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 כג-ביצה כב
 משה שווערד

 ספר שמחת יו"ט .1

 

 

 תוספות מסכת ביצה דף כב עמוד א .2

 ם בשבילמכאן משמע שצריך להזכיר בברכת עירובי תבשילין יהא שרי לבשולי ולאפויי ולאדלוקי וכו' וא -ומדליקין לו נר 

ח לא הנישי הנר משמע דאסור למי הדלקה לא התנה משמע הכא דיהא אסור להדליק לו רק נר א' מדחזינן דהוצרך להזכיר אדלוק

 להדליק לו רק נר אחד.

 

 אברהם אבינו אפילו ערוב תבשילין"   עיין בקובץ אור ישראל גליון סח "קיים .3

 

 קהלת יעקב ]סימן יד[ .4
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 שפת אמת על ביצה דף כא/ב  .5

גמר ו הוא בתבשיל שנשהבין דהטמנה ז ראיתי בס' דו"ח להג' רעק"א ז"לבמשנה אין טומנין את החמין לכתחילה ביו"ט. 

אבל לדעתי הדבר  ומתוך כך הקשה למה אסרו בכה"ג להטמין ביו"ט ע"ש בישולו ואינו אלא להעמיד הבל לשמור חומו

כל ד' ז'( כנ"ל. ]כן י"ל לדעת הפוס' שהביא הרמ"א )סי' רנ"ז סעי ברור דמיירי בחמין שבשעת הטמנה הם צוננים וחי לגמרי

"ב( ע"ש, ואפי' לב"ש דס"ל דאסור להתחיל מלאכה בע"ש הנגמר בשבת כדאי' בשבת )י"ז עשהוא חי לגמרי מותר להטמין ב

"ש במ"מ בהטמנה בגפת ובזבל וכל הדברים המוסיפין הבל שאינם תולדות האור דאם מבשל בהם בשבת אינו חייב חטאת גם 

 ע"ש[:מודים דמותר להטמין בהם מבעוד יום דמה"ט התירו ג"כ בקורות בית הבד ועגולי הגת 

 

 תוספות מסכת ביצה דף כב עמוד א .6

ירי דהתם מי וא"ת והא בשבת )דף מו.( במנורה של חליות כ"ע לא פליגי דאסור וי"ל -ובית הלל סברי אין בנין וסתירה בכלים 

תה ורקין אאי נמי י"ל דהתם מיירי שכולה של חליות ומפ בשבת והכא מיירי בי"ט ולא החמירו חכמים הואיל ואין בנין בכלים

 אברים אברים אבל הכא מיירי שאין חסר כאן רק להקימה קצת ואינה בעלת אברים דכולה מחוברת היא.

 

 תוספות מסכת ביצה דף יא עמוד ב .7

ייב שהוא ח דקי"ל אין בנין וסתירה כשהוא מהדק ומפרק כי אם בעושה כלי -מהו דתימא טעמייהו דב"ה דאין בנין וסתירה כו' 

ין אין בנ ותימה הא קיימא לןעל גבי קרקע כדאמרינן בשבת )דף קב:( הבונה כל שהוא חייב קמ"ל  משום מכה בפטיש או בבונה

 וסתירה בכלים י"ל מ"מ אסור שמא יתקע.

 

 תוספות מסכת ביצה דף כב עמוד א .8

פ "אע דלא הוי אלא גרם כבוי וגרם כבוי ביום טוב שרי אינו ר"ל מפני שממהר כבוי -והמסתפק ממנו חייב משום מכבה 

 אלא היינו טעמא הואיל דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה אורו ובשבת נמי אינו חייב שממהר כבויה
חתוך לומכאן יש להתיר קנדיל"א של שעוה גדולה  ולכך נראה ככבויכי איכא שמן מועט בנר  דלא יכול לאנהורי כולי האי

ותה אע"ג שהוא גורם לגרום כבויה שרי ודוקא לחתוך א שלה כלללמטה ממנה כיון דבשעה שחותך אותה אינו מכחיש מאור 

 באור אבל בסכין אסור אליבא דכולי עלמא דאמר לקמן במתני' )דף לב.( חותכה באור בפי שתי נרות.

