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האוכל סוג שרצי דלהל ,על איזה לאוי הוא לוקה ועל איזה לא?
שר האר שר העו
אינו לוקה אינו לוקה
אינו לוקה אינו לוקה
לוקה
לוקה
לוקה
לוקה
לוקה
לוקה
לוקה
לוקה
לוקה
לוקה

שר המי
לוקה
ושק יהיו לכ מבשר לא תאכלו )ויקרא יא :יא(
לוקה
וכל אשר אי לו סנפיר וקשקשת לא תאכלו )דברי יד:י(
לוקה
אל תשקצו נפשותיכ בכל השר השור )ויקרא יא:מג(
לוקה
ולא תטמאו בה ונטמת ב )ש(
אינו לוקה
לכל השר השור על האר לא תאכלו )ש:מב(
וכל השר השור על האר שק הוא לא יאכל )ש:מא( אינו לוקה
אינו לוקה
ולא תטמאו את נפשותיכ
בכל השר הרומש על האר )ש:מד(
וכל שר העו טמא הוא לכ לא יאכלו )דברי יד:יט( אינו לוקה אינו לוקה

לוקה

במה נחלקו הברייתות דלהל?
ברייתא א':
מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע
ברייתא ב':
מה הפרט מפורש ולד ולדות האר

בדי כלל ופרט וכלל
סבר כלל האחרו עיקר $
1
וסגי בדומה בב' צדדי
סבר כלל ראשו עיקר $
2
ובעינ דומה מג' צדדי

מה די עופות
מרבה עופות $
דה גידולי קרקע
ממעט עופות $
דה נבראו מהרקק

למי מערבי בגודגדניות )#כוסברה( שלא הוקשו לזרע ,3ולמי לא?
לתירו הראשו בגמ'
לתירו השני בגמ'
לתירו השלישי בגמ'

למי מערבי
למרובי בני  $דחזי להו
לכול  $דהא חזו למרובי בני
מיירי בגודגדניות ממדי  $שאינ מזיקות

למי לא
לחשוכי בני  $דלא חזי להו
$$$$$
$$$$$

 1דס"ל דכלל האחרו הוא העיקר ויש לנו לדו בפרט וכלל המרבה את הכל ,ומה שמהני הכלל
הראשו  $שבא למעט ולדו בכלל ופרט ,הוא רק מה שלא דומה לכעי הפרט בשני צדדי ,וכיו
שעופות דומי לכעי הפרט )שהוא בקר וצא וכו'( בב' דברי שה פרי מפרי וגידולי קרקע יש לנו
לרבות .אבל דגי יש לנו למעט ,שה דומי רק בצד אחד שה פרי מפרי ,אבל אינ גידולי
קרקע.
 2דס"ל דכלל ראשו עיקר והיה לנו לדו בכל ופרט שאי בכלל אלא מה שבפרט ולמעט כל דבר
אפי' מה שדומה ,אלא שמועיל הכלל האחרו לרבות כעי הפרט דהיינו מה שדומה לפרט בכל ג'
צדדי ,כלומר שיהיה פרי מפרי וגידולי קרקע וולד ולדות האר ,-וכיו שכ מתמעטי עופות
שאינ ולד ולדות האר.-
 3אכ א הוקשו לזרע שאינ ראויות למאכל לא אד  $ג לא למרובי בני ,אי מערבי בה.
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עירובי ד כח.
מיני דלהל שזרע על דעת לאכול אות בעוד ירק ,או לאכול אות כשיבשילו ויהיו זרע,
מה הדי?
זרע על דעת לאוכל ירק
זרע על דעת לאוכל זרע
עירובי ד כח:

לר' זירא
לינוקא

הפול ,השעורה ,תלת )#חילבה(
אי מעשר ירק  $אבל מעשר זרע
מעשר זרע

1

שחליי גרגיר
מעשר או ירק או זרע
3
מעשר או זרע או ירק
2

איזו ברכה מברכי על המיני דלהל ,ומדוע?

