ביצה פרק א' משנה א'

בס"ד

ביצה פרק א' משנה ב'

בס"ד

הַּׁשֹוחֵט חַּיָה וְעֹוף ּבְיֹו"ט...

נאמר בתורה:

מהו שיעור
איסור

אכילת
שאור וחמץ
בפסח?

לפי

לפי

בית שמאי

בית הלל

לכו"ע גם_____ וגם ____ שיעור אכילתן הוא _____.
מדוע? כיון שהפסוק מתחיל ב____ ומסיים ב_____
שנאמר ____" :א י ִָמּצֵ א בְּ בָ ֵתּיכֶם כִּ י כָּל אֹ כֵל ______"
לומר לך שדיני שאור וחמץ שווים
ושניהם איסור אכילתן הוא ב_____.
שאור :ב_______
חמץ :ב_______

מהו שיעור
חיוב

ביעור
שאור וחמץ
בפסח?

מדוע? שנאמר:

)שמות יג,ז(

"וְ א י ֵָראֶ ה לְ  ____ וְ א
י ֵָראֶ ה לְ ְ ____ בּכָל גְּ ֻבלֶ"
ומזה שהתורה כתבה את
שניהם ולא למדה ק"ו אחד
מה___ ,סימן שלגבי ביעור
אינם _____ בשיעורן
ואינם נלמדים זה מזה.

שאור :ב_______
חמץ :ב_______
מדוע? כי הוא סובר
ששאור ו____
כן נלמדין זה ____
ושיעורן שווה.
)ומדוע לא כתבה התורה אחד
ונלמד השני מק"ו  -עיין בתוי"ט(

)ויקרא יז ,יג(

עוף
או ֹ
שר יָ צ ּוד צֵ יד חַ ָ ּיה ֹ
יש ...אֲ ׁ ֶ
יש ִא ׁ
" ְו ִא ׁ
ְ
מו ְו ִכ ּ ָסה ּו ּ ֶב ָעפָ ר"
שפַ ך ֶאת ָ ּד ֹ
שר יֵ ָאכֵ לְ ,ו ׁ ָ
אֲ ׁ ֶ
מכאן לומדים שיש מצוה לכסות בעפר את ה____ של החיה או העוף לאחר ששחטם,
ובלי שיש לו עפר ________ לו לשחוט.

~~~ מחלוקת בית שמאי ובית הלל ~~~
המקרה:
הרוצה
לשחוט ביו"ט
חיה או עוף ומתייעץ
עם בי"ד כיצד לעשות,
מה יאמרו לו בית דין?

לאחר שכבר שחט
חיה או עוף וצריך
לכסות הדם מה יעשה?

לפי
בית שמאי

לפי
בית הלל

בית דין מורין לו:
שאם היה לו דֶּ ֶקר נעוץ
ב____ תיחוח
מ_____ יום ,מותר לו
לכתחילה ל_____ חיה
ועוף ואח"כ יחפור ב___
)אבל לא
ויכסה את ה___.
ישחוט ויחפור בְּ דֶ ֶקר(
בזה יודו _________
שאם כבר ____ וצריך לכסות את ה___
יחפור ב____ ויכסה )כי זה חיוב מדאורייתא(

בית דין מורין לו:
שלא _____ ביו"ט
אלא אם כן היה לו
____ מוכן
מ_____ יום.

האם מותר לכסות את הדם באפר כירה?
אפר שהוסק מערב יו"ט ._____:מדוע? __________________________
אפר שהוסק ביו"ט :אפר קר _____ :מדוע? ______________________
אפר חם _____ :מדוע? __________________________________

