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הקדמה

 - הוא הפך עתה ועד ומאז בהתישגות, להלכה המדרש בית הוקם מאז חלפו רבות שנים

 כל הארץ, בכל ישראל ארץ תורת את המפיץ עוצמה רב למגדלור - וסניפיו מפעליו כל על

שליט״א. אפרתי יוסף רבי הגאון מורנו ביהמ״ד ראש של הנהגתו שרביט תחת זאת

 הזה. הגדול האילן מן הוא אף היונק קטן ענף להיות - יעקב בנוה שילה׳׳ ׳׳משכן כוללנו זכה

 ת״ח אברכים יושבים - ביהמ״ד שע״י הערב כוללי רשת מסניפי אחד הינו אשר - זה בכולל

 כדרכה רבה יגיעה מתוך דמערבא בתלמודא הארץ תורת ללימוד לילותיהם את ומקדישים

תורה. של

 הגירסאות בריבוי הכרוך הקושי את היטב מכיר הירושלמי בלימוד הרגיל כל והנה

 שפירש ומה כקושיה, האחר פירש כראיה זה שפירש מה סוגיא בכל שכמעט עד והפירושים,

 היחיד כפירוש פירש״י התקבל שבבבלי בעוד אך חדשה. כסוגיא חבירו פירש כראיה זה

 ביהמ״ד ראש ממורנו ששמענו וכפי הירושלמי, הוא שונה - הדרך כל לאורך הולכים שעמו

 הגרי״ש מרן נשאל זרעים, לירושלמי הפירוש בעריכת ביהמ״ד חו״ר החלו שכאשר שליט״א

 למצוא יש וסוגיא סוגיא שבכל והשיב בקביעות, להיצמד יש פירוש לאיזה זצוק״ל אלישיב

הפשט. עם ביותר המסתדר הפירוש את

 סוגיא באותה לשלב ומוכרחים הסוגיא, כל לאורך המסחרר אחד פירוש אין לעתים והנה

 או פולדא המהר״א עם ולהמשיך הגר״א פירוש עם להתחיל כגון שונים, פירושים עצמה

 בעיקר המתבטא בהירות, חוסר עם נשארים הסוגיא מן יוצאים כאשר זאת כל ואחר הניר.

 ההבנה או הגירסא היתה מה שוב מתחבטים שאז חוזר, ללימוד הסוגיא אל ניגשים כאשר

הראשונה. בפעם הלכנו שאיחה

 ״ואני וז״ל, תשס״ה) (משנת זצוק״ל הלוי שבט בעל של מכתבו זה בענין התפרסם וכבר

 בירושלם ירושלמי השיעור להגיד שנה משישים יותר בערך לפני זכיתי כאשר בענ״ד הגבר

 הסוגיא וקשר הפשט עומק עדיין חסר כמה פעמים עשרות עשרות הרגשתי ואז ת״ו...
בירושלמי״.

 סוגיא כל בתום ישבנו - ביד ברורים דברים עם ונצא לריק ניגע לא למען - כן על אשר

הסוגיא מהלך את עינינו לנגד ולהעמיד שיותר, כמה לקצר השתדלנו עיקריה. את לתמצת
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 הפשט, בעצם ביאור הטעונות הנקודות רק צויינו למטה בהערות ביותר. הבהירה בצורה

 להיכנס [והרוצה הברים. ובדיבוק בעיון לימודנו בדרך שנידונו הנושאים כל הובאו ולא

 בירו׳ הנדפס שליט״א) פריד רי״מ (להרה״גישראל״ ״ברכת בפירוש יעיין הדברים לשורשי

לימודנו]. עיקר בו אשר - ביהמ״ד שבהוצאת

 להודות בזאת נבוא - לבית הכנסה ולפני מירות אתר המלאכה בגמר כעת ובעומדנו

 ליה זכו קא משמיא אשר שליט״א אפרתי הגר״י ביהמ״ד ראש למורנו דליבא מעומקא

 ראש למעלה העולות טרדותיו אף ועל הארץ, רתבי בכל הארץ תורת של עולה להקים

 כנשוא נושאו מסניפיו, סניף כל זוכר - לרבים הלכה זו ד׳ דבר ובהוראת הרבים בשיעוריו

 משה ר׳ הרה״ג לימינו העומד בנו ועמו גדל. לו ואומר קדקדו על מכה היונק, את האומן
 ממפעל ופרט פרט לכל לב בשימת ודואג ה׳ בית מלאכת על המנצת שליט״א אפרתי

 ולהאדירה, תורה להגדיל הקודש מפעלי בכל להמשיך ויזכו עמהם ה׳ יהי הזה. האדירים

 בכל שתתפשט ישראל ארץ [תורת] ״עתידה א׳) פ׳ דברים (ספרי ז״ל מאמרם בהם ויתקיים

כולו״. העולם

 מתתיהו יצחק הר״ר ה״ה התיים, בעץ המתזיקים דדהבא צנתרי תרי להני בברכה ונסיים
 גדולי של תביבם הקודש במשא שותפו ועמו ז״ל, שילה ד״ר היקר בנו לע״נ - הי״ו ליפשיץ

 יצתק שמואל הרב התסד איש אביו לע״נ - שליט״א שטרן ישעיהו אברהם הרב ישראל

 ימים לאורך ועושר אושר ובריאות נתת לרוב ויזכו הברכה את איתם ה׳ יצו זצ״ל. שטרן

ושנים.
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ראשון פרק
א הלכה

 ערבית שמע קריאת זמו
 בתרומתן. לאכול הכהנים שנכנסין משעה - מתני'

שבת. בלילי פיתן לאכול אדם בני שנכנסין משעה - חייא ר'

מקדימין]. שהיו כפרים בבני מיירי פיתן לאכול של דהשיעור שוין, להיות דבריהן [וקרובין

מהו ?"ש ספק - איבעיא
 שבספק ומוכח צה"כ, אחר ויקרא חשמשות] בין [דחיינו יצא לא לכן קודם דחקורא ממתני' ומוכיח

לקרות'. צריך

לילה ויהא יצאו כוכבים כמה
 ).3 לילה(סה"כ שלשה ספק, שנים יום, אחד כוכב - פפא בר אבא ר' בשם פנחס ר'

 ).4 יום(סח"כ ודאי שחוא חראשון מלבד כוכבים שלשח - בון ברי יוסי ר'

).2 ספק^(סח"כ לכוכב כוכב בין לילח, שנים יום, אחד - פזי בן ר״י בשם דרומנה יעקב ר'

הראשונה; בדעה נפק״מ ג'1
 כוכב במוצ״ש חטאת. חייב - 3 תלוי, אשם - כוכבים 2 פטור, מלאכח ועשח בע״ש אחד כוכב א.

פטור. - 3 תלוי, אשם - 2 חטאת, חייב - אחד

 ממנ״פ - מלאכה ועשה והתרו במוצ״ש כוכבים 2 מלאכה^, ועשה בו והתרו בע״ש כוכבים 2 ב.
האחרונים. על או הראשונים על או חייב

 משום לקרות צריך ומ"מ דרבנן ק״ש דס״ל ותי' לחומרא, דאורייתא ספיקא הא הספק מה החרדים והקשה '
 חמירא. עומ״ש דקבלת

הספק. שביאר בניר עיי ^
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 כוכבים 2ב- שיעור חצי ועוד בשחרית, שיעור חצי וקצר שיעור, חצי וקצר בע״ש כוכבים 2 ג.
מוצ״ש.] עם או ע״ש עם או ממנ״פ מצטרף שחרית שדל - במוצ״ש

 בכוכבים] חתלויות חנ״ל חשיטות מלבד1 השמשות ביו זמו

 לילח. - חשחירו ביח״ש, - חכסיפו יום, - מאדימין מזרח שפני כ״ז - נוספת שיסה

ביה״ש. זהו - לעלות לבנה וגלגל לשקוע חמה גלגל התחיל - רבי

 [ונפק״מ ביה״ש. זהו לעלות לבנה גלגל ותחילת לשקוע חמה גלגל סוף - רדי בדי חנינא ר'
ואוכל], ועולה וטובל לים שיורד לשקוע חמה גלגל והתחיל הכרמל בהר לעומד

ביה״ש*" זמו שיעור
 ולכאן. לכאן ונתחלקה סייף של חודו על דם טיפת - תנחומא ר'

מיל. חצי הליכת כדי - נחמיה ר'

מיל. חצי של השיעור אחר עין כהרף - יוסי ר' דדי אבא ור' יוסי [ר' עין. כהרף - יוסי ר'

מיל]. חצי שבשיעור ורגע רגע כל עין כהרף - יוסי ר' דדי חזקיה ור'
H־

הדוקר קביעת זמו
 עוד שכל בבוקר, גם להיות צריך כך א"כ ללילה^, סימן הוא כוכבים ששלשה כיון - חנינא ר' קו'
מעלוה״ש. יום חשבינן ולמה לילה, עדיין כוכבים ג' יש

 מעיני משיתכסה וטהר") השמש ביאתו("ובא מה מביאתה, השמש יציאת ילפינן - אבא ר' תי'
לבריות. לכשיתודע הארץ") על יצא יציאתו("השמש כך הבריות,

אור. לבוקר קראה התורה אור" "הבקר - בא ר' תי'

דבוקר®. בוקר עלוה״ש בבקר", "בבקר - ישמעאל ר' תי'

 ניר. עיי - בשוגג ולא במזיד דנקט הא ^
באריכות. ניר עיי זו בסוגיא

 בזה. שנסתפק פסחים ריש בקוב״ש ועיי ברש״ס, שמדוייק כפי ללילה, גורם או ^
 שהוא ילפינן ומקראי אחרונים, כוכבים ג' לכשיסתלקו או הנה״ח, עם הוא האמיתי דהבוקר לפ״ז נמצא יי

מעלוה״ש.
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 בשחרית, ובין בערבית בין ללילה שייך הרקיע עובי שאם היא סברא - בון ברי יוסי ר' תי'
 והלילה היום תשרי ואי ניסן דבא' אינו, זה והרי שוין והלילה היום שאין נמצא - חנינא ר' וכדברי

שוין.

ברקיע החמד, ניסור
מילין. ד' - הנץ עד מעלוה״ש מילין. ד' - עלוה״ש עד השחר מאיילת - חנינא ר'

 שנה, 50 מהלך הנץ] עד מעלוה״ש החמה עוברת [שאותו הרקיע עובי - חנינא כרי יודה ר'
 עשירית הוא זה וזמן מיל 40 ביום בינוני אדם מהלך שהרי מילין ד' מהלך אדם הזמן ובאותו
 [ולפ״ז שנה, 50 לאדם שלוקח סיבוב החמה עושה מילין ד' מהלך שאדם שבזמן נמצא מהיום,

שנה]. 500 של סיבוב החמה עושה שלם ביום

שנה] 50 הרקיע עובי שאמר יודה ר' על [החולקים רבנו שיסת

 - יצחק ,175 - (אברהם הראשונים האבות כשנות - הארץ" על השמים כימי "לאבותיכם...
 את הכיר לא שעדיין בחשבון, אינם אברהם של ראשונות שנים ושתי ,502 = 147 - יעקב ,180

 בין כך שנה 500 לרקיע הארץ שבין וכשם שנה. 500 מהלך לארץ שמים בין ההפרש כך בוראו),
בתווך. ודרשינן המים" בתרך רקיע דכתיב"יהי עצמו, הרקיע עובי וכן לרקיע רקיע

הלילה אשמורות
 (הרי אשמורות". עיני "קדמו וכתיב אקום" לילה "חצות דכתיב בלילה, אשמורות 4 - רבי

אשמורות). 2 נשארו עדיין שבחצות

התיכונה". האשמורה דכתיב"ראש אשמורות, 3 - נתן ר'
*

ערבית של ק״ש עיקר
ק״ש. אחר לדבר ואסור למיטתו, סמוך ק״ש עיקר - ראשונה דעה

אח"כ. לדבר מותר ולפ״ז המזיקין. מפני רק קורא ובביתו בביהכ״נ, ק״ש עיקר - שניה דעה
*

ערבית של ק״ש זמו סוה
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השחר. עמוד שיעלה עד - במתני' ר״ג

 יום של יד״ח ויוצא עמוה״ש אחר ואחת עמוה״ש לפני אחת קורא שאדם פעמים - דר״ש מימרא
לילה. ושל

 יצא לא בשחרית אבל עמוה״ש), עד ערבית(שזמנה בשל רק כר״ש ס״ל אם ר״ג בדעת ומיבע״ל
איפשיטא. ולא מעמוה״ש), בשחרית(שזמנה אף כר״ש דס״ל או הנץ, לפני קרא אם

ב הלכה
שחרית ק״ש זמו בתחילת השיטות

לכרתי. תכלת בין אומר ור״א ללבן, תכלת בין משיכיר - מתני'

 ד״א רחוק שיהא כדי לו./ הסמוך מן אותו" "וראיתם דכתיב שבה, ללבן שבה תכלת בין - לרבנן
ויכירו. מחבירו

 לחמור. וערוד לכלב זאב בין שיבחין / לו. הדומה מן אותו" "וראיתם - לר״א

 ביום. מתפלל ונמצא לתפלה גאולה שיסמוך כדי הנה״ח עם מצותה - אמרו אבל

אק״ש. וקאי שמש" עם דכתיב"יראוך - זעירא ר'

אתפלה. קאי וקרא הנץ, עם תפילתן לה שיסמכו כדי משכימין היו ותיקין - יודה ר'
*

ולתפלה לה״ש מפסיהיו האם - ווכיו״ב] לאכול התחיל
 ותפלה דאורייתא ק״ש - אחא ר' מעמים: [גי לתפלה. ולא לק״ש מפסיקין - ראשונה שימה
 ג' (מלבד כונה א"צ ק״ש - יוסי ר' קבוע. זמנה אין ותפלה קבוע זמנה ק״ש - בא ר' דרבנן.

כונה]. צריכה ותפלה ראשונים) פסוקים

.’עיקר' שתורה לשיטתו מפסיקין. אין לק״ש אף בת״ת שעסוקין אנו כגון - רשב״י שימת

 עיקר שתפלה לשיטתו מפסיקין. לתפלה אף ת בת" עסוקין שאין אנו כגון - יוחנן ר' שימת
היום"]. כל אדם שיתפלל ["ולואי

רשב״י בשימת

 לבאר ויש לתפלה". ואחת לתורה אחת פיות, שתי מבקש הייתי סיני בהר הייתי "אילו דרשב״י; לישנא י
 או לתפלה. בו להשתמש ראוי אין תורה של שפה בפנ״מ) הבין שכך (כנראה הגרח״ק כפיי או אנפי, בתרי
בזה. ויל״ד השני, בפה ללמוד יוכל אחד בפה שמתפלל דבזמן
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 ולולב. לסוכה מפסיקין אין וכי לעשות, ע"מ ללמוד יש הרי - רשב״י על ראשונה קו'

שינון*. מפני שינון מבטל ואין שינון וזה שינון זה - ומשנינן

מדיית. חביבה בעונתה הא בתורה", הקורא כאדם הפסיד לא ואילך "מכאן - רשב״י על שניה קו'

מדיית. יותר חביבה אינה בתורה תדיר שהיה רשב״י אצל - יודן) (ר' א. ומשנינן:

 מקרא לק״ש) ולרבנן(שמפסיקין ממקרא, יותר שהיא כמשנה חשובה בעונתה - מרי) אבא (ר' ב.
.“כמשנהי

ה הלכה
 ראשונות פרשיות ב' קריאת טעם

 וקימה. שכיבה בה שיש משום - סימון ר'

הדברות. עשרת בה שיש משום - לוי ר'
*

ברכה״ת לפטור רבה אהבה ברכת
 רבה, באהבה נפטר שכבר יברך, לא - ק״ש קודם התורה ברכות בירך לא - שמואל

אתר״'. על ששנה והוא - בא ר'

הלכות על התורה ברכות חיוב
לברך. א"צ הלכות לברך, צריך מדרש - חונה ר'
לברך. צריך הלכות בין מדרש בין ריב״ל- בשם סימון ר'

*

בהד ששרחיד ברכות

צ״ת. והדברים ^
היא. היא ’ולכאן ת,”מד יותר או ת”כד ס”ד חביבין אם אמוראי פליגי ולהלן

 לפני ברכה״ת לברך צ”דא מ”נפק כאן ולהמבואר ת,”ת חשיבא לא ואמאי ש”ק קרא מיד שהרי ויל״ע
ק״ש.
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ברכה. כל בסוף - גדול כהן וסוף. תחילה ומודים באבות - אדם כל

סופה. ועד התפלה מתחילת שנית ולדעת ברכח, כל וסוף ברכח כל בתחילת אחת לדעח - מלך

במודים הכריעה אחר זקיפה
 כפופים". זוקף דכתיב"חי לחשם, כשמגיע זוקף - בא בר חנן

הוא". נחת שמי דכתיב"מפני השם, הזכרת אחר זוקף - ירמיה ר'
H־

בברוד וחתימה פתיחה
 לחברתה". הסמוכה מברכה חוץ בברוך, פותחות הברכות כל

בברוך". חותם ארוכה ברכה בברוך, חותם אינו קצרה ברכה

ו הלכה
בלילות יצי״מ מזכיריו

 כמתני'. ודלא גומר, התחיל ואם בלילה] ציצית [דאין יתחיל לא - אמרין תמן

ביצי״מ]. ומסיים ציצית על מדלג [אלא גומר ואינו מתחיל - דהכא רבנן

נוספים דינים
כולן. בכורות/ ומכת קרי״ס מלכות/ יצי״מ/ דעות;) להזכיר(די יש ויציב באמת א.

