
 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

וניבשציה



מפורת
זפסחים ראשון פרק עשר לארבעה אורהש״ם

 שש בחחלת בלבו ציבטל אדם לכל רבנן ליתקנו . גשיס וניבמציה
 פיון :בשריפתו עסוק שהרי עובא זכרון פשעדאיכח לא דהשתא

 הכל לדברי בחמץ אסור חמש דמשעברו .דרננן יאיסורא
דחס וכיון בלבו ליה מבעל מצי ולא שלו ואינו דמי כדאוריישא

 כא: לקמן
נע״ש]

[יבמז׳

 כו.שקלים ג״מ
מ״ב ס״ז

 גו: נדה תו׳ [מ׳
גנומא] ד׳ה

 [ניי״ף]
 ליהא ונרא׳׳ש

 רג אי׳ וגרי״ף
 ם<תטיח תת׳

 דרבאאטרעל
 רב חסץ ביעור
 טשטיח פפא

 אמר ררבא
 לבער^יוגרא״ש

 ננ״א] קלת אי׳
 איתא *לפנינו
 ממש גיא׳׳ש
 הרי״ף בגי׳

שינוי. שוס לי3

 עליה: עבר פורשא ליה ומשהי עליה
 .ולמעלה שעוה עשש :אשה .המקיש
 ;הוא דרבנן דאיסורא שש משחלש

 הצומחים .קורדניימא במימי אפילו
 ואפילו מאד הם קשין אררע בהרי

 באו אם לקדושין חוששין אין הכי
 איסור דאשי גב על ואן! מיס עליהם
 ומפקע דשש דרבנן חמן הנאש
 לעלמא איש אשש ושרי שורה קידושי

 כל דוכשין בכמה משרציק* הא
 והפקר מקדש דרבנן אדעשא דמקדש

 : ממונו הפקירו והס הפקר ב״ד
 ומפני החמיצה שלא . מיסהמגולגלה

 לקוס יכול אין רבו כבוד אימש
ם ולאפושה: ולילך קיי  .ומבמללה י
 שלא ברשושו היא דעדיין בלבו

 דעדיין .נמי ייקא :עליו נאסרה
 בביש יושב היה דקשני החמיצה לא

 לקום יכול שאין מפני דמשמע המדרש
 ואי בלבו מבעלה הוא משס ולילך
 בביש יושב לי למה גמור בחמץ

 מה פנוי היה אם ואפילו המדרש
 זהו בלב השבשה יושר בידולעשוש

 לשקן בידו כשיש ודאי אלא ביעורו
 פנוי היה אם לאפושה ובידו קאי

 יום ומשום עדיין החמיצה ולא הואיל
 ודשבש המדרש בביש יושב נקע עוב

 עשר ובארבעה גמור בחמץ משוקמא
 מצה. שרבמה פיון בשבש: להיוש שחל

 מצה זו בשיבה נששמשו אם קס״ד
 רובא בשר אזלינן מחמץ יושר

 בירושלים אופליבשר רוב ומושרש:
 שני מעשר ממעוש השנה ימוש כל
 כל לאכול מספיקין היו שלא לפי הן

 ונושנין ברגל שלהן שני מעשר מעוש
 והן הנאה בעובש העיר לבני אושם

 אכילש ועיקר בקדוששן אושם אוכלים
 מהן מביאין היו שלמים מעשר מעוש

 הלכך פכ.) במנחוש(דף לן כדקיימא
 לו שיש זמן דכל בהמוש מהן לוקחין
 חולין מעוש מוציא אינו מעשר מעוש
 מיד שמא למימר דאיכא ואע״ג
 ספק הן חולין ומעוש נפלו המוכר

 למולם הביה בהר :לחומרא איסורא
 שיש הרגל בשעש ואפילו .מולין
 בירושלים מרובין מעשר מעוש

 להו מספקינן לא חולין ממעוש
 דששא רובא בשר דאזלינן במעשר
 קודם אלא האידנאנפול לאו ואמרינן

 השנה ימוש בשאר ובירושלים הרגל
 חולין העיר מעוש דרוב חולין

עעמא כדמפרש מעשר הרגל ובשעש

 למשלי דאיכא אע״פ פ״ה .מעשר לעולם בהמה סוחרי
 נראה ואין לחומרא שלינן מספיקא בלוקח כמו במוכר

 וה״ל דמוכר לפלגא מעוש דשאר דסולין מיעועא דסמוך לר״י
 על עומדים אדם בני דכמה רובא הוו דלוקחים ואור״י להישר רובא

הביש בהר לקנוש: בהמהאחש
 עילויה דרבנן דאיסורא כיון בשית וניבטליה

 קיימא ברשותיה ולאו דמיא כדאורייתא
ר׳ אמר גידל רב *דאמר מבטיל מצי ולא

 שעות משש המקדש“ דב אמר יוסף בר חייא
 חוששין אין קורדניתא בחיטי אפילו ולמעלה
 מבטיל מצי לא איסורא ולבתר לקידושין

