
ביצהביצהביצהביצה

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: ביצה � נולד, מוקצה, הוצאה, ברירה

טו:ב: יו� טוב � עירובי תבשילי�

כג:ג: אי� צדי� � צידה, מוקצה, שקילה ומדידה

כט:ד: המביא � מוקצה ומוליד

לה:ה: משילי� � בי� שבת ליו"ט, תחומי�

אאאא:  :  :  :  ביצה ביצה ביצה ביצה �  �  �  �  נולדנולדנולדנולד, , , , מוקצהמוקצהמוקצהמוקצה, , , , הוצאההוצאההוצאההוצאה, , , , ברירהברירהברירהברירה

ביצה שנולדה ביוביצה שנולדה ביוביצה שנולדה ביוביצה שנולדה ביו""""טטטט ב
מוקצה משו� נולד מוקצה משו� נולד מוקצה משו� נולד מוקצה משו� נולד ((((3333))))

מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה מוקצה דהכנה ((((3333))))

חומרת די� מוקצה ביוחומרת די� מוקצה ביוחומרת די� מוקצה ביוחומרת די� מוקצה ביו""""ט מבשבתט מבשבתט מבשבתט מבשבת

הכנה משבת ליוהכנה משבת ליוהכנה משבת ליוהכנה משבת ליו""""ט וההיפ! ט וההיפ! ט וההיפ! ט וההיפ! ((((2222))))

שחט תרנגולת ביו"ט ומצא בה ביצי� גמורות (1)

מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ� (2)

גזירת פירות הנושרי�

אי גוזרי� גזירה לגזירה (8) ג
גזירת משקי� שזבו

ב'  ימי ר"ה ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזה (1)

ספק ביצה אסורה

ספק דרבנ� להקל (4)

ביצה האסורה שנתערבה בביצי� אחרותביצה האסורה שנתערבה בביצי� אחרותביצה האסורה שנתערבה בביצי� אחרותביצה האסורה שנתערבה בביצי� אחרות

דבר שיש לו מתירי� אפי'  באל) לא בטל (1)

דבר חשוב שדרכו להמנות אינו בטל (1)

ספק דרבנ� בדבר שיש לו מתירי� לחומרא ד
לקח תרנגולת סת� וילדה ביצה ביולקח תרנגולת סת� וילדה ביצה ביולקח תרנגולת סת� וילדה ביצה ביולקח תרנגולת סת� וילדה ביצה ביו""""טטטט

שבת ויושבת ויושבת ויושבת ויו""""ט הסמוכי� ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזהט הסמוכי� ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזהט הסמוכי� ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזהט הסמוכי� ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזה

שבת ויו"ט הסמוכי� אי הוו קדושה א'  (2)

שבת ויושבת ויושבת ויושבת ויו""""ט הסמוכי� ונשרו עצי� בזה אי אסורי� בזהט הסמוכי� ונשרו עצי� בזה אי אסורי� בזהט הסמוכי� ונשרו עצי� בזה אי אסורי� בזהט הסמוכי� ונשרו עצי� בזה אי אסורי� בזה

עצי� שנשרו ביועצי� שנשרו ביועצי� שנשרו ביועצי� שנשרו ביו""""ט לתנור מבטל� ברוב ומותרי�ט לתנור מבטל� ברוב ומותרי�ט לתנור מבטל� ברוב ומותרי�ט לתנור מבטל� ברוב ומותרי�

ביטול מוקצה ברוב (2)

ביטול איסור לכתחילה (1)

בבבב'  '  '  '  יייי""""ט של גלויות ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזהט של גלויות ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזהט של גלויות ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזהט של גלויות ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזה

ב'  י"ט של גלויות אי הוו קדושה א'  (2)

ב'  י"ט של גלויות בזה"ז שבקיאי� בקביעות הירח

בבבב'  '  '  '  ימי רימי רימי רימי ר""""ה ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזה ה ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזה ה ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזה ה ונולדה ביצה בזה אי אסורה בזה ((((2222))))

תקנת ב'  ימי ר"ה

כל דבר שבמני� צרי! מני� אחר להתירו (1) ה
מת ביומת ביומת ביומת ביו""""ט אט אט אט א'  '  '  '  או באו באו באו ב'  '  '  '  של גלויותשל גלויותשל גלויותשל גלויות ו

אי� מעברי� את אלול (3)

עירוב תבשילי� מיו"ט לחברו (1)

אפרוח ועגל שנולדו ביואפרוח ועגל שנולדו ביואפרוח ועגל שנולדו ביואפרוח ועגל שנולדו ביו""""טטטט

שחיטת טריפה אינה מתירה ולד שבמעיה

מוכ� לאד� אי הוי מוכ� לכלבי� וההיפ! (3)

אפרוח שנולד וטר� נפתחו עיניו

ביצה ע� יציאתה נגמרה

שחט תרנגולת ביו"ט ומצא בה ביצי� גמורות (2)

ביצה שנמצאה במעי אמה אי� מגדלת אפרוחי�

ביצי� הנולדות מזכר ומעפר ז
ביצה שיצאה רובה מעיוביצה שיצאה רובה מעיוביצה שיצאה רובה מעיוביצה שיצאה רובה מעיו""""ט וחזרהט וחזרהט וחזרהט וחזרה

