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  .זד�  ביצה
  ?מה דינה, ט"ושוב נולדה לגמרי ביו, ט וחזרה"ביצה שיצאה רובה ממעי התרנגולת בעיו

  

  אליבא דרב  יוחנ�' אליבא דר  
  מותרת  ללישנא קמא
  1אסורה  מותרת  לאיכא דאמרי

  
  ].י"שיטת רש [?הא� מותר לאוכל� ע� חלב, השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצי� כדלהל�
  

    בגידי� כשעדיי� מעורות   
  שנוצר רק החלמו� הצהוב

   כשאי� מעורות בגידי� 
  שנוצר ג� החלבו� הלב�

  מותרת  מותרת  לתנא קמא
  מותרת  אסורה  יעקב' לר

  
  ?מה דינו, האוכל מנבלת עו� טהור את החלקי� דלהל�

  

    ללישנא קמא   
�  2מהשלל של הביצי

    לאיכא דאמרי 
�  3מהאשכול של הביצי

  לרב   טמא  טמא  יעקב' אליבא דר
  טהור  טהור  אליבא דחכמי�  יוס�

  5ע"טמא לכו  4ע"טהור לכו  לאביי
  

  ? הדי�ומצא ביצה מהקוד� היו� ולמחר השכי� , )בי� השמשות(ט "רנגולת מעיודבדק בִקנה 
  

  בבדק יפה  בלא בדק יפה  
  7יצאה רובה וחזרהש  דאמרינ$# מותרת   מותרת  6 דיש ש� זכר  בנולדת מזכר
  2אסורה  1מותרת  כשאי� ש� זכר   בספנא מארעא

                                                           
יוחנ� ולומר '  שבא לאפוקי מר�" ביצה א	 יציאתה נגמרה"האיכא דאמרי מפרשי	 את מה שאמר רב  1

 . לא נגמרה אלא רק א	 יצאה כולהשא	 יצאה רובה עדיי�
  .היינו מהביצי	 המעורות בגידי	 שבתו� מעי התרנגולת 2
בי� שהכוונה לבשר עצמו שדומה הואילו אביי , 	 באשכולירב יוס� הבי� שהכוונה על הביצי	 התלוי 3

  .וכדלהל�, לאשכול שהוא המגדל את הביצי	
ע וג	 "הוא אליבא דכו"  טהור�השלל של ביצי	 מ� "ענה אביי לרב יוס� דמה שאמרה סתמא דברייתא  4

יעקב שביצי	 המעורות בגידי	 דינ	 כבשר הוא רק לעני� איסור ' דכל מה שאמר ר, רב יעקב מודה בזה
אבל לעני� טומאה אי� לנו לגזור ולהרבות , )ת ודאי מותר"דמה( ומשו	 גזירת חכמי	 �אכילה בחלב 

 .טומאה ולהפסיד טהרות חינ	
5 �ע "הוא אליבא דכו"  טמא�מ� האשכול של ביצי	 " דמה שאמרה סתמא דברייתא ,ענה אביי לרב יוס

  .אלא על האשכול גופיה) דהיינו על הביצי	(וג	 חכמי	 מודי	 בזה ולא מיירי על מה שתלוי באשכול 
נגול לא ותרנגולת השומעת את קול התר. כש	 שתשמישה ביו	,  ודאי נולדת ביו	�ביצה הנולדת מזכר  6

 .ספנא מארעא
יוחנ� ' וא	 בדק יפה שמא נעשה כר,  דכיו� שודאי שלא נולדת בלילה ודאי נולדה אתמול ולא ראה אותה7

 .שיצאה רובה וחזרה



י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  :ביצה ד� ז
  ?מה הוא שיעור חמ' ושאור לדיני� דלהל�

  
   "בל יראה"לעבור בלאו ד  לחייב כרת האוכלו  

  3שאור בכזית וחמ( בככותבת  בכזית  לבית שמאי
  בכזית  בכזית  לבית הלל

  
  ?י"מבעוהצריכי� כיסוי הד� היכא שאי� לו עפר מוכ� ט "ביוהא� מותר לשחוט חיה או עו� 

  
  כשאי� עפר למטה  כשיש עפר למטה  

  4 אסור:לרבה   וישחוט יחפור ויכסה#מותר   לבית שמאי
  5 ויחפור ישחוט ויכסה# מותר :לרב יוס�

  6אסור לשחוט    לבית הלל
  

                                                                                                                                                                                                   
ה "בד(' ביארו התוס, )דיכול לאוכלה למחר( וביצה הוא דבר שיש לו מתירי� #והג� שהוא ספק  1

  .הליולדת ביו� מבליג� שכשהיא ספנא מארעא שכיח יותר שמ "מד) כי
 בספנא א� שג�ולכ$ תלינ$ שנולדה בלילה , דלא תלינ$ לומר שיצאה רובה וחזר דהוא דבר רחוק 2

 .מארעא לרוב היא נולדת ביו�
ולכ$ . כ קרא למה לי"א) ה לומר"בד(' והקשו תוס, י דשיעור זה הוא מהלכה למשה מסיני"פירש 3

אנחנו מעמידי� זאת , ( אינו כשיעורו של שאורדכיו$ שלמדנו מהפסוק ששיעורו של חמ, פירשו
  .בככותבת ו#כ "כשיעור שמצאנו ביוה

אבל לחפור קוד� בשביל צור. , דכל ההיתר לבית שמאי לחפור הוא רק אחרי שכבר שחט 4
 דיש לנו לחוש שמא ימל. מלשחוט ונמצא ,אסור,  דהיינו שיהיה לו לתת עפר למטה#השחיטה 

 .שחפר בחינ�
ואי$ לנו לחשוש שמא . לחפור לשחיטה הוא מכיו$ שהשוחט צרי. לית$ עפר למטהומה שמקדי�  5

 .ט"דא� נחוש לזה נמנע אותו משמחת יו, אחר שיחפור ימל. ולא ישחט
והוא שהיה לו , יחפור בדקר ויכסה, וא� שחט בדיעבד. כ היה לו עפר מוכ$ מבעוד יו�"אלא א 6

הוי מלאכה , והג� שעושה גומא. שה כתישהדקר נעו( מבעוד יו� והיה עפר תיחוח שאינו עו
ותירצו , פ אסור מדרבנ$"דעכ) ה ואינו"ד(' והקשו התוס. שאינה צריכה לגופה שפטור עליה

  .ט התירו"שמשו� שמחת יו


