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  יבדף      
אם יש עירוב והוצאה  ופלוגתייהו להו"אמתירין,  וב"האסור להוציא ס"ת לרה"ר,  לב"ש

]דאיסור מוקצה משום חשש הוצאה, ואי שרי להוציא אבנים נתיר נמי דא"כ יחלקו באבנים  ודחיליו"ט, 
אי השוחט עולת  ונפק"מאי שרינן שלא לצורך מתוך שהותרה לצורך,  אלא פליגילטלטלם[, 

לר'  ובמאי נחלקו: א.מתירין,  וב"האין מוליכין חלה ומתנות לכהן  לב"שנדבה ביו"ט לוקה. * 
היום,  ורמו מאתמול ומוליכן יחד עם המתנות שהורמובהורמו ביו"ט מותר, וכן אם היהודה 
שרי במתנות כיון  ולב"האסרי דומיא דתרומה,  דב"ש ,בנשחטו מעיו"ט ומוליכן בפ"עופליגי 

ילפי ממתנות,  דב"הבתרומה  ופליגימתנות לכו"ע מוליכין,  ב. לר' יוסישזכאי בהרמתן. 
לכו"ע אין מוליכין ג. לאחרים  תיה.ופסקינן כוואסור, ומתנות שאני שזכאי בהרמתן,  ולב"ש

ור' יהודה  ,אסרי אפי' ע"י טפילה דב"שבמתנות מבהמות שנשחטו מאמש ופליגי תרומה, 
אתי וכן דב"ש אסרי בהורמו מאמש ומהיום אתי כאחרים,  ומתני' דתנןמתיר ע"י טפילה, 

 ואיירי שנשחטו מאמש אבל הורמו מהיום, ולעולם בנשחטו מהיום ב"ש שרו.כר"י 

  יגדף  
מוללין מלילות ומפריכין קטניות ביו"ט וצריך לעשות  זמן חיוב תרו"מ בקטניות ודגן: א.

]דהיינו חדא אחדא, חדא אתרתי, או חדא אכולהו, ומנפח להו"א מקשרי אצבעותיו ולמעלה, בשינוי מבחול 
להו"א ומתרצינן דא"כ מצינו תרומה שזכאי בהרמתה ביו"ט,  וקשיאולמס' בידו אחת ובכל כוחו[, 

אף לדידיה  ולמסקנאכר"י בר"י שהמכניס שבלין לעשות מהן עיסה אוכל עראי ופטור, 
משכחת לה בנמלך, והא דאמרינן במתני' שביו"ט אינו זכאי בהרמת תרומה היינו רוב 

ור"י מחייב  למלילות רביס הכניאוכל עראי ופטור,  לעשות עיסההכניס שיבולין  . ב.תרומה
לכו"ע איסורייא טבלא, וברייתא דתלתן קמ"ל דאי"צ  בייובקטניות לל"ק דאפוטר,  בר"י

לא טבלא וברייתא דתלתן איירי  ולל"ב לכו"עלהפריש על העץ אף שטעמו שוה לפריו, 
]ובזה נפטר מתרומה גדולה, אך אחר שנתמרח בכרי בטבל של תרומת מעשר ע"י שהקדימו בשבולים 

דיליף לה מתרומה  "א בן גימלוהא דקתני מחשב אתיא כרשקנסוהו לכתוש ולתת, מחייב[ 
המקלף שעורים ואוכל אחת אחת פטור ממעשר, ואם קילף ונתן לתוך ידו חייב,  ג.. גדולה
]ולכך דביתהו דרב ור' חייא קילפו כסי כסי, וכן דאינה מלאכת מחשבת  , ודחיה"ה בשבת להו"א

דחייב לגבי מעשר  ואלא קאי על המנפח ונותן לתוך חיק ,העמדת ערימה בשבת פטור ובמעשר חייב[
 ולגבי שבת. 

  ידדף  
]לב"ש בפך או  ומלח בעי שינויאי"צ,  ולב"ה ]לדוך במדוך של עץ[צריך שינוי  לב"ש :דיכת תבלין

והטעם: כל הקדירות צריכות מלח, או שאין מפיג טעמו בשונה  בעץ הפרור, ולב"ה במדוך של עץ[
]ודעת ר"מ שאין מפיג טעמו,  ]כרכום[במוריקא  א"נביודע איזה קדרה יבשל,  ונפק"ממתבלין, 

דלכו"ע תבלין נידוכין כדרכן, וכן מלח מותר לדוך עם התבלין כדרכו, ונח' לדוך מלח בפ"ע דלב"ש בעי שינוי וגם 
 אין עושין טיסני כלל אפי' בקטנה,* ולב"ה נידוכין כדרכן אף בכמות גדולה לקדירה[. שידוך מעט לצלי, 

