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  .יגד�  ביצה

  ?או שכבר נתחייבו בתרומה, הא� יכול לאכול מה
 עראי, הכניס שבלי� לביתו במחשבה כדלהל

  
  חשב לתקנ� מה שצרי�  

   ולעשות מה� עיסה
  חשב למולל
 במלילות מעט מעט 

  1ולאכול הגרעיני�
  3עראי' אפיאינו אוכל מה�   2אוכל מה  עראי  לרבי

  יוסי' לר
  יהודה'  בר

  4אוכל מה  :כשלא נמל�  יאוכל מה  ערא
  5 אינו אוכל:כשנמל� לעשות עיסה

  
  ?או שכבר נתחייבו בתרומה, הא� יכול לאכול מה� עראי,  באופני� דלהל�תהכניס שבלי� וקטני

  ].ה איכא"תוד[
  

    קטניות  שבלי�
  הכניס
 בסתמא   פירש לאכל
 שלמי�  הכניס
 בסתמא   לאכל
 שלמי�פירש 

  לישנא 
  קמא

   טבל:לרבי
   אינו טבל:י"בלרי

   טבל:לרבי  ע טבל"לכו
   אינו טבל:י"לריב

  לאיכא 
  דאמרי

   טבל:לרבי
   אינו טבל:י"לריב

   טבל:לרבי
   אינו טבל:י"לריב

  ע לא טבל"לכו
  

                                                           
י שימלל� ויוציא מה� את הקליפה ויאכל את "דהיינו שחושב לאכול אות� כמות שהוא ע 1

 .הגרעיני�
 *עד שיהיו ראוי� לעשות עיסה ' דהיינו לדוש אות� וכו, דכיו  שלא עשה בשבלי� מה שצרי( לה  2

 .לא נקרא שנגמרה מלאכת 
מרה מלאכת  ונתחייבו בתרומה ולא יכול הרי שכבר נג', דכיו  שהכניס� לדעה זו שלא לדוש  וכו 3

מ " צרי( להפריש תרו*ט כמה מה� כדי לאכול מה� מלילות "וא� יקח ביו. לאכול מה  עראי
 ).ט"מ שמתחיל ביו"ונמצא חיוב תרו(
' ודקדקו התוס. וכל שלא עושה מה� כרי ה� פטורות,  דהיינו כרי*ל דבעינ  שיעשה מה  דג  "ס 4
מ "ל חיוב תרו"ג לא משכח" ולכ  בכה*אכילת קבע ' י יכול לאכול מה  אפי" דלפירש,)ה הא"בד(

  .ולכ  פירשו בהיפ(. דמשמע שרק אכילת עראי מותר, והוקשה לה� דאי  הלשו  משמע כ . ט"ביו
י "ג� לריב, ושוב נמל( עליה� לאכול מה� מלילות, א� הכניס� בדעה לעשות מה  עיסה', פי 5

מ באותה "הרי שנתחייבו בתרו,  עיסה מה�דכיו  שהכניס  על דעת לעשות, �והטע. מ"חייב בתרו
 וה� *הרי שעתה נגמרה מלאכת  , ועתה א� נמל( עליה� לאוכל� מלילות, שעה שיעשה מה  גור 

ג "ובכה. ושוב לא יכול לאכול מה� עראי, מ לכשתגמר מלאכת "כבר חל עליה� חיוב תרו
  .י"ריבט ג� ל"מ שחל ביו"ל חיוב תרו"משכח
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  :ביצה ד� יג
  ?הא� צרי� להפריש תרומה גדולה, קד� הלוי ליטול מעשר שני לפני שעשו תרומה גדולה

  
  כריכשכבר נעשה   כשלא נעשה עדיי
 כרי  

  2חייב  1פטור  ל"אבהו בש� ר' לר
  פטור  א דרב פפא"להו

  
  , קיל� שעורי� ולא היה אוכל
 אחת אחת אל שומר
 בידו

  ?מה דינו לעני
 מעשר ולעני
 שבת, או שהיה מולל חיטי� ומנפח ונות
 לתו� חיקו
  

  'מולל חטי� וכו  'קיל� שעורי� וכו  
  חייב  חייב  לעני
 מעשר
  חטאתחייב   מותר  לעני
 שבת

  
  

                                                           
 מעשר מ  *"  ַמֲעֵ:ר ִמ  ַה5ֲַעֵ:ר'הַוֲהֵרמֶֹת� ִמ035ֶ 2ְר0ַמת ) "כו:במדבר יח(דרשינ  מדכתיב  1

כיו  שהוא כבר הגיע לשלב ', פי. ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מ  המעשר, המעשר אמרתי ל(
 .רומה גדולה שצרי( להפריש ממנו מעשר מ  המעשר אי  מפרישי� ממנו כבר ת*של מעשר 

מ  המעשר צרי( להרי� תרומה '  ומשמע שאפי*" ִמ>ֹל ַמ2ְנֵֹתיֶכ� 2ִָרימ0) "כט:במדבר יח(דכתיב  2
 שכבר *) אידג *(ועל כרח( שהפסוק המחייב מיירי שעשה כרי , ולכאורה הפסוקי� סותרי�. גדולה

 .ו חיוב ולא חל עלי*והפסוק הפוטר מיירי בשלא עשה עדיי  כרי . נתחייב במעשר


