שבת  פרק שבעה עשר

äøæç úåìàù
*** .1כתוב  2טעמי לדי איסור טלטול מוקצה.

)רמב" וראב"ד שבת כד/יביג(

"...å÷øôúðù ô"òà ïäîò ïäéúåúìãå úáùá ïéìèéð íéìëä ìë" .2
א .למסקנת הגמרא ,הא הדי שבמשנתנו נכו כאשר הדלתות נתפרקו
דווקא בחול או דווקא בשבת או בי בחול בי בשבת? )העזר ברש"י ד"ה הכי(
***ב .הא הגירסה הנכונה במשנה היא "כל הכלי ניטלי בשבת
ודלתותיה עמה "...או "כל הכלי הניטלי בשבת דלתותיה
עמה ,"...ומדוע? )תוס' ד"ה כל הכלי(
)קכב(:

"ïéøéæçî àì ìáà ïéìèåð ìãâî ìùå äáéú ìùå äãéù ìù úìã" .3
א .מהו הקושי בדברי הברייתא הנ"ל?
ב .כיצד מיישב זאת אביי? )וראה להרחבה בתוס' ד"ה לעול(
ג .כיצד מיישב זאת רבא?

)קכב(:

 – "ïéæåâàä úà åá òöôì ñðøå÷ íãà ìèåð" .4איזה הבדל הלכתי נובע בעניי
טלטול כלי שמלאכתו לאיסור ,בי א נפרש שמדובר בקורנס של אגוזי )כפירוש
)קכב:קכג(.
רב יהודה( ,לבי א נפרש שמדובר בקורנס של נפחי )כפירוש רבה(?
 .5א .הסבר מה הכוונה   .1טלטול לצור ,מקומו .2 .טלטול לצור ,גופו.
)קכג(:
 .3טלטול מחמה לצל.
ב .כתוב ע"פ דעת רבא למסקנה )שכ ,נפסק להלכה( ,לאיזה צור ,מותר לטלטל כלי
שמלאכתו להיתר ,ולאיזה צור ,מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור.
ג .הא יש צור ,מסויי שבעבורו מותר לטלטל מוקצה מחמת חסרו כיס?
ד .איזה תופעה היתה בע בימי נחמיה ב חכליה ,ומה גזרו בעקבות כ?,
.êøåöì àìùå êøåöì ïéìèéð íéìëä ìë" .6
)קכד(.
"êøåöì àìà ïéìèéð ïéà :øîåà äéîçð 'ø
א .כיצד מתפרשת המשנה לדעת רבה )/אביי(?
ב .כיצד מתפרשת המשנה לדעת רבא?
ג .לרבה אליבא דר' נחמיה הני קערות היכי מטלטלינ?
ד .אביי הקשה לרבא מדברי המשנה "øåñàù øùá åéìò áöé÷ íàù ïéåùå
 ."åìèìèìמה תיר .על כ ,רבא?
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- úáùá ïéìèéðä íéìëä ìë" .7
...äëàìî ïéòî ïéùåò åäéù ãáìáå ,ïäîò ïéìèéð ïäéøáù
)קכד(:
"...ïúëàìî ïéòî ïéùåò åéäéù ãáìá :øîåà äãåäé éáø
א .למסקנת הגמרא ,הא המחלוקת הנ"ל היא כאשר הכלי נשברו
בערבשבת או בשבת?
ב .הסבר מה זה "מעי מלאכה" ,ומה זה "מעי מלאכת".
ג .מי מיקל יותר – תנא קמא או ר' יהודה?
ד .בגמרא מובאת ברייתא "  "íéìë éøáùá àìå íéìëá àì ïé÷éñî ïéàכשיטת
איזה תנא נשנתה ברייתא זו? הסבר את דעת אותו התנא.
 .8הסבר היטב ע"פ מסקנת הגמרא )דעת רב אשי( את המחלוקת שבברייתא:
"øîåà äãåäé 'ø .î"ø éøáã øöçá ïéìèéðä íéìëä ìëë ïä éøä ïùé øåðú éøáù
)קכה(.
."ïéìèéð ïéà
 .9הא אד שהניח במתכוי אב ע"פ החבית ,יכול לטלטל את החבית?
 .10א .הא מותר לעשות אהל עראי בשבת?
ב .הא מותר להוסי 3על אהל עראי בשבת?

)קכה(:

)קכה(:

- ïåìçä ÷÷ô" .11
.åá ïé÷÷åô ïéà åàì íàå ,åá ïé÷÷åô éåìúå øåù÷ àåäù ïîæá :øîåà à"ø
"åá ïé÷÷åô êë ïéáå êë ïéá :à"ëçå
)קכה(:
מה ה  2האפשרויות המובאות בגמרא לפרש את דעת חכמי )"מאי בי
)קכו(.
כ ,ובי כ?(",

íéìéî
פוגלא

)קכג(.

פורתא

)קכד(.

מסאניה
חספא

)קכד(:

)קכד(:

© ה"ש/שבת/פרק שבעה עשר  www.daf-yomi.com

קצרי

)קכג(:

למיזגא

)קכד(:

שמעיה

)קכד(:

האידנא

)קכה(.
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íéâùåî
טלטול מ הצד

)קכג(.

מוקצה מחמת חסרו כיס
לח הפני

)קכג :ברשי ד"ה לא סידור הקני(

אותו ואת בנו
מעשה רב

)ע"פ קכג :ורש"י ד"ה ויתד(

)קכד(.

)קכו(:

íééãåîìú íéçðåî
תני חדא

)קכד(:

תנ הת

)קכה(:

מותבינ אשמעתי
ואזדו לטעמייהו

)קכה(:

)קכה(:
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