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מראה מקומות, שיעור מאת הג"ר מרדכי קורנפלד שליט"א 

ביצה ב: 
 בעני� הכנה דרבה 

 
1. ביצה ב:, וז"ל, "אלא אמר רבה לעול� בתרנגולת העומדת לאכילה וביו� טוב 
שחל להיות אחר השבת עסקינ� ומשו� הכנה וקסבר רבה כל ביצה דמתילדא 
האידנא מאתמול גמרה לה ורבה לטעמיה דאמר רבה מאי דכתיב והיה ביו� הששי 
והכינו את אשר יביאו חול מכי� לשבת וחול מכי� ליו� טוב ואי� יו"ט מכי� לשבת 
ואי� שבת מכינה ליו� טוב, א"ל אביי אלא מעתה יו"ט בעלמא תשתרי גזרה משו� 
יו"ט אחר השבת שבת דעלמא תשתרי גזרה משו� שבת אחר יו� טוב ומי גזרינ� והא 
תניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצי� גמורות מותרות לאכל� ביו� טוב וא� 
איתא ליגזר משו� הנ� דמתילד� ביומיה� א"ל ביצי� גמורות במעי אמ� מילתא דלא 

שכיחא היא ומילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנ�."   
 

ורש"י ש�, וז"ל, "והכינו. והזמינו כגו� מכא� אני אוכל למחר דאי משו� הכנה 
בידי� ולומר שיאפו ויבשלו מבעוד יו� בהדיא כתיב את אשר תאפו אפו אלא הזמנה 
בפה קאמר וכתיב ביו� הששי וסת� ששי חול הוא ואחשבה רחמנא לסעודת שבת 
שיזמיננה מבעוד יו� ובחול: ואי� יו� טוב מכי� לשבת. ויו� טוב נמי קרוי שבת 
ובעיא סעודתו הזמנה והזמנתה בחול אבל סעודת חול לא חשיבא ולא שייכא בה 
הזמנה הלכ� באחד בשבת בעלמא לית ל� למיסר ביצה שנולדה ביה משו� דאתכ� 
בידי שמי� דסעודת חול לא אצרכה רחמנא זמו� מבעוד יו� דלא שיי� בה מוקצה: 
יו� טוב בעלמא. שאינו אחר שבת: שבת דעלמא. שאינו אחר יו� טוב: תשתרי. 
לגמוע ביצה חיה שנולדה בו: ומי גזרינ�. ומי אחמור רבנ� בביצה למגזר היתרא 
משו� איסורא: [והתניא וכו']. וא"ת הויא לה גזרה לגזרה דהנ� דמתילדי� ביומיה� 
נמי אינ� אסורות אלא משו� גזרה דיו� טוב אחר השבת תרי� הא מצי לאוקומי 
ביו� טוב אחר השבת דהשתא איכא למיגזר אטו הנ� דמתילדי� ביומיה� ואשמועינ� 
ה� מתני' דאפי' בי"ט אחר השבת מותרות הואיל ואינ� נולדות ומשו� הנ� 
דמתילד� ליכא למגזר דמילתא דלא שכיחא הוא בש� רבינו והא דאמרינ� בכולי 
הש"ס שאי� גוזרי� גזרה לגזרה מהאי קרא נפקא ושמרת� את משמרתי עשו 
משמרת כלומר גזרה למשמרתי לתורתי ולא משמרת למשמרת שלא יעשו גזרה 

לגזרה." 
 

ותוס' ש�, וז"ל, "והיה ביו� הששי וגו'. פרש"י וע"כ בא לאשמועינ� דאפילו הכנה 
בידי שמי� ביצה אסורה דאי משו� הכנה בידי אד� כלומר שיאפו ויבשלו מבעוד 
יו� הא בהדיא כתיב את אשר תאפו אפו אלא הזמנה בפה קאמר ואי� י"ט מכי� 
לשבת כו' ואי� שבת מכי� לי"ט מכ"ש דכיו� דאי� י"ט מכי� לשבת כ"ש דאי� שבת 
מכי� לי"ט, והקשה רש"י א� כ� ביצה שנולדה באחד בשבת או לאחר י"ט תתסר 
מכ"ש דשבת וי"ט לא מכיני� אהדדי כ"ש דלא מכיני� אחול ותיר� דלגבי סעודת חול 