אכילת ביצי� שנמצאו במעי תרנגולת בחלב

נבלת עו) טהור ואבריה לטומאה

היולדי� ביו� או בלילה או ביו� ובלילה

ביצה שנמצאה בליל יוביצה שנמצאה בליל יוביצה שנמצאה בליל יוביצה שנמצאה בליל יו""""טטטט

שומי� שחוקי� שנתגלו אסורי�

שיעור אכילה וביעור לחמ( ושאור בפסח

שחיטה וכיסוי הד� ביושחיטה וכיסוי הד� ביושחיטה וכיסוי הד� ביושחיטה וכיסוי הד� ביו""""טטטט

כיסוי הד� מלמטה ומלמעלה

שחט ביושחט ביושחט ביושחט ביו""""ט ואי� לו עפר מוכ�ט ואי� לו עפר מוכ�ט ואי� לו עפר מוכ�ט ואי� לו עפר מוכ�

חופר גומא כשצרי! רק לעפרה (2) ח
כיסוי ד� באפר כירה ביוכיסוי ד� באפר כירה ביוכיסוי ד� באפר כירה ביוכיסוי ד� באפר כירה ביו""""טטטט

כיסוי ד� בעפר שהזמינו לצרכו ביוכיסוי ד� בעפר שהזמינו לצרכו ביוכיסוי ד� בעפר שהזמינו לצרכו ביוכיסוי ד� בעפר שהזמינו לצרכו ביו""""טטטט

שחיטת כוי וכיסוי דמו ביושחיטת כוי וכיסוי דמו ביושחיטת כוי וכיסוי דמו ביושחיטת כוי וכיסוי דמו ביו""""טטטט

עשה ול"ת כשהל"ת קוד� לעשה (2)

אי� עשה דוחה ל"ת ועשה (5)

הזמנת מוקצה מעיו"ט לצור! ודאי אי מועיל לספק

כיסוי ד� כוי בחול וביוכיסוי ד� כוי בחול וביוכיסוי ד� כוי בחול וביוכיסוי ד� כוי בחול וביו""""טטטט

כיסוי תערובת ד� בהמהכיסוי תערובת ד� בהמהכיסוי תערובת ד� בהמהכיסוי תערובת ד� בהמה,  ,  ,  ,  חיה ועו) ביוחיה ועו) ביוחיה ועו) ביוחיה ועו) ביו""""טטטט

כיסוי ד� ביוכיסוי ד� ביוכיסוי ד� ביוכיסוי ד� ביו""""ט כשנשחט מעיוט כשנשחט מעיוט כשנשחט מעיוט כשנשחט מעיו""""טטטט

הפרשת חלה ביו"ט מעיסה שנתגלגלה מעיו"ט ט
הולכת סול� משוב! לשוב! ומחלו� לחלו� ביוהולכת סול� משוב! לשוב! ומחלו� לחלו� ביוהולכת סול� משוב! לשוב! ומחלו� לחלו� ביוהולכת סול� משוב! לשוב! ומחלו� לחלו� ביו""""טטטט

האסור משו� מראית עי� (3)

החזרת סול� אחר הולכתו ביוהחזרת סול� אחר הולכתו ביוהחזרת סול� אחר הולכתו ביוהחזרת סול� אחר הולכתו ביו""""טטטט

מחמחמחמח'  '  '  '  בבבב""""ש ובש ובש ובש וב""""ה בשמחת יוה בשמחת יוה בשמחת יוה בשמחת יו""""טטטט

הזמנת יוני� מעיוהזמנת יוני� מעיוהזמנת יוני� מעיוהזמנת יוני� מעיו""""ט ליוט ליוט ליוט ליו""""טטטט י
אי יש ברירה (10)

הזמי� יוני� מעיוהזמי� יוני� מעיוהזמי� יוני� מעיוהזמי� יוני� מעיו""""ט ומצא ביוט ומצא ביוט ומצא ביוט ומצא ביו""""ט בשינויט בשינויט בשינויט בשינוי

רוב וקרוב (1)

הניח מעות מע"ש ומצא פחות או יותר

טלטול עלי לקצב עליו בשר ביוטלטול עלי לקצב עליו בשר ביוטלטול עלי לקצב עליו בשר ביוטלטול עלי לקצב עליו בשר ביו""""טטטט יא
טלטול עור בהמה ונתינתו תחת הדורס� ביוטלטול עור בהמה ונתינתו תחת הדורס� ביוטלטול עור בהמה ונתינתו תחת הדורס� ביוטלטול עור בהמה ונתינתו תחת הדורס� ביו""""טטטט

היתר טלטול ביוהיתר טלטול ביוהיתר טלטול ביוהיתר טלטול ביו""""ט כשיש לחשוש שמא ימל!ט כשיש לחשוש שמא ימל!ט כשיש לחשוש שמא ימל!ט כשיש לחשוש שמא ימל!

