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 לט-ביצה כו

 נח -בראשית רשתפ

 ף כו ד 
ירד מומחה ויראה אם יש בו  לר' יהודהבכור שנפל לבור דיני ראיית מומין ביו"ט: א. 

ופלוגתייהו , כל שאין מומו ניכר מבעו"י אינו מן המוכן ולר"שחוט, שמום יעלה וי
]ונקט בכור שנפל לבור לאשמועינן שאין להערים ולהוציאו כדעת אי רואין מומין ביו"ט  להו"א

שכבר ומסקינן דהו"ל לא יעלה וישחוט, ואם עבר והעלהו הוי מוקצה,  ודחי ר' יהושע[,
]דאם אין נפל בו מום מעיו"ט והשתא הוי קבוע דמהו דתימא דעתיה עילויה, קמ"ל 

ב. בכור תם שנפל  הוי כמוקצה מחמת איסור, א"נ דקנסינן ליה דעבר ואסקיה. רש"י[.מומו מעיו"ט 
והשיבו ר"ש בן ירד מומחה ויראה אם יש בו מום יעלה וישחוט,  לבור לר"י הנשיא

ג. בכור שנולד ביו"ט שהרי אמרו אין רואין ביו"ט אף מום שנולד מעיו"ט. מנסיא 
רק אם עבר ובקרו מבוקר,  ולר"נתחילה, מבקרין אותו לכ ומומו עמו לרבה בר ר"ה

משבשתא היא, אלא דייקינן  והא דאמרינן שאם נולד הוא ומומו עמו שזה מן המוכן
פליגי ממתני' דכל שאין מומו ניכר מעיו"ט אינו מן המוכן והיינו שלא נראה לחכם. * 

 אםא. והשמועות:  אי יש מוקצה לחצי שבת בדבר שנראה ביה"ש ונדחה וחזר ונראה,
]ומעיקרא הוי חזי אגב אימיה, וכשנולד נדחה, וכשנולד נולד הוא ומומו עמו נחשב מן המוכן 

 ב.דמיירי שלא נדחה וכגון דיתבי דייני היכן שנולד.  ומוקמינן בו מום חוזר ונראה[,
]אך האוכל בענבים והותיר והעלן לגג לעשותן צימוקים לא יאכל עד שיזמין מבעו"י 

 בשביל לייבשם והרי התייבשו[, םים מכירין בו מותר דהרי הקצה דעתו מהמוקצה שיבש ואין הבעל
 . ג.ותלוי בדעת האדם ולכך צריך גילוי דעת ]לא יבשו כל צרכן[ דחזו ולא חזו ומוקמינן

פולין ועדשים מעיקרא ראוי לכוס ובקדרה נדחה עד גמר הבישול, וכן קדרות 
בגמרו  והאיבעיא, בידי אדם דמיירי שגמרו ולאורתא אכלינןבעלמא שהן רותחות 

 בידי שמים. 

  כזדף  
דאין  או כר"שדרואין מומין ביו"ט  אי הלכתא כר"יבעי לראות מומי בכור ביו"ט: 

משום שהובא בברייתא בלשון  מסתברא כר"שרואין, ואף דהלכתא כר"י לגבי ר"ש 
דהשוחט בכור ואח"כ הראה מומו ר"י מתיר ור"מ אוסר ש"מ ומייתי חכמים, 

 ]דאפשר לבדוק טריפה אף אחר השחיטה[,דראיית בכור חמירא ושונה מראיית טריפה 
מומין שבעין  , ודחי דהתם פלוגתייהו בקנסא אטווה"ה דבעי ר"מ שיראה מעיו"ט

וביו"ט שאל כיצד  ,דאמי ורדינאה לא חזי ור' אמי ראה רק מעיו"טומייתי שמשתנין, 
]ואין להניח בצק או דבילה  תיב כל מוםמשום שאם נעשה ע"י גרמא אסור דכ ,נפל המום

 בהמה שמתה או חלה שנטמאית לא יזיזם ממקומם*  ע"ג האוזן שיבא הכלב ויטלנו[.
]ופרש"י דאינם ראויים לכלום דאסורים באכילה, וא"א להסיקם וליתנם לפני כלבו דאין שורפין 

מחתכין את הנבילה לפני  ומייתי דלר"ש ואפי' הבערה לצורך אסורה[, ,קדשים ביו"ט
כמ"ד  ומשנינן: א.הכלבים אף שנתנבלה ביו"ט, ולכאו' מתני' לא אתיא כוותיה, 

