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    ירושלמי ביצה 

פ"א ביצה שנולדה 

הלכה א (א. � ג:) 
נולדה ביו"ט לב"ש ור' לעזר תאכל [מוכנת אגב אמה כאוכל שנפרד] 

לב"ה מוקצה [כגרוגרות וצימוקי� שלא ידע שייבשו מאתמול; נולד דהשתא חזו] (אא"כ יצא רובה 
מערב יו"ט) 

   משא"כ: ביצה בתו� שחוטה הוי כאחד מאבריה [טע� שונה; אינה מגדלת אפרוח]  
וא� מעורות לגידי השדרה אסורות בָחלב 

עגל שנולד ביו"ט א� מ� הטריפה [נגמר מאתמול]  
כשאי� חשש נפל (כמ"ד יולדת למקוטעי�; כשכלו חדשיו) 

גוזל שנולד ביו"ט ע� כנפי� [מתיר עצמו בשחיטה (לכ� מוציאתו ג� ממוקצה)]  
ור' זעירא חולק 

  ואינה בטלה באל� [כמ"ד ספק מוקצה אסור; לכו"ע אסור באיקבע איסורא � ויש לו מתירי�] 

תרנגולת תשמישה ביו� ויולדת מ� הזכר ביו�, וא� בלילה במתחממת מקרקע 

ביצה גמורה בנבילה לב"ה אסורה [מגופה גדלה (ראב"ד � מדרבנ�)] 
לב"ש מותרת [אינה מגופה] רק כשכיוצא בה נמכרת בשוק [אטו שלל ביצי� המעורות בגידי�] 

למשנה אחרונה חלב קרוש בקיבת נבילה מותר [כנוס, וא� לב"ה � דחלב ינקתה ממקו� אחר] 
בקיבת שחיטת גוי � לר' חייה בש� ר' יוחנ� אסור [כר"א � תקרובת ע"ז] 

  לר' יסה בש� ר' יוחנ� מותר [כרבנ�] 

יו"ט ושבת � לת"ק ור' יוחנ� להל' ב' קדושות, וביצה ושירי פתילה מותר ביו� שני, אבל עצי� שנשרו 
בשבת אסורי� ביו"ט [בבלי � אטו נשרו ביו"ט, משא"כ ביצה דידוע דנאסר ליומיה הג� שראויה לאכול] 

לר"י בש� ר' ליעזר ורב ור' חנינה להל' קדושה אחת 

נוי סוכה בשמיני � לר' ירמיה מותר 
לר' יוסה מוקצה [מיגו דאיתקצאי בי� השמשות] וספק בתשיעי שבת למ"ד ב' קדושות 

הלכה ב' (ג:) 
בל יראה חמ� לב"ה בכזית,  

לב"ש ככותבת [בבלי � יתור לא יראה ל� חמ� ולא יראה ל� שאור � שיעוריה� שוני�] 
לר' יוסי בר"ח אכילה בכזית, ומח' אי לר' אבהו ככותבת 

הלכה ג' (ג: � ה.) 
אי� עפר מוכ� � לב"ש ישחוט ויחפור ויכסה [רק דרבנ� � שינוי בדקר; מלאכה שא"צ לגופה;  

לר' מנה ור' יוסי � אינו דר� חרישה דאינו לרכוכי ארעא; חברייא ור' יונה � עשה דוחה  
ל"ת (לר' יוסי רק בכתובה בצידה); כיסוי גמר מצות שחיטה] 

לב"ה לכתחלה לא ישחוט אא"כ יש לו אפר כירה מערב יו"ט [סתמא דעתיה עלויה למצוה (ודאי 
יתרמי)] 

מבשל נבלה ביו"ט � לר' יוחנ� אינו לוקה [מתו� שהותרה לצור�], לר"ל לוקה [הותרה רק לאכילה] 

קצר עשבי� לייפות הקרקע, ספק א� חייב א� משו� קוצר (לר"ש דמלאכה שא"צ לגופה פטור [ניחא 
לי']; לרבנ� לפי ר' מנא ור' יוסי [אינו כדר�]) 

לרב אבי� ורב יהודה אפר כירה מוכ� לודאי (כיסוי הד�) ואינו מוכ� לספק (צואה)  
ומח' ר' זירא ור' אבא בר יוס� א� א� לצואה (ולא לכוי [יטעו דהוי חיה (שחלבה מותר)]) 

