
 

 

 

 

                                
                                       

  האם מותר לשקול בשר ביו"ט? .1

 על מאזניים אפילו אם בשר לר' יהודה מותר ולחכמים אין מניחים   :כלי או קופיץ המאזנים,בכף  נתןאסור. וכש –במשקולות  .א

 ואם אין כף המשקל נתונה בטבעת מותר להניח לשמור. .כוונתו לשמור מעכברים

 או בכלי מים העשוי למדידה. ו,שקול אפילו בידלא י ,טבח אומן .ב

 אבל לנקוב ביד מותר. ,דרך מקחכ נראהלבשר ש 'בית יד' סכיןבור לנקוב אס .ג

 שהיה מחתך צורה משולשת שלא יחליפו.ה ב"ר הונא כגון רב ,מותר לחתוך סימן בבשר .ד

  כמותו:הלכה שהראיה ו .שיטת ר' יהושעכנגד מנה מותר. ורק ללשקול מנה  .ה

  מחשש הפסד הקדש[ שוקלים ,פסולי המוקדשין]ו. מנה כנגד מנה מותר אבל  ,שמצינו סתם משנה לגבי בכור שאסור לשוקלו

 עובדא דחול[שלא תתיר ביו"ט משום יתכן  ,ואף המשנה שם]קדשים  וןשיתכן שר' יהושע התיר רק כשאין בזי ה:חואביי דו

 מקפידים זה על זה. אלא גורסים שם אחר.  שר' חייא ור' שמעון בני רבי חלקו מנה כנגד מנה שהרי מצינו שלא היו אין לגרוס

 

 מה הדין להעביר שמנונית? .מותר עץ במשחזתו. חברתה ג"ע להחליקה מותר אבל .מתקן משום אסור להשחיז סכין ביו"ט, .2

 ונאמרו כמה פירושים בדבריו:רב יהודה בשם שמואל אמר שהאיסור נאמר רק לחדד אבל להעביר שמנונית מותר. 

 דבריו לגבי אבן. ובשל עץ מותר אפילו לחדד. .1

 דבריו לגבי עץ. ובשל אבן אסור אפילו להעביר שמנונית. .2

 לחדד. כדי דבריו לגבי השחזה. אבל להחליק מעל חברתה מותר אפילו .3

 לגבי החלקה. אבל השחזה אסורה אפילו להעביר שמנונית.דבריו  .4

 

 מתיר להשחיז?מ"ד ההאם יש  .3

 ]ולכם ממעט נכרים[ולא מכשיריו,  'הוא'מפני שסובר שמותר אף מכשירי אוכל נפש ות"ק חולק עליו כיון שדרש  .ר' יהודה

 . ו"טיממעט מכשירים שאפשר לעשותם מער 'הואכם ו'"לכם" ולכל צרכ מקורו של ר' יהודה

ראה את רבא מעביר סכין על פי הסל ורבא אמר לו שזה כדי להעביר  :רב נחמיהשמח כשדרשו משמו שהלכה כר' יהודה.  רב חסדא

אלא שסבר שהלכה  ואין מורין כן כדי שלא יזלזלו במכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותם מאתמול. שחידד, השמנונית. אך הבחין 

 ולא נפגמה, מותר לחדדה.חותכת בדוחק ש: שסכין יוסף חידש רבומעשה דומה היה עם אביי ורבה. 

 

 כביכול הולך למכור באיטליז? -להראות סכין לחכם ביו"ט, האם נחשב עובדא דחול  .4

 רואה לעצמו ומשאיל לאחרים. תיר ורבנן אסרו. ורב יוסף פסק שתלמיד חכםרב מרי ה

 

 טיח?האם מותר לתקן שיפוד שראשו נרצץ, או תנור שנפל בתוכו  .5

 ונתחדש שאסור אפילו תיקון קל שיכול לעשות בידו.. טרחה שלא לצורך -אסור לתקנו  ,השיפוד התעקםכשאבל לר' יהודה מותר. 

 

 שיפוד, אחר שצלו בו בשר. האם מותר לטלטלו ביו"ט? .6

 -מותר לטלטלו מן הצד ומניחנו בקרן זוית.  - מוקצה מחמת מיאוס.  בשם רב מלכיו אסור. –בשם שמואל 

 כדי שלא יזיק. ,דווקא כשיש עליו כזית בשר. וי"א אפילו שאין. כשם שהותר טלטול קוץ ברה"ר פחות פחות מד' אמות ש אומרים: י

  ., גבינההלורית, אפר מקלב :הלכות מרב מלכיא . שיפוד, שפחות, גומות הלכות שנאמרו מרב מלכיו: 

 מלכה.השל  –ה משנשכל ההלכות המובאות בת שפחות נאמרו ע"י רב מלכיא. וסימנך ורב פפא: הלכל
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