מיירי בבהמת קדשים דומיא דחלה ב. דמודה ר"ש בבע"ח שמתו שאסורין. 
דמודה ר"ש בבע"ח שמתו  ולמ"דדש"מ דבהמת חולין שריא,  וקשיאדקדישא, 

 ק דמיירי במסוכנת דשרי בה ר"ש.ומסישאסורין כמאן אתיא, 

  כח דף 
למימר  ושריאלא נמנין מעיו"ט,  ]דמקח וממכר אסור[אין לפסוק דמים על בהמה ביו"ט 

לשקול  * לר"י מותרזו כזו או ליטול מחצה או נתח בלא להזכיר סכום מדה או מקח. 
ין בכף מאזנים אין משגיחולחכמים ]דאיכא שינוי ולא הוי מעשה חול[, ץ או כלי יכנגד קופ

וכן אסור לטבח אומן  ,]ואפי' בשביל לשומרו מן העכברים אסור[ל עיקר כהתלויין בטבעת 
ושרי לעשות סימן ]ואין לעשות בית יד בבשר ע"י סכין אלא ביד, בשר ביד או במים  לשקול

]וכן עשה ר' שוקלין מנה כנגד מנה ביו"ט ולר' יהושע  שלא יתחלף בחתיכה אחרת[, בבשר
ור"ש ברבי לא קפדי אהדדי וכמעשה שנמצאו ה' דגים ' חייא חייא כשחלק עם ר' ישמעאל בר"י, אך ר

]דשרי לשקול מנה כנגד מנה אף שאסור לשוקלו  ולא דמי לבכורמתוך ז' בבית ר"ח ולא קפיד ר"ש[ 
אין משחיזין את איכא עובדין דחול. *  וביו"טאיכא בזיון קדשים,  דהתםבליטרא[, 

]ואתיא כחכמים ודלא כר' יהודה המתיר מכשירי בל משיאה ע"ג חבירתה א הסכין ביו"ט
 בשםולר"י לא שנו אלא במשחזת של אבן אך בשל עץ שרי, ולר"ה  אוכל נפש[,

ואיכא ד' לשונות אהיכא קאי: ] אך להעביר שמנוניתה שרי לא שנו אלא לחדדה שמואל
 ומכלל דבשל עץר שמנוניתה שרי, יבלהעדמשחזת של אבן אסור, דה"מ לחדדה אך רישא דר"ה א. 

 ומכלל דבאבןדבשל עץ מותר דהנ"מ להעביר שמנונית ולא לחדדה,  סיפא דר"ה ב.שרי אף לחדדה. 
דאין משחיזין דהנ"מ לחדדה אך להעביר שמנונית שרי,  ארישא דמתני'. גאף להעביר שמנונית אסור. 

רי להשיאה ע"ג חבירתה, דהנ"מ להעביר דש אסיפא דמתני' ד.שרי אף לחדד.  ומכלל דע"ג חבירתה
דשרי  ופסקינן כר"י, אסור אפי' להעביר שמנוניתה[ ומכלל דבמשחזתשמנוניתה אך לחדדה אסור, 

פליגי * ]שמא יבואו להתיר אף באפשר לעשותו מעיו"ט[.  אך הלכה ואין מורין כןאף לחדדה 
ומשאילה לאחרים. , ולר' יוסף ת"ח רואה לעצמו אי שרי להראות לחכם סכין ביו"ט

ר דהוא וסכסכין שנפגמה ושפוד שנרצם וגריפת תנור לת"ק א מכשירי אוכל נפש* 
שרי  ולר' יהודהאתי למכשירין שאפשר לעשותן מעיו"ט,  ולאידךלבדו יעשה לכם, 

שרי  סכין שעמדה מחריפות שלהאתי למעוטי נכרים. *  ולאידךדלכם לכל צרכיכם, 

 ,]דטירחא יתירא[אסור  כלל אך אם אינה חותכת פגמה[,]דלא מוכח קלקול שלה כנ לחדדה
]דיכול להשתתמש בו, והוי אין לתקנו ביו"ט אף דמיפשט בידיה  ]נעקם[ שפוד שנרצףו

