
 משפט עין
טצוה נר

 מהל׳ פ״ד מיי׳ א קח
: ג הלפה ק״פ

 מהל׳ פ״א מיי׳ נ קט
 המזמדשין פסולי
: לא הלכה

 מהלכות פ״ו מיי׳ ג קי
הל׳ו: איסורימזנח

א . ס הלכה שם ד קי
 מהל' מיי׳פי״ב [ה קיב

יא]; הלכה תרומות

מסורתפסחים שני פרק שעה כל68
הש״ם

ם א  גב על אה .הורצה זרק ש
 היוצא על מרצה ציץ דאין

 ליוצא מועלת זריקה סבר יהושע רבי
 ו:) (דף מעילה דריש עקיבא כרבי

 יTמ כשר להוציא מועלת זריקה דאמר
 רבי דהא להרצאה שק וכל מעילה
 קאמר יזרוק הכא דאמר אליעזר

 :מהניא לא ממעילה דלהוצאה התם
 מחוברין והא תלושין אלמא

 משמע דונתן פירוש .כינהו ׳
 קבלת לענין והיינו תלושין להו דחשיב
 מחוברין שהן פי על אן! עומאה
 השקה דאין ראיה מייתי והשתא
 נמי בתרומה וכן התורה מן להקדש

 : דחוק ®ופ״ה מעלה רבנן עבוד
כוסמין

 עג: לקמן
פג:

 נ: מנחות
 עו: לקמן

קד•] [זנמים

 מי כאן ואין קיים והפסח בעלים נעמאו כגון .ובבעלים :הדס נשפך כגון בדם. :מיד ישרן! עצמו ובבשר ודאי פסול בגופו. בלשפםולו
 ידענא לא מילתא עיקר אבוה. בר רבה דבי הנא :צורה עיבור בעי עצמו ככשר ואינו הואיל הכי אפילו הוא גמור שפסול אע״פ ודם שיאכלנו

 חמאת פסולי מאי לקמיה כדמשני לשנויי מצי לא והכא צורה עיבור מעון הוא הגון! שפסול .פיגול אפילו :צולין בכיצד דמילתיה ונועמא היכא
אן! דס צולין בכיצד דאמר למעמיה אליעזר ר׳ הדם את יזרוק. אומר אליעזר רבי :לי למה וצורה מומאה דהייט יוס בטבול שנפסלו העון!

 אומר יהושע רבי :בשר שאין פי על אור תורה

 דאמר לטעמיה יהושע ר׳ יזרוק• לא ובבעלים בדם מיד ישדף בגופו שפסולו *י*בל

 האי א״ל השריפה לבית ויוצאין צורתן תעובר
 *דאמר הוא אבוה בר רבה דבי תנא תנא

 *איתיביה צורה עיבור טעון פיגול אפילו
 הוץ שיצא או הבשר שנפסל או נטמא

 יהושע רבי יזרוק אומר אליעזר רבי לקלעים
 זרק שאם יהושע רבי ומודה יזרוק =לא“ אומר

 אמרת אי הדעת בהיסח לאו נפסל מאי הורצה
 דמשבחת היינו הוי טומאה פסולי בשלמא

 הוי הנוף פסול אמרת אי אלא ציץ דמרצי לה
 בטבול נפסל נפסל מאי הורצה(ציץ) אמאי

 בי טמא גווני תרי טמא היינו הבי אי יום
 ירמיה דר׳ קמיה לשמעתיה אמרה רבין סליק

 בארעא דיתבי משום טפשאי בבלאי *ואמר
 לא דמחשבו שמעתתא אמריתון דחשובא

 שנטמאו החג ̂מי אושעיא דר׳ משמיה לקיש בן שמעון דרבי הא לבו שמיע
 זריעה מבדי טמאים השיקן ואח״ב הקדישן טהורין הקדישן בך ואחר השיקן
 אלמא השיקן כך ואחר הקדישן לי מה הקדישן ואח״ב השיקן לי מה נינהו
 לה וקאמר דימי רב יתיב לתרומה זריעה אין נמי הבא להקדש זריעה לאין

 רבנן עבוד לא בפה אבל קאמר בכלי הקדישן אביי ליה אמר שמעתא להא
 בה כיוצא שמעתי לא זו ליה אמר מעלה רבנן עבוד נמי בפה דילמא או מעלה

