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¯ÂÒÈ‡ ÓÁ ı˙Â˘¯· Âלה קלא " ו ע"א-נו רבנן"[ה ע"ב "ת"[  

, "ְו.א ֵיָרֶאה ְל8 ָחֵמץ ְו.א ֵיָרֶאה  (שמות יב,יט) "Ì∆ÎÈ≈z»·¿aֵצא ִיּמָ  .א N¿‡…¯ת ָיִמים עַ בְ ׁשִ סוקים: "י פשנ ברייתא מביאהה

ארבעה איסורים שונים הנכללים באיסור שימצא   נם שישמהפסוק הראשון ולומדת  .(שם יג,ז) "·b »Í∆ÏÀ¿  לְּבכָ  N¿‡…¯ְל8 

שני  בין " ְׂשֹארהגז"ש "ני. מהפסוק הש נלמד ם החרית חמץ של אאייי רושני היתר, יתבעל הב ותברשחמץ 

יות סתירות  מצו בברייתא  גבולך.וב בביתך תקפיםלאיסור והיתר מלמדת שששת הדינים השונים הפסוקים 

  ו תסביר אותה.ות והגמרא תתקן אפנימי

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  קבלת  נלמד לאסור "�א ִיָּמֵצא"מ שברור  )3מקטע (  תאבריי ל
בחצרו    גרלא  ו  תחת שלטון יהודי א  ץ בפיקדון מנוכרי שלאחמ

ץ ל חמ כן לומדים שאסור לקב, ושואלת מהי של היהודי 
רי  וה ?נוכרי שתחת שלטון יהודי או גר בחצרובפיקדון מ

לאסור את  ד מהפסוק ללמו הדברים תמוהים, יותר מסתבר 
  החמור יותר   הדין למוד ממנו את ול שתחתיך)נוכרי (  הקל הדין 

  ! ?תחתיך) אינו נוכרי ש(

 הדין בינה שאסור את דברי הברייתא, הברייתא מ : הפוךאביי 
  יותר.  החמור  הדין כן נלמד לאסור את  הקל ושואלת מהי 

  לאחר  .)1(מקטע  תהים על תחיל ברי הברייתא מוסבד : רבא
לך אתה לא רואה,  ש –" ְׂשֹאר Í¿Ï« ֶאה א ֵירָ ְו�" הדייקשהברייתא 

  אבל מותר לך לראות חמץ של נוכרי וגבוה, שואלת הברייתא 
כרי שלא  נו  של ברשותך, כחמץ אץ של חמ שמותררור ב

  ץ של נוכרי שתחתיך כן מותר גם לראות חממהי אך  –ך תחתי 
�א  "ת"ל  ?בחצרך) וכריהנ מונך, או כיוון ששרויהנוכרי כמ ן יוון שממו (כ
  . "יֶכםּתֵ בָ ּבְ ֵצא  ִיּמָ 
  

" מה ·«aÌ∆ÎÈ≈z¿ְבַעת ָיִמים ְׂשֹאר �א ִיָּמֵצא "ׁשִ } 1{
ְו�א  ָחֵמץ ה ְל5 אֶ והלא כבר נאמר "ְו�א ֵירָ ת"ל? 

מדוע ישנה כפילות  ( " Í∆ÏÀ·¿b Ï»Î¿a« ֵיָרֶאה ְל5 ְׂשֹאר 

  לפי שנאמר ? )"ביתך" בכלל "גבולך"והרי , יםבפסוק

אבל   ,י אתה רואהשלך א" ְׂשֹאר Í¿Ï« א ֵיָרֶאה ְו�"
  ושל גבוה  )ם(נכריי של אחרים חמץ)( רואהאתה 

  . )ש לבית המקדש(חמץ שהוקד
  
  את יחביא ( יכול יטמין ת] ראול[אם אסור רק  }2{

  ויקבל פקדונות שהחמץ יהיה שלו] רק [ואסור , ו)צחמ
לא כתוב "לך".  פסוק ב(" �א ִיָּמֵצא " ת"ל ?י הנכרמן 

  ו ברשותאסור  לפיכך, ץ ברשותוכל חממשמע שאסור 

  . ).. של נכרי4. טמן ו . מ 3. של גבוה. 2של אחרים.  . 1: חמץ
    
שלא  בנכרי ות) נ(איסור לקבל פקדואין לי אלא  }3{

נכרי   ,שרוי עמך בחצר ואין (או)  כיבשתו 
 7כרי הגר בא"י וקיבל עליו ושב, נ(גר ת תושכיבש 

�א  " ת"ל  ?ושרוי עמך בחצר מנין  מצוות בני נח)
  ."a ≈z»·Ì∆ÎÈ¿ִיָּמֵצא  

  
בבורות בשיחין   ",ְּבָבֵּתיֶכם"אלא ש ן לי אי  }4{

תו אסור  ו(בכל רש "ְּגֻבֶל5  ְּבָכל" ת"ל ?מנין  ובמערות

  . ווקא בביתו)חמץ, לאו ד
  
�א  " ראשון(נלמד מהפסוק ה ועדיין אני אומר }5{

בל יראה   : משוםעובר  - בבתים )" ִיָּמֵצא ְּבָבֵּתיֶכם
מן  פקדונות  ל יקבלוב ,יטמין ל וב ,ובל ימצא

