
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .כאד�  יצהב
  ].ה חזינ�"תוד[? ט"בהמה או עיסה של ישראל ושל נכרי הא� מותר לשחטה או לאפותה ביו

  
  בעיסה  בבהמה  

   דאפשר לחלקה בלישה�אסור   לרב חסדא
  לרב הונא

   �מותר 
  1מותר: י"לרש  אי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה

  2 אסור:'לתוס
  

  ?ט"נאכלת ביו בזמ� שהרועי� אוכלי� ממנה הא� 3עיסת הכלבי�
  

  כשאי� לו נבלה מזומנת  כשיש לו נבלה מזומנת  
   דאפשר לחלקה בלישה�אסור   4מותר  "הואיל" דלית  ליה �לרב חסדא 

   דהואיל ואפשר לפייס% בנבלה�מותר   מותר  "הואיל" דאית  ליה �לרבה 
  

  ?ט"הא� מותר לאפות לה� ביו, כפר שהטיל עליה� המל� לאפות ולבשל לבני חילוהבני 
  

  א� נותני� פת לתינוק מקפידי�  א� נותני� פת לתינוק אינ� מקפידי�  
  אסור  מותר  לרב הונא

  אסור  5אסור  יהושע ב� לוי' לר
  

                                                           
 ,פירש בדעת רב הונא שאמר גבי בני באגא דרמו עליהו קמחא) 'ה כל חדא וחדא וכו"בד(י "רש 1

ל "דס,  היכא דחזינא דאי יהבו לינוקא חדא ריפתא לא קפדי� ט"דבני חילא שמותר לאפותה ביו
ולכ% ג� כא% מותר לאפות מצד מה שיש , שעיסה חציה של נכרי וחציה של ישראל מותר לאפותה

  . חלק לישראל לתת ממנה לינוקא
שמודה רב חסדא לרב הונא גבי עיסה שאסור והטע� שהרי אפשר , )ה חזינ%"בד('  כ% כתבו התוס2

כ גבי קמחא דבני חילא שהתיר רב הונא "משא, � אפיה ולאפות רק את החלק שלולחלקה קוד
י שהיו ישראל אופי� בשביל� לא היו "לאפות משו� שמיירי שהיה כל הקמח של בני חילא ורק ע

א רק אחר יה �וכיו% שכ% האפשרות לקחת לצור- ישראל , מקפידי� א� היו נותני� ריפתא לינוקא
  . את הכלהאפיה ולכ% מותר לאפות

' אול� לר,  ולא לכלבי��" לכ�"דממעטינ% ) 'בעמוד ב(יוסי הגלילי לקמ% ' הנידו% לשיטת ר 3
 . אי% נידו% שמותר�" אפילו נפש בהמה במשמע"ל "עקיבא דס

אבל א� אי% , ט"דכיו% שיכול לפייס� בנבלה כל העיסה נעשית לצור- הרועי� ומותר לעשות ביו 4
 .כול לחלקה ולאפות רק מה שצרי- לרועה די�לו לפייס� בנבלה אסור 

ט משו� שחיישינ% שמא ירבה הישראל "יהושע ב% לוי אמר שאסור להזמי% את הנכרי ביו' ר 5
 א� יהנה �וזה דלא כדברי רב הונא שהתיר לאפות בשביל הגוי . בבישול או באפיה בשביל הנכרי

  . ש שמותר להרבות בשביל הגוי"כ כ"וא, מעט' מזה הישראל אפי
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  :ביצה ד� כא
  ?ט בשביל לתת בפני בהמה"הא� אפשר לטלטל גריעיני תמרה בשבת וביו

  
  לחי�  יבשי�  

   דראוי� להיסק גדול� מותר   דראוי� להיסק� מותר  1ט"ביו
   אסור:בפני עצמ�  בשבת

   מותר:לטלטל אות� אגב פת
  

  ?ט"הא� אפשר להזמי� את הנכרי בשבת וביו
  

  בשבת  ט"ביו  
  �����   דמותר להרבות לנכרי� מותר  לרב הונא

  מותר    דשמא ירבה בשבילו�אסור   ל ולרבא ולמר שמואל"לריב
  2 משו� שארית כוסו שהיא מוקצה�אסור   לרב אחא בר יעקב

  
  ?תר להבעיר אש בשביל רחיצה או בשביל חימו�הא� מו

  
  מדורה להתחמ� כנגדה  בשביל רחיצה  

  3 מותר:ראוי� לשתיה  לבית שמאי
   אסור:אינ� ראוי� לשתיה

   �אסור 
  שהוא הנאת כל גופו' אפי

  מותר  מותר  לבית הלל
  

  ?ט באופני� דלהל� לרב הונא"הא� יכול להטמי� חמי� משבת ליו
  

  בלא הניח עירוב תבשילי�  �בהניח עירוב תבשילי  
  אסור  מותר  לבית שמאי
   מותר):שיעור מועט(בכדי חייו   מותר  לבית הלל

   אסור:בשיעור מרובה
  
  

                                                           
" נפש"ל ד"עקיבא דס' אבל לר,  ולא לכלבי��" לכ�"יוסי הגלילי שאמר ' הנידו% הוא אליבא דר 1

  .מותר לטלטל בשביל צור- הבהמה, נפש בהמה' משמע אפי
 .מ לא עושי� גר� של רעי לכתחילה"מ, והג� דהוי גר� של רעי. דאסורה בהנאה כדי% יי% נס- 2
% שעושה אות� לשתיה ושותה מה� קצת ומרבה ג� דמיירי באופ, )ה לא"בד(' וביארו התוס 3

 .בשביל רחיצה


