
 

 

 

 

                                
                                       

 ראיה שהולכים אחר הרוב ולא אחר הקרוב? אסורין. מדוע אין מכאן -הזמין יונים בתוך הקן ונמצאו לפני הקן  .1

 שהם גם רוב וגם קרוב.  ,מדובר שנמצאו  בדף שיש בו יונים מהעולם אביי:

  .זחלו למטה או טפסו למעלה המוקצההקרוב שמהקן  וששיםוח ,רק לפני הקןמצא ו ן באחדיזמה .בשני קינים זו מעל זו מדובר רבא:

 

 האם נתיר את אלו שלפני הקן?נים, הקן יוכשאין בסביבת  .2

 . םמשם. ואם אין פשיטא שמותריבאו אמה יתכן ש 05מרחק באם יש קן  – םבמדדי ממרחק.  באוכי יתכן ש אסורים, – םבמופרחי

 .םומותרי יעזוב.לא  ,דדה לא יראה את קנויבזוית אחרת של הבית וכשהסמוכה, אם הקן  ,05שאף בתוך וחידוש המשנה: 

 

 'תברא גרמי' }משטח הבשר{?להשתמש דין העלי שמלאכתו לכתישה. ב"ש אוסרים לקצב בו בשר וב"ה מתירין לצורך. מה  .3

  .אפילו תברא חדשה ותר. לשון ב': מוימצא שנטלו שלא לצורךולא חוששים שימלך לכו"ע מותר  אביי:

 

 היכן בית שמאי חוששים שימלך? .4

 [ובית הלל לא חוששים.] ,וכן להיפך שמא ימלךאו תבלין למדוכה לא מוליכים שוחט לסכין 

 תברא.לבבהמה חוששים שיאמר שמעדיף שמנה וכן בתבלין יעדיף קדירה אחרת. אבל בתברא כיון ששחט מוכרח  והטעם:

 

 לכו"ע מותר למלוח בשר לצלי מעל העור ובכך יעבד העור. מדוע? .5

 לקדרה שהיא מליחה מרובה אסרו וכן לצלי במליחה מרובה כעין קדירה. :כיון שנעשה כלאחר יד התירו לשמחת יו"ט. והוסיף אביי

 

 ולר' יהושע שוטחן ברוח ע"ג יתדות. האם הלכה כר' יהושע? .חלבים ביו"ט משום מעבד םלא מולחי .6

 ונתחדש שהלכה כיחיד. ,הלכה כר' יהושע א':ללשון 

 וט. חאפילו שימנע מלש ,ונתחדש ,הלכה כר' יהושעאין : ללשון ב'

 למלוח.גם מותר ש יחשבו שוטחד שהרי ראוי לישיבה. משא"כ בובילע עומדשלא מוכחא מילתא  :הטעם שבעור לדורסן התירו

 ו.ר' אחא הערים ומלח חתיכה ואח"כ אמר שאחרת ערבה ל ,ר' יהודה בשם שמואל: מולח כמה חתיכות במעשה מליחה של אחת

 

 לתן לצורך יו"ט. מה עולא חידש בהן?בשלש מקומות התירו איסור שבסופן כדי שיעשו את תחי .7

  .שלא ימנע מלשחוט ,שטח העור לפני הדורסןלבסוף השחיטה  .א

 .ודוקא בנשחט ביו"ט אלא משום תחילתן ,החידוש: שאין הטעם משום שראוי לישיבה

 למוכרי הדוכנים להחזיר התריסים בסוף מכירתם שלא ימנעו מלמכור ביו"ט.  .ב

 .וההיתר רק לחנויות אלא משום תחילתן [מדרבנן יש]ששאין הטעם משום  שאין בנין  בכלים  :החידוש

 ה, כדי שלא ימנע מלעבוד. להחזיר רטי התירוהן בסוף עבודתו כל .ג

 .תחילתן ולפ"ז ההיתר רק לכהן שעובדשאין הטעם משום שאין שבות במקדש אלא משום  :החידוש

  .שיפתחו חביות ברגל ,משום תחילתן ,מטמא למפרע אינו הרגל אחרי אףו .עם הארץ יין שנגע בורגל לא גזרו על ב .ד

 מכור. פתוח וללהטעם משום תחילתן ורק אם התחיל אלא נחשב עם הארץ כטהור.   שברגלשאין הטעם   :החידוש

 [וב"ש במקום ב"ה אינה משנה.]שלא הביא דין שבמחלוקת.  לא הזכיר את דין ד', עולא

 

 לב"ש אין מסלקין תריסים ולב"ה אף מחזירין. כיצד הובא המחלוקת בברייתות? .8

 לכו"ע מותר. ,לכו"ע: מותר לסלק. להחזיר: כשיש להם ציר מהצד לכו"ע אסור. כשאין להם ציר בכלל

 ציר באמצע משום ציר מהצד.על נחלקו אם גוזרים  ,[אינו דומה לבנין גמור]כשיש ציר באמצע  

 

     תשע"ד    ' בניסןי חמישייום  בס"ד

   י"א – ביצה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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