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  פסחים מסכת
  "ָעָׂשר ְלַאְרָּבָעה אֹור" –א' פרק: 

  .כא –ב.  –דפים 
  

  פרק זה לעילוי נשמת לימוד 
  ל"ר הרב דוד פוקס זצ"מו

  וכבר איננשנה 
  פ"כסליו תשכא 

  
  

  המאהיבה את הגמרא על לומדיהמהדורה ה
  מעניקה חווית הצלחה ושמחה

  מאפשרת לימוד מהיר ובהיר בעיון ובהבנה
  
  

  

  גתשע"י"ג תמוז  - מהדורה א' 
  אפתש  כסליו - מהדורה ב' 

  

 סדורה גמרא ורהסד גמרא
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  תאמין!!! - יגעת ומצאת  - בהצלחה  
  
  
  
  
  
  
  
  

  להארות והערות 
  דניאל ברק ווינט

  0526071122 –טל' 
  vinetd@neto.net.ilדוא"ל 

 90407עתניאל ד.נ. הר חברון 
  

  
©   

   , ניקוד ופיסוקכל הזכויות על הטקסט
  . מכון הישראלי לפרסומים תלמודייםשמורות ל

  החלוקה לסוגיות ופסקאות על כל הזכויות 
  שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'". 

  
  

  ניתן לצלם ולהדפיס לשם לימוד וללא מטרות רווח. 
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    """"ָעָׂשרָעָׂשרָעָׂשרָעָׂשר    ְלַאְרָּבָעהְלַאְרָּבָעהְלַאְרָּבָעהְלַאְרָּבָעה    אֹוראֹוראֹוראֹור""""    ––––' ' ' ' אאאאפרק פרק פרק פרק     פסחיםפסחיםפסחיםפסחיםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        ג, אג, אג, אג, א    ––––ב, א ב, א ב, א ב, א  .1

  

ָנה    ב,א             ִמׁשְ

ָעה אֹור ר: ְלַאְרּבָ   ָעׂשָ
ר רְלאוֹ  ֶהָחֵמץ ֶאת ּבֹוְדִקין   . ַהּנֵ

ל ֵאין ָמקֹום ּכָ ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאין - ָחֵמץ  ּבוֹ  ַמְכִניִסין ׁשֶ   . ּבְ
  

ה י" :ָאְמרוּ  ּוַבּמָ תֵּ ף ׁשּורֹות ׁשְ ְרתֵּ ּמַ   ?"ּבַ
ּמַ  ָמקֹום   . ָחֵמץ ּבוֹ  ְכִניִסיןׁשֶ

ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
י תֵּ ֵני ַעל ׁשּורֹות ׁשְ ף לכָּ  ּפְ ְרתֵּ   , ַהּמַ

  : אֹוְמִרים לִהּלֵ  ֵביתוּ 
י תֵּ ֵהן ַהִחיצֹונֹות ׁשּורֹות ׁשְ   . ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ

  

ָמָרא               ּגְ

  ? "אֹור"ַמאי 
  

  ָאַמר:  הּוָנא ַרב
   .ַנְגֵהי

  
   :ָאַמר ְיהּוָדה ַרבוְ 

  ֵליֵלי. 
  

ֲעָתְך     :ָקא ָסְלָקא ּדַ
ַמאן  ׁש  -  "ַנְגֵהי" :ָאַמרּדְ ּדְ   ,ַנְגֵהי ַמּמָ
ׁש.  -  "ֵליֵלי" :ָאַמרּדְ ּוַמאן    ֵליֵלי ַמּמָ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ים אֹור ֶקרַהּבֹ" חּו" ְוָהֲאָנׁשִ לְּ   , (בראשית מד, ג) 1ׁשֻ
  ְיָמָמא הּוא!  -"אֹור"  :ַאְלָמא

  
ִתיב     !?'ָהאֹור ּבֶֹקר'ִמי כְּ

ִתיב,  "אֹור ֶקרַהּבֹ"   ּכְ
ָאַמר ַמאן ּדְ   ַצְפָרא ְנַהר,  :ּכְ

  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב. ְד ְוכִ 
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה בַר ָאַמר ּדְ 

ֵנס ָאָדם ּבְ    ".ִכי טֹוב"ֵיֵצא ּבְ וְ , 2"ִכי טֹוב"ְלעֹוָלם ִיּכָ
   

   :ֵמיִתיֵבי
ֶמׁש" ִיְזַרח ֶקרּבֹ  ּוְכאֹור"    ,(שמואל ב כג, ד) 3ׁשָ

  ְיָמָמא הּוא!  - "אֹור" :ַאְלָמא
  

ִתיב     !?'אֹור ּבֶֹקר'ִמי כְּ
ִתיב,  "ֶקרּבֹ  ּוְכאֹור"   ּכְ

ה ּבֶֹקר" "ּוְכאֹור :ַמרְוָהִכי ָקָא  עֹוָלם ַהּזֶ א - ּבָ יִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדִ ֶמׁש ַלּצַ ֵעין ְזִריַחת ׁשֶ    .ּכְ
  

                                                             

ה ַוֲחמֵֹריֶהם 1 חּו ֵהּמָ ּלְ ים ׁשֻ  ַהּבֶֹקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ

ְרא ֱאלִֹהים ֶאתע"פ הפסוק:  2 י-ַוּיַ ין ָהאוֹ -ָהאֹור ּכִ ל ֱאלִֹהים ּבֵ ְבּדֵ ךְ טֹוב ַוּיַ  .(בראשית א, ד) ר ּוֵבין ַהחֹׁשֶ

א ֵמָאֶרץ 3 ׁשֶ ָטר ּדֶ ֶמׁש ּבֶֹקר לֹא ָעבֹות ִמּנַֹגּה ִמּמָ  ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ׁשָ

  רש"י
  מתי' 

  אור לארבעה עשר גרסי': 
. בגמרא (דף ז:) מפרש לאור הר

   טעמא:
. שלא יעבור עליו בבל יראה בודקין

   ובבל ימצא:
   . לקמן במתיתין:ובמה אמרו

. של חביות הסדורות שתי שורות
במרתף של יין צריך לבדוק בייהם 
אחרי שאמרו כל מקום שאין 

ץ אין צריך לבדוק מכיסין בו חמ
למה הוצרכו לבודקן ומפרש לא 
אמרו אלא במרתף שמכיסין בו 
חמץ כגון מרתף שמסתפק ממו יין 
לשולחו ופעמים שהשמש עומד 
למזוג יין ופתו בידו וכשהיין כלה 

   כס למרתף להביא יין:
. שתי שורות על פי כל המרתף

   בגמ' (דף ח:) מפרש מאי היא:
. מפרש כו'שתי שורות החיצוות 

   בגמ' (שם):
  

  גמ' 
ה''ג קא סלקא דעתך מאן דאמר 

. כשיאיר השחר גהי גהי ממש
   שחרית של י''ד:

. לא מאן דאמר לילי לילי ממש
  גרסין דהא ודאי לילי הוא ממש: 

קס''ד דה''ק ולבקר  הבקר אור
דהייו אור כלומר ששמו אור 

   האשים שולחו:
. דלשתמע מי כתיב האור בקר

הייו בקר דתימצי לומר ולאור ד
דאור שם דבר הוא וקרי לבקר 

   אור:
. האי אור לאו שם הבקר אור כתיב

דבר הוא אלא הבקר האיר 
והאשים שולחו כמאן דאמר צפרא 
הר ולפי דרכו לימדך הכתוב דרך 
ארץ מאחי יוסף שהמתיו עד 
שהאיר המזרח כדרב יהודה אבל 
אור שהוא שם דבר איו אלא 

   לילה:
. היוצא לדרך יכס ערבית בכי טוב

לבית מלון בעוד החמה זורחת 
ולמחר ימתין עד הץ החמה ויצא 
ואז טוב לו שהאור טוב לו שאמר 
באור כי טוב ומה היא טובתו מפי 

   החיות ומפי הלסטים:
. השתא משמע לן דשם וכאור בקר

דבר הוא והכי קאמר דוד וכאור זה 
דהייו בקר כן יזרח שמש לצדיקים 

   מאפילתן לעולם הבא: שיצאו
. דהייו שם דבר מי כתיב אור בקר

וימא אור הוא בקר וכן יזרח 
   שמש:

. ואין זה שם דבר וכאור בקר כתיב
אלא כמאיר של בקר יזרח שמש 
כשמתחיל הבקר להאיר בעולם 
הזה והוא חשך ואפל בעלות השחר 
וגה כזריחת השמש של עכשיו 
תהיה אותה שעה לצדיקים לעתיד 

י שיהא אור החמה גדול לבא לפ
מאד ואפילו עלות השחר שלה יאיר 

   כהץ החמה של עכשיו:
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   :ֵמיִתיֵבי
ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום   , (בראשית א, ה) 4""ַוּיִ

  ְיָמָמא הּוא!  - "אֹור" :ַאְלָמא
  

  ִאיר ּוָבא ְקָראֹו יֹום. ַלּמֵ  :ָהִכי ָקָאַמר
  

א ֵמַע  ה, ֶאלָּ ְך ָקָרא ָלְיָלה"ּתָ יְך ּוָבא ָקָרא ַלְיָלה - (בראשית א, ה) "ְוַלחֹׁשֶ ְחׁשִ    ?!ַלּמַ
  ְיָמָמא הּוא!  - ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִביםּדְ  :ְוָהא ָקְייָמא ָלן

  
א    :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאלָּ

יָמָמא,  ְצָוָתא ּדִ ֵדיּה ַאּמִ   ַקְרֵייּה ַרֲחָמָנא ִלְנהֹוָרא ּוַפּקְ
ַלְיָלהְוַקְרֵייּה ַר  ְצָוָתא ּדְ ֵדיּה ַאּמִ    .ֲחָמָנא ַלֲחׁשֹוָכא ּוַפּקְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ל ּכֹוְכֵבי אֹור"    ,(תהילים קמח, ג) 5"ַהְללּוהּו כָּ
  !אֹוְרָתא הּוא -"אֹור"  :ַאְלָמא

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ִאיִרים ל ּכֹוָכִבים ַהּמְ    .ַהְללּוהּו ּכָ
  

ִאיִר  ה, ּכֹוָכִבים ַהּמְ א ֵמַעּתָ ּבּוֵחי - יםֶאלָּ ָבעּו ׁשַ    ,הּוא ּדְ
ֵאיָנן ְמִאיִרין ּבּוֵחי - ׁשֶ עּו ׁשַ    ?!ָלא ּבָ

ִתיב:  ל ְצָבָאו"ְוָהא ּכְ   ! (תהילים קמח, ג) "ַהְללּוהּו כָּ
  

א ַמע ָלן ,ֶאלָּ   ַנִמי אֹור הּוא.  - כֹוָכִביםּדְ אֹור ּדְ  :ָהא ָקא ַמׁשְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

  ר. ֹוֵדר ִמן ָהאוֹ ַלנּ 
  
   :6ַתְנָיאּדְ 
ל ּכֹוָכִבים - ַהּנֹוֵדר ִמן ָהאֹור " אֹוָרן ׁשֶ   . "ָאסּור ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ב" ּנָ ְיָלה ְיִהי ַכּגַ     ,(איוב כד, יד) "ָלאֹור ָיקּום רֹוֵצַח ִיְקָטל ָעִני ְוֶאְביֹון ּוַבלַּ

ָקָאַמר   ב,ב ב" :ָהא ִמּדְ ּנָ ְיָלה ְיִהי ַכּגַ   ְיָמָמא הּוא!  - ר""אוֹ  :ַאְלָמא – "ּוַבלַּ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר ,ָהָתם
ַאְנָפׁשֹות ָקָאֵתי  ְנהֹוָרא ּדְ ָתא ּכִ יָטא ָלְך ִמילְּ ׁשִ   רֹוֵצַח הּוא,  -ִאי ּפְ

ַנְפׁשֹו.  ילֹו ּבְ ן ְלַהּצִ   ְוִניּתָ
ֵליְלָיא  ָתא ּכְ ָקא ָלְך ִמילְּ ב -ְוִאי ְמַסּפְ ַגּנָ ֵעיֶניָך ּכְ    ,ְיִהי ּבְ

ן ְלַה  ַנְפׁשֹו. ְולֹא ִניּתָ ילֹו ּבְ   ּצִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַחר" י ׁשָ ַעְפַעּפֵ ּפֹו ְיַקו ְלאֹור ָוַאִין ְוַאל ִיְרֶאה ּבְ כּו ּכֹוְכֵבי ִנׁשְ    ,(איוב ג, ט) "ֶיְחׁשְ

ָקָאַמר   ְיָמָמא הּוא!  - "אֹור" :ַאְלָמא – "ְיַקו ְלאֹור ָוַאִין" :ִמּדְ
  

ָקא ָלֵייט ֵליּה ִאּיוֹ  ,ָהָתם ֵליּה ֵמיַלט הּוא ּדְ    ,ב ְלַמּזְ
ֵחיּה.  ּכַ ְבָרא ִלְנהֹוָרא, ְוָלא ִליׁשְ יּה ַהְך ּגַ ִליְצּפֵ   ָאַמר: ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ

                                                             

ְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד 4 ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֹׁשֶ  ַוּיִ

ֶמׁש ְוָיֵרַח ַהְלל 5 ל ּכֹוְכֵבי אֹורַהְללּוהּו ׁשֶ  ּוהּו ּכָ

 גירסת מסורת הש"ס.  6

  רש"י
. משעה למאיר ובא קראו יום

שמתחיל להאיר והאי אור לאו 
  שם דבר הוא:

. בשמעתא והא קיימא לן
   קמייתא דברכות:

. עד צאת הכוכבים יממא
כדכתיב מעלות השחר ועד צאת 

   הכוכבים דעזרא (חמיה ד):
תריץ הכי: קריה רחמא . אלא

להורא כו' האי ויקרא לאו 
קריאת שם הוא דתימא שקרא 
את שם האור יום אלא קרא 
לבריאה המאירה שברא מהוד 

   מעטה לבושו:
. צוהו ופקדיה אמצותא דיממא

לשמש ביום ולחושך צוה לשמש 
בלילה קרא כמלך שקרא לעבדו 

   שיבא לפיו:
הא קמ''ל דאור כוכבים מי 

עולם כוכבים . לאור הוא
המאירים קאמר ודקא קשיא 
לך הא שאין מאירין לא הא 
דקט כוכבי אור לאו למעוטי 
כוכבים שאין מאירין דכל 
כוכבים יש להם אור וליכא 
למעוטי מידי וקרא אשמעין 
דאור כוכבים קרוי אור ופקא 
מיה לודר האה מן האור 

   שיאסר באורן של כוכבים:
. מדקאמר ובלילה יהי כגב

מכלל דאור דרישיה דקרא 
יממא הוא והכי קאמר ביום 
כשעוברי דרכים הולכים עומד 
רוצח באם הדרכים והורגן 
ווטל את ממום ובלילה הוא 
   עשה כגב לחתור בתים ולגוב:

. מה שתה לך תורה הכי קאמר
רשות על הבא במחתרת להורגו 
כדכתיב (שמות כב) אם 
במחתרת ימצא הגב והוכה 

לו דמים אם ברור לך  ומת אין
הדבר כאור שהוא בא על עסקי 
פשות דהייו כל אדם חוץ מאב 
על הבן וכיוצא בו שמכיר בו 
שהוא אוהבו מאד אבל שאר כל 
אדם אם היה בעל הממון עומד 
כגדו להציל ממו ממוו זה 
עומד עליו והורגו רוצח הוא 
ויתן רשות לכל הקודם להציל 
את בעל הממון בפשו של בא 
במחתרת ובלילה אם מספקא 
לך כלילה כגון שאדם אוהבך 
שהוא אביך ורחמיו עליך ואם 
היית עומד כגדו להציל ממוך 
איו הורגך יהי בעייך כגב ולא 
יתן להורגו והכי אמרין 
בסהדרין (דף עב:) דאב על הבן 

   איו הרג במחתרת:
   . כוכבי לילו:כוכבי שפו

   . יצפה ליום:יקו לאור
   . זיהור:יעפעפ

. לדבר המאיר ולא להורא
שיהיה שם היום אור ולא קאמר 

   יקו ליום אלא יקו שיאיר ואין:
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   :ֵמיִתיֵבי

ֲעֵדִני" ְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה אֹור ּבַ   ,(תהלים קלט, יא) "ָואַֹמר ַאְך חֹׁשֶ
  ְיָמָמא הּוא!  - "אֹור" :ַאְלָמא

  
ִוד ָהָתם, ָהִכי ָקָאַמר   :ּדָ

י ְך ְיׁשּוֵפִני" :ֲאִני ָאַמְרּתִ הּוא ּדֹוֶמה ְליֹום,  - "ַאְך חֹׁשֶ א ׁשֶ   ָלעֹוָלם ַהּבָ
יו הּוא ּדֹוֶמה ְלַלְיָלה ,ַעְכׁשָ ה ׁשֶ ֲעֵדִני" -  ָהעֹוָלם ַהּזֶ   . "אֹור ּבַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר ָעה ָעׂשָ    ,ּבֹוְדִקין אֹור ְלַאְרּבָ

ָעה ֲחִרית ּוְבַאְרּבָ ר ׁשַ    ,ָעׂשָ
יעּור ַעת ַהּבִ   . "ּוִבׁשְ

י ָקָאַמר ַרּבִ ֲחִרית" :ְיהּוָדה ִמּדְ ר ׁשַ ָעה ָעׂשָ ר ּוְבַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ   , "ּבֹוְדִקין אֹור ַאְרּבָ
   !אֹוְרָתא הּוא -"אֹור"  :ַאְלָמא

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֲעׂשִ " ר ָאסּור ּבַ ָעה ָעׂשָ ית ְמָלאָכה?ֵמֵאיָמַתי ַאְרּבָ   ּיַ
י ן ַיֲעקֹב ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ַעת ָהאֹור, ְ   ִמׁשּ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ה.  ַעת ָהֵנץ ַהַחּמָ ְ   ִמׁשּ
יָאַמר ֵליּה  ן ַיֲעקֹב ַרּבִ י ְיהּוָדהְל  ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : ַרּבִ

ית ְמָלא ּיַ ֲעׂשִ ְקָצתֹו ָאסּור ּבַ ּמִ ית ְמָלאָכהְוִכי ֵהיָכן ָמִצינּו יֹום ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ    ?!ָכה ּוִמְקָצתֹו מּותָּ
   ,ָאַמר ֵליּה: הּוא ַעְצמֹו יֹוִכיַח 

ֲאִכיַלת ָחֵמץּמִ ׁשֶ  ר ּבַ    ,ְקָצתֹו מּותָּ
ֲאִכיַלת ָחֵמץ   . "ּוִמְקָצתֹו ָאסּור ּבַ

י ָקָאַמר ַרּבִ ה" :ְיהּוָדה ִמּדְ ַעת ָהֵנץ ַהַחּמָ ְ   , "ִמׁשּ
ָק  "אֹור" :ַאְלָמא יַר  ָאַמרּדְ ן ַיֲעקֹב ּבִ   !אֹוְרָתא הּוא - ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

  
   ?"אֹור"לֹא, ַמאי 

ַחר.  ַ   ַעּמּוד ַהׁשּ
  

   ,ִאי ָהִכי
ָקָאַמר ֵליּה  ית ְמָלאָכה" :ּדְ ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ ְקָצתֹו מּותָּ ּמִ    ,ֵהיָכן ָמִצינּו יֹום ׁשֶ

ית ְמָלאָכה        ּיַ ֲעׂשִ    ,?"ּוִמְקָצתֹו ָאסּור ּבַ
יּה ֵניָמא ִאיהּו לְ  ֵרי, ַנְפׁשֵ ָקא ׁשָ א ַלְיָלה ּדְ    !ָהא ִאיּכָ

  
י ן ַיֲעקֹב ַרּבִ    :ָהִכי ָקָאַמר ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ין ְיָמָמא ְלֵליְלָיא ַנן ּבֵ ְלֵגי ַרּבָ ָקא ּפַ ְחָנא ּדְ ּכַ ָלָמא ְלִדיִדי, ַאׁשְ ׁשְ    ,ּבִ
ַתְנָיא ֲעִנית ִציּבּורגַּ  7ּדְ י ּתַ    :ּבֵ

   ?ַעד ָמַתי אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה"
ַחר, ַע  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ד ׁשֶ

ְבֵרי י ּדִ ן ַיֲעקֹב ַרּבִ   . ֱאִליֶעֶזר ּבֶ
י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ֶבר   . "ַעד ְקרֹות ַהּגֶ
ַנן!  יּה ַרּבָ ַפְלֵגי ּבֵ ְחָנא ְיָמָמא ּגּוֵפיּה ּדְ ּכַ א ְלִדיָדְך, ֵהיָכא ַאׁשְ   ֶאלָּ
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  רש"י
. ואומר ואומר אך חושך ישופי

סבור הייתי בעויי כשהייתי 
רדף אך בחשך זה אמות והוא 
ישופי והוא יחשיך תמיד עלי 
לשון שף ולילה וחשך שהייתי 

לי שרוי בו עשה אור בעדי אצ
וגבי לילה שייך למימר יום 
אלמא הכי קאמר דוד הלילה 

  עשה לי יום:
. מפי חטאי שאף מן אי אמרתי

העולם הבא אטרד ועכשיו 
שמחל לי על אותו עון אף מן 
העולם הזה שהייתי שרוי בו 
בחשך ובחרפה האיר בעדי 
שהודיע הקב''ה לשואי דוד 
בימי שלמה שמחל לדוד 
 כשבקש להכיס ארון לבית
קדשי הקדשים ודבקו שערים 

   זה בזה במועד קטן (דף ט.):
   . חמץ:בודקין

מדקאמר ובי''ד שחרית מכלל 
. וטעמא דר' דאור אורתא הוא

   יהודה מפרש לקמן בפירקין:
. במקום אסור בעשיית מלאכה

שהגו בו להוג איסור דאמרין 
לקמן (דף .) מקום שהגו שלא 

   לעשות מלאכה אין עושין:
. אבל קודם לכן ורמשעת הא

   אפילו הגו. בטלה דעתן:
. עד שש מותר באכילת חמץ

   שעות כדלקמן בפרקין (ד' יא:):
. משחשיכה ושקעה אורתא הוא

   חמה של שלשה עשר:
. היכן מציו ימא איהו לפשיה

   שהיום אסור והלילה מותר:
. הך איסורא הכי קאמר ליה

דרבן היא ולאו דאורייתא 
א משעת ובשלמא לדידי דאמי

עמוד השחר אשכחן בעלמא 
במידי דרבן דהלילה מותר 

   והיום אסור:
. שתו חילוק דפלגי ביה רבן

בשיעורים זה לאיסור וזה 
  להיתר:
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  ָאַמר ֵליּה: הּוא ַעְצמֹו יֹוִכיַח, "

ּמִ  ֲאִכיַלת ָחֵמץׁשֶ ר ּבַ ֲאִכיַלת ָחֵמץ ,ְקָצתֹו מּותָּ   . "ּוִמְקָצתֹו ָאסּור ּבַ
  

י יר ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ ּפִ י ֱאִליֶעֶזר ׁשַ   !ְיהּוָדה ְלַרּבִ
  

י   ֱאִליֶעֶזר:  ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ַנן ַרּבָ    ,ָאִמיָנא ָלְך ֲאָנא ְמָלאָכה ּדְ

אוֹ     ?!ַרְייָתאְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי ָחֵמץ ּדְ
  ַרֲחָמָנא.  שראַעד ָהָכא ָאַסר ַרֲחָמָנא, ְוַעד ָהָכא ּדְ 
  

  ְוִאיָדְך? 
  

עֹות ַנן - ׁשָ ַרּבָ    .ּדְ
  

   ?ְוִאיָדְך 
  

ַנן ִלְדאֹוַרְייָתא ֲעבּוד ַרּבָ    .ַהְרָחָקה הּוא ּדַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ְזַמ " ְרָאה ּבִ ּנִ א ַעל ַהֹחֶדׁש ׁשֶ ּואֹות, ֶאּלָ יִאין ַמׂשּ ִ ׁשֹו. ֵאין ַמׂשּ   ּנֹו, ְלַקּדְ

ּואֹות יִאין ַמׂשּ ִ    ?ְוֵאיָמַתי ַמׂשּ
  . "ְלאֹור ִעּבּורוֹ 

  אֹוְרָתא הּוא!  - "אֹור" :ַאְלָמא
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַח, " ְזּבֵ ְיָלה ּוַמְקִריב ַעל ַהּמִ ל ַהּלַ   ָהָיה עֹוֵמד ּכָ

   ,ָטעּון ִקיּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים -ָלאֹוָרּה 
יְבֵרי ּדִ    ! "ַרּבִ
  
אֵני 'אֹוָרּה '    .ׁשָ

  
    :ָמר זּוְטָרא 8ָמִתיב

מֹוִנים ְוֶאָחד "   ג,א ֶלת אֹור ִלׁשְ ּפֶ   - ַהּמַ
אי ּמַ ית ׁשַ ןּקָ ּפֹוְטִרין ִמ  ּבֵ    ,ְרּבָ

לוּ  יִבים.  ֵבית ִהּלֵ   ְמַחּיְ
לם ָאְמרּו ָלֶה  ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ ּמַ   : ֵבית ׁשַ

מֹ  ָנא אֹור ׁשְ מִֹנים ְוֶאָח ַמאי ׁשְ   ִנים ְוֶאָחד? ד ִמּיֹום ׁשְ
ה לֹו ְלטּוְמָאה יּוָ ֶוה לֹו  ,ִאם ׁשִ ן?ְלָק לֹא ִיׁשְ    ,ב) (כריתות ז, "!ְרּבָ

ָקָאַמר ל" :ִמּדְ ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ ּמַ   : ֵבית ׁשַ
מֹוִנים ְוֶאָחד מֹוִנים ְוֶאָחד ִמּיֹום ׁשְ ָנא אֹור ׁשְ   , "ַמאי ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ   ! אֹוְרָתא הּוא "אֹור" :ׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
יַל ָיכֹול ְיֵהא ֶנֱאָכל אֹור " ִליׁשִ ְ   ?ׁשּ
  ֶנֱאָכִלים ְליֹום ֶאָחד,  - ִדין הּוא, ְזָבִחיםוְ 
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  רש"י
. היכן הורגלו לעשות כן אמיא לך אא דרבן

   דימא דהכא מי כך גזרו:
. ראיה במילי דאורייתא שגזירת ואת אמרת לי

   ו מדת חכמים:הכתוב כך היא ואין ז
. לבד איסור של תורה שהוא משש שעות דרבן

שעות. ולמעלה כדלקמן (ד' יא:) הוסיפו חכמים 
שתי שעות כדתן אוכלין כל ארבע ותולין כל 
חמש ושורפין בתחלת שש הרי לך בשל דבריהם 
   שתי שעות אסורות והארבע ראשוות לא אסרו:

. ההוא לא דמי להכא דהרחקה עבוד רבן ואידך
לדאורייתא משום יום המעון ובי אדם שאין 
בקיאין בשעות ויטעו בין שש לשבע אבל באיסור 
זה כוליה דרבן אחר שגזרו איסור כל היום 

   גזרו:
. אבוקות בראשי הרים היו אין משיאין משואות

שלוחי בית דין עושין להודיע שהיום קידשו בית 
   דין את החדש:

. ביום אלא על החדש שראה בזמו לקדשו
שלשים שראה לקדש דאילו כשהחדש מעובר 
ועושין ראש חדש ביום שלשים ואחד אין 
מקדשין אותו שכבר קדשוהו שמים ואשמעין 
האי תא דאחסר עבדין משואות ואמלא לא 
עבדין משואות וכשאין רואין משואות יודעין 

   שהחדש מעובר:
. ליל שעבר שלשים להודיע שהיום לאור עבורו

יל) שלשים [ואחד] קרי (אור) עבורו על תקדש (ל
שם שבו עשה החדש מעובר כשאין קובעין בו 

   את ראש חדש:
. דהא ביום אין משואות אלמא אור אורתא הוא
   של אור ראין מרחוק:

עומד ומקריב כל הלילה לאורה טעון קידוש 
. דקסבר רבי ליה פוסלת בקידוש ידים ורגלים

   ם:ידים ורגלים וטעמא מפרש בזבחי
. היכא דתי אורה לא פליג רב יהודה אורה שאי

   דהוא לשון יום:
. בכריתות בפרק המפלת אור לשמים ואחד

קמא דקיימא לן זאת תורת היולדת מלמד 
שמביאה קרבן אחד על ולדות הרבה יכול 
שתביא על הלידה שלפי מלאות ועל הלידה 
שלאחר מלאות קרבן אחד ולא יותר תלמוד 

לדה לאחר מלאות כגון לומר זאת שאם י
שטבלה לסוף שבועיים של קבה ותעברה 
והפילה אם תוך מלאות הפילה פטרת בקרבן 
אחד ואם לאחר מלאות הפילה כבר תחייב' 
בקרבן הראשון קודם לידה שיה ולבסוף 
מלאות של לידה שיה תביא שתי קרבות ואם 
הפילה ליל של כיסת שמוים ואחד שכבר עברה 

בל עדיין איה ראויה להבאת מלאות שלה א
   קרבן שאין קרבן שחט בלילה:

. שתי קרבות דלאחר מלאות בית הלל מחייבי
קריא ביה ובית שמאי פוטרין אותה בקרבן 

   אחד כדמפרש טעמייהו:
. מאי שא אור שמוים ואחד מיום שמוים וא'

הלא אתם מודים לו שאם לא הפילה הלילה 
ילה אור והפילה למחר שחייבת אף כשהפ

לשמוים ואחד תתחייב שהרי לכל דבר זמן 
   היום והלילה שוים:

. אם שיוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן
בתמיה ועוד ראיה אחרת דהואיל ושוה לו 
לטומאה שעד שקיעת החמה של שמוים דמיה 
טהורים ואם תראה לאחר שקיעת החמה דמיה 
טמאין כאילו היא רואה למחר ולמה לא ישוה 

קרבן שכשם שאם תפיל למחר תתחייב לו אף ל
כך תתחייב על הוולד של לילו ותשובת בית 
שמאי במסכת כריתות היא שויה לא אם 
אמרתם ביום שמוים ואחד שכן יצתה לשעה 
הראויה להביא בה קרבן לפיכך תחייבה בקרבן 
הראשון ושוב אין לידה השיה פטרת בו 
תאמרו במפלת אור לשמוים ואחד שלא יצתה 

ידי וולד הראשון לשעה הראויה לקרבן מ
והדמים שאתם אומרים אין מוכיחים שהרי 
הפילה תוך מלאות דמיה של לידה טמאין 

   ופטורה מן הקרבן:
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ָלִמים ֵני ָיִמים -  ּוׁשְ    ,ֶנֱאָכִלים ִלׁשְ
ן ַהּלָ   ַלְיָלה ַאַחר ַהּיֹום,  - ַמה ּלְ

אן   ַלְיָלה ַאַחר ַהּיֹום!  -  ַאף ּכָ
ְלמּוד ֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום" לֹוַמר: תַּ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ   ,ו)-ה ,(ויקרא יט 9"ּבְ

י.  ִליׁשִ עֹוד יֹום הּוא ֶנֱאָכל, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ְלאֹור ׁשְ   ּבְ
  

ד ֵרף ִמּיָ ָ    ?ָיכֹול ִיׂשּ
  ַלְיָלה ֶאָחד, וְ ֶנֱאָכִלין ְליֹום  - ִדין הּוא, ְזָבִחיםוְ 

ָלִמים ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד, נֶ  -  ּוׁשְ   ֱאָכִלין ִלׁשְ
ן ַהּלָ ֵריָפה,  - ַמה ּלְ יֶכף ַלֲאִכיָלה ׂשְ   תֵּ

אן ֵריָפה -  ַאף ּכָ יֶכף ַלֲאִכיָלה ׂשְ    !תֵּ
ְלמּוד לֹוַמר ֵרף" :תַּ ָ ֵאׁש ִיׂשּ י ּבָ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַבח ּבַ ר ַהּזָ ׂשַ   , (ויקרא ז, יז) "ְוַהּנֹוָתר ִמּבְ

ה ּיֹום ַאתָּ ְיָלה10ׂשֹוְרפוֹ  ּבַ ּלַ ה ׂשֹוְרפֹו ּבַ   . ", ְוִאי ַאתָּ
ָקָאַמר י"ַל "ְיֵהא ֶנֱאָכל אֹור  :ִמּדְ ִליׁשִ ְ   אֹוְרָתא הּוא!  "אֹור" :ַאְלָמא - ׁשּ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ּפּוִרים" ל יֹום ַהּכִ ה.  - אֹור ׁשֶ ַבע ּוִמְתַוּדֶ ל ׁשֶ ּלֵ   ִמְתּפַ
ֲחִרית ּלֵ  - ׁשַ ה. ִמְתּפַ ַבע ּוִמְתַוּדֶ   ל ׁשֶ

מ ה.  - ּוָסףּבְ ַבע ּוִמְתַוּדֶ ל ׁשֶ ּלֵ   ִמְתּפַ
ִמ  ה.  -  ְנָחהּבְ ַבע ּוִמְתַוּדֶ ל ׁשֶ ּלֵ   ִמְתּפַ

ר. - ַעְרִביתּבְ  מֹוָנה ָעׂשָ ל ֵמֵעין ׁשְ ּלֵ   ִמְתּפַ
י ְמִליֵאל ַרּבִ ן ּגַ ּום ֲאבֹוָתיו:  ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר ִמׁשּ

מֹוָנה ָעׂשָ  ל ׁשְ ּלֵ ֵלימֹות, ִמְתּפַ   ר ׁשְ
ָלה ּבְ  ִריְך לֹוַמר ַהְבּדָ ּצָ ֵני ׁשֶ ַעת'ִמּפְ    .'"חֹוֵנן ַהּדָ

  אֹוְרָתא הּוא!  "אֹור" :ַאְלָמא
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָתֵני  מּוֵאלּדְ ֵבי ׁשְ   : ּדְ

ר " ָעה ָעׂשָ ר -ֵליֵלי ַאְרּבָ   . "ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵ
   !אֹוְרָתא הּוא "אֹור" :ַאְלָמא

  
א ין ַרב הּוָנא ּוֵבין ַרב ְיהּוָדה ,ֶאלָּ י ָעְלָמא ,ּבֵ כּולֵּ   אֹוְרָתא הּוא,  - "אֹור" :ּדְ

י ַאְתֵריּה  י ַאְתֵריּה ּוָמר ּכִ ִליֵגי, ָמר ּכִ    ,ְולֹא ּפְ
ַאְתֵריּה    ַרב הּוָנא ָקרּו "ַנְגֵהי", ּדְ ּבְ

  . ַרב ְיהּוָדה ָקרּו "ֵליֵלי"ּדְ ּוְבַאְתֵריּה 
  
  
  
  

                                                             

ָלִמים לַ  הההה 9 חּו ֶזַבח ׁשְ ֻחהוּ ה' ְוִכי ִתְזּבְ ְזּבָ ֵרף  . וִלְרצְֹנֶכם תִּ ָ ֵאׁש ִיׂשּ י ּבָ ִליׁשִ ְ ֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום ַהׁשּ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ  ּבְ

  ׂשֹוֵרף, גירסת וילנא: מסורת הש"ס 10

  רש"י
. לאור כיסתו של אור לשלישי

שלישי ה'' גרסין אור לשלישי 
ואשלמים קאי דכתיב בהו ביום 
זבחכם יאכל וממחרת וצוה 

ישי יכול לשורפו לבוקרו של של
  יהא אכל ליל שלפיו:

. תודה זבחים אכלים ליום אחד
דכתיב ביום קרבו יאכל 
ושלמים אכלים לשי ימים מה 
להלן לילה אחר היום דכתיב 
בגופיה דקרא לא ייח ממו עד 
בוקר הא כל הלילה אוכל וכן 
פסח לא תותירו ממו עד בוקר 
אף כאן לילה אחר הימים 

   הכתובים בה:
. חרת והותר עד יוםת''ל וממ

בעוד שהוא יום ממחרת אכול 
   ולא משתחשך:

. מה להלן תיכף לאכילה שריפה
כשכלה זמן אכילתן מתחיל זמן 
שריפתו כדכתיב והותר ממו 

   עד בקר באש תשרופו:
. זמן אכילתו כלה אף כאן

   ערבית כדאמר וישרף בלילה:
. בצו את אהרן תלמוד לומר

ביום השלישי באש ישרף כאן 
א אמר עד יום אלא ביום ל

משום דהאי קרא לא איירי 
בזמן אכילה אלא בשריפה 
להורות שביום הוא שרף ולא 
בלילה וקרא דלעיל בקדושים 

   תהיו:
. באתריה דרב הוא קרו

  לאורתא גהי:
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, א ג, א ג, א ג, א  .2
יָדן א ּדִ   ? 'ֵליֵלי' :ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקָתֵני ,ְוַתּנָ

  
ָנַקט ָנא ְמַעְלָיא הּוא ּדְ ְ    ,ִליׁשּ

י ן ֵלִוי.  ְוִכְדַרּבִ ַע ּבֶ   ְיהֹוׁשֻ
י ָאַמרּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

יו,  ה ִמּפִ ָבר ְמגּוּנֶ   ְלעֹוָלם ַאל יֹוִציא ָאָדם ּדָ
ֲהֵרי ִע  יוׁשֶ ה ִמּפִ ָבר ְמגּוּנֶ מֹוֶנה אֹוִתּיֹות, ְולֹא הֹוִציא ּדָ תּוב ׁשְ ם ַהּכָ    ,ּקֵ
ֱאַמר ּנֶ ה ְטהֹ  :ׁשֶ ר ֵאיֶנּנָ ֵהָמה ֲאׁשֶ הֹוָרה ּוִמן ַהּבְ ֵהָמה ַהּטְ   . (בראשית ז, ח) 11ָרה""ִמן ַהּבְ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ע,  ׁשַ   ּתֵ
ֱאַמר:  ּנֶ ר לֹ ׁשֶ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ ֵרה ַלְיָלה""כִּ   . (דברים כג, יא) 12א ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא
ר    ,ֶעׂשֶ

  . ָטהֹור""ָוי"ו ּדְ 
  

ר ַיֲעקֹב   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ
ֵרה,  ׁש ֶעׂשְ   ׁשֵ

ֱאַמר ּנֶ י לֹא ָטהֹור" :ׁשֶ י ָטהֹור הּוא כִּ ְלתִּ י ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ּבִ   . (שמואל א כ, כו) 13"כִּ
  
  

ְנָיא ֵבי ּתַ י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ    :ִיׁשְ
ה" ָלׁשֹון ְנִקּיָ ר ָאָדם ּבְ    ,ְלעֹוָלם ְיַסּפֵ

ָזב ְקָראוֹ  ֲהֵרי ּבְ ב" :ׁשֶ    ,ויקרא טו, ט)(  14"ֶמְרכָּ
ה ְקָראוֹ  ָ ב' :ּוְבִאׁשּ   . ויקרא טו, כב)(  15'מֹוׁשָ

  , )(איוב טו, ה 16"ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים" :ְואֹוֵמר
לּו"ְוַדַעת ׂשְ "ְואֹוֵמר:  רּור ִמלֵּ   . "(איוב לג, ג) 17ָפַתי ּבָ

  
  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 

  
ַנן  ְדַרּבָ ְדאֹוַרְייָתא, ֲאָבל ּבִ י ּבִ יָמא: ָהֵני ִמילֵּ    ,לֹא –ְוִכי ּתֵ

ַמע א ׁשְ    .""ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים" :ְואֹוֵמר" :ּתָ
  

ַנן ְדַרּבָ י ּבִ יָמא: ָהֵני ִמילֵּ י ,ְוִכי ּתֵ ִמילֵּ ָעְלָמא  ֲאָבל ּבְ    ,לֹא -ּדְ
לּו"" :ְואֹוֵמר רּור ִמלֵּ ָפַתי ּבָ   . ""ְוַדַעת ׂשְ

  
ּה ּוְב  ִתיב ּבָ ה לֹא ּכְ ָ ב'ִאׁשּ   ?! 'ֶמְרּכָ

ָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֹ :ְוָהְכִתיב ים""ַותָּ ַמלִּ ְבָנה ַעל ַהּגְ ְרכַּ   ! (בראשית כד, סא) ֶתיָה ַותִּ
  

ים, א ,ָהָתם ְגַמלִּ יֲעתּוָתא ּדִ ּום ּבִ   . היאֹוְרָחא ִמׁשּ
  

ח מֹ :ְוָהְכִתיב ּקַ ֵבם ַעל ַהֲחמֹר""ַוּיִ ְרכִּ ָניו ַוּיַ ּתֹו ְוֶאת ּבָ ה ֶאת ִאׁשְ    !(שמות ד, כ) ׁשֶ
  

                                                             

ר רֵֹמׂש ַעל ָהֲאָדָמה 11 ה ְטהָֹרה ּוִמן ָהעֹוף ְוכֹל ֲאׁשֶ ר ֵאיֶנּנָ ֵהָמה ֲאׁשֶ הֹוָרה ּוִמן ַהּבְ ֵהָמה ַהּטְ   ִמן ַהּבְ
ֲחֶנה לֹא ָיבֹא ֶאל ּת  12 ֵרה ָלְיָלה ְוָיָצא ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ ֲחֶנהּכִ   ֹוְך ַהּמַ
י לֹא ָטהֹור 13 י ָטהֹור הּוא ּכִ ְלתִּ י ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ּבִ ּיֹום ַההּוא ּכִ אּול ְמאּוָמה ּבַ ר ׁשָ   ְולֹא ִדּבֶ
ב ִיְטָמא 14 ב ָעָליו ַהּזָ ר ִיְרּכַ ב ֲאׁשֶ ְרּכָ   ְוָכל ַהּמֶ
ָגָדי 15 ס ּבְ ב ָעָליו ְיַכּבֵ ׁשֵ ר תֵּ ִלי ֲאׁשֶ ָכל ּכְ ִים ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרבְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבְ ּמַ   ו ְוָרַחץ ּבַ
ף ֲעֹוְנָך ִפיָך ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים 16 י ְיַאּלֵ   ּכִ
לוּ  17 רּור ִמּלֵ ָפַתי ּבָ י ֲאָמָרי ְוַדַעת ׂשְ ר ִלּבִ  יֹׁשֶ

  רש"י
. כדתא מאי טעמא לא תי לילי

דבי שמואל ומשי אלישא 
מעליא קא מיהדר שמצוה ודרך 

   ר בלשון קיה:קיי הדעת לספ
. לאו משום דלילי דבר מגוה

דבר מגוה הוא והא דר' יהושע 
בן לוי בעלמא איתמר ומיהו 
שמעין מיה לשון חכמים לחזר 

   אחר לשון צח וקי:
. ולא כתיב אשר איה טהורה

הבהמה הטמאה כי אורחיה הרי 
שמוה אותיות עקם הטמאה 
חמש אותיות הן אשר איה 

ותיות טהורה שלש עשרה א
ואע''ג דבאורייתא כתיב טמא 
שי אורחיה בחד דוכתא ללמדך 

   לחזר על לשון קיה:
. הוה ליה אשר לא יהיה טהור

למיכתב איש טמא וכי מי 
משוית לטהור חסר ו' איכא 
עיקום תשע שהרי שתים עשרה 

   יש וטמא איו אלא שלש:
   . דהא לא חסר הוא:ו' דטהור

. טמא הוא כי אמר מקרה
שתוק ויש כאן עיקום לכתוב ול

י''ו אותיות בזב כתיב (ויקרא 
טו) וכל המרכב אשר ירכב 
ובאשה כתיב (שם) או על הכלי 
אשר היא יושבת לפי שאין הגון 
להזכיר רכיבה ופיסוק רגלים 
באשה ואע''פ שהמרכב והמושב 

   שוין בשיהם:
. מצוה ותבחר לשון ערומים

   עליך כך:
   . ל' קי ומבורר:ברור מללו

. למה לו ואומר הא ואומרמאי 
   פקא ליה מקמא:

ה''ק וכי תימא ה''מ 
. תורה הקפידה בדאורייתא

בלשוה שיצאתה מפי הגבורה 
אבל חכמים במשה וברייתא 

   אין להקפיד על לשום:
. ת''ש ותבחר לשון ערומים

שמעו שהערומים בוחרי לשון 
   הם:

. שהוא משום ביעתותא דגמלים
גבוה ומתיירא שלא תפול 

ורחה דאשה לרכוב כדי שתהא א
   מחזקת בו בידים ורגלים:
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ָניו^ ,ָהָתם   ג,ב ּום ּבָ   .אֹוְרָחא הּוא ,ִמׁשּ
  

  ! כה, כ) '(שמואל א 18""ְוִהיא רֶֹכֶבת ַעל ַהֲחמֹור :ְוָהְכִתיב
  

יֲעתּוָתא ּדְ  ,ָהָתם ּום ּבִ    .הואאֹוְרָחא  ,ֵליְלָיאִמׁשּ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ֵליְלָיא  יֲעתּוָתא ּדְ ּום ּבִ א -ִמׁשּ    ,ֵליּכָ

ָדִוד  יֲעתּוָתא ּדְ ּום ּבִ א –ִמׁשּ    .ִאיּכָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ָדִוד  יֲעתּוָתא ּדְ א - ּבִ    ,ַנִמי ֵליּכָ

ָהר  יֲעתּוָתא ּדְ ּום ּבִ א –ִמׁשּ    .ִאיּכָ
  

ִתיב ּוְבאֹוַרְיי    !?'ָטֵמא'ָתא ִמי לֹא ּכְ
  

ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  ל ֵהיָכא ּדְ א: ּכָ ה - ֶאלָּ ָלׁשֹון ְנִקּיָ ֵעי ּבְ ּתָ    ,ִמׁשְ
י ין ִמילֵּ ְנִפיׁשִ ל ֵהיָכא ּדִ ָלׁשֹון ְקָצָרה.  - ּכָ ֵעי ּבְ ּתָ   ִמׁשְ

  
ּום  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנא, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ְד כִּ  יִמׁשּ   : ֵמִאיר ַרּבִ

ֶרְך ְקָצָרה.  ֶנה ָאָדם ְלַתְלִמידֹו ּדֶ   ְלעֹוָלם ִיׁשְ
  

בֹוד? ְלׁשֹון ּכָ ֵעי ּבִ ּתָ ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהּו ִמׁשְ    !ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
ֶבת'וְ  כה, כ) '(שמואל א "רֹוֶכֶבת"ְוָהא  ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  'יֹוׁשֶ   ! "רֹוֶכֶבת"ָקָאַמר וְ  ,ּדְ

  
ִתיב.  כה, כ) '(שמואל א ת""רֶֹכֶב    ּכְ

  
  

יּה ּדְ  ָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ ְלִמיֵדי ּדְ ֵרי ּתַ   . ַרבָהְנהּו ּתְ
ַמֲעָתא כְּ  ִויִתיַנן ַהאי ׁשְ   ְמַסְנַקן,  'ָדָבר ַאֵחר'ַחד ָאַמר: ׁשְ

ְגִדי ְמַסְנַקן.  א ּכִ ַמֲעּתָ ִויִתיַנן ַהאי ׁשְ   ְוַחד ָאַמר: ׁשְ
ֵעי  ּתְ ֲה  ַרבְולֹא ִאיׁשְ ָהֵאיךְ ּבַ    .ֵדי ּדְ

  
  

יּה ּדְ  ָהוּו ָיְתֵבי ַקּמֵ ְלִמיֵדי ּדְ ֵרי ּתַ לָהְנהּו ּתְ   , ִהּלֵ
ְייהּו  איְוַחד ִמיּנַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   . ַרּבָ

יּה ּדְ  :ְוָאְמִרי ָלּה  יַקּמֵ   , ַרּבִ
ְייהּו  יְוַחד ִמיּנַ   . יֹוָחָנן ַרּבִ

ָטֳהָרה, ְו  :ַחד ָאַמר ֵני ָמה ּבֹוְצִרין ּבְ ָטֳהָרה?  ןֵאין מֹוְסִקיִמּפְ   ּבְ
טּוְמָאה?  :ְוַחד ָאַמר ָטֳהָרה ּומֹוְסִקין ּבְ ֵני ָמה ּבֹוְצִרין ּבְ   ִמּפְ

  
ּמ  ֶזה ׁשֶ ָרֵאל. ָאַמר: מּוְבָטח ֲאִני ּבָ ִיׂשְ   ֹוֵרה הֹוָרָאה ּבְ

ָרֵאל.  ִיׂשְ הֹוָרה הֹוָרָאה ּבְ   ְולֹא ָהָיה ָיִמים מּוֲעִטים ַעד ׁשֶ
  
  

ָלָתא  ֲהֵניָהְנהּו ּתְ    ,ּכַ
פֹול,  :ְלהוּ  ַחד ָאַמר יַעִני ּכְ   ִהּגִ

ַזִית,  יַעִני ּכְ   ְוַחד ָאַמר: ִהּגִ
ָטָאה.  ְזַנב ַהלְּ יַעִני ּכִ   ְוַחד ָאַמר: ִהּגִ

סּול.  ֶמץ ּפְ ְדקּו ַאֲחָריו, ּוָמְצאּו ּבֹו ׁשֶ   ּבָ

                                                             

יו יְֹרִדים לִ  18 ה ָדִוד ַוֲאָנׁשָ ֵסֶתר ָהָהר ְוִהּנֵ ְפּגֹׁש אָֹתםְוָהָיה ִהיא רֶֹכֶבת ַעל ַהֲחמֹור ְויֶֹרֶדת ּבְ  ְקָראָתּה ַותִּ

  רש"י
. שהן זכרים כתב משום ביו

  לשון רכיבה:
. שאין אורך דכי הדדי יהו

בלשון צח מן המגוה משתעי 
   בלשון כבוד:

. והי דלעיל עיקם וכל היכא כו'
ללמדך שצריך לחזר אחר לשון 
קי ובשאר מקומות כתיב לשון 

שישה אדם מגוה וקצר ללמדך 
לתלמידו לשון קצרה לפי 
שמתקיימת גירסא שלה יותר 

   מן הארוכה:
. ואע''ג דמצי רכבת כתיב

למיכתב מי ישבת חסר מיהו 
כל חסירות שבתורה לדרוש הן 
באין וכאן למדך בחסרון זה 
שתתפוס לשון קצרה ואפילו 
הוא מגוה שהרי כאן תפס לשון 

   מגוה וקצר:
וק . כגדי עייף סיכגדי מסקן

לשון עייפות ודומה לו גד גדי 
וסיק לא בגמרא דשבת בפרק 
במה אשה יוצאה (דף סז:) 

   התגבר מזלי ואל תהי עייף:
. מפי מה בוצרים בטהרה

   בכלים טהורים:
. בזיתים ואין מוסקין בטהרה

קא קרי מסיקה ואין צריך 
למוסקן בטהרה כדאמר 
במסכת שבת ביציאות שבת (ד' 

היוצא מהן יז.) דלא חשיב מוהל 
להכשיר שאיו שמן גמור אלא 
היוצא ע''י הבד אבל יין הזב על 
העבים מכשירן דיחא ליה 

   ביה:
. מלחם הפים הגיעי כפול

   לחלקי:
   . פסול כהוה חלל:שמץ פסול
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נַ     :19ןְוָהא ּתְ

ַח ּוְלַמְעָלה" ְזּבֵ   ! ן עו.)(קידושי "ֵאין ּבֹוְדִקין ִמן ַהּמִ
  

יָמא סּול' :לֹא ּתֵ ֶמץ ּפְ   , 'ׁשֶ
א ֵאיָמא סּול' :ֶאלָּ ַחץ ּפְ   . 'ׁשַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

יּה.  ַאַרע ַנְפׁשֵ ִאיהּו ּדְ אֵני ָהָתם, ּדְ   ׁשָ
  
  

ַלִים ירּוׁשָ ָסִחים ּבִ ֲהָוה ָסֵליק ְוָאֵכיל ּפְ    .ַההּוא ַאְרָמָאה ּדַ
ִתיב ן ֵנָכר לֹא " :ָאַמר: ּכְ ל ּבֶ    ,(שמות יב, מג) 20יֹאַכל ּבֹו"כָּ

  , (שמות יב, מח) ל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבֹו""כָּ 
ּוְפֵרי ׁשּוְפֵרי    !ַוֲאָנא ָהא ָקָאִכיְלָנא ִמׁשּ

יָאַמר ֵליּה  ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ   : ִמי ָקא ָספּו ָלְך ֵמַאְלָיה? ְיהּוָדה ּבֶ
  ָאַמר ֵליּה: לֹא. 

י ָסְלַקּתְ ְלָהָתם   ְספּו ִלי ֵמַאְלָיה.  ֵאיָמא ְלהּו: ,ּכִ
י ְסִליק, ָאַמר ְלהּו: ֵמַאְלָיה ְספּו ִלי!    ּכִ

בֹוהַּ ָסְלָקא.  - ַאְלָיה :ָאְמרּו ֵליּה    ַלּגָ
  ָאְמרּו ֵליּה: ַמאן ָאַמר ְלָך ָהִכי? 

י :ָאַמר ְלהוּ  ֵתיָר  ַרּבִ ן ּבְ   . אְיהּוָדה ּבֶ
ן?  ַקּמָ   ָאְמרּו: ַמאי ַהאי ּדְ

ְתֵריּה, ְו  ְדקּו ּבַ ַאְרָמָאה הּואּבָ חּוהּו ּדְ ּכְ    .ּוְקַטלּוהוּ  ,ַאׁשְ
ְלחּו ֵליּה ְל  ֵתיָראׁשָ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ָלם ָלךְ ַרּבִ י : ׁשְ ֵתיָרא!  ַרּבִ ן ּבְ   ְיהּוָדה ּבֶ

ְנִציִבין ַאּתְ ּבִ ָלִים ְתךָ ּוְמצּוָד  ,ּדְ ירּוׁשָ רּוָסה ּבִ   .ּפְ
  
  

ֲהָנא     ,ֲחַלׁש  ַרב ּכָ
ַדרּוהַּ  ָנןׁשְ ילְ  ַרּבָ ֵריּה  ַרּבִ ַע ּבְ   , ַרב ִאיִדיּדְ ְיהֹוׁשֻ

יֵניּה.  דֹוק ַמאי ּדִ   ָאְמרּו ֵליּה: ִזיל ּבְ
יּה  ָנח ַנְפׁשֵ ֵחיּה ּדְ ּכְ    .ֲאָתא, ַאׁשְ

יּה, ַוֲאַהְדֵריּה ִלְקָרֵעיּה ְלַאחֹוֵריּה, ּוְבִכי ַוֲאִתי    .ְקָרֵעיּה ִלְלבּוׁשֵ
יּה?    ָאְמרּו ֵליּה: ָנח ַנְפׁשֵ

ה הּוא ְכִסיל" -  ֲאָנא לֹא ָקָאִמיָנא ָאַמר ְלהּו: ּבָ   . (משלי י, יח) "ּומֹוִצא ּדִ
  
  

  ְנַפק ְלִקְרָייָתא.  יֹוָחָנן ֲחקּוָקָאה
ין ַנֲעׂשּו ָיפֹות?  י ֲאָתא, ָאְמרּו ֵליּה: ִחיּטִ   ּכִ

עֹוִרים ַנֲעׂשּו ָיפֹות.    ָאַמר ָלֶהם: ׂשְ
ר ַלּסּוִסים ְוַלֲחמ ֵ   ֹוִרים, ָאְמרּו ֵליּה: ֵצא ּוַבׂשּ

ְכִתיב:  ֶבן ַלּסּוִסים ְוָלָרֶכׁש"ּדִ עִֹרים ְוַהתֶּ ְ   . (מלכים א ה, ח) "ַהׂשּ
  

  ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר? 
  

ין ָיפֹות.  ַקד ַנֲעׂשּו ִחיּטִ ּתָ   ֶאׁשְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ים ַנֲעׂשּו ָיפֹות   .ֲעָדׁשִ

                                                             

  מסורת הש"ס, גירסת וילנא "תניא" 19
ן ֵנָכר לֹא יֹאַכל ּבוֹ  20 ל ּבֶ ַסח ּכָ ת ַהּפָ ה ְוַאֲהרֹן זֹאת ֻחּקַ ה ֶאל מֹׁשֶ  ַוּיֹאֶמר ְיהֹוָ

  רש"י
. לעין יוחסין לישא אין בודקין

   אשה:
. אם שימש מן המזבח ולמעלה

במזבח אין צריך לבדוק למעלה 
אם לא היה ראוי הימו ד

לכהוה לא היו מיחין אותו 
לשמש כדתן במסכת מדות 
(פ''ה משה ד') לשכת הגזית שם 
היו יושבים ב''ד מיחסי כהוה 
ולויה כל כהן שמצא בו פסול 
כשהיה רוצה להתחך לעבודה 

   לובש שחורים ויוצא:
. הוא עצמו היה גס שחץ פסול

רוח ומבזה קדשי שמים ואין 
יימא לן ראוי לשמש כדק

[במחות] (דף יח:) עבודה 
המסורה לבי אהרן כהן שאיו 
מודה בכולן אף במגוה שבהן 

  אין לו חלק בכהוה:
. והצריך בדיקה דארע אפשיה

אחריו וגלה שלא בדקוהו יפה 
   מתחלה:

. כלום ותין לך מי קא ספו לך
מן האליה לאכול אין ותין לך 
אלא מן הכחוש שבו ותכוון 

כשילך עוד ישאל מן להטעותו ל
האליה וביד ר' יהודה בן בתירא 
לא היה להורגו: ספו לי מאליה 
הלעיטוי מן האליה וכבש היה 
ואלייתה קריבה לגבוה דכתיב 
בכבש (ויקרא ג) האליה 

   תמימה:
. קאמר לי ר' יהודה בן בתירא

שאין אתם ותים לי חלק יפה 
אלא מן הכחוש ואי תתי דמים 

   כמו כן:
. מה הדבר הזה שבא מאי דקמן

   לפיו:
. שם עירו האי עובדא ציבין

קט הכא משום ההוא דלעיל 
דגרמו שיהם לבדוק אחריהם 

   וההוא קט משום לשון מגוה:
. בדוק ודע מה בדוק מאי דייה

   הייתה בו:
. שלא אהדרי' לקרעיה לאחוריה

   יביו מהר להדיא ויצא לבם:
   . כיוי השם:חקוקאה
רים לראות . לכפלקרייתא

   בתבואות:
. ומכלל שעורין עשו יפות

דבריו משמע שהחטים לא עשו 
יפות ולא היה רוצה להוציא 

   דבר קללה מפיו:
   . מאכל אדם:עדשים עשו יפות
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ר ֲאחּוהַּ  ַרב   ד,א יּה. ּדְ  ּבַ   ּוַבר ַאְחּתֵ
י ְסִליק לְ  ים?  :ָאַמר ֵליּה  ,ָהָתםּכִ   ַאְייבּו ַקּיָ

יֶמת? א ַקּיֶ    !ָאַמר ֵליּה: ִאיּמָ
יֶמת?  א ַקּיֶ   ָאַמר ֵליּה: ִאיּמָ

ים?    !ָאַמר ֵליּה: ַאְייבּו ַקּיָ
ֵעיּה  ּמְ ְרָחץ.  ,ֲחלֹוץ ִלי ִמְנָעִלי :ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ַלי ַאֲחַרי ְלֵבית ַהּמֶ   ְוהֹוִליְך ּכֵ

  
ַל  ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ    :תׁשְ

ל ְנּדָ ְנִעיַלת ַהּסַ ּה: ָאֵבל ָאסּור ּבִ ַמע ִמיּנָ   ,ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ א יֹום ֶאָחד :ּוׁשְ מּוָעה ְרחֹוָקה ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאלָּ   ,ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ כּוּלֹו.  :ּוׁשְ   ִמְקָצת ַהּיֹום ּכְ

  
  

יִני. ּדְ ַההּוא    ָאַמר: ּדּונּו ּדִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ן ָקָאֵת  :ָאְמֵרי: ׁשְ ָרֵאל" ,יִמּדָ ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ ן ָיִדין ַעּמֹו כְּ    .(בראשית מט, טז) "ּדָ

  
  

ֲהָוה ָקא ָאֵזיל ְוֲאַמר:    ַההּוא ּדַ
יָראָתא,  א ַאִסיָסֵני ּבִ יף ַיּמָ   ַאּכֵ

בּוֻלן ָקָאֵתי ִמּזְ חּוהּו ּדְ ּכְ    ,ָבְדקּו ְוַאׁשְ
ְכִתיב:  ּכֹן"ּדִ ים ִיׁשְ ן ְלחֹוף ַיּמִ   . מט, יג) (בראשית 21"ְזבּולֻּ

  
  

                                                             

ּכֹן ְוהּוא ְלחֹוף ֳאִנּיֹת ְוַיְרָכתֹו ַעל ִצידֹן 21 ים ִיׁשְ   ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיּמִ

  רש"י
רב בר אחוה ובר אחתיה דר' 

. אייבו אביו של רב חייא הוה
אחיו של ר' חייא היה מן האב 
כדאמרין בפ''ק דסהדרין (דף 

אייבו וחא ושילא ומרתא ה.) 
ור' חייא כולהו בי דר' אחא 
מכפרי הוו ואימא שהיתה אמו 
של רב אחותו של ר' חייא היתה 

   מן האם:
. רב מעירו מבבל לארץ כי סליק

 ישראל שהיה ר' חייא שם:
. ר' חייא לרב אייבו אביך אמר

  הוא קיים:
   . רב:א''ל

. בלשון שאילה אימא קיימת
על  כלומר עד שאתה משאיל

אבי שאל על אמי שאף היא 
   אחותך:
. עוד ר' חייא לרב ואימא אמר לו

   אחותי קיימת:
   . רב:אמר ליה

. ואבי כלום קיים אייבו קיים
הוא עדיין לא השיבותיך עליו 
ומאליו הבין וי''א ביחותא היה 
משיבו רב על מי שאיו שואל 
כדי שיבין מן הכלל וקשה בעיי 
לומר שיוציא רב דבר שקר 

   פיו:מ
. להתאבל על חלוץ לי מעלי

   אחי ואחותי:
. והולך כלי אחרי לבית המרחץ

ללמד הלכה לתלמידים תכוון 
שאין שמועה רחוקה שלאחר 
שלשים יום והגת אלא יום 
אחד ומקצתו ככולו ואיו צריך 
לישב כל היום כולו מדאמר ליה 
והולך לי כלי אחרי לבית 
המרחץ ולא המתין עד למחר 

   אחת די:אלמא שעה 
. ההוא דהוה קאמר דוו דיי

בכל דבר משא ומתן שהיה לו 
עם אדם היה אומר תמיד בא 
לדין ואיו שמע לדבר אדם 

   אלא על פי דיין:
. אכיף ימא אסיסי ביראתא

אתקן בירוות אם היו לי פלטין 
לבות לא הייתי קובעם אלא על 
שפת הים ותמיד היה משתבח 
 בשפת הים ובתשובות הגאוים
מצאתי אכיף ימא אסא 
בראתא ופירוש כך היה משתבח 
בשפת הים ואומר תמיד סאים 
שעל שפת הים ברושים הם 
במקומות אחרים ולשון זה הגון 
סה בלשון ארמי אסה ברוש 

  ברותא:
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        ד, א ד, א ד, א ד, א  .3
י ָעְלָמא ְלכּולֵּ ַקְייָמא ָלן ּדִ א ּדְ ּתָ   אֹוְרָתא הּוא,  - ""אֹור :ְוָהׁשְ

י ין ְלַרּבִ ִדי ּבֵ י ִמּכְ עֹות ּוְלַמְעָלה,  -ֵמִאיר  ְיהּוָדה ּוֵבין ְלַרּבִ ׁש ׁשָ ֵ א ִמׁשּ   ָחֵמץ ֵאינֹו ָאסּור ֶאלָּ
ית ׁשִ    !ְוִנְבּדֹוק ּבְ

  
יָמא יִמין ְלִמְצֹותְזִר ' :ְוִכי ּתֵ ְפָרא - ' יִזין ַמְקּדִ    !ִנְבּדֹוק ִמּצַ

ְכִתיב ר ָעְרָלתֹו" :ּדִ ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   , (ויקרא יב, ג) "ּוַבּיֹום ַהׁשּ
   :ְוַתְנָיא

ר ְלִמיָלה, " ׁשֵ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ּכָ   ּכָ
יִמים ְל  ִריִזין ַמְקּדִ ּזְ א ׁשֶ ֶנֱאַמרֶאּלָ ְצֹות, ׁשֶ כֵּ  :ּמִ ׁשְ ּבֶֹקר""ַוּיַ   !"(בראשית כב, ג) 22ם ַאְבָרָהם ּבַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵני ָאָדם ְמצּוִייּבְ  ּבְ ָעה ׁשֶ יֶהם ןׁשָ ָבּתֵ    ,ּבְ
  

ר ָיֶפה ִלְבִדיָקה    .ְואֹור ַהּנֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
אֹוְרָתא ּדִ  ֵניּה ּבְ ִעיּדְ ַנן לֹא ִלְפַתח ּבְ ְך, ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ַסרִהיְלּכָ ָנְגֵהי ַאְרּבֵ     ,ְתֵליַסר ּדְ

ַמֲעֵתיּה, ְוָאֵתי ְלִאיְמנּוֵעי ָכא ֵליּה ׁשְ ְלָמא ָמׁשְ    .ְצָוהִמּמִ  ּדִ
  
  

                                                             

ם ַאבְ  22 ּכֵ ׁשְ ע ֲעֵצי עָֹלה ַויָּ ַוּיַ נֹו ַוְיַבּקַ ֵני ְנָעָריו ִאּתֹו ְוֵאת ִיְצָחק ּבְ ח ֶאת ׁשְ ּקַ ֲחבֹׁש ֶאת ֲחמֹרֹו ַוּיִ ּבֶֹקר ַוּיַ ר ָאַמר לֹו ָהֱאלִֹהיםָרָהם ּבַ קֹום ֲאׁשֶ ֶלְך ֶאל ַהּמָ   ָקם ַוּיֵ

  רש"י
. בין לר' מאיר ובין לרבי יהודה

דאיפליגו במתיתין בהרחקה 
דעבוד רבן לדאורייתא חמץ 

ורה בבל יראה איו אסור מן הת
ובאכילה אלא משש שעות 
משעברו שש שעות כדיליף לקמן 
מן אך חלק ומן לא תשחט על 

