ביצה פרק א' משנה ו'

בס"ד

בס"ד

ביצה פרק א'

הך מתניתין אדחיה לה בגמרא...

מדוך

ביום חול הדרך לדוך  -לכתוש תבלין ומלח גס
היא במדוך ובמדוכה של אבן

משנה ז'

במשנתנו נחלקו בית שמאי ובית הלל
איך מותר לדוך ביו"ט תבלין ומלח לצורך אוכל נפש,
האם צריך שינוי קטן או גדול ,או שלא צריך שינוי כלל...

מדוכה

השלם מהרע"ב :במה נחלקו בית שמאי ובית הלל

מה הדין:

לפי
בית הלל

איך מותר לדוך ביום טוב

לפי
בית שמאי

תבלין

להוליך ביו"ט

חלה
ומתנות

לכולי עלמא _____ להוליכם לכהן ב____.

לכהן

להוליך ביו"ט

תרומה
לכהן

______.
כיון
שגם חלה ומתנות
זה מתנה ל____
וגם _____
זה מתנה ל____,
וכשם שמותר להוליך
את החלה ואת
ה_____ ביו"ט ,כך
מותר להוליך גם את
ה_____ ביו"ט
)אפילו שהפרשת תרומה
אסורה ביו"ט,
הולכתה מותרת ביו"ט(

______.
ואין לומדים ______
מחלה ומתנות.
כיון שחלות ומתנות חיוב
הפרשתן בא ביו"ט ,כי הרי
מותר ללוּש ו______ ביו"ט
ולכן הותרה הפרשתן והולכתן
)אפי' אותן אלו שנעשו מעיו"ט(
אבל תרומה  -אסור לו
להפריש _____ ביו"ט ,כי אין
אפשרות שיבוא חיוב הפרשת
תרומה ביו"ט שהרי חיוב
תרומה הוא רק אחרי מירוח
ה___ ואין ______ את הכרי
ביו"ט לכן ____ להוליך ____.

לפי

בית
שמאי
לפי

בית
הלל
להלכה
עיין בברטנורא

מלח הגס

צריך לעשות שינוי גדול
מכיון שהיה צריך לדוך המלח
לפני יו"ט כי אינו מפיג ___.
מספיק לעשות שינוי קטן
ולכן מותר לדוכו ביו"ט רק
כיון שאם ידוך התבלין
לפני ___ ,יפוג קצת ___ .אם יעשה אחד משני שינויים
אפשרות א' :אפשרות ב':
ולכן מותר לדוך אותו
ידוך ב___
במדוך של ___ ולא של ___
ידוך ב"___" הפרור = כף
מחרס.
ש_____ בו
ה_____.
מספיק שינוי ____.
__ צריך לעשות שינוי כלל
שהרי היה צריך לדוך המלח
כיון שאם ידוך התבלין
לפני ___ ,יפוג קצת ___ .לפני יו"ט כי אינו מפיג ___.
ולכן מותר לדוך אותו כדרכו
ולכן מותר לדוך אותו
במדוך של ____.
במדוך של ___ ולא של ___
נדוכין כ_____
ואין צריכין ____.

מטה ה_____ על ____
ודך על ידי ___.

