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א שלא שהזשיי משעה .ה«ז לאכילת שאור השבתת ה שעה כל בפרק .וכו׳ חמץ לאכילת שאור השבתת איתקש ל
ולמעלה שעות מו' חמן לאוכל יהודה ר׳ ילין} כח:) (לקמן :אוכל(חמץ) כל כי בבתיכם ימצא לא שאור 3דכתי השאור להשבית

 מידי למילן} מצי לא ומהכא עציה פליג שמעון ור׳ תעשה בלח שהוא שלא הזהיר מצה לאכול שחייב משעה מצה. לאכילת ואכילתתסץ
 אלא ולמעלה שעות שמשש שאור להשבתת חמץ אכילת הוקשה דלא תאכלו מושבותיכם בכל תאכלו לא מחמצת כל דכתיב חמץ לאכול
וקשה ימים שבעת של שאור להשבתת אור תורה מצות תאכלו בערב וכתיב מצות
״ז ואיסור מצה אכילת זמן אלמא  להשבתת כרת ילין! לא אמאי לרשב״א חמץ לאכילת שאוה השבתת איתקש דהא ח

י :משחשיכה שאור והשבתת שאור השבתת מצה לאבילת חמץ ואכילת • ייל? ?
 שאור °שבעתימים דכתיב חמץ לאכילת

מחמצת אוכל כל כ כם בבת מצא לא וח^ץ לאיסור חציו לחלק לנו
ה חזמימטרא• סא אך דאמי ואיכא ת ^  דכתיב מצה לאכילת חמץ ואכילת ו

 מושבותיכם בכל תאכלו לא מחמצת °כל שם וחו^ס דכ״ץ גי״ף בע״ע דאח״ם
ת(וגי) תאכלו שם ;כ׳ במקום וצדי אל״ן! תחת ח׳ °בערב במצה ביה וכתיב מצו

לביעור י״ד ליל לרבות ואימא מצות תאכלו בלאו . משממ דהעיקרא ראשון
דבי חלק *אך מצפרא ואימא כתיב ביום ראשי! משמע אהדדי דקרא רומיא

ראשון שנקרא י״ד מצינו תנא ישמעאל רבי חיי® י®’ ®®י״ במשמעות
̂אד5מ ימים?צ?מ לחדש יום עשר בארבעה °בראשון שנאמר שם ל

ת:ן רב ראז^ ימעיקרא ראשון אסר י^זק כר נ
 תולדאלא אדם קרא״הראשון דאמר הראשןןאיונמימשמע לאדם הקודם הולד. אדם

 נמי הכי הראשון ביום לכם ״ולקחתם ק[אמעתה’י בהאי .כהיב הא הבאנמי :נולדת
 דכתיב התם שאני משמע דמעיקרא ראשון נמי ודרוש ימים שבעת גופיה קרא

מה ימים שבעת אלהיכם ה׳ לפני ושמחתם • נסי ההם ;דשביעי דומיא ראשון
לחג ראשון ראשון אף לחג שביעי שביעי ׳• לי למה דהראשון ה׳ לולב גבי

־נפקא.מדכתיבבהנהו ושמיני מראשון י ו י י ^ ״ י ׳ תשביתו הראשון ביום ״אך כתיב נמי שמוחהיי ״
״1דאח<ח<*ורלומר5דדיט נכתו^ p אם תאכלו מצות ימים שבעת י’ ^^^^^ידומים ״ ״ ס ד י ד תמיד קודם הפסח שחט אס דדיעבד , י , .u הקדומים ימים על .ראשון מנין על

̂ן ̂״ ̂ןp ן שחיטה זמן התם'׳'חשיב כדתנן כשר ^ ^ ׳ הראשון ראשון קרא jp ן
סן ־ י^ילו מחצוה ̂ לי' למיי הראשון נמי התם הכי אי לכדאמרן ןיא3רי דמשמע .וי״ו לא רחמנא  קאמר שחיטה ז

ט: ה״א איצטריך דתו עו מי הואדלא ידאמת אע״ג . רחמנא וביום שבתון הראשון ״ביום דכתיב התם ותו ויקיא אלא ל
כי וחד חד כל חמץ על תשחט משמע דמעיקרא ראשון אימר שבתון השמיני ” במקרא דכתיב ראשון. שלשה מהני

׳ שבתן השמיני וביום קרא דאמר התם שאני ׳ .......
 דחג ראשון ראשון אף דחג שמיני שמיני מה

 מוער של חולו למעוטי לי למה הראשון
 נפקא ושמיני מראשון מועד של חולו

 וביום רחמנא דכתב הואיל סד״א איצטריך
 דאפילו ראשון ענין על מוסיף *וי״ו השמיני

 רחמנא לכתוב ולא קמ״ל מועד של בחולו ._
״ביום דכתיב התם ותו ה״א ולא וי״ו לא שם ושחיטת • וגר חמץ על חשחע לא

ראשון לכם יהיה קדש מקרא הראשון בין שהיא שבע מתחלת זמנה פסח
 ראשון שלשה הני אלא משמע דמעיקרא

 דתנא ישמעאל רבי דבי לכדתני ליה מיבעי
 זכו ראשון שלשה בשכר ישמעאל ר׳ דבי

 עשו של זרעו להכרית ראשון לשלשה
 להכרית משיח של ולשמו ביתהמקדש לבנין

 אדמוני הראשון ״ויצא דכתיב’עשו של יאשי״זרעו ומחצה שעות 'בשש נשחט דתמיד
 המקדש בית ולבנין שער כאדרת כולו ” המקדש בית כותלי שאני לן ומשני

 מקום מראשון מרום כבוד ״כסא ייךםדבתיב ולא מאד תחתיהן רחבין מכווני דלא
עי שתח^י ״ראשון דכתיב משיח של ולשמו ^לישטיהמקדשנו • ומחצה שש מ

 : חמץ לאכילת מדאיתקש שאור
י ט ל ו מ . מועד של חולו ל

 דלולב קאי אתרווייהו ^
 :אחד יום אלא במדינה ניטל אינו

אע״ג ד דבי כדתנא שמעאל. י
ג׳ בהנך טובא דכתיבי

 הכתוב וכל כוצהו כתיבי מצות
 להקשות ואין חדא אחדחשיבי במצוה

 ואך דרשינן ראשון ג׳ דמהני מנלן
 דילמא לכדדרשינן הראשון ביום
 דמסתברא דרשא איכתיבלהך ההוא

 דרשי׳ קודש במקרא דכתיבי דמהני
א דרשא: להך כולהו  תשחט ל

 הקשה .קייס חמץ ועדיין הפסח את
 אסור דחמץ מהכא יציץ! היכי רשב״א

 שחיטת זמן והא ולמעלה שעות מו׳
 ותמיד הוי התמיד אחר הפסח
 זמן וא״כ פסול חצות לפני ששחטו
 עד חצות אחר מיד הוי לא שחיטה

כיון וי״ל תמיד הקרבת שהיית כדי

 דסוכות קודש ומקרא דפסח קודש
 דהני נחמן לרב תותב לא לולב ומצות
 למשמעותייהו לאו בהו דכתיב ראשון
 דנקראו הוא בעלמא שמא אלא קאתו

 :ישמעאל ר׳ דבי וכדתנא ראשון
 דפסח הרגל שביתת ראשון. ג׳ בשכר

 לולב ונטילת דחג הרגל ושביתת
ראשון: לשלשה זכו ראשונים שנקראו

 לצד חמה נוטה שכבר הערבים
 להן אמר בפ׳ אמרינן והכי שקיעתה
 צלותיהדאברהם כח:) (יומאהממונה

 מחצות דהיינו כותלי משחרי מכי
 התמיד דשחיטת מינה וגמרינן ואילך

מתני׳ המם לן וקשיא שבע מתחלת

 משפט עין
טצוה נר

 מהל׳ פ״א מיי׳ א כה
:מ הל׳ ומצה חמן

חננאל רבינו
 בי׳׳ד טצפרא ואימא

 דולק אך ופרקינן
 ורקין אכין לן הדכךיטא

 וחלק אך ה1 ובא למעט
 מותר חציו י׳׳ד גם

: אסור וחציו
ב  יצחק כר נחמן ל

 ביום אך אמר
 של חראשון הראשון

 משמע ראשון טוב יום
 טוב יום קודם כלומר
 דכתיב מחא ודייק

 חולד אדם הראשון
 כלומר ב) טו (איוב

 אדם של הדאשון
 ולפני נולדת הראשון

 ואקשי׳ חוללת גבעות
 מעתה אלא עליה

 ביום לכם ולקחתם
 :וכו׳ נטי הכי הראשון
 לא מהכא אמר רבא

 דם חמץ על תשחט
 תשחט לא וגו׳ זבחי

 חטץ ועדיין הפסח את
 הפסח ושחיטת קיים

 שחיטת חמן התודה מן
 משעה שהיא הפסח
 קאמד: ולמעלה ששית
 ואליבא נרבא תניא

 אומר ר״ע ישמעאל דר׳
 כל אומר הוא הרי

 יעשה לא מלאכה
 שהיא הבערה ומציגו

 כיון לפיכך מלאכה אב
 אפשר אי שרפה שטעק

 ביו״ט שאור להשבתת
; יו׳׳ט מערב אלא

תשחט ״לא מהבא‘* אמר רבא הנם הנה לציון סחיר יבער וחד. חי
™ ־ ״ ד ״ , ׳ . . ד ™ , *

 זמנו ולזה זמנו לזה לישראל תורה
 שוה ואיסורו זמן לו וקבע הואיל

 אב שהיא :קבע אחד זמן לכולם בכל
 לצורך שלא הבערה וזו .מלאכה

 ביו״ט מלאכה אסר והכתוב היא
עשר בארבעה ראשון האי הלכך

 מצה ואכילת כו׳ איתקש הא כלל
 השבתת כרחך ועל משחשיכה

 משכחת לא כן ואם כשתחשך שאור
איכא אך לאו דאי חלק אך

 נשחט תמיד בפרק דאמרינן שחיט
 על הפסח את השוחט ושם) סג. (לקמן
 דאשכחן כיון מ״מ בלאו עובר החמץ

 שלא והזהיר ההשבתה על דהזהיר
 הוא סברא חמץ על פסח לשחוט
 :השבתה על הזהיר שחיטה שבזמן

י ר ב  לר״י תימה .ישמעאל ד ד
 ישמעאל רבי דבי דתנא

 ובכמה אחרינא מקרא ליה נפקא
 אתנא ישמעאל מר׳ פריך דוכתין*

 :ישמעאל רבי דבי
( ר מ ל א ו .תעשו לא מלאכה כל (

 ויעשה דכשישרף אע״ג
 בפרק כדאמר מותר הנאתו גחלים

 בישלה ערלה גבי כו:) (לקמןשעה כל
 מותר הפת הכל דברי גחלים גבי על

 שעה כל בפ׳ דתנן והא חמץ וה״ה
 וכיריס תנור בו יסיק לא כא•) (ד

 הוא דסברא אור׳׳י מדרבנן היינו
 ענין בכל מיירי דתשביתו דקרא
 כיון נמי אי לגחלתו צריך אינו אפילו

 להנות יכול אינו הבערה דמתחלת
 אחר ממנו הנאה לו אע״גשיהא ממנו

 שאין ונדבות נדרים כמו אסור כך
 כ.) ימ דף (ביצה למ״ד בי״ט קריבין

 הדיוט מאכל בהן שיש פי על אן!
 :מלהטת® שרי דשרי ומאן לבסון£

לחלק

 נג.] וכמים כג. [מגילה

[וכתיב]

