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    "ָּכל ָׁשָעה""ָּכל ָׁשָעה""ָּכל ָׁשָעה""ָּכל ָׁשָעה"    ––––מסכת פסחים פרק ב' מסכת פסחים פרק ב' מסכת פסחים פרק ב' מסכת פסחים פרק ב' 

    כא, אכא, אכא, אכא, א .1
ָנה             ִמׁשְ

ר ֶלֱאכֹול:ּכָ  ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ֵהָמה :ַמֲאִכיל  ל ׁשָ    ,ַלּבְ
ה    ַלַחּיָ

  ְוָלעֹופֹות, 
  ּומֹוֵכר ַלּגֹוי, 

ֲהָנָאתֹו.  ר ּבַ   ּומּותָּ
  

ֲהָנָאתֹו,   ָעַבר ְזַמּנֹו:   ָאסּור ּבַ
יק ּבוֹ ְולֹא  ּנּור :ַיסִּ    ,תַּ

  ְוִכיַרִים. 
  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵריָפה.  א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   ֵאין ּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
   ,ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח     :ַאף

ם יל ַלּיָ   . אֹו ֵמטִּ

  

ָמָרא             ּגְ

ר ֶלֱאכֹול ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ   , ַמֲאִכיל" -  "ּכָ
ָעה  ל ׁשָ ר ֶלֱאכֹול ָהא: ּכָ ֵאינֹו מּוּתָ   ֵאינֹו ַמֲאִכיל.  -ׁשֶ

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ לֹא ּכְ   ֵליָמא ַמְתִניִתין ּדְ
א ָחֵמׁש  י ְיהּוָדה, ָהא ִאיכָּ ִאי ַרּבִ ֵאינֹו אֹוֵכל, ּוַמֲאִכיל.  - ּדְ   ּדְ

ְתַנן:   ּדִ
י ֵמִאיר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ָחֵמׁש,  - אֹוְכִלין    ּכָ
ת - ְוׂשֹוְרִפין  ְתִחּלַ ׁש.  ּבִ   ׁשֵ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ע,  - אֹוְכִלין  ל ַאְרּבַ   ּכָ
ל ָחֵמׁש,  -ְותֹוִלין    ּכָ

ׁש" - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ! ּבִ

  
א ַמאי י ֵמִאיר ִהיא?!  ?ְוֶאלָּ   ַרּבִ

ר ֶלֱאכֹול ַמֲאִכיל"ַהאי  ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ ֵעי  – "ּכָ אֹוֵכל ַמֲאִכיל' ִמיּבָ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ   ֵליּה! 'ּכָ
  

אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ
ְמִליֵאל ִהיא.  ן ּגַ   ַמְתִניִתין ַרּבָ

ְתַנן:    ּדִ
ְמִליֵאל" ן ּגַ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ין  ע,  -חּוּלִ ל ַאְרּבַ   ֶנֱאָכִלין ּכָ
רּוָמה  ל ָחֵמׁש,  -תְּ   ּכָ

ׁש" - ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   . ּבִ

  ְוָהִכי ָקָאַמר: 
ר ּמּוּתָ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ ְתרּוָמה ּכָ ין לַ  - ֶלֱאכֹול ּכֵֹהן ּבִ ָרֵאל ַמֲאִכיל חּולִּ ֵהָמה  :ִיׂשְ    ,ּבְ

ה    ,ַלַחּיָ
  ְוָלעֹופֹות. 

  

    רש"י

  מתי' 
. כל שעה שמותר לאכול מאכיל

לדוקייא איצטריך דתידוק הא 
משעה שאיו מותר לאכול איו 

   מותר להאכיל:
. ולא יסיק בו תור וכירים

בגמרא פריך פשיטא הא מי 
   ה היא:הא

  
  גמ' 

כל שעה שאוכל מאכיל מבעי 
. אבל השתא דקט לה בתרי ליה

לישי משמע דאתרי גברי קאי 
והא ליכא למימר דהכי קאמר 
כל שעה שמותר לאכול מן 
התורה מאכיל אפילו מדרבן 
ותיתוקם אליבא דר' יהודה 
דהא איכא שש דמותר לאכול 
מן התורה ואסור להאכיל 

   לדברי הכל:
. שיש ר כל שעהאלא הכי קאמ

היתר לשום אדם לאכול מאכיל 
   אף האסור לאכול לבהמתו כו':
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .2
ה ְוָלעֹופֹות"[" ֵהָמה ַלַחּיָ   ].ַמֲאִכיל ַלּבְ
  

ה ִלי ְלִמיְתָנא ֵהָמה" :ָלּמָ   , "ּבְ
ה ִלי ְלִמיְתָנא ה" :ָלּמָ   ?"ַחּיָ

  
  ְצִריָכא. 

ָנא:  ִאי ּתָ יָרא ֲחִזי ָלּה,  ,ֵהָמה""ּבְ ּדְ ּיְ ִאי ְמׁשַ   ּדְ
ה"ֲאָבל  יָרא ָקַמְצְנָעא ָלּה  ,"ַחּיָ ּיְ ִאי ְמׁשַ   ֵאיָמא לֹא.  -ּדְ

ָנא:  ה"ְוִאי ּתָ יָרא ִמיַהת ַמְצְנָעא ,"ַחּיָ ּיְ ִאי ְמׁשַ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ֵהָמה"ֲאָבל  ֲעֵתיּה, וְ  ,"ּבְ יק ַאּדַ יָרא, ְוָלא ַמּסִ ּיְ ְמׁשַ ֵצא" ַבל"ְב וּ ֵיָרֶאה  ַבל"ָקֵאי ֲעֵליּה ּבְ ִזיְמִנין ּדִ   ֵאיָמא לֹא.  - ִיּמָ

  ְצִריָכא. 
  

ה ִלי?  "עֹופֹות"   ָלּמָ
  

ָתָנא יֵדי ּדְ ה" :ַאּיְ ֵהָמה ְוַחּיָ ָנא ַנִמי"ּבְ   . "עֹופֹות" :, ּתָ
  
  
  

    רש"י

. בהמה אי משיירא חזי ליה
שאין דרכה להציע אבל חיה 
כגון חולדה ומיה וחתול דרכן 

   להציע:
. הוה אמיא היא ואי תא חיה

עדיפא משום דאי משיירא 
מצעא לה ולא עבר עליה בבל 

   יראה:
לבטלו קודם . ולאו אדעתיה

שיבוא הפסח דקסברי מצוה 
עליו לבערו מן העולם ולא 

  שיהא קיים: 
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .3
  . מֹוְכרֹו ַלּגֹוי"וּ "
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

א,  ּנָ   ְלַאּפּוֵקי ֵמַהאי ּתַ
ַתְניָ    א: ּדְ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַסח.  ְכֶלה קֹוֶדם ּפֶ ּיִ ן יֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ א ִאם ּכֵ   לֹא ִיְמּכֹור ָאָדם ֲחֵמצֹו ַלּגֹוי, ֶאּלָ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ר ֶלֱאכֹול ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ ר ִלְמּכֹור. -  ּכָ   מּותָּ

ֵתיָרא   כא,ב ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ח ּכוּ  ח, ְוָכל ִמיֵני ּכּותָּ ַסח" - תָּ ים יֹום קֹוֶדם ַלּפֶ לֹׁשִ   . ָאסּור ִלְמּכֹור ׁשְ

  
  
  

ֲהָנָאה" ר ּבַ   . "ּומּותָּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֲחָרכֹו קֹוֶדם ְזַמּנֹו.    לֹא, ְצִריָכא, ׁשֶ
  

ְדָרָבא,  ַמע ָלן: ּכִ   ְוָקא ַמׁשְ
ָאַמר    : ָרָבאּדְ

ר ּבַ  -ֲחָרכֹו קֹוֶדם ְזַמּנֹו    ֲהָנָאה, ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ְזַמּנֹו. מּוּתָ
  
  
  

ֲהָנָאתֹו" -"ָעַבר ְזַמּנֹו    .ָאסּור ּבַ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ַנן.  ַרּבָ עֹות ּדְ   לֹא, ְצִריָכא ְלׁשָ
  

ָאַמר  לּדְ יּדֵ ר יֹוֵסףָאַמר  ַרב ּגִ יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ַרּבִ
עֹות ּוְלַמְעָלה,  ׁש ׁשָ ֵ ׁש ִמׁשּ   ַהְמַקּדֵ

ְנָיָתא  י קּוְרּדָ ִחיּטֵ   - ֲאִפיּלּו ּבְ
ין.  ּדּוׁשִ ין ְלּקִ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ

  
  
  

ּנּור ְוִכיַרִים" יק ּבֹו תַּ   . "ְולֹא ַיסִּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

י ְיהּוָדה,    לֹא, ְצִריָכא ְלַרּבִ
ָאַמר:  ֵריָפה"ּדְ א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   . "ֵאין ּבִ

ֲעָתְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ְו  ֵריָפה, ָסְלָקא ּדַ ׂשְ י ְיהּוָדה ִמְצָותֹו ּבִ   ָאַמר ַרּבִ
יּה,  ֵריף ֵליּה ִליְתֲהִני ִמיּנֵ ָקא ׂשָ ֲהֵדי ּדְ   ּבַ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

    רש"י

. על כרחך מתחלת משש שעות
שש משמע דאי לאחר שש 
דאסור מדאורייתא מאי אתא 

דאין מקדשין לאשמעין פשיטא 
   באיסורי האה:

. קשות הן חיטי קורדיתא
ואפ''ה אם באו לחשש חמץ כגון 

   שפלו עליהן מים אסור:
. דהא אמרת אסור פשיטא

  בהאתו:

    רש"י

. ותין בו ר' יהודה אומר כותח
   פירורי לחם ואסור משום חמץ:

. דס''ל כב''ש וזה שלשים יום
איו אכל מהר שאין אוכלין 
אותו אלא מטבילין בו והי 
שלשים יום משעה שחל עליו 

בהלכות חובת ביעור מששואלין 
   הפסח:

. קס''ד אשעה ומותר בהאתו
   שמותר לאכול קאי:

. דהא אמרת מאכיל פשיטא
   ומוכר הייו האה:

. והאי מותר לא צריכא כו'
אלאחר זמן קאי וכגון שחרכו 
באור יפה קודם זמו שבטל 
טעמו ומראיתו עבר זמו אסור 
בהאה לשעות דרבן ה''ג ולא 
גרסי' פשיטא דהא אפי' בפסח 

ריך לאשמעי' דהא איכא איצט
רבי יוסי הגלילי דשרי בהאה 

   כל שבעה לקמן:
. כלומר האי זמו לשעות דרבן

זמן אכילתו משמע ואפילו שעה 
ששית שאין איסורו אלא 

  מדרבן הוי אסור אף בהאה:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .4
הָאַמר    : ִחְזִקּיָ

ֲהָנָאה?  ָאסּור ּבַ ֶפַסח ׁשֶ ִין ְלָחֵמץ ּבְ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ    - (שמות יג, ג) 96"לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"ׁשֶ

ר ֲאִכיָלה.  לֹא ְיֵהא   ּבֹו ֶהיּתֵ
  

ָכַתב ַרֲחָמָנא:    , "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"ַטְעָמא ּדְ
ַתב ַמע.  :ֲהָוה ָאִמיָנא - "לֹא ֵיָאֵכל" :ָהא לֹא ּכָ ַמע, ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ   ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ

  
הּו,  י ַאּבָ ַרּבִ   ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמר  הוּ ּדְ י ַאּבָ   : ַרּבִ
ל ָמקֹום  ֱאַמר:ּכָ ּנֶ     , "לֹא ֵיָאֵכל"  ׁשֶ

    , "לֹא תֹאַכל"
   – "לֹא תֹאְכלּו"

  ֶאָחד ִאיּסּור ֲאִכיָלה, 
ַמעּבְ ְוֶאָחד ִאיּסּור ֲהָנָאה    ,97ַמׁשְ

ְנֵביָלה.  ַרט ְלָך ּבִ ּפָ ֶדֶרְך ׁשֶ תּוב ּכְ ָפֵרט ְלָך ַהּכָ ּיְ   ַעד ׁשֶ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ר בִּ " ר ֲאׁשֶ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי""לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ   . (דברים יד, כא) 98ׁשְ

ְמִכיָרה.  ְנִתיָנה, ּוְלגֹוי ּבִ א ְלֵגר ּבִ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ְמִכיָרה ִין?  - ְלֵגר ּבִ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה אֹו ָמכֹר"תַּ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ   . "ַלּגֵ
ְנִתיָנה ִין?  -  ְלגֹוי ּבִ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי"תַּ ֶנּנָ תְּ   . "תִּ
ר ְוֶאָחד ּגֹוי ְנִתיָנה,  -  ִנְמֵצאָת אֹוֵמר: ֶאָחד ּגֵ ין ּבִ ְמִכיָרה ּבֵ ין ּבִ   ּבֵ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְכָתָבן ָבִרים ּכִ ְנִתיָנה, וּ  - ּדְ ְמִכיָרהְלֵגר ּבִ   . "ְלגֹוי ּבִ

  
י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
י ֵמִאיר,  ְדָאַמר ַרּבִ ֲעָתְך ּכִ   ִאי ָסְלָקא ּדַ

ה ַוֲאָכָלּה ּוָמכֹר'  ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ   ִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא: 'ַלּגֵ
ה ִלי?  - (דברים יד, כא) "אֹו"   ָלּמָ

ּה: ִלְדָבִרים  ַמע ִמיּנָ ְכָתָב ׁשְ   . ןּכִ
  

י ֵמִאיר?    ְוַרּבִ
  

גֹוי.  - "אֹו" ֵגר ִלְמִכיָרה ּדְ ים ְנִתיָנה ּדְ   ְלַהְקּדִ
  

י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ
  

  לֹא ְצִריְך ְקָרא,  - ָהא
ֵגר  יָון ּדְ ה ְמצּוֶוה ְלַהֲחיֹותֹו,  - ּכֵ   ַאּתָ

ה ְמצּוֶוה ְלַהֲחיֹותֹו,  -ְוגֹוי    ִאי ַאּתָ
  הּוא.  לֹא ְצִריְך ְקָרא, ְסָבָרא

  

                                                             

י בְּ  96 ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ ה'חֶֹזק ָיד הֹוִציא ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ   ֶאְתֶכם ִמּזֶ
 מוקף בסוגריים, ומסורת הש"ס מגיה: 'במשמע' 97

ה לַ  98 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ל גְּ  ה'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֵ ֲחֵלב ִאּמוֹ ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבשּׁ  ִדי ּבַ

    רש"י

. מדקריא לא יאכל לא יאכל
משמע לא יהא בו היתר המביא 
לידי שום אכילה וסתם האות 
לידי אכילה הם באות שלוקח 

   בדמים דבר מאכל:
. היתר ד שיפרוט לך הכתוב בוע

האה כדרך שפרט לך בבלה 
שלא היה כתוב בה אלא לא 
תאכלו והוצרך להתירה בהאה 
כדכתיב או מכור לכרי לגר 
בתיה לכרי במכירה לא 
גרסין אלא ה''ג כדרך שפרט לך 

   בבלה דתיא וכו':
ת''ל לגר תתה ואכלה או 

. דרוש ליה אגר וכן גבי מכור
דרוש תתה ואכלה  לכרי מי

   או מכור לכרי:
. כך מצותה לא דברים ככתבן

   יתה לכרי ולא ימכרה לגר:
. לשון חילוק ואי כר' מאיר או

קאמר קרא דתרוייהו אגר 
   ותרוייהו אכרי לא כתוב או:

להקדים תיה דגר למכירה 
. אם יש גר ליתה לו דכרי

תיתו קודמת למכירתה לכרי 
ושב קאמר והאי גר בגר ת

שקיבל עליו שלא לעבוד עכו''ם 
   ואוכל בלות:

. דכתיב גר אתה מצווה להחיותו
   (ויקרא כה) גר ותושב וחי עמך:

. מסברא או יודעין סברא היא
שתיה לגר קודמת דחיות הגר 
מצוה אבל מכירה לכרי מאי 
מצוה איכא ואיצטריך קרא 
לחלק ולאסור ליתן במתה 

   לכרי ולמכור בלה לגר:
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י ֵמִאיר ָלָמא ְלַרּבִ ׁשְ ָאַמר ,ּבִ ר ְוֶאָחד ּגֹוי :ּדְ ְנִתיָנה,  -  ֶאָחד ּגֵ ין ּבִ ְמִכיָרה ּבֵ ין ּבִ   ּבֵ
ֲהָנָאה,  ָרא ְנֵביָלה ּבַ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ   ִמּדְ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֲהָנָאה.  -  ָהא ּכָ ין ּבַ ֲאִכיָלה ּבֵ ין ּבַ   ֲאסּוִרין ּבֵ
ֲאָתא,  ְכָתָבם הּוא ּדַ ָאַמר: ִלְדָבִרים ּכִ י ְיהּוָדה, ּדְ א ְלַרּבִ   ֶאלָּ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרים ׁשֶ ֲהָנָאה? -  ָהא ּכָ   ְמָנא ֵליּה ַדֲאסּוִרין ּבַ
  

ִלכּון ֹאתֹו"ַנְפָקא ֵליּה ִמ  ׁשְ ֶלב תַּ כֶּ     ,(שמות כב, ל) 99"לַּ
ֶלב, - "אֹותֹו"  כב,א  ִליְך ַלּכֶ ה ַמׁשְ    ַאּתָ

ֶלב  ִליְך ַלּכֶ ה ַמׁשְ ּתֹוָרה. -ְוִאי ַאּתָ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ּכָ
  

י ֵמִאיר?    ְוַרּבִ
  
ֶלב,  - אֹותֹו"" ִליְך ַלּכֶ ה ַמׁשְ   ַאּתָ

ֶלב ִליְך ַלּכֶ ה ַמׁשְ ֲעָזָרה.  - ְוִאי ַאּתָ ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ   חּולִּ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ֲעָזָרה ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ אֹוַרְייָתא ִהיא.  ָלאו - חּולִּ   ּדְ

                                                             

ִלכּון אֹתוֹ  99 ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ  ְוַאְנׁשֵ

    רש"י

. לר' אבהו אליבא דר''מ בשלמא
מצי למילף מדאיצטריך קרא 
למישרי בלה הא כל איסורין 
שבתורה דכתיב בהו לא תאכל 
כי הכא אי לא הדר פריט בהו 
היתרא אסורין הן באכילה 

   ובהאה:
. לר' אבהו אליבא דרבי אלא

יהודה מא ליה דילמא האי 
פרט דבלה לאו למשרייה 

יצטריך בהאה אתא דלא א
אלא להחמיר ולומר דלכרי 
במכירה ולגר בתיה דאי לא 
כתביה הוה אמיא כל האות 

   מותרות בה:
. לר' אבהו ואליבא פקא ליה

דר' יהודה מדכתב בטרפה לא 
תאכלו ומיעט בה לכלב 

  תשליכון אותו:
אותו אתה משליך כו' כל 

. שאמר בהן לא תאכל איסורין
כגון זה ומדאיצטריך קרא 

ה לא מצי למילף טעמא למשרי
דאי לאו אותו הוה אמיא קרא 
למצותיה איצטריך שאין 
הקב''ה מקפח שכר כל בריה 
ואמר במצרים לא יחרץ כלב 
לשוו (שמות יא) לפיכך 
הקפידה תורה ליתן שכרו וכבד 
[שכר] הכלב מן העובד כוכבים 
שהבלה ימכור לכרי וטרפה 

   לכלב:
. דפקא ליה איסור האה ור''מ

אר איסורים מדפרט בבילה בש
בשלמא פרט היתר דטריפה 
לגופיה. איצטריך למיפרט בה 
היתר משום דאי לאו דפרט ביה 
הוה אמיא ליתסר בהאה אלא 
אותו למה לי ומשי לאיסור 
האה חולין ששחטו בעזרה 
דפקא לן בהו איסור אכילה 
מדכתב (דברים יב) כי ירחק 
ממך המקום וזבחת ואכלת 

ם דהייו חוץ בריחוק מקו
למחה שכיה אתה זובח ואוכל 
ואי אתה זובח ואוכל בקרוב 
מקום ומשום דאין מפורש בהן 
לאו בהדיא באכילה איצטריך 
למילף להו איסור האה מהכא 
והכי משמע אותו שאסר משום 
חוץ למחיצה אתה משליך לכלב 
דהא מהאי קרא ובשר בשדה 
טרפה פקא לן איסור מחיצה 

בר את ידו כגון הושיט העו
בשעת שחיטה בפרק בהמה 
המקשה לילד (חולין סח:) אבל 
יש לך אחר האסר משום 
מחיצה ואי אתה משליכו לכלב 
ואיזה זה זה חולין ששחטו 

   בעזרה:
. דאסירי חולין ששחטו בעזרה

בהאה לאו דאורייתא בפרק 
שי דקדושין (דף ח.) איפליגו 

  בה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב    ––––כב, א כב, א כב, א כב, א  .5
הָאַמר "[   : ִחְזִקּיָ

ֲהָנָאה?  ָאסּור ּבַ ֶפַסח ׁשֶ ִין ְלָחֵמץ ּבְ   ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ    - (שמות יג, ג) 100"לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"ׁשֶ

ר ֲאִכיָלה.    לֹא ְיֵהא ּבֹו ֶהיּתֵ
...  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ֱאַמר: ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ         , ל""לֹא ֵיָאכֵ   ּכָ

  , "לֹא תֹאַכל"
   – "לֹא תֹאְכלּו"

  ֶאָחד ִאיּסּור ֲאִכיָלה, 
ַמע, ּבְ ְוֶאָחד ִאיּסּור ֲהָנָאה    ַמׁשְ

ְנֵביָלה ַרט ְלָך ּבִ ּפָ ֶדֶרְך ׁשֶ תּוב ּכְ ָפֵרט ְלָך ַהּכָ ּיְ   ]."ַעד ׁשֶ
  

ָחאְמִתיב  י ִיְצָחק ַנּפָ   : ַרּבִ
ה,  ׁשֶ יד ַהּנָ   ַוֲהֵרי ּגִ

ַרֲחָמָנא ָאַמר ה": ּדְ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ   , )ג(בראשית לב, ל 101"ַעל כֵּ
  ּוְתַנן: 

תֹוכֹו,  ה ּבְ ׁשֶ   "ׁשֹוֵלַח ָאָדם ָיֵרְך ַלּגֹוי, ְוִגיד ַהּנָ
ר" קֹומֹו ִניּכָ ּמְ ֵני ׁשֶ   ! (חולין צג:) ִמּפְ

  
הּו:  י ַאּבָ   ָקָסַבר ַרּבִ

ָרה ְנֵביָלה, ִהיא  הּוּתְ ׁשֶ ָרה.ּכְ ּה ְוִגיָדּה הּוּתְ   ְוֶחְלּבָ
  

נֹוֵתן ַטַעם',  ִגיִדין ּבְ ָאַמר: 'ֵיׁש ּבְ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ
נֹוֵתן ַטַעם'  ִגיִדין ּבְ ָאַמר: 'ֵאין ּבְ א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר?  -ֶאלָּ   ַמאי ִאיּכָ

  
נֹוֵתן ַטַעם'?  ִגיִדין ּבְ ָאַמר: 'ֵאין ּבְ ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ   ַמאן ׁשָ

י  ְמעֹון, ַרּבִ   ׁשִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ֵהָמה ְטֵמָאה ל ּבְ ה ׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ   -  "ָהאֹוֵכל ִמּגִ
י ְיהּוָדה ִים ַרּבִ תַּ יב ׁשְ    ,ְמַחּיֵ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   . ּפֹוֵטר" ַרּבִ

  
ְמעֹון י ׁשִ ֲהָנָאה,  ,ַרּבִ ָאַסר ּבַ   ָהִכי ַנִמי ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ה ׁשֶ יד ַהּנָ ֲהָנָאה,  - "ּגִ ר ּבַ   מּותָּ

ְב  י ְיהּוָדהֵרי ּדִ   , ַרּבִ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ   . אֹוֵסר" ַרּבִ

  
  

ם,    ַוֲהֵרי ּדָ
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ם"ּדְ ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמכֶּ    ,(ויקרא יז, יב) 102"כָּ

  ּוְתַנן: 
ה  - "ֵאּלּו ָוֵאּלּו  ַאּמָ    ,ִמְתָעְרִבין ּבָ

  ְויֹוְצִאין ְלַנַחל ִקְדרֹון, 
ִנין ְל  ּנָ ִרין ַלּגַ   ֶזֶבל, ְוִנְמּכָ

  ! (יומא נח:) ּומֹוֲעִלין ּבֹו"
  

                                                             

חֶֹזק ָיד הֹוִציא  100 י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץֶאְת  ה'ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ   ֶכם ִמּזֶ
ַכף ֶיֶר  101 י ָנַגע ּבְ ה ּכִ ֵרְך ַעד ַהּיֹום ַהּזֶ ף ַהּיָ ר ַעל ּכַ ה ֲאׁשֶ ׁשֶ יד ַהּנָ ָרֵאל ֶאת ּגִ ן לֹא יֹאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ הַעל ּכֵ ׁשֶ ִגיד ַהּנָ   ְך ַיֲעקֹב ּבְ
ם לֹא תֹא 102 ל ֶנֶפׁש ִמּכֶ ָרֵאל ּכָ י ִלְבֵני ִיׂשְ ן ָאַמְרתִּ םַעל ּכֵ תֹוֲכֶכם לֹא יֹאַכל ּדָ ר ּבְ ר ַהּגָ ם ְוַהּגֵ   ַכל ּדָ

    רש"י

. ולא שולח אדם ירך לכרי
ין ליטול גידה ולא גזרין מצרכ

שמא יראה ישראל חבירו 
כשיתה לו וילך ויקה אותה מן 
הכרי וכסבור שיטל גידה 
הואיל ומתחת יד ישראל יצתה 

   ויאכלה בגידה:
. אם הוא מפי שמקומו יכר

יטל ואם לאו שמעין מיה 
מיהא דגיד מותר בהאה וקשיא 

   לר' אבהו:
יכך . לפהיא וחלבה וגידה הותרה

כל חלב וכל גיד מותרין בהאה 
שהן בכלל לגר אשר בשעריך 
תתה ואכלה שגם הן קרויין 
עמה בלה והרי לך היתר האה 
בלאו דגיד ל''ש בילה ול''ש 

   כשירה:
. טעם היחא למ''ד יש בגידין

   בשר הרי הוא בכלל בילה:
. דאיסור אלא למ''ד אין בגידין

ותן טעם בשר אם תבשלו עם 
אלמא לאו טעם בשר אית הבשר 

בהו ולאו בילה מיקרו אלא 
כעצמות דהן עץ בעלמא ולא 
אישתרי בכלל בילה ועץ הוא 
והתורה חייבה עליו מאי איכא 
למימר ופלוגתייהו בגיד השה 

   (חולין צט:):
. לגמרי מבהמה ור''ש פוטר

טמאה פטור דקסבר אין בגידין 
בותן טעם בשר ומגיד מי פטור 

חמא אגיד היכא דכי אזהריה ר
דבשרה מותר דהייו בהמה 
טהורה דהכי משמע גיד לא 
תאכל הא בשר אכול אבל טמאה 
לא הזהיר על גידה והכי מפרשי' 
לה בגיד השה (שם קא.) ולרבי 
שמעון הכי מי דאסור גיד 
דטהורה אפילו בהאה אלמא לא 
תאכלו איסור האה משמע 
וכשהותרה בילה בהאה היא 

דלאו בכלל  לא הותרה לר''ש
בילה היא אבל לרבי יהודה 
מותר משום דקסבר יש בגידים 
בותן טעם כדקתי רבי יהודה 
מחייב שתים הלכך גיד בכלל 
בשר וכשהותרה בילה הותרה 

   גם היא:
. שירי דם חטאות אלו ואלו

הפימית השפכין על יסוד 
מערבי של מזבח החיצון ושירי 
דם חטאות החיצוות השפכין 

דרומי יוצאין מן היסוד  על יסוד
לרצפה דרך שי קבים קטים 
ומתערבין באמה סילון שהיה 

   עובר בעזרה:
. כמו לחל ויוצאין לחל קדרון

   איתן (דברים כא) עמק:
   . בעלי גות לזבל:לגים

. כלומר אסור להות ומועלין בהן
מהן בלא דמים מפי שהן של 
הקדש מכל מקום דם מותר 

   בהאה:
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ם אֵני ּדָ ִאיְתַקׁש ְלַמִים,  ,ׁשָ   ּדְ
ְכִתיב:  ִים"ּדִ ּמָ ֶכּנּו כַּ ּפְ ׁשְ   , (דברים יב, כד) "לֹא ּתֹאֲכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ תִּ
ִים ִרין,  - ַמה ּמַ   מּוּתָ

ם ר.  - ַאף ּדָ   מּוּתָ
  

ִכים ַעל גַּ  ְתַנּסְ ִים ַהּמִ ּמַ ח! ְוֵאיָמא: ּכַ ְזּבֵ י ַהּמִ   ּבֵ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ִים" ּמָ   רֹוב ַמִים.  - "כַּ

  
ִתיב?!  י "רֹוב ַמִים" ּכְ   ִמיּדֵ

  
א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ

ִכין,  ּפָ ׁשְ ִים ַהּנִ ּמַ   ּכַ
ִכין.  יּסָ ִים ַהּנִ ּמַ   ְולֹא ּכַ

  
ִכי ּפָ ׁשְ ִים ַהּנִ ּמַ   ִלְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה!  ןְוֵאיָמא: ּכַ

  
ּתּו ֵיין ְנִסיָכם" –ָתם ַנִמי, ִניּסּוְך ִאיְקֵרי ָה    .  (דברים לב, לח) 103"ִיׁשְ
  

ם ְלַמִים?   כב,ב  ה, ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ּדָ   ּוְלִחְזִקּיָ
  

א,  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ   ְלִכְדַרּבִ
ָאַמר  אּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִין ְלַדם ֳקָד  יר? ִמּנַ ֵאינֹו ַמְכׁשִ ים ׁשֶ   ׁשִ
ֱאַמר:  ּנֶ   ׁשֶ

ִים" ּמָ ֶכּנּו כַּ ּפְ ׁשְ   , (דברים יב, כד) "לֹא ּתֹאֲכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ תִּ
ִים  ּמַ ְך ּכַ ּפָ ׁשְ נִּ ם ׁשֶ יר,  –ּדָ   ַמְכׁשִ

ִים  ּמַ ְך ּכַ ּפָ ֵאינֹו ִנׁשְ יר.  -ׁשֶ   ֵאינֹו ַמְכׁשִ
  
  

  ַוֲהֵרי ֵאֶבר ִמן ַהַחי, 
ְכִתיב:  ר" "לֹאּדִ ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ   , (דברים יב, כג) 104תֹאַכל ַהּנֶ
  ְוַתְנָיא: 

י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
יט ָאָדם ּכֹוס ַיִין ְלָנִזיר,  ּלֹא יֹוׁשִ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

  ְוֵאֶבר ִמן ַהַחי ִלְבֵני ֹנַח? 
ְלמּוד לֹוַמר: ן ִמְכׁש  תַּ ר לֹא ִתתֵּ   . "(ויקרא יט, יד) 105ל"ֹ"ְוִלְפֵני ִעּוֵ

ֵרי!  - ְכָלִביםָהא לִ    ׁשָ
  

ִאיְתַקׁש ְלָדם,  אֵני ֵאֶבר ִמן ַהַחי, ּדְ   ׁשָ
ְכִתיב:  ֶפׁש"ּדִ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם כִּ י ֲאכֹל ַהּדָ   . (דברים יב, כג) "ַרק ֲחַזק ְלִבְלתִּ

  
ה, ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ֵאֶבר ִמן ַהַחי ְלָדם?    ּוְלִחְזִקּיָ

  
  ָאַמר ָלְך: 

ִאי ם הּוא ּדְ   ְתַקׁש ְלֵאֶבר ִמן ַהַחי, ּדָ
  ָאסּור,  -ָמה ֵאֶבר ִמן ַהַחי 

ם ִמן ַהַחי    ָאסּור.  -ַאף ּדָ
                                                             

ּתּו ֵיין ְנִסיָכם ָיקּומּו ְוַיְעְזֻרֶכם ְיִהי ֲעֵליֶכם ִסְתָרה 103 ר ֵחֶלב ְזָבֵחימֹו יֹאֵכלּו ִיׁשְ  ֲאׁשֶ

ׂשָ  104 ֶפׁש ִעם ַהּבָ ֶפׁש ְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאכֹל ַהּדָ  רַרק ֲחַזק ְלִבְלתִּ

ר  105 ָאֶרץ ֲאׁשֶ ְנַחל ּבָ ר תִּ ַנֲחָלְתָך ֲאׁשֶ ְבלּו ִראׁשִֹנים ּבְ ר ּגָ בּול ֵרֲעָך ֲאׁשֶ יג ּגְ ּה  ה'לֹא ַתסִּ תָּ   ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ְלִרׁשְ

    רש"י

. שאסורות ים המתסכיןכמ
בהאה שהרי קדש הן שקדשו 
בכלי שרת וכתיב (שמות ל) כל 

ולחזקיה.  הוגע בהם יקדש
דאמר לעיל איסור האה דחמץ 
מלא יאכל הא לא תאכל ולא 

  תאכלו לא משמע ליה האה:
למאי הלכתא איתקש דם 

. למשרייה בהאה למים
ומהיכא תיתי לך דיתסרו 

קיה ומבילה לא אותבייה לחז
למאי איצטריך קרא למשרייה 
דאי כר' יהודה סבר לדברים 
ככתבן הוא דאתא ואי כר''מ 
סבר לה איצטריך להקדים 

   תיה דגר למכירה דכרי:
. לא תאכל הפש עם הבשר

בעוד שהפש בו: בי ח אסר 
להם אבר מן החי דכתיב 
(בראשית ט) אך בשר בפשו דמו 

   לא תאכלו:
סר . אלמא לא מיתלפי עור

אלא משום לפי עור לא תתן 
מכשול אבל בהאה אחריתי 

   כגון לכלב שרי:
. סיפיה דקרא לבלתי אכול הדם

   לא תאכל הפש וגו':
. באיסור מה אבר מן החי אסור

האמור בו אף דם מן החי אסו' 
באיסו' האמור בו כלומר כרת 
משום דם גמור מהו דתימא רק 
חזק לבלתי אכול הדם אוזבחת 

ך דכתיב לעיל מבקרך ומצא
קאי ודם זביחה הוא דאסור 

   אבל דם הקזה מותר:
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  ְוֵאי ֶזה? 
ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו.  ַהּנֶ ָזה, ׁשֶ ם ַהּקָ   ֶזה ּדַ

  
  

ְסָקל,    ַוֲהֵרי ׁשֹור ַהּנִ
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  רֹו"ּדְ ׂשָ   , (שמות כא, כח) 106"לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ

  ְוַתְנָיא: 
ֱאַמר:" ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֹור" ִמּמַ ֵקל ַהׁשּ ִהיא ְנֵבָלה? (שמות כא, כח) "ָסקֹול ִיּסָ    !ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ

ֲאִכיָלה!   ּוְנֵבָלה ֲאסּוָרה ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר: וּ    ? "לֹא ֵיָאֵכל"ַמה תַּ

תּוב:  יד ְלָך ַהּכָ ינֹו ׁשֶ ַמּגִ ְגַמר ּדִ ּנִ ָחטֹו ְלַאַחר ׁשֶ   ָאסּור.  -ִאם ׁשְ
ֲהָנָאהֵאין  ֲאִכיָלה, ּבַ א ּבַ ִין?  - ִלי ֶאּלָ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֹור ָנִקי"תַּ   . (שמות כא, כח) "ּוַבַעל ַהׁשּ
ַמע?    ַמאי ַמׁשְ

ן זֹוָמא ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ָכָסיו' לֹוִני ָנִקי ִמּנְ אֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו: 'ָיָצא ּפְ ָאָדם ׁשֶ ל ּכְ וְ  ,ּכְ ֶהם ֲהָנָאה ׁשֶ   .לּום"ֵאין לֹו ּבָ

ָכַתב:  ֹור ָנִקי"ַטְעָמא ּדְ   , "ּוַבַעל ַהׁשּ
ִאי ִמ  ַמע!  -  "ּלֹא ֵיָאֵכל"ּדְ ַמע, ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ   ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ

  
ַמע,  - "לֹא ֵיָאֵכל"ְלעֹוָלם    ִאיּסּור ֲאִכיָלה ְוִאיּסּור ֲהָנָאה ַמׁשְ

ֹור ָנִקי" ֲאָתא. ַלֲהָנַאת עֹורֹו  -  "ּוַבַעל ַהׁשּ   הּוא ּדַ
  

  ְוִאיְצְטִריְך, 
ֲעָתְך ָאִמיָנא:  רֹו"ָסְלָקא ּדַ ׂשָ ִתיב,  "לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ   ּכְ

רֹו" ׂשָ   ִאין,  - "ּבְ
  לֹא,  -עֹורֹו 

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ה ַאֲחִריָנא:  ִקי ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ ַמּפְ ֵאי ּדְ ּנָ   ּוְלָהָנְך ּתַ
  ַלֲחִצי ּכֹוֶפר, 

  ֵמי ְווָלדֹות, ְוִלְד 
  ְמָנא ְלהּו?  -  ֲהָנַאת עֹורוֹ 

  
רֹו"ָנְפָקא ְלהּו ֵמ  ׂשָ רֹו. - "ֶאת ּבְ ֵפל ִלְבׂשָ   ֶאת ַהּטָ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ֵריׁש.  - "ֶאת"   לֹא ּדָ

  
ְדַתְנָיא:    ּכִ

ְמעֹון ָהֲעַמּסֹוִני" ל ְנֶחְמָיה ָהֲעַמּסֹוִני, ְוָאְמִרי ָלּה ׁשִ ּתֹוָרה, ׁשֶ  "יםֶאִת ", ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּכָ   ּבַ
יַע ְל  ִהּגִ יָון ׁשֶ יָרא"ּכֵ יֵרׁש.   107"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ   ּפֵ

ל  י, ּכָ ְלִמיָדיו: ַרּבִ ֵהא ֲעֵליֶהן?  "יםֶאִת "ָאְמרּו לֹו תַּ תָּ ַמה תְּ ַרׁשְ ּדָ   ׁשֶ
ָכר ַעל  ל ׂשָ ְך ֲאִני ְמַקּבֵ ה, ּכָ ִריׁשָ ָכר ַעל ַהּדְ י ׂשָ ְלתִּ ּבַ ּקִ ם ׁשֶ ׁשֵ ה. ָאַמר ָלֶהם: ּכְ ִריׁשָ   ַהּפְ

א  ּבָ י ֲעִקיָבאַעד ׁשֶ   ְוָדַרׁש:  ַרּבִ
יָרא" ְלִמיֵדי ֲחָכִמים" - "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ   .ְלַרּבֹות תַּ

  
  

  ַוֲהֵרי ָעְרָלה, 
ַרֲחָמָנא ָאַמר:    , (ויקרא יט, כג) 108"ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל"ּדְ

                                                             

רֹו ּוַבַעל ַה  106 ׂשָ ֹור ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ֵקל ַהשּׁ ה ָוֵמת ָסקֹול ִיסָּ ָ ח ׁשֹור ֶאת ִאיׁש אֹו ֶאת ִאׁשּ ֹור ָנִקיְוִכי ִיּגַ  ׁשּ

יָרא 107 יָרא"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ יָרא"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ יָרא"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ  אותו תעבוד ובשמו תשבע "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ

    רש"י

. כלומר על איזה דם ואיזה זה
מן החי אסור משום דם הא דם 
הפש כתיב על דם הקזה של 
בהמה שהפש יוצא בו יש ד' 
מיי דמים בהיקז כדאמרין 
בכריתות (דף כב.) בתחלה 
שותת ולבסוף מקלח ואחר כך 

ש מהן משחיר וסופו שותת י
שאין השמה יוצאה בו ויש מהן 
שהשמה יוצאה בו והתם תיא 
איזהו דם היקז שהשמה יוצאה 

   בו כל זמן שמקלח כו':
. והכי אמר קרא שאם שחטו כו'

סקול יסקל השור ואי לא סקלו 
אעפ''כ לא יאכל את בשרו. 
איסור האה לא משמע. וקשיא 
אפילו לחזקיה וכ''ש לרבי 

   אבהו:
דבב''ק פ' שור . ולהך תאי

שגח (דף מא: ומב.) דמפקי ליה 
להאי קי לדרשא אחריא 
לאשמעין דתם פטור מחצי 
כופר דקאמר קי מחצי כופר 
אם המית איש דאילו מועד 
משלם כופר שלם והתם אפילו 
חצי כופר לא משלם ואיכא 
דמפיק ליה לדמי וולדות אם 

   גח אשה הרה ויצאו ילדיה:
עור  . דפקא ליה האתואידך
   מקי:

. לריבויא דסבר לה את לא דריש
כשמעון העמסוי שפירש כל 
אתים שבתורה לרבות כיון 
שהגיע לאת ה' אלהיך תירא 
אמר מה ארבה לירא עמו פירש 
מכולן וחזר בו מכל ריבויין 
שדרש דמדהא לאו לרבוייא 
אתא כולהו מי לאו לרבויי 

   אתו:
. שיהא לרבות תלמידי חכמים

   שמים: מורא רבך כמורא
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  ְוַתְנָיא: 
א ִאיּס  -  "ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל""   ּור ֲאִכיָלה, ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין ּנּו?   :ִמּנַ לֹא ֵיָהֶנה ִמּמֶ   ׁשֶ
ע ּבֹו?  ּלֹא ִיְצּבַ   ׁשֶ

ר?    ְולֹא ַיְדִליק ּבֹו ֶאת ַהּנֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  ם ָעְרָלתֹו... ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל"תַּ ם -  (ויקרא יט, כג) "ַוֲעַרְלתֶּ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ּכּוּלָ

ָכַתב ַרֲחָמָנא:  ם ָעְרָלתֹו... ֲעֵרִלים""ַוֲעַרלְ ַטֲעָמא ּדְ   , תֶּ
ַמע!  - ָהא ָלאו ָהִכי ַמע, ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ   ֲהָוה ָאִמיָנא: ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ

  
ין ִאיּסּור ֲהָנָאה,  - "לֹא ֵיָאֵכל"ְלעֹוָלם  ין ִאיּסּור ֲאִכיָלה ּבֵ ַמע ּבֵ   ַמׁשְ

ְכִתיב:  אֵני ָהָתם, ּדִ   . ג)(ויקרא יט, כ "ָלֶכם"ְוׁשָ
  

  ְוִאיְצְטִריְך, 
ֲעָתְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ְוָכַתב ֶכם ְיֵהא,  - (ויקרא יט, כג) "ָלֶכם" :ָסְלָקא ּדַ לָּ   ׁשֶ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ְכִתיֵבי ָהָנְך ְקָרֵאי א ּדִ ּתָ א ָהׁשְ ה ִלי?  "ָלֶכם" ,ְוֶאלָּ   ָלמָּ
  

  ְלִכְדַתְנָיא: 
טּוַע ְלַרּבוֹ  - (ויקרא יט, כג) "ָלֶכם""   כג,א ים.^ת ֶאת ַהּנָ   ָלַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ים טּוַע ָלַרּבִ   . "ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנָ

  
א?  א ַקמָּ ַתּנָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ְכִתיב:  ם"ּדִ ַמע. לַ   – (ויקרא יט, כג) "ּוְנַטְעתֶּ ִחיד ַמׁשְ   ּיָ

ים  ַמע.  -ָלַרּבִ   לֹא ַמׁשְ
ַתב ַרֲחָמָנא:  ים. ְלָהִביא ֶא  - "ָלֶכם"ּכָ טּוַע ָלַרּבִ   ת ַהּנָ

  
י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ

  
ם" ִחיד,  - "ּוְנַטְעתֶּ ין ַלּיָ ים ּבֵ ין ָלַרּבִ ַמע ּבֵ   ַמׁשְ

ַמע,  - "ָלֶכם"וְ  ים ַמׁשְ ין ַרּבִ ין ָיִחיד ּבֵ   ּבֵ
  ָהֵוי ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי, 

א ְלַמֵעט.   ְוֵאין ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי ֶאלָּ
  
  

רּוָמה,    ַוֲהֵרי ּתְ
  , (ויקרא כב, י) 109"ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש"ַרֲחָמָנא ָאַמר: ּדְ 

  ּוְתַנן: 
ַיִין,  -ְלָנִזיר    :"ְמָעְרִבין   ּבְ

ָרֵאל  ְתרּוָמה" -ּוְלִיׂשְ   ! (עירובין כו:) ּבִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

אֵני ָהָתם ָאַמר ְקָרא:  ,ׁשָ רּוַמְתֶכם"ּדְ ֶכם ּתְ  - (במדבר יח, כז) 110"תְּ לָּ   ֵהא. ׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

                                                                                                                                                                                                     

ִנים ִיְהֶיה ָלֶכם ֲעֵר  108 לֹׁש ׁשָ ְריֹו ׁשָ ם ָעְרָלתֹו ֶאת ּפִ ל ֵעץ ַמֲאָכל ַוֲעַרְלתֶּ ם ּכָ  ִלים לֹא ֵיָאֵכלְוִכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ּוְנַטְעתֶּ

ב ּכֵֹהן וְ  109 ִכיר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ּתֹוׁשַ  ׂשָ

ֶקב 110 ָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהּיָ ּדָ רּוַמְתֶכם ּכַ ב ָלֶכם תְּ  ְוֶנְחׁשַ

    רש"י

. כגון בקליפי ולא יצבע בו
אגוזים שהשומר אסור משום 

   ערלה כפרי עצמו:
. כגון ולא ידליק בו את הר

   בשמן של ערלה:
. והשתא דכתיבי הי קראי

   לאסריה:
. דמשמע התירא למאי לכם

  אתא:
. לצורך רבים כגון לרבים

   באמצע הדרך לכל עובר:
. דאין וטעתם ליחיד משמע

ם לטוע ולכל חד וחד דרך רבי
   קאמר וטעתם:

. עירוב תחומין מערבין לזיר
ביין אע''פ שסעודה שאיה 
ראויה לו היא הואיל ואי 
מתשיל אזירותיה שריא ליה 
מערבין וכן לישראל בתרומה 
דאי בעי מיתשל עליה דתרומת 
טעות איה תרומה והדרא 
לטיבלה והדר מפריש עלה מיה 

   ובה:
ם . וחשב לכתרומתכם

תרומתכם ובתרומת מעשר 
דמפרשי לוים כתיב ותרומה 
גדולה איתקש בההוא קרא 
כדכתיב כדגן מן הגורן דהייו 

   תרומה גדולה:
. חזקיה דאמר לא תאכלו ואידך

לא משמע האה האי תרומתכם 
לאו למישרי האה אתא אלא 
תרומתכם דכל ישראל קאמר 
ואורחיה דקרא לאישתעויי הכי 

בלוים ישראל לאו דוקא דהא 
   כתיב:
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רּוַמְתֶכם" ָרֵאל.  - "תְּ ָכל ִיׂשְ   ּדְ
  
  

  ַוֲהֵרי ָנִזיר, 
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכל"ּדְ   , (במדבר ו, ד) 111"ֵמַחְרַצּנִ

  ּוְתַנן: 
ַיִין"   ! (עירובין כו:) "ְמָעְרִבין ְלָנִזיר ּבְ

  
  : ָמר זּוְטָראָאַמר 

אֵני ָהָתם ָאַמר ְק  ,ׁשָ ּלֹו ְיֵהא. - (במדבר ו, ד) "ִנְזרֹו"ָרא: ּדְ   ׁשֶ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ַער רֹאׁשֹו" ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   , (במדבר ו, ה) 112"ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ

יּדּולֹו    ָקדֹוׁש,  -ּגִ
ָבר ַאֵחר ָקדֹוׁש.    ְוֵאין ּדָ

  
ָבר ַאֵחר י "ְוֵאין ּדָ ִתיב?!  "ִמיּדִ   ּכְ

  
ְדָמר א ּכִ וְרּתָ א, ְמַחּוַ   זּוְטָרא.  ֶאלָּ

  
  

  ַוֲהֵרי ָחָדׁש, 
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ה"ּדְ   , (ויקרא כג, יד) 113"ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ

  ּוְתַנן: 
ַחת, ּוַמֲאִכיל ִלְבֵהָמה"   ! (מנחות עא.) "קֹוֵצר ְלׁשַ

  
ַמְעָיהָאַמר    : ַרב ׁשְ

אֵני ָהָתם ָאַמר ְקָרא:  ,ׁשָ   ,(ויקרא כג, י) 114ִציְרֶכם""ְק ּדְ
ֶכם ְיֵהא.  - "ְקִציְרֶכם" לָּ   ׁשֶ

  
  ְוִאיָדְך? 