כשות )#הומלי ,צמח הגדל על קוצי(
שהכל  $שיונק מהאויר
4
אדמה  $כי הוא גמר הפרי

חזיז )#שחת ,תבואה שנקצרה בעודה ירק(
אדמה  $שגודל באדמה
שהכל  $שעדיי לא נגמר הפרי

מיני דלהל מה דינ?
לעני עירוב
לקחת בכס לטמא טומאת
אוכלי
מעשר שני
6
5
פטור
אינו מטמא
ניקח
אי מערבי
קור
חייבות
לתנא קמא
מטמאות
ניקחות
כפניות  #להו"א :אי מערבי
7
ניסחני
למסקנא :מערבי
לר' יהודה להו"א :פטורות
בה
למסקנא :חייבות
9
לתנא קמא :חייבות
מטמאות
ניקחות
כפניות  #אי מערבי )אלא א
8
רגילות
לר' יהודה :פטורות
מיתק באור(
להתחייב במעשר

 1דבטלה דעתו אצל כל אד ,דאי אוכלי אות בתור ירק .וצרי לעשר אות כשיהיו זרעי  אפי'
שלא היה דעתו לכ.
 2וכתבו התוס' )בד"ה לזרע( ,שבאופ זה שזרע על מנת לאוכל ירק אזלינ בהו בתר לקיטה כירק.
 3כתבו התוס' הנ"ל ,שבאופ זה שזרע על מנת לאוכל זרע אזלינ בתר לשעבר  כלומר אחר הזמ שהיו
ראוי למעשר זרע ,ולא בתר הלקיטה.
 4ובאמיתות הוא כ גודל מהאדמה ולא כמו שחשב ר' זירא ,והראיה ,דא עוקרי את ההיזמי )קוצי(
שהוא גדל עליה ,הוא מת.
 5היינו מה שנוס" על הדקל בכל שנה ,ובתחילה הוא ר )ואוכלי אותו( ,ובימות הגשמי הוא מתקשה.
]ובברכות )ד" לו (.מבואר שהוא לבבות דקל) ,וא" דש קרי ליה קורא ,מ"מ לקמ מביא הסוגיא בברכות
וקורא לזה קור  והרי שהוא דבר אחד([.
 6ע' בטבלא לקמ ,דלאביי יש נפ"מ בזה בי ת"ק לר' יהודה באופ ששלקו וטיגנו ,ולרבא לכו"ע בשלקו
וטיגנו מקבל טומאת אוכלי.
 7תמרי מדקלי זכרי שלא יתבשלו כל צרכ לעול  וזה הגמר הפרי שלה .ונקראות ג בש
"אהיני דטובינא".
 8הבאות מדקל נקבה העושה פירות ,אלא שקטפו אות קוד זמ בישול.
 9וא" שאינ חשובות אוכל לעני שיהיה אפשר לערב בה ,בכל אופ חשובי לעני טומאת אוכלי הואיל
ואפשר למתק ע"י האור.
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הא שקדי דלהל חייבי במעשר?

בעוד קטני
בסתמא לת"ק :חייבי  $דעדיי אינ מרי
לר"ש :פטורי  $דעדיי אינ פרי
שקדי
חייבי  $דעדיי אינ מרי
מרי אמרי לה
שקדי מתוקי

פטורי  $דעדיי לא נגמר הפרי

כשגדלו
פטורי  $דאינ אוכל
לת"ק :פטורי  $דאינ אוכל
לר"ש :חייבי  $דאפשר למתק באור
חייבי  $משו שנגמר הפרי

במה נחלקו ת"ק ור' יהודה בדי הקור?
לר' יהודה  #דהרי הוא כע
לתנא קמא
1
אינו מטמא  $דהוא כע-
מטמא טומאת אוכלי
לאביי  #כששלקו וטיגנו
ברכתו אדמה )כרב יהודה( ברכתו שהכל  $דסופו להקשות )כשמואל(
לרבא  #לעני ברכה
מה מבר %על הדברי דלהל?

לרב יהודה
לשמואל

קור וכל הדברי שלא נוטעי
אדעתא דהכי
אדמה
שהכל

צנו )אע"פ שסופו להקשות(
שנוטעי לו אדעתא דפוגלא
אדמה
אדמה

 1ורבא פליג על זה דהרי מצינו בברייתא שעור ושיליא א שאי מטמאי טומאת אוכלי  ,בכל
אופ א שלק את העור או שחישב על השיליא לאוכלה  $מטמאי טומאת אוכלי  ,וא מועילה
שליקה לעור שאינו ראוי לאכילה ,כ"ש שתועיל לקור שראוי קצת לאכילה ,ולא יתכ שר' יהודה
יחלוק בזה.

