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        "ְוֵאּלּו עֹוְבִרין""ְוֵאּלּו עֹוְבִרין""ְוֵאּלּו עֹוְבִרין""ְוֵאּלּו עֹוְבִרין"    ––––מסכת פסחים פרק ג' מסכת פסחים פרק ג' מסכת פסחים פרק ג' מסכת פסחים פרק ג' 
 

    בבבב- - - - מב, אמב, אמב, אמב, א .1
ָנה    ִמׁשְ

ְבִלי  :ֶפַסחְוֵאּלּו עֹוְבִרין ּבְ  ח ַהּבַ    ,ּכּותָּ

ִדי,  ָכר ַהּמָ   ְוׁשֵ
  ְוחֹוֶמץ ָהֲאדֹוִמי, 

  ְצִרי, ְוִזיתֹום ַהּמִ 

ִעים,  ל ַצּבָ   ְוזֹוָמן ׁשֶ
ִחים,  ל ַטּבָ   ַוֲעִמיָלן ׁשֶ

ל סֹוְפִרים.   ְוקֹוָלן ׁשֶ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ים.  יֵטי ָנׁשִ ְכׁשִ   ַאף תַּ
  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ָגן  ין ּדָ הּוא ִמּמִ   .  ֶפַסחֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר ּבְ  -ּכֹל ׁשֶ
  

ֶה  ַאְזָהָרה, ְוֵאין ּבָ ֵרת ןֲהֵרי ֵאּלּו ּבְ ּום ּכָ   . ִמׁשּ
        

ָמָרא      ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
לֹ" ְבִלי: ׁשְ ח ַהּבַ ּכּותָּ ָבִרים ֶנֱאָמִרים ּבַ ה ּדְ ב,  ׁשָ   ְמַטְמֵטם ֶאת ַהּלֵ

א ֶאת ָהֵעיַנִים,    ּוְמַסּמֵ

  . "ּוַמְכִחיׁש ֶאת ַהּגּוף
  
ב" א.  - "ְמַטְמֵטם ֶאת ַהּלֵ ַחְלּבָ ּום ַנְסיֹוֵבי ּדְ   ִמׁשּ
ּום ִמיְלָחא.  - "א ֶאת ָהֵעיַנִיםּוְמַסּמֵ "   ִמׁשּ
אּוָמא - "ּוַמְכִחיׁש ֶאת ַהּגּוף" ּום קּוָמִניָתא ּדְ    .ִמׁשּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
לֹ" ָבִריםׁשְ ה ּדְ ֶבל,   ׁשָ ין ַהּזֶ   ַמְרּבִ

  ְוכֹוְפִפין ֶאת ַהּקֹוָמה, 

ל ָאָדם אֹור ֵעיָניו ׁשֶ    .ְונֹוְטִלין ֶאָחד ֵמֲחֵמׁש ֵמאֹות ִמּמְ
ר,  :ןֵאּלּו ֵה  ת ִקיּבָ   ּפַ

ָכר ָחָדׁש,    ְוׁשֵ
  . "ְוָיָרק ַחי

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

לֹ" ָבִריםׁשְ ה ּדְ ֶבל,   ׁשָ   ְמַמֲעִטין ֶאת ַהּזֶ

  ְוזֹוְקִפין ֶאת ַהּקֹוָמה, 
   .ּוְמִאיִרין ֶאת ָהֵעיַנִים

יה,  :ןֵאּלּו ֵה  ת ְנִקּיָ   ּפַ
ֵמן,  ר ׁשָ ׂשָ   ּבָ

ן   . "ְוַיִין ָיׁשָ
  

יהּפַ "   מב,ב ְסִמיָדא^ - "ת ְנִקּיָ    .ּדִ
ֵמן" ר ׁשָ ׂשָ א – "ּבָ ְצִפיְרּתָ חּדְ  ּדִ    .לֹא ִאְפּתַ
ן" יֵקי.  - "ַיִין ָיׁשָ יק ַעּתִ   ַעּתִ
  

י ְלַהאי ְמַעלֵּ י ּדִ ל ִמילֵּ ה ְלַהאי,  - ּכָ   ָקׁשֶ
ה ְלַהאיּד וּ  י ְלַהאי,  - ָקׁשֶ   ְמַעלֵּ

    רש"י

  מתי' 
. עליהן בבל יראה ואלו עוברין

ובבל ימצא וכולהו מפרש להו 
בגמרא זיתום וזומן וקולן 
ועמילן. תכשיטי שים. בגמרא 

   מפרש:
. חמשה מיין חיטין מין דגן

ושעורין וכוסמין ושבולת שועל 
   ושיפון:

אם אכלן אבל . ואין בהן כרת
לאו יש באכילתן ובגמרא יליף 

   לה כולה:
  

  גמ' 
   . לשון סתימה:מטמטם

מסמא את העיים משום 
. מלח סדומית יש מילחא

שמסמא את העיים כשוגע 
   במלח וחוזר ווגע בעין:

- {מי. מישג''א סיובי דחלבא
   : גביה, סיוב החלב}

. עיפושא פת קומיתא דאומא
 שמתעפש לאחר זמן בתוך

   הכותח:
. כלומר וכופפין את הקומה

   מתישין כוחו:
. כגון כרישין ובצלים ירק חי

וחזרין כשאוכל מהן הרבה 
  תמיד:

   . סולת:דסמידא
. עז שלא דצפירתא דלא אפתח

   ילדה:
. ישן של שלש עתיק עתיקי

   שים:
. לחולי זה קשה לזה כל דמעלי

המועיל ללב קשה לעיים או 
   לאחד מתחלואי שאר האברים:

. זיזיבר''א זגבילא
  {ייייבר"א: זגוויל}
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ר ִביָלא ְרִטיָבא,   :ּבַ ְנּגְ   ִמּזַ
לֵ    י ֲאִריָכָתא, ּוִפיְלּפְ

יה,    ּוַפת ְנִקּיָ
ֵמן,  ר ׁשָ   ּוָבׂשָ

ן,    ְוַיִין ָיׁשָ
י ּגּוֵפיּה.  י ְלכּולֵּ ְמַעלֵּ   ּדִ

    רש"י

. לחולי זה קשה לזה כל דמעלי
המועיל ללב קשה לעיים או 
 לאחד מתחלואי שאר האברים:

. זיזיבר''א זגבילא
  {ייייבר"א: זגוויל}
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    בבבבמב, מב, מב, מב,  .2
ִדי" ָכר ַהּמָ ֲעֵרי - "ׁשֵ יּה ֵמי ׂשַ ָרמּו ּבֵ    .ּדְ

ֲעֵרי.  -  "ְוחֹוֶמץ ָהֲאדֹוִמי" יּה ׂשַ דּו ּבֵ ׁשָ   ּדְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִח  ּתְ ה ּבַ ׁשֶ    -לָּ    ,ָהיּו ְמִביִאים ְנָסִכים ִמיהּוָדהּכְ

ּנֹוְתִני םלֹא ָהָיה ֵיינָ  ל ְיהּוָדה ַמְחִמיץ, ַעד ׁשֶ עֹוִרי ןְלתֹוכָ  ןׁשֶ    ן,ׂשְ
  ְסָתם.  'חֹוֶמץ'ְוָהיּו קֹוִרין אֹותֹו 

יו  ּנֹוְתִני -ְוַעְכׁשָ ים ַמְחִמיץ ַעד ׁשֶ ל ֲאדֹוִמּיִ ע ןְלתֹוכָ  ןֵאין ֵייָנם ׁשֶ   , 'חֹוֶמץ ָהֲאדֹוִמי'ֹוִרין, ְוקֹוִרין אֹותֹו ׂשְ
ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ְלָאה ָהֳחָרָבה"" :ְלַקּיֵ    ,(יחזקאל כו, ב) 230ִאּמָ

  ֲחֵרָבה זֹו,  -ִאם ְמֵלָאה זֹו 
  ֲחֵרָבה זֹו.  -ְוִאם ְמֵלָאה זֹו 

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

  . שית כה, כג)(ברא 231"ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ" :ֵמָהָכא
  

ְנָיא    :ּתַ
י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ִראׁשֹוָנה יהּוָדה, ּבָ ר,   - ַהּלֹוֵקַח חֹוֶמץ ֵמַעם ָהָאֶרץ  :ּבִ ֵ   ֵאינֹו ָצִריְך ְלַעׂשּ
א  א ֶאּלָ ֲחָזָקה ֵאינֹו ּבָ ֵני ׁשֶ ֶמד. ִמן ִמּפְ   ַהתֶּ

יו ֵ   - ַהּלֹוֵקַח חֹוֶמץ ֵמַעם ָהָאֶרץ  :ְוַעְכׁשָ   ר, ָצִריְך ְלַעׂשּ
ִין א ִמן ַהּיַ א ֶאּלָ ֶחְזָקתֹו ֵאינֹו ּבָ   . "ׁשֶ

  
י ְוָסַבר ֶמד ַרּבִ ּוֵרי הּוא? - ְיהּוָדה: ּתֶ ר ִעׂשּ    !ָלאו ּבַ

   :ןנָ ּתְ  ְוָהא
תֹו " ֵדי ִמּדָ ה ּוָמָצא ּכְ ּדָ ּמִ ד ְוָנַתן ַמִים ּבַ טּור.  -ַהְמַתּמֵ   ּפָ
י ְיהּוָדהוְ  יב ַרּבִ    ."ְמַחּיֵ
  

ֶמד. לֹא נֶ  :ָהִכי ָקָאַמר י ָהָאֶרץ ַעל ַהּתֶ דּו ַעּמֵ   ְחׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא דוּ  :ִאי ּבָ    ,ֶנְחׁשְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

ְדַרְווָקא -ָהא     ,ּבִ
ְדפּוְרְצֵני.  -ָהא    ּבִ

   

                                                             

ְלתֹות ָה  230 ָרה ּדַ ּבְ ם ֶהָאח ִנׁשְ לִַ ר ָאְמָרה ּצֹר ַעל ְירּוׁשָ ן ָאָדם ַיַען ֲאׁשֶ ְלָאה ָהֳחָרָבהּבֶ ה ֵאָלי ִאּמָ ים ָנֵסּבָ   ַעּמִ
ֵרדּו ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר ה'ַוּיֹאֶמר  231 ַעִיְך ִיּפָ ים ִמּמֵ ֵני ְלֻאּמִ ִבְטֵנְך ּוׁשְ ֵני גֹוִים ּבְ   ָלּה ׁשְ

    רש"י

. שמטילין דרמו ביה מי שערי
גון שכר שלו לתוכו מי שעורין כ

ועושין אותו במדי שכר המדי. 
לפי שבאותן הימים אין והגין 
לעשות שכר אלא מתמרים 
ובמדי עושין שכר ממי שעורין 
כעין אותן שלו קרי ליה שכר 

   המדי:
. ביין ותין דרמו ביה מי שערי

שעורין שלמים כדי להחמיצו 
לפי שיים טוב ואיו בא לידי 
חימוץ עד שותין לתוכו 

   שעורין:
. כשבית המקדש קיים בתחילה

היו מביאין סכים מיהודה 
ובזכות הסכים היה טעם ביים 

   ולא היה מחמיץ כו':
. רישא דקרא אמלאה החרבה

יען אמרה צור לירושלים האח 
וגו' אתמלא מן חורבה של 

   ירושלים וצור מאדום היא:
. כשעשו גבור ולאם מלאם יאמץ

יעקב חלש אין מלכות שיהם 
   מתקיים יחד:

שמרים - {יין. בופי''ט תמד
לפי שהיין  (בעל איכות גרועה)}

היה טוב ואיו מחמיץ וסתם 
   חומץ שלהם מן תמד היה בא:

. בטל טעם היין וממהר ועכשיו
   להחמיץ:

. מלעשר שהרי אין כאן פטור
אלא מים שלא מצא אלא כדי 
מדתו ואע''ג דחזותיה וטעמא 
חמרא קיוהא דפירא בעלמא 

   עייל ביה:הוא ד
. דאזיל בתר ורבי יהודה מחייב

   חזותא וטעמא:
. מתיתא קמייתא הכי קאמר

לא חשדו עמי הארץ מלעשר 
את התמד לפי שאיו חשוב 
בעייהם לפיכך הלוקחו ממו 
פטור מן הדמאי: ואי בעית 
אימא חשדו ורבי יהודה 
במתיתא קמייתא טעמיה 
משום דפטור אפי' ממעשר ודאי 

ין ובתמד דפורצותי קאמר ש
מים בחרצין והוא מחמיץ 
ומרתיח לאחר זמן כיין התוסס 
והייו תמד ולית ביה אלא 
קיוהא דפירא והא דקתי ר' 
יהודה מחייב בדרווקא שותין 
בשמרים מים והוא מי תמד 
בההוא מחייב ר' יהודה אע''ג 
דלא מצא אלא כדי מדתו לפי 
שהיין של שמרים מעורב בו ומן 

  בשמרים:המים שאר 
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ְצִרי ]...  :ֶפַסחְוֵאּלּו עֹוְבִרין ּבְ "[ ָגן [...  ְוִזיתֹום ַהּמִ ין ּדָ הּוא ִמּמִ ָלל: ּכֹל ׁשֶ   ]."ֶפַסחּבְ י ֶזה עֹוֵבר ֲהֵר  - ֶזה ַהּכְ
  

ְצִרי"ַמאי    ? "ִזיתֹום ַהמִּ
  

ָנא    : ַרב יֹוֵסףּתָ
ֲעֵרי,  א ׂשַ ְלתָּ   ּתִ

א קּוְרְטֵמי,  ְלתָּ   ּתִ
א ִמְלָחא.    ְוִתְלּתָ

  
א ּפָ י ַרב ּפַ יל ִחיּטֵ ֲעֵרי ּוְמַעּיֵ יק ׂשַ    .ַמּפִ

  
  ִסיָסֵני.  :ְוִסיָמֵניְך 

  

   ,ָתרּו ְלהוּ 
   ,ְוָקלּו ְלהוּ 

   ,ֵני ְלהוּ ְוָטֲח 
א יְבָחא ְוַעד ֲעַצְרּתָ תּו ְלהּו ִמּדִ    .ְוׁשָ

ָקֵמיט  י ֵליּה,  -ּדְ   ְמַרּפֵ
   .ַמְקִמיט ֵליּה  - ּוְדָרֵפי 
   ,ְלחֹוֶלה

ה ָ ָרה  ּוְלִאׁשּ א.  -עּוּבָ ְנּתָ   ַסּכַ
  

  

ִעים"וְ  ל ַצּבָ    .וכו' "זֹוָמן ׁשֶ
  

ימוּ  ְרּגִ הוּ  :ָהָכא ּתַ ָצְבִעי ּבְ ִחיְוִרי ּדְ א ּדְ א. ַמּיָ    ַלּבָ
  

  

ִחים" ל ַטּבָ    .וכו' "ַוֲעִמיָלן ׁשֶ
  

ִליׁש  ּלֹא ֵהִביָאה ׁשְ בּוָאה ׁשֶ ת ּתְ י ְקֵדיָרה ְוׁשֹוֶאֶבת ַהּזּוֲהָמא.  ,ּפַ יָחּה ַעל ּפִ ּנִ ּמַ   ׁשֶ
  

  

ל סֹוְפִריםוְ "    .וכו' "קֹוָלן ׁשֶ
  

ְרּגּוָמא ֵפי.  :ָהָכא ּתַ ּכָ אּוׁשְ רּוָרא ּדְ   ּפֵ
  

יִמי ְמחֹוְזנָ    ָאַמר:  ָאהַרב ׁשִ
ים.  ירֹות אֹותֹו ִלְבנֹות ֲעִנּיִ ּיְ ׁשַ ּמְ יִרים, ׁשֶ נֹות ֲעׁשִ ל ּבְ   ֶזה ִטיּפּוָלן ׁשֶ

  

   !ִאיִני?
ָנא  יְוָהא ּתָ יא ַרּבִ    :ִחּיָ

ָעה ִמיֵני ְמִדיָנה, "   ַאְרּבָ

לֹ נּותּוׁשְ ה ִמיֵני אּוּמָ   . "ׁשָ
יִרים, ַמ  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  נֹות ֲעׁשִ ל ּבְ נּות"אי ִטיּפּוָלן ׁשֶ א "ִמיֵני אּוּמָ    ?ִאיּכָ

  

א ַמאי ֵפי ?ְוֶאלָּ ּכָ אּוׁשְ רּוָרא ּדְ    ?!ּפֵ
אי ָקֵרי ֵליּה ַהאי  ל סֹוְפִרים"ַאּמַ   ? "קֹוָלן ׁשֶ

ל ַרְצָעִני' ֲעָיא ֵליּה!  ן'קֹוָלן ׁשֶ   ִמיּבָ
  

ֲעָיאָאַמר    : ַרב אֹוׁשַ
ֵפי, ְו  ּכָ אּוׁשְ רּוָרא ּדְ איַא ְלעֹוָלם ּפֵ ל סֹוְפִרים"ּה ָקֵרי ֵלי 232ּמַ   ? "קֹוָלן ׁשֶ

הּו ְנָיירֹוֵתיֶהן. ּדְ  ִקין ּבְ   סֹוְפִרים ַנִמי ְמַדּבְ

                                                             

 ּוַמאיּוַמאיּוַמאיּוַמאיהגהות הב"ח. גירסת וילנא:  232

    רש"י

. מוריק''א קרו''ג קורטמי
{קר"ו: כרכום [מוריקא היא 

ואיה שייכת  -מילה ארמית
   : ללעז. ראה שבת פט:]}

. שלא תטעה מאן אמר וסימיך
   חיטי ומאן אמר שערי:

. רב יוסף שיש סמ''ך סמ''ך
סמ''ך בשמו אמר שערי לישא 
אחריא וסימיך סיסי כלי 

ות) ששמו כן כדאמרין (בכתוב
(ב''מ דף סז:) ואי אגביהו 
בסיסי קה ושם כלי זה יהא 
סימן לגירסא זו דרב יוסף אמר 

   שערי שי סמכי''ן יחד:
   . שורין אותן יחד:תרו להו

. מפסח ועד מדבחא ועד עצרתא
   עצרת:
   . עצור מקביו:דקמיט

   . משלשלו:מרפי ליה
. למי שיש לו ודרפי קמיט ליה

   שילשול מעצרו:
   משלשל יותר מדאי:. שסכתא

   . מי סובין:מיא דחיורא
. סרכ''א דצבעו בהו לבא

{פרק"א: עור אדום [ראה 
   : בספר על מוצא מילה זו]}

{דבק . גלו''ד פירורא דאושכפי
והרצעים מדבקין בו את  חזק}

העור כשמתחלק לשתים או 
מדבקין שתי עורות יחד לעשותן 
עבה ודרכן לתת בה קמח של 

ש מאי של שיפון ולקמיה מפר
   סופרים:

. טיפולן של בות עשירים
שהיא של סולת משיירות 
משיוריהן לבות סופרים 
מלמדי תיוקות שהן עיים 
ומטיפולן של בות עיים לא 
מצי למימר דעיות אין להן 
סולת אלא סיד טיפול לשון 
מטפל ומדביק אותו דבר או 
סיד או סולת על בשרן להשיר 

   השער:
ויהיב סימא  .והא תי ר' חייא

בהי דמתי' ואמר ארבע מיי 
מדיה שיו בהם הצריכין לכל 
אדם בין אומן בין לא אומן 
שהרי למאכל או לרפואה 
עשויין כותח שכר וחומץ 
וזיתום אבל זומן איו ראוי 
אלא לצבעים וקולן של סופרים 
ועמילן של חתומין ייר עשוי 
מעשבים ע''י דבק שקורין גלו''ד 

  : {דבק חזק}
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י ]...  :ֶפַסחְוֵאּלּו עֹוְבִרין ּבְ "[ ים :אֹוֵמר רֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ יֵטי ָנׁשִ ְכׁשִ   .ַאף תַּ

ָגן [ ין ּדָ הּוא ִמּמִ ָלל: ּכֹל ׁשֶ   .]"חֶפַס ּבְ ֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר  - ֶזה ַהּכְ
  
ים" יֵטי ָנׁשִ ְכׁשִ ֲעָתְך  - "תַּ    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

ים.  א ֵאיָמא: ַאף ִטיּפּוֵלי ָנׁשִ   ֶאלָּ
  
   :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

ָרֵאל     מג,א נֹות ִיׂשְ ִנים, ^ּבְ יעּו ְלׁשָ יעּו ְלִפְרָקן, ְולֹא ִהּגִ ִהּגִ   ׁשֶ
ים  נֹות ֲעִנּיִ יד,  -ּבְ ּסִ   טֹוְפלֹות אֹוָתן ּבַ

יִרים  נֹות ֲעׁשִ ּסֹוֶלת,  -ּבְ   טֹוְפלֹות אֹוָתן ּבַ
נֹות ְמָלִכים  ֶמן ַהּמֹור,  -ּבְ ׁשֶ   ּבְ

ֶנֱאַמר:  ֶמן ַהּמֹור"ׁשֶ ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ   . (אסתר ב, יב) 233"ׁשִ
  

ֶמן ַהּמֹור"?    ַמאי "ׁשֶ
  

ר ִיְרְמָיה   אֹוֵמר:  ַרב הּוָנא ּבַ
ת.    ְסַטּכְ

  
א ר ַאּבָ   ָאַמר:  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ

ִליׁש.  ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ֶמן ַזִית ׁשֶ   ׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

יְקִנין  ִליׁש  - ָאְנּפִ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ֶמן ַזִית ׁשֶ    ".ׁשֶ
ה ָסִכין אֹותֹו?    ְוָלּמָ

ר ׂשָ ן ֶאת ַהּבָ יָער ּוְמַעּדֵ ֵ יר ֶאת ַהׂשּ ִ ׁשּ ּמַ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  
  
        

                                                             
יַע ּתֹר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא 233 ן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן ּוְבַהּגִ י ּכֵ ר חֶֹדׁש ּכִ ֵנים ָעׂשָ ים ׁשְ ׁשִ ָדת ַהּנָ ץ ֱהיֹות ָלּה ּכְ ֵורֹוׁש ִמּקֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֶמן ַהּמֹר  ֶאל ַהּמֶ ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ׁשִ

ים ׁשִ ִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהּנָ ׂשָ ּבְ ים ּבַ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ   ְוׁשִ

    רש"י

. הוא כחל ושרק תכשיטי שים
ובשמים שתולות בצואריהן 

  להריח ומאי חמץ איכא:
שהגיעו לפרקן ולא הגיעו 

. שיש להן שערות כאילו לשים
הגיעו לפרקן והן לא הגיעו לכלל 

   שים ובושות על כך:
. עשירות טופלות אותן בסולת

   ומשיר את השער:
. במחות תן אפיקיון

ביא ומפרש ר' אפקיון לא י
יהודה אפקיין הוא שמן זית 

   כו':
   . לא איתפרש:סטכת

. אשקלייר''א ומעדן את הבשר
{אישקלייר"א: מבריק, 

  : מצחצח}
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    מג, אמג, אמג, אמג, א .5
ָלל ָגן :"ֶזה ַהּכְ ין ּדָ הּוא ִמּמִ   ]."ֶפַסחֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר ּבְ  - [ ּכֹל ׁשֶ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ָאַמר" ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ִנינוּ  ָ ׁשּ ָגן " :ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ הּוא ִמין ּדָ ל ׁשֶ   , "ֶפַסחּבְ ֲהֵרי ֶזה עֹוֵבר  - ּכָ

ה ָמנּו ֲחָכִמים ֶאת ֵאּלּו?    ָלּמָ
ֶהן ּוִב  ֵהא ָרִגיל ּבָ ּיְ ֵדי ׁשֶ מֹוֵתיֶהןּכְ   . "ׁשְ

  
ֲהֵדיּה,  ָרא ּבַ יׂשְ ר ַמַעְרָבא ִאיְקַלע ְלָבֶבל, ֲהָוה ּבִ ַההּוא ּבַ י ָהא ּדְ   ּכִ

א.  ִכיְלּתָ   ָאַמר ְלהּו: ְקִריבּו ִלי ִמּתְ
ח.  ָקָאְמִרי: ְקִריבּו ֵליּה ּכּוּתָ ַמע ּדְ   ׁשָ

יָון  ח ּדְ ּכֵ ַמע ּכּוּתָ יַרׁש  –ׁשָ   .ּפֵ
  
        
        

    רש"י

. שידע ממה הן שיהא בקי בהן
עושין אותו שיהא זהר בהן 
כשיביאו לו כותח ידע שיש חלב 

   ויש שם חמץ אם פסח הוא:
. שום לפתן ללפת בו מתכילתא

   ת הפת:א
   . שקראו שמו כותח:כיון דשמע

. שבקי היה וידע שיש שם פירש
  חלב:
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    בבבב- - - - מג, אמג, אמג, אמג, א .6
ַאְזָהָרה""ֲהֵרי ֵאּלּו     .ּבְ

  
א  ּנָ ֲערֹובֹותּדַ ַמאן ּתַ מּור ַעל ְיֵדי ּתַ ָגן ּגָ ֵעיֵניּה  ,ֲחֵמץ ּדָ ה ּבְ ָלאו?  -ְונּוְקׁשֶ   ּבְ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

י    .ֵמִאיר ִהיא ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
יאּור " ֵרף,   - ׂשִ ָ   ִיׂשּ

   .ְונֹוְתנֹו ְלַכְלּבוֹ 
ִע  –ְוָהאֹוְכלֹו  ַאְרּבָ   . "יםּבְ

  
ָיא    :ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

ֵרף" :ָאַמְרּתָ  ָ יאּור ִיׂשּ ֲהָנָאה,  :ַאְלָמא – "ׂשִ   ָאסּור ּבַ
ֵני ְלּבוֹ " :ַוֲהַדר ּתָ ֲהָנָאה!  :ַאְלָמא - "ְונֹוְתנֹו ִלְפֵני ּכַ ר ּבַ   מּוּתָ

  
יאּור " :ָהִכי ָקָאַמר ֵרף -ׂשִ ָ יּדְ   -  "ִיׂשּ יְל  ,ֵמִאיר ַרּבִ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

ילְ  ,ְיהּוָדה יַרּבִ ּדְ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
יּדְ  - "ְלּבוֹ ְונֹוְתנֹו ִלְפֵני ּכַ " ילְ ֵמִאיר,  ַרּבִ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ
ִעים" ַאְרּבָ י - "ְוָהאֹוְכלֹו ּבְ   .ֵמִאיר ֲאָתָאן ְלַרּבִ
ְמִעיַנן ֵליּה  ילְ ׁשָ ֵעיֵניּה   :ֵמִאיר ַרּבִ ה ּבְ ָלאו -  נּוְקׁשֶ    ,ּבְ

ָגן ן ֲחֵמץ ּדָ ּכֵ מּור ַעל ְיֵדי ַתֲערֹוֶבת.  ְוָכל ׁשֶ   ּגָ
  

  

  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן
י    .ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ

  

ַתְנָיא    :ּדְ
מּור " ָגן ּגָ ֵרת,  -ַעל ֲחֵמץ ּדָ   ָענּוׁש ּכָ

ָלאו,  -ַעל ֵעירּובֹו    ּבְ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזרּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

מּור  ָגן ּגָ ֵר  - ַעל ֲחֵמץ ּדָ   ת, ָענּוׁש ּכָ
לּום -ַעל ֵעירּובֹו  לֹא ּכְ   . "ּבְ

  
ְמִעיַנן ֵליּה  יְל ְוׁשָ    ,ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ֲערֹוֶבת  :ָאַמרּדְ  מּור ַעל ְיֵדי ּתַ ָגן ּגָ ָלאו,  -ֲחֵמץ ּדָ   ּבְ
ֵעיֵניּה.  ה ּבְ ן נּוְקׁשֶ ּכֵ   ְוָכל ׁשֶ

  
  ְוַרב ַנְחָמן, 

ַרב ְיהּוָדה    ?ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ
  

  ָאַמר ָלְך: 
י אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ יְלָמא ַעד ּכָ ֵעיֵניּה,  ּדִ ה ּבְ א נּוְקׁשֶ   ֵמִאיר ָהָתם ֶאלָּ

ֲערֹוֶבת  מּור ַעל ְיֵדי ּתַ ָגן ּגָ   לֹא.  -ֲאָבל ֲחֵמץ ּדָ
  
   ,ַרב ְיהּוָדהוְ 

ַרב ַנְחָמן    ?ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר ּכְ
  

  ָאַמר ָלְך: 
י אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ֲערֹוֶבתֱאִליֶעֶזר ָהָת  ַעד ּכָ מּור ַעל ְיֵדי ּתַ ָגן ּגָ א ֲחֵמץ ּדָ    ,ם ֶאלָּ