הגהות
 לנדא מהר׳׳י

 אומר יוסי רני גם׳ א]
 רכי צ״ל וכו׳. צריך אינו

:הגלילי יוסי

הש״ם גליון
 כל וכתיב ד״ה תום׳

 הדכור כסוף מלאכה
:מלה׳ צ׳׳ל מלהנות. שרי

 זמן שחיט מ וחד חד בל ואימא קיים חמץ
 אך הבי נמי תניא דחמנא אמר שחיטה

 מבתיבם שאור תשביתו הראשון ביום
 עצמו טוב ביום אלא אינו או טוב יום מערב

. תשחט לא זבחי דם חמץ על תשחט לא ת״ל
v <; ■ a צריך אינו אומר עקיבא רבי ישמעאל רבי דברי קיים חמץ ועדיין הפסח את ־

מלאבה כל וכתיב מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום ״אך אומר הוא יכהרי ®®יי • ״י • ?!®®י
בהם] [יעשה צךך אינן■ אומר יוסי רבי אז מלאכה אב שהיא להבערה ומצינו לא(תעשו) ״ייי’״ י:’

טוב יום מערב מבתיכם שאור תשביתו הראשון ביום אך אומר הוא הרי ' ^
 הא שרי מי עצמו טוב ביום ואי חלק אך לומר תלמוד בי״ט אלא אינו או

רבא אמר מצה לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת שאור השבתת איתקש
שמע

;לשהוייה קרא ליה שרי ביעורו יום בתוך כרחך על השתא אבל היום התחלת שהוא משותp בין הראשון ביום למימר
ש״מ



 משפט עין
מצוה נר

 מהלכות ס״א מיי׳ א כו
 ג הלכה ומצה חמן

 סמג נ א וס״דהלכה
:עמ לאוין

׳ י מי ד נ ב שם ס״ד כז
 שם המג גד כ הלכה

 תמ ׳׳P אז״ח מוש״ע
:א כעיף

וש״נ] ע. [שנת

 שאור לך יראה [ולא
נילקומ] וכ״א כצ״ל

חננאל רבינו
 טדר״ע ש׳׳ט רבא אמר

 אין ש׳ט תלת
 שרפה אלא הטץ ניעור

 שרפה בלא ס״ר דאי
 ביו״ט אפילו ישביתוע

 ושמעי׳ בשרפה שלא
 להלק הנערה טינה

 ללאו ס״ר דאי יצאתה
 עשה תיתי יצאתה

 לידהי הטץ דהשנתת
 לא וש״ט דהבערה לאו

 שהותרה טתוך אטרינן
 רצתרה לצורך הבערה

 ד ת : לצורך שלא נטי
 לא שאור יטיס שבעת
 ת״ל מת בבתיכם ימצא
 לא נאמר כבר והלא
 בכל שאור לך יראה
 ונו׳ ימים שבעת נבולך

 האמור את ליתן מנין עד
 האמור ואת בזה זה של
 שאור ת״ל בזה זה של

 נאמר שור■ לנזרד■ שאור
 שבעת בבתים שאור
 יטצא לא שאור יטים

 שאור ונאמר בבתיבם
 לך יראה לא כנבולין

 מה נבולך בכל שאור
 בבתים האמור שאור

 בביתו מצוי שר.וא pני
 ובבל יראה בבל עובר
 ובבל יטמין ובבל ימצא
 טןהנברי׳ פקדונות יקבל

 נכנסין כולן שאילו
 בביתו המצוי דבר בכלל
 בביתו רואה אדם שאין
 בביתו המצוי דבר אלא
 שאור אף בלם וכן

 ומת כן בגבולין האמור
 בנבולין האמור שאור
 לך יראה לא ביה כתיב
 אבל דואה אתה אי שלך
 אחרים של רואה אתר■
 שאור אף גבוה ושל

 של בבתים האמור
 מותר: נבוה ושל אחרים
 יטטין יכול מר אמר
 פקדונו׳טןהנכרי׳ ויקבל

 לי אין ימצא לא ת״ל
 כבשתו שלא נכרי אלא
 בחצר עטך שרוי ואין
 אצלך ימצא שלא הוא
 פקדון ולא טמון לא

