
 מסכת ביצה
 שקליא וטריא של דף ב. .1

a. .עד דמחמיר׳ עם רש׳׳י –מסכת ביצה ב : 

b. אור זרוע הלכות יו׳׳ט סימן שכ׳׳ט עד זו השאלה 

 שיטת רב נחמן בתרנגולת שעומד לגדל ביצים באכילה .2

a. מסכת שבת קמד. ׳אמר רב חסדא...הקערה׳ תוס׳ ד׳׳ה חולב 

b. ...אליבא ד׳׳נ׳ ראב׳׳ד שם אות גהמאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳ואוקמה רב נחמן 

 מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה במוקצה במסכת שבת  .3

a. מסכת שבת יט: ׳אמר רב נחמן...הכי׳, דף כט. ׳אמר רב...אימייהו׳ 

b. .מו. ׳משנה וגמרא עליה עד ׳דמזדקק ליה חכם׳–מסכת שבת מד 

c. מסכת שבת קנו: משנה וגמרא עליה 

d. רי׳׳ף שבת סז. משנה וגמרא עליה 

e. צה כב. רי׳׳ף בי 

f.  רש׳׳י ביצה לג. ד׳׳ה הלכתא 

g. רא׳׳ש ביצה ה:יד, קרבן נתנאל אות ק 

h. פסקי הרא׳׳ש ביצה ה:יד, יש׳׳ש ביצה ד:ז 

i. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תצה:ד, מ׳׳ב ס׳׳ק יז 

j. :…תוספתא ביצה ד:י, ר׳׳ח ביצה מ: ׳אלו 

k.  עמוד א 70בה׳׳ג הלכות יו׳׳ט דפוס וורשא דף 

l.  לוקת הא׳ספר העיטור ריש הלכות יו׳׳ט ד׳׳ה מח 

m. כ –רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יז 

n. .עם השגות הראב׳׳ד שם אות ה–המאור על הרי׳׳ף ביצה א : 

 מוקצה דאורייתא או דרבנן? .4

a. :מח. מוקצה דאורייתא...מה לי איסור אחר׳–מסכת פסחים מז 

b.  עבדינן לקולא( 75בסוף )הציטוט מגמ׳ פסחים מז:( עד דף  74בה׳׳ג דף( 

c.  לטעמיה...אחר היו׳׳ט׳ עם רש׳׳ימסכת ביצה ב: ׳ורבה 

d. שטמ׳׳ק ביצה ב. ד׳׳ה גמרא 

e. )ספר העיטור הלכות יו׳׳ט דף קל׳׳ט )פתח הדבר אות מט 

f. רש׳׳י ביצה כו: ד׳׳ה ואי דלא אחזו 

g. שאילתות פרשת בשלח סימן מז, העמק שאלה אות א 

h. מאירי ביצה אחר פירוש משנה ראשונה ד׳׳ה לפי, ומכל 

i. רבה חידושי הרשב׳׳א ביצה ב: ד׳׳ה 

 יסודות הלכות מוקצה )גרוגרות וצימוקים( .5

a. .׳והא בעא...בלבד׳ עמ רש׳׳י–מסכת ביצה מ : 

b.  מסכת שבת מה. ׳בעא מיניה...לאיסורו׳ ׳אמר רב יהודה...פצעילי בלבד׳ עם רש׳׳י 

c. תוס׳ שבת מה. ד׳׳ה אלא, תוס׳ הרא׳׳ש ד׳׳ה אלא 



d. )רמב׳׳ם הלכות שבת כו:יד )כה:ו 

e.  כהנא...אחר׳ עם רש׳׳י מסכת ביצה כו. ׳והאמר רב 

f. שאילתות פרשת בשלח סוף סימן מז ד׳׳ה ברם 

g.  רש׳׳י ביצה ב. ד׳׳ה ק׳׳א 

h. ר׳׳ח ביצה ב. ׳מוקצה כל...נקרא נולד׳ 

i. יא–יג, כה:ו–רמב׳׳ם הלכות שבת כד:יב 

j. .׳אמר לך רב נחמן...מחמיר׳–מסכת ביצה ב : 

k. …ר׳׳ח ביצה מ: ׳מיהא שמעינן 

l. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ז:כ 

 שמעון באוכל מוקצה לרבי .6

a. .המשנה וגמ׳ עליה עם רש׳׳י ותוס׳ –מסכת ביצה מ : 

b. מסכת שבת מה. ׳אמר רב יהודה...פצעילי...בלבד׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ישנים אות א 

c.  חידושי הרשב׳׳א ביצה מ: ד׳׳ה פצעילי 

d. מאירי מסכת ביצה קטע אחרון 

e. שטמ׳׳ק ביצה מ: ד׳׳ה פצעילי 

f.  שטמ׳׳ק ביצה כו: ד׳׳ה אי לימא שאין 

g. :קנז. ׳ואף רבי יוחנן...כר׳׳ש–מסכת שבת קנו 

h.  חידושי הרמב׳׳ן שבת קנז. ד׳׳ה ת׳׳ש 

i. ירושלמי ביצה ד:א ׳ר׳ אמר...בנתיים בלבד׳ 

j. תוס׳ שבת מד. ד׳׳ה אלא בגרוגרת 

k.  רי׳׳ף שבת כא. ׳אמר רב יהודה...בינתיים׳ ר׳׳ן ד׳׳ה אין 

l. רמב׳׳ם שבת כו:יד 

m. מסכת שבת מה. ׳בעא…:, רמב׳׳ן ד׳׳ה אין 

n. ת ביצה כו: ׳והאמר רב כהנא...מותר׳ עם רש׳׳ימסכ 

o. שאילתות ספר שמות פרשת בשלח סוף סימן מז ד׳׳ה ברם 

 הגדרת נולד .7

a. .המשנה עד לא תאכל, גמרא עד דמחמיר׳ עם רש׳׳י –מסכת ביצה ב : 

b. רש׳׳י ביצה ב. ד׳׳ה קא 

c. :…ר׳׳ח ביצה ב. ׳מוקצה...נקרא נולד׳ ר׳׳ח ביצה מ: ׳הא בהדיא 

d. ׳ה וישמאירי ביצה ב. ד׳ 

e.  מסכת שבת כט. ׳אמר רב יהודה...דמי צריכה׳ עם רש׳׳י 

f.  אור זרוע הלכות יו׳׳ט סימן שכט עד ׳זו השאלה׳ 

g. האמור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳ואוקמה רב נחמן…, השגות הראב׳׳ד אות ג 

h. חידושי הרשב׳׳א ביצה ב. ד׳׳ה גמרא 

i. תוס׳ רי׳׳ד ביצה ב. ד׳׳ה אוכלא 

j. מאירי ביצה ב. ד׳׳ה ויש 

 הלכה במחלוקת ר׳׳ש ורבי יהודה במוקצה ביו׳׳טפסק  .8



a. .המשנה עד לא תאכל, גמרא עד דמחמיר׳ עם רש׳׳י –מסכת ביצה ב : 

b. :…ר׳׳ח ביצה מ: ׳הא בהדיא 

c. …רי׳׳ף ביצה כב. ׳אשכחן מוקצה׳ ׳ואנן...איתמר׳ ׳דקי׳׳ל...יהודה׳ ׳ולענין ביתות 

d. מסכת ביצה לג. ׳חזרא...רטיבתא אסור׳ רש׳׳י ד׳׳ה והלכתא 

e. יח וראב׳׳ד שם–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יז 

f. .ב. ד׳׳ה הריני–המאור על הרי׳׳ף ביצה א 

g. בעל העיטור ריש הלכות יו׳׳ט ד׳׳ה מחלוקת 

h. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תצה:ד ומ׳׳ב ס׳׳ק יז 

i. מלחמות ה׳ על הרי׳׳ף ביצה ב. ׳דגבי שבת...ברור הוא׳ 

 מוקצה עמצות וקליפין .9

a. ׳י, גמרא ׳שער...מוקצה׳ תוס׳ ד׳׳ה עצמותמסכת שבת קמג. משנה עד בהמה׳ עם רש׳ 

b. מסכת ביצה ב. ׳והתנן...הלל כר׳׳ש׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה מגביהין 

c.  שו׳׳ע או׳׳ה סימן שח:כג 

d. פני יהושע ביצה ב. ד׳׳ה בתו׳ס ד׳׳ה מגביהין 

 הכנה דרבה  .10

a. מסכת ביצה ב: ׳במאי אוקימתא...הא דרבנן׳ עם רש׳׳י 

b. ׳ה ואין, רבהתוס׳ שם ד׳׳ה והיה, רשב׳׳א שם ד׳ 

c. יט–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יז 

d. תוס׳ שם ד׳׳ה מלתא 

e. ירושלמי ביצה א:א ׳תני השוחט...מותרו׳, רשב׳׳א ביצה ב: ד׳׳ה ואם, רמב׳׳ן שם 

f. מסכת ביצה ד. ׳איתמר בשבת ויו׳׳ט...לית ליה הכנה דרבה׳ תוס׳ ד׳׳ה אלא 

g. רי׳׳ף ביצה ב:, המאור ד׳׳ה ומצאתי, ראב׳׳ד ומלחמות ה׳ שם 

h. רי למשנה הראשון ד׳׳ה המאירי, צריך, מכלמאי 

i. …המאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳והרי׳׳ף ז׳׳ל סמך 

j.  שאילתות פרשת בשלח סימן קכח 

 פירות הנושרין בשבת וביו׳׳ט .11

a. :ג. ׳רב יוסף...חדא גזירה היא׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה ב 

b. מסכת ביצה כד: ׳אמר רב פפא...שיעשו׳ עם רש׳׳י 

c. תוס׳ ביצה ג. ד׳׳ה גזירה 

d. המאור על הרי׳׳ף ביצה ג. ד׳׳ה והא דאמר 

e. ;מסכת פסחים נו. ד׳׳ה ת׳׳ר ששה...טובים׳ ׳ופורצין פרצות...ויתלוש 

f. מלחמות ה׳ ש; הרי׳׳ף ביצה יג. ד׳׳ה עוד, אמר 

g. חידושי הרשב׳׳א ביצה ב. ד׳׳ה אמר ליה אביי 

h. מאירי ביצה ב: קטע אחרון 

i. מאירי פסחים נו. ׳ומשני…;דברי הכל׳ 

j.  הראב׳׳ד פסחים יח. אות ב השגות 

 עצמות וקליפין על השולחן .12



13.  

