
  בכש' ס
  

  'ג	'ב	 'פי� אסעי
  ".ה אומרי� לא תאכל"ש אומרי� תאכל וב"ב, ט"ביצה שנולדה ביו" – שנהמ

מאי , אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצי� ?אוכלא דאפרת הוא, ה"מאי טעמייהו דב, אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה, במאי עסקינ�" – גמרא
  ...?מוקצה היא, ש"טעמייהו דב

' ה כר"שמעו� וב' ש כר"ב, ודלית ליה מוקצה לית ליה נולד, ל� בתרנגולת העומדת לגדל ביצי� ודאית ליה מוקצה אית ליה נולדלעו: אמר רב נחמ
  ...יהודה

, וקסבר רבה כל ביצה דמתיילדא האידנא, ט שחל להיות אחר השבת עסקינ� ומשו� הכנה"וביו, לעול� בתרנגולת העומדת לאכילה: אלא אמר רבה
, חול מכי� לשבת –' והיה ביו� השישי והכינו את אשר יביאו'מאי דכתיב : דאמר רבה, ורבה לטעמיה, )ומכיו� שנגמרה בשבת אסורה( לה מאתמול גמרה
שבת דעלמא . ט אחר השבת"גזרה משו� יו? ט בעלמא תשתרי"אלא מעתה יו: ל אביי"א .ט"ואי� שבת מכינה ליו, ט מכי� לשבת"ואי� יו, ט"וחול מכי� ליו

  ).ט לשבת"ואסור להכי� מיו(ט "גזרה משו� שבת אחר יו? יתשתר
היא גופה גזרה ואנ� ניקו� ונגזור גזרה . גזרה שמא יעלה ויתלוש, פירות הנושרי� טעמא מאי: ל אביי"א. גזרה משו� פירות הנושרי�: רב יוס� אמר

  .)ג	.ביצה ב". (כולה חדא גזרה היא? לגזרה
  

, וג� בכלי לא(ובלבד שלא יגע בה , וכופה עליה כלי שלא תישבר, ילו לטלטלה ואפילו התערבה אל$ כול� אסורותבשבת אסורה אפ ביצה שנולדה – מחבר
  .נולדה בזה אסורה בזה, ט שלפני שבת"ט או יו"וכ� שבת שלאחר יו). א בזה"ו בעני� נגיעה במוקצה בשבת ודעת הרמ"שי ס' עיי� בזה לעיל ס

  )תקיג בעיו� רב' ט ס"יו 'ועיי� בזה בהל, ל בהלכות אלו"אכמ(
ג שהכנה בידי "ואע. ט מכי� לשבת ואסורה מהתורה"ואי� יו, ט"שאז נגמרה ביו, ט"גזרה משו� שבת אחר יו, ההסבר הוא שאסורה בשבת – משנה ברורה

  .שאסורה, ט כשנולדה"כ גזרו בכל שבת ויו"וע, ג� זה הוא בכלל הכנה ואסור, שמי� היא ולא בידי אד�
ומצא את הביצה , א% א� השכי� קוד� עמוד השחר. פ שבכל מקו� ספק דרבנ� לקולא"אע, ג� א� ספק נולדה כול� אסורות – ב"מ :ט"וספק נולדה בי

  .ט"יו/וכנראה נולדה בערב שבת, כי רוב� לא יולדות בלילה, מותר
  

  דין פירות שנשרו מהעץ בשבת
  .כי לא נעשה בה� מלאכה בשבת, לערבפרות שנשרו מ� האיל� בשבת אסורי� בו ביו� ומותרי�  – �"רמב

גזרה שמא יעלה , 5)ואי� צרי% להמתי� בכדי שיעשה( � שפרות שנשרו מהאיל� בשבת אסורי� בו ביו� ולערב מותרי� מיד"פסק כגמרא וכרמב – מחבר
  .ויתלוש וכ� משו� מוקצה

