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  .נאד�  נדה
  ?הא� מחשבת חיבור הוי מחשבה, עולשי� שזרע� מתחילה לבהמה ונמל� עליה� לאד�

  
  לעני� מעשרות  לעני� טומאת אוכלי�  

  1הוי מחשבה  לא הוי מחשבה  יוחנ�' לרבא אליבא דר
  2לא הוי מחשבה  לא הוי מחשבה  יוחנ�' לרב אשי אליבא דר

  
  ?או מכל אחד ואחד, ת� פאה אחת על הכליהא� , המלקט גידוליו החייבי� בפאה מכמה מקומות

  
  4בזורע שבת או חרדל בכמה מקומות  3במנמר שדהו  

  פאה מכל אחד ואחד  פאה מכל אחד ואחד  עקיבא' לר
  פאה מכל אחד ואחד  פאה אחת על הכל  לחכמי�

  

  :נדה ד� נא
  ].�ה א"תוד [? בכס� מעשר שני או לאי�הא� דברי� דלהל� מטמאי� טומאת אוכלי� ונקח

  

  קור  מידי דעביד לטעמא  5שבת העשוי לכותח  
  אי$ מטמא: כמות שהוא  אי$ מטמאי�  מטמאי�  לטמא טומאת אוכלי�

  מטמא: שלקו וטגנו
  נקחי$: עקיבא' לר  נקחי$  להלקח בכס� מעשר

  אינ� נקחי$: $"לריב
  6נקח

                                                           
יוחנ$ לעני$ טומאת אוכלי$ דאי$ מועילה מחשבה בעוד שהוא מחובר ' ל לר"דהג� דס, אמר רבא 1

והביא רבא ראיה . מ לעני$ מעשר מהני"מ, את העולשי$ הללו ממאכל בהמה למאכל אד�לשנות 
ופירש רבא שהג� ,  דתנ$ הסיאה והאזוב והקורנית שבחצר א� היו נשמרי$ חייבי$ במעשראמה

 אלמא מחשבת ,שהיו מתחילה למאכל בהמה א� נמל+ ושמר$ לאכילת אד� חייבי$ במעשר 
 שסתמ$ ,מיירי בחצר שעלו מאליה$ ל ש"די,  דחה זאת רב אשיאכ$. חיבור הוי מחשבה לאוכלי$

 . הכוונה שה� בחצר המשתמרת שאינה מופקרת," נשמרי$"ו, לאד�
 ," כל שחייבי$ במעשרות מטמאי$ טומאת אוכלי$"הוקשה לרב אשי על רבא ממשנתנו דאמרה  2

 וכגו$ שחשב בעוד� ,ב במעשרות הג� שאינו מטמא טומאת אוכלי$ויוחנ$ איכא חי' ולרבא בדעת ר
ל דמשנתנו מיירי "די, ודחה קושיא זו רבא. מחוברי� על עולשי$ שזרע$ לבהמה לאכילת אד�

  .ק כל מי$ החייב במעשר מטמא טומאת אוכלי$"וה, "$מי"ב
ומניח את הקלחי� שלא נתשבשלו , שהיה מלקט תחילה משדהו את הקלחי� שכבר נתבשלו', פי 3
ע "דלר, באופ$ זה נחלקו. שמתבשלי� שאר הקלחי� הוא מלקט לה�ושוב לאחר זמ$ , )וזהו מנמר(

ל "וחכמי� ס.  שבינתי� מפסיקרהיות שהקצי, כשחוזר ולוקט צרי+ לתת פאה מכל אחד ואחד
 .שנות$ פאה אחת על הכל

ולכ+ ג� חכמי� מודי� , אלא זורע$ בכמה מקומות, שאי$ הדר+ לעשות מה� ערוגה אחת', פי 4
 .אחד ואחד דאינ� מצטרפי�שצרי+ לית$ פאה מכל 

דהא תנ$ שכל זמ$ שלא נתנה , דסת� שבת עשוי לכותח ולא לקדירה, אמר רב אשי לפני רב כהנא 5
קוד� שנתנה ' כ אפי"דא, מ דאי$ סתמה לקדירה"ש, טע� בקדירה מטמאת טומאת אוכלי$

 .בקדרה לא תטמא
כא$ כיו$ שמטמא אחר , עשרדהג� דאמרינ$ דא� אינו מטמא אינו ניקח בכס� מ', וביארו התוס 6

  .מטמאי� טומאת אוכלי$ אחר שחיטה, אינ� מטמאי� מחיי�שג� התיקו$ הוי כבהמה וחיה ש
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  :נדה ד� נא
  , )' שחייב להפקיר� ואיסור סחורה וכו!(הא� בדברי� דלהל� נוהג שביעית 

  ?או לא, ) כשכלה לחיה מ� השדה חייב לבערו מהבית!(ונוהג ביעור 
  

  עיקרי הלו� השוטה והדנדנה  1עלה הלו� השוטה והדנדנה  
  נוהג בו  נוהג בו  לעני� שביעית
  2אי$ נוהג בו  נוהג בו  לעני� ביעור

  
  

  ? לאחריה�ג�דברי� דלהל� הא� טעוני� ברכה 
  

  בשמי�  מצות  מי�  ירק  
  אינו טעו$  אינו טעו$  אינו טעו$  אינו טעו$  'לסתמא דגמ
  אינו טעו$  אינו טעו$  אינו טעו$  טעו$  לרב יצחק
  אינו טעו$  אינו טעו$  טעו$  טעו$  לרב פפא

  אינו טעו$  3טעו$  ,,,,,  ,,,,,  לבני מערבא
  

                                                           
 .שנוהג בה� שביעית וביעור, ה כל הדברי� הכלי� בימות הגשמי� מ$ השדה"וה 1
  .ולכ+ אי$ צרי+ לבער� מ$ הבית,  השרשי� אינ� כלי� מ$ השדה לחיה,דעיקריה�  2
לשמור " דרק על תפילי$ היו מברכי� כשהיו מסלקי� אות� ,)ה ולבני"בתוד(ת "אכ$ אמר ר 3

וג� תפילי$ רק כשמסלק$ סמו+ לשקיעת החמה שמחייב .  אבל על ציצית כשמסלקה לא," חוקיו
אלא שפסיקא למימר , ז יכל לתר/ בסוגיי$ לאיתויי ציצית שמברכי� לפני ולא אחרי"ולפ. לסלק$

שבתפילי$ לבני מערבא מברכי� , כ במצות"מברכי� לאחריה� משאדבכל הבשמי� אי$ " ריחני"
 .ל"באופ$ הנ


