
ססורת
פרק עשר לארבעה אורהש״ם

 איצמ^יך דמי כממון לאו דבעלמא משוס .ימצא לא איצמרין י5לה
 הוא .הור אימיה ומי הואיל :מפסר מיהא חמן דגבי למימר קרא

 שמעון ר׳ אמרה וכי נאבד לא עדיין וזה בעיניה למריה גופיה
 הבעלים שהיו קדשים גונב גבי כגון בעין דאינו היכא לההוא
 שמעון רבי אמר באחריותן חייבין

 דכתיב להקדש כפל שאין פי על אן!
דכיון חייב הכא להקדש ולא לרעהו

 משפט עיןו
מצוה נר פסחים ראשון

ם ת  מהל' ס׳ד מ״׳ א כח ושם) ע: דף וב״מ נשך איזהו דבפ׳ ר״י מםלקליה.הק׳ דמצי ה
א מן פעורים הוולדות הנכרי מן ברזל צאן דהמקבל אמר / " ״ / cfp5׳׳ 

 כיון התם כדאמר בזוזי לנכרי ליה מסלק דמצי גב על אך הבכורה
 התם דשאני ר״י ופי׳ בהמה שקול משכח ולא זוזי נכרי בעי דאלו

של הבהמה היפה ®שמתחלה

 קרינא רעהו באחריותן חייב דזה
:ממון להתחייב לו גרס דהא ביה

 מן עישור נועל המלך .ארנונא
 חייגה :התבואה ומן הבהמה

 נכרי שיד *כל לן דקיימא .נגגורה נ.] ננכומת
 שנאמר הבכורה מן פעורה באמצע
 אבל בישראל בכור כל לי צ) (כמדבר

 של שעישורו זה ועדר באחרים לא
 לתת גבכורה חייבת בתוכו מלך
 ומצי :צא או שלהם הבכורות לכהן
 לא :במעות לנכרי . ליה מסלק
 נכרי זכה לא דאכתי כיון .ל! סיבמי

 יותר בהן קבוע אינו ודינו בהן
 לו יתן לא למימר איכא ממעות

ת: אלא בהמות [חוספתאפ׳׳נ] עו  דמצי זאע״ג מ
 סלקיה דלא כמה דכל . ליה מסלק

 ארנונא מיסה :בבהמות שייכא ידו
 פעורה נכרי דעיסת ואע״ג . חייבה
 דהא חלה בלא ישראל ואוכל

 לה דלית חייבת זו כתיב עריסותיכם
 ואוכלה היא שלו אומר והרואה קלא
 להקלא אית בבהמה אבל חלה בלא

:דתניא הוא בעיסה חייבת והדתניא
 להוציא לאהזקיהוהו לגמר. וקוק אי!
 אבל כדחמרן הבית מן הנכרי את

הפקידו :אחריס של רואה אתה ,
כדמפרש אחריות עליה וקביל .אצלו ׳

 .ביס לו יחד :לבער זקוק ואזיל שמכנים] [צ״ל
 ליה אמר אלא עליו קיבלו לא כלומר

 מן באחת הנח לפניך הבית הרי
.קאמר מאי :לבער זקוק אין הזויות

אסיפא. לטולס :ימצא מלא ילין! היכי
 לכל בידך המצוי משמע ימצא ולא

 אחריות עליה דקביל היינו חפצך
 שאמרו במקום אן* :כדידיה דהוי

 אין תנן דע״א בפ״ק .להשכיר
 ישראל בארן לנכרים בפיס משכירין

 בחוצה שכן וכל בסוריאמשכירין אבל
 להשכיר שהתירו במקום ואך לארץ

 להעמיד אלא התירו דירה לבית לא
בה: הוא שידור ולא ועצים בהמות בו

 זוית אותה שהרי . בידו מצוי שאין
.הכלי אה מליו כופה :לנכרי מסורה

 ומיהו ואפוקי לעלעולי חזי לא דהא
 בעליה דהא עבר לא יראה בבל

 לקמן כדאמרינן מאתמול בליביה
 משוס אלא בלבו שיבעל צריך הבודק

:כלי כפיית צריך ויאכלנו ישכח שלא
 בחול אפילו .מיניה בדילי מיבדל
של חמצו :ממנו לפרוש הוא למוד

