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  ה': בעזרת נלמד היום

 קנו דף שבת

 ולדעת  מתוק),  והוא  בתנור,  שהתייבשה  מתבואה  קמח  (=  הקלי  את  בשבת  גובלים  אין

 את  לבחוש  מותר  כולם  ולדעת  מעט.  מעט  -  בשינוי  לגבל  מותר  יהודה  ברבי  יוסי  רבי

 שנותן  ע"י  -  ובשינוי  רכה,  בבלילה  בשבת  ומלח)  מים  שמן  בתוספת  קלי  (=  השתית

 החומץ. את נותן ואח"כ השתית את תחליה

 עבור  מורסן  בשבת  שמגבל  אביו  בהמות  שומר  את  ראה  חייא  בר  הונא  רב  של  בנו  לוי

 את  לגבל  אסור  כולם  שלדעת  במשנה  ששנינו  משום  בשומר,  לוי  בעט  הבהמות.

 לא  אבל  לגבל,  מותר  אבא  בר  ירמיה  רבי  שלדעת  לו  ואמר  לוי  של  אביו  בא  המורסן.

 שאינו  קטן  ועגל  להחזיר),  יכולה  שאינה  למקום  אוכל  לבהמה  תוחבים  לא  (=  מספין

 שתי פעם המקל עם שמערב - בשינוי בידים) אותו מאכילים (= לו מהלקטין לאכול יודע

 מאליו. מתערב והוא הכלי את מנער יפה התערב לא זה ואם ערב, ופעם

 לכלי  זו  בהמה  של  מכלי  מאכל  להעביר  (=  ולפרק  אסור  שלגבל  לוי  של  פנקסו  על  כתוב

 מותר. חברתה) של

 לתת  שרגילים  מספוא  של  אחת  מדה  בשבת  בהמה  לפני  לתת  מותר  מנשיא  רב  לדעת

 לפני  מידות  שלוש  אבל  אחד.  באבוס  האוכלות  בהמות  שתי  לפני  מידות  שתי  וכן  לה,

 יוסף  רב  לדעת  לצורך.  שלא  טרחה  שזו  אסור,  אחת  לבהמה  מידות שתי או בהמות  שתי

 כוריים. ואפילו כור עולא לדעת קביים. ואפילו קב מותר

 את  לשנות  יכולים  וצדקה תפילה שאין כלומר לישראל' מזל 'יש האם האמוראים  נחלקו

 לטובה. מזלו משתנה וזכות תפילה שע"י כלומר לישראל' מזל ש'אין או המזל,

 מיועדים  לא  שהם אפילו הבהמה לפני התלושים הדלועים את בשבת מחתכים  משנה:

 ובבין  היום  התנבלה  שהיא  אפילו  הכלבים  לפני  הנבלה  ואת  לאדם,  אלא  לבהמה

 שהיה  שדבר  הסובר  שמעון  רבי  כדעת  וזה  אדם,  למאכל  מיועדת  היתה  היא  השמשות

 הראוי אחר לשימוש מדעתו אותו מקצה אדם אין מסוים, לשימוש השמשות בבין  מיועד

  לו.
 )↓(המשך בדף הבא 
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 לפי  בטלטול,  אסורה  היא  שבת  מערב  כבר  נבלה  היתה  לא  היא  אם  יהודה  רבי  ולדעת

 מוקצה. והיא כלבים, לאכילת שבת מערב מוכנה היתה לא היא

 העשויות  המחצלות  את  בשבת  לטלטל  אסר  שהוא  לפי  יהודה,  כרבי  סבר  רב  גמרא:

 שבספינות. הסחורה את לכסות

 הוא  טרפה,  ספק  שהיא  בהמה  לבדוק  לפניו  שכשהביאו  לפי  יהודה,  כרבי  סבר  לוי  אף

 שהיא  משום  שם  יניחה  הוא  טרפה  אכן  שהיא  יתברר  שאם  באשפה,  בודקה  היה

 בטלטול. אסורה

 לא  ביו"ט  שמתה  שבהמה  ביצה)  (במס'  במשנה  שלמדנו  כפי  שמעון,  כרבי  סבר  לוי

 בהנאה  אסורה  שהיא  קדשים  בבהמת  עוסקת  שהמשנה  זעירי  וביאר  ממקומה,  יזיזנה

 לפי  בטלטול  מותרת  ביו"ט  שמתה  חולין  בהמת  אבל  לכלבים,  אפילו  ראויה  לא  והיא

 כר"ש. לכלבים, ראויה שהיא

 )↑(המשך מדף קודם 


