
 

 

 

 

                                
                                       

 ?מה טעמם של ב"ה המתיריםלרשות הרבים.  פר תורהסולהוציא קטן, לולב, ביו"ט ב"ש אוסרים  .1

 הותרה אף שלא לצורך. ,מתוך שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש - רב יוסף

 .תר להוציאמות" אבל ביו"ט בש"ולא תוציאו וכו' ביום ה כדכתיב : ,והוצאהרוב יבשבת יש דין ערק  - רבה

 ]שאם אין הוצאה אין מוקצה[ מדוע לא התירו אפילו אבנים. ולדברי רבה קשה,

 

 מה דינו?דבה שאינה חובת היום עולת נ ביו"טהשוחט  .2

 אין זה כב"ה המתירים אף שלא לצורך אוכל נפש.לרב יוסף ולוקה.  

 

 לוקה? 5 על אלו  ,המבשל גיד הנשה בחלב ביו"ט ואכלו .3

 הבערת אש.  ה.אוכל בשר בחלב.   ד.   מבשל בשר בחלב.   ג.    אוכל גיד הנשה. ב.  שול ביו"ט שלא לצורך. יב .א

 תרה אף שלא לצורך.ודבית הלל שה אלא לוקה אליב הרוהבע ר' יוחנן אמר להוציא ברייתא זו מבית המדרש כיון שעל בישול

 

 ביו"ט.  תשנעשוהמה התירו כיון ומתנות ב ,חלה . שנראה כמתקן ןביו"ט כיו מעשרים אין .4

  נחלקו בה בית שמאי ובית הלל. באלו הפרשות נחלקו? ,האם מותרת - הולכה לכהן ביו"ט

  .]תרומה[ מעשר םמוליכי שאין כשם ,אין מוליכים ש"לב .ב יו"טבער או חלה שהופרשה השנשחטבהמה מתנות ב – ר' יהודה .א

  .שמותר להרימם מתנות כן שאין מה ,ט"ביו ולהרימ אף שאסור ,מעשר קאושדו חולקים ה"וב

 מתנות שהורמו מאתמול ומותר אף להוסיף עמהם מוליכים, ט"ביו והורמו שנשחטו מתנות. ין מוליכיםמעשר א :ולכו"ע

 .להרימן שהותר ממתנות לחלק שיש :דחווב"ש  ,בהמה מתנות להוליך ותרהש כשם ,התירו ה"ב .מעשר בהולכת – רבי יוסי .ב

  מאתמול.מה לכו"ע מותר. ואף שהורמו הלהוליך מתנות ב

 ומשנתנו כאחרים. .האם אסורה כהולכת מעשר: מחלוקתם בהולכת מתנות. "אלהו – אחרים .ג

 ומשנתנו מתאימה הן לאחרים והן לר' יהודה. ,נחלקו רק על מתנות של ערב יו"ט :[רבא] מסקנהל

   .מתירים ב"ש :ר' יהודה .אוסרים"ש ב :אחרים .עצמו ט"יו מתנות עמהם כשמוליךוההבדל בין אחרים לר' יהודה: 

  את כולם ואפילו מעשר.כר' יוסי בדעת בית הלל שמותר להוליך  הלכה:                            

 

 השיבולים ביו"ט?האם מותר להפריד גרעינים מ .5

 ביד מותר, כיון שהוא דרבנן ולא גזרו ביו"ט.  :. ורבא ענהה תשובהתלא הי ,רבא ב"ר חנןולאת זל אבעל האכסניה ש

 . ]בשינוי[ מיד ליד את התערובת, יכול בשבת לנפחערב שבת, המולל ב ברייתא:

 .עושה למחרכט לנפח כדרכו ואף בקנון בתמחוי. אבל בכלים שעושה הרבה אסור שנראה ביו"יכול  ,יו"ט ערבהמולל ב

 .מלול אף ביו"טכול לבאמת יויו"ט משום הרישא.  ערב''ונקט 

 

  

                   

 

     תשע"ד    בניסן "אי שישייום  בס"ד

   בי" – ביצה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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