 בעניין שברי קורות .14

a.  מסכת ביצה לא. משנה שנייה, דף לא: ׳אמר שמואל...מערב יו׳׳ט׳ עם רש׳׳י 

b. מסכת ביצה ב. ׳גבי...ביום טוב׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה אין 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ה:יב 

d. שטמ׳׳ק ביצה לא: ד׳׳ה והא 

e.  ביצה ד:ז ׳א׳׳ר׳׳י...נולדים של שלמה 

 מוקצה דבעלי חיים לר׳׳ש .15

 בסיס לדבר האסור .16

a. מסכת שבת קמב: משנה גמרא עליה עד : עם רש׳׳י 

b. מכסת ביצה ב. ׳והא דתנן...ר׳׳ש עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה בית 

c.  חידושי הרשב׳׳א ביצה ב. ד׳׳ה א׳׳נ 

d. :…מאירי ביצה ב. ׳ולי נראה 

e. ספר הישר לר׳׳ת סימן רמ׳׳ד 

 הכנה דרבה .17

a. מסכת ביצה ב: ׳במאי אוקימתא...הא דרבנן׳ עם רש׳׳י 

b. .מח. ׳ומוקצא דאורייתא...מה לי איסור דבר אחר׳–מסכת פסחים מז 

c. .׳ת׳׳ר...לעצמה–מסכת עירובין לח : 

d. רש׳׳י ביצה ב: ד׳׳ה לטעמיה, והכינו, ואין 

e. :…המאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳והרי׳׳ף ז׳׳ל סמך 

f. :קלח. ׳ומיהא מתני׳....לעמצה׳–ספר העיטור הל׳ יו׳׳ט דף קלז 

g. חידושי הרשב׳׳א ביצה ב: ד׳׳׳ה רבה 

 הכנה דרבה ויחס לדין הואיל ולדין צרכי שבת נעשים ביו׳׳ט .18

a. מסכת ביצה ב: ׳ולרבה לטעמיה...מכינה ליו׳׳ט׳ 

b. פסחים מו. ׳איתמר...היכרא׳ 

c. תוס׳ ביצה ב: ד׳׳ה והיה 

d. לפענ׳׳דקהלת יעקב )רבי יעקב מליסא( או׳׳ח סימן תקכז ד׳׳ה ו 

e. חידושי הרשב׳׳א ביצה ב: ד׳׳׳ה הא 

 שבת בעלמא תשתרי .19

a.  מסכת ביצה ב: ׳אלא...לא גזרו בה רבנן׳ עם רש׳׳י 

b. ספר הישר לר׳׳ת סימן שע׳׳ד 

c. הקדמה לשיטת המאור 

d. מסכת שבת קמד: ׳אמר רב חסדא...קערה׳ תוס׳ ד׳׳ה חולב 

e. ראב׳׳ד אות ג המאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳ואוקמה רב נחמן...אליבא דר׳׳נ׳ השגות 

f. …המאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳והא דאמרינן עלה 

g. המאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳וי׳׳ל דילמא...שמתו שאסורין, ראב׳׳ד  –הקדמה לשיטת הראב׳׳ד

 אות ב



h. השגות הראב׳׳ד על הרי׳׳ף ביצה א. אות ד 

i. מלחמות ה׳ על הרי׳׳ף ביצה יא. ׳ואינו סובר עד הכרע 

 פירות הנושרין בשבת וביו׳׳ט .20

a. :ג. ׳רב יוסף...חדא גזירה היא׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה ב 

b. מסכת ביצה כד: ׳אמר רב פפא...שיעשו׳ רש׳׳י ד׳׳ה אם 

c. מסכת פסחים נו. ׳תנו רבנן ששה דברים עשו...טובים׳ דף נו: ׳ופורצין...ויתלוש׳ 

d. תוס׳ ביצה ג. ד׳׳ה גזרה 

e. מסכת שבת מד. ׳ת׳׳ר...דומיא דנוס׳ 

f.  סימן קכח קוע אחרון ׳דקיימא לן הלכה כר׳׳ש...הו׳׳ל מוקצה מחמת שאילתות פרשת בשלח

 איסור

g. המאור על הרי׳׳ף ביצה יג. ד׳׳ה והא דאמר רב פפא 

h. מלחמות ה׳ על הרי׳׳ף ביצה יג. ד׳׳ה ועוד, אמר 

 הפירות הנושרין מדקלי אנשי יריחו .21

a. :…מכסת פסחים נו: ׳ופורצין...ויתלוש׳ עם רש׳׳י, ר׳׳ח שם ׳ואוכלין 

b. ירושלמי פסחים ד:ט ׳ואוכלין...בסתם׳ 

c. תוס׳ פסחים נו: ד׳׳ה מחלוקת 

d. המאור על הרי׳׳ף פסחים יח: ד׳׳ה אמר עולא, ראב׳׳ד, ומלחמות ה׳ שם 

e. מסכת פסחים נו: ׳ופורצין...ויתלוש׳ עם רש׳׳י,תוס׳ ד׳׳ה מחלוקת, ר׳׳ח שם 

 איזה מלאכות נקראת אוכל נפש .22

a. מסכת שבת עג. משנה 

b. ה ראשונה עם רש׳׳י מסכת ביצה כג: משנ 

c. מסכת ביצה יד. משנה, מסכת ביצה כג. משנה 

d.  מסכת ביצה יד: משנה ׳הבורר׳ 

e. מסכת ביצה יב. ׳אושפזיכניה...מערב יו׳׳ט׳ עם רש׳׳י 

f.  מסכת ביצה כט. ׳תנו...כבורר׳ עם רש׳׳י 

g. :ג. ׳רב יוסף גזירה היא...היא׳ –מסכת ביצה ב 

h. רב יו׳׳ט׳ עם רש׳׳ימסכת ביצה כח. ׳דתניא אין...אי אפשר לעשות מע 

i.  ירושלמי ביצה א:י 

j.  תוס׳ ביצה ג. ד׳׳ה גזירה, תוס׳ ביצה כג: ד׳׳ה אין צדין 

k. ספר ויקרא כג:ז עם רמב׳׳ן שם 

l. מלחמות ה׳ ביצה יג. בסוף ׳וכן מה׳ עד דף יג: עד ביום טוב דבר תורה 

m. עבודת הקודש בית מועד שער א פרק א 

n. ח, וראב׳׳ד שם–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:ד 

o. ׳ שבת צה. ד׳׳ה הרודהתוס 

p. תרמג –מרדכי ביצה סימן תרמב 

q.  מאירי ביצה תחילת פרק ג׳ ד׳׳ה יש שואלין 

r. שאילתות פרשת אמור סימן קז, פרשת בשלח סימן נ 



s. מסכת שבת קלד. ׳תנו רבנן אין מססנין…: עם רש׳׳י 

t. חידושי הרא׳׳ה ביצה פרק ג קטע ראשון 

 פעולות?מה הותר מלכאת אוכל נפש: מלכאות או  .23

a. שמות יב:טז 

b. .משנה וגמרא עליה עם רש׳׳י –מסכת ביצה יב : 

c. מסכת שבת צה. ׳תנו רבנן...רבי אליעזר׳ ׳מגבן חייב...בונה׳ תוס׳ ד׳׳ה והרודה 

d. חידושי הרא׳׳ה ביצה יב. ד׳׳ה בית שמאי אומרים 

e. תוס׳ ביצה יב. ד׳׳ה ה׳׳ג 

f. חידושי הרשב׳׳א ביצה יב. ד׳׳ה אלא 

g.  נפש פרק אקונטרס מלאכת אוכל 

 מלאכות שהן לכאורה אוכל נפש אבל אסורות .24

a. :ג. ׳רב יוסף...ישחוט׳ עם רש׳׳י ד׳׳ה ויתלוש, שמא–מסכת ביצה ב 

b. מסכת ביצה יד. משנה 

c. מסכת ביצה יד: משנה ראשונה 

d.  מסכת ביצה כט: ׳תנו...ששונין׳ עם רש׳׳י 

e. מסכת ביצה כג: משנה בתחילת הפרק 

f. סף מהו לגבן…: מסכת שבת קלד. ׳אמר ליה אביי לרב יו 

 השיטה שכל מלאכת אוכל נפש מותר מן התורה .25

a. :…מסכת שבת קלד. ׳ת׳׳ר אין 

b. ח, ג:יב–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:ה 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:ז 

d. תוס׳ שבת צד. ד׳׳ה והרודה 

e. קונטרס מלאכת אוכל נפש פרק ג אות א 

 שיטת הירושלמי במקור מלאכות אוכל נפש האסורות מן התורה .26

a. צה א:י משנה וגמרא עליה עד ברירה דשבתירושלמי בי 

b. ירושלמי ביצה א:י ׳תני...ירקד ביו׳׳ט עם קרבן העדה 

c. מלחמות ה׳ על הרי׳׳ף ביצה יג: ׳כמו שמפורש בירושלמי...והרקדה׳ 

d. קונטרס מלאכת אוכל נפש ׳שיטת ירושלמי׳ 

 שיטת רבינו נתנאל מקינון בענין איסור קצירה וצידה ביו׳׳ט .27

a. גזרה תוס׳ ביצה ג. ד׳׳ה 

b. תוס׳ ביצה כג: ד׳׳ה אין צדין 

c.  מרדכי ביצה סוף סימן תרמב 

d. :…ירושלמי שבת ז:ב ׳במלאכת קוצר רבנן דקיסרין אמרין ההן 

e. מאירי ביצה כג: ד׳׳ה ויש שואלין 

f.  קונטרס מלאכת אוכל נפש בענין שיטת התוס׳ 

 דעת השאילתות בהבנת הירושלמי .28

a. א…מסכת שבת קלד. ׳ואין ממתקין אותו בגחלת והתני 



b. שאילתות פרשת אמור שאילתא קז ׳עבודה דצורך...לכם׳ 

c. שאילתות פרשת בשלח שאילתא נ עד רחמנא הוא לבדו יעשה לכם׳ 

d. קונטרס מלאכת אוכל נפש פרק בדעת השאילתות 

 בעניין מלאכת עבודה .29

a. ח ורש׳׳׳י פסוק ח–ספר ויקרא כג:ז 

b. ב –רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:א 

c. רמב׳׳ן ויקרא כג:ז 

d. שב׳׳א בית מועד שער א פרק אעבודת הקודש להר 

e. מאירי ביצה כג: ד׳׳ה ויש שאולין 

f. מלחמות ה׳ על הרי׳׳ף ביצה יג: אלא הוו...משנתינו דאין צדים דגים 

g.  ,קונטרס מלאכת אוכל נפש פרק: מלאכת עבודה, שיטת הרשב׳׳א, דעת מאירי, דעת רמב׳׳ן

 במלחמות, סיכום, ודין מתוך בשיטת הרמב׳׳ן

h.  כג: ד׳׳ה איןתוס׳ רי׳׳ד ביצה 

 משקין שזבו .30

a. .׳רבי יצחק...מוקצה׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה ג : 

b. חידושי הרמב׳׳ן חולין יד: ד׳׳ה מידי 

 שקלא וטריא בענין ספיקות .31

a. :ד. ׳מיתבי...בדרבנן לא בטיל׳ עם רש׳׳י –מסכת ביצה ג 

b. טלטול דבר מוקצה שכבר בידו 

c.  מסכת שבת קכד. משנה עד ושלא לצרוך, בגמרא ׳אלא...לא׳ 

d.  המאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳הדרה קושיין לדוכתא...ומותרת היא׳ השגות הראב׳׳ד שם 

e. מסכת ביצה ג: ׳מתיב...אסורות׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה אבל 

f. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה ב. ד׳׳ה ומינה 

g.  מסכת שבת לה: ׳א׳׳ר יוסי בר חנינא...החצוצרות׳ עם רש׳׳י 

h. :…תוספתא סוכה ב:ג ׳רב יוסי 

i. משנה עד בשבת מחזירין׳ עם רש׳׳י מסכת סוכה מב . 

