
 

 

 

 

                                
                                       

 מספיק אמירה. במה מחלוקתם? :לב"ה ום,יד עובנענם מילא יהיו מוקצה. לב"ש שהיונים  להזמין .1

  .יטלם, ונמצא שנטל שלא לצורך. נחלקו אם חוששים שימלך אחר שה{ ראשונה שדרך להשאירהולדה}בריכה מחלוקתם ב

 אמירה.לכו"ע די ב ,בבריכה שניה

 

 ?ואח"כ יתברר 'מכאן אני נוטל' ,מדוע שלא יאמר .'זה וזה אני נוטל'מר ולב"ה: צריך ל .2

 לא סוברים דין ברירה ב"ה משום ש :הושעיא ורב רבהל .א

  , עד שימצא שמנים.שלא לצורך  כחושיםטלטל ישחוששים  ,ברירה יםסוברע"פ שארבא: ל .ב

 משא"כ אם יודע קודם מה הכין. שמא כולם כחושים וימנע משמחת יו"ט. עוד לרבא: .ג

 

 נטמא גם מה שתחת פתח הבית. מה הדין בכמה פתחים? ,בטומאת אהל המת .3

 .סופו לצאתשאין ידוע מהיכן  ןכיו ,מדרבנן כולם טמאים :סגוריםשכולם או  .פתוחים ,הפתחיםכל  .א

 . םטמא והן טהוריבלבד הוא  :]אחרי מיתה[ נפתח אחד מהן .ב

 .[, שאין ברירה]לב"ש מחשבתו מועלת רק קודם מיתה .רק ההוא יטמא ,: אם אחר שמת חשב להוציאו באחד מהןללהית לב .ג

 . 'ברירה' יםסובר לא ז"ולפ. טמאים בזמן מיתה, ששהו וכלים – ולהבא מכאןטהורים : לרבהובדעת בית הלל:       

 .'ברירה' דין משום. מטהרים למפרע: לרבא                             

 

 זימן שחורים ומצא לבנים. מה החידוש שכולם אסורים? .4

 .מר שהמוזמנים התהפכוומדובר שזימן קן של שחורים וקן אחר של לבנים ולמחר מצא שחורים במקום לבנים ולהיפך. אין ל

 אלא הגיעו חדשים. 

 .'קרוב' וה'רוב' גםהעולם  דף שעליו יוניכיון שמדובר שיש  אחר הרוב ]יוני העולם[ ולא אחר קרוב ]הקן הסמוך[ ללכתאין ראיה 

 

 מה הדין כשזימן מספר יונים ומצא מספר אחר? .5

 שאוסר את כולם. ד אח מוזמניםב ממה נפשך או שהם אחרים. או שהתערב – ים, אסורזמן שנים ומצא שלושה

  תולים שאחד הלך לו. –שלש ומצא שנים 

 

 מה הדין כשהניח מעות מעשר שני בקופה ומצא סכום אחר? .6

 . המעשר כנראה נטלוחולין אחרים.  באומים: כמנה היפה. לחשר ומספק יקח למע ,חולין לרב: התערב – מנים 2הניח מנה ומצא 

 .שהכל ניטל ובא מנה אחר. לחכמים: מסתבר מעשר 1ונשאר  ,לרב: ניטל מכאן – 1ומצא  מנים 2הניח 

 חולין  באו. אבל בכיס אחד לכו"ע יבזה יתכן שנטל מנה לרב ,ונחלקו ר' יוחנן ור' אליעזר. חד אמר: מחלוקתם בשני כיסים

 . הכיס הנשאר של מעשרלכו"ע  ר: בכיס אחד מחלוקת ובשני כיסיםשלא היה מפריד חלק. חד אממפני 

 משא"כ מעות הוא נטל הכל. .מסתבר שאחד הלך גוזלות מדדיםשכיון : לא סותר לחכמיםו ,תולים שאחד הלך 2ומצא  3בגוזלות  

 לא ינתק. לחכמיםבגוזלות שיכולים להינתק לכו"ע אחד הלך. בכיסים  בשנים מקושרים.מדובר  ,שמחלקתם בכיס אחד למ"דואף 

 

 

 

 

     תשע"ד    ' בניסןט רביעייום  בס"ד

   'י – 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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