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  .גד�  ביצה

  ].ה גזרה"תוד[? מה טע שיש לאסור פירות הנושרי�

  

: לקמ� כד�יהודה ' אליבא דר   סוגיי��שמעו� ' אליבא דר  
1

 

גזרה שמא יעלה ויתלוש  בחצר 
2

  משו� מוקצה  

  משו� מוקצה  משו� מוקצה  שלא בחצר

  

  ?מה די� משקי� שיצאו מפירות דלהל� מאליה� בשבת

  

  פירות העומדי� לסחיטהמ  מפירות העומדי� לאכילה  

 מותר:יוחנ�' לר  לרבנ�
3

  
    אסור:לרבינא

   אסור:יוחנ�' לר  יהודה' לר
   מותר:לרבינא

  
   �אסור 

  גזרה שמא יסחוט

  

  ].ה רבי"תוד[? יוחנ� אליבא דהתנאי דלהל�' ט ראשו� מה דינה לר"ביצה שנולדה ביו

  

  ט שני"הא� מותרת ביו  ט ראשו�"הא� מותרת ביו  

   אסורה:לרבנ�  אסורה  'סי ותו"לרש
   מותרת:יהודה' לר

א"לשיטה מאיבר
4

   אסורה:לרבנ�  
   מותרת:יהודה' לר

  מותרת

  

                                                           
1

שלא שיי� ש� הטע� שמא יתלוש ולכ� , רי� מעדר כדי להוציאו דמיירי בדבר שצ,'וביארו התוס 
שדוקא בפירות וענבי� שייכת הגזירה שמא ' עוד פירשו התוס. הוצרכנו להגיע לטע� דמוקצה

שצרי� להגיע בה� , כ בשאר מיני�"משא, כיו� שאד� מתאוה לה� ובעודו בכפו יבלענו, יתלוש
  .לטע� דמוקצה

2
ולא דמי לגרוגרות , ש מוקצה ש�"לית ליה לר,  מוכ� לעורבי�דכיו� שהוא בחצר במקו� שהוא 

 .ש מודה שאסורי� משו� מוקצה שהסיח דעתו מה� לגמרי"וצימוקי� שג� ר
3

ועתה שיצא מה� משקי� ,  דהרי עמדו הפירות האלה לאכילה�דכיו� דלא ניחא ליה בהני משקי�  
ל דה� אוכלא דאיפרת ואי� לאסור "פ חזינ� דס"ועכ. לכ� אי� לחשוש שמא יסחוט, נפסדי� מעט

 .וכ� הדי� ג� בביצה, אות� בכלל גזירת משקי� שזבו שאסורי�
4

והג� דא� נהפו� .  היינו ההיא דכלכלה וביצה�" המוחלפת השיט"יוחנ� ' מפרש דמה שאמר ר 
ל שבראשו� לא "ואילו רבנ� ס, ל שלא תאכל לא בראשו� ולא בשני"יהודה ס'  יצא שרהשיטה

בראשו� תאכל '  לדידי אפי:ק"וה, יהודה לדבריה� דרבנ� קאמר' דר, זה אינו. תאכל ובשני תאכל
ל� לסברתכ� שכ� יש לכ� גזירת משקי� או,  דאוכלא דאיפרת הוא ואי� לי גזרת משקי� שזבו�

  .ט שני כיו� שה� קדושה אחת"כ יש לאסור ג� ביו"א, אוסרי� נולד ושזבו
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  :ביצה ד� ג

  ?ט או בחול מה דינה"ביצה שספק לנו א� נולדה ביו

  

  .)לקמ� ד(לרב אשי   'לתירו� הראשו� בגמ  

   דספק דאורייתא לחומרא�אסורה    משו� הכנה�לרבה 

 ספק דרבנ� לקולא�מותרת    משו� גזרה�לרב יוס� ורב יצחק 
1

 דיש לה מתירי��אסורה  
2

 

  

הא� אמרינ� ביטול ברוב, ביצת טרפה שנתערבה בביצי� אחרות
3

?  

  

  לריש לקיש  יוחנ�' לר  

בטלה  מאיר' לר
4

אינה בטלה  
5

  

עקיבא' לר/ לחכמי� 
6

  בטלה  

לתנא דליטרא קציעות
7

  אינה בטלה  

  

                                                           
1

שש� הוא ספק , מיירי בספק ביצת טרפה ספק לא, ומה שאמרה הברייתא שספיקא אסורה 
 .דאורייתא ולחומרא

2
 .קוה שמחמירי� בספי"וה, בדרבנ� דבר שיש לו מתירי� לא בטל' ל דאפי"וס 
3

 .ת בודאי שבטלה אחת בשתי�"אבל מה. מדרבנ�', פי 
4

והיינו דוקא דבר מיוחד שדרכו , באל� לא בטיל'  אפי�שדרכו להמנות " את"מ "ל דשנה ר"ס 
מ נמכרת ג� "ואינו כולל ביצה שא� שנמכרת במני� מ, להמכר רק במני� ולא נמכר באומד כלל

 . ולא חשיבא כולי האי ובטלה�באומד 
5

והיינו כל דבר שדרכו להמכר במני� , באל� לא בטיל'  אפי�שדרכו להמנות " כל"מ "נה רל דש"ס 
  .ובכלל זה ג� ביצה, אינו בטל

6
המנוי� ) עקיבא' ושבעה אליבא דר, אליבא דחכמי�(ל שכל דבר בטל חו� מששה דברי� "ס 

  .במשנה שה� חשובי� מאד ואינ� בטלי�
7

ל שכל דבר שיש בו מני� אינו "והוא ס. יהושע' בא דריהודה אלי' מבואר שהוא ר.) ד� ד(לקמ�  
 .ובכלל זה ג� ביצי�, )א� היה איסור דרבנ�' אפי(בטל 


