
 

 

 

 

                                
                                       

 במעשר?ב ישיבולי חיטים שהכניסם לביתו לפני שדש אותם. האם התחי .1

  פטורים. –הכניסן לעשות מהן עיסה 

 .קיבוץ לכריגמר מלאכתן. ולר' יוסי ב"ר יהודה פטור, כיון שאין זה  בזהב. שילרבי חי –הכניסן לעשות מהן מלילות 

  –חל עליו חובת הפרשה ביו"ט.  ,בידיושהרי המולל  .הכוונה 'רוב' תרומה ,בית הלל שאמרו שאין 'תרומה' ביו"ט -ולפ"ז 

 ב. יהכנסתו לגורן ומתחיכנחשב  ,ואח"כ כשנמלך למלילות ף לר"י ב"ר יהודה כשהכניסן לעיסה,לרבי כשהכניסן למלילות וא

 

 ?קטניותמה הדין ב . "י ב"ר יהודהנחלקו רבי ור, למוללם שהכניסםבחיטים  .2

 . וזה גמר מלאכתן כיון שרגילות למוללם לקדרה ,ויביתחה קטניות לכו"ע -אביי לשון א': 

 ]ולכאו' היא כר"י ב"ר יהודה[ולא חיטים  ' קטנית,תלתן'נקטה  ,הברייתא לגבי הפרשה קודם דישהש וראיה:

 לפרי. ויתכן שהיא רק כרבי המחייב בחיטים.לחדש שאין צריך להפריש על העץ אף שטעמו שוה  'תלתן'שנקטו  :ונדחה

 .מעשר תרומת חובת עליו החיל שבזה בוליםימהש מעשר ונטל הקדים הלוימלבד אם . ותפטורקטניות לכו"ע  -אביי  לשון ב':

 .'קדםשלוי 'במדובר על 'תלתן', וכותש ובברייתא שמפריש 

 ן. שמ יין, ומזיתים יעשהענבים מוכן  .חיטיםבמשום קנס שהקדים. וכן  :והטעם שכותש הלוי בעצמו

 כך תרומת מעשר. ,כשם שתרומה גדולה מן המתוקן לגמריו

 

 מעשר צריך מדידה מדויקת?האם לתרומת  .3

 לאבא מני בן גימל }וכהברייתא{: מספיק אומד. 

 ומד ובמחשבה כך תרומת מעשר.אכשם שתרומה גדולה ניטלת ב –"ונחשב לכם תרומתכם". שתי תרומות  מקורו:

 

 ב הלוי תרומה גדולה לכהן?יהכהן, האם חי לקחלוי שהקדים ולקח מעשר לפני ש .4

 מותם וכו' מעשר מן המעשר" ולא 'תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר' י"והר שנאמ':פטור.  -הקדים בשיבולים 

 בשאינו 'אדגן'חייב "מכל וכו' תרימו" ועדיף לרבות לחיוב את מה שנעשה דגן ולהעמיד את הפסוק הממעט  -  הקדים בכרי

 

 בשבת האם חייב? המקלף  .5

 בשבת. הדין חייב. וכן  –המקלף אחת אחת פטור. ואם קלף כמה והניחם  מצינו, במעשרכשם שלהו"א:  :םשעורי

 : שהרי אשתו של רב ממלאת לו כוסות וכן של ר' חייא וע"כ שמותר. ונדחה

  ,במעשר על גמר מלאכה, שפעמים אינה מלאכת מחשבתאילו כת מחשבת ואיבים רק על מלישבשבת מתח :וטעם החילוק

 דאי שממלאכת שבת פטור.וובו ,גמר מלאכתן. למעשר - משיעמיד ערימה ,הפרח{ ובצלים שלא ירד]כגון קשואין ודלועין 

 מעט מעט ופטור. ואם נתן לשולי בגדו חייב. כך במנפח בשבת. ,את מה שמללכשם שמצינו במעשר שמנפח  חיטים:

 

 כיצד מולל בשנוי? .6

  יכול בכולם. באצבעותיו, ו,ידבמקום בכיון שמשנה רבא:  .שתי אצבעותלבין אגודל רב אויא:   .בין אגודל לאצבעאביי: 

 

 כיצד מנפח בשנוי? .7

 יכול אפילו בכולה. ,כיון שמשנה לנפח רק ביד אחתוסברו:  'מחכו עלה' ובמערבא. מקשרי האצבעותמניחם רב: 

 

 

     תשע"ד    ' בניסןיב לשבת קודש בס"ד

   "גי – ביצה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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