, וג� א� ידוע שנשרו מאתמול. וא$ לטלטל� שמא נשרו היו� אסור לאכל�, ה זרעי� או ירקות שמצא אות� בגינה"וה. אסור, ה ספק נשרו"ה – ב"מ
  מדי� מעמר, ט"שמ ס' פ ס"ע, אבל לאסו$ את כל מה שנשר אסור, מותר לקחת רק אחד ולאכול

  

  'ה	 'פי� דסעי
מטלטלי� עצי : ב יהודהאיתיביה רב כהנא לר. )קש וקשי� ואי� בה� משו� תיקו� כלי( אוכלי בהמה אי� בה� משו� תקו� כלי: אמר רב יהודה" – גמרא

לחצו) . וא� קטמו פטור אבל אסור, )גזרה שמא יקטו� לחצו) בו שיניו( ומוללו ומריח בו ולא יקטמנו להריח בו, בשמי� להריח בה� ולהני$ בה� לחולה
חסורי ...ניא ההיא בקשי�אלא כי ת! חייב חטאת מיבעיא, השתא פטור אבל אסור קא קשיא לי: ל"א! וא� קטמו חייב חטאת, מנובו שיניו לא יקט

וא� קטמו חייב , לחצו) בו שיניו לא יקטמנו. וא� קטמו פטור אבל אסור, אבל בקשי� לא יקטמנו, א ברכי�"בד. קוטמו ומריח בו: רא והכי קתנימיחס
  ".חטאת

הא רבא בר רב אדא , ועוד... מתקי$ לה. �הא בקשי, הא ברכי� :זירא לא קשיא' אמר ר: לא יקטמנו להריח בו ,ותניא איד�, קוטמו ומריח בו: תני חדא
, לקרדו� קשה( ?ג דחזיא לקתתא דנרגי וחציני"אע) מקלות גדולי�(כי הוינ� בי רב יהודה הוה מפשח ויהיב ל� אלותא , ורבי� בר רב אדא דאמרי תרוויהו

  )משמע שמותר לקטו� להריח אפילו בקשי�, מ להריח"והוא היה קוט� ע
, נוטל אד� קיס� משלפניו לחצו) בו שיניו: אליעזר אומר' ר: דתניא, )לרבנ� מותר בי� ברכי� ובי� בקשי�( והא רבנ )שאסור( אליעזר' הא ר, לא קשיא

. )ט"כ בסת� עצי� שמותרי� רק בטלטול לצור% הסקה ביו"משא, שראוי לאכילה ומוכ� לכל צור%( וחכמי� אומרי� לא יטול אלא מאבוס של בהמה
וחכמי� , אליעזר' דברי ר, ט סופג את הארבעי�"ביו, בשבת חייב חטאת במזיד, � קטמו לחצו) בו שיניו ולפתוח את הדלתוא, ושוי שלא יקטמנו

הכא , חייב חטאת) בקוט� לחצות בי� שיניו(אליעזר דקאמר הת� ' ר. )כי קטימה תיקו� כלאחר יד הוא( אומרי� אחד זה ואחד זה אינו אלא משו� שבות
  :)לג	 .ביצה לג( ."הכא מותר לכתחילה, רבנ� דקאמרי הת� פטור אבל אסור, אבל אסורפטור ) בקוט� להריח(
  

  מ לחצות בין שיניו"דין קיטום קש ע
  .מותר לקטו� ולתק� את הקש אפילו בסכי� ולא רק בכליו, שמותר לקטו� את הקש בשבת ,וכדעת חכמי� הלכה כרב יהודה – ש"רא