 

 דף כב ע"א  -פני יהושע על ביצה  .9

"ל רא"ש זה. עיין בכל זה בלשון בתוספות בד"ה המסתפק ממנו וכו' אינו רוצה לומר מפני שממהר כיבוי וכו' עד סוף הדיבור

כאן  דמלשון התוס']סימן י"ז[ באריכות ועיין ג"כ מה שכתבתי בזה שם בפרק במה מדליקין במשנה דלא יקוב ובס"פ כירה 

ל' אלא שהרמב"ם ז"ל ]פי"ב מה, וכן דקדקתי שם קצת מלשון רש"י לאו דוקא חייבמשמע דהאי  לכך נראה ככיבוי שכתבו

י , ונראה לי שמפרש ג"כ כפירוש התוס' דמאי שמכהה אורו הוי כיבוי גמור דאב חטאת מדאורייתאשבת ה"ב[ כתב דחיי

כחכיון שלא נעשה כיבוי השתא כלל אלא  לפירוש הרא"ש שכתב דממהר כיבוי לא מסתבר שיהא בזה חיוב חטאת גמור

יצוד אינו נשדכל ( גבי אין פורסין מצודות לאחר זמן וממילא, וכבר כתבתי כיוצא בזה בלשון התוספות בפ"ק דשבת )דף י"ז ע"ב

בעל  יון על, ושם באותה סוגיא כתבתי ג"כ בענין רחיים של מים שיש בזה מקום עעכשיו אלא לאחר זמן ליכא איסורא דאורייתא

 מג"א באו"ח )סי' רנ"ג( ]סי' רנ"ב סק"כ[ ע"ש:

 

 סימן יז  -הרא"ש על ביצה פרק שני  .10
מסתפק הם מבעיר עיה זקפיה לשרגא. פירוש הגביה הנר להרחיק השמן מן הפתילה כדי שימהר לכבות. איתיביה רב יהודה לעולא הנותן שמן בנר חייב משועולא איקלע לבי רב הונא קם שמ

ין לפרש אה מכבה. ק יפה כבתחילה והוה ליממנו חייב משום מכבה. כתבו התוס' הא דחשיב ליה מכבה היינו משום דכשממעט השמן ומרחיקו מפי הנר שהוא דולק מיד כהה אור הנר ואין דול

 יקה. רבי יוסיעבור הדלן ריקנים בשביל שלא תמשום שממהר כביית הנר כשיכלה השמן דהיינו גרם כיבוי שנחלקו רבי יוסי וחכמים דתנן )שבת דף קכ.( עושין מחיצה בכל הכלים בין מלאים בי
שבת דף כט דאסור ) אור והן מתבקעין ומכבין את הדליקה. וקיימא לן כרבנן דגרם כיבוי מותר ומיהו ההיא דשפופרת על פי הנראוסר בכלי חרס חדשים מלאים מים שאין יכולין לקבל את ה

מעט  ם יסתפקא טף תמיד לאור הנר אףע"ב( דלמא אתי לאיסתפוקי מניה היינו על כרחך מפני שממהר כיבוי שאינו מכחיש מאור הנר כלל שהרי הנר לעולם מלא שמן כי מן השפופרת מטפ

תם אלא הא פליגי ליבוי דחייב. דעד כאן משמן שבתוך השפופרת אינו מכחיש מאור הנר. הלכך נראה לי טעמא דמסתפק מן הנר משום שממהר כיבויו. ואף רבנן דרבי יוסי מודו בהאי גרם כ

כיבוי מהר את הה. אבל הכא השמן והפתילה שתיהן גורמים את הדליקה והממעט מאחד מהן וממשום דאינו נוגע בדבר הדולק אלא עושה דבר חוצה לו הגורם את הכיבוי כשתגיע שמה הדליק

הוא שומה . דאילו לא נתן שמן בנר היה כבה כשיכלה השמן שבנר. והיינו טעמא דנותן שמן בנר משום דמאריך בהבערתו חייב

. אכבה הו על ידי שנסתפק מן הנר הוי כאילו וכן לענין כיבוי נמי ממהר הכיבוי. דולק מכאן ואילך הוי כאילו הוא הדליקו

 ואין ליטול פתילה דולקת מנר זה וליתן בנר אחר דמיד שסלקה מן הנר הוי ליה מכבה ומה הועיל אם חזר והדליק:

 

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן מח .11

מבעיר היינו שמאריך בזמן הבערה עוד הקשה על הרא"ש ]ביצה פ"ב סי' י"ז[ שכתב דחיוב הנותן שמן בנר דחייב משום יז(  

תיפוק לי' דמבעיר תיכף השמן שהוסיף דקיימא לן בלח יש בילה. ואי כת"ר  והקשה.   דאלמלא שהוסיף הי' מכבה קודם

ואינו קושיא דחיוב הבערה אינו על השמן .   וסיים שזו תמוה רבתי.   אפשר שלא ידלק תיכף מעט שמן ממה שהוסיף

כמו שביאר הרב ז"ל מלאדי בהלכות יום טוב ]סי' תצ"ה בקו"א[.   וראייתו מדברי רמב"ם דעל  ףרק על האש שהוסי שנתבער
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גחלת של מתכת חייב משום מבעיר.   ואם כן מה נפקא מינה אם דלק מכח שמן זה או זה.   ובגיטין )דף י"ט ע"א( במעביר דיו 