ול״ת". בעשה וי״א בעשה, עובר אברם לאברהם הקורא ב.

 תוס' ועיי הקודמת, הברכה תחילת על או הקודמת, הברכה סיום על היא שמסתמכת משום אם ויל״ד "
ע״ב. קד פסחים

 אם אפיי קצרה, ברכה ה״ז אחד ענין הכוללת שברכה דמשמע שם בתום' עיי - זה לענין וארוך קצר גדר "
 ארוכה. ברכה ה״ז תיבות בפחות אפיי ענינים כמה הכוללת וברכה תיבות, הרבה בה יש
 בכל אף או אבינו, באברהם דוקא הוא אם דן ובשד״ח בלאו. למ״ד ואיכא בעשה למ״ד דאיכא כבבלי דלא "

באאע״ה. מקורו דבר של שבסופו משום זה בשם הקרויים
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שני פרק
א הלכה

בקרי״ש המעכבת הסוגד,
 הראשונה], על חזרה אלא אינה שניה פרשה [דאילו ראשונה פרשה - יהודה ר' בשם אהי ר'

 לשינון], ואילך מכאן לכונה כאן עד ["ושננתם" ראשונים פסוקים שלשה - קפרא בר

 כולה את לקרוא כדי הפסיק
 מחלוקת, - בתקיעות יצא, לא לכו״ע - ובמגילה בהלל

 יצא, לא יוחנן ולר' יצא אלעזר לר' - בקרי״ש

ספיקות: ג' זה בדין ומיבע״ל

בלבד, ברכותיה או ברכותיה בלא היא או וברכותיה היא היינו כולה אם א.
 מצטרפות האם נוספת, פעם וכן שליש כדי הפסיק ושוב וקרא שליש לגמור כדי הפסיק ב.

,‘‘ההפסקות*
שבקורא, ומסתברא אדם, בכל או בקורא משערין, במי ג.

תקיעות בהלכות ספק
 באותה לצאת יכולין האם - אחרת תקיעה לשמוע צריך וחבירו אחת תקיעה לשמוע הצריך אדם

,‘איפשיטא^ ולא תקיעה,

רבו בשלום לשאול
התורה, כבוד מפני חיוב גם הוא וממילא מותר, - א״י בני לדעת

 אחת, פרשה קריאת כדי שהיה וכל פרשיות ג' דהיינו ניר עיי - שליש דוקא דנקט והא
אחרת, תקיעה לשמוע הצריך את מוציא אם אחת תקיעה בתוקע סתם מיבע״ל לא אמאי ויל״ע
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הגדול. בשלום שואל הקטן שאין להיפך, הוא התורה כבוד - בבל בני לדעת

 ק״ש באמצע והשבה שלום שאלת
 היראה. מפני ומשיב שואל באמצע - במתני' לר"מ

הכבוד. מפני אף ומשיב היראה מפני שואל - ולר״י
 מכאן בם" "ודברת [דכתיב פסוק באמצע אף או פרשה באמצע רק הוא ההיתר אם דירו' ונחלקו

לדבר"בם"]. רשות לך שיש

ג הלכה
לק״ש תפיליו קדימת

מושלמת. עומ״ש קבלת דזוהי שמע, את קורא ואח״ב תפילין מניח - יוחנן ר' בשם חייא ר'

מצוות. עול ואח״ב עומ״ש יקבל דקודם תפילין, מניח ואח״ב שמע את קורא - רב
*

דלילה והנחתן תפיליו. ברכות
תפילין. הנחת מצות על - הראש על תפילין, מצות על - היד על

 את "ושמרת דכתיב בערב, לחולצן חיוב דיש חוקיו. לשמור אקב״ו - ראשונה דעה - בחליצה
אפסח]. דקאי כמ״ד [ודלא מדבר הכתוב תפילין בחוקת - ימימה" מימים החוקה..

בערב. להניח איסור רק אלא בערב, לחלוץ חיוב דאין יברך, לא - שניה דעה
*

בשבת תפילין
אות. עצמם שהם ויו״ט לשבת פרט לאות" לך "והיה ויו״ט, לשבתות פרט ימימה" "מימים

הרבה"]. ממקומות לה מסמכין מחוורא דלא מילא ד״כל משום - לימודים תרי דבעינן [והא
*

יבשה צואה מול ק״ש
הוראתו®*. על סמכין ולא משם, לפנותה הורה ירמי' ר' - הפנ״מ לפי'

להקל. סומכין" לשון"אין מצינו דלא צ״ע ולפ״ז
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 מהני. לא דזה עליו, סמכין ולא עיניו, את לכסות הורה ירמיה ר' - הרש״ס לפי'

אמות. ד' לה סמוך יהא שלא - סמכין ולא הצואה, לכסות הורה ירמיה ר' - החרדים לפי'
H־

בתפילין הדעת היסח
הנחתן. על שוב אח"כ ולברך לחולצן יש הפנ״מ לפי' הדעת, היסח הוי קבע אכילת האוכל

הדעת. היסח משום שוב אחייב יברך ומ"מ לחולצן, א"צ - ולהרש״ס
*

הכסא בבית תפיליו
 הוא הביזוי דעיקר אחייב, ללובשן רוצה אא״ב לביהכ״ס, נכנסין אין - מכוסות ואינן בידו תפילין
מצוה. בהן לקיים בדעתו כשאין

הנ״ל]. הטעם לפי מסתבר [וכן ליכנס. מותר - מכוסות ואינן עליו תפילין
*

בסת״ם דפוקות אותיות
*.’ספק באמצען פסול, מלמעלן כשר, מלמטן

ד הלבה
שמיעה בלא קריאה
 יצא. לא - יוסי ר' יצא. - ת״ק - לאזניו השמיע ולא שמע הקורא

 יצא. לכו״ע - המצוות כל בשאר אבל "שמע", דכתיב בק״ש מחלוקת י״א

למצותיו". דכתיב"והאזנת המצוות, כל בשאר אף מחלוקת וי״א

 גווני בכל ולפ״ז רוחותיה", מדי גויל "מוקפת תהיה שהאות הוא הדין דגדר מבואר כט.) ובבבלי(מנחות *’
דבעינן"כתיבה ותפילין במזוזה דוקא הוא גויל מוקף של זה דין אם הראשונים נחלקו מ"מ אמנם פסול. יהי'

ואבמ״ל. בס״ת, דהה״נ או כ;) גיטין (תום' תמה"
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 להשמיע דצריך יוסי כרי אתיא מתנא לר' מחש״ו. חוץ המגילה לקרות כשרין הכל - במגילה
ש״ו. אטו חרש ונקט השניה] [כדעה לכו״ע כשר חרש חסדא ולר' הראשונה], [כדעה לאזניו

 דאורייתא דבק״ש יוסי, כרי חסדא] לר' [ואף תרומה. תרומתו תרם ואם יתרום לא - בתרומות
כשר. בדיעבד דרבנן דברכתה ובתרומה בדיעבד, אף פוסל

למפרע הקורא
 מבואו עד שמש "ממזרח בהלל, וכן "ככתבם". דכתיב במגילה וכן "והיו". דכתיב יצא, לא בק״ש
הי". שם מהולל

ההלל סדר
 ומגוג, גוג - חג אסרו המשיח, לימות - אהבתי הללו, לדורות - לנו לא לשעבר, - ישראל בצאת

לבוא^'. לעתיד - ואודך אתה אלי

בירו'; הנידונים נוספים נושאים
 שבשמו״ע. לברכה ברכה בין הקשר ביאור

 משיח. של ושמו זהותו בירור

.‘‘בתפילתםי לכוין הצליחו שלא עצמם על אמוראים דברי

ה הלכה
עבודתם בשעת הפועלים דיו

ומתפללין. יורדין - תפלה האילן. בראש קורין - ק״ש

 דאז עמהן, אוכל שבעה״ב או סעודתן, הוא שכרן [אא"כ ראשונה. בברכה הכל כוללין - ברהמ״ז
קפיד]. ולא מחיל דמסתמא חברכות, כל מברכין

ו הלכה
בשבת בתולה בעילת

 יצא. לא שלמפרע נוספת סיבה זוהי לכאו'
הסוד. ע"פ בזה שביאר מה החת״ם בהגהות עיי
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מתכוין. שאינו משום שמותרת או רישא, פסיק והוי חבורה שעושה מפני אסורה האם בירו' נידון

ז הלבה
באבילות תענוג רחיצת

מותרת. - אחרים ולדעת אסורה, - נתן ר' לדעת
*

בשבת לאבל שלום שאילת
ואסורה. שבפרהסיא כדבר או ומותרת, שבצינעא כדבר נחשבת האם בירו' נידון

ח הלכה
תנחומים קבלת בזין ניזונים שני

קרוב. שאינו במי אף או בקרובים רק שייך תנחומים קבלת דין האם א.

בעבדים. זה דין שייך האם ב.

כבנו. לו דחביב לרבו, בתלמיד אף שייך זה דין - הראשון בנידון הירו' מסקי

 אמנם חסרונך. ימלא המקום לבעליו שאומרים כבהמה, דינו עבד סתם - השני בנידון הירו' מסקי
תנחומים״^. קבלת דין בו שייך ר״ג של עבדו כטבי כשר עבד

ט הלכה
פטור שהוא בדבר להחמיר הרוצה
 בכך. המתבזים אחרים בפני זאת עושח אא״ב ברכח, עליו תבוא - צער של בדבר

הציבור. על פרנס נתמנה אא״ב ויטול, יבוא השם את ליטול הרוצה כל לא - שבח של בדבר
H־

בה״ש חתו

זה. לענין "כשר" גדר מהו לדון ויש
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21קורא אינו - רשב״ג ולדעת קורא, רצה אם - ר״ג לדעת

שלישי פרק
א הלכה

בתפיליו אבל
 חדשות. בפנים וחולץ שני מיום נותן - אליעזר לר'

 חדשות. בפנים חולץ ואינו שלישי מיום נותן - יהושע לר'

בחליצה. וכר״י בנתינה כר״א הלכה

הנ״ל כדיו דסתרי תרתי לנהוג
דאפשר^^. ומסיק בפ״ח]. לחלוץ [שלא כר״י בחליצה שינהג מהו כר״א שני ביום נתן - איבעיא

*

ולקרות להחמיר שרצה אונו
^ מי לו שאין משום או מת, של כבודו משום או - לו שומעין אין לו]. ביש [ונפ״מ שישאנ̂ו

*

המיטות כפיית בדיו מחלוקות ג'
הגולל. משיסתם - יהושע ר' החצר. מפתח חמת משיצא - אליעזר ר' א.

ודיו. שלח קלביטרין שומט - אלעזר בן ולר״ש נכפית, ואינה נזקפת - דרגש ב.

 / ממ%^. הארץ על ולא לארץ סמוך שהוא דבר על לארץ", אתו "וישבו - הדין מקור ג.
 וכך שיתעורר כדי / אבל. שהוא מיד יזכר כשיתעורר / מיטתך. כפה אתה אף המת נכפה בעוונותיך

אבל. שהוא יזכר

 נקרא ועושהו מדבר הפטור כל מצוות בשאר אבל עומ״ש, דקבלת חומרא מצד הוא דהנידון לכאו' ומשמע
הדיוט.

 אחת כל לגבי - הן מחלוקות ששתי כיון מ"מ כמאן, דלא נוהג הוא הרי שבפועל דאף גדול, חידוש והוא
כהלכה. הוא נוהג מהן

 וצ״ע. ועושהו, מדבר הפטור גבי פ״ב סוף לעיל שהובא בנידון תלוי הוא ולכאו'
דוקא. לארץ הסמוך דבר על לשבת האבל על דין דיש מבואר ולפ״ז
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ליטמאות לכד,ו הותר שבהם אופנים
 הגוי, מן שדה להציל השנה, ולעיבור החודש לקידוש ונפשות, ממונות לדיני - לחו״ל לצאת
 [רק אשה לישא ,לו] ביש אף יוסי ולר' בא״י, ללמוד ממי לו באין דוקא יודה [לר' תורה ללמוד

ואם^? אב ולכיבוד שישאנה], לו מובטח אם

מותר. אחא ולר' אסור יוסי לר' - לרבו - למת ליטמא

ספק. - תורח תלמוד לצורך
[דטומאה]. לתו״ע דוחה [דנשיא״ב] עשה אין - כפיים לנשיאת

̂. כ״ש להן מיטמאין אין בחייהן אם מנא ולר' היום", כהונה ינאי"אין לר' - שמת לנשיא  במיתתן®

דאורייתא^^. טומאה ובספק דרבנן, בטומאה רק מותר - הרבים לכבוד

ב הלכה
בשורה אבלים ניחום בשעת ק״ש
 חייבין. מנחמים) וחחיצוניים(שאינם פטורין, חאבל) את חפנימיים(חמנחמים - מתני'

חייבין. לנחמו שבאו אף חשאר וכל פטורין, חאבל של קרוביו רק - (בברייתא)יודה ר'

ההספד בשעת
 לתפלה. ולא לק״ש מפסיקין - תני

ולתפלה. לק״ש - רבותינו

חייבין. רואין ושאינן מק״ש, פטורין האבל פני את הרואין - נוספת דעה

 דוקא. אלו במצוות המיוחד מה וצ״ת “
במיתתן. וכ״ש ד״ת על לעבור בקולו לשמוע אין דבחייהן הניר ופי'

 המצוה מהו צ״ב ובכלל לחומרא. דאורייתא ספיקא נימא בספק אף הותרה לא ודאית טומאה דאם וצ״ב
רבים". של"כבוד
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ג הלכה
במצוות כללים

 דכתיב וק״ש יברך, הוא שאכל מי וברכת" "ואכלת דכתיב מברהמ״ז חוץ מוציא, יצא המצוות כל
עצמו. על רחמים מבקש אחד כל שיחא ותפלח משנן, כאו״א שיחא "ושננתם"

אחת. פעם עליה מברכין - סוכה כגון כימים, בלילות הנמשכת מצוה

יום. בכל עליה מברכין - לולב כגון ביום, אלא נוהגת שאינה מצוה

ליבטל". שלא לו אפשר "שאי יום, בכל עליה מברכין ולילות ימים שנוהגת אף - ת״ת מצות

ד הלבה
והלאה). כ: בבבלי(ברכות במקביל מופיעים - עזרא תקנת בענין זו בהלכה המובאים הדינים

בק״ש קרי בעל
 כדיבור]. לאו דהרהור כיון החמירו, דאורייתא [דבק״ש הברכות ומהרהר בפיו קורא - לת״ק

בפיר^. מברך אף - לר״י
H־

 הכסא בבית "ת7ב הרהור
אסור' - יסא לר' מותר. - לחזקיה

קרי בעל מהלכות עוד

29

ה הלכה

יפסיק. וביחיד יקצר, ברבים - תפילתו באמצע שנזכר קרי בעל א.
במזיד. אף וי״א עליו. מטריחין אין - באונס ימות. אם אף יטבול - במזיד בע״ק ב.

עליו. מטריחין אין - באונס קבין. ט' צריך - במזיד קרי שראח חולח ג.

קבין. ט' - באונס סאח. מ' צריך - במזיד קרי שראח בריא ד.

מצואה הרחהה דיו

צ״ב. הפנ״מ של ופירושו יונה, רבינו בשם החרדים לפי' כ״ה
וכנ״ל. כדיבור לאו הרהור דלכו״ע דמבואר ממתני' וצ״ע דמי, כדיבור הרהור אם נחלקו לכאו'
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 שריחו דבר מכל - זעירא ולר' עיניו. כמלוא - ומלפניו הריח], שכלה [ממקום ד״א - מאחריו א.
רע.
בנקי]. [אפיי ד״א מרחיקין - מים ושל רעי של גרף ב.

