
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבת-האורג

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

גקז.
◊▀

רבי אבא אמר רב חייא 

בר אשי אמר רב:
נכנסה לו צפור תחת כנפיו ־ יושב ומשמרו עד שתחשך.

מתיב רב נחמן בר יצחק:▀¿◊קז.
ישב הראשון על הפתח ומלאהו, ובא השני וישב בצדו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו ־ הראשון חייב 

והשני פטור.

מאי לאו: פטור אבל אסור?¿קז.

לא, פטור ומותר.!◊קז.

הכי נמי מסתברא▀קז.

למה זה דומה ־ לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכומדקתני סיפא:▀▀◊קז.

מכלל דפטור ומותר, שמע מינה.▀קז.

▀▀◊קז.
איכא דאמרי, אמר רב 

נחמן בר יצחק:
אף אנן נמי תנינא, אף על פי שעמד הראשון והלך לו ־ הראשון חייב והשני פטור.

מאי לאו ־ פטור ומותר?▀קז.

לא, פטור אבל אסור.¿קז.

הא למה זה דומה ־ לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכוהא מדקתני סיפא:▀!קז.

מכלל דפטור ומותר, שמע מינה.!קז.

ֹ שמואל:▀◊קז. כל פטורי דשבת פטור אבל אסור, לבר מהני תלת דפטור ומותר

חדא ־ הא▀▀◊קז.

וממאי דפטור ומותר¿▀קז.

למה זה דומה ־ לנועל את ביתו לשומרו ונמצא צבי שמור בתוכו.דקתני סיפא:▀!▀◊קז.

ואידך: המפיס מורסא בשבת, אם לעשות לה פה ־ חייב, אם להוציא ממנה לחה ־ פטור.▀▀◊קז.

וממאי דפטור ומותר¿▀קז.

מחט של יד ליטול בה את הקוץ.דתנן:▀!▀◊קז.

ואידך: הצד נחש בשבת, אם מתעסק בו שלא ישכנו ־ פטור, אם לרפואה ־ חייב.▀▀◊קז.

וממאי דפטור ומותר¿▀קז.

כופין קערה על הנר בשביל שלא תאחוז בקורה, ועל צואה של קטן, ועל עקרב שלא תישך.דתנן:▀!▀◊קז.

הדרן עלך האורג◊
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שבת-שמונה שרצים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קז.
מ

שמנה שרצים האמורים בתורה, הצדן והחובל בהן ־ חייב.▀

ושאר שקצים ורמשים, החובל בהן ־ פטור, הצדן לצורך ־ חייב, שלא לצורך ־ פטור.▀קז.

חיה ועוף שברשותו, הצדן ־ פטור, והחובל בהן ־ חייב.▀קז.

קז.
ג

מדקתני החובל בהן חייב מכלל דאית להו עור, מאן תנא?^◊

רבי יוחנן בן נורי היאשמואל:!קז.

שמנה שרצים יש להן עורות.דתנן, רבי יוחנן בן נורי▀!◊קז.

!◊קז.
רבה בר רב הונא אמר 

רב:

אפילו תימא רבנן, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי יוחנן בן נורי ־ אלא לענין טומאה, דכתיב (ויקרא 

יא) אלה הטמאים לכם ־ לרבות שעורותיהן כבשרן. אבל לענין שבת ־ אפילו רבנן מודו.
ולענין שבת לא פליגי?¿קז.

♦▀¿◊קז.
והתניא:[רבי יוחנן בן 

נורי]
הצד אחד משמנה שרצים האמורים בתורה ־ החובל בהן חייב, דברי רבי יוחנן בן נורי.

אין עור אלא למה שמנו חכמים.חכמים:♦▀¿◊קז.

קז:
אדרבה, למה שמנו חכמים אין להם עורִ ¿¿

הכי קאמר: [חכמים] אין עור חלוק מבשר אלא למה שלא מנו חכמים.ואמר אביי:▀¿◊קז:

הא למה שמנו חכמים קאמרִ אמר ליה רבא:¿קז:

[הכי קאמר: [חכמים] אין עור מטמא כבשר אלא למה שמנו חכמים.אלא אמר רבא:▀◊קז:

מכלל דרבי יוחנן בן נורי, הנך נמי דלא מנו חכמים ־ מטמאין¿קז:

▀¿◊קז:
והא קתני, רבי יוחנן בן 

נורי:
שמנה שרצים יש להן עורות ולא מטמאין.