רי לה חייב מוחק הוא.   פרש"י אבל לא משום כותב על גבי סיקרא דחייב משום כותב ומשום מוחק, סיקרא על גבי דיו אמ

 דתחילה הי' כתב הגון מעתה.   ומסתמא גם אם הי' שניהם שוים דפטור.   וכל שכן בנידון דידן דלגמרי הוא אותו נר:   

 

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן רלח .12

ל פי עקודם[ דמפרש טעם דלא יקוב כו' ויתננה מירושלמי הנ"ל ]בסימן ה ויש להביא ראי' דעיקר הבערה כילוי הדברה(  

ר אלא ודאי עיקהנר.   משום שלא הותחל בכל טפה וטפה.   ואם המלאכה רק באש.   הרי הותחל המלאכה באותו האש.   

 המלאכה בשמן המתכלה:   

נו אלא טוב.   או איו( וכן נראה לי שהמלאכה בשמן המתבער מהא דפסחים )דף ה' ע"א( ר' עקיבא אומר תשביתו מערב יום 

נעשה שביום טוב.   הרי הוא אומר לא תעשה כל מלאכה.   ומצינו להבערה שהוא אב מלאכה.   והרי בחמץ אין המצוה במה 

בבל  גחלת ואש.   אלא במה שהחמץ נשרף ומבוער לא במה שנעשה אש.   ולשון המכילתא ]פר' ח' נ"ו[ איזהו השבתה שהוא

.   ה לגופהשריפה.   ואי אמרת דהמלאכה הוא רק מה שנעשה אש.   אם כן הוה מלאכה שאינה צריכיראה ובל ימצא הוי אומר זה 

ץ ו דהחמדגופה של מלאכה רק הוצאת האש.   ולזה אין צריך כלל.   דאין לומר שצריך שיעשה אש כדי שישרף בו.   דזה אינ

  נשרף באש שהוכן מאתמול ואין לו צורך לזה מה שהחמץ עצמו נעשה אש:  

 

 מסכת ביצה דף כב/א  -ספר קובץ שעורים ח"א  .13

, ובשבת מין הדליקהלה שניהן גורדף כ"ב. המסתפק משמן שבנר חייב משום מכבה. ופירש הרא"ש, דהאיסור הוא משום גרם כיבוי, כיון שעושה מעשה בגוף דבר הדולק, שהשמן והפתי)נה( 

תדלק שלא גורם אות במקומו, פירש"י, דבשמן לא הוי מבעיר ולא מכבה, שהשמן אינו דולק כלל כי אם הפתילה, והשמן אינו ל"א גבי כחס על השמן פטור, משום דהוי סותר שלא ע"מ לבנ

ה ולפירוש הרא"ש, אם יסתפק מהשמן בשבת קודם הלילה והכיבוי יהא בליל הפתילה, וא"כ המסתפק משמן, אינו עושה מעשה בגוף דבר הדולק,

 :כיבוי הוא לאלתר שמתמעט אורופטור, ולפירוש תוס' חייב, דה

   

 תוספות מסכת כתובות דף ז עמוד א .14

 ב.( מהוכוכן ביאה וקשה לר"י דאמר בסוף פ"ב דביצה )דף  -אמר ליה אנא דבר הצריך לכל נפש קאמינא וצבי צריך לכל נפש 

יא הלה ראשונה דמצוה וי"ל דהכא דוקא בבעילכבות הנר מפני דבר אחר ומסיק דאסור הא הכא שרי משום דצריך לכל נפש 

 ועי"ל דכיבוי הנר מפני דבר אחר הוי כמו מכשירין דהוי צורך מצות היום אבל שאר בעילות אין כל כך צורך היום

רבי  וכן מוכח התם דפריך עלה מהא דתניא דמכבין את הבקעת כדי שלא יתעשן הבית ומשני ההיא דאפילו באוכל נפש אסור

 כי קאמינא לרבנן. יהודה היא דשרי מכשירי אוכל נפש

 

 מסכת ביצה דף כב/א  -ספר קובץ שעורים ח"א  .15

 ו בבישראוקשה, דהא כיבוי לצורך אוכל נפש שרי, כמ. מהו לכבות הנר מפני דבר אחר, ומסיק, דהוי מכשירי אוכל נפש)נו( 

נר כבות הרבים, וה"נ, ל, לצורך הנאת היום, כמו במשחקין בכדור, דמותר להוציא ד' אמות ברשות האגומרי וא"כ נימא מתוך

אבל הכא אינו נהנה מגוף הכיבוי אלא שהכיבוי מסלק , וצ"ל, דדוקא היכא שנהנה ממלאכה עצמה שרילהתיר תשמיש, 

ואף דמותר לשחוט כדי להתיר האכילה, היינו משום דהתם מתקן את , המונע מליהנות, ובכה"ג, לא שרי משום מתוך

