
 

 

 

 

 

  ביצה שנולדה ביום טוב

 .(1)בו ביוםת הלל אומרים: לא תאכל בית שמאי אומרים: תאכל. ובי -ביצה שנולדה ביום טוב  משנה: )ב' א'(

, מאי טעמייהו דבית הלל?! אוכלא (ת)שאינה מוקצבמאי עסקינן? אילימא בתרנגולת העומדת לאכילה  )ומברר(
 ! אלא בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, מאי טעמייהו דבית שמאי?! מוקצה היא!)אוכל שנפרד(דאפרת הוא 

בנולד אסר, מאי  ,א דעתין: אפילו מאן דשרי במוקצהקצה? קא סלקומאי קושיא? דלמא בית שמאי לית להו מו
 טעמייהו דבית שמאי? 

אמר רב נחמן: לעולם בתרנגולת העומדת לגדל ביצים, ודאית ליה מוקצה אית ליה נולד, ודלית ליה מוקצה 
 לית ליה נולד, בית שמאי כרבי שמעון ובית הלל כרבי יהודה. 

י הבהמה, ואת : מחתכין את הדלועין לפנדתנןדסתם לן תנא כרבי שמעון,  גבי שבת,( שיטת רב נחמן )ומבאר
: דתנןגבי יום טוב דסתם לן תנא כרבי יהודה, מוקים לה לבית הלל כרבי שמעון. אבל  ,הנבלה לפני הכלבים

 אין מבקעין עצים מן הקורות ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב, מוקים לה לבית הלל כרבי יהודה. 

רבי, מאי שנא בשבת דסתם לן כרבי שמעון, ומאי שנא ביום טוב דסתם לן  ,מאן סתמיה למתניתין כדימ )ב' ב'(
 כרבי יהודה?

סתם  ,יום טוב דקיל ואתי לזלזולי ביה .סתם לן כרבי שמעון דמיקל ,שבת דחמירא ולא אתי לזלזולי בה אמרי:
  2לן כרבי יהודה דמחמיר.

ולם בתרנגולת העומדת לאכילה, וביום טוב שחל להיות אחר השבת רבה: לעמר לא אא (ושקיל וטרי, ומסיק)
)ואף על גב . וקסבר רבה כל ביצה דמתילדא האידנא, מאתמול גמרה לה )אוסרים בית הלל(עסקינן, ומשום הכנה 

  .שיהו מזומנות ומוכנות מבעוד יום של חול( ,דבידי שמים הוא, אסור. דבעינן כל סעודות שבת וסעודות יום טוב

ר  3לטעמיה, דאמר רבה: מאי דכתיב הכנה שאינה בידיים ממש(אפילו )שאסר רבה ו ֶׁ ינּו ֵאת ֲאש  י ְוֵהכִּׁ ִּׁ ּ ש  ִּׁ ּ ש  ּיֹום הַּ "ְוָהָיה ּבַּ
יאוּ  . ואין יום (5)ויום טוב נמי קרוי שבת ובעיא סעודתו הזמנה, והזמנתה בחול חול מכין לשבת, וחול מכין ליום טוב 4?"ָיבִּׁ

 ת מכינה ליום טוב., ואין שבטוב מכין לשבת

 תשתרי!  )שאינו אחר שבת(אביי: אלא מעתה יום טוב בעלמא  מר ליהא

                                                
)שתי המחלוקות הנוספות: לב"ש חמץ רש"י. וזו אחת משלוש המחלוקות שמוזכרות במשנה, בהם נוקטים בית שמאי לקולא  . 1

 .לב"ש יחפור בדקר ויכסה, ולב"ה לא ישחוט אא"כ היה לו עפר מוכן, ויתבאר להלן(, שוחט ביום טובה .בככותבת, ולב"ה בכזית
 . רי"ף ורא"ש()כפי שעשו יתבאר, בעזרת ה' יתברך, בהמשך, ובעיקר בשילהי המסכת  ביו"ט ונולד דין מוקצה . 2
 שמות, פרשת בשלח, טז,ה. .3
)דאי משום הכנה בידים ולומר שיאפו ויבשלו מבעוד יום, בהדיא כתיב את אשר תאפו "והכינו", והזמינו. כגון מכאן אני אוכל למחר  .4

ום הששי". וסתם ששי חול הוא. ואחשבה רחמנא לסעודת שבת שיזמיננה מבעוד יום ובחול. , וכתיב "ביאפו. אלא הזמנה בפה קאמר(
 רש"י.

