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  .נד�  נדה
  ].ה ורבי"תוד [?ולעני� להיות עדי�, מה די� האנשי� דלהל� לעני� לדו� דיני ממונות

  
  סומא בשתי עיניו  סומא באחת מעיניו  

  פסול: מאיר' לר  לעני� לדו�
  כשר: לרבנ"

  פסול: מאיר' לר
  1כשר: לרבנ"

  פסול  כשר  לעני� להעיד
  

  ].ה כל"תוד[? הא� אשה כשרה לדו� ולהעיד
  

  להעיד  לדו�  
  פסולה  2כשרה  'בתוס' א' לתי

  פסולה  פסולה  לשאר התירוצי�
  

  ].ה כל"תוד[? טומאת אוכלי�ולעני� מעשר מה די� דברי� דלהל� לעני� 
  

  3תבליני� שה� לטע�  בשר דגי� וביצי�  אוכלי� גידולי קרקע  
  אינו חייב במעשר  אינו חייב במעשר  חייב במעשר  לעני� מעשרות

   בולא נוהג   בונוהג   בונוהג  לעני� טומאת אוכלי�
  

  ?מה די� דברי� דלהל� לעני� מעשר ולעני� פאה
  

  )חי סטיס וקוצהי למעוטי ספ�(אוכל   
  ) למעוטי הפקר�(נשמר 
  ) למעוטי כמהי� ופטריות�( באר  4גידולי

  ) למעוטי תאנה�(לקיטתו כאחד 
  ) למעוטי ירק�(מכניסו לקיו� 

  5רחייב במעש  חייב במעשר  לעני� מעשרות
  1אינו חייב בפאה  חייב בפאה  לעני� פאה

                                                           
בשתי ' כ אי� לפסול סומא אפי"א, דכיו� דלרבנ� לא מקישי� ריבי� לנגעי�, בפשיטות' כ� כתבו התוס 1

' היה בסומא בב, יוחנ� מידי' ולא אמר לו ר,  ד� סומאיוחנ� שהיה' ונתו של רז המעשה בשכ"ולפ. עיניו
ואותו סומא שהיה בשכונתו , סומא  בשתי עיניו פסול מלדו�, ועוד, ש"� והרא"� הרמב"אול�  לרי. עיניו
  )].'אות ד' מ סימ� ז"חו(ח "בב' עו. [באחת מעיניורק היה סומא , יוחנ�' של ר

 כמעשה "הא אשה כשרה לדו� , מדוע אמרה משנתנו כל הכשר לדו� כשר להעיד, כ"א' והוקשה לתוס 2
  . הכשר לדו� כשר להעידאיש כל :ק במתניתי�"דה, ותירצו. ואינה כשרה להעיד, דבורה

בכל תבלי� לא ' אכ� לפי התירו% השני בתוס, מיני תבלי�' דאיכא ב' כ� הוא לפי התירו% הראשו� בתוס 3
 .ת אוכלי� ולא טומאמעשרלא נוהג 

 מ� גידולוכ ג� כמהי� ופטריות בכלל "דאל,  מ� האר%"יונק"לשהכוונה ) ה וגידולו"בד(' ביארו התוס 4
 .דהא א� נדר מכל הגודל מ� האר% כמהי� ופטריות בכלל, האר%

ה "בד(' וביארו התוס. ת אינו נוהג מעשר אלא בדג� תירוש ויצהר"דמה, אכ� אי� חיוב� אלא מדרבנ� 5
א� יתקנו כיו� שיש בזה הפסד לעניי� , פאה על דהג� שגזרו חכמי� שינהג בה� מעשר לא גזרו, )למעוטי

וה אלא ו שו ירק אינ�וכ. שכל פע� יבואו לבדוק א� נת� פאה,  שאינה מתבשלת בזמ� אחדפאה לתאנה
  . יפסידו יותר" ב לקיטתו" וא� ימתינו מתי יגמור בעה,מעט
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  :נדה ד� נ
  ?מה די� תרנגול ותרנגולתא דאגמא