j. שו׳׳ע או׳׳ח סימן שח:ג, מגן אברהם ס׳׳ק ז 

k.  רמ׳׳א או׳׳ח סימן רסו:יב, מגן אברהם וגר׳׳א שם, מ׳׳ב ס׳׳ק לה, ביאור הלכה ד׳׳ה יכול, מ׳׳ב

 סימן שח ס׳׳ק יג 

l. העמק שאלה סימן נג אות ד 

m. משנה ברורה סימן רס׳׳ו ס׳׳ק לה, ביאור הלכה ד׳׳ה יכול 

n. ה ברורה סימן שח ס׳׳ק יג, משנה ברורה סימן שי ס׳׳ק טומשנ 

o. שו׳׳ת מהרש׳׳ל סימן מ 

p. דרך חיים, כלל דיני מוקצה , דין טלטול מוקצה בכל פרטיו אות מ 

 ספק דאורייתא לחומרא .32

a. מסכת ביצה ג: ׳בשלמא לרבה...לקולא׳ 

b. רמב׳׳ם הלכות כלאים י:כז וראב׳׳ד שם 



c. רמב׳׳ם הלכות איסורי ביאה יח:יז 

d. ׳ם הלכות טומאת מת ט:יב וראב׳׳ד שם )עיין הוצאת פרנקל(רמב׳ 

e. חידושי הרשב׳׳א קידושין מז. ד׳׳ה ממזר 

 דבר שיש לו מתירין .33

a. :ד. ׳מיתיבי...לא בטיל׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה ג 

b. רש׳׳י ביצה ג: ד׳׳ה שיש, אפילו 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה ד. ד׳׳ה הא 

d. גמ׳ אין ר׳׳ן על הרי׳ף ביצה ב: ד׳׳ה כל, דף יג. ד׳׳ה 

e. ספר הישר לר׳׳ת סימן ת׳׳ש, סימן תשכ׳׳ה 

f. :נב. המשנה ר׳׳ן ד׳׳ה נודר, ר׳׳ן דף נב. ד׳׳ה וקשיא–מסכת נדרים נא 

g. שו׳׳ע הרא׳׳ש כלל שני אות א 

h. רש׳׳ש ביצה ד. ד׳׳ה שם ׳׳ה אפילו 

i. שו׳׳ע יו׳׳ד סימן קב 

 איזה ספיקות מצטרפים לספק ספיקא .34

a. :בטיל׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה ואחרותד. ׳מיתיבי...לא –מסכת ביצה ג 

b. ספר התרומה סימן עו ׳ועתה...התערובת נמי מותר׳ 

c.  המאור על הרי׳׳ף ביצה ב. ׳והא דאמרינן וספיקה...הנוסחאות׳ ראב׳׳ד שם 

d. חידושי הרשב׳׳א ביצה ג. ד׳׳ה נתערבה 

e. בדק הבית על תורת הבית בית רביעי שער שני דף כח. ד׳׳ה עוד חשיב 

 סוגיית דבר חשוב .35

a.   מסכת ביצה ג: ׳דתנן מי… הכל יעלו׳ עם רש׳׳י 

b. ט–רמב׳׳ם הלכות מאכלות אסורות טז:א 

c. מאירי ביצה ג: ד׳׳ה יש דברים 

d. שו׳׳ע יו׳׳ד סימן קי:א ש׳׳ך ס׳׳ק ט 

 שיטת רש׳׳י בביטול יבש ביבש .36

a. רש׳׳י ביצה ג: ד׳׳ה יעלו 

b.  רש׳׳י ע׳׳ז עד. ד׳׳ה תרתי 

c. מסכת ערלה ב:א 

d. ׳ במאתיםר׳׳ש ערלה ג:ו ד׳׳ה יעלו בא 

e. מרדכי ביצה סימן תרמ׳׳ז 

f.  ראבי׳׳ה פסחים חלק ב סימן תטו 

g. :ק. ׳גיד הנשה שנתבשל....שאני׳–מסכת חולין צו: ׳גיד הנשה שתנתבשל...אסורין׳ דף צט 

h. תוס׳ שם ד׳׳ה בריה 

i. .תורת הבית בית רביעי שער ראשון יז– : 

j. חולין צז: ד׳׳ה הא דאקשיה, כ, חידושי הרמב׳׳נ –רמב׳׳מ הלכות מאכלות אסורות טו:ד 

k. שו׳׳ע הרשב׳׳א א:רפג 

l. בדק הבית בית רביעי דף יז. משמרת הבית ד׳׳ה אמר הכותב 



m. רא׳׳ש חולין ז:לז 

n. ב, ש׳׳ך ס׳׳ק ב,ו ביאור הגר׳׳א ס׳׳ק ה,ט פרי מגדים משבצות זהב ס׳׳ק –שו׳׳ע יו׳׳ד סימן קט:א

 א

o. ד סימן קט:אמנחת יעקב על תורת חטאת סימן לט ס׳׳ק א, פטחי תשובה יו׳׳ 

 נולדה בזה אסורה או מותרת בזה שמת ביו׳׳ט .37

a. .׳אתמר שבת יו׳׳ט...להסקה׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה אלא–מסכת ביצה ד : 

b. …מלחמות ה׳ על הרי׳׳ף ביצה ב: ׳אלא הטעם 

c. : אור זרוע הל׳ יו׳׳ט סימן ש׳׳ל עד 

d. חידושי הרשב׳׳א ביצה ד. ד׳׳ה רב אית ליה 

e.  אתמולחידושי הרשב׳׳א ביצה ד: פ׳׳ה 

 מבטלין איסור לכתחילה באיסור דרבנן .38

a.  מסכת ביצה ד: ׳אמר רב מתנא...קלי איסורא׳ עם רש׳׳י 

b. .׳עצים שנשרו...׳ ר׳׳ן על הרי׳׳ף –רי׳׳ף ביצה ב : 

c. רא׳׳ש ביצה א:ב עד ׳ואפילו אין לו מתירין׳ 

d.  ראבי׳׳ה חלק ג הלכות יו׳׳ט סימן תשט׳׳ז 

e. חידושי הרשב׳׳א ביצה ד: ד׳׳ה והא, אבל 

f. של שלמה ביצה א:ז ים 

g. מרדכי ביצה סימן תרנ 

h. מסכת יומא עד. ׳גופא...מותר מן התורה׳ 

i. תוס׳ ביצה ד: ד׳׳ה ותנן, חכמת שלמה עליה שם 

j. חידושי הרשב׳׳א ביצה ד: ד׳׳ה אבל 

k.  ראבי׳׳ה חלק ג הלכות יו׳׳ט סימן תשט׳׳ז 

l. …טור או׳׳ח סימן תרע׳׳ז ׳הנותר מן השמן 

 שני ימים טובים של גלויות .39

a.  מסכת ביצה ד: ׳איתמר שני ימים טובים של גלויות...לאקל קולי׳ רש׳׳י שם 

b. ראבי׳׳ה חלק ג הלכות יו׳׳ט סימן תשי׳׳ז עד להבדיל 

c. :…ראב׳׳ן תחילת ביצה ׳ואידך שני ימים טובים של גלויות 

d. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:כד 

e. חידושי הרשב׳א ביצה ד: ד׳׳ה והשתא 

f. :לא מברכינן׳ ׳והלכתא...מברכינן׳מז. ׳אמר רב יהודה.–מסכת סוכה מו.. 

g. חידושי הריטב׳׳א סוכה מז. ד׳׳ה הלכתא 

h. שטמ׳׳ק ביצה ד: ד׳׳ה ירושלמי 

i.   חידושי הרא׳׳ה ביצה ד: ד׳׳ה וקיי׳׳ל 

j. ו, הלכות יו׳׳ט א:כא–רמב׳׳ם הלכות קידוש החודש ה:ה 

k. שיעורים לזכר אבי מרי ז׳׳ל חלק א דף קכח 

l. :שו׳׳ת רב האי גאון ד׳׳ה כך אוצר הגאונים מסכת ביצה חלק ראשון ד 

m. תוס׳ תענית ב. ד׳׳ה אימתי 



n. מהרי׳׳ץ חיות תענית ב. ד׳׳ה תוס׳ 

o. ו–רמב׳׳ם הלכות קידוש החודש ה:ה 

p. …המאור על הרי׳׳ף ביצה יז. ׳והני דנחתי 

q.  שו׳׳ת הרא׳׳ש כלל כג אות ח 

r. שו׳׳ת רדב׳׳ז חלק א סימן תקצ׳׳ד 

 יסוד החשבון לחודשים ושנים מעוברות .40

a. ה,יג–קידוש החודש ה:א רמב׳׳ם הלכות 

b. השגת הרמב׳׳ן על ספר המצוות מצות עשה קנג ד׳׳ה וראיתי עוד 

c.   המאור על הרי׳׳ף ביצה ב: ד׳׳ה והרי׳׳ף עד ג. הרי׳׳ף ז׳׳ל 

d. ספר התרומות שער מ׳׳ה אות ד ד׳׳ה ה׳׳ר זרחיה, עוד אם 

 שני ימים טובים של ראש השנה .41

a. מסכת ראש השנה ל: משנה וגמרא עליה 

b.  ה. ׳ני ימים טובים של ראש השנה...ולמחר קדש׳ רש׳׳י שם–ביצה ד.מסכת 

c. מסכת ראש השנה ד:ד עם פירוש המשנה לרמב׳׳ם 

d. רמב׳׳ם הלכות קידוש החודש ג:ה,ו 

e.   ראב׳׳ן מסכת ע׳׳ז בסוף סימן שי׳׳ז 

f. תוס׳ ביצה ה. ד׳׳ה ונתקלקלו 

g. :חידושי הרשב׳׳א ראש השנה ל 

h.  .תוס׳ רי׳׳ד ביצה ה 

 יוחנן בן זכאי על דין נולדה בזה מותרת בזההשפעת רבי  .42

a. :מסכת ראש השנה משנה ל 

b.  מסכת ביצה ה. ׳אמר רבה...להתירו׳ עם רש׳׳י 

c.  המאור על הרי׳׳ף ביצה ב. ד׳׳ה ל׳׳ק 

d.  חידושי הרא׳׳ה ביצה ה. ד׳׳ה א׳׳ל 

 כל דבר שבמנין צריך מנין אחר להתירו .43

a. .ותוס׳ ד׳׳ה כל: ׳אמר רב יוסף...אשתרי ביצה׳ עם רש׳׳י –מסכת ביצה ה 

b. מסכת עדיות א:ה 

c. שטמ׳׳ק ביצה ה: ׳וא׳׳ת...דרבי אליעזר׳ 

d. רמב׳׳ם הלכות ממרים ב:ב והשגת הראב׳׳ד שם 

e.   חידושי הרשב׳׳א ביצה ה: ד׳׳ה א׳׳ל 

 פדיון כרם רבעי חוץ לירושלים .44

a. תוספתא מעשר שני ה:י 

b. רמב׳׳ם הלכות מעשר שני ט:ה 

c. רש׳׳׳י ביצה ה. ד׳׳ה כרם רבעי 

 קדשה לעתיד לבאקדושה ראשונה  .45

a. .׳ותניא כרם...זכאי׳ עם רש׳׳י –מסכת ביצה ה : 

