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  .לה ד� פסחי�
  ].ה כוסמי�"תוד[? הא� ה� ממי� חטי� או ממי� שעורי�, שבולת שועל ושיפו�, כוסמי�

  

  שבולת שועל ושיפו�  כוסמי�  
  מי� שעורי�  1מי� חטי�  'פשטות הגמ

  מי� שעורי� ולא מי� חטי�  ש מי� שעורי�"א� מי� חטי� וכ  'י בתוס"לדעת ר
  

  ? דינ� א� החמיצוומה, הא� אפשר לעשות מצה מהמיני� דלהל�
  

  , כוסמי�, שעורי�, חטי�  
  שבולת שועל ושיפו�

  אורז ודוח�
  אי� עושי� ואי� חייבי� כרת על חימוצ�  וחייבי� כרת על חימוצ�, עושי�  למשנתנו

  וחייבי� כרת על חימוצ�, עושי�  יוחנ� ב� נורי' לר
  

  :עירובי� ד� לה
  ,"� חייב� על חימוצה כרת אי�עיסה שנילושה ביי� ושמ� ודבר "אמר ריש לקיש 

  ].ה ומי"תוד [?מה הדי� בזה בדלהל�
  

  נת� ע� המי פירות מי�  לש ביי� שמ� ודבש בלבד  
  אי� חייבי� על חימוצה כרת אבל אסור לכתחילה  'לתוס

  3דינו כחמ' נוקשה  2מותר לכתחילה  לרבינו ת�
  

  ?ש תרומה גדולההא� צרי! להפרי, קד� הלוי ליטול מעשר שני לפני שעשו תרומה גדולה
  

  כשכבר נעשה כרי  כשלא נעשה עדיי� כרי  
  5חייב  4פטור  ל"אבהו בש� ר' לר

    פטור  א דרב פפא"להו
                                                           

י מפרש לעני� תרומה שאפשר "דרש. 'שכוסמי� מי� חטי� וכו' לאיזה עני� הודיעה לנו הגמ' י ותוס"נחלקו רש 1
שהקשו על כ� דמבואר בריש כלאי� שכוסמי� , וני�ש ועוד ראש"הרא' בתוס' וע. לתרו� מחטי� על כוסמי� ולהיפ�

שאי� מפרישי� מי� על שאינו , )ו"ב מ"פ(ומבואר במשנה בתרומה , וחטי� ה� נחשבי� לשני מיני� לעני� כלאי�
 שמצטרפי� לשיעור  דיד� שהכוונה לעני� חלה ' והתוס, ולכ� פירשו הראשוני�. מינו כפי הגדרת המיני� שבכלאי�

, וכ� שעורי� דוקא ע� שבולת שועל ושיפו�, דמה שאמרנו שמצטר" חטי� דוקא ע� כוסמי�', פירשו התוסאכ� . חלה
אבל א� בלל� , )באופ� שה� נושכות אחת את השניה(כ הצמיד� יחד "זה דוקא היכא שעשה כל עיסה לעצמה ואח

  . כול� מצטרפי� וחשובי� כול� כאחד יחד 
   י הסתפק לעני� מי ביצי� כיו� שחזינ� שה� מתפיחי� "אכ� רש, ירותואי� חילוק לשיטתו בי� סוגי המי פ 2

 .ת עצמו היה נוהג היתר בדבר"אבל ר, שעושי� את העיסה עבה
וא� יחמי# , כיו� שא� עירב מי� ע� מי פירות הוא גור� להחמי# יותר מהר, יש לחוש שיחמי# יותר מהר, כלומר 3

 .).ד" לו(ובאופ� זה הוא מעמיד את מחלוקת התנאי� דלהל� . בו לאויהיה דינו כחמ# נוקשה שאי� בו כרת אבל יש 
,  מעשר מ� המעשר אמרתי ל�  "  ַמֲע0ֵר ִמ� ַהַ+ֲע0ֵר'הַוֲהֵרמֶֹת� ִמֶ+(& ְ)ר&ַמת ) "כו:במדבר יח(דרשינ� מדכתיב  4

שצרי� להפריש ממנו   כיו� שהוא כבר הגיע לשלב של מעשר ', פי. ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מ� המעשר
 .מעשר מ� המעשר אי� מפרישי� ממנו כבר תרומה גדולה

. מ� המעשר צרי� להרי� תרומה גדולה'  ומשמע שאפי " ִמ2ֹל ַמְ)נֵֹתיֶכ� ָ)ִרימ&) "כט:במדבר יח(דכתיב  5
. שר שכבר נתחייב במע  ) אידג� (ועל כרח� שהפסוק המחייב מיירי שעשה כרי , ולכאורה הפסוקי� סותרי�

 . ולא חל עליו חיוב והפסוק הפוטר מיירי בשלא עשה עדיי� כרי 