  
  תרנגולתא דאגמא  תרנגול דאגמא  

  כשר  אסור  2לרב פפא
  אסור  אסור  לאמימר

  
  ?הא� מטמא טומאת אוכלי� או לא, גוזל טהור שנפל לגת והעלהו

  
  כללבחשב להעלותו לכלב או לא חשב   בחשב להעלותו לכותי  

  3אינו מטמא  מטמא  לרבנ�
  מטמא  מטמא  יוחנ� ב� נורי' לר

  
  ].ג"ה ל"תוד [?דברי� דלהל� הא� צריכי� מחשבה והכשר בכרכי� או בכפרי�

  

  בכפרי�  בכרכי�  
  אינה צריכה לא הכשר ולא מחשבה  נבלת בהמה טהורה
  צריכה מחשבה ואינה צריכה הכשר  נבלת בהמה טמאה

   ואינה צריכה הכשר4צריכה מחשבה   לא הכשר ולא מחשבהאינה צריכה  נבלת עו� טהור
  5צרי( הכשר ומחשבה: בטהורה  אינו צרי( לא הכשר ולא מחשבה  חלב

  צרי( מחשבה ואי" צרי( הכשר: בטמאה
  

                                                                                                                                                                                                   
יוסי ' אלא שנחלקו רבנ� ור.  ולפיכ& יש בה� פאה, ה� מתקיימי�מלבד שומי� ובצלי� שה� ירק אבל 1

, ל שצרי& לתת פאה מכל ערוגה וערוגה"יוסי ס' דר, כשיש ערוגות שומי� ובצלי� בי� ערוגות של ירקות
 .ל שנות� פאה אחת על כל השדה"ורבנ� ס

הזכר טמא הג� שנולד ד, דיש חילוק בי� הזכר לנקבה, )ה תרנגולתא"בד(' בפירוש הראשו� כתבו התוס 2
כיו� שהוא יוצא , "כל היוצא מ� הטהור טהור"ש הכלל "ומשו� שבאפרוחי� ל, לתרנגולת נקבה טהורה

) ד"לחד מ(וכ� להיפ& אי� הנקבה טמאה משו� זה וזה גור� אסור . מהביצה והאפרוח חשוב גדל מ� האר%
אול� בפירוש השני נקטו .  מ� האר%שגדלהמ האפרוח בא מ� הביצה שחשובה " מ,דהג� שהאב טמא

ויש מי� שנקרא , שיש מי� שנקרא תרנגולא דאגמא ובי� הזכרי� ובי� הנקבות שלו טמאי�, כפשטות
  . תרנגולתא דאגמא ובי� הזכרי� ובי� הנקבות שלו טהורי�

ובכפר ג� בלא זה אליבא דרבנ� צרי& דוקא מחשבה , בכר& הטע� שאינו מטמא משו� דגיתו מאסתו 3
דבלא מחשבה כיו� שאי� הדר& בכפרי� לאוכל� לא מקבל טומאה , די שיקבל טומאהלאכילת אד� כ

ומי "' דהא דאמר בגמ, )ה אלא"בד(' וביארו התוס. ג� בכפרי� לא צרי& מחשבהנ "ביוחנ� ' אכ� לר. לרבנ�
 שא� מיירי בכפרי� לרבנ� ג� בלא נפל ,ומקשה,  היינו לרבנ�" ]" בכפרי�[ד דלא בעיא מחשבה "איכא למ

  .גת צרי& מחשבהל
 .שלא צריכה מחשבה, )ה אלא"בד(' נ מבואר בתוס"אבל לריב, אכ� כל זה לרבנ� 4
נ אי מיירי בחלב בהמה טהורה שצרי& מחשבה "מדמ, דלא גרסינ� לגבי כפרי� חלב' חו התוסהוכי 5

' אפיו. הרי אי� סופו לטמא טומאה חמורהד "כ ג� צרי& הכשר "א, בכפרי� משו� שאינ� רגילי� לאוכלו
ואי מיירי .  ואי� עליו ש� אוכל שיוכשר בד� שחיטה"דהא אמרת דבעי מחשבה , בד� שחיטה אינו מוכשר

בזה , ) טומאה חמורהת דמטמא"לומר בכפרי� שצרי& מחשבה ואי� צרי& הכשר (בחלב בהמה טמאה 
  .בכרכי� דאי� דר& לאוכלה' דלא גרע מבשרה דצרי& מחשבה אפי, פ מחשבה"פשיטא דבעינ� עכ