  מחבר

כי אי� מחת% באוכלי� , אפילו מקפיד על המידה(לפיכ% מותר לקטו� אפילו בסכי� , � משו� תיקו� כליפסק כרב יהודה שאוכלי בהמה אי� בה .1
  .ש ולחצו) בו שיניו"קש או תב� כדעת הרא) א"ח –
י חתיכת קש לפי "ובא לסתו� אותו ע, כגו� שיש נקב בכלי, י הקש"אבל א� יש כלי ומתק� אותו ע, כל זה כשבעת הקיטו� נהיה כלי – ב"מ
  .יש בזה משו� תיקו� כלי, ידת הנקבמ

, שנראה האוכל שבי� שיניו, ואפילו משו� כבוד הבריות[ .משו� מוקצה, לו אפילו כדי לחצו) בו שיניואבל מה שאינו אוכלי בהמה אסור ליט .2
  ]אסור

י לחצו) בו שיניו או לפתוח אבל א� קוט� אותו בכלי כד, שאז עובר רק משו� מוקצה, כל זה שקוט� אותו ביד – ש"ר בש� הרא"בש� א ב"מ
  .י זה"שעושה אותו כלי ע, אז היא מלאכה גמורה, בו דלת

  

  מ להריח בהם"דין קיטום עצי בשמים ע
  .מוללו להריח בו בי� קשי� ובי� רכי�קוטמו ופסק כגמרא וכחכמי� שמותר לטלטל עצי בשמי� להריח בה� ולהני$ בה� לחולה ו – מחבר

  .אבל ג� לבריא מותר, כ משתמשי� בזה לחולה"שבד, דמילתאואפשר שנקט המחבר אורחא , קא לחולה מותרלכאורה משמע שדו – מג אברה�
כדי ' ולכ� אסור להניח בשמי� בבגד וכד, אבל לא להוליד ריח חדש, ריח מותרורק להוסי$ , המלילה מתבצעת ביד ולא בכלי – ב"מ, מג אברה�, ז"ט

  .שיהיה בו רוח
  

  ב"פ המ"קצת מדיני מחתך ע
כיו� שמקפיד על מידת ארכו ורחבו וחות% , בי� ע) ובי� מתכת או אפילו נוצות של עו$, מחת% עור או על דבר שאד� מחת% ומקפיד על מידתו .א

 .פטור, אבל החות% דר% הפסד או בלא כונה למידה. חייב, בכונה
 .מלאכת מחת% לא שייכת באוכל .ב
  .ואיסור דרבנ� יש בכל גווני. חייב ביד, ודבר שדרכו לחת% ביד, חייב בכלי, דבר שדרכו לחת% בכלי .ג

  

  'סעי$ ו
היינו (ע� בניו וע� בני ביתו על השולח� ובלבד שלא יתכוו� לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה ) מטיל גורל למי מגיעה כל מנה(מפיס אד� " – משנה

  :)שבת קמח)". (אלא יעשה את כל המנות שוות, קטנההגרלה מי זוכה בגדולה ומי ב
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בני חבורה המקפידי� זה על זה : דאמר רב יהודה אמר שמואל, כדרב יהודה אמר שמואל? מאי טעמא. ע� אחר לא, ע� בניו וע� בני ביתו אי�" – גמרא

נחשוש (אי הכי בניו ובני ביתו נמי . ברי הלל א$ משו� רביתוכד, )שמא יכתוב(ט "עוברי� משו� מדה ומשו� משקל ומשו� מני� ומשו� לווי� ופורעי� ביו
מותר להלוות בניו ובני ביתו ברבית כדי להטעימ� טע� רבית : דאמר רב יהודה אמר רב, כדרב יהודה אמר רבבניו ובני ביתו היינו טעמא ? )לרבית וכל אלו

  ?)שיהיה מותר להטעימ� טע� משחק בקוביא( מנה גדולה ומנה קטנה נמיאי הכי ). שה� סמוכי� על שולחנו ולכ� אי� כא� רבית, כי הכל של האב(
כדרב יהודה ? מאי טעמא. מפיס אד� ע� בניו וע� בני ביתו על השולח אפילו מנה גדולה כנגד מנה קטנה: וחסורי מחסרא והכי קתני, אי� הכי נמי

