
 

 

 

 

                                
                                       

 יום טוב בשבת, היכן מזכיר בתפילה את יו"ט?  .1

 ים "מקדש השבת וישראל והזמנים". ימסו בברכת שבת רבי:באמצע ברכת שבת.  בית הלל:ברכה שמינית ליו"ט.  בית שמאי:

 .ואינה תלויה בישראל כמועדים ישראל כיון שקדושה מששת ימי בראשיתמים שבת ליוביאר רבינא שבדווקא מקד

 

 בת חול המועד היכן מזכיר המאורע?שבת ראש חודש או ש .2

 באמצע ברכת השבת. ואין הלכה כאותו הזוג.  :רשב"ג ור' ישמעאל בריב"ב  ב'הודאה'. ר"א:  .ב'עבודה'ת"ק: 

 .ולכו"ע אם לא אמר אין מחזירין אותו   במוסף: לכו"ע באמצע ברכת השבת.

 

 שני ימים טובים של גלויות שחלו ביום חמישי ושישי ושכח להניח עירוב תבשילין או תחומין, מה יעשה? .3

 . לשבת יחול העירוב ,אם היום קודש אין בדברי כלום ואם היום חול :מתנה בשני הימיםתחומין עירוב ב –ר"ח בשם רב  .א

 שאין בהם קנית שביתה. ,להתנותעירובי תבשילין יכול בוכ"ש ש

 תבשילין יכול להתנות, אבל בתחומין אינו יכול לקנות שביתה ביו"ט.רק ב –רבא  .ב

 

 "פ שצריכה רק אחת וכן במים, מפני שהכל טירחה אחת. מה הדין באפיה?ממלאה אשה כל הקדירה בשר אע .4

 ממלאה כל התנור פת אע"פ שצריכה רק אחת כיון שכך נאפית טוב יותר. והלכה כמותו.  -לרשב"א   .שנצרךאופה רק מה  -לת"ק 

 

 מי שלא הניח עירובי תבשילין, האם גם קמחו נאסר ולפיכך יצטרך להקנותו לאחרים? .5

 זה אין מבשלים לו. אקמחו לאחרים. ובליקנה 

 

 ?לספקרצו להביא ראיה מאלו ברייתות . ב תבשילין ועבר ואפה במזיד, האם מותר לו לאכולורשלא הניח עי נסתפקה הגמ': אדם .6

 היתר.ת תקנ רק נקטשהתנא  ונדחה:ש"מ שאסור.  ,ומכך שלא כתוב עבר ואפה מותר .יקנה קמחו לאחרים ,לא הניח עירוב .א

 הערמה חמורה ממזיד כיון  –רב אשי  א. ונדחה: . ורסאובלבד שלא יערים. ואם הערים  ,יו"טמ מהנותריכול לאכול בשבת  .ב

 שהיא ברייתא זו מחמירה ואינה להלכה  –נ ב"ר יצחק ר" ב.רים. ותעקר תורת עירוב.  מותר וגם מכשיל אח שהדברשחושב 

 [הכלדלא כב"ה שבאחד מספיק ל]ולהטמנה. עירוב ו לבישולעירוב  לאפיה,שצריך עירוב  ב"ש:חנניה בדעת כ

 ששם יש לו פירות מתוקנים אחרים,  ונדחה:מעשר פירותיו בשבת במזיד לא יאכל.  .ג

 או שיכול לשאול.    ,שרק שם שיש לו אחרים ונדחה:לא ישתמש בהן. מטביל כליו בשבת במזיד  .ד

 שאיסור שבת חמור שהוא מהתורה.  ונדחה:מבשל בשבת במזיד לא יאכל.  .ה

 

 ?במחלוקתם ' שמעון בן אלעזררסת רינתנו נחלקו ב"ה וב"ש אם צריך שני תבשילים. כיצד גשבמ .7

 שנים.תוך הדג נחשב בולכו"ע אם ריסק ביצה או ירק   םדג שטח עליו ביצה אם נחשב שניבלכו"ע צריך שני תבשילין. ונחלקו 

 [ונאכל העירוב יכול לגמור. ,בעיסהלעבוד אם התחיל ] מספיק אחד. שב"ה וכמשנתנו כהלכה 

 

 האם מותרת טבילה בשבת שהיא עיו"ט? .8

 לבית הלל: כלים אסור ואדם מותר.  לבית שמאי: אסורה.

 ים שנטמאו כדי לטהרן אבל אסור להניחם בכלי עץ ולטובלו אגב המים.כלי אבן מבולכו"ע: משיקין 

 

        בניסן תשע"ד זט" -פסח  א' דחוה"מ בס"ד

   ז"י – 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"  

mailto:n101@okmail.co.il

