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. לריפתא אכליה, לרועה קפחיה � יהודה לרבי בולמוס אחזיה, באורחא אזלי קא הוו יוסי ורבי יהודה רבי
 אמר. וצעי בלגי אהדרוהו, יוסי לרבי בולמוס אחזיה למתא מטו כי! הרועה את קפחת: יוסי רבי ליה אמר
 .כולה העיר את קפחת ואתה הרועה את קפחתי אני: ודהיה רבי ליה

  
  
  
  

 

י בדלא אפשר בחולין אלא אם כן אוכל "ופרש

כולו וקאמר מאכילין אותו טבל כמות שהוא 

ולא יפרישו ממנו תרומתו להאכילו תרומה 

ובספר תוספת יום . לעצמה וחולין לעצמן

הכפורים תמה דמה סברא היא זו והלא 

כשאוכל טבל כמות שהוא חייב על כל כזית 

ט "י יאכל צוכזית ואם יפריש ממנו תרומה הר

ל "וכתב דצ, של איסור' זיתים של היתר ורק א

דכיון דאיסור תרומה חמיר טפי לא משגחינן 

במה שמרבה בכמות האיסור ומוטב שירבה 

בכמות באיסור קל ולא יצטרך לאכול איסור 

ן כתב דחולה הצריך "אלא דהביא דהר. חמור

בשר בשבת שוחטין לו ואין נותנים לו נבילה 

חיטה בשבת חמור טפי ג דאיסור ש"ואע

מ בשחיטה אינו עובר אלא "מאכילת נבילה מ

כ באכילת נבילה עובר הוא "איסור אחד משא

ל "ן ס"ומבואר דהר, בלאו על כל כזית וכזית

חמור ולא כמה דעדיף לעבור איסור אחד 

ל דאמאי "ולדבריו הדק, איסורים קלים

ט "מאכילין אותו טבל ולא נפריש ונאכילנו צ

ן יפרש "ל דהר"דצ וכתב, ומהתר' חולין וא

י אלא דהא דאמרינן "הסוגיא דלא כפרש

א בחולין פירושו דאין כאן בקי היודע "דא

  .מ"להפריש תרו
  
  

  
  

  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 תרומה: אומר תימא ב�. תרומה אותו מאכילי� ואי�, טבל אותו מאכילי�: דתניא, היא תנאי � ותרומה בלט
 � פליגי כי. ליה ומספינ� ליה דמתקנינ� פליגי לא עלמא דכולי � בחולי� דאפשר היכא: רבה אמר. טבל ולא

 � תרומה אבל, חמור טבל: סבר מר, חמורה תרומה: סבר ומר, חמור טבל: סבר מר, בחולי� אפשר בדלא
 .לתקוניה אפשר � טבל אבל, חמורה תרומה: סבר ומר. לכה� חזיא

 ]ט"סימ� ל, חלק שני, יומא, שמועת חיי�, וק'הרב חיי� יוז[

 

 

 ]סימ� קסט, ת בני� ציו�"שו, הרב יעקב עטלינגר[