   חמץ:
. חמץ בתחלת שש וקודם בדוק

איסורו יבערו למה לי לאקדומי 
כולי האי דבשלמא אי אור 
יממא הוא איכא לתרוצי 
דמתיתין מי בשש קאמר אבל 

   השתא תקשה:
. דאיכא הקדמה בדוק מצפרא

ריזים כדאשכחן גבי מילה לז
ובזריזותיה דאברהם שאמר 
וישכם אברהם בבקר שלא 
המתין עד הץ החמה ומכל 

   מקום בלילה לא הקדים:
. בלילה ואור הר יפה לבדיקה

אבל ביום מחשיך ואם תאמר 
יבדוק לאור היום הא ילפין 

   לקמן מחיפוש שמצותו בר:
. לא יתחיל לא יפתח בעידא

לתורה  בגירסא אם קבע עת
בלילות לא יתחיל להתעסק 

   בשמעתתא:
. באורתא דתליסר גהי ארבסר

לילי יציאת שלשה עשר שהוא 
כיסת ארבעה עשר והוא ליל 

   בדיקת חמץ:
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        ד, אד, אד, אד, א .4
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ ר ִיְצָחקּבָ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִית ַלֲחֵבירֹו ּבְ יר ּבַ ּכִ ׂשְ   ַעל ִמי ִלְבּדֹוק?  - ַהּמַ
  

י ּכִ ׂשְ יֵדיּה הּוא,  -ר ִלְבּדֹוק ַעל ַהּמַ ֲחִמיָרא ּדִ   ּדַ
ֹוֵכר ִלְבּדֹוק ְלָמא ַעל ַהׂשּ ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאי -  אֹו ּדִ ִאיּסּוָרא ּבִ   ?ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִית ַלֲחֵבירוֹ " יר ּבַ ּכִ ׂשְ ֹוֵכר ַלֲעׂשֹות לֹו ְמזּוָזה - ַהּמַ   ! "ַעל ַהׂשּ
  

אָהָתם, ָהא ָאַמר  ּיָ ְרׁשִ ר ִהיא - : ְמזּוָזהַרב ְמׁשַ    .חֹוַבת ַהּדָ
  

  ַמאי?  - ָהָכא
  

ר ִיְצָחקָאַמר ְלהּו     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵניָנא    :ּתָ

ִית ַלֲחֵבירוֹ ַה " יר ּבַ ּכִ ׂשְ   :ּמַ
ּלֹ  ר ִאם ַעד ׁשֶ ָעה ָעׂשָ חֹות ָחל ַאְרּבָ יר ִלְבּדֹוק,  -א ָמַסר לֹו ַמְפתְּ ּכִ ׂשְ   ַעל ַהּמַ

חֹות ָחל ַסר לֹו ַמְפתְּ ּמָ ֶ ר  ְוִאם ִמׁשּ ָעה ָעׂשָ ֹוֵכר ִלְבּדֹוק - ַאְרּבָ   . "ַעל ַהׂשּ
  
  
  

  רש"י
. החמץ דחמירא דידיה הוא

   שבבית שלו הוא:
. שהרי עתה ברשותיה קאי

  הבית שלו:
. אלמא מידי לעשות לו מזוזה

   דמצוה עליה רמיא:
. לפי שהיא משמרתו רחובת הד

וכתיב ביתך ביאתך כס ויוצא 
בה אבל הכא בדיקת חמץ דרבן 
דאי משום בל יראה ובל ימצא 
הא אמר לקמן דסגי ליה בבטול 
בעלמא אי מסיח דעתיה מייה 
ומשוי ליה כעפרא ואמר כל 
חמירא דבביתא הדין כו' ורבן 
הוא דאצרוך בדיקה והשתא כי 

זה האי גווא מיבעיא לן טורח 
   על מי מוטל:

. הוא קין מסירת מפתח
השכירות ואם עד שלא מסר 
המפתח כס ליל ארבעה עשר 
חלה חובת הבדיקה על המשכיר 
שעדיין היתה ברשותו ואף על פי 
שמסר לו ביום כבר חלה חובה 

  עליו:
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        בבבב- - - - ד, אד, אד, אד, א .5
עּו ִמיֵניּה ֵמ  ר ִיְצָחקּבָ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִית ַלֲחֵבירֹו ּבְ יר ּבַ ּכִ ׂשְ    - ַהּמַ
דּוק    ,ֶחְזָקתֹו ּבָ

   :אוֹ 
דּוק?    ֵאין ֶחְזָקתֹו ּבָ

  
ּה?    ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ

ְייֵליּה!    ִליׁשַ
  

ּיּוֵליּה  ְלׁשַ ֵליֵתיּה ְלַהאי ּדִ    ,ּדְ
  ַמאי?  - ְלַאְטרּוֵחי ְלַהאי

  
ר ִיְצָחקָאַמר ְלהּו    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניתּוָה     :ּתְ
יעּור ָחֵמץַהּכֹ" ים  :ל ֶנֱאָמִנים ַעל ּבִ    ,ֲאִפיּלּו ָנׁשִ

   ,ֲאִפיּלּו ֲעָבִדים
ים   . "ֲאִפיּלּו ְקַטּנִ

    ?ַמאי ַטְעָמא ְמֵהיְמֵני
ּום    ד,ב דּוק, ּדְ ָלאו ִמׁשּ   ֶחְזָקתֹו ּבָ

ָקָסַבר ִדיַקת ָחֵמץ.  :ּדְ   ַהּכֹל ֲחֵבִרים ֵהם ֵאֶצל ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ירֹות, " יַח ְמגּוָרה ְמֵליָאה ּפֵ ת ְוִהּנִ ּמֵ   ָחֵבר ׁשֶ
ֵני יֹוָמן  ִנים -ֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ ֶחְזַקת ְמתּוּקָ   ."ֲהֵרי ֵהן ּבְ

  
אי?    ּוִמּמַ

אנֵ  יְלָמא ׁשָ ָקָאְמֵרי ָהֵני ,י ָהָכאּדִ ּום ּדְ    !ִמׁשּ
  

יּה? א ִאית ּבֵ ׁשָ י ְמׁשָ ָהֵני ִמיּדֵ    !ַאּטּו ֲאִמיָרה ּדְ
  

א ַמאי דּוקּדְ  ?ֶאלָּ    ?!ֶחְזָקתֹו ּבָ
ר' - ל ֶנֱאָמִנים""ַהכֹּ ַהאי  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ דּוִקין ּבְ ֶחְזַקת ּבְ ים ּבְ ּתִ ל ַהּבָ ֵעי ֵליּה!  'ּכָ   ִמיּבָ

  
א ַמאי ָהֵני ?ֶאלָּ ּום ֲאִמיָרה ּדְ    ?!ִמׁשּ

   ,לֹא -ָהא לֹא ָאְמִרי ָהֵני 
יּה  ְפׁשֹוט ִמיּנֵ דּוקּדְ  :ּתִ   !ֵאין ֶחְזָקתֹו ּבָ

  
  לֹא, 

דּוק,  :ְך ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ    ֶחְזָקתֹו ּבָ
ַמאי ָעְסִקיַנן ַדק, ּדְ מּוְחַזק ָלן ּדְ  :ְוָהָכא ּבְ   לֹא ּבָ

ַדִקיֵניּה     .ְוָקָאְמִרי ָהֵני: ּבְ
ֵתיָמאַמ  ַנן,  :הּו ּדְ   לֹא ְלֵהיְמִניְנהּו ַרּבָ

ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ
יָון  ַנן הּואּדִ ּכֵ ַרּבָ    ,ְבִדיַקת ָחֵמץ ִמּדְ

י ֵליּה  ָעְלָמא ַסּגִ ִביּטּול ּבְ אֹוַרְייָתא ּבְ ִמּדְ    ,ּדְ
ַנן ְדַרּבָ ַנן ּבִ   .ֵהיְמנּוהּו ַרּבָ

  
  

  רש"י
. שחרית מי בארבעה עשר

מחזקין ליה להאי משכיר 
דודאי בדקו אמש כמצות 

   חכמים אי לא:
. למאי פקא מייה לישייליה

   להאי אם בדקו אם לאו:
. משכיר כגון דליתיה להאי

למישייליה ומיבעי לן לאטרוחי 
   להאי שוכר לבדוק מספק מאי:

. להעיד אמין על ביעור חמץ
בארבעה עשר שבדקו בעליו 

   אמש:
. הא לאו בי מאי טעמא אמין

אסהודי יהו לאו משום דבלאו 
מחזקין ליה אמירה דידהו מי 

בדוק דודאי לא עבר זה על דברי 
חכמים ואפילו הוא עם הארץ 
לשאר דברים חבר הוא לעין 

   בדיקה דהכל זריזין:
   . האי תא:דקסבר

. הכל חבירין אצל בדיקה
ואפילו עם הארץ ובדבר שהוא 
מוחזק חבר מחזקין ליה שלא 

   עבר זמו עד שעשאוהו:
. האמן על דתיא חבר

והיח מגורה המעשרות ומת 
מליאה פירות אפילו הן בי יומן 
שתמרחו היום הרי הן בחזקת 
מתוקים דודאי לא יצא מתחת 
ידו עד שגמר כל מצותו והכא 
מי כיון דאף עמי הארץ חבירין 
הן על הבדיקה חזקתן 

   שבדקוהו:
. דהא דקתי אמין וממאי

טעמא משום דהכל חבירים הם 
אצל בדיקה דלמא אין עמי 

בירים על כך וטעמא הארץ ח
משום דקאמרי הי או ראיו 

   שבדקו:
כל הבתים בחזקת בדוקים 

. ולא הוה מיבעי ליה למיתי
למיתליה באמירה דהי 
ומקשין אלא מדתלא באמירה 
ודאי איכא למידק הא לא אמרי 
לא אם כן מאי קא מיבעיא לך 
תיפשוט מיה דאין חזקתו בדוק 
ומשי מהא ליכא למידק 

די דאיכא לאוקמא למיפשט מי
להא כגון דמוחזק לן בהאי דלא 
בדק כגון שראיוהו טרוד או 
יצא מבעוד יום לדרך ואמרי הי 

   אחו בדקיוהו:
. דכתיב תשביתו בביטול בעלמא

ולא כתיב תבערו והשבתה דלב 
   היא השבתה:

. הימוהו רבן בחיובא בדרבן
דליתא אלא מדרבן דהם 
הצריכו והם התירו לסמוך 

ירתן של אלו וכח בידיהם באמ
להאמים במידי דלאו 

  דאורייתא:
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        ד, בד, בד, בד, ב .6
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

ִית  יר ּבַ ּכִ ׂשְ דּוקַהּמַ ֵאינֹו ּבָ דּוק, ּוְמָצאֹו ׁשֶ ֶחְזַקת ּבָ    ?ַמהוּ  – ַלֲחֵבירֹו ּבְ
ח ָטעּות,  ִמּקַ   ִמי ָהֵוי ּכְ

   :אוֹ 
  לֹא? 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ
ַאְתָרא  ֲעָיא ּבְ ִניָחא ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִקּיּוֵמי ִמְצָוה ּבְ  - לֹא ָיֲהֵבי ַאְגָרא ּוָבְדקוּ ּדְ לֹא ִמיּבָ    ,גּוֵפיּה ּדְ

ָיֲהֵבי ַאְגָרא ּוָבְדקוּ  ַאְתָרא ּדְ א ֲאִפיּלּו ּבְ ָממֹוֵניּה.  ,ֶאלָּ ִניָחא ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִקּיּוֵמי ִמְצָוה ּבְ   ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
. ואם בא מי הוי מקח טעות

השוכר לחזור בו על ידי 
עלילותיו ולומר לא כך שכרתי 
ואין תאי שלו קיים מהו 

   לחזור:
לא מבעיא היכא דלא יהבי 

. לאחרים ובדקי אלא כל אגרא
איש ואיש בודק את ביתו דלא 

טעות מצי למימר ליה מקח 
דאם הייתי יודע שאיו בדוק לא 
הייתי שוכרו דודאי יחא 
לאייש למעבד מצוה בגופיה 
ואי מי הוה ידע דלא בדיק לא 

   היה מיחו בכך:
. דהיגי כל אלא אפילו באתרא

בי העיר לשכור בודקין כל איש 
בביתו דאיכא השתא חסרון כיס 
אפילו הכי אי ידע ביה אתמול 

ביה דלא בדיק לא הוי הדר 
דיחא ליה כו' והאי דקא הדר 
ביה משום מלתא אחריתי היא 
דאשכח ביתא אחריתי דשפירא 

  מיה:
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        ה, בה, בה, בה, ב    ––––ד, ב ד, ב ד, ב ד, ב  .7
ַנן ָהָתם    :ּתְ

י"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ל ָחֵמׁש,  -  אֹוְכִלין   ּכָ

ׁש. -  ְוׂשֹוְרִפין ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ּבִ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ע,  - אֹוְכִלין  ל ַאְרּבַ   ּכָ
ל ָחֵמׁש,  -ְותֹוִלין    ּכָ

ׁש  - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ   . (יא:) "ּבִ
י ָעְלָמא ִמיָהא כּולֵּ עֹות ּוְלַמְעָלה ָאסּור,  :ּדְ ׁש ׁשָ ֵ   ָחֵמץ ִמׁשּ

  ְמָנַלן? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִתיֵבי ֵרי ְקָרֵאי ּכְ    ,ּתְ

ִתיב בְ  :ּכְ יֶכם""ׁשִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ    ,(שמות יב, יט) 23ַעת ָיִמים ׂשְ
יֶכם" :ּוְכִתיב תֵּ אֹר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ    ,(שמות יב, טו) 24"ַאְך ּבַ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ר  ָעה ָעׂשָ   יעּור. ְלִב ְלַרּבֹות ַאְרּבָ

  
ר ְלִביע :ְוֵאיָמא ה ָעׂשָ ָ   ּור. ְלַרּבֹות ֵליֵלי ֲחִמׁשּ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ָסְלָקא ּדַ ִתיב "ָיִמים" :ּדְ    ,ּכְ
  ִאין,  - ָיִמים 

  לֹא.  -ֵלילֹות 
ַמע ָלן    !ֲאִפיּלּו ֵלילֹות :ָקא ַמׁשְ

  
   ,ַההּוא ָלא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה 

אֹור    ה,א ַתת ׂשְ ּבָ ָהא ִאיְתַקׁש ַהׁשְ ה. לַ ֲאִכיַלת ָחֵמץ וַ ֲאִכיַלת ָחֵמץ, לַ ּדְ   ֲאִכיַלת ַמּצָ
אֹור ַלֲאִכיַלת ָחֵמץ,  ַתת ׂשְ ּבָ   ַהׁשְ

ְכִתיב ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה :ּדִ י כָּ יֶכם כִּ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ   . (שמות יב, יט) ""ׁשִ
ה,    ַוֲאִכיַלת ָחֵמץ ַלֲאִכיַלת ַמּצָ

ְכִתיב ֹכ :ּדִ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ּבְ בֹ "כָּ   , (שמות יב, כ) 25אְכלּו ַמּצֹות"ֵתיֶכם ּתֹל מֹוׁשְ
ה:  ַמּצָ יּה ּבְ ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת""ּוְכִתיב ּבֵ   . (שמות יב, יח) 26ּבָ

  
ר  :ְוֵאיָמא ָעה ָעׂשָ   יעּור! ְלִב ְלַרּבֹות ֵליל ַאְרּבָ

  
ּיֹום" ִתיב.  "ּבַ   ּכְ
  

ְפָרא!  :ְוֵאיָמא   ִמּצַ
  

ק.  "ַאְך"   ִחלֵּ
  
  

ֵבי י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ    :ָנאּתָ  ִיׁשְ
ְקָרא" ּנִ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ   , "ִראׁשֹון" :ָמִצינּו ַאְרּבָ

נֶּ  ר יֹום ַלחֶֹדׁש" :ֱאַמרׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ   . "(שמות יב, יח) "ּבָ
  
  

                                                             

ל אֵֹכל ַמְחֶמ  23 י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץׁשִ ּגֵ ָרֵאל ּבַ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ   ֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָת  24 י ּכָ יֶכם ּכִ תֵּ אֹר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹ ׁשִ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ִבִעיה ַהּנֶ ְ   ן ַעד יֹום ַהׁשּ
בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות 25 כֹל מֹוׁשְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ּבְ   ּכָ
ָעֶרב 26 ִרים ַלחֶֹדׁש ּבָ ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹן ּבְ  ּבָ

  רש"י
. גרסין ואף על גב תן התם

   דבפירקין היא:
. ולא ושורפין בתחלת שש

ימתין עד תחלת שבע שהוא 
אסור מן התורה לפי שאדם 

   טועה בשעות:
. טועה אדם ר' יהודה אומר

התרחק מן יותר מכאן וצריך ל
העבירה יותר ולא יאכל מסוף 

   ארבע ולמעלה:
. לא אוכלין ולא שורפין תולין

כלומר אין צריך לשרוף ומאכיל 
הוא לבהמתו כל חמש אבל הוא 

   לא יאכל:
דכולי עלמא מיהא חמץ מששת 

. מן התורה שעות ולמעלה אסור
דאי לא מיתסר עד אורתא לא 
הוו גזרי ביה דבין יממא לליליא 

   ישי:לא טעו א
שבעת ימים שאור לא ימצא 

. אפילו שעה אחת בתוך בבתיכם
השבעת ימים וכתיב אך ביום 
הראשון תשביתו הרי שהה בו 

   שעה אחת:
. דעל כרחיך הא כיצד לרבות כו'

האי הראשון ראשון קודם לכל 
שבעה קאמר דהייו ארבעה 

   עשר:
. ואימא לרבות ליל חמשה עשר

שלא ימתין עד הבוקר והכי 
אך בכיסת יום הראשון קאמר 

מיד תשביתו דאי משבעת ימים 
הוה אמיא ימים אין לילות 

   לא:
. השבתת שאור לאכילת חמץ

משעה שהזהיר שלא לאכול 
חמץ צוה להשבית השאור 
דכתיב שאור לא ימצא בבתיכם 

   כי כל אוכל (חמץ):
. ואכילת חמץ לאכילת מצה

משעה שחייב לאכול מצה 
ב הזהיר שלא לאכול חמץ דכתי

כל מחמצת לא תאכלו בכל 
מושבותיכם תאכלו מצות 
וכתיב בערב תאכלו מצות 
אלמא זמן אכילת מצה ואיסור 
חמץ והשבתת שאור 

   משחשיכה:
. אכין ורקין מיעוטין אך חלק

אלמא מקצת היום מותר 
ומקצתו אסור ומעתה יש לו 
לחלק חציו לאיסור וחציו 
להיתר ואיכא דאמר אך הוא חץ 

בט''ע גי''ף  בגימטריא דאח''ס
דכ''ץ ותופס ח' תחת אל''ף 

   וצד''י במקום כ':
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ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַמע "ִראׁשֹון" ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ    ,ּדְ

ֵלד :ָאַמר ְקָראּדְ  ּוָ   .(איוב טו, ז) 27""ֲהִראׁשֹון ָאָדם תִּ
  

ה א ֵמַעּתָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ,ֶאלָּ ם ָלֶכם ּבַ ַמע "ִראׁשֹון"ָהִכי ַנִמי  -(ויקרא כג, מ)  28""ּוְלַקְחתֶּ ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ   ?!ּדְ
  

ְכִתיב אֵני ָהָתם, ּדִ ְבַעת ָיִמים" :ׁשָ ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ ַמְחתֶּ   , (ויקרא כג, מ) "ּוׂשְ
ִביִעי  ְ    ,ִביִעי ֶלָחגׁשְ  -ַמה ׁשּ

   .ִראׁשֹון ֶלָחג - "ִראׁשֹון"ַאף 
  

ִתיב יתוּ  :ָהִכי ַנִמי ּכְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹ...  "ַאְך ּבַ   ! (שמות יב, טו) 29אֵכלּו"ׁשִ
  

ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא   , 'ִראׁשֹון' :ִאם ּכֵ
ה ִלי?  - "ָהִראׁשֹון"   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ְכַדֲאָמַרןלִ  :ׁשְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ה ִלי?  - "ָהִראׁשֹון" ,ָהָתם ַנִמי   ָלּמָ
  

  ְותּו, 
ְכִתיב תֹון" :ָהָתם ּדִ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ    ,(ויקרא כג, לט) 30"ּבַ

ַמע? "ִראׁשֹון" :ֵאיַמר ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ    !ּדְ
  

אֵני ָהָתם תֹון" :ָאַמר ְקָראּדְ  ,ׁשָ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ   , "ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ִמיִני"ַמה  ְ ִמיִני  - "ׁשּ   ַחג. ּדְ ִראׁשֹון  - "ִראׁשֹון"ַאף  ,ָחגּדְ ׁשְ

ה ִלי?  "ָהִראׁשֹון"   ָלּמָ
ל מֹוֵעד.    ְלַמעּוֵטי חּוּלֹו ׁשֶ

  
ל מֹוֵעד ִמיִני"וּ  "ִראׁשֹון"ֵמ  ?!חּוּלֹו ׁשֶ   ָנְפָקא!  "ׁשְ

  
   .ִאיְצְטִריךְ 
ִמיִני" :ָכַתב ַרֲחָמָנאּדְ הֹוִאיל  :ֲעָתְך ָאִמיָנאָסְלָקא ּדַ  ְ    ,, ָוי"ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין ִראׁשֹון"ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ל מֹוֵעד, ּדַ  חּוּלֹו ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  "א! י"ו ְולֹא ֵה ְולֹא ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא לֹא וָ 

  
  ְותּו, 

ְכִתיב:  ּיֹום ָהִר ָהָתם ּדִ    ,(ויקרא כג, ז) 31"ֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכםאׁשֹון ִמְקָרא קֹ"ּבַ
ַמע?!  "ִראׁשֹון" ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ   ּדְ

  
א לֹ ,ֶאלָּ ה ָהֵני ׁשְ י "ִראׁשֹון"ׁשָ ֵבי ַרּבִ ֵני ּדְ ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתָ ָמֵעאל.  ִמיּבָ   ִיׁשְ

ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
לֹ" ַכר ׁשְ ׂשְ הּבִ לֹ - "ִראׁשֹון" ׁשָ ה ָזכּו ִלׁשְ ו,   :'ִראׁשֹון'ׁשָ ל ֵעׂשָ   ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ

ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ   ְלִבְנַין ּבֵ
יַח  ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ   . "ְוִלׁשְ

  

                                                             
ֵלד ְוִלְפֵני ְג  27 ּוָ  ָבעֹות חֹוָלְלתָּ ֲהִראיׁשֹון ָאָדם תִּ

ם ִלְפ  28 ַמְחתֶּ ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוׂשְ ּפֹת תְּ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ְבַעת ָיִמיםּוְלַקְחתֶּ ה ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ  ֵני ְיהֹוָ

בִּ  29 ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ בִ ׁשִ ְ ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהׁשּ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ תֵּ אֹר ִמּבָ ְ  ִעייתּו ׂשּ

ְבַעת יָ  30 ה ׁשִ חֹּגּו ֶאת ַחג ְיהֹוָ בּוַאת ָהָאֶרץ תָּ ֶכם ֶאת תְּ ָאְסּפְ ִביִעי ּבְ ְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ תֹוןַאְך ּבַ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ   ִמים ּבַ
ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשוּ  31 ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ  ּבַ

  רש"י
. בלאו ראשון דמעיקרא משמע

רומיא דקרא אהדדי משמע 
ראשון במשמעות דקרא שהוא 
יום קודם לכל שבעה דקרא כיון 
דכתיב שבעת ימים מצות 
תאכלו אך ביום הראשון ראשון 

   קודם למעשה קאמר:
. הקודם הראשון אדם תולד

  ראשון ולדת:לאדם ה
. בהאי קרא הכא מי הא כתיב

גופיה שבעת ימים ודרוש מי 
   ראשון דומיא דשביעי:

. גבי לולב ה' דהראשון התם מי
   למה לי:

. מדכתיב מראשון ושמיי פקא
בההו שבתון מכלל דאיך לאו 

   שבתון יהו:
. על ימים על עין ראשון

הקדומים לו דהייו חולו של 
   מועד:

. רחמא לא וי''ו לא לכתוב
דמשמע ריבויא דתו איצטריך 

   ה''א למיעוט:
. אלא מהי שלשה ראשון

דכתיב במקרא קודש דפסח 
ומקרא קודש דסוכות ומצות 
לולב לאתותב לרב חמן דהי 
ראשון דכתיב בהו לאו 
למשמעותייהו קאתו אלא שמא 
בעלמא הוא דקראו ראשון 

   וכתא דבי ר' ישמעאל:
יתת הרגל . שבבשכר ג' ראשון

דפסח ושביתת הרגל דחג 
וטילת לולב שקראו ראשוים 

   זכו לשלשה ראשון:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

18

ו" ל ֵעׂשָ   , "ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ
ְכִתיב ָער :ּדִ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו כְּ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני כֻּ   . (בראשית כה, כה) 32""ַוּיֵ

  
ׁש ְל "וּ  ְקּדָ ית ַהּמִ   , "ִבְנַין ּבֵ

ְכִתיב נּו" :ּדִ ׁשֵ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ ּסֵ   . (ירמיהו יז, יב) "כִּ
  
יַח " ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ   , "ְוִלׁשְ

ְכִתיב ם :ּדִ ה ִהּנָ   . (ישעיה מא, כז)  33""ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ
  
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ַחט ַעל ָחֵמ  :ֵמָהָכא ם ִזְבִחי"לֹא ִתׁשְ   , (שמות לד, כה) 34"ץ ּדַ

ים.  ַסח ַוֲעַדִיין ָחֵמץ ַקּיָ ַחט ַהּפֶ   לֹא ִתׁשְ
  

ֵחיט!  י ׁשָ ל ַחד ְוַחד ּכִ   ְוֵאיָמא: ּכָ
  

ִחיָטה ָאַמר ַרֲחָמָנא    .ְזַמן ׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

יֶכם"" תֵּ אֹר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ     - טו)(שמות יב,  35"ַאְך ּבַ
יֹום טֹוב ַעְצמֹו?  א ּבְ   ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ם ִזְבִחי"תַּ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ   , (שמות לד, כה) "לֹא ִתׁשְ
ים,  ַסח ַוֲעַדִיין ָחֵמץ ַקּיָ ַחט ֶאת ַהּפֶ   לֹא ִתׁשְ

ְבֵרי י ּדִ ָמֵעאל ַרּבִ   .ִיׁשְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

  ִריְך, ֵאינֹו ָצ 
יֶכם"ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר:  תֵּ אֹר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ   , (שמות יב, טו) "ַאְך ּבַ

ה" :ּוְכִתיב ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ֶהם כָּ   , )יב, טז(שמות  36"ּבָ
ִהיא ַאב ְמָלאָכה.   ּוָמִצינּו ְלַהְבָעָרה ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
  ֵאינֹו ָצִריְך, 

יֶכם" :י הּוא אֹוֵמרֲהֵר  תֵּ אֹר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ    -  (שמות יב, טו) "ַאְך ּבַ
  ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, 

   :אוֹ 
יֹום טֹוב א ּבְ    ?ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר ק "ַאְך" :תַּ   . "ִחּלֵ
יֹום טֹוב ַעְצמוֹ  ֵרי? - ְוִאי ּבְ    !ִמי ׁשָ

א ַתת ׂשְ ּבָ ה! וֹ ָהא ִאיְתַקׁש ַהׁשְ   ר ַלֲאִכיַלת ָחֵמץ, ַוֲאִכיַלת ָחֵמץ ַלֲאִכיַלת ַמּצָ
  
  

    :ָרָבאָאַמר 
ּה ִמ    ה,ב ַמע ִמיּנָ יּדְ ׁשְ ָלת ַרּבִ    :ֲעִקיָבא ּתְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵריָפה :ׁשְ א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאלָּ    ,ֵאין ּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ק ָיָצאת :ּוׁשְ    ,ַהְבָעָרה ְלַחלֵּ
ּה  ַמע ִמיּנָ ּלֹלֹא ָאְמ  :ּוׁשְ ָרה ַנִמי ׁשֶ ָרה ַהְבָעָרה ְלצֹוֶרְך, הּוּתְ    .א ְלצֹוֶרךְ ִריַנן: הֹוִאיל ְוהּוּתְ

  

                                                             
ו 32 מֹו ֵעׂשָ ְקְראּו ׁשְ ָער ַוּיִ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו ּכְ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻ  ַוּיֵ

ןִראׁשֹון לְ  33 ר ֶאתֵּ ֵ ם ְמַבׂשּ לִַ ם ְוִלירּוׁשָ ה ִהּנָ  ִצּיֹון ִהּנֵ

ַסח 34 ם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ַהּפָ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ  לֹא ִתׁשְ

ל אֵֹכל ָחֵמץ ְונִ  35 י ּכָ יֶכם ּכִ תֵּ אֹר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ ִבִעיׁשִ ְ ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהׁשּ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ   ְכְרָתה ַהּנֶ
ה ָבֶהם ַאךְ  36 ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְ ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ  ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהׁשּ   ה ָלֶכםֲאׁשֶ

  רש"י
. לא תשחט על חמץ וגו'

ושחיטת פסח זמה מתחלת 
שבע שהוא בין הערבים שכבר 
וטה חמה לצד שקיעתה והכי 
אמרין בפ' אמר להן הממוה 
(יומא כח:) צלותיה דאברהם 
מכי משחרי כותלי דהייו 

ילך וגמרין מיה מחצות וא
דשחיטת התמיד מתחלת שבע 
וקשיא לן התם מתי' דתמיד 
שחט בשש שעות ומחצה ומשי 
לן שאי כותלי בית המקדש 
דלא מכווי רחבין תחתיהן מאד 

   ולא משתחרי עד שש ומחצה:
. יבער סמוך ואימא כל חד וחד

לשחיטתו מעט ואם שהה עד 
   תשע יבערו בתשע:

. לא זמן שחיטה קאמר רחמא
חלקה תורה לישראל לזה זמו 
ולזה זמו הואיל וקבע לו זמן 
ואיסורו שוה בכל לכולם זמן 

   אחד קבע:
. וזו הבערה שהיא אב מלאכה

שלא לצורך היא והכתוב אסר 
מלאכה ביו''ט הלכך האי ראשון 

   בארבעה עשר קאמר:
. התיר לך הכתוב אך חלק

לשהותו מקצת יום ביעורו ואי 
טוב מי שרי יום ביעורו ביום 

לשהוייה כלל הא איתקש כו' 
ואכילת מצה משחשיכה ועל 
כרחך השבתת שאור כשתחשך 
ואם כן לא משכחת אך חלק 
דאי לאו אך איכא למימר ביום 
הראשון בין השמשות שהוא 
התחלת היום אבל השתא על 
כרחך בתוך יום ביעורו שרי ליה 

   קרא לשהוייה:
. מדלא פקא ליה דהאי ש''מ

ערב יום טוב הוא  יום הראשון
אלא משום דאסור להבעיר 
ביום טוב שמע מיה סבירא ליה 
כר' יהודה דאמר לקמן בפרק 
כל שעה [כא. וכז:] אין ביעור 
חמץ אלא שריפה ויליף לה 
מותר דאי השבתתו בכל דבר 
סבירא ליה לוקמיה ביו''ט 
ויבערו בדבר אחר יאכילו 

   לכלבים או ישליכו לים:
הוא אב . מדקאמר שוש''מ

מלאכה סבירא ליה כר' תן 
דאמר הבערה לחלק יצאתה 
דתיא (שבת דף ע.) הבערה 
ללאו יצאת שהיתה בכלל לא 
תעשה כל מלאכה חזר והוציאה 
מכללו ופרט בה לאו לעצמה 
לומר לך שאיה במיתת בית דין 
כשאר מלאכות אלא בלאו זה 
לבדו ר' תן אומר לחלק יצאתה 
שלא תאמר העושה ארבעה או 

משה אבות מלאכות בשוגג ח
בשבת איו חייב אלא אחת דהא 
חד לאו איכא בכולהו וחד כרת 
לפיכך פרט בה בפי עצמה 
להקיש אליה מה היא מיוחדת 
שהיא אב מלאכה וחייבין עליה 
לעצמה כו' אלמא לר' יוסי לאו 

  אב מלאכה היא:
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        ו, או, או, או, א    ––––ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .8
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יֶכם"" ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ    ,(שמות יב, יט) 37"ׁשִ
ָבר ֶנֱאַמר ְלמּוד לֹוַמר? ַוֲהלֹא ּכְ אֹ  :ַמה תַּ   ר "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ

ֻבֶלָך"    ָכל ּגְ   ! 39ז) יג,מות (ש 38ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ּבְ
ֱאַמר ּנֶ אֹר" :ְלִפי ׁשֶ ה רֹוֶאה,    -  "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ   ׁשֶ

 . בֹוהַּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ   ֲאָבל ַאתָּ
ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹויוִ  ,ָיכֹול ַיְטִמין ל ּפִ    ?יַקּבֵ

ְל  ֵצא" :מּוד לֹוַמרתַּ    ."לֹא ִיּמָ
ּלֹ גֹוי ׁשֶ א ּבְ ָחֵצרֵאין ִלי ֶאּלָ ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו, ְוֵאין ׁשָ ׁשְ יּבַ   ,א ּכִ

ָחֵצר  ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו, ְוׁשָ ׁשְ יּבַ ּכִ ִין?  -ּגֹוי ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר יֶכם" :תַּ ָבתֵּ ֵצא ּבְ   . "לֹא ִיּמָ

  

א ׁשֶ  יכֶ "ֵאין ִלי ֶאּלָ ָבתֵּ ׁשִ "םּבְ בֹורֹות ּבְ ִין –יִחין ּוִבְמָערֹות , ּבְ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֻבֶלָך" :תַּ ָכל ּגְ   . "ּבְ

ים תִּ ּבָ ּום - ַוֲעַדִיין ֲאִני אֹוֵמר: ּבַ ל ֵיָרֶאה"  :עֹוֵבר ִמׁשּ    ,"ּבַ
ֵצא"וּ     ,"ַבל ִיּמָ

   ,ּוַבל ַיְטִמין
ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוי.  ל ּפִ   ּוַבל ְיַקּבֵ

בּוִל ּבַ  ה רֹוֶאה,   - ין ּגְ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ   ׁשֶ
ה רֹוֶאה ל ֲאֵחִרים    :ֲאָבל ַאתָּ    ,ׁשֶ

 . בֹוהַּ ל ּגָ   ְוׁשֶ
ֶזה ל ֶזה ּבָ ן ֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ ֶזה ,ִמּנַ ל ֶזה ּבָ    ?ְוׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  אֹר"תַּ אֹר" "ׂשְ ָוה "ׂשְ    ,ִלְגֵזיָרה ׁשָ
אֹר" :ֶנֱאַמר ים ּבַ  "ׂשְ תִּ אֹ  -ּבָ יֶכם"ר לֹ "ׂשְ ָבתֵּ ֵצא ּבְ   , א ִיּמָ

אֹ  :ְוֶנֱאַמר בּוִלין ר""ׂשְ ּגְ ֹא -  ּבַ   : ר""לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
אֹור"ַמה  ְ ים  "ׂשּ תִּ ּבָ   - ָהָאמּור ּבַ

ּום ל ֵיָרֶאה"   :עֹוֵבר ִמׁשּ    ,"ּבַ
ֵצא"וּ     ,"ַבל ִיּמָ

   ,ּוַבל ַיְטִמין
ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוִים,  ל ּפִ   ּוַבל ְיַקּבֵ

אוֹ ַאף  בּוִלין  ר""ׂשְ ּגְ   - ָהָאמּור ּבַ
ּום ל ֵיָרֶאה"  :עֹוֵבר ִמׁשּ    ,"ּבַ

ֵצא"וּ     ,"ַבל ִיּמָ
   ,ּוַבל ַיְטִמין

ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוִים ל ּפִ    .ּוַבל ְיַקּבֵ
אֹור"ּוַמה  ְ בּוִליןּבַ ָהָאמּור  "ׂשּ ה רֹוֶאה - ּגְ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ    ,ׁשֶ

ה רֹוֶאה         ל ֲאֵחִרי  :ֲאָבל ַאתָּ    ,םׁשֶ
 , בֹוהַּ ל ּגָ   ְוׁשֶ

אֹור"ַאף  ים  "ׂשְ תִּ ּבָ ה רֹוֶאה -ָהָאמּור ּבַ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ    ,ׁשֶ
ה רֹוֶאה      ל ֲאֵחִרים  :ֲאָבל ַאתָּ    ,ׁשֶ

בֹוהַּ  ל ּגָ   . "ְוׁשֶ
   

   :ָאַמר ָמר
ּלֹ" גֹוי ׁשֶ א ּבְ ּתוֹ ֵאין ִלי ֶאּלָ ׁשְ יּבַ ָחֵצר,  ,א ּכִ ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ   ְוֵאין ׁשָ

ָחֵצר ּגֹוי ׁשֶ  ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו ְוׁשָ ׁשְ יּבַ ִין?  -ּכִ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֵצא" :תַּ    .""לֹא ִיּמָ

  
יא י ַלּיָ ַלּפֵ    ?!ּכְ

                                                             

ָרֵאל ּבַ  37 ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץׁשִ   ּגֵ
ִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ וְ  38 ְבַעת ַהּיָ ֻבֶלךָ ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ ָכל ּגְ אֹר ּבְ   לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
  ".ְׂשֹאר ְל� ֵיָרֶאה ְולֹא ָחֵמץ ְל� ֵיָרֶאה לֹאמסורת הש"ס מגיה שהסדר של הפסוק צריך להיות הפוך: ' 39

  רש"י
והלא כבר אמר ולא יראה לך 

. הרי בתים שאור בכל גבולך
   :במשמע

. לפי שאמר ולא יראה לך
דמדכתב לך משמע מיה שלך 
אי אתה רואה אבל אתה רואה 
בגבולין של אחרים כגון כרי 
ושל גבוה אם הקדישם לבדק 

   הבית:
. למוד ממקרא זה שיטמין יכול

את שלו ביד שלא יראו ודיו 
   דהא לא יראה כתיב:

. דהא ויקבל פקדוות מן הכרי
   כתיב לך:

. אסר לך הטמה ת''ל לא ימצא
שאף היא בכלל מציאה ואסר 
לך של אחרים דהכא לא כתיב 

   לך:
. מלא ימצא דאסור אלא אין לי

כרי שלא כבשתו תחת ידיך 
ואיו שרוי עמך בחצר ולקמיה 

   פריך איפכא מסתברא:
. דהוי כרי שכיבשתו תחת ידך

ממוו כממוך או שלא כיבשתו 
אבל שרוי בחצרך מין תלמוד 

מצא לקמיה מפרש לומר לא י
   לה:

. כלומר ואין לי אלא בבתים
ואם אמר זה ולא אמר ולא 
יראה לך שאור הייתי אומר אין 
לי שאסור לשהות חמץ אלא 
בבתים מפי שהוא מצוי אצלו 
תמיד דהא בהאי קרא בתים 

   הוא דכתיב:
. בקרא תלמוד לומר בכל גבולך

   דלא יראה כתיב:
. אע''פ שאמר שיהם יש ועדיין

לומר בבתים עובר בכל אלו  לי
דהא לא ימצא דמשמע אפילו 
הטמה לא כתב אלא בבתים 
ולא כתב בהו מי לך להוציא 
של אחרים אבל בגבולין בורות 
שיחין ומערות כתב לך ואי 
אומר אבל אתה רואה בהן של 
אחרים מין ליתן קולו של זה 
בזה וחומרו של זה בזה ת''ל כו' 
ולקמיה פריך מאי קאמר 

יתי לה של אחרים ושל גבוה דמי
   לאיסורא ולהתירא הכא והכא:

. שתי מלות כלפי כלפי לייא
היכן וטה דבר זה הא איפכא 
מסתברא כרי שכבשתו 

   מסתברא דאסור טפי:
. היכן וחבירו בברכות לייא

בפרק הרואה (דף ח.) חצבי 
להרא כגי לייא חרסים 

   שבורים להיכן הולכין:
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ֵייָאַמר    .: ֵאיּפֹוךְ ַאּבַ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

יּפֹוךְ     ,ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ
א ָקֵאי.    ְוַאֵריׁשָ

ה רֹוֶאה ׁשֶ " ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאתָּ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ בֹוהַּ ׁשֶ ל ּגָ   . .. ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ
ּלֹ גֹוי ׁשֶ א ּבְ ָחֵצר , ֵאין ִלי ֶאּלָ ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו ְוֵאין ׁשָ ׁשְ יּבַ   א ּכִ

ָחֵצר ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו ְוׁשָ ׁשְ יּבַ ּכִ ִין - ּגֹוי ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ֵצא" :תַּ   . "(שמות יב, יט) "לֹא ִיּמָ
  

ָנא ִמיֲהַדר ַאֶה  יָראְוַהאי ּתָ    ,יּתֵ
  ?!ָנֵסיב ָלּה ְקָרא ְלִאיּסּוָראוְ 

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ֵרי ִזיְמֵני "ְלָך" "ְלָך" :ִמׁשּ    .ּתְ

  רש"י
. אין לי דאסור אלא איפוך

בכרי שכיבשתו דהוי דומיא 
דשלך כרי שלא כיבשתו מיין 
תלמוד לומר לא ימצא ולא כתב 
לא תמצא אבל לא ימצא לגמרי 

   משמע:
. להיתירא אין לי וארישא קאי

דמותר לראות של אחרים בדלא 
קביל עליה אחריות כדלקמיה 
אלא שלא כיבשתו כרי 

תו מין דמותר ת''ל לא שכיבש
ימצא: ופרכין לרבא תא 
מהדר אהיתירא וסיב לה 
למילתיה קרא לאיסורא ומשי 
להיתירא קא סיב לה משום 
שאמר בגבולין בשאור לך לך 
תרי זימי לא יראה לך שאור 
בכל גבולך שבעת ימים בפרשת 
ראה וכתיב לא יראה לך חמץ 
ולא יראה לך שאור בכל גבולך 

ואם איו עין להאי בפרשת בא 
לך בגבולין גבי ראייה דהא כבר 
אמור תיהו עין ללא ימצא 
ודרוש ביה לא ימצא לך אף 
במצוי אצלך והייו שרוי עמך 
קאמיא לך דאין חמץ אסור 
אלא אם כן שלך אבל אתה 
מוצא את שלו וההיא לך דחמץ 
לא קחשיב דשאור וחמץ מיצרך 
צריכי כדאמר בביצה (דף ז:) 

  יה לא יליף:דחד מחבר
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        ו, או, או, או, א    ----ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .9
   :ָאַמר ָמר

ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוִים" ל ּפִ    ?ָיכֹול ַיְטִמין ִויַקּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ֵצא" :תַּ    ."(שמות יב, יט) 40"לֹא ִיּמָ
  

בֹוהַּ " :אָהא ָאְמַרּתְ ֵריׁשָ  ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאתָּ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ   ! "ׁשֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יל ֲעֵליּה ַאֲחָריּות -ָהא  ַקּבֵ    ,ּדְ
יל ֲעֵליּה ַאֲחָריּות. ּדְ  - ָהא   לֹא ַקּבִ

  
י ָהא    ִלְבֵני ְמחֹוָזא:  ָרָבאָאַמר ְלהּו ּדְ ּכִ

ְב  ִעירּו ֲחִמיָרא ּדִ ְייכוּ ּבַ ּתַ    ,ֵני ֵחיָלא ִמּבָ
יָון  ּלּוֵמי ,ִאיּלּו ִמיְגַנב ְוִאיּלּו ִמיְתִבידּדְ ּכֵ ְרׁשּוַתְייכּו ָקֵאי, ּוָבִעיתּו ְלׁשַ ֵמי ְוָאסּור.  - ּבִ ִדיְלכֹון ּדָ   ּכְ

  
ֵמי' :ָאַמרּדְ ָהִניָחא ְלַמאן  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ    ,'ּדָ

א ְלַמאן  ֵמי' :ָאַמרּדְ ֶאלָּ ָממֹון ּדָ א ְלֵמיַמר?  -  'ָלאו ּכְ   ַמאי ִאיּכָ
  

אֵני ָהָכא ֵצא" :ָאַמרּדְ  ,ׁשָ   . "לֹא ִיּמָ
  
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
ֵמי' :ָאַמרּדְ ָהִניָחא ְלַמאן    ו,א ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ָלאו ּכְ ִאיְצְטִריְך  -  'ּדָ ֵצא"ַהְיינּו ּדְ   , "לֹא ִיּמָ

א ְלַמאן  ֵמי' :ָאַמרּדְ ֶאלָּ ָממֹון ּדָ ֵצא" - 'ּכְ ה ִלי "לֹא ִיּמָ   ?ָלּמָ
  

  ִאיְצְטִריְך, 
ֲעָתְך ָאִמיָנא ֵעיֵניּה  :ָסְלָקא ּדַ ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאי,  ,הֹוִאיל ְוִכי ִאיֵתיּה ָהַדר ּבְ   ָלאו ּבִ

ַמע ָלן.    ָקַמׁשְ
  

                                                             

ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת 40 ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ ׁשִ ּגֵ ָרֵאל ּבַ   ִיׂשְ

  רש"י
   רבא:. עירו של מחוזא

. גייס של בית המלך דבי חילא
ומטילין תיקון טורח מזוותיהן 

   על העיירות:
. הא דאמרין דמשום היחא

   אחריות אסור:
. רבי שמעון למאן דאמר כו'

קאמר ליה בבבא קמא (דף עא:) 
   קדשים שחייב באחריותן חייב:

. משום להכי איצטריך לא ימצא
דבעלמא לאו כממון דמי 

ימר דגבי חמץ איצטריך קרא למ
   מיהא מתסר:

. הוא הואיל וכי איתיה הדר
גופיה למריה בעייה וזה עדיין 
לא אבד וכי אמרה ר' שמעון 
לההוא היכא דאיו בעין כגון 
גבי גוב קדשים שהיו הבעלים 
חייבין באחריותן אמר רבי 
שמעון אף על פי שאין כפל 
להקדש דכתיב לרעהו ולא 
להקדש הכא חייב דכיון דזה 

יב באחריותן רעהו קריא חי
ביה דהא גרם לו להתחייב 

  ממון:
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        ו, או, או, או, א .10
עּו ִמיֵניּה ֵמ    : ָרָבאּבָ

ֱהַמת ַאְרנֹוָנא    : ּבֶ
יֶבת  ְבכֹוָרהַחּיֶ    ,ּבִ

   :אוֹ 
ְבכֹוָרה יֶבת ּבִ   ?ֵאין ַחּיֶ

  
זּוֵזי  ק ֵליּה ּבְ ָמֵצי ְמַסלֵּ ל ֵהיָכא ּדְ ֲעָיא ָלן  - ּכָ יבּדְ לֹא ָקא ִמיּבָ    ,ַחּיָ

ֲעָיא ָלן י ָקא ִמיּבָ זּוֵזי :ּכִ ק ֵליּה ּבְ לֹא ָמֵצי ְמַסלֵּ   ַמאי?  - ֵהיָכא ּדְ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
טּוָרה.    ּפְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יֶבת"   ! "ַחּיֶ
  

ק ֵליּה.  -ָהָתם  ָמֵצי ְמַסלֵּ   ּדְ
  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
  : ָרָבאָאַמר 

ֱהַמת ַאְרנֹוָנא כֹוָרה,   -  ּבֶ טּוָרה ִמן ַהּבְ   ּפְ
ק ֵליּה.  ָמֵצי ְמַסלֵּ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ

ת ַאְרנֹוָנא  ה,    -ִעיּסַ ַחלָּ יֶבת ּבְ   ַחּיֶ
לֹא ָמֵצי ְמַסלֵּ  ב ּדְ   ק ֵליּה. ְוַאף ַעל ּגַ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֵהָמה     ,ִאית ָלּה ָקָלא - ּבְ
ה    ֵלית ָלּה ָקָלא.  -ִעיּסָ

  
  

  רש"י
. המלך וטל עישור מן ארוא

   הבהמה ומן התבואה:
. דקיימא לן כל חייבת בבכורה

שיד כרי באמצע פטורה מן 
הבכורה שאמר (במדבר ג) לי 
כל בכור בישראל אבל לא 
באחרים ועדר זה שעישורו של 
מלך בתוכו חייבת בבכורה לתת 

   לכהן הבכורות שלהם או לא:
   . לכרי במעות:דמצי מסלק ליה

. כיון דאכתי לא לא תיבעי לן
זכה כרי בהן ודיו איו קבוע 
בהן יותר ממעות איכא למימר 

   לא יתן לו בהמות אלא מעות:
. דכל ואע''ג דמצי מסלק ליה

כמה דלא סלקיה ידו שייכא 
   בבהמות:

. ואע''ג עיסת ארוא חייבת
 כרי פטורה ואוכל דעיסת

ישראל בלא חלה דהא 
עריסותיכם כתיב זו חייבת 
דלית לה קלא והרואה אומר 
שלו היא ואוכלה בלא חלה אבל 
בבהמה אית לה קלא והדתיא 

   חייבת בעיסה הוא דתיא:
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        ו, או, או, או, א .11
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָידֹו " ָרֵאל ּוְבֵציקֹו ּבְ ל ִיׂשְ ְכַנס ַלֲחֵצירֹו ׁשֶ ּנִ   ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער.  -ּגֹוי ׁשֶ
  ָזקּוק ְלַבֵער.  - ִהְפִקידֹו ֶאְצלֹו 

ִית    ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער,  -ִיֵחד לֹו ּבַ

ֱאַמר ּנֶ ֵצא" :ׁשֶ    ."(שמות יב, יט) 41"לֹא ִיּמָ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ָקֵאי,    ַאֵריׁשָ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ֱאַמר - ִהְפִקידֹו ֶאְצלוֹ  ּנֶ ֵצא" :ָזקּוק ְלַבֵער, ׁשֶ   . "לֹא ִיּמָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יָפא ָקֵאי    ,ְלעֹוָלם ַאּסֵ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ִית   ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער,  - ִיֵחד לֹו ּבַ

ֱאַמר ּנֶ יֶכם" :ׁשֶ ָבתֵּ ֵצא ּבְ יֵדיּה הּוא,  ,"לֹא ִיּמָ   ְוָהא ָלאו ּדִ
יל יּה ָקא ְמַעּיֵ ַנְפׁשֵ יל ְלֵביָתא ּדְ י ָקא ְמַעּיֵ גֹוי ּכִ    .ּדְ

  
ִכירּות ָקְנָיאּדִ ְלֵמיְמָרא     ?!ׂשְ

   :ְוָהְתַנן
ָמק" ירַאף ּבְ ּכִ ָאְמרּו ְלַהׂשְ    ,ֹום ׁשֶ

ְכִניִסין ְלתֹוכֹו ֲעבֹוָדה ָזָרהלֹא  ּמַ ֵני ׁשֶ יָרה ָאְמרּו, ִמּפְ   . (עבודה זרה כא.) "ְלֵבית ּדִ
ִכירּות ָקְנָיא ׂשְ ֲעָתְך ּדִ יל - ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יּה ָקא ְמַעּיֵ ַנְפׁשֵ יל ְלֵביֵתיּה ּדְ י ָקא ְמַעּיֵ    !ּכִ

  
ַאּפְ  אֵני ָהָכא, ּדְ ְלׁשֹון ׁשָ ֵצא"ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ ָיְדָך,  - "לֹא ִיּמָ צּוי ּבְ ּמָ   ִמי ׁשֶ

ָיְדָך.  ֵאינֹו ָמצּוי ּבְ   ָיָצא ֶזה ׁשֶ
  
  

                                                             

ָרֵאל ּבַ  41 ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץׁשִ   ּגֵ

  רש"י
. לא הזקיקוהו אין זקוק לבער

להוציא את הכרי מן הבית 
כדאמרן אבל אתה רואה של 

   אחרים:
. וקביל עליה והפקידו אצל

אחריות כדמפרש ואזיל זקוק 
   לבער:

. כלומר לא קיבלו יחד לו בית
עליו אלא אמר ליה הרי הבית 
לפיך הח באחת מן הזויות אין 

   זקוק לבער:
. היכי יליף מלא מאי קאמר

   ימצא:
. ולא ימצא לעולם אסיפא

משמע המצוי בידך לכל חפצך 
הייו דקביל עליה אחריות דהוי 

   כדידיה:
. אף במקום שאמרו להשכיר

בפ''ק דע''א תן אין משכירין 
בתים לכרים בארץ ישראל אבל 
בסוריא משכירין וכל שכן 
בחוצה לארץ ואף במקום 
שהתירו להשכיר לא לבית דירה 
התיר אלא להעמיד בו בהמות 

   ועצים ולא שידור הוא בה:
. שהרי אותה שאין מצוי בידך

   זוית מסורה לכרי:
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        ו, או, או, או, א .12
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יֹום טֹוב  ֵביתֹו ּבְ ִלי.  -ַהּמֹוֵצא ָחֵמץ ּבְ   ּכֹוֶפה ָעָליו ֶאת ַהּכְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ׁש  ל ֶהְקּדֵ   ֵאינֹו ָצִריְך.  -הּוא  ִאם ׁשֶ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יּה  ִדיִלי ִמיּנֵ ל ּבְ    .ִמיְבּדַ

  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ל ּגֹוי  ר - ֲחֵמצֹו ׁשֶ ּום ֶהיּכֵ ָרה ְטָפִחים ִמׁשּ ה ֲעׂשָ ה לֹו ְמִחיּצָ    ,עֹוׂשֶ

ׁש הּוא  ל ֶהְקּדֵ   ֵאינֹו ָצִריְך.  - ְוִאם ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יּה ִמיְב  י ִמיּנֵ ִדיִלי ֱאיָנׁשֵ ל ּבְ    .ּדַ
  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
יָרא,  ּיָ ׁשַ   ַהְמָפֵרׁש, ְוַהּיֹוֵצא ּבְ

לֹ ים יֹום קֹוֶדם ׁשְ   ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער,  -ׁשִ
לֹ ים יֹום ּתֹוְך ׁשְ   ָזקּוק ְלַבֵער.  -ׁשִ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

לֹ" :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא  ים ּתֹוְך ׁשְ    ,"ָזקּוק ְלַבֵער - יֹוםׁשִ
ְעּתֹו ַלֲחזֹור,  ּדַ א ׁשֶ   לֹא ָאַמַרן ֶאלָּ

ְעּתֹו ַלֲחזֹור    ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער.  -ֲאָבל ֵאין ּדַ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ְעּתֹו ַלֲחזֹור ָנה ַנִמי!  - ְוִאי ּדַ ָ   ֲאִפיּלּו ֵמרֹאׁש ַהׁשּ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ

ים יֹום לֹקֹוֶדם ׁשְ " :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא     ",ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער -ׁשִ
ְעּתֹו ַלֲחזֹור,  ֵאין ּדַ א ׁשֶ   לֹא ָאַמַרן ֶאלָּ

ְעּתֹו ַלֲחזֹור  ָנה ָזקּוק ְלַבֵער.  -ֲאָבל ּדַ ָ   ֲאִפיּלּו ֵמרֹאׁש ַהׁשּ
  

   ,ְוָאְזָדא ָרָבא ְלַטְעֵמיּה 
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

יתֹו אֹוָצר,  ה ּבֵ   ָהעֹוׂשֶ
לֹ ים יֹוםקֹוֶדם ׁשְ    ,ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער - ׁשִ

לֹ ים יֹום ּתֹוְך ׁשְ   .ָזקּוק ְלַבֵער -ׁשִ
לֹ ים ַנִמיְוקֹוֶדם ׁשְ א  ,ׁשִ ְעּתֹו ְלַפּנֹותֹו, ׁשֶ לֹא ָאַמַרן ֶאלָּ   ֵאין ּדַ

ְעּתֹו ְלַפּנֹותוֹ  לֹ -  ֲאָבל ּדַ ים יֹום ַנִמי ָזקּוק ְלַבֵער. ֲאִפיּלּו קֹוֶדם ׁשְ   ׁשִ
  
  
  

  רש"י
. דהא לא ליו את הכליכופה ע

חזי לטלטולי ואפוקי ומיהו בבל 
יראה לא עבר דהא בטליה 
בליביה מאתמול כדאמרין 
לקמן הבודק צריך שיבטל בלבו 
אלא משום שלא ישכח ויאכלו 

  צריך כפיית כלי:
. אפילו מיבדל בדילי מייה

   בחול למוד הוא לפרוש ממו:
. המופקד אצלו חמצו של כרי

חריות דמותר ולא קיבל עליו א
   לשהותו:

. בארבעה עשר עושה לו מחיצה
משום היכר שלא ישכח ויאכלו 
ולא סגי ליה בכפיית כלי כל 
שבעה שהכלי יטל לצורך ומיהו 
ההוא דלעיל לא אפשר ליה 
במחיצה ומשום חד יומא סגי 
   ליה בכפיית כלי ובלילה יבערו:

   . מן היבשה לים:המפרש
   . למקום רחוק:בשיירא
. לפסח ולקמן לשים יוםקודם ש

מפרש כגד ששואלין בהלכות 
הפסח קודם הפסח שלשים יום 
ומאז חל עליו להיזהר בצרכי 

   הפסח:
   . בימי הפסח:דעתו לחזור

. דכי אפילו מראש השה מי
הדר ביה בימי הפסח עבר עליה 
וההיא שעתא לאו ברשותיה 
היא דליבטליה שהרי איסור 
האה הוא ואיו שלו וכשראהו 

   בר עליה:עו
. שהכיס שם תבואה אוצר

ותחתיה חמץ ואמרין לקמן 
חמץ שפלה עליו מפולת הרי 

   הוא כמבוער:
. תוך שלשים זקוק לבער

   דלכתחלה לא זהו ביעורו:
. לא חלה חובת קודם שלשים

ביעור עליו וכי מטי ההיא 
שעתא לא מחוייב כדאמרן דהא 

  פלה עליו מפולת:
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        בבבב- - - - ו, או, או, או, א .13
לֹ"ָהֵני     ?ַמאי ֲעִביְדַתְייהוּ  - "ים יֹוםׁשִ ׁשְ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

לֹ" ַסח ׁשְ ַסח קֹוֶדם ַהּפֶ ִהְלכֹות ַהּפֶ ין ּבְ ים יֹוםׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ    .ׁשִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

תֹות ּבָ י ׁשַ תֵּ   . ׁשְ
  

א ָתָנא ַקּמָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ֲהֵרי מֹ   ו,ב ה עֹוֵמד ׁשֶ ִניׁשֶ ַסח ׁשֵ ֶפַסח ִראׁשֹון, ּוַמְזִהיר ַעל ַהּפֶ    ,ּבְ
ֱאַמר ּנֶ מֹוֲעדֹו" 42:ׁשֶ ַסח ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּפָ   , (במדבר ט, ב) "ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ

ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם :ּוְכִתיב ים ֲאׁשֶ   . (במדבר ט, ו)  43""ַוְיִהי ֲאָנׁשִ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?ְוַרּבָ
  

   :ָאַמר ָלְך 
ִפְסָחא י ּדְ יק ְלהּו ְלָכל ִמילֵּ ִפְסָחא, ַמּסִ י ּדְ ִמילֵּ ַאְייִרי ּבְ יֵדי ּדְ    .ַאּיְ

  
  

ְמִליֵאל? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
  

ֲהֵרי מֹ רֹׁשֶ ה עֹוֵמד ּבְ ַסח, ׁשֶ   אׁש ַהחֶֹדׁש, ּוַמְזִהיר ַעל ַהּפֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ה ׁשֶ יםָלֶכם רֹ"ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ   , (שמות יב, ב) 44"אׁש ֳחָדׁשִ

ָרֵאל ֵלאמֹ :ּוְכִתיב ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל כָּ ּבְ ָעׂשֹ "ּדַ ה ְלֵבית ָאבֹתר ּבֶ ְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ה, ְוּיִ   , (שמות יב, ג) 45"ר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ
  

ְבֵריׁש ַיְרָחא ָקֵאי?  אי ּדִ   ִמּמַ
ַיְרָחא אֹו ּבַ  ָעה ּבְ ַאְרּבָ יְלָמא ּבְ ַיְרָחא ָקֵאיּדִ ה ּבְ ָ    !ֲחִמׁשּ

  
א ָאַמר  יִמיֶאלָּ ר ׁשִ ה ּבַ ֵמיּה  ַרּבָ ְ   : ָרִביָנאּדְ ִמׁשּ

ר ה' ֶאל מֵֹמָהָכא:  ִנית"ַוְיַדּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון" ... ׁשֶ   , (במדבר ט, א) 46ּבַ
ַס  :ּוְכִתיב ָרֵאל ֶאת ַהּפָ מֹוֲעדֹו""ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ    .(במדבר ט, ב) ח ּבְ

  
  ָהָכא ַנִמי, 

ְבֵריׁש ַיְרָחא ָקֵאי?  אי ּדִ   ִמּמַ
ַיְרָחא ָקֵאי ה ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ַיְרָחא אֹו ּבַ ָעה ּבְ ַאְרּבָ יְלָמא ּבְ    !ּדִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ר" ָאְתָיא  ר""ּמִ ִמ "ִמְדּבָ    ,ְדּבָ
ִתיב ָהָכא ר ִסיַני""ּבְ  :ּכְ   , (במדבר ט, א) ִמְדּבַ

ר ה' ֶאל מֹ ּוְכִתיב ָהָתם:  ֹא"ַוְיַדּבֵ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ִני"ׁשֶ ֵ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ   . (במדבר א, א) 47ֶהל מֹוֵעד ּבְ
ן ַהלָּ רֹאׁש חֶֹדׁש  - ַמה לְּ    ,ּבְ

אן רֹאׁש חֶֹדׁש.  -  ַאף ּכָ   ּבְ
  
  

                                                             

ה דדדדמסורת הש"ס מגיה שהגמרא התכוונה לפסוק הבא:  42 ר מֹׁשֶ ַסח. -ֶאל ַוְיַדּבֵ ָרֵאל ַלֲעׂשֹת ַהּפָ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשוּ  ההההּבְ ַסח-ֶאת ַוּיַ ִראׁשֹון ַהּפֶ ָעה ּבָ ַאְרּבָ ר ּבְ  יֹום ָעׂשָ
ין ַלחֶֹדׁש  ִים ּבֵ ר ָהַעְרּבַ ִמְדּבַ כֹל  ָניִסי ּבְ ר ּכְ ה ֲאׁשֶ ָרֵאל- ֶאתה'  ִצּוָ ֵני ִיׂשְ ן ָעׂשּו ּבְ ה ּכֵ   .ה)- (במדבר ט, ד מֹׁשֶ

ים 43 ה ְוִלְפֵני ַא  ַוְיִהי ֲאָנׁשִ ְקְרבּו ִלְפֵני מֹׁשֶ ּיֹום ַההּוא ַוּיִ ַסח ּבַ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת ַהּפֶ ּיֹום ַההּואֲאׁשֶ  ֲהרֹן ּבַ

ָנה 44 ָ י ַהׁשּ ים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם ְלָחְדׁשֵ ה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִ  ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ל ֲעַדת  45 רּו ֶאל ּכָ ּבְ ִיתּדַ ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ  ִיׂשְ

חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאמֹר 46 ִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ ר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ  ַוְיַדּבֵ

ה 47 ר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ ִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ֵלאמֹר ַוְיַדּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ִני ּבַ ֵ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ אֶֹהל מֹוֵעד ּבְ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ   ּבְ

  רש"י
בפסח שהרי משה רביו עומד 

. ודורש להן בהלכות פסח ראשון
השי דהייו שלשים יום שהוא 

   בארבעה עשר באייר:
. דכתיב ביה מה להלן ראש חדש
  באחד לחדש השי:
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  48ו, בו, בו, בו, ב .14
א  ֵריׁשָ ִניּדְ ֲהַדר ִניְכּתֹוב חֶֹדׁש ִראׁשֹון, ַו ּדְ ְוִניְכּתֹוב ּבְ    !חֶֹדׁש ׁשֵ

  
ֲחִליָפאָאַמר  ר ּתַ ָיא ּבַ ֵמיּה  ַרב ְמַנׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

ּתֹוָרה.  :זֹאת אֹוֶמֶרת ם ּוְמאּוָחר ּבַ   ֵאין מּוְקּדָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְתֵרי ִעְנָייֵני,  א ּבִ   לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ַחד ִעְנָייָנא ם ּדְ ַמאי  ,ֲאָבל ּבְ ם, ּוַמאי  -מּוְקּדָ   ְמאּוָחר.  -ְמאּוָחר ּדִ מּוְקּדָ
יָמא ָהִכי ִאי ָלא תֵּ ָלל ּוְפָרט' :ּדְ ָרט -  ּכְ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאלָּ ּכְ יְלָמא  'ֵאין ּבַ ָרט ּוְכָלל'ּדִ    ?הּוא 'ּפְ

ָרט ּוְכָלל' :ְותוּ  ָרט -  ּפְ ָלל מּוָסף ַעל ַהּפְ ה ּכְ יְלָמא  -  'ַנֲעׂשֶ ָלל ּוְפָרט'ּדִ   ?ּואה 'ּכְ
  

  ִאי ָהִכי, 
ְתֵרי ִעְנָייֵני ַנִמי!    ֲאִפיּלּו ּבִ

  
ָאַמר ה' :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ ְכָלל ּוְפָרט - ּכְ ִנין אֹותֹו ּבִ יר,  - 'ֵאין ּדָ ּפִ   ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִנין' :ֶאלָּ א ְלֵמיַמר - 'ּדָ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ִנין' :ָאַמרֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ  ַחד ִעְנָייָנא - 'ּדָ י ּבְ ְתֵרי ִעְנָייֵני ,ָהֵני ִמילֵּ ִנין.  - ֲאָבל ּבִ   ֵאין ּדָ
  
  

                                                             

  לפי רש"י. לדעת חלק מהאחרונים סוגיה זו היא המשך השקלא וטריה מהסוגיה הקודמת. 48

  רש"י
. לא ויכתוב ברישא כו'

אשמעתין פריך אלא אסדר 
פרשיות קפריך מכדי פרשת 
פסח אמרה תחלה שהרי בחדש 
הראשון אמר כדכתיב בחדש 