 המדרש בבית יושב היה תניא והא ליה
 בלבו מבטלו ביתו בתוך חמץ שיש ונזכר
 שבת בשלמא טוב יום ואחד שבת אחד

 להיות עשר ארבעה שחל כגון לה משכחת
 הוא איסורא בתר טוב יום אלא בשבת

 =בתלמיד הבא יעקב בר אחא רב אמר
 עיסה שיש ונזכר עסקינן רבו לפני יושב

 תחמיץ שמא ומתיירא ביתו בתוך מגולגלת
 דיקא דתחמיץ מיקמי ליה ומבטיל קדים

 המדרש בית בתוך יושב היה דקתני נמי
 אמר הונא רב בר רבה אמר ז מינה שמע

 מותרת מצה שרבתה כיון שעיפשה הפת רב
 כי היא דחמץ בה דידע אילימא דמי חיכי

 בה ידעינן דלא אלא הוי מאי מצה רבתה
 כי איריא מאי הוא מצה אי הוא חמץ אי

 נמי מצה רבתה לא כי אפילו מצה רבתה
 *^מעות תנן לא מי בתרא בתר ניזיל

 מעשר לעולם בהמה סוחרי לפני שנמצאו
 הרגל בשעת בירושלים תלין הבית בהר

 רב ואמר תלין השנה ימות בשאר מעשר
 ושוקי הואיל טעמא מאי זירא בר שמעיה
 אלמא יום בכל להתכבד עשויין ירושלים

 אחרינינינהו והני ליה אזלי קמאי קמאי אמרי׳
 דהאידנא והאי אזיל קמא נימאקמא נמי יהכא

 אי עילויה מוכיח דעיפושה הבא שאני הוא
 מאי מצה רבתה כי עילויה מוכיח עיפושה

 עילויה מצה ימי שרבו” אימא אלא מצה שרבתה תימא לא רבה אמר הוי
 דעיפושה כיון דתימא מהו מרובה דעיפושה צריכא לא פשיטא הכי אי

 שרבו כיון לן משמע קא הוא מעליא חמץ תדאי מילתא איגליא מרובה
 עילויה ושדא אפה חמימא נהמא ויומא יומא כל אמרינן עילויה מצה ימי

 אומר יהודה בר יוסי ר׳ תניא והא בתרא בתר אזלינן ומי טפי ועפשא
 תלין חולין רוב אם מעשר ומעות חולין מעות בה שנשתמשו יתיבה

 יצחק בר נחמן רב אמר בתרא בתר ליזיל ואמאי מעשר מעשר רוב אם
 יודע ואין מעשר ומעות תלין מעות בה שנשתמשו כגון עסקינן במאי הבא
 פפא רב ציבורין ציבורין בה שנשתמשו כגון אמר זביד רב בסוף מהן איזה
 מאי שיברך צריך הבודק יהודה רב אמר :*בגומא דאשתכח כגון אמר

 משמיה אמר פפא רב חמץ לבער דרבא(אומר*) משמיה אמר פפי רב מברך
משמע להבא דודאי פליגי לא עלמא טלי בלבער חמץ ביעור על דרבא

כי
 בכל להשכבד עשויים ירושלים ושווקי הואיל הביש בהר בנמצאין כדאמרן נפול הרגל קודם אמרי׳ ולא מעשר הרגל בשעש טעם מה
 אדם שאין ועוד מעפרו מכבדשו והרוח משופע שהוא משוך הביש הר אבל כיבוד בשעש מששכחי הוו הרגל קודם נפול ואי העיט מפני יום

 שמששמשין שיבוש אזדווסשם קמאי קמאי אמרינן להשכבד העשוי אלמאבכלדבר להשכבד עשוי ואינו רגליו גבי שעל באבק נכנס
 :היא ומצה היא דבשרא והאי עשר לארבעה אור זה בדקה דמסשמא שכן וכל ישעפשו שלא כדי ראשון ראשון נוטלין אוכלין בהן

 ספק אפי׳ .פשיטא הכי אי :הפסח משנכנס מעופש להיוש וראוי .המצה ימי שרבו :הוא וחמץ רבים ימים זה הוא שהרי .טליה מוכיח
 .ציבורץ ציבורי! :בחרא בשר ולא אזלינן רובא בשר אלמא חולין בה נששמשו .חולין רוב אם :היא מצה והא בדקה ודאי דמסשמא ליכא

 שמא לחוש דיש משום שקלינהו הא דקמאי בשרא בשר זיל למימר דליכא .בגומא :א׳ וביום זו בזויש חולין ושל זו בזויש מעשר של
מא ;כדלקמן בעינן המצוה עשייש קודם דברכה דמי ושפיר . משמע ילהבא פליגי לא טלמא כולי בלבטר :ראוהו ולא נטמן מו

מעיקרא

. . I
 נמצאו היאך ר״י מקשה .חולין לעולם

סב;) הרואה(ברכזת בפ׳ אמר הא שם
 הצרורוש במעוש הביש בהר יכנס לא

 אלא אסור דאינו ואור״י בסדינו
 בסדינו בפרהסיא דנושאן היכא
 שם כהולך דנראה הוא דגנאי

