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 .לד� ד ביצה

 ?ט"או לשחוט בהמה שנתרסקו אבריה בלא בדיקה ביו, הא� מותר ללב� רעפי� חדשי�

 

לשחוט בלא בדיקה ללב� רעפי� חדשי� 
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 אסור אסור  לבדק��מפני שצרי: ק"לל

מפני שצרי� לחסמ�: לאמרי לה
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 אי� ראיה אסור

 

 ].ה אי�"תוד[? ט לנפוח בכלי� דלהל� על האש כדי ללבותה"הא� מותר ביו

 

 בשפופרת במפוח 

 מותר אסור בשל אומ�

 אסור: י"לר בשל בעל הבית
 א� הופכו מלמעלה למטה� מותר :'לתוס

 מותר

 

הא� אד� יכול לעמוד על המוקצה
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 ?ולומר כדלהל�, 

 

בעושה סימ� איזה פירות רוצה באומר מכא� אני אוכל למחר 

 דיש ברירה�מהני  אליעזר' לר
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 ש דמהני"כ 

 מהני  דאי� ברירה�לא מהני  �לחכמי
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אכ� א� לא שהתה , יש לדו� הא� מחזיקי� ריעותא בבהמה שנתרסקו אבריה ושהתה מעת לעת 
דעצ� הדבר שנתרסקו אבריה ולא , א� לא מוצא בה שו� סימ� טריפה' מעת לעת אסורה אפי

 .ח הטריפות"שהתה עדיי� זה עצמו אחד מי
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' ואפי, ו אחר ההיסק הראשו�שאינ� נקראי� כלי עד שיתקדרעפי� חדשי� , דהיינו להקשות� 
יהודה א� היה אפשר ' לר' ואפי(מ לתק� את הרעפי� הוי מכשירי� "מ, שרוצה לצלות עליה� היו�

 ).ט אסור"לעשות� מעיו
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דהיינו פירות כצימוקי� וגרוגרות שנתנ� על הגג להתייבש ועתה ה� במצב של ראויי� ולא  
ומיירי מתניתי� . ונחלקו התנאי� אי� יעשה הזמנה וכדלהל�, שבלא הזמנה ה� אסורי�, ראויי�

כ שבת קובעת " דאל�דבשאר שני שבוע שחייב במעשר , ש בשנת השביעית שפטור ממעשר"בע
או משו� שאמר את הלשו� מכא� וכא� , בדבר שלא נגמרה מלאכתו אליבא דרב נחמ�' למעשר אפי

וכ� שיי� נידו� משנתנו בשאר שני שבוע . לבאר'  כמו שהאריכה הגמ,אני אוכל זה עצמו קובע
 . כברמעושרי�שבפירות 

4
מ מהני כיו� "מ,  דרק אמר מכא� אני אוכל�שאי� ברור עתה בדיוק מה הפירות שיקח ' אפי', פי 

 .א שלא צרי� לעשות מעשה בידי� אלא מספיק הזמנה בפה"מיקל ר וכ�. דיש ברירה