b. מסכת עדיות ח:ו 



c. תוס׳ ביצה ה: ד׳׳ה ובקש 

d. טז וראב׳׳ד שם–רמב׳׳ם הלכות בית הבחירה ו:יא 

 דעת רבא בתקנת רבי יוחנן בן זכאי .46

a. מסכת ביצה ה. ׳רב אדא...ולמחר קדש׳ עם רש׳׳י, ר׳׳ח ׳וכן...ימים׳ תוס׳ ד׳׳ה מי 

b.  ג. ׳אמר רבה...׳ מאור שם ד׳׳ה והרי׳׳ף, מלחמות ה׳ שם ד׳׳ה ועוד–ביצה ב:רי׳׳ף 

c. ח–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:כא,כד רמב׳׳ם הלכות קידוש החודש ה:ה 

d.  בסוף הדף ׳ואשר אמרנו...נפש׳ 9אוצר גאונים ביצה דף 

 מת ביו׳׳ט ראשון יתעסקו עכו׳׳ם, מת ביו׳׳ט שני יתעסקו ישראל .47

a.  יישינן׳ עם רש׳׳י מסכת ביצה ו. ׳אמר...ח 

b. .׳שלחו ליה...שלחו להו׳ ׳מת שלח…: עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה יום–מסכת שבת קלט : 

c. תוס׳ ביצה ו. ד׳׳ה והאידנא 

d.  מאירי ביצה ו. ד׳׳ה ויש מחמירין 

e. שאילתות ויקרא שאילתא צד ׳ודשכיב ביו׳׳ט...גו׳ העמק שאלה אות ב, אות ד 

f.  שני...מוציאין׳ ראב׳׳ן מסלת מו׳׳ק דף קפג ד׳׳ה אין ׳ויו׳׳ט 

g.  אור זרוע הלכות יו׳׳ט סימן שלא 

h. חידושי הרמב׳׳ן שבת קלט: ד׳׳ה האי 

i. מאירי ביצה ו. ד׳׳ה אע׳׳פ, רחיצה, קריעה, וכן כלי, יש מי שאומר 

j. שטמ׳׳ק ביצה ו. ד׳׳ה אמר 

k. קכו והערות שם–שיעורים לזכר אבי מרי ז׳׳ל דף קכה 

l. :פא. ד׳׳ה אומר לנכרי–תוס׳ בבא קמא פ 

 ו׳׳ט לשבת לקבורה על ידי נכרימה בין י .48

a. מאירי ביצה ו. ד׳׳ה יש שואלין 

b.  ראבי׳׳ה חלק א סימן שצא 

c. קיג ד׳׳ה וכתב–תורת האדם לרמב׳׳ן כרך ב דפים קיב 

 דין עשיית עירוב תבשילין על פי ספיקא דיומא .49

a. מסכת ביצה ו. ׳רבינא הוה...להא דנהדרעי׳ עם רש׳׳י 

b. ומ׳׳מ להלכה י׳׳דטו, ראב׳׳ד –רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ו:יא 

c. מאירי ביצה ו. ד׳׳ה מי 

d. גר׳׳ח על רמב׳׳ם הל׳ יו׳׳ט ו:יא 

 אפרוח ועגל שנולדה ביו׳׳ט  .50

a. .׳אתמר אפרוח...עמצו בשחיטה׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה הואיל–מסכת ביצה ו : 

b. מסכת שבת מה: ׳אמר רבה בר בר חנא...ביצת אפרוח׳ תוס׳ ד׳׳ה דאית ביה, תוס׳ ישנים שם 

c. :ד׳׳ה השתא, מוכן, עגל תוס׳ ביצה ו 

 האם דירה הוי צורך אוכל נפש או צורך יו׳׳ט .51

a.  מרדכי ביצה סימן ע׳׳ב 

b. תוס׳ שבת צד. ד׳׳ה הרודה 

 פטור הוצאה בלבוש תפילין בשבת: דין מלבוש או כלאחר יד? .52



a. מסכת ביצה טו. ׳מר אביי…: עם רש׳׳י, מ 

b. ר׳׳ח מסכת שבת ס. משנה, דף סא. ׳ולא בתפילין...עבידא׳ עמ רש׳׳י ו 

c.  מסכת עירובין צה. משנה, דף צה: רבן גמליאל...במקום תפילין עם רש׳׳י 

 סוגיית עירוב תבשילין .53

a. מסכת ביצה טו: מראשית הדף עד מן התורה׳ עם רש׳׳י 

b.  סכת פסחים מו. ׳איתמר...היכירא׳ 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:טו, ו:א 

d.  מסכת ביצה טז. ׳עושה אדם...אמר רבי יצחק...כזית׳ עם רש׳׳י 

e. כת ביצה טז: ׳אמר רבי אבא...לדידך אסור׳ עם רש׳׳י מס 

f. מסכת ביצה יז. ׳תנו רבנן אין...ש׳׳מ...ש׳׳מ׳ עם רש׳׳י 

g. מסכת ביצה יז: ׳בית שמאי אומרים שני תבשילין...עד משנה עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה אמר 

h. שו׳׳ע או׳׳ח תקכז עם משנה ברורה 

 מתי ראוי לקנות צרכי שבת .54

a. ספר שמות כ:ח עם רש׳׳י 

b. מסכת ביצה טז. ׳תניא אמרו עליו...יום יום׳ עם רש׳׳י 

c. רמב׳׳ן שמות כ:ח 

d. אור זרוע הלכות ערב שבת סימן י׳׳ח סעיף ג 

e.  מסכת שבת יט. ׳בעא מיניה רבי...שזיכך לכך׳ 

f. קרבן נתנאל ביצה פרק שני אות ח 

g. חיי אדם הלכות שבת א:א 

 אוכל נפש לבהמות .55

a. מסכת חלה א:ח 

b. .בפת׳ עם רש׳׳י תוס׳ ד׳׳ה לכם, דף כ: ׳אם…: ׳דתניא אך...–מסכת ביצה כא 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יג 

d. ראב׳׳ן מסכת ביצה ד׳׳ה בהמה 

e.  מסכת ביצה כג: המשנה עם רש׳׳י 

f. ראבי׳׳ה חלק ג הלכות יו׳׳ט סימן תשנ׳׳ה 

g. תוס׳ שבת יט. ד׳׳ה נותנין 

h. :יא. ׳תניא אך… המאור שם ד׳׳ה הא דפסק–רי׳׳ף ביצה י 

i.  קמט, הלכות יו׳׳ט מחלוקת י׳׳ז ספר העיטור חלק ב דף 

j. רא׳׳ש ביצה ב:טז ׳עד להסקה׳ 

k.  שו׳׳ע או׳׳ח תקי׳׳ב:ג 

l. מאירי ביצה כג: ד׳׳ה ונותין 

 האם רחיצה הוי צרוך אוכל נפש .56

a. מסכת ביצה כא: משנה וגמרא עליה עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה לא 

b. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:טז 

c. מאירי ביצה ב:ד עד נפש להחם 



d. ם ביצה ב:דפירוש המשנה לרמב׳׳ 

e.  מסכת שבת לט: ׳דתנן...מתירין׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה אלא אם 

 שיטת בעל המאור על מלאכות או׳׳נ מיותרת .57

i. המאור על הרי׳׳ף ביצה י: ׳ועוד...ממנה׳ 

ii. .ד׳׳ה וכן–המאור על הרי׳׳ף יב : 

 האם כבוי הוי מלאכת אוכל נפש .58

a. מסכת שבת קלד. ׳ת׳׳ר אין מססנין...הכא אפשר׳ עם רש׳׳י 

b. …רי׳׳ף בוצה יב. ׳גרסינן 

c.  רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:ב 

d. מסכת כתובות ז. ׳רב זביד שרא...הוא׳ 

e.  מאור על הרי׳׳ף ביצה יב. והא, ר׳׳ן ד׳׳ה אין 

f. חידושי הר׳׳ן שבת קלד. ד׳׳ה אמר 

g. )מאירי ביצה כג. ד׳׳ה במסכת )עם הערות 

h. :׳ ד׳׳ה עלכג. ׳איבעיא להו מהו לעשן...אגומרי׳ עם רש׳׳י ותוס–מסכת ביצה כב 

i. מלחמות ה׳ על רי׳׳ף ביצה יב. ד׳׳ה ועוד והא, אמר הכותב זה 

j.  מסכת ביצה כב. ׳בעא מיניה אבא...הדלקה...לרבנן׳ עם רש׳׳י 

k. תוס׳ כתובות ז. ד׳׳ה אמר 

l. רא׳׳ש ביצה ב:יט עד ולאפות, ד:ח 

m. תרפ׳׳ב –מרדכי ביצה סימן תרפ׳׳א 

n. חידושי הרשב׳׳א כב. ד׳׳ה אין, אם 

o. ת מועד שער ב פרק ח אות אספר עבודת הקודש בי 

p. …ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה יא: ׳ואם בשביל 

q. מאירי ביצה כב. ד׳׳ה וכן אין מכבין 

r. שו׳׳ע או׳׳ח תקי׳׳ד:א, מ׳׳א ס׳׳ק ב, מ׳׳ב ס׳׳ק ו 

s. אגרות משה או׳׳ח חלק א סימן קטו, חלק ד סימן קג 

t. שמירת שבת כהלכתה פרק יג אות י, הערה מ׳׳ט 

u.  ,ביאור הגר׳׳א ד׳׳ה ואע׳׳פ, סימן תקי׳׳ד:א ד׳׳ה וי׳׳אשו׳׳ע או׳׳ח תקז:ד 

v. רא׳׳ש ביצה ב:כג עד איכא כיבוי 

w. ביאור הלכה תקז:ד 

x.  חידושי הרא׳׳ה ביצה יב: ד׳׳ה בית שמאי אומרים, דף כב. ד׳׳ה איתביה, בעא מיניה אביי, דף

