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 ובגודגדניות,אמר רבי יהודה משמיה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב: מערבין בפעפועין ובחלגלוגות. : דין
  אבל לא בחזיז, ולא בכפניות. 

ם לא יאכלו וא - י בנים יאכלו, חשוכ - ודגדניות, מרובי בנים ובגודגדניות מי מערבין? והתניא: ג: 1 קושי
   ים לא יאכלו.אף מרובי בנ - הוקשו לזרע 

  וקשו לזרע, ומרובי בנים. תרגמא אשלא ה: 1 תירוץ
מערבין לנזיר ביין ולישראל הא חזו למרובי בנים. מי לא תנן: ד -לעולם לחשוכי בנים  :2תירוץ 

 -כא נמי: אף על גב דלא חזי להאי חזי להאי. ה -. אלמא: אף על גב דלא חזי להאי בתרומה
  חזי להאי. 

  בהנדקוקי מדאי.  -כי קאמר רב  :3תירוץ 
לא? והאמר רב יהודה אמר רב: כשות וחזיז מערבין בהן, ומברכין עליהן בורא פרי ובחזיז  קושי:

  האדמה! 
  בתר דאתא רב לבבל. ל -קמי דאתא רב לבבל, הא מ -לא קשיא; הא  תירוץ:

בטלה  - הפול והשעורה והתילתן שזרען לירק ובבל הויא רובא דעלמא? והתניא:  קושי:
 - חליים והגרגיר שזרען לירק דעתו אצל כל אדם, לפיכך: זרען חייב וירקן פטור. הש

  . תעשרין זרע וירקמ - מתעשרין ירק וזרע, זרען לזרע 
  בדגנונייתא.  -כי קאמר רב  תירוץ:

  
  זרע גרגיר למאי חזי? : הברייתאשאלה על 

שוחקין אותו אמר רבי יוחנן: שכן ראשונים שלא היה להן פלפלין,  :תשובה
 ומטבילין בו את הצלי. 

ל חליש מגרסיה הוה אזירבי זירא כי הוה : שהיה ושתי דעותמעשה  – ברכהלעניין  –עוד בעניין חזיז 
הו ואקבל בהו אגרא. איקום מקמיי -ויתיב אפיתחא דרב יהודה בר אמי, אמר: כי נפקי ועיילי רבנן 

  נפק אתא ינוקא דבי רב, אמר ליה: מאי אגמרך רבך? 
  ר' זירא  ינוקא דבי רב  

   מאוירא קא מרבי - שהכל נהיה בדברו  גמר פירי - בורא פרי האדמה  כשות
  מרבימארעא קא  -  בורא פרי האדמה  יריפלאו גמר  - שהכל נהיה בדברו  חזיז

כשות נמי מארעא קא רבי, דהא קא חזינן דקטלינן לה להיזמתא ומייתא : דחייה לר' זירא
  שותא. כ

  ובכפניות אין מערבין? והתניא: : על הדין 2קושי 
  ר' יהודה  תנא קמא  
  ניקח בכסף מעשר,   ורק

   ואין מטמא טומאת אוכלין
  הרי הוא כעץ לכל דבריו, 
  אלא שניקח בכסף מעשר

  נקחות בכסף מעשר  כפניות
  ומטמאות טומאת אוכלים

  הרי הן כפרי לכל דבריהם, 
  אלא שפטורות מן המעשר

  
  זכרים שהפרי הגמור הוא כפניותדקלים  – התם בדניסחני: 1 תירוץ

אמר רבי יהודה: לא ורות מן המעשר? והתניא, אי הכי בהא לימא רבי יהודה פט: דחייה
  עשרוני ואהיני דטובינא חייבין במהוזכרו פגי ביתיוני אלא לענין מעשר בלבד; פגי ביתי

אלא לעולם לאו בניסחני, ולענין טומאת אוכלין שאני. כדאמר רבי יוחנן: הואיל : 2תירוץ 
  אור. וראוי למתקן על ידי האור. הכא נמי: הואיל ויכול למתקן על ידי ה

ייבין, ח - שקדים המרים, קטנים הא: דתניא, א - והיכא אתמר דרבי יוחנן  :שאלה
שמעון ברבי יוסי אומר  פטורין. רבי - ים חייבין, קטנ - קים, גדולים פטורין. מתו - גדולים 

נינא חמשום אביו: זה וזה לפטור, ואמרי לה: זה וזה לחיוב. אמר רבי אילעא: הורה רבי 
אמר רבי  -. ולמאן דאמר זה וזה לחיוב, למאי חזי? זה לפטורבציפורי כדברי האומר זה ו

 יוחנן: הואיל וראוי למתקן על ידי האור. 



 

  . רבי יהודה אומר: קור הרי הוא כעץ לכל דבריו, אלא שניקח בכסף מעשראמר מר, : חזרה לברייתא
  היינו תנא קמא! : קושי

  אמר אביי: שלקו וטגנו איכא בינייהו. : תירוץ
העור טגנו לא? והתניא: מתקיף לה רבא: מי איכא למאן דאמר שלקו ו :קושי

ת מטמאין טומא -והשיליא אין מטמאין טומאת אוכלין, עור ששלקו, ושיליא שחישב עליה 
   אוכלין!

  אלא אמר רבא: איכא בינייהו ברכה. דאתמר:  תירוץ:
  אוכלא הוא - , רב יהודה אמר: בורא פרי האדמהקור

ה כיון שסופו להקשות לא מברכינן עילוי - ושמואל אמר: שהכל נהיה בדברו
  בורא פרי האדמה.

  
 