  
ַמע.  - "ְקִציְרֶכם" ָרֵאל ַמׁשְ ָכל ִיׂשְ   ּדְ

  
  

ָרִצים,    ַוֲהֵרי ׁשְ
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל"ּדְ   , (ויקרא יא, מא) 115"ׁשֶ

  ְתַנן: וּ 
נִּ  ה ְועֹופֹות ְוָדִגים ׁשֶ יֵדי ַחּיָ נּו ָלֶהם ִמיִנין ְטֵמִאין "ַצּיָ ּמְ ִרין ְלמֹוְכָרן  -ְזּדַ   ! (שביעית ז, ד) ֹוִים"ְלגמּותָּ

  
אֵני ָהָתם ָאַמר ְקָרא:  ,ׁשָ ֶכם ְיֵהא.  - (ויקרא יא, יא) 116"ָלֶכם"ּדְ לָּ   ׁשֶ

  
  ִאי ָהִכי, 

ה ַנִמי!  ִחלָּ   ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ
  

אֵני ָהָכא ָאַמר ְקָרא:  ,ׁשָ ֲהָוָייָתן ְיהּו. - יא, יא) (ויקרא 117"ִיְהיּו"ּדְ   ּבַ

                                                             

ים ְוַעד ָזג לֹא יֹאֵכל 111 ִין ֵמַחְרַצּנִ ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ  ּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ

ַער לֹא ַיֲעבֹר ַעל רֹ  112 ל ְיֵמי ֶנֶדר ִנְזרֹו תַּ יר לַ ּכָ ר ַיּזִ ִמם ֲאׁשֶ ַער רֹאׁשוֹ  ה'אׁשֹו ַעד ְמלֹאת ַהּיָ ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   ָקדֹׁש ִיְהֶיה ּגַ
ת עֹוָלם ְלדֹרֵֹת  113 ן ֱאלֵֹהיֶכם ֻחּקַ ה ַעד ֲהִביֲאֶכם ֶאת ָקְרּבַ בֵֹתיֶכםְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ כֹל מׁשְ  יֶכם ּבְ

ר ֶא  114 ּבֵ ם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶת ּדַ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ י ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּכִ ֵני ִיׂשְ ית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהןל ּבְ  ם ֶאת עֶֹמר ֵראׁשִ

ֶקץ הּוא לֹא ֵיָאֵכל 115 ֵֹרץ ַעל ָהָאֶרץ ׁשֶ ֶרץ ַהׁשּ ֶ   ְוָכל ַהׁשּ
ֶקץ ִיְהיּו לָ  116 צוּ ְוׁשֶ ּקֵ ׁשַ ָרם לֹא תֹאֵכלּו ְוֶאת ִנְבָלָתם תְּ ׂשָ   ֶכם ִמּבְ

    רש"י

. שיער שלו אסור בהאה גידולו
וטעון שריפה כדכתיב ותן על 

   האש אשר תחת זבח השלמים:
. מידי ואין דבר אחר כתיב

דילמא גידולו והוא הדין לדבר 
   אחר דמאי מיעוט כתב הכא:

  . לפי העומר:חדש
. אע''ג דכתיב עומר קוצר לשחת

ראשית קצירכם אל הכהן 
קצור לפי דמשמע דאסור ל

העומר מותר לקצור לשחת 
   כשהוא עשב דלאו קציר הוא:

. אף חיטין ומאכיל לבהמה
גמורין על ידי קיטוף מכל מקום 

   חדש מותר בהאה:
. חזקיה דלא פקא ליה ואידך

האה מלא תאכלו ולא 
איצטריך קצירכם למישרי אמר 
לך קצירכם דכל ישראל קאמר 
ואורחיה דקרא לאישתעויי 

   הכי:
. דווקא שזדמו דלא מושזד

מצרכין להו להפקירן אבל 
לכתחלה אסור לחזר אחריהן 
כדתן התם במס' שביעית (פ''ז 
מ''ג) אין עושין סחורה לא 
בבילות וטריפות ולא בשקצים 

   ורמשים:
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ב  ה ִלי ְלִמיְכּתַ ה, ָלּמָ יּה?  "ָלֶכם", ּוַמְייֵתי "לֹא ֵיָאֵכל"ּוְלִחְזִקּיָ ִרּיֵ   ְלִמיׁשְ

ֵעי "לֹא ֵיָאֵכל"לֹא ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא    ! "ָלֶכם", ְולֹא ּבָ
  

ה:    ָאַמר ָלְך ִחְזִקּיָ
יִדי ַנִמי ֵמָהָכא.    ַטְעָמא ּדִ

  
  

  ֵמץ, ַוֲהֵרי ָח 
ַרֲחָמָנא ָאַמר:    , (שמות יג, ג) 118"לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"ּדְ

ְנָיא:    ְוּתַ
ִליִלי" י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַמּה ַעל ַעְצְמָך!    תְּ
ְבָעה?" ל ׁשִ ֲהָנָאה ּכָ   ! ֵהיַאְך ָחֵמץ ָאסּור ּבַ

  
ָאַמר ְקָרא:  אֵני ָהָתם, ּדְ אֹר"ׁשָ ָך ְיֵהא.  - ז)(שמות יג,  119"ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ לְּ   ׁשֶ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ה רֹוֶאה,  ָך ִאי ַאּתָ לְּ   ׁשֶ

 . בֹוהַּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ   ֲאָבל ַאּתָ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ֵרי  ִתיֵבי.  "ְלָך"ּתְ   ּכְ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ּתֹו,  - ַחד  ׁשְ יּבַ ּכִ גֹוי ׁשֶ   ּבְ
ּתֹו.  -ְוַחד  ׁשְ יּבַ ּלֹא ּכִ גֹוי ׁשֶ   ּבְ

  
  ְך? ְוִאיָד 

  
ָלָתא  ִתיֵבי.  "ְלָך"ּתְ   ּכְ

  
  ְוִאיָדְך? 

אֹור,  - ַחד  ׂשְ   ּבִ
ָחֵמץ.  - ְוַחד   ּבְ

  
  ּוְצִריֵכי. 

  
ֵאי ַתּנָ   :ֵליָמא ּכְ

ה ְלָכל ְמָלאָכה""    ,(ויקרא ז, כד) 120"ֵיָעׂשֶ
ְלמּוד לֹוַמר:    ? "ְלָכל ְמָלאָכה"ַמה תַּ

כֹול ּיָ בֹוהַּ   :ׁשֶ ר,  -  ִלְמֶלאֶכת ּגָ   ְיֵהא מּותָּ
   ?ְיֵהא ָאסּור - ִלְמֶלאֶכת ֶהְדיֹוט

ְלמּוד לֹוַמר:    , "ְלָכל ְמָלאָכה"תַּ
ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   . ַרּבִ

                                                                                                                                                                                                     

ָרם לֹא תֹאֵכלּו ְוֶאת 117 ׂשָ ֶקץ ִיְהיּו ָלֶכם ִמּבְ צוּ -ְוׁשֶ ּקֵ ׁשַ   ִנְבָלָתם תְּ
חֶֹזק ָיד  118 י ּבְ ית ֲעָבִדים כִּ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ  הֹוִציא ה' ֶאְתֶכם ִמּזֶ
ֻבֶלךָ  119 ָכל ּגְ אֹר ּבְ ִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ְבַעת ַהּיָ  ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ

ה ְלָכל ְמָלאָכה ְוָאכֹל לֹא תֹאְכֻלהוּ  120  ְוֵחֶלב ְנֵבָלה ְוֵחֶלב ְטֵרָפה ֵיָעׂשֶ

    רש"י

   . ושקץ יהיו לכם:יהיו
ולחזקיה למה לי למכתב לא 

. יאכל ומייתי לכם למישרייה
מציו בשלמא לר' אבהו לא 

לאקשויי בכל הך דכתיב בהו 
לא תאכל והדר כתיב בו היתר 
האה דאיצטריך לא תאכלו 
לאכילה ואיצטריך היתירא 
להאה אלא לחזקיה כיון דסוף 
סוף שרי ליה רחמא בהאה 
למה לי קרא דשי בדיבורא 
וכתב לא יאכל דמשמע האה 
ואיצטריך לכם למישרייה 
בהאה ליכתוב לא תאכל ותו 

   טריך לכם:לא איצ
. דאמיא לא יאכל טעמא דידי

משמע האה מהא פקא לי ואי 
לאו האי קרא דכתיב לא יאכל 
ותו כתב לכם למישרייה לא 
הוה ידעא דלא יאכל איסור 
האה הוא וכל הך קראי 
דהיתר האה דכתיבי גבי לא 
תאכל הא דרשיהו חזקיה 
למילתא אחריא כדאמרן לעיל 
תרומתכם קצירכם דכל 

   ל:ישרא
תמה על עצמך היאך אסר חמץ 

. דס''ל מותר בהאה כל בהאה
שבעה וכ''ש לאחר הפסח 
ופליגא דרבי יהודה דאמר חמץ 
שעבר עליו הפסח אסור בהאה 

  לקמן בפירקין (דף כח:):
. לא יראה לך תלתא לך כתיבי

חמץ ולא יראה לך שאור בכל 
גבולך ועוד קרא אחריא ולא 
יראה לך שאור בכל גבולך 

   עת ימים:שב
. דאי כתב שאור משום וצריכי

דחימוצו קשה אבל חמץ אימא 
מותר ואי כתב חמץ משום 
דראוי לאכילה אבל שאור דלא 
אתי למיכליה אימא לא עבר 
עליה הכי מפרש להו בפ''ק 

   דביצה (דף ז:):
. לא תאכל דרבי לימא כתאי

   אבהו:
. הוה מצי יעשה למלאכה

   למיכתב גבי חלב דבילה:
אי לא הוה כתב לכל  .שיכול

הוה אמיא למלאכת גבוה יהא 
מותר אם צריך למשוח ממו 
עורות למלאכת בדק הבית יהא 
מותר דהא מישתרי חלב 
באכילה לגבי גבוה למזבח אבל 
למלאכת הדיוט יהא אסור 
שהרי אמר בו לא תאכלו 
ואיסור האה במשמע ת''ל לכל 

   מלאכה:
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י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
כֹול ּיָ בֹוהַּ  -  ִלְמֶלאֶכת ֶהְדיֹוט :ׁשֶ   ְיֵהא ָטֵמא?  - ְיֵהא ָטהֹור, ִלְמֶלאֶכת ּגָ

ְלמּוד לֹוַמר:    . """ְלָכל ְמָלאָכהתַּ

  
ִליִליוְ  י יֹוֵסי ַהּגְ    ,לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא -ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה ,ַרּבִ

י ִאיְצְטִריְך ְקָרא ר.  - ּכִ   ְלִאיּסּור ּוְלֶהיּתֵ
י ֲעִקיָבא ר ,ְוַרּבִ   לֹא ָצִריְך ְקָרא,  - ִאיּסּור ְוֶהיּתֵ

י ִאיְצְטִריְך ְקָרא   ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה.   - ּכִ
  

ְלֵגי, ַמ   כג,ב  ָהא ָקִמיּפְ   אי ָלאו ּבְ
ִליִלי ָסַבר:  י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ין ִאיּסּור ֲהָנָאה,  - "לֹא תֹאְכלּו"ּדְ ין ִאיּסּור ֲאִכיָלה ּבֵ ַמע ּבֵ   ַמׁשְ

ה ְלָכל ְמָלאָכה"ְוִכי ֲאָתא ְקָרא: [ ֲאָתא.  - ]"ֵיָעׂשֶ ֲהָנָאה הּוא ּדַ יּה ִלְנֵביָלה ּבַ ִרּיָ   ְלִמיׁשְ
י ֲע  ַמע -] "לֹא תֹאְכלּו"[ִקיָבא ָסַבר: ְוַרּבִ ַמע, ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ    ,ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ

ה ְלָכל ְמָלאָכה"ִכי ֲאָתא ְקָרא: [וְ    ְלטּוְמָאה ְוָטֳהָרה. - ]"ֵיָעׂשֶ
  

י ָעְלָמא כּולֵּ ין ִאיּסּור  - "לֹא תֹאְכלּו" :לֹא, ּדְ ין ִאיּסּור ֲאִכיָלה ּבֵ ַמע ּבֵ   ֲהָנָאה. ַמׁשְ
ְלֵגי:וְ  ָהא ָקִמיּפְ   ָהָכא ּבְ

רוּ  ּה ְוִגיָדּה לֹא הּוּתְ ָרה, ֶחְלּבָ ָרה ְנֵביָלה, ִהיא הּוּתְ הּוּתְ ׁשֶ ִליִלי ָסַבר: ּכְ י יֹוֵסי ַהּגְ    ,ַרּבִ
ה ְלָכל ְמָלאָכה"ְוִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא: [ ָאָתא.  -] "ֵיָעׂשֶ ר ֲהָנָאה הּוא ּדְ   ְלֶהיּתֵ

י ֲעִקיָב  רוּ ְוַרּבִ ּה ְוִגיָדּה ַנִמי הּוּתְ ָרה ְנֵביָלה, ֶחְלּבָ הּוּתְ ׁשֶ    ,א ָסַבר: ּכְ
ה ְלָכל ְמָלאָכה"ְוִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא: [   ְלטּוְמָאה ְוָטֳהָרה.  -] "ֵיָעׂשֶ

  
ֲהָנָאה,  ְרֵייּה ַרֲחָמָנא ּבַ ׁשָ ַחן ֵחֶלב ּדְ ּכַ ִליִלי, ַאׁשְ י יֹוֵסי ַהּגְ   וַרּבִ

יד ֵניָמא א ּגִ ָאסּור!  ֶאלָּ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ
ָאסּור.   ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

ַקל ָוחֹוֶמר:    ַמְייִתי ָלּה ּבְ
ֵרת  ָענּוׁש ּכָ ֲהָנָאה,  -ּוַמה ֵחֶלב ׁשֶ ר ּבַ   מּותָּ

ֵרת  ֵאינֹו ָענּוׁש ּכָ יד ׁשֶ ן? - ּגִ ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
  

ָאַסר,  ְמעֹון ּדְ י ׁשִ   ְוַרּבִ
א ְל  ֵחֶלבִאיּכָ ה,  ,ִמיְפַרְך: ַמה לְּ ָללֹו ֵאֶצל ַחּיָ ר ִמּכְ ן הּוּתַ ּכֵ   ׁשֶ

ִגיד ה ,ּתֹאַמר ּבְ ָללֹו ֵאֶצל ַחּיָ ר ִמּכְ ּלֹא הּוּתַ    ?!ׁשֶ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ְבֵהָמה ָקָאְמִריַנן,    ּבִ
ֵרי.  ּתְ ְבֵהָמה ִמיַהת לֹא ִאיׁשְ   ּבִ

  
  
  

נִ  ל ָהֵני ְקָרֵאי ְוׁשָ ִדי אֹוְתִביְנהּו ּכָ   יְנהּו, ִמּכְ
ִליֵגי?  ַמאי ּפְ הּו ּבְ י ַאּבָ ה ְוַרּבִ   ִחְזִקּיָ

  
ַנן,  ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֶפַסח ְוַאלִּ ָחֵמץ ּבְ   ּבְ

ִדְבֵרי ַהּכֹל.  א ּדְ יּבָ ְסָקל ְוַאלִּ ׁשֹור ַהּנִ   ּבְ
  

ה   , "ּלֹא ֵיָאֵכל"ָנִפיק ֵליּה ִמ  - ִחְזִקּיָ
הוּ  י ַאּבָ ֵביָלה.  -  ְוַרּבִ   ָנִפיק ֵליּה ִמּנְ

    רש"י

. מדאיצטריך קרא מבילה
בילה ואי הוה כתיב למישרי 

   לא תאכל מי הוה מיתסרי:
איכא ביייהו חולין ששחטו 

. ואליבא דר' יהודה בעזרה
דאמר מבילה לא מצי למיגמר 
דלדברים ככתבן אתא דחזקיה 
סבר הי תרי מדשי בדיבוריה 
איתסר ולכלב תשליכון אותו 
לא הוצרך למעט את אלו 
ולאוסרן בהאה וכי אתא 

חטו בעזרה למעוטי חולין שש
אתא וכדפרישית לעיל ורבי 
אבהו סבר אין חילוק בין לא 
יאכל בין לא יאכל ואצטריך 
אותו למעוטי הי והכי משמע 
טריפה אף על גב שכתבתי לך 
לאו באכילתה אי מתיר לך 
האתה אבל לא חמץ ושור 
הסקל שלא פרטתי לך בהן 

   היתר:
. וכי חולין בעזרה לאו דאורייתא

א יאכל איסור אמר רבי אבהו ל
האה משמע אליבא דרבי מאיר 
אמרה דלית ליה לדברים ככתבן 
ומדאיצטריך למישרי בילה 
מכלל דשאר איסורין כגון חמץ 
ושור הסקל אסירי ולאו משום 
שיוי הלשון שאין חילוק בין לא 
יאכל ללא יאכל לרבי אבהו 
אלא מדאיצטריך למישרי בילה 
ואותו לר''מ למעוטי חולין 

   בעזרה:
ה''ג ומאי יהו חמץ בפסח ושור 

   הסקל:
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ין ְלָמר ּוֵבין ְלָמר ִמכְּ  ֲהָנָאה. -ִדי ּבֵ   ֲאסּוִרין ּבַ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

ֲעָזָרה.  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ   חּולִּ
  

ה ָסַבר:    ִחְזִקּיָ
  ְלַמעּוֵטי ָהֵני,  - "לֹא ֵיָאֵכל"

ֲעָזָרה.  -  "אֹתֹו" ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ   ְלַמעּוֵטי חּולִּ
  

הּו ָסַבר: ַרּבִ    י ַאּבָ
  ְלַמעּוֵטי ָהֵני,  -  "אֹתֹו"

ֲעָזָרה  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ אֹוַרְייָתא ִניְנהּו.  -חּולִּ   ָלאו ּדְ
  

    רש"י

. כלומר לא רבי עקיבא אומר כו'
הוצרך הכתוב להתיר דלא הוה 
ס''ד לאיסור ולא בא אלא 
לטהרו מכלל טומאת הבשר 
ולומר שאין חלב בכלל בילה 
ואיו חושש לטומאה אלא 
מותר לישתמש טהרות בעור 
המשוח בחלב בילה ואם לא 

הייתי אומר ריבה לכל מלאכה 
למלאכת הדיוט להשתמש בו 
חולין יהא טהור אבל למלאכת 
גבוה להשתמש קדשים יהא 

  טמא:
. דחלב חלבה וגידה לא הותרו

איו בכלל בשר הלכך לא הוה 
במשמע תתה ואכלה וגבי וגע 
בבלתה מי לאו חלב במשמע 
הלכך יעשה לכל מלאכה לא 
הוצרך לטהרו אלא להתירו 

   חלב: מכלל האות לא תאכל
. חלב בכלל ורבי עקיבא סבר

בילה בין להיתר האה בין 
לטמא הלכך כי איצטריך קרא 

   לטהרו איצטריך:
. דאמר לעיל גיד ורבי שמעון

אסור בהאה משום דסבירא 
ליה אין בגידין בותן טעם ולא 
הותר בכלל בילה מאי טעמא 
לא מייתי ליה כרבי יוסי להתיר 

   האה מקל וחומר מחלב:
   . אף באכילה:ומכלל
. רבי יוסי אמר לך אא ואידך

בחלב בהמה קא מייתיא קרא 
להתיר בהאה דקרא בחלב שור 
וכשב קאי וקא שרי ליה בהאה 
ובבהמה לא הותר מכללו 
באכילה הלכך אתי גיד השה 

   מייה:
. מכדי אותביהו כל הך קראי

דכל איסורין שאמ' בהן לא 
   תאכל ומותרין בהאה:

רבי אבהו ואשכח בהו . ושיהו
פרטא להיתר לא מציו באחד 
מכולם שהחמיר בו ר' אבהו 
ויאמר שאסור בהאה ולחזקיה 
לישתרו אלא דבר האסור אסור 
לדברי שיהן והמותר מותר 

   לדברי שיהן:
. דאין לך איסורי במאי פליגי

האה בדבר שאמר בו לאו 
באכילתו שלא אמר בו פרט 
להתיר אלא הך שי דברים 
דכתיב בהן לא יאכל כגון שור 
הסקל וחמץ בפסח ובין למר 

   ובין למר אסורין:
. דפליגי עליה ואליבא דרבן

דרבי יוסי דאמר לעיל חמץ 
   בפסח מותר בהאה:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .6
יּה ּדְ  ַנן ַקּמֵ ר ַנֲחָמִניְיֵתיב ַההּוא ֵמַרּבָ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   , ַרּבִ

ֵמיּה ּדְ  ְ ַע ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ ן ֵלִויַרּבִ   : ּבֶ
ֲהָנָאה?  ֲאִכיָלה ָהִכי ַנִמי ֲאסּוִרין ּבַ ֲאסּוִרין ּבַ ִכי ֵהיִכי ּדַ ּתֹוָרה ּדְ ּבַ ִין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ִמּנַ

  ּוַמאי ִניהּו? 
ֶפַסח    ,ָחֵמץ ּבְ

ְסָקל.    ְוׁשֹור ַהּנִ
  

יּפֹוק ֵליּה ִמ  ִין?! ּתֵ   ! "ּלֹא ֵיָאֵכל"ִמּנַ
  

ַמע ֵליּה, ִאיּס ִאיּסּור ֲא  - "לֹא ֵיָאֵכל" ַמע ֵליּה.ִכיָלה ַמׁשְ   ּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ
  

יּפֹוק ֵליּה ִמְנֵביָלה!    ּתֵ
  

י ְיהּוָדה ַרּבִ ְכָתָבן.  ,ָסַבר ָלּה ּכְ ָבִרים ּכִ ָאַמר: ּדְ   ּדְ
  

י ְיהּוָדה,  ַרּבִ   ִאי ָסַבר ָלּה ּכְ
י ְיהּוָדה, ִמ  ָנְפָקא ֵליּה ְלַרּבִ יּפֹוק ֵליּה ֵמֵהיָכא ּדְ ִלכּון ֹאתֹו"ּתֵ ׁשְ ֶלב תַּ כֶּ   ! (שמות כב, ל) 121"לַּ

  
ֲעָזָרה ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ אֹוַרְייָתא.  - ָקָסַבר: חּולִּ   ּדְ

  
ִין?    ִמּנַ

  
ְכִתיב:  ָמּה"ּדִ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ   , (ויקרא ו, כג) 122"ְוָכל ַחּטָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֵאין ּתַ ֵרף"ׁשֶ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ   , "ּבָ
ְלמּודוּ  ֵרף"לֹוַמר:  ַמה ּתַ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ   ? "ּבָ

ְכִתיב:  ה ׂשָֹרף"ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּדִ   , (ויקרא י, טז) 123"ְוִהּנֵ
ּתֹוָרה ּבַ ֵנהּו ִעְנָין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ,ּתְ

ֵנהּו ִעְנָין ְלִאיּסּור ֲהָנָאה.   כד,א   ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה, ּתְ
אן ׂשְ  - ִאי: ַמה ּכָ ּתֹוָרה ,ֵריָפהּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה!  - ַאף ּכָ ׂשְ   ּבִ
ֵרף"ָאַמר ְקָרא:  ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש... ּבָ   ,(ויקרא ו, כג) "ּבַ

ּקֶֹדׁש" ֵריָפה.  - "ּבַ ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ְוֵאין ּכָ ׂשְ   ּבִ
  

ֵרף"ְוַהאי  ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש... ּבָ ֲאָתא?!  ְלָהִכי "ּבַ   הּוא ּדַ
ְמעֹון י ׁשִ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרּבִ   ,ַהאי ִמיּבָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבִ

ֵרף" ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש... ּבָ ּק  - "ּבַ ֹוְרִפין אֹוָתּה ּבַ ׂשּ את ׁשֶ ד ַעל ַחטָּ   ֶדׁש. ִֹליּמֵ
ְלַבד,  א זֹו ּבִ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

י י ֳקָדׁשִ סּוֵלי ָקְדׁשֵ ים ּפְ ים ַקּלִ ִין?  -ם, ְוֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֵרף"תַּ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש... ּבָ    !""ּבַ

  
  ָאַמר ֵליּה:
י יֹוָנָתן ְך, ֵמַהאי ְקָרא ָקָאַמר ָלּה:  ַרּבִ ֶחם ַעד ַהּבֶֹקר"ַרּבָ ִאים ּוִמן ַהלֶּ לֻּ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ   , (שמות כט, לד) 124"ְוִאם ִיּוָ

ְלמּוד לֹוַמר: ׁשֶ    , "לֹא ֵיָאֵכל"ֵאין ּתַ
ְלמּוד לֹוַמר:    ? "לֹא ֵיָאֵכל"ּוַמה ּתַ

ִתיב:  ָהא ּכְ ֵאׁש"ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּוֵפיּה, ּדְ ַרְפתָּ ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ   , "ְוׂשָ
ּתֹוָרה,  ּבַ ָאר ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵנהּו ִעְנָין ִלׁשְ   ּתְ

                                                             

י קֶֹדׁש  121 ִלכּון אֹתוֹ ְוַאְנׁשֵ ׁשְ ֶלב תַּ ֶדה ְטֵרָפה לֹא תֹאֵכלּו ַלּכֶ ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ  תִּ

ֵרף 122 ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש לֹא ֵתָאֵכל ּבָ ר ּבַ ָמּה ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלַכּפֵ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ  ְוָכל ַחּטָ

ה ׂשָרף וַ  123 ה ְוִהּנֵ ַרׁש מֹׁשֶ רֹׁש ּדָ את ּדָ ִעיר ַהַחּטָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּנֹוָתִרם ֵלאמֹרְוֵאת ׂשְ ְקצֹף ַעל ֶאְלָעָזר ְוַעל ִאיָתָמר ּבְ  ּיִ

י קֶֹדׁש  124 ֵאׁש לֹא ֵיָאֵכל ּכִ ַרְפתָּ ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ ֶחם ַעד ַהּבֶֹקר ְוׂשָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ  הּואְוִאם ִיּוָ

    רש"י

ותיפוק ליה מהיכא דפקא 
. לעיל אליבא ליה לרבי יהודה

דרבי אבהו דמייתי ליה 
מאותו אתה משליך לכלב ואי 

   איסורין:אתה משליך שאר 
   . האי תא:קא סבר

. חולין ששחטו בעזרה
אסורין בהאה מדאורייתא 
ופקא ליה מאותו ומיבעי ליה 
   קרא אחריא לשאר איסורין:
. כל חטאת אשר יובא מדמה

לאו בחטאות הפימיות 
שהובא דמן כמצוותן לפים 
כתיב דהא בהדיא כתיב בהן 
בפר כהן משיח והעלם דבר 

אלא שריפתן מחוץ למחה 
ללמד על חטאת החיצוה 
דאם הכיס דמה לפים 

  פסולה:
אם איו עין לגופו דהא 

. בשעיר כתיב והה שורף
חשון בויהי ביום השמיי 
וקאמר להו משה למה 
שרפתם אותו הן לא הובא 
את דמה אל הקדש פימה 
מכלל דאם הובא שפיר עבוד 
דשרפוה אלמא בת שריפה 

   היא:
. שאמר בהן לכל איסורין

לאו באכילתן כזה ועל כרחיך 
לא מייתי אלא חמץ בפסח 
ושור הסקל דבשאר 
איסורים כתיב פרטא 

  להיתירא:
. לאוסרם ואם איו עין

באכילה דהא איסור אכילה 
בגופייהו כתיב זו מדה בתורה 
דבר שלא הוצרך לגופו תהו 
עין לעין אחר ותלמוד דבר 
לדבר אחר וכל המדות הלכה 

   למשה מסיי:
. פסולה על חטאת לימד

ששריפתה בקדש בעזרה 
דמוהה שורף לא הוה 

   שמעין מקום שריפתה היכן:
. כל שאר קדשי קדשים פסולי

כגון מחה ועולה ואשם 
שטמאו או ששפך דמן 
ומחה שלא קטר קומצה 
ואימורי קדשים קלים 
שטמאו ודוקא קט הי 
שמחיצתן בתוך חומת העזרה 
אבל פסולי בשר קדשים 

שאכילתן בכל העיר אף קלים 
שריפתן אם פסלו חוץ לעזרה 
הן והכי מי תן באלו עוברין 
(לקמן מט.) שורפין לפי 
הבירה והייו חוץ לעזרה ושם 
היה בית הדשן לכך וכן 
מפורש בזבחים בפר' טבול 

   יום (ד' קד:):
. ההוא מרבן לר' אמר ליה

שמואל בר חמי דאקשי ליה 
 תן רבךמי האי קושיא ר' יו

לא הוה מייתי איסור האה 
לכל איסורין מבקדש באש 
תשרף דמבעי ליה לכדאמרת 
שתשרף בעזרה אלא מהאי 

   קרא אמר להו:
. אלמא דהא כתיב ושרפת
   לאו בר אכילה הוא:
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  ֵנהּו ִעְנָין ְלִאיּסּור ֲהָנָאה. ּתְ  ,ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה
אן ּתֹוָרה - ִאי: ַמה ּכָ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ַאף ּכָ ׂשְ ֵריָפה - ּבִ ׂשְ    !ּבִ
ַרְפתָּ ֶאת ַהּנֹוָתר"ָאַמר ְקָרא:    ,(שמות כט, לד) "ְוׂשָ

ֵריָפה.  - "נֹוָתר" ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ְוֵאין ּכָ ׂשְ   ּבִ
  
ֲאָתא?!  - (שמות כט, לד) "לֹא ֵיָאֵכל"ַהאי וְ    ְלָהִכי הּוא ּדַ

י ֶאְלָעָזר,  ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרּבִ   ַהאי ִמיּבָ
ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ י קֶֹדׁש הּוא": ַרּבִ סּול,  - (שמות כט, לד) "לֹא ֵיָאֵכל כִּ ּקֶֹדׁש ּפָ ּבַ   ּכֹל ׁשֶ

ן  תּוב ִליּתֵ א ַהּכָ ה'ּבָ ֲעׂשֶ    !יָלתוֹ ַעל ֲאכִ  'לֹא ּתַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א ָרא ַקּמָ ּקֶֹדׁש, [ :ְלעֹוָלם ִמּקְ ר ּבַ ָמּה ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ְלַכּפֵ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ   "ְוָכל ַחּטָ

ֵרף"    ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ    ,](ויקרא ו, כג) לֹא ֵתָאֵכל ּבָ

  ְוֵאיּפֹוְך: 
ִליְכּתֹוב  ֵרף"ּדְ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ֵעי "ּבָ   , ֵכל""לֹא ֵתָא , ְולֹא ּבָ

ְלמּוד לֹוַמר:    ? "לֹא ֵתָאֵכל"ַמה ּתַ
ּתֹוָרה ּבַ ֵנהּו ִעְנָין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ י ֶאְלָעָזר, ּתְ ַרּבִ ָנְפָקא ֵליּה ִמּדְ    ,ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּדְ

ֵנהּו ִעְנָין ְלִאיּסּור ֲהָנָאה.  ,ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה   ּתְ
אן :ִאי ּתֹוָרהּבִ  - ַמה ּכָ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ַאף ּכָ ֵריָפה - ׂשְ ׂשְ    !ּבִ

ֵריָפה.  - "ַהּנֹוָתר"ָאַמר ְקָרא:  ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ְוֵאין ּכָ ׂשְ   ַהּנֹוָתר ּבִ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
ֲא    ָתא! ְוֵאיָמא ְלִיחּוֵדי ֵליּה ָלאו ְלגּוֵפיּה הּוא ּדַ

ְכָללֹות".  ּבִ י ֶאְלָעָזר, "ֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ ַרּבִ ִאי ִמּדְ   ּדְ
  

א ָאַמר  אֶאלָּ ּפָ    :ַרב ּפַ
ֵרף"ֵמָהָכא:  ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   , (ויקרא ז, יט) 125"ְוַהּבָ

ְלמּוד לֹוַמר ֵאין ּתַ   , "לֹא ֵיָאֵכל" :ׁשֶ
ְל    ? "לֹא ֵיָאֵכל"מּוד לֹוַמר: ּוַמה ּתַ

ל ר ַהּקַ ֲעׂשֵ ל ָוחֹוֶמר ִמּמַ ָהא ָנְפָקא ֵליּה ִמּקַ    :ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּדְ
לוּ  ר ַהּקַ ֲעׂשֵ ָטֵמא"ָאְמָרה ּתֹוָרה:  - ַמה ּמַ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ    ,(דברים כו, יד) 126"לֹא ִבַעְרתִּ

ר קֶֹדׁש ָחמּור  ׂשַ ן?!  -ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
יָמא:  ין"ְוִכי ּתֵ א הּוא,  - "ֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ יׁשָ   ֶהּקֵ

ְכִתיב:  ָקְרָך"ּדִ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירֹׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ   , (דברים יב, יז) 127"לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ
ְלמּוד לֹוַמר:    ? "לֹא ֵיָאֵכל"ַמה ּתַ

ּתֹוָרהִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגוּ  ּבַ ֵנהּו ִעְנָין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ    ,פֹו, ּתְ
ֵנהּו ִעְנָין ַלֲהָנָאה.  ,ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה   ּתְ

אן :ִאי ּתֹוָרה - ַמה ּכָ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ַאף ּכָ ׂשְ ֵריָפה - ּבִ ׂשְ    !ּבִ
ֵריָפה, ְוֵא  - "ַהּנֹוָתר"ָאַמר ְקָרא:  ׂשְ ֵריָפה. ַהּנֹוָתר ּבִ ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ין ּכָ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ֵני ָלאִוין.  ׁשְ   ְוֵאיָמא: ַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ
ֵייָלאו ִמי ָאַמר    : ַאּבַ

ע -ָאַכל ּפּוִטיָתא     ,לֹוֶקה ַאְרּבַ
  לֹוֶקה ָחֵמׁש,  -ְנָמָלה 

ׁש!  - ִציְרָעה   כד,ב   לֹוֶקה ׁשֵ
  
  ַמר ֵליּה: ָא 

א ְלִמְדַרׁש  ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ יַנן,  –ּכָ ְרׁשִ   ּדָ
                                                             

ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאכֵ  125 ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ רְוַהּבָ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ  ל ּבָ

קֹול  126 י ּבְ ַמְעתִּ ּנּו ְלֵמת ׁשָ י ִמּמֶ ָטֵמא ְולֹא ָנַתתִּ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ ּנּו ְולֹא ִבַעְרתִּ י ְבאִֹני ִמּמֶ יָתִני ה'לֹא ָאַכְלתִּ ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ   ֱאלָֹהי ָעׂשִ
ָע  127 ׁשְ ּדֹר ְוִנְדבֶֹתיךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ ר תִּ ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאׁשֶ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ  ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ  ֶריָך ַמְעׂשַ

    רש"י

. השתא דאמר' והבשר למה לי
קרא לאו לגופיה אתא אלא 
לאם איו עין תיח ואשר יגע 
בכל טמא לא יאכל והבשר למה 

י ומשי לרבות עצים ולבוה ל
לקבל טומאה ואע''ג דלאו 

   אוכלא הוא:
. והבשר כל טהור יאכל למה לי

והבשר יתירה מבעיא ליה דאילו 
כל טהור יאכל בשר דריש ליה 
במחות (ד' כה:) כל טהור יאכל 
בשר והפש אשר תאכל בשר וגו' 
היתר לטהורין חייבין עליו 
משום טומאה יצא בשר שטמא 

ריקת דם לשון אחר בין לפי ז
ברישא בין בסיפא ו' יתירא 

   מיבעי' ליה:
. שאם לרבות את האימורין

טמאו ואכלן טהור שיעבור 
עליהן משום ב' לאוין לאו 
דזרות שאף הכהן זר אצלם 
ולאו דטומאת בשר ואדלעיל 
קאי והכי קאמר לא יאכל 

   והבשר מי שטמא לא יאכל:
. קרא יתירה הוא אשר לה'
כתב מזבח השלמים דה''ל למ

וטומאתו עליו וכתיב אשר לה' 
לרבות אף בשר הקרב לה' שאם 
אכלו בטומאה עוש כרת ומשי 
התם בטומאת הגוף איירי והאי 
וטומאתו עליו מוקמין לה 
בזבחים בפרק ב''ש (דף מג:) 
בטומאת הגוף הכתוב מדבר 
והכא רביהו לאזהרת טומאת 
בשר כשטמאו הם והוא טהור 

עליהן והכא ליכא  שיהא מוזהר
כרת אלא לאו דאימעט מכרת 

  בזבחים בפרק ב''ש:
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ָלאֵוי ְיֵתיֵרי.    ְוָלא מֹוְקִמיַנן ּבְ
  

ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל" ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ה ִלי?  - (ויקרא ז, יט) "ְוַהּבָ יּה ָלּמָ ֵריׁשֵ   ּדְ
  

  ְלַרּבֹות ֵעִצים ּוְלבֹוָנה. 
  

ל ָטהֹור ר כָּ ׂשָ ר" "ְוַהּבָ ׂשָ ה ִלי?  -  (ויקרא ז, יט) יֹאַכל ּבָ ֵסיֵפיּה ָלּמָ   ּדְ
  

  ְלַרּבֹות ֵאימּוִרין. 
  

