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פסחי ד נב.

מה סברת ת"ק ור' יהודה בנידוני דלהל?

להו"א
לרב
שישא
למסקנא
לאביי
לרב אשי
לרבינא

בנידו...
המולי! פירות ממקו שלא כלו למקו
1
שלא כלו ושמע שכלו במקומו
ממקו שלא כלו
למקו שכלו והחזיר #למקומ#
הכובש ג' כבשי בחבית אחת וכו'
הא אוכלי בתמרי וכו'
3

מה סברת ת"ק ור' יהודה?
לת"ק צרי! לבער לר"י אי #צרי!
2
לת"ק אי #צרי! לבער לר"י צרי!
4
לת"ק אי #צרי! לבער לר"י צרי!
לת"ק אי #צרי! לבער לר"י צרי!
לת"ק אי #צרי! לבער לר"י צרי!

5
6

הכובש שלשה כבשי בחבית אחת ,מה דינ לעני ביעור כשחלק כלו כבר לבהמה?
לר' אליעזר
לר' יהושע
לרב גמליאל

הירק האחרו

הירק האמצעי
הירק הראשו
כשכלה מהראשו #אסור לאכול מכול
7
עד שלא יכלה האחרו #מותר לאכול מכול
כשהוא כלה  +הוא אסור כשהוא כלה  +הוא אסור כשהוא כלה  +הוא אסור

 1הוקשה לגמ' להעמיד את דברי ר' יהודה על הדי המוזכר במשנה ,שהוא" :המולי פירות שביעית
ממקו שכלו למקו שלא כלו ,או ממקו שלא כלו למקו שכלו  חייב לבער" ושעל זה אמר ר' יהודה
"צא והבא ל א אתה מהיכא דאייתינהו" דמשמע שסובר ר' יהודה שאי צרי לבער .דזה לא יתכ,
דהרי ודאי לא חולק ר' יהודה על הכלל "נותני עליו חומרי מקו שיצא מש וחומרי מקו שבא לש".
ולכ פירשה הגמ' שקאי דברי ר' יהודה על דיוק מתניתי ,שדייקינ מילתא אחריתי "או ממקו שלא כלו
למקו שלא כלו ושמע שכלו במקומו" ,ועל זה דני ת"ק ור' יהודה.
 2מסקנא זו באה מחמת דברי ר' אלעזר ד"לא אמר ר' יהודה אלא לחומרא".
 3אביי מעמיד את נידו מחלוקת ת"ק ור' יהודה ,בנידו המוזכר במשנה ,דהיינו שהוציא פירות שביעית
ממקו שלא כלו למקו שכלו ,ורק מוסי אביי שמיירי בכה"ג שהחזיר אח"כ שוב למקומ] .ולא כדברי
רב שישא שנדחק להעמיד בנידו אחר שלא נזכר להדיא במשנה[.
 4וה"ק ר' יהודה" :צא והבא ל ממקו שהבאתי אות עכשיו"  והא כלו להו ,כלומר וכיו שאתה לא
יכול להביא מש עכשיו ,אפי' שפירות אלו באו ממקו שלא כלו וחזרו עתה למקו שלא כלו  צרי
לבער .והקשה על זה רב אשי ,דאי יתכ שמחמת גב החמור שהוביל ממקו למקו יקלטו להו
באיסור.
 5ונחלקו במחלוקת ר"ג ור' יהושע דלקמ )ע' טבלא הבאה( ,ת"ק כר' יהושע ,ור' יהודה כר"ג .וה"ק ר'
יהודה" ,צא והבא ל א אתה"  מאותו המי שכלה מ השדה ,והרי לא תמצא ולכ אסור אותו מי
וכסברת ר"ג.
 6וה"ק ר' יהודה לת"ק" :צא והבא ל א אתה"  והרי לא תמצא תמרי במקו הכיפי של הדקל שש
ניטלי בקל לבהמה ,ולכ אסור לאכול על סמ תמרי אלו  ,וכסברת רשב"ג .ות"ק ס"ל כת"ק דרשב"ג,
שכל עוד שיש בשיצי סגי ואוכלי עליה.
 7נידו זה כגו שכבש בחבית אחת לפת בצל וקפלוט ,שכל אחד זמ ביעורו שונה .והנה טעמו של ר"א
פשוט הוא ,דכיו שבולעי טע אחד מהשני ,ויש כא מי אחד שנאסר ממילא הכל אסור .אול טע ר'
יהושע צ"ב .וביארו התוס' )ד"ה הכובש( ,שבאמת מצד "טע" אי לאסור ,דשונה "טע" ביעור שמותר
לעניי משאר איסורי ,ומחלוקת היא בדרשת הפסוקי ,ור' יהושע לומד מהפסוק להתיר אפי' את גו
הירק שכלה  דכיו שמעורב בו היתר גזה"כ להתירו .ורבינו נסי במגילת סתרי פירש ,שלא מיירי על
ירק ראשו שכלה לבהמה בשדה ,אלא ירק ראשו שנית בחבית .ולשיטתו כל הדיני משתני כמבואר
בתוס'.
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פסחי ד נב:
אוכלי בתמרי באר יהודה עד שיכלה האחרו שבצוער ,מה הדי בדלהל?
לתנא קמא
לרשב"ג

