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  .וד�  ביצה
  ?ה"ט שני של ר"ט שני של גליות וביו"הא� ישראל יכול לקבור מת ביו

  
   שמת רק היו��בלא אשתהי    שמת מאתמול�באשתהי   

  לא יכולי�   דירא שלא יסריח� יכולי�  למר זוטרא
  1ט שני למת כחול שויוהו רבנ#" דיו�יכולי�   לרב אשי
  2 כיו# דאיכא חברי�לא יכולי�   לרבינא

  
  ?ט מה דינ�"וח או עגל שנולדו ביואפר

  
  )שנולד מהטריפה' אפי(עגל   אפרוח  
  4מותר  3אסור  לרב

  מותר  )6א� נפתחו עיניו היו� (5מותר  יוחנ ' לשמואל ואיתימא ר
  
  

                                                           
כגו# לחתו+ בשבילו הדס וכ# לעשות לו גלימא מכובדת , טירחא שהיא רק לכבודו מותרת' ואפי 1

  .שיש לו תכריכי�' אפי
 �ט היו ישראל נדחי� מה� "וביו, ומה רשעה שהיו כופי# את ישראל לעשות מלאכת#וה� א 2

. ט למלאכת#"יכופו אות� ג� ביו, יה�תאול� א� יראו את ישראל קוברי� מ, ט הוא"באמר� דיו
 אכ# .ואי# צרי+ מני# אחר להתירו,  מותר�שבזמנינו שאי# חברי , )ה האידנא"בד(' ודקדקו התוס

ט משו� שאינ� בני תורה "שלא לקבור ביו:) ד� קלט(� מה שאמרו בשבת ת היה אוסר מטע"ר
וג� אמר שבזמ# הזה יש יהודי� המשועבדי� למלכות ושיי+ בה� טע� . ט"ויבואו לזלזל ביו

  .לתאיוכ# רבינו יחיאל אסר משו� שלקבור מת אוושא מ.  למלאכה�שיכופו
ולא היה יכול להוציאו מהביצה קוד� ,  והוא מוקצה�קוד� שנולד אינו ראוי לאכילה דאפרוח  3

 .והוי מוקצה משו� נולד. יאסר באכילהד �שיצא לבד 
 שא� תשחט אמו מותר כל מה �בעיא עגל שנולד מבהמה כשרה שכבר היה מוכ# אגב אמו יולא מ 4

ביאר רבה (והטע� , מוכ# אגב אמו הג� שלא היה �פה מותר יבנולד מ# הטר' אלא אפי, שבתוכה
ודבר שמוכ# לכלבי� נקרא מוכ# ג� . דמוכ# אגב אמו לכלבי�)  אליבא דרב�ואיתימא רב יוס� 

 .דדעת אד� על כל מה דחזי  ליה, לאד�
מתיר את עצמו ג� מאיסור , דמתו+ שמתיר את עצמו בלידתו להאכל בשחיטה, דאיכא מגו 5

 .ש"י ורש"פנ' וע. מוקצה
 לרבות אפרוחי� שלא נפתחו עיני� �" לכל השר/ השור/ על האר/"י "רש ראבוכמו שד 6

  .ג שנפתחו כבר"ולכ# על כרח+ מיירי בכה, שאסורי�


