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סו אב 7 ביצה מסכת / השל התלמוד משנת

" חיבור והקצרבהכנת השל התלמוד רבהמשנת עבודה הושקעו "

הבינלאומי חוק פי על וה תורה די פי על ה למחבר, ומשוירות שמורות הזכויות כל ולכ

מולטימדיה מידע, במאגר אחסו , תרגו הקלטה, שיכפול, העתקה, , צילו הדפסה, כל תוק בכל ואסור

בכתב. אישור ללא מהחומר שהוא חלק כל של אחר, או מכני אופטי, אלקטרוני אמצעי כל או אחר, מאגר כל ו/או

" היוצרבחיבורי זכויות תשסמשנת מהדורה הבאנו"" ,1 הערה ה' פרק ב

עצמית למטרה אפי' להעתיק אסור ולכ מהתורה, גזל באיסור כרו העתקה איסור פוסקי הרבה שלפי

הגרי מר פוסק ושכ היצירה, את קונה היה לא העתקה בלא א הגר"ג דעת וכ יח, פרק ש בחיבורי מובא אלישיב ואזנר"ש הלוי ש

.íåìéö ùôçì ïëì ,íåìéöá ïééòì èð-åð 'îòù :áåúë íéðå÷éúá
'ñåúî äî äøæçá áåù ÷åãáì
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.`micnl oipne ,oxeria aeige ,ozlik` xeqi` oiprl oxeriy dne ,"ung" edne ,"xe`y" edn
?z`f:f .a sc

:‰· Â˘˙

.1xe`yאיסורו ושיעור העיסה, את מחמיצי שלאzifka,בו כדי בביעורו, להתחייב וה לאוכלו ה

" ימצאלעבור ובל יראה ."בבל

.2ezlik` oiprl exeriy ung" דכתיב זירא, כדרבי כיבכזית, , בבתיכ ימצא לא שאור ימי שבעת

ישראל מעדת ההיא הנפש ונכרתה מחמצת אוכל ""כל הכתוב פתח בבשאור, וסיי לחמ"" לומר "

" "שאורזהו וזהו זה."חמ" של שיעורו כ זה של כשיעורו ,

.3exeria aeig oiprl exeriy ung

i`ny zia itlב מ"ככותבת"שיעורו גדולה והיא להתייבש, שהחלה תמרה פי' מעטכזית", ופחותה "

""ביצה"מכ שנאמר גבול, בכל שאור ל יראה ולא חמ ל יראה ""לא רק לכתוב דהיה רקשאור, או "

קמ"חמ" , שניה ומדכתיב זה.", של כשיעורו זה של שיעורו שאי ל

i "yxד ז: שיעורו)"(ד "ה דשיעור שלכותבתמפרש:: דעתו מתיישב דבהכי משו שמאי, בית דנקטו "

, inpאד i`'ובתוס מסיני, למשה הלכה דשיעורי ד, לומר)"(ש כרשה דהעיקר כתבו: בפירושו", י

. הראשו

lld zia itleב שיעורו ביעורו חיוב לעני אכילתו."כזית"ג כאיסור ,

.adlke`l meia ea xzen m`d h"eia dclepy dvia,dlhlhle,`ziixe`cn xeqi`d m`de
?recne:b .a sc

:‰· Â˘˙

i`ny zia itl(במשנתינו)תאכל[lehlha zxzeny y"ke].

lld zia itleופירש תאכל, ,"לא ביו בו fk]י: ,fh zeaeyz onwl oiir - ipy h"ei oiprle]'בתוס ומבואר ביצה)"(ד, :ה

בטלטול."שה שאסורה ה

ב פליגי במאי האמוראי וב"נחלקו בביצה"ש אבל ביצי לגדל העומדת מתרנגולת שנולדה בביצה הא ה,

לכו לאכילה העומדת מתרנגולת לאכילה,"שנולדה העומדת מתרנגולת שנולדה בביצה שפליגי או מותר, ע
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לכו ביצי לגדל העומדת בתרנגולת אסור."אבל ע

: ongp ax zhiydviad dxeq` m` mivia lcbl zcnerd zlebpxza `id d"ae y"a ly mzwelgn
opaxcnר במחלוקת ""ופליגי א יהודה ורבי במוקצהש אסור, או מותר כר"" שמתיר,"ש dfaש k"yn r"re]

[dkenqd daeyza onwlוב ב", דאסר ומא שאוסר, יהודה כרבי במוקצה"ה אסר ב"נולד"" דמתיר ומא "מוקצה",

ב c]."נולד"מתיר daeyz onwl dfa k"yn r"re],dlik`l zcnerd zlebpxz zvia la`שהרי"לכו תאכל, ע

" שנולדה והביצה מוקצה, אינה הואהתרנגולת דאפרת מחבירו,"אוכלא שנפרד כאוכל פי' ,`piax zrc oke]

d"ae y"a ewlgp `ly ,xeaqi dcedi iaxc :eazk ,icicl d"c my 'qezae ,"`ed zxt`c `lke`"c l"qc :b sc onwl `aen dcedi iaxc `ail`

[iax d"cez .c sc r"re ,mlern df xaca.

:dax zhiydlik`l zcnerd zlebpxza mb `id d"ae y"a ly mzwelgnואעפ ב", לפי לא"כ ה

" משו התורה מ ואיסורו dinrhl],"הכנהתאכל, d"c i"yx - `ziixe`c "dvwen"c "e`iai xy` z` epikde"c `xwn silie],

ואי"וביו בשבת, דהיינו אתמול, נגמרה והביצה הואיל מדאורייתא, תאכל לא השבת אחר להיות שחל ט

ליו מכי ""שבת שנאמר יביאוט, אשר את והכינו השישי, ביו ליווהיה מכי וחול לשבת, מכי חול ט,""

יו ליו"ואי מכינה שבת ואי לשבת, מכי וביו"ט יו"ט, משו גזירה מדרבנ אסורה דעלמא שאחר"ט ט

יו שאחר שבת משו גזירה , מדרבנ אסורה דעלמא בשבת וכ mivia,ט,"השבת, lcbl zcnerd zlebpxza mle`]

iaxe y"x zwelgna ielz oicdy xnel xyt` - `nlrc h"eia m`e .l"pk ,`ziixe`cn lk`z `l - zayd xg` zeidl lgy h"eia dclep m`

i`ny ziae ,"clep" meyn xeq` `kd "dvwen"a xizny in s`c ,xeq` r"ekly xnel xyt`e ,dfa d"ae y"a ibilt `le ,"dvwen" oica dcedi

:h sc onwl 'qezd eazk ok ,eafy oiwynle ,mixyepd zexitl enc `lc mrhne ,"dpkd" edl zile li`ed - dlik`l zcnerd zlebpxza mixiznc

d"cez .fi sc onwl oiire ,"daxc dpkd" dil zil opgei iaxye ,mi`pz zwelgna diepy "daxc dpkd"c `aen .c sc onwl 'nba oke ,`nl` d"c

[xeq`y - opgei iax dcen ,micia la` ,dil`n ziyrpy miny icia dpkda wx epiid xizn opgei iaxy dn lkc :eazkc ,i`n.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקג mini(סי' ipya 'it`e ,h"ei e` zay `ed 'it` ,xgn jxevl h"eia hegyl e` lyal e` zet`l xeq`y :wqt

v"dryae .d"x lyד)"(ס h"ei.ק mb `edy iriayd mei liaya ezpeke ,oey`x h"eia lyal xzen m`a `zbelt `iad סעי, תקיג ובסי'

השו פסק a"n]ע:"א, - dlik`l zcnerd zlebpxzn 'it`] h"eia dclepy dviaa"nde ,`"nx - dlhlhl epiidc] ,da rbil xeq` -

[xeq` dribpa 'it`c l"qc mipexg` yiye ,xagnd lr wlegy rnync :azk ,b w"qa- sl`a 'it` daxrzp m`e ,dlke`l `ly y"ke ,

.zexeq` olekהשו פסק ב, א, סעי שכב, dclepע:"ובסימ - eiptl h"ei xg`ly zayae ,dxeq`y zaya dclepy dviaa oicd oky

.gk daeyz onwl r"re ,dfa dxeq` dfa

wgvi ax zhiye sqei ax zhiyפירש ב", שמחלוקת וב"י: לאכילה,"ש העומדת תרנגולת בביצת היא ה

ס"שב פירות"ה גזירת בכלל שהיא משו יוס רב לפי , חכמי גזירת מכח רק , מדרבנ באכילה שאסורה ל

גזירת בכלל שהיא משו יצחק רב ולפי ויתלוש, יעלה שמא מחשש באכילה מדרבנ שאסורי הנושרי

יסחוט, שמא מחשש מדרבנ שאסורי שזבו, exfb,משקי `ly mixaeqe miwleg y"ay ,`nl` d"c :h sc onwl 'qezd eazke]

[eafy oiwyn meyn `le ,mixyepd zexit meyn `l.

:‰ÎÏ‰

x`yn e` mipenixe mizezn e` miapre mizifn eafy oiwyn oic ,b 'irq aky 'iq r"eya oiir - zaya oli`d on exypy zexit oic

.my l"diaae a"nae ,` 'irq ,ky 'iqa oiir - zexit

.bdxrway onyd xzen,miig ilrae ,oyaiil olrdy oiwenive zexbexb e`meyn zaya mixeq` m`d
?"dvwen".a sc

:‰· Â˘˙

.1dxrwaye xpay onyd xzenaרש לה)"(די", לית יהודהה רבי שלפי מביא מד.), ד מדי(בשבת אסור

ר"מוקצה" ולפי מותר.", ש

.2oyail bbl dlrdy miwenive zexbexba'דלמא)"(דהתוס שבגמ'ה : )מביאי שר(ש מודה"מבואר, ש

שיתייבשו. עד לאכילה ראויי ואינ בידי ודחא הואיל , ה דמוקצי
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"dvwen" dil zilc y"xk l"q i`ny ziay :p"x zhiy[zncewd daeyza k"yn oiir]'התוס ומביאי ,

שמל)"(הנ ס", ש"מ טפימוקצה"ל חמיר חיי דבעלי י.)" ד לקמ שב(כמבואר נענע", לא שא סוברי ש

יו קוד בידיו היוני ביו"את מהשוב ליטל אסורי ""ט משו wx"מוקצהט, epiidc :x`ean my 'nba]

axgi ok `lnl`y ,mn`l `zeev zeidl ick ,miviadn dpey`x e`viy migext`d z` jaeya gipdl milcbnd jxcy dpey`x dkixa iabl

edl zilc oerny iaxk l"q y"ae ,miig ilraa epiidc zlebpxza ixiin oiibeqay s`y :oiibeqa 'qezd lr `"yxdna x`eane ,jaeyd

[mc` ly eziaa milcby itl epiid ,"dvwen".

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב א, סעי' רעט dze`a(סי' ewilcdy xpay onyd xzen oke ,elhlhl xeq` daky t"r` zay dze`a ea ewilcdy xp :wqt

.eixac e`xp `le xizdy in yie ,enewn jxevle eteb jxevl 'it` elhlhl xeq`e ,zay dze`a epnn wtzqdle ,elhlhl xeq` zay

.c?h"eia "clep" ly oicd dn.a sc

:‰· Â˘˙

" ליה דאית דמא מבואר: "מוקצהבסוגייתנו ליה אית ר"נולד" ושיטת ,"" ליה דלית שלמא דהיינומוקצהנ "

ה"ר ""ש, ליה שלית ובתוס'"נולדה )"(ד, דעני סלקא קא "ה של דרגות שלש שיש :"נולדמבואר: וכדלהל ,

.1ea wiqdl xyt`e aeh meia xaypy ilk,פליגי דבזה נשתנה, ומצבו בעול שהיה נולד דהיינו

" מדי אסור יהודה רבי ר"נולדשלפי ולפי מותר.", ש

.2mzcixi mcew min mpi`e opra mirelad minybר ""אפי' משו אוסר "נולדש

.3h"eia dclepy dviaא , בעול היתה שלא דהיינו ר, שיטת בזה התרנגולת במעי היתה נ,"בל

" במוקצהשהמתיר מתיר זה.נולד"" מסוג "

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' תקא a"na(סי' x`eane ,clep mdy iptn mda miwiqn oi` h"eia exaypy milk :wqtכג)"(ס lehlha,:ק mixeq`y

.olhlhn epi`y 'it` ,mda wiqdl xeq` okle

.d?recne ,h"eiae zaya ogleyd lrn zetilwe zenvr wlql xzen m`d.a sc

:‰· Â˘˙

.1zaya,y"a itl,מותרd"a itle" משו ר"מוקצהאסור, וסובר שלפי", פי' השיטה שמוחלפת נ

ב"ב ולפי אסור, מותר."ש ה

.2h"eia eli`eר דשיטת מהגמ' משמע ב", שלפי ב"נ, ולפי מותר, שביו"ש שמצינו משו אסור, ט"ה

" די שיש יהודה, כרבי רבי לנו סת ביה, לזלזולי ואתי אתי"מוקצהדקיל ולא דחמירא בשבת ואילו ,

" די שאי שמעו כרבי לנו סת ביה, ר"מוקצהלזלזולי העמיד ולכ ב", את ביו"נ יהודה,"ה כרבי ט

ההילכתא. מהילכתא קשה לנו יהיה שלא כדי שמעו כרבי ובשבת

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' תצה edexq`e,(סי' h"eia ea exingd ,zaya xzeny t"r` "dvwen" :wqtפסק:"והרמ "dvwen"א oixizn yic

.gi±eh w"q a"na y"ieri ,'eke ,zaya 'it` ,mdixacl xeq` "clep" la` ,h"eia 'it`

i "yx itl'התוס הבנת , אגוזי וקליפי לאכילה, ראויי שאינ בעצמות )"(דמדובר מגביהי רשה י,"בשיטת

בהמה, למאכל ולא אד למאכל לא ראויי כשאינ א zenvr)שמדובר d"c .bnw sc zay zkqna i"yxit oke]אבל ,

לכו בהמה למאכל ראויי ."א השולח מעל להגביה מותר ע

'q ez itleוקליפי , רכי עצמות לדוגמא: לבהמה, שראויי בעצמות א אוסרי עצמות, להגביה האוסרי

, dnda]תפוחי lk`nl ie`x zegtd lkl jixvn ,zenvr diabdl xizndc egiked ,zenvr d"c my zaya 'qezae].

*:ÌÈ„ÓÏ ÂÈˆÓ
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.1dndal `le mc` lk`nl `l oiie`x mpi`y zenvr,i "yx itlב במחלוקת תלוי וב"הדי ה,"ש

, להגביה מותר q'א ez itleלכו"" מדי להגביה אסור ."מוקצהע

.2dndal oiie`xe mc` lk`nl oiie`x opi`y zenvr,i "yx itlלכו", להגביה מותר q'ע ez itle
ב במחלוקת תלוי וב"הדי ה."ש

:‰ÎÏ‰

r"eyd(כז סעי' שח xzen(סי' - zifk mda oi`y mixexite ,dnda lk`nl miie`xy mitilwe ,mialkl miie`xy zenvr :wqt

miltep mde `lahd z` xrpn `l` ,mlhlhl xeq` - dnda lk`nl miie`x mitilwd oi` m`e ,ogleyd lrn mxiardlביה ,ל)"(עיי

a"na x`eane .mlhlhle mdiabdl xzen - ogleyd mewnl jixv e` ogleyd lr zt yi m`e(קטז xzen:(סי' dligzkl 'it`c xyt`c

.xeripd el dyw m` ,`lahd diabdl ick zt gipdl

.ezaya m`d[h"eiae]?recne ,mxrple zenvr dilr yiy `lah diabdl xzen.a sc

:‰· Â˘˙

מ העצמות, את להגביה האוסר שאפי' מבואר: ולנערה."בסוגייתנו הטבלא להגביה מתיר מ

z"x itlד הלל)"(בתוס' ובית הואילה אסור, זה ובלא , היו כל ש להניח דעתו היה כשלא דוקא מותר

האסור. לדבר בסיס והוי

' q ezd ly ipyd mvexiz itleהאסור לדבר בסיס דהוי , הראויי אוכלי ג בטבלא כשיש דוקא מותר

והמותר.

iy ilyd mvex iz itleבסיס הוי לא ולכ יפלו, היכ חושש אינו דהא בכוונה, הניח שלא מפני מותר,

האסור. a"ndלדבר azk ,h"ei oiprl eli`e ,zncewd daeyza `vnz - zay oiprl dklddס תצה יז)"(בסי' s`yק ,clepc dvwen iedy :

.h"eia olhil xeq`y dcen `"nxd

.f?recne ,dndad iptl oirelicd z` jezgl xzen zaya m`d.a sc

:‰· Â˘˙

מובא איתא)בסוגייתנו קנו: ד בשבת ופירש(שבמשנה הבהמה, לפני הדילועי את שמחתכי )"(די": מחתכי :ה

ובתוס'oiyelzaשמדובר הוא, צור דלאו טירחא אמרינ ולא )"(ד, דתנ דקמה משו"מבואר: אוסרי שלא ל

המאכל my]תיקו dcedi ax zhiyk 'qezde ,.dpw sc zay 'nba `ped axk yxit i"yx dxe`kl].oixaegn eidy oirelic la`
zeynyd oiaaאסור,"לכו eylzp]ע 'it`],ויתלוש יעלה שמא גזירה ,[dxifb d"c 'qez lr `"yxdna .b sc onwl r"re].

בתוס' ואת)"(דומבואר "ה משו דילועי לאסור שיי שלא oieri"מוקצה: ,zay axrn oiyelz oirelica xaecn ixdy]

[dfa `"wrxbd ixac lr k"yn ,:epw sc zay 'qn y"yxae ,dfa y"x lr wleg dcedi iax m`a ocy ,'c dpyn zayc c"kt zeipyna `"wrxa.

:‰ÎÏ‰

zay zeklda r"eyd(ו סעי' שכד a"na(סי' x`eane ,lenz`n eylzpy `ede ,dnda iptl oirelic oikzgny :wqtטו)"(ס :ק

ikx mdyk la` jezig `la lek`l miie`x mpi`y miyw oirelica wx xzeny,xeq`e milke`a gxhn llka ied mלאלתר זה א (אפי'

ס"שעה יד)"צ onf,ק xg`l mlik`dl ezrc m` wx `ki` dpigh xeqi` edin ,ogeh xeqi` meyn ,wc wc mkzgi `l miyw 'it`e ,

במ טז)"(בסב"ומבואר oiibeqa:ק 'qezdk `le ,.b sca 'qezdk epiide] ,"dvwen" meyn r"ekl olhlhl xeq` - meid eylzp m`c

.yelzie dlri `ny dxifb meyn ,eyxityיו"בשו לעני זו הלכה הוזכרה לא -ט"ע h"eia dvwen yiy l"qc r"eyd itl dxe`kle ,

[l"pd y"yxdee `"wrxd ixaca ielz oicd.

.g?recne ,mialkd iptl dliapd z` jzgl xzen h"eiae zaya m`d.a sc

:‰· Â˘˙

"dvwen" dil zi`c dced i iax itl, לחת y"xאסור itle.מוקצה ליה דלית מותר,

' q eza x`eaneהנבילה)"(ד ואת לכוה שבת לפני נתנבלה א אבל בשבת, שנתנבלה בנבילה רק שנחלקו ע":
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ר כדעת שבת לעני רבי ל וסת מוקצה. היה לא השמשות ובבי הואיל שמותר,"מותר, dcediש iaxk h"eiae]

[xeq`yוע ובמש", כז: ד לקמ יב."ע בתשובה ש כ

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ז סעי' שכד, סי' שבת dzid(בהלכות oiae zpkeqn dzidy oia ,meid dlapzp 'it` ,mialkd iptl dliap oikzgny :wqt

[fh w"q a"n - df dil `xixa `l mb `"xbd xe`iaae ,zenzy i"eran llk ezrc dzid `ly d`ixaa wtzqn x"`d] ,d`ixa,n"de

,opigxh `l ie`x `edy dna gxhinc ,`l - dkizg `la mdl die`x dzid m` la` ,dkizg `la dlke`l `"`y dywd dliapaמסקנת

`xeqל:"הביה - xyk ig xya la` ,wc wc v"` mdle ,mialkl zeidl cner eaexe li`ed ,wc wc 'it` ekzgl xzen - dliap xyaac

.wc jixv mdle ,zeterl m` ik ,mialkle zeigl cner epi` ezeaiyg iptnc ,wc wc ekzegl

.h?recne ,h"eia dxaypy dxewd one zexewd on mivr rwal xzen m`d:a sc

:‰· Â˘˙

הקורות" מ עצי מבקעי )אי לבני ביו(המיועדי שנשברה הקורה מ ולא דאית"ט", יהודה רבי כדעת והיינו ,

" ר"מוקצהליה לפי אבל יומא, לכוליה איתקצאי השמשות בבי דאיתקצאי ומיגו ,"" ליה דלית "מוקצהש

בתוס' ומבואר )מותר, מבקעי ר(אי אפי' הראשו דבדי חסרו": מחמת מוקצה והוי הואיל שאסור סובר ש

ביו שנשברה בקורה בסיפא ורק ר"כיס, מתיר ומצפה"ט יושב והוא מאתמול, רעועה היתה שמסתמא ש,

להסקה. ראויה ותהיה קורתו תשבר מתי

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקא [edf(סי' .xaydl daexwe h"eirn drerx dzid 'it` 'eke mirwan oi`y epiidc ,dcedi iax zrck :wqt

['d daeyzak clep wx mixqe`e dvwen oixizn `"nxle ,dvwen xeqi` yi h"eiay wqety ezhiyl.

.i'`a dclepyae ,zayd xg`y h"eiae ,h"ei xg`y zaya dclepy dvia oica dax xaeq dn
?recne ,zaya:a sc

:‰· Â˘˙

.1zayd xg` h"eia e` h"ei xg`y zaya dclepy dviaמשו מדאורייתא, שאסורה רבה סובר

דרבה" ליה."הכנה גמרה מאתמול עכשיו, שנולדה ביצה וכל הואיל ,

.2zaya '`a dclepy dviaלכו", יו מבעוד זימו רחמנא אצרכה לא חול וסעודת הואיל מותרת, ע

lek`l xeq` meia eay dcen opgei iax n"nc y"iir ,mi`pz zwelgna ielz df oicye ,"daxc dpkd" dil zil opgei iaxy .c sc onwl oiir]

[dviad z`.

.`iolk`l xzen dax itl m`d ,zexenb mivia da `vne ,zayd xg`ly h"eia zlebpxz hgeyd
?recne ,meia ea:a sc

:‰· Â˘˙

דלא ובמילתא שכיחא, לא אמ במעי גמורות שביצי ומשו , ביו בו אפי' לאוכל שמותר מודה רבה ג

בתוס' ומבואר , רבנ גזרו לא מלתא)"(דשכיחא ומאתמולה היו נולדת היתה שמא מספק לאוסר שאי :

בירושלמי, כמבואר גמר, חשיב לא בפועל נולדה שלא דכל zclepl,נגמרה, dnec dnrh oi`y meyn - zg` drc itl]

[gl daeyz onwl oiire ,lreta dclep ok m` `l` ,gext` dpnn xveizy die`x dpi`y meyn - dipy drc itle.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ז סעי' תקיג zayd.(סי' xg`ly h"eia 'it`e ,zexzen - zexenb mivia da `vne zlebpxz hgeyd :wqt

.ai,eylzpy e` exypy zexit,h"eia eylzpy oepve ztle ,miayr okelehlhae dlik`a oixzen m`d
?recne ,ezndal mzzle.b sc
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:‰· Â˘˙

ובתוס' יתלוש, שמא מגזירה שאסורי מבואר: בסוגייתנו באכילה, אסורי מקרה גזירה)"(דבכל מובאה

כד:)שלקמ "(ד משו הוא שהאיסור בגמ', הדיני"מוקצהמבואר , הטעמי שני את צרי מדוע והקשו: ,

: כדלהל ה התוס' מדברי העולי

.1dtvne ,mnvrn xeypl milibxe mylezl `gxih oi`e ,mdl de`zn mc`y miapre zexit
miaxerl mipkene xvga micnere ,exypiy" משו ולא יתלוש, דשמא מגזירה רק ,"מוקצהאסורי

. לאד מוכ לעורבי ומוכ xypil",הואיל milibx zexity" meyn xzidd zaiqy :xaeq 'qeza 'a uexiz - l"yxdnd itl]

[miaxerl okeny meyn `ed xzidd zaiqy :xaeq 'a uexiz s` - `"yxdndle ,"miaxerl oken" ly mrhd z` mixne` oi`e.

.2oepve ztlk mylezl dywe mdl de`zny zexita mle` ,1 oic l"pd ote`aשל הגזירה את אי

" מדי אסור מחובר, במינו יש שא הדי ולכ שבת, שהיו מידכר דאדכורי יתלוש, ואמוקצהשמא "

דלי"ר "ש ליה מ"מוקצהת והוו", מדעתיה, אקצינו מאתמול ליקט ולא הואיל שאסור, מודה מ

ליבש שהעלה וצימוקי b]כגרוגרות daeyz lirl oiir]רש בש התוס' כתבו כ עמו)י", והסכימו כד: ד .(לקמ

.3mdl de`zn epi`e mylezl lwy zexita mle` ,1 oic l"pd ote`a

`"yxdnd itl2,"כנ די eke']ל "ok m` dniz la`" mziyew lr cg` uexiz wx yi 'qezly `"yxdnd zhiy],itl
m"xdnde l"yxdnd[l"pd mziiyew lr 'qeza mivexiz ipy yiy mzhiy]לגזור שיי בתוס' קמא דתירו אליבא

ויתלוש" יעלה ,"שמא לתולש קל שהרי ,[xaegn epina oi` m` 'it` xeq` f`e]בתרא דתירו אליבא ואילו .

" לגזור אי ויתלושבתוס' יעלה ""שמא מדי אסור מחובר, במינו יש שא הדי ואז כנמוקצה, ל""

ב. די

.4xdpd ixar ipya mi`vnpe ,zaya eylzpy miayraמדי ג אסור התוס' תירוצי שני לפי

משו"מוקצה" ב': תירו ולפי הנהר, עברי בשני ה שהרי לבהמה, מוכ שאינו משו א': לתירו ,

ומצפה. יושב ואי מעצמ לינשור רגילי שלא

.5xdpd ixar ipya `le ,zaya eylzpy miayr

'q eza oey`xd uexizd itlבהמתו את להעמיד מותר ולכ לבהמה, ומוכ הואיל מוקצה, הוי לא

. עליה

'q eza ipyd uexizd itle. לה ומצפה יושב ואינו לינשור רגילי ואי הואיל מוקצה, הוי

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' שכב cin,(סי' mixzen axrle ,meia ea mixeq` zaya oli`d on exypy zexit :wqtס"ובמ ו,"ב d"dcק :x`ean

.meid exyp `ny mlhlhl s`e ,olke`l xeq` zepiba mi`vnpd zewxie mirxf

.bimindn zezyl l`xyil xzen m`d ,geln bc envr xear dlvy e` x"dxay xean envr xear min `liny ixkp
?recne ,bcdn lek`l e`.b sc

:‰· Â˘˙

גזירה)"(דבתוס' ליהודיה אסור מכירו הנכרי א ורק מותר, הישראל את מכיר אינו הנכרי שא מבואר:

הבאה. לשבת שמרגילו מפני בתוספתא, כמבואר , במי להשתמש

uinn `"x zhiy.עצמה עבור שפחתו שצלתה מלוח דג לאכול שמותר

'q ezd itl mle`מכירו שא מי עצמו עבור שמילא לנכרי זאת שמדמי מפני הדג את לאכול אסור

. במי להשתמש אסור

:‰ÎÏ‰

r"eyd('י סעי' שכה eznda,(סי' mdn zewydl l`xyil xzen - x"dxl i"dx `edy xean ezndal min `liny icedi epi` :wqt
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

l`xyi 'it` ,yinyz ipin lka xeq` - l`xyi znda jxevl `lin m`e ,eliaya daxiy yginl `kilc ,exikn icedi epi`d oi`y `ede

a"nae ,xg`נא)"(ס dk`ln,ק dze`l jixv l`xyidy i"`d rciy opira t"kr j`e ,xeq` - l`xyi ipta `ly dlc 'it`y :azk

ובשעה"ובס יז, ס"ק סט,"צ `mק s` ,dfn zepdil epec`l xeq` - envrl dyr ecar m` lkd ixacly :f"e`d mya i"ad z` `iad

.elibxny iptn ,dpey`xd mrtae dpey`x zaya s` ,dfn lk`i eipec`y rci `l

.cixyt` did m`a lcad yi m`de ,ytp lke` jxevl h"eia exzed mixaiadn mibc zciv e` zexit zyilz m`d
?z`f micnl oipne ,h"eirn mzeyrl.b sc

:‰· Â˘˙

' q ezaגזירה)"(ד הנx`ean:ה המלאכות ביו"שכל לעשות אסור היה"ל שלא ואפי' נפש, אוכל לצור אפי' ט

מעיו לעשות שי"אפשרות והביאו דגי"ט, יצוד שמא שחיישינ משו הוא לצוד, שאסור שהטע א

שא זאת ודחו , שא"טמאי מלאכה הוי דמותרת,"כ לגופה dideצ li`ed oicv oi`y :yxtn ,oicv oi` d"c :bk onwl i"yx]

[h"eirn ozeyrl xyt` i`e li`ed ,dxzed dit`e dhigy wxe ,h"eirn cevl leki.

l`pzp ep iax zhiy" לפסוק נפש, אוכל המתיר הפסוק שמסמיכות המצות, את ,"ושמרת למדי אנו ,

מ דהיינו ואיל שמשימור מלאכות לישהלישה"שרק שלפני מלאכות שאר אבל מותרות, "zk`ln df llkae]

[xxeae dciv,אסורותcere" דכתיב "א, שאסור מיעוט והוי xzen,"לקצור" - xexal la` ,dxivwk ied dcive dyilze]

[` daeyza my epazky dnae ,dxivwl dnecy meyn dxeq` dcivy :eyxity ,oicv oi` d"cez :bk sc onwl r"re.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תצה a"nae(סי' ,minkg mexq` ytp lke` zek`ln mdy t"r` dcive dhigqe dxivae dpighe dxivw :wqtק"(ס

יג) ytp,יא, lke`a 'it` dxezd on xeq` l"pd dcear zk`lnc ,oixaeqe miwleg miwqet daxde ,b"dke dcwxde dyic d"dc :x`ean

dlik` jxevl zay zek`ln b"dke ,jli`e dit`e dyiln oebk ,df meil zeyrl jxc `edy dn `l` ytp lke`a dxezd dxizd `le

.jli`e dit`e .'eke ,h"eia

.eh?recne ,ozezyl xzen zaya m`d ,zexitdn onvrn e`viy oiwyn.b sc

:‰· Â˘˙

w"z itl. אסורי מעצמ יצאו וא , משקי מה להוציא הפירות את סוחטי אי

dcedi iax itleיהודה רבי שלפי לנו הרי אסור, מה היוצא למשקי וא מותר, מה היוצא לאוכלי א

מ אסורי ואינ מותרי לאוכל שכנס מפירות שזבו"היוצא משקי ."גזירת

i "yx zhiyת שלפי דהיינו השיטה, שמוחלפת , יוחנ דרבי רבי"אליבא ולפי מותר, לאוכלי א ק

אסור. יהודה

'q ezdרבי)"(ד השיטה.ה מוחלפת שלא דסוברי אמוראי דיש xai`n"`כתבו: zhiy z` e`iade
שלכו שרב"הסובר: דהיינו השיטה, מוחלפת אי דיד בנידו המתירע הוא יהודה d`adי dl`y ly oecipa wxe]

[y"iir ,dhiyd ztlgen.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' שכ ohgeql,(סי' xeq` - mipenixe mizez ,mixeq` - onvrn e`vi m`e ,ohgeql xeq` - miapre mizif :wqt

,ohgeql xzen zexitd lk x`ye ,xeq` - miwynl micner m`e ,xzen - dlik`l micnere onvrn e`vi m`eמבואר:"וברמ mewnacא

a"na x`eane ,mipenixe mizezk mpic beprz e` `nv zngn einin zezyl zexit dfi` hegql ebdpyח)"(ס eze`ay:ק rnync

,'eke wleg `"nde ,mlerd lka xeq` - mewnl mewnn zexitd ly dwynd jiledl jxc m` j` ,xzen zenewn x`yae ,xeq` mewn

.y"ieri

.fh,dpwz zexitl yi m`d ,d"x ly h"ei iptl oxyir `le gkye ,lah zexit ly dlklk el yiy in
oey`x h"eia dclepy dvia oica opaxe dcedi iax zhiy dn oke ,ipy h"eia e` meia ea olk`l

?recne ,d"x ly ipy h"eia epiidc ezxgnl e` meia ea dlke`l xzen m`:b .b sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÔÂ˘‡¯ Ë"ÂÈ·

.1zexitdומעשרות"לכו תרומות מגביהי אי והרי הוא, קודש היו דשמא תקנה, לה ואי , אסורי ע

ט."ביו

.2dlik`l zcnerd zlebpxzn dviad oiprl

o pge i iaxc `ail` i"yx itl, רבנ לפי ובי יהודה רבי לפי בי אסורה l"pdהביצה opax mpi` `kdc opax]

[m"xdn - zncewd daeyzaשזבו משקי גזירת משו ,['a daeyz lirl oiir - y"a itl].

r" ekc `ail` `ler axc dixa `p iaxe ,dced i iaxc `ail` `piax itle,מותרת (בלאהביצה

הוא"דתנאי) דאפרת שזבו."אוכלא משקי משו גוזרי ואי ,

`"xai`d zhiy,מותרת הביצה בראשו אפי' יהודה רבי שלפי הסובר רבינא כשיטת , יוחנ שרבי

הוא"ד דאפרת ."אוכלא

.3mivia lcbl zcnerd zlebpxzn dviad m`:m ixne` `piaxe , o pge i iaxיהודה רבי לפי שבי

" מדי אסורה הביצה רבנ לפי ."מוקצהובי

.·,˙¯ÁÓÏ ÔÏÎÂ‡Ï ÔÈÚÏ ‰ˆÈ·‰ ÔÈ„Â ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÈ„ביו ר"דהיינו: של שני ה"ט

אחת, קדושה הימי לשני יש בא , וחכמי יהודה רבי במחלוקת תלוי לפירות)הדי תנאי מהני שתי(ולא או

באכילה מותרת הביצה וכ בשני, ולאכול להתנות ויכול , לה mivia]קדושות lcbl zcner zlebpxza s`]אלא ,

" לאכילה, העומדת מתרנגולת שבביצה היאשלסוברי דאפרת oey`x],"אוכלא h"ei oica l"pk]מותרת הביצה

. לה אחת קדושה הימי שלשני נסבור א ג gk]באכילה daeyz onwl k"yn r"re].

.fi?recne ,h"eia e` zaya dclepy dvia lr ilk zetkl xzen m`d:b sc

:‰· Â˘˙

ברש ומבואר מותר, תשבר שלא כדי מטרתו יצחק"א רבי שלפי ובתוס': lhipdי xacl `l` lhip ilk oi`y xaeqd]

[zaya.הכלי לגו או כלי של מקומו את צרי בא רק ומותר אסור,

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' שכב da.(סי' rbi `ly calae ,xayz `ly ick ilk dilr sekl lekiy :wqt

.gi`id d"a itl m`d ,h"eia dclep m` e` dtixh zlebpxzn `id m` miwteqn ep`y dvia
?recne ,dxeq`:b sc

:‰· Â˘˙

.1dtixhn dclep m` wtq epl yiy dviaלחומרא."לכו דאורייתא דספק אסורה, ע

.2h"eia dclep m` miwteqnyk m`

:dax itlביו שביצה"א שיטתו שהרי טריפה, ספק כדי מדאורייתא, אסורה השבת שלאחר ט

ביו ""שנולדה משו לאוכלה, אסור מדאורייתא דרבהט a]"הכנה daeyz l"pk],לחומרא דאורייתא וספק ,

[q"yd oeilb lr i"ez - `ziixe`c oirk iede ,`xing dvweny meyn ,`xnegl opilf` wtqn k"b p"x itl]ביו וא דעלמא", ט

. מדרבנ רק אסורה wrxe"`]הביצה `"yxdn oiir - daxl dwitq oic].

wgvi iaxe sqe i axc `ail` 'nbc `nzq itlביו שנולדה ביצה איסור כל שהרי מותרת, ט"הביצה

לקולא. דרבנ וספק מגזירה, רק הוי

iy` ax itle" והוי הואיל אסורה, מתיריהביצה לו שיש ."דבר מדרבנ שאיסורו א בטיל שלא ,
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:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקג `dxeq.(סי' - lega e` h"eia dclep m` wtq :wqt

.hie` `ziixe`cn m`d k"`e ,zxzen zaexrzd m`d ,zexg`a axrzpy "oixizn el yiy xac"
?opaxcn:c :b sc

:‰· Â˘˙

ברש מבואר אפי')"(די"מדאורייתא "ה דכתיב בטיל, בתרי דחד מותרת, שהתערובת להטות: רבי ,"אחרי

ע באיסור יאכלנו שלא במינו מי של בתערובת החמירו לאחר"ורבנ מתירי לאיסור שיש משו ביטול, י

. זמ

iy` ax itleוע . מדרבנ רק שאסור א בטיל, לא באל לקמ"אפי' בגמ' ד:)ע דשיל(ד אוסר אשי דרב מ",

ביו שנולדה ביצה לדוגמא: , בעי כשהאיסור רק דרבנ שנשרו"באיסור עצי לדוגמא: , בעי אינו א אבל ט,

ביו לתנור הדקל ."מ ומסיק מוכני עצי עליה מרבה ט

.k?recne ,zexg`a daxrzpy ,h"eia dclep m` wtqa e` dtixh zvia wtqa oicd dn.c :b sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Â¯Á‡· ‰·¯Ú˙Â ‡˙ÈÈ¯Â‡„ ˜ÙÒ· ‰¯ÂÒ‡‰ ‰ˆÈ·,[zexg`a daxrzpe dtixh wtqn dclep m` :`nbecl]

n"xc `ail` yiwl oa o erny iax itl" דבר כדי בטיל, דקסבר"חשובלא ,lk"zepnil ekxcyנקרא

.חשוב" במני ולא באומד אותו שקוני אנשי שיש בדבר א בטיל, ולא "

n"xc `ail` opge i iax itlדקסבר z`epipyבטיל, zepnil ekxcy" דבר נקראת לא וביצה ,"חשוב,

מותרת. התערובת ולכ במני ולא באומד אותו שקוני אנשי ויש הואיל

zerivwc `xhilc `pzd itleנקרא מדרבנ שאיסורו אפי' שבמני דבר כל דקסבר אסורה, התערובת

וכ"חשוב" בטיל, ולא דאורייתא.", ספק שהוי הכא ש

ר ולדעת : להוסי כתוב ???"...בתיקוני מותרת. ת

.·˙Â¯Á‡· ‰·¯Ú˙Â Ë"ÂÈ· ‰„ÏÂ Ì‡ ˜ÙÒ ÂÏ ˘È˘ ‰ˆÈ·

על... ולהחולקי שכתבתי הקטע את וכ רבה, דברי להשמיט ב' די כ' תשובה לח, עמ' כתוב: בתיקוני

א ???"רבה. הכותרת רק הא להשאיר, מה כ

dax itl,`"x xn` dcedi iaxl oke ,a daeyz l"pk ,"daxc dpkd" meyn ,`ziixe`cn dxeq` zay xg`ly h"eia dclepy dviay xaeqd]

[.c sc onwl `ziixa - d"ac `ail`התערובת כל מדרבנ אול בטיל, בתרי דחד מותרת התערובת מדאורייתא

" כדי מתיריאסורה לו שיש יו"דבר אחרי הביצה את לאכול אפשר שהרי ביטול,", ידי על שלא [l"pkט

[zncewd daeyza.

dax lr miwlegd itle[my `ziixa - d"ac `ail` ,`"x xn` dcedi iaxc w"zl oke ,wgvi axe sqei ax epiidc]הסתמא לפי

לקולא, דרבנ דספק , מדרבנ אפי' מותרת התערובת `dxeq,דגמ': zaexrzdy l"q m`a :miwqetd ewlgp iy` ax itl j`]

daxrzp" `ziixad ixacy l"qc e` zncewd daeyza l"pk ,"liha `l sl`a 'it` - oixizn el yiy xac" opixn` opaxc xeqi`a mbc xaqwc

[wtq lr `le i`ce dxeq`y dvia lr i`w "sl`a.

:‰ÎÏ‰

a"nd(ג סעי תקיג iedc(סי' meyn ,dlha dpi`c opixn` dfa mb m` ,miwqetd oia zerc yi zexg`a daxrzp m`c :`iad ,

jenql yi cqtd mewnae ,opaxc `zlin `edy oeik ,lwdl l"qe eilr oiwlegy mipexg`n yie .dfa xingdl `"nd ccvne ,n"liyc

.ediilrח)"(סצ"ובשעה r"eyaק r"re .daxrzpa lwdl oi` `ziixe`c wtq `edc zay xg`y h"eia did df m`c :azkסי'"(יור ד

א) סעי' `dpi,קב - dtexh oia dnily oia ,zexg`a daxrzp m` ,xgnl die`xy h"eia dclepy dvia :`nbecl ,n"liyc lkc :wqty

.'qa dlha - dpin dpi`ya daxrzp m`e ,zexeq` - zexg`a daxrzpe h"eia dclep m` wtq 'it` ,sl`a 'it` dlha
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.`k?xzen m`d ,d`pd xeqi`a `witq wtq:b sc

:‰· Â˘˙

ר דברי אסורי כול באחרות ואחרות באחרות שנתערבו הנאה שאיסורי ברייתא מובאת מ,"בסוגייתנו

התוס' אול אסור, הנאה באיסור ספיקא שספק מוכח באחרות)"(דלכאורה ואחרות בזבחיה הגמ' את הביאו

שס סובר וששמואל , תנאי במחלוקת תלוי שהדי : ש דמבואר עד. בע"(ד דוקא )"ס איסורי בשאר לא אבל אסור, :ז ומסקנת ,

שאסור, להוכיח אי "z"xcשמסוגייתנו גרס באחרותלא ."אחרות

jexa x"a wgvi iax itleבאחרות נפלה התערובת וכל לתערובת, נפל שהאיסור באופ מדברת סוגייתנו

ס"וא הוי לא ולכו"כ אסור."ס ע

:yxtn cereואח רוב, שהיה בלא שווה לתערובת נפל שהאיסור מיירי דלכו"דסוגייתנו תערובת לעוד ע"כ

שמותר. סובר שמואל רובי תרי כשיש ורק רובי, תרי ואי הואיל אסור,

.ak,"aeyg" xac `xwp dne ,lhazn m`d ,opaxcn e` `ziixe`cn exeqi`y "aeyg" xeqi` xac
?aeyg epi`y xaca eaxrzpy mxkd i`lke dlxra oicd dne:b sc

:‰· Â˘˙

.‡‡˙ÈÈ¯Â‡„Ó

בחלק"לכו שוני שיעורי הצריכו חכמי א בטיל, בתרי חד חשוב בדבר ובי חשוב שאינו בדבר בי ע

: וכדלהל , מהאיסורי

.1aeyg xaca

n"x itl. באל אפי' בטיל לא לימנות שדרכו את

minkg itleמדאורייתא שאיסור בלבד דברי c`nששה miaeyg ode:דהיינו , מתבטלי אינ

יונית. דלעת כרוב, קלחי , תרדי חלפי סתומות, חביות , באד רימוני , פר אגוזי

ר לחלק...שיטת יש זו יוחנ"...פיסקא רבי ולפי הבית, בעל של ככרות א i"yx]ע - xi`n iaxc `ail`]

mbz`,liha `l zepnil ekxcyר ולפי בטיל, באומד ג אותו שקוני אנשי שיש דבר ל"אבל

[i"yx - n"xc `ail`]liha `l cne`a mb eze` mipewy miyp` yiy xac s`דקסבר ,z`ekxcy
,epipy zepnill" pd mi`pzd lkמדרבנ איסורו א אבל מדאורייתא, שאיסורו שבמני בדבר פליגי

בטיל."ס לא מדרבנ רק שאיסורו א שבמני דבר כל דקציעות דליטרא תנא לפי ואילו דבטיל, ל

.·ÌÈ¯·„ ¯‡˘

מ , מתבטלי המתבטלי"מדאורייתא בדברי א בהנאה האסורי הכר וכלאי שערלה חכמי הצריכו מ

, ומאתיי באחת y"xdeיעלו ,elri d"c i"yx - oixzen x`yde wlcie mdn cg` dlri ,xzid ly miiz`na mdn cg` axrzp m`]

[xzen lkdy :xaeqe wleg zeipyna.ומאה באחד ובתרומה ,

:‰ÎÏ‰

r"eydא)"(יור סעי' קי סי' milha,ד mpi`e md miaeyg g"ra oke ,'eke mixac 'f mde ,`edy lka epina xqe` aeyg xac :wqt

,oxeriyk miler el` ixd zepnil okxcy t"r` ,mixac x`y la`כתב:"והרמ ezepnlא ekxcy ,epiidc oipnay xac lkc ,mixne` yie

.lha epi` - cinz

.bkdfi`a rcei epi`e ,ekeza qxc `ly rceie ,ziag it lr dnexz ly `xhil qxcy ina oicd dn
mewn dfi`a rcei epi`yk oicd dne ,zeiagd lk z` zxqe` dnexz `xhild m`d ,qxc ziag

?recne ,qxc lebir.c :b sc
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:‰· Â˘˙

.1enexca e` epetva m` ,qxc lebira mewn dfi`a rcei epi`ykבכלל"לכו התחתונות א ע

מני בני ואינ מודבקות, שהרי ניכרות, אינ ועכשיו הואיל ומאה, באחד האיסור את ומעלי הספק,

. ה

.2ziag dfi`a rcei epi`e qxc eit lry rceiyk m`

xfril` iaxc `ail` n"x itlהאיסור של האחד כנגד התחתונות, ע כולל היתר של מאה יש א

כאילו העליונות את שרואי קסבר , מותרי והתחתונות , אסורי הפומי כל לאו וא מותר, הכל

ופירש העליונות, את מעלות והתחתונות ."פרודות, בהעלאת מקילי דרבנ פירות ותרומת הואיל י:

xfril` iaxc `ail` dcedi iax itl oke ,ryedi iaxc `ail` n"x itlשל מאה שיהיה צרי

האיסור. את לבטל מצטרפי התחתונות ואי האיסור, את לבטל כדי מהפומי היתר

ryed i iaxc `ail` dced i iax itleופומי הואיל , פומי מאות שלש יש אפי' אסור הכל מקרה בכל

" מניהכלי, לו שיש בטיל.דבר לא מדרבנ רק האסור בדבר דאפי' וקסבר, "

.cklcbl e` dlik`l `id zlebpxzd zipwy yxit `le ,mzq d`pwy zlebpxz zpecip j`id
?mivia.c sc

:‰· Â˘˙

i ia` itlביו נשחטה עומדת"א דלאכילה למפרע הוברר ביוט שנולדה ביצה כדי הביצה העומדת"(ודי מתרנגולת ט

עומדת.לאכילה) ביצי שלגדל למפרע הוברר נשחטה לא וא ,sc oilega 'nba x`eank ,"dxixa yi" oica `ilz df oic]

[w"nhiy oiir - ixn ax ly evexiz zpeeka .dxixa yia ol `niiw opaxca oke ,q"yd oeilba `"wrxa oievn .ci.

