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  .ט ד� פסחי�
  ].י"רש[? 1המערי� להכניס תבואתו לביתו במו� שלה מה דינו

  
  מדרבנ�  מדאורייתא  

  2חייב לעשר  פטור מלעשר   אכילת קבע�אכילת אד� 
  פטור מלעשר   אכילת עראי�אכילת בהמה 

  

  :פסחי� ד� ט
  ?הא� נטמא, ובא כה� והצי� לראות מה הטילה ולא ראה כלו�, אשה שהטילה כדלהל� לבור

  

  בודאי נפל  בספק נפל  
   דאי% ספק מוציא מידי ודאי#טמא   3טהור  'ראשו� בגמ' לתי

  4 גרירת חולדה חשובה כודאי#טהור   טהור  לאיבעית אימא
  

  ].ה ספק"תוד[? ל נמצאות במקומות דלהל�"מה הדי� כשהיו רגלי הכה� הנ
  

  ר"כשהיו ברה  י"כשהיו ברה  
  טהור  5טהור   סת� בור חולדה פותח טפח�י "לרש

  6 טמא:י"לר   סת� בור של חולה אי� בו פותח טפח�' לתוס
  7 טהור:ל"יד עוול

  טהור

                                                           
וראיית פני הבית היינו שנכנסה התבואה , כדי להתחייב במעשרות בעינ� שתראה התבואה את פני הבית 1

דהיינו  �  וראייה זו צריכה להיות דוקא בזמ� שכבר נגמרה מלאכת התבואה, כדרכה דר� פתחי� ושערי�
י� ידר� פתחי הבית בזמ� שהיא עד' אכ� א� מכניסה אפי,  דש את התבואה והוציא ממנה את המו�שכבר

את וכשעושה . ולא חל עליה ש� טבל, לא נקרא שראה את פני הבית,  שלא נגמרה מלאכתה�במו� שלה 
  . לא מתחייב במעשר� גור� בביתה
אכ� בנידו� סוגיי� שמיירי בחבר . כה� וגמר מלארקוד� קביעות הגו' דגזרו חכמי� באכילת קבע אפי 2

א� היה חייב בודאי ' דלפי התירו� הראשו� אפי, מותר ליורש לאכול, שמת והניח מגורה מלאה פירות
וג� לפי האיבעית אימא , סמכינ� על חזקת חבר שאי� מוציא תחת ידו דבר שאינו מתוק�, ת"במעשר מה

' אכ� בתוס. ובזה ודאי סמכינ� על חזקת חבר, בנ�מ כא� הוא אסור רק לאכול מדר"מ, דעדיי� נקרא ספק
ולפי דברי , דלתירו� הראשו� סמכינ� על החזקה ג� לאכילת אד�, תירוצי�' נחלקו בזה ב) 'ה כדי הא"בד(

 .י לא סמכינ�"ר
ר " שאז ודאי טהור כדי� ספק טומאה ברה�ר "דלא רק א� היה הבור ברה, )ה ספק"בד(' ביארו התוס 3

והג� שהדי� הוא שכל ספקות שאתה יכול . כ טהור"י ג"א� היה הבור ברה' אלא אפי, שספקו טהור
 וג� א� הוא נפל ספק א� גררה, ספק נפל ספק לא(ספקות ' יש בא# ש כא� כ"וא, י טמא"להרבות ברה

דכיו� שספק חולדה הוא ספק הרגיל , טהורהוא מ כא� " מ,היה לכאורה לטמאו, )אותו חולדה ספק לא
 .שבזה לא מרבי� ספקות, הוי כמו ספק א� בכלל בא למקו� הטומאה,  שאוכלת ואינה משיירתלהיות

 .ררת הכלמ בודאי היא גו"מ, )ג� בבשר(ה לא אוכלת הכל דדא# א� נאמר שחול, והוי ודאי וודאי', פי 4
דעל , רבינו פר�' אכ� כתב בתוס. ואינה בוקעת ועולה, דכיו� שיש פותח טפח אי� הטומאה רצוצה ש� 5

הרי הטומאה , כ מה יעזור שגררו אותו לחור�"דא, ג שאי� בפתח החור פותח טפח"כרח� מיירי בכה
 .י"ל ופנ"מהרש'  וע.יוצאת דר� החור ומטמאת את הבור שהוא מאהיל עליו

  .י ספקו טמא"וברה, שאי� פותח טפח הטומאה בוקעת ועולה ויש ספק שמא הוא עומד על הטומאהכיו�  6
בצירו# הספק א� עומד על מקו� , דכיו� שיש לנו ספק הרגיל שאכלו אותו החולדה והברדלס כבר 7

  .י"ברה' לכ� טהור אפי, הטומאה
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  :פסחי� ד� ט
  ?הא� יש לו לחוש שמא גררה חולדה וצרי$ לבדוק, ולא הצניעו, מי ששייר חמ� אחר בדיקתו

  
  ד"בעשה את הבדיקה בליל י  ג"בעשה את הבדיקה בליל י  

  1 צרי) לבדוק:כשנטלה בפנינו  לאביי
   אי% צרי) לבדוק:שנטלהכשלא ראינו 

  2צרי) לבדוק
   צרי) לבדוק:כשנטלה בפנינו  לרבא

   אי% צרי) לבדוק:שנטלהכשלא ראינו 
  

  ].ה היינו"תוד[?  של מצה ואחד של חמ� ובא עכבר ושקל בפנינו מה הדי�צבורי�תשע 
  

  ?כברהא� מותר לאכול את מה שנטל הע  ? הא� צרי$ שוב בדיקה�כשנכנס עמו לבית   
  אסור לאוכלו  3צרי) בדיקה  י"לרש

  אסור לאוכלו  4אי% צרי) בדיקה  'לתוס
  

                                                           
ולכ% צרי) , ות שלא שיירה אי% לנו ודא#דא� ראינו שגררה , )ה בשלשה"בד(' כ% ביארו התוס 1

  .בדיקה
 # " מה שמשייר יניחנו בצנעה שלא יהא צרי) בדיקה אחריו"ובהכי מוקי� לה אביי להא דתנ%  2

שאי% לח� החולדה ד שאז רואה "מיירי ביו� י, דמשמע שא� לא הניחו בצנעה כ% צרי) לבדוק
  .דרכה אז להצניעולכ% , )ומצה עדיי% לא אופי�, דהחמ. כבר מבערי� אותו(בבתי� מצוי 

. דני� לכל הצבורי� האלה כמחצה על מחצה והוי ספק שקול, דכיו% שלקח ממקו� הקביעות 3
 ).ח"צל' וע, לא מעמידי� את הבית בחזקת בדוק, דכיו% שודאי נכנס ע� פת לבית(
ואי) מביא לזה , דהא הוי ספק דרבנ% לקולא, דלא יתכ% שיהיה הנידו% לעני% הבדיקה' ביארו תוס 4
, ועוד דשאני הכא דאיכא לבית חזקת בדוק.  לחומראחנויות שהוא ספק דאורייתא' איה מטר

שהנידו% כא% לעני% אכילת הככר שנטל ', ולכ% אמרו התוס. כ בחניות דאי% חזקת היתר"משא
 .וכיו% שראינו שנטל ממקו� הקביעות לא דני� לו כפירש. העכבר


