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 .לא� ד ביצה

 ?ט כדי להשתמש בה� להסקה"הא� מביאי� עצי� ממקומות דלהל
 ביו

 

ט"עצי� שכנס
 בערמה מעיו 
1

 עצי� המפוזרי� 

 
 מ
השדה

 
 אסור: )רב יהודה אמר שמואל(לרבנ
  אסור :ש" לב�א תנא דמתניתי
 "לרשב

  מותר:ה"לב                                          

 � מוקצה דה� ע"אסור לכו

 
מ
2

 
הקרפ�

 אסור: )רב יהודה אמר שמואל(לרבנ
  ע"מותר לכו
 אסור :ש" לב�א תנא דמתניתי
 "לרשב

 מותר:ה"לב                                           
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 ?ט כדי להשתמש בה� להסקה" ביומש�הא� מביאי� עצי� עצי� המפוזרי� בקרפ� 

 

 באי
 לו מנעול ביש לו מנעול 

ע" לכומותר :למסקנא �י "לפירש ע"מותר לכו � הסמו� לעיר ממשקרפ
4

 
 אסור: יהודה' לר�השר מקוצי ' לפי

5

  מותר:יוסי' לר                                

 קרפ� הנמצא 
 בסו� תחו� שבת

  אסור:יהודה' לר
  מותר:יוסי' לר

 ע"אסור לכו

 

 :ביצה ד� לא

 ?ט עצי� דלהל
"הא� מבקעי� ביו

 

אר של קורותמסו 
6

ט"מקורה שנשברה בעיוט"מקורה שנשברה ביו

מגל ומגרה, בקרדו�
7

 אסור אסור אסור

�בקופי
1

 מותר אסור אסור 

                                                           
1

 אי� לה� די� של מכונסי� דכיו� � שה� מכונסי� בערימה' אכ� אמר רבא דבעלי קני� ועלי גפני� אפי 
אול� א� הניח עליה� איזה כלי . אינו סומ� עליה� וה� מוקצה, זרת אות�שא� תבוא רוח היא מפ

 .סמכא דעתיה ומותר, שמכביד אות�
2

 .והוא מקו� מחו� לעיר ומוק� גדר סביב ומשתמר 
3

 .כ מהני"ט דלא עשה מעשה לכנס� ג"א� לא גילה דעתו מעיו' ולכ� אפי, דה� משתמרי� ש� 
4

ג שיש לו פותחת אבל "שתלה את דבריו בסמו� לעיר מדבר בכהיהודה ' הא� ר' בדי� זה הסתפקה הגמ 
ל שכל שהוא סמו� לעיר מותר בכל גוונא בי� יש "יהודה ס' או שר, סורבאי� לו פותחת ג� בסמו� לעיר א

וא� , ל שהכל תלוי א� יש לו פותחת או אי�"הא� ס, יוסי' וכ� הסתפקה בדעת ר. לו פותחת ובי� אי� לו
יוסי תרתי לקולא דבי� סמו� לעיר ואי� לו פותחת ' ל לר"או דס, בסמו� לעיר' אי� לו פותחת אסור אפי

יוסי בא לומר תרתי ' שר, י"לפירש' והסיקה הגמ. אינו סמו� לעיר מותר'  א� יש לו פותחת אפימותר ובי�
. א� יש לו מנעול לא מהני'  דאז אפי�ג שנמצא חו� לעיר "יהודה אית ליה חומרא בכה' לקולא וכנגד זה ר

 .א� אי� לו מנעול מותר' ג שהוא סמו� לעיר אפי"אול� בכה
5

 .מרא קאמר ובעי ג� שיהיה סמו� לעיר וג� שיפתח בפותחתיהודה תרתי לחו' ל דר"ס 
6

 . וה� מוקצה מחמת חסרו� כיס�ג קרקע ומוכנות לבניה "היינו קורות הסדורות ע 
7

 .ט"ולכ� אסור לבקע בה� ביו, כל אלו כלי� מיוחדי� לאמני ע� 
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 :ביצה ד� לא