.dk?recne ,`l izne ,xary mei zngn "i`vwzi`c ebin" mixne` izni`.c sc

:‰· Â˘˙

נימא)"(דבתוס' מבואר:ה

.1zaya zeidl lgy h"eixra dclepy dvia :`nbecl ,xeqi` zngn dvwenaביו נאסר ט"אי

" דאיתקצאימשו שעבר."מיגו יו משו מיגו והוי הואיל ,

.2devn zngn dvwenadkeq iiep :`nbecl ," מכח הימי תשעת כל לשעבר,מיגואסורי שהוי א "

בסוכה, ויסעד לאכול ירצה השמיני, יו של השמשות שבבי יתכ cr]שהרי d"cez :l sc oldl oiire].

.ek?xeqi` lhand ly epic edn:c sc

:‰· Â˘˙

.1dxezd on exeqi`y xac,ברובא בטיל מהתורה ביטל וא לכתחילה, אותו מבטלי x`eaneאי
'qezae i "yxa[zenexz zkqna dpynd it lr]אסור במזיד וא , מדרבנ ואפי' מותר בשוגג עירב שא :

. מדרבנ

:‰ÎÏ‰

r"eydה)"(יור סעי צט סי' oitiqenד oi` ,elhal xeriy ea oi`y xzid jezl ltp 'it`e ,dligzkl xeqi` oilhan oi` :wqt

ied - c"a`xd itlye ,opaxcn `ed dligzkl lehiad xeqi`y mixaeqd o"xde `"ayxd zrc z` j"yd `iade] ,elhal ick xzid eilr

[dfa e`iady dn daeyz ikxcae z"ta oiire ,`ziixe`c,xeq` - cifna m`e ,xzen - bbeya axir m` ,eilr daixyk e` lhiae xar

.xzen mc` lk x`yle ,eliaya lhazpy inl oke ,envr lhanl

.2'q ea oi`e ,xzidl ltpy opaxcn exeqi`y xac,ולבטלו להוסי 'מותר q eza x`eaneד)"( ותנ :ה

ביו הדקל מ שנשרו עצי לדוגמא: , מדרבנ שעיקרו בדבר דוקא ""שזהו מדי שאסורי אבל"מוקצהט ,
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לא פירות בשאר לדוגמא: , מדרבנ אלא שאינו במקו ואפי' כתרומה, מדאורייתא, שעיקרו בדבר

אי כשר, בבשר שנתערב חלב זית חצי ולכ ותירוש, דג בתרומת מדאורייתא שעיקרו משו , מבטלי

למ ואפי' ולבטלו, היתר של עליו מהתורה,"להרבות אסור אינו זית שחצי zhiyaד k"yn hv 'iq i"aa r"re]

[m"anxd.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' ltp(ש m` la` ,xeq` - cifna ok dyr m`e ,elhal ick ,micia eze` oiaxrn oi` mdixac ly xeqi` :wqt

.elhane eilr daxn - elhal ick xzida oi`e envrnחולק:"והרמ ziixe`c`,א xeqi`a enk eilr siqedl e` opaxc xeqi` lhal oi`c

[`xeqi`l ilw ilwinc meyn ,xzen mivra wxy :xaeqd y"`xd zrck epiide].

.fk?recne ,h"eia owiqdl xzen m`d ,zaya lwcd on exypy mivr:ד)

:‰· Â˘˙

ביו להסיק ביו"אסור התנור לתו הדקל מ נשרו וא הואיל"ט, , ומסיק מוכני עצי עליה מרבה ט

. בעי ואינו מדרבנ הוא והאיסור

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקז jeza(סי' h"eia exyp m` n"n ,owiqdl xeq` eiptly zaya e` h"eia lwcd on exypy mivry t"r` :wqt

,mipken mivr mdilr daxn - xepzdרמ ניכרי איסור עצי יהיו `nela,א)"(שלא ,aexa lhaziy cr mda rbi `ly calae ,olha

a"na x`eane ,aexa lehia ici lr 'it` ,eixg`ly h"eia owiqdl xeq` - zaya xepza eltp m`י–יג)"(ס xaeq:ק mixkip mivrd m`c

lwcd on exypy el` wx ,llk mivr xepza did `l 'it` edcicle ,xzeia df oica oiliwnd miwqet yie ,lehia mda jiiy `ly `"nxd

.my l"diaa r"re ,aexa aexir xg`l mixkip xeqi` ivr m` 'it`e ,axrl k"b xzen -

.gkh"eia e` zeielb ly oey`x h"eia e` zaya zeidl lgy h"eira dclepy dviad ly dpic dn
,ipyd meid oiprl ,d"x ly oey`x[a daeyza l"pk ,lehlihae dlik`a dxeq`y l"iiw - meia ea]?:d±.c sc

:‰· Â˘˙

.1h"eie zay

o pge i iax itle w"z itl" איסור להו ולית הואיל בזה, מותרת בזה ."הכנהנולדה

xfril` iax meyn dcedi iax itleב במחלוקת תלוי וב"הדי כב"ש ורבה שיש"ה, : הסוברי ה

" איסור ליו"הכנהבזה מכי שבת דאי יו", ואי לשבת."ט, מכי ט

:‰ÎÏ‰

.jenqd oica r"re ,a daeyz l"pk ,daxk wqt r"eyd

.2zeielb ly miaeh mini ipy

ax itlופירש בזה, מותרת בזה מותרת,"נולדה נפש וממה הוא חול מינייהו וחד הואיל ep`yי: dne]

[wtqn wx df mini ipy zeyrl mibdep.

iq` ax itleארו כיו שיהיה תקנו חכמי א ליה מספקא וספוקי הואיל בזה, אסורה בזה נולדה

[dfa dxeq` dfa dclep f"itle]לחומרא ועבדינ חול, מינייהו וחד מספק מאליה שעשאו oiaexirאו 'nba r"re]

[:hl .hl sc.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ה סעי' תקיג ly(סי' mini ipya la` ,zeielb ly h"ei ipya `wece ,ipy h"eia zxzen - oey`x h"eia dclep m` :wqt

,dfa dxeq` dfa dclep - dfl df mikenqd h"eie zaya oke ,d"xהרמ -א:"והוסי mdiptly zaya dclepe ,a... '` meia h"ei m`e

,zeielb ly 'a meia xzenב)ע"ובשו סעי' תצו ובסימ ב, סעי' תטז d"x(סי' lye ,od zeyecw izy - zeielb ly h"ei ipyc :x`ean

.od zg` dyecw -
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.3miiw w"ndiay onfae dpyd y`x ly ipy h"eiהמנחה מ עדי לקבל שלא תיקנו חכמי

שהיו היתה והתקנה קודש. ולמחרתו היו אותו ונהגו בשיר, הלויי יתקלקלו שלא כדי ולמעלה,

שבי בזמ ולכ אריכתא, כיומא יהיה אסורה,"השני הביצה הראיה פי על מקדשי היו iqeiד iax zrc ok]

[fh daeyz lirl k"yn oiire ,zxzen dviade ,od zeyecw ipyc wleg dcedi iaxe ,ezenk l"iiwe .hl oiaexira.

.4w"ndia axgy xg` dpyd y`x ly ipy h"ei

l`enye ax itlופירש אסורה, הביצה בבל התקנה"לבני כהמש היה ימי שני לקיי שמנהג י:

ישראל אר לבני אול ספק, משו `cg]ולא mei miyery]'בתוס ומבואר מותרת, הא)"(דהביצה דאה :

מחמת רק הוא השני היו דקיו מותרת, הביצה ג , עדי באו כשלא לדוגמא: , ימי שני עושי כשהיו

ספק.

o icn wx `ed laaa s` d"x ly ipy me i me iwc ,laa ipal s` zxzen dviad - 33dax itle
ueaiwa dxq`p dviade li`ed ,l`xyi ux` ipal s` dxeq` dviad - sqe i ax itle ,wtq
s` ,dxizdl ick xg` minkg ueaiwa jxev yi okle ,`zkix` `neik minid i py e id iy ,minkg

, i "` ipal ' it` dxeq` dviady `ax zrc oke ,dpwzd dpwzp jkly daiqd z` oi` xakyעיי)

מי)"תוד jenqd..ה oica lirl oiir - dkld oiprle

.hk?exizdl xg` oipn jixv m`d ,minkg ueaiw oipna xq`py xac lk.e±.d sc

:‰· Â˘˙

,"exizdl xg` oipn jixv oipnay xac lk"'כל)"(דהתוס דהה לומר רוצי שהיו דיש לחרמות"הביאו: ה

שבטל : וסוברי עליה חולקי התוס' ואילו להתירו, אחר מני צרי הזמ כשיגיע קצוב, לזמ שנעשו

ובתוס' , זמ לו קבעו שהרי מכדי)"(דמאליו, הארועה ועבר מסוי ארוע מחמת שנקבע איסור שג מבואר:

להתירו. אחר מני שצרי בלא האיסור, פוקע

בתוס' מבואר והאידנא)"(דעוד שיסודהה תקנה אבל להתיר, מני צרי ודאות על המיוסדת תקנה שרק :

צרי ואי , לשתות מותר נחשי של חשש שאי בזמנינו , מגולי מי שתית איסור וכגו בלבד, בחשש

להתירו. אחר מני

.l,milyexil mincd zelrle ozectl leki m`d ,milyexil uegny "irax mxk" zexit
?recne.d sc

:‰· Â˘˙

רבעי" יוכר שבמהל תקנו, חכמי אול , לירושלי הדמי ולעלות לפדות יכול לירושלי שמחו "

בפירות. ירושלי שוקי לעטר כדי , בירושלי ויאכל יעל אלא , יפד לא צד לכל מירושלי אחד

.`l?dhexta dpn dey ozectl leki m`d ,milyexil uegny "irax mxk" zexit:d sc

:‰· Â˘˙

ובקש)"(דבתוס' למה הזה שבזמ כתבו: השני שבתירוצ אלא אפשר, שאי קידשה"מבואר: ראשונה קדושה ד

בפרוטה. מנה שוה לפדות לכתחילה אפי' יכול לבוא, לעתיד ולא לשעתה

.al?recne ,ipy h"eia e` oey`x h"eia zn zxeawa wqrzdl l`xyil xzen m`d.e sc

:‰· Â˘˙

.1, o icd xw irnביו וא , עממי בו יתעסקו הראשו ביו מת ואפי'"א ישראל, בו יתעסקו שני ט

ר של טובי ימי xhef`ה,"בשני xn itlזה i"yx]די - l`xyi ea ewqrziy]שלא כשמתיירא דוקא הוא

בו, להתעסק לישראל אסור מתיירא לא א אבל `iyיסריח, ax itle,מתיירא שלא באופ א

ויו הואיל בו, להתעסק לישראל גלימא"מותר לו לחתו ואפי' , רבנ שויוהו כחול מת לגבי שני ט

ופירש , הדסי לו מדאי."ולחתו יותר לו עושי כבודו משו ורק , צרי שלא טירחא כשזה א דמותר י:
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2ixag `ki`c dfd onfa[i"yx - dryx dne` 'it]היהודי את יכופו שלא כדי ישראל, בו יתעסקו לא

מלאכה. לעשות

.3o ixag oi`y dfd onfa

z"x itlד והאידנא)"(בתוס' טוב,ה ביו לזלזל שיבואו חשש יש תורה, בני לשאינ נתיר א כי אסור,

יש ועדיי למלכות, המשועבדי יהודי יש היו שג ועוד תורה, כבני לא עצמינו את מחזיקי ואנו

המלכות. עבור מלאכה לעשות אות שיכופו חשש

i "x itle.תורה בני שאינו למי להתיר ואי תורה, כבני עצמינו מחזיקי ואנו הואיל מותר,

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד א, סעי' תקכו `m(סי' 'it`e ,meia ea zn 'it` ,oinnr ea ewqrzi la` ,l`xyi ea ewqrzi `l - oey`x h"eiac :wqt

[a"n - `ziixe`cn zexenb zek`ln iede li`ed] ,oikixkze ,oex`e ,xaw ziiyra df lke ,gixqi `ly xgnl cr ezedydl milekila` ,

ied `neb ielinc ,oinnr i"r wx `l` ezeqkl oi` la`] ,l`xyi i"r xzen - xawa eneyle e`ivedle exdhl min el mngle eyialdl

f"acixd zrc oke ,xac meya l`xyil exizd `ly mixaeqe r"eyd lr miwlegd mipey`x yie ,megzl ueg ezeell xeq` oke ,dpeak

[ai ,`i w"q a"n - ecia zegnl oi` r"eydk bedpl dvexde ,`"xbde`l 'it` ,d"x ly ipy meia 'it` l`xyi ea ewqrzi - ipy h"eiae .

[dfa k"yn l"dia oiir] ,exdhl min el mngle ,xaw el aevgle ,oex`e ,oikixkz el zeyrle ,xaegnd qcd el jezgl 'it`e ,idzyi`

,l`xyi ea ewqrzi oinnra xyt` 'it`e ,megzl ueg 'it`e ,exry el febleהרמ le`א:"ולפי oinnr i"r eyri oinnr i"r xyt`y lk

,l`xyi i"rבשו h"eia,ע:"ומבואר zeyrl oi` dtikd z`cוהרמ": הוסי oixingn.א yik `lce ,lega ekxck xtra ezeqkl xzenc

.bl?n"degae h"eia mixaw xetgl xzen m`d.e sc

:‰· Â˘˙

)"(דבתוס' יו epiptaמבואר:ה lhend zn jxevl xaw zxitgyביו המועד,"מותרת בחול שכ וכל שני, ט

וכ המועד, שלאחר מתי לצור לחפור אסור ביו"אול לחפור שאסור יו"ש שלאחר מתי לצור שני ט."ט

zncewd daeyza l"pk ,my r"eya wqtp oke.

.cl?recne ,meia ea axrl leki m`d ,oiliyaz iaexir gipd `ly oey`x h"eia xkfpy in.ו)

:‰· Â˘˙

.1zeielb ly oey`x h"eiaופירש בתנאי, לערב ""יכול דאומר, יהאי: קודש ולמחר חול היו א

לכ צרי איני חול ולמחר קודש היו וא ."ערוב,

.2d"x ly h"eia m`

`ax itlע אפי' לערב יכול ."אינו ה אחת דקדושה תנאי, י

ircxdp itleע לערב תנאי."מותר י

:‰ÎÏ‰

r"eyd(כב סעי' תקכז x`eane(סי' ,i`pz ipdn `l - lenz`n liyac icin dil zil i`c `"ic siqede ,`axk :wqtס"(במ ק"ב

עה) r"eya.עד, dpey`xd drcdk opihwpye ,dkxaa axrn i`pza axrnykc

.dl?recne ,mlke`le mhgeyl xzen m`d ,h"eia eclepy gext` e` lbr.e sc

:‰· Â˘˙

.1lbrמ"לכו טריפה אמו א ואפי' בשחיטה, אמו אגב לאכילה ומוכ הואיל מותר, אמו"ע אגב מוכ מ

. לכלבי

.2gext`

ax itl,אמו אגב מוכ ואינו הואיל mialkl]אסור, d"c i"yx - "`ed clep" jkld ,mialkl 'it`].
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l`eny itleע עצמו ומתיר הואיל ופירש"מותר, שחיטה, ""י איסור ג הותר ולכ ותוס': ,"מוקצהי

לר ובי יהודה לרבי בתוס'"בי ומבואר אפרוח)"(דש, דאה עיניו, שנפתחו באפרוח מיירי דמחלוקת :

קיי הא סגורי מ"עדיי מדאורייתא, אסור בחול דאפי' האר"ל על השור השר ."כל

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ה סעי' תצח el(סי' elky dieba dil miwc `ede ,dlik`l zcner en` m` wx ,ehgeyl xzen h"eia clepy lbr :wqt

,eiycgברמ rwxw,א:"ומבואר iab lr qixtdy mb opiracהמ כח)"(סב"וכתב oi`y:ק ,c 'irq gvz 'iqa `"nxd wqty dn itly

.zecle lcbl zcner en` m` 'it` h"eia clepy lbr xizdl yi - xeq` "clep" wxe ,h"eia "dvwen" oixqe`פסק ח, סעי' תקיג ובסי'

a"naע:"השו x`eane .eixg`ly h"eia xeq` - zaya clep m`e ,xeq` - h"eia clepy gext`לו)"(ס lehlhae:ק dlik`a xeq`c

did `l mlerd xie`l gext`d `viy cre li`ed dfk "dvwen"a micen ,h"eia "dvwen" oixiznd s`e ,"dvwen" `edy iptn ,axrd cr

x.mialkl 'it`e melkl ie`

.el?recne ,ezxizn envr zhigy m`d ,dtixh dxt irna `vnpd ig lbr.e sc

:‰· Â˘˙

`irye` ax itl.מתירתו א ספק הוי

`ax itle.מתירתו שחיטתו

בתוס' וכי)"(דומבואר ודינוה העגל, את לראות יכול הוא שאי לפי אמו, במעי אותו לשחוט אי שלכתחילה :

חודשיו לא כלו לא א אבל חודשיו, לו כשכלו דוקא זה וכל בדיעבד. רק כשרה שהשחיטה בלילה כשוחט

נפל. מחשש יצא שבכ ימי שמונה שיחיה קוד לשוחטו ואי נפל, בחשש הוא הרי

.fl?recne ,mc`l oken ied mialkl oken m`de ,mialkl oken m`d mc`l oken:e sc

:‰· Â˘˙

.1mc`l oken. לכלבי מוכ הוי לא

.2mialkl oken eli`e

sqe i ax itlמשא לו, שראוי דבר כל על אד של ודעתו הואיל , לאד מוכ המוכ"הוי בדבר כ

. לכלבי משליכו האד אי , לאד

i ia` itle. לאד מוכ הוי לא לכלבי המוכ ai]א daeyz lirl r"re].

.glmiviad oic dn mivia da `vne zlebpxz hgeyd(`meia ea h"eia mlke`l oiprl(aoiprl
alg mr mlke`l(bmzlik` xzid oiprl dtixh e` dliap zlebpxzd m`...'qezn m`d...

(c?xknne gwn oiprl.f :e sc

:‰· Â˘˙

.1h"eia olke`l xzen m` oiprlכנ"לכו מותר יא."ע תשובה ל

.2oiciba zexern opi`e zexenb miviady ote`a alg mr olke`l oiprlע"לכו לאוכל מותר ע

מהתרנגולת. לחלק נחשבת אינה והביצה הואיל חלב,

.3oiciba zexern m` la`

w"z itlחלב."ג ע לאוכל מותרות הביצי כ

awri iax itleופירש חלב, ע לאוכל בשר."אסור להיות וקרובי הואיל , מדרבנ י:

:‰ÎÏ‰

r"ydה)"(יור סעי' פז סי' miciba,ד dxern `idy t"r` alg mr olke`l xzen oenlge oealg mdl yiy epiidc zexenbac :wqt
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

j"yaeי)"(ס yiק daexn cqtda wxe ,xingdl yi `picle ,alg mr olke`l xeq` dxernac ,awri iaxk ewqty mipey`x yic `iad

,dfa xingdl zebdep miypdy `l` ,lwdl yi oicd xwirn - dyw oztilwe dxern `l m`e ,oenlgd wx `l` xnbp `l m` 'it` ,xizdl

.llk dfa yegl oi` bdpn oi`y dxwnae .daexn cqtd oi` m` 'it` xizdl xyt` - oenlgde oealgd xnbp m` caricae

.4dliap zvia:מבואר dywבתוס' dpi` dztilw m`yלאוכלה"לכו אסור dnvr]ע ipta 'it`]הואיל ,

מהתרנגולת, לחלק weyaונחשבת zxknp denk m`e,קשה שקליפתה דהיינו: ,y"a itlהביצה

באכילה, d"aמותרת itleאסורה שהיא טריפה ביצת אטו , מדרבנ c"xeiאסורה j"y oiir - `ziixe`cn]

[g"wq ,et 'iq,באיסור גדילה שהיא מפני ,,my j"y - belt `lc `ziixe`cn dxeq` dzhigyl jenq `l` dtxhp `l 'it`e]

,oiciba dxern e` oenlgd `l` xnbp `ly dliap zviac ,rczy ie`xe :l"fe ,my b"nxtd azk cer .my b"nxtae ,`"yxdn oeilba y"iire

[opaxc `ed dywd dtilwa weya zxknp denkyk `wece ,dxez xeqi` yyg ea yi.

.5xknne gwn oiprlלגדל כדי ביצי שביקש הקונה לכ , אפרוחי מגדלות אינ אמ במעי ביצי

" שאמר ואפי' , דפחיאאפרוחי שנמצאו"ביצי ביצי נת וא ממש, שנולדו ביצי לית צרי המוכר ,

בטל. המקח אמ במעי

.hl?recne ,h"eia dclepe miptl dxfge h"eira daex d`viy dviad ly dpic edn.f sc

:‰· Â˘˙

o pge i iax itle.אתמול נולדה כאילו ליה דהוי מותרת, הביצה

'nba oey`xd oeyld itl. יוחנ כרבי רב דעת

i pyd oeyld itle.לאוכלה ואוסר יוחנ רבי על חולק רב

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' תקיג zxzeny.(סי' :wqt

.n?recne ,dliap zlebpxzn mlke`d ly oic dne ,"mivia ly leky`"e ,"mivia lly" mdn.f sc

:‰· Â˘˙

.‡"ÌÈˆÈ· Ï˘ ÏÏ˘"

:sqei axc `ail` w"ll oke i ia` itl,eyext, בגידי מעורות mpic:ביצי

awri iaxc w"z itlטהור."לכו האוכלו ע

awri iaxc `ail` sqei ax itl.לבשר ונחשב הואיל טמא, האוכלו

awri iaxc `ail` i ia` itle[w"ll t"kr]דאפושי טהור, zeaxdl]האוכלו 'it]. מפשינ לא דרבנ טומאה

sqe i axc `ail` a"l itleפירש"" הברייתא שכוונת כמושללי: , כ כל מעורות שאינ לביצי היינו "

מעט, אלא יפה דבוקות שאינ הלבנה קליפה בה לבוא קרובות הגמורות לכוmlke`dאות ע."טהור

.·ÌÈˆÈ· Ï˘ ÏÂÎ˘‡

, ש אדוקי שהביצי השדרה בשר r"ekl]הוא `nh - elke`d],:sqe i axc `ail` a"l itl j`שנאמר מה

" האשכולבברייתא מ וכו' טהור עו מנבלת בגידי"האוכל המעורות בו התלויות לביצי הכוונה: ,[l"pd].

.`nm`d ,xgyd zelr mcew h"eia de`vny dviaב recne?ה)"(לפי ,dlik`a zxzen:f .f sc

:‰· Â˘˙

.1mivia my yi m`a h"eirn wca `l m`דאזלינ עמה, זכר תרנגול יש א אפי' מותרת, הביצה

יו לפני דהיינו , ביו הביצי את שמטילות תרנגולות רוב ט."בתר
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.2lebpxz oi`y ote`a :epiidc ,"`rx`n `ptqc"n `id dviade `vn `le h"eira wcayk m`
dnr xkfלחומרא ואזלינ בלילה, א יולדת זכר דבלא אסורה, ik]הביצה d"cez oiir - n"liyc oick].

.3dnr xkf lebpxz yiy ote`a `vn `le h"eira wcayk m`ea oi`y xdp wiqtn epi`e ,miza 'q jez epiidc]

[xybבעיו דהיינו: , ביו רק יולדת דהרי מותרת, בדק"הביצה א וג יפה, בדק לא שהוא ואמרינ ט,

יוחנ כרבי וחזרה, רובה יצתה שודאי אמרינ fl]יפה, daeyz l"pd].בזה r"eyaשמתיר wqtp oke'סעי תקיג (סי'

.ו)

.anmicnl oipne ,oxeria aeige ,ozlik` xeqi` oiprl oxeriy dne ,"ung" edne ,"xe`y" edn
?z`f:f .c sc

:‰· Â˘˙

במש א'."עיי תשובה לעיל כ

.bn,carica oicd dne ,`l izni`e ,dligzkl s`e sere dig h"eia hegyl xzen izni`
?recne.g :f sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÔÎÂÓ ¯ÙÚ ÂÏ ˘È Ì‡[dlrnln mcd z` zeqkl icke ,eiab lr hegyl ick]

לכתחילה. ואפי' ולכסות, לשחוט מותר

.·ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÔÎÂÓ ¯ÙÚ ÂÏ ÔÈ‡ Ì‡

lld zia itlב א יוס ורב רבה ונחלקו ישחוט, לא ,"לכתחילה מתירי d"aeש `lewl y"ac `aen dpyna]

d"ae `xnegl y"ay dpeekd "dhiyd ztlgen" hwp opgei iaxy dny :xn` d"c :h onwl z"x zhiy mle` ,ef daeyz lka ephwp oke ,`xnegl

[epizpyna diepyd zwelgnl dpeekd oi` "dhiyd ztlgen"y ,yexit e`iad 'qezae ,`lewl.

y"ac `ail` dax itl,ישחוט לא לכתחילה מלמטה עפר לו ol]כשאי zi` d"c i"yxn wcwcl yi ok]הואיל ,

ישחוט, ולא ימל שיחפור אחר שמא xwcוחיישינ el yiyk epiidc ,opaxcn wx df epziibeqa dxitgd xeqi`y :ixi`na x`eane]

[cnere xetgk ied gegiz xtry ,`ki`c d"c :h sca i"yxit oke ,gegiz xtrae ux`a uerp.

y"ac `ail` sqei ax itleמשמחת ימנע שלא כדי ויכסה בדקר ויחפור לשחוט, יכול לכתחילה אפי'

ובתוס'"יו י. ד בגמ' ומבואר דט, אמר)"(ש לבה אפי' נעו אינו הדקר שא אסור,": hegyl]ש s`].

i "yx zhiyl( תיחוח.(ש בעפר אפי' אסור נעו אינו הדקר א ולכ חפירה, צד שיש משו זהו :

[dfa k"yn :h sca sqei y`xa r"re ,uerp `l 'it` xzen y"a itly rnyn ,i`ce 'it` d"c .g sc i"yxn dxe`kl].

i "x zhiyl eli`eתוד ח. ד"(בד ט: ד ולקמ ואינו, אמר)"ה בעיוה הכנה שצרי מפני זהו יו": לצור ט,"ט

על z"xוהשיגו zhiy,הכנה צרי שלא uerp,הסובר: didi xwcdy jixv z"x itl s` zn`ac :azk ,gvz 'iqa g"ad]

,dyizk `le dxitg jixv `ly lhlhind xtr el yiy ote`a `ed ,n"wtpde ,dxitg fnx didi `ly i"yxitk `l` ,dpkd oicn `l mle`

,xeq` - i"x zhiyl eli`e ,uerp xwc `vn m`a mb xzen okle ,h"eira epikd `ly s` ea zeqkle hegyl dligzkl xzen - z"x itly

[xtrd z` oikd `l `ede li`ed.

.‚ÈÂÒÈÎ‰ ¯Â·Ú ‡ÏÂ ¯ÙÚ· ‰ËÈÁ˘‰ ¯Â·Ú ˜¯ ÌÂÈ „ÂÚ·Ó ÔÎÂÓ ¯ÙÚ ÂÏ ˘È Ì‡

i`ny zia itlויכסה בדקר ויחפור לכתחילה, לשחוט ux`a,יכול uerp xwcdy epiidc ,l"pd mi`pzd ipy meiwa wxe]

[zeipynd 'ita m"anx - `neb xteg didi `ly ick ,are dyw `le gegiz xtrd didiy - ipyde ,xtrd xewri ezxiwr zryae.

lld ziac `ail` dax itleאא ישחוט, לא מבעו"לכתחילה עפר לו יש לכיסוי,"כ ג sqeiי iax zrc]

:`vei eixac itle ,d"ac `ail` `le y"ac `ail` wx ,`id sqei axe dax zwelgn lky :azk ixi`nae ,oiibeqa yixtzi` `l - d"ac `ail`

mzwelgny :x`ean miwqetd ilecb mya ixi`nae g"xa mle` ,ieqikl xtr el oi` ixdy ,hegyi `l dligzkl - d"ac `ail` sqei ax zrcly

xtr el oi`y s` ,dligzkl 'it`e hegyl xzen lld zial s` - sqei ax zrcl ,dhnly xtr el yi m`y :`vei mdixac itle ,d"ac `ail` mb
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[ieqikl.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(יד סעי' תצח xar(סי' m`e ,i"eran oken xtr el yi k"`` h"eia sere dig mc` hegyi `l :wqtel yi m` - hgye

xwc(הקרקע את בו שחופרי ברזל של יתד כעי ea,(פי dqkn - gegiz xtra i"eran uerpבמ ס"(ומבואר עא)"ב `oiק m`c ,

.axrd cr edqki `l - hgye xare uerp xwc elמבואר:"וברמ a"naeא ,ixy zexiwc dnk jixv did 'it`cעה)"(ס yicק :`iad

y"ke ,df liaya ycgn xewcl `l la` ,jkl epinfdy urpy xwc eze`l `l` ipdn `l lenz`n oikdy dpkdy ,mixaeqd mipexg`

.h"eia ycgn xewcl xeq`y `hiyt ,h"eia dxitg yyg `di `ly ick ,i"eran uerp xwc opirac mrhdc ,mixaeqy miwqetdl

.cnuerp xwc el yi m`a oicd dne ,"mcd ieqik" zevn zxhnl xtra h"eia xetgl xzen m`d
?i"eran:g :f sc

:‰· Â˘˙

.1mei ceran uerp epi` xwcd m`ג יש תיחוח אינו העפר וא לחפור, אסור הלל בית לדעת

לכתוש i"yx]איסור - `id dk`lne ,`id ogehc dclez dyizkde ,miabxd z`]'והגמ העפר, את לטלטל איסור יש וכ ,

ח:) ל(בד דוחה הד דכיסוי עשה שאי דיו"אומרת: ויו"ת הואיל דוחה"ט, עשה ואי עשה, ג בו יש ט

רבא"ל לפי א ועשה, דת ש בתוס' )"(מובא סו ביוה מלאכה שאיסור ל"הסובר: הוא בלא"ט, בלבד ת

לכסות יכול עפר, לו כשאי yizkcעשה icdaל דוחה עשה מכח ת.",

.2gegiz epi` xtrd la` uerp xwcd m`,הכיסוי למטרת לטחו mcewd]אסור oica oiir - `ax itl].

.3gegiz xtrdy ote`a ,mei ceran uerp xwcdyk[ezpigh `la mc enr zeqkl ie`xy]א לחפור, מותר

לגומא. צרי אינו שהרי לגופה, צריכה שאינה מלאכה והוי הואיל גומא, שעושה

i "yx itl, פטורי המקלקלי וכל הוא, שמקלקל מפני dligzklזהו la` ,mixeht oilwlwnd lk ,q"yd lkay s`e]

['qez - h"ei zgny meyn xzen dligzkl 'it` `kd ,xeq`.ויכסה בדקר שיחפור בתנאי ,

i "x zhiy itlד ד"(בתוס' ט: ובד ואינו, אמר)"ה יוה מערב מוכ שיהא צרי שמאי בית לצור"לדעת ט

הכיסוי.

z"x zhiy itl( ש דקיי(בתוס' משו הכנה, צרי לא שמאי בית לדעת ועיי": ויכסה, בדקר שיחפור ל

ר ...הא הקודמת. בתשובה שכתבנו ור"במה רש"ת על והא חולקי ובמה?"י י

.4xeal aiaqn 'it`e mewnd lka `vnp gegizd xtrdy ote`a j` mei ceran uerp xwcdyk
בעפר)"(דבתוס' לכסות,ה שמותר xzedeמבואר: ,br w"q a"n - 'eke ,dfk xtr jnq lr elit` dligzkl hegyl oi` n"ne]

[hgy xakyk carica wxע שהרי כלל, לחופר נחשב ולא הואיל מ", הקרקע נופל הדקר הוצאת ולאי סביב

גומא, oeikנעשה ,`neb my dyrpe li`ed ,dqkie xwca xetgie ,hegyl xzen dligzkl m` d"ae y"a ewlgp - ...okid...l"pd 'b oica]

oi` ixdy ,zeqkl xzeny - uerp xwc el yiy `la hgye xar m`y ,micen d"a 'it` - df oica eli`e ,gegiz xtr zvw wx my yiy

`xeqi` `cgae ,oken xtrd oi`y epiidc `xeqi` `cg wx `ki`e ,`neb ziyr meyn `le ,dyizk ly `l ,"dvwen" ly `l ,yyg mey o`k

[br w"q a"nd wqt oke ,dk w"q my `"bn - ixy.

.dn?mc ea zeqkl ie`xy xtrd edn.g sc

:‰· Â˘˙

.1"xtr" iexwd lk. צמחי לגדל ראוי אינו א א בו, שמכסי בתוס': מבואר ,

.2dxik xt`

i "yx itlמותר)"(ד .ה הד את בו לכסות מותר

' q ezd itlקאמר)"(ד הכי oה ey`xd mvexizaב במחלוקת תלוי זה וב"די שמאי"ש בית שלפי ה,

" איקרי ולא הואיל , מכסי וב"עפרלא ,"" שמיקרי סוברי ."עפרה
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

i pyd mvexiz itleד ט: לקמ אמר)"(וכ לבה ב"ג לכסות אפשר ,אפר"ש צמחי ומגדל הואיל כירה, "

ב סוברי צמחי מגדל שלא באפר בו."ורק מכסי שאי ש

.en?recne ,h"eia "dxik xt`" lhlhl xzen m`d.g sc

:‰· Â˘˙

.1h"eirn wqedyk m`,דבר לכל טלטול לעני הוא ומוכ הואיל oiicreמותר, h"eia wqed m` oke
,dvia ea zelvl ie`x,אחר דבר לצור לטלטלו ראוי כ ביצה, בו ולצלות ליטלו שראוי [m`eדאגב

[fv w"q my v"dry oiir - xyet `ed.

.2xxwzd xak xt`de h"eia wqedyk m`,לטלטלו oiireאסור ,i"yx - ,lenz`n xt`d lr ezrca did `l ixdy]

[fv w"q v"dryae ,ie`xy d"c l"diaae ,fr w"q my a"n'בתוס ומבואר אמר)"(ד. דפליגה מא דליכא הלכתא, שכ :

יו ושמחת נפש אוכל לצור מיהו אפר,"בזה, לו ואי שחט שכבר באופ מתיר והירושלמי מותר, ט

ביו שהוסק באפר לכסות לו כיסוי,"שמותר מצות לצור wrxbdae"`]ט, ,m`x ipxwd ,`"yxdnd k"yna r"re].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(טו סעי' er](ש w"q a"n - xzen df zrc lr dligzkl hegyl s`e] ,ea zeqkl xzen h"eirn wqedy dxik xt` :wqt,

,dvia ea zelvl ie`x epi`y t"r` ,ea zeqkl xzen - hgy m`e ,dvia ea zelvl ie`xy mg `ed k"`` ,xeq` - h"eia wqed m` la`

:"והרמ הוסי a"naeא ,el yi m` gegiz xtra uerp xwca zeqkl ith sicr edineפ)"(ס l"qeק ,miwleg mipexg` dnkc :`iad

v"dryae ,micia `neb dyery xwcd mr xtrd diabdl `le ,`nlra lehlh `l` epi`c "dvwen" xt`a zeqkl ahenc jtdilק"(ס

meia.ק) ea wqedy s` ,xt` yiy mewna ,oekp epi` r"ekl zexiwc dnk xewclc d`xpc :azk ,

.fn?ezaxegl ezpibl e` eztew `ln eqipkdy xtr ly epic edn.g sc

:‰· Â˘˙

:dced i ax zrc,צרכו כל בעפר עושה ביתו בתו ונתנה קופתו מלא עפר הכניס xnשא siqede
:`xhefתיחוח וכשהעפר קבעי, דלצרכיו מילתא דמוכחא מותר, שטחה ולא זווית קר לו כשייחד דדוקא

כתישה. ולא חפירה משו לא בו x`ean:שאי `ziixaaeezaxegle ezpibl qipkd m`yלכסות מותר

רש , הד את וד"(די"בו הכניס, מכניס)"ה לצורה אחד במקו הרבה עפר כשהכניס מיירי שהברייתא מפרש:

צרכיו לכל עילויה דדעתיה חורבתו, לצור או "גינתו הוי q',)"מוקצה(ולא eza '` uexiz itlואמר)"(ד :ה

צרכיו, לכל בעפר להשתמש מתירה iהברייתא pyd mvexiz itleהד כיסוי לצור רק מתירה הברייתא

xingdl yie ,df zrc lr dligzkl hegyl i`yx `l la` ,hgy xaky carica wx `ed `ziixaa xziddy :`"ayxd zhiye ,devn jxev `edy]

[ew w"q v"dryae ,ct w"q my a"n - ef `xaqk.

:‰ÎÏ‰

r"yd(יז טז, סעי' רש(ש כשיטת daxdי:"פסק: xtr qipkd m`y,גינתו צור zeqklלביתו xzen cg` mewna qepk `ede

`ed ixd hren `edy xg`n ,`l - ezpib jxevl dtew `ln qipkd m` la` ,jxhviy dn lkl eilr ezrc ,xeav `edy onf lky ,ea

xtr eztew `ln qipkd m` eli`e ,lhaבסת גינתו)לבית לצור ziad,(לא rwxw ab` lha `edy opixn` `le ,ekxv lk ea dyer -

,ea zeqkl xzen gegiz xtr `ed m`e ,'eke zief oxw el cgiiy `edeבמ"(וע ס"ע ש פא)"ב .ק

.gn?recne ,enc z` zeqkle ,"iek" hegyl xzen h"eia m`d:g .g sc

:‰· Â˘˙

ביוכוי" אותו שוחטי אי חיה ספק בהמה ספק שהוא דמו."" את מכסי אי שחטו וא ט,

`ax itlא א כיסוי. למטרת לו מוכ האפר ואי לספק, דעתו ואי לודאי דעתו כירה שאפר מפני

מותר, הכוי ד את לכסות כדי העפר את w"nhiy]הזמי oiire].

`aii axc dixa inx itl j`,חלבו התרת משו גזירה דמו, את מכסי ואי שוחטי אי מקרה בכל

שוח אי זירא ר' ולפי דמו, את מכסי אי שחטו שכבר בדיעבד שלואפי' לא טירחא שטורח משו , טי
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

מצוה.

.hnmc zeqkl ick qipkda oicd dne ,xetv mc ea zeqkl xzen m`d ,d`ev ea zeqkl xtr qipkd
?recne ,d`ev ea zeqkl xzen m`d ,xetv:g sc

:‰· Â˘˙

.1d`ev ea zeqkl xtr qipkd.צפור בו לכסות מותר

.2,xetv mc ea zeqkl ick qipkd m``ax itl.הספק על דעתו ואי הואיל m"anxdאסור, s"ixd]

llk l"q `l `aii xa inxc `pwqnlc l"qc xyt`c ,d`ev ea zeqkl xeq` xetv mc zeqkl qipkdc ,`axc `pic ewizrd `l y"`xde

ewlgpy :`iad ,ft w"q my a"nae ,hw w"q my v"dry - wtql mb did ezrc i`cel oikdl did ezrcy dne ,wtql i`ce oia ,wlgl

[`axk l"iiw m` miwqetd.

.p?recne ,mcd z` zeqkl xzen m`d ,onc axrzpe h"eia sere dig dnda hgy:g sc

:‰· Â˘˙

בהמה, בשל נמי טרח דקא משו יכסה, לא לאו וא מותר, אחת בדקירה הד את לכסות יכול א

. לצור שלא עפר דמטלטל נמצא בכיסוי, חייבת אינה בהמה xkipוהרי didiy cr sere dig mc daxd yiy `wec df]

[c"xeia r"eyd t"r my a"n - ieqikn xeht did k"l`c ,min did dndad mc eli` mzeninc`.

:‰ÎÏ‰

r"eyd wqt oke(יט סעי' a"nae(ש קג)"(ס, lehlhaק zeaxdl jixv oi`y dpekde ,`wec e`l `ed "zg` dxiwcc" :x`ean

x`ean cer ,sqezipy dndad mc liaya xtrד)"(בס ג, oke:ק ,zg` dxiwca ixy inp ,gegiz xtra i"eran uerp xwc el yi m`c

x`ean oke ,oken oi`y xt`a zeqkl xzen - hgy m` caricaקה)"(בס oken:ק xtra zeqkl xzen - xvgd rvn`a hgy m`c

.eilk eklklzi `ly ick ,zexiwc dnka 'it`

.`p?recne ,h"eira dhgypy xetiv mc h"eia zeqkl xzen m`d:g sc

:‰· Â˘˙

ביו"בכה הד את מכסי אי יו"ג מערב לעשותו שאפשר דבר וכל הואיל לעשותו"ט, מותר אי עשאו ולא ט

m"xdn]ט."ביו oiire].

