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 :נושאים עיקריים במסכת
 

 ור וחמץ בפסח, דיני שחיטה ביו"ט,עור אסור שאידין ביצה שנולדה ביו"ט, ש פרק א:

תינת נ ,הכנת יונים לצורך יו"ט, מלאכות שהותרו משום שמחת יו"ט, טיפול באוכל ביו"ט

 מתנות ביו"ט.

 אש ביו"ט.הבערת ט, תבשילים, הטבלת כלים ביו"ט, סמיכת ידיים על הקרבנות ביו" עירוב פרק ב:

  .ציד ביו"ט, שחיטת בהמה ביו"ט, הזזת בהמה שמתה ביו"ט, מקח וממכר ביו"ט פרק ג:

 ,לעשיית כלי הגבלות מסוימות בפעולות שמותרות ביו"ט, פעולות ביו"ט שיש בהם חשש פרק ד:

 סור יצירת אש.יא

בשבת וביו"ט, דיני  איסור שבות הגנה על אוכל בשבת ויו"ט שלא יתקלקל ע"י גשמים. פרק ה:

 הוצאה מחוץ לתחום ביו"ט.
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 :פרק א
יונים  שחיטה ביו"ט, הכנתעור אסור וחמץ בפסח, יביצה שנולדה ביו"ט, ש :בפרק םעיקריינושאים 

נתינת  ,פול באוכל ביו"טילצורך יו"ט, מלאכות שהותרו משום שמחת יו"ט, ט
 .מתנות ביו"ט

 
 יועדת לאכילה ביו"טמתרנגולת המ ביצה שנולדה ביו"ט משנה א:

 ֵּביָצה ֶׁשּנֹוְלָדה ְּביֹום טֹוב,
 ֵּתָאֵכל. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 �א ֵּתָאֵכל. :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 
 ְׂשאֹור ְּבַכַּזִית ְוָחֵמץ ְּבַכּכֹוֶתֶבת. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 .ֶזה ָוֶזה ְּבַכַּזִית :ֹוְמִריםּוֵבית ִהֵּלל א
 .(התרנגולת והביצה שניהם מוכנים לאכילה) מותר לאכלה ביו"ט :בית שמאי 1
 .שחל להיות אחר השבת) ט(גוזרים בכל יו"ט משום יו" אסור לאכלה ביו"ט בית הלל: 2

 לחיוב בביעור חמץ בפסחושאור איסור עור יש כותרת נוספת:
 שאור בכזית וחמץ בככותבת. בית שמאי: 1
 שאור וחמץ שניהם בכזית.  בית הלל: 2
 

 חיה ועוף ביו"ט שחיטת :נה במש
 ַהּׁשֹוֵחט ַחָּיה ָועֹוף ְּביֹום טֹוב,

 ַיְחּפֹור ַּבֶּדֶקר ִויַכֶּסה, :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 �א ִיְׁשחֹוט, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָהָיה לֹו ָעָפר מּוָכן ִמְּבעֹוד יֹום. :ֵבית ִהֵּלל אֹוְמִריםּו

 ה.ר ַּבֶּדֶקר ִויַכּסֶ ּומֹוִדים, ֶׁשִאם ָׁשַחט, ֶׁשַּיְחּפוֹ 
 .ֶׁשֵאֶפר ִּכיָרה מּוָכן הּוא

 לכיסוי הדם, מותר.שמוכן מערב יו"ט אם יש עפר  1
 יהיה לו עפר: אותו,אבל יש דקר נעוץ באדמה ואם יוציאו  ,אם אין עפר 2

 מותר לשחוט, להוציא את הדקר ולכסות את הדם. בית שמאי: 2.1
 בית הלל: 2.2

 .ישחטלכתחילה לא  2.2.1
 וציא את הדקר וישתמש בעפר.בדיעבד, אם שחט, י 2.2.2

 אם יש אפר מעצים שנשרפו בערב יום טוב, הוא אינו מוקצה כלל. 3
 

 יונים שהכינם מערב יו"טכדי להוריד ביו"ט סולם משובך לשובך הולכת  :משנה ג
 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ֹון ְלַחּלֹון.ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהֻּסָּלם ִמּׁשֹוָב� ְלׁשֹוָב�, ֲאָבל ַמֵּטהּו ֵמַחּל
 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין.

 
 �א ִיּטֹול, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְעַנע ִמְּבעֹוד יֹום. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ."ֶזה ָוֶזה ֲאִני נֹוֵטל" :ְואֹוֵמרעֹוֵמד  :ית ִהֵּלל אֹוְמִריםּובֵ 
 בית שמאי: 1

 להוליך משובך לשובך, אסור. 1.1
 .לחלון שני בשובך, מותרלהטות את הסולם מחלון אחד בשובך  1.2

 משובך לשובךאף להוליך מחלון  הלל: מותרבית  2
 לצורך יו"ט של היונים מערב יו"טהכנה  כותרת נוספת:

 את היונים שבדעתו לקחת ביו"ט. טבערב יו"יש צורך לנענע  בית שמאי: 1
 מר: "את היונים האלה אני אקח מחר".מספיק לו בית הלל: 2
 

 ם , אם אלה היונים שהכינו בערב יו"טספק ביו"ט לגבי יוני משנה ד:
 ִזֵּמן ְׁשחֹוִרים ּוָמָצא ְלָבִנים, ְלָבִנים ּוָמָצא ְׁשחֹוִרים,

 ְׁשַנִים ּוָמָצא ְׁש�ָׁשה, ֲאסּוִרים.
 ְׁש�ָׁשה ּוָמָצא ְׁשַנִים, ֻמָּתִרים.

 .ֲהֵרי ֵאּלּו ֻמָּתִרים א ֵהם,ְּבתֹו� ַהֵּקן ּוָמָצא ִלְפֵני ַהֵּקן, ֲאסּוִרים. ְוִאם ֵאין ָׁשם ֶאּלָ 
 זימן יונים לבנות ומצא שחורות או ההיפך, היונים אסורות. 1
 , אסורות. 3יונים שהיו בשובך, וביו"ט מצא  2זימן  2
 , מותרות.2יונים שהיו בשובך, וביו"ט מצא  3זימן  3
 זימן יונים שהיו בקן, ומצא אותם מחוץ לקן: 4

 הם מותרות.אם אין בסביבה קן נוסף, היונים אסורות, אך 
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  מלאכות שהותרו (לדעת בית הלל) ביו"ט משום שמחת החג משנה ה:
 ֵאין ְמַסְּלִקין ֶאת ַהְּתִריִסין ְּביֹום טֹוב. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין ַאף ְלַהֲחִזיר.
 ָׂשר.ֵאין נֹוְטִלין ֶאת ָהֱעִלי ְלַקֵּצב ָעָליו ּבָ  :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין.

 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ֵאין נֹוְתִנין ֶאת ָהעֹור ִלְפֵני ַהָּדְרָסן ְו�א ַיְגִּביֶהּנּו, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ִעּמֹו ַּכַּזִית ָּבָׂשר.

 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין.
 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ְו�א ֶאת ֵסֶפר ּתֹוָרה ִלְרׁשּות ָהַרִּבים. ,ן ְו�א ֶאת ַהּלּוָלבֵאין מֹוִציִאין �א ֶאת ַהָּקטָ 
 .ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין

 שיש בהם מצרכים ליו"ט. ,תיבותאו דלתות של  דלתות של ארונות סילוק והחזרת 1
 אוסרים. בית שמאי (ואין הלכה כמותם): 1.1
 בית הלל מתירים. 1.2

 ).כלל לדברים שאסורים ביו"ט עלי משמש בדרך(בשר עליו בעלי לחתוך  שימוש 2
 אוסרים. בית שמאי (ואין הלכה כמותם): 2.1
 בית הלל מתירים. 2.2

 מה מותר לעשות ביו"ט עם העור של בהמה שנשחטה בו ביום ? 3
 בית שמאי (ואין הלכה כמותם): 3.1
 אין נותנים את העור במקום שידרסו עליו רבים (נראה כמתכוון לעבד את העור). 3.2
 שהוא מוקצה. את העור כיוון ר לטלטלואס 3.3
 בית הלל: 3.4

 .מותר לשים את העור במקום שידרסו אותו הרבים 3.4.1
 מותר לטלטל את העור לאחר שהופשט מהבהמה. 3.4.2

 :צורך שימושייש בהם צורך מצווה או ששל דברים  ,הוצאה מרשות לרשות ביו"ט 4
 אסור להוציא לרשות הרבים: שמאי (ואין הלכה כמותם):בית  4.1

 ספר תורה.ילד קטן, לולב, 
 להוציא את כל הנ"ל. לל מתיריםהבית  4.2

 
 ת לכהן (זרוע לחיים וקבה) ביו"טחלה ומתנו הולכת :משנה ו

 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ֵאין מֹוִליִכין ַחָּלה ּוַמָּתנֹות ַלֹּכֵהן ְּביֹום טֹוב, ֵּבין ֶׁשהּוְרמּו ֵמֶאֶמׁש, ֵּבין ֶׁשהּוְרמּו ֵמַהּיֹום.

