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  .נד �ד גיטי�

  ?)לפי החסורי מחסרא (אכל תרומה באופני� דלהל� מה משל�

  

 לכתחילה     ? כששיל� חולי� טמאי��בדיעבד 
  במזיד  בשוגג ?מה יעשה

  חולי� טמאי�'  אפי�משל� כל דהו   אכל תרומה טמאה

  ' לר
  מאיר

תשלומיו תשלומי�
1
   

  � חוזר ומשלואי�
  אי� תשלומיו תשלומי� 

   וישל� חולי� טהורי��
  אכל 

 תרומה 
 לחכמי� טהורה

  משל� 
  חולי�

 ושוב חוזר ומשל� חולי� טהורי��תשלומיו תשלומי�   טהורי�
2

  

  

  :גיטי� ד� נד

 , באל�' אגוזי פר� של ערלה דינ� שאינ� בטלי� אפי
  ].ה נפלו"תוד [?הא� בטלי�) ונשברו ש��(מה הדי� כשנפלו האגוזי� למאתי� היתר ונתפצעו 

  

  נתפצעו במזיד  וגגנתפצעו בש  

לא יעלו  יהודה' מאיר ור' לר
3

  לא יעלו  

יהודה לגירסת הירושלמי' לר(
4

  ) דכבר נקנס שנתקלקלו פירותיו בשעת הפציעה�יעלו  

  לא יעלו  ומאתי�' יעלו בא  שמעו�' יוסי ור' לר

  

  ?מה די� הפירות, נטיעה של ערלה ושל כלאי הכר� שנתערבו נטעיות אחרות שבכר�

  

ליקט בשוגג  לכתחילה  
5

  ליקט במזיד  

  אינו מתבטל  ומאתי�' יעלו בא  לא ילקט הפירות  לתנא קמא

ומאתי�' יעלו בא  ומאתי�' יעלו בא  לא ילקט הפירות  יוסי' לר
6

  

  

                                                           
1

  . ונפטר בזה וה� נעשי� תרומה טמאה כמו שאכל 
2

מה ששיל� בי� בשוגג ובי� במזיד זה נעשה תרומה טמאה כמו שאכל ונחשבי� ממו� כה� , 'פי 
כי ,  וה� לא יעשו תרומה�ועוד קנסו את האוכל לשל� חולי� טהורי� , ויכול לקדש בה� את האשה

  .כבר בתשלו� הראשו� שעשה נעשו תרומה
3

יהודה מודה במידי דרבנ� של ' דחזינ� דג� ר' ומקשה הגמ, והטע� משו� שקנסו שוגג אטו מזיד 
' אמרינ� לדעת ר:) ד� נג(ואילו לעיל , כ קנסו שוגג אטו מזיד"ג) ת בטל ברוב"דהרי מה(ביטול 

יהודה שמא '  שגבי ערלה חושש ר,'ותירצה הגמ. יהודה דבמידי דרבנ� לא קנסינ� שוגג אטו מזיד
 .ולכ� קנסו,  ויאמר שוגג הוא�ישבר את האגוזי� במזיד כדי לבטל� 

4
  .כא�' מה קושית הגמ, לגירסא זו' ותמהו התוס 
5

ולא ידע שבמחובר לא , וחשב שכבר נתבטלה הנטיעה במחובר, דהיינו שלא נמל� אצל חכמי� 
 .בטל

6
ותירצה . יוסי לעיל שבפיצע את האגוזי� במזיד אסורי�'  דזה סותר לדי� שאמר ר,'ומקשה הגמ 

וכיו� שכ� לא שכיח שאד� יטע , "טיעה אחתחזקה שאי� אד� אוסר את כרמו בנ"דיש ', הגמ
  .ולכ� לא החמירו בה רבנ�, נטיעה כזו בכרמו
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  :גיטי� ד� נד

  ?מה הדי�, היה עושה עמו בטהרות או בזבחי� ואמר לו שנטמאו או נתפגלו

  

  כשהוא בידו לטמאות   
  ולפגל שעדיי� ה� בידו

  כשאי� בידו כשכבר עשו 
  הטהרות והזבחי� לפני זמ�

  אינו נאמ�  נאמ�  לאביי 

  נאמ�: כשזו פע� ראשונה שפוגשו  נאמ�  לרבא
  לא נאמ�: כשכבר פגשו ולא אמר דבר

  

  