 דאמר למאן אלא ימצא לא דאיצטריך היינו
 סלקא איצטריך לי למה ימצא לא דמי כממון
 בעיניה הדר איתיה וכי הואיל אמינא דעתך

 מיניה בעו לן קמשמע קאי ברשותיה לאו
 או בבכורה חייבת ארנונא בהמת מרבא

 מסלק דמצי היכא כל בבכורה חייבת אין
 קא כי דחייב לן מיבעיא קא לא בזוזי ליה

 בזוזי ליה מסלק מצי דלא היכא לן מיבעיא
 התם חייבת והתניא פטורה להו אמר מאי

 רבא אמר דאמרי איכא ליה מסלק דמצי
 ואע״ג הבכורה מן פטורה ארנונא ®״בהמת

 חייבת ארנונא ״עיסת ליה מסלק דטצי
 מאי ליה מסלק מצי דלא ואע״ג בחלה
 לה עיסה^ילית קלא לה אית בהמה טעמא

 של לחצירו שנכנס *=נכרי רבנן תנו :קלא
 הפקידו לבער זקוק אין בידו ובציקו ישראל

 זקוק אין בית לו יחד לבער זקוק אצלו
 פפא רב אמר קאמר מאי ימצא לא שנא׳ לבער

 זקוק אצלו הפקידו קאמר והכי קאי ארישא
 אמר אשי רב ימצא לא שנאמר לבער
 בית לו ייחד קאמר והכי קאי אסיפא לעולם

 בבתיכם ימצא לא שנאמר לבער זקוק אין
 מעייל קא בי דנכרי הוא דידיה לאו והא

 דשכירות למימרא מעייל קא דנפשיה לביתא
 להשכיר שאמרו במקום י־אף *והתנן קניא

 *שמבניסין מפני אמרו דירה לבית לא
 קניא דשכירות דעתך סלקא ואי ע״ג לתוכו

מעייל קא דנפשיה לביתיה מעייל קא כי

נכרי
 שקיל משכח ולא זוזי בעי דאי וכיון

 חבל מרשותיה נפקא לא בהמה
 ליה מסלק ומצי ישראל של כשהבהמה

 :לרשותו נכנסה לא בזוזי לנכרי
ת מ ה  מן פעורה ארנונא ב

 דמצי אע״ג הבכורה
ה.  פ׳׳ה והאדתניאחייבת מסלקלי

 דהא לרשב״א וק׳ תניא עיסה דגבי
 בתוספתא בהדיא תניא בהמה גבי

 עיסה גבי וכן בבכורה *דחייבת
 בחלה חייבת ארנונא עיסת תניא*
 ואית ליה מסלק מצי דלא אע״ג

 פעורה ארנונא בהמת דגרסי ספרים
 זה ולפי ליה מסלק מצי דלא והוא

ו הברייפות: שתי מתיישבות ל ד ח  י
 אחריות עליו קיבל דלא פ׳׳ה • בית
 וק׳ לפניך הבית הרי ליה אמר אלא
 יחד לא אפילו יחד איריא מאי לר״י
 למימר בסמוך מסיק נמי והכי נמי

 דאפילו ופר״ת קניא דשכירות
 מפיק הכי ומשוס מיירי באחריות

 שיחד כיון מצוי חשיב דלא ימצא מלא
 מסברא ליה אית פפא ורב בית לו

 עליו קיבל כאלו הוי בית לו שיחד כיון
 של בביתו נכרי של חמצו על אחריות

ה • נ^יי* ב ו  אע״ג .כלי עליו כ
 אין מג.) (שבתכירה בפ׳ דאיכאלמ״ד

 איכא הניעל לדבר אלא ניעל כלי
 הכא נמי אי למקומו בצריך לאוקמי

 :למיכליה אתי דילמא משום שרי
שנאמר

 מוספות [עי׳
ז. כמונות

מתון] ד״ה

 ]6פ״ [תוספתא

——

־

 זה יצא בידך שמצוי מי ימצא לא בלשון דחמנא דאפקיה הכא שאני
 טוב ביום בביתו חמץ יהמוצא רב אמר יהודה רב אמר בידך מצוי שאינו
 טעמא מאי צריך אינו הוא הקדש של אם רבא אמר הכלי את עליו *כופה
 לו עושה נכרי של יחמצו רב אמר יהודה רב ואמר מיניה בדילי מיבדל
 טעמא מאי צריך אינו הוא הקדש של ואם היכר משום טפחים עשרה מחיצה
 והיוצא *"המפרש רב אמר יהודה רב ואמר מיניה אינשי בדילי מיבדל

