ביצה פרק ה' משנה ד'

בס"ד

ביצה פרק ה' משנה ה'

בס"ד

לאחר שראינו במשנה הקודמת שחפציו של
אדם דינם כרגליו ,ולאן שמותר לו עצמו ללכת
ביו"ט ) 2000אמה לכל צד מהיכן ששבת שם(
רק לשם מותר לו להוליך את חפציו.
משנתנו דנה בחפצים המושאלים ,כרגלי מי הם?
כרגלי המשאיל או כרגלי השואל.

מערב
יו"ט

השואל
כלי
מחברו

ַגלֵי ִמי?
ְכּר ְ

מדוע?

כרגלי ה______
ואפילו לא בא

כיון שהכלי קנה שביתה
אצל ה_____ מערב יו"ט.

)הכלי(

לידי ה______
אלא ב____ בתנאי
שסיכם עמו על כך בערב יו"ט

ביו"ט
עצמו

כרגלי ה______
ואפילו היה רגיל
לה______
לו בכל ____ )אבל
לא סיכם עמו על כך
בערב יו"ט(

האשה ששאלה
מחברתה ביו"ט
תבלין )לקדירתה(

ומים ומלח
לעיסתה

כרגלי ______.
פירוש:

וגם אם לקח את הכלי מהמשאיל
רק ב_____ ,כיון שסיכם איתו
על כך מ_____ יו"ט זה נחשב
כאילו הכלי קנה אצלו ______

כיון שהכלי קנה שביתה
אצל ה_______.

הגחלת והשלהבת
כרגלי מי הן?
הגחלת :המשתמש להדלקה בגחלת חבירו ___________________.
השלהבת :הדליק נרו משלהבת חבירו ______________________
מדוע? כי אין בשלהבת שום _______.

אלו עוד ב' חילוקים יש בין גחלת לשלהבת?
כי אין בה ממשות...

א.

הנהנים ממנה "________" מדאורייתא ,וצריכים להביא ___________

ואפילו שרגיל להשאיל לו הכלי
בכל יו"ט ,כיון שלא סיכם איתו
על כך ,חושב הבעלים שהוא שאל
מאחר ואז זה נחשב שהכלי
קנה שביתה אצל ה_______.

כיון שבקדירה ובעיסה
מעורבים גם חומרים
ששבתו אצל ה_______
וגם חומרים ששבתו
אצל ה_______

גם כרגלי ה_____
וגם כרגלי ה____
ואינם בטלים זה ל____.
רבי _____ פוטר ב___  -ששאלה אשה מחברתה,
והעיסה עם המים כרגלי ה_____ .מפני שאין בהם ___

גחלת של הקדש:
שלהבת של הקדש:
"לא ______" ממנה לכתחילה מדרבנן,
אבל "ולא _____"  אם בכל זאת נהנו ממנה לא צריך להביא _____
כי אין בה ______ ולכן אין בה

ב.

מעילה...

המוציא גחלת )מרשות היחיד( לרשות הרבים._____ :
הדוחף בידו שלהבת )מרשות היחיד( לרשות הרבים._____ :
כי אין בה

______.