  ֵאימּוִרין?! 
  ֵמָהָתם ָנְפָקא: 

ַתְנָיא:    ּדְ
ר ַלה'"" ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ   , (ויקרא ז, כ) 128"ְוַהּנֶ

  ! "ְלַרּבֹות ֶאת ָהֵאימּוִרין
  

ָכֵרת, ט -ָהָתם    ּוְמַאת ַהּגּוף ּבְ
ָלאו.  -ָהָכא  ר ּבְ ׂשָ   טּוְמַאת ּבָ

  
  
  
  
  
  

                                                             

ר לַ  128 ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ ר ּתֹאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ֶפׁש  ה'ְוַהּנֶ יָה ְוֻטְמָאתֹו ָעָליו ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ  ַהִהוא ֵמַעּמֶ

    רש"י

. דוגמתן שאמר בהן לאו לכל איסורין
   באכילתן:

. דהא בגופייהו ואם איו עין לאכילה
   כתיב תהו עין להאה:

. דהוה ליה למכתב אמר קרא והותר
  ושרפתו באש:

. ליתן לא מיבעי ליה לכדר' אלעזר
לא הוה ידעין  תעשה דאי מושרפת

   ביה איסור לאו למלקות:
. מדכתיב כי קודש כל שבקודש פסול

הוא יתירה לרבות על שאר פסולי 
קדשי קדשים בלאו כגון פיגול ויוצא 

   ושפך דמו:
. וכל חטאת ולאו מבאש מקרא קמא

תשרף דאיצטריך לומר שישרף בעזרה 
אלא מלא תאכל ליכתוב באש תשרף 

מילא אלמא לאו בר אכילה הוא ומ
פקא לן ביה מי איסור לאו מהא 
דרבי אלעזר דמפיק מלא יאכל כי 

   קודש הוא כל פסולי קדשים:
. כגון זה שכלל כל לאו שבכללות
   הפסולין יחד:

. אזהרה פקא לן ביה לא בערתי
   ביבמות בהערל (דף עג:):

. מדין קל וחומר אף על פי אין מזהירין
שאדם דן קל וחומר מעצמו איה 

ללאו במסכת מכות (דף ה:) אזהרה 
   פקא לן:

. ולאו קל וחומר דאיתקש היקשא הוא
דריך ודבותיך דהייו שלמים למעשר 
דגן דכתיב ביה לא בערתי ממו בטמא 
ותייתי לן מיה דאף קדשים לא יאכלו 
בטומאה ולא בערתי ממו בטמא אע''ג 
דוידוי בעלמא הוא ואיו לאו הא 

ות פקא לן ביה איסור לאו ביבמ
בהערל מהאי קרא דלא תוכל לאכול 
בשעריך ולהלן הוא אומר בפסולי 
המוקדשים שפדו (דברים טו) בשעריך 
תאכלו הטמא והטהור יחדיו טמא 
וטהור אוכלין בקערה אחת יש כאן 
טומאת בשר לטהור וטומאת הגוף 
לטמא וקא אמר רחמא גבי מעשר 
וקדשים ההוא בשעריך דשראי לך ביה 

לי המוקדשין הכא טומאה התם בפסו
   לא תאכל:

   . שרץ המים:אכל פוטיתא
. חד לאו בשרץ המים לוקה ארבע

בתורת כהים דהוא ספר ויקרא וחד 
במשה תורה ושי לאוין כתובים 
בתורת כהים בשקצים סתם לא 
תשקצו את פשותיכם בכל השרץ 
השורץ ולא תטמאו בהן והכא לא 
כתיב על הארץ ומשמע בין שרץ המים 

   רץ הארץ הרי ארבע:ובין ש
   . שהוא שרץ הארץ:מלה

. הי תרי דסתם שרצים לוקה חמש
וחד וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ 
הוא לא יאכל וחד לכל השרץ השורץ 
על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם וחד 
ולא תטמאו את פשותיכם בכל השרץ 

   הרומש על הארץ:
. שרץ העוף היא וגם שורצת על צירעה

אלו חמש לאוין ומוסיף הארץ ויש בה 
עליה לאו דשרץ העוף במשה תורה 
(יד) וכל שרץ העוף טמא הוא לכם לא 
יאכלו שרץ לשון רחוש ועוע ואיו 
ראה ואין בהמה וחיה הגבוהין מן 
הארץ בכלל שרץ הלכך לא תשקצו את 
פשותיכם בבהמה ובעוף וגו' דכתיב 
בקדושים תהיו איו מן המין דלאו 

  בשרצים כתיב:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .7
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ּתֹוָרה  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֶרְך ֲאִכיָלָת  ןֵאין לֹוִקין ֲעֵליֶה  -ּכָ א ּדֶ   . ןֶאלָּ
  

  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 
  

ר ָאַמר  יִמי ּבַ יַרב ׁשִ   : ַאׁשִ
ִאם ָאַכל ֵחֶלב ַחי  טּור.  -ְלַמעּוֵטי ׁשֶ ּפָ   ׁשֶ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ּתֹוָרה ֵאין לֹוִקין ֲעֵליֶה  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֶרְך ֲהָנָאָתן.  ןּכָ א ּדֶ   ֶאלָּ

  
  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ    :ַרב ׁשִ

תֹו  י ַמּכָ ּבֵ ְסָקל ַעל ּגַ ל ׁשֹור ַהּנִ יַח ֵחֶלב ׁשֶ ִאם ִהּנִ טּור -ְלַמעּוֵטי ׁשֶ הּוא ּפָ    ,ׁשֶ
ן אֹוֵכל ֵחֶלב ַחי  ּכֵ טּור.  - ְוָכל ׁשֶ הּוא ּפָ   ׁשֶ

  
  ִאְתַמר ַנִמי: 

ר ַעְוָיהָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ   : ַרּבִ
ל ׁש  יַח ֵחֶלב ׁשֶ תֹו ִהּנִ י ַמּכָ ּבֵ ְסָקל ַעל ּגַ טּור,  -ֹור ַהּנִ   ּפָ

ֶרְך ֲהָנָאָתן.  א ּדֶ ּתֹוָרה ֵאין לֹוִקין ֲעֵליֶהם ֶאלָּ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ּכָ   ְלִפי ׁשֶ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ּום ָעְרָלה,  ִעים, ִמׁשּ   "ֵאין סֹוְפִגין ֶאת ָהַאְרּבָ
א ַעל ַה  ְלַבדֶאּלָ יִתים ּוִמן ָהֲעָנִבים ּבִ   , (תרומות יא, ג) "ּיֹוֵצא ִמן ַהּזֵ

ֵאִנים   לֹא.  –ְוִרּמֹוִנים  ְוִאיּלּו ִמּתּוִתים ּתְ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ֶרְך ֲהָנָאָתן? לֹא ָקָאֵכיל ְלהּו ּדֶ ּום ּדְ   !ָלאו ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִרי ּגּוָפ  ַמִעיַנן ּפְ ָלָמא ִאי ַאׁשְ ׁשְ ֶרְך ֲהָנָאתֹו ּבִ לֹא ָקָאֵכיל ֵליּה ּדֶ יר,  –א, ּדְ ּפִ   ׁשַ

א ָהָכא ָעְלָמא הּוא.  -  ֶאלָּ ֵזיָעה ּבְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֶדֶרְך ֲהָנָאָתן.  ּלֹא ּכְ ּלֹוִקין ֲעֵליֶהן ֲאִפיּלּו ׁשֶ ֶרם ׁשֶ ִכְלֵאי ַהּכֶ   ַהּכֹל מֹוִדים ּבְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
לֹא ּכְ  ּום ּדְ הּו 'ֲאִכיָלה'. ִמׁשּ   ִתיב ּבְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ן ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ִאיִסי ּבֶ
הּוא ָאסּור?  ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ִין ְלָבׂשָ   ִמּנַ

אן: ה" ֶנֱאַמר ּכָ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ   , (דברים יד, כא)  129"כִּ
ן: ְהיּון ִלי" ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ י קֶֹדׁש תִּ   . (שמות כב, ל) 130"ְוַאְנׁשֵ

ַהּלָ    ָאסּור,  - ןַמה ּלְ
אן   ָאסּור.  -  ַאף ּכָ

א  ֲהָנָאהּבַ ְוֵאין ִלי ֶאּלָ ִין?  - ֲאִכיָלה, ּבַ   ִמּנַ

                                                             

ה לַ  129 י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹר ְלָנְכִרי ּכִ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ֲחֵלב ִאּמוֹ  ה'לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ִדי ּבַ ל ּגְ ֵ  ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבׁשּ

ֶדה ְטֵרָפה לֹ  130 ָ ׂשּ ר ּבַ ְהיּון ִלי ּוָבׂשָ י קֶֹדׁש תִּ ִלכּון אֹתוֹ ְוַאְנׁשֵ ׁשְ ֶלב תַּ  א תֹאֵכלּו ַלּכֶ

    רש"י

. אלא אם כן אלא דרך אכילתן
   אכלן דרך אכילתן:

. הא דרבי אבהו איכא דאמרי
אהאה איתמר ואהך דאסירי 

   בהאה:
. אין דרך האתו אלא חלב

בהבערה ולמשוח עורות ולא 
   לרפואה וכ''ש אוכל חלב חי:

. אין סופגין את הארבעים כו'
גבי משקין קאי במסכת 
תרומות וקאמר דאין כל מי 

רות קרויין משקין אלא אלו פי
בלבד. אין סופגין את הארבעים 
על שום מי פירות של ערלה 
משום דבכולהו שלא כדרך 

   האתן הוא אלא אלו:
בשלמא אי אשמעין בפרי 

. דאי אכיל שלא כדרכו גופא
כגון שבישל אגוזים או 
אפרסקין ואכלן ואשמעין דלא 

   מחייב:
. שמעין מיה דאין לוקין שפיר

דרך אכילתן אבל השתא אלא כ
טעמא דפטור משום דלאו פרי 

   אכל:
. כתיב (דברים כב) כלאי הכרם

פן תקדש המלאה דמשמע לא 
תהה ממו אלא תשרפו ופן 

   לאו הוא:
   . באכילה:שהוא אסור
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ּה ֲעֵביָרה  ,ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר: ּוָמה ָעְרָלה ּלֹא ֶנֶעְבָדה ּבָ ֲהָנָאה - ׁשֶ    ,ֲאסּוָרה ּבַ
ָחָלב ר ּבְ ׂשָ ֶעְבָדה ּבֹו ֲעֵביָרה  ,ּבָ ּנֶ ֵהא -ׁשֶ ּיְ ין ׁשֶ ֲהָנָאה? ֵאינֹו ּדִ     !ָאסּור ּבַ

ָעְרָלה  כה,א  ר ,ַמה ּלְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ן לֹא ָהְיָתה ָלּה ׁשְ ּכֵ    ,ׁשֶ
ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה לֹו ׁשְ ָחָלב, ׁשֶ ר ּבְ ָבׂשָ   ! ?ּתֹאַמר ּבְ

ֶפַסח יֹוִכיַח,    ָחֵמץ ּבְ
ֲהָנָאה.  ר, ְוָאסּור ּבַ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהָיה לֹו ׁשְ   ׁשֶ

ֶפַסח ָחֵמץ ּבְ ֵרת ,ַמה ּלְ ן ָענּוׁש ּכָ ּכֵ    ,ׁשֶ
ָחָלב ר ּבְ ָבׂשָ ֵרת ,ּתֹאַמר ּבְ ֵאינֹו ָענּוׁש ּכָ   ! ?ׁשֶ
ֶרם יֹוִכיחּו,  ְלֵאי ַהּכֶ   ּכִ

ֵרת ֵאין ָענּוׁש ּכָ ֲהָנָאה" ,ׁשֶ   . ְוָאסּור ּבַ
  

  ְוִאם ִאיָתא, ִניְפרֹוְך: 
ֶרם ִכְלֵאי ַהכֶּ ּלֹא ּכְ  ,ַמה לְּ ן לֹוִקין ֲעֵליֶהן ֲאִפיּלּו ׁשֶ ּכֵ   ֶדֶרְך ֲהָנָאָתן! ׁשֶ

  
ַמאי?  ֵיי: "ּתֹאַמר", ּבְ   ְוַאּבַ

ָחָלב ר ּבְ ָבׂשָ ֶרְך ֲהָנָאתוֹ  ,ּתֹאַמר ּבְ א ּדֶ ֵאין לֹוִקין ָעָליו ֶאלָּ    ?!ׁשֶ
ָחָלב  ר ּבְ ָבׂשָ ִתיָב  'ֲאִכיָלה'ַאּטּו ּבְ יּה?!  הּכְ   ּבֵ

  
ָקא מֹוִתיב ָלּה?    ְוִאיָדְך ּדְ

  
ַמר ִמנְּ  :ָסַבר    ,ֵביָלהְלָהִכי ָקא ּגָ

ֵביָלה  ֶרְך ֲהָנָאָתּה,  -ַמה ּנְ   ּדֶ
ָחָלב  ר ּבְ ׂשָ ֶרְך ֲהָנָאתֹו.  - ַאף ּבָ   ּדֶ

  
ֵיי?    ְוַאּבַ

  
ַתב  גּופֹו,  'ֲאִכיָלה'ְלָהִכי לֹא ּכָ   ּבְ

ֶדֶרְך ֲהָנָאתֹו.  ּלֹא ּכְ ּלֹוִקין ָעָליו ֲאִפיּלּו ׁשֶ   לֹוַמר ׁשֶ
  

  ְוִליְפרֹוְך: 
ֶרם ִכְלֵאי ַהכֶּ ר! ׁשֶ  ,ַמה לְּ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ן לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ   ּכֵ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

  זֹאת אֹוֶמֶרת: 
ֶרם ְלֵאי ַהּכֶ ָרן ֶנֱאָסִרין,  - ּכִ   ִעיּקָ

ה.  ָרׁשָ ר קֹוֶדם ַהׁשְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ   הֹוִאיל ְוָהְיָתה ָלֶהן ׁשְ
  

ַמְעָיהְמִתיב    : ַרב ׁשְ
ֶכֶרם ֲעִביר ָעִציץ ָנקּוב ּבְ   , "ַהּמַ

  . (כלאים ז, ח) ָאסּור" –ִאם הֹוִסיף ָמאַתִים 

  ִאין,  –הֹוִסיף 
  לֹא!  -לֹא הֹוִסיף 

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִתיֵבי,  ֵרי ְקָרֵאי ּכְ   ּתְ
ִתיב  ַרע"ּכְ    ,(דברים כב, ט) 131"ַהּזֶ

  ,(דברים כב, ט) "ַהְמֵלָאה"ּוְכִתיב: 
יַצד?    ָהא ּכֵ

רֹו  ה -ָזרּוַע ֵמִעיּקָ ָרׁשָ ַהׁשְ    ,ּבְ
  לֹא.  -ִאין, לֹא הֹוִסיף  –הֹוִסיף  ,רּוַע ּוָבאזָ 

                                                             

ֶרם 131 ְזָרע ּוְתבּוַאת ַהּכָ ר תִּ ַרע ֲאׁשֶ ׁש ַהְמֵלָאה ַהּזֶ ְקּדַ ן תִּ ְלָאִים ּפֶ ְרְמָך ּכִ  לֹא ִתְזַרע ּכַ

    רש"י

   . בטיעותה:ערלה שלא עבדה בה עבירה
. כשבישלו ועבר עליו בשר בחלב שעבדה בו עבירה

  :על לאו לא תבשל
. שהפרי הזה חט ערלה לא היתה לה שעת הכושר

באיסור וגמר באיסור תאמר בבשר בחלב שיש לו 
   שעת הכושר קודם שיתן בחלב:

. ובשחיטת חולין פריך וימא כלאי הכרם יוכיחו
ערלה תוכיח וחזר הדין והתם מתרץ לה בכל הבשר 
ולקמן פריך וימא מה לכלאי הכרם שכן לא היתה 

   להם שעת הכושר:
. דכלאי הכרם חלוקין להחמיר משאר ואם איתא

   איסורין ליפרוך האי:
. אמר לך היכי יפרוך היכי סיימה למילתיה ואביי

דלא ילף בשר בחלב מייה ימא תאמר בבשר 
בחלב כו' אטו בשר בחלב אכילה כתיבה ביה התם 

   מי לוקין עליו אפי' שלא כדרך האתה:
ה בילה לאו . ובילה אכילה כתיבא בימבילה

דוקא קאמר דהא מטריפה גמרין לה ויש מפרשים 
דמשום דהאי טריפה דקרא איירי באבר ובבשר 
המדולדל בה ושחטה כדאמרין בבהמה המקשה 
לילד (חולין עג:) קרי ליה בילה דדמי לבילה דלא 
מישתרו בשחיטה ואין ראה לי דטריפה מי לא 

ך מישתריא בשחיטה ואי משום דלא מיטמיא ה
   מי לא מיטמאו:

. אביי אמר לך להכי לא כתיב אכילה בגופו ואידך
ללמדך שלוקין כו' הלכך לא מצי פריך תאמר בבשר 

   בחלב כו':
וליפרוך מה לכלאי הכרם שכן לא היתה להם שעת 

. וקא סלקא דעתך שאין אסרין אלא הכושר
   גידוליהן ולכן לא היתה להן שעת הכושר:

כי שמע מיה כלאי . מדלא פריך הזאת אומרת
הכרם עיקרן אסר אף עיקר הזריעה עצמה אסרה 
וזריעה היתה לה שעת הכושר כל ימיה עד ששרשה 
י''מ דהאי מקשה מי ידע שאף הזריעה אסרת 
אלא סבור שמשעת זריעה אסרת וכך שמעתי אבל 
א''א להעמידה דמיבעי לן לפרושי הכי מה לכלאי 

משעה שבאו  הכרם שכן לא היתה להן שעת הכושר
לכלל כלאים תאמר בבשר בחלב שהיתה לו שעת 
הכושר משעה שבא לכלל זה דאם שורהו כל היום 
בחלב איו אסר בכך ומשי עיקרן אסרו 
מששרשו ולא משזרעו וכמה גמגומים יש בה חדא 
דטעמא דלא מיתסר משום דאכתי לא בשר בחלב 
חשיב ליה והרי הוא כאילו זה לבד וזה לבד וכן 

ים כ''ז שלא שרשו הרי הן כמוחין בכדא ועוד כלא
כי אמר לעיל חמץ בפסח יוכיח מיבעי ליה למימר 
שהיתה לו שעת הכושר משקרא חמץ בפסח והא 
ליתא ועוד מדמותיב רב שמעיה הוסיף אין לא 
הוסיף לא מכלל דליכא מאן דסליק אדעתיה משעת 
זריעה אלא הוה סלקא דעתיה תוספת אין עיקר לא 

עיקרן משמע כדפרישית דללישא בתרא הכי ולשון 
הוה ליה למימר זאת אומרת כלאי הכרם בהשרשה 

   אסרו:
. וזרעים בתוכו שכבר המעביר עציץ קוב בכרם

צמחו הוסיף הצמח בכרם מאתים אחד מן 
המאתים שיש בו עכשיו שמתחלה היו בו קצ''ט 
שיעורים כתוספת זו ועכשיו יש בו מאתים אסורין 

יתר הראשון כדי לבטל התוספת לפי שאין בה
האסור שהערלה וכלאים אין בטלין אלא במאתים 
של היתר לבד האיסור לא הוסיף מאתים אלא 
פחות כל שהוא מותר דיש בו כדי להעלות באחד 
ומאתים ובספרי יליף ליה מתרומה שעולה באחד 
ומאה וכלאים שכפל את אסוריו שאסורין בהאה 

ב דיוק מקרקע דרך כפל את עלייתן ודוקא קט קו
   אויר:

   . אלמא אין הזריעה אסרת:לא הוסיף לא
   . גידולין:מליאה

   . הראשון:הזרע
. בכרם בהשרשה כדכתיב הזרע משמע זרוע מעיקרו

שאף הזריעה אסרת מיהו קודם השרשה כמאן 
   דמחא בכדא דמי:

. קודם לכן הוסיף אין לא הוסיף לא זרוע ובא
  דכתיב מלאה:
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .8
י ַיֲעקֹבָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ִאין,  ּכֹל ִמְתַרּפְ   ּבַ
יָרה.  -חּוץ    ֵמֲעֵצי ֲאׁשֵ

  
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ָנה  א ַסּכָ ִאיּכָ יָרה ַנִמי!  -ִאי ֵניָמא ּדְ   ֲאִפיּלּו ֲעֵצי ֲאׁשֵ
א ֵליּכָ ָנה  ְוִאי ּדְ ּתֹוָרה ַנִמי לֹא!  - ַסּכָ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּכָ

  
ַנה,  א ַסּכָ ִאיּכָ   ְלעֹוָלם ּדְ

יָרה  ,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי   לֹא.  -ֲעֵצי ֲאׁשֵ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָך" ִאם ֶנֱאַמר: ָכל ַנְפׁשְ ה ֶנֱאַמר:(דברים ו, ה) 132"ּבְ ָכל ְמֹא , ָלּמָ   ? ֶדָך""ּבְ
ָכל ְמאֶֹדָך" ְוִאם ֶנֱאַמר: ה ֶנֱאַמר"ּבְ ָך" :, ָלּמָ ָכל ַנְפׁשְ   ? "ּבְ

א לֹוַמר ְלָך:    ֶאּלָ
מֹונוֹ  ּגּופֹו ָחִביב ָעָליו ִמּמָ ָך"ְלָכְך ֶנֱאַמר:  ,ִאם ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ָכל ַנְפׁשְ   ."ּבְ

מֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר: ּמָ ָכל ְמֹאֶדָך" ְוֵיׁש ָאָדם ׁשֶ   . ""ּבְ

  
  

י ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּכִ   : ַרּבִ
ִמים.   כה,ב  ִפיכּות ּדָ ִאין, חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגיּלּוי ֲעָריֹות  ^ּוׁשְ ּכֹל ִמְתַרּפְ   ּבַ

  
ֲאַמַרן.  - ֲעבֹוָדה ָזָרה    ָהא ּדַ

  
ִמים?  ִפיכּות ּדָ יּלּוי ֲעָריֹות ּוׁשְ   ּגִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

יַר "    אֹוֵמר: ּבִ
ה" ָבר ַהּזֶ ן ַהּדָ ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש כֵּ ֲאׁשֶ י כַּ   . (דברים כב, כו)  133"כִּ

  ְוִכי ָמה ִעְנַין רֹוֵצַח ֵאֶצל ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה? 
יׁש רֹוֵצַח ְלַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ד, ְוִנְמָצא ָלֵמד: ַמּקִ א ְלַלּמֵ    ,ֲהֵרי ֶזה ּבָ

ֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ַמה ַנְפׁשֹו,  - ּנַ יָלּה ּבְ ן ְלַהּצִ   ִניתָּ
ַנְפׁשֹו.  -  ַאף רֹוֵצַח  ילֹו ּבְ ן ְלַהּצִ   ִניתָּ

   ,ְוַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ֵמרֹוֵצַח 
  ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור,  -ָמה רֹוֵצַח 

ֲעבֹור" - ַאף ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה  ָהֵרג ְוַאל תַּ   . תֵּ

  
  

ִמ  ִפיכּות ּדָ   ְמָנַלן?  -  ים ּגּוֵפיּה ּוׁשְ
  

  ְסָבָרא הּוא. 
יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ י ַההּוא ּדַ   , ָרָבאּכִ

יּה ִלְפַלְנָיא, ְוִאי לֹא   ָקְטִליָנא ָלְך.  - ָאַמר ֵליּה: ָמִרי ּדּוָראי ָאַמר ִלי: ִזיל ְקַטלֵּ
יְקטֹול.   ָאַמר ֵליּה:   ִליְקְטלּוְך, ְולֹא ּתִ

יָד  ָדָמא ּדִ ק ְטֵפי?ַמאי ָחֵזית ּדְ    !ְך סּוּמָ
ק ְטֵפי ְבָרא סּוּמָ ַההּוא ּגַ ָמא ּדְ יְלָמא ּדָ    !ּדִ

  

                                                             

ָך ּוְבָכל ְמאֶֹדךָ  ה'ְוָאַהְבתָּ ֵאת  132 ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפׁשְ  ֱאלֶֹהיָך ּבְ

ה  133 ֲעָרה לֹא ַתֲעׂשֶ הְוַלּנַ ָבר ַהּזֶ ן ַהּדָ ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ּכֵ ֲאׁשֶ י ּכַ ֲעָרה ֵחְטא ָמֶות ּכִ  ָדָבר ֵאין ַלּנַ

    רש"י

. אפילו באיסורי בכל מתרפאין
   האה:

. יאמר למה אמר בכל מאודך
החביב משיהן ודיו ומפרש לפי 
שפעמים שזה חביב ופעמים 

וצרכו שיהן שזה חביב לכך ה
לומר אהוב את בוראך יותר מן 
החביב עליך והמתרפא בעצי 

  אשירה ראה כמודה בה:
. כגון אמרו לו ושפיכות דמים

הרוג ישראל חבירך ואם לאו 
   תיהרג:

מה למדו מרוצח לערה 
. והלא פירש בה אוס המאורסה

פטור כדכתיב ולערה לא תעשה 
דבר אלא ראה כמי שרוצח בא 

מצא שהוקש כאן ללמד כאן ו
להיות למד מכאן והכי קאמר 
כרוצח כערה שיהן שוין כמו 
והיה כעם ככהן (ישעיהו כד) 

   ולא אמר והיה העם ככהן:
. יתן רשות יתן להצילה

לרואה שהוא רודף אחריה 
שיצילה ממו בפשו של רודף 
כדכתיב (דברים כב) ואין מושיע 
לה הא אם יש מושיע צריך 

יכול אפילו  להושיעה בכל אשר
בהריגתו אם אין יכול להציל 

   באחד מאבריו יהרגו:
. אם אמר לו עו''ג הרוג או יהרג

תיהרג יהרג ואל יעבור עבירה 
   זו:

   . מושל עירי:מרי דוראי
. מאי חזית דדמא דידך סומק

כלומר כלום באתה לישאל על 
כך אלא מפי שאתה יודע שאין 
מצוה עומדת בפי פיקוח פש 

שאף זו תדחה מפי  וסבור אתה
פיקוח פשך אין זו דומה לשאר 
עבירות דמ''מ יש כאן אבוד פש 
והתורה לא התירה לדחות את 
המצוה אלא מפי חיבת פשו 
של ישראל וכאן עבירה עשית 
ופש אבודה מי יאמר שפשך 
חביבה לפי המקום יותר משל 
זה דילמא של זה חביבה טפי 
עליו ומצא עבירה עשית ופש 

   בודה:א

    רש"י

. אפילו באיסורי תרפאיןבכל מ
   האה:

. יאמר למה אמר בכל מאודך
החביב משיהן ודיו ומפרש לפי 
שפעמים שזה חביב ופעמים 
שזה חביב לכך הוצרכו שיהן 
לומר אהוב את בוראך יותר מן 
החביב עליך והמתרפא בעצי 

  אשירה ראה כמודה בה:
. כגון אמרו לו ושפיכות דמים

הרוג ישראל חבירך ואם לאו 
   יהרג:ת

מה למדו מרוצח לערה 
. והלא פירש בה אוס המאורסה

פטור כדכתיב ולערה לא תעשה 
דבר אלא ראה כמי שרוצח בא 
ללמד כאן ומצא שהוקש כאן 
להיות למד מכאן והכי קאמר 
כרוצח כערה שיהן שוין כמו 
והיה כעם ככהן (ישעיהו כד) 

   ולא אמר והיה העם ככהן:
ות . יתן רשיתן להצילה

לרואה שהוא רודף אחריה 
שיצילה ממו בפשו של רודף 
כדכתיב (דברים כב) ואין מושיע 
לה הא אם יש מושיע צריך 
להושיעה בכל אשר יכול אפילו 
בהריגתו אם אין יכול להציל 

   באחד מאבריו יהרגו:
. אם אמר לו עו''ג הרוג או יהרג

תיהרג יהרג ואל יעבור עבירה 
   זו:

   עירי:. מושל מרי דוראי
. מאי חזית דדמא דידך סומק

כלומר כלום באתה לישאל על 
כך אלא מפי שאתה יודע שאין 
מצוה עומדת בפי פיקוח פש 
וסבור אתה שאף זו תדחה מפי 
פיקוח פשך אין זו דומה לשאר 
עבירות דמ''מ יש כאן אבוד פש 
והתורה לא התירה לדחות את 
המצוה אלא מפי חיבת פשו 

ן עבירה עשית של ישראל וכא
ופש אבודה מי יאמר שפשך 
חביבה לפי המקום יותר משל 
זה דילמא של זה חביבה טפי 
עליו ומצא עבירה עשית ופש 

  אבודה:
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י ר ַרב ַאׁשִ ֵחיּה לְ  ָמר ּבַ ּכַ ָעְרָלה.  ָרִביָנאַאׁשְ ּגּוַהְרֵקי ּדְ יּה ּבְ ֵייף ָלּה ִלְבַרּתֵ ׁשָ   ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַנן ֲאמּור ַרּבָ ָנה,  -  ֵאימּור ּדַ ּכָ ַעת ַהּסַ ׁשְ   ּבִ
ּלֹא ּבִ  ָנהׁשֶ ּכָ ַעת ַהּסַ    !ִמי ֲאמּור? - ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א ְצִמיְרָתא ּתָ ְמָיא.  -  ַהאי ִאיׁשְ ָנה ּדָ ּכָ ַעת ַהּסַ ׁשְ   ַנִמי ּכִ
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  ָאַמר ֵליּה: 

ֶרְך ֲהָנָאה ָקא ָעֵביְדָנא?!    ִמיֵדי ּדֶ
  
  

    רש"י

   . מושח:שייף
. בוסר זיתים גוהרקי דערלה

קסבר קטים משום רפואה ד
מותר להתרפאות באיסורי 

   האה:
. חולי שקורין אישתא צמירתא

מלוי''י {מיחושים (כלומר 
קדחת)} צמירתא חם כמו 
דצמרה צמורי בבבא קמא (דף 

  ס.):
. לאחר שיתבשלו דרך האתו

  ויוצא שמן בבית הבד:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––כה, ב כה, ב כה, ב כה, ב  .9
  ִאיְתַמר: 

ָאה לֹו ָלָאָדם ּבְ  ְרחוֹ ֲהָנָאה ַהּבָ    :ַעל ּכָ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ֶרת    ,מּוּתֶ
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

  ֲאסּוָרה. 
   

ין,  ּוֵ ר ְוָקא ִמיּכַ   ֶאְפׁשָ
ין ּוֵ ר ְוָקִמיּכַ   ,לֹא ֶאְפׁשָ

ִליֵגי  י ָעְלָמא לֹא ּפְ ָאסּור. -ּכּולֵּ   ּדְ
  

ין,  ּוֵ ר ְולֹא ִמיּכַ   לֹא ֶאְפׁשָ
ִליֵגי  י ָעְלָמא לֹא ּפְ ֵרי.  –ּכּולֵּ ׁשָ   ּדְ

  

ִליֵגי  י ּפְ ין.  -ּכִ ּוֵ ר ְולֹא ִמיּכַ ֶאְפׁשָ   ּדְ
  

ין  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָבר ׁשֶ ָאַמר: "ּדָ י ְיהּוָדה ּדְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ָאסּור,  -  ָאסּור" -ְוַאלִּ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   ּכּולֵּ
ִליֵגי  י ּפְ ֵאין ִמְתּכַ  -ּכִ ָבר ׁשֶ ָאַמר: "ּדָ ְמעֹון ּדְ י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ יןַאלִּ ר".  - ּוֵ   מּוּתָ

  

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ ֵיי ּכְ   ַאּבַ
  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ר, לֹא ֶאְפׁשָ א ֵהיָכא ּדְ ְמעֹון ֶאלָּ י ׁשִ אן לֹא ַקא ָאַמר ַרּבִ    ַעד ּכָ
ר  ֶאְפׁשָ   לֹא.  –ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

  

ין  ּוֵ ר ְולֹא ִמיּכַ ְייה -ֶאְפׁשָ לּוְגּתַ ְמעֹון. ַהְיינּו ּפְ י ׁשִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ   ּו ּדְ
ר ין  לֹא ֶאְפׁשָ ּוֵ ֵרי.  -ְולֹא ָקא ִמיּכַ ׁשָ ִליֵגי ּדְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   ּכּולֵּ

ִליֵגי י ּפְ ין.  - ּכִ ּוֵ ר ְוָקא ִמיּכַ לֹא ֶאְפׁשָ   ּדְ
  

ְמעֹון י ׁשִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ וָנה  ְוַאלִּ ּוָ ַתר ּכַ ָאִזיל ּבָ י ָעְלָמא - ּדְ ִליֵגי  ּכּולֵּ ָאסּור,  -לֹא ּפְ   ּדְ
ר  ין, ֶאְפׁשָ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ָנא ׁשֶ ין ְולֹא ׁשְ ּוֵ ָנא ִמְתּכַ ָאַמר: לֹא ׁשְ י ְיהּוָדה, ּדְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ִליֵגי ַאלִּ י ּפְ   ָאסּור.  -ּכִ

  

י ְיהּוָדה. ַרּבִ ֵיי ּכְ   ַאּבַ
  

  ְוָרָבא ָאַמר ָלְך:   כו,א 
י ְיהוּ  אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ ין'ָדה ַעד ּכָ ּוֵ ִמְתּכַ ין ּכְ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ א ְלחּוְמָר  'ׁשֶ   , אֶאלָּ

ין'ֲאָבל  ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ׁשֶ ין ּכְ ּוֵ א  'ִמְתּכַ   לֹא.  -ְלקּולָּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 

ַתְנָיא:    ּדְ
אי"ָאְמרּו ָעָליו ַעל  ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִציּלֹו  ַרּבָ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ל ֵהיָכל, ׁשֶ   ׁשֶ

ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו"   . ְודֹוֵרׁש ּכָ

ֵרי.  ין, ְוׁשָ ּוֵ ר ּוִמיּכַ לֹא ֶאְפׁשָ   ְוָהא ָהָכא ּדְ
  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ְלתֹוכֹו ָעׂשּוי. אֵני ֵהיָכל ּדִ   ׁשָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 

ְתַנן   : 134ּדִ
ית ָקְדׁשֵ  ית ּבֵ ֲעִלּיַ תּוִחין ּבַ ים, "לּוִלין ָהיּו ּפְ ָדׁשִ   י ַהּקֳ

                                                             

ַתְנָיא מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 134  ּדְ

    רש"י

. אין צריך לפרוש הימה מותרת
כדמפרש: הכי גרסין אפשר וקא 
מיכוין לא אפשר וקא מיכוין כולי 
עלמא לא פליגי דאסיר. אפשר לו 
ליבדל וקא מיכוין להתקרב כדי 
ליהות כגון ריח של ע''ז או אפילו אי 
אפשר לו ליבדל ומיהו מתכוין הוא 

   וחביב הוא לו ליהות:
ו ליבדל ולא קא מיכוין . ללא אפשר

ליהות דאיכא תרתי להיתר לכ''ע 
   שרי:

. לו ליבדל ולא בדל כי פליגי דאפשר
   ומיהו לא קא מיכוון:

פלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון 
במסכת שבת (דף כב.) בגרירת מטה 

  : וכסא וספסל ובמסכת ביצה (דף כג:)
. כגון שצריך לאותן כלים דלא אפשר

על כתיפו ואביי ואין יכול להגביהן 
סבר בקטים מי שרי רבי שמעון 
אע''פ שאפשר להגביהן על כתיפו והכי 
אמרין במס' שבת ולרבא לא שרי ר' 

   שמעון אלא בגדולים:
. מודה רבא היכא דלא איכא דאמרי

קא מיכוין אע''ג שאפשר שרי ר' 
שמעון דבהכי פלוגתייהו דר' יהודה 
ור' שמעון ובין לאביי ובין לרבא לר' 

   יהודה אסור לרבי שמעון שרי:
. אביי ורבא לא פליגי דשרי כולי עלמא

   ואפילו לרבי יהודה:
. כי פליגי דלא אפשר וקא מיכוין

ומיהו אליבא דר' שמעון דחשיבא ליה 
כווה דמתיר אפי' בדאפשר הואיל 
ולא קא מיכוין אלמא אכווה קפיד 
היכא דקא מכוין אע''ג דלא אפשר 

אליבא דר' יהודה  אסור: ה''ג כי פליגי
דאמר לא שא מתכוין ולא שא אין 
מתכוין אפשר אסור. ולא גרסין ולא 
אפשר שרי דהא לא שמעין ליה דאמר 
הכי דאי שמעין ליה הכי היכי פליג 

   רבא למיסר:
. דקסבר כיון דאסר אביי כר' יהודה

רבי יהודה בדאפשר אע''ג דלא קא 
מיכוין שמע מיה לא חשבין ליה 

אלא בדאפשר ולא אפשר תליא כווה 
טעמא הלכך היכא דלא אפשר אע''ג 
דקא מיכוין לא איכפת ליה לרבי 

  יהודה:
. לא שמעת ליה ורבא אמר לן עד כאן

לרבי יהודה דלא אזיל בתר כווה אלא 
דלא פטר ליה משום אין מתכוין 
בדאפשר דמתכוין אסור לדברי הכל 
ומשוי שאין מיכוין כמתכוין לחומרא 

ל דלא חשיבא ליה כווה לאסור אב
דמשוי מכוין כשאין מתכוין לקולא 
כגון דלא אפשר בשאין מתכוין שרי 
וישרי מי רבי יהודה במתכוין דלא 
חשיב כווה כלל הא לא שמעת ליה: 
ההיכל גובהו מאה אמה וצילו הולך 
למרחוק מאד ברחוב שלפי הר הבית 
ומתוך שרחוב גדול היה ומחזיק בי 

ורש שם מפי החמה אדם הרבה היה ד
   שאין לך בית המדרש מחזיקן:

. מלדרוש לרבים הלכות דלא אפשר
   החג:

   . ליהות מצל הקודש:וקא מיכוין
. ואין האת צילו אסרה דלתוכו עשוי

   דאין זה דרך האתו:
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ִנים  ִלין ֶאת ָהאּוּמָ ְלׁשְ ֶהן ְמׁשַ ּבָ ֵת ׁשֶ   יבֹות, ּבְ
ּלֹא ָיזּונּו ֵעיֵניֶהם ֵדי ׁשֶ ית ּכְ י ִמּבֵ ים ָקְדׁשֵ ָדׁשִ   . (מדות ד, ה) "ַהּקֳ

ין ּוֵ ר ְוָקא ִמיּכַ לֹא ֶאְפׁשָ   ְוָאסּור. , ְוָהא ָהָכא ּדְ
  

ָרא?    !ְוִתְסּבְ
ְמעֹון ּבֶ ְוָהָאַמר  י ׁשִ ִזיַרּבִ ן ֵלִויָאַמר  ן ּפָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

   ,קֹול
   ,ּוַמְרֶאה

ּום ְמִעיָלה!  -ְוֵריַח  ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
  

ים. ָדׁשִ י ַהּקֳ ֵבית ָקְדׁשֵ א, ַמֲעָלה ָעׂשּו ּבְ   ֶאלָּ
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  : ָרָבאָאַמר 

  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 
ִזיָאַמר ּדְ  135 ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִוי ָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ֶה  -קֹול ּוַמְרֶאה ְוֵריַח  ּום ְמִעיָלה.  ןֵאין ּבָ   ִמׁשּ
א,  -"ְמִעיָלה"  ֵליּכָ   הּוא ּדְ

א.  -ָהא 'ִאיּסּוָרא'    ִאיּכָ
ְפִנים ,ַמאי ָלאו לֹא  ,ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבִ יןּדְ ּוֵ ר ְוָקא ִמיּכַ   ְוָאסּור!  ,ֶאְפׁשָ

  
  לֹא, 

חּוץ.    ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ
  

                                                             

 ע"פ כתבי יד. ל"ג דתניא ע"ע דקדוקי סופרים. 135

    רש"י

. ארובה שבעלייה היורדת לול
  לבית קרי לול:

. כשיש בדק בחומת האומין
   בית קדשי הקדשים:

ות ויזואה כמזולשון ה .
שמשביע עצמו ממראית וי 

   המלאכה והה:
. שלא ירדו והא הכא דלא אפשר

לתקן ואפילו הכי צריך לתת 
אותן בתיבות שלא יוכלו 
להסתכל אה ואה דילמא 

   מיכווי ליהות ואסור:
   . של כלי שיר שהן הקדש:קול

   . הקטורת:וריח
. אין בהן משום מעילה

אין בהם דאורייתא הואיל ו
ממש וכיון דמדאורייתא שרו כי 
לא אפשר כגון הכא אמאי 
אטרחיהו רבן אלא מעלה 

   בעלמא הואי:
. לשמש דלא העומדים בפים

אפשר מלעמוד שם ואסור להו 
   להיות מתכווים:

. קאמר לאותן העומדים בחוץ
אין מעילה הא איסורא איכא 
אבל לעומדין בפים אפילו 

  איסורא ליכא:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .10
  גּוָפא: 
ִזיָאַמר  ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ּום  ַרּבִ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ּום ְמִעיָלה.  -קֹול ּוַמְרֶאה ְוֵריַח  ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
  

ּום ְמִעיָלה? - ְוֵריַח     !ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

ּה,  ד ּבָ טֹוֶרת ְלִהְתַלּמֵ ם ֶאת ַהּקְ   "ַהְמַפטֵּ
יּבּור  טּור - אֹו ְלמֹוְסָרּה ַלּצִ   ,ּפָ

ּה  יב.  –ְלָהִריַח ּבָ   ַחּיָ
ּה  ִריַח ּבָ ַעל" -ְוַהּמֵ ּמָ א ׁשֶ טּור, ֶאּלָ   ! ּפָ

  
א ָאַמר  אֶאלָּ ּפָ   : ַרב ּפַ
ׁש.  - הקֹול ּוַמְרֶא  ֶהן ַמּמָ ֵאין ּבָ ּום ְמִעיָלה, ְלִפי ׁשֶ ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

ְמרֹותֹו  ֲעֶלה ּתִ ּתַ ית ִמְצָותֹו.  -ְוֵריַח ְלַאַחר ׁשֶ ּום ְמִעיָלה, הֹוִאיל ְוַנֲעׂשֵ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

ּום ְמִעיָלה?!  ית ִמְצָותֹו ֵאין ּבֹו ִמׁשּ ַנֲעׂשֵ ָכל ֵהיָכא ּדְ   ְלֵמיְמָרא: ּדְ
ןַוֲהֵר  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ּום ְמִעיָלה! ,י ּתְ ּה ִמׁשּ ית ִמְצָוָתּה ְוֵיׁש ּבָ ַנֲעׂשֵ   ּדְ

ְכִתיב:  ַח"  ּדִ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ר. - (ויקרא ו, ג)  136"ְוׂשָ ּלֹא ְיַפּזֵ   ׁשֶ
מֹו" ּלֹא ֵיָהֶנה! - "ְוׂשָ   ׁשֶ

  
ֵני כְּ  ה, ׁשְ הּוּנָ ן ּוִבְגֵדי ּכְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהוּו ּתְ ּום ּדְ ֶאָחד, ִמׁשּ ִאין ּכְ   תּוִבין ַהּבָ

