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עשר וכן תרומת מ. כי מן התורה אין לה שיעור, תרומה גדולה ניטלת באומד. א

. ניטלת באומד, מן התורהפ ששיעורה קצוב "אע, )לאבא אלעזר בן גמלא(

 פי על אף ,זה בצד ואוכל תרומה לשם זה בצד עיניו נותןש ,וניטלים במחשבה

יש לו , כך גדולה תרומה לתרום הבית לבעל רשות שיש וכשם .הפריש שלא

   למסקנא. רשות לתרום תרומת מעשר

קפירות המניח. ב ס מ אל  מפריש להיות מעות ,ומעשרות תרומה עליהן מפריש להיותנ

לשיטת רבי , ואם אבדו .קיימין שהן בחזקת עליהן מפריש ,שני מעשר עליהן

מעת לעת האחרון עליהם בפריש הכל הפירות שעל  שצריך לחשושא "י: אלעזר

חוץ , פרעשחושש על כל הימים למ א"וי. מספק וחוזר ותורם, סמוך לבדיקה

פריש מספק חוזר ומ )ב"ע(ולשיטת חכמים . לאחר הנחהשממעת לעת הראשון 

  .על כל מה שתרם משעת הנחה

לראות פריש עליו להשהניחו  היין אתפרקים בשלשה  בודקין יהודה רביל. ג

 ,יתקופת תשראויצוכבר נכנסה החג מוצאיכשמשנשבת רוח ב, לא החמיץש

ס .בבוסר מים כניסת ובשעת ,סמדרא ובהוצאת י א וב ת ו ר ק ל ר  ו ס א ר    .ו



            דף ל"א ע"ב
  א. המביא גט בארץ ישראל ואמר ומסכם בפני נכתב ונחתם מועיל. ואם ביומי  ניסן או תשרי, אין צריך לומר למסקנא בפני נכתב ונחתם. ואסור להביא מפרי עמלו של חבירו.  

 .שלא מדעת חבירואין לאחד מהם למכור , שני שותפים שיש להם תבואה. א

לפני הזרע ובשעת הזרע ובפרוס , שיכול למכור שלא מדעתוחוץ משלשה פרקים 

לאחר הפרקים ו. מוכר בפרוס הפסח ובפרוס עצרת ובפרוס החג, וביין. הפסח

ל.ובשמן יכול למכור מעצרת ואילך .רשות בלא יכול למכור בכל יום, הללו ד ג ם  א  ו

, שאלמלא כן, ורוח צפונית מנשבת עם כולן, ארבע רוחות מנשבות בכל יום. ב

למלא וא, ורוח דרומית קשה מכולן. יים אפילו שעה אחתאין העולם מתק

ה ,מעמידה' בן נץ'המלאך הנקרא  נ י   .כל העולם כולו מפניהאת מחרבת  א

א שאשה "וי. משתקת את כל הרוחות מפניה, בשעה שמנשבת רוח מזרחית. ג

א ששכבת זרע במעי אשה "וי, א שגם מרגלית בים מרקבת בו"וי, מפלת בו

, )קת חפירה(' מרא'הנמצא בחור שבראש ה א שגם הבית יד"וי. מסרחת בו

א שגם הקנה הארוג בכפיפה "וי, א שגם היתד בדופן מתרפה"וי. מתרפה על ידה

  .מתרפה

 ה. אלמלא אמרה תורה לא תגנוב, היינו לומדים לא תגזול מנמלה, שאינה גוזלת מחברתה את עמלה

  הדרן עלך כל הגט

 

 
  

  

  

דווח , לטובת הכלל, או כל הערה אחרת לשיפור התקציר, שגיאת כתיב, אם לדעתך יש טעות בחומר! לומד יקר

. בכדי שנוכל לתקן את הצריך תיקון. gmail.com@7600235 :למערכת באמצעות שליחת דואר לכתובת

  .תודה. ועמוד, דף, יש לציין מסכת

אין להעביר ! התקציר מיועד לשימוש אישי בלבד". הדף היומי למסקנא"כל הזכויות שמורות למערכת  ©
  !או להפיץ או לעשות בו כל שימוש אחר ללא רשות מפורשת בכתב מהמערכת

  :להצטרפות לרשימת התפוצה
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