ומבטלן. רביעית] - זכאי [ולר' כלשהו מים לתוכו נותן - מיוחד שאינו כלי

ברוק. מבטלה - כלשהי צואה ג.
*

חציצה
להרחיק. א"צ הכלי ובין בינו חציצה יש אם - רשב״ג

הלכה. וכן כיסוי, רק אלא חציצה, ל"מ חדר באותו - רשב״א
*

 התפלה בשעת יריקה
אסור. - רבי בשם חונא ר'

בגדו]. לתוך או לשמאלו או לאחוריו רק [אבל נקי. פיו שיהא כדי מותר, - יוחנן ר'
*

בביהכ״ג יריהה
 [וישפשף]. מותר - יונה ר' אסור. ריב״ל-

 ד״א. הילוך כדי שהה אא"כ מים הטלת או יריקה אחר להתפלל אסור

ד״א. הילוך כדי שהה אא"כ התפלה אחר מים להטיל או לירוק אסור

להרחקה צואה שיעור
 כעצם. שתיבש עד - רב בשם אבא ר'

 לגמרי]. יבשה שאינה [אע"פ פניה שיקרמו עד - שמואל

קיים. שממשה זמן כל - חזקיה
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להרחקה מים שיעור
ניכר. בקרקע שרישומן זמן כל - גניבא ולדעת שמטפיחין, זמן כל

ו הלכה
קרי שראה זג

פוטר. יודה ור' יטבול. - לתייק

 או הקלה, טומאתו את מחשיבין אין חמורה בטומאה שהטמא משום פוטר יודה ר' - הירו' חקירת
טמא. ישאר שעדיין מכיון טבילתו תועיל לא הכי שבלאו משום

נפטר. לא שוב שנתחייב וכיון מועיל היה הזוב קודם טובל היה שאם זוב, שראה בבע״ק ונפק״מ

רביעי פרק
א הלכה

בתפלה הקול הגבהת
 מגביה. היה ובביתו בלחש מתפלל היה בביהכ״נ יונה ור' מתירין, ויש אוסרין יש

תפילות ג' מקור
 שזכיתי - במנחה לאורה. מאפילה שהוצאתני - בשחר השמש: תזוזות ג' כעד - נחמני בר ר״ש

לאורה. מאפילה שתוציאני - בערבית במערב. לראותה

למדום. אבות מגי - ריב״ל

שעות]. ד' עד או חצות עד קרב אם שחר של בתמיד גם ור״י ת״ק פליגי [ולפ״ז מתמידין. - רבנן

קודמת מנחה - ומוסר מנחה
קודם. מוסף - זה אחר בזה אבל בזה, או בזה דוקא - לומר שרצו היו

קטנה]. מנחה זמן בחגיע דוקא [וחיינו קודמת מנחת בקדימח דאף - יוחנן ר' בשם העידו אבל
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נעילה זמו
 מעריב], את פוטרת נעילה אם בדעתו [ונחלקו [ערב], שמים שערי נעילת - רב

יום], [מבעוד היכל שערי נעילת - יוחנן ר'
*

בהזכרות כללים
 בנעילה. שבת מזכיר נעילה, אין רגילה שבשבת אף - בשבת שחל יו״ב
 בנעילה. ר״ח מזכיר בר״ח, נעילה שאין אף - בתענית שחל ר״ח

̂. חנוכח מזכיר בחנוכח, מוסף שאין אף - בחנוכח שחל ר״ח או שבת  במוסף®

בפנ״ע. ברכח וי״א בעבודח, י״א במודים, י״א במוסף: תענית מזכיר חיכן - בתענית שחל ר״ח
H־

מבעו״י ערבית תפילת
 קבע], לח אין ערבית שתפלת חמשנח דברי סמך [על מחלוקת. - חול ביום

שבת. תוספת שקיבל כיון אפשר לכו״ע - שבת בערב

ערבית תפלת גזר
רשות. - יהושע ולר' חובה. - גמליאל לרבן

חזח]. בנידון תלוי מעריב, פוטרת נעילח אם לעיל חנידון - חנינא ר' [חוספת

ג הלכה
שמו״ע מעיו או שמו״ע

 שמו״ע. מתפללין - ר״ג

שמו״ע. מעין - יהושע ר'

חנוכה. של ור״ח שבת והול״ל בחנוכה הם חלים תמיד דהרי שהעיר בניר עיי ■
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שמו״ע. מעין - לאו ואם שמו״ע, - בפיו תפלתו שגורה אם - ר״ע

;כנגד - ברכות שמו״ע
 יענך. עד תהילים מתחילת מזמורים י״ח - י״א

 שבשדרה. חוליות י״ח - י״א

 לדוד. שבמזמור הזכרות י״ח - י״א

 בתורה. יחד האבות שנזכרו פעמים י״ח - י״א

המשכן. שבפרשת ציוויין י״ח - י״א

 שבמזמור אזכרות שבעה כנגד וי״א לדוד. שבמזמור קולות שבעה כעד י״א - שכת של שכע
השבת. ליום שיר

חנה. שבפרשת אזכרות תשע כנגד - ר״ה של תשע
ותחינה. תפלה רינה שלמה אצל שנזכר פעמים 24 כעד - תעניות של 24

*

עננו מזכיר 7יחי אימתי
תפלה. בשומע - ינאי רי לרופא. ישראל גואל בין - ירמיה רי

*

שמו״ע מעיו שאומרים יהושע ’ר כדעת מחלוקת
וברכה. ברכה כל סוף - רב

ואחרונות]. ראשונות מגי [חוץ כולן את חכוללת אחת ברכח - שמואל

ד הלבה
כולו" היום כל שיתפלל "ולואי ריו״ח כדכרי מחלוקת

 נדבה. להתפלל שיכול התפלל, אם במסופק דוקא שזהו י״א

להמשיך. שיכול התפלל, שכבר התפלה באמצע בנזכר אף שזהו וי״א
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חול של והתחיל שבת בתפלת טעה
 שבת. לשל וחוזר הברכה ממשיך אמר חד

שבת. לשל וחוזר מיד פוסק אמר וחד

חשיבותה]. משום שממשיך, מודים הכל - הדעת [ובחונן
*

בתפלה פרמיים צרכים לבקש מתי
 צרכיו. תובע ואחייב מתפלל אמר חד

 מתפלל. ואחייב צרכיו תובע אמר וחד

תפלה. בשומע - שלישית דעה

ה הלכה
 ויתפלל. ירד חמורו שיאחז מי לו יש אם החמור על הרוכב - ת״ק

כרבי. והלכה מיושב, ליבו שכך מפני במקומו מתפלל - רבי

התפלה כיווו
לשמש. כמתפלל נראה יהא שלא מלמזרח, חוץ הרוחות לכל

ו הלכה
שחרית אחר מוסה

 ד״א. הילוך כדי ימתין -

̂. בה לחדש צריך - רב  דבר*

דבר. בה לחדש א"צ - שמואל

חידוש. גופא היא ר״ח דברכת הקשה ובניר ■
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בציבור], ועתה ביחיד התפלל שקודם בכך אפיי היינו דבר" "חידוש - רב בשם שילא [ר'

חמישי פרק
א הלכה

תפלה מהלכות
 לשבת ה. צער. מתוך שלא ד. הדרך. מתוך שלא ג. הלכה. דבר מתוך ב. ראש. כובד מתוך א.

 ח. במתינות. ולצאת במהירות ללכת ז. דלתות. שתי כשיעור ליכנס ו. ולאחריה. התפלה לפני
 לא בשלומו שואל המלך דתנן הא ט. בביתו. עדיף - ביחיד בביחכ״נ. עדיף - בציבור תפלח

השם. את בכותב ה״ה - ישיבנו

ב הלכה
בהזכרות טעויות

 אותו. מחזירין - בטל גשם אותו. מחזירין אין - בגשם טל הזכיר

 אותו. מחזירין - גשמים הזכיר לא אותו. מחזירין אין - ורוח טל הזכיר לא

תפלה. בשומע יזכיר - להזכיר שכח
*

ההבדלה מקום עיקר
 וכאן. כאן שעיקרה וי״א בתפלה, עיקרה י״א בכוס, עיקרה י״א

בתפלה ההבדלה מקום
הדעת. בחונן - ת״ק
מוצ״ש]. בכל אף או ביו״ט, שחל במוצ״ש רק כר״א הלכה אם בירו' [ופליגי בהודאה. - ר״א

 דאסור כיון ברכה מטבע ואחייב מבדיל אם זו לדעה בירו' [ופליגי בפנ״ע. רביעית ברכה - ר״ע
להיפך], או שיבדיל, קודם צרכיו לשאול

ההבדלה נוסח
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 הבדלות^^. מגי יפחות לא - אושעיא ברי ר״א

 אחת. חבדלח אפיי - סימאי ר'

ההבדלה זמן סרח
במוצ״ש. רק - האש ומאורי בשמים גי. יום עד לברך יכול - המבדיל ברכת

בהבדלה נוספת הלכה
ובכוס^^. בנר עיניו ליתן צריך

ג הלכה
בתפלה טעות הלכות

הן. אחת ששלשתן לתחילה, חוזר - ראשונות ברכות בגי טעה -
הן. אחת ששלשתן לעבודה, חוזר - אחרונות בגי טעה -

לו. הברור למקום חוזר - טעה היכן יודע ואינו טעה -

 דציבורא. טירחא משום אותו, מחזירין אין - ברכות ג' או ב' שדילג ש״ץ -

הוא]. מין שמא ירושלים, ובונה זדים מכניע המתים מחיה מלבד [וי״א

יעו״י הזכיר אם ספק
 תחנונים אמר לעבודה. חוזר - רגליו עקר לא לתחילה. חוזר - דעת] הסיח [או רגליו עקר אם

ספק. - העקירה אחר
*

התורה קריאת הלכות

ומר. ד״ה קד. פסחים תוס' עיי
 הרה״ג העיר אכן ברכה, של כוס גבי ה״ה פ״ז וכדלקמן הדעת היסח משום הוא שבכוס נראה היה לכאו'

 זהו ה"נ ואולי לאורו דיאותו מדינא הנר לאור הכוס לראות דצריך מבואר ספ״ז דלקמן שליט״א דרומי ר״ד
ובכוס". "בנר
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 נתברכו לא הראשונים שפסוקים נמצא דאל״כ מתחילה, השני יתחיל - ונשתתק בתורח קרא
תמימח. כולח שתחא - תמימח" ח' "תורת וכתיב לפניחן נתברכו לא וחאחרונים אחריחן

משתמעי לא קלי תרי
כל], בפי שגורח שחיא [כיון מחלוקת - בתורח לכו״ע. - בנביא

H־

שנשתתק ש״ץ
̂. בפני ברכח חשיב קדושח מאחרי - אור יוצר ובברכת חברכח. מתחילת חשני יתחיל עצמח*־

ד הלבה
כהנים כבוד
ת״ח^? מהן אחד אא"כ הכהן, את ממצעין - בדרך מהלכין וישראלים כהן

כהנים ברכת
 כלאחריו], שלאחריו [וצדדין ברכתם. בכלל אינם - חכחנים אחרי חעומדים

מפסקת. אינח ברזל של מחיצח אפיי - חכחנים לפני חעומדים

 "כהנים". ובשנים "כהן" אומר אחד בכהן - יעקב בר ר"נ

.36אומר"כהנים״ באחד אפיי - חסדא ר'

 ממקומו". ה' כבוד מאחרי"ברוך דה״ה סקכ״ח במ״ב וע״ש נט, סי' בשו״ע נפסק וכן
 חידוש. וחוא כבוד, בכל אלא בקדושח דין רק אינו ד״וקדשתו" כאן מבואר לכאו'

כלל. קוריו אין שבאחד חבבלי כדעת דלא ותרווייחו
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שישי פרק
א הלכה

הגהניו ברכת חיוב מקור
. לו שיתירו עד מעל העולם מן הנהנה ומלואה", הארץ "לה' א. המצוות'̂'

ברכה. פדיונו ומהו ככרם עשוי ומלואו העולם הכרם", ותבואת המלאה... תקדש "פן ב.

אכלת*^. משלך כאילו וברכת אכלת אם עליך", בל טובתי אתה ה' לה' "אמרת ג.

̂. לפניו הלולים שני הלולים", "קדש ד. ולאחריו®

המצוות ברכת חיוב מקור
ברכה. טעונה מצוה אף ברכה טעונה תורה מה והמצוה", "התורה

*

הייו ברכת
ידים. בו ונוטלין הגפן - מזוג ידים, בו נוטלין ואין העץ ברכתו - שהוא כמות יין - ר״א

אוכלין]. הפסד [משום ידים בו נוטלין ואין הגפן ברכתו מזוג בין חי בין - חכמים
*

 כגוש או (מבושל)שלוח יר?

שהכל. - ושמואל רב בשם אבא ר'

̂". - נתרסקו האדמה, - בעין נשארו אם - שמואל בשם זעירא ר' שהכל°

 של הוי ברכה דאחר ומשמע ברכה. אחר דזהו ומשני אדם", לבני נתן "והארץ דכתיב הקשו ובבבלי
 מעילה. כאן שאין רק האדם של דאינו משמע הירו' מדרשת ואילו האדם,
 השתמשות. זכות כעין הוי רק האדם של אינו באמת הירו' דלפי כנ״ל דמשמע לשון"כאילו", לדקדק ויש

 להגרי״צ ומצאתי קדש. שאינן לאוכלין מינה למילף ומהיכ״ת קדש, שהוא רבעי בנטע איירי דקרא וצ״ע
 כיון לברך דא"צ הו״א הוא גבוה ממון רבעי דנטע דכיון וכתב בזה, שעמד עה״ת יוסף באר בספרו סלנט

 ע״י גבוה מרשות להתירו שצריך אוכלין בשאר דב״ש ילפינן שמברך ומזה גבוה, של ישאר דבלא״ה
הברכה.
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המוציא ברכת נוסח
ממש. לחם תוציא הארץ לבוא שלעתיד אלהבא, דקאי מוציא, י״א

̂". מוציאה הארץ היתה אדה״ר חטא דקודם אלשעבר דקאי המוציא, וי״א לחם'
*

אכל ולא בירד
השאר. על שוב יברך האם ונפלה, אחת חתיכה על ובירך הקערה מן לאכול הבא בדין ספק

אהבי]. דעתיה דשם הזמן, כל זורמים שהמים הנהר מן מהשותה הוא [וחלוק שיברך. ומסיק
*

מכזית פחות לחם
מזונות. וי״א המוציא, י״א

*

בירד ולא שכח
לצדדין. מסלקן אוכלין שבולען], הבבלי כדעת דלא [לכאו' פולטן משקין - הונא ר'

* פי שנאי"ימלא פולטן, אוכלין אף - יוחנן ר' .‘תהלתך̂"
*

מבושל אורז ברכת
 מזונות. - לפת ואפאו לקמח האורז טחן

 האדמה. - שלמים הגרעינין נשארו

שהכל. - ומעוך שלוק
מעדנים. מיני בורא - שנקרש עד הרבה נתבשל

 "שדרכו והגירסא לקמן. כמבואר בברכתו, ונשאר בעין חשוב - זית כגון כבוש לאכול שדרכו ודבר “״י
לבארה. שטרח ניר ועיי צ״ב, חי" לאכול

 עוה״ז בין שאין או הבריאה בטבע שינוי יהיה לעת״ל האם הידועה במחלו' פליגי דלפ״ז שכתבו ויש 'י'
 בלבד. מלכיות שעבוד אלא המשיח לימות

נמאסין. ושאין הנמאסין אוכלין בין שמחלק כבבלי דלא ותרוייהו
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החי מו הבא מאכל ברכת
נפשות. מיני בורא וי״א שהכל, י״א

H־

בברכות כללים
גי. מעין ולחכמים ברהמ״ז, לר״ג - פת אפאו ולא דגן מין או דגן, מין ואינן שבעה ממין א.

מברך. אינו ולחכמים לאחריו, מברך לר״ג - אורז] [כגון שבעה מין אינו ב.

גי. מעין ואחריו מזונות לפניו - המינים ומחמשת חליטה וכעין סולת כעין ג.

ספק. ואחריו שהכל, לפניו - המינים מחמשת אינו ואם ד.
*

גגרכות קדימה מזיני
הגלוסקא. על מברך - [ביתית] בעה״ב של ואחת [מהחנות] גלוסקא אחת שלימות שתי א.

בעה״ב. של על מברך - בעה״ב של ושלימה גלוסקא של פרוסה ב.

שלמה]. והשניה פרוסה היא אם [אפיי חיטין של על מברך - שעורין ופת חיטין פת ג.

 מינים, מזי שהיא כיון יפה, פחות שהיא ואף שעורין של על יברך לר״י - וכוסמין שעורין ד.
קודם. דחביב הקוסמין על יברך ולרבנן

הטהורה. על יברך - וטהורה טמאה ה.

