בס"ד

ביצה פרק ב' משנה ח'

עץ

עץ

מתכת

עץ

תחתונה

אמצעית

עליונה

המונחים זה על גבי זה:

ג' כלים של הריחיים

משום _____________

משום _____________

התחתונה שמקבלת את אבק
שחיקת ה______
דרך נקבי ה_____ )שמעליה(
טמאה משום כלי _______
כי כלי עץ שיש לו ____ קיבול
ראוי לקבל ______.

)שהוא עיקר והעץ בטל אצלו ,תוי"ט(

העליונה שכותשים וטוחנים בה
את ה______
טמאה משום כלי _______
כי הציפוי התחתון שלה הוא מ____

פירוש:

האמצעית שהיא מקיפה את ה_____
אין היא טמאה משום כלי ____,
כיון שאין לה בית _____ )שהרי הכל נשפך
דרך הכברה( אלא שרבנן גזרו שהיא
טמאה משום כלי _____ )ארוג כבגד(

משום _____________

מקבלת טומאה משום:

העתק מהמשנה

ְט ֵמ ָאָה ִמשּׁוּם ְשׁל ָֹשׁה ֵכלִ ים...

ג' דברים רבי אלעזר
בן עזריה מתיר:
"פרתו ____________________
____________________________"
מדוע? כי זה ____ לפרה
ואין זה ______.
"ומקרדין __________________
___________________"
מדוע?
כי סובר כמו רבי ______
שדבר שאינו
_______ מותר,
ופה לא מתכוון
לעשות _____ אלא רק
לגרדה כדי לנקותה...

ביצה פרק ב'
משנה ט'

כלי עץ מקבלים טומאה מהתורה רק אם יש להם בית קיבול )שראוי להניח בהם דברים(
ֵ
כלי עץ שאין להם בית קיבול נקראים "פשוטי כלי עץ" ואינם מקבלים טומאה.
אבל ֵ
כלי מתכת מקבלים טומאה בין אם יש להם בית קיבול ובין "פשוטי כלי מתכת" שאין להם בית קיבול )כגון סכינים(.
ֵ

בס"ד

שלשה דברים רבי אלעזר בן עזריה מתיר וחכמים אוסרים

"ושוחקין ________________
_______________________"
מדוע? כי זה ריחיים ____
ואין טוחנים בזה להרבה
____ ,ופלפלין הרי מפיגין
_____ ולכן מותר ביו"ט
ל____ בהם פלפלין.

וחכמים אוסרים ,מדוע?
משום שסוברים
שהרצועה היא _______ לה,
ואין זה ____ לפרה.
חכמים אוסרים לקרד כי זה עושה_____
וסוברים כמו רבי ______ ,שדבר שאין
מתכוון )לעשותו(_____ ,ולכן אפילו שאינו
מתכוון לעשות _____ אסור.
אבל קירצוף הפרה )במגירה של עץ(
לפי רבי יהודה ____ :כי זה לא עושה ____
אבל לפי חכמים ____ :גם לקרצף
)אפילו שזה מעץ ולא עושה חבורה(

כי גזרינן ______ אטו ______
שאם נתיר לו קירצוף יעשה גם _____.
משום שזה נראה כ_____ דחול.
ומותר לטחון הפלפלין
רק במדוך של ____ או של עץ,
)כפי שראינו בפרק א' משנה ז'(

ולא פרתו של ר"א בן עזריה היתה ,אלא של _____ ,ועל שלא ___ בה נקראת על ___