אבל סעודת חול לא חשיבא ולא שייכא בה הזמנה, הלכך באחד בשבת בעלמא לית לן למיסר ביצה שנולדה ביה משום דאתכן בידי  . 5
 מוקצה. רש"י. שמים, דסעודת חול לא אצרכה רחמנא זמון מבעוד יום, דלא שייך בה
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 גזרה משום יום טוב אחר השבת.  )ומתרץ(

 ! )לגמוע ביצה חיה שנולדה בו(תשתרי  )שאינה אחר יום טוב(שבת דעלמא  (ומקשה)

 גזרה משום שבת אחר יום טוב. (ומתרץ)

השוחט את התרנגולת ומצא בה : תניא? והא נן בביצה למגזר היתרא משום איסורא()ומי אחמור רב ומי גזרינן )ומקשה(
 ליגזר משום הנך דמתילדן ביומיהן!מותרות לאכלן ביום טוב. ואם איתא,  ,ביצים גמורות

 לא גזרו בה רבנן. ,אמר ליה: ביצים גמורות במעי אמן מילתא דלא שכיחא היא, ומילתא דלא שכיחא

  .שום פירות הנושריןסף אמר: גזרה מרב יו

ואנן ניקום ונגזור  גזרה שמא יעלה ויתלוש, היא גופה גזרה, ?ה אביי: פירות הנושרין טעמא מאיאמר לי '(ג' א)
 כולה חדא גזרה היא.  !גזרה לגזרה?

 רבי יצחק אמר: גזרה משום משקין שזבו. 

 !ואנן ניקום ונגזור גזרה לגזרה? גזרה שמא יסחוט, היא גופה גזרה ?טעמא מאי אמר ליה אביי: משקין שזבו
 כולה חדא גזרה היא. 

 רה משום משקין שזבו.ייוחנן סבר גזואף רבי 

 שיטות הראשונים

תרנגולת העומדת לגדל ביצים,  ,רב נחמןלנאמרו ארבע דעות: , בביאור דעת בית הלל: איסור ביצה שנולדהביאור 
, רבי יצחק ורבי יוחנןלגזירה משום פירות הנושרים.  ,רב יוסףל. אסורה מהתורה משום הכנה ,רבהלמשום נולד.  ואסורה

. וכן פסק הראשוניםוכן פסקו  6ו רק את טעמו של רבה, ופסקו כמותו.אהבי והרי"ף ורא"שגזירה משום משקים שזבו. 
 .השו"ע

ינּו ֵאת ֲא , שאיסור הכנה הוא מדאורייתא, מדכתיב "רוב הראשונים: דעת הכנה דרבה דאורייתא או דרבנן יאוּ ְוֵהכִּׁ ר ָיבִּׁ ֶׁ ", ש 
רוב כפסקו  שו"ע ורמ"אוה, ואסמכתא בעלמא היא. 7שהאיסור מדרבנן ומאירי הרמב"םודרשה גמורה היא. ודעת 

 8.הראשונים

                                                
אף על גב דרבי יוחנן אית ליה נמי טעמא דמשקין שזבו. משום דנראה לו : )סי' א(הרי"ף הביא טעמו של רבה בלבד. וביאר הרא"ש  . 6

כדמפרש הש"ס משום דביצה אוכלא ובלועה ופירות מיגלו ומשקין  למשקין שזבו או לפירות הנושריםגזירה רחוקה לדמות ביצה 
דאית ליה הכנה. וגם קיימא לן דכל ביצה דמתילדא  כיון דקיימא לן הלכתא כרבהנראה לו לפרש משום הכנה  לאו אוכלא. הלכך