 ושרוי שכבשתו נכרי
 ימצא לא ת״ל מנין עטך

 [נראה ואקשי׳(נלפליא)
בלומר אליה] כלפי דצ״ל

פרק עשר לארבעה אור !0
לחלה

מסורתפסחים ראשון
הש״ס

 דלמ״ד ריב״א אומר ועוד מלאכה אב לה מדקרי .יצאת ^
 מלאכה שם דאין כיון ביו״ע אסור היה י»לא יצאתה ללאו ]

א :עליה  דבעינן אע״ג שרי מתוך אמרינן דאי .מתוך אמרינן ל
של רואה אתה אבל :צורך הוי שמבער מה הכא קצת היום צורך

 ד הרב הקשה .גבוה ושל אחרים
 מצריך לא דהכא דאורליי״נש יעקב

 דמחד וגבוה נכרי למעועי קראי תרי
 אע״גדתלתא תרוייהו לךממעעינן

 כג.) (לקמן שעה כל ובפ׳ כתיבי לך
 בפרק ובמנחות כולהו דצריכי משמע

 קאמר ושס) סז. (דף ישמעאל רבי
 למעועי חד כתיבי עריסותיכם תרי

 ומיהו הקדש למעועי וחד נכרי
 כדי חד גרס מדויקיס בספרים

 עיסת כשיעור פירוש עריסותיכם
 נראה וכן הקדש לעיסת וחד מדבר

 דרשינן קלה:) (חולין הגז דבראשית
 :עיסתכס כדי מעריסותיכס

ם ו ש זימני. תרי לך לך דכתיב מ
 לך דמייתר כיון פ״ה

 לרשב״א וקשה ימצא אלא שדייה
 בלא אפילו גופיה דלך דמיתורא

 נכרי למעועי מצינו ימצא [לא]
 ימצא מלא לאו דאי ואור״י שכיבשתו

 שכיבשתו נכרי ממעעינן לא מלך
 דאתי וה״א חשיבא לך נמי דההוא
 דשדינא השתא אבל אחרינא לדרשה

 ממעטינן ממשמעותיה ימצא אלא
 משמע לך ימצא דלא שכיבשתו נכרי

 עוד אבל לך בעינא במצוי אפילו
 אמאי ימצא אלא דשדינא כיון לו קשה

 שאור מה למדרש לעיל ליה איצעריך
 שאור אן! וכו׳ בגבוליס האמור
 רואה אתה אי שלך בבתיס האמור

 דשאור דרשה לאו דאי ד׳י ותירן וכו׳
 של למעוטי לה מוקי הוה שאור

 כמו בבתים גבוה ושל אחרים
 שכיבשתו נכרי למעוטי ולא בגבולים

 דבשוס תם רבינו הקשה ודוחק
 קראי תרי מצריכנא לא דוכתא

 הגז בראשית כיבשתו ושלא לכיבשתו
 שדך דגנך ביתך גבי קלה:) (מילין
 לא בכולהו השם דמייתי וטובא
 ולשלא לכיבשתו קרא חד אלא מצריך

 לן דגלי דכיון רשב״א ותי׳ כיבשתו
 שלך חשיב לא שכיבשתו נכרי הכא

 קראי שרי צריך לא תו דוכתא בשום
 יש וכן קרא מחד תרוייהו וממעטינן

 יעקב ה״ר שהקשה מה לתרץ
 : מעריסושיכם דאורליינ״ש

התם

 אלא הוא טוב יום ערב הראשון יום דהאי ליה נפקא מדלא .ש״מ
 יהודה כר׳ ליה סבירא מינה שמע טוב ביום להבעיר דאסור משום
 שריפה אלא חמץ ביעור אין וכז:] [כא. שעה כל בפרק לקמן דאמר
 ביו״ט לוקמיה ליה סבירא דבר בכל השבתתו דאי מנותר לה ויליך

 לכלבים יאכילנו אחר בדבר ויבערנו אור תורה
 מדקאמר .וש״מ :לים ישליכנו או מינה שמע תלת עקיבא מדרבי מינה שמע
 מינה ושמע שריפה אלא חמץ ביעור *אין

