
 ב"ע' פסחים דף ה

ֵׂיָרֶאה ְלך ְשאר - ְולֹאָחֵמץֵָיָרֶאה ְלך -ְולֹא  ָכלָ ְָגֻבֶלך-ּבְ ּ:  

  
ְבַעת ָיִמים ט"יב פסוק  ֵצא  ׁשִ ָבֵתיֶכםְׂשאר לֹא ִיּמָ  ּּבְ

שאסור לו להטמין את שלו 
או להחזיק בגלוי חמצו של 

 דכתיב לא ימצא - הנכרי
 ומשמע בכל גווני

אפילו נכרי 
שלא כיבשתו 
ושרוי עמך 

 בחצר

שלך אי אתה רואה 
אבל אתה רואה של 

 .אחרים ושל גבוה

ש שגם "לג
פקדונות ונכרי 
השרוי עמך אסור 

 בגבולין

אפילו 
בבורות 
שיחין 
 ומערות

  
ֵצא ט"יב פסוק  ְבַעת ָיִמים ְשאר לֹא ִיּמָ ָבֵתיֶכםׂ ׁשִ  ּּבְ

 כמו דעת ש"לג
שאסור לו להטמין  אביי

את שלו או להחזיק 
בגלוי חמצו של 

 דכתיב לא - הנכרי
ימצא ומשמע בכל 

 גווני

לך שבפרשה לא יראה ) 1
  .מיותר וכאילו כתוב כאן

מה שמותר לראות ) 2
שאינו שלך היינו אפילו 

 .במצוי בבתים

מגלה " שאור
שהדינים הפסוק שבעת ימים 

' שהם איסור הטמנה וכו
והדין של , 

סוק לא יראה שהוא שלך 
ששייך ' אי אתה רואה וכו
 גם בבתים
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ֵׂיָרֶאה ְלך ְשאר - ְולֹאָחֵמץֵָיָרֶאה ְלך -ְולֹא 'ג פסוק ז"פרק י ָכלָ ְָגֻבֶלך-ּבְ ּ:  
 

  לפי אביי
ֵצא ט"יב פסוק "פרק י ְבַעת ָיִמים ְשאר לֹא ִיּמָ ָבֵתיֶכםׂ ׁשִ  ּּבְ

 

שאסור לו להטמין את שלו 
או להחזיק בגלוי חמצו של 

 דכתיב לא ימצא - הנכרי
 ומשמע בכל גווני

אפילו נכרי 
שלא כיבשתו 
ושרוי עמך 

 בחצר

שלך אי אתה רואה 
אבל אתה רואה של 

 .אחרים ושל גבוה

ש שגם "לג
פקדונות ונכרי 
השרוי עמך אסור 

 בגבולין

אפילו 
בבורות 
שיחין 
 ומערות

  רבאלפי 
ֵצא ט"יב פסוק "פרק י ְבַעת ָיִמים ְשאר לֹא ִיּמָ ָבֵתיֶכםׂ ׁשִ  ּּבְ

 

ש כמו דעת "לג
שאסור לו להטמין  אביי

את שלו או להחזיק 
בגלוי חמצו של 

 דכתיב לא - הנכרי
ימצא ומשמע בכל 

 גווני

לך שבפרשה לא יראה ) 1
  .כתוב כאןמיותר וכאילו 

מה שמותר לראות ) 2
שאינו שלך היינו אפילו 

 .במצוי בבתים

מגלה " שאור"הגזירה שווה 
שהדינים הפסוק שבעת ימים 

' שהם איסור הטמנה וכו
והדין של , שייכים גם בגבולין

ראה שהוא שלך הפסוק לא י
ששייך ' אי אתה רואה וכו
 גם בבתים


