
 

 

 

 

                                
                                       

 ?כחבירומדוע מ"ד אחד לא אמר  ,אור איסור ביצה שנולדה ביו"טילמדנו ד' שיטות בב .1

 חלקו אף בתרנגולת.נמשום הקושיה מדוע לא  :שהאיסור 'מוקצה' לא אמרו כרב נחמן .א

 סור 'הכנה' לא אמרו: כיון שלא סוברים חסרון הכנה.ישהא כרבה .ב

 ור 'גזירת משקין שזבו' לא אמרו: כיון שביצה אינה משקה }ולר' יוסף לכן דומה לפירות ששניהם אוכל{סשהאי כרב יצחק .ג

 ]ולכן לר' יצחק דומה למשקה שבלוע{  כמו הפרי גלויהשהאיסור 'פירות הנושרים' לא אמרו: כיון שביצה אינה  כרב יוסף .ד

 

 האם נחשב אוכל שנפרד, או משקה שזב האסור בגזירת משקין?, לדעת ר' יהודה, משקה ויצא מתוכוהעומד לאכילה  פרי .2

 שביצה  שיטתו 'עירוביןב'גזירת משקין. משמע שנחשב אוכל שהופרד ו ואין בש פסק 'שבת'ב סתירא בדברי ר' יהודה:

 איסור[ול אם ראשון קודש אין בשני בח נולדהממה נפשך אם שני קודש, ] ביום ב',של ראש השנה מותרת  א'ביום  שנולדה

 יישובים לסתירא.משמע שכלולה בגזירת משקין ואינה אוכל שנפרד.  ,ומכל מקום בראשון אסור

 ]ומכאן משמע שר' יוחנן כרב יצחק[  .אוסרהור' יהודה שבת' ב'מוחלפת השיטה  - ר' יוחנן .א

 משקה שזבשנחשב  אוסרים מפניכוונתו לרבנן ש ,שר' יהודה מתיר רק בשנילגבי ביצה מה שהשתמע   - רבינא .ב

 והאיסור נמשך עד מוצאי שני. ת,אחקדושה הן אף ועונים רבנן ש .יתירו ביום השני כיון שהם שתי קדושותשלפחות 

 שאסורה מדין מוקצה. ר' יהודה לשיטתוו ,ומדת לביציםעמדובר בתרנגולת ה - רבינא בריה דרב עולא  .ג

 

 קדושות? 2ם השלר' יהודה בראש השנה, לעשר  יכול האם .3

 ובשני יכול לאכול. תועיל. ,גם בראשון וגם בשני ומתנה בשניהם שאם היום קודש אין ממש בהפרשתו ואם היום חולמפריש 

 

 ?'ספקה אסור ואפילו באלף לא בטיל' ההמשך: אוריאבל כופה עליה כלי. מה ב ,אין מטלטלין את הביצה .4

 .ט"יו במוצאי לאוכלה היתר שיש כיון בטיל לא באלף ואפילו. אסורה ספק אם נולדה ביו"ט :להו"א .א

 ספיקה צריך להיות לקולא.  –אבל לאחרים שזה גזירה  לחומרא.ספקה יתא }הכנה{ ידאורמסור ילרבה שהא כןשא :ונדחה

 . הלא בטלהיא, וחשובה ין יבמנ תשמצוי שנמכר ןכיולר"ל:  :תיתא. והטעם שלא מתבטליספק טריפה דאור מסקנא:ל .ב

 סובר כשאמר ר"ל. זהן לא בטיל. מודה שמ"ד ישתמיד נמכר במניואפילו לר' יוחנן שרק דבר 

 

 ?דבר חשוב שלא בטיל מהו ,ריש לקישור' יוחנן  נחלקוהיכן  .5

 דינם בשריפה.  ,לאי הכרםכקטניות 

   .אוסר התערובתאינו בטל וין יכולם ישרפו שדבר שיש לו חשיבות כיון שנמכר במנ :לר' מאיר  - רותחנתערבו בא

 ן, חביות סתומות, חלפי תרדין, דרמוני בא ,הבאים: אגוזי פרך 6-חשוב' הוא רק מבאחת ומאתים. כיון ש'דבר  ויתבטל :לחכמים

 ור"ע מוסיף ככרות של בעל הבית. .ניתוקלחי כרוב, דלעת יו

  במנין.שמוכרים  אלודי שיש כ :לר"ל . מוכרים אותו במנין שכולם :לר' יוחנן :מהו 'חשוב' ונחלקו בדעת ר"מ 

 

 

 

    תשע"ד    ב' בניסן יום רביעי בס"ד

   ג' – ביצה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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