תריץ הכי, וחכמים אומרים: לענין טומאה ־ אין עור למה שמנו חכמים.רב אדא בר מתנה:▀◊קז:

ואכתי, לענין שבת לא פליגי?¿◊קז:

הצד אחד משמנה שרצים האמורים בתורה, החובל בהן ־ חייִב בשרצים שיש להן עורות.והתניא:[ת"ק]♦▀¿◊קז:

ואיזו היא חבורה שאינה חוזרת ־ נצרר הדם אף על פי שלא יצא.▀¿◊קז:

שמנה שרצים יש להן עורות.רבי יוחנן בן נורי:♦▀¿◊קז:

מאן תנא קמא ־ רבי יהודה, דאזיל בתר גישתא.רב אשי:!◊קז:

הלטאה כחולדה.דתנן, רבי יהודה:▀!קז:

אבל רבנן דפליגי עליה דרבי יוחנן לענין טומאה ־ לענין שבת מודו ליה.!◊קז:

אי הכי, האי דברי רבי יוחנן בן נורי? דברי רבי יוחנן ומחלוקתו מיבעי ליהִ ¿קז:

תני דברי רבי יוחנן בן נורי ומחלוקתו.!◊קז:

מנין לחבורה שאינה חוזרת?בעא מיניה לוי מרבי:^◊קז:

[רבי]!◊קז:
דכתיב (ירמיהו יג) ־ היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו. מאי חברברתיו, אילימא דקאי ריקמי ריקמי, 

האי ונמר חברברתיו? נמר גווניו מבעי ליִה אלא ככושי, מה עורו דכושי אינה חוזרת ־ אף חבורה אינה 

ושאר שקצים כו'.▀>קז:

הא הורגן ־ חייב, מאן תנא?^◊קז:

רבי אליעזר היארבי ירמיה:!קז:

ההורג כינה בשבת ־ כהורג גמל בשבת.דתניא, רבי אליעזר:▀!◊קז:
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מתקיף לה רב יוסף:¿◊קז:
עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי אליעזר אלא בכינה, דאינה פרה ורבה. אבל שאר שקצים ורמשים 

דפרין ורבין ־ לא פליגי. ושניהם לא למדוה אלא מאילים

כאילים, מה אילים שיש בהן נטילת נשמה ־ אף כל שיש בו נטילת נשמה.רבי אליעזר סבר:▀¿קז:

כאילים, מה אילים דפרין ורבין ־ אף כל דפרה ורבה.רבנן סברי:▀¿קז:

וכינה אין פרה ורבה?אמר ליה אביי:¿קז:

יושב הקדוש ברוך הוא וזן מקרני ראמים ועד ביצי כיניםִ והאמר מר:▀¿קז:

מינא הוא דמיקרי ביצי כינים.!קז:

טפויי וביצי כיניםִ והתניא:▀¿קז:

מינא הוא דמיקרי ביצי כינים.!קז:

והרי פרעוש דפרה ורבה.¿◊קז:

הצד פרעוש בשבת, רבי אליעזר מחייבותניא: [רבי אליעזר]▀¿◊קז:

ורבי יהושע פוטרִ רבי יהושע:▀¿◊קז:

רב אשי:!◊קז:
צידה אהריגה קרמית? עד כאן לא פליגי רבי אליעזר ורבי יהושע, אלא דמר סבר: דבר שאין במינו ניצוד 

־ חייב, ומר סבר: פטור. אבל לענין הריגה ־ אפילו רבי יהושע מודה.

הצדן לצורך חייב וכו'.▀>קז:

מאן תנא?^קז:

רבי שמעון היא, דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה ־ פטור עליה.רב יהודה אמר רב:!◊קז:

המפיס מורסא בשבת, אם לעשות לה פה ־ חייב, אם להוציא ממנה לחה ־ פטור.איכא דמתני לה אהא:▀◊קז:

מאן תנא?^קז:

רבי שמעון היא, דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה ־ פטור עליה.רב יהודה אמר רב:!קז:

הצד נחש בשבת, אם מתעסק בו שלא ישכנו ־ פטור, אם לרפואה ־ חייב.ואיכא דמתני לה אהא:▀◊קז:

מאן תנא?^קז:

רבי שמעון היא, דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה ־ פטור עליה.רב יהודה אמר רב:!קז:

השולה דג מן הים, כיון שיבש בו כסלע ־ חייב.שמואל:▀◊קז:

ובין סנפיריו.רבי יוסי בר אבין:▀◊קז:

לא תימא יבש ממש, אלא אפילו דעבד רירי.רב אשי:▀◊קז:

▀◊קז:
מר בר המדורי אמר 

שמואל:
הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר שבמעיה ־ חייב.

מאי טעמא?^קז:

רבא:▀!◊קז:
בר המדורי אסברא לי, לאו אמר רב ששת: האי מאן דתלש כשותא מהיזמי והיגי ־ מיחייב משום עוקר 

דבר מגידולו, הכא נמי ־ מיחייב משום עוקר דבר מגידולו.

האי מאן דתלש פיטרא מאונא דחצבא ־ מיחייב משום עוקר דבר מגידולו.אביי:▀◊קז:
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