לא צרי� הכנה דאי� סעודת חול חשובה…. 
נגזר משו� הנ� דמתילד� ביומיה�. ואי� זה גזרה לגזרה דמותר לאוכל� בי"ט משמע 

אפילו ביו� טוב דלאחר השבת.  
מלתא דלא שכיחא היא. וקשה דלמא א� לא שחטה היתה נולדת היו� וא� כ� 
מאתמול גמרה לה ותאסר בלא גזרה מספק וי"ל דמאחר דלא נולדה ע"י כ� לא 

חשיב גמר ובירושלמי פליג בהא."  
  



2. ר"� ד� א. בדפי הרי"� ד"ה ואוקמא וד"ה רבה לטעמיה, וז"ל 

  
3. גמרא ביצה ו:, וז"ל, "אמר רב הונא אמר רב ביצה ע� יציאתה נגמרה מאי ע� 
יציאתה נגמרה, וכו', אלא ע� יציאתה נגמרה ומותרת לאכלה ביו� טוב הא במעי 
אמה אסורה לאכלה ביו� טוב והא תניא השוחט את התרנגולת ומצא בה ביצי� 
גמורות מותרות לאכל� ביו� טוב וכי תימא קמ"ל בברייתא מאי דלא אשמעינ� 
במתניתי� הא נמי תנינא ביצה שנולדה ביו"ט ב"ש אומרי� תאכל וב"ה אומרי� לא 

תאכל ועד כא� לא פליגי ב"ש וב"ה אלא בנולדה אבל במעי אמ� דברי הכל שריי�."  
  

ורש"י ש�, וז"ל, "ע� יציאתה נגמרה. כשיצאה נגמרה ברייתה אבל מקמי הכי לא 
חשיבא ביצה גמורה ולקמיה מפרש ואזיל למאי הלכתא: בי"ט. וה"ק יצתה ודאי 
מבעוד יו� מותר כי ודאי הוא דנגמרה בחול אבל לא יצתה לא נגמרה בחול ואסורה 
משו� הכנה דרבה: וכי תימא. אי� הלכה כברייתא זו דאשמועינ� בה מאי דלא 
אשמעינ� במתני' ובשו� משנה לא סת� ל� רבי הכי וא� רבי לא שנה רבי חייא מני� 
לו: אלא הא דתניא כו'. ה� ברייתא דלעיל מא� קתני לה: לא בית שמאי ולא ב"ה. 
לא ב"ש דמאי אריא במעי אמה אפילו נולדה בי"ט שריא ולא ב"ה דאפילו במעי אמ� 

אסירי." 
 

4. רש"י ביצה כו: ד"ה ואי דלא אחזו, וז"ל, "ואי דלא אחזו. בי� השמשות, ודאי 
אסורי�, דאי� כא� הכנה מבעוד יו� ומא� דאית ליה מוקצה והכנה מבעוד יו� בעי 

כדכתיב ביו� הששי והכינו את אשר יביאו (שמות טז):  



5. בעל המאור ב: בדפי הרי"� ד"ה ומצאתי להרב ר' אפרי�, ומלחמות ה' ש�  
 

 
 
 

6. גמרא ערובי� לח:, וז"ל, "והא איתמר שבת ויו"ט רב אמר נולדה בזה אסורה בזה 
אמר רבה הת� משו� הכנה דתניא והיה ביו� הששי והכינו חול מכי� לשבת וחול 
מכי� ליו"ט ואי� יו"ט מכי� לשבת ואי� שבת מכינה ליו� טוב, א"ל אביי אלא הא 
דתנ� כיצד הוא עושה מוליכו בראשו� ומחשי� עליו ונוטלו ובא לו בשני מחשי� עליו 
ואוכלו ובא לו הא קא מכי� מיו"ט לשבת א"ל רבה מי סברת סו� היו� קונה עירוב 

תחלת היו� קונה עירוב ושבת מכינה לעצמה." 