משקל , כי מקפידי� ועוברי� משו� מדה( כדרב יהודה אמר שמואל? ט"מ. ע� אחרי� לא, ע� בניו וע� בני ביתו אי. )להטעימ בעלמא( אמר רב
  :)קמט	 .שבת קמט". ()ואסמכתא לא קניא, גזל הוא( משו� קוביא? ט"מ, מנה גדולה כנגד מנה קטנה א� בחול לאחרי� אסור .)ומני

  

  ע� אחרי� המקפידי� זה על זה  ב"ע� בניו ובני ביתו הסמוכי� על שולחנו של בעה  
  מנות שוות  מנה גדולה כנגד מנה קטנה  מנות שוות  לה כנגד מנה קטנהמנה גדו  

פ "ש ע"� ורא"רי, �"רמב
לישנא  – מגיש משנה, "ר

  בתרא

 מותר בי בשבת ובי בחול
  כדעת רבכי הלכה 

  מותר בי בשבת ובי בחול

 אסור בי בשבת ובי בחול
שהוא  משו� משחק בקוביא

גזל מדרבנ� כי אסמכתא לא 
  קניא

כדעת שמואל  בשבתאסור 
  שזה מקח וממכר

 פ הטור"ש ע"� ורא"רי  ובחול מותר
א בש� "רשב, והבית יוס�

  פשט המשנה – ד"ראב

 אסור בי בשבת ובי בחול
כי , משו� משחק בקוביא
   אי� הלכה כדעת רב

  
ואי% הגמרא התירה , ששי� לרבית שמא יסרכוכ חו"וא, נפסק להלכה שלא כדעת רב. מ עה"הרי בב, לכאורה קשה על הגמרא ועל הפוסקי� כסוגיתנו

  ?� להלכה"ואי% פסק כ% הרמב, להפיס מנה גדולה כנגד קטנה לבניו ובני ביתו
אבל משו� , כי איסור רבית הוא מהתורה, זה לעני� רבית שחששו לזה ,פ שאי� הלכה כדעת רב"כתב שאעו �"הסביר את שיטת הרמב – מגיד משנה

  .א חששו ולא גזרו בבניו ובבני ביתו ולכ� מותר להפיס מנה גדולה כנגד קטנהל נ�ברמשחק בקוביא שהוא מד
אי� לחשוש מ "מ, שאפילו א� נאמר שדברי רב נדחו לגמרי וחששו ג� משו� משחק בקוביא, מ"לבאר את דברי הגמרא שלא תסתור לב כתב – בית יוס�

אלא שחששו , מ מעיקר הדי� הכל שיי% לבעל הבית"מ, פ שאי� הלכה כרב"י אעכ, משו� בני חבורה המקפידי� זה על זה ועלולי� להגיע למקח וממכר
שג�  פ שיטת רב"ולכ� תר) ע ,סבר שהלכה כרבפ מה ש"תר) עהתרצ� בגמרא " אי הכי מנה גדולה כנגד קטנה נמי"על השאלה ו, ישחקו בקוביאושמא 

, כי אי� חשש של מקח וממכר, ת בשבתבמנות שוומותר להפיס לבניו ובני ביתו מ יהיה "מ, שאי� הלכה כרב ל"מכיו� שקיאבל , במנה גדולה וקטנה מותר
  .אסור אפילו בבניו ובבני ביתו, אבל במנה גדולה וקטנה לדינא, כי הכל שלו

מהמשנה  שרואי�, אמר רב זה רק קושיה לרב יהודה" אי הכי מנה גדולה ומנה קטנה נמי"שמה ששאלה הגמרא בסו$ , י להסביר"עוד אפשרות כתב הב
המשנה , ל כרב יהודה אמר רב"אבל לדיד דלא קי, ולכ� הגמרא משנה את גרסת המשנה, ב המשנה חוששת משו� קוביא"פ שהכל שיי% לבעה"אעש