ופרשת פקודים הראשון לאמר 
אמרה באייר ומאי טעמא 
אקדמה להאי בראש הספר 

   ופרשת זו בפרשת בהעלותך:
. לא אין מוקדם ומאוחר בתורה

הקפידה תורה על סדר מוקדם 
ומאוחר ופרשיות דאמרו תחלה 

   הקדימו המאוחרות לה:
   . בשתי פרשיות:בתרי עייי

. במקראות בחד עייא
   הסדורות בפרשה אחת:

. דבסדר ימא הכידאי לא ת
כתיבתן אמרו הא דקיימא לן 
כל כלל ופרט אין בכלל אלא מה 
שהוא בפרט לפי שבא הפרט 
ופרט שזהו הכלל היכי סמכין 

   עלה דילמא פרט וכלל הוא:
. עשה כלל מוסף על הפרט

שלא תאמר אין כאן אלא פרט 
או כיוצא בו ביא בדיו בבין 
אב לכן הוסיף הכתוב כלל 

כל דבר ואפילו אחריו להביא 
   איו דומה לפרט:

. קשיא לך אפילו בתרי אי הכי
עייי תיקשי לך דהא דייין 
כלל ופרט כשאמר אחד מהן 
בפרשה זו ואחד מהן בפרשה 

   אחרת:
   . דלא קשיא לך:הא יחא

למאן דאמר כלל ופרט 
. המרוחקין אין דין כו'

ופלוגתא היא במחות בפרק כל 
) המחות באות מצה (דף ה:
   ובבבא קמא בהחובל (דף פה.):
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        ו, בו, בו, בו, ב .15
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל.  ַבּטֵ ּיְ   ַהּבֹוֵדק ָצִריְך ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ירּוִרין  :ִאי ֵניָמא ּום ּפֵ יֵבי -ִמׁשּ    !ָהא ָלא ֲחׁשִ

יָמא יֵתיּה  :ְוִכי ּתֵ ִמיְנַטר ְלהּו ֲאַגב ּבֵ יָון ּדְ יֵבי ּכֵ    – ֲחׁשִ
   :ְוָהַתְנָיא

ֵני ֲעָנִבים ,ֵאִניםסֹוֵפי תְּ " ֵדהּו ִמּפְ ר ׂשָ ּמֵ    ,ּוְמׁשַ
ֵדהוּ סֹוֵפי ֲעָנִבים, ּוְמׁשַ  ר ׂשָ ֵני  מֵּ אֹות ִמּפְ    ,ִמְקׁשָ

ֵני ִמְדָלעֹות,    ּוִמּפְ
יד ֲעֵל  ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ּבַ ְזַמן ׁשֶ ֵזל,    -יֶהן ּבִ ּום ּגָ   ֲאסּוִרין ִמׁשּ

יִבין וְ  ר, ּבְ ַחּיָ   ַמֲעׂשֵ
יד ֲעֵליֶהן  ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ֵאין ּבַ ְזַמן ׁשֶ ֵזל  - ּבִ ּום ּגָ ִרין ִמׁשּ    ,מּותָּ

ר ּום ַמֲעׂשֵ    !"ּוְפטּוִרין ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
לּוְסָקא ָיָפה ְוַדֲעֵתיּה ִעילָּ  א ִיְמָצא ּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    .ֵויּה ּגְ

  
ַחּתְ ֵליּה, ְלַבְטֵליּה  ּכַ    !ְוִכי ַמׁשְ

  
ַחּתְ ֵליּה ְלָבַתר ִאיּסּוָרא,  ּכַ יְלָמא ַמׁשְ   ּדִ

ְרׁשּוֵתיּה ָקְייָמא,    ְוָלאו ּבִ
יל    .ְוָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ

  
י ָאַמרּדְ    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

תוּ  ָאן ַהּכָ ל ָאָדם, ַוֲעׂשָ ְרׁשּותֹו ׁשֶ ָבִרים ֵאיָנן ּבִ ֵני ּדְ ְרׁשּותוֹ ׁשְ ִאיּלּו ּבִ    ,ב ּכְ
ים  ְוֵאּלּו ֵהן: ְרׁשּות ָהַרּבִ    ,ּבֹור ּבִ

עֹות ּוְלַמְעָלה             ׁש ׁשָ ֵ   .ְוָחֵמץ ִמׁשּ
  
  
  

  רש"י
. בלבו הבודק צריך שיבטל

סמוך לבדיקה מיד ואומר כל 
חמירא דאיכא בביתא הדין 

   ליבטיל:
. הרי מבער כל מאי טעמא

   המצא:
וכי תימא כיון דמטר להו אגב 

. עם שאר ממוו הוא ביתיה
משמרן שכשהוא ועל ביתו 
לשומרו מצא משמר כל מה 

חשיבי ושימור שבתוכו הלכך 
דלאו אדעתא דידיה הוא מי 

   מחשבי ליה:
. סוף והתיא סופי תאים

לקיטת תאים מצאים בתאה 
תאים שאין מתבשלות כל 

  צרכן עולמית:
. ומשמר שדהו מפי עבים

ובעל הבית זה משמר שדה זו 
שלא יכסו בי אדם לתוכה ואין 
דעתו מפי התאים אלא מפי 

לא הגיע שיש בה עבים שעדיין 
עת הבציר או סופי עבים שלא 
יתבשלו עולמית ובעל הבית 
משמר שדהו זו שהן בתוכה ולא 
בשבילן אלא מפי מדלעות 

   ומקשאות שבה:
. שם הפרי קשואין ודלועין

   עצמו:
. קרי כל מקשאות ומדלעות

   האילות:
. אם ליקטן בעל וחייבין במעשר

   הבית או תן לאחר:
קר . דהפופטורין מן המעשר

   פטור מן המעשר:
. חשובה היא בעייו ודעתו עליה

וחס עליה לשורפה ומשהה 
אפילו רגע אחד ומצא עובר 
עליה בבל יראה ובבל ימצא אבל 
משבטלה איו עובר דלא כתב 

   אלא תשביתו:
. איו שלו: דלאו ברשותיה הוא

דאמר ר' אלעזר ב' דברים אין 
שלו ועשאן הכתוב כאילו הן 

   ב עליהן:ברשותו. להתחיי
. הפותחו בור ברשות הרבים

חייב ביזקין ואין הבור שלו 
אלא של הפקר שהרי ברשות 
הרבים הוא ואף על פי שכרהו 

  אין רשות הרבים קויה לו:
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––ו, ב ו, ב ו, ב ו, ב  .16
ָחֵמׁש  ֵליּה ּבְ ע, ְוִניַבּטְ ַאְרּבַ ֵליּה ּבְ    !ְוִניַבּטְ

  
יָון     ,ָלאו ְזַמן ִאיּסּוָרא הּואּדְ ּכֵ

יעּוָרא הוּ     ,אְוָלאו ְזַמן ּבִ
ל ֵליּה.   ע ְוָלא ְמַבּטֵ ׁשַ יְלָמא ּפָ   ּדִ

  
ית!   ז,א ׁשִ ֵליּה ּבְ   ְוִניַבּטְ

  
ֵויּה  ַנן ִעילָּ ַרּבָ ִאיּסּוָרא ּדְ יָון ּדְ ְמָיא,  - ּכֵ ְדאֹוַרְייָתא ּדָ   ּכִ

ְרׁשּוֵתיּה ָקְייָמא,    ְוָלאו ּבִ
יל    .ְוָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ

  
לָאַמר ּדְ  יּדֵ י ָאַמר ַרב ּגִ יא ַרּבִ ר יֹוֵסף ִחּיָ   : ַרבָאַמר  ּבַ

 ֵ ׁש ִמׁשּ י קּוְרָדַנְיָתא ַהְמַקּדֵ ִחיּטֵ עֹות ּוְלַמְעָלה, ֲאִפיּלּו ּבְ ין.  -ׁש ׁשָ ין ְלִקיּדּוׁשִ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
  
  
  

יל ֵליּה?    !ּוְלָבַתר ִאיּסּוָרא ָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ר ׁשֶ " ְדָרׁש ְוִנְזּכַ ֵבית ַהּמִ ב ּבְ יתֹו ָהָיה יֹוׁשֵ תֹוְך ּבֵ ׁש ָחֵמץ ּבְ ִלּבֹו,  -ּיֵ לֹו ּבְ   ְמַבטְּ
ת ּבָ   . "ְוֶאָחד יֹום טֹוב ,ֶאָחד ׁשַ

ת ּבָ ָלָמא ׁשַ ׁשְ ת - ּבִ ּבָ ׁשַ ר ִלְהיֹות ּבְ ָעה ָעׂשָ ָחל ַאְרּבָ גֹון ׁשֶ ַחּתְ ָלּה ּכְ ּכַ    ,ַמׁשְ
א יֹום טֹוב ַתר ִאיּסּוָרא הּוא!  - ֶאלָּ   ּבָ

  
ר יַ ָאַמר    : ֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ

ב ִלְפֵני ַרּבֹו ָעְסִקיַנן,  ַתְלִמיד יֹוׁשֵ   ָהָכא ּבְ
יתֹו,  תֹוְך ּבֵ ֶלת ּבְ ה ְמגּוְלּגֶ ׁש ִעיּסָ ּיֵ ר ׁשֶ   ְוִנְזּכַ

ֲחִמיץ א ּתַ ּמָ י  - ּוִמְתָייֵרא ׁשֶ ּמֵ יל ֵליּה ִמיּקַ   ַתְחִמיץ. ּדְ ָקֵדים ּוְמַבּטֵ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ָקָתֵני תוֹ " :ּדְ ב ּבְ ְדָרׁש ָהָיה יֹוׁשֵ ית ַהּמִ   , "ְך ּבֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. כלומר למה ויבטליה בארבע

הוצרכתו לבטל בלילה ליתקו 
רבן לכל אדם שיבטל קודם 

   איסורו:
. ישכח ויבא לידי פשיעה פשע

ידי מה יזכר אבל עכשיו שעל 
  שעסוק בבדיקתו יזכר:

. ליתקו רבן ויבטליה בשית
לכל אדם ליבטל בלבו בתחלת 
שש דהשתא לא פשע דאיכא 
זכרון טובא שהרי עסוק 

   בשריפתו:
. דמשעברו כיון דאיסורא דרבן

חמש אסור בחמץ לדברי הכל 
כדאורייתא דמי ואיו שלו ולא 
מצי מבטל ליה בלבו וכיון דחס 

ליה ומשהי ליה פורתא עבר ע
   עליה:

   . אשה:המקדש
. מתחלת משש שעות ולמעלה

   שש דאיסורא דרבן הוא:
. אפילו בחיטי קורדייתא

הצומחים בהרי אררט קשין הם 
מאד ואפילו הכי אין חוששין 
לקדושין אם באו עליהם מים 
ואף על גב דאתי איסור האת 
חמץ דרבן דשש ומפקע קידושי 

איש לעלמא  תורה ושרי אשת
הא מתרצין בכמה דוכתין כל 
דמקדש אדעתא דרבן מקדש 
והפקר ב''ד הפקר והם הפקירו 

   ממוו:
. שלא החמיצה עיסה מגולגלת

ומפי אימת כבוד רבו אין יכול 
   לקום ולילך ולאפותה:

. בלבו דעדיין דקדים ומבטל לה
   היא ברשותו שלא אסרה עליו:

. דעדיין לא החמיצה דיקא מי
י היה יושב בבית המדרש דקת

דמשמע מפי שאין יכול לקום 
ולילך משם הוא מבטלה בלבו 
ואי בחמץ גמור למה לי יושב 
בבית המדרש ואפילו אם היה 
פוי מה בידו לעשות יותר 
השבתה בלב זהו ביעורו אלא 
ודאי כשיש בידו לתקן קאי 
ובידו לאפותה אם היה פוי 
הואיל ולא החמיצה עדיין 

טוב קט יושב בבית ומשום יום 
המדרש ודשבת מתוקמא בחמץ 
גמור ובארבעה עשר שחל להיות 

  בשבת:
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        ז, אז, אז, אז, א .17
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ה ׁשָ ִעיּפְ ת ׁשֶ ה ,ַהּפַ ָרְבָתה ַמּצָ יָון ׁשֶ ֶרת.  - ּכֵ   מּוּתֶ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ּה  :ִאיֵליָמא ָיַדע ּבָ י  -ָחֵמץ ִהיא ּדְ ּדְ ה"כִּ   ַמאי ָהֵוי?  "ָרְבָתה ַמּצָ

א ה הּואּדְ  :ֶאלָּ ּה ִאי ָחֵמץ הּוא ִאי ַמּצָ י  - לֹא ָיְדִעיַנן ּבָ ה"ַמאי ִאיְרָיא ּכִ   ? "ָרְבָתה ַמּצָ
ה ַנִמי י לֹא ָרְבָתה ַמּצָ ְתָרא - ֲאִפיּלּו ּכִ ַתר ּבַ    !ֵניִזיל ּבָ

  

ַנן    :ִמי לֹא ּתְ
ְמְצאוּ " ּנִ    :ָמעֹות ׁשֶ

ר - ֵהָמה ִלְפֵני סֹוֲחֵרי ּבְ     ,ְלעֹוָלם ַמֲעׂשֵ
ִיתּבְ  ין - ַהר ַהּבַ    ,חּוּלִ

ַלִים ירּוׁשָ ַעת ָהֶרֶגל   : ּבִ ׁשְ ר,  -ּבִ   ַמֲעׂשֵ
ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ין –ּבִ   . ב) (שקלים ז, "חּוּלִ

  

ר ֵזיָראְוָאַמר  ַמְעָיה ּבַ   : ַרב ׁשְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ָכל יֹום.  ד ּבְ ּבֵ ַלִים ֲעׂשּוִיין ְלִהְתּכַ   הֹוִאיל ְוׁשּוֵקי ְירּוׁשָ
ֵאי ָאְזִלי ֵליּה, ְוָהֵני ַאֲחִריֵני ִניְנהּו, ַא  ֵאי ַקּמָ   ְלָמא: ָאְמִריַנן ַקּמָ

ָהִאיָדָנא הּוא ,ָהָכא ַנִמי א ָאֵזיל, ְוַהאי ּדְ א ַקּמָ    !ֵניָמא: ַקּמָ
  

אֵני ָהָכא  ֵויּה ּדְ ׁשָ ּה מֹוִכיַח ִעילָּ    .ִעיּפּוׁשָ
  

ֵויּה  ּה מֹוִכיַח ִעילָּ    ,ִאי ִעיּפּוׁשָ
י ָרְב  הּכִ   ַמאי ָהֵוי?  -  ָתה ַמּצָ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

יָמא ה :לֹא ּתֵ ָרְבָתה ַמּצָ    ,ׁשֶ
א ֵאיָמא ֵויּה  :ֶאלָּ ה ִעילָּ ַרּבּו ְיֵמי ַמּצָ    .ׁשֶ

  
יָטא ,ִאי ָהִכי ׁשִ    !ּפְ

  
ה, ּדְ  ,לֹא ְצִריָכא ּבֶ ּה ְמרּו   ִעיּפּוׁשָ

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ הּדְ ּכֵ ּה ְמרּוּבֶ ָתא ִאיְגַליָּ  ,ִעיּפּוׁשָ אי ָחֵמץ ַמַעְלָיא הּוא, ּדְ א ִמילְּ   ַוּדַ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ֵויּה  ה ִעילָּ ַרּבּו ְיֵמי ַמּצָ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ
א ְטֵפי ֵויּה ְוָעְפׁשָ ָדא ִעילָּ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ַנֲהָמא ֲחִמיָמא ֲאָפה, ּוׁשְ    .ָאְמִריַנן: ּכָ

  
  
  

  רש"י
. קס''ד אם כיון שרבתה מצה

שתמשו בתיבה זו מצה יותר 
מחמץ אזלין בתר רובא 
ומותרת: רוב אוכלי בשר 
בירושלים כל ימות השה 
ממעות מעשר שי הן לפי שלא 
היו מספיקין לאכול כל מעות 

שלהן ברגל וותין  מעשר שי
אותם לבי העיר בטובת האה 
והן אוכלים אותם בקדושתן 
ועיקר אכילת מעות מעשר 
שלמים היו מביאין מהן 
כדקיימא לן במחות (דף פב.) 
הלכך לוקחין מהן בהמות דכל 
זמן שיש לו מעות מעשר איו 
מוציא מעות חולין ואע''ג 
דאיכא למימר שמא מיד המוכר 

ן הן ספק פלו ומעות חולי
   איסורא לחומרא:

. ואפילו בהר הבית לעולם חולין
בשעת הרגל שיש מעות מעשר 
מרובין בירושלים ממעות חולין 
לא מספקין להו במעשר 
דאזלין בתר רובא דשתא 
ואמרין לאו האידא פול אלא 
קודם הרגל ובירושלים בשאר 
ימות השה חולין דרוב מעות 
העיר חולין ובשעת הרגל מעשר 

דמפרש טעמא מה טעם בשעת כ
הרגל מעשר ולא אמרי' קודם 
הרגל פול כדאמרן במצאין 
בהר הבית הואיל ושווקי 
ירושלים עשויים להתכבד בכל 
יום מפי הטיט ואי פול קודם 
הרגל הוו משתכחי בשעת כיבוד 
אבל הר הבית מתוך שהוא 
משופע והרוח מכבדתו מעפרו 
ועוד שאין אדם כס באבק 

גליו ואיו עשוי שעל גבי ר
להתכבד אלמא בכל דבר העשוי 
להתכבד אמרין קמאי קמאי 
אזדו וסתם תיבות שמשתמשין 
בהן אוכלין וטלין ראשון 
ראשון כדי שלא יתעפשו וכל 
שכן דמסתמא בדקה זה אור 
לארבעה עשר והאי דבתרא היא 

   ומצה היא:
. שהרי הוא זה מוכיח עליה

   ימים רבים וחמץ הוא:
. וראוי להיות צהשרבו ימי המ

   מעופש משכס הפסח:
. אפי' ספק ליכא אי הכי פשיטא

דמסתמא ודאי בדקה והא מצה 
  היא:
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        ז, אז, אז, אז, א .18
ְתָרא ַתר ּבַ    !?ּוִמי ָאְזִליַנן ּבָ

ְנָיאוְ     :ָהא ּתַ
י" ר ְיהּוָדה ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבַ

ר,  ין ּוָמעֹות ַמֲעׂשֵ ּה ָמעֹות חּוּלִ ׁשּו ּבָ ּמְ תַּ ׁשְ ּנִ יָבה ׁשֶ   תֵּ
ין  ין,  -ִאם רֹוב חּוּלִ   חּוּלִ

ר  ר –ִאם רֹוב ַמֲעׂשֵ   ,"ַמֲעׂשֵ
ְתָרא!  ַתר ּבַ אי? ֵליִזיל ּבָ   ְוַאּמַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ר,  ין ּוָמעֹות ַמֲעׂשֵ ּה ָמעֹות חּולִּ ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ּסֹוף.    ְוֵאין יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ּבַ
  

  ָאַמר:  ַרב ְזִביד
ּה ִציּבּוִרין ִציּבּוִרין.  ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

ּתַ  ִאׁשְ גֹון ּדְ גּוָמאּכְ ח ּבְ    .ּכַ
  
  

  רש"י
. שתמשו בה אם רוב חולין

חולין אלמא בתר רובא אזלין 
   ולא בתר בתרא:

. של מעשר ציבורין ציבורין
בזוית זו ושל חולין בזוית זו 

   וביום אחד:
ר . דליכא למימר זיל בתבגומא

בתרא דקמאי הא שקליהו 
משום דיש לחוש שמא בגומא 

   טמן ולא ראוהו:
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .19
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָבֵרְך.  ּיְ   ַהּבֹוֵדק ָצִריְך ׁשֶ
  

   ?ַמאי ְמָבֵרךְ 
  

י ּפִ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ    :ָרָבאּדְ ָאַמר ִמׁשּ
  . 'ְלַבֵער ָחֵמץ'

  
א ּפָ ְ  ַרב ּפַ   : ָרָבאּדְ ֵמיּה ָאַמר ִמׁשּ

יעּור ָחֵמץ'   . 'ַעל ּבִ
  
י ָעְלָמ  - 'ְלַבֵער'ּבִ  ִליֵגי ּכּולֵּ ַמעּדְ א לֹא ּפְ א ַמׁשְ אי ְלַהּבָ      ,ַוּדַ

ִליֵגי ּבְ    ז,ב י ּפְ יעּור'ּכִ    ':ַעל ּבִ
ַמע ָרא ַמׁשְ    ,ָמר ָסַבר: ֵמִעיּקָ
ַמע.  א ַמׁשְ   ּוָמר ָסַבר: ְלַהּבָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

יָלה" נּו ַעל ַהּמִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך... ֲאׁשֶ    !"ּבָ
  

   '?!ָלמּול'ֵניָמא  ?ֵניָמאָהָתם, ֵהיִכי 
ָלאו ִאיהּו ָמֵהיל    !?לֹא ַסְגָיא ּדְ

  
ן א ְלֵמיַמר - ֲאִבי ַהּבֵ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי. 

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ִחיָטה" ְ נּו ַעל ַהׁשּ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך... ֲאׁשֶ    !"ּבָ
  

   '?!חֹוטִלׁשְ 'ָהָתם ַנִמי, ֵהיִכי ֵניָמא? ֵניָמא 
ַחט ָלאו ִאיהּו ׁשָ    !?לֹא ַסְגָיא ּדְ

  
ים  ַסח ְוָקָדׁשִ א ְלֵמיַמר -ּפֶ    ?ַמאי ִאיּכָ

  
  .ִאין ָהִכי ַנִמי

  
   :ֵמיִתיֵבי

ה לּוָלב ְלַעְצמוֹ " ה' :ְמָבֵרךְ  - ָהעֹוׂשֶ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ   . 'ׁשֶ
נּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב'אֹוֵמר:  - וֹ ְנָטלֹו ָלֵצאת בּ  ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   ! "'ֲאׁשֶ

  
יּה  ָהּה ְנַפק ּבֵ ַאְגּבָ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ אֵני ָהָתם, ּדִ    .ׁשָ

  
ֵעי ֵליּה  'ָיָצא ּבוֹ '?! ָלֵצאת ּבֹו"" ,ִאי ָהִכי    !ִמיּבָ

  
   ,ִאין ָהִכי ַנִמי

ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא: וּ  ָקא ּבָ ּום ּדְ ה"ֵלי"ִמׁשּ ּסּוּכָ ב ּבַ   ,ׁשֵ
א ַנִמי ָנא ֵריׁשָ    ,"ָלֵצאת ּבֹו" :ּתְ

ָקָתֵני ֵסיָפא ה ְלַעְצמוֹ " :ּדְ ה סּוּכָ ה". ' :אֹוֵמר -  ָהעֹוׂשֶ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ ה ה'... ׁשֶ רּוְך ַאתָּ   ּבָ
ּה  ב ּבָ ׁשָ 'אֹוֵמר:  - ִנְכָנס ֵליׁשֵ ר ִקּדְ רּוְך... ֲאׁשֶ הּבָ ּסּוּכָ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ   . "'נּו ּבְ

  
יעּור ָחֵמץ    .ְוִהְלְכָתא: ַעל ּבִ

  רש"י
בלבער כולי עלמא לא פליגי 

. ושפיר דמי דלהבא משמע
דברכה קודם עשיית המצוה 

  בעין כדלקמן:
. על ביעור מעיקרא משמע

שביערתי והרי עדיין לא בדיק 
דהא ברכה קודם בדיקה היא 

   ביעור הייו מי בדיקה:
. בתמיה משמע למול ימא

דאותו רופא המל את כל בי 
העיר (צווה) למול את התיוק 

   הזה:
. וכי לא סגי דלאו איהו מהיל

עליו המצוה מוטלת והלא על 
אביו מוטל כדאמרן בקדושין 
פרק קמא (קרוב לסופו) אבל 
ביעור מצוה על בעל החמץ 
מוטלת וכל איש ואיש בודק 
ביתו והיכא דיכול לומר לבער 

 ימא על ביעור:לא   
ופרכין אבי הבן מאי איכא 

. אי על המילה לשעבר למימר
משמע וזה אפשר לו לומר למול 
מאי איכא למימר היכי שרין 

   ליה למימר על המילה:
   . צריך לומר למול:אין הכי מי

. הבעלים צטוו פסח וקדשים
דכתיב (ויקרא א) וסמך ידו 

   ושחט:
   . ומברך על שעבר:פק ביה

. מי להבא א על ביעורוהלכת
משמע וגבי מילה מי לא שא 
אבי הבן מאיש דעלמא דהא 
להבא משמע ועל המילה מי 

   כלמול דמי:
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        ז, בז, בז, בז, ב .20
ֵעיַנן ְלָברּוֵכי ָרא ּבָ י ָעְלָמא ִמיָהא, ֵמִעיּקָ כּולֵּ    ?ְמָנָלן – ּדְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ְצֹות ל ַהּמִ יָתן. ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן עֹוֵבר ַלֲע  - ּכָ ּיָ   ׂשִ
  

ַאְקּדּוֵמי הּוא?  ָנא ּדְ ְ ַהאי "עֹוֵבר" ִליׁשּ ַמע ּדְ   ַמאי ַמׁשְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
י" :ָאַמר ְקָראּדְ  ֲעבֹר ֶאת ַהּכּוׁשִ ר ַוּיַ כָּ ֶרְך ַהכִּ ָרץ ֲאִחיַמַעץ ּדֶ   . יח, כג) '(שמואל ב 49"ַוּיָ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
  . (בראשית לג, ג) 50ִלְפֵניֶהם" "ְוהּוא ָעַברֵמָהָכא: 

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ֲעבֹ  :ֵמָהָכא רֹ"ַוּיַ ם ִלְפֵניֶהם ַוה' ּבְ ם"ר ַמְלכָּ   . (מיכה ב, יג) 51אׁשָ
  

י     :ָאְמֵרי ַרבּבֵ
ִביָלה  :חּוץ ִמן    ,ַהּטְ

  ׁשֹוָפר. ְו 
  

ָלָמא  ׁשְ ְבָרא לֹא ֲחִזי - "ְטִביָלה"ּבִ י ּגַ ּתִ ַאּכַ    ,ּדְ
א     ?ַמאי ַטְעָמא - "ָפרׁשוֹ "ֶאלָּ

  
יָמא ִקיָעה :ְוִכי ּתֵ יְלָמא ִמיַקְלְקָלא ּתְ ּום ּדִ ִחיָטה ּוִמיָלה ַנִמי -  ִמׁשּ    !ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ׁשְ

  
א ָאַמר  אֶאלָּ   : ַרב ִחְסּדָ

ְלַבד' ִביָלה ּבִ    .ִאיְתַמר 'חּוץ ִמן ַהּטְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ית - ָטַבל ְוָעָלה" ֲעִלּיָ ִביָלה'ֹו אֹוֵמר: ּבַ נּו ַעל ַהטְּ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך... ֲאׁשֶ    ."'ּבָ
  
  

                                                             

ָרץ ֲאִחיַמַעץ  49 יִויִהי ָמה ָארּוץ ַוּיֹאֶמר לֹו רּוץ ַוּיָ ֲעבֹר ֶאת ַהּכּוׁשִ ר ַוּיַ ּכָ ֶרְך ַהּכִ   ּדֶ
ּתֹו ַעד ָאִחיו 50 ׁשְ ָעִמים ַעד ּגִ ַבע ּפְ חּו ַאְרָצה ׁשֶ תַּ ׁשְ   ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם ַוּיִ
רֹאׁשָ  51 ם ִלְפֵניֶהם ַויהָוה ּבְ ֲעבֹר ַמְלּכָ ְצאּו בֹו ַוּיַ ַער ַוּיֵ ֲעבֹרּו ׁשַ ְרצּו ַוּיַ   םָעָלה ַהּפֵֹרץ ִלְפֵניֶהם ּפָ

  רש"י
. קודם כמו ויעבר את עובר

  הכושי קדמו במיתת אבשלום:
. יקדים ויעבר מלכם לפיהם

   לילך בראש:
. כגון דאכתי גברא לא חזי

טבילת בעלי קרי דקיימא לן 
ד' כ:) שאסור בדברי בברכות (

תורה ובברכה דעזרא תיקן 
טבילה לבעלי קריין לדברי 
תורה ומשום ההוא טבילה תקון 

  בכל הטבילות ברכתן לבסוף:
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        ז, בז, בז, בז, ב .21
ָעה אֹור" ר ְלַאְרּבָ ר" ֶהָחֵמץ ֶאת ּבֹוְדִקין ָעׂשָ   . ְלאֹור ַהּנֵ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
  ָלַמְדנּו: 

ִציָאה'ִמ  'ְמִציָאה'   , 'ּמְ
  , 'ִחיּפּושׂ 'ֵמ  'הְמִציָא 'וּ 
  , 'ִחיּפּושׂ 'ֵמ  'ִחיּפּושׂ 'וְ 
רֹות'ִמ  'ִחיּפּושׂ 'וְ    , 'ּנֵ
ר'ִמ  'ֵנרֹות'וְ    . 'ּנֵ

  
ִציָאה"    ,"ְמִציָאה ִמּמְ

ִתיב ָהָכא יֶכם" :ּכְ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ   , (שמות יב, יט) 52"ׁשִ
דֹול ֵהֵחל וּ  :ּוְכִתיב ָהָתם ּגָ ׂש ּבַ טֹ "ַוְיַחּפֵ ֵצאַבּקָ ה ַוִיּמָ לָּ   . (בראשית מד, יב) 53"ן כִּ

יֵדיּה  "ְמִציָאה ֵמִחיּפּושׂ וּ "    .ּדִ
רֹות"   ,"ְוִחיּפּוׂש ִמּנֵ

ְכִתיב רֹות" :ּדִ ּנֵ ַלִים ּבַ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ    .(צפניה א, יב) 54"ּבָ
ר"    ,"ְוֵנרֹות ִמּנֵ

ְכִתיב ַמת ָאָדם חֵֹפׂש כָּ  :ּדִ   . (משלי כ, כז) ל ַחְדֵרי ָבֶטן""ֵנר ה' ִנׁשְ
  

ֵבי  ָנא ּדְ יּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ר. " ר ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵ ָעה ָעׂשָ   ֵליֵלי ַאְרּבָ

ָבר,  ָבר, ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר: ּנֶ ֵצא" ׁשֶ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ    ,(שמות יב, יט) "ׁשִ

ה" ְואֹוֵמר: לָּ טֹן כִּ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ׂש ּבַ    ,(בראשית מד, יב) "ַוְיַחּפֵ
רֹות" ְואֹוֵמר: ּנֵ ַלִים ּבַ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ   , (צפניה א, יב) "ּבָ

ַמת ָאָדם חֵֹפשׂ ְואֹוֵמר:    . (משלי כ, כז) ""ֵנר ה' ִנׁשְ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא: ַהאי ֵעת ַהִהיא" ְוִכי ּתֵ א הּוא (צפניה א, יב) "ּבָ    ,קּולָּ
ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ָנֵפיׁש ְנהֹוָרא טּוָבא :ּדְ ֲאבּוָקה, ּדְ ְנהֹוָרא ּדַ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ֵדיְקָנא ָלּה ּבִ    ,לֹא ּבָ

זּוַטר ְנהֹוָרא ְטֵפי,  ָרָגא, ּדְ ׁשְ ְנהֹוָרא ּדִ א ּבִ   ֶאלָּ
ח ּכַ ּתַ ה ִמׁשְ ָעֹון ַרּבָ חְוָעֹון  ,ּדְ כַּ ּתַ   , זּוַטר ָלא ִמׁשְ

ַמע א ׁשְ ַמת ָאָדם :ּתָ   . (משלי כ, כז) ""ֵנר ה' ִנׁשְ
  
  

                                                             

ָרֵאל בַּ  52 ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץׁשִ   ּגֵ
ְנָיִמן 53 ַחת ּבִ ַאְמתַּ ִביַע ּבְ ֵצא ַהּגָ ּמָ ה ַוּיִ ּלָ טֹן ּכִ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ׂש ּבַ  ַוְיַחּפֵ

ְמֵריֶהם ָהאְֹמִריוְ  54 ים ַהּקְֹפִאים ַעל ׁשִ י ַעל ָהֲאָנׁשִ רֹות ּוָפַקְדתִּ ּנֵ ם ּבַ לִַ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ ְלָבָבם לֹא ֵייִטיב ְיהָוה ְולֹא ָיֵרַע ָהָיה ּבָ   ם ּבִ

  רש"י
. האמורה בחמץ למדו מציאה

ממציאה האמורה בגביע 
   דבימין:

. כלומר ואותה ומציאה מחיפוש
מציאה של בימין מחיפוש 
האמור אצלה דמה מציאה של 

ע ע''י חיפוש אף מציאת חמץ גבי
   ע''י חיפוש:

וחיפוש מחיפוש וחיפוש 
. לאחר שלמדת שהיא מרות

ע''י חיפוש חזור ולמוד זה 
החיפוש מחיפוש שכתוב 
בירושלים שהוא ברות כדכתיב 
בעת ההיא אחפש את ירושלים 

   ברות:
. דכתיב בר יחידי ר ורות מר

(אלהים) שמת אדם חופש כל 
יה מפרש הא חדרי בטן ולקמ

   למה לי:
. כדפרשין והשתא זכר לדבר

מפרש קראי היכא וראיה ממש 
ליתא אלא אסמכתא בעלמא 
דדברי תורה מדברי קבלה 

   יהו:
. דאקיל רחמא גבי קולא הוא

ירושלים דלא בדקיה באבוקה 
אלא באור קטן הילכך לא 

   ילפין חמץ מייה להקל:
. מהאי קרא דבדיקה תא שמע

דכתיב חופש כל מעלייתא היא 
  חדרי בטן:
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––ז, ב ז, ב ז, ב ז, ב  .22
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר, " א ְלאֹור ַהּנֵ ָבָנה, ְולֹא ְלאֹור ָהֲאבּוָקה, ֶאּלָ ה, ְולֹא ְלאֹור ַהּלְ   ֵאין ּבֹוְדִקין לֹא ְלאֹור ַהַחּמָ
ר ָיֶפ   ח,א  אֹור ַהּנֵ ֵני ׁשֶ   ה ִלְבִדיָקה, ִמּפְ

ָבר ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ ָבר,  ,ְוַאף ַעל ּפִ   ֵזֶכר ַלּדָ
ֱאַמר ּנֶ אֹ  :ׁשֶ ְבַעת ָיִמים ׂשְ יֶכם""ׁשִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ   , (שמות יב, יט) 55ר לֹא ִיּמָ

דֹול ֵהֵחל :ְואֹוֵמר ּגָ ׂש ּבַ   , (בראשית מד, יב) 56""ַוְיַחּפֵ
ׂש ֶאת ְיר :ְואֹוֵמר ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ רֹות""ּבָ ּנֵ ַלִים ּבַ   , (צפניה א, יב) 57ּוׁשָ

ל ַחְדֵרי ָבֶטן" ְואֹוֵמר: ַמת ָאָדם חֵֹפׂש כָּ   . "(משלי כ, כז) "ֵנר ה' ִנׁשְ
  

ה"ַהאי  ֵמי - "אֹור ַהַחּמָ    ?ֵהיִכי ּדָ
  

ָחֵצר,    ִאי ֵניָמא ּבֶ
  : ָרָבאָהָאַמר 

ִדיָקה,    -ָחֵצר    ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבְ
ָהעֹוְרִבין ֵני ׁשֶ ם ִמּפְ    !ְמצּוִיין ׁשָ

  
ַאְכַסְדָרה,  א ּבְ   ֶאלָּ

  : ָרָבאָהָאַמר 
ֶקת!  - ַאְכַסְדָרה   ְלאֹוָרּה ִנְבּדֶ

  
ה  ,לֹא ְב ְצִריָכא ַלֲארּוּבָ   ֶחֶדר. ּדִ

  
   ?ּוְדֵהיָכא

ה    !ַהְיינּו ַאְכַסְדָרה -ִאי ְלַבֲהֵדי ֲארּוּבָ
  

א ִלְצָדִדין    .ֶאלָּ
  
  

                                                             

ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָת  55 י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץׁשִ ּגֵ ָרֵאל ּבַ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ   ה ַהּנֶ
ְנָיִמן 56 ַחת ּבִ ַאְמתַּ ִביַע ּבְ ֵצא ַהּגָ ּמָ ה ַוּיִ ּלָ טֹן ּכִ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ׂש ּבַ  ַוְיַחּפֵ

ים  57 י ַעל ָהֲאָנׁשִ רֹות ּוָפַקְדתִּ ּנֵ ם ּבַ לִַ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ ְלָבָבם לֹא ֵייִטיב ְיהָוה ְולֹא ָיֵרַע ְוָהָיה ּבָ ְמֵריֶהם ָהאְֹמִרים ּבִ   ַהּקְֹפִאים ַעל ׁשִ

  רש"י
. מפי שאור הר יפה לבדיקה

לקמיה מפרש מאי מעליותא 
   מאבוקה:

. לאור שלה לאורה בדקת
בדקת ואין צריך להביא לה 
אור הר בלילה אלא בודקה 

   ביום:
. באיזה מקום בחדר לא ודהיכא

   סגיא לה לאור הארובה:
. גד החור אי ימא להדי ארובה

 הייו אכסדרה:ממש אמאי לא 
  . של חור:לצדדין
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        ח, אח, אח, אח, א .23
   ?!"לֹא - "ַוֲאבּוָקה"

  : ָרָבאַמר ְוָהָא 
ְכִתיב ְהֶיה"ְונֹ :ַמאי ּדִ אֹור תִּ דֹו לוֹ  ,ַגּה כָּ ם ֶחְביֹון ֻעּזֹה" ,ַקְרַנִים ִמּיָ    ?(חבקוק ג, ד) ְוׁשָ

ִכיָנה ְפֵני ׁשְ יִקים ּדֹוִמין ּבִ    ?ְלָמה ַצּדִ
ְפֵני ָהֲאבּוָקה!  ֵנר ּבִ   ּכְ

  : ָרָבאָאַמר ְו 
ָלה   ָחר! ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְב  - ֲאבּוָקה ְלַהְבּדָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָדִקין,  -ֶזה    ָיכֹול ְלַהְכִניסֹו ַלחֹוִרין ְוַלּסְ
ָדִקין.  -ְוֶזה    ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְכִניסֹו ַלחֹוִרין ְוַלּסְ

  
  ָאַמר:  ַרב ְזִביד

  אֹורֹו ְלָפָניו,  -ֶזה 
  אֹורֹו ְלַאֲחָריו.  -ְוֶזה 

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ

  ֵעית, ּבָ  -ַהאי 
ֵעית - ְוַהאי     .לֹא ּבָ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ְך ְנהֹוָרא,  -ַהאי    ָמׁשַ
  ִמיְקַטף ִאיְקטּוֵפי.  - ְוַהאי 

  רש"י
. של עתיד לצדיקים כאור ווגה

   של שבעת ימי בראשית יהיה:
. מלשון כי קרן עור פיו קרים

(שמות לד) וזהרורין מיד 
הקב''ה לו לצדיק מזיו של 
הקב''ה ילכו זהרורין להקרין 
פי הצדיקים ולא יהיה אורם 
שוה לאורו אלא כר בפי 

   האבוקה:
. ואדם האוחזו לאחריואורו 

לפיו הוא בודק הלכך אין יפה 
   לבדיקה:

. מתיירא שלא יבעיר את בעית
   הבית ואין לבו על הבדיקה יפה:

. אור הר האי משיך הוריה
משך ומאריך במקומו ואיו 
דולק בקפיצות אלא ח במקום 

   אחד:
. פסק וקופץ מיקטף איקטופי

תמיד לשון הקוטפים מלות 
  (איוב ל):
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        ח, אח, אח, אח, א .24
ֵאין ַמְכִניִסין ל ָמקֹום ׁשֶ ִדיָקה" ָצִריךְ  ֵאין - ָחֵמץ  ּבוֹ [ "ּכָ   .]ּבְ

  
ל ָמקֹום"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ּכָ

  
נַ  ָתנּו ַרּבָ    :ןְלַאּתּוֵיי ָהא ּדְ

ִציַע " ְחּתֹוִנים, ְוַגג ַהּיָ ִית ָהֶעְליֹוִנים ְוַהתַּ ל,  ,חֹוֵרי ּבַ ְגּדָ   ְוַגג ַהּמִ
ֶמן  ן, ְואֹוְצרֹות ַיִין ְואֹוְצרֹות ׁשֶ ָקר, ְולּוִלין, ּוַמְתּבֵ    –ְוֶרֶפת ּבָ

ִדיָקה.    ֵאין ְצִריִכין ּבְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ה ַהחֹוֶלֶקת ִית ּוַמְפֶסֶקת  ִמטָּ תֹוְך ַהּבַ ִדיָקה - ּבְ   . "ְצִריָכה ּבְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ין " ּבֵ ַעת,  -ֲחֵבירֹו ָאָדם ַל חֹור ׁשֶ דֹו ַמּגַ ּיָ ַעת, ְוֶזה ּבֹוֵדק ַעד ְמקֹום ׁשֶ דֹו ַמּגַ ּיָ   ֶזה ּבֹוֵדק ַעד ְמקֹום ׁשֶ

ִלּבֹו.  לֹו ּבְ ָאר ְמַבטְּ ְ   ְוַהׁשּ
ְמ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ִליֵאלַרּבָ

יָה, ּוַמְפֶסֶקת  ְחתֶּ ִית, ְוֵעִצים ַוֲאָבִנים ְסדּוִרים תַּ תֹוְך ַהּבַ ה ַהחֹוֶלֶקת ּבְ ִדיָקה -ִמטָּ   . "ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבְ
  

ה  ָיא ִמּטָ ה, ַא ַקׁשְ   ִמּטָ
ָיא חֹוִרין    ! חֹוִריןַא ַקׁשְ

  
ָיאַא חֹוִרין     :חֹוִרין לֹא ַקׁשְ

ִעיָלֵאי ּוְבַתּתָ  -ָהא    ֵאי, ּבְ
ִמיְצֵעי.  - ְוָהא    ּבְ

  
ה  ָיאַא ִמּטָ ה לֹא ַקׁשְ    :ִמּטָ

ִמיְדַלָיא,  -ָהא    ּדְ
אי –ָהא  ּתַ ִמיּתַ    .ּדְ

  
  
ִדיָקה - אֹוְצרֹות ַיִין"וְ    ?! "ֵאין ָצִריְך ּבְ

   :ְוָהַתְנָיא
ִדיָקה,  - אֹוְצרֹות ַיִין "   ָצִריְך ּבְ

ֶמן  ִדיָקה - אֹוְצרֹות ׁשֶ   ! "ֵאין ָצִריְך ּבְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ק ּפֵ ִמְסּתַ    .ּבְ

  
ֶמן ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   ׁשֶ

  
ֶמן    ,ֵיׁש ֶקַבע ַלֲאִכיָלה -  ׁשֶ

ה -ַיִין  ִתּיָ    .ֵאין ֶקַבע ִלׁשְ
  

ֵני  יּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ָרֵאל, " ֶאֶרץ ִיׂשְ אֹוְצרֹות ַיִין ּבְ ָבֶבל ּכְ ָכר ּבְ קּבְ ָעׂשּו אֹוְצרֹות ׁשֵ ּפֵ   . "ִמְסתַּ
  
  

  ש"יר
. דלא תא כל לאיתויי מאי

   מקום שמכיסין בו כו':
   . שבכותל:חורי

. הגבוהים העליוים והתחתוים
יותר מדאי והמוכים יותר 
מדאי ואין וחין להשתמש אין 

   צריך לבדוק:
. אע''פ שהוא מוך וגג היציע

הואיל ומשופע אין צריך לבדוק 
אבל שאר גגין שלהן לא היו 

   משופעין:
{יציע [אגף צדדי פרי''ץ . איציע

בבין, שגגו יורד בשיפוע מקיר 
   :הביין הראשי ולחוץ]} 

{מזון . משטיי''ר גג המגדל
של עץ שותים  לשמירת אוכל}

לתוכו כלים ואוכלים תוכו צריך 
   בדיקה ולא גגו:

. שאם היה שם חמץ ורפת בקר
   הבהמות אכלוהו:

   . מקום דירת תרגולין:ולולין
תבן דמה דרכו של . בית הומתבן

   חמץ שם וכן אוצרות יין ושמן:
. מעמידין אותה החולקת

במקום מחיצה לחלק תשמישי 
   הבית ואורחא דמילתא קט:

. יש הפסק בין שוליה ומפסקת
לקרקע כגון שרגליה גבוהים 

   למטה:
. כגון עד מקום שידו מגעת

   שהכותל עב הרבה:
. יש אויר בין שוליה ומפסקת

   לעצים:
. דקא תא ין אחוריןקשיא חור

   הכא חורין צריכין בדיקה:
. דקתי לעיל אין צריכין הא

בעילאי ותתאי שאין וחה 
תשמישתן כדקתי בהדיא והא 

   באמצעי שוחים להשתמש:
. שגבוהה הרבה ויש דמדליא

אויר תחתיה הרבה וחה 
   תשמישתה:

. אף על פי שיש קצת דמיתתאי
   אויר אין וחה תשמישתה:

צר שמסתפק . אובמסתפק
הימו יין לשולחו צריך בדיקה 
פעמים שהשמש כס להביא יין 
כשהוא כלה על השולחן ופתו 

   בידו:
. יודע הוא כמה יש קבע לאכילה

שמן צריך לכך וכך בי אדם 
ומביאו קודם סעודה ואין צריך 
לעמוד מן השלחן ולהביא אבל 
יין אין קבע לשתיה פעמים 
ששתיית סעודה מרובה משל 

   ל ואין השמש בקי בדבר:אתמו
. עשו אוצרות שכר בבבל

להצריך בדיקה במסתפק 
כאוצרות יין בארץ ישראל דכיון 

   דרגילין בו אין קבע לשתייתו:
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        ח, אח, אח, אח, א .25
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י  ִגים ּבֵ ִדיָקה.  -ּדָ   ֵאין ָצִריְך ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ִדיָקה"   ! "ְצִריִכין ּבְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַרְבְרֵבי,  -ָהא    ּבְ
זּוְט  –ָהא     .ֵריּבְ

  
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ִמיְלֵחי ּוֵבי ִקיֵרי  ִדיָקה.  -ּבֵ   ָצִריְך ּבְ

  
אַר ָאַמר  ּפָ   : ב ּפַ

ְמֵרי  י ִציֵבי ּוֵבי ּתַ ִדיָקה - ּבֵ    .ָצִריְך ּבְ
  
  

  רש"י
. אין צריך בדיקה הא ברברבי

שיש להם קבע ואומד ואין צריך 
לעמוד ולהביא באמצע 

   הסעודה:
. אין להם קבע ואומד זוטרי

  וצריך לעמוד ולהביא:
   . בית המלח:בי מלחי

. שעוה צריך בדיקה ובי קירי
לפי שעומד מתוך הסעודה 

   להביא מלח ורות:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .26
ָנא:    ּתָ

ָנה" ּכָ ֵני ַהסַּ ָדִקין ִלְבּדֹוק ִמּפְ יִבין אֹותֹו ְלַהְכִניס ָידֹו ַלחֹוִרין ְוַלסְּ   . "ֵאין ְמַחּיְ
  

ָנה"ַמאי    ? "ַסּכָ
ַנת ַעְקָרב  :ִאי ֵניָמא ֵני ַסּכָ ּמֵ  -ִמּפְ ּתַ י ִמׁשְ ש?ּכִ ּמֵ   ׁש, ֵהיִכי ִאיְשּתַ

  
   .ָנַפלּדְ  ,לֹא ְצִריָכא

  
ִדיָקה?  - ָנַפלִאי  ה ִלי ּבְ   ָלּמָ

   :ְוָהְתַנן
ְפָלה ָעָליו ַמּפֹוֶלת " ּנָ ְמבֹוָער - ָחֵמץ ׁשֶ   !(לא:) "ֲהֵרי הּוא ּכִ
  

ׂש ַאֲחָריו,  -ָהָתם  ֶלב ָיכֹול ְלַחּפֵ ֵאין ַהּכֶ   ׁשֶ
ֶלב ָיכֹול ְלַח  -ָהָכא  ַהּכֶ ׁשֶ ׂש ַאֲחָריוּכְ   .ּפֵ

  
י ְוָהא ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִניּזֹוִקין    !ׁשְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
א ּתֹ  ּמָ ְתָרּה. ׁשֶ   אַבד לֹו ַמַחט, ְוָאֵתי ְלַעּיּוֵני ּבַ

  
ְווָנא   ָלאו ִמְצָוה הּוא?!  - ּוְכַהאי ּגַ

   :ְוָהַתְנָיא
ִני"   "ֶסַלע זֹו ִלְצָדָקה :ָהאֹוֵמר" ְחֶיה ּבְ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

ן ָהעֹוָל                                           ח,ב  ֶאְהֶיה ּבֶ א"אֹו "ׁשֶ מּור^ - ם ַהּבָ יק ּגָ   ! "ֲהֵרי ֶזה ַצּדִ
  

ְתָרּה.  ְבַדק ָאֵתי ְלַעּיּוֵני ּבַ ַתר ּדִ יְלָמא, ּבָ   ּדִ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַנת ַהּגֹוִים ּום ַסּכָ    ,ִמׁשּ

  ימּו ִהיא. ּוְפלִ 
ַתְנָיא    :ּדְ

ין ְיהּוִדי ְלַאְרַמאי" ּבֵ ִלּבֹו.  - חֹור ׁשֶ לֹו ּבְ ָאר ְמַבטְּ ְ ַעת, ְוַהׁשּ דֹו ַמּגַ ּיָ   ּבֹוֵדק ַעד ְמקֹום ׁשֶ
  ָאַמר:  ְּפִלימוּ 

ל ַעְצמֹו ֵאינֹו ּבֹוֵדק ָנה ,ּכָ ּכָ ֵני ַהסַּ   . "ִמּפְ
  

ָנה"ַמאי     ?"ַסּכָ
ִפי: ִאי ֵניָמא ׁשָ ַנת ּכְ יׁש  -ם ַסּכָ ּמֵ ּתַ י ִאיׁשְ יׁש  ,ּכִ ּמֵ ּתַ    ?ֵהיִכי ִאיׁשְ

  
יׁש  ּמֵ תַּ י ִאיׁשְ ֲעֵתיּה  - ָהָתם ּכִ יק ַאּדַ    ,ְיָמָמא ּוְנהֹוָרא, ְולֹא ַמּסִ

ֲעֵתיּה.  -ָהָכא  יק ַאּדַ ָרָגא הּוא, ּוַמּסִ   ֵליְלָיא ּוׁשְ
  

יְוָהָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
לּוֵחי ִמְצָוה ֵא    !יָנן ִניּזֹוִקיןׁשְ

  
יָקא  ִכיַח ֶהיּזֵ ׁשְ אֵני –ֵהיָכא ּדִ    ,ׁשָ

ֱאַמר ּנֶ מּוֵאל"ַוּיֹ :ׁשֶ אּול ַוֲהָרָגִני :אֶמר ׁשְ ַמע ׁשָ    ?ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ
ָיֶדךָ ַוּיֹ  ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ   .(שמואל א טז, ב)  58"אֶמר ה' ֶעְגַלת ּבָ

                                                             

מּוֵאל ֵאיְך ֵאלֵ  58 אּול ַוֲהָרָגִניַוּיֹאֶמר ׁשְ ַמע ׁשָ אִתי ְך ְוׁשָ ָיֶדָך ְוָאַמְרתָּ ִלְזּבַֹח ַליהָוה ּבָ ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶעְגַלת ּבָ

  רש"י
. אם פל הבין אין דפל

מחייבין אותו לבדוק את גל 
אבים אלא למראית העין אבל 
לא להכיס ידו בייהן ומתחלה 
כשהיה הכותל קיים שתמש 
בחוריו ועכשיו פל ויש שם 

דרכן לימצא סכת עקרבים ש
   באשפות ובגלין:

. בשאין הכלב יכול לחפש אחריו
הכי מפרש לה ר''ש בפ''ב ותיא 
כמה חפישת הכלב שלשה 

   טפחים:
. קודם לכן שמא תאבד לו מחט

ואתי השתא לעיוי בתרה וכיון 
דמתכוין אף למחט לאו שליח 

   מצוה הוא ויזוק:
. דמתכוין למצוה ולצרכו וכה''ג

  בתמיה:לאו שליח מצוה הוא 
. בדבר זה הרי זה צדיק גמור

ולא אמרין שלא לשמה עושה 
אלא קיים מצות בוראו שצוהו 
לעשות צדקה ומתכוין אף 
להאת עצמו שיזכה בה לעולם 

   הבא או שיחיו ביו:
. וגמר את כל המצוה בתר דבדק

   אתי לעיוי בתרה:
. כל עצמו כל עצמו איו בודק

של חור איו בודק שלא יאמר 
   כשפים עשה לי:הכרי 

. דכרי לשום אל ולאו אדעתיה
   לבו עלילה זו:

. למשוח את דוד ואע''פ איך אלך
ששלוחו של מקום היה הרי היה 

  ירא:
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        ח, בח, בח, בח, ב .27
עּו ִמיֵניּה ֵמ    : ַרבּבָ

ָדְייֵרי ּבְ  י ַרב ּדְ ֵני ּבֵ    - ָבאָגאָהֵני ּבְ
  ַמהּו ְלֵמיֵתי ַקְדָמא ַוֲחׁשֹוָכא ְלֵבי ַרב? 

  
  ָאַמר ְלהּו: 

אִרי.    ֵניתּו ָעַלי ְוַעל ַצּוָ
  

  ַמאי?  - ֵניִזיל
  

  ָאַמר ְלהּו: 
   .ָלא ָיַדְעָנא

  
ַמר    :ִאיּתְ

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִניּזֹוִקין ֲהִליָכָתן ְולֹא ּבַ  ,ׁשְ   ֲחִזיָרָתן. לֹא ּבַ

  
ַמאן    ?ּכְ

  
א ּנָ י ַהאי ּתַ ַתְנָיא ,ּכִ    :ּדְ

ן ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ִאיִסי ּבֶ
ָאְמָרה ּתֹוָרה י ׁשֶ ַלּפֵ   , (שמות לד, כד) 59"ד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצךָ "ְולֹא ַיְחמֹ :ּכְ

יָקָתּה,  ה ַמּזִ ֲאָפר ְוֵאין ַחּיָ ָרְתָך רֹוָעה ּבָ ֵהא ּפָ תְּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ְרְנגֹוְל  יָקָתּה. תַּ ה ַמּזִ ה ְוֵאין חּוְלּדָ ּפָ ַאׁשְ ֶרת ּבָ ָך ְמַנּקֶ   תְּ

ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר   :ַוֲהלֹא ּדְ
ן ִלּזֹוק  ְרּכָ ּדַ    ,ֵאיָנן ִניּזֹוִקין - ּוָמה ֵאּלּו ׁשֶ

ן ִלּזֹוק  ְרּכָ ֵאין ּדַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ה.  -ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ
ֲחזָ  ֲהִליָכה, ּבַ א ּבַ ִין?  - ָרהֵאין ִלי ֶאּלָ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:    , (דברים טז, ז)  60ָהֶליָך"ֶקר ְוָהַלְכתָּ ְלֹאּוָפִניָת ַבּבֹ "תַּ
לֹום ׁשָ ֵלְך ְוִתְמָצא ָאָהְלָך ּבְ תֵּ ד ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ

  
ֲחִזיָרהַד ְוִכי ֵמַאַחר  ֲהִליָכה ,ֲאִפיּלּו ּבַ ה ִלי?  - ּבַ   ָלּמָ

  
יְד כִ לְ    ַאִמי,  ַרּבִ
י ָאַמרּדְ    : ַאִמי ַרּבִ

ׁש לֹו ַקְרַקע  ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ֶרֶגל, עֹוֶלה ָל  -ּכָ
ֵאין לֹו ַקְרַקע    .ֶרֶגלֵאין עֹוֶלה ָל  -ְוׁשֶ

  
  
  

                                                             

י אֹוִריׁש ּגֹויִ  59 ה ֱאלֶֹהיָך ּכִ ֵני ְיהֹוָ ֲעלְֹתָך ֵלָראֹות ֶאת ּפְ ֻבֶלָך ְולֹא ַיְחמֹד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך ּבַ י ֶאת ּגְ ֶניָך ְוִהְרַחְבתִּ ָנהם ִמּפָ ָ ׁשּ ָעִמים ּבַ לׁש ּפְ  ׁשָ

ר ִיְבַחר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ּוָפִניָת ַבּבֶֹקר ְוָהַלכְ  60 קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ְלתָּ ְוָאַכְלתָּ ּבַ ַ  תָּ ְלאָֹהֶליךָ ּוִבׁשּ

  רש"י
. תלמידים הצריכים בי בי רב

 לרבם עדיין קרו בי רב:

. בכפרים דדיירו בבאגי
שבבקעה ובלע''ז קפי''א 

מישור, שדה פתוח, איזור של {
   :}שדות

. הו למיתי קדומא וחשוכאמ
השכם והערב קודם עלות השחר 
ומשתחשך כלום יש להם לירא 

   מן המזיקים:
. יהא עוש הזיקן ועל צוארי

דודאי לא יזוקו שהמצוה מגיה 
   עליהם:

. לאושפיזא משתחשך מאי יזיל
כלום יכולין לסמוך על המצוה 

   אף בחזרה או לא:
. מתוך כלפי שאמרה תורה

או למדים שאמרה תורה כך 
שהבטיחו הכתוב שלא יוזק 
ממוו וכל שכן גופו דאין דרכו 
לזוק דאדם אית ליה מזלא 

   ואיו מהיר להיות יזק בגופו:
. קרא קמא לכדר' כדר' אמי
 אמי אתא:
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        ח, בח, בח, בח, ב .28
י ָאַמר א ַרּבִ ר ַרב ַאּדָ י ָאַמר ָאִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ

ַלִים ירּוׁשָ יּנֹוָסר ּבִ ירֹות ּגִ ֵני ָמה ֵאין ּפֵ   ?ִמּפְ
ּלֹ ֵדי ׁשֶ   י ְרָגִלים אֹוְמִרים: א ְיהּו עֹולֵ ּכְ

יּנוֹ " ירֹות ּגִ א ֶלֱאכֹול ּפֵ ינוּ ִאְלָמֵלא לֹא ָעִלינּו ֶאלָּ ּיֵ ַלִים ּדַ ירּוׁשָ    ,"ָסר ּבִ
ּלֹ ה ׁשֶ ָמּה. ִנְמֵצאת ֲעִלּיָ   א ִלׁשְ

  
ּיֹוֵצא ּבֹו ָאַמר" י ּכַ יּדֹוְסַתאי ּבְ  ַרּבִ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

י ְט  ֵני ָמה ֵאין ַחּמֵ ירוּ ֶב ִמּפְ ַלִיםְרָיא ּבִ    ?ׁשָ
ּלֹ ֵדי ׁשֶ   א ְיהּו עֹוֵלי ְרָגִלים אֹוְמִרים: ּכְ

י ְט " ַחּמֵ א ִלְרחֹוץ ּבְ ינוּ ֶב ִאְלָמֵלא לֹא ָעִלינּו ֶאּלָ ּיֵ   , "ְרָיא ּדַ
ּלֹ  יה ׁשֶ ָמּה ְוִנְמֵצאת ֲעִלּיָ   . "א ִלׁשְ

  

  רש"י
. מתוקין מאד פירות גיוסר

כדאמרי' בברכות (דף מד.) 
והייו כירת שם מדיה בארץ 

  ישראל:
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        ח, בח, בח, בח, ב .29
ה ָאְמרוּ  י ׁשּורֹות" :"ּוַבּמָ תֵּ ף ׁשְ ְרתֵּ ּמַ   ?"ּבַ

ַמְכִניִסי ָמקֹום   . ָחֵמץ" ּבוֹ  ןׁשֶ
  
ף" ֵמיּה  -  "ַמְרתֵּ ַכר ׁשְ    ?ַמאן ּדְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ  ל ָמקֹום ׁשֶ ִדיָקה,  -ּכָ   ֵאין ָצִריְך ּבְ

ֶמן  ִדיָקה,  -ְואֹוְצרֹות ַיִין ְואֹוְצרֹות ׁשֶ   ַנִמי ֵאין ָצִריְך ּבְ
ה ָאְמרוּ  ְרּתֵ " :ּוַבּמָ ּמַ י ׁשּורֹות ּבַ ּתֵ ְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ, ָמ  ?"ףׁשְ ּמַ קְב וּ קֹום ׁשֶ ּפֵ    .ִמְסּתַ

  
  

  רש"י
. לפוטרו שמיה מרתף מאן דכר

מן הבדיקה דקא מתמה תא 
   קמא ואמר ובמה אמרו:

. דקתי רישא כל הכי קאמר
מקום שאין מכיסין כו' ואמרי' 
לעיל כל מקום לאיתויי מאי 
לאיתויי אוצרות יין ושמן 
ומשום הכי אמרי' ובמה אמרו 
לקמן צריך בדיקה ומפרש 
במקום שמכיסין בו חמץ והיכי 

 דמי כגון במסתפק:
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        ח, בח, בח, בח, ב .30
אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

י ׁשּורֹות תֵּ ֵני ַעל ׁשְ ף לכָּ  ּפְ ְרתֵּ   ."ַהּמַ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
י ׁשּורֹות" תֵּ ָאְמרּו  "ׁשְ ֵמי קֹוָרה.  -ׁשֶ   ִמן ָהָאֶרץ ְוַעד ׁשְ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

אם. ִמין ּגַ   ׁשּוָרה ַאַחת ּכְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ּתַ
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ יּדְ ּתַ   יֹוָחָנן.  ַרּבִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   :ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתַ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ֵני ּכָ  י ׁשּורֹות ַעל ּפְ תֵּ ף, ׁשְ ְרתֵּ   ל ַהּמַ
ָאְמרוּ  י ׁשּורֹות ׁשֶ תֵּ ֵמי קֹוָרה - ּוׁשְ   . "ִמן ָהָאֶרץ ְוַעד ׁשְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ יּדְ ּתַ   יֹוָחָנן:  ַרּבִ

ֵני ּכָ " י ׁשּורֹות ַעל ּפְ תֵּ ף ׁשְ ְרתֵּ ַתח,  - ל ַהּמַ   ִחיצֹוָנה רֹוָאה ֶאת ַהּפֶ
  ְוֶעְליֹוָנה רֹוָאה ֶאת ַהּקֹוָרה, 

ה ה ֵהיֶמּנָ ַמטָּ ּלְ ה, ְוׁשֶ ְפִנים ֵהיֶמּנָ ּלִ ִדיָקהֵאין ָצִר  - ׁשֶ   . "יְך ּבְ
  
  

  "ירש
. בית שמאי שתי שורות שאמרו

(אומרים) מן הארץ ועד שמי 
קורה דרך האוצרי יין לסדר 
חביותיהן שורות שורות עד 
שממלאין כל קרקע המרתף 
וחוזרין ומיחין חבית על חבית 
כשורות תחתוות עד הקורה 
ואמרי בית שמאי שאותן שתי 
שורות חיצוות אותה שרואה 
את הפתח על פי רוחב כל 

והשורה שלאחריה  המרתף
צריך לבדוק מן הארץ עד 

  התקרה:
. כמו שמי השמים שמי קורה

   (תהלים קמת):
. שתי שורות ור' יוחן אמר

שאמרו בית שמאי היא שורה 
חיצוה מן הארץ ועד תקרה 
וחוזר ובודק כל החביות 
העליוות על פי כל ארכו ורחבו 
של מרתף שאף היא קראת 
שורה אם באת למות מלמעלה 

   מטה:ל
. היא גימ''ל יווית ועשויה גאם

כמין כף שלו פתוחה שורה 
אחת כמין גאם הייו שורה 
בזקיפה ושורה עליוה בשכיבה 
כאדם הבודק כותל הבית 

   מבחוץ והגג:
. דהייו כל גג הרואה את הקורה

   השורות:
   . של חיצוה:שלפים הימה

. של עליוה ושלמטה הימה
 איה צריכה בדיקה:
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        ח, בח, בח, בח, ב .31
ל" ית ִהּלֵ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ֵהן ָהֶעְליֹונֹות" י ׁשּורֹות ַהִחיצֹונֹות ׁשֶ תֵּ   . ׁשְ
  

   :ַרבָאַמר 
ה.  ה ֵהיֶמּנָ ַמּטָ לְּ   ֶעְליֹוָנה ְוׁשֶ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ה.  ְפִנים ֵהיֶמּנָ לִּ   ֶעְליֹוָנה ְוׁשֶ
  

   ?ַרבּדְ ַמאי ַטְעָמא 
  

ֵייק    . ֹות""ִחיצֹונּדִ
  

   !ָקָתֵני "ֶעְליֹונֹות"ְוָהא 
  

ַתְתָייָתא ֵאי ּדְ ּתָ   .ְלַמעּוֵטי ּתַ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה.  ְפִנים ֵהיֶמּנָ לִּ   ֶעְליֹוָנה ְוׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֵייק    ."ֶעְליֹונֹות"ּדִ
  

  ָקָתֵני!  "ִחיצֹוָנה" ְוָהא
  

ַגְוָייאָתא.  ְוָייאָתא ּדְ   ְלַמעּוֵטי ּגַ
  

י ָווֵתיּה  יאִחיָּ  ַרּבִ ֵני ּכְ   ַרב, ּדְ  ּתָ
ָווֵתיּה כוְ  נּו ּכְ ֵאי ּתָ ּנָ הּו ּתַ מּוֵאל. ּדִ ּולְּ   ׁשְ

  
   :ְוִהְלְכָתא
ָווֵתיּה  מּוֵאל. ּדִ ּכְ   ׁשְ

   
  

 
  

  רש"י
. מתי' קא בית הלל אומרים כו'

   סיב:
. האי עליוה ושלמטה הימה

עליוה לא כל גג השורות באורך 
המרתף קאמר כדאמר ר' יוחן 
אליבא דבית שמאי אלא שורת 
חבית אחת על פי רוחב כל 
המרתף ולא מן הארץ ועד 
הקורה אלא אותה שורה 

   הרואה את הפתח ואת הקורה:
ת . ועוד שורושלמטה הימה

חבית אחת למטה מן העליוה 
היא משורה הזקופה כגד 
הפתח והאי פתח לאו כגדו 
ממש קאמר אלא הכותל 

