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 גליון
 הש׳ם

 קוליקילי תנא
 עיין קתני.

 ע״ב מז נ)יר
 ת׳ש תד׳ה
 ועיין דתניא
 ע׳׳ב ה מגילה

תד׳הממעעי':

פרק שנהגו מקום
 קולי וקולי אמרינהו תנא חד בין אין הני כל נקגו. קולי קולי הנא
 אלא לכתחלה מיוה״ב קל באב תשעה בין אין(א) תנא ברישא נקע
 אלא ציבור מתענית קל באב תשעה אין תנא וסיפא כו׳ ספיקו שזה

 איירי לא ציבור מתענית באב תשעה דחמיר ובחומרי מלאכה לענין
 שוין וזה זה מינה דתידוק הכא

 : חמיר מ״ב רחיצה לענין ולכולם
 פרישות כתר . השם אח לו ליעול
 הימנו לבעל יכול שאינו חמא ויראת
 כל לא אחת לילה אפילו שמיס מלכות
 כיוהרא דמיחזי יעלנו ליעלו הרוצה
 . השימה הוחלפה : בידיה ומחינן
 מהן באחת עעה שסידרן התנא

 ליה מלאכה אמרי :שיעתו והחלין^
 אין אומרים בעל אותו הרואה .ליה

 בו כנוהג מיחזי ולא לעשות מה לו
׳ = איסיי י נ ת  אור . הלילה מ

סי לארבעה ׳5 • ס ן  הנא מעיקרא נ
 הנא ולבסון* :במנהג תלה .מנהגא
 אוסרין שמאי בית דקתני .איסורא
 ראיה מה : מקום בכל דמשמע

 שנהגו מקום כל אף יהודהוגליללכאן.
 : איסור איסור נהגו היתר היתר
 קאמר. איסורא יהודה דר׳ מכלל
 אוסרין גליל ובני מתירין יהודה דבני
 פלוגתיה מאי קאמר מנהגא דאי

 אמר הוה נמיהכי יהודה דר״מהאר׳
 שהחמירו איסור בו נוהגין היו בגליל

 :היתר בו נוהגין וביהודה עצמן על
 דקאמר .מותר יהודה רבי וסבר

 מבין .המנכש :מתירין יהודה בני
 .בניסן משר בשלשה ;*דגן תבואת
 :נקע אמאי עשר שלשה ואזיל מפרש

 עצמה השיבולת בידו. ונעקרה
 ובא הארץ מן שורשה בידו נעקרה
 במקום שוהלה :• ולשותלה לחזור
שתמהרהעיט  העומר קודם ליקלע .

 אבל הנשרשין את מתיר שהעומר
 משוס אסורין העומר אחר הנשרשין

 .הגריד :הבא עומר שיבא עד חדש
 מנכש : לקלוע -ממהר שאינו יבש

 בארבעה מנכש קתני עשר בשלשה
 עשר שלשה נקע ומ״ע קתני לא עשר

 משוסדלא אי עשר ארבעה ולאקתני
 בששה הקרב העומר לפני מיקלעה

 כו׳ יהודה לרבי שמעינן מכדי עשר
 ארבעה ואי י:) השנה(דף דראש בפ״ק
 ארביסר נינקוע במלאכה מותר עשר
 ארביסר מקצת איכא דהא נמי

 עד שיתסר ומקצת טליה וחמיסר
,שנו בגליל :הקרבס.ו שעת  שלא .

 בארבעה עיקר כל מלאכה עושין היו
 והאאיכא זו: משנה נשנית ובהן עשר
 ארבעה לילי המנכש למיתני ומצי לילה.
 הלילה דתנן דמתניתין כב״ש. :עשר

 למולם אמר רבינא ה״ג ב״שאוסרין:
 בארבעה ליתני לך ודקשיא ביהודה.

 אמרינן מקצת חד ובהשרשה עשר
 השרשה לענין אמרינן לא מקצת תרי
 אס אמרינן ככולו היוס מקצת חד

 כניסת של השמשות בין מנכש היה
דקלעה אמרינן הוה עשר ארבעה

רביעי
הולי

נהפסחים

 :וכו׳ ת״ח מקום ובכל :קחני קולי קולי ®תנא
 ליוהרא חיישינן לא סבר דרשב״ג *למימרא

 איפכא והא ליוהרא חיישינן סכרי ורבנן
 לקרות ירצה אם ייחתן * דתנן להו שמעינן

 אמר רשב״ג קורא הראשון לילה שמע קרית
 ר׳ אמר יטול השם את ליטול הרוצה כל לא

 דרב בריה שישא רב השיטה מוחלפת יותן
 קשיא לא אדרבנן דרבנן תיפוך לא אמר אידי
 ואיהו מלאכה עבדי עלמא דכולי כיון הבא

 דכולי כיון התם אבל כיוהרא מיחזי עביר לא
 כיוהרא מיחזי לא קרי נמי ואיהו קרי עלמא

 קשיא לא אדרשב״ג גמליאל בן שמעון דר׳
 מצי דלא סהדי ואנן כוונה דבעינן הוא התם
 לא הבא אבל כיוהרא מיחזי דעתיה כווני
 ליד, דלית היא מלאכה אמרי כיוהרא מיחזי

 : בשוקא איכא בטלני *כמה חזי פוק
 עושין היו ביהודה אומרים וחכמים מתני׳
 לא ובגליל חצות עד פםהים בערבי מלאכה

 וב״ה אוסרים ב״ש *הלילה עיקר כל עושין היו
 תנא מעיקרא גט׳ • החמה הנץ עד מתידין
 לא יוחנן ר׳ אמר איסורא תנא ולבסוף מנהגא
 אמר דתניא יהודה ר׳ הא מאיר ר׳ הא קשיא

 בערבי מלאכה עושין היו ביהודה יהודה ר׳
 עיקר כל עושין אינן ובגליל חצות עד פסחים

לבאן וגליל יהודה ראייה מה ר״מ לו אמר

 במים אצבעו להושיע דאסר אלעזר דר׳ בלא .קתני קולי
 גופו כל הפחות לכל באב בתשעה דהא קתני קולי קולי צ״ל ׳

 בפ״ק כדמוכח בצונן מותר ציבור ובתענית בצונן אפילו אסור
ףדתענית ד ך :יג.) ( ן י לכאן. וגליל יהודה ראייה מה מאיר ר׳ א

 מנהגא דהוי ליה דאית מאיר לרבי
 בדבר וב״ה ב״ש נחלקו דלא קסבר

דליחזי פלוגתא שייך לא דבמנהג זה

 משפט עין
טצוה נר

 «הל׳ פ׳ד מיי׳ K מד
 סמג ז כה5ה רףש

 סי׳ א״מ טוש׳ע יח עשין
: ג סעיף ע

 מיי׳פ״חמהל׳ בג מה
 סמג p׳ הלכה יו״ס

 או׳׳ס עוש׳ע עה לאוין
: ה סעיף תסח סי׳

ר :נהוג היכי מ א ס ד ר״« מ
 איסורא ייהודה דרבי מכלל מנהגא

מר. א  למידק ליכא אמתניתין ק
 מכלל מנהגא ת״ק מדקאמר הכי

 דאמתני׳ קאמרי איסורא לחכמים
 מנהגא סברי דתרוייהו למימר איכא
 סותם אתה למה לת״ק חכנזיס וה״ק

 דבריך לפרש יכול אתה והלא דבריך
 וביהודה עושין אין דכגליל ולבאר
 :כן לפרש שייך לא ובברייתא עושין
ל  וא״ת .קולעת שאינה הרכבה כ

 במקום שותלה אינו למה א״כ
 ימים שלשה עד קלעה אי הגריד

 לא שוב קלעה לא ואי עומר לה שרי
 חיעי כמו היתר צריך ואינו תקלוע
סס.] מנחות נו■ [ב״מ מאחרס הגריד דבמקום *וי״ל דכדא
_____ לחוש יש א״נ ימים מג׳ יותר לקלוע

 שישתולאותה שלאתקלוע כשיראה
 :העומר אחר העיע במקום

דזוערי. נמי אפי׳הני אפילו
אפי׳ כדבסמוך לשנויי ה״מ

 אין מיגמר המועד דלצורך נמי הני
 למידחי ליה ניחא אתחולילאאלא

 דהשתא כלל מינה יפשוע שלא
 אתחולי המועד דלצורך למימר מצי

: מתחלינן נמי
עולי

אל רבינו תנ
 במים אצבעו ׳להושיט
 חומרי תנא ופרקי׳
 אץ תנא פי׳ קתני חומרי

 ליום באב ט' בין
 יום חמור אלא הנפורים

 שיום באב הבפוריםמט'
 אסור ספקו הבפורים

 מותר ספקו באב וט׳
 שנה עוד וכן כדאמרן

 מט׳ צבור תענית חמור
 צבור שתענית באב
 באב וט׳ במלאכה אסור
 שנהנו במקום מותר

 באב לט' חוטר עוד ויש
באב בט׳ צבור מתענית

 עושין מלאכה לעשות שנהגו מקום אלא
 דרבי מכלל מנהגא מאיר ר׳ מדקאמר עושין אין לעשות שלא שנהגו מקום