 כג. ד׳׳ה רבא, –כב:

 בעניין אינו מתכוון .59

a. ...חריץ׳מסכת ביצה כג: ׳רבי יהודה היא 

b. מסכת נזיר מב. משנה ראשונה וגמרא עליה עם רש׳׳י 

c. רש׳׳י שבת קכא: ד׳׳ה דילמא לפי תומו 

d. תוס׳ שבת צה. ד׳׳ה המכבה 

e. מסכת שבת קלג. ׳אמר מר...מרבא סברא׳ 



f. מסכת שבת קג. ׳ת׳׳ר התולש…, רש׳׳י שם ותוס׳ ד׳׳ה לא 

g. תוס׳ ביצה ל. ד׳׳ה זימנין, ופירוש מהר׳׳ם לובלין על תוס׳ 

 אינו חורש, והיתר שימוש בעגלהכובש  .60

a. מסכת ביצה כג: משנה, רש׳׳י ד׳׳ה אינה נגררת, בגמ׳ ׳ואינה… עם רש׳׳י 

b.  רש׳׳י ביצה כג: ד׳׳ה ת׳׳ר 

c. פירוש המשנה לרמב׳׳ם ביצה ב:ח 

d. מאירי ביצה כג: ד׳׳ה משנה התשיעית 

e.  הערה כג8ספר הלכות שבת לרב איידר, חלק א מלאכת חורש פרק א אות , 

 ם מן הביבורין ביו׳׳טאין צדין דגי .61

a.  מסכת ביצה כג: משנה עד ביו׳׳ט עם רש׳׳י 

b. מסכת ביצה כח: ׳דתניא...שאי אפשר לעשותן מערב יו׳׳ט 

c.  תוס׳ ביצה כג: ד׳׳׳ה אין 

d. מרדכי ביצה סוף סימן תרמ׳׳ב 

e. מאירי ביצה כג: ד׳׳ה ויש שואלין 

f. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:ז עם ראב׳׳ד 

g. מאירי ביצה כג: ד׳׳ה תחלת 

h. ׳׳ד ביצה כג: ד׳׳ה איןתוס׳ רי 

i. .׳וכן...דאין צדים דגים׳–מלחמות ה׳ ביצה יג : 

 מתי חיה ועוף ניצודין .62

a. :כד. משנה בתחילת הפרק וגמ׳ עליה עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה כל היכא,כל שאמר –מכסת ביצה כג 

b. :יג. משנה בתחילת פרק ג׳ וגמ׳ עליה–רי׳׳ף ביצה יב 

c.  דבעינןחידושי הרשב׳׳א ביצה כד. ד׳׳ה והא 

d. רמב׳׳ם הלכות שבת י:ט,כ 

e. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:ז עם ראב׳׳ד, ב:ה 

 אין נותנין לפניהם מזונות .63

a. :כד. משנה ד׳׳ה אין, רש׳׳י ד׳׳ה אין –מסכת ביצה כג 

b. :…מסכת ביצה כד. ׳גמ׳ 

c.  מסכת שבת קנה: משנה עד לתרנגולין, בגמרא ׳מתיב...שאין מהלקוטים׳ ׳אמר לך רב

 ׳יהודה...מזונותיו עליך

d. תוס׳ ביצה כג: ד׳׳ה ואין נותנין 

e.  חידושי הרשב׳׳א ביצה כג: ד׳׳ה ואין נותנין 

f. עבודת הקודש בית מועד שער א פרק ט הלכה ב 

g. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:יז 

h.  מסכת שבת מג. ׳א׳׳ר יצחק...בשבת׳ 

i.  מסכת ביצה לו. ׳דאמר...בשבת׳ 

j.  דגיםשו׳׳ע או׳׳ח סימן תצז:ב,ז מ׳׳ב ס׳׳ק ד, ביאור הלכה ד׳׳ה 

k. מאירי ביצה כג: ד׳׳ה ותחילת, ונותנין 



 שיטת רש׳׳י בדין צד ציפור לבית .64

a. רש׳׳י ביצה כד. ד׳׳ה חייב 

b. רש׳׳י שבת קו. ד׳׳ה הצד 

c. ב׳׳ח על טור או׳׳ח סימן שט׳׳ז ד׳׳׳ה ואיכא לתמוה 

d.  ט׳׳ז או׳׳ח סימן שט׳׳ז ס׳׳ק א עד ׳צפור לצפור׳ 

 הצד אוזין פטור .65

a. :הכד. ד׳׳ה אין משנ–מסכת ביצה כג 

b. .משנה –מסכת שבת קו : 

c. מסכת שבת ג. ׳והאמר...מורסא׳ 

d. מסכת ביצה כד. ׳זה הכלל.לרבויי׳ תוס׳ ד׳׳ה ותניא, רש׳׳ש על תוס׳, מהר׳׳ם על תוס׳ 

e. חידושי הרשב׳׳א ביצה כד. ד׳׳ה הא דתניא 

f. :…רא׳׳ש ביצה ג:א ׳גמ׳ 

g. ים של שלמה ביצה ג:ג 

h. קרבן נתנאל על רא׳׳ש ביצה ג:ח 

 במצודהמלאכת צידה  .66

a. מסכת שבת יז: משנה עד ׳שיצודו מבעוד יום וב׳׳ה מתירין׳ תוס׳ ד׳׳ה אין 

b. חידושי הרשב׳׳א שבת יז: ד׳׳ה מתני׳ 

c. חידושי הר׳׳ן שבת יז: ד׳׳ה מתני׳ 

d. שפת אמת שבת יז: ד׳׳ה בתוס׳ ד׳ה אין 

e. חזון איש או׳׳ח סימן לו אות א ד׳׳ה ובתוס׳ 

 דו החי?מצודות שעשאן מערב יו׳׳ט ולא ידוע מתי נצו .67

a. .משנה וגמרא עליה עד : ם רש׳׳י–מסכת ביצה כד : 

b.  מסכת שבת מד. ׳גמ׳...ממקומם׳ עם רש׳׳י, ׳אבל...דמיא דכוס׳ 

c. מאור על הרי׳׳ף ביצה יג. ד׳׳ה הא דאמר רש׳׳י 

d.  ,השגות הראב׳׳ד שם אות א 

e. מסכת ביצה ג: ׳בשלמא לרבה..לקולא׳ תוס׳ ישנים בצד הגמרא 

f.  ד׳׳ה ואףראבי׳׳ה חלק ג סימן תשסג 

g. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:ו 

h. ספר עבודת הקודש בית מועד שער ה פרק א הלכה א 

i. חידושי הרשב׳׳א ביצה כד: ד׳׳ה ספק 

j. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:ח 

k. פרי מגדים פתיחה כוללת להל׳ יו׳׳ט דף יג אות ה 

l. ר׳׳ן על הרי׳׳ֹו ביצה יג. ד׳׳ה גמ׳ 

m. חידושי הרשב׳׳א עירובין מ. ד׳׳ה מאי 

 הכנה של דברים ברשות גוימצב  .68

a. מסכת עירובין מ. ׳ההוא…: תוס׳ ד׳׳ה הא 

b.  ירושלמי ביצה ג:ב ׳רבי חייה...צריך הכן׳ 



c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כד: ד׳׳ה ספק 

d. אור זרוע הלכות יו׳׳ט סימן שנה ׳וכבר....הוי מוקצה׳ 

e. ר הכותבהמאור על הרי׳׳ף ביצה יג. ׳ולשאר..ירושלמי׳ ראב׳׳ד אות ב, מלחמות ה׳ ד׳׳ה אמ 

f. חידושי הרשב׳׳א עירובין מ. ד׳׳ה חזייה 

g. חידושי הרשב׳׳א ביצה ב: ד׳׳ה אמר 

 שיטת רבן גמליאל להתיר ספק מוכן, ויחס מוקצה לאכילה וטלטול .69

a. מסכת ביצה כד. משנה, דפ כד: ׳ואמר מותרין הן...כעין בני יומין׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה אלא 

b. חידושי הרשב׳׳א ביצה כד: ד׳׳ה רב, אלא 

c. אגלי טל מלאכת טוחן בפירוש ס׳׳ק מ 

d. מסכת שבת קכח. ׳איתמר...כרבי שמעון׳ 

e. פני יהושע שבת מד. ד׳׳ה במשנה 

f. :כז. ׳בעי...שמים׳ עם רש׳׳י, רשב׳׳א ביצה כו: ד׳׳ה הא, תוס׳ כז. ד׳׳ה אלא, –מסכת ביצה כו 

g. מסכת ביצה לג. ׳תנו...מתיר׳, מהרש׳׳א ד׳׳ה גמרא 

h. יח–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יז 

 איסור פירות מחוברין .70

a. :נו. משנה שנייה עד ׳שבת׳, רש׳׳י ד׳׳ה ואוכלין, דף נו. ׳ואלו שלא...טובים׳, –מסכת פסחים נה

 דף נו: ׳ופורצין...

b.   מסכת שבת יז: משנה 

c. מסכת שבת מד. ׳גמ׳...ממקום׳ עם רש׳׳׳י ׳אבל...דומיא דכוס׳ 

d. מסכת שבת קכב. ׳ת׳׳ר...מכירו אסור׳ 

e. ולא לאחרים׳מסכת חולין טו. ׳דתנן... 

f. מסכת ביצה ל: ׳ושוין...דמי 

g. :כה. ׳אמר רב פפא...אחר׳ עם רש׳׳י, תוס׳ הבא–מסכת ביצה כד 

h. .׳אמר רב פפא...מוקצה הוא׳, המאור שם ד׳׳ה והא, מלחמות ה׳ שם ד׳׳ה וועד, –רי׳׳ף ביצה יג :