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

ן  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ֲאַמַרן.  -ּתְ   ָהא ּדַ
  

ה הּוּנָ ְגֵדי ּכְ ְכִתיב:   -  ּבִ ם"ּדִ יָחם ׁשָ   , (ויקרא טז, כג) 137"ְוִהּנִ
ִניָזה.  עּוִנין ּגְ ּטְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

  
ָאְמֵרי: ָהִניָחא ְלַרּבָ    ָנן ּדְ

ִניָזה,  עּוִנין ּגְ ּטְ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ָפֵליג ֲעַלְייהוּ  י ּדֹוָסא ּדְ א ְלַרּבִ ָאַמר: ֲאָבל ְראּוִיין ֵהן ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט,  ,ֶאלָּ   ּדְ

ם"ּוַמאי  יָחם ׁשָ   ? "ְוִהּנִ
ּפּוִרים ַאֵחר יֹום ּכִ ֶהם ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּלֹא ִיׁשְ    ,ׁשֶ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
  

ֶאָחד,  ִאין ּכְ תּוִבין ַהּבָ ֵני ּכְ ן ְוֶעְגָלה ֲערּוָפה, ׁשְ ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהוּו ּתְ ּום ּדְ   ִמׁשּ
תּוִבי ֵני ּכְ ֶאָחד  ןְוָכל ׁשְ ִאין ּכְ ִדין.  -ַהּבָ   ֵאין ְמַלּמְ

  
ִדין ָאַמר: ֵאין ְמַלּמְ    ,ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

ִדין  ָאַמר: ְמַלּמְ א ְלַמאן ּדְ   א ְלֵמיַמר? ַמאי ִאיכָּ  -ֶאלָּ
  

ִתיֵבי:  ֵרי ִמיעּוֵטי ּכְ   ּתְ
ִתיב:  מֹו"ּכְ    ,(ויקרא ו, ג) "ְוׂשָ

  . (דברים כא, ו) 138"ָהֲערּוָפה"ּוְכִתיב: 

                                                             

ׁש ַעל בְּ  136 ַח ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה ַעל ַהּמִ ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ   ׂשָ
ם137 יָחם ׁשָ בֹאֹו ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהּנִ ר ָלַבׁש ּבְ ד ֲאׁשֶ ְגֵדי ַהּבָ ט ֶאת ּבִ  ּוָבא ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ּוָפׁשַ

ַחלְוכֹל ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא  138 רִֹבים ֶאל ֶהָחָלל ִיְרֲחצּו ֶאת ְיֵדיֶהם ַעל ָהֶעְגָלה ָהֲערּוָפה ַבּנָ  ַהּקְ

    רש"י

. קטורת טם את הקטורתהמפ
   זרה שאיה של ציבור:

. אם להתלמד בה או למוסרה
אחר פיטומה לציבור פטור 
מכרת אבל אם דעתו להציע 
לצורכו להריח בה ועשאה 
בסממין הכתובים חייב כרת 
דכתיב (שמות ל) איש אשר 

   יעשה כמוה להריח בה וכרת:
. בקטורת של ציבור והמריח בה

 פטור מכרת ומחטאת דלא
חייבה תורה אלא מפטם 

   להריח:
. שהה מן הקודש אלא שמעל

   ומביא אשם מעילות:
. אין בהם ממש קול ומראה

   ופטור לעולם:
. יש בו ממש בסממין וריח

לפיכך חייב ודקא אמר רבי 
יהושע פטור לאחר שתעלה 
תמרתו במקדש קאמר דמשום 
דעשית מצותו ואין צורך גבוה 
עוד בה יצתה מכלל קדשי ה' 
וברייתא במריח בה בביתו 

   שותן ממה על הגחלים:
   . עמוד עשו:תמרתו

. בכל יום היה תרומת הדשן
וטל מלא מחתה וותה אצל 
המזבח והיא בלעת במקומה 
כדכתיב והרים את הדשן וגו' 
ואסורה בהאה ומועלין בה 
כדכתיב ושמו אצל המזבח 

   אלמא טעוה גיזה:
 . ארבעה בגדי לבןובגדי כהוה

שכהן גדול כס בהם לפי 
ולפים ביום הכפורים דאסורין 
שוב להשתמש בהן כדכתיב 

   והיחם שם:
. פלוגתייהו הא יחא לרבן

   במסכת יומא (דף כד.):
. כל כשירין הם לכהן הדיוט

השה שהן הן הבגדים הראויין 
לשימוש הדיוט כתות ומכסים 

   ומצפת ואבט:
. כתיב שם דמשמע עגלה ערופה

   תהא קבורתה: שם
. ר' יהודה אלא למ''ד מלמדין

במסכת סהדרין בשלהי ארבע 
   מיתות (סז:):

. בהי הכא מיעוטי כתיבי
למימרא דלא תיגמר מיייהו 
ושמו לזה ולא לאחר הערופה 

  ולא דבר אחר:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .11
  ["ִאיְתַמר: 

ְרחוֹ  ַעל ּכָ ָאה לֹו ָלָאָדם ּבְ   :ֲהָנָאה ַהּבָ
ֵיי ֶרת ַאּבַ    ,ָאַמר: מּוּתֶ

  ָאַמר: ֲאסּוָרה"]. ָרָבאוְ 
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ה  יָרה -"ִהְכִניָסּה ִלְרָבָקה ְוָדׁשָ ׁשֵ    ,ּכְ

יַנק ְוָתדּוׁש  תִּ ִביל ׁשֶ ׁשְ סּוָלה" –ּבִ   . ּפְ

ין ּוֵ ר ְוָקא ִמיּכַ לֹא ֶאְפׁשָ סּוָלה" :ְוָקָתֵני ,ְוָהא ָהָכא ּדְ   ! "ּפְ
  

אֵני ָהָתם ְכִתיב:  ,ׁשָ ּה"ּדִ ד ּבָ ר לֹא ֻעּבַ ל ָמקֹום.  - (דברים כא, ג) 139"ֲאׁשֶ   ִמּכָ
  

  ָהִכי,  ִאי
א ַנִמי!     ֲאִפיּלּו ֵריׁשָ

  
א ְלָהא:   כו,ב  ְמָיא ֶאלָּ   ָהא לֹא ּדָ

ַכן ָעֶליָה עֹוף  יָרה,  -"ׁשָ ׁשֵ   ּכְ
סּוָלה" –ָעָלה ָעֶליָה ָזָכר    . (פרה ב, ד) ּפְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
אָאַמר  ּפָ   :ַרב ּפַ

ִתיב: "ָעַבד"  ָע  - ְוָקֵריַנן "ָעַבד" (דברים כא ג) ִאי ּכְ ּה ִאיהּו. ַעד ּדְ   ֵביד ּבָ
ִתיב ד"  :ִאי ּכְ ד" ְוָקֵריַנן "עּוּבַ יָלא ַנִמי.  -"עּוּבַ   ֲאִפיּלּו ִמּמֵ

ְכִתיב:  א ּדִ ּתָ ד"ְוָקֵריַנן  "ָעַבד"ָהׁשְ ד" -"עּוּבַ "ָעַבד" "עּוּבַ    ,ּדּוְמָיא ּדְ
ִניָחא ֵליּה,  -ָמה "ָעַבד"    ּדְ
ד"  ִניָחא ֵליּה.  -ַאף "עּוּבַ   ּדְ

  
ַמ  א ׁשְ   ע: ּתָ

  "ֲאֵביָדה, 
י ָמגֹוד ְלצֹוְרּכוֹ  ּבֵ ה ְולֹא ַעל ּגַ י ִמטָּ ּבֵ ה לֹא ַעל ּגַ ְטֶחּנָ    ,לֹא ִיׁשְ

י ָמגֹוד.  ּבֵ ה ְוַעל ּגַ י ִמטָּ ּבֵ ּה ַעל ּגַ   ֲאָבל ׁשֹוְטָחּה ְלצֹוְרּכָ
נּו לֹו אֹוְרִחין  ּמְ   - ִנְזּדַ

ּבֵ  ה, ְולֹא ַעל ּגַ י ִמטָּ ּבֵ ה לֹא ַעל ּגַ ְטֶחּנָ ין ְלצֹוְרּכֹו"לֹא ִיׁשְ ּה ּבֵ ין ְלצֹוְרּכָ   ! י ָמגֹוד, ּבֵ

  
אֵני ָהָתם,    ׁשָ

ָקֵלי ָלּה,    ּדְ
א,  יׁשָ ּום ֵעיָנא ּבִ   ִאי ִמׁשּ

ֵבי.  ּנָ ּום ּגַ   ִאי ִמׁשּ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
סּות    - "מֹוְכֵרי ּכְ

ן,  ַדְרּכָ   מֹוְכִרין ּכְ
ה ֵני ַהַחּמָ ה ִמּפְ ַחּמָ ין ּבַ ּוֵ ּלֹא ִיְתּכַ ִמים. ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשָ ֵני ַהּגְ ִמים ִמּפְ ׁשָ   , ּוַבּגְ

נּוִעין  ל" -ְוַהּצְ ַמּקֵ יִלין ַלֲאחֹוֵריֶהם ּבְ   . (כלאים ט, ה) ַמְפׁשִ

ין  ּוֵ ְצנּוִעין, ְוִכי לֹא ִמּכַ ר ְלֶמֱעַבד ּכִ ֶאְפׁשָ ֵרי –ְוָהא ָהָכא ּדְ    !ׁשָ
א ְלַמאן ּדְ  יּוְבּתָ ָרָבא. ַמְתֵניּתְ א ּדְ ָנא ַקּמָ ְ   ִליׁשּ

  
יוּ  א. ּתְ   ְבּתָ

                                                             

ר לֹא ָמׁשְ  139 ּה ֲאׁשֶ ד ּבָ ר לֹא ֻעּבַ ָקר ֲאׁשֶ רָֹבה ֶאל ֶהָחָלל ְוָלְקחּו ִזְקֵני ָהִעיר ַהִהוא ֶעְגַלת ּבָ עֹלְוָהָיה ָהִעיר ַהּקְ   ָכה ּבְ

    רש"י

. עגלה ערופה הכיסה לרבקה
רבקה קופל''א {צמד} בלע''ז 

   שקושרין ארבע פרות ביחד:
   ואה עם חברותיה:. תבודשה

. שלא תכוין לכך ולאו כשירה
   עבודה היא:

ואם תכוין שתיק ותדוש 
. והכא לא אפשר שלא פסולה

יכיסה שתיק וכי מתכוין 
   שתיק ותידוש פסולה:

. אשר לא עובד בה מכל מקום
דאע''ג דבעלמא לא מיתסר הכא 

  אסור:
   . תירוצא הוא:הא לא דמיא

 . בפרה אדומהשכן עליה עוף
קאי שפרח וח על גבה אע''ג 
דכתיב לא עלה עליה עול 
דמשמע עליה אפילו עליה 
בעלמא ואי משום דכתיב עול 
הא מרבין ביה שאר עבודות 
במסכת סוטה (דף מו.) אפ''ה 
בהא עלייה כשרה דלא יחא 
ליה והוא הדין להכיסה לרבקה 

   ודשה:
. דיחא עלה עליה זכר פסולה

   וש:ליה והוא הדין לתיק ותיד
. משמע ממילא עבד משמע עובד

בידים ואף על גב דהאי בעגלה 
כתיב תרווייהו ילפין מהדדי 
בגזרה שוה דעול עול במסכת 

   סוטה (דף מו.):
. במוצא בגד אבודה לא ישטחה

   קאי:
   . קבילי''א { יתד, וו, זיז} :מגוד

   . כדי שלא יאכלו עש:לצורכה
. אלמא זדמו לו אורחין וכו'

ב דלצורכה הוא והייו אף על ג
לא אפשר הואיל ומתכוין 
להתכבד בשל חבירו באורחין 
חשיב ליה גזל ואסיר: ומשי 
לאו משום כווה הוא אלא 
משום דבשטיחה זו קלי לה 
כלומר מאבדה בידים אי משום 
עיא בישא אי משום דלמא 

   אורחין גבי יהו וגבי לה:
. מעוטפין בכסות מוכרין כדרכן
מתכוין להאת  כלאים דאין

   לבישה:
. פרושים שמתרחקין והצועים

   מן הכיעור ומן הדומה לו:
. אפשר ולא לישא קמא דרבא

מתכוין אסור אפילו לרבי 
שמעון דא''כ הא מי: יש 
שטועין שמקשין על משה זו 
אותה ששיו בגד שאבד בו 
כלאים לא ימכרו לכרי אלמא 
כלאים אסור למכור וטעות 

דוקא שמא  בידם דהתם אבד
יחזור כרי וימכרו לישראל 
ולא יכיר שיש בו כלאים 
וילבשו אבל כלאים היכר 

  מותר בכל האות מכירה:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––כו, ב כו, ב כו, ב כו, ב  .12
  "ָעַבר ְזַמּנֹו: 

ֲהָנָאתֹו,   ָאסּור ּבַ

יק ּבוֹ  ּנּור ְוִכיַרִים" ְולֹא ַיסִּ   . תַּ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֶרם  ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ ין ׁשֶ ִ ַקׁשּ י ָעְרָלה, אֹו ּבְ ְקִליּפֵ יקֹו ּבִ ִהסִּ ּנּור ׁשֶ   "תַּ

ץ - ָחָדׁש     ,יּותַּ
ן  ן.  –ָיׁשָ   יּוּצַ

  

ת ָאָפה    - ּבֹו ֶאת ַהּפַ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ֲאסּוָרה.    ַהּפַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶרת.  ת מּותֶּ   ַהּפַ
י ֶגָחִלים  ּבֵ ָלּה ַעל ּגַ ְ יׁשּ ר" -ּבִ   .ִדְבֵרי ַהּכֹל מּותָּ

  
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

ן  ין ָחָדׁש ּוֵבין ָיׁשָ ן" –"ּבֵ   ! יּוּצַ
  

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
י –ָהא     ,ַרּבִ

  ַנן. ַרּבָ  –ְוָהא 
  

ת,  ּפַ ָבח ֵעִצים ּבַ ֵיׁש ׁשְ ּום ּדְ י ִמׁשּ ַמְעּתָ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ   ֵאימּור ּדְ
ַמְעּתְ ֵליּה? -'ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם'     !ִמי ׁשָ

  
ָיא:  א, לֹא ַקׁשְ   ֶאלָּ

י ֱאִליֶעֶזר –ָהא     ,ַרּבִ
ַנן.  –ָהא    ַרּבָ

  
י ֱאִליֶעֶזר?    ֵהי ַרּבִ

י ֱאִליֶעֶזר ּדִ  אֹור, ִאיֵליָמא ַרּבִ   ׂשְ
ְתַנן:    ּדִ

ה,  ְפלּו ְלתֹוְך ִעיסָּ ּנָ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ ין ְוׁשֶ ל חּוּלִ אֹור ׁשֶ   "ׂשְ
ֵדי ְלַהְחִמיץ,  ֶזה ּכְ   ְוֵאין ּבָ
ֵדי ְלַהְחִמיץ,  ֶזה ּכְ   ְוֵאין ּבָ

צוּ    -  ְוִנְצָטְרפּו ְוִחּמְ
י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

א.    ַאַחר ַאֲחרֹון ֲאִני ּבָ
  ִרים: אֹוְמ  ֲחָכִמיםוַ 

ה,  ִחּלָ ַפל ִאיּסּור ְלַכתְּ ּנָ ין ׁשֶ   ּבֵ
ַפל ִאיּסּור ְלַבּסֹוף,  ּנָ   ּוֵבין ׁשֶ

ֵדי ְלַהְחִמיץ"^ְלעֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵסר,    כז,א ֵהא ּבֹו ּכְ ּיְ   . (ערלה ב, יא) ַעד ׁשֶ

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ק ֶאת ָהִאיּסּור ַדם ְוִסילֵּ ּקָ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ    ,לֹא ׁשָ

ק ֶאת ָהִאיּסּור ֲאָבל לֹא ָק    ָאסּור,  -ַדם ְוִסילֵּ
  ָאסּור!  –ַאְלָמא: ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם 

  
ֵיי?  ַאּבַ י ֱאִליֶעֶזר ּכְ ַרּבִ ַטְעָמא ּדְ אי ּדְ   ּוִמּמַ

א' 'ַאַחר ַאֲחרֹון ֲאִני ּבָ ּום ּדְ י ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ ַרּבִ יְלָמא ַטְעָמא ּדְ    ,ּדִ
ק ֶאת ָהִאיּסוּ  ָנא ָקַדם ְוִסילֵּ   ר, לֹא ׁשְ

ק ֶאת ָהִאיּסּור ָנא לֹא ָקַדם ְוִסילֵּ    ,לֹא ׁשְ

    רש"י

. קליפי אגוזים בקליפי ערלה
ורמוים שאף הם בכלל פרי 
ואסורין משום ערלה וכן קשין של 
כלאי הכרם הכל אסור דבכלאים 

   לא כתיב פרי:
ק זה . שהרי על ידי היסחדש יותץ

 של ערלה גמר ומתקיים כולו:
. שאין היסק זה מועיל לו אלא ישן

   שאופה בו פת:
   . שלא יאפה בו פת בהיסק זה:יוצן

. בהיסק זה לקמן מוקי אפה בו פת
לה כשאבוקה כגדו שכל שעה 
שהיתה פת בתור היה דולק האור 
ואופהו שהיה הה מן האיסור 

   בשעה שהאיסור בעין:
. דיש שבח רהרבי אומר הפת אסו

   עצי איסור בפת:
. וחכמים אומרים הפת מותרת

(דהא) סברי אין שבח עצים בפת 
ממש והוא הדין דלית להו מי חדש 
יותץ אלא יוצן והכי אמרי' 

   בשמעתין:
. דברי הכל בישלה על גבי גחלים

הפת מותרת ואפילו לרבי דכי 
איתהי פת מאיסור כבר כלה ובטל 

תימא וגחלים איצטריכא ליה דלא 
אכתי איסורא בעייה וכל שכן 

   בתור גרוף ואין אבוקה כגדו:
. דקתי חדש יותץ רבי הוא הא רבי

דאמר הפת אסורה משום דגמרה 
באיסור והוא הדין לתור חדש 

   שגמר מי ע''י האיסור:
אימור דשמעת ליה לרבי דיש שבח 

. כי שמעת ליה דפליג עצים בפת
רבי אדרבן ביש שבח עצים בפת 

חודא הוא דשמעת ליה דרבן הוו ל
מקילי טפי ושרו אפי' פת לאכול 
דאמרי אין שבח עצים בה אלא 
שבח היסק ואיסור שבה כבר כלה 
הוא ורבי סבר הואיל ואבוקה 
כגדו יש שבח עצים ואיסור גמור 
בה וגבי תור חדש הי דיש שבח 
עצים בו מיהו הוא עצמו אין אכל 
אלא להיסק אחר עומד ויאפו בו 
ומצאת פת האפת בו גמרת ע''י 
איסור והיתר עצי איסור שגמרו 
(בו) את התור ועצי היתר שגמרו 
את הפת והא היכא שמעין ליה 

   דאסר רבי:
. דשמעין ליה זה הא ר' אליעזר

וזה גורם אסור דבר שאיסור והיתר 
   גרמו לו שיבא אסור בהאה:

   . של חולין:לתוך עיסה
ילק את . אם סאחר אחרון אי בא

   הראשון כדמתרץ ליה אביי:
. דאחר אחרון אי בא ואם לא שו

פל היתר בסוף מותר אלא שקידם 
את האיסור וסילקו מכיון שפל בו 
היתר מיד דהואיל וסילקו ועדיין 
לא החמיץ בטל והלך לו ואע''ג 
דהועיל בה קצת שיכול זה האחרון 
לגמור חימוץ על ידו אעפ''כ כבר 

חוזר ויעור בו בטל לו ושוב אין 
אבל לא קדם וסילק וגמר על ידי 
שיהם ואיו יכול ליבטל אסור 

   אלמא זה וזה גורם אסור:
. וטעמא משום דאחר אחרון אי בא

דאזל בתר גמר מעשה גמרו בהיתר 
מותר ואפי' לא קדם וסילק דאיכא 
זה וזה גורם גמרו באיסור אסור 

   (ואפילו קדם וסילק את האיסור):
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ַבת ַאַחת ֵרי - ֲאָבל ּבְ ׁשָ    !ָהִכי ַנִמי ּדְ
  

יָרה,  ֲעֵצי ֲאׁשֵ י ֱאִליֶעֶזר ּדַ א, ַרּבִ   ֶאלָּ
ְתַנן:    ּדִ

ה ֵעִצים  ֲהָנָאה.  -"ָנַטל ֵהיֶמּנָ   ֲאסּוִרין ּבַ
ּנּור ֶהן ֶאת ַהתַּ יק ּבָ   ,ִהסִּ

ץ,  - ָחָדׁש    יּותַּ
ן  ן.  -ָיׁשָ   יּוּצַ

ת  ֲהָנָאה.  - ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ   ֲאסּוִרין ּבַ
ֲאֵחרֹות ֲאֵחרֹות  ,ִנְתָעְרָבה ּבַ ֲהָנָאה. -ַוֲאֵחרֹות ּבַ ן ֲאסּוִרין ּבַ   ּכּוּלָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַלח.    יֹוִליְך ֲהָנָאה ְלַים ַהּמֶ

ְדיֹון ַלֲעבֹוָדה ָזָרה" 140ָאְמרוּ    ! (עבודה זרה מט:) לֹו: ֵאין ּפִ

  
ֲחִמיר ִאיּסּוָרּה,  ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדַ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ַמְעּתָ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ   ֵאימּור ּדְ

ּתֹוָרה ּבַ ָאר ִאיּסּוִרין ׁשֶ ׁשְ ַמְעּתְ ֵליּה? - ּבִ    !ִמי ׁשָ
  

יּה?  ְרִמּיֵ אן ּתִ ן, ַאּמַ א ִאם ּכֵ   ֶאלָּ
  

  ְועֹוד, 
ֶהְדָיא:  ְנָיא ּבְ   ָהא ּתַ

י ֱאִליֶעֶזרָהָיה  "ְוֵכן ּתֹוָרה" ַרּבִ ּבַ ָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   . אֹוֵסר ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ֱאִליֶעֶזר.  י ַהְיינּו ַרּבִ ְמָצא לֹוַמר: "ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם ָאסּור", ַרּבִ   ִאם ּתִ

ָבח ֵע  ֵיׁש ׁשְ ּום ּדְ ר", ְוָהָכא ִמׁשּ ְמֵצי לֹוַמר: "ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם מּוּתָ ת הּוא, ְוִאם ּתִ ּפַ   ִצים ּבַ
  ֲאִסיֵרי.  –ָהֵני ְקָערֹות ְוכֹוסֹות ּוְצלֹוִחּיֹות 

ַתּנּור ּוְקֵדיָרה,  ִליֵגי: ּבְ י ּפְ   ּכִ
ָאַמר: "ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם ָאסּור"    ָאסּור,  -ְלַמאן ּדְ
ר"  ָאַמר: "ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם מּוּתָ ֵרי.  -ְלַמאן ּדְ   ׁשָ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ר"  ֲאִפיּלוּ  ָאַמר: "ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם מּוּתָ   ְקֵדיָרה ֲאסּוָרה,  -ְלַמאן ּדְ
יָרא. ֶהיּתֵ ן ֵעִצים ּדְ ִניּתָ י ּדְ ּמֵ ּוָלא ִמּקַ יׁשּ ָלה ּבִ ָהא ִקּבְ   ּדְ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
ין ִ ַקׁשּ י ָעְרָלה, אֹו ּבְ ְקִליּפֵ יקֹו ּבִ ִהסִּ ּנּור ׁשֶ ֶרם,  "תַּ ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ   ׁשֶ

ץ,  - ָחָדׁש    יּותַּ
ן  ן.  -ָיׁשָ   יּוּצַ

  

ת   :ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶרת.  ת מּותֶּ   ַהּפַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ת ֲאסּוָרה"   . ַהּפַ

  
ָכא!    ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ

  
ֵני.  ָכא ּתָ מּוֵאל ִאיּפְ   ׁשְ

  

                                                             

  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: אמר 140

    רש"י

. אם פלו כאחת בבת אחתאבל 
דליכא גמרו באיסור הכי מי דשרי 

. מן הימה דזה וזה גורם מותר:
  האשירה:

. דמי עצים יוליך האה לים המלח
מכל מקום שמעין ליה כל כמה 
דלא ממטי האה לים המלח מודה 
הוא לת''ק בין אחדש יותץ בין אישן 
יוצן בין אאיסור פת אלמא כיון 

ליה זה וזה דקתי חדש יותץ אית 
גורם אסור והא דתיא לעיל חדש 
יוצן רבן היא דפליגי עליה דר' 
ואמרי הפת מותרת משום דלא 
חשיבא להו האת היסק ואפילו 
בגורם אחד לבדו משום דליתיה 
לאיסורא בעייה וכל שכן בתור 
שאיו אכל הוא בעצמו ואין האתו 
בגורם אחד לבדו אלא בשי גורמים 

ם תאמר לרבן שלו ושל היתר וא
יוצן למה לי הא שרו לפת האפויה 
בהיסק איסור הי מילי דיעבד אבל 
לכתחלה לא קא שרו לאפות בהיסק 
איסור ולקמן פריך עצים דאיסור 
לרבן היכי משכחת לה דאסירי 
מדאורייתא והוא הדין דמצי 
לאוקמא להא דחדש יותץ דלעיל 
כתא קמא דר' אליעזר אלא משום 

יחא ליה למיקט דלא ידעין מו ו
   ר' אליעזר והוא ומחלוקתו קאמר:

. דפרכת דילמא שאי ליה א''כ
אמאן תרמייה להא דתיא לעיל גבי 
ערלה יותץ על כרחיך כיון דלא 
משכחת תא דאמר זה וזה גורם 
אסור אלא רבי אליעזר ומחלוקתו 
במסכת ע''ז וחזיא סתמא דתי 
בשאר איסורי מי הכי רבי אליעזר 

   ולא שי ליה:קאמר לה 
. ברייתא אמר אביי אם תמצי לומר

מפורשת הכי דכי היכי דאסר רבי 
בפת הכי מי אסר בתור ואע''פ 
שאין עצמו אכל דאית ליה זה וזה 
גורם אסור ורישא דברייתא דלעיל 

   דערלה רבי קאמר לה כולה:
. ביחותא וליכא הייו ר' אליעזר

   למיבעי מידי:
יה זה . דסבירא לואם תמצי לומר

וזה גורם מותר ורישא דההוא לאו 
רבי הוא אלא רבי אליעזר הוא 
והתם בפת הוא דאסר רבי משום 
דיש שבח עצים בגופה ומצא 
כשאוכלה גופו הוא ההה מן 
האיסור בגורם אחד אבל בתור 

   חדש וציו שרי:
. של הי קערות כוסות וצלוחיות

חרס שצרפן בעצי אשירה אסירי 
יש שבח עצים בהן אפילו לרבי דהא 

והאתן בלא גורם שי הוא ועל ידי 
גורם ראשון הוא משתמש בהן 
האת גופו ולא דמו לתור דלא 
מטיא האה לגוף מייה עד דאיכא 

   גורם שי:
. רבי דלא אסר אלא בפת כי פליגי

ור' אליעזר אית ליה זה וזה גורם 
אסור בתור וקדירה שאין הגוף 

והוא  הה מהן עד שיבא גורם שי
   של היתר:

. שצרפה כשהיא חדשה בעצי קדירה
   איסור:

. ואיכא האת דהא מקבלה בישולה
תשמיש שמשתמש בה בלא גורם 
אחר אבל תור אין ותין בו פת 

   אלא לאחר הסיקה של גורם היתר:
. להא ברייתא דלעיל איפכא תי לה

   ואיפכא אתייה:
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ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ָעְלָמא  מּוֵאל: ּבְ   ָקָסַבר ׁשְ

י ֵמֲחֵבירֹו, ְולֹא ֵמֲחֵביָריו ַרּבִ    ,ֲהָלָכה ּכְ
  ֲאִפיּלּו ֵמֲחֵביָריו.  - ּוְבָהא
ָכא,  :ְוָסַבר יּה ִאיּפְ   ַאְתִנּיֵ

ַנן ְלִאיּסּוָרא.  ֵניקּום ַרּבָ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  
  
  

    רש"י

. שמואל מי ואי בעית אימא
ואית ליה דר' אסר הכי אתייה 

ורבן שרו ואיהו הפך לה כדי 
שלא ילכו בי אדם אחר רבים 
להתיר דבעלמא במחלוקות 
אחרות שחלקו רבים על רבי 
סבירא ליה לשמואל דאע''ג 
דהלכה כרבי מחבירו במקום 
יחיד אין הלכה כמותו מחביריו 
כלומר במקום רבים ובהא 
סבירא ליה דהלכה כמותו 

   עליה:ואע''ג דרבים פליגי 
. אפכה ואשיה אפכה ואתייה

כי היכי דתיקו הא מילתא 
דאיסורא בשם רבן ויעשו בי 
אדם כמותן שהכל הולכין אחרי 
רבים שאם אי אומר הלכה 

  כרבי שהוא יחיד לא יאמיו לי:
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        בבבב----כז, אכז, אכז, אכז, א .13
ָחִלים  י ּגֶ ּבֵ ָלּה ַעל ּגַ ְ יׁשּ ְבֵרי ַהּכֹל ַהּפַ  -"ּבִ ֶרת"ּדִ   . ת מּותֶּ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדה141 י, וְ ׁשְ ר ַאׁשִ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    ,ַרּבִ

ָחִלים עֹוְממֹות,   ַחד ָאַמר: א ּגֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ָחִלים לֹוֲחׁשֹות     ,ֲאסּוִרין -ֲאָבל ּגֶ

ָחִלים לֹוֲחׁשֹות  ִרין. -ְוַחד ָאַמר: ֲאִפיּלּו ּגֶ    ַנִמי מּוּתָ
  

ָאַמר: "לֹוֲחׁשֹות  ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ת –ּבִ ּפַ ָבח ֵעִצים ּבַ ֵיׁש ׁשְ ּום ּדְ    ,ֲאסּוִרין", ִמׁשּ
ָאַמר: "ֲאִפיּלּו לֹוֲחׁשֹות  א ְלַמאן ּדְ רֹות",  –ֶאלָּ   מּוּתָ

י ת,ְלַרּבִ ּפַ ָבח ֵעִצים ּבַ ֵיׁש ׁשְ ָאַסר ּדְ ת ּדְ ַחּתְ ֵליּה?  ,ּפַ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

אַרב ּפַ ָאַמר    : ּפָ
ֶנְגּדֹו.  ֲאבּוָקה ּכְ ׁשֶ   ּכְ

  
ֶנְגּדֹו,  כז,ב  ֲאבּוָקה ּכְ ׁשֶ רּו ֲאִפיּלּו ּכְ ְפִליִגי ֲעֵליּה, ׁשָ ַנן ּדִ ַרּבָ ָלל ּדְ   ִמּכְ

ַנן ִאיּסּוָרא ְלַרּבָ א ֵעִצים ּדְ ַחּתְ ְלהּו?  ,ֶאלָּ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ַרב ַאִמי ּבַ
יָפא.  ְרׁשִ ׁשַ   ּבְ

  

                                                             

  )ָאַמר( ת הש"ס. גירסת וילנא:מסור 141

    רש"י

. כבויות כדכתיב גחלים עוממות
(יחזקאל לא) ארזים לא 

   עממוהו ומתרגמין כהה עמיא:
גחלים בוערות ראות . לוחשות

   כמתעעות ולוחשות זו לזו:
   . לרבי:אסורין

. כגד הפת מבעיר העצים כגדו
  בפי התור:

. דמתסרי עצים דאיסורא
בהאה לרבן היכי משכחת 

   להו:
. כסא לישב עליו או בשרשיפא

להדום רגליו דהאתן כשהן 
בעין ועל ידי ממש אבל האת 
היסק אין האתו אלא לאחר 

  או בשעת ביעורו: ביעורו



  שיבשמחה להדפיס לצורך לימוד אימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                           ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

126  

        בבבבכז, כז, כז, כז,  .14
ֶרם[ ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ ין ׁשֶ ִ ַקׁשּ י ָעְרָלה, אֹו ּבְ ְקִליּפֵ יקֹו ּבִ ִהסִּ ּנּור ׁשֶ    ,"תַּ

...  
ת    -  ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ

...  
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶרת" ת מּותֶּ   ].ַהּפַ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָחָמאּבְ אֵמ  ָרִמי ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

ׁש  ֲעֵצי ֶהְקּדֵ יקֹו ּבַ ִהּסִ ּנּור ׁשֶ ת ּתַ ְייָתא -, ְוָאָפה ּבֹו ַהּפַ ַקּמַ רּו ּבְ ׁשָ ַנן ּדְ   ַמאי?  ,ְלַרּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ת ֲאסּוָרה.    ַהּפַ

  
ין זֹו ְלָעְרָלה?    ּוַמה ּבֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

א?!  תָּ   ָהִכי ָהׁשְ
ָמאַתִים, - ָעְרָלה ֵטיָלה ּבְ   ּבְ

ׁש  ֵטיל!  -  ֶהְקּדֵ ֶאֶלף לֹא ּבָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
  

א ָאַמר   : ָרָבא ֶאלָּ
ָיא:  ָיא ֵליּה, ָהא ַקׁשְ   ִאי ַקׁשְ

יק ּסִ   ,ַוֲהלֹא, ָמַעל ַהּמַ
יק  ּסִ ָמַעל ַהּמַ ין!  -ְוָכל ֵהיָכא ּדְ   ָנְפקּו ְלהּו ְלחּולִּ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ָלִמים ָעְסִקיַנן,  ֲעֵצי ׁשְ   ָהָכא ּבַ
י ְיהּוָדה,  ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ְוַאלִּ

ׁש  ָאַמר: ֶהְקּדֵ ׁשֹוגֵ  ,ּדְ ֵמִזיד  -ג ּבְ ל, ּבְ ל.  -ִמְתַחלֵּ   ֵאינֹו ִמְתַחלֵּ
ֵמִזיד ר ְמִעיָלה הּוא  - ּבְ ָלאו ּבַ יָון ּדְ ין - ַמאי ַטְעָמא לֹא? ּכֵ    ,לֹא ָנֵפיק ְלחּולִּ

ר ְמִעיָלה ִניְנהּו  ָלאו ּבַ יָון ּדְ ָלִמים ַנִמי, ּכֵ ין.  -ׁשְ   לֹא ָנְפָקא ְלחּולִּ
  

יק  ּסִ ָמַעל ַהּמַ ין?! ְוָכל ֵהיָכא ּדְ   ָנְפֵקי ְלחּולִּ
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

ָרִפין  ׂשְ ל ַהּנִ ר,    - "ּכָ   ֶאְפָרן מּותָּ
יָרה,    חּוץ ֵמֲעֵצי ֲאׁשֵ

ׁש    ! ְלעֹוָלם ָאסּור" -ְוֵאֶפר ֶהְקּדֵ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ׁש,  ֲעֵצי ֶהְקּדֵ ֵליָקה ֵמֵאיֶליָה ּבַ ְפָלה ּדְ ּנָ גֹון ׁשֶ   ּכְ

נִ  א ֱאיַנׁש ּדְ ֵליּכָ   ְמעֹול. ּדְ
  

ַמְעָיה   ָאַמר:  ַרב ׁשְ
ִניָזה.  עּוִנין ּגְ ּטְ אֹוָתן ׁשֶ   ּבְ

ַתְנָיא:    ּדְ
מֹו"" ַנַחת, - (ויקרא ו, ג) 142"ְוׂשָ    ּבְ

מֹו"   ּכּוּלֹו,  - "ְוׂשָ
מֹו" ר - "ְוׂשָ ּלֹא ְיַפּזֵ   . "ׁשֶ

  

                                                             

ר ּתֹאַכל ָהֵאׁש ֶאת ָהעָֹלה 142 ן ֲאׁשֶ ׁשֶ רֹו ְוֵהִרים ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ׁש ַעל ּבְ ַח  ְוָלַבׁש ַהּכֵֹהן ִמּדֹו ַבד ּוִמְכְנֵסי ַבד ִיְלּבַ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ  ַעל ַהּמִ

    רש"י

. הלכך לא בטילה במאתים
   חמירא משכלה ובער איסורו:

. וחייב קרבן והלא מעל המסיק
מעילה וכל דבר שאין בו קדושת 
הגוף כגון בהמה שאיה של 
קרבן וכלי שאיו כלי שרת כיון 
שמעל בו יצא לחולין דתן 
(מעילה דף יט:) אין מועל אחר 
מועל במוקדשין אלא בהמה 

כלי שרת בלבד אבל כל מידי ו
אחריא ממעילה ראשוה פקא 
לחולין דקי''ל אין מעילה בכ''מ 
אלא שיוי ששתה מקדושתו 
ואמאי פת אסורה הא קודם 

   שתו הפת היה ההיסק חולין:
. שהתפיסן לדמי בעצי שלמים

שלמים למוכרן וליקח בדמיהן 
שלמים וקדשים קלים אין להם 

ן ביה מעילה דלאו קדשי ה' קרי
שכולן לבעלים ואין לגבוה בהן 
אלא לאחר זריקת דמים את 
האימורין ואיסורא מיהא 
רכיבה עלייהו וממעילה הוא 

   דאימעיטי במסכת מעילה:
. פשט ליה ואליבא דרבי יהודה

רב חסדא בקדושין בפ''ב (דף 
ה.) דאמר הקדש במזיד אין 
מתחלל אם הה ממו במזיד 
 לא יצא לחולין הלכך בשלמים
שוגג דידהו כמזיד דהקדש דהא 
לאו בי מעילה יהו והכי מי 
הוה מצי למימר הכא כשהסיקו 
מזיד עסקין מיהו שהסיקו 
משמע שוגג ומזיד וכיון דמצי 
לאוקמה בין בשוגג בין במזיד 

   אוקמה:
. בשילהי פרק כל השרפין

בתרא דתמורה מפרש אלו 
   שרפין ואלו קברין:

להכי . ואפר הקדש לעולם אסור
קט גבי הקדש לעולם וגבי 
אשירה לא קט לעולם משום 
דאשירה יש לה היתר אם 
שורפה עו''ג ובטלה אבל הקדש 
אין בו ביטול והכי מפורש 
בשילהי תמורה: רמי בר חמא 
ורב שמעיה אאפר הקדש לעולם 

  אסור מהדרי:
. קאמר באותו אפר שטעון גיזה

לעולם אסור וזהו אפר של 
תה מעילה תרומת הדשן שלא הי

  בהסיקו:
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י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יעּור ֵריָפ  ֵאין ּבִ א ׂשְ   ה. ָחֵמץ ֶאּלָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ם יל ַלּיָ   ."ַאף ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח אֹו ֵמטִּ

  
ְנָיא:    ּתַ

י ְיהּוָדה"ָאַמר    : ַרּבִ
ֵריָפה.  א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   ֵאין ּבִ

ֵאינֹו ּבְ  ין נֹוֵתן: ּוַמה ּנֹוָתר, ׁשֶ ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ַבל "ְוַהּדִ ֵריָפה,  - ִיּמָ   ָטעּון ׂשְ
נֹו ּבְ  ,ץָחֵמ  ׁשְ ּיֶ ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ַבל "ׁשֶ ֵריָפה - ִיּמָ עּון ׂשְ טָּ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ   ! ?לֹא ּכָ

  

  ָאְמרּו לֹו: 
תֹו ְלַהְחִמיר ְוסֹופֹו ְלָהֵקל  ִחּלָ ן תְּ ה ּדָ ַאתָּ ין ׁשֶ ל ּדִ ין.  -ּכָ   ֵאינֹו ּדִ

ב ּוָבֵטל?!  -  לֹא ָמָצא ֵעִצים ְלׂשֹוְרפוֹ    ְיֵהא יֹוׁשֵ
יֶכם"ה ָאְמָרה: וַהּתֹוָר  תֵּ אֹר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ יתֹו!  - (שמות יב, טו)  143"תַּ ּבִ ה ָיכֹול ְלַהׁשְ ַאתָּ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ   ּבְ

  

י ְיהּוָדהָחַזר  ין ַאֵחר:  ַרּבִ   ְוָדנֹו ּדִ
ֲאִכיָלה, ְוָחֵמץ - נֹוָתר ֲאִכיָלה - ָאסּור ּבַ    ,ָאסּור ּבַ

ֵריָפה ַאף ָחֵמץ -  ַמה ּנֹוָתר ׂשְ ֵריָפה.  - ּבִ ׂשְ   ּבִ
  

  ָאְמרּו לֹו: 
ֵריָפה!  ֲאִכיָלה ְוֵאיָנּה ְטעּוָנה ׂשְ ֲאסּוָרה ּבַ   ְנֵביָלה ּתֹוִכיַח, ׁשֶ

  

  ָאַמר ָלֶהן: 
ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה, ְוָחֵמץ  -ֶהְפֵרׁש: נֹוָתר  ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה - ָאסּור ּבַ    ,ָאסּור ּבַ

ֵריָפה, ַאף ָחֵמץ  - ַמה ּנֹוָתר  ֵריָפה.  -ָטעּון ׂשְ   ָטעּון ׂשְ
  

  ָאְמרּו לֹו: 
ְסָקל יֹוִכיַח  ֲאִכיָלה :ׁשֹור ַהּנִ ָאסּור ּבַ ֵריָפה ,ּוַבֲהָנָאה ,ׁשֶ    !ְוֵאינֹו ָטעּון ׂשְ

  

  ָאַמר ָלֶהן: 
ֵרת,  -נֹוָתר   ֶהְפֵרׁש:  ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה ְוָענּוׁש ּכָ   ָאסּור ּבַ

ֲאִכיָלה ּוַבֲהנָ  -  ְוָחֵמץ              ֵרת, ָאסּור ּבַ   ָאה ְוָענּוׁש ּכָ
ֵריָפה - ַמה ּנֹוָתר  ׂשְ ֵריָפה -ַאף ָחֵמץ  ,ּבִ ׂשְ    .ּבִ

  

  ָאְמרּו לֹו: 
ְסָקל יֹוִכיַח  ל ׁשֹור ַהּנִ ֵריָפה!   :ֶחְלּבֹו ׁשֶ ֵרת, ְוֵאין ָטעּון ׂשְ ֲאִכיָלה, ּוַבֲהָנָאה, ְוָענּוׁש ּכָ ָאסּור ּבַ   ׁשֶ

  

י ְיהּוָדהָחַזר   כח,א  י ַרּבִ   ן ַאֵחר: ְוָדנֹו ּדִ
נֹו ּבְ  -נֹוָתר  ל "ֶיׁשְ ל "ּבְ  - , ְוָחֵמץּתֹוִתירּו"ּבַ   , ּתֹוִתירּו"ּבַ

ֵריָפה, ַאף ָחֵמץ  –ַמה ּנֹוָתר  ׂשְ ֵריָפה.  -ּבִ ׂשְ   ּבִ
  

  ָאְמרּו לֹו: 
ֵפק ִלְדָבֶריָך יֹוִכיחוּ  א ַעל ַהסָּ את ָהעֹוף ַהּבָ לּוי ְוַחטַּ ם תָּ ֵהן ּבְ  ,ָאׁשָ    ,ּתֹוִתירּו"ַבל "ׁשֶ