 הקדישן ואח״ב דרכן שנטמאו ענבים יוחנן רבי אמר אבהו ר׳ דאמר שמעתי
 הכי ואפילו נינהו פה דקדושת ענבים והא טמאין דרכן ואח״ב הקדישן טהורים

 תרומה של בענבים [י׳] הבא קאמרת ענבים יוסף רב אמר מעלה רבנן עבוד
 לא בפה כלי רבעי הני אבל דמיא כלי כקדושת דידהו פה דקדושת עסקינן

 יוהנן רבי והאמר הכי יוחנן רבי אמר ומי טובא ואפילו דרכן מעלה רבנן עבוד
ת פחות דורבן שנטמאו *ענבים ת ת נמי הבא אימא איבעית מכביצה פ ת  פ

, .. , _ ,̂ הבא שני אינהו להו דהוו בראשון להו דננעו התם ואבע״א מכביצה פחות
 וטעמי? .יום בטבול גפסל :מיםגמי־יטומאה עליו °ונתן תנינא נמי אנן אף רבא אמר א]1 שלישי להו דהוו בשני דננעו
.ירמיה דר״ קמיה אמרה :ציץ משוס י״ נינהו מחוברין והא ניגהו תלושין אלמא ונתן בכלי חיותן *שתהא כלי אל חיים

 מלאכול דאסורין לעיל ששת דרכ הא
שמעהפא הוא: הדעת היסח משום

 ללמוד יכולין ומכאן • פו״ לפו שמיע לא :עמוקה בבל .דמחשפא אמרא :שאינו טעם מלבם בודין דבר של טעמו עין1יו כשאין .דמחשפן
טהרה לה להעלות לתרומה תהני דלא מעלה רבנן עבוד לחולין זריעה דמהניא גב על דאף מעלה משום מלאכול דאסורין משנה של טעמה
_____ מערב אותן ממלאין היו החג שבתוך דשבת המים ניסוך של כגון .החג מי :מעלה עבוד לא דלהא טהרו מלטמא ומיהו אכילה להיתר גמורה

 [א]גטראא% שבעזרה המים באמת והשיקם והלך בגלגל הגדול מבור למלאות הוא וטורח כשבת השילוח מן ולמלאות לילך יכולין אין וכשנטמאו שכת
*''הרנא’נ?' יויא הקייש!• זאח״פ :וכטלו חיבור ונעשה המקוה מי עליהן משעברו זריעתן היא דזו השקה להו סלקא ומיס

 ״ע5וכו׳.נ״ב להא *. עשו דמעלה לתרומה זריעה נמיאין הכא בקדשים עשו דמעלה בכך לטהרו .להקיש זריעה אין :טהורין שרת בכלי קידשו לא
 פה קדושת משוס אבל מעלה רבנן להו עבדינהו הגון! קדושת הן דקדושין דכיון .קאמרה שרה בפלי הקדישן :אושעיא דרבי .שמעהא

אבל בכלי אס בפה אם שמעתי לא דזריעה זו במעלה .שמעמי לא זו :השקה להו ומהניא מעלה להו עבדי לא חג לשס חול בכלי דמלאן

