
 

 שבת מה
הכי נמי מיסתברא דרב כרבי יהודה סבירא ליה, דאמר רב: מניחין : חיזוק שרבב פוסק כר' יהודה

  נר על גבי דקל בשבת, ואין מניחין נר על גבי דקל ביום טוב. 
היינו דשני בין שבת ליום טוב, אלא  -אי אמרת בשלמא דרב כרבי יהודה סבירא ליה  :ההסבר

  מה לי שבת ומה לי יום טוב!  -אי אמרת כרבי שמעון סבירא ליה 
ודה סבירא ליה? והא בעו מיניה דרב: מהו ורב כרבי יה :קושי על כך שרב פוסק כר' יהודה

  לטלטולי שרגא דחנוכתא מקמי חברי בשבתא? ואמר להו: שפיר דמי. 
אמר להו:  -שעת הדחק שאני. דהא אמרו ליה רב כהנא ורב אשי לרב: הכי הלכתא? : תירוץ

  .כדי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק
ע, וביצים בעא מיניה ריש לקיש מרבי יוחנן: חטים שזרען בקרק: לר' שמעון צהשאלה בעניין מוק

היכא דלא דחייה בידים, היכא דדחייה  -שתחת תרנגולת מהו? כי לית ליה לרבי שמעון מוקצה 
  אית ליה מוקצה, או דילמא לא שנא?  -בידים 

אמר ליה: אין מוקצה לרבי שמעון אלא שמן שבנר בשעה שהוא דולק, הואיל  :תשובת ר' יוחנן
  הוקצה לאיסורו. ווהוקצה למצותו 

סיככה כהלכתה, ועיטרה בקרמים ובסדינין  ולית ליה הוקצה למצותו? והתניא:: קושי
המצויירין, ותלה בה אגוזין, אפרסקין, שקדים ורמונין, ואפרכלי של ענבים, ועטרות של שבולין, 

הכל  -אסור להסתפק מהן עד מוצאי יום טוב האחרון, ואם התנה עליהן  -יינות, שמנים וסלתות 
אין נוטלין בר יוסף קמיה דרבי יוחנן: דתני רבי חייא  -. וממאי דרבי שמעון היא לפי תנאו

עצים מן הסוכה ביום טוב אלא מן הסמוך לה, ורבי שמעון מתיר. ושוין בסוכת החג בחג שהיא 
  . הכל לפי תנאו -אסורה. ואם התנה עליה 

  כעין שמן שבנר קאמרינן, הואיל והוקצה למצותו הוקצה לאיסורו.  :תירוץ
חנן: אין מוקצה לרבי איתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יו :חיזוק

הוקצה  -שמעון אלא כעין שמן שבנר בשעה שהוא דולק, הואיל והוקצה למצותו 
  .לאיסורו

אמר רב יהודה אמר שמואל: אין מוקצה לרבי שמעון אלא : עוד דעה בעניין מקוצה לר' שמעון
  גרוגרות וצימוקים בלבד. 

היה אוכל בתאנים והותיר והעלן לגג לעשות מהן גרוגרות. ומידי אחרינא לא? והתניא:  :קושי
לא יאכל עד שיזמין. וכן אתה אומר באפרסקין  -והותיר והעלן לגג לעשות מהן צימוקין בענבים 

אית  -ומה היכא דלא דחייה בידים  -מני? אילימא רבי יהודה  וחבושין, ובשאר כל מיני פירות.
  רבי שמעון היא!  -ליה מוקצה, היכא דדחייה בידים לא כל שכן? אלא לאו 

צטריכא ליה, סלקא דעתך אמינא: כיון דקאכיל רבי יהודה, ואוכל א -לעולם  :תירוץ
  אסוחי אסחי לדעתיה מינייהו.  -לא ליבעי הזמנה, קמשמע לן: כיון דהעלן לגג  -ואזיל 

  
  פצעילי תמרה לרבי שמעון מהו?  :בעא מיניה רבי שמעון בר רבי מרבי: לגבי ר' שמעון שאלה לרבי
 וצימוקין בלבד. אמר לו: אין מוקצה לרבי שמעון אלא גרוגרות : תשובה

אין משקין ושוחטין את המדבריות, אבל משקין ורבי לית ליה מוקצה? והתנן: : קושי על רבי
 -כל שיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה. בייתות  -אלו הן מדבריות ותניא:  ושוחטין את הבייתות.

