
 עז דף שבת
 

  . יפה כוס מזיגת כדי: תנא : הבאת ברייתא
  . ברכה של כוס -  יפה כוס ומאי: הבנת הברייתא  
 רובע בו שיהא צריך ברכה של כוס: אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר: ת השיעורהגדר  
  . רביעית על ויעמוד שימזגנו כדי, רביעית  
   מזיגת כדי יין המוציא )במשנתינו( תנינא נמי אנן אף: רבא אמר: חיזוק להגדרה    
   כל ושאר: )של משנתינו( סיפא וקתני. יפה כוס מזיגת כדי  )בברייתא( עלה ותני, כוס    
  . ברביעית המשקין    
  . הוא חמרא לאו - מיא תלת חד על דרי דלא חמרא כל: רבא דאמר, לטעמיה ורבא    
  , בדבר תשובות שתי: אביי אמר: קושי על דיוק זה ממשנתינו    

 וכמימי, כרכום וכקרן, והשחור, האדום: באשה טמאים דמים חמשה , דתנן: חדא .1
 . השירוני היין מן, יין ואחד מים חלקי שני -  והמזוג ...וכמזוג, אדמה

 ! ומצטרפין בכד מים: ועוד .2
 יין - השירוני היין מן יין ואחד מים חלקי שני דקאמרת הא. 1: רבא ליה אמר: תירוץ

 . דרפי, לחוד השירוני
 . טפי בעי - לטעמא אבל, חזותא משום התם, נמי אי .2
 . חשיב הא נמי והא, בעינן דחשיב מידי שבת לענין -  ומצטרפין מכד מים ודקאמרת .3

 
 . נתן רבי דברי, בכזית יבש: תנא

  . אחד דבר אמרו יהודה ברבי יוסי ורבי נתן רבי: יוסף רב אמר: קביעה
  

   דברים ששה: אומר יהודה רבי, דתניא -  יהודה ברבי יוסי ורבי    , דאמרן הא -  נתן רבי
  . מטמאין ה"וב מטהרין ש"ב – נבלה דם. הלל בית ומחומרי שמאי בית מקולי      
   בו שיש בדם אלא טמאו לא -  הלל בית כשטמאו אף: יהודה ברבי יוסי רבי אמר    
  . כזית על ולעמוד לקרוש ויכול הואיל, רביעית    

  
 אפשרויות להסביר למה אי אפשר להגיד כרב יוסף 2ומביא  – היא לא דילמא: אביי אמר: דחייה

  ביין   נתן' ר
  בלח רביעית= כזיתביבש 

   שקלושרק לגבי יין 
  בלח רביעית=ביבש כזית

< כזית ביבש, אבל בדם שסמיך
  רביעית

  בדם  יוסי ' ר
  רביעית בלח=יבש בכזית

  רק לגבי דם שסמיך 
  רביעית בלח=יבש בכזית

  , אבל ביין שקלוש
  רביעית בלח> יבש בכזית

  
  

  . גמיעה כדי חלב
  מכדך מים מעטנאהגמיאיני  ?גמיעה כדי או גמיאה כדי

  מערכךונגרע  ?גרעינין או גראינין
  אלהים בגן עממהולאארזים   ?עוממות או אוממות
   ?מעמצין או תנן מאמצין
, בשבת המת את מעצמין אין  )משנה( :קנא דף שבת
 -  הנפש יציאת עם והמעצים. נפש יציאת עם בחול ולא
  .דמים שופך זה הרי

  ברע מראותעיניוועצם

 
 של במשיפא ליתן כדי -  ביצה של ולובן אשה של חלב, גמיאה כדי -  בהמה של חלב המוציא: רבנן תנו

  . במים לשוף כדי - ] קילור[, קילור
 . תיקו -? ושיפה אחיזה כדי או, שיפה כדי: אשי רב בעי: שאלה

 
  . כתית פי על ליתן כדי: תנא. הכתית על ליתן כדי דבש



 לאפוקי, דכתית קמא אמורשא: דילמא או, כתית דכולה אפומא -  כתית על: אשי רב בעי: שאלה
 . תיקו -? דלא הודרנא

 
  . לבטלה אחד דבר ברא לא בעולמו הוא ברוך הקדוש שברא מה כל: רב אמר יהודה רב אמר

  לכתית  שבלול
  לצירעה  זבוב
  לנחש  יתוש
  לחפפית  ונחש

  לעקרב  וסממית
  

  . ליה ושייפי להו ושלקי, חיורא וחדא אוכמא חדא מייתי? ליה עביד היכי: שאלה על דברי רב יהודה
  

  גבור על חלש אימת, הן אימות חמשה: רבנן תנו
  לויתן על כילבית  הנשר על סנונית  העקרב על סממית  הפיל על יתוש  ארי על מפגיע
 . עז על שד המבליג - קרא מאי: רב אמר יהודה רב אמר