 לבער זקוק יום שלשים תוך לבער זקוק אין יום שלשים קודם בשיירא
 שדעתו אלא אמרן לא לבער זקוק יום שלשים תוך דאמרת הא אביי אמר

 דעתו ואי רבא ליה אמר לבער זקוק אין לחזור דעתו אין אבל לחזור
א אלא נמי השנה מראש אפילו לחזור ב ר ^  שלשים קודם דאמרת הא“ א

 לחזור דעתו אבל לחזור דעתו שאין אלא אמרן לא לבער זקוק אין יום
 רבא דאמר לטעמיה רבא ואזדא לבער זקוק השנה מראש אפילו

 זקוק יום שלשים תוך לבער זרךק אין יום שלשים קודם אוצר ביתו 'העושה
 דעתו אבל לפנותו דעתו שאין אלא אמרן לא נמי שלשים וקודם לבער

 מאי יום שלשים הני לבער זקוק נמי יום שלשים קודם אפילו לפנותו
 שלשים הפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין ישואלין *כדתניא עבידתייהו

 קמא דתנא טעמא מאי שבתות שתי אומר גמליאל בן שמעון ד׳ יום
שהרי . ,
ולא ויאכלנו ישכח שלא היכר משוס עשר בארבעה .מחיצה לו מושה :לשהותו דמותר אחריות עליו קיבל ולא אצלו המופקד .נכרי מוס״א

^ כלי בכפיית ליה סגי יומא חד ומשוס במחיצה ליה אפשר לא דלעיל ההוא ומיהו לצורך נישל שהכלי שבעה כל כלי בכפיית סגיליה ב ושאני קדא לא ש
..״  ............. בהלכות ששואלין כנגד מפרש ולקמן לפסח . יום שלשים קוים :רחוק למקום .גשיירא :ליס היבשה מן .המפרש :יבערנו ובלילה
דכי .נמי השנה מראש אפילו :הפסח בימי .לחוור ימחו ־. הפסח בצרכי להיזהר עליו חל ומאז יום שלשים הפסח קודם הפסח

 עובר וכשראהו שלו ואינו הוא הנאה איסור שהרי דליבשליה היא ברשותיה לאו שעתא וההיא עליה עבר הפסח בימי ביה הדר
 לבטר• וקוק שלשים הוו :כמבוער הוא הרי מפולת עליו שנפלה *חמץ לקמן ואמרינן חמץ ותחתיה תבואה שס שהכניס אוצר. :עליה מ.] [דף

:מפולת עליו נפלה דהא כדאמרן מחוייב לא שעתא ההיא משי וכי עליו ביעור חובת חלה לא .שלשים קודם :ביעורו זהו לא דלכתחלה
שמא חיישינן הכלי שהרי

בן :לגסיי ישראל מרשות שיצא כדי טפחים עשרה מחיצה צריך נכרי של וחמץ איסוריה עלייהו דהמיר לטיכליה אתו ולא הכי מקמי מיניה אינשי בדילי טיבדל ט״ט צדיך אינו הקדש של ואם בניו יאכלוהו  ו
 דין וכן לבעד חייב השנה טתחלת אפי׳ לחזוד כשדעתו אבל לח!ור דעתו בשאין בד״א לבעד !קוק אין יום שלשים קודם יבעד) כן (לאחדי לבער !קוק יום שלשים תוך בשיירא היוצא או בים המפרש
דתניא עבידתייהו טאי יום שלשים והגי :לבער חייב לפנותו דעתו אבל הפסח קודם לפנותו דעתו בשאין אמורים דברים במה לבער אין!קוק יום שלשים קודם לבער וקוק יום שלשים תוך אוצר ביתו את העושח

ץ לי  ג
 הש״ם

ט׳  גכמת ג
 מיין .אימנא
 ע״ג סג נדרים

 והלו ד״ה נר׳ן
 : ארטנא 1!