שירצה. מהן איזה - טהורה וקיבר טמאה נקייה ו.
H־

?ל"7 של "?ורא פרכת
דשאים. מיני בורא וי״א שהכל, י״א העץ, י״א

ב הלכה
האילו פירות על האדמה בירד

יצא. לכו״ע - יוסי ר' יצא. לא ולרבנן יצא, לר״י ורבנן, יודה ר' מחלוקת - חזקיה ר'
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היין] על העץ או1 הפת על מה7ד,א בירד

 הברכות], בכל [כלומר יצא. לא חכמים שטבעו ממטבע המשנה כל - יוסי ר'

 ויין], פת דוקא [כלומר יצא. לא ברכתו ושינה מברייתו שנשתנה כל - יודה ר'

יצא. זה הוא נאה מה הזה החפץ שברא ברוך בירך אפיי - מאיר ר'

והפת הייו על שהכל גירד
̂♦־. לא - הונא ר' יצא

והאדמה העץ שהכל פרכת לפניו היו
כללית. מברכה חשובה מפורטת דברכח שחבל, ואחייב חעץ, את פוטרת שחיא חאדמח על יברך

ד הלכה
וחביב המינים שבעת

 - ‘"*‘גי מעין מברך שבעה מין ועל - אחריהן שמברך דכיון קודם, שבעה מין לכו״ע - בסתמא
בלפניהם. גם הוא קודם

 מברך שאין דכיון קודם, חביב - ולחכמים קודם, שבעה מין - יודה לר' - פת לאכול בדעתו
שלפניהם. ברכה בקדימת נפ"מ אין - ‘אחריהל*

שבעה ממיו המפל כאשר ומפל עיקר
הנ״ל. וכסברא להעיקר, הוא קודם לפניהן גם - הטפל על ג' מעין אחריהן שמברך כיון - בסתמא

 כי דל תגזל "אל עלה [וקרי העיקר על מברך ‘אחרונה®* ברכה כאן שאין כיון - פת לאכול בדעתו
הוא"]. דל

המזוו שלפני הייו על בירד
ה הלכה

 יצא. - בבבלי יוחנן ר' ולדעת ‘ני
כלל. אחריו מברך אין שבעח ממין שאינו דזח ניר עיי

באריכות. ניר ועיי אחריהן. מברך הסעודה לפני הבאין שכל בא כרי ודלא ריב״ל דעת זוהי
וכנ״ל. ריב״ל לדעת ®י
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 המזון. שלאחר היין את פטר - עליו לקבוע היא הדרך אם

פטר. לא - עליו לקבוע דרך אין ואם

המזוו שבתוד ייו על גירד
 יין משא״ב ופוטר, חשובה שחיה הוי שלפנה״מ יין דדוקא המזון. שלאחר את פטר לא לכו״ע

̂".’פוטר ואינו היא חשובה שתיח לאו חאוכל לשרות אלא דאינו חמזון שבתוך

דפרפרת סוגיא
̂*־ את פטר חפת על בירך - ב״ה  .‘*‘קדרחי ומעשח חפרפרת
קדרה. מעשה פטר לא - ב״ש

קדרה. מעשה ולא הפת את פטר לא לכו״ע - הפרפרת על בירך

וצ״ע. בירו' דינו הובא לא - קדרה מעשה על בירך
*

המזוו אחר פפיסניו הפאד, פת
מברך״^. אינו - יוחנן לר' ולאחריה. לפניה מברך - לרד

ו הלכה
סעודה דמקום קידוש
 שנית. לקדש צריך - אחר בבית לאכול ונמלך אחד בבית קידש

שנית*^. לקדש א"צ - מתחילח בדעתו חיח

זו. את פוטרת זו ואין הן שתיות סוגי שני מ"מ הן, אחת ברכה ששתיהן דאף חידוש, והוא47
 פת]. צורת לה שאין צנומה פת זהו ולתום' ודגים, בשר כגון הפת את ללפת הבאים מאכלים הם [לרש״י “*י
 מזונות]. וברכתה מדגן הנעשית דייסא [כמין “®י

לאחריה. - ולהרדים דוקא], לאו ואולי לפניה, דוקא נקט אמאי [וצ״ב לפניה - הפנ״מ לפי'
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ח הלכה
בייו שינוי

 לברך^ל צריך - ישן יין ואחייב חדש יין

 לבר^^. צריך דידן לגירסא - חדש יין ואחייב ישן יין

 לברך. א"צ וישן]- ישן או וחדש [חדש יין שינוי

לברך. צריך - חדעת] חיסח [או מקום שינוי
*

 מים על שהכל ברכת
̂. אינו לרפואה שותה אם - יונה ר'  מברך*"

מברך^^. לרפואה] [ואפי' לצמאו השותה בל - יוסי ר'

שביעי פרק
א הלכה

לזימוו צירות
̂, לברך האבילה בתחילת דעתם בשנתנו או - ראשונה שיסה •̂  יחד. בזית שאבלו או יחד

אחת. בבת סעודתן שנסתיימה או יחד, בזית שאבלו או - שניה שיטה

זימוו חיוב

 במ״ב ע״ש לחדר, מחדר בגון מקומו רואה שאין אע״ם אחד בבית דוקא דהיינו כתב רעג סי' ובשו״ע
 דוקא זהו ואולי סעודה, במקום קידוש בעינן דהא וצ״ע בתים, בשני דמיירי הירו' משמעות אמנם סק״ח.
בשעה״צ. ע״ש מקומו, ברואה

 למעליותא. דאישתני בכה״ג, דדוקא שכתבו ראשונים יש “
לברך. א"צ הנ״ל ולראשונים

 תיקנו שלא רפואות משאר שנא דמאי העיר והניר רפואות". מיני "בורא שמברך אבון כרי ס״ל ואולי
 ע״ש. לצמאו, מרים מים אשותה קאי אבון ר' דשמא וכתב ברכה, עליהן

 בתרתי. יונה אדרי דפליג נמצא ולפ״ז מברך. אינו צמא ואינו לרפואה אינו אם יוסי דלר' בניר וכתב
מצוה. קבלת מדין האכילה, לפני מיירי ולהרדים
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 חצוף], בי״ד ונקרא דין דינם שדנו ששנים [כשם רשות. שנים חובה שלשה י״א

 דין], דינם אין שדנו שנים - בדין [ולפ״ז משלשה. פחות זימון אין וי״א

 מזמנין - שלושה של חגורות משלש שפרשו שלושה

 לבדן. שהטבילן אגודות מגי שפרשו אזובים בגי דמזין מהא - הדין מקור

במקוה]. הנרוק מטיט בסוכה לבוד כדילפינן - הם דינים ששני אף מהא הא דילפינן [והא

לילד אחז וביקש שאכלו ’ג
̂.’וילך' הזן ברכת יברך - לשמואל וילך. הזימון ברכת יברך - לרב

*

והמטיב הטוב
ביתר. הרוגי על ותיקנוה דרבנן י״א

 הארץ "על ג. אלוקיך", ה' "את ב. "וברכת", א. ברכות: ד' בקרא [ונרמז דאורייתא. וי״א
לך"]. נתן "אשר ד. הטובה",

*

המזון לפני הברכה מסור
 מתורה. לפניה מזון מתורה, שם שם גז״ש - ר״ע

 לפניה. וטעונה לאחריה ברכה טעונה שאינה מתורה ו ק" - ישמעאל ר'

 הקרואים". ואח״כ"יאכלו הזבח", את יברך הוא "כי - יצהק ר'

שכן. כל לא רעב כשהוא מברך שבע כשהוא אם ק״ו - רבי

 לאחריה התורה ברכת מקור
ממזון. שם שם גז״ש - לר״ע

היטב. ע״ש אחריה דמיירי הכריח ובניר לאחריה, או הסעודה בתוך מיירי אי יל״ע
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 לאחריה. וטעונה לפניה טעונה שאינה ממזון ק״ו - ישמעאל לר'

שעה. מחיי עולם חיי ממזון ק״ו - שלישית שיטה

לזימרו ת קריה" מיוו7ב ספק
 לבדו אחד כל כאכל או והאחרון, הראשון ויברכו יחד שאכלו כג' נחשבים האם בתורה קרואים ג'

איפשיטא]. [ולא לעצמו. כ״א ויברך

התורה לברכת גרסה מקור
עליה*^. מברך תורה אף עליהן מברך המצוות כל מה

ב הלכה

’לעשרה סניה אותו עושיו ביקטו דינים פרטי
 מברך. למי משידע וי״א ברכה, טיב משידע י״א

 ודאי. אותו עושין ספק ספק, אותו עושין קטן

ביניהן. קטן אם אפיי מזמנין - כעשרה הנראין צפופין תשעה

לשלושה סניה
השם. את להזכיר שרוצין כיון סניף עושין בעשרה דדוקא י״א

השם. הזכרת אין שהרי בשלושה סניף שעושין כ״ש וי״א
*

 ירה והשאר פת אכלו יותר] או1 שגעה

.59שמצטרפין וכ״ש מזמנין - לרשב״ג

להצטרף]. אף או לזמן דוקא אם ירמי' לר' [ומיבע״ל דגן. שיאכל צריך - לרבנן

 וביחיד. מדרבנן מיירי והכא ברבים, היא מדאורייתא התורה ברכת דעיקר והרידב״ז החרדים ופירשו
 למילף שייך לא דא"כ ברבים, מיירי דהתם לומר ואין התורה, מברכת המצוות ברכת ילפינן דלעיל וצ״ע
 ביחיד. גם שהיא המצוות ברכת מינה

ניר. ועיי הרידב״ז, לפי' כ״ה
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ג הלכה
והוא שלושה

הכלל. מן עצמו יוציא שלא וי״א בדבר. מדקדקין ואין ברכו, שאומר י״א

זמינא; כר ור״א זעירא ’ר7 כעוכזא כיאורים ’ג
 כונת דבעינן כיון באמן לכוין לו ואמר בברכתו זעירא ר' את הוציא זמינא בר ר״א - החרדים א.

ומשמיע. שומע

 להוציא יכוין אמן העונה כך - להוציאו לכוין צריך בברכה חבירו את שהמוציא כשם - הפנ״מ ב.
חידוש]. [והוא המברך. את
 אף באמן כיון והיוצא אחת, לכוס וכיון בברכה חבירו את המוציא הוא, אחר דנידון כתב הניר ג.

כוסות. לשאר היוצא כונת מהני אם אח"כ, שיבואו לכוסות

עשרה שהיא לעדה מניו
.“י' כאן אף י' שם מה במרגלים, עדה ונאמר בנ״י", עדת בתוך "ונקדשתי א.

יי. כאן אף י' שם מה הבאים", בתוך בר לשבור בנ״י "ויבואו ונאמר בנ״י", בתוך "ונקדשתי ב.

יי. כאן אף י' שם מה הבאים", ונאמר(שם)"בתוך בנ״י", בתרך "ונקדשתי ג.
*

וללוי לכהו שעלה כהו
̂*. לברך שלא - א״י מנהג ולאחריה. לפניה שוב לברך - בבל מנהג שוב'

ד הלבה
בברהמ״ז שבת להזכיר שכח

 בנ״י". "בתוך אם כי "עדת" כתיב לא ד״ונקדשתי" דבקרא וצ״ב
לאחריה. אף אם ויל״ע
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62חוזר אינו - שמואל חוזר, - רב

בברהמ״ז ר״ח הזכיר ספק
 אכיל], לא בעי דאי משום [לכאו' אותו. מחזירין אין - יוחנן ר'

אותו. מחזירין מוסף בו שיש יום כל - ברייתא

ה הלכה
אלו את אלו ורואיו בתים שני

 מצרפן. - לשניהן אחד שמש היה ואם נכנסו. כן דעת שעל בתנאי מזמנין

ברכה של לכוס - מזוג שאינו יין
מים. לתוכו שיתן עד ברכה של לכוס ממנו לוקחין -אין העץ] [שברכתו לר״א

מים. ליתן א"צ יונה ולר' מים, לתוכו שיתן מודים יוסה לר' - הגפן] [שברכתו ולחכמים
*

ברכה של כוס מהלכות
 בו. עיניו וליתן טפח, להגביהו ספק], - מסייעת שמאל [ואם בימין לתופסו

כשיעור. בו ושיהא פגמו, טעמו פגום, יהא שלא

ברכה של בכוס ענינים ’ג
מודח. ושיהא סביבו, בכוסות מעוטר שיהא מלא, שיהא

*

וללילה ליום ייו י7 לו איו
ללילה. קודם יום - שבת לכבוד דבעינן"בכניסתו". ליום, קודם לילה - לקידוש

הברכה כבוד
יתעטף®. - מיסב אכל ייסב, - יושב אכל יישב, - עומד אכל יעמוד, - מהלך אכל

6 ע״ש. חוזר, דלכו״ע הניר כ' - ובספק2



הירושלמי סוגיות תמציתלח

שמיני פרק
א הלכה

הייו וברכת היום ברכת
 היום. בקדושת נתחייב שכבר ב) היין. את גורם שהיום א) קודם, יום - ב״ש

 תדיר. שהיין לפי ב) היום. את לקדש אפשר אי יין דבלא א) קודם, יין - ב״ה

והבדלה ייו
 גורם שהיום ב״ש ולסברת תדיר, היין ה"נ תדיר שהיין ב״ה דלסברת קודם, יין לכו״ע - יוסי ר'

כתפלה*"®. הבדלה דעיקר היין, את גורמת אינה בהבדלה - היין את

 כבר כאן אף - היום בקדושת נתחייב שכבר ב״ש דלסברת קודמת, הבדלה לכו״ע - מנא ר'
הבדלה. יש יין בלא אף כאן - קידוש אין יין שבלא ב״ה ולסברת היין. לפני בהבדלה נתחייב

יין]. בלא אף ומבדילין היין, על אלא מקדשין אין - הדעות לכל [עכ"פ
*

החוזר' גלגל’ בנוסח הנ״ל בעניו ספיהות ’ב
 על יברך אם אחת, כוס לו ויש סעודתו באמצע שבת נכנסח - ליין קודם שחיום ב״ש לדעת א.

 לקמן (לשיטתם קודם חיין חרי חמזון על יברך אם במזון, נתחייב שכבר קודם מזון חרי חיום
קודם. היום הרי היין על יברך ואם ה״ח),

 ישכחנה, ושמא קטנה ברכה שהיא משום הוא למזון קודם דיין דהא (שם) בא מדא״ר ופשיט
ויין. יום המזון על יברך סברא האי דל״ש הכא משא״כ

 הרי היין על יברך אם - אחת כוס לו ויש סעודתו באמצע שבת יצאה - קודם שהיין ב״ה לדעת ב.
 יברך ואם ה״ה), לקמן (לשיטתם קודם הנר הרי המזון על יברך אם שם), (לשיטתם קודם המזון

תדיר®®. שהוא קודם יין הרי הנר על

 שיאכלו עדיף - בברכה מגבעת דהחובשים להעיר יש ולפ״ז הברכה, לכבוד והיכר שינוי מדין כ״ז ®®
והיכר. שינוי כאן אין דאל״כ בלעדיה,

גרמה. שיצאה הקדושה אלא הגורם, אינו שנכנס החול - ולהרדים י
הגר״א. גירסת ע״פ כ״ה '



לטהירושלמי סוגיות תמצית

 אלא נחלקו ולא בסוף והבדלה קודם מזון בכה״ג לב״ה ובין לב״ש דבין יהודה מדא״ר הפשיט
הנר. ועל יין על המזון על יברך דלפ״ז לבשמים. נר בקדימה

ב הלכה

הסעודה שלפני הייו שתיית זמן
 גזירה ואיכא הכוס, ויטמאו ויחזרו מידיו הכוס שאחורי משקין יטמאו שלא נט״י, אחר - ב״ש
ידיו. את יטמאו שאחוריו ניצוצות שמא טמאין שאחוריו בכלי להשתמש שלא

 הכוס שאחורי ניצוצות וממילא אחוריו, שנטמאו בכלי להשתמש דמותר כיון נט״י, לפני - ב״ה
לברכה. סמוך נטילה דבעינן ועוד נטל, שכבר ידיו את לטמאות יוכלו

 ופליגי טמאין, שאחוריו בכלי להשתמש אסור לב״ה ובין לב״ש בין - יוחנן ר' בשם ביבן ר'
 הכוס בידית כשאוחז טמאות לידים דחיישינן יוסי כרי ב״ש פכ״ה): יוסי(כלים ור' ר"מ בפלוגתת

 חוששין אין טמאות בידים דאפי' כר"מ וב״ה הכוס. את ויטמאו ויחזרו שאחוריו במשקין יגע שמא
שאחוריו. במשקין שיגע

אחרונים ומים ראשונים מים
 יצחק בר ר״ש ע״ז [והקשה חובה. אחרונים מים דחמירי], לאחרונים [ביחס רשות ראשונים מים
 הרי באחרונים, משא״ב המים, לטהר ופ״א הידים לטהר פ״א ושונה, נוטל ראשונים דמים מהא

טפי]. חמירי דראשונים

נט״י בחיוב מחלוקות ’ם
 לתרומה - רב הן]. זריזין [דכהנים לתרומה ולא לחולין - יוסי ר' ולתרומה. לחולין - שמואל א.
הפרק. עד לחולין אף ריב״ל- אצבעותיו. קשרי עד ולחולין הפרק, עד
 לפירות אף - זעירא ר' במשקה. שטיבולו לדבר אף - אושעיא ר' בלבד. לפת - הונא ר' ב.

יבשים.

