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  .טד�  ביצה
  ?בדלהל�מה דינו , ט"שחט ציפור או גלגל עיסה מעיו

  
  ט"להפריש חלה מהעיסה ביו  ט"לכסות את ד� הציפור ביו  
  2מפרישי�  1אי� מכסי�  רב/ לרבה 

  3אי� מפרישי�  אי� מכסי�  לאבוה דשמואל
  

�  ?הא� אפשר לטלטל סול� של שוב� משוב� לשוב
  

  ברשות היחיד  ברשות הרבי�  
  לרב חנ�

  ר אמיב
   דנראה דבא להטיח גגו" אסור :ש"לב

   שובכו מוכיח עליו" מותר :ה"לב
   דאי� אד� רואהו"ע מותר "לכו

  לרב 
  חנ�

  4 משו� מראית עי�" אסור :ש"לב  ע אסור דנראה שבא להטיח גגו"לכו
   אי� מראית עי� בצנעה" מותר :ה"לב

  
לאיכא 
  שות היחיד יש מראית עי� ובר, דנראה דבא להטיח גגו" אסור :ש"לב  לרב  דאמרי

  5 שובכו מוכיח עליו" מותר :ה"לב
  

  ?הא� יכול לשוטח� להתייבש, מי שנרטבו כליו במי גשמי� בדר� בשבת
  

  במקו� גלוי נגד הע�  )שיש שמש(במקו� צנוע   
  6אסור  מותר  לתנא קמא

  אסור  7אסור  ל לרב"וכ� ס, שמעו�' אלעזר ור' לר
  

                                                           
דהרי אי� , ט אי� חסרו�"ומשו� שמחת יו. ולא התירו לו טירחא זו, ט"ומשו� שהיה לו לכסות מעיו 1

 .כיסוי הד� מעכב באכילה
ואינו דומה . ט"כיו� שמותר לעשותה ביו � בחלה לא גזרו , דהג� שגזרו על הרמת תרומות ומעשרות 2

והטע� , ט"ט אסור לכסות ביו"ט ובכל אופ� אמרנו שא� שחט מעיו"כ מותר לשחוט ביו"לכיסוי הד� שג
 .כ בהרמת חלה"משא, ט" ולכ� אסור א� לא עשה מעיו�שבכיסוי הד� יש טירחא 

 הרי היא ככל הפרשת תרומות ומעשרות �ט "ט עצמו אלא מעיו"ל דכיו� שלא גלגל אותה ביו"ס 3
 .ט"האסורה ביו

בחדרי חדרי� '  אפי�כל שאסרו חכמי� משו� מראית עי� "דכלל הוא אליבא דרב יהודה אמר רב  4
ועוד שמא ג� בחדרי חדרי� . ר"דיש לחוש שא� תתיר לו בחדרי חדרי� לבסו� יעשה ג� ברה, "אסור

 �כ נמצא דרב שחושש למראית עי� בחדרי חדרי� "דא', ומקשה הגמ. �"ר, פעמי� אד� רואהו בלי ידיעתו
דרב חנ� באמת סובר , )י"הראשו� ברש שלפירו(' ומתרצת הגמ. בתמיה, ה"ש ולא כב"אמר את דברו כב

ה "אול� רב חולק עלי וסובר שב, י התירו משו� דלית להו מראית עי�"ר ורק ברה"ה אסור ברה"שלב
  .ר ואי� כא� איסור מראי� עי� כלל"מתירי� ג� ברה

 ,י"ר לרה"לוק בי� רהל שאי� חי"י רב חולק וס"הערה הקודמת דש� נתבאר שלפי הלישנא קמא דרש' ע 5
דשובכו  �ר ואי� איסור משו� מראית עי� כלל בדבר זה "ה מותר ג� ברה" ולב,ש אסור בשניה�"לבד

