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 .לב� ד ביצה

 ).לתנאי� המוזכרי� בעמוד זה( ?ט"בשבת וביודלתות הקשורי� בחבלי� הא� מותר לפותח� 
 

להתיר את הקשר 
1

 לפורר את החבל או לקרעו 

 אסור מותרשבקרקע 

 
 שבכלי�

 
 מותר

אסור: בשבת
2

 
 מותר:נחמיה'  לתנא דברייתא אליבא דר� ט"ביו

3

  אסור:נחמיה' לתנא אחרינא אליבא דר

 

 ?ט"ביושנשברו הא� מסיקי� בכלי� או בשברי כלי� 
 

 בשברי כלי� בכלי� 

  משו� נולד�אסור  מותר יהודה' לר

 דלית ליה איסור מוקצה�מותר  מותר שמעו�' לר

  דאי� זה תשמישו המיוחד לו�אסור  נחמיה' לר

 

 ?מאימתי כלי חרס מקבל טומאה
 

  שמתקשה�ש� משיצרפנו בכב שגמר לחוקקו�משנגמרה מלאכתו  

       מקבל מאיר' לר

 מקבל אינו מקבל יהושע' לר

 

אלפסי� חרניות
4

 ?הא� מקבלות טומאות דלהל�, 
 

 במשא הזב באהל המת 

טהורות לתנא קמא
5

טמאות 
6

 

טהורות טהורות צדוק' אליעזר בר' לר
7

 

                                                           
1

 .ואי� זה קשר של קיימא כיו� שלהתיר תמיד הוא עשוי 
2

, מ אסור ליטול כלי כדי להפקיע או לחתו� את החבל"מ, וא� שאי� כא� איסור סותר כיו� שזה בכלי 
נ דלתנא הזה א� יכול להפקיע "ואה. ולא לתשמיש אחר, דאי� כלי ניטל אלא לצור� תשמישו הרגיל בו

 .ולחתו� בידו מותר
3

ל שאי� חילוק בזה בי� שבת "והתנא החולק ס. ט מקל הוא"וביו, ט"ל דשאני שבות שבת משבות יו"ס 
 .ט והכל אסור"ליו

4
ולא היו , דהיינו צלחות של בני כפרי� שהיו משתמשי� בצלחותיה� מיד כשקבלו צורת� כדיסק עגול 

 .מחכי� שיחקקו אות� ולא שיצרפו אות� בכבש�
5

 .ואלו אי� לה�,  ובעינ� שיהיה דוקא כלי ע� בית קיבול�" וכל כלי פתוח"גבי אהל המת כתיב  
6

אלא , וכיו� שטומאת היסט באה מבחו� לא צרי� שיהיה לו תו�, בזב התחדש שמטמא כלי חרס בהיסט 
.  לכ� מקבלי� טומאה מדבר הראוי לטמא��ק דכיו� שמשתמי� בה� כ� "וסובר ת, העיקר שנקראי� כלי

ת� של פתח ואוה לת שיש לה� תו� אלא שמכוסות למעלה ועומדו,פירש) ה אלפסי�"דב(' ת בתוס"אכ� ר
ובאהל המת טהורות מכיו� שה� ככלי חרס שיש לו , כפרי� אי� מקפידי� ואוכלי� עליה� קוד� שיפתחו

 .אול� בהיסט הזב ג� כלי סתו� נטמא, צמיד פתיל
7

 .לא נגמרה מלאכת חקיקת�' כיו� שאפי, ל דלא מיקרו כלי"ס 
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 :ביצה ד� לב

 ?ט"מה ה� הדברי� שנאמרו בפתילה להחמיר ומה להקל ביו

 

 הקלל להחמיר 

 ממע� אותה ביד שתתקשה ) לעשותה�(אסור לגדול אותה .א

 שורה אותה בשמ� )לחרו� ראשה�(אסור להבהבה .ב

 י אש בפי שתי נרות"וחות� אותה ע אסור לחתו� אותה לשתי� בסכי�.ג

 

 ].י"רש[? הא� מותר לעשות כדלהל�, תנור שיש בו אפר ומפריע לאפייה

 

 פר בקרקעיתולכבוש את הע לגרו� את התנור 

 מותר אסור אליבא דחכמי�

מותר יהודה' אליבא דר
1

 מותר 

 

                                                           
1

' י כר"ופירש, מותרכ גורפו "מיה דרב נחמ� שא� אי אפשר לאפות אלא אקכ� תני רב יוס�  
חייא לאשתו כשנפל לה אריח בתו� התנור ' וכ� הורה ר. ל דמכשירי אוכל נפש מותר"יהודה דס

 .וכ� אמר רבא לשמשו, לגורפו