 עיי"ש.ידנא מאתמול גמרה לה. הא
, שלפי הרמב"ם, הא דאמרינן, ג' ב', שלרבה ספיקא אסורה דבר תורה, זה רק לפי )פתיחה להלכות יו"ט, פרק א, סעי' כג(וביאר פמ"ג  .7

 . אבל אליבא דרב אשי שדבר שיש לו מתירין אפילו בדרבנן וספק אסור, גם לרבה הוא רק מדרבנן.ההוא אמינא
)"אבל ביום טוב שחל באחד בשבת, שאז יש לחוש שמא נולדה בשבת ואסור  תקיג,ו -רמ"א  .)משנ"ב ס"ק יג( תקז,ב -או"ח שו"ע  .8

. רמב"ן )ב' ב', ד"ה והיה; הו"ד בהגהות אשר"י, סי' א הגהה ב(ת תוספו מקורות:. ." וראה משנ"ב ס"ק ל(..מדאורייתא ביום טוב
. )עבוה"ק, בית מועד, ה,ד, עמ' רט(. רשב"א )מצוה רצח, בסופה(. החינוך )מלחמות ה', ב ב ברי"ף, ד"ה אמר הכותב דברי ה"ר אפרים(

)סי' עט; הו"ד . תרומת הדשן ף, ד"ה ועצים שנשרו()ב א ברי". רבינו יהונתן )תולדות אדם וחוה, נתיב טו, חלק ה, אות כב(רבינו ירוחם 
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חול. שצריכה הזמנה והכנה מיום  ,רת הכתוב היא בסעודת שבת ויו"טישגז רש"י: דעת הגדרת איסור הכנה ודין מוקצה
בעל והיות שלא הוזמנה בפה מאתמול, נחשבת מוקצה. דעת  9וקצה דאורייתא.דמ )פסחים מ"ז ב'(ורבה יליף מהכא 

 ,אבל בהכנה הבאה בו ביום .דש לחבירוובהכנה הבאה מיום קרק וגזירת הכתוב היא  ,אין כאן חשש מוקצהש המאור
ושבת חשיבא  "טוסעודת ישדין הכנה אינו מדין מוקצה. אלא " ורשב"א ,תוספות, רמב"ןוכן דעת  10.אין בה שום איסור
אבל הם מכינים  ."ט לשבתוולא י ,"טואינו בדין שיזמין שבת לי ,והלכך כל שתהא להן הזמנה ,למהוי להו הזמנה

 11".לעצמן

אלא תיקון בעלמא שמתקן  דלא שייך הכנה באפיה ובישול, דאין זה, ריצב"אבשם  תוספות: כתבו איזו הכנה נאסרה
רש"י, מחזור ויטרי, . ודעת החינוךוכן דעת ספר  12.ועירוב שהוא דבר חדש אלא לעניין ביצה ,ולא שייך הכנה המאכל.
 14.השו"עוכן פסק  13.שגם באפיה ובישול איכא הכנה דרבה , ר"ן, ומהר"ם חלוואה,רמב"ןרמב"ם, 

הך  ימוק רבינו אפריםבברייתא שמותר לאכלן ביום טוב.  : מבוארהשוחט את התרנגולת ומצא בה ביצים גמורות
כתב דבכל  והרא"ש 15דלמא הוי מתילדא היום. ,אסור מספק, אבל ביום טוב שלאחר השבת ;ברייתא ביום טוב דעלמא

 17.השו"עוכן פסק  16.הרי"ףשכן משמע מסתימת  ר"ן. וכתב ר"ןרז"ה, רמב"ן, ויום טוב איירי. וכן דעת 

                                                                                                                                                                         
)פיה"מ ריש ביצה, . רמב"ם )או"ח תקז,ב, וכפי שהסבירו שם הב"י, על פי התוספות(. וכן דעת הטור בשם אחיו רבי יחיאל גם בב"י(
 .)בית הבחירה, ב' ב', ד"ה זה(מאירי . משנה א(

שלוש קושיות: א. הרי חזר בו רבה, לפי המסקנה בפסחים,  ת מכינה ליו"ט(ואין שבוד"ה )ד"ה רבה לטעמיה, והקשה עליו הרשב"א  .9
ב. מהגמרא כאן משמע שאם היתה הביצה נגמרת ביום טוב עצמו, היתה מותרת. אמנם, אם כרש"י,  והכנה דאורייתא ומוקצה דרבנן.

