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ביצה ד לג.
ִחזרא  דהיינו ענ ע שהוא חד כקו ,הא מותר לטלטלו כדי לצלות עליו בשר?
ללישנא קמא
לאיכא דאמרי
להלכה

ברטוב
לכו"ע אסור

1

לרב נחמ :אסור
לרב ששת :מותר
3
אסור

ביבש
לרב נחמ :אסור
2
לרב ששת :מותר
לכו"ע מותר
מותר

דרש רבא "אשה לא תיכנס לדיר העצי ליטול מה אוד ,4ואוד שנשבר ביו"ט אי מסיקי בו"
אליבא דמא? ]תוד"ה דרש[.
לפירש"י
לתוס'

אוד שנשבר וכו'
אשה לא תיכנס וכו'
אליבא דר' יהודה
6
5
אליבא דר' יהודה
אליבא דכו"ע

הא מותר לאד ליטול או לגבב )ללקט( קיסמי ,לחצו שיניו או להדלקה? ]תוד"ה וחכמי[.
ליטול ממה שלפניו בביתו
לר' אליעזר

מותר

לחכמי

לחצו בו שיניו :אסור
להדלקה :מותר

לגבב ממה שנמצא בחצר
7
לרש"י :מותר
8
לתוס'  לחצו בו שיניו :אסור
להדלקה :מותר
אסור

 1דכיו שאינו ראוי להסקה מחמת לחותו ,והוא עצמו אינו כלי כיו שלא ייחדו לצלייה מעיו"ט ,לכ
סוברת לשו זו שלכו"ע אסור.
 2ס"ל דכיו שראוי לצלות בגחלתו  דהרי מותר לטלטלו וליתנו בתו התנור כגחלת ,א"כ ה"ה שמותר
לצלות בו בעצמו ע"י שיתחבהו תו הבשר.
 3אכ כתב רש"י שהלכה זו היא רק למא דאית ליה מוקצה ,אבל אנ כר"ש ס"ל במוקצה ומותר .אכ
תוס' )ד"ה והלכתא( חולקי ,וסוברי שג ר"ש מודה שאסור ,דא שחולק וסובר שניתנו עצי ג לא
להסקה ,אבל מ"מ בעי שיהיו ראויי להסקה ,וע רטוב שלא ראוי להסקה אסור.
 4דהיינו לעשות מזה מקל שבו תחתה את הגחלי בתנור ,וטע הנידו דלא ייחדו מעיו"ט להיות כלי.
 5דג ר"ש מודה בתיקו מנא דאסור.
 6כא הוא מפורש שהוא רק אליבא דר' יהודה ,דהרי נת את הטע "לפי שמסיקי בכלי ואי מסיקי
בשברי כלי" ולעיל )ד לב (.אוקימנא להא ברייתא דוקא אליבא דר' יהודה.
 7וא שבמשנה בדברי ר"א ההיתר לגבב מ החצר נאמר לגבי הדלקה ,מ"מ פירש"י שר"א שאמר ברישא
"משלפניו" גבי חציצת שיניו ,הוא לאו דוקא דג מ החצר מותר ,דס"ל כל מה שבחצר מוכ הוא ,ואי לו
חילוק בי לצור שיניו או לצור הדלקה .וחכמי פליגי בתרתי ,דבחצר אסרי בכל עני דאינו מוכ 
דכיו שה דקי וטורח לקושש ,הרי שלא היו מוכני מאתמול .וג משלפניו בבית לא התירו אלא
לצור הסקה  דלא ניתנו עצי ביו"ט אלא להסקה ,ולא לשיניו .ותוס' כתבו הטע דחששו שמא יקטו.
 8ס"ל לתוס' ע"פ הגמ' בשבת דמה שאמר "משלפניו" הוא דוקא ,ומה שאמר "כל מה שבחצר מוכ הוא"
הוא דוקא לעני הדלקה שאי אד קובע מקו לאש ,אבל קובע הוא מקו לאכילתו ,ולכ לגביו לשיניו
הוא דוקא משלפניו.
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ביצה ד לג:

הא מותר לקטו אוכלי בהמה או עצי בשמי תלושי,
כדי לחצו בה שיניו או להריח בה?
ברכי

לר' אליעזר וכ ס"ל לרב חסדא
לחכמי וכ ס"ל לרב יהודה

מותר לכתחילה
מותר לכתחילה

בקשי
לחצו בו שיניו
להריח
לא יקטמנו מדרבנ אסור וחייב חטאת
1
לא יקטמנו מדרבנ
מותר

הא מותר לשבור את החבית כדי לאכול ממנה גרוגרות?

לר' אליעזר
לחכמי

בחבית שלמה
אסור
2
מותר

במוסתקי
מותר
מותר

 1והג שמשמע בתחילת הסוגיא דרב יהודה מודה בקשי ,צ"ל שכ הוא מפרש את הברייתא,
אבל איהו עצמו לא ס"ל הכי דהרי עשה מעשה לפשוח עצי קשי גדולי כדי להריח בה .ובתוס'
)בד"ה פטור( מכח קושיא זו דחו פירש"י.
 2כ ריהטא דסוגייא ,אכ יש בדבר זה מחלוקת ראשוני גדולה הא ג לחכמי צרי דוקא
מוסתקי.