 ™ראפי׳ברחיצתפניו מלאכה בעשיית מותר עשר ארבעה יהודה ר׳ וסבר קאמר איסורא יהודה
 ובתענית ורנליו [ידיו] במקום שותלה בידו ונעקרה עשר בשלשה המנכש אומר יהודה ר׳ והתניא

v"אבל׳״פני!' מכדי לא עשר בארבעה אין עשר בשלשה הגריד במקום שותלה ואין הטיט n f

■ שוב ימים לשלשה קולטת שאינה הרכבה *כל דאמר יהודה לר׳ ליה שמעינן
 שלשה לי למה מלאכה בעשיית מותר עשר ארבעה ס״ד ואי קולטת אינה
 והאיכא שנו בגליל רבא אמר שיתסר ומקצת וחמיסר ארביסר והאיכא עשר
 בני של דרכן שאין לפי כב״ה לעולם אמר אשי רב כב״ש ששת רב אמר ליליא
 היום מקצת חד ובהשרשה ביהודה לעולם אמר רבינא בלילה לנכש אדם

 כל אומר מאיר יר׳ מתני׳ ז אמרינן לא ככולו היום מקצת תרי אמרינן ככולו
 לא אבל עשר בארבעה גומרה עשר לארבעה קודם בה שהתחיל מלאכה
'ג׳ * אומרים וחכמים לגומרה שיכול אע״פ עשר בארבעה בתחלה בה יתחיל

̂ ........... והספרים הןהחייטין ואלו חצות עד פסחים בערבי מלאכה עושין אומניות
ט׳ •’ רצענין אף אומר יהודה כר יוסי ר׳ והכובסץ  פסחים בערבי טלאכה המועד לצורך להו איבעיא ג

^\7 לצורך שלא דילמא או לא נמי מיגמר אפילו המועד לצורך שלא אבל תנן « א ל ״ ץ  עיקר”ש

 בין וסועד לצורך בין דילטא או טתחלינן אתחולי לצורך אבל חנן המועד
 החטת הנץ עד טתירין בארבעה בתחילה יתחיל לא אבל ת״ש לא אתחולי אין מיגמר לצורך שלא

 ?5ט?ם^ע קת?ר דלצויך הני אפי׳ לאו אפילו מאי קטנה שבכה אפילו קטן צלצול אפילו עשר
 בערבי מלאכה לעשות לא לא נטי מיגמר לצורך דשלא מכלל לא אתחולי אין מיגמר המועד
 קתגי והבא מילתא תליא נינהו דרטרי נמי הני אפילו אפילו ומאי גמרינן נמי מיגמר לצורך דשלא לעולם

אזי׳ ם?רין לכתחילי׳ נמי בהו נתחיל מלאכתן גמר היא זו התחלתן אמינא דעתך דסלקא ? ״ז ב  ל
שמעלן: אוסרץ החמה הנץ לאחר המועד לצורך שהיא מלאכה כל אומר מאיר רבי שמע תא קמ

״ דאיסור מכלל ׳ ^ י ׳ 1 ־׳ 1 י ״י גומרה

 מותר: ורגליו
ל כ ב  תלמידי מקום ו

 בטלים חכמים
 אדם כל אומד רשב׳׳ג
 תלמיד עצמו יעשה
 משום אי ורמינן חכם

 הא ליוהרא רהיישי׳
 לעניןהחתןאיפכ׳ מדתנן
 יוחנן ר׳ ואמר משמע

 כלומר השיטה מוחלפת
 לרשב׳נ ת״ק דברי הפך
 לא אמר שישא ורב

 פשוטין ודברים הפוך
 אומרים וחכמים :הן

עושין היו ביהודה

איכא
ופרקי׳ נהוג היכא ליחזי

דרישא מתני' קשיא לא , ,
 מאיר לר' דתניטנהגא שלש מתני׳ : אמרינן לא מקצת חרי צמימר צן דמיבעי בי״ד מנכש כגון מקצת תרי אבל עשר ששה ומקצת שלס עשר ובחמשה שצס בי״ד

׳ :אושכפין .רלמנין :בגמרא מפרש וטעמא מקום בכל .מלאכה טושין אומגיוה ט  שלא אודילמא :דר״מ הא .הגן המועד לצורך נ
כר׳'יהודה מתני׳ להא :הראש על .שבכה :לחגור בנדי״ל צילצול. :כו׳ שרי נמי אתחולי אפילו המועד לצורך אבל מהחילין חין הכי ומשוס הנן. המועד לצורך

ארבעה יהודה ר׳ וסבר כו׳ במלאכה מותר עשרגומרה
 יהודה לר׳ ואי.ם'ד [הנרד] במקום(הנדר) שותלה ואין הטינא במקום שותלה שבולתבידו ונעקרה עשר בשלשה המנכש אומר יהודה ר׳ והתניא חצות עד פסחים בערבי מלאכה עושי; היו ביהודה אומרים וחכמים דקתני

 מקום שהוא [הנרד] (הגדר) במקום ישתלנה ואם ויתירנה) אחר עומר שיבוא עד באכילה *(אסור בניסן עשר בששה הקרב העומר שבולת להאי למפטריה יהודה ר' מהדד קא מאי על מכדי מלאכה כעשיית מותי עשר ארבעה
 עשר ששה עד אסורה והיא העומר אחר נזרעה כאלו ונמצאת בניסן עשר ששה קודם קולטת אינה ר,שיולד, זו כלומר במועד נריד שדה משקין ואין מותרת מטוננת שדה היתה אם השלחין בית במשקין כדגרסי׳ יבש

 יהודה לר׳ ליה שמעי׳ הא אפשר לא די״ד מכלל בי״ג בי'ג]ותני [המנכש פסיק אטאי ואקשי׳ שבעולם. תבואה ככל מתירה ור,עומר העומר קודם קלטה בניסן עשר שלשה ביום הטינא במרךם נשתלת היא ואם זה אחר הבא בניסן
 בארביסר מלא.כה עשיית יהודה לר' ליה דלית ש'מ ככולו היום שיתסר מקצת לן וקיימא שיתסר ומקצת וחטיסר ארביסר ימים' ג׳ איכא הא בי׳ד השות.ל אפילו קולטת שוב.אינה ימים לג׳ קולטת שאינה הרכבה כל דאמר

 ולדבריך מתירין ב״ה הלילה אבל ממש י׳ד יום אלא אוסרין אין נליל לבני אפילו ואמרי׳ .כלל י״ד ביום מלאכה עושין שאין שנויה היא גליל דבני אליבא הברייתא [זו] יוסף רב ופריק בי׳ג מנכש היה תני לפיכך כלל
ד לילי המנכש לומר לר היה ב : הלילה אפי׳ שאוסרין שנאה דב״ש אליבא טתניתא הא ששת רב ופדיק י׳  בלילות לנכש אדם בני דרך ואין אדם בני שרוא דרך אלא שנא ולא דב״ה אליבא תימא אפלו אמר אשי ל

 שער, עד ט׳ז ומקצת כולו ט׳ו ויום כולו י״ד יום ולחשוב ככולו העם מקצת לומר אנו צריכין י׳ד יום או י״ד לילי המנכש פי׳ אמרינן לא תרי אמרי׳ ככולו היום מקצת חד אטד רבינא . בלילה המנכש תנא לא לפיכך
ד יום הג' באלו ככולו מקצתו תרי נמצא ככולו לחשבו העומר הקרבת  דמעמידין מאיר לד׳ יהודה ר׳ דברי שמחליפין ויש .בלבד אחד ויום מקצת שני אלא משתכח לא גונא האי דכי אמרינן לא םקצר, ותרי ט״ז וי.־ם י׳
 מאיר ר׳ אמר דתניא דמתיבתא נירפא .מאיר דר׳ אליבא החזירהו יהודה דר׳ אליבא שפרשנו הפי׳ מאיר לר׳ בין יהודה לד׳ בין עומד במקומו והפי׳ איסור סבר מאיר ור׳ סנהנ דתני והא יהודה כר׳ הפרק תחלת

 נליל כבני הלכה ואם הם טועים נליל בני [יהודה] כבני(נליל) הלכה אם אלא במנהג תלוי זה דבר אין סבר מאיר ר׳ פי׳ עיקר כל עושין היו לא ובגליל חצות עד פסחים בערבי מלאכה עושין היו בראשונה ביהודה
 Tמא דר' מכלל מנהנ ד״י מדקאמר ש׳ם עושין אין לעשות שלא עושין לעשות שנר,נו טר!ום אלא מעתה ונליל ליהודה ראיה מאי וכי לו אמר וכן הלוי כמנהג זה דבר יהודה ר׳ לו אמר האיסור על עוכרים יהורד, בני

א יהודה ר׳ מנהנא דקתני ומתני׳ קאמר אסורד, ׳ : אסורא ואמר פליג מאיר ור׳ ת י נ ת  בארבעה מתחלינן לא דאתחולי ופשטי׳ מאיר דר׳ טעטא למפשט ובעינן היא פשוטה כו׳ בה שהר,היל םלא:ה כל אומר ד״ט מ
עשר :וכו׳ השנולת זו כלומר ויתירנה וכו׳ כאכילה אסור כן ׳ל5 ושס כמועד הי׳ אחר ר,שניה כשורה דמקומו נראה ויחירנה תי׳ עד כאכילה אסור מתיכת *)
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 משפט עין
פסחים רביעי פרק שנהגו מקום ״!!מצוה נר

הכי משום .החייטין :קיימי׳ בגמר דהא גמר אפילו .לא נהגו לא :מלאכה לעשוה נהגו שלא במקום אפילו טשר. נארגעה גומרה נא ה הלב שם מ״׳ א סו