 אמרינן לא מינה ושמע יצאת לחלק *הבערה
נמי הותרה לצורך הבערה והותרה הואיל
t והיציאה לא?״מלאנפסזי יטים ״שבעת ־רת לצורך! שלא o בה 1יפרנ 
 במיתת שאינה לך לומר לעצמה לאו יג °לאשס נאמר כבר ת״לוהלא מה בבתיכם ימצא
זה בלאו אלא מלאכות כשאר דין ביש בכל *חמץ] לך יראה [ולא שאור לך יראה

................ ■ *שלך| שאור לך יראה לא שנא׳ לפי גבולך
 R ושל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי

 2ת״ל מןהנכרי פקדונות ויקבל יטמין גבוה"יכול
 ואין כיבשתו שלא בנכרי אלא לי אין ימצא לא

 עמך ושרוי שכיבשתו נכרי בחצר עמך שרוי
 }<לא לי אין בבתיכם ימצא לא ת״ל מנין בחצר

 מנין ובמערות בשיחין בבורות שבבתיכם
 בבתים אומר אני ועדיין גבולך בכל ת״ל

 יטמין ובל ימצא ובל יראה בל משום עובר
 שלך בגבולין הנכרי מן פקדונות יקבל ובל
 אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי

 בזה זה של האמור את ליתן מניין גבוה ושל
 שוה לגזרה שאור שאור ת״ל בזה זה ושל

 ימצא לא שאור בבתים שאור גאמר
 לך יראה לא בגבולין שאור ונאמר בבתיכם

 משום עובר בבתים האמור שאור מה שאור
 יקבל ובל יטמין ובל ימצא ובל יראה בל

 בגבולין האמור שאור אף הנכרי׳ מן פקדונות
 יטמין ובל ימצא ובל יראה בל משום עובר
 שאור ומה הנכרי׳ מן פקדונות יקבל ובל

 אבל רואה אתה אי שלך בגבולין האמור
 שאור אף גבוה ושל אחרים של רואה אתה

 אבל רואה אתה אי שלך בבתים האמור
מ אמר :גבוה ושל אחרים של רואה אתה

 שרוי ואין כיבשתו שלא בנכרי אלא לי אין
 עמך ושרוי שכיבשתו נכרי בחצר עמך

 אמר *לייא כלפי ימצא לא ת״ל מנין בחצר
 תיפוך לא לעולם אמר רבא איפוך אביי

 אתה אבל רואה אתה אי שלך קאי וארישא
 אלא לי אין גבוה ושל אחרים של רואה
 בחצר עמך שרוי ואין כיבשתו שלא בנכרי
 ת״ל מנין בחצר עמך ושרוי שכיבשתו ינכרי

ונםיב אהיתירא מיהדר תנא והאי ימצא לא

 כר׳ ליה סבירא מלאכה אב שהוא
 יצאתה לחלק הבערה דאמר נתן

 ללאו הבערה ע.) דף (שבה דשניא
כל שהתע לא בכלל שהישה יצאת

 יצאתה לחלה אומר נתן רבי לבדו
 חמשה או ארבעה העושה תאמר שלא

 אינו בשבת בשוגג מלאכות אבות
 איכא לאו חד דהא אחת אלא חייב

 בה פרט לפיכך כרת וחד בכולהו
 היא מה אליה להקיש עצמה בפני

 וחייבין מלאכה אב שהיא מיוחדת
 לאו יוסי לר׳ אלמא כו׳ לעצמה עליה

 נאמר כבר והלא :היא מלאכה אב
 הרי בכלגגילך. שאזר לן יראה ולא

 יראה ולא שנאמר לפי :במשמע בתים
 שלך מינה משמע לך דמדכתב .לך
 רואה אתה אבל רואה אתה אי

 ושל נכרי כגון אחרים של בגבולין
 יכול. :הבית לבדק הקדישם אם גבוה

 שלו את שיטמין זה ממקרא נלמוד
 יראה לא דהא ודיו יראנו שלא *ביד
 .הנכרי מן פקדונוס ויקבל :כתיב
 אסר .ימצא לא ה״ל :לך כתיב דהא

 מציאה בכלל היא 1שאן הטמנה לך
 כתיב לא דהכא אחרים של לך ואסר

 אלא דאסור ימצא מלא .לי אין :לך
 ואינו ידיך תחת כבשתו שלא נכרי
איפכא פריך ולקמיה בחצר עמך שרוי

 יג: [לקמן
 כז: ;נא.