הביא עפר לטוח גגו � לא ישחוט לכתחלה, ובדיעבד מכסי� בו 

שחט לחולה בשבת לא יחפור לכסות דמה, וכ� כוי ביו"ט לר' יוסי [ק"ו ממילה שודייו דוחה שבת ולא 
ספקו ביו"ט] � ור' אחא חולק [שופר יוכיח], ור"א ב� ר"א הקפר חולק [שאני מילה דבליל יו"ט 

אי� דחייה] 



תקיעת שופר באנדרוגינוס � לרב אחא לכתחלה, לר' יוסי בדיעבד 

בדיעבד א� שחט עדי� שיטול מאפר שהוסק ביו"ט מלחפור 

מח' ר' זעירה ורב המנונה א� מותר להשתמש בתו� קערה שחקקה קו� בשבת או רק על גבה 

הלכה ד' (ה. � ה:) 
ב"ש � אי� מוליכי� סול� משוב� לשוב� [בבלי � נראה כלהטיח גגו] אלא מחלו� לחלו� 

לב"ה מוליכי� סול� שוב� ולא סול� של עלייה [ר' יעקב בר אחא � אפשר מאתמול (משא"כ יוני� 
כחושי�); ר' יוסה ב"ר בו� � אינו יכול לעשות מלאכתו אצל השוב� דגבוה הוא  

(נ"מ: סול� של שוב� לעלייה ולהיפ�)] 

הזמנת יוני� מערב שבת � לב"ש מנענע [בעל חי מוקצה טפי] (אבל פירות ששטח� � בפה)  
לב"ה יאמר זה וזה אני נוטל (אבל בפירות די שירשו� ויאמר מכא� ועד כא�) 

ללוי מקיש ויאמר יזכה לי שובכי למחר 

הלכה ה' (ה: � ו:) 
זימ� ב' ומצא ג' אסורי�, זימ� ג' ומצא ב' לרבי ומשנתנו מותרי�, לחכמי� אסורי� [אחריני נינהו] 

מצא� לפני הק� � א� אי� ק� אחר מותרי� (ואפי' נתוס� לבני� מעלמא) [קרוב עדי� מרובא דעלמא] 

  �אביו הניח מאתי� מעשר שני ובנו מצא מנה הרי זה מעשר 
לר' יעקב בר אחא רק לרבי, לר' יוסי א� לחכמי� [אביו נטל מנה ושכח לומר] 

המחזיר תריס לציר התיבה לשמואל חייב משו� בונה 
וביו"ט התירו להחזיר שלא כל צרכו [מפני תחלתו משו� שמחת יו"ט דרבי�] כשאי� פתח אחר 

ליקח 

הלכה ו' (ו: � ז.) 
לב"ש אי� נוטלי� עלי (מכתשת מוקצה מחמת חסרו� כיס) לחתו� בשר, וב"ה מתירי� [שמחת יו"ט] 

לב"ש אי� נותני� עור לפני הדריסה,  
ומוקצה הוא אא"כ מטלטל אגב בשר פרוש (אבל מחובר בטל לעור) 

וב"ה מתירי� [שלא ימנע מלשחוט] אבל לא יגרד שערות ולא ימלח להדיא אבל מולח על גביו, ומולח 
בשר הרבה בשר וכל החתיכות בהערמה 

לב"ש אי� מסלקי� תריס מתיבה [סתירה בכלי�; מדרבנ�], לב"ה א� מחזירי� [משו� תחלתו] 

הלכה ז' (ז.) 
לב"ש הודאה ביו"ט רק לאוכל נפש 

לב"ה הותרה � לר' שמואל בד"ר יוסה אפי' להוציא גדול 

{אבני� (צונני�) שישבנו בנערותינו החלישו אותנו בזקנתינו; שמירת כח לזקנותו} 

אי� יוצאי� בכסא אבל יוצאי� בסדי� לצור� רבי� אפי' מספק 

לב"ה יוצא ע� מפתח של אוכלי� ולא של כלי� (שה� לצור� מחר) 

הלכה ח' (ז:) 
לב"ש אי� מוליכי� לכה� חלה [אטו הפרשה שאפשר מעיו"ט] וזרוע וכו' [אטו הפרשת תרומה ביו"ט] 

לב"ה מוליכי� חו� מתרומה אפי' הורמו ע"י תנאי מערב יו"ט [אטו בלי תנאי] 
לר"י המח' רק להולי� תרומה של ערב יו"ט בעצמ� 