מסורת
הש״ס

D״ ניף
מח

: ח ספיף שם
 שם וסמג מיי׳ ה ד מט

 סימן או׳ח מוש״ע
: ד סעיף תקלו

 יא הלכה שס מיי׳ ז 1 ג
 או׳ת נווש׳ע שס סמג

 וסי' ט סעיף תסח סי׳
;ג סעיף תקלה

א  כא הלכה שם מ״׳ n ג
 שסטוש״טאו״ת סמג
:י סעיף non סי׳

ב  הלכה שס מיי׳ י ט ג
 טוש׳ע שם סמג טז

ג: סעיף הקלד גי׳ ארח

 מ״ק תום׳ [ועי׳
ההדיוט]

ד״ה

.מנעליהן מתקנים רגלים יי
 דאסור משמעבהדיא מהכא

 התירו דלא בהוה״מ מנעלים לתקן
 לומר ואין דווקא רגלים לעולי אלא

 יותר יקרעו שנגא הוא האבד דדבר
 מי ובפרק חדשים לקנות יכול דהא

 ברייתא הך מייתי יג.) (מ״ק שהפך
 לישתרי לבלר מעתה אלא ופריך

 כדתנן ושוברים נשים גיעי כותב שכן
 ייז:) (שס מגלחים אלו בפרק

:שפיר* ומשני
ם א  מתייראשמאיגנבו.וכיוןשאין ן

 בבית ולא בביתו להניחם יכול
 בבית להניח הזקיקוהו לא לו הסמוך

 בביתו: בצינעא להביאם והתירו שלישי
יג.] נ״׳י!לא

תיקוןמנעלים: מלאה׳. מסון» חדשי׳:
 כשנותנין .שובכין מו^^י׳מושיגץ

 לגדל להתחמם תרנגולת תחת ביצים
:שובכין מושיבין קרי אפרוחים

שברמה. ביצים: ומרנגולמ.המחממת
 פריך ובגמ׳ אותה מחזירין מעניהם

 אהדורי מותבינן אותובי השתא
 משנה בסדר כתיב הכי ל״א מבעיא

 כלומר ותרנגולת שובכין מושיבים
 מושיבין היו ותרנגולת ליונים שובכין

מסתבר׳ והכי אפרוחי׳ לגדל להתחמם
.גורפין :ביונים אלא שייך לא דשובך

 יותר שחמור ובמועד לחון ומשליכין
 מסלקין אלא לחון משליכין אין

 מחזירין דקתני .סיפא גין׳ לצדדים־
 קאמר והכי קאמר מועד של בחולו

שברח׳ ותרנגול׳ בי״ד שובטן מושיבין
 משוס אותה מחזירין מועד של בחולו
 לא :מותר האבד דדבר ביצים הפסד

 תוך אלא מחזירין במועד דאן! .שנו
 שלשה עברו לא שעדיין למורדה שלשה
 לא דאבתי :מעליהן שברחה ימיס
 חמימותה עבר לא צימרא. פרס

.צימרא :להחזיר נוחה והיא מחנה
זצמירתא אשתא כמו ״ ע :כח.*) דף (

 ישבה שכבר .לישיבתה שלשה ולאסר
 שעמדה קודם ימים שלשה עליהן

 לא ואס הביצים נשתנו וכבר מעליהן
 ראויין דאין אובדין הן הרי תחזור

למרדה. שלשה לאתר אבל :לאכילה
 או להחזיר גדול ומורח קשה שהיא
 תוך אם למרדה שלשה תוך אפילו
 לא דאכתי מעליהן עמדה שלשה
 לא לאכילה ראויין שהרי ביעי פסדי

לישיבתה. שלשה תוך אפילו מהדרינן:
 לכל ראויין ואין קצת ונשתנו הואיל
 ואינו יפה שדעתו למי אלא אדם

.מועט להפסד :מהדרינן איסמניס
:יפה שדעתו למי בזול שמוכרים

 אם :לחצר חון לאשפה ולא .לצדדין
 טלה שנתקלקלה . ברפת חצר נעשית

 אותן מוציאין לצדדין לסלק מקום ואין
:אותנו מנסה .לן בדיק :לאשפה

 לא אבל האומן אצל . אסרה לחצר
 האומן מבית שרחוק לביתו יביאם
 שלא לאומן במאמינו.המורח: מפני

 שלא מאמינו ל״א מביאין אין ימכרם
 צריך והוא אחרת פעם שכרו יתבע

:בניחותא .והסניא :עכשיו לשכרו
הוגג. מביס הפדרובוס מביס פד פגון

 כלי עושה וגג. למועד: שצריכין
 צורך שאין .צמר לא אבל :זכוכית

ופר. מאמינו אינו ואם המועד:
 לשאין מאמינו בין לן שאני אלמא

דמתני׳ .מביאין תרצת :מאמינו
 אין מאי והתם מוליכין מתניתין דקתני קשיא מוליכין אבל מאמינו בשלא דהכא ומחניתין מועד של בחולו תרוייהו קגין דמועד מביאין ואין

עי של בחולו וההיא בי״ד מתניתין .מעיקרא :מוליכין דאין וכ״ש חביאין אין קחני ובההיא איכא מאמינו ׳ ־“ ״י י נ ת  עשו דברים ששה מ
:בגמרא מפרש .שמע את ופורפין :אינמי״ר בלע״ז י״ד של היום. פל דקלים מרפיבין :ביריחו הדרים ישראל נוהגין היו .יריחו אנשי

ףישמעאל רבי בפרק במנחות לן דקיימא הוא גמור היתר דהא גרסינן לא וקוצרין ד  ותבואת חוצר אהה מביא אתה שאי ממקום עא.) (
סדתנן למנחות כשירה ואינה היא עמקים של יריחו שלש אוסרים יי וחנטים ש  אינה ולהכי וכו׳ העמק מבית ולא השלחין מבית לא למנחה סולת מביאין אין פה.) (
̂אניז עישי! אומניות  שגדלו ענפים גידולין . גסויות מתירין :ארץ ארן ג״ש התם דילפינן ישראל ארן משבח דבעינן ממנו באה מנחות דאין לעומר כשירה ס

 ומיתוספין וגדילין חוזרין והן שנים לשבע לקוצצו ושקמה חרוב דרך הגידולים מן ליהנות חתירין היו הן אבותיהן שהקדישו ושיקמין בחרובין .[?דיוט״״פר׳כ”
גמזיות: מיכן לאחר וניתוסן! מקוצצין כשהן מתחילה והקדישו שיקמה סדן ליה קרי ומשנקצן שיקמה בתולת ליה קרי קציצתן וקודם םוערוה«רין של בחולו

ואוכלין והיודא הים ממדינת
 מלאכת תחלת ילפינן יוסי ר׳ הסבר היא מלאכה סיה המנעל שתקנת ואע״פ מועד של בחולו מנעליהן מתקנין מלים עולי שנן הרצענין אף אומר יהודה בר׳ יוסי ר׳ מועד של בחולו ולכבס לספר מותיין האסורין מבית
שיבין : מותר מלאכה תהלת אף מותר מלאכה סוף מה מלאכה מסוף אמר תחתיה אהדת פושיבין סתה ואם למקומה אותה סחזירין שברחה תדננולת . מועד של בחולו הכי תריצנא כו׳ בי׳ד לתמנולין שוביין מתני׳מו

מ״ק

 שהתחייל בזמן אימתי עשר בארבעה גומרה
 בה התחיל לא אבל עשר ארבעה קודם בה

 בארבעה בה יתחיל לא עשר ארבעה קודם
 קטנה שבכה אפילו קטן צילצול אפילו עשר

 לא המועד לצורך שלא אין המועד לצורך
 גמרינן נמי לצורך שלא דאפילו הדין הוא
 אין מיגמר המועד לצורך דאפי׳ קמ״ל והא

 מלאכה כל אומר מאיר ר׳ ת״ש לא אתחולי
 עשר בארבעה גומרה המוער לצורך שהיא

 מלאכה ועושין אסור המועד לצורך ושאינה
 מקום שנהגו במקום חצות עד פסחים בערבי
 המועד לצורך וש״מ לא נהגו לא אין שנהגו

 וחכמים :ש״מ לא המועד לצורך שלא אין
 שכן *החייטין תנא ;אומניות שלש אומרים
 הספרין מועד של בחולו כדרכו תופר הדיוט

 ומכבסין מספרין האסורין מבית והיוצא הים ממדינת הבא שכן והבובסין
 רגלים עולי שכן הרצענין אף אומר יהודה ברבי יוסי רבי מועד של בחולו

 תחילת למידין סבר מר קמיפלגי במאי מועד של בחולו מנעליהן מתקנין
:מלאכה מסוף מלאכה תחילת למידין אין סבר ומר מלאכה ףrט מלאכה
תני׳  אותה מחזירין שברחה ותרנגולת בי״ד לתרנגולים שוביין יימושיבין מ

 בי״ד בהמה רגלי מתחת ̂גורפין תחתיה אחרת מושיבין מתה =ואם למקומה
 שאינם אע״פ האומן מבית ומביאין כלים מוליכין לצדדין מסלקין ובמועד

 יסיפא [א] אביי אהדורימיבעיאאמר גמ׳השתאאותובימותבינן לצורךהמועד:
 למרדה שלשה תוך ־]1 אלא שנו הונא"לא רב אמר מועד של לחולו אתאן

 לגמרי ביעי לה דפסדא לישיבתה שלשה ואחר מינה צימרא פרח לא דאכתי
 לישיבתה שלשה ותוך מינה צימרא לה דפרח למרדה שלשה לאחר אבל