 ד״ה תום׳
 שמתחלה .התם

 הנהמה, הימה
 כ״ננע״א מי'

: מוד״הקסנר
 כט: מנילה

 יב: סנהדרין
 ו. ה:[ר״ה מ״ז

נח. בכורות

 שכסעיףה: סי׳ יו׳ד
ט  מהלכות פ׳׳ו מיי׳ ב כ

 סמג מ הל׳ ביכורים
 יו״ד טוש׳ע קמא משין

:ג סעיף של סי'
 מהל׳ פ׳ד מיי׳ ד ג ל

 ב הלכה ומצה חמן
 ממ סימן או״ח טוש״ע

: סעיף ג
א  מהלכות פ״י מיי׳ ה ל

 סמג ד הל׳ ע׳׳ז
 יו׳׳ד טוש״ע מח לאוין

:י סעיף קנא סי׳

 פ״ג] [בכורות
פ״א דחלה תוספתא

ב  מהלכות ס׳ג מיי׳ ו ל
 ח הלכה ומצה חמן

 טוש׳׳ע עט 'אוין סמנ
 :א סעיף חמו סי׳ או״ח

ג  ב הל׳ שס פ׳׳ד מיי' ! ל
 אי׳ח טוש׳ע שם סמב
: ב סעיף תמ סי׳

ד י ל ט  פס מיי׳פ׳׳ב ח
 שם סמג יט הלכה

 מלו סימן או״ח טוש״ע
:ב א סעיף

ה  א״ח ש׳ע טור כ ל
:א סעיף תכט סי׳

 פא: ב״מ תום׳ [ועי׳
והא] ד״ה

אל דבי־נו תנ
ת ט ה  פי׳ .ארנונא ב

 שיש בהמה
 לנכרי שותפות בה

 חבמרה p פטורה
 יד כל קי״ל דבהדיא

 מן פטור באמצע נכרי
 דמצי ואע׳׳ג הבכורה

 בדמי לנכרי ליה מסלק
 מ״טבהטהאיתלהקלא

 בהמה דהאי כלומר
 אתו ולא היא דנכרי
 דישראלהיאוקא למיטר

 עיסת אבל בוכרי אכיל
 מצי דלא אע״נ ארנונא

 טינת לנכרי ליה מסלק
 לית דהא בחלה חייבת

 נכרי ת״ר : קלא לוז
 ישר.ז של לחצרו שנכנס
 !קק אין בידו ובצק

 מידו להוציאו ישראל
 הפקידו ולבערו נכדי של

 אלא לבער חייב אצלו
 ולאו בית ליה יחד אם

 קאי: דישראל ברשותיה
 דשכירות למימרא

 פו!* בע״! והתנן קניא
 שאמרו במקום אף פ׳ק

 דירה לבית לא להשכיר
 שמכנים מפני אמרו
 טכבים עבודת לתוכו

 לא כו) ] וכתיב(דברים
ביתך אל תועבה תביא

 ימצא לא דכתיב הכא
 בירך שמצוי חמין כל

 כיון והאי תורה אסרה
 מירו יצא בית לו דיחד

 מצוי ואינו החמץ !ה
 המוצא רב אמר בידו:
 יכול שאינו ביו׳ט חמץ

את עליו כופה לבערו



 משפט עין
מצוה נר

 מהלכות ס׳ג מיי' k לו
 ן הלכה ומצה ממן

 מוש״ע למ טשי! סמג
 :כ סטין) תלי תי' או״ח

 מהלכות ס׳׳א מיי׳ ב לז
 :יג הלכה מטשר

 מהלכות פ״ג מיי׳ נ לח
 ח I הלכה ומצה חמן

 או״ח תמגטשיולטטוש׳ט
כ שטיף תלד תימ!

מסורתפסחים ראשון פרק עשר לארבעה אור !2
ד,עףם

ר מ א נ  בהניזקין(גיעיןד׳ס.ושס)שמונה אנשים.והאדאמר ויהי ש
 בראש והיינו המשכן שהוקם ביום נאמרו פרשיוח

 אנשים ויהי ממאיס פרשת דפי׳ כפ״ה לא ממאים פרשת ניסן חדש
 ממאים פרשת אלא הכא כדמשמע הפסח בערב נאמרה הפרשה דזו