 אמר 

i. שאילתות במדבר סימן קכח ד׳׳ה ברם 

 מהו יסוד איסור כדי שיעשו .71

a.  כה. ׳אמר רב פפא...אחר׳ רש׳׳י ד׳׳ה ולערב–ביצה כד:מסכת 

b. מסכת עירובין לט: ׳ההוא...ולא מידי׳ רש׳׳י ד׳׳ה פסק 

c. מסכת חולין טו. ׳דתנן...יאכל עולמית׳ רש׳׳י שם 

d. שאילתות במדבר סימן קכח  עד בכדי שיעשו 

e. תוס׳ ביצה כד: ד׳׳ה ולערב 

f. רא׳׳ש ביצה ג:ב ד׳׳ה גמ׳ 

g. ל ומלאכות...לאחרים׳מלחמות ה׳ ביצה יג: ׳והואי 

h. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקט׳׳ו:א,ד 

 מהו שיעור כדי שיעשו .72

a. תוס׳ עירובין לט: ד׳׳ה אי 



b. רא׳׳ש ביצה ג:ב ד׳׳ה גמ׳ 

c. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה יג: ד׳׳ה ולערב 

d. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקט׳׳ו:א, ביאור הלכה ד׳׳ה ושיעור 

 האם חוץ לתחום כשאסור צריך כדי שיעשו? .73

a. :כה. ׳אמר רב פפא...אחר׳ רש׳׳י שם–מסכת ביצה כד 

b. תוס׳ ביצה כד: ולערב 

c.  שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקט׳׳ו:ה 

 ספק חוץ לתחום .74

a. :כה. ׳אמר רב פפא...אחר׳–מסכת ביצה כד 

b. מסכת עירובין מה: ׳אמר...להקל׳ תוס׳ ד׳׳ה איבעית 

c. תוס׳ ביצה כד: ולערב 

d. ראבי׳׳ה חלק ג סימן תשס׳׳ג ד׳׳ה ואף 

e. :זשו׳׳ע או׳׳ח סימן תקט׳׳ו 

 הבא בשביל ישראל מותר בשביל ישראל אחר .75

a. :כה. ׳אמר רב פפא...אחר׳–מסכת ביצה כד 

b.  מסכת שבת קכב. ׳עיר...חמין׳ 

c. תוס׳ ביצה כד: ולערב 

d. אור זרוע הלכות עירובין סימן קנ׳׳א 

e. מלחמות ה׳ ביצה יג: ׳ונראה לי...יפה הוא׳ 

 הסוכת אימת מים, וחיה שקננה בפרדס .76

a. :רב פפא...אחר׳כה. ׳אמר –מסכת ביצה כד 

b. מאירי ביצה כה. ד׳׳ה עופות 

 מחלוקת רבה ורב חסדא למה מן התורה מותר לשחוט מסוכנת ביו׳׳ט .77

a.  מסכת ביצה כה. משנה עם רש׳׳י 

b. מסכת ביצה כא. ׳והא...לוקה אמרינ׳ הואיל׳ 

c. מסכת פסחים מו: ׳איתמר...שחיטה׳ עם רש׳׳י 

d.  מסכת ביצה ב: ׳אמר רבה...מכינה ליו׳׳ט׳ עם רש׳׳י 

e. ן על הרי׳׳ף ביצה יד: ד׳׳ה איתמרר׳׳ 

f. תוס׳ ביצה ב: ד׳׳ה והיה 

g. יב–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יא 

 האם היתר מסוכנת דוקא במסוכנת או לא, ואם צריך לאכול? .78

a.  מסכת ביצה כה. משנה עם רש׳׳י 

b. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה יד. ד׳׳ה מתני׳ בהמה 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כה. ד׳׳ה בהמה 

d.  המאירימאירי ביצה כה. ד׳׳ה 

e. יב, מ׳׳מ להל׳ א:יב–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יא 

f. שפת אמת ביצה כה. ד׳׳ה משנה 



 בהמה בחזקת איסור עומדת .79

a. .משנה וגמ׳ עליה עד קמ׳׳ל עם רש׳׳י –מסכת ביצה כה : 

b. תוס׳ שם ד׳׳ה בהזקת 

c. רא׳׳ש ביצה ג:ד 

 השפעת דרך ארץ על האיסור .80

a. .רש׳׳י : משנה וגמ׳ עליה עד עשאוני בני עם –מסכת ביצה כה 

b. תוס׳ שם ד׳׳ה אורח 

 עם ישראל ודרך ארץ .81

a. .׳אלא רמי...עם רש׳׳י ותוס׳–מסכת ביצה כה : 

b.  מאירי ביצה כה: ד׳׳ה מפנות 

 לא יביאנה במוט .82

a.  מסכת ביצה כה. משנה 

b. אור זרוע הלכות יו׳׳ט סימן שנג 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ה:ה 

d. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה יד: ד׳׳ה מתני׳ 

e. טהמאירי ביצה כה. ד׳׳ה שח 

f. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תצח:ז עם מ׳׳ב 

 מקל,תרמיל, כסא .83

a. מסכת ביצה כה: ׳ת׳׳ר אין…: עם רש׳׳י 

b. חידושי הרשב׳׳א ביצה כה: ד׳׳ה אין 

c. ד–עבודת הקודש בית מועד שער ג פרק ז הלכה ג 

d. תוס׳ ביצה כה: ד׳׳ה שאני 

e. חידושי הרשב׳׳א ביצה כה: ד׳׳ה שאני 

f. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ה:א,ג 

g. .ד׳׳ה ונשוב מאירי ביצה כה 

h.  יש׳׳ש ביצה ג:יד ד׳׳ה אין, ת׳׳ר 

i. שו׳׳ת רדב׳׳ז חלק ב סימן שני אלפים קס׳׳ג 

j.  פני יהושע ביצה כה: ד׳׳ה שם ת׳׳ר 

k. שו׳׳ת נודע ביהודה חלק א או׳׳ח סימן יא, חלק ב או׳׳ח סימן כח 

l. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקכב:א, מ׳׳ב ס׳׳ק ב 

m. ערוך השולחן או׳׳ח סימן תקכב:א 

 לבורבכור שנפל  .84

a. מסכת ביצה לז. ׳דתניא...שוחט רצה זה שוחט׳ 

b. :כו. משנה וגמ׳ עליה עד קמ׳׳ל עם רש׳׳י–מסכת ביצה כה 

c. מסכת שבת מו: ׳תניא...חכם׳ 

d. :כו. ד׳׳ה בכור–תוס׳ ביצה כה 

e. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:ג וראב׳׳ד שם 



 בכור תם שנפל לבור .85

a. .׳ת׳׳ר...שמע מינה׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה כו : 

b.  ביצה כו: ד׳׳ה בכורמאירי 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:ד 

 מוקצה לחצי שבת: הבעיה .86

a.  מסכת ביצה כו: ׳בעי...איכא...התם׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח 

b.  מסכת שבת מה: ׳כי אתא...יהודה׳ דף מו. ׳ומי...רבי יוחנן׳ עם רש׳׳י 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כו: ד׳׳ה הא 

d. מאירי ביצה כו: ד׳׳ה נחלקו, ויש 

 העלן לגגהיה אוכל בענבים ו .87

a. מסכת שבת מה. ׳אמר רב יהודה...מינייהו׳ עם רש׳׳י 

b. מסכת ביצה כו: ׳ת׳׳ש היה...לא גלי דעתיה׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח 

c. .משנה ורש׳׳י שם –מסכת ביצה לד : 

d.  חידושי מאירי )לא בית הבחירה( ביצה כו: ד׳׳ה היה, ומשני 

e. מאירי ביצה לד. ד׳׳ה ומשנה זו 

f.  וההיא דתניאהמאור על הרי׳׳ף ביצה יג. ד׳׳ה 

 מוקצה שיבש ואין הבעלים מסרין בו .88

a. מסכת ביצה כו: ׳והאמר רב כהנא...מותר׳ עם רש׳׳י 

b. שאילתות פרשת בשלח סימן מ׳׳ז ד׳׳ה ברם 

c. …המאור על הרי׳׳ף ביצה יג. ׳דאמר רב 

d. פרי מגדים פתיחה להל׳ יו׳׳ט החלק השני אות כד עד ׳דאסור׳ 

 למוקצה לחצי שבתגמרו בידי אדם ובידי שמים, ופסק הלכה  .89

a. :כז. ׳אמר רבי זירא...שמים׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה כו 

b. …המאור על הרי׳׳ף ביצה יג. ׳והא דבעא 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כו: ד׳׳ה אי דלא 

d. אור זרוע הלכות יו׳׳ט סימן שנה 

e. יש׳׳ש חולין א:לב 

f. מאירי ביצה כו: ד׳׳ה היו ראויות 

g. ,קשיא, וכלל חידושי המאירי ביצה כז. ד׳׳ה ולטעמיך,ובשם 

h.  שו׳׳ע או׳׳ח סימן רנב:ד 

i. רא׳׳ש ביצה ג:יז 

 קושיות הראשונים בקשר לסוגיית מוקצה לחצי שבת .90

a. מסכת שבת מב: ׳׳אמר...תשבר׳ דף מג. ׳רב יוסף...יומא׳ 

b. תוס׳ ביצה ד׳׳ה אלא 

c. מסכת שבת מה: ׳כי אתא...יהודה׳ דף מו. ׳ומי...דבריו של רבי יוחנן׳ עמ רש׳׳י 

d. צה כו: ד׳׳ה האחידושי הרשב׳׳א בי 

e. מסכת שבת מד: ׳אמר רב יהודה...השמשות׳ 



f. מאירי ביצה כו: ד׳׳ה ויש 

g. רא׳׳ש ביצה ג:ז 

 רמת המכונות בין השמשות שמונע איסור בכל השבת .91

a. יש׳׳ש ביצה ג:טז 

b. שו׳׳ע יו׳׳ד סימן רסו:ב, ט׳׳ז ס׳׳ק א, נקודת הכסף ד׳׳ה הקשה 

c. שו׳׳ע או׳׳ח סימן שי:ג, ט׳׳ז ס׳׳ק ג 

d.  סוכה סוף פרק ב ׳ר׳ יוסה…תוספתא 

e. ירושלמי סוכה ג:יא ׳דא׳׳ר איילא...בהנייה 

f. ביאור הגר׳׳א יו׳׳ד סימן רסו ס׳׳ק ג 

g. מ׳׳ב סו׳׳ח סימן ש׳׳י ס׳׳ק טו 

h. …מסכת סוכה מא: ׳תניא 

 כל בין השמשות .92

a. מסכת שבת מו. ׳אמר רבי זירא...רבי יוחנן׳ 

b. הגהות רע׳׳א או׳׳ח סימן ש׳׳י:ז 

c. ו׳׳׳ט דף יג צד שני אות הפרי מגדים פתיחה להל׳ י 

d. קה ד׳׳ה שניות–שיעורים לזכר אבי מרי ז׳׳ל חלק א דף צז ד׳׳ה לבירור, דף קג ד׳׳ה על, דף קד 

 בהמה שמתה לא יזיזנה ממקומה .93

a. מסכת ביצה כז: משנה ראשונה וגמ׳ עליה עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה בבהמת, ר׳׳ח 

b. מאירי ביצה כז: ד׳׳ה בהמה 

c. ..דמי׳מסכת שבת קנו: ׳אף זעירי. 