כא, , אבל ה, וה"נ אילו היתה האשה וצמה אסורה, ומתירה לתשמיש ומתקנה שריההמאכל עצמו שיהא ראוי, כמו מבשל ואופ

 המניעה אינה מהאשה אלא בהנר, וא"כ אינו עושה התקון בגוף הדבר שנהנה ממנו, וזה הוי מכשירין:

 

 תוספות מסכת ביצה דף כב עמוד א .16

דמסיק  דה וי"לוהא אנן פסקינן לקמן הלכה כר' יהו דאית ליה לכל צרכיכם ואנן עבדינן כרבנן ואם תאמר -ההיא רבי יהודה היא 

ש לתשמי עליה ואין מורין כן אי נמי י"ל דהא דשרינן מדרשה דלכם היינו דוקא בדבר שהוא אוכל נפש אבל בדבר שאינו אלא

 בעלמא וכן שלא תתעשן הקדרה אסור.

 

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שצד .17

מצינו  .   כי בגמרא ]ביצה כב ע"א[ לאאם רפואה אסורה ביום טובמאתי הלכה למעשה  דבר אשר ענוות כבודו תרביני ודרש

    ...יורק במכחל עינא שהוא שבות בעצם זולת הרפואה.   אבל שיהי' איסור ביום טוב מחמת הרפואה לא מצינו עד כאן דבר

ה אינו אלא מדרבנן.   שגם טחינת ועתה נבא לדין רפואה ביום טוב דלכאורה שחיקת סמנים ביום טוב לצורך רפואו( 

רק מדרבנן  תבואה מותר מן התורה.   וכתישת תבלין לצורך אכילה מותר אף מדרבנן, ואם כן מדאוריתא נאמר מתוך

אבל סמנים שמתרפאין בעצמותן אסור כמו שכתב הרב המגיד ]פ"א ה"ה[ בכתישת תבלין לפי שאין נאכלין בעצמן.    אסור

מכל מקום אסור לרפאות בסמנים ביום טוב אף שהוא . ה.   אבל מדאורייתא מותר והוא רק שבותמדרבנן כמו טחינת תבוא

.   כמו שמדמה הש"ס הגזירה דתחומין לגזירה דשחיקת סמנים בשאר הרפואות.   הכי נמי נדמה לרפאות גזירה לאיסור שבות
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לאסור שאר רפואות ביום טוב דזה הוי גזירה  אבל איןבסמנים ביום טוב לשאר רפואות בשבת דבזה ובזה אטו איסור שבות. 

   ...לגזירה אטו איסור שבות וזה לא מצינו

פש.   נאיברא דמה שכתבתי שביום טוב שחיקת סמנים מדאורייתא אמרינן מתוך.   יש בו מקום עיון.   הא לא שוה לכל ח( 

ינו אנקים ]כתובות ז ע"א[.   והכי נמי שאינו אלא למפו.   דומיא דמוגמר שאסור ביום טוב משום שאינו שוה לכל נפש

ל אדם .   ובסוכה דף מ'.   לאכלה ולא למלוגמא ]פרש"י לרפואה[.   ושם בגמרא ממעט מלוגמא שאינו שוה לכאלא לחולים

ד' ר"ן ]בהפרש"י שאינו אלא לחולין.   אך הא בגמרא ביצה )דף כ"ב ע"א( דלרבי יהודה שרי למכחל עינא ביום טוב.   וכתב 

קן סכין שרי לתד"ף יא ע"ב[ דהוא הדין לכל חולה שאין בו סכנה.   ולמה.   הא אינו שוה לכל נפש.   על כרחך דלרבי יהודה הרי

נם שוה הכי נמי אף דהרפואות אישנפגמה ביום טוב אף שאינו אוכל נפש.   משום דסוף מחשבתו לשחוט ויהי' אוכל נפש.   

לכל  .   מכל מקום סוף מחשבתו שיבריא מחליו ויהי' בריא.   והבריאות שוהלכל אדם.   שבריאים אין צריכים לרפואות

    ...נפש.   שהכל צריכים לבריאות.   ושפיר הוה שוה לכל נפש לר' יהודה

ב יום טוכג( ומכל מקום מאחר שגם ביום טוב ראשון יש צדדי היתר.   ברור להתיר בשני.   דומה קצת לספק מוכן שהתירו ב

 יש להתיר והא ודאי אף חולי קצת צורך הוא. על כןש לצרף דעת הר"ן דביום טוב שני סמכינן לגמרי אדר"י.   שני.   וגם י

 ביום טוב שני של גליות:   

 

 קונ' משיבת נפש פרק טז -שו"ת ציץ אליעזר חלק ח סימן טו  .18

א גם כשלא חלה מזה כל מהאמור נראה דמי שרוצה להקל לעצמו לקחת רפואה ביום טוב גם במקום מיחוש וצער בעלמ

 גופו, יש לו כר נרחב לסמוך עליו בזה.   

