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ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

ביצה – ט"ו
 .1באלו בגדים אין איסור כלאים?
א .ערדלים .כיון שהם קשים ולא מחממים .ב .בגד שצוררים בו מעות ,או זרעים לרב אשי .אמנם לרבא של זרעים מחמם.
 .2מדוע אסור לנעול סנדל המסומר ביו"ט?
משום מעשה שנדחקו במערה מפני אויבים והרגו זה את זה בסנדליהם .ומהמשנה שאסרה לשלחו ,מוכח שלטלטלו מותר לצורך.
עוד למדנו :מנעל שאינו תפור אסור לשלוח .והחידוש אע"פ שמחובר מעט בסיכי עץ,
רב ששת התיר לשלוח תפילין כיון שפירש במשנה ,שמותר לשלוח אפילו דבר שמוכן לשימוש בחול,
 .3מנעל לבן :לא ישלח כיון שאינו צבוע .מנעל שחור :לר' יהודה מותר ולר' יוסי אסור ,ואינם חולקים – כיצד?
במקומו של ר' יהודה הניחו צד הבשר לפנים ולפיכך מוכן הוא .במקומו של ר' יוסי הניחו לחוץ וצריך לצחצחו ולכן שחור אינו מוכן.
 .4בערב שבת בא בדרך או ישב בביהמ"ד ותפילין בראשו ,מה יעשה?
כשאין מקום משתמר  -מסתירם בידו ומעבירם ברשות הרבים עד לביתו והתירו לו משום בזיון כיון שאינו דרך מלבוש .ונתחדש
שאפילו שהחשש רק מגנבים ורובם ישראל שלא יזלזלו ,מ"מ התירו .כשיש מקום משתמר – מסתיר עד שיגיע לבית הסמוך לחומה.
ובעירובין ששנינו שאפילו נוטלם מהארץ ומכניסם לעיר זוג זוג  -מדובר כשאינו משתמר ,לא מגנבים ולא מכלבים.
 .5יום טוב חל ביום שישי ,באלו אופנים מותר לאכול בשבת מה שבשל ביו"ט?
א .אם הותיר מבלי להערים .ב .כשעשה עירוב תבשילין .לב"ש שני תבשילין ולב"ה אחד .ולכו"ע דג וביצה שעליו נדון בשנים.
 .6על איזה פסוק הסמיכו חכמים את תקנת עירוב תבשילין ,ומה טעמה?
א .שמואל" :זכור את יום השבת לקדשו" – זכרהו מאחר ,היו"ט המשכיח שמחר שבת.
ב .ר"א" :את אשר תאפו אפו ואת אשר תבשלו בשלו" והכפילות מבארת שמוסיפים לאפות על האפוי ולבשל על המבושל.
הטעם :רבא  -שיזכור להשאיר אף מנה יפה לשבת .והטעם שצריך לערב בערב יו"ט ,גזירה שמא יפשע וישכח לערב.
רב אשי – כדי שיאמרו אנשים :אם אין אופין מיו"ט לשבת לולי עירוב ,ק"ו שאין אופין לחול.
 .7ר' אליעזר דרש כל היום כולו ביו"ט ,מה אמר כשיצאו תלמידיו באמצע ומדוע?
כשיצתה כת ראשונה ,אמר הללו בעלי פטסין – חביות גדולות מאד .שניה – בעלי חביות .שלישית – כדין .רביעית – ליגנין.
חמישית – כוסות .לשישית – אמר בעלי מארה ,שביהמ"ד מתגנה ביציאתם .ואמר לנשארים שכועס רק על היוצאים .שמניחים חיי
עולם ועוסקים בחיי שעה .וכשנפרד מהם אמר "אכלו משמנים וכו'" .ור' אליעזר לטעמו :ששמחת יו"ט רשות ,או כולו לה' או כולו
לכם ולא כר' יהושע שחציו לה' וחציו לכם .ושניהם למדו מכך שפעם כתוב "עצרת לה' אלוקיך" ופעם כתוב "עצרת לכם".
" .8לכו אכלו משמנים וכו' ושלחו מנות לאין נכון לו וכו' כי חדוות ה' היא מעוזכם" מה פרשו בפסוק זה?
א .שלחו מנות למי שלא הניח עירוב תבשילין  .וללשון ב' רק למי ששגג ולא פשע בכך שלא הניח.
ב" .חדוות ה' היא מעוזכם" אמר הקב"ה :לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע.
הרוצה שיתקימו נכסיו :יטע בהן אילן שמפרסם שהוא בעלים ושמו 'אדר' שנאמר" :אדיר במרום ה'"
או כמאמר אנשים שקיים לדורי דורות ושדה זו אינה נגזלת ואינה נחמסת וריח העשב מבריח מזיקים.

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

(חגיגה ט)