וקדשיס: תרומה מומאת
ר י ה ז מ  אע״ג .שני פסח על ל

הוזקק שאילתו ידי שעל ,
 להאריך צריך היה לא מ״מ להן לומר ___

;לא ותו פסח תעשו אל אלא
י חננאל רבינו א מ  תימה .קאי ירחא דבריש מ

עקיבא בפ״ר דבשבת  הפסח בהלכות שואלי!
 יום שלשים לפסח קודם

 ים12אנן ויהי שנאשר
 לנפש טמאים היו אשר
 עוטר דהא וגו׳ ארם

 על וטוהיר ראשון בפפח
אטר רשב״ג שני פסה

 פסח בהלכות להן ודורש ראשון. בפסה מוסד רצינו משה שהרי
 להלן מה :באייר עשר בארבעה שהוא יוס שלשיס דהיינו השני
.בו׳ ברישא וניבסוב :השני לחדש באחד ביה דכתיב .חיש ראש

 פסח פרשת מכדי קפריך פרשיות אסדר אלא פריך אשמעתין לא
 הראשון בחדש שהרי תחלה נאמרה אור תורה

 לאמר הראשון בחדש כדכתיב נאמר ומזהיף ראשון בפסח עומד משה שהרי
ncen ישראל בני *°ויעשו שנאמר שני SS
 K אשר אנשים ״רהי וכתיב במועדו הפסח

לאהי;־״ .«ה»»א..וי«.י־ גמליאל שטעוןבן ור׳ אדם לנפש טמאים היו
ורואוסר «מדם סדי על תירס מסיק דפסחא בטילי דאיירי איידי לך אמר ״ ................

 הקדימו תחלה דנאמרו ופרשיות טעמאדרשב״ג מאי דפסחא מילי לכל דכ״ע[רכא]להו *(רבה) קאמר (דףסו;ושס)
בשתי .מנייני בהרי :לה המאוחרות על ומזהיר החדש בראש עומד משה שהרי הכא כתיב סיני למדבר אתו בר״ח

 במקראות מניינא. בחד פרשיות: שמית ראש לכם הזה °החדש שנאמו־ הפסח
 לא דאי :אחת בפרשה הסדורות ישף^^ עדת כל אל דברו וכתיב חרשים
 איש להם ויקת הזה לחדש בעשור לאמר

 ירחא דבריש ממאי ונו׳ אבות לבית שה
 בחמשה או בירחא בארבעה דילמא קאי

_ משמיה יbשי בר רבה אמר אלא קאי בירחא
 תאמר שלא הפרס". מל יבלל'מו̂ם”במדבר=״ משה אל י״י ״וידבר מהבא דרבינא

 נביא בו כיוצא או פרע אלא כאן אין וכתיב הראשון בחדש השנית בשנה סיני
 הכתוב הוסיף לכן אב בבנין בדינו שם ה^א במועדו הפסח את ישראל בני ״ויעשו

 ואפילו דבר כל להביא אחריו כלל בארבעה דילמא קאי ירחא דבריש ממאי נמי
t .סכי ■6:לפיס יירוה האי בירחא בחמשה או בירחא o

 וכתיב סיני מדבר באו הזה ביום
ר״ח להלן מה וגו' הזה החדש החס ̂ _

 פשיעא אלמא חדש ראש כאן אף נאטר1ע שבתות שתי
והיינו בר״ח לו נאמר הזה דהחדש ״י־“ י־' ייי=י
 משוםדאמרבהקומץרבה(מנחוחכש.) טארץ לצאתם השנית

״’‘? הלבנה בראיית רבינו משה שנתקשה י
m ^וקדש ראה כזה הקב״ה לו שאמר עד הפ^^ועד^ג 

 למשה הקב״ה שאמר אע״ג ר״ת וחי׳ נזרי■ בטדבר בטדבר
 אמר לא משה דילמא ירחא בריש

 בירחא בד׳ או בג׳ אלא לישראל להם טה וגו׳ השני לחדש
 דבההיא ממדבר מדבר דיליף ומסיק

 הקב״ה אמירת השני לחדש דבאחד בחדש אחד פסח בעני!
 דכפיב ירחא בריש הוי משה ואמירת ̂ייייי יי״' י־יי׳

ויתילדו השני לחדש *באחד

 נאמרו כתיבחן דבסדר .הכי מימא
 אין ופרע כלל כל לן דקיימא הא

h לפי בפרע שהוא מה אלא בכלל x 
 סמכינן היכי הכלל שזהו ופרע הפרע

נמשה :הוא וכלל פרע דילמא עלה

שני בפםה וטוהיד
1>ו׳» ו1'1׳ • י 6 «»«.<,» י ״ ־• י «'•■»< י-יי—• מעשת שבתותיואקשי׳

̂ב ליה דניקועי. אחרת: בפרשה מהן ואחד זו "בפרשה במדבר הבא א הן,ן ור״ימפרשאע״ג לט
. . בדישאלטהפתחתהלת . . . . . .u _ . . ^  ...m L . . . . . . . . - . - * . - י .