רא בעירובין, ל"ח ב', מבואר שאם הנחת ביום טוב. ג. בגמ גמרתול, היתה צריכה להיאסר גם כשנשהאיסור משום שלא הוכנה ביום ח
 )וראה שטמ"ק( העירוב פועלת בתחילת יום שבת, שבת מכינה לעצמה, ומהני. ולרש"י, הרי חייבים להכין מיום חול, ואיך מהני?!

 שאין מותר בשבת דבר שנברא ביום טוב מאתמול, ולא ביום טוב דבר שנברא בשבת מאתמול. ואין בזה שום סרך מוקצה אלא .10
 גזירת הכתוב כך היא. בעל המאור.

)פסחים טו א . רמב"ן )ב' ב', ד"ה והיה(. תוספות )א א ברי"ף ביצה(. בעל המאור )ב' ב', ד"ה ורבה, לטעמיה דאמר רבה(רש"י  מקורות: .11
  .)ד"ה רבה לטעמיה(. רשב"א ברי"ף, מלחמות(

ום טוב לשבת. וכי תימא על ידי עירובי תבשילין, וכי אתי תקנתא תוספות הקשו, הואיל והכנה דאורייתא, היאך אופין ומבשלין מי .12
השתא נמי  ,דרבה גופיה אזיל לטעמיה דאית ליה הואיל ואי מקלעי אורחין חזי ליה ,ליישבדרבנן וליעקר הכנה דאורייתא?! וכתבו 

דבר דכל  ,ניחא הלכה בדין 'הואיל'(ראה להלן, ריש פרק שני, פסיקת השפוסקים כרב חסדא. ו) ואפילו לדידןעוד כתבו:  .חזי ליה
שהוא דבר חדש שלא היתה  ,רק גבי ביצה ;דמעיקרא הוה חזי ליה ,שאינו מחוסר רק תקון בעלמא ,אפוי ומבושל לא שייך ביה הכנה

 (ובמקרה הפוך, צ"ב. מיו"ט לשבת. התייחסו לאפיה ובישול)יש להעיר, שתוספות . ולא היתה ראויה כלל מעיקרא ,בעולם
וכן כתב בביאור . הו"ד ברא"ש, סוס"י א(הל' שבת, סי' רנג. )תב רמב"ן, דרב חסדא לית ליה הכנה דרבה. וכן כתב בעל התרומה וכ .13

אי לאו הכי, איך עקרו רבנן ע"י עירוב תבשילין הכנה ד ,דאין הכנה באפיה ובישול) תוספות דמה שכתבו)או"ח תקב,ז, ס"ק יד(  הגר"א
רבה ורב חסדא אזלי לשיטתייהו, ורב חסדא לית ליה 'הואיל', ולכן לית ליה הכנה. ואנן, אע"ג דקיי"ל , דאינו מוכרח, דאורייתא(

 , אעפ"כ עירוב תבשילין מדרבנן, דאמרינן 'הואיל'.)שאסורה מהתורה(כהכנה דרבה 
)מצוה רצח, . חינוך "ה והיה; עירובין ל"ח א', ד"ה משום()ביצה ב' ב', דתוספות  . מקורות:ומשנ"ב ס"ק ב, ושעה"צ אות ג()תקג,א  .14

)סי' רפד, דין . מחזור ויטרי )מלחמות, פסחים, אלו עוברין, טו א ברי"ף(. רמב"ן )ב' ב', ד"ה דכל, וכמבואר בדברי תוספות(. רש"י בסופו(
)פירוש . רמב"ם סחים מ"ח א', ד"ה ולענין()פ. מהר"ם חלוואה )פסחים, יד ב ברי"ף, ד"ה וכתב הרב אלפסי(. ר"ן עירובי תבשילין(