   שהפתח בו קרי הכי:
. בגג עליוה ושלפים הימה

החבית בודק שתי שורות על פי 
   כל המרתף:

. דלא בעי מאי טעמא דרב
למימר עליוה ושלפים הימה 
כמשמעותיה דמתיתין דהא 

   עליוות קתי:מתיתין 
. ואותה שלפים דייק חיצוות

לאו חיצוה היא וקא סבר רב 
דתא דמתי' בחיצוות דק 
בלישיה אבל בעליוות לא דק 

   בלישיה:
. כגון שלישית תתאי דתתייתא

   ושתחתיה:
. והא של ושמואל דייק עליוות
  מטה לאו עליוה היא:
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        בבבב- - - - אאאא    ט,ט,ט,ט, .32
        

ָנה  ט,א              ִמׁשְ

קֹום ְלָמקֹום ִית ְלַבִית ּוִמּמָ ה ִמּבַ יְרָרה חּוְלּדָ א ּגֵ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    ,ֵאין חֹוׁשְ
ָבר סֹוף - ן ִאם ּכֵ ּדְ    .ֵמָחֶצר ְלָחֵצר ּוֵמִעיר ְלִעיר, ֵאין ַלּדָ
  

ָמָרא                 ּגְ

  ַקל, ׁשָ לֹא ָחֵזיָנא ּדְ ּדְ ַטְעָמא 
ִדיָקה - ַקל ׁשָ ָהא ָחֵזיָנא ּדְ  יַנן, ּוָבֵעי ּבְ    .ָחְייׁשִ

אי?    ְוַאּמַ
יּה!    ֵניָמא ֲאַכְלּתֵ

ַנן:    ִמי לֹא ּתְ
  . ְטֵמִאים -  ַהּגֹוִיםְמדֹורֹות "

ִדיָקהְוַכ  דֹור ָצִריְך ּבְ דֹור, ִויֵהא ַהּמָ ּמָ ֶהה ּבַ ה ִיׁשְ    ?ּמָ
ִעים יֹום.    ַאְרּבָ

ה.  ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
ה ַוֲחִזיר ְיכֹוִלין ַלֲהלֹוְך  חּוְלּדָ ִדיָקה -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ   ! ח)-(אהלות יח, ז "ֵאינֹו ָצִריְך ּבְ

  
י ָאַמר   : ֵזיָרא ַרּבִ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָב  -ָהא  ר, ּבְ   ׂשָ

ֶלֶחם.  - ְוָהא    ּבְ
  

ר  ָבׂשָ יָרא -ּבְ ּיְ    ,לֹא ְמׁשַ
ֶלֶחם  יָרא –ּבְ ּיְ    .ְמׁשַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ָהָתם ׁשְ    ,ֵאימּור ֲהָוה, ֵאימּור לֹא ֲהָוה - ּבִ

ְמָצא לֹוַמר ֲהָוה יּה.  -  ְוִאם ּתִ   ֵאימּור ֲאַכְלּתֵ
איּדְ  –ֲאָבל ָהָכא  ֲחֵזיָנא ּדְ  ,ַוּדַ יּה?  ,ַקלׁשָ ּדַ ֲאַכְלּתֵ   ִמי ֵייַמר ּדַ

אי,  אי. וְ ָהֵוי ָסֵפק ּוַוּדַ   ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

אי?!    ְוֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
ְנָיא ְוָהא    :ּתַ

ת, " ּמֵ   ָחֵבר ׁשֶ
ירֹות,  יַח ְמגּוָרה ְמֵליָאה ּפֵ   ְוִהּנִ

ֵני יֹוָמ  ִניןֲהֵר  - ן ַוֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ ֶחְזַקת ְמתּוּקָ   . "י ֵהן ּבְ
אי ְטִבילֵ ּדְ ְוָהא ָהָכא  ִרין, ַוּדַ ָ ִרין ְוָסֵפק לֹא ְמעּוׂשּ ָ יֵרי, ְוָסֵפק ְמעּוׂשּ   י ָהֵני ּפֵ

אי! ְו    ָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

אי הּוא,  -ָהָתם  אי ּוַוּדַ   ַוּדַ
ִריּדְ  ְ אי ְמַעׂשּ ְד  ,ַוּדַ יּכִ   יָנא חֹוָזָאה. ֲחנִ  ַרּבִ
י ָאַמרּדְ    : ֲחִניָנא חֹוָזָאה ַרּבִ

ן.  ֵאינֹו ְמתּוּקָ ָבר ׁשֶ ַחת ָידֹו ּדָ ֵאין מֹוִציא ִמּתַ   ֲחָזָקה ַעל ָחֵבר ׁשֶ
  

ֵעית ֵאיָמא ְוִאי    :ּבָ
  ָסֵפק ְוָסֵפק הּוא, 

ָלא ְטִבילֵ  ָרא ֵאימּור ּדְ יְלָמא ֵמִעיּקָ יּכְ  ,יּדִ ֲעָיא.  ַרּבִ   אֹוׁשַ
יַר  ָאַמרּדְ  ֲעָיא ּבִ   : אֹוׁשַ

בּוָאתֹו,    ַמֲעִרים ָאָדם ַעל ּתְ

  רש"י
  מתי' 

. אין חוששין 'אין חוששין שמא גיררה חולדה כו
כשבדק זוית זו ובא לבדוק זו שמא בתוך שבא 
לבדוק זו גיררה חולדה חמץ למקום הבדוק 

   וצריכא לחזור ולבדוק:
. שבאת לחוש לכך הרי גם מחצר לחצר שאם כן

יש לומר כך אי בדקתי קודם לחבירי ולאחר 
בדיקתי הביאה חולדה חמץ מחצר חבירי לחצרי 

מש קאמר אלא כל ואין לדבר סוף ולאו חצר מ
   בתי החצר קרוי חצר:

  
  גמ' 

. שהביאתו לכאן חיישין שמא עדיין הא חזין
   הוא כאן וצריך לבדוק ואמאי ימא אכלתיה:

. במסכת אהלות מדורות העובדי מי לא תן
כוכבים טמאין מפי שקוברין פליהם בבתיהם 
והעכו''ם מטמאין במיתתן אף באהל לרבן 

אמר קברי העובדי כוכבים ולר''ש בן יוחי מי ד
אים מטמאין במגע ומשא מודה הוא דלא 
אימעוט אלא מטומאת אהל דלא מקרו אדם: 
וכמה ישהה הכרי במדור ויהא המדור צריך 

   בדיקה לכשיצא העכו''ם וירצה ישראל לדור בו:
   . כדי יצירת הולד:מ' יום

. לפי שחשוד הוא על ואע''פ שאין עמו אשה
   הזות:

חזיר וחולדה יכולין להלוך אין וכל מקום ש
. שאם הושלך שם חטטוהו צריכין בדיקה

   ואכלוהו:
. דאהלות בבשרא מיירי הלכך ודאי אכלוה הא

   דלא משתיירא:
. כלומר מאי קושיא א'' אורחא האי מאי

דמשייר' בבישרא ליכא לן למיחש התם מידי 
דהתם חששא בעלמא הוא אימור הוה אימור לא 

יחא חולדה תלין לקולא הוה הלכך היכא דשכ
ואמרי' אם תמצא לומר הוה אימור אכלתיה 
וספק אכילה יכול להוציאו מידי ספק השלכה 
אבל הכא גבי חמץ דקשיא לך היכא דחזין דגררה 
מי ימא אכלתיה ודאי הוה. מי יימר דאכלתיה. 
הוי ספק ביעור ודאי חמץ היה כאן ואין ספק 

   י איסור:היתר מוציא את הבית הזה מידי ודא
   . גורן:מגורה

   . דכרין הן שהיום תמרחו:בי יומן
. דכיון דממורחין הן והרי הן בבית דכל והא הכא

   מגורה בבית היא:
. דהא גמרה מלאכתן וראו פי הבית ודאי טבילי

וחל שם טבל עליהן משעה שראה פי הבית ספק 
עישרן חבר זה ספק לא עישרן ואתי ספק זה 

לו מידי ודאי טבל משום דרוב ומוציא פירות הל
חברים מעשרין הם מיד קודם שייחם מתחת 

   ידו:
. כי היכי דפשיטא לן דטבילי התם ודאי וודאי הוא

מעיקרא הכי מי פשיטא לן דעשריהו ואין גמגום 
והילוך אחר הרוב בדבר אלא חזקה ודאי על כל 

   החברים:
. כי היכי ואי בעית אימא ספק וספק הוא

י לא עשריהו הכי מי איכא דמספקא לן א
לספוקי אי חל עלייהו שם טבל מעולם אי לא 
ומעיקרא אימור לא טבול ואע''פ שהן ממורחין 
ובתוך הבית אימור עבד להו כדר' אושעיא 
שהכיסה לבית במוץ שלה ואחר כך דש וממרח 
וחובת הטבל חלה בראיית פי הבית בבבא מציעא 

בית לא בהשוכר (דף פח:) וזה בראיית פי ה
גמרה מלאכתן לחול עליו שם טבל וכשגמר 
מלאכתן כבר בתוך הבית הוא ואין אלו פי הבית 
אלא כשכס דרך פתחים כדתיא חסידים 
הראשוים היו מכיסים פירותיהן דרך טרקסמון 
כדי לחייבן במעשר עכשיו מכיסין דרך גגות דרך 
חצירות וקרפיפות לבית כדי לפוטרן הלכך לא 

יהו שם טבל ומותר היורש הזה לאוכלן חייל עלי
אכילת קבע ולא תימא הי דלא חייל עלייהו 
טיבלא לאכילת עראי אכילת קבע מיהא ליתסרו 
דהא דמיתסרא אכילת קבע קודם קביעות גורן 
וגמר מלאכה מדרבן הוא וגבי איסור דרבן 

  סמכין אחזקת חבר שעישרן:
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ּה,  לָּ ּמֹוץ ׁשֶ   ּוַמְכִניָסּה ּבַ
ר.  ֲעׂשֵ ֶהְמּתֹו אֹוֶכֶלת ּוְפטּוָרה ִמן ַהּמַ ֵהא ּבְ ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

  
אי?!    ְוֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ

   :ְוָהַתְנָיא
י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ְפָחתוֹ  ׁשִ ה ּבְ ל ֵמִציק ֶאָחד ּבְ  ַמֲעׂשֶ   ִריּמֹון, ׁשֶ
יָלה ֵנֶפל ְל  ִהטִּ   ,בֹורׁשֶ

  ֵהן ְוֵהִציץ ּבֹו ֵליַדע ִאם ָזָכר הּוא ִאם ְנֵקָבה ִהיא, ּוָבא ּכֹ  ט,ב 
ה ִלְפֵני ֲחָכִמים     ,ְוִטיֲהרּוהוּ ּוָבא ַמֲעׂשֶ

ה וּ  חּוְלּדָ ֵני ׁשֶ ּלָ ִמּפְ םַבְרּדְ   . "ס ְמצּוִיין ׁשָ
ָררּוהוּ ַוּדַ ּדְ ְוָהא ָהָכא  יָלה, ְוָסֵפק ּגְ א ,אי ִהּטִ ְעּתָ ָררּוהּו ַהִהיא ׁשַ    ,ְוָסֵפק לֹא ּגְ

אי! ְו    ָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

יָמא יָלה ֵנֶפל  :לֹא ּתֵ ִהטִּ   , ֹור"ְלב"ׁשֶ
א ֵאיָמא:  ִמין ֵנֶפל ֶאלָּ יָלה ּכְ ִהּפִ   , ֹור"ְלב"ׁשֶ

  . ָסֵפק ְוָסֵפקְוָהֵוי 
  

   !ָקָתֵני ע ִאם ָזָכר הּוא ִאם ְנֵקָבה ִהיא""ֵליַד  :ְוָהא
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יָלה יָלה,  ,ֵליַדע ִאם רּוַח ִהּפִ   ִאם ֵנֶפל ִהּפִ

יָלה ְמָצא לֹוַמר ֵנֶפל ִהּפִ   ֵליַדע ִאם ָזָכר הּוא ְוִאם ְנֵקָבה ִהיא.  -  ְוִאם ּתִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
אי הּוא,  -ָהָתם  אי ּוַוּדַ   ַוּדַ

יוָ  ה וּ ּדְ ן ּכֵ לָּ חּוְלּדָ א. ַבְרּדְ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָררּוהּו ּבְ אי ּגְ ם ַוּדַ   ס ְמצּוִיין ׁשָ
  

יָרא ּיְ ּיּוֵרי ְמׁשַ ׁשַ    ,ְנִהי ּדְ
א.  ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָררּום ּבְ אי ּגְ   ִמיְגַרר ִמיַהת ַוּדַ

  

ָנא ְ    :ַאֲחִריָנא ִליׁשּ
אי ֲאָכלּום לֹא ָאְמִריַנן, ּדְ ְנִהי    ַוּדַ

אי גְּ    ָררּוהּו ְלחֹוַרְייהּו ָאְמִריַנן. ַוּדַ
  
  
  

  רש"י
. כדי שתהא בהמתו אוכלת

דכל זמן שאין שם ואפילו קבע 
גורו של טבל עליו איו אוסר 
באכילת עראי וכל אכילת בהמה 
לא גזרו עלה משום אכילת קבע 
דתן במסכת פאה (פ''א מ''ו) 
מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות 
ופטור מן המעשרות עד שימרח 
אבל למאכל אדם הי דלא טביל 
מדאורייתא מיהו אפילו קודם 
 מירוח אסרו לאכול קבע בכולי

   גמרא:
. אייש אלמא וישראל מציק
  הוה:

   . על שפת הבור:ובא כהן והציץ
. וכהן לידע אם זכר אם קבה

קרוב או מבי הבית היה 
ושלחוהו שם להגיד לאמו מה 
טיבו ותבחין בין טומאת וטהרת 
זכר לימי טומאת וטהרת קבה 
ולא זכר אותו כהן על אזהרת 
לפש לא יטמא והציץ בו בבור 

ראה וטיהרוהו והפל לא 
   ממאהיל על המת:

. שחולדה וברדלס מצויין שם
וסתם חור חולדה וברדלס פותח 
טפח הוא וגיררוהו לחורן ולא 

   האהיל:
. שפיר מלא רוח רוח הפילה

ואם תמצא לומר פל היה 
כלומר לכל אלה הוצרך שמא 
רוח הוא ואגיד ואין כאן לא 
טומאת זכר ולא טומאת קבה 

צריכי ואם אראה שהוא וולד 
   לראות אם זכר אם קבה:

. מוחזקין הן בכך ודאי גררוהו
ולא דמי למתיתין דקתי הא 
חזיא חיישין דהי דודאי 
אכלה לא אמר אבל גיררוהו 

   לחור שלהן אמר:
. אלמ''ס פוטוייש''י ברדלס

{בואש [ברור שרש''י הבין כי 
מדובר בחיה מסוג החולדה, 
הגוררת מזוות מהבתים, ולא 

לזהות אותה עם  יכול
ה''ברדלס'' המקובל, שאיו 

   :מצוי בצרפת]}
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        בבבב    ט,ט,ט,ט, .33
קֹום ְלָמקֹום"[ ִית ְלַבִית ּוִמּמָ ה ִמּבַ יְרָרה חּוְלּדָ א ּגֵ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ]."ֵאין חֹוׁשְ
  

ה" :ּוִמי ָאְמִריַנן ְרָרה חּוְלּדָ א ּגָ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    !?"ֵאין חֹוׁשְ
   :ְוָהא ָקָתֵני ֵסיָפא

יר" ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ י -  ַמה ׁשּ ִצְנָעה, ַיּנִ   ֶחּנּו ּבְ
ּלֹ ִדיָקה ַאֲחָריוׁשֶ   ! "א ְיֵהא ָצִריְך ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ר,  -ָהא  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ּבְ
לֹ -ָהא  ׁשְ רּבִ ה ָעׂשָ    .ׁשָ

  
לֹ ׁשְ רּבִ ה ָעׂשָ י ,ׁשָ ּתֵ הּו ּבָ כּולְּ א ּבְ ִכיַח ִריְפּתָ ׁשְ    ,לֹא ַמְצַנָעא -  ּדִ

ָעה ָעׂשָ  ַאְרּבָ יּדְ  ,רּבְ ּתֵ הּו ּבָ כּולְּ א ּבְ ִכיָחא ִריְפּתָ    .ַמְצַנָעא - לֹא ׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ה ְנִביָאה ִהיא   ! ?ְוִכי חּוְלּדָ

יָרא ּוַמְטַמָרא?!  ּיְ יַסר, ְולֹא ָאֵפי ַעד ְלאֹוְרָתא, ּוְמׁשַ ָנא ַאְרּבֵ ָהִאיּדָ ָיְדָעא ּדְ   ּדְ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
יר  ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ ִצְנָעה, יַ  -ַמה ׁשּ יֶחּנּו ּבְ   ּנִ

ִדיָקה ַאֲחָריו.  ָפֵנינּו, ִויֵהא ָצִריְך ּבְ ה ּבְ ּטֹול חּוְלּדָ א ּתִ ּמָ   ׁשֶ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ָרָבא: ּדְ ּתַ
ִדיָקה" ה?  -  ָהרֹוֶצה ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַאַחר ּבְ יַצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ

יר  ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ ִצְנָעה,  - ַמה ׁשּ יֶחּנּו ּבְ   ַיּנִ
ּלֹ בוֹ ׁשֶ ָפֵנינּו, א תָּ ה ְוִתיּטֹול ּבְ   א חּוְלּדָ

ִדיָקה ַאֲחָריו   . "ִויֵהא ָצִריְך ּבְ
  

  ָאַמר:  ַרב ָמִרי
ע.  ׁשַ ר ְוִיְמָצא ּתֵ יַח ֶעׂשֶ א ַינִּ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. אחר בדיקה ומה שמשייר

   מאכילתו ייחו בצעה:
. רישא דקתי אין בשלשה עשר

חוששין בבודק בשלשה עשר 
שמצוי פת הרבה לחולדה בתוך 
הבתים ואיה חוששת לשייר 
וסיפא בהדיא תן בה בי''ד וכיון 

הרבה דלא חזיא החולדה פת 
בבתים כמות שהיא רגילה 

   משיירא:
. לתת לב וכי חולדה ביאה היא

על כך ולראות את הולד ויודעת 
   שלא יאפו עוד היום:

. והיכא דחזין על ותיטול בפיו
   כרחיך חיישין:

. דהכא ודאי איכא וימצא תשע
למיחש דהא מוכחא מילתא 

  שטלה פרוסה אחת:
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        י, בי, בי, בי, ב    ––––    בבבב    ט,ט,ט,ט, .34
ל ָחֵמץ,  ה ְוֶאָחד ׁשֶ ל ַמּצָ ע ִציּבּוִרין ׁשֶ ׁשַ   ּתֵ

ר  ַקלַוֲאָתא ַעְכּבָ    ,ְוׁשָ
ה ׁשָ  :ָיְדִעיַנןְולֹא  ע ֲחנּוּיֹות - לַק ִאי ָחֵמץ ׁשָ  ,ַקלִאי ַמּצָ ׁשַ    .ַהְיינּו ּתֵ

יַרׁש, ְו  ר ָת ָא ּפֵ ַקלא ַעְכּבָ    .ַהְיינּו ֵסיָפא -  ְוׁשָ
ַתנְ     :61ָיאּדְ

ע ֲחנּוּיֹות" ׁשַ ן  :תֵּ חּוָטה -ּכּוּלָ ר ׁשְ ׂשַ    ,מֹוְכִרין ּבְ
ר ְנֵבָלה -ַאַחת וְ  ׂשַ    ,מֹוֶכֶרת ּבְ

   .ְסֵפיקֹו ָאסּור - ֵמַאַחת ֵמֶהן, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ֵמֶהן ָלַקח ְוָלַקח
ְך ַאַחר ָהרֹוב - ּוְבִנְמָצא    . "ַהּלֵ

  
  

ֵני ִציּבּוִרין    :ׁשְ
ה -ֶאָחד  ל ַמּצָ    ,ׁשֶ

ל ָחֵמץ -ְוֶאָחד     ,ׁשֶ
ֵני ּבָ  ים, ְוִלְפֵניֶהם ׁשְ   ּתִ

דּוק ֵאינֹו ּבָ דּוק ְוֶאָחד ׁשֶ    ,ֶאָחד ּבָ
ִרים, ַוֲא  ֵני ַעְכּבָ   תּו ׁשְ

ה ְוֶאָחד ׁשָ ֶאָחד ׁשָ     ,ַקל ָחֵמץַקל ַמּצָ
יל :ְולֹא ָיְדִעיַנן יל ְוֵהי ְלַהאי ַעּיֵ י קּוּפֹות - ֵהי ְלַהאי ַעּיֵ ּתֵ    .ַהְיינּו ׁשְ

ַתנְ     :62ָיאּדְ
י קּוּפֹות" תֵּ    :ׁשְ

ין -ַאַחת  ל חּוּלִ    ,ׁשֶ
רּוָמה -ְוַאַחת  ל תְּ    ,ׁשֶ

ין -ֶאָחד   :ֵני ְסִאיןׁשְ  םְוִלְפֵניֶה  ל חּוּלִ    ,ׁשֶ
רּוָמה - ְוֶאָחד  ל תְּ    ,ׁשֶ

ִרין -ְוָנְפלּו ֵאּלּו ְלתֹוְך ֵאּלּו     ,מּותָּ
ֲאִני אֹוֵמר רּוָמה ָנְפָלה :ׁשֶ ין ָנְפלּו, ּוְתרּוָמה ְלתֹוְך תְּ ין ְלתֹוְך חּוּלִ   . "חּוּלִ

  
ָאְמִריַנן ֲאִני אֹוֵמר" :ֵאימּור ּדְ   "ׁשֶ

ְת    י,א ַנןּבִ ַרּבָ    ,רּוָמה ּדְ
אֹוַרְייָתא  ָחֵמץ ּדְ   ִמי ָאְמִריַנן?!  -ּבְ

  
אֹוַרְייָתא? ִדיַקת ָחֵמץ ּדְ    !ַאּטּו ּבְ

ַנן ִהיא!  ַרּבָ   ּדְ
י ֵליּה ּדְ  ָעְלָמא ַסּגִ ִביּטּול ּבְ אֹוַרְייָתא ּבְ    .ִמּדְ
  
  

ל ָחֵמץ,    ִצּבּור ֶאָחד ׁשֶ
ֵני ּבָ  דּוִקין, ּוְלָפָניו ׁשְ ים ּבְ   ּתִ

ר וְ ַו    ַקל, ׁשָ ֲאָתא ַעְכּבָ
  - ְוָלא ָיְדִעיַנן ִאי ְלַהאי ַעל ִאי ְלַהאי ַעל 

ִביִלין ֵני ׁשְ    .ַהְיינּו ׁשְ
ְתַנן    :ּדִ

ִביִלין, " ֵני ׁשְ   ׁשְ
   ,ֶאָחד ָטֵמא ְוֶאָחד ָטהֹור

ֶאָחד ֵמֶהן ה  ,ְוָהַלְך ּבְ    ,ְטָהרֹותְוָעׂשָ
ִניּבַ ּוָבא ֲחֵבירֹו ְוָהַלְך  ֵ ה ְט ׁשּ   ,ָהרֹות, ְוָעׂשָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

                                                             

  ע"פ מסורת הש"ס אין משנה כזאת. 61
  ע"פ מסורת הש"ס אין משנה כזאת. 62

  רש"י
הלכות . פיסקי תשע ציבורין כו'

   הן:
. וכס לבית ואתא עכבר ושקל

בפיו ולא ידעין אי חמץ שקל 
וכיון דחזיא צריכין או לבדוק 

   או דילמא מצה שקל:
. דקיימא לן הייו תשע חויות

בהו לקמיה דכל קבוע שטלו 
ממקום קבוע אין הולכין בו 
אחר הרוב אלא הרי הוא 
כמחצה על מחצה וספק 

   איסורא לחומרא:
פרוסה מאחת מן . פירש

הציבורין לאחת מן הזויות ולא 
ידעא מהי מיייהו פירש ואתא 

   עכבר ושקליה וכס לבית:
. דמתיתין דתשע הייו סיפא

חויות דהיכא דלא לקחו 
במקום קבועו הולכין בו אחר 

   הרוב:
. בתוך ולקח מאחת מהה

החות ספקו אסור דכל קבוע 
כמחצה על מחצה ידון דפקא 

רב לו וקם עליו (בפ' לן מן וא
בתרא דיומא) (פד:) ובפ''ק 

   דכתובות (טו.):
. בשר המצא בקרקע ובמצא

בין החויות. הלך אחר הרוב 
דכל דפריש מרובה פריש דכיון 

   דפריש אין כאן תורת קבוע:
. דבר זה או יכולין שתי קופות

ללמדו ממשת שתי קופות 
   דתלין לקולא:

   :. של פירותולפיהן שי סאין
. הסאין ופלו אלו לתוך אלו

לתוך אלו הקופות וידוע לו 
שהאחד פל בזו ואחד בזו ואין 

   ידוע אי זה בזו ואי זה בזו:
. פירות של הרי אלו מותרין

קופות החולין מותרין לזר 
כבתחלה אפי' אין בקופה כדי 
להעלות הסאה באחד ומאה 
שאו אומרים חולין לתוך חולין 

לא היתר פלו אלמא תלין לקו
בהיתר ואיסור באיסור ואע''ג 
דאיכא למימר איפכא הכא מי 
לקולא תלין ואמרין החמץ 
כס לשאיו בדוק והמצה 

   לבדוק:
   . בזמן הזה:בתרומה דרבן

ולא ידעין אי להאי על ואי 
. אי מצרכין בדיקה להאי על

   לתרוייהו אי לא:
. מהא דתן הייו שי שבילין
   ו למיפשט:גבי שי שבילין מצי

. קבר מוטל בו לרחבו אחד טמא
וממלא את כולו ואין עובר בו 

   שלא יאהיל:
. גע והלך ועשה טהרות

   בטהרות אח''כ:
. יודעין הן שבשביל והלך בשי

שהלך זה לא הלך זה דהשתא 
   ודאי אחד מהן טמא:
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ֲאלוּ  ְפֵני ַעְצמֹו  ,ִאם ִנׁשְ ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ   ְטהֹוִרין,  -ֶזה ּבִ
ַבת ַאַחת  ֵניֶהן ּבְ   .ְטֵמִאין - ׁשְ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   . (טהרות ה, ה) "ְטֵמִאין –ּבֵ

  
יְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר    : ָנןיֹוָח  ַרּבִ

ַבת ַאַחת  ְבֵרי ַהּכֹ  - ּבְ   . ןל ְטֵמִאיּדִ
ֶזה ַאַחר ֶזה  ְבֵרי ַהּכֹ -ּבְ   ל ְטהֹוִרין. ּדִ

א  ֵאל ָעָליו ְוַעל ֲחֵבירוֹ ָב ּבְ לֹא ֶנְחְלקּו ֶאלָּ ָ   ,א ְלִהׁשּ
י י ֵליּה  ַרּבִ   ַבת ַאַחת, לְ יֹוֵסי ְמַדּמֵ

יוְ  י ֵליּה ְלֶזה ַאַחר ֶזה.  ַרּבִ   ְיהּוָדה ְמַדּמֵ
  
  
  - ֵפק ַעל ָסֵפק לֹא ַעל ָס 

ְקָעה,    ַהְיינּו ּבִ
א  יַר ּדְ ּוִבְפלּוְגּתָ ַנן ּבִ    .ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ

ְתַנן    :ּדִ
ְכָנס ְל " ִמים, ַהּנִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ   ִבְקָעה ּבִ

לֹוִנית,  ֶדה ּפְ ׂשָ   ְוטּוְמָאה ּבְ
ז,  קֹום ַהּלָ ּמָ י ּבַ   ְוָאַמר ֶאָחד: ָהַלְכתִּ

יְוֵאיִני יֹוֵדע ִאם ִנְכנַ  ֶדה ְוִאם לֹא ִנְכַנְסתִּ אֹוָתּה ׂשָ י ּבְ   -  ְסתִּ
י   ְמַטֵהר,  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ִאין ֲחָכִמיםוַ     .ְמַטּמְ
ָהָיה י ׁשֶ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יָאה     ,ָטהֹור –ְסֵפק ּבִ
ע טּוְמָאה    .(טהרות ו, ה)" ָטֵמא –ְסֵפק ַמּגַ

  
  

ח ,ַעל ּכַ    - ּוָבַדק ְולֹא ַאׁשְ
א לּוְגּתָ יּדְ  ּפְ ַנן ַרּבִ    .ֵמִאיר ְוַרּבָ

ְתַנן    :ּדִ
י ָהָיה"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

ֶחְזַקת טּוְמָאה,  ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ּכָ
ַדע ְלָך ַהּטּוְמָאה ֵהיָכן ִהיא.  ּוָ ּיִ טּוְמָאתֹו, ַעד ׁשֶ   ְלעֹוָלם הּוא ּבְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יַע ְלֶסַלע, אֹו ְלַקְרַקע ּגִ ּמַ תּוָלה ּבֹוֵדק ַעד ׁשֶ   . א) (נדה סא, "ּבְ

  
  

ח ּכַ    - ַעל, ּוָבַדק ְוַאׁשְ
א ּפְ  י ְוַר ּדְ לּוְגּתָ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ּה ֶקֶבר" ֱאַבד ּבָ ּנֶ ֶדה ׁשֶ ְכָנס ְלתֹוָכּה  - ׂשָ    ,ָטֵמא ַהּנִ

ּה ֶקֶבר  ְכָנס ְלתֹוָכּה ָטהֹור,    -ִנְמָצא ּבָ   ַהּנִ
ֲאִני א ְמָצא, ׁשֶ ּנִ ָאַבד הּוא ֶקֶבר ׁשֶ   ֹוֵמר: ֶקֶבר ׁשֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ּה  ֶדה ּכּוּלָ ָ ל ַהׂשּ ֵדק ּכָ יּבָ   . "תִּ
  
  

ע  ׁשַ יַח ּתֵ רִהּנִ   -  ּוָמָצא ֶעׂשֶ
א ּפְ  ַנן. ּדְ לּוְגּתָ י ְוַרּבָ   ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ

  רש"י
. כל א' לחכם ספקו בפי אם שאלו

עצמו טהור ואין ב''ד יכול לטמאו 
קיימא לן בספק טומאה ברה''ר ספקו כד

טהור ואם באו בבת אחת הואיל 
ובהוראה אחת יש לו לומר טמאין או 
טהורין אי אפשר לו לומר להם טהורים 
אתם שהרי האחד ודאי טמא ר' יוסי 

   אומר בין כך ובין כך טמאין גרס:
. אע''פ בזה אחר זה דברי הכל טהורין

 שכל אחד אומר לפיו כך היה המעשה
שלי ושל חבירי אבל איי שאל אלא על 

   עצמי מה תהא עלי:
. מה תהא על שיו ר' עליו ועל חבירו

יוסי מדמי להו לבת אחת ואע''פ שאין 
שיהן לפיך צריך אתה הוראה אחת 
לשיהן או טמאין אתם או טהורין אתם 

   והרי אין אתה יכול לומר טהורין אתם:
איל . הור' יהודה מדמי להו לזה אחר זה

ואין כאן שואל אלא אחד משיבין לו 
טהור אתה שהרי ספק ביאה הוא 
ומעצמו יבין שאף חבירו כמוהו אבל 
כששיהן שואלין בתוך כדי דיבור צריך 
אתה להשיב לשיהן כאחד וגבי בתים 
מי אם באו לשאול זה לעצמו וזה בפי 
עצמו אמרין ליה לכל חד אי אתה צריך 

רבן תלין לבדוק דכיון דבדיקת חמץ ד
לקולא ואמרין ספקו מותר ואי בבת 

  אחת באו שיהן צריכין בדיקה:
. ראה עכבר שטל ספק על ספק לא על

חמץ בחצר והבית בדוק ואין יודע אם 
   כס או לא כס:

. הרבה שדות הסמוכים יחד קרי בקעה
   בקעה:

. הויא בקעה רשות בימות הגשמים
היחיד לטומאה מפי שכבר צמח הזרע 

ין רשות לכל אדם ליכס לה וקי''ל וא
   ספק טומאה ברשות היחיד ספקו טמא:

. כלומר באחת השדות בשדה פלוית
ויודעין או באיזו היא וכל שדה ושדה 

   מסויימת במצריה:
   . בבקעה זו:במקום הלז

. דהויא ליה ספק וחכמים מטמאין
טומאה ברה''י ור''א לא חשיב לה ספק 

ל איו טומאה אא''כ כס לשדה אב
יודע אם האהיל אם לא אבל השתא הוה 
ליה ספק ספיקא וגבי בתים אפילו רבן 
מודו דכיון דבדיקת חמץ דרבן תלין 

   לקולא:
. העכבר כס לבית לפיו ובדק בעל על

   הבית אחריו ולא אשכח:
. במסכת דה כל דבר שבחזקת טומאה

גל טמא שתערב עם שי גלין טהורין 
א טהור הוא טהור בדקו אחד מהן ומצ

ושים טמאים שים ומצאן טהורין הן 
טהורין והשלישי טמא שלשתן ומצאן 
טהורים כולן טמאים שהיה ר''מ אומר 
כל דבר שבחזקת טומאה לעולם היא 
בטומאתה עד שיודע לך טומאה היכן 
היא וחכמים אומרים בודק בקרקע 
וחופר עד שיגיע לסלע או לקרקע בתולה 

לם ואם לא מצא שלא זזה ממקומה לעו
תולין ואומרים בא עורב וטלה בא 
עכבר וטלה וגבי בדיקת חמץ אפילו 
לר''מ אמרין עכבר אכלה דבדיקת חמץ 

   דרבן:
. כס העכבר בפיו על ובדק ואשכח

ובדק בעל הבית אחריו ואשכח פרוסה 
   ואיו יודע אם זו היא אם לאו:

   . אין ידוע היכן מקומו:אבד בה קבר
. לאחר זמן ואין ידוע אי קברמצא בה 

  זהו קבר האבוד בה:
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יַח ָמֶנה ּוָמָצא"    - ָמאַתִים ִהּנִ
ֶזה ִני ְמעֹוָרִבין ֶזה ּבָ ר ׁשֵ ין ּוַמֲעׂשֵ    ,חּוּלִ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יןַהּכֹ   . "ל חּוּלִ
  

ע  ׁשַ ר ּוָמָצא ּתֵ יַח ֶעׂשֶ   - ִהּנִ
   .ַהְיינּו ֵסיָפא

ַתְנָיא    :ּדְ
יַח ָמאַתִים ּוָמָצא ָמֶנה "    -ִהּנִ

ל ח ּוָמֶנה מּוטָּ    ,ָמֶנה מּוּנָ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יןַהּכֹ   . "ל חּוּלִ

   
  

ָזִוית זוֹ ֵה    י,ב יַח ּבְ ָזִוית ַאֶחֶרת ,ּנִ    -  ּוָמָצא ּבְ
א  לּוְגּתָ ַנןּדְ ּפְ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ַרּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָאַבד ּבְ " ִית ָטֵמא -  ַבִיתַקְרּדֹום ׁשֶ    ,ַהּבַ

ֲאִני ם ּוְנָטלֹו.  ׁשֶ   אֹוֵמר: ָאָדם ָטֵמא ִנְכַנס ְלׁשָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִית ָטהֹור,    ַהּבַ
ַכח ָזִוית ָהַאֶחֶרת ְוׁשָ יַח ּבְ ִוית זֹו ְוִהּנִ ָטלֹו ִמּזָ ּנְ ַכח, אֹו ׁשֶ ִאילֹו ְלַאֵחר ְוׁשָ ֲאִני אֹוֵמר: ִהׁשְ   . "ׁשֶ

  
ֵמ  "ָזִוית" ַכר ׁשְ   יּה? ַמאן ּדְ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ְמַחּסְ
ָאַבד ּבְ " ִית ָטֵמא,  - ַבִית ַקְרּדֹום ׁשֶ   ַהּבַ

ם ּוְנָטלֹו. ֲאִני אֹוֵמר: ָאָדם ָטֵמא ִנְכַנס ְלׁשָ    ׁשֶ
ָזִוית זוֹ  יחֹו ּבְ ִהּנִ ָזִוית ַאֶחֶרת  ,אֹו ׁשֶ ִית ָטֵמא,  -ּוְמָצאֹו ּבְ   ַהּבַ

ֲאִני אֹוֵמר: ָאָדם ָטֵמ  ָזִוית ַאֶחֶרת. ׁשֶ יחֹו ּבְ ִוית זֹו ְוִהּנִ ם ּוְנָטלֹו ִמּזָ   א ִנְכַנס ְלׁשָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִית ָטהֹור,    ַהּבַ
ַכח ָזִוית זֹו ְוׁשָ יַח ּבְ ִוית זֹו ְוִהּנִ ְנָטלֹו ִמּזָ ַכח, אֹו ׁשֶ ִאילֹו ְלַאֵחר ְוׁשָ ֲאִני אֹוֵמר: ִהׁשְ   . "ׁשֶ

  
  

  רש"י
   . של מעשר שי:היח מה

. ומביא סלעים בשוה מעורבין
מה ואומר כל מקום שהן מעות 
מעשר שי הרי הן מחוללים על 
הסלעים הללו ומעלה הסלעים 

   לירושלים:
. שהמה טל ואלו הכל חולין

הובאו אחרי כן וגבי חמץ מי 
(מי) שהיח אין כאן לרבן הט' 

וצריך לבדוק כל הבית שמא 
גררום חולדות והעשר המצאות 

   איש אחר הביאן כאן:
. לרבי (מאיר) הייו סיפא

[דאמר] זה המצא זהו א' מן 
הראשוים הכא מי א''צ לבדוק 
ולחזר אלא על הפרוסה 
האבודה ולרבן צריך לחזר אחר 
כולן שאין כאן א' מן 

  הראשוים:
. כל כלי הבית הבית טמא

טמאין שאי אומר אדם טמא 
כס לשם ומשמש בכל כלי 

   הבית:
. פתח זוית מאן דכר שמיה

באבדו וסיים במצא בזוית 
   אחרת:

. חסורי מיחסרא והכי קתי
שאי אומר אדם טמא כס 
לשם ולקחו לאבוד וגבי מצא 
בזוית אחרת שמא אדם טמא 
היחו שם רבן שמעון כו' וגבי 

ן חוששין שמא חמץ מי לרב
עכבר עשה וכיון דחוששין 
לעכבר יש לחוש מי לא זהו 
אלא אחר ולרבן שמעון תולין 
באדם עצמו שהוא עשה ושכח 

 וא''צ בדיקה:
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        בבבב    ,,,,יייי .35
  : ָרָבאָאַמר 

ר ִנְכַנס  ִפיו, כִ וְ ַעְכּבָ ר ּבְ   ּכָ
ִדיָקה,  -ירּוִרין ְוִנְכַנס ַאֲחָריו ּוָמָצא ּפֵ    ָצִריְך ּבְ

ר ְלָפֵרר.  ל ַעְכּבָ ְרּכֹו ׁשֶ ֵאין ּדַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ָידֹו,  ר ּבְ ינֹוק ִנְכַנס ְוִכּכָ   ּתִ

ירּוִרין  ִדיָקה,  -ְוִנְכַנס ַאֲחָריו ּוָמָצא ּפֵ   ֵאין ָצִריְך ּבְ
ינֹוק ְלָפֵרר.  ל ּתִ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ִפיו  ר ּבְ ר יֹוֵצא ְוִכּכָ ִפיו, ְוַעְכּבָ ר ּבְ ר ִנְכַנס ְוִכּכָ   ַמהּו?  -ַעְכּבָ
  

ַעל ְוַהְיינּו ַהאי  :ִמי ָאְמִריַנן    ,ְנַפקּדִ ַהְיינּו ַהאי ּדְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

   ?יָנא הּואַאֲחִר 
  

ְמָצא לֹוַמר ַעל ְוַהְיינּו ַהאי  :ִאם ּתִ   ְנַפק, ּדִ ַהְיינּו ַהאי ּדְ
ִפיו  ר ּבְ חֹור יֹוֵצא ְוִכּכָ ר ׁשָ ִפיו, ְוַעְכּבָ ר ּבְ ר ָלָבן ִנְכַנס ְוִכּכָ   ַמהּו?  -ַעְכּבָ

  
אי ַאֲחִריָנא הּוא,  - ַהאי   ַוּדַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
   ַאְרמּוֵיי ַאְרֵמיּה ִמיֵניּה?

  
ְמָצא לֹוַמר ְקִלי ֵמֲהָדֵדי :ְוִאם ּתִ ִרים לֹא ׁשָ    ,ַעְכּבָ

ִפיָה  ר ּבְ ה יֹוְצָאה ְוִכּכָ ִפיו, ְוחּוְלּדָ ר ּבְ ר ִנְכַנס ְוִכּכָ   ַמהּו?  -ַעְכּבָ
  

ה יּה  - חּוְלּדָ ַקְלּתֵ ר ׁשְ אי ֵמַעְכּבָ    ,ַוּדַ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

   ,ַאֲחִריָנא הּוא
רּדְ ִאם ִאיָתא ּדְ  יּה  ֵמַעְכּבָ ַקְלּתֵ ח ,ׁשְ ּכַ ּתַ ִפיָה ֲהָוה ִמׁשְ ר ּבְ    ?ַעְכּבָ
  

ְמָצא לֹוַמר ח, ּדְ ִאם ִאיָתא  :ְוִאם ּתִ ּכַ ּתַ ִפיָה ֲהָוה ִמׁשְ ר ּבְ יּה, ַעְכּבָ ַקְלּתֵ ר ׁשְ   ֵמַעְכּבָ
ה  ִפי חּוְלּדָ ר ּבְ ר ְוַעְכּבָ ה יֹוְצָאה ְוִכּכָ ִפיו, ְוחּוְלּדָ ר ּבְ ר ִנְכַנס ְוִכּכָ   ּו? ַמה -ַעְכּבָ

  
אי ִאיהּו הּוא,  - ָהָכא   ַוּדַ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ִאיהּו ִניהוּ  ּכָ  ,ִאם ִאיָתא ּדְ ּכּוֵחי רּכִ ּתַ ֵעי ִאיׁשְ ח ֲהָוה ּבָ ּכַ ּתַ ר ִמׁשְ ִפי ַעְכּבָ    ,ּבְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יּה  ַקְלּתֵ יֲעתּוָתא הּוא ָנַפל, ּוׁשְ ּום ּבִ    ?ִמׁשּ

  
   .ֵתיקוּ 

  
  
  

  רש"י
וכס אחריו ומצא פירורין 

. ואין תולין הככר צריך בדיקה
בו שאין דרכו של עכבר לפרר 

   ולא זהו ככר שהכיס העכבר:
. האי כו'אם תמצא לומר הייו 

דאי פשטת ליה דחיישין דילמא 
אחריא הואי תו לא צריכא 
למיבעי שחור ולבן אבל אי 
פשטת ליה דלא חיישין אכתי 

   שחור ולבן מיבעיא לן:
. השליכו ממו וטלו ארמוייה

הוא וחבירו בחגיגה (ד' טו:) אי 
קטיה ביד מאן מרמי ליה מן 

   ידי:
. את לדידיה הוה שקיל ליה

   ו היה מביא:העכבר עצמ
. עכבר ככר ועכבר בפי חולדה

כס וככר בפיו וחולדה יוצא' 
כשכס בו לבדוק ובפיה ככר 

   מכאן ועכבר מכאן:
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        בבבב    ,,,,יייי .36
ֵעי     :ָרָבאּבָ

ֵמי קֹוָרהכִּ  ׁשְ ר ּבִ    - ּכָ
ם ְלהֹוִריָדּה אֹו ֵאין ָצִריְך?    ָצִריְך סּולָּ

  
יּה לֹא ָאֵתי ְלִמיְכָלּה  :ִמי ָאְמִריַנן ְפׁשֵ לֹא ָנֵחית ִמּנַ יָון ּדְ ַנן, ּכֵ י ַהאי לֹא ַאְטַרחּוהּו ַרּבָ    ,ּכּולֵּ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ָנַפל ְוָאֵתי ְלִמיְכָלּה     ?ִזיְמִנין ּדְ
  

ָנַפל ְוָאֵתי ְלִמיְכָלּה  :ְמֵצי לֹוַמרְוִאם ּתִ     ,ִזיְמִנין ּדְ
ר ּבְ  ּכָ ם ְלַהֲעלֹוָתּה אֹו ֵאין ָצִריְך?  -  בֹורּכִ   ָצִריְך סּולָּ

  
אי  -ָהָכא  ּה, ּדְ ַוּדַ ְפׁשָ ָסְלָקא ִמּנַ   לֹא ֲעִביָדא ּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
יּה, ְוָאֵתי ְלִמיְכ  ָנֵחית ְלֶמֱעַבד צֹוְרּכֵ    ?ֵליּה ִזיְמִנין ּדְ

  
יּה ְוָאֵתי ְלִמיְכָלּה  ָנֵחית ְלצֹוְרּכֵ ְמָצא לֹוַמר: ִזיְמִנין ּדְ    ,ִאם ּתִ

ִפי ָנָחׁש  ר ּבְ ּכָ רָצִריְך  -ּכִ   ְלהֹוִציא אֹו ֵאין ָצִריְך?  ַחּבָ
  

ַנן ָממֹוֵניּה לֹא ַאְטַרחּוהּו ַרּבָ ַנן, ּבְ גּוֵפיּה ַאְטַרחּוהּו ַרּבָ    ,ּבְ
יְלָמא נָ  :אֹו ּדִ    ?אלֹא ׁשְ

  
   .ֵתיקוּ 

  
  

  רש"י
. בעיא באפי ככר בפי חש

פשה היא ולא דמי להך דלעיל 
   ול''ג את''ל:

   . ויבטל בלבו:לא אטרחוהו
   . לשכור חבר:בממויה
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        בבבב    ,,,,יייי .37
ָנה   ִמׁשְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ר,  ָעה ָעׂשָ   ּבֹוְדִקין אֹור ַאְרּבָ

ֲחִרית,  ר ׁשַ ָעה ָעׂשָ   ּוְבַאְרּבָ
יעּור.  ַעת ַהּבִ   ּוִבׁשְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ַדק אֹור  רלֹא ּבָ ָעה ָעׂשָ ר.  -  ַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ִיְבּדֹוק ּבְ

ַדק ּבְ  ר לֹא ּבָ ָעה ָעׂשָ תֹוְך ַהּמֹוֵעד.  -ַאְרּבָ   ִיְבּדֹוק ּבְ
תֹוְך ַהּמֹוֵעד  ַדק ּבְ   .ִיְבּדֹוק ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד - לֹא ּבָ

ִציְנָעא,  יֶחּנּו ּבְ יר ַיּנִ ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ   ּוַמה ׁשּ
ּלֹ ֵדי ׁשֶ ִדיָקה ַאֲחָריוּכְ   .א ְיֵהא ָצִריְך ּבְ

  

ָמָרא               ּגְ

יּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ ָאְמֵר  ַרּבָ ְרַוְייהוּ ּדְ    :י ּתַ
לֹ ֶנֶגד ׁשָ תֹות ּכְ ּבָ ּתֹוָרהׁשֶ ׁש ַהׁשְ    :ּבַ

אֹ "   , (שמות יג, ז) 63"רלֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
אֹ  ְבַעת ָיִמים ׂשְ יֶכם""ׁשִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ   , (שמות יב, יט) 64ר לֹא ִיּמָ

אֹ ַאְך " יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יֶכם"ּבַ תֵּ   . (שמות יב, טו) 65ר ִמּבָ
  

   :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ּלֹּכֹ לֹל ׁשֶ ׁשְ ַדק ּבִ לּו א ּבָ ָרִקים ַהּלָ ה ּפְ   , "ׁשּוב ֵאינֹו ּבֹוֵדק -ׁשָ

ְפִליגֵ  :ַאְלָמא אן ְוֵאיָלְך הּוא ּדִ ִמּכָ   !יּבְ
  

  ַמְתֵני ָהִכי:  אָמר זּוְטָר 
  :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ּלֹּכֹ לֹל ׁשֶ ְ ֶאָחד ִמׁשּ ַדק ּבְ לּו א ּבָ ָרִקים ַהּלָ ה ּפְ   , "ׁשּוב ֵאינֹו ּבֹוֵדק -ׁשָ

ְפִליגֵ  "ׁשּוב ֵאינֹו ּבֹוֵדק"ּבְ  :ַאְלָמא    !יהּוא ּדִ
  

א י ,ֶאלָּ ַדק ָקָא  ,ְיהּוָדה ַנִמי ַרּבִ   ַמר, ִאם לֹא ּבָ
ָהא ָקִמיּפְ     :יְלגֵ ְוָהָכא ּבְ

י ִאיּסּוָרא  ּמֵ ַתר ִאיּסּוָרא  - ָמר ָסַבר: ִמּקַ   לֹא,  - ִאין, ּבָ
יּה  יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ ֵזיָרה ּדִ   .ּגְ

ַנן ָסְבֵר  ְזִריַנן :יְוַרּבָ    .לֹא ּגָ
  

                                                             

ֻבֶלךָ  63 ָכל ּגְ אֹר ּבְ ִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ְבַעת ַהּיָ  ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ

ל אֵֹכל 64 י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ר ּוְבֶאְזַרח ָהָאֶרץ ׁשִ ּגֵ ָרֵאל ּבַ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ   ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ
ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָת  65 י ּכָ יֶכם ּכִ תֵּ אֹר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ ָרֵאל ִמּיֹום ׁשִ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ִבִעיה ַהּנֶ ְ  ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהׁשּ

  רש"י
  מתי' 

בשעה ששית  .בתוך המועד
   שהוא מועד הביעור:

. משש שעות לאחר המועד
   ולמעלה עד שתחשך:

  
  גמ' 

. שלש לשוות שלש השבתות
של השבתה ראייה מציאה 

   והשבתה:
אלמא במכאן ואילך הוא 

. ולאו במידי אחריא דר' דפליגי
יהודה לא מצריך שלש בדיקות 
אלא הכי קאמר או אור 
לארבעה עשר או שחרית או 

ת ורבן אמרי אם לא בשעה ששי
בדק בתוך המועד יבדוק 

   לאחריו:
. בהדיא באחד ומר זוטרא מתי
   משלשה פרקים:
. לא יבדוק לבתר איסורא

דגזרין דילמא איידי דעסיק 
   ביה אתי למיכל מייה:
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב    ––––    בבבב    ,,,,יייי .38
ַזר י ּוִמי ּגָ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיכַ " :ְיהּוָדה ַרּבִ יּה ּדִ    !?"ל ִמיּנֵ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ֵהם ְמֵלִאים ֶקַמח ְוָקִלי " ַלִים ׁשֶ ַרב ָהעֹוֶמר יֹוְצִאין ּומֹוְצִאין ׁשּוֵקי ְירּוׁשָ ּקָ ֶ   -ִמׁשּ

ּלֹ   יא,א ין, ׁשֶ ְרצֹון ֲחָכִמים ֵהן עֹוׂשִ   א ּבִ
ְבֵרי י ּדִ   .ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ְרצֹון ֲחָכִמים ָהיּו עוֹ  יןּבִ   . (מנחות סז:) "ׂשִ

ַזר וְ  ילֹא ָקא ּגָ יּה  ַרּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ   !ְיהּוָדה ּדִ
  

  : 66הַרּבָ ָאַמר 
אֵני  ּלֹ'ָחָדׁש 'ׁשָ א ַעל ְיֵדי ִקּטּוף, הּוא ָזכּור. , ִמּתֹוְך ׁשֶ ְרּתָ לֹו ֶאלָּ   א ִהּתַ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַעת ְקִטיָפה ׁשְ יַנח ּבִ    ,ּתֵ
א ְלֵמיַמר -ָנה ְוַהְרָקָדה ְטִחי    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ

ָיד,  -ְטִחיָנה  ֵרַחָיא ּדְ   ּבְ
י ָנָפה.  -ַהְרָקָדה    ַעל ַגּבֵ

  
ְתַנן א ָהא ּדִ    :ֶאלָּ

ֲעָמִקים, " ּבָ ָלִחים ְוׁשֶ ְ ית ַהׁשּ   קֹוְצִרין ּבֵ
ין   . א) (מנחות עא, "ֲאָבל לֹא ּגֹוְדׁשִ

א ְלֵמיַמר - ְיהּוָדה יַרּבִ ְואֹוִקיְמָנא ּכְ     ?ַמאי ִאיּכָ
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ   : ַאּבַ
יּה  -ָחָדׁש  ֵדיל ִמיּנֵ    ,ּבָ
יּה.  - ָחֵמץ  ֵדיל ִמיּנֵ   לֹא ּבָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יּדְ  יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיא - ְיהּוָדה ַרּבִ    ,ַקׁשְ
ַנן ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא - ּדְ   ?!לֹא ַקׁשְ

  
   :67ָרָבאָאַמר ֶאָלא 

יּדְ  יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיא ַרּבִ ֵניַנן – ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ ְדׁשָ    ,ּכִ
ָיא ַנן ַנִמי ָלא ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ר ָעָליו ְלׂשֹוְרפוֹ הּוא ַעְצ  -  ּדְ יּה  ,מֹו ְמַחּזֵ    ?!ֵמיַכל ָקָאֵכיל ִמינֵּ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יּדְ  יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיאְיהּוָדה לֹא ַק  ַרּבִ   -  ׁשְ
ַנן "ֶקַמח ְוָקִלי"    .ּתְ

  
יּדְ ָהא  דּוָתא ִהיא,  -  ַרב ַאׁשִ   ּבְ

ִלי ְוֵאיָלךְ     ,ָהֵתיַנח ִמּקָ
ָרא  א ְלֵמיַמר ַמאי - ַעד ָקִלי ֵמִעיּקָ    ?ִאיּכָ

  
יָמא א:  – הּבָ ַר ְד ַעל ְיֵדי ִקיּטּוף כִּ  :ְוִכי ּתֵ ָלִחי"ֶאלָּ ְ ית ַהׁשּ ֲעָמִקים ןקֹוְצִרין ּבֵ ּבָ    ,"ְוׁשֶ

יְואֹוִקיְמָנא כְּ    א ְלֵמיַמר - ְיהּוָדה  ַרּבִ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

                                                             

  הגהות הב"ח. גירסת וילנא: רבא 66
  על פי הגהות הב"ח 67

  רש"י
. בו ביום יוצאים משקרב העומר

ומוצאים שוקי ירושלים מלאים קמח 
קטף וקלי מן החדש למכור וקודם י''ט 

  וטחן ותייבש הקלי בתור:
. דאיכא למיגזר שלא ברצון חכמים

דילמא כי מעסקי ביה אתי למיכל 
   מייה:

ר' יהודה אומר כו' מתוך שלא התרתה 
. קצירה כדרך כל השה אלא בידים לו

קוטפין המלילות מן הקרקע דהא 
אסור לקצור לפי העומר דכתיב 
(ויקרא כג) עומר ראשית קצירכם אל 

שהוא תחלה לקצירה זכור הוא  הכהן
את איסור החדש על ידי שיוי המעשה 

   ולא אתי למיכל:
. שהרי קמח תיא טחיה והרקדה

דהיה בידים וכשטחוהו והרקידוהו 
איזה שיוי היה שם דלא ליתי למיתב 

   לפומיה ההיא שעתא:
. לא היו טוחין אותו ומשין טחיה

ברחים של מים אלא ברחים של יד 
   שיוי לזכרון:דהוי 

. לצד התחתון של פה הופך על גבי פה
   הפה על פיה:

. במחות קוצרין בית אלא הא דתן
   השלחין כדרך חול קודם לעומר:

. תבואה הגדילה בין ושל בית העמקים
העמקים וטעמא מפרש התם כתוב 
אחד אומר וקצרתם את קצירה 
והבאתם אלמא מותר לקצור קודם 

מר עומר ראשית לעומר וכתוב אחד או
קצירכם דמשמע שהוא קודם לכל 
קציר הא כיצד ממקום שאתה מביא 
עומר אי אתה קוצר קודם לו וממקום 
שאי אתה מביא עומר אתה קוצר ותן 
בפרק כל הקרבות (מחות פה.) אין 
מביאין סולת למחה לא מבית הזבלין 
ולא מבית השלחין ולא מבית העמקים 

   המובחר:מפי שתבואה שלהן איה מן 
. הא ליכא התם מאי איכא למימר

שיוייא דהא קוצרין קתי ובמגל ולא 
גזרין דילמא אתי למיכל ואוקמיה 
לההיא כר' יהודה במסכת מחות בפרק 
ר' ישמעאל (דף עא.) מדקתי סיפא 
אשי יריחו קוצרין לפי העומר כו' ולא 
מיחו בידם חכמים ואמרין מאן שמעת 

   חו ר' יהודה:ליה דאמר מיחו ולא מי
. שהרי לא חדש מבדל בדילי מייה

הורגלו לאוכלו כל השה ואין למודין 
לפשוט יד להושיט לפיהם אבל חמץ 

   למודין הן בכך כל השה:
. בתמיה דלא דרבן אדרבן לא קשיא

משית אלא לר' יהודה והא דרבן מי 
קשיא דבמתי' לא גזרין והתם קתי 

ר ר' שלא ברצון חכמים דמשמע דגז
מאיר דהוא מבי פלוגתיה דילמא אתי 

   למיכל:
. אע''ג הוא עצמו מחזר עליו לשורפו

דבעלמא גזרין בדבר שעסוק בו שלא 
יושיט לפיו הכא בבדיקת חמץ ליכא 
למיגזר דהוא עצמו כל עסקו זה בחמץ 
איו אלא מחזר עליו לשורפו אין לך 

   זכרון לאיסור גדול מזה:
   ה:. בתמימיכל קא אכיל מייה

. ואין אלו ראויין קמח וקלי תן
   לאכילה:

. לאחר שתייבש בתור מקלי ואילך
   אין ראוי לאכול:

. בעודו רך בקליות קודם מעיקרא
   שיתיבש מאי איכא למימר:

. זכור הוא ע''י הקיטוף וכי תימא
כדשי רבא לעיל בית השלחים דליכא 

   קיטוף מאי איכא למימר:
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א יּדְ  ,ֶאלָּ דּוָתא ִהיא.   - ַרב ַאׁשִ   ּבְ
  

יּה ּדְ ְוָכל ֵהיָכא  ֵדיל ִמיּנֵ ַזר - לֹא ּבָ י ִמי ּגָ    ?!ְיהּוָדה ַרּבִ
   :ְוָהְתַנן

ֶמן " ה ׁשֶ ֶאּנָ יָצה ִויַמּלְ ל ּבֵ פֹוֶפֶרת ׁשֶ רלֹא ִיּקֹוב ָאָדם ׁשְ ַצד ַהּנֵ ה ּבְ ֶנּנָ    ,ְוִיתְּ
ֶפת,  ֵהא ְמַנטֶּ תְּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ

ל ַוֲאִפיּלּו ִהיא    ֶחֶרס, ׁשֶ
יוְ  יר ְיהּוָדה ַרּבִ   !(שבת כט:) "ַמתִּ
  

ּום חּוְמָרא  -ָהָתם  ֵדיִליּדְ ִמׁשּ ל ּבְ ת ִמְבּדַ ּבָ    .ׁשַ
  

ת ּדְ ְוָרֵמי  ּבָ ת, ַא ׁשַ ּבָ ַ   ׁשּ
ַתְנָיא    :ּדְ

נִּ " ִלי ׁשֶ א עֹוְנבֹו.  -ְפַסק ֶחֶבל ּדְ רֹו, ֶאּלָ   לֹא ְיֵהא קֹוׁשְ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ִסְקָיא,  א אֹו ּפְ ּלֹּכֹוֵרְך ָעָליו פּוְנּדָ   . "א ַיַעְנֶבּנוּ ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ָיא  יּדְ ַקׁשְ יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ    !ְיהּוָדה ַרּבִ
ַנן!  ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   ַקׁשְ

  
ַרּבָ  ָיאַנן ַאּדְ ּדְ ַנן ָלא ַקׁשְ    :ַרּבָ

ֶמן  ׁשֶ ֶמן ּבְ   ִמיֲחַלף,  -ׁשֶ
יָרה  ְקׁשִ    .לֹא ִמיֲחַלף - ֲעִניָבה ּבִ

יּדְ  יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיא ַרּבִ    :ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ
יּדְ ַטְעָמא  ּום   - ְיהּוָדה  ַרּבִ יָרה, ּדְ ָלאו ִמׁשּ ַזר ֲעִניָבה ַאּטּו ְקׁשִ   ּגָ

ָקָסַבר: ּום ּדְ א ִמׁשּ יָרה ִהיא.  ֶאלָּ   ֲעִניָבה ּגּוָפּה ְקׁשִ
  

ַנן ַרּבָ ַנן ַאּדְ    :ְוָרֵמי ַרּבָ
ְתַנן    :ּדִ

ְפִסְקָיא" ִלי ּבִ ִרין ּדְ    ,קֹוׁשְ
ֶחֶבל,    ֲאָבל לֹא ּבְ

יוְ  יר ְיהּוָדה ַרּבִ   . (שבת קיג.) "ַמתִּ
ַמאי "ֶחֶבל"    ?ּדְ

ָעְלָמא  י"וְ  -ִאיֵליָמא ֶחֶבל ּדְ יר" ְיהּוָדה ַרּבִ יָמא ֶקׁשֶ  !?ַמתִּ ל ַקּיָ אי ָאֵתי ְלַבּטֹוֵליּדְ  ,הּואר ׁשֶ    !ַוּדַ
י ַגְרּדִ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ    ,ֶאלָּ

י ַאּטּו וְ  ַגְרּדִ ַנן ֶחֶבל ּדְ ְזרּו ַרּבָ ָעְלָמאּגָ   !ֶחֶבל ּדְ
  

   ,ִאין
ֶחֶבל     ,ִמיֲחַלף –ֶחֶבל ּבְ

יָרה  ְקׁשִ ָפא - ֲעִניָבה ּבִ    .לֹא ִמיַחלְּ
  
ָבֵדיל ִמיוְ  יּה ָכל ֵהיָכא ּדְ ַזר - ּנֵ י לֹא ּגָ    !ְיהּוָדה? ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
ם" ֲאָחזֹו ּדָ כֹור ׁשֶ ם -ֲאִפיּלּו הּוא ֵמת , ּבְ יִזין לֹו ּדָ    ,ֵאין ַמּקִ

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ּלֹ יז, ּוִבְלַבד ׁשֶ יל ּבֹו מּוםַיּקִ   !"א ַיטִּ
  

ָאָדם -ָהָתם    יא,ב הּול  ִמּתֹוְך ׁשֶ    ,ַעל ָממֹונוֹ ^ּבָ
ין ּבֹו מּום :ָאְמִריַנן ֵאין עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ ֵרית ֵליּה ּבְ ין ּבֹו מּום ,ִאי ׁשָ עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ    .ָאֵתי ְלֶמֱעַבד ּבְ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  רש"י
דר' יהודה משום . וטעמא אלא בדותא

דבדילא מייה וחמץ לא בדיל מייה 
שרגיל בו כל שעה:כל ר שבגמרא 

קרוישי''ל: הייו הכלי. קרויישי''ל {
   } :מורה

. טיפין דקות כשהפתילה מטפת
   מבערת:

. אותה שפופרת ואפי' היא של חרס
דמאיסא אפ''ה אסור דילמא אתי 
למיכל מיה ותיא הותן שמן לר 

בעיר והמסתפק ממו חייב משום מ
   חייב משום מכבה:
. ואע''ג דשמן הכל ור' יהודה מתיר

תדירין בו ודרבן אדרבן ליכא 
לאקשויי דהא אוקימא טעמא בחמץ 
   משום דהוא עצמו מחזר עליו לשורפו:

. שהוא עשוי שלא קשר של קיימא
להתירו לעולם הוי אב מלאכה במסכת 

   שבת:
א . דהוי קשר של קיימלא יהא קושרו

אלא עובו ולא גזרי' עיבה אטו 
   קשירה:

   . כריכה בעלמא:כורך
   . אזור חלל:פודא

פיישול''א: סרט, . פיישל''א {פסיקייא
   } שכורכין סביבות שוקיים:רצועה

. גזירה משום קשירה שלא יעבו
   הואיל ועסוק בכך:

   . דשפופרת אדרבן דחבל:קשיא דרבן
 . זה בשמן דכל שה מיחלף ואתישמן

   למיכליה:
. דלאו קשר קושרין דלי בפסיקייא

שעשוי להתקיים הוא דאיו מפסיד 
   פסיקייא שלו בכך:

. שמא ייחו שם אבל לא בחבל
   עולמית:

. שתשמישו לכך אי ימא חבל דעלמא
   ואיכא למיחש שמא ייחו שם:

. שאיו ראוי למילוי מים חבל דגרדי
תמיד ור' יהודה מתיר ולא גזר גבי 

וקימא טעמא דמשום שבת כדא
חומרא דשבת פרשי אישי מאיסורא 
דיליה וזכרין הן אבל דרבן דהכא 

   אדרבן דעיבה קשיא:
. ומשין חבל בחבל מיחלף כו'

והשתא איתרצו כולהו דרבן גזרו כל 
היכא דמיחלף בין בשבת בין בשאר 
איסורי הילכך בחדש לפי העומר גזרו 

לא וכן בשפופרת וכן בחבל אבל בחמץ 
משום דמוזהר עליו לשורפו ובעיבה 
מי לא משום דלא מיחלפא ור' יהודה 
גזר בכל מילי דלא בדילי מייה ובמידי 
דבדילי מייה לא גזר הילכך בחמץ גזר 
אבל בחדש בדילי מייה ובכל הך 
דשבת משום דבדילי מיייהו ודקא 
מחמיר בעיבה משום דקסבר היא 

   גופא קשירה היא:
הטיל בו מום ואפי' . אסור לבכור

לגרום כדתיא מום לא יהיה בו אין לי 
אלא שלא יטיל בו מום מיין שלא 
יגרום לו ת''ל כל מום במסכת ביצה 

   (ד' כז:):
. אפי' במקום שאיו אין מקיזין דם

עושה בו מום דהייו בכל מקום שבו 
אם איו חותך ממו עצם או פוגם 
שפתו או אזו וכל דבר שאיו חוזר 