מליחת בשר עמליחת בשר עמליחת בשר עמליחת בשר ע""""ג עור ביוג עור ביוג עור ביוג עור ביו""""טטטט

טיפול בחלב ביוטיפול בחלב ביוטיפול בחלב ביוטיפול בחלב ביו""""ט שלא יסריחט שלא יסריחט שלא יסריחט שלא יסריח

יחיד ורבי� הלכה כרבי� (6)

מליחת חתיכות בשר ביומליחת חתיכות בשר ביומליחת חתיכות בשר ביומליחת חתיכות בשר ביו""""ט יותר מכדי צורכוט יותר מכדי צורכוט יותר מכדי צורכוט יותר מכדי צורכו

סילוק והחזרת תריסי חנויות ביוסילוק והחזרת תריסי חנויות ביוסילוק והחזרת תריסי חנויות ביוסילוק והחזרת תריסי חנויות ביו""""טטטט

דברי� שהתירו סופ� משו� תחילת�

בני� וסתירה בכלי� (3)

הנחת רטיה ע"ג פצע במקדש (2)

אי� שבות במקדש (2)

טהרת חבית שפתחה ע"ג הרגל לאחר הרגל (1)

ב"ש במקו� ב"ה אינה משנה (2)

מלאכת הוצאה מרלמלאכת הוצאה מרלמלאכת הוצאה מרלמלאכת הוצאה מרל""""ר ביור ביור ביור ביו""""טטטט יב
שחיטת עולת נדבה ביו"ט

מתו! שהותרה לצור! אי הותרה א) שלא לצור! מתו! שהותרה לצור! אי הותרה א) שלא לצור! מתו! שהותרה לצור! אי הותרה א) שלא לצור! מתו! שהותרה לצור! אי הותרה א) שלא לצור! ((((1111))))

הרמת חלההרמת חלההרמת חלההרמת חלה,  ,  ,  ,  מתנות ותרומה ביומתנות ותרומה ביומתנות ותרומה ביומתנות ותרומה ביו""""ט והולכת� לכה�ט והולכת� לכה�ט והולכת� לכה�ט והולכת� לכה�

מלילת שיבולי� והפרכת קטניות בשבת ויו"ט

היתר חריג להרמת תרומה ביוהיתר חריג להרמת תרומה ביוהיתר חריג להרמת תרומה ביוהיתר חריג להרמת תרומה ביו""""טטטט

חיוב תו"מ בשיבולי� וקטניות שהכניס� למלילה יג
תו"מ מתלת� שטע� עצו ופריו שווי�

מצוה לית� תו"מ אחר גמר מלאכה

דעת ר"א ב� גימל שתרומת מעשר באומד (1)
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ביצהביצהביצהביצה 58585858

קריאת ש� מע"ר קובע לתרומת מעשר יג
לוי שהקדי� ליטול מע"ר קוד� תרומה גדולה

קילו) שעורי� ומלילת חיטי� לתו"מ ולשבת

מעמר בשבת שפטור

שינוי במלילת חיטי� וניפוח המו( ביו"ט

דיכת תבלי� ומלח ביודיכת תבלי� ומלח ביודיכת תבלי� ומלח ביודיכת תבלי� ומלח ביו""""טטטט יד
כתישת חיטי� ביוכתישת חיטי� ביוכתישת חיטי� ביוכתישת חיטי� ביו""""טטטט

ברירה ביוברירה ביוברירה ביוברירה ביו""""טטטט

ביטול ברוב מוקצה

שליחת מנות איש לרעהו ביושליחת מנות איש לרעהו ביושליחת מנות איש לרעהו ביושליחת מנות איש לרעהו ביו""""טטטט

שליחת כלי� וכיושליחת כלי� וכיושליחת כלי� וכיושליחת כלי� וכיו""""ב לחברו ביוב לחברו ביוב לחברו ביוב לחברו ביו""""טטטט

איסור כלאי בגדי� דר! לבישה, העלאה והצעה (2)

טלטול סנדל המסומר טו
היה מניח תפילי� וחשכה

בבבב:  :  :  :  יו� טוב יו� טוב יו� טוב יו� טוב �  �  �  �  עירובי תבשילי�עירובי תבשילי�עירובי תבשילי�עירובי תבשילי�

עירוב תבשילי� עירוב תבשילי� עירוב תבשילי� עירוב תבשילי� ((((2222)))) טו
שמחת יו"ט רשות או מצוה (2)

נטילת הלואה לצורכי שבת וי"ט

מזונות אד� קצובי� לו מר"ה לכל השנה טז
הכנות שמאי והלל לכבוד שבת

הנות� מתנה לחברו אי צרי! להודיעו (2)

המצוות נתנו לישראל בפרהסיא חו( משבת

נשמה יתירה הניתנת לאד� בשבת (1)

תבשיל הכשר לעירוב תבשילי�תבשיל הכשר לעירוב תבשילי�תבשיל הכשר לעירוב תבשילי�תבשיל הכשר לעירוב תבשילי�

שיעור לעירוב תבשילי�שיעור לעירוב תבשילי�שיעור לעירוב תבשילי�שיעור לעירוב תבשילי�

בישולי נכרי� בדבר שנאכל כמות שהוא חי (2)

עירוב תבשילי� צרי! דעת המניח אבל לא שמניחי�עירוב תבשילי� צרי! דעת המניח אבל לא שמניחי�עירוב תבשילי� צרי! דעת המניח אבל לא שמניחי�עירוב תבשילי� צרי! דעת המניח אבל לא שמניחי�
עבורועבורועבורועבורו

עירוב תחומי� ועירוב חצרות ביו"ט לשבת

תפילה ביו"ט שחל בשבת יז
תפילת שבת ר"ח ושבת חוה"מ

עירוב תחומי� מיו"ט לחברו

עירוב תבשילי� מיועירוב תבשילי� מיועירוב תבשילי� מיועירוב תבשילי� מיו""""ט לחברו ט לחברו ט לחברו ט לחברו ((((2222))))