בגבולין  )"ְּבָכל ְּגֻבֶל5" שני(נלמד מהפסוק ה ,הנכרי 
  ל אבל אתה רואה ש  ,אי אתה רואה -  שלך

ארבעת  ( מניין ליתן את .ם ושל גבוהחרי א

 ,(בגבולו) בזה (בביתו)האמור של זה  )יםהאיסור
  ?)וית(בב  זהב) ו(בגבול    ושל זה) (ושני ההיתרים 

שאור   נאמר ,לגזרה שוה ת"ל שאור שאור
שאור   ונאמר ,ֵצא ְּבָבֵּתיֶכם"ִיּמָ �א  ְׂשֹאר" ם בבתי 

מה   ",ְּגֻבֶל5  לְו�א ֵיָרֶאה ְל5 ְׂשֹאר ְּבכָ "בגבולין 
שאור האמור בבתים עובר משום בל יראה ובל  

– נכרי ן המימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות 
ור האמור בגבולין עובר משום בל יראה  אף שא

 קדונות מן ימצא ובל יטמין ובל יקבל פ ובל
  ם חלים ג ון מהפסוק הראש ארבעת האיסורים (  הנכרי 

  שלך אי  שאור האמור בגבולין  ומה ."כל גבולך")ב
אתה רואה של אחרים ושל  ה אבל אתה רוא

אף שאור האמור בבתים שלך אי אתה   –גבוה 
  ם ושל גבוה חרי ארואה אבל אתה רואה של 

  .")ביתך"בם ם גחלי יהשנמהפסוק   היתריםשני ה(

àúééøá  

י בכל  בקשת להתיר חמץ של נוכרת רבא הברייתא מלשיט 
  – "יֶכםָבּתֵ ּבְ �א ִיָּמֵצא "וק מהפסמקום, והרי היא לומדת 

חמץ של  אוסרת כפשוטה ולשיטת אביי הברייתא ( ?לאסורשעניינו 

  .)פסוק מתאים לדרשהנוכרי ולכן ה

בספר שמות  מופיע " ְּגֻבֶל5 ֵיָרֶאה ְל5 ְׂשֹאר ְּבָכלְו�א הפסוק "
פסוק  לה ופנמם בספר דברי " ְל5"הש, הרי (טז,ד) ובספר דברים 

ור  שאסלמדנו ל  – ְּבָבֵּתיֶכם" ÍÏ ְׂשֹאר �א ִיָּמֵצא" מותספר שב
  , אבל מותר כל חמץ של נוכרי או של גבוה.בביתךשלך  ץ  חמ

כרי  לקבל פקדונות מהנואסרה הברייתא סותרת את עצמה, 
  ? )3(מקטע  ה לראות חמץ של נוכרי התירו) 1 (מקטע

ות,  היהודי אחרי של נוכרי שקיבל עליו  מץהברייתא אסרה ח
  צו. חמנחשב כולכן  –תו תן לו אחר תמור י א ישאם יאבד הו

הוציאו   קודם הפסח:  הוראתו של רבא לבני עירו מחוזאכ
ורשים  שהחיילים דך, כיוון חיילי המלצם של מבתיכם את חמ

לכן זה נחשב  ריות, וולקבל עליו אחאת החמץ  ממכם לאפסן 
  . בביתכםר להשהות אותו  אסו ו  כ"חמצכם"
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בהמה שוולדותיה שייכים למס  בדינה של  ,שדומה ל"דבר הגורם לממון כממון דמי"הגמרא מביאה מקרה נוסף 
ונע  ך למלך אלא רק מנו שיי והוולד עצמו אי וולד המלך, ויש הבדל האם יש למלך רצון בוולד עצמו או בשווי ה

    למלך. פיכסמס  שלם ל המהמבעלי הב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  רי עלי" "המרו באו נוקורבעל  אחריות ל הבעלים קיב[
 להפרישהוא מתחייב  ביגני  , ימות אואבדיאם יולכן (

  ] גנבנתפס הלאחר מכן ו קורבןהגנב ונ תחתיו) אחר קורבן
 ריותן באח שחייב קדשים : אומר מעון בי שר

או ארבעה וחמשה   ותבגניב (הגנב לשלם כפל בחיי 

יוון  לגבוה, כ . אע"פ שהקורבן שייךבטביחה ומכירה
שהיא במקרה ה תהביא למקדש תמורלאחראי שהבעלים 

בקיומה היא  כי נחשבת כממון הדיוט הבהמה  –איננה 

  אלמא  ,מונעת מהבעלים לשלם בהמה אחרת תחתיה)
ינו שחפץ שאי הר( י דמ כממון  לממון  הגורם דבר

  , , כמניעת תשלום אך הוא גורם לזכויות ממוניות  כסף
  . נחשב אף הוא כממון)