מתיר  ורב מלכיואסור לטלטלו,  לשמואל :שפוד שצלו בו בשר*  טירחא שלא לצורך[.
 שרי לטלטלו ולרבינא בכל גוונילשומטו ולהניחו בקרן זוית כשיש עליו כזית בשר, 

]לר' חנינא שפוד שפחות וגומר רב מלכוי, אך לר"פ שפחות רב מלכיא אמרה,  כדין קוץ ברה"ר
 לכיא, ושמעתתא רב מלכיו[. מדמתניתין ומתניא רב 

 טדף כ  
ופלוגתייהו כלי של מדה לא ימלאנו,  ולר"יאבל לא במדה,  לת"ק מותר למלאות כלי

ולל"ב פלוגתייהו בכלי ]אך כלי המיוחד למדה לכו"ע אסור[, בכלי העומד למדה  לל"ק
דר' יהודה אוסר, אלמא גבי שמחת יו"ט ר"י לחומרא, והא דאשכחן  המיוחד למדה

דהתם  משנינן, איפכא גבי שקילה במאזנים ביו"ט דלר"י שוקל כנגד הכלי או הקופיץ
היה ממלא  א שאולואבדהוי עובדין דחול, ורבנן אסרי ר"י שרי דאינו עומד למדה, 

מידותיו מראש ביו"ט וכן בחוה"מ מפני ביטול בית המדרש, ואף בחול משום מיצוי 
]והביאום לפני חכמים ולא קיבלו מהם, ואי רוצים להחמיר על עצמם יעשו צרכי רבים המידות 

ליתן לפני בהמתו, אבל קודר קב או קביים לא ימדוד שעורים *  כבורות שיחין ומערות[.
כדי  וכן אשה מותרת במדידת קמחשלא יקדיח תבשילו,  ונחתום מודד, ונותן לה

]והלכה למעשה אשמעינן, אך אי עבר ומדד אין מוחין  , ושמואל אסרשתטול חלה בעין יפה
ואם נפל  ]דהא אפשר מאתמול, אך ליכא טרחא וניכר[, פליגי האם שונין בניפוי קמח*  בידו[.

ויש שניפו  או יוציא בידו,ל יוצא ואין כאן סובין[ ]דהכאם ינפה שנית פליגי לתוכו צרור 
]דנראה  אין להביא כדי יין בסל ובקופהכגון בגב הנפה או אחר השולחן. * בשינוי

לא  וכן המוליך את התבןאלא אחת או שתים על כתיפו, כמעשה חול לשאת משאות[ 
י כי הני נש ואם א"א לשנות שרי,יפשיל את הקופה לאחוריו אלא מביא בידו 

וכן לא מחינן היכא שיעברו שממלאין כדיהן מים ביו"ט ולא מחינן להו דא"א לשנות, 
כגון אין מטפחין, וישיבה  , וזהו בין בדרבנןדמוטב שיהיו שוגגין ולא מזידין על דברינו

 כגון גבי תוספת יום הכיפורים.   ובין בדאו'בפתח המבוי, 

  ל דף 
דמתחילין  ולל"ק אתי כר"שאבל לא בעצים שבמוקצה,  בערימת התבן ןמתחילי

 ולל"בבארזי ואשוחי דהוו מוקצות מחמת חסרון כיס,  וסיפא מייריבאוצר תחילה, 
]דאין זהו בתיבנא סריא  ורישא דשרימתחילין באוצר תחילה, כר' יהודה דאין  אתי

 אין נוטלין עצים מן הסוכה * ]דאין ראוי לטיט[.שיש בו קוצים  ראוי לאכילת בהמה[
 והיינו סמוך לדפנותכיון שסותר אהל, אלא מן הסמוך לה  ]שעשאה שלא לשם מצוה[

 ]חבילות אגודות, דכיון שלא התירם לא בטלם לסכך[,או באיסורייתא  ]קנים שלא נארגו עמה[
ט משום דמאתמול דעתיה בסוכה שהיתה רעועה מעיו"ט ונפלה ביו" ור"ש מתיר

ואם התנה על סוכה שלא עשאה ליה מוקצה אסור ליטול, מאן דאית , אך לעליה
א"א אך על עצי סוכה דמצוה הכל לפי תנאו ושרי לכו"ע,  ]או על נויי סוכה[לשם מצוה 