 א' בחול המועד מותר ליטול כל מיני רפואות.     

 ב' דעת המג"א הפרמ"ג הח"א וש"ש וקיצוש"ע דכל דיני הרפואה ביו"ט המה כמו בשבת.     

 יום עצמו.   ג' ישנם כמה מהפוסקים שמתירים לקחת ביו"ט רפואה אשר תועלתה מיד ובאותו   

אכילה תענג בד' כמו"כ יש מתירים לקחת ביו"ט כל רפואה שאין בה ביטול שמחת יו"ט.   ]כגון אם עי"ז לא יופרע מיכלתו לה  

 ושתיה וכדומה[.   

לא ה' וישנם שסוברים שביו"ט ליכא גזירת רפואה כלל, ואחרים מתירים אפילו שחיקת הסממנין, ואוסרים רק מלאכות ש

 ן.   הותרו מכלל

 כשהתחיל לקחתה מלפני יו"ט, ואפילו ש"כו' למעשה. יש מקום להורות להקל לקחת רפואה ביו"ט עבור מיחושים, ומכ

 משום מיחושים וצער בעלמא הרוצה להורות היתר בזה יש לו כר נרחב לסמוך על כך.   

 

 סעיף ה שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תס .19

 .   טפח עבה פת* )יז( ד  אין עושין בפסח

 

 משנה ברורה סימן תס .20

ות דכשהיא עבה כ"כ יש לחוש שמא לא ישלוט חום האש בתוכה ותתחמץ בתוכה בשעת אפייתה אבל בפח -)יז( פת עבה טפח 

תירין מטפח מותר ועיין בבה"ל שהבאנו דעת כמה פוסקים דאפילו בפחות מטפח יש ליזהר. ובדיעבד אם כבר אפה ]כג[ יש מ

פה אפית י. ומ"מ כל שהיא עבה יש לעיין בתוכה אם נ]כד[ ויש אוסרין אכן בפחות מטפח אין לאסור בדיעבד אפילו בעבה טפח

 ולא נתחמצה:

 

 סעיף ה ביאור הלכה סימן תס .21

שמיטו וכתב דמדה ועיין במג"א שמגמגם בעיקר דין זהעיין מ"ב ודין זה העתיק המחבר מרי"ו עיין בב"י  -* פת עבה טפח 

 ובאמת אינו כן ובפת עבה ממש ליכא שום איסורא ל דלמסקנת הש"ס דפת עבה היינו פת מרובההפוסקים ש"מ דס"
ה אלא משום קושית רב יוסף דלית לנו למילף היתרא בעב ומש"ס מוכח דלא קא הדר במסקנא ממה דס"ד לפרושי עבה ממש

   ... בפחות מטפח אינו מותרוא"כ אדרבה אפשר דאפילו  מלחם הפנים דשאני התם דהיו זריזים ועוד טעמים עיי"ש

 

 תוספות יום טוב מסכת ביצה פרק ב .22

פר עוכתב הר"ן וכי תימא מ"מ הרי הוא מזיז כו'.  כתב הר"ב מפני שהוא מקום מועט לא חיישינן -מכבדים בין המטות 

רו לכבד ומהאי טעמא נמי לא אס. ממקומו. איכא למימר דטלטול מן הצד ע"י דבר אחר משום כבוד יו"ט התירוהו ע"כ

כמ"ש הר"ב ספכ"ג דשבת. ובפרק המצניע כתב  כשיש קליפות ועצמות דלא חזו אפי' למאכל בהמה דאסרי ב"ה לטלטל

 הר"ן בשם הרשב"א טעם אחר בזה דמידי דהוה כגרף של רעי. וכן כתב בשמו המגיד פרק כ"א מה"ש:
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 ביצה כג
 

 שערים מצויינים בהלכה .23

 

  

 

 ת שבת סימן רמו סעיף גשולחן ערוך אורח חיים הלכו .24

( על , ח שאדם מצווה )יבאסור להשכיר או להשאיל * בהמתו לאינו יהודי )יא( כדי שיעשה בה מלאכה בשבת* )י( ז >ד< 

 ם הא"יע* שביתת בהמתו. הגה: אבל יכול להשכירה או להשאילה, ולהתנות שיחזירנה לו קודם השבת, אבל לא מהני אם מתנה 

די, נו יהוין האינו יהודי נאמן על כך )סמ"ג וסה"ת ומרדכי פ"ק דשבת( ואם השאילה או השכירה לאישתנוח בשבת, כי )יג( א

תו י ז( בהמוהתנה עמו להחזירה לו קודם השבת ועיכבה בשבת, )יד( ט יפקירנה )טו( בינו לבין עצמו קודם השבת, או יאמר )ט

< ואפילו קר, >הצה, יכול להפקירה לפני ג' בני אדם כדין שאר הפקנויה לא"י, )יז( כדי שינצל מאיסורא דאורייתא. הגה: ואם רו

אבל  ת, >ו<ודוקא בשבהכי אין שום אדם יכול לזכות בה )יח( דודאי אין כוונתו רק יא כדי להפקיע מעליו איסור שבת )טור(. 

