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        תפוס לשון ראשוןתפוס לשון ראשוןתפוס לשון ראשוןתפוס לשון ראשון
 : ל-:כט

dcedi iax  
 mewnd zaygnl dncw onfd zaygny lk–  oiaiige lebteilrzxk   

iqei iax  
zxenz ef ixd...  jkl m`oeekzpdligz   

        רבי יוחנןרבי יוחנןרבי יוחנןרבי יוחנן        אילפאאילפאאילפאאילפא
  .לא אתא מחשבת פסול ומפקע לה .zecear izya zwelgn   אזלינןכוונתובתר 

zg` dceara la` - lkd ixac .יהודה מודה'אפילו ר . 
ied zeaygn aexir . . . .דלא הוקבע בפיגול במחשבה מעורבת.        

ara s`dcezwelgn zg`  

  תפוס לשון ראשון

  iia`) לקמן(  `ax) לקמן(  

  
 iaxמאיר  

"ixdxenz ef  dler zzxenz minly" - dler zxenz ef ixd  

opgei iax xn` dpg xa xa dax...   
iqei iaxe xi`n iax...i`na ibilt `l ibilt `lc   

inic axxn` : dxn` dcedi iax zhiya xi`n iax   
oey`x oeyl qetz xn`c  

opgei iax xn` sqei xa wgvi iax:  

xaq xi`n iax... xcdin dia xcd `w  

  

`irai`edl " : zxenz ef ixddler minlye" מאיר' הא דפליג ר'  אמרימי...  

   לעולםתפוס לשון ראשוןאו דלמא    והוה ליה כנמלך,ימשום דאמר תמורת תמורת תרי זימנ )כוונה(

  "לעולה ושלמים zevgl הרי בהמה זו"
        כיון דפשטה בפלגא פשטה בכולה ולא אתו שלמים וחיילי        האי חד דיבורא הוא ואין זה חל בלא זה

iia`:xi`n iax dcen i`ce `da         `ax:zwelgn `id oiicr xn`   

axiia`ck ipzn iy` xa iniy   d ax`axck ipzn ozp xa `pe  

  
l:   

xn`iia`l `ax  ... dhigy ixdלאכול כזית למחר כזית בחוץ   
 inc zevgl iklcוחד דיבורא הוא ...דלאו מיהדר אימלוכי   

ibilte? מאיר דתמורה בשיטת רבי יהודה דמתניתין קאי' ר יהודה תפוס לשון ראשון ור"וקא.  

  
dil xn`: seqal `l` dhigyl dpi` zxaq in דלהוי הך תרתי מחשבות בסוף שחיטה וחד דיבורא הוא?  

 seq cre dligzn dhigyl dpyiוכי היכי דמהניא מחשבה בסוף מהניא בתחילתה.  
 epizpyneמפגלים בחצי מתיר דהיינו חד סימן ,לרבי יהודה   

 epnfl ueg oey`x oniq xn`c קדמאהואיפגל ליה מדבורא oniq enewnl ueg ipy   
  .אבל לחצות דחד דבור הוא מודי

  

 dvinw ixd כי מחשב לאכול כזית למחר כזית בחוץ כו) דף יב(דפליגי רבי יהודה ורבנן בה בפרק קמא דמנחות':  
inc zevgl iklc. ולאו מיהדר אימלוכי הוא ...דחד דיבורא הוא ibilte?   

  
 inp mzdאלא בהקטרה פליגי שהיא עבודה בכל אחת ואחת וכגון .לאו בקמיצה פליגי דאין קמיצה בלבונה:  

epnfl ueg dgpn unew xihwdy,enewnl ueg dpeal unew . ואית ליה לרבי יהודה מפגלין בחצי מתיר,   

  וכיון דהיינו תרי דבורי נינהו מקמא איפגלא        
  

ibilte dicda dpeal `kilc `heg zgpnc unew ixd!   
ibilt `l.   

  
` ax xn` ibilt xnel ivniz m` iy–   

 ibiltבמחשבת הולכה. zeriqta  דהוו להו תרי דבורי"חוץ למקומו" ובפסיעה שניה אמר ,"חוץ לזמנו"דאמר בפסיעה ראשונה .  
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