לי.] ממורה

 ומהר״ם [נ׳י
ע״ש]

נ׳אכיי

גליון
הש״ס

ם׳  משום ג
 לולו שנאמר

. וימני מרי
גרינונ׳א עי׳

כאלים קדושין - ■ <
ם׳ :כיונל ההה שכיבשסו נכרי : מסתברא תו

ד״הלמלקוכו׳
 אסור היה לא

 עיין .ניו׳ע
ג דף גיצה  כ׳

 ע״אמוס׳ד״ה
:חרס גכי על

 כמו מהוסכין
 שהאליההפוו

כו׳] הראש מן

 לך לך שנאמר ®משום לאיםורא קרא לה
 לומר תלמוד הנכרים מן פקדונות ויקבל יטמין יכול מר אמר :זימני תרי
 שלאחרים רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך רישא אמרת הא ימצא לא

 אחריות עליה קביל דלא הא אחריות עליה דקביל יהא לאקשיא גבוה ושל
 כיון מבתייכו חילא דבני חמירא יבעירו מחוזא לבני רבא להו דאמר הא כי

 כדילכון לשלומי ובעיתו קאי ברשותייכו מיתביד ואילו *מיגנב דאילו יבריםטהיפניז״כמ,
 למאן אלא דמי כממון לממון הגורם *דבר דאמר למאן הניחא ואםור דמי ר,ראש מן הפוך שהאליה
 ימצא לא דאמר הבא שאני למימר איכא מאי דמי כממון לאו דאמר ;Cil" ?ןלו“”המר,לכ

דמי כממון לאו לממון הגורם דבר דאמר למאן הניחא דאמרי איכא ’
היינו

ראשו
 לאחריו ’וזנבו’ לפנים

 זנבו הולך והמהופך
 אחריו ור,ראש לפנים

 אם כלומר זה נם כך
 בנכרי התורה לך אסרה
 עיאכ״ו ׳ כבשתו שלא

 שהוא שכבשתו בנכרי
 : אסור שוראי שלך כמו

 איפוך,בלומ׳ אביי אמר
 ושרוי שבבשתו נכרי
 שלך כמו בחצר «נמך
 אלא ואסור חשוב הוא
 שלא נכרי שאף מנין

 עמך שרוי ואינו כבשתו
 ת״ל אסור שר.וא בחצר

א :כלל ימצא לא ב  ר
 תיפוך לא לעולם אמר

 כלומר .קאי וארישא
 הרברים העני; בתחלת
אתה אי שלך אמורים

 שלא או כממונך ממונו דהוי .ידך
 מנין בחצרך שרוי אבל כיבשתו
 לקמיהמפרש ימצא לא לומר תלמוד

 כלומר .בבתים אלא לי ואין :לה
 לך יראה ולא נאמר ולא זה נאמר ואם

 "[ר^יו51 שאסור לי אין אומר הייתי שאור
 אלי׳פי׳דנרים שהוא מפני בבתים אלא חמץ לשהות

 בתים קרא בהאי דהא תמיד אצלו מצוי
 בהל לומר תלמוד דכתיב: הוא

 : כתיב יראה דלא בקרא .גבולך
 לי יש שניהם שנאמר אע״פ .ומדיין
 לא דהא אלו בכל עובר בבתים לומר
 כתב לא הטמנה אפילו דמשמע ימצא
 לך נמי בהו כתב ולא בבתים אלא

 בורות בגבולין אבל אחרים של להוציא
 אומר ואני לך כתב ומערות שיחין
 אחרים של בהן רואה אתה אבל
 וחומרו בזה זה של קולו ליתן מנין