 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין.
 ְּגֵזָרה ָׁשָוה, ַחָּלה ּוַמָּתנֹות ַמָּתָנה ַלֹּכֵהן, ּוְתרּוָמה ַמָּתָנה ַלֹּכֵהן, :ּו ָלֶהם ֵּבית ַׁשַּמאיָאְמר

 ְּכֵׁשם ֶׁשֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהְּתרּוָמה, ָּכ� ֵאין מֹוִליִכין ֶאת ַהַּמָּתנֹות.
 :ֵּללָאְמרּו ָלֶהם ֵּבית הִ 

 .נֹות ֶׁשַּזַּכאי ַּבֲהָרָמָתןֵאינֹו ַזַּכאי ַּבֲהָרָמָתּה, ֹּתאְמרּו ַּבַּמּתָ �א, ִאם ֲאַמְרֶּתם ַּבְּתרּוָמה ׁשֶ 
 אוסרים, בין שנתרמו בערב יו"ט ובין ביו"ט. בית שמאי (ואין הלכה כמותם): 1
 .בית הלל: מתירים 2
  אמרו בית שמאי לבית הלל: 3

 מתנות לכהן. בזה שהםחלה ומתנות כהונה דומים  3.1
 התרומה כך אסור להוליך את המתנות לכהן.כשם שאסור להוליך את  3.2

 ענו להם בית הלל: 4
 חלה ומתנות אפשר להפריש ביו"ט.אבל  ולכן אסור גם להוליך, מפרישים ביו"ט, לאתרומה 

 
 כתישת תבלינים ומלח ביו"ט משנה ז:

 :ֵּבית ָׁשַמאי אֹוְמִרים
 ּוְבֵעץ ַהָּפרּור,ַּתְבִלין ִנּדּוִכין ְּבָמעֹו� ֶׁשל ֵעץ. ְוַהֶּמַלח ַּבַּפ�, 

 :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים
 .ַהֶּמַלח ְּבָמדֹו� ֶשל ֵעץַּתְבִלין ִנּדֹוִכין ְּכַדְרָּכן ְּבָמדֹו� ֶׁשל ֶאֶבן, וְ 

 בית שמאי (ואין הלכה כמותם): 1
 תבלינים כותשים במדוך של עץ ולא במדוך של אבן. 1.1
 )."רורעץ הפ"מלח כותשים בפח של חרס או בכף שבוחשים בה בסיר ( 1.2

 בית הלל: 2
 תבלינים אפשר לכתוש ביו"ט כדרך שעושים בחול, ואפילו במכתש של אבן. 2.1
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 מלח אפשר לכתוש במכתש של עץ (במקום במכתש של אבן). 2.2
 

 כיצד בוררים אוכל ביו"ט ? משנה ח:
 ַהּבֹוֵרר ִקְטִנית ְּביֹום טֹוב,

 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 ּבֹוֵרר ֹאֶכל ְואֹוֵכל.

 :ל אֹוְמִריםּוֵבית ִהּלֵ 
 ּבֹוֵרר ְּכַדְרּכֹו ְּבֵחיקֹו ְּבָקנֹון ּוְבַתְמחּוי,

 ֲאָבל �א ְבַטְבָלא ְו�א ְבָנָפה ְו�א ִבְכָבָרה.
 :ל אֹוֵמרַרָּבן ַּגְמִליאֵ 

 .ַאף ֵמִדיַח ְוׁשֹוֶלה
 בוררים אוכל מתוך פסולת, ואוכלים מה שבוררים. בית שמאי: 1
  בית הלל: 2

 ת מתוך אוכל.בורר כדרכו, אפילו פסול 2.1
 .יכול לברור בחיקו, בקנון (מין סל), ובתמחוי (קערה גדולה) 2.2
 .)שנראה כבורר לצורך מחר(או בנפה,  ("טבלה") אין בוררים על השולחן 2.3

 :(ואין הלכה כמותו)רבן גמליאל  3
 יכול גם לתת מים על האוכל (קטניות) כדי שהפסולת תצוף למעלה. 3.1
 .")("שולה ויכול להוציא את הפסולת בידיו 3.2

 
 ביו"ט לחבירומתנות  נתינת משנה ט:

 ֵאין ְמַׁשְּלִחין ְּביֹום טֹוב ֶאָּלא ָמנֹות. :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 ְמַׁשְּלִחין ְּבֵהָמה ַחָּיה ָועֹוף, ֵּבין ַחִּיין ֵּבין ְׁשחּוִטין.
 ֹות,ְמַׁשְּלִחין ֵיינֹות ְׁשָמִנים ּוְסָלתֹות ְוִקְטִנּי

 ֲאָבל �א ְתבּוָאה,
 .י ִׁשְמעֹון ַמִּתיר ִּבְתבּוָאהְוַרּבִ 

 
 לאכילה. כןאוכל שמורק אפשר לתת מנות  בית שמאי: 1
 בית הלל: 2

 ף לא שחוטים.ואפשר לתת גם בהמה, חיה וע 2.1
 אפשר לתת גם יין, שמן וסולת. 2.2
 .)שהיא צריכה טחינה שאסורה ביו"ט(אין לתת תבואה ביו"ט  2.3

 מתיר לשלוח אף תבואה. (ואין הלכה כמותו):רבי שמעון חולק   3
 

 ביו"ט לחבירו או שאסור לתת שמותרהמשך סוגי המתנות  :משנה י
 ְמַׁשְּלִחין ֵּכִלים, ֵּבין ְּתפּוִרין ֵּבין ֶׁשֵאיָנן ְּתפּוִרין,

 ְוַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהן ִּכְלַאִים, ְוֵהן ְלֹצֶר� ַהּמֹוֵעד,
 ֻסָּמר ְו�א ִמְנָעל ֶׁשֵאינֹו ָתפּור.ֲאָבל �א ַסְנָּדל ַהמְ 
 ַאף �א ִמְנָעל ָלָבן, ִמְּפֵני ֶׁשָּצִרי� ֻאָּמן. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 .יֹום טֹוב, ְמַׁשְּלִחין אֹותוֹ ָּכל ֶׁשֵּנאֹוִתין ּבֹו בְ  :ֶזה ַהְּכָלל
 מותר לתת בגדים, בין תפורים בין לא תפורים. 1
 ).מחממים את הגוף צורך המועד (אם אינםשהם למותר לתת בגדי כלאיים  2
 מנעל שאינו ראוי לשימוש., או )ט(אסור לנועל אותו ביו" אסור לתת סנדל המסומר 3
 .כיוון שצריך אומן כדי לצבוע אותםאסור לתת נעליים לא צבועות,  רבי יהודה: 4
 אפשר לתת מתנה איש לרעהו. ,ביו"טבו כל מה שאפשר להשתמש  כלל: 5
 

 פרק ב
 רוב תבשילים, הטבלת כלים ביו"ט, סמיכת ידיים על הקרבנות ביו"ט,יע :בפרק םקרייעינושאים 

 אש ביו"ט.הבערת 
 

 מושגים:
 י להכנסחייב אדם לטהר עצמו ברגל. משום כך היה מנהג לטבול לפני הרגל, כד :טבילה לכבוד הרגל