 שלשה תוך אפילו אמר אמי רבי מהדרינן לא לגמרי ביעי פסידי לא דאבתי
 להפסד חששו מרובה *להפסר סכר מר קמיפלגי במאי מהדרינן לישיבתה

 ת״ר :מתחת גורפין :חששו נמי מועט להפסר סבר ומר חששו לא מועט
 לאשפה אותו מוציאין ושבחצר שברפת לצדדין אותו מסלקין שבחצר *יהזבל

 שברפת תני והדר אותולצדדין מסלקין שבחצר זבל אמרת קשיא גופא הא
 של בתלו כאן בי״ד כאן קשיא לא אביי אמר לאשפה אותו מוציאין ושבחצר

̂כרפת נעשה קאמר'אם והכי מועד של בחולו והא הא w דבאאמר מועד  חצ̂ר
 לן בדיק פפא *א״ר האומן: מבית ומביאין כלים מוליכין :לאשפה אותו מוציאין נא. [עירוגין

 ורמינהו המועד לצורך שאינן אע״פ האומן מבית כלים ומביאין מוליכין תנן רבא
 אחרת לחצר מפנן יגנבו שמא להן חושש ואם האומן מבית כלים מביאין אין

 אימא ואיבעית מועד של בחולו כאן“ עשר בארבעה קשיא"כאן לא ומשנינן
 והתניא מאמינו בשאינו כאן במאמינו כאן קשיא ולא מועד של בחולו והא הא

 אבל הזגג מבית והכום *הכדר מבית הכד כגון האומן מבית כלים *'מביאין
 שכרו לו נותן יאכל מה לו אין ואם האומן מבית כלים ולא הצבע מבית צמר לא

 יגנבו שמא חושש ואם לו הסמוך בב*ת מניחן מאמינו אינו ואם אצלו ומניחו
 מביאין אין דקתני קשיא מוליכין מביאין חרצת ביתו בתוך בצינעה מביאן

*ששה מתני׳ ■ ’

וש״נ] טו: [לטיל

[תוספסאפ״ג]

ע׳ב] בם: [מ׳ק

חננאל רבינו
מעיקרא: כדשנינן מחוורתא מוליכיןיאלא וכ״שידאין

ת שלשה ועל מיחובידם שלשה על ירית אנשי עשו דברים ל״יו ̂רםי״יאםי׳יא  בידם לאמי
 שמע את וכורכין היום כל דקלים מרכיבין בידם מיחו שלא הן ואלו

הקדש של גמזיות מתירין בידם שמית ואלו העומר לפני וגודשין וקוצרין
ואוכלין

 כה: [לעיל
).]0 שנת

—

 הגהות
 הגר׳א

סיפא. נס' [א]
 גייסת נ׳׳ב

 הרמנ״סרישא:
 ששתוןג׳ [נ]

 דאכת׳ למרדה
 לימרא סרח לא

נ . מינה  נ'
 גרס לא הרי״ף

 ל״ש (וה״ג לה
 ג׳ אחר אלא
 אנלתוךג׳ נו׳

 כו׳.וענהגר״א
 סי׳ סוף א״ח

 ומ׳ש תס״ח.
 שלנו גהרי״ף

 מהרי״ף אינו
 הראשון וגדפו'
 [ג]שם ליחא):

 בחולו והא הא
 נ״נ .מועד של

 גרס לא הרי׳ף
: לה

 ״ל5ש נראה
 גדלי״ת הידד

 חולין תו׳ עי׳
 ד״ה ס׳׳ד.

נודרת

עא.] [מנחות

 לא. לא ואי עמוד המועד
 ד' ת״ש הכי ואסיקנא

 מלאכה כל אומר מאיר
 המועד לצורך שהיא

 י׳׳ד קורם בה שהתחיל
 ושאינח ני״ד גומרה
 ש״ם אסור המועד לצורך
 תנן המועד לצורך

 ש״ם בי׳ד שגומרה
 ואין .נותיוז לן וקיימא
צלצול אפי׳ כי״ד מתחיל

ראוין אבל אפרוחין
אותו '

' : ומחזירי[ [חששו] מועט להפסד אפילו סבר אמי ורב חששו לא מועט ולהספד הוא מועט הפפד ביני דביני אבל הפפד בהן ואין לאנילה הן י נ ת  עשר בארבעה הבהמה רנלי מתחת הרעי טרפין מ
 לאשפה אותו מוציאין ושבחצר תאני והדר לצדדין אותו מסלקין שבחצר אמרת קשיא נופה הא לאשפה אותו מוציאין ושבחצר שברפת לצדדין אותו מסלקין שבחצר הזבל ת׳ר וכו׳ לצדדין אותו מסלקין ובמועד
שלמי •י לאשפה אותו טוציאין רעי שנתמלאת ברפת החצר נעשית אם קתגי והבי םועד של בחולו לעולם א:זר רבא לצדדין אותו מסלקי[ מועד עזל וברולו לאשפה אוהו מוציאין עעזר בארבעה אביי ומשני רו זבל י

בנון האומן
 האומן] מבית כלים מביאין אין [ורטינהו מוליכין דקתני מתני׳ מתוורתא אלא ואפיקנא בחוש׳מ פוליכין למה לטיטר אינא מאי מולינין מניאץ התינח מאמינו שאינו מפני להביא; לו התירו כלומר טביאין שנית ואסיקנא
ט׳ יריהו אנשי עשו דברים ששה !הכי לן קיימא בו' הצות עד בע׳ם מלאכה לעשות שנהנו מקום ומסקנא :מועד של בחולו מביאי; אין דקתני ומתני׳ עשר בארבעה ומביאץ היום כל דקלים מיחוםרניד.י[ שלא אלו ו
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מסורת
נופסחים רביעי פרק שנהגו מקוםהעו־׳ם

 י: כרכות
 [נמפניו׳נדפם

 למשנה כלוה
 ועמוי״נז]

■]1מ נסנהדרין

 עא■ מנחות
ת׳כ] תוספת׳

שם: מנחות

ע לבם הי̂ר מ  אלא חולים טל נ
. גיחון מי סהם :מיד מתרפאין
 יבאו לא למטן לב) ב (ד״הכדכתיב

 ולא :לשחות מים וימצאו אשור מלכי
 בהקב״ה לבמוח לו שהיה לו• הודו

 הטיר טל וגנותי יס) ב (מלכיםשאמר
 .בניסן ניסן טיבר :להושיטה הזאת
 אדר וטשאו נמלך ניסן שנכנס לאחר
 המלך ויוטץ ל) ב (ד״הכדכתיב השני

 השני בחדש פסח לטשות חזקיה
 לא אשר רבים הטס מרבית כי וגו׳

 בהן שהחזיקו מטומאות טדיין הומהרו
לו. הודו :ולא אחזהרשט אביו בימי

 •כ:] [דף

פ״ג] [תוספתא

 פטור והוא לירק. פיאה :ונוסניןבגמרא מפרש דכולהו וטטמא הנושרות מן אוכלין היו פירותיו המשיר הדקל הנשרין.תחת מהמה ואובלין
 פיאה שהיא דסבורין בטיבלה פיאה אותה אוכלין טניים שהיו ממטשר ליה מפקטי דקא משום .בידן ומיהו :בגמרא כדמפרש הפיאה מן

 ומטה בדרגש בכבוד קברו ולא כפרה משום .אביו טצמוה גמ׳גירר • נינהי דהפקר משום המטשר מן פטורין ופיאה שכחה ולקנו גמורה
 והטוב כדכתיב .רפואות ספר וגנו :אחריו טוטיס שהיו לפי הנתשה. נחש כיסה :הרשטיס ויוסרו רשטו טל שיתגנה השם קידוש ומפני נאה

. אור תורה ואמריק טשיתי בטיניך (והישר)
א פאה ונותנין בשבת הנשרים מתחת ואוכלין שלא לשי רפואית ספר שגנז בברכות ישראל שמט בין • מפסיקין היו ל

ט׳ *• חכמים בידם ומיחו לירק לשם דאומר דמשמט לשם ששה *ת״ר ג
: רטנס ישראל שישמט ךןןףן חץקלף, עשה דברים

״‘״יי״י עצמות *גירר לו הודו לא שלשה ועל לו
 ספר גנז לו והודו הנחשת נחש כיתת לו והודו חבלים של מטה על אביו

 למלך ושיגרן היכל של דלתות קיצץ לו הודו לא שלשה ועל לו והודו רפואות
 ולא בניסן ניסן עיבר לו הודו ולא העליון גיחון מי סתם לו הודו ולא אשור
 מייתי יהודה רב אמר עבדי היכי :ובו׳ היום כל דקלים מרכיבין :לו הודו
 עליה חלפי דלא במנא דרמי דשערי וקימחא דדפנא ושיכרא דרא אסא

 בארבע דקאי וכל בליביה לדיקלא להו ושדו להו ומרתחי יומין ארבעין
אמר דרבא בדיה אחא רב לאלתר צאוי הכי ליה עבדי לא אי דידיה אמות

רב אמר היכיעבדי :שמע את וכורכין לנוקבתא: כופראדיכרא מנחי ....................................
 אמר רבא מפסיקין היו ולא אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל °שמע אומרים ינךםיהודה’ןח"[,ן]5ר3וב”^נהדדן

