
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
 91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת 

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

 

 

 .לט� ד ביצה

 ?הא� העיסה כרגלי שתיה� או לא, המשאלת תבלי� מי� ומלח לעיסתה או לקדרתה

 

 מלח מי�  תבלי� 

 כרגלי שתיה� כרגלי שתיה�כרגלי שתיה�לתנא קמא

 ' לר
 יהודה

  כבעלת העיסה:בעיסהכרגלי שתיה�
 כבעלת התבשיל:בקדרה עבה

  כרגלי שתיה�:רכה בקדרה

 סה  כבעלת העי:במלח סדומית
 כרגלי שתיה�:במלח אסתרוקנית

 

 ?מה די� גחלת ושלהבת בנידוני� דלהל�

 

 שלהבת גחלת 

  אותה לכל מקו�י�לוקח תחומה כתחו� בעליה לגבי תחומי�

לא נהני� מדרבנ�הנהנה ממנה חייב קרב� מעילה לגבי הקדש
1

אבל לא מועל, 

 מותר להנות ממנה ת"אסורה בהנאה מה ז"לגבי ע

 פטור חייב בשבת חטאת מרשות לרשותלגבי מוציא

 מותר להנות ממנה אסור להנות ממנהלגבי המודר הנאה מחבירו

 

 ?וכשביתת מי, הא� מי� דלהל� קוני� שביתה

 

 של עולי בבל של אנשי העיר של יחיד 

כרגלי הממלא, קונהכרגלי אותה העיר, קונה כרגלי אותו יחיד, קונה מי� מכונסי��בורות 

 אינ� קוני� שביתה כלל  מי� זזי��ת מעיינו

 

 ?ומדוע, כרגלי מי ה� קוני� שביתה, הממלא מי� לחברו מ� בור דעולי בבל
 

 הטע� למסקנא א"הטע� להו מה הדי� 

בירא דשותפי� הואכרגלי מי שנתמלאו לולרב נחמ�
2

המגביה מציאה לחברו קנה חברו
3

 

מציאה לחברו לא קנה חברוהמגביה בירא דהפקרא הוא כרגלי הממלאלרב ששת

 
                                                           

1
ז דבדילי ממנה אינשי ואי� לחוש שמא "דשאני ע, מ� השלהבתז דלהל� שמותר להנות "ושונה דינה מע 

 .כ בשל הקדש שלא בדלי� ממנה כל כ�"משא, א� נתיר לו להנות משלהבת יהנה ג� מגחלת
2

ומה שכא� הדי� שכ� קנה וחשובי� , ע המגביה מציאה לחברו לא קנה חברו מפני שחב לאחריני"לכו', פי 
ונעשה זה שליח חברו למלא לו , שבור דעולי בבל ה� כשותפי�הוא משו� , המי� כרגלי מי שנתמלאו לו

 .את חלקו
3

" קנה חברו"י דלא גרסינ� "ולכ� פירש.  דרב נחמ� גופיה סבר לא קנה,איתא.) ד� י( מ"י דבב"הקשה רש 
וממילא , והכוונה שלרב נחמ� לא קנה המגביה עצמו, "במגביה מציאה לחברו קא מפלגי"אלא בסת� 

ופירש דכא� ליכא חב לאחריני , י� גירסתנויק) ה הכא"ד(' � בתוס"ורשב. כשהגיע ליד חברו קנה חברו
ל "דרב ששת ס, פ�ית תיר� דהוא לה"ור. ולכ� סובר רב נחמ� שכ� קנה חברו, דהא איכא הרבה מי� בבור

י� וכיו� שכ� לענ,  דכיו� שזכה לנפשו יכול לזכות לאחרי�:ק"וה, "המגביה מציאה לחברו קנה חברו"ש
 .ש"יעו', תחומי� קנה שביתה כרגלי הממלא וכו
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 :ביצה ד� לט

 ?במקרי� דלהל� הא� חייבי� בקלבו� והא� חייבי� במעשר בהמה, האחי� השותפי�

 

 לעני� קלבו�  לעני� מעשר בהמה 

 תפוסת הבית�כשלא חלקו את הירושה 
1

 פטורי� מהקלבו� חייבי� במעשר בהמה 

 ושוב השתתפו�כשחלקו את הירושה 
2

 חייבי� בקלבו� הפטורי� ממעשר בהמ 

 

 ?מה דינ� לגבי מעשר בהמה, האחי� שחלקו את הירושה וחזרו והשתתפו באופני� דלהל�

 

גדיי� כנגד גדי� ותיישי� כנגד תיישי�שי� ותיישי� כנגד גדיי�יגדיי� כנגד תי 

חייבי� פטורי� לרב ענ�
3

 

פטורי� פטורי�לרב נחמ�
4

 
 

 

                                                           
1

אלא המש� הבעלות , מ כא� לא נחשב שותפות"מ, א� שבכל שותפות פטורי� ממעשר בהמה 
יעלה אול� א� ה� נותני� סלע לשני אחי� כדי ש. ולכ� חייבי� במעשר בהמה, האחידה של האבא

נחשב " תפוסת הבית"דכיו� שהנכסי� עדיי� ב,  פטורי� מהקלבו��לשניה� שני מחציות השקל 
 .כאילו אביה� נות� בשביל� שבאופ� זה היה פטור מלתת קלבו�

2
שהדי� ,  א� שחזרו והשתתפו הרי ה� כשני זרי� שהשתתפו בנכסי��דכיו� שחלקו את הירושה  

" של�"ודרשינ� שרק בהמות שה� " אשר יהיה ל�) "יב:שמות יג(שפטורי� ממעשר בהמה דכתיב 
כיו� שאינ� כאבא שנת� , ולעני� קלבו� ה� חייבי�. לבד בלא שותפות חייבות במעשר בהמה

 .אלא ה� כשני שותפי� שנתנו בשביל עצמ� שלא נפטרי� בזה מהקלבו�, בשביל שני בניו
3

 הנחשבת שכל אחד �כא� חלוקה יש לנו לומר שבאמת אי� , כיו� שעשו את החלוקה בצורה כזו 
שזה ירש כ� וכ� בגדיי� , אלא רק מבררי� את הדבר כיצד היתה הירושה, מוכר את חלקו לחברו

 חזרו למצב הראשו� של תפוסת �ג כשחזרו והשתתפו "ולכ� בכה. וכ� וכ� בתיישי� וכ� השני
חלקו שזה קיבל ודוקא א� . וכדי� כל יורשי� שכל עוד שלא חלקו חייבי� במעשר בהמה, הבית

והשני מכר , שאחד מכר את חלקו בגדיי� תמורת התיישי�, את כל הגדיי� וזה את כל התיישי�
כ חזרו והשתתפו לא חזרו "בזה הדי� שא� אח, שזו חלוקה גמורה, חלקו בתיישי� תמורת הגדיי�

 .לתפוסת הבית אלא ה� שותפי� רגילי� הפטורי� ממעשר בהמה
4

ולא אמרינ� ברירה שזה חלקו שהיה לו , שחלקו נחשב חלוקה גמורהסובר רב נחמ� שבכל אופ�  
 .  זו שותפות גמורה הפוטרת ממעשר בהמה�ולכ� כשחוזרי� ומשתתפי� , בירושה


