
 

 

 

 

                                
                                       

 מה דין קבורת מת ביו"ט? .1

 יתעסקו בו נכרים.  - ביו"ט ראשון

 יתעסקו בו ישראל. ואפילו ביום ב' של ראש השנה.  ,שיסריח חשש יש אם - ביו"ט שני

  .הדסיםלגזוז אפילו לגזור תכריכים ו ,כיון שרבנן עשוהו כחול לגבי מת ולרב אשי מותר אף אם לא יסריח,

 .ביו"ט אם יראו שקוברים , מלאכהלשבזמננו חוששים שהרשעים }חברי{ יכפו את היהודים  - והוסיף רבינא

 

 ? לרבא אסורה. לנהרדעי מותרת, מה טעמםביום ב' של ראש השנה  ביצה .2

 וממילא אף פעם  ,אחרו העדיםש קרה כיון שמאז שקלקלו בשיר לא ,אין היום השני בקדושה אחת ולנהרדעי: . קדושה אחת לרבא:

 יו"ט שני של גלויות.מוודאי על פי התקנה, אלא תמיד מספק ככל לא היה שני ימי ר"ה 

 

 ?עצהרוב תבשילין. האם יש לו ישני ימים טובים בחמישי ושישי. שכח לעשות ע .3

 מחר אין איסור לבשל. ,אם היום קודש ,אם היום חול כעת אני מערב ,יכול בחמישי להתנות בכל חג:

 . על שלא עירב רב אשי סבר שקדושה אחת הם ולא יועיל תנאי ולפיכך הצטער בראש השנה:

 אך רב אשי לא סבר כמותם. ,נהרדעי שר"ה ככל יו"ט של גלויותלשיטת שמועיל תנאי  ,אמנם רבינא טען לו

 

  קצה. לשמואל: מתוך שהותר בלידתו להשחט הותר גם ממוקצה. מו :לרב .אפרוח שנולד ביו"ט .4

 מדוע לרב עגל אינו  מוקצה?

 תה טריפה, מתוך שהיא מוכנה לכלבים הוא מוכן לאדם.יואפילו אם הי .כיון שהיה מוכן במעי אמו לאכילה ע"י שחיטתה

  ,ומשא"כ בדבר שמוכן לאדם לא מוכן לכלבים. כגון בהמה שבתוך השבת נתנבלהלו. שאדם לא מקצה כל דבר שראוי 

 הקצה אותה מהכלבים.  ,ת"ק{ כיון שראויה לוכ}לר' יהודה ולא 

 

 מדוע? .שיפתחו עיניובחול אסור לאכול אפרוח קודם  ףא ,לר' אליעזר בן יעקב .5

 "כל השרץ השורץ על הארץ" לרבות אפרוחים שלא נפתחו עיניהם.

 

 עם יציאתה נגמרה. מה הפירוש?רב: ביצה  אמר .6

 . בחלב אף ממעיהן שבבריתא מפורש שמותרות ונדחה:רק מיציאתה מותרת לאכלה בחלב אבל אם הוציאן מהמעיים אסורות.  .א

 שמפורש בברייתא שמותרות  ונדחה:רק אם יצאה בערב יו"ט מותרת באכילה אבל אם נמצאה ביו"ט במעיים אסורה.  .ב

 ואין הברייתא משובשת שהרי גם במשנה משמע כך.

 ןעל מגדלת אפרוחים ונתסיכם  ואם המוכררק משיצאה יכולה לגדל אפרוחים אבל נמצאה במעיים אינה מגדלת אפרוחים.  .ג

   .טעות, וחוזרים הדמים , מקחמהמעיים

ה לאכילת לא אומרים שכוונתו הייתשונתנו לו של שחוטה וחידש ר' אמי  תרנגולת חיה מעשה באדם שביקש לקנות ביציכמו ה

 .מקח טעות ודמים חוזרים -מבושלות יותר ויחזירו לו הפרש. אלא 

  

 

 

 

 

     תשע"ד    ' בניסןה לשבת קודש בס"ד

   'ו – ביצה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        7579075-70פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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