
 משפט עין
מצוה נר

 מהלכות p׳0 מיי׳ א יא
מעשהיןימותהלי׳א:

 שם פ׳י מיי׳ ב יב
: א כלנה

 מהלכות ס״א מיי׳ ג יג
 הלכהמופ׳א תמידי!

:ת הלכה רן*ס מהלכות
 :ז הלכה שס ד יד
 מהל' סע׳׳ו מיי׳ ה טו

 המוקדשין פסולי
 ופ״ד יר הלכה ג הלכה

 ;א הלכה ק״פ מהל׳
 ׳׳ג פרק מיי׳ [ו] [טז]

 פסולי מהלכות
 א׳ הלכה מוקדש׳!

: לנדא] ’[מהי״

מסורתפסחים חמישי פרק נשחט תמיד118
הש״ם

.יומאסח:]5[ינמותמ.

 בילקוע וכ״א לרבא [צ״ל
ופי תשפ״כ רמו פנחס

ם ו א ש  (לקק דאמר למאן • אבדו או אימורין שנסמאו כמי ע
ס הא ניחא העולין על מרצה הציץ אין עד.) דף ^ ק מ

 מה על ס:) (דף דלקמן ברייתא אבל אבדו או שנממאו הכא
 מרצה לא ומדרבנן הואיל צ״ל החלב ועל הדס על מרצה הצין

 : האימורין אבדו כאילו הו/
 יהו לא שאבדו או נכומאו

 סלקא הכי • כו׳ הכהניס
 כהניס אכלי לא דאי הכא מסקנא

 לאכול משתרו ולא בעלים מכפרי לא
 רבה דבהאשה ריב״א ומקשה בקדשים
 שנעמא דם ת״ש אמר צ■) דף (יבמות
 הורצה לא במזיד הורצה בשוגג וזרקו
 מרצי ארצויי ומדאורייתא הכא והא
 להתיר הורצה לא מאי ומשני כו'

 מתכפרין בעלים אבל באכילה בשר
 נאכל אינו דבשר גב על אן) אלמא
 דחזי דהיכא וי׳׳ל מתכפרין בעלים

 והכא מתכפרין מדאורייתא לאכילה
 חזו דלא כמה דכל למימר בעי

 מתכפרים לא לאכילה-בשר(א) כהנים
 בשר מנעמא קשה ומיהו בעלים
 לבשר אין הא הדם את זורק היאך
 דכל לפרש ונראה לכהנים היתר שעת

 מתכפרי לא לאכילה בשר דחזי זמן
 אם אבל כהניס שיאכלו עד בעלים
 נותר נעשה או יצא או כן אחרי נממא

 ; בעלים מתכפרי .
 הקשה • ביו״ס חול עולת א7ן*

 כתיב בשבת קרא ריב״אדהא
 דלא לן מנא דקיל ביו״ע אבל דחמיד
 עקיבא כרבי דאתיא וי״ל קרבה
 דף קשרים(שבס אלו בסון) דאמר
שבת חלבי על לימד שבת עולת קיד■)

פס:] [זנחים

 שם והמעלן • הן וריזין :דהשלמה
 :בהן ויזהרו הכהנים לאחיו יודיע
 פפא אדרב • מ׳ אשי רג ליה אמר
 כמה כל מכדי :מלינן דאמר פריך
 {שנתכ.וש״נ] כהניס •דחעאת אמזרין מקשרי דלא
 —לא ובעלים אכלי מצי לא החכואת בשר
 הגהות מחוסר ועדיין כפרה להו הויא

 הב״ח :בקדשים יאכל והיאך הוא כפורים
'’יסל^די׳׳ל הנתונים ושוק• כמוה

 כמה דכל וכו׳
כהני׳ חזו דלא

.בשר לאכילת
 אפילו סי׳ נ״ב

;מדאורייתא

 רנא דא״ל ספרא דרב
 שבת קאמרת שסיר משה
 דוכת׳ בשאר וכ! קא:
 שסיר נמי אתי ובזה

 רמייה כבר רבא שהשיב
 ראב״מלר׳אבהו ניהליה
 זמ! היה רב משא״כ

אבהו] לי׳ קודם סובא

עולת קרא ליה ומשמע בי״כו שקרבין ייייע רמז מש«וים
של דהיינו אחרת בשבת זו שבת יי.........

