
 

  שבת דף קנו
  : עוד ברייתא בנושא אותה מחלוקת

  הקלי את גובלין אין
  (תנא קמא)

  גובלין  אומרים ויש
 )ר' יוסי בר' יהודה(

  

 ושותים בשבת השתית את שבוחשין ושוין
  המצרי זיתום

  רכה    עבה
  דמשני  הוא - מילי והני  

  יד על יד על: חסדא רב אמר
  דמשני  הוא - מילי והני
 ואחר החומץ את נותן בחול: יוסף רב אמר

 את נותן - בשבת, השתית את נותן כך
  החומץ את נותן כך ואחר השתית

    
 היתה לא אם: אומר יהודה רבי, הכלבים לפני הנבלה ואת, הבהמה לפני הדלועין את מחתכין. משנה
 . המוכן מן שאינה לפי, אסורה - שבת מערב נבלה

 
   איתמר. גמרא

  כר' שמעון  כרבי יהודה
    עולא

  התיר דזוזי דכרכי - שמואל  אסר דזוזי דרב דכרכי - רב
 טבא ביומא לקמיה טריפתא מייתי הוו -לוי 
 .אקילקליתא יתיב כי אלא לה חזי הוה לא

  חזיא לא לכלבים ואפילו, מתכשרא לא דילמא

, הממקומ יזיזנה לא - שמתה בהמהדתנן  –זעירי 
 - בחולין אבל, קדשים בבהמת: זעירי ותרגמא

  דמי שפיר
  יוחנן רבי  

  
  יוחנן:ל ר' עקושיות  3

 עצים מבקעין אין :ותנן, משנה כסתם הלכה: יוחנן רבי אמר והא? הכי יוחנן רבי אמר ומי: 1קושי 
   !טוב ביום שנשברה הקורה מן ולא, הקורות מן

  . לה מתני יהודה בר יוסי כרבי - ההוא, יוחנן רבי: תירוץ
  

   ! שבמוקצה בעצים לא אבל, התבן בערימת מתחילין: שמע תא: 2קושי 
  . מודה שמעון רבי אפילו כיס חסרון מחמת דמוקצה, ואשוחי בארזי התם: תירוץ

  
  ! הבייתות את ושוחטין משקין אבל, המדבריות את ושוחטין משקין אין: שמע תא: 3קושי 

 עצמות השלחן מעל מגביהין: אומרים שמאי בית, אשכח אחרינא סתמא יוחנן רבי: תירוץ
 אלא לנו אין אנו: נחמן רב ואמר. ומנערה כולה הטבלה את מסלק: אומרים הלל ובית, וקליפין

  . שמעון כרבי הלל ובית, יהודה כרבי שמאי בית
  

  , ורבינא אחא רב בה פליגי: קביעת ההלכה
  . ישן נר - ניהו ומאי, מיאוס מחמת ממוקצה לבר, שמעון כרבי הלכה כולה השבת בכל: אמר חד

 - ניהו ומאי איסור מחמת ממוקצה לבר, שמעון כרבי הלכה נמי מיאוס מחמת במוקצה: אמר וחד
 כל: דתנן, מודה שמעון רבי אפילו - כיס חסרון מחמת מוקצה אבל. שבת באותה בה שהדליקו נר

 . מחרישה של ויתד הגדול ממסר חוץ, בשבת ניטלין הכלים