   )ב"י סי' ש"ה בשם שבולי הלקט(.  בי"ט )יט( יב אין אדם ]ח[ מצווה על שביתת בהמתו ביום טוב

 

 משנה ברורה סימן רמו .25

א לואפ"ה  בדשביתת בהמתו ילפינן ממה דכתיב למען ינוח שורך וחמורך כמוך והאי קרא בשבת כתי -)יט( אין אדם מצווה וכו' 

ועין  והנה המרש"ל חולק ע"ז ודעתו דיו"ט ושבת שוין הן בזה כמו בכל מלאכות ישכירם אלא בהבלעה דלא יהיה שכר יו"ט

ביאור וב וע"כ יש להחמירה ומביא דהב"י בסימן תצ"ה הביא דעות הראשונים בזה ומצדד שם לאיסור ]כב[ במג"א שהאריך בז

ם הגר"א ג"כ האריך בזה ומסיק דהעיקר כדעת מהרש"ל הנ"ל וגם לקמן בסימן תצ"ה ס"ג מפרש ]כג[ הגר"א מה שכתוב ש

 ו:בשו"ע דאין מוציאין משא על הבהמה ביו"ט הטעם הוא משום שביתת בהמת

 

 תוספות מסכת ביצה דף כג עמוד א .26

דהא  אותימה והא ר' אלעזר בן עזריה היה אחר חורבן הבית טוב -וכו' תליסר אלפי עגלי הוה מעשר רבי אלעזר בן עזריה 

קנות תעושה  רבן גמליאל היה נשיא קודם ר' אלעזר בן עזריה ורבן גמליאל היה לאחר חורבן הבית דהא רבן יוחנן בן זכאי היה

 ן זכאיבלאחר חורבן הבית משום דרבן גמליאל לא הגיעו ימיו להיות נשיא כדאמר משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן  מיד

 ורבןואח"כ רבן גמליאל ואחר כך ר' אלעזר ור' אלעזר לא היה כי אם בן שמנה עשרה שנה כשהיה נשיא ונשיאותו לאחר ח

 ויש לומר דלא נתבטל לאלתר כי אם לאחר זמן[ 1] מעשר בהמהואמרינן בבכורות )דף נג.( דלאחר חורבן נתבטל כל 

ותן אי נמי לאו דוקא מעשר אלא שהיה נ[ 3] אי נמי אפטרופוס של רבי אלעזר בן עזריה שהיה בימי הבית היה מעשר[2]

 .למלך בכל שנה העשירית
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 [4] ספר שמחת יו"ט .27

 
 

 שפת אמת על שבת דף נד/ב  .28

 יפול בושדקודם גזירה הוה מעשר משמע דקודם הגזירה הי' המצוה נוהגת לעשר ולהמתין עד בתוס' ד"ה הוה מעשר כו'. וי"ל 

אן ומכ אבל יותר נראה לולי דבריהם דעישור זה לצדקה לעניים הי'מום דאל"כ למה הי' מעשר להפסיד כ"כ מעות בחנם. 

 כמ"ש בספרים: סמך לדבר לעשר מריווח מעות לעניים

 

 ף נד עמוד בחידושי הריטב"א מסכת שבת ד .29

ן הוה דהא ר' אלעזר בן עזריה לאחר החורב הקשו בתוספותהא דאמרינן תריסר אלפי עגלי הוה מעשר ר' אלעזר בן עזריה. 

ורבן אחר החלשהרי נתמנה בימי ר"ג כדאיתא בברכות )כ"ז ב'(, ואילו ר"ג נתמנה אחר רבן יוחנן בן זכאי שנמשכה נשיאותו עד 

בזמן  ר בהמהית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי, ואמרינן בבכורות )נ"ג א'( שאין מעשרין מעשכדתנן )ר"ה כ"ט ב'( משחרב ב

ודם רבן וקהזה מפני התקלה כדתניא אין מקדישין ואין מעריכין וכו', ושמא תאמר כי זה שהיה מעשר ר' אלעזר היה קודם החו

כן[ ]( ואם ח שנה כשנתמנה נשיא כדאיתא בברכות )כ"ח א'שנתמנה נשיא, אין לך לומר כן שהרי ר' אלעזר בן עזריה היה בן י"