 לא בי״מ חול דשל מכלל בי״ש שבה
לי׳ תיפוק עקיבא לר׳ וקשה קרבה
 מקרא בי״מ קריבין שבת דחלבי
 ילין הלילה כל הא ילין דלא דהכא
 עשר בארבעה מיתוקס הפחות דלכל
 הא לר״י תימה בשבת להיות שחל
 לקמן דהא מיירי דבשר בנותר קרא
 אחד חמן על שוחת מחייב סג;) (דף

 בתריה ילין לא מדכתיב חבורה מבני
 ילין בלא עלי׳ דקיימינן הני דמשמע

 אוקימנא עקיבא כדר׳ ילין הלילה וכל
לר׳ ליה ושמעינן דהכא לסוגיא
 עד הלילה כל נאכל דפסח עקיבא

 דמשמע למימר ואיכא חפזון שעת
 הזבח בכל דקרא הש״ס למסדר ליה

 ומדלא באימורין ובין בבשר בין מיירי
 ומדלא חגי חלב גבי כמו חלב כתיב
 הבשר את דואכלו אכילה גבי כתיב

 ש״מ תותירו לא התם כדכתב
משתעי: דבתרווייהו

ה ארבע להיות שחל עשר ב
• עסקינן בשבת ^

תנאל רבינו
 דאפילו ל! וקיימא עמה!

 קדמת וזעוף חטאת
 ופריק נהמה לעוי!ת

 החטאות כל אי! דבא
 הנאות לעולות קודמות

 עולת זולתי עמהן
 הקדים שאם סגורע
 כיפר להטאת העולה

 הכה! והעלה שנאמר
 המנחה ואת העולה את
 שהעלה והעלה נזאי
 רב ליה אמר : כבר

 וכי פפא לרב אדא
 בה דאתי מילתא ענידי

 אמורי! הני תקלת לידי
 ומלינן מעל! דאמרת

 ניחוש המזבח גבי על
 דיוטיה סכרי רילמא
 לא^זרינרע ואתו נינדע
 ה! זריזי! בתים ופריק

 תקלה לידי אתו ולא
 מתקטרי דלא כמה והא

 מיתכיל לא איטורין
 ולא[םלקא]לבעלי׳ כשר

 ואכלו שנאמר טהרה
 בהש כפר אשד אותם
 אוכלי! שהכתים טלמד

טתכפרקופרקי׳ ובעלים

 כתיב חעאת בפר • וגר המנחה ואח המולה אה הכהן והטלה
 אפילו משמע והעלה וכתיב יעלה העולה ואת למיכתב ליה ומדהוה

 כשמקמירים • היא דיומא דסברי :יכפר לחמאת קודס העולה הביא
 קודם דמן ונזרק שנשחמו מקרבטח שניחותרו אברים הלילה כל

 יהו הללו האברים את ויראו לתמיד אור תורה
 וראויין ניתותרו אלה שגס אמרייקיאסבורין בבר שהעלה העולה את הכהן "יוהעלה

 אעשה ועבר; ויקמירס היום להקמירם י’ לף^ךך פפא לרב אבא בר שטן רב ליה
 מזבח של בראשו ומלינה מעלה דאמרת

 בה דאתו לבהנים מילתא *ועבדינן קיימין
 לאקטורי ואתו הוא דסברידיומיה תקלה לידי
 אשי רב ליה אמר הן זריזין *כהנים ליה אמר
 דרב בריה הונא רב לה ואמרי כדעא לרב
 מתקטרי דלא כמה והא פפא לרב נתן

 דתניא בשר אכלי מצו לא כהנים אמורין
■ ̂ ̂ , סודם ושוק בחזה רשאין כהנים יהו "יכול ,,

® ד S°והקטיר לומר תלמוד אמורין הקטרת
באכילה דאה למימרא אכילה גבי “ד׳חזי׳® והיה והדר המזבחה החלב את

.אפשר דלא פיון כפרה: תלויה בשר אבלי לא דכהנים וכמה ולבניו לאהרן
 עשה משוס האידנא ״לאקמורינהו”“אותם= דתניא*״ואכלו מתכפרי לא בעלים

 או שנממאו כמי עשאוס דהשלמה אוכלים שהנהנים =מלמד בהם כפר אשר
 בשר באטלת כהנים ומשתרו שאבדו אפשר דלא כיון ליה אמר מתכפרין ובעלים
הלילה <ל הא :לבעלים כפרה והויא יבן־ק) דתניא שאבדו או שנטמאו כמי עשאום
̂לה כל ומקמירן ומעלן לממה • ילין דרב,̂. יהו לא שאבדו או אמורין נטמאו ה

ליטר תלמיד ו״וק זבאיןבי״ה
 •8רשל לההנויר:ו««נ יאיי '“ר כהנא רב מקום מכל ולבניו לאר־ח

