
 

 

 

 

                                
                                       

 לבונה ע"ג גחלים לצורך עישון פירות? האם מותר ליתן .1

 ואינו שוה לכל נפש. .משום מכבה ומבעיר .אסור – רב

  מותר. וכן פסק רבא, ומשום שראוי לכולם אלא שלא מצוי להם לקנותו. - שמואל

 ומטעם זה אסר להניח כוס מבושמת על בגדים. לר' יהודה מותר. ולרבה אסור מפני שמוליד ריח.להניח ע"ג חרס שאין בזה כיבוי: 

 למלול עץ בשמים מותר. כיון שהריח כבר קיים ורק מוסיף ריח.  אמנם

 

 קטורא' מותר. למה כוונתו?'דרש רב גביהה וכו'  .2

 . כוונתו לעישון ומותר כשם שהתירו צליית בשר למסקנה:ולכו"ע אסור.  ,לגהץ כפלי בגדים. ונדחה: שמעשה אומן הוא להו"א:

 

 תודוס איש רומי הנהיג לאכול גדי מקולס בלילי פסחים. שלחו לו, אלמלי תודוס אתה גוזרנו עליך נידוי. מדוע? .3

 קדשים. ויבואו להתיר קדשים מחוץ לביהמ"ק. כעיןכיון שמאכיל 

 

 שלא כדעת חכמים? ,אלו שלושה דברים התיר ר' אלעזר בן עזריה .4

 פרתו יוצאה בשבת ברצועה שבין קרניה. וסבר שאי"ז נחשב 'משאוי' אלא נוי. .א

 אלא הפרה של שכנתו, ונקראת ע"ש משום שלא מיחה.  .לשנה עגלים 00.111 מעשרותיו רקלא פרה אחת היתה לו. ו :ובאמת

 מותר לשחוק ביו"ט פלפלין בריחים. .ב

 ולקרצף בהמה ואפילו אם יוציא דם. וכר' שמעון שאינו מתכוין מותר.  שמותר לקרד :סבר .ג

 ואינו מתכוין אסור. כיון שמוציא דם. ק,אך אסר קירוד במסרק ד ,התיר קירצוף במסרק עבהור' יהודה: 

 שמעון. ועוד שהרי ר"א בן עזריה סובר כר"ש[ 'סבר כרגם ]רב נחמן .  : אסרו לקרצף גזירה שלא יקרדוחכמים

 

 באיזו טומאה נטמאים חלקי הרחיים? .5

 המקבלת את הטחון. טומאת כלי עץ שיש לו קיבול. –תחתונה 

 נטמאת, כאריג שאין לו קיבול. ושל מתכת ודאי טמאה קיבול  האפילו שאין לו .המסננת. טמאה מדרבנן משום כלי כברה –אמצעית 

 .צריכים להבטל שלושת השמות וכדי להטהרהכותשת. טומאת כלי מתכת שבו היא מצופה.  –עליונה 

 

 עגלת הקטן, טמאה מדרס כיון שהזב הקטן נסמך עליה . ואינה מוקצה שנחשבת כלי.  מה הדין לגרור אותה בשבת? .6

 ואפילו שאינו מתכוין, אסור.  כשהאופן לא יתגלגל, חריץ עלול לעשותתנא א' אליבא דר' יהודה: יגרור רק ע"ג כלים. שע"ג קרקע 

 ר' יהודה: מותר ע"ג קרקע, כיון שעגלה אינה עושה חריץ אלא כובשת.תנא ב' אליבא ד

 

 האם מותר לצוד ביו"ט מהביברים ]מקום שהבעלי חיים מכונסים[? .7

 במצודתו. ואין נותנים לפניהם מזונות כיון שיכולים למצוא בעצמם. םניחלהאסור. כיון שאפשר לצודם מערב יו"ט ו דגים:

 ניצודים ועומדים. ונותנים לפניהם מזונות. מותר, שנחשביםת"ק:  חיה ועוף:

 [האם חולקיםדנו, לקמן גמרא בוואסור ] בהם,מחוסר צידה  הבע"חולרשב"ג ישנם ביברים ש
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