 זירה, איכי אולי לא היתה גזרה של מעשר בהמה מיד לאחר החורבן והיה זה קודם ג בתוספות ותירצוקודם החורבן קטן היה, 

עשר לראוי ורבינו הגדול ז"ל פירש דלאו דהוה מעשר ממש אלא שהיה [ 5], נמי שזה היה קודם החורבן ועל ידי אפטרופוס

י נראה ול [6] ,כאותה שאמרו )סוכה נ"ג א'( אשה בוררת חטים לאור בית השואבה דפירושו שיכולה לברור כדאיתא בירושלמי

דמעשר ממש ולא שהיה קורא עליהם שם מעשר אלא שהיה נותן הראוי למעשר לכהנים שלא יראה כמשייר אצלו 

 .מתנות כהונה

 

 ]קוק[ ף נד עמוד בחידושי הריטב"א מסכת שבת דהגהות ל .30

  
 

 מסכת שבת דף נד עמוד ב שערים מצויינים בהלכה .31

 
 

 ספר בניהו בן יהוידע על שבת דף נד/ב  .32

וחדא פרה הוי ליה. כתב הרב עיון יעקב ז"ל מקשים העולם, לפי פירוש רש"י בפסוק ]בראשית ל"ב ה'[ ויהי לי שור, דרך ארץ 

ונראה לי בס"ד דמשום שורת דרך ארץ לא ישנה אלא תיבה אחת הכא עיין שם, לומר על שוורים הרבה שור, אם כן מאי מקשי 
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כגון הכא, בתיבת היתה, ותיבת יוצאת, ותיבת קרניה,  דקרי לרבים בלשון יחיד, אבל היכא דיצטריך לשנות שלש תיבות ויותר

 ..., ועוד נראה לי כל כהא לא עביד דמשני משום שורת דרך ארץ

 

 מסכת שבת דף נד עמוד ב שערים מצויינים בהלכה .33

 
 

 ספר שמחת יו"ט .34

 
 

 המאירי על מסכת שבת דף נג/ב  .35

שבין  ולא ברצועה שבין קרניה הן לנוי הן לשמור לדעתנו על הדרך שכתבנו למעלה פרתו של ר"א היתה יוצאה ברצועה ...

ו עלו עליה ומתוך שלא מיחה בה הבגמ' וכי פרה אחת היתה לו וכו' עד שתרצו של שכנתו היתקרניה שלא ברצון חכמים ושאלו 

אף  וששם אמרו תני ר' יודא אמרו לו או העבר רצועה מפרתך או עבור מבינותינ ובירושלמי לא נראה כן כאלו היתה שלו

 כו':כדכתיב לולי הרשתם בעגלתי ו אשתוועוד אמרו לא פרתו היתה אלא  הוא הושחרו שיניו מפני צומותיו ר"ל שחזר בו

 

 מסכת שבת דף נד עמוד בחידושי הריטב"א  .36

דהתם  וליכא למימר בהא הנח להם לישראל מוטב שיהו שוגגים ואל יהו מזידים )לק' קמ"ח ב'(,כל שיש בידו למחות כו'. 

תו שוט, ופ, וכדאמרינן בהדיא מוטב שיהו שוגגים ולא מזידים, וזה כשהדבר ידוע שעושים בשוגג ולא כשעושים במזיד כי הכא

 לא מידי.

 

 סכת שבת דף נה עמוד אתוספות מ .37

קבלי מאבל היכא דודאי לא כדאמר בסמוך לפניהם מי גלוי  היינו היכא דספק אי מקבלי -ואע"ג דלא מקבלי לוכחינהו מר 

( גבי ף קמח:כדאמרינן בהמביא כדי יין )ביצה דף ל. ושם( ובפרק שואל )לקמן ד הנח להם מוטב שיהו שוגגין ואל יהיו מזידין

 תוספת יוה"כ.

 

 בניהו בן יהוידע על שבת דף נד/ב  ספר .38

אב"ע י"ל למה לא מיחה, ואם דסבירא ליה מותר שחולק על חכמים, הוה ליה לתנא לומר להדיה דרשם מתוך שלא מיחה בה. 