]ושאני להתנות, דבע"כ יבדל מהם משום סתירת אהל בביה"ש, ואיתקצאי לז' 
משום דמפסקי לילות  ,ינו מוקצה כל ז'וא מאתרוג דהוקצה למצותו ושרי לאחר שיצא בו, או ליום אחר

 ]דאיכא תרתי לגריעותא[ממפוזרין בשדות  הבאת עצים: לר"ש בן אלעזר*  מימים[.
ופליגי במכונס בשדה ומפוזר מביאין,  לכו"עאין מביאין, וממכונס בקרפף  לכו"ע

ולחכמים אין מביאין אלא מן המכונסין מביאין, ולב"ה אין מביאין בקרפף דלב"ש 
]ובעלי קנים וגפנים אפי' מכונסין אסורין דהרוח מפזרתן ולא סמך וכן פסק שמואל  בקרפף

]אף שאין בסמוך לעיר  וקרפף זהו לר' יהודה דעתיה, ואי הניח עליהן כלי שלא יתפזרו שרי[,
]ובסמוך לא בעי אף מחוץ לתחום אם נכנסין לו בפותחת  ולר' יוסי לה פותחת. רש"י[,

 והכי הלכתא.  פותחת[,
 

  לא דף 
]כיון שבביה"ש לא מסואר של קורות ולא מקורה שנשברה ביו"ט  אין מבקעין עצים

שראשו צר קעין רק בקופיץ בוממקורה שנשברה בעיו"ט,  אך מבקעיןעמד להסקה[, 
]דכלי אומן הן ונראה שראשו רחב, ולא במגרה ומגל  אך לא בקרדום]דאינו כלי אומן[, 
כקופיץ וצידו אחד רחב כקורדום שרי לבקע  והכיא שצדו אחד צרכעושה מלאכה[, 

]ולא שרינן משום ואין לבקע בצידו הרחב  ]ולא גזרינן לאסור אטו צידו הרחב[,בצידו הצר 
אף פוחת  ולר"מנוטל ממקום הפחת,  * בית סתום מלא פירות שנפחתצידו הצר דשרי[. 

אך ת יו"ט, ושרי משום שמח ומיירי לדבריו ביו"טדמיירי באוירא דלבני,  לכתחילה
 חותמות שבקרקעהלא אסור לטלטל לבנים שנשארו מהבניין וסדרם. *  בשבת

וחותמות ביו"ט,  ולר"מ מותר להתיר ולהפקיעמתיר אך לא מפקיע ולא חותך, 
דקסבר כל הכלים  ולר' נחמיה בשבת שרי רק להתירמתיר ומפקיע וחותך, שבכלים 

אי ביו"ט שרי, או  בדעת ר' נחמיהואיכא תרי תנאי אין ניטלים אלא לצורך תשמישן, 
ליה מוקצה מסיקין  ]ולר"י דאית דהוי כשבת שאין מסיקין בין בכלים ובין בשברי כלים

 בכלים ולא בשברי כלים, ולר"ש מסיקין בכלים ובשברי כלים דלית ליה מוקצה[. 
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  נדבק בנגיף ושרוי במצב קשהאשר  הי"ו הר' יחיאל נחמן כהןלרפואת ידידנו המסור בלו"נ להפצת הגליון מרובים  רחמי שמיםנא לעורר 

  לב דף 
דכלי חרס מקבל טומאה  ואתיא כר"ממפני שעושה כלי,  אין פוחתין את הנר

דס"ל  או כר"א בר צדוקאף קודם שיצרפנו בכבשן,  ]משיחקקנו[ שנגמרה מלאכתומ
דאילפסין חרניות טהורות במשא הזב לפי שלא נגמרה מלאכתן עד שיחקקו, 

לת"ק אסור, ולרשב"ג  ולעשות אילפסין חרניות ביו"ט ואמרינן דראוי לקבל בו מעות,
ם אף דחזי למסור לאוליירין בו ביו ]דמתקן כלי לצורפים[ אין עושין פחמין ביו"טשרי. * 

אין גודלין, ואין מהבהבין, ואין חותכין  פתילה ביו"ט* . [ומיירי להזיע וקודם גזירה]
]וכן ולשרותה בשמן, ולחותכה באור בפי' שתי נרות למועכה ביד,  אבל שרילשנים, 

דאין מרחמין לעשות צדקה, וכל שאינו  עשירי בבל יורדי גהינם*  מוחטין את הפתילה[.
מצפה  א. חיים: ןג' חייהן אינמרחם על הבריות בידוע שאינו מזרעו של אברהם. * 