 טמאים לפני הרגל כדי לטהרם.לרגל טהור. כמו כן טבלו כלים 
 ההמקוומי  אזורי מים, 2 םבמקוה בשיטת ההשקה. בשיטה זו ישנ נטהריםמים טמאים  :ם במקוהטיהור מים טמאי

 שתהיה ודהיינ ,ההמקוווהמים הטמאים. צריך לגרום לכך שהמים הטמאים יגעו במי 
 לטהרת מים בלבד. . שיטה זו טובהנטהריםהשקה ביניהם. לאחר ההשקה המים הטמאים 

 טבלה מתכלית אחת לתכלית אחרת. כגון: כלים שהוטבלו לשם חולין ורוציםהכוונה לה :הטבלת כלים מגב לגב
 להטבילם שוב לשם תרומה, או שהוטבלו לשם תרומה ורוצים להטבילם שוב לשם קודש.
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 . ת מטרתה להוסיף טהרהפההטבלה הנוס
 ,. לכן אסור להוציא לרשות הרבים בהמה בשבתשבהמתו תשבות בשבתמצווה האדם  :שביתת בהמה בשבת

 כשיש משא על גופה. יש מחלוקת האם מותר להוציא את הבהמה כאשר יש על גופה
 רצועה המשמשת לנוי ולא למשא.

 
 רוב תבשיליםידיני ע משנה א:

 יֹום טֹוב ֶׁשָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ַׁשָּבת, �א ְיַבֵּׁשל ָאָדם ַּבְּתִחָּלה ִמּיֹום טֹוב ַלַּׁשָּבת,
 הֹוִתיר ַלַּׁשָּבת, ,ב, ְוִאם הֹוִתירֲאָבל ְמַבֵּׁשל הּוא ְליֹום טוֹ 

 ְועֹוֶׂשה ַתְבִׁשיל ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ְוסֹוֵמ� ָעָליו ַלַּׁשָּבת.
 ַּתְבִׁשיל ֶאָחד. :יִלין. ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִריםְׁשֵני ַתְבִׁש  :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ין.ֶׁשֵהן ְׁשֵני ַתְבִׁשילִ  ,ְוָׁשִוין ְּבָדג ּוֵביָצה ֶׁשָעָליו
 ֲאָכלֹו אֹו ֶׁשָאַבד,

 .הּוא, סֹוֵמ� ָעָליו ַלַּׁשָּבת�א ְיַבֵּׁשל ָעָליו ַּבְּתִחָּלה. ְוִאם ִׁשֵּיר ִמֶּמּנּו ָכל ׁשֶ 
 .לצורך שבתרק אין לבשל ביו"ט  ט,יו"אם שבת חל לאחר  1
 ונשאר אפשר להשתמש בזה בשבת.אם בישל ביו"ט לצורך יו"ט,  2
 בשל מיו"ט לשבת.לב יו"ט, ועל סמך תבשיל זה אפשר רוב תבשילים מערייש לעשות ע 3
 רוב תבשילים  ?יכמה תבשילים צריכים להיות בע 4

 שני תבשילים. בית שמאי: 4.1
 תבשיל אחד. בית הלל: 4.2
 שניהם מסכימים שדג מטוגן עם ביצה נחשב לשני תבשילים. 4.3

 רוב התבשילים או שאכלו אותו:יאם אבד ע 5
 ר מכן מיו"ט לשבת.אם לא נשאר אפילו כזית, אין לבשל לאח 5.1
 פילו כזית, מותר להמשיך ולבשל מיו"ט לשבת.ארוב יאם נשאר מהע 5.2

 
 ? שחל להיות לאחר השבתמתי טובלים ומטבילים כלים לכבוד הרגל  משנה ב:

 ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהַּׁשָּבת,
 ַמְטִּביִלין ֶאת ַהֹּכל ִמִּלְפֵני ַהַּׁשָּבת, :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 .ַהַּׁשָּבת, ְוָאָדם ַּבַּׁשָּבתֵּכִלים ִמִּלְפֵני  :ֵּלל אֹוְמִריםּוֵבית הִ 
 בשבת.גם אדם גם כלים יטבלו קודם השבת, שאין טובלים ומטבילים  בית שמאי: 1
 אדם יכול לטבול בשבת. כלים יש להטביל לפני השבת.  בית הלל: 2
 

 ובית הללנושאים הקשורים לטבילה ביו"ט שאין בהם מחלוקת בית שמאי  :משנה ג
 ְוָׁשִוין ֶׁשַּמִּׁשיִקין ֶאת ַהַּמִים ִּבְכִלי ֶאֶבן ְלַטֲהָרן,

 ֲאָבל �א ַמְטִּביִלין.
 ּוַמְטִּביִלין ִמַּגב ְלַגב
 .ּוֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה

 טהרת מי שתיה שנטמאו: 1
 .מי המקווהל (ראה מושגים) השקה ע"יבכלי אבן  לטהר מים טמאים שנמצאיםאפשר ביו"ט  1.1
 להטביל במקווה כלי עץ כדי לטהר מים טמאים שבתוכו.ו"ט אסור בי 1.2

 .)מושגים(ראה מותר להטביל ביו"ט כלים מגב אל גב  2
 פסח בחבורה אחרת.לשם פסח בחבורה אחת, מותר להטבילם  לשםכלים שהוטבלו  3
 

 הבאת עולות ושלמים וסמיכה עליהן ביו"ט.  משנה ד:
 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים

 ים ְוֵאין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהן, ֲאָבל �א עֹולֹות.ְמִביִאין ְׁשָלמִ 
 :ּוֵבית ִהֵּלל אֹוְמִרים

 .ְועֹולֹות ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהם ְמִביִאין ְׁשָלִמים
 בית שמאי: 1

 .מערב יו"ט וסומכים עליהםביו"ט מביאים קרבן שלמים  1.1
 .אין מביאים כלל ביו"ט אלא למחרת קרבן עולה 1.2

 בית הלל: 2
 ביו"ט עצמו. וגם סומכים עליהם ,ת ביו"טמביאים שלמים ועולו 

 
 ך אוכל נפש אבל לצורך הנאת האדםהבערת אש ביו"ט שלא לצור משנה ה:

 :ֵּבית ַׁשַּמאי אֹוְמִרים
 �א ָיֵחם ָאָדם ַחִּמין ְלַרְגָליו, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ְראּוִיין ִלְׁשִתָּיה.

 ּוֵבית ִהֵּלל ַמִּתיִרין.
 .ְּכֶנְגָּדּהַחֵּמם עֹוֶׂשה ָאָדם ְמדּוָרה ּוִמתְ 
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 בית שמאי: 1
 ר לחמם מים לרחיצת ידיים ורגליים.אסו 1.1
 .ר גם להשתמש בהם לרחיצת ידיו ורגליו, מותאם הוחמו לצורך שתיה  1.2

 בית הלל: 2
 מותר לחמם גם לצורך רחצה. 2.1
 .מותר לעשות מדורה ביו"ט כדי להתחמם כנגדה 2.2

 
 בית שמאי כדעת טביו"החמיר על עצמו רבן גמליאל נושאים ש :משנה ו

 ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַרָּבן ַּגְמִליֵאל ַמְחִמיר ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי,
 ֵאין טֹוְמִנין ֶאת ַהַחִּמין ִמּיֹום טֹוב ַלַּׁשָּבת,

 ְוֵאין זֹוְקִפין ֶאת ַהְּמנֹוָרה ְּביֹום טֹוב,
 ְוֵאין אֹוִפין ִּפִּתין ְּגִריִצין ֶאָּלא ְרִקיִקין.