*ולא לבבך על היום דמשמע לבבך על היום אומרים שהיו אלא היו מפסיקין :ניסן אחר ואין ניסן זה וגו׳ הזה החדש
ה׳ ישראל שמע אומרים שמע את כורכין היו כיצד *ת״ר :לבבך על מחר דדפנא• ושיכרא :לח דרא.הדס אסא
מפסיקין אומר יהודה רבי מאיר רבי דברי מפסיקין היו ולא אחד ה׳ אלהינו ט וגדילין לו״ר שקורין עץ של שכר
מאי ייואנן ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך אומרים היו שלא אלא היו ז’יי1̂י ^יי

̂י!!?\\ ^̂ ^̂ שד ליה יא^תטעמאאמרינן’,”*1̂^  יעקב °ויקרא רשב״ל *לקישדאמר בן שמעון כדדרי
j pp,הימין קץ לבניו לגלות יעקב ביקש לכם ואגידה האספו ויאמר בגיו אל ״ ״

שיצא כאברהם פסול במטתי יש ושלום חס שמא אמר שכינה ממנו ונסתלקה ־ ■
ה׳ ישראל שמע בניו לו אמרו עשו ממנו שיצא יצחק ואבי ישמעאל ממנו

אחד אלא בלבנו אין כך אחד אלא בלבך שאין כשם אמרו אחד ה׳ אלהינו
ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ואמר אבינו יעקב פתח שעה באותה

אמרו נאמרוהו לא רבינו משה אמרו לא נאמרוהו נעביד היכי רבנן אמרי
 אמי רבי דבי אמרי יצחק רבי אמר בחשאי אותו אומרים שיהו התקינו יעקב
 יש תאמר לא גנאי לה יש תאמר אם קדירה ציקי שהריחה מלך לבת משל

 שיהו התקינו אבהו רבי אמר בחשאי להביא(א) עבדיה התחילו צער לה
 עד מינין דליכא ובנהרדעא המינין תרעומת מפני רם בקול אותו אומרים
 שלשה יריחו אנשי עשו דברים ששה רבנן *תנו ;בחשאי לה אמרי השתא
 דקלים מרכיבין חכמים ברצון ואלו חכמים ברצון שלא ושלשה חכמים ברצון

 חכמים ברצון שלא ואלו העומר לפני וקוצרין שמע את וכורכין היום כל
 נשר להאביל ובפרדסותיהן בגנותיהן פרצות ופורצין העומר לפני גודשין
 של הקדש גמזיותשל ומתירין טובים וימים בשבתות בצורת בשני לעניים
 חכמים ברצון אם יהודה רבי לו אמר מאיר רבי דברי שקמה ושל חרוב

 היו חבמים ברצון שלא ואלו אלו אלא כן עושין אדם כל יהו עושין היו
 שלא ואלו בידם מיהו לא שלשה ועל בידם מיהו שלשה על עושין
 וגודשין וקוצרין שמע את וכורכין היום כל דקלים מרכיבין בידם מיהו
 ושל חרוב של הקדש של נמזיות מתירין בידם שמיחו ואלו העומר לפני

 בשבתות לעניים נשר להאכיל ופרדסיהן בגנותיהן פרצות ופורצין שקמה
 רבי וסבר חכמים בידם ומיהו לירק נותנקפיאה בצורת בשני טובים וימים
 העומר לפני קוצרין יריחו אנשי *והתנן דדא חכמים ברצון שלא קצירה יהודה
ת ולא חכמים ברצון שלא העומר לפני ונודשין חכמים ברצון חבמים בידם מי

מאן
 להאי • (ימריה :אומרים היו לאביהם .ישראל שמט :אויב מפני ימינו אחור שהשיב לפניו ימינו שיחזיר .הימין קץ : רם בקול אוחו אומרים

 שלא .המיגין תרטומה מפגי : החאווה מחמת גופה צטר .צטר לה יש :ארשדור״א .קדירה ציקי :שמט בקרית מלכותו כבוד שם ברוך
 אומרים שהיו מפרש וטד לטולם מלכותו כבוד שם ברוך אומרים שהיו דגרסי ומאן בחשאי הגון שאינו דבר מוסיפין שאנו טלינו אומרים יהו

 כשהוקדשו שקמה. ושל חרוב של הקדש של גמויוה מהירי! ה״ג :הנושרין פירות .גשר :מינין היו לא וביניהן הקרייה כשאר רם בקול אותו
 אתה שאי דמקוס ליכא דאורייתא דאיסורא חכמים הקפידו לא כלומר חפמים. ברצון הטומר לפגי :קוצריןהגידולין וניתוספו תחילה הסדנין

 כל אותו נוהג שאינו שתא כולי מיניה בדילי מיבדל חדש דהא גזרו לא מיניה למיכל אתי דילמא ליתא נמי דרבנן ואיסורא הוא מביא
: מיניה למיכל אתי בו מתטסק שהוא שמתוך משוס שימתינו רבנן גזרו הוא פסידא דלאו כיון .חפמים ברצון שלא וגודשין : השנה

מאן
.מירן פכיחי הוו דגאושא משום מעם נפן ו(פיכך וכו׳ התקיני גאושא אגהו רבי אמר בגמ׳ גורס שהיה נראה אלו ז״ל רנינו מדברי *)

 משפט עין
מצוד. נר

 ?והל׳ פ׳׳א מיי׳ א נג
 סמג ד הלכה ק״ש

 סי׳ א׳ח מוש״ע יס עשין
 אלפס [רב יג סעי^ סא

יא.] דף פ״נ כרכות

 עא. מנחות תום' [ועי'
וכורכין] ל״ה

 הזה והמשקה ולאגוז שנבו״ג שקורין
 אילן .ובל :להתקיים לדקל מוטיל
 טבדי דלא דידיה אמות בארבט דקאי

 אחא רב :מתייבש .צאוי :הכי ליה
 מרכיבין היינו אמר.לאו דרבא בריה

 דוכרא כופרא מנחי אלא דמתניסין
 רכה גמזיות ותוחבין מניחין לנוקבחא

 בשנה באילן שניתוספה שנתה בת
 טל דיכרא כופרא ליה וקרי שטברה

 האילן בטנך אותו שמכניסין שם
 את ומשים וסודקו גדול טנך שקוצץ

 דיכרא ספרא אחר לשון בתוכו זה
 בסדק ומרכיבו זכר דקל של רך טנך

 נקיבה שדקל מפני נקיבה דקל של
 עושין והזכרים פירות טושה אינה

חת  אחד בין .מפסיקין פיו ולא :פי
 באחד להאריך דצריך לואהבת(נ)אט״פ

 שמים מלכות קבלת בין ולהפסיק
 טליו מקבל אחד שכל אחרים לדברים
 בפסוק אלהינו הוא אחד ואומר
 :הוא צוואה לשון שני ופסוק ראשון

 אלא היו מפסיקין אומר יהודה רבי
 כבוד שם ברוך אומרים היו שלא

 מדבקין שהיו מלכותו:ובורפין.כלומר
 היו ולא שיזיא כמות הקרייה כל

 אומרים שהיו דגרסי ואית מוסיפין
שהיו פי׳ מלכותו כבוד שם ברוך

 ד״ת ג■ ע״ז מום' [עי׳
היום]

פזי בן ס׳׳א

——̂— 
חננאל רבינו

 דאשר הא כי לן קיימא
 צאוי פי' .גופרא מייתר
 גופרא מייתר • יבש

 בי׳ ליה רסעייל דיכרא
 את דנקיבתא:וכורכין

 כרבי לן קיימא שמע
 שהיר לא דאמר יהרדה
 עם ישראל שמע כורנין

 אלא ה׳ את ראהבת
 אלא היר טפסיקין לערלם

 ברוך אומרים היו שלא
 לעולם מלכותו כבוד שם
 דקתני כורנין ומאי ועד
 בדבר מפסקי היו דלא

 לואתבת שמע בין אחר
 מאי ואנן ה׳י. את

 הא כי ליה אמרי׳ טעמא
 ויקרא פזי בן ר״ש דדרש
 מלמד בניו אל יעקב

 לבניו הקץ לגלות שבקש
 ממנו שכינה נסתלקה

 ושלום חם דלםא אמר
 פתחו בטטתי יש פסול
 ישראל שמע ואמרו כלן
 כיון אחד ה׳ אלהינו ה׳

 פתח כך להם ששמע
 שם ברוך ואמר הוא

 ועד ם לעול מלכותו כבוד
 שאי; במק־ם התקינו

 בחשאי לאמרו טינין בו
 מינין בו שיש ובמקום
 [רם] בקול אותו אומרין

שביחי חוו באושא*)

הב״ח הגהות
 לה להביא גמרא (א)

 ד׳ה רש״י (ב) :בחכאי
 בין מפסיקין היו ולא

 ר׳לאין לואהבת אחד
 להאריך ריך5ד מאריכי;

נממק: אע״ס ותיבת כצ״ל
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 משפט עין
טצוה נר

 מהל׳ ס׳ג מיי׳ k נד
 הלנה 0מ;״ מתנות

:3 א

פסחים רביעי פרק שנהגו מקום112
דשמננח היא יהודה ר' מיחו ולא דמיחו לישנא דנקמ .ליה שמטה מאן ביו״מ כנתלשו שמעחא כולה פ״ה . מכבדות בשל מחלוהת

שלא ואלו אלו דקתני דלעיל הא לך דסבירא .וציטעמיד :לעיל ליה רבנן גזרו מחוברות נמי דאיכא מכבדות בשל ודווקא י
ליפרכיה עליה אחריתי רמית דקא היא מתרצתא כו׳ חכמים ברצון שמא מכבדות בשל יריחו בני גזרו דלא נהי וקשה ויתלוש יעלה שמא
מרטבין ארבעה חשיב וקא מיחו לא שלשה על דקתני ובה מינה דתנן הא להו לית דאעו במחובר שמשתמש ליה תיפוק ויתלוש עלה