ֵעיֵניּה  ה ּבְ   .לֹא ָאַמר -ֲאָבל נּוְקׁשֶ
  

    רש"י

. דמתי' דאית ליה מאן תא
חמץ דגן גמור שתערב במין 
אחר ואיו בעין שימוח אי מי 
חמץ וקשה רע ואיתיה בעייה 
מוזהרין על אכילתו בלאו 
דקתי מתיתין כותח הבבלי 
ושכר המדי חמץ דגן גמור אלא 

תערב בדבר אחר ותכשיטי ש
שים בעייה הוא אבל וקשה 
הוא דאיו ראוי לאכילה וקתי 

   באזהרה דעובר עליהן בלאו:
. שלא תחמץ כל צורכו שיאור

שיאור פליגי במתי' ר''מ קרי 
שיאור את שהכסיפו פיו וזהו 
תחלת חימוצו ולר' יהודה הוי 
שיאור שהתחיל ליסדק כבר 

אחד  סדקין דקין כקרי חגבים
לכאן ואחד לכאן אבל שהכסיפו 
פיו לרבי יהודה מצה היא 
ולר''מ קרי חגבים חמץ גמור 
הוא והכא הכי קאמר שיאור 
ישרף דאסור בהאה שיאור 
דר''מ הכסיפו פיו ישרף לר''מ 
ושיאור דרבי יהודה ישרף לר' 
יהודה וסיפא דקתי וותו לפי 
כלבו אליבא דרבי יהודה קאמר 

ר''מ קאי ליה ואשיאור ד
והאוכלו בארבעים אתאן לר''מ 
כלומר לר''מ האוכלו לשיאור 
זה שרבי יהודה מתיר בהאה 
סופג את הארבעים אלמא 
שמעין ליה לר''מ דאית ליה 
חדא מהי תרתי דמתי' דקאמר 
וקשה בעיי' בלאו כגון שיאור 
דוקשה הוא דאיו ראוי 
לאכילה הואיל והחמיץ קצת 

ת ולא גמר ולהחמיץ עיסו
אחרות כשאור מי לא חזי 
וקאמר בלאו וכ''ש חמץ גמור 
ע''י תערובת דקסבר רב יהודה 
ע''י תערובת חמיר מוקשה בעין 
והאי לאו דוקשה פקא ליה 
מכל מחמצת לא תאכלו כל 

   רבויא הוא כדלקמן:
. מכל מחמצת ועל עירובו בלאו

   כדלקמן:
. מ''ט לא אמר כדרב יהודה

חמן  דמוקי מתיתין כר''מ: רב
ס''ל וקשה בעייה חמור מחמץ 

   גמור ע''י תערובת:
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ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ    :ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתַ
ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ " ְבִלי,   :ְלַרּבֹות – (שמות יב, כ) 234""כָּ ח ַהּבַ   ּכּותָּ

ִדי,  ָכר ַהּמָ   ְוׁשֵ
   ְוחֹוֶמץ ָהֲאדֹוִמי,
ְצִרי.    ְוִזיתֹום ַהּמִ

ֵרת?    ָיכֹול ְיֵהא ָענּוׁש ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתהתַּ י כָּ   , (שמות יב, טו) 235""כִּ

מּור  ָגן ּגָ ֵרת,  - ַעל ֲחֵמץ ּדָ   ָענּוׁש ּכָ

ָלאו -ְוַעל ֵעירּובֹו    . "ּבְ
ַמְעּתָ ֵליּה  ָלאו" :ָאַמרּדְ ַמאן ׁשָ    ?"ַעל ֵעירּובֹו ּבְ

י   ֱאִליֶעֶזר ִהיא,  ַרּבִ
ֵעיֵניּה  ה ּבְ     .לֹא ָקָאַמר -ְוִאיּלּו נּוְקׁשֶ

  
ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר  ה ְלַרּבִ   ֵלית ֵליּה.  -נּוְקׁשֶ
  

ָלאו י ֱאִליֶעֶזר, ֵעירּובֹו ּבְ   ְמָנא ֵליּה?  - ְוַרּבִ
  

ְכִתיב ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו" :ּדִ   . (שמות יב, כ) "כָּ
  

   ,ָהִכי ִאי
יב,  ֵרת ַנִמי ְלַחּיֵ   ּכָ

ִתיב ָהא ּכְ ל אֵֹכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה" :ּדְ י כָּ   ! (שמות יב, יט) 236"כִּ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ַההּוא ִמיּבָ
ץ ֵמֵאָליו - )טו(שמות יב,  237""ָחֵמץ" ְתַחּמֵ ּנִ א ׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ָבר ַאֵחר יִ  – ַמֲחַמת ּדָ    ?ןיִמּנַ

ְלמ ל... ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה" :ּוד לֹוַמרתַּ   . "(שמות יב, יט) "כָּ
  

   ,ִאי ָהִכי
ֲאָתא!  - ָלאו ַנִמיּדְ    ְלָהִכי הּוא ּדַ
  

א יּדְ ַטְעָמא  ,ֶאלָּ ל"ֱאִליֶעֶזר ִמ  ַרּבִ   . )כ(שמות יב,  "כָּ
  

ל" :ָהָתם ַנִמי, ָהְכִתיב    !"כָּ
  

ֵעי ֵליּה  ׁשִ  :ַההּוא ִמיּבָ   .יםְלַרּבֹות ֶאת ַהּנָ
  

ים    ,ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב ָנְפָקאּדְ ִמ  - ָנׁשִ
  , ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ 

י ֵבי ַרּבִ ָנא ּדְ ָמֵעאל:  ְוֵכן ּתָ   ִיׁשְ
ל ַחּטֹ" :ָאַמר ְקָרא" י ַיֲעׂשּו ִמכָּ ה כִּ ָ   , (במדבר ה, ו) 238"את ָהָאָדםִאיׁש אֹו ִאׁשּ

ה ְלָכל  ָ תּוב ִאיׁש ְלִאׁשּ ָוה ַהּכָ ּתֹוָרהִהׁשְ ּבַ ין ׁשֶ   "!עֹוָנׁשִ
   

   ,ִאיְצְטִריךְ 
ֲעָתְך ָאִמיָנא   מג,ב    ,"לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ  :הֹוִאיל ּוְכִתיב :ָסְלָקא ּדַ

                                                             
ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו בְּ  234 בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹותּכָ   כֹל מֹוׁשְ
ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָת  235 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   ה ַהּנֶ
ְבַעת ָיִמים  236 ר ּוְבֶאְזַר ׁשִ ּגֵ ָרֵאל ּבַ ֶפׁש ַהִהוא ֵמֲעַדת ִיׂשְ ל ֹאֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אֹר לֹא ִיּמָ   ח ָהָאֶרץׂשְ
  )ַמְחֶמֶצת(רשי ועיין עוד גירסת וילנא:  237
ל ַחּטֹאת ָה  238 י ַיֲעׂשּו ִמּכָ ה ּכִ ָ ָרֵאל ִאיׁש אֹו ִאׁשּ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ֶפׁש ַהִהוא ה'ָאָדם ִלְמעֹל ַמַעל בַּ ּדַ ָמה ַהּנֶ   ְוָאׁשְ

    רש"י

. דאמר תיא כוותיה דרב יהודה
חמץ גמור בתערובת חמור: 
לעין כרת לא כתיב כל מחמצת 
אלא כל אוכל חמץ ולקמן מפרש 
ליה: כותח ושכר וחומץ וזיתום 
כולן חמץ גמור מעורב בהן 
כותח איכא פת ובהך תלתא 

בי אכילה  איכא שערי וכולהו
ושתיה יהו אבל זומן ועמילן 
וקולן דוקשה הוא ובעייה 
הואיל ולאו בי אכילה יהו לא 
תיהו והייו כדרב יהודה 
דאמר מודה היה ר''א בוקשה 

   בעייה דפטור:
. ור''א עירובו בלאו מא ליה

פשיטא מדאפקיה בלשון 
מחמצת וגבי כרת מי מחמצת 

   כתיב:
כרת לאו . מחמצת דגבי ההוא

לעירובו אתא אלא לתחמץ 
  מחמת דבר אחר:

. האי דגבי לאו מי אי הכי
אימא לאזהורי אתחמץ מחמת 
דבר אחר אתא ואזהרה 

   דתערובת מא ליה:
. גבי כרת הא כתיב כל התם מי

   אוכל מחמצת וכרתה:
. מכאן שהשים לכל עושין

חייבות על כל לא תעשה 
  שבתורה שהרי עושן מלקות: 
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ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות    – (דברים טז, ג) 239"ׁשִ
נֹו ּבְ  ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ה"ּכָ נֹו ּבְ  "קּום ֱאכֹול ַמּצָ ל"ֶיׁשְ   , ּתֹאַכל ָחֵמץ" ּבַ

י ה"הֹוִאיל ְוֵליְתְנהּו ּבְ  ,ְוָהֵני ָנׁשֵ   , "קּום ֱאכֹול ַמּצָ
ָרָמא ַמן ּגְ ַהּזְ ה ׁשֶ ָהְוָיא ֵליּה ִמְצַות ֲעׂשֵ   , 240ּדְ

  ַנִמי ֵליְתְנהּו,  -  "אַכל ָחֵמץּתַֹבל "ּבְ  :ֵאיָמא
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ִאְתַרּבּו ְלהּו ּבְ  א ּדְ ּתָ י ַנִמי ִאיְת  -  "ּתֹאַכל ָחֵמץַבל "ְוָהׁשְ ה, לַ ַרּבִ   ֲאִכיַלת ַמּצָ

י ַרּבִ   , 241ֶאְלָעָזר ּכְ
י ָאַמרּדְ    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

יבֹות  ים ַחּיָ ה ּבַ ָנׁשִ ַבר ּתֹוָרה,  -ֲאִכיַלת ַמּצָ   ּדְ
ֱאַמר ּנֶ נֹו ּבְ  - (דברים טז, ג) ""לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ :ׁשֶ ׁשְ ּיֶ ל ׁשֶ ל "ּכָ ֲאִכי"ּתֹאַכל ָחֵמץּבַ נֹו ּבְ ה. , ֶיׁשְ   ַלת ַמּצָ

י ַנִמי  ָנן ּבְ  -ְוָהֵני ָנׁשֵ ָנן ּבְ  ,"ּתֹאַכל ָחֵמץַבל "הֹוִאיל ְוֶיׁשְ ה"ֶיׁשְ   . "קּום ֱאכֹול ַמּצָ
  

ַהאי  ל"ּוַמאי ָחֵזית ּדְ ַקּתְ ֵערּובֹו?  "כָּ ים, ּוַמּפְ   ְלִרּבּוֵיי ָנׁשִ
  ְלִרּבּוֵיי ֵעירּובֹו!  :ֵאיָמא

  
ָרא ּבְ אֹוְכִלין    :ִמְסּתַ ה אֹוְכִלין.  - ָקֵאי ּבְ   ַמְרּבֶ

אֹוְכִלין  ה ֶנֱאָכִלי -ָקֵאי ּבְ   ?!ןַמְרּבֶ
  

  : 242ַרב הּוָנאּדְ ֲאבּוהַּ  ַרב ָנָתןַמְתִקיף ָלּה 
ה ֶנֱאָכִלין? אֹוְכִלין לֹא ַמְרּבֶ ָקֵאי ּבְ    !ְוָכל ֵהיָכא ּדְ

   :ְנָיאּתַ א ְוָה 
ר ַיְקִריב" ֵהָמה ֲאׁשֶ ל אֵֹכל ֵחֶלב ִמן ַהּבְ י כָּ    – יקרא ז, כה)(ו 243""כִּ

ִמיִמין א ֵחֶלב תְּ ָראּוי ִליָקֵרב ,ֵאין ִלי ֶאּלָ    ,ׁשֶ
ֲעֵלי מּוִמין  ִין –ֵחֶלב ּבַ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵהָמה" תַּ   . (ויקרא ז, כה) "ִמן ַהּבְ
ין  יִ  -ֵחֶלב חּוּלִ   ן? יִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ל"תַּ י כָּ   . "(ויקרא ז, כה) "כִּ
ָקֵאי ּבְ  ה ֶנֱאָכִלין ,אֹוְכִליןְוָהא ָהָכא ּדְ   !ְוָקא ַמְרּבֶ

  
א אֹוְכִלין ֵליּכָ ה ֶנֱאָכִלין,  -  ָהָתם ּדְ   ַמְרּבֶ
א אֹוְכִלין  ִאיּכָ ֵביק ְלהּו  -ָהָכא ּדְ ה ֶנֱאָכִליןְל לֹא ׁשָ   .אֹוְכִלין ּוַמְרּבֶ

  
ֵלית ְלהּו ֵעירּוב  ַנן ּדְ ל" -ְוַרּבָ י "כָּ ְרׁשִ    .לֹא ּדָ

  
ים  א ָנׁשִ   ְלהּו? ְמָנא  -ֶאלָּ

  
ל" י - "כָּ ְרׁשִ    ,לֹא ּדָ

ל" י כָּ י – "כִּ ְרׁשִ    .ּדָ
  

  

י ֱאִליֶעֶזרוְ  ל   :ֵאיָמא ,ַרּבִ ים,  - ""כָּ ׁשִ   ְלַרּבֹות ֶאת ַהּנָ
ל י כָּ   ְלַרּבֹות ֶאת ֵעירּובֹו!  -  ""כִּ

  
יָמא ל" :ְוִכי ּתֵ י כָּ י -  "כִּ ֵריׁש,  ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר לֹא ּדָ

   :ְוָהַתְנָיא

אֹר" ְקִטירּו"ל ּבַ  "ׂשְ א ּכּוּלֹו,  - 244תַּ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

                                                             
זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 239 י ְבִחּפָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ יךָ  לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ   תִּ
  )ִהיא( וילנא:גירסת  240
ימסורת הש"ס כאן ובהמשך. גירסת וילנא:  241  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ֵריּה (בוילנא  242   מוחק –, ובמסורת הש"ס )ַרב ָנָתןּדְ  ּבְ
ה לַ  243 ֶ ה ִאׁשּ ּנָ ר ַיְקִריב ִמּמֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ ל אֵֹכל ֵחֶלב ִמן ַהּבְ י ּכָ יָה  ה'ּכִ ֶפׁש ָהאֶֹכֶלת ֵמַעּמֶ   ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ

    "ירש

. פקא מצות עשה שהזמן גרמא
לן בפ''ק דקידושין (דף כט.) 

   דשים פטורות:
. האי כל דמוזהרות על קמ''ל

החמץ וכיון דמוזהרות על לאו 
דחמץ חייבות בעשה דאכילת 
מצה לילה הראשון ואע''ג דזמן 
גרמא כר' אליעזר הואיל וישן 
בבל תאכל חמץ דפקא לן מכל 
אוכל חמץ ישן בקום אכול 

   ה:מצ
. כל דגבי כרת קאי באוכלין

באוכלי חמץ כתיב אבל כל 
דאזהרה באכל כתיב כל 

   מחמצת:
. קאי באוכלין מרבה אכלין

   בתמיה:
. משמע קדשים אשר יקריב

   ושיהיו תמימים:
. התם דליכא לרבויי אוכלין

דהא שים מדרב יהודה פקי 
השוה הכתוב אשה לאיש לכל 

   עושין שבתורה:
. יי אוכליןהכא דאיכא לרבו

דשים באיסור חמץ דלא פקי 
לן מדרב יהודה כדאמרן לעיל 
לא שביק אוכלין ומרבה 

   אכלין:
. דפליגי אדר''א ופרכין ורבן

בעירוב דחמץ כיון דלית להו 
לאו בעירוב פשיטא כל דכתיב 
גבי אזהרה דכל מחמצת לא 
דרשי והשתא על כרחך כל דגבי 
כרת לרבויי שים מי לא דרשי 

   שים מא להו: ואלא
. דגבי אזהרה דלא כתיב כי כל

בהדיה לא דרשין לרבויי 
אכלין דעירובו אבל גבי כרת 
דאוכלין כתיב כי כל אוכל 

   דרשין ליה:
. דכרת ומקשין ור''א אימא כל

לרבויי שים כי כל דכרת לרבויי 
עירובו מי לכרת דכיון דליכא 
תו אוכלין לרבויי מרבין ביה 

ן גבי חלב ואימא אכלין כדאמר
   על עירובו בכרת:

. בזמן שכל אין לי אלא כולו
   ההקטר מן השאור:
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212  

יִ  - ִמְקָצתוֹ    ן? יִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר: ל תַּ   . ""כָּ

יִ  –ֵעירּובֹו     ?ןיִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ל תַּ י כָּ   . """כִּ
ָדֵריׁש  ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ ל"ַמאן ׁשָ    ?"כָּ

י   ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ
ֵריׁש  ל" :ְוָקא ּדָ י כָּ   ! "כִּ

  
ָיא    .ַקׁשְ

                                                                                                                                                                                                     

ל ַה  244 ְקִריבּו לַ ּכָ ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ה לַ  ה'ּמִ ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ  ה'לֹא ֵתָעׂשֶ

    רש"י

. חצי זית שאיו הקטר מקצתו
שלם דאין הקטרה פחותה 

   מכזית:
. כשאיו בעין אלא עירובו מיין

מעורב ובלל עם מחה הוגת 
של מצות לאחר שפתתן דאין 

  בעין:
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    מד, אמד, אמד, אמד, א    ––––מג, ב מג, ב מג, ב מג, ב  .7
י ָאַמר הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור - ּכָ    ,ֵאין ֶהיּתֵ
  ֵמִאיּסּוֵרי ָנִזיר,  חּוץ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ַרת" :ׁשֶ   . (במדבר ו, ג) 245"ִמׁשְ
  
  ָאַמר:  ְזֵעיִריוּ 

אֹור"ַאף  ל  ׂשְ ְק ּבַ   . (ויקרא ב, יא) 246"ִטירוּ תַּ
  

ַמאן?    ּכְ
  

י ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר,  ּכְ
ָדֵריׁש  ל"ּדְ   . 247(ויקרא ב, יא) "כָּ

  
  ,ִאי ָהִכי

   !ַנִמי ֶפַסחּבְ ְלִעְנַין ָחֵמץ    מד,א
  

   ,ֵאין ָהִכי ַנִמי
ֵייוּ  ַאּבַ ִיתּדְ  ,ְלַאּפֹוֵקי ִמּדְ ּזַ חֹות ִמּכַ    ,ָאַמר: ֵיׁש ַהְקָטָרה ַלּפָ

ַמ    : ע ָלןָקא ַמׁשְ
ִית. ּדְ  ּזַ חֹות ִמּכַ   ַהְקָטָרה ָלאו ַלּפָ
  

יִמיָיֵתיב  ַמֲעָתא.  ַרב ּדִ   ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה  יִמילְ  ַאּבַ   : ַרב ּדִ
ּתֹוָרה  ּבַ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור? -ְוָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ    !ֵאין ֶהיּתֵ

   :ְוָהְתַנן
רּוָמה" ל תְּ ה ׁשֶ ְקּפָ    ,ַהּמִ
יןוְ  ל חּוּלִ ֶמן ׁשֶ ֶ ּום ְוַהׁשּ    ,ַהׁשּ

ִמְקָצָתן  ן.  -ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבְ ַסל ֶאת ּכּוּלָ   ּפָ
  

יןַה  ל חּוּלִ ה ׁשֶ ְקּפָ    ,ּמִ

רּוָמה ל תְּ ֶמן ׁשֶ ֶ ּום ְוַהׁשּ    ,ְוַהׁשּ
ִמְקָצָתן  ְלַבד -ְוָנַגע ְטבּול יֹום ּבְ עֹו ּבִ א ְמקֹום ַמּגָ ַסל ֶאּלָ    .ג)(טבול יום ב,  "לֹא ּפָ

ּה  עוֹ " :ְוָהֵויַנן ּבָ סּוָלה -  "ְמקֹום ַמּגָ אי ּפְ רֹוב!  ?ַאּמַ ְטִלי ְלהּו ַתְבִלין ּבְ   ָהא ּבָ
  

ר ָחָנהָאַמר ְו  ר ּבַ ה ּבַ   : ַרּבָ
ַעם    ?ַמה ּטַ

ִית.  ַכּזַ   הֹוִאיל ְוָזר לֹוֶקה ֲעֵליֶהן ּבְ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

ּום  ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּורּדְ ָלאו ִמׁשּ    ?!ֶהיּתֵ
  

  לֹא, 
ִית"ַמאי  ּזַ ָרס ?"ּכַ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ זַּ א ּכַ ִאיּכָ   .ּדְ

  
ָרס ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ אֹוַרְייָתא ִהיא -  ְוַכּזַ   !?ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: ִאין. 

  
  ִאי ָהִכי, 

                                                             

ה ַוֲעָנִבים ַלִחים וִ  245 תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ ה ְוָכל ִמׁשְ תֶּ ָכר לֹא ִיׁשְ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים ִמּיַ   לֹא יֹאֵכליֵבׁשִ
ְקִריבּו לַ  246 ר תַּ ְנָחה ֲאׁשֶ ל ַהּמִ ה לַ  ה'ּכָ ֶ ּנּו ִאׁשּ ַבׁש לֹא ַתְקִטירּו ִמּמֶ אֹר ְוָכל ּדְ י ָכל ׂשְ ה ָחֵמץ ּכִ   ה'לֹא ֵתָעׂשֶ
י ָכל"רשי. תוס' מפרש שהלימוד הוא מ:  247   ."ּכִ

    רש"י

ל חצי . אכאין היתר מצטרף לאיסור
זית חלב וחצי זית בשר בבת אחת אין 
היתר משלים את שיעור האיסור 
לחייבו חוץ מאיסורי זיר שאם אכל 
חצי זית עבים וחצי זית לחם בבת 
אחת חייב שהרי אמרה תורה משרת 
עבים לא ישתה חייב על שריית פתו 
ביין ואי איכא מיין לחודה כזית למה 
לי קרא וכל משרת לא גרסין ואית 

גרסי ליה ומפרשי דאפילו לרבן דלא ד
דרשי כל וכל דרשי ולא היא דהא 
פרכין לקמן האי מיבעיא ליה 
לכדתיא משרת ליתן טעם כעיקר ואם 
איתא ימא ליה אא טעמא דידי מוכל 
אלא ממשמעותא דמשרת פקא ליה 

   וכל לא דריש:
. מי היתר אף שאור בל תקטירו

מצטרף לאיסור חצי זית קומץ דשאור 
וחצי זית דמצה ואין מעורבין אלא כל 

   אחד יכר:
. לעיל ומהתם פקא כר''א דדריש כל

ליה כדאמרן לעיל מקצתו מיין ת''ל כל 
ודריש ליה הכי מקצתו מיין חצי זית 

   שאור וחצי זית מצה עמו:
. דהא אמרין על עירובו אפילו חמץ מי

   בלאו והייו מי היתר מצטרף לאיסור:
. דחמץ בפסח היתר י מיומשי אין הכ

מצטרף לאיסור והאי דקיט שאור 
לאפוקי מדאביי דאמר במחות בפ' כל 
המחות באות יש הקטרה בפחות 
מכזית וחייב בהקטרת שאור כל דהו 
ולא בעי צירוף ומתרץ לברייתא דלעיל 
הכי אין לי אלא כזית חצי זית מין 
ת''ל כל ויליף מיה דיש הקטרה לפחות 

ע לן דאין הקטרה ואי מכזית קא משמ
   איכא צירוף אין ואי לא לא:

   . דר' יוחן:להא שמעתא
. תבשיל קפוי ועב של תרומה המקפה

כגון דייסא והשום והשמן התוין בו 
   לתבלין היו של חולין:

. את כל הקדירה דמקפה עיקר פסל
   וטבול יום פוסל את התרומה:

מקום מגעו אמאי פסל הא בטלו להו 
דקא ס''ד דימוע מדרבן  .תבלין ברובא
   הוא דאסור:

. דימוע ואמר רבה בר בר חה
מדאורייתא הוא וזר לוקה עליו בכזית 
משום דיש שם תרומה עלה הלכך לגבי 
טומאה מי שם תרומה עלה ומיהו לא 
חמירא כתרומה עצמה ליפסול את כולן 
ומ''ט זר לוקה עליו בכזית משום זרות 
 הא לא אכל כזית תרומה לאו משום

דהיתר מצטרף לאיסור: ומשי מאי 
לוקה בכזית דקאמר כזית בכדי אכילת 
פרס שאם אכל פרס ממו שיעור 
ארבעה ביצים יש בו כזית תרומה 
וקי''ל דכל שיעורי אכילת איסור בין 
כזית של חלב ודם ובין כותבת דיום 
הכפורים מצטרפין אכילת השיעור 
בכדי שהייה זו שאם אכל כחרדל חלב 

כחרדל עד שהשלים לכזית  וחזר ואכל
אם אין מתחילת האכילה ועד סופה 
יותר משהיית כדי אכילת פרס באכילה 
ביוית מצטרף והוי כמו שאכלו בבת 
אחת וחייב והכא מי יש כאן תרומה 

   כדי להצטרף כזית באכילת פרס ממו:
. וכזית בכדי אכילת פרס דאורייתא

בתמיה הא דאמור רבן כזית מצטרף 
יית אכילת פרס מי הוי כשיעור שה

מדאורייתא הלכה למשה מסיי כשאר 
שיעורין דקא אמרת לוקה ומתרצת 
   משום דאכיל כזית מאיסור בר מהיתר:
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ַנן ֲעֵליּה  ִליֵגי ַרּבָ אי ּפְ יּדְ ַאּמַ ְבִלי ַרּבִ ח ַהּבַ ּכּוּתָ    ?ֱאִליֶעֶזר ּבַ
  

א ּום  ?ַמאי ֶאלָּ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּורּדְ ִמׁשּ    !?ֶהיּתֵ
ַנן ֲעֵליּה  ,סֹוף סֹוף ִליֵגי ַרּבָ אי ּפְ יּדְ ַאּמַ ְבִלי?  ַרּבִ ח ַהּבַ ּכּוּתָ   ֱאִליֶעֶזר ּבַ

א ָרס ,ֶאלָּ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ ּזַ יּה ּכַ ֵלית ּבֵ ְבִלי ּדְ ח ַהּבַ ח ַלּכּוּתָ    ,ַהּנַ
ֵעיֵניּה  ָקׁשָ  ,ִאי ּבְ ל ָאָדם -ֵריף ְוָקָאֵכיל ֵליּה ּדְ ֲעֵתיּה ֵאֶצל ּכָ ְטָלה ּדַ    ,ּבָ

ַטר ְוָאֵכיל ַטר ָקׁשָ ָרס.  - ְוִאי ִמׁשְ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ ּזַ יּה ּכַ   ֵלית ּבֵ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
י ְקֵדירֹות" תֵּ ין -ַאַחת   :ׁשְ ל חּוּלִ    ,ׁשֶ

רּוָמה,  -ְוַאַחת  ל תְּ   ׁשֶ
י ְמ  תֵּ ין -ַאַחת   :דֹוכֹותְוִלְפֵניֶהן ׁשְ ל חּוּלִ    ,ׁשֶ

רּוָמה,  -ְוַאַחת  ל תְּ   ׁשֶ
ִרין   –ְוָנְפלּו ֵאּלּו ְלתֹוְך ֵאּלּו     ,מּותָּ

ֲאִני אֹוֵמר:  רּוָמה ָנְפָלה  ׁשֶ רּוָמה ְלתֹוְך ַהתְּ    ,תְּ
ין ָנְפלוּ  ין ְלתֹוְך חּוּלִ    ."ְוחּוּלִ

ָר  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ ּזַ אֹוַרְייָתא ּכַ אי ָאְמִריַנן - ס ּדְ ֲאִני אֹוֵמר" :ַאּמַ רּוָמה ְלתֹוְך  :ׁשֶ   ?..."תְּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַנן.  ַרּבָ ְבִלין ּדְ ח ִלְתרּוַמת ּתַ   ַהּנַ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

י קּוּפֹות" תֵּ ין -ַאַחת     :ׁשְ ל חּוּלִ    ,ׁשֶ

רּוָמה,  -ְוַאַחת  ל תְּ   ׁשֶ
י ְסִאין תֵּ ין -ת ַאַח   :ְוִלְפֵניֶהם ׁשְ ל חּוּלִ    ,ׁשֶ

רּוָמה,  -ְוַאַחת  ל תְּ   ׁשֶ

ִרין,   -  ְוָנְפלּו ֵאּלּו ְלתֹוְך ֵאּלוּ    מּותָּ
ֲאִני אֹוֵמר:  ין ָנְפלוּ   ׁשֶ ין ְלתֹוְך חּוּלִ    ,חּוּלִ