ותו הוי מום אידך לא הוי מום לקדמ
וקא גזר ר' יהודה אטו מקום שעושה 
בו מום ואע''ג דקדשים הכל בדילין 
מהן מחלוקת ר' שמעון ור' יהודה 

   בתורת כהים:
. כהן זה בהול על הבכור שלא על ממוו

  ימות:
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ָלל ָאֵתי ְלֶמֱעַבד ֵרית ֵליּה ּכְ ִאי לֹא ׁשָ ן, ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ

  
יּוִמי ָאְמִריַנן לְ  הּול ַעל ָממֹונֹו? :הְיהּוָד  ַרּבִ    !ָאָדם ּבָ

   :ְוָהְתַנן
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

יֹום טֹוב 68יןּדִ ְר ֵאין ְמָק  ֵהָמה ּבְ ה ַחּבּוָרה ,ַהּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ    .ֲאָבל ְמַקְרְצִפין ,ִמּפְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  . (ביצה כג.) "ין, ַאף ֵאין ְמַקְרְצִפיןּדִ ְר ֵאין ְמָק 
  

  ָיא: ְוַתנְ 
  ְוֵאיֶזהּו ִקְרצּוף?  דוּ רֵאיֶזהּו ִקי"

י -  דוּ רִקי ים, ְועֹוׂשִ    ,ַחּבּוָרה ןְקַטּנִ
דוֹ  -ִקְרצּוף  ין ַחּבּוָרהּגְ   ! "ִלים, ְוֵאין עֹוׂשִ

  
ֵביק לֵ  ָהָתם ִאי ׁשָ הּול ַעל ָממֹונוֹ  :ָאְמִריַנן - ַמִיית יּה ּדְ    ,ָאָדם ּבָ
ֵביק ֵליּה  ָהָכא הּול ַעל ָממֹונוֹ  :לֹא ָאְמִריַנן -  ָעְלָמא הּואַצֲעָרא ּבְ  ,ִאי ׁשָ   .ָאָדם ּבָ

  
יוְ  י ָחֵמץ  ַרּבִ ּבֵ ָנא ּגַ    ,ָגַזרּדְ ְיהּוָדה, ַמאי ׁשְ

י ִקְרצּוף  ָנא ַגּבֵ ַזר? ּדְ ּוַמאי ׁשְ   לֹא ּגָ
  

ֶלֶחם     ,ִמיֲחַלף -ֶלֶחם ּבְ
ִקְרצּוף     .לֹא ִמיֲחַלף -ִקיּדּור ּבְ
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  רש"י
. הואיל ובהול הוא אי לא כ''ש

שרית ליה במקום שאיו עושה 
יך ועושה בו מום עובר על דבר

ושוב אין זהר בין מקום מום 
לשלא במקום מום דסבור 

  שהכל שוה:
   . אשטרלי''ד:מקדרין

. כדפרשין בכלי מקרצפין
ששייו גסות ואיו עושה חבורה 
דחובל בבעלי חיים אב מלאכה 
היא קתי מיהת אבל מקרצפין 
אלמא לא גזר מתוך שאדם 
בהול אי שרית ליה קירצוף 

ט מכחיש עביד קידור לפי שהטי
   את הבהמה ומצערה:

 . ורבן סברי מיחלף:לא מיחלף
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        יג, איג, איג, איג, א    ––––    יא, ביא, ביא, ביא, ב .39
ָנה             ִמׁשְ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ל ָחֵמׁש,  -אֹוְכִלים    ּכָ
ׁש. - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ע - אֹוְכִלין  ל ַאְרּבַ    ,ּכָ
ל ָחֵמׁש,  - ְותֹוִלין   ּכָ

ׁש.  - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ּבִ
  

י ְועֹוד ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ל ּתֹוָד  י ַחּלֹות ׁשֶ תֵּ אׁשְ ב ָהִאיְצַטּבָ חֹות ַעל ּגַ סּולֹות מּוּנָ    ,ה ּפְ

ּמ  ל ְזַמן ׁשֶ חֹות ּכָ ל ָהָעם אֹוְכִלין -ּוּנָ    ,ּכָ
ָלה ַאַחת     ,לֹא אֹוְכִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפין ,ּתֹוִלין -ִניטְּ

יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ ל ָהָעם ׂשֹוְרִפין.  -ִניטְּ   ִהְתִחילּו ּכָ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
י ע,  ֶנֱאָכִלין - ןחּוּלִ ל ַאְרּבַ   ּכָ

ל ָחֵמׁש,  - ּוְתרּוָמה    ּכָ
ׁש  - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   . ּבִ

   

ָמָרא               ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
לֹ" ׁשְ ֹחֶדׁש, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבִ ַנִים ּבַ ׁשְ ה ֶאָחד אֹוֵמר ּבִ יֶמת ןֵעדּוָת  -ׁשָ    ,ַקּיֶ

ל ֹחֶדׁש, ְוֶז ּזֶ ׁשֶ  ִעּבּורֹו ׁשֶ ל ֹחֶדׁש ה יֹוֵדַע ּבְ ִעּבּורֹו ׁשֶ    .ה ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ
  

לֹ ׁשְ ה ֶאָחד אֹוֵמר ּבִ ָ ֲחִמׁשּ ה, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבַ ֵטָלה - ׁשָ   . ֵעדּוָתן ּבְ
לֹ ׁשָ עֹות, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ י ׁשָ תֵּ ׁשְ עֹות ֶאָחד אֹוֵמר ּבִ יֶמת -ׁש ׁשָ    .ֵעדּוָתן ַקּיֶ

  

לֹ ׁשָ ֵטָלה,  -ָחֵמׁש ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ  ,ׁש ֶאָחד אֹוֵמר ּבְ   ֵעדּוָתן ּבְ
ְבֵרי י ּדִ   ,ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
יֶמת.  ןֵעדּוָת    ַקּיֶ

  

ָחֵמׁש  ַבע  ,ֶאָחד אֹוֵמר ּבְ ׁשֶ ֵטָלה,  -ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ   ֵעדּוָתן ּבְ
ה  ַבע ַחּמָ ְזָרח, ּוְבׁשֶ ּמִ ה ּבַ ָחֵמׁש ַחּמָ ּבְ ֲעָרבׁשֶ ּמַ   . (סנהדרין מ.)" ּבַ

  
ֵיי ָאַמר   : ַאּבַ

ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ    :ּכְ
י ְלִדְבֵרי   לּום,ֵאין ָאָדם טֹוֶעה ְולֹא כְּ  - ֵמִאיר ַרּבִ
י ְלִדְבֵרי ָעה.  - ְיהּוָדה ַרּבִ   ָאָדם טֹוֶעה ֲחִצי ׁשָ

  
י ְלִדְבֵרי"    ",לּוםֵאין ָאָדם טֹוֶעה ְולֹא כְּ  - ֵמִאיר ַרּבִ

י ֲהָוה ה ּכִ י וּ  ,ַמֲעׂשֶ ְרּתֵ ֵמיַפק ּתַ ָלת, ּבְ יל ּתְ   ְמַעּיֵ
ָקָאַמר ִים" :ְוָהא ּדְ ּתַ ִים,  - "ׁשְ ּתַ סֹוף ׁשְ   ּבְ
ָקָאַמר לֹ" :ְוָהא ּדְ לֹ -  "ׁש ׁשָ ת ׁשָ ְתִחלַּ   . ׁש ּבִ

  

י ְלִדְבֵרי" ָעה - ְיהּוָדה ַרּבִ   , "ָאָדם טֹוֶעה ֲחִצי ׁשָ
י ֲהָוה ה ּכִ ע ֲהָוה,  ,ַמֲעׂשֶ ַאְרּבַ ַפְלָגא ּדְ   ּבְ
ָקָאַמר לֹ -  "ׁש לֹׁשָ " :ְוַהאי ּדְ סֹוף ׁשָ יּה, ּבְ א ְלַקּמֵ ְעּתָ ׁשַ א ּדְ ְלּגָ   ׁש, ְוָקָטֵעי ּפַ
ָקָאַמר א ַלֲאחֹוֵריּה  - "ָחֵמׁש " :ְוַהאי ּדְ ְעּתָ ׁשַ א ּדְ ְלּגָ ת ָחֵמׁש, ְוָקָטֵעי ּפַ ְתִחלַּ    .ּבִ

  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ
  

  רש"י
  מתי' 

. ואע''ג דכל שעה ששית ושורפין בתחלת שש
מדאורייתא שריא גזור רבן עלה דילמא טעי 
וסבור על השביעי' שהיא ששית אבל אחמישי' 
לא טעי למימר על השביעית שהיא חמישית 

   ומותר:
וסבור על  . ואיו אוכל דטעיתולין כל חמש

שביעית שהיא חמישית ומיהו לשרוף איו צריך 
ומאכיל לבהמתו אבל ששית אף בהאה אסור 

   מדרבן גזירה משום שביעית:
   . של חמץ:שתי חלות

   . ובגמרא מפרש מאן פסליהו:של תודה פסולות
   . בכל ערב פסח:היו מוחות

. סטיו שהיה בהר הבית ששם על גב האיצטבא
בי אדם והיו רואין אותן מתקבצין ויושבין 

   לסימן:
. בתחלת חמש בא שליח בית יטלה אחת מהן
   דין ווטל האחת:
. דאסור להפסיד קדשים בידים ותרומה כל חמש

   כל זמן שיכול לאוכלן:
. דהא ודאי רובא טעו בין ושורפין בתחלת שש

   שש לשבע:
  

  גמ' 
. הרג זה את הפש אחד אמר בשים בחדש

ר בשלשה בחדש. עדותן ואחד מן העדים אומ
קיימת ובית דין היו בודקין אותן בשבע חקירות 
כדלקמן וכיון דהושוו שיהן לומר בשלישי או 
ברביעי וכשבדקום איזה יום בחדש אמר זה 
בשי וזה אמר בשלישי שיהן על יום אחד העידו 
אלא שזה ידע בעיבורו של חודש שחודש שעבר 

זה שאמר מלא והוקבע ר''ח ביום שלשים ואחד ו
בשים בחדש ידע בו וזה שאמר שלשה סבור 
שהוקבע החדש ביום שלשים והואיל ויש טועין 
בכך אע''פ שמצווין או לחלק את עדותן כדי 

   שתבטל להציל את הפש אין בידיו כח לחלקו:
. דבהא ליכא למטעי וקרא כתיב עדותן בטלה

(דברים יג) ודרשת וחקרת והה אמת כון 
ות ואי לא לא קטלין והוא שתהא עדותן מכו

והן פטורים דאין עדים הרגין אלא על ידי 
   הזמה:

. אחד אומר בשתי שעות כו' עדותן קיימת
   דטועה אדם בכך:

אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע עדותן 
. אפילו לר' יהודה דבחמש חמה במזרחו בטלה

של רקיע ויכול להבין על ידי הצל כשותן ידו 
   צל לצד מערב:כגד המזרח הוה ה

   . והצל לצד מזרח:ובשבע חמה במערב
. כשתדקדק בדבריהם ותעמוד כשתמצא לומר

על מכוו תמצא לדברי רבי מאיר דמקיים עדות 
דב' וג' ומבטל של ג' ושל ה' אין אדם טועה ולא 
כלום ולדברי ר' יהודה דמקיים אף שלש וחמש 
אדם טועה חצי שעה לר' מאיר אין אדם טועה 

עה שקרן הוא והאי דמקיים ר' מאיר כלום והטו
עדות של שתים ושלש משום ששיהם העידו על 
רגע אחד דמעשה כי הוה במיפק תרתי ומעייל 
תלת ביציאתה של שיה כשהשלישית כסת 
ושיהן כך העידו דהאי דאמר שתים בסוף שיה 
קאמר והאי דקאמר כו' ולקמן פריך מי יודע 

מר שתים שכוותן לכך היתה דילמא האי דקא
בתחלת שתים קאמר ויש חילוק בייהן והואיל 

   ולר''מ אין תולין בטעות הרי הן שקרין:
. ולדברי רבי יהודה תולין בטעות חצי שעה

הילכך כי אמר האי בשלש והאי בחמש עדותן 
קיימת דמעשה כי הוה בפלגא דארבע וכו' וזה 
אמר בסוף שלש וזה בתחלת חמש וכל אחד מהן 

צי שעה ולקמיה פריך ליה טעה מן המעשה ח
היכי מהדרין לצרופי עדותן הוה לן למימר 
דהאי בתחלת ג' קאמר והאי בסוף חמש קאמר 
ויש חילוק גדול בייהן וכולי האי לא טעו 

    :ותחלק עדותן וציל את הפש
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ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ    :ּכְ

י ְלִדְבֵרי הוּ  - ִאירֵמ  ַרּבִ ֶ    ,ָאָדם טֹוֶעה ַמׁשּ
י ְלִדְבֵרי הּו.  - ְיהּוָדה ַרּבִ ֶ ָעה ּוַמׁשּ   ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ

  
י ְלִדְבֵרי" הוּ  - ֵמִאיר ַרּבִ ֶ    ",ָאָדם טֹוֶעה ַמׁשּ

י ֲהָוה ה ּכִ לֹ ,ַמֲעׂשֶ ת ׁשָ ְתִחלַּ ִים ֲהָוה אֹו ּבִ ּתַ סֹוף ׁשְ   ׁש, אֹו ּבְ
ה ֶ ְייהּו טֹוֶעה ַמׁשּ   ּו.ְוַחד ִמיּנַ

   
י ְלִדְבֵרי" הוּ  - ְיהּוָדה ַרּבִ ֶ ָעה ּוַמׁשּ   , "ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ

י ֲהָוה ה ּכִ לֹ ,ַמֲעׂשֶ סֹוף ׁשָ ת ָחֵמׁש אֹו ּבְ ְתִחלַּ    ,ׁש אֹו ּבִ
הּו.    יב,א ֶ ָעה ּוַמׁשּ ְייהּו ָקָטֵעי ׁשָ   ְוַחד ִמיּנַ

  
ֵריּה ֲאַזל  ָת  ַרב ְיהּוָדהּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ַמְעּתְ יּה ֲאָמָרּה ִלׁשְ    .ָרָבאּדְ א ַקּמֵ

  
ָהֵני ָסֲהֵדי :ָאַמר ְייִקיַנן ּבְ    ,ּוָמה ִאיּלּו ּדָ

ָקָאַמר ַהאי ּדְ לֹ" :ּדְ לֹ - "ׁש ׁשָ ת ׁשָ ִחלַּ ּתְ ָקָאַמרּבִ סֹוף ָחֵמׁש,  -  "ָחֵמׁש " :ׁש, ְוַהאי ּדְ   ּבְ
ת,    ְוָהְוָיא ֵעדּות מּוְכֶחׁשֶ

  ְולֹא ָקְטִליַנן, 
ֵפיָקא?! ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְקִטיל ִמ    ּסְ

ְפטּו ָהֵעָדה"ַרֲחָמָנא ָאַמר: וְ  ילּו ָהֵעָדה" "ְוׁשָ   !כה)-(במדבר לה, כד 69"ְוִהּצִ
   

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
י ְלִדְבֵרי הּו,  - ֵמִאיר ַרּבִ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ   ָאָדם טֹוֶעה ׁשְ
י ְלִדְבֵרי לֹ - ְיהּוָדה ַרּבִ עֹות ָחֵסר ַמ ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ הּו. ׁש ׁשָ ֶ   ׁשּ

  
י ְלִדְבֵרי" הוּ  - ֵמִאיר ַרּבִ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ   , "ָאָדם טֹוֶעה ׁשְ

י ֲהָוה ה ּכִ לֹ  ,ַמֲעׂשֶ סֹוף ׁשָ ִים אֹו ּבְ ּתַ ת ׁשְ ְתִחלַּ    ,ׁש אֹו ּבִ
הּו.  ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ ְייהּו ָקָטֵעי ׁשְ   ְוַחד ִמיּנַ

  
י ְלִדְבֵרי" לָֹאָדם טֹוֶע  - ְיהּוָדה ַרּבִ הוּ ה ׁשָ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ   ,"ׁש ׁשָ

י ֲהָוה ה ּכִ לֹ ,ַמֲעׂשֶ ת ׁשָ ְתִחלַּ סֹוף ָחֵמׁש, אֹו ּבִ   ׁש אֹו ּבְ
לֹ ְייהּו ָקָטֵעי ׁשָ הּו. ְוַחד ִמיּנַ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ   ׁש ׁשָ

  
  

ַנן    :ּתְ
ַבע ֲחִקירֹות:ָהיּו ּבֹוְדִק " ׁשֶ בּוַע     ין אֹותֹו ּבְ ֵאיזֹו ׁשָ    ?ּבְ

ֵאיזֹו ׁשָ     ?ָנהּבְ
ֵאיֶזה ֹחֶדׁש     ?ּבְ

ֹחֶדׁש  ה ּבַ ַכּמָ    ?ּבְ
ֵאיֶזה יֹום  ?ּבְ

ָעה ֵאיזֹו ׁשָ    ?ּבְ
ֵאיֶזה ָמקֹום    .(סנהדרין מ.) ?"ּבְ

   :70ןּוְתנַ 
ין ֲחִקירֹות ִלְבִדיקֹות? "   ַמה ּבֵ

ֵטיָלה -ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהן: ֵאיִני יֹוֵדע : ֲחִקירֹות    ,ֵעדּוָתן ּבְ
ִדיקֹות נֵ  :ּבְ    :יֶהם אֹוְמִריםֲאִפיּלּו ׁשְ

יֶמת - ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים    , (סנהדרין מ.) "ֵעדּוָתן ַקּיֶ
ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ

                                                             

ה כדכדכדכד 69 ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ם ַעל ַהּמִ ה ּוֵבין ּגֵֹאל ַהּדָ ּכֶ ין ַהּמַ ְפטּו ָהֵעָדה ּבֵ ילּו ָהֵעָדה ֶאת ָהרֵֹצַח ִמיַּ  כהכהכהכה. ְוׁשָ ר ָנס ְוִהּצִ יבּו אֹתֹו ָהֵעָדה ֶאל ִעיר ִמְקָלטֹו ֲאׁשֶ ם ְוֵהׁשִ ד ּגֵֹאל ַהּדָ
ֶמן ַהּקֶֹדׁש  ׁשֶ ח אֹתֹו ּבְ ר ָמׁשַ דֹל ֲאׁשֶ ּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהּגָ ב ּבָ ה ְוָיׁשַ ּמָ   ׁשָ

  מסורת הש"ס 70

   רש"י

. אם בסוף שתים וחד מייהו קא טעי משהו
הוה האי דקאמר שלש בתחלת שלש וקאי 

בתחלת ג' האי דקאמר שתים  טעי משהו ואי
   בסוף שתים וקא טעי משהו:

. מעשה הוה בסוף שלש לדברי רבי יהודה
והאי דאמר בתחילת חמש טעי שעה רביעית 
ומשהו של סוף שלש אי מי בתחילת חמש 
הוה והאי דאמר בסוף שלש טעה שעה 

  רביעית ומשהו:
   . דאביי:לשמעתתא

 . רבא וכי אפשר לומר שאין תולין טעותאמר
אלא משהו לר' מאיר ושעה ומשהו לר' 
יהודה א''כ היאך אתה מצרף עדותן מי אמר 
לך שזה המקדים תכוין לסוף השעה 
והמאחר תכוין לתחילת השעה כדי לקרבן 
זה אצל זה ולצרף עדותן שלא תהא בייהן 
אלא שיעור טעות האדם ומה אילו דייקת 
בהי סהדי לחלק עדותן מצית למימר האי 

בתחלת שלש והאי דאמר חמש דאמר שלש 
בסוף חמש ויש חילוק בייהן שלש שעות 
חסר משהו וכיון דאין אדם טועה כל כך 
חלקת עדותן והויא מוכחשת ולא קטלין 
ליה להאי ואן יקום וקרב עדותן כדי 

   שיהרג זה:
. את הרוצח והא רחמא אמר והצילו העדה

דמחפשין לזכות אלא ודאי מדקאמר עדותן 
''מ דסבירא להו דאפי' אתה קיימת ש

מחלקן כמו אשר תוכל ולומר שהמוקדם 
תכוין לתחלת השעה והמאוחר לסופה יש 
לך לתלות בטעות ואיך יכול להכחישם 

   שאדם טועה בכל זאת:
. כל מה אלא אמר רבא לר' מאיר אדם טועה

שאתה יכול לחלק את אלו שהיה מקיים 
עדותן דהייו שתי שעות חסר משהו ומשום 

י עדותן קיימת דכי מי אמרת זה שאמר הכ
שתים בתחלת שתים וזה שאמר שלש בסוף 
שלש כל רגעים שביתיים שאירע המעשה 

   בהן יש לאלו לטעות ולומר כמו שאמרו:
מעשה כי הוה אי בסוף שלש אי בתחילת 

. כלומר לא מיבעיא אם היה המעשה שתים
בסוף שתים או בתחילת ג' דטעות מועטת 

 מי אמר האי בתחילת שתים אין הוא דאי
כאן טעות אלא שעה והאי אי מי אמר בסוף 
שלש אין כאן טעות אלא שעה אלא אפילו 
הוה מעשה בתחילת שתים והאי דאמר שלש 
בסוף שלש ויש כאן טעות שתי שעות חסר 
משהו אפי' הכי אין כח לו לבטלן שאף בכך 
אדם טועה ולר' יהודה מי כו' ובהאי עיא 

י מי מרחקת להו בכל היכולת דפרישית דכ
אכתי טעו בהכי דהייו שלש שעות חסר 
משהו מעשה כי הוה כו' כלומר בכל מה 
שאתה יכול להרחיק אפילו האחד אמר 
שבאותה שעה היה המעשה אין עד הרחוק 

   ממו מוכחש דטעו בהכי:
   . לעדי פשות:היו בודקין אותו

. מקראי פקא לן בסהדרין בשבע חקירות
   פירקא (ד' מ.):בההוא 

. שמיטה באיזו שמיטה של יובל שיש שבוע
   בו שבע שמיטות:

   . של שמיטה:באיזו שה
   . בשה:באיזה חודש
   . בחודש:בכמה ימים
. בשבת באחד בשבת או בשי באיזה יום

   בשבת או בשלישי בשבת או א' מן האחרים:
. דקתי (ותיא) מה בין חקירות לבדיקות

התריתם בו במה התם מכירין את אותו 
הרגו בסייף הרגו או בארירן הרגו כליו 
שחורים או לבים וכל המרבה בבדיקות הרי 
זה משובח ומה בין חקירות הך שבע 

   קמייתא לבדיקות אוחרייתא:
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ָנא  ָנא  ,"ֲחִקירֹות"ַמאי ׁשְ ִדיקֹות"ּוַמאי ׁשְ   ? "ּבְ
ֵטיָלה - ֵאיִני יֹוֵדע :ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהן :ֲחִקירֹות"ְוָאְמִריַנן:    , "ֵעדּוָתן ּבְ

ָהְוָיא ָלּה ֵעדּות  ּה, ּדְ ה ָיכֹול ַלֲהִזיּמָ ִאי ַאּתָ   ׁשֶ
ִדיקֹות" ּה ִהיאֵעדּות ׁשֶ  - "ּבְ ה ָיכֹול ַלֲהִזיּמָ   . ַאּתָ

  

י ַהאי  :ְוִאי ָאְמַרּתְ    - ָטֵעי ִאיִניׁש ּכּולֵּ
ָעה"ּדְ ֲחִקירֹות  ּה ִהיא,  "ֵאיזֹו ׁשָ ה ָיכֹול ַלֲהִזיּמָ ִאי ַאּתָ   ַנִמי ֵעדּות ׁשֶ

ָאְמֵר    '!ןִמְטִעי ָקָטִעינַ 'י: ּדְ
  

י ָטעּוַתְייהּו.  ָיֲהִביַנן ְלהּו ּכּולֵּ   ּדְ
  

ילְ  ת ׁשָ  ַרּבִ ִחילַּ   . ָעה ִראׁשֹוָנה ַעד סֹוף ָחֵמׁש ֵמִאיר ָיֲהִביַנן ְלהּו ִמּתְ
ָרא ְטֵפי,  ֵניִתיב ְלהּו ֵמִעיּקָ   ּוְבִדין הּוא ּדְ

י ין ְיָמָמא ְלֵליְלָיא ָלא ָטעּו ֱאיָנׁשֵ א ּבֵ    .ֶאלָּ
  

יּוְל  ית. ְיהוּ  ַרּבִ ִ ׁשּ ָעה ִראׁשֹוָנה ְוַעד סֹוף ׁשִ ת ׁשָ ִחילַּ   ָדה ָיֲהִביַנן ְלהּו ִמּתְ
ָרא ְטֵפי ֵניִתיב ְלהּו ֵמִעיּקָ   ,ּוְבִדין הּוא ּדְ

י   יב,ב ין ְיָמָמא ְלֵליְלָיא ָלא ָטעּו ֱאיָנׁשֵ א ּבֵ    .ֶאלָּ
יּה ְטֵפיְב וּ  ֵניִתיב ְלַקּמֵ    ,ִדין הּוא ּדְ

ה ָחֵמׁש ַחּמָ ּבְ א ׁשֶ ֲעָרב.  ֶאלָּ ּמַ ה ּבַ ַבע ַחּמָ ְזָרח, ּוְבׁשֶ ּמִ   ּבַ
  
  

ַנן    :ּתְ
י"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

ל ָחֵמׁש,  - אֹוְכִלין    ּכָ
ׁש. - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ   ּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ע,  - אֹוְכִלין  ל ַאְרּבַ   ּכָ
ל ָחֵמׁש,  -ְותֹוִלין    ּכָ

ׁש  - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ    ."ּבִ
א  יּבָ ֵיי ַאלִּ יּדְ ְלַאּבַ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

ית -לּום ָאַמר: ֵאין ָאָדם טֹוֶעה ְולֹא ּכְ ּדְ  ּה ׁשִ    !ֵניכֹול ּכּולָּ
ָנאּוְלַהְך  ְ הּו ּדְ ַנִמי  ִליׁשּ ֶ ית -ָאַמר: ָאָדם טֹוֶעה ַמׁשּ    !ֵניכֹול ַעד סֹוף ׁשִ

  

א ְו  יּבָ ֵיי ַאלִּ יּדְ ַאּבַ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ָעה ָאַמר: ָאָד ּדְ  ית -ם טֹוֶעה ֲחִצי ׁשָ ׁשִ א ּדְ ְלּגָ    !ֵניכֹול ַעד ּפַ

ָנאּוְלַהְך  ְ ָאְמַרּתְ  ִליׁשּ הּו  :ַנִמי ּדְ ֶ ָעה ּוַמׁשּ   !ֵניכֹול ַעד סֹוף ָחֵמׁש  - ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ
  

א ֵייָאַמר  71ֶאלָּ   : ַאּבַ
  ְזִריִזים, ְמסּוָרה לִ  -ֵעדּות 
  .ל ָמסּורַלּכֹ - ָחֵמץ 

  
יּבָ וְ  יּדְ א ָרָבא ַאלִּ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

הוּ ּדְ  ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ ת ָחֵמׁש לֹא ֵניכֹול - ָאַמר: ָאָדם טֹוֶעה ׁשְ ִחילַּ    !ִמּתְ
  

ֲעָרב.  ּמַ ה ּבַ ַבע ַחּמָ ְזָרח, ְוׁשֶ ּמִ ה ּבַ   ָחֵמׁש ַחּמָ
  

  ִאי ָהִכי, 
ית ַנִמי ֵניכֹול ׁשִ    !ּבְ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ית ַקְרָנָתא ָקֵאי. יֹוָמא  - ׁשִ   ּבְ

  

                                                             

א( בוילנא: 71  )ֶאּלָ

  רש"י
. באחת מהן ואפילו בשעות חקירות אמר אחד איי יודע

   :אומר איי יודע עדותן בטילה
. דרחמא יכול להזימה דהויא ליה עדות שאי אתה

אמר ודרשו השופטים היטב והה עד שקר העד וגו' 
ועשיתם לו כאשר זמם לעשות וגו' עדות שאתה יכול 
לקיים בה תורת הזמה הוי עדות ואי לא לא והזמה 
איה אלא בעמו הייתם באותו היום ובאותה שעה 
שאתם אומרין שראיתם עדות זו במקום זה הייתם 

וכי אמרי באחת מהן אפי' בחקירות עמו במקום פלוי 
דאיזו שעה איי יודע שוב איך יכול לומר לו עמי היית 
באותה שעה וא''ת אתה יכול להזימה ע''י היום אם 
יבואו עדים ויאמרו כל היום הייתם עמו מיהא בצרה 
להו תורת הזמה מן חקירות השעות ורחמא רבי שבע 

   :חקירות בגזרה שוה דהיטיב היטב בסהדרין
. כי אמרי אין או יודעין עדות שאתה יכול בדיקות

להזימה היא שאין ההזמה תלויה בהן אלא בחקירות 
   דמה עמו הייתם יש לומר בכלים שחורים או לבים:

. ואי אמרת טעי איי כולי האי חקירות דאיזו שעה מי
אין לך בה הזמה אפי' כי לא אמר איי יודע דהא כי 

חמש עמו היית יכול לומר אמר בחמש ואמרי ליה ב
   בארבע היה אבל טעיתי:

. ואם יש מזימין כאן ומשי דיהבין להו כולי טעותייהו
יכולין להזים ע''י שעה וטעותה ולומר לו כל השעה 

   וטעותה היית עמו:
. דאמר אדם טועה ב' שעות יהבין להו להי לר' מאיר

דשתים וג' מתחילת שעה ראשוה עד סוף חמש בין 
הן להאי דשתים יהבין ליה שעה ראשוה ושיה שי

ושלישית ורביעית ולהאי דג' יהבין ליה עוד חמישית 
ותו לא דכי אמרי ליה להאי דשתים בשיה עמו היית 
יש לומר טעיתי שתי שעות לאחוריי ומעשה היה 
בראשוה ועוד היה לו לומר מעשה היה קודם לראשוה 

טעו אישי וכי שעה אחת אלא בין יממא לליליא לא 
אמרי ליה ראשוה ושיה עמו היית יש לו לומר טעיתי 
ב' שעות לפי שלישית ורביעית ואי אמרי ליה כל ארבע 
שעות עמו היית הרי הוזם ולבעל שלש מי יהבין 
לקמיה ראשוה ושיה ולבתריה יהבין רביעית 

   וחמישית ואי מזמי ליה לכולהו חמש הרי הוזם:
ר אדם טועה ג' שעות יהבין להו להך . דאמולר' יהודה

דשלש וחמש דאיירי ר' יהודה בהן מתחילת שעה 
ראשוה ועד סוף שית ולבעל שלש יהבין לקמיה 

   ראשוה ושיה ודין הוא דיתיב ליה טפי:
. ולבתריה יהבין אלא בין יממא לליליא לא טעו אישי

ליה רביעית חמישית וששית ולבעל חמש יהבין לקמיה 
עית ושלישית ושיה ולבתריה ששית ואכתי הוה לן רבי

למיתב ליה אלא הא פריש ר' יהודה בהדיא דבין חמש 
לשבע לא טעו שבחמש חמה במזרח ובשבע במערב וכל 
הך טעותא דיהבין להו ה''מ לאצוליהו ולמפטריהו 
מקטלא אבל מ''מ משעה כשהוזם אחד מהן באותה 

ת ואפי' לא שעה לבדה ובשל אחריה מיד בטלה העדו
הוזם בטעות שלפיו דהא כי אמרו ליה לבעל ג' שלישית 
ורביעית וחמישית עמו היית והוצרך לומר בשיה היה 
אלא שטעיתי הרי חלקה עדותן שאם בשיה היה 
המעשה אין כאן אלא עד אחד דהא חבירו אמר בחמש 

   ובין שייה לחמישית לא טעו:
ו אסור אלא . דהא מן התורה אייכול עד סוף ששית

משעברו שש ורבן למה הוא דעבוד הרחקה במידי דלא 
   טעו אישי ביה:

. אין אדם בא להעיד על הפש עדות מסורה לזריזים
אא''כ בקי בשעות לפי שיודע הוא שסופו להדרש 
בדרישה וחקירה אבל חמץ על הכל מוטל ושאיו בקי 

   בשעות טועה בהן:
יו אסור . וחמץ אבחמש חמה במזרח ובשבע במערב

   אלא בשבע ואין טעות בין חמש לשבע:
. דהא בשש עדיין לא טתה חמה אי הכי בשש מי יכול

לצד מערב אלא באמצע הרקיע וזריחתה תחתיה בראש 
   כל אדם ואין צל וטה לא לכאן ולא לכאן אלא תחתיו:

   . חמה:יומא
. באמצע הרקיע קרובה לטות למזרח בי קרתא קאי

רב ואין עומדין עליה ולהכי קט וקרובה לטות למע
לישא דבי קרתא ולא קט בי מיצעי דדרום קאי לפי 
שגלגל חמה שחמה סובבת בו עגול הוא ודבר עגול אין 
חילוק ארבע רוחות יכר בו ומזרחו מתעגל עד חצי 
דרומו וחצי צפוו ומיחזי פלגי דרום בסוף מזרח וראש 

   מערב:
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א וְ  יּבָ יּדְ ָרָבא ַאלִּ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
לֹּדְ  הּו ָאַמר: ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ ת ְרִביִעית לֹא ֵניכֹול - ׁש ׁשָ ִחילַּ    !ִמּתְ
  

ֲעָרב ּמַ ה ּבַ ַבע ַחּמָ ְזָרח, ְוׁשֶ ּמִ ה ּבַ    ,ָחֵמׁש ַחּמָ
ן ְרִביִעית ּכֵ   .ְוָכל ׁשֶ

  
ָח  ,ִאי ָהִכי   !ֵמׁש ַנִמי ֵניכֹולּבְ

  
ָמּה  ְרּגְ ֵייּתַ א  ַאּבַ יּבָ   ָרָבא: ּדְ ַאלִּ

   ,ְזִריִזיםְמסּוָרה לִ  -ֵעדּות 
  .ל ָמסּורַלּכֹ - ָחֵמץ 

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

יּדְ ָלאו ַהְיינּו ַטְעָמא     .ְיהּוָדה ַרּבִ
א י ֶאלָּ א ׂשְ "ָאַמר: ּדְ  ,ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   , (כא.) "ֵריָפהֵאין ּבִ

ּה ֵעִצים.  ָעה ַאַחת ִלְלקֹוט ּבָ ַנן ׁשָ   ְוָיֲהבּו ֵליּה ַרּבָ
  

   :ָרָבאלְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה 
י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ּלֹ ?ֵאיָמַתי יעּורוֹ ׁשֶ ַעת ּבִ ׁשְ    ,א ּבִ
יעּורֹו  ַעת ּבִ ׁשְ ָבר -ֲאָבל ּבִ ָכל ּדָ ָתתֹו ּבְ ּבָ   ! "ַהׁשְ

  
א ָאַמר    :אָרָב ֶאלָּ

ן ּום יֹום ַהְמעּונָּ ֵזיָרה ִמׁשּ    .ּגְ
  

   ,ִאי ָהִכי
עֹות ַנִמי לֹא ֵניכֹול ע ׁשָ ַאְרּבַ    !ֲאִפיּלּו ּבְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

  .ל ִהיאְזַמן ְסעּוָדה ַלּכֹ -  ְרִביִעית
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָעה ִראׁשֹוָנה "    ,ַמֲאַכל לּוִדים -ׁשָ

ה  ִנּיָ    ,ַמֲאַכל ִליְסִטין -ׁשְ
ית  ִליׁשִ ין,  -ׁשְ   ַמֲאַכל יֹוְרׁשִ
   ן,ַמֲאַכל ּפֹוֲעִלי - ְרִביִעית 

ית  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים - ֲחִמיׁשִ    ,ַמֲאַכל תַּ
ית  ִ ׁשּ ל ָאָדם -ׁשִ   . ַמֲאַכל ּכָ

  
אָאַמר ְוָה  ּפָ   : ַרב ּפַ

  ל ִהיא! ְזַמן ְסעּוָדה ַלּכֹ -  ְרִביִעית
  

א ֵאיּפּוְך:    ֶאלָּ
ל  - ְרִביִעית    ָאָדם, ַמֲאַכל ּכָ

ית    ַמֲאַכל ּפֹוֲעִלים,  -ֲחִמיׁשִ
ית  ִ ׁשּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  -ׁשִ   ַמֲאַכל ּתַ

  
אן ְוֵאיָלְך  זֹוֵרק ֶאֶבן ַלֵחֶמת -ִמּכָ    ."ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א  ַצְפָראּדְ לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ י ּבְ    ,לֹא ָטֵעים ִמיּדֵ

  רש"י
א . דהמתחילת ארבע לא יכול

טעי שש וחמש וארבע ומשי 
שמעי' ליה לרבי יהודה דאמר 
בין חמש לשבע לא טעו וכ''ש 

  ארבע:
. והילכך עדות מסורה לזריזין

מודי בה ר' יהודה דלא טעו בין 
חמש לשבע אבל חמץ לכל מסור 
וטעו מיהו כולי האי לא טעו 
ואע''ג דטעו בין תחילת שלש 
לסוף חמש דהייו שלש שעות 

ף ארבע לתחיל' לא טעו בין סו
שבע לאסריהו בד' משום שבע 
אע''ג דאיכא בציר משלש משום 

   דאיכא היכירא בחמה:
. טעמא דר' יהודה ורבא אמר

בחמץ לאו משום טעותא היא 
דלא טעו אישי בין חמש לשבע 
כדקאמר חמש חמה במזרח כו' 
והאי דקאמר תולין כל חמש ר' 
יהודה לטעמיה דאמר באידך 

ין ביעור חמץ פירקין (דף כא.) א
אלא שריפה הילכך אסרו רבן 
באכילתו כדי שיהא לו פאי 
ללקט עצים ביתיים ואי שרית 
ליה כל חמש איו זכר אבל 
עכשיו דתלי ליה רמי אפשיה 

   ומדכר ללקט:
. אי אומר אין ביעור אימתי

   חמץ אלא שריפה:
. בתחילת שלא בשעת ביעורו

שש וכל שש דאכתי מדאורייתא 
שעת ביעורו בשבע שרי אבל ב

שהוא מוזהר מן התורה 
השבתתו בכל דבר וטורח זה 
למה אם אין לו עצים ימתין עד 
   שעת ביעורו וישביתו בכל דבר:

. שאין חמה זורחת יום המעון
   ואין יכולין לבדוק בחמה:

. והכל זמן סעודה לכל היא
   בקיאים בה:

. רעבתים הן לודים ולסטים
אלא שהליסטים עורין כל 

ילה וישים שחרית שעה הל
   ראשוה ואוכלין בשיה:

. לאו משום רעבתות יורשין
   אלא הואיל ולא עמלו בו:
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ַצְפָרא  י ּבְ ּה  -ֲאָבל ָטֵעים ִמיּדֵ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵעדּות,  ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   ּכְ

ָחֵמץ.  ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   ּכָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ָאְמִריַנן    !ַהְיינּו ַהְך ּדְ

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ֵניַנן ׁשָ יּנּוֵיי ּדְ יּנּוָיא הּוא - ׁשִ   ,ׁשִ
יָמא ֵאי :ְולֹא ּתֵ ּנָ   .ִהיא ּתַ

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ

עֹות, לֹא  ׁשָ א ּבְ נּו ֶאלָּ   ׁשָ
ה  ה, ְוֶאָחד אֹוֵמר ַאַחר ָהֵנץ ַהַחּמָ ֵטיָלה.  - ֲאָבל ֶאָחד אֹוֵמר קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ   ֵעדּוָתן ּבְ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ה  תֹוְך ָהֵנץ ַהַחּמָ ה, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ א: ֶאָחד אֹוֵמר קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ ֵטיָלה.  -ֶאלָּ   ֵעדּוָתן ּבְ

  
יָטאָהא נַ  ׁשִ    !ִמי ּפְ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ָתא ָקָאְמִרי ְרַוְייהּו ֲחָדא ִמילְּ    ,ּתַ
ָקָאַמר   יג,א ה^ :ְוָהא ּדְ תֹוְך ָהֵנץ ַהַחּמָ ִגיּלּוָייא ֲהָוה ָקֵאי -  ּבְ ֲחָזא ,ּבְ ָעְלָמא הּוא ּדַ    ,ְוַזֲהרּוֵרי ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
  
  

  רש"י
. דרבי מאיר ור' כמחלוקת

יהודה בעדות משום דלר' יהודה 
טעי אישי טפי כך מחלוקת 
במתיתין מי בחמץ משום דלר' 
יהודה טעי אישי טפי ובין לר' 
מאיר ובין לר' יהודה דלא 
מרחקי כולי טעותא כדאמרן 
בעדות למר שתי שעות ולמר 

  שלש שעות:
. חמץ משום שיוייא דשין

לכל מסור דלא תימא תאי היא 
כי קשיא לך מתי' דסהדרין 
ומתי' דהכא לא תימא תאי 
היא אליבא דר' מאיר ור' יהודה 
דתא דמתי' סבר לר' מאיר 
אדם טועה שעה אחת ולר' 

ותא  יהודה אדם טועה שתים
דסהדרין סבר לר''מ אדם 
טועה שתים ולר' יהודה שלש 
אלא ודאי כאותו מחלוקת של 
שם כך הוא כאן אלא משום 
דחמץ לכל מסור הוא א'' כי 
קשה לך לר' יהודה דאמר התם 
אין טעות בין חמש לשבע משום 
חמה והכא אמר טעו לא תימא 
תאי היא אלא כטעמו שם כך 
טעמו כאן אלא שהחמץ לכל 

   ור אי מי משום יום המעון:מס
. הך דסהדרין אלא לא שו

שהעידו על השעות אבל הוציאו 
בפיהם שם הץ החמה אין כאן 

   טעות אלא כזב:
  . כשמתחיל הץ:בתוך הץ
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        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .40
  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

יֲהָלָכה ּכְ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
יֲהָלָכה כְּ  :ְוֵניָמא ָמר ָווֵתיּה. ּדְ  ,ֵמִאיר ַרּבִ א ּכְ ּנָ   ָסַתם ָלן ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
ר ֶלֱאכֹול" ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ   !(כא.) "ַמֲאִכיל -  ּכָ
  

   ,הּוא ַהִהיא ָלאו ְסָתָמא
ָיא " ַקׁשְ ּום ּדְ ר"ִמׁשּ   .מּוּתָ

  
ֲהָוה ֵליּה ַמְכִריַע  :ְוֵניָמא ָמר ְמִליֵאל, ּדַ ן ּגַ ַרּבָ   !ֲהָלָכה ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְמִליֵאל ָלאו ַמְכִריַע הּוא,  ן ּגַ   ַרּבָ
יּה ָקָאַמר ַנְפׁשֵ    .ַטַעם ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

אּדְ ַרב  ּנָ י ַהאי ּתַ   ,ָאַמר ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ר ׁשֶ " ָעה ָעׂשָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ַאְרּבָ תּבְ תְמַבֲעִרין ֶאת ַהּכֹ -  ּבָ ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ    ,ל ִמּלִ
רּומֹות   :ְוׂשֹוְרִפין   ְטֵמאֹות,   תְּ

לּויֹות    ,תְּ
  ,ְטהֹורֹותוּ 

י ְסעּודֹות,  תֵּ הֹורֹות ְמזֹון ׁשְ יִרין ִמן ַהטְּ ּיְ   ּוְמׁשַ
עֹות,  ע ׁשָ ֵדי ֶלֱאכֹול ַעד ַאְרּבַ   ּכְ

ְבֵרי י ּדִ ְרּתֹוָתאֶאְל  ַרּבִ ן ְיהּוָדה ִאיׁש ּבַ ּום ָעָזר ּבֶ ָאַמר ִמׁשּ י, ׁשֶ ַע  ַרּבִ   . ְיהֹוׁשֻ
ְרפוּ  ָ ְצאּו ָלֶהן אֹוְכִלין ,ָאְמרּו לֹו: ְטהֹורֹות לֹא ִיׂשּ א ִיּמָ ּמָ    !ׁשֶ

ׁשּו ְולֹא ָמְצאּו.  ּקְ ָבר ּבִ   ָאַמר ָלֶהן: ּכְ
א חּוץ ַלחֹוָמה ָלנוּ  ּמָ   ?ָאְמרּו לֹו: ׁשֶ

  ְלִדְבֵריֶכם,     ָאַמר ָלֶהם:
ְרפוּ  ָ לּויֹות לֹא ִיׂשּ א ָיבֹ ,ַאף תְּ מָּ הּו ִויַטֲהֵרם. ׁשֶ   א ֵאִלּיָ

ָבר מּוְבָטח ָלֶהן ְלִיׂשְ  אָאְמרּו לֹו: ּכְ הּו ּבָ ֵאין ֵאִלּיָ תֹות  ָרֵאל ׁשֶ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ    ,לֹא ּבְ
ַעְרֵבי ָיִמים טֹוִבים,    ְולֹא ּבְ

ֵני ַהּטֹוַרח.    ִמּפְ
ָקְבעּו ֲהָלָכהלֹא זָ  ָאְמרּו: ם ַעד ׁשֶ ָ    ,זּו ִמׁשּ

יּכְ  ְרּתֹוָתא ַרּבִ ן ְיהּוָדה ִאיׁש ּבַ ּום ,ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר ִמׁשּ י ׁשֶ ַע  ַרּבִ   . "ְיהֹוׁשֻ
   .ֶלֱאכֹולֲאִפיּלּו  ,ַמאי ָלאו

  
אָאַמר  ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

  לֹא, ְלַבֵער. 
  
  

י ָסַבר ְלָהא    ְחָמן. ַרב נַ ּדְ ְוַאף ַרּבִ
אָאַמר ּדְ  ר ַרב ַאּדָ   : ָרִבין ּבַ

ָיא ְמֵלָאה ָחֵמץ ֵאֶצל יֹוָחָנן ֲחקּוָקָאה,  יַסּקַ ִהְפִקיד ּדִ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ץ ְויֹוֵצא,  ִרים ְוָהָיה ָחֵמץ ְמַבְצּבֵ בּוָה ַעְכּבָ   ְוִנּקְ

יּוָבא ִלְפֵני    . ַרּבִ
ָעה ִראׁשֹוָנה  ן -ׁשָ   . ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ

ה ִנּיָ ן - ׁשְ    .ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ
ית  ִליׁשִ ן - ׁשְ    .ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ

  רש"י
   . דתולין כל חמש:הלכה כר' יהודה

. דאוכלין כל חמש וימא הלכה כר' מאיר
דהא סתם לן תא כוותיה דתן כל שעה 

ר לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות שמות
דמשמע כשאיו מותר לאכול איו מאכיל 
ואי רבי יהודה הא איכא חמש דאיו אוכל 
ומאכיל אלא ר' מאיר היא דאמר אוכל עד 

   תחלת שש ומשעה שאיו אוכל אין מאכיל:
. בפרק כל שעה מקשין משום דקשיא מותר

כל שעה שאוכל מאכיל מיבעי ליה ומותר 
שעה שמותר . אדם אחר לאכול  משמע כל

מאכיל זה האסור לאכול ומדוחקא דהא 
קושיא אוקימא כרבן גמליאל והכי קאמר 
כל שעה שמותר כהן לאכול בתרומה מאכיל 
ישראל חולין לבהמה אלמא סתמא לא 

   כר''מ היא:
   . במתי':כרבן גמליאל

. כדפרישית לקמן בפירקין לאו מכריע הוא
ת שלישית מכרעת (ד' כא.) דאין הכרעת דע

והא הכרעת דעת שלישית היא דהא ר''מ 
ורבי יהודה לא איירי דיהוי שייך חילוק בין 
זמן תרומה לזמן חולין כלל דאי הוה תן 
ר''מ אומר אחד חולין וא' תרומה כל חמש 
ר' יהודה אומר א' חולין ואחד תרומה כל 
ארבע ורבן גמליאל אומר חולין כל ארבע 

הכרעה אבל השתא תרומה כל חמש הויא 
דאיהו לא אדכור תרומה וחולין כלל ולא 
גלו דעתם שיהא שום רמז דין לחלק בייהם 

   לאו הכרעה היא אלא דעת שלישית:
. ה''ג ואיבעית אימא רב דאמר כי האי תא

דקבע הלכתא כר' אלעזר בר' יהודה דאמר 
אפי' תרומה כל ארבע ותו לא דקתי דקבעו 

   הלכה כמותו:
   ק טמאות ספק טהורות:. ספתלויות

. ולא שלש דכל שלש מזון שתי סעודות
סעודות דשבת ערבית שחרית ומחה וערב 

   פסח אסור לאכול מן המחה ולמעלה:
. כלל הואיל ולא הגיע טהורות לא ישרפו

זמן לבער ואע''פ שיש לו שיור כדי לאשי 
ביתו של כהן שמא ימצא כהים אורחים 

בידים ואם לא שיאכילום ולא פסיד תרומה 
ימצא יאכילום למחר לכלבי כהים או 

   יבטלם בלבו:
. כלומר כל מה שיש לו כבר בקשו ולא מצאו

לבקש כבר ביקש דהא בשבת לא יבואו 
אורחים וכבר יודע ובקי הוא באותן שבעיר 

   מי יבוא אצלו:
. לשון מלון שמא בתוך התחום לים לו

   כהים אורחים הלילה ויבואו למחר:
. דחיישין לשמא אמאי לא ריכםאף לדב

פלגיתו אלא בטהורות אף תלויות לא ישרפו 
קודם זמן שמא יבוא אליהו היום או מחר 
קודם זמן ביעורן ויטהרם ויאמר לא גע בהן 

   טומאה ויאכלום:
. והיום ערב שבת לא בערבי שבתות כו'

   ולמחר ערב יום טוב:
. שיש להן לעסוק בסעודות מפי הטורח

   ו בו:שבת ויטרד
. בכל דבריו קבעו מאי לאו אפי' לאכול

כמותו ואף במה שקבע זמן האכילה עד ד' 
   שעות ואפילו בתרומה:

. הא דקבעו כמותו לא איירי לא לבער
באכילה אלא בביעור שהיו חביריו חלוקין 
עליו שלא יבערו טהורות עד למחר קבעו 
דשורפין מערב שבת בשלשה עשר אבל 

די לאכול עד חמש בשיור לעולם אימא לך כ
   שעות והיא בכלל:

. שתי מלות מורכבות שי שקים דיסקייא
   אמתחת של עור:
. והיה חסר וארבעה עשר וקבוה עכברים

ביסן היה וחמץ בזול ובא לפי רבי לידע אם 
   ימכרוהו מפי חסרוו של מפקיד:

   . שמא יבא ויאכל בעליו:המתן
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ן - ְרִביִעית     .ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ
ית  ּוק.  -ֲחִמיׁשִ ׁשּ   ָאַמר לֹו: ֵצא ּומֹוְכָרּה ּבַ
יְלגֹוִים, ּכְ  ,ַמאי ָלאו    .ְיהּוָדה ַרּבִ

  
   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָרֵאל, ּכְ  ילֹא, ְלִיׂשְ   ר. ֵמִאי ַרּבִ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָרֵאל יּה  ,ִאי ְלִיׂשְ ְקֵליּה ְלַנְפׁשֵ   ! ִניׁשְ

  
ָדא ּום ֲחׁשָ    .ִמׁשּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ק " ים ְלַחּלֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִנּיִ ֵאי ְצָדָקה ׁשֶ ּבָ   ּפֹוְרִטין ַלֲאֵחִרים, ְוֵאין ּפֹוְרִטין ְלַעְצָמן.  -ּגַ

ֵאין ָלֶהם ֲעִניִּ  ֵאי ַתְמחּוי ׁשֶ ּבָ ק ּגַ   מֹוְכִרין ַלֲאֵחִרים, ְוֵאין מֹוְכִרין ְלַעְצָמן,  -ים ְלַחּלֵ
ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ָרֵאל" :ִמׁשּ ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ   . "(במדבר לב, כב) 72"ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ

  
ָנהָאַמר ֵליּה  ר ַמּתָ א ּבַ   : ַרב יֹוֵסףלְ  ַרב ַאּדָ

ֵפירּוׁש ָאַמְרּתְ  יָלן: ֵצא ּומֹוְכָרן ְלגֹוִים, ּכְ  ּבְ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמֲעָתא  ַמאן ָאְזָלא ָהא ׁשְ יּדְ ּכְ   ?ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    .ּכְ
  

ְתַנן    :ּדִ
ירֹות ֵאֶצל ֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלּו ֵהן ֲאבּוִדין " ְפִקיד ּפֵ ֶהן.  -ַהּמַ ע ּבָ   לֹא ִיּגַ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ר: אֹוֵמ  ַרּבָ
ין ֵבית ּדִ ַבת ֲאֵביָדה ,מֹוְכָרן ּבְ ֵני ֲהׁשָ   . "ִמּפְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַמר ֲעָלּה     :ְוָלאו ִאיּתְ
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

א    יג,ב נּו ֶאלָּ ְכֵדי ֶחְסרֹוָנן^לֹא ׁשָ    ,ּבִ
ֵדי ֶחְסרֹוָנן  ֵב  -ֲאָבל יֹוֵתר ִמּכְ ין, מֹוְכָרן ּבְ   ית ּדִ

ן ָהָכא ּכֵ ִסיֵד  ,ְוָכל ׁשֶ ָהא ּפְ   י ְלַגְמֵרי. ּדְ
  
  

                                                             

בּו וִ  72 ׁשֻ ה ָהָאֶרץ ִלְפֵני ְיהָֹוה ְוַאַחר תָּ ׁשָ ה ִלְפֵני ְיהָֹוהְוִנְכּבְ ָרֵאל ְוָהְיָתה ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ָלֶכם ַלֲאֻחּזָ ׂשְ ם ֵמְיהָֹוה ּוִמּיִ   ְהִייֶתם ְנִקּיִ

  רש"י
. דמהשתא תו לא אכיל חמישית

   ליה:
. בעוד אמר לו צא ומוכרן בשוק

 שהוא מותר בהאה:

. וכר' מאיר והכי לא לישראל
קאמר ליה אי שהייתו הא 
שעתא לא משכחת ישראל דזבין 

   ליה:
. ויאכלו ויתן ישקליה לפשיה

דמין לבעלים למה לו לטרוח 
ולילך בשוק אחרי שותן לו 

   רשות למכור:
. פרוטות של חשת שגבו פורטין

שהין אותם לצדקה וכשמ
   מחלידות צריך לפורטן בכסף:

. מאכל לחם ומיי מאכל תמחוי
   שגובין לחלק:

. שמא ואין מוכרין לעצמן
   יחשדום שלקחום בזול:

. רב יוסף בפירוש אמרת לן כו'
חלה ושכח תלמודו ולאחר זמן 
כשהיה מחליף דבריו היו 
מזכירין אותו תלמידיו כך 

   לימדתו בראשוה:
. שהורה יכמאן אזלא הא דרב

   למכור פקדון מפי שאבד:
   . חסרין והולכין:אבודין

. כשאין חסרין בכדי חסרון
אלא כדרך חסרון של פירות 
הקצוב בב''מ בהמפקיד (ד' מ.) 
לחטין ולאורז תשעה חצאי קבין 

   לכור:
. שאסרים דקא פסיד לגמרי

 בהאה:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .41
י ְועֹוד ָאַמר" י ַחּלֹות :ְיהּוָדה ַרּבִ תֵּ א ׁשְ ב ָהִאיְצַטּבָ חֹות ַעל ּגַ סּולֹות מּוּנָ ל ּתֹוָדה ּפְ   . "ׁשֶ
  

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ    :ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתָ
א" ב ָהִאיְצַטּבָ   . "ַעל ּגַ
  

  ֵליּה:  ָאַמר
  ְוִכי ְלַהְצִניָען הּוא ָצִריְך?! 

ֵני א" :ּתְ ג ָהִאיְצַטּבָ    ."ַעל ּגַ
  

י ָאַמר ַרֲחָבאָאַמר     ְיהּוָדה: ַרּבִ
פּול ָהָיה.  ִית ְסָטיו ּכָ   ַהר ַהּבַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

פּול ָהָיה." ִית ְסָטיו ּכָ   ַהר ַהּבַ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

   ,ְיָתה ִנְקֵראתִאיְסְטָווִנית ָה 
ָטיו   . "ְסָטיו ִלְפִנים ִמסְּ

  
  
  

  רש"י
. על הכסא על גב האיצטבא

   ממש:
. והלא ךוכי להציעם הוא צרי

   למראה העין הם יתות שם:
. גג היה בוי גג האיצטבא

   למעלה מפי הגשמים:
. האיצטבא סטיו כפול היה

סביב סביב מקפת ובתוך אותו 
  הקף עוד אחר:
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        יד, איד, איד, איד, א    ––––    יג, ביג, ביג, ביג, ב .42
י ְועֹוד ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ל ּתֹוָדה י ַחּלֹות ׁשֶ תֵּ סּולֹות ׁשְ א ּפְ ב ָהִאיְצַטּבָ חֹות ַעל ּגַ    ,מּוּנָ
ּמ  ל ְזַמן ׁשֶ חֹות ּכָ ל ָהָעם אֹוְכִלין -ּוּנָ    ,ּכָ

ָלה ַאַחת     ,אֹוְכִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפיןלֹא  ,ּתֹוִלין -ִניטְּ
יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ ל ָהָעם ׂשֹוְרִפין -ִניטְּ   . "ִהְתִחילּו ּכָ

  
אי  סּולֹות"ַאּמַ   ? "ּפְ

  
י ָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ָהיּו ְמרּוּבֹות ִליָנה - ִמּתֹוְך ׁשֶ    .ִנְפָסלֹות ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ּצֹות, " ַחג ַהּמַ   ֵאין ְמִביִאין ּתֹוָדה ּבְ

נֵ  ּה ִמּפְ ּבָ    ."י ָחֵמץ ׁשֶ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ר ָעְסִקיַנן -ָהָכא  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ    ,ּבְ

סּול.  :ְוָקָסַבר ים ְלֵבית ַהּפְ   ֵאין ְמִביִאין ֳקָדׁשִ
  
לֹכוְ  ׁשְ י ָעְלָמא ּבִ ר ַמְייֵת ּולֵּ ה ָעׂשָ   ְלהּו, י ׁשָ

ֵהן ְמרּוּבֹות  ִליָנהִנְפָס  -ּוִמּתֹוְך ׁשֶ    .לֹות ּבְ
  
  

ּום י ִמׁשּ אי ַרּבִ   ָאְמרּו:  ַיּנַ
ירֹות ָהיוּ  ׁשֵ    ,ּכְ

אי ָקֵרי ְלהּו  א ַאּמַ סּולֹות"ְוֶאלָּ    ?"ּפְ
ּלֹ ַבחׁשֶ ָחט ֲעֵליֶהן ַהּזֶ    .א ִנׁשְ

  
חֹוט    !ְוִנׁשְ

  
ַבח.  ָאַבד ַהּזֶ   ׁשֶ

  
חֹוט!  ,ְוֵניֵתי ֶזַבח ַאֵחר   ְוִנׁשְ

  
   ַלְחָמּה", "זֹו ּתֹוָדה ְוזוֹ  :ָאַמרּדְ 

הְוִכְד    ,ַרּבָ
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

ֶחם    ֵמִביא ֶלֶחם ַאֵחר,  -ָאַבד ַהלֶּ
  ֵאין ֵמִביא ּתֹוָדה ַאֶחֶרת.  -ָאְבָדה ּתֹוָדה 

   ?ַמאי ַטְעָמא
  ַלל ֶלֶחם. ַלל ּתֹוָדה, ְוֵאין ּתֹוָדה גְּ ֶלֶחם גְּ 

  
ין!  ִקיְנהּו ְלחּולִּ   ְוִניְפְרִקיְנהּו ְוַנּפְ

  
א:    ֶאלָּ

ַבח ַחט ֲעֵליֶהן ַהּזֶ ׁשְ ּנִ ם.  ,ְלעֹוָלם ׁשֶ ְך ַהּדָ ּפַ   ְוִנׁשְ
  

   ?ּוְכַמאן
  

  רש"י
. לחמי תודה מתוך שהן מרובות

בשלשה עשר ביסן שכל מי שיש לו 
להביא תודה ברגל מביאה בשלשה 

   עשר:
רו של י''ד . לבוקפסלות בליה

לחמי תודה מ' חלות וי' מהן חמץ 
שא' (ויקרא ז) על חלות לחם 

   חמץ:
. אין מביאין קדשים לבית הפסול

אין מביאין קרבן ביום שיתמעט 
זמן אכילתו שקבעה לו תורה 
ומצא בא לידי ותר ותודה אכלת 
ליום ולילה ואם יביאום בי''ד אין 
אכלות של חמץ אלא עד שש 

   שעות:
. כל מי עלמא בי''ג מייתי להו וכולי

שעליו תודה מביאה בי''ג לפי שלא 
   יקריבה למחר וכ''ש בפסח:

. שאין להם אוכלין פסלות בליה
כל כך ומשום דפסולות ועומדות 
היו יתין שם דאם היו כשירות לא 
היו ותין אותן שם כדי לפוסלן 
בידים שמוחות שם עד זמן הביעור 

   ושרפות:
. כלומר אפילו לא היה וכשירות הי

להן פסול גדול כליה שהן כבר 
לשריפה אפ''ה מאחר שאין להם 
תקה ליאכל ואפילו הן עדיין 
טעוות עיבור צורה יהבין להו 
התם והיכי דמי. כגון שלא שחט 
עליהן הזבח ויש להן קדושת דמים 
משהוקדשו ואין להן היתר עד 
שישחט עליהן הזבח ויזרק הדם 

אין קדושין קדושת דלחמי תודה 
הגוף אלא בשחיטת הזבח כדתיא 
במחות על חלות לחם חמץ יקריב 
קרבו על זבח מלמד שאין הלחם 
קדוש אלא בזביחת התודה והאי 
קדוש קדושת הגוף קאמר דהא 
משעה שאמר הרי (עלי) לתודתי חל 
עליהם שם הקדש אבל אין קדושות 
ליפסל בליה ובטבול יום ואם 

אין לחולין עד טמאו פדין ויוצ
שישחט הזבח עליהן וכשם שהזבח 
מקדשן כך בזריקת הדם יתרין הם 
לאכילה כבשר התודה עצמו 
דהואיל ותלויין בה הרי היא כמוה 
וזריקת הדם מתרת קדשים דכתיב 
ודם זבחיך ישפך והדר והבשר 

   תאכל:
. על אותו אין מביא תודה אחרת

לחם ופודין אותו ויוצא לחולין 
ה וכיון דהוקבע לזו דלחם גלל תוד

פסול לאחרת אבל בדמים יקח 
   תודה או לחם תודה אחרת:

   . שהיא עיקר:ואין תודה גלל לחם
. דכל זמן שלא קידשו ופרקיהו

לגופן יש להם פדיון והואיל ויש 
להם תקה בכך למה או מפסידין 

   קדשים:
. אלא לעולם ששחט עליהן הזבח

   דשוב אין להם תקה:
. ומיהו עדיין דםוכגון ששפך ה

אין טעוות שריפה וצריכות לעבר 
צורתן דתן בכיצד צולין (לקמן 
פב.) כל שפסולו בגופו ישרף מיד 
בדם ובבעלים תעובר צורתו ויצא 
לבית השריפה ואפ''ה מזלזלין בהו 

   ויהבין להו התם:
. קאמרת דבשחיטה לחודה כמאן

  קדוש גופו שלא לפדות עוד:
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י.  ַרּבִ   ּכְ
  
יָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

יִרין ּתִ ָבִרים ַהּמַ ֵני ּדְ לֹא ֶזה.  - ׁשְ   ַמֲעִלין ֶזה ּבְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
א " ֶחם ֶאּלָ ין ֶאת ַהּלֶ ׁשִ י ֲעֶצֶרת ֵאין ְמַקּדְ ְבׂשֵ ִחיָטה. ּבִ ּכִ   ׁשְ
  יַצד? ּכֵ 

ָמן ָחָטן ִלׁשְ ָמן  ,ׁשְ ָמן ִלׁשְ ֶחם,  -ְוָזַרק ּדָ ׁש ַהּלֶ   ִקיּדֵ
ּלֹ ָחָטן ׁשֶ ָמןׁשְ ּלֹ ,א ִלׁשְ ָמן ׁשֶ ָמןְוָזַרק ּדָ ֶחם - א ִלׁשְ ׁש ַהּלֶ    ,לֹא ִקיּדֵ

ָמן ָחָטן ִלׁשְ ּלֹ ,ׁשְ ָמן ׁשֶ ָמן ְוָזַרק ּדָ    ,ְוֵאינֹו ָקדֹוׁש  ,ֶלֶחם ָקדֹוׁש  -א ִלׁשְ
ְבֵרי  יַר ּדִ   . ּבִ

י יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָמן ָמן ִלׁשְ ָמן ְוִיְזרֹוק ּדָ חֹוט ִלׁשְ ׁשְ ּיִ ֶחם, ַעד ׁשֶ    ."ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָקדֹוׁש ַהּלֶ

  
יָמא י :ֲאִפיּלּו ּתֵ יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ

ַמאי ָעְסִקיַנן ל ַהּדָ  :ָהָכא ּבְ ְתַקּבֵ ּנִ גֹון ׁשֶ ְך, כם ּבְ כְּ ּפַ   ֹוס ְוִנׁשְ
יוְ  יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ָסַבר ֵליּה  ַרּבִ ל ָהעֹוֵמד ִלְזרֹוק  :ָאַמרּדְ  ,ֲאבּוּה ּכַ ׁשִ ֵמי -ּכָ ָזרּוק ּדָ    .ּכְ

  
  

ָנא    :ּתָ
ּום" י ִמׁשּ   ָאְמרּו:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ירֹות ָהיוּ  ׁשֵ    ,ּכְ
חֹות  ּמּוּנָ ל ְזַמן ׁשֶ ל ָהָעם אֹוְכִל  -ּכָ    ,יןּכָ
ָלה ַאַחת ֵמֶהן     ,ּתֹוִלין, לֹא אֹוְכִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפין -ִניטְּ

יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ   . "ׂשֹוְרִפין ןִהְתִחילּו ּכּוּלָ  -ִניטְּ
  

ְנָיא    :ּתַ
אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:   ַאּבָ

י ּפָ    יד,א תֵּ ָחהׁשְ ׁשְ ַהר ַהּמִ    ,רֹות ָהיּו חֹוְרׁשֹות ּבְ
יֶהן חוֹ  תֵּ ְ ׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ל ָהָעם אֹוְכִלין,  -ְרׁשֹות ּכָ   ּכָ