:‰ÎÏ‰

a"na x`eane .k 'irq my r"eya wqtp okeקו)"(ס my.:ק v"drya r"re ,h"eirn oken xtr el yi 'it` dqki `ly

.apdlg yixtdl el xzen m`d ,h"eira e` h"eia dzid dyild xnbe ,h"ei axra dqir lbliby in
?recne ,h"eia.h :g sc

:‰· Â˘˙

.1h"ei axrn dqir lbliby in

l`enyc dea` itlביו חלתה מפריש בעיו"אי להפרישה ויכול הואיל הגזירה"ט, בכלל והיא ט,

ביו ומעשרות תרומות מגביהי ט."שאי

dax itlביו חלתה ופירש"מפריש ""ט, הפרשת רבה שלפי ביוחלהי: של"" האיסור בכלל אינה ט,

" ומעשרותהגבהת ביותרומות ביו"" לגלגלה מותר שהרי , יו מבעוד גילגלה א ואפי' ולאפותה"ט, ט

חמה. פת לאכול כדי

: 'qez zhiylבעיו לישתה נגמרה כשלא רק זה מתיר שרבה מה הגזירה"כל בכלל היא דאי ט,

ביו יפריש בעיו"שלא להפריש היה כשיכול גמר"ט לפני חלה להפריש הרגילות ואי הואיל ט,

:הלישה, 'qeza x`ean cer,מדאורייתא החלה שחיוב ישראל באר א מתיר כשמתיר שרבה
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

בחו ג אוסר אוסר דשמואל כרבה"ואבוה ופסקו מדאורייתא. אינו ש החלה שחיוב א ל,

והביאו בתראה, ztqez,`"yxdn`שהוא oiir - zetqezd ilran cg`l dpeekd `l` ,recid epaena `ztqez `l 'it]

[siy m"xdneחו בחלת דוקא היינו שמתיר לאכול,"שרבה יוכל הכי שבלאו כיו , כמתק מיחזי דלא ל,

בא זו."אבל שיטה ודחו שאסור, מודה י

.2h"eira yell xnb m`

i "yx itlב'."כנ... די ל

'q ez itlביו"לכו ומעשרות תרומות הגבהת איסור בכלל דזה אסור, היינו"ע מתיר, שרבה מה וכל ט,

כנ ללוש, גמר כשלא ...ב'."דוקא די ל

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקו `xeq(סי' - h"eira dyelipy dqir la` ,odkl dkiledle dlg dpnn yixtdl leki - h"eia dqir yld :wqt

a"na x`eane .h"eia dlg dpnn yixtdlכ)"(ס יט, did:ק m` la` ,dlg zyxtda aiigzp xakc ,h"eirn dyild lk xnby ixiinc

zlg `idy ocic dlga `wec edfe] .inc h"eia yell ligzdke dlga oiicr aiigzp `l h"eirn k"` ,dzyil xnba h"eia weqrl el

- dqird zlgzdn yixtdl aeigd dxedh dlgae li`ed ,h"eia oiyixtn oi` h"eira dyila ligzdy lk - dxedh dqira la` ,xe`d

[dk w"q v"dry,- cifna yixtde xar m`e ,dyixtdl el xeq` inp dgky zngn yixtd `l 'it`e ,ok oicd ux`l ueg zlga 'it`e

.cin xzen - bbeya m`e ,h"ei i`ven cr mixg`le el xeq`

.bp?recne ,idn ,dpwz el yi m`d ,h"eirn dlg yixtdl gkyy in.h sc

:‰· Â˘˙

גלגל)"(דבתוס' :ה l`enycמבואר dea` itly" שאיסור הסובר, חלה, ביוהפרשת איסור"" בכלל הוא ט

" ומעשרותהגבהת ביותרומות "": לכ l`xyiט, ux`aבא חלה הפרשת חיוב שהרי תקנה, לו י"אי

טבל, באיסור אסורה והפת היא, l"egaדאורייתא m`eחלה"קיי כדי ומשייר הפת, כל והול שאוכל ל

למחרת. ומפרישה

dax itleרש ...ב)"(כני"שיטת די הקודמת בתשובה בעיול לישתה שנגמרה בעיסה א ואוכל חלה שמפריש ט,":

התוס' שיטת ישראל, אר בעיסת ...א)"(הנוא די הקודמת בתשובה ביול חלה להפריש שאסור באופני [oebkט":

[h"eira yell xnbyינהג חו, :ל)"(בחלת כדלהל

.1"dlg" xeriy da yiy zg` dqirn cg` mgl dt`yk,חלה שיעור כדי ממנה וישאיר יאכל

" יפריש ."חלהולמחרת

.2zg`k dzid mingld zyily ote`ae ,mingl dnk dt` m`עד כול בשביל אחת פת ישייר

כאחד, וגיבול הואיל zg`kלמחר, dzid `l mingld zyil m` la`וישאיר המצות, כל יאכל

אחת. מכול ויפריש לחלה ומצרפ אחד, בסל החתיכות יניח ולמחר חתיכה, מצה מכל

ביו חדשה אחת מצה שיאפה באופ יכול קל דבר לעשות ירצה א ויפריש"וכ אחד, בסל ויצרפ עצמו ט

כול על wec`ממנה df m` miwqetd ewlgp ,dk w"q my a"n - ef dvr zeyrl leki i"x` zlga 'it`e ,eiykr `a daeigy ,df ab`]

[ek w"q my a"n - lwdl yi wgcd mewnae ,dnvr ipta dlg xeriy dycgd dqira yiya.

.3" דכתיב ההפרשה, אחר היכרא לה שיהיה כדי גדולה להיות צריכה החלה דבעינ"ראשיתחתיכת ,

ניכרי" oixkip"],"שייריה dixiiy" opira `ly l"qe 'qez lr miwlegd mipey`x yi].

:‰ÎÏ‰

`"nxd( a"na(ש x`eane ,dlg xieynd on yixtn xgnle ,zvw xiiyne ,lke` `l` yixti `l - h"eira yixtd `l m`y :wqt

כא)"(ס ef.:ק dpwz `kil l`xyi ux` zlga la` ,dxezd on dpi` daeigc l"ega `wec dfcהרמ פסק ztdא:"עוד zet`l xzenc

a"nae ,dlg k"g` yixtie epnn lk`iy i"rכד)"(ס yiy,ק dlgd wlg meyn ,dqird lk z` zet`l mixqe`e mixingn yic :`iad

dlg dfn yixtiy hrn gipdle lek`l el xzen i`cea - dt`e xar m`e ,'eke ,dligzkl dfl yegl yie ,h"ei jxevl `ly zit`py ea
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.h"ei i`venlהרמ מביא תקנה zryaeא:"עוד ,dfa oiliwn yie ,dlg xeriy da yiy] h"eia zg` dqir cer yell lkei dvex m`

[ek w"q a"n - mzenk lwdl yi wgcda"na x`eane ,h"eirn yly dn lr mb dqir dze`n yixtie cgi mtxvieכב)"(ס ixiinc:ק

.ef dvr zeyrl leki i"x` zlga 'it`e ,dpey`x dqir mb owezn dab` m` ol ztki` `l okle ,dng zt lek`l dvexy e` dl jixvy

.cpz` xifgdl xzen m`de ,jaeydn zelfeb lehil ick mleqd z` zehdl e` jiledl xzen m`d
?recne ,zaya mleq lehlh oic dne ,mleqd:h .h sc

:‰· Â˘˙

- jaeyl jaeyn mleqd zkled oiprle p izpync `pzlדב דב"אליבא ואליבא אסור, מ"ש ובגמ'ה ותר,

ברה מחלוקת א לשונות ב' ברה"יש או י."ר

`nw `pyil itlברה"ב בי מתירי ברה"ה בי ""י שיגידו , עי מראית משו לאסור ואי גגור, להטיח

צרי וב"הוא , שוב של שהוא עליו, מעיד ושובכו הואיל משו", ואסור עליו, מעיד שובכו שאי : סוברי ש

" שיגידו דהיינו , עי צרימראית הוא גגו ברה"להטיח ולכ וברה", , מוליכי אי תלוי"ר הדי יהיה י

ורב , חדרי בחדרי לעשותו מותר א , עי מראית משו בפרהסיא לעשותו שאסור בדבר תנאי במחלוקת

כהמ : סוברי חנ שאסור."ורב ד

`xza `pyil itlכהמ סובר חנ ולכו"רב שמותר, ""ד אומרי אי עליוע מעיד וב"שובכו וב", פליגי"ש ה

הנ התנאי בחדרי"במחלוקת לעשותו מותר עי מראית משו בפרהסיא לעשותו שאסור דבר בא ל,

כהמ דסבר ורב . רש"חדרי שיטת שאסור, בתרא)י"ד דהלישנא דב(אליבא יסבור, דרב וב": א"ש חולקי ה

" עליואומרי מעיד הנ"שובכו קמא היל)"(וכלישנא שיטת ברש", ב"מ , חנ ורב רב וב"י: במחלוקת"ש פליגי ה,

לכו אבל , ""התנאי אומרי אי עליוע מעיד ."שובכו

epizpync `pzc `ail` micnl epivnp

" e ilr cirn ekaey" ,m ixaeqlbilt `l opg axe ,axc `ail` a"lc `ail` i"yx zhiy oke ,d"ac `ail` `nw `pyild mixaeq ok]

[dfa ax lrברה ברה"בי בי מותר,"ר a]י 'nra m"xdn oiir ,xeq` r"eklc okzi - xifgdl la`],mixne` `ly mixaeql
" e ilr cirn ekaey"ekaey" mixne` `l r"ekl - `xza `pyilly i"yx `iady n"id zhiy oke ,y"ac `ail` zepeyld izy mixaeq ok]

[okle ,"eilr cirn ekaey" mixne` `l ,d"ac `ail` opg axc `ail` wxc :a"la i"yx zhiye ,"eilr cirnx"dxa, להולי אסור

אסורi"dxaאבל א עי מראית משו בפרהסיא לעשותו שאסור דבר בדי תנאי במחלוקת תלוי הדי

בצינעא. לעשותו

`ziixac xfrl` oa y"xlלכו להולי ופירש": מותר, יו"ע שצור מפני מותר"י: א רק ונחלקו היא, ט

להחזיר.

`qec 'x itl[i`n d"cez - d"a itl oia y"a itl oia]. לחלו מחלו להטות ורק א מותר

`qec 'x meyn mixg` itl. מדדי א

'nba x`ean cerלכו עליה של שבסול ופירש": להטותו, ואפי' אסור ""ע אמרי ודאי דההוא להטיחי:

צרי הוא ."גגו

' q ezd itlמאי)"(ד oה ey`xd mvexizaמראית משו לחשוש יש שאז גדולי בסולמות מדברת סוגייתנו

לכו בקטני אבל , ."עי עי מראית ואי מותר ע

i pyd mvexiz itleביו מדברת לכו"סוגייתנו בשבת אבל , בקטני ג יש עי למראית והחשש ע"ט

מביתו. הסול את יוציא לשמא לחשוש אי שהרי , הסול את לטלטל מותר

:ÌÂÎÈÒÏ

.1h"eiae lecb mleq `edy jaey ly mleqa

e p izpync `pzlב במחלוקת תלוי וב"הדי להוליכו,"ה מותר א `xeq]ש r"ekl xifgdl la`].
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xfrl` oa y"xlבמחל וב"וקת לכו"ש בלהולי אבל , הסול את בלהחזיר רק היינו מותר."ה ע

`qec iax itleלכו"לכו ולהטות להחזיר. ובי להולי בי אסור מותר."ע ע

.2dilr ly mleqaלהטותו."לכו אפי' אסור ע

.3zayae miphw zenleqaלכו התוס' תירוצי שני לטלטלו."לפי וא מותר ע

.4h"e ia e ohw mleqa,'q eza oey`xd uexizd itlלטלטלו,"לכו וא מותר iע pyd uexizd itle
ב במחלוקת תלוי ב"הדי דוסא."ש ורבי ה

.5zayae lecb mleqa,'q eza ipyd uexizd itlבטלטול."לכו מותר :ע 'qezd eazkeלחשוש שיש

דוסא. רבי לדעת

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' תקיח a"na(סי' x`eane ,miaxd zeyxa 'it` jaeyl jaeyn ,jaey ly mleq lhlhl xzen :wqtכז)"(ס כה, :ק

.i"eran mipeid oikdy ixiine ,lenz`n el xyt` did 'it` xzencאח הסול להחזיר מותר שעה"וא עיי הראשו מקומו על צ"כ

לב."ס a"naק x`eane ,elhlhl xeq` dilr ly mleqc :r"eyd wqt cerכח)"(ס it`e':ק ,oir zi`xn meyn xeq` i"dxa 'it`c

,xeq` k"b jaey eze`ay df owl df own ezehdlהבית."וע שבפני לתשמיש שמיוחדי סולמות לעני ש ע

.dp?mixcg ixcga ezeyrl xzen m`d ,oir zi`xn meyn minkg exq`y xac lk.h sc

:‰· Â˘˙

, למדי אנו הקודמת eמהתשובה p izpync `pz itlyאליעזר רבי שלפי , תנאי במחלוקת תלוי הדי

כר דסבר כרב סובר חנ רב קמא: ללישנא שאסור, שמעו כרבי סובר רב אסור, שמעו רבי ולפי ש,"מותר,

סובר: חנ רב בתרא: ללישנא שמותר.1.ואילו אליעזר וב"שב2.כרבי ר"ה במחלוקת פליגי ור"ש ש."א

.ep... ,dhiy efi` ,"dhiyd ztlgen"?mcd ieqik jxevl h"ei iptl dpkd jixv m`de...:h sc

:‰· Â˘˙

.1dhiyd ztlgen

- "oqxecl xer" lye "avwl ilr" lye , "m iqixz" ly dpynay dhiyd ztlgen - i"yx itl
."hgeyd" ly dpynay dhiyd ztlgen dp i`e

z"x itleשל שבמשנה השיטה ."השוחט"מוחלפת

.2mcd ieqik jxevl h"ei iptl dpkd jixv m`

'q ez itlביו ד כיסוי לצור הכנה ט."צרי

z"x itleוע , צרי מד."לא מג, תשובה לעיל שכתבנו במה ע

.fp?recne ,meia ea ohgeyle ,h"eia jaeydn mipei lehil xzen m`d:i .i sc

:‰· Â˘˙

.1h"eira opinfd `lyk m`. ביו בו ולאוכל לשוחט כשרוצה אפי' אסור

.2reprp i"r h"eira opinfdyk m`דאל פרחו, שלא בקטני ודוקא מעשה, ועשה הואיל כ"מותר,

תוד צידה משו גווני בכל ובמ"אסור , אי ס"ה תצז, סי' מעט,"ב לפרוח יכולי שאפי' כתב: כט, ק

שא עד לתופסו שבקל ""כל לומר מצודהצ שרי].הבא "

.3"lhep ip` dfe df" xn`yk ,xeaica h"eira opinfd m`

y"a itl. ישחט ולא יתחרט שמא דחיישינ מהני, לא בדיבור הזמנה
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d"a itleיו שמחת משו הזמנה ט."הוי

.4dipy dkixaae "lhep ip` dfe df" xn`yk ,xeaica h"eira opinfd m`

:xaeq in` xa opg axשב מה שאחר"שכל וחוששי הואיל ראשונה, בבריכה רק זה , מחמירי ש

, לאמ צוות שיהיה כדי , ישחט ולא יתחרט בידיו jaeyd,שיתפס qxdl mxeb jaeydn dpey`x dkixa zgiwl]

[cal z`vnp m`de li`edוב לב", מודי שניה בבריכה אבל , לכ חוששי לא הזמנה."ה שהוי ה

.5"lhep ip` o`kn" xn`y ote`a ,xeaica h"eira opinfd m`[d"ac `ail`]

'nbc `nzq itlלמ"" ברירהד ושלמיש מהני, """ ברירהד .אי מהשוב ליטול אסור "

`ax itleלמ ""אפי' ברירהד ביש סוברי הקוד באופ ורק הואיל , מהשוב ליטול אסור הכא ה""

בעיו ופירט הואיל שיתחרט, חוששי ""שלא נוטלט אני וזה בעיו"זה פירט שלא באופ אבל מודי", ט

ביו"ב כשיקח שמא לחשוש שיש ."ה מלשוחט ויתחרט כחושי ימצא ט

:‰ÎÏ‰

r"eyd(י סעי' תצז lhep(סי' ip` o`kn" xne`a la` ,mrprpl v"`e ,"xgnl lhep ip` dfe df" xne` ,oenifd `ed cvik :wqt

.ibq `l - "xgnl

.gpdxwzd iaer zgz mi`vnpd milkd z` `nhn m`d ,migzt daxd ea yiy ziaa `vnpd zn
?recne ,migztd cg` ly.i sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ¯Â‚Ò Â‡ ÌÈÁÂ˙Ù ÌÈÁ˙Ù‰ ÏÎ Ì‡

ופירש , טמאי הכלי שגזרו"כל משו המת, על המאהיל גג תחת נמצאי אינ הכלי א א דטמאי י:

באיזה יודעי אנו שאי וכא , ש דר לצאת שסופו הטומאה יציאת דר שהוא מקו על טומאה חכמי

, טמאי כול ipiqn,יוציאנו dynl dkld gkn mi`nh mleky :yxtn .gl sc onwl i"yxc dywdy bxeaypx a"xdn zedbd oiir]

[onwl i"yxitk xwirdc ,azk h"iezaye.' q ezd eazkeב"(ד שלמש)"ה :"" ברירהד ציש באופ"" רק טמאי שכול ל,

א ברירה, שיי דלא ממנו, המת את והוציאו חדש פתח שנשאר"שעשו באופ "sxypy"]נ oiqxeb yi]במקומו המת

ב', די לקמ כמבואר טמא, פתח אותו של עובי תחת רק זה, בלא wlegyאבל rnyn ,z`f wlig `lcn i"yx zehytae]

[dfa k"yn i"pte `"wrx oieri ,dxixa df lr oi`e ,gztpy cr mi`nh mleky :l"qe ,'qezd lr.

.·ÌÈÁ˙Ù‰Ó „Á‡ Á˙Ù Ì‡

.1gzt eze` zgz mi`vnpy milkdאח שהובאו ובי כ לפני שהיו בי , כ."טמאי

.2okn xg`l e`aedy ote`a migztd x`y zgz mi`vnpd milkdהמת את יוציאו דודאי , טהורי

שנפתח. פתח בההוא

.3ok iptl e`aedy ote`a migztd x`y zgz mi`vnpd milkd

dax itlב לפי ב"בי לפי ובי ."ש טמאי ולכ ברירה אי ה

`ax itlלב דס"רק , טמאי ""ש ברירהל לב"אי אבל דס", , כשרי ""ה ברירהל ."יש

.‚Â· ˘È˘ ÔÂÏÁ· Â‡ ˙Ó‰ ˙‡ Â· ‡ÈˆÂ‰ÏÂ ÌÈÁ˙Ù‰ „Á‡ ˙‡ ÁÂ˙ÙÏ ‰˙ÈÓ‰ ÈÙÏ ·˘Á˘Î
‰Ú·¯‡ ÏÚ ‰Ú·¯‡

מלטמא. הפתחי שאר את מצלת זה פתח הרי

.„Â˙·˘ÁÓ ¯Á‡Ï Â‡·Â‰˘ ÌÈÏÎ‰ ÔÈÚÏ Ì„Â˜‰ ‡˘Â· Ï"‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰ ¯Á‡ ·˘Á˘Î

dax itlב במחלוקת תלוי וב"הדי ב"ש שלפי ופירש"ה, מצלת, אינה מחשבתו ירדה"ש: וכבר הואיל י:
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ע אלא מצלת אינה לכ מחשבה, לפני לפתחי טומאה כנ"תורת הפתחי אחד שנפתח כגו מעשה, ל"י

ב ולפי ב', מצלת."נושא מחשבתו dxixa]ה: yi m` `ed d"ae y"a zwelgn lke li`ed ,zlvn ezaygn r"ekl - `ax itle].

.‰daygnl dzin oia e`aedy milkd oiprl ,'c `yep l"pk

`irye` iaxe dax itlב דבי מצלת, אינה ב"מחשבתו ובי ס"ש ברירה."ה דאי ל:

`ax itleב ס"רק ב"ש לפי אבל מצלת, מחשבתו אי ולכ ברירה, דאי דס"ל מצלת, מחשבתו יש"ה ל

ברירה.

.hpzegt yiy e` mipei xzei jaeya yiy e` dpey oravy mipei `vn h"eiae ,h"eira mipei onif
,zexyewn eid m` lcad yi m`de ,zexeq`e zexg` mipei mdy opixn` m`d ,mipei

?recne:i .i sc

:‰· Â˘˙

.1mipale mixegy onif oke ,dyly `vne mipy ,mixegy `vne mipal ,mipal `vne mixegy onif
mixegy mewna mipal e` mipal mewna mixegy `vn xwaae ,oipw ipya, אסורי [wxeכול

[oixzen oxikn m`.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(יב סעי' תצז a"na(סי' x`eane ,dkldl ok wqt לו)"(ס, mbק `vne oixzen e` oixeyw ogipda df lkc :mipexg`d mya

cer ,mipyd xeq`l oi` - xeyw epi`y iyily olv` `vn wx ,ogipdy enk o`vne oixeyw ogipd m` la` ,xzen e` xeyw iyilyd z`

,x`yd mixzen - mlera epi` xaky mil ltp e` mdn cg` lk`p m` la` ,epiptl mlek eid m`a wx mlek xqe` cg`d oi`c :eazk

azk cer .lk`p e` ltp `xeqi` opixn`cלט)"(בס gextl:ק mileki mipeidy e` dn` miying jez mikaey cer yiyk wx oixeq`c

.`nlrn e`ay xn`py dnn jitdzi` iketdzi`y xnel epl ahen d"l`c ,zvw

.2mixeyw mgipd `lyk ,mipy `vne dyly onifותלינ לדדות, עשויי וגוזלות הואיל , מותרי

נשארו, וחבריו הל c"nשהאחד cgle ,mixzen b"dka mb c"n cgl ,`"xe i"x dfa ewlgp - i"ad itl ,mixeyw mgipd m`e]

[opaxl oiae iaxl oia ,mixzen b"dka s` r"ekl - g"xtd itle ,mixeq`.

:‰ÎÏ‰

r"eyd wqt oke(יג סעי' f"hd.,(ש mya k"yn ,`n w"q my a"na r"re ,cgi oixeyw eid m` 'it` oicd okc :wqt my `"nxae

.3owd iptl `vne owd jezay milecb mipei onifבאו ואלו פרחו, שהזמי ומה דיתכ , אסורי

lkaמעלמא. mixeq` - ie`xk migixtnd ynn milecba eli`c ,zvw gixtdl milekiy 'it` dpeekd milecby :azek ,d"nwq a"nd]

[y"iir ,a"nde 'qezd mya ,fp daeyz l"pk ,"dciv" meyn ,ipeeb.

.4oxwa `vnpy `l` yiy 'it`e ,dn` miying jeza ow oi`y ote`a oiccn zelfeb eid md m`
zief. מותרי אלו ci.הרי 'irq my r"eya wqtp oke

.q,dpn `vne miiz`n gipdy e` miiz`n `vne ,ipy xyrn zernn dpn gipdy ina oicd dn
?recne:i sc

:‰· Â˘˙

iax itl, אסורי minkgהמעות itleולכ שהניח, כמו לא המעות את ומצא הואיל , חולי המעות כל

. אחרי ואלו הראשו את שנטל ולומר להקל תולי

'nba zg` drc itlמודה רבי אפי' אחד בכיס אבל , כיסי בשני רק היא לחכמי רבי בי המחלוקת

. חולי שהמעות

dipyd drcd itleשהמעות מודי חכמי אפי' כיסי בשני אבל אחד, בכיס היא המחלוקת כל

" דאמרינ , מוטלאסורי ומנה מונח ולפימנה , קשורי כיסי לשני הכוונה אחד שבכיס אשי: רב וסובר ז""
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

לכו ממש אחד שבכיס למ"יוצא: שבקשורי ממש, כיסי בשני ביניה והמחלוקת , חולי הראשו"ע ד

א ככיס ולמהוי מחלוקת, ואי מחלוקת"חד השני wzep]ד xywdy oiyyeg - iax itly]למ , קשורי ובאינ ד",

לכו ולמ"הראשו , אסורי מחלוקת,"ע השני myaד k"yn ,el w"q fvz 'iqa a"nd ixaca ,'` oic zncewd daeyza r"re]

[mipexg`d.

.`q"ilr"d z` e` xyad z` eilr avwl cgeind ilkd z` lhlhl xzen m`dהעשוי וכבד עב ד (הוא

כתישה) recne?למטרת ,xya mdilr aevwl ick.`i sc

:‰· Â˘˙

.1xya eilr avwl cgeind ilk. מעול עליו קצב שלא חדש, זה א אפי' לטלטלו מותר

.2"ilr"d z`

y"a itlד הוא.מוקצה"אסור, "

d"a itleיו שמחת משו z"xkט,"מותר, ewiqde ,dhiyd ztlgeny :eyxity yiy e`iad ,xn` d"c :h sc lirl 'qezd]

[dhiyd ztlgen dpi`y.

)"(דבתוס' אי שבה ב"מבואר: רק אוסרי "עלי"ש מדי אסור והוא הואיל המיוחד, חסרו" מחמת מוקצה

""כיס כדי דינו מיוחד אינו הוא א אבל לאיסור, שמלאכתו ב"כלי שאפי' לטלטלו", שמותר מודי ש

מקומו. לצור או גופו לצור

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ה סעי' תצט elhlhl(סי' xzen - zetixd z` ea yezkl xeqi`l ezk`lny `l` `ed ilke ,cake ar sc `edy ilr :wqt

,lvl dngn elhlhl xeq` - eilr avwy xg`le ,xya eilr aevwl ickהרמ a"naeא:"והוסי ,ixy enewne eteb jxevl la`ק"(ס

h"ei,יט) zgny meyn elhlhl xzen k"b ,qik oexqg zngn "dvwen" `ed ilrd m` s`y xaeqd `"bnd zrc z` `iadל"ובביה

.`picl r"va x`ype ,dfa wtwtn

a"na x`ean cerכא)"(ס ilk:ק `ede li`ed ,b"dke lvl dngn 'it` elhlhl xzen ,xyad z` eilr oiavewy ard ocqac

.xzidl ezk`lny

.aq,xya eilr gelnl xzen m`de ,elhlhl e` oqxecd iptl xerd z` ozil xzen m`d
?recne:`i .i sc

:‰· Â˘˙

.1oqxecd iptl xerd zpizp

y"a itl" משו ."מעבדאסור

d"a itleששטחה לומר אפשר שהרי עיבוד, למטרת ששטיחתו מילתא מוכחא ולא הואיל מותר,

יו שמחת ומשו ישיבה, הותר"למטרת ולכ מלשחוט, ימנע שלא כדי תחילתו, משו סופו התירו ט

ביו שנשחטה בבהמה רק ט."לשטוח

.2elehlihלכו בשר כזית עמו יש מותר."א ע

.3ilvl xya eilr gelnlיפה."לכו אותו מולחי ואי הואיל מותר, ע

.4dxicwl xya eilr gelnlאסור,"לכו dxicwע oirk ilvאסור."ג כ

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תצט dilr(סי' oi`y t"r` ,miilbxd zqixc mewna dpzile ,dxer diabdl xzen h"eia dhgypy dnda :wqt

[d w"q a"n - ok dyer `ed xerd jxevly xacd gkenc ,xeq` - yaiiziy ick zecizi iab lr dhgeyl la`] ,llk xyagelnl xzene

- h"eirn dhgyp m` la` ,elek z` glniy ck hrn o`ke hrn o`k gelnl mixrdl xzene ,ilvl migleny jxck dlw dgiln eilr
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

a"nae .xeq`י)"(ס oey`xק h"eia hgyp m`e ,xeq` - h"eira gelnl gky m`e ,lwdl yi - h"eirn zedy el did `l m`c :x`ean

.ipy h"ei ribiyk ezgilne xerd lehlh oiprl h"eira dhgyp eli`k dpicc xyt` - zeielb ly

.bq?recne ,zecizi iab lr ogheyl oke ,mialg e` xya gelnl xzen h"eia m`d:`i .`i sc

:‰· Â˘˙

.1xyaאע אחת בבת חתיכות כמה אפי' למולחו וע"מותר אחת, אלא צרי שאינו מותר"פ הערמה י

פירש הערמה, חתיכה, חתיכה אפי' ""למלוח אומר היו לאכלה כדי זו שמלח לאחר ערבהי: חברתה

היו לאוכלה ומולחה."עלי וחוזר ,

)"(דבתוס' מערי אסור.ה הסעודה אחר אבל הסעודה לפני דוקא מותרת שהערמה מבואר:

.2mialgd z`ביו מולחי ופירש"אי ביו"ט, הבהמה שנשחטה אפי' mda,ט,"י: oiktdn `leדחיישינ

שמותר אמרו: יהושע רבי משו הוא. דאורייתא איסור ומליחה למלוח, ג יתיר לשטוח לו נתיר שא

יהושע. כרבי הלכה א לשונות שתי יש ובגמ' יתידות, גבי על ברוח לשוטח

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי oke(ש ,h"eia dhgypy t"r` ,zecizi iab lr ogheyl 'it` ,mda oiktdn `le mialgd z` oiglen oi`y :wqt

a"nae .xie`a mdilr xya gelnl xeq`טו)"(ס ickק wx `l` ,xeq` - `"nd itle ,lehlha exizdl lwdl yi - f"hd itlc :`iad

.h"eirn dwlcdl miie`xe li`ed ,elhlhl xzen r"ekl - h"eira dhgyp m`e ,ezligz meyn eteq opixyc ,egixqi `ly e` eripvdl

.cq?recne ,h"eia oiqixzd z` xifgdl e` wlql xzen m`d:`i sc

:‰· Â˘˙

,zeiepg iqixzeaiz enk][zeiepg d"c i"yx - rwxwl zexaegn opi`e ,od z

milka dxizqe o i pa yi c"nlאסור"לכו .[ziixe`cn`]ע

milka dxizqe oipa oi` c"nl[ycg ilk xvei epi`y mewna]d"ac `ail`משו להחזיר, או לסלק מותר

יו או"שמחת הצד מ ציר יש א ורק באמצע, הציר א ובי עיקר, כל ציר לתריסי אי א בי ט,

ב מודי רבי צרכי משו בזה שאי בתי של שמא"בתריס משו בתוס': ופירשו , מדרבנ שאסור ה

y"aיתקע, itlye,מדאורייתא להחזיר אסור הצד מ ציר לה יש וא מותר, ציר לה אי א ,

הצד."דס מ ציר אטו באמצע ציר דגזרינ , מדרבנ אסור באמצע הוא וא , בכלי וסתירה בני יש ל

:x`ean ep izpynaב לסלק,"שלפי אפי' אסור aen`ש `zi ixaaeר של הסובר:"דעתו אלעזר, ב ש

לסלק"שב שמותר מודי cvd]ש on `le ,rvn`a xiv mdl yiyk].

.dq?recne ,dlik` jxevl mpi`y mixac x"dxl i"dxn h"eia `ivedl xzen m`d.ai sc

:‰· Â˘˙

y"a itlביו להוציאו מדאורייתא אסור אכילה לצור שאינו דבר d"aט,"כל itle.מותר

o pge i iaxe sqe i axe inica` xa wgvi ax itlוב"ב ""ש אמרינ א פליגי הוצאהה שהותרה מתו

אכילה לצור שלא נמי הותרה אכילה, ."לצור

dax itleהוצאה"לכו איסור יש א ופליגי , לצור שלא נמי הותרה לצור שהותרה מתו אמרינ לא ע

ט."ביו

i "yx zrclה"(ד בג)"ה לפי :"" דאמרינ , אבני אפי' להוציא מותר מדאורייתא לדברמתוה ג "

ביו כלל לו צרי ,"שאינו צרי דלא טירחא והוי הואיל בטלטול, א אסור שמדרבנ יוס רב וסובר ט,

בו. לעמוד יכולי הציבור שאי גזירה גוזרי ואי הואיל גזרו, לא וכלי אוכלי על :אבל 'qez zrc
דב אליבא יוס רב יו"שלפי שמחת משו ולא קצת צור אפי' בו שאי דבר מדאורייתא"ה, אסור ט
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ביו מותר"להוציאו קצת צור כשיש רק וכלי אוכלי אבל להוציא, אסור מקרה בכל אבני ולכ ט,

. zvwלהוציא jxevס בו, לצאת לולב למולו, קט היינו: בו,", לקרות xaeq:ת g"xdeלטייל קט דא

קצת. צור נקרא ג עמו

d"ac `ail` dax itle.כלל צור בו שאי דבר אפי' להוציא מותר מדאורייתא

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקיח `la(סי' ,milke z"qe alele ohw oebk ,jxevl `ly s` dxzed dlik` jxevl d`ved dxzedy jezn :wqt

,xeq` oda `veike mipa`כתב:"והרמ ciqt`.א x`y e` eapbi `ly `xiizny e` zvw el mikixvyk `wec epiid xzedy dncומבואר

דל"בביה )"(ש מתו `exq:ה `le ,xgn jxevl e`iven epi`y lk ,llk jxevl `ly 'it` dxzedc i"yx zhiyk r"eyd zhiycminkg

`"nxdy l"v f"itle ,opaxcn xeq` - llk jxevl `ly df m`y ,i"yx zhiya eyxity yiye ,m"anxde s"ixd zhiy okye .mipa` wx `l`

,y"iir ,'eke zvw jxev el yi m` wx l"pd z` `ivedl xzeny ezhiye xagnd lr wlegלו,"ובד הצריכי didה m` 'it`c :x`ean

a"nae .xzen opaxc devn jxevl wxו)"(ס ה, eziaaק egipdl `xie ,meid eze`l jixvy milk e` milke`d z` xbeqy gztnc :x`ean

exizd `ly eazky yie ,b`ci `ly h"ei bper dfe li`ed ,exizdy yi ,eziaa egipdl `xie eizern my gpeny daiz ly gztne ,xzen -

p"kdiaa eidy mixefgn j` ,mxifgdl xzen - mzaipbn yyege h"eia m`iady mixefgne ,mzenk xingdl oekpe ,oenn cqtd liaya

.daipb yyg yiy s` mxifgdl `le xingdl oekp - cer mdl jixv oi`eהשו פסק ב:"עוד בסי' xacע mey `ivedl icedil xeq`y

a"nae ,icedi epi` jxevl h"eiaיב)"(ס dfa.ק k"yn ,ak w"q v"drya dfa r"re ,ytp lke` df m` 'it` xeq`c :azk

.eqdacp zler hegyl h"eia xzen m`d,daeg inly e` ...dbibge... dacp inly e` daeg zler e`
?recne.ai sc

:‰· Â˘˙

.1dacp zler

o pge i iaxe dax itle inica` xa wgvi iax itlב במחלוקת תלוי וב"הדי ב"ש שלפי לוקה,"ה, ש:

" אומרי ולא לצורהואיל שלא הותרה לצור שחיטה שהותרה ב"מתו ולפי הואיל", לוקה, אינו ה:

" בתוס'"מתוואומרי ומבואר השוחט)"(ד, שלכוה ביו": ונדבות נדרי השוחט ב"ע עובר דכתיב"עשה"ט ,

לכולכ" רבה ולפי עליו. לוקי אי עשה מכלל הבא ולאו לגבוה, ולא ב"" לפי דא לוקה, לא"ע ה

" ."מתואמרינ

.2daeg zler'התוס( לקמ(ש הגמ' את יט.)מביאי ב(ד לפי ראיה שבעולת דכתיב", לוקה, ש

בוחגות" ולפי כליל, וכולה הואיל לא, ראיה עולת אבל מותר חגיגה רק ביו"" להביא מותר ט,"ה

" reaw],"לד'דכתיב mpnfe xeaiv zepaxw ode li`ed ,h"eia m`iadl xzen - oitqene oicinz wxe].

.3daeg `idy dbibg inlyלכו". האד צור וג היו חובת ה שהרי מותר, ע

.4dacp inly'בתוס( ב(ש לפי שא אכילת"מבואר: דהיינו הדיוט צור בה ויש הואיל לוקה, אינו ש

ב ואפי' , ביו"בשר להביא שאי מודי ס"ה דהרי ביו"ט, ונדבות נדרי מביאי דאי דכתיב"ל ט,

לגבוה,לכ" ולא "[h"eia oiaxwy :my l"q oerny x"a xfrl` iax mle` ,.hi sc onwl d"ac `ail` `ler zrck epiide].

.fq?recne ,dxez xeqi` xaer m`d ,zexeq` zelk`n h"eia lyand:ai .ai sc

:‰· Â˘˙

jezn" op ixn` `ly c"nl",לוקה"jezn" op ixn`y c"n itle,איסור עובר `opixnאינו ixdc - i"yx itl]

[llk jxevl `l dyeryk s` "jezn"'תוס לפי הכא)"(ד, כשדעתוה אסורות מאכלות לצור בישול שג משו זהו :

" בגדר ה , יולאוכל y"iir],"ט"צור ,`picl mzhiyae ,'qezd zpeeka zxg` jxc azk g"lvd].

.gqodkl dlge ,dpedk ,zenexz h"eia jiledl xzen m`d,iprle?recne:ai sc
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:‰· Â˘˙

.1zenexz

iqe i iax itlב במחלוקת תלוי וב"הדי ב"ש שלפי ב"ה, ולפי , מוליכי לא ."ש מוליכי ה

mixg`e dcedi iax itlב לפי בתוס'"א ומבואר בהרמתה, זכאי ואינו הואיל , מוליכי לא ה"(דה

( באי שלפי מותר": אצלו, רגילי ה א ורק , לה יתנ לא לביתו העני או הכה יבוא א א ש

יו לפני שיודיע ובלבד , לבית אפי' להוליכ oikilen"]ט,"לה oi`" ef daeyza aezkpy mewn lka oicd oke].

:xne` l`eny xn` dcedi axופירש יוסי, כרבי דב"שהלכה ואליבא מותר"י: נמי תרומה דאפי' ה

, `oi]להולי d"cez lr y"yxa r"re].

.2meid enxede ehgypy dpedk zepznלכו", להולי מותר nbd']ע zpwqn `id ok].

.3yn`n ehgypy dpedk zepzn

iqe i iax itlלב ."א לכה ולהוליכה להפרישה מותר ש

mixg`e dcedi iax itleב במחלוקת תלוי וב"הדי ה."ש

.4meid ly mr okiledle yn`n ehgypy dpedk zepzn

i "xle iqe i iax itlשרי."לכו ע

mixg` itleב במחלוקת תלוי וב"הדי ה."ש

.5dlg,כהונה כמתנות שדינה משמע dlgבגמ' okle ,xzen dnexz mby ,i"xc `ail` d"ak :wqt ,'d w"q ewz 'iq f"hd]

[xzen - `"ixdnd itle ,h"eia dyixtdl xeq` - i"yxe s"ixd itl ,yn`n dyelip m`e .h"eia odkl dkiledl xzen yn`n dnxedy.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקו `xeq(סי' - h"eira dyelipd dqir la` ,odkl dkiledle dlg dpnn yixtdl leki - h"eia dqir yld :wqt

oic ap daeyz lirl k"yn r"re ,h"eia dlg dpnn yixtdl.a

.hq?recne ,lehlha mb mixeq` zepznde dlgd m`d ,odkl zepzne dlg jiledl h"eia xeq`y mixaeqdl:ai sc

:‰· Â˘˙

)"(דמתוס' מוליכי אי אצלוה לאכול הלמודי ועני כה יש שא שכתבו: מזה בטילטול, שמותר להוכיח נית

תר שהוא העול יאמרו שלא כדי בביתו, דוקא ומאכיל מאתמול. שיודיע ובלבד , לה לתת לו מותר

ביו וא"אות מוקצה,"ט, הוי שלא מוכח lah]כ lk oick dvwen ied - libx odk oi` m` dxe`kle].

.r?h"eia zexyrne zenexz yixtdl xzen m`d.bi :ai sc

:‰· Â˘˙

.1h"ei iptl zexyrna eaiigzpy zexit.אסור

.2h"eia eaiigzpy zeiphwa e` zelilna m`,מותר[h"eia eaiigziy dil zgkyn `l zexit x`y].

.`r,h"eiae zaya ogtple ,zeliln lelnl xzen m`de ,"gtpn" edne ,"lelnl" edn
?recne:bi :ai sc

:‰· Â˘˙

.1lelnl,[odizetilwn mixibxbd z` wxtl epiid],,cia`ax itlופירש"ביו מותר, )"(די"ט מוללי והויה הואיל :

וביו , מדרבנ אלא הוא, דאורייתא לאו בשבת ואפי' יד, כלאחר גזרו,"דש לא d"cט :bi sca 'qezd eazk oke]

ey`xa llen - minkg itle ,daxd ilka lelni `ly calae lke`e llen zaya - .gkw sc zaya 'nba dcedi iax zrc ,llen cvik
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'iq v"dryae .xeq` `ci ilekac ixngn opaxc :my i"yxite ,lega dyer `edy jxck daxd cia lelni `ly calae ,lke`e eizerav`

[dxezd on exeqi` milay zlilny :mixaeqe i"yx lr miwlegy ,rnyn jexrde g"xdny `iad `"iwq hiyבער מלל א ולכ ש".

לנפח לו מותר בשבת אזי שבת, לפני מהשבלי הגרגירי את שפרק )דהיינו לקל ואוכל,(פי' ליד מיד

בתמחוי, ולא , בקנו לא 'אבל q eza x`eaneמולל)"(ד כיצד "ה יג: ד בסוגיי שכתוב דמה הוא: כיצד

בשבת,מנפח היא הכוונה ותמחוי)"(דביו" בקנו א שרי קשריט על מניח רב אמר אהבה בר אדא רב שלפי

היד, כל על להניח יכול אלעזר ר' ולפי אצבעותיו, קשרי על השניה לידו מש ומעביר אצבעותיו,

השניה, לידו כוחו בכל רע"(עולהעביר פ"פ מעשרות ישראל, ותפארת מ"ב .ה)"ד

.2h"eia e` h"eira lln m`יד על יד על x`eankמנפח ,xeq` - etka la` ,eizerav` ixyw oia hrn hrn 'it]

oiibeqa[gtpn cvik d"c my 'qez - :bi sc onwl.בכברה ולא בנפה לא אבל בתמחוי, ואפי' בקנו אפי' ואוכל, ,

[iepiy `la s` xzen h"eiae ,iepiya zxzen - zaya dlilny :mixaeq m"anxde y"`xd s"ixd mle`].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' שיט zeliln(סי' oillen oi` :wqt(בשבת)xzeny :`"nxa x`eane ,eizerav` iy`xa hrn iepiya llen `l`

a"na x`eane ,oixingn yie ,lek`l ick ci cg`lk wx wxtn epi`e li`ed ,milayd jezn lke`d wxtny s` iepiyaכב)"(ס l"qc,ק

d`xpy iptn ,xzl`l lek`l ezrcy s` ,xeq` iepiy i"r s` milayd jezn obcd wxtl la` ,iepiy i"r xzen milayd jkxl `wecc

ezrcyk f"ke ,'nba `zi`ck xzen daxd 'it`e ,llk wxtn df oi`c ,r"ekl etlwl xzen - y"rn milayd on obcd wxtzpyk la` ,yck

.xzl`l lek`lהשו פסק ז, lkaע:"ובסעי zg` ecia gtpn `l` ,eici izya `le ,iegnze ,oepwa gtpi `l - y"xrn zeliln el eid

a"nae ,egekכה)"(ס `zg.ק ecia gtpl xzen k"b zaya hrn lln m` d"dc :x`ean

r"eyd(א סעי' תקי `la(סי' ,iegnze oepwa 'it`e ,lke`e hrn hrn gtpne ,h"eia okxck zeiphw oikxtne zeliln oillen :wqt

a"nae ,dxaka `le dtpa `le - `laha `lג)"(ס my,ק b"nxtae y"dgna oiire] ,eizerav` iy`xa iepiya `wec oixingn yie :azk

[dfa k"yn.

.ar,ollenl ick e` dqir mdn zeyrl ick zeiphw e` milay qipkdyxity `la mzq mqipkdyk oke
,ezxhn idn?recne ,dnexza aiig m`d.bi sc

:‰· Â˘˙

.1dqir odn zeyrl milay qipkd.לתרומה מלאכת נגמרה ולא הואיל ופטור, ארעי, מה אוכל

.2h"eia ollenl milay qipkd

iaxc `ail` i "yx zhiy itlוא למלילות, ורוב הואיל בתרומה, ""חייב היינו הכנסתו "גורכ

ביו ומפריש , ארעי,"שלה אכילת עבור אפי' dcediט x "a iqe i ' x itlyeבלי קבע אכילת אוכל

ופטור. במירוח, אלא גרנ שאי לדישה רוב דקסבר, להפריש,

' q ez zhiy itleהא)"(ד אתמול,ה להפריש ויכל הואיל באכילה, אסור דרבי iqeאליבא i iax itlye
dcedi xaביו להפריש הוא צרי אבל ארעי, אכילת על רק מלהפריש קבע."פטור אכילת עבור ט

.3"dqirl" dfy yxit `le mzq milay qipkd'איכא)"(דבתוס הואה הרי פירש לא שא מבואר:

. למולל כמכניס

.4aga oqipkdy zeiphwoili

i "yx zhiy itlורוב הואיל חייב, : הראשו ללשו שבגמ', הלשונות שני שבי במחלוקת תלוי הדי

חבילות להכניס האנשי שדר דסבר פטור, השני: וללשו , צורכ כדי אלא יחד חובטי אינ האנשי

יחד. גדולות

- 'qez zhiy itleollenl yxit m`תלוי הדי השני: וללשו טבל, ...של...: הראשו ללשו ,

הנ יהודה בר יוסי ורבי רבי yxitל."במחלוקת `le "mzq" m`eבמחלוקת תלוי הדי : הראשו ללשו ,

הנ יהודה בר יוסי ורבי ופטור."רבי טבל, לא השני: וללשו ל,
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.bron m`de ,dlecb dnexz yixtd l`xyidy iptl eizexyrna milay lawl iel oal xzen m`d
?recne ,bedpl eilr cvike ,xyrn znexze dlecb dnexz dfn ozil ield aiig dxezd:bi .bi sc

:‰· Â˘˙

""רש של בלאו ולעבור להערי לישראל גור במעשרותיו שבלי המקבל שהלוי מפרש: ודמעי מלאת

תאחר ר"לא דעת ,"" שנאמר גדולה, תרומה ולא מעשר, תרומת לית חייב התורה שמ לקיש: ב והרמותש

המעשר מ מעשר ד' תרומת xeht],"ממנו d"c i"yx - envr ly lr dlecb dnexz k"b yixtdl jixv l`xyid mpn`]מעשר ,

שנות שלפני חכמי קנסוהו כ ועל המעשר, מ מעשר ותרומת גדולה תרומה ולא , ל אמרתי המעשר מ

שנאמר גדולה, מתרומה נפטר אינו מירוח אחר דג קיבל הלוי וא , גור אותו יעשה מעשר התרומת את

מעשרותיכ" ."מכל

.cr?z`f micnl oipne ,daygnae cne`a zlhip xyrn znexze dlecb dnexz m`d:bi sc

:‰· Â˘˙

.1dlecb dnexz" וכדכתיב שיעור בה שאי לפי באומד, ניטלת דגנמדאורייתא נתנו"ראשית וחכמי ,

במחשבה ניטלת וכ ורעה, בינונית, טובה, עי שיעור, dnבה oiire ,i"yx - xg` cva lke`e df cva eipir ozep 'it]

[:`n sc oiyeciw zkqn lr epazky.