 מוז איור דגר יתננגג שלא ימשרמ7בוקר״, עד בקר עד הגי חלב ילק ״*לא כתיב5■
 • פשנחוהרו :הערבים בין של וכתיב ילין כולה הלילה כל הא ילין דלא הוא

 תמיד קודם דמן שנזרק השלפויקי׳ומקרבנות *עליה השלמים חלבי עליה ״והקטיר
 דנראה דכיון להקריב הספיקו ולא כלהקרבנותכולזהואמותיבלהותאטפרק

שחר של תמץ על לק קודם להקרבה כתי^ *לרב ספרא רב לי׳ רמי כשנתותרו לה
jמ חגהפסחלבקי״א^א יליןלבקרזבח ־•לא ^ו י » די ̂* V נ  TO ו̂א

מ לש״רק’ יהא ״ל של כן * •והכוזיב ילין הלילה כל הא ילין
תו שבת ב א: חול בו הפסח ילא'״ בשבת חול עולת ללא ^  ניפו 1וא< הו
 רמייה כבר ליה אמר טוב ביום חול עולת

 ליה ושני אבהו לר׳ חייא בר אבא רב ניהליה
 בשבת להיות שחל עשר 'בארבעה הבא

 טוב ביום קריבין שבת ידחלבי עסקינן*
 ביום קריבין שבת דחלבי משום ליה אמר
 בארבעה קרא דהאי ליה ונימא ניקו אנן טוב

 אמר דכתיב הוא בשבת להיות שחל עשר
 ומוקים דחיק דהוא לקרא *שבקיה ליה

 שלא ששחטו *ייהפסח מתני׳ אנפשיה:
 [י]לשמו או לשמו שלא וזרק והלך וקבל לשמו
 פסול ולשמו לשמו שלא או לשמו ושלא
 ולשם פסח לשם לשמו ושלא לשמו כיצד

 שלמים לשם ולשמו לשמו שלא שלמים
ם׳ פסחג ולשם צ  אחת בעבודה פפא *רב בעי ג
J תנן אחת בעבודה חנן עבודות בשתי או תנן 
 אדם דבריו בנמר אף דאמר היא יוסי ורבי 3

ראשון לשון תפוס אמר הא ר״מ דאי נתפס
או

 נח. [לפיל
לג.] יומא

 פג: ולקמ!
כד:] שבת

ניקו ואנן
 לקרא שבקי׳ :היא לךשיא ־ פו'

 מדקשו • אנפשיה ומוקי דחיק דהוא
 גופייהו קראי כרחיך על אהדדי קראי

 :הכי אנפשייהו מוקמי
׳ י נ ת  • לשמו שלא ששחטו הפסח מ

 או קיבל או :שלמים לשם
 שבארבע לשמו• שלא ורק או הלך

 במחשבתן נפסל הפסח הללו עבודות
 לג.]“נדה בשמעתא כדילין) לפגל אס לפסול אס

ף5,ןר3דז קמייתא , יג.] [זנחיס (

 אי מפרש בגמרא לשמו• ושלא
 אי קאמר אחת עבודה במחשבת
 קיבל כגון עבודות שתי במחשבת

 • פסול :לשמו שלא וזרק לשמו
 זביחתו שתהא הוא פסח זבח דכתיב

 למעושי הוא וכתיב פסח לשס
לשמו: שלא נשחת

 בה וחישב • הנן אחה בטבורה גבן׳
 קחני ואפ״ה לשמו ושלא לשמו

במסכת דאמר היא יוסי פסולור׳

קיד.] [שבת

סח. [קדושי!

—

 דבריו בגמר אן) כה•) (דף חמורה
• ראשון לשון חפום האמר מאיר ר׳ דאי : דבוק נתפס אדם
 תמורת עולה תמורת זו הרי האומר גבי שס) (ג״ז תמורה במס׳

 קיימים דבריו אומר יוסי ר׳ עולה תמורת זו הרי אומר ר״מ שלמים
שלמי׳: חציה ובדמי עולה חציה בדמי ויביא והמכר שחומם עד ותרעה

או

גליו!
הש״ם

 והכתיב גם׳
 ,שבת טולת
 ד״כ שבת עי׳
 תד״ה ט״א

 וביומא למשיי.
 ע״א מו דף

 אבל תוד״ה
:וצ״ע

 חלב ילין דלא מקרא דייק בירושלמי
 ופריך בשבח להיות שחל בי״ד אבהו ר׳ נמי לה ומוקי כה״ג חגי
 הפסח עס הבאה חגיגה דהיינו כתיב דחגי בשבת לאוקמי מצי דלא
 ומפרש סכו:) (דף דברים באלו לקמן כדאמר שבת דחיא דלא