חננאל רבינו
 שנפסל וניק השרפה

 הניחא הטנו דעתו הסיה
 פסול דאמינא לדידי

 בעי טש״ה דוא טומאה
 לדידך אלא צורה עיבור

 ד^א הגוף פסול דאטרת
 התנן צורה עיבור לי למה

 בגוף וההכללכלשפסולו
 ובבעלים בדם מיד ישרף

 כל כלומר צורתו תעובר
 שיאכל שיתכן זמן

 יבוא שמא אותו מניחין
 באכילה ויתירנו אלית

 וישנה שיסריח עד
 אפשר שאי בשר מצורת
 לשרפה ויצא כלל להאכל

 שפסולו כל מיהא קתני
 ושניג׳ מיד ישרף בגופו

 אפילו סבר תנא האי
 לעולם מרצה שאינו פגול
 תוףטעון פסול ודאי והוא

 עון דיליף צורה עיבוד
 מותיב ותוב מנותר: עון

 [דתני׳]נטםא עליהמהא
 יצא או נפסל או הבשר

 חוץלקלעי׳כו׳קתניטיהא
 פסול וכי הורצה זרק אם

 הוא הרצאה בר הגוף
 בן שטעון רבי ומשני׳

 דקתני נפסל מאי לקיש
 דלא יום בטבול נפסל
 גוני ותרי דעתיה מסח

 ירמיה ר׳ :קתגי טומאה
 דרבה לבעיא ליה פשיט

 דאטר מהא מתנה בר
 החג מי לקיש ריש

 כך ואחר השיקן שנטמא
 הקדישן טהורין הקדישן
 השיקן כך ואחר ונטמאו
 טשיקן כיצד פי׳ טמאין
 או גללים בכלי נותנן
 בכלי או אבנים בכלי

 אותו וממלא אדמה
 ומטבילן המים מן הכלי
 שיהיו כדי מכךה במי
 עליו צפין מקיה מי

 והיינו טהרה להם ועלתה
 פירשנוה ובבר השקתן

 הקדיש פי׳ • טוב ביום
 בחג אותם לנסך מים

פי׳ והשימ ונטמאו

^ ע טהורזה. הקדשן פך ואחר שבקודש:דרפן מעלות לכל הדין דהוא מינה למילן! ואיכא רבנן עבדוה פה בקדושת דאך שמעתי אחרת במעלה תחת שנכנסו א
,ס ןט . . . . ן . . . . . . - - • ■ ■

לא בטקוה הם זרו<לם

 חון ויצא דם אין בשר אין אס
 שם ג׳; קאמר הקדשים קדשי בכשר לקלעים
 עזרהכדכתיב חומת שלהן שמחיצה
 ואס יאכלוה מועד אהל בחצר בכולהו

 צולין בכיצד כדילפינן נפסלת יצאת
 לאו כפסל מאי :פנימה הקודש מאל

 דתנא דכיון בתמיה .הדעח בהיסח
 אי תו איכא פסול מאי ויצא נטמא
 חון במחשבת כגון דם בעבודת נפסל

 בשר נפסל קרי לא לזמנו וחון למקומו
 נימא לא ובהא נפסל הדס אן! שהרי

 .בשלגנא אמרה אי :יזרוק אליעזר ר׳
 הכי משום הוא טומאה חשש פסול
 הורצה זרק שאס יהושע רבי מודה

 יומאנז דטומאה ודאיואע״ג נטמא דאפילו

 ולכתחלה צין מרצה הוי הגון! פסול
 בדיעבד צין ריצוי סבר דקא יזרוק לא

 צין ליה מהני דלא אע״ג ויוצא הוא
 יהושע דרבי דאע״ג בדיעבד הורצה

 הואיל מיהו ובשר דם תרתי בעי
 מחמת פסול יוצא ופסול בעין והבשר

̂ _ פסול ליה חשבינן הוא אחר דבר
 דחוק ופ״׳ה דמנחות קמא בפרק מחיצות חסרון

לי” : הורצה בדיעבד למימר איכא בסופו ג , מ ; דהרה .
חוא• הגוך פסול חדטח היסח א* אלא
 הורצה: אמאי עליה מרצי לא נמי וצין
 הו• הגוך פסול אמרח א• אלא ה״ג

 הגוף פסול גרסינן ולא .הורצה אמאי
 נמי יוצא פסול דהא צין מרצי קא מי
 ל;:] [לעיל קמא בפרק כדאמרינן צין מרצי לא

עון אלא נושא אינו הא סז:) (דף

y)

 ס: זנלזים
נב■ מנחות

 גליון
 הש״ם

 ד״ה תום׳
וכו׳ ונסן

גח: סומה

טחר׳׳ג הגהות
רגשבורג

ל איננו כ  א
 כן מצאתי

 רמז נילקוש
;תשס״כ

 לא זה
 אנן אף שייך

 נמיסנינאכיון
כלשון דאינו

לנסכים ס דרפן ואח״פ הקדישן :להו דריך היכי מפרש ולקמיה האוכל עם טומאה קבילי ולא מיפקד'פקידי משקין לעיל לטעמיה'דאמר יוחנן ור׳ כא^̂י ש׳  ^^ד
̂״ להם תה5 ל כ א אמרו פקידי מיפקד משקין בהו אמרינן ולא האוכל עם משקה דמיטמא בקדשים מעלה רבנן טמאוח.דעבוד :לנסכים יינו הקדיש ס״ד קא . טמאוה טהרהייעא