ָאנּו אֹוְמִרים ה אֹוֵמר :ׁשֶ ֵריָפה, ְוַאתָּ ׂשְ ְקבּוָרה!  :ּבִ   ּבִ
  

ַתק  י ְיהּוָדהׁשָ   . "ַרּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָרא ָחָטא ַנּגָ א ּדְ ּפָ י: ּכַ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ ָלא.  ,ַהְיינּו ּדְ רֹוף ַחְרּדְ וּה ִנׂשְ ַגּוָ   ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַסְדֵני ָיֵתיב, ִמּדְ  ָנא ּבְ ים. ַסּדָ לֵּ ּתַ   ִויל ְיֵדיּה ִמׁשְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ים.  לֵּ ּתַ ִויל ְיֵדיּה ִמׁשְ ִגיֵרי ִמְקֵטיל, ִמּדְ יָרא ּבְ   ּגִ

                                                             

ּיֹום ָהִר  143 ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ׁשִ ׂשְ ֶפׁש ַהִהוא ִמּיִ ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהנֶּ י ּכָ יֶכם ּכִ תֵּ אֹר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ִבִעיאׁשֹון תַּ ְ   ַעד יֹום ַהׁשּ

    רש"י

. שמתחלתו כל דין שאתה דן
אתה דו כדי להחמיר עליו 
שהרי חמור הוא ואתה מביא לו 
חומר אחר כדקאמרת חמץ 
שהוא בבל יראה אין דין שטעון 
שריפה וסופו מצא שחומר 
שאתה מוסיף עליו גורם לו 

   להקל:
. שהרי הדין מלמד איו דין

   שיהא חמור והרי הוא מקילו:
. לא מצא עצים ישב ויבטל שאם

בתמיה ואף על גב דאמרי' בפרק 
קמא (דף יב:) לרבי יהודה אבל 
בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר 
גבי פלוגתייהו מיהא קולא היא 
במי שהוא רוצה לצאת בשיירא 
או בתוך שלשים דאמרין זקוק 
לבער וכשאין עצים לשורפו יהא 

   יושב ובטל ולא יבערו:
ו קל וחומר . שאיודו דין אחר

אלא גזירה שוה ובין לקולא ובין 
לחומרא בתרה אזלין דגזירת 
הכתוב הוא ואין להשיב עליו 

  תחלתו להחמיר וסופו להקל:
. לא חמץ ישו בבל תותירו

   יראה ולא ימצא:
. בא על ספק כרת אשם תלוי

כגון חלב ושומן לפיו ושגג 
באחד מהן ואיו יודע איזה מהן 

בו פסול  אכל ואם שחטו ואירע
או ותר פליגי ר' יהודה ורבן 
בשילהי פרק בתרא דתמורה לר' 

   יהודה בקבורה לרבן בשריפה:
. חטאת העוף הבא על הספק

כגון הפילה ספק ולד ספק איו 
ולד איה אוכלת בקדשים שמא 
ולד הוא עד שתביא כפרתה 
העולה באה על תאי אם ילדתי 
הרי היא לחובתי ואם לאו הרי 

וחטאת העוף מביאתו היא דבה 
על הספק ואין כאן משום חולין 
בעזרה דמקראי פיק במסכת 
זיר בפרק מי שאמר (דף כט.) 
ואסורה באכילה שמא חולין 
היא ומליקתה שויה בילה 
ופליגי בה רבי יהודה ורבן 
בפרק בתרא דתמורה חטאת 
העוף הבא על הספק תשרף רבי 

   יהודה אומר יטילה לאמה:
. אאשם ורהואתה אומר בקב

תלוי קאי דקאמר ר' יהודה 
יקבר ואע''ג שהותר ממו 
אסור באכילה ובהאה ועוש 

   כרת והוא בבל תותירו:
. כף בזך כפא דחטא גרא

שחקק האומן בתוכו ישרוף את 
לשוו ואת חכו בחרדל לישא 
אחריא ישרוף הומי''ר {לגמוא 
(לבלוע מתוך שאיפה)} בלע''ז 

   ף כט:):כמו שורפה חיה בע''ז (ד
. גר עושה סד לשום בו סדא

רגלי אסירים כמו ותשם בסד 
   רגלי (איוב יג):

. מהרמת מדויל ידיה משתלים
ידו וממלאכתו משתלם שכרו 

   כשמצא גב:
  . עושה חצים:גיראה
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .16
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמים"וַ 

ם" ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה יל ַלּיָ   . ָלרּוַח אֹו ֵמטִּ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

   :ֵהיִכי ָקָאַמר
םְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, ּוְמָפ  יל ַלּיָ    ,ֵרר ּוַמּטִ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
ֵעיֵניּה?  ם ּבְ יל ַלּיָ   ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, ֲאָבל ַמּטִ

  
ְווָנא:  י ַהאי ּגַ י ֲעבֹוָדה ָזָרה ּכִ   ּוְתַנן ַנִמי ַגּבֵ

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם" יל ַלּיָ   , (עבודה זרה מג:) ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח אֹו ַמטִּ

ֲע    ָיא ְלהּו: ְוִאיּבַ
   :ֵהיִכי ָקָאַמר

ם יל ַלּיָ    ,ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, ְוׁשֹוֵחק ּוַמּטִ
יְלָמא:    אֹו ּדִ

ֵעיֵניּה?  ם ּבְ יל ַלּיָ   ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, ֲאָבל ַמּטִ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ָרא ּבְ ַלח ָקא ָאְזָלא ,ֲעבֹוָדה ָזָרה :ִמְסּתַ ְלַים ַהּמֶ ִח  - ּדִ ֵעי ׁשְ    ,יָקהלֹא ּבָ

ָאר ְנָהרֹות ָקָאִזיל ,ָחֵמץ ִלׁשְ ירּור.  - ּדְ ֵעי ּפֵ   ּבָ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 
ַרּבָ  ָראהַאּדְ ּבְ ָכא ִמְסּתַ    :, ִאיּפְ

ה  ,ֲעבֹוָדה ָזָרה לֹא ְמִמיּסָ ִחיָקה -ּדְ ֵעי ׁשְ    ,ּבָ
ֵמִמיס  ,ָחֵמץ ירּור.  -ּדְ ֵעי ּפֵ   לֹא ּבָ

  
ה, ַרּבָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    ּתַ

ַרב יֹוֵסף.  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
  

ה":  ַרּבָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   "ּתַ
ר ְדּבָ ּמִ ְך ּבַ   ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח.  -  "ָהָיה ְמַהּלֵ
ִפיָנה סְּ ְך ּבַ ם" -  ָהָיה ְמַהּלֵ יל ַלּיָ   . ְמָפֵרר ּוַמטִּ

  
ַרב יֹוֵסף":  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   "ּתַ

ּמִ  ְך ּבַ ר "ָהָיה ְמַהּלֵ   ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח.  - ְדּבָ
ִפיָנה  סְּ ְך ּבַ ם" - ָהָיה ְמַהּלֵ יל ַלּיָ   . ׁשֹוֵחק ּוַמטִּ

  
ה!  ָיא ְלַרּבָ ִחיָקה' ַקׁשְ   'ׁשְ

ָיא ְלַרב יֹוֵסף!  ירּור' ַקׁשְ   'ּפֵ
  
ִחיָקה' ָיא:  'ׁשְ ה לֹא ַקׁשְ   ְלַרּבָ

ַלח,  -ָהא    ְלַים ַהּמֶ
ָאר ְנָהרֹות.  -ָהא    ִלׁשְ

  
יר' ָיא:  'ּורּפֵ   ְלַרב יֹוֵסף לֹא ַקׁשְ

י,  -ָהא  ִחיּטֵ   ּבְ
ַנֲהָמא.  -ָהא     ּבְ

  
  
  

    רש"י

. לרוח הוא דבעי או דילמא
פירור שמא יזרקו שלם 
וימצאה אחר ויאכלו אבל לים 

יה דממיס וימוק מטיל בעי
מאליו. לשון שחיקה שייך 

   במתכת ולשון פירור שייך בפת:
. [הקרא מי''ר ים המלח

בטיא''ה {ים קפוא (?) [יש מי 
} ] ]שאומר שאיה מאת רש''י

   אין ספיה עוברת בו:
. שמא תפגע בו ספיה בעי פירור

   ותטלו ולאו אדעתייהו:
. אין המים ממסות לא ממסה

   אותו:
חמץ בעי . דתיא כוותיה דרבה

   פירור:
. דע''ז תיא כוותיה דרב יוסף

   בעי שחיקה:
. שהחמיצו בעי פירור בחיטי

כלומר פיזור שלא יתם בשק 
ויזרקם אלא יפזרם על פי 
המים שלא יוכל אדם ללקטן 

  מעל פי המים:
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        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .17
ָנה             ִמׁשְ

ַסח    :ָחֵמץ ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ ֲהָנָאה -ׁשֶ ר ּבַ    ,מּותָּ
ָרֵאל וְ  ל ִיׂשְ ֲהָנָאה,  -ׁשֶ   ָאסּור ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ אֹר"ׁשֶ   . (שמות יג, ז) 144"לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ

  

ָמָרא               ּגְ

י ַמְתִניִתין?    ַמּנִ
  

י ְיהּוָדה,    לֹא ַרּבִ
ְמעֹון,  י ׁשִ   ְולֹא ַרּבִ

ִליִלי.  י יֹוֵסי ַהּגְ   ְולֹא ַרּבִ
  

  ַמאי ִהיא? 
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ין ְלַאַחר ְזַמּנֹו   :"ָחֵמץ ין ִלְפֵני ְזַמּנֹו ּבֵ ָלאו -ּבֵ    ,עֹוֵבר ָעָליו ּבְ

ָלאו ְוָכֵרת, עֹוֵבר ָעָליו  -ּתֹוְך ְזַמּנֹו    ּבְ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ

   

ְמעֹון  כח,ב  י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
לּום - ִלְפֵני ְזַמּנֹו ּוְלַאַחר ְזַמּנֹו   :ָחֵמץ לֹא ּכְ    ,ֵאינֹו עֹוֵבר ָעָליו ּבְ

ָכֵרת ּוְבָלאו -ּתֹוְך ְזַמּנֹו     .עֹוֵבר ָעָליו ּבְ
  

ֲאִכיָלה  ָאסּור ּבַ ָעה ׁשֶ ָ ֲהָנָאה.ָאסוּ  -ּוִמׁשּ   ר ּבַ
א א ַקּמָ    .ֲאָתאן ְלַתּנָ

  

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַמּה ַעל ַעְצְמךָ     !תְּ

ְבָעה?  ל ׁשִ ֲהָנָאה ּכָ   ֵהיַאְך ָחֵמץ ָאסּור ּבַ
  

ה?  לֹא ַתֲעׂשֶ הּוא עֹוֵבר ּבְ עֹות ּוְלַמְעָלה ׁשֶ ׁש ׁשָ ֵ ִין ְלאֹוֵכל ָחֵמץ ִמׁשּ   ּוִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ    ,(דברים טז, ג) 145ַכל ָעָליו ָחֵמץ""לֹא תֹאׁשֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
  

ְמעֹוןָאַמר לֹו  י ׁשִ   : ַרּבִ
ן? ר לֹוַמר ּכֵ    !ְוִכי ֶאְפׁשָ

ָבר ֶנֱאַמר:  ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות"ַוֲהלֹא ּכְ   ! (דברים טז, ג) "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ
ן ְלמּוד לֹוַמ  ,ִאם ּכֵ   ?"לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ"ר: ַמה תַּ

נֹו ּבְ  ׁשְ ּיֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ה'ּבְ 'ַבל ּתֹאַכל ָחֵמץ - 'קּום ֱאכֹול ַמּצָ נֹו ּבְ   , 'ֶיׁשְ
ֵאינֹו ּבְ  ָעה ׁשֶ ה'ּוְבׁשָ 'ַבל ּתֹאַכל ָחֵמץ' - 'קּום ֱאכֹול ַמּצָ   . "ֵאינֹו ּבְ

  
י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ִתיֵבי: ָלָתא ְקָרֵאי ּכְ    ּתְ

  , (שמות יג, ג) 146"לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"
  , (שמות יב, כ)  147"ָכל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו"וְ 

  . (דברים טז, ג) "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ"
  ִלְפֵני ְזַמּנֹו,  - ַחד 

  ְלַאַחר ְזַמּנֹו,  -ְוַחד 

                                                             

ִמים 144 ְבַעת ַהּיָ ֻבֶלךָ  ,ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ ָכל ּגְ אֹר ּבְ   ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 145 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

ר יְ  146 ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ חֶֹזק ָיד הֹוִציא ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ ה'ָצאֶתם ִמּמִ   ֶאְתֶכם ִמּזֶ
בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות 147 כֹל מֹוׁשְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ּבְ  ּכָ

    רש"י

  מתי' 
. משום שאמר לא יראה לך

בגמרא מפרש לה משום קסא 
   דעבר עליה משום בל יראה:

  
  ' גמ

. משש שעות עד בין לפי זמו
   שתחשך:

. משעבר הפסח עובר לאחר זמו
עליו בלאו ואם אכלו איו עוש 

   כרת ולקמן מפרש ללאו:
   . במועד:תוך זמו

. הייו ומשעה שאסור באכילה
משש שעות ולמעלה דאמרן לפי 
זמו בלאו והא מילתא רבי 
יהודה קאמר לה כדמפרש 

   בגמרא אתאן לתא קמא:
. דאפילו ה על עצמך וכו'תמ

בתוך המועד קאמר דמותר 
בהאה וקא מתמה אהי 

   דאסרי:
. משעת שחיטה לא תאכל עליו

דהייו משש שעות ולמעלה 
  שחמה וטה להעריב: 

הכי גרסין חמץ אין לי אלא 
   שתחמץ מאליו:
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  ְלתֹוְך ְזַמּנֹו.  -ְוַחד 
  

ְמעֹון?  י ׁשִ   ְוַרּבִ
  

  ְלתֹוְך ְזַמּנֹו,  - ַחד 
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:  - "ָכל ַמְחֶמֶצת"וְ    ִמּבָ
ץ ֵמֵאָליו - 148"ָחֵמץ"" ְתַחּמֵ ּנִ א ׁשֶ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ

ָבר ַאֵחר ִין?  - ֵמֲחַמת ּדָ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו" תַּ   . ""כָּ

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:  - "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"   ִמּבָ
י יֹוֵס " ִליִליַרּבִ   אֹוֵמר:  י ַהּגְ

א יֹום ֶאָחד?  ֵאין ִחיּמּוצֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ִין ְלֶפַסח ִמְצַרִים ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:   , "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" תַּ

ם יְֹצִאים"ּוְסִמיְך ֵליּה:    . "(שמות יג, ד)  149"ַהּיֹום ַאתֶּ

  
ָבר ַאֵחר י ְיהּוָדה, ֵמֲחַמת ּדָ   ְמָנא ֵליּה?  - ְוַרּבִ

  
ְלׁשֹון ִמ  ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ ַאּפְ   . "ַמְחֶמֶצת"ּדְ
   

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ  ְמָנא ֵליּה? - ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ
ְסִמיְך ֵליּה    . "ַהּיֹום"ִמּדִ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ

ֵריׁש.    ְסמּוִכין לֹא ּדָ
  
  

                                                             

 תוספת מילה ע"פ הגהות הב"ח ורש"י. 148

חֶֹדׁש ָהָאִביב 149 ם יְֹצִאים ּבְ   ַהּיֹום ַאתֶּ

    רש"י

. שלא הגו מין לפסח מצרים
  בו איסור חמץ אלא יום אחד:

וסמיך ליה ת''ל לא יאכל חמץ 
. לא יאכל היום אתם יוצאים

   חמץ היום:
ואי בעית אימא סמוכין לא 

. רבי יהודה אלא במשה דריש
תורה לחוד והכי שמעין ליה 
בפרק קמא דיבמות (ד' ד.) 
הלכך לית ליה דרבי יוסי 

   הגלילי:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .18
  ָאַמר ָמר: 

ׁש ׁשָ " ֵ ִין ְלאֹוֵכל ָחֵמץ ִמׁשּ ה? ּוִמּנַ ֲעׂשֶ לֹא תַּ הּוא עֹוֵבר ּבְ   עֹות ּוְלַמְעָלה ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ    ,ג)-(דברים טז, ב "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ"ׁשֶ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
ְמעֹוןָאַמר לֹו  י ׁשִ   : ַרּבִ

ן? ר לֹוַמר ּכֵ    !ְוִכי ֶאְפׁשָ
ָבר ֶנֱאַמר: ְבַעת ָיִמ  ַוֲהלֹא ּכְ   . ")(שמות יב, מח 150ים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות""לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ

  
י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ

ְמעֹון! י ׁשִ יר ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ ּפִ   ׁשַ
  

י ְיהּוָדה ָאַמר ָלְך:    ְוַרּבִ
ֲאָתא.  -ַההּוא  ה הּוא ּדַ ַמן ַהּזֶ ּזְ   ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה ֲאִפיּלּו ּבַ

  
ְמעֹון י ׁשִ   ֵליּה?  ְמָנא -ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה  ,ְוַרּבִ

  
ֶעֶרב ּתֹאְכלּו"ָנְפָקא ֵליּה ִמ    . (שמות יב, יח) 151"ּבָ

  
י ְיהּוָדה?    ְוַרּבִ

  
ֵעי ֵליּה ְלָטֵמא  ֶדֶרְך ְרחֹוָקה. ְו ִמיּבָ ָהָיה ּבְ   ׁשֶ

ֲעָתְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ּוְבֶפַסח לֹא יאַכל,    ָסְלָקא ּדַ
ה ּוָמרֹור    ,ַנִמי לֹא ֵניכּול - ַמּצָ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ְמעֹון?  י ׁשִ   ְוַרּבִ
  

ֶדֶרְך ְרחֹוָקה ָהָיה ּבְ ַרע ֵמָעֵרל ּוֶבן ֵנָכר -  ָטֵמא ְוׁשֶ לֹא ּגָ    ,לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא, ּדְ
ְכִתיב:    , (שמות יב, מח) "ְוָכל ָעֵרל לֹא יאַכל ּבֹו"ּדִ

  הּוא ֵאינֹו אֹוֵכל,  - "ּבֹו"
ה ּוְבָמרֹור.  ַמּצָ   ֲאָבל אֹוֵכל הּוא ּבְ

  
  י ְיהּוָדה? ְוַרּבִ 

  
ַהאי.  ַהאי ּוְכִתיב ּבְ ִתיב ּבְ   ּכְ

  
  
  

                                                             

ה ֶפַסח לַ וְ  150 ר ְוָעׂשָ ָך ּגֵ ֶאְזַרח ָהָאֶרץ ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹאַכל ּבוֹ  ה'ִכי ָיגּור ִאתְּ   ִהּמֹול לֹו ָכל ָזָכר ְוָאז ִיְקַרב ַלֲעׂשֹתֹו ְוָהָיה ּכְ
ִרים ַלחֶֹדׁש  151 ֶעֶרב ּתֹאְכלּו ַמּצֹת ַעד יֹום ָהֶאָחד ְוֶעׂשְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹן ּבְ ָעֶרבּבָ   ּבָ

    רש"י

. האי שבעת ימים לקובעו חובה
תאכלו מצות לאו לאקושי 

צה איסור חמץ למצות אכילת מ
אתא אלא לאקושי אכילת מצה 
לאזהרת חמץ לקבוע אכיל' 
מצה חובה לדורות כל זמן 
שהוא מוזהר על החמץ ואפילו 
בזמן שאין פסח דלא תימא על 
מצות ומרורים יאכלוהו כתיב 
אי איכא פסח מיחייב באכילת 

   מצה ואי לא לא:
. קרא יתירה בערב תאכלו מצות

הוא דהא כתיב על מצות 
   ו:ומרורים יאכלוה

. לטמא ושהיה בדרך רחוקה
שאף על פי שאיו עושה פסח 

   חייב באכילת מצה:
   . לא תחייב:לא יכול

   . שמתו אחיו מחמת מילה:ערל
. מי שתכרו מעשיו בן כר

לאביו שבשמים ולא לכל 
   התורה:

. ערל ובן כר וכתיב כתיב בהאי
טמא ושהיה בדרך רחוקה 
דליכול מצות ואף על גב דמצי 

ייה הלכך איצטריך יליף מ
היקישא לקובעו חובה ומקראי 
אחריי טובא כגון שבעת ימים 
מצות תאכלו וכגון מצות יאכל 
את שבעת הימים לא פקא ליה 
קביעות חובה דההו לאו חובה 
יהו אלא מצות יאכל ולא חמץ 
ואם רצה ליזון שלא מחמץ 
ושלא ממצה הרשות בידו ותדע 
דהא בכולהו כתיב את שבעת 

ם וחובת מצה איו אלא הימי
לילה הראשון כדילפין בפרק 
בתרא אבל מההוא קרא פקא 
לן חובת לילה הראשון מדכתיב 
להיקישא גבי פסח וכדכתיב 
תאכל עליו מצות כי פסח לילה 
הראשון אף היקישא שלא בזמן 
פסח ללילה ראשוה ואהי 
היקישא לקובעו חובה בזמן 
הזה ואהי עליו למימרא 

דהיקישא לאו דקביעת חובה 
  לכל שבעה אלא ללילה הראשון:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––כח, ב כח, ב כח, ב כח, ב  .19
ַסח [  ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ ֲהָנָאה - "ָחֵמץ ׁשֶ ר ּבַ    ,מּותָּ
ָרֵאל וְ  ל ִיׂשְ ֲהָנָאה" -ׁשֶ   .]ָאסּור ּבַ

  
י ַמְתִניִתין?    ַמּנִ

  
י ְיהּוָדה  גֹויְסָתָמא ָקָאַמר, ֲאִפיּלוּ " ָחֵמץ" –ִאי ַרּבִ    ! ּדְ

ְמעֹון    כט,א י ׁשִ ֵרי!  - ְוִאי ַרּבִ ָרא ָקא ׁשָ ָרֵאל ַנִמי ִמיׁשְ ִיׂשְ   ^ּדְ
ִליִלי  י יֹוֵסי ַהּגְ ֲהָנָאה -ְוִאי ַרּבִ ֵרי ּבַ ָרא ָקא ׁשָ    !ֲאִפיּלּו ּתֹוְך ְזַמּנֹו ַנִמי ִמיׁשְ

  
ר ַיֲעקֹבָאַמר    : ַרב ַאָחא ּבַ

י ְיהּוָדה ִהיא,    ְלעֹוָלם ַרּבִ
יהְוַילִּ  ְרִאּיָ אֹור ּדִ ְ ֲאִכיָלה ִמׂשּ אֹור ּדַ    ,יף ׂשְ

יה  ְרִאּיָ אֹור ּדִ ְ בֹוַה  –ַמה ׂשּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאּתָ ָך ִאי ַאּתָ לְּ    ,ׁשֶ
ֲאִכיָלה  אֹור ּדַ ל גָּ  -ַאף ׂשְ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה אֹוֵכל ׁשֶ ה אֹוֵכל, ֲאָבל ַאּתָ ָך ִאי ַאּתָ לְּ   בֹוַה. ׁשֶ

ֵרי ֲאִכיָלה ַנִמי ׁשָ ֲאִפיּלּו ּבַ ֵעי ֵליּה ְלִמיְתָנא ּדַ ִאיּבָ    ,ּוְבִדין הּוא ּדְ
ֲהָנָאה ָרֵאל ָאסּור ּבַ ִיׂשְ ָתָנא ּדְ יִדי ּדְ ֲהָנָאה.  -  ְוַאּיְ ר ּבַ גֹוי מּוּתָ ָנא ַנִמי ּדְ   ּתָ

תֹוְך  ֲאִפיּלּו ּבְ ֵעי ֵליּה ְלִמיְתָנא ּדַ ִאיּבָ ֲהָנָאהּוְבִדין הּוא ּדְ ר ּבַ    ,ְזַמּנֹו מּוּתָ
ָרֵאל ְלַאַחר ְזַמּנֹו  ִיׂשְ ָתָנא ּדְ יִדי ּדְ גֹוי ְלַאַחר ְזַמּנֹו. - ְוַאּיְ ָנא ַנִמי ּדְ   ּתָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ְמעֹון ִהיא י ׁשִ    ,ְלעֹוָלם ַרּבִ
ְמעֹון ְקָנָסא ָקֵניס, הֹוִאיל ְוָעַבר ֲעֵליּה ּבְ  י ׁשִ   . "ֵצאִיּמָ ַבל "וּ  ֵיָרֶאהַבל "ְוַרּבִ

  
ָקָתֵני:  ָלָמא ְלָרָבא, ַהְיינּו ּדְ ׁשְ ָרֵאל"ּבִ ל ִיׂשְ ֱאַמר - ׁשֶ ּנֶ ּום ׁשֶ   . "ז) יג,מות (ש 152"לֹא ֵיָרֶאה" :ָאסּור, ִמׁשּ

ר ַיֲעקֹב א ְלַרב ַאָחא ּבַ ּום ' ,ֶאלָּ ֵעי ֵליּה!  '(שמות יג, ג) 153"לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"ִמׁשּ   ִמיּבָ
  

יָפא ָקֵא    י?! ִמי ָסְבַרּתְ ַאּסֵ
א ָקֵאי.    ַאֵריׁשָ

ַסח  ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ ֲהָנָאה,  - ְוָהִכי ָקָאַמר: ָחֵמץ ׁשֶ ר ּבַ   מּוּתָ
ֱאַמר:  ּנֶ ּום ׁשֶ בֹוַה  -  "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך"ִמׁשּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאּתָ ָך ִאי ַאּתָ לְּ    ,ׁשֶ

ֲאִכילָ  אֹור ּדַ יף ׂשְ יה. ְוַילֵּ ְרִאּיָ אֹור ּדִ ְ   ה ִמׂשּ
  
  

  ְוָאְזדּו ְלַטֲעַמְייהּו, 
ִאיְתַמר:    ּדְ

י ְיהּוָדה  ַסח, ְלִדְבֵרי ַרּבִ ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ אֹור ׁשֶ   - ָהאֹוֵכל ׂשְ
  ָאַמר:  ָרָבא

  ,לֹוֶקה
ר ַיֲעקֹבוְ    ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ

  ֵאינֹו לֹוֶקה. 
  
יה. לֹא יַ  -ָאַמר: לֹוֶקה"  ָרָבא" ְרִאּיָ אֹור ּדִ ְ ֲאִכיָלה ִמׂשּ אֹור ּדַ י ְיהּוָדה ׂשְ יף ַרּבִ   לֵּ
  
ר ַיֲעקֹב"וְ  יה.  -ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה"  ַרב ַאָחא ּבַ ְרִאּיָ אֹור ּדִ ְ ֲאִכיָלה ִמׂשּ אֹור ּדַ יף ׂשְ   ַילֵּ
  
  

                                                             

ֻבֶלךָ  152 ָכל ּגְ אֹר ּבְ ִמים ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ְבַעת ַהּיָ   ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ׁשִ
חֶֹזק ָיד הֹוִציא  153 י ּבְ ית ֲעָבִדים ּכִ ְצַרִים ִמּבֵ ר ְיָצאֶתם ִמּמִ ה ֲאׁשֶ ה ֶאל ָהָעם ָזכֹור ֶאת ַהּיֹום ַהּזֶ ה ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץֶאְתכֶ  ה'ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ   ם ִמּזֶ

    רש"י

. דישראל מי מישרא שרי
   בהאה לאחר זמו:

. דאע''ג לעולם ר' יהודה היא
דפקא ליה מקראי דלאחר זמו 
אסר קרא בשאור דישראל 

   קאמר אבל דכרי שרי:
. כלומר ויליף שאור דאכילה

חמץ דגבי לא יאכל משאור 
דראייה ומותר חמצו של כרי 
אף באכילה ואפי' בפסח מן 

   התורה:
. דאמר לעולם ר' שמעון היא

מדאורייתא לא מיתסר חמץ 
אחר זמו הלכך דכרי שרי 
ומיהו דישראל אסור מקסא 
דקסוהו רבן משום דעבר בבל 

   יראה:
. דאמר טעמא בשלמא לרבא

דאסור בהאה משום קסא 
דעבר בבל יראה הוא הייו 
דתא מתי' אסור משום לא 

   אה לך:יר
. רבא ורב אחא ואזדו לטעמייהו

   בר יעקב:
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יּה  ר ַיֲעקֹבַוֲהַדר ּבֵ   ֵמַהִהיא,  ַרב ַאָחא ּבַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ּמֹוֵעד  "ָהאֹוֵכל ׁש ּבַ ל ֶהְקּדֵ   ָמַעל,  -ָחֵמץ ׁשֶ

  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 
  . לֹא ָמַעל"

  
  ? "ֵיׁש אֹוְמִרים"ַמאן 

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ָנה ִהיא.  ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ   ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ָנה" ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ּבָ  ַרּבִ ׁשַ ּפּוִרים ּכְ ה ֶאת יֹום ַהּכִ לּוִמין, ָהָיה עֹוׂשֶ   ת ְלַתׁשְ
ת ּבָ ַ לּוִמין - ַמה ׁשּ ׁשְ ַנְפׁשֹו, ּוָפטּור ִמן ַהתַּ יב ּבְ    ,ִמְתַחּיֵ

ּפּוִרים לּוִמין" - ַאף יֹום ַהּכִ ׁשְ ַנְפׁשֹו, ּוָפטּור ִמתַּ יב ּבְ   . ִמְתַחּיֵ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים"ּבְ  ָדׁשִ ְלֵגי "פֹוִדין ֶאת ַהּקֳ    ,ָקִמיּפְ
ָאַמר: ָמַעל ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים - ַמאן ּדְ ָדׁשִ    ,ָקָסַבר: ּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ

ָאַמר: לֹא ָמַעל   ָקָסַבר: ֵאין ּפֹוִדין.  - ּוַמאן ּדְ
  

ר ָרָבא   כט,ב ָנא:  ַרב ַאָחא ּבַ ְ ָהא ִליׁשּ ַרב יֹוֵסף ּבְ ֵמיּה ּדְ ְ ַמֲעָתא ִמׁשּ ָנא ָלּה ^ְלָהא ׁשְ   ּתָ
י ָע  כּולֵּ ים ְלַהֲאִכיָלן ִלְכָלִבים, ּדְ ָדׁשִ   ְלָמא: ֵאין ּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ

ְלֵגי:  ָהא ָקִמיּפְ   ְוָהָכא ּבְ
' ֵמיּבְ ָממֹון ּדָ    ',ָדָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ

ָאַמר: ָמַעל ֵמי - ַמאן ּדְ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ    ,ָקָסַבר: ּדָ
ָאַמר: לֹא ָמַעל, ָקָסַב  ֵמי. ּוַמאן ּדְ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ָלאו ּכְ   ר: ּדָ

  
ר ַיֲעקֹב   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ

ֵמי,  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ּכְ י ָעְלָמא: ּדָ כּולֵּ   ּדְ
ְלֵגי ְמעֹון ָקִמיּפְ י ׁשִ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגּתָ    ,ְוָהָכא ּבִ

ָאַמר: לֹא ָמַעל י ְיהּוָדהּכְ  -  ַמאן ּדְ    ,ַרּבִ
ָאַמר: ָמַעל ְמעֹון.  - ּוַמאן ּדְ י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ

  
יה!  ְרִאּיָ אֹור ּדִ ְ אֹור ַדֲאִכיָלה ִמׂשּ יף ׂשְ י ְיהּוָדה ַילֵּ ַרּבִ ָאַמר ּדְ ר ַיֲעקֹב הּוא ּדְ   ְוָהא ַרב ַאָחא ּבַ

ר ַיֲעקֹב ֵמַהִהיא.  יּה ַרב ַאָחא ּבַ א, ֲהַדר ּבֵ   ֶאלָּ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
י ָעְלָמא כּולֵּ   ֵאין ּפֹוִדין,  :ּדְ

ֵמי,  ָממֹון ּדָ   ְוָדָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ָלאו ּכְ
ְלֵגי ַנן ָקִמיּפְ ִליִלי ְוַרּבָ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ א ּדְ ְפלּוְגּתָ    ,ְוָהָכא ּבִ

ָאַמר: ָמַעל י יֹוֵסי - ַמאן ּדְ ַרּבִ    ,ּכְ
ָאַמר: לֹא ָמַעל ַנן.  - ּוַמאן ּדְ ַרּבָ   ּכְ

  
  
  
  

    רש"י

. חייב קרבן מעילה דקסבר חמץ דהקדש מעל
בפסח בר דמים הוא ואפסדיה להקדש כר' 
שמעון דאמר חמץ לאחר הפסח מותר ואע''ג 
דקסא קיס ה''מ בחמצו של הדיוט הואיל 
ועבר עליו בבל יראה אבל האי דבהתירא שהייה 

ל דף ה:) אבל אתה רואה גביה דאמר מר (לעי
של אחרים ושל גבוה אחר הפסח הוה מזבין 

   ליה גיזבר לישראל ואכלי ליה:
. כדמפרש דהואיל ויש אומרים לא מעל

ותחייב כרת משום אכילה פטור מן התשלומין 
כר' חויא ובמקום שאין קרן אין חומש ואין 

   מעילה:
. המדליק גדיש ביוה''כ את יוה''כ כשבת

ת פטור מן התשלומין כאילו ומתחייב כר
הדליקו בשבת שהוא מתחייב בפשו מיתת ב''ד 
דפשיטא לן דפטור מלשלם כדכתיב (שמות כא) 
ולא יהיה אסון עוש יעש הא אם אסון יהיה 
לא יעש שאף יוה''כ שמיתתו בידי שמים 
שכרתים חייו וביו אסון הוא קרוי שא' 
 (בראשית מב) וקרהו אסון הלכך פטור מלשלם

והכי פרשין לה באלו ערות יש טועים דקשיא 
להו כי פטר ר' חויא במזיד פטר דבר כרת הוא 
והכא בשוגג עסקין מדקתי מעל ושוגג לאו בר 
כרת הוא וטעות הוא זה דגבי חמץ מזיד הוא 
וגבי הקדש שוגג הוא דלא ידע שהוא של 

   הקדש:
. אי הוה סבירא להך תאי כרבי ורב יוסף אמר

דאמר תוך זמו אסור בהאה דכולי שמעון 
עלמא מודו דפטור הואיל והשתא מיהא לא חזי 
ולאו ממוא הוא ואע''ג דסופו גורם הוא לממון 
לאחר הפסח אלא אליבא דר' יוסי הגלילי פליגי 
דאמר תוך זמו מי שרי בהאה ובפודין 
קדשים להאכילן לכלבים קא מיפלגי מאן 

שעה לפדות דאמר מעל סבר דראוי היה באותה 
לאכילת כלבים ובר דמים הוא ודר' חויא לית 

  ליה:
. הלכך לא ומאן דאמר לא מעל סבר אין פודין

חזי ופלוגתא דתאי היא בתמורה (דף לא.) 
תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב ואכלת ולא 
לכלבים מכאן שאין פודין ואיכא דדריש תזבח 
ואכלת אין לך בהן היתר אכילה אלא לאחר 

עוטי גיזה וחלב אבל לא לכלביך לא זביחה למ
  דריש:

   . דרב יוסף:להא שמעתא
. ואליבא דר' שמעון הוא דכולי עלמא אין פודין

דפליגי דשרי ליה לאחר פסח אף לאכילת 
ישראל ובהא פליגי מאן דאמר מעל סבר אף על 
גב דהשתא לא חזי הואיל ולקמיה גורם לממון 

קב הוא כממון דמי: הכי גרסין רב אחא בר יע
   אמר דכולי עלמא כממון דמי:

. כרבי יהודה דאמר אף ומאן דאמר לא מעל
לאחר הפסח אסור בהאה וכל שכן בפסח עצמו 
הלכך לאו ממון איכא דלישראל לא חזי ולאו 
גורם לממון איכא שאם יפדה לא יהה ממו 
ולכרי לא מזדבן דאין פודין את הקדשים 

   להאכילן לכלבים:
מר ראוי הוא לאחר . דאומ''ד מעל כר''ש

הפסח אף (לאדם) [לישראל] והו''ל גורם 
   לממון:

. ושל הקדש אף בפסח מותר משאור דראייה
והכא אמר לרבי יהודה לא מעל: הכי גרסין רב 
אשי אמר דכולי עלמא אין פודין ודבר הגורם 
לממון לאו כממון דמי. כלומר דכולי עלמא 
לכרי לא מזבין ליה בפסח ומשום דלאחר 

פסח דחזי לישראל לא מחייבי ליה דדבר ה
הגורם לממון לאו כממון דמי והכא טעמא 
דמעילה משום דסבר לה כרבי יוסי הגלילי 
דאמר אף תוך זמו מותר בהאה הלכך חזי 
למפרקיה ולהסיקו תחת תבשילו ומאן דאמר 
לא מעל כרבן דאמרי חמץ בפסח אסור בהאה 
 ואי משום דמצי לשהויי לאחר זמן כר''ש

   השתא מיהא לאו ממון הוא:
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  : ַרבָאַמר 

ְזַמּנֹו:    ָחֵמץ ּבִ
ִמינֹו  ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו, ּבֵ ין ּבְ   ָאסּור.  -ּבֵ

ְזַמּנֹו:  ּלֹא ּבִ   ׁשֶ
ִמינֹו    ָאסּור,  -ּבְ

ִמינֹו  ּלֹא ּבְ ר.  -ׁשֶ   מּוּתָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן?    ּבְ
נֹוֵתן ַטַעם :ִאיֵליָמא ִמ  - ּבְ ּלֹא ּבְ ְזַמּנֹו ׁשֶ ּלֹא ּבִ ר?!  -ינֹו ׁשֶ   מּוּתָ

  ָהא ָיֵהיב ַטְעָמא! 
הּו.  ֶ ַמׁשּ א ּבְ   ֶאלָּ

  
ְזַמּנוֹ  ִמינֹו  ,"ָחֵמץ ּבִ ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ   ָאסּור",  –ּבֵ
   ,ַרב ְלַטְעֵמיּה 

מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ   ּדְ
ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ִמינֹו    :ּכָ הּו, -ּבְ ֶ ַמׁשּ    ּבְ

ִמינֹו  ּלֹא ּבְ נֹוֵתן ַטַעם.  -ׁשֶ   ּבְ
ִמינֹו ַאּטּו ִמינֹו.  ּלֹא ּבְ ְזַמּנֹו ׁשֶ ַזר ָחֵמץ ּבִ   ַרב ּגָ

ְזַמּנוֹ " ּלֹא ּבִ ִמינֹו  ,ְוׁשֶ י ְיהּוָדה. "ָאסּור - ּבְ ַרּבִ   , ּכְ
ִמינֹו " ּלֹא ּבְ ר -ְוׁשֶ ִמינֹו ַאּטּו ִמינ"מּוּתָ ּלֹא ּבְ ְזַמּנֹו ְוׁשֶ ּלֹא ּבִ ׁשֶ ְזִריַנן.  -ֹו , ּדְ י ַהאי לֹא ּגָ   ּכּולֵּ
  

מּוֵאל   ָאַמר:  ׁשְ
ְזַמּנֹו:    ָחֵמץ ּבִ

ִמינֹו    ָאסּור,  -ּבְ
ִמינֹו  ּלֹא ּבְ ר.  -ׁשֶ   מּוּתָ

ְזַמּנֹו:  ּלֹא ּבִ   ׁשֶ
ִמינֹו  ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ר.  -ּבֵ   מּוּתָ

  
ְזַמּנוֹ " ִמינֹו  ,ָחֵמץ ּבִ   , "ָאסּור - ּבְ

מּוֵאל ְל     ,ַטְעֵמיּה ׁשְ
מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ   ּדְ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ִמינֹו    :ּכָ הּו,  -ּבְ ֶ ַמׁשּ   ֲאסּוִרין ּבְ
ִמינֹו  ּלֹא ּבְ נֹוֵתן ַטַעם -ׁשֶ    ,ּבְ

ִמיָנן ַאּטּו ִמיָנן  ּלֹא ּבְ ַזר.  - ׁשֶ   לֹא ּגָ
ין" ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ ְזַמּנֹו, ּבֵ ּלֹא ּבִ ִמיָנן  ׁשֶ ּלֹא ּבְ ִרין - ׁשֶ   , "מּוּתָ

ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ּכְ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ְזַמּנוֹ     :ָחֵמץ ּבִ
ִמינֹו  ּלֹא ּבְ ִמינֹו ּוֵבין ׁשֶ ין ּבְ נֹוֵתן ַטַעם.  - ּבֵ   ָאסּור ּבְ

ְזַמּנוֹ  ּלֹא ּבִ    :ׁשֶ
ִמיָנן  ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ ר.  -ּבֵ   מּוּתָ

  
ִמינוֹ  ,ְזַמּנוֹ "ָחֵמץ ּבִ  ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ נֹוֵתן ַטַעם" - ּבֵ    ,ּבְ

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,    ַרּבִ
י יֹוָחָנןּדְ  ְרַוְייהּו:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ִמיָנן :ּכָ ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ נֹוֵתן ַטַעם.  - ּבֵ   ּבְ
ִמינֹו " ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ְזַמּנֹו, ּבֵ ּלֹא ּבִ ִרין - ׁשֶ ְמעֹון.  "מּוּתָ י ׁשִ ַרּבִ   , ּכְ
  

  : ָרָבאָאַמר   ל,א 
  ִהְלְכָתא: 

    רש"י

. מפרש כוליה חמץ בזמו וכו'
  לקמיה:

אי ימא בותן טעם שלא בזמו 
. בתמיה הא שלא במיו מותר

יהיב טעמא ורב מדקאמר שלא 
בזמו במיו אסור גלי דעתיה 
דכר' יהודה סבירא ליה דאמר 

   אף לאחר הפסח אסור:
. מי בזמו אסור שלא במיו

יה לרב בכל ואע''ג דאית ל
איסורין שלא במיו בותן טעם 
רב גזר בחמץ בזמו הואיל 
ובכרת הוא שלא במיו אטו 
במיו ואע''ג דבחלב ודם לא גזר 
שלא במיו אטו מיו התם הוא 
דבדילי מייה אבל חמץ לא 
בדילי מייה הואיל ואוכלו כל 

   ימות השה:
שלא בזמו במיו אסור כרבי 

. דאמר לאחר הפסח יהודה
דאורייתא הלכך אף תערובת 

   אסור:
. דשלא בזמו שלא במיו מותר

דאיו בכרת שלא במיו אטו 
מיו לא גזר כי היכי דלא גזר 

   בבשר בחלב ובשאר איסורין:
. במשהו ושמואל אמר כו'

עסקין שלא במיו מותר כשאר 
איסורין דלא גזר שמואל בחמץ 

   שלא במיו אטו מיו:
שרי  . דלאחר זמוכרבי שמעון

ואפי' בותן טעם מי שרי 
ולקמן פריך והא אסר ליה ר' 

  שמעון משום קסא:
. ש''מ אמר רבא הלכתא כו'