 �א ָהיּו אֹוִפין ִּפִּתין ְּגִריִצין, ֶאָּלא ְרִקיִקין. ,ִמיֵמיֶהן ֶׁשל ֵּבית ַאָּבא :יֵאלָאַמר ַרָּבן ַּגְמלִ 
 ַמה ַּנֲעֶׂשה ְלֵבית ָאִבי�,  :ָאְמרּו לוֹ 

 .ין ִּפִּתין ְּגִריִצין ָוֹחִריֶׁשָהיּו ַמְחִמיִרין ַעל ַעְצָמן ּוְמִקִּלין ְלָכל ִיְׂשָרֵאל, ִלְהיֹות אֹופִ 
 .גם אוכל טמון תבשילים עירובב לכלולאוכל מיו"ט לשבת, יש כדי להטמין  1
 מנורה שעשויה מחוליות שהתפרקה ביו"ט, אסור לחברה חזרה. 2
 )."ןגריציככרות עבות וגדולות ("), ולא "רקיקיםעוגות דקות ("אופים ביו"ט לצורך שבת רק  3
 קיקים.שגם בבית אביו היו מחמירים לאפות רק ר ולדברימביא ראיה  רבן גמליאל: 4
 בבית אביך אמנם החמירו על עצמם אבל הקלו לכל ישראל. ו חכמים לרבן גמליאל:נע 5
 

 )כחכמים(למרות שהלכה  ותר מחכמיםידברים שרבן גמליאל הקל בהם  3 משנה ז:
 ַאף הּוא ָאַמר ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ְלָהֵקל,

 ְמַכְּבִדין ֵּבין ַהִּמּטֹות,
 ם טֹוב,ּוַמִּניִחין ֶאת ַהֻּמְגָמר ְּביוֹ 

 ְועֹוִׂשין ְּגִדי ְמֻקָּלס ְּבֵליֵלי ְפָסִחים.
 .ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין

 רבן גמליאל: 1
 מותר לטאטא בשבת בין המיטות. 1.1
 מותר להניח ביו"ט בשמים על גחלים כדי ליצר ריח טוב. 1.2
 המקדש. רעיו ועל קרבו ("מקולס") כמו בזמןכשו על י, ראדבליל פסח מותר לצלות ג 1.3

 ל אלה.חכמים אוסרים בכ 2
 

 רים שנחלקו בהם רבי אלעזר בן עזריה וחכמיםדב 3 משנה ח:
 ְׁשלָׁשה ְדָבִרים ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶּבן ֲעַזְרָיה ַמִּתיר, ַוֲחָכִמים אֹוְסִרין.

 ָּפָרתֹו יֹוְצָאה ִבְרצּוָעה ֶׁשֵּבין ַקְרֶניָה,
 ּוְמָקְרִדין ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּביֹום טֹוב,

 ְּפִלין ָּבֵרַחִים ֶׁשָּלֶהם.ְוׁשֹוֲחִקין ֶאת ַהִּפלְ 
 

  :אֹוֵמרַרִּבי ְיהּוָדה 
 ֵאין ְמָקְרִדין ֶאת ַהְּבֵהָמה ְּביֹום טֹוב, ִמְּפֵני ֶׁשעֹוֶׂשה ַחּבּוָרה, ֲאָבל ְמַקְרְצִפין.

 .ָקְרִדין, ַאף �א ְמַקְרְצִפיןֵאין מְ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים
 אוסרים: בשלושת הדברים הבאים רבי אליעזר מתיר וחכמים 1

 המשמשת לנוי. ברצועה שבין קרניה הוצאת פרה בשבת, 1.1
 גרדת שיכולה לגרום לה חבורה).גרוד בהמה במגרדת של ברזל ביו"ט (מ 1.2
 .מיוחדות להם (שיש בזה טרחה יתרה)השחיקת פלפלים ביו"ט ברחיים  1.3

 כותרת נוספת: קרצוף בהמה (גרוד במגרדת עץ ששיניה רחבות)
 תו):(ואין הלכה כמו רבי יהודה 1

 .קרצףמתיר ל 1.1
 אוסר במגרדת של ברזל. 1.2

 בין במגרדת של עץ ובין במגרדת של ברזל. ,אוסרים חכמים : 2
 

 דיני טומאה הנוגעת ברחיים של פלפלים משנה ט:
 ָהֵרַחִים ֶׁשל ִּפְלְּפִלין, ְטֵמָאה ִמּׁשּום ְׁשלָׁשה ֵכִלים,

 .ִלי ְכָבָרהּׁשּום ּכְ ּומִ  ,ּוִמּׁשּום ְּכִלי ַמָּתכֹות ,ִמּׁשּום ְּכִלי ִקּבּול
 שכל אחד מהם מקבל טומאה.כלים נפרדים  3 -מורכבים מ רחיים של פלפלים 1
 הכלים ברחיים הם: 2
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 .ולכן מקבל טומאה החלק התחתון, המשמש כלי קבול למה שנטחן 2.1
 .ולכן מקבל טומאה עשוי ממתכת,המשמש לטחינת הפלפלים, והחלק העליון,  2.2
 .קבל טומאהולכן מהחלק האמצעי, המשמש כנפה  2.3

 
 דין עגלת ילד קטן לגבי טומאת מדרס, לגבי מוקצה ולגבי גרירתה בשבת :י משנה

 ְוִנֶּטֶלת ַּבַּׁשָּבת, ,ֲעָגָלה ֶׁשל ָקָטן ְטֵמָאה ִמְדָרס
 ְוֵאיָנּה ִנְגֶרֶרת ֶאָּלא ַעל ַּגֵּבי ֵכִלים.

 .ֵני ֶׁשִהיא כֹוֶבֶׁשתֲעָגָלה, ִמּפְ חּוץ ִמן הָ  ,ָּכל ַהֵּכִלים ֵאין ִנְגָרִרין :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .הוא זב נשען עליה (הוא מטמא מדרס)אם קטן  ,עגלת קטן מקבלת טומאת מדרס 1
 ואינה מוקצה. , כיון שהיא כלימותר לטלטל אותה 2
 האם מותר לגרור אותה ? 3

 .על גבי בגדים או שטיחים, מותר 3.1
 על הקרקע: 3.2

 כיוון שעושה חריץ בקרקע. ,אסור  תנא קמא: 3.2.1
 .אותו ממקומוולא מזיזה  העפרמותר, מפני שהיא כובשת את   יהודה:רבי  3.2.2

 
 פרק ג

 , ביו"ט הזזת בהמה שמתה ,ציד ביו"ט, שחיטת בהמה ביו"ט :בפרק םעיקריינושאים 
 .ביו"ט מקח וממכר

 
 מושגים

 הוא הופך לחולין ומותרקבוע, לקרבן, אבל אם נפל בו מום  קדושבכור בהמה טהורה  בכור בהמה טהורה:
 שמומחה למומים יקבע שהמום קבוע. יש צורך לשוחטו.

 
 ציד דגים, חיה ועוף ביו"ט :משנה א

 ֵאין ָצִדין ָּדִגים ִמן ַהִּביָבִרין ְּביֹום טֹוב, ְוֵאין נֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות.
 ֲאָבל ָצִדין ַחָּיה ָועֹוף ִמן ַהִּביָבִרין, ְונֹוְתִנין ִלְפֵניֶהם ְמזֹונֹות.

 �א ָכל ַהִּביָבִרין ָׁשִוין. :ְמעֹון ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמרן ִׁש ַרּבָ 
 .ֵאינֹו ְמֻחָּסר ִציָדה ֻמָּתרָּכל ַהְמֻחָּסר ִציָדה ָאסּור, ְוׁשֶ  :ֶזה ַהְּכָלל

 אסור להאכילם.ו "(ביברין") מתוך ברכות המים שלהם דגיםאסור לדוג  1
 .האכילםלמותר חיה ועוף  מתוך המכלאות שלהם, ומותר לצוד  2
 לא לכל המכלאות יש אותו דין. רבן שמעון בן גמליאל: 3

 אסור לצודו.("מחוסר צידה") מה שיש טורח בצידתו  3.1
 מה שאין טורח בצידתו (כיון שהוא כבר כמעט ניצוד), מותר לצודו. 3.2

 
 ניצודו במלכודות מערב יו"ט או נצודו ביו"ט שיש ספק אםחיה, עוף או דגים  :משנה ב

 ְמצּודֹות ַחָּיה ָועֹוף ְוָדִגים ֶׁשֲעָׂשָאן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, �א ִיּטֹול ֵמֶהן ְּביֹום טֹוב,
 ֶאָּלא ִאם ֵּכן יֹוֵדַע ֶׁשִּנּצֹודּו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב.