‘כ א*תא’ע״כ מזבח גבי קדשים* בשחיטת כדילפינן לו הראוי דבר אלא מקדשין שרת כלי דאין מקדשן כלי אין לכלי נתנן נמי דאי הן פה קדושת ענבים 'והא בהקדשי מטהרת הזריעה
 שם וכמ״ש בענבים :התם לן נפקא דמזבח דומיא שרת וכלי עולה לומר תלמוד ראוי שאינו בין ראוי בין אני שומע יקדש במזבח הנוגע כל שנאמר

 שלמ ם4כ ט ייי! • הח^ מי .הכי אבל : בענבים ולא ביין לא כלי קדושת שייכא לא דבתרומה קאמר תרומה קדושת הקדישן והאי מרומה. (התרה)""שללהם עליזה לא
■ פחות פחות לעיל אמרת והא בתמיה אחת בבת סובא ואפילו טהורות הקדישן כך ואחר דרכן אמרת קמהדר לעיל .טובא ואפילו

אימא בטיח אי גרסיכן :הכיכשיעור בה יש שהרי האוכל טומאת ראשונה טיפה מיציאת בכביצה משקין איטמו הא יותר דאי מכביצה
 וכל נבילה טמא או שרן טמא כגון .בראשון ענבים שנגעו מכביצה פחוח ובעינן החם אימא בעיח ואי מכביצה בפחוה נמי הכא
 התרומה את הפוסל דכל חולין שהן פי על ואן! ראשונה טיפה משיצאת בכביצה המשקין את טימאו שני ענבים דהוו דכיון מת טמא שכן

 שמטמאה מעלה דעבוד אמרן הא בתרומה דאי עסקינן בחולין דהא גרסינן לא בתרומה שלישי עושה ושני תחלה להיות משקין מטמא
 ואחר דרכן הלכך שלישי בהו משכחת תרומה טהרת על שנעשו ענבים שלישי להו דהוו בשני ענבים .דנגעו הכא :האוכל עם משקה

 האוכל עם נטמאו לא ומתחלה כלום למשקה עשה לא שלישי שהאוכל יחד הרבה דרך ואפילו טהורין תרומה שם להן שקרא הקדישן כך
:אחד הכל כאוכל המשקין ונעשה עליהן המעלה חלה שם דמקריאת טמאין דרכן ואח׳׳כ לתרומה הקדישן מעלה עבוד לא שם קריאת דקודם

 חטאת מי ט מקדש שהוא עצמו כלי באותו .בכלי חיזחן שחהא :פה בקדושת ואפילו בקדשים מעלה רבנן דעבוד חנינא. נמי אנן אן>
זה: לפך ויערם אחר בכלי למלאופ דמותר תלושין דמשמע ונתן וכתב זה לתוך ויערם אחר בכלי ימלאם ולא המעין מן למלאותו צריך באפרן

אלא
דאטר ששזנתי בה כיוצא

 רב וו־חי מעלה לדיו עבוד הכי ואפילו לנסך יק ואינם בבלי באו לא שעדיין נינהו פה קדושת הללו ענבים הדי טטאץ דדכן ואח״ב הקדישן טהורין הקדיש; ואח״ב דדכן שנטמאו ענבים יוחנן ד׳ אמד חנה בר בר רבה
א כלי כקדושת תתמה אלו הרי שאמר וכיון היא גמורה קדושה [דידהו] (נינהו) הפה דקדושת הן דתרומה ענבים יוחנן רבי דאמר ענבים הני ואמר יוסף  בו וכיוצא המים ניסוך בגוץ כלי דבעו קדש אבל קדושתן דמי
 • מבביצה פחות פחות נסי דקתני דרכן מאי נמי הכי תזני׳ מכביצה פחות פחות סוחטן דאמר איהו והא וטהורים בלו דורבן שנטמאו ענבים יוחנן ר' אמר וטי אהא ואקשי׳ מעלה בהן עשו לא כלי קדושת בלא בפה