דפסק רבא הלכתא דכל 
איסורין שבתורה במין במשהו 
ולא שי לן בין חמץ לשאר 
איסורי אלא בהא מילתא דגזר 
שלא במין אטו מין שמעין 
מיה חלב שפל לקדירה אוסר 

כה והא דקי''ל כל במשהו וכן הל
איסורין שבתורה בששים בשלא 

  במין הוא:
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ְזַמּנוֹ    :ָחֵמץ ּבִ
ִמינֹו  ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ַרב.  -ּבֵ הּו, ּכְ ֶ ַמׁשּ   ָאסּור ּבְ

ְזַמּנוֹ  ּלֹא ּבִ    :ׁשֶ
ִמ  ין ּבְ ִמינֹו ּבֵ ּלֹא ּבְ ין ׁשֶ ְמעֹון.  –ינֹו ּבֵ י ׁשִ ַרּבִ ר, ּכְ   מּוּתָ

  
  ָהִכי?!  ָרָבאּוִמי ָאַמר 

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
ְמעֹון ְקָנָסא ָקֵניס י ׁשִ ֵצא"ַבל "וּ  ֵיָרֶאה"ַבל "הֹוִאיל ְוָעַבר ָעָליו ּבְ  ,ַרּבִ   ! ִיּמָ

  
י ֵעיֵניּה,  -  ָהֵני ִמילֵּ   ּבְ

  לֹא.  –ת ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַתֲערֹוֶב 
  

א    ְלַטְעֵמיּה,  ָרָבאְוַאְזּדָ
ָאַמר    : ָרָבאּדְ

י  י ָהֵויַנן ּבֵ   , ַרב ַנְחָמןּכִ
ִפְסָחא ְבָעה יֹוֵמי ּדְ י ָהוּו ָנְפִקי ׁשִ ְבֵני ֵחיָלא.  ,ּכִ   ָאַמר ָלן: ּפֹוקּו ּוְזִבינּו ֲחִמיָרא ּדִ

  

    רש"י

שלא בזמו בין במיו בין שלא 
   . אפילו בותן טעם:במיו מותר

. ואפי' אבל ע''י תערובת לא
שהייה בעייה ועבר עליה לא 

   קיס . למיסר תערובת דיליה:
. דאמר הלכה כר' ואזדא רבא

שמעון לטעמיה דאמר מי 
ל כרי שעבר עליו בעלמא חמץ ש

הפסח מותר אף באכילה הואיל 
וליכא למיקס ביה מידי ואי 
רבי יהודה חמץ סתמא קאמר 

   ואפילו דכרי:
. כרים אע''פ שאופיהו בי חילא

  יום זה שעבר והוא פסח:
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        בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .22
  : ַרבָאַמר 

ֶפ ְקֵדירֹות  ְברּו. ּבְ ָ   ַסח ִיׁשּ
  

ִמיָנן! ְוַא  ּלֹא ּבְ הּו ׁשֶ ַסח, ְוֶליֱעַבד ּבְ ִהיְנהּו ַאַחר ַהּפֶ אי? ַלׁשְ   ּמַ
  

ִמינֹו.  הּו ּבְ יְלָמא ָאתּו ְלֶמיֱעַבד ּבְ ֵזיָרה ּדִ   ּגְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ּלֹא  ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ הּו ּבֵ ֵהי ְלהּו ְלַאַחר ְזַמּנֹו, ְוָעֵביד ּבְ ְברּו, ֲאָבל ַמׁשְ ָ ִמינֹו. לֹא ִיׁשּ   ּבְ
  

מּוֵאלְוָאְזָדא    ְלַטְעֵמיּה,  ׁשְ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ י:  ׁשְ ְנּדֵ ֵני ּכַ ְמַזּבְ   ְלָהְנהּו ּדִ

ְנַדְיִכי, ְוִאי לֹא  וּו ְזִביֵני ַאּכַ ְמעֹון.  -ַאׁשְ י ׁשִ ַרּבִ יָנא ְלכּו ּכְ   ָדְרׁשִ
  

ְמעֹון ְסִביָרא לֵ  י ׁשִ ַרּבִ מּוֵאל ּכְ ָהא ׁשְ   יּה! ְוִליְדרֹוׁש ְלהּו, ּדְ
  

  ֲהָוה.  ַרבַאְתֵריּה ּדְ 
  

א יּה ִטיַחּיָ ָטחּו ּבֵ ּנּוָרא ּדְ    ,ַההּוא ּתַ
ר ֲאִהיַלאיֲאָסָרּה  ִמיְלָחא ָרָבא ּבַ א, ֲאִפיּלּו ּבְ   ְלעֹוָלם,  ,ְלֵמיְכֵליּה ְלִריְפּתָ

ָחא.  כּוּתְ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיְכֵליּה ּבְ   ּדִ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ה ּבְ  ין ֶאת ָהִעיסָּ   ָחָלב, "ֵאין ָלׁשִ

ל ֲעֵביָרה.  -ְוִאם ָלׁש  ֵני ֶהְרּגֵ ּה ֲאסּוָרה, ִמּפְ ת ּכּוּלָ ל ַהּפַ   ּכָ
ּיֹוֵצא ּבוֹ    ל,ב ַאְלָיה^  :ּכַ ּנּור ּבְ ין ֶאת ַהתַּ    ,ֵאין ָטׁשִ

ּנּור - ְוִאם ָטׁש  יק ֶאת ַהתַּ סִּ ּיַ ּה ֲאסּוָרה, ַעד ׁשֶ ת ּכּוּלָ ל ַהּפַ   . "ּכָ

ּנּור  ק ַהּתַ ֵרי, ִמי - ָהא הּוּסַ   ָהא ׁשָ
ר ֲאִהיַלאי. ָרָבא ּבַ א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ

  
א!  יּוְבּתָ   ּתְ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ר ֲאִהיַלאי,  ִאיתֹוַתב ָרָבא ּבַ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
אי ָקָאַמר ַרב: ְברוּ  ַאּמַ ָ ֶפַסח ִיׁשּ    !ְקֵדירֹות ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֶכת -ָהָתם  ל ַמּתֶ    ,ַתּנּור ׁשֶ
ל ֶחֶרס.  -ָכא ָה  ְקֵדיָרה ׁשֶ   ּבִ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ל ֶחֶרס,  ׁשֶ   ָהא ְוָהא ּבְ

ְפִנים -ֶזה  יָקן ִמּבִ    ,ֶהּסֵ
חּוץ.  -ְוֶזה  יָקן ִמּבַ   ֶהּסֵ

  
יָמא ְפִנים :ְוִכי ּתֵ ָקה ִמּבִ    !ָהִכי ַנִמי ֶליֱעַבד ֵליּה ַהּסָ

  

ָפְקָעה ּום ּדְ   .ָחֵייס ָעֶליה ִמׁשּ
  

ְך:    ִהְלּכָ
חּוץ הּוא  - ַהאי ּבּוְכָיא יקֹו ִמּבַ   ְוָאסּור,  - ֶהּסֵ

ֵמי.  -ְוִאי ָמְלֵייּה ּגּוְמֵרי  יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

    רש"י

. אמר רב קדירות בפסח ישברו
רב לטעמיה דאמר חמץ אף 
לאחר זמו אסור בהאה כר' 

שהו וקסבר יהודה ואית ליה במ
ותן טעם לפגם אסור ולית 
הלכתא כוותיה מתרי טעמי 
חדא דאוקי רבא הלכתא 
דתערובת לאחר זמו מותר 
כר''ש והאי פחות מתערובת 
הוא ועוד דקי''ל ותן טעם לפגם 
מותר וזה משעברו עליו ימי 

   הפסח הופג טעמו בדופי הכלי:
. דהא וליעבד בהו שלא במיו

בזמו מודי רב לעיל דחמץ שלא 
שלא במיו במשהו מותר והאי 

   משהו חשיב להו:
   . קדרות לאחר הפסח:כדי

. אל תעלו דמיהן אשוו זביייכו
   יותר משוויי':

. דמותרות הקדרות כר''ש
   הישות לאחר הפסח:

   . כדאמרן לעיל:כר''ש ס''ל
. שומן תו בו דטחו ביה טיחיא

   בקרקעיתו וותן טעם בלחם:
   הוסק:. אפילו חזר ולעולם

. להכי קט אפילו במילחא
אפילו במילחא שאין דרך 

  לאכול פת בלא מלח או ליפתן:
   . לשון טח:טשין

מאחר דאיתותב רבא בר 
. ושמעין דהיסק מועיל אהילאי

לכלי חרס קדירות בפסח אמאי 
   ישברו יסיקם ויתלבו:

. רב מוקים ליה לההוא א''ל
דקתי עד שיוסק דמשמע הא 

ל מתכת הוסק שרי בתור ש
אבל של חרס התורה העידה 
עליו שאיו יוצא מידי דופיו 

   לעולם:
. ואי שרית ליה על חייס עלייהו

ידי היסק פים מורה היתירא 
   וסמיך אהיסק בחוץ:

. כלי שהוא מרעפים בוכיא
שקורין טיילי''ש {טיולי''ש: 
   רעפים} ואופין ומטגין בו ככר:
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ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ִפְסָחא יֵני ּבְ   ֵהיִכי ָעְבִדיַנן ְלהּו?  - ָהֵני ַסכִּ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ְלִדיִדי ֲחָדָתא ָקא ָעְבִדיַנן. 

  
  יּה: ָאַמר לֵ 

ר ֵליּה,  ֶאְפׁשָ יַנח ָמר ּדְ   ּתֵ
ר ֵליּה  לֹא ֶאְפׁשָ   ַמאי?  - ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵעין ֲחָדָתא'ֲאָנא,    ָקָאִמיָנא, 'ּכְ
נּוָרא,  ִטיָנא ּוַפְרְזַלְייהּו ּבְ ְייהּו ּבְ   ַקּתַ

רֹוְתִחין.  ְייהּו ּבְ   ַוֲהַדר ְמַעְייָלָנא ְלַקּתַ
  
  ִהְלְכָתא: וְ 

רֹוְתִחין ּוִבְכִלי ִראׁשֹון.  -ִאיִדי ְוִאיִדי    ּבְ
  
  

ֵריּה ָאַמר  ַע  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ   : ּדְ
רּור  רֹוְתִחין ּוִבְכִלי ִראׁשֹון.  -ֵעץ ּפָ   ַמְגִעילֹו ּבְ

  
ְך ּפֹוְלטֹו.  בֹוְלעֹו ּכָ   ָקָסַבר: ּכְ

  

    רש"י

. לצורכי לדידי חדתא עבדא
   סכיים חדשים:עושין 

. שהרי עשיר למר אפשר ליה
   אתה:

. להגן עליהם קתייהו בטיא
   שלא ישרפם האור:

. לא צריך לאותביהו והלכתא
בורא אלא פרזלייהו כי קתייהו 

   מי סגי להו בהגעל' ברותחין:
  . שמגיסין בו הקדרה:עץ פרור

. כבולעו מתוך כבולעו כך פולטו
כלי ראשון כך פולטו בכלי 

   :ראשון
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        ל, בל, בל, בל, ב .24
יּה ִמ  עּו ִמיּנֵ   :  154ֵריָמרּמָ ּבָ

קֹוְנָיא ִפְסָחא?ַמהּו ְל  - ָהֵני ָמאֵני ּדְ הּו ּבְ י ּבְ ּמּוׁשֵ ּתַ   ִאׁשְ
  

ֵעי ָלךְ  -ָירֹוָקא  יּבָ אי ֲאִסיֵרי,  ,לֹא ּתִ ַוּדַ   ּדְ
ֵרי  ֵעי ָלְך: אּוְכֵמי ְוִחיּוָ יּבָ י ּתִ   ַמאי?  –ּכִ

  
הּו ַקְרטֹוָפֵני  ִאית ּבְ ֵעי ָלךְ  - ְוֵהיָכא ּדְ יּבָ אי ֲאִסיֵרי ,לֹא ּתִ ַוּדַ    ,ּדְ

י ׁשִ ֵעי ָלְך: ּדְ יּבָ י ּתִ  ַמאי?  –ֵעי ּכִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י,  ִמיַדְייּתִ   ֲחִזיָנא ְלהּו ּדְ

ְלֵעי, ַוֲאִסיֵרי,    ַאְלָמא: ּבָ
ִלי ֶחֶרס  ֵאינֹו יֹוֵצא ִמיֵדי ּדֹוְפיֹו ְלעֹוָלם. -ְוַהּתֹוָרה ֵהִעיָדה ַעל ּכְ   ׁשֶ

  
ָנא ְלִעְנַין ֵיין ֶנֶסְך?    ּוַמאי ׁשְ

  

ָדֵריׁש    : ָמֵריָמרּדְ
קֹוְניָ  ֵרי ּוֵבין ָירֹוֵקי ָמאֵני ּדְ ין ִחיּוָ ין אּוְכָמא ּבֵ ֵרי,  -א, ּבֵ   ׁשָ

אֹוַרְייָתא  ַנן, ָחֵמץ ּדְ ַרּבָ יָמא: ֵיין ֶנֶסְך ּדְ ּקּון!  -ְוִכי ּתֵ אֹוַרְייָתא ּתַ ֵעין ּדְ ַנן ּכְ ַתּקּון ַרּבָ   ּכֹל ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ין,  -ֶזה ִמיׁשֹו ַעל ְיֵדי ַחּמִ ׁשְ   ּתַ

ִמיׁש  -ְוֶזה  ׁשְ   ֹו ַעל ְיֵדי צֹוֵנן. ּתַ
  
  

                                                             

 גירסה ע"פ הגהות הב"ח והסוגיה המקבילה. 154

    רש"י

. פלומי''ר {לכסות, קוייא
למשוח בעופרת} בלע''ז ושל 

   חרס הוא וטוח באבר:
. עשויין מקרקע שחופרים ירוקי

ממה צריף אלו''ם {ָצריף [ראה 
. בלע''ז והוא עז ובולע ]שבת {
   לעולם:

ה''ג ירוקי לא תיבעי לך דודאי 
. דמצרפי אסירי דמצרפי ובלעי

   צריף:
   . בקעים:קרטופי

. שהן י תיבעי לך דשיעיכ
   חלקים:

. פולטין המשקין דמידייתי
מדופן החיצון ובלע''ז 
טרשטדט''ש {טרישטריש''ט: 
מחלחל} וכיון דמידייתי ודאי 
בלעי והואיל ובלעי שוב אין 
פולטין שהתורה העידה על כלי 
חרס שכיון שבלע איו יוצא 
מידי דופיו לעולם שהרי בכלי 
עץ ומתכות כתב לך ישטף 

עבירו באש ומורק ושוטף אבל ת
  בכלי חרס ישבר:
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        ל, בל, בל, בל, ב .25
אָאַמר  ר ַאּבָ יָאַמר  ָרָבא ּבַ ר ַאׁשִ יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ

צֹוֵנן  ֶהן ָחֵמץ ּבְ ׁשּו ּבָ מְּ ּתַ ׁשְ ּנִ ִלים ׁשֶ ל ַהּכֵ ה,  -ּכָ ֶהן ַמּצָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ   ִמׁשְ
אֹור,  ית ׂשְ   חּוץ ִמן ּבֵ

ה.  ִחיּמּוצֹו ָקׁשֶ   הֹוִאיל ׁשֶ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵמי.  -ּוֵבית ֲחרֹוֶסת  ה ּדָ ִחיּמּוצֹו ָקׁשֶ אֹור ׁשֶ ֵבית ׂשְ   כְּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְמחֹוָזא,  ֵני ּדִ   ָהֵני ַאּגָ
הּו ֲחִמיָרא  הּו ּבְ הּו ֲחִמיָרא, ּוַמׁשְ ֵמי.  -הֹוִאיל ּוְתִדיִרי ְלֵמיַלׁש ּבְ ה ּדָ ִחיּמּוצֹו ָקׁשֶ אֹור ׁשֶ ֵבית ׂשְ   ּכְ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ְרִויָחא,  יָון ּדִ ֵתיָמא: ּכֵ   ַמהּו ּדְ

ְלֵעי,  הּו ֲאִויָרא ְולֹא ּבָ יט ּבְ לִּ   ׁשַ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  
  

    רש"י

. תשמישו ע''י חמין כל חמץ
השה אבל יין סך לא שתמש 

   בו אלא צון:
. כלי שותין בו בית חרוסת

חומץ וכל דבר שיש לו קיהוי 
ורגילין ליתן בו קמח ועשוי 
לטבל בו בשר כל ימות השה 
והקמח מתחמץ מחמת הקיהוי 

אייגירו''ש  ולשון חרוסת קיהוי
   {איגרו''ם: חמיצּות} בלע''ז:

. כלי שהאשה שורה בית שאור
ומחת בו את השאור וותתו 
בעיסה ופעמים שהוא שוהה שם 

. עריבות מיי''ץ אגי בלילה:
{ֲעֵרבֹות (משארות, ארגזים 

  ללוש בהם את הבצק)} :
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        לא, אלא, אלא, אלא, א    ––––ל, ב ל, ב ל, ב ל, ב  .26
ָנה             ִמׁשְ

ָרֵאל ַעל ֲחֵמצוֹ  ִהְלָוה ֶאת ִיׂשְ    :ּגֹוי ׁשֶ
ַסח  ֲהָנָאה. -ַאַחר ַהּפֶ ר ּבַ   מּותָּ

  

ִהְלָוה ֶאת ּגֹוי ַעל ֲחֵמצוְ  ָרֵאל ׁשֶ    :וֹ ִיׂשְ
ַסח  ֲהָנָאה.  -ַאַחר ַהּפֶ   ָאסּור ּבַ

  

ָמָרא               ּגְ

ַמר:    ִאיּתְ
ַעל חֹוב   :ּבַ

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
   ,ְלַמְפֵרַע הּוא ּגֹוֶבה

  ָאַמר:  ָרָבאוְ 
א הּוא ּגֹוֶבה.  אן ּוְלַהּבָ   ִמּכָ

  
ין לֶֹוה  יׁש לֶֹוה ְוַזּבִ ַאְקּדֵ ל ֵהיָכא ּדְ    –ּכָ

ִליֵגי  י ָעְלָמא לֹא ּפְ ָאֵתי ַמְלֶוה ְוָטִריף, ּכּולֵּ   ּדְ
 ְוָאֵתי ַמְלֶוה ּוָפֵריק.   לא,א 

ְתַנן:    ּדִ
ָכִסים ָהֵאּלּו" יָנר ּופֹוֶדה ֶאת ַהּנְ   . (ערכין כג:) "מֹוִסיף עֹוד ּדִ

ִליֵגי י ּפְ יׁש  - ּכִ ין ַמְלֶוה, ְוַאְקּדִ ַזּבֵ    ,ַמְלֶוה 155ּדְ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

  ְלַמְפֵרַע הּוא ּגֹוֶבה, 
יָון ּדְ  ְרֵעיּה, ּכֵ   ָמָטא ִזְמֵניּה ְוָלא ּפַ

ְרׁשּוֵתיּה ֲהָוה ָקֵאי,  ָרא ּבִ ֵמִעיּקָ ָתא ְלַמְפֵרַע ּדְ   ִאיְגַלאי ִמילְּ
ין.  יר ַזּבֵ ּפִ יש, ְוׁשַ יר ַאְקּדֵ ּפִ   ְוׁשַ

  ָאַמר:  ָרָבאוְ 
א הּוא ּגֹוֶבה,  אן ּוְלַהּבָ   ִמּכָ

ִאיּלּו ָהוּו ֵליּה זּוֵזי ֲהָוה ְמַסלֵּ  יָון ּדְ א ָקא ָקֵני. ּכֵ ּתָ ָהׁשְ ח ּדְ ּכַ ּתַ זּוֵזי, ִאיׁשְ   יק ְלהּו ּבְ
  

  ּוִמי ָאַמר ָרָבא ָהִכי?! 
ר ָחָמאְוָהָאַמר    : ָרִמי ּבַ

ִמְלֶוה, ַאֲחָריּות, ּוְזָקָפן ָעָליו ּבְ ְמעֹון ּבְ ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ   ְראּוֵבן ׁשֶ
ְראּוֵבן ְוָטֵריף לֵ  ַעל חֹוב ּדִ ְמעֹוןּוֵמת ְראּוֵבן, ַוֲאָתא ּבַ ִ    ,יּה ִמׁשּ

זּוֵזי יֵסיּה ּבְ ְמעֹון ּוַפּיְ    - ַוֲאָתא ׁשִ
ֵני ְראּוֵבן,  ָאתּו ּבְ יָנא הּוא ּדְ   ּדִ

ְך,  ּבָ ַבק ֲאבּון ּגַ ְלְטֵלי ׁשְ ְמעֹון: ֲאַנן ִמּטַ   ְוָאְמִרי ֵליּה ְלׁשִ
ָיְתֵמי ְלְטֵלי ּדְ ֵדי.  - ּוִמּטַ ְעּבְ ּתַ   ְלַבַעל חֹוב לֹא ִמׁשְ

   :ָרָבאְוָאַמר 
ְמעֹון ַח ׁשִ יּקֵ ְייהּו,  -  ִאי ּפִ ֵבי ָלּה ִמיּנַ י ְלהּו ַאְרָעא, ַוֲהַדר ּגָ   ַמְגּבֵ

ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןּדְ
חֹוַבת ֲאִביֶהם בּו ַקְרַקע ּבְ ּגָ ַעל חֹוב חֹוֵזר ְוגֹוֶבה אֹוָתּה ֵמֶהן.  - ְיתֹוִמים ׁשֶ   ּבַ

  
ָלָמא: "ְלַמְפֵרַע הּוא  ׁשְ   -  ּגֹוֶבה"ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ
ֵמי,  ,ַאְמטּו ְלָהִכי חֹוֵזר ְוגֹוֶבה אֹוָתּה ֵמֶהן ֲאבּוהֹון ּדָ ים ּדַ ָגבּו ֵמַחּיִ ְכַמאן ּדְ   ּדִ

א הּוא ּגֹוֶבה"  אן ּוְלַהּבָ : "ִמּכָ א ִאי ָאְמַרּתְ אי חֹוֵזר ְוגֹוֶבה אֹוָתּה ֵמֶהן?  -ֶאלָּ   ַאּמַ
ֵמי,  ְזִבין ָיְתֵמי ִנְכֵסי ּדָ ַמאן ּדִ   ָהא ָהֵוי ּכְ

ִדי ְלַבַעל חֹוב?! ְוִא  ְעּבְ ּתַ   יּלּו ָקֵני ָיְתֵמי ִנְכֵסי, ִמי ָקא ִמׁשְ
  

                                                             

  דקדוקי סופרים. גירסת וילנא: וקדיש 155

    רש"י

  מתי' 
. מעות על חמצו קודם הפסח כרי שהלוה את ישראל

יו הפסח מותר בהאה ולקמיה בגמרא מוקי לה ועבר על
כשהרהיו אצלו בביתו ושוהה אצל הכרי כל ימות הפסח 
דכיון דמטא זמיה ולא פרעיה ומחוסר גובייא מי לא 
הוה שהרי אצלו תון איגלאי מילתא למפרע דמשעה 

   שהרהיו אצלו הוה דידיה:
. מי כיון דהרהיו אצלו ישראל שהלוה את הכרי כו'

מטא זמיה ולא פרעי' מההיא שעתא דאוזפיה קם ליה ו
   ברשותיה:

  
  גמ' 

. המלוה את חבירו ושיעבד לו כסיו שאם לא בעל חוב
   אפרע לך עד יום פלוי גבה מכסי והגיע זמן ולא פרע:

. גבייתו שגבה עכשיו איגלאי אביי אמר למפרע הוא גובה
   מילתא דמשעה שהלווהו עמדו כסיו הללו בחזקתו:

. אין בחזקתו אלא מיכן ולהבא ולקמיה רבא אמרו
   מפרש למאי פקא מיה:

   . כסיו בתוך הזמן:כל היכא דאקדיש לוה
   . מוכרן לאחרים:או זבין לוה

. אפילו לרבא דאמר עד עכשיו היו כולי עלמא לא פליגי
ברשות לוה מודה הוא דאין מכירתו לאחרים מכירה ואין 

ן למלוה ואף על גב שהן הקדישו הקדש שהרי ממושכין ה
שלו אין ברשותו ורחמא אמר (ויקרא כז) ואיש כי 

   יקדיש את ביתו קדש מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו:
  . מן הלקוחות בחם:דאתי מלוה וטריף

. מן ההקדש בדבר מועט כדי שלא ואתי מלוה ופריק
יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון וגובה חובו כדתן בערכין 

ומים הקדיש בתשעים מה והיה חובו בפרק שום הית
מאה מה מוסיף מלוה זה על הלואתו דיר ופודה את 
הכסים הללו מיד הקדש בדיר זה ווטלן בחובו ודיר 
דיהיב מפרש טעמא התם שלא יאמרו הקדש יוצא בלא 
פדיון ואף על גב דאמר רבא (כתובות דף ט:) הקדש חמץ 

ושת הגוף ושיחרור מפקיעין מידי שיעבוד דוקא קד
קאמר רבא כגון קומות או בהמה לקרבן או בגד שפירסו 
על המת כי ההיא דיבמות (דף סו:) גבי איצטלא דמילתא 
דפירסוה יתמי אמיתא דהוה משתעבד לכתובת האשה 

   דאמר רבא קייא מיתא אבל קדושת דמים לא אמרין:
. בתוך הזמן את הקרקע כי פליגי דאקדיש מלוה

קדיש את החוב אלא הקרקע והשתא המשועבד לו ולא ה
כשהגיע הזמן ולא פרעו זה והוא בא לגבותה מן הלוה 

   חוזר בו מן ההקדש:
. ללוה ביום הזמן הוה מסלק ליה כיון דאילו הוה ליה זוזי

למלוה מן הקרקע בזוזי אישתכח שלא היה הקרקע קוי 
לו עדיין אלא עכשיו כשהוא גובה אותה בחובו היא קית 

   לו:
. שמא יטלה בעל חוב דראובן משמעון בשביל ותבאחרי

חוב ששיעבדה לו ראובן שישלם לו ראובן זה מעותיו 
   לשמעון ולא היו לו כסים עוד על דבר אחריות זה:

. שלא היו מעות לשמעון שפסק על וזקפן עליו במלוה
שדה זו וכתב לראובן שטר עליהן ושיעבד כסיו לו 

   עליהן:
על חובו וטורפה משמעון ועדיין . המוכר ובא בומת ראובן

לא תן שמעון המעות לראובן ולא ליתומיו ופייסיה 
   שמעון לבעל חוב דראובן באותן מעות:

. אע''ג דאבוהון קביל עליה אחריות מכירה זו דיא הוא
אפילו הכי יכולין בי ראובן לבא על שמעון ולומר אן 
 מטלטלי שבק אבוך גבך לא היית חייב עליו אלא מעות

ולא היה לך ליתן לבעל חוב ולא לעכבן בשביל אחריות 
מכירתך דמטלטלי דיתמי לא שיעבדום חכמים לבעל חוב 
דקרקע של יתומים הוא דאמרין בעל חוב גובה אותה 
בחובת אביהן משום דמחיים חל שיעבודא עליהן אבל על 
מעות שלא היו בעין לא חייל שיעבודו מחיים עליהן 

לוה ולבעלי המעות דהייו יתומים וכשהן בעין אין כאן 
   לא הלוה זה כלום:

   . גרסין:ואמר רבא
. זה שמעון יטעון ויאמר להם אין לי מעות אי פיקח

לפרוע לכם אלא קרקע יש לי וותה להם בחובותם 
וחוזר וגובה אותם מהם בשביל אחריות מכירה שקבל 
אביהן עליו דהשתא כי אגבי להו הא ארעא איגלאי 

   ו מטלטלי הוא דשביק גביה אלא קרקע:מילתא דלא
. אחר של אביהן חוזר וגובה אותה מהן אלמא בעל חוב

אמרין הוטל קרקע בחובו מאותה שעה שתן לו המעות 
  קית לו:
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אֵני ָהָתם,    ׁשָ
ְדָנא ֵליּה ַלֲאבּוכֹון,  ְעּבַ ּתַ ִמׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ָאַמר ְלהּו: ּכִ   ּדַ

ֲאבּוכֹון.  ְדָנא ַנִמי ְלַבַעל חֹוב ּדַ ְעּבַ ּתַ   ִמׁשְ
י ָנָתן, ִמּדְ    ַרּבִ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ָנָת "   אֹוֵמר:  ןַרּבִ

ה ְונֹוְתִנין ָלֶזה? ּמֹוִציִאין ִמּזֶ ֲחֵבירֹו, ׁשֶ ֲחֵבירֹו ָמֶנה ַוֲחֵבירֹו ּבַ ה ּבַ ִין ְלנֹוׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ם לֹו"תַּ ר ָאׁשַ   . "(במדבר ה, ז) 156"ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ

  
ַנן:    ּתְ

ַסח  ָרֵאל ַעל ֲחֵמצֹו, ַאַחר ַהּפֶ ִהְלָוה ֶאת ִיׂשְ ֲהָנָאה"מּותָּ  -"ּגֹוי ׁשֶ   . ר ּבַ
ָלָמא: "ְלַמְפֵרַע הּוא ּגֹוֶבה" ׁשְ ֲהָנָאה -  ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ר ּבַ    ,ַאְמטּו ְלָהִכי מּוּתָ

א הּוא ּגֹוֶבה" אן ּוְלַהּבָ : "ִמּכָ א ִאי ָאְמַרּתְ ֲהָנָאה?   -  ֶאלָּ ר ּבַ אי מּוּתָ   ַאּמַ
ָרֵאל ֲהָוה ָקֵאי!  ִיׂשְ ְרׁשּוָתא ּדְ   ּבִ

  
ַמאי ָעְס    ִקיַנן: ָהָכא ּבְ

ִהְרִהינֹו ֶאְצלֹו.  ׁשֶ   ּכְ
  

ֵאי:  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ
ִהְלָוה ְלגֹוי ַעל ֲחֵמצֹו,  ָרֵאל ׁשֶ   "ִיׂשְ

ַסח    ֵאינֹו עֹוֵבר.  -ְלַאַחר ַהּפֶ
ּום  י ֵמִאירִמׁשּ   . ָאְמרּו: עֹוֵבר" ַרּבִ

  
ְלֵגי: ָהא ָקִמיּפְ   ַמאי ָלאו, ּבְ

ָמר ָסַבר: ְלַמְפֵרַע הּוא ּגֹוֶבה,    ּדְ
א הּוא ּגֹוֶבה.  :ָמר ָסַברוּ  אן ּוְלַהּבָ   ִמּכָ

  
ָרא?!    ְוִתְסּבְ

ָרֵאל ַעל ֲחֵמצוֹ ֵאיָמא ֵסיָפא:  ִהְלָוה ְלִיׂשְ ַסח  ,"ֲאָבל ּגֹוי ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ -ְלַאַחר ַהּפֶ   . ל עֹוֵבר"ּדִ
ֵעי ֵליּה:  ָכא ִמיּבָ   ְוָהא ִאיּפְ

ָאַמר ָהָתם: "ֵאינֹו עֹוֵבר"   ֵבר, ָהָכא עוֹ  - ְלַמאן ּדְ
ָאַמר ָהָתם: "עֹוֵבר"    ָהָכא ֵאינֹו עֹוֵבר! -ְלַמאן ּדְ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן:    לא,ב א, ָהָכא ּבְ   ֶאלָּ

ִהְרִהינֹו ֶאְצלֹו.  גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

י ִיְצָחק.  ְדַרּבִ ְלֵגי ּבִ   ְוָקִמיּפְ
ָאַמר  י ִיְצָחקּדְ   : ַרּבִ

ּכֹון?  ּקֹוֶנה ַמׁשְ ִין ְלַבַעל חֹוב ׁשֶ   ִמּנַ
ֱאַמ  ּנֶ ְהֶיה ְצָדָקה"ר: ׁשֶ   , (דברים כד, יג) 157"ּוְלָך תִּ

ּכֹון  ִין?  "ְצָדָקה" –ִאם ֵאינֹו קֹוֶנה ַמׁשְ   ִמּנַ
ּכֹון.  ּקֹוֶנה ַמׁשְ אן ְלַבַעל חֹוב ׁשֶ   ִמּכָ

  

א ָסַבר:  א ַקּמָ ּנָ   ּתַ
י יּה  -  ָהֵני ִמילֵּ ָקֵריָנא ּבֵ ָרֵאל הּוא ּדְ ׂשְ ָרֵאל ִמּיִ ְהֶיה ְצָדָק  :ִיׂשְ   , ה""ּוְלָך תִּ

ָרֵאל ִמּגֹוי   לֹא ָקֵני.  - ֲאָבל ִיׂשְ
י ֵמִאיר ָסַברוְ     :ַרּבִ

ָרֵאל ׂשְ ָרֵאל ִמּיִ ָרֵאל ִמּגֹוי - ַקל ָוחֹוֶמר: ִיׂשְ ן - ָקֵני, ִיׂשְ ּכֵ ל ׁשֶ   !?לֹא ּכָ
  

ָרֵאל ַעל ֲחֵמצוֹ  ִהְלָוה ֶאת ִיׂשְ ַסח ,"ֲאָבל ּגֹוי ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹל עֹוֵבר" -  ַאַחר ַהּפֶ   . ּדִ
איָהָת  ָרֵאל  ,ם ַוּדַ ׂשְ   לֹא ָקֵני.  -ּגֹוי ִמּיִ

  

                                                             

ם 156 ר ָאׁשַ תֹו יֵֹסף ָעָליו ְוָנַתן ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמיׁשִ מֹו ּבְ יב ֶאת ֲאׁשָ ר ָעׂשּו ְוֵהׁשִ אָתם ֲאׁשֶ   לוֹ  ְוִהְתַוּדּו ֶאת ַחּטָ
יב ל 157 ׁשִ ב תָּ ְהֶיה ְצָדָקה ִלְפֵני ָהׁשֵ ְלָמתֹו ּוֵבֲרֶכָּך ּוְלָך תִּ ׂשַ ַכב ּבְ ֶמׁש ְוׁשָ ֶ בֹוא ַהׁשּ   ֱאלֶֹהיךָ  ה'ֹו ֶאת ָהֲעבֹוט ּכְ

  קית לו:

  רש"י
. אמרין איגלאי מילתא למפרע אא''ב

שהיתה קויה לאביהן קרקע זה שגבו 
בחוב אביהן משום הכי בע''ח אחר של 

גובה אותה מהן דכמאן אביהן חוזר ו
   דגבי לה מחיים דאבוהון דמי:

. כל הגובה קרקע בחובו אלא אי אמרת
איה קויה לו אלא מגבייה ואילך 
אמאי בעל חוב אחר חוזר וגובה אותה 
מהן לא יהא דבר זה אלא כמי שקו 
יתומים קרקע במעות שלהן מי הוה 
משתעבדא לבעל חוב: שאי התם 

דא דאמר להו כי היכי דמשתעב
לאבוכון משתעבדא מי לבעל חוב 
דאבוכון מדרבי תן. לעולם מכאן 
ולהבא הוא גובה ומאי דאמר רב חמן 
בעלמא בעל חוב חוזר וגובה אותה 
מהן משום דאמר להן בעל חוב 
ליתומים מכח מי באתם וגביתם 
קרקע זו מכח שיעבוד של אביכן וכי 
היכי דמשתעבדא לאבוכון קרקע זו 

ביכם משתעבדא מי של לוה שלוה מא
לדידי שהייתי מלוה של אביכן 
והמחויב לו כלום משועבד לי מדרבי 
תן הלכך קדם שיעבודי עליה אפילו 
אצל לוה שהיתה ברשותו ושמעון מי 
אמר להו לבי ראובן כי היכי דהוי 
כסיי משועבדין לאביכם בשביל חובו 
היו משועבדין גם לעצמי מכח אביכן 

אחריות שהיה לוה אצלי מחמת 
המכירה מדר' תן דמה לי אי מה לי 
אחר הלכך אע''פ שלא היתה קויה 
לאביכם מחיים חל שיעבודי עליה אצל 

   עצמי:
. לאשר הלוהו לו לא לאשר אשם לו

אמר אלא לאשר אשם לו לאשר הקרן 
   שלו בבבא קמא אמרין אשם זה קרן:

. קס''ד השתא תן כרי שהלוה כו'
דו לו כשאר בשלא מסרו לו אלא שיעב

לווים שאם לא אתן לך עד יום פלוי 
   בא לביתי וגבה מחמץ זה:

. בביתו של כרי תו כשהרהיו אצלו
קס''ד השתא דטעמא משום דהוה ליה 

   תורת משכון ובעל חוב קוה משכון:
. ישראל שהלוה את הכרי על חמצו

קודם הפסח לאחר הפסח איו עובר 
   אם הה ממו:

רהיו ובהא קמיפלגי . בשלא המאי לאו
דת''ק סבר מכאן ולהבא הוא גובה 

   כו':
. ואי אימא סיפא דברי הכל עובר

טעמא משום להבא ולמפרע הוא 
איפכא הוה לן לאפוכי פלוגתייהו בהא 
ולא לאשויי דעתייהו דלמאן דאמר 
לעיל ברישא עובר אלמא למפרע הוא 
גובה הכא הוה ליה למימר איו עובר 

ם ליה ברשות משום דבשעת הלואה ק
  כרי ולמאן דאמר התם כו': 

. רישא וסיפא כשהרהיו אבל אלא
בלא הרהיו דכולי עלמא מכאן ולהבא 

   הוא גובה:
. כל ימי הלואה המשכון קוה משכון

קוי לו ואם אס חייב באוסין שאיו 
עליו לא כשומר חם ולא כשומר שכר 
שפטורין באוסין אלא כולו ברשותיה 

   ד:ובשמירתו עומ
. בהשבת העבוט כתיב ולך תהיה צדקה

אי אמרת קוה משכון איכא צדקה 
בהא שכיבה ששכב בשמלתו שהשאיל 
לו זה דבר הקוי לו ואם איו קוה 

   צדקה בהשכבה זו מיין על שלו שכב:
. הלכך לא עבר אבל ישראל מכרי לא

עליה דאמר מר (לעיל דף כט.) אבל 
    אתה רואה של אחרים:
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ַנן:    ּתְ
ִהְלָוה ָרֵאל ַעל ֲחֵמצוֹ  "ּגֹוי ׁשֶ ַסח  ,ִיׂשְ ֲהָנָאה" - ַאַחר ַהּפֶ ר ּבַ   . מּותָּ

ִהְרִהינֹו ֶאְצלֹו,    ְנִהי ַנִמי ּדְ
ָרֵאל ׂשְ : ּגֹוי ִמּיִ   לֹא ָקֵני! - ָהא ָאְמַרּתְ

  
ָיא:    לֹא ַקׁשְ

ָאַמר ֵלי -ָהא  יו"ּה: ּדְ   , "ֵמַעְכׁשָ
ָלא ָאַמר ֵליּה  -ָהא  יו" :ּדְ   . "ֵמַעְכׁשָ

  
יְמָרא  ין ֵהיָכא ּדְ ּוְמָנא ּתֵ ֵני ֵליּה ּבֵ ׁשָ ָלא ָאַמר :ָאַמרּדְ יו" ּוֵבין ֵהיָכא ּדְ יו"?  :"ֵמַעְכׁשָ   "ֵמַעְכׁשָ

  

ַתְנָיא:    ּדְ
ָרֵאל  ת ּפּוְרֵני ֵאֶצל ִיׂשְ ִהְרִהין ּפַ    ,רֵאינֹו עֹוֵב  -"ּגֹוי ׁשֶ

יָך"  ְעתִּ   . עֹוֵבר" –ְוִאם ָאַמר לֹו: "ִהּגַ

ָנא ֵסיָפא?  א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ   ַמאי ׁשְ
ּה:  ַמע ִמיּנָ א ָלאו, ׁשְ   ֶאלָּ

יו" ְלֵהיָכא ּדְ  ָאַמר ֵליּה: "ֵמַעְכׁשָ אֵני ֵהיָכא ּדְ יו".  :א ָאַמר ֵליּה לֹׁשָ   "ֵמַעְכׁשָ
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

        
        

  רש"י
. ואותיבא תן כרי שהלוה וכו'

לרבא לעיל ושין בשהרהיו 
לו והא אמרת השתא דברי אצ

   הכל כרי מישראל לא קי:
. מתיתין דאמר ליה לא קשיא

כשהרהיו אצלו אם לא אתן לך 
עד יום פלוי יהא שלך מעכשיו 
הלכך כרי שהלוה את ישראל 
קם ליה חמץ ברשות כרי 
וישראל שהלוה את הכרי קם 
ליה ברשות ישראל ברייתא דלא 
אמר ליה מעכשיו אלא כשאר 

תו לו וקבע לו זמן  משכון
שאם לא יפרע לו יגבה חובו 
ממשכוו וישום אותו בדמים 
הלכך בכרי שהלוה לישראל 
דברי הכל אפילו לא פרע ליה 
אסור לישראל ליהות ממו דכל 
ימות הפסח של ישראל היה 
דמכאן ולהבא הוא גובה ואי 
משום דהרהיו כרי מישראל 
לא קי וישראל שהלוה פליגי 

סבר כיון שהרהיו  מאן דאסר
בעל חוב קוה משכון וליכא 
למימר הכא מכאן ולהבא גובה 
ומאן דשרי קסבר ישראל מכרי 

   ליכא צדקה ולא קי משכון:
. דאפילו כשהרהיו ומא תימרא

שאי לן בין אמר מעכשיו ללא 
   אמר מעכשיו:

. פת גדולה האפויה פת פורי
בתור גדול כעין תורים שלו 

ם היו קטים שהתורים שלה
ומיטלטלין ופיהם למעלה 
ומדביקין הפת בדפות שאין 
אופין בה אלא פתים קטים 
ואורחא דמילתא קט דאיידי 

   דחשיבי שקיל ליה במשכון:
. בפסח דקסבר איו עובר

   ישראל מכרי לא קי משכון:
. מעכשיו קאמר אם לא הגעתיך

אפרע לך עד יום פלוי עובר ואף 
ן שמא על פי שלא הגיע הזמ

כשיגיע לא יפרע ומצא עובר 
   למפרע בבל יראה:

. אי הגעתיך מאי שא רישא כו'
לאו מעכשיו הוא מאי קא מהי 
בלאו הגעתיך מי כי מטא 
זמיה ולא פרע שקיל ליה 

    בחובו:
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .27
נַ  נּו ַרּבָ   ן: ּתָ

ָרֵאל,  ל ִיׂשְ ָרֵאל ּוְמַלאי ׁשֶ ל ִיׂשְ   "ֲחנּות ׁשֶ
םּופֹוֲע    :ֵלי ּגֹוִים ִנְכָנִסין ְלׁשָ

ַסח  ם ַאַחר ַהּפֶ ְמָצא ׁשָ ּנִ ֲהָנָאה,    -ָחֵמץ ׁשֶ   ָאסּור ּבַ
ֲאִכיָלה.    ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבַ

ל ּגֹוי,  ל ּגֹוי ּוְמַלאי ׁשֶ   ֲחנּות ׁשֶ
ָרֵאל ִנְכ  םָנִסין ְויֹוְצִאין ְל ּופֹוֲעֵלי ִיׂשְ    :ׁשָ

ַסח ָחֵמץ ׁשֶ  ם ַאַחר ַהּפֶ ְמָצא ׁשָ ֲאִכיָלה,   - ּנִ ר ּבַ   מּותָּ
ֲהָנָאה"    ....ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ּבַ

        

  רש"י
. פת ויין ומלאי של ישראל

   המכר בתוכה:
. דלא תלין ליה אסור בהאה

בפועלין אלא מן של מלאי היה 
    לוש
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        לא, בלא, בלא, בלא, ב .28
ָנה          ִמׁשְ

ְפָלה ָעָליו ַמּפֹוֶלת ּנָ ְמבֹוָער.  - ָחֵמץ ׁשֶ   ֲהֵרי הּוא ּכִ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ׂש ַאֲחָריוּכֹל ׁשֶ  ֶלב ָיכֹול ְלַחּפֵ   .ֵאין ַהּכֶ

  

ָמָרא      ּגְ

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ִלּבֹו.  ל ּבְ ַבּטֵ ּיְ   ְוָצִריְך ׁשֶ

  
ָנא:    ּתָ

ֶלב?  ת ַהּכֶ ה ֲחִפיׂשַ ּמָ   "ּכַ
ה ְטָפִחים" לֹׁשָ   . ׁשְ

  
ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה  ֵריּה ּדְ ילְ  ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ

ָאַמר  מּוֵא ָהא ּדְ   : לׁשְ
ַקְרַקע א ּבְ ִמיָרה ֶאלָּ ָסִפים ֵאין ָלֶהם ׁשְ    -  ּכְ

לֹ ֵעיַנן ׁשְ ה ְטָפִחים, אֹו לֹא? ִמי ּבָ   ׁשָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּום ֵריָחא -ָהָכא  לֹ ,ִמׁשּ ֵעיַנן ׁשְ ה ְטָפִחיםּבָ    ,ׁשָ
לֹ  -ָהָתם  ֵעי ׁשְ ּום ִאיְכסּוֵיי ֵמֵעיָנא הּוא, ְולֹא ּבָ ה. ִמׁשּ   ׁשָ

  
ה?    ְוַכּמָ

  
אר ָאַמ  ּפָ ר ּפַ   ִמִסיְכָרא:  ַרְפַרם ּבַ

  ֶטַפח. 
  
