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  .קמוד�  שבת
   ?1הא� שובר אד� את החבית לאכול הימנה גרוגרות

  
  כשהגרוגרות פרודות  להי עיגולי דב�כשהגרוגרות דרוסות   

  2אסור  מותר  נחמיה' לר, למתניתי�
    מותר                      נחמיה' לרבנ� דר, ג"לרשב

  
  ? דינ� בדלהל�מה, של גרוגרות או של תמרי�) סלי� הארוגי� מעלי הלולב�(חותלות 

  
   ולחתו  בסכי�3להפקיע  להתיר את החבל ביד  

  אסור  מותר  נחמיה' לר
  מותר  לרבנ�

  
  ?מה הדי�, י עשיית נקב במקומות דלהל�"הרוצה להוציא יי� מהחבית ע

  
  מצידה של חבית  מ� הצד של המגופה  למעלה על גב המגופה  

   אסור:יהודה' לר  לרב הונא
   מותר:לחכמי�

  לדברי הכל אסור  4רלדברי הכל אסו
   אסור:יהודה' לר  לדברי הכל מותר  לרב חסדא

   מותר:לחכמי�
  5לדברי הכל אסור

  
  ?מה הדי�, בצידה של החביתי עשיית נקב "הרוצה להוציא יי� מהחבית ע

  
  6לנקוב נקב יש� שנסת�  להוסי� על נקב קיי�  לעשות נקב חדש  

  מותר  מותר  אסור  לתנא קמא
  מותר  אסור  אסור  ליש אומרי�

  
                                                           

דגמר הכלי הוא , דא� מתכוו� לעשות פתח יפה הוא תיקו� כלי, ומיירי שאינו מתכוו� לעשות פתח יפה 1
 הוא � עושה פתח יפה אבל כשאינו, וא� עושה כ� בשבת חייב משו� מכה בפטיש, לעשות לו פתח יפה

 �מ כא� מותר ג� לכתחילה "מ,  אבל אסור מדרבנ��" שכל המקלקלי� פטורי�"והג� שהכלל הוא . מקלקל
היינו (שמיירי דוקא במוסתקי , )ה שובר"בד(' כתבו התוס). בראשוני�' ע(, כיו� שעושה כ� לצור� השבת

אבל , ולכ� אי� לחוש שמא יתכוו� לעשות פתח יפה �  חשובה אצלוהשאינ, )חבית שדבקו שבריה בזפת
  .בכלי טוב אסור

ולכ� אי� לטלטל את הסיי" כדי לשבור בו ראש , נחמיה דאי� כלי ניטל אלא לתשמיש המיוחד לו' ל לר"ס 2
, אול� א� הגרוגרות דרוסות שצרי� לחותכ� בסיי",  דאינו מיועד אלא לחתיכה ולא לשבירה� החבית 

 . אז מותר�ל לחותכ� ואגב זה משתמש בסיי" ג� לשבירת החבית ומטלטל הסיי" בשבי
אבל פותחת של ע# או של , נחמיה להפקיע' דדוקא בחבל התירו רבנ� דר, )ה מותר"ד(' וביארו התוס 3

 . אסור להפקיע�מתכת שהוא דבר חזק 
  .דה ורבנ�יהו'  קאי על המגופה שנחלקו בה עתה ר�" לא יקבנה מצדה"מה שאמרה המשנה , ולדבריו 4
  . קאי על החבית עצמה�" לא יקבנה מצדה"מה שאמרה המשנה , ולדבריו 5
  .טבלא הבאה דיש כמה תנאי� בזה' ע 6
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  :שבת ד� קמו
  ?שעשה לו סתימה, באיזה אופני� מותר לפתוח נקב יש�

  
  1למטה מ� השמרי�  למטה מהיי�  למעלה מגובה היי�  

   דהוי לחזק"אסור    דהוי לשמר"מותר   לרב יהודה בש� שמואל
   דהוי לחזק"אסור    דהוי לשמר"מותר   לרבא/ לרבה 

  
  ?בית סתו�איזה חילוקי דיני� מוזכרי� בסוגיא בדיני 

  
  2בית שג� פר& את פצימיו  בית שסת� את פתחו  

  אמות לפתח שהיה' אי& לו ד  אמות לפתחו' יש לו ד  3אמות בחצר' לעני� ד
  4מטמא כל סביביו  אינו מטמא כל סביביו  כשהיה המת בתוכו

  
  ?מה דינו באופני� דלהל�,  שנותני� אותו בנקב החבית)קנה חלול�(גובתא 

  
 לחתכו   

  מדת הנקבולתקנו ל
 כשחתכו 

  ועדיי� לא נתנו
כשהיה כבר בנקב 

  ונפל
  מותר  אסור  אסור  ק"לת, לרב
  מותר  מותר  אסור  יאשיה' לר, לשמואל

  
  ?או יש לחוש לממרח, הא� מותר לתת שמ� עב בנקב החבית כדי לסותמו

  
  אליבא דשמואל  אליבא דרב  

  מותר  אסור  'ללשו� הראשו� בגמ
  מותר  מותר   יוס�לרב שמואל בר בר חנה בש� רב

  

