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חולי� ד� יד. 
השוחט בשבת במזיד הא� הוי מומר לחלל שבתות שאסור לאכול משחיטתו? [תוד"ה השוחט]. 

 
בפרהסיא בצנעא  

מותר מותר בעשה כ� פע� אחת 
לחולקי על ר"מ: מותר1 בעשה כ� כמה פעמי� 

לר' מאיר: אסור2 
אסור 

 
אליבא דר' יהודה, הא� יש איסור מוקצה בדברי� דלהל� משו� שאינו מ� המוכ�? 

 
בהמה שנשחטה באיסור לחתו� נבלה ודלועי� לכלבי�3  

בשבת  
יש מוקצה יש מוקצה לר' אבא4 

אי) מוקצה5 יש מוקצה לאביי 
 

חולי� ד� יד: 
הא� יכול אד� להניח עירוב אחד במזרח ועירוב אחד במערב ולהתנות עליו כדלהל�? 

 
"א� יבוא חכ� למזרח עירובי  

למזרח וא� למערב עירובי למערב" 
בבא לכא� ולכא� ! "לאיזה 

 "�מה� שארצה בשבת אל
יכול יכול לתנא קמא ! דיש ברירה 

אינו יכול יכול1 לאיו בש� ר"י דאי� ברירה 
                                                            

1 כ) מבואר בסוגיא לעיל (ד� ה.) דמומר לחלל שבתות בפרהסיא אי) אוכלי משחיטתו משמע 
שבצניעא לא. ותוס' ס"ל דג בפרהסיא הוא דוקא בעשה כ) כמה פעמי, אבל פע אחת עדיי) 

שחיטתו מותרת.   
2 ר"מ ס"ל שמומר לדבר אחד הוי מומר לכל התורה, ולא חילק בי) צנעא לפרהסיא.  

3 גבי נבילה כתוב להדיא שמיירי בנתנבלה בשבת, אול לגבי דלועי יש ב' פירושי בתוס' (ד"ה 
מחתכי)), ר"ת מפרש שמיירי שנתלשו בשבת דומיא דנבילה, ובעני) שאי) גזירה שמא יתלוש, 
(דדוקא בפירות האיל) שנתלשי בקלות, וכ) אד מתאוה לה גזרו). וכ) בעני) שאי) בו מוקצה, 
שאינו כגרוגרות וצימוקי שאי) דעתו עליה, (וכגו) שהבהמה יכולה לאכול מה מ) המחובר). 
ופירוש שני כתבו התוס', דמיירי שנתחתכו הדלועי) מע"ש שאי) בזה מוקצה ולגזירה הנ"ל, ומ"מ 

הנדו) לאסור משו שוויי אוכלא ומטרח באוכלא.   
4 ר' אבא מפרש הא דאמר רב דאסורה באכילה ליומא - לבהמה שנשחטה בשבת או ביו"כ ונסבי) 
חבריא למימר דר' יהודה היא - הוא ר' יהודה דהכנה, שאסר לחתו. נבלה שנתנבלה בשבת 
ודלועי) לפני הכלבי משו שלא הוכנו מאתמול, וא"כ ה"ה כא) בבהמה שנשחטה בשבת לא 

היתה מוכנה מאתמול, דהרי לגדל ולדות היתה עומדת.   
5 אביי דחה לדברי ר' אבא, וסבר שכ) הוי מוכ), דקוד הוי מוכ) לצור. אד, וג עכשיו שנשחטה 
הוא לצור. אד. משא"כ בנבלה ודלועי, שמעיקרא היה מוכ) לאד ועתה לכלבי. והביא ראיה 
לזה, ממה שמותר לשחוט ביו"ט, ואי) בזה מוקצה שאינו מ) המוכ), ועל כרח. משו שחשוב מוכ) 

ג לאד ג קוד שנשחטה.   
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חולי� ד� יד: 
אליבא דר' יהודה הא� יש איסור מוקצה בדברי� דלהל�, משו� שאינו מ� המוכ�? 

 
בהמה שנשחטה באיסור בשברי כלי� שאי� עושי� מלאכת� הראשונה  

בשבת  
יש מוקצה יש מוקצה לרב יוס�2 

אי) מוקצה3 יש מוקצה לאביי 
 
 

פירות דלהל� שיצאו מה� משקי� הא� המשקי� מותרי� או אסורי�? 
 

בעומדי� למשקי� בעומדי� לאכילה  
לרבנ): אסור בתותי� ורמוני� 

לר' יהודה: מותר 
אסור 

לסתמא דגמ': אסור בזיתי� וענבי� 
לרב - אליבא דרבנ): אסור 

            - אליבא דר' יהודה: מותר 
אסור 

 

                                                                                                                                                                                                    

1 והעמיד ר' יוחנ) שמיירי שכבר בא חכ, ואי) צרי. הדבר להתברר בשבת דהוברר מע"ש, אלא 
שהוא אינו יודע היכ) בא חכ ובגלל זה נות) שני עירובי), ובשבת כשֵיַדע הוי רק גילוי מילתא.   

2 רב יוס� מפרש הא דנסבי) חבריא למימר ר' יהודה היא, כלומר, מה דאסר רב באכילה לבהמה 
 שנשחטה בשבת או ביו"כ, הוא ר' יהודה דשברי כלי, שאמר גבי כלי שנשברו בשבת, שא אינ
 ראויי לעשות מלאכת) ראשונה, אפי' שראויי לאיזה מלאכה אחרת, אסור לטלטל משו
מוקצה דנולד, דבע"ש לא הוכנה מאתמול לזו המלאכה. וה"נ בהמה שנשחטה בשבת לא היתה 

   .מוכנה מאתמול לאכילת אד
3 אביי דחה לרב יוס�, דדוקא ש דמעיקרא כלי והשתא שבר כלי, לכ. הוה ליה נולד ואסור, 
משא"כ כא) הוא "אוכלא דאיפרת" דמעיקרא הוה אוכל ועכשיו הוא אוכל, ושמעינ) לר' יהודה 

דב"אוכלא דאיפרת" לא הוי מוקצה.   