 השני בחדש הםפד
 ענינים כמה ולאחד

 דנים! מעשה כיד1ה
 אי! דדב טשטיה ואטד

 בתודה ומאוחד מוקדם
 עניני בהדי טילי והני
 סיני בטדבד האי כגון

 השני לחדש באחד
 הספד בהחלת הכתוב
 דאש את שאו ענין שהוא

 ישדאלהה בני עדת כל
 בשנה סיני בטדכד
בחדש שהוא השנית

 באחד מועד באהל סיני־ במדבר משה אל
 אף חדש בראש להלן מה השני לחדש

 דחדש ברישא וניכתוב חדש בראש כאן
 רב אמר שני דחדש ניכתוב והדר ראשון
 *זאת דרב משמיה תחליפא בר מנשיא
 רב אמר בתורה ומאוחר מוקדם אין אומרת

 בחד אבל ענייני בתרי אלא אמרן לא פפא
 דמאוחר ומאי מוקדם דמוקדם מאי עניינא
 אין ופרט כלל הכי תימא לא דאי מאוחר
 וכלל פרט דילמא שבפרט מה אלא בכלל

 על מוסף כלל נעשה וכלל פרט ותו הוא
 אפילו הכי אי הוא ופרט כלל דילמא הפרט
 *כלל דאמר למאן הניחא נמי ענייני בתרי
 בכלל אותו דנין אין מזה זה המרוחקין ופרט
 מאי דנין דאמר למאן אלא שפיר ופרט
 מילי הני דנין למ״ד אפילו למימר איכא
דנין; אין ענייני בתרי אבל עניינא ״בחד

צריך ״הבודק רב אמר יהודה רב |אמר ,,
ל הידברות דעשרת משוס בכלל אותו דן שאתה ט ב שי מי בי שי  פירורין נימאמשום אי טע־מא מאי ח
̂^4א״ ̂ן5קד ̂נאמיי ק להו דמינטר כיון תימא וכי השיבי לא הא15̂־אח
 כל כלל הבהמה מן לה׳

 ומן הבקד טן הבהמה
 בכלל ואין פדט הצאן
 בקד שבפדט מת אלא
 אחדינא מידי אין וצאן

 אין האטד ואם לא
 P שטא ומאוחד מוקדם
 תקדיבו הצאן ומן הבקד
בצואה תחלה נאמד

 דקאמר הא דילמא מיהו ירחא בריש
 הוה לא ישראל עדת כל אל דברו
 לא אמאי תאמר ואם ירחא בריש
 הכא כי מבמדבר מדבר הפס יליף
:ילפינן לא מבמדבר דמדבר וי״ל

ל ב  דמוקדס עניינאמאי בחד א
 היכא דוקא היינו .מוקדם

 נגמר בפ׳ חנן דהא ועעם דרשה דליכא
הנסקל מה.ושס)דדחיית (סנהדריןהדין י . יי . J. י , ז ׳ י בחרש שהוא השגית

 כחיב דסקילה אע״ג לסקילפו קודם אחדי הכתוב הדאשק
' ייייא פרשי״ כטה  ירה או יסקל סקל כי דכתיב ברישא 1״
 אחר במקום דכתיב משום היינו יירה ומאוחר טוק-ם אי!

וסקלתם דכתיב מיחה בגמר סקילה אע׳פשיי־ אלא בתודה
. באטידה זה אחד כתב

 .ומתו ם בחבנ . הפסח ענין ובצואה
ל היאשיז בחדש שהוא ב .דנין אין ענייני בתרי א
הפרה בסוף דפריך והא הפקודים ענין נאמד
(ב״קד׳נד:שס)ואימאבהמחךדדברוה טאי ענינא בחד אבל