יסורין מושלים בגופו,  ג.מי שאשתו מושלת עליו. ב. . ]ועולם חשך בעדו[לשלחן חבירו 
אין שוברין מעיין במאניה. * אפשר דולאידך אף מי שאין לו אלא חלוק אחד,  וי"א

 אין גורפין תנור וכירייםמשום דמתקן מנא. *  חרס ואין חותכין נייר לצלות עליו מליח
טח סביבות פי התנור בטיט  ור' אשי ,ולכבש שריאא"כ א"א לאפות בלא גריפה, 

]וקטמא  ומיירי שנתקן לצד אחר מאתמולעל שפת נהר פרת שכבר מגובל,  הסמוך
אך שרי לצדד לשפות עליהן הקדרה, אין מקיפין שתי חביות *  גיבול[.שרי דאינו בר 

ומדורתא, ביעתא,  ,דלא גזרו על אהל עראי במקום כבוד הבריות אבני ביהכ"ס
  מלמעלה למטה שרי.קדירה, פוריא, חביתא 

  לגדף  
אין מנהיגין דולמ"ד ו עצים אלא להסקה, נתדלא ני אין סומכין קדרה ודלת בבקעת

לר"נ אסור ולר"ש שרי, חזרא זהו משום שנראה שהולך לשוק. * קל, בהמה במ
אי לא ניתנו עצים אלא להסקה, או  ופליגי ביבשתא ,לכו"ע אסור אתברטיב ולל"ק

דחזי  ופליגי ברטיבתאביבשתא לכו"ע שרי  ולל"בדמה לי לצלות בו או בגחלתו, 
דיר העצים לאשה לא תכנס לרבא יבש שרי ורטוב אסור. * ולהלכה להיסק גדול, 

אין מסיקין בו דאין מסיקין  ואוד שנשבר ביו"טליטול מהם אוד לחתות האש, 
התם דיש מוקצה, ואף דשרי להשליך את המעיים לחתול  דס"ל כר"יבשברי כלים, 

נוטל קיסם משלפניו לחצוץ בו שיניו,  לר"א. * כיון דמסרחי מאתמול דעתיה עילויה
אלא ולא יחצוץ בו שיניו יטול אלא משלפניו אין ל ולחכמיםומגבב מן החצר ומדליק, 

דנראה ור"א אוסר דקדרתו מוכחת עליו,  ור"ש לקמן מתיר אף לעשות ציבוריןידליק, 
מעצים אבנים עפר רעפים ומים משום דהוי  אין מוציאין אששאוסף עבור אחר. * 

 גבי עצי בשמים קשיםומייתי אין תיקון כלי באוכלי בהמה,  לר' יהודהמוליד. * 
 פטור ולחצוץ שיניו חייב חטאת להריח דלר"א שקטמם]דרכים שרי דאין בהם תיקון כלי[ 

להריח שרי  ולרבנן]והא דשובר אדם את החבית ולא גזרינן שמא יעשה כלי איירי במוסתקי[, 
 ]דתיקון גמור זה רק אם מחתכו בסכין[.  ולחצוץ שיניו פטור אבל אסור

  לה -לדדף  
]ושמא יתבקעו ונמצא משום שצריך לבודקן  ים לצלות בהםאין מלבנין רעפים חדש

 ואיכא בינייהו ונמצא עושה כלי[, ,]להקשותםאו מפני שצריך לחוסמן דטרח שלא לצורך[, 
יו"ט בהמה לשחוט בונפק"מ [, מחזקינן]דלמ"ד צריך לבודקן אי מחזקינן ריעותא ביו"ט 
אך בסתם בהמות לא  ]ואף שבדקה צריך שתשהא נמי מעת לעת,שנדרסה וצריכה בדיקה 

אש, עצים, שופת  אחד מביא:*  [.. רש"יחיישינן שתמצא טריפה דרוב בהמות אינן טרפות
 ואם האש הובאה לבסוף כולם חייבים, מים, תבלין, מגיס]דמיירי בקדרה חדשה דמלבן[, 

]דיכול ליתן עליהם חפצים[, מטלטלים אותם  תנור וכיריים חדשיםרק האחרון חייב. * 
ותם בשמן, ואין שפין אותם במטלית, ואין מפיגין אותם בצונן כדי סכין א אך אין

]אך בישנה שמא תפחת  ואין אופין בפורני חדשהשרי,  אבל בשביל לאפותלחסמן, 
 מולגין שער הראשואין נופחין אלא בשפורפרת. * שרי אף דגדולה ולא חיישינן לטירחא[, 

]וכן הדין , ולא גוזזין במספרים בחרסית ובסיד אך לא טופליןברותחין, וכן מהבהבין, 
שבת קובעת למעשר אף בדבר שלא נגמרה מלאכתו שנאמר וקראת לשבת *  בירק[.
במשנתנו לר"א עומד  והשמועות: א. לחצר דבעיא גמר מלאכה,ולא מדמינן  עונג,

]דאי"צ לעשר, בע"ש בשביעית  לא הקצם לגמרי דאחזי ולא אחזי[מיירי ש]אדם על המוקצה 
]אך לחכמים בעי אוכל למחר  ואומר מכאן אני ן אף בשאר שני שבוע[או דמיירי במעושרי

שבשאר שני שבוע אף לר"א אסור כיון דשבת קובעת,  ומשמע שירשום דאין ברירה[,
לאשמועינן דטבל  ונקט שבתכיון דאמר מכאן אני אוכל למחר קבע עילויה, ד ודחי

]ושמעינן תרו חוזר דמווקשיא נחשב כמוכן אצל שבת כיון שאם עבר ותקנו מתוקן, 
אלא ליכא לר"א דכל היכא דמותרו חוזר לא קבע מהנוטל ממעטן טמא והגברא נמ יטמא דפטור[, 

חכמים ב. פליגי עליה.  אבל חכמיםדקסבר שבת קובעת בק"ו מתרומה,  ראיה מר"א
ודחי' דבשאר שני שבוע אסור וש"מ דשבת קבעה,  וש"מבעו שירשום,  במתני'

ל באשכול ונכנס לחצר, או כוהיה אג. חשבת לקביעות. תו שיאכל מכאן נרימדא
דלר"א יצא מחוץ לחצר ויגמור ודחי' אוסר,  ור' יהושעיגמור  לר"אחשכה לילי שבת 

שבת תרומה חצר ומקח קובעים רק בדבר שנגמרה  לר' יוחנןד. שימתין למוצ"ש. או 
מדר'  חצרמדהלל שאוסר במעמר וקדש עליו היום,  ואתי לאפוקי: שבתמלאכתן, 

מדר"א דמחייב קודם גמר  תרומהיעקב שמחייב במעביר תאנים בחצירו לקצות, 
מדעת ת"ק שהמחליף פירות עם חבירו לאכול או לקצות  לאפוקיומקח מלאכה, 

 חייב.  ]אף דלא נגמרה מלאכתן[

  לודף  
כמו משיר  ]מלשון כי ישל זיתיך, ויש גורסין משחילין כמו השחול שנשמטה יריכו, משיריןמשילין 

פירות דרך ארובה ביו"ט אבל לא שיער, משחירין כמו שחור וזוג, ומנשירין כמו לקט הנושר[ 
דומיא דשבת  להו"אהכמות שאפשר להשיל  ומייתי להשוות שבת ויו"ט: א.בשבת, 

 , ומאידךדהתם איכא ביטול ביהמ"ד , ודחישמפנין ד' וה' קופות מפני ביטול ביהמ"ד
דמכיון שיש הפסד ממון שרי אפי' טפי.  או י ולכך יש להחמיר,יו"ט קיל ואתי לזלזול

כיון דקיל  ובעי ביו"טבשבת אין מפנין את האוצר כולו שמא יבא להשוות גומות,  ב.

אין מטלטלין מגג לגג אפי'  ג. ביו"טבק"ו מביטול ביהמ"ד.  או דיש לאסורשרי, 
 או דאסור בק"ולזלו, דדלמא דווקא ביו"ט אסרינן שמא יז ובעי לענין שבתבשוין, 

ובעי אי בשבת אין לשלשל בחלונות וסולמות ,  ד. ביו"טמהכא דאיכא הפסד פירות. 
 ועלו בתיקו.מהכא דאיכא הפסד פירות  או דאסור בכ"שמפני ביטול ביהמ"ד,  שרי

דווקא אך לר' יצחק שרי לכסות אפי' לבנים,   ולעולא* מכסים פירות מפני הגשמים, 
תנן מכסין את  והשמועות: א.ן כלי ניטל אלא לצורך דבר הניטל, פירות הראויין דאי

תנן ב. ומשני' דה"ה לבנים ונקט פירות אגב רישא.  וקשיא לעולא,הפירות בכלים 
דילמא בטיבלא, ואין להוכיח זאת מדחלוקין מפירות, ודחי וכן כדי יין וכדי שמן, 

דלמא הדלף בשבת,  נותנין כלי תחת ג.דחיישינן אף להפסד מועט.  דדלמא קמ"ל
דנשארו מהבניין וחזו מיירי פורסין מחצלת ע"ג לבנים בשבת,  ד.בדלף הראוי. 

 ו.סין מחצלת ע"ג אבנים, במקורזלות הראוייות לבית הכסא. רפו ה.למיזגא עלייהו. 
 : א. להו"ארוציםוהתיפורסין מחצלת ע"ג כוורת דבורים מפני החמה והגשמים, 

דאית ליה מוקצה, וסיפא  ואתי' כר"ייהן מיירי לאותן שתי חלות וכשחשב על
ומסקינן דבלבד דשלא יתכון לצוד קשיא דאתי כר"ש דשרי דבר שאין מתכון, 

ולא תימא דאין במינו שלא יעשנה כמצודה  וקמ"לוכגון שיש חלונות  דכולה כר"י
  מיירי ביומי ניסן דאיכא חמה וגשמים ודבש. ב. לרב אשי. ניצוד ושרי

  לז דף 
בי ריחיא דאביי ואם נתמלא שופך ושונה ואינו נמנע. *  לי תחת הדלף בשבתנותנין כ

מותר להוציא גרף וא"ל רבה שיכניס לשם את מטתו דליהוי כגרף של רעי. *  דלוף
ושרי להוציא אף  רעי , וכשמחזירו יש לתת בו מים דהוי מוקצה, של רעי לאשפה

איכא איסורא ביו"ט על *  כדרב אשי שהוציא את העכבר בזנבו. עצמו שלא ע"י כלי
לא  -כל דבר שחייבין עליו בשבת משום שבות רשות ומצוה, ומפרשינן:  משום שבות

]ובהו"א שמא יצא שמא יתלוש זמורה ולא רוכבין ע"ג בהמה שמא יתלוש,  עולין באילן
שמא יעשה חבית של שייטין,  ולא שטין ע"פ המיםחוץ לתחום, וקשיא דתחומין דרבנן[, 

 לא דנין -משום שבות של רשותשמא יעשה כלי שיר.  ין מספקין ומרקדיןואין מטפח
]ואיכא מצוה קצת משום כשיש לו אשה ובנים  לא מקדשיןדמיירי בדאיכא עדיף מיניה, 

 ובכולהו שמא יכתוב., בדאיכא גדול שבאחים לא חולצין ומייבמין לערב אל תנח ידך[,
גזירה משום מקח וממכר  מיןמעריכין ומחרי אין מקדישין -משום שבות דמצוה

וקמ"ל בפירות דטבילי מאתמול, לא מגביהין תרו"מ  ,]דאסור מן המקרא, א"נ שמא יכתוב[
*  אך פירות שנטבלו בו ביום כגון חלה שרי.אפי' ע"מ ליתנו לכהן בו ביום,  דאסור

מהא דמשילין דשרי ומקשינן , אמרינן דאין בין יו"ט לשבת אלא אוכל נפש בלבד
להו"א כר"א שאוסר להערים גבי אותו ואת בנו ומתרצינן סור בשבת, ביו"ט וא

דהתם ר"א אוסר דאפשר בפרנסה, ור' יהושע שרי  ודחי'שנפלו לבור ביו"ט, 
דאסרי להוציא שלא לצורך ס"ת  ולמס' אתי כב"שלהערים דאפשר בהערמה, 

 וטלטול הוי צורך הוצאה.  ]וה"נ אסרי אפי' גבי הפסד ממון[לרה"ר ביו"ט 
  לח דף 

 והשמועות: א. ]ומוליכה רק למקום שהבעלים הולכים[ הבהמה והכלים כרגלי הבעלים
ומתני' כשיש רועה אחד,  ומוקמינןהמוסר בהמתו לבנו או לרועה הוי כרגלי הרועה, 

שנים ששאלו חלוק ב. כשיש שני רועים דומיא דבנו, ולכך הוי כרגלי הבעלים.  איירי
שעירב עליו לדרום  אחד מהלך עמו לצפון כרגלי זה בשותפות וכל אחד עירב לצד

שנים שלקחו חבית  ג.וכן איפכא, ואם מיצעו את התחום לא יוזיזנה ממקומה. 
דקסבר יש ברירה,  רב חבית מותרתלו ,תרוייהו אסירילשמואל ובהמה בשותפות 

 ]ומקשינן דאמאי לאיסור מוקצה לא חששו[,משום דינקי תחומין מהדדי  אך בהמה אסורה
ומהני מחשבה לטהר את הפתחים רק מכאן  ר' אושעיא בדאו' אין ברירהלדואמרינן 
אך לר' יוחנן אף בדרבנן ולכך הבהמה והחבית מותרין,  אך בדרבנן יש ברירהולהבא, 

כלים המיוחדין *  מדקאמר שא"א להתנות על עירוב אא"כ כבר בא חכם. אין ברירה
הרי הוא  ושור של פטםולם, כרגלי כ , ושאינם מיוחדיןה"ז כרגליו לאחד מן האחים

כרגלי אותה העיר  ושור של רועה ,[]דכיון שדרכו למכור אוקמיה ברשות לוקחכרגלי כולם 
הרי הוא כרגלי  השואל כלי מחבירו מעיו"ט*]דרגילין ליקח ממנו, ולא בני עיר אחרת[. 

]דמימר אף שרגיל ליקח ממנו  וביו"ט כרגלי הבעליםהשואל, ואף שמסר לו ביו"ט, 
האשה ששאלה מחברתה מים ומלח לעיסתה ה"ז *  שמא איניש אחרינא משכח[. אמר

 , ולהו"א כמו מי שנתערב קב בעשרה וכי יאכל הלה וחדי,כרגלי שתיהן ולא בטל
או ממון שאין לו תובעין,  ]ונהי דרל"י לא בטיל, לרבנן הא בטל[,דהוי מין במינו  ודחינן

הוי  ג.טעמא לא בטיל.  . ב.ותפותשמא תעשה עיסה בש בטל משום: א. ולמס' אינו
]דקה[ מים ומלח סדומית  אמנם לר"י ,דבר שיש לו מתירין שאפי' באלף לא בטל

דחשיב כמין במינו דאינו בטל,  שחוטה אינה בטילה בנבילהבטלין בעיסה עבה. * 
 ]דלכי מסרחה ואינה ראויה לגר אין לה דין נבילה[.מפני שהנבילה יכולה להיות כשחוטה 

 

  ט לדף 
בהקדש אין מועלין בה, ובע"ז אסורה, וחייב בהוציאה כרגלי הבעלים,  :דיני הגחלת

אין נהנין  דהקדש]אלא שלכתחי' בשלהבת  משא"כ בשלהבתלרה"ר, ואסור במודר הנאה, 
, היינו והא דאמרינן דהמוציא בשבת גחלת חייב, [, אך ע"ז דמאיסה בדילידלא בדילי כ"כ

מיירי  ושלהבת דפטור [,שיעור]ואין בהם כפי מנא משחא, שהוציאה ע"ג קיסם, או דשיי
כרגלי אנשי  ושל אנשי העירומים המכונסין הוי כרגליו,  בור של יחיד* באדיי אדויי. 

מילא ונתן כרגלי כל אדם. *  ונהרות המושכיןכרגלי הממלא,  ושל עולי בבלהעיר, 
ונח' כרגלי הממלא, הוי  ולר' ששתהוי כרגלי מי שנתמלאו לו,  לר' נחמן :לחבירו
לבע"ח במקום שחב  ]ולכך לא קנה חבירו דהוי תופסהאם הבור נחשב כהפקר  להו"א

 דמודרין הנאה מותרין בבור של עולי בבלוהא  ]והוי שלוחו[,או של שותפין לאחרים[, 
לית  ומקשינן דלר"נ, ומשום דיש ברירה ]ולא לרחוץ[היינו למלאות  ]של אמצע הדרך[

ונח' דלכו"ע בירא דהפקירא הוי, ומסקינן לקו גדים כנגד גדיים, ליה ברירה אף בח
 אי קנה חבירו. במגביה מציאה לחבירו 