רּוָמה ָנְפָלה רּוָמה ְלתֹוְך תְּ    ."תְּ
אֹוַרְייָתא  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ָרס ּדְ ְכֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ִית ּבִ ּזַ אי ָאְמִריַנן - ּכַ ֲאִני אֹוֵמר :ַאּמַ   ? "... "ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַנן.  ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ רּוָמה ּבַ ח ַלּתְ   ַהּנַ
  
        

    רש"י

אמאי פליגי רבן עליה דר' 
. הי מי דלא אליעזר בכותח

דרשי כל לרבות עירובו הא 
אכיל מיהא מאיסור כזית בכדי 

  אכילת פרס:
לוקה  . סבירא לך האיואלא מאי

דרבה משום דהיתר מצטרף 
לאיסור ובחד כזית קאמר 

   דלקי:
סוף סוף אמאי פליגי רבן 

. יצטרף היתר לאיסור עליה
   וליחייב:

   . גרס:אלא
. דלא אכיל הח לכותח הבבלי

כזית מן החמץ כשיעור שהיית 
אכילת פרס דהא כותח איו 
עשוי לאכול אלא לטבל ואי 
מתרמי ואכיל ליה ממש 

כזית ממהר  דהשתא איכא
להצטרף כשיעור אכילת פרס 

   ממו:
. ולאו אכילה היא בטלה דעתו
   לחיובי עלה:

. מטבל ואי מישטר קא שטר
בתוכו כדרכו ליכא כזית מן 
החמץ בכדי שהיית אכילת פרס 
שכשאכל כדי אכילת פרס ממה 
שטיבל בתוכו לא אכל מן 
הכותח אלא מעט או שי זיתים 
או ארבעה ובההוא פורתא ליכא 
מן החמץ כזית ושכר המדי מי 
אף על גב דשתי ליה בעייה 
מיהו אין לך שותה ב' וג' כוסות 
שלא יפסיק וישהה ביתיים 
הלכך בכדי שהיית אכילת פרס 
לא שתי כזית מן החמץ לבד מן 
המים ושאר התערובת שסתם 
שכר עיקרו מן התמרים או 
מתאים אלא שבמדי מערב 

   עמהם מי שעורין קצת:
חצי ככר ששיערו בו  . הואפרס

עירובי תחומים שהוא מזון שתי 
סעודות וחציו לבית המוגע 
לטמא בגדים אם ישהה בו כדי 
אכילתו שתה תורה שיעור 
שהייתו כדי סעודה דכתיב 
(ויקרא יד) והאוכל בבית יכבס 
את בגדיו והלכה למשה מסיי 
דחצי ככר של שמוה ביצים 

   הוא סעודה:
ידוכין . שהתבלין שתי מדוכות

   בתוכן פלפלין וזגביל:
. ממדוכות לתוך אלו לתוך אלו

   הקדירות:
   . קדירות חולין לזר:מותרין

. היכי אמרין שאי אומר
ותלין לקולא בעון מיתה 
ודילמא תרומה לתוך חולין פל 
וכי אכיל לה איכא כזית תרומה 
באכילת פרס אלא שמע מיה אי 
מי ודאי פל לא מיחייב משום 

בכדי אכילת פרס אלא כזית 
מדרבן וכי מספקא לן תלין 
לקולא: במסכת זיר גרסין 
ואלא מאי היתר מצטרף 
לאיסור היכי אמר שאי אומר 
אלא הח לתרומת תבלין 
דמדרבן דראשית דגך תירושך 

   ויצהרך כתיב:
. גדולות ובתוכן דגן קופות

  דהויא תרומה דאורייתא:
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    מה, אמה, אמה, אמה, א    ––––מד, א מד, א מד, א מד, א  .8
י ָאַמר[" הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור - ּכָ    ,ֵאין ֶהיּתֵ
  ּוֵרי ָנִזיר, ֵמִאיּס  חּוץ

ֲהֵרי ָאְמָרה ּתֹוָרה ַרת" :ׁשֶ   "].(במדבר ו, ג) 248"ִמׁשְ
  

ַרת"ְוַהאי  ֲאָתא "ִמׁשְ    ?!ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ַהאי ִמיּבָ

ַרת""   מד,ב ר. ^ - "ִמׁשְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ   ִליתֵּ

ָרה ֲעָנִבים ּבְ  ִאם ׁשָ ִיםׁשֶ ֶהן ַטַעם ַייִ  ,ּמַ יב.  - ן ְוֵיׁש ּבָ   ַחּיָ

ּה  ן ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ה ּדָ אן ַאתָּ    :ִמּכָ
ִזיר ֵאין ִאיּסּורֹו ִאיּסּור עֹוָלם,   :ּוַמה ּנָ   ׁשֶ

  ְוֵאין ִאיּסּורֹו ִאיּסּור ֲהָנָאה, 
ר ְלִאיּסּורוֹ  ר,  -  ְוֵיׁש ֶהיתֵּ ִעיּקָ ה ּבֹו ַטַעם ּכְ   ָעׂשָ

ְלַאִים ִאיּסּורֹו ִאיּסּור עֹוָלם,   :ּכִ   ׁשֶ
  ְוִאיּסּורֹו ִאיּסּור ֲהָנָאה, 

ר ְלִאיּסּורֹו  ר? -ְוֵאין ֶהיתֵּ ִעיּקָ ה ַטַעם ּכְ ֲעׂשֶ ּיַ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

ִים תַּ ׁשְ ין ְלָעְרָלה ּבִ   ! "ְוהּוא ַהּדִ
  

י ַנן ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבָ
יוְ  י ֲעִקיָבא.  -  ָאַמריֹוָחָנן ּדְ  ַרּבִ ַרּבִ   ּכְ

  
י   ֲעִקיָבא?  ֵהי ַרּבִ

  
י :ֵליָמאִאי ַמְתִניִתין ַרּבִ    ,ֲעִקיָבא ּדְ

ְתַנן    :ּדִ
י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ִית  ּזַ ֵדי ּכַ ִין, ְוֵיׁש ּבֹו ְלָצֵרף ּכְ ּיַ ּתֹו ּבַ ָרה ּפִ ָ ׁשּ יב –ָנִזיר ׁשֶ   , (נזיר לד:) "ַחּיָ
אי וּ  ִיןּדְ ִמּמַ ת ּוִמּיַ ִין ְלחּוֵדיּה  ?ִמּפַ יְלָמא ִמּיַ     !ּדִ

  
יָמא ִין ְלחּוֵדיּה  :ְוִכי ּתֵ    ?ַמאי ְלֵמיְמָרא - ִמּיַ

ַמע ָלן ב  :ָהא ָקא ַמׁשְ ַאף ַעל ּגַ   ַתֲערֹוֶבת. ּדְ ּדְ
  
יא לָּ ֶא  ָבַרְייָתא ַרּבִ    ,ֲעִקיָבא ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ִין ּיַ ּתֹו ּבַ ָרה ּפִ ָ ׁשּ ִין  ,ָנִזיר ׁשֶ ת ּוִמּיַ ִית ִמּפַ ּזַ יב –ְוָאַכל ּכַ   , "ַחּיָ
  

י ֲעִקיָבא ר  ,ְוַרּבִ ִעיּקָ    ?ְמָנא ֵליּה  -ַטַעם ּכְ
  

יף  ָחָלב, ִמ ַילֵּ ר ּבְ ׂשָ   ּבָ
ָעְלָמא הּוא    !ְוָאסּור !?ָלאו ַטְעָמא ּבְ

ָנא    .ָהָכא ַנִמי לֹא ׁשְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  
ָחָלבִמ  ר ּבְ ׂשָ ְמִריַנן ּבָ   ִחיּדּוׁש הּוא. ּדְ  ,לֹא ּגָ
  

  ּוַמאי ִחיּדּוׁש? 
  

                                                             

ה ְוכָ  248 תֶּ ָכר לֹא ִיׁשְ יר חֶֹמץ ַיִין ְוחֶֹמץ ׁשֵ ָכר ַיּזִ ִין ְוׁשֵ ים לֹא יֹאֵכלִמּיַ ה ַוֲעָנִבים ַלִחים ִויֵבׁשִ תֶּ ַרת ֲעָנִבים לֹא ִיׁשְ   ל ִמׁשְ

    רש"י

מו . לעשות טעליתן טעם כעיקר
   של איסור כעיקרו וממשו:

   . במים טעם יין:ויש בהן
. בכזית מהן והא לאו חייב

משום היתר מצטרף לאיסור 
הוא אלא משום דאיתעביד ליה 
כוליה איסור אבל היתר מצטרף 

   לאיסור לא ילפין מיה:
. שיהא טעמו לכל התורה כולה

   של איסורין כממשו:
. אלא שאין איסורן איסור עולם

ש ואם סתם שלשים כמה שפיר
יום ועבים ויין מותרין לו 

   בהאה:
. אף תוך ויש לו היתר לאיסורו

   זמן על ידי (הפרת) חכם:
   . כלאי הכרם:כלאים

. זרע חטה וחרצן איסור עולם
   הכל אסור לעולם:

. ק''ו והוא הדין לערלה בשתים
זה אתה דן לערלה בשתי דרכים 
דאיסורו איסור האה ואין 

בתוך שלש מה היתר לאיסורו 
שאין כן בזיר ואיסור עולם 
ליכא למימר בה דלאחר שלש 

   מותרות:
. דאפיקתיה להאי קרא הא מי

לטעם כעיקר רבן דפליגי 
אדר''ע בהיתר מצטרף לאיסור 

   ולקמיה מפרש מאי היא:
. מהי מילתא דר''ע הי ר''ע

   שמעין דהיתר מצטרף לאיסור:
. וצירוף דילמא מיין לחודיה

י בה משום דבלע שייך למית
בתוך הפת והיאך משערין כזית 
יין ממלא כלי מפה לפה ומביא 
זית וותן לתוכו והיין היוצא 
הוא כזית יין וכן הוא בתוספתא 

   דזיר:
. שאיו בעין שבלע תערובת

   בפת:
. ופליגי רבן מפת ומיין חייב

עליה דלית להו היתר מצטרף 
לאיסור ואילו פשט היין בכל 

פליגי רבן עליה  הפת לא הוו
דהא אית להו טעם כעיקר 
ואיתעביד ליה פת גופיה איסור 
ובהא מיהא פליגי עליה דטעמא 
דר''ע משום צירוף הוא וא'' לא 
שרית כל הפת ביין מצטרף מי 

   היתר לאיסור לחיובא:
. כיון דמפיק ליה להאי ור''ע

   משרת להיתר מצטרף לאיסור:
. היכא דליכא מידי טעם כעיקר

ר אלא טעם כגון ששרה עיק
   עבים במים מא ליה:

. בשר שתבשל בחלב בשר בחלב
והבשר בעייה אלא שטעם 

   החלב בלע בו:
. כל איסורו תימה חידוש הוא

הוא ודבר חידוש שאיו מצוי 
בייו בשאר איסורין לא גמרין 
חומרא דידיה אשאר איסורין 
דכי היכי דשאר חידושין דידיה 

ין האי לא הוו בשאר איסור
דטעם כעיקר מי לא תיגמר 

   מייה:
  . משאר מילי:ומאי חידושיה
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ַהאי  :ִאיֵליָמא ֵרי –ְוַהאי ְלחּוֵדיּה  ,ְלחּוֵדיּה  ּדְ    ,ׁשָ
   ,ָאסּור –ּוַבֲהֵדי ֲהָדֵדי 

ְלַאִים ַנִמי ַהאי ְלחּוֵדיּה  ֵרי –ְוַהאי ְלחּוֵדיּה  ,ּכִ    ,ׁשָ
   !ָאסּור -ּוַבֲהָדֵדי 

א  ַחְלּבָ י יֹוָמא ּבְ רּו ֵליּה ּכּולֵּ ִאי ּתָ א: ּדְ ֵרי,  -ֶאלָּ   ׁשָ
וּ  ׁשּ יל ֵליּה ּבִ ֵ ׁשּ   ָאסּור.  -ֵלי ּבַ

  
י ֲעִקיָבא ַנִמי    ,ְוַרּבִ

ָחָלב ר ּבְ ׂשָ אי ִחיּדּוׁש הּוא - ּבָ    !ַוּדַ
  

יף  א ַילֵּ יעּוֵלי ּגֹוִים. ִמ ֶאלָּ   ּגִ
יעּוֵלי ּגֹוִים ָעְלָמא הּוא ,ּגִ    !ָאסּורוְ  ?!ָלאו ַטְעָמא ּבְ

ָנא.    ָהָכא ַנִמי לֹא ׁשְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

יעּוֵלי ּגֹוִים    ,יּדּוׁש הּואַנִמי ִח  - ּגִ
ל נֹוֵתן ַטַעם ִלְפָגם  ָהא ּכָ ר –ּדְ    ,מּוּתָ

ֵביָלה ָגְמִריַנן ִמּנְ    ,ּדְ
  ָאסּור.  -ְוָהָכא 

  
י ֲעִקיָבא    ?ְוַרּבִ

  
ֵריּה ְד כִּ  יא ּבְ   ָאַמר: ּדְ  ,ַרב הּוָנאּדְ ַרב ִחּיָ

ת יֹוָמא,  ְקֵדיָרה ּבַ א ּבִ   לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאלָּ
ְך ָלאו נֹוֵתן   ַטַעם ִלְפָגם הּוא.  ִהְלּכָ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ת יֹוָמא ַנִמי א.  - ְקֵדיָרה ּבַ ְגָמה ּפּוְרּתָ לֹא ּפָ ר ּדְ   לֹא ֶאְפׁשָ

  
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
ַמע  ַנן ִנׁשְ ַרּבָ ילְ ִמּדְ   ֲעִקיָבא,  ַרּבִ

ַנן ַרת" :ִמי לֹא ָאְמִרי ַרּבָ ר, ִלי - "ִמׁשְ ִעיּקָ ן ַטַעם ּכְ   ּתֵ
ּתֹוָרה ּבַ ן ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ה ּדָ אן ַאּתָ    !?ִמּכָ

י ֲעִקיָבא ַנִמי ַרת" ,ְלַרּבִ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור,  - "ִמׁשְ   ְלֶהיּתֵ
ּה!  ּתֹוָרה ּכּולָּ ּבַ ן ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ה ּדָ אן ַאּתָ   ִמּכָ

  
    ָאַמר ֵליּה: 

ֲהָוה ָנזִ    מה,א ּום ּדַ ֵני ּכְ וְ יר ִמׁשּ את ׁשְ ֶאָחד ַחּטָ ִאין ּכְ ִדיןְו  -תּוִבין ַהּבָ    .ֵאין ְמַלּמְ
ֲאַמַרן.  -ָנִזיר    ָהא ּדַ

את     ?ַמאי ִהיא - ַחּטָ
ַתְנָיא:    ּדְ

ׁש"" ָרּה ִיְקּדָ ְבׂשָ ע ּבִ ר ִיּגַ   , (ויקרא ו, כ) 249"ּכל ֲאׁשֶ

ְלָעה    ?ָיכֹול ֲאִפיּלּו לֹא ּבָ
ְלמּוד לֹוַמר ָר  :תַּ ְבׂשָ ר.  250– ּה""ּבִ ׂשָ ּבָ ַלע ּבַ ּבָ ּיִ   ַעד ׁשֶ

ׁש" מֹוָה,  - "ִיְקּדָ   ִלְהיֹות ּכָ
סּוָלה ִהיא  ִאם ּפְ ֵסל  -ׁשֶ יּפָ   תִּ

                                                             

ָמקֹום ָק  249 ס ּבְ ַכּבֵ ה ָעֶליָה תְּ ר ִיּזֶ ֶגד ֲאׁשֶ ָמּה ַעל ַהּבֶ ה ִמּדָ ר ִיּזֶ ׁש ַוֲאׁשֶ ָרּה ִיְקּדָ ְבׂשָ ע ּבִ ר ִיּגַ   דֹׁש ּכֹל ֲאׁשֶ
ׁש ( וילנא: 250  . )ִיְקּדָ

    רש"י

. דשי אילימא הייו חידושיה
דברים המותרים הם וכשתערבו 

   אסרין מה שאין כן בשאר דברים:
   . דוגמתן:הא כלאים מי

. שורהו בחלב כל היום שרי תרי ליה
כלומר מותר לשרותו בתוכו ואיו 

על אכילתו דלא עובר עליו אפילו 
אסרה תורה אלא דרך בישול ואפילו 
יהיב ביה טעמא ומיהו מדרבן 

   אסור:
. עובר על בשיל ליה בשולי אסור
   בישולו ועובר על אכילתו:

. קדירה שבישל בה גיעולי כרים
הכרי וכשחוזר ישראל ומבשל בה 
היא מגעלת בליעתה לתוך של ישראל 
גיעול לשון מקיא ופולט והתורה 

במעשה מדין כל דבר אשר  אסרתו
יבא באש (במדבר לא) דהייו יורות 
וקומקמוסין וכיוצא בהן שמרתיחין 

   אותן על האור:
. דכתיב לא תאכלו דגמרין מבילה

כל בילה לגר וגו' (דברים יד) 
הראויה לגר קרויה בילה שאיה 

   ראויה לגר איה קרויה בילה:
. דהאי מי לפגם הוא והכא אסור

יעה מששהתה בדופו של דאותה בל
כלי לילה אחת הופג טעמו ותקלקל 
ותו לא משבחת לאוכל שהיא פלטת 

   לתוכו:
   . שבישל בה הכרי בו ביום:בת יומא

. מטעם הכלי דלא פגמה פורתא
   פגמה הבליעה:

. לרבי יוחן מדרבן שמע לר''ע
פריך דאמר לעיל כל איסורין 
שבתורה אין היתר מצטרף לאיסור 

יסורי זיר ואוקימא כר''ע חוץ מא
מכדי לר''ע שמעין ליה דאמר 
באיסורי זיר היתר מצטרף לאיסור 
ובשאר איסורי לא איירי מידי ור' 
יוחן אמאי לא אמר דכי היכי דאית 
ליה באיסורי זיר אית ליה מי 
בשאר איסורי הא ממאי דשמעין 
להו לרבן בטעם כעיקר מצין 

ע למשמע מיה מי דעתיה דר''
   בהיתר מצטרף לאיסור:

. וקא אמרי מי לאו אמרי רבן כו'
הכא בשאר איסורי לר''ע מי דמפיק 
לה להיתר מצטרף לאיסור איכא 
למימר מי דאית ליה מכאן אתה דן 

   לכל התורה כולה:
. כיון דמוקי ליה ר''ע אמר ליה

להיתר מצטרף לאיסור לא מצין 
  למימר מכאן אתה דן:

תי מי כתבה . דבדוכתא אחרימשום
רחמא ושי כתובין הבאין כו' אבל 
לרבן דמוקי לה לטעם כעיקר לא 
הוו שי כתובין הבאין כאחד 

   כדמפרש לקמיה:
. בשר חולין או כל אשר יגע בבשרה

שלמים שזמן אכילתו מרובה 
מחטאת וגע בחטאת יקדש כדמפרש 
להיות כמוה שאם פסולה היתה 
החטאת כגון פיגול או פסול אחר 

סל אף זו שבלעה ממה ואם תיפ
כשירה היא החטאת מהיא לבולעת 
הימה לאסור באכילה אלא כחמור 
שבה כחומר החטאת שבלע בה 
לפים מן הקלעים ולזכרי כהוה 

   וליום ולילה אחד:
. הוגעת בה יכול אפילו לא בלעה

  ממה קאמר רחמא יקדש ת''ל כו':
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יָרה ִהיא  ׁשֵ ּה  - ְוִאם ּכְ ּבָ ָחמּור ׁשֶ ָאֵכל ּכְ   . "תֵּ
  

ַנן ַנִמי ֵני ּכְ  ,ְוַרּבָ את ׁשְ ֶאָחדֶניֱהֵוי ָנִזיר ְוַחּטָ ִאין ּכְ ִדין! ְוֵאין ְמ  - תּוִבין ַהּבָ   ַלּמְ
  

  ָהְנהּו ִמיְצִריְך ְצִריִכי.  :ָאְמִרי
  

י ֲעִקיָבא    ?ַמאי ְצִריִכי  : ְוַרּבִ
ָלָמא ׁשְ את :ּבִ ַחּטָ ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ּה   -  ִאי ּכָ ַמר ָנִזיר ִמיּנָ    ,לֹא ּגָ

ְמִריַנןּדְ  ים לֹא ּגָ ָדׁשִ ין ִמּקֳ    !חּולִּ
א, ָנִזיר, ֶאלָּ יּה  ְוֵתיֵתי    ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ּבְ את ְוִתְגמֹור ִמיּנֵ    ,ַחּטָ

ִזיר ַמר ִמּנָ ּתֹוָרה ָקא ּגָ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ָהא ּכָ    !ּדְ
  

ַנן    ?ְוַרּבָ
  

  ִמיְצַרך ְצִריִכי,  :ָאְמִרי ָלךְ 
את  ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור, ְל  - ַחּטָ   ֶהיתֵּ

ַמר ים לֹא ּגָ ָדׁשִ ין ִמּקֳ    ,ְוחּולִּ
ַרת"וּ  ִע  - "ִמׁשְ ן ַטַעם ּכְ ר, ִליּתֵ   יּקָ

ּה.  ן ְלָכל ַהּתֹוָרה ּכּולָּ ה ּדָ אן ַאּתָ   ּוִמּכָ
  
יוְ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
ְרַוְייהוּ  ֵני כְּ לְ  -  ּתַ ר ִמְצָטֵרף ְלִאיּסּור, ְוָהוּו ְלהּו ׁשְ ֶאָחדֶהיּתֵ ִאין ּכְ    ,תּוִבין ַהּבָ

ֵני כְּ  ֶאָחד ְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ִדין.  -תּוִבין ַהּבָ   ֵאין ְמַלּמְ
  

י ָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאלָּ

ים ְוַעד ָזג" ִין ֵמַחְרַצּנִ ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ   , (במדבר ו, ד) 251""ִמּכל ֲאׁשֶ

ד ַעל ִאיּסּוֵרי ָנִזיר  ְצָטְרִפים ֶזה ִעם ֶזה -ִליּמֵ ּמִ   . "ׁשֶ
א  ּתָ ילְ ָהׁשְ ר    ,ֲעִקיָבא ַרּבִ   ָטְרִפין, ִמְצ  - ִאיּסּור ְוֶהיּתֵ

ֲעָיא - ִאיּסּור ְוִאיּסּור    ?!ִמיּבָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ר  ַבת ַאַחת,  -ִאיּסּור ְוֶהיּתֵ   ּבְ

ֶזה ַאַחר ֶזה.  -ִאיּסּור ְוִאיּסּור    ּבָ
  
        

                                                             

ים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכלּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹ  251 ִין ֵמַחְרַצּנִ ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ   ל ֲאׁשֶ

    רש"י

. הבולעת כחמור שבה תאכל
' מיין אחד חמור שהרי יש בה ב

ואחד קל וכלה הולכת אחר 
החמור אלמא היתר מצטרף 

   לאיסור:
. תרוויהו כדמפרש מיצרך צריכי

לקמיה ולא הוו שי כתובין 
הבאין כאחד דחד מחבריה לא 
מצי יליף דימא מדהדר כתביה 
לאידך ולא ילפא מחבריה ש''מ 

   דווקא הכי קאמר:
. להחמיר לא גמרי מדין חולין

ן קדשים להיות קדשים דדי
   חמורין:

ה''ג ורבן אמרי לך מיצרך 
. חטאת אשמועין משום צריכי

דהיתר מצטרף לאיסור ואי מי 
לא איבלע בכולה אי אכל חצי 
זית פיגול וחצי זית היתר בבת 
אחת יגמור מיה דבקדשים 
יחייב ומיהו בשאר איסורין לא 
אמרין הכי ואפילו בזיר 
דחולין מקדשים לא גמרין 
ומשרת לאו לאגמורי היתר 
מצטרף לאיסור אתא בזיר 
אלא ליתן טעם כעיקר דמגיעולי 
כרים לא יליף דחידוש הוא 
ואיצטריך למכתביה בזיר 

   ומכאן אתה דן לכל התורה:
. אית ליה גיעולי ור' עקיבא

כרים לאו חידוש הוא דלא 
מצריך קרא לטעם כעיקר הלכך 
לר''ע כיון דשמעת ליה דמפיק 

היתר מצטרף לאיסור משרת ל
על כרחיך תרווייהו הי להיתר 
מצטרף לאיסור אתו והוה ליה 
חטאת קרא יתירא דמצי 
למיגמר מזיר והוו להו שי 
כתובין הבאין כאחד ומש''ה 
פשיטא ליה לר' יוחן דר''ע לא 
גמר שאר איסורין מזיר דהא 
לא מצי דשי כתובין יהו והא 
ליכא למימר משרת להיתר 

איסור וחטאת לטעם מצטרף ל
כעיקר דגיעולי כרים חידוש 
הוא ולא מצי גמר חטאת 
מיייהו ואין כאן שי כתובין 
דא''כ טעם כעיקר בשאר 
איסורין מא ליה מגיעולי 
כרים לא גמרין מקדשים מי 
לא גמרין ורבן דפליגי עליה 
דר''א בכותח הבבלי אלמא לית 
להו טעם כעיקר דאורייתא 

להיתר  מפקי להאי משרת
מצטרף לאיסור כר''ע ובגיעולי 
כרים סבירא להו דחידוש הוא 
כרבן והכי אמרין מי בכל 
הבשר דאיכא למאן דאמר טעמו 

   ולא ממשו דרבן:
. לימד על איסורי זיר כו'

מדכייליהו לחרצים וזגין 
   בחדא אכילה לימד שמצטרפין:

. ל''ל דכתב השתא לרבי עקיבא
רחמא קרא להכי השתא 

   יסור והיתר מצטרפין כו':א
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    בבבב- - - - מה, אמה, אמה, אמה, א .9
ָנה    ִמׁשְ

ֵצק  ִסיְדֵקי ֲעֵריָבה, ׁשֶ ּבָ   ּבְ
ָמקֹום ֶאָחד  ִית ּבְ ּזַ יב ְלַבֵער,  -ִאם ֵיׁש ּכַ   ַחּיָ

ִמיעּוטֹו.  - 252ואַל ְוִאם  ֵטל ּבְ   ּבָ

  
   :ְוֵכן ְלִעְנַין ַהּטּוְמָאה

יד ָעָליו    חֹוֵצץ,  - ִאם ַמְקּפִ
ִקּיּומֹו  ֲעֵריָבה -ְוִאם רֹוֶצה ּבְ   . ֲהֵרי הּוא ּכָ

        

ָמָרא      ּגְ

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ק,  ֵאין ֲעׂשּוִיין ְלַחּזֵ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ

ק ֲא  ֲעׂשּוִיין ְלַחּזֵ ָמקֹום ׁשֶ יב ְלַבֵער -ָבל ּבְ    .ֵאינֹו ַחּיָ
  

ָלל ִית :ִמּכְ ּזַ ָפחֹות ִמּכַ ק ָמ ֲאִפיּלּו ּבְ  ,ּדְ ֵאין ָעׂשּוי ְלַחּזֵ יב ְלַבֵער.  -קֹום ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ
  

יָפא:  ַמְתֵני ָלּה ַאּסֵ א ּדְ ִמיעּוטֹו" -  "ְוִאם ָלאוִאיּכָ ֵטל ּבְ   . ּבָ
  

מּוֵאלָאַמר  הּוָדהַרב יְ ָאַמר    : ׁשְ
א נּו ֶאלָּ ק,  ב לֹא ׁשָ ָמקֹום ֶהָעׂשּוי ְלַחּזֵ   ּבְ

ק  ֵאין ָעׂשּוי ְלַחּזֵ ָמקֹום ׁשֶ יב ְלַבֵער -ֲאָבל ּבְ    .ַחּיָ
  

ָלל ק ּדְ  :ִמּכְ ָמקֹום ֶהָעׂשּוי ְלַחּזֵ ִית, ֲאִפיּלּו ּבְ יב ְלַבֵער.  - ַכּזַ   ַחּיָ
  

א,  ָנא ַקּמָ ְ ִליׁשּ ְנָיא ּכְ   ּתַ
ְתָראּתַ  ָנא ּבַ ְ ִליׁשּ    .ְנָיא ּכְ
  
א" ָנא ַקּמָ ְ ִליׁשּ ְנָיא ּכְ    ":ּתַ
ק " ָמקֹום ֶהָעׂשּוי ְלַחּזֵ ִסיְדֵקי ֲעֵריָבה ּבְ ּבְ ֵצק ׁשֶ    ,ֵאינֹו חֹוֵצץ   - ּבָ

   ,ְוֵאינֹו עֹוֵבר

ק  ֵאין ָעׂשּוי ְלַחּזֵ    ,חֹוֵצץ  –ּוְבָמקֹום ׁשֶ
  ְועֹוֵבר. 