י “יקי“ “יקי“י פרע וחמור שור כלל ראשונות ״
האחרונות

 פה. [נ״ק
 «: מנחות

לג.] נדה

 לא דאי מאוחד דטאוחד
 דדברוח בהמתךהטדות הכי תיטא

« ־ ו ' ״י ״יי !’י
 חזר

היינו עובא

ה י ת ע ד  פירוש .עילויה ל
מאיליו בעל ^

 ״־אנב ״ולא:
^״י״§ומשמר

 i תאנים סופי“ *והתניא חשי־בי־ ביתיה
י ענבים סופי ענבים מפני שדהו

 טדלעותן ומפני מקשאות מפני ״|וטשםרשדהו הי) S-to ליה ״י
p 5,5״ pnD סילויה n p עליהן מקפיד הבית שבעל ppnts

ש ש מ  בעל שאין בזמן במעשר גזלוחייבין ש״ךמשום1פ״ה ולמעלה. שעות ^
 גזל משום מותרין עליהן מקפיד נהיראלי׳י-^הבית ולא שש מהחלת

מי הא דע״כ לר״ח פדט שנמצא הבהמה א שמא נזירה רבא אמר מעשר משום ופטורין ייייז לעיל י
מסוף היינו אסור ולמעלה שעות מו׳ וכלל פדט לן וקיימא ובלל

י A ^ מוסף הכלל נעשה
 ומייחי קאמר שש דמסון* ופר״ח שש כל להו הפדטואתדבו
קשין שהן קורדנייתא מחיעי ראיה ;יני“״ לפיכך טילי

 אסור שאינו נוקשה חמץ והוה הטורןד׳מוקדמוו״טאוח/
*)מדרבנן: אלא נמי

לפני

 למאן :לך קשיא דלא . גיסא הא
 ונין אין המרזהקין ופרע בלל ואסר
 בפרק במנחוח היא ופלוגחא פו׳.

 ובבבא נה:) מצה(דף באות המנחות
 לריר הבודק פה.): בהחובל(דף קמא

 מיד לבדיקה סמוך בלבו .שיבעל
 הדין בביתא דאיכא חמירא כל ואומר
 מבער הרי .מטמא מאי :ליבעיל

 דמנטר כיון הימא ובי :הנמצא כל
 הוא ממונו שאר עס .ביסיה אגב להו

 לשומרו ביתו נועל שכשהוא משמרן
 הלכך שבתוכו כלמה משמר נמצא
 דידיה אדעתא דלאו ושימור תשיגי

 סופי והסניא :ליה מחשיב מי הוא
 נמצאים תאנים לקיעת סוף .פאגים
 כל מתבשלות שאינן תאנים בתאנה

 מפגי שדהו ומשמר :עולמית צרכן
 שדה משמר זה הבית ובעל .מגבים

 ואין לתוכה אדם בני יכנסו שלא זו
 שיש מפני אלא התאנים מפני דעתו

 עת הגיע לא שעדיין ענבים בה
 יתבשלו שלא ענבים סופי או הבציר

 זו שדהו משמר הבית ובעל עולמית
 מפני אלא בשבילן ולא בתוכה שהן

 קשואין שבה. ומקשאות מדלעות
 נתומש ביש״י מקשאוס .עצמו הפרי שם ודלועין

 שמות '.’׳T׳^’ יחייכין :האילמת כל קרי ומדלעות
 שם :כ׳ ד׳ או הבית בעל ליקטן אס .במטשר

 לגמ״י .המטשר מן ופעורין :לאחר נתנן
 ע״א כא לקמן ודממו :המעשר מן פעור דהפקר

 ״ עליה וחס בעיניו היא חשובה . טליה
 אחד רגע אפילו ומשהה לשורפה

ובבל יראה בבל עליה עובר ונמצא

 גליון
 הש׳ם

ואת גם׳
 אץ אומרת
מיין מוקדם

 הבי אי מאוחד.ואקשי׳
 האיגונא כל דחיישינן

 נמי עניני בהדי אפי׳
 כלל דדין לה משכחת

 לפדט מתהפך ופדט
 אמדנו כבד כאשד וכלל
 לד׳ ענינאהניחא בחד

ופדט כלל דאמד

 ואי תד״ה
: אשמעי׳

 ונינמלים שם
נרי״ף . נד׳

 נשית ונננוליה דלא עובר אינו משבנולה אבל ימצא
 ואת״כונינמלי׳ צרשוסיה דלאו :תשביתו אלא כתב
■ ״’ אלמזר ר׳ דאמר :שלו אינו .הוא