כשיש רק בי השיצי
כשיש עוד בי הכיפי
1
אוכלי עליה
אי #אוכלי עליה
אוכלי עליה

"שלש ארצות לביעור" וכו' ,הא אוכלי מאר אחת על חברתה? ]תוד"ה עד[.
לרש"י
לתוס'

מיהודה על עבר הירד או גליל ולהיפ!
אי #אוכלי
אי #אוכלי

בג' ארצות שבכל אר ואר
3
אוכלי
אי #אוכלי

2

מאימתי הפרי אסור משו ערלה?
לר' יוסי
5
לרבנ

בענבי
מעת שהוא סמדר
מעת שיוציאו בוסר כפול הלב#
4

בשאר מיני
לב"ש :משיוציאו
לב"ה :החרובי #משישרשרו וכו'

 1ת"ק אמר בסת שאוכלי תמרי בכל אר ,יהודה עד שיכלה האחרו #שבצוער ,ולא חילק בדבר
בי #א נשארו התמרי בי #הכיפי )דהיינו כפות הדקל  +שש יכולה הבהמה ליטול מש( ,לבי#
א נשארו בי #השיצי) #דהיינו במקו קוצי הדקל שש לא יכולה הבהמה ליטול מש(.
 2הנה כל אר ,מהג' ארצות שה יהודה עבר הירד #והגליל ,מתחלקת לעוד ג' ארצות בתוכה ,וה
אר ,השפלה אר ,העמק ואר ,ההר.
 3רש"י מפרש שנידו #ג' ארצות לביעור הוא רק על הארצות עצמ  +יהודה עבר הירד #והגליל,
אול ג' הארצות שמתחלקות בכל אר ,ואר ,לא באו לנידו #ביעור ,ואדרבה כוונת המשנה לומר
שאפי' שיש ג' ארצות בכל אר ,ואר ,בכל אופ #אי #חלוקי בביעור ,ובכל אר ,יהודה אוכלי על
מה שלא כלה לבהמה או בהר או בעמק או בשפלה.
 4וזה זמ #מוקד ,דהוא עוד לפני שהענבי נעשי בוסר כשיעור של פול הלב.#
 5ר' אילעאי ק ,כפנייתא )קצ ,דקל ע תמרי קטני לצור! קורות( בשביעית .והקשתה הגמ'
היכי עביד הכי ,הא כתיב "לאכלה"  +ולא להפסד ,ואמרה דאי #לומר שכא #כיו #שעדיי #לא בא
הפרי בשיעור פרי לא חשוב הפסד .דהא אמר רב נחמ ,#דשומר הפרי בתמרי )שהוא כמו הקפרס
באביונות(  +נושר מ #הפרי בעוד שלא נגמר הפרי ,ובכל אופ #יש בו די #ערלה .וניסתה הגמ' לומר,
שזה רק לפי דעת ר' יוסי שסובר שסמדר בענבי נקרא פרי ,וה"ה בתמרי ובאביונות שמחשיב
לה פרי אפי' קוד שנגמרו ,ואילו רבנ #חולקי על זה .ודחתה הגמ' ,דרבנ #מודי לר' יוסי
בשאר פירות שנקראי פרי ג קוד גמר בישול ,וא"כ דברי רב נחמ #ה אליבא דכו"ע.

