
  זביצה 
  . נגמרה יציאתה עם ביצה: רב אמר הונא רב אמר: דין

  ? "נגמרה יציאתה עם" מאי: הבנת השאלה
  הסבר/קושי  האופציה

 ומותרת נגמרה יציאתה עם
  בחלב לאכלה

 את השוחט: והתניא? בחלב לאכלה אסורה אמה במעי הא: קושי
  !בחלב לאכלן מותרות -  גמורות ביצים בה ומצא התרנגולת

 ומותרת נגמרה יציאתה עם
  טוב ביום לאכלה

: תניא והא? טוב ביום לאכלה אסורה אמה במעי הא: קושי
 ביום לאכלן מותרות -  גמורות ביצים בה ומצא התרנגולת את השוחט
  !טוב

 ומגדלת -  נגמרה יציאתה עם
 אינה - אמה במעי, אפרוחים
  אפרוחים מגדלת

  וממכר למקח - מינה נפקא למאי: הסבר

 מערב רובה שיצאה ביצה: יוחנן רבי דאמר. יוחנן וכדרבי: הסבר  נגמרה רובה תיציא עם
  .טוב ביום לאכלה מותרת - וחזרה טוב יום

 עם, נגמרה כולה יציאת עם
 - רובה אבל, אין -  כולה יציאת

  לא

  .יוחנן מדרבי ולאפוקי: הסבר

  

 היו אם: אומר יעקב רבי. בחלב לאכלן מותרות -  גמורות ביצים בה ומצא התרנגולת את השוחט, גופא
  . אסורות -  בגידין מעורות

  :רבנן תנו
 מן, ביצים של השלל מן, טהור עוף מנבלת האוכל
  החי מן שנתלש הבשר ומן, הגידין ומן, העצמות

, מעיין ובני הקורקבן מן, ביצים של האשכול מן
  וגמעו החלב את שהמחה או

  טמא  טהור
  ? טהור ביצים של השלל מן תנא מאן: שאלה
   - ! אסורות בגידין מעורות היו אם: האמר - יעקב כרבי דאי. יעקב כרבי דלא: יוסף רב אמר: תשובה

  , אסורא לענין אלא התם יעקב רבי קאמר לא כאן עד דלמא? ממאי: אביי ליה אמר: קושי    
   ואפושי, הוא טומאה אפושי - נגזור נמי טומאה לענין: תימא וכי. לא -  טומאה לענין אבל    
  . מפשינן לא מדרבנן טומאה    

  ? טמא ביצים של האשכול מן תנא מאן :נוסח אחר לשאלה
  . אסורות -  בגידין מעורות היו אם דאמר, היא יעקב רבי: יוסף רב אמר :תשובה

  : תימא וכי! גופיה אשכול דלמא? באשכול דתליא מהנך דאשכול ממאי: אביי ליה אמר :קושי    
   כיון, נינהו דבשר גב על דאף, מעיין ובני אקורקבן דהוה מידי? למימרא מאי גופיה אשכול    
   - אכלי דלא אינשי דאיכא כיון, נמי הכא. לאשמועינן איצטריך - אכלי דלא אינשי דאיכא    
 . לאשמועינן איצטריך    

 
 ובין ביום בין שתשמישו כל, בלילה נולד בלילה שתשמישו כל, ביום נולד -  ביום שתשמישו כל: רבנן תנו

   .בלילה ובין ביום בין נולד -  בלילה
 זו - בלילה נולד בלילה שתשמישו כל, תרנגולת זו - ביום נולד ביום שתשמישו כל: הסבר הברייתא

  . ליה דדמי וכל אדם - בלילה ובין ביום בין שתשמישו כל, עטלף
 

 . תרנגולת זו -  ביום נולד ביום שתשמישו כל: מר אמר: דין
   בדק: כהנא דרב בריה מרי רב דאמר. כהנא דרב בריה מרי לכדרב? מינה נפקא למאי: הסבר    
  . מותרת -  ביצה בה ומצא השכים ולמחר, ביצה בה מצא ולא טוב יום מערב תרנגולין של בקנה    
  ! בדק והלא: קושי      
  , הואי וחזרה רובה יצתה: אימר - יפה בדק ואפילו. יפה יפה בדק לא: אימר: תירוץ      
  . יוחנן וכדרבי      
   תרנגולת של בקנה בדק: רב אמר שאול בן יוסי רבי אמר והא? איני :קושי        
   ! אסורה -  ביצה בה ומצא השכים ולמחר, ביצה בה מצא ולא טוב יום מערב        
  . מארעא בדספנא התם: תירוץ        
  ! ספנא מארעא אימא נמי מרי דרב, הכי אי :קושי          
  . בהדה זכר בדאיכא :תירוץ          
  ! ספנא מארעא אימא, נמי זכר בדאיכא :קושי            
 ספנא לא - זכר דאיכא היכא כל, גמירי: רבינא אמר :תירוץ            
   יכאה כל: דרב משמיה גמדא רב אמר -? כמה ועד. מארעא            
  . ביממא קליה דשמעה            


