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  .כדד�  יצהב
  ?ט צבי ושאר חיות הנמצאי� במקומות דלהל�"הצד וביו

  
  1 לגינה לחצר ולביברי��צד�    לבית� צד�   

  3פטור  2חייב  יהודה' לר
  חייב  חייב  לחכמי�

  
  ?ט ציפורי� או עופות הנמצאי� במקומות דלהל�"בשבת וביו לצודהא� יש איסור 

  
  בשאר עופות  בציפור דרור  

  4 דכבר ניצודת ש�#אי" איסור צידה   קט� ארו� ע� �במגדל 
   דכבר ניצודי� ה� ש�#אי" איסור צידה   5יש איסור צידה  בבית ולביבר מקורה

  
  ?ט"ט הא� אפשר ליטול מה� ביו"מצודות חיה ועו� שנעשו מעיו

  
  ט"ביודע שניצודו ביו  באינו יודע מתי ניצודו  ט"ביודע שניצודו מעיו  

  אסור  אסור  מותר  6לחכמי�
  7 בטלטולמותר :לרב  מותר  ב� גמליאללר

   מותר באכילה :ללוי
  אסור

  
  :ביצה ד� כד

  ?ט מה דינו"נכרי שהביא דורו� לישראל ביו
  

  כשאי� מאותו המי� במחובר  8כשיש מאותו המי� במחובר  
  מותרי�  באו מתו! התחו�
  באו מחו� לתחו�

  9 משו� מוקצה#אסור 
     לו ולאחר מותראסורי� למי שבא   מותר בכדי שיעשו10ולערב

                                                           
 ובזה חייבו חכמי� א� צד לש� והתירו לו לצוד מש� א� � למסקנא דמיירי בביבר קט
 ' והעמידה הגמ 1

  .ט"היה ניצוד מעיו
 .ט מותר לצודו מש� דהוא ניצוד ועומד"ולהיפ� כשהבית סגור והיה נמצא ש� קוד� יו, דהוא ניצוד ש� 2
 .ולהיפ� יהיה אסור לצודו מש� 3
 .ט עובר על איסור צידה"ולהיפ� א� מכניס אותה לש� בשבת או ביו 4
ולהיפ� א� . וחייב משו� צידה, י"דכיו
 שדרכה להשמט בזויות וקשה לצודה הרי שאינה ניצודת מבעו 5

 .כיו
 שעדיי
 אינה ניצודת בזה, ט למקו� כזה לא עבר על איסור צד"מכניסה בשבת וביו
  .מעו
 ב
 אלעזרש' יהושע ולר' ל ג� לר"וכ
 ס 6
  .אבל באכילה מודה לחכמי� שאסור, דלא התיר רב
 גמליאל אלא בטלטול" מותרי� לקבל" ד,כלומר 7
 .פירות שכבר תלשו את כול� בזמ
 הזהוה� אינ� ,  שעדיי
 הוא זמ
 שיש מפירות אלו במחובר,כלומר 8
 .ייהודהוי כגרוגרות וצימוקי� שבדיל מינ, ש אסור"אליבא דר' י דאפי"ופירש 9
ולא צרי� להמתי
 עד בכדי שיעשו , ט ראשו
 בכדי שיעשו"ל שמותר במוצאי יו"י ודעימיה ס"רש 10

ודעימייהו ' והתוס). ה דיומא אריכתא שוינהו רבנ
"ט של ר"מלבד ביו(ט שני של גליות "במוצאי יו
 .ט שני"ל שצרי� להמתי
 לבכדי שיעשו דמוצאי יו"חולקי� וס