d. רי׳׳ף ביצה יד: משנה ראשונה וגמ׳ עליה 

e.  רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:טז 

f. .׳אמר לך רב נחמן...דמחמיר׳–מסכת ביצה ב : 

g. :המאור על הרי׳׳ף ביצה יד 

h.  חידושי הרשב׳׳א ביצה כז: ד׳׳ה הכא 

i. עבודת הקודש בית מועד שער ה פרק ב סעיף כ 

j. ק יזשו׳׳ע או׳׳ח סימן שכד:ז, ביאור הגר׳׳א שם, מ׳׳ב ס׳׳ 

 מוקצה דבעל חי, בהמה שמתה .94

a. מסכת ביצה כז: משנה ראשונה וגמרא עליה 

b. מסכת שבת מה: ׳אמר רבה...ביצת אפרוח׳ תוס׳ ד׳׳ה הכא 

c. עבודת הקודש בית מועד ה:ב:כ 

d. חידושי הרשב׳׳א ביצה כז. ד׳׳ה מה 

e.  פירוש מאירי ביצה ג:ה 

f. כלכלת השבת, כלל מוקצה אות ב 

g.  ס׳׳ק קמו, שער ציון ס׳׳ק קטזשו׳׳ע או׳׳ח סימן שח:לט, מ׳׳ב 

h.  מסכת פסחים נו: ׳השתא...מן המוכן׳ 

i. ו–חזון איש או׳׳ח סימן מא אות ד 



j. מאירי ביצה ב. ד׳׳ה מוקצה 

k. המאור על הרי׳׳ף ביצה א. ׳והא דאמרינן...מותרת לאכילה׳, ראב׳׳ד אות ד 

l. מלחמות ה׳ ביצה יא. ׳ואני סובר עוד...ולא במזיד׳ ר׳׳ן ביצה א. ד׳׳ה איכא 

m. ד׳׳ה דוחין, ונמצא, מיהו–׳׳ן על הרי׳׳ף שבת נא.ר : 

n.  

 השוואה בין מוקצה של בהמת קדשים גרוגרות וצימוקים .95

a. מסכת ביצה כז: משנה ראשונה וגמרא עליה 

b. רש׳׳י שבת מה: ד׳׳ה אלא 

c.  רמב׳׳ם הלכות שבת כו:יד 

d. חידושי הרשב׳׳א ביצה כז: ד׳׳ה מה 

 חלה שנטמאת לא יזיזנה .96

a. ׳...ביו׳׳ט׳ דף כה. ׳מ׳׳ט...תבשילך׳מסכת שבת כד: ׳מתני 

b.  מסכת ביצה כז: משנה ראשונה עם רש׳׳י 

c. מסכת פסחים לב. ׳תניא אידך...תבשילו׳ 

d. מסכת תמורה לג: משנה, דף לד. ׳כל...מותר׳ 

e. מסכת ביצה יט. משנה וגמ׳ עליה עד ׳ביו׳׳ט 

f. תוס׳ ביצה כז: ד׳׳ה ועל 

g. חידושי הרשב׳׳א ביצה כז: ד׳׳ה מתני׳ מעשה 

h. ביצה כז: ד׳׳ה ברש׳׳י  שפת אמת 

i. שפת אמת ביצה כז: ד׳׳ה בתוס׳ 

 אין נמנין על הבהמה ביו׳׳ט .97

a. כא–ספר נחמיה יג:טו 

b. ספר ישעיהו נח:יג 

c. מסכת ביצה לז. רש׳׳י ד׳׳ה משום 

d. רמב׳׳ם הלכות שבת כג:יב 

e. מסכת ביצה כז: משנה שנייה וגמ׳ עליה עם רש׳׳י, רש׳׳ש ד׳׳ה במשנה, ר׳׳ח, רמב׳׳ם פיה׳׳מ 

f.  הלכות יו׳׳ט ד:יטרמב׳׳ם 

g. אור זרוע הלכות יו׳׳ט סימן שנז 

h. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תק:א, מ׳׳ב ס׳׳ק ז 

i. ירושלמי ביצה ג:ו בגמ׳ עד ׳ולרביע׳ 

j. עבודת הקודש בית מועד שער ב פרק ד הלכה א 

k. מאירי ביצה כז: ד׳׳ה לא 

 איסור שקל ביו׳׳ט .98

a. מסכת ביצה כח. משנה ראשונה וגמ׳ עליה עם רש׳׳י 

b.  .׳והא...׳ שלטי גיבורים אות ברי׳׳ף ביצה טו 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כח. ד׳׳ה אמר 

d. עבודת הקודש בית מועד שער ב פרק ד הלכה ב 



e. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:כ, ד:יט 

f. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תק:ב, מ׳׳ב ס׳׳ק יג, יד 

 עשיית חור בבשר .99

a. מסכת ביצה כח. ׳ואמר רב חייא...קרנתא׳ עם רש׳׳י, ר׳׳ח ד׳׳ה ירושלמי 

b. ל הרי׳׳ף טו. ד׳׳ה אסורר׳׳ן ע 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ג:ו 

d. טז–שו׳׳ע או׳׳ח סימן תק:ג, מ׳׳ב ס׳׳ק טו 

 פירוש המשנה על השחזת סכין  .100

a.  מסכת ביצה כח. משנה וגמרא עליה עד שמנוניתה אסור׳ עם רש׳׳י 

b. מאירי ביצה כח. ד׳׳ה המאירי 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כח. ד׳׳ה איכא 

 הירושלמי, ואם ירושלמי מבוססת על היתר מכשירי אוכל נפש או לא?פירוש המשנה לפי  .101

a. ירושלמי ביצה ג:ז משנה וכל גמרא 

b. מסכת ביצה כח. ׳מאן תנא...מכשירי אוכל נפש 

 שיטת רבי יהודה במכשירי אוכל נפש ואם פוסקים כמותו? .102

a. .משנה ד׳׳ה אין וגמרא עליה עד דמפשיט בידיה׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה כח : 

b. יצה טו. משנה עד טו: ׳שאי אפשר לעשות מערב יו׳׳ט׳רי׳׳ף ב 

c. רא׳׳ש ביצה ג:י 

d. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:ט 

e. חידושי התם סופר ביצה כח. ד׳׳ה אין 

f.  מסכת ביצה לב. משנה וגמרא עליה ׳ואין עושין…: עם רש׳׳י 

g. מסכת ביצה לד. ׳ואין מתקנין...אותו׳ עם רש׳׳י 

h.  אמר רב נחמיההמאור על הרי׳׳ף ביצה טו., ר׳׳ן שם ד׳׳ה 

i.  הקדמת ה׳׳ב לאו׳׳ח סימן תקט 

j. מסכת ביצה כב. ׳בעא מיניה אבא...כדשנין׳ עם רש׳׳י ותוס׳ ד׳׳ה ההיא 

k. רי׳׳ף ביצה יא., המאור, מלחמות ה׳ ד׳׳ה ועוד, אמר 

l.  תוס׳ רי׳׳ד ביצה כח: ד׳׳ה אמר 

 סכין שעמדה .103

a. מסכת ביצה כח: ׳אמר רב יוסף...דוחקא׳ עם רש׳׳י 

b. ח: ד׳׳ה אמר תוס׳ רי׳׳ד ביצה כ 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:ט 

d.  המאור על הרי׳׳ף ביצה טו. ׳ולפי׳...אפילו לרבי יהודה׳ 

 הגדרת מכשירי אוכל נפש .104

a.  202הגהות לבית הבחירה ביצה כח: הגהה 

b. מאירי ביצה כח: ד׳׳ה כבר בארנו 

c. מלחמות ה׳ על הרי׳׳ף ביצה יג: ׳שאוכל...לעשותו דבר תורה׳ 

d.  הגהות מיימונית אות הרמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:ח , 



e. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:יט עם מ׳׳מ 

f. ירושלמי מגילה א:ו משנה וגמרא עליה עד מהאבנים ביניהון׳ 

g. מסכת ביצה לג: ׳אין...טוב׳ 

h. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:א וראב׳׳ד שם 

 מתוך שהותרה מכשירי אוכל נפש לצורך הותרה נמי לצורך היום .105

a. הוראבי׳׳ה חלק ג סימן תשנ׳׳ז ד׳׳ה מ 

b. קהלות יעקב )לרבי יעקב מליסא( או׳׳ח סימן תצה:א ד׳׳ה ולפענ׳׳ד 

 מהו להראות סכין לחכם ביו׳׳ט .106

a.  מסכת ביצה כח: ׳איבעיא...לאחרים׳ עם רש׳׳י 

b. רי׳׳ף ביצה טו: ׳איבעיא...׳ 

c. :…המאור על הרי׳׳ף ביצה יד., מלחמות ה׳ שם ׳וטעמו 

d. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:יט 

e. ׳׳זאור זרוע חלק א סימן שנ 

f. חידושי הרשב׳׳א ביצה כח: ד׳׳ה מהו 

g. עבודת הקודש בית מועד שער ב פרק ג הלכה א 

h. ד–שו׳׳ע או׳׳ח סימן תצח:א, מ׳׳ב ס׳׳ק ג 

 אפשר מערב יו׳׳ט .107

a.  מסכת ביצה כח: ׳דתניא...שאי אפשר לעשות מערב יו׳׳ט׳ עם רש׳׳י 

b. מסכת שבת קלד. ׳אין מסננין…: עם רש׳׳י 

c. ודה דצורך...לכם׳ פרשת בשלח סימן נ ׳ואוכל נפש שאילתות פרשת אמור סימן קז ׳עב

 נמי...לכם

d. תוס׳ שבת צה. ד׳׳ה והרודה 

e. מסכת מגילה ז: משנה ד׳׳ה אין וגמרא עליה, תוס׳ ד׳׳ה כאן 

f.  מסכת ביצה כג: ׳אין צדין...ביו׳׳ט׳ עם רש׳׳י 

g. תוס׳ ביצה ג. ד׳׳ה גזירה 

h.  תוס׳ ביצה כג: ד׳׳׳ה אין 

i. יבח, ג:–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:ה 

j. המאור על הרי׳׳ף יב. ד׳׳ה וכן 

 שפוד שנרצם ושנרצף, וגריפת התנור .108

a. מסכת ביצה כח: ׳דרש...בידיה׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה גריפת 

b. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה טו: ד׳׳ה אמר 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כח: ד׳׳ה שפוד 

d. עבודת הקודש בית מועד שער ב פרק ח אות ג 

e. מאירי ביצה כח: ד׳׳ה זה 

f. ׳ח סימן תקט:א, ביאור הלכה אותושו׳׳ע או׳ 

 האם התירו טלטול מוקצה משום אוכל נפש .109

a. תוס׳ ביצה ח. ד׳׳ה אמר 



b. מסכת ביצה כח: ׳דרש...צרכיהם׳ תוס׳ ד׳׳ה גריפת 

c. מסכת ביצה לא: ׳מתני׳...אבל לא בשבת׳ עם רש׳׳י, תוס׳ ד׳׳ה אמר 

d.  תפט –מרדכי עירובין סימן תפח 

e. יש׳׳ש ביצה ג:כא 

f. מתיר׳ מהרש׳׳א ד׳׳ה גמראמסכת ביצה לג. ׳תנו... 