  

  רש"י
. שמא גמ' צריך שיבטל בלבו

יפקח הגל במועד ומצא עובר 
   עליו:

. של פיקדון אין להם כספים
שמירה אלא בקרקע ואם לא 
תן בקרקע ואבדו פשיעה היא 
אצלו וחייב דשומר חם חייב 

   בפשיעה:
. שהכלב מריחו משום ריחא

   ומחטטו ומוציאו:
  . מקום:מסיכרא
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב    ––––לא, ב לא, ב לא, ב לא, ב  .29
ָנה    ִמׁשְ

ַסח,  ּפֶ רּוַמת ָחֵמץ ּבְ   ָהאֹוֵכל תְּ
ׁשֹוֵגג  ם ֶקֶרן ָוחֹוֶמׁש,  -ּבְ ּלֵ   ְמׁשַ
ֵמִזיד  ֵמי ֵעִצים -ּבְ לּוִמין ּוִמּדְ ׁשְ טּור ִמתַּ   .ּפָ

   

ָמָרא      ּגְ

ַנן ָהָתם:    ּתְ
רּוָמה ּבְ  ם ֶקֶרן ָוחֹוֶמׁש,  - ׁשֹוֵגג"ָהאֹוֵכל תְּ ּלֵ   ְמׁשַ

ֹוֶתה,  לב,א  ְך,^    ֶאָחד ָהאֹוֵכל ְוֶאָחד ַהׁשּ   ְוֶאָחד ַהסָּ
רּוָמה ְטהֹוָרה  רּוָמה ְטֵמָאה ְוֶאָחד תְּ    –ֶאָחד תְּ

א" חּוְמׁשָ א ּדְ ם חֹוֶמׁש ְוחּוְמׁשָ ּלֵ   . ְמׁשַ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ם לֵּ הּוא ְמׁשַ ׁשֶ ה  - ּכְ ם? ְלִפי ִמּדָ לֵּ ִמים ְמׁשַ ם, אֹו ְלִפי ּדָ לֵּ   ְמׁשַ
  

ְוָיא זּוָזא  ָעה זּוֵזי ּוְלַבּסֹוף ׁשַ ְוָיא ַאְרּבָ ָרא ׁשַ ֵמִעיּקָ ל ֵהיָכא ּדְ ֵעי ָלְך,  - ּכָ יּבָ   לֹא ּתִ
ְזָלן ַרע ִמּגַ לֹא ּגָ ִמים, ּדְ ם, ְלִפי ּדָ לֵּ ָרא ְמׁשַ ְדֵמִעיּקָ אי ּכִ ַוּדַ    ,ּדְ

ְתַנן:    ּדִ
ְזָלנִ  ל ַהּגַ ֵזָלה""ּכָ ַעת ַהּגְ ׁשְ ִמין ּכִ ּלְ   . ין ְמׁשַ

ֵעי ָלְך  יּבָ י ּתִ ָעה  -ּכִ ְוָיא ַאְרּבָ ְוָיא זּוָזא ּוְלַבּסֹוף ׁשַ ָרא ׁשַ ֵמִעיּקָ   ַמאי?  - ּדְ
ם לֵּ ִריָוא ְמׁשַ ִריָוא ָאַכל ּגְ ָאְמִריָנן ֵליּה: ּגְ ם, ּדְ לֵּ ה ְמׁשַ    ,ְלִפי ִמּדָ

לֵּ  ִמים ְמׁשַ יְלָמא: ְלִפי ּדָ םאֹו ּדִ לֵּ זּוָזא ְמׁשַ זּוָזא ָאַכל ּבְ   ?ם, ּבְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָמִרים ם לֹו תְּ יּלֵ רֹוְגרֹות ְוׁשִ ָרָכה" - "ָאַכל ּגְ ֹבא ָעָליו ּבְ   . תָּ
ם" לֵּ ה ְמׁשַ ָלָמא: "ְלִפי ִמּדָ ׁשְ ָרָכה"ַאְמטּו ְלָהִכי  - ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ בֹא ָעָליו ּבְ   , "תָּ

ֲאֵכיל גְּ  ָעה. ּדַ ְוָיא ַאְרּבָ ְתָמִרים ְדׁשַ ִריָוא ּדִ ְוָיא זּוָזא, ְוָקא ָיֵהיב ּגְ ְגרֹוְגרֹות ְדׁשַ   ִריָוא ּדִ
ם"  לֵּ ִמים ְמׁשַ : "ְלִפי ּדָ א ִאי ָאְמַרּתְ אי " -ֶאלָּ ָרָכה"ַאּמַ ֹבא ָעָליו ּבְ   ? תָּ

ם!  לֵּ זּוָזא ָקא ְמׁשַ זּוָזא ָאַכל ּבְ   ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ם", לְ "ְלעֹוָלם:  לֵּ ִמים ְמׁשַ   ִפי ּדָ
אי  ָרָכה"ְוַאּמַ ֹבא ָעָליו ּבְ   ? "תָּ

ֲאַכל ִמיּדִ  לֹא ָקִפיץ ֲעֵליּה ְזִביֵניּה, ּדַ   י ּדְ
ָקִפיץ ֲעֵליּה ְזִביֵניּה.  י ּדְ ם ִמיּדִ לֵּ   ְוָקא ְמׁשַ

  
ַנן:    ּתְ

רּוַמת ָחֵמץ ּבְ  ׁשֹוֵגג "ָהאֹוֵכל תְּ ַסח, ּבְ ם ֶקֶרן ָוחֹוֶמׁש  -ּפֶ ּלֵ   , "ְמׁשַ
ם"  לֵּ ה ְמׁשַ ָלָמא: "ְלִפי ִמּדָ ׁשְ יר,  -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּפִ   ׁשַ

ם"  לֵּ ִמים ְמׁשַ : "ְלִפי ּדָ א ִאי ָאְמַרּתְ ִמים הּוא?!  -ֶאלָּ ר ּדָ ֶפַסח ּבַ   ָחֵמץ ּבְ
  

  ִאין, 
י ִליִלי ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ י יֹוֵסי ַהּגְ   ַרּבִ

ֶפַסח ָאַמר: ָחֵמץ ּבְ ֲהָנָאה.  -  ּדְ ר ּבַ   מּוּתָ
  

  ִאי ָהִכי, 
ֵמִזיד ֵאיָמא ֵסיָפא:  ֵמי ֵעִצים" -"ּבְ לּוִמין ּוִמּדְ ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ   , ּפָ

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ ֵמי ֵעִצים?  - ִאי ַרּבִ לּוִמין ּוִמּדְ ׁשְ טּור ִמן ַהּתַ אי ּפָ   ַאּמַ
  

  רש"י
  מתי' 
שגג בתרומה ואפילו הזיד בחמץ . שבשוגג

משלם קרן וחומש ואף על גב דלא הוה שויא 
מידי דחמץ בפסח אסור בהאה מיהו שוגג 
דתרומה דכתיב ביה וחמישיתו יוסף עליו ותן 
לכהן את הקודש דבר הראוי להיות קודש שאיו 
יכול לשלם לו המעות אלא הפירות והתשלומין 

משלם עשין תרומה כדלקמן לאו לפי דמים 
אלא לפי מדה משלם הלכך לאו בתר דמים 

   אזלין:
. שהזיד בתרומה אפילו שגג בחמץ פטור במזיד

   מן התשלומין:
. אם תרומה טמאה היא אין משלם ומדמי עצים

לו דמי עצים שהיתה ראויה להיסק תחת 
תבשילו משום דתרומה מזיד אין בה חומש ואין 

ש תשלומיה לכפרה ואין עשין תרומה דגבי חומ
בשגגה כתיב אבל מזיד איו אלא כשאר גזלן 
בעלמא ומשלם מעות ולפי דמים ולא לפי המדה 
וחמץ בפסח לאו בר דמים דאסור בהאה ואף 

  להיסק לא הוי חזי ליה ולאו מידי אפסדיה:
  

  גמ' 
. דאמרי' בפ' בתרא דיומא (דף עו:) ואחד הסך

סיכה כשתיה ושתיה בכלל אכילה והכא כתיב 
שגגה דאילו גזלה והשליכה להר כי יאכל קדש ב

אפי' בשוגג דלא ידע שהיא תרומה איו משלם 
חומש אלא קרן כשאר מזיק חולין דעלמא 

   דאמר מר (לקמן ע''ב) כי יאכל פרט למזיק:
. שהתשלומין עשין תרומה ואם וחומש חומשא

חזר ואכל בשוגג אותו חומש ראשון חוזר 
   ומשלם חומשו עליו:

גבי תרומה בשוגג קפיד . כיון דאיבעיא להו
רחמא אתשלומי פירות ולא מעות כדכתיב ותן 
לכהן את הקודש לפי מדה משלם או לפי דמים 
משלם בגזלן דחולין שוגג או מזיד וכן גזלן 
דתרומת מזיד לא איבעיא לן כיון דלא קפיד 
רחמא אתשלומין דידהו דאמר ישיב לרבות 

ם אפילו שוה כסף ואפילו סובין ודאי לפי דמי
משלם אבל בתרומה שוגג איבעיא לן הואיל 

   והקפידה התורה לשלם פירות:
. כשאכלה הויא שויא הך כל היכא דמעיקרא

גריוא ד' זוזי והשתא כשמשלם שויא זוזא ותו 
לא לא מיבעיא לן הי מי דאיכפר ליה אכילת 
תרומה בתשלומי מדה מיהו ממוא דכהן [אוכל] 

דחולין  (ממוא) הוא ולא גרע משאר ממוא
שהדייין גובין ממו כשעת גזילה כדכתיב 

   (ויקרא ה) אשר גזל כמו שגזל:
. ואע''ג דשויא השתא טפי או גריוא משלם

דילמא לפי דמים משלם דאע''ג דהקפידה 
התורה לשלם פירות לא הקפידה אלא לפי 
הדמים כשאר תשלומין ומה שישלם ישלם 

   בפירות:
   . תאים יבשים:גרוגרות
   שובין מתאים ודמיהן מרובים:. חתמרים

   . דתרומה שוגג:אכל גרוגרות
. לוקחים: אימא סיפא במזיד פטור מן זביא

התשלומין ואי ר' יוסי הגלילי אמאי פטור אי 
אמרת בשלמא רבן וטעמא דרישא משום דלפי 
מדה משלם סיפא דאיו אלא כשאר גזלן 
דמשלם מעות ולפי דמים פטור מן התשלומין 

לאו בר דמים הוא אלא אי אמרת דחמץ בפסח 
  ר' יוסי הגלילי ובר דמים הוא אמאי פטור:
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ָנה,  ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ְנחּונְ " ָנהַרּבִ ן ַהּקָ לּוִמי ָיא ּבֶ ת ְלַתׁשְ ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ּכְ ה ֶאת יֹום ַהּכִ   וכו'.  "ןָהָיה עֹוׂשֶ
  

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
רּוַמת ָחֵמץ ּבְ  ַסח "ָהאֹוֵכל תְּ ֵמי ֵעִצים,  -ּפֶ לּוִמין ּוִמּדְ ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ   ּפָ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ   , ַרּבִ
ן נּוִרי י יֹוָחָנן ּבֶ יב. ַרּבִ    ְמַחּיֵ

  

י ֲעִקיָבאָאַמר לֹו  ן נּוִריְל  ַרּבִ י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ
ּה?    ְוִכי ָמה ֲהָנָאה ֵיׁש לֹו ּבָ

  

ן נּוִריָאַמר לֹו  י יֹוָחָנן ּבֶ י ֲעִקיָבאְל  ַרּבִ   : ַרּבִ
ם ּלֵ ׁשַ ּמְ ָנה ׁשֶ ָ ל ְימֹות ַהׁשּ ָאר ּכָ ׁשְ רּוָמה ְטֵמָאה ּבִ    ?ּוָמה ֲהָנָאה ֵיׁש ְלאֹוֵכל תְּ

  

  לֹו: ָאַמר 
   !לֹא

ָנה,  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ְתרּוָמה ְטֵמָאה ּבִ   ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ
ר ֲאִכיָלה  ּה ֶהיתֵּ ֵאין לֹו ּבָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ָקה,  - ׁשֶ ר ַהסָּ ּה ֶהיתֵּ   ֵיׁש לֹו ּבָ

ֶזה  ָקה -ּתֹאַמר ּבָ ר ַהסָּ ר ֲאִכיָלה, ְולֹא ֶהיתֵּ ּה לֹא ֶהיתֵּ ֵאין לֹו ּבָ    ?!ׁשֶ
  ה ּדֹוֶמה? ָהא ְלַמה זֶּ 

ְטְמָאה,  ּנִ   ִלְתרּוַמת ּתּוִתים ַוֲעָנִבים ׁשֶ
ָקה.  ר ַהסָּ ר ֲאִכיָלה, ְולֹא ֶהיתֵּ ּה לֹא ֶהיתֵּ ֵאין לֹו ּבָ   ׁשֶ

  

ָבִרים ֲאמּוִרים:  ה ּדְ ּמֶ   ּבַ
רּוָמה ְוֶהְחִמיָצה,  ַמְפִריׁש תְּ   ּבְ

רּוַמת ָחֵמץ  ְבֵרי ַהּכֹל ֵאיָנּה  - ֲאָבל ַמְפִריׁש תְּ הְקדּדִ   . "ֹוׁשָ

  
ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ָבר ָהָראּוי ִלְהיֹות ֹקֶדׁש,  - (ויקרא כב, יד) 158ֶדׁש""ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֹ"   ּדָ
ֵמי ֵעִצים,  לּוִמים ּוִמּדְ ׁשְ טּור ִמן ַהתַּ ּפָ ֶפַסח, ׁשֶ רּוַמת ָחֵמץ ּבְ ָרט ְלאֹוֵכל תְּ   ּפְ

ְבֵרי  ן ַיֲעקֹבּדִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ    ,ַרּבִ
יב.  י ֶאְלָעָזר ִחְסָמאַרּבִ וְ    ְמַחּיֵ
  

ן ַיֲעקֹבָאַמר לֹו  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ י ֶאְלָעָזר ִחְסָמאְל  ַרּבִ   : ַרּבִ
ּה?    ְוִכי ָמה ֲהָנָאה ֵיׁש לֹו ּבָ

  

י ֶאְלָעָזר ִחְסָמאָאַמר לֹו  ן ַיֲעקֹבְל  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : ַרּבִ
רּוָמה ם?  ְוִכי ָמה ֲהָנָאה ֵיׁש לֹו ְלאֹוֵכל תְּ ּלֵ ׁשַ ּמְ ָנה ׁשֶ ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ   ְטֵמָאה ּבִ

  

  ָאַמר לֹו: 
   !לֹא

ָנה,  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ְתרּוָמה ְטֵמָאה ּבִ   ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ
ר ֲאִכיָלה  ּה ֶהיתֵּ ֵאין לֹו ּבָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ָקה,  - ׁשֶ ר ַהסָּ ּה ֶהיתֵּ   ֵיׁש לֹו ּבָ

זֹו  ּה  - ּתֹאַמר ּבְ ֵאין לֹו ּבָ ָקהׁשֶ ר ַהסָּ ר ֲאִכיָלה, ולֹא ֶהיתֵּ   ! ?לֹא ֶהיתֵּ
  

  ָאַמר לֹו: 
זֹו  ָקה,  -ַאף ּבְ ר ַהסָּ ּה ֶהיתֵּ   ֵיׁש לֹו ּבָ

ִאם ָרָצה ַהּכֵֹהן    ְלּבֹו, ְמִריָצּה ִלְפֵני ּכַ  -ׁשֶ
ילוֹ  ְבׁשִ ַחת תַּ יָקּה תַּ   . "אֹו ַמסִּ

  
ֵייָאַמר   לב,ב    :ַאּבַ

ן ַיֲעקֹב, ְו  י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ ן נּוִרי ַרּבִ י יֹוָחָנן ּבֶ י ֲעִקיָבא, ְוַרּבִ    –ַרּבִ
ֶפַסח הּו ְסִביָרא ְלהּו: ָחֵמץ ּבְ ֲהָנָאה,  -  ּכּולְּ   ָאסּור ּבַ

ִליֵגי:    ּוְבָהא ּפְ

                                                             

יתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש  158 ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ   ְוִאיׁש ּכִ

  רש"י
. דאמר המתחייב כרבי חויא בן הקה

כרת פטור מן התשלומין ויליף טעמא 
מאסון אסון והוא הדין למתחייב מיתת 
שמים כגון אוכל תרומה מזיד וסיפא 
דמתי' בהזיד בתרומה ולא בחמץ ופטור 

ובדין הוא דלישמעי' במזיד משום מיתה 
דתרומה דעלמא דלאו חמץ בפסח דפטור 
מתשלומין משום מיתה ומשום רישא קט 
מילתא בחמץ בפסח דאשמועין דהיכא 
דשגג בשתיהם חייב דחמץ בר דמים הוא 
ושוגג דרישא דשגג בשתיהן דאי שגג בחמץ 
והזיד בתרומה מאי חומש איכא ואי שגג 

ם הא בתרומה והזיד בחמץ אמאי משל
איחייב ליה כרת וסיפא אשמועין דהזיד 
בתרומה אפילו שגג בחמץ פטור דמיתה 
בידי שמים כי כרת דאי הזיד בחמץ והא 
דפטר ליה משום כרת הוא דפטר ליה 
לשמעין כולה מתי' בחמץ חולין של 
חבירו ויתי שוגג חייב ומזיד פטור משום 

   כרת:
   . לפי מדה או לפי דמים:כתאי

   . בין שוגג בין מזיד:ומיןפטור מתשל
. לכהן בה ומה הפסידו זה מה האה יש לו

   הרי אסור בהאה:
. לכהן בתרומה טמאה ומה האה יש לו

שאסורה באכילה לכהן ואי אכלה זר שוגג 
משלם קרן וחומש דליכא למאן דפליג 
אסתמא דתן לעיל אחד תרומה טהורה 
ואחד תרומה טמאה וטעמא משום דלפי 

   ע''ג דלאו בר דמים הוא:מדה משלם וא
. דכתיב (במדבר יח) ואי הה היתר הסקה

תתי לך את משמרת תרומותי שתי 
תרומות במשמע אחת טהורה ואחת 

   טמאה וכתיב לך תהיה להסקה:
. משקה הן ואין תרומת תותים ועבים

ראויין להסקה ולזלף מי לא כדאמרין 
בפ''ק (דף כ:) משום תקלה ובההוא מי 

יה דזר האוכלה פטור מלשלם ור' סבירא ל
יוחן בן ורי מחייב דקסבר לפי מדה 

   משלם:
. דמשכחת תרומת חמץ בפסח בד''א

דקדשה בהפריש תרומה והחמיצה והוא 
   הדין להפרישה חמץ קודם הפסח:

. בפסח כגון אבל מפריש תרומת חמץ
חטים שהחמיצו דברי הכל אפי' לרבי יוסי 

חזיא הגלילי דשרי חמץ בפסח בהאה ו
ליה להסקה איה קדושה ולקמן מפרש 

   טעמא בשילהי שמעתין:
. משמע את הקדש שאכל אלמא את הקדש

ראוי להיות קדש היה שכשישלם דוגמתן 
   יהא שם קדש חל עליו:

. פרט לאוכל תרומת חמץ בפסח
   שכשמשלם דוגמתן אין שם קדש חל עליו:

. לכהן בה ומה הפסידו וכי מה האה יש לו
ת לך הא דרשה מיהו מה ישלם הי מי דלי

  הואיל ואין לו דמים:
. אמר אביי ר' עקיבא ור' יוחן בן ורי

אע''ג דאיחייב בתשלומין סבירא להו דאין 
לו דמים ובהא פליגי רבי עקיבא ור' יוחן 

  בן ורי:
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ם,  לֵּ ִמים ְמׁשַ י ֲעִקיָבא ָסַבר: ְלִפי ּדָ ַרּבִ   ּדְ
ם לֵּ ה ְמׁשַ ן נּוִרי ָסַבר: ְלִפי ִמּדָ י יֹוָחָנן ּבֶ    .ְוַרּבִ

  
ׁשִ    יָטא! ּפְ

  
י ֲעִקיָבא ְסִביָרא ֵליּה,  ַרּבִ ן נּוִרי ַנִמי כְּ י יֹוָחָנן ּבֶ ֵתיָמא: ַרּבִ   ַמהּו ּדְ

ָאַמר ם :ּדְ לֵּ ִמים ְמׁשַ    ,ְלִפי ּדָ
יב ָקא ְמַחּיֵ ִליִלי,  ,ְוָהָתם ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ָסַבר ָלּה ּכְ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ֶפַסח ָאַמר: ָחֵמץ ּבְ ֲהָנָאה, מ -  ּדְ ר ּבַ   ּוּתָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
   !ְוֵאיָמא ָהִכי ַנִמי

  
ן,    ִאם ּכֵ

י ֲעִקיָבא,  ן נּוִרי ְלַרּבִ י יֹוָחָנן ּבֶ   ֶנֱהַדר ֵליּה ַרּבִ
ן ַיֲעקֹב. י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ י ֶאְלָעָזר ִחְסָמא ְלַרּבִ ר ֵליּה ַרּבִ ְמַהּדֵ י ֵהיִכי ּדִ   ּכִ

  
  

  רש"י
. דסבירא ליה מותר יהדר א''כ

ליה ר' יוחן לרבי עקיבא אף 
  לזה יש לו היתר הסקה:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב .30
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

רּוָמה זַּ אֹוֵכל ּכַ "ָה  ם ֶקֶרן ָוחֹוֶמׁש,  -ִית תְּ ּלֵ   ְמׁשַ
אּול א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ

רּוָטה" ֶוה ּפְ ֵהא ּבֹו ׁשָ ּיְ   . ַעד ׁשֶ

  
א?  א ַקמָּ ַתּנָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
  ָאַמר ְקָרא:

ָגָגה" ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ   , (ויקרא כב, יד) 159"ְוִאיׁש כִּ
ִית.כַ ּבְ  - ַוֲאִכיָלה   ּזַ

  
אּולְו  א ׁשָ   ַמאי ַטְעָמא?  ,ַאּבָ
  

רּוָטה.  - (ויקרא כב, יד) "ְוָנַתן"ָאַמר ְקָרא:  ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ   ְוֵאין ְנִתיָנה ּפָ
  

ִתיב ,ְוִאיָדְך ַנִמי   ! (ויקרא כב, יד) "יֹאַכל" :ָהא כְּ
  

ֲאָתא.  - ַההּוא יק הּוא ּדַ ָרט ְלַמּזִ   ּפְ
  

א א ַקּמָ   ! (ויקרא כב, יד) "ְוָנַתן" :ָהְכִתיב ,ְוַתּנָ
  

ֵעי ֵליּה ְלָדָבר ָהָראּוי ִלְהיֹות קֶֹדׁש,    ַההּוא ִמיּבָ
רּוַמת ָחֵמץ ּבְ  ָרט ְלאֹוֵכל ּתְ ַסח.ּפְ   ּפֶ

        
        
        

                                                             

ָגָגה וְ  159 ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ יתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוִאיׁש כִּ  ָיַסף ֲחִמׁשִ

  רש"י
. בשאר ימות השה כזית תרומה

   קאי:
. תרומה של כהן פרט למזיק

אפי' בשוגג שאיו משלם חומש 
   אלא קרן כשאר מזיק חולין:

ההוא מיבעי ליה דבר הראוי 
. וכוליה קרא משום להיות קדש

   סיפא אצטריך:
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        לב, בלב, בלב, בלב, ב .31
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִית  ּזַ חֹות ִמּכַ רּוָמה ּפָ ם ֶאת ַהחֹוֶמׁש" -"ָהאֹוֵכל תְּ ּלֵ ֶרן ְוֵאינֹו ְמׁשַ ם ֶאת ַהּקֶ ּלֵ   . ְמׁשַ
  

ֵמי?  ֵהיִכי   ּדָ
רּוָטה  ֶוה ּפְ יּה ׁשָ ֵלית ּבֵ ם -ִאי ּדְ לֵּ    !ֶקֶרן ַנִמי לֹא ִליׁשַ
רּוָטה  ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ִאית ּבָ ם!  -ְוִאי ּדְ לֵּ   חֹוֶמׁש ַנִמי ִליׁשַ

  
רּוָטה,  ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ִאית ּבָ   ְלעֹוָלם, ּדְ

ִית  ּזַ יּה ּכַ ֵלית ּבֵ יָון ּדְ ם ֶאת ַה  - ַוֲאִפיּלּו ָהִכי, ּכֵ לֵּ ם ֶאת ַהחֹוֶמׁש. ְמׁשַ לֵּ ֶרן ְוֵאינֹו ְמׁשַ   ּקֶ
   

ַנןֲאַמרּוהָּ  יּה ּדְ  ַרּבָ אַקּמֵ ּפָ    :ַרב ּפַ
אּול,  א ׁשָ ַאּבָ לֹא ּכְ   ָהא ּדְ

יּה כַּ  ֵלית ּבֵ ב ּדְ רּוָטה, ַאף ַעל ּגַ ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ׁש ּבָ ּיֵ יָון ׁשֶ אּול, ָהָאַמר: ּכֵ א ׁשָ ַאּבָ ִאי ּכְ ִית. ּדְ   ּזַ
  

אַרב ּפַ ָאַמר ְלהּו    : ּפָ
יָמא אּול :ֲאִפיּלּו ּתֵ א ׁשָ    ,ַאּבָ

ֵעי.  י ּבָ ְרּתֵ אּול ּתַ א ׁשָ   ַאּבָ
  

י? ְרּתֵ אּול ּתַ א ׁשָ ֵעי ַאּבָ    !ּוִמי ּבָ
ְנָיאְוָה    : 160ּתַ

אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
רּוָטה  ֶוה ּפְ ׁש ּבֹו ׁשָ ּיֵ לּוִמין,  - ֶאת ׁשֶ ַתׁשְ יב ּבְ   ַחּיָ

רּוָט  ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ לּוִמין.  -ה ֶאת ׁשֶ ַתׁשְ יב ּבְ   ֵאינֹו ַחּיָ
רּוָטה ֶוה ּפְ ְלַבד,  ,ָאְמרּו לֹו: לֹא ָאְמרּו ׁשָ א ְלִעְנַין ְמִעיָלה ּבִ   ֶאּלָ

ִית" - ֲאָבל ִלְתרּוָמה  ּזַ ֵהא ּבֹו ּכַ ּיְ יב ַעד ׁשֶ   . ֵאינֹו ַחּיָ

ֵעי ֵליּה!  -ְוִאם ִאיָתא  ִית" ִמיּבָ ּזַ ׁש ּבֹו ּכַ ּיֵ יָון ׁשֶ   "ּכֵ
  

י א. ּתְ   ּוְבּתָ
  

אְוַאף  ּפָ יּה.  ַרב ּפַ   ֲהַדר ּבֵ
        

                                                             

  תיקון גרסה ע"פ מסורת הש"ס 160

  רש"י
. וליכא דאית בה שוה פרוטה

   כזית כגון שת בצורת:
. דאכילה ית כו'כיון דלית בה כז

   כתיבא בה:
. אמרוה רבן קמיה דרב פפא

דקדקו מלבן ואמרו לפיו דהא 
מתי' דקפדא אכזית דלא כאבא 
שאול דהא שמעין ליה דקפיד 

   אפרוט' ולא אכזית:
. שיהא בו כזית דהא תרתי בעי

אכילה כתיבא ביה ושיהא 
   בדמיו פרוטה דהא כתיב ותן:

. אתרומת שוגג חייב בתשלומין
   י וקרן וחומש קאמר:קא

. בהה מהקדש לעין מעילה
גבוה דהתם לא כתיב אכילה 
אבל לתרומה אפי' יש בו שוה 
פרוטה אין חייב חומש עד שיהא 
בו כזית מכלל לאבא שאול 
אע''ג דליכא כזית דאם איתא 
דתרתי בעי וביש בו כזית קאי 
אבא שאול וקאמר דאע''ג דאית 
ביה כזית בעין פרוט' הכי הוה 

הו למימר כיון דיש בו כזית ל
   חייב:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א    ––––לב, ב לב, ב לב, ב לב, ב  .32
א[ְוַאף  ּפָ יּה]. ַרב ּפַ   ֲהַדר ּבֵ

  

ַתְנָיא   : ּדְ
ָגָגה"" ׁשְ ָרט ְלֵמִזיד.  - (ויקרא ה, טו)  161"ְוָחְטָאה ּבִ   ּפְ

ֵרת  ֶהן ּכָ יב ּבָ ַחּיָ ָאר ִמְצֹות ׁשֶ ְ ין הּוא, ּוַמה ׁשּ ֶהן ֶא  -ַוֲהלֹא ּדִ ִזיד, ּפֹוֵטר ּבָ   ת ַהּמֵ
ֵרת  ּה ּכָ ֵאין ּבָ ִזיד? - ְמִעיָלה ׁשֶ ַטר ֶאת ַהּמֵ ּפָ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

    לֹא! 
ָאר ִמְצֹות ׁשְ ן לֹא  -  ִאם ָאַמְרתָּ ּבִ ּכֵ יבׁשֶ ְמִעיָלה ַחּיָ ֶהן ִמיָתה, ּתֹאַמר ּבִ יבׁשֶ  - ּבָ ה ִמיָתה? ַחּיָ    !ּבָ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָגָגה"תַּ ׁשְ ָרט ְלֵמ  - "ּבִ   . ִזיד"ּפְ

  
ר ִיְצָחק ַוָאַמר ֵליּה  ר ָאִביןלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

ֵרת יָמא ֵליּה ּכָ ָרא ַאלִּ א, ֵמִעיּקָ ּנָ   , ַהאי ּתַ
יָמא ֵליּה ִמיָתה   ! ּוְלַבּסֹוף ַאלִּ

  
  : ַוָאַמר ֵליּה 

ָאר ִמְצֹות ָהִכי ָקָאַמר: ׁשְ יב ּבָ  -  לֹא! ִאם ָאַמְרּתָ ּבִ ן לֹא ַחּיָ ּכֵ ָפחֹות ׁשֶ ִיתֶהן ִמיָתה ּבְ ּזַ    ,ִמּכַ
ְמִעיָלה ּה ִמיָתה - ּתֹאַמר ּבִ יב ּבָ ַחּיָ ִית? ׁשֶ ּזַ ָפחֹות ִמּכַ    !ּבְ

  
  : ְוָאַמר ֵליּה 

י ְעּתִ ְחּתָ ֶאת ּדַ ִהּנַ ָך ׁשֶ ְעּתְ נּוַח ּדַ   . ּתָ
  

  : ַוֲאַמר ֵליּה 
  ַמאי ִניחּוָתא? 

  
הּדְ  תוְ  ַרּבָ ׁשֶ א ַרב ׁשֵ יּה ַנְרּגָ דּו ּבֵ   : ׁשָ

ְמַעּתְ ֵליּה ּדַ    ֲאַמר: ַמאן ׁשָ
ְמִעיָלה    לג,א  יד ּבִ ִמיָתה - ִהּזִ  ? ּבְ

  
י ִהיא,    ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

ְמִעיָלה  יד ּבִ   - "ִהּזִ
י ִמיָתה ַרּבִ    ,אֹוֵמר: ּבְ

ַאְזָהָרה" ֲחָכִמיםוַ    . אֹוְמִרים: ּבְ

  
י?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ
ַמר  רּוָמה  162"ֵחְטא" (ויקרא ה, טו) א""ֵחְט ּגָ   , (ויקרא כב, ט)ִמּתְ

רּוָמה  ִמיָתה,  –ַמה ּתְ   ּבְ
ִמיָתה.  - ַאף ְמִעיָלה    ּבְ

  
ּה וּ  רּוָמה   :ִמיּנָ ִית –ַמה ּתְ ַכּזַ    ,ּבְ

ִית!  - ַאף ְמִעיָלה  ַכּזַ   ּבְ
  

אּוַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַנן ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבָ י ּכְ ַרּבִ אי ּדְ   ? ִמּמַ

אּול ְסִביָרא ֵליּה  א ׁשָ ַאּבָ יְלָמא ּכְ ִית.  ,ּדִ ּזַ ּה ּכַ ֵלית ּבָ ב ּדְ רּוָטה ַאף ַעל ּגַ ֶוה ּפְ ּה ׁשָ ָאַמר: ֵיׁש ּבָ   ּדְ
  

אְוָהא  ּפָ ֵעי!  ַרב ּפַ י ּבָ ְרּתֵ אּול ּתַ א ׁשָ ַאּבָ ָאַמר ּדְ   הּוא ּדְ
יּה.  ּה: ֲהַדר ּבֵ ַמע ִמיּנָ א ׁשְ   ֶאלָּ

                                                             

י  161 ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ מֹו לַ ה' ֶנֶפׁש ּכִ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָא ה' ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ ׁשֶ ָקִלים ּבְ ֶסף ׁשְ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ םַאִיל תָּ  ׁשָ

ֻלהּו ֲאִני  162 י ְיַחּלְ אּו ָעָליו ֵחְטא ּוֵמתּו בֹו ּכִ י ְולֹא ִיׂשְ ַמְרתִּ ְמרּו ֶאת ִמׁשְ םה' ְוׁשָ ׁשָ  ְמַקּדְ

  רש"י
   . במעיל' דהקדש כתיב:וחטאה בשגג'

. דמזיד פטור מקרבן והלא דין הוא
   ולמה לי קרא:

   . כגון חלב ודם:שחייב בהן הכתוב כרת
. מקרבן דגבי פטר בהן את המזיד

   חטאת שגגה כתיב:
. בידי שמים אבל לא חייב בהן מיתה

מיתה כדלקמן מעילה חייב על זדוה 
ודילמא מיתה חמירא מכרת: ואמר 
ליה רב חמן גרסין האי תא אלימא 
ליה כרת ממיתה מעיקרא דקתי 
מעילה שלא חייב בה כרת אלא מיתה 
כו' אלמא כרת חמירא ולבסוף אלימא 

   ליה מיתה דקתי תאמר במעילה כו':
. רבי חייא לעולם כרת אלימא וא''ל

ר לא ליה והך סיפא דמתי' הכי קאמ
אם אמרת בשאר מצות שהרי לא חייב 
בהן אפילו מיתה בפחות מכזית תאמר 
מעילה שחייב בה מיהא מיתה בפחות 
מכזית בכולהו גרסין ואמר ליה 

   ומתקיף ליה רב פפא כו' עד הדר ביה:
. איכא דהא רבה ורב ומאי יחותא

ששת שדו ביה רגא בהאי תירוצא 
דתריצית ומקשו הכי היכי אמרי' דתא 

  אפחות מכזית מחייב מיתה:
מאן שמעת ליה דאמר מעילה זדוה 

. ועל כרחך מתרומה גמר לה מיתה רבי
כדמפרשין וכיון דמתרומה גמר לא 
משכח בה מיתה אלא בכזית כתרומה 
דתרומה גבי מיתה כתיב בה אכילה 
דמיתה דתרומה פקא לן מדסמיך וכל 
זר לא יאכל קדש גבי ומתו בו כי 

השרפין בסהדרין יחללוהו באלו הן 
  (פג:):
   . בהאת קדש ששגגתה מעילה:הזיד

. כדמפרש גמר חטא ר' אומר במיתה
חטא האת קדש מאכילת תרומה כתיב 
הכא וחטאה בשגגה וכתיב בתרומה לא 
ישאו עליו חטא ומתו בו וגו' (ויקרא 

   כב):
. רבן מי אית להו וחכ''א באזהרה

גזירה שוה דרבי דהא עיקר מילתא 
בהא גזירה שוה גמרי בפרק  דמעילה

חמישי דמעילה (דף יח:) בברייתא גבי 
פגם והה ובדבר שפגם הה ובתלוש 
מן הקרקע ובשליח שעשה שליחותו כל 
הי מתרומה גמרי בה ואזהרה מי 
מתרומה גמרי מה אכילת תרומה 
הזהיר דכתיב לא יאכל קודש אף האת 
הקדש דמעילה הזהיר ומיהו מיתה לא 

ן מין טעמייהו גמריה כדמפרשי רב
בסהדרין דמיעט רחמא בתרומה 
ומתו בו והאי בו מיעוטא בו ולא 
במעילה וכן עיקר: מאי טעמא דרבי 

   גרסין:
. הייו רגא כלומר וכיון דמיתה ומיה

מהכא פקא לן על כרחיך הכי תילף 
ומיה מה תרומה מיתה הכתובה בה 
אאכילה כתובה דהוא כזית אף מעילה 

תה עד דאיכא כזית וליכא אין מי
למימר דתא הכי תאמר במעילה 

   שחייב בה מיתה בפחות מכזית:
   . גרסין:ומתקיף לה

. להי דשדו ביה ומתקיף לה רב פפא
   רגא:

. בתרומה כרבן דפליגי ממאי דרבי
אדאבא שאול סבירא ליה דבעו כזית 
בתרומה דילמא כאבא שאול סבירא 

ה ליה ושפיר מצי למילף מיה מית
במעילה דהיא בשוה פרוטה מתרומה 

  אפילו לפחות מכזית:
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        לג, אלג, אלג, אלג, א .33
  [ַתְנָיא: 

ָגָגה""וְ " ׁשְ ָרט ְלֵמִזיד.  - (ויקרא ה, טו)  163ָחְטָאה ּבִ   ּפְ
ֵרת  ֶהן ּכָ יב ּבָ ַחּיָ ָאר ִמְצֹות ׁשֶ ְ ין הּוא, ּוַמה ׁשּ ִזיד,  -ַוֲהלֹא ּדִ ֶהן ֶאת ַהּמֵ   ּפֹוֵטר ּבָ

ֵרת  ּה ּכָ ֵאין ּבָ ִזיד? - ְמִעיָלה ׁשֶ ַטר ֶאת ַהּמֵ ּפָ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ
  לֹא! 