ֶלת ַאַחת ֵמֶהן     ,ּתֹוִלין, לֹא אֹוְכִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפין -ִניטֶּ
יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ ל ָהָעם ׂשֹוְרִפין -ִניטְּ   . "ִהְתִחילּו ּכָ

  רש"י
הן מתירין את  .שחיטה וזריקה

   הזבח ואת התלוי בו:
. מעלין אותו מעלה אחת מעלין

ליקדש בגופו ואע''פ שאיו יתר 
   עד שתבוא השיה:

שתי הלחם של עצרת תלויין 
. דכתיב בשי כבשי שלמים

(ויקרא כג) ושי כבשים בי שה 
לזבח השלמים והיף הכהן 
אותם על לחם הבכורים תופה 

חמי לפי ה' וגמרין להו מל
תודה שאין קדושים אלא 
בזביחתה במחות בפרק 

   התכלת:
. ליפסל ביוצא ושלא יפדה קדוש
   עוד:

. ואיו יתר באכילה ואיו קדוש
ואף על פי שהכבשים עצמן 
מותרין דקיימא לן כל הזבחים 
שזבחו שלא לשמן כשירין אלא 
שלא עלו לבעלים לשם חובה 
ותיא בפרק שי דביצה (ד' כ:) 

ששחטן שלא לשמן  כבשי עצרת
הדם יזרק והבשר יאכל איהו 
הוא דמתאכלי כשלמים בעלמא 
אבל לחם כיון דכבשים אין שמן 
עליהן דהא לא עלו לשם חובה 
אלא לשם שלמי דבה עליהן מי 

   יתירו:
. בב''ק בפרק מרובה (ד' כאבוה

   עו:):
. שאיו מחוסר העומד ליזרוק

   אלא זריקה:
 . לחול עליו כל שםכזרוק דמי

פסול קדשי קדשים אבל 
לאישתרויי לא מישתרי עד 

   דזריק:
. אותו שתי פרות היו חורשות

   היום לסימן:
  . הוא הר הזיתים:בהר המשחה
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        יד, איד, איד, איד, א .43
ָנה    ִמׁשְ

י   אֹוֵמר:  ֲהִניםֲחִניָנא ְסַגן ַהכֹּ  ַרּבִ
ל כֹּ     ,ֲהִניםִמיֵמיֶהם ׁשֶ

ְווַלד ַהּטּוְמָאהלֹא ִנְמ  ְטָמא ּבִ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ רֹוף ֶאת ַהּבָ ׂשְ    ,ְנעּו ִמּלִ
ַאב ַהּטּוְמָאה,  ְטָמא ּבְ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ   ִעם ַהּבָ

ּמֹוִסיִפין טּוְמָאה ַעל טּוְמָאתוֹ  י ׁשֶ    .ַאף ַעל ּפִ
  

י הֹוִסיף   ְוָאַמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
ל כֹּ  ַהְדִליִמיֵמיֶהם ׁשֶ ְטבּול יֹום, ֲהִנים לֹא ִנְמְנעּו ִמּלְ ְפַסל ּבִ ּנִ ֶמן ׁשֶ ֶ   ק ֶאת ַהׁשּ

ְטֵמא ֵמת,  ְטָמא ּבִ ּנִ ֵנר ׁשֶ   ּבְ
ּמֹוִסיִפין טּוְמָאה ַעל טּוְמָאתֹו.  י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  

י ָאַמר   : ֵמִאיר ַרּבִ
ְבֵריֶהם ָלַמְדנוּ     :ִמּדִ

רּוָמה ְטהֹוָרה ִעם ַהטְּ  ֹוְרִפין תְּ ׂשּ   ַסח. ֵפ ֵמָאה ּבְ ׁשֶ
  

י ָאַמר   : יֹוֵסי ַרּבִ
ה ּדָ   . ֵאיָנּה ִהיא ַהּמִ

י ּומֹוִדים יוְ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַע  ַרּבִ ֹוְרִפין ז :ְיהֹוׁשֻ ׂשּ    .ֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה ׁשֶ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ֵמָאה לּוָיה ְוַעל ַהטְּ    ,ַעל ַהתְּ

יׁשֶ    אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֵרף זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמ  ָ ׂשּ   ּה, תִּ

יוְ  ַע  ַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ
ַאַחת יֶהן ּכְ תֵּ   . ׁשְ

  

ָמָרא               ּגְ

ִדי  ְווַלד ַהּטּוְמָאה"ִמּכְ ְטָמא ּבִ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ִני ?ַמאי ָהֵוי "ּבָ    ,ׁשֵ
ֲהֵדי  ֵריף ֵליּה ּבַ י ׂשָ ַאב ַהּטּוְמָאה"ּכִ ְטָמא ּבְ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ִני ?ַמאי ָהֵוי "ּבָ    ,ׁשֵ

ִני הּוא ִני ְוׁשֵ    ,ׁשֵ
א "מֹוִסיף לֹו טּוְמָאה ַעל טּוְמָאתוֹ "ַמאי     ?ִאיּכָ

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ְווַלד ְווַלד ָעְסִקיַנן -ָהָכא  י, ּדְ  ,ּבִ ִליׁשִ   ָהֵוי ֵליּה ׁשְ

ִני: ְוָקָסַבר ר ַלֲעׂשֹותֹו ׁשֵ י מּוּתָ ִליׁשִ   .ׁשְ
  

א אֹוֶכל    !ְוָהא ֵאין אֹוֶכל ְמַטּמֵ
ַתְנָיא    :ּדְ

א אֹוֶכלָיכֹול ְיֵהא א"    ?ֹוֶכל ְמַטּמֵ
ְלמּוד לֹוַמר ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם" :תַּ ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ,(ויקרא יא, לח) "ְוִכי ֻיתַּ

  ָטֵמא,    - "הּוא"
ּיֹוֵצא ּבֹו ָטֵמאְוֵאי ה ּכַ   ."ן עֹוׂשֶ

ֵייְל ָהִניָחא     ,ַאּבַ
ין, ֲא ּדְ  חּולִּ א ּבְ נּו ֶאלָּ יםָאַמר: לֹא ׁשָ ְתרּוָמה ְוָקָדׁשִ ּיֹוֵצא ּבֹו,  - ָבל ּבִ ה ּכַ   עֹוׂשֶ
ֵמיּה וּ  ְ ר ַאֲהָבה ִמׁשּ א ּבַ    ,ָרָבא ַנִמיּדְ ְלַרב ַאּדָ

א ָאַמר:ּדְ  נּו ֶאלָּ ין    :לֹא ׁשָ    ,חּולִּ
  ּוְתרּוָמה, 

ים ָקָדׁשִ ֶהן :ֲאָבל ּבְ ּיֹוֵצא ּבָ ה ּכַ יר.  - עֹוׂשֶ ּפִ   ׁשַ
ֵמיּה  ְ א ְלָרִביָנא ִמׁשּ   ָרָבא, ּדְ ֶאלָּ

תּוב, ּדְ  ר ַהּכָ יּבֵ   ָאַמר: ִמְקָרא ָמֵלא ּדִ
ין ָנא חּולִּ    ,לֹא ׁשְ

רּוָמה,  ָנא ּתְ   לֹא ׁשְ

  רש"י
   'מתי

. הכא קט לה משום סיפא מימיהם של כהים
  דקתי מדבריהן למדו ששורפין תרומה כו':

. מלשרוף את הבשר שטמא בוולד הטומאה
זה בראשון לטומאה וה''ל  שגע בשר קודש

איהו שי ולא מעו מלשורפו עם חמור ממו 
ממי שגע באב הטומאה דהואיל ואף זה הקל 
לשריפה עומד לא חשו אם מטמאין אותו יותר 
ממה שהי' ובגמרא פריך מאי תוספת טומאה 
איכא הלא גם בראשוה בוולד טומאה גע 

  ועכשיו חוזר ווגע בוולד הטומאה:
  . של תרומה:ןמלהדליק שמ

. והוא שלישי דטבול יום שפסל בטבול יום
פוסל את התרומה מן התורה ביבמות פרק 
הערל (דף עה.) מבכל קודש לא תגע ויולדת 
משטבלה לסוף ימי טומאה עד מלאת ימי 
טהרה שלה טבולת יום ארוך היא שהרי איה 
ראוייה להביא כפרה עד יום שמוים ואחד 

לה עד שקיעת אלמא לא הוי הערב שמש די
  החמ' דשמוי':

. טמא מת אב הטומא' בר שטמא בטמא מת
הוא ומטמא כלים דכתיב (במדבר יט) וכל 
אשר יגע בו הטמא יטמא והפש הוגעת 
תטמא עד הערב בפרשת פרה גבי טומאת מת 
אלמא טמא מת מטמא אדם ועשאו הכתוב אב 
הטומאה כשרץ ובילה שמטמאין אדם ולא 

מא אלא אוכלין ומשקין כוגע בהן שאין מט
כדכתיב בשרצים (ויקרא יא) כל אשר בתוכו 
יטמא מכל האוכל אשר יאכל אשר יבוא עליו 
מים יטמא וכל משקה אשר ישתה בכל כלי 
יטמא אלמא לא מקבל טומאה מן הכלי 
שקיבל טומאה מן השרץ אלא אוכל ומשקה 
בלבד ולא אדם וכלים והאי ר הוי ראשון 

טומאה שמתחלה היה ועכשיו יש כאן תוספת 
שמן זה שלישי וחוזר ועשה שי ע''י הר 
דהואיל ויש טומאה עליו לא חיישין ליה 

  ומותר להוסיף בידים:
מדבריהן למדו ששורפין תרומה טהורה עם 

. עם זמן הביעור דהואיל הטמאה בפסח
והולכת לאיבוד אף הטהורה ואסורה 
מדאורייתא לא חיישין לשמירתה ואע''ג 

ן או לשומרה בטהרה דכתיב (במדבר שמוזהרי
   יח) את משמרת תרומותי:

. אי אתה יכול ללמוד את זו איה היא המדה
מדבריהן ובגמרא מפרש אמאי איה היא 

   המדה:
. ר' יוסי קאמר לה דאע''ג ומודים ר''א כו'

דאיפלוג ר''א ורבי יהושע בשריפת תרומה 
   בהא מודו ששורפין זו לעצמה וזו לעצמה:

  גמ' 
. מתחלה היה שי ועדיין שי י ושי הואש

   הוא:
. האי בוולד הטומאה הכא בוולד וולד עסקין

דקתי מתיתין וולד וולד קאמר דהייו שי 
ובשר שגע בו הוה שלישי וכי הדר שרפי ליה 
בהדי בשר שטמא באב הטומאה שהוא ראשון 

   חוזר ועשה שלישי זה שי:
דלא מטמא  . וכיוןוהא אין אוכל מטמא אוכל

   ליה מאי תוספת איכא:
. ואין מטמא אוכל כיוצא ואין עושה כיוצא בו

   בו:
   . משמע מיעוטא:הוא טמא

. דילפין אבל תרומה וקדשים עושה כיוצא בה
   מבואת חגי לחם וזיד יין ושמן (חגי ב):

   . דמתיתין בקדשים קיימי':שפיר
. לא הוציא ממשמעו לא תרומה מקרא מלא

אלא דבר שלם דיבר דאין אוכל ולא קדשים 
מטמא אוכל לעולם ובואת חגי טומאות דרבן 
יהו וכבר גזרו כדלקמן אבל דאורייתא לא 
מטמא אלא אוכל משקה ומשקה אוכל לקמן 
בפירקין (דף יח.) יליף לה דאוכל מטמא משקה 

 ומשקה אוכל: 
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ים  ָנא ָקָדׁשִ ה -לֹא ׁשְ ּיֹוֵצא ּבוֹ   ֵאינֹו עֹוׂשֶ    ,ּכַ
א ְלֵמיַמר    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ר ׂשָ ֲהֵדי ּבָ ִקין ּבַ א ַמׁשְ ִאיּכָ    ,ּדְ
ָק  ִקיןא ּדְ א ֵמֲחַמת ַמׁשְ ּמֵ   . ִמיּטַ

  
   ,ִאי ָהִכי

ַאב ַהּטּוְמָאה"ַהאי  ְטָמא ּבְ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ֵעי ֵליּה!  - "ִעם ַהּבָ ִקין" ִמיּבָ ר ּוַמׁשְ ׂשָ   "ִעם ַהּבָ
  

א: אֹוַרְייָתא, ּדְ ְנִהי  ֶאלָּ א אֹוֶכל ִמּדְ   ֵאין אֹוֶכל ְמַטּמֵ
ַנן  ַרּבָ א -ִמּדְ    .ִמיהּו ְמַטּמֵ

  
  

  רש"י
. דאיכא משקין בהדי בשר

כשגע באב הטומאה היה 
עליה וטמא עמה משקה טופח 

והוה אף המשקה ראשון 
וכששורפה עדיין הוא עליה 
ומטמא הבשר ששרף עם זה 
מחמת המשקין ועשה שלישי 

   שי:
. וקא מוספי ליה מדרבן מטמא

   טומאה מדרבן:
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        בבבב- - - - יד, איד, איד, איד, א .44
י הֹוִסיף"   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ל כֹּ  ַהְדִליקִמיֵמיֶהן ׁשֶ ְטבּול יֹום,  ֲהִנים לֹא ִנְמְנעּו ִמּלְ ְפַסל ּבִ ּנִ ֶמן ׁשֶ ֶ   ֶאת ַהׁשּ
ְטֵמא ֵמת,  ְטָמא ּבִ ּנִ ֵנר ׁשֶ   ּבְ

ּמֹוִסיִפין טּוְמָאה ַעל טּוְמָאתוֹ  י ׁשֶ   ."ַאף ַעל ּפִ
  

ִדי  ְטבּול יֹום"ִמּכְ ְפַסל ּבִ ּנִ ֶמן ׁשֶ י,  ?ַמאי ָהֵוי "ׁשֶ ִליׁשִ   ׁשְ
ְטֵמא ֵמת"ְוִכי ַמְדִליק ֵליּה  ְטָמא ּבִ ּנִ ֵנר ׁשֶ ִני ?ַמאי ָהֵוי "ּבְ    ,ׁשֵ

ַמע ָלן ִני ?ַמאי ָקא ַמׁשְ ר ַלֲעׂשֹותֹו ׁשֵ י מּוּתָ ִליׁשִ    ?!ׁשְ
  ַהְיינּו ַהְך! 

  
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֶכת ָעְסִקיַנן ל ַמּתֶ ֵנר ׁשֶ    ,ָהָכא ּבְ
ַר    יד,ב ֲחַלל ֶחֶרב"^ :ֲחָמָנא ָאַמרּדְ ָחָלל ּואֲהֵרי הֶחֶרב  -טז)  ,(במדבר יט 73"ּבַ    .ּכְ

  ְוָהְוָיא ֵליּה ַאב ַהּטּוְמָאה, 
ר ַלֲעׂשֹותֹו ִראׁשֹון :ָקָסַברְו  י מּוּתָ ִליׁשִ    .ׁשְ
  

ֶכתּדְ ּוַמאי ּדּוֲחֵקיּה  ל ַמּתֶ ֵנר ׁשֶ    ?ַרב ְיהּוָדה ְלאֹוְקֵמיּה ּבְ
ֵנר  ל ֶחֶרסנֹוְקֵמיּה ּבְ    ,ׁשֶ

  ?"הֹוִסיף"ּוַמאי 
ִאיּלּו ָהָתם   ָטֵמא ְוָטֵמא,  -  ּדְ
סּול ְוָטֵמא - ְוִאיּלּו ָהָכא    !ּפָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יֵתיּה     ,ַמְתִניִתין ְקׁשִ
ָתֵני ְטֵמא ֵמת" :ַמאי ִאיְרָיא ּדְ ְטָמא ּבִ ּנִ ֶרץ' :? ִניְתִני"ֵנר ׁשֶ ׁשֶ ְטָמא ּבְ ּנִ    '!ׁשֶ

א: ָב  ֶאלָּ ֶרץֵאיֶזהּו ּדָ ין טּוְמַאת ֵמת ְלׁשֶ ֲחלּוָקה טּוְמָאתֹו ּבֵ    ?ר ׁשֶ
ֶכת.  :ֱהֵוי אֹוֵמר   ֶזה ַמּתֶ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

י ָקָסַבר   ֲעִקיָבא:  ַרּבִ
א ֲאֵחִרים ִקין ְלַטּמֵ אֹוַרְייָתא.  - טּוְמַאת ַמׁשְ   ּדְ

ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ ַנן :ּדְ ַרּבָ ִדי ַהאי נֵ  -  ּדְ ֶמןְלַהאי ר ַמאי ָקא ְמַהְנָיא ִמּכְ    ?ׁשֶ
ִסיל ְוָקֵאי -ִאי ְלִאיְפסּוֵלי ּגּוֵפיּה     !ָהא ּפְ

  
אי    ?ִמּמַ

ַנן ַרּבָ א ֲאֵחִרים ִמּדְ יְלָמא ְלַטּמֵ    !ּדִ
  

ַנן ַרּבָ ַאב ַהּטּוְמָאה - ִאי ִמּדְ    ?ַמאי ִאיְרָיא ּבְ
ִראׁשֹון  ה ָהֵוי, וְ ֲאִפיּלּו ּבְ ִחלָּ ִני ַנִמי ּתְ   ׁשֵ

ְתַנן:    ּדִ
רּוָמה" ל ַהּפֹוֵסל ֶאת ַהתְּ ה,  - ּכָ ִחּלָ ִקין ִלְהיֹות תְּ א ַמׁשְ   ְמַטּמֵ

בּול יֹום    .(פרה ח, ז) "חּוץ ִמטְּ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ    :ֶאלָּ
אֹוַרְייָתא ִהיא.    ּדְ
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  רש"י
   . דר הוי ראשון:הוי שי מאי

. דר' חיא דתריצא בהכי ומאי הוסיף הייו הך
ת על עדות חידוש על ר''ע דמשמע דהוסיף עדו

  חידוש:
. הקיש חרב לחלל מתכת שגע במת הרי בחלל חרב

הוא אבי אבות הטומאה כמת עצמו ושגע בטמא 
מת הרי הוא אב הטומאה כמוהו גזירת הכתוב הוא 

   במתכת אצל טומאת מת ולא אצל שאר טומאות:
. ר אב הטומאה וכשותן שמן שלישי לתוכו וה''ל

   עשה ראשון:
וקמה בוגע ר של חרסו אלא ראשון כדאי .

בטמא מת ואשמעין ר''ע דשלישי מותר לעשותו 
שי ודקשי' לך מאי הוסיף אדר' חיא הוסיף טובא 
דאילו התם גבי בשר קדשים כי שריף שלישי בהדי 
ראשון ועשהו שי טמא היה מתחלה לטמא אחרים 
שהשלישי עושה רביעי בקודש ועכשיו כשהוא שי 

מר לא שתה שמו לקלקול יותר הוי טמא כלו
מבראשוה ואלו גבי עדותו של ר''ע גבי תרומה קאי 
דאילו שמן קודש איו אלא של מחות ואכל הוא 
ואיו ראוי להדליק ר ואם טמא קודם שתו 
במחה משקדש בכלי אין לו היתר לכהים ושרף 
בקודש בבית הדשן כשאר פסולי קדשי קדשים אבל 

א כהים מדליקין בו דכתיב שמן תרומה שטמ
תתי לך את משמרת תרומותי בשתי תרומות 
הכתוב מדבר אחת תרומה טהורה ואחת תרומה 
טמאה ואמר רחמא שלך תהא להסיק' תחת 
תבשילך ביבמות בפ' הערל (דף עד.) ושמן שלישי של 
תרומה איו טמא לטמא אחרים אלא פסול דאין 

ד ליה שי שלישי עושה רביעי בתרומה וכי הדר עבי
   ה''ל טמא:

. לרב יהודה מאי איריא דתי טמא מתי' קשיתיה
מת אי בר של חרס קאי ובראשון עסקין למה לי 
דקט שקיבל טומאה זו מאב הטומא' של מת ליתי 
שטמ' סתם ואן קי''ל דאין כלי מקבל טומאה 
אלא מאב הטומאה ומה לי אב הטומאה דמת מה 

ט מת ש''מ בר לי אב הטומאה דשרץ אלא מדק
של מתכת עסקין דיש חילוק בו בין גיעת אב 
הטומאה דמת לאב הטומאה דעלמא ואשמעין 

   דבר שהוא עצמו אב הטומאה קאמר:
. מדקאמר הוסיף ר''ע קסבר טומאת משקים ש''מ

לטמא אחרים דאורייתא היא ודלא כהי תאי 
דפירקין דאמרי לקמן שאין משקין מטמא אוכל מן 

מדרבן דאי ס''ד דאין משקין מטמאין  התורה אלא
אחרים אלא מדרבן מאי תוספת דאוסיף ר''ע 
דאמר שהשמן שהיה שלישי עשאוהו ראשון ומה 
בכך האי ר אב הטומאה כי עשאו ראשון להאי 

   שמן מאי מהי ליה אחרי שלא יטמא אחרים:
   . הוא דמהי ליה הא פסול וקאי:לאפסולי גופיה

   א אחרים מעכשיו מדרבן:. אהי ליה שיטמדילמא
. תוספת דרבן אתא לאשמעי' מאי איריא דקט אי

שמדליקין אותו בר אב הטומאה שעושין אותו 
להאי שמן ראשון דאורייתא א'' אשמעין 
שמדליקין אותו בראשון לטומאה או בשי לטומאה 
מי תחלה הוי כלומר איכא מי תוספת מדרבן כי 

מטמא עוד שי ההיא שעשה ראשון מדרבן ו
ושלישי דהא גזור רבן על המשקין שאפילו געו 

   משקין בשי יעשו ראשוים:
. כל הי דמייתין בפ' דתן כל הפוסל את התרומה

יציאות השבת (דף יג:) גבי שמוה עשר דבר שגזרו 
עליהם תורת שיים לפסול את התרומה מטמאין 
משקין אפילו חולין להיות תחלה חוץ מטבול יום 

פוסל לתרומה מן התורה וגזירת הכתוב היא ש
ומ''מ איקלישא טומאה דידיה ולא גזרו ביה לעשות 
משקין תחלה דאין דברי תורה צריכין חיזוק 
ומשום דמשקין עלולים לקבל טומאה ומה היא 
עלילתן שמקבלין טומאה שלא בהכשר גזרו עליהן 

   חומר הרבה שיהו כהים זהרין לשומרן:
למעבדיה ראשון דאורייתא  . מדמהדראלא ש''מ

ש''מ לטמויי אחרים ולעשותן שי דאורייתא קאמר 
כל סדר טומאה דאב עושה ראשון ראשון שי 
בחולין ותו לא ושי שלישי בתרומה ושלישי רביעי 

  בקודש כולה מדאורייתא הוא בפירקין:
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        טו, בטו, בטו, בטו, ב    ––––    יד, ביד, ביד, ביד, ב .45
י ָאַמר"    :ֵמִאיר ַרּבִ

ְבֵריֶהם ָלַמְדנוּ  רּוָמה :ִמּדִ ֹוְרִפין תְּ ׂשּ   ."ַסחֶפ ֵמָאה ּבְ ְטהֹוָרה ִעם ַהטְּ  ׁשֶ
  
ְבֵריֶהם" ַמאן?  "ִמּדִ   ּדְ

ְבֵרי :ִאיֵליָמא י ִמּדִ ֵמי -ֲהִנים ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֹ  ַרּבִ    ?!ִמי ּדָ
  ָטהֹור ְוָטֵמא!  - ָטֵמא ְוָטֵמא, ָהָכא - ָהָתם
א ְבֵרי :ְוֶאלָּ י ִמּדִ ֵמי?   - ֲעִקיָבא ַרּבִ    !ִמי ּדָ

סּול ְוָט  - ָהָתם   ֵמא, ּפָ
  ָטהֹור ְוָטֵמא!  -ָהָכא 

  
יֵניָמא ָקָסַבר  אֹוַרְייָתאּבְ    -ַמְתִניִתין  :ֵמִאיר ַרּבִ    ,ַאב ַהּטּוְמָאה ּדְ

ַנן ַרּבָ   , ּוְוַלד ַהּטּוְמָאה ּדְ
אֹוַרְייָתא ָטהֹור ַמַעְלָיא ִמּדְ   ,ּדְ

ְבֵריֶהם"ּוַמאי    טו,א    ?"ִמּדִ
ְבֵרי י ִמּדִ   ֲהִנים. ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֹ ַרּבִ

  
ּום  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

אֹוַרְייָתא ַאב ַהּטּוְמָאה ּדְ אֹוַרְייָתא,  ,ַמְתִניִתין ּבְ   ּוְוַלד ַהּטּוְמָאה ּדְ
ְבֵריֶהם"ּוַמאי     ?"ִמּדִ

ְבֵרי י ִמּדִ יֱאִליֶעֶזר וְ  ַרּבִ ַע  ַרּבִ    .ְיהֹוׁשֻ
  

יֵהי  ַע  ַרּבִ   ? ְיהֹוׁשֻ
יַר ָהא  :ִאיֵליָמא ַע  ּבִ   , ְיהֹוׁשֻ

ְתַנן    :ּדִ
ּנֹוַלד ָלּה ְסֵפק טּוְמָאה," רּוָמה ׁשֶ ל תְּ   ָחִבית ׁשֶ

י    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ה ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ַחת ּבִ ְמקֹום ַהּמּוְצָנע,  - ִאם ָהְיָתה מּוּנַ ה ּבִ יֶחּנָ   ַיּנִ

ה ה. - ְוִאם ָהְיָתה ְמגּוּלָ ּנָ   ְיַכסֶּ
י ַע  ַרּבִ   ֵמר: אוֹ  ְיהֹוׁשֻ

ְמקֹום ַהּמּוְצָנע  ַחת ּבִ ה,  - ִאם ָהְיָתה מּוּנַ ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ה ּבִ יֶחּנָ   ַיּנִ
ה ְוִא  ה -ם ָהְיָתה ְמכּוסָּ ּנָ   . ח) (תרומות ח, "ְיַגּלֶ

  
ֵמי?    !ִמי ּדָ

ָעְלָמא -ָהָתם  ָרָמא ּבְ    ,ּגְ
ַדִים!  -ָהָכא  ּיָ   ּבַ

  
א יָהא  ,ֶאלָּ ע,  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
ְתַנן    :ּדִ

ָרה " ּבְ ׁשְ ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ ת ָהֶעְליֹוָנה, ּבַ ָחִבית ׁשֶ   ּגַ
ין ְטֵמִאיןוְ    , ַתְחּתֹוָנה חּוּלִ

י מֹוֶדה יוְ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַע  ַרּבִ    :ְיהֹוׁשֻ
ה ְרִביִעית  ּנָ יל ִממֶּ ִאם ָיכֹול ְלַהּצִ ָטֳהָרהׁשֶ יל,  - ּבְ   ַיּצִ

   - ְוִאם ָלאו
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ֵרד ה  תֵּ ֶאּנָ א, ְוַאל ְיַטּמְ ּמֵ ד.ּבַ ְוִתטַּ   ּיָ
י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ה  ֶאּנָ דּבַ ַאף ְיַטּמְ   .ט) (תרומות ח, "ּיָ
ְבֵריֶהם"ַהאי  ,ִאי ָהִכי ָבָריו' - "ִמּדִ ֵעי ֵליּה!  'ִמּדְ   ִמיּבָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ל ן ׁשֶ ֲחלֹוְקּתָ י ִמּמַ יֱאִליֶעֶזר ְו  ַרּבִ ַע ָל  ַרּבִ    .ַמְדנוּ ְיהֹוׁשֻ

  רש"י
. מדיליף מדבריהן קסבר מתי' דר' ימא קסבר ר''מ

ב הטומאה דקתי באב הטומאה חיא בשר שטמא בא
דאורייתא דכל אב הטומאה דאורייתא הוא אבל בשר 
שטמא בוולד הטומאה דקתי כגון שטמא בוולד 
הטומאה דרבן כגון כלי שטמא במשקין דמדאורייתא 
אין אוכלין ומשקין מטמאין כלי שאין אוכל עשה אב 
הטומאה ורבן גזרו שיהיו משקין מטמאין כלי משום 

זב וזבה שהן אב הטומאה כגון רוקו ומימי רגליו משקה 
בפ''ק דדה (דף ז:) והאי בשר טמא באותו כלי דהוי 
וולד וולד דרבן שהמשקין היו וולד הטומאה והכלי 
היא וולד וולד דרבן ומדאורייתא טהור הוא והאי בשר 
שעשה שלישי על ידו טהור גמור מן התורה הוא 

כא עלה טומאה דרבן ואשמעין ר' חיא דכיון דאי
  מטמאין לה בראשון דאורייתא: 

   . דר' מאיר:ומאי מדבריהם
. דתרומה טהורה בשש שעות דמיא מדברי ר' חיא

לההוא דשלישי דטהור דאורייתא וטמא דרבן והא מי 
שריא מדאוריי' עד תחילת שבע ואסירא מדרבן וכיון 
דאשמעין ר' חיא דמטמין טומאה דרבן בטומאה 

ורייתא דמטמא ליה מדרבן אוכל את אוכל מטמין דא
מי תרומה טהורה דאסירא מדרבן בטומאה דתרומה 
טמאה דאורייתא דלא מטמיא לה אלא מדרבן דאין 

   אוכל מטמא אוכל אלא מדרבן:
. לא תדחק לאוקמא הכי דמאי מדבריהן ארשב''ל

דקאמר מדברי רבי אליעזר ורבי יהושע קאמר ולאו 
''מ אלא בעלמא קאי והכי קאמר מדברי אמתי' קאי ר

סופרים שמעו ששורפין כו' ומאן יהו סופרים רבי 
אליעזר ור' יהושע והאי עדות דר' חיא ורבי עקיבא לא 
שייך גבי פסח ואיידי דבעי לאורויי ששורפים קדש 

   טהור עם הטמא קט לה:
. שאירע כגון שכס אדם טמא לשם ספק גע בה שולד

   :ספק לא גע
   . הפקר:התורפה

. עדיין מוזהר על שמירתה ייחה במקום המוצע
וטעמא מפרש בבכורות בפ' (עד כמה) את משמרת 
תרומתי שתים במשמע אחת טהורה ואחת תלויה ואמר 

   רחמא עביד לה שימור:
. כלומר אם רצה יכול לגרום לה ייחה במקום התורפה

מא טומאה דקסבר יש אם למסורת ותרומתי כתיב אל
שמעין ליה לרבי יהושע דכיון דאיה ראויה אלא 
להדלקה יכול לגרום לה טומאה והא מי אפי' טהורה 

   בת ביעור היא ומטמאין אותה:
. הייו עדשים של גת חבית של תרומה בגת העליוה

ֲעֵרָבה (חלק של הגת, שבו מיחים את  שקורין מייט''י {
   בתוכה: ם} שהעביהעבים)

   ו בור שהיין יורד לתוכו:. הייוהתחתוה
. חולין טמאין יש בה וראויין לו בימי טומאתו או טמאין

למי שאיו אוכל חולין בטהרה ואם תפול תרומה זו 
לתוכו ה''ל מדומע טמא ולא חזי לישראל משום תרומה 
ואפי' טהורה ולא למכור לכהן דכיון דטמאה היא 
אסורה ביבמות בהערל (דף ע:) פקא לן שהאוכל 

רומה טמאה עובר בעשה בשעריך תאכלו לזה הטמא ת
   והטהור יחדו ולא לאחר:

. אע''פ שחלקו באין יכול בסיפא מודה ר''א ור' יהושע
מודין ושוין הן בכך שאם יכול להציל ממה רביעית 
בטהרה אם יכול לחזר אחר כלים טהורין ולקבל קודם 

   שתרד כולה לתוך הטמאין ויקבל הימה רביעית הלוג:
. יחזר אחריהן ואל יקבלה בכלים טמאין כדי יציל

להציל את החולין שלא יתערב ממה בהן ויאסרו ואע''פ 
שבתוך כך ירד ממה לתוכם ויפסדם לא מטמאין לה 

   לתרומה משום הצלת חולין:
. שלא ימצא כלי טהור וסוף סוף לטומאה ואם לאו

אזלא כולה בזו חלקו רבי אליעזר ור' יהושע דר' 
זר אומר אעפ''כ תרד ותטמא מאליו ויפסיד אליע

החולין ואל יטמאה ביד כדי להצילן ר' יהושע אומר 
יטמאה ביד אלמא לרבי יהושע כיון דסופה לאיבוד 
שרי לטמוייה ביד ובפסח מי לא שא ור' מאיר מדרבי 

   יהושע יליף:
. שהרי הלכה כרבי יהושע בטהרות ממחלוקתן למדו

שלא לקבוע הלכה כמותו מפי  דרבי אליעזר מו עליו
  תורו של עכאי בב''מ (דף ט:):
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ְיָקא ַנִמי    ,ּדַ

ָקָתֵני י "מֹוֶדה: ּדְ יוְ  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַע  ַרּבִ   , "ְיהֹוׁשֻ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

אֹוַרְייָתא ַאב ַהּטּוְמָאה ּדְ אֹוַרְייָתא ,ַמְתִניִתין ּבְ    ,ּוְוַלד ַהּטּוְמָאה ּדְ
ְבֵריֶהם""ִמ ּוַמאי     ?ּדִ

ְבֵרי  יִמּדִ יֱאִליֶעֶזר וְ  ַרּבִ ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
  

   :ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאֵאיִתיֵביּה 
י ָאַמר"   : יֹוֵסי ַרּבִ

ּדֹון ּדֹוֶמה ָלְרָאָיה    ,ֵאין ַהּנִ
ֵהִעידּו ַרּבֹוֵתינוּ  ׁשֶ ּכְ    ?ַעל ָמה ֵהִעידוּ  ,ׁשֶ

ְווַלד ַהּט  ְטָמא ּבִ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ    ,ּוְמָאהִאם ַעל ַהּבָ
ר ׂשָ ֹוְרִפין אֹותֹו ִעם ַהּבָ ׂשּ ַאב ַהּטּוְמָאה ׁשֶ ְטָמא ּבְ ּנִ    !ֶזה ָטֵמא ְוֶזה ָטֵמא – ׁשֶ

ְטבּול יֹום ְפַסל ּבִ ּנִ ֶמן ׁשֶ ֶ    ,ִאם ַעל ַהׁשּ
ְטֵמא ֵמת  ְטָמא ּבִ ּנִ ֵנר ׁשֶ ְדִליִקין אֹותֹו ּבְ ּמַ סּול ְוֶזה ָטֵמא -ׁשֶ    !ֶזה ּפָ

   :ַאף ָאנּו מֹוִדים
ְווַלד ַהּטּוְמָאה, ּבִ  ְטֵמאת ּבִ ּנִ   ְתרּוָמה ׁשֶ

ַאב ַהּטּוְמָאה ְטֵמאת ּבְ ּנִ רּוָמה ׁשֶ ֹוְרִפין אֹוָתּה ִעם ַהתְּ ׂשּ    ,ׁשֶ
רֹ ֵמָאה? ֲאָבל ֵהיַאְך ִנׂשְ לּוָיה ִעם ַהטְּ   ף ַהתְּ

א ָיבֹ  ּמָ הׁשֶ הּו ִויַטֲהֶרּנָ    .א ֵאִלּיָ
יּגּול   טו,ב    ,ַהּפִ

   ,ְוַהּנֹוָתר
ֵמ    :אְוַהטָּ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַאַחת ָרִפין ּכְ    ,ֵאין ִנׂשְ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ַאַחת ָרִפין ּכְ   . "ִנׂשְ
ֲעָתךְ  י :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ְבֵרי ַרּבִ י ֵמִאיר ִמּדִ ַע ָקָאַמר ַרּבִ    ,ְיהֹוׁשֻ

אי ַמֲהַדר ֵליּה  יַאּמַ יֵמ יֹוֵסי  ַרּבִ   ם? ֲהִניֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֹ ַרּבִ
  

  :ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
י ֲעֵתיּה,  ַרּבִ   יֹוֵסי ָלאו ַאּדַ

י :הּוא ָסַברּדְ  יֵמִאיר ִמּדְ  ַרּבִ   ֲהִנים ָקָאַמר ֵליּה, ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֹ ַרּבִ
יְוָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ִמּדְ  ַע ָקָאִמיָנא,  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

יְוָאַמר ֵליּה: ַוֲאִפיּלּו ְל  ַע ַנִמ  ַרּבִ הְיהֹוׁשֻ ּדָ    ,י ֵאיָנּה ִהיא ַהּמִ
ָהא מֹוֶדה י ּדְ יֱאִליֶעֶזר ְו  ַרּבִ ְפֵני ַעְצָמּה  ַרּבִ ְפֵני ַעְצָמּה ְוזֹו ּבִ ֹוֵרף זֹו ּבִ ׂשּ ַע ׁשֶ   .ְיהֹוׁשֻ

  
אי ְו  ה"ַאּמַ ּדָ ה ִהיא!  ?"ֵאיָנּה ִהיא ַהּמִ ה ּוִמּדָ   ִמּדָ
  

ין א ֶהְפֵסד חּולִּ ִאיּכָ אֵני ָהָתם, ּדְ   .ׁשָ
  

י ַמְתִקיף ָלּה    : ִיְרְמָיה ַרּבִ
א ֶהְפֵסד  ,ַמְתִניִתין ַנִמי    !ֵעִציםּדְ ִאיּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא: 

ה  ׁשּו,  -ְלֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ   ָחׁשְ
ׁשּו.  -ְלֶהְפֵסד מּוָעט    לֹא ָחׁשְ

  

  רש"י
. דר''מ מדרבי יהושע דיקא מי

יליף מדקא מהדר ליה רבי יוסי 
איה היא מן המדה דמודה ר''א 
ורבי יהושע בזו ש''מ מיייהו 
הוה יליף לה ולקמיה פריך 

   אמאי איה היא המדה:
. לר''מ אין הדון א''ר יוסי

איה דון שריפת חמץ דומה לר
בפסח שאתה דן ולמד מאלו 
איו דומה לדברים שאתה מביא 
ראיה מהן עליו על מה העידו 

   שתוכל ללמוד מהן:
. שלישי זה טמא וזה טמא

בקודש טמא הוא והראשון 
   שהוא שרף עמו טמא הוא:

. לאחר זמן שמא יבא אליהו
ויאמר טהורה היתה ומצא 
למפרע שטימאו תרומה בידים 

על פי שהיא טעוה שריפה  אף
מפי איסור חמץ אסור לטמאה 

  בידים: 
. לא צריך הכא אלא הפיגול

   מסיים הברייתא:
   . של קדשים:הפיגול והותר

. בשר קודש שטמא והטמא
דקיימא לן בפ' אחרון (ד' קכ:) 
דגזרו עליהן שיטמאו את הידים 
ואע''פ שאין אוכל מטמא אדם 
גזרו עליהן לטמא מיהת את 

ים ולא לטמא את הגוף היד
משום חשדי כהוה ועצלי כהוה 
כדמפרשין התם ואפילו הכי 
דאית עלייהו טומאה דרבן 
אמרי ב''ש דאין שורפין פיגול 
וותר שאין טמאים מן התורה 
עם הטמאה שהוא טמא מן 
התורה וכ''ש בתרומה טהורה 
וטמאה ואפי' ב''ה לא קשרו 
אלא משום דאית לפיגול וותר 

   בן:טומא' דר
. רבי יוסי לרבי מאיר כי וא''ל

ילפת ליה מדרבי יהושע מי 
איה היא המדה דמודין הן בזו 
ולקמן פריך אמאי איה היא 

   המדה:
. דהא טהורה מדה ומדה היא

גמורה היא החבית הזאת 
ומשום דסופה לאיבוד שרי 

   לטמויי בידים:
. שצריך להיסק שתי דעצים

   היסקות:
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––    טו, בטו, בטו, בטו, ב .46
י ָאַמר י ָאַמר ַאִסי ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ׁש  -ַמֲחלֹוֶקת  ׁשֵ    ,ּבְ
ַבע ֲאָבל ּבְ    ל ׂשֹוְרִפין. ִדְבֵרי ַהּכֹ  - ׁשֶ

  
יָאַמר ֵליּה  ילְ  ֵזיָרא ַרּבִ   : ַאִסי ַרּבִ

יֵניָמא ָקָסַבר  אֹוַרְייָתא ַרּבִ ַאב ַהּטּוְמָאה ּדְ ַנן,  ,יֹוָחָנן: ַמְתִניִתין ּבְ ַרּבָ   ּוְוַלד ַהּטּוְמָאה ּדְ
ְבֵריֶהם"ּוַמאי     ?"ִמּדִ

ְבֵרי י ִמּדִ   ֲהִנים. ּכֲֹחִניָנא ְסַגן ַה  ַרּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ִאין. 

  
   :ִאיְתַמר ַנִמי

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
אֹוַרְייָתא ַאב ַהּטּוְמָאה ּדְ ַנן,  ,ַמְתִניִתין ּבְ ַרּבָ   ּוְוַלד ַהּטּוְמָאה ּדְ

ְבֵריֶהם"ּוַמאי     ?"ִמּדִ
י ֲחִניָנא ְסַגן ַהּכֹ ְבֵרי ַרּבִ   ֲהִנים. ִמּדִ

ׁש  - ּוַמֲחלֹוֶקת ׁשֵ   , ּבְ
ַבע ֲא  ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ  - ָבל ּבְ   ל ׂשֹוְרִפין. ּדִ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ
ֵמאַהּפִ "   -  יּגּול ְוַהּנֹוָתר ְוַהטָּ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַאַחת,  ָרִפין ּכְ   ֵאין ִנׂשְ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ַאַחת ָרִפין ּכְ    ?"ִנׂשְ

  
אֵני ָהָתם ַנןִאית ְלהּו טּוְמָאה ִמ ּדְ  ,ׁשָ ַרּבָ    ,ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
יּגּול ְוַהּנֹוָתר " ַדִים -ַהּפִ ִאין ֶאת ַהּיָ   . (קכ:) "ְמַטּמְ
  

יַע ֵליּה     :ֵליָמא ְמַסּיֵ
ֱאכֹול ָלָאָדם, " ה ְוִנְפְסָלה ִמּלֶ ׁשָ ִעיּפְ ת ׁשֶ   ַהּפַ

ֶלב ָיכֹול ְלָאְכָלּה,    ְוַהּכֶ
ָאה טּוְמַאת אֹוָכִלין  יָצהְמַטּמְ ַכּבֵ   ,ּבְ

ֶר נִ וְ  ֶפַסחׂשְ ֵמָאה ּבְ    ?"ֶפת ִעם ַהטְּ
  

ָעְלָמא הּוא ַעְפָרא ּבְ אֵני ָהָתם, ּדְ    .ׁשָ
  

  ? "מֹוֶדה"ַמאי  ,ִאי ָהִכי
  

יָהִכי ָקָאַמר ֵליּה  ייֹוֵסי לְ  ַרּבִ   ֵמִאיר:  ַרּבִ
יֲאִפיּלּו לְ  ַע  ַרּבִ י ֵמיֵקל  ,ֵמיֵקלּדְ ְיהֹוׁשֻ ְתלּוָיה ּוְטֵמָאה,  - ּכִ   ּבִ

ְטהֹוָרה וּ    לֹא.  - ְטֵמָאה ֲאָבל ּבִ
  

   ,ִאי ָהִכי
אי  ה"ַאּמַ ּדָ ה ִהיא! "ֵאיָנּה ִהיא ַהּמִ ה ּוִמּדָ   ? ִמּדָ

  
י ָאַמר   : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ְטָמא  ּנִ ר ׁשֶ ָבׂשָ ֶרץ, ּבְ ָהָכא ּבְ ִנְטְמאּו ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ׁשֶ   ַמׁשְ
א  יְוַאְזּדָ    ,ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ

  רש"י
דיין אין על הטהורה . שעמחלוקת בשש

אלא איסור דרבן אבל בשבע שאסרה כבר 
מן התורה אין לך טומאה גדולה מזו ודברי 

   הכל אף לר' יוסי שורפין:
. דמתי' דרבי חיא ימא קסבר ר' יוחן

בולד הטומאה דרבן ור''מ מייה יליף 
ודוקא קט שש רבי יוחן ומשום דאית 

איר עליה איסור דרבן הוא טעמא דר' מ
אבל אם בא לשורפ' בחמש וארבע מודה 
רבי מאיר דאין שורפין ואע''ג דסופה 
לאיבוד דלאו מדרבי יהושע קא יליף 
דטעמי' דרבי יהושע התם משום הפסד 
חולין או דילמא לר' יוחן מי ר' מאיר 
מדרבי יהושע יליף וטעמא דרבי מאיר לאו 
משום איסורא דרבן הוא דהוא הדין מי 

והאי דקאמר ר' יוחן שש לחמש וארבע 
   אורחא דמילתא קט:

. ודווקא שש קאמר ולקמיה פריך א''ל אין
   אמאי קאמר ר' יוסי איה היא המדה:

   . דבשבע מודה ר' יוסי:ימא מסייע ליה
. רבי יוסי א''ל לעיל הפיגול וותר כו'

וקאמר ליה לר' מאיר בהא הוא דאמרי בית 
ר הלל שרפין כאחת משום דפיגול וות

אסירי מדאורייתא אבל באיסורא דרבן לא 
שרו לטמויי בידים שמעין מיה מיהא 
דבאיסור דאורייתא מודה רבי יוסי ואע''ג 

   דליכא שם טומאה עליה:
. מהא לא מיסתייעא לר' שאי התם כו'

יוחן ואפי' בשבע אימא לך דפליג ר' יוסי 
ואע''ג דאסירא הואיל ואין עליה ' שם 

ליה והא דמודה בפיגול  טומאה לא מטמין
וותר משום דאית עלייהו שם טומאה 

   דרבן:
. הואיל ומתחלה מטמאה טומאת אוכלין

ראית לאדם ירדה לה תורת טומאה ואין 
   עולה ממה עד שתפסל מאכילת כלב:

. ואפילו היא ושרפת עם הטמאה בפסח
תרומה טהורה והא ודאי ר' יוסי קאמר לה 

ייתא שרי וש''מ דאי ר' מאיר אפילו פת מעל
דמודה ר' יוסי היכא דלאו בת אכילה היא 

   והוא הדין לפת מעלייתא בשבע שעות:
. דרבי מאיר מדרבי חיא יליף מאי אי הכי

מודה ר' אליעזר דקאמר ליה ר' יוסי הא 
קא יליף רבי מאיר מדרבי חיא מהדר ליה 

הכי  איהו מדרבי אליעזר ורבי יהושע:
דרבי חיא . הא דקא ילפת מקאמר ליה

איה היא מן המדה כדמפרש לקמיה 
ואפילו לרבי יהושע מי דשמעין ליה 
דמיקל טפי גבי חבית דקאמר יטמאה ביד 
מודה בשריפה בפסח דאין שורפין דהתם 
משום הפסד חולין הוא וכי איכא למימר 
דמיקל בשריפה בתלויה וטמאה הוא 
דאיכא למימר דמיקל כדשמען ליה גבי 

ספק טומאה דאמר יגלה  חבית שולד לה
ותא גרמא והוא הדין בידים אבל בטהורה 

   ליכא למימר דמיקל:
. דרבי מאיר מדרבי חיא יליף אי הכי

אמאי איה היא המדה מדה ומדה היא 
דהא בשש איכא איסורא דרבן על הטהורה 
כי התם דאיכא טומאה דרבן והא ר' יוסי 
לא שי ליה בין שם טומאה לשם איסור 

אמרת דמודה רבי יוסי בשבע הואיל דהא 
ואיכא איסור דאורייתא ואע''פ דליכא עלה 
שם טומאה אלמא לא שי ליה וכיון דלא 
שי ליה שפיר יליף רבי מאיר מדרבי חיא 
דאמר דמטמאין טומאה מדרבן בטומאה 
דאורייתא הכא מי מטמין איסור דרבן 

   בטמא טומאה דאורייתא:
  

 :המשך רשי בעמוד הבא
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יוְ     .יֹוֵסי ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
  
יַר " א ֲאֵחִריםּדְ  ",ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה  ּבִ ִקין ְלַטּמֵ ַנן.  - ָאַמר: טּוְמַאת ַמׁשְ ַרּבָ   ּדְ
יוְ " א ֲאֵחִריםּדְ  ,"יֹוֵסי ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ ִקין ְלַטּמֵ אֹוַרְייָתא -  ָאַמר: טּוְמַאת ַמׁשְ    .ּדְ

ַתְנָיא   :ּדְ
א "   טז,א ּמֵ ִקין ִליטַּ    ,ָטֵמא - ְסֵפק ַמׁשְ

א ֲאֵח    ָטהֹור,  -ִרים ְלַטּמֵ
ְבֵרי י ּדִ    ,ֵמִאיר ַרּבִ

י ְוֵכן ָהָיה ְדָבָריו. ֶאְלָעָזר ַרּבִ   אֹוֵמר ּכִ
י   .ל ָטֵמאאֹוֵמר: ַלּכֹ ְיהּוָדה ַרּבִ
י יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ

   ,ְטֵמִאין –אֹוָכִלין ְל 
  ."ְטהֹוִרין –ִלים ְלֵכ 

  
  
  

  רש"י
. בבשר שטמא בוולד הטומאה א''ר ירמיה הכא

   דקתי כגון שטמא במשקין שטמאו בשרץ:
. דאמר משקין אין מטמאין ואזדא ר' מאיר לטעמיה

אחרים ואפילו אוכלין אלא מדרבן והוה ליה 
מדאורייתא טהור מעליא ושרפי ליה בהדי בשר 
שטמא באב הטומאה דטמא מדאורייתא וגבי תרומה 

   בשש דאיכא מי איסור דרבן עלה לא שא: טהורה
. דמשקין טימאוהו לבשר זה ורבי יוסי לטעמיה

מדאורייתא הלכך איה היא מן המדה דטמא וטמא 
הוא ולר' ירמיה איכא לאקשויי א''כ בין לר''מ בין לר' 
יוסי מאי מוסיפין לו טומאתו קא מסהיד ר' חיא 

בהדי  מעיקרא בראשון גע וה''ל שי והשתא מי
ראשון שרפין להו וראה בעיי דרבי ירמיה אוולד 
וולד דקאמר רב יהודה סמיך ולא חש למידק כולי 
האי וקט מילתיה בתר לישא דמתי' דתי בוולד 
הטומאה ולעולם בבשר שטמא במשקין שטמא בכלי 
שטמא בשרץ דהוו להו משקין שיים והוא שלישי 

. ואכתי איכא ואשמעין דשלישי מותר לעשותו שי
לאקשויי סוף סוף כיון דאין אוכל מטמא אוכל אלא 
מדרבן מאי קא מהי ליה האי בשר ראשון לבשר 
שלישי אי לשוויה שי מדרבן מעיקרא מי שי 
מדרבן הוה דאילו משקין שגע בהן תחלה היו 
מדרבן דהא גע בראשון ואפי' ע''י שי הן עשין 

רב אדא או כאביי תחלה אלא על כרחך ר' ירמיה כ
ס''ל דאמרי קדשים עושין טומאה כיוצא בהן 
ואשמעין ר' חיא דשי דרבן עבדין ליה שי 
דאורייתא ולר' מאיר שמעין מיה דשי דרבן דהוא 
טהור מעליא דאורייתא מותר לעשותו שי דאורייתא 
והוא הדין לתרומה טהורה ששרפת עם הטמאה ולר' 

ן דהוא שלישי דאורייתא יוסי אשמעין דשי דרב
עבדין שי דאורייתא הלכך איה היא מן המדה 
ורביא דאית ליה מקרא מלא דבר הכתוב לא ס''ל 

דרבן  רבי ירמיה ומוקי לה לתוספת טומאהד
דמתיתין כדאוקימא ברישא ומאי מדבריהן מדברי 

   ר' אליעזר ורבי יהושע:
. ספק משקה ליטמא טמא לטמא אחרים טהור

ספק במשקה בתחילת טומאתו כגון טמא  כשולד
שפשט רגלו במשקין טהורין ספק גע ספק לא גע זהו 
ספק משקה ליטמא שולד לו ספק טומאה טמא מן 
הספק דקסבר טומאת משקין להיות עצמן טמאין 
דאוריית' היא דכתיב וכל משקה אשר ישתה וגו' 
הלכך הויא ליה ספיקא דאורייתא ולחומרא ספק 

חרים כגון הית' מקל בידו ובראשה משקה לטמא א
משקין טמאין וזרקה לבין הככרות טהורין ספק געה 
ספק לא געה זה הוא ספק משקה לטמא אחרים כך. 
היא שויה במסכת טהרות: טהור: אותן הככרות 
טהורות הן דקסבר משקין לטמא אחרים מדרבן הוא 
ולא מדאורייתא ולא דורש יטמא דכתיב גבי משקין 

טמא הלכך. הויא ליה ספיקא דרבן ולקולא בלשון י
וגירסא הכי איתא ספק משקה ליטמא טמא לטמא 

   אחרי' טהור: רבי אלעזר גרסי':
. אספק משקה . לטמא אחרים קאי כשולד לכל טמא

ספק גיעת שום דבר טהור במשקין טמאין בין שולד 
ספק זה בכלים בין שולד באוכלין הרי הוא טמא 

מטמאין כלים מן התורה ויליף  מספק דקסבר משקין
טעמא מאשר ישתה בכל כלי יטמא ודריש יטמא 
יטמא ומדסמכיה לכלי משמע יטמא את הכלי והכי 
דרשין ליה בתורת כהים הלכך כי הוי ספק הוי ליה 
ספיקא דאורייתא וברה''י ספיקו טמא: ר' יוסי ור' 
שמעון אומרים לאוכלין טמאין אם ולד ספק זה 

משקין טמאין ששפכו לבין הככרות  באוכלים כגון
ספק געו ספק לא געו טמאין דקא סברי משקין 
מטמאין אוכלין מדאורייתא הלכך ספק מי ברשות 

   היחיד טמא:
. אבל אם ולד ספק זה בכלים כגון לכלים טהורים

משקין טמאין ששפכו לבין הכלים ספק געו ספק לא 
לי אלא געו טהורין דקסברי משקין אין מטמאין כ

מדרבן ועל ספיקו לא גזרו ורבי יוסי ור''ש דרשי 
יטמא יטמא כרבי יהודה ומיהו כלים לא כדיליף 
בפירקין יטמא לטמא את האוכלים או איו אלא 

   לטמא את הכלי אמרת לא כך היה:
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ִקין ִליטַּ "[ א ְסֵפק ַמׁשְ    ,ָטֵמא -ּמֵ

א ֲאֵחִרים    ָטהֹור,  -ְלַטּמֵ
ְבֵרי י ּדִ    ,ֵמִאיר ַרּבִ

י ְוֵכן ָהָיה ְדָבָריו. ֶאְלָעָזר ַרּבִ   אֹוֵמר ּכִ
י   .אֹוֵמר: ַלּכֹל ָטֵמא ְיהּוָדה ַרּבִ
י ְמעֹוןוְ  יֹוֵסי ַרּבִ י ׁשִ   אֹוְמִרים:  ַרּבִ

   ,ְטֵמִאין –ְלאֹוָכִלין 
  ]."ְטהֹוִרין –ִלים ְלֵכ 

  
י ַברְוָס  עֹוָלם? ַרּבִ ִקין ִאית ְלהּו טּוְמָאה ּבָ    !ֶאְלָעָזר: ַמׁשְ

   :ְוָהַתְנָיא
י"   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

רֵאין טּוְמָאה ְל  ל ִעיּקָ ִקין ּכָ    ,ַמׁשְ
ֲהֵרי ֵהִעיד  ַדע, ׁשֶ ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדהתֵּ ָכן –ַעל ֵאיל ַקְמָצא  יֹוֵסף ּבֵ    ,ּדָ

ית ִקין ּבֵ א  ְוַעל ַמׁשְ ַחּיָ ָכן –ִמְטּבְ   ! "ּדָ
מּוֵאל, ִל ָהִניָחא  א טּוְמַאת ֲאֵחִרים,  :ָאַמרּדְ ׁשְ ַטּמֵ ָכן ִמלְּ   ּדָ

  , ןֵיׁש ָלֶה  -  ֲאָבל טּוְמַאת ַעְצָמן
יר.  ּפִ   ׁשַ

א ְלַרב,  ָכן  :ָאַמרּדְ ֶאלָּ ׁש ּדָ א ְלֵמיַמר -  ַמּמָ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
   .ַאֲחָדא

  
ְדָבָריו"ְוָהא  י "ּכִ ְנִפיׁשִ    !ָקָאַמר, ּדִ

  
  ְועֹוד, 

  ָקָתֵני!  "ְוֵכן"ְוָהא 
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
  

  רש"י
. מדאורייתא טומאה בעולם

   ואפילו לטומאת עצמן:
ר' אלעזר אומר אין טומאה 

רה כל עיקר . מן התולמשקין
ואפילו לטומאת עצמן והאי כל 
משקה אשר ישתה מוקי לה 

   לקמן לעין הכשר בשמעתין:
. דאין להם טומאה מן תדע

התורה כל עיקר ואפילו 
   לטומאת עצמן:

שהרי העיד יוסף בן יועזר על 
. מין חגב שמו איל קמצא דכן

איל קמצא דכן שהוא טהור 
   וכשר לאכילה:

. ןועל משקה בית מטבחיא דכ
על משקין של בית . המטבחים 
שבעזרה כגון הדם והמים שהן 
דכן שאין מקבלין טומאה 
אלמא טומאת משקין דרבן 
ובהי לא גזרו משום הפסד 
קדשים דאי דאורייתא היכי 

   מצו רבן לטהריהו:
. הא דאמרת לר' הא יחא

אלעזר יש להן טומאה לשמואל 
דאמר האי דכן דיוסף בן יועזר 

חרים קאמר אבל דכן מלטמא א
טומאת עצמן יש בהן מצית 
לתרוצי דהאי אין טומאה 
למשקין דקאמר רבי אלעזר 
לטמא אחרים קאמר דהא 
מעדותו דיוסף בן יועזר מביא 
ראיה לדבריו ויוסף בן יועזר 

   לטמא אחרים קאמר:
. אלא לרב דאמר דכן ממש

קאמר יוסף בן יועזר ואפי' 
מטומאת עצמן על כרחך רבי 

טומאת עצמן אלעזר מי מ
   קאמר:

. הא דקאמר ר' אלעזר אחדא
כדבריו דרבי מאיר אלטמא 
אחרים טהור דרבי מאיר קאי 
אבל ליטמא טמא לא סבירא 

   ליה כוותיה:
ה''ג והא כדבריו דפישי קאמר 

. ועוד הא וכן קתי קשיא
דפישי כלומר כדבריו לשון 

   דברים רבים משמע:
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   :גּוָפא

  ָאַמר:  ַרב
ׁש.  ָכן ַמּמָ   ּדָ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ָכן א טּוְמַאת ֲאֵחִרים,  ּדָ ַטּמֵ   ִמלְּ

  ֵיׁש ָלֶהן.  - ֲאָבל טּוְמַאת ַעְצָמן 
  
ׁש  :ָאַמר ַרב" ָכן ַמּמָ   , "ּדָ

ִקין :ָקָסַבר ַנן,  - טּוְמַאת ַמׁשְ ַרּבָ   ּדְ
ַנןכִ וְ  ְזרּו ַרּבָ ָעְלָמא - י ּגָ ִקין ּדְ ַמׁשְ אְב וּ  ,ּבְ ַחּיָ ית ִמְטּבְ ִקין ּבֵ זּור -  ַמׁשְ   .לֹא ּגַ

  
מּוֵאלוּ " א טּוְמַאת ֲאֵחִרים, ֲאָבל טּוְמַאת ַעְצָמן ׁשְ ַטּמֵ ָכן ִמלְּ    ,"ןֵיׁש ָלֶה  - ָאַמר: ּדָ

ִקין ַעְצָמן  :ָקָסַבר אֹוַרְייָתא -טּוְמַאת ַמׁשְ    ,ּדְ
א ֲאֵחִרים  ַנן,  -ְלַטּמֵ ַרּבָ   ּדְ

ַנן זּור ַרּבָ ָעְלָמא - ְוִכי ּגַ ִקין ּדְ ַמׁשְ א ,ּבְ ַחּיָ ית ִמְטּבְ ִקין ּבֵ ַמׁשְ זּור - ּבְ    .לֹא ּגַ
ַנן זּור ַרּבָ    .ֵיׁש ָלֶהן - ת ַעְצָמןְלַטּמּוֵיי ֲאֵחִרים, ֲאָבל טּוְמַא  - ְוִכי לֹא ּגַ

  
  

ָנאָאַמר ֵליּה  ר ִחיּנָ   ִלְבֵריּה:  ַרב הּוָנא ּבַ
יּה  י ָעְייַלּתְ ְלַקּמֵ אּדְ ּכִ ּפָ   , ְרֵמי ֵליּה: ַרב ּפַ
מּוֵאל א טּוְמַאת ֲאֵחִרים, ֲאָבל טּוְמַאת ַעְצָמן :ִמי ָאַמר ׁשְ ַטּמֵ ָכן ִמלְּ   !?ֵיׁש ָלֶהן - ּדָ

אן ׂשָ  :ְקִרי ּכָ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל"ְוַהּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ    !(ויקרא ז, יט) 74"ר ֲאׁשֶ
  

ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ
ֲהָוה  י ּדַ   .ֶדׁש ּקֹ ּבַ ְרִביִעי בּ ַא ִמיּדֵ

  
יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ

  י ָטֵמא, לֹא ִאיְקֵר  - ֶדׁש ּקֹ ּבַ ְרִביִעי 
  י ָטֵמא! ִאיְקֵר  - ַהאי

  
ָיא    .ַקׁשְ

  
  
ַמעּתָ     :א ׁשְ

ִלי ִיְטָמא" ָכל כְּ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ   ! (ויקרא יא, לד) 75"ְוָכל ַמׁשְ
  

   ?"ִיְטָמא"ַמאי 
יר   .ִהְכׁשִ

  
יר" ְמַעּתְ ֵליּה  - " ִהְכׁשִ ְקָרא ׁשָ א ּדִ ל ָהאֹ  :ֵמֵריׁשָ ר ֵיָאֵכל"ִמכָּ   ! (ויקרא יא, לד) "ֶכל ֲאׁשֶ
  

ין, ּבִ  - ַחד    ְתלּוׁשִ
ְמחוּ  -ְוַחד  ִרין. ּבִ   ּבָ

  
   .יּוְצִריכֵ 

ין  ְתלּוׁשִ ַמִעיַנן ּבִ ִאי ַאׁשְ ִביְנהוּ   - ּדְ ַאְחׁשַ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ִרין ֵאיָמא לֹא   .ֲאָבל ְמחּוּבָ

ִרין  ָנא ְמחּוּבָ ָקְיי  - ְוִאי ּתָ ּום ּדְ יִביִמׁשּ ְייהּו ֲחׁשִ דּוְכּתַ    ,ִמי ּבְ

                                                             

ע בְּ  74 ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ רְוַהּבָ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ  ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ

ִלי ִיְטָמא 75 ָכל ּכְ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמׁשְ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ל ָהֹאֶכל ֲאׁשֶ   ִמּכָ

  רש"י
. יוסף בן יועזר טומאת קסבר
ין אפילו לטומאת עצמן משק

   דרבן:
. קסבר יוסף ושמואל אמר כו'

בן יועזר טומאת משקין. 
דאורייתא לעצמן מן וכל משקה 
אשר ישתה אבל לטמא אחרים 
דרבן וכי גזור רבן לטמא 
אחרים במשקין בעלמא אבל 
משקין בית מטבחיא לא גזור 
לטמא אחרים אבל טומאת 
עצמן יש בהן דהא מדאורייתא 

יהו ולא מצו רבן רמיא עלי
   למשקליה:

. קרי כאן והבשר אשר יגע כו'
והי דמשקין לא מטמאו אוכלין 
דחולין מיהו גבי קדשים אשר 
יגע בכל טמא כתיב וכיון דאמר 
משקין מטמאין מדאורייתא 
לעצמן בשר קודש הוגע בהן 

   הרי גע בטמא:
. מידי דהוה ארביעי בקודש

דהוא עצמו פסול ואיו מטמא 
   קודש:

. רביעי בקודש לא איקרי טמא
} 'ו הוא דפיק מ''ק: פרגומק' {

לן ביה פסולה לקמן. הלכך כי 
גע ביה קודש לא קרין ביה 

   הבשר אשר יגע בכל טמא:
ת''ש וכל משקה אשר ישתה 

. דקא משתעי בכלי חרס כו'
שקיבל טומאה מן השרץ וכתב 
כל אשר בתוכו יטמא מכל 
האוכל וגו' וכל משקה אשר 

כל כלי יטמא וגו' ישתה ב
וקס''ד דהכי קאמר אחד אוכלין 
שבתוכו ואחד משקין שבתוכו 
יטמאו והי דלא דרשת יטמא 
יטמא מיהו טומאת עצמן מיהא 

   מיטמו:
. והכי קאמר מאי יטמא הכשר

כל אשר בתוכו יטמא מכל 
האוכל אשר יבא עליו מים או 
שיבא עליו כל המשקה אשר 
ישתה בכל כלי הוו הכשר 

כל מחמת אויר כלי ויטמא האו
   חרס טמא:

   . הייו משקין תלושין:בכל כלי
. הואיל ומלאן גילה דאחשביהו

דעתו שהוא צריך להם וזהו 
   חשיבתן:
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ין ֵאיָמא  לּוׁשִ   .לֹאֲאָבל ּתְ
   .יְצִריכֵ 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  ! (ויקרא יא, לו)  76""ַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור
  

   ?"ִיְהֶיה ָטהֹור"ַמאי 
  ִמּטּוְמָאתֹו. 