מסורת
הש׳׳ס

 הדנלים מהסך מהרש״א
 נתחלה לאוקמא וליכא הן
 וטוד זאח״ר ליותר עד

 פירות עד ט׳ גרע דלא
 ונראה ואחי׳ה הנושרין

: לר׳׳י

חננאל רבינו
 זיות1נו> מתירין :טינין

 נצרים הן פי׳ הקדש של
 אילנות משרשי הפרים

ק  והיו אילנות קשקושי ו
 אופרים יריהו אנשי

 הקדישו לא אבותינו
 שהיו מפני הקורות אלא

 אותן נוםלין בתים בעלי
 הקדישו ר\רות בורוע
 והיו הקדישו לא נדולין

 ומיהו הנויאות טתירין
 נהי ואמרו הכמים בידם

 ליכא בנידולין דמעילה
 איכא מיהא איסורא

 דפליני לטעמיהו רבנן
 במעילה יוסי דר׳ עליה
 אילן הקדיש ואמרי פ״ד

 שדה פירות נשא ואה״ב
 ים עשב נתמלאת ואה״ב
 ואין בהן טועלין
 : שבתוכן במה טועלין

 הנשרי' ואוכליןמתחת
 הנובלות הפירות מן פי׳
 בידם ומיהו האילן מן

 בלישנא ואסיקנא חכמים
 בשל מחלוקת בתרא

 יריחו ואנשי הניפים בין
 לעורבים מוכן סברי
 ורבנן לאדם מוכן הוד.
 לא לעורבים מוכן סברי
 אבל לאדם מוכן וצה

 מכבדות של התמרים
 נשרו אם מחוברין שהן

 מאי הנלאסורין דברי
י הרואה טעמא  נ

 ונפלו היו טחוברין
 מותרין ואמרו בשבת

 : ויתלוש יעלה הן
 פיאה ונותנין ואקשינן

 אמרו כלל והתנן לירק
 אוכל שהוא כל בפיאה
 ואמרינן וכו׳ ונשמר
 לקיום ומכניסו בסיפא

 עלה ותאני בפיאה חייב
 שלקיטתו אע"פ הידק
 לקיום מכניסו אין כאחת
 טשמא יהודה רב ושני
 דקתני ירק האי דרב

 לפתות ראשי במתני'
 ע״י לקיום דמכניסן הן

 כל כדרך בכבישה ד״א
 יריחו אנשי .הכבושין

 טנאמכנסו האי כי סברי
 סברי לקיום[מיקרי]ורבנן

 פיאה נותנין ת״ר : לא
 יוסי רבי ולכרוב ללפת
 ותניא לקפלוט אף אומר
 ללפת נותניןפיאה אידך

 שטעון רבי ולקפלוט
לכרוב אף אומר

 וכו׳ באילן עולין אין לר.) לף (ביצה
 הא מותר ד״ה אמאי נמי הכיפין ובין

 (שבתבכירה כדאמר באילן קמשתנזש
 דקל גבי על נר מניחין אין מה•) דף

 נעילתה בשעת באילן ישתמש שמא
 ובכמה ק•) (דףבעירובין משמע וכן

 מביצה הכיפין בין גרע דלא ועוד דוכתי
 דאסרינן הקרקע על שהיא שנולדה
 הנושרין פירות משום ג•) (דףבביצה
 עפחים מג׳ בפחות לאוקמא *וליכא
 לפלוגי ה״ל דמ״מ להשתמש דמותר

 עפחים מג׳ פחות בין הכיפין בבין
 איירי דשמעתא לר״י ונראה ליותר

 ובכיפים במכבדות מעי״ע בתלושין
 וקאמר השמשות בין שם ומונחים
 אסרי דרבנן מכבדות בשל מחלוקת

 דמכבדות בי״מכיון לארץ נפלו אפילו
 יעלה שמא גזרינן מחוברים נמי איכא

 על היו השמשות דבין כיון ויתלוש
 לא יריחו ובני תלוש שהן אע״פ האילן

 בין בשל אבל מעי״ע דתלוש כיון גזרו
 מחוברים שם היו ולא הואיל הכיפין

 ויתלוש יעלה שמא אמו למיגזר ליכא
 דלא א״ש והשתא נשרו שלא ממקום

 גזרינן בי״מ שנולד דהתם לביצה דמי
 תימה וקצת מעי״ע בנתלשו והכא

 אתמול שנשרו אותם בין יכירו איך
 הכיפין מן ונשר היום שנשרו לאותם

 מוקצה והא ופריך ההוכבדות מן לנשר
 האילן על השמשות בין דהיו כיון נינהו

 ישתמש שלא לינמל ראויות היו ולא
 אנן במה פריך דס״פ ובירושלמי באילן
 מותרים ד״ה מעי״ע בנשרו אי קיימין

 במה אלא אסורים ד״ה בי״מ ואי
 שייך לא דבסתם פי' בסתם קיימין

 דוקא אלא ויתלוש יעלה שמא למיגזר
 ודאי דנשרו והיכא בי״מ ודאי בנשרו
 אסור הכיפין בין בשל אפילו בי״ע

 ספק פי׳ נינהו מוקצות והא ופריך
 דתיפוק קשה מ״מ אבל נינהו מוקצות
 : במחובר שמשתמש ליה

ל נ ^  לא אם אומר יהודה רבי ד
שימה .מע״ש נבילה היתה ׳

 ובגידולין ;וגודשין וקוצרין וכורכין
 מטילה אין דאסר גמאן :גרסינן

:יג•) (דףמעילה במסכת .בגידזלין
 נשל :ורבנן יריחו דאנשי .מחלוקה

 בראש הן תמריס כפות מכבדוה.
 כלי כעין זו אצל זו וכפופות הדקל

 אותן מקבלות נושרין וכשהתמריס
 הדקל על לעלות וצריך דגבוה וכיון

 מן יתלוש שמא חיישינן לנועלן
 נשל :מלאכה אב דהוי המחוברות

 נופות מנופיהן למעה .מיפים בין
 לתלישה למיחש וליכא התחתוניס

 מוקלוה והא :מחוברות כאן דאין
 השמשות בין שבת שמערב .גי<הו

 מחמת מוקצות ונמצאו מחוברות היו
 השמשות בין ומוקצה תלישה איסור
 הואיל הימא וכי :היום לכל מוקצה

 לו שיש לעורביס במחובר .וחוו
 ומותר לגדולה ביתו בשוך הגדילות

 נבילה :לאוכלס עליהן להעמידס
 בין עומדת היתה בשבת שנתנבלה
 מוכן לה חשיב ולא לאדס השמשות

 מופקר שאינו וגשמי• :כלביס לגבי
 ומכגיסו : לשומרו עליו ומקפידין

 ספיחי רביס: ימים שמתקייס • לקיום
 סמיס אבל לאכילה קשין וקוצה. םמיס
 לאכילה חזו ספיחיס שאינם וקוצה
קרו״ג:קוצה.וויישר״א: מוריק״א סעיס
 אלא כאחת מתבשלת אינה תאינה

 בצידה יוצאה ואחרת היום גמורה זו
 עלי .לפחוח ראשי :הקיץ ימות כל

 ידי על לקיום אותן מכניסין הלפת
 דבאימהוש לעלין .ללפח :האימהות

:מתקיימין דהא מודו עלמא כולי ,
הכי אוכל שהוא כל בפיאה אמרו »כלל *דתנן

 כל בפיאה חייב לקיום ומכניסו כאחת ולקיטתו הארק מן וגידולו ונשמר
 הארץ מן וגידולו להפקר פרט ונשמר וקוצה סטים לספיחי פרט אוכל שהוא
 פרט לקיום ומכניסו לתאנים פרט כאחת ולקיטתן ופטריות לכמהין פרט
 ע״י לקיום ומכניסו עסקינן לפתות בראשי הכא רב אמר יהודה א״ר לירק
 סבר ומר קיום שמיה אחר דבר ע״י לקיום מכניסו סבר מר קמיפלגי אחר דבר
 אומר יוסי ר׳ ולכרוב ללפת פיאה נותנין היו בראשונה ת״ר :קיום שמיה לא
לכרוב אף אומר ר׳ש ולקפלוט ללפת נותניןפיאה *היו אידך ותני׳ לקפלוט אף

נימא

 רבי מיחו ולא מיחו דאמר ליה שמעת מאן
 וליטעמיך חכמים ברצון וקתניקוצרין יהודה

 ;קצירה מיכן סמי אלא הוה ארבעה הני
 ושל חרוב של הקדש של גמזיות ומתירין
 אלא הקדישו לא אבותינו אמדו שקמה
 של הקדש של גמזיות נתיר ואנו קורות
 לאדר הבאין ובגידולין שקמה ושל חרוב
 מעילה אין כמ״ד לה וסברי עסקינן מבאן

 ליכא רמעילה נהי סברי ורבנן בגידולין
 אמר פרצות: ופורצין :איסוראמיהאאיכא

 בשל מחלוקת לקיש בן שמעון א״ר עולא
 יעלה שמא גזרי־נן סברי דרבנן מכבדות
 שמא גזרינן לא סברי יריחו ואנשי ויתלוש