 :ְוָאַמר ּוַמֲעֶׂשה ְבָנְכִרי ֶאָחד, ֶׁשֵהִביא ָדִגים ְלַרָּבן ַּגְמִליֵאל,
 ."ין ְרצֹוִני ְלַקֵּבל ֵהיֶמּנּוֻמָּתִרין ֵהן, ֶאָּלא ֶׁשאֵ "
 תנא קמא: 1

 אסור לאכלם, אלא אם יודע שניצודו בערב יו"ט.
 והיה ספק אם ניצודו ביו"ט:ביו"ט,  גמליאלסיפור מעשה בנכרי שהביא דגים לרבן  2

 אמר ר"ג  (ואין הלכה כמותו): 2.1
 (שספק מוכן ביו"ט מותר). מותרים הם לאכילה    2.1.1
 .(יש מפרשים מפני שהיה שונאו) אבל אין רצוני לקבל ממנו   2.1.2

 
 ביו"טמסוכנת בהמה חולה שחיטת  :משנה ג

 �א ִיְׁשחֹוט, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֵיׁש ָׁשהּות ַּבּיֹום ֶלֱאֹכל ִמֶּמָּנה ַּכַּזִית ָצִלי. ,ְּבֵהָמה ְמֻסֶּכֶנת
 ֲאִפּלּו ַכַּזִית ַחי ִמֵּבית ְטִביָחָתּה. :ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר

 ָּׂשֶדה, �א ְיִביֶאָּנה ַבּמֹוט ּוַבּמֹוָטה.ְׁשָחָטּה ּבַ 
 .ִביא ְבָידֹו ֵאָבִרים ֵאָבִריםֲאָבל מֵ 

 אם יש לו שהות לאכול ממנה ביו"ט מותר לשחטה. 1
 מה הכמות שצריך שתהיה לו שהות לאכול ? 2

 מספיק אפילו כזית של בשר צלוי. תנא קמא: 2.1
 ום השחיטה.אפילו כזית בשר חי ממק רבי עקיבא (ואין הלכה כמותו): 2.2

 לביתו: יביאהאם שחטה בשדה, כיצד  3
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 אנשים יחד במוט על כתפיהם. 2אותה   וייקחלא  3.1
 איברים איברים. יביאה 3.2

 
 בערב יו"ט, לבור שנפלבעל מום  (ראה מושגים) דין בכור :משנה ד

 ְּבכֹור ֶׁשָּנַפל ַלּבֹור,
 ֵיֵרד ֻמְמֶחה ְוִיְרֶאה, :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 מּום, ַיֲעֶלה ְוִיְׁשחֹוט. ְוִאם ָלאו, �א ִיְׁשחֹוט. ִאם ֶיׁש ּבוֹ 
 .ּוָכןָּכל ֶׁשֵאין מּומֹו ִנָּכר ִמְּבעֹוד יֹום, ֵאין ֶזה ִמן ַהּמ :ַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוֵמר

 רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 1
 ט ויבדוק את הבכור:"ירד מומחה לבור ביו 1.1

 תר להעלותו ולשחטו.אם המום שהיה לו בערב יו"ט, הוא מום קבוע מו 1.1.1
 אם המום שהיה לו אינו מום קבוע, אסור להעלותו מן הבור. 1.1.2

 כל מום שלא נקבע בערב יו"ט שהוא מום קבוע, אינו נחשב כמוכן ליו"ט. רבי שמעון: 2
 

 ם ביו"טלהזיזוכן חלה שנטמאה אסור שמתה ביו"ט  ת קודשיםבהמ :משנה ה
 ָמּה.ְּבֵהָמה ֶׁשֵּמָתה, �א ְיִזיֶזָּנה ִמְּמקוֹ 

 ּוַמֲעֶׂשה ְוָׁשֲאלּו ֶאת ַרִּבי ַטְרפֹון ָעֶליָה ְוַעל ַהַחָּלה ֶׁשִּנְטָמָאה.
 .�א ְיִזיֵזם ִמְּמקֹוָמם :וֹ ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְוָׁשַאל, ְוָאְמרּו ל

 .(היא מוקצה) בהמת קודשים שמתה ביו"ט אסור להזיזה ממקומה 1
 ספור מעשה: 2

 המה שמתה ביו"ט וכן לגבי חלה שנטמאה ביו"ט:שאלו את רבי טרפון לגבי ב 2.1
 אמרו לו חבריו בבית המדרש, שלא יזיזם ממקומם. 2.2

 
 סורים ביו"ט הקשורים לחשש מקח וממכריא :משנה ו

 ֵאין ִנְמִנין ַעל ַהְּבֵהָמה ְלַכְּתִחָּלה ְּביֹום טֹוב,
 ן ֵּביֵניֶהן.ְוׁשֹוֲחִטין ּוְמַחְּלִקי ,ֲאָבל ִנְמִנין ָעֶליָה ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב

 ׁשֹוֵקל ָאָדם ָּבָׂשר ְּכֶנֶגד ַהְּכִלי אֹו ְּכֶנֶגד ַהּקֹוִפיץ. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר
 .ן ְּבַכף ֹמאְזַנִים ָּכל ִעָּקרֵאין ַמְׁשִּגיִחי :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 אנשים הבאה לקנות בהמה ביו"ט:חבורת  1
 טוב. אין קובעים את מחיר הבהמה אותה רוצים לקנות ביום 1.1
 יכולים בערב יו"ט לקבוע כמה ישלם כל אחד מהם, 1.2

 וביו"ט לחלק את הבהמה ביניהם בהתאם למה שקבעו.
 האם מותר להשתמש במאזניים ביו"ט ? 2

 רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 2.1
 אסור לשקול כנגד משקלות. 2.1.1
 מותר לשקול כנגד כלי או כנגד קופיץ (סכין קצבים). 2.1.2

 יים ביו"ט.אין להשתמש כלל במאזנ חכמים: 2.2
 

 השחזת סכין ביו"ט :משנה ז
 ֵאין ַמְׁשִחיִזין ֶאת ַהַּסִּכין ְּביֹום טֹוב, ֲאָבל ַמִּׂשיָאּה ַעל ַּגֵּבי ֲחֶבְרָּתּה.

 
 .ֹוֵחט ּוְמַחְּלִקים ֵּביֵניֶהן, ֲאָבל ׁש"ְׁשקֹול ִלי ְבִדיָנר ָּבָׂשר" :�א ֹיאַמר ָאָדם ַלַּטָּבח

 ט.אין משחיזים סכין במשחזת ביו" 1
 תר להעביר סכין על גבי סכין אחרת.מו 2

 קנית בשר מטבח ביו"ט כותרת נוספת:
 ."של כסף לטבח: "תן לי בשר בסכום מסוים לומראין  1
 מותר לאמר לטבח: "תן לי נתח בשר", ולמחרת עושה אתו את החשבון הכספי. 2
 

 דיני קנית אוכל בהקפה ביו"ט :משנה ח
 , ֲאָבל �א ַבִּמָּדה."ְכִלי ֶזהַמֵּלא ִלי " :אֹוֵמר ָאָדם ַלֲחֵברוֹ 
 ִאם ָהָיה ְכִלי ֶׁשל ִמָּדה, �א ְיַמְלֶאּנּו. :ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר

 ַמֲעֶׂשה ְבַאָּבא ָׁשאּול ֶּבן ָּבְטִנית,
 ְונֹוְתָנן ַלָּלקֹוחֹות ְּביֹום טֹוב. ,ֶׁשָהָיה ְמַמֵּלא ִמּדֹוָתיו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב

 ִמְּפֵני ֵברּוֵרי ַהִּמּדֹות. ,ף ַּבּמֹוֵעד עֹוֶׂשה ֵכןַא :ַאָּבא ָׁשאּול אֹוֵמר
 ַאף ַּבֹחל עֹוֶׂשה ֵכן, ִמְּפֵני ִמּצּוי ַהִּמּדֹות. :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 ,"ֶּתן ִלי ֵביִצים ֶוֱאגֹוִזים ְּבִמְנָין" :הֹוֵל� ָאָדם ֵאֶצל ֶחְנָוִני ָהָרִגיל ֶאְצלֹו, ְואֹוֵמר לוֹ 
 .ְהיֹות מֹוֶנה ְּבתֹו� ֵּביתוֹ ַעל ַהַּבִית לִ ֶׁשֵּכן ֶּדֶר� ּבַ 
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 מיועד למדידה:בכלי ה יקניית אוכל בהקפה מחנוונ 1
 אם לא מזכיר מידה.ביו"ט מותר לקחת בו אוכל  תנא קמא: 1.1
 אין קונים בכלי זה בהקפה. רבי יהודה (ואין הלכה כמותו): 1.2

 כלי מידה:ספור מעשה על אבא שאול בן בוטנית, כיצד נהג למכור ללקוחותיו ב 2
 היה ממלא בערב יו"ט כלים שיש להם מידה, ונותנם ללקוחותיו ביו"ט. 2.1
 כך מפני ריבוי הקונים.שגם בחול המועד נהג להכין  : אבא שאול מספר 2.2
 :חכמים 2.3

 למחרת. שימכורערב קודם בכלי מדידה את מה הכין גם בימות החול,  2.3.1
 .עשה כך כדי שהשמן מכלי המדידה ירד לגמרי לכלים של הקונים 2.3.2

 ביצים). 10 :(כגון ןבמניימותר לקחת מחנוני בהקפה ביצים או אגוזים וכד'  3
 .(ואין בכך משום מכך וממכר) בעל הבית מונה דברים בתוך ביתוכיון שגם 

 
 פרק ד

 הגבלות מסוימות בפעולות שמותרות ביו"ט, :בפרק םעיקריינושאים 
 סור יצירת אש.יא ,פעולות ביו"ט שיש בהם חשש לעשיית כלי

 
 מושגים:

 רות וכד'.ירחבה שמאחורי הבית שמיועדת לשמירת עצים, פ  :מוקצה
 מגרש מחוץ לעיר המוקף גדר.   קרפף:

  צורת ביצה, ולתת את האגרוף לתוכו,נוהגים היו לגבל טיט ב :עשיית נר של חרס
 ר נר שבתוכו ניתן לתת שמן.ווע"י כך ליצ

 
 דברים שיש לעשותם בשינוי ביו"ט :משנה א

 ִביא ַכֵּדי ַיִין ִמָּמקֹום ְלָמקֹום, �א ְיִביֵאם ַּבַּסל ּוַבֻּקָּפה, ֲאָבל ֵמִביא הּוא ַעל ְּכֵתפֹו אֹו ְלָפָניו.ַהּמֵ 
 ֲאָבל ְמִביָאּה הּוא ְבָידֹו. ְוֵכן ַהּמֹוִלי� ֶאת ַהֶּתֶבן, �א ַיְפִׁשיל ֶאת ַהֻּקָּפה ַלֲאחֹוָריו,

 .ָבל �א ְבֵעִצים ֶׁשַּבֻּמְקֶצהּוַמְתִחיִלין ַּבֲעֵרַמת ַהֶּתֶבן, אֲ 
 בידיו או על כתפו ולא בסלים גדולים. יביאם  ממקום למקום: יין הבאת כדי 1
 חול.כמו ביום יביאם בידיו ולא יפשיל את הסל לאחוריו  הולכת תבן לשם הסקה או אוכל: 2
 לקיחת תבן להסקה: 3
 ן אף שלא הכינה להסקה בערב יו"ט.ערימת תבליטול מ מותר להתחיל 4
 .(הם אינם עומדים להסקה) אין לקחת מערימת עצים שבמוקצה 5
 

 דין הבאת עצים להסקה ביו"ט :משנה ב
 ֵאין נֹוְטִלין ֵעִצים ִמן ַהֻּסָּכה,

 ֶאָּלא ִמן ַהָּסמּו� ָלּה.
 ְמִביִאין ֵעִצים ִמן ַהָּׂשֶדה ִמן ַהְמֻכָּנס,

 ֲאִפּלּו ִמן ַהְמֻפָּזר. ,ּוִמן ַהַּקְרֵּפף
 ָּכל ֶׁשָּסמּו� ָלִעיר, ִּדְבֵרי ַרִּבי ְיהּוָדה. ? ְרֵּפףֵאיֶזהּו קַ 

 .ִפּלּו ְבתֹו� ְּתחּום ַׁשָּבתָּכל ֶׁשִּנְכָנִסין לֹו ַבּפֹוַתַחת, ַואֲ  :ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר
 אסור לקחת עצים להסקה מסוכת נוי, משום סתירת אוהל. 1
 והל.מותר לקחת עצים הסמוכים לסוכת נוי, אם אין בזה סתירת א 2
 אם צבר עצים במקום מסוים מערב יו"ט, מותר לקחת משם. 3
 , גם אם הם מפוזרים שם.מותר לקחת עצים מקרפף 4
 ?שמותר לקחת משם עצים קרפף  איזה הוא 5

 .קרפף סמוך לעיר שדעתו על העצים רבי יהודה: 5.1
 , אפילו לא סמוך לעיר אבל בתוך הערוב.קרפף שצריך מפתח לפותחו רבי יוסי: 5.2

 
 עצים להסקה ביו"טקוע בי :משנה ג

 ֵאין ְמַבְּקִעין ֵעִצים, �א ִמן ַהּקֹורֹות,
 ְו�א ִמן ַהּקֹוָרה ֶׁשִּנְׁשְּבָרה ְביֹום טֹוב.

 �א ַבַּקְרֹּדם ְו�א ַבְּמֵגָרה ְו�א ַבַּמָּגל, ,ְוֵאין ְמַבְּקִעין
 ֶאָּלא ַבּקֹוִפיץ.

 
 ל ִמְּמקֹום ַהְּפָחת.ַּבִית ֶׁשהּוא ָמֵלא ֵפרֹות, ָסתּום ְוִנְפַחת, נֹוטֵ 

 .ּפֹוֵחת ְלַכְּתִחָּלה ְונֹוֵטל ַאף :ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר
 .ןבני לחתוך עצים לחתיכות קטנות מקורותאסור  1
 .נשברה ביו"ט (הקורה השבורה היא מוקצה)אסור לבקע עצים מקורת בנין ש 2
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 .מגל של קציר או אסור לבקע עצים בכלי אומן כגון: גרזן, מסור 3
 .עצים בקופיץ (סכין גדולה שקוצצים בה בשר ועצמות) מותר לבקע 4

 אכילת פירות מבית מלא פירות שהפתח שלו סתום בלא טיט כותרת נוספת:
  תנא קמא: 1

 רות.יאם נפתח הפתח מעצמו, מותר לאכול מהפ 1.1
 להסיר את הלבנים אסור. 1.2

 רות.ילהסיר את הלבנים כדי לאכול מהפאף  מותר (ואין הלכה כמותו): רבי מאיר 2
 

 פעולות ביו"ט שיש בהם חשש לעשיית כלי :משנה ד
 ֵאין ּפֹוְתִחין ֶאת ַהֵּנר, ִמְּפֵני ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ֶכִלי.

 .עֹוִׂשין ֶּפָחִמין ְּביֹום טֹובְוֵאין 
 ְוֵאין חֹוְתִכין ֶאת ַהְּפִתיָלה ִלְׁשָנִים.