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ַכ  ִית, ּבְ   ּזַ

ִית   ּזַ ָפחֹות ִמּכַ ק -  ֲאָבל ּבְ ֵאין ָעׂשּוי ְלַחּזֵ ָמקֹום ׁשֶ    ,ֵאינֹו חֹוֵצץ    ֲאִפיּלּו ּבְ
  . "ְוֵאינֹו עֹוֵבר

  
ְתָרא"וְ  ָנא ּבַ ְ ִליׁשּ    ":ַתְנָיא ּכְ

ק "   מה,ב ָמקֹום ֶהָעׂשּוי ְלַחּזֵ ִסיְדֵקי ֲעֵריָבה, ּבְ ּבְ ֵצק ׁשֶ    ,ֵאינֹו חֹוֵצץ^ -ּבָ
   ,עֹוֵברְוֵאינֹו 

ק  ֵאין ָעׂשּוי ְלַחּזֵ ָמקֹום ׁשֶ    ,חֹוֵצץ  –ּבְ
  ְועֹוֵבר. 

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ִית,  ּזַ ָפחֹות ִמּכַ   ּבְ

ִית ַכּזַ ק - ֲאָבל ּבְ ָמקֹום ֶהָעׂשּוי ְלַחּזֵ    ,חֹוֵצץ ֲאִפיּלּו ּבְ
  . "ְועֹוֵבר

  
יָין ַאֲהָדֵדי     !ַקׁשְ

                                                             

  )לֹא(מסורת הש"ס. גירסת וילנא:  252

    רש"י

  מתי' 
. מפרש בגמ': וכן לעין הטומאה

גמ' ה''ג ל''ש אלא במקום שאין 
עשוי לחזק אבל במקום העשוי 
לחזק איו חייב לבער מכלל 
דפחות מכזית אפילו במקום 
שאין עשוי לחזק איו חייב 
לבער ופירש לא שו דכזית 
במקום אחד חייב לבער אלא 

בשולי עריבה  שאין הסדקין
מקום הצקת מים שיהא בצק 
זה מועיל לעריבה לחזק המים 
אלא בדפותיהן מקום שאין 
עשוי לחזק אבל אם במקום 
העשוי לחזק הן בטלו לגבה והוו 
כעץ דמסתמא בטליהו האי 
גברא להתם ואפילו כזית איו 

   חייב לבער:
. מכלל דפחות מכזית כו'

ותלמודא דייק ממילתא 
למתי' דשמואל דאוקמה 

במקום שאין עשוי לחזק וקתי 
מתי' בפחות מיכן בטל 
במיעוטו שמע מיה דפחות 
מכזית לא חשיב ואע''ג דאיכא 
בה פלגי זיתא טובא הואיל ולאו 
במקום אחד יהו לא חשיבי: 
ה''ג איכא דמתי לה אסיפא 
פחות מיכן בטל במיעוטו אמר 
רב יהודה אמר שמואל לא שו 

ק אבל אלא במקום העשוי לחז
במקום שאין עשוי לחזק חייב 
לבער מכלל דכזית אפילו 
במקום העשוי לחזק חייב לבער. 
ואע''ג דודאי מבטיל ליה אפילו 
הכי כיון דחשיב לא בטיל 

   ולישא בתרא חמיר מקמא:
. אם טמאת ובא איו חוצץ

   להטבילה דבטיל לגבי עריבה:
   . לעין חמץ בפסח:ואיו עובר

דבמקום . במה דברים אמורים
שאין עשוי לחזק עובר בכזית 
והייו כלישא קמא דאוקמה 
למתי' בשאין עשוי לחזק קתי 
בה מי הכי דבכזית עובר 
ובפחות מכזית בטל אבל אי 

  עשוי לחזק אפילו כזית בטל:
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 

י ֲחִמיְרָתא. ְסֵמי ִקילְּ  ּמֵ   ָתא ִמּקַ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ַקְלּתְ ֵמָעְלָמא?!  ֵאי ׁשְ ּנָ   ּתַ

  
ֵאי ִהיא.  ּנָ   ּתַ

  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה " ׁשָ ִעיּפְ ת ׁשֶ יב ְלַבֵער,     - ַהּפַ   ַחּיָ

ה ִעיּסֹות ֲאֵחרֹות.  ּמָ ּה ּכַ ַע ּבָ ָראּוי ְלׁשֹוֲחָקּה ּוְלַחּמֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
י ן ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ׁשִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
יֶמת ַלֲאִכיָלה,  ְמקּוּיֶ   ּבִ

יָבה  יֲחָדּה ִליׁשִ ּיִ אֹור ׁשֶ ְטָלה –ֲאָבל ּכֹוֶפת ׂשְ   . "ּבָ
  

י ָאַמרּדְ ִמ  ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ְטָלה" :ׁשִ   , "ּבָ
ָלל  א ָסַברּדְ ִמּכְ א ַקּמָ ְטָלה,  :ַתּנָ   לֹא ּבָ

ב ַאְלָמא ָק  ִית, ַאף ַעל ּגַ ּזַ ל ּכַ ל ּדִ ָסַבר: ּכָ ֵטיל.  - ְמַבּטֵ   לֹא ּבָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִית,  ַכּזַ ַרְצּתָ ּבְ   ּתֵ
ִית  ּזַ חֹות ִמּכַ ? -ּפָ ַרְצּתָ    !ִמי ּתֵ

  
א ָהא ְוָהא  י - ֶאלָּ ן ֶאְלָעָזר ִהיא,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
ְמקֹום ִליׁשָ  -ָהא     ,הּבִ

ה.  -א ָה  ְמקֹום ִליׁשָ ּלֹא ּבִ   ׁשֶ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יָמא ה" :לֹא ּתֵ ְמקֹום ִליׁשָ ּלֹא ּבִ ָנא - "ׁשֶ ַאּגָ ּה ּדְ ּבָ    ,ַאּגַ

ָנא.  ַאּגָ א ּדְ יְפּתָ ִ א ַאׂשּ   ֶאלָּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא יף ּוָמֵטי ְלָהָתם,  :ַמהּו ּדְ ַאּטֵ   ִזְמָנא ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  

    רש"י

. קמייתא קילתא מקמי חמירתא
   דאיה משה:

. תרוייהו איתו בי רב יוסף אמר
 איה הן ותהו ופליגי מדרשא ומשי

   בהכי:
. דלא תאי שקלת לך מעלמא

משכחת תאי דפליגי בהכי דקאמרת 
   סמי דאיה משה:

   : {גוש}. מטו''ן כופת
. גרסין וכופת שם שייחדה לישיבה

דבר הוא ובסדר טהרות טובא איכא 
   כופת של עץ וכופת של אבן:

. אלמא איכא דסבירא ליה בטלה
אפי' כזית מכי מבטיל לה בטל 

י' קמייתא דקתי מי במקום ומת
העשוי לחזק אפילו כזית בטל ר' 
שמעון בן אלעזר היא דכיון דאיה 

   מקויימת לאכילה בטלה:
. שבמקום העשוי לחזק תרצת כזית
   דר''ש היא:

. במקום שאין עשוי פחות מכזית
לחזק דקשו מי אהדדי דקמייתא 
תי אף במקום שאין עשוי לחזק אין 

תי חייב  חייב לבער ובתרייתא
במקום שאין עשוי לחזק מי קא 
תרצת הא לא שמעין ליה לרבי 
שמעון דמיקל אלא בשאיה 
מקויימת לאכילה אבל במקויימת 
לאכילה לא שמעין דשי ליה בין 
כזית לפחות מכזית: אלא הא והא 
רבי שמעון בן אלעזר ולא קשיא כאן 
במקום לישה כאן שלא במקום 

קרי לישה. מתיתין בתרייתא לא 
מקום שאין עשוי לחזק אלא מקום 
שאיו מקום לישה כלל כגון שפה 
העליוה אבל דפות קרי מקום 
העשוי לחזק וקמייתא קרי אף דפות 
מקום שאין עשוי לחזק ואף על גב 
דבמקום לישה הוא ומקום העשוי 
לחזק קרי שוליים והכי קאמר תא 
קמא במקום העשוי לחזק כגון 

ם אפילו שוליים שמקבלין את המי
כזית איו עובר מקום שאיו עשוי 
לחזק מים כגון דפות דמקום לישה 
הוא ולאו מקום מים חוצץ ועובר 
ופחות מכזית אפילו בדפות מי איו 
חוצץ דכיון דמהי פורתא לחזק 
עיסה כשמשפשפין ולשין שם בטיל 
ובשלא במקום לישה כגון שפה 
עליוה לא איירי האי תא מידי 

ה דאפילו פחות מכזית ומודה הוא ב
לא בטיל ביה ותא בתרא הכי קאמר 
מקום העשוי לחזק עיסה כגון דפות 
איו חוצץ בפחות מכזית והכי מי 
אמרן בקמייתא מקום שאין עשוי 
לחזק כגון שפה העליוה חוצץ ואף 
על גב דליכא כזית והכי מי אמרן 
בקמייתא וכזית אפילו בדפות חוצץ 

   א:והכי מי תיא בקמיית
. לא תימא שלא במקום לישה

דאמרן ביה דאפילו בציר מכזית 
חוצץ הייו גבה דאגא מבחוץ אבל 
שיפתא דאגא קרי מקום לישה 

   ובטיל ביה פחות מכזית:
. מי קרי שלא אלא שיפתא דאגא

מקום לישה ולא בטיל ביה בציר 
מכזית: כללא דתרווייהו תאי שפה 
עליוה אפילו פחות מכזית עובר 

יים אפילו כזית איו עובר דפות שול
   כזית עובר פחות מכזית איו עובר:

. פעמים שהיא צפה על זימין דאטיף
  שפה עליוה והוי מקום לישה:
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    מה, במה, במה, במה, ב .10
ה "[  ׁשָ ִעיּפְ ת ׁשֶ יב ְלַבֵער,     - ַהּפַ   ַחּיָ

ה ִעיּסֹות ֲאֵחרֹות.  ּמָ ּה ּכַ ַע ּבָ ָראּוי ְלׁשֹוֲחָקּה ּוְלַחּמֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
י ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
יֶמת ַלֲאִכיָלה,  ְמקּוּיֶ   ּבִ

יֲחָדּה  ּיִ אֹור ׁשֶ יָבה ֲאָבל ּכֹוֶפת ׂשְ ְטָלה –ִליׁשִ   ]."ּבָ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ן ֶאְלָעָזר.  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ

  
   ?!ִאיִני

יָאַמר ְוָה  ר ַאׁשִ   : ַרבָאַמר  ַרב ִיְצָחק ּבַ
יט  ּטִ ֶניָה ּבַ ֵטָלה.  -ִאם ָטח ּפָ   ּבְ

  ִאין,  - "ָטח"
  לֹא!  -לֹא ָטח 

  
ַמְתֵני ָהא    ְתֵני ָהא. לֹא ַמ  -ַמאן ּדְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ן ֶאְלָעָזר,  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
י ָאַמרּדְ  י ַרּבִ ר ַאׁשִ   : ַרבָאַמר  ִיְצָחק ּבַ

יט  ּטִ ֶניָה ּבַ ֵטָלה,  -ִאם ָטח ּפָ   ּבְ
  ִאין,  - "ָטח"

  .לֹא –לֹא ָטח 
  
        

    רש"י

. דכיון כרבי שמעון בן אלעזר
   דבטלה בטלה ואפילו טובא:

. של כופת שאור טח פיה
   לתקה לישיבה:

. משמיה דרב לא מאן דמתי הא
וראי יהו מתי הא ואמ

  ואליבא דרב:
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    מה, במה, במה, במה, ב .11
מּוֵאלָאַמר  ָמןַרב ַנְח ָאַמר    : ׁשְ

יֵניֶהן,  ֵצק ּבֵ ל ּבָ ֵני ֲחָצֵאי ֵזיִתים ְוחּוט ׁשֶ   ָהיּו ׁשְ
ִלין ִעּמֹו   רֹוִאין:  ֵטל ַהחּוט ְוִניּטָ ִאיּלּו ִיּנָ ל ׁשֶ יב ְלַבֵער -ּכָ    ,ַחּיָ

יב ְלַבֵער.  - ְוִאם ָלאו    ֵאינֹו ַחּיָ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ֲעֵריָבה,  א ּבָ   לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ִית ֲא  ּבַ יב ְלַבֵער -ָבל ּבַ   .ַחּיָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

י ֲהָדֵדי ּבֵ ָכֵניׁש ְלהּו ְוָנְפִלי ּגַ ִזיְמִנין ּדְ    .ּדְ
  
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ַמַעְרָבא עּו ּבְ    :ּבָ

יה  ִית ַוֲעִלּיָ   ?ַמהוּ  –ּבַ
ִית ְוַאְכָסְדָר    ַמהּו?  - אּבַ

ֵני ּבָ  ה ׁשְ ים ֶזה ִלְפִנים ִמּזֶ   ַמהּו?  -ּתִ
  
  יקּו. ֵת 
  
        

    רש"י

. בסידקי שי חצאי זיתים
   העריבה:

. דחוט מצרפן והוי חייב לבער
כזית במקום אחד ובדפות 

   קאי:
. דאם אין יטלין עמו לא אמרן

איו חייב לבער אלא בעריבה 
   דקביעי בה:
. אפילו שי חצאי אבל בבית

זיתים שאין חוט מצרפן חייב 
   לבער:

. מכבד הבית וזימין דכיש לה
   ופלי אהדדי:

. חצי זית בבית וחצי בית ועלייה
זית בעלייה מי חיישין לכושי 
דילמא כיש להו ומחברן או לא 
אם תמצא לומר בית ועלייה לא 
חיישין דהא לא מקרי דאי פול 
הוי מכוון כגד התחתון בית 
ואכסדרה מהו ואם תמצא 
לומר בית ואכסדרה שדרך 

יוצאין האכסדרה כסים ו
לבית תמיד ואין מחיצות 
שלימות חוצצות בייהם שיש 
חלוות ופתחים לאכסדרה 
הרבה מכל צד והוי כחד ביתא 
וחיישין דכיש כיבודי בית 

   ואכסדרה:
. שי בתים זה לפים מזה

וכסין לפימי דרך החיצון אבל 
אין תשמישן שוה תדיר מזה 
לזה כבית ואכסדרה מהו מי 

ודי בית זה חיישין דכיש כיב
  בזה או לא:
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    מה, במה, במה, במה, ב .12
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ׁשָ ִעיּפְ ת ׁשֶ    ,ַהּפַ
ֶלב ָיכֹול ְלאֹוְכָלּה  ֱאכֹול ָלָאָדם, ְוַהּכֶ יָצה - ְוִנְפְסָלה ִמּלֶ ַכּבֵ ָאה טּוְמַאת אֹוָכִלין ּבְ ּמְ    ,ִמטַּ

ֵמָאה וְ  ֶרֶפת ִעם ַהטְּ   , ֶפַסחּבְ ִנׂשְ
ּום  יִמׁשּ ּמְ  ָנָתן ַרּבִ   . "ָאהָאְמרּו: ֵאיָנּה ִמטַּ

  
ְתַנן ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדִ    :ּכְ

ָטֳהרֹות: " ָלל ָאְמרּו ּבְ   ּכְ
ל ַהְמיּוָחד ְלאֹוֶכל ָאָדם  ֶלב ,ָטֵמא -ּכָ ֱאכֹול ַלּכֶ ֵסל ִמּלֶ ּפָ ּיִ   . (טהרות ח, ו) "ַעד ׁשֶ

ַמאן    ?ּכְ
  
יּדְ  ַרּבִ   .ָנָתן ּלא ּכְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַתן ְלתוֹ " ּנָ ָדִנין ׁשֶ    ,ָכּה ֶקַמחֲעֵריַבת ָהַעּבְ

לֹ ה ָיִמים ּתֹוְך ׁשְ יב ְלַבֵער - ׁשָ    ,ַחּיָ
ה ָיִמים  לֹׁשָ יב ְלַבֵער -קֹוֶדם ׁשְ   .ֵאינֹו ַחּיָ

י ָאַמר   : ָנָתן ַרּבִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ּלֹא ָנַתן ְלתֹוָכּה עֹורֹות,    ׁשֶ
ה ֵאין  -ֲאָבל ָנַתן ְלתֹוָכּה עֹורֹות  לֹׁשָ יב ְלַבֵערֲאִפיּלּו ּתֹוְך ׁשְ   . "ַחּיָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ָנָתן ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ
ָעה ַאַחת.  ,ֲאִפיּלּו יֹום ֶאָחד   ַוֲאִפיּלּו ׁשָ

   
  

    רש"י

. ופסלה מלאכול לאדם
ותקלקלה בעיפושה ממאכל 

   אדם:
. דכל מטמאה טומאת אוכלין

זמן שהיא ראויה לכלב לא פקע 
   תורת אוכל מיה:

. ושרפת עם הטמאה בפסח
אם תרומה טהורה היא דכיון 
דלא חזיא לאדם מותר לטמאה 
בידים ואפילו לר' יוסי דאמר 

יד.) זו לעצמה  בפרק קמא (דף
וזו לעצמה המיוחד לאוכל אדם 
וחל עליו שם אוכל טמא לעולם 
ואפילו תקלקל מאכילת אדם 

   עד שיפסל מאכילת כלב:
. שותין בה עורות העבדין

   לעבד וותין שם קמח:
. לפסח תן תוך שלשה ימים

קמח לתוכה עדיין שם חמץ 
עליה וכשבא הפסח חייב לבער 

   :ואפילו היו בה עורות
. כבר קודם שלשה ימים

תקלקלה ע''י ריח הכלי ואף על 
   פי שלא תן לתוכה עורות:

. לא תן לתוכה רבי תן אומר
עורות מודיא לך דתוך שלשה 
ימים חייב לבער ואחר שלשה 
ימים לא שתקלקלה מריח 
הכלי אבל תן לתוכה עורות 

  בקמח ביטלה מתורת חמץ:
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    מו, אמו, אמו, אמו, א    ––––מה, ב מה, ב מה, ב מה, ב  .13
יד ָעָליו  ,ְוֵכן ְלִעְנַין טּוְמָאה"   חֹוֵצץ,  - ִאם ַמְקּפִ

ִקּיּומֹו  ֲעֵריָבה -ְוִאם רֹוֶצה ּבְ   ...."ֲהֵרי הּוא ּכָ
  

ֵמי    ?!ִמי ּדָ
ָתא -ָתם ָה  ְלָיא ִמילְּ יעּוָרא תַּ ׁשִ    ,ּבְ

ָתא -ָהָכא  ְלָיא ִמילְּ ְקִפיָדא ּתַ    !ּבִ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ן.  -ֵאיָמא: ּוְלִעְנַין ַהּטּוְמָאה    ֵאינֹו ּכֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

  ָקָתֵני!  "ְוֵכן ְלִעְנַין טּוְמָאה"ָהא 
  

א ָאַמר  ֵייֶאלָּ    :ַאּבַ
   :ָהִכי ָקָאַמר

ֶפַסחְלִעְנַין ֵצירּוף טּוְמָאה ^ְוֵכן    מו,א   , ּבְ
ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ א.  -ְוּבִ לּוְגּתָ א ּפְ   ִאיּכָ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
גֹון ֵצק :ּכְ ַהאי ּבָ יָצה אֹוָכִלין, ְוָנְגעּו ּבְ ּבֵ חֹות ִמּכַ א ּפָ ִאיּכָ    ,ּדְ

ֶפַסח    ,ִמְצָטֵרף - ִאיּסּורֹו ָחׁשּובּדְ , ּבְ
ׁשְ  ָנהּבִ ָ ָתאּדְ  ,ָאר ְימֹות ַהׁשּ ְלָיא ִמילְּ יד ָעָליו   :ִבְקִפיָדא ּתַ   ִמְצָטֵרף,  -ִאם ַמְקּפִ

ִקּיּומֹו  ֲעֵריָבה.  - ִאם רֹוֶצה ּבְ   ֲהֵרי הּוא ּכָ
  

  : ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
   !ָקָתֵני "חֹוֵצץ"ְוָהא  !"ִמְצָטֵרף"? :ִמי ָקָתֵני

  
א ָאַמר     :ָרָבאֶאלָּ

  ָטֳהָרה ָלֲעֵריָבה.  ְוֵכן ְלַהֲעלֹות
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

גֹון ִאיְטִמי ַהְך ֲעֵריָבה, ּוָבֵעי ְלַאְטּבּוֵלי :ּכְ    ,ּדְ
ֶפַסח    ,חֹוֵצץ, ְולֹא ָסְלָקא ָלּה ְטִביָלה -ִאיּסּורֹו ָחׁשּוב ּדְ , ּבְ

ָנה ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ָתא ,ּבִ ְלָיא ִמילְּ ְקִפיָדא ּתַ יד ָעָליו   :ּבִ   ֹוֵצץ, ח -ִאי ַמְקּפִ
ִקּיּומֹו  ֲעֵריָבה.  -ְוִאם רֹוֶצה ּבְ   ֲהֵרי הּוא ּכָ

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ

  ָקָתֵני!  "ְלִעְנַין טּוְמָאה"ָהא  !"ְוֵכן ְלִעְנַין ָטֳהָרה"? :ִמי ָקָתֵני
  

א ָאַמר  אֶאלָּ ּפָ   : ַרב ּפַ
  ְוֵכן ְלִעְנַין ְלהֹוִריד טּוְמָאה ָלֲעֵריָבה. 

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
גֹון ֵצקּדְ  :ּכְ ַהאי ּבָ ֶרץ ּבְ    ,ָנַגע ׁשֶ

ֶפַסח    ,חֹוֵצץ, ְולֹא ָנֲחָתה ָלּה טּוְמָאה - ִאיּסּורֹו ָחׁשּובּדְ  , ּבְ
ָנה ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ְלָיא ,ּבִ ִבְקִפיָדא ּתַ יד ָעָליו   :ּדְ    ,חֹוֵצץ –ִאם ַמְקּפִ

ִקּיּומֹו    ֲעֵריָבה. ּכָ ֲהֵרי הּוא  - ִאם רֹוֶצה ּבְ

    רש"י

 . שעתיד ליטלואם מקפיד עליו
   חוצץ ואין טבילה עולה לה:

. שיתקיים בסדקיו בקיומו
   לסתום:
. דקתי וכן התם גבי מי דמי

פסח בשיעורא בכזית ובפחות 
מכזית תליא מילתא והכא 
תליא מילתא בקפידא לא שא 

  פורתא ולא שא טובא:
. כדמפרש לעין צירוף טומאה

ואזיל דבפסח תליא מילתא 
   בשיעוריה:

 ובשאר ימות השה איכא
. חילוק בין מקפיד פלוגתא

לשאיו מקפיד והייו דתא 
   סיפא אם מקפיד עליו:

דאיכא פחות מכביצה אוכלין 
. הדבוק דגעו בהאי בצק

בעריבה וגעה בהן טומאה 
ואיטמי והדר געו בהן אוכלים 

   טהורים:
. דאיסור חמץ מחשבו בפסח

ועושהו חשוב הואיל וכזית 
הוזכר להיחשב לעין איסור 

א בטיל לגבי עריבה חמץ דל
כדתיא רישא השתא לעין 
טומאה מי לא בטיל לגבי 
עריבה ומצטרף להשלים 
לכביצה ואע''ג דאין מקפיד עליו 

   ומטמא את אחרים:
. דליכא בשאר ימות השה

למימר איסורו חישובו. בקפידא 
תליא מילתא אם מקפיד עליו 
מצטרף דחשיב אוכלא הואיל 

   וסופו ליטלו:
. ה טהרה לעריבהוכן להעלות ל

תליא מי בשיעורא ולא שיעורא 
בפסח ואם מקפיד עליו קאי 
אשאר ימות השה כגון דאיטמי 
וקא מטביל לה וקאמר דבפסח 
הואיל ובכזית עובר עליה 
ובדפות איסורו חישובו דעל 
כרחו צריך ליטלו וחייץ דלא הוי 
   כעריבה ואפי' איו מקפיד עליו:

. בין אבל בשאר ימות השה
בה בין מועט בקפידא תליא מרו

   מילתא:
. על וכן להוריד טומאה לעריבה

ידי בצק זה תליא מי בימות 
הפסח בשיעורא ולאו שיעורא 
ואם מקפיד עליו אשאר ימות 
השה קאי: ה''ג והיכי דמי כגון 

   דגע שרץ בהאי בצק:
. דכזית איסורו חישובו בפסח

חייץ ולא הוי כעריבה ולא חתא 
ריבה ואפילו לה שום טומאה לע

אין מקפיד עליו ובפחות מכזית 
   כי איו מקפיד עליו לא:

. אם מקפיד ובשאר ימות השה
   עליו אפילו בפחות מכזית חוצץ:

ואם רוצה הוא בקיומו הרי הוא 
. והוי כאלו גע שרץ כעריבה

  בעריבה ממש:
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    מו, אמו, אמו, אמו, א .14
ָנה    ִמׁשְ

ֵצק ַהֵחֵרׁש,    ּבָ
ֶהְחִמיץ  ּיֹוֵצא ּבֹו ׁשֶ   . ֲהֵרי ֶזה ָאסּור -ִאם ֵיׁש ּכַ

        

ָמָרא      ּגְ

ּיֹוֵצא ּבֹו  ם ּכַ   ?ַמהוּ  –ִאם ֵאין ׁשָ
  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ל נּוָנָיא  ְגּדַ ֵלְך ָאָדם ִממִּ ּיֵ ֵדי ׁשֶ   ְרָיא, ְטֶב לִ ּכְ

  ִמיל. 
  

