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חולי ד קכ.
הא דברי דלהל ה בהגדרת רוטב דמתנתי לעני להצטר לכביצה בטומאת אוכלי?

לרבא
לאביי

שומ היוצא מהבשר שעל המרק
מצטר לכביצה  רוטב דמתניתי
הוא עצמו מטמא טומאת אוכלי בכביצה

ליחה היוצאת מ הבשר )חלב דקריש(
אינו מצטר לכביצה
מצטר לכביצה  רוטב דמתניתי

הא דברי דלהל ה בהגדרת קיפה דמתנתי לעני להצטר לכביצה בטומאת אוכלי?

לרבה
לאביי ור"פ

חתיכות דקות בשר בסו הסיר )פירמא(
מצטר לכביצה  קיפה דמתניתי
הוא עצמו מטמא טומאת אוכלי בכביצה

תבלי התבשיל המצטבר בסו הסיר
אינו מצטר לכביצה
מצטר לכביצה  קיפה דמתניתי

חולי ד קכ:
מה די דבש תמרי יי תפוחי חומ סיתווניות ושאר מי פירות לעני תרומה ולעני ברכה?
1

לר' אליעזר
לר' יהושע

היו של תרומה ואכל ישראל
חייב קר וחומש
פטור  דאי עליה ש תרומה

2

במה נחלקו
דילפינ מההיקש דביכורי לגמרי
3
א דילפינ מבכורי "אוקי באתרא"

 1ענבי שגדלו בסתיו ונמצאי כל החור בגפני ואינ מתבשלי לעול ,וכיו שטעמ מר
עושי מה חומ.
 2דהיינו חו מזיתי וענבי ,שאי דר לסחוט את שאר הפירות.
 3פי' ,ר' אליעזר ס"ל שהלימוד מביכורי הוא לחלוטי ,דכמו שבביכורי "משקי היוצאי מה
כמות" א תרומה כ" .ומינה"  מה בכורי אפי' משקי של שאר פירות )ולא רק זיתי וענבי(
יש לה קדושת בכורי ,דהרי בכל שבעת המיני מצאנו די בכורי ,וכשריבתה התורה די
משקי לבכורי  על כרח ריבתה בכל השבעה מיני .כ בתרומה הנלמדת מביכורי הלימוד
הוא לכל שאר המיני .ואילו ר' יהושע ס"ל "דו מינה ואוקי באתרא" ,וכיו שמצאנו בדי תרומה
בעצמו שאי אפשר להפריש תרומה ממשקי )מלבד מזיתי וענבי( ,לכ ג א כבר היתה
תרומה על הפירות ואח"כ נעשו משקי ,הדי הוא שאי לה די תרומה להתחייב .ומבארת הגמ',
שמאחר שכ הדי בתרומה ,חוזרי ולומדי ביכורי מתרומה ,וג בביכורי בעצמ אי
מביאי ביכורי משקה אלא היוצא מ הזיתי ומ הענבי .וכ ה"ה בערלה.