 בשעה יום מבעוד שיקריבהו ילין בל לידי יבא שלא שמרהו דה״ק
חגי דחלב קרא דהאי מינה דפריך ירושלמי על ותימה לו הראויה

 הפסח עם הבאה חגיגה ע.) דברים(דף באלו לקמן דדריש פימא לבן רשב״א הקשה דברים באלו כדמוכח מיידי עשר חמשה דבחגיגת
ק *וי״ל שבתכדמוכחהתס דחיא דלא מודה הא בשבח קרא האי מיחוק׳ היכי חגיגה זה חג דזבח כפסח היא הרי כייןדלאאפ^להקט^ר  כר׳ יסבור תימא ד

 :בירושלמי כדמפרש ילין בל לידי יבא שלא שמרהו יפרש חימא בן נמי אי בי״ת קריבין חול דחלבי קיד:) דף (פכח קשרים באלו דאמר ישמעאל ״שאבו, כמיש^טאו
י אונלי!ןנעלים והכיגץ ^ דזבחים בפ״ב דאמרינן ראשון לשון בפפום דפליגי ליה דאית לטעמיה *דרבא אור״י • ראשון לשון תפוס האמר מאיר ר׳ ך

״״,״ ®ו י״״ ®’יסל״ טיל® ̂®יייי® לי’̂® ייש’® ״®ליק® ̂’® (יי׳
 ונממיש״א] לבסון) אלא לשחיטה אינה וסבר כו׳ לטרליס מוליס הקדים אומרים אחרים גבי סג•) (דף בפירקין לקמן דמייתי דרבא אליבא כתיב ימי כילא רב

 וברגע לבסון) אלא לשחיטה דאינה גב על אן) גוונא האי בכי אפילו ראשון לשון בתפוס ופליגי מחלוקת היא עדיין דאמר וכדרבא
 דישנה להו דסבירא דלקמן ואביי דלרבה שאמר בשעה חל שלא אע״פ ראשון לשון תפוס התס ר״מ וסבר לחול לשניהם יש אחרון ויקטיר י ילי! הלילה

:אחת בעבודה אפי׳ לשמו ושלא לשמו לר״מ הכא יכשיר לא וא״כ לקמן שנאמר כמו לר״מ אפילו חרווייהו חיילי סון) ועד מתחלה לשחיטה ’״'יי״ ,
אבל והכתיב יקטיר הלילה

 הלילה כל טקרינין היום מ! שנותרו ההלכים נאוה! וטריק הערבים בי! של תמיר קורם קרבים ה! שהר של תמיר עם הקרבנות כל הנה הקרבנות כל השלם עליה השלטים הלבי עליה ורזקטיר
 עשר בארבעה נשחט הפסח והא להקרבה בשרי! הלילה בל הא ילי! רלא הוא לבקר הפסת חג זבה לבקר ילץ לא כתיב לרבא ספרא רב ליה רמי : הבקר ער החלבים אות! טבל ילי! לא תורה והזהירה

 הא ילק דלא ד%א לבקר טעה ודיקינ! הפסח הג זבה לבקר ילין לא כתיב קרא האי ופרקי׳ בחול שבת עולת ולא בשבת הול עולה ולא בשבתו שבת עולת וכתיב ועא טוב יום עשר חםשד. לילי שהוא והלילה חול והוא
 ליה וניגזא רבא ליה אמר !טוב ביום קריבין חלביה! בשבת הנשחטין דברים בלומר ביו״ט קריבין שבת דחלבי עסקינן בשבת להיות שחל עשר בארבעה יו׳ם שדוא אע״ם עשר וזמשת לילי יקריב בלומר ילי! הלילה בל

לשם אמר העבודות מאלו אחת בעבודה פפא רב כעי נו' לשמו שלא ששחפו הפסה פתני׳ :בהכי נפשיה וטוקים דחיק הוא אחרינא דרשה ליה דלית ביק לקרא שבקיה א״ל כתיבת בשבת להיות שחל עעזר דבארבעה לקרא
רנשבורג מהר״ב הגהות

:נ דף צל״ח מ״! זאת ברייתא השמית הימב״ס אמורי!. נעמאו יכול דתני' :וזטאת בחר צ״ל .חמאת בסר וכו׳ הכה! והעלה ד״ה רשי׳י

 לקמ! תו׳ [ועי'
לאו] סד״ה ע.