g. הרש׳׳א ביצה ח. ד׳׳ה בד׳׳ה אמר 

h. חתם דופש מהדורא תנינא ביצה ח. ד׳׳ה אבל 

i. יח–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט א:יז 

j. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקט:ז, מ׳׳א ס׳ק טו, דגול מרבבה שם, מ׳׳ב ס׳׳ק לא, רמ׳׳א סימן תקיח:ג 

k. ראב׳׳נ מסכת מועד קטן דף קפג ד׳׳ה אין 

l. א א:רצזשו׳׳ת הרשב׳׳ 

m. שו׳׳ת מהרשד׳׳ם או׳׳ח סימן כב ד׳׳ה מעשה, תשובה, עוד 

n. שער המלך על הרמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ב:יח ד׳׳ה ויש לי 

 שפוד שצלו ביה בשר .110

a.  מסכת שבת מד. משנה עם רש׳׳י 

b.  מסכת ביצה כח: ׳אמר רב יהודה אמר שמואל שפוד...׳ עם רש׳׳י 

c. חידושי הרשב׳׳א ביצה כח: ד׳׳ה אמר 

d.  ד׳׳ה רבינאתוס׳ ביצה כח : 

e. מהר׳׳ם ביצה כח: קטע ראשון 

f. טור או׳׳ח סימן תקיח, בית יוסף ד׳׳ה לקח, אבל 

g. חידושי הרשב׳׳א ביצה כח: ד׳׳ה רבינא 

h. עבודת הקודש בית מועד שער ב פרק ט אות ב 

i. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה טו: ד׳׳ה שפוד 

 לא יאמר אדם לטבח שקול לי דינר .111

a. :ם רש׳׳יכט. משנה וגמרא עליה ע–מסכת ביצה כח 

b. עבודת הקודש בית מועד שער ב פרק ד אות ב 

c. מסכת ביצה כז: משנה שנייה וגמרא עליה עמ רש׳י 

d. מאירי ביצה כח: ד׳׳ה המשנה המשינית 

 בלבד שלא יאמר לו סכום .112

a.  מסכת ביצה כט: משנה וגמ׳ עליה עמ רש׳׳י, ר׳׳ח, תוס׳ ד׳׳ה אצל, שלא 

b. :…רי׳׳ף ביצה טז. ׳פירוש…: ר׳׳ן שם ׳ובלבד 

c. ש ביצה ג:יז עד דינררא׳׳ 

d. :חכמת שלמה ביצה כט 

e. ראב׳׳יה חלק ג סימן תשע׳׳א 

f. חידושי הרשב׳׳א ביצה כט: ד׳׳ה שלא 

g. כד–רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:כג 

h. חידושי הרשב׳׳א ביצה כט: ד׳׳ה ובלבד 



i. ד, מ׳׳ב ס׳׳ק כ, ביאור הלכה ד׳׳ה מותר–שוע׳׳ או׳׳ח סימן שכג:ג 

j. הגהות אשר׳׳י ביצה ג:יד ד׳׳ה ולא 

 של מידה ביו׳׳טכלי  .113

a. מסכת ביצה כט. משנה וגמרא עליה עד : עם רש׳׳י ור׳׳ח ׳מתני;...סכום מידה׳ 

b. :…רי׳׳ף ביצה טז. ד׳׳ה ׳גמרא 

c. ראב׳׳ן ביצה דף קעג: ד׳׳ה אומר 

d. ראב׳׳יה חלק ג סימן תשע׳׳א 

e. רא׳׳ש ביצה ג:יד, תפארת שמואל ס׳׳ק יג, קרבן נתנאל ס׳׳ק ו 

f. ליה׳ ירושלמי ביצה ג:ח ׳רבי לעזר... 

g. עבודת הקדש בית מועד שער ב פרק ד סעיף ה 

h. ב –שוע׳׳ או׳׳ח סימן שכג:א 

 אבא שאול בן בטנית היה ממלא מידותיו מערב .114

a. מסכת ביצה כט. משנה, רש׳׳י ד׳׳ה אף, מפני; בגמ׳ ׳מעשה...במערות׳ עם רש׳׳י 

b. מאירי ביצה כט. ד׳׳ה בירורי 

 כלי מידה לתת לפני בהמתו .115

a. אדבריה...חושש׳ עם רש׳׳י ור׳׳ח ׳אדבריה...מדה׳מסכת ביצה כט. ׳ 

b.  רי׳׳ף ביצה טז. ׳אדבריה…: ר׳׳ן שם ד׳׳ה אבל 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:כב 

d. מאירי ביצה כט. ד׳׳ה אסור 

e. מרומי שדה ביצה כט. ד׳׳ה שם אבל 

f. יש׳׳ש ביצה ג:כו 

g. שו׳׳ע או׳׳ח סימן שכד:ב 

 האם יש מחילה על בעין .116

a. ׳׳מ סימן עג(שו׳׳ת רא׳׳ש צ:י )הובא בטור חו 

b. רמב׳׳ם הלכות מכירה ה:א 

c. רמב׳׳ם הלכות זכייה ג:ב, ל׳׳מ, מל׳׳מ 

d.  שו׳׳ת מהרשד׳׳ם חו׳׳מ סימן שצו 

e. שו׳׳ת מהרי׳׳ק שורש צד ד׳׳ה ואשר כתבת עוד 

f.  שו׳׳ע חו׳׳מ סימן רמא:ב 

g. מסכת ביצה כט. משנה, רש׳׳י ד׳׳ה אף, מפני; בגמרא ׳מעשה...במערות׳ עם רש׳׳י 

h. ד׳׳ה בירורימאירי ביצה כט . 

 הנחתום מדד תבלין ביו׳׳ט .117

a. מסכת ביצה כט. ׳אדבריה...תבשילו׳ רש׳׳י ד׳׳ה נחתום, יקדיח 

b. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:כב 

c. עבודת הקודש בית מועד שער ב פרק ד אות ו 

d. מגיד משנה הלכות יו׳׳ט ד:כב ד׳׳ה נחתום 

e. יש׳׳ש ג:כו ד׳׳ה אדבריה 



f. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקד:ד 

 ׳טמרקד ושונה ביו׳ .118

a.  מסכת ביצה כט: ׳תנו...׳ עם רש׳׳י 

b. רי׳׳ף ביצה טז. ׳דביתהו דרב אשי...׳ 

c. מאירי ביצה כט. ד׳׳ה מחלוקות 

d. חידושי הרשב׳׳א ביצה כט: ד׳׳ה גרסת 

e. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ג:יד, ראב׳׳ד, מ׳׳מ עד בגמרא 

f. חידושי הרשב׳׳א ביצה כט: ד׳׳ה דביתהו 

g. עבודת הקודש בית מועד שער א פרק ח 

h. ה כט: ד׳׳ה אגבאתוס׳ ביצ 

i. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה טז. ד׳׳ה תנו 

j. יש׳׳ש ביצה ג:כז 

k. שו׳׳ע או׳׳ח סימן תקו:ב, מ׳׳ב ס׳׳ק ה,ח,יב,יד, ט׳׳ז ס׳׳ק ג 

 השוואה בין מרקד ובורר על פי הסוגיה .119

a.  מסכת ביצה כט: תנו...׳ עם רש׳׳י 

b. ב–שביתת השבת מלאכות זורה, בורר, מרקד סעיף א 

 אין מתקנין את השיפוד .120

a. מסכת ביצה לד. ׳ואין מתקנין...אותו׳ עמ רש׳׳י 

b.  מסכת ביצה לב. משנה וגמרא עליה ׳ואין עושין…: עם רש׳׳י 

c. מסכת ביצה כח: ׳אמר רב יוסף...צרכיכם׳ 

d. .…המאור על הרי׳׳ף ביצה טו. ׳ולפי 

e. .׳אמר רב נחמיה...כן׳–מסכת ביצה כח : 

f. ר׳׳ן על הרי׳׳ף ביצה טו. ד׳׳ה אמר רב נחמיה 

 מצוות עונג ביו׳׳ט, ואם יו׳׳ט קובע למעשרותהאם יש  .121

a. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ו:טז 

b. מסכת פסחים סח. ׳דתניא רבי אליעזר...עונג׳ 

c. מסכת ביצה לד. ׳בעא....לא קבעא׳ 

d. מאירי ביצה לד: ד׳׳ה השבת 

e. צל׳׳ח ביצה לה: ד׳׳ה ונתתי 

f. ישועת מלכו על רמב׳׳ם הלכות מעשר שני ג:ג 

g.  יו׳׳ט ו:טזבני בנימין על רמב׳׳ם הלכות 

h. רש׳׳י סוכה מה: ד׳׳ה באכילה ושתייה 

 האם צידה דורשת כוונה לעצם מלאכה .122

a. .׳תא שמע פורסין מחצלת על גבי כוורת...קמ׳׳ל–מסכת ביצה לו : 

b. .אות ז–דקדוקי סופרים ביצה לו : 

c. רמב׳׳ם הלכות ישבת כה:כה 

d.  מרכבת המשנה שבת י:כג 



e. ..פטור׳ספר יראים חלק ב סימן רע׳׳ד ׳אך ס׳׳ל לשמואל. 

 דין מוקצה בעצים ביו׳׳ט .123

a. …מסכת ביצה לב: משנה ׳אין סומכין…: דף לג. ׳תנו רבנן 

b. מאירי ביצה פירוש למשנה ד:ז 

c. רמב׳׳ם הלכות יו׳׳ט ד:יא 

d. …ירושלמי ביצה ד:ה ׳תני 

 השוואת פצעילי תמרה לגרוגרת וצימוקים .124

a. .׳והא בעא...בלבד׳ עם רש׳׳י–מסכת ביצה מ : 

b. .מיניה רבי שמעון...בלבד׳ עם רש׳׳י : ׳בעא –מסכת שבת מה 

c. ירושלמי ביצה ד:א ׳רבי אמר...בנתיים...בלבד׳ 

d. רי׳׳ף שבת כא. ׳אמר רב יהודה...בינתים׳ ר׳׳ן שם ד׳׳ה אין 

e. רמב׳׳ם הלכות שבת כו:יד 

f. :מאירי ביצה מ 


