
 

 

 

 

                                
                                       

 רב: הסוכר אמת המים מערב יו"ט. נחשבים הדגים למוכנים כיון שאינם יכולים לברוח ואינם מוקצה. איזה דין רצו ללמוד מזה?  .1

 חיה שקננה בפרדס הולד אינו יכול לברוח ולכן אינו מוקצה. ודחה ר' נחמן ]נפל חברינו ברברתא[ שדווקא בסוכר  - רב חסדא

 ב"ר הונא[.   שעושה מעשה זימון ]ויש גורסים רבה

 -ונאמרו ישוביםקיננה בפרדס צריכה זימון.  בענין ,בריתות סותרותנם ואכן יש

 קיננה בגינה סמוכה לעיר דעתו עליה. משא"כ ברחוקה- רנב"י. באינו צריך.  ,דעתו עליווה'אם' צריכה. והולד משתמר  - . ר' נחמןא

 

 אלו עופות צריכים זימון?  .2

 אינם צריכים.  –צריכים.  אווזים תרנגולים ויוני הרד'  –יוני שובך, עליה, ציפורים שקיננו וכו' 

 כדי שלא תתחלף באמה.  ,יקשר בכנפיה -ציפור דרור 

 וכל אלו שהזמינם מותר ליטלם ביו"ט מבורות וכדו' אבל מהעץ אסור שמא יתלוש. ]ובכל מקום אסורים משום גזל[

 

 ה' למדו ל'קצבים' שלא יאכל אדם בשר קודם הפשט וניתוח. מה הלימוד?מהפשט וניתוח ל'עול .3

 שסבר שעד שחיטה בחזקת איסור אבר מן החי. ומשחיטתה  ב הונאמר לאפוקישהיא ספק טריפה עד אחר הפשט וניתוח.  להו"א:

 לשחוטה אם יספיק לאכול  מותר לו :שהרי במשנתנו לגבי 'מסוכנת' לר"ע :ונדחההיא בחזקת היתר עד שיודע לך שטריפה היא. 

 שהרי ר' חייא שנה מקום טביחתה ממש. משמע קודם הפשט. ל הקיבה שטובחת את האוכל. ואין לומר שהכוונה ע ,מבית טביחתה

 שלאכול קודם הפשט זה רעבתנות. וכן לאכול שום ובצל מצד ראושו.  ,מדת דרך ארץלמסקנה: 

 גרגרן. בשתי לגימות דרך ארץ. שלשה מגסי הרוח ]שעושה להראות שאינו גרגרן[  – ת אחתוכן השותה כוסו בב

 

 מאלו צמחים יקחו הרשעים מוסר ]מקטע רגליהם[?  .4

 שרשיו לעומק ולא מתפשטים. והרשעים שגזלים וחומסים צריכים ללמוד ממנו. –חצובא  .א

 שלא ממתינים לבדוק אם בהמה טריפה. וכן בועלי נדות. . ומקטע את הקצביםשאינה ערלהממתינים זמן רב עד  –נטיעה  .ב

 פעמים לשולקו. ואמר הקב"ה שבני לא עשאוני אפילו כתורמוס זה שלבסוף אוכלים לקינוח. 7קטנית מר שצריך  –תרמוסא  .ג

 

 היכן מצינו שישראל עזים? .5

 מפני מה תורה ניתנה לישראל  מפני שהם עזין והיא תתיש כוחן. ר' מאיר: .א

 עזים הללו ראויים שתנתן להם דת של אש.  –"אש דת למו"  ר' ישמעאל: .ב

 עזים, ואלמלי תורה שמתשת כוחם אין אומה שעומדת נגדם. -מנהגם אש  לשון ב'

 וצלף באילנות[ ,ר"ל: שלשה עזים הם: ישראל באומות, כלב בחיות, תרנגול בעופות.]וי"א עז בבהמה דקה .ג

 

 כזית צלי, לת"ק[ ואם הוא בשדה כיצד ינהג?שנינו שמותר לשחוט מסוכנת ]כשיספיק לאכול  .6

 לא יביאו מוט בכתפיהם שנראה זלזול יו"ט אלא מביאה בידו איברים איברים.

 אין סומא יוצא במקלו ולא רועה בתרמילו ואין יוצאין בכסא. כיוצא בזה: 

 ח ציבור.מותר בכסא וכן נהגו האמוראים, אמנם לכתף אסור  אא"כ יש פחד או טור אם רבים צריכים לו
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