כל שיוצאות ורועות חוץ לתחום, ובאות ולנות בתוך התחום. רבי אומר: אלו ואלו בייתות הן, 
  . כל שרועות באפר ואין נכנסות לישוב לא בימות החמה ולא בימות הגשמים -הן מדבריות  ואלו

  הני נמי כגרוגרות וצימוקין דמיין. : 1תירוץ 
  לדבריו דרבי שמעון קאמר ליה, וליה לא סבירא ליה.  :2תירוץ 
אודו לי  -ו לית לי מוקצה כלל, לדידכ -לדבריהם דרבנן קאמר להו: לדידי  :3תירוץ 

מיהת, דהיכא דיוצאות בפסח ונכנסות ברביעה, דבייתות נינהו. ורבנן אמרו ליה: לא, 
 מדבריות נינהו. 

  אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: אמרו הלכה כרבי שמעון. : ןפסיקה של ר' יוחנ
ומי אמר רבי יוחנן הכי? והא בעא מיניה ההוא סבא קרויא, ואמרי לה סרויא, מרבי  :קושי

  אמר ליה: כלום עשוי אלא לתרנגולין? -מהו לטלטולי בשבת? יוחנן: קינה של תרנגולת 
  דאית ביה אפרוח מת.  -הכא במאי עסקינן  :תירוץ

דאמר: מודה היה רבי שמעון  דרבאהניחא למר בר אמימר משמיה  :קושי על התירוץ
בבעלי חיים שמתו שאסורין, אלא למר בריה דרב יוסף משמיה דרבא. דאמר: חלוק 

  פילו] בבעלי חיים שמתו, שהן מותרין, מאי איכא למימר? היה רבי שמעון [א
  בדאית ביה ביצה.  -הכא במאי עסקינן  :תירוץ



 

אית ליה נולד, דלית ליה  -והאמר רב נחמן: מאן דאית ליה מוקצה  :קושי
  לית ליה נולד!  -מוקצה 

  דאית ביה ביצת אפרוח.  :תירוץ
י כי אתא רב יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן: הלכה כרבי יהודה, ורב :פסיקה אחרת בשם ר' יוחנן

ן: הושע בן לוי אמר: הלכה כרבי שמעון. אמר רב יוסף: היינו דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחני
 ליה לא סבירא ליה. ו -אמרו הלכה כרבי שמעון. אמרו 

אמר ליה אביי לרב יוסף: ואת לא תסברא דרבי יוחנן כרבי יהודה? הא רבי אבא ורבי : קושי
ל גלימיה דרבי אסי ולא טילטלה. מאי אסי איקלעו לבי רבי אבא דמן חיפא, ונפל מנרתא ע

טעמא? לאו משום דרבי אסי תלמידיה דרבי יוחנן הוה, ורבי יוחנן כרבי יהודה סבירא ליה 
  דאית ליה מוקצה? 

אמר ליה: מנרתא קאמרת? מנרתא שאני. דאמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי  :תירוץ
 -ה, בשתי ידיו מותר לטלטל -אסי: הורה ריש לקיש בצידן: מנורה הניטלת בידו אחת 

אסור לטלטלה. ורבי יוחנן אמר: אנו אין לנו אלא בנר כרבי שמעון. אבל מנורה, בין ניטלה 
  אסור לטלטלה.  -בידו אחת בין ניטלה בשתי ידיו 

 וטעמא מאי? רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו: הואיל ואדם קובע לה מקום.  :הסבר


