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  .לב ד� פסחי�
  ?כמה משל� באופני� דלהל�, האוכל תרומה בשוגג

  
   �כשאכל ' היה שוה ד  

  ועתה שוה זוז
   �היה שוה זוז כשאכל 

  'ועתה שוה ד
  2' שוה ד משל� הפירות שאכל   1 דלא גרע מגזל! ' משל� ד  ד לפי מדה משל�"למ
   כדמעיקרא משל� זוז    כדמעיקרא ' משל� ד  ד לפי דמי� משל�"למ

  
  ?ל"כיצד יש להבי� את הרישא והסיפא של המשנה לפי המחלוקת הנ

  
  האוכל תרומת חמ!: רישא  

  בפסח בשוגג משל� קר� וחומש
  אוכל תרומת חמ!ה: סיפא

  בפסח במזיד פטור מתשלומי�
  4ע משל� לפי דמי�"במזיד לכו  3מדה משל�  מדה אכל   ד לפי מדה משל�"למ
  נחוניא ב! הקנה' כר  5שמותר בהנאהיוסי הגלילי ' כר  ד לפי דמי� משל�"למ

  6שאינו מת ומשל�
  

  ?בדי� האוכל תרומת חמ! בפסח בשוגג, במה נחלקו התנאי� דלהל�
  

  ?מה טע� סברתו  ?לפי מדה משל� או לפי דמי�  
  שאכל דבר שאינו שוה כלו�  לפי דמי�   פטור�עקיבא ' לר

   מדה משל� מדה אכל   לפי מדה   חייב�יוחנ� ב� נורי ' לר
  7דאינו דבר שראוי להיות קודש  לפי דמי�   פטור�אליעזר ב� יעקב ' לר

  יוסי הגלילי שמותר בהנאה' כר  לפי דמי�   חייב�אלעזר חסמא ' לר
  

                                                           
מ פשיטא "מ, זה ששיל� אותו כמות פירות כפי שאכלדא� שלכאורה יש לו לצאת ידי חובה ב', פי 1

 .' ובשעת הגזילה היה שוה ד� " כל הגזלני� משלמי� כשעת הגזילה"דלא גרע מגזל� ותנ� ' שמשל� ד
 .בהשבתו' צרי� להוציא ד' וכיו� שעתה שוה ד, דמחמירי� עליו לקנות פירות ולשלמ� 2
 .כמה פירות שאכל אות� ישיב, דכיו� שהתשלומי� לפי מדה, לא איכפת ל� שאי� הדבר שוה עתה כלו�ד 3
משו� , ע נידו� לפי דמי�"והטע� שבמזיד לכו. וכיו� שחמ! בפסח אינו שוה כלו� אי� משל� דמי�', פי 4

לכפרה אלא אבל במזיד התשלו� אינו , שדוקא בשוגג שהתשלו� בא לכפרה לכ� שיי� לדו� בו לפי מדה
 .וא� גזל דבר שאינו שוה כלו� יש לפוטרו, לשל� את גזלו שגזל

 .ועוד חומש כדי� אוכל תרומה בשוגג, חשיב שאכל דבר ששוה ממו� וצרי� לשל� דמיו כמו כל גזל�ו 5
נחוניא ב� הקנה הא� ' דהנה נחלקו רבנ� ור. יש לנו לפוטרו מממו�, דכיו� שהיה במזיד וחייב מיתה', פי 6

נחוניא ' ור, בכרת או במיתה בידי שמי�' הוא דוקא במיתה בידי אד� או אפי" ק� ליה בדרבה מיניה" �די
 פטור �ולכ� כא� שעשה במזיד וחייב מיתה בידי שמי� , בכרת ובמיתה בידי שמי� נמי' ל שאפי"ס

 טורי�בשוגג פ' אפי �שביארו דא� שחייבי מיתות , )ה מא�"ד. ד� כט(לעיל ' בתוס' וע. [�מתשלומי
מ שאני שוגג של תרומה שהתשלו� הוא לכפרה לכ� "מ. ואילו כא� במשנה מחייבי� בשוגג, �מתשלומי

 .]אבל לא להפסידו כפרה" ק� ליה בדרבה מיניה"דרק לגבי עונש אמרינ� את הכלל , משל�
וי  שחייב לש� רק כשאכל דבר שרא�" ונת� לכה� את הקודש) "יד:ויקרא כב(הוא דורש מהפסוק ', פי 7

 לא � כמו מה שאכל �פרט לאוכל תרומת חמ! בפסח שא� היה רוצה לשל� חמ! בפסח , להיות תרומה
ולכ� הוא , וכדאיתא בברייתא הקודמת שאי אפשר להפריש תרומת חמ! בפסח, היה חל על זה ש� תרומה

 .ה דבר" תוד�  .פטור
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  :פסחי� ד� לב
  ?בשוגג באיזה אופני� משל� קר� וחומש) בשאר ימות השנה(האוכל תרומה 

  
  לא היה באכילתו שוה פרוטה  היה באכילתו שוה פרוטה  

  היה 
  אכילתו כזיתב

   משל� קר! וחומש:לחכמי�  משל� קר! וחומש
   אינו משל� קר! וחומש:לאבא שאול

    1קר!רק  משל� :לחכמי�

  לא היה 
  לאבא   באכילתו כזית

   שאול
  2 משל� רק קר! :א דרב פפא"להו

   משל� קר! וחומש :למסקנא

  

  אינו משל� קר! וחומש

  

                                                           
משל� את שווי וג� כא! , כמו כל הגזלני� שמשלמי� את הקר! ואי! משלמי� את החומש 1

 .אבל אי! די! חומש הבא מדי! תרומה אלא בכזית, לה שאכליהגז
  .ג� שיהיה שוה פרוטה וג� שיהיה בו כזית, דלפי אבא שאול תרתי בעינ!, א"סבר רב פפא בהו 2


