לא מוגה

בס"ד

ביצה לב) .משנה( עד לג) .משנה(

ביאורים  -בעמוד הבא

משנה
משנתינו היא כתנאים )ר"מ או ראבר"צ( הסוברים ש:
כלי חרס לאחר חקיקה ]אפילו אם לא נצרף באש[ ,נחשב כלי
ומקבל טומאה.

עשיית כלי ביו"ט:
 .1אסור לחקוק בידו צורת נר בטיט.

)אמנם הם התייחסו לכלי קיבול גדול אבל גם נר ראוי לקבל מעות(

 .2אסור לעשות פחמים) .אפילו אם ישתמש בהם ביו"ט )לזיעה(.

 .3לחתוך פתילה לשנים:
ת"ק :אסור.
ר"י :מותר באמצעות אש) .בתנאי ששם כל ראש פתילה בתוך נר(

ואז לא מוכח שכוונתו לתקן את הפתילה

 3פעולות שנאסרו בפתילה:

 3פעולות שהותרו בפתילה:

 .1אסור לשזור אותה.

 .1מותר למעך אותה ביד.

 .2אסור להבהב אותה באש.

 .2מותר להשרותה בשמן.

 .3אסור לחתוך אותה לשנים.

 .3מותר לחותכה לשנים באמצעות אש.
 .4מותר להסיר את הפחם שבראש הפתילה

מי שלא מרחם על אחרים אינו מזרעו של אברהם
אבינו )וכנראה שהוא מהערב רב שעלה ממצרים(

אנשים אלו חייהם אינם חיים:
•
•
•
•

מי שתלוי בקבלת פרנסה מאחרים.
מי שאשתו מושלת עליו.
מי שיסורין מושלין בגופו.
י"א :אף מי שיש לו רק בגד אחד) .כי לא יכול לכבסו ,וכינים שבו מצערים אותו(

משנה
תיקון כלי ביו"ט
 .1אסור לשבור חרס או לחתוך נייר כדי לצלות עליו דג.
 .2אסור לגרוף תנור וכיריים מטיח )ומותר ליישר את האפר שבתנור(

ואם חייב לגרוף )כדי לאפות טוב(  -מותר

בניין ביו"ט

אסור לקרב  2חביות כדי להדליק ביניהם אש וליתן עליהן קדרה.

אסור מדרבנן ,גזירה משום בנין קבע.
וצידוד אבנים בבית הכסא מותר  -משום כבוד הבריות לא גזרו.

מוקצה ביו"ט

 .1אסור לסמוך קדרה או דלת באמצעות בקעת עץ.
 .2הנהגת בהמה במקל :ת"ק :אסור.
ראב"ש :מותר.
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ר"ש )שמתיר מוקצה כזה(:
מתיר את סעיף  1ואוסר את סעיף ) 2מסיבה אחרת  -כיוון
שנראה כמוליכה למוכרה בשוק(
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לא מוגה

בס"ד

ביאורי מושגים
גזירת מרחצאות  -מהתורה מותר להתרחץ במים חמים שהוחמו בע"ש .חכמים גזרו מספר גזירות בעניין זה:
שלב א' :הבלנים היו מחממים מים בשבת וטוענים שהמים הוחמו בע"ש  -לפיכך אסרו לרחוץ במים חמים
שהוחמו בע"ש,
שלב ב' :אנשים היו נכנסים לרחוץ במרחץ ואומרים שהם נכנסו רק להזיע  -לפיכך אסרו גם להזיע במרחץ,
שלב ג' :אנשים היו מתרחצים וטוענים שרחצו בחמי טבריה  -לפיכך אסרו חכמים גם את חמי טבריה  -שלב ג'
לא התקבל בעם ולכן הוא בוטל!

מותר לגבל ולטוח אפר ביו"ט) ,כי אינו בר גיבול(.

כשמסדר עצים/ביצים/קדרות/מטה/חביות :יש להניח את הגג לפני הדפנות.

טלטול ענף עץ המשמש לשפוד:
לישנא בתרא:

לישנא קמא:
ענף רטוב:

ענף רטוב:

לכולם אסור) .כי לא ראוי אף להסקה(

ר"נ :אסור) .כי לא ראוי להסקה(
ר"ש :מותר) .כי ראוי להיסק גדול(

ענף יבש:
ר"נ :אסור) .כי מיועד רק להסקה(
ר"ש :מותר) .כשם שראוי לטלטלו כדי לעשותו גחלת(

להלכה:
ענף רטוב :אסור.
ענף יבש :מותר.

ענף יבש:
לכולם מותר.
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