 היא תוס׳ [גי׳
 וב! רבא גטי

ברש׳׳ל מצאתי



מסורת
ס פסתם חמישי פרק נשחט תמידהש׳ם

 מיתוקמא והיט וא״ת .מודה מאיר ר׳ אפי' עבודוה בשפי אבל
 כשר ולמהורים לשמאים סיפא קחני הא מאיר כר׳ מפני׳

 מחשבח דאין מיירי אחח וכעבודה ראשון לשון פפוס נימא ואמאי
 שמאים קמיה דקיימי כגון מיירי דמפני׳ וי״ל כששישה אלא שמאים

לאלו שוחש הריני ואמר ושהורים

 לשמו שלא וכשניה לשמו חישכ אחח .1ה< טבודוה גשסי דילמא או
 הטבודוש ארבטשן שהרי ראשון לשון שפוס למימר ליכא והכא

 מאיר לרכי ואפילו מהן באחש הזבח אש ליפסול כזו זו חשובוש
 קיימא דמשנישין דסיפא לישני מהני אהייא גמרא ומהדר :מיפסיל

.לשמו אשלא <ימא אי :בעיא הך
 מאיר לר׳ בין הא לשמו והדר ברישא

 אשש בטבודה אפילו יוסי לר׳ בין
 שפוס אמר דהא מאיר לר׳ מיפסיל

 מיפסיל נמי יוסי לרבי ראשון לשון
 ליה איש בגמר 1אן יוסי ר׳ דהא

 וסופן אדם של דבריו שחלש כלומר
:משקיימין וכולן נשפסש דטשו בטלן

 בטבודה דאי לשמו. ושלא אלשסו פ'נ]1נלעילע:
 לא שו משני׳ ליה פסיל נמי אשש

 שפוס דאמר מאיר כרבי מישוקמא
: חייל לא אחרון ולשון ראשון לשון
 והלך וקיבל שחט .כדקמגי <ימא אי

 קאמר או ולאו לשמו שלא כולן וזרק
בזבחי׳ קי׳׳ל בחדא הא בכולהו לי למה

:נפסל דהזבח מזיישא בשמעשא
^ .למולם י  ושלא לשמו דקשני נמי ס
 היינו לך ודקשיא עבודוש בשחי לשמו
 שחט דכי מיירי רישא שיקשי לא רישא
 בה חישב וכשזרק לשמו בה חישב
 דבשעש מיירי וסיפא לשמו שלא

 חדא מחשבוש שרשי חישב שחיטה
 הזדקה טל וחדא לשמו השחיטה טל

.לשמו שוסט סייגי יאמר לשמו; שלא
 ליכא והכא לשמו שלא לזרוק מנש טל

 אטבודה דהא ראשון לשון שפוס למימר
 לן משמט וקא שני לשון קאי אחרישי

 לטטדה מטבודה דמחשבין משני'
 טל זו טבודה בשטח דמחשב כלומר

 נפסל פסול במחשבח לטשושה חברשה
 במחשבש השניה טשה לא ואפילו מיד

 דרב במיא וסייגו :שחיטה כמו פסול
 מטבודה מחשבים דאמר . פפא

י•) בפ״ק(ד׳ קדשים בשחיטש לטטדה
 פפא רב לה מחקיך השם דאמרינן

 מטבודה דמחשבין קמ׳׳ל הא דילמא
.לשמו ושלא לשמו סשסא :לטטדה

 פסול אמרח בכשרוש ראשונה דטבודה ] סא [לקמן
 לשמו שלא :שניה טבודה במחשבש

 בטטדה דנפסל .דכיוןמיבמיא ולשמו
 אלא :ויוכשר יחזור מהיכן ראשונה

 ושלא לשמו ושנא אמס. במגודס לאו
 דאמר מאיר מדרבי לאפוקי לשמו
 לשמו שלא ושנא ראשון לשון שפוס
 אחרון לשון שפוס שימא דלא ולשמו
 שחיט וכי מקמא ביה הדר להא

 יוסי דר׳ קמ״ל ששיט קא בחרא אהאי
 נשפס אדם דבריו בכל דאמר הוא
:איכוין אשרוייהו אלא ביה הדר ולא

 בטבודה ולשמו לשמו שלא • ומדסיפא
 לא טבודוש דבששי קאמר אחש

שא. :איצטריך  לשמו ושלא דלשמו יי
• טבודוס גשסי לטולם :היא יוסי ור׳ אחש בטבודה אך נמי

 דסגא איידי : קמיישא מטבודה ליה איפסיל הא פשיטא לך ודקשי׳
 כדלטיל לטבודה מטבודה דמחשבין לאשמטינן • לשמו ושלא לשמו
 יכולין שאין ולזקן לחולה • לאוכליו :שלאולשמו לשמו שלא נמי שנא

אכלו לפי דאיש • פסול :הן אלא אחרים מנויין בו ואין כזיש לאכול

[שס]