אפיה ובישול מיואפיה ובישול מיואפיה ובישול מיואפיה ובישול מיו""""ט לחברו או לחולט לחברו או לחולט לחברו או לחולט לחברו או לחול

קמחו של מי שלא עירב תבשילי� אי נאסרקמחו של מי שלא עירב תבשילי� אי נאסרקמחו של מי שלא עירב תבשילי� אי נאסרקמחו של מי שלא עירב תבשילי� אי נאסר

לא עירב תבשילי� ועבר ואפה במזידלא עירב תבשילי� ועבר ואפה במזידלא עירב תבשילי� ועבר ואפה במזידלא עירב תבשילי� ועבר ואפה במזיד

לא עירב תבשילי� והרבה בבישול דר! הערמהלא עירב תבשילי� והרבה בבישול דר! הערמהלא עירב תבשילי� והרבה בבישול דר! הערמהלא עירב תבשילי� והרבה בבישול דר! הערמה

חכמי� החמירו בהערמה יותר ממזיד

דעת ב"ש בעירוב תבשילי� (1)

עישר פירות בשבת

הטביל כלי� בשבת

כמות התבשילי� לעירוב תבשילי�כמות התבשילי� לעירוב תבשילי�כמות התבשילי� לעירוב תבשילי�כמות התבשילי� לעירוב תבשילי�

הכי� עיסה ביוהכי� עיסה ביוהכי� עיסה ביוהכי� עיסה ביו""""ט לשבת ואבד עירוב התבשילי�ט לשבת ואבד עירוב התבשילי�ט לשבת ואבד עירוב התבשילי�ט לשבת ואבד עירוב התבשילי�

הטבלת כלי� ואד� בשבת וביוהטבלת כלי� ואד� בשבת וביוהטבלת כלי� ואד� בשבת וביוהטבלת כלי� ואד� בשבת וביו""""טטטט

עד היכ� גזרו ביו"ט יח
הטבלת כלי שנטמא ביוהטבלת כלי שנטמא ביוהטבלת כלי שנטמא ביוהטבלת כלי שנטמא ביו""""ט או בולד הטומאהט או בולד הטומאהט או בולד הטומאהט או בולד הטומאה

כהני� זריזי� ה� (7)

טבילת נדה בבגדיה ביו"ט

טבילה ביוה"כ

הואיל והותר הותר (2)

השקת מי� והטבלת כלי אגב� בשבת וביוהשקת מי� והטבלת כלי אגב� בשבת וביוהשקת מי� והטבלת כלי אגב� בשבת וביוהשקת מי� והטבלת כלי אגב� בשבת וביו""""טטטט

הטבלת כלי בבה"ש בע"ש ובחול יט
מחשבת אד� אי נכרת מתו! מעשיו (1)

טבילת אד� ביוטבילת אד� ביוטבילת אד� ביוטבילת אד� ביו""""ט לש� מעלה בטהרהט לש� מעלה בטהרהט לש� מעלה בטהרהט לש� מעלה בטהרה

קרבנות יחיד ביוקרבנות יחיד ביוקרבנות יחיד ביוקרבנות יחיד ביו""""ט וסמיכה עליה� ט וסמיכה עליה� ט וסמיכה עליה� ט וסמיכה עליה� ((((1111))))

הקרבת נדרי� ונדבות ביוהקרבת נדרי� ונדבות ביוהקרבת נדרי� ונדבות ביוהקרבת נדרי� ונדבות ביו""""ט ט ט ט ((((2222))))

הקרבת תודה ברגלי� ובי"ד ניס�

אי� מביאי� קדשי� לבית הפסול (2)

הקרבת נדרי� ונדבות בחוההקרבת נדרי� ונדבות בחוההקרבת נדרי� ונדבות בחוההקרבת נדרי� ונדבות בחוה""""ממממ

איסור בל תאחר לשלמו (2)

יציאה ידי חובת שלמי חגיגה או שמחה בתודה

דבר שבחובה אי� בא אלא מ� החולי� (2)

ל'  התחייבות בליווי דרישה אי הוי תנאי כ
קרבנות יחיד הטעוני� סמיכה קרבנות יחיד הטעוני� סמיכה קרבנות יחיד הטעוני� סמיכה קרבנות יחיד הטעוני� סמיכה ((((1111))))

תכ) לסמיכה שחיטה אי בעינ� (1)

תשובת ת"ח לבקורת הנשמעת עליו

הקרבת עולת ראיה ביוהקרבת עולת ראיה ביוהקרבת עולת ראיה ביוהקרבת עולת ראיה ביו""""ט ט ט ט ((((1111))))

עולת ראיה אי חשוב שקבוע לה זמ�

צור! אוכל נפש ביו"ט לגבוה, לכותי� או לכלבי� (2)

הקרבת נדרי� ונדבות ביוהקרבת נדרי� ונדבות ביוהקרבת נדרי� ונדבות ביוהקרבת נדרי� ונדבות ביו""""ט ט ט ט ((((3333))))

עבר ושחט נדרי� ונדבות ביועבר ושחט נדרי� ונדבות ביועבר ושחט נדרי� ונדבות ביועבר ושחט נדרי� ונדבות ביו""""ט אי זורק הד�ט אי זורק הד�ט אי זורק הד�ט אי זורק הד�

חילוק בי� שבות שבת לשבות יו"ט כא
שחיטת בהמת שותפות ע� גוי ביושחיטת בהמת שותפות ע� גוי ביושחיטת בהמת שותפות ע� גוי ביושחיטת בהמת שותפות ע� גוי ביו""""טטטט

כהני� ובעלי� זוכי� בחלק� בקרבנות משולח� גבוה (1)

אפיית עיסת שותפות ע� גוי ביואפיית עיסת שותפות ע� גוי ביואפיית עיסת שותפות ע� גוי ביואפיית עיסת שותפות ע� גוי ביו""""טטטט

אי אמרינ� 'הואיל'  (5)

צור! אוכל נפש ביוצור! אוכל נפש ביוצור! אוכל נפש ביוצור! אוכל נפש ביו""""ט לעכוט לעכוט לעכוט לעכו""""� או לכלבי� � או לכלבי� � או לכלבי� � או לכלבי� ((((3333))))

טלטול מוקצה למאכל בהמה בשבת וביוטלטול מוקצה למאכל בהמה בשבת וביוטלטול מוקצה למאכל בהמה בשבת וביוטלטול מוקצה למאכל בהמה בשבת וביו""""טטטט

שימוש בפת לצורכו (2)

הזמנת נכרי לסעודה בשבת ויו"ט

מוקצה באיסור הנאה חמור יותר

עשיית גר) של רעי לכתחילה (2)

חימו� מי� לרחיצה והדלקת מדורה ביוחימו� מי� לרחיצה והדלקת מדורה ביוחימו� מי� לרחיצה והדלקת מדורה ביוחימו� מי� לרחיצה והדלקת מדורה ביו""""טטטט

הטמנת חמי� לכתחילה מיוהטמנת חמי� לכתחילה מיוהטמנת חמי� לכתחילה מיוהטמנת חמי� לכתחילה מיו""""ט לשבתט לשבתט לשבתט לשבת

הכנה לשבת כדי חייו כשלא הניח עירוב תבשילי�הכנה לשבת כדי חייו כשלא הניח עירוב תבשילי�הכנה לשבת כדי חייו כשלא הניח עירוב תבשילי�הכנה לשבת כדי חייו כשלא הניח עירוב תבשילי�

דעת בדעת בדעת בדעת ב""""ש בעירוב תבשילי� ש בעירוב תבשילי� ש בעירוב תבשילי� ש בעירוב תבשילי� ((((2222)))) כב
הרכבת מנורה של חוליות ביוהרכבת מנורה של חוליות ביוהרכבת מנורה של חוליות ביוהרכבת מנורה של חוליות ביו""""טטטט

בני� וסתירה בכלי� (4)

גר� כיבוי וקירוב כיבוי ביוגר� כיבוי וקירוב כיבוי ביוגר� כיבוי וקירוב כיבוי ביוגר� כיבוי וקירוב כיבוי ביו""""טטטט

כיבוי ביוכיבוי ביוכיבוי ביוכיבוי ביו""""ט לצור! שאינו אוכל נפשט לצור! שאינו אוכל נפשט לצור! שאינו אוכל נפשט לצור! שאינו אוכל נפש

כחילת עי� לרפואה ביוכחילת עי� לרפואה ביוכחילת עי� לרפואה ביוכחילת עי� לרפואה ביו""""טטטט

עשיית צרכי חולה ע"י נכרי בשבת (2)

מסייע א� יש בו ממש (2)

כחילת עי� ביו"ט ב'  של גלויות או ר"ה

אי� מעברי� את אלול (4)

אפיית פת עבה בפסח ובשאר יואפיית פת עבה בפסח ובשאר יואפיית פת עבה בפסח ובשאר יואפיית פת עבה בפסח ובשאר יו""""ט ט ט ט ((((2222))))

כהני� זריזי� ה� (8)

כיבוד הבית ביוכיבוד הבית ביוכיבוד הבית ביוכיבוד הבית ביו""""טטטט

הנחת מוגמר עהנחת מוגמר עהנחת מוגמר עהנחת מוגמר ע""""ג גחלי� ביוג גחלי� ביוג גחלי� ביוג גחלי� ביו""""טטטט

הולדת ריח ביוהולדת ריח ביוהולדת ריח ביוהולדת ריח ביו""""טטטט כג
צליית גדי מקולס בערב פסח בזה"ז (2)

פרת ראב"ע יצאה ברצועה שבי� קרניה (2)

שחיקת פלפלי� ביושחיקת פלפלי� ביושחיקת פלפלי� ביושחיקת פלפלי� ביו""""טטטט

קירוד וקרצו) בהמה ביוקירוד וקרצו) בהמה ביוקירוד וקרצו) בהמה ביוקירוד וקרצו) בהמה ביו""""טטטט

דשא"מ � חבורה

טומאה בחלקי ריחי� של פלפלי�

טומאת מדרס בעגלה של קט� וגרירתה בשבת

דשא"מ � גרירת מיטה, כסא וספסל (2)
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גגגג:  :  :  :  אי� צדי� אי� צדי� אי� צדי� אי� צדי� �  �  �  �  צידהצידהצידהצידה, , , , מוקצהמוקצהמוקצהמוקצה, , , , שקילה ומדידהשקילה ומדידהשקילה ומדידהשקילה ומדידה