 .ְתָכּה ָּבאּור ִלְׁשֵּתי ֵנרֹותחוֹ  :ֹוֵמרַרִּבי ְיהּוָדה א
 ).ראה מושגים(כין נר אסור לה 1
 כדי שיעשו פחמים).בצד  גחליםאסור לעשות פחמים ביו"ט (הנחת  2
 ע"י חיתוך הפתילה שביניהם ? פתילות 2האם מותר להכין  3

 .(ע"י כך עושה כלי) אוסר תנא קמא (ואין הלכה כמותו): 3.1
 מותר. רבי יהודה: 3.2

 
 המשך פעולות ביו"ט שיש בהם חשש לעשיית כלי :משנה ה

 ְבִרין ֶאת ַהֶחֶרס, ְוֵאין חֹוְתִכין ֶאת ַהְּנָיר ִלְצלֹות ּבֹו ָמִליַח,ֵאין ׁשוֹ 
 ְוֵאין ּגֹוְרִפין ַּתּנּור ְוִכיַרִים, ֲאָבל ְמַכְּבִׁשין,

 ְוֵאין ַמִּקיִפין ְׁשֵּתי ָחִבּיֹות ִלְׁשֹּפת ֲעֵליֶהן ֶאת ַהְּקֵדָרה,
 ֶּדֶלת,ְוֵאין סֹוְמִכין ֶאת ַהְּקֵדָרה ַבַּבַּקַעת, ְוֵכן ּבַ 

 
 .ְוֵאין ַמְנִהיִגין ֶאת ַהְּבֵהָמה ַבַּמֵּקל ְּביֹום טֹוב

 .ָזר ְּבַרִּבי ִׁשְמעֹון ַמִּתירְוַרִּבי ֶאְלעָ 
 דג ביו"ט: צים לצלותורכש 1

 אסור לשבור חרס כדי להניח אותו בין המתכת של התנור לבין הדג. 1.1
 התנור לבין הדג.אסור לחתוך נייר (ולהטבילו בשמן), כדי להניחו בין המתכת של  1.2

 אסור לגרוף תנור וכיריים אם נפל לתוכם מהטיח של התנור או הכיריים. 2
 כדי לאפות או לבשל בו. )"מכבשין"( מותר לישר את האפר שבתנור 3
 אין לקרב שתי חביות כדי לתת עליהם את הקדירה, והאש תהיה דולקת ביניהם. 4
 .מוש הזה)(שנחשב כמוקצה לשי או דלת בגזיר עץאין סומכים קדירה  5

 הנהגת בהמה במקל ביו"ט: כותרת נוספת:
 .(נראה כמוליכה למכירה) תנא קמא אוסר 5.1
 רבי אליעזר ברבי שמעון מתיר. 5.2

 
 שימוש בגזרי עץ ביו"ט משנה ו:

 :ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹוֵמר
 נֹוֵטל ָאָדם ִקיָסם ִמֶּׁשְּלָפָניו ַלֲחֹצץ ּבֹו ִׁשָּניו,

 יק, ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשֶּבָחֵצר מּוָכן הּוא.ּוְמַגֵּבב ִמן ֶהָחֵצר ּוַמְדלִ 
 .ֵּבב ִמֶּׁשְּלָפָניו ּוַמְדִליקְמגַ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים

 רבי אליעזר: 1
 .מותר להשתמש בקיסם הנמצא בבית, כדי להוציא בשר מבין השיניים  1.1
 מותר לגבב קש וקיסמים מהחצר לצורך הדלקה. 1.2
 נחשב כמוכן לשבת. רכל מה שבחצ 1.3

 סוף קיסמים להסקה רק מאלו שנמצאים בבית.מותר לא חכמים: 2
 

 ביו"טיצירת אש  משנה ז:
 ,ְו�א ִמן ֶהָעָפר ,ְו�א ִמן ָהֲאָבִנים ,�א ִמן ָהֵעִצים ,ֵאין מֹוִציִאין ֶאת ָהאּור

 ְו�א ִמן ַהַּמִים,
 ְוֵאין ְמַלְּבִנין ֶאת ָהְרָעִפים ִלְצלֹות ָּבֶהן.

 
 :ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר

 ."ִמָּכאן ֲאִני אֹוֵכל ְלָמָחר" :ָּבת ַּבְּׁשִביִעית, ְואֹוֵמרֵמד ָאָדם ַעל ַהֻּמְקֶצה ֶעֶרב ׁשַ עוֹ 
 ."ִמָּכאן ְוַעד ָּכאן" :ם ְוֹיאַמרַעד ֶׁשִּיְרׁשוֹ  :ַוֲחָכִמים אֹוְמִרים



 מסכת ביצה בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת ביצה .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                13מתוך  11עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 ע"י שפשוף עצים, אבנים או גושי עפר. ביו"טאסור ליצר אש  1
 בזכוכית מלאת מים שהתחממה בשמש. ע"י קש הנוגע ביו"טאסור ליצר אש  2
 .(מתקן כלי) מאכל אסור ללבן לבנים חדשות כדי לצלות עליהם 3

 בכדי להשתמש בהם ביו"ט רות הנמצאים על המוקצהיפ הכנת כותרת נוספת:
 .ואומר: "מכאן אני אוכל ביו"ט" (ראה מושגים)עומד על המוקצה  רבי אליעזר: 1
 רות.יאת הפ חקייחייב לסמן את המקום שממנו   חכמים: 2
 

 פרק ה
 הגנה על אוכל בשבת ויו"ט שלא יתקלקל ע"י גשמים. :בפרק םעיקריינושאים 

 דיני הוצאה מחוץ לתחום ביו"ט. סור שבות בשבת וביו"ט,יא
 

 על אוכל שלא יתקלקל ע"י גשמים הממשמשים לבא הגנה משנה א:
 א ַבַּׁשָּבת,ַמִּׁשיִלין ֵּפרֹות ֶּדֶר� ֲאֻרָּבה ְּביֹום טֹוב, ֲאָבל �

 ּוְמַכִּסים ֵּפרֹות ַּבֵּכִלים ִמְּפֵני ַהֶּדֶלף,
 ְוֵכן ַּכֵּדי ַיִין ְוַכֵּדי ֶׁשֶמן.

 
 .ִלי ַּתַחת ַהֶּדֶלף ַּבַּׁשָּבתְונֹוְתִנין ּכְ 

 המונחים ליבוש על הגג: פירות 1
 ביו"ט: 1.1

 מותר להשליכם לביתו דרך חור הנמצא בגג,  1.1.1
 .ה יתרה)(משום טרח דרך החלון אסור להשליכם 1.1.2

 גם דרך חור בגג אסור להשליכם לביתו. בשבת: 1.2
 בכלים ביו"ט, כדי שלא ירטבו מהגשמים. פירותמותר לכסות  2
 מותר לכסות כדי שמן ויין בכלים למנוע כניסת גשמים לתוכם. 3

 מים הדולפים מהגג לבית.מותר לשים כלי בשבת כדי לקלוט  כותרת נוספת:
 

 בשבת וביו"ט סוגי איסורים שאסרו חכמים משנה ב:
 ֹּכל ֶׁשַחָּיִבין ָעָליו ִמּׁשּום ְׁשבּות,

 ִמּׁשּום ְרׁשּות,
 ִמּׁשּום ִמְצָוה ַּבַּׁשָּבת,
 ַחָּיִבין ָעָליו ְּביֹום טֹוב.
 :ְוֵאּלּו ֵהן ִמּׁשּום ְׁשבּות

 ִים,�א עֹוִלין ָּבִאיָלן, ְו�א רֹוְכִבין ַעל ַּגֵּבי ְּבֵהָמה, ְו�א ָׁשִטין ַעל ְּפֵני ַהּמַ 
 ְו�א ְמַטְּפִחין, ְו�א ְמַסְּפִקין, ְו�א ְמַרְּקִדין.

 :ְוֵאּלּו ֵהן ִמּׁשּום ְרׁשּות
 �א ָדִנין, ְו�א ְמַקְּדִׁשין, ְו�א חֹוְלִצין, ְו�א ְמַיְּבִמין.