 מאייר לר׳ ואפי׳ תנן עבודות בשתי דילמא או
 בעבודה מילי חני ראשון לשון תפוס דאמר
 דמיפסיל מודה עבודות בשתי אבל אחת
 ולשמו לשמו אשלא נימא אי אהייא אמרי

 לד׳ בין עבודות בשתי בין אחת בעבודה בין
 דהא מקמייתא ליה איפסיל יוסי לד׳ בין מאיר
 נתפס אדם דבריו בגמר אף *נמי יוסי לרבי
 ת״ש מאי לשמו ושלא אלשמו אלא ליה אית

 וזרק והלך וקבל לשמו שלא ששחטו הפסח
 למה כדקתני נימא אי דמי היבי לשמו שלא

 ליה איפסיל מקמייתא לבולהו דמחשב עד לי
 שלא ששחטו ״הפסח קחני הבי לאו אלא

 וזרק והלך וקבל לשמו שחטו נמי אי לשמו
 לשמו והלך וקבל שחטו נמי אי לשמו שלא
 עבודות שתי לה דהויא לשמו שלא וזרק

 דמי היבי לשמו ושלא לשמו סיפא אימא
 לאו אלא רישא היינו עבודות בשתי נימא אי

 בגמר אף דאמר היא יוסי ור׳ אחת בעבודה
 עבודות בשתי לעולם לא נתפס אדם דבריו

שתטה מחשב וקא בשחיטה דקאי ורישא  ב
 סיפא בזריקא מחשב וקא בזריקה קאי א״ג

̂דקאי  דאמר בזריקה וקחשיב בשחיטה ־
 דמו לזרוק לשמו הפסח את שוחט הריני
 מעבודה דמחשבין וקמ״ל לשמו שלא

 או ת״ש פפא דרב בעיא והיינו לעבודה
 אינימא היכידמי פסול ולשמו לשמו שלא

 לשמו ושלא לשמו השתא עבודות בשתי
 אלא מיבעיא ולשמו לשמו שלא פסול אמרת

 אחת בעבודה ומדסיפא אחת בעבודה לאו
 בשתי לעולם לא אחת בעבודה נמי רישא

 ואיידי ליה איצטריך דלא הוא ובדין עבודות
 שלא נמי תנא לשמו ושלא לשמו דתנא
 לאוכליו שלא *שחטו שמע תא ולשמו לשמו
 הבא פסול ולטמאין לערלים למגויו ושלא

 בעבודה ומדסיפא אחת בעבודה פשיטא
 איריא מידי אחת בעבודה נמי רישא אחת

 בעבודה סיפא כדאיתא והא כדאיתא הא
 בשתי אי אחת בעבודה אי רישא אחת

 לאוכליו ושלא *לאוכליו שמע תא עבודות
 עבודות בשתי גימא אי דמי היכי כשר

 מחשבת דאין בזריקה דחשיב וטעמא
 כגון אחת בעבודה הא בזריקה אוכלין

 פסול אוכלין מחשבת ביה דמהניא בשחיטה
פסלא לא אוכלין מקצת לן קיימא והא

אלא

«ל טקטייתא  ליה אי
 לאו אלא הכל לדברי

 ששחטו הפסה קתני הבי
 ששחטו [או לשמו שלא

א וקבל לשטו] ל  ש
 ליה דהוה בו' לשמו
 אחת עבודות שתי

ו מ ש  שלא ואחת ל
 איטא הכי אי לשמו
 ושלא לשמו או סיפא
 ניטא אי ה״ד לשטו
 היינו עבודות בשתי
 לטתני לי לטה דישא

 לאו אלא וימני תרי ליה
 שחטו אחת בעבודה

 שלטים ולשם פשח לשם
 היא יוסי רבי ומתני'
 דבריו בגמר אף דאטר
 תני לפיבך מתפיס אדם
 מאיר לד׳ אבל פסול