צידה ביוצידה ביוצידה ביוצידה ביו""""טטטט כג
טרחה במזונות דגי�, חיה ועו) ביו"ט

ספק א� ניצוד מעיוספק א� ניצוד מעיוספק א� ניצוד מעיוספק א� ניצוד מעיו""""טטטט כד
איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול איסור מוקצה דהכנה באכילה או ג� בטלטול ((((2222))))

אל ימנע אד� עצמו מביהמ"ד אפי'  שעה א'  (2)

נכרי שהביא לישראל מחו( לתחו� (2)

חיה המקננת אי צריכה היא וולדה הזמנהחיה המקננת אי צריכה היא וולדה הזמנהחיה המקננת אי צריכה היא וולדה הזמנהחיה המקננת אי צריכה היא וולדה הזמנה כה
שחיטת בהמה מסוכנת ביושחיטת בהמה מסוכנת ביושחיטת בהמה מסוכנת ביושחיטת בהמה מסוכנת ביו""""ט וטרחה בבשרט וטרחה בבשרט וטרחה בבשרט וטרחה בבשר

אכילה מבשר חולי� קוד� הפשט וניתוח

נימוסי� בסעודה (2)

ישראל עזי� שבאומות

יציאת סומא במקלו, רועה בטרמילו ונשיאת אד� בכסא
 או מיטה ביו"ט

העלאת ושחיטת בכור שנפל לבור ביוהעלאת ושחיטת בכור שנפל לבור ביוהעלאת ושחיטת בכור שנפל לבור ביוהעלאת ושחיטת בכור שנפל לבור ביו""""טטטט

ראיית מומי בכור ביוראיית מומי בכור ביוראיית מומי בכור ביוראיית מומי בכור ביו""""טטטט כו
מוקצה לחצי שבת

מוקצה בדבר שגומרו בידי אד� כז
הלכה כמי בראיית מומי בכור ביוהלכה כמי בראיית מומי בכור ביוהלכה כמי בראיית מומי בכור ביוהלכה כמי בראיית מומי בכור ביו""""טטטט

ראיית מומי בכור אחר שחיטה

ראיית סימני טריפה אחר שחיטה או ביו"ט

חקירת כה� ביוחקירת כה� ביוחקירת כה� ביוחקירת כה� ביו""""ט על מו� שנפל בבכורט על מו� שנפל בבכורט על מו� שנפל בבכורט על מו� שנפל בבכור

גרימת מו� לבכור (1)

טלטול נבלת בהמה שמתה וחלה שנטמאת ביוטלטול נבלת בהמה שמתה וחלה שנטמאת ביוטלטול נבלת בהמה שמתה וחלה שנטמאת ביוטלטול נבלת בהמה שמתה וחלה שנטמאת ביו""""טטטט

התמנות וחלוקת בהמה שנשחטה ביוהתמנות וחלוקת בהמה שנשחטה ביוהתמנות וחלוקת בהמה שנשחטה ביוהתמנות וחלוקת בהמה שנשחטה ביו""""טטטט

שקילה ביושקילה ביושקילה ביושקילה ביו""""טטטט כח
השחזת סכי� ביוהשחזת סכי� ביוהשחזת סכי� ביוהשחזת סכי� ביו""""טטטט

מכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביו""""ט ט ט ט ((((2222))))

ראיית סכי� של שחיטה עראיית סכי� של שחיטה עראיית סכי� של שחיטה עראיית סכי� של שחיטה ע""""י חכ� ביוי חכ� ביוי חכ� ביוי חכ� ביו""""טטטט

טלטול שיפוד אחר שצלו בו ביוטלטול שיפוד אחר שצלו בו ביוטלטול שיפוד אחר שצלו בו ביוטלטול שיפוד אחר שצלו בו ביו""""טטטט

קניית בשר מטבח ביוקניית בשר מטבח ביוקניית בשר מטבח ביוקניית בשר מטבח ביו""""טטטט

מדידה ביומדידה ביומדידה ביומדידה ביו""""טטטט כט
מנהג אבא שאול ב� בטנית במיצוי המידות

מדידת אוכל לבהמה ביומדידת אוכל לבהמה ביומדידת אוכל לבהמה ביומדידת אוכל לבהמה ביו""""טטטט

מדידת תבלי� לקדרה ביומדידת תבלי� לקדרה ביומדידת תבלי� לקדרה ביומדידת תבלי� לקדרה ביו""""טטטט

מדידת קמח לעיסה ביומדידת קמח לעיסה ביומדידת קמח לעיסה ביומדידת קמח לעיסה ביו""""טטטט

ניפוי קמח ביוניפוי קמח ביוניפוי קמח ביוניפוי קמח ביו""""טטטט

מני� מקח ביומני� מקח ביומני� מקח ביומני� מקח ביו""""טטטט

דדדד:  :  :  :  המביא המביא המביא המביא �  �  �  �  מוקצה ומולידמוקצה ומולידמוקצה ומולידמוקצה ומוליד

נשיאת אוכלי� ביונשיאת אוכלי� ביונשיאת אוכלי� ביונשיאת אוכלי� ביו""""טטטט כט
שינוי במלאכת יושינוי במלאכת יושינוי במלאכת יושינוי במלאכת יו""""ט ט ט ט ((((2222)))) ל

סיפוק, טיפוח וריקוד בשבת (2)

מוטב יהיו שוגגי� ואל יהיו מזידי� (2)

תוספת מחול על הקודש ביוה"כ דאו'

