקי שזבו מזיתי וענבי .מ"מ חמורה ביצה יותר שהיא עומדת
להסחט מהתרנגולת וגומע חיה ,ודומה יותר לזיתי וענבי ,מאשר שאר פירות שאי דר! לסוחט כלל.
 5דהיינו שהאשה חלבה את עצמה או תינוק ינקה בשביל לשתות ,או אפי' יצא מאליו והיא רוצה בכ!.
ושלא לרצו היינו שנט& מאליו ואינה רוצה בזה.