 מתסיס דבריו בתחלת
 לעולם לא ודחי׳ ובשר
 בשתי מתני' בולה

 בנון רישא עבודות
 ומחשב ט י ח ש ד

 ומחשב לשמו בשחיטה
 ובן כקבלה לשמו שלא

 בוריקה וכן בהולכה
 דאמר כגון א ס י ם

 שוחטו הריני בשחיטה
 דמו לורק פסח לשם

 לשם ארבע שהן שתים
 טינה שמעינן שלטים

 מעבודה י דמחשבין
 בעיא והיינו לעבודה

איפשטא: דרבפפאהא
 לשמו שלא או ת״ש
 מאי האי פסול ולשמו

 בשתי דטתני׳ אמרת אי
ת ו ד ו ב ומחייבי׳ ע

ו שלא באחת מ ש  ל
 היינו לשמו ובאחרת

 והיא דרישא רישא
דאמרי׳ משנתנו תחלת
 אי פסול הכל דברי
 ומחשב בעבודה דקאי

 היינו אחרת בעבודה
א ש י  לעולם אלא ר
 נמי רישא אחת בעבורה

 לשמו ושלא לשמו
 ובעיא אחת בעבודה

ודחי׳ קיימא פפא דרב
 עבודות בשתי לעולם לא

ש וכו׳ הוא ומרין  ת׳׳
 ושלא לאובליו שלא

 וכו'.ה׳׳ש לערלים למנויו
ושלא לאוכליו שחטו

 ואוקיטנא ט׳ שישחט עד ידיהן את וטושבין נטנין דתנן בורימה אובלין מחשבת דאין כשר הוא ולפיכך בוריקח דחשיב טעמא לאוכליו שלא לשמו הרק לאוכליו שחטו כגון ענודות בשתי ניטא אי דמי היכי נשר ונו׳ לאונליו
 לעבודה ודאי אלא נשר פסוליןלנשרין דפתיכא היכא נל קיי״ל לאונליו[פסול]והא ושלא לאובליו שוחטו אלו הא שנטניןבו על לשחוט הזהיר תכוסו נפשות במכסת שנא' שישחום עד הבל דברי לימנות ליטשךאבל מחלוקת

בשלג המזוג ביין הפתוךבשלג נגעים בתחלת ובמשנה ליה שמעת מי ובחלוק כפתוך לר״ע דה דשטעת נגעים.איטור מראות בתחלת[שבועוח]בענין בדגרסי׳ טעורבין פתיני פי׳ איפשטא לא ספא דרב ובעיא נו׳ וטדסיפא נו׳
והפתוך

 ערלה מקצש משכשש לא אשר דבענין
 דרבא אליבא מאיר לר׳ פסלה דלא

 : לבסוך אלא לששיעה אינה דאמר
י  • רישא היינו עבודוש כששי א

 איירי דרישא ולימא וא״ש
 לשמו שלא כשזרק ולכך סשמא כשששע

 אם אבל ששלשו על סופו הוכיש אמר
 ה״א לשמו שושע הריני בהדיא אמר
 בששי אפי׳ לשמו שלא עקר דלא

 וי״ל סיפא איצעריך להכי עבודוש
 אינו עבודוש דבששי הוא דסברא

א. דרב בעיא והיינו : מסשס יושר מפרש מועיל פ  פי' פ
 רב דנקע דשוק הקונע׳

 השם דאמר יוחנן ר׳ נקע ולא פפא
 לעבודה מעבודה מחשבין בהדיא
 רב בעי לעיל דגר׳ לריב״א ונראה

 היינו ומסיק שנן אחש בעבודה פפא
 משוקמא שפיר פי׳ פפא דרב בעיא
 לפושע׳ יכול שאיע פפא דרב בעיא

 ישן בספר רבי מצא וכן המשנה מן
 בעיא והייע מפרש ורשב״א גר׳׳ח וכן

 אשש בעבודה ששאל מה פפא דרב
 עבודו׳ ששי הנך עבודוש בששי או שנן

ן היינו  מנש על לשמו שוסע מו
:לשמו שלא לזרוק .

SS ד וא״ה .ולש® לשי״ שלא
 בכויזהו לשמו שלא אחס בעמדה אמרי' נמי כי

 ושלא לשמו הששא הכי ליה שיקשי
 מבעיא ולשמו לשמו שלא פסול לשמו

 ושלא כלשמו דפליג מאיר ר׳ דאפי׳
 מודה ולשמו לשמו כשלא לשמו

 דאי וי״ל ראשון לשון שפוס דלכ׳׳ע
 לן משמע קא מיירי אשש בעבודה

 בשר אזלינן דלא בקונ׳ שפירש כמו
 ננס מבן לאפוקי [דוקא] אחרון לשון

ד׳כור ביש בפרק ליה דאיש  קה.) (
 לבעל לגמרי אחרון לשון שפוס

 אחש דבעבודה מפרש ור״י הראשון
 אגב ולשמו לשמו שלא דשני שפיר אשי

 בעבודה דשניהם כיון לשמו ושלא לשמו
 דרישא עבודוש בששי אבל אחש

 כשחיעה הפסול וסיפא בזריקה הפסול
אגב למשניי׳ ליה וליש אהדדי דמו לא

.לאוכליו שלא שחטו :יישא
 עליו מעיין ואין ולזקן לחולה רש״י פי׳

 איריא מאי כן אס וקשה ק אלא
 פסול נמי סשס אפי' לאוכליו שלא
 דמיירי ונראה אוכלין לו שאין כיין

