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  .כה ד� פסחי�
  ?זרעי� בכר� באופני� דלהל� מתי ה� עדיי� מותרי� ומתי נאסרו הזרעי� עצמ�

  

  1אסורי�  מותרי�  
  אחר השרשה  קוד� השרשה  זרע זרעי� בכר�

  כשהוסי� אחד ממאתי�  כשלא הוסי� אחד ממאתי�  העביר זרעי� זרועי� בעצי� נקוב בכר�
  

  ?הא� מותר להתרפא באיסורי הנאה
  

  בשאר איסורי הנאה  י עריות ושפיכות דמי�ז גילו"בע  
  מותר  2אסור  במקו� סכנה

   אסור:כדר� הנאת�  אסור  שלא במקו� סכנה
  3 מותר:שלא כדר� הנאת�

  

  :פסחי� ד� כה
  ?מה די� הנאה הבאה לו לאד� בעל כרחו

  

  אי אפשר לו לא להנות  אפשר לו לא להנות  
  אסור  מכוו� הוא להנות

   אסור:יהודה' לר
  

  ללישנא
    קמא

  ' לר  � להנותאינו מכוו
  שמעו�

   מותר:לאביי
  5 אסור:לרבא

  
  4מותר

  ' לר
  יהודה

  6 מותר:לאביי
   אסור:לרבא

  
  מכוו� הוא להנות

  
  אסור

  7אסור: שמעו�' לר
  
  

  לאיכא 
   אסור:יהודה' לר  אינו מכוו� להנות  דאמרי

  מותר: שמעו�' לר
  מותר

  
                                                           

, שלא נאסר מה� רק מה שגדל אחר שהוסי� מאתי�, )ה עיקר�"בד(' אכ� לגבי עצי כלאי� כתבו התוס 1
  .אבל מה שהיה קוד� לא נאסר

אבל א� משתמש בעצי� אלו , י שד או איזה לחש" שדוקא שמתרפא בה� ע,)ה חו�"בד(' ביארו התוס 2
  . ויש ראשוני� שחולקי� בזה. ואותו דבר היה יכול להשתמש בעצי� אחרי� מותר

שלא כדר! הנאת� כיו� שלא נאמר בה� ' בכלאי� ובשר וחלב שאמר אביי בסוגיי� שאסור אפימלבד  3
זה היה מעשה של רבינא שש� את בתו בגוהרקי , לפי האיכא דאמרי) 'בעמוד ב( לקמ� והנה [".אכילה"

. וכיו� שהנאה היתה שלא כדר! הנאת� לכ� עשה כ� רבינא,  חולה בחולי שאי� בו סכנההשהית, דערלה
 .]) הראשו� מיירי בחולי שיש בו סכנהללישנא קמא(
ע מותר היינו בי� לאביי "לכודאיתא הכא דשמה , כתבו) ה לא"בד(' אכ� התוס, כ� הוא פשטות הסוגיא 4

  .יהודה אסור' אול� אליבא דר, ובי� לרבא
  .אסור דאפשר מודה שאש דדבר שאינו מתכוו� מותר היינו רק היכא דלא אפשר אבל היכ"מה שאמר רו 5
וכמו שהיא שלא מתכוו� הוא אוסר היכא , יהודה שאינו מתחשב בכוונת האד� כלל' למד אביי בכוונת ר 6

דכיו� שאי אפשר א� שמכוו� אי� מחשבתו מעלה או , כ! להיפ! במתכוו� היכא שלא אפשר יתיר, שאפשר
אבל לעשות , נו לחומראיהודה שאי� מתכוו� כמתכוו� היי' ל שמה שאמר ר"וס, ועל זה פליג רבא. מורידה

  .מתכוו� כאי� מתכוו� לקולא זה לא מצאנו
 .אי אפשר אסורשש לא שנא אפשר או "דכיו� שמכוו� הוא להנות לר 7