העשוי מאוירא דליבניבית 
2
 ?שהוא מלא פירות הא� מותר להוציא ממנו פירות 

 

 כשרוצה לפתוח בידי� כשנפחתו האבני� מעצמ� 

מותר לתנא קמא
3

 אסור 

ט" ודוקא ביו� מותר מותר מאיר' לר
4

 

 

 
 ?ט"בשבת וביודלתות של בורות ומערות או של כלי� הקשורי� בחבלי� הא� מותר לפותח

 

להתיר את הקשר 
5

 לפורר את החבל או לקרעו 

  �שבקרקע 
 דבורות ומערות

לשמואל כתנא דברייתא דלקמ
 מותר
6

אסור: 
7

 
 אסור:  בשבת�מאיר ' לר

 מותר:ט"ביו                    
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 מותר: לברייתא הראשונה ולשמואל מותר שבכלי�

אסור:  בשבת� כתנא דברייתא דלקמ

9
 

  מותר:ט"ביו                                        
 

                                                                                                                                                                                                   
1

 � הרחב �הנקבי  ובצד , מבקעי� בו� הצר �י בי� בקופי� ובי� בקרדו� א� יש לו צד זכרי "לפירש 
� היא� ה� נעשי� מי דכיו� שאי� אנו בקיאי� בקרדו,)ה אבל"בד(' וכתבו התוס. אי� מבקעי� בו

 .לכ� יש לנו לאסור לבקע עצי� רק ביד
2

 . שהאבני� רק מונחות זו על גבי זו בלא טיט שיחבר��דהיינו בית שעשוי מערימה של לבני�  
3

, ק שאסור לפחות בידי�"ל לת" א� דס�סור ולא אמרינ� שהפירות ה� מוקצי� מחמת אי 
אכ� לסתור .  אינ� מוקצהלכ�,  דמיירי באוירא דליבני�ת "ה מהתיחוהטע� דכיו� שאי� איסור הפ

ה "ד(' ותוס [.או משו� סתירת אהל עראי או שיש בזה טירחא יתירה, ק"לכתחילה אסור לדעת ת
 ].ש"דמשנתנו אליבא דר, פירשו) נפחת

4
ט שהותרה מלאכת אוכל נפש הותר ג� טלטול "דדוקא ביו, שאסור בכל עני�אכ� בשבת מבואר  

 .מוקצה אבל לא בשבת
5

 .ואי� זה קשר של קיימא כיו� שלהתיר תמיד הוא עשוי 
6

מ במשנתנו ודחתה דיש "לומר שזו דעת רבנ� דפליגי אר' הנה בתחילה סברה הגמ. א"ע' בד� ל 
ט מתיר "ביו' מ בחותמות שבקרקע וכו"לרחכמי�  מודי�"דתניא , ברייתא מפורשת לא כ�

'  להפקיע ולחתו� בחותמות שבקרקע אפיהאוסרשדעת שמואל ' ולכ� תירצה הגמ. ומפקיע וחות�
ט אסור להפקיע ולחתו� " היא כתנא דברייתא אחרת שאמרה להדיא שאחד שבת ואחד יו,ט"ביו

 .לחותמות שבקרקע
7

אכ� , ת כיו� שהוא מחובר לקרקע"ר מהשהאיסור הוא משו� מלאכת סות' א סברה הגמ"בהו 
 .שהוא אסור מדרבנ�' למסקנא ביארה הגמ

8
ט לפחות לכתחילה את אבני הבית כדי להגיע "מ במשנתנו שמתיר ביו"דכ� מצאנו דעת ר', פי 

 .לפירות
9

' וע. נחמיה שמחמיר במוקצה שאי� כלי ניטל אלא לצור� דבר הניטל' שזו דעת ר' ואמרה הגמ 
 .הבאבטבלא שבעמוד 