^ שנטמא במים שנטמאו כגון דקוזני והכא אחריני דםטמו דאשון ענבים להו וודו pבש דנגעי מכביצה פוזות פחות יוחנן רבי דאטר התם אימא איבעית ש א' בחולין שלישי עתזה שני ואץ שני ענבים להו דרזוו ב  ו
מדקאמר בבלי חיותן שתהא בלי אל חיים מים עליו מתן דכתיב מעלה בהן עבדו כלי דבקדושת תנינא נטי אנן אף רבא אמר :בתרומה רביעי עושה שלישי ואין שלישי ענבים לוע דהוו שני בולד דננעי נינהו תרומה

ונתן

 אסורה ומאי [טהרה]
 לרב לכהניםזא״ל אסורה
 כלי בקדושת דיטי

 ימי אלו בנץ קאטרת
 שנקדשו בהן וכיוצא החג

 בהן עבדו הקדש בכלי
 זריעה שאין מעלה רבנן

 שנקדש בהקדש מטהרת
 אם אבל הקדש בכלי

 בפה קדושה הקדישה
 ועדיין קדש זה שאמר

 הא קדש בבלי בא לא
 זו לו יש לי טיבעיא
 כבר שהרי המעלה
 זו לו אמר לא או נקדעז

שמעתי לא בהדיא



מסורת
פסחים שני פרק שעה כלהש״ם

:6ננ נדה
 על; ינמות

 סי״ד [עעים
מ״ג]

 לו: הולין
 כד:ע״ש [לעיל

מו:] זגמי׳לד•

 הוספות [ע׳ע
 ד״ה זכחיסלד■

 ותום׳ ואפ׳׳ה
 כא• מנחות

יצאו] ד׳ה

 רבנן ואסמכוה בכלי חיותן שתהא מדרבנן הוא בעלמא מעלה. אלא
הפא קרא:  ואסורין לתרומה זריעה דאין הוא בעלמא סמלה. נמי א

 :מדאורייתא אפילו בקדשים מעלה רבנן דעבוד .סגינא :מלאכול
 :ויולדת וזבה זב כגון היא כפרה דבת עומאה אם .לא נקדשים
 אור תורה וי״ו וגו׳ יאכל עהור כל .והבשר
 קודש של ולבונה עצים לרבות יתירה

 אשר והבשר אדלעיל וקאי לעומאה
 : והבשר יאכל לא עמא בכל יגע

 אוכל לאו האי בתמיה .נינהו איעמויי
׳ = נינהי י נ ת  שאדם דברים אלו מ
בהו. ידי בהן יוצא חובת משום חו

לה
ן י מ ס ו  פירש רש״י .שעורין מין ושיפון שועל שיבולת חיעין מין כ
 אומר ור״י מיט שאין על ממין תורמין דאין לענין ׳

 חלה לענין דברייתא בהדיא ע-)מוכח ישמעאל(דף ר׳ בפרק דבמנחות
 מצשרפת אינה החיטה מ״כ) חלה(פ״ד במסכת דתנן מקשין יש מיתני׳

 והשעורין הכוסמין מן חוץ הכל עם
ם מצטרפין  החיטין מן חון הכל ע

אלמא

 משפט עין
מצוה נר

 מהל׳ פ׳ג מ״׳ א קיב
 ד הל׳ שני מעשר
:רפד לאוין המג

 מהל׳ ס״ז מיי׳ ב סיג
 ג הלכה תרומופ

: ר« לאוין פמג
 מהל׳ ס׳ז מיי׳ ג סיד

 מזגח איסורי
: I( הלכה

ע. מנתות

 נפירש׳י [עי׳
ה דהכא  מין ד׳
 זע׳ זכו' חיעין

 מנחות בפרש״י
ה ע• דף  ד׳

כוסמין]

 לז■ [כרכות
קיד:] לקמן

שס זה גס

 דחלה [תוספת׳
א׳] סרק

 אביינ״א שועל. שיבזלה :מצות תאכלו
 שיפון. :שועל כזנב עשוי שלה שיבולת
 תבואה . בדמאי יולאין :שיגל״א

 נקראת והיא הארץ מעם הנלקחת
 עישרה לא ספק עישרה ספק דמאי
 מעשרותיה להפריש חכמים וחייבו
 ולא ממנה מצה אכל ואם מספק
 ובמעשר :יצא ממנה מעשר הפריש
 .הרומהו שנטלה :לוייס של .ראשון