לאביי שרי, ולרבא שרי רק בא"י דלא מזלזלי, משא"כ  וסתם לכתוש חיטין במכתשת קטנה
]וכן רב פפי לא אכל אצל שמואל משום הכי, או משום דהוה דייק בבבל דאיכא דאיכא פריצותא דעבדא 

נוטל את  לכו"עבפסולת מרובה בטירחא וזוטר בשיעורא ברירת קטניות: * ה[. טפי וקליף צהרי
כדרכו בחיקו בקנון  ולב"הבורר את האוכל,  לב"ש ובאוכל מרובההאוכל ומניח את הפסולת, 

מה אף מדיח ושולה ופסולת העפר למטה, והקש למעלה. *  ולר"גובתמחוי, אבל לא בנפה, 
שרי לשלח בהמה חיה  ולב"המנות המוכנות לאכילה,  משלחין רק משלחין ביו"ט: א. לב"ש

]דיכול שרי אף תבואה  ולר"שועוף בין חיין ובין שחוטין, ויינות שמנין וסלתות, אך לא תבואה, 
בתלתא גברי ובעי' ובלבד שלא יעשה שורה של ג' בנ"א,  לכותשם במכתשת קטנה ולבשלם בקדירה[

 ועלתא בתיקו. ותלתא מיני 

 טו  דף 
ומיירי  , ואע"פ שיש בהן כלאיםאף כלים שאינם תפורים דחזו לכסויי משלחין לצורך המועד

]ואמרינן דערדלין אין בהם משום כלאים, ולרבא בגד שצוררים בו מעות אין בו משום כלאים, אך אם  בקשין
מעשה משום  אין משלחין סנדל המסומר*  .צוררים בו ביזרני איכא, ולרב אשי אין דרך חימום בכך[

אף לא מנעל לבן שצריך אומן  ולר' יהודהאף דנקיט בסיכי,  ולא מנעל שאינו תפורשהי', 
דצד  ובמקומו של ר' יוסי אסור לשלוח מנעל שחורשרי דאי"צ תיקון,  אך שחורלהשחירו, 

שרי לשלוח תפילין דכל שניאותין בו בחול  לרב ששתהבשר הי' כלפי חוץ וצריך לצחצחו. * 
דאם נכנסה שבת ותפילין בראשו אם הוא בדרך מניח ידו  ואגב כך מייתימשלחין ביו"ט, 

ובמקום שאין משתמר עליהם עד שמגיע לביתו, או לבית הסמוך לחומה אם נשמר שם, 
]ולא אמרינן דרוב גנבי ישראל ולא תר להכניסם רק אם היו עליו מע"ש וממגנבי ומשתמר מכלבי 

יו"ט שחל להיות  :דיני עירובי תבשילין*  זם ממקומם.לא יזי אך אם אין מונחים עליומזלזלי[, 
]וכן אם בישל ליו"ט ונשאר לשבת בע"ש ניתן לבשל ביו"ט עבור שבת ע"י הנחת עירובי תבשילין 

ולר"א זכור את יום השבת וקאי על יו"ט שבא להשכיחו,  וילפינן מדנאמר שרי ובלבד שלא יערים[
 וטעם לעירוב: א.מדכתיב את אשר תאפו אפו שאין אופין אלא על האפוי,  איכא אסמכתא

שיאמר אין אופין ב. שמא יפשע.  ויכין מעיו"טשיברור מנה יפה לשבת ומנה יפה ליו"ט, 
הללו  א.ויצאו ואמר:  כל היום כולו בהלכות יו"ט ר"א דרשמיו"ט לשבת, ק"ו מיו"ט לחול. * 

ומארה על שמניחין חיי עולם ועוסקין  ו.כוסות,  ה.לגינין,  ד.כדין,  ג.. חביות, בבעלי פטסין, 
ובשעת פטירתן חציו לה' וחציו לכם,  ולר' יהושעאו כולו לה' או כולו לכם, דקסבר בחיי שעה, 

מי שלא הניח עירובי והיינו נות לאין נכון לו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מאמר: 
]אדיר במרום ה', א"נ מתקיים יטע בהן אדר  הרוצה שיתקיימו נכסיושהיה אנוס. * או תבשילין 

 לדורי דורות[. 
 