 .(המשנה, ריש פרק ב' דביצה
 כיון דאשכח גמורות, דלמא אם לא נשחטה היתה יולדת היום, ואסורה מספק דהוה ליה ספיקא דאורייתא. רא"ש. .15
דאע"ג דספיקא הוא, הוה ליה ספיקא דאורייתא,  ,ליו"טרה לה, והויא לה שבת מכינה ילמא מאתמול גמלגבי סברת רבינו אפרים דו . 16

דמותרות ן, ו' ב', דאע"ג דאמרינן לקמ) שהן גמורות, הרי הן כאחד מאבריהדביצים במעי תרנגולת, אף על פי  הרז"התירץ ולחומרא! 
 .(דלא מיתסרי משום הכנהדולי תרנגולת עצמה, ילאכלן בחלב, היינו לומר שאין תורת בשר עליהם; אבל לענין הכנה חשיבא לן כג
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 שולחן ערוך

 (ג, הלכות יום טוב, סימן תק)או"ח

ְ   א. ש  ּלּו ּבִּׁ ֲאפִּׁ ת אֹו יֹום טֹוב וַּ ּבָ ַּ ּלּו הּוא ש  ְך ָמָחר, ֲאפִּׁ יֹום טֹוב ְלצֹרֶׁ חֹט ּבְ ְ ש  ל אֹו לִּׁ ֵ ּ ש  ֱאפֹות אֹו ְלבַּ ל רֹאש  ָאסּור לֶׁ ֶׁ ים ש  ֵני ָימִּׁ
נָ  ָ ּ ש   ה...הַּ

 , הלכות יום טוב, סימן תקיג()או"ח

ּה,   .א ּגֹעַּ ּבָ יֹום טֹוב ָאסּור לִּׁ ּנֹוְלָדה ּבְ ֶׁ יָצה ש  ְלְטָלּה,  הגה:ּבֵ ְינּו ְלטַּ הַּ ים(, ּדְ לִּׁ ּכֵ ל הַּ יָצה ופ' ּכָ י ֵריש  ּבֵ כַּ ּלֹא ְלָאְכָלהּ )ָמְרּדְ ֶׁ ן ש  ּכֵ ֶׁ  ...ְוָכל ש 
מ ז.  ים ּגְ יצִּׁ ּה ּבֵ ת ּוָמָצא ּבָ ְרְנגֹלֶׁ ֹוֵחט ּתַּ ּ ש  לְ הַּ ֶׁ יֹום טֹוב ש  ּלּו ּבְ ֲאפִּׁ רֹות; וַּ ת.ּורֹות, ֻמּתָ ּבָ ַּ ּ ש  ר הַּ חַּ  אַּ

 

                                                                                                                                                                         
כגון ביצה שנולדה, שאלמלא הכנת שבת לא באו ) שלא בא לידו אלא מחמת אותה הכנהשאין הכנה אוסר אלא בדבר תירץ,  רמב"ןו

מיתסרי  הלכך לא .נו ששחטנו התרנגולתא לידינו מחמת הכנת שבת אלא מחמת; אבל הכא ביצים גמורים לא ב(לידו ביום טוב
אם לא שנגמרה הביצה היום על ידי הכנה  ,דלא מיקריא הכנה: א"שהר ולשון .בר"ןוהובאו התירוצים  .חר השבתאפילו ביום טוב א

 עד שתצא לאויר העולם. ,ובמעי אמה לא נגמרה ;שמאתמול
. ב ברי"ף, ד"ה ומצאתי()ב רז"ה  .)א ב ברי"ף, ד"ה ומדפרכינן(ר"ן . )סי' א(. רא"ש ראשונים()הו"ד ברבינו אפרים  :או"ח תקיג,ז. מקורות . 17

 .)מלחמות, ב ב ברי"ף(רמב"ן 
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