
 

  גלביצה 
  

  . ואין סומכין את הקדרה בבקעת, וכן בדלת
  בדלת סלקא דעתך?  :קושי

  אלא אימא: וכן הדלת.  :תירוץ
אין סומכין את הקדרה בבקעת וכן הדלת, לפי שלא נתנו עצים אלא להסקה, תנו רבנן:  :ברייתא בנושא

   ורבי שמעון מתיר.
  

  . ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר
  ון כאבוה סבירא ליה דלית ליה מוקצה? לימא רבי אלעזר ברבי שמע :קושי

 לא, בהא אפילו רבי שמעון מודה, משום דמחזי כמאן דאזיל לחנגא.  :תירוץ
  

  ב ששתר  רב נחמן  
  שרי  אסר  ענף עץ כשפוד – חזרא

כולי  -א ברטיב - 1גירסה 
עלמא לא פליגי דאסור, כי 

  ביבשתא -פליגי 

ו, מה לי מה לי לצלות ב  לא נתנו עצים אלא להסקה
  לצלות בגחלתו

כולי  -א ביבשת - 2גירסה 
עלמא לא פליגי דשרי, כי 

  בתאברטי -פליגי 

  הא חזי להיסק גדול  דלא חזי להסקה

  . )2או רב נחמן גירסה  1ששת גירסה  (כרב אסור –שרי, רטיבתא  -והלכתא: יבשתא 
  

קו ביום טוב, דרש רבא: אשה לא תכנס לדיר העצים ליטול מהן אוד, ואוד שנשבר אסור להסי: דין
  לפי שמסיקין בכלים ואין מסיקין בשברי כלים. 

למימרא דרבא כרבי יהודה סבירא ליה דאית ליה מוקצה? והא אמר ליה רבא לשמעיה:  :קושי
  טוי לי בר אווזא, ושדי מעיה לשונרא! 

 מאתמול דעתיה עלויה.  -התם, כיון דמסרחי  :תירוץ
  

  . משנה
  חכמים  בי אליעזרר

בו שיניו, ומגבב נוטל אדם קיסם משלפניו לחצוץ 
  מן החצר ומדליק, שכל מה שבחצר מוכן הוא

  מגבב משלפניו ומדליק

אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר, ולא מן הרעפים ולא מן המים. ואין 
 מלבנין את הרעפים לצלות בהן. 

  אוכלי בהמה אין בהן משום תקון כלי.  אמר רב יהודה:: דין
  איתיביה רב כהנא לרב יהודה:  :קושי

  אסור  מותר  

להריח בהן, ולהניף בהן לחולה,    מטלטלין עצי בשמים
  ומוללו ומריח בו

ולא יקטמנו להריח בו, ואם 
  טור אבל אסורפ -קטמו 

ייב ח -לא יקטמנו, ואם קטמו     לחצוץ בו שניו
 חטאת

סור קא קשיא לי, חייב חטאת מבעיא? אמר ליה: השתא פטור אבל א: תגובת רב יהודה לקושי
  בקשין. -אלא, כי תניא ההיא : תירוץ

  קשין בני מלילה נינהו?  :קושי על התירוץ
  חסורי מחסרא והכי קתני:  :תירוץ

  אסור  מותר  
מטלטלין עצי 

   בשמים
להריח בהן, ולהניף בהן לחולה, 

קוטמו ומריח  ,ומוללו ומריח בו
  ברכין - בו

א יקטמנו, ואם ל - בקשיןאבל 
  טור אבל אסורפ -קטמו 

ייב ח -לא יקטמנו, ואם קטמו     לחצוץ בו שניו
  חטאת

  
  



 

  
  2ברייתא   1ברייתא   

  לא יקטמנו להריח בו  קוטמו ומריח בו  בין ברייתות סתירה
בי זירא ר -פתרון הסתירה 

  אמר רב חסדא
  קשין  ברכין

  
  מתקיף לה רב אחא בר יעקב: בקשין אמאי לא?  :קושי על הפתרון

  :שובר אדם את החבית לאכול ממנה גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות מאי שנא מהא דתנן
  כלי!

 הא רבא בר רב אדא ורבין בר רב אדא דאמרי תרוייהו: כי הוינן בי רב יהודה, הוה ועוד ,
 מפשח ויהיב לן אלותא אלותא, אף על גב דחזיא לקתתא דנרגי וחציני! 

 :תירוץ
שובר אדם את החבית לאכול ממנה   לא יקטמנו להריח בו  הסתירה

 גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי!
  ורב יהודה שהיה מחלק אלותא

  רבנן  רבי אליעזר  פתרון
דעות ר' 
אליעזר 
וחכמים 
   בברייתא

ואם קטמו לחצוץ בו שיניו ולפתוח 
חייב  -בו הדלת, בשוגג בשבת 
סופג את  -חטאת, במזיד ביום טוב 

  הארבעים, דברי רבי אליעזר

וחכמים אומרים: אחד זה ואחד זה אינו 
  אלא משום שבות

התאמת 
שיטותיהם 
  לסוגייתינו

רבי אליעזר דקאמר התם חייב 
  ורכא פטור אבל אסה -חטאת 

רבנן דקא אמרי התם פטור אבל אסור 
  הכא מותר לכתחלה -

  
שובר אדם את החבית לאכול ממנה ולית ליה לרבי אליעזר הא דתנן: : קושי על התירוץ

  גרוגרות, ובלבד שלא יתכוין לעשות כלי? 
 במוסתקי.  -אמר רב אשי: כי תניא ההיא  תירוץ:

  
  . ומגבב מן החצר
  תנו רבנן:  :ברייתא בנושא

  רבי שמעון  תנא קמא  
מגבב מן החצר 

ומדליק, שכל מה 
  אשבחצר מוכן הו

  מתיר  ובלבד שלא יעשה צבורין צבורין

מחזי דקא מכניף למחר וליומא   במאי פליגי?
  אחרינא

  קדרתו מוכחת עליו

  
  . אין מוציאין את האור וכו'

  ?מאי טעמא :שאלה
  משום דקא מוליד ביום טוב. : תשובה

  
  . ואין מלבנין את הרעפים

  מאי קא עביד?  :שאלה
שצריך  אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכא ברעפים חדשים עסקינן, מפני :1תשובה 

  לבדקן
 ואמרי לה: מפני שצריך לחסמן.: 2תשובה 