  טזדף  
ואמרינן שה' אומר לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו בי ואני פורע,  חדות ה' היא מעוזכם

]וזהו ר"ה שהחודש צובין לו מר"ה ועד יום כיפור שנא' בכסה ליום חגנו שכל מזונותיו של אדם ק

הוצאת שבת ויו"ט ובניו ות"ת  וזה מלבדכי חוק לישראל וחוק הוא לשון מזון,  מתכסה בו[
כל ימיו אכל לכבוד שבת שאם  שמאי הזקן שאם פיחת פוחתין לו ואם הוסיף מוסיפין לו. *

א נאה הימנה אכל את הראשונה והניח את השניה, ואם מצ מצא בהמה נאה אמר זו לשבת,
שה' אמר  לדעת כי אני ה' מקדישכםכל מעשיו היו לש"ש שנא' ברוך ה' יום יום. *  אבל הלל

עושה  וכן הנותן פת לתינוקלמשה תודיע לעמ"י שיש לי מתנה טובה בבית גנזי ושבת שמה, 
זהו משום  לא ידע כי קרן אור פניו והא דמשה ]ועי"כ תרבה אהבה ורעות בישראל[,שאמו תדע מכך 
ולל"ק דמערבין  אין מערבין בפת,נשמה יתירה. * או שכר השבת  משא"כדעבידי לאגלויי 

ולל"ב דאין  ]ופת שכיחא ודייסא לא שכיחא[,הטעם משום דבעינן מידי דלא שכיחא בדייסא 
שולי הקדירה או מאכל שנשאר ב. * ]ותרוויהו לא מלפתי[בדייסא דבעינן מידי דמלפת  מערבין

ואם אכלו או אבד א"א  וסגי בכזית אחד לכולם,סומכין לערב עליו והוא שיש בו כזית,  הסכין
אין בהם משום בישולי  דגים קטנים מלוחיםוהיינו כזית. *  אא"כ נותר כל שהואלבשל עליו 

דלאו  ו כסא דהרסנא אסורהאך אי עבדינסומך עליהן לעירובי תבשילין,  ואם גוי צלאןנכרים, 
דהרי שייך בעינן דעת מניח אך אי"צ דעת מי שהניחו בעבורו  הרסנא עיקר אלא הקמח. *

לערב על עיר שלימה עד תחום שבת וחל העירוב עבור כולם לבד ממי שפשע וכמעשה 
ולר"ש בן אלעזר ב"ה בעו תבשיל אחד, וב"ש שני תבשילין,  לתנא דמשנתנובההוא סמיא. * 

אך פרפר ביצה או ריסק ירקות ונתן ופלוגתייהו בדג וביצה שעליו,  אף לב"ה בעי שני תבשילין
 ,אסור דהוי מתקן הנחת עירוב מיו"ט לשבת: לת"ק* לכו"ע הוי שני תבשילין.  לתוך הדג

אך עירובי  ]דליכא איסור טלטול ביו"ט ואין כח לאסור דבר שהיום מותר[עירוב חצירות מותר ולרבי 
]ובעינן  האם רבי כרבי  ושמואלפסק כת"ק ורב  לצאת מחוץ לתחום[,]דאף ביו"ט אסור תחומין אסור 

 ולר"ה הלכה כרבי ולאסור. ,אתי לקולא או לחומרא[

  יזדף  
מתפלל שבע  ולב"ה ]שבת בפ"ע ויו"ט בפ"ע[,מתפלל שמונה ברכות  לב"ש :יו"ט שחל בשבת

אף חותם מקדש השבת  ולרבישבת ואומר קדושת היום באמצע, של ומתחיל ומסיים ב
אם  ופליגישל ר"ח או של חוה"מ, וה"ה במוסף ישראל והזמנים כיון דשבת קדישא וקיימא, 

שמתפלל ז' ואומר מעין המאורע בעבודה, או בהודאה. * או ה"ה בערבית שחרית ומנחה 
אם ה"ה ופליגי ח עירובי תבשילין מיו"ט לחבירו ולהתנות, אפשר להני מים טוביםבשני י

 אך כשמבשל ליו"ט זה אין אופין מיו"ט לחבירו,. * בעירובי תחומין דהא הוי קניית שביתה
אין למלאות תנור  ולת"קמותר לבשל קדירה מלאה שתישאר אף למחר דחד טירחא הוא, 

הוא נאסר  ח עירובי תבשיליןמי שלא הני* דהפת נאפית יותר יפה.  אך לרשב"א שריפת, 
ובעי בעבר ואפה וקמחו נאסר ולכן צריך להקנות את קמחו לאחרים ואז יוכלו לאפות עבורו, 

מי שלא הניח עירובי תבשילין תקנתו שיקנה את  אם מותר לאכול בשבת, והשמועות: א.
מי . בדתני תקנתא דהיתרא ולא תקנתא דאיסורא. ודחי הקמח לאחרים, ולא תני להא, 

שנאכל עירובו קודם שאפה מותר לבשל ליו"ט ואם הותיר יהא לשבת ואם הערים אסור, 
כחנניא  א"נ דאתיא ]דעלולים ללמוד הימנו, ואף הוא לא יחזור בו[,דהערמה חמירא ממזיד ודחי 

אליבא דב"ש דמחמירי בעירוב ובעו אפוי מבושל וטמון ולא סגי בתבשיל אחד, וא"כ 
דדלמא ודחי פירותיו בשבת בשוגג יאכל ולא במזיד,  המעשר ג.י בעבר ואפה. ממחמירי נ

 א"נדיש לו בגדים אחרים, במטביל כליו במזיד שלא ישתמש  וה"האית ליה פירי אחריני, 
דאיסורא דשבת שאני  ודחיבשבת בשוגג יאכל ולא במזיד,  המבשלד. אפשר בשאלה. 

