
 

 

 

 

                                
                                       

 שב?יביו"ט, ובברייתא נכתב שאסור. כיצד מתיבמשנתנו מבואר שצדים חיה ועוף מן הביברים  .1

ולפיכך דווקא צד  ,והברייתא האוסרת כר' יהודה שאינו נחשב לניצוד שם .ביבר נחשב ניצודתוך מים שבכהמשנה המתירה כח חיה:

 ית חייב אבל צד לביבר פטור.צבי לב

שדר בבית ]אינו מקורה. ואמנם ציפור דרור והברייתא האוסרת בביבר ש .בביבר מקורה שנחשב כניצוד ,: המשנה המתירהעופות

  בביבר קטן והברייתא בביבר גדול. שהמשנה ,תרץנחיה  עלגם  :ולפ"ז אלא רק במגדל. בביבר מקורה  תניצוד תנחשב הכבשדה{ אינ

 

 ?שעור ביבר קטןכמה  .2

 הכתלים זה על זה.שנופלים צל כ ג.  ית לברוח.ושאין בו פינות וזוכ ב.  ת.חבשחיה א ל חיומגיע לבעבו רץ כש .א

 

 או מפרש דבריו? ,חולק על ת"ק 'לא כל הביברים שויםהאם רשב"ג שאמר ' .3

   ,שבכל מקרה הלכה תהיה כרשב"ג !מאי נפק"מ ,רב יוסף ענה לאביי ששאלו על כך

 'גמרא גמור זמורתא תהא'  שוטה רק לזמרכמודי יענה אביי: שלא יהיה ל

 

 ?'שיעור המחוסר צידה'כמה הוא  .4

  .כל שאומר הבא מצודה ונצודנובשם שמואל: 

 .כיון שבאים מעצמם לכלוב בערב .בשבת פטור עליהם ,אע"פ שאומר הבא מצודה – 'תרנגולין ויוני הרדיסזין אוו

 אינם נחשבים ניצודים. ,שאין מזונותם עליך כיון ,אע"פ שבאין לכלובן בשבת חייב.  – וכו', עליה, ציפורים שקיננו יוני שובךומאידך 

 וזין ותרנגולין.ומשא"כ א יוני שובך נשמטים  ובורחים אף בתוך כלובם ולכן אינם חשבים ניצודיםולרב מרי טעם החילוק: 

 

 מצודות חיה ודגים שנפרשו מערב יו"ט, האם מותר ליטול מהם ביו"ט? .5

  .לו נכרי דגים ביו"ט ואמר מותרין הן אלא שאין רצוני לקבל שהביאומעשה  .ור"ג מתיר אסור, - מותר. ספק -ודאי נצודו בערב יו"ט 

 . שהלכה כר' יהושע שאוסר. ב. שאין הלכה כר"ג שמתיר.  אאסור. וכמה גרסאות על מי נאמרו דבריו: ספק פסק שמואל שלהלכה 

 מערב יו"ט ומותר. צודוי. כר' שמעון בן אלעזר בברייתא. ושם מבואר שאם המצודות היו מקולקלים בערב יו"ט ודאי נג 

 

  התירם? איזה ענין. ל'ספק מוכן'התיר דגים שהיו  מליאלגבן ר .6

 אפילו לאכלם. ומכאן למד רב שאל ימנע אדם עצמו מבית המדרש אפילו שעה אחת. כיון שלוי שמע את  לוי:רק לטלטלם.  רב:

 .םללטלטרק מותרין ששלמחרת בבוקר חזר ואמר רבי  ,דברי רבי קודם שחזר בו, ורב שמע

 כרי שהביא לישראל, דגים לחים ופירות בני יומן מותרין. ונ ובברייתא:

 מראית עין.  חששואין בהכל לבני יומן ומותרים  'דומים'מדובר ש וכאן .בני יומן אסורים אף בטלטולהם אם  ללוי:רק לטלטל.  לרב:

 

 ?ביו"ט כיצד פסק רב פפא הלכה בענין נכרי שהביא דורון לישראל .7

 .מאותו המין במחובר: חוששים שליקט ביו"ט  ואסור לכולם. ואם ליקטם לישראל, אף במוצאי יו"ט אסור בכדי שיעשואם יש 

 .לא החמירו שבתחומין .למקבל אסור לאוכלם ביו"ט, ולאחרים מותר - מחוץ לתחום מתוך לתחום מותר.אם אין מאותו מין במחובר: 

 

 

     תשע"ד    בניסן כ"ג רביעייום  בס"ד

   כ"ד – 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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