 ואילו ומכאן לכהן מעשר תרומת
 בהלה :והפהניםלזרים מותר המעשר

 לא בתרומה ישראל אבל ובסרומה.
 חמץ עליו תאכל לא לקמן כדיליף
 מי מצות עליו תאכל ימים שבעת
משום אלא חימוצו על מוזהר שאינו

 שפיר שעורין בהדי כוסמין
 חיטין מין דכוסמין ר״י ואומר דמי

 מין שכן וכל חיטין מין אץ! כלומר
 מין ושיפון שועל שיבולת שעורין
 דתניא והא חמין מין ולא שעורין

 דברים חמשה המסכת בריש התם
 והשעורין החיטין בחלה חייבין

 וס?”א’מ'ה?”ו11’“‘’ הרי ושיפון שועל ושיבולת והכוסמין
ם זה ומצערפין בחלה חייבין אלו  עע גאוין סמג י הלכה ע
 ‘ ̂ כאן בירושלמי דמשני ר״י אומר זה

 שכל בנשוך פי׳ בבלול וכאן בנשוך
 עצמה בפני עיסה נעשה ואחת אחת
 התם יחד ונתחברו נשכו כן ואחר
 כמו אלא כולם מצטרפין אין ודאי

׳ הקמחים שכל בבלול שמפורשין י י מ ז ו ז י  פ״המהל׳ ק
ופ׳ו הל׳,_ב ״מ1מ בההיא עיסה מהן ועשו יחד נילושיס

 י״ה יס־ לעיל הוס׳ [עי׳
 כתו׳ מרואי ויותר אלמא

והא] ד״ה •כג: חגיגה

 תנג סי׳ א״ס נווש״ע
:א סעיף

 ופ״ו שם מיי׳ ר. קטז
 גיכוריס מהל׳

 שם מוש״ע כ הלכה
 שכד סי׳ י״ד ועוש׳ע

;א סעיף

 כאחד: כולם דחשבינן מצטרפים כולם
ומי

קכ■ חולין

 פרש״׳ [ע״ן
קמה:] שבת

 בר W רב אמר מעלה נמיי הכא מעלה •אלא
 אוכל“ ועלה *טבל תנעא נמי אנן אף אשי

 בתרומה אוכל שמשו להעריב במעשר
 הוא טהור אמאי לא בקרשים אין בתרומה

 אנן אף אשי רב אמר מעלה ה״נ *מעלה אלא
 העצים את *'לרבות °והבשר תנינא מחוייבייקי׳׳נמי שהוא ראשונה בלילה מצה

אלא נינהו איטמויי בני ולבונה עצים ולבונה בערב יב) (שמוסכדכתיב מצה לאכול
ה.................................... ל ע מ י׳ . מעלה נמי הבא * נ ת יאלו מ

 בפסח חובתו ידי בהן יוצא שאדם דברים
 ובשיבולת בכוסמיןובשיפון בשעורים בחטים
 שנטלה ראשון ובמעשר בדמאי ויוצאין שועל

 והנהנים שנפדו והקדש שני ובמעשר תרומתו
 במעשר ולא בטבל לא אבל ובתרומה בחלה
 שני במעשר ולא תרומתו נטלה שלא ראשון

 נזיר ורקיקי התודה חלות נפדו שלא והקדש
 למכור עשאן בהן יוצא אין לעצמו עשאן
ס׳ ז בהן יוצאין בשוק מין *כוםמין *תנא ג
 שיבולת דישרא שיפון כוםמין׳גולבא שעורין מין ושיפון שועל שיבולת חיטין
[מ־חותע:] שמעון רבי *אמר מילי מנהני לא ודוחן אורז אין "הני תעלא שבילי שועל

א וכן ישמעאל רבי דבי תנא וכן לקיש בן ,, אמר יעקב בן אליעזר ר׳ דבי ת
 לידי הבאים דברים מצות עליו תאכל ימים שבעת חמץ עליו תאכל °לא ̂צאינייפקרא לוובתימצה ידי בו יוצא אתה חמץ