 מוששין וקדשה אחר בא דאם הויא לא גמורה מקודשת מ״מ לקדושין דמוששין דרבנן וחמן דרבנן דבשעות וכו׳ מיד מותר ד״ה ד׳: חולין תוס׳ [ועי׳ *)
אלמא] ד׳ה .נח קדושין תוספות וע״ע שניהן לקידושי

 הבהוב ומשאן שלו אינן דברים צ׳
 להתחייב . ברשוהו הן באילו
. הרבים צרשוה בור :עליהן

 הבור ואין בניזקין חייב הפותחו
 ברשות שהרי הפקר של אלא שלו
 ליתקנו בלילה לבעל הוצרכתו למה

יזכר: בבדיקתו שעסוק עכשיו אבל

 און כן *[הן
 וכ׳א להיות
 ונ״א בב״ק

בשאילתות]

 *וכי עילויה ודעתיה יפה גלוםקא ימצא
 ליה משכחת ידילמא לבטליה ליה משכחת

מצי״ ולא קיימא ברשותיה ולאו איםורא לבתר
אינן| דברים *שני אלעזר דא״ר מבטיל

 כאילויו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו
וחמץ״ הרבים ברשות בור הן ואלו *ברשותו

 דלאו כיון בחמש וניבטליה בארבע ״וניבטליה ולמעלה שעות משש
ליה מבטל ולא פשע דילמא הוא ביעורא זמן ולאו הוא איםורא זמן

וניבטליה אין מוה וה המדוחקין
ופרט בכלל איתי דנין

 כלומר בארבע. לו:וניבעליה קנויה הרבים רשות אין שכרהו פי על ואף הוא הרבים
יזכר מה ידי שעל פשיעה לידי ויבא ישכח .פשע :איסורו קודם שיבעל אדם לכל רבנן חבורה בה שאין כויה
 חבורה תחת חבורה בא

 בה יש שהכויה ופרט
ופרט כלל והם חבורה

 האי כי אפי׳ דאטר עואי לכן אלא ביניהן מפפיק אחד ומקרא מקראות בשני רחוקין אם שכן וכל ופרט בכלל אותו דנין אין גונא האי כי ואמרי׳ טוה וה רחוקים ונמצאו ביניהם הפשיק פצע תחת פצע כי טוה וה המרוחקין
 החובל כפ׳ מפורשת עואי ובן ר׳ וחלוקת אמר לא עניני בהדי אבל הן וצער הגוף הכאת ענין והחבורה הטיה דשתיהן אחד בענין אלא אמר לא דנין דאמר נטי עואי לבן ושנינן לטיטר איכא מאי בכלל[ופרט] אותו דנין נונא

 מינטרי) ואע׳׳נ(דלא עלייתו קפיד לא דהא הן בטלי כמו בטלן שלא אע׳פ פרורין משום אי טעמא מאי ודייקי׳ עכשיו לו ידוע שאינו מה בלבו שיבטל צריך הכל שיבער אחר הבודק יהודה רב ס׳ה]!אמר [ד׳ בתחלתו בחבירו
 בה ונשתיירו התא» אספו שבבר תאנים אסיפת פי׳ המעשר מן ופטורין נול משום טותרין עליהן מקפיד הבית בעל שאין בוטן עד כו׳ ענביו מפני שדהו ומשמר תאנים אסיפת כדתניא מידי השיבי לא בית אגב [דמנטרי]

 הבדיקה בשעת עשר ארבעת אור לבטל צריך למה ואקשי׳ עלה דדעתיה נלוסקא ימצא שמא גוירה אלא פירורין משום לאו לבטל צריך למה רבא ופירש ט׳ הענבים אלא שוטי ואינו מהן דעתו והסיח תאנים שלש שתים
 ובהיותו בראייתו ט להתחייב אלא חמצו קרוי ואינו מרשותו יוצא איסורו בוטן והחמץ שלו דבר אלא מבטל אדם אין בי כלום מועיל אינו העת אותו וביטולו איסורה ומן אחר ימצאנה שמא ודחי׳ יבמלנה שיטצאנה עת

;ולמעלה שעות משש וחמץ הרבים ברשות בור הן ואלו בהן ונתחייב ברשותו הן כאלו הכתוב ועשאן אדם של ברשותו אינן דברים שני ישמעאל ר׳ משום אלעור ר׳ כדאמר בלבד ברשותו מצוי
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