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פ"ד המביא

הלכה א' (טז. � יז.) 
נושא כדי יי� קטני� על כתיפו או לפניו, ולא בסל וקופה, ולא יפשיל קופת תב� לאחריו [דר� חול] 

עצי� ברחבה שאחורי הבית (בבלי � ראויי� לבני�) מוקצה, ולא ערימת תב� 

ספק א� הותרה הוצאת תב� לרה"ר לצור� בהמה למ"ד דבעי אוכל נפש דאד�  
    או לצור� היסק למ"ד א� נפשות בהמה 

הניח פירות לייבש מוקצה רק בתאני� וענבי� [מסריחות בינתיי� אבל שאר פירות ראויי� א� קוד� 
בישול�] 

גמר מלאכה למעשרות רק כשיתייבשו הפירות, ובגרוגרות משידוש אות� בכלי 

הלכה ב' (יז.) 
עצי� הסמוכי� לדפנות כדי לעבות� אסור ליטל� [סותר] אא"כ נפלה והתנה עליה� להסתפק מה� 

עצי� אינ� מוקצה במכונסי� בשדה או מפוזרי� בקרפ� הסמו� לעיר לר"י, תו� תחומה ונעול לר' יוסי 
לר' לעזר בר"ש ב"ה מתירי� מפוזרי� בשדה, לר' נת� ב"ש אוסרי� מפוזרי� בקרפ� 

לעני� הוק� לדירה א"צ קרפ� סמו� לעיר 

הלכה ג' (יז: � יח.) 
קורות העומדות וראויות לבני� מוקצה אפילו נשברה ביו"ט [מיגו דאתקצאי בי� השמשות] 

ענפי� שהכניס לש� עצי� � אינו אוכל פירותיה� 

אי� מסיקי� בכלי� שנשברו ביו"ט [נולד] אא"כ עדיי� יש תואר כלי 

אי� מסיקי� בקליפות וגרעיני� [נולד] לחרדי� אפי' כשמוציא� מ� האוכל [לא פלוג] 

מבקע עצי� ביו"ט בקרדו�, ומשנתינו כב"ש � בקופי� [מוכח דלצור� יו"ט] 
מבקעי� במגל של יד ולא של קציר [כלי אומ�] 

אי� מפספסי� להפריד שיער חלש [יתלוש] 

אי� מוללי� עצי בשמי� יבשי� [מתקנ� לקיס�] 

אי� ממתקי� חרדל על גבי גחלת [מכבה] 

אי� שפי� כס� ע"י שנות� מי� בעפר ביו"ט [לישה] 

בית סתו� באבני� � אי� הפירות שבתוכה מוקצה, לר"מ א� פוחת לכתחילה [שמחת יו"ט]  
לשמואל המח' כנגד הפתח (אי� טיט), לגמ' לכו"ע מותר ומח' שלא כנגד הפתח 

קשר חבלי� בדלתות בור � מודו חכמי� דר"מ שמפקיעי� ומתירי� וחותכי� ביו"ט, ולא בשבת אלא 
מנענע, ומותר לחתו� חבלי כלי� בשבת [אי� בני� וסתירה בכלי�] 

הלכה ד' (יח. � יח:) 
אי� חוקקי� נר, לא יכסה אש לעשות פחמי�, לא חותכי� פתילה (אלא ע"י הדלקה באמצע כשצרי� 

שניה� לר"י) [תיקו� מנא] 

לא יפריד כיסוי המחובר לקערה, ורשב"ג מתיר [עשוי ליפתח הוי כלי] 
לר' לעזר ב"ר צדוק אינו נטמא במשא הזב [לא נגמרה מלאכת� לכלי � כרבנ� דרשב"ג] 

ע� דולקת � לרב יהודה סומכה לכותל [רק גר� כיבוי],  
 לברייתא א� מכבה שלא תעש� הבית והקדירה כשא"א להשליכו [בבלי � כר"י דמכשירי אוכל נפש 

מותר [לכ� לכל צרכיכ�]] 

קילור עיני� מותר ביו"ט [לצור� כר"י; לרפואה] 



אי� מהבהבי� פתילה ביו"ט אלא מועכי� ביד ושורה בשמ�, ומוחטי� (מסיר הפח�) 

הלכה ה' (יט.) 
מחת� אסור לצור� אוכל נפש [מכשירי�] 

מכבשי� עפר תנור ולא גורפי� טיח אא"כ א"א בלאו הכי 

אי� שופתי� ע"ג חביות [בונה] 

עצי� להסקה מוקצה לשאר תשמיש, ור"א בר"ש ור"א מתירי� 

מצילי� אוד מתנור להדליק כירה [לא נתמעט האש]  
ומח' א� א� מכירה [צור� אוכל נפש] וא� א� מערבית לשחרית [צור� יו"ט] 

לא יצא סומא במקלו ורועה בתרמילו [זלזול יו"ט], לר"ש מותר ואינ� מוקצה 

הלכה ו' (יט.) 
לר"א כל ע� שבחצר מוכ� הוא, לחכמי� אי� עושי� ערימה [נראה כמכי� למחר] 

הלכה ז' (יט. � יט:) 
אסור להוליד אש 

אי� מלבני� רעפי� חדשי� שאינ� בדוקי� א� מתבקעי� לצלות עליה� [טורח שלא לצור�] 

פירות שהוקצו � לר"א אומר מכא� אני אוכל, ובבעלי חיי� צרי� לנענע כב"ש 
לחכמי� אומר מכא� ועד כא� וירשו�, ובבעלי חיי� צרי� לייחד איזה 

 

 


