
 

 

 

 

                                
                                       

 האם מותר לאסוף ולהביא עצים ביו"ט? .1

 .מותר ה"ולב אסור ש"לב - מכונסים  .ואסור מוקצה –מפוזרים  :בשדות .א

 ומשנתנו כבית הלל.  .מותר ה"ולב אסור ש"לב - ומפוזרים מותר.  -  : מכונסים}מחסן{בקרפף  .ב

 מותר רק ממכונסים שבקרפף.  לשמואל:

 כיון שיכולים להתפזר מהרוח נחשבים מפוזרים מעתה.  ,אפילו מכונסים :וגפנים עלי קנים

  גילה דעתו שסומך עליהם ומועיל.אבל אם הניח עליהם כלי מעיו"ט 

 

 ואפילו בתוך התחום. מה הביאור?]מנעול[ כל שסמוך לעיר. לר' יוסי: כל שנכנסין בפותחת  –: לר' יהודה ףאיזהו קרפ .2

 ' יוסי מספיק אחד מהם. וך לעיר וגם פותחת. ולרלר' יהודה צריך גם סמ א. האפשרויות:משתי באחד  הגמרא הסתפקה

  .ולר' יוסי רק כשיש לו פותחת ,לר' יהודה רק הסמוך לעיר ב.

 והלכה כר' יוסי.שלר' יוסי מספיק אחד. ולר' יהודה רק הסמוך לעיר.  -לאפשרות שלישית  :המשנהה מהביאו ראילמסקנא 

  

 

 האם מותר לבקע קורות ביו"ט? .3

 וכן קורה שנשברה ביו"ט.  .מוקצה -  ,המיועד לבנין סואר קורות

 אינה מקוצה. ומותר לבקע אותה רק בקופיץ. ולא בקרדום, לא במגל, ולא במגרה. כיון שאלו כלי אומנות  - קורה שנשברה בעיו"ט

 לסיפא שמבקעין בקופיץ{ 'אין מבקעין'ונראה כעושה מלאכה. }להו"א הגמ' חשבה שהאיסור משום טרחה והקשתה מרישא ש

 

 שמותר לבקע בקרדום?האם יש אופן  .4

 האיסור רק כשמבקע בצדו ברחב }נקבותו{ אבל אם מבקע בצדו הקצר }זכרותו{ דומה לקופיץ ומותר. ונתחדש שלא אסרו צד 

   הדומה לקופיץ משום צדו השני.

מותר. אחד מותר אף השניהונתחדש שלא אומרים שמתוך שצדו  .סור לבקע בצידו השני של הקופיץ שדומה לקרדוםאללשון ב': 

  

 

 בית מלא פירות ונפחת מאליו, נוטל ממקום הפחת. כיצד מתיר ר' מאיר לפחות לכתחילה  הרי הוא 'סותר'? .5

 מת מחרות אינם מוקצים יהפולחכמים יש בו סתירה מדרבנן } ללא חיבור טיט. אלא באבנים סדורות ,המשנה אינה עוסקת בבית

 איסור דרבנן{ 

 אינם מוקצים כיון שראויים  ניןאמנם בשבת, לר' מאיר אבנים שנותרו מב .התירו לצורך אוכל נפשביו"ט ש ,' מאיר אין איסוררול

 זו ע"ג זו גילה דעתו שמקצם לבנין.אבל אם סדורות לישיבה 

 

 האם מותר להתיר את קשר הדלת?דלתות }חותמות{ של קרקע  .6

  .להתיר הקשר מותר כיון שאינו של קיימא: קרקע דלתות

 ולברייתא ולשמואל אסור. לר"מ וחכמים מותר. וביו"ט .המשום סתיראסור  בשבתאבל לפרום שזירת החבלים או לחותכם בסכין 

 יבואר בדף הבא. :כליםדלתות 

 

 

 

     שע"ד   ת ניסןב 'ל ירביעיום  בס"ד

 "אל – ביצה
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