לאכילה מחני אי שחרית נט״י
 הנטילה. מן דעת הסיח לא אם - לרב

מתחילה. כך על התנה אם - אבינא לר'



הירושלמי סוגיות תמציתמ

ג הלכה

הנטילה אחר הידים ניגוב
 ולא טומאה] מקבל דאינו פרקים, של או שיש [של השולחן על ומניחה במפה ידיו מקנח - ב״ש

הידים. את ויטמאו ויחזרו שבמפה המשקין את ויטמא טמא הכסת יהא שמא הכסת, על

 בספק. וכ״ש לחולין ידים דאין ועוד טחור, ידים שספק משום חכסת, על אף מניחח - ב״ה
 על בנעשו דמיירי או לחולין, תחילה דידים כרשב״א דס״ל או - לחולין ידים דאין הא [ולבייש

כתרומה], הם דהרי וכראב״צ הקודש טהרת

ד הלבה
אחרונים במים אוכליו איבוד חשש
 יותר פירורין להניח עלול ע״ה השמש שאם משום אחרונים, מים ואחייב חבית מכבדין - ב״ש

לאבדן]. מותר מכזית [ופחותין מהמים. וימאסו מכזית

 חשש שייך לא וממילא ע״ה בשמש להשתמש דאסור הבית, מכבדין ואחייב אחרונים מים - ב״ה
אובלין. איבוד

ה הלכה
בהבדלה הנר ברכת נוסח
מתחדשת. ואינח פ״א שנבראח אלשעבר, דקאי חאש, מאור שברא - ב״ש

66׳חאש מאורי בורא - ב״ה

בכהנים השתמשות
®.’במעילח' בחנים אף במעילח בלים מח קודש", וחבלים קודש שנאי"אתם מעל, בבחונח חמשתמש

 מאור נברא דלב״ש ל״מאורי", מ״מאור" גם שינו דלכן י״ל ולפ״ז פעמית. חד בריאה זו דאין ס״ל לכאו' “
באש". איכא גווני הבבלי"כמה כסברת ודלא לב״ה, משא״ב אחד

ע״ש. עליהן, בבגדיהן דוקא דזהו ר״ת בשם מרדכי מהגהות הביא הפנים ובמראה מחודש, הלשון"מעל"67



מאהירושלמי סוגיות תמצית

ו הלכה
לשלהבת גחלת כין החילוקים

מועלין. ולא נהנין לא - שלהבת מועלין. - הקדש של גחלת א.

מותרת. - שלהבת אסורה. - ע״ז של גחלת ב.

בשלחבתו. ומותר בגחלתו אסור מחבירו חנאח חמודר ג.

פטור. - שלחבת חייב, - בשבת גחלת חמוציא ד.

 עליה®. מברכין שלהבת הנר, ברכת עליה מברכין אין גחלת ה.

לאורו שיאותר 7ע הגר על מברכיו איו
ממש. יאותו - זעירא ר'

ממנו. רחוק הוא אם אף לו, לסמוכין ממנו ליהנות ראוי שיהא - אושעיא ר'

ז הלבה
ברהמ״ז לברד שכח
 חוזר. חיח ודאי ומרגליות טובות אבנים שם שכח אילו שחרי ויברך, למקומו יחזור - ב״ש

 אותו. מטריחין היינו לא האילן בראש פועל היה אילו שהרי שנזכר, במקום -יברך ב״ה
ויברך]. למקומו יחזור לכו״ע [ובמזיד

ח הלכה
הברכה כל שמע לא

 עונה. מה על יודע ואינו בברכה חייב אא״ב יענה, - ישראל אחר

גידף. שמא יענה, לא - כותי אחר

הברכה. כל בשמע היינו ויענה מכותי, עדיף דלא וי״א יענה. - גוי אחר

 להשתמש יכול ושיהא השלהבת רואה שיהא בעינן הנר דלברכת כיון מגחלת קילא שלהבת האחרון [בדין ®
ממשות]. אין ובשלהבת ממשות דבעינן כיון משלהבת קילא גחלת הדברים בשאר אבל לאורה,



הירושלמי סוגיות תמציתמב

תשיעי פרק
א הלכה

גס בו שגעשה מקום הרואה
 מברך. אינו - ליחיד שנעשה נס מברך. - לישראל שנעשה נס

 ספק®. - ורבו לאביו מברך. - לעצמו שנעשה נס

 ישראל. של כנס חשיב שמא ספק, - ומפורסם] [חשוב "מסויים" לאדם
כנ״ל. ספק, - ידו על שמים שם שנתקדש לאדם

קהל. איקרו השבטים דבל או קהל איקרי שבט אם בהוריות בפלוג' תלוי - מישראל לשבט

ב הלכה
הרעמים ברכת

הפסק™. הוי - נתפזרו אבל העבים, נתפזרו בלא דוקא - יוסי ר' ביום. פעם - חסדאי רב

כמלבוש ביתו
71ויברך החלון מן ראשו ויוציא כמלבוש ביתו שיעשה מהו ערום בביתו יושב היה ירמיה ר' דעי

ג הלכה
המצוות ברכת

 דברא משום דהוא או שלו, גם נס שהוא דנמצא שנולד, קודם הנס בנעשה דוקא הוא הספק אם ויל״ע ®
תנחומין. קבלת לענין ה״ח פ״ב לעיל כעי״ז מצינו ברבו ואף דאבוה, כרעא

 ביום אבל יום באותו דדוקא בירושלמי דמשמע כתב (סק״ח) ובמ״ב יוסי, ר' כדעת נפסק רכז סי' בשו״ע ™
 וכמו בלילה קבע בשינת תלוי זה לענין יום" "אותו דגדר הפוסקים וכתבו לברך. צריך נתפזרו לא אפיי אחר

התורה. בברכת
 שפירשו ויש ניר. ועיי אסור, או מותר אם הערוה את רואה בליבו דמיבע״ל פי' ובחרדים הספק, צ״ב
לאו. או גריר גופו בתר ראשו אם ומיבע״ל לערוה, ראשו בין מפסיק והקיר לקיר בצמוד דעומד



מגהירושלמי סוגיות תמצית

 סוכה. לעשות אקב״ו מברך - לעצמו סוכה העושה

 .’לשמ̂ו סוכה לו לעשות אקב״ו מברך - לאחרים

הברכה זמו
תתנבל], שמא משישחוט, י״א [ובשחיטה לעשייתן. עובר מברך חמצוות כל על - יוחנן ר'

 קידושין וי״א תפש״ר, טבילה, תקיעה, אפשר: דלא מהיכא חוץ עשייתן, בשעת - הונא ר'
בבעילה^''.

*

 זכר שתלד יה״ר ואמר מעוברת אשתו היתד,
 להתפלל. יכול קודם אבל שוא, תפילת ה״ז המשבר על ביושבת - ינאי לר'

"''.‘להתפלל יכול המשבר על ביושבת אף - פזי בן לר״י
שלב״ע] ונשל□ ת□ בבבלי. המקבילות בסוגיות המופיעות ידועות הלכות נשנו וה״ה [בה״ד

& &

&

 הבעלים לשם משמע ד״לשמו" בזה ונתקשו ע״ש. סוכה דוקא הניר ולגירסת ותפילין, ציצית במזוזה וכן
 והגר״א לאחרים. או לו עושה אם נפק״מ מאי צ״ב ולפ״ז "לשמה", גרס ומהרש״א מצוות. בהני זה שייך ומה
"על". ולאחרים "לעשות" מברך דלעצמו מברכות פי״א הר"מ וכדעת סוכה, עשיית על מברך דלאחרים גרס

 מברך אינו המצוה וקודם ערוה משום מברך אינו המצוה דבשעת הטעם הפ"מ כתב ביאה קידושי לענין
 בתשו' כמש״כ דלא מהירוש' מבואר ולכאן' המצוה. אחר מברך וע"כ באחרים, התלויה מצוה דהוי משום

 באחרים. התלויה מצוה על מברכין דאין יח) הרשב״א(סי'
להתפלל. יכול יום מ' דעד הבבלי כדעת דלא ותרוייהו י̂‘



הירושלמי סוגיות תמציתמד



מההירושלמי סוגיות תמצית

 סוגיות תמצית
הירושלמי

פאח מסכת



הירושלמי סוגיות תמציתמו

ראשון פרק
הלכה

לתרומה פאה כיו החילוק
 עושה אדם אין כי שיעור, לה יש תרומה ואילו פאה. מינייהו וחדא שיעור, להם שאין דברים אלו

 קצירת עד רק זהו - פאה שדהו כל עושה אדם שאין אף - פאה משא״כ תרומה, שדהו כל

פאה. שדהו כל אפיי עושה אח"כ אך הראשונה, השיבולת

הראשונה שבולת בדיו ספיקות ג'
7בפאה^ חייבת האם הראשונה שבולת א.

חייבת. אינח עצמח שחיא ודאי בפאח חשדח כל את חמחייבת שחיא כיון - פשיטות

שוב. לקצור צריך האם ונשרפה, הראשונה את קצר ב.

בנשרפה^''. וה״ה צריך, אינו ומכר קצר או והקדיש קצר - פשיטות

 חל חפאח חיוב חאם - בעמרים פאח לחשאיר עליו ועתח פאח, שייר ולא שדחו כל קצר ג.

חראשונח. חשבולת על גם מעתח

78חייבת אינח עמרים בפאת אף חייבת אינח קמח שבפאת כשם - פשיטות

פאה7 בשיעור מחלוקת

 המדרש. בית מהדורת לפי - ההלכות חלוקת
ניר. עיי - הספק בביאור

ניר. עיי - קצר שהמוכר דוקא דנקט הא יי
 שבולת של הפטור אף וע"כ בקמה שהיה חיוב אותו אלא חדש, חיוב אינו בעמרים הפאה שחיוב היינו ™

במקומו. נשאר ראשונה



מזהירושלמי סוגיות תמצית

 לא להם אין והראיון הבכורים [ואילו מלמעלה. שיעור לה ואין מלמטה שיעור לה יש הפאה - י״א

למעלה], ולא למטה

 למעלה. ולא למטה לא שיעור לה אין הפאה אף - וי״א

 משישים. אחד לה, יש ומדרבנן למטה שיעור לה אין מדאוריתא - הדעות לבי

 א' של לשיעור שיגיע עד במעשר וחייב נתן שנתן מה - למטה שיעור יש למ״ד - הנפק״מ

 נפטר כבר שנתן מה - למטה שיעור אין ולמ״ד ממעשר. פטור שהפריש מה כל יהא ואז משישים

 בהפרשה ייד״ח שכבר במעשר, חייב - דרבנן לשיעור להשלים אח"כ הוסיף ואם פאה, ממצות

הראשונה.
H־

שיעור" להם "אין של נוסח סוג
 מצוה בכך אין יוסיף אם אף אלו שבכל - מצורע של ציפור דם יבמה, רוק פרה, אפר סוטה, עפר

ות״ת. גמ״ח ראיון בכורים בפאה משא״ב במשנה], נמנו לא [ולכן

זראיוו שיעור
שיעור(מתני'). לה אין - פנים ראיית

כסף. ושתי מעה מדאורייתא; שיעור לה יש יוחנן לר' - קרבן ראיית

מדרבנן. הוא זה ושיעור שיעור, לה אין מדאורייתא אושעיא ולר'
*

חגיגה חרבו בשיעור מחלוחת
 ממעות הלקוחה בהמה לצרף יכול - מהחיוב יותר גדול בשיעור חגיגה קרבן המביא - חזקיה

 עם מע״ש מעות לצרף רשאי אינו אך אחד, כקרבן ולהביאן חולין ממעות הלקוחה בהמה עם מע״ש

לקרבן. אחת בהמה בהן ולקחת חולין מעות

 מזח. ובחמח מזח בחמח לא אבל אחת לבחמח לצרף רשאי לחיפך, - יוחנן ר'

 למעות מעות שטופל לר״י ראשון, ביו״ט מהן חמש והקריב חגיגה קרבן של בהמות עשר - נפק״ט

 האחרון ביו״ט תשלומין לו שיש חגיגה כקרבן נחשבים הנותרים החמש - לבהמה בהמה טופל ואין

שיאמר עד יו״ט את תדחה והקרבתן נוספות בהמות להקדיש יכול קרבן כבר שהפריש אחרי [ואף
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 חגיגה היא הראשונה הבהמה שרק הרי לבהמה, בהמה שטופל ולר״ל עוד], להוסיף בדעתי אין

ביו״ט™. קרבות אינן הנותרות וממילא גמורה,
H־

בממוו גמ״ח שיעור
חומש. עד - למעלה

 ממאה. 3 שהוא יחד, מעשר ותרומת גדולה כתרומה י״א - למטה

מחמישים. אחד שהוא בלבד, גדולה כתרומה וי״א
H־

למצוה שליש שיעור
 אף או ביחד המצוות לכל אם [ומיבע״ל עוברת. למצוה מנכסיו שליש עד להוציא חייב - הובא ר'

אחת]. למצוה

 לקנותו דמחוייב מחבירו, המהודר אתרוג [כגון מצוה. להידור שליש עד להוציא חייב - חביבא ר'

]. יותר עולה אינו ביניהם ההפרש עוד כל משלישי̂י

או״א כיבוד מעלת גוזל
ובתוה״ד; באריכות, הענין מובא בירו'

».1ג״ע ויורש בריחיים שטוחנו ויש גיהנם ויורש פטומות אביו מאכיל יש
H־

ממנו יר7ע או המקום ככבוד או״א כיבוד
.82בו״ שותפין ששלשתן מפני בדין "וכן המקום, לכבוד או״א כיבוד הכתוב שהקיש י״א

 פליגי. ולא חדא אמר ומר חדא אמר מר דס״ל ח: חגיגה כבבלי דלא זו סוגיא כל ™
 בזה. ויל״ד נאה, טלית איתא ובבבלי נאה. ציצית גם מובא מ״ואנוהו" הנלמד מצוה להידור במקור
 בו שיש מעשה במק״א וכדמצינו שהאכילו, על שכר גם יקבל מ"מ אך הביזוי על הוא הגיהנם אם ויל״ע

 כצד והמשמעות הגיהנם, הוא גופא דע״ז או העבירה. על כפרה וצריך המצוה על שכר ומקבל ועבירה מצוה
השני.
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 רק הוא במצוות דהחיוב הרי מהונך", ה' את שנאי"כבד המקום, מכבוד עדיף או״א שכיבוד וי״א

 או״א בכיבוד אבל בהן. חייב אינו ממון לו אין ואם צו״ת, שופר לולב סוכה וכגון ממון, לו יש אם

הפתחים^*. על יחזר ממון לו אין אם ואף נאי"מהונך" לא

 מעות לו ישלים אביו אם דוקא לזרוק חייב חאם לים, מעותיו לזרוק בנו את חמצווח אב - נפק״מ

לו. ישלים לא אם אף או אחרות,
*

או״א גכיגוז נוספת מחלוקת
 כיס חסרון שי״ב בדבר כ״ש ימים, לאריכות זוכה ואעפ״ב חוב כפריעת שנחשבת כיון - אבדן לר'

תרו״מ. כגון

 ממי ועושה המצווה דגדול ימים, אריכות נאי בה דוקא - חוב כפריעת שנחשבת כיון - לוי לר'

ועושה. מצווה שאינו
*

או״א כיבוד על כפייה
̂.‘כופין* למעשה אך בצידה, שכרה שמתן כיון כופין שאין לומר צד היה

*. האומרו - לשה״ר איזהו והיודע̂ו

כולם כנגד ות״ת
̂. כל כעד וי״א העולם. כל כעד י״א המצוות®

 מצד הוא המקום כבוד דאף ומבואר ביצירתו. שותפין שהן הטוב, הכרת מצד היא זו סברא לכאו'
בזה. וי״ל הכרה״ט,
 ממון בלא להשיגן דרך לו אין ואם הפתחים על לחזר חיוב אין מצוות דבשאר להדיא מבואר אורחא ואגב

בהן. מחוייב אינו -
לכפות. מותר מ"מ כפייה חיוב שאין דאף להירו' דס״ל או צדקה, משום או

 אסור דלשה״ר מכאן להוכיח נראה היה ולו״ד ברמיזה. דמספר פי' המפרשים אבל המקבל, היינו לכאו'
 המעשה. בעל מי לראות ומסתובב גבו מאחורי מגונה מעשה בשומע וכגון כלל, סיפור בלא אף
גדול. מעשה או גדול תלמוד אם דפליגי הרש״ס ופי' יי*



הירושלמי סוגיות תמצית

סוהה״ל] עד מכאן - יאיר בן פנחס דרי [אגדתות

-ג ב הלכה

פאה שיעור
. העניים רוב השדה גודל לפי משישים, אחד לכה״ם  והענוה'̂'

העניים. לפי ולר״ש שדהו לפי לתייק - מועטין ועניים מרובה שדהו

השדה. לפי ולר״ש העניים לפי לתייק - מרובין ועניים מעוטה שדהו
*

השדה בסרה שלא פאה
 ומאמצעה. השדה מתחילת פאה נותנין - ת״ק

 כשיעור. יתן השדה בסוף אם רק - ר״ש

̂*. קלח רק ישאיר חשדח בסוף אם אף - ר״י אחד

לההדש ההוצר
.89להדיוט' ואחד לגבוה אחד לקצור", שנאי"ובקוצרכם... בפאה, חייב

ד הלבה

בפאה החיוב תנאי

 בעה״ב. של ליבו נדיבות והיינו וי״ג"ענוה" היבול, איכות והיינו י״ג"ענבה"
 שאף זו דעה אם לירו' ומיבע״ל בתלוש. אף או במחובר דוקא הוא זה קלח אם אמוראי פליגי ולהלן

 על תוספת רק כשהוא אפיי או מחיובה, השדה את לפטור מהשיעור חלק הוא זה כשקלח דוקא היינו בתלוש
 פוטר זה כשקלח דדוקא להיפך, נראה היה דלכאו' בזה הספק צ״ב אמנם השני. כצד ומסיק החיוב. עיקר
 אמונה דרך ועיי בתלוש. הוא אם איכפ״ל לא בעלמא תוספת כשהוא ואילו בתלוש יהני לא החיוב עיקר

 בשדה). שנשאר למה סוד״ה הי״ב פ״ב (ביה״ל
'*s ניר. עיי
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 לקיום. ומכניסו כאחת, לקיטתו הארץ, מן גידוליו נשמר, אוכל, - מתני'

 בתבואה דוקא ולאו ובעוקר, בתולש אף אלא בקוצר דוקא לאו פאה דחיוב מקראי דרשו ובירר'

 ובאילנות. בקטניות אף אלא

בזרעים דינם אם אילו זרעי
 את הכתוב שמיעט משום זרעים, קרויין שאינן הרי כאחת, אילן וזרעי זרעים זורעין - בכלאים

תזרע". אשר "הזרע זרעים: לקרותן בנ״א דרך שאין
_90יזרע״ אשר זרוע "זרע זרעים: מיני כל הכתוב שריבה זרעים, קרויין - לטומאה בהכשר

תבואה מלבד פאה לחיוב המקור
אילן. לרבות - "שדך" קטניות, לרבות - "ארצכם" א.