  ! "ִמיל" :ְוֵניָמא
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
יעּוָרא  ׁשִ ל נּוָנָיא ְוַעד ּכְ ִמיל ּדְ ּדְ ְגּדַ   . ְטֶבְרָיאִמּמִ

  
י ָאַמר הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ל ּבָ    ,ַלּגַ

ה,  ִפלָּ   ְוַלּתְ
ָעה ִמיִלין.  - ְוִלְנִטיַלת ָיַדִים   ַאְרּבָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
  ֲאָמָרּה,  ַאְייבוּ 

ּה,  ָעה ָאַמר ּבָ   ְוַאְרּבָ
ְייהוּ    ִעּבּוד.  - ַוֲחָדא ִמיּנַ

  
ְתַנן    :ּדִ

ֶהן " ְך ּבָ ִהיּלֵ ָדן, אֹו ׁשֶ ִעיּבְ ן, ׁשֶ   ְטהֹוִרין,  -ֲעבֹוָדה י ֵד ּכְ ְוכּוּלָ

  . (חולין קכב.) "חּוץ ֵמעֹור ָהָאָדם
  

ה  ֵד "ְוַכּמָ   ? "י ֲעבֹוָדהּכְ
  

י ָאַמר י ָאַמר 253ַאְייבוּ  ַרּבִ אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ָעה ִמיִלין.  ֵדי ִהיּלּוך ַאְרּבָ   ּכְ

  
י ָאַמר י ֲחִניָנא ַרּבִ ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבְ

א ְלָפָניו,  נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
  ֲאִפיּלּו ִמיל ֵאינֹו חֹוֵזר.  -ֲאָבל ְלַאֲחָריו 

  
  : ַרב ַאָחאָאַמר 

ּה: ִמיל    ֵאינֹו חֹוֵזר, ּדְ הּוא ּוִמיּנָ
יל  חֹות ִמּמִ   חֹוֵזר.  -ָהא ּפָ

  
  

                                                             

  ִאיְנָייאִאיְנָייאִאיְנָייאִאיְנָייאמסורת הש"ס. גירסת וילנא:  253

    רש"י

  מתי' 
. שאין יכר אם בצק החרש

החמיץ אם לאו שמשוה הוא 
יש לו אזים ואיו כחרש הזה ש

יכר אם שומע אם לאו דאין 
אדם עומד על ברורו ועל דעתו 
לישא אחריא בצק החרש 
קשה כחרש ואיו יכר שהחמיץ 
ר''ל הכסיפו פיו ואין סידוק 

   לסימן החימוץ:
. אם אם יש כיוצא בו שהחמיץ

יש עיסה אחרת שילושה 
   בשעתה וכבר החמיצה:

  
  גמ' 

הייו . דממגדל ויא לטבריא
   מיל:

. משום דר' לגבל ולתפלה כו'
   אבהו אמר ריש לקיש קט לה:

. המגבל עיסת אחרים לגבל
בשכר וכלי בעל הבית טמאים 
עד ארבע מילין הטריחוהו 
חכמים לילך למקוה לטבול כליו 
וכן לתפלה אם מהלך אדם 
בדרך ובא עת ללון ולהתפלל אם 
יש בית הכסת לפיו ברחוק 

מתפלל שם ארבע מילין הולך ו
ולן שם וכן לטילת ידים 
לאכילה אם עתיד למצוא מים 
לפיו בד' מילין הולך לשם 

   ווטל את ידיו:
. להא מילתא ר' אייבו אמרה

משמיה דריש לקיש ולא ר' 
   אבהו אמרה:

. לשיעור וארבעה מילי אמר בה
ארבע מילין הייו תלת וחדא 

   מוסיף:
. שיעור עבוד של ומאי היא עבוד

מטמא כבשר כגון הך עור רך ה
דחשיב בהעור והרוטב ארבע 
מילין הוא לבטלו מתורת בשר 

   מחמת עיבודו:
. כל אלו שמו חכמים כולן

בהעור והרוטב שעורותיהן 
מטמאין כבשרן מפי שהוא רך 

   ודרכו לאכול:
. דרך עורות לשוטחן שהילך בהן

לפי דריסת רגלי אדם וזהו 
   תחילת עיבודן:

ידים . אטילת אלא לפיו
ואתפלה דמהלך בדרך קאי 
דאילו גבל ילך עד ד' מילין דמה 

   יש לו להפסיד:
. מהא דר' יוסי בר חיא ומיה

דאמר בהדיא אפי' מיל איו 
חוזר דוקא מיל קאמר הא פחות 

  ממיל חוזר:
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    ב ב ב ב - - - - מו, אמו, אמו, אמו, א .15
ָנה          ִמׁשְ

יֹום טֹוב טּוְמָאה ּבְ ה ּבְ ין ַחּלָ יַצד ַמְפִריׁשִ   ?ּכֵ
  

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ְקָרא ָלּה  ם לֹא תִּ ָאֶפה. ׁשֵ תֵּ   ַעד ׁשֶ

ֵתיָרא ן ּבְ   אֹוֵמר:  ּבֶ
יל ּבְ    ּצֹוֵנן. ַתטִּ

ַע  יַרּבִ  ָאַמר   :  ְיהֹוׁשֻ
ּמּוְזָהִרין ָעָליו ּבְ    מו,ב ֵצאַבל "ּוְב  "ֵיָרֶאהַבל "לֹא ֶזה הּוא ָחֵמץ ׁשֶ    ,"ִיּמָ

יָחָתּה ַעד ָהֶעֶרב, ְוִאם ֶהֱחִמיָצה  ָתּה ּוַמּנִ א: ַמְפִריׁשָ   . . . . ֶהֱחִמיָצה -ֶאּלָ
        

ָמָרא      ּגְ

   :טֹוַבת ֲהָנָאה ָקִמיְפְלִגיּבְ ֵליָמא 
י ֱאִליֶעזֶ ּדְ    ָממֹון,  - ר ָסַבר: טֹוַבת ֲהָנָאהַרּבִ

י ַע ָסַבר: טֹוַבת ֲהָנָאה ְוַרּבִ    ?ֵאיָנּה ָממֹון - ְיהֹוׁשֻ
  

י ָעְלָמא ָסְבִרי כּולֵּ   ֵאיָנּה ָממֹון,  - טֹוַבת ֲהָנָאה :לֹא, ּדְ
"הֹוִאיל" ָקִמיְפְלִגי    :ְוָהָכא ּבְ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ּדְ    ַרּבִ
יל ֲעָלּה  ְוִאי "הֹוִאיל :ָאְמִריַנן ֵעי ִאיְתׁשִ    ",ָממֹוֵניּה הּוא -ּבָ

י ַע ָסַבר: לֹא ָאְמִריַנן "הֹוִאיל".  ְוַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ
   

  

    רש"י

  מתי' 
. כיצד מפרישין חלה בטומאה

שטמאת העיסה ושוב אין חלה 
היטלת ממה ראויה לאכילת 

כיצד מפרישין אותה ביום  כהן
טוב של פסח הרי אין יכול 
לאפותה מאחר שאיה ראויה 
לאכילה ולשהותה לשורפה 
לערב אי אפשר שלא תחמיץ 
ולשורפה או להאכילה לכלבים. 
אי אפשר שאין שורפין קדשים 

   ביום טוב:
רבי אליעזר אומר לא תקרא לה 

   . חלה:שם
. תחלה דאכתי כל עד שתאפה

יה דמפריש חדא וחדא חזי ל
מכל חדא פורתא ולאחר אפייה 
אם רצה יפריש חלה שלימה על 
כולן כדתיא בגמרא דקסבר 
רבי אליעזר הסל שהוא רודה מן 

  התור לתוכו מצרפו לחלה:
. לא זהו חמץ שמוזהרין עליו

כדמפרש בגמ' דלאו דידיה הוא 
לאחר שקרא עליה שם וקרא 
כתיב שלך אי אתה רואה וזה 

בירך דאכתי איו שלך ולא של ח
   לא מטא ליד כהן:

  
  גמ' 

. דבר מועט דתיא טובת האה
(בכורות דף כז.) רשאי ישראל 
לומר לחבירו הילך סלע ותן כל 
תרומתיך לבן בתי כהן והייו 
טובת האה שיש לו לישראל 
בחלה זו שרשאי לתתה לכל כהן 
שירצה וליטול דבר מועט 
מאוהבו של כהן בשביל שיתה 

ר טובת האה לו ר' אליעזר סב
ממון והויא הך חלה כדידיה 
ועבר עלה אי מחמיצה גביה 
הלכך אפי לה ברישא ור' יהושע 
סבר טובת האה איה ממון 
ולאו דידיה הוא ואיו מוזהר 
עליה ומשום פקדון מי ליכא 

   דאכתי לא מטא לידא דכהן:
לא דכולי עלמא טובת האה 

. איה ממון ובהואיל קא מיפלגי
ר עבר עליה משום ר' אליעזר סב

הואיל ואי בעי מיתשיל עלה 
והדרא לטיבלא ודידיה היא דעל 
כל דר והקדש ותרומה הקדוש 
באמירת פה יכול לישאל לחכם 
ולעקור דבורו הלכך ממויה 
הוא ועבר עליה ומלאכת 
אפייתה מי בי''ט כי לא קרא 
עליה שם ואע''ג דאיכא חדא 
דלא חזיא משתריא דכל חדא 

מר הא לאו וחדא איכא למי
חלה היא ואי מי קרא עליה שם 
מצי למיפא לה הואיל ואי בעי 
מיתשיל עלה מיהו כיון דאית 
לר''א הסל מצרפן לחלה הכי 
שפיר טפי שתאפה תחלה משום 
רווחא דמלתא וכל כמה דאפשר 
למיעבד שפיר בלא שום הואיל 

   יחא למיעבד:
. הלכך על לא אמרין הואיל

חימוצה איו עובר אבל על 
אפייתה עובר דאיכא חדא דלא 

  חזיא ליה:
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    מח, א מח, א מח, א מח, א     ––––מו, ב מו, ב מו, ב מו, ב  .16
ַמר    :ִאיּתְ

   - ָהאֹוֶפה ִמּיֹום טֹוב ְלחֹול
א   ָאַמר: לֹוֶקה,  ַרב ִחְסּדָ

ה   ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה.  ַרּבָ
  
א"   . "הֹוִאיל ּוִמיְקַלִעי ֵליּה אֹוְרִחים ֲחִזי ֵליּה "לֹא ָאְמִריַנן:  -  "ָאַמר: לֹוֶקה ַרב ִחְסּדָ
ה "   "הֹוִאיל".  :ָאְמִריַנן –" ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקהַרּבָ
  

הָאַמר ֵליּה  אְל  ַרּבָ   : ַרב ִחְסּדָ
ָאְמַרּתְ  ת? ֵהיַאְך אֹוִפין ִמּיֹום טֹוב ְל  - לֹא ָאְמִריַנן "הֹוִאיל" :ְלִדיָדְך, ּדְ ּבָ ַ   ׁשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּום ֵעירּוֵבי ּתַ  יִלין. ִמׁשּ   ְבׁשִ
  
ּום ֵעירּוֵבי ּתַ וּ  אֹוַרְייָתא?ִמׁשּ ֵריַנן ִאיּסּוָרא ּדְ יִלין ׁשָ    !ְבׁשִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

אֹוַרְייָתא  י -ִמּדְ ת ַנֲעׂשִ ּבָ יֹום טֹוב,  ןצֹוְרֵכי ׁשַ   ּבְ
ַנן הּוא וְ  יּה ּדְ ַרּבָ א יֹ  ,ָגְזרּו ּבֵ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ    ",חֹולאֹוִפין ִמּיֹום טֹוב ַאף לְ "אְמרּו ּגְ

ַנן ֵעירּוֵבי ּתַ  ַאְצַרכּוהַּ ַרּבָ יָרא. ְוֵכיָון ּדְ יִלין ִאית ֵליּה ֶהיּכֵ   ְבׁשִ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ֶנת " ֵהָמה ַהְמסּוּכֶ   - ּבְ

עֹוד יֹום ִית ָצִלי ִמּבְ ּזַ ה ּכַ כֹול ֶלֱאכֹול ֵהיֶמּנָ ּיָ ֵדי ׁשֶ א ּכְ חֹוט ֶאּלָ    ."לֹא ִיׁשְ
ב  - "ָיכֹול ֶלֱאכֹול" ֵעי ְלֵמיַכלּדְ ַאף ַעל ּגַ    .לֹא ּבָ

ָאְמִרי "הֹוִאיל" ָלָמא ְלִדיִדי, ּדְ ׁשְ ֵעי ְלֵמיַכל ָמֵצי ָאֵכיל",    -  ּבִ   "הֹוִאיל ְוִאי ּבָ
חֹוט.  ּום ָהִכי ִיׁשְ   ִמׁשּ

ָאְמַרּתְ  א ְלִדיָדְך, ּדְ חֹוט - ָלא ָאְמִריַנן "הֹוִאיל" :ֶאלָּ אי ִיׁשְ    ?ַאּמַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ּום ֶהְפֵסד ָממֹונֹו.    ִמׁשּ

  
ּום ֶהְפֵסד ָממֹונוֹ "וּ  אֹוַרְייָתא?!  - "ִמׁשּ ֵריַנן ִאיּסּוָרא ּדְ   ׁשָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִית,  ּזַ ִלּבֹו ֶלֱאכֹול ּכַ ַמר ּבְ ּום ֶהְפֵסד ָממֹונֹו ּגָ   ִאין, ִמׁשּ
ִחיָטה.  לֹא ׁשְ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ר ְלַכּזַ   ְוִאי ֶאְפׁשָ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

ִנים"   מז,א ָעה,   :ֶנֱאָכל^  - ֶלֶחם ַהּפָ   ְלִתׁשְ
ָרה,    ַלֲעׂשָ

רוּ     ,ְלַאַחד ָעׂשָ
חֹות ְולֹא יֹוֵתר.    לֹא ּפָ

יַצד?    ּכֵ
ַדְרּכוֹ  ָעה – ּכְ ת , ְלִתׁשְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָעה. ׁשַ ֶנֱאָכל ּבְ  - ֶנֱאָפה ּבְ ת ְלִתׁשְ   ּבָ

ּבָ  ֶעֶרב ׁשַ תַש ֶנֱאָכל ְל  -ת ָחל יֹום טֹוב ִלְהיֹות ּבְ ָרה.  ּבָ   ַלֲעׂשָ

ָנה ָ ל ֹראׁש ַהׁשּ ֵני ָיִמים טֹוִבים ׁשֶ ר, ׁשַ ֶנֱאָכל ְל  - ׁשְ ת ְלַאַחד ָעׂשָ   ּבָ
ת ְולֹא ֶאת ַהּיֹום טֹוב ּבָ ַ ֵאינֹו ּדֹוֶחה לֹא ֶאת ַהׁשּ   . "ְלִפי ׁשֶ

יֹום טֹוב :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ין ּבְ ת ַנֲעׂשִ ּבָ אי לֹא ּדָ  - צֹוְרֵכי ׁשַ    ?יֹום טֹוב ֵחיַאּמַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 

    רש"י

. לאחר שאכל וגמר האופה מי''ט לחול
סעודתו דפשיטא לן דלא חזיא ליה 
מידי האידא עד אורתא שהוא חול. 

   לוקה משום לא תעשה כל מלאכה:
. שיהו הואיל ואי מיקלעי ליה אורחין

   צריכין לפת זה היום:
. אי לאו היאך אופין מי''ט לשבת

הואיל אי מיקלעי ליה אורחין  דאמרי'
   חזי ליה כוליה ליום טוב:

. מדאורייתא צורכי שבת עשין ביו''ט
דכתיב (שמות יב) אך אשר יאכל לכל 
פש ושבת ויו''ט חדא קדושה היא 
דתרוייהו שבת איקרו וכי היכי דמותר 

   לבשל לבו ביום מותר לבשל למחר:
. כי לא אותיב עירוב ורבן הוא דגזור

כדי שלא יאמרו אופין אף  תבשילין
   לחול:

. ורוצה לשוחטה ביום בהמה מסוכת
   טוב שלא תמות ויפסידה:

   . זהו קל בבישולים:כזית צלי
. שיהא שהות ביום כדי שיכול לאכול

כדי להפשיט ולחתוך כזית ולצלות 
ולאכול ואי איכא שהות כי האי שרי 

   ואע''ג דלא אכיל מיה:
כל . הא לא צריך למיאמאי שחיט

   שכבר אכל:
. ויודע הוא שאיו משום הפסד ממוו

מותר בלא אכילה גמר בלבו לאס את 
עצמו ולעבור על דעתו ולאכול כזית 
והוה ליה כצריך לזית בי''ט ומשום 
ההוא זית בעיא למישחטיה לכולה 
דאי אפשר לכזית בלא שחיטה אבל 
הכא דליכא למימר גמר בלבו לאס 

איסורא עצמו משום הואיל לא שרין 
   דאורייתא כיון דלא צריך למידי:

   . כל שבת ושבת:לחם הפים
   . ליום תשיעי לאפייתו:אכל לתשעה

. זו מסדרין אותן אפה בערב שבת
למחר ולשבת הבאה מסלקים אותן 
הרי הוא אכל לשבת הבאה ליום 

   תשיעי לאפייתו:
. ולא היו יכולין חל י''ט בערב שבת

ואפאוהו לאפות דבר שלא לצורך י''ט 
מערב י''ט שהוא חמישי בשבת אכל 

   לשבת שיה דהייו בעשרה:
. חלו בחמישי וששי שי ימים של ר''ה

כגון שבאו עדים מן המחה ולמעלה 
דתן (ר''ה דף ל:) והגים אותו היום 
קודש ולמחר קודש אפה ברביעי 
בשבת ואכל בשבת שיה לאחד עשר 
וההוא שבת לאו יום צום הוא דכשהיו 

אים עדים לאחר המחה היו עושין ב
אלול מעובר ומוין מיום שי 
כדאמרין שלא היו מקבלין את 
העדים לקדש בו ביום אא''כ באים 
קודם המחה וא'' הוי יום צום מצי 
אכיל ליה לאורחא דהוי אכל ליום 
ולילה ובקדשים לילה הולכת אחר 
היום ושי ימים טובים של ר''ה דוקא 

פים לא היו שי קט דבזמן לחם ה
   ימים טובים של גליות:

   . באפייתו:שאיו דוחה
. צרכי שבת הוא שמסלקין לחם הפים

ואוכלין אותו בשבת ואי מדאורייתא 
עשין בי''ט בגבולין ומדרבן הוא 
דאסור הא במקדש קיימא לן דלא 

   גזרו על השבות ואמאי איו דוחה:
. בי''ט אין בהן אלא לעולם צרכי שבת

בות ודקא קשיא לך הכא משום ש
   לישתרי דאין שבות במקדש:
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בּות ְקרֹוָבה ירוּ  - ׁשְ    ,ִהּתִ
בּות ְרחֹוָקה  ירּו.  - ׁשְ   לֹא ִהּתִ

  
ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ יּדְ ּוְלַרּבָ ּום ַרּבִ ָגן ָאַמר ִמׁשּ ן ַהּסְ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

   ,ּדֹוֶחה ֶאת יֹום טֹוב"
א ְלֵמיַמר - ט) (מנחות יא, "ְוֵאינֹו ּדֹוֶחה ֶאת יֹום צֹום    ?ַמאי ִאיּכָ

  
ִליֵגי ָהא ּפְ    :ּבְ

בּות ְקרֹוָבה  :ָמר ָסַבר ירּו,  -ׁשְ   ִהּתִ
בּות ְרחֹוָקה  ירוּ  - ׁשְ    ,לֹא ִהּתִ

בּות ְרחֹוָקה ירּו.  - ּוָמר ָסַבר: ׁשְ   ַנִמי ִהתִּ
  

  : ַרב ָמִריְמִתיב 
ֶחם " י ַהּלֶ תֵּ ַנִי  -ׁשְ ְ חֹות ִמׁשּ ה. ֵאיָנן ֶנֱאָכלֹות לֹא ּפָ לֹׁשָ   ם, ְולֹא יֹוֵתר ַעל ׁשְ

יַצד?    ּכֵ
ַנִים.  ֶנֱאָכלֹות ְליֹום טֹוב - ֶנֱאפֹות ֶעֶרב יֹום טֹוב   ִלׁשְ

ת ּבָ ַ ה -  ָחל יֹום טֹוב ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ לֹׁשָ    ,ֶנֱאָכלֹות ְליֹום טֹוב ִלׁשְ
ת ְולֹא ֶאת ַהּיֹום טֹוב ּבָ ַ ֵאיָנּה ּדֹוָחה לֹא ֶאת ַהׁשּ   . חות ק:)(מנ "ְלִפי ׁשֶ

יֹום טֹוב,  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ין ּבְ ת ַנֲעׂשִ ּבָ   צֹוְרֵכי ׁשַ
א  ּתָ יֹום טֹובּדְ ָהׁשְ ת ּבְ ּבָ ֵרי - ׁשַ יֹום טֹובּדְ  ,ׁשָ ֲעָיא? - יֹום טֹוב ּבְ    !ִמיּבָ

  
אֵני ָהָתם    ,ׁשָ

  , (שמות יב, טז) 254ָלֶכם"" :ָאַמר ְקָראּדְ 
בֹוּה.  - "ָלֶכם"   ְולֹא ַלּגָ

  
ן ׁשִ  ְמִליֵאל ּוְלַרּבָ ן ּגַ יּדְ ְמעֹון ּבֶ ּום ַרּבִ ָגן ָאַמר ִמׁשּ ן ַהּסְ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ

א ְלֵמיַמר - "ה ֶאת יֹום טֹובּדֹוֶח "    ?ַמאי ִאיּכָ
  

אּול    :ָסַבר ָלּה  א ׁשָ ַאּבָ    ,ּכְ
  ְולֹא ַלּגֹוִים.  - (שמות יב, טז) "ָלֶכם"ָאַמר: ּדְ 

  
ַלח ֵליּה  אׁשָ הלְ  ַרב ִחְסּדָ ַיד  ַרּבָ ר ַרב הּוָנאּבְ   : ַרב ַאָחא ּבַ
   !"הֹוִאיל"? :ִמי ָאְמִריַנן

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ֶלם ֶאָחד"    ,ֵיׁש חֹוֵרׁש תֶּ

מֹוָנה ָלאִוין ּום ׁשְ יִבין ָעֶליָה ִמׁשּ ׁשֹור ַוֲחמֹורַה   :ְוַחּיָ    ,(דברים כב, י) 255חֹוֵרׁש ּבְ

ים ׁשִ    ,ְוֵהן מּוְקּדָ
ֶרם,  ּכֶ  ְוִכְלַאִים ּבַ

ִביִעיתוּ                                                        מז,ב   , )ויקרא כה, ד( 256ׁשְ
יֹום טֹוב,    ּבְ

  , (ויקרא כא, א) 257ְוּכֵהן

ית ַהּטּוְמָאהַא  (במדבר ו, ו) 258ְוָנִזיר   . (מכות כא:) "ּבֵ
ה לַֹא  -"הֹוִאיל"  :ְוִאי ָאְמִריַנן יבֲחִריׁשָ ם ִציּפֹור!  ,א ִליַחּיֵ   הֹוִאיל ַוֲחִזי ְלִכיּסּוי ּדַ

  
מּוֵאלַרב ָאַמר  ר ׁשְ א ּבַ ּפָ   : ּפַ

ֲאָבִנים ְמקּוְרָזלֹות.    ּבַ
  

                                                             
ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ  254 ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְ ה ָלֶכםּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהׁשּ ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ   ה ָבֶהם ַאְך ֲאׁשֶ
ו 255 ׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחּדָ   לֹא ַתֲחרֹׁש ּבְ
ת לַ  256 ּבָ תֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ׁשַ ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעת ׁשַ ְ ָנה ַהׁשּ ָ ְדָך לֹא ִתְזָרע ְוַכְרְמָך לֹא ִתְזמֹר ה'ּוַבׁשּ   ׂשָ
יוֶאל מֹׁשֶ  ה'ַוּיֹאֶמר  257 ַעּמָ א ּבְ ּמָ ֵני ַאֲהרֹן ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ְלֶנֶפׁש לֹא ִיּטַ  ה ֱאמֹר ֶאל ַהּכֲֹהִנים ּבְ

ירֹו לַ  258 ל ְיֵמי ַהּזִ  ַעל ֶנֶפׁש ֵמת לֹא ָיבֹא ה'ּכָ

    רש"י

. של י''ט עצמו או של שבות קרובה
אותה שבת עצמה שצריכה לבו 

   ביום במקדש התירו:
. לדחות שבות י''ט זה שבות רחוקה

בשביל שבת שיה לא התירו 
   במקדש:

. ואיו דוחה את יום צום הכפורים
באפייתו דאיסורא דאורייתא הוא 

תר בו אוכל פש אבל יו''ט דלא הו
הותר בו אוכל פש והאי אוכל פש 
הוא ואע''ג דאיו צורך לי''ט הרי 
צורך לשבת דהוא מי י''ט הלכך 
בעלמא איסור שבות הוא ובמקדש 

   לא גזור ואע''ג דרחוקה היא:
   . הבאין בעצרת:שתי הלחם

   . לפי שאפאום מערב שבת:לשלשה
 . אי מי לא חזוביום טוב מיבעיא

השתא הא חזו לבו ביום ומי גרעי 
מצרכי שבת של מחר דלכל האי 
יומא לא חזי ליה דהא סעד כבר 
אלא לאו שמע מיה אין מותר 
בי''ט מן התורה אלא דבר הראוי לו 
אותה שעה וצרכי שבת טעמייהו 
משום הואיל דאורחים ובהי ליכא 
למימר הואיל משום דההיא שעתא 
 לא חזי עד שישחטו כבשים עליהן

ויזרוק דמן וכיון דהוה אפשר 
למיעבד מאתמול לא דחי ליה לי''ט 

   מידי דלא חזי ליה:
. לא גרסי' ביה ואיו רבן שמעון כו'

דוחה יום צום דמה עין יום צום 
   סמוך לעצרת:

   . במס' ביצה (דף כ:):כאבא שאול
   . אבל לגבוה שרי:לכם ולא לכרים

. הטעימו תשובה זו ביד רב אחא
   ה משמו:לאומרה לרב

. משום לא החורש בשור וחמור
   תחרוש וגו':

. עובר על השור שהוא והן מוקדשין
קדשי מזבח משום לא תעבוד 
בבכור שורך וכל הקדשים כבכור 
ועל החמור שהוא קדשי בדק הבית 
משום לאו דהזיד במעילה דאמרן 
בפ' כל שעה (לעיל לג.) הזיד במעיל' 
באזהר' וגמר חטא חטא מתרומה 

ה לאוין חלוקין ולא חשיב הרי שלש
  אלא לאוין חלוקין:

. דעובר משום שדך לא ושביעית
תזרע וחורש תולדה דזורע כגון 

   חורש לכסות את הזריעה:
. דבהדי דקא חרש ובכלאים בכרם

מחפה בכלאים והמחפה בכלאים 
לוקה הרי חמשה וי''ט הרי ששה 
ושבת לא תא משום דלאו שיתן 
לאזהרת מיתת ב''ד הוא דאין 

   לוקין עליו:
. שזה וכהן וזיר אבית הטומאה

בית הקברות והוא כהן וזיר ויש 
כאן לאו דכהן לפש לא יטמא ולאו 

   דזיר על פש מת לא יבוא:
. משום לאו די''ט לא אחרישה

   לילקי:
. הואיל ואי מזדמי ליה דם צפור

   צפרים וחיות טובא:
  . דלא חזו לכיסוי:באבים
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ן!    ְראּויֹות ְלכֹוְתׁשָ
  

יֹום טֹוב ה ּבְ ֵרי - ּוְכִתיׁשָ    !?ִמי ׁשָ
  

ְלַאַחר ָיד ן ּכִ    !ְראּויֹות ְלכֹוְתׁשָ
  

צּוְנָמא.    ּבְ
  

ר ְזִריָעה?!    צּוְנָמא ּבַ
  

   ,צּוְנָמא ִמְלַמְעָלה
ה ַמּטָ יחּוַח ִמלְּ   . ְוָעָפר ּתִ

  
יחּוַח!  ּום ָעָפר ּתִ יּפֹוק ֵליּה ִמׁשּ   ְותֵּ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ

ִטיָנא.    ּבְ
  

ר ְזִריָעה הּוא?!    ְוִטיָנא ּבַ
  

א.  ְמתּוְנּתָ   ּבִ
  

ֵייֵאיִתיֵביּה     :ַאּבַ
יֹום טֹוב" ָחָלב ּבְ ה ּבְ ׁשֶ יד ַהּנָ ל ּגִ ֵ   לֹוֶקה ָחֵמׁש.  -ְואֹוְכלֹו  ,ַהְמַבׁשּ

ּוםלֹוֶק  יֹום טֹוב,  :ה ִמׁשּ יד ּבְ ל ּגִ ֵ   ְמַבׁשּ
ּום יד,  :ְולֹוֶקה ִמׁשּ   אֹוֵכל ּגִ

ּום ָחָלב,  :ְולֹוֶקה ִמׁשּ ר ּבְ ׂשָ ל ּבָ ֵ   ְמַבׁשּ
ּום ָחָלב :ְולֹוֶקה ִמׁשּ ר ּבְ ׂשָ    ,אֹוֵכל ּבָ

ּום   . "ַהְבָעָרה :ְולֹוֶקה ִמׁשּ
  יב, ַהְבָעָרה לֹא ִליַחיֵּ ַא  - "הֹוִאיל"  :ְוִאי ָאְמִריַנן

ֲחִזי ֵליּה ְלָצְרּכוֹ     !הֹוִאיל ּדַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
יק  יל  ,'ַהְבָעָרה'ַאּפֵ ל ְנֵביָלה'ְוַעּיֵ ה ׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ    .'ּגִ

  
ֵני  יְוָהּתָ יא ַרּבִ    :ִחּיָ

ִים " תַּ   ַעל ֲאִכיָלתֹו,  -לֹוִקין ׁשְ
לֹׁש  ּולוֹ  - ְוׁשָ יׁשּ   . "ַעל ּבִ

לׁש ַעל ֲאִכיָלתוֹ " ,ְוִאי ִאיָתא ֵעי ֵליּה!  "ׁשָ   ִמיּבָ
  

יק  א: ַאּפֵ   , 'ַהְבָעָרה'ֶאלָּ
יל    . 'ֲעֵצי מּוְקֶצה'ְוַעּיֵ

  
אֹוַרְייָתא הּוא - ּומּוְקֶצה    ?!ּדְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

   ,ִאין
ְכִתיב יּ "ְוָהָיה  :ּדִ ר ָיִביאּו"ּבַ י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ   . (שמות טז, ה) 259ֹום ַהׁשּ

ֹ "ִמ  :ְוַאְזָהָרָתּה ֵמָהָכא ה ָכל ְמָלאָכה"ּל   . (שמות כ, י) 260א ַתֲעׂשֶ

                                                             

ר ִיְלְקטּו יֹום יֹום 259 ֶנה ַעל ֲאׁשֶ ר ָיִביאּו ְוָהָיה ִמׁשְ י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאׁשֶ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ   ְוָהָיה ּבַ
ת לַ  260 ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ ָעֶריךָ  ה'ְויֹום ַהשּׁ ׁשְ ר ּבִ ָך ְוֵגְרָך ֲאׁשֶ ָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמתֶּ ָך ַעְבּדְ ה ּוִבְנָך ּוִבתֶּ ה ָכל ְמָלאָכה ַאתָּ   ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעׂשֶ

    רש"י

   קושיא היא: .ראויות לכותשן
. ע''י שיוי דשבות כלאחר יד

בעלמא הוא וכיון דמדאורייתא 
   שרי פקע ליה מלקות:

   . טיט לח ובלול:טיא
. ארץ לחה ראויה מתותא

לזריעה ואיה עשית עפר אם 
בא לכותשה היא מדבקת 

   וגבלת:
. לוקה משום מבשל גיד בי''ט

בישול שאיו ראוי ולוקה משום 
לו הוא מבשל בשר בחלב אפי

חול וקסבר יש בגידים בותן 
   טעם ובשר הם:
. שלא לצורך משום הבערה

דהבערה מלאכה לעצמה ובישול 
   מלאכה לעצמו:

. דלוקה על גיד השה של בלה
   אכילתו משום בילה:

. אוכל גיד שתים על אכילתו
   ואוכל בשר בחלב:

. משום הבערה שלש על בישולו
די''ט ומשום בישול די''ט 

של בשר בחלב אפילו ומשום מב
   בחול:

. דהשתא ועייל עצי מוקצה
ליכא למימר הואיל 
דמדאורייתא אסור להשתמש 

   באש מוקצה בי''ט:
   . בתמיה:מוקצה דאורייתא

. במזומן שמזמן כל והכיו
צורכו היום ויאמר דבר זה 
לצורך היום דמשום טורח 
מלאכת שבת לא צריך דהכתיב 
את אשר תאפו אפו ואת אשר 

שלו וכיון דלאו מזומן תבשלו ב
הוא והכתוב קראו הכה הויא 
לה מלאכה ועובר עליה משום 

   לא תעשה כל מלאכה:
  . שאלתי:בעאי
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  ָאַמר ֵליּה: 

יּה ּדְ ְוָהא ַאּתְ הּוא  ַעאי ִמיּנֵ : ּבְ אֵמ ָאַמְרּתָ   , ַרב ִחְסּדָ
יּה   ַעאי ִמיּנֵ   : ַרב הּוָנאֵמ ְוָאְמִרי ָלּה: ּבְ

ה ֵמֲאָפר,    ֵהִביא ׂשֶ
יֹום טֹוב ִמיד ּבְ ָחטֹו ּתָ   ַמהּו?  - ּוׁשְ

   :ָלן ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ 
ה"" :261ֲעָלּה  כֹור - (יחזקאל מה, טו) 262"ׂשֶ    .ְולֹא ַהּבְ

ר.  -  "ַאַחת"   ְולֹא ַמֲעׂשֵ
ס.  - "ִמן ַהּצֹאן" ְלּגֵ    ְולֹא ַהּפַ

אַתִים"             מח,א  ירוּ   -  "ִמן ַהּמָ ּיְ תַּ ׁשְ ּנִ י ֵמאֹות ׁשֶ תֵּ ּבֹור ִמּמֹוַתר ׁשְ   , ּבַ
ָמאַתִים. ֵטיָלה ּבְ ּבְ אן ְלָעְרָלה ׁשֶ    ִמּכָ

ָרֵאל" ֵקה ִיׂשְ ׁשְ ָרֵאל  -  "ִמּמַ ר ְלִיׂשְ    ,ִמן ַהּמּותָּ
ֶבל.  אן ָאְמרּו: ֵאין ְמִביִאין ְנָסִכין ִמן ַהטֶּ   ִמּכָ

  ?ַהּמּוְקֶצהן ִמ ָיכֹול לֹא ָיִביא 
 : ַרם לֹו   ָאַמְרתָּ ִאיּסּור ּגּופֹו ּגָ ֶבל ְמיּוָחד ׁשֶ    –ַמה טֶּ

ַרם לוֹ  ִאיּסּור ּגּופֹו ּגָ ל ׁשֶ    ,ַאף ּכָ
ַרם לֹו,  ,ָיָצא מּוְקֶצה ֵאין ִאיּסּור ּגּופֹו ּגָ   ׁשֶ

ַרם לוֹ  ָבר ַאֵחר ּגָ א ִאיּסּור ּדָ   . "ֶאּלָ
אֹוַרְייָתא  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  י ִאיּסּור ּגּופוֹ  -ִאיּסּור מּוְקֶצה ּדְ ָבר ַאֵחר?  ,ַמה לִּ י ִאיּסּור ּדָ   ַמה לִּ

תִחיּלוּ "   :ָאַמְרּתָ ּדְ ָהא ַאּתְ הּוא  ,ְועֹוד ּבָ ַ   , (מכות כא:) "ק ְמָלאכֹות ְלׁשּ
   !ְוֵאין ִחיּלּוק ְמָלאכֹות ְליֹום טֹוב

  
א יק  :ֶאלָּ   ַהְבָעָרה,  - ַאּפֵ

יל  יָרה,  -ְוַעּיֵ   ֲעֵצי ֲאׁשֵ
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם" :ְוַאְזָהָרה ֵמָהָכא ק ּבְ   . (דברים יג, יח) 263"ְולֹא ִיְדּבַ

  
ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַאּבַ

ּום יֶתָך" :ְוִנְלֵקי ַנִמי ִמׁשּ    !(דברים ז, כו) 264"ְולֹא ָתִביא תֹוֵעָבה ֶאל ּבֵ
  

א: יק ַהְבָעָרה,  ֶאלָּ   ַאּפֵ
ׁש.  יל ֲעֵצי ֶהְקּדֵ   ְוַעּיֵ

ֵאׁש...  :ְוַאְזָהָרה ֵמָהָכא ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ   "ַוֲאׁשֵ
ן ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם   . ד)- (דברים יב, ג 265"לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ

  
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
הּדְ ָהא  א ְוַרּבָ יּדְ  ַמֲחלֹוֶקת  - ַרב ִחְסּדָ ַע ִהיא ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ    ,ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ָאְמִריַנן "הֹוִאיל", ּדְ    ַרּבִ
ַע ָסַבר: לֹא ָאְמִריַנן "הֹוִאיל".  י ְיהֹוׁשֻ   ְוַרּבִ

  
אַרב ּפַ ָאַמר    : ּפָ

י אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ָאְמִריַנן "הֹוִאיל",  -ֱאִליֶעֶזר ָהָתם  ְוִדיְלָמא ַעד ּכָ   ּדְ
ָקא ָעְייִלי ְלַתּנּוָרא,  ָנא ּדְ ְבִעיּדָ א ּדִ   ֶאלָּ

ל ֲחָדא ַוֲחָדא ַחְזָיא ֵליּה ְלִדיֵדיּה,    ּכָ
  

                                                             

 ֲעָלּה  )ָאַמר ִלי( גירסת וילנא: 261

ֵקה ִיׂשְ  262 ׁשְ אַתִים ִמּמַ ה ַאַחת ִמן ַהּצֹאן ִמן ַהּמָ ר ֲעֵליֶהם ְנֻאם ֲאדָֹני ְוׂשֶ ָלִמים ְלַכּפֵ   ה'ָרֵאל ְלִמְנָחה ּוְלעֹוָלה ְוִלׁשְ
ָיְדָך ְמאּוָמה ִמן ַהֵחֶרם ְלַמַען ָיׁשּוב  263 ק ּבְ ע ַלֲאבֶֹתיךָ  ה'ְולֹא ִיְדּבַ ּבַ ר ִנׁשְ ֲאׁשֶ ָך ּכַ   ֵמֲחרֹון ַאּפֹו ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמָך ְוִהְרּבֶ
י ֵחֶרם הּואְולֹא ָתִביא תֹוֵע  264 ַתֲעֶבּנּו ּכִ ֶצּנּו ְוַתֵעב תְּ ּקְ ׁשַ ץ תְּ ּקֵ מֹהּו ׁשַ יֶתָך ְוָהִייָת ֵחֶרם ּכָ   ָבה ֶאל ּבֵ
ַגּדֵ  גגגג 265 ֵאׁש ּוְפִסיֵלי ֱאלֵֹהיֶהם תְּ ְרפּון ּבָ ׂשְ ֵריֶהם תִּ בָֹתם ַוֲאׁשֵ ם ֶאת ַמּצֵ ְרתֶּ ּבַ חָֹתם ְוׁשִ ם ֶאת ִמְזּבְ ְצתֶּ ם ֶא ְוִנתַּ ְדתֶּ קֹום ַההּואעּון ְוִאּבַ ָמם ִמן ַהּמָ   . ת ׁשְ

ן לַ  דדדד        ֱאלֵֹהיֶכם ה'לֹא ַתֲעׂשּון ּכֵ

    רש"י

. אחו ומוקצה הוא שאיו כס מאפר
   ליישוב ימים רבים:

   . עולה של ציבור:תמיד
   . ליקרב:מהו

. מתיתא היא שה ולא את הבכור
ודרשה קרא דיחזקאל (מה) גבי 

ות: ושה אחת מן הצאן מן קרב
   המאתים ממשקה ישראל:

. דשה משמע שה ולא את הבכור
שיהא ראוי להיות בין זכר בין קבה 
דכולן בכלל שה ובכור איו אלא 

   זכר:
. דמעשר בהמה איו ראוי ולא מעשר

להקדישו לקרבן אחר והכי משמע 
אחד שיהא לבד ולא זה שאיו בא 

   אלא מכלל עשרה:
ל הצאן מיעוטא הוא . ולא כמן הצאן

להוציא פלגס יצא מכלל כבש ולכלל 
איל לא בא והייו כל חודש שלשה 
עשר דכבש בן שה הוא ואיל 
משכס לשה שיה חודש שלם והכי 

   מפרש לה במס' פרה (פ''א משה ג):
. על כרחיך אסכים קאי מן המאתים

וקאמר הביאו הסכים עליו מן 
המאתים שישתיירו מאתים בבור 

   ן:היי
. דאי מכאן לערלה שבטלה במאתים

לאו בשאיסור מעורב בו קאי אמאי 
מצריך מאתים ובעלמא בסיפרי 
פקא לן שפיר דערלה וכלאי הכרם 
בטילין במאתים והאי מכאן לאו 
דוקא אלא אף כאן אתה יכול לסמוך 

   קצת:
   . שבת:איסור דבר אחר

. באלו הן הא את הוא דאמרת
   הלוקין (מכות דף כא:):

. שאם עשה וק מלאכות לשבתחיל
שתים בהעלם אחד או [אחת] בשתי 

   העלמות חייב שתים:
. שאם ואין חילוק מלאכות ליום טוב

עשה שתי מלאכות במזיד איו לוקה 
שתים והכא ביום טוב קיימין 
ומחייבת ליה משום י''ט תרתי משום 

   מוקצה ומשום מבשל גיד ביום טוב:
אמר רמי בר חמא הא דרבה ורב 

. דאיפליגו גבי יום טוב אי אחסד
שרין ליה משום הואיל או לא: 
מחלוקת רבי אליעזר ור' יהושע היא 
דרבי אליעזר סבר אמרין הואיל. 
אע''ג דסופו להפריש אחת מהן לחלה 
ומצא שטרח בדבר שאיו ראוי 
לאכילה אפי' הכי אמרין הואיל ואי 
בעי לא מפריש חדא לחלה אלא בצע 

א למימר בכל מכל חדא וחדא ואיכ
   חדא חזיא ליה ומותר לאפותה:

. ור' יהושע סבר לא אמרין הואיל
כדי להתיר מלאכות יום טוב 
ואהואיל ואי בעי מיתשיל עלה דלעיל 
לא קאי רמי בר חמא אלא אהואיל 

   דאיסור מלאכת יום טוב:
. איכא אלא דבעידא דעיילי לה

למימר בכל חדא וחדא חזיא ליה 
איכא למימר  בלאו הואיל דבכל חדא

   זו לא תהא לחלה:
. אבל הכא דלאורחין הוא דחזיא

והרי עדיין לא זימן לית ליה הואיל 
   למישרייה לר' אליעזר:

. דלא חזיא לא לדידיה ולא לאורחים
והרי סופו ליטול אחת לחלה שאין 

   דרך לבצוע מכל אחת:
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ֲחִזי, ּדִ  -ֲאָבל ָהָכא    ְלאֹוְרִחין הּוא ּדַ
   ,ִזיְלִדיֵדיּה לֹא ֲח 

ָלא ָאְמִריַנן "הֹוִאיל" :ֵאיָמא    !ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

ֵריּה ָאַמר  א ּבְ יׁשָ   : ַרב ִאיִדיּדְ  ַרב ׁשֵ
   ,ְוִדיְלָמא לֹא ִהיא

י אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ַע ָהָתם  ַעד ּכָ ָלא ָאְמִריַנן "הֹוִאיל",  -ְיהֹוׁשֻ   ּדְ
ָלא ַחְזָיא לֹא ְלִדיֵדיּה  א ֲחָדא ּדְ ִאיּכָ א ּדְ    ,ֶאלָּ

  ְולֹא ְלאֹוְרִחין, 
ֲחִזי ִמיַהת ְלאֹוְרִחין, ֵאיָמא -ֲאָבל ָהָכא     !ָהִכי ַנִמי ָאְמִריַנן "הֹוִאיל" :ּדַ

  
ַנןֲאָמרּוָה  יּה  ַרּבָ יּדְ ַקּמֵ י ֵזיָראְו  ִיְרְמָיה ַרּבִ   ,ַרּבִ

י ָלּה, - ִיְרְמָיה  ַרּבִ   ִקיּבְ
י ָלּה.  -ֵזיָרא  ַרּבִ   לֹא ִקיּבְ

  
יָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראְל  ִיְרְמָיה ַרּבִ   : ַרּבִ

ֵני ה ׁשְ ּמָ ָיא ָלן ְוַאְתָיא ּכַ ַקׁשְ ָתא ּדְ י" -  ִמילְּ ִליֵגי ַרּבִ ַמאי ּפְ ַע  ּבְ י ְיהֹוׁשֻ   , ?"ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבִ
ה ַגְבָרא ַרּבָ ֵמיּה ּדְ ְ א ֲאָמרּוָה ִמׁשּ ּתָ ָלּה  - ָהׁשְ    ?!ְוָלא ִניַקּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָלּה     ?ֵהיִכי ֲאַקּבְ
   :ָתֵניָנאּדְ 
יָאַמר ֵליּה " ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ

ּום ה ָכל ְמָלאָכה" :ִלְדָבֶריָך, ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ִמׁשּ   , "!(שמות כ, י) 266"לֹא ַתֲעׂשֶ
ֵתיק ֵליּה      .ְוׁשָ

ּום "הֹוִאיל" יִדי ִמׁשּ    !ְוִאי ִאיָתא, ֵליָמא ֵליּה: ַטְעָמא ּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָתנֵ  ָבַרְייָתאְוִליַטְעִמיְך, ָהא ּדְ    :יָנא ּבְ

י ָאַמר לוֹ "   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ּום ל " :ִלְדָבֶריָך, ֲהֵרי הּוא עֹוֵבר ִמׁשּ ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ּבַ   , "!ִיּמָ
ֵתיק ֵליּה     .ְוׁשָ

ָלא ַאֲהַדר ֵליּה?    !ָהִכי ַנִמי ּדְ
ַמְתִניִתין    ,ָהא ָקא ַמֲהֵדר ֵליּה ּבְ

ְתַנן    :ּדִ
ּמוּ " ּוםלֹא ֶזהּו ָחֵמץ ׁשֶ ל " :ְזָהִרין ָעָליו ִמׁשּ ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ּבַ    !"ִיּמָ

א: ֵתיק ֵליּה  ֶאלָּ ָבַרְייָתא,  -ׁשָ   ּבְ
ַמְתִניִתין.  -ּוַמֲהַדר ֵליּה    ּבְ

ֵתיק ֵליּה   :ַנִמי, ֵאימּור אָהָכ  ַמְתִניַת  -ׁשָ    אּבְ
א ַאֲחִריִתי.  - ְוַאֲהַדר ֵליּה  ְמִכיְלּתָ   ּבִ
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    רש"י

. דכולהו חזו לאורחין אבל הכא
ואורחין שכיחי אמרין הואיל 
למישרייה ואי קשיא הא דאמר 
ר' יהושע לא זהו חמץ שמוזהרין 
כו' אלמא לית ליה הואיל ואי 
בעי מיתשל עלה אפילו לחומרא 
וכל שכן הואיל דהכא לקולא 
לא דמי דהשתא מיהא לאו 
דידיה הוא וכך שמעתי ומגמגם 
לבי עלה וראה בעיי דאין 
הואיל בזה בדבר שאיו שלו 

תי ליה דימא הואיל ואי בעי מיי
ברשותיה דאם כן הקדש 
דקיימא לן אבל אתה רואה של 
גבוה ולא פליג ר''א הא אי בעי 
פריק ליה והוי דידיה ואף סוגיא 
דשמעתא לא מייתבא שפיר 
וכמדומה דפירוש הכתוב 
ברישא דשמעתא הואיל ואי בעי 
מיתשיל עליה לא גר' אלא הכי 
גר' ר' אליעזר סבר אמרין 
 הואיל ור' יהושע סבר לא

אמרין הואיל והכי פירושא ר' 
אליעזר סבר שרי לאפותה 
ואע''ג דסוף סוף איכא חדא 
דלא חזיא ליה אין כאן איסור 
מלאכה הואיל וכל חדא וחדא 
חזיא ליה דמצי למשקל מכל 
חדא פורתא ור' יהושע סבר לא 
אמרין הואיל דהא סופו ליטול 
אחת מהן לחלה הלכך כיון 
דטובת האה איה ממון ולא 

בר עלה מחתה עד הערב ע
   וישרפה:

  . להא דרמי בר חמא:אמרוה
. דבטובת מילתא דקשיא לן כו'

האה ממון ליכא לאוקמי 
פלוגתייהו לחוד דהי מי 
דטובת האה ממון לר' אליעזר 
אפילו הכי השתא מי עובר 
משום לא תעשה כל מלאכה 
ומוטב לעבור על בל יראה 
מאליו ואיו עושה מעשה בידים 

ור על לא תעשה כל מלעב
   מלאכה ועושה מעשה בידים:

. ואין טעמא דידי משום הואיל
   כאן חילול:

. אהדר ליה במכילתא אחריתא
ואיכא למימר דבתרוייהו פליגי 
ר' אליעזר סבר טובת האה 
ממון הלכך אי מחמצה גביה 
עבר עלה ולאפותה קודם לכן 
אין כאן איסור דאמרי' הואיל 

יא ואיכא למימר בכל חדא חז
ליה ור' יהושע סבר איה ממון 
הלכך לא זהו חמץ שמוזהרין 
עליו וכי אפי לה עבר עלה דלא 
אמרין הואיל והא דתריצא 
לעיל דכולי עלמא טובת האה 
איה ממון אכתי לא שמיע לן 
הא דאהדר ליה ר' אליעזר לר' 
יהושע הרי הוא עובר בבל 

  יראה:
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    ב ב ב ב ----מח, אמח, אמח, אמח, א .17
נְ     :ָיאּתַ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
י ִיְצָחקוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ֵתיָרא ֶבן ּבְ    .ֲהָלָכה ּכְ
  

ה יעּור ִעיסָּ ה ׁשִ    ?ְוַכּמָ
  

י ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
ין  ִחיטִּ ין,  -ּבְ   ַקּבַ

עֹוִרין  לֹ -ּוִבׂשְ ין.ׁשֶ ׁשְ   ת ַקּבִ

י ּום  ָנָתן ַרּבִ יאֹוֵמר ִמׁשּ   : ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ָבִרים    ."ִחיּלּוף ַהּדְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ל" נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ י ַרּבִ רֹוָקה ַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ּבֶ
ין  ִחטִּ לֹ -ּבְ ין, ׁשְ ת ַקּבִ   ׁשֶ

עֹוִרין  ין -ּוִבׂשְ ָעה ַקּבִ   ! "ַאְרּבָ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ֲחִסיָכָתא,  -ָהא    ּבַ
ָייָתא –ָהא  ְמַעלְּ    .ּבִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָייָתא: ׁשְ ֲעֵרי ְמַעלְּ ַ ֲעֵרי ֲחִסיָכָתא ִמׂשּ ְגִריַען ׂשַ ָייָתא, ְטֵפי ִמּדִ י ְמַעלְּ י ֲחִסיָכָתא ֵמִחיּטֵ ִריִעין ִחיּטֵ    .ּגְ
א,  - ִאיּלּו ָהָתם ּדְ  יְלּתָ   ּתִ

  ְבָעא. ִרי -ְוָהָכא 
  

  : ַרבָאַמר 
א ִמלֹוְגָנָאה    ְלִפיְסָחא,   - ַקּבָ

ה   .ְוֵכן ְלַחלָּ
  

     :267ְוָהְתַנן
ת ְרָבִעים ֶקַמח ְועֹוד "   מח,ב ה - ֲחֵמׁשֶ ַחּלָ יִבין ּבְ   !"ַחּיָ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

א ְמלֹוְגַנאי  יעּוָרא ָקֵאי -ַקּבָ    .ַנִמי ַאַהאי ׁשִ
  
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ּדִ     .יָדן ַנהּוג ְלֵמיָפא ְקִפיָזא ְקִפיָזא ְלִפיְסָחאָהֵני ָנׁשֵ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֲעִתיךְ    ?! ְלחּוְמָרא ?ַמאי ּדַ
א הּוא ָאֵתי ִליֵדי קּולָּ    !חּוְמָרא ּדְ

ָקא ַמְפַקע ֵליּה  הֵמ ּדְ   !ַחלָּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
י ַרּבִ ּכְ ָעְבַדן    ֱאִליֶעֶזר,  ּדְ
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    רש"י

   . תטיל לצון:הלכה כבן בתירא
. ללוש בפסח ולא יותר ור עיסהשיע

   שיכול לשומרה מידי חימוץ:
. שהשעורין קרובין חילוף הדברים

   להחמיץ יותר מן החיטים:
. הא בחסיכתא הא במעלייתא

קמייתא במעלייתא בתרייתא 
בחסיכתא ששלש שלהן אין אלא 

   קביים טובות:
. לעין מקח וממכר: שמע מיה

גריען חיטי חסיכתא ממעלייתא טפי 
מאי דגריען שערי חסיכתא מ

ממעלייתא. דאילו בחיטי קתי 
בטובות קביים וברעות שלשת קבים 
אלמא גרעי תילתא ואילו בשעורין 
הטובות שלשת קבין והרעות 

   ארבעה ליכא גריעותא אלא ריבעא:
   . קב של אותו מקום:קבא מלוגאה

. שלא ללוש יותר כדי לפיסחא
   שיוכל לשומרו מן החימוץ:

בהך שיעור עיסה מי כל  .וכן לחלה
   ימות השה להתחייב בחלה:

. לוגין ציפורים שהן חמשת רבעים
שבעה ועוד מדבריים שזה הוא 
שיעור העומר שהיתה עיסת מדבר 
שאמר גבי חלה (במדבר טו) ראשית 
עריסותיכם כדי עריסותיכם דהייו 
עיסת מדבר שהוא עומר לגולגולת 
והוא עשירית האיפה והאיפה שלש 

וסאה ששה קבין מדבריות  סאין
חשוב עישור שבהן ותמצא שבעת 
רבעי קב וביצה וחומש ביצה כיצד 
חלק שלש סאין שהן שמוה עשרה 
קבין ועשה מהן רבעי קב הייו לוגין 
ותמצא בהן שבעים ושים לוג טול 
עישור של שבעים הרי שבעה 
והשים השארים שתים עשרה 
ביצים הן עישור שלהן ביצה וחומש 

הרי שבעת רבעים ועוד דהוא  ביצה
ביצה וחומש ביצה ובירושלים 
הוסיפו על המדות שתות מלבר 
שהוא חומש מלגו שתו ששה מן 
הראשוים בתוך חמשה האחרוים 
הרי ששת רבעים הראשוים עשו 
חמשה והרובע וביצה וחומש 
השארים עשו רובע שהרובע שש 
ביצים עשה מהן חמש ביצים גדולות 

ש ביצה עשית ביצה והביצה וחומ
גדולה שיתוסף עליה חומשא מלגו 
דהוא שתות מלבר הרי שש ביצים 
גדולות דהוא רובע קב גדול הרי 
עומר המדבר ששה רבעים 
ירושלמיים וסאה ציפורית עודפת 
על ירושלמית שתות מלבר כדאמר 
בעירובין (דף פג.) הרי עומר שהיה 
ששה רבעים ירושלמיים כס 

   בחמש ציפוריים:
. בפיסחא קפיזא קפיזא הוג למיפא

שלשת לוגין לחומרא לשומרו מן 
   החימוץ:

. כר' אליעזר סביר' לן אמר ליה
דהסל מצרפן לחלה לאחר אפייתן 
והאידא קיימא לן כר' אליעזר 
בחלה של אור דאין שורפין קדשים 
ביום טוב ולהשהותם אי אפשר 
ומשיקרא עליה שם אסור לאפותה 

ולא קרין דהא לאו לאכילה היא 
עלה שם אלא עושה חררה קטה 
אצל גדולה ואופה שתיהן וכשהוא 
רודה ותן לכלי והוא מצרפם ווטל 
הקטה וקורא שם ומברך ומציעה 
ושורפה משתחשך או למחר וכן 

  הורה לו רביו יעקב בן יקר:
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ְתַנן    :268ּדִ
י"   אֹוֵמר:  רֱאִליֶעזֶ  ַרּבִ

ל  ה -ָהרֹוֶדה ְונֹוֵתן ַלסַּ ל ְמָצְרָפן ְלַחּלָ    ."ַהסַּ
  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ְו    : ׁשְ

י ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   :ְוָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 

י ָאַמר ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ֶבל ׁשֶ  ל ּבָ רֹות ׁשֶ א ִכּכָ נּו ֶאלָּ כֹות זֹו ִמזֹּו, לֹא ׁשָ   ּנֹוׁשְ

ָעִכין     !לֹא - ֲאָבל ּכְ
  

   :ָהא ִאיְתַמר ֲעָלּה 
י ָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ

  .ֲאִפיּלּו ְכָעִכין
  

ֵעי  יּבָ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ
ִזין  ֵאין ָלּה ְלִבְזּבְ    ?ַמהוּ  –ַטְבָלא ׁשֶ

  
ֵעיַנן  ִלי ּבָ א,  -ּתֹוְך ּכְ   ְוָהא ֵליּכָ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ֵעיַנןֲאִויר  ִלי ּבָ א - ּכְ    ?ְוָהא ִאיּכָ

  
   .ֵתיקוּ 

  
ְנָיא   :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ל    ְמָצְרָפן. -ַהסַּ
י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ּנּור    ְמָצְרָפן.  -תַּ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

כֹות זֹו ִמּזֹו  ּנֹוׁשְ ֶבל ׁשֶ ל ּבָ רֹות ׁשֶ ּכָ   ."פֹותִמְצָטְר  –ּכִ
  
   

                                                             

ַתְנָיא( מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 268  )ּדְ

    רש"י

. שהן רחבות שושכות זו את זו
ועגולות כעין שלו וכשמדביקין 

ור ושכות זו מזו זו אצל זו בת
   הלכך חדא היא:
. קויילו''ש אבל כעכין

{קילי"ש: יתדות (של משחק. 
וכאן, בהשאלה, לחמים 
 מוארכים בעלי קצוות חדים)}

בלעז ארוכין וקצרין ואין ושכין 
   זה מזה:

. מסגרת טבלא שאין לה לבזבז
ושפה סביב לה ורדה פת לתוכה 

   מן התור:
   . שתצטרף לר' אליעזר:מהו

ור מצרפן ור מצרפןתאף ת .
   אף על פי שלא תן לסל:

. אבל כעכין ככרות של בבל כו'
  לא:
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    מח, במח, במח, במח, ב .18
ָנה    ִמׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
לֹ יםׁשָ ַאַחת    :ׁש ָנׁשִ    ,ָלׁשֹות ּכְ

ַתּנּור ֶאָחד   זֹו ַאַחר זֹו.  ,ְואֹופֹות ּבְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

לֹ  ַאַחת ֹ ׁשָ ָבֵצק ּכְ ים עֹוְסקֹות ּבְ ה –ַאַחת   :ש ָנׁשִ    ,ָלׁשָ
  עֹוֶרֶכת,  -ְוַאַחת 

  ָפה.אוֹ  -ְוַאַחת 
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

ים ׁשִ ל ַהּנָ    ,לֹא ּכָ

ל ָהֵעִצים    ,ְולֹא ּכָ
ִוין.  ּנּוִרים ׁשָ ל ַהתַּ   ְולֹא ּכָ

  

ָלל:    ֶזה ַהּכְ
ַפח  ְלטֹוׁש ּבְ  -תָּ   . ּצֹוֵנןתִּ

        

ָמָרא      ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה " ֶפת,   - ָלׁשָ   ִהיא ְמַקטֶּ

ּה  יָה. -ַוֲחֶביְרתָּ ְחתֶּ ה תַּ    ָלׁשָ

ֶפת    ִהיא אֹוָפה,   - ְמַקטֶּ
ּה  יָה,  -ַוֲחֶביְרתָּ ְחתֶּ ֶפת תַּ   ְמַקטֶּ

ית  ִליׁשִ ְ ה.  -ְוַהׁשּ   ָלׁשָ

ה  - אֹוָפה     ,ִהיא ָלׁשָ
ּה  יָה,  -ַוֲחֶביְרתָּ ְחתֶּ   אֹוָפה תַּ

ית  ִליׁשִ ְ ֶפת,  -ְוַהׁשּ   ְמַקטֶּ
  ְוחֹוֶזֶרת ָחִליָלה. 