הכנת עצי מוקצה להסקה ליוהכנת עצי מוקצה להסקה ליוהכנת עצי מוקצה להסקה ליוהכנת עצי מוקצה להסקה ליו""""טטטט

מוקצה מחמת חסרו� כיס (3)

נטילת עצי� מסוכה ביונטילת עצי� מסוכה ביונטילת עצי� מסוכה ביונטילת עצי� מסוכה ביו""""טטטט

קדושה בעצי סוכה (2)

מוקצה מחמת מצוה (6)

הכנת עצי� משדה או קרפ) להסקה ליוהכנת עצי� משדה או קרפ) להסקה ליוהכנת עצי� משדה או קרפ) להסקה ליוהכנת עצי� משדה או קרפ) להסקה ליו""""טטטט לא
ביקוע עצי� להסקה ביוביקוע עצי� להסקה ביוביקוע עצי� להסקה ביוביקוע עצי� להסקה ביו""""טטטט

פירות בית שנפחת ביופירות בית שנפחת ביופירות בית שנפחת ביופירות בית שנפחת ביו""""טטטט

התרההתרההתרההתרה,  ,  ,  ,  פקיעה וחיתו! חותמות שבקרקע ובכלי�פקיעה וחיתו! חותמות שבקרקע ובכלי�פקיעה וחיתו! חותמות שבקרקע ובכלי�פקיעה וחיתו! חותמות שבקרקע ובכלי�

טלטול כלי שלא לצור! תשמישו (3) לב
עשיית כלי ביועשיית כלי ביועשיית כלי ביועשיית כלי ביו""""טטטט

גמר מלאכת כלי חרס לטומאה וביו"ט

טיפול בפתילה ביוטיפול בפתילה ביוטיפול בפתילה ביוטיפול בפתילה ביו""""טטטט

זרע אברה� מרחמי� על הבריות

הנזקק לחסד� של הבריות (2)

ג'  שחייה� אינ� חיי� (2)

מכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביומכשירי אוכל נפש ביו""""ט ט ט ט ((((3333))))

גריפת תנור וכיריי� ביוגריפת תנור וכיריי� ביוגריפת תנור וכיריי� ביוגריפת תנור וכיריי� ביו""""טטטט

אטימת תנור ביואטימת תנור ביואטימת תנור ביואטימת תנור ביו""""טטטט

בני� עראי ביובני� עראי ביובני� עראי ביובני� עראי ביו""""טטטט

טלטול עצי� לא להסקה ביוטלטול עצי� לא להסקה ביוטלטול עצי� לא להסקה ביוטלטול עצי� לא להסקה ביו""""טטטט לג
הנהגת בהמה במקל ביוהנהגת בהמה במקל ביוהנהגת בהמה במקל ביוהנהגת בהמה במקל ביו""""טטטט

שימוש בקו( כשיפוד ביושימוש בקו( כשיפוד ביושימוש בקו( כשיפוד ביושימוש בקו( כשיפוד ביו""""טטטט

טלטול מעי אווז שנשחט ביו"ט

עצי חצר לחצו( שיניו ולהסקהעצי חצר לחצו( שיניו ולהסקהעצי חצר לחצו( שיניו ולהסקהעצי חצר לחצו( שיניו ולהסקה

איסור תיקו� כלי במאכל בהמה

פתיחת כלי ע� אוכל בשבת ויו"ט דר! קלקול (2)

הבערת אש ביוהבערת אש ביוהבערת אש ביוהבערת אש ביו""""טטטט

ליבו� רעפי� חדשי� ביוליבו� רעפי� חדשי� ביוליבו� רעפי� חדשי� ביוליבו� רעפי� חדשי� ביו""""ט לצור! בישולט לצור! בישולט לצור! בישולט לצור! בישול

שחיטת עו) ביו"ט כשנולדה בו רעותא לטריפה לד
שותפי� למלאכת בישול בשבת מי מתחייב

טלטול וצינו� תנור וכיריי� ביו"ט

גזיזת שיער עו) וירק לאכילה ביו"ט

הזמנת פירות מוקצה מעיוהזמנת פירות מוקצה מעיוהזמנת פירות מוקצה מעיוהזמנת פירות מוקצה מעיו""""טטטט

קביעת שבת,תרומה,חצר ומקח לתו"מ קוד� גמר מלאכה

קביעת הזמנה לאכילה לתו"מ קוד� גמר מלאכה

טבל שתיקנו בשבת (2)

קביעות מלח לתו"מ כשמותרו חוזר לה
מעשרי� דמאי מע"ה אפי'  כשלא נגמרה מלאכתו

רוב ע"ה אי מעשרי� (3)

הההה:  :  :  :  משילי� משילי� משילי� משילי� �  �  �  �  בי� שבת ליובי� שבת ליובי� שבת ליובי� שבת ליו""""טטטט, , , , תחומי�תחומי�תחומי�תחומי�

טרחה להצלת אוכלי� מהפסד ממו� ביוטרחה להצלת אוכלי� מהפסד ממו� ביוטרחה להצלת אוכלי� מהפסד ממו� ביוטרחה להצלת אוכלי� מהפסד ממו� ביו""""טטטט לה
חומרה ביו"ט משבת שלא יזלזלו בו לו

טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת טלטול לצור! דבר שאינו ניטל בשבת ((((3333))))

דשא"מ � צד (2)

