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   א עמוד קכח דף שבת מסכת בבלי תלמוד

: אמר חסדא רב, לטלטלו מותר: אמר הונא רב, תפל בשר; בשבת לטלטלו מותר מליח בשר: איתמר

 סבירא יהודה כרבי ורב, הוה דרב תלמיד הונא רב והא? לטלטלו מותר: אמר הונא רב. לטלטלו אסור

  ב –! מוקצה ליה דאית, ליה

   ב עמוד כו דף ביצה מסכת א"הרשב חידושי

 במוקצה אבל באכילה במוקצה אלא ליה מיבעיא לא, שבת לחצי מוקצה יש אם מרבה הלל דבעא הא

 דמוכני' ממתני לידוק איתא דאם תדע. שבת לחצי מוקצה דאין דפשיטא ליה מיבעיא לא לטלטל

 נמדדת ואינה לה חבור אין נשמטת שהיא בזמן שלה מוכני דתנן') ב ד"מ( כירה בפרק לה דמייתינן

 שריא מעות עליה אין הא כירה בפרק עלה ודייקינן מעות עליה שיש בזמן אותה גוררין ואין עמה

 ר"א ודחינן השמשות בין כל מעות עליה דהוי גב על ואף מוקצה ליה דלית ש"כר לאוקמה' ואתי

 אלמא יוחנן' ר של דבריו לשבור שלא כדי השמשות בין כל מעות עליה היו בשלא משנתנו תהא זירא

 ממנה נטלו כ"ואח משחשכה עליה והיו השמשות בין כל מעות עליה היו שלא כל יהודה' לר אפילו

 וכולה, ליה מיבעיא קא אכילה לענין אלא טלטול לגבי שבת לחצי מוקצה אין אלמא אותה גוררין



 כרבי לה סבר - לאכילה מוקצה.דאכילה ממוקצה אלא דייקי ולא מייתי דלא הכין מוכחא שמעתין

  .שמעון כרבי לה סבר - לטלטל במוקצה, יהודה

   ב עמוד כו דף ביצה מסכת למאירי הבחירה בית

 לאיסור מכרעת ודעתנו הוא סופרים בשל שהרי לקולא בה והולכין השאלה נתבררה שלא ועוד... 

 אף היום באותו לב על עולה רפואתו שאין כך כל גדול שהדיחוי שכל לדבריהם אף אני אומר מ"ומ

 הרי שנולד לאחר בו נתחדש אפילו הוצרכה מה עמו ומומו שנולד בכור כן לא שאם אסור לדבריהם

 דיחויו שאין שכל אלא במומו ונראה וחזר בלידתו כן אחר ונדחה אמו אגב השמשות בין נראה מ"מ

 חכם שיראהו עד אלא דיחויו שאין עמו ומומו נולד אבל בו מודים הם שאף לי נראה הדעת על עולה

 שהושלכו שלנו] שהתמדים) [שהתמרים( לך יתבאר שכתבנו מה מתוך לב על להעלות ראוי היתרו הרי

 לשתיה ראוי היה שלא פי על אף למחר בשתיה שמותרות למחר עד נראו ולא שבת מערב בגיגית מים

 שלו שמעשה כל אדם בידי התיקון שאין פ"שאע הוא אדם בידי גמרו בזה כיוצא שכל השמשות בין

 ואין היין את למזוג הן ראויות השמשות בין שאף שכן וכל קרוי הוא אדם בידי גמרו שלו גמר גורם

  :גמור דיחויים

 ייחדה שלא מטה אמר כירה בפרק והרי שבת לחצי מוקצה שיש לומר אפשר היאך שואלין ויש

 השמשות בין שם יהו שלא והוא לטלטלה מותר מעות עליה אין לטלטלה אסור מעות עליה יש למעות

 שמים בידי גמרו וזו משם וניטלו בשבת שם והונחו השמשות בין מעות עליה היו לא זו מטה והרי

 בהניח אבל בשוכח אלא הצד מן טלטול התרנו שלא הצד מן ולטלטלה להערים יכול אינו שהרי הוא

 נאמר לא שבת לחצי במוקצה האוסר שאף בה ותירצו' ב ב"קמ נוטל פרק וכדאיתה לא בסיס דעת על

 שלא מוכני בענין כירה שבפרק זו ענין והוא כלל מחלקת בו אין לטלטול אבל לאכילה בהקצאה אלא

 אותה גוררין הימנה ניטלו כ"ואח הואיל משחשיכה שם שהיו פ"שאע השמשות בין מעות עליה היו

 ולא המעות מצד אלא עצמה מצד טלטולה איסור ואין הואיל שאני דמטה תירצו] אחרים[ מ"ומ

  :השמשות בין בסיס נעשה כ"אא בסיס איסור שאין לאו אם שבת לחצי בסיס יש אם בתלמוד שאלו

 