.2xyrn znexza

lnib oa xfrl` `a` itl" שנאמר גדולה, כתרומה באומד ניטלת מעשר לכתרומת ונחשב

תרומת"תרומתכ כ ובמחשבה באומד ניטלת גדולה שתרומה כש ולכ מדבר, הכתוב תרומות בשתי ,

iמעשר, "yx zhiyובמחשבה)"(ד שניטלתה אבל באומד, שניטלת לעני רק למדי אנו שמההיקש :

" מהפסוק למדי אנו q',"ונחשבבמחשבה, ez zhiyד)"( כש ניטלתה מעשר שתרומת ההלכה את שג :

גדולה. מתרומה למדי אנו באומד,

minkg itle.המעשר מ מעשר קבוע ששיעורה לפי באומד, ניטלת לא מעשר תרומת

.dr?z`f micnl oipne ,"swen"d on zeidl dkixv xyrn znexze dlecb dnexz zyxtd m`d:bi sc

:‰· Â˘˙

הירושלמי)"(דהתוס' בש , כש "ה שנאמר , המוק מ להיות צריכה גדולה שתרומה מתנותיככתבו: מכל

ממנו מקדשו את חלבו מכל ד', תרומת כל את ""תרימו בעינ גדולה שתרומה אמור"מוק, זה שפסוק א ,

, המוק מ הפרשה צריכה לא מדאורייתא מעשר תרומת אבל מעשר, תרומת wxtלעני mixekia zkqna x`eank]

[opaxcn wx epiidy ,mexzl d"c my 'qeza x`eane ,swend on zeidl dkixv xyrn znexzy zxne` :l sc oihiba 'nbd mle` ,d dpyn ,a.

.ermixery slwnd[dpeilrd oztilwn],mihig ly zeliln llend e`xiqdl eizerav` oia milayd z` jrnny epiidc]

[uend z` odn,,oxyrl aiig mixwn el`ae ,oxyrn `l m` s` lek`l xzen mipte` el`a
?recne:bi sc

:‰· Â˘˙

.1mixery slwndאחת אחת קילפ א ,[i"yx - ogxiny iptl]דאכילת המעשר, מ ופטור , לאכל מותר

רש , לעשר חייב ידו לתו ונת קל וא היא, ""ארעי ליה והוי הואיל פירש: תוס'"קבעי )"(ד, וא ה

" שהוי מפני מלאכהפירשו: ביחד."גמר הרבה קול והוא הואיל ,- i"yx mrh itly ,`ed 'qezl i"yx oia n"wtpd]

[`ziixe`cn eaeig - 'qezd mrh itle ,opaxcn wx `ed xyrnd aeig.

.2zeliln llend, הגרעיני את ואוכל , החיטי בגרעיני המעורב המו שיפול כדי ליד מיד מנער

. לעשר חייב חיקו לתו ונת נפח וא היא, ארעי דאכילת לעשר בלא

.fr,oiltlte ,oiney ,gln ,oilaz jecl h"eia xzen cvik?dkldl 'qezd ewqt dne.ci sc
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:‰· Â˘˙

.‡ÔÈÏ·˙

d"a itl.כלל שינוי בלא אב של במדו כדרכ נדוכי

y"ac `ail` ep izpync `pz itl. קט בשינוי דהיינו , ע של במדו נדוכי

y"ac `ail` n"x itleב"ב על בזה חולקי לא ולכו"ש כלל."ה שינוי בלא לדוכ מותר ע

.·ÁÏÓ

d"ac `ail` ep izpync `pz itl. ע של במדו דהיינו , קט שינוי לעשות צרי

d"ac `ail` n"x itl,שינוי שו צרי רשאי ותוד"(עיי ד"י לכל)"ה המלחה א אפי' לקדירה, אפי' ומותר ,

עצמו. בפני

y"ac `ail` ep izpync `pz itlע רק הפרור."מותר ובע בפ דהיינו גדול, שינוי י

y"ac `ail` n"x itleב נחלקו וב"לא ,"ש כדרכ לדוכ שמותר , התבלי ע נדו שהמלח באופ ה

ב שלפי עצמו, בפני המלח את לדו רק היא המחלוקת ע"וכל מלח לדו מותר הפרור,"ש ובע בפ שינוי י

מועט. דבר דהיינו לצלי ורק

oilazn xzei xeng glny mrhd

'nba zg` drc itl,מלח ולהכי לדוכ מאתמול לו והיה מלח צריכות הקדירות שכל מפני זהו

בעיו"משא יודע שאינו תבלי ביו"כ לאכול בליבו יעלה מה ט."ט

dipyd drcd itleבעיו לדוכו יכול אינו ולכ טעמו, מפיג ויוכל"תבלי טעמו מפיג אינו מלח אבל ט,

בעיו ט."לדוכו

:n"wtpd,lyai dxicw dfi` h"eira rceiy ote`a .1dpey`xd drcd itlyאת ד לא א

מעיו ביו"התבלי לעשות צרי מעיו"ט ידע שהרי בשינוי, יאכל,"ט מה dipydט drcd itleצ,"א

. התבלי של הטע שיפוג שיי enrh,שהרי bitn epi`y mekxk epiidc ,`wixen ly oilazd m` .2
dpey`xd drclיאכל,"א מה יודע אינו שהרי שינוי, dipydצ drcleכרכו שהרי שינוי, צרי

מעיו לעשותו ויכל טעמו מפיג iepiya]ט."אינו jecl jixv zercd ipy itl - lk`i dn h"eirn rci mbe mekxk df m` la`].

איכא)"(דבתוס' דמשנתינו,ה דתנא אליבא רק היא ... אמוראי ...אזה האמוראי מחלוקת שכל מבואר:

ר דהיינו דברייתא, דתנא אליבא דב"דאילו אליבא נפק"מ אי גווני."ה בכל ומותר מ

.‚ÔÈÏ·˙· ‰ÎÏ‰Ï

i "x zhiy itlאיכא)"(בתוד דב"קייה אליבא דמשנתינו כתנא לחומרא"ל אזלינ וכ שינוי, בעי דתבלי ה

שאינו א טעמו פג שלא בדבר או טעמו שפג בדבר א מחר יבשל מה יודע שא דהיינו: , האמוראי כשני

ביו לדוכ יש יבשל מה בעיו"יודע אותו מכיני א לגמרי שמתקלקל בדבר ורק בשינוי, מותר"ט ט

ביו בעיו"להכינו יודע א א יאכל."ט, מה oineyט oklביו לתקנ שורה"מותר רעה שרוח מפני וכ ט,

בלילה, כשנטחני oiltltaעליה oke,יאכל קדירה איזה ידע כשלא ,שמא, אב של במדו לדוכ מותר

דחול. כעובדי דמיחזי משו , בריחיי אסור אבל , טעמ מפיגי שה oiltltלפי xzen - .bk sc onwl r"a`x itl]

[miigixa s`.

:s " ixd mya 'qezd zhiyצרי"דקיי במלח ורק שינוי, בלא כדרכ נידוכי תבלי שכל דברייתא, כתנא ל

מעיו לדוכ והמחמיר מעט. שינוי דר המיוחד."לאצלויי ובש באלקי יתבר ביחד הרבה ט

glna'בתוס מבואר הלל)"(ד, בית עה שינוי צרי י במלח זה שא זה": וא , גרעי גרעי אותו שידו י

שינוי, צרי אי אד ידי על שנעשה witqnמלח d"a itl recn ,ci lya m` ,epizpyn ixiin i`na :'qezd dr dnz `"yxdnd]

[iepiy jixv `l llka f` ,eply glna m`e ,hrn iepiy.
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקי [it'(סי' ,h"eia jecip epi` gln la` ,onrh beti i"eran mze` jeci m`y ,okxck oilazd z` oikc :wqt

yi oir zi`xn iptn wxe ,xzen - lyazp k"g`e ezligzn wc dyrpy eply gln la` ,mi glna epiidc ,dyizk jixvy qb gln

[e"wq v"drya oiire ,d"wq a"n - dfa oixingny,`l h"eirn glnd wgy m`y ,dfa `veike dxrwa jeciy e` yzknd dhd k"``

mixaeqd miwqet yie ,e"wq a"n - dnvr ipta da gxeh epi`e li`ed ,yyeg epi`e ekxck jc ,oilazd mr glnd axern m`e] ,enrh biti

xgnl jixv didiy lenz`n rciy `kid hxtae ,iepiya mkecl jixvy glnk mpicy ,mekxk oebk mrh oibitn oi`y oilaz ipina d"dy

[f"wq a"n - ef `xaql yegl xingdl yie ,ezxicwl mekxk,iedc meyn ,mdly migixa lcxgd z` `le oiltltd z` oiwgey oi`e

,oilaz lkk dkecna mze` jc `l` ,legc oicaerkפסק:"והרמ x`eaneא .zexedl ie`x oke oilaz zkica zvw zepyl oibdep edine

a"naיא)"(ס mdl:ק jxhviy rci 'it` ,h"eira mkecl oi` r"ekl - miilgye lva meya la` ,oilaza `l` exn` `l md mby

v"drya oiire ,xgnlס יח)"(ש iepiy.ק jixv m` mey oiprl ,

.gr?xeq` mipte` el`ae ,oiltlte oilaz jecl zaya xzen mipte` el`a.ci sc

:‰· Â˘˙

צלל)"(דהתוס' בית בשבתה דבגמ' קמא.)הביאו, אחד,(ד אחד דסכינא בקתא תבלי לדו שמותר מבואר:

. לפלפלי תבלי בי לחלק ושאי בשבת, שמדובר ש הגמ' את והעמידו אסור, שני שני g"xdkאבל `lce]

[ipd d"c my 'qeza e`aed eixac ,h"eia ixiinc zaya 'nbd z` yxity.

.hr?recne ,"`qiice `wlg" zyzkna yezkle ,"ipqih" zeyrl h"eia xzen m`d:ci .ci sc

:‰· Â˘˙

.‡ÈÒÈË,[miwlg drax`l yzkp xibxb lky mihign ieyrd lk`n `ed]

i ia` itl,גדולה טירחא יש ובכתישתו הואיל קטנה, במכתשת אפי' כלל, עושי `oi,אי d"c ,cwz 'iq l"diad]

[xeq`y :azk ixi`ndy `l` ,s"iy m"xdnd k"ke ,n"ndn gken okye ,dphwa xzen - `ax itly :azk.

.·‡ÒÈÈ„Â ‡˜ÏÁ,[dzegt mzgxhe miwlg ipyl zeyezk mihign miieyrd milk`n md]

i ia` itl. לתבלי אלא דאינה יד, כלאחר והוי הואיל קטנה, במכתשת רק מותר

`ax itle,קטנה במכתשת אפי' אסור ישראל אר לבני אבל קטנה, במכתשת לכתוש מותר בבל לבני רק

[l`enyc dyrnn gkenck ,micar mdl yiyk laa ipal d"de]רש רגילי", שהיו משו אסרו ישראל שבאר מפרש: י

עשינו, בקטנה ואומרי בחול, כדרכ ועושי בזה, שמזלזלי עבדי mivext,להחזיק `l micara mb i"yx ixac m`]

[ak w"q my oeivd xry oiir - mil`xyi mizxyna mb m`de.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקד e(סי' ,dly iepiyd `ed dfy ,dphw zyzkna oiyzek la` ,dlecb zyzkna zetixd oiyzek oi` :wqtux`a

a"nae .lkd xeq`l yi - dphw e` dlecb `xwp dn eiykr mircei ep` oi`y oeike ,xeq` dphwa 'it` l`xyiטז)"(ס יד, x`ean:ק

epipnfa `picl k"`e ,l"pk - i"yx itl ,xzei xeng l`xyi ux`ay mrhde ,dfn lek`l xeq`y :'nbdn rnyn ,yzke xar m` caricay

,ipeeb lka xeq` miprpk micar miwifgny ikidמפרש:"ושהרמב`l h"eirn dyizky ote`a migaeyn eid mihigd i"x`ay

,h"eia okecl xeq` - minbtp mpi`e miaeh mihigdy mewn lk f"itle ,mznbetוהרשב"והראב פירשו:"ד `xeq,א l`xyi ux`ay

"ipqih" zyizk oica oc l"diaae .miyexitd lkk xingdl yie ,h"eia iepiy `kile dphw zyzkna miyzek leg meia mby ievne li`ed

[` oic lirl e`aed eixac zivnz -.

.t?recne ,h"eia zeiphwa xzend dxixad ote` edn:ci sc

:‰· Â˘˙

.‡˙ÏÂÒÙ‰ ÏÚ ‰·Â¯Ó ÏÎÂ‡‰˘Î

y"a itl,האוכל מ הפסולת את לברור אסור אבל ואוכל, הפסולת מתו אוכל zayeבורר h"ei - y"a itl]
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[sqei y`x - `ziixe`c xeqi` iede dxixa oiprl oieey.

d"a itleכדרכו בורר האוכל)ברירה מ הפסולת את ובתמחוי(דהיינו , בקנו בחיקו, sicrודוקא `gxiha ihernc]

[i"yx בכברה,- ולא בנפה, ולא בטבלא, לא אבל ,- sicr `gxiha ihernly `ed opaxcne ,xzen ytp lke` jxevl - d"a itl]

[sqei y`x.lke`d zxixan gxeh xzei yi zleqtd zxixaa m`eב פסולת,"מודי מתו אוכל שבורר ה

. עדי בטירחא דלמעוטי

b "x itle.ושולה מדיח א

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקי a"n(סי' - sicr `gxiha hrnlc ,iepiy `la lke`dn zleqtd] ekxck xxea h"eia zeiphw xxead :wqt

[i"wq,lr daexn zleqtd m` la` zleqtd lr daexn lke`dyk `"ca ,dxaka `le ,dtpa `le ,`laha `l la` iegnzae ewiga

t"r` ,zleqtd on lke`d zxixa gxehn xzei lke`d on zleqtd zxixaa gxeh did m`e ,zleqtd z` gipne lke`d xxea - lke`d

l"diaae .zleqtd z` gipne lke`d z` xxea - daexn lke`dyהבורר)"(ד minilה oikdl jxc oi`y zeiphwa wxy :azk f"xbd mya

.miax minil oikdl okxcy oihiga `l la` ,exizd miax

.·ÏÎÂ‡‰ ÏÚ ‰·Â¯Ó ˙ÏÂÒÙ‰˘Î

i "yx zhiy itlב לפי ""א והכל לפסולת, מתבטל והאוכל הואיל כלל, לברור אסור [uexizl,"מוקצהה

zhiy .dvwen xeqi` wx yi zleqtd zxixaa eli`e ,dxezd on dxeq` lke`d daexn `idyk zleqtn lke`d zxixa - y"ac `ail` 'qeza 'a

- zay zkqna 'qezk e` l"pd i"yxk xaeq oiibeqa 'qez m`e ,lke`d z` wx xexal xzen - r"ekly :lke`y d"c :anw sc zay zkqna 'qez

[zay zkqna 'qezd zhiyk wqty x`ean l"pd r"eydne ,`"yxdn oiir.

.‚Á¯ÂË·Â ¯ÂÚÈ˘· ÔÈÂÂ˘ Ì‰È˘ Ì‡

:x`ean ix i`na.שירצה איזה a"ndשבורר wqt okeס ח)"(ש y"aק itl la`] ,zleqtd xexai - wc lke`d m` ok` :siqede

[sqei y`x - xeq` zayay enk xeq`.

.`t?recne ,exiagl lk`n ixac gelyl xzen h"eia m`d:ci sc

:‰· Â˘˙

.1xgnl egipdl ieyr oi`y okend xacלשלח."לכו מותר ע

.2zeiphwe zezlq mipny oke ,oihegy oiae oiig oia zetere dig dnda

y"a itl. משלחי לא

d"a itl,בשורה יעשנו שלא ובלבד , jenqa]משלחי onwl oiir - eyexit].

.3d`eaz

d"ae y"a itl. משלחי לא

y"x itlלעשות חיטי של בתבואה ודוקא קטנה, במכתשת או בקדירה לבשל ויכול הואיל , משלחי

. רסיסי לעשות ועדשי לבהמה, לית שעורי של ותבואה לודיות,

ביו לשלוח שמותר דבר ופירש"כל , אד בני בשלשה דהיינו בשורה, ישלחנו לא ונראי"ט מילתא, דאושא י:

ע מיני שלשה לשלוח מותר בא מסתפקת, והגמ' בשוק, למכור ."כמוליכי אנשי שלשה י

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקטז lekie(סי' li`ed ,mhgyi `ly rcei 'it`] ,miig 'it` sere dig dnda h"eia exiagl gelyl xzen :wqt

[my v"dryae ,a"wq my a"na oiir - zeclee lcbl miieyr m`e ,`"wq a"n - mlke`le mhgeyl,,zeiphwe zezlqe mipny zepiie

a"n oiir - ezndal oziy exiagl mixery gelyl dvex m`e] .h"eia dxeq`d dk`ln `idy dpigh zxqegny itl ,d`eaz `l la`

[h"wq v"dryae ,d w"q.השו פסק ב' dfע:"ובסעי xzei e` mc` ipa 'b epiidc ,dxeya opglyi `l - h"eia eglyl xzeny xac lk
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[i"wq v"drya oiir - xvga df m`e ,e"wq a"n - xeq` zaxernd iean jxc 'it`e] ,cg` oin mlek mi`yep df xg`,lk m` la`

.xzen - cg` oin `yep cg`

.at?recne ,exiagl oilitze micba gelyl xzen h"eia m`d.eh :ci sc

:‰· Â˘˙

.1oize`py lk[i"yx - oihywzn]ביו אותו משלחי צרכו כל מתוק והוא בחול, שיש"בו קשה בגד אפי' ט,

ממנו, מתחממי ואי הואיל עליו, לישב מותר שהרי , כלאי ct]בו daeyz onwlck]לשלוח יכול וכ ,

בחול, להניח שראוי ogipdl]תפילי ji` cnel ik :azk d"`xde ,`"ayx - ozii`xa gny exiag ixdy]א אפי' שהרי ,

ביו איסור."מניח עובר אינו ט

.2xneqnd lcpq,תפור שאינו מנעל לשלוח אסור ולכ שהיה, מעשה משו אותו, לנעול התירו לא

תפירה. בלא בחול ללבשו ראוי אינו שהרי

.3elrpl milibx oi`e elrpl lekiy oal lrpn

w"z itl.מותר

dcedi iax itleאומ שצרי מפני i"yx]אסור, - exigydl].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' miyw,(ש md m` mii`lk mda yi 'it`e ,mdilr oryil miie`x mdy mixetz mpi`y t"r` milk miglyn :wqt

,lega mgipdl miie`xy oeik ,oilitz oiglyneהרמ a"naeא:"ומוסי ,oglyl xzen miaxd zeyx jxc 'it` dfa `veik lkeטו)"(ס ק

:mixaeq rexf xe`ae `"ahixd mya w"nhiyae ,my mbnbn sqk lyae ,adf ihiykz gelyl oi`c :inlyexid mya ixi`nd zrc `aed

.oda yalzdl miie`xy oeik ,xzeny

.btoelie m`dzkexte?recne ,d`neh milawn okynay:ci sc

:‰· Â˘˙

.1oelieכאחד עשאוהו ולא עליו, כלי תורת יש ולפיכ כנגדו, מתחמ שהשמש מפני טומאה, מקבל

טומאה, מקבלות שאינ הבית mngznממחיצות ynydy iptn `l d`neh lawn oelie ,iptn d"ceza `aend b"dad itl]

[g"lv oiir - zereaw ody ziad zevign k"`yn ,ilkl aygpe reaw epi`y iptn ,eheytk `l` ,ecbpk.

.2okynd zkext'מפני)"(דבתוס טומאה.ה שמקבלת מבואר:

'q eza oey`xd yexitl.ככלי היא הרי , הארו על ומאהילה הואיל

i pyd yexitl. למקו ממקו שעוברי בשעה המשכ לכלי קיבול כלי משמשת והפרוכת הואיל

b "dad itle, וילו שאר כדי הפרוכת `mipexg]די cerae g"lva x`eank ,reaw epi`e li`ed ilkl aygpy iptn].

.ct,opaxcn 'it` mixzen el`ae ,exfb opax el`ae ,mzxq` dxezd mipte` el`a mii`lk cba
?recne.eh :ci sc

:‰· Â˘˙

`ziixe`cnכלאיי שבגד "dlriאסור שנאמר , האד גו עליעל יעלה גopaxcne,"לא אסור

rivdlוה אסור, זו גב על זו מצעות עשר אפי' עליו, ליש או עליו לישב כדי , האד לעשותו"תחת שאי ה

oelie, ר בבגד ודוקא כנגדו. מתחמ והשמש dywהואיל cbaa la`ואינו הואיל , כלאיי משו בו אי

דפשיטי צררי וכ , i"yx]מחמ - zern ea oixexvy cba 'it]ואינו אותו מקשי דהמעות בחיקו, להשי מותר

דבזרני צררי אבל , i"yx]מחמ - mirxf ea oinyy cba]דר ואי הואיל מותר, אשי רב לפי אסור, רבא לפי ,

. בכ חימו

i "yx zhiy itlד)"( בקשי ללובשוה אסור אבל עליו, לשכב או לישב כדי קשה בגד תחתיו להציע מותר
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[cba lk - opaxcne ,"fepe ieeh rey" `ed m` `wec - `ziixe`cn].

'q ez zhiy itleרש"(ד שיטת וכ אלא, מהרש"ה עיי ביומא )"י רא ובקרני ieehדוקאא, rey" `ed cbad m`
"fepe,קשה הבגד א אפי' מדאורייתא, אסורה שלבישתו ,[mzxq` `l dxezd dcear zrya dpedk icba wxe]הדי

, בקשי ולא ברכי רק מדרבנ אסורה תחתיו שהצעת fepe",הוא ieeh rey" `l `ed cbad m` la`
מבואר עוד בזה. גזרו לא ורבנ ללובשו, אפי' מותר בקשי אז מדרבנ רק הוא לבישתו איסור שברכי

אחד, בבד עשוי הצמר א , בפשת תפור שאינו צמר ובתוכו פשת שכבות משתי העשוי שבגד בתוס':

יצאו שלא חתיכות מכמה עשוי וא , מדרבנ אפי' מותר הפשת קרע דר במשיכתו כולו שיצא באופ

. מדרבנ אסור בפשת קרע דר במשיכת כול

:ÌÂÎÈÒÏ

.1ezyial oiprl "fepe ieeh rey" cba, עבודת בשעת מכהני חו , בקשי אפי' מדאורייתא אסורה

לגמרי. התירת שהתורה

.2eizgz mzrvd oiprl "fepe ieeh rey" cba. בקשי ולא ברכי רק מדרבנ אסורה

.3jx cbade "fepe ieeh rey" epi`y cba.עליו ולישב תחתיו, להציע וה ללבשו, ה מדרבנ אסור

.4dyw cbade "fepe ieeh rey" epi`y cba

i "yx itl.מותר תחתיו להציע אבל ללובשו, מדרבנ אסור

' q ezd itle.ללובשו אפי' מותר

recne?11פה. ,bedpl eilr cvik ,dng eilr drwye ey`xa oilitze w"yxra jxca `ay in.eh sc

:‰· Â˘˙

.1llka xnzyn epi`y mewnהמשתמר למקו ולהכניס השדה, על מונחי אפי' ללובש מותר

לגמרי.

.2iapbn `le ialkn xnzynd mewna migpen m`. בה יגע לא

.3dnegl jenqd zia el yie ,ey`xa migpen m`יביא סמו בית לו אי וא , לש יביא

לביתו.
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

éðù ÷øô

áåè íåé

.`df m`de ,bedpl yi cvike ,zay xear lyal zay axra zeidl lgy h"eia xzen m`d
?recne ,`ziixe`cn:fi :eh sc

:‰· Â˘˙

מיו המבשל התורה אלא"מ ליה, וחזי אורחי ליה ומיקלעי הואיל שאמרינ משו לוקה, אינו לשבת ט

ביו לבשל אסור ""שמדרבנ שיניח עד שבת, עבור תבשיליט שמואל"ערובי לפי אקראי, רבנ ואסמכוהו ,

" שנאמר ממה לקדשוזהו השבת יו את מזכור זאת שלומד תנא ויש להשכיחו, שבא מאחר זכרהו את""

אפו תאפו ef:."אשר dpwz mrha`ax itlיפה ומנה לשבת, יפה מנה שיברור כדי תקנוהו, שבת לכבוד

`iyט,"ליו ax itleיו מיו"לכבוד שיאמרו כדי תקנוהו, וכ"ט , מבשלי אי לשבת מיו"ט וחז"ש לחול. ל"ט

" עושה שא תבשיליתקנו, יועירובי לפני ביו"" לבשל מותר את"ט שגומר ונחשב הואיל שבת, עבור ט

בעיו שהתחיל אסור."הבישול שבת עבור לבשל להתחיל אבל ט,

:zay xear h"eia lyal ztqep zexyt`ליו שיבשל ידי הערמה,"על בלא ודוקא הותיר, הותיר וא ט,

די"ופירש יז: ד"(בד ש ובתוס' , יערי שלא ובלבד)"ה אורחיה להזמי צרי אני שיאמר קדירות, בשתי דוקא שזה :

ולהרבות. להערי מותר אחת בקדירה אבל אסור, ולכ , אורחי לי יבואו או

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקכז lyan(סי' la` ,dnvr ipta dxicwa zay jxevl dligza lyai `l ,zay axra zeidl lgy h"ei :wqt

a"na x`eane .zaya dligza lyan aexir i"re ,zayl xized xized m`e ,h"eil zexicw dnk `edובביה"(ס ג, ב, )"ק ש xeqi`c:ל

xenbl micwdl xdfil yiye ,aexird ipdn okle ,"migxe` irlwn el`e li`edc" `xaq meyn ,opaxcn wx `ed zay xear h"eia leyia

.`ziixe`c dk`lnc `zl o`k yi - `teb h"eia el jxhviy jiiy `ly onfa dkiygl jenq eli`c ,lecb meid cera zayl eilk`n zpkd

.am`de ,cal liyaza e` cal zta liren m`de ,"oiliyaz aexir" jxevl miyexc oiliyaz dnk
?oiliyaz dnkl liren df:fi .fh :eh sc

:‰· Â˘˙

.‡Ï˘·Ï ‰ˆÂ¯˘Î

y"a itlב"בעיו שלפי חנניה: רבי וסובר לשבת, עליו וסומ עירוב, לש תבשילי שני עושה אי"ט ש

אא אא"אופי מבשלי ואי בפת, ערב אא"כ טומני ואי בתבשיל, ערב בעיו"כ טמוני חמי לו היו ט,"כ

[`ax xn` d"ceza z"x zhiy - ecbpk cg`e cg` lkl `diy jixv oiliyaz dylya 'it`c :ixaqe].

d"ac `ail` ep izpync `pz itl.צרכו כל בו ועושה אחד תבשיל מספיק

`ziixadc `pzd itle(:יז d"ac(בד `ail`פליגי ולא , תבשילי ב' דוקא בצרי ומחלוקת"על בזה, ש

רבא ואמר תבשיל, עוד להוסי וצרי אחד תבשיל או תבשילי ב' נחשב שעליו וביצה דג בא )הוא :(ש

דב ואליבא דיד כתנא ופירש"הלכתא דס"ה, אביי"י: וסובר אחד, בתבשיל רק דאפשר טז.)ל שדוקא(בד :

מהני. לא בפת אבל מהני, בתבשיל

.·˙ÂÙ‡Ï ‰ˆÂ¯˘Î

z"x zhiy itlרבא)"(בתוד אמר zet`lה dvex m`ב לפי א לאפות", יכול ואינו בפת, ג לערב צרי ה

שעשה. תבשילי עירוב סמ על
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

i "x zhiy itleלבשל."לב ובי לאפות בי דבר, לכל אחד תבשיל מספיק z"xה zwelgny rnyn 'qezd ixacn]

[i"xk e` `"xk l"iw m` ibilte ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgna ielz i"xe.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקכז a"na(סי' x`eane ,xzen - cal liyazn `l` e`yr `l m`e ,liyaze zta eze` oiyer df aexir :wqt

ז)"(ס ו, ipdn,:ק `l i`ce - liyazl ,cal ztn dyr m`e ,r"ekl cg` liyaza ibq dligzkl s` lyal wxe ,h"eia zet`l v"` m`c

,liyazn owzp aexird xwirc ,ipdn `lc enikqd mipexg`de ,miwqetd oia zerc yi - cegl ztl ipdn m`eבשעה"(וע ס"ע יח,"צ ק

בזה)"מש .כ

.b?zay jxevl lyal leki eaexir lk`p e` ca`y in m`d:fi :eh sc

:‰· Â˘˙

כזית. ממנו נשתייר בא רק לבשל ויכול שבת, לצור לבשל להתחיל יכול אינו

:‰ÎÏ‰

,eh 'irq my r"eya wqtp okeהשו פסק יז, ligzdע:"ובסעי m`y d"de ,dqir dze` xneb aexird lk`pe ezqira ligzd m`y

.y"iir .eikxv lk dyer ligzd m`y oiliwn yiy :`iad l"diaae ,liyaz dze` z` xneby lyal

.c?dyr xg`y "oiliyaz aexir" liren m`d:fh :eh sc

:‰· Â˘˙

`cqg ax itl" לומהפסוק נכו "לאי הניח שלא שמי למדי תבשילי" מי"עירובי על לסמו יכול ,

. אחרי עבור וכיו שעשה

ixn`c `ki`d itle" להניח לו היה שלא למי דוקא תבשילישמועיל ופירש"עירובי לו", שאבדה כגו י:

מעיו ""אבידה להניח לו שהיה מי אבל אחריה, היו כל ומחזר תבשיליט הוא.עירובי פושע הניח ולא "

[f daeyz onwl r"re].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ז סעי' תקכז in(סי' eilr jenqiy ick ,exir ipa lk lr axrl xird lecb lk lr devne ,axrl mc` lk lr devn :wqt

lecb ly aexira z`vl milekiy ayg m` d"de ,`"nx - axrl rcei epi`y ux`d mr d"de] ,ca`e aexir gipdy e` qp`p e` gkyy

[ck w"q a"n - xecd,yt`y in la``vei epi`e ,ryet `xwp - xird lecb ly eaexir lr jenql dvexy iptn axir `le axrl el x

[fl w"q v"dry - minkg zpwza elflfe li`ed ,m`ivedl oeekl i`yx lecbd oi` okle] ,ea,a"na x`eaneכב)"(ס lbxa:ק gkyy inc

,'c xacl cxg epi`y xkipe li`ed ,ryetk epic - ipyd lbxa aeye oey`xהמ"ובס מביא כו, lekiב:"ק mc` lky l"q miwqet daxdc

dyer mrt lkay in wxe ,ote` lkae mc` lkl zepwdl maexira mipeekn milecbd s`e ,xird lecb ly aexir lr dligzkl jenql

miwqet lr jenql yi carica xyt`e ,e`iven lecbd oi` dfa - minrt dnk gkyy dxwe ,xird lecb lr jneq epi`y d`xne envrl

[f daeyz onwl r"re] ,h"ei zgny meyn lwdle ,el`.

.d?recne ,`l dnne ,"oiliyaz iaexir" zeyrl xyt` dnn:fh .fh sc

:‰· Â˘˙

דבר וכל צלי, וכ עליו, וסומ גוררו הסכי גבי שעל שמנונית או קדירה שבשולי עדשי אפי' תבשיל, כל

יו מערב חמי עליו שנת האספני וקולייס שלוק, או כזית,"כבוש שיעור בו שיש בדבר ודוקא `sט, gilnae]

[y"iir ,ak w"q v"dryae ,bi w"q my ,a"n - ea oiaxrn oi` gzexk `edy.

. . . 'nba.. . o ey`xd oeyld itl" על לסמו ""דייסאאפשר לעשות, ונית הואיל תבשילי, מדברעירובי "

הפת. את בו מלפתי שלא א שכיח, שלא

i pyd oeyld itleבו מלפתי אי דייסא והרי הפת, את בו שמלפתי דבר דוקא וצרי הואיל אפשר, אי

ולכו הפת. ""את לעשות אי תבשיליע הפת,עירובי את בו מלפתי לא וג תבשיל, לא הוא שהרי מפת, "
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שכיח, הוא a]וג daeyz lirl k"yna mb oiire].r"eya wqtp oke(ג–ו סעי' l`.,(ש `qiic la` ,ztd z` ea miztlny xaca `wece

.e?exfb `l dn lre ,"mixkp ileyia" zxifb llka llkp dn:fh .fh sc

:‰· Â˘˙

חי, שהוא כמו שנאכל בדבר גזרו ולא חתנות, משו נכרי בישולי על גזרו r"eyחכמי oiir - m"ekr zt oic]

[my j"yae ,'` 'irq aiw 'iq c"xei'ובתוס )"(ד, דגי גזרו,ה לא מלכי שולח על עולה שאינו דבר על שג מבואר:

גזרו. הפת את בו ללפת מלכי שולח על עולה שלפעמי דבר על אבל

.f,mixg` xear axrnd[c daeyz l"pk],?mc` lkl liren df m`d:fh sc

:‰· Â˘˙

צרי אינו אחרי עבור דהמערב בגמ': עוד ומבואר ד', תשובה לעיל התבאר דינו עשה ולא שפשע מי

לתחו שמחו מי אבל בו, יוצא העיר בתחו שהוא מי וכל העיר, בני כל עבור מניח אלא למי, לפרט

oxkefl]לא, eail lr elr `ly iptn :i"yxite]שהניחו מי דעת אבל האחר, את להוציא המניח בדעת היה א ודוקא ,

. צרי לא בשבילו

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ח סעי' xird(ש megza `edy in lke ,xird ipa lk lr llka gipn `l` ,hxtl jixv epi` mixg` lr axrnyk :wqt

,ea `veiוברמ": הוסי dpzdא k"`` ,o`kl `eal lekie "oinegz iaexir" gipd 'it` ,ea `vei epi` - megzl uegn `edy in la`

.`icda gipnd eilr:נפסק ט, dgpd,ובסעי zrya opira `l - eliaya egipdy in zrc la` ,xg` `ivedl oiekiy opira gipn zrc

,zayd jxevl lyal ligziy mcew h"eia edericeiy wxהרמ nzqn`.א:"והוסי eilr oikneq - mdilr gipdl lecbd jxc m`e

a"na x`eaneלב)"(ס y"iir.:ק 'eke ,eqp`p e` egkyy oze`l wx epiidc:נפסק י', i"rובסעי' mdl zekfl jixv mixg` lr axrndy

.xg`

.g,"zexvg iaexir" e` "oinegz iaexir" ea axrl mileki m`d ,zay axra zeidl lgy h"ei
?recne:fh sc

:‰· Â˘˙

.1"oinegz iaexir".לו האסור בדבר אוסרו ואתה , כמתק שנראה מפני לא,

.2"zexvg iaexir

w"z itl.דבר כמתק ונראה הואיל לא,

iax itleביו אי טלטול איסור והרי לו, המותר דבר לאסור אפשר ואי הואיל לערב, ט."אפשר

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקכח oinegz"(סי' iaexir" `le ,"zexvg iaexir" `l oiaxrn oi`y :wqtהרמ gipdא:"והוסי 'it` oicd okc

.oiliyaz iaexir

.h,cren ly lega e` g"xa zeidl lgy zayae ,zaya zeidl lgy h"eia ygl zlitz xcq edn
?dkldl wqtp cvike.fi sc

:‰· Â˘˙

.‡˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ Ë"ÂÈ

y"a itlיו ושל עצמה, בפני שבת של ואומר ברכות, שמונה עצמה."מתפלל בפני ט

d"a itl" ואומר שבת, בשל ומסיי שבת, בשל מתחיל ברכות, שבע היומתפלל באמצעקדושת (דהיינו"

[ לשניה אחת .ברכה
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iax itle" חות והזמניא ישראל השבת כרבי,"מקדש פסקה והגמ' ,[`"yxdn - h"ei ly dlitz `id dlitzde].

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(א סעי' תפז a"nae(סי' ז)"(ס, wxק xikfd `l m` carica :azkielz oicd - cal mipnfde l`xyi e` zay

.df meyn dkxad xefgl oi` i`cea cal zay wx xikfd m`y ,rixkd l"diaae ,mipexg` zwelgna

.·„ÚÂÓ Ï˘ ÂÏÂÁ· Â‡ Á"¯· ˙ÂÈ‰Ï ÏÁ˘ ˙·˘

w"z itlב המאורע מעי ואומר: שבע, מתפלל ומנחה שחרית epiidc"עבודה"בערבית ,i"yx - `eaie dlri oebk]

["`eaie dlri" ztqeza dlibx zay zlitz.אותו מחזירי אמר לא וא ,

xfril` iax itlב i"yx]"הודאה"אומרו - mixetae dkepga "miqipd lr" xne`y enk].

`wexa oa opge i iax ly epa l`rnyi iaxe b"ayx itleואומר שבת, בשל ומסיי שבת בשל מתחיל

היו" באמצע,קדושת "[ynn h"ei zlitzk epiide]רשב דהיינו הזוג, כאותו הלכה דאי הונא רב ואמר ורבי", ג

ופירש ברוקא. ב יוחנ רבי של בנו )"(די"ישמעאל מקו כל כתה שהלכה ב": המאורע מעי שאומר ."עבודה"ק

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(ט סעי' תצ ובסי' א, סעי' תכה l"diaa(סי' x`ean - "mipnfde l`xyie zayd ycwn" mzg m` caricae

מתפלל)"(ד "ycwn:ה xn`e xeaic ick jez xfg m`e ,`vi `l - zay ly xikfd `le ,"mipnfde l`xyi" mzg m`e ,xefgl v"`y

.`vi - "zayd

.‚ÔÈÙÒÂÓ· ÌÏÂ‡ Ï"Î

l" pd w"z itl" ואומר שבת בשל ומסיי שבת בשל היומתחיל ופירשקדושת באמצע, התוס'י"" וכ , (ש

)"בד אי כתה הלכה אי דבזה הנ": כרבי אלא ""ק בה חות א דאמר: והזמניל, ישראל השבת אומקדש "

חדשי" ברראשי ח.""

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(ב סעי' h"ei,,(ש ly sqena lltzny jxck lltznc,ג סעי' תכו, בסי' zaydוכ ycwn" mzegc :wqtp

a"nae ,"miycg iy`xe l`xyieובשעה"(ס ט, ס"ק ו)"צ carica.ק `vi cal zay lya mzg m`c :x`ean

.izeyrl ,iying meia lgy zeielb ly oey`x h"eia e` d"x ly oey`x h"eia xyt` m`d
?recne ,i`pz i"r "oinegz iaexir" e` "oiliyaz iaexir".fi :fh sc

:‰· Â˘˙

.1d"x ly oey`x h"eiaברש די"מבואר טז: לשנה)"(ד אפשר.ה שאי :

.2"oiliyaz iaexir" oiprl zeielb ly oey`x h"eiaלכו"" לעשות אפשר תבשיליע עעירובי י""

ופירש התירו."תנאי, שבת כבוד משו י:

.3"oinegz iaexir" oiprl zeielb ly oey`x h"eia

ax xn` iy` xa `i ig ax itl" ג לעשות תחומייכולי עעירובי תנאי."" י

`ax itle"תחומי תוס'עירובי , עושי לא בשבתא שביתה ולמיקני הואיל לעשות, אפשר אי "

" שהיינו משו i"ptde,"הכנהפירשו: ,i`pza 'it` h"eia opipw `l ziae ,zia oipwk `ed dziay oipwc :eyxit y"`xde s"ixd]

[owznk ifginy meyn :yxtn i"yxy wiic.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(כב סעי' תקכז `la(סי' ,i`pz lr axrl leki epi` - d"x ly h"eia `ed m` ,axir `ly oey`x h"eia xkfp m`y :wqt

iiet`l ol `xy `di df aexira ,leg meid m`e ,axrl v"` "ycew meid m`" i`pza axrl leki - zeielb ly miaeh mini x`ya m`
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

a"nae ,i`pz ipdn `l - lenz`n liyac icin dil zil i`c `"ie ,melk xnel v"` xgnle ,ileyaleעה)"(ס xaqk`ק opihwpc :x`ean

.dpey`xdבשו נפסק ב סעי' תקכח axrlע:"ובסי' leki - "zexvg iaexir"e] ,i`pza h"eia eze` oigipn oi` "oinegz iaexir"c

[i`pza,a"naeו)"(ס zeielb.ק ly h"ei ipya ipdn - axir xakya caricac :x`ean

.`i?zay ikxv el didi jkae ,"oiliyaz iaexir" axir `ly mc`l yi dvr dfi`.fi sc

:‰· Â˘˙

ביו לשחוט או לבשל שאסור מ"א מחר, לצור אע"ט בשר, הקדירה כל את למלאות יכולי שאי"מ פ

אע מי של חבית למלאות וכ אחת, לחתיכה אלא ואינו"צריכי הואיל אחד, לקיתו אלא צרי שאינו פ

התוספת. בגלל בטירחא מרבה

w"z itl.לעצמה ורדיה אפיה צריכה וככר ככר וכל הואיל פת, לאפית מועילה זו עצה אי

xfrl` oa oerny iax itleיפה נאפית שהפת מפני פת, התנור כל את וימלא בפת ג זו עצה מועילה

אלעזר. ב שמעו כרבי הלכה רבא: ופסק מלא, שהתנור בזמ

ztqep dvr" לעצמ שעשו , לאחרי קמחו תבשילימקנה לו."עירובי ומבשלי לו אופי וה ,onwl 'nbd]

iax meyn ,xpd z` el oiwilcne zg` dxicw el oipnehe zg` zt el oite` "oiliyaz iaexir" gipd `ly in `ped ax xn`" ,zxne` :`k sc

mixg`y rnyn "el oilyane el oite`" ipzwcn wcwcn yi ,:fh 'iqa y"`xd my azke ,'eke "ikd inp `ipz ,ohw bc el oilev s` ,exn` wgvi

meyne ,axirc o`n `kilca ixiin jkld ,'eke ,eikxv el eyrie egnw mdl dpwi eaxiry mixg` yi m`c ,`zile ,envr `ed `l la` ,el miyer

['eke i`w ezia ipa` el oilyane oite`e ,hren xac zeyrl el exizd eiig ick.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקג `la(סי' dlik` mcew `wece ,zg` dkizgl `l` dkixv dpi`y t"r` xya dxicw dy` d`lnn :wqt

a"na x`eane ,dnxrd iede li`ed ,"zifk dpnn lke`" xnele lyal dleki dpi` - dlik` xg`ה–ז)"(ס dxicwd:ק dgipdy xg` s`c

`wece ,dlecb dxicwa epzil xzen ,dphw dxicwa `id 'it`e ,daxd xya yiyk xzei owezn liyazdy iptn ,xya siqedl xzen y`d lr

cetiyd xak cneryk dlil liaya siqedl i`yx epi` - cetiyd lr xya oilevyk oiliyaz x`ya la` ,mibc e` xya ly liyaza

ae ,zg` `gxiha `edy oeik ,dvxzy dnk siqedl dleki - dligza la` ,y`d lr,"dlil jxevl zlyany" dita xn`z `ly cal

,xyad i"r gazyn df lkc ,xzen k"b cala ahexl wx e` liyazdl wx dkixv dpi` m` oke .f"ir xq`p epi` caricaeא צ"וא

כלל, היו oibdepלסעודה mlerde ,oixizn yie ,dnxrd llka `edc oixqe` yi - dpnn zvw lke`e ,dlild jxevl wx eleyia xwire

,mcia zegnl oi`e ,lwdlנפסק:"וברמ a"naא x`eane ,hrn zg` lkn lek`le zexicw daxd lyal dlekiyי)"(ס lkay:ק ixiinc

,xizdl oi` zexicw izya cg` oin la` ,envr ipta oin yi dxicw,כא סעי' תקכז בסי' a"naeוכ ,zercd 'a e`aedס עא)"(ש ק

.y"iir .dfa xingdl d`xp okye ,dfa mixingn yi - cg` oinn llk lk` `ly rxi` m`c :`iadכ)ע"ובשו סעי' תקכז wqt:(סי'

`l` dpwz el oi`e el lyal mixeq` mixg` mbe ,mziaa 'it`e mixg`l lyal xeq` jk ,envrl lyal xeq`y myk axir `ly in

mixg` my oi` m`e ,lyal mileki eziaa 'it`e ,el mipzepe milyane oite` mde ,eaxry mixg`l eliyaze egnw z` dpzna oziy

v"dryae ,cg` xp wilcdle zg` dxcw lyale cg` zt mevnva zet`l xzeny `"i eaxiryפח)"(ס mdixac,ק enzq miwqetd :azk

zeaxdl `ly epiid ,"mevnva" eazky dne ,dfa mvnvl v"`e ,dxicwa oke ,zayd lkl eizepefnl el jixvy dn itk exeriyc `xazqne

.leyiad ipewiz gxeha oke ,dyil zk`lna daxi `ldc ,oiliyaz ipina oke ,mingl ipina

.ai,olk`l xzen m`d ,zexicw 'a lyal mixrdy e` zexicw dnk cifna lyiae xar m`
?recne:fi .fi sc

:‰· Â˘˙

.1dt`e xaryk m`.בספק נשארה הגמ'

.2mixrdyk m`

iy` ax itlופירש ממזיד, דחמיר באכילה, ,"אסור חכמי דברי על לעבור הוא רשע מזיד, דאילו י:

, מערי אבל עירוב, תורת מעקרא לא הלכ ושב, לבו אל משי עצמו והוא ממנו, למדי אחרי ואי

עירוב. תורת ומעקרא הימנו, למדי ואחרי בו לחזור לבו אל ישיב לא הלכ בהיתר לעשות סבור
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

wgvi xa p"x itlדב אליבא חנניה שלפי כמזיד, דינה ה"הערמה תבשילי בעירוב שמחמיר ה"ש

באכילה. אסור שהאוכל במזיד, עבר או הערי שא מחמיר

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג ב, סעי' תקכז lega(סי' e` zaya olke`l xzen - h"ei jxevl zexicw dnk lyiae bbeya e` cifna xar m` :wqt

[l"dia - dyry dn lr c"ia ipir ze`x itl eqpewl ie`x edine],xgn jxevl zg` xizede meid jxevl zexicw 'a lyal mixrd m`e

a"na x`eane ,dlke`l xeq` עט)"(ס- `xeq:ק epi` el s`e ,cin h"ei i`venl xzen mixg`l la` ,minkg edeqpwc ,a"ale el epiidc

v"drya r"re .zay i`ven cr wxקח)"(ס y"iir.:ק .zay ly cifn oick ,mlerl el xeq` f"xbd itly

.bi?recne ,mlke`l el xzen m`d ,cifna zaya eizexit xyrnd:fi sc

:‰· Â˘˙

.1mixg` zexit el yi m`ש דרבנ האיסור על ועבר הואיל , לאוכל לו תרומות"אסור מגביהי אי

ביו ."ט"ומעשרות אחרי פירות לו יש שהרי שבת, מעונג מפסיד ואינו ,

.2mixg` zexit el oi` m`e,באכילה מותר א ואפה בעבר הגמ' בספק תלוי זה nbd'לכאורה zpwqn]

,`"ayxd mya i"aa `vn jkye ,xyre xarl mb epiidc dicic oizeaya 'it` exingdc d"d f"itly :yxtn y"yxd ,"ip`y zayc `xeqi`"

[ok yxit `l i"yx la`.

