
 

 

 

 

                                
                                       

 ביצה שיצאה רובה מעיו"ט וחזרה ונולדה ביו"ט, מה דינה? .1

 .ואסורה ב' חולק על ר' יוחנן שוןולל .כר' יוחנן רבורוש }הרביעי{ ל"עם יציאתה נגמרה". ייוחנן: מותרת. וזהו הפלר' 

 

  ?ביצה במעי תרנגולת שמעורה בגידין, האם נחשבת "בשר" .2

 אסורה.  יעקבמותרת. לר'  לת"ק  :עם חלב ענין אכילהל

 . וצריך להטמא שהם בשרלכא' . לרב יוסף: אינו מתאים לר' יעקב שסבר 'האוכל שלל ביצים טהור'מצינו   ענין להטמא מנבלתה:ל

 אבל לא גזרו לטמאותם שלא להרבות טומאה.  ,סבר שהם קרובים לבשר ולכן אסרום חכמים בחלבשר' יעקב, מתאים ללאביי: 

 ' יעקב כיון שמדובר על ביצים התלויות באשכול. מתאים לר :. לרב יוסף'האוכל מן האשכול של ביצים טמא' מצינו ללשון ב':

והחידוש שאפילו שיש אנשים שלא אוכלים אותו מ"מ טמא. וכמו  .מפני שהכוונה לאשכול עצמו ,לר' יעקב לאביי: לא מתאים

 טמא.טהור. והמיס חלב וגמעו  ,שנתחדש בקורקבן ובני מעיים. עוד מדיני נבלת עוף: אוכל עצמות, גידין, בשר שנתלש מהחי

 

 אדם והדומה לו. מה נפק"מ? -בין ביום ובין בלילה  .עטלף –. בלילה נולד בלילה תרנגולת –נולד ביום תשמישו ביום,  .3

  :בדק בקן בעיו"ט ולא מצא ביצה ולפני עלות השחר מצא ביצה

 רובה מערב יו"ט ואח"כ חזרה. או שיצאה  ,מותרת. כיון שמולידה רק ביום וכנראה לא בדק יפה :בסביבתה תרנגול יש אם

 .וחזרה ט"יו מערב רובה שיצאה שכיח ולאיתכן שהביצה נולדה בליל יו"ט ואסורה.  ':ספנא מארעאאם היא '

  .אם לא בדק  מותרת שרוב מולידות ביום 

 

 ?לתרנגולת עד כמה מרחק שהתרנגול נחשב סמוך .4

 .גשרלא תעבור, אא"כ יש  ,במרחק שישים בתים. אם נהר מפרידרב: כשיעור ששומעת את קולו. ורב מרי סמך למעשה אפילו 

 צריך לחוש לארס. ,מגולים,שומים שחוקים  עוד למדו:          אך היה מעשה שעברה.  ,מיצר }גשר צר{ לא תעבור

 

 בכזית. מה טעמיהם? חמץת. לב"ה גם ככותבאיסורו שונה משאור ו ,לב"ש :חמץ כזית.איסורו ב :שאור .5

 בית שמאי: שאור יכל להלמד בק"ו, ונכתב לומר לך שאין שיעוריהם שווים. 

 אע"פ שאינו ראוי לאכילה.  –אור שאע"פ שאין חמוצו קשה כשאור.  –חמץ  .כתב שניהםבית הלל: הוצרכו לה

 : לכו"ע שניהם בכזית שהרי השווה אותם הכתוב. ונחלקו האם לומדים ביעור מאכילה.לענין אכילה

 

 ?שואללא ישחט אם אין לו עפר מוכן לכסות. באיזה אופן בית שמאי מתירים ל לבית הלל .6

 נאמר "וכסהו בעפר" מכאן שצריך לכסות למעלה ולמטה. 

  .שמא יניח מלמטה ואח"כ ימלך ולא ישחוט ונמצא שחפר בחינם מתירים, לא  ,לרבה: אם אין עפר מוכן למטה

 מתירים אפילו אם אין עפר למטה שאם נגביל אותו ימנע משמחת יו"ט באכילת בשר. :לרב יוסף

 

 מודים בית הלל שאם יש דקר נעוץ מבעוד יום שמותר לו לכסות. מדוע? .7

 את הדקר נוצרת גומא }בונה{ מותר,מפני שנחשב חפור ודוקא בעפר תיתוח שלא עושה בו כתישה ואע"פ שכשמוציא 

 החופר גומא בשבת רק לצורך העפר פטור מפני שמקלקל ולא מתקן. :שהרי ר' אבא אומר

 

 

     תשע"ד    ' בניסןו יום ראשון בס"ד

   'ז – ביצה

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