 דברי הכיפין בין בשל אבל ויתלוש יעלה
 וכי נינהו מוקצות והא רבא א״ל(א) מותר הכל

 מוכן השתא לעורבין דחזי הואיל תימא
 יהודה ר׳ *דתנן לכלבים מוכן הוי לא לאדם
 לפי אסורה מע״ש נבילה היתה לא אם אומר

 מוכן הוי לעורבים מוכן המוכן מן שאינה
 מובן הוי לא לאדם מוכן *אין א״ל לאדם

 מקצה לא לאיניש דחזי מידי דבל לכלבים
 לאדם מוכן הוי לעורבים מוכן מדעתיה ליה
 אתא כי עלויה דעתיה לאיניש דחזי מידי בל

 בין בשל מחלוקת לקיש בן שמעון א״ר רבין
 מוכן הוי לא לעורבים מוכן סברי דרבנן כיפין
 הוי לעורבים מובן סברי יריחו ואנשי לאדם
 הכל דברי מכבדות בשל אבל לאדם מוכן
 ונותנין :ויתלוש יעלה שמא גזריגן אסור
הא יריחו לאנשי להו ולית :לירק פיאה

 יד• חולין
 קנו: שנת
כז: ו: ניצה

שם] [ניצה

 סח־ שנת
 נ• נדה

 פ״א פיאה
[מ״ד]

 דאסור לאדם מוכן הוי לא התם הא
 יוסך ה״ר ומפרש בשבת לשוחעה
 לא איסור מחמת מוקצה שאין מוכן היה אפילו אלא איסורא תנא דכבר כיון המוכן מן שאינה לפי למיתני ה״ל דלא דייק יתירא דממשנה

 מחמש ולא איסור מחמת היינו שבת לאותה לאדס ראויה דאין ואע״ג אדס לאכילת שעומדת היינו לאדס מוכן מפרש ור״י לכלביס מוכן הוי
 לאדס שעומדת כמו לכלבים עומדת הישה שאלו לכלבים כעמידתה לאדם עמידתה אמרינן ולא אדם בה שיהנה רוצה היה שלא הקצאה

 בהן וכיוצא עופות כגון חיים לכלבים לינתן שראוים דברים יש כי איסור מחמת מוקצה ליכא כלבים דלגבי בשבת כשנתנבלה מותרת היתה
 לעורבים מוכן ה״נ מכלבים ליה מקצי לאדם עומד שסתמא לפי אדרבה אלא לכלבים מוכן הוי דלבסוך אע״ג לכלבים מוכן דהוי אמר ולא
ן • לאים הוי דלבסוף אע״ג לאדם מוכן הוי לא כ ו  בריש איצעריך עורבים לו שיש למי אלא הכא שרי לא אי אפילו .לעורבים מ

 המשנה שם מעמיד שהרי מוקצה משום איסורא התם למימר מצי דלא ויתלוש יעלה׳ שמא גזירה מעעם הנושרין פירות למיסר ג•) (דף ביצה
 : ויתלוש יעלה שמא גזרה משום לאו אי למיגזר בה שייך לא מוקצה איסור א״כ לאכילה העומדת בתרנגולת . ,

ל ל  תקנתא ואחריני בקרא בהדיא דכתיבי ושדה וכרם זית אלא בפאה מיחייב לא דמדאורייתא תם לרבינו נראה .כו׳ בפיאה אמרו כ
 בעול איכא דחשיב גב על אך לה דדמי וכל ותאינה חשוב דבר דאינו sפיאר לתקן רצו לא לקיום מכניסו ושאין נינהו דרבנן

 דדריש והא תקנו לא בקרקע גדל שאין חיובא במינו ואין הואיל ופעריות וכמיהין הריוח על יתר והפסד כאחד לקיעתן שאין לפי ענייס
 אוכל שהוא קציר מה ארצכס קציר את ובקוצרכס לומר תלמוד בפיאה חייבין שיהיו ודלועין קישואין מרבה שאני יכול כהנים בתורת
:דרבנן דהוי גב על אך ירק מעשר מקרא שם שדורש כמו היא בעלמא אסמכתא כו׳ ירקות יצאו כו׳ כל אך הארץ מן וגידולו ונשמר

אלא

פ״ג] [חוספהא

הגהות
הב״ח

 א׳׳ל נמרא )6(
 והא רנה

:נינהו מוקצות
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מסורת
פרק שנהגו מקוםהש״ם

 דרכי קמא תנא • הוו שנאי שרי לא הוו שנאי שלשא נישא גרשינן הכי
 אןו ומאי יוסי רבי היינו שמעון דרבי קמא ופנא שמעון ר׳ היינו יוסי

 ולכרוב ללפת יוסי דר' קמא תנא הוו• שלשאשנאי לימא :אקמייתא
ורבי לכרוב ולא ולקפלוע ללפת שמעון דרבי קמא ותנא לקפלוע ולא

 [תוספתא
 פי״ג דמנחות
פי״א] ווכחים

 סבירא הדדי כי שמעון ורבי יוסי
• לא :ולקפלוט ולכרוב דללפת להו

 ות״ק יוסי ר׳ הוא שמעון דר' ת״ק
 אף ומאי שמעון ר׳ הוא יוסי דר׳

 קמא דתנא אקמייתא תרווייהו דקאמרי
 תנא דקאמר אלפת דהיינו קיימי דידהו ס׳׳ג] [תוספתא

 וקאמר ולכרוב ללפת יוסי דרבי קמא
 ללפת כמו לקפלוט אף יוסי רבי ליה

 שמעון דרבי קמא ותנא לא לכרוב אבל
 כרבי ולקפלוט ללפת קאמר הכי נמי
 לכרוב אף שמעון רבי ליה וקאמר יוסי
 דהיינו לא לקפלוט אבל ללפת כמו

 שם • בוהיין בן :יוסי דר׳ קמא כתנא
גרסי׳ במעושר כפליים :טהיין אביו
 עכשיו לכם שיש כפליים לכס אתן אני

ומעושרין: חוליןמתוקנין לכס אפן פיאה
 דמפקע משום ■ לירק כיאה נושגין אין
 ובא יד) (לצריםדכתיב ממעשר ליה

 מי עמך ונחלה חלק לו אין כי הלוי
 יצא לעשר חייב עמך נחלה לו שאין
 נינהו דהפקר עמך נחלה לו שיש פיאה

 ממעשר פטור דהפקר בשביעית וכן
 עמך אביוני ואכלו כג) (שמוסדכתיב
 חיה מה השדה חית תאכל ויפרם
 אביונים אף ממעשר ופטורה אוכלת
 למימר ליה :למההמעשר מן פטורין

 להן יהיב קא הא כו׳• מפגי לא להן
היא: צרה עין דלא חזו ומיחזא כפליים

 יתן ולא • לן מדחי דשויי נימרו דלא
 פי וליתן זו ליטול לו דמה כלום לנו

 טעמא להן לפרש הוצרך לפיכך שנים
 עולה עור קדשים• טורוש :דבר של

 ציבור וקרבנות ואשמות וחטאות.
 הקדשים קדשי עורות שמתחלקין

 העולה עור ז) (ויקראכדכתיב לכהנים
קג:) (דףבזבחים וילפינן הקריב אשר

: קדשים קדשי עורות כל מעולה
 אותן מחלקין היו יום שכל ־ ולערב
 שהמשמר היום שעבדו אב בית לאנשי

 ימים לששה אבות בתי לששה חלוק היה
 מועט הן מרובה הן ליומן שהגיע ומה
 שמרבים יום שיש אע״פ נוטל הוא

:מחבירו זה ביום להביא היחידים
 חזקים בכהניס שהיו • ורועות בעלי

 משמרה דכולי שבש לערב מחביריהם:
 זרועות לבעלי יניחו ולא התם תיהוי
 שרים • כהוגה גדולי :בזרוע ליטול

 משמרות כהני בעלים־כל עמדו שבהן:
 בהר :הבית לבדק והקדישום יחד

 ויש לעזרה חון פנויה רחבה • הביש
דיומא בפ״ח ׳

נז פסחים רביעי
א ל  מקום מכל תאמר ואם • לירק פיאה אין חכמים שאמרו מפני א

 וי״ל ממעשר פטור והפקר שהפקירם מפני ממעשר ליפטר
 לעניים שיופקר עד הפקר אינו מ״א] [ס״ו פאה במס׳ דאמרי כב״ה

תשמטנה דכתיב משמיטה (בירושלמי)וילפינן כשמיטה ולעשירים
לך יש ונטשתה פ״ל מה

 משפט עין
מצוה ני

ה  מהלכות פ״ה מיי׳ א נ
הל״כ: מעשהקרכנות

 ערן [נעיון
דופי] פי׳ דלום

 שהיו [פי׳
 ערוך רכילין
לחש] עין

 סח. כריתוה
[וע-ש]

 ולאנשי לו פי׳
 לו היו כי ביתו
לרוג בית לני

יש״ל ס״א

 ותנא הוו תנאי תה לא הוו תנאי תלתא נימא
דר׳ קמא ותנא יוסי ר׳ היינו שמעון דר׳ קמא
 ת״ר אקטייתא אף ומאי שמעון ר׳ היינו יוסי
 ומצאן אביו ובא לירק פיאה נתן בוהיין *בן

 פתח על ועומדין ירק מעונין שהיו לעניים
 ואני מעליכם השליכו בני להם אמר הנינה

 שעיני מפני לא במעושר כפליים לכם נותן
 נותנין אין חכמים שאמרו מפני אלא צרה

 מפני לא להו למימרא ליה למה לירק פיאה
 קא דחויי לימרו דלא היכי כי צרה שעיני
 עורות מניחין היו *בראשונה ת״ר לן מדחי

