
 

 

 

 

                                
                                       

 ומותר לכסות בו? ,מוקצהאינו איזה עפר  .1

 היה דעתו על האפר. ,דווקא כשהוסק מערב יו"טו ,אפר כירה לכו"ע נחשב מוכן .א

 לכסוי. יכול לטלטלו ,מתוך שיכול לטלטלו לצלייתה ,אם עדין חם וראוי לצלות בו ביצהבהוסק ביו"ט  .ב

  .ראוי הוא לכל צרכיו ,ו על הארץחהכניס מערב יו"ט כדי לשוט .ג

 ראויה לכל צרכיו. ,אם ייחד לה קרן זוית ,שאפילו הכניס קופה קטנה של עפר :והוסיף רב יהודה

 

 "א מספק לטלטל חול מוקצה. מדוע לא יכסנו עם אפר כירה כשם שמכסים החייב מוודאי?אכוי אין מכסין את דמו, מפני ש .2

 .מותר ',ספק'כך ב 'מקלקל'גומא מפני ש מותר לעשותודאי' ובמכסה 'כשם ש ונדחה:שעושה גומא.  מפני  הו"א: .א

 באותו מעשה שכותש מכסה ששיבא עשה של כסוי וידחה ל"ת של כתישה וזה יתכן אף  .הותר כתישה 'ודאי'ודווקא ב :הו"א .ב

 בציצית צמר{ משא"כ ספק לא ידחה.  ,ןשתה דוחה לאו של השמר בנגע הצרעת וכן סדין פששבאותו מע 'מילהב' }כמו 

 ועשה. - את יו"ט שהוא לא תעשהגם ב'ודאי' לא ידחה לפ"ז,  ונדחה:

 לשימוש של ודאי ולא לשימוש של ספק. ,לרבא: דעתו של המכין אפר כירה .ג

  .לבווממילא נאכל את ח   ,ביו"טלכסות לטרוח שהוא חיה לא היו מתירים לו  ברורה אים יאמרו: אם לחכמים לא הישמא הרו .ד

 חשבוכיון שי ,אשפה שמוכח שעושה 'כסוי' ולא מנקה חצירומקום ואפילו כשמכסה את הדם ב ,בחול לא יאמרו כך משא"כ 

 שמחמת הספק אמרו לו לכסות.

 

 הכניס לביתו עפר כדי לכסות בו צואת תינוק. האם נחשב מוכן לכיסוי הדם? .3

 דאי מחשבתו לשחוט ציפור. ואם יצטרך לכסות הצואה{ מועילה לולרבא: כן. מפני שהזמנתו לספק. }

 דאי שהתינוק יטנף ומועיל לכסות צואה.ועי קרוב לודלא מועיל לספק אם יצטרך לכסות צואה. ולנהר ,לכסות את הדם אם הזמין

 

 הכניס עפר לצואה, האם נחשב מוכן לכסוי כוי? .4

 דאי }ורבא הוא הסובר שצואה היא ספק{ואינו מוכן לכוי, כיון שצואה היא קרוב לו ב'ולמ"ד  .לכוי כיון ששניהם ספק ןמוכ א': למ"ד

 

 האם יכסה דמן ביום טוב? ,בהמה }הפטורה מכסוי{ וחיה ועוף ונתערב דמן זה בזהשחט  .5

 מכסה את הבהמה מותר.  ,אם באותה פעולה שטורח לחיה

 שתי פעולות. שמא יעשה ,והחידוש בזה שלא נאסר פעולה אחת - אבל אם צריך להוסיף טרחה נוספת לא יכסה 

 

 שחט ציפור בערב יו"ט ולא כסה הדם. מה דינו? .6

 ולענין חלה בדף הבא[ ]אלא במוצאי יו"ט. ,רבה: אין מכסה ביו"ט אפילו בעפר מוכן
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