  
  
ין"וּ  יִרין "ְתלּוׁשִ    ?!ִמי ַמְכׁשִ

יְוָהָאַמר  ייֹוִסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
א ַחּיָ ית ִמְטּבְ ִקין ּבֵ ָכן - ַמׁשְ ֵהן ּדָ ין ׁשֶ ּיָ יִריןֶא  ,לֹא ּדַ ֵאין ַמְכׁשִ א ׁשֶ    !לָּ

  
ָמא יְרּגְ ם :ּתִ   ,ַעל ּדָ

י ָאַמרּדְ  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יר ֵאינֹו ַמְכׁשִ ים ׁשֶ ִין ְלַדם ֳקָדׁשִ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ִים"" :ׁשֶ ּמָ ֶכּנּו כַּ ּפְ ׁשְ    ,(דברים יב, טז)  77ַעל ָהָאֶרץ תִּ
ְך כַּ  ּפָ ׁשְ ּנִ ם ׁשֶ ִים ּדָ יר –ּמַ    ,ַמְכׁשִ

ִים    טז,ב ּמַ ְך ּכַ ּפָ ֵאינֹו ִנׁשְ ם ׁשֶ יר -ּדָ    .ֵאינֹו ַמְכׁשִ
  

ר ַאִמיַמְתִקיף ָלּה  מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
ְמִצית  ם ַהּתַ ִים, ּדְ ֲהֵרי ּדַ ּמַ ְך ּכַ ּפָ   ִנׁשְ

יר! ְו    ֵאינֹו ַמְכׁשִ
  

יָאַמר ֵליּה    : ֵזיָרא ַרּבִ
ח  ְמִצית, לְ ַהּנַ יר. ֲא ּדַ ַדם ַהּתַ ין ַנִמי לֹא ַמְכׁשִ חּולִּ   ִפיּלּו ּבְ

  
יּה  ָלּה ִמיּנֵ ר ַאִמיִקּבְ מּוֵאל ּבַ    ,ַרב ׁשְ

י ֲאכֹ  :ָאַמר ַרֲחָמָנאּדְ  ֶפׁש""ַרק ֲחַזק ְלִבְלתִּ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם כִּ   , (דברים יב, כג) 78ל ַהּדָ
ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו  ַהּנֶ ם ׁשֶ ם,  -ּדָ   ָקרּוי ּדָ

ֵאין ַהנֶּ  ם ׁשֶ   ֵאינֹו ָקרּוי ָדם.  -ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו ּדָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ְטָמא" ּנִ ם ׁשֶ    ,ּדָ

ׁשֹוֵגג   ּוְזָרקֹו     ,הּוְרָצה –ּבְ
ֵמִזיד    ! "לֹא הּוְרָצה -ּבְ

  
ַנן,  ַרּבָ   ִמּדְ

ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדה ףיֹוֵס כְּ לֹא ְד וּ    .79ּבֶ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה" יץ ְמַרּצֶ    ?ַעל ָמה ַהּצִ

   ,םַעל ַהּדָ 
ר ׂשָ    ,ְוַעל ַהּבָ
ְטָמא ְוַעל ַהֵחֶלב ּנִ    ,ׁשֶ

ֵמִזיד,  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ
ָרצֹון,  ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ   ּבֵ

                                                             

ִנְבָלָתם ִיְטָמאַאְך ַמְעָין ּובֹור ִמְקֵוה ַמִים ִיְהֶיה ָטהֹור ְונֹ 76  ֵגַע ּבְ

ִים 77 ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ ם לֹא תֹאֵכלּו ַעל ָהָאֶרץ תִּ  ַרק ַהּדָ

ר 78 ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ ֶפׁש ְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאכֹל ַהּדָ   ַרק ֲחַזק ְלִבְלתִּ
   [ולא תוס']. רש"ילעיל ולקמן בגמרא, דקדוקי סופרים וככגירסת  79

  רש"י
. דאשמעין הואיל אך מעין ובור יהיה טהור

ומחוברין יהו לא מיטמו הא תלושין מקבלין 
   טומאה וקשיא לרב:

ם יבא הטמא . והכי קאמר איהיה טהור מטומאתו
במעין ובור מקוה מים יהיה טהור הואיל וטבל הא 

   שאובין לא מטהרי ליה:
. אמים הוא דמתמה משום ותלושין מי מכשרי

דמים תלושין לא חשיבי אבל אשאר משקין לא 
   מתמה דכולהו תלושין יהו:

. אלמא הכשר תלושין דרבן אלא שאין מכשירים
בית הוא דאי מדאורייתא מאן שקליה ממשקי 

   מטבחיא דלא ליכשרו:
. להא דקתי אין מכשירין אדם דמשקה תירגמא

בית מטבחיא ולא אמים ודם קדשים רחמא 
   אפקיה דלא ליכשר כדרבי חייא:

. דם חולין שאין חשין לקבלו בכלי ששפך כמים
מכשיר דאיתקש למים אבל דם קדשים מתקבל 
בכלי וצריך ממו למזבח ואיו שפך לאיבוד כמים 

ו מכשיר דלא איתקש למים: אי  
. איו ראוי לזריקה דכתיב כי הדם דם התמצית

הוא (הפש) בפש יכפר דם שהפש יוצאה בו מכפר 
ושאין הפש יוצאה בו איו מכפר אלמא שפך 

   כמים איו מכשיר כדרבי יוסי בר חיא:
   . כדמפרש טעמא:דאפי' בחולין לא מכשיר

האי טעמא . לפירושא דקיבלה מייה ר' שמואל
מרבי זירא אמאי לא מכשיר דם התמצית לפי 
שאיו קרוי דם והקרוי דם קרוי משק' כדכתיב 
(במדבר כג) ודם חללים ישתה ומכשיר כדכתיב וכל 
משקה וגו' ואוקימא אהכשר ושאיו קרוי דם איו 

   קרוי משקה:
   . קרבן לבעלים דמרצה ציץ כדלקמן:הורצה

ן אכל לכהים . להיות בשר קרבבמזיד לא הורצה
דקסא הוא אבל בעלים תכפרו כדאמרין ביבמות 
בהאשה רבה (ד' צ.) דכיון דמדאורייתא מרצי מי 
אמזיד לא מצו רבן למימר ליה זיל אייתי חולין 
לעזרה קתי מיהת דם שטמא אלמא דם קדשים 
שהוא משקין בית מטבחיא מקבל טומאה אלמא 

סף בן משקין טומאת עצמן דאורייתא ודכן דיו
   יועזר מלטמא אחרים הוא וקשיא לרב:

. והך טומאת ומשי לעולם טומאת משקין דרבן
דם דרבן היא ודקשיא לך הא העיד יוסף בן יועזר 
דגזירת רבן לא אגזור אמשקי בית מטבחיא האי 

   תא לית ליה דיוסף בן יועזר:
. בין שטמא הדם בין על הדם ועל הבשר ועל החלב

שטמא החלב הציץ מרצה ולא שטמא הבשר בין 
שיהא בשר טמא אכל דאין ציץ מטהר ודוחה לא 
תעשה דוהבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל אלא 
לר' יהושע איצטריך דאמר בכיצד צולין (לקמן עז.) 
אם אין בשר אין דם וקאמר הכא ה''מ כשיצא בשר 
חוץ למחיצתו שאין ציץ מרצה על היוצא או שאבד 

קודם זריקת דם הציץ הבשר אבל טמא בשר 
   מרצה עליו להתיר דם לזריקה:

. והאי דתי לעיל בשוגג הורצה בין בשוגג בין במזיד
במזיד לא הורצה בכיצד צולין פליגי בה אמוראי 
חד אמר טומאתו בין בשוגג בין במזיד אבל זריקתו 

   בשוגג אין במזיד לא וחד אמר איפכא:
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ִצּבּורּבֵ  ין ּבְ ָיִחיד ּבֵ   ! "ין ּבְ
  

ַנן ַרּבָ    ,ִמּדְ
ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדהּוְד  יֹוֵסף ּבֶ   .לֹא ּכְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
א ַאֲהרֹ "" ים ןְוָנׂשָ ָדׁשִ   , (שמות כח, לח) 80"ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ

א?    ְוִכי ֵאיֶזה ָעֹון הּוא נֹוׂשֵ
יּגּול  ָבר ֶנֱאַמר -ִאם ֲעֹון ּפִ    !(ויקרא יט, ז)  81לֹא ֵיָרֶצה"" :ֲהֵרי ּכְ
ָבר ֶנֱאַמר -ִאם ֲעֹון נֹוָתר  ב" :ֲהֵרי ּכְ    !(ויקרא ז, יח) 82"לֹא ֵיָחׁשֵ

א א ֲעוֹ  ,ָהא ֵאינֹו נֹוׂשֵ    ,ן טּוְמָאהֶאּלָ

ָלָלּה ּבְ  ָרה ִמּכְ הּותְּ יּבּורׁשֶ   ,"ּצִ
ם!  ,ַמאי ָלאו   טּוְמַאת ּדָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

  .לֹא, טּוְמַאת ְקָמִצים
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ר קֹ  ׂשַ א ִאיׁש ּבְ ָ ְגדוֹ "ֵהן ִיׂשּ ְכַנף ּבִ    ,ֶדׁש ּבִ

ִין ִזיד ְוֶאל ַהּיַ ֶחם ְוֶאל ַהּנָ ְכָנפֹו ֶאל ַהלֶּ ֶמן ְוָנַגע ּבִ    ,ְוֶאל ׁשֶ
ל ַמֲאָכל ׁש  ,ְוֶאל כָּ    ?ֲהִיְקּדָ

ֲענּו ַהּכֹ    .  יב)-(חגי ב, יא  83אְמרּו לֹא"ֲהִנים ַוּיֹ ַוּיַ
  : ַרבְוָאַמר    יז,א

ֲהֵני ׁש ּכָ ּבַ ּתַ    !ִאיׁשְ
  

א ְלַרב י הּוא ַטְעָמא ֶאלָּ    ?ִמיּדֵ
יא" ,ַרב ַחּיָ ית ִמְטּבַ ֵקי ּבֵ ֵני "ַמׁשְ    ,ּתָ

ֵקי ּבֵ  א ֲאָבל ַמׁשְ ַחּיָ א.  -י ַמְדּבַ   ְמַטּמֵ
  
  
  

                                                             

יהֶ ְוהָ  80 נֹת ָקְדׁשֵ ָרֵאל ְלָכל ַמתְּ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ ר ַיְקּדִ ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ הָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ ִמיד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ  ם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו תָּ

ּגּול הּוא לֹא ֵיָר  81 י ּפִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ  ֶצהְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ּבַ

י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ  82 ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ִמּמֶ ּגּול ִיְהֶיה ְוַהּנֶ ב לֹו ּפִ  ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ

ַאל ָנא ֶאת ַהּכֲֹהִנים ּתֹוָרה ֵלאמֹר יאיאיאיא 83 ֶמ  יביביביב. ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות ׁשְ ִין ְוֶאל ׁשֶ ִזיד ְוֶאל ַהּיַ ֶחם ְוֶאל ַהּנָ ְכָנפֹו ֶאל ַהּלֶ ְגדֹו ְוָנַגע ּבִ ְכַנף ּבִ ר קֶֹדׁש ּבִ ׂשַ א ִאיׁש ּבְ ָ ן ֵהן ִיׂשּ
ֲענּו ַהּכֲֹהִנים ַוּיֹאְמרּו לֹא ׁש ַוּיַ ל ַמֲאָכל ֲהִיְקּדָ  ְוֶאל ּכָ

  רש"י
ורצון אחד הוא אבל גבי שוגג שייך מזיד וגבי . בקרבן יחיד מזיד בין ביחיד

אוס שייך רצון ושוגג ואוס תרי מילי יהו וקתי מיהת על הדם אלמא דם 
קדשים מקבל טומאה וש''מ טומאת משקין דאורייתא ולא רצו רבן לטהר 

   משקי בית מטבחיא וקשיא לרב:
   כיוסף:. וקסבר האי תא דאמשקי בית מטבחיא מי גזור . ודלא מדרבן

   . בציץ כתיב:ושא אהרן
. פסול הקרבן יכשיר וירצה ואיו מכפר על האוכלין אותו את עון הקדשים

   טמא דעון הקדשים כתיב ולא עון הכהים:
. איזה פסול הוא מכשיר אם עון פיגול הרי כבר אמר לא איזה עון הוא ושא

י פי' אם עון ירצה גרסי' בת''כ ואם עון ותר הרי כבר אמר לא יחשב והכ
פיגול והוא מחשבת חוץ למקומו שקראת פיגול כדכתיב בקדושים תהיו ואם 
האכל יאכל ביום השלישי פגול הוא לא ירצה ומוקמין לה בזבחים בפ''ב (דף 
כח:) אם איו עין לחוץ לזמו תהו עין לחוץ למקומו הרי כבר אמר לא 

בת ותר ששחטו על מת ירצה בקדושים תהיו כדפרשין ואם עון ותר מחש
להותיר ולאכלו חוץ לזמו הרי כבר אמר לא יחשב ואם האכל יאכל מבשר 
זבח שלמיו ביום השלישי וגו' בפרשת צו את אהרן ואמרין בזבחים ובתורת 
כהים במחשב לאכול שלא בזמו ביום השלישי הכתוב מדבר וכתיב לא יחשב 

ם עון פיגול הרי כבר אמר לו אלמא לית ליה תקתא ורובא גרסי איפכא א
לא יחשב ומוקמין ליה לפיגול חוץ לזמו שכן לשוו בכל הגמרא ואם עון 
ותר הרי כבר אמר לא ירצה ומוקמי' ליה בותר ממש ולא יתכן חדא דלא 
כתב לא ירצה אלא במחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמו ועוד אי ותר ממש 

עומד הוא משעה שעשו עבודות למאי לא ירצה אי לאכשורי קרבן הרי כשר ו
דמו בהכשר כדאמרין בתורת כהים או איו אלא באוכל מזבחו ביום 
השלישי הכתוב מדבר וכי אפשר לומר כן מאחר שהוכשר חוזר ויפסל ואם לא 
ירצה לא יתכפר האוכל ותר קאמר וכי יש כפרה לחייבי כריתות ועוד לא 

ץ לא מכפר על המחייב כרת ירצה הקרבן משמע ותו מי איצטריך למימר דצי
והא עון הקדשים כתיב ולא עון האוכלים וכלישא קמא גרסי' בתורת כהים 
ועיקר הוא והאי דקרי ליה להאי פיגול ולהאי ותר משום דתורת כהים 

   מדרש הוא וקט לישא דקרא:
. כמו הרי כלומר הרי יש לך להבין על כרחך שאין לך עון הקדשים שיוכל הא

עליו אלא עון טומאה ומאי שא טומאה מפסול יוצא ושאר  ציץ לרצות
   הפסולין:

. דדחית מפי קרבן צבור דכתיב במועדו ואפי' בשבת שהותרה מכללה בצבור
ואפי' בטומאה וכיון דהיקלתה אצלה לכך היקלתה אף ביחיד שלא הותרה 

   אצלו לכתחלה בלא ציץ ירצה הציץ עליה:
ין מצריך רצוי אלא א''כ טמא דם . לאו טומאת דם דאמאי עון טומאה

   שהכפרה תלויה בו אלמא דם מקבל טומאה:
. שהקומץ מתיר את המחה כדם המתיר את הזבח וכל לא טומאת קמצין

הכפרה תלויה בו והוא הדין דמצי לשויי לא בטומאת בשר וחלב ואליבא דר' 
י יהושע בעי ציץ דאמר אם אין בשר אין דם אלא יחא ליה לאוקמיה כדבר

   הכל:
. שרץ לשון קדש היה בארץ (מלכים א יד) טומאה והיה חגי הביא בשר קדש

בודק את הכהים בשת שתים לדריוש שהיה בבין בית שי לידע אם בקיאין 
   בהלכות טומאה לפי ששתכח מהן בגולה שלא תעסקו בה בקדשים:

הוא דאי . באותו כף שהשרץ בו כלומר השרץ עצמו ועל כרחך הכי וגע בכפו
משום כף שהוא ראשון כוליה בגד מי ראשון הוי ומאי איריא דקיט כף 
אלא משום שרץ שהשרץ עצמו גע אל הלחם והלחם אל הזיד והזיד אל היין 
והיין אל השמן או אל כל מאכל היקדש כלום טמא האחרון הזה שהוא 

יד תבשיל כמו רביעי בקודש דלחם ראשון וזיד שי ויין שלישי ושמן רביעי ז
  וזיד עדשים (בראשית כה) יין ושמן של סכים: 

   . לקמן:ואמר רב
. שטהרו רביעי בקודש אלמא יין ושמן דמשקי בית מטבחיא אישתבש כהי

יהו ומיטמאו ואי טומאת משקין דרבן הא אמרת דלא גזור עלייהו ואי מי 
ל המשקין בימי בטומאות דרבן קא בדיק להו חגי לכהי וכבר גזר טומאה ע

חגי הביא שהיה מאשי כסת הגדולה קשיא לרב דהא אמר דכן ממש וכ''ש 
אי בדאורייתא קא משתעי קשיא לרב והא ליכא למימר מדרבן ודלא כיוסף 
בן יועזר דאקרא לא פליג דמשמע דאית עלייהו טומאה אי דאורייתא אי 

   דרבן:
רב לא קשיא ליה  . כלום אתה מקשה אלא לרבמידי הוא טעמא אלא לרב

האי לעולם חגי בדרבן בדיק להו וכבר גזרה גזירת הטומאה על המשקין 
ולרב אליבא דיוסף בן יועזר לא תיקשי דרב משקי בי מטבחיא תי בעדותו 
של יוסף משקה המטבחים דם ומים אבל משקה מדבחיא היין והשמן שהם 

ות דהאי קרא משקה המזבח גזרו רבן טומאה עלייהו והייו דבסדר טומא
איכא אוכל מטמא אוכל ומשק' מטמא משקה דמדרבן טומאה עושה כיוצא 

 בה:
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   :ה' ְצָבאֹות ָאַמר ּכֹה"[

ַאל ָנא   . ֵלאמֹר ּתֹוָרה ֶאת ַהּכֲֹהִנים ׁשְ
ר קֹ ׂשַ א ִאיׁש ּבְ ָ ֶמןֵהן ִיׂשּ ִין ְוֶאל ׁשֶ ִזיד ְוֶאל ַהּיַ ֶחם ְוֶאל ַהּנָ ְכָנפֹו ֶאל ַהלֶּ ְגדֹו ְוָנַגע ּבִ ְכַנף ּבִ    ,ֶדׁש ּבִ

ל ַמֲא  ׁש  ,ָכלְוֶאל כָּ    ?ֲהִיְקּדָ
ֲענּו ַהּכֹ    ].יב)-(חגי ב, יא "אְמרּו לֹאֲהִנים ַוּיֹ ַוּיַ

  
   :ּגּוָפא

  ָאַמר:  ַרב
ׁש כָּ  ּבַ ּתַ   ֲהֵני, ִאיׁשְ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ֲהֵני ׁש ּכָ ּבַ ּתַ    .לֹא ִאיׁשְ

  
ֲהֵני ַרב" ׁש ּכָ ּבַ ּתַ ּקֹ -  "ָאַמר: ִאיׁשְ ְייהּו, ְרִביִעי ּבַ ָעא ִמיּנַ   ָטהֹור.  :ְוָאְמרּו ֵליּה ֶדׁש ּבְ
מּוֵאלוּ " ֲהֵני ׁשְ ׁש ּכָ ּבַ ּתַ ּקֹ - "ָאַמר: לֹא ִאיׁשְ י ּבַ ְייהוּ ֲחִמיׁשִ ָעא ִמיּנַ   ָטהֹור.  :ְוָאְמרּו ֵליּה  ,ֶדׁש ּבְ
  

ָלָמא ְלַרב ׁשְ ָעה:  - ּבִ ְכִתיב ַאְרּבָ ֶמן"וְ  "ַיִין"וְ  "ָנִזיד"ְו  "ֶלֶחם"ַהְיינּו ּדִ   . "ׁשֶ
מּוֵא  א ִלׁשְ ה ְמָנא ֵליּה?  - לֶאלָּ ָ   ֲחִמׁשּ

  
ִתיב ָנפוֹ ' :ִמי כְּ ְכָנפֹו" !'?ְוָנַגע כְּ ִתיב "ְוָנַגע ּבִ    !ּכְ

ְכָנפוֹ  ַגע ּבִ ּנָ ה ׁשֶ ּמֶ    .ּבַ
  

ה"ַוּיֹ  ע ְטֵמא ֶנֶפׁש ְבָכל ֵאלֶּ י ִאם ִיּגַ    ?ֲהִיְטָמא ,אֶמר ַחּגַ
ֲענּו ַהּכֹ    . (חגי ב, יג) אְמרּו ִיְטָמא"ֲהִנים ַוּיֹ ַוּיַ

ׁשְ  מּוֵאלָלָמא ִל ּבִ ׁש.  - ׁשְ ּבַ ּתַ ׁש, ָהָתם ַנִמי לֹא ִאיׁשְ ּבַ ּתַ ָהָכא לֹא ִאיׁשְ   ִמּדְ
א ְלַרב ָנא ָהָתם  - ֶאלָּ ׁש, ּוַמאי ׁשְ ּבַ ּתַ ִאיׁשְ ָנא ָהָכא ּדְ ׁש? ּדְ ַמאי ׁשְ ּבַ ּתַ   לֹא ִאיׁשְ

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ

טּוְמַאת ִקיִאין ֵהן ּבְ   ֵמת,  ּבְ
ֶרץ.  טּוְמַאת ׁשֶ ִקיִאין ֵהן ּבְ   ְוֵאין ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא
   ,ְרִביִעי -ָהָתם 
י.  -ָהָכא  ִליׁשִ   ׁשְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ַוּיֹ ַען ַחּגַ ה ְלָפַני ְנֻאם ה'"ַוּיַ ה ְוֵכן ַהּגֹוי ַהּזֶ ן ָהָעם ַהּזֶ   , (חגי ב, יד) 84"אֶמר כֵּ
ָלָמא ְלַרב  ׁשְ כְ  -ּבִ    ,"ָטֵמא"ִתיב ַהְיינּו ּדִ

מּוֵאל א ִלׁשְ אי  - ֶאלָּ   ? "ָטֵמא"ַאּמַ
  

ּה     .ִאיְתמּוִהי ָקא ְמַתּמֵ
  

ה ְיֵדיֶהם"ְוָהא  ל ַמֲעׂשֵ ִתיב!  (חגי ב, יד) "ְוֵכן כָּ   ּכְ
  

יְוִאיֵתיָמא  ַמר זּוְטָראָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יֶהם ְלְקלּו ֶאת ַמֲעׂשֵ ּקִ    ,ִמּתֹוְך ׁשֶ
ִאיּלּו  תּוב ּכְ טּוְמָאה. ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהם ַהּכָ   ִהְקִריבּו ּבְ

  
  

                                                             

י ַוּיֹאֶמ  84 ַען ַחּגַ ם ָטֵמא הוּ ַוּיַ ר ַיְקִריבּו ׁשָ ה ְיֵדיֶהם ַוֲאׁשֶ ל ַמֲעׂשֵ ה ְלָפַני ְנֻאם ְיהָוה ְוֵכן ּכָ ה ְוֵכן ַהּגֹוי ַהּזֶ ן ָהָעם ַהּזֶ  אר ּכֵ

    רש"י

. אל הלחם מי כתיב וגע כפו
דמשמע שהשרץ גע בלחם 
דלחם הוי ראשון מה שגע 
בכפו גע ללחם דה''ל לחם 

   שי:
. קס''ד טמא מת טמא פש

   שהוא אב הטומאה כשרץ:
. כסדר שפירשו טמא בכל אלה

   מת בלחם ולחם בזיד וכו':
. דאמרו מדהכא לא אישתבש

ליה רביעי טמא כדכתיב ויאמרו 
יטמא הכא מי לא אישתבש 
ואיהו במה שגע בכפו אמר 
להו דה''ל שמן חמישי ומשום 
הכי אמרי ליה טהור אלא לרב 
דאמר גבי שרץ מי רביעי בעא 
מיייהו מאי שא דאמרו ליה 

   טהור:
. בקיאין הן בטומאת מת

ויודעים שהשלישי עושה בה 
רביעי ולא היו בקיאין בטומאת 
שרץ וסבורין שאין שלישי עושה 

   בה רביעי:
. לא היו בקיאין רביא אמר

ברביעי בקודש כלל וגבי מת 
שלישי בקודש בעא מיייהו 
דהאי טמא פש דקרא לאו טמא 
מת אלא מת ממש כלומר 
טומאת פש ומת אבי אבות 

ויין שי ולחם אב וזיד ראשון 
   ושמן שלישי:

. סיפיה ויען חגי ויאמר וגו'
דקרא וכן כל מעשה ידיהם 

   ואשר יקריבו שם טמא הוא:
. דאמר אישתבש בשלמא לרב

כהי הייו דקרי למעשה ידיהם 
   טמא:

. מאחר איתמוהי קא מתמה
שבקיאין הן בהלכות טומאה 

   וכי כל מעשה ידיהם טמא הוא:
   . לאו תמיהא משמע:וכן

. לאחר זמן מעשיהם שקלקלו
היה מתבא שיקלקלו מעשיהן 

   בבית שי בשאר עבירות:
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    :ּגּוָפא

ֵני ַרב א" :ּתָ ַחּיָ ית ַמְטּבַ ֵקי ּבֵ   , "ַמׁשְ
ָנא ֵלִויוְ  א" :ּתָ ַחּיָ י ַמְדּבַ ֵקי ּבֵ    ."ַמׁשְ

  
מּוֵאלְלֵלִוי, ָהִניָחא ִאי ְסִביָרא ֵליּה ּכִ     ,ׁשְ

ָכן"  :ָאַמרּדְ  א טּוְמַאת ֲאֵחִרים -"ּדָ ַטּמֵ    ,ַאת ַעְצָמן ֵיׁש ָלֶהןֲאָבל טּוְמ  ,ִמלְּ
ַחּתְ ָלּה  ּכַ ִראׁשֹוןּדְ ַמׁשְ הּו ּבָ    .ָנְגֵעי ּכּולְּ

ַרב א ִאי ָסַבר ֵליּה ּכְ ָכן"  :ָאַמרּדְ  ,ֶאלָּ ׁש  –"ּדָ ַחּתְ ָלּה  ,ַמּמָ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ְרָחךְ  מּוֵאל ְסִביָרא ֵליּה.  :ַעל ּכָ ׁשְ   ּכִ
  

מּוֵאל, ָהִניָחא ִאי ָסַבר ָלּה  ָתֵניְוִלׁשְ ַרב, ּדְ א" :ּכְ ַחּיָ ית ַמְטּבַ ֵקי ּבֵ    ,"ַמׁשְ
ְמאוּ  א" ַאֲחִריִני ַנִמי ִמיּטַ ַחּיָ י ַמְדּבַ ֵקי ּבֵ    - ֲאָבל "ַמׁשְ

י, ּדְ ְרִביִעי הּוא    לֹא ָעֵביד ֲחִמיׁשִ
י ָעֵביד ְרִביִעי.  ִליׁשִ   ָהא ׁשְ

ֵלִוי א ִאי ָסַבר ֵליּה ּכְ ָתֵני ,ֶאלָּ י ַמְדּבַ  :ּדְ ֵקי ּבֵ א""ַמׁשְ    - ַחּיָ
לֹא ַמאי ִאיְרָיא ְרִביִעי  י? ָעֵביד ּדְ   ֲחִמיׁשִ

י ַנִמי לֹא ָעְבֵד  ִליׁשִ ִני ּוׁשְ    !יֲאִפיּלּו ׁשֵ
  

ַרב ְסִביָרא ֵליּה  ְרָחיְך ּכְ    .ַעל ּכָ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב, ּדְ ּתַ
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ֵלִוי. ּדְ ּתַ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ    :ֵלִויּדְ ּתַ

ם וְ " ִיםַהּדָ ֶמן ְוַהּמַ ֶ ִין ְוַהׁשּ א ,ַהּיַ ַחּיָ י ַמְדּבַ ֵקי ּבֵ    ,ַמׁשְ
ְפִנים ְוהֹוִציָאן ַלחּוץ  ְטְמאּו ּבִ ּנִ   ְטהֹוִרין.  -ׁשֶ
ְפִנים  חּוץ ְוִהְכִניָסם ּבִ   . "ְטֵמִאין –ִנְטְמאּו ּבַ

  
  ִאיִני?!

יְוָהָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
א  ַחּיָ י ַמְדּבַ ֵקי ּבֵ   - ַמׁשְ

ָכן"לֹא ָאְמרּו  ְמ  ",ּדָ א ּבִ   קֹוָמן. ֶאלָּ
ְפִנים ְוהֹוִציָאן ַלחּוץ ,ַמאי ָלאו   !ְלַמעּוֵטי ִנְטְמאּו ּבִ

  
ְפִנים.  חּוץ ְוִהְכִניָסן ּבִ   לֹא, ְלַמעּוֵטי ִנְטְמאּו ּבַ

  
ְמקֹוָמן"ְוָהא    ָקָאַמר!  "ּבִ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר
ָכן"לֹא ָאְמרּו  ְטְמאוּ  ",ּדָ ּנִ א ׁשֶ ְמקֹוָמן.  ֶאלָּ   ּבִ

  
ָווֵתיּה     :ַרבּדְ  ַתְנָיא ּכְ

ִים" ם ְוַהּמַ א ,ַהּדָ ַחּיָ ית ַמְטּבַ ֵקי ּבֵ    ,ַמׁשְ
ְטְמאוּ  ּנִ ין ּבְ  ,ׁשֶ ין ֵכ ּבֵ   ְטהֹוִרין.   - ְרַקע ַק ּבְ ִלים ּבֵ

ְמעֹון יַרּבִ    יז,ב   אֹוֵמר:  ׁשִ
  ְטֵמִאין,  - ֵכִלים ּבְ 
   ."ְטהֹוִרין –ַקְרַקע ּבְ 
  
  
  

    רש"י

. דתי מדבחיא והכא כתיב יין ושמן דמטמאו וללוי
הא יחא אי סבר ליה בהא מילתא כשמואל דדכן 
דיוסף בן יועזר דכן מלטמא אחרים הן אבל טומאת 
עצמן יש בהן משכחת לה להאי דכתיב אם יגע טמא 

ה דקאמר יטמא דגעו כולהו בראשון פש בכל אל
ולאו אסדרא קמא קט ולא אישתבש כהי 
שבתחלה שאלם על הסדר ואמרו לו על האחרון לא 
יטמא מפי שהיין לא יכול לטמאו לשמן שאין 
משקין בי מדבחיא מטמאין שום דבר ולבסוף 
שאלם אם יגע הטמא עצמו בכל אלה כלומר או 

   בזה או בזה ואמרו ליה יטמא:
א אי סבר ליה כרב דאמר דכן ממש היכי אל

. להאי יטמא דקרא בשלמא לרב גופיה משכחת לה
   לא קשיא דאיהו תי מטבחיא אלא ללוי קשיא:

. דאמר לא אישתבש ופריש למילתיה ולשמואל
משום דחמישי הוה השמן דמה שגע בכפו כתיב 
הא אי רביעי הוה האי שמן הוה טמא ואע''ג דמן 

   קין מטמאין אחרים:היין קבלה אלמא מש
. אי תא בעדותו של יוסף משקה מטבחיא הא יחא

אבל משקה מדבחיא אפילו אחריי מי מטמאו 
הייו דפריש למילתיה לעיל ואמר האי דלא הוי 
שיבוש משום דחמישי הוה והיין שהוא רביעי לא 
עביד ליה חמישי הא אי הוה יין שלישי הוה עביד 

כלוי מאי איריא  ליה רביעי אלא אי תא מדבחיא
דפריש לעיל משום דחמישי הוה אפילו אי הוה יין 

   שי שלישי לשמן לא עביד:
. כלומר כל אלו של קודש קראין משקי בי מדבחיא

על שם מזבח כגון דם לזריקה ומים ויין לסך ושמן 
   למחות:

. בעזרה והוציאן לחוץ ופסלו שטמאו בפים
   ביוצא שאין ראויין עוד למזבח:

. מלטמא אחרים שהרי לא ירדה להן תורת וריןטה
טומאה מתחלה לטמא אחרים והן עצמן ודאי 

   טמאין כבואת חגי:
. קודם שיהא שם מדבחיא עליהן אבל טמאו בחוץ

והכיסן לפים טמאין ואפילו לטמא אחרים 
   דטומאתן כבר ירדה בהן ומי הפקיעה:

. ארישא פריך דקתי הוציאן לחוץ טהורין ולא איי
   אמרין תחול טומאתן למפרע:

   . בפים:אלא במקומן
. כדמתרץ לא למעוטי טמאו בחוץ והכיסן לפים

לישא בסיפא דמילתא דהכי משמע אלא כשטמאו 
במקומן ומשום דלא סיימיה לפרושא דמילתא 
פריך ליה והא במקומן קאמר דמשמע כל זמן שהן 

  במקומן טהורין ותו לא: 
. (רבן) שמעון טמאין (רבן) שמעון אומר בכלים

לטעמיה דאמר לעיל טומאת משקין דאוריי' ואפי' 
לטמא אחרים כדתיא גבי ספק משקה לטמא 
אחרים (רבן) שמעון אומר באוכלין טמא הלכך 

   במשקי בית מטבחיא לא מצו רבן לטהוריהו:
. ולקמן מתרגם ליה אמים ודאיכא בקרקע טהורין

וציורות רביעית דאיכא תורת מקוה עלה למחטין 
דמדאורייתא לא מקבלי טומאה כדכתיב (ויקרא 
יא) מקוה מים יהיה טהור ורביעית הויא מקוה 
מדאוריית' דכי כתיב ארבעים סאה באדם הוא 
דכתיבי דפקא לן מאת כל בשרו מים שכל גופו 
עולה בהן אבל לכלים קטים אין צריך אלא כדי 
שיתכסו במים ובציר מרביעית גמרא גמירי לה דלא 
חשיב למיהוי מקוה וכיון דבעלמא מדאורייתא לא 
מיטמו ורבן הוא דבטלו רביעית דמקוה שלא 
יטבילו כלים בפחות מארבעים סאה כדאמרין 
בזיר (דף לח.) עשר רביעיות הן ופרכין והא איכא 
רביעית דמקוה ומשין בר מיה דההיא דבטלו 
רבן בפרק שלשה מיין ותיא מי זה הכלל כל 

טובל בו ידים וכלים טובלי' בו וגזרו טומאה שאדם 
אף על המשקין שבקרקע כל כמה דהוי בציר 
מארבעים סאה והכא גבי מטבחיא אוקמוה 

   אדאורייתא וטהורים:
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אר ָאַמ  ּפָ    :ַרב ּפַ

ִקין :ָאַמרּדְ ֲאִפיּלּו ְלַמאן  אֹוַרְייָתא - טּוְמַאת ַמׁשְ    ,ּדְ
א  ַחּיָ ית ַמְטּבַ ֵקי ּבֵ ִמיִרי ָלּה  -ַמׁשְ    .ִהְלְכָתא ּגְ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  אלְ  ַרב ָנָתןּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ּפָ   : ַרב ּפַ
א ָהא  י ָאַמרּדְ ְוֶאלָּ   : רזָ ָע ֶאְל  ַרּבִ

ר, ה ְל ֵאין טּוְמָא " ל ִעיּקָ ִקין ּכָ   ַמׁשְ
ֲהֵרי ֵהִעיד  ַדע, ׁשֶ ן יֹוֶעֶזר ִאיׁש ְצֵריָדהתֵּ א יֹוֵסף ּבֶ ַחּיָ ית ַמְטּבַ ֵקי ּבֵ ָכן -  ַעל ַמׁשְ    ."ּדָ

ִמיֵר  ּה? - י ָלּה ְוִאי ִהְלְכָתא ּגְ ְמִריַנן ִמיּנָ    !ִמי ּגָ
  

יְל  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
יְוָהא  ְמעֹון  ַרּבִ ִקין :ָאַמרּדְ ׁשִ אֹוַרְייָתא,  - טּוְמַאת ַמׁשְ   ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ
   ,ְטהֹוִרין - ֵכִלים ְל 
  . "ְטֵמִאין –אֹוָכִלין ְל 

י ְוָהָכא ָקָאַמר ְמעֹון:  ַרּבִ   ׁשִ
  ְטֵמִאין,  - ֵכִלים ּבְ "
  . "ְטהֹוִרין –ַקְרַקע ּבְ 

י ּבְ  - ִהיאְוִאי ִהְלְכָתא  י ּבְ ַמה לִּ   ַקְרַקע? ֵכִלים ַמה לִּ
  

ָיא    .ַקׁשְ
  
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ַמִים,  -ַקְרַקע ְטהֹוִרין ָאַמְרּתָ ּבְ ּדְ ָהא  נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ם    לֹא.  -ֲאָבל ּדָ
יּה ְמָחִטין יל ּבֵ ֲחִזי ְלַהְטּבִ ָהֵוי ְרִביִעית, ּדַ א ּדְ    ,ְוִציּנֹורֹות ּוַמִים ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

   ן.ְטֵמִאי –ֲאָבל לֹא ָהֵוי ְרִביִעית 
  
  

    רש"י

. מסיי דלא הלכתא גמירי לה
  מיטמאו:

. דטומאת שאר מי גמרין מיה
משקין לאו דאורייתא הא 
אמרת אפילו היא דאורייתא 

הי דטהורין והיכי גמירי ב
מייתי ר' אליעזר טעם למילתיה 

   מהכא:
. דמשום והא רבי שמעון

דסבירא ליה טומאת משקין 
דאורייתא קאמר הכא בכלים 
טמאין משום דבשאר משקין 
דאורייתא ובקרקע הוא 
דטהורין משום דגבי שאר 
משקין דרבן אלמא לאו הלכה 
למשה מסיי הוא וקשיא לרב 

ה לי פפא דאי הלכתא היא מ
בכלים דגבי שאר משקין 

   דאורייתא מה לי בקרקע:
. גרסין הא דרב פפא לאו קשיא

מילתא היא וכי אמרה לאו 
אדעתיה ולא היה זכור למשיות 

   הללו:
. לרבי א''ר פפא הא דאמרת

שמעון בקרקע טהורין לא שו 
אלא מים דאיכא שם מקוה 

   עליהן במחובר:
. אין בו חילוק בין אבל דם

ם דטומאה דידיה קרקע לכלי
דאורייתא אף בקרקע ולר''ש כי 
איתמר דכן דיוסף בן יועזר 
אמים לחודייהו איתמר דהוי 

   רביעית כדפרשין:
   . שטווין בהם זהב:ציורות

. אבל לית בהו רביעית
דמדאורייתא לא חזו למקוה 
ומדאוריי' טמאין אף במחובר 
ה'' טמאין ודקיימא לן שיעור 

י טומאת משקין ברביעית ה
מילי לטמא אחרים אבל לעצמן 
טמאין בכל שהן כדתן בטהרות 
(פ''ג מ''ג) ומייתין לה בגמרא 
דכל שעה (דף לג:) טמא מת 
שסחט כו' כיון שיצתה טפה 

   ראשוה טמאת בכביצה:
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   :ָאַמר ַמר

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
  . "ל ָטֵמאַלּכֹ

  
י ָסַברּדְ ְלֵמיְמָרא     :ְיהּוָדה ַרּבִ

ִלים א טּוְמַאת ּכֵ ִקין ְלַטּמֵ אֹוַרְייָתא - טּוְמַאת ַמׁשְ    ?!ּדְ
   : 85ָיאְוָהַתנְ 

ל ַה " ׁש ָלֶהם ֲאחֹוַרִים וְ ּכָ ּיֵ ִלים ׁשֶ   תֹוְך, ּכֵ
גֹון ִרים  :ּכְ    ,ַהּכָ

ָסתֹות    ,ְוַהּכְ
ין ּקִ ַ    ,ְוַהׁשּ

ְרצּוִפין,    ְוַהּמַ
ּבֹו,  -ִנְטָמא ּתֹוכֹו    ִנְטָמא ּגַ

ּבֹו    לֹא ִנְטָמא ּתֹוכֹו.  -ִנְטָמא ּגַ
י ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ְטְמאּו ֵמֲח  :ּבַ ּנִ ִקין, ׁשֶ   ַמת ַמׁשְ
ֶרץ ּבֹו,  -ִנְטָמא ּתֹוכֹו     :ֲאָבל ִנְטְמאּו ֵמֲחַמת ׁשֶ   ִנְטָמא ּגַ

ּבֹו    . "ִנְטָמא ּתֹוכוֹ  -ִנְטָמא ּגַ
ֲעָתךְ  ִלים  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ א ּכֵ ִקין ְלַטּמֵ אֹוַרְייָתא –טּוְמַאת ַמׁשְ    ,ּדְ

ִקין,  י ִנְטָמא ֵמֲחַמת ַמׁשְ   ַמה לִּ
י ִנְטָמא ֵמֲחַמ  ֶרץ? ַמה לִּ   ת ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

י ָחַזר ּבוֹ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
  ְלעֹוָלם לֹא ֲהַדר, 

ַמׁשְ  -ָהא  ִאין ֵמֲחַמת ָיַדִיםּבְ    ,ִקין ַהּבָ
ֶרץ.  -ָהא  ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ   ּבְ

  
ָתֵני ,ִאי ָהִכי ָבִרים ֲא  :ַאּדְ ה ּדְ ּמֶ ִקין" :מּוִרים"ּבַ ְטְמאּו ֵמֲחַמת ַמׁשְ ּנִ    ,ׁשֶ

ִדיָדּה     :ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ִאין ֵמֲחַמת ָיַדִים :ּבַ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ    ,ּבְ

ַמׁשְ  ֶרץֲאָבל ּבְ ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבֹו,  -ִנְטָמא ּתֹוכֹו   :ִקין ַהּבָ   ִנְטָמא ּגַ
ּבֹו ִנְטָמא ּתוֹ    ! "כוֹ ִנְטָמא ּגַ

  
ָרא ִנין ֵמִעיּקָ ְדׁשָ א ּכִ וְרּתָ א ְמַחּוַ י ָחַזר ּבוֹ  :ֶאלָּ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ִליםִמ  אֹוָכִליןּדַ הּוא  - ּכֵ יּה, ֲאָבל ּבְ יכְּ  -  ֲהַדר ּבֵ ייֹוִסי וְ  ַרּבִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ    ,ׁשִ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
יּה  כְּ  יְלַגְמֵרי ֲהַדר ּבֵ   ֵמִאיר?  ַרּבִ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
את" ְתָתה ֵמי ַחטָּ ָ ׁשּ ָרה ׁשֶ ָרּה  - ּפָ ׂשָ   ָטֵמא. ּבְ

י  אֹוֵמר:   ְיהּוָדה ַרּבִ
ֵמֶעיָה    יח,א ְטלּו ּבְ    .(פרה ט, ה) "ּבָ
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    רש"י

. גבי אמר מר רבי יהודה אומר
ספק משקה לטמא אחרים לכל 
טמא ואפילו לכלים אלמא ודאי 

מדאורייתא  גיעתן מטמא כלים
   מדמטמין ספק דידהו:

. שראויין שיש להם אחורים ותוך
   להשתמש בהן בתוכן ובאחוריהן:

   . של עור:מרצופין
. דטומאתן לאו שטמאו במשקין

דאורייתא לכלים ורבן הוא 
דגזור בהו משום משקה זב וזבה 
שהן אב הטומאה ועבדי בהו רבן 
היכירא שאם טמא גבו לא טמא 

י דלידעי דהך טומאה תוכו כי היכ
לאו דאורייתא דלא לשרפו עליה 
תרומה וקדשים כדאמרין 
בבכורות (דף לח.) בעדותו של 

   חזקיה אבי עקש:
. דטומאתן אבל מחמת שרץ

   דאורייתא:
   . מההיא דלעיל:חזר בו ר' יהודה

. הא במשקין הבאין מחמת ידים
שגזרו חכמים טומאות שיות על 

או ידים סתם וגזרו עליהן שיטמ
משקין להיות תחלה וההיא 

   דרבן הוא:
. הא דתי אבל טמאו אי הכי

מחמת שרץ וכו' דלא אשכח 
טמא גבו טמא תוכו אלא בגעו 
בשרץ עצמו לישמעין אפילו 

   משקין:
. כרבי יוסי ורבי אבל באוכלין

שמעון סבירא ליה דמשקין 
   מטמאין אוכלין מדאורייתא:

. דאמר לא מיטמא כרבי מאיר
   אוכלין אלא מדרבן:אפי' 
   . של זבח או של חולין:פרה

. ושחטוה ששתתה מי חטאת
   בעודן במעיה:
. שמקבלת טומאה בשרה טמא

מהן דמי חטאת מטמאין אפי' 
אדם וכלים כדכתיב (במדבר יט) 

  והוגע במי הדה וגו':
. דאין ראויין למי בטלו במעיה

חטאת ואין עוד שמן עליהן ואי 
משקין אית ליה לרבי יהודה 

בעלמא מטמאו אוכל הי דבטלי 
מתורת מי חטאת לעין דלא הוי 
טמא אב הטומאה לטמא אדם 
וכלים שם משקה טמא מי ליכא 
עלייהו כשאר משקין לטמא בשר 
זה שהוא אוכל ואמאי בטלו 
במעיה לגמרי אפילו מלטמא בשר 
זה דהייו טומאת אוכלין קלה 
הי דטומאה חמורה לא מטמאו 

לים בהן בתוך אם געו אדם וכ
המעים דהא אין שם מי חטאת 
עליהן טומאה קלה כגון את 
הבשר לטמאו דהא משקין 
בעלמא יהו ושם טומאה לא 
פקע מיייהו דיטמאו מחמת 
עצמן דאין גיעה גדולה ממה שהן 
וגעין בעצמן וכי אזיל שם מי 
חטאת מיייהו הוו להו משקין 
שגעו במי חטאת אלא ש''מ 

וכיון דבחוץ לא  מכולהו הדר ביה
מטמאו משקין אוכלין אלא 
מדרבן הכא דמילתא דלא 

   שכיחא לא גזור:
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ֲעָתךְ  ִלים  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יּה,  - ִמּכֵ ֲהַדר ּבֵ   הּוא ּדַ
אֹוכָ  יּכְ  - ִליןֲאָבל ּבְ ייֹוֵסי ְו  ַרּבִ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ    ,ׁשִ

אי  ֵמֶעיָה "ַאּמַ ְטלּו ּבְ   ? ְלַגְמֵרי "ּבָ
אּו,  -טּוְמָאה ֲחמּוָרה ּדְ ְנִהי    לֹא ְמַטּמְ

ה  אּו!  -טּוְמָאה ַקלָּ   ִמיָהא ִניַטּמְ
  

ֵמֶעיָה"ַמאי  ְטלּו ּבְ    ?ַנִמי "ּבָ
ְטלּו ִמּטּוְמָאה ֲחמּוָרה    ,ּבָ

הֲאָב  אוּ  -  ל טּוְמָאה ַקלָּ    .ְמַטּמְ
  

א ָסַבר: טּוְמָאה ֲחמּוָרה א ַקּמָ ַתּנָ ָלל ּדְ אוּ  - ִמּכְ    ?!ַנִמי ְמַטּמְ
ָרּה ָטֵמא"ָהא  ׂשָ    !ָקָתֵני "ּבְ

  
ּה  יּכּולָּ   ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ְוַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
את " ְתָתה ֵמי ַחטָּ ָ ׁשּ ָרה ׁשֶ ָרּה ָטֵמא, ּבְ  -ּפָ   ׂשָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ה,  :ּבַ   טּוְמָאה ַקלָּ
  לֹא,  -  ֲאָבל טּוְמָאה ֲחמּוָרה

י"ׁשֶ    אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ֵמֶעיָה  ְטלּו ּבְ   . "ּבָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ֵמֶעיָה ְלַגְמֵרי ְטלּו ּבְ    ,ְלעֹוָלם ּבָ
ֶקה ָסרּוַח  ֲהָוה ֵליּה ַמׁשְ ּום ּדַ   .ִמׁשּ

  
  
  

    רש"י

. אדם וכלים טומאה חמורה
   טומאה קלה אוכלין:

. דלא והא בשרה טמא קאמר
טימא אלא את הבשר ולא תא 
   אדם וכלים הוגעין בהן טמאין:

. שיהא אבל טומאה חמורה
עדיין שמן עליהן לטמא אדם 

בהן לא מטמאי שר'  הוגע
יהודה אומר בטלו במעיה 

   מתורת מי חטאת:
. רב אשי אמר לעולם לגמרי

דאפי' שם משקה בעלמא ליכא 
עלייהו דה''ל משקה סרוח 
ותיא בת''כ וכל משקה אשר 
ישתה בכל כלי יטמא פרט 
למשקה סרוח: ר' יוסי תלמידו 
של ר' עקיבא היה כדתיא 
ביבמות בהבא על יבמתו (דף 

היה העולם שמם עד שבא סב:) ו
ר''ע אצל רבותיו שבדרום 
ושאה להן ואלו הן ר''מ ורבי 
יהודה ור' יוסי ור''ש ור''א בן 

     שמוע:
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י" יוְ  יֹוֵסי ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוְמִרים:  ׁשִ
  ְטֵמִאין,  - אֹוָכִלין ְל 
  . "םְטהֹוִרי –ִלים ֵכ ְל 
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבָ
י יַטת ַרּבִ ׁשִ י יֹוֵסי ּבְ   ֲעִקיָבא ַרּבֹו ֲאָמָרּה,  ַרּבִ

ָדֵריׁש  א' - (ויקרא יא, לד)    86"ִיְטָמא" :ּדְ   . 'ְיַטּמֵ
ְתַנן    :ּדִ

ַרׁש " ּיֹום ּדָ י ּבֹו ּבַ   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ר ִיּפֹ ִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ   , (ויקרא יא, לג) 87"ל ֵמֶהם"ְוָכל כְּ

א 'ָטֵמא' :ֵאינֹו אֹוֵמר א ֲאֵחִרים - "ִיְטָמא" :ֶאּלָ   ,ְיַטּמֵ
ין חּוּלִ י ּבְ ִליׁשִ ה ׁשְ עֹוׂשֶ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ּכָ ד ַעל ּכִ   . (סוטה כז:) "ִליּמֵ

  
ֵריׁש? ְוָהָכ    א ֵהיִכי ּדָ

  
ִלי ִיְטָמא"" ָכל כְּ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ   , (ויקרא יא, לד) ְוָכל ַמׁשְ
א" א טּוְמַאת אֹוָכִלין.  -  "ְיַטּמֵ   ְלַטּמֵ

א טּוְמַאת אֹוָכִלין,  ה אֹוֵמר ְלַטּמֵ   ַאּתָ
   :אוֹ 

ִקין?  א טּוְמַאת ַמׁשְ א ְלַטּמֵ   ֵאינֹו ֶאלָּ
ְך ָהיָ ָאַמְרּתְ    ה. : לֹא ּכָ

  
ְך ָהָיה"?    ַמאי "לֹא ּכָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ּה  ּיֹוֵצא ּבָ ה ּכַ עֹוׂשָ    .לֹא ָמִצינּו טּוְמָאה ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ְקָרא ַנִמי ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ  ִקין.  - "ִיְטָמא" :ִמּגּוֵפיּה ּדִ א טּוְמַאת ַמׁשְ   ְלַטּמֵ

ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ ֵסיָפ  "ִיְטָמא" :ּדְ ִקין,  - אּדְ א טּוְמַאת ַמׁשְ   ְלַטּמֵ
א "ִיְטָמא" ֵריׁשָ ִקין -  ּדְ א טּוְמַאת ַמׁשְ    ,ַנִמי ְלַטּמֵ

ִביְנהּו:    ִניַעְרִביְנהּו ְוִניְכּתְ
ל ָהאֹ' ִלי ִיְטָמא"ִמּכָ ָכל ּכְ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ְוָכל ַמׁשְ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ    !ֶכל ֲאׁשֶ

ֵרי  ה ִלי?  ָמא""ִיְט ּתְ   ָלּמָ
א:  א  "ִיְטָמא"ֶאלָּ ֵריׁשָ ִקין - ּדְ א טּוְמַאת ַמׁשְ    ,ְלַטּמֵ

ֵסיָפא  "ִיְטָמא" א טּוְמַאת אֹוָכִלין - ּדְ    .ְלַטּמֵ
  

ִלים!  :ְוֵאיָמא א ֶאת ַהּכֵ   ְלַטּמֵ
  

   !?ַקל ָוחֹוֶמר הּואְוָלאו 
ִלי  ֶקהׁשֶ ּוַמה ּכְ א ַמׁשְ ִלי,  -  ְמַטּמֵ א ּכְ   ֵאין ְמַטּמֵ

ִלי ִאין ֵמֲחַמת ּכְ ִקין ַהּבָ ּלֹ - ַמׁשְ ין ׁשֶ ִלים?ֵאינֹו ּדִ אּו ֶאת ַהּכֵ    !א ְיַטּמְ
  

אוּ  :ְוֵאיָמא י לֹא ְמַטּמְ ִלי - ּכִ ִאין ֵמֲחַמת ּכְ ִקין ַהּבָ    ,ַמׁשְ
ֶרץ ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ אוּ  -  ֲאָבל ַמׁשְ ְמַטּמְ    !ָהִכי ַנִמי ּדִ

  
ִאין ֵמֲחַמת  ִקין ַהּבָ ֶרץַמׁשְ ִתיֵב  ,ׁשֶ   !?יִמי ּכְ

ל ָוחֹוֶמר ָקָאֵתי   יח,ב    !?ְוָלאו ִמּקַ

                                                             

ל 86 ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל- ִמּכָ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ָכל- ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ִלי ִיְטָמא-ַמׁשְ         ּכְ
ּבֹרוּ  87 תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ ִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ  ְוָכל כְּ

    רש"י

. דכתיב גבי אוכלין טמאין דדריש יטמא
יטמא ואיהו מי דריש יטמא דכתיב גבי 

   משקין טמאין יטמא:
. ביום שמיו את ר''א בן עזריה בו ביום

   לשיאות:
. ותיא בהכל שוחטין יפול מהם אל תוכו אשר

(חולין כד:) אע''פ שלא גע אלא תלה באוירו 
ה''ל כלי ראשון וכתיב כל אשר בתוכו יטמא 
מחמת הכלי ה''ל אוכל שי ואיו אומר טמא 

   אלא יטמא לדרוש ביה יטמא:
. דהא קרא משתעי באוכלין לימד על ככר שי

וא כדכתיב בתריה מכל האוכל אשר יאכל וה
היה בתוך הכלי יטמא אלמא ככר שי עושה 
שלישי ואף בחולין דקרא סתמא כתיב והא 
ליכא למימר דאוכלין שבו מקבלין טומאה מן 
השרץ דליהוי אויר כלי כמאן דמלי טומאה 
ויהוו אוכל ראשון דא''כ אף כלים שבאוירו 
יטמאו ובפרקין מפרשין לה בהדיא דעל 

לה שמטמא כרחך שי הוא ומן הכלי הוא מקב
את השלישי ואי שמעתי ככר עושה כיוצא בו 
ואית ליה לר''ע אוכל מטמא אוכל וא''א לומר 
כן משום דלא אשכחן לה בהדיא וע''י הדחק 
אמר וא''כ כי אקשי לעיל והא אין אוכל 
מטמא אוכל ודחיק פשיה ואוקמה מדרבן 
טמא ימא כר''ע ס''ל דהא ר''ע גופיה איירי 

על עדותו ולקמן דקאמר לא  ביה והוסיף עדות
כך היה ולא מצי לדחויה אלא ע''י טעם זה לא 
מציו טומאה עושה כיוצא בה הרי מציו 
לר''ע ועוד בהדיא אמר לקמן בההוא יטמא 

   לטמא את המשקין ולא אוכל כיוצא בו:
. גבי יטמא דמשקין דקאמר רבי יוסי והכא

דמטמא אוכל היכי דריש ליה רבי יוסי דמוקי 
טמא אוכל ולא לטמא משקה כיוצא בו ליה ל

   ולא כלי:
. אם היה וכל משקה אשר ישתה בכל כלי

המשקה הזה בתוכו של כלי חרס דהא עלה 
קאי יטמא ודריש ביה יטמא לטמא את 

   האוכל:
. לא מציו טומאה שעושה כיוצא בו

כדאמרין לקמן דלהכי קריא יטמא למימר 
   דהוא טמא ואין עושה כיוצא בו:

. האי יטמא דכתיב במשקה בסיפיה דואי ס''
דקרא לטמא משקים קאמר ויטמא דרישא 
דכתיב גבי אוכל ע''כ לטמא משקין מוקמי 
ליה לקמיה דהכתיב לעיל מהאי קרא טמא 
הוא ואמרין הוא טמא ואין עושה כיוצא בו 
ומדאיצטריך למעוטי אוכל מכלל דמשקין 
מטמאי א''כ יטמא יטמא למה לי ליערביהו 

   ו כו':וכתביה
. יטמא דסיפא לטמא את הכלים ואימא

   ואמאי קאמר רבי יוסי לכלים טהור:
. שטימא את המשקה הזה לא יוכל ומה כלי

לטמא את הכלי כדאמר לקמן כל אשר בתוכו 
יטמא מכל האוכל אוכלין ומשקין מיטמאים 
מאויר כלי חרס ואין כלים מיטמאים מאויר 

ו כלי חרס משקין אלו שבאין מחמת כלי אי
   דין כו':

ואימא כי לא מטמאו משקין הבאים מחמת 
. דבהאי קל וחומר הוא דפקא לן דאין כלי

משקה מטמא כלי (אימא כי לא מטמאו 
משקין כלי) הי מילי משקין הבאין מחמת 

    כלי אבל משקין שגעו בשרץ יטמאוהו: 
. ומשי משקין הבאין מחמת שרץ מי כתיבי

דאתו ומה באוריית' ממשקין מחמת כלי הוא 
כו' וכיון דמיייהו הוא דילפי דיו למשקין 
שגעו בשרץ הבאין מן הדין דמשקין שגעו 
בכלי להיות כדון מה אלו אין מטמאין כלי 

   אף אלו אין מטמאין כלי:
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ִלי ִאין ֵמֲחַמת ּכְ ִקין ַהּבָ ׁשְ ִאין,  - ּוַמה ּמַ   ְמַטּמְ
ֶרץ ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ ן - ַמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   ! ?לֹא ּכָ

ּדֹון ּנִ ין ִלְהיֹות ּכַ א ִמן ַהּדִ ּיֹו ַלּבָ   .ּדַ
  
  

א "ִיְטָמא" ֵריׁשָ ֵריׁש ֵה  -  ּדְ    ?יִכי ּדָ
  

ל ָהאֹ  ר ָיֹב"ִמכָּ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ   , (ויקרא יא, לד) 88א ָעָליו ַמִים ִיְטָמא"ֶכל ֲאׁשֶ
א" ִקין.  -  "ְיַטּמֵ ׁשְ א ֶאת ַהּמַ   ְלַטּמֵ

ִלי?  א ֶאת ַהּכְ א ְלַטמֵּ ִקין, אֹו ֵאינֹו ֶאלָּ ׁשְ א ֶאת ַהּמַ ה אֹוֵמר ְלַטּמֵ   ַאּתָ
א אֹוֶכלָאַמְרּתָ ַקל ָוחֹוֶמר: ּוַמה ּמַ  ַטּמֵ ּמְ ֶקה ׁשֶ ִלי - ׁשְ א ּכְ    ,ֵאינֹו ְמַטּמֵ
א אֹוֶכל ֵאין ְמַטּמֵ ּלֹ - אֹוֶכל ׁשֶ ין ׁשֶ ִליֵאינֹו ּדִ א ּכְ    ?!א ְיַטּמֵ

ים  א"ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ    ?"ְיַטּמֵ
ִקין ׁשְ א ֶאת ַהּמַ ל טּוְמָאה.  ,ְלַטּמֵ ֵהן ֲעלּוִלין ְלַקּבֵ   ׁשֶ

  
ִקין ִמ  ּום ַמאי ִאיְרָיא ַמׁשְ ל טּוְמָאהּדַ ׁשּ    ?ֲעלּוִלין ְלַקּבֵ

י ַאֲחִריָנא א ִמיּדֵ ֵליּכָ ּום ּדְ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ    !ּתֵ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יָמא ֵייּה ִל ּדִ אֹוֶכל ָחמּור  :ְוִכי ּתֵ ִקין, ִניַטּמְ א ַמׁשְ   ִלי, כְ ְמַטּמֵ

ִקין הּואּדְ ַההּוא חּוְמָרא     ,ַמׁשְ
ּום  ִקין ֲעלּולִ ּדְ ִמׁשּ ל טּוְמָאה. ַמׁשְ   ין ְלַקּבֵ

   ?ּוַמה ִהיא ֲעִליָלָתן
ּלֹ  ִלין טּוְמָאה ׁשֶ ַקּבְ ּמְ רׁשֶ ֶהְכׁשֵ   .א ּבְ

  
  
ּה ּדְ  - "ִיְטָמא" ּיֹוֵצא ּבָ ה ּכַ    .ֵאין עֹוׂשֶ
  

   ?!ֵמָהָכא ָנְפָקא
ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא :ֵמָהָתם ָנְפָקא ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   , יא, לח)(ויקרא  89""ְוִכי ֻיתַּ

ּה  "הּוא" ּיֹוֵצא ּבָ ה טּוְמָאה ּכַ    !ָטֵמא, ְוֵאין עֹוׂשֶ
  
ֶרץ,  - ד ַח  ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ   ּבְ

ִלי.  -ְוַחד  ִאין ֵמֲחַמת ּכְ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ   ּבְ
  

   .יּוְצִריכֵ 
  

ִלי  ִאין ֵמֲחַמת ּכְ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ מּוִעיַנן ּבְ ִאי ַאׁשְ ּום  -ּדְ    ,יִמיֵר לֹא ֲח ּדְ ִמׁשּ
ֶרץ ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ ַמׁשְ ֲחִמיֵר  ,ֲאָבל ּבְ ּה.  :ֵאיָמא -י ּדַ ּיֹוֵצא ּבָ ה טּוְמָאה ּכַ   עֹוׂשָ

  
ָמִעיַנן ֶרץ :ְוַלׁשְ ִאין ֵמֲחַמת ׁשֶ ִקין ַהּבָ    ,ַמׁשְ

ִלי!  ִאין ֵמֲחַמת ּכְ ִקין ַהּבָ ן ַמׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   ְוּכָ
  

ַקל ָוחֹוֶמ  ָאְתָיא ּבְ ָתא ּדְ   ר ָטַרח ְוָכַתב ָלּה ְקָרא. ִמילְּ
  
  

יְל  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
  : ָרָבאְוָהא ָאַמר 

י לֹא ייֹוֵסי ָסַבר כְּ  ַרּבִ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ
י ְולֹא יֲעִקיָבא ָסַבר ּכְ  ַרּבִ   יֹוֵסי!  ַרּבִ

                                                             

ר ֵיָא  88 ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ ִלי ִיְטָמאִמּכָ ָכל ּכְ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמׁשְ   ֵכל ֲאׁשֶ
ְבָלָתם ָעָליו ָטֵמא הּוא ָלֶכם 89 ן ַמִים ַעל ֶזַרע ְוָנַפל ִמּנִ   ְוִכי ֻיתַּ

  רש"י
. גבי אוכל היכי יטמא דרישא

   דריש ליה ר''ע:
. כדאמרן משקה שמטמא אוכל

לעיל איו מטמא כלי כדאמרן 
אין מטמא אוכל דאין אוכל ש

טומאה עושה כיוצא בה איו 
דין כו' והוא הדין דמצי למימר 
מי קל וחומר מייה וביה 
כדאמרן גבי משקין דימא הכי 
מה כלי שמטמא את האוכל 
הזה איו מטמא כלי אוכל שבא 
מחמת כלי כו' אלא משום דהדר 
מצטריך ליה למימר כדלעיל 
ואימא הי מילי אוכל הבא 

אבל אוכל הבא  מחמת כלי
מחמת שרץ לטמא כלי ויחא 
ליה למילף ממשקה דאוקימא 
בהו דלא שא געו בשרץ לא 
שא טמאו מן הכלי לא מטמאו 

   כלי:
. ממשקה וכי תימא אוכל חמור

דאילו משקה אין מטמא משקה 
ואילו אוכל קאמרת מטמא 
משקה הלכך אע''ג דאין משקה 
מטמא כלי יהא אוכל מטמא 

   כלי:
אוקימא האי יטמא . דההוא

דאוכל לטמא משקה חומרא 
דמשקין היא דעלולין לקבל 

   טומאה:
. יטמא דאין עושה כיוצא בה

כלומר השתא דרשין יטמא 
יטמא והאי דקרין בתרוייהו 
יטמא ללמדך מיעוט דאין 
מטמא כיוצא בו כגון אוכל 

   אוכל ומשקה משקה:
. מיעוטא ואוכל דכוותיה הוא

   קא ממעט:
משקין הבאין . למעוטי חד

מחמת שרץ אע''ג דלא כתיבי 
בהאי קרא משקין דכי יותן מים 
על זרע וגו' דמשמע אפילו שגע 
בהן שרץ לאחר שיגבו מיהו גלי 

   באוכל והוא הדין למשקה:
. וחד במשקין הבאין מחמת כלי

ההוא יטמא דלעיל איירי בבאין 
   מחמת כלי:

. והא אמר רבא לא רבי יוסי
מחוסר דלקמן דדריש ק''ו מ

כפורים סבר לה כר' עקיבא 
שיהא שי עושה שלישי בחולין 
ולא רבי עקיבא סבר לה כרבי 
יוסי במאי דמייתי לקמן רביעי 
בקודש מקל וחומר ממחוסר 
כפורים ומלתיה דרבא פרשוה 
רב אשי ורב כהא לקמן בסמוך 
וכיון דאית ליה לרבי יוסי 
משקין מטמאין אחרים 
דאורייתא לא משכח ראיה אלא 
מיטמא דדריש יטמא על כרחך 
אית ליה שי עושה שלישי 
בחולין דהא בין יטמא דאוכלין 
   בין יטמא דמשקין אשי כתיבי:
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   ָאַמר ֵליּה:

י יַטת ַרּבִ ׁשִ י יֹוֵסי ּבְ   ֲעִקיָבא ַרּבֹו ֲאָמָרּה,  ַרּבִ
  ֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה. וְ 

  
יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
ָלָמא  ׁשְ י"ּבִ ייֹוֵסי לֹא ָסַבר ָלּה כְּ  ַרּבִ   , "ֲעִקיָבא ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י ָאַמר"   : יֹוֵסי ַרּבִ

