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 .לה� ד ביצה

הנוטל זיתי� מ� המעט�
1
 ?ואוכל מה� הא� חייב לעשר 

 

 בטובל הרבה ונות� לפניו בנוטל אחד אחד וטובל במלח 

 חייב פטור לתנא קמא

  חייב:בגברא טמא ומעט� טהור פטור אליעזר' לר
 פטור:בגברא טמא ומעט� טמא

2
 

 

 ? עליו חובת מעשר מה הדי�וחל, בזמ� שלא צרי� לעשר ואהיה אוכל באשכול ענבי� במקו� 

 

ש וחשכה עליו שבת"אכל בע אכל בגינה ונכנס לחצר 

 ויגמור�ימתי� למוצאי שבת   ויגמור�יצא חו� לחצר  אליעזר' לר
3

למוצאי שבת'  אפי�לא יגמור  מחו� לחצר'  אפי�לא יגמור  יהודה' לר

 

 ?הא� שבת קובעת בדבר שלא נגמרה מלאכתו

 

אליעזר דמתניתי�'  דראליבא אליבא דחכמי� 

קובעת אינה קובעת יוחנ� וחכמי� דפליגי על הלל' לר
4

 

להלל ולרב נחמ�
5

 קובעת קובעת 

 

                                                           
1

ז יתבשל שמנ� בתוכ� ויהיה "תי� כדי שיתחממו ועיילי גדול שצוברי� בו את הזהמעט� הוא כ 
וא� נוטל אחד אחד מה� , ובמצב הזה לא נגמרה מלאכת� למעשר, נוח שמנ� לצאת בבית הבד

ח הרבה אכ� א� לק,  אוכל בלי לעשר שאי� הטבילה משוה את אכילתו לקבע�וטובל אות� במלח 
 .יחד בזה באו לנידו� דלהל�

2
ג שהוא טמא "ולכ� בכה, א שכל שראויי� לחזור למעט� מותר� לא נקבעו למעשר"ל לר"ס 

אבל . נמצא שמא שלקח הרבה אי� בזה קביעות, והמעט� טמא שאינו נמנע מלהחזיר� א� ירצה
לקיחתו היא ד, שעדיי� לא נגמרה מלאכתו' קובע למעשר אפי �א� לא יכול להחזיר מה שלקח 

 .קובעתה
3

. אמרינ� גבי תינוקות שטמנו תאני� דלמוצאי שבא לא יאכלו:) ד� לד(דלעיל  ,י"הקשה רש 
אול� כא� לא , ש אסור" וג� למוצ�דש� ייחדו� לאכילת שבת לפיכ� קבעה שבת עליה� , ותיר�

 .ייחדה לאכילת שבת אלא שנכנסה שבת פתאו�
4

, ני שבוע אסורש בשביעית שאי� מעשרות ומשמע שבשאר ש"כ� מוכח ממשנתנו שמיירי דוקא בע 
בחול קובע ' ואפי" (מכא� אני אוכל"דא� נאמר מצד מה שאמר , ועל כרח� מטע� קביעות שבת

ש כא� שלא הוציא� "וכ, ל שכל שמותרו ראוי לחזור לא קבע"א ס"דהא ר, זה אינו). לשו� זו
הפרשת ג� היא ששיטתו שוכמו שמצינו , ל דשבת קובעת"ועל כרח� משו� דס. ממקומ� עדיי�

 .מה קובעת למעשרתרו
5

 שאמר שתלמוד ערו� בידינו ששבת קובעת למעשר בי� בדבר שנגמרה ,:)ד� לד(וכמבואר לעיל  
 .מלאכתו ובי� בדבר שלא נגמרה מלאכתו
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 :ביצה ד� לה

 ?הא� דברי� דלהל� קובעי� למעשר

 

 המעביר תאני� בחצרו לייבש� 

 חייבי� במעשר יעקב' לר

 יוחנ�'  וכ� פסק ר�פטורי�  י"יוסי ב' לר

 

 ?ירו הא� ה� חייבי� לעשר אות�המחלי� פירות ע� חב

 

 השני הראשו�  

 חייב חייב שניה� מתכווני� לאכול בלא ליבש

  חייב:לתנא קמא שניה� מתכווני� לייבש� 
 פטור:יהודה' לר

1
 

  חייב:לתנא קמא
  פטור:יהודה' לר

  חייב:לתנא קמא חייב הראשו� מתכוו� לאכול והשני לייבש
  פטור:יהודה' לר
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יוחנ� שאי� המקח קובע למעשר בדבר שלא נגמרה מלאכתו וכל שמתכוו� לייבש לא ' וכ� פסק ר 
 .קבע