ה מיחה ב ונראה לי בס"ד דראב"ע לא פליג על חכמים להדיא, ורק כשראו פרת שכנתו יוצאה ולא, מתיר ואמאי נקיט באופן זה

תמר, , ומה שאמר בביצה פ"ב משנה ח' שלשה דברים ראב"ע מתיר, וחכמים אומרים רק שתים בפירושא אתו להתירידעו שסבר

 אבל האי דפרה יוצאה לאו בפירושא אתמר, וגדולה מזו אמרו בחולין על רב עיין שם:

 

 סעיף מח  שולחן ערוך יורה דעה הלכות נידוי וחרם סימן שלד .39

ה, וגזר השר עונש על מי שיחזיק הנידוי, חייבים ליכנס בספק עונש כדי להחזיק דתנו. אבל אם נידו לאדם אחד על שעבר עביר

: צז הגהאם נידוהו על דברים שבינו לחבירו, כגון שהוליכו לערכאות של עובדי כוכבים, אין אנו חייבים ליכנס בסכנת העונש. 
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פי שחייב אדם למחות בעוברי עבירה, וכל מי שאינו אף על וע"ל סי' רכ"ח גם סעיף מ"ז וגם בסימן רל"ב סעיף י"ב. עא[ 

ולכן נהגו להקל . )יט( >כג< מוחה, ובידו למחות, נתפס באותו עון, עב[ מכל מקום אין אדם חייב להוציא ממונו על זה

 )מהרי"ו סימן קנ"ז(.      מלמחות בעוברי עבירה, שיש לחוש שיהיו עומדין על גופנו ומאודנו

 

 ה סימן שלדפתחי תשובה יורה דע .40

הם לעיין בס' בכור שור בחדושיו למס' סוטה דף מ"ז ע"ב שכתב דמזה דשו רבים וכהתירא דמי  -)יט( ולכן נהגו להקל 

יש אע"כ תפוג תורה ואין כופין אם  אע"ג דלא ברי היזיקאאו שאר תקיפות  לחנוף לאשר לו שם ויד קצת אצל שום שררה

קרא ואלת"ה בטלת לא תגורו מעי דדברי מהרי"ו לא נאמרו כ"א בברי היזיקא את רעהו חיים בלעו ובאמת טעות גמור הוא

 דודאי לא נאמר לא תגורו כ"א בדאיכא מקום לירא והאריך בזה:

     

 עיו"כ: ודוי של רבינו נסים .41

 
 

 ]ביצה[ שערים מצויינים בהלכה .42

  

 

 תוספות מסכת ביצה דף כג עמוד ב .43

ערב י אפשר מרש"י דאע"ג דאוכל נפש מותר היינו דוקא כגון בשול ואפייה ושחיטה דא פירש -אין צדין דגים מן הביברין וכו' 

לא צודתו ואבל צידה אפשר לצודו מערב י"ט ויניחנו במים במ יום טוב דיותר טוב פת חמה וגם בשול בי"ט ושחיטה שמא יסריח

ו מערב לחלק באוכל נפש בין אפשר לעשות ולא נהירא כדמפרש בריש מכילתין )דף ג. ושם( גבי גזרה שמא יתלוש דאין ימות

מי משום דדכפר"ח מקינו"ן שפירש לעיל ]דף ג. סד"ה גזרה[  לכך נ"ל יום טוב לאי אפשר אלא דוקא במכשירין יש חלוק

 לקצירה.

 

 שערים מצויינים בהלכה .44

 

 

 תוספות מסכת ביצה דף כג עמוד ב .45

דהם אוכלים עשב הנמצא במים וגם פעמים אוכלים עפר וגדולים  ליופירש רש"י דאין מזונותן ע -ואין נותנין לפניהם מזונות 

אוכלים הקטנים ואפילו למאן דשרי מאך אשר יאכל לכל נפש )שמות יב( דמשמע אפילו בהמה מכל מקום דגים לא הואיל ואין 

ן כאן בביבר גדול והשתא מזונותן עליך ותימה דבגמרא פריך ורמינהי ביברין של חיה ועוף אין צדין וכו' ומשני כאן בביבר קט

תינח מצידה לצידה תרצת שפיר אלא מזונות מאי תרצת דבמתני' אמרי' ונותנין לפניהם מזונות והתם אמרי' אין נותנין לפניהם 
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והכי פירושו אין צדין דגים מן הביברין וכו'  אי צידה מותרת מותר נמי ליתן לפניהם מזונות דהא תליא בהא לכך נראה לימזונות 

דהא צידה שלהן אין מותרת ביום טוב והשתא כשמתרץ בגמרא מצידה ממזונות  גזרה שמא יצודםנותנין לפניהם מזונות ואין 

ובפרק  ומכל מקום קשיא דמשמע הכא דהיכא דצידה שלהן אסורה אפילו לזרוק להם מזונות אסורנמי ניחא דהא בהא תליא 

יקח מהן למשדא קמייהו שפיר דמי ויש לומר דהתם מיירי בשבת מי שהחשיך )שבת דף קנה: ושם( קאמר גבי דברים שאסור ל

גזרינן דלמא כשיתן להם  דאוכל נפש מותר הכא מיירי ביום טובדחמיר דאוכל נפש אסור ולא שייך למגזר שמא יקח מהן אבל 

 מזונות שמא יצוד מהם.

 

 שערים מצויינים בהלכה .46

 

 

 


