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נד.
◊▀♦

משום רבי חנינא בן 

גמליאל:
מחמיצין.

רב כהנא מתני לה ברבי חנינא בן תרדיון.[רב כהנא]▀נד.

כמאן אזלא הא דתנן:¿נד.

תפוח שריסקו ונתנו בתוך העיסה וחימצה ־ הרי זו אסורה[תנן]▀¿◊נד.

ִ ¿נד. כמאן? לימא, רבי חנינא בן גמליאל היא ולא רבנן

אפי' תימא רבנן, נהי דחמץ גמור לא הוי, נוקשה מיהא הוי.!◊נד.

ֹ רבי אילא:♦▀◊נד. אין לך הקשה לקמיצה יותר ממנחת חוטא

מנחת חוטא מגבלה במים וכשרה.רב יצחק בר אבדימי:♦▀◊נד.

לימא בהא קא מיפלגי¿נד.

▀¿◊נד.
דמר סבר:[רב יצחק בר 

אבדימי]
כמות שהן משערינן

ִ ומר סבר:[רבי אילא]▀¿◊נד. לכמות שהיו משערינן

לא, דכולי עלמא כמות שהן משערינן, ובהא קא מיפלגי:!◊נד.

♦▀!◊נד.
דמר סבר:[רב יצחק בר 

אבדימי]
מאי חריבה? חריבה משמן

חריבה מכל דבר.ומר סבר:[רבי אילא]♦▀!◊נד.

בשר העגל שנתפח, ובשר זקנה שנתמעך ־ משתערין לכמות שהן.תנן התם:▀◊נד.

ֹ רב ור' חייא ורבי יוחנן:♦▀◊נד. משתערין כמות שהן

♦▀◊נד.
שמואל ור"ש ב"ר וריש 

לקיש:
משתערין לכמות שהיו.

בשר העגל שלא היה בו כשיעור, ותפח ועמד על כשיעור ־ טהור לשעבר וטמא מיכן ולהבאִ מיתיבי:▀¿◊נד.

מדרבנן.!◊נד.

אי הכי, אימא סיפא:¿נד.

ֹ [סיפא]▀¿נד. וכן בפיגול, וכן בנותר

¿נד.
אי אמרת בשלמא דאורייתא, היינו דאיכא פיגול ונותר, אלא אי אמרת דרבנן, פיגול ונותר בדרבנן מי 

איכא?

!◊נד.
אימא: וכן בטומאת פיגול, וכן בטומאת נותר, סד"א: הואיל וטומאת פיגול וטומאת נותר דרבנן היא, כולי 

האי בדרבנן לא עבוד רבנן, קא משמע לן.

בשר זקנה שהיה בו כשיעור וצמק פחות מכשיעור ־ טמא לשעבר וטהור מיכן ולהבאִ ת"ש:▀¿◊נד.

רבה:!◊נד.
כל היכא דמעיקרא הוה ביה והשתא לית ביה ־ הא לית ביה, וכל היכא דמעיקרא לא הוה ביה והשתא 

הוה ביה ־ מדרבנן, כי פליגי ־ כגון שהיה בו כשיעור וצמק וחזר ותפח

נד:
◊!▀♦

דמר סבר:[שמואל ור"ש 

ב"ר וריש לקיש]
יש דיחוי באיסורא

♦▀!◊נד:
ומר סבר:[רב ור' חייא 

ורבי יוחנן]
אין דיחוי באיסורא.

ומי איכא למ"ד דיש דיחוי באיסורין?¿נד:

והתנן:▀¿◊נד:

כביצה אוכלין שהניחה בחמה ונתמעטו, וכן כזית מן המת, כזית מן הנבלה, וכעדשה מן השרץ, וכזית 

פיגול וכזית נותר וכזית חלב ־ טהורין, ואין חייבין עליהן משום פיגול ונותר וחלב, הניחן בגשמים ותפחו 

 ֹ ־ טמאין, וחייבין עליהם משום פיגול ונותר וחלב
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תיובתא למ"ד יש דיחוי באיסוריןִ תיובתא.¿◊נד:

ֹ תא שמע:▀¿◊נד: תורמין תאנים על הגרוגרות במנין

אי אמרת בשלמא לכמות שהן משערינן ־ שפיר, אלא אי אמרת כמות שהן, הוה ליה מרבה במעשרות¿נד:

ִ ותניא¿◊נד: המרבה במעשרות ־ פירותיו מתוקנים ומעשרותיו מקולקלין

אלא מאי? לכמות שהן, אימא סיפא:¿◊נד:

ֹ [סיפא]▀¿◊נד: גרוגרות על התאנים במדה

אי אמרת בשלמא כמות שהן ־ שפיר, אלא אי אמרת לכמות שהן, מרבה במעשרות הואִ ¿נד:

אלא הכא בתרומה גדולה עסקינן, ורישא בעין יפה וסיפא בעין יפה היא.!◊נד:

אי הכי, אימא סיפא:¿נד:

▀¿◊נד:
[סיפא] רבי אלעזר ברבי 

יוסי:
אבא היה נוטל עשר גרוגרות שבמקצוע על תשעים שבכלכלה

ואי בתרומה גדולה, עשר מאי עבידתיה?¿נד:

ֹ !◊נד: אלא הכא בתרומת מעשר עסקינן, ואבא אלעזר בן גומל הוא

▀!◊נד:
דתניא, אבא אלעזר בן 

גומל:

(במדבר י"ח) ונחשב לכם תרומתכם ־ בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה גדולה ואחת תרומת 

מעשר, כשם שתרומה גדולה ניטלת באומד ובמחשבה, כך תרומת מעשר ניטלת באומד ובמחשבה, מה 

תרומה גדולה בעין יפה, אף תרומת מעשר בעין יפה
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