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  .יאד�  ביצה

  ?מה הדי
 באופני� דלהל
, זימ
 בתו� הק
 ומצא לפני הק
  

  באי
 ש� אלא ה�  ביש ש� עוד קיני�  
  2אסורי�  1אסורי�  בגוזלות פורחי�
  3 אסורי�:אמה' בתו� נ  בגוזלות מדדי� 

   מותרי�:אמה' אחר נ
  מותרי�

  
  ?הא� מותר ליטול את הכלי� דלהל
 כדי לחתו� עליו בשר

  
  תברא גרמי חדש  גרמיתברא   עלי  

         5מותר  לאביי
  לאיכא דאמרי

   אסור:ש"לב
  6מותר  לא מיירי דפשיטא שמותר  4 מותר:ה"לב

  
  ?ט והפשיט את עורה הא� מותר לעשות לעור דברי� דלהל
"בהמה ששחטוה ביו

  
  
  8למלוח עליו בשר לצלי  לטלטלו  7ליתנו לפני הדורס

   מותר:עליו כזית בשריש   אסור  ש"לב
   אסור:
 עליו כזית בשראי

  מותר
  מותר  מותר  מותר  ה"לב

                                                           
� הרוב הטע� פשוט משו� דחיישינ� שאלו שזימ� הלכו ואלו שבאו ל ברוב וקרוב הל"חנינא דס' לפי ר 1

כ יש להעמיד "ביאר אביי שג, וא� לא נסבור כדבריו. עתה לפני הק� ה� אחרי� שבאו מעלמא שלא זימנ�
 � שאז נמצא שהיוני� דעלמא מלבד שה� רוב �את די� המשנה וכגו� שיש ד� לפני הק� שעומדי� בו יוני� 

בעיא יהמשנה באה לאשמועינ� דלא מעל כרח� דו, א אמר שבאופ� הזה הוא פשיטאורב. ה� ג� קרובי�
ט ומצא את שני הקיני� "ובא ביו, א� היו שני קיני� זה למעלה מזה וזימ� את הגוזלות שבתחתונה

 דאמרינ� מה שזימ� בתחתונה � דבזה פשיטא שה� אסורי� , ריקי� ורק בד� שלפני הק� התחתו� יש יוני�
א� זימ� את ' אלא אפי.  ואלו שבעליונה שלא זימ� ה� אלה שירדו לפני הק� התחתונה,הלכו לעלמא

דג� , ט ומצא את שני הקיני� ריקי� ורק בד� שלפני הק� העליו� יש יוני�"ובא ביו, הגוזלות שבעליונה
ו דאמרינ� שאלו שהי) ולא אומרי� שהיוני� שלפני הד� בעליונה ה� אלו שזימ� מהק� העליו�(בזה אסור 

 .בעליו� שזימ� הלכו לעלמא והיוני� של התחתו� שלא זימ� עלו לעליו�
 .מ באו מרחוק"מ, ל שא� שאי� ק� בסביבה"דכיו� שה� פורחות י 2
אבל א� יש איזה קר� זוית שמסתירה בי� , ג שנמצאי� באופ� שרואי� אחד את השני"אכ� דוקא בכה 3

 אבל למקו� ,א מדדה רק למקו� שהוא רואה בו את קינודהו, בפחות מחמשי� אמה מותר' הקיני� אפי
  .שלא יראה עוד את קינו אינו מדדה כלל

ה הוא רק לצור� "כי כל ההיתר לב, אכ� א� כבר קצב עליו בשר היו� אסור לטלטל את העלי עוד פע� 4
  .ט"יו
לטלה יתחרט ש מודי� ולא חוששי� דלמא אחר שט"ב' לומר דאפיהוא דהחידוש של אביי ' וביארה הגמ 5

 . ונמצא שטרח שלא לצור��ולא ישבור 
ימל� יחוס עליו וובזה יש חידוש שכיו� שהוא חדש שלא קצב עליו בשר מעול� ויש לנו לחוש שמא  6

 .ש מודי� שמותר"ב' ל אביי שאפי"קמ,  ונמצא שטרח שלא לצור��ו במלקצב 
 .ז העור מתעבד" להשימו במקו� שאנשי� הולכי� ודורסי� ועי,'פי 7
  . אסור� למלוח לצלי בכמות שמולחי� לקדרה' ואפי. אבל לקדרה אסור, ודוקא לצלי שמליחתו מועטת 8
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  :ביצה ד� יא
  ?ט"הא� מותר לפותח
 ולהחזיר
 ביו, ט" שמוכרי� בה
 תבליני� לצור� יו1תריסי חנויות

