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  ה': בעזרת נלמד היום

 קל דף שבת

 לא  אם  אומר,  אליעזר  רבי  בשבת:  מילה  ברית  דיני  וגמרא:  משנה  עשר.  תשעה  פרק

 רשות  דרך  (אפילו  בשבת  מביאו  שבת,  מערב  התינוק)  את  בו  למול  איזמל  (=  כלי  הביא

 עליה  שמחללים  חביבה  מצווה  שהיא  להראות  (=  מצווה  חיבוב  משום  מגולה  הרבים)

 ועוד  הוא  (=  עדים  פי  על  מכסהו  המילה,  על  גויים  שגזרו  הסכנה  ובשעת  השבת).  את

 אחר  חפץ  נושא  שהוא  בו  יחשדו  ולא  מצווה  של  איזמל  נושא  שהוא  שיעידו  כדי  אחד)

 ברה"ר.

 לעשות  כדי  פחמים  מהם  לעשות  כדי  בשבת  עצים  לכרות  מותר  אליעזר,  רבי  אמר  ועוד

 שאפשר  איזמל) כגון (= מצווה' ש'מכשירי וסובר חולק עקיבא רבי בו. למול איזמל  מהם

 בערב  לעשותה  אפשר  שאי  מילה  אבל  השבת,  את  דוחים  אינם  שבת  בערב  לעשותם

 השבת. את דוחה בשבת) חל כשזמנה (= שבת

 ַלֵּגר  ְנֵבָלה  ָכל  תֹאְכלּו  לֹא"  שנאמר  בחלב,  עוף  בשר  לאכול  מותר  הגלילי  יוסי  רבי  לדעת

 ְתַבֵּׁשל  לֹא  ֱאCֶהי8  ַלה'  ַאָּתה  ָקדֹוׁש  ַעם  ִּכי  ְלָנְכִרי  ָמֹכר  אֹו  ַוֲאָכָלּה  ִּתְּתֶנָּנה  ִּבְׁשָעֶרי8  ֲאֶׁשר

 למרות  עוף  אבל  בחלב,  בשר  איסור  בו  יש  נבלה  משום  שאסור  מה  כל  ,"ִאּמֹו  ַּבֲחֵלב  ְּגִדי

 "ַּבֲחֵלב נאמר (שהרי בחלב בשר איסור בו אין ֵאם ֲחֵלב לו שאין כיון נבלה איסור בו שיש

 ִאּמֹו").

 אותו  והביאו  שבת  מערב  איזמל  הביאו  ולא  שכחו  אחת פעם אדא: רב בר אבא רב  אמר

 גגות  דרך  שהביאוהו  הכוונה  הגמרא  למסקנת  אליעזר.  רבי  של  כדעתו  שלא  בשבת

 רבי  לשיטת  שהרי  עליו,  החולקים  וחכמים  אליעזר  רבי  כדעת  שלא  וקרפיפות  חצרות

 חצרות  גגות  דרך  אפילו  חכמים  ולדעת  רה"ר,  דרך  אפילו  להביאו  מותר  אליעזר

 כחכמים  סוברים  שהם  דעתם  גילו  חצרות  דרך  שהביאוהו  (שבזה  אסור  וקרפיפות

 חצרות),  דרך  להביאו  אסור  חכמים  לדעת  והרי  השבת,  את  דוחים  לא  מילה  שמכשירי

 אחת  לרשות  נחשבות  וקרפיפות  חצרות  שגגות  הסובר  שמעון  רבי  כדעת  עשו  הם  אלא

 )↓(המשך בדף הבא 
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 בתוכם  שבת  שהאיזמל  (ומדובר  אנשים  הרבה  של  שהם  אפילו  בתוכם  ששבתו  לכלים

 לזה. מזה לטלטל ומותר שבת), מערב

 להוציא  (להתיר  מבואות  שיתופי  בו  עשו  שלא  מבוי  אסי:  רבי  את  זירא  רבי  שאל

 מהחצרות  (ולהוציא  בתוכו?  ששבתו  כלים  בו  לטלטל  מותר  האם  למבוי),  מהחצרות

 כלים  בה  לטלטל  שמותר  כחצר  הוא  האם  הספק:  צדדי  שאסור).  ודאי  ולהיפך  למבוי

 קורה  או  ולחי  מחיצות  ג'  רק  לו  שיש  שמבוי  או  חצרות,  עירובי  ללא  אף  בתוכה  ששבתו

 היא  כלומר  'דיורין'  יש  בחצר  -  נוסף  הבדל  מחיצות.  ד'  לה  שיש  לחצר  דומה  לא  בפתחו

 (שהבתים  תדיר  לשימוש  עשוי  אינו  המבוי  אבל  תדיר,  שימוש  בה  להשתמש  עשויה

 להביא  שכחו  אחת  פעם  הספק:  את  פושט  אסי רבי למבוי). והחצרות לחצרות  פתוחים

 היה  שהמעשה  המוהל)  (=  הגוזר  יהודה  ואמר  בשבת,  והביאוהו  שבת  בערב  איזמל

 במבוי. וטלטלוהו בו השתתפו שלא במבוי

 עם  החצרות  עירבו  אם  מבואות,  שיתופי  בו  עשו  שלא  מבוי  בו:  נשתתפו  שלא  מבוי

 מותר  הבתים  עם  החצרות  עירבו  לא  ואם  אמות,  ד'  אלא  בו  לטלטל  אסור  הבתים

 לקמן. יבואר הטעם בתוכו). ששבתו (כלים בכולו לטלטל

 )↑(המשך מדף קודם 