 ïåòîù éáø  

áàî÷ àá   àò

ò"á  

יו אחריות,  ץ של נוכרי שקיבל עלחמ להחזיק סרההברייתא א
יה עליו  יאבד את החמץ יהאם ש כיוון  ,"נו"ממושאינו  ואף

כממון  כ"גורם לממון ו החמץ נחשב –תמורתו  לנוכרי  לשלם
  של היהודי לאסור.    ווכממונ  ן)(כשיטת רבי שמעו דמי"

  – )(כשיטת חכמים גורם לממון אינו נחשב כממון אך למ"ד 
יהיה מותר  והודי של הי ו וכרי אינו נחשב כממוננשל ההחמץ 

אין אפשרות שחמץ של נוכרי יהיה אסור ממילא , תובבי 
  ? גד דברי הברייתא)(כנ  בביתו של יהודי 

משמע   –" ִיָּמֵצא �א"התורה בו  מרהשאל החמץ נו שדי שונה 
יהיה  ש ו, נאסרואינו נחשב כממונ שלושאפילו חמץ שאינו 

    .שקיבל עליו אחריות  מפני ביתו  ב

החמץ   – )(כשיטת חכמיםגורם לממון אינו נחשב כממון למ"ד 
  הפסוק נצרך  ולכן  ,הודי של הי ו נוכרי אינו נחשב כממונשל ה

ק את החמץ של  אסור להחזי פ"כ אעו שללמדנ "ִיָּמֵצא �א"
  רי בביתו.הנוכ
  �א "סוק הפ )(כשיטת ר"שלממון נחשב כממון למ"ד גורם אך 

  למה לי?   "ִיָּמֵצא

לגוי במלואו, ואין  שייך  –שנמצא אצל היהודי  צו של הגוי חמ
יהנות ממנו כיוון שהוא צריך להחזירו  יהודי כל אפשרות לל

רשותו ויהיה אינו בב כנחשבהוו"א ואו למפקיד, לכן במל
שאסור להחזיקו   "ִיָּמֵצא �א"מותר להחזיקו בביתו, קמ"ל 

  בביתו.
  

עשירי   וולד כלמס  רי נוטלהמלך הנוכ(נונה" רבא: בהמת "אר נשאל

?  שייך לכהן ובנה הבכור יהיה  ,בבכורהחייבת  –) המההב של
  Ï≈‡»̄¿NƒÈ¿a ר ָכל ְּבכוֹ ִהְקַּדְׁשִּתי ִלי התורה "לשון , מכורה(בהמת נכרי פטורה מהב

 האם בהמה רבא נשאל , ואבל לא באחרים בישראל  – "ֵמָאָדם ַעד ְּבֵהָמה
ש"יד הנוכרי באמצע" ידונת כשייכת ליהודי או למלך נ בחלקהשייכת ש

  .)ופטורה

י  וולד בכסף, אזה המס של שניתן להמיר אתהמלך מסכים אם 
  ת א  רק צהרוכיוון שהמלך  ות בבהמה עצמהין לנוכרי שייכא

 במקרה , יש להסתפקכורההבהמה חייבת בבבוודאי  – שוויה
האם   פדותו בכסף)א ניתן לל(ושהמלך מעוניין בוולד עצמו 

  המה חייבת בבכורה?בה

וולדות  ות בנה שייכשלמלך ישרבא: פטורה מן הבכורה, כיוון 
  עצמן.

  ) כולם יודעים ( בעולם לשיש קו כיוון  פטורה מבכורהבהמה ה
  הבהמה בבעללכן לא יחשדו , מס על הבהמהטיל שהמלך ה

  בחלהחייבת  עיסה לעומת זאת, .בכורהיהודי שאינו מפריש 
  שאוכל בלא הרואים ו ,שלמלך יש חלק בעיסה אין קולש כיוון 

החשש  טא, לכן צריך להפריש משום חב יחשדו אותופריש לה
  ) רי באמצע" ופטור"יד הנוכם בא דאמת בשני המקריאליאך (שיחשדו בו  

שלמלך יש   בין ורה, כל מקרה הבהמה פטורה מהבבכ רבא: 
טור את המס  לך מסכים לפשהמ בין שייכות בוולדות עצמן, ו

כת  כשיי המה נחשבת הב – תמורת תשלום שווי הבהמה
המה מס ישולם הב(רק כשה כל עוד ידו לא סולקה מהן  נוכרי ל

  .כושו של היהודי)תיחשב כר
, יש חלהרהפלחייב  – ת בצק שהמלך לוקח ממנה מסאך בעיס
וכן לקבל  ך בעיסה ישירות ואינו מלך שיי מקרה שהמאפילו ב

ֵראִׁשית  , כנאמר "חלההפרשת ת נוכרי פטורה משעיסאף (  במקומה מעות

  .)כם ולא של נוכרישלעריסות  –" ֲעִרֹסֵתֶכם
וסקת שבהמה חייבת בבכורה? ת: הברייתא  פוהרי הברייתא 

ין למלך שייכות  ף, ולכן אבהמה שניתן להמירה בכסב ברתמד
  .מהההב  בוולדות