אלא חימוץ לידי באין שאין אלו יצאו במצה חובתו ידי בהן יוצא אדם חימוץ ״ ילא :אחר איסור מחמת שאסור זה
 וחייבין הוא דנן מין אורז דאמר נורי בן יוחנן כרכי דלא מתניתין םירחון לידי
 שקרוב מפני ודוחן באורז אוםר נורי בן יוחנן רבי *דתיא כרת חימוצו על

 להחמיץ קרוב דילמא או ומחמיץ דקרים להחמיץ שקרוב להו איבעיא להחמיץ
תן רבי *אמר דתניא שמע תא הוי לא נמור חמץ הוי  דנן מין אורז נורי בן יו

ת ידי בו יוצא ואדם כרת חימוצו על וחייבין הוא ב  רבי *היה וכן בפםח חו
 שיצניתא אביי אמר קרמית מאי בחלה חייבת קרמית אומר נורי בן יוחנן
 בר רבה אמר כלניתא ביני דמשתכחא שיצניתא פפא רב אמר שיצניתא מאי
ה בר  על חייבין אין ודבש ושמן ביין שנילושה יעיםה לקיש ריש אמר ת

 אידי דרב קמיה יהושע דרב בריה הונא ורב פפא רב יתיב כרת חימוצה
 יהושע דרב בריה הונא רב א״ל מנמנם וקא אבין בר אידי רב ויתיב אבין בר

[ונו׳] חמץ עליו תאכל לא קרא דאמר א״ל לקיש רריש טעמא מאי פפא לרב
 הואיל והא כרת חימוצו על חייבין במצה חובתו ידי בהן יוצא שאדם דברים

 חימוצה על חייבין אין עשירה מצה ליה ידהויא חובתו ידי בה יוצא אדם ואין
 חמץ אם ונמעו *המחהו פפא לרב יהושע דרב בריה הונא רב איתיביה כרת
א'! הכא והא בפםח חובתו ידי יוצא אדם אין הוא מצה ואם כרת ענוש הוא ZT S י d מי 7הנ?

 משאן : לירושלים חוץ .שגי בממשל
יוצא אין : ונזיר חודה לחם למצמו.

 עליהן הזבח שחט לא ואפילו .בהן
 שעשאן אלא עליהן שם קרא ולא

 למכור :בגח׳ מפרש וטעמא כן לדעה
 ונזירות תודה לחמי לצורכי . בשוק
 ועעמא להן מכר לא אס בהן יוצא

א מפרש מי  .הימין מין = בג
 ממין חורמין דאין תרומה לענין

 על חיטין ותורמין מינו שאינו על
 .גולבי :שיגל״א .דישרא :כוסמין

 . המלא שבילי : בלע״ז איספילטא
 :שועל של תרגום תעלא אביינ״א
 אדם חימון לידי הבאין דברים

 עשאן אס מצה משוס בהן. יוצא
 חמץ עושין אין ודוחן. :אורזמצה
 : מסריחין אותן מחמיצין ואס

 הימנו לאכול ודוחן. באורז אוסר
 למנחות מפרשים יש בפסח תבשיל
מצה באות המנחות דכל משוס

 ענו לאוין סמג ה הלכה
 חסכ סימן א״יו נווש״ע

:א סעיף

חננאל רבינו
 (עיקק) אלטא וגחן

 ק הטעין מן [דעקו־רין]
 קרי גינהווהדר ותלושי׳

 כלי אל חיים מים להו
 נינהו מחוברים אלמא

 בהן עשו מעלח אלא
 והן בכלי דהן דאע״ג
 (נקראים) הטעין בתוך

 האי וכי [ונקראים]תיים
 [לא] בחולין(דלא) נונא

 (ויקרא דכתיב מטמאי׳
 טקוה ובור מעין אך יא)
 והבא טהור יהא מים
 שהן כיון חטאת בטי

 מיטמאיןואיןחבורן בכלי
 הנה מטהרן *) במעין
 אמר שימי רב : מעלה
 אוכל ועלה טבל טהא

 שמשו העריב במעשר
 אטאי **) בתרומת אוכל
 והא שמש הערב בעי

 • מעלה אלא הוא טהור
 טהא אמר אשי רב

 עצים לרבות והבשר
בגי ולבונה עצים ולבונה

מתני׳ :עשו מעלה בר אידי רב בהו איתער עלחימוצוכרת וחייבי? במצה תבתו ידי יוצא אדם
יוצא שאדם דברים אלו « ׳ ׳ י . «