 מוס׳ [עי׳ מאי פריך כו׳ולקמיה ת״ל בזה זה של
i ושל אחרים של לה דמייתי קאמר V S[ 
 כע: [לקמן :והכא הכא ולהתירא לאיסורא גבוה
 היכן כלפי מלות שתי . לייא כלפי
מסתברא איפכא הא זה דבר נוטה
 דאסור מסתברא שכבשתו נכרי

 אין .איפור :הולכין להיכן שבורים חרסים לייא כגני לנהרא חצבי נח.) (דף הרואה בפרק בברכות וחבירו היכן .לייא :טפי
 ימצא לא אבל תמצא לא כתב ולא ימצא לא לומר תלמוד מניין כיבשתו שלא נכרי דשלך דומיא דהוי שכיבשתו בנכרי אלא דאסור לי

 כיבשתו שלא אלא כדלקמיה אחריות עליה קביל בדלא אחרים של לראות דמותר לי אין להיתירא .קאי וארישא :משמע לגמרי
 להיתירא ומשני לאיסורא קרא למילתיה לה ונסיב אהיתירא מהדר תנא לרבא ופרכינן :ימצא לא ת״ל דמותר מנין שכיבשתו נכרי
 וכתיב ראה בפרשת ימים שבעת גבולך בכל שאור לך יראה לא זימני תרי לך לך בשחור בגבולין שנאמר משום לה נסיב קא
 אמור כבר דהא ראייה גבי בגבולין לך להאי ענין אינו ואם בא בפרשת גבולך בכל שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה לא

 שלך כן אם אלא אסור חמץ דאין לך קאמינא עמך שרוי והיינו אצלך במצוי אך לך ימצא לא ביה ודרוש ימצא ללא ענין תניהו
 :יליך לא מחבריה דחד :)r (דף בביצה כדאמר צריכי מיצרך וחמץ דשאור קחשיב לא דחמץ לך וההיא שלו את מוצא אתה אבל

 דאמרינן הא .הגיחא :העיירות על מזונותיהן טורח תיקון ומטילין המלך בית של גייס . חילא דבני : רבא של עירו . מחווא
: חייב באחריותן שחייב קדשים עא:) (דף קמא בבבא ליה קאמר שמעון רבי . כו׳ דאמר למאן : אסור אחריות דמשום

להכי
 שמותר למנעו יכולת בך שיש שאע״פ מנין בחצר עטך ושרוי שכבשתו נכרי למנעו יכולת בך שאין עמך שרוי ואין כבשתו שלא בגברי אלא נכרי של חטצו לראות לך שמותר אלא לי אין גבוה ושל אחרים של רואה אתה אבל חאה
 רטשטע בבתיכם ימצא לא קרא לה ונסיב כבשתו שלא נכרי של חמצו לראות שמותר הרברים מראין קראי הגי ממשמע כלומר אהתירא מהדר תגא האי ואקשי׳ אחרים של רואה אתר■ אבל רואה אתר, אי שלך לך יראה לא שנא׳

 גבוה רשל אחרים של רואה אתה אבל רואה אתה אי שלך ביה דקרינא שרי שכבשתו נכרי דאפי׳ זימני תרי לך לך שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה לא קמ״ל מקום מכל ימצא לא שנא׳ אפור אומר הייתה ופרקי׳ לאיסורא
 וה,ן ישראל בבתי שלהן החמץ את מפקידין היו החיילות בני הנכרים פי׳ חילא רבני חמירא בערו מחוזא לבני דאמר כדרבא אסור אחריות עליה קבל אבל אחריות ישראל עליה קביל דלא טילי והגי
 לכעזיאבר בלומר ועא לממון הגורם דבר דאמרינן ואע״ג הוא שלהם כאלו אצלם שהוא זמן כל לחם אותו נמצא אותם טענישין אלא משגיחין אין באונם הלחם אותו אבד אם ואפילו לחם לנו עישו להם ואוטרין קמח

* ; אסור כך ובין בך דבין קמ״ל הוא דנכרי ד,ו׳א ממון שועא זמן כל אבל אבד ממונו כאלו נמצא העת ואותה אשלם אני
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