ש כ� "סבר שכדעת ברק איהו ו, י"ה מותר ברה"דלבג� רב מודה , י"אכ� לפירוש השני ברש. מוכיח עליו
 .י פירוש זה"ודחה רש.  ולכ� פסק כמות��  ש"אלעזר ור' ל לר"ס
 .שלא יאמרו שכיבס� בשבת, שו� מראית עי�מ 6
  .ל"דאיסור מראית עי� לשיטת� יש ג� בחדרי חדרי� וכנ 7
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  :ביצה ד� ט
  ?ת סול� דלהל�מה די� הולכת והחזר

  
�    סול� של עליה  סול� של שוב

  להחזירו  להוליכו  להחזירו  להוליכו
   אסור:ש"לב  למשנתנו

   מותר:ה"לב
  """""  """""  1אסור

  לבני 
  חייא' ר

   אסור:ש"לב  מותר
   מותר:ה"לב

   אסור:ש"לב  2מותר
   מותר:ה"לב

  'לר
אלעזר 

ש "בר
  'לר  ק" ת%

  3 חייא
   אסור:ש"לב  מותר

   מותר:ה"לב
  אסור  אסור

   אסור:ש"לב  מותר  יהודה' לר
   מותר:ה"לב

  אסור  אסור

  
  ? סול� דלהל�והטייתמה די� הולכת 

  
�    סול� של עליה  סול� של שוב

   להטותו   להוליכו   להטותו   להוליכו
  אסור  אסור  מותר  מותר  יהודה'  ר%דוסא ' ק דר"לת

  ' לר  4מותר  אסור  מותר  מותר  חייא' לבני ר
  אסור  אסור  מותר  5אסור  אחיי' לר  דוסא

  
  

                                                           
 .להחזיר' ה אפי"דמתירי� ב �כ לאשמועינ� כח דהיתרא "דאל, ע אסור"לכאורה לכו 1
ק דברייתא אי� חילוק בי� סול� של שוב" לסול� "ש שהוא ת"אלעזר דר'  דאליבא דר,חייא' הבינו בני ר 2

ולכ" כשבא מעשה ליד� של . ה"ש וב"להולי" מותר ולהחזיר מחלוקת בדשניה� אותו די� בו �של עלייה 
ה "ש ובי� לב" שבי� לב,)שסתמא הברייתא כוותיה(ק "התירוהו אליבא דת, הולכת סול� של עלייה לשוב"

  .של עליה' מותר להולי" סול� אפי
א בא לפרש את דבריו שמיירי דוקא בסול� של ק אל"יהודה לא בא לחלוק על ת' חייא שר' ל לר"ס 3

דכיו� שאי� דר" לטלטלו הרואה אומר ודאי , ע"הולכה לכו' אבל בסול� של עליה אסור אפי, שוב"
כיו� , חייא לבניו צאו ואסרו מה שהתרת� בסול� של עליה' ולכ� אמר ר. שלצור" להטיח את גגו מטלטלו

  .ע אסור לטלטלו כלל"שאליבא דכו
דהיינו היטוי של סול� של עליה שכבר הביאו , חייא'  זה המעשה שבא לפני בני ר,א דאמרילפי האיכ 4

 �ק " שאסר תהמדחייא ' וסברו בני ר.  בשוב"ועתה רוצה להטותו מחלו� לחלו�, ט למקו� השוב""מעיו
  .דוסא'  התיר ר� דוסא ' ק דר"יהודה שהוא ת' דהיינו ר

יהודה התיר סול� של שוב" בכל ' דר, ק שלו"א להחמיר על תדוסא ב' אדרבה רד, חייא לבניו' אמר ר 5
אבל סול� של עליה . דוסא לומר שרק היטוי של סול� של שוב" מותר אבל הולכה אסור' ובא ר, עני�

 ,דוסא דלא כמא�' כ נמצא דברי ר"דא, )ה מאי"בד(' והקשו התוס. להטות' ע אפי"אסור בכל עני� לכו
ל "ותירצו דס). ש" וכי נעמיד דבריו כב�ש דמשנתנו אוסרי� "ורק ב(וב" ע מותר הולכת סול� של ש"דלכו

  .ה ובדבר זה"ש לב"דוסא שלא נחלקו ב' לר