                                                           
 .שבמקו� זה כל כובד היי� עליו, דהיינו למטה בחבית קרוב לתחתיתה 1
אלא ג� הוציא את המשקו" והמזוזות קוד� הסתימה ואז , שלא רק שסת� את הפתח באבני�', פי 2

 .דאז הוי סתימה מעלייתא, סת�
ולאחד , כלומר א� יש שני בעלי בתי� בחצר זו, דחצר מתחלקת לפי פתחיה.) ד" יא(שנינו בבבא בתרא  3

' דהיינו ד(אמות  בחצר ' זה שיש לו שני פתחי� מקבל ח, יש לביתו שני פתחי� ולאחד ארבעה פתחי�
. ת השטח הנשאר בחצר חולקי� שוה בשוהוא, ז אמות"פתחי� מקבל ט' וזה שיש לו ד, )אמות לכל פתח

אול� א� עשה . כיו� שעתיד עוד לפותחו, אמות על פתח זה' מקבל ד, שג� א� סת� את פתחו, והדי� הוא
 .אמות' ולא מקבל עליו ד, בטל מש� ש� פתח, סתימה מעלייתא שפר# את פצימיו

ות שגזרו על קבר שיטמא כל הי, אמות' ולכ� מטמא כל סביביו ד, י מפרש שאז הוא נחשב כקבר"רש 4
דהרי , חלקו על פירוש זה) ה פר#"בד(' והתוס. סביביו כדי שלא יתקרבו אליו ויבואו לאהיל בלא להרגיש

שיש זיזי� בולטי� מכותלי , ולכ� פירשו. ואי� לחוש שמא יאהיל עליו ולא ירגיש, בבית ניכרי� המחיצות
 דודאי �מיו מטמאי� רק תחת הזיזי� שמעל הפתח וכל זמ� שלא פר# את פצי, הבית ויש בה� פותח טפח

אבל א� פר# את פצימיו שמעתה ראוי ,  ולכ� טמאי� מעכשיו�יצא המת מש� ועתידי� לאהיל על המת 
 ).י"ולבסו" יישבו ג� את פירש (.מטמאי� כל הזיזי�, המת לצאת מכל מקו� בכתלי�
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  :שבת ד� קמו
  , ולהשימו בנקב החבית,באיזה אופני� אסור לקפל עלה של הדס כעי� מרזב

  ? שיקלח היי� למרחוקכדי
  

  כשהעלה קטו� ומונח לפניו  כשהעלה מחובר עדיי� בהדס  
  אסור  1שגזר משו� מרזב, לרב יימר
  מותר  אסור  �שגזר שמא יקטו, לרב אשי

  
  ?לובשור כשהוא "הא� מותר לטלטלו בשבת ברה, )משי� בו לכר ולסדי�לבד שמשת�(בי סדיא 

  
  בקשי�  בבינוניי�  ברכי�  

  אסור  אסור  מותר  א"לרב לפי ההו
  אסור  מותר  מותר  ולרב לפי המסקנא, לשמואל

  
  ?הא� יכול לשוטח� בחמה, מי שהיה בדר  ונפלו בגדיו למי�

  
 לשוטח� בצנעה  

  במקו� שלא רואי�
   לשוטח� כנגד הע�

   שלא יאמרו שכיבס�"אסור   מותר  לתנא דמשנתנו
   שלא יאמרו שכיבס�"אסור   2אסור  שמעו�' אליעזר ור' לר

  

                                                           
דא� נתיר לו לעשות בהדס , י&י פירש שמא יבוא לתק& מרזב לחבית כדי לקלח בו את הי"רש 1

 שהגזירה שמא יבוא ,ת"הביאו בש� הרב פור) ה משו�"בד(' ואילו התוס. יבוא לעשות ג� בזה
שהוא (כ ג� לתת גובתא נאסור שמא יבוא לעשות מרזב "א, והקשו על פירושו. לתק& מרזב בגגו

יש לחוש  ,תקנוי שדוקא בהדס שעושה בו מעשה ל"ולכ& הסכימו ע� פירש. לגגו) כעי& גובתא
 .אי& לגזור, אבל בגובתא שלא עושה שו� מעשה לתקנו, שיתיר לעצמו ג� לעשות מרזב ליינו

מדפי . ד� ה(& בביצה "וטע� הדבר פירש הר. בחדרי חדרי�' ל דאיסור מראית עי& הוא אפי"ס 2
ראו ולבסו� י, ה ויאמר שאי& כא& רואי�"שיש לחוש שמא יבוא האד� לעשות זאת ג� בר, )�"הרי

 .שג� בחדרי חדרי� פעמי� שיש ש� אד� שיראה אותו ולא יבחי&, אי נמי. אותו