הכל. לבצור תדקדק אל - תעולל" "לא ב.

 ומכניסן כאחת שלקיטתן לכל ילפינן וכרם ומזית האילן. פאר את תיטול אל - תפאר" "לא ג.

לקיום^^.
H־

תמרים רומבי
 כאחת. להתבשל גומרים שאין כיון כאחת, לקיטתן חשיב לא - יהודה בר יוסי ר'

כאחת. להתבשל שמתחילים כיון כאחת, לקיטתן חשיב - רבנן

ה הלכה

המירוה אחר פאה המפריש
).’פאה(מתני ואחייב מעשר קודם להפריש צריך

 מינייהו. בחד סגי ולא לזה מיעוט וגם לזה ריבוי גם בעינן אמאי וצ״ע
ויצהר. תירוש בדגן רק חייבין דמה״ת סח) כבבלי(שבת דלא
 חייב כרם ומאידך בפאח, חייב שלכן וסייד מפרט פטור שזית מכיון - ומכרם מזית לימודים ב' דבעינן וחא
חפכיות. סברות ב' חן שחרי צ״ב וקצת בפאח. חייב שלכן וסייד בפרט
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מירוח אחר בכורים המפריש
 מתחייב חבירו לחבירו הקודם וכל לכל בכורים שהם דכיון בכורים, מאותם גדולה מתרומה פטור

בהכירו. מתחייב לא הוא אבל בו
H־

המעשר מן הזורע של פטורו
 הזורע. ולא דכתיב"ואכלת" מירוח, לאחר ואפי' התורה, מן הוא - לחכמים

שימרח. ועד מדרבנן, הוא - לר״ע

 מפירות מעשרות הפקיעו [ובכך למוכר. פרט "ואכלת" ללוקח, פרט "זרעך" - חנון בן חנויות

הנמכרים].
*

בהמתו את המוכר כהו טבח
 ראשון שבוע [אבל הכהנים. אחיו את להפסיד שלא חייב ואחייב אחד, שבוע כהונה ממתנות פטור

 משום או לעצמו, כשוחט חשיב וממילא למכור יצליח אם ידוע אין שעדיין משום או פטרוהו,

במפ']. המבוארות אחרות דרכים
H־

כהו חנווני
 לא, או אחת שבת לו פוטרין אם מחלוקת - כטבח] אחד במקום ואינו הבתים בין לסובב [שדרכו

.“להערים^^ שיכול כיון
*

הנכרי מו פירות הלוקח

ר. עיי י ני
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94חייביך - מחוברים המעשר, מן פטורין - תלושים

עני מעשר בשנת תלושיו פירות הלוקח
 מידו. מוציאין עני אפיי - ולרבי מידו. מוציאין אין עני - הנשיא לר״י

מחלרקתם: בביאור נאמרו דרכים ושני
 מ״ע שאני ולרבי שלו, עני במעשר יזכה לא כך שלו בלש״פ זוכה אדם שאין כשם הנשיא לר״י א.

ראשון. של ברשותו נטבל שכבר

 שילוו מצוי לא ואף ליקה בידו אין עני ולרבי הכל, אחד עני יקנה שלא הוא קנס הנשיא לר״י ב.

לו.

שני פרק
א הלכה

לסאה השדה את המפסיקיו דברים
חברתה. על משדה יניח שלא - "שדך" המקור:

 הקוצר אף ולר״מ אחר, זרע והניר, הבור הקבוע, השביל הדרך, השלולית, הנחל, - תבואה בשדה

להלן]. [עיי לשחת

 וכל הגדר]. מעל מתערבים הענפים [שאין כותש שיער שאין שאין ובתנאי גדר רק - אילן בשדה

הם̂®. מדרבנן ההפסקות

 לגדר, ד״א בתוך עומדות האילנות ושיהיו י״ט, גבוהה הגדר שתהא תנאים: ד' בזה נוספו ולקמן

סאה. בבית אילנות י' בנטועין ודוקא לנוף, נוף בין י״ט ושיהא

שונות הפס?ות
דלא. ומסיק הסמוכות, לשדות מהני עצמו המיצר פאת אם ומיבע״ל הפסק, הוי מיצר א.

ניר. עיי - החילוק בביאור94
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מפסיקין. החצובות ב.

זורמין. מימיו אין אם אף - נחל זורמין, מימיה אם רק - שלולית ג.

לאילנות. לא אבל לזרעים הפסק - הדרך ד.

רובע. בבית דוקא - וניר בור ה.

אמות]. [בי המחרישה תלמי ג' ברוחב - פטור ואם כלשהו, אפיי - בפאה חייב אם - אחר זרע ו.
*

לשחת הקוצר
חרש. אא״ב הפסק אינו לחכמים

 חשיבא שחת דקצירת חדש קצירת לענין ר״י כדי בפאה, חייב ששחת מכיון הפסק הוי ולר״מ

̂י*. קצירה

 התחיל אם העומר לפני חדש שבקצירת דבשם דין, חידוש תוספת בזה הובא ולהלן(סוהה״ל)

 לענין לר"מ כך - מלש״פ פטור שליש] שהביאה אחר סיים אם [אף שליש שהביאה לפני לקצור

וכנ״ל. היא אחת דשיטה הפסקה,

ב הלכה

המים אמת
 כאחת. גדותיה שתי לקצור כשאפשר אפיי מפסקת הקבועה - חכמים

כאחת. ליקצר יכולה אינה אם רק - ר״י

 ומכאן, מכאן לקצור ויכול באמצע עומד אם אפיי מפסקת ר״י] ש[לשי' האומרת ברייתא ונמצאה

מפסיק. אינו לר״י גם - השני הצד לקצור יכול אחד מצד עומד אם אבל

 ומודה קצירה, אינה אדם בידי נקצרה שלא דכיון מפאה, פטורה נמלים דאכלוה מהברייתא לכך והמקור
 חרש לא אפיי - חייבת היתה אם הא מפאה, פטורה זו שקצירה ומשום מפסיק, אין אח"כ חרש לא שאם ר"מ

מפסיק.
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להר הסמוכה שדה
).’הכל(מתני על אחת פאה נותן

*

ה7הש רוהב לכל המונח סלע
מפסיק. אינו - לאו ואם מפסיק, - צד אל מצד המחרישה להרים שעליו בגובה הוא אם

מדרגות העשויה שדה
 ראשי אם אבל וכנ״ל], המחרישה להרים שעליו בגובה הוא [אם לעצמה שדה נחשבת אחת כל

אחת. שדה נחשבין - מעורבין המדרגות

ג הלכה

לאילו הפסקה
גדר. רק מפסיק באילן - הפסק נחשב דבר שכל מזרעים בשונח

 דוקא [וזהו מפסיק. הגדר אין - הגדר], מעל זב״ז מעורבין האילנות [שענפי כותש" "שיער אם אך

טפחים]. י' עד זל״ז קרובים הענפים ורוב ד״א, בתוך לגדר סמוך האילן אם

ד הלכה

ובזיתים בחרוביו לפאה צירוה
 אחת שדח גדול במרחק ואף מרובין ששרשיו [משום מצטרפין זא״ז חרואין שכל י״א - חרובין

 זו את זו רואות אינן שתיחן אך חאמצעית את רואות וחשלישית שחראשונח שורות ג' וע"כ חיא],

 מצטרפין. חעיר שבאותח חחרובין שכל וי״א לזו. זו לא אבל לאמצעית מצטרפות -

 מרוחות רוח לכל אחד חבד בית שחיח [מכיון חרוח. שבאותח חזיתים לכל אחת פאח - זיתים

חעיר].

ו - ה הלכה

גרנות ובשתי מינים בשני לפאה צירור
הכל. על אחת פאה נותן - גרנות לשתי יחלק אם אף - אחד מין הזורע
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פאות. שתי נותן - אחת גורן יעשם אם אף - מינים שני הזורע

נמלד
 נותן - גרנות ב' ועשאן ונמלך אחת, גורן לעשותן ע"מ שני ממין וחצי א' ממין חצי קצר

קובעת. הקציר בסוף דמחשבתו מזע״ז, מפריש ואין פאות שתי

 מזע״ז, מפריש - אחת גורן ועשאן ונמלך גרנות, שתי לעשותן ע"מ מזה וחצי מזה חצי קצר

̂י*. היא הקצירה בסוף דמחשבתו הקובעת

 מפריש - גרנות שתי ועשאן אחת, גורן לעשותן ע"מ השני המין וכל אחד ממין חצי קצר

י*. השני והמין הקצור, חציו על האחד המין של מהחצי פט̂ו

ז הלבה

מפאה הפוטרות ?צירות סוגי
 פטורה. - נמלים או לעצמם] אף וי״א לאבדה, דוקא [י״א ליסטים או [לעצמם] גוים שקצרוה שדה

 בקמה. הקציר שחובת פטורה, - חציה גוים וקצרו חציה קצר

 שקצר. ממה מפריש - חציה והוא חציה הם

 הכל. על נותן הלוקח - חציה ומכר חציה קצר

הכל. על נותן מהגזבר הפודה - חציה והקדיש חציה קצר

בקמה הקציר חובת בהם נאי שלא אופנים

 לקצור כילה לא דאם השדה, כל שנקצרה לאחר דוקא זהו נקצר שכבר מהחצי להפריש שאפשר ומה
בקמה. הקציר שחובת מפני חציו, על מחציו מפריש אינו מין באותו אפיי - שדחו

 שתי שעשאן ואחרי מחובר, שנשאר חראשון אל חשני מחמין חחיוב עבר - בקמח חקציר שחובת דכיון
מזע״ז. לחפריש א״א ושוב שונים מינים כשני נעשו - גרנות
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 ושייר ,“פאהייי מפריש אני ואילך מכאן ואמר קצת קצר אלא כילה לא אפיי או שדהו, לקצור כילה

 מהם להפריש וצי לעמרים פאה חזרה מיד - ששייר ממה לקצור התחיל ואחייב וחפריש, פאח כדי

חכל. על
*

שדהו המוכר עני
 נתחייב שחציו כיון יכול, שאינו ומסיק הלוקחי״'. שמפריש בפאה לזכות יכול אם מיבע״ל

ברשותו.

לעני שדהו המוכר
 ור״י רבי במחלו' ותלוהו המוכר. בשביל מפריש שהוא בפאה לזכות הלוקח יכול אם מיבע״ל

 ה"נ - לעצמו לזכות שיכול לרבי עני, במעשר חייב אם תבואה הלוקח בעני סופ״ק) (לעיל הנשיא

אסור. יהא ה"נ - שאסור הנשיא ולר״י יכול,
*

חו״ל תבואת
 "קציר דכתיב פטורה, - בארץ ונקצרה לארץ] אדמתה [עם והביאוה בחו״ל שגדלה תבואה

קובעת]*״*. קצירה דשעת חייבת, היתה הפס' לולא [אמנם ארצכם".
H־

הקדש קציר
 הפודה - כולה את אחר ופדה חציה חצי הגזבר קצר ואחייב השני החצי והקדיש שדהו חצי קצר

נפטר. - הקדש ברשות שנקצר ומה המקדיש, שקצר מה על שיקצור ממה מפריש

ע״ש. לפאה הכל מפריש אני ואילך שמכאן פי' והניר
הספק. צדדי בביאור ניר עיי ״״*

ע״ש. בחו״ל, ומקצתה בארץ שמקצתה בשדה דמיירי ופירש היא, בארץ התלויה מצוה דהא תמה ובניר101
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שלישי פרק
א הלכה

הזית עצי שביו תבואה ערוגות
 הערוגות. את מפסיקין הזית עצי אין לכו״ע - המרווחין באילנות

מפסיקין. לכו״ע - רצופין באילנות

 הפסק. הוי לא - ולב״ה הפסק, הוי - לבייש - סאה בבית עשרה בנטועין

 במעורבין דוקא האם [ומיבע״ל הכל. על אחת פאה נותן לכו״ע - מעורבין שורות ראשי היו ואם

הערוגה]. רוחב בכל דוקא או כלשהו בעירוב סגי והאם אחד. בקצח אפיי או הקצוות בשני

האילנות שכיו ערוגות
הוא בפאה שחייב זית דוקא הו״א זית אשמועינן דאי וצריכא, הזית. עצי שבין כערוגות דינן

דמפסיק^°*. הוא מפאה שפטורות אילנות דוקא הו״א אילנות אשמועינן ואי דמפסיק,
*

מהשדה חל? את החולסת גדר
מפסיק. שאינו יחיד כאילן דינה - אחת גדר

 חפסק דחוי יודו ב״ח אפיי שבגדרות או לב״ח, הפסק ואינן כאילנות נחשב אם ספק - גדרות שתי

זרעים. ביניהם להכניס דרך שאין כיון

ב הלכה

היבש] את ושייר הלח את [שקצר שדהו את המנמר

מפסקת. הקצורה שהקרקע כיון בנפרד מכ״א יפריש השאר כשיקצור - לר״ע

כעי״ז. מצינו ה״ד פ״א ולעיל זו, את זו הסותרות הפכיות סברות שתי הם שהרי וצ״ב
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השדה. כל קצירת כתחילת דחשיב הכל, על מאחד יפריש - לחכמים

לכל אחת פאח ונותן אחת קצירח דחכל מודח ר״ע אף - יבש וחציו לח חציו חנשאר חחלק ואם

103חשדח

גסמיכות לא אד אחת ה7םש חרדל הזורע
בפנ״ע. כשדה נחשב בו שזרע מקום כל חכמים לדעת אף

 ולפ״ז שבהן, לאחרון ממתין שבהן הראשון שאין מפני - לשמואל הדבר, בטעם פליגי טו. [ולהלן

 ערוגות, ערוגות ליזרע שדרכן מפני - יוחנן א״ר יסא ולר' וקלח. קלח מכל להפריש שצי יוצא

וערוגה]. ערוגה מכל יפריש ולפ״ז
H־

מהאמצע שהתחיל באופו המנמר
 דהה״נ או האמצע, את ושייר הקצוות שתי קודם כשקצר דוקא הוא אם חכמים בדעת מיבע״ל

 חקצירח. כתחילת חשיב לא מחאמצע חקצירח לחתחיל דרך שאין דכיון לחיפך,

 וממה הפסק הוי הראשונה הקצירה דלר״מ לשחת, בקוצר (רפ״ק) דלעיל הנידון ע״ז ומייתי

 בפאה חייב שהמנמר ר״ע רבו כשיטת דר"מ ואמרו בפנ״ע. צד מכל להפריש צריך שנשאר

 כחכמים, ולא כר״ע דהוא אמרו ואפייה באמצע היא הראשונה שהקצירה מיירי והתם לכאו״א.

״'.‘בכה״ג* גם פליגי שחכמים ומוכח

ג הלכה

בצלים המחליק
לאלו. ופאח לאלו פאח נותן - לגורן ויבשים לשוק לחים

חכל. על אחת פאח נותן - לגורן או לשוק ויבשים לחים
*

הצפיפות מפני המדלל

וניר. פנ"מ ועיי בזה הסברא צ״ב '0̂
ע״ש. הדמיון, מה וא"כ ממנמר ההיפך הוא לשחת דהקוצר שהקשה ניר עיי אמנם
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 קצירה. חשיב לא שדילל דמה המשוייר, מן נותן - לשוק - לדלל ע"מ זרע אם

חשובה. קצירה הוי לקיום שמכניסן דכיון הכל, על נותן - לבית

 אחייב אם אף הכל, החשיב שמתחילה [דכיון הכל. על חייב לשוק אפיי - לדלל ע"מ זרע לא ואם

בפאה]. וחייבין חשיבותם פקע לא נמלך
*

̂ס!שלגימ בשני הגזל בצל

 לזריעה שעומד דכיון לומר מקום היה זה דין [לולא השלבים. בשני הוא בפאה חיובו - יוסי לר'

 לאכילה]. שרובן כיון לזריעה שעומדין אע"פ בפאה שחייבין כחיטים ודלא בפאה, חייב אינו

 בפאה. חייב אינו - המתקיים בצל במינו שיש אף מתקיים אינו הקטן שהבצל כיון - ירמיה לר'

גמור הוא עצמו מצד אך ייבוש מחוסר רק שהוא כיון מתקיים אינו חשיב לא יוסי לר' [ואילו

בפועל]. או בכח הוא אם מתקיים, דאינו החסרון בגדר שנחלקו ומשמע ומתקיים.
*

מעט מעט המלקס
 מפאה. פטור מעט מעט בידו המלקט - יוחנן ר'

במגל. אפיי - אלעזר ר'

וחייב]. קבע קצירת חשיב - מעט מעט השדה כל ליקט אם [אך ששייר. והוא - יוסי ר'
H־

מעט מעט ענבים הבוצר

בצירה. חשיב דלא הפאה, מן פטור - לאכילה

עראי. בצירת נחשב שעי״ז בשייר, דוקא פטור - יין לעשותן

ד הלבה

גדול]. בצל מוציא אותו שותלים שוב וכאשר דק בצל מוציא אותו זורעים כאשר הבצל [זרע
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זרע מהו לזרוע ים7ד,מיוע גדולים בצלים
לקיום®®*. מכניסן הן שמועטין כיון אך כ"כ צריך היה לא הרבה היו דאילו חייבין, - לתייק

ומפקירן. עליהן מקפיד אין הן דמועטין דכיון פטורין, - יוסי לר'
*

הבצלים שסין ירקות
 הבצלים. בין ירקות לזרוע דרך שאין אחר, כזרע הפסק הוי - יוסי לר'

̂®*. הוי לא - ולחכמים הפסק

ה הלכה

שחלקו השותפיו
 עבר דכשחלקו פטור, הקציר שנטל זה - הקמה] ואי הקציר א' [שנטל וחלקו שדה חצי קצרו אם

הקמה. אל החיוב

 שנקצר החצי דאילו בלבד. שנשאר מהחצי מפריש - השני בחצי נשתתפו ואחייב שדה חצי קצרו

נפטר. כבר
*

נמלד
 חשאר למכור שלא ונמלך רבע, רק לקצור והספיק השני] החצי [ולמכור שדהו חצי לקצור בא

 חל שניהם לקצור חשב שבתחילח דכיון זע״ז, והשני הראשון מהרבע להפריש יכול - כולה וקצר

יחד. נתחייבו שלא כיון האחרון, החצי על הראשון מהרבע מפריש אינו אבל שניהם, על החיוב

ו הלכה

 וכאויר אגבייהו הירקות "בטלו לקיום מכניסן אין והירקות לקיום מכניסן דהבצלים דכיון הרש״ס ופי' *י®*
דמיא".
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קרקע] בלי1 בשדהו אילנות המוכר

 שיצרפם. מה אין קרקע קנה שלא דכיון מכאו״א, מפריש הלוקח - ת״ק

 לפני לקצור התחיל לא אם אפיי הכל, על פאה נותן הוא לעצמו אחד אילן המוכר שייר אם - ר״י

הפאה*״'. חיוב לעצמו שמשאיר במכירה התנה כאילו דהוי שמכר,

ח - ז הלכה

 בסאה החייבת הקרקע שיעור

 מכלאים], [יליף רובע בית - אליעזר ר'

 משכחה], [יליף סאתיים בעושה - יהושע ר'

 בכלאים], ערוגה מדין [יליף טפחים ו' על ו' - טרפון ר'

 בקוצרך"], "ובקוצרכם,״ [דכתיב פעמיים לקצור כדי בה שיש - בתירה בן ר״י

שהוא, כל קרקע אפיי - עקיבא ר'
*

שהוא כל קרקע הלכות
הנ״ל], כשיטות [דלא בפאה חייבת א.

בבכורים, חייבת ב.

פרוזבול. עליח כותבין ג.

אגב, לקנין בח סגי ד.

קיימת, מתנתו שחוא כל קרקע ושייר מרע שכיב מתנת חכותב ה.

 הוא באמת אבל הפסיד, הפריש הלוקח אם אזי כן היה דאילו בקמה, הקציר שחובת משום הטעם ואין *°'
ניר, ועיי מהמוכר, ותובע חוזר
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 ולא ששתקה כיון כתובתה, אבדה כ״ש קרקע לאשתו וכתב לבניו נכסיו הכותב מרע שכיב ו.

®*.‘גובהי אני כתובתי אמרה

האדמה"]. [דכתיב"מן מעשר ובוידוי בה"מארצך"] [דכתיב בראייה מחייבת ז.

ט הלכה

מרע שכיב כמתנת שיור הלכות
אח"כ. הבריא אפיי - קיימת מתנתו כ״ש קרקע שייר א.

אח"כ. בהבריא דוקא - קיימת מתנתו אין כ״ש קרקע שייר לא ב.

שיור. הוי אי מחלוקת - מטלטלין שייר ג.

שיור. חוי אי ספק - עבדים שייר ד.
*

ומסוריו ככתוביו ש"מ דברי
 גדר"מסוים"]. מהו [ומיבע״ל המסוים בדבר דוקא ב. החולי. מאותו במת דוקא א.

חולים בקור מהלכות
 ימים®**. ג' אחר והרחוקים וחברים, קרובים נכנסין ראשונים ימים ג'

מיד. נכנסין ואלו אלו - מסוכן] [שנעשה החולי עליו קפץ
H־

לזה וכתם וחזר לזה שכתם ש"מ
 בתרומה. העבד אוכל לישראל וכי וחזר לכחן עבדו שכתב כחן ולפ״ז קנח. חראשון - לרב

 בתרומח. אוכל אינו חנ״ל במקרח ולפ״ז קנח. חשני - יוחנן ור' חונא בר אבא לר'

יבריא***. שמא בתרומח, אוכל אינו לכו״ע - ישראל ש"מ חיח ואם

 במחלק אף או נתרצית, שבכך ידה, על לבנים במקנה דוקא אם ושמואל רב פליגי ה״ח) ולהלן(סוף ®°*
כהודאה. ושתיקה קרקע בשיור שנתרצית לפניה,

 לבוא הקפידו זו טעות שמשום עולם גדולי על שמענו וכבר אבלים, בניחום דה״ה לומר טעו מכאן אולי °**
הראשונים. בימים דוקא

בצ״ע. והניח מיתה, שעת עד קונה אינה ש"מ מתנת דהא יאכל לא יבריא אם אף דהא הניר והקשה ***
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י הלכה

ושייר לעבדו נכסיו הכותב
 מריבוא מאי חוץ אמר אא״ב חורין, בן יצא - לר״ש חורין. בן יצא לא - לת״ק - שחוא כל קרקע

שבחן.

עצמו^". חעבד שייר דאולי ב״ח, יצא לכו״ע - מטלטלין

רביעי פרק
א הלכה

ובתלוש במחובר פאד, דיו
 לו, שומעין לבוז אומר ואחד לחלק אומרים צ״ט ואפי' "בקוצרך"]. [דכתיב במחובר ניתנת חפאח

הרוב]. אחר שילכו ביניהן התנו [ואפי' כדין שאמר מפני

 לו שומעין לחלק אומר ואי לבוז אומרים צ״ט לעניים. ומחלק מוריד בעה״ב - הגבוהים באילנות

כנ״ל]. התנו [ואפי' כדין. שאמר מפני
*

בתלוש דגבוהים לדיו המקור
הגבוהים. באילנות משא״ב כגדול בו מושל שהקטן מקציר ילפינן א.

 סכנה. שי״ב אותם דוקא למעט והסברא גבוהים, למעט אותם" "תעזוב דכתיב ב.

סכנה]. בחזקת האילנות כל [ולר״מ
H־

הגבוהים באילנות התלישה הוצאות

נתבאר. ושם הסוגיא כל ע״ש שייר, נמי לדידיה אמרינן לשיורא דנחית דכיון ט: בגיטין ופירש״י112
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 העניים. על התלישה הוצאות וא"כ במחובר, השם קריאת אך בתלוש, הנתינה דוקא אם מיבע״ל

בעה״ב. על ההוצאות וא״ב בתלוש, להיות צריכה השם קריאת דאף או

סכנה^". לידי יבואו שלא בעה״ב, על ההוצאות - במחובר השם קריאת אם דאף ומסיק
*

לפניהם משליד או ביזו מחלק געה"ג
הכל. לפניו וישליך קרובו עני יראה שמא בשוה] [שוה בידו מחלק - בקמה

".‘הנ״ל]* [מהסברא שכן ומסיק בידו, צריך אם מיבע״ל - לעמרים החיוב ועבר שדהו כילה

ב הלכה

בפאה אמות '7 קניו
קנה^". לא - השאר על וזרק פאה מקצת נטל

 ועשה כשטרח אפיי קנסו ואם בשוגג, אף קנסו אם ומיבע״ל קנס. משום ממנו נוטלין שנטל מה ואף

 כריכות. מהן

במציאה הקניו מקור
 הזהב שקנה ובע״ב הקדיש, איך עני היה ואם וגוי, ככרים" זהב ה' לבית הכינותי בעניי "והנה

לידו®". ממש בא שלא כיון עני נקרא ומ"מ להקדיש דיכול ד״א בקנין

המקור דחיית
אמותיו. לדי שבא ראשון ראשון במקדיש התם א.

 בו מושל קטן דבעי הראשון למקור משא״ב דסכנה, טעמא דס״ל השני למקור רק זהו דלכאו' וילה״ע
כגדול.

 דקמה. פאה של גלגול או חדש חיוב הוא דעמרים פאה אם לעיל(רפ״ק) שהבאנו בנידון תלוי הוא לכאו'
הקודם. החיוב המשך שהוא מוכח כאן וא"כ

 לא בעה״ב של דבחצר משום או בד״א, לקנות ניח״ל דלא דעתיה דגלי משום או דרכים, ב' י. ב"מ בבבלי
ד״א. תיקנו
 אחר "אין שכ' י. ב"מ ברש״י משמע וכן גמור, קנין אינו ד״א דקנין מזה ומשמע והגר״א, הפ"מ פי' כן
 תקנת אלא קנינים מהלכות אינו ד״א דקנין שמועות בשערי עפמש״כ נתבאר ושם ע״ש, לתופסו" רשאי

קנין. בלי אף שיקנה חכמים
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קוב״ה. קמיה עשירות שאין עני, קראוהו התם ב.

לעניים. סעודתו ומקדיש מתענה שהיה ע״ש עני נקרא התם ג.
H־

דגרים בשאר "א7 קנין
 ליציאה]. הויה ואקיש בגיטין, מיוחדת [תקנה מהני - ובקידושין בגט

 ממציאה]. טפי ועדיף מקנה אחרת דעת דאיכא [אע"פ מחני לא - במתנח

מלוח]. של מדעתו שיחא בתנאי [אך מחני - בחוב

ג הלכה

הפאה בקצירת שונים דינים
רעהו. את איש יכו שלא ובקרדום, במגל הפאה קוצרין אין א.

ובערב. בצהריים בבוקר לשדה, ליכנס העניים רשאין ביום ג"פ ב.

פעמים]. ג' על יוסיף לא - ולר״ע פעמים, מגי יפחות לא - [לר״ג
*

הקצירה כסיה דוקא פאה ליתו טעמים ה'
האחרים. ויפסידו פנויה כשהשדה עני לקרובו אדם יקרא שלא א.

אחרות. בשדות ויפסידו נותן הוא עכשיו שמא היום כל העניים יחכו שלא ב.

הרע. את וישאיר היפה לעצמו שיברור או באמצע, נתתי כבר יאמר שלא ג.

השאיר. שלא יחשבו שלא העין מראית מפני ד.

כילוי. בשעת משמע שדך", פאת תכלה "לא דכתיב ה.

ד הלבה

ונתגייר שדהו שקצר נכרי
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העימור. בשעת שחובתה בשכחה, וחייב ופאה, מלקט פטור - לר״י

 שבגויותו וזה קמה, שכחת אצלו שיש במי רק שייכת עמרים דשכחת משבחה, אף פטור - לחכמים

לו. אין עמרים שכחת אף - קמה שכחת אצלו היה לא

פאה] [לענין בקמה שותפיו וגוי ישראל

.11גויד של שותפות זו בשדה שיש כיון שפטור וי״א חייב. ישראל של שחלקו י״א

ה הלכה

גהקדש מתנו״ע פטור
 בשכחה. חייבת - בעמרים ופדאה בעמרים בקמה, ופדאה בקמה הקדישה

 הקצירה. בשעת דנפטרה פטורה, - בעמרים כשהיא ופדאה בקמה הקדישה

 חייבין. - לאו ואם פטורין, - הקדש ביד [שליש] המעשרות לעונת באו אם - פירותיו הקדיש

חייבין. - לאו ואם -פטורין, הקדש ביד למירוח הגיעו אם - תלושין פירות הקדיש

ו הלכה

אחר ע״י זכייה
 זכה. לא - ולחכמים זכה, - לר״א - לעני בפאה הזוכה עשיר

לחבריה. נמי זכי לנפשיה דזכי מיגו לכו״ע - אחר לעני הזוכה עני

- נכרי של לש״ס
 למ״ד אבל ממעשר, להפקיע בא״י לנכרי קנין יש כמ״ד דהיינו י״א הפקיר. אא״ב במעשר חייב

חייב. הפקיר אפיי - קנין אין

 על בעלים שכ״א או בעלויות, שתי ישנן בשדה וחלק חלק שבכל חיינו אם שותפות, בגדר דפליגי אפשר
ואכמ״ל. חשדח, חצי
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 לפוטרן חכמים הקילו נכרי של בלש״ם - קנין יש למ״ד אבל קני^", אין כמ״ד דהיינו וי״א

הפקירם. כשלא אפיי ממעשרות

ח - ז הלכה

לקט בגדר הנכלל
בידו]. קצר שלא או אחר דבר ע״י [לאפוקי קצירה דרך קצירה בשעת הנושר כל

*

הגמלים שבחורי תבואה
לבעה״ב. - בקמה

לקט. לקט שספק לעניים, הכל - ולר״מ לבעה״ב. והתחתונים לעניים העליונים - לתייק - בקציר
*

בגרותו ספק בגויותו ספק שדהו נקצרה
חייב. - חגרא בן ולר״י פטור, - לחכמים

 ספיקו לכו״ע - חייב שעיקרו הנ״ל בנידון אבל לתייק, פטור ספיקו פטור שעיקרו גוי דדוקא [וי״א

חייב].
*

לקט לקט שספק הדיו מקור
במתנותיו. הצדיקוהו - הצדיקו" ורש "עני א.

במתנותיו. מטהו אתה אבל - בריבו" אביונך משפט תטה "לא ב.

משלך. לפניהם הנח - "תעזוב" ג.

מדידיה. בין מדידך בין - יהיה" ולאלמנה ליתום "לגר ד.

הרש״ס. - לו יש ממון שקנין כיון להפקיר יכול ומ"מ
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חמישי פרק
א הלכה

הלקט שעל יש7ג
".‘לענייסי בארץ הנוגעות שכל חכמים קנסוהו

*

ברוח שנתפזרו העמרים
נפילה], כדי - [רשב״ג לעשות ראויה לקט כמה אומדין

ב הלכה

נקצרה שלא בשבולת מצילתה" "קמה דיו
 מצילתה. קמה - הקמה עם ליקצר ויכולה לקמה מגיע ראשה אם - קציר מוקפת

עמה. ליקצר יכולה ואין לקמה מגיע ראשה באין גם מצילתה - קציר מוקפת אינה

עמה. השניה את ומצלה ניצולת - הקמה עם ליקצר יכולה שאחת שבלים שתי
*

 בגדיש שנתערבה לקט שבולת

לו. ונותן אחת שבולת מעשר - לת״ק

לו. ונותן אחת שבולת מעשר ואז הגדיש בכל העני את מזכה - לר״א
H־

שכחה גדר
 עבר אא"כ שכחה, אינו וליטלו ידו לפשוט יכול עדיין אך הלאה המשיך אם - הגדול חייא ר'

 ידו]. לפשוט יכול יהני לא [דאז אחרת לשורה

שכחה. ה״ז עליו שעבר מכיון - יוחנן ר'
*

 פטור שיהא נוסף מקור הירו' מחפש ומ"מ רכושו". כל "יחרם בעזרא מדכתיב הפקר בי״ד והפקר
הגר״א. בביאור עיי אבל גמור, הפקר אי״ז עדיין הפקר דהוי דאע״ג ומבואר ממעשרות.
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ונשכחד, לד,נצל הראויה שבולת
 שכחה, הרביעי נעשה החמישי נטל שאם בשורה, עמרים דששה מברייתא והמקור שכחה. הוי

 נתבטלה החמישי כשנטל מ"מ - החמישי ע״י לינצל ראוי הרביעי היה החמישי שנטל שלפני ואע״ם

שכחה. והוי ההצלה
H־

שנתערבה בשגולת ור״א ת"? מחי ביאור
 ממתנות, פטור כהן ביד שחליפיו שכל יוסי ר' כדי - לו ונותן אחת שמעשר ת״ק דברי - רשב״ל

כזוכח. זובח שאינו את דעשו

יוסי. כרי אינו ת״ק וא"כ לכחן, לזכותו צריך יוסי ר' לדעת - בא ר'

.‘חשבולת״^ את לעני לזכות צריך לתייק ח"נ - לכחן לזכותו צריך יוסי לר' אם אף - מנא ר'

ג הלכה

הלהט לפני השדה ריבויו
 בעח״ב הפסד העניים [ויעריכו לעניים. שמפסיד הלקט, ליקוט לפני השדה משקין אין - ר"מ

