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  .כבד�  יצהב
  ?ט באופני� דלהל� לבית שמאי"הא� יכול להטמי� חמי� משבת ליו
  

  בהניח לתבשיל ולא לחמי�  בלא הניח עירוב תבשילי�  בהניח עירוב תבשילי�  
         אסור  מותר  לרב הונא

  אסור  אסור  1 דמוכחא מלתא אסור   לרבא
   ואליבא דחנניא אסור   אסור  מותר  לאביי

  
  ].ה ובית"תוד[? נפלה ונתפרקה הא� זוקפי� אותה ומחברי� חוליותיהמנורה של חוליות ש

  
  בשבת  ט"ביו  

   דיש בני$ וסתירה בכלי� אי$ זוקפי$   לבית שמאי
   אי$ זוקפי$:'בתוס' א' לתי   דאי$ בני$ בכלי� זוקפי$   לבית הלל

   2 א� רק להקימה מותר:'בתוס' ב' לתי
  

  ?מיהודי או מנכרי) שלא במקו� סכנה(הא� מותר לכחול את העי� 
  

  בשבת  ט שני"ביו  ט"ביו  
   מותר:לאמימר  אסור   3מישראל

   אסור:לרבא
  אסור

  מותר  מותר  מותר  מנכרי
  

  :ביצה ד� כב
  ?ט"ביו) היינו המקו� שאוכלי� ש�(הא� מותר לטאטא בי� המטות 

  
  אליבא דחכמי�  אליבא דרב� גמליאל  

  אסור  מותר  למשנתנו
  אסור  4אסור  אליער בר צדוק' לר

  

                                                           
 . ולכ$ לא מהני העירוב ט אלא לשבת "כלומר שהטמנתו מוכחת עליו שאינו צרי& את זה ליו 1
שלא מיירי במנורה שכולה של   ה "את סוגיי$ שהתירה אליבא דב' בתירו* השני מעמידי� תוס 2

אלא מיירי , )ע"ט לכו"שזה באמת אסור בי$ בשבת ובי$ יו(חוליות ומפרקי$ אותה אברי� אברי� 
 .כולה מחוברתאלא   באופ$ שאי$ חסר אלא רק להקימה קצת ואינה בעלת אברי� 

  . לכל צרכיכ� " לכ�"ל "יהודה דס' $ הוא שלא כדעת רשכל הנידו' מבואר בגמ 3
, ושוב היו פורסי$ סדיני�, ט"וסובר שלא היו מכבדי� בבית רב$ גמליאל אלא היו מכבדי$ מעיו 4

 .ולמחרת כשהיו נכנסי� אורחי� היו מוציאי� את הסדיני�
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  :ביצה ד� כב
  ?ט"ביו) דהיינו להניח בשמי� על גבי גחלי�(הא� מותר לעשות מוגמר 

  
  בשביל ריח טוב בבית  בשביל לגמר בגדי�  

   מותר:לרב� גמליאל  א דרב אסי"להו
  אסור: לחכמי�

  ע מותר"לכו
  1 מותר:לרב� גמליאל  ע אסור"לכו  למסקנא דרב אסי

  אסור: לחכמי�
   
  ?ות באופני� דלהל�הא� מותר לעש� פיר
  

  על גבי חרס  על גבי גחלת  
  3 מפני שאינו מכבה מותר   2 מפני שמכבה אסור   לרב יהודה

   דמוליד ריח בחרס אסור    מפני שמכבה אסור   לרבה 
  

                                                           
התיר רב$ גמליאל ל שלא "צדוק ס' אלעזר בר' אכ$ לר, והיינו לתנא דמשנתנו בדעת רב$ גמליאל 1

אלא מביאי� כלי ברזל שיש בתוכו חלל ולמעלה יש בו , בשביל ריח על גבי גחלי�' להניח אפי
וסוגרי� את , ט"ונותני� את הכלי הזה על גבי גחלי� מעיו,  ובתוכו יש מוגמר נקבי� נקבי� 

ת מתגמר ט כשבאי� אורחי� היו מוציאי� את סתימת הנקבי� והיה יוצא הריח והבי"וביו, נקביו
  .מאליו

משו� שתחילתו מכבה וסופו מבעיר ולכ$ נקט את , וביאר רב הונא מה שלא אמר מפני שמבעיר 2
 .תחילת הדבר

, וא� שלבסו� הבשמי� עצמ� נבערי� מהחו�. דאי$ הבשמי� נוגעי� בגחלי� ולא מכבי� אות� 3
' ותוס. י" כ$ פירש,כלאחר יד ואי$ בה איסור דאורייתא דהבערה זו היא בשינוי ו,לא חיישינ$

מ מותר דג� הבערה שלא לצור& שרי "דכ$ הוי הבערה כדרכה ומ, פירשו) ה על"ד. לקמ$ ד� כג(
והסיקו דכ$ חשיב לצור& דא� היו עשירי� היו צריכי� , בזה' כ צידדו תוס"אח. ט"לעשותה ביו

 .לכ&