ומי
——

 כליון
 הש״ם

 אלא גמרא
 עיין • מעלה
 למלך משנה

 יז הלכה פ״ג
 פסולי מהלכות

: המוקדשין

יוצא שאדם דברים אלו _ ^ ! י . בפסח חובתו ידי בהן פירות מי להו דהוו משום לקיש דריש טעמא היינו *דרדקי להו אמר אבין
ט׳ בשעורים בחטים

 ודוחן אורז אבל אין הני
 אינו מצה מהן יעשה אם

 מצה ידי בהן יוצא
 לןופשטינן טנא טדאוריי׳

 לא קרא מהאי [ליה]
 שבעת חטץ עליו תאכל
 מצות עליו תאכל ימים
 דברים וגו׳ עוני לחם

 חימוץ לידי לבוא שיתכן
 תורה הזהירה אותם
 להחמיץ הניחם שלא
 אבל טצח תאכלם אלא
 לידי באים שאין אלו

 לידי אלא לעולם חימוץ
תאכלם

אלא באה מנחה דאין הוא ושיבוש
 לא דדוחן ופשיטא סוטה מנחת [וכן] שעורין אלא באה שאינה העומר ממנחת חוץ אותם תעשה חטים סולת כנז) (שמוח דכתיב חטים
.הזי לא גמור חמן :מצה משום בו יוצאין ולדידיה חימוץ לידי בא אלמא לחימוץ. :שקרובמתיר ומי בהא יוחנן דרבי עליה פליג ומאן

 כתיב לחם דחלת ואע״ג הוי דגן דמין בחלה. חייבה :לקמיה מפרש .קרמיח :קרבן מביא אין בשוגג אכלו ואס כרת ענוש דאין מינה ונפקא
 הוא עגול בלע״ז נייל״א שקורין קצת .שיצניהא :הוא לחם נמי M אורז ע:) ישמעאל(דף רבי בפרק במנחות עוני מלחם לחם לחם וגמר בה

 חייבין אין :מים בה נתן דלא .ובשמן ביין :בלע״ז מק׳ .כלניחא :בשיפון ונמצאת אשדרניל״א שמעתי אחרינא לישנא ושחור דוחן כעין
ת דמי כרש. חימוצו על ח  קאי דגן דמין לחם אשום וגממו. המחהו :עוני לחם אמר ורחמנא .משירה מצה :כדלקמן מחמיצין אין פי

:ליה קאכיל אכילה דרך דלאו • חובחו ידי בה יוצא אדם אין :במים שהמתהו בלע״ז דישטנפרי״ר .המחה :לחייבו כאכילה דגמיעה ואשמעינן
דמאי

: הוא לחס נמי קרמית ״ל5 • הוא למס נמי אורז ונו׳ נחלה חייבת ד״ה רש״י [א] רנשבורג מהר״ב הגהות
אם נם סרחון '

 ; דאגמא קורטי כדאטרינן עשב • קרטיח :כרת הימוצו על וחייבק מדקתני ה בטהר נלוטר הוא שטחטיץ פשטנא .להחמיץ קרוב האוח כי דאמר נורי בן יוחנן כדבי דלא לטתני׳ ואוקיטנא • טצה חשובה אינה מצה
 אדם אין היא מצח ואם כרת ענוש הוא חטץ אם ונטעו במשקה לבכר הטרהו פי׳ הטחהו עליה ואיתבי׳ עשירה מצה דחוה משום קס״ד כרת חימוצה על חייבין אין ודבש ושטן ביין שנילושה עיסה לקיש ריש אמר
דנילושה משים אלא עשירה מצה דהויא משום תימא לא ושני׳ כרת חיטוצו על וחייבין בפסח חובתו ידי בה יוצא אין הטחוי הפת הכא והא לחם מתורת יצא שתיתא כטין שפתתו דכית בפסה חובתו ידי בה יוצא

במי
. מעלה ההורה בה יעשה עצמה מסרומה היא והראיה כאן הגמ׳ בד׳ לו היה אחרת דגי׳ נראה רבינו מלשון **) .ודו״ק ונתן ד״ה ע״ב לד לעיל התוס׳ כפי׳ הוא בכאן לבינו פירש *)
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