ניתן להפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל' בלבד

יום שלישי כ"ט בניסן תשע"ד
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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

ביצה – ל'
 .1סחיבת משאות נראה כמעשה חול .ולכן כשיש צורך ,יביא בשינוי .כיצד?
א .כדי יין  -לא יביא סל שבתוכו כמה כדים ,אלא יתן אחד או שנים על כתפו ,או בידיו.
ב .המוליך את התבן  -לא יפשיל את הקופה לאחריו ,אלא יביא בידו.
ג.

רבא התקין במחוזא – שימעטו בטורח או יעשו שינוי במשאם :הרגילים לישא בכתף - ,ישאו ב'רגלא' {'עתר' כעין מזלג}.
הרגילים ב'רגלא'  -ישאו במוט על כתף שני בנ"א.
הרגילים בכך  -ישאו במוט בידיהם – שיראה שינוי.
הרגילים במוט  -יכסו בסודר .וכשאי אפשר מותר אף בלא שינוי.

ד .נשים הממלאות כדיהן ביו"ט ,מביאות לביתן בלי לשנות ולא מוחים בהם משום שאי אפשר לשנות .כדלהלן:
הרגילה בכד גדול ,אם תמלא בקטן תרבה בהילוך.
והרגילה בקטן ,אם תמלא בגדול תרבה במשאוי.
אם תכסה הכד בכסוי עץ ,חוששים שישבר ותבוא לטלטלו.
אם תקשור הכסוי ,חוששים שיותר הקשר ותקשור ביו"ט.
אם תפרוס סודר על הכד ,חוששים שישרה במים ותבוא לסחוט.
 .2באלו מקרים מצינו שלא מוחים ,משום' :הנח להם לישראל ,מוטב יהיו שוגגין ואל יהיו מזידין'?
א .תנן :לא מוחאים כף על כף או על ירך ואין מרקדין שמא יתקן כלי שיר .ולא מוחים בעוברים.
ב .לא ישב אדם בשבת בראש במבוי הסמוך לרשה"ר שמא יתגלגל חפץ ויבוא להחזירו למבוי .ולא מוחים בנשים היושבות שם.
ג.

בתוספת יום הכפורים ,שהנשים מזלזלות .ומכאן ראיה שאף בדאורייתא אומרים כן.

 .3במשנתנו בתבן אין מוקצה {משמע כר' שמעון} ובעצים יש מוקצה {משמע כר' יהודה} כיצד יתיישב?
א .לר' שמעון :משנתנו בעצי ארז ואשוח שעומדים לבנין .ומודה ר' שמעון שיש בהם מוקצה מחמת חסרון כיס.
ב .לר' יהודה :משנתנו בתבן רקוב ויש בו קוצים ,שעומד רק להסקה ואינו מוקצה.
 .4אין נוטלים עצים מן הסוכה ביו"ט משום סותר .מדוע המשנה מתירה מן 'הסמוך לה'?
שמואל :מדובר בקנים הסמוכים לדפנות ,שלא נארגו עמהם ואין בנטילתם סתירה מהסוכה.
רב מנשיא :אפשר להעמיד אף בחבילות קנים המונחות ע"ג הסכך ,וכיון שקשורות בפנ"ע לא התבטלו אליו ואין בזה סתירה.
ר' שמעון מתיר ליטול מהסוכה .טעמו :כיון שמדובר בסוכה נופלת ,ולשיטתו שאין בזה מוקצה כמו בשמן הנשאר מהנר שר"ש מתיר
שכיון שמצפה שיכבה הנר ,לא הקצהו יותר מזמן דליקתו ,וכמו"כ בסוכה מדובר ברעועה שמצפה שתיפול וישתמש בעציה.
 .5סוכת חג בסוכות לכו"ע אסורה .האם מועיל בה 'תנאי'?
לסוכה עצמה :לא מועיל כיון שקדושתה חלה מאליה .המקור :לר"ע ' -חג הסוכות שבעת ימים לה'.
ולריב"ב :כשם שחל שם שמים על חגיגה כך חל על סוכה{ .ואכן בשאר יו"ט מועיל תנאי}
לנוי סוכה :מועיל .וכהברייתא של 'עיטרה בקרמים' שאסורים  8ימים ואם אמר איני בודל כל בין השמשות לא חל הקדושה על הנוי.
באתרוג :מועיל תנאי שיוקצה רק לזמן המצוה {ולרב אסי לכל אותו היום} .והטעם :שבאתרוג בכל יום הוא מצוה נפרדת ,שהלילה
זמן פטור המפסיק .אבל סוכה נוהגת גם בלילה וכל שבעת ימים מצוה אחת שלא מפסיקה וא"א להתנות.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