ָבֵצק  עֹוְסקֹות ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ א ִליֵדי ִחיּמּוץֵאינֹו  -ּכָ   . "ּבָ
  
  
        

    רש"י

  מתי' 
רבן גמליאל אומר שלש שים 

. כל אחת מלא לשות כאחת
התור ואין כאן חימוץ אף על פי 
שהאחת ממתת עד שיאפו 

   השתים:
. אין להקל כל וחכמים אומרים

כך שיהו לשות כאחת אלא שלש 
עוסקות כל אחת בבצק  שים
   שלה:

. האחרוה לשה אחת לשה
כשחבירתה האמצעית מקטפת 
והשלישית שלשה תחלה אופה 

   וסידרא מפרש בגמרא:
. יש עצליות לא כל השים

ומחמיצות אם ישהו כל כך ויש 
תור שאיו חם מהר ויש עצים 

   שאים בערים מהר:
. הבצק בידה זה הכלל תפח

   שהיא רואה שרוצה לתפוח:
. ידיה במים צון תלטוש

   ותקטפה ותצטן:
  

  גמ' 
. אדרבן תא לשה היא מקטפת

קאי הראשוה שקדמה ללוש 
מלא התור קטן שלהן תחלה 
כשהיא מקטפת דהייו עריכה 
שקורין אטוורטי''ר 
{איטורטי"ר: להעגיל (לעצב 

וחברתה  מאפה בצורה עגולה)}
   מתחלת ללוש עיסה שלה:
ו . וזמקטפת היא אופה

הראשוה שהיתה מקטפת 
עכשיו וגמרה קיטופה היא 
אופה וותת לתור וחבירתה 
שהיתה לשה מקטפת תחתיה 
והשלישית לשה וכשגמרה 
ראשוה לאפות גמרה אמצעית 
לקטף ואחרוה ללוש הרי 
האמצעית המקטפת אופה 
וחבירתה האחרוה מקטפת 
תחתיה והראשוה חוזרת ולשה 
שהיו תורין קטים ולא היתה 

   מספקת [אלא] כמלא תור:
. חלילה לשון וכן חוזרות חלילה
   מחול סביב סביב:
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    מח, במח, במח, במח, ב .19
י"    :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

ים ׁשִ ל ַהּנָ    ,לֹא ּכָ
ל ָהֵעִצים[    ,ְולֹא ּכָ

ִוין.  ּנּוִרים ׁשָ ל ַהתַּ   ְולֹא ּכָ
ַפח  ָלל: תָּ ְלטֹוׁש ּבְ  -ֶזה ַהּכְ   ]."ּצֹוֵנןתִּ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ָאַמר"   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

י ִלְפֵני  ְנתִּ ן ּגַ ּדַ    :ְמִליֵאלַרּבָ
ינוּ  ֵדינּו ַרּבֵ ֵאין ְזִריזֹות?    :ְיַלּמְ ים ׁשֶ ָנׁשִ ים ְזִריזֹות אֹו ּבְ ָנׁשִ   ּבְ

ים?  ֵעִצים ְיֵבׁשִ ֵעִצים ַלִחים אֹו ּבְ   ּבְ
ַתּנּור צֹוֵנן ַתּנּור ַחם אֹו ּבְ    ?ּבְ

נּו ֲחָכִמים:  ָ ׁשּ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל"ָאַמר ִלי: ֵאין ְלָך ֶאּלָ ַפח  :ֶזה ַהּכְ       ....""ּצֹוֵנןְלטֹוׁש ּבְ תִּ  -תָּ
  

    רש"י

. שהיה דתי לפי רבן גמליאל
אומר כלל דבר בכל שלש שים 
לשות כאחת וממתת האחת עד 

  שיאפו השתים:
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    מח, במח, במח, במח, ב .20
ָנה    ִמׁשְ

יאּור  ֵרף,  - ׂשִ ָ   ִיׂשּ
טּור.  - ְוָהאֹוְכלֹו    ּפָ

  

ֵרף,  -ִסיּדּוק  ָ   ִיׂשּ

ֵרת.  - ְוָהאֹוְכלֹו  יב ּכָ   ַחּיָ
  

יאּור"ֵאיֶזהּו    ? "ׂשִ
  

ַקְרֵני ֲחָגִבים    .ּכְ
  
   "?ִסיּדּוק"
  

ֶזה,  ְתָעְרבּו ְסָדִקין ֶזה ּבָ ּנִ   ׁשֶ

ְבֵרי יַר  ּדִ   . ְיהּוָדה ּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֵרת -ָהאֹוְכלֹו : ֶזה ָוֶזה יב ּכָ    .ַחּיָ
  

יאּור"ְוֵאיֶזהּו     "?ׂשִ
  

ָניו  ִהְכִסיפּו ּפָ ל ׁשֶ ֲערֹוָתיוּכְ ּכָ ָעְמדּו ׂשַ   .ָאָדם ׁשֶ
   

ָמָרא      ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
יאּור"ֵאיֶזהּו " ָאָד  "?ׂשִ ָניו ּכְ ִהְכִסיפּו ּפָ ל ׁשֶ ֲערֹוָתיוּכָ ָעְמדּו ׂשַ    ,ם ׁשֶ

ַקְרֵני ֲחָגִבים,  "?ִסיּדּוק"   ּכְ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יאּור"ֵאיֶזהּו  ַקְרֵני ֲחָגִבים,  "?ׂשִ   ּכְ

ֶזה.  "?ִסיּדּוק" ְתָעְרבּו ְסָדִקין ֶזה ּבָ ּנִ   ׁשֶ

ֵרת - ָהאֹוְכלֹו  :ְוֶזה ָוֶזה יב ּכָ   . "ַחּיָ
  

ַנןְוָהֲאנַ     :ן ּתְ
יאּור " ֵרף,  -ׂשִ ָ   ִיׂשּ

טּור,  - ְוָהאֹוְכלֹו    ּפָ
ְבֵרי י ּדִ   ! "ְיהּוָדה ַרּבִ

  
י ֵמִאיר ֵרת.  - ָהאֹוְכלֹו  :ֶזה ָוֶזה, ֵאיָמא: ְלַרּבִ יב ּכָ   ַחּיָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

יּדְ ַמאי ַטְעָמא    ?ֵמִאיר ַרּבִ
ֵאין לֹו ּכַ  ל ֶסֶדק ָוֶסֶדק ִמְלַמְעָלה ׁשֶ ה. ֵאין ְלָך ּכָ ַמּטָ ה ְסָדִקים ִמלְּ   ּמָ

  
   

    רש"י

  מתי' 
   . שלא החמיץ כל צרכו:שיאור
. כשהוא מחמיץ עשין בו סידוק

   סדקין:
סדק לכאן וסדק . קרי חגבים

   לכאן:
. דקרי זה וזה האוכלו בכרת

   חגבים מי סידוק הוי:
. שפטור זה שאין ואיזהו שיאור

בו סדק אבל הכסיפו פיו כאדם 
שעמדו שערותיו ומתוך פחד 

   ורתת פיו מכסיפין:
  

  גמ' 
. דברייתא הוא ר' יהודה חכמים

דמתי' וחכמים דמתי' הוא ר' 
  מאיר: 

ם אומרים וחכמי ה''ג בברייתא
אי זהו שיאור כקרי חגבים 
סידוק שתערבו סדקין זה בזה 

   וזה וזה האוכלו בכרת:
. דר' יהודה פטר והא אן תן

בשיאור דידיה דאע''ג דאמר 
ישרף לא מיחייב עלה לא 

   מלקות ולא כרת:
. בין אימא לרבי מאיר זה וזה

שיאור דרבי יהודה דקרי 
חגבים בין סידוק חייבין כרת 

הו לרבי מאיר סידוק דתרויי
   יהו:

. בתוכו כמה סדקין מלמטה
הלכך כי הוי למעלה כקרי 
חגבים הוי למטה כתערבו 

  סדקין:
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    מט, אמט, אמט, אמט, א .21
ָנה            מט,א    ִמׁשְ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ  ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ תׁשַ ַאְרּבָ    :ּבָ
ת,  ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ   ְמַבֲעִרין ֶאת ַהּכֹל ִמּלִ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ְזַמּנוֹ    .ּבִ

י ר ָצדֹוק ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ּבַ
רּוָמ  ת,  -ה תְּ ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ   ִמּלִ

ין  ן -ְוחּוּלִ ְזַמּנָ    ....ּבִ
        

ָמָרא      ּגְ

ְנָיא    :ּתַ
י" י ָצדֹוק ַרּבִ ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ּבְ

ַיְבֶנה, ְוָח  א ּבְ ַבת ַאּבָ ַעם ַאַחת ׁשָ ׁשַ ּפַ ר ִלְהיֹות ּבְ ָעה ָעׂשָ ת. ל ַאְרּבָ   ּבָ

ל  ה ׁשֶ ְמִליֵא ּוָבא זֹוִנין ְממּוּנֶ ן ּגַ יַע ֵעת ְלַבֵער ֶאת ֶהָחֵמץ,  לַרּבָ   ְוָאַמר: ִהּגִ
א ּוִביַעְרנּו ֶאת ֶהָחֵמץ י ַאַחר ַאּבָ   . "ְוָהַלְכתִּ

  

    רש"י

  מתי' 
. בין חולין בין מבערין את הכל

תרומה חוץ מכדי אכילתו לשבת 
   אבל כל מה שעתיד לבער יבער:

. שאיו תרומה מלפי השבת
יכול להאכילה לא לזרים ולא 

רים ולהשהותה אי לבהמת ז
אפשר אבל חולין אין צריך 
לבער אלא בזמו שיכול למצוא 

   להן אוכלים הרבה:
  

  גמ' 
  . שתהה שם שבת אחת:שבת
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ָנה    ִמׁשְ

ְסחֹו,  חֹוט ֶאת ּפִ   ַההֹוֵלְך ִלׁשְ
נֹו,    ְוָלמּול ֶאת ּבְ

ֵבית ָחִמיוְוֶלֱאכֹול ְסע    ,ּוַדת ֵאירּוִסין ּבְ
ּיֵ  ר ׁשֶ יתוֹ ׁש לֹו ָחֵמץ ּבְ ְוִנְזּכַ   :תֹוְך ּבֵ

  ַיֲחזֹור ִויַבֵער,  -ִאם ָיכֹול ַלֲחזֹור ּוְלַבֵער ְוַלֲחזֹור ְלִמְצָותֹו 
ִלּבֹו.  -ְוִאם ָלאו  לֹו ּבְ   ְמַבטְּ

  
יל ִמן ַהּגֹוִים,    ְלַהּצִ

ָהר,    ּוִמן ַהּנָ

ְסִטים,    ּוִמן ַהּלִ
ֵליָקה,    ּוִמן ַהּדְ

ּפֹוֶלת  ִלּבֹו.  - ּוִמן ַהּמַ ל ּבְ   ְיַבטֵּ
  

ִביַתת ָהְרׁשּות וְ  ּבֹות ׁשְ ד.  -ִלׁשְ   ַיֲחזֹור ִמּיָ
  

ר ֹקֶדׁש  ׂשַ ָידֹו ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ר ׁשֶ ַלִים ְוִנְזּכַ ָצא ִמירּוׁשָ ּיָ    :ְוֵכן ִמי ׁשֶ
ְמקֹומוֹ  -ִאם ָעַבר צֹוִפים     ,ׂשֹוְרפֹו ּבִ

ֲעָרָכה.  - ְוִאם ָלאו יָרה ֵמֲעֵצי ַהּמַ   חֹוֵזר ְוׂשֹוְרפֹו ִלְפֵני ַהּבִ

  
ה ֵהן חֹוְזִרין ְוַעד ּמָ   ?ּכַ

  
י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

יָצה –ֶזה ָוֶזה  ַכּבֵ   .ּבְ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ִית.  -ֶזה ָוֶזה  ַכּזַ   ּבְ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ר ֹקֶדׁש  ׂשַ ִית,  -ּבְ ַכּזַ   ּבְ

יָצה - ְוָחֵמץ  ַכּבֵ    ....ּבְ
        

ָמָרא      ּגְ

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ֵבית ָחִמיוַההֹוֵלְך ֶלֱאכֹול ְסעוּ "    ,ַדת ֵאירּוִסין ּבְ

ִביַתת ָהְרׁשּות  ּבֹות ׁשְ ד -ְוִלׁשְ   ! "ַיֲחזֹור ִמּיָ
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

י –ָהא    ְיהּוָדה,  ַרּבִ
י - ָהא     .יֹוֵסי ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

  ְרׁשּות,  - ְסעּוַדת ֵאירּוִסין "
ְבֵרי י ּדִ   .ְיהּוָדה ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ֵסייוֹ  ַרּבִ
  . "ִמְצָוה

  
א  ּתָ א ַרב ָאַמרּדְ ְוָהׁשְ ה - ַמֲחלֹוֶקת  : ִחְסּדָ ִנּיָ ְסעּוָדה ׁשְ    ,ּבִ

ְסעּוָדה ִראׁשֹוָנה  ְבֵרי ַהּכֹל ִמְצָוה.  -ֲאָבל ּבִ   ּדִ
יָמא י ְיהּוָדה,  - ָהא ְוָהא  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבִ

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

    רש"י

  מתי' 
   . בארבעה עשר:ההולך

   . שיש שהות ביום:אם יכול
. את ישראל להציל מן הכרים

   הרדפין:
. ולא יחזור ואפי' יש יבטל בלבו

שהות דמדאוריי' סגי ליה 
   יטול בעלמא:בב

. שהיה לשבות שביתת הרשות
הולך להחשיך על התחום לקות 
שביתה שם כדי שיהא לו משם 
ולהלן אלפים לילך למחר שם 
לדבר הרשות יחזור מיד אבל 
לקות שביתת מצוה כגון שילך 
מחר חוץ לתחום לבית האבל או 
לבית המשתה הייו כהולך 

   לשחוט את פסחו:
. עמו שיש בידו בשר קודש

ך ופסל ביוצא שמחיצת בדר
   קדשים קלים חומת ירושלים:

. שם כפר שיכול אם עבר צופים
   לראות בית המקדש משם:

. ולא הטריחוהו שורפו במקומו
   לחזור:

. ואם לאו חוזר ושורפו כו'
כדאמרן בכל שעה (לעיל כד.) 
בקודש באש תשרף דבמקום 

   אכילתו שריפתו:
. חמץ דאמרן לעיל וזכר זה וזה

בביתו ובשר קודש שיש לו חמץ 
   שעמו:

. אבל בפחות גבי חמץ בכביצה
יבטל בלבו וגבי בשר קודש 

   שורפו במקומו:
  

  גמ' 
. כך הוא דרך סעודה שיה

החתים לאחר סעודת אירוסין 
חוזר ומשגר סבלוות לארוסתו 

   וסועד שם:
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ְסעּוָדה ִראׁשֹוָנה,  -ָהא    ּבִ
ה.  -א ָה  ִנּיָ ְסעּוָדה ׁשְ   ּבִ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

א ְסעּוַדת ֵאירּוִסין י ֶאּלָ ַמְעתִּ    ,ֲאִני לֹא ׁשָ
  ֲאָבל לֹא ִסְבלֹונֹות. 

י ָאַמר לוֹ    : יֹוֵסי ַרּבִ
י ְסעּוַדת ֵאירּוִסין ְוִסְבלֹונֹות ַמְעתִּ   . "ֲאִני ׁשָ

  
  
  
  

    רש"י

. שתהא מצוה אי לא שמעתי
אלא סעודת אירוסין לבדה אבל 

   לא סעודת סבלוות:
   . דורוות כלים אים:בלוותס
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ְנָיא    :ּתַ

י" ְמ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  עֹוןׁשִ

ל ִמְצָוה  ֵאיָנּה ׁשֶ ל ְסעּוָדה ׁשֶ ה - ּכָ ּנָ אי ֵלָהנֹות ִמּמֶ ַ ְלִמיד ָחָכם ַרׁשּ   . "ֵאין תַּ
  

גֹון ַמאי?    ּכְ
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָרֵאל,  ת ּכֵֹהן ְלִיׂשְ גֹון ּבַ   ּכְ

ְלִמיד ָחָכם ְלַעם ָהָאֶרץ.  ּוַבת   ּתַ
  
י ָאַמרּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ת ּכֹ ָרֵאל ּבַ   ֵאין ִזּוּוָגן עֹוֶלה ָיֶפה.  -ֵהן ְלִיׂשְ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ה"אֹו  "ַאְלָמָנה"אֹו  רּוׁשָ   . (ויקרא כב, יג) 269ֶזַרע ֵאין ָלּה""אֹו  "ּגְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

   ,קֹוְבָרּה "
  אֹו קֹוַבְרּתֹו, 

  . "אֹו ְמִביָאתֹו ִליֵדי ֲעִנּיּות
  

  ! ִאיִני?
י ְוָהא ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ר  ֵ ְתַעׁשּ ּיִ ל ַאֲהרֹן,  -ָהרֹוֶצה ׁשֶ ַזְרעֹו ׁשֶ ק ּבְ   ִיְדּבַ
ן ְרּתָ ה ַמֲעׁשַ ּתֹוָרה ּוְכהּוּנָ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    !ּכָ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ַתְלִמיד ָחָכם -ָהא     ,ּבְ
ַעם ָהָאֶרץ -ָהא    .ּבְ

  
י ַע  ַרּבִ א, ֲחַלׁש  ְיהֹוׁשֻ ַהְנּתָ   . ְנֵסיב ּכַ

ַזְרֵעיּה, ּדְ ָאַמר: לֹא ִניָחא ֵליּה ְלַאֲהרֹן  ק ּבְ   ֶאְדּבַ
י ֲאָנא.  ָהֵוי ֵליּה ַחְתָנא ּכִ   ּדְ

  
ר ָאִבין א,  ַרב ִאיִדי ּבַ ַהְנּתָ   ְנֵסיב כַּ

ֵריּה  ת ּבְ ׁשֶ ֵני ְסִמיִכי: ַרב ׁשֵ ֵרי ּבְ יּה ּתְ ֵריּה ּדְ ָנְפקּו ִמיּנֵ ע ּבְ י ְיהֹוׁשֻ   ב ִאיִדי. ַר ּדְ ַרב ִאיִדי, ְוַרּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ַהְנּתָ ִרי.  - ִאי לֹא ָנֵסיְבָנא ּכַ   לֹא ִאיַעּתְ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

א  ַהְנּתָ ַלאי.  -ִאי לֹא ָנֵסיְבָנא ּכַ   לֹא ּגְ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
ִליָת!    ְוָהא ִלְמקֹום ּתֹוָרה ּגָ

  
י.  ְדָגִלי ֱאיָנׁשֵ ַלאי ּכִ   לֹא ּגְ

                                                             

ֶחם ָאִביָה ּתֹ  269 ְנעּוֶריָה ִמּלֶ ית ָאִביָה ּכִ ָבה ֶאל ּבֵ ה ְוֶזַרע ֵאין ָלּה ְוׁשָ י ִתְהֶיה ַאְלָמָנה ּוְגרּוׁשָ   אֵכל ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל ּבוֹ ּוַבת ּכֵֹהן ּכִ

    רש"י

. צריכה להישא לכהים בת כהן
ולא לפגום משפחתה להישא 

   לישראל:
  . במזל טוב:אין זווגן עולה יפה

   . מה עולה בידן:מאי היא
או אלמה או גרושה או זרע אין 

. כדכתיב (ויקרא כב) ובת לה
כהן כי תהיה לאיש זר וסמיך 
ליה ובת כהן כי תהיה אלמה 

   רושה וזרע אין לה וגו':וג
   . בלא זמן:או קוברה

. הוא שבח לו אבל תלמיד חכם
עם הארץ ואיו כהן גאי הוא לו 

   לאהרן ועשים:
. רב כהא גלה מבבל לא גלאי

לא''י כדאמר בהגוזל ומאכיל 
   (ב''ק קיז.):

. שאר לא גלאי כדגלו אישי
תלמידים יוצאים מדעתן ואי 
יצאתי על כרחי מחמת מרדין 

   ימת מלכות:וא
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י ָאַמר   : ְצָחקיִ  ַרּבִ
עּוַדת ָהְרׁשּות  ֱהֶנה ִמּסְ   ַלּסֹוף ּגֹוֶלה,  - ּכֹל ַהּנֶ

ֱאַמר ּנֶ ק" :ׁשֶ ִרים ִמּצֹאן ַוֲעָגִלים ִמּתֹוְך ַמְרּבֵ   , (עמוס ו, ד) 270"ְואְֹכִלים כָּ
רֹאׁש ּגִֹלים :ּוְכִתיב ה ִיְגלּו ּבְ   . (עמוס, ו, ז) 271""ָלֵכן ַעתָּ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְלִמיד ָח " ל תַּ ָכל ָמקֹוםּכָ ה ְסעּוָדתֹו ּבְ ְרּבֶ יתֹו,   :ָכם ַהּמַ   סֹוף ַמֲחִריב ֶאת ּבֵ

ּתֹו,    ּוְמַאְלֵמן ֶאת ִאׁשְ
ם ֶאת ּגֹוָזָליו,    ּוְמַייתֵּ

ּנּו,  ַח ִמּמֶ ּכֵ תַּ   ְוַתְלמּודֹו ִמׁשְ
אֹות ָעָליו,    ּוַמֲחלֹוקֹות ַרּבֹות ּבָ

ָמִעים,    ּוְדָבָריו ֵאיָנם ִנׁשְ
ל ם ׁשָ  :ּוְמַחּלֵ    ,ַמִיםׁשֵ

ם ַרּבוֹ     ,ְוׁשֵ
ם ָאִביו    ,ְוׁשֵ

ם ַרע    ,לוֹ   :ְוגֹוֵרם ׁשֵ

   ,ּוְלָבָניו
ל ַהּדֹורֹות   . "ְוִלְבֵני ָבָניו ַעד סֹוף ּכָ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ּנּוֵרי.  ר ֵמִחים ּתַ   ָקרּו ֵליּה ּבַ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
י ּכּוֵבי.  ר ַמְרִקיד ּבֵ   ּבַ

  
א ּפָ    ָאַמר: ַרב ּפַ

יְנֵכי.  ר ְמַלֵחיְך ּפִ   ּבַ
  

ַמְעָיה   ָאַמר:  ַרב ׁשְ
ר ָמְך ָרַבע.    ּבַ

  

                                                             

ן ּוְס  270 ְֹכִבים ַעל ִמּטֹות ׁשֵ קַהׁשּ ִרים ִמּצֹאן ַוֲעָגִלים ִמּתֹוְך ַמְרּבֵ   ֻרִחים ַעל ַעְרׂשֹוָתם ְואְֹכִלים ּכָ
רֹאׁש ּגִֹלים ְוָסר ִמְרַזח ְסרּוִחים 271 ה ִיְגלּו ּבְ   ָלֵכן ַעתָּ

    רש"י

. שמבקש ומאלמן את אשתו
לימודו ואי אפשר לו וגולה 
למזוות והרי אשתו באלמות 

  חיות:
   . יתומין:גוזליו

. שאיו עסוק ותלמודו משתכח
   לחזור עליו:

. ומחלוקות רבות באות עליו
מחמת ששכח תלמודו או 
הקפות שמקיף מחוין 

   לסעודותיו:
   . לבו:קרו ליה

כדרך הליצים  .מרקיד בי כובי
שמשחקין ומרקדין בחויות 

   להשקותן בשכרן:
   . קערות:מלחיך פיכי

. מקפל לבושו ורובץ מך רבע
וישן דרך המשתכרין איו 
מספיק לילך לביתו ולשכב על 
מטתו אלא מקפל לבושו תחתיו 

   וישן:
. כמו בר חמרא מוך שקיך מך

  וגי (תעית דף ו:):
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    בבבב- - - - מט, אמט, אמט, אמט, א .24
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ׁש לוֹ " ּיֵ ֶ ל ַמה ׁשּ ְלִמיד ָחָכם,  ְלעֹוָלם ִיְמּכֹור ָאָדם ּכָ ת תַּ א ּבַ ָ   ְוִיׂשּ

ִאם ֵמת אֹו ּגֹוֶלה  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים -ׁשֶ ָניו תַּ ּבָ    ,מּוְבָטח לֹו ׁשֶ
ת ַעם ָהָאֶרץ, וְ  א ּבַ ָ   ַאל ִיׂשּ

ִאם ֵמת אֹו ּגֹוֶלה  י ָהָאֶרץ -ׁשֶ ָניו ַעמֵּ   . "ּבָ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ׁש לוֹ " ּיֵ ֶ ל ַמה ׁשּ ְלִמיד ָחָכם,   ְלעֹוָלם ִיְמּכֹור ָאָדם ּכָ ת תַּ א ּבַ ָ   ְוִיׂשּ

ּתֹו ְלַתְלִמיד ָחָכם, ויְָ  יא ּבִ ִ   ׂשּ
ִעְנֵב  ֶפן ּבְ ל ְלִעְנֵבי ַהּגֶ לָמׁשָ ָבר ָנֶאה ּוִמְתַקּבֵ ֶפן, ּדָ    ,י ַהּגֶ

ת ַעם ָהָאֶרץ,  א ּבַ ָ   ְולֹא ִיׂשּ

עּור    מט,ב ָבר ּכָ ֶנה, ּדָ ִעְנֵבי ַהסְּ ֶפן ּבְ ל ְלִעְנֵבי ַהּגֶ ל^ָמׁשָ   . "ְוֵאינֹו ִמְתַקּבֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ׁש לוֹ " ּיֵ ֶ ל ַמה ׁשּ ְלִמ  - ְלעֹוָלם ִיְמּכֹור ָאָדם ּכָ ת תַּ א ּבַ ָ    ,יד ָחָכםְוִיׂשּ

ְלִמיד ָחָכם  ת תַּ דֹוֵלי ַהּדֹור,  -לֹא ָמָצא ּבַ ת ּגְ א ּבַ ָ   ִיׂשּ
דֹוֵלי ַהּדֹור  ת ּגְ י ּכְ  -לֹא ָמָצא ּבַ ת ָראׁשֵ א ּבַ ָ    ,ֵנִסּיֹותִיׂשּ

י ּכְ  ת ָראׁשֵ ֵאי ְצָדָקה -ֵנִסּיֹות לֹא ָמָצא ּבַ ּבָ ת ּגַ א ּבַ ָ    ,ִיׂשּ
ֵאי ְצָדָקה  ּבָ ת ּגַ ינֹוקֹותיִ  -לֹא ָמָצא ּבַ ֵדי תִּ ת ְמַלּמְ א ּבַ ָ    ,ׂשּ

י ָהָאֶרץ ת ַעּמֵ א ּבַ ָ ֶקץ,   ,ְולֹא ִיׂשּ ֵהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ֶרץ,    ּוְנׁשֹוֵתיֶהן ׁשֶ

נֹוֵתיֶהן הּוא אֹוֵמר:  ֵהָמה""ָארּור ׁשֹ ְוַעל ּבְ ל ּבְ   ."(דברים כז, כא) 272ֵכב ִעם כָּ
   

  

                                                             

ל ָהָעם ָאֵמן 272 ֵהָמה ְוָאַמר ּכָ ל ּבְ   ָארּור ׁשֵֹכב ִעם ּכָ

    רש"י

   . לשומעים:ואיו מתקבל
. אשי מעשה לי הדורגדו

   וצדיקים:
. שאין ממין בת גבאי צדקה

   אלא אם כן טובים ואמין:
. שאין זהירות שותיהן שרץ

   במצות:
. שדומות לבהמה עם כל בהמה

   שאין להן לב להבין:
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    מט, במט, במט, במט, ב .25
ְנָיא    :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר,  - ַעם ָהָאֶרץ ׂשָ   ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵהָמה ְוָהעֹוף"ׁשֶ   , (ויקרא יא, מו) 273"זֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ

ּתֹוָרה  ל ָהעֹוֵסק ּבַ ֵהָמה -ּכָ ר ּבְ ׂשַ ר ֶלֱאכֹול ּבְ   ָועֹוף,  מּותָּ

ּתֹוָרה  ֵאינֹו עֹוֵסק ּבַ ֵהָמה ָועֹוף -ְוָכל ׁשֶ ר ּבְ ׂשַ   . "ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבְ
  

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יֹום ַה  - ַעם ָהָאֶרץ  ר ְלנֹוֲחרֹו ּבְ ׁשַ מּוּתָ ָחל ִלְהיֹות ּבְ יּפּוִרים ׁשֶ ת. ּכִ   ּבָ

ְלִמיָדיו:    ָאְמרּו לֹו ּתַ
י, ֱאמֹור    .ְלׁשֹוֲחטוֹ  :ַרּבִ

ָרָכה,  -ֶזה   : ןָאַמר ָלֶה    ָטעּון ּבְ
ָרָכה.  -ְוֶזה    ֵאינֹו ָטעּון ּבְ

  
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ֶרְך,  - ָהָאֶרץ ַעם  ּדֶ   ָאסּור ְלִהְתַלּוֹות ִעּמֹו ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ יָך ְוֹאֶרְך ָיֶמיָך"ׁשֶ י הּוא ַחּיֶ   , (דברים ל, כ) 274"כִּ
יו ל ַע    ס, א ָח לֹ -ַחּיָ

י ֲחֵבירֹו  ן -ַעל ַחּיֵ כֵּ ל ׁשֶ    !?לֹא ּכָ
  

י ָאַמר ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י ָאַמר ׁשְ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ג.  - ץ ַעם ָהָאֶר  ּדָ ר ְלקֹוְרעֹו ּכַ   מּוּתָ

  
י ָאַמר ר ִיְצָחק ַרּבִ מּוֵאל ּבַ   : ׁשְ

ּבֹו.    ּוִמּגַ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ָאַמר"   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ְלִמיד ָחָכם  ן ִלי תַּ י: ִמי ִיתֵּ ָהִייִתי ַעם ָהָאֶרץ ָאַמְרתִּ ׁשֶ ֲחמֹור.  -ּכְ ֶכּנּו ּכַ   ַוֲאַנׁשְ
י ְלִמיָדיו: ַרּבִ ֶלב :, ֱאמֹורָאְמרּו לֹו תַּ ּכֶ    .ּכַ

ְך ְוׁשֹוֵבר ֶעֶצם,  - ֶזה     :ןָאַמר ָלֶה    נֹוׁשֵ
ְך ְוֵאינֹו ׁשֹוֵבר ֶעֶצם -ְוֶזה    . "נֹוׁשֵ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ָהָיה"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ּתֹו ְלַעם ָהָאֶרץ יא ּבִ ִ ׂשּ ל ַהמַּ יָחּה ִלְפֵני ֲאִרי.  -  ּכָ ּה ּוַמּנִ ִאיּלּו ּכֹוְפתָּ   ּכְ

  ּדֹוֵרס ְואֹוֵכל,   -  ָמה ֲאִרי

ִנים ת ּפָ   , ְוֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
ה   - ַאף ַעם ָהָאֶרץ    בֹוֵעל, וּ ַמּכֶ

ִנים ת ּפָ   . "ְוֵאין לֹו ּבֹוׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ן ןִאיְלָמֵלא ָאנּו ְצִריִכי א ּוַמתָּ ָ   . "ָהיּו הֹוְרִגין אֹוָתנוּ  - ָלֶהם ְלַמׂשּ
  

ָנא  יּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ּתֹוָרה ִלְפֵני ַעם ָהָאֶרץ" ל ָהעֹוֵסק ּבַ ָפָניו,  - ּכָ   ְכִאיּלּו ּבֹוֵעל ֲארּוָסתֹו ּבְ

ֱאַמר:  ּנֶ הׁשֶ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו מׁשֶ   , (דברים לג, ד) 275""ּתֹוָרה ִצּוָ

                                                             

ֵהָמה ְוָהעֹוף ְוכֹל ֶנֶפׁש ַהַחיָּ  273 ֶֹרֶצת ַעל ָהָאֶרץזֹאת ּתֹוַרת ַהּבְ ִים ּוְלָכל ֶנֶפׁש ַהׁשּ ּמָ ת ּבַ   ה ָהרֶֹמׂשֶ
ע  ה'ְלַאֲהָבה ֶאת  274 ּבַ ר ִנׁשְ ֶבת ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ יָך ְואֶֹרְך ָיֶמיָך ָלׁשֶ י הּוא ַחּיֶ קֹלֹו ּוְלָדְבָקה בֹו ּכִ מַֹע ּבְ   ת ָלֶהםַלֲאבֶֹתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב ָלֵת  ה'ֱאלֶֹהיָך ִלׁשְ

    רש"י

כי היא חייך ואורך ימיך על 
. ללמוד תורה חייו לא חס

   ולחיות:
. ויש על חיי חברו לא כל שכן

   הרגו:לדאג שמא י
. דתו לא חיי כדאמרין ומגבו

בשחיטת חולין (דף כא:) קרעו 
כדג מטמא באהל מיד ואף על 
גב שמפרפר ואמר רבי שמואל 

   בר רב יצחק ומגבו:
. אילמלא צריכין או להם

למזוותיהן ולעזרתם היו 
   הורגין אותו:

. כאילו בא על ארוסתו בפיו
   שמביישו:
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ְקִרי ה" :ַאל תִּ א ,"מֹוָרׁשָ   , 'ְמאֹוָרָסה' :ֶאּלָ
ֹוְנִאי ׂשּ ְנָאה ׁשֶ דֹוָלה ׂשִ    –י ָהָאֶרץ ְלַתְלִמיד ָחָכם ַעּמֵ  ןּגְ
ֹוְנִאי ׂשּ ְנָאה ׁשֶ ִ ָרֵאל,  ןיֹוֵתר ִמׂשּ   אּוּמֹות ָהעֹוָלם ֶאת ִיׂשְ

  . "יֹוֵתר ֵמֶהן - ןּוְנׁשֹוֵתיֶה 
  

ָנא    :ּתָ
ָנה ּוֵפיֵרׁש " ן - ׁשָ   . "יֹוֵתר ִמּכּוּלָ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י ָהָאֶרץ: " ַעּמֵ ָבִרים ֶנֶאְמרּו ּבְ ה ּדְ ָ ׁשּ   ין מֹוְסִרין ָלֶהן ֵעדּות, ֵא   ׁשִ

ּנּו ֵעדּות,  ִלין ִמּמֶ   ְוֵאין ְמַקּבְ
ין ָלֶהן סֹוד,    ְוֵאין ְמַגּלִ

ין אֹוָתן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַעל ַהְיתֹוִמים,    ְוֵאין ְמַמּנִ

ל ְצָדָקה,  ה ׁשֶ ין אֹוָתן ַאּפֹוְטרֹוּפֹוס ַעל קּוּפָ   ְוֵאין ְמַמּנִ
ֶה  ין ִעּמָ ּדֶ  ןְוֵאין ִמְתַלּוִ   .ֶרךְ ּבַ

  . "ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ֵאין ַמְכִריִזין ַעל ֲאֵביָדתוֹ 
  

א?  א ַקּמָ   ְוַתּנָ
  

יּה ַזְרָעא ַמַעְלָיא ְוָאֵכיל ֵליּה,  ָנֵפיק ִמיּנֵ   ִזיְמִנין ּדְ
ֶנֱאַמר:  ׁש"ׁשֶ יק ִיְלּבָ   . (איוב כז, יז) 276"ָיִכין ְוַצּדִ

  
  
  
  

                                                                                                                                                                                                     

ת ַיֲעקֹב 275 ה ְקִהּלַ ה מֹוָרׁשָ ה ָלנּו מֹׁשֶ   ּתֹוָרה ִצּוָ
ׁש ְוֶכֶסף ָנִקי ַיֲחלֹק 276 יק ִיְלּבָ   ָיִכין ְוַצּדִ

    רש"י

  . לכל קהילות יעקב:מאורסה
. תלמיד ששה שה ופירש

ופירש מן התורה ויודע כמה 
תלמידי חכמים מגים את עמי 
הארץ וכמה הם שפלים 

  בעייהם שוא יותר מכולם:
. אין מזמין אין מוסרין לו עדות

   אותו לשמוע דבר להעיד עליו:
. שום דבר ואין מגלין לו סוד

   סתר לפי שהולך רכיל ומגלה:
   . שחשוד על הגזל:על היתומין

. המוצא אבידה חייב להכריז
כדאמרי' באלו מציאות (ב''מ 
כא.) ועם הארץ לאו אחיך הוא 

   דאיו עושה מעשה עמך:
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ָיָצא" ר ֹקֶדׁש ִמירּוׁשָ [ ְוֵכן ִמי ׁשֶ ׂשַ ָידֹו ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ר ׁשֶ   : ַלִים ְוִנְזּכַ

ְמקֹומוֹ  -ִאם ָעַבר צֹוִפים     ,ׂשֹוְרפֹו ּבִ
ֲעָרָכה.  - ְוִאם ָלאו יָרה ֵמֲעֵצי ַהּמַ   חֹוֵזר ְוׂשֹוְרפֹו ִלְפֵני ַהּבִ

ה ֵהן חֹוְזִרין ּמָ   ?ְוַעד ּכַ
י יָצה –אֹוֵמר: ֶזה ָוֶזה  ֵמִאיר ַרּבִ ַכּבֵ   .ּבְ

י ִית.  -ֶזה ָוֶזה  אֹוֵמר: ּוָדהְיה ַרּבִ ַכּזַ   ּבְ
ר ֹקֶדׁש   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  ׂשַ ִית,  -ּבְ ַכּזַ   ּבְ

יָצה –ְוָחֵמץ  ַכּבֵ   .]"ּבְ
  

י ֵמִאיר ָסַברּדְ    :ְלֵמיְמָרא יב,  :ַרּבִ ֲחׁשִ יָצה הּוא ּדַ ּבֵ   ּכַ
י ְיהּוָדה ָסַבר יב.  :ְוַרּבִ ִית ַנִמי ֲחׁשִ ּזַ   ּכַ

  
   :יּוְרִמיְנִה 

ִנין? ַע " ה ֵהן ְמַזּמְ ּמָ   ד ּכַ
ִית,  ּזַ   ַעד ּכַ

י ְיהּוָדהוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ
יָצה ּבֵ   ! (ברכות מה.) "ַעד ּכַ

  
י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ה.  יּטָ ִ   מּוְחֶלֶפת ַהׁשּ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
יּפֹוךְ     ,ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ

ִליֵגי -ָהָתם  ְקָרֵאי ּפְ     ,ּבִ
ִליֵגי -ָהָכא  ְסָבָרא ּפְ    .ּבִ

  
ִליֵגי -ָהָתם " ְקָרֵאי ּפְ י -   "ּבִ " :ֵמִאיר ָסַבר ַרּבִ   זֹו ֲאִכיָלה,  - (דברים ח, י) 277"ְוָאַכְלתָּ

" ָבְעתָּ ה,  - "ְוׂשָ ִתּיָ   זֹו ׁשְ
ִית.  -ֲאִכיָלה ַו  ַכּזַ   ּבְ

י ְיהּוָדה ָסַבר:  "ְוַרּבִ ָבְעתָּ ִביָעה,  -  "ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ ּה ׂשְ ׁש ּבָ ּיֵ   ֲאִכיָלה ׁשֶ
יָצה. ְוֵא  ַכּבֵ   יזֹו זֹו? ּבְ
  
ִליֵגי - ָהָכא " ְסָבָרא ּפְ י ֵמִאיר ָסַבר: ֲחָזָרתֹו ּדְ  - "ּבִ טּוְמָאתֹו,  -ַרּבִ   ּכְ

יָצה,  -ַמה ּטּוְמָאתֹו  ַכּבֵ   ּבְ
יָצה.  -ַאף ֲחָזָרתֹו  ַכּבֵ   ּבְ

י ְיהּוָדה ָסַבר: ֲחָזָרתֹו    נ,א ִאיּסּורֹו, ^ -ְוַרּבִ   ּכְ
כַ  -ָמה ִאיּסּורֹו  ִית, ּבְ   ּזַ
ִית.  -ַאף ֲחָזָרתֹו  ַכּזַ   ּבְ

  
ְנָיא    :ּתַ

י"   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ

י ּבֵ  -ֶזה ָוֶזה  תֵּ ׁשְ   יִצים, ּכִ
  . "ְולֹא הֹודּו לֹו ֲחָכִמים

  
  
  

                                                             

ָבְעתָּ ּוֵבַרְכתָּ ֶאת  277 ר ָנַתן ָלךְ ה' ְוָאַכְלתָּ ְוׂשָ   ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ

    רש"י

. שלשה שאכלו כאחת מזמין
דתן חייבין לזמן ואין רשאין 

   ליחלק:
. מהאי קרא ואכלת ושבעת

פקא לן ברכת (הזימון) בברכות 
   (דף מח:):

. ומדרבן היא ואשיעור חזרתו
אתו אסמכוה וטומאת טומ

  אוכלין בכביצה:
. של חמץ ובשר קודש כאיסורו

מי משפסל ביוצא אסור 
   :באכילה

  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                       ""ְוֵאּלּו עֹוְבִרין –מסכת פסחים פרק ג' 

     
245  

    נ, אנ, אנ, אנ, א .27
אֹון" ּיֹום ַההּוא לֹא ִיְהֶיה אֹור ְיָקרֹות ְוִקּפָ    .(זכריה יד, ו) "ְוָהָיה ּבַ

  
אֹון"ַמאי    ? "ְיָקרֹות ְוִקּפָ

  
י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ה,  עֹוָלם ַהּזֶ ָקר ּבָ ּיָ   ֶזה אֹור ׁשֶ
א.    ְוָקפּוי ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

  ֵאּלּו ְנָגִעים ָוֳאָהלֹות, 
ָקִרי ּיְ ה,  ןֵה  ןׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ   ּבָ

א.    ּוְקפּוִיין ֵהן ָלעֹוָלם ַהּבָ
  
ן ֵלִויוְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ָאַמר: ַרּבִ

ֵני ָאָדם    ,ֵאּלּו ּבְ
ָקִרי ּיְ ה,  ןׁשֶ עֹוָלם ַהּזֶ   ֵהן ּבָ
א.  ןּוְקפּוִיי   ֵהן ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
י ָהא  ֵריּה ּדְ ּכִ יּדְ ַרב יֹוֵסף ּבְ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   ֲחַלׁש ְוִאיְתְנִגיד,  ְיהֹוׁשֻ

י ֲהַדר : ַמאי ֲחֵזית ,ּכִ    ?ָאַמר ֵליּה ֲאבּוהַּ
   ָרִאיִתי, עֹוָלם ָהפּוךְ  :ָאַמר ֵליּה 
ה,  - ֶעְליֹוִנים    ְלַמּטָ

  ְלַמְעָלה.  -ְוַתְחּתֹוִנים 
רּור ָרִאיָת.  ִני, עֹוָלם ּבָ   ָאַמר לֹו: ּבְ

   ?ֵהיִכי ָהָתם - ַוֲאַנן
ִאיתּו ֲאַנן ָהָכא, ָהִכי ִאיִתיַנן ָהָתם.  י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ

ָהיּו אֹוְמִרים י ׁשֶ ַמְעּתִ א ְלָכאן :ְוׁשָ ּבָ ֵרי ִמי ׁשֶ ָידֹו.  ַאׁשְ   ְוַתְלמּודֹו ּבְ
ָהיּו אֹוְמִרים י ׁשֶ ַמְעּתִ ָתן.  -ֲהרּוֵגי ַמְלכּות  :ְוׁשָ ְמִחיּצָ   ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעמֹוד ּבִ

  
   ?ִניְנהוּ  278?ַמאן

י :ִאיֵליָמא ּום ֲהרּוֵגי ַמְלכּות ְותּו לֹא?!  -ֲעִקיָבא ַוֲחֵביָריו  ַרּבִ   ִמׁשּ
  

א: ֲהרּוֵגי לֹוד.    ֶאלָּ
  
  

                                                             

 )ּוַמאן( מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 278

    רש"י

. איידי דאיירי יקרות וקפאון
בירושלים ביציאות שעריה 
דקתי וכן מי שיצא מירושלים 
כו' פתח בהא פרשתא דבעין 
למימר קמן שעתיד הקב''ה 

   :להוסיף על ירושלים
 . כשחמהאור שיקר בעולם הזה

מאירה בגבורתה ואורה גדול 
אותו אור חשוב ויקר שלה יהא 
קפוי וקל לעולם הבא כל דבר 
קל קרי קפוי צף על המים ויצף 
הברזל מתרגמין וקפא פרזלא 

   :(מלכים ב ו)
. עשירים בי אדם שיקרים

   :וחשובים ואין טובים למקום
   :. גוע ופרחה רוחואיתגיד

. אותן שהיו כאן עליוים למטה
   :תי קליםחשובים ראי

. תלמידי חכמים היכי ואן
   :איתין התם

. לא היתה הרוגי מלכות ותו לא
בהן מעלה אחרת שיחשבו עליה 

   :אלא זו בלבד
. שי אחים היו הרוגי לוד

שמסרו עצמן על ישראל שהודו 
על עצמן הריגת בת מלך שהיו 

   :מטילין אותה על כל ישראל
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ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַעל ְמִצּלֹות ַהּסּוס קֹ   . (זכריה יד, כ) 279"ֶדׁש ַלה'"ּבַ

  
  ? "ְמִצּלֹות ַהּסּוס"ַמאי 

  
י ָאַמר ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ַהּסּוס ָרץ ּוֵמֵציל. ַלִים ַעד ׁשֶ רּוְך הּוא ְלהֹוִסיף ַעל ְירּוׁשָ דֹוׁש ּבָ   ָעִתיד ַהּקָ
  

י   : ָאַמר ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ין ֵעיָניו ּתֹוִלין ַלּסּוס ּבֵ ל ְמִציּלֹות ׁשֶ   ֶדׁש ַלה'. ִיְהֶיה קֹ  - ּכָ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ּבֹוְזִזי ה ׁשֶ יּזָ ל ּבִ ָרֵאל ןּכָ ַהּסּוס ָרץ ּוֵמֵציל ִיׂשְ ָעה ׁשֶ   ִיְהֶיה קֶֹדׁש ַלה'.  - ַעד ׁשָ
  

ָלָמא ְלַמאן  ׁשְ ְזזוּ  :ָאַמרּדְ ּבִ ּבָ ה ׁשֶ יּזָ ל ּבִ ָרֵאל ּכָ    – ִיׂשְ
ְכִתיב ַח" :ַהְיינּו ּדִ ְזּבֵ ְזָרִקים ִלְפֵני ַהּמִ ּמִ ֵבית ה' כַּ ירֹות ּבְ    ,(זכריה יד, כ) "ְוָהָיה ַהּסִ

א ְלַמאן  י :ָאַמרּדְ ֶאלָּ ְרּתֵ ָהָנְך ּתַ ֵבית ה'"ַמאי  - ּבְ ירֹות ּבְ   ? "ְוָהָיה ַהּסִ
  

ָתא ַאֲחִריִתי ָקָאַמר ָר  ,ִמילְּ ִרי ִיׂשְ ִמְתַעּתְ ִבי ּוַמְייִתי. ּדְ   ֵאל ּוִמְתַנּדְ
  

ָלָמא ְלַמאן  ׁשְ הּבִ  :ָאַמרּדְ ּבִ ְכִתיב:  - יּזָ ֵבית ה' ְצָבאֹותַהְיינּו ּדִ   , (זכריה יד, כא) 280""ְולֹא ִיְהֶיה ְכַנֲעִני עֹוד ּבְ
א ְלַמאן  י :ָאַמרּדְ ֶאלָּ ְרּתֵ   ? "ְולֹא ִיְהֶיה ְכַנֲעִני"ַמאי  - ָהָנְך ּתַ

  
י ָאַמר   : ְמָיהִיְר  ַרּבִ

אן ָעִני.    ֵאין ּכָ
  
ר?  "ְכַנֲעִני"וּ  ּגָ ִאיְקֵרי ּתַ   ְמָנָלן ּדְ

  
ְכִתיב ַנֲעִני :ּדִ ת ִאיׁש כְּ ם ְיהּוָדה ּבַ ְרא ׁשָ   , (בראשית לח, ב) 281""ַוּיַ

ַנֲעִני"ַמאי    ? "כְּ
ׁש  :ִאיֵליָמא ַנֲעִני ַמּמָ ר  - ּכְ א ַאְבָרָהם ְוִהְזִהיר ֶאת ִיְצָחק,   ֶאְפׁשָ   ּבָ

א   ִיְצָחק ְוִהְזִהיר ֶאת ַיֲעקֹב,  ּבָ
  ִויהּוָדה ָאֵזיל ְוָנֵסיב?! 

  
א ָאַמר י ֶאלָּ ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ

ָרא,  ּגָ ְבָרא ּתַ ת ּגַ   ּבַ
ְכִתיב ָידֹו מֹאְזֵני ִמְרָמה :ּדִ ַנַען ּבְ   . (הושע יב, ח) 282""כְּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ִריםֵמָהָכא:  ר סֲֹחֶריָה ׂשָ י ָאֶרץ" "ֲאׁשֶ ּדֵ ְנָעֶניָה ִנְכּבַ   . (ישעיה כג, ח) 283כִּ
  
  
  

                                                             
יּ  279 ֵבית ה' ֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַעל ְמִצּלֹות ַהּסּוס קֶֹדׁש לַ ּבַ ירֹות ּבְ ַח ה' ְוָהָיה ַהסִּ ְזּבֵ ְזָרִקים ִלְפֵני ַהּמִ ּמִ   ּכַ
ם ּוִביהּוָדה קֶֹדׁש לַ  280 לִַ ירּוׁשָ ל ִסיר ּבִ לּו ָבֶהם ְולֹא ִיְה ה' ְוָהָיה ּכָ ְ ל ַהּזְֹבִחים ְוָלְקחּו ֵמֶהם ּוִבׁשּ ֵבית ְצָבאֹות ּוָבאּו ּכָ ּיֹום ַההּואה' ֶיה ְכַנֲעִני עֹוד ּבְ   ְצָבאֹות ּבַ
בֹא ֵאֶליָה  281 ֶחָה ַוּיָ ּקָ מֹו ׁשּוַע ַוּיִ ַנֲעִני ּוׁשְ ת ִאיׁש ּכְ ם ְיהּוָדה ּבַ ְרא ׁשָ   ַוּיַ
ָידֹו מֹאְזֵני ִמְרָמה ַלֲעׁשֹק ָאֵהב 282 ַנַען ּבְ   ּכְ
ר סֲֹחֶריה ׂשָ  283 ֲעִטיָרה ֲאׁשֶ י ָאֶרץִמי ָיַעץ זֹאת ַעל צֹר ַהּמַ ּדֵ ְנָעֶניָה ִנְכּבַ   ִרים ּכִ

    רש"י

. עד שעה שהסוס רץ ומציל
 כשיעור מרוצת הסוס עד חצי

היום ולשון מציל שצילו תחתיו 
שכל שעות היום חמה וטה 
לצדדין וצל האדם וצל הבהמה 
וטה לצידו כשחמה במזרח צל 
האדם למערב אבל בחצי היום 
חמה עומדת באמצע הרקיע 
בראש כל האדם וצל הסוס 
תחתיו בפי' ר' מכיר זצ''ל 

   :מצאתי
. כלומר שתולין כל מצילות

לסוס לוי ולקשקש לשון 
   :(ד'ה א יג) מצלתים

. שיתדבו יהיה קודש לה'
   :ישראל דבותיהן למקדש

. מן כל ביזה שיבוזו ישראל
הכרים ביום אחד עד חצות 
יהיו קודש לה' שיביאום דבה 

   :למקדש
. אף הסירות הסירות כמזרקים

יהיו של כסף ושל זהב שתהא 
   :שם ביזה רבה להקדש

. מאי והיה הסירות כמזרקים
ש הא במצילות הסוס ליכא הקד

   :כולי האי
. יתעשרו דמיתעתרי ישראל

   :ישראל ובשורה אחרת היא
. לא יהיו צריכין גזברין כעי

לעשות סחורה בכסי הקדש לפי 
   :שיהא שם עושר גדול מן הביזה
. בא אברהם והזהיר את יצחק

שהשביע לאליעזר לא תקח 
אשה לבי מבות הכעי 

   :(בראשית כד)
. לא תקח אשה ויצחק את יעקב

   :(שם כח) מבות כען
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מֹו ֶאָחד" ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ ּבַ   . (זכריה יד, ט) "ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל כָּ

  
ָנא ָלאו ֶאָחד הּוא?    !ַאּטּו ָהִאיּדָ

  
י ָאַמר ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : ַאָחא ּבַ

עֹוָלם ַהזֶּ  א, לֹא ּכָ   ה ָהעֹוָלם ַהּבָ
ה  ִטיב",   - ָהעֹוָלם ַהּזֶ רּוְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ׁשֹורֹות טֹובֹות אֹוֵמר: "ּבָ   ַעל ּבְ

ין ָהֱאֶמת" ּיַ רּוְך ּדַ ׁשֹורֹות ָרעֹות אֹוֵמר: "ּבָ    ,ְוַעל ּבְ
א ִטיב".  - ָלעֹוָלם ַהּבָ   ּכּוּלֹו "ַהּטֹוב ְוַהּמֵ

  
מֹו ֶאָחד"   . "ּוׁשְ

  
  ? "ֶאָחד"ַמאי 

מֹו ֶאָחד הּוא?ַא  ָנא ָלאו ׁשְ    !ּטּו ָהִאיּדָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
א,  ה ָהעֹוָלם ַהּבָ עֹוָלם ַהּזֶ   לֹא ּכָ

ה  אל"ף דל"ת,  -ָהעֹוָלם ַהּזֶ יו"ד ה"י ְוִנְקָרא ּבְ ב ּבְ   ִנְכּתָ
א  יו"ד ה"י  - ֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ יווְ ּכּוּלֹו ֶאָחד, ִנְקָרא ּבְ ב ּבְ   "ד ה"י. ִנְכּתָ

  
ִפיְרָקא,  ָרָבאָסַבר  ּה ּבְ   ְלִמְדְרׁשָ

ִתיב. (שמות ג, טו) 284ָלם""ְלעֹ  :ָאַמר ֵליּה ַההּוא ָסָבא   ּכְ
  

י    :ָרִמי ָאִביָנא ַרּבִ
ִתיב ִמי ְלעָֹלם" :ּכְ   ,(שמות ג, טו) "ֶזה ׁשְ

   !(שמות ג, טו) "ְוֶזה ִזְכִרי ְלדֹר ּדֹר"
  

רּוְך הּוא: לֹא דֹוׁש ּבָ ב, ֲאִני ִנְקָרא ָאַמר ַהּקָ ֲאִני ִנְכּתָ ׁשֶ    ,ּכְ
ב ֲאִני  יו"ד ה"א,  -ִנְכּתָ   ּבְ

אל"ף דל"ת.  -ְוִנְקָרא ֲאִני    ּבְ
  

        עלך אלו עובריןעלך אלו עובריןעלך אלו עובריןעלך אלו עוברין    ןןןןהדרהדרהדרהדר
  

                                                             
ָרֵאל  284 ֵני ִיׂשְ ה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ּבְ ִמי ְלעָֹלם ְוֶזה ִזְכִרי ה' ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאל מֹׁשֶ ְ ָלַחִני ֲאֵליֶכם ֶזה ׁשּ ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב ׁשְ

  ְלדֹר ּדֹר

    רש"י

. שאין שם כולו הטוב והמטיב
   :בשורה רעה

. קרייה למידרשיה בפירקא
דיו''ד ה''י דארבע אותיות 

   :דרשיה וטעמיה התלויים בו
. זה שמי לעלם חסר לעלם כתיב

   :וי''ו לשון העלמה
. בהעלמה כתיב זה שמי לעלם

וכתיב זה זכרי דמשמע קרייה 
ולא העלמה לשון אחר כיון 

ה זכרי דכתב זה שמי פשיטא דז
   :היאך יקרא אלא בשמו

. שי שמות לא כשאי כתב
לימדו שם הכתיבה ושם 

  הקרייה
  
  
  


