
 

 

 

 

                                
                                       

 [קודם לדף בחלקו שייך] האם יכול לזרוק דמו? –נדרים ביו"ט, עבר ושחט  מקריביםלמ"ד אין  .1

 ערב.באפילו כדי להקטיר אימורים זורק   :ב"ר הונא רבהאם הזריקה תתיר בשר לצורך יו"ט.  רק רבא:

 אינו מתיר בשר. ו: כשנטמא או נאבד ונפק"מ

 ומוכח כרבא.  .שאינו צורך שבת ,אינו זורק הלכתחיל בשבת .ןלאחר זמנ ,לפני זמנןאו כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן,  ובברייתא:

 שזריקה בשבת חמורה מזריקה ביו"ט. ,יתרץ אמנם רבה

 

 ?ביו"ט האם מותרת מלאכת אוכל נפש שתאכיל גם מי שאסור לעשות עבורו .2

 משלחן גבוה. ,אוכליםשובעלים  כהניםהמפני שנחשב ששוחט הכל לגבוה ו ,אסור לשוחטם –נדרים ונדבות שחלקם לגבוה  .א

 שא"א לכזית בשר בלי שחיטה. ,ישראלעבור כל השחיטה , שנחשבת מותר לשחטה –בהמה חציה של נכרי חציה של ישראל  .ב

 והגמ' ביארה{ .לא יכל לענות כיון שלא סעד אחרי הדרשההסיטו לעורב פורח ש ,אויא לטעם החילוק 'נשאל מרכ ,הונא '}ר

 .רק את שלו ולאפות חלקאסור לאפותה משום שיכול ל –ציה של ישראל עיסה חציה של נכרי ח .ג

  :ט"ביו פית. אף נאשרועים אוכלים ממנה. הנחשבת לחם לענין: חלה, עירוב, שיתוף, ברכה, זימון, מצה ,עיסת כלבים .ד

 ס לכלבים.יייפ יוההיתר לאפותה רק כשיש נבילה שודא .'הואיל' אין למ"ד ב:כלב נבילה. ליפייס ו ,אדםוראוי להואיל  :למ"ד א

  .לוקה – חסדא' לר. אורחים יבואו ואם' הואיל, 'לוקה אינו - לרבה. 'לחול ט"מיו אופהסובר שלא אומרים הואיל: ב'ה ר' חסדא    

 

 האם מותר לבני הכפרים, המצווים לתת אוכל לחיילים נכרים, לאפות עבורם ביו"ט?  .3

 ]וחולק בזה על ר"ח[ רק אם ראוי ליתן לילד יהודי, והחיילים לא יקפידו. ,שמותרלהם הונא פסק  'ר

יצא שכרכם 'הקפיד  הור' יהוד .לא בא לביהמ"ד כיון שבלשת באה לעיר על עסקי ממון ושחטו עבורם עגל ,שמעון התימני :מעשה

  .ולא לכלבים 'לכם'סבר כר' יוסי הגלילי אף ו ,שהיה טריפה ,ראוי לישראל העגל מפני שלא היה 'בהפסדכם

 כיון שמזונותם עליך. ,כלבים עדיף לרבותומ'לכל נפש'  .כיון שאין מזונותם עליך םמעטו'אך' מ -ולא לנכרים  'לכם' –ולא כר"ע 

 

 ?לכם ולא לכלבים הסובר למ"'דתמרים כיל לבהמות גרעיני אלההאם מותר ביו"ט,  .4

 וכשיטת שמואל שעושה כל צרכו בפת. .מטלטלים הגרעינים אגב לחם ובשבתלהיסק גדול. רטובים  וגםשראויים להסקה  מותר,

 

 האם מותר להזמין נכרי לסעודת שבת או יו"ט? .5

אפילו בשבת אסור משום  - אחא בר"י 'לרבשבילו.  היו"ט אסור שמא ירבב - לר' יהושע בן לוימותר.  - לבני כפרים ' הונארדברי מ

ולפיכך גם א"א לטלטלו אגב הכוס }כשם  ,מוקצה חמור -שיורי כוסו שהוא מוקצה, ואינו ראוי לתרנגולים כיון שהוא איסור הנאה 

 של רעי שאין מזמינים לכתחילה הגרף. עם שברי עצים מוקצה אגב האפר{ ולא יועיל להתירו מדין גרף השמטלטלים מחת

 לך אנו לא טורחים.ש .מוטב ,התריעו לנכרי המתארח אצלם ביו"ט, אם נח לך במה ששחטנו :אמרימר ומר זוטר

 

 שאינם ראויים לשתיה? ,האם מותר לחמם ביו"ט מים לרגליו .6

 ב"ש: אסור. ב"ה: מותר. ונחלקו אף במדורה להתחמם כנגדה.

 

 באלו שלושה דברים ביו"ט החמיר ר"ג כדעת בית שמאי? .7

  . ]ויבואר בגמ'[עבים –ים צואין אופין פיתין גרי ג.קפין מנורה. ואין ז ב.חמין לכתחילה.  מניןטואין  .א

  חררה.ף אעבה והקלו לעם לאפות  ,ין }דקים{ ואמרו לו שבית אביך החמירו על עצמםקשבבית אבא אפו רק רקי :ר"ג סיפר

 

        בניסן תשע"דכ'  –פסח ערב שביעי של  בס"ד

   "אכ – 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"  

mailto:n101@okmail.co.il