 היו לערב הפרוה בית בלשכת קדשים
 בעלי והיו אב בית לאנשי אותן מחלקין
 שיהיו התקינו“ מרוע אותן נוטלין זרועות
 דאתיין לע״ש שבת מערב אותן מחלקין
 היו ועדיין בהדדי ושקלן משמחת כולהו
 בעלים עמדו בזרוע אותן נוטלין כהונה נדולי

 מועטים ימים היו לא אמרו לשמים והקדישום
 של בטבלאות כולו ההיכל את שחיפו עד

 זהב דינר כעובי אמה על אמה שהן זהב
 נב על אותן ומניחין אותן מקפלין היו ולרגל
 רואין רגלים עולי שיהו כדי הבית בהר מעלה

 אבא *תנא *דלם בה ואין נאה שמלאכתם
 והיו ביריחו היו שקמה של קורות אומר שאול
 בעלים עמדו בזרוע אותן נוטלין זרועות בעלי

 בהם כיוצא ועל עליהם לשמים והקדישום
 יוסף אבא משום בטנית בן שאול אבא אמר

 מאלתן לי אוי בייתום מבית לי אוי חנין בן
 לי אוי *מלחישתן לי אוי חנין מבית לי אוי

 מבית לי אוי מקולמוסן לי אוי קתרוס מבית
שהם מאגרופן לי אוי פיאכי בן ישמעאל

 העם את חובטין ועבדיהן אמרכלין וחתניהם גיזברין ובניהן גדולים כהנים
 עלי בני מכאן צאו ראשונה עזרה צוחה צוותת ארבע רבנן *תנו במקלות
 שמכבד ברקאי כפר איש יששכר מיכן צא צווחה ועוד ה׳ היכל שטימאו

 עבודה ועביד בשיראי ידיה כריך דהוה שמים קדשי ומחלל עצמו את
 פיאכי בן ישמעאל ויכנס ראשיכם שערים שאו העזרה צווחה ועוד

 שערים שאו העזרה צווחה ועוד גדולה בכהונה וישמש פנחס של תלמידו
 שמים מקדשי כריסו וימלא פנקאי של תלמידו נרבאי בן יוחנן ויכנס ראשיכם

 מאות ג׳ ושותה עגלים מאות ג׳ *אוכל שהיה נרבאי בן יוחנן על עליו אמרו
 יוחנן של ימיו כל אמרו סעודה בקינוח גוזלות סאה ארבעים ואוכל יין גרבי

 כפר איש ביששכר ביה סלקא מאי במקדש נותר נמצא לא נרבאי בן
 אמרה ומלכתא יאי גדיא אמר מלכא יתבי הוו ומלכתא ברקאיאמרימלכא

איהו אתא יומא כל קרבנות מסיק דקא גדול כהן מוכח מאן אמרו יאי אימרא
דיומא בפ״ק כדאמרינן מעלות שם
 העם]: את וחובטין חמסנין עבדים להן [והיו כולן וכן היה גדול ביישוסיכהן קורה: קרי אילן של עוביו מחוברין • קורוש :דופי • ילם מז.): (דף

 :אמרכליס-אמרלרעה איגרות כותבין שהיו • קזלסזסין :רע יועצי סג.):לסיששן• (דףשבת במסכת ברומח ולא באלה לא כמו מקלותיהן • אלשן
 בקדשים פוסלת וחציצה • בשיראי ידיה כריו :הנשים את ישכבון אשר ב) א (שמואלכדכתיב • שטימאו :הקדש צורך כל נחתך פיו על כולו

 שהיה • עגלי! מאוש שלש :זרוע בעלי היו ביתו אנשי אבל היה כשר • פיאבי בן ישמעאל :הוא דבזיון ועוד בעצמו שיקח הכהן ולקח דבעינן
:הכבש מן יותר למאכל טוב גדי יאי• גדיא חשמונאי: בית מלכי ומלפשא• מלפא :נשתלם גמול מה • ביה סלקא מאי :הרבה כהנים בביתו מגדל

אחוי

 יש ונטשתה ת״ל מה ונטשתה
 זו היא ומה כזו שהיא אחרת נטישה
 אפילו א״נ ולעשירים לעניים הפקר

 דהפקר וסברי מפיאה דילפי שמאי בית
 משום מחייבי הפקר(*הכא לעניים
 מפרש וטעמא הוה) בטעות דהפקר

 מה ולגר לעני בפיאה דכתיב התם
 לך יש אותם תעזוב לומר תלמוד
 זו היא ומה כזו שהיא אחרת עזיבה

 בפיאה *ומיהו לעשירים ולא לעניים
 דפטורה מודו עלמא כולי גופיה

 לו אין כי הלוי ובא בספרי כדדרשינן
 ללוי לו שיש זה יצא עמך ונחלה חלק
 פיאה: נוטל עני לוי הוא שאם בהן חלק

ף י ר כ  פירש בשיראי• ידיה ד
 פוסלת וחציצה בקונטרס י

 בעינן הכהן ולקח דכתיב בקדשים
 וא״ת כהן של בעצמו לקיחה שתהא

 בפרק הכי אמרינן לא לולב גבי והא
 לא גבי לז•) דף (סוכה הגזול לולב

 רבא בסודרא לולבא אינש לינקוט
 לקיחה שמה ד״א ידי על לקיחה אמר

 הלולב באוחז מיירי דהתם ר״י ותירץ
 שכרך כגון צבת כעין סודר ידי על

 שהסודר בסודר ואוחז בסודר הלולב
 הויא לא גוונא האי וכי להחזיק מסייעו
 שמעתא בההיא משמע וכן חציצה
 לא התם קאמר דהא מיירי דבהכי
 דילמא בהושענא לוליבא אינש ליהדוק

 אמר רבא כחציצה והוי טרפי נתרי
 דכשאינו משמע חוצץ אינו במינו מין

 הוי דההיא משום והיינו חוצץ מינו
בשיראי ידיה דכריך דשמעתין כעין
:חציצה* שייכא גוונא האי דכי

שנהגו מקום עלך הדרן

 בסמוו ושייך פה מ״ס
 לעשירים זלא מלות אתר

צנכין

כתוספתא] ס0[

 נח. יומא תום׳ [ומי׳
 וכחיס וסוס׳ מין ד׳ה
 ותום׳ הואיל ד״ה כד,

כי] ד״ה לז. סוכה

חננאל רבעו
 יוסי לר׳ לה ואוקיטנא

 אס ומאי שטעון ור׳
 אלפת והא הא דקתני

 ללפת נותנין קתני והבי
 אומר יוסי ר׳ ולברוב

 הוא יופי ר' לקפלום ואס
 ר׳ על דפלע קטא התנא

 אידך ותניא שטעון
 ללפת פאה נותנין

 ולקפלוטר׳שטעוןאוטר
 ר׳׳ש לכרוב אף ללפת

 דר׳ קטא התנא הוא
 קמא תנא נטצא יוסי
 שטעון ר׳ יוסי דר׳

 יופי רבי דר״ש ות״ק
 ואטאידקתנית׳קראשץ

פלוגתית בר עליה מוסיף
 נכי *) בן :ובך כך אף

 פיאה נותן [היה] (היין)
 ומצאן אביו בא לירק

 ועומדין מעונין לעניים
 להם אמר הננה בפתח

 מעליכם השליכו בני
ן [ואני ת ו  לבם] נ

 לא עני מעשר כפלים
אלא צרה שעיני מפני
א*ן חכמים שאמרו מפני

 שטלאכתן רואין רגלים עולי שיהיו בדי עד בו׳ לשטים בעליהם הקדישם בורוע אותן טטלין ורועות בעלי והיו אותן חולקין היו ולערב הפרוה בלשכת קדשים עורות טניחין היו בראשונה ת״ר לירק פיאה גותנין
 מבית לי אוי רכילין שהיו מלחישתן לי אוי חנן מבית לי אוי אסרו בהן ביוצא ועל עליהם לשטים והקדישום בעליהן עטרו בזרוע אותן נוטלין זרועות בעלי והיו ביריחו היו שקטה קורות תניא ■י דלם בלי נאה

חובפין ועבדיהם אטרכלין וחתניהן גזברין ובניהם נדולים כהנים והם אנרופין היו ביתו ובני טוב היה הוא פיאבי בן ישמעאל .און חוקקי שהיו טקולטוסן לי אוי קתרוס מבית לי אוי זרוע בעלי מאלתו׳ לי אוי ביתום
י מכאן צאו צוחר. ראשונה ביציאת ושתים בכניסה שתים עזרה צוחה צווחות ארבע ת״ר במקל! העם ועביד בשראי ידיה דכריך עצמו שמכבד ברקאי כפר איש יששכר מכאן צא צוחה ועוד ה׳ היכל שטטאו עלי ט

שנהגו מקום פרק עלך הדרן :נחלה בכהונה וישמש פנחס של תלמידו פיאבי פן ישמעאל ויטם ראשיכם שערים שאו צוחה ועוד בידו אותם ליגע שטים קדשי מבזה ונמצא עבודה
. כאן הפנים במראה ועי׳ נבו בבן מעשה הגי׳ ובתוספתא היין נכי בן בירושלמי גורס שהי׳ או כאן בירושלמי וכ״ה יין מביא בן צ׳׳ל אולי *)
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