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  טוב�הולכת חלה ומתנות לכה� ביו�
  

äðùî  
  

  . מהיו� שהורמו בי� מאמש שהורמו בי�, טוב ביו� לכה� ומתנות חלה מוליכי� אי�: אומרי� ש"ב
  . מתירי� ה"וב

  

 מוליכי� אי� כ� � התרומה את מוליכי� שאי� כש�, לכה� מתנה � ותרומה, לכה� מתנה � ומתנות חלה: שוה גזרה: ש"ב לה� אמרו
  . נותהמת את

  ? בהרמת� שזכאי במתנות תאמרו, בהרמתה זכאי שאינו � בתרומה אמרת� א�, לא :ה"ב לה� אמרו
  

àúééøá  
  

  : יהודה רבי אמר
  . מהיו� ושנשחטו מהיו� שהורמו המתנות ע� שמוליכי� טוב יו� מערב שהורמו המתנות על ה"וב ש"ב נחלקו לא
  . מוליכי�: אומרי� ה"וב, מוליכי� י�א: אומרי� ש"שב, עצמ� בפני להוליכ� אלא נחלקו לא

  

. המתנות את מוליכי� אי� כ� � התרומה את מוליכי� שאי� כש�, לכה� מתנה ותרומה לכה� מתנה ומתנות חלה: דני� ש"ב היו וכ�
  ? בהרמת� שזכאי במתנות תאמרו, בהרמתה זכאי שאינו בתרומה אמרת� א�, לא: ה"ב לה� אמרו

  

  : יוסי רבי אמר
  , שמוליכי� המתנות על ה"וב ש"ב נחלקו לא
  . מוליכי�: אומרי� ה"וב, מוליכי� אי�: אומרי� ש"שב, התרומה על אלא נחלקו לא

  

  . התרומה את מוליכי� כ� � המתנות את שמוליכי� כש�. לכה� מתנה ותרומה, לכה� מתנה ומתנות חלה: דני� ה"ב היו וכ�
  ? בהרמתה זכאי שאי� בתרומה תאמרו, בהרמת� שזכאי � במתנות אמרת� א�, לא: ש"ב לה� אמרו

  

  : אומרי� אחרי�
  , מוליכי� שאי� התרומה על ה"וב ש"ב נחלקו לא
  . מוליכי�: אומרי� ה"וב, מוליכי� אי�: אומרי� ש"שב. המתנות על אלא נחלקו לא

  

  

מני מתניתי� , שהורמו מהיו� ושנשחטו מהיו� ושהורמו מאמש ושנשחטו מאמש קא סלקא דעת�
  !יהודה רבי ולא היא אחרי� לימא  ...יהודה אלא אחרי�' לא רבי יוסי ולא ר

  

  שהורמו מאמש ושנשחטו מאמש  שהורמו מהיו� ושנשחטו מהיו�   

  מחלוקת  מחלוקת  מתניתי�

  מחלוקת  אי� מחלוקת  רבי יהודה

  אי� מחלוקת  אי� מחלוקת  רבי יוסי

  מחלוקת  מחלוקת  אחרי�

  
  .מאמש שחיטת� ולעול�, קתני שהורמו? מהיו� ושנשחטו היו�מ שהורמו קתני מי: רבא מרא

  

  
  שהורמו מהיו�

  ושנשחטו מהיו� 

  שהורמו מהיו�

  ושנשחטו מאמש

  שהורמו מאמש

  ושנשחטו מאמש

  מחלוקת  מחלוקת  אי� מחלוקת  מתניתי�

  מחלוקת  )ס"פ ביאור דק"ע(מחלוקת       אי� מחלוקת  רבי יהודה

  מחלוקת  אחרי�
  

  מחלוקת  )מחלוקת(

  
  .מאמש דנשחטו ובהנ�, אחרי� תימא אפילו ?אחרי� ולא היא יהודה רבי לימא

  

  
  שהורמו מהיו�

  ושנשחטו מהיו� 

  שהורמו מהיו�

  ושנשחטו מאמש

  שהורמו מאמש

  ושנשחטו מאמש

  מחלוקת  מחלוקת  אי� מחלוקת  מתניתי�

  אחרי�
  

  מחלוקת  מחלוקת  )אי� מחלוקת(

  

  .טפלה יהוביני איכא �! יהודה רבי היינו הכי אי
 