: אחרים

 טשפט עין
מצוה נר

 ע״ו פרי) מיי׳ א טז
י מהלטפ ל ו ס  פ

 : א ה כ ל ה מוקדשין
 ;י הלנה שם מיי׳ ב יז
------------------------

אל רבינו תנ
ם פסח ש ל  שלמים ו

י דלמא ,או ת ש  ב
 אמר בשחיטה עבודות

 אמר ובקבלה פסח לשם
 ודברי .שלטים לשם

 בתהלת דאמר מאיר ר׳ ץ
 מתפיס אדם דבריו

 אף דאמר הוא יוסי ור׳
ד מ ג  אדם דבריו ב
 הן מפורשין טתפיס

 פ׳ בתמורה במשנתנו
 זו הרי האומר חמישי
 תמורת עולה תמורת
 תמורת זו הרי שלמים

 ר׳ מאיר ר׳ דברי עולה
 לנך אם אומר יוסי

 אע״ם בתחלח נתכוון
 שני לקרות אפשר שאי

 דבריו כאהת שמות
 מעזאמר אם קייטין

 נמלך עולה תמורת
 שלמים תמורת ואמר

 עולה תמורת זו הרי
 אליבא דגמרי׳ וטפרשא

 ר1דא: מאיר דרבי
 אדם דבריו בתחלת
 ברקי׳ יוסי לר׳ מתפיס

 הוא מהדר [אי] ליה
 תפוס ביה הדר דקא

 אשר ואי יא׳®]
ם לתמורת ה י נ  ש

 קיימין דבריו נתלוונתי
ח ת״ש .מאי ס פ  ה

 קבל לשמו שלא ששחטו
 לעזמו שלא וזרק והלך

 לשמו ושלא לשמו או
נימא אי דמי היכי בו'

מעיים נמי דיש
א ט י ל י  עעמא עבודוש בב׳ א

 לקמן דאמר דרבה אליבא איירי דהכא לר״י נראה • בזריקה דחשיב
 דלרב כשר ערלים בו שישכפרו מנש על למולין שחעו סא:) (ד׳

 משמע לקמן מיהו עבודוש כששי מיירי מצי לא פסול דאמר חסדא
:פסול לרבה דאך במסקנא

פסח
 מחמש אחיו שמשו ישראל * לערלים :אחרש חבורה לשם ושחעו זו חבורה עליו נימנו • למנוייו שלא :לאכול’ הראוי יב) (שמוח כשיב
 פשימא הכא ;אכילתן על הן ובכרש בקדשים אסורים נמי • טמאים ;בו(שם) יאכל לא ערל כל דכשיב פסח מלאכול פסולין והן מילה

 מידי :מאיר כר׳ ודלא אשש בעבודה אפילו כלומר אחת• בעבודה גסי רישא :דאיכא הוא חדאמחשבה דהא • קאי אמס בעבודה
 איכא מחשבוש בששי דמיירי • רישא :אשש בעבודה אלא לאוקומה ליכא מיירי אשש דבמחשבה • סיפא :זו היא ראיה וכי • איריא

 כדמפרש • לאוהליו ושלא לאוהליו : מאיר ור׳ אשש בעבודה ולא .עבודוה בשתי אי : מאיר כר׳ ודלא אשש בעבודה אך אי לאוקומא
 מחשבת דאץ משום מאי ועעמא דכשר: ואשמעי׳ לאוהליו שלא לזרוק ע״מ לאוכליו שחעו עבודות. בשתי גימא אי דמי :היהיואזיל
 כדמשרגמי׳ ששחוע והיינו שכוסו אכלו לפי אוכלין דכשיבי הוא דבשחיעה בזריקה פוסלש וזקן חולה כגון האוכלין פסול מחשבש אין • אוהלי!
 והא :לאוכליו ושלא לאוהליו דאמר כה״ג ואפי׳ • פסול אוהלי! מחשבת בה דמהני׳ בשמיעה הגו! אמס בעבודה ה״ג :ויהוס ושחע
 משוס נמי שחיעה כולה דהא כשר כולן לשס וששמו לאכול ראויין בו דנימנו הכא כגון .אוהלי! מקלח ;סא.) (ד׳ לקמן ל!• קיימא
: כשר לאוכליו ושלא ולאוכליו פסול לשמו ושלא דלשמו שנא מאי מפרש ולקמן שחימה בלא בשר לכזיש אפשר דאי צריכה אוכלין

אלא
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