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 .לז� ד ביצה

 ?ט"מותר לעשות דברי	 דלהל� ביוהא	 

 

 אותו ואת בנו  
 ט הא	 אפשר להעלות�"שנפלו לבור ביו

 היו יורדי	 גשמי	 על פירותיו
 ורוצה להשיל	 דר� ארובה לבית

 , מעלה את הראשו�אליעזר' לר
והשני עושה לו פרנסה במקומו
1

 
  �יתכ� שמותר 

 דאי אפשר בפרנסה

  ומעלה ג� את השני �� מערימייהושע' לר
 בטענה דאולי הוא יפה יותר

 �יתכ� שאסור 
 דכא� אי� לו איזה הערמה לעשות

 

 :ביצה ד� לז

שני	 שלקחו חבית או בהמה בשותפות
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 ?מה הדי�, וכל אחד היתה שביתתו במקו	 אחר, 

 

 בהמה חבית 

 דיש ברירה�מותר  לרב
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 דינקי תחומי� מהדדי�אסור  
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 י� ברירה דא�אסור  לשמואל

 דיש ברירה�מותר  לרב הושעיא
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  דאי� ברירה�אסור  יוחנ�' לר

 

 .א"ע' טבלאות לעיל ד� י' ע, בעני� המת בבית ולו פתחי� הרבה

                                                           
1

כדי להעלות ג� , אתרצה ובו אני � אולי השני טוב יותר ושמ� יותרדואי� מועיל לו להערי� ולומר  
 .את השני

2
וכ� לשחוט , ט"ט כדי לחלוק את היי� ביניה� ביו"בשותפות בעיושני� שקנו חבית או בהמה ', פי 

, כ את חלקו למקו� שעירב לש�"וכל אחד רוצה לקחת אח, ט לחלק את הבשר"את הבהמה ביו
 .הא� מותר לה� או לא

3
 . וקנה שביתה במקו� בעליו�ט זה חלקו המגיעו מהחבית "ואמרינ� דמעיו 
4

ט נמצא שהחלק שהוברר לבסו� ששיי� לפלוני היה "שהיתה הבהמה בחיי� אחר כניסת יודכיו�  
. והרי שבכל חלק יש תערובת משני החלקי� ולכ� אסור להוליכה, יונק מהחלק ששיי� לשותפו

דלא אמרינ� שכיו� שכל אחד [, א� לגבי איסור מוקצה לא חששוד, לרב  אסי ורבוהקשו רב כהנא
כ יש לאסור אות� משו� "ט יונקי� החלקי� אחד מ� השני א"וביומקצה את חלקו מחברו 

ונחלקו הראשוני� הא� . ושתיק רב. כ אי� יחששו לאיסור תחומי�"א, ]מוקצה מחמת התערובת
 או שרב לא חש ,יש להתיר ג� בבהמה �ל דיש ברירה "ז לרב שס"היתה כא� שתיקה כהודאה ולפ

 .לענות לדבריה� ונשאר בדעתו שבהמה אסורה
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דכי ' מ למסקנא אמרה הגמ"מ, אושעיא' יוחנ� ור' במחלוקת ר" איפו�"לומר ' וא� שצידדה הגמ 
 .הושעיא ברירה בדאורייתא אבל בדרבנ� אית ליה ברירה' לית ליה לר