.ci?recne ,h"eia e` zaya milk liahdl xzen m`d.hi±:fi sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÓÂË‰ ·‡Ó Ë"ÂÈ Â‡ ˙·˘ ÈÙÏ ‡ÓË˘ ÈÏÎ

בשבת להטבילו מדרבנ אסור

dax itlבשבת אסור בחצירו בור יש א ואפי' , הרבי ברשות אמות ד' ויעבירנו בידו יטלנו שמא

ביו להטבילו אסור וכ זה."להטבילו, משו זה דגזרו ט

sqe i ax itl.זה משו זה דגזרו סחיטה, בני שאינ בכלי וא סחיטה, משו גזירה

ia ia ax itleופירש ישהה, שמא ויו"גזירה שבת עד ישה שמא שחוששי דהיינו ותוס' ויבוא"י ט

תרומה. בה להשתמש תקלה dfa]לידי k"yn h"iez oiir - iaia axc dizeek `ipz :zxne` 'nbd]מפני רבא: לפי ,

מלאכה. לתקנת ודומה כלי, כמתק nh`שנראה ilka min ae`yl xzen r"ekl,נטהר זה וממילא ,

, כמתק מיחזי לא ולכ , צרי הוא מי לשאוב אומר yxdn"`]דהרואה oiire],micba dl oi`y dcp oke
,dicbaa zlaehe znxrn[znxrn d"cez - sepih jxc iede li`ed ,qeaik mrhn xeq` oi`e].

.·‰‡ÓÂË‰ „ÏÂÓ Ë"ÂÈÂ ˙·˘ ÈÙÏ ‡ÓË˘ ÈÏÎ ÏÈ·Ë‰Ï

i "yx zhiy itl, כמתק מיחזי ולא , מדרבנ וטומאתו הואיל c']דמותר, oic onwl epazky dn oiir].

i "yxa `aend xg`d yex itd itleויו שבת לפני להטבילו יכל שהרי ט."אסור,

.‚.Ë"ÂÈ· Â‡ ˙·˘· ‰‡ÓÂË‰ ·‡Ó ‡ÓË˘ ÈÏÎ ÏÈ·Ë‰Ï

i "yx zhiy itlויול)"(הנ שבת לפני להטבילו יכל ולא הואיל ט."מותר,

i "yxa `aend xg`d yex itd itle.חול לצור מטבילי ואי שמש, הערב וצרי הואיל אסור,

.„‰‡ÓÂË‰ „ÏÂÓ ‡ÓË Ë"ÂÈ· Â‡ ˙·˘·˘ ÈÏÎ ÏÈ·Ë‰Ï

ביו להטבילו לרשט,"מותר האחר)"(בי לפירוש ובי אומרת:י יוס רב של והטע רבה של דהטע אליבא הגמ' .

, בכהני אלא ליה משכחת שלא מפני הטומאה, באב שנטמא כלי אטו הטומאה מולד שנטמא כלי גזרו שלא

בתוס' ומבואר , ה זריזי כהני היכי)"(דוהרי שלפיה :", במי להשתמש ראוי שאי מנוקב בכלי דוקא מיירי ז
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

a` eh` xefbl yie ,l`xyia s` dil zgkyn ,"dligz zeidl oiwynd z` `nhn dnexz lqetd lk" ixdy eliahdl xeq` - awepn epi`ya la`]

[d`nehd.

.‰ÏÈ·Ë‰Ï[i"yx - `nh ilk]exdhl einin ab lr

.1zaya.אסור

.2h"eia

iax itl.אסור

o pax itle.מותר

.ÂÔÈÏÈ·ËÓ(טהור dxeagl(כלי dxeagne abl abn

יו לפני כיליו שהטביל מי וביו"פי' אחת, חבורה לש או זיתי לדרו דעת על ולהטביל"ט להחמיר רוצה ט

כלי. תיקו כא ואי הואיל , להטביל לו מותר אחרת חבורה לש או ענבי לש שוב

.ehoxdhl min wiydl xzen h"eiae zaya m`d[l`xyi zx`tz oiire ,i"yx - migeln min ly dewna]?:gi :fi sc

:‰· Â˘˙

.1oa` ilka h"eia.מותר

.2oa` ilka zaya

iax itl.אסור

o pax itle.מותר

.3ur ilkaלכו"רש אסור, טמא ע שבכלי כותב: ביו"י א ובתוס'"ע )"(דט, ושוי בטהורה שא כתבו:

ע בידי לכלי טומאה לגרו ואי , המשקי מ טומאה מקבל שהוא לפי ביו"אסור, להטבילו ט."מ

.fh?recne ,h"eiae zaya leahl zeliah iaiigl xzen m`d:gi±:fi sc

:‰· Â˘˙

y"a itlוביו בשבת לטבול לטמא ixi`n]ט,"אי - milk zlahd zxifb eh`].

d"a itl,לטבול x`eankמותר ,"ddyi `ny" ly `le ,"dhigq" ly `le ,"x"dxa `"c zxard" ly mrhd mc`a jiiy oi`y iptn]

[xwdl ick leahl zaya okxc ik ,"owznk d`xp" ly `le ,y"iir ,`ny dxifb d"ceza.

:`ziixaa x`eaneביוה ובי באב בתשעה בי כדרכ לטבול הטבילות, לחייבי meynכ,"שמותר exfb `lc]

li`ed micen y"ae okzic ,"zeliah iaiig lk" ly `ziixad lr miwleg m` y"a ly ozrc yixtzi` `le ,xzen zayae li`ed ,"owznk d`xpc"

[mcew leahl elki `le.' q eza x`eaneחייבי)"(ד כל למה א כדרכ שטובלי ובעל": מצוה, לאו בזמנה טבילה ד

בית כדאי וסובר: חולק אנטיגנוס ב חנינא ר' אול לא, המנחה לאחר אבל המנחה, עד והול טובל קרי

באב. בתשעה טובלי שלא והלכתא באב, בתשעה לטבול ולא בשנה, אחת טבילה לאבד אלוקינו

: i "x xne` cerביוה אפי' טובלי אי הזה והרי"שבזמ לבעלה, לטהרה כדי רק הטבילה ומטרת הואיל כ,

לבעלה. אסורה ג תטבול א אפי'

.fi?recne ,d`etx zxhnl dwyn zezyl e` lk`n lek`l mc`l zaya xzen m`d:gi sc

:‰· Â˘˙

וכל הוא, שלרפואה ניכר והדבר הואיל אסור, לשתותו דר שאי משקה וכ לאוכלו דרכו שאי מאכל

" משו חכמי אסרו סכנה, סר בו שאי במקו סממנירפואה "גזירת תולדת שהיא יש"טוח" וחומ ,

רפואה שלצור בהפלטתו ניכר שהרי ופולט, מגמע יהא לא בשיניו החושש לכ כואבות, לשיני רפואה בו
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

ובולעו. הואיל אכילתו, אחר הוא א א ומותר ובולע, מגמע אבל הוא,

.gi?recne ,zeynyd oiaa `nh ilk liahdl xzen m`d.hi sc

:‰· Â˘˙

w"z itlיו מערב שנטמא בכלי ורק יו"מותר, של השמשות בבי אותו מטבילי אי ספק"ט שהוא מפני ט,

ביו מטביל ונמצא ט."לילה,

ix e fy y"x itle,בחול אפי' להטביל בא א טומאה בהלכות די יודע שאינו שראינו ay`אד ote`a 'it`]

[dxeza aezk `ly xg` oic le`yl,בידו למחות צריכי `oiאנו - dxeza aezk `ly xg` oic le`yl `a m`c l"q w"z la`]

[ixi`n - yny axrd jixvy rcei `lc d"d df rci `lcn opiyiig `lc ,ecia zegnl.

.hi?recne ,minlye zeler aixwdl h"eia xzen m`d.hi sc

:‰· Â˘˙

סז. תשובה א, פרק לעיל עיי

.k?recne ,zxzen h"eia oaxw lr "dkinq" m`d.k±.hi sc

:‰· Â˘˙

d"a itl,מותרy"a itle: וכדלהל , ביאורי ג' נאמרו מחלוקת בביאור אסור,

.1i "yx(במשנתינו):yxtn" משו אסורה והסמיכה ליה"שבותהואיל והוי , סומ היה כוחו שבכל ,

, חיי בבעלי dhigy]משתמש dkinql skz opira r"ekl i"yx itl]'בתוס ומבואר דלא)"(ד, שרשה יפה,": פירש י

. יוחנ לרבי פליגי שבהכי משמע, טז: ד חגיגה ובמסכת הואיל

.2iqe i iax(.כ "(בד אמרינ א שפליגי שחיטהפירש: לסמיכה ב"תכ שלפי גזרו", ולכ , אמרינ לא ש

ביו לסמו שלא בעיו"חכמי לסמו יכול היה שהרי ביו"ט, ולשוחט ט."ט

.3`a` xa wgvi iaxe( בyxtn:(בסוגיי סמיכה"שלפי טעוני שאינ משו אסור, lega]ש 'it`e]ולפי ,

וס"ב הואיל מותר, סמיכה."ה שטעוני ל

.`k?"xg`z laa" xaer excp xg`nd izni`n:hi sc

:‰· Â˘˙

w"z itl" עובר , כסדר שלא אפי' רגלי שלש נדרו המאחר תאחרכל ."בבל

y"x itlהפסח חג אחר נדר, א ולכ סוכות, שבועות, פסח, דהיינו: , כסדר רגלי ג' כשעברו דוקא

השני. הסוכות חג אחר רק אלא עובר אינו

o erny x"a xfrl` iax itle" עובר הסוכות חג ועבר הסוכות לחג סמו הנודר תאחרא הואיל"בבל ,

. גור הסוכות חג ורק

.ak,"dbibg" zevne ,"dgny" zevn zaeg ici mb da `vei m`d ,zekeqd bga ezcez z` `iand
?recne.k :hi sc

:‰· Â˘˙

" מצות חובת ידי בה ""שמחהיוצא מצות לא אבל אינו"חגיגה, שבחובה דבר וכל היא, חובה וחגיגה הואיל ,

" התודה את שנדר בזמ פירש א ואפי' , החולי מ אלא חגיגהבא ידי בה שאצא מנת ופירש"על ה"(די",

"נזיר) שאמר דבזמ עלי: ואחהרי להדיוט, כמסירתו לגבוה דאמירתו נתחייב """ כשאמר מנתכ לאועל "

בתוס' ומבואר היא, נזיר)"(דמילתא דלפיה :"" אמר א תודהז עלי הרי חגיגה, משו שאצא מנת יוצאעל "

חגיגה. מצות חובת ידי ג
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.bk,mcd z` wexfl el xzen m`d ,h"eia oiaxw oi`y mixaeql zexcpe mixcp hgye xar
?recne.`k±:k sc

:‰· Â˘˙

.1miiw xyad m`(נטמא יו(ולא צור והזריקה הואיל באכילה."זורק, הבשר להתיר הוא ט

' q eza mivxzn yid zhiy itlמאי)"(ד מעכבת,ה אינה הקטרת שאז נטמאו האימורי א רק זורק

יו צור ואינו מיעכבא, האימורי הקטרת אי אז שהרי זורק, אינו נטמאו לא א ט."אבל

' q ezd itleלהקטיר יכול שאינו הדי מפאת אבדו, או כנטמאו ונחשבי הואיל נטמאו, לא אפי' זורק

ט."ביו

.2miiw epi`y e` `nhp xyad m`e

`ax itl" משו בה דגזרו זורק, הורצה."שבותאינו זרק וא ,

`ped xa dax itle.לכתחילה ואפי' nbecl`:זורק, ,zay oiprl ,`ped ax xa dax dcen - 'nba `ni` zirai`l edin]

["zeay" meyn dwixfd lr exfby ,onyl `ly ohgyy zxvr iyak.

.ckly divge ixkp ly divgy ote`a ,dzet`l e` dqir yell e` dnda hegyl h"eia xzen m`d
?recne ,l`xyi:`k .`k sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ó‰·

.1dxyk dndad m`.שחיטה בלא לכזית אפשר ואי הואיל לשחטה, מותר

.2dtixh dndad m`eביו מותרת א כלבי לצור שחיטה בדי תנאי במחלוקת תלוי ט."הדי

:‰ÎÏ‰

r"eyd(יא סעי' תצח hegyl(בסי' leki ,mizy mdl yi 'it`e ,h"eia dhgyl mileki l`xyi ly divge i"` ly divg dnda :wqt

a"nae ,odizyסא)"(ס dipydק hegyl xeq` - daehde dlecbd el ozil dvxzn ixkpd m`c `"ic :`iadבשעה"(וע ס"ע עד)"צ .ק

.·‰ÒÈÚ ˘ÂÏÏ

.1dyila dwlgl xyt` i`y ote`a m`.מותר

.2dyila dwlgl xyt`y ote`a m`

`cqg ax itl.בלישה לחלקה אפשר שהרי ללושה, אסור

i "yx zhiy itlכל)"(ד ללושה.ה שמותר וסובר חסדא, רב על פליג הונא רב

' q ez zhiy itleד)"( חזינ שאה באופ מדבר הונא שרב משו חולק, לא הונא בלישה."רב לחלקה א

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי תקיב l`xyiyk,(סי' micitwn mpi` m` - zt mdl zet`l l`xyil mdly gnw epzpy mizek ly ligd ipa :wqt

a"nae ,mdl zet`l xzen wepizl epnn ozepטו)"(ס יג, i"rק `le lek`l ynn ozep k"`` ixy `lc ,eazky mipexg`dn yic :azk

[l ,gk w"q v"dryae ,ci w"qa r"re] ,wgcd zry `idy df oebka wx `l` ef `lew lr jenql oi`c :azk f"hdye ,ozil lekiy.

.‚‰ÒÈÚ‰ ˙‡ ˙ÂÙ‡Ï

`ped ax itlזה בלא אבל עליו, שיקפידו בלא ופת פת מכל לתינוק חתיכה לתת יכול א רק מותר

בתוס' ומבואר עיסה)"(דאסור, .ה קט בתנור ואפי' אחד בתנור אפי' שאסור :ixiin ... g"xc... :azk ipyd evexiza o"xd]

[`ln xepzdy onfa dti dt`p ztdy iptn ,xzen - cg` xepza la` ,mixepz ipya.
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

i "yx zhiy itlופליגא)"(ד לתינוק,ה חתיכה לתת שיכול באופ א לאפותה אסור לוי ב יהושע לרבי

גוי. משו להרבות ואסור axהואיל ied `l ,dibltnl xyt` `lya xacn `ped axy mixaeqd 'qezd zhiy itly :azek `"yxdnd]

[y"iir ,'eke m"anxd zrca o"xd k"ke ,l"aixc` bilt `ped.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' תקו `z,(סי' dt`ie dpwlgi `l` h"eia dzet`l xeq` - icedi epi` mr zetzeya dqir e` gnw el did :wqt

a"nae .elyלד)"(ס v"dryaeק .ohw xepza 'it`e cg` xepza 'it` epiidc :azkנד)"(ס r"reק .ipyd evexiza o"xdn iwet`lc :azk

.ep w"q v"drya

.dk,mdizepefn lhlhl xzen m`de ,dnda jxevl zet`l e` lyal xzen h"eia m`d
?recne:`k .`k sc

:‰· Â˘˙

.1dnda jxevl leyia

il ilbd iqe i iax itl" דכתיב תוס'לכאסור, . לכלבי ולא )"(ד" לכ יוסיה כרבי להלכה : פוסקי

הגלילי.

r"x itle.מותר

.2dnda xear "mixnz ipirxb" lhlhl,d"cez - dk`ln ied opaxcne ,okzgl lecb oewiz i"r `l` dndal oiie`x opi`y]

[o"anx oiire ,ipdאגב רק לטלטל מותר להסקה א ראויי אינ וא מותר, להסקה ראויי א ,

בתוס' ומבואר עושה)"(דריפתא, לעשותה אפשרות לו היה לא בא רק בפת צרכו לעשות דמותר :

ט."מעיו

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקיב a"nae(סי' ,mdiptl ozile mdizepefn lhlhl xzen la` ,mialk jxevl zet`le lyal xeq` :wqtיז)"(ס ק

.o`k d"de ,dndal lk`n zpkd oiprl mikiiyd mipicd lk ex`azp cky 'iq zay zekldac :azk

.ek?recne ,h"eiae zaya ixkp onfl xzen m`d:`k sc

:‰· Â˘˙

i el oa ryed i iax itlביו מזמני ואי בשבת, הנכרי את בשבילו."מזמני ירבה שמא גזירה ט,

: i "yx zhiyריב על חולק הונא ביו"שרב להרבות שמותר וסובר, גוי"ל עבור qez',ט itly :azek `"yxdnd]

[l"aix lr wleg `l `ped ax -.

awri xa `g` ax itleופירש בהנאה, האסורי כוסות שיירי משו אסור ג בשבת מחמת"אפי' י:

פתו, בה ששרה יי v"dryשיורי - qiqa dyrp `le qekdl ilha oixexitde li`ed ,oixexitl qiqa dyrp `l qekdc l"q l"aixc xyt`e]

[` w"q cky 'iq.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' שכה eke'.(סי' xvga eiptl zepefn ozil xzene ,zaya icedi epi` onfl xzen :wqt:פסק א, סעי' תקיב ובסי'

,el glzypy gily oke ,ezgtye ecar la` ,epinfdl `wece ,eliaya daxi `ny epinfdl xeq` jkitl h"eia mizek jxevl milyan oi`

epic `iqdxta zay llgl xneny :azk ,'a w"q a"nae ,'eke eliaya daxi `ny opiyiig `le elik`dl xzen - eil`n `ay izek oke

.m"ekrk

.fk,dcbpk mngzdl ick dxecn zeyrl e` dvigx zxhnl min h"eia mgdl xzen m`d
?recne:`k sc
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:‰· Â˘˙

y"a itlאא לרחיצה, ולא נפש, אוכל לצור רק הבערה התירה דהתורה ומבואר"אסור, לשתיה, ראויי כ

לא)"(דבתוס' ,ה מה לשתות ג צרי אלא לשתיה, ראויי שיהיו מספיק שלא דהיינו :,"jezn" mixne` oi`y l"qc]

[xzed oixeriya daxn cvn wxe.כנגדה להתחמ כדי מדורה לעשות אסור וכ ,

d"a itle'בתוס ומבואר כנגדה, להתחמ כדי מדורה לעשות מותר וכ רגליו, לצור מי להח מותר

( שמ(ש אד": לבני אלא ראוי אינו וזה , בעינ נפש לכל השוה דדבר אסור, גופו כל לרחיצת מי להח מ

נפש, לכל שוה ורגליו ידיו אבל , jxevlמעונגי 'it` mgdl xeq` 'qez itly :n"wtpe ,opaxcn `edc ,mipe`bde m"anxd zrce]

[la` d"c my l"diaa oiire ,ixy m"anxdle ,dpkq ea oi`y dleg.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב א, סי' תקיא eilbxe(סי' eipt d"de] ,eici uegxl min h"eia mgdl xzene ,dcbpk mngzdl dxecn zeyrl xzen :wqt

[eici d"c my l"diaae ,i w"q a"n -,.zg` zaa evgex epi` 'it` ,eteb lk `l la`

.gk?zay ikxv el didi jkae ,"oiliyaz iaexir" axir `ly mc`l yi dvr dfi`.ak :`k sc

:‰· Â˘˙

יא. תשובה בפירקי לעיל שכתבנו מה עיי

.hk?"iwelcdl" xn` `ly e` "oiliyaz iaexir" dyr `ly inl zxzen zay jxevl xp zwlcd m`d.ak sc

:‰· Â˘˙

)"(דהתוס' ומדליקי "ה עשה שא תבשיליכתבו: "עירובי שהזכיר בלא הנר,להדלוקי" להדליק אסור "y"ke]

[dyr `lyk.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(יט סעי' תקכז a"nae(סי' ,mixqe` yie zay ly xp wilcdl xzen - axir `ly in :wqtנה)"(ס mipexg`dcק :x`ean

wilcdl ,dpey`x drck oiliwn yie ,'eke ,`bxy iwelc`l mb "`aexir oicda" gqepa mixne` ep` jkle ,dpexg` drck xwirc enikqd

.dfa k"yn ,`t w"q v"drya r"re ,cg` xpa wtzqi e` el ewilci mde mixg`l dpwiy oekp dligzkle .dvexy dn lk

.le` h"eia m`dzaya?recne ,dwxtl e` dxepnd z` sewfl xzen.ak sc

:‰· Â˘˙

.1h"eia

y"a itl. בכלי סתירה ויש בכלי בני יש דסברי כבונה, דמיחזי אסור,

d"a itle. בכלי סתירה ואי בכלי בני אי דסברי מותר,

.2zaya

' q eza oey`xd uex izd itlהלל)"(ד ובית בה לפי אפי' ביו"בשבת ורק אסור, חכמי"ה החמירו לא ט

. בכלי בני ואי הואיל

i pyd mvexiz itleליו שבת בי הבדל שהחוליות"אי במנורה רק זה הקילו הלל שבית ומה ט,

להקימה. אלא חסרו ואי , מתפרקי ואינ יחד מחוברי

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' שיד eke'.(סי' ,milka dxizqe oipa oi`c :wqt:פסק ו, סעי' שיג dwcdle,ובסי' dxifgdl xeq` miwxt ly dhnc

'eke ,dligzkl xzen dietx zeidl dkxc m`e ,z`hg aiig rwz m`e:פסק ז, סעי' רעט id`ובסי' m` dphw oia dlecb oia dxepn

mivixg da yi `l` miwxt ly dpi` m` 'it`e ,ilk dyer `vnpe dpxifgie wxtzze letz `ny opiyiigc ,dze` oilhlhn oi` miwxt ly
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,dlhlhl xeq` miwxt lyl dnece aiaqיו השו"ובהלכות פסק ב, סעי' תקיט סי' zeilegע:"ט ly dxepn oebk milvetn mdy milk

`"nae ,rwzi `ly `ede ,h"eia oze` oicinrn zekizg zekizg mdy ,ogleye `qkeובמחצה"(ס ד )"ק ש `ixiiש `lc rnync :azk

.dviaa 'qeza `nw uexizk epiide ,xeq` zayac b"r` .ixy d"t`e ,ietxa

.`lepnn wtzqdl e` xpa ony ozil h"eia e` zaya xzen m`ddieaikl mexbl e`?recne ,.ak sc

:‰· Â˘˙

.1zaya xpa ony zpizp" משו עליו ."הבערהחייב

.2h"eia xpa ony zpizpלצו כשהוא נפש.מותר לצור הותרה הבערה שהרי , ר

.3epnn wtzqdl[eh w"q ciwz 'iq v"dryae ,fh sc "y`d ixe`n" xtqa r"re ,i"yx - lke`e epnn lhepy epiidc]בי אסור

ביו ובי ""בשבת משו ',"מכבהט q eza x`eaneוהמסתפק)"(ד ממנה,ה מסתפק שהוא שעה דבאותה :

ככיבוי, ונראה האי, כולי לאנהורי יכול דלא אורו ומכסה קצת ty"`]מכבה oiir]ביו כיבוי גר אבל ט",

ועי ממנה, למטה לחתו שעוה של בנר להתיר דיש ומכא חייב, אינו ובשבת כיבויה,"מותר, ימהר ז

אסור, בסכי אבל באור, לחתו wlecודוקא epi` oezgzd wlgdy ikid 'it` ixy ,'qezd zrcly rnyn `"nd ixacn dpd]

,miwilcny d"c ,ciwz 'iq l"dia - 'eke ,oiwlcp miwlgd ipyy ikid `wec xzen ,'qez itly :rnyn mipexg` dnkn la` ,'eke ,llk k"g`

[y"iir ,dakie d"c l"diaae ,bk w"q ciwz 'iq a"n - dery ly xp jezgl xeq` ,eixac itle ,eieaik xdnny iptn xeq`y :y"`xd zhiy.

במש"וע יג."ע תשובה ד פרק לקמ כ

:‰ÎÏ‰

`"nxd(ג סעי' תקיד `la(סי' ,oibdep oke ,dxvwl ick dhnl mb miwilcny epiidc ,xe`a dery ly xp jezgl oixizn yie :wqt

[ck w"q a"n - `pn owzn llka iede ,xi`dl dlizt cer dyrp f"ire li`ed] ,xeq` oikq i"r,a"naeובשעה"(ס כג )"ק ש x`ean:צ

.dfa zxqe`y dpey`x drck xingdl oekpc

.al?recne ,dliztd y`x z` jezgl xzen h"eia m`d.ak sc

:‰· Â˘˙

" אומרת שריהגמ' ופירש"קנבא למחוט", לב:[jezgl]י: בד כדאיתא , פח שנעשה הפתילה, zedbdaראש oiir]

[g"ad'והתוס קנבא)"(ד, יש,ה למחוט סוגי דשני פירשו: ,wlecy drya דלקמ1. ההיא והיינו ,,xzeny ax xaeqc]

["dakn" aiyg `le,daky xg`l ובכ2. הפתילה, שבראש הפח ומסיר מהר, שידלק כדי אותה שמתקני ,

" חשיב ולא דשרי, דהכא מחטא והיינו אותה, כשידליק כלינוחה ."עשית

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' תקיד xp(סי' :wqtשכבה[gk w"q a"n - ztxypd] dliztd y`x jezgl xzen - meia ea ewilcdl dvexeick

,wlcil gep `diy:פסק י, xpdובסעי y`xay mgtd xiqdl xzenדולק zrckכשהוא epiide] ,ilka dliztd y`x jzeg epi` la` ,

[xzeny xaeq y"`xd la` ,m"anxd,a"naeובשעה"(ס כח ס"ק לז)"צ ilka,ק jezgl xeq` k"b ,c sirqac `xazqnc :azkמגו

a"naeהפתילה ,"`pn owzn" oicn מז)"(ס, `mק ilka dliztd y`x jezgl ,i 'irqa xqe`d xagnd m` miwqetd ewlgpc :`iad

lk hegnl `ly alge dery ly xpa oiae ony ly xpa oia ,xingdl ebdp epzpicna la` ,`picn df lke ,ilka mgtd xiqdl mb xqe`

z` erav`a zehdl xzeny l"v`e ,micia edakn epi`y ,erav`a mgtd utpl `l` xizdl oi`e ,ilka oia cia oia mgt 'it` ,xwir

.dti wlczy ick ,dliztd y`x

.bl?recne ,y` zeakl xzen h"eia m`d.ak sc

:‰· Â˘˙

.1zeytp zpkq yi m`וכ מותר, בשבת ביו"אפי' ט."ש

.2oenn ceai` meyn m`עליה לחוס כדי הבקעת את לכבות : כגו ,: i "yx zhiyאסור,"שלכו [ieaikע

[y"`x oiire - ytp lke` jxev epi`.
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.3ynn ytp lke` epi`y h"ei jxevl ieaik

o pax itlדדרשי כח:)אסור, לכ"(בד יעשה לבדו ."הוא

dcedi iax itleהקדירה או הבית יתעש שלא כדי הבקעת ואת אחר, דבר מפני הנר את לכבות מותר

[ixi`ne `"ayx oiir - liyazd lr dpeekd e` ynn dxicwd lr dpeekd m`]" דכתיב וכלכ, , צרכיכ לכל שלא"" כדי ש

שפירש כמו הבית, יו"ישר וצור הדליקה, מ גדול בית עישו ל שאי יצטר"י, שלא לכבותה, הוא ט

, ובגשמי בשרב yxdn"`]לישב oiir - oiibeqa i"yxit lr miwlegd mipey`x yi].

' q eza oey`xd uex izd itlההיא)"(ד .ה כ מוחי ואי יהודה כרבי הלכה

i pyd mvex iz itleלתשמיש אלא שאינו בדבר אבל נפש, אוכל שהוא בדבר רק יהודה כרבי הלכה

יהודה. כרבי הלכה אי הקדירה תתעש שלא וכ dxzedyבעלמא, jezn" opixn` `le ,`ziixe`cn xeq`y rnyn]

`ly ick zeakl xeq`c `d :y"`xd zhiy ,sqei y`xae ,zrwad zeakl xeq` d"c ciwz 'iq g"a oiir - "jxevl `ly dxzed jxevl

['eke ,xg` y`n dlyal df y`n dpxiqiy oebk ,ieaik `la oeyirn dlivdl xyt`a epiid dxicwd oyrzz.

:‰ÎÏ‰

r"eyd('א סעי' תקיד oiakn(סי' oi`e ,zeytp zpkq my oi` m` sxypy ezia d`ex m` 'it` h"eia dwilc zeakl xeq` :wqt

,ezhn ynyl ick e` dxicwd e` ziad oyrzi `ly ick 'it`e zrwad z`פסק:"והרמ la`א dxicwd livdl xyt` m` `wec `"ie

mewn el didi `l ziad sxyi m` ziaa oke ,zeakl xzen - dakiy wx xg` oipra dxicwd lyal e` livdl `"` m` la` ,ieaik

a"nae ,zeakl xzen - ezcerq ciqtie my lek`lובשעה"(ס ט, )"ק ש ziadצ oeyir oiprl mb epic azk `le `"nxd bliccn :azk

.zeakl xeq` xg` zia el oi` m` s`c ,xingdl dcen dfac rnynד)ע"ובשו סעי' תקז jxevl(סי' xiradl xzeny myk :wqt

`.dfa k"yn my l"diaa r"re ,milgb iab lr xya gipnk df ixde ,ytp lke` jxevl zeakl xzen jk ,ytp lke

.cl?riiqn ly oicd dne ,oird z` legkl xzen h"eia m`d:ak .ak sc

:‰· Â˘˙

.1ilegd zligzaוכ השבת את עליו ביו"מחללי סכנה."ש ויש הואיל ט,

.2ilegd seqa m`מותר."ביו ראשו ט

dcedi iax itlע אפי' ""מותר דסובר עצמו, .לכי צרכיכ לכל "

o pax itleע"ביו רק מותר ראשו אע"ט נכרי, ביו"י וא ממש, בו אי ומסייע הואיל שמסייע, ט"פ

ע א מותר עצמו."שני י

.3zeielb ly h"eik epic d"x ly ipy h"eia

xnin` itlע א עצמו."מותר י

iy` ax itleכיו הקילו."דינו מת לעני ורק , לה אחת וקדושה הואיל , ראשו ט

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תצו dpkq(סי' ea oi`y ileg x`y e`] ,oird z` legkl oke ,zn oiprl `l` ipyl oey`x h"ei oia welig oi` :wqt

[`"nx -,ipyc d"x ly ipy h"ein ueg ,l`xyi i"r 'it` xzen ipya ,dpkq ea oi` m` ,icedi epi` i"r `l` oey`xa xeq`y t"r`e

,od `zkix` zg` dyecw miniהרמ l`xyilא:"ומוסי xeq` - dk`ln a` la` ,`pir lgkinc `inec ,opaxc "zeay"a `wece

,ipy h"eia 'it` ezeyrlיז)א"הרמ סעי' שכח a"nde(בסי' ,ynn ea oi` riiqnc :wqtובס"(בס יא, סא)"ק f"hdק zrcc :`iad ,

.dfa eilr miwleg mipexg` daxdye ,llk eiptl micwiy `le ,da wqer m"ekrdy drya `wec xzenc

.dl?recne ,oixxge ,oivixb ,oizt zet`l xzen h"ei x`yae gqta m`d:ak :`k sc

:‰· Â˘˙

.1oiwiwxיו מצור יותר שיאפה חשש ואי , קטני וה הואיל לאפות, מותר,"מותר בפסח וא ט,
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

יחמיצו. שלא לשמר ויכול , דקי וה הואיל

.2dar ztולא היא, עמלה ופת , ה זריזי וכהני הואיל טפח, שהוא א מותר, הפני בלח א

ב במחלוקת תלוי הדי הונא רב לפי , אנשי לשאר אבל , שיחמי וב"חיישינ ב"ש שלפי אסור,"ה, ש

ב ולפי וכו', זריזי לא וה ב"הואיל לפי א שבפסח וסובר: עליו הקשה יוס ורב מותר. אסור"ה ה

יו ובשאר מותר, מזה בפחות ורק , חימו מחשש טפח ב"בפת במחלוקת תלוי הדי וב"ט שלפי"ש ה,

."ב צרי דלא טירחא וטורח בלישה, דנפישי משו אסור, ש

: i "yx zhiyכר"שב שסוברי מפני מתירי ""ה דאמר אלעזר ב פתש תנור אשה וב"ממלאה פליגי", ש

ר אלעזר."על ב ש

'q ez zhiy[siy m"xdn oiir]כו ס": כר"ע שב"ל אלא אלעזר, ב ס"ש מכיו"ש אסור, רחבי שגריצי ל

. כגריצי דינ וחררי אסור, דודאי תנורי שני שימלא חיישינ טירחא, נפישא ולא חול, לצור שעושה

.el?recne ,ziad z` cakl xzen h"eia m`d:ak sc

:‰· Â˘˙

h"eia rwxwd ceaik" משו גומותאסור yic,"אשוויי :'qezn rnyn ,zeneb ieey`l oiekn i`e ,"zeay" meyn dfa yie]

[cakl xeq` d"c fly 'iq l"dia - ynn micia dyrp `ly onf lk ci xg`lk oipa wx `edc o"anxd zrce ,z`hg aeig dfa.

w"z itl,המיטות שבי בקרקע נאמר לא זה oi`eדי ,`neb my oi` `nzqne ,mei lka eze` oicaknye ,hren mewn `edy]

[ixi`n - ziad z` cakl `ai `ny oiyyeg.

minkg itle,המיטות שבי בקרקע אפי' לכבד m`eאסור ,xzen oiekzn oi`y xac l"qc y"x itl s` xen` df oic m`]

[ixi`n oiir - zehind oiay rwxwd ceaikn xeng ziad x`y ceaik.

:‰ÎÏ‰

r"eyd( svexn,(ש epi` 'it` oixizn yie ,svexn rwxwd k"`` ziad cakl xeq` :wqtפסק:"והרמ `it'א oixingn yie

[y"iir ,xingdl oi` ztvexn xird lkyk epipnfa] ,oixingn yie d"c my l"diaa k"yn r"re ,zepyl oi`e mibdep oke ,svexna.

.fl?recne ,h"eia ezeyrl xzen m`de ,"xnben" edn.bk :ak sc

:‰· Â˘˙

:eyexit "xnben"" משו איסור יש הגחלי גבי על הלבונה ובנתינת , גחלי גבי על לבונה ,"מכבהששמי

" משו ובסופו מלאכה, אב :מבעירשהיא ולכ מלאכה, אב זה שג הבשמי את "

.1micbaa gix didiy ick h"eia d`yr m`אסור,"לכו oicdע - `"edl la` ,`pwqna iq` ax zrc `ed jk]

[minkge w"z zwelgna ielzמשו ואסור , קמיכוי כלי לקישוט שהרי נפש, לכל השווה דבר ואינו הואיל ,

""כיבוי" משו ובסופו opaxcn],"מבעיר, exeqi`y "gix cilen" meyn oke].

.2dlik` zrya oiaeqnl gixdl ezxhnyk m`[ixi`n - axr xzei lk`nd f"ire].

w"z itl.נפש כאוכל הוא והרי , גו הנאת שהוא מאחר מותר,

minkg itleאל שאינו נפש, לכל שווה שאינו מפני רע.אסור, שריחו למי או למפונקי א

.3zexit oyrl ezxhnyk m`

`ped ax itl" שתחילתו מפני "מכבהאסור, וסופו בגחלת"מבעיר" דוקא שזה יהודה: רב וסובר ,

רש שיטת מותר, חרס בשל אבל , ע ע"של נמי והבערה ליכא, דכיבוי איסורא"י: וליכא שינוי י

ולפי יצאת, ללאו הבערה דקסבר תוס': שיטת ביו"דאורייתא, לעשותה מותר לצור שלא אפי' וא"ז ט,

שינוי. בלא

dax itl. מדרבנ ואסור בחרס, ריח וקמוליד הואיל אסור, חרס גבי על א
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

l`eny itleמצוי שאינו א , לעניי א וראוי הוא, נפש דאוכל דקסבר , גחלי גבי על אפי' מותר

על בשר פי' אגומרי, כאבישרא דהוי משו לאסור, אי ריחא, וקמוליד והבערה כיבוי משו ואי , לה

. בפחמי ריח שמוליד , `xeqגחלי gixdl" dpynd ly dteb lr mb `ed l"pd dcedi axe `ped ax zwelgny :`"yxdnd zhiy]

k"`yn ,micbaa gix ciledl oiekny meyn ,qxg iab lr 'it` xeq` r"ekl - cbaa xnblc :`"tyd zhiy ,"r"ekl xeq` cbaa xnble ,opaxl

'iq v"dryd mbe ,'eke qxga gix ciledl oiekn `ly meyn ,mi`xen`d ibilt dfae ,cilen llka epi`e zexita qpkp ixdy ,zexit oyrla

[gixdl oiprl `le ,zexit oeyir oiprl wx `l` ied `l dcedi ax ly `lewdy ,`"tydk xnel dhep ,gk w"q `iwz.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' תקיא milkd,(סי' e` ziad xnbl oiae gixdl oia ,milgbd lr minya ipin xftl epiidc ,xnben oiyer oi` :wqt

,ur ly zlgb iab lr oxftn m` 'it` xzen - dlik`a owznl zexita aeh gix ozil ick dyer m` la`הרמ xeq`cא:"ומוסי

a"nae ,`gix oda cilenc meyn micbad lr myean qek segqlכח)"(ס mindק jezl gixnd xac h"eia ozil xeq`c d"dc :azk

v"dryae .egixiy ickכח)"(ס cileneק ,"xiran" meyn `le ,"dakn" meyn mda oi`y ,qxg ilkk mpic zkzn ly milgby ,ccvn

[zkzna jiiy i` opirci `l gix.

.gl?recne ,h"eia ozeyrl xzen m`de ,"sevxiw" edne "cexiw" edn.bk sc

:‰· Â˘˙

.1cexiw.חבורה ועושי קטני וה דקות, ששיניה ברזל של במגררת הבהמה עור שפשו הוא

.2,sevxiw.חבורה עושי אי גדולי וה והיות גסות ששיניה ע של במגררת שפשו yxtn:הוא m"anxd]

mixiqnyk dxeag miyer mpi`y milecb miaeaf zxqd ,`ed sevxiw .mze` mixweryk dxeag my miyere miphw miaeaf zxqd ,`ed cexiw

[dze`.

dixfr oa xfrl` iax itlביו לעשות מותר דס"מותר , קירצו ובי קירוד בי דאמר"ט שמעו כרבי ל

מותר" מתכוי שאינו ."דבר

dcedi iax itleדס אסור, ""קירוד אסורל מתכוי שאי אטו"דבר קירצו דגזרו אסור, קירצו וג ,

קירוד.

ושלש)"(דתוס' כרה שהלכה : ברזל"פוסקי של שלנו במגררת אבל , ע של במגררת ודוקא שמותר, אסור,ש

חבורה. יעשה וג השערות, שתולש הוא, רישא דפסיק

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקכג a"na(סי' x`eane ,xry zxyny iptn h"eia zcxbna dnda oicxbn oi` :wqtג)"(ס lfxa,:ק lya epiidc

כתב:"ובביה dxeag.ל dyri i`cea mbc ,`zi` w"nhiyac

.hl?recne ,leg da yiy rwxw lr ohw ly dlbr jiledl xzen zaya m`d:bk sc

:‰· Â˘˙

dcedi iaxc `ail` ep izpync `yixc `pz itlוע הואיל א"אסור, , חרי ויהיה יתכ הולכתה י

ס דהרי , מתכוי ""שאינו אסורל מתכוי שאי ."דבר

dcedi iaxc `ail` `tiqc `pz itlדס כובשת."מותר, אלא חרי עושה עגלה דאי ל

ס דהרי , חרי להיות שעלול נאמר א א מותר שמעו רבי מותר."ולפי מתכוי שאי דבר ל

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' שלז dzkldk"(סי' zay zxiny" xtqa mb oiire] ,'eke `yix wiqt didi `ly `ede ,xzen oiekzn oi`y xac :wqt

[hv dxrdae ,an 'irq gk wxt.
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éùéìù ÷øô

ïéãö ïéà

.`?recne ,zetere zeig ,mipei ,milebpxze ,mifee` ,mibc ,oixaiad on cevl xzen m`d.ck :bk sc

:‰· Â˘˙

.1oixaiad on mibc. לצוד אסור

: i "yxlיו מערב לצוד ואפשר ט."הואיל

: 'qezl eli`eוע גידולו, ממקו דבר עקירת שהיא לקצירה דומה שהצידה מפני במש"זהו בפרק"ע לעיל כ

יד, תשובה m"anxdראשו zhiyl ,dxifb d"cez .b sc lirl d`aed mzhiy ,jxevl mpi`y mi`nh mibc cevi `ny opiyiigc `"ie]

b"ayx ixace li`ed ,mcevl xeq` r"ekly :xaeqe wleg c"a`xde ,b"ayx zrcke mcevl xzen ,dciv mixqegn mpi` m` :f"d h"ei zekldn d"ta

[oird on miqekny iptn mrhde ,mibc lr `le ,sere dig lr i`w.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תצז oixaiad,(סי' on mibc oicv oi` :wqtהרמ agxא:"והוסי xaiady itl ,dciv oixqegn oi`y mewna 'it`

[c"a`xd zrck epiide] jli`e jli` mihnyp mibcde ,daxd,a"naeובשעה"(ס ב, ס"ק ו)"צ c"a`xdק itly ,`"bnd zhiyc :`iad

."dvwen" oicn oixeq` mipt lk lry mixaeqd mipexg`n yie ,mcevl xzen - ohw xaiaae milelv mind m`ל"ובביה( `z(ש `iad

xaian 'it` mibc zcivc :mixaeqd 'qez zhiy,lenz`n mpikd 'it` okle] oiwcqle oixegl hinzyinc meyn ,`ziixe`cn exeqi` ohw

[oiibeqa ixi`n - zlren ezpkd oi`.

