
 קו דף שבת
 
 . פטורין המקלקלין וכל
 . ומבעיר מחובל חוץ, פטורין המקלקלין כל: יוחנן דרבי קמיה אבהו רבי תני

 בצריך - חובל, משנה לומר תמצא ואם. משנה אינה ומבעיר חובל, לברא תני פוק: ליה אמר: 1קושי 
  . לאפרו בצריך - מבעיר, לכלבו
  ! פטורין המקלקלין כל תנן והאנן: 2קושי 

  
  ומבעיר מחובל חוץ, פטורין המקלקלין כל  פטורין המקלקלין כל
  שמעון' ר  יהודה' ר

  : שמעון' ר טעם של יהודה ל' תגובת ר
 מה: אשי רב דאמר: אשי כדרב, הוא מתקן התם
 לבשל לי מה, כלי לתקן לי מה, מילה לתקן לי

  סמנין לבשל לי מה, פתילה

 חובל הא, מילה למישרא קרא מדאיצטריך: טעם
 בת גבי הבערה רחמנא ומדאסר, חייב - בעלמא
  חייב בעלמא מבעיר מינה מעש - כהן

  
 

  . משנה
  צבי  צפור  צידה מלאכתחיובים ב

  לבית  למגדל  יהודה' ר
  ולביברין ולחצר לגינה  למגדל  חכמים
  . שוין הביברין כל לא: אומר גמליאל בן שמעון רבן
  .חייב -  צידה מחוסר שאינו, פטור -  צידה מחוסר: הכלל זה
 
  תוספתא ביצה  משנה ביצה  
 נותנין ואין, טוב ביום הביברין מן דגים צדין אין  

   מזונות לפניהם
  מזונות לפניהם ונותנין, ועוף חיה צדין אבל

 -  דגים ושל עופות ושל חיות של ביברין
 נותנין ואין, טוב ביום מהם צדין אין

  מזונות לפניהם
  

ירוץ ת
על לקושי 
  החיות

בבירנין כבר ניצודין ואם כן אין אלו  – רבנן
  איסור לצוד אותם משם

חייב עד נו אי –ממשנתינו  יהודה רבי
ואם כן כרגע אינם  שיכניסנו לבית

  ניצודים ומי שצד אותם חייב
הצעה 
על  לתירוץ
  עופות

  מקורה שאינו ביבר  מקורה ביבר

דחייה 
  לתירוץ

  לא - לבית, אין -  למגדל צפור, לרבנן ובין יהודה לרבי ובין, הוא דמקורה, בית והא

דחיייה 
  לדחייה

  במשנתינו מדובר על צפור דרור שבבית לא אבל צפור רגיל בבית כן נתפס 

מתוך זה 
יש תירוץ 

חדש 
  לחיות

  גדול בביבר  קטן בביבר

  
  :קטן/הגדרת ביבר גדול

  . גדול ביבר - ואידך, קטן ביבר -  שיחייא בחד לה ומטי, בתריה דרהיט היכא כל: אשי רב אמר
  , גדול ביבר - ואידך, קטן ביבר -  אהדדי דכתלים טולא דנפיל היכא כל: נמי אי
 . גדול ביבר -  ואידך קטן ביבר -  עוקצי עוקצי דליכא היכא כל: נמי ואי

  