 :ְוֵאּלּו ֵהן ִמּׁשּום ִמְצָוה
 ַמְגִּביִהין ְּתרּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות.�א ַמְקִּדיִׁשין, ְו�א ַמֲעִריִכין, ְו�א ַמֲחִריִמין, ְו�א 

 ָּכל ֵאּלּו ְּביֹום טֹוב ָאְמרּו, ַקל ָוֹחֶמר ַּבַּׁשָּבת.
 .ת, ֶאָּלא ֹאֶכל ֶנֶפׁש ִּבְלָבדֵאין ֵּבין יֹום טֹוב ַלַּׁשּבָ 

 שלושת הסוגים הבאים שאסורים בשבת אסורים גם ביו"ט: 1
 "),שבותמעשים שאין בהם מצווה כלל (" 1.1
 הם קצת מצווה("רשות"),מעשים שיש ב 1.2
 מעשים שיש בהם מצווה ממש (מצווה"). 1.3

 :שאין בהם כל צד של מצווה דוגמאות למעשים 2
 אין עולים על אילן. 2.1
 אין רוכבים על בהמה. 2.2
 אין שטים במים. 2.3
 אין מטפחין (מכים בידיים כף על כף). 2.4
 אין מספקין (מכים בכף היד על הירך). 2.5
 אין רוקדים. 2.6

 צת מצווה:שיש בהם ק דוגמאות למעשים 3
 אין יושבים בדין. 3.1
 אין מקדשים אשה. 3.2
 אין חולצים ואין מיבמים. 3.3

 :ממש שיש בהם מצוהדוגמאות למעשים  4



 מסכת ביצה בס"ד

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת ביצה .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                13מתוך  12עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 לא מקדישים דבר להקדש. 4.1
 .ערך פלוני עלי")"לא מעריכין (כגון:  4.2
 "דבר זה חרם"). כגון:לא מחרימים דבר להקדש ( 4.3
 אין מפרישים תרומות ומעשרות. 4.4

 , קל וחומר בשבת.כל הדברים האלה אסורים ביו"ט 5
 אין הבדל בין איסורי יו"ט לאיסורי שבת אלא במלאכות שהן לצורך אוכל נפש. 6
 

 דיני תחומין ביו"ט :משנה ג
 ְּכַרְגֵלי ַהְּבָעִלים. ,ַהְּבֵהָמה ְוַהֵּכִלים

 ַהּמֹוֵסר ְּבֶהְמּתֹו ִלְבנֹו אֹו ָלרֹוֶעה, ֲהֵרי ֵאּלּו ְכַרְגֵלי ַהְּבָעִלים.
 ִדין ְלֶאָחד ִמן ָהַאִחין ֶׁשַּבַּבִית, ֲהֵרי ֵאּלּו ְכַרְגָליו.ֵּכִלים ַהְמיֻחָ 

 .ֵאּלּו ַּכָּמקֹום ֶׁשהֹוְלִכין ְוֶׁשֵאין ְמיָֻחִדין, ֲהֵרי
 מותר לו עצמו ללכת.שלמקום  רקאדם רשאי להוליך את בהמתו או כליו  1
 .תחום שבת שלהם הוא כתחום הבעליםלרועה, לבנו או בהמתו המוסר  2
 ד לאחד האחים, תחום שבת שלו כתחומו של אותו אח.כלי המיוע 3
 כלים המיועדים לכל האחים, תחום שבת שלהם הוא המקום שכולם יכולים ללכת. 4
 

 המשך דיני תחומין ביו"ט :משנה ד
 ַהּׁשֹוֵאל ְּכִלי ֵמֲחֵברֹו ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, ְּכַרְגֵלי ַהּׁשֹוֵאל.

 ְּביֹום טֹוב, ְּכַרְגֵלי ַהַּמְׁשִאיל.
 ִאָּׁשה ֶׁשָּׁשֲאָלה ֵמֲחֶבְרָּתּה ַּתְבִלין ּוַמִים ּוֶמַלח ְלִעָּסָתּה, ֲהֵרי ֵאּלּו ְכַרְגֵלי ְׁשֵּתיֶהן.הָ 

 .ִמְּפֵני ֶׁשֵאין ָּבֶהן ַמָּמׁשַרִּבי ְיהּוָדה ּפֹוֵטר ַּבַּמִים, 
 תחום שבת של הכלי הוא כמו של השואל.בערב יו"ט  לאדם הושאלשכלי  1
 .המשאילתחום שבת של הכלי הוא כמו של עצמו ביו"ט  הושאלשכלי  2
 .כתחום שתיהן עיסהתחום ה, לשים בעיסהתבלינים ומלח ששואלת אשה מחברתה כדי  3
 :לעיסהמחברתה כדי להוסיפם  מיםששואלת  אשה 4

 של שתיהן. התחומיםאת מגבלות  יש לעיסה תנא קמא: 4.1
 (ואין הלכה כמותו): רבי יהודה 4.2

 ., כי המים לא ניכרים התבשילבשיליש למים רק את מגבלות בעלת הת
 

 גחלת, שלהבת ומי בורותני תחומין ביו"ט לגבי די :משנה ה
 ְּבָכל ָמקֹום. ,ְּכַרְגֵלי ַהְּבָעִלים, ְוַׁשְלֶהֶבת ,ַהַּגֶחֶלת

 מֹוֲעִלין ָּבּה, ,ַּגֶחֶלת ֶׁשל ֶהְקֵּדׁש
 �א ֶנֱהִנין ְו�א מֹוֲעִלין. ,ְוַׁשְלֶהֶבת

 ., ַחָּיב. ְוַׁשְלֶהֶבת, ָּפטּורִלְרׁשּות ָהַרִּביםַהּמֹוִציא ַגֶחֶלת 
 ּבֹור ֶׁשל ָיִחיד, ְּכַרְגֵלי ַהָּיִחיד.

 ְוֶׁשל ַאְנֵׁשי אֹוָתּה ָהִעיר, ְּכַרְגֵלי ַאְנֵׁשי אֹוָתּה ָהִעיר.
 .י ָבֶבל, ְּכַרְגֵלי ַהְמַמֵּלאְוֶׁשל עֹולֵ 

 תחום הגחלת כתחום הבעלים., מחברוהנוטל גחלת  1
 .ם המדליקתחום השלהבת כתחו, חברור משלהבת מדליק נה 2
 הנהנה מגחלת של הקדש, מעל. 3
 .אך אם נהנה לא מעלשלהבת של הקדש, מ תליהנואסור מדברי סופרים  4
 , פטור.ושלהבת המוציא גחלת לרשות הרבים, חייב. 5
 בעל הבור.תחום שבת שלהם כתחום  ,הלוקח מים מבור פרטי 6
 אמה לכל צד של העיר. 2000להוליכם אנשי העיר יכול של הלוקח מים מבור  7
 .תחום שבת שלהם כתחומו שלוהלוקח מים מבור של עוברי דרכים,  8
 

 רותיו של אדם שנמצאים מחוץ לתחוםידיני תחומין לגבי פ :משנה ו
 ָיִביאּו לֹו.ִמי ֶׁשָהיּו ֵפרֹוָתיו ְּבִעיר ַאֶחֶרת, ְוֵעְרבּו ְבֵני אֹוָתּה ָהִעיר ְלָהִביא ֶאְצלֹו ִמֵּפרֹוָתיו, �א 

 .ֵרב הּוא, ֵּפרֹוָתיו ָּכמֹוהּוְוִאם עֵ 
 רותיו בעיר אחרת:ימי שהיו פ

 רותיו.יכדי לבא אצלו, לא יביאו לו פ עירובאם עשו אנשי העיר  1
 יו עמו.פירותתחומין כדי ללכת לעירם, יכול לקחת  עירובאם עשה הוא  2
 

 , עירובלסעודת יו"ט בעזרת שהגיעו אורחים  :משנה ז
 כולים לקחת אתם חזרה מנות מהסעודה ?האם י



 מסכת ביצה בס"ד
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 ִמי ֶׁשִּזֵּמן ֶאְצלֹו אֹוְרִחים, �א יֹוִליכּו ְבָיָדם ָמנֹות, ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִזָּכה ָלֶהם ָמנֹוֵתיֶהם ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב.
 

 ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהִּמְדָּבִרּיֹות, ֲאָבל ַמְׁשִקין ְוׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהַּבְיתֹות. ֵאין ַמְׁשִקין
 .ָפרַהָּלנֹות ָּבאֲ  ? ַהָּלנֹות ָּבִעיר. ִמְדָּבִרּיֹות ? ֵהן ַּבְיתֹות ֵאּלּו

 אם זיכה להם בעל הבית את המנות, מערב יו"ט, יכולים. 1
 אם לא זיכה להם, לא יכולים. 2

 שחיטת בהמה ביו"ט כותרת נוספת:
 אסור לשחוט בהמות מדבריות(בהמות הנשארות ללון באחו מחוץ לעיר). 1
 וט בהמות בית (בהמות החוזרות מהאחו ללון בתוך העיר).מותר לשח 2
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