פסיק רישיה � צד

צד דבר שאי� במינו ניצוד (2)

עשיית גר) של רעי לכתחילה (3)

טלטול גר) של רעי (4)

איסורי שבות בשבת וביואיסורי שבות בשבת וביואיסורי שבות בשבת וביואיסורי שבות בשבת וביו""""טטטט

הקדש בשבת וביוהקדש בשבת וביוהקדש בשבת וביוהקדש בשבת וביו""""ט ט ט ט ((((3333))))

תחומי� דאו'  או דרבנ� (2)

סיפוקסיפוקסיפוקסיפוק,  ,  ,  ,  טיפוח וריקוד בשבת וביוטיפוח וריקוד בשבת וביוטיפוח וריקוד בשבת וביוטיפוח וריקוד בשבת וביו""""ט ט ט ט ((((3333))))

הפרשת חלה ביוהפרשת חלה ביוהפרשת חלה ביוהפרשת חלה ביו""""טטטט לז
מה בי� יומה בי� יומה בי� יומה בי� יו""""ט לשבתט לשבתט לשבתט לשבת

טע� איסור טלטול גזירה משו� הוצאה (3)

תחומי� למטלטלי� ביותחומי� למטלטלי� ביותחומי� למטלטלי� ביותחומי� למטלטלי� ביו""""טטטט

תחומי� לבהמה שמסרה לרועה ביותחומי� לבהמה שמסרה לרועה ביותחומי� לבהמה שמסרה לרועה ביותחומי� לבהמה שמסרה לרועה ביו""""טטטט

תחומי� למטלטלי� של שותפי� ביותחומי� למטלטלי� של שותפי� ביותחומי� למטלטלי� של שותפי� ביותחומי� למטלטלי� של שותפי� ביו""""טטטט

תחומי� למטלטלי� של שותפי� שחלקו ביותחומי� למטלטלי� של שותפי� שחלקו ביותחומי� למטלטלי� של שותפי� שחלקו ביותחומי� למטלטלי� של שותפי� שחלקו ביו""""טטטט

אי יש ברירה (11)
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תחומי� לבהמה שקנאה ביותחומי� לבהמה שקנאה ביותחומי� לבהמה שקנאה ביותחומי� לבהמה שקנאה ביו""""טטטט לח
תחומי� לכלי ששאל מחברו ביותחומי� לכלי ששאל מחברו ביותחומי� לכלי ששאל מחברו ביותחומי� לכלי ששאל מחברו ביו""""טטטט

תחומי� לעיסה שעירב בה תבלי� של אחר וכיותחומי� לעיסה שעירב בה תבלי� של אחר וכיותחומי� לעיסה שעירב בה תבלי� של אחר וכיותחומי� לעיסה שעירב בה תבלי� של אחר וכיו""""ב ביוב ביוב ביוב ביו""""טטטט

ביטול ממו� ברוב

תערובת במינו ושלא במינו (2)

ביטול איסור ברוב בתערובת ממו� ואיסור

תבלי� העשוי לטע� לא בטל ברוב

דבר שיש לו מתירי� אפי'  באל) לא בטל (2) לט
תחומי� לגחלת ושלהבת ביותחומי� לגחלת ושלהבת ביותחומי� לגחלת ושלהבת ביותחומי� לגחלת ושלהבת ביו""""טטטט

הבדלי� בי� גחלת לשלהבת להלכות שונותהבדלי� בי� גחלת לשלהבת להלכות שונותהבדלי� בי� גחלת לשלהבת להלכות שונותהבדלי� בי� גחלת לשלהבת להלכות שונות

המוציא שלהבת לרה"ר (2)

תחומי� למי� שמילא� ביותחומי� למי� שמילא� ביותחומי� למי� שמילא� ביותחומי� למי� שמילא� ביו""""ט ט ט ט ((((2222))))

תחומי� למי� שמילא� עבור אחר ביותחומי� למי� שמילא� עבור אחר ביותחומי� למי� שמילא� עבור אחר ביותחומי� למי� שמילא� עבור אחר ביו""""טטטט

מעמד בור עולי בבל להלכות שונות

הנאה למודר הנאה מבור השיי! לו ולחברו

אי יש ברירה (12)

המגביה מציאה לחברו (1)

תחומי� כשהוא בעירו ופירותיו בעיר אחרת ביותחומי� כשהוא בעירו ופירותיו בעיר אחרת ביותחומי� כשהוא בעירו ופירותיו בעיר אחרת ביותחומי� כשהוא בעירו ופירותיו בעיר אחרת ביו""""טטטט

תחומי� למנות לאורחי� הרוצי� לקחת עמ� ביותחומי� למנות לאורחי� הרוצי� לקחת עמ� ביותחומי� למנות לאורחי� הרוצי� לקחת עמ� ביותחומי� למנות לאורחי� הרוצי� לקחת עמ� ביו""""טטטט מ
תחומי� לפקדו� ביותחומי� לפקדו� ביותחומי� לפקדו� ביותחומי� לפקדו� ביו""""טטטט

בעבעבעבע""""ח המוכני� ומותרי� לשחיטה ביוח המוכני� ומותרי� לשחיטה ביוח המוכני� ומותרי� לשחיטה ביוח המוכני� ומותרי� לשחיטה ביו""""טטטט

השקיית בהמה קוד� שחיטתה מסייעת להפשטה

מוקצה שדחאו בידי� (2)
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