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  .בד�  ביצה

אליבא דבית הלל
1

  ?ט" מה די ביצה שנולדה בשבת או ביו

  

    מתרנגולת העומדת לאכילה  מתרנגולת העומדת לגדל ביצי�

כשנולדה אתמול  כשנולדה היו�
2

  כשנולדה אתמול  כשנולדה היו� 

לרב נחמ
3

 אוכלא דאיפרת�מותרת   מותרת  אסורה 
4

  

אסורה מדרבנ�  אסורה  לרבה
5

ת" מהאסורה  
6

  

אסורה  מותרת  אסורה  ב יוס�לר
7

  מותרת  

אסורה  מותרת  אסורה  לרב יצחק
8

  מותרת  

  

  ?ט"הא� יש איסור מוקצה בשבת וביו

  

  ט"ביו  בשבת  

  יש  יש  יהודה' לר

  אי�  אי�  שמעו' לר

   שלא יבואו לזלזל בו�יש    דבי� כה שבת חמורה�אי�   לרבי

  

                                                           
1

 . אכ� לדעת בית שמאי במשנתנו היא מותרת באכילה
2

ע מותרת להאכל "ט לכו"אכ� ביצה שנולדה בשבת או ביו. ט"יירי שאתמול היה שבת או יוומ 
 .למחרת בחול

3
ל מוקצה ונולד ולכ� ה� אוסרי� את הביצה "ובית הלל ס, רב נחמ� פירש שמחלוקת� בדי� נולד 

  .בו ביו�
4

,  שבתוכהכ יכול לאוכלה כולה וג� את הביצה"א, דכיו� שהיא תרנגולת העומדת לאכילה', פי 
 . ונשארה בהיתרה הראשו��ובזה שנולדה הביצה לא נתחדש כלו� 

5
  .ט שאחר השבת"גזירה אטו יו 
6

 הכנה  ומשו� איסור�ט אחר שבת "ו יוט א"רבה מעמיד את נידו� משנתנו בשבת שאחר יו 
וסבר רבה דכל ביצה שנולדת היו� . הכנה ממילא' וכיו� שכ� אסורה אפי, ת"שלשיטתו הוא מה

 � ט אסור לאכול את הביצה היו� "כ א� היה אתמול שבת או יו"וא, היא כבר נגמרה מאתמול
ט מכי� "ט ולא יו"דהדי� הוא דאי� שבת מכי� ליו, ומשו� איסור הכנה, ט"כשהיו� הוא שבת או יו

 לכ� שיי� כא� איסור �ט או שבת היא סעודה חשובה וצריכה הכנה "וכיו� שסעודת יו, לשבת
דסעודת חול אינה חשובה ואינה צריכה , ט מותרת בחול"אכ� ביצה שנולדה בשבת או ביו, הכנה
  .הכנה

7
ט שאסורי� באכילה "ל שהטע� הוא משו� גזירה אטו פירות הנושרי� מ� הע� בשבת או ביו"ס 
ט שהיא דומה לה� שתהיה אסורה "רה זו גזרו ג� על ביצה הנולדת בשבת או ביו ובכלל גזי�

 .מדרבנ�
8

 שאסרו� משו� שמא �יוחנ� שהוא משו� גזירת משקי� שזבו מפירות בשבת ' ל ג� לר"וכ� ס 
  . ובכלל גזירה זו גזרו על ביצה שנראית ג� היא כנסחטת, יסחוט


