בס"ד

ביצה פרק א' משנה ד'

ביצה פרק א' משנה ה'

בס"ד

ציר מן הצד

המקרה:

הדין:

זימן בקן אחד יונים
שחורים ומצא לבנים
ובקן השני זימן
לבנים ומצא שחורים

הדין.________:
ואין אומרים שהם _______ זה עם זה.

זימן שנים
ומצא שלושה
זימן שלושה
ומצא שנים

הדין.________:
כיון שאינו מכיר את מי מהם ____ מבעו"י
ואת מי מהם __ זימן מבעוד יום.
הדין.________:
שאנו אומרים שהאחד ____ והשנים _____.
ואין אומרים כשם שהאחד הלך
כך ____ הלכו ,ובאו יונים אחרים...
הדין.________:
כיון שכנראה היונים שהזמין פרחו והלכו והיונים
שנמצאים לפני הקן באו ממקום ___.

זימן
בתוך הקן
ומצא
לפני הקן

ְאם ֵאין ָשׁם ֶאלָּא ֵהםֲ ,ה ֵרי ֵאלּוּ__________"
"ו ִ
כלומר :אם מדובר בגוזלות שאינם עפים אלא מדדים
ואין שם עוד שובך בתוך  50אמה ,או שיש שם
עוד שובך בתוך  50אמה אבל אינם עומדים זה מול
זה אלא בקרן ____  ,מה הדין._________:
כיון שמוכרח להיות שהגוזלות שלפני הקן ,הן אותם
אלו ש____ מבעוד ___ ,והן לא גוזלות משובך
אחר) .או מפני שאין שובך אחר בתוך  50אמה או אפי' שיש
אין הם מדדין אלא רק אם רואים את השובך מאחוריהן וכאן
זה בקרן זוית ולא רואים את השובך מאחוריהן(...

המקרה:

לפי
בית שמאי
הדין.______ :

לפי
בית הלל
הדין _____ :אף להחזירן

מהי מחלוקתם בדין החזרת התריסין?

לסלק התריסין
של תיבות
מוכרי הבשמים

בתריסין שאין להם ציר כלל ,לכו"ע ____ להחזירן.
בתריסין שיש להם ציר מן ה___ ,לכו"ע ___ להחזירן
)כיון דדמי ל_____(

וכל מחלוקתם היא רק בתריסין שיש להן ציר ב____

ולהחזירן

לפי בית שמאי:
______ להחזירן.
גזירה שמא יחזיר גם
תריסין שיש להן ציר
מן ה____.

לפי בית הלל:
______ להחזירן .כי __
גזרינן בתריסי חנויות כי
אם לא תתן לו לה_____
התריסין,לא יסלקן להוציא
תבלין וימנע משמחת ___

ליטול את העלי
לקצב עליו בשר

______.
מדוע? כי הוא ___ וכבד
ואין תורת ___ עליו.

______.
מדוע? משום ____ יו"ט.

)והוא מוקצה(

______.
לתתו לפני
______.
עור של
משום ______ יו"ט.
כי בזה הוא מתקן
בני אדם
כי אם לא נתיר לו את
את ה____.
בהמה
שידרסו עליו
ב' הפעולות האלו ביו"ט
_____ להגביהו אלא
שנשחטה
להגביהו אם כן יש עמו ___ בשר .הוא לא ____ בהמה ביו"ט
ביו"ט
ולטלטלו
כי בלי זה העור הוא_____ כדי לא להפסיד את ה___
______ .דאמרינן :מתוך
להוציא קטן,
______.
שהותרה הוצאה לצורך
כי סובר שהותרה רק
לולב ,ס"ת וכל מה
אכילה הותרה נמי שלא
_____.
לצורך
הוצאה
לצורך ____)למצוה\הנאה(
שלצורך מצוה או הנאה