.2zia ipeie ,zelebpxz ,mifee`ואינ , עלי ומזונות בערב לכלוב ובאי הואיל , לצוד מותר

, ועומדי כניצודי ה והרי , אד מבני ובורחי -נשמטי lecb ziaa 'it`e ,maelkl ueg 'it` mcevl xzene]

[ixi`n.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' a"nae(ש .oenif v"`e ocevl xzen - dlik`l micnerd xvgay e` ziaay mipeie zelebpxze mifee` :wqtק"(ס

axra,יח) oaelkl oi`ae ,zeaxz ipa ody zeter ix`ya d"dc :azk l"diaae ,h"eirn mpinfi miny `xi n"nc :azk ,miwqetd mya

.oicevipk l"edc

.3oixaiad on zeigרש לשיטת , לצוד מאתמול,"מותר מכונסי היו א דוקא זהו ixi`nd:י: zhiy]

[dpkd `la mipnefn mi`xwp el` ixd ,zevign oitwene li`ed ,lenz`n mpinfd `l 'it` mcevl xzeny.

w"z itlקט הביבר א רק ixi`n]מותר - zvtew dpi` dig ixdy ,dxewn epi`y s`]שיכו דהיינו בגמ': ומפרש ,

שמולו, לכותל מגיע זה כותל של שצלו כ כל קרובי הכתלי שהיו או עליה ידו מיד וישי אחת פע

. ולכא לכא להשמט פינות לו כשאי ודוקא

dcedi iax itle. קט בביבר אפי' אסור

i "yx itlהשתא)"(ד oה ey`xd eyexitaלבקש"רשב צרי כשלא רק שמותר קט בביבר אפי' חולק ג

לצודו. בשביל תחבולות

i pyd eyex ita i"yx itleרשב"" דאמר וכו'ג הכלל ת"זה על חולק אינו ,", ה שוי השיעורי ושני ק

מש"ותוד ,1 די לעיל ועיי לעופות, ואחד לחיה אחד , שוני שיעורי שני שאלו : סוברי כל, בש"ה כ

ד]."והראב"הרמב
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.4oixaiad on zeter. לצוד מותר

i "yx zhiy itl,מאתמול מכונסי כשהיו דוקא dig]זהו oica l"pk mpinfd `l m` s` :ixi`nle]ומבואר ,

בו, לצוד שקל וקט מקורה ובביבר בעופות דוקא שזהו dig]בגמ': oiprl l"pk]שקשה דרור ציפור אבל ,

. ולכא לכא ונשמט הואיל , קט בביבר ג לצודו אסור לתופסו

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ז סעי' d"c(ש l"diaae ,'` 'irq fhy 'iq oiir] ,"ecevpe dcevn `ad" l"vy ,dciv mixqegny sere dig lk x`y :wqt

[mdya"nae ,zepefn mdl ozile mcevl xzen - dciv oixqegn oi`y lke ,zepefn mdiptl ozile ,mcevl xeq` יט)"(ס- x`ean:ק

a"nae ,ecevl xeq` - my jxc gexal lekiy gezt bbd e` oelgd m` n"n ,zg` digya eqtezl xyt`y wegc mewnd did 'it`c

כ)"(ס l"diaaeק ,"dvwen" meyn eda zilc mpinfdy `wec epiid ecevl xzeny dciv xqegn oi` m`c :azkד א סעי' שטז ה"(סי'

y"iir.הצד) ,dpei ipae mixez x`yn dpey epic - ziefl ziefn hnyp ephew aexny xexc xetivc :x`ean

.a?recne ,oixaiaa mi`vnpd sere dig mibc iptl zepefn zzl xzen h"eia m`d:bk sc

:‰· Â˘˙

.1oixaiad on mibcl.לתת אסור

.2oixaiad on sere digl eli`e.לתת מותר

.3mibca xeqi`d mrh

i "yx itl. קטני אוכלי וגדולי , העשבי שורשי אוכלי שהרי עליו, מזונותיה שאי מפני זהו

'q ez itle,מזונות לפניה לית אסור לצוד שאסור דגי ולכ צידה, בהיתר תלויה מזונות נתינת

מזונות. לפניה לית מותר לצוד שמותר וכל , יצוד שמא jiiyגזירה `le ith xingc zayac :'qeza x`ean]

[zepefn ozil xzen - "mdn gwi `ny" xfbinl.

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(ב סעי' ny`:(ש ,zepefn mdiptl mipzep oi`e h"eia mze` oiwyn oi` - "dvwen" ody dige zetere mibc

a"na x`eane ,elhlhl xeq` - "dvwen" `edy iptn ,ea ynzydl e` elke`l xeq`y dn lke ,mdn gwil `eaiו)"(ס ה, ozilc:ק

.d`nh dnda iptl ozil xzen oke ,mdn gwil iz` `le xkcin xkid dyery oeik ,xzen - zvw wegx mewna

.b,h"eia mlke`le odn lehil xzen m`d ,h"ei axrn o`yry mibce sere dig zecevn
?recne:ck .ck sc

:‰· Â˘˙

.1h"eira ecevipy rceiyk m`" של די לה ויש הואיל ."מוכמותר,

.2h"eia ecevipy rceiyk m`ב וחסר הואיל ."הכנה"אסור,

.3oken wtqa m`

b "x itl.מותר

:ax zhiylאוסר יהושע ורבי באכילה, לא אבל ולטלטל, לקבל רק מוכ בספק מתיר גמליאל רב

טלטול, :אפי' i el zhiyle,באכילה אפי' מתיר גמליאל lehlha,רב s` oixeq` - opax itle]ובספק,xninl opivn

[y"iir ,`"yxdn - dlik`a `le lehlha wx oixizn :b"xc `ail` ax itly'בתוס ומבואר ולערב)"(ד, דמה ביו": שני"מ ט

יו לפני שנפרשו במצודות בראשו שניצוד צבי לאכול y"`x]ט."מותר - envrl cv ixkpyk oke].

ryed i iaxe ep izpync w"z itle.אסור

.4h"ei axran zelwlewn zecevnd `vnyk m`שמעיו ."בידוע ומותרי ניצודו ט
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' a"nae(ש ,'eke ,xeq` dciv wtq 'it` :wqtז)"(ס exingdק n"n ,opaxcn dxeq` dciv miwqet dnklc s`c :azk

v"dryae ,n"liyc iedc meyn ewitqaו)"(ס "ozndק xnel `"` ixdy ,h"eia mixzen - xgn cr elwlwzi mibcd m` f"itlc :azk

`xaqk lwdl yie ,mibcd elwlwzi 'it` xeq` `kd - opaxc `witqa 'it` xingdl minkg e`x minrt dnkc :mixaeql edin ,"xgnl cr

.'`

.c?recne ,lehlhae dlik`a oixzen m`d ,h"eia l`xyil oexec `iady ixkp.dk :ck sc

:‰· Â˘˙

.‡È„Â‰È ¯Â·Ú Ô˘Ï˙Â ,‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ˘ Â‡ ¯·ÂÁÓ· ÂÈÓ· ˘È Ì‡

שיעשו. בכדי אסורי נמי ולערב , אסורי

i "yx itlיו ממלאכת יהנה שלא כדי ,"הטע ה ומוקצי `xg]ט, l`xyil mb oixeq`e]שהוא ראשו ולערב ,

יו יו"ליל ממלאכת יהנה שלא כדי שיעשו, בכדי אסורי שני ט."ט

' q ezd itleולערב)"(ד "ה לנכרי שיאמר שחיישינ משו הוא שיעשו בכדי להמתי שצרי ולקוטהטע ,"ל

יו במוצאי דהיינו לעשייה, הראויה בלילה רק מותר ובע"ולפיכ בשבת בה' שחל טוב ביו ורק , האחרו ש"ט

ימי דשני לעשיה, הראויה בעינ ולא בשלישי, שרי הראשו ביו הבא בשבת ובב' בשבת בא' כשחל או

ל חיישינ לא לנכרי"קוד יאמר בדבר,"שמא להחמיר דיש וסיימו ,cr ,xg` l`xyil mb mixeq`y d`xp 'qez ixacn]

lk ,'qez itl s`y :oiad ,w w"q l`pzp oaxwae ,`"yxdn - xg` l`xyil xzen ,ipy h"eia 'qezd zhiylc :azk y"`xd la` ,ipy h"ei i`ven

[ci w"q v"dryae ,h w"q a"na ehwz 'iqa oiire ,eyriy icka oizndl xg`d v"` wx ,xg`l 'it` mixeq` 'a mei.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(טו סעי' תקטו icka(סי' mixzen axrle ,xeq` olhlhl 'it`e ,meia ea elk`l eliaya `aed `ly inl s` xeq`c :wqt

.`ed zeielb ly ipy h"ei lilc b"r` eyriyפסק:"והרמ efא drclc `"ie ,eyriy icka] ,ipy h"ei i`ven cr xeq`l oixingny yi

[h w"q a"n - xg` l`xyil `l la` l`xyi eze`l `l` 'a mei lk xeq` epi`,migxe` jxevl ,h"ei jxev epi` m` xingdl oibdepe

v"dryae ,oliaya `aed `ly mixg`l lwdl oibdep f`c ,b"dkaeטז)"(ס aedy`ק envrl s` lecb jxev mewna liwd f"hdc :azk

a"nae ,ipy meia ixnbl lwinc ,i"yx zhiy lr dfa jenqpc ,eliayaיב)"(ס dyק mcew migxe`d z` oinfd m`c n"ic :x`eane`ia

`wece ,mcewn mpinfd m` s` ,zxg` xirn migxe`l lwdl xyt`y ,mipexg`d eazk cere ,xeq`e ezia ipak iaiygc l"i oexecd z`

.eyriy icka xg`

.·Ë"ÂÈ·Â ,¯Á‡ È¯Î ¯Â·Ú Â‡ ÂÓˆÚ ¯Â·Ú ‰˘Ú˘Î ,‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ Â‡ ¯·ÂÁÓ ÂÈÓ· ˘È Ì‡
Ï‡¯˘ÈÏ Ì˙ ÔÂ˘‡¯

i "yx zhiy itlשביו"כל)"(הנ הנ"ש התוס' וג עצמו, לישראל מותרי שני והביאו"ט בזה, מודי ל

בזה, ג שאסור, יהודה: רבי enr]דשיטת enikqd `l 'qezd].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' meia(ש ea elke`l xeq` - envrn cevip e` envrn oli`d on ltp e` envrl ocv e` i"`d oylz 'it` :wqt

a"na x`eane ,eliaya e`aedy inl s` ,cin oixzen h"ei i`vena axrl la` ,eliaya e`aed `ly inl s` ,elhlhleכו)"(ס wece`:ק

.eyriy icka eliaya `aedy inl t"kr mixeq` megzl uegnc ,megzd jezn m`iad m`השו פסק ד' meiaע:"ובסעי' `iad m`c

.dfa k"yn a"nae `"nxa r"re ,mixqe` yie ,eyriy icka zaya mlke`l oixizn yi zaya 'da zeidl lgy d"xc '`

.‚‰„Èˆ ¯ÒÂÁÓ ÂÈ‡Â ¯·ÂÁÓ ÂÈÓ· ÔÈ‡ Ì‡

.1megzd jezn e`ayk m`.עבורו שהובא למי ואפי' באכילה, מותרי

.2megzl uegn e`ayk m`. לאוכל מותר אחר ישראל אבל עבורו, שהובא למי אסור

i "x itlד ולערב)"(בתוס' ואה עבורו, שהובא למי ג מיד מותר שיעשו,"לערב בכדי להמתי znaeצ



.‰Î Û„ :ÔÈ„ˆ ÔÈ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯Ù‰

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

שיעשו, בכדי עד אסור עבורו חלילי הביא שהנכרי וכגו עבורו, שהובאו יודעי שהכל דבר שהוא

[y"`x - megzl uegn `aa s` eyriy icka oizndl jixv - s"ixd itle].

.3megzl uegn `aed m` wtqa m`

l`eny x"xd zhiy itl( ש עבורו,(בתוס' שהובאו למי אפי' ipyמותר h"eia xzen ,oey`x h"eia `aed m`e]

[lipel inkg mya y"`x -.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ה סעי' eyriy,(ש icka `wec exear e`aedy inl xzen axrlc :wqtמבואר:"וברמ lilא `edy s` dpeekd axrlc

.ipy h"ei i`ven cr oizndl v"`e ,ipy h"eiהשו פסק ז, zexiteע:"ובסעי' ,xira enr iexyd i"` `ed m` ,megzl uegn e`a wtqa

.dfa k"yn ,dq w"q a"na r"re ,xeq` - e`l m`e ,xzen - xira miievnd

.d?recne ,h"eia dhgeyle dzgwl xzen m`d ,qcxta dppwy dig.dk sc

:‰· Â˘˙

.1`n`d.צידה מחוסרת היא שהרי , זימו מהני ולא אסורה,

.2xirl dkenqd dpiba `vnpyk cled j`,עליו ודעתו ממנו שידע כיו , זימו בלא א לצודו מותר

לצודו."ופירש וקל לברוח יכול הולד שאי המשתמר, בפרדס דוקא שזה י:

.3xirl dkenq dpi`y dpiba cledyk m`

p "x itlיו קוד זימנוהו בא רק מותר azezi`e]ט."הולד wleg `cqg axe] ,'g 'irq fvz 'iq r"eya wqtp oke.

.e?recne ,zpkeqn dnda hegyl xzen h"eia m`d.dk sc

:‰· Â˘˙

.1ilv zifk dpnn lek`l meia zedy yi m`,מותרecqtd zngn dhgeye ,ezcerq crq xaky ,dl jixv epi`y s`]

[i"yx -.

.2dzelvl witqdl `lae ig zifk lek`l ick wx zedy yiyk m`

w"z itl,אסור[xzeny l"pd i"yxn rnyn- dpnn lek`l ick m`e].

r"x itle.מותר["sqei y`x"e `"wrx 'ir - n"xd zrcle ,dgiln ila elke`l xzen ig zifk - mipe`bd ixacl].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' תצח xnb(סי' `l 'it` okle "li`ed" opixn`c l"iiwc] ,ilv zifk dpnn lek`l zedy yi m` wx xzenc :wqt

[i"a - xzen lek`l eaila,a"nae ,dligz dwceale dgzpl zedy oi` 'it` xzenc :siqed `"nxdeלז)"(ס `mipexgק dnkc :`iad

mda `diy zelibx oi`y mi`lhe miicba lwdl ,azk "awri zereyi" xtqae ,dwceale dhiytdl ick zedy `diy jixvy mixaeq

v"dryae ,`kxiqלו)"(ס hiytdlק zedy yie li`ed ,r"eyd zrck lwdl yi - g"dwy cr ilv zifk lek`l zedy yi m`c :wqt

.`ed `nni k"dv crc l"qc ,iqei iaxk l"iiwc i`n itl k"dv cr wecale gzple,בריאה a"naובבהמה x`eanלד)"(ס oi`c:ק

xzen m`e] .mdixac minkg ecinrd `l cqtd mewnae li`ed ,eliwd zpkeqn dndaa wxe ,`teb h"eia dl jixv k"`` dhgeyl

[my l"diaae r"eya oiir - dhiytdl.

.f,`qka mc` `ivedle ,elinxza drexde ,elwna z`vl `neql xzen h"eia m`d
?recne:dk .dk sc

:‰· Â˘˙

בתרמילו, הרועה ולא במקלו, יוצא הסומא i"yx]אי - h"eic `zelif `ki`e leg jxc iede li`ed],בכסא יוצאי ואי ,

מותר לו צריכי רבי וא האשה, ואחד האיש בעיתאאחד כשיש רק מותר אלנוקי ועל בכסא, לצאת

בתוס' ומבואר שאנו)"(דליפול, .ה רבי צור ג כשיש דוקא שמותר :
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(ב א, סעי' תקב a"na(סי' x`eaneובשעה"(ס ב א, )"ק ש llk:צ jlil `l `"`y k"k owfd m`e ,owf d"dc

,llk eaxir `l 'it` ,h"eia xzen - xvgl zian la` ,zilnxkl e` x"dxl `wec `ed elna z`vl xeqi`e .zaya 'it` xzen lwn ila

.xeq` df mb zayae

.g?recne ,men lra e` mz xeka hegyl h"eia xzen m`d:fk±:dk sc

:‰· Â˘˙

.‡‰Ê‰ ÔÓÊ· Ì˙ ¯ÂÎ·

בחו קדשי שוחט הוי ת כשהוא והשוחטו קדוש, הוא דמאליו הוא שקדשי מפני , מו בלא נשחט אי

כרת. שעונשו

.·Â¯È˙‰Â Ë"ÂÈ ÈÙÏ ÌÎÁ Â‰‡¯Â ,ÚÂ·˜ ÌÂÓ Â· „ÏÂ Ì‡

ביו לשוחטו ""מותר של חסרו אי שהרי ."מוכט,

.‚ÌÎÁ Â‰‡¯ ‡ÏÂ ,Ë"ÂÈ ÈÙÏ ÚÂ·˜ ÌÂÓ Â· „ÏÂ Ì‡

i`rli` xa dced i iax itlביו חכ שיראהו ולשוחטו"מותר li`edט ,xizn o`k ,dvwena xingn `nlray t"r`e]

['qez - xekad lr ezrc lenz`ne.

y"x itleמעיו ניכר מומו שאי שכל משו ישחוט, ."לא המוכ מ זה אי ט

זה)"(די"רש אי "ה משו האיסור דאי dvwen],"מוקצהמפרש: dil zil ixdy]כמתקנו שנראה משו אלא ,

" משו בו דגזור הדי את כד ליה דהוה משו תוס'"שבותאו בכור)"(ד, מרשה שמשמע : כותבי י",

מותר. חכ ביקרו א שבדיעבד

רש על חולקי :"תוס' וסוברי "י מדי אסור בדיעבד ר"מוקצהשא דכא ,", מקו מכל טפי מחמיר ש

[my m`x ipxwae ,xeq` carica 'it` i"yxl mby oiady `"yxdna r"re]דס אוכמי, בר כאדא ודלא ר", שלפי בדיעבד"ל ש

ipze]מותר, yayn inke` xa `c`e].

.„ÚÂ·˜ ÌÂÓ Â· „ÏÂ Ë"ÂÈ· Ì‡

e p izpynay mi`pzd itlשהרי מאתמול עליו דעתו היה ולא הואיל אסור, בדיעבד ואפי' ישחוט, לא

יו ו"בכניסת , ת היה הבכור הואמוקצה"ט "[`"yxdn - zexbexbk dil iedc meyn ,dcen y"x 'it`e].

i "yxa oey`xd yex itd itlד)"( ת בכור ביוה לראות מותר הנשיא יהודה דרבי מו"אליבא בו יש א ט

" מוקצהולשוחטו ליה ehgeyl],"דלית xeq`e `ed "dvwen" - h"eia men ea ltpy mz xekay ,l"q r"ek - i"yxa ipyd yexitd itle].

.‰ÚÂ·˜ ÌÂÓ Â· „ÏÂ Ë"ÂÈ·Â ,Ë"ÂÈ ÈÙÏ ÚÂ·˜ ÂÈ‡˘ ÌÂÓ Â· „ÏÂ Ì‡

ביו מו בו כנפל ד"דינו בדי לעיל שהתבאר ixy]'.ט carica inke` xa `a` zrcl dfae].

reaw men ea yiy d`x h"eira m`ביו עליו לחקור ומתירו."יכול מאליו נפל המו א ט

.ÂÂÓÚ ÂÓÂÓÂ ‡Â‰ „ÏÂ

h"e ia o inen o i`exy c"nl,אמו אגב מותר היה שהרי לכתחילה, ואפי' ולשוחטו לראותו [pyill`מותר

eze`xl xyt` - zay ivgl "dvwen" oi` ,l"qc :`xza `pyill la` ,`viy cin mipiicd eze` e`xy :l"v ,zay ivgl "dvwen" yiy l"qc `nw

[onf xg`l mb.

o i`ex o i`y l"qc y"x mbמ"" שנקרא מודה כא המוכמ דר"מ אליבא ורבה אוכמי בר אדא לשיטת ש:".

ר לשיטת ואילו לכתחילה, אפי' לר"מותר ובקרו."נ: כשעבר בדיעבד רק להתיר יש ש



.ÊÎ :ÂÎ Û„ Û„ :ÔÈ„ˆ ÔÈ‡ È˘ÈÏ˘ ˜¯ÙÊ

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰[l"pd daeyzd lk lr]

r"eyd(ט סעי' תצח [oia(סי' ,men ea yi m` h"eia eze`xl leki mkg oi` ,men `la ehgeyl leki epi`y dfd onfa xeka :wqt

[p w"q a"n - h"eirn mnedy oia h"eia mnedya"n - "dvwen" meyn] ,ehgeyl leki epi` men ea yiy `vne ed`xe xar m` 'it`e ,

[ap w"q,l"diaa x`ean - eit lr hgye ,ed`xe xare enena clep m` la`נשחט)"(ד oipra:ה oi`iwa oi` ep`y l"iiwc i`n itly

,ehgyl oi` - eiycg el elkבשו מבואר ltpע:"עוד m` h"eia eilr xewgl leki - eilr hegyl ie`xy men `edy d`x h"eira m`c

,exizne eil`n mend eaוהרמ": הוסי enewna.א dqpxt el dyer `l` ,ehgyl ie`x epi` `dc ezelrdl xeq` xeal xeka ltp m`e

.hzay ivgl "dvwen" yi m`d?lehlh oiprle dlik` oiprl.fk :ek sc sc

:‰· Â˘˙

.1exnebl mc` ly ecia m`,השמשות בבי רותחי והיו בקדירה, שנתנ ועדשי פולי לדוגמא: ,

לכו רתיחת בזמ ראויי ""שאינ אי השבת."מוקצהע לחצי ולא השבת בתחילת לא ,

.2miny icia exnb m`e

`nw `pyill.מוקצה יש

`xza `pyill eli`e" בתוס'מוקצהאי ומבואר שבת. לחצי גמרו)"(ד" אלא שישה נאמר א שא :

מותר.מוקצה" טלטול לעני אבל באכילה, לאסור דוקא היינו שבת, לחצי "

.i?recne ,dlik`a xzen xekad m`d ,enen d`xd k"g`e xekad z` hgeyd.fk sc

:‰· Â˘˙

.1dzin xg`l dpzyny xac `ed mend m`רואהו היה שא דחיישינ אסור, שבעי דוקי לדוגמא: ,

מתירו. החכ היה לא מיתה, לפני

.2sebay oinen :`nbecl ,dpzyn epi`y men did m`

dcedi iax itl.משתנה שאינו מו הוא שהרי מותר,

n"x itleהיות מפרש: יוס ורב , שבעי מומי אטו שבגו מומי שקנסינ משו מפרש: אביי אסור,

" ונחשב חשוב דבר שחיטה."מתקשהוי לאחר ולא מחיי דוקא ראיה בעי לכ ,

.`i?d`nhpy dlg dndal ozil h"eia xq`p dn iptn:fk sc

:‰· Â˘˙

i "yx itlביו העול מ טמאי קדשי מבערי שאי ע"משו ואפי' בה"ט, אי ולכ בהמה, אכילת י

" והוי היו ."מוקצהשימוש

'q eza '` uexiz itlואסור , מקדשי זאת ולמדי מדאורייתא, בשריפה מצותה טמאה ותרומה הואיל

ביו כלל."לשורפ הדיוט צור בה ואי הואיל מדאורייתא, ט

' q eza 'a uex iz itle.בשריפה שחיוב קדשי אטו מדרבנ גזירה הוי

.ai?recne ,mialkd iptl dliapd z` jezgl xzen h"eia m`d:fk sc

:‰· Â˘˙

.1h"ei iptl dlapzp m`. המוכ מ שהיא לפי , הכלבי לפני לחתכה מותר

.2h"eia dlapzpy d`ixa oileg znda

dcedi iax itl" מדי ."מוקצהאסור, המוכ מ שאינה לפי ,

y"xc `ail` `axc dinyn sqe i ax itl,מותר["dvwen" meyn exqe` `le].
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`axc dinyn xnin` xa xn itleר שאסור."מודה יהודה לרבי בזה ש

.3h"eia dlapzpy miycw zndaaופירש"לכו אסור, )"(די"ע קדשי בבהמת בהנאהה ואסורה הואיל :

. לכלבי להאכיל קדשי פודי שאי נמי אי והערכה, העמדה דבעיא נפדית, ואינה קבורה, וטעונה

.4h"eia dlapzpy zeynyd oiaa zpkeqnביו לשוחטה ט."מותר

i "yx zhiy itlד)"( עסקינ במאי הכא לרה רק אסור"היינו יהודה רבי לפי אבל zpkeqnaש, r"ad" `zi`c dne]

[ixi`ne g"x oiir - xzen dcedi iax itl 'it`y 'it d"cy eyxity mipey`x yi ,y"xc `ail` mi`xen`d 'it "lkd ixace.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ו סעי' תקיח zpkeqn(סי' dzid `l m`e ,mialkl dkzgn df ixd ,h"eirn zpkeqn dzid m` h"eia dzny dnda :wqt

[dfa k"yn l"diaae a"na oiire] ,dnewnn dpfifi `le "dvwen" df ixd ,dleg dzidy t"r`,.g daeyz ,` wxta lirl k"yn r"re

.bi?recne ,xya lewyl xzen h"eia m`d.hk±.gk sc

:‰· Â˘˙

dcedi iax itlופירש , הקופי כנגד או הכלי כנגד בשר אד כט.)י"שוקל לקמ בגמ' הוא שיש(וכ משו :

דחול, מעשה הוי ולא בשר, לשקילת עומדי שאינ לפי hk.]שינוי, sc 'nb - exizd h"ei zgny meyne].

minkg itlודוקא , העכברי מ לשמרו אפי' דחול, כעובדי דמיחזי עיקר, כל מאזני בכ משגיחי אי

לשקול לו אסור אומ דטבח בגמ': ומבואר משקל, לש כנותנו דמיחזי , כששוקלי בה אות שתולי בטבעת

הואיל , לכ מודה יהודה רבי וא מנה כנגד מנה לשקול אסור וכ , בכ דאורחיה כיו , במי או ביד בשר

. החולקי דר וכ

iaxa y"xe `i ig iax itleוס הואיל מנה, כנגד מנה לשקול משו"מותר , בכ שהתיר יהושע כרבי ל

דחול. לעובדי נחשב שלא

:‰ÎÏ‰

[eziaa d"c l"dia oiir] ,lyai dnk rcil ,eziaa 'it` xya lewyl xeq`,xeq` mixakrd on exnyl mipf`n ska epzil 'it`e

,da yi dnk xryne dkizgd gwely ecia lewyl xzene ,xeq` dpn cbpk dpn lewyl 'it`e ,da lewyl milibxy mewna dielz `id m`

[ai w"q a"n - lwynd xryl xya ipyd ciae ,zg` ecia xya gwil xeq` la`],oiekl rcei `ed m` la` ,xeq` df 'it` one` gahe

a"nae ,yyeg epi`e ekxck jzeg `xhil ivg e` `xhil jzgl ezkizg jxcח)"(ס lwynaק wcwcn epi` m` 'it` xeq`c :x`ean

[my l"diaa r"re] .lweyk d`xp n"nc ,siqen e` hrn zget wx k"k.

.ci?recne ,xyaa awp awpl h"eia xzen m`d.gk sc

:‰· Â˘˙

ביו יד,"אסור בית שיהיה כשמטרתו בבשר נקב לעשות ilk]ט dyery iptn :yxtn o"xde ,i"yx - leg jxc dfe li`ed],

. בסכי אפי' מותר הנושאו יחליפו שלא , לסימ אלא יד, בית עושה אינו וא מותר, ביד אבל , בסכי ודוקא

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(ג סעי' תק יז)"(סa"nae(סי' טו, `laק ,awp zeyrl xeq` envrl a"dra 'it`y ,rnyn r"eyd oeylnc :azk

mixeive zeize` zeyrle ,xingdl yi cec obnk yleyn e` lebr awp zeyrle ,a"draa `l la` ,avwa `l` mixen` mixacd oi`y n"i

.xeq` - xyaa oniq jxc

.eh,dzxag iab lr d`iydl e` oa` e` ur zfgyna oikq figydl xzen h"eia m`d
?recnesc:gk .gk
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:‰· Â˘˙

.‡ÏÏÎ ˙Î˙ÂÁ ‰È‡ ÔÈÎÒ‰ Ì‡

רש להשחיזה, והני)"(די"אסור היא,ה יתירה וטירחא הואיל ezligznמפרש: ilk ziiyr `l` df oi`y :yxit ixi`nde]

[xeq`e.

.·‰ÓÈ‚Ù‰ Ô˜˙Ï ‰È‰ ÏÂÎÈ ‡ÏÂ Ë"ÂÈ ÈÙÏ „Â¯Ë ‰È‰˘ Â‡ Ë"ÂÈ· ‰Ó‚Ù˘Î Ì‡d"c :fk sc i"yx]

,h"eil h"ei iptl oia welig yi dly zfgyna wxy `"ic ,`iad ixi`nae ,xeq` - h"ei iptl dccgl lki m`y :yxtn ,h"eia dccgl xzen

[i"yxk wqt ci w"q hwz 'iq v"dryae ,h"eira dnbtp 'it` xzen - oa`e ur lya la`.

dcedi iax itl,מותר[f oic onwl oiir xzen dn]ס שהרי שא", נפש אוכל מכשירי יו"ל מערב לעשות ט"א

ביו לעשות ""מותר דכתיב .לכט, צרכיכ לכל "

,l "qc w"z itl j`ביו לעשות אסור נפש אוכל ביו"שמכשירי לעשותה אפשר היה כשלא אפי' ט,"ט

" לכדכתיב יעשה לבדו :הוא כדלהל הדיני מכשיריו, ולא הוא "

.1oa` lya dccglלכלי."לכו תיקו והוי הואיל אסור, ע

.2ur lya dccgl,'nba oey`xd oeyld itl,מותרzep eyld x`y itle.אסור

.3dccgl ick dzxag iab lr d`iydl,iy ilyde o ey`xd oeyld itl,מותרir iaxd oeyld itl
iאסור, pyd o eyld itl.איתפריש zxn`cלא `d" xn` `le ,"xzen ur lya zxn`c `d" 'nbd oeyln dxe`kl]

[xzeny wiicl yi ,"xzen.

.4oa` zfgyna zipepny xiardl,iy ilyde o ey`xd oeyld itl,מותרiriaxd oeyld itl
אסור.

.5ur zfgyna zipepny xiardl,iy ilyde i pyd oey`xd oeyld itl,מותרir iaxd oeyld itl
אסור.

.6zipepnyd xiardl ick dzxag iab lr d`iydlבעלמא."לכו כהדחה אלא ואינה הואיל מותר, ע

.7dkldlופירש , כ לרבי מורי ואי יהודה כרבי שהלכה מבואר: בגמ' כשאפשר", א יזלזלו שלא כדי י:

. יו מבעוד לעשותו

:azk ,hwz ' iqa xehdh"eia dnbtpy oikqומורי חברתה, על או ע של במשחזת לחדדה מותר

שמנוניתו להעביר אבל , כ לעשות מורי אי בה לחדד שמותר א , אב של במשחזת אבל , כ ,לעשות

, כ לעשות מורי אב בשל h"eirnא dnbtp m`eוהרמב הלכה"אסור, ע גבי על אפי' כתב:

וא כלל, משחיזי אי אב של משחזת גבי ועל , כ מורי הרא"ואי ז"א ראשונה,"ש כסברא כתב ל

dcnr `l` h"eirn dnbtp `l m` la`יכול א יפה, חותכת ואינה להתקלקל קצת התחילה פי' ,

ע בה ביו"לחתו להשחיזה יכול הדחק במשחזת,"י לא אבל דיקולא או רחייא אגב אלפס: רב ופי' ט,

ע אפי' בה, לחתו יכול אינו א אבל מסתבר, והכי במשחזת, אפי' כתב: העיטור אסור"ובעל הדחק י

ובב מנא. מתק ליה דהוה דהרא"להשחיזה כתב: הרי"י שכתב דמה פירש, ""ש לא, במשחזת ,"אבל

ושהר מותר, אב של במשחזת שא יהודה כרבי הלכה אבל , כ להורות שאי לומר דאפי'"היינו פירש,

כלי. עושה שהוא לפי שאסור מודה יהודה רבי

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' a"n](סי' - oa` ly 'it] dly zfgyna oikqd z` oifigyn oi` :wqt,,oa` e` qxg e` urd b"r dccgn la`

[a"n - zfgyn dppi`y `nlrc oa` 'it]wgeca jezgl dlekiyk `"ca ,zfgyna dccgl `eai `ly ick ,miaxl df xac oixen oi`e

a"na x`eane .zfgyna dfigydl `eai `ny - urd lr 'it` dze` oifigyn oi` - llk jezgl dleki dpi` m` la` ,dnbtpy e`

יג)"(ס v"dryae:ק .xzidl miaxa oixen - dzxag iab lr e` oa` e` qxg ly e` ur ly zfgyn iab lr oikq ly zipepny xiardlc

טז)"(ס miaxl.ק oixen oi` - `zipepny xiardl 'it` ,zfgyn iab lrc :azk
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.fh?recne ,mixike xepz sexbl xzen h"eia m`d:gk sc

:‰· Â˘˙

.1h"eirn ozeyrl xyt` did `lyk h"eia mixike xepz ztixb oicיהודה רבי במחלוקת תלוי הדי

מעיו לעשות אפשר היה שלא נפש אוכל מכשירי בדי ביו"ורבנ לעשות מותר א רבי"ט, שלפי ט,

אסור. רבנ ולפי מותר, יהודה

i "yx(:לב ובד , יוyxtn:(בסוגיי לפני לתנור נפל הוא."שהטיח מנא ומתק מזה, ידע לא והוא ט,

' q ezdגריפת)"(ד yxtn:ה i"xdy e`iad" משו גומותשהאיסור תיקו"אשוויי שיש באופ מדובר ולא ,

:מנא, eyxit mnvr 'qezde" מדי מנאשהאיסור ""מתק תולדת שהיא בפטיש, בתנור"מכה שמדובר ולפי ,

" טע בלא אבל מלאכה, גמר הוי והוצאת ועפר, אבני בו יש שעדיי בפטישחדש מדימכה איסור אי "

""מוקצה" וטלטול הואיל ביומוקצה, מותר נפש אוכל לצור "dvwen"ט."" lehlh oicn xeq`y :yxtn :al sca y"`xde]

[b 'irq giwz 'iqae ,dfa k"yn ,xzen d"c l"diaae ,d"wq fwz 'iq f"h oiire ,ytp lke` jxevl.

.2h"eira ozeyrl xyt` didyk m`ביו"לכו לגרו אסור -ט."ע y"`xle ,ixy - 'qezl ,oyi xepza n"wtpe]

[cvd on lehlih oebk dvwen ly n"wtpd lke ,dvwen yi ik ,xeq`.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' eke'.(ש ,xzen - zta rbi `ly ick e` rixtn m`e ,sexbl xeq` - dit`l rixtn epi` m` ,gih ltp m`y :wqt

.fi?recne ,svxpy e` mvxpy cety owzl xzen m`d:gk sc

:‰· Â˘˙

,h"eia mvxpy cety ly epewiz oicשלא נפש אוכל מכשירי בדי ורבנ יהודה רבי שבי במחלוקת תלוי

מעיו לעשות אפשר ביו"היה לעשות מותר א רש"ט ומבואר"ט, ראשו, שנשבר היינו , שנרצ מפרש: י

svxpyבגמ': cetyyביו לתקנו רש"אסור , בידי לתקנו שיכול א שנעק"ט, היינו שנרצ מפרש: י

הוא, צרי דלא וטירחא שהוא כמו בו להשתמש ויכול הואיל ואסור שנשבר, ynzydlבלא xeq` dcedi iax itl s`e]

mvxpe - svxp epiide ,dcedi iaxl 'it`e r"ekl xeq`y ,h"eia ycgn ilk dyerk ied daxd mwrzp e` xayp m`c :o"xde xe`nd lra zhiy ,dfa

[zvw mwrzp epiid.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקט `eze,(סי' oipwzn oi` ecia ehytl leki `edy t"r` cety :wqtפסק:"והרמ eaא zelvl lkeiy `wece

,h"eirn xaypa ok mb owzl e`eai `ly miaxl ok oixen oi`e ,epwzl xzen - h"eia xaype jk ea zelvl leki epi` m` la` ,oewiz `la

ובביה"(בסב"והמ ו, א, ד"ק ש אותו)"ל ilaה llk zelvl leki oi`y cr daxd e` hrn mwrp oia wlig `le mzq xagnd :azk

`"nxdye .dcedi iaxk dkld oi`e opax zrcke ,`pn oewiz `edy meyn ,xeq` ipeeb lkac i"aa x`iay dinrhl lif`c meyn ,oewiz

cr daxd stkp e` xayp m`y :l"qc o"xde xe`nd lra zrck xingdl yi `picly `l` ,dcedi iaxk ewqty `"ayxde y"`xd zrck

.dcedi iaxl 'it` xeq`y xenb ilk oewiz llka ied ,oewiz `la ea zelvl `"`y

.gi?recne ,xya ea elvy cety ,h"eia lhlhl xzen m`d:gk sc

:‰· Â˘˙

ea elvy cetyופירש לטלטלו, משו"אסור פירשו: ובתוס' מיאוס, מחמת מוקצה והוי שנמאס לפי י:

עליו, כלי תורת y"iir]שאי m"xdn ,dilvl cgein epi`y itl].

e ikln ax itlרש זוית, בקר ולהניחו לשמטו מ"מותר וטלטול בגרירה, מהר מלפניו שומטו מפרש: י

וכו', fk]הצד w"q giwz 'iq v"dry - ekxck `ed ehneyc i`dc ,miyxtn zvw yie]דוקא לטלטלו שהותר הונא רב ופירש ,

בשר. כזית עליו כשיש

`piax itleופירש לטלטלו, מותר יזיק שלא בשר"כדי עליו שאי א גמור טלטול אפי' eikln,י: axk `lce]
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

yiac ,w"deara `"ayxd zhiy ,giwz 'iq i"a - i"yxitk `le ,cvd on lehlha `wec df ,xya oi` m` s` xizdy `piaxy :yxtn xehd la`

iepiy `la lhlhn - zifk didae ,"zifk" ,eikln axa qixb `le ,wfidl yginl `kilc mewna 'it` ehneyl xzen zifkn zegt 'it` xya eilr

['it` d"c my l"dia - `wfid mewna `ly s`.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקיח fh](סי' w"q a"n - dwqdl ie`xd] ur gwl :wqtאסור בשר בו וצלה לשיפוד מיוחד שאינו

אח עליו"לטלטלו אי אפי' בו, יוזקו שלא כדי זוית בקר ומניחו שומטו אלא כלי, שאינו מפני כ

במ ומבואר כלל, כא)"(סב"בשר `eze.:ק fifedl xeq` wifn `ly mewna cva gpen df m`y

.hi?recne ,"df ilk il `ln" exiagl xnel mc`l xzen h"eia m`d.hk sc

:‰· Â˘˙

.1mzq ilka.דחול כעובדי מיחזי לא וג וממכר, מקח דר זה אי שהרי מותר,

.2dcn my xikfnyk m`.דחול וכעובדי וממכר, מקח דר זה שהרי אסור,

.3dcnl cgeind ilka m`[ea ccene xkeny 'it]

l`eny xn` dced i ax itl.מדה ש מזכיר כשאינו אפי' אסור,

`ax itleת שלפי , תנאי במחלוקת תלוי רבי"הדי ולפי מדה, ש יזכיר שלא ובלבד מותר, ק:

אסור. יהודה:

.4dcnl cnerd ilka m`[i"yx - ea ccn `l oiicr la` ,eizgz df `a df xayiyke]

l`eny xn` dced i ax itlהנ התנאי במחלוקת תלוי ל."הדי

`ax itle.מדה ש יזכיר שלא ובלבד מותר,

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' שכג ובסי' ג, סעי' תקיז epi`y(סי' ote`a] ,dcnl cgein `ed 'it` ,"df ilk il `ln" exiagl xnel xzen :wqt

[mzq df ilk wx ,dcn my xikfn epi`e ,"il xekn" dxikn oeyla xne`,m` l"v`e ,ezial ekilene xken ly dcn gweld lhepyk n"de

,xeq` - gwel ly eilk jezl jetyle dcnl cgeind ilka cecnl la` ,"df ilk il `ln" el xne`e ,ezia jezn gweld `ianא"והרמ

lyפסק: eilk jezl jetyle ely dcn ilka cecnl xkenl] ixy hrn siqen e` hrnny dcnl oiekn epi`y lkc xnel oiliwn yiy

[d w"q a"n - gwel.

.k?recne ,xeq` el`ae ,h"eia cecnl xzen mixwn el`a.hk sc

:‰· Â˘˙

אד ימדוד c"wq]לא cky 'iq a"n - dcn ilka]ביו לבהמתו וית ונות"שעורי קבי או קב הוא קודר אבל ט,

חושש ואינו בהמתו a,לפני 'irq cky 'iqae ,c 'irq fiwz 'iq r"eya wqtp okeקדרתו לתו ונות תבלי מודד והנחתו

ופירש תבשילו, יקדיח שלא ,"כדי נחתו קרוי נמי קדרות מבשל r"eydי: wqt oke(ד סעי' תקד eke',,(סי' mc`l xzeny

a"naeכב)"(ס h"eia.ק cecnl el xeq` - zrcd cne`a `l` dcicn ila gwil lega mb ekxc m`y :x`eanאבא בר ירמיה רב לפי

רב dzqirאמר jezl zpzepe h"eia gnw dy` zccen.יפה בעי חלה שתטול כדי ,

i "yx itl. כ מורי שאי אלא שמותר, כרב סובר שמואל

b "dad mya 'qezd itle.רב על וחולק שאסור סובר שמואל

והר כרב, שפוסקי ויש כשמואל פוסקי מאיבר"יש שמואל למ"ר שאפי' כתב: מ"א כרב, שהלכה זה"ד מ

מכ אחת חלה מפרישי שה בימיה מעיסה"רק אפי' מעט א כי מפרישי שאי אנו אבל , לכה ונותני ד

" של הטע שיי ולא הואיל למדוד, אי נאכל אינו מעט ואותו יפהמרובה, בעי שתטול wqtp."כדי oke

r"eya('א סעי' תקו zrcd.(סי' cne`a gwi `l` yell ick h"eia gnw cecnl oi`y
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.`k?recne ,h"eia zxzen gnwn xexv z`ved e` dcwxd m`d:hk sc

:‰· Â˘˙

.‡‰„˜¯‰

ביו ""אסורה משו ובתוס'"בוררט אגבא)"(ד, עה מותר א שיטות, שתי לסמו"מובא שיש וכתבו: שינוי, י

לעצמנו. לא אבל הנכרית, לשפחה רק להקל

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקו iepiy.(סי' i"r 'it` dligza gnwd oicwxn oi` :wqtוהרמ": הוסי zvw.א iepiyae ixkp i"r xzeny

.·‰‡ ˙Ù‰ ‰È‰È˘ È„Î ÏÂÓ˙‡Ó Â„˜¯˘ ÁÓ˜‰ ˙‡ ˙Â˘Ï

w"z itlופירש , שוני מאתמול,"אי ואפשר הואיל y"iir]י: o"x - opaxcn xeq`e].

`xiza oa dcedi 'x e qi itt iax itleופירש , פע"שוני שזו הוא הנראה ודבר טירחא, וליכא הואיל י:

לברור כמרקד זה ואי dxingnשניה, dzid iy` ax ly ezy`e ,iepiy `la cwxl xzeny ,l"qc w"zk xaeq sqei axy :yxtn o"xd]

[ohw iepiy witqn la` iepiy jixv sqei ax itl s`y :yxtn y"`xde ,iepiya cwxl dnvr lr.

:‰ÎÏ‰

r"eyd( a"na(ש x`eane ,ogley ab lr oebk zvw iepiy jixvy :wqtיד)"(ס lr:ק lega mb zetpl df mc` ly ekxc m`c

[v"dry - dtn iab lr oebk] ,xg` iepiy dyri - ogley,xzei miphw diawp dipyd dtpd m`e ,ipyd cvn dtpd ab lr dtpi m` y"ke

.dpey`x dcwxdk epic - dpey`x dtpn

.‚ÂÎÂ˙Ï ÏÙ˘ ÌÒÈ˜ Â‡ ¯Â¯ˆ ‡ÈˆÂ‰Ï È„Î ,ÏÂÓ˙‡Ó Â„˜¯˘ ÁÓ˜ ˙Â˘Ï

`xiza oa dcedi iaxe ,qi itt iaxe ,w "z itl,מותרrn i`c ,h"eia ltpy `wec],o"x - lenz`n cwxl el did h"ei

[dxake dtp i"r odly zleqtn zeiphw xexal xeqi`n dpey df recn ayil k"yn g"wqa y"iire ,f w"q my a"n.

`piaxc dinw ipz `pz itle, הקיס או הצרור את להוציא d"cאסור ,my i"x oiir - xeq`l el dcen `piax m`]

[iepiy i"r `ivedl xzen m` miwqetd ewlgpe ,opiqxb.

:‰ÎÏ‰

r"eyd( f](ש w"q a"n - h"eia] ea ltpe lenz`n ecwx m` :wqt,,iepiy `la s` xzen - zipy ecwxl dvexe mqiw e` xexv

a"naeט)"(ס iepiy.ק ira dfa mbc mixingn yic :`iad

.„Â„È· ÌÒÈ˜‰ Â‡ ¯Â¯ˆ‰ ˙ÏÈË

`piaxc dinw ipz `pz itlשכ לו ענה ורבינא שאסור,"מותר, d"cש my i"a oiir - xeq`y ezrc `piax m`]

[opiqxb.

:‰ÎÏ‰

`"nxd( a"na(ש x`eane ,mixqe`e mixingn yi la` ,ecia mqiwd e` xexvd lehil xzeny `"ie :wqtובשעה"(ס יב, צ"ק

( xzeny.:ש xagnd zrcl micen md mb dcwxd i"r la` ,cia xeq`y epiidc

.ak,"oipna mifeb`e mivia il oz" el xnele elv` libxd ipepg lv` jlil h"eia mc` leki m`d
?recne:hk sc

:‰· Â˘˙

" לומר במנימותר ואגוזי ביצי לי וממכר."ת מקח דר ואינו ביתו, בתו מונה להיות הבית בעל דדר ,
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È"˘¯ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏ

w"z itlלו יזכיר שלא בתנאי dcnמותר mekq. קבי או קב

xfrl` oa y"x itleלו יזכיר שלא בתנאי gwnמותר mekq.