כ אסור בשבת "וע� אחרי� מנות שוות ג, פ שהכל שלו"אע, אבל גדולה כנגד קטנה לא משו� קוביא, מדברת דוקא כשהמנות שוות שמותר בשבת
  .ח וממכרמשו� מק

לכ� יש להסביר את המשנה רק במנות , נפסק שלא כדעת רב. מ עה"אבל מכיו� שבב, שכל הסוגיה במסכת שבת סוברת הלכה כרב, י"עוד הסבר נת הב
  .שוות ולא בגדולה כנגד קטנה

שאי� לבר% על הכוס בתשעה באב ולתת  בכ% שפסק, � לא מחלק בי� דאורייתא לדרבנ�"והוכיח שהרמב, דחה לחלוטי� את תרוצו של המגיד משנה – ז"ט
  !נ לא שנא"כ ה"וא, �"ז אסר הרמב"וזה ודאי איסור דרבנ� של שתיה בתשעה באב ובכ, לתינוק שמא יסר%

ועל זה אמרה הגמרא , ברבית להטעימ� טע� רבית שלא ינהגו כ% בניומשמותר לאד� ללוות שהלכה כרב . מ עה"� גורס בב"שהרמב, ז"לכ פרש הט
אבל במקו� שאינו מקפיד עליה� ולא , וכל זה שיי� רק במקו� ששייכת הגזרה הזו. עלולי� ללמוד להלוות ברבית ג� לישראלבניו כי , כה כ%שאי� הל

שמכיו� שאי� אד� , וזהו שתרצה הגמרא כדרב יהודה אמר רב. "דלמא אתי למסר�"לא חוששי� בזה , שייכת הגזרה כמו להפיס גדולה כנגד קטנה
ולכ� לומדי� מרב הלכה שמותר להפיס בניו , לא שיי% כא�, מ"ומה שדחינו את רב במסכת ב, לכ� אי� ש� רבית ולא חשש משחק בקוביא, המקפיד על ז

  .ובני ביתו בגדולה כנגד קטנה
  

מותר לבניו ובני ביתו תמיד שמנה גדולה כנגד קטנה אסור תמיד בי� בשבת ובי� בחול ובמנות שוות , פ הבנתו והבנת הטור"ש ע"$ וכרא"פסק כרי – מחבר
שע� בניו ובני ביתו מותר ג� מנה גדולה כנגד , � והמגיד משנה"א את דעת הרמב"והביא כי. ובחול מותר, ולאחרי� בשבת אסור משו� מקח וממכר

  .קטנה כדעת רב
משקל , שמא יזכירו ש� מדה, אסור, גורלאבל א� יודעי� שמקפידי� זה על זה אפילו בחלוקה בלא , א� החלוקה היא בלא גורל מותר – מג אברה�

  .ומני� בשבת וזה אסור
  .י גוי"אסור להטיל גורלות בשבת אפילו ע – ל"א בש� מהרי"רמ

ורל א$ גאסור ב – �"רמב. כי לא יבואו לידי איסור, מותר לשאול זה מזה – תוספות :די שכני� שאינ� מבני ביתו א� אינ� מקפידי� זה על זה
  .מקח וממכרכי דומה ל, לשכני�

ט משו� חיבוב "ביובכל מקרה ושל קדשי� מותר , הגרלות של חולי� אסור בשבת אפילו לדבר מצוה כשאפשר מאתמול – מג אברה� :הגרלות אחרות
ומי זורק מי שוחט  ביו� הכפורי�כי הרבה פוסקי� סוברי� שהיו מטילי� גורל , להטיל גורל בבית הכנסת מי יאמר קדיש או יעלה לתורה מותר. מצוה
 )שערי תשובה. (ש ודאי אסור"אבל להטיל גורל על קדיש של מוצ .'וכו
  