 :לא* בצינעא אבל לסחורה
ל3^ י י ו ש ע  קשה .יום בכל להשכבד ׳

דם בפרק דמסקי׳ לר״י ׳ ^ ״
j שנמצא שרץ גבי ושס) נו: (נדההנדה 
 על אלא משכבד חזקשו אין במבוי 2

 שהוא דשרץ ושירץ בדיחה ^ידי
שה  משכבד כך כל חזקשו חין |בכעד

במעוש*: כמו . ^
ר ע ב ל  דלהבא פליגי לא כ״ע ב

 היה מכאן משמע. ^
 המילים לפני לברך רשב״א מצריך

 ישקר המילה לאחר דאי להכניסו
 משמע להבא דלהכניסו בברכשו

 לעשיישו עובר לברך שצריך ועוד
 אליעזר ר׳ דבפרק לר״ש נראה ולא

 המל שניא ושס) :קלז דף (שכחדמילה
 הבן אבי המילה על אקב״ו אומר
 המילה לאחר משמע להכניסו אומר
 להבא משמע דלהכניסו אע״ג מקומו

 עכשיו הנעשה זאש על דלא קשה לא
 להקב״ה ומודה משבח אלא מברך
 ושיקנוה לידו כששבא המילה על שצונו

 נעשה המילה שזו ולהודיע לגלוש כאן
 לשם ולא ע״ג לשם ולא יוצרנו לשם

 צריך ואין גרזים הר לשם ולא מורנא
 במקום אלא לעשיישו עובר לברך

 אבל מברך הוא המצוה שהעושה
 ברכש שהרי ושדע לא אחר כשמברך
 אחראירוסין: אלא מברך אינו אירוסין

כי

 משפט עין
מצוה נר

 מהל' פ׳ה מיי׳ א לט
 סמג א הלכה אישות

 םי׳ מוא״ס מח עשין
 סי׳ אה״ע שוש״ע תמג

:כא סעיף כת
 מהלכות פ׳ג מיי׳ ב מ

 י הלכה ומצה ממן
 תמד סי׳ או׳ח סוש׳ע

: ת סעיף
א  מהלכות פ״ו מיי׳ ג מ

׳ י הלכה ונ״ר מ״ש
 או׳ת נווש״ע ה ד מב

: ד סעיף תמו סי׳
 מהלכות פ״ו מיי׳ ו מג

יא: הלכה וניר מ׳ש

 כו. ב'מ תוס' [וע׳ע
כהר] ד״ה

חננאל רבינו
 בשעה וניבטליה

 לטה ששית
 פשוט׳ כו' הביעור בוטן

 קוררניאתא פי' היא.
 ואין חזקים הטיט

 אלו אפי' טחמיצין(היא)
 בטיט שהוכשרו ביון

 כחטץ הן הנאה איסורי
 בתר וכי ואקשי׳ נטור

 מנטל מצי לא איסורא
 יושב היה והתניא ליה

 ונזכר המדרש בנית
 בבית הפץ לו שיש

 שבת אחד בלבו מבטלו
 יום והנה טוב יום ואחד

 אלא לה טובלאטשכחת
 וקתני איסורא בתר

 לא ושנינן דטבטל
 לו שיש חכם בתלמיד

 בביתו טנולגלת עסה
 ומתיירא טוב ביום
 שמקדים תחמיץ שטא

 שתחט־ץ קורם ומבטלה
 היה טדקתני נטי דיקא
 המדרש בבית יושב

מ:פת  ולא שעיפשה ש'
 חטץ אי מצה אי ידע
 טצה ימי רבו אם הוא

 אחר פי׳ היא מותרת
 וניזל הםםח:ואקשי׳

 כטעו' בתר'.בלומר בתר
 כל שעכשיו כיון מעשר

 מצה שעושין הפת
 היא מצה זו] [גם היא

 טי עבר בבר שהחמץ
 דשקלי׳] [בפ׳׳ז תנן לא

 לפני שנמצא מעות
 לעולם בהמה סוחרי
 במעות כלומר מעשר
 בהמה קונין שני מעשר

 כו) יד כדכתיב(דנרים
 אשר בכל ונתתההנסף

 ואמרי' ונו' נפשך תאור■
 הואיל טעם טה

 עשוין ירושלים ושוקי
 יום בכל להתכבד

 אזלו אטרי׳אינהו אלטא
 וכו' נינהו אחריני והני

 אחר אזלינן ומי אקשי'
 והתניאר׳יוסי האחרון

 שנשתמש תיבה אומר
 אם ומעשר חולין בה
 רוב ואם חולין חולין רוב

 קתני ולא מעשר מעשר
 י׳pופ אחרון אחר

 איזה ידעינן בדלא
 כגון או אחרון מהן

 צנורין שנשתמשו
 מכאן צבור כלומר
 ושניהן מכאן וצבור
 מהן אחד ואין כאחד
 בגוטא נמצא או אחרון
 ראה לא למיטר דאיכא

: אותה
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