ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת ביצה

דפי עזר ללימוד ד היומי

Introduction to מסכת ביצה
פירוש המשנה לרמב" מסכת ביצה פרק א משנה א

, ונולד. וכ נולד אסור ביו טוב. הוא הדבר שהקצוהו מלאכלו וחשבו עליו שלא לאכלו, ומוקצה,כלל הוא אצלינו שהמוקצה אסור לאכלו ביו טוב
 ואי בה מחלוקת, ועל שני כללי אלו סובבת מסכתא זו.הוא הדבר שנתחדש ביו טוב מה שלא היתה דעת עליו כגו פירות הנובלי מ האילנות
 לפיכ א היה עו העומד כדי לקחת ביציו בלבד לא לשחטו ולאכלו אי מחלוקת בי בית שמאי ובית הלל שביצתו שנולדה ביו טוב.במקו זה
 שזה שאמר ה' והיה ביו הששי, וטע בית הלל שאסרוה משו הכנה, לא נחלקו אלא בתרנגולת העומדת לאכילה,אסורה לפי שאותו העו מוקצה
 ואצלינו עוד שהביצה נולדת היו.והכינו אומרי בית הלל חול מכי לשבת וחול מכי ליו טוב ואי יו טוב מכי לשבת ואי שבת מכינה ליו טוב
 ואסרנוה בכל יו טוב גזרה, לפיכ א חל יו טוב אחר שבת ונולדה ביו טוב אסורה מפני שהשבת הכינה אותה,כבר נגמרה התהוותה מאתמול
 ובו נחלקו בית, וסוג זה של הכנה שהיא הכנה טבעית נאסר גזרה מדרבנ. וכ אסורה כשנולדה בשבת משו שבת אחר יו טוב,יו טוב אחר שבת
 וממה שאתה צרי לדעת שבזמנינו שאנו עושי יו טוב שני. אבל להכי על ידי מלאכה מיו טוב לשבת הרי זה אסור לדברי הכל,שמאי והתירוהו
 וכ שבת ויו טוב, חו משני ימי טובי של ראש השנה מפני שעשאו קדושה אחת והרי ה כיו אחד,ימי ביצה שנולדה בראשו תאכל בשני
. ודע שכל שאסור לאכלו ביו טוב אסור לטלטלו ממקו למקו וכבר קדמו ל מזה כללי במסכת שבת.נולדה בזה אסורה בזה
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7.1.1
2a (  )משנה א3b ()דאית ליה מוקצה
I. משנה א: 2 leniencies of  ב"שrelative to  ב"הregarding food on יו"ט
a. Egg: hatched on  ב"ש – יו"טpermit eating it,  ב"הforbid
b. Amount of חמ: for which one is liable for  ב"ש – כרתmaintain ( ככותבתlarger than )כזית, כזית – ב"ה
II. משנה ב: 1 more leniency regarding  כיסוי הדon יו"ט
a. ב"ש: you may slaughter fowl or  חיהand use unprepared dirt for כיסוי הד,  ב"הforbid
i. Note:  ב"הagree that if you slaughtered, you may use ashes from the oven (considered )מוכ
III. Analysis of 1st dispute – the egg hatched on יו"ט
a. ר"נ: it is an egg-chicken
i. ב"ש: follow ’ר"שs opinion (on  יו"טonly) to permit נולד/( מוקצהsee  פיה"מabove)
1. Therefore: the chicken and its eggs are allowed
ii. ב"ה: follow ’ר"יs opinion (on  יו"טonly) to forbid נולד/מוקצה
1. Challenge:  ר' נחמswitches their stated positions in  משנהregarding שבת,
a. Having:  ב"שfollow  ר"יand  ב"הfollow ( ר"שcase of disposing bones)
2. Answer:  ר' נחמfollows ’רביs choice of anonymous rulings:
a. Regarding שבת: he ruled like ר"ש, (cutting  נבלהmeat for animals) since people
regard  שבתwith more severity, they won’t violate it and we can afford to be
lenient; that must be ’ב"הs position
b. Regarding יו"ט: he ruled like ר"י, (chopping a beam that broke on  )יו"טsince people
regard  יו"טwith less severity, they may violate it and we can’t afford to be
lenient; that must also be ’ב"הs position
iii. Challenge: wording of  משנהshould include egg and chicken
b. רבה: it is a meat-chicken (not )מוקצה
i. He holds: that  שבת ויו"טmeals must be prepared on ( חולv. 1)
1. And: that eggs are fully formed 24 hours before hatching
2. Therefore: all  ימי טוביare prohibited as a  גזרהagainst  יו"טon Sunday
3. And: All  שבתותare prohibited (!) as a  גזרהagainst  שבתwhich follows יו"ט
c. ר' יוס: included in decree against fruit which falls on ( יו"טprecaution against picking)
i. Similar to egg: both are food (unlike juices –  ר' יצחקbelow)
d. ר' יצחק: included in decree against fruit which “self-juices” on ( יו"טprecaution against squeezing)
i. Similar to egg: both are enveloped in housing (unlike fruit – )ר' יוס
ii. ר' יוחנ: seems to accept this explanation, as he equates hatched eggs with juiced fruit
1. Proof: he finds contradiction in ’ר' יהודהs rulings, aligning juicing with hatched eggs
a. And: he reverses positions of  תנאיso that  ר' יהודהforbids juices
b. רבינא: no need to switch,  ר' יהודהwas arguing within framework of ’רבנs position
c. רבינא בריה דר' עולא: was egg-chicken,  ר' יהודהmaintains מוקצה
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