ִיין ִלְרִביִעי  סּול?  ּקֹוֶדׁש ּבְ ִמּנַ הּוא ּפָ   ׁשֶ
ּפוּ  :ְוִדין הּוא ר ּכִ חּוסַּ    :ִריםּוַמה ּמְ
ר  ּמּותָּ סּול  -  ְתרּוָמהּבִ ׁשֶ    ,קֹוֶדׁש ּבְ ּפָ

סּול ּבִ  ּפָ י ׁשֶ ִליׁשִ ּקֹוֶדׁש? -  ְתרּוָמהׁשְ ה ְרִביִעי ּבַ ֲעׂשֶ ּיַ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
ּקֹוֶדׁש ִמן ַהּתֹוָרה, וְ  י ּבַ ִליׁשִ   ָלַמְדנּו ׁשְ

ל ָוחֹוֶמר   . "ּוְרִביִעי ִמּקַ
  

י ִמן ַהּתֹוָרה ִליׁשִ    ,ׁשְ
ע :ְכִתיבּדִ    יט,א ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל"^ "ְוַהּבָ    ,(ויקרא ז, יט) 90ּבְ

ִני. ּדְ ִמי לֹא ָעְסִקיַנן  ׁשֵ   ָנַגע ּבְ
ְדָאְמִריַנן ל ָוחֹוֶמר, ּכִ    .ְרִביִעי ִמּקַ

  
ֲעָתךְ  יּכְ  ָסַבר: ְוִאי ָסְלָקא ּדַ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ

רּוָמהְרִביִעי   ִניְתִני ַנִמי:  ּתְ    ,ּבִ
ּקֹוֶדׁש וַ  י ּבַ    !ֲחִמיׁשִ

  
א  י"ֶאלָּ יֲעִקיָבא לֹא ָסַבר כְּ  ַרּבִ    ,"יֹוֵסי ַרּבִ
   ?ְמָנָלן

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ְוִליְתִניּדְ  ּנָ יט ּתַ ּמִ ּתַ י ְרִביִעי ּבִ  :לֹא ִליׁשְ רּוָמה ַוֲחִמיׁשִ ּקֹוֶדׁש ּתְ   , ּבַ
יְוֵניָמא     .ֲעִקיָבא ִהיא ַרּבִ

  
  ְסמֹוְך?! ַוֲאַנן ַאָהִכי ֵניקּום ְונִ 

  
יְנַפק  ֲהָנא, ְוִאיֵתיָמא ַרב ַאׁשִ   ,ַרב ּכָ

ְתַנן ח ָהא ּדִ ּכַ ק ְוַאׁשְ    :ּדַ
תֹוכֹו ְלקֹוֶדׁש, " ּבְ ֶ ִלי ְמָצֵרף ֶאת ַמה ׁשּ   ַהּכְ

   ,רּוָמהְת ִל ֲאָבל לֹא 
ּקֹוֶדׁש  סּולְוָהְרִביִעי ּבַ י ּבִ  ,ּפָ ִליׁשִ ְ רּוָמהְוַהׁשּ   . (חגיגה כ:) "תְּ

  

י ְוָאַמר א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ל י ֵמֵעדּותֹו ׁשֶ ֵנית  ַרּבִ ָנהֲעִקיָבא ִנׁשְ   זֹו.  ִמׁשְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י הֹוִסיף"    :ֲעִקיָבא ַרּבִ

   ,ַהּסֹוֶלת
טֹוֶרת    ,ְוַהּקְ
בֹוָנה    ,ְוַהּלְ

ָחִלים,    ְוַהּגֶ
ִמְקָצָתן  ִאם ָנַגע ְטבּול יֹוםׁשֶ  ַסל ֶאת ּכוּ  -ּבְ ןּפָ   . "ּלָ

י  ,ִאין –ְרִביִעי    לֹא,  -ֲחִמיׁשִ
י  ִליׁשִ   לֹא.  -ִאין, ְרִביִעי  -ׁשְ

                                                             

ל  90 ר כָּ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ רְוַהּבָ ׂשָ   ָטהֹור יֹאַכל ּבָ

    רש"י

. בשיטת רבי עקיבא רבו אמרה
להא דאמר טומאת משקין 
לטמא אחרים דאורייתא מיבעי 
ליה למדרש יטמא יטמא אליבא 
דר''ע אמרה דדריש ליה גבי 

ואיל אוכלין וקא''ר יוסי ה
ודריש ר''ע יטמא יטמא אית 
ליה דמשקין מטמאין אחרים 
דאורייתא אבל רבי יוסי לא 
סבירא ליה טומאת משקין 
לטמא אחרים דאורייתא ולא 

  דריש יטמא יטמא:
בשלמא רבי יוסי לא סבר ליה 

. דשי עושה שלישי כר''ע
בחולין: דתיא אמר רבי יוסי 
מיין לרביעי בקודש שפסול ודין 

וסר כפורים שמותר הוא מה מח
בתרומה. כדילפין ביבמות פרק 
הערל (ד' עד:) מקראי טבל ועלה 
אוכל במעשר העריב שמשו 
אוכל בתרומה כדכתיב ובא 
השמש וטהר ואחר יאכל מן 
הקדשים אסור בקודש כדיליף 
התם מוכפר עליה הכהן וטהרה 

   מכלל שהיא טמאה עד עכשיו:
. לרבן שלישי שפסול בתרומה

עקיבא ופקא לן  דפליגי אדר'
בקל וחומר מטבול יום ומה 
טבול יום דמותר בחולין אסור 
בתרומה שי שפסול בחולין איו 
דין שיעשה שלישי בתרומה 
במסכת סוטה בפרק כשם 
שהמים בודקין ובקודש דין הוא 
שיעשה בה רביעי מקל וחומר 

   ממחוסר כפורים:
ולמדו שלישי בקודש מן 

ן . ודלא תימא דיו לבא מהתורה
הדין להיות כדון מה תרומה 
עושה שלישי ותו לא אף זה 
קודש יעשה שלישי ותו לא 
דמשום שלישי לא איצטריך לן 
קל וחומר דמן התורה למדו 
שלישי וכי אתא ק''ו לרביעי 
הוא דאתא דקיימא לן בב''ק פ' 
שי (ד' כה.) דהיכא דמיפרך ק''ו 

  לא אמרין דיו: 
בכל טמא מי לא משמע מי דאי 

. דהא שי קרא טמא ע בשיג
כל אשר בתוכו יטמא והשתא 
דשמעין ליה לר' יוסי בשלישי 
לתרומה ולא רביעי ורביעי 
לקודש ולא חמישי על כרחיך 
לית ליה שי עושה שלישי 
בחולין ולא דריש יטמא יטמא 
דאי אית ליה לייתיה לרביעי 
בתרומה בק''ו מטבול יום ומה 
טבול יום שמותר בחולין פסול 

תרומה שלישי שפסול בחולין ב
אין דין שיעשה רביעי בתרומה 
ודיו ליכא למימר דא''כ מפריך 
ק''ו דהא שלישי לתרומה פקא 
לן מקרא כי היכי דפקא לן 
שלישי בחולין ורביעי בקל 
וחומר וחמישי בקודש בק''ו 
ממחוסר כפורים אלא ודאי לית 
ליה לרבי יוסי שי עושה שלישי 

   בחולין:
  

  בעמוד הבא:המשך רשי 
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   :ַאְלָמא ָקָסַבר

ַנן –ֵצירּוף  ַרּבָ    .ּדְ
יּדְ ּוְפִליָגא    ָאַמר: ּדְ  ,ָחִנין ַרּבִ

אֹוַרְייָתא - ֵצירּוף    ,ּדְ
ֱאַמר ּנֶ ָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֹ  :ׁשֶ ף ַאַחת ֲעׂשָ   , כ)(במדבר ז,  ֶרת""כַּ

ף  ּכַ ּבַ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ּכָ תּוב ָעׂשָ   ."ַאַחת" –ַהּכָ
  
  
  
  
   

    רש"י

. דילמא ר''ע אית ליה מי ק''ו דר' יוסי ומייתי ליה בהאי ק''ו אלא רבי עקיבא לא סבר לה כר' יוסי מלן
   רביעי בתרומה וחמישי בקודש:

. אם איתא דיש חולקים בדבר הזה וכי לא לישתמיט שום תא וליתי רביעי בתרומה בחד דוכתא וכי א''ל
היא אלא ודאי לית ליה לר''ע ק''ו דר''י משום פירכא דדור אחרון כדאמר במסכ' תיקשי לך מי ימא ר''ע 

סוטה (דף כז:) עתיד דור אחרון לטהר את השלישי בתרומה שאו מטמאין אותו בקל וחומר מטבול יום 
כדאמרן ודור אחרון פריך מה לטבול יום שכן אב הטומאה הלכך לר''ע מי דאית ליה שלישי בחולין לא מייתי 
שום מעלה טפי לתרומה בק''ו מטבול יום משום הא פירכא ושלישי בין בתרומה בין בחולין פקא לן מקרא 
בהדיא דדריש יטמא יטמא ורביעי בקודש מי מוהבשר אשר יגע בכל טמא מי לא עסקין דגע בשלישי דהא 

די רביעי הכי שרץ לר''ע הואיל ודריש יטמא יטמא אשכחן שלישי דאיקרי טמא ומשכחת לה דאתי קודש לי
טימא כלי וה''ל ראשון וכלי אוכל ואוכל משקה ומשקה אוכל דהא לר''ע טומאת משקין דאורייתא וחמישי 
בקודש לא מייתי בק''ו ממחוסר כפורים דאיכא למיפרך מה למחוסר כפורים שכן אב הטומאה ומבעיא לן 

ולרבי יוסי מי דאוקימא דליה לא ס''ל לר''מ ור''א דאמרו בהדיא דמשקין אין מטמאין דבר אחר מן התורה 
היכי משכחת קודש בא לידי רביעי שרץ כלי הוי ראשון וכלי אוכל הוי שי ואוכל משקה הוי שלישי והיאך יבא 
לידי רביעי ו''ל דעל כרחיך לא משכחת לה אלא מדרבן ותדע דקתי לה גבי מעלות דחומר בקודש (חגיגה כ:) 

יהו וזהו מחמש מעלות האחרוות היא ואמר התם ה' אחרוות לית להו דררא דקי''ל התם דכולהו מדרבן 
דטומאה דאורייתא ובמסכת סוטה מי סוגיא דשמעתא דרבי יוסי מדרבן אזלא ואוכל שלישי לר' יוסי 
בקודש דקאמר לעיל ולמדו שלישי בקודש מן התורה מהיכן קיבלה הואיל ואין משקה מטמא אוכל . על 

קיבלה וס''ל טומאה עושה כיוצא בה בקדשים ואוכל דמטמא משקה כיון דלא דרשי יטמא כרחיך מאוכל 
יטמא לא ידעא מהיכא פקא להו אי לאו מהאי קרא וכי יותן מים על זרע וגו' ודרשין הוא טמא ואיו עושה 

איו כיוצא בו ומדאיצטריך קרא למעוטי כיוצא בו מכלל דמטמא אחרים וכ''ת טמא הוא הרי הוא טמא ו
מטמא אחרים א''כ לשתוק קרא מייה ולכתוב טמא ומהיכא תיתי לן טומאה לאחרים ואי קשיא הואיל 
ומשקין לא מטמאי אחריי לרבי יוסי תו לא מיתוקמא מתי' כתרצתא דתריץ ר' ירמיה לעיל ואזדא ר' יוסי 

אוקימא ואזדא רבי לטעמיה והדר קושיין לדוכתה אמאי איה היא המדה מדה ומדה היא לא תיקשי דכי 
יוסי לטעמיה בתר טעמא דהא מתי' דר' יוסי אליבא דר''ע אוקימא דדריש יטמא יטמא דהא מהא מייתין 
סייעתא עליה ואי שמעתי דר' יוסי אית ליה יטמא יטמא גבי משקין והא דאמר לא ס''ל בההיא דאוכלין 

רביעי שרץ כלי כלי אוכל ואוכל משקה  דר''ע אמרן לעין טומאה עושה כיוצא בה ועכשיו אתה בא לידי
ומשקה אוכל ואי אפשר להעמידו מפי כמה תשובות ומיהו לר''מ דאמר בהדיא טומאת משקין לטמא אחרים 

   לאו דאורייתא לא משכחת לה רביעי אלא מדרבן:
   . משום דלא אשכחן תא ימא דר''ע לית ליה ק''ו:ואן אהכי סמוך

   רביעי ולא חמישי: . בהדיא דאמר ר''עדק ואשכח
. עריבה ארוכה ובה אוכלי קודש מכאן ואוכלי קודש מכאן ואין וגעין זה בזה וגע הכלי מצרף מה שבתוכו

טמא באוכלין שבראש אחד ובכלי לא גע ואוכל אין מטמא כלי אפי' מדרבן ואפ''ה האוכלין שבשי ראשיה 
   טמאים שהכלי מצרפן:

   . ע''י עדותו:מעדותו
   . בעדות:עהוסיף ר''

   . אע''ג דלאו אוכלין יהו חיבת הקודש מכשרתן ומשויא להו אוכל בפ' כל שעה (לה.):לבוה וגחלים
. אלמא מצרף כלי מה שבתוכו דאי משום דגעי אהדדי הי דגחלת שגע בה מטמא את חברתה פסל את כולן

ית משה זו דהכלי מצרף וקתי אבל חברתה תו לא מטמיא דא''כ ה''ל ששי ושביעי עד ק' ומאותו עדות ש
בהדיא רביעי בקודש פסול אלמא דר''ע חמישי לית ליה שלישי בתרומה אין רביעי לא אלמא לית ליה לר''ע 

   ק''ו דר' יוסי בלשון אחר שמעתי יורד לעמקי תהום וא''א להעמידו:
שית אלמא קסבר ר' יוחן . מילתא באפי פשה היא מדא''ר יוחן מעדותו של ר''ע אלמא קסבר צירוף דרבן

צירוף דכלי לקודש דקתי גבי מעלות לאו דאורייתא הוא אלא מדרבן מעדותו של ר''ע דמדרבן הוא דגחלים 
ולבוה לאו בי קבולי טומאה יהו אלא מדרבן ואע''ג דאמר מר והבשר לרבות עצים ולבוה אמרי' בכל שעה 

   (שם) דמעלה מדרבן היא:
   ן אדר' חין:. דר' יוחופליגא

     . בקטורת כתיב דקודש הוא:כף אחת
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        בבבב- - - - יט, איט, איט, איט, א .54
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ְמֵצאת " ּנִ ר, ּבַ ַעל ַמַחט ׁשֶ ׂשָ   ּבָ
ַדִים  ין ְוַהּיָ ּכִ ַהסַּ   ְטהֹורֹות,  -ׁשֶ

ר  ׂשָ   ָטֵמא.  -ְוַהּבָ
ֶרׁש  ּפֶ   . ל ָטהֹורַהכֹּ  -ִנְמֵצאת ּבַ

י ָאַמר   : ֲעִקיָבא ַרּבִ
ׁש  ָזִכינוּ  ְקּדָ ּמִ ֵאין טּוְמַאת ָיַדִים ּבַ   .  (עדויות ב, ג) "ׁשֶ

  
ֵאין טּוְמַאת ָיַדִים" :ְוֵניָמא   יט,ב ׁש ְוֵכִלים  ׁשֶ ְקּדָ ּמִ   ! "ּבַ

  
י, ְוִאיֵתיָמא ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

נּו.  ִלים ִנׁשְ ֵזיַרת ּכֵ   ָיַדִים קֹוֶדם ּגְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ְזרּו,  ּיֹום ּגָ ְרַוְייהּו ּבֹו ּבַ   ְוָהא ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
ֶפר, " ַדִים, וְ וְ ַהסֵּ ְטְמאּו ּבְ טְּ ַה ַהּיָ ּנִ ִלים ׁשֶ ִקיןבּול יֹום, ְוָהאֹוָכִלין ְוַהּכֵ   ! (זבים ה, יב) "ַמׁשְ
  

א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ
ין,  ח ְלטּוְמַאת ַסּכִ יןַד ַהּנַ חּולִּ א.  ַנִמי - ֲאִפיּלּו ּבְ   לֹא ְמַטּמֵ

ין  ַמאי? ּדְ ַהאי ַסּכִ   ָנַגע ּבְ
ר ּדְ ִאיֵליָמא  ׂשָ ּבָ ִלי -ָנַגע ּבַ א ּכְ    !ָהא ֵאין אֹוֶכל ְמַטּמֵ

א  ַחטּבַ ָנַגע ּדְ ְוֶאלָּ ִלי!  - ּמַ א ּכְ ִלי ְמַטּמֵ   ְוָהא ֵאין ּכְ
  
  

    רש"י

. בעדיות ועל המחט תן התם
העיד עם שאר עדיות שאם 
מצאת בבשר קודש שהסכין 
שגע בה והידים של כהן שגעו 
בה טהורין והבשר טמא 
ולקמיה מפרש האי מחט מאי 

   טומאה הוה ביה:
זכות וטובה וריוח ותקה  .זכיו

קדשים שלא היא לו מהפסד 
גזרה גזרת ידים במקדש 
ליטמא בדבר שאין מטמא אדם 
דהאי מחט מוקמי ליה דלאו בר 
טמויי אדם הוא דאילו חוץ 
למקדש מטמאים ידים 
בטומאה כל דהו אפילו סתמן 

   משום ידים עסקיות:
. מי זכיו שאין טומאת וימא

כלים במקדש מדרבן בדבר 
שאין מטמא מן התורה דאילו 

ור רבן ביה טומאה בחולין גז
ואף על גב דמדאורייתא טהור 
כדתן גבי י''ח דבר והאוכלים 
והכלים שטמאו במשקין והכא 

   קתי סכין טהור:
. ידים קודם גזירת כלים שו

ליטמא מדרבן וכשהעידו עדות 
זו עדיין לא גזרה גזירת חכמים 
על טומאת כלים דרבן לפיכך 
לא יוכל לומר זכיו שאין 

לים במקדש דההיא טומאת כ
שעתא אפי' בעלמא מי לא 

   הואי:
. בעליית חיה בן בו ביום

חזקיה בן גרון ביציאות השבת 
   דתן אלו פוסלין את התרומה:

. והתם מפרש טעמא הספר
משום תקת ספרים שהיו 
מיחין את הספרים עם 
התרומה ועכברים אוכלים 

   אותם:
. אפילו סתמן אם גע והידים

   ילת ידים:בתרומה בלא ט
. והתם פריך הא והטבול יום

דאורייתא היא ומשי סמי 
   מכאן טבול יום:

. ודאי כבר גזרה אלא אמר רבא
על הכלים מדרבן שיטמאו 
במשקין ומיהו הכא ליכא 
משקין והח לטומאת סכין 
דאפילו בחולין שלא חשו 
להפסידן לא שייכא בהו הכא 
טומאה לסכין דהאי סכין דגע 

הו לא בשר ולא במאי שיטמאו
מחט אין יכולין לטמאו דאין 
אוכל ולא כלי שאיו אב 
הטומאה מטמאין כלים אפילו 
מדרבן ולא גזרו חכמים 
מדבריהם טומאה על הכלים 
אלא שיטמאו מן המשקין 

   ומשום משקה זב וזבה:
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        יט, ביט, ביט, ביט, ב .55
   ?ַמאי ֲעִביְדֵתיּה  - "ַמַחט"ַהאי 

   - ְסֵפק ַמַחט :ִאי ֵניָמא
   :א ִאיְתַמרְוָה 

י יוְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   , ֲחִניָנא ַרּבִ
ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ין ׁשֶ ְזרּו ַעל ְסֵפק ָהרּוּקִ    ,ַחד ָאַמר: לֹא ּגָ

ַלִים ירּוׁשָ ּבִ ִלים ׁשֶ ְזרּו ַעל ְסֵפק ַהּכֵ    !ְוַחד ָאַמר: לֹא ּגָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
גֹון ָאְבָדה לֹו  :ּכְ יָרּה , וְ ְטֵמא ֵמתַמַחט ׁשֶ ר. ִהּכִ ׂשָ ּבָ   ּבַ

  
י ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   ָאַמר: ָאִבין  ַרּבִ
גֹון ַלִים.  :ּכְ ָרה ֲחסּוָמה, ּוָבָאה ִמחּוץ ִלירּוׁשָ ָהְיָתה ּפָ   ׁשֶ

  

  רש"י
   . דמטמא בשר:מאי עבידתיה

. לא ידעין אי טמא ספק מחט
   אי טהור ושל מי היתה:

. לומר שמא של ספק הרוקין על
זב או של דה הן ורוקין אב 
הטומאה הן לטמא אדם דכתיב 

   (ויקרא טו) וכי ירוק הזב:
. שהוא אב מחט של טמא מת

הטומאה והמחט עצמו אב 
הטומאה דחרב הרי הוא כחלל 
ולקמיה פריך אמאי הסכין 
והידים טהורין אף גופו של כהן 
טמא הוא וצריך טבילה והערב 

   רייתא:שמש דאו
. לעולם רבי יוסי בר' אבין אמר

ספק מחט וכגון שהיתה פרה 
חסומה ובאה מחוץ לירושלים 
דודאי מעלמא אתי דמשכסה 
לשם לא בלעתה דהוו להו ספק 

   כלים של מקומות אחרים:
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            יט, ביט, ביט, ביט, ב .56
   :גּוָפא

י יוְ  ֶאְלָעָזר ַרּבִ ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
ְזרּו ַעל ְסֵפ  ַלִים, ַחד ָאַמר: לֹא ּגָ ירּוׁשָ ּבִ ין ׁשֶ   ק ָהרּוּקִ

ַלִים.  ירּוׁשָ ּבִ ִלים ׁשֶ ְזרּו ַעל ְסֵפק ַהּכֵ   ְוַחד ָאַמר: לֹא ּגָ
  
ין" ֵניָנא "רּוּקִ    !ּתָ
ִלים"    !ֵניָנאתָּ  "ּכֵ
  
ֵניָנא" ין ּתָ    ",רּוּקִ

ְתַנן    :ּדִ
ַלִים " ירּוׁשָ ְמָצִאין ּבִ ין ַהּנִ ל ָהרּוּקִ   ְטהֹוִרין,  -ּכָ

ל  ֶ   ! (שקלים ח, א) "ׁשּוק ָהֶעְליֹוןחּוץ ִמׁשּ
  

ִאיַתְחַזק ָזב.  ,ְצִריָכא ,לֹא ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
  
ֵניָנא" ִלים ּתְ    ",ּכֵ

ְתַנן    :ּדִ
ַלִים, " ירּוׁשָ ְמָצִאים ּבִ ִלים ַהּנִ ל ַהּכֵ   ּכָ

ִביָלה  ֶרְך ְיִריָדה ְלֵבית ַהטְּ   , (שקלים ח, ב) "ְטֵמִאין –ּדֶ
ָעְלָמא    ְטהֹוִרין!  -ָהא ּדְ

  
   :ּוְלַטֲעִמיְך, ֵאיָמא ֵסיָפא

ה " ֶרְך ֲעִלּיָ   , "ְטהֹוִרין -ּדֶ
ָעְלָמא    ְטֵמִאין!  -ָהא ּדְ

  
א א ,ֶאלָּ ְוָקא - ֵריׁשָ    ,ּדַ

ְוָקא   - ְוֵסיָפא   , ָלאו ּדַ
ְזָייָתאוּ     .ְלַאּפּוֵקי ּגַ

  
  
  

    רש"י

. שם היו של שוק העליון
מתקבצין טמאין שלא לטמא 

   את חביריהם:
. שראיוהו ואע''ג דאיתחזק זב

ר בשוק זה שמצא בו רוק עוב
אשמעין דלא גזרו דכולי האי 

   לא שמעו ממתי':
בדרך אחת היו יורדין לבית 

. ועולין בדרך אחרת הטבילה
המצאין בדרך הירידה טמאין 
דמאי בעו התם אלא טמאין היו 
והיה רוצה להטבילן ופלו 

   ממו:
   . שהטבילן:דרך עליה טהורים

. ולטעמיך אימא סיפא כו'
ליכא למשמע מיה  ומהא

דאיכא למידק מרישא הכי 
ומסיפא הכי ואשמעין הך 
אמוראי דלעיל דאמרי לא גזרו 
דרישא דוקא דקתי בדרך 
ירידה הוא דמטמאין הא דכל 
העיר טהור וסיפא דקתי דרך 
עליה טהורין לא תידוק מיה 
הא דכל העיר טמאין אלא 
לאפוקי גזייתא מבואות קטים 

דה ועליה שהיו סמוך לדרך ירי
ופעמים שהיו יורדין דרך אותן 
מבואות ופעמים עולין וההו 
טמאין מספק שהרי מתחלה 
טמאין היו ספק פלו בירידה 
ספק בעליה ומספקא לא פקי 
מטומאה אבל שאר כלים ספק 
טמאו ספק לא טמאו לא גזרו 

     עליהן מספק:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א    ––––יט, ב יט, ב יט, ב יט, ב  .57
ָאְבָדה לֹו ַמַחט ְטֵמא ֵמת וְ  :ָאַמרּדְ  ,ּוְלַרב גֹון ׁשֶ ר, ּכְ ׂשָ ּבָ יָרּה ּבַ   ִהּכִ
יָון  ֲחַלל ֶחֶרב" :ָאַמר ָמרּדְ ּכֵ ָחָלל - (במדבר יט, טז) "ּבַ    ,ֶחֶרב ֲהֵרי הּוא ּכְ

ֵמא    !ָאָדם ְוֵכִלים ַנִמי ִליּטָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ים ִהיא,  - 'ֲעָזָרה' :את אֹוֶמֶרתזֹ    ְרׁשּות ָהַרּבִ

ְרׁשּות ָה ַוֲהָוה ֵליּה ְסֵפ  יםק טּוְמָאה ּבִ    ,ַרּבִ
ים כָ וְ  ְרׁשּות ָהַרּבִ   .ְסֵפיקֹו ָטהֹור -ל ְסֵפק טּוְמָאה ּבִ

  
ִחיד'ָהא  ְרׁשּות ַהּיָ   ְסֵפיקֹו ָטֵמא הּוא.  - 'ּבִ

ֵאל הּוא,  ָ ַעת ִליׁשּ ֵאין ּבֹו ּדַ ָבר ׁשֶ ִדי ַהאי ַמַחט ּדָ   ִמּכְ
ְרׁשּות ָהַרּבִ כָ וְ  ין ּבִ ֵאל, ּבֵ ָ ַעת ִליׁשּ ֵאין ּבֹו ּדַ ָבר ׁשֶ ִחיד ים ּבֵ ל ּדָ ְרׁשּות ַהּיָ   ְסֵפיקֹו ָטהֹור!  -ין ּבִ

  
ָהֵוי ְסֵפק טּוְמָאה  ּום ּדְ ָאה ִמׁשּ יֵדי ָאָדם, ַהּבָ   ּבִ

י ְוָאַמר   כ,א יֵדי ָאָדם יֹוָחָנן ַרּבִ ָאה ּבִ ָאִלין ָעֶליָה, ^ -: ְסֵפק טּוְמָאה ַהּבָ   ִנׁשְ
י ַקְרַקע ּבֵ ח ַעל ּגַ ְכִלי ַהּמּוּנָ ֵאל. כְּ  ,ֲאִפיּלּו ּבִ ָ ַעת ִליׁשּ ׁש ּבֹו ּדַ ּיֵ   ָדָבר ׁשֶ

  

    רש"י

כיון דאמר מר חרב הרי הוא 
 . וזו געה בטומאת מתכחלל

שהוא אב הטומאה ועשה גם 
המחט אב הטומאה ואמאי 

   הסכין והידים טהורות:
. דכל אב אדם וכלים מי ליטמא

הטומאה מטמא אדם וכלים בין 
כלי את כלי בין אדם את אדם 
בין אדם כלי וכלי אדם בפרשה 

   זאת חקת התורה בספרי:
. עזרה רשות הרבים היא

לטומאה ואדם וסכין ספק געו 
לא געו והויא  במחט זה ספק

לה ספק טומאה ברה''ר דספיקו 
   טהור:

ופרכין הא רה''י הוי ספיקו 
. הא דבר שאין בו דעת טמא

לישאל הוא הסכין ול''ג האי 
מחט אלא מכדי דבר שאין בו 
דעת לישאל הוא ואי גרסי' ליה 
הכי מפרשין מכדי האי עדות 
דמחט דבר שאין בו דעת לישאל 

דעת  הוא הסכין וכל מי שאין בו
לישאל כו' דכל ספק טומאה 
מסוטה גמרי' מה סוטה רה''י 
ועל הספק טמאה אף כל ספק 
טומאות ברשות היחיד ספיקו 
טמא ומיה מה סוטה יש בה 
דעת לישאל אם טמאה אם לאו 
אף כל כיש בו דעת לישאל כגון 
אדם ספק גע בשרץ ספק לא 
גע דיש בו דעת שיכולין לשואלו 

ע ספיקו אם גע והוא איו יוד
   טמא:

. אדם היה הבאה בידי אדם
עסוק בה ואם גע בו הסכין 
במחט על ידי אדם גע בו הלכך 
אם עזרה רשות היחיד ספיקו 

  טמא: 
. כלומר חשבין שאלין עליה

לה לטמא אותה כאילו יש בה 
דעת לישאל לשון אחר שאלין 
לב''ד מה תהא עליו וזו עיקר 
שאלין עליה בעלים יהו שאלין 

ל כרחן בשבילה לב''ד מה בע
   תהא עלה:

ואפילו הוא כלי מוח על גבי 
. כלומר אע''ג דכלי טהור קרקע

זה שולד בו הספק אין בו דעת 
לישאל ובו לא היה אדם עוסק 
שיהא מוליכו ומביאו בידו אבל 
אדם עסוק בטומאה שהיה 
ושא שרץ בידו ספק גע בכלי 
ספק לא גע אם רה''י הוא 

   ספיקו טמא:
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .58
ְמֵצאת "[ ּנִ ר, ּבַ ַעל ַמַחט ׁשֶ ׂשָ   ּבָ

ַדִים  ין ְוַהּיָ ּכִ ַהסַּ    ]ְטהֹורֹות, -ׁשֶ
ר  ׂשָ   ָטֵמא.  -ְוַהּבָ

ֶרׁש [ ּפֶ   ַהּכֹל ָטהֹור.  - ִנְמֵצאת ּבַ
י ָאַמר   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ְק  ּמִ ֵאין טּוְמַאת ָיַדִים ּבַ ׁש ָזִכינּו ׁשֶ    ].(עדויות ב, ג) "ּדָ
  

ַמאי?  ַהאי ר ּבְ ְכׁשַ ִאיּתַ ר ּדְ ׂשָ   ּבָ
  

ר  ,ִאי ֵניָמא ְכׁשַ ִאיּתַ    .ָדםּבְ ּדְ
  

י ְוָהא ָאַמר א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יר ֵאינֹו ַמְכׁשִ ים ׁשֶ ִין ְלַדם ֳקָדׁשִ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ִים"אֲכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ "לֹא ּתֹ :ׁשֶ ּמָ ֶכּנּו כַּ ּפְ ׁשְ   , (דברים יב, כד) תִּ
ִים  ּמַ ְך ּכַ ּפָ ׁשְ נִּ ם ׁשֶ יר –ּדָ    ,ַמְכׁשִ

ִים  ּמַ ְך ּכַ ּפָ ֵאינֹו ִנׁשְ יר -ְוׁשֶ    !ֵאינֹו ַמְכׁשִ
  

א א.  ,ְוֶאלָּ ַחּיָ ית ַמְטּבְ ֵקי ּבֵ ַמׁשְ ר ּבְ ְכׁשַ ִאיּתַ   ּדְ
  

י ְוָהא ָאַמר ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא ַרּבִ
אַמׁשְ  ַחּיָ ית ַמְטּבְ ָכן - ֵקי ּבֵ ֵהן ּדָ ין ׁשֶ ּיָ יִרין!  ,לֹא ּדַ ֵאין ַמְכׁשִ א ׁשֶ   ֶאלָּ

  
אְו  ת ַהּקֹוֶדׁש.  ,ֶאלָּ ִחיּבַ ר ּבְ ְכׁשַ ִאיּתַ   ּדְ
  

ת ַהּקֹוֶדׁש ְלִאיְפסּוֵלי ּגּוֵפיּה  ְמַהְנָיא ֵליּה ִחיּבַ    ,ֵאימּור ּדִ
ִני ַנִמי?!  יּה ִראׁשֹון ְוׁשֵ   ְלִמיְמָנא ּבֵ

ָבֵעי ּתִ    : ֵריׁש ָלִקיׁש יְפׁשֹוט ּדְ
ל ְמָנחֹות ִני אֹו לֹא מֹוִנין - ָצִריד ׁשֶ    !ּבֹו ִראׁשֹון ְוׁשֵ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ָחָטּה,  ָהר ּוׁשְ ּנָ ָלִמים, ְוֶהֱעִביָרּה ּבַ ל ִזְבֵחי ׁשְ ָרה ׁשֶ ָהְיָתה ּפָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
ֶקה טֹוֵפַח ָעלֶ    .יָה ַוֲעַדִיין ַמׁשְ

  
  

    רש"י

. ה'' האי בשר דאיתכשר במאי
מצי בעי אקרא והבשר אשר יגע 
בכל טמא במאי איתכשר ואיכא 
למימר בשר דקרא פשיטא 
דאיכא הכשר טובא דבשר של 
שלמים אכל בכל העיר ולכל 
אדם ושם מדיחין אותו 
ומבשלין אותו ואיכא הכשר 
טובא אבל בהמה זו שמצאת 
בבשרה מחט בעזרה במקום 

ן קבל הבשר שחיטה ומהיכ
הכשר דמה איו מכשיר מדר' 

   חייא בר אבא א''ר יוחן כו':
. שהודחה משקה בית מטבחיא

   בהן איו מכשיר:
. אלא דאיתכשר בחיבת הקודש

חיבת הקודש מכשרתה לבוא 
לידי טומאה דקיימא לן בפרק 
שי דשחיטת חולין חיבת 
הקודש משווה לה אוכל לקבולי 

   טומאה:
. שיהא ילמימי ביה ראשון וש

הוא מטמא אחרים דקתי 
הבשר טמא ולא קתי הבשר 

   פסול:
. בתמיה א''כ תיפשוט מי

מדקתי טמא משמע מטמא 
אחרים משום הכשר חיבת 
הקודש תיפשוט דבעי ריש לקיש 

   בשחיטת חולין:
. יבש של מחות צריד של מחות

   מקום שלא גע לשם שמן:
. לשון יבש ודומה לו גבי צריד

ד' כז:) היה קולו דק  שופר (ר''ה
או עבה או צריד. להכי קט פרה 
של זבחי שלמים לפי שהעור 
והבשר לבעלים ומתעסק ליפות 
העור והבשר ומעבירה בהר 
סמוך לשחיטה ומשקין אותה 
כדי שתהא וחה להפשיט 

   כדאמרין בסיומא דביצה:
. ואי ועדיין משקה טופח עליה

אפשר שלא יפול מן המשקה על 
     וא בשעת הפשט:הבשר כל שה
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        כ, אכ, אכ, אכ, א .59
ֶרׁש " ּפֶ   ."ל ָטהֹורַהּכֹ -ִנְמֵצאת ּבַ
  

ֵייּה  ּמְ ֶרׁש ְוִניּטַ ר! ַל ְוִניֲהַדר ּפֶ ׂשָ   ּבָ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ֶפֶרׁש ָעֶבה.    ּבְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יָמא ה,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ ֶפֶרׁש ַרּכָ   ּבְ
ֶקה ָסרּוַח  ָהֵוי ַמׁשְ ּום ּדְ   .ִמׁשּ

  
  
  
  

    רש"י

. דקא סלקא דעתך והדר פרש
תורת משקה עליו שהרי בשעה 

   זו השקה אותה:
   . דלאו משקה הוא:בפרש עבה
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        אאאאכ, כ, כ, כ,  .60
יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ תּדְ ּתָ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

ִקין, " ׁשְ א ֶאת ַהּמַ ֶרץ ְמַטּמֵ   ׁשֶ
ִלי,  ִאין ֶאת ַהּכְ ִקין ְמַטּמְ   ּוַמׁשְ

א ֶאת ָהאֹוָכִלין,    ּוְכִלי ְמַטּמֵ
ִקין,  ׁשְ ִאין ֶאת ַהּמַ   ְוָהאֹוָכִלין ְמַטּמְ

לֹ   . "ׁש טּוְמאֹותְוָלַמְדנּו ׁשָ
  

ָעה ֵהן    !ָהֵני ַאְרּבָ
  

ִקין"ּגֹוז  אּדְ  "ַמׁשְ   .ֵריׁשָ
  

ַרּבָ  ִקין"ּגֹוז  ה,ַאּדְ ֵסיָפא "ַמׁשְ    !ּדְ
  

א  ּנָ ַחן ּתַ ּכַ א :ָאַמרּדְ לֹא ַאׁשְ ִלי, ֶאלָּ ִאין ּכְ ִקין ְמַטּמְ י ַמׁשְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ
יּה. וַ    ֲהַדר ּבֵ

  
   :ְוִסיָמֵניְך 
  ַנְזָייָתא. 

  
  

    רש"י

. מקל שרץ מטמא את המשקין
וחומר מכלי כדלעיל ומשקין שבאו 
מחמת שרץ מטמאין כלי כדיליף 
מבכל כלי יטמא וקא סבר יטמא 

ה ר' הכלי מן המשקה כדהוה דריש ל
יהודה מיקמי דהדר ביה ודריש ביה 
מי להאי יטמא יטמא ויליף מייה 
דחוזר כלי זה ומטמא את האוכלין 
כדאשכחן בהו דכלים מטמאין מכל 
אשר בתוכו יטמא מכל האוכל משמע 
שטמא האוכל מאויר כלי חרס 
ואוכלין את המשקין כו' ומיהו לא 
מיתרצא היא דהאי אוכל הבא 

דמטמא  מחמת כלי דקאמר קרא
משקה לאו מכלי הבא מחמת משקה 
קאי אלא בבא מחמת שרץ ותא תי 
למדו שלש טומאות בשרץ דמשמע 
דטומאה הולכת מזה לזה ומזה לזה 
ומהכא הוה מציו למיפרכיה 
למילתיה אלא דאקשי ליה קושיא 
אחריתי מפורשת טפי דקתי שלש 

   וקא חשיב ארבע והיא היא:
. ואוכלין מטמאין את המשקין

דריש יטמא דגבי אוכלין יטמא ד
לטמא אוכלין המשקין כדדריש ליה 
ר''ע והוא הדין דמצי למיתי וכלי 
מטמא את המשקין ומשקין מטמאין 
אוכלין כיון דאית ליה יטמא יטמא 
אלא חדא מיייהו קט ותרווייהו לא 
מצי למיתי דימא כלי מטמא את 
האוכלין ואוכלין את המשקין 

לין מטמאין ומשקין שבאו מן האוכ
את האוכלין דהא ליתא בקרא אפי' 
לר' עקיבא דהוה ליה שלישי עושה 
רביעי דוכל משקה אשר ישתה 
אתוכו דכלי חרס קאי שקיבל 
המשקה הזה טומאה מן הכלי וכי 
דרשת יטמא יטמא אכתי שי עושה 
שלישי משכחת מייה אבל שלישי 

   עושה רביעי לא ילפת מייה:
עושה . שלישי הי ארבעה הויין

רביעי לא משכחת ליה בקרא דכי 
כתיב אוכל הבא מחמת כלי מטמא 
משקה לאו בכלי הבא מחמת משקה 
כתיב אלא בכלי הבא מחמת שרץ 

   ותא גופיה חשיב ארבע ותי שלש:
. חתוך משקין גוז משקין דרישא

הראשוים ואימא שרץ מטמא את 
הכלי והכלי את האוכל ואוכל את 

א ור' המשקה וכן הן סדורין במקר
עקיבא הוא דדריש יטמא יטמא ושי 
עושה שלישי והוא הדין דמצי 
למיתי מי שרץ כלי וכלי משקה 
ומשקה אוכל וחדא מיייהו קט 
כדפרשין דתרווייהו לא מצי למתי 
והא אתא לאשמעין דשי עושה 

   שלישי בחולין:
. ואימא אדרבה גוז משקין דסיפא

שרץ משקה ומשקה כלי מבכל כלי 
כדהוה דריש ליה ר' יהודה יטמא 

וכלי אוכל דרוש ביה להאי יטמא 
דכלי יטמא ומשקין דסיפא לא תיתי 
משום דרביעי לא כתיב ואע''ג דאוכל 
ודאי מטמא משקה הכא לא תתייה 

   דהאי אוכל דהכא שלישי הואי:
. ואי אמר ליה לא אשכחן תא כו'

   הכי תדרוש כמאן תוקמיה:
   . שלא תטעה בסדרן:וסימיך

סדר מטילי שכר שעורין זייתא .
תחלה ותין כלי ואח''כ אוכל 

     ואח''כ משקה:
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .61
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ְמָצא " ּנִ ֶרץ ׁשֶ    ,ַתּנּורּבְ ׁשֶ
תֹוכֹו  ּבְ ת ׁשֶ ה,  -ַהּפַ ִנּיָ   ׁשְ

ה ִחּלָ ּנּור תְּ ַהתַּ ֵני ׁשֶ   . (כלים ח, ה) "ִמּפְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר ֵליּה  א ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרב ַאּדָ
ֵמי,  ָמֵלי טּוְמָאה ּדָ ַמאן ּדְ ּנּור ּכְ   ְוֶניֱחֵזי ְלַהאי ּתַ

ת ְוֶתיֱהֵוי ַהאי    ִראׁשֹוָנה! ּפַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲעָתְך,  לֹא   ָסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ִאין ֵמֲאִויר " ּמְ ִלים ִמטַּ ל ַהּכֵ ִליָיכֹול ְיהּו ּכָ   ?ֶחֶרס ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר   כ,ב תֹוכֹו ִיְטָמאּכֹ" :תַּ ר ּבְ    ,(ויקרא יא, לג)  91"ל ֲאׁשֶ
ל ָהאֹ  :ּוְסִמיְך ֵליּה    , (ויקרא יא, לד) 92"ֶכל"ִמכָּ

א ֵמֲאִויר  -אֹוֶכל  ּמֵ   ֶחֶרס,  ִליּכְ ִמטַּ
ִאין ֵמֲאִויר  ּמְ ִלים ִמטַּ ל ַהּכֵ ִליְוֵאין ּכָ   . "ֶחֶרס ּכְ

  
  

                                                             

ּבֹרוּ  91 תֹוכֹו ִיְטָמא ְואֹתֹו ִתׁשְ ר ּבְ ר ִיּפֹל ֵמֶהם ֶאל ּתֹוכֹו ּכֹל ֲאׁשֶ ִלי ֶחֶרׂש ֲאׁשֶ  ְוָכל כְּ

ִלי ִיְטָמא 92 ָכל ּכְ ֶתה ּבְ ָ ר ִיׁשּ ֶקה ֲאׁשֶ ר ָיבֹוא ָעָליו ַמִים ִיְטָמא ְוָכל ַמׁשְ ר ֵיָאֵכל ֲאׁשֶ ל ָהאֶֹכל ֲאׁשֶ   ִמּכָ

    רש"י

. ולא גע שרץ שמצא בתור
בפת הפת שבתוכו שי לטומאה 
ואים מטמאים חולין לרבן 
מפי שהתור תחלה התור 
קיבל טומאה מן השרץ והפת מן 

   התור:
וליחזייה להאי תור כמאן 

א לן . כיון דקיימדמלי טומאה
אויר כלי חרס מטמא מן השרץ 
אף על פי שלא גע אלמא כמאן 
דמלי טומאה הוא דהא לא גע 
בו ומטמאו ותיהוי מי פת כאלו 

   וגעת בשרץ:
. אם כלי יכול יהו כל הכלים

שטף תון בתוך כלי חרס ושרץ 
באויר החיצון יכול יהא כלי עץ 
או כלי מתכת שבתוכו טמא 
משום דכתיב כל אשר בתוכו 

  טמא:י
ת''ל וכו' וסמיך ליה מכל 

. כלומר האי כל אשר האוכל
בתוכו שאמרתי לך באוכל 
אמרתי לך ואי כמאן דמלי 
טומאה חשיב ליה לחיצון 
מצאת טומאה וגעת בגבו של 
כלי שטף וכלי שטף מטמא מגבו 
אלא שמע מיה כל אשר בתוכו 
יטמא מחמת כלי הוא דמטמא 
ואשמעין קרא דאוכלין ומשקין 

מקבלי טומאה מולד הוא ד
הטומאה אבל כלי לא ומהאי 
פירוקא פקא לן בכל דוכתא 
הא דאשכחן דאין כלי ראשון 
מטמא כלי ואין אוכלין ומשקין 
מטמאין כלי כדיליף לעיל מק' 

} 'ו ואדם מי שאיו מ''ק: פרג{
אב הטומאה כגון וגע בטומאת 
בלה ובשרץ לא מטמא כלי 
דכתיב והוגע בבלתם יטמא 

תיב כבוס בגדים אבל גבי ולא כ
ושא גזירת הכתוב היא 
בטומאת משא שמטמא אדם 
לטמא בגדים שעליו בשעת משא 
ולא בגדים הבאין לאחר מכאן 
אלמא ולד הטומאה לא מטמא 
כלי חוץ מטמא מת שהוא אב 
הטומאה וכן אדם לא מציו לו 
טומאה בכל התורה אלא מאב 
הטומאה כגון ע''י שרץ ובלה 

ידי זב  ושכבת זרע ועל
ומעייותיו ומדרסו ועל ידי דה 
ומעייותיה ומדרסה וע''י טמא 

     מת:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    כ, בכ, בכ, בכ, ב .62
   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ "[ 

ֵמָאה לּוָיה ְוַעל ַהטְּ    ,ַעל ַהתְּ
י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ  ֵרף זֹו ְלַעְצָמּה ְוזֹו ְלַעְצָמּה,  ַרּבִ ָ ׂשּ   אֹוֵמר: תִּ
ַע וְ  י ְיהֹוׁשֻ י :אֹוֵמר ַרּבִ תֵּ ַאַחתׁשְ   .]"ֶהן ּכְ
  

א יְסָחא ַרב ִחְסּדָ יְסָחא ַאּפִ    ,ָרֵמי ּפִ
נִּ     .יּוְמׁשַ

  
י ִמי ָאַמר ַע  ַרּבִ ַאַחת" :ְיהֹוׁשֻ יֶהן ּכְ תֵּ    !?"ׁשְ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

י ָאַמר"   : יֹוֵסי ַרּבִ
ּדֹון ּדֹוֶמה ָלְרָאָיה,    ֵאין ַהּנִ

ֵהִעידּו ַרּבֹוֵתינוּ  ׁשֶ    ?ַעל ָמה ֵהִעידוּ  ,ּכְ
ְוַלד ַהּטּוְמָאהִאם ַע  ְטָמא ּבִ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ַאב ַהּטּוְמָאה  ,ל ַהּבָ ְטָמא ּבְ ּנִ ר ׁשֶ ׂשָ ֹוְרִפין אֹותֹו ִעם ַהּבָ ׂשּ    –ׁשֶ

   !ֶזה ָטֵמא ְוֶזה ָטֵמא
ְטֵמא ֵמת  ְטָמא ּבִ ּנִ ֵנר ׁשֶ ְדִליִקין אֹותֹו ּבְ ּמַ ְטבּול יֹום, ׁשֶ ְפַסל ּבִ ּנִ ֶמן ׁשֶ ֶ    –ִאם ַעל ַהׁשּ

סּול    !ְוֶזה ָטֵמא ֶזה ּפָ
   :ַאף ָאנּו מֹוִדים

ְוַלד ַהּטּוְמָאהּבִ  ְטֵמאת ּבִ ּנִ ַאב ַהּטּוְמָאה,  ,ְתרּוָמה ׁשֶ ְטֵמאת ּבְ ּנִ רּוָמה ׁשֶ ֹוְרִפין אֹוָתּה ִעם ַהתְּ ׂשּ   ׁשֶ
ֵמָאה לּוָיה ִעם ַהטְּ רֹוף ֲאִפיּלּו תְּ א ָיבֹ ?ֲאָבל ֵהיַאְך ִנׂשְ ּמָ הּו ִויַטֲהֵרםׁשֶ    !"א ֵאִלּיָ

  
נִּ וּ    י: ְמׁשַ

י –ָהא  א  ַרּבִ יּבָ ְמעֹון, ְוַאלִּ יּדְ ׁשִ ַע  ַרּבִ    ,ְיהֹוׁשֻ
י –ָהא  א  ַרּבִ יּבָ יּדְ יֹוֵסי, ְוַאלִּ ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ " ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ תַאְרּבָ ּבָ ת, ְמַבֲעִרין ֶאת ַהּכֹ -  ׁשַ ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ   ל ִמּלִ
רוּ  לּויֹות ּוְטהֹורֹות,  ,מֹות ְטֵמאֹותְוׂשֹוְרִפין תְּ   תְּ

ְבֵרי י ּדִ   .ֵמִאיר ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ְפֵני ַעְצָמּה,    ְטהֹוָרה ּבִ
ְפֵני ַעְצָמּה,    ּוְתלּוָיה ּבִ
ְפֵני ַעְצָמּה.    ּוְטֵמָאה ּבִ

י ָאַמר ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
י לֹא ֶנְחְלקוּ  יֱאִליֶעֶזר וְ  ַרּבִ ַע  ַרּבִ    :ְיהֹוׁשֻ

ֵמָאה הֹוָרה ְוַעל ַהטְּ ֵאין ׂשֹוְרִפין,  - ַעל ַהטְּ   ׁשֶ
הֹוָרה לּוָיה ְוַעל ַהטְּ ֹוְרִפין.  -  ַעל ַהתְּ ׂשּ   ׁשֶ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ֵמָאה,  לּוָיה ְוַעל ַהטְּ   ַעל ַהתְּ

יׁשֶ  ַעְצָמּה,  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַעְצָמּה ְוזֹו ּבְ ֵרף זֹו ּבְ ָ יׂשּ   אֹוֵמר: תִּ
יוְ  ַע ְיהוֹ  ַרּבִ ַאַחת ׁשֻ יֶהן ּכְ תֵּ   . "אֹוֵמר: ׁשְ
  

יְוָהא ַמְתִניִתין     !יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ
  

י ָהִכי ָקָאַמר ייֹוֵסי ְל  ַרּבִ   ֵמִאיר:  ַרּבִ
י ֲאִפיּלוּ  א  ַרּבִ יּבָ ְמעֹון ְוַאלִּ יּדְ ׁשִ ַע  ַרּבִ   ֵמיֵקל, ּדְ ְיהֹוׁשֻ

י ֵמיֵקל ְטהֹוָרה ּוְט  - ּכִ ְתלּוָיה ּוְטֵמָאה, ֲאָבל ּבִ    .לֹא –ֵמָאה ּבִ
  
  

י ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ רּוָמה  ֲחִניָנא ַרּבִ יְסָחא, ַא ָרֵמי ּתְ   ּפִ
נִּ וּ     .יְמׁשַ

    רש"י

. בתלויה וטמאה שתיהן כאחת
   בחמץ בפסח:

. וקתי היאך ישרף ורמיהו כו'
   אפילו תלויה עם הטמאה:

מתי' ר' שמעון היא ואליבא 
. וברייתא רבי יוסי דרבי יהושע

אמרה כדקתי אמר ר' יוסי אין 
ו' ולקמן פריך והא הדון כ

מתי' ר' יוסי מי קאמר לה 
דתן א''ר יוסי איה היא 

   המדה:
ושורפין תרומה תלויה וטמאה 

. הכל ביחד ר' מאיר וטהורה
לטעמיה דאמר מדבריהם למדו 
ששורפין תרומה טהורה עם 
הטמאה בפסח: ה''ג לא חלקו 
ר' אליעזר ור' יהושע על טהורה 
ועל טמאה שאין שורפין על 

לויה ועל הטהורה ששורפין. הת
דהואיל ולא הוחזק טומאה אין 

   ראה כמטמא בידים:
על מה חלקו על התלויה ועל 

. דהואיל ואין לה הטמאה
טומאה ודאית הרי היא מטמא 
בידים לר' אליעזר ור' יהושע 
סבר כיון דתלויה היא אי אתה 

   מוזהר על שמירתה:
. תרומה רמי תרומה אפיסחא

   סחא:דעלמא אתרומה דפי
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י ִמי ָאַמר ַע  ַרּבִ ַאַחת" :ְיהֹוׁשֻ יֶהן ּכְ תֵּ   ?!"ׁשְ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ּה ְסֵפק טּוְמָאה," ּנֹוַלד ּבָ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ    ָחִבית ׁשֶ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ה ִאם ָהְיָת  ְמקֹום ַהּתּוְרּפָ ַחת ּבִ ה  -ה מּוּנַ יֶחּנָ ְמקֹוםַיּנִ   ַהּמּוְצָנע,  ּבִ
ה  ה. -ְוִאם ָהְיָתה ְמגּוּלָ ּנָ   ְיַכסֶּ

י ַע  ַרּבִ    :אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ
ַחת  ְמקֹוםִאם ָהְיָתה מּוּנַ ה - ַהּמּוְצָנע  ּבִ יֶחּנָ ְמקֹום ַיּנִ ה,  ּבִ   ַהּתּוְרּפָ

ה  הְיַגּלֶ  –ְוִאם ָהְיָתה ְמכּוסָּ   . (תרומות ח, ח) "ּנָ
ָרָמא     ,ִאין –ּגְ

יָּ    לֹא!  -ַדִים ּבַ
  

נִּ    י: ּוְמׁשַ
י –ָהא  א  ַרּבִ ְמעֹון ַאִליּבָ יּדְ ׁשִ ַע,  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
י –ָהא  א  ַרּבִ יּדְ יֹוֵסי ַאִליּבָ ַע.  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

  
  

י רּוָמה  ֶאְלָעָזר ַרּבִ רּוָמה, ַא ָרֵמי ּתְ   ּתְ
נִּ     .יּוְמׁשַ

  
י ַמרִמי ָא  ַע  ַרּבִ ָרָמא  :ְיהֹוׁשֻ יָּ  ,ִאין –ּגְ    ?!לֹא –ַדִים ּבַ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ת ָהֶעְליֹוָנה" ּגַ ָרה ּבַ ּבְ ׁשְ ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ יָה חּוִלין ְטֵמִאין ,ָחִבית ׁשֶ    ,ְוַתְחתֶּ

י מֹוֶדה יוְ  93 ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַע  ַרּבִ ה ְרִביִע  ְיהֹוׁשֻ ּנָ יל ִמּמֶ ִאם ָיכֹול ְלַהּצִ ָטֳהָרה ׁשֶ יל -ית ּבְ    ,ַיּצִ
   –ְוִאם ָלאו 

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֵרד  אתֵּ ּמֵ ד. ְוַאל, ְוִתטַּ ּיָ ה ּבַ ֶאּנָ   ְיַטּמְ

י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ
ד ּיָ ה ּבַ ֶאּנָ   ! (תרומות ח, ט) "ְיַטּמְ

  
נִּ    י: ּוְמׁשַ

אֵני ָהָתם א  ,ׁשָ ִאיּכָ יןּדְ   . ֶהְפֵסד חּולִּ
  

  : ָרָבא ַמְתִקיף ָלּה 
א ֶהְפֵסד ֵעִצים!  ,ַמְתִניִתין ַנִמי   ִאיּכָ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ה  ׁשּו,  -ְלֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ   ָחׁשְ
ׁשּו.  -ְלֶהְפֵסד מּוָעט    לֹא ָחׁשְ

  
יְמָרא  ׁשּו, ּדִ ּוְמָנא ּתֵ ה ָחׁשְ   ְלֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ

ׁשוּ     ?ּוְלֶהְפֵסד מּוָעט לֹא ָחׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ין ְטֵמִאיןָחִבי" ְחּתֹוָנה חּוּלִ ת ָהֶעְליֹוָנה, ּוַבתַּ ּגַ ָרה ּבַ ּבְ ׁשְ ּנִ רּוָמה ׁשֶ ֶמן תְּ ל ׁשֶ    ,ת ׁשֶ

י מֹוֶדה יְל  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַע  ַרּבִ ָטֳהָרה  ְיהֹוׁשֻ ה ְרִביִעית ּבְ ּנָ יל ִמּמֶ ִאם ָיכֹול ְלַהּצִ יל,  -ׁשֶ   ַיּצִ
א -ְוִאם ָלאו  ּמֵ ֵרד ְוִתטַּ דְוַאל ְיַטּמְ  ,תֵּ ּיָ ה ּבַ   . "ֶאּנָ

  
ֶמן ָנא ׁשֶ    ?!ָראּוי ְלַהְדִליקּדְ  ?ַמאי ׁשְ

                                                             

 ע"פ מסורת הש"ס וכן הגירסה לעיל 93

    רש"י

. ומי א''ר יהושע שתיהן כאחת
   דמותר לטמא תלויה בידים:

   . ואע''ג דתלויה היא:בידים לא
. דקתי בידים לא ר' יוסי הא

היא ואליבא דר' יהושע דגבי 
תלויה דפיסחא מי הכי אמר 
ואן היאך שרוף אפילו תלויה 

   עם הטמאה:
. מתי' מי איכא הפסד עצים

י אליבא ואמאי קאמר רבי יוס
  דרבי יהושע דלא:

. אמסקא מודה רבי אליעזר כו'
קאי אאם לאו תרד ותטמא 
ולקמן פריך מודה רבי יהושע 
לרבי אליעזר מבעי ליה מכל 
מקום קתי גבי שמן דכולהו 
מודו שלא יטמאה בידים 
משום הפסד חולין דשמן חולין 
שתערב תרומה בהן יאסרו 
לכהן ולזר משום טומאה 

הפסד מועט דתרומה משום ד
     הוא כדמפרש דראוי להדליק:
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   !ַיִין ַנִמי ָראּוי ְלִזיּלּוף
  

יָמא ָתא ִהיא,  :ְוִכי ּתֵ   ִזיּלּוף ָלאו ִמילְּ
מּוֵאלְוָהָאַמר  ּום  ׁשְ יִמׁשּ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ֶסַלע,  -ׁשֹוִתין    ִמּלֹוג ּבְ

ִפין  ִיםִמּלֹוג  -ּוְמַזלְּ ּתַ ׁשְ   ! ּבִ
  
  . ָחָדׁש ּבְ 
  

נֹו!  ְ   ְוָהא ָראּוי ְלַיׁשּ
  

יּה  ָלהָאֵתי ּבֵ   . ִליֵדי ַתּקָ
  

ָלה יּה ִליֵדי ַתּקָ ֶמן ַנִמי ָאֵתי ּבֵ    !ׁשֶ
  

ָרֵמי ֵליּה  ְכִלי ָמאּוסּדְ   .ּבִ
  

ְכִלי ָמאּוס!    ַיִין ַנִמי ָרֵמי ֵליּה ּבִ
  

ְכִלי ָמאּוס ָרֵמי ֵליּה?! ֵעי ֵליּה, ּבִ    ְלִזיּלּוף ָקא ּבָ
  
  
ָלה"וְ  ֵאי ִהיא.  - ַעְצָמּה  "ַתּקָ ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְטֵמאת" ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ ל ַיִין ׁשֶ    -  ָחִבית ׁשֶ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ֵפְך ֲחַבל ָ ׁשּ    .תִּ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ה ִזיּלּוףתֵּ    .ָעׂשֶ

י ָאַמר ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ   : יֹוֵסי ַרּבִ
   :יַע ֲאִני ַאְכִר 

ֶדה  ָ ׂשּ ֵפְך ֲחַבל -ּבַ ָ ׁשּ    ,תִּ
ִית  ּבַ ה ִזיּלוּ  -ּבַ ָעׂשֶ   ף. תֵּ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיּכָ

ָחָדׁש  ֵפְך ֲחַבל,  -ּבְ ָ ׁשּ   תִּ
ן  ָיׁשָ ה ִזיּלּוף.  - ּבְ ָעׂשֶ   תֵּ

  
 ָאְמרּו לֹו:  

ית ַמְכַרַעתֵאין    כא,א ִליׁשִ   . "ַהְכָרַעת ׁשְ
  
  

י ָאַמר ייֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ   : ִניָנאֲח  ַרּבִ
ין ְטֵמִאין  - ַמֲחלֹוֶקת ָאה ְסָאה חּולִּ ְפָלה ְלָפחֹות ִמּמֵ ּנָ   ׁשֶ

ין ְטֵמִאין  ְבֵרי ַהּכֹ  - ֲאָבל ָנְפָלה ְלֵמָאה חּולִּ ֵרד ּדִ אל ּתֵ ּמֵ ד. ְוִתּטַ ּיָ ה ּבַ ֶאּנָ   , ְוַאל ְיַטּמְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ת ָהֶעְליֹוָנה" ּגַ ָרה ּבַ ּבְ ׁשְ ּנִ ין ְטֵמִאיןוְ  ,ָחִבית ׁשֶ יָה ֵמָאה חּוּלִ   , ַתְחתֶּ

י מֹוֶדה יְל  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ַע  ַרּבִ    :ְיהֹוׁשֻ
ָטֳהָרה  ה ְרִביִעית ּבְ ּנָ יל ִממֶּ ִאם ָיכֹול ְלַהּצִ יל,  -ׁשֶ   ַיּצִ

ֵרד  -ְוִאם ָלאו  אתֵּ ּמֵ ד ,ְוִתטַּ ּיָ ה ּבַ ֶאּנָ   . "ְוַאל ְיַטּמְ

    רש"י

. לא חשיב והרי לאו מילתא היא
   הפסידו:

. שמכר בסלע שותין מלוג
ומזלפין מלוג המכר בשתים 
וח לקות לוג בשתי סלעים 
לזילוף מלקותו לשתיה ומי 
שאיו עשיר יקח יין בזול 
לשתייתו לוג בסלע ויין ביוקר 

   לזילוף:
ודף ואין . דאין ריחו בחדש

   ראוי לזילוף:
. אם ישהו אתי ביה ידי תקלה

אצלו עד שיתיישן אתי למשתי 
   מייה:

. וצריך שיהא לזלוף קבעי ליה
לו ריחו טוב ובכלי מאוס רמי 

   ליה בתמיה:
. אי חיישין לה ותקלה עצמה

ואסור לשהויי אי לא תאי 
   היא:

. לשון חבילה כלומר תשפך חבל
 תשפך יחד ולא לזלף דילמא

אדמזלף קלי קלי אפילו בו ביום 
   אתי למשתיה:

. שאין מזלפין בשדה תשפך חבל
בשדה והא לא אמרין שיביאה 
בבית לזלפו דאדהכי אתי ביה 

   לידי תקלה:
. לשהייה מועטת ואיכא דאמרי

(לא חיישין) כי הא מן השדה 
לבית לא חיישין אלא בחדש 

   תשפך חבל כו':
. אמר רבי ישמעאל ברבי יוסי

ה שים אחר בית הלל וב''ש כמ
   היה:

  . בי דורו: אמרו לו
. אין הכרעת שלישית מכרעת

דעת שלישית היא זו שבית 
שמאי ובית הלל לא הזכירו 
לגלות דעתם דיהוי חיישין 
לתקלה כלל דאי הוו אמרו הכי 
ב''ש אומרים בין בבית בין 
בשדה חבל תשפך וב''ה אומרים 
בין בבית בין בשדה תיעשה 

ואתה בא להכריע ולומר  זילוף
בבית כב''ה בשדה כבית שמאי 
הויא הכרעה אבל השתא דלא 
הזכירו בית ושדה טעמא 
אחריא הוא ולאו משום תקלה 
ור' ישמעאל חייש לתקלה והייו 

   תאי:
. ר' אליעזר ור' יהושע מחלוקת

שפלה לפחות ממאה חולין 
טמאים שיש בגת התחתוה 
פחות ממאה חולין טמאים דאין 

רומה בטילה בהן ופסדי לגמרי ת
דתרומה צריך אחד ומאה 
לבטלה אבל היו בתחתוה מאה 
חולין מאה חביות כמו זו של 
תרומה דברי הכל לא יטמאה 
ביד הואיל ולא פסדי חולין 
דתרומה עולה בהן וחזו בימי 

   טומאה כדמעיקרא לזר:
. קס''ד מודה ר' אליעזר כו'

אמסקא קאי אאם לאו דהא 
אם לאו הוא ולהכי פלוגתייהו ב

פריך מודה ר' יהושע דאמר 
לעיל יטמאה ביד לר' אליעזר 
דאמר לא יטמאה ביד מיבעי 

     ליה למיתי:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .63
י "מֹוֶדהַהאי  יֱאִליֶעֶזר ְל  ַרּבִ ַע" ַרּבִ    - ְיהֹוׁשֻ

י מֹוֶדה' ַע ְל  ַרּבִ יְיהֹוׁשֻ ֵעי ֵליּה  'ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    !ִמיּבָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ֵאיּפֹוְך. 

  
ֵריּה  ַרב הּוָנא ַע ּדְ ּבְ   ָאַמר:  ַרב ְיהֹוׁשֻ

יּפֹוְך,    ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ּתֹוכֹו ָטהֹור ְכִלי ׁשֶ   .אְוַגּבֹו ָטֵמ  ,ּבִ

ֵתיָמא רּוָמה :ַמהּו ּדְ ּתְ ּבֹו ּבַ יְלָמא ָנַגע ּגַ    ,ִניְגזֹור ּדִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  הדרן עלך אור לארבעה עשרהדרן עלך אור לארבעה עשרהדרן עלך אור לארבעה עשרהדרן עלך אור לארבעה עשר

    רש"י

. בכלי שתוכו טהור וגבו טמא
והאי מודה לאו אסיפא קאי 
אלא ארישא דקתי אם יכול 
להציל רביעית בטהרה יציל 
ואפי' כלי זה שהוא בא להציל 

וכו טהור רביעית זו בתוכו ת
וגבו טמא ואשמעין ליה לר' 
אליעזר דאמר אל יטמאה ביד 
מודה הוא דמותר להציל בזה 
ולא חיישין דילמא גע גבו 
בתרומה ומטמא לה בידים 
ובכלי שטמא במשקין 
דטומאתן דרבן היא דמשכחת 
לה כדתיא כלי שטמאו אחוריו 
במשקין אחוריו טמאין תוכו או 

  טהורין: אוגו או אזו או ידיו 
    

    