 נשו בסקילה. ודחמיר שע

  יחדף  
, כלים מלפני השבת ואדם בשבת ולב"המטבילין את הכל מע"ש,  לב"ש חל יו"ט אחר השבת

]ואף גזירה שמא יטלנו בידו ויעבירו ד"א ברה"ר  והטעם שאין מטבלין כלים בשבת: א. לרבה
]וכלי  גזירה שמא יסחוט ב. לרב יוסףאם יש לו בור בחצירו גזרו אטו בור ברה"ר, וכן גזרו יו"ט אטו שבת[. 

את הכלים עד יו"ט  הה שמא ישהירגז ג. לרב ביבי אלו שיש בהם[. שאין בהם סחיטה גזור אטו
 ]ואף במים הרעים נמי שרי דפעמיםנראה כמתקן כלי, אך אדם מיחזי כמיקר ד. לרבא להטבילם. 

 , ואף ביוה"כ שרי דליכא מידימלולכך רוחץ עצמו במיםכשבא בימי שרב ומיקר במים הרעים, וכן בימות החורף 
, דהרי ס"ל דאף אחר אכילה מותר לגמוע הואיל דלמסקנא דרבא אמרינן הואיל ,"פ אסורדבשבת שרי וביוהכ

דבמשנתנו אמרינן דיו"ט שחל אחר השבת לכו"ע  ומקשינן לרבה דגזר: א. [,וקודם אכילה שרי
דמכיון ודחי משיקין את המים בכלי אבן לטהרן אבל לא מטבילין, ולא גזרינן אטו הטבלה, 

דלין בדלי טמא ועי"כ נטהר, מ ב. ]וא"כ הוי מילתא דלא שכיחא[.ר בהם יפים נזהשאין לו מים 
, אף כלי שנטמא ביו"ט מטבילין ביו"טג.  דכיון שלא התרנו אלא ע"י דליו זכור הוא.ודחי 

דטומאה ביו"ט מילתא דלא שכיחא וליכא ודחי שאם נטמא מעיו"ט אסור ולא גזרינן, 
 ודחיבאב הטומאה אלא בולד הטומאה,  אין מטבילין ביו"ט כלי שנטמא ד.למיגזר. 

נדה שאין לה בגדים טהורים מערמת וטובלת בבגדיה ה. דמשכחת לה גבי כהנים וזריזין הן. 
אין ביו"ט  לרבידכיון שהותר רק ע"י מלבוש היא זכורה. * ודחי , ולא גזרינן שיטבילם בפנ"ע

 חכמיםולואין משיקין,  אין מטבילין ובשבתאבל משיקין, מטבילין כליו ע"ג מימיו לטהרו 
שרינן ומקשינן דבמשנתנו  רק משיקין ואין מטבילין, ובשבתמותר להטביל וכ"ש להשיק, 

ואם נפרש  אתיא כרבי, -דאם נפרש שמשנתנו איירי ביו"ט ומתרצינן  השקה ואסרינן הטבלה,
ולר"ש  ,אין מטבילין אותו ביה"ש כלי שנטמא מערב יו"ט* אתיא כרבנן.  -דאיירי בשבת

במחשבתו ניכרת מתוך  ואיירי לרבנן דבי רבה"ה בחול מפני שצריך הערב שמש,  זוריש
]דלת"ק ס"ל דמדחזינן דרץ למחות  צריךאם ופליגי מעשיו שרואים שהוא רץ עם הכלי להטבילו, 

בהא לכו"ע מטבילין, ולרבא מוכח שיודע שצריך הערב שמש ולכך שרי, ולר"ש ממהר הוא מפני מלאכתו[, 
מדאינו יודע על  "שרדל]אי ידעינן דלא גמיר כגון ששואל על טומאה פחות מכעדשה  וופלוגתייה

שיעור עדשה דלא כתיבא אינו יודע, אך הערב שמש דכתיבא  ולת"קשיעור טומאה הערב שמש נמי אינו יודע, 
שאם הטביל כליו לדעת לדרוך זיתיו ונמלך לעשות גתו, או להיפך  מטבילין מגב לגב,*  יודע[.

במטביל  וה"ה מותר לו להטביל דאין כאן תיקון כלי, והרוצה להחמירבילה נוספת, אי"צ ט
 דאי"צ טבילה ואם מחמיר מותר לו להטביל.  מחבורה לחבורה
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