לו]. וישלמו ההשקיה מחוסר

 שא״א בנזק מדובר ואם העיר. לעניי וישלם הנזק יעריך ואחייב להשקות, מותר - חכמים

 - שלו על מרובה העניים נזק ואם ישקה, - עניים של על מרובה בעה״ב נזק אם - אח"כ להעריכו

ישקה. לא

זוז מאתיים בידו ואיו מביתו הרהרה עשיר
*.21ישלם לביתו וכשיחזור עני, ומעשר לש"פ יטול - ר״א

 ובחיי לשמאלו". "מימינו כמזכה הוי להחזיר ע"מ שהוא דכיון כר״א, הגדיש בכל לזכותו א"צ ומ"מ120
 שימוש בה דעביד כיון מתנה דהוי להחזיר ע"מ מתנה מכל דשאני ביאר מחרקוב זצ״ל סלמון הגראי״מ

 זכיה. הוי בכה״ג אף לר״א אכן בחזרה. לו שיקנה בשביל היא הזכיה עצמות שכל הכא משא״כ
בזה. הארכנו ובמק״א הלואה, בתורת דהוא וצ״ל ישלם. אמאי כעני דינו אם דממנ״ם וצ״ב



עאהירושלמי סוגיות תמצית

122שעה באותה היה עני - חכמים

ד הלבה

- כאריסות שדה שקיבלו עניים שני
 נותן וזה מחלקו לזה נותן זה - בעה״ב] [כדין חלקו של עני חמעשר ליטול יכול אריס שאין אע"פ

מחלקו. לזח
H־

7םלם לקצירה אריס
עני. ומעשר בלש״פ אסור - היבול לפי היא משכורתו אם

בשדה שותפותו דבכה״ג עני, במעשר ואסור בלש״פ מותר - שקצר מה לפי משכורתו ואם

הקציר]. אחר שחיובו עני מעשר [משא״כ לש"פ חיוב אין כבר ואז הקצירה, אחר רק מתחילה
*

- האחרים חשבהו על אחד לעני המסייע כבה"ם
 ע"מ שכרו לא אם [אך אחריו. בנו שילקט ע"מ פועל ישכור שלא זה ובכלל העניים, את גוזל ה״ז

אחריו]. ללקט לבנו לתת יכול - כן

ה הלכה

לעני שדהו המוכר עני
אסור. והלוקח בלש״פ מותר המוכר - הקציר לפני מכר

מדין"קצירך". וזה מדין"שדך" זה אסורין, שניהם - השדה ושייר הקמה מכר

ו הלכה

כשכחה תנאים

 שכ' אביו בשם שם הביא אך אמונה, בשערי צידד וכן עני, כדין זוז אלף אפיי ליטול דיכול ומשמע
ע״ש. צרכו, כפי רק דנוטל ה' סי' ב״ק בקה״י
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 ולרשב״י ישכח], הוא שגם א"צ בעיר הוא אם אך בשדה, הוא [אם ובעה״ב פועלים שישכחוהו א.

אדם. כל שישכחוהו -

 מסומא גרע דלא שכחה, הוי - אחד עומר ושכח מחופה השדה כל היה [ואם מוסתר. יהיה שלא ב.

ששכח].

 בגדיש, מלאכתו נגמרה שכבר שכחה, אין לגורן מגדיש וע"כ מלאכה. גמר של באופן שיעמר ג.

גמ"מ. שזהו שכחה, יש ולגורן לגדיש גמ"מ שאינו ממקום אך

שישי פרק
א הלכה

העולם לכל שאינו הפקר
 כשמיטה. הפקר, אינו - ולב״ה ולקט. כפאה הפקר, - לבייש - לעשירים ולא לעניים

הפקר. אינו לכו״ע - לעניים ולא לעשירים

הפקר. אינו ולר״ל הפקר, יוחנן לר' - לעיר חוץ לעניי ולא חעיר לעניי

עשירים בו וזכו לעניים הפהיר
^'. לחזור וא״י ההפקר בשעת מרשותו דיצא מרשותו, דיצא מהני, - ר"מ  ב̂ו

 רק שהוא המפקיר של תנאו חל עדיין וממילא אחרים, בו כשזכו רק מרשותו דיצא ל"מ, - יוסי ר'

לעניים.
H־

מההפהר חזרה
יערימו]. שלא [תקנ״ח בו לחזור ויכול הפקר אינו - ימים ג' בתוך - סתם הפקיר

ע״ש. לעניים, רק הפקיר והרי עשירים בו שיזכו שייך איך דא"כ הניר והקשה
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הנ״ל. יוסי ור' ר"מ במחלוקת ותלוי הפקר - ימים ג' אחר

ימים. ג' בתוך אפיי בו לחזור א״י אחר] או [הוא בה משזכה - לזמן הפקיר
*

 קב של עמרים ביו ששכחו קביו *7 של עומר

 עמרים. לדי חלוקים כאילו דרואין שכחה, אינו - לב״ש

בודד. עומר דהוא שכחה, - לב״ה

ב הלכה

מסוים כר7 כצד ששכחו עומר
 אינו לכו״ע - הבא באופן [אך שכחה. - ולב״ה לזוכרו. שעתיד מפני שכחה, אינו - שלב״ש י״א

שכחה].

ושכחו. בשדה הניח ושוב להוליכו העומר שנטל באופן והמחלו' שכחה, הוי לכו״ע דבכה״ג וי״א

ג הלכה

שכחה אינו שלכו״ע מהרים ’ג
שנשאר. מה שיטול הכירו על סמך וכ״א כיוונים לשני אחד ממקום שיצאו [שנים שורות ראשי א.

עליו. מוכיח שכנגדו ב.

ושכח. לעיר להוליכו שנטלו ג.

ונשכח הצלתו ובמלה שניצל עומר
 שכח ושוב למערב ממזרח ואחייב האחרון העומר ושייר לדרום מצפון ראשונה שורה שעימר [כגון

 ומסיק שכחה. אינו שוב פ״א שניצל דמכיון או שכחה יעשה עתה אם מיבע״ל - העומר] אותו את
ניצל ובכך החמישי, שיטול בכדי ושהה הרביעי, ושכח ג' ב' א' דעימר וכההיא שכחה, דהוי

שכחה. הרביעי הוי - החמישי כשנטל אח"כ דמ"מ הרביעי,
*
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שכחה יהא שלא לשלושה ציריה
 לשלושה. מצטרפים - עמרים שני ליד העומד הפנימי צידו את ששכח גדול עומר

ביניהם]. מפסיק שהפנימי [כיון מצטרף אם ספק - החיצון ושכח הפנימי הצד עימר
H־

באמצעה כשהפסיק לשורה צירוח
 [וציית קטן. בהפסק מהו ומיבע״ל לשני. מצטרף הראשון החצי אין - הקצירה באמצע לילה הפסיק

קטן]. הפסק מהו
H־

שניהן את ושכח אחר עומר צ״ג והניחו לעיר להוליכו שנטלו עומר
 בו. זכה שכבר שכחה אינו והעליון שכחה התחתון - [בתוספתא] ת״ק

בו. זכה שכבר והעליון מכוסה, הוא כי התחתון שכחה, אינן שניחן - ר״ש

ד הלכה

שכחה שאינה שורה שיצור
ומעלה. מארבעה - כ״ש ומעלה. משלושה - כ״ה

אשכול אפיי - פרט שם ראה ואחייב חגפן תחת וחניחן אשכולות קצר אם אמנם ופרט. בלקט [וכן

דרכים]. בכמת זח דין שביארו במפרשים ועיי לעניים. ח״ח שלם
*

ישרה שאיננה שורה
*.24לשורח מצטרפין אם ספק - גאם כמין

שוים. המרחקים אם מצטרפים - [משולש] סינפון כמין

ע״ש. לא או שורה כסוף נידון אם זוית, שבקרן העומר לענין הספק פירש והניר
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ו - ה הלבה

שכחה אינו סאתיים בו שיש שעומר הטעם
 גדיש. ולא עומר דכתיב משום או כאחת, ליטלו שא״א משום או

הטעמים: בין הנפק״מ

 השני לכו״ע - בעומר נחשב הגדול אם - סאתיים שי״ב עומר ליד סאתיים שא״ב עומר שכח א.

 ששכחו עומר גבי וב״ה בב״ש תלוי יהא - כגדיש נחשב ואם ל״עומר". סמוך הוא שהרי שכחה הוי

גדיש. בצד

 נחשב ואם כשורה, נידון לכו״ע גדיש נחשב אם - סאתיים שי״ב העומר בצד עמרים שני שכח כ.

לאו. או שכחה עמרים שלושה אם וב״ה בב״ש תלוי יהא עומר

לסאתיים ציריה
מצטרפין. אין ולחכמים מצטרפין, לר״ג - וסאה סאה של עמרים שני

 להיות ראוי [או ביניהן יש אם רק - יוסי ולר' מצטרפין. אין - מינים שני וכן ותלוש מחובר

מצטרפין. - לאו ואם פרט], או לקט [כגון עניים ממון ביניהן]

ז הלכה

משכחה "הצלה" דיו
 קמה. ולא עומר לא מציל אינו עומר הקמה, ואת העומר את מצלת הקמה - מתני'

ועומר. קמה מציל עומר קמה, מצלת אינה קמה - בברייתא רשב״ג

 הצלה בדיו נוספת מחלוקת

 אחד. ומין שלו כשהכל אלא מצילין אין - חכמים

אחר. מין ואפי' חבירו של אפיי - רבי
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בשכחה שוגים יגים7
שכחה. בה אין - לשחת שקצרה תבואה א.

 מיעוט ואין לטמון, פרט ["קצירך יש ולחכמים לטמון]. פרט ["שדך" שכחה אין לר״י - טמון ב.

לרבות]. אלא מיעוט אחר

שכחה. לו יש - והסומא בלילה, מעמר או הקוצר ג.

שכחה. אין - הקטנים ולשייר הגדולים ליטול נתכוין ד.

בטל. תנאו - שישכח מה שיטול ע"מ קצר ה.

שביעי פרק
א הלכה

הניכר בזית שכחה
 בו התחיל אבל בו, ללקט התחיל בלא [דוקא שכחה אינו - במקומו או במעשיו, בשמו, הניכר זית

ה״ב]. להלן - שכחה לו יש

 שכחה]. דיש [ומסיק ספק. - חניכרים זיתים של שלמח שדח

בזיתים שכחה
 דבר. ככל שכחה, אינם ומעלה מארבעה] [ולב״ש משלושה - ר״ע

גווני]. בכל וי״א מצויין כשאין [י״א כלל. לזיתים שכחה אין - יוסי ר'

ב הלכה

האמצעית שבשורה האמצעי העץ ושכח זית כצי שורות ג'
מוסתר. שהוא משום או מסוים שהוא משום או שכחה, אינו



עזהירושלמי סוגיות תמצית

שכחה דיו מתחיל שממנו הזמו
הארץ. על שנפלו הזיתים ללקט שסיים אחר - ת״ק

הענפים. בין הנחבאים הזיתים להשיר מקלו את שהעביר אחר - ר"מ

 עד מהאילן ללקט מותר האילן תחת זיתים אין אם שאפי' להקל בא אם ר"מ, בדעת אמוראי [ופליגי

 ללקט אסור מקלו העביר אם - תחתיו זיתים שיש שאע״פ להחמיר שבא או מקלו, שיעביר

מהאילף^'].

ג הלכה

פרט גדר
וכדו']. בענפים בנסבך [משא״ב הבצירה מחמת בצירה בשעת הנושר

ד הלבה

פוללת גדר
במשטח. כולם יגעו משטח ע״ג ישטחם שאם נוסף: ותנאי ונטף, כתף לח שאין

H־

יחידי גרגר
 כעוללת. - ולחכמיפ כאשכול, דינו - לר״י

לעניים הלקט שייד מאימתי
לארץ. שהגיע משעה או נשירה משעת אם - ספק

 דהתם ודחו בארץ. נגעו לא שעוד אע"פ העניים את גוזל דה״ה הגפן תחת סלו מהמניח - פשיטות

לארץ. יגיע שלא גרם שהוא כיון גזל חשיב

- עוללות פו ומצא מעשר שקיבל לוי
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 ענף באותו האחרים האשכולות עם נקצצו אלו שעוללות [דתלינן מעשר כתרומת להפרישן יכול

לבעה״ב], וה״ה

ה הלכה

בגפנים המיזל
 כשותפין. נחשבים דהעניים בעוללות, גם להדל יכול - לר״י

חלקם. לעניים כמוכר דנחשב בעוללות, ולא שלו בגפנים רק - לר"מ

ו הלכה

רבעי כרם
וביעור. חומש לו יש - לב״ה

שני. ממעשר נט״ר דלמדו רבעי, נטע דין אין דבשמיטה בשמיטה, דוקא - [לרבי לו. אין - לב״ש

לחיוב]. מקור אין וממילא ממע״ש למדו דלא שנים, בשאר אף - ולרשב״ג
*

ממע״ש רבעי דלמדו מהא היוצאים דינים
במעשרות. חייב אינו ואעפ״ב ג. בעלים. ממון הוי ב. בסוריא. רבעי אין א.

ז הלבה

עוללות שבולו ברם
 בפרט]. [וכן מנין. עוללות בציר אין תעולל", לא תבצור "כי לבעה״ב, - ר״א

עוללות. כולו אפיי תעולל", לא דכתיב"וכרמך לעניים, - ר״ע

העוללות דיו - ברמו את המקדיש
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 אילן להקדיש שאפשר מכאן להוכיח אין [ומ"מ לעניים. - אח"כ להקדש. - העוללות שניכרו לפני

 שלו]. שאינו דבר מקדיש אדם שאין משום הוא דכאן גידוליו, ולשייר

הקדש. ברשות שגדלו השבח דמי להקדש עניים יתנו לעניים שהן אע"פ - יוסי ר'

שמיני פרק
א הלכה

ם7א לכל מותריו מאימתי
וילכו. שנית העניים משיבואו - ועוללות בפרט הנמושות. משילכו

 ממון בשווי זיתים למצוא עני של באפשרותו שאין ממתי - ולר״י שניה, רביעה משתרד - בזיתים

̂*. ב' סעודות®
*

לקחתו באיו עניים שאיו מתנו״ע
ולעטלפים. לעורבים ולא ולגר" "לעני דכתיב לבעה״ב, הן והרי מתנו״ע שם עליהם חל לא

ד - ב הלבה

מתנו״ע על נאמנות
 ולוי שנתו. בכל עני מעשר ועל ביום]. בו ולחזור ללכת שיכול מרחק [עד הגרנות בזמן - לש"פ על

מעשר]. תרומת מהם והופרש ראשון מעשר [שפירותיו לעולם נאמן

 שהוא טוען [אא"כ מבושל ולא חי ירק קמח, ולא חיטים כגון ליתנם, שנהוג בפירות רק זה וכל

המקום. מנהג לפי הכל בישל], או טחן עצמו

ו - ה הלכה

בגורו המתחלק עני מעשר שיעור

מתיאשים. הם הרי זה דמזמן הפקר, משום הטעם אלו בכל126
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 בינוני. אדם של סעודות ב' מזון כדי - לתייק

עני. של סעודות ב' מזון כדי - לר״ע
*

קרוביו לעניים לשמור הרוצה בעה״ב
 - חזקיה ולר' המינימלי, כשיעור - יונה [לר' מועטת כמות לו היה אא"כ מחצה. ושומר מחצה נותן

לשמור. רשאי אינו שאז מכשיעור], פחות
*

- הפתחים על המחזר עני
מקבל]. אכן שחוא ידוע [אם שמקבל בצדקח לו דסגי עני, מעשר לו לתת נזקקין אין

ז הלבה

צדקה מהלכות
הקופה. מן יטול לא סעודות י״ד התמחוי. מן יטול לא סעודות ב' מזון לו שיש עני א.

בשלושה. ומתחלק נגבה התמחוי בשלושה. ומתחלקת בשנים עבית הקופה ב.

 עשרים א"צ [ומ"מ חמירי נפשות דדיני בשלושה, ממונות מדיני נלמד בשלושה חלוקה דין ג.

יחד. אחים שני ממנים אין כן ועל למות], העני יכול שיתאספו דעד ושלושה,

מדקדקין. אין בכסות אף וי״א במזונות, מדקדקין ואין בכסות שמדקדקין י״א ד.

ה הלבה

מתנו״ע לנטילת זוז מאתיים שיעור
 עני. ומעשר לש"פ יטול לא - בהם נו"נ והוא חמישים או זוז, מאתיים לו יש

 סוה״ב). לעיל(פ״ה עיי - בידו אינם אך בביתו זוז מאתיים לו יש

ליטול. יכול אחת בבת אלף לו נותנין אפיי דינר חסר היה
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 ליטול. יכול - אשתו] לכתובת [אפיי ממושכנים אך זוז מאתיים לו היו

 דלהלן: אלו מלבד למכור, חייב אינו - זוז מאתיים בשווי נכסים לו היו

 ■ נחושת נחושת, כלי ויקנח ימכור - כסף כלי כסף, כלי ויקנח ימכור - זחב בכלי משתמש חיח

בגופו], בחן משתמש שאין בכלים דוקא חיינו אם בגמ' [ופליגי זכוכית. כלי ויקנח ימכור

& & 

&
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