עירס (נתינת מי� לעיסה) מערב יו"ט ולש ביו"ט � אי� מפרישי� חלה בטהורה [תקנו שיפריש בתחלה 
שמא תטמא העיסה] אלא בטמאה [מפרישי� בסו�] 

לחרדי�: לש מערב יו"ט � לגמ' אי� להפריש חלה טמאה רק בפסח [קנס דבאה לידי חימו�] 

לר' יוסה ב"ר בו� ור' אחא בכל יו"ט [דמי למלאכה ואפשר מאתמול] 



   לנו"י: לר"א בפסח קורא ש� לחלה טמאה אחר שנאפה, אבל בכל יו"ט יפריש ויניח 

לר' יוסה ב"ר בו� ור' אחא א� בכל יו"ט [דמי למלאכה דאינה ראויה לאכילה] 

הלכה ט' (ז: � ח.) 
תבלי� לב"ש במדו� ע�, ולקדירה כדרכ� 

  לב"ה כדרכ� [א"א מאתמול [טעמ� מר; טעמ� פג] � לר' יוחנ� רק שו� שחליי� וחרדל, לשמואל 
כל תבלי� באב� בצד המדוכה 

 �מלח לב"ש בפ� ובע� הפרור (כ�), לב"ה במדו� ע

מח' א� אסור לערבב אלונטי� ביו"ט [כרפואה] 

שוחקי� פלפלי� ביו"ט לקונדיטו�, ור' זעירה מחמיר 

ספק לשחוק תבלי� מעט מעט אחרי בישול 

הלכה י' (ח. � ח:) 
לב"ש בורר אוכל מתו� פסולת ואוכל � וספק אי בשבת חייב [ברירה היא אלא דביו"ט ממעיט] 

לב"ה בורר כדרכו ולא בכלי 
לר"ג רק מדיח ושולה הפסולת שצ� 

אוכל מתו� אוכל � לחזקיה חייב אפי' גדולי� מתו� קטני� 
לר' יוחנ� פטור אבל אסור [אטו פסולת מתו� אוכל בשבת] 
ולאכול ראשונה ראשונה לאלתר מותר (ולא יברור מה שצרי� לכל הסעודה) 

ומותר לברור על דעת לאכול הפסולת בסו� 

לר"ג טוח� בורר ומרקד ביו"ט לוקה [אוכל נפש הותר מלישה ואיל� [כל מלאכה לא יעשה בה� עד 
ושמרת� את המצות; א� אשר יאכל לכל נפש מ� ושמרת� את המצות] ובשינוי מותר 

לחזקיה רק טוח� ומרקד [א� הוא לבדו למעט קוצר טוח� ומרקד] 

לרב � המסנ� יי� משמרי� חייב משו� בורר (וביו"ט נותני� לתלויה), לר' זעירא משו� מרקד [פסולת 
למעלה] 

רב יהודה � ברירה הותר ביו"ט ולא הרקדה אלא בשינוי (וספק לשנות ניפוי קמח בשינוי) 
לרבי יהודה התירו מכשירי אוכל נפש, וכל שכ� הרקדה 

הלכה י"א (ח: � ט.) 
לב"ש משלחי� מנות אבל לא טוע� בהמה שלימה על כתיפו, לב"ה משלחי� א� בהמה שלימה 

מותר לטלטל תרנגולת שאינה מוכנת לשחיטה (שהקצה מלשוחטה, פ"מ � ואינה עומדת לגדל ביצי�) 

לת"ק אי� משלחי� תבואה [נראה כמולי� לטחו�]  
לר"ש מותר [מאכל עסיסיות (בקדירה)] וא� שעורי� [לכל נפש � א� בהמה] 

הלכה י"ב (ט. � ט:) 
משלחי� כלי� שלא לצור� המועד [ב"י � שמחת יו"ט לקבל דורו�]  

אבל לא בדלא חזי ליו"ט (סנדל המסומר או שצרי� תיקו�) 

אי� מפרקי� מנעל מהדפוס אפי' לחכמי� דר"א דהוי כלי [מתק� מנא] 

ביו"ט אסור להעמיד חלב לעשות גבינה [אטו לצור� חול] 

אסור לשלוח תכשיטי� [מתו� שאסור לצאת בה� ביו"ט וללובש� [אטו שבת]]  
ואסורי� לטלטל לצור� גופ� ומקומ� [לאו כלי] 

ר' זעירא לא התיר ולא אסר לצאת בתכשיטי כס� [לא חשיבי אולי לא שלפה ומחויא] 

 

 



 


