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  .יטד�  יצהב
  ?ש ביו� חול שלא יטבילו"הא� יש למנוע את הבא להטביל כלי בביה

  
  שמעו� שזורי' אליבא דר  אליבא דתנא קמא  

  לרבנ� 
  דבי רב

   אי  למנוע:1במחשבתו ניכרת מתו� מעשיו
   מונעי�:'באי� מחשבתו ניכרת וכו

  2מונעי�
   אי  למנוע:5כשניכר שאינו יודע ההלכה  4אי  למנוע  3לרבא

   מונעי� :' וכושאי� ניכרכ
  

  ?ט"ה בהקרבת קרבנות ביו"ש וב"במה נחלקו ב, אליבא דעולא ורב אדא בר אהבה
  

  ?ט"הא� מקריבי� ביו  ?ט"הא� סומכי� ביו  
  מקריבי�  שלמי חגיגה 

  עולת ראיה
   אי  סומכי�:ש"לב  

   אי  מקריבי�:ש"לב   סומכי�:ה"לב
   מקריבי�:ה"לב

  אי  מקריבי�  אי  סומכי�  תנדרי� ונדבות דשלמי� ועולו
  

  ?ט"ה בהקרבת קרבנות ביו"ש וב"במה נחלקו ב, דרב יוס�אליבא 
  

  שמעו� ב� אלעזר' לר  ל כעולא"לתנא דברייתא דס  
  מקריבי�  מקריבי�  שלמי חגיגה 

   אי  מקריבי�:ש"לב  עולת ראיה
   מקריבי�:ה"לב

  6נדרי� ונדבות דשלמי�

   אי  מקריבי�:ש"לב  
   מקריבי�:ה"לב

  נדרי� ונדבות דעולות
  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  

                                                           
 שהוא ר� יש לנו דמזה, ש"כגו שאנו רואי� אותו שהוא ר� להטביל את הכלי בזמ הסמו	 לביה', פי 1

 ,למחרתש אסור להשתמש בו עד שיהיה ערב שמש "להבי שהוא יודע את ההלכה שכלי שהוטבל בביה
ש לא ישתמש בו עד " דיש לסמו	 עליו שא� יראה שלא יספיק להטביל קוד� ביה� אי צרי	 למנוע אותוו

דיש לחוש שאינו יודע את די הערב ,  יש למנוע אותו מלטבול� אול� א� לא ראינו אותו ר�. למחרת בערב
  . שמש

ו� שהוא ממהר למלאכתו ולא ל דמה שהוא ר� מש"די, ל דלא חשיב שניכרת מחשבתו מתו	 מעשיו"ס 2
 .ולכ אנחנו חוששי� שאינו יודע את ההלכה של הערב שמש, ש"כדי להספיק להטביל קוד� ביה

 . ואי לנו למונעו�ע מהני "ל שבמחשבתו ניכרת מתו	 מעשיו לכו"רבא ס 3
מדהא ולא אמרינ , ג שאנחנו רואי� שלא יודע את הדי של פחות מכעדשה שאינו מטמא בשר�"ג� בכה 4

 .מ הערב שמש גמיר"אלא אמרינ שא! שלא יודע שיעור הטומאה מ, לא גמרי ג� די הערב שמש לא גמיר
 שאינו יודע את הדי דפחות שכמוויש לנו לומר , כגו שנטמא לו הכלי משר� שהיה פחות מכעדשה 5

  . מכעדשה ג� לא יודע את הדי של הערב שמש
ומצאנו תנא בברייתא , ט"י� א� נדרי� ונדבות קרבי� ביונ יש מחלוקת תנא"אליבא דרב יוס! אה 6

 .ט"ה קרבי ביו"ל שאליבא דב"א ס"רשבו לאיו, ע"ל להדיא כדברי עולא שאי קרבי� לכו"דס
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  :ביצה ד� יט
  ?הא� אפשר להקריב תודה בזמני� דלהל�

  
  מ סוכות"חוה  ט דסוכות"יו  שבועות  פסח  ד בניס�"י  

  מקריבי�  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  לתנא קמא
  'לר  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  ריבי�אי  מק  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  א"להו

  1מקריבי�  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  למסקנא  שמעו�
  מקריבי�  מקריבי�  2מקריבי�  אי  מקריבי�  אי  מקריבי�  ש"אלעזר בר' לר

  
  ?המאחר נדרו מלהקריב ברגלי� מתי עובר בבל תאחר

  
  הא� בעינ� כסדר�  ?אחר כמה רגלי�  

  לא בעינ   רגלי�' אחר ג  לתנא קמא
  3בעינ   רגלי�' אחר ג  שמעו�' לר

  '''''  כשיבור סוכות  שמעו�' אלעזר בר' לר
  

                                                           
 .אלא שנחלקו בעני  בל תאחר, ק"וזה כסברת ת 1
ומה שנקט חג הסוכות כיו  שהוא הגור� לעבור על , ט"ל שמקריבי� נדרי� ונדבות ביו"דס 2

 ולא משנה מתי נדר א� בערב חג ,שכל שעבר סוכות על נדרו ולא הקריבו עובר, יסור בל תאחרא
 .כל שעבר עליו סוכות עובר, סוכות או כמעט שנה קוד�

שלא , וכגו  שנדר מיד אחר הפסח, רק אחר חמשה רגלי�שיעבור בבל תאחר ולשיטתו יתכ   3
ונמצא שעברו , ובר רק אחר סוכות שאחר זה ואינו ע' רגלי� אלא כשיבוא פסח הבא' מוני� לו ג

 .עד שעבר בבל תאחר) שבועות סוכות פסח שבועות סוכות(על נדר זה חמשה רגלי� 