ׁשְ  - ִאם ָאַמְרתָּ  ן לֹא ּבִ ּכֵ יבָאר ִמְצֹות ׁשֶ ְמִעיָלה ַחּיָ ֶהן ִמיָתה, ּתֹאַמר ּבִ יב ׁשֶ  - ּבָ ה ִמיָתה? ַחּיָ    !ּבָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָגָגה"תַּ ׁשְ ָרט ְלֵמִזיד" - "ּבִ   . ּפְ

  
ר ִיְצָחקַוָאַמר ֵליּה  ר ָאִביןלְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ יא ּבַ   : ַרב ִחּיָ

יָמא לֵ  ָרא ַאלִּ א, ֵמִעיּקָ ּנָ ֵרת, ַהאי ּתַ   יּה ּכָ
יָמא ֵליּה ִמיָתה! ].   ּוְלַבּסֹוף ַאלִּ

  
ָנא ַרּבָ ֵריּה ּדְ   ָאַמר:  ָמר ּבְ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ּלֹ ָאר ִמְצֹות, ׁשֶ ׁשְ ין, לֹא! ִאם ָאַמְרּתָ ּבִ ּוֵ ִמְתּכַ ין ּכְ ּוֵ ֵאין ִמְתּכַ ֶהן ׁשֶ ה ּבָ   א ָעׂשָ

לּוׁש ְוָחַתְך  ין ַלְחּתֹוְך ֶאת ַהּתָ ּוֵ ִאם ִנְתּכַ ר ׁשֶ טּור,  -ֶאת ַהְמחּוּבָ ּפָ   ׁשֶ
ין  י חּולִּ ִגיּזֵ ם ּבְ ין ְלִהְתַחּמֵ ּוֵ ִאם ִנְתּכַ ְמִעיָלה, ׁשֶ י עֹוָלהוְ ּתֹאַמר ּבִ ִגיּזֵ ם ּבְ ַעל?! - ִנְתַחּמֵ ּמָ   ׁשֶ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ן לֹא ִמְתַח  !לֹא ּכֵ ָאר ִמְצֹות, ׁשֶ ׁשְ ק, ִאם ָאַמְרּתָ ּבִ ִמְתַעסֵּ ק ּכְ ֵאין ִמְתַעּסֵ ֶהן ׁשֶ יב ּבָ   ּיֵ

ר  לּוׁש ְוָחַתְך ֶאת ַהְמחּוּבָ יהַּ ֶאת ַהּתָ ין ְלַהְגּבִ ּוֵ ִאם ִנְתּכַ טּור,  -ׁשֶ ּפָ   ׁשֶ
ל קֹוֶדׁש  ֶמן ׁשֶ ׁשֶ יט ָידֹו ִלְכִלי ִליּטֹול ֵחֶפץ ְוָסְך ָידֹו ּבְ ִאם הֹוׁשִ ְמִעיָלה, ׁשֶ ַעל?!  -  ּתֹאַמר ּבִ ּמָ   ׁשֶ

  
  
  

                                                             

י  163 ְדׁשֵ ָגָגה ִמּקָ ׁשְ י ִתְמעֹל ַמַעל ְוָחְטָאה ּבִ מֹו לַ ה' ֶנֶפׁש ּכִ ֶסף ׁשְ ה' ְוֵהִביא ֶאת ֲאׁשָ ָך ּכֶ ֶעְרּכְ ִמים ִמן ַהּצֹאן ּבְ םַאִיל תָּ ֶקל ַהּקֶֹדׁש ְלָאׁשָ ׁשֶ   ָקִלים ּבְ

  רש"י
. הא מר בריה דרבא אמר

מתיתא דלעיל בשיבושא איתי 
בבי מדרשא והכי קאמר סיפא 
לא אם אמרת בשאר מצות שכן 
לא חייב בהן קרבן בשוגג שאין 
מתכוין לאותה מלאכה כשוגג 

   שמתכוין לאותה מלאכה:
. ת התלוששאם תכוון לחתוך א

שהוא מתכוין לדבר המותר 
וחתך את המחובר שאפילו 
בשבת פטור דמלאכת מחשבת 
בעין שיתכוין לחתיכת מחובר 
ומיהו שגג בשבת שאיו יודע 
שהוא שבת או איו יודע 

   שהמלאכה זו אסורה:
תאמר במעילה שאם תכוון כו' 

. כגון היו כאן גיזי חולין שמעל
וגיזי עולה ותכוין ליטול של 
חולין והלכה ידו על של עולה 
ומכיר הוא מי עולה ומי חולין 
אלא שסתכל במקום אחר 
דהייו שאין מתכוין למעשה זה 
וחייב מעילה דוחטאה בשגגה 
כל דהו כתיב ולא כתב בה 
מיעוטא כדכתיב בשבת מלאכת 
מחשבת וכתיב בשאר מצות 
אשר חטא בה פרט למתעסק 
והייו מתעסק שמתעסק בדבר 

  לידו: אחר ובא זה
. הא לא הוה ר'' בר יצחק אמר

ליה למיתי דהא בשאר מצות 
מי אם היה מתעסק בחתיכה 
ואפי' בשל היתר ועלתה בידו 
חתיכת איסור ואע''ג דאין 
מתכוין לזו מלאכת מחשבת 
היא וחייב אלא הכי קאמר לא 
אם אמרת בשאר מצות שכן לא 
חייב בהן שאין מתעסק בדבר 

בו היתר ושגג באיסור כיוצא 
כמתעסק בדבר היתר ועלה בידו 

   איסור:
שאם תכוון להגביה את 

. דהייו אין מתעסק התלוש
בחתיכה לגמרי ואפי' בשל היתר 
וחתך מחובר שפטור ולא עשאו 
כמתעסק לחתוך תלוש וחתך 

   מחובר:
תאמר במעילה שאם הושיט 

. ולא היה מתעסק בשום ידו כו'
סיכה ואפילו בשל היתר וסך ידו 

  ודש שמעל:בשמן של ק
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        בבבב- - - - לג, אלג, אלג, אלג, א .34
  ָאַמר ָמר: 

רּוָמה ְוֶהְחִמיָצה,  ַמְפִריׁש תְּ ָבִרים ֲאמּוִרים: ּבְ ה ּדְ ּמֶ   "ּבַ
רּוָמה ה" - ֲאָבל ִהְפִריׁש ָחֵמץ תְּ ְבֵרי ַהּכֹל ֵאיָנּה ְקדֹוׁשָ   . ּדִ

  
י?    ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ן לֹו"ָאַמר ְקָרא:  תֶּ   ְולֹא ְלאּורֹו.  -  , ד)(דברים יח 164"תִּ
  

ַע ְמִתיב  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ   : ַרב הּוָנא ּבְ
הֹור ֵמא ַעל ַהטָּ   , 165"ֵאין ּתֹוְרִמין ִמן ַהטָּ

ׁשֹוֵגג  ַרם ּבְ רּוָמה" - ְוִאם תָּ רּוָמתֹו תְּ   . תְּ
אי? ֵליָמא:    ְולֹא ְלאּורֹו!  - (דברים יח, ד) "לֹו"ְוַאּמַ

  
ָיא:    לֹא ַקׁשְ

רָהיְ  -ָהָתם  ַעת ַהּכֹוׁשֶ    ,ָתה לֹו ׁשְ
ר.  -ָהָכא  ַעת ַהּכֹוׁשֶ   לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ

  
ר"  ַעת ַהּכֹוׁשֶ ֵמי?  -ּוְד"לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ   ֵהיִכי ּדָ

ר,  ְמחּוּבָ ַאְחִמיץ ּבִ גֹון ּדְ   ּכְ
ָתלּוׁש ֲאָבל ַאְחִמ  ה?  - יץ ּבְ ָקְדׁשָ   ָהִכי ַנִמי ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ִאין. 
ְגֵזיַרת ִע  ֵאְלָתא""ּבִ ין ׁשְ יׁשִ ְתָגָמא ּוְבֵמאַמר ַקּדִ    ,(דניאל ד, יד) 166יִרין ּפִ

ָווִתי.  א ּכְ ֵבי ִמְדָרׁשָ   ְוֵכן מֹוִרין ּבְ
  

י ֲאָתא    לג,ב ֵריּה ּכִ ַע  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ   ^ָאַמר:  ּדְ
ית"ָאַמר ְקָרא:  ָרֵא  - (דברים יח, ד) "ֵראׁשִ ִרין ְלִיׂשְ ָיֶריָה ִניּכָ ְ ׁשּ   ל, ׁשֶ

ִרין.  ָיֶריָה ִניּכָ ֵאין ׁשְ   ָיְצָתה זֹו ׁשֶ
        
        
        
        

                                                             

ן לוֹ  164 תֶּ ז צֹאְנָך תִּ ית ּגֵ ָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראׁשִ ירׁשְ ָגְנָך תִּ ית ּדְ   ֵראׁשִ
  גירסת מסורת הש"ס, וכך הגירסה בכתב"י ובראשונים. 165
י ִיְנּדְ  166 ְבַרת ּדִ ֵאְלָתא ַעד ּדִ ין ׁשְ יׁשִ ְתָגָמא ּוֵמאַמר ַקּדִ ְגֵזַרת ִעיִרין ּפִ ים ְיִקים ֲעַלּה ּבִ ַפל ֲאָנׁשִ ּה ּוׁשְ ִננַּ א ִיתְּ י ִיְצּבֵ א ּוְלַמן ּדִ ַמְלכּות ֲאָנׁשָ ָאה ּבְ יט ִעּלָ ּלִ י ׁשַ א ּדִ ּיָ   עּון ַחּיַ

  רש"י
אמר מר במה דברים אמורים 

. קאמר ואפי' כו' דברי הכל
למאן דשרי האת חמץ בפסח 

   קאמר:
. בתרומה כתיב ראשית תתן לו

   דגך וגו':
. אפי' היא ראויה ולא לאורו

להסיק הואיל ואיה ראויה 
   לאכילה:

אין תורמין מן הטמא על 
. לכתחלה שמפסיד את הטהור
   הכהן:

. שלא ידע שטבל זה גבשוג
   טמא:

. שהיתה לו שעת הכושר
שראית כבר לתרומה קודם 
שטמא והא דלעיל בחמץ שלא 
היתה לו שעת הכושר לתרום 
ממו דקודם שחל הפסח היה 
מחובר והחמיץ במחובר וכל זמן 
חיבורו לא היה ראוי לחול שם 
תרומה עליו דראשית דגך כתיב 
משדגן ודיגון לשון אסיפה 

   כרי הוא:והעמדת 
. מלאכים כלומר תלמידי עירין

חכמים שהם כמלאכי השרת 
אמרי בבית המדרש כמותי דהא 
דקתי לעיל איה קדושה 

   בשהחמיץ במחובר קאמר:
. ובמאמר קדישין שאילתא

. מורין מקרא הוא בדיאל:
   מורין הוראה:

   . כמותי:כוותי
. רב הוא בריה דרב יהושע אמר

אפילו בשהחמיץ בתלוש מי 
  קאמר דאיה קדושה:
. משמע דאמר קרא ראשית

שתהא היא ראשית ואלו 
שיריים יכרים שתהא היא 
מתירתן לישראל ואי במפריש 
תרומת חמץ מה היתר יש 
בשיריה שתהא ראשיתן עושה 
שיריים כי הוו מעיקרא טבל הוו 
שרי בהאה ואסורין באכילה 
השתא מי שרו בהאה ואסורין 

מאי באכילה משום חמץ ולעין 
  הוו שיריים:
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        לג, בלג, בלג, בלג, ב .35
ר ַרב ָעְוָיאְיֵתיב  יּה ּדְ  ַרב ַאָחא ּבַ אַקּמֵ ֵמיּה ּדְ  ,ַרב ִחְסּדָ ְ י יֹוָחָנןִויֵתיב ַוָאַמר ִמׁשּ   : ַרּבִ

ְטְמאוּ  ּנִ חֹות  -  ֲעָנִבים ׁשֶ חֹות ּפָ יָצהּדֹוְרָכן ּפָ ּבֵ   , ִמּכַ
ר לִ  - ְוֵייָנן  ׁשֵ   ְנָסִכין. ּכָ

ִקין ִקיֵדי.  - ַאְלָמא ָקָסַבר: ַמׁשְ   ִמיְפַקד ּפְ
ִאי?  ּמְ   ְלִכי ָסֵחיט ְלהּו. ְלֵאיַמת ָקא ִמיּטַ

יעּוֵריּה.  - ְלִכי ָסֵחיט ְלהוּ    ֵליֵתיּה ְלׁשִ
  

יָצה ,ִאי ָהִכי ּבֵ   ַנִמי!  ּכַ
ָהְתָנן:    ּדְ

ַחט ֵזיִתים ַוֲעָנִבים"ְטֵמא ֵמ  סָּ יָצה ת ׁשֶ ּבֵ ֶנת ְמֻכוּ  ּכַ   ! (טהרות ג, ג) ְטהֹוִרין" –ּוֶ

  
ִאי ֲעַבד -ָהָתם     ,ּדְ
ה   -ָהָכא  ִחלָּ    ,ְלַכּתְ

יָצה. ּבֵ יְלָמא ָאֵתי ְלֶמיֱעַבד יֹוֵתר ִמּכַ ֵזיָרה ּדִ   ּגְ
  

אָאַמר ֵליּה    : ַרב ִחְסּדָ
ְך?  י יֹוָחָנן ַרּבָ ית ְלָך ּוְלַרּבִ   ַמאן ַצּיֵ

ֶהן ְלֵהיָכן ָהלְ  ּבָ   ָכה? ְוִכי טּוְמָאה ׁשֶ
  

ִקין  :ַאְלָמא ָקא ָסַבר ִליִעי.  -  ַמׁשְ   ִמיְבַלע ּבְ
ִקין.  ִאיְטמּו ֵליּה אֹוְכָלא, ִאיְטמּו ֵליּה ַמׁשְ   ְוֵכיָון ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִקיֵדי? ִקין ִמיְפַקד ּפְ ַמׁשְ ָרא ּדְ יְסּבְ    !ְוַאּתְ ָלא ּתִ
  ְוָהְתַנן: 

ַחט ֵזיִתים ַוֲעָנִבים, ְמֻכ  סָּ ֶנת "ְטֵמא ֵמת ׁשֶ יָצהּוּוֶ ּבֵ   . (טהרות ג, ג) ְטהֹוִרין" – ּכַ
ִקיֵדי  ָלָמא: ִמיְפַקד ּפְ ׁשְ ּום ָהִכי ְטהֹוִרין,  -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ִמׁשּ

ִליֵעי  : ִמיְבַלע ּבְ א ִאי ָאְמַרּתְ אי ְטהֹוִרין?  -ֶאלָּ   ַאּמַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּלֹ ֲעָנִבים ׁשֶ ַמאי ָעְסִקיַנן: ּבַ רָהָכא ּבְ   ּו. א הּוְכׁשְ

ִרי ְ ׁשּ   ְלִכי ָסֵחיט ְלהּו.  ?ְלֵאיַמת ִמְתּכַ
י ָסֵחיט ְלהוּ  יעּוָרא - ּכִ ִציר ְלהּו ׁשִ    .ּבְ

יָמא ָהִכי,  ִאי ָלא ּתֵ   ּדְ
ַתְנָיא:    ָהא ּדְ

  "ָהא ְלָמה ֶזה ּדֹוֶמה? 
ּה  ֵאין לֹו ּבָ ְטְמָאה, ׁשֶ ּנִ ר ֲאִכיָלה  :ִלְתרּוַמת ּתּוִתין ַוֲעָנִבים ׁשֶ    ,לֹא ֶהיתֵּ

ָקה"וְ  ר ַהסָּ   . לֹא ֶהיתֵּ

יּה,  ר ֲאִכיָלה ַנִמי ִאית ּבֵ   ָהא ֶהיּתֵ
ֵעי ִאי ּבָ יָצה.  - ּדְ ּבֵ חֹות ִמּכַ חֹות ּפָ ֵריְך ְלהּו ּפָ   ּדָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָלה.  ּקָ הּו ִליֵדי ּתַ יְלָמא ָאֵתי ּבְ ֵזיָרה ּדִ   ּגְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָלה"? יַנן ְל"ַתּקָ    !ּוִמי ָחְייׁשִ

ְנָיא: וְ    ָהא ּתַ
ְטֵמאת" ּנִ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ ֶמן ׁשֶ ַפת ּוְבׁשֶ   ! "ַמְדִליִקין ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ת  ין ָהֵעִצים -ּפַ    ,ָזֵריק ֵליּה ּבֵ
רּוָמה  ל ּתְ ֶמן ׁשֶ ְכִלי ָמאּוס.  - ׁשֶ         ָרֵמי ֵליּה ּבִ

  רש"י
   . אוכל טמא אין מטמא אחרים:פחות מכביצה

   . דאיו מטמא:ויין כשר לסכים
. מופקדין הן בתוך קסבר משקין מיפקד פקידי

הזג ואין חיבור לו אלא כמי שותין בכלי 
וכשטמא הזג לא טמא משקה בכלל זג טומאת 
אוכלין דלאו אוכל דכוותיה חשיבי בהדייהו 
וטומאת משקין מי לא טמאו ואע''פ שמשקה 
מקבל טומאה בכל שהוא דלא היה שם משקה עליו 
מעולם ואין צירוף חביריו עמו דהא זג זה לא גע 

   במשקין שבחבירו:
. משקין לכי סחיט להו והסחטין לאימת מיטמו

וגעין לכל הזגים יחד וכי סחיט להו ליתיה 
מאה דהא לשיעוריה דאין בזגין כביצה ליתן טו

   פחות מכביצה דרך:
. דהא כי פיק משקין מיייהו חסר בכביצה מי

ליה שיעוריה אוכל ומשקה מקבל טומאה בכל שהן 
אבל אין מטמא אחרים אלא אוכל כביצה ומשקה 
ברביעית והכי תיא בתורת כהים מכל האוכל 
מלמד שמטמא בכל שהוא יכול יטמא לאחרים 

אכל בבת אחת בכל שהוא ת''ל אשר יאכל אוכל ה
והייו כביצה כדאמרין בפרק יוה''כ (יומא פ.) אין 
בית הבליעה מחזקת יותר מביצת תרגולת ואי 

   שמעתי דאף לקבל טומאה בעי כביצה:
טמא מת שסחט זיתים ועבים כביצה מכוות 

. וכדמסיק מילתא במסכת טהרות ובלבד טהור
שלא יגע במשקה וכגון שדרכן בפשוטי כלי עץ 

מטמאין שאין כאן מטמא משקה אלא הזגין שאין 
שגע בהן הטמא קודם לכן בידים שהוא לא זהר 
אלא משיצא משקה וכשהמשקין וגעין בזגין כבר 
חסר שיעור כביצה ויותר מכביצה כל דהו קתי 
התם בהדיא טמא שכיון שיצא טפה ראשוה 
טמאת הטפה בכביצה שעדיין היה באוכל כביצה 

בלע באוכל מקבל טומאה עמו אע''ג דאין משקה ה
משלים הוא את שיעורו דדכוותה תן התם טובא 
ובמחות (דף ד:) מי מייתי לה בגמרא כביצה 
אוכלין שהיחו בחמה ותמעטו טהורין וכן כזית 
חלב ופיגול וותר חזר והיחן בגשמים ותפחו 
טמאין וחייבין עליהן משום פיגול וותר וחלב 

בתוכו לאו חלב יהו דאי ואע''ג דגשמים הבלעין 
סחיט להו ושתי מיייהו כזית פטור אפילו הכי כל 
כמה דבגווה יהו משלמי לשיעוריה וטמא מת 
דוקא קט שאיו מטמא בהיסט והוא הדין לטמא 
שרץ וכל טומא מגע ורישא דכולהו קט אבל זב 
שמטמא בהיסט שסחט אפילו גרגיר יחידי תן 

עץ דכיון דיצאת  התם דמטמא אפילו בפשוטי כלי
טפה ראשוה וטבל העץ והגביהו טמאו משקין 
שעל העץ במשא דמשקה מקבל טומאה בכל שהוא 
וכשחזר ותו לתוכו תערב טמא בטהור והכל 

   טמא:
. שסחט אבל הכא בבא התם דאי עביד קאמר

לימלך מה יעשה ימא ליה דרוך פחות מכביצה 
יצה אבל כביצה לא דילמא אתי למיעבד יותר מכב

כל שהוא וכשיוצאה טפה ראשוה עדיין יש באוכל 
   כביצה וטמאת הטפה וחוזרת ומתערבת במשקין:

. שקיבלו תחלה עם האוכל טומאה שבהן
   כשטמאו העבים:

. באוכל הן בלועין מכל דפותיו משקין בליעי
   וחיבור הן לו וטמאו עמו:

. הרי טמאו העבים במגע טמא מת אמאי טהורין
  לא גע במשקה טמא:ואע''פ ש

. וכשוגע באוכל כי סחיט להו ליתיה לשיעוריה
הגוב ודוחהו אל תחת המדוך אין בהן שיעור כדי 
לקבל טומאה והוא זהיר מליגע במשקה כדקתי 

   בהדיא ובלבד שלא יגע במקום המשקה:
. דמשקין בליעי ואיטמאו אלא דאי לא תימא הכי

ה מיפקד פקידי ואין מטמאין בגיעת טומא
   באוכל:

. לעיל כו' לתרומת תותים ועבים הא דתיא
דמשמע שטמאו תותים ועבים קודם דריכה 
וקתי אין לו בו היתר אכילה הא היתר אכילה מי 

   אית בה דאי בעי דריך לה פחות פחות מכביצה:
  . כשהוא דורכן שמא יאכל מהן:לידי תקלה
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  ּגּוָפא: 

רּוָמה ׁשֶ  ל תְּ ֶמן ׁשֶ ַפת ּוְבׁשֶ ְטֵמאת""ַמְדִליִקין ּבְ   . ּנִ
  

ֵיי ֵמיּה ּדְ  ַאּבַ   , ִחְזִקָיהָאַמר ִמׁשְ
ֵבי  ָרָבאוְ  אָאַמר ּדְ ר ָמְרּתָ י ִיְצָחק ּבַ   : ַרב הּוָנאָאַמר  ַרּבִ

א ּפַ  נּו ֶאלָּ   ת, לֹא ׁשָ
י    לֹא,  -ֲאָבל ִחיּטֵ

ָלה.  ּקָ ֶהן ִליֵדי ּתַ א ָיבֹא ּבָ ּמָ   ׁשֶ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  י. ֲאִפיּלּו ִחיּטֵ 
  

אי?    ְוַאּמַ
ָלה ּקָ ֶהן ִליֵדי ּתַ יְלָמא ָאֵתי ּבָ    !ֵניחּוׁש ּדִ

  
ְדָאַמר  יּכִ   : ַרב ַאׁשִ

ִליָקָתא ּוְמִאיָסָתא.   לד,א  ׁשְ     ּבִ
ִליָקָתא ּוְמִאיָסָתא.  ׁשְ   ָהָכא ַנִמי, ּבִ

  
  

י?  ַרב ַאׁשִ   ְוֵהיָכא ִאיְתַמר ּדְ
  

ָאַמר  ר ַרב ַאָחאַאָהא ּדְ י ָאִבין ּבַ י ִיְצָחקר ָאַמ  ַרּבִ   : ַרּבִ
י ָהָיה,  ית ַרּבִ ל ּבֵ ל ׁשֶ ּבָ אּול ּגַ א ׁשָ   ַאּבָ

ָטֳהָרה.  ה ּבְ ֶהן ִעיּסָ רּוָמה ְטֵמָאה, ָללּוׁש ּבָ ל תְּ ין ׁשֶ ִחיּטִ ין ּבְ ין לֹו ַחּמִ   ְוָהיּו ְמַחּמִ
  

ָלה!  ּקָ הּו ִליֵדי ּתַ יְלָמא ָאֵתי ּבְ אי? ֵניחּוׁש ּדִ   ַאּמַ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ׁשְ    ִליָקָתא ּוְמִאיָסָתא. ּבִ

  
  

  רש"י
. והא מדליקין בפת ובשמן כו'

שעתא לא מדליק ודאי בחד 
שמן כולה אלא לזמן מרובה 
ולא חיישין דילמא אכיל 

   מייה:
. דכי זרק ליה ממאיסא אלא פת

   ותו לא אתי למיכליה:
. אי מי זריק להו לא אבל חיטי
   ממאיסי:

. לאחר בשליקתא ומאיסתא
שטמאו שולקן ואח''כ זורקן 
לבין העצים והן מאסות ורב 
הוא חייש דלמא אכיל לה 

דלישלקיהו או בשעה  מקמי
  ששולקן:

והיו מחמין לו חמין בחיטין של 
. שהיו לוקחין תרומה טמאה

   אותם מכהים בזול:
. כלומר ללוש בהן עיסה בטהרה

אע''פ שרבי אוכל חולין בטהרה 
היה לא חייש דילמא געו הי 
חטים טמאים בעיסה דבטלו 

  להו מתורת אוכל ולא מטמאו:
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        בבבב- - - - לד, אלד, אלד, אלד, א .37
ר ָאִבין ֵיי ּבַ ר ָאִביןַרב וְ  ַאּבַ נּו  ֲחַנְנָיא ּבַ רּומֹותּתָ י  תְּ הּבֵ   . ַרּבָ

הּו  ַגע ּבְ ָנהּפָ ר ַמּתָ ֵבי ָמר?  ְתרּומֹות, ָאַמר ְלהּו: ַמאי ָאְמִריתּו ּבִ ָרָבא ּבַ   ּדְ
  

  ֲאַמרּו ֵליּה: 
ָיא ָלְך?    ּוַמאי ַקׁשְ

  

  ְלהּו: ָאַמר 
ַנן:    ּתְ

רוּ  ִתיֵלי תְּ ָתָלן "ׁשְ ְטְמאּו ּוׁשְ ּנִ א,   - מֹות ׁשֶ ַטּמֵ   ְטהֹוִרים ִמּלְ
ֱאכֹול"   ,(תרומות ט, ז) 167ַוֲאסּוִרין ִמּלֶ

א"ּדִ ְוִכי ֵמַאַחר  ַטּמֵ אי "ְטהֹוִרין ִמּלְ ֱאכֹול", ַאּמַ   ? "ֲאסּוִרים ִמּלֶ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
הָהִכי ָאַמר    : ַרּבָ

  ? ִרין""ֲאסוּ ַמאי 
  ֲאסּוִרין ְלָזִרים. 

  
ַמע ָלן?    ּוַמאי ָקא ַמׁשְ

יּדּוֵלי ּתְ  רּוָמה –רּוָמה ּגִ    ?!ּתְ
ֵניָנא יּדּוֵלי תְּ  :ּתָ רּוָמה" - רּוָמה "ּגִ   ! (תרומות ט, ד) תְּ

  

יָמא:    ְוִכי ּתֵ
יּדּוֵלי ִגיּדּוִלין  ֶלה -ּגִ ֵאין ַזְרעֹו ּכָ ָדָבר ׁשֶ ַמע ָלן? ּבְ   ,ּוַמאי ָקא ַמׁשְ
ֵניָנא    :ָהא ַנִמי ּתָ

ֶבל  ִרין,  -"ַהטֶּ יּדּוָליו מּותָּ   ּגִ
ֶלה.  ְרעֹו ּכָ ּזַ ָדָבר ׁשֶ   ּבְ

ֶלה  ֵאין ַזְרעֹו ּכָ ָדָבר ׁשֶ ֲאִכיָלה" -ֲאָבל ּבְ יּדּוֵלי ִגיּדּוִלין ֲאסּוִרין ּבַ    !(תרומות ט, ו) ֲאִפיּלּו ּגִ
  

יקּו.  ּתִ   ִאיׁשְ
  

  ָאְמרּו ֵליּה: 
ִמיַע ָל  י ׁשְ ָהא? ִמיּדֵ   ְך ּבְ

  

  ָאַמר ְלהּו: 
תָהִכי ָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

  ? "ֲאסּוִרין"ַמאי 
  ֲאסּוִרין ַלּכֲֹהִנים, 

ַעת.  ח ַהּדַ ֶהיּסַ   הֹוִאיל ְוִאיְפִסילּו ְלהּו ּבְ
  

סּול ַהּגּוף ָהֵוי  ַעת ּפְ ח ַהּדַ ָאַמר: ֶהיּסַ יר,  -ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ּפִ   ׁשַ
ָאַמר: ֶהיּסַ  א ְלַמאן ּדְ סּול טּוְמָאה ָהֵוי ֶאלָּ ַעת ּפְ א ְלֵמיַמר?  -ח ַהּדַ   ַמאי ִאיּכָ

  

ִאְתַמר:    ּדְ
ַעת ח ַהּדַ   :ֶהיּסַ

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
סּול טּוְמָאה ָהֵוי.    ּפְ

ן ָלִקיׁש וְ  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ
סּול ַהּגּוף ָהֵוי.    ּפְ

  
י יֹוָחָנן" סּול טּוְמָאה ָהֵוי"  ַרּבִ ה, ׁשֹוְמִעין לֹו.  -ָאַמר: ּפְ הּו ִויַטֲהֶרּנָ ִאם ָיבֹא ֵאִלּיָ   ׁשֶ
ן ָלִקיׁש " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ סּול ַהּגּוף ָהֵוי"  ַרּבִ ה, ֵאין ׁשֹוְמִעין לֹו. -אֹוֵמר: ּפְ הּו ִויַטֲהֶרּנָ ִאם ָיֹבא ֵאִלּיָ   ׁשֶ

                                                             

  ע"פ מסורת הש"ס וכתב"י. 167

  רש"י
   תרומות:. מס' תו תרומות

. חידוש וטעמא מאי אמריתו
בתרומות שאתם שוים בבית 

   אדם גדול כרבה:
. כגון שתילי שתילי תרומה

   כרוב וכרישין:
. אחרים שחיבורן טהרו מלטמא

   לקרקע בטלן מתורת אוכל:
. וקא ס''ד ואסורין מלאכול

   משום טומאה ולכהים:
. דלא אמרין אסורים לזרים

   פקע שם תרומה מיייהו:
ומאי קא משמע לן גידולי 

. אפילו בדבר תרומה כתרומה
שזרעו כלה כגון חיטין או 

   צלעות שומין תיא:
. האי אסורין מלאכול וכי תימא

בדבר שאין זרעו כלה קאמר 
כגון בצלים דקים שקורין 

{ציבו"ט: בצלצולים ציבו''ש 
 (בצליות, בצלים ירוקים)}

וכששותלים אחת אחת לבדה 
ות ששה וד' הן וספות ומתחבר

יחד והייו גידולי גידולין אותן 
הוספות עליהן שלא היו תרומה 
מעולם וגידולין עצמן כגון 
שתילי כרוב שהולכים ומרחיבין 
העלין הראשוים ובדים 
החדשים העולין בקלח הוו 

   גידולי גידולים:
. אע''פ הטבל גידוליו מותרין

שתמרח בכרי והוקבע למעשר 
ו ולא וחל עליו שם טבל וזרע

הפריש מעשרותיו תחלה וצמח 
וגמר וקצרו מותר לאכילת 
עראי עד שימרח בכרי ואף על גב 
דגידולי תרומה תרומה מדרבן 
הוא ולחומרא שלא להפסיד את 
הכהים אבל גידולי טבל חולין 
הן והרי הן כשקוצרן כשאר 
תבואה ואוכל מהן עראי עד 

   שימרחם:
. כשטמאו בהיסח הדעת

ו מהם שוב מתחלה הסיח דעת
מלשומרן ופסלין בהיסח הדעת 
דכתיב גבי תרומה (במדבר יח) 
את משמרת תרומותי עביד לה 

   שימור ולא תסיח דעתך:
. מעלה היא פסול הגוף הוי

בקדשים שפסלין בכך ושם 
פסול הוא לעצמו ואפילו יבוא 
אליהו ויאמר שלא טמאו כל 
אותן הימים שהסיח דעתו מהן 

   אין שומעין לו:
. משום הכי אסורין שאין שפיר

שתילתן מועלת להן להסיר שם 
   פסול מעליהן:

. כל מה שקדשים אלא למ''ד
פסלין בהיסח הדעת איו אלא 
משום חשש טומאה שמא ע''י 
שהסיח דעתו משמירתן געה 

   בהן טומאה ואיו יודע:
. הי אמאי מאי איכא למימר

מיפסלי משום חשש טומאה הא 
ן אפילו טומאה ודאית שבה

  טיהרתם שתילתן:
. ויאמר שלא געה בו ויטהרו

  טומאה כל ימי היסח:
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י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה  ן ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   :ַרּבִ
ָמ " י ִיׁשְ י יֹוָחָנןַרּבִ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ רֹוָקא ֵעאל ּבְ ן ּבְ   אֹוֵמר:  ּבֶ

ֶבׁש,  ל ּכֶ ַמֲעָרבֹו ׁשֶ ַח, ּבְ ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ ין ּכֶ   לּול ָקָטן ָהָיה ּבֵ
ם ָהיּו זֹוְרִקי ָ ׁשּ את ָהעֹוף,  ןׁשֶ סּוֵלי ַחטָּ   ּפְ

ר צּוָרָת    , ןּוְתעּוּבַ
 ְ   . ֵריָפה"ְויֹוְצִאין ְלֵבית ַהׂשּ

סּול טּוְמָאה ָהֵוי" ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ  ָלָמא: "ּפְ ֵעי ִעיּבּור צּוָרה,    -ׁשְ ּום ָהִכי ּבָ   ִמׁשּ
ה,  הּו ִויַטֲהֶרנָּ א ָיבֹא ֵאִלּיָ ּמָ   ׁשֶ

סּול ַהּגּוף"  : "ּפְ א ִאי ָאְמַרּתְ י ִעיּבּור צּוָרה?  -ֶאלָּ ה לִּ   ָלּמָ
  ְוָהַתְנָיא:

ָלל:     "ֶזה ַהּכְ
גּופוֹ    לד,ב סּולֹו ּבְ ּפְ ד,  -  ּכֹל ׁשֶ ֵרף ִמּיָ ָ  ִיׂשּ

ָדם, ּוִבְבָעִלים  ר צּוָרָתן   -ּבְ עּוּבַ    ,תְּ
ֵריָפה" ְ   !ְויֹוְצִאין ְלֵבית ַהׂשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֵבי  א ּדְ ּנָ א, ּתַ ּנָ ר ֲאבּוהַּ ַהאי ּתַ ה ּבַ ָאַמר:  ,הּוא ַרּבָ   ּדְ
יּגּול ָטעּון ִעיּבּור צּוָרה.    ֲאִפיּלּו ּפִ

  
  ֵאיִתיֵביּה: 

   ,"ִנְטָמא
ר, א ׂשָ ְפַסל ַהּבָ ּנִ   ֹו ׁשֶ

ָלִעים ָצא חּוץ ַלּקְ ּיָ   -  אֹו ׁשֶ
י ֱאִליֶעֶזר   ִיְזרֹוק.אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר: לֹא ִיְזרֹוק.  ַרּבִ

ַע ּומֹוֶדה  י ְיהֹוׁשֻ ִאם ָזַרק  ַרּבִ   .הּוְרָצה" –ׁשֶ

  
  ? "ִנְפַסל"ַמאי 

ַעת!  ח ַהּדַ ֶהיּסַ   ָלאו, ּבְ
  

ׁשְ  סּול טּוְמָאה ָהֵוי" ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יץ,  -ָלָמא: "ּפְ י ּצִ ְמַרּצֵ ַחּתְ ָלּה ּדִ ּכַ ַמׁשְ   ַהְיינּו ּדְ
סּול ַהּגּוף ָהֵוי"  : "ּפְ א ִאי ָאְמַרּתְ אי  -ֶאלָּ   ? "הּוְרָצה"ַאּמַ

  
  ? "ִנְפַסל"ַמאי 

ְטבּול יֹום.    ִנְפַסל ּבִ
  

  ִאי ָהִכי, 
  ַהְיינּו ָטֵמא! 

  
ְווֵני ָטֵמא.  ֵרי ּגַ   ּתְ

  
יּה ּדְ  ָרִביןי ָסֵליק כִּ  ַמֲעֵתיּה ַקּמֵ י ִיְרְמָיהֲאַמָרּה ִלׁשְ   . ַרּבִ

ָכן ְמַחׁשְ ַמֲעָתָתא ּדִ ֲחׁשּוָכא ָאְמִריתּון ׁשְ ַאְרָעא ּדַ ָיְתֵבי ּבְ ּום ּדְ ֵאי, ִמׁשּ ׁשָ ְבָלֵאי ִטּפְ   . 168ְוָאַמר: ּבַ
ִמיַע ְלכּו ָהא ּדְ  ן ָלִקיׁש לֹא ׁשְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵמי ַרּבִ ֲעָיאּה ּדְ ִמׁשְ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

נִּ ֵמי ַהָחג    ְטְמאּו, ׁשֶ
ן  יׁשָ ְך ִהְקּדִ יָקן ְוַאַחר ּכָ ִ   ְטהֹוִרין,  -ִהׁשּ
יָקן  ִ ְך ִהׁשּ ן ְוַאַחר ּכָ יׁשָ   ְטֵמִאים.  -ִהְקּדִ

ִדי 'ְזִריָעה' ִניְנהּו  ן - ִמּכְ יׁשָ י ִהְקּדִ ן, ַמה לִּ יׁשָ ְך ִהְקּדִ יָקן ְוַאַחר ּכָ ִ י ִהׁשּ יָקן?  ַמה לִּ ִ ְך ִהׁשּ   ְוַאַחר ּכָ
ׁש,    ַאְלָמא: ֵאין ְזִריָעה ְלֶהְקּדֵ

  ֵאין ְזִריָעה ִלְתרּוָמה.  ,ָהָכא ַנִמי
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  רש"י
   . כעין גומא חלולה עשויה בבין הרצפה:לול קטן

. כלומר בקרן זוית סמוך לכבש בין כבש למזבח
   וסמוך למזבח במקום שהם מתחברים:

   . אצל שפת מערבית של כבש:במערבו של כבש
. לפי שהיא עשית ףששם זורקין פסולי חטאת העו

בקרן מערבית דרומית למטה וכשאירע פסול בה 
שאיו פסול הגוף ממש ואין יכול לשורפה מיד משום 

   בזיון קדשים ותין אותה שם:
. הייו פסול ליה עיבור צורת מראית ותעובר צורתה

בשר בלית לילה אחד הוא וכיון שלה בלילה הרי 
רחך מדבעין היא ותר וטעון שריפה ושרף ועל כ

העברת צורה לאו כשפיגל בה או טמאת או יצתה או 
מלקה שלא כמצותה קמיירי דהא פסול מעליא הוא 
ולמה לן לאהדורי אפסול ליה ואין לו דיבעי ליה 
אי לאו פסול היסח הדעת וא''א פסול חשש טומאה 
הוא איכא למימר דהאי פסול בהיסח הדעת קאמר 

י אלא חששא בעלמא וכיון דלא חזין ליה דאיטמ
הוא בעי עיבור צורה דלא מצין למשרפה להדיא 
שמא יבוא אליהו אחרי כן ויאמר טהורה היתה 
ומצאת ששרפו קדשים טהורין אלא אם שם פסול 

  הוא לעצמו אפי' לא טמא למה לי עיבור צורה:
. פסול ודאי ובבשר עצמו ישרף כל שפסולו בגופו

   מיד:
   . כגון שפך הדם:בדם
. כגון טמאו בעלים והפסח קיים ואין כאן עליםובב

מי שיאכלו ודם אע''פ שפסול גמור הוא אפילו הכי 
   הואיל ואיו כבשר עצמו בעי עיבור צורה:

. עיקר מילתא לא ידעא תא דבי רבה בר אבוה
   היכא וטעמא דמילתיה בכיצד צולין:

. שפסול הגוף הוא טעון עיבור צורה אפילו פיגול
י לשויי כדמשי לקמיה מאי פסולי והכא לא מצ

חטאת העוף שפסלו בטבול יום דהייו טומאה 
   וצורה למה לי:

. את הדם ר' אליעזר רבי אליעזר אומר יזרוק
לטעמיה דאמר בכיצד צולין דם אף על פי שאין 

   בשר:
. ר' יהושע לטעמיה דאמר רבי יהושע אומר לא יזרוק

שר קדשי אם אין בשר אין דם ויצא חוץ לקלעים בב
הקדשים קאמר שמחיצה שלהן חומת עזרה כדכתיב 
בכולהו בחצר אהל מועד יאכלוה ואם יצאת פסלת 

   כדילפין בכיצד צולין מאל הקודש פימה:
. בתמיה דכיון דתא מאי פסל לאו בהיסח הדעת

טמא ויצא מאי פסול איכא תו אי פסל בעבודת דם 
רי פסל כגון במחשבת חוץ למקומו וחוץ לזמו לא ק

בשר שהרי אף הדם פסל ובהא לא ימא ר' אליעזר 
   יזרוק:

. פסול חשש טומאה הוא משום אי אמרת בשלמא
הכי מודה רבי יהושע שאם זרק הורצה דאפילו 
טמא ודאי ואע''ג דטומאה פסול הגוף הוי מרצה 
ציץ ולכתחלה לא יזרוק דקא סבר ריצוי ציץ בדיעבד 

ציץ הורצה בדיעבד  הוא ויוצא אע''ג דלא מהי ליה
דאע''ג דרבי יהושע בעי תרתי דם ובשר מיהו הואיל 
והבשר בעין ופסול יוצא פסול מחמת דבר אחר הוא 
חשבין ליה פסול חסרון מחיצות בפרק קמא 

   דמחות בסופו איכא למימר בדיעבד הורצה:
. וציץ מי לא אלא אי היסח הדעת פסול הגוף הוא

   מרצי עליה אמאי הורצה:
. אלא אי אמרת פסול הגוף הוי אמאי הורצה ה''ג

ולא גרסין פסול הגוף מי קא מרצי ציץ דהא פסול 
יוצא מי לא מרצי ציץ כדאמרין בפרק קמא (דף 

   טז:) הא איו ושא אלא עון טומאה:
  . וטעמא משום ציץ:פסל בטבול יום

. הא דרב ששת לעיל אמרה קמיה דר' ירמיה
   דעת הוא:דאסורין מלאכול משום היסח ה

. כשאין יודעין טעמו של דבר שמעתתא דמחשכן
   בודין מלבם טעם שאיו:

   . בבל עמוקה:אתרא דמחשכא
. ומכאן יכולין ללמוד טעמה של לא שמיע לכו כו'

משה דאסורין מלאכול משום מעלה דאף על גב 
דמהיא זריעה לחולין עבוד רבן מעלה דלא תהי 

יתר אכילה לתרומה להעלות לה טהרה גמורה לה
   ומיהו מלטמא טהרו דלהא לא עבוד מעלה:

. כגון של יסוך המים דשבת שבתוך החג היו מי החג
ממלאין אותן מערב שבת וכשטמאו אין יכולין לילך 
ולמלאות מן השילוח בשבת וטורח הוא למלאות 
מבור הגדול בגלגל והלך והשיקם באמת המים 

תן שבעזרה ומים סלקא להו השקה דזו היא זריע
   משעברו עליהן מי המקוה ועשה חיבור ובטלו:

. שעדיין לא קרא עליהן שם או לא ואח''כ הקדישן
   קידשו בכלי שרת טהורין:

. לטהרו בכך דמעלה עשו אין זריעה להקדש
  בקדשים הכא מי אין זריעה לתרומה דמעלה עשו:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א    ----    לד, בלד, בלד, בלד, ב .38
יִמיָיִתיב  ַמֲעָתא.  ַרב ּדִ   ְוָקָאַמר ָלּה ְלָהא ׁשְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ה לֹא ֲעבּוד ַר  ּפֶ ְכִלי ָקָאַמר, ֲאָבל ּבַ ן ּבִ יׁשָ ַנן ַמֲעָלה?ִהְקּדִ   ּבָ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ַנן ַמֲעָלה?  ה ַנִמי ַעבּוד ַרּבָ ּפֶ   ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י,  ַמְעּתִ   זֹו לֹא ׁשָ

י.  ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ   ּכַ
ָאַמר  הוּ ּדְ י ַאּבָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְטְמאּו,  ּנִ   ֲעָנִבים ׁשֶ
ן  יׁשָ ְך ִהְקּדִ ָרָכן ְוַאַחר ּכָ   ,םִריְטהוֹ  -ּדְ
ָרָכן  ְך ּדְ ן ְוַאַחר ּכָ יׁשָ   ְטֵמִאין. –ִהְקּדִ

ַנן ַמֲעָלה.  ה ִניְנהּו, ַוֲאִפיּלּו ָהִכי, ֲעבּוד ַרּבָ ת ּפֶ ַ ְקדּוׁשּ   ְוָהא ֲעָנִבים, ּדִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
?!  "ֲעָנִבים"   ָקָאְמַרּתְ

ה -ָהָכא  ת ּפֶ ַ ְקדּוׁשּ רּוָמה ָעְסִקיַנן, ּדִ ל ּתְ ֲעָנִבים ׁשֶ ְמָיא ּבַ ִלי ּדָ ת ּכְ ַ ְקדּוׁשּ יְדהּו ּכִ    ,ּדִ
ִלי ָבֵעי ּכְ ַנן ַמֲעָלה. - ֲאָבל ָהֵני ּדְ ה לֹא ֲעבּוד ַרּבָ ּפֶ   ּבַ

  
  

ָרָכן"   ַוֲאִפיּלּו טּוָבא?!  - "ּדְ
י יֹוָחָנן ָהִכי?    !ּוִמי ָאַמר ַרּבִ

י יֹוָחָנןְוָהָאַמר    : ַרּבִ
ְטְמאּו  ּנִ חֹות ּפָ  - ֲעָנִבים ׁשֶ יָצהחֹות ּדֹוְרָכן ּפָ ּבֵ   ! ִמּכַ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

חֹות  חֹות ּפָ יָצהָהָכא ַנִמי ּפָ ּבֵ   . ִמּכַ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ִני -ָהָתם  ָהוּו ְלהּו