'ÒÂ˙· ‡·ÂÓ‰ Á"¯‰ ˙Ò¯È‚ ÈÙÏÂ" פי' מקח, וסיכו , מני ל',סיכו לי נתת וכבר , אגוזי י' לי ת

מ'"ובסה ""כ או ובסה, , כ לי נתת וכבר , פשטי בששה אגוזי לי י"ת y"kn"ב"כ oipn mekq s` xeq`l siqen w"ze]

[l`xyi zx`tz - gwn mekq" לו אמר בכסאבל לי "ת אמר שא או קבי" או קב לי ואית הואיל מותר, "

, dxknn,סיכו xeriy reci epi`y xac iedc mzd ip`yc ,"h"eia dndad lr dligzkl minc oiwqet oi`" :fk sca l`eny ly oicl dnec `le]

[miyexitd lkl yegl yiy ,y"`xd wiqne ,ikcxnd mya bky 'iq g"a - xknne gwn ied wqetyk k"`.

:ÌÂÎÈÒÏ

.1oipn xikfdl.מותר

.2,llekd oeayg epiidc mekiq xikfdlg"xd itlת אסורהדי מני סיכו א , תנאי במחלוקת לוי

אסור. מקח סיכו דוקא או

.3mekiq `la sqk e` dcn xikfdl,i "yx itlכנ התנאי במחלוקת תלוי g"xdל,"הדי itle
מותר."לכו ע

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד ג, סעי' שכג ובסי' א, סעי' תקיז a"n](סי' - l`xyi `wec] ipepgl xnel xzen :wqt,"oipna mifeb`e mivia il oz"

,ci w"q a"n - dcn my `le ,o"xd zhiyk] ,minc my el xikfi `ly calae ,"mipenix 'de mivia 'c il oz" ipepgl xnel xzen oke

[my v"dryae,,oipn mekq `le ,dcn mekq `leפסק"והרמ s"ixde]א g"xdk]אסור אינו מדה או דמי סכו דבהכרזת :

ובמ . דמי להזכיר אסור ידוע מקחו שאי בדבר ורק הכולל, ס כשמזכיר כ)"(סב"אלא dnkcק :`iad

bdepd cia zegnl oi` n"ne ,xagnd zrcke ,`peeb lka dcn my y"ke ,minc my xikfdl `ly `picn xdfil yiy mixaeq mipexg`

.'eke ,jenql in lr el yic ,lwdl
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éòéáø ÷øô

àéáîä

.`?`iadl xzen izne ,mewnl mewnn oii ick h"eia `iadl xeqi`d zaiq idn:hk sc

:‰· Â˘˙

למקו ממקו יי כדי l]המביא w"q ,iwz 'iq v"dry oiire ,i"yx - aexir i"r e` megzd jeza]ברש כמעשה", דנראה כתב: י

משאות, לשאת dwegx,חול jxcn `iadl e` dcerq ly lke` jxc epi`ye ,leg jxc ie`yn ea yiy lk n"n ,d`ved dxzedy t"r`]

[ixi`n - xeq`ע רק לעשות לו מותר אול בחול,", שעושה מהדר שינוי i"yx]י - dyer `ed h"ei jxevly gkenc],

מותר. ביחד הרבה להביא וצרי הרבה, אורחי זימ לדוגמא: לשנות, אפשר אי וא

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ח סעי' תקי lega,(סי' dyer `edy jxck zelecb ze`yn `yi `l ,jxevl `ly 'it` h"eia d`ved dxzedy t"r` :wqt

,m`iad h"ei jxevly gkenc ,'eke zepyl jixv `l`והרמ": הוסי zianא e` ziefl ziefn la` ,mewnl mewnn okilenyk `wece

,'eke ,oipr lka ixy xvg eze`a zialהשו פסק י, mdiptlע:"ובסעי' `iadle xdnl jixve migxe` daxd onify oebk zepyl `"` m`y

.'eke ekxck dyer

.a?recne ,`gxiha zeaxdl e` dkilda zeaxdl sicr h"eia e` zaya m`d:hk sc

:‰· Â˘˙

וד"(דבתוס' המביא, דמליא)"ה מבואר:ה

.1zaya" של הטע שיי ואי הואיל , עדי בהליכה דחוללמעוטי כעובדי שהרי"נראה מטלטל, אינו

ואי לזוית מזוית אותו.[miax]אלא רואי

.2h"eiaאומר והרואה אותו, ורואי לחו ומוציא הואיל בהליכה, שמרבה א , עדי בטירחא למעוטי

חול. מדר ובשינוי בהליכה, להרבות עדי ולכ מוציא, הוא חול zaykשלצור epic - ziefl ziefn df m`e]

e`iade ,'qezdc `ail` my y"dvgnae ,eh w"q my `"bnd k"k - jelida zeaxdl jxhvie hrn hrn jileiyn cgia daxd jiledl aehy

[ok yxit `l h"iezdy.

.bmivra ynzydl xzen h"eia m`d,xve`ay?recne ,h"eira opinfd `ly s`.l sc

:‰· Â˘˙

.1sxega dwqd zxhnl qpiky mivr e` dnda lk`nl qpiky oaz ly dnixr

dcedi iax itl" ליה דאית ."מוקצהאסור,

y"x itle" ליה דלית ."מוקצהמותר,

.2igeye ifx`aרש לבני אלא להסקה עומדי לרי)"(שאינ כיס"א חסרו מחמת במוקצה דמודה אסור, ש

שאסור.

.3gexq `paza[i"yx - dndal ie`x epi`y]mivew da yiy[i"yx - dwqdl wx ie`xe mipalle hihl ieyr epi`y]א

מעיו הזמינ כאילו הוי להסקה, רק ועומד הואיל מותר, יהודה רבי ט."לפי



:Ï Û„ :‡È·Ó‰ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù‰Ò

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ח סעי' תקח dl](סי' ,cl w"q a"n - xve`ay] oazd zenixra oiligzn :wqt,elwlwzdy] ,`ixq `paiz `ed m`

[dp w"q v"dry - h"eira,v"dryae ,dwqdl cnery mivew dia zi`eנח)"(ס daק yiy `paiz wx `l` xikfd `l m"anxdc :azk

a"nae ,r"eyd azky enk mi`pz ipy jixvc l"q miwqet ix`ye ,dndal ie`x epi` cal df i`pzay ,enrhe ,mivewל)"(ס azk::ק

oiae oaza oia ,h"eia wtzqdl xzen ,my `"nxa `aedy ,mixiznd zrcl la` ,h"eia xeq` "dvwen"c ,dvz 'iqa ezhiyl xagndc

.lirlc` jnq ,o`k dibd `ly `"nxde ,xve`l oqipkd 'it` mivra

.cmivr lehil xzen m`ddnvr dkeqd ondkeqa e` bgd zkeqa ,dl jenqd on e`
?recne ,i`pz liren m`de ,`nlrc:l sc

:‰· Â˘˙

.‡‰ÈÂ· ‰ÎÂÒ·

.1dnvr dkeqd onלס ואסור הואיל מצוה, של שאינה דעלמא מסוכה אפי' לקחת ביואי אהל ט."תור

.2zeptcl jenqd on" של הטע שיי ואי , לדופ ארוגי אינ שהרי ליטול, אהלמותר ,"סתירת

" ."מוקצהושל

.3jkql jenqd on,אהל סתירת משו ליטול, ayxd"`אסור itl ,mripvdl wx ,jkq myl `ly `icdl ayig m`e]

[wxf d"c my l"dia - `picl r"ve ,ipdn `lc azk f"xbde ,ipdn איסורייתא- זרק שא מנשיא: רב וסובר (חבילות,

,אגודות) ביטל שלא מוכח אגוד התיר דמדלא , לסכ הסמו מ אפי' ליטול מותר קני l`enyשל m`]

[m` d"de d"c ,giwz 'iq l"diaae ,c ze` p"w oiir - xeq`y xaeqe `iypn ax lr dfa wleg.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ח סעי' a"na(ש x`eane ,mda oiwiqne dkeqd iptcl mikenqd mivr milhep :wqtובשעה"(ס לט, לח, ס"ק סא)"צ :ק

z` zearl ick mipwd jinqd `lyk `wece ,rwxwa mixaegne mireaw mpi`yk `wece ,dbda glxz 'iqa x`eanke bgd zkeqa d"dc

.miwfg eidiy dkeqd iptcפסק:"וברמ jkqd.א ab` zeliha opi`c jkqd lr zeliag wxf m` d"dc

.·Ë"ÂÈ· ‰ÏÙ˘ ‰ÎÂÒ

.1oiaa i`vwzi`c "dvwen" meyn h"eia dpnn oilhep oi` - 33d`ixa dzid dkeqd m`
mivrdn zgwl ezrc did `l h"eirn ixdy ,xeq` "dvwen" dil zilc y"xl s`e ,zeynyd

,xzen jenqd on wxe ,h"eia[milhep d"c l"diaa my oiir - i`pz liren m`e].

.2drerx dzid dkeqd m`

y"x itl. לכ היה מאתמול שדעתו דאמרינ , הסכ מ אפי' לקחת מותר

dcedi iax itle" אמרי זה במקרה הוא.מוקצהג איסור מחמת "xe`nd lra itl ,xzeq xeqi` `ki` drerx dkeqa]

[br w"q my v"drya r"re ,`ziixe`c ied - ixi`nde d"`xd `"ayxd itle ,dfa eilr k"yn ixi`na oiir ,opaxcn wx -.

:‰ÎÏ‰

a"ndס ובשעה"(ש מב, ס"ק עד)"צ mnvr,ק zeptce jkq oia dkeqd on olhil xeq`y mivr lky dcedi iax zrck :wqt

'it`e ,"dvwen" meyn onewna otxeyl d"de ,olhile olhlhl xeq` k"b h"eia dkeqd dltp m` 'it` ,odnr elhazpe odilr etqezipy oiae

.letil zcnere h"eirn drerx dkeqd dzid

.‚‰ÏÙ ‰ÎÂÒ‰ Ë"ÂÈ·Â ,ÌÈˆÚ· ˘Ó˙˘È ‰ÎÂÒ‰ ÏÂÙ˙ Ì‡˘ Ë"ÂÈÚÓ ‰˙‰

i "yx itlובד"(ד סיפא, ורבא)"ה אביי "ה אמר אפי' התנאי, מועיל לא החג בודלבסוכת dkeqa,"איני 'it` rnyn]

[drerx,החג ימי ז' לכל והוקצה אהל, סתירת איסור משו השמשות בבי ממנה בודל כרחו ועל הואיל ,

יהודה, רבי לפי ואפי' עצמה, בסוכה להשתמש אפי' התנאי מהני רעועה שהיא דעלמא yep`ובסוכה l"pd]

e ,i`pz ipdn drerxac :xe`nd lra zhiy ,dfa i"yx ly ezrc yixtzi` `l - i`pz ipdn i"xl m` d`ixa dkeqae ,'amle` ,ipdn `l d`ixaa
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zrce ,devn zkeq ly oic dfl oi` f`c ,"lcea ipi`" xn`yk `wec bgd zkeqae ,dcedi iax itl 'it`e ,d`ixaa 'it` ipdnc :o"xde o"anxd zrc

`"yxdnae ,y"iir ,milhep d"c my l"dia - i`pz ipdn `l drerxa 'it` xeqi` zngn "dvwen" iedc l"qc o`nlc ,:xn` d"c oiibeqa 'qez

mvr oiprl wx ,dyrnl epazky df lka n"wtp oi` ,xpa i`pz ipdn `lc miwqetdk epbdpnc :azkc ,hrx 'iqa `"nxd zrcle ,oiibeqa 'qezd lr

[my l"dia - oicd.

.d?recne ,d`pda mixeq` m`d ,dizeptce diiep dkeqd jkq:l sc

:‰· Â˘˙

משמע: סוגייתנו ובסו לד', סוכה א לד' חג דמה מדאורייתא, שאסורי משמע: סוגייתנו בתחילת

" מדי מדרבנ התוס'"מוקצהשאסורי מדברי היוצא אבל)"(ד, :ה

.1dkeq xykd ick dkeqd jkq ivr.שבעה כל מדאורייתא אסורי

: i "x zhiy itl,מצותה בטלה נפלה א א עומדת, שהסוכה זמ כל דוקא מדאורייתא אסורי

, מדרבנ רק h.]ואסורי sc dkeq zkqn lr mixeriyd zeniyx - dfa i"x lr wleg `l z"xy xazqn].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תרלח lk(סי' mixeq` jkq ivre zeptcd ivr :wqtשמונת,iriyza s` mixeq` ocicly :a"nd siqede ,bgd ini

.`nei ilekl i`vwzi` zeynyd oiaa i`vwzi`c oeik ,dkeqa lek`l aiiegn oiicr ipinya ixdyפסק:"והרמ dkeqdא dltp 'it`y

.dfa k"yn a"na y"ierie ,mixzen dkeql mikenqd mivr la` ,i`pz ipdn `le ,mixeq` -

.2dkeq xykd ickn xzei dkeqd jkq ivr

z"x zhiy itlמדרבנ רק myאסורי l"diaae ,my mixeriyd zeniyx - dfa z"x mr mikqn mcewd oicay i"xy rxkd oi`]

[o"xdk df oiprl :wqt ,my r"eydye ,xzen opaxcn 'it` o"xd itly :azk ,m`e d"c.

.3dkeq iiepיו עד שאסורי מבואר: ""בגמ' מדי חג של אחרו eywd"מוקצהט .ak sc zayae dkeqa 'qezd]

[devn iefia oicn mixeq`y :rnyn zaya 'nbdnc" אמר א תנאי, ומהני בודל, בעציאיני תנאי מהני וא וכו', "

הקודמת. בתשובה עיי ובדפנותיה סוכה

.4dkeqd zeptcהרמב שיטת לפי והב", קדושה, בה שהרמב"שיש כתב: רק"י שאסורי סובר

הרא ולפי , קדושה."מדרבנ בה שאי ש

:‰ÎÏ‰

r"eyd( ziixe`cn`.,(ש mixeq` zeptcd m` ezrca ewlgpc :`iad l"diaae ,m"anxdk :wqt

.emivr `iadl xzen m`dstxwd on e` dcydnxvgd on e`?recne.`l sc

:‰· Â˘˙

.‡‰„˘‰ ÔÓ

d"ac `ail` `"ayx itlופירש , המכונסי מ דוקא יו"מותר מבערב דהיינו דעלייהו"י: דעתייהו דגלי ט,

" ואינו , ."מוקצהסמי

y"ac `ail` `"ayx itle.המכונס מ אפי' mpikdאסור m` f"itle ,"dvwen" iede ediilr jnq `le li`ed :i"yx itl]

,ci w"q v"dryae ,ai w"q `wz 'iq a"na r"re ,xzen - dcyd on 'it` mpikd `l m` s` h"eia "dvwen" xqe` `lc o`nle ,xzen h"ei iptln

[ixd d"c l"diaae.

.·ÛÙ¯˜‰ ÔÓ

d"ac `ail` `"ayx itlשלא סביב ומוק הוא המשתמר מקו וקרפ הואיל המפוזר, מ אפי' מותר

דירה. לש
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

y"ac `ail` `"ayx itleדרשב שמואל, אמר יהודה רב וסובר המכונס. מ ופליגי"דוקא הוא, יחידאי א

שבקרפ המכונסי מ אלא עצי מביאי שאי , כמות והלכה עליה mdilr]רבנ wx jnqe li`ed :i"yx itl]חו ,

עליה הניח א ורק , מפזרת והרוח הואיל , בקרפ שמכונסי א כמפוזרי שדינ גפני ועלי קני מעלי

. כמכונסי דינ oeikכלי xvgac xyt`e ,xvgn y"k ,ixy dxicl swen epi`y stxwn 'it`c ,ixy i`cea - xvgdn mivr `iadle]

[`k daeyz onwl oiir - ziadn e` xvgdn `iadl oic .fh w"q v"dry - zxbqn el oi` 'it`e xneyn `nzq ,ziad iptl `edy.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' li`ed(ש ,xeq` axran mpikd 'it`c :rnyn] ,axran my oiqpekn eid 'it` dcyd on mivr oi`ian oi` :wqt

[my v"drye a"n - legc oicaer iede,jxevl dcyd on aabl xeq` i"yx itl la`] ,my wilcne eiptlyn dcya `ed aabn la`

[my v"dry - epnn ezrc giqde li`ed ,dwlcda"naeיב)"(ס `it'ק ,dcya aabl xeq`l mzrc `"ye g"ade l"yxdndc :`iad

.xnrn meyn exeqi`y elecib mewna sqe`k ifgine li`ed ,cin wilcny ote`aהשו פסק ד, miptbע:"ובסעי' ilre mipw ilrc

a"na x`eane ,mipken el` ixd cak ilk mdilr gipd m` wxe ,mixfetnk mpic ,mzxftn gexdy stxwa miqpekndכ)"(ס it`c':ק

"xenir" oicn ef dkld yxtnc o`nl mle` ,"dvwen" oicn ef dkld yxtnc o`nl wxe ,oixzen h"eia oixfetn o`vnר `oixeq)"(עיי

.ohwll

.f?h"eia mivr epnn `iadl xzeny stxw edfi`.`l sc

:‰· Â˘˙

dcedi iax itlלקרפ נחשב לעיר שסמו xirlכל zekenqd zepbd oia `edy lky il d`xie :ixi`nd l"fe ,ynn :i"yxit]

[jenq `xwp epi`e `ed xird llkn dfy ok il d`xi `le ,"miixiye dn` miray" da miyxtny yie ,jenq `xwp.

i "yx zhiyl.שמשתמר מפתח לה כשאי אפי' q'מביאי ez zhiyleג יש א דוקא מביאי

פותחת.

iqe i iax itleכשאי אפי' לקרפ נחשב סמו וא , סמו כשלא אפי' , לקרפ נחשב פותחת יש א

la`פותחת. jenq la` ,jenq `l m` s` stxwl aygp zgzet yiyk `wec - iqei iax itle ,izxz ira dcedi iaxly n"ic :`ian ixi`nd]

[stxwl aygp `l - zgzet.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקא zxbqn,(סי' da didiy calae dxic myl `ly ztwen dzid 'it` cigid zeyxay oiqpekndn oi`iane :wqt

[fh w"q a"n - megzl ueg e` zxbqn xqgy e` qpekn did `ly epiidc] el` lkn zg` xqig m`e ,zay megz jeza didzeod ixd

a"na x`eane ,"dvwen"טו)"(ס edy`:ק lk edcicle df lr miwleg miwqet daxde ,zxbqn jixv inp xirl jenqa 'it`c rnyn

mitl` jez `edy megzd jez cr jli`e dn` mirayn ,zxbqn opira ikide ,zxbqn opira `l - miixiye dn` 'r jeza xirl jenq

.dkld oke ,dn`

.g?recne ,mivr rwal xzen h"eia m`d:`l .`l sc

:‰· Â˘˙

.1oipa ly zexewn" משו אסורי והעצי הואיל ביו"מוקצהאסור, נשברה אפי' zilcט", y"x 'it`e]

[`"wq `wz 'iq a"ne ,xeh ,oi` d"c :a sc lirl 'qez - qik oexqg zngn "dvwen" oicn ,xeq`y dcen "dvwen" dil.

.2h"eira dxaypyk m`במגירה ולא , בקרדו יבקע ולא בקופי(מסור)מותר, ורק במגל, ולא ,

הרחב. בצד ולא שבו הצר בצד ודוקא מותר,

'nba oey`xd o eyld itl,שבו הצר בצד בקרדו pyil`מותר lr `bilt `l `xza `pyily :rnyn o"xdne i"yxn]

[`"tyae ,n w"q p"w oiir ,xeq` - `xza `pyilly epiidc ibiltc :azk y"`xde ,`nw'בתוס ומבואר אבל)"(ד. אנוה שאי :

מותר. ביד לשבור ורק , עצי לבקע לאסור לנו יש ולכ , נעשי ה היא בקרדו בקיאי

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' drerx(ש dzid m` 'it` ,h"eia dxaypy dxewn `le oipal zecnery zexewd on mivr oirwan oi` :wqt
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

[b ,a oic ,c daeyz l"pk ,a w"q my v"dry - y"x zrcl epiide] xaydl daexwe h"eirn,dwiqdl xyt` i`e ,h"eira dxayp m` la`

[c w"q a"n - ogeh meyn `ki` zephwac] zelecb zekizg dpnn oirwan - rewia `la,`le lbna `le mecxwa `l rwai `le

`l` exizd `le ,edn mircei ep` oi`y itl uitewa 'it` xqe`y in yie ,agxd cva `l la` ely xvwd cvae ,uitewa `l` dxibna

[f w"q a"n - cia exayl e`] oikqa.

.h,eil`n xzqpy ixg` e` ziad zxizq i"r zexitd z` zgwl xzen m`d ,zexit `ln zia
?recne:`l sc

:‰· Â˘˙

.‡ËÈË· ÌÈ¯·ÂÁÓ ˙È·‰ Ï˘ ÌÈ·Ï‰ Ì‡

, אסורי הפירות סתר וא הבית, את לסתור iאסור "yx itl,מאליו הבית נפתח אפי' אסורי הפירות

לר ואפי' יומא, לכולי איתקצאי השמשות לבי דאיתקצאי ."דמיגו מה דעתו והסיח הואיל ש

.·ËÈË ‡Ï· ‰Ê ·‚ ÏÚ ‰Ê ÌÈ¯„ÂÒÓ ÌÈ·Ï‰˘ ˙È··

n"x itlביו ודוקא הבית, את לפתוח ,"מותר מדרבנ רק הוא פתיחתו ואיסור הואיל "zxizqט, meyn m`a]

[ixi`ne `"yxdn oiir - "dvwen" meyn e` "ld`רש יו". שמחת שמשו מפרש: הקילו,"י "dvwen"ט lehlhy gken o`kn]

['qez - h"eia xzen ytp lke` jxevl.אסור בשבת אבל ,

w"z itle.מותר מאליו נפתח א ורק לפתוח, אסור

: i "yx zhiy" ליה דאית יהודה לרבי "מוקצהדאפי' אמרינ ולא הואיל שמותר, מודה דאיתקצאי" "מיגו

. דרבנ באיסור

'q ezd zhiyונפחת)"(ד דה דאיתקצאי": כרמיגו שמתירה, ומשנתינו , דרבנ באיסור אפי' אמרינ ש""

" ליה וכ"מוקצהדלית מאליו כשנפתח אפי' אסור יהודה לרבי אבל ,". בידי לפתוח ש

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ט סעי' תקיח zexit(סי' `ln `edy zia :wqtמוכניa"na x`eane ,zgtd mewnn lhep ,zgtpeובביה"(ס מה, מד, ל"ק

ixa`,:בית) did ziad m` 'it` mixzen eil`n zgtp m`y ,r"eydn rnyne ."dvwen" oicn mixeq` - ax onfl xve`l mqipkd m`c

,dfa xingdl yi n"n ,xeqi` zngn "dvwen"l zexitd z` aiygn `l zexitl ribdl `"`y dfy mixaeqy m"anxde s"ixd zrck

.mixeq` zexitd - eil`n zgtpy `ixa oipaay ,i"yxk mixaeqd mipey`x daxd yie li`ed

.iyi m`de ,ekzgl e` exzeql e` xywd z` xizdl xzen m`d ,milkay e` rwxway zenzeg
?recne ,milka e` rwxwa dxizq.al :`l sc

:‰· Â˘˙

.‡˙·˘· Ú˜¯˜·˘ ˙ÂÓ˙ÂÁ

i"yx]מתיר - `niiw xa epi`e li`ed xywd z`],מפקיע לא אבל ,d"c ciy 'iqa l"dia oiire ,ezlicbe ezear xezql :yxtn i"yx]

[zelzeg,בקרקע סתירה ויש היא דסתירה , חות ואינו ,l"dia oiire ,opaxc iedc :x`ean ,irae d"c .dl sc oiaexira i"yxa]

[la` d"c ,ciy 'iq..h 'irq ciy 'iq r"eya wqtp oke

.·Ë"ÂÈ· Ú˜¯˜·˘ ˙ÂÓ˙ÂÁ

l`eny zrc oke dingp iax itlוכנ שבת, ל."כדי

n"xe minkg itle, ולחתו להפקיע א l`מותר h"eiae ,opaxcn wx dxeqi` dxizqdy l"qc :rnyn ,iazin d"c i"yxn]

[exingd.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקיט zayak.(סי' epic h"eiac :wqt
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mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.‚˙·˘· ÌÈÏÎ·˘ ˙ÂÓ˙ÂÁ

."לכו בכלי סתירה אי ע

:xaeq l`eny'אפי מותר ולכ לו, המיוחד לתשמיש לא ג ניטל שכלי הסוברי כהתנאי שההלכה

. בסכי ולחתו להפקיע

dingp iax itleוס הואיל , בסכי ולחתו להפקיע המיוחד"אסור תשמישו לצור אלא ניטל כלי דאי ל:

לאכילה. מיוחד הרי וסכי לו,

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ז סעי' שיד xeayl(סי' la` ,lag zxiyw oirk `wece ,oikqa jezgle riwtdl 'it` xzen okle ,milka dxizq oi`c :wqt

.'eke ,milka s` jiiye dxenb dxizq iede li`ed ,xeq` - zkzne ur ly zgzet

.„Ë"ÂÈ· ÌÈÏÎ·˘ ˙ÂÓ˙ÂÁ

l`enye n"xe minkg itlרבי א שנחלקו תנאי תרי ואיכא , ולחתו להפקיע א שמותר כבשבת דינו

ביו מתיר ביו"נחמיה שבות החמירו שלא דהיינו ביו"ט, ששבות או החמירו שבשבת א כשבות"ט חמור ט

mcewd.בשבת. oica oiir :dkld oiprle

.`i,xeqi` xaer `ed ixd h"eia eziiyr jildzn aly dfi`ae ,qxg ilk ziyr jildz edn
?recne ,d`neh lawn izni`ne.al sc

:‰· Â˘˙

אותו מכניסי ב': שלב קיבול, בית לו לעשות ביד אותו ממעכי יוצר, של ביצי כמו ר בעודו א': שלב

לשמור כדי העשוי אחר דבר או שבתוכו הקש את להוציא כדי אותו מוציאי ג': שלב אפייה, לקצת לתנור

לגמרי. שיאפה לתנור מכניסי ד': שלב המחיצות, יפלו שלא אפיה בשעת האויר את

: i "yx zhiylביו ר"העושה לפי א', שלב את ""ט משו איסור עובר מנאמ טומאה,"מתק מקבל והכלי ,

ביו איסור עובר אינו יהושע רבי ולפי מלאכתו, ונגמרה אחר"הואיל רק אלא טומאה מקבל ואינו ט,

. בכבש שיצרפנו

: 'q ez zhiylלכו בכבש שצרפו ל"לפני נחשב אינו מנא"ע ואעפ"מתק ביו", עובר מפני"כ איסור, ט

לכו טומאה ולעני כלי, לעשות ,"שהתחיל תנאי המחלוקת וכל אדמה, כלי ככל טומאה מקבל אינו ע

ר שלפי ג', שלב שנעשה אחר יו"הוא משו עליו עוברי הקש הוצאת על שיקבל"מ לכלי גור וכ ט,

מק ואינו איסור, עובר אינו יהושע רבי ולפי מלאכה, לגמר שנחשב מפני צירופו."טומאה, שגומרי לפני ט

r"eyd(ז סעי' תקיד a"nae(סי' ,i"yxitk dkldl `iadלז)"(ס i"aa.ק `aend m"anxd yexit z` oke ,'qez yexit z` `iad

.ai,d`neh lawn ilkd m`de ,xeqi` xaer h"eia myerd m`de ,zeipxg oiqtl` odn
?recne.al sc

:‰· Â˘˙

.1d`neh oiprl

w"z itlחר לכלי.אלפסי ונחשב הואיל הזב, במשא וטמאות המת, באהל טהורות ניות

wecv x"a xfril` iax itl.מחלוקת מצינו וכ לכלי, נחשבי דלא הזב, במשא טהורות א

.2h"eia myerd oiprl

w"z itl, עושי bאי "ayxe.מתיר

בשני. תלויה אחת מחלוקת :ולכאורה i "yx zhiyעד ממתיני אי כלי על מקפידי שאינ שעיירות

הנ התנאי פליגי ובזה , תו לה אי ולכ באש, ותצר :ל,"שתחקק 'q ez zhiyלכו תו לה אי ע"א
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05276-123000 02-5822919 :lh ,yitqie ,xagnl 'eke dwzrd llek zexenye zexiieyn zeiekfd lk

x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

, תו לה שיש פירשו: ולכ היסט, לכלל בא אינו מגע, לכלל בא שאינו כל שהרי טומאה, מקבלי אינ

ת לפי ולכ ליפתח, ועומדות למעלה שמכוסות מק"אלא אליעזר"ק רבי ולפי ליפתח, ועומדות הואיל ט

מק"ב אינ צדוק ."ר מלאכת נגמרה לא ועדיי הואיל ט,

.bi?recne ,mipyl dliztd z` jezgl xzen m`d:al .al sc

:‰· Â˘˙

w"z itl" איסור משו באור, ולא בסכי לא חותכי מנאאי ."מתק

dcedi iax itlלהדליק לו מותר כאחת, להדליק צרי וג נרות, שתי בתו ראשיה שני נות א

, צרי הוא מנא שלתק מוכח דלא i"yx]באמצע, - `nlra dwlcdl `l`].

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ח סעי' diy`(ש `ede ,rvn`a dwilcne ,zexp ipy ita diy`x ipy ozepy i"r k"`` ,'al dliztd z` oikzeg oi` :wqt

l"diaae ,odizyl jixvד)"( חותכי אי x`ylה oicd ok m` wtzqne ,rvn`a xpd z` cia jezgl xzen m"anxd itly ,`iad

a"nae ,miyxtndמא)"(ס mipyl.ק ekzgl dvexe welc did `ly alg lye dery ly xpa mb xen` xe`a dkzegy oicdc :azk

.ci?h"eia ezeyrl xzen m`de ,"dliztd z` hegnl" yexitd dn":al sc

:‰· Â˘˙

במש לב."עיי תשובה ב, פרק לעיל כ

.eh?recne ,miixike xepz sexbl xzen h"eia m`d:al sc

:‰· Â˘˙

במש טז."עיי תשובה ג, פרק לעיל כ

.fh?recne ,zxzen mda xepz zgih m`de ,xt` e` hih labl xzen h"eia m`d:al sc

:‰· Â˘˙

.1hihדת לגבלו, היא,אסור לישה ezeyrlולדת xyt`e li`ed ,xzen epi`y ytp lke` ixiykn `ed hih leaib :`"ayxd itl]

exn`i `ly ,xeq` opaxcn wxe ,"ytp lke` jxev" `xwpe li`ed ,xzen `ziixe`cn :o"xde d"`xd itle ,dxez xeqi` xaer labnde ,h"eira

v"dryae ,`n w"q fwz 'iq a"n - xeq` :d"`xd itle ,xzen :`"ayxd itly ,h"eia yaiizpe h"eira laib m`a n"wtpe ,labn `ed oipal

[my.xg` cvl ewzpe oniq ea dyr h"eirae ,jx hih df m`ed"c ,my l"dia oiir - dyrn dyry epiidc]

[ekkxy `ede,מהתנור החו יצא שלא כדי התנור את בו לטוח myמותר oiire ,`ibeqa i"yx yexit itl `ed ok]

[m"anxd mya k"yn l"diaa.מוקצה הוי אחר לצד נתק לא וא ,

.2xt`

i "yx itl,הוא גיבול בר דלאו בו, ולטוח לגבל bn]מותר w"q a"na my oiir].

'q ez itleביו אסור כ חייב, שבשבת ומצינו הואיל מעיו"אסור, מגובל היה וא , מי בו לתת ט"ט

ביו בו לטוח ט."מותר

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ז סעי' cvl(ש ewzpe oniq ea dyr e` yn`n ekkxy `ede ,xdpd zty lry ytxe hiha xepzd it mezql xzen :wqt

a"nae ,xepzd it ea mezql xt` labl xzene ,xeq` h"eia hih labl la` ,xg`מג)"(ס h"eia,ק xt` leaiba xingdl eazky yie :azk

."dvwen" epi`c h"eirn ewiqdy xt`a ixiin f"ke ,dkxa eilr `eaz xingnd n"n ,oicd xwirn ok epi`y t"r`e

.fidxicw zayede ,lelg ilk t"r `zria xeciqe ,dwqdl mivr xeciq onfa h"eia bedpl yi cvik
?recne ,xve`ay zeiag xeciqe ,zehin xeciqe ,zeiag 'a lr.bl :al sc



.‚Ï Û„ :‡È·Ó‰ ÈÚÈ·¯ ˜¯Ù‡Ú

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰· Â˘˙

dcedi ax itl.הוא אהל ועשיית בני ודר הואיל ללמעלה, מלמטה ולא ללמטה, מלמעלה לסדר יש

i "yx zhiyד לג. והלכתא)"(ד שסה מפני דהיינו ר": לפי אבל אסור, מתכוי שאי דבר דסבר יהודה כרבי ש"ל

. לבני מתכוי ואינו הואיל מותר,

'q ez zhiyמלמטה)"(ד רה דא עושה.": שהוא מה לעשות מתכוי והוא הואיל שאסור, סובר ש

' q eza x`ean cer( עד(ש המגיעות לצדדי מחיצות לה כשיש רק זה שאסרנו, ללמעלה דמלמטה :

אסור אינו המחיצות, את מתק שאינו או לאר מגיע לא א אבל והמחיצות, האהל את ומתק , האר

אהל, עשיית xzeiמשו agxd ld`a : 'qezd micene .zevign oi`yk s` xeq`y :l"qy i "yxk `le
,m i i eyr e id xak zevignd m` mb ezi iyra xeqi` yiy , i`cnziiyr jixvy ,irx` ld` ziiyr oiprl `wec df lke]

w"q ehy 'iq a"n - edyn ztqeda s` xeq` raw ld`a la` ,eizgzy xie`l k"b jixvy mixaeqy miwqet yie ,ld`d ziiyr k"g`e zevign

[fi.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקב nll(סי' dlrnln mxcqiy :wqtjixv ,ux`l zeribnd zeptc el yiy ogly oke :wqt ,my `"nxae ,dh

,ixy ,eizgz ly xie`l v"`y onf lk ux`l ribn 'it`c `"ie ,oipa meyn dfa oi`e eilbx lr eply ogley aiyedl xzen la` ,iepiyוכ

השו ז,"פסק ג, סעי' שטו בסי' eizgzy.ע xie`l jixv oi`yk ld` ziiyr xeqi` oi`ye ,dhnll dlrnln mxcqiy

.giur spra ynzydl e` lwna dnda bidpdl e` zrwaa dxicwd z` jenql h"eia xzen m`d
?recne ,xepza y`d ea zezgl mivrd xicn ur zgwl e` dilv zxhnl.bl sc

:‰· Â˘˙

.‡˙Ú˜·· ‰¯È„˜‰ ˙‡ ÍÂÓÒÏ

dcedi iax itl["dvwen" dil zi`c]ופירש ה[dpyna]י"אסור, מוקצי לפיכ להסקה, אלא עצי ניתנו דלא :

תשמיש. כל אצל

y"x itle["dvwen" dil zilc].מותר

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקב a"na(סי' x`eane ,zrwaa dxicwd z` oikneq oi`c :wqtכא)"(ס dwqdl:ק die`xd dyai zrwaa 'it`c

,zrwaa jenql xzen dyai zrwad m` - "dvwen" oixiznd miwqetdl la` ,h"eia xeq` "dvwen"y ezhiyl lif` xagndye ,xeq`

.dyai zrwaa jenql yi wgcd zryay :xi`n ziad azke

.·Ï˜Ó· ‰Ó‰· ‚È‰‰Ï

ר לפי ...אפי' מי בש הנ"...ליכתוב לחינגא."ש דאזיל ומיחזי הואיל אסור, ל

y"a`x itle. כ משו גזר ולא הואיל מותר,

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' תקכב, a"na(סי' x`eane ,lwna oibidpn oi`c :wqtט)"(ס dia:ק zil aeyc ,jkl lenz`n lwnl dipnf` 'it`

.dxkenl lif`c o`nk ifginc xeq` n"n ,"dvwen" meyn

.‚„Á ıÚ ÛÚ

'nba o ey`xd oeyld itlלכו מחלוקת,"ברטוב וביבש להסקה, אפי' לטלטלו ראוי אינו שהרי אסור, ע

ס דשרי ""מא דאמרינ בגחלתול: לצלות לי מה בו לצלות לי מה

i pyd oeyld itleס דשרי ומא מחלוקת, מותר."ברטוב וביבש גדול, להיסק שראוי ל:
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

: i "yx zhiy" ליה דאית דמא אליבא דוקא ר"מוקצהמחלוקת לפי אבל מותר.", ש

: 'q ez zhiyר לפי דס"א דא אסור, מ"ש להסקה, שלא עצי שניתנו הראויי"ל בעצי דוקא זה מ

י להסקה ראויי שאי ברטובי אבל שאסור."להסקה, שמודה ל

:‰ÎÏ‰

`"nxd(ג סעי' תקב a"na(סי' x`eane ,zrwaa zelvl xzenc :wqtכב)"(ס yai:ק ura `wece ,dilvl xyad ea agezy epiid

ilr zelvl ie`x m` `wece ,dwqdl ie`xd.xeq` eilr zelvl ie`x `diy h"eia epwzl la` ,oewiz `la jk e

.„˘‡‰ Â· ˙Â˙ÁÏ ÌÈˆÚ‰ ÔÈ·Ó ıÚ ˙Á˜Ï

`ax itlרש שיטת ס"אסור, שרבא ""י: ליה דאית יהודה כרבי לר"מוקצהל אבל תוס':", שיטת מותר, ש

ר לפי מנא."דא כתקוני דהוי משו אסור, הכא ש

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תקז a"na(סי' x`eane ,`pn owzn dil iedc meyn ,xepza y`d ea zezgl mivrd oian ur gwil xeq`y :wqt

טו)"(ס יד, llk,:ק epwzn epi` m` 'it`e ,h"eirn epikd `l m` `wece ,dwqdl `ed ie`xy s` ,yai `ed m` oiae gl urd m` oia

.h"eia ilkl edyer `ed ixd n"n

.himialkl mkilydl ick fee` ly miirn e` mivr xicn ce` h"eia lhlhl xzen m`dxya e`
,elke`l jxc oi`y xya e` lyean epi`y?recne.bl sc

:‰· Â˘˙

.1mivr xicn ce` lehil

y"x itl["dvwen" dil zilc]מותר

dced i iax itle["dvwen" dil zi`c].אסור

.2fee` ly miirnלכו"" הוי לא להסריח,"מוקצהע עתידי שהרי , לכלבי ולהשליכ לטלטל ומותר ,

מעיו עליה דעתו ."ולכ לכלבי להשליכ ט

.3lyean epi`y xya' q ezaקכח.)"(ד ד בשבת הגמ' פי על ושדי, ראויx`eanה שהרי לטלטלו שמותר

לכוססו.

.4elke`l mc` ipa jxc oi`y xya[`"yxdn oiir - h"eia]

: i "yx zhiy" ליה דאית יהודה רבי לטלטלו.מוקצהשלפי אסור "

'q ez zhiy( מבושל.(ש שאינו בשר כדי לטלטלו מותר יהודה רבי לפי שא :

.k,y` ea wilcdl ick e` eipiy ea uevgl ick mqiw lehil h"eia xzen mipte` el`ae m`d
?recne:bl .bl sc

:‰· Â˘˙

.‡˜ÈÏ„‰Ï

minkg itlופירש ומדליק, משלפניו לקושש"מגבב וטורח ה ודקי הואיל לא, החצר מ אבל י:

קיימי. להכי ולאו מאתמול,

רש מהבית"שיטת דהיינו מלפניו דוקא ליהי: דאית יהודה כרבי והיינו אסור, החצר מ אבל מותר,

."מוקצה"

תוס' )"(דשיטת וחכמי בחצר,ה אפי' מתירי שחכמי :[dizeek `zkldc ,"dvwen" dil zilc oerny iaxk epiide].
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

xfril` iax itle.הוא מוכ שבחצר מה שכל ומדליק, החצר מ מגבב

`zi ixaa x`ean cer(:לג יעשה(בד שלא ובלבד הוא, מוכ שבחצר מה שכל ומדליק החצר מ מגבב :

ור , ציבורי מתיר,"ציבורי n"wtpש n"n ,ziadn eiptlyn `l` aabl xzen oi`y :l"qc oizipznc opaxk l"iiwc s` :yxtn o"xd]

,`l miqba la` ,xvg ab` milhay iptn ,miwc minqiwa `l` exq` `l edpi`c ,opaxl 'it` xqzin `le ,xvg ab` iliha `lc miqb mivrl

,`l inp stxwa 'it`c xyt`e ,xeq` dcya la` ,aeaib zvw mda jiiye li`ed ,xvga `wec aabnc ,o"xdn rnync :azk ,`wz 'iq i"aae

oia wx `ed weligd lke ,dcyl xvg oia lcad oi`c xaeq m"anxdy ,i"ade d"d :eyxite ,my wilcne dcya `ed aabn la` :wqt m"anxde

,zedbd iyeciga oiire - "wilcne eiptln miywe miwc minqwa aabn" minkg ly oicd z` `iad `l xehd recn i"ad dnze ,eiptl `ll eiptln

['e daeyz lirl oiir - stxwdn e` dcydn `iadl oic .dfa k"yn dyixcae.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' my,(ש wilcne eiptlyn dcya `ed aabn la` :wqtוברמ": הוסי my.א wilcne eiptlyn gwel xvga oke

a"naeיג)"(ס `xeq.ק gipdl xvgd lkn la` ,ezxicw leyia jxevl eiptln wx aabl xzeny ,l"x `"nxdc :azk

.·ÂÈÈ˘ Â· ıÂˆÁÏ

minkg itl,מותר בהמה של מאבוס ורק lehi]אסור, `l d"c :bl sc i"yx - jxev lkl oken dlik`l ie`xd xacc].

רש וחכ"(די"שיטת להסקה,א)"ה אלא ניתנו דלא יטול, לא משלפניו דא :- h"eiran jkl epked m`a wx xzene]

["dvwen" dil zi`c dcedi iax zrck epiide ,ixi`n.

" גזירה משו הוא דרבנ דטעמא תוס': יקטושיטת ר"שמא לפי ואפי' אסור.", ש

xfril` iax itle.שיניו בו לחצו כדי משלפניו קיס ליטול מותר

רש )"(די"שיטת לחצו שה וה[ziadn]"לפניו": דוקא, החצר."לאו מ אפי' שמותר ה

תוס' אליעזר)"(דשיטת רבי שאסור.ה מודה אליעזר רבי החצר שמ :

.`k?recne ,minya ivr e` mqiw e` oaz e` yw mehwl h"eiae zaya xzen m`d:bl sc

:‰· Â˘˙

.‡ÌÈ˜ ÈÏÚÂ ˘˜ :‡Ó‚Â„Ï ,ÔÈÎ¯ Ì‰ Ì‡

ופירש , ה בהמה ואוכלי הואיל כלי, תיקו משו בה בה"אי ולחצו בשבת ולתקנ לקוטמ ומותר י:

שיניו. את

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' תקט ובסי' ד סעי' שכב yw(סי' oikqa 'it` mnhewl xzen jkitl ,ilk oewiz meyn mda oi` dnda ilke` :wqt

.eipiy ea uevgle oaze

.·ÈÏÎÏ ÌÈ˘˜ ÌÈÏÚ ÌÂË˜Ïשיניו בה לחצו כדי לדוגמא: ,

לקטו אסור

xfril` iax itlוביו חטאת, חייב ."בשבת הארבעי את לוקה ט

minkg itleיו ואחד שבת ""אחד משו אלא אינו א"שבותט ורק הוא, יד כלאחר תיקו דקטימה ,

חייב. בסכי וממחקו מחתכו

:‰ÎÏ‰

r"eyd( a"na(ש x`eane ,xeq` - eipiy ea uevgl ick elhil 'it` ,dnda lke` epi`y mqiw la` :wqtיג)"(ס meyn:ק xeq`c

."zeay"
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.‚Ì‰Ó ÁÈ¯‰Ï È„Î ÌÈ˘˜ ÌÈÏÚ ÌÂË˜Ï

xfril` iax itlלכלי.ל)"(הנ יקטמנו שמא גזירה , מדרבנ לקוטמו אסור

minkg itleלכתחילה.ל)"(הנ ואפי' לקטו מותר

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ה סעי a"n](ש - `ixal d"de] dlegl mda gixdl minya ivr lhlhl xzen :wqt,miyw cg` ,ea gixdl ellene

a"nae .mikx cg`eיז)"(ס `xeqק okle ,ilka `l la` cia `wec epiid miywa mehwl xzenc `dc ,mipexg`d daxd enikqdy :azk

.r"ekl xeq` - eipiy ea uevgl ick la` ,gixdl ick wxe ,ilka qcdd mehwl

.ak?recne ,zexbexb dpnn lek`l ick ziag xeayl mc`l xzen m`d:bl sc

:‰· Â˘˙

שאינו באופ ודוקא כלי, לעשות יתכוי שלא ובלבד גרוגרות, ממנה לאכול כדי חבית לשבור לאד מותר

שבתוכה. מה ליקח לשברה יכול שאז בזפת, שבריה ודיבק שנשברה בחבית דהיינו ממש, nbd'בני zpwqn]

aiig - milka dxizqe oipa yi c"nle ,ciy 'iq i"a oiir - opaxc `ail` mb df m`e ,xfril` iaxc `ail` wx df dxe`kl ,drerxa xaecny

[gzt dyery dfa `ed `yix wiqt ixdy ,oiekzn `ly s` ,z`hg.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' dxayl(ש leki ztfa dixay waice dxaypy ziag oebk ynn oipa epi`y n"de ,milka dxizqe oipa oi` :wqt

,dxayl xeq` dnily `id m` la` ,`pn owzn dil ded k"`c ,gztl dl didiy dti awp dawpl oieki `ly calae ,dkezay dn gwil

.ilk dyer epi`y oipra 'it`

.bkwqida ipxet e` mixike xepz wiqdl e` mda zelvl ick mitrxd z` oall h"eia xzen m`d
?recne ,oey`x.cl±.bl sc

:‰· Â˘˙

.1miycg mitrx oallבי לצלייה."ואסור שמטרתו א oט, pge i x "` dpg xa xa dax itlמפני

ופירש , לבודק וי"שצרי , לצור שלא שטרח ונמצאו שיפקעו, וחיישינ , ליבונ לקבל יוכלו א א"י:

פירש , לחסמ שצרי מפני עי"בגמ': ונעשי ראשו בהיסק להקשות דהיינו ,"י: כלי ibeqd`ז seqa i"yxa]

epiide ,`zkld ikdc :azk y"`xde .sqei y`xa k"ke "ilk owznk d`xpe" ,zeipynd yexita n"xd k"ke ,dxifb wx iedy :azk ,meyne d"c

[z`hg aeig `kil - ewceal jixvy meyn la` ,"yihta dkn" meyn z`hg aeig `ki`c ,meqig meyn.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקח a"n](סי' - mitrx 'it] mipa`d z` mipaln oi` :wqtx`eane ,onqgny iptn mdilr zet`l e` zelvl

a"naב)"(ס wecc`:ק ,l"qy miwqetd on yie ,xzei owfgny iptn ,xeq` mipyia 'it`c n"y ,miycgl mipyi oia xagnd wlig `lcn

.mipyia `l la` ,xeq` - wefig mikixvy miycga

.2oey`x wqid owiqdl mixike xepz, לחסמ כדי בצונ יפיג שלא ובלבד , חדשי ה אפי' מותר,

[opeva betiy cr xnbp `l meqigd `kdc ,mitrx oeailn ip`yc y"`xd azke]להפיג והוצר מדאי יותר הוסקו וא ,

" לדי הזה הדי בי החילוק מותר, בה לאפות כדי רעפיבצונ בתוס'"חיסו מבואר ואי"(ד, ה

( עמפיגי עושה דהוא כיו :", חוסמ ודאי דאינו שאני, משקי my]י v"dryae ,l w"q fwz 'iq a"na r"re]wqtp oke

.d 'irq my r"eya

.3ipxet `xwpd lecb xepzaותפול שבתנור הטיח שיפחת מחשש בו, לאפות אסור חדש, התנור א

בתוס' מבואר הקוד לדי הזה הדי בי החילוק . לצור שלא טורח ונמצא הפת, )"(דעל אופי ואי :ה

פת. לאפית כשכונתו א אסור, ולכ תפחת שמא יותר לחוש ויש גדול בתנור מדובר זה שדי מפני
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(א סעי' ג)"(סa"nae,(ש y"iir.ק ,'eke q"yd onfay ipxetk mpic m` epipnf ixepza oc

.ck?recne ,y` lr getpl h"eia xzen m`d.cl sc

:‰· Â˘˙

.1getna.מלאכה עושה כאומ דמיחזי , נופחי אי

.2zxtetya. נופחי

.3ziad lra ly getna

i "x itlבתוד)"( נופחי אי מותר.ה ללמטה מלמעלה הופכו וא אסור, הופכו לא א

uxt x"xd itle( ש בעה(בתוס' בשל הופכו."מותר לא א א ב

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקב dlrnl(סי' oktdl iepiy i"r miza ilra ly getna xzid ebdpe ,zxtetya `l` getna oigtep oi` :wqt

a"nae ,dhnlז)"(ס ו, getnaק gtple ,getn llka df oi`c ,xzen - zevepn jkl ieyrd ilka e` cbaa y`d lr getplc :x`ean

.xeq` iepiy i"r 'it` - mipne` ly lecb

.dk?recne ,cetiy h"eia owzl xzen m`d.cl sc

:‰· Â˘˙

רש ד"עיי ובמש"י , מתקני ואי יז."ה תשובה ג, פרק לעיל כ

.ek?xyrna maiigl zexitd z` miraewd mixacd md dn:dl .dl sc

:‰· Â˘˙

.1ziad ipt zii`xוד"(די"ברש תינוקות, בב"ה הגמ' פי על טעמא, מאי פח.)"ה ד רקמ למעשר דקובע מבואר:

. מלאכת שנגמרו לפירות

.2- ziad ipt zii`x `la xvg ipt zii`xi "yxae , ' ek e mi p`z xiarnd" dpyna( x`ean:(ש
, מלאכת שנגמרו לפירות רק שקובע הבית, פני כראה aen`,שדינו :dl sca,יהודה בר יוסי שרבי

."ס מלאכת נגמרו שלא לפירות קובעת חצר שאי ל:

ozp 'x zrc(.לה ר(בד לחו"שלפי יוצא אלא בחצר, לאוכל אסור מלאכת נגמרו שלא פירות א

ויגמור, m"xdn]לחצר oiire]ס יעקב ורבי יהושע ושרבי שקובע.", ל:

.3ozk`ln exnbpy zexita zayl cegiבמוצש אפי' לאוכל ואסור למעשר, קובעת ק."השבת

.4ozk`ln exnbp `ly zexita zayl cegi

: i "yx zhiyבמוצש אפי' לאוכל ואסור קובעת, השבת נחמ ר' והשבת"שלפי ויחדו הואיל ק,

קובעת, אינה השבת יוחנ רבי ולפי , eilr]קובע oiwelg exec lke ,zraewy :l"qy lldn iwet`le].

'q ez zhiyהמהרש"(ד פי' לפי השני בתירוצ אליעזר, רבי סא)"ה נת ר' ר": שלפי בשבת,"ל: לאוכל יכול אינו א

במוצש במוצש"ורק א לאוכל שאסור למעשר קובע יהושע רבי ולפי , לאוכל יכול zqxibק,"ק oiir]

[w"yvena s` mlke`l xeq`y dcen xfril` iax - `pz cg itly ,ezpeeky d`xpe ,m"xdn.

.5mecgii `le ozk`ln exnbp m`רש ר"משיטת במחלוקת תלוי שהדי נראה: ור"י הנ"א [yxdna"`ל,"י

[y"venl 'it` raewy dcen `"x k"b xnbpae ,xnbp `la n"xe `"x zwelgne ,xnbp `le xnbpa ielz lkd 'qez itly :x`ean.
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.6xfeg exzeny xaca dyrn i"r

`"x itl.קבע לא

minkg itle.קבע

.7ozk`ln exnbpy iptl onxzy zexit

`"x itl.קובעת

minkg itle. מלאכת שנגמרו אחר רק אלא קובעת אינה : יוחנ רבי אמר רבי אתא וכי קובעת, לא

.8gwnמלאכת נגמרה שלא בפירות ,

w"z itl.למעשר קובע

dcedi iax itleא רבי אתא כי וכ למעשר, קובע שנגמרו"אינו בפירות אלא קובע מקח אי : יוחנ ר

. מלאכת
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éùéîç ÷øô

ïéìéùî

.`?recne ,zexit lylyl xzen h"eia m`d.el :dl sc

:‰· Â˘˙

.1daex` jxc gxeh `la h"eia zexit lylylממשמשי גשמי ראה לדוגמא: הפסד, יש א

לבית. להוריד חכמי לו התירו הפסד, לידי שיבוא ואפשר , ובאי

.2,`xizi `gxih yiy mewna'אפי לגג מגג לטלטל בסולמות להוריד או בחלונות לשלשל לדוגמא:

אסור. שווי ה

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' תקכא -(סי' mlek z` 'it`e zetew 'dn xzei zexit daxd el did 'it`] ,h"eia daex` jxc zexit oiliyn :wqt

[c ,b w"q v"dryae ,a"wq a"n,,oiey od 'it` bbl bbn mlhlhi `le ,zenleqa mcixei `le zepelga mlylyi `le,ז סעי' שלח ובסי'

a"naeפסק: .olylyl xeq` zayacכה)"(ס meynק ,`ed xeqi`d lk ixdy ,xzen meid jxevl mdl jixvy zexit lylylc :x`ean

.zay jxevl `l gxehy

.a?recne ,zaya xve` zeptl xzen m`d.el :dl sc

:‰· Â˘˙

להכנסת דהיינו: מצוה, לדבר אול קופות, וה' מד' פחות אפי' בשבת, האוצר את לפנות להתחיל אסור

טירחא, משו יותר ולא קופות, חמש עד מותר גדול באוצר זה א המדרש בית בו לקבוע או אורחי

והגמ' גומות, להשוות יבוא שלא כדי הכל, לא אבל ארבע, רק מפנה קופות חמש אלא בו היה לא וא

לדו יותר, טורח בו שיש בעני ג מותר ההיתר באופני בא דרמסתפקת ולשלשל להגביה גמא:

לגג. מגג לטלטל או בסולמות להוריד או שבכותל החלונות

:‰ÎÏ‰

r"eyd(א סעי' שלג `l`(סי' ezeptl ea ligzdl xeq` ,epnn wtzqdl xzeny t"r` oii ick ly e` d`eaz ly xve` :wqt

[c"wq a"n - xzei gxeh ea yiy oipra 'it`e] ,yxcnd zia ea reawl e` migxe` zqpkdl edpity :oebk ,devn xacl,edptn cvike ,

`eai `ny ,dpti `l elek la` ,zetew rax` mdn dptn - zetew yng `l` ea did `l ,zetew yng epnn dptn - lecb xve` did m`

.zeneb zeeydl

.bzgz ilk ozil e` slcd iptn ony icke oii ick e` zexit zeqkl h"eiae zaya xzen m`d
?recne ,slcd.el :dl sc

:‰· Â˘˙

.1ie`xd slcd zgz ilk zzl e` mixyern zexit h"eia zeqklמותר."לכו ע

.2ony icke oii ick e` lah zexit zeqkl

`ler itl.מותר

wgvi iax itle,הניטל לדבר אלא ניטל כלי דאי oicaאסור, onwl oiir - ie`x epi`y slcd zgz ilk zpizp oic]

[jenqd.
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:‰ÎÏ‰

r"eyd(ב סעי' תקכא slcd,(סי' iptn mipal e` oii ick e` zexit zeqkl xzen :wqt:פסק ג, slcd,ובסעי' zgz ilk ozilc

.jenqd oica aezkpy dn oiir - h"eia epic jk zaya epick

.3slcd iptn mipal e` zexit zaya zeqkli "yxaד משנתינו רא"(על עיי מכסי וב"ה שלח)"ש סי' י

:x`ean,שאסור[gly 'iq i"a - miie`x zexitd zgz 'it`]ביו דרק ,", ממו הפסד משו רבנ התירו q'ט ezne
ס"(ד נתנאל קרב עיי בטיבלא א)"ה my]שמותר,x`ean:ק i"a - mipal e` miie`x mpi`y zexit 'it`e].

zaya slcd zgz ilk ozil xzen,ielz oicdy :xaeq ,gly 'iqa xehde ,dvigxl ie`xy slca `wec dfc :m"anxd zhiy]

[`lerk xzeny l"iiw op`e ,l"pd `lere wgvi 'x zwelgna.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ז סעי' שלח a"nae(סי' ,slcd iptn oivwen ody mipal e` zexit zeqkl xzen :wqtכו)"(ס xingnק y"yidc :`iad

,xzeny 'nbdn egiked `"ye x"`d la` ,i"yx zhiyk dfaהשו פסק ח, -ע:"ובסעי' `lnzp m`e ,zaya slcd zgz ilk ozil xzen

ifgne ekteym`e ,dligzkl irx ly sxb miyer oi`y meyn ,xeq` - ie`x epi` m` la` ,dvigxl ie`x slcd `diy `ede enewnl ex

l"diaae .eay miqe`nd mina elhlhl xzen - dvigxl ie`x epi`y slc zgz ilk ozpאסור)"(ד mewnacה :azky ,`"gd z` `iad

.eizgz ilk ozil xzen ie`x epi`a 'it`y ,wqty xehd lr jenql yi lecb jxev

.c?recne ,mixeac zxeek iab lr zlvgn qextl zaya xzen m`d:el .el sc

:‰· Â˘˙

.‡˘·„ ‰· ˘È˘ ˙¯ÂÂÎ·

.1lecb xeg da yiyk :`nbecl ,zelwa z`vl mileki mixeacdy ote`a `ed zlvgnd zqixt m`
והוי הואיל מתכוי שאינו אפי' צידה, משו אסור לצאת יכולי שאינ בעני הוא וא מותר,

רישא my]פסיק 'qezd lr `"yxdne l"yxdn m"xdnae ,`l` d"ceza r"re].

.2z`vl milekiy oipra `ed m`[my 'qez - ohw xeg yiy ote`a :`nbecl ,wgeca wx 'it`e],mcevl oiekzn epi`e

xzen oi ekzn oi`y xac l"qc y"x itl.מותר

xeq` oi ekzn oi`y xac l"qc dced i iax itle.אסור

.·˘·„ ˙ÂÏÁ ˜¯ ‰· ˘È˘ ˙¯ÂÂÎ·

.1.'` oic l"pk oicd - mc`l odilr ayig m`

.2mc`l mdilr ayig `l m`

wgvi iax itlאלא ניטל כלי שאי מדי ג לאסור יש א', בדי למעלה האסורי האופני מלבד

הניטל. לדבר

`ler itleכנ ס"הדי שהרי א', די בשבת."ל ליטלו ראוי שאינו לדבר א ניטל כלי ל

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' שטז eidiy(סי' gxken epi`y oipra `ed mbe ,cevl oieki `ly calae ,zxeekd iab lr zlvgn oiqxet :wqt

.`yix wiqt iedil `lc ikid ik ,micevp

.d?recne ,elhlhl xzen m`de ,irx ly sxb zeyrl h"eiae zaya xzen m`d:el sc

:‰· Â˘˙

.1zeyrl oiprl,לכתחילה רעי של גר עושי dkld]אי xe`iaa oiire gly oniq `"bn - epkidn ilk lhan `ede li`ed].
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' q eza oey`xd uex izd itlתיתי)"(ד .ה עושי פסידא במקו

i pyd mvex iz itleב המקוא להפו מותר בבית, דל כבר כשיש א , עושי אי פסידא מקו

מגוריו. למקו

.2sxbd lehlh oiprlומטלטלו , מי בו נות מחזירו וכשהוא לאשפה, להוציא כדי לטלטלו מותר

ו הואיל אסור, מי בלא אבל , המי הוא.מוקצה"אגב מיאוס מחמת "

:‰ÎÏ‰

r"eyd wqt okeד הלכה בביאור ועיי ח', סעי שלח ובסימ לה, סעי' שח ובסי' ה, סעי' תקיח אסור)"(בסי' l"diaaeה ,

)"(ד עושי אי ian`ה `edyk m` ik xzed `le ,dligzkl zeyrl xeq` cqtd mewna 'it`c ,r"eyd zrcc :l"qc `"xbd z` `iad

.iia`c `igix iaa enk .irxd l` envr

.edy` ycwl h"eia e` zaya xzen m`d,dyxbl e` dtegl dqipkdl e`?recne:el sc

:‰· Â˘˙

.1dy` iyeciw.יכתוב שמא גזירה , מדרבנ אסורי

i "yx itl. ובני אשה לו אי עדיי א אפי'

z"x itleוהא)"(בתוד מצוה.ה עביד וקא הואיל מותר , ובני אשה לו אי א

.2dtegl dy` qipkdl'התוס( שהרי(ש לחופה, אלמנה להכניס שאסור שכתב: הירושלמי, את הביאו

, בכול זכאי ומשכנסה נדריה, בהפרת ולא ידיה, במעשה ולא במציאתה, זכאי אינו מכניסה שלא עד

בשבת. קני כקונה ונמצא

.3dy` yxbl'בתוס( אשה.(ש לקדש שאסור כמו שאסור מבואר:

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ד סעי' שלט zaya,(סי' oiycwn `ly :wqtפסק:"והרמ d"dcא xyt`e ,mipae dy` el oi`c `kid ycwl oixizn yie

.'eke ,wgcd zrya df lr oikneq n"n ,ikd l"iiw `lc b"r`e ,ixy dtegl dqipkd

.f?h"eil zay oiay "zeay" oiprl milcadd md dn.fl :el sc

:‰· Â˘˙

יו בי ב"אי לפי רק שהיינו בגמ': ומבואר בלבד, נפש אוכל אלא לשבת דס"ט יו"ש, על שגזרו משו"ל, ט

בשבות" לפי אבל , ממו בהפסד אפי' ביו"" ארובה דר פירות לשלשל שהתירו ג מצינו שיש"ה במקו ט

בשבת. לא אבל הפסד,

.goxqnyk ,mzgwl xg` dvex h"eiayk :oldlc mipte`a ,mc` ly eizendae eilk ly mpic edn
mipya e` mig`l mikiiyd milka ,oig` ly e` drex ly e` mht ly xeya oke ,drexl e` epal
glne oilaz dl`yy dy` oke ,zetzeya dnda e` ziag egwly e` zetzeya welg el`yy

ly e` zlgb e` xwtd ivtg oic oke ,dqirl minemicwtend zexita oke ,xean min e` zad
?xg` lv`.n±.fl sc

:‰· Â˘˙

.‡¯Á‡Ï Ô¯ÒÓ ‡Ï˘Î Ì„‡ Ï˘ ‰Ó‰·Â ÌÈÏÎ

עירבו וא , בעליה של אמה לאלפי חו להוליכ רשאי אד שו אי ולפיכ , הבעלי כרגלי רגליה

הבעלי שאי במקו אחרת לרוח אחת פסיעה ואפי' , להוליכ יכול אד שו אי מסוימת לרוח בעליה

. ש ליל b.יכולי 'irq fvy 'iq r"eya wqtp oke
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.·Â·Ï Â˙Ó‰· ¯ÒÂÓ‰

. הבעלי כרגלי הוא הרי

:‰ÎÏ‰

wqtp okeד)"(בשו סעי' ש a"naע x`eane ס, ובשעה"(ש י, ס"ק ה)"צ `mc:ק ipa jxcy itl ,okilend oad ilbxk `le

:mixaeqe xagnd lr miwleg daxde ,ikd `pic inp y"rn el xqn 'it` f"itle .mzeyxa xeqnl mzpek oi`e ,mdipa cia mdilk ciwtdl

ixd - `teb zaya el dxqn 'it`y ,drexl dxqny ink epic dzerxl epal exqenl cinz libx `ed m` ikdle ,xg`n sicr `l epac

.oad ilbxk `ed

.‚‰ÚÂ¯Ï Â˙Ó‰· ¯ÒÂÓ‰

.1xira cg` drex wx yi m`ביו לו מסר א אפי' הרועה, כרגלי הוא מעיו"הרי דכבר עצמו, ט"ט

למחר. לו שימסור הרועה אצל שביתה לקנות דעתו היתה

.2,xira mirex ipy yi m`i "yx itlמעיו שהרי , הבעלי כרגלי דעתו"הוא שביתה קניית בשעת ט

למחר. שימסור למי

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ה סעי' dilra,(ש ilbxk `id ixd mirex ipyl dxqn m`e ,drexd ilbxk `id ixd h"eia el dpzp 'it` ,drexl dxqn :wqt

a"na x`eane .mdn cg` dpw `ly iptnיב)"(ס cg`l:ק wx xqny oeik ,xira mirex dnk yi 'it`c ,rnyn xagnd oeyl znizqny

v"dryae ,i"yxk mixaeqe miwleg miwqet dnk la` ,drexd ilbxk `ed ixdט)"(ס i"yxnyק :azkד)"( כא cinzה libx m`y ,rnyn

.ipdnc "el xeqni xgnly" drexl h"eirn xn` m` y"ke ,`edd drexd ilbxk `ed f` mdn cg`l xeqnl

.„ÌËÙ Ï˘ ¯Â˘[i"yx - xeknl mixeey mhtny 'it]

ע לכא שבא אחרת עיר ב של אפי' , אד כל כרגלי הוא ב"הרי על ג הפט של ודעתו הואיל עירוב, י

אחרת e.עיר 'irq my r"eyd wqt oke

.‰‰ÚÂ¯ Ï˘ ¯Â˘

ופירש העיר, אותה כרגלי הוא דאי"הרי לא, אחרת עיר כרגלי אבל ממנו, ליקח רגילי העיר שבני לפי י:

ממנו. ליקח אד בני שיכירוהו פט של בהמות סוחר של ש d"cלרועה my l"diaa r"re ,f 'irq my r"eyd wqt oke

.dfa k"yn ,iyp`

.ÂÌÈÏÎ

.1mig`d on cg`l micgeind,כרגליו הוא mig`lהרי oi`e ,mda wlg mdl yiy t"r` ,mda oiynzyn oig`d oi`y]

[ixi`nd mya ,hi w"q my a"n - mzziay z` mdilr zepwdl xeq`l gk.

.2micgein mpi`y. ליל יכולי שכול למקו אלא להוליכ יכולי אי

:‰ÎÏ‰

a"na x`eane ,g 'irq my r"eya wqtp okeכג)"(ס l`:ק - axrnl mitl` seql dfe ,gxfnl mitl` seql df axir m` okly

.enewnn defifi

.ÊÂ¯È·ÁÓ ÈÏÎ Ï‡Â˘‰

.1h"eirn m`.בלילה לשואל כשמסר אפי' השואל, כרגלי

.2h"eia epnn el`y m`יו כל ממנו לשאול שרגיל באד אפי' המשאיל, myט."כרגלי r"eya wqtp oke

.`i 'irq
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

.Á˙ÂÙ˙Â˘· „Á‡ ˜ÂÏÁ È"ÂÚ·Ó ÂÏ‡˘˘ ÌÈ˘

למערב אלפי לסו וזה למזרח, אלפי לסו זה עירב וא , ליל יכולי ששניה למקו אלא יוליכוהו לא

ממקומו, יזיזוהו h.לא 'irq my r"eya wqtp oke

.ËË"ÂÈ· ‰˜ÏÁÏ È„Î ˙ÂÙ˙Â˘· ˙È·Á Ë"ÂÈÚ· ÂÁ˜Ï˘ ÌÈ˘

ax itlדס שערב, למקו חלקו להולי יכול אחד ""כל ברירהל: .יש מדרבנ רק האסור תחומי באיסור "

l`eny itleליל יכולי ששניה למקו אלא החבית את יוליכו mcewd]לא oica l"pk]דס ,"" ברירהל "אי

. מדרבנ רק שאסור בדבר אפי'

:‰ÎÏ‰

r"eyd('י סעי' eilbxk.(ש mdn cg` lk ly ewlg - h"eia dewlge oii ly ziag egwly mipy :wqt

.È˙ÂÙ˙Â˘· ‰Ó‰· Ë"ÂÈÚ· ÂÁ˜Ï˘ ÌÈ˘

l`eny itl["dxixa oi`" l"qc], ליל יכולי ששניה למקו רק אלא הבהמה את יוליכו l`enyl:לא l"qe]

[`xeqi`l mieey mdipy dndae ziagc.

ax itleוכל הואיל , להל יכולי ששניה למקו רק שיוליכוה מותר שבהמה מבואר: הגמ' בתחילת

מהדדי, ינקי zxzen]האיברי ziage].רב ושתיק זה על הקשו אסי ורב כהנא ורב ,

i "yx zhiyד)"( בדרבנ אבל .ה מותרי ובהמה חבית אושעיא רבי שלפי :meyn ,zxzen ziagy axk :wqt s"ixd]

y"`xd zhiy ,zxzen ziage dxeq` dndady ,axk xaeq `irye` axe ,aiydl yg `l axy l"qc ,dxeq` dndad k"tr`e ,dxixa yiy

w"q l`pzp oaxwa r"re ,`irye` ax zrc okye ,zxzen dndad s`y ,l"qc ,iq` axe `pdk axl dced ax wizycnc :ield f"xd zhiyk

['y.

:‰ÎÏ‰

r"eyd( jldl.(ש mileki mdipyy mewnl wx dkiledl milekiy :epiidc ,mdipy ilbxk dndady :wqtכתב:"ובביה d`xpל n"n

.opaxc `zlin `edy hxtae ,'eke lecb jxevl ea lwdl yic

.‡È‰ÒÈÚÏ ÁÏÓÂ ÌÈÓÂ ÔÈÏ·˙ ‰Ï‡˘˘ ‰˘‡

e p izpync w"z itl:מפרש רבא בשותפות, עיסה תעשה שמא גזירה מפרש: אביי , שתיה כרגלי אלו הרי

בטיל. לא וטעמא עבידא, לטעמיה תבלי

: i "yx zhiy,בעיסה האיסור טע את מפרש שאביי אלא פליגי, לא ורבא ולאשאביי מגזירה (שאסור

( הדי בקדירהמעיקר האיסור טע את מפרש רבא ואילו ,( הדי מעיקר .(שאסור

'q ez zhiyרבא)"(ד ששניהה סובר ורבא מגזירה, רק הוא ובקדירה בעיסה שהאיסור סובר שאביי :

דת דטעמא וסובר: ורבא אביי על חולק אשי ורב . הדי מעיקר דשיל"אסורי דהוי משו דאפי'"ק מ

בטיל, לא n"lyica]באל 'it` liha epin epi`a ixdy ,iy` ax zxaqk mixaeq `l `axe iia`],אשי רב שיטת בביאור ,

התוס' )"(דכתבו משו ובתירוצה במינו, כמי להחשיבו מחמירי אנו תחומי דגבי : הראשו בתירוצ

הקדירה, לתק שבאי לפי במינו, כמי דינו קדירה, לגבי ותבלי עיסה לגבי דמי כתבו: [n"wtpdהשני

- 'a uexiz itle ,lhazn `l - '` uexiz itly ,dxicwd z`e dqird z` owzl `a `lyk oinegz xeqi`a :`ed 'qezd ivexiz ipy oia

[lhazn.

dcedi iax itleאסתרוקנית מלח סדומית(גס)רק מלח אבל , בטלי לא לעי שניכר רכה בקדירה מי או

דק) ששאלה.(שהוא האשה כרגלי ה והרי , בטלי עבה ובקדירה בעיסה מי או

:‰ÎÏ‰

r"eyd(יב סעי' odizy,(ש ilbxk liyazde dqird ixd ,h"eia zxicwl oilaze ,dzqirl glne min dzxagn dl`yy dy` :wqt
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

a"na x`eaneכח)"(ס y"ieri]:ק ,iy` axk wqt r"eydy :yxtn y"dvgna] .dzxicwl glne min d"dy.

.·È¯˜Ù‰ ÈˆÙÁ

ix e p oa opge i iax itlאע שביתה אמה"קוני אלפיי להוליכ יכול המוצא לפיכ , בעלי לה שאי פ

שעירב. למקו מוליכ ואינו , מציאת ממקו

o pax itle. בעלי להו ולית הואיל , המוצא hl.]כרגלי sca epizpync `pzd zrc oke].r"eyd(יד סעי' ly(ש :wqt

.o`vend ilbxk - xwtd

.‚ÈË"ÂÈ· Â¯È·ÁÓ ˙ÏÁ‚ Á˜Ï

כרגלי הוא הרי חבירו משלהבת נר הדליק א א , כלי כשאר ודינה ממש בה יש דגחלת , הנות כרגלי

בעליה. שביתת עליה חל לא ולכ ממש, בה שאי דבר היא וגחלת הואיל bi.המדליק, 'irq my r"eya wqtp oke

.„È,ÒÂÎÓ‰ ¯Â·[ak w"q my v"drya r"re ,i"yxitl `ed ok ,raep epi`y :epiidc]

.1cigi ly m`.בעליו כרגלי הוא הרי

.2xird dze` ly m`,העיר אותה אנשי ipalכרגלי `ed itzeyc `xiac ,xird dze` ly oey`x `lnnd ilbxk 'it]

xirn `ed `lnnd m` edine ,dpey`x dryn eribnd ewlg did dfy xacd xxaed df `lnnyk `vnp ,"dxixa yi" opaxcac oeike ,xird

mind z` ekilei `l dxe`kl - "dxixa oi`" l"qc l`eny itle ,o"x - jlil mileki xird dze` ilbx lky mewna `l` jilen epi` zxg`

[h oic l"pk ,jlil mileki xird ipa lky mewnl `l`.

.3laa iler ly m`ופירש הממלא, הפקר"כרגלי חפצי כדי ai]י: oic l"pd]חולק נורי ב יוחנ שרבי ,

בתר"וס אזלינ ולא , מציאת ממקו אמה אלפיי רק להוליכ ויכולי , במקומ שביתה שקוני ל:

הממלא.

.ÂËÌÈÚ·Â‰ ˙ÂÈÈÚÓÂ ÔÈÎ˘ÂÓ‰ ˙Â¯‰ופירש , אד כל כרגלי ה להו"הרי לית דניידי, מידי דכל י:

שביתה.

:‰ÎÏ‰

r"eya wqtp oke(טו סעי' סa"nae,(ש לז)"(ש xir,ק efi`l mikiiyy oebk ,xwtd mpi` 'it` `lnnd ilbxk od ixdc :`iad

.cigi dfi`l e`

.ÊËÂ¯È·ÁÏ Ô˙Â Â¯È·Á ¯Â·Ú ¯˜Ù‰ Ï˘ ¯Â·Ó ÌÈÓ ‡ÏÈÓ

ongp ax itl.לעצמו לקנות נתכוי לא והמגביה הואיל המגביה, כרגלי לא אבל לו, שנתמלאו מי כרגלי

רש ור"שיטת ועת:"י ההפקר, מ יב."דזכה נושא לעיל ע

הרשב ר"שיטת מודה :"[ האחרי עבור ג מי הרבה יש שהרי , לאחרי חייב ולא הואיל חבירו דזכה .נ

zyy ax itle.הממלא כרגלי

: i "yx zhiyוס התכוי"דהואיל שלא א המגביה בה זוכה חבירו, קנה לא לחבירו מציאה המגביה ל

el]לקנות, e`lnzpy in ilbxk - "exiag dpw exiagl d`ivn diabnd" l"iiwc i`n itle].,

:z"x zhiyשס קונה"שא וחבירו הואיל הממלא, כרגלי הוו חבירו, קנה לחבירו מציאה שהמגביה ל,

המגביה. שהוא הממלא כרגלי שיהא הוא די המגביה, מכח רק

:‰ÎÏ‰

r"eyd(טז סעי' a"na(ש x`eane ,`lnnd ilbxk od ixd exiag jxevl xwtd ly xean min xea `lin :wqtלט)"(ס epiidc:ק

,ecil mxqny xg` s`כתב:"ובביה "dpwל l"iiw ixdy ,exear e`lnzpy in ilbxk - m"ayxde i"yx itl la` ,z"x zhiyk wqty

.mdipy eaxiry mewnl `l` jiledl leki epi`e ,"`lnnd ilbxk s`c" xnel dhepe z"xk xaeqy d"`xd zhiy z` mb `iade ,"exiag



.ÁÏ :ÊÏ Û„ :ÔÈÏÈ˘Ó È˘ÈÓÁ ˜¯Ù‚Ù

mixg`l oli`yne mixtq dpewd edf crl zcner ezwcve
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x-btw mipniq c"xei lre dpyd y`x ,dvia ,dlibn ,zekn ,dkeq ,oihib ,zeaezk ,`rivn `aa ,oiyeciw ,`nw `aa :zezkqn lr biydl ozip

הביה opilf`cל:"והסיק i"yx zhiyk l"qc mipey`xd aexk weqtl `xazqnc.exear e`lnzpy in xza

.ÊÈÂ¯È·ÁÏ Ô˙ ‡Ï ÔÈÈ„ÚÂ Â¯È·Á ¯Â·Ú ¯˜Ù‰ Ï˘ ¯Â·Ó ÌÈÓ ‡ÏÈÓ

i "yx itlהנ)"( הקוד בדי "ל ex iag dpw" xn`c o`nc `ail`,שנתמלאו מי כרגלי c"ncהוו `ail` j`
,exag dpw `lyהפקר של בור כדי הוו ולכ המגביה קנה שלא , נחמ רב ai]סובר oic l"pk]ס ששת ורב ל",

הממלא. כרגלי

m"ayxd itlר דס"לדעת עבורו, שנתמלא מי כרגלי הוי ולפיכ חברו, שקנה הסובר מציאה"נ דבמגביה ל

לאחריני, חב שלא במקו חבירו, זכה m"xdnלחברו oiire `lnnd xza opilf` okle ,exiag dpw `l k"tr`c :l"q zyy axe]

[siy.

z"x itle[mcewd oica l"pd]שמילאו"לר ומי , המי את לקנות התכוי לא המגביה שהרי הפקר, של בור כדי נ

דס , בה זכה לא עדיי ""עבורו חבירול קנה דס"לא הממלא, כרגלי ששת רב ולפי והואיל", חבירו, קנה ל

הממלא. כרגלי שיהא הוא די הממלא, מכח בא וחבירו

:‰ÎÏ‰

r"eyd( l"iiwc(ש ,l"pd mrhdn el e`lnzpy in ilbxkc ,i"yx zrck `xazqny :wiqd my l"diaae ,`lnnd ilbxk :wqt

."exiag dpw exiagl d`ivn diabnd"

.ÁÈ¯Á‡ Ïˆ‡ ÌÈ„˜ÙÂÓ‰ Ì„‡ Ï˘ ˙Â¯ÈÙ

l`eny itlעירב לא וא מפירותיו, אצלו לו להביא יכולי עירב א ולכ המפקיד, כרגלי הפירות

עצמו. עבור עירב השומר א אפי' אסור,

ax itleלהביא אסור עירב לא הוא וא אצלו, להביא יכולי עירב א ולכ השומר, כרגלי הפירות

ופירש המפקיד, כרגלי שאזלינ זוית קר לו ייחד שא רב, ומודה עירבו, הבעלי א אפי' ה"(די"אצלו

.שייחד) ה המפקיד ברשות ביתא דאושליה דמאחר :

:‰ÎÏ‰

r"eyd(יז סעי' a"na(ש x`eane ,mixneyd ilbxk zexitd - zief oxw cgii `lay ,axk :wqtמג)"(ס zexitd:ק gipdyk df lkc

v"dryae ,ote` lka odilra zeyxa md ixd - h"eia odn lehil cner xacd did m` la` ,h"eia mdn lehil jlnp k"g`e mzqa

לז)"(ס n"n,ק ,mgwil zexitd lra zrcay cwtpd rci `l 'it`c rce ,cg` lk zziayk dpwny mht ly xeyk iedc meyn :siqed

.'eke ,ezziay epwc ,o`iadl xzen - xgnl mda ynzydl ezziay ziipw zra ayg zexitd lra m`בביה r"eydncל:"ומבואר

dfa xird xake ,l"pd i"yx zhiy lr wlege ,dxiny iaeig eilr laiw `lyk 'it` ,cwtpd zeyxa zexitd - mewn cegii `lay rnyn

.`picl hewpl ji` xirde ,mc` znypd

.h?recne ,"dxixa oi`" izne ,"dxixa yi" opixn` izni`.gl :fl sc

:‰· Â˘˙

.1`ziixe`ca,iaxe dax itl`irye`ברירה y"aאי zwelgna ielz oicdc :l"qc `ax zhiy `aen ,.i sc lirl]

[c oic ,gp daeyz ,` wxt lirl l"pk - d"ae.

.2opaxca

`irye` iax itl.ברירה יש

o pge i iax itle'בתוס ומבואר ברירה, ואמר)"(דאי דסה :". אחרי בדעת בתולה א ברירה אי ל

.i?oixizn el yiy xacl ltpyk oicd dne ,lhazn epin epi`ya e` epina oin m`d.hl±.gl sc
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:‰· Â˘˙

.1epina oin

o pax itl.מתבטל

dcedi iax itleבדשיל נתערב וא מתבטל, בטיל."לא לא באל שאפי' רבנ מודי מ

.2epin epi`ya oinלדשיל נפל א אפי' q'מ."מתבטל, eza x`eaneד)"( משו :ה הראשו בתירוצ

ס אשי רב אבל בעלמא, הוא כמי"שכ ומלח מי התבלי את להחשיב מחמירי אנו תחומי דגבי ל,

כמי נידוני קדירה לגבי ותבלי עיסה לגבי דמי כתבו: השני ובתירוצ הוא, דממונא משו במינו,

. לתקנ ובאי הואיל במינו,

:‰ÎÏ‰

.`i oic ,g daeyz lirl k"ynae .my x"ncbae y"vdgnae ,h w"q `"nae ,ai 'irq my r"ey oiir

.`i?recne ,aiig x"dxl zadly zaya `ivend izni`.hl sc

:‰· Â˘˙

.1xeriy mqiwa yie ,mqiwa dfeg` `idyk x"dxl zadly `ivendהקיס מחמת חייב

.2xeriykn zegt mqiwd m`

zyy ax itlחייב

i ia`c `ail` i"yxa oey`xd yexitd itlלהכבות וממהר הוא מועט דבר דקיס משו פטור,

חשוב. דבר נקרא ולא

i "yxa ipyd yexitd itleוקמ חייב, אביי לפי כל"ג נאחזת שאינה נמי בעלמא בחספא דאפי' ל

הוצאה. חשיב כ

.3onya egyny oebke xeriykn zegtd qxga dfeg` zadlyd m`,השלהבת הוצאת מחמת חייב

ופירש שהוא, כל בשלהבת היא."ואפי' חשובה לכ בה, להאחז חשוב דבר לשלהבת שיש דמשו י:

.4`la zadly ea `ivede xeriykn zegt qxgd m`onya egyny

zyy ax itl.חייב

.ai?recne ,dpw ine m`d ,exiag xear xwtd ly utg diabnd:hl sc

:‰· Â˘˙

.‡‰‡ÈˆÓ·

p "x itlלבע שתופס משו קנה, לא קנה,"חבירו לא לאחרי שחב במקו i.:ח sc n"a zkqna l"q opgei iax]

[exiag dpwy ,l"q oiibeqa zyy ax m` z"xe i"yx ewlgpc ,fh oic ,g daeyz lirl r"re ,ipixg`l ikf diytpl ikfc ebinc ,dpw exiagc.

.·‰˜ Â¯È·Á Ì‡ ÔÈÚÏ ¯˜Ù‰ Ï˘ ¯Â·Ó ÌÈÓ Â¯È·ÁÏ ‡ÏÓÓ·

i "yx itl( בב(בסוגיי מחלוקת באותה תלוי חבירו,"הדי קנה לא ולפיכ לחבירו, מציאה המגביה בדי מ,

לקנותו. ונתכוי לחבירו שמסרו לאחר רק אלא

m"ayxd itleד הכא)"(בתוס' ויכוליה בבור מי הרבה יש שהרי לאחריני, חב ולא הואיל מיד, קנה חבירו

למלאות. האחרי
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i "yx itlהמל)"(הנ אליבא האמוראי ש"נחלקו חבירו"ד קנה נתכוילא שלא א קנה המגביה בא "

ר שלפי קנה."לקנותו, ששת רב ולפי קנה, לא נ

m"ayxd itlקונה."לכול)"(הנ חבירו שהרי קנה, לא המגביה ע

z"x zhiy itle( ש חפ"לכו(בתוס' להיות ממשי והחפ לקנותו, נתכוי לא המגביה שהרי קנה, לא ע

קנאו. בו לזכות הקוד וכל הפקר, fh]של oic ,g daeyz lirl oiir - oinegz oiprl].

:ÌÂÎÈÒÏ

d`ivnaב בגמ' האמוראי המגביה,"מחלוקת בהגבהת מיד קונה חבירו א minמ xeaaלדעת ,

רש"לכו"הרשב לדעת חבירו, קנה ור"ע הנ"י במחלוקת תלוי הדי רש"ת שלפי אלא ששת"ל, רב י:

שאע מ"סובר, חבירו, קנה שלא אע"פ קנה המגביה לקנותו,"מ נתכוי שלא z"xפ itleשהמגביה פשיטא

ס ששת ורב קנה, חבירו."לא שקנה ל

.bi,dnda xyrna ,dxekaa aiigzdl oiprl oitzeyd oig` e` `nlrc oitzey ly mpic edn
?recne ,oealwae:hl sc

:‰· Â˘˙

zexekaa" דכתיב , חייבי מקרה וצאנכבכל בקרכ ""ובכורות לעני אול בהמה, ומעשר כל"קלבו"" ,

: ולכ בהמה, במעשר חייב מקלבו שפטור וכל בהמה, ממעשר פטור בקלבו שחייב

.1`nlrc oitzey" בהמהפטורי ""ממעשר דכתיב ל, יהיה אשר בהמה שגר פטר של"כל ולא ,

ופירש , בקלבו וחייבי , )"(די"שותפי כשחייבי ההקדש.ה את ולמעט מחבריה לפחות שלא מפני :

.2dwelg iptl zecle mdl eclepy oitzeyd mig`" בהמהחייבי ""במעשר דכתיב ופטורי"יהיה, ,

" יחד."הקלבומ ופוטרי אחד, שממונ , קיי אביה כאילו ,

.3zecle mdl eclep k"g`e etzzype exfge ewlgy mig`

p "x itlדס , גדיי כנגד וטלאי , טלאי כנגד גדיי היתה החלוקה א אפי' , השותפי כדי ל"דינ

ברירה" ."אי

o pr ax itleבטלה דאז , גדיי כנגד וטלאי טלאי כנגד גדיי כשחלקו רק השותפי כדי דינ

" דאמרינ הבית, המגיעותפוסת חלקו ""זהו ש לה יש ונשתתפו וכשחזרו mya"שותפי, i"yxa r"re]

["zegewl" aiygc mrhdc mixzet yi mya ,`l` d"cיורשי ש עדיי , גדיי כנגד וטלאי , טלאי כנגד גדיי אבל ,

למקומה. הבית תפיסת חזרה ונשתתפו וכשחזרו עליה

שצ כתוב: ,"...בתיקוני טלאיי כנגד וטלאי , גדיי כנגד גדיי ל:

.ci,gx`nd ly lke` mzial zgwl mileki m`d aexir i"r zxg` xirn e`ay migxe`
?recne.n sc

:‰· Â˘˙

מעיו לה יזכה בא רק ומותר המארח, כרגלי והאוכל הואיל , לבית אוכל לקחת יכולי האורחי ט"אי

בתוס'"ע ומבואר , עבור האוכל את אחר אלא)"(די "ה דדוקא דינ"זוכה: דאורחי לא, בירר א אבל ,

משואל. גרוע יותר

.ehzzl e` h"eia ohgeyl xzen m`de ,"zeizia" ze`xwp el`e ,"zeixacn" mi`xwp zenda el`
?recne ,lke` mdl:n .n sc
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w"z itlחו היוצאות אבל ראשונה, ברביעה ונכנסות באפר ורועות בפסח היוצאות כל היינו מדבריות

לבייתות. נחשבות התחו בתו ולנות ובאות לתחו

iax itleהחמה בימות לא לישוב נכנסי שאינ אלו רק היינו: ומדבריות, בייתות, נקראי ואלו אלו

. הגשמי בימות ולא

zeziia, למוכני דנחשבי , לשוחט "zeixacnמותר ליה דאית dcedi]"מוקצהלמא iax epiidc]אסור

מעיו מוכני היו לא שהרי , בה להשתמש או אוכלי לה ולתת ט."לשוחט

'nba '` uexiz itlר ""א בעלמא ליה דלית ""מוקצהש כדי ה דמוקצי מודה וצימוקי, ,"גרוגרות

, בידי אות rcieשמקצה ,h"eira e`a m`y rnyn ,b"dade d"`xd ,r"eyde m"anxdnc :azk ,h"eia e`a m` d"c ,gvz 'iq l"diad]

[mixzen yexita mpinfd m` wxe "dvwen" xeqi` mdn rwt `lc ,x`ean ixi`naye ,"dvwen" xeqi` mdn rwt - mdn.

:‰ÎÏ‰

r"eyd(ג סעי' תצח l"dia](סי' oiir] h"eia e`a m` megzl ueg zeplde zerexd zenda :wqtiptn h"eia oze` oihgey oi` -

a"nae ,'eke ,odilr xird iyp` zrc oi`e oivwen eidyטז)"(ס r"eklyק eazky in yie ,mixzen h"eia "dvwen" ixyc o`nle :azk

v"dryae ,'eke oyail bbl dlrdy miwenive zexbexbk edl ied ,uiwd ini lk xird megzl zeqpkp oi`y oeikc ,xeq`יז)"(ס iad`,ק

,i"yxity enk ,mlerl zial mi`a mpi``e ,iz`w cegla iaxl e`l `nw `vexizc l"qc q"ya `nw uexizk wqtc ,xehird lrak dfc

.i`w zeixacn lk` `l`