  
  י החזרת הדלת למקומה" ע לסוגר
"להחזיר   י הוצאת הדלת לגמרי" ע לפותח
"לסלק   

   משו� סותר אסור  :למשנתנו  ש"לב
  2תר מו:א"לרשב

   משו� בונה אסור 
  4 התירו סופ$ משו� תחילת$ מותר   3ט" משו� שמחת יו מותר   ה"לב

  
  ,ועמי האר# ממשמשי� בה, חבר הפותח חבית יי
 או עושה עיסה למכור לעולי רגלי�

  ?הא� נטמאת או לא
  

  אחר הרגל  בזמ
 הרגל  
  טמא למפרע  טהור  לחכמי�

  ר טהו:כשהתחיל למכור ברגל  טהור  יהודה' לר
  5 טמא למפרע:כשלא מכר ברגל

  
  ? או אי
6מה דינ� בא� יש לה� צירי�, יות דלעילותריסי חנ

  
  8ביש לה
 ציר מ
 הצד  ביש לה
 ציר באמצע  7אי
 לה� ציר כלל  

  אסור   אטו ציר מ$ הצד  אסור  מותר  לבית שמאי
  אסור  ינ$ר לא גז  מותר  מותר  לבית הלל

  
                                                           

ולכ� ה� , ש סוברי� שיש בני� וסתירה בכלי�"וב. ואינ� מחוברי� לקרקע, וה� קופסאות גדולות מע# 1
 דרק בזה , שיש לה� צירי� באמצע�שמיירי בתריסי' מבואר בגמולקמ� . אוסרי� ג� בתריסי� אלו

 .וכדלהל� בטבלא, ה"ש וב"נחלקו ב
וג� מצד טירחא יש להתיר ומשו� , ש דלית להו בני� וסתירה בכלי� ולכ� מותר לסלק"ל בדעת ב"ס 2

 .ל להתיר סופ� משו� תחילת�"ולא ס, ט"ש שאסור דאי� בזה צור� יו"ל לב"אכ� להחזיר ס. ט"שמחת יו
וא� שיש בזה טירחא ומצד זה היה ,  בני� וסתירה בכלי�ה דאי�"ל לב"ואי� בה� איסור דאורייתא דס 3

 .ט התירו"מ משו� שמחת יו"מ, ט"ראוי לאסור ביו
כ " וא�שלא תאמר שהטע� הוא שאי� בני� וסתירה בכלי� , ולאפוקי אתי, ה"כ� אמר עולא בטעמא דב 4

משו� טירחא ל שג� בזה יש לאסור "קמ, ט נתיר"ג� כלי� הנמצאי� בבתי� שאי� בה� צור� שמחת יו
' ט התירו אפי"ורק משו� שמחת יו, ]כתבו שיש לאסור משו� גזירה שמא יתקע) ה מהו"ד(' ובתוס [ט"ביו

 .ט"להחזיר כי א� לא תתיר לא יפתחו וימנעו משמחת יו
שא� תטמא אחר הרגל לא יפתח , יהודה משו� שהתירו סופ� משו� תחילת�' אמר עולא טעמו של ר 5

ג "וג� בכה, האר# שויוה כטהרה ברגלע� יהודה דטומאת '  נימא דטעמו של רואתא לאפוקי דלא. ברגל
ל דטעמו של "קמ, שלא התחיל למכור אלא פתח חביתו ואירע שנגע בה ע� האר# תהיה טהורה אחר הרגל

 .ג שלא התחיל למכור טמאה למפרע"ובכה, יהודה משו� התירו סופ� משו� תחילת�' ר
ובו הדלת , שקע שכנגדוה ונכנס תו�  מתו� הדלת הבולט מעט מברזל או מע#� העשויי�ה� וו 6

 .מסתובבת
וג� . באופ� זה לא עשה כלו�, בזה מותר בכל עני� דאינו דומה לבני� כלל וג� מא� דאסר בני� בכלי� 7

  .דאינו כלו�, ט אי� לאסור בזה"משו� טירחא ביו
 .ה אסור"י צירי� אלו ה� דומי� לדלתות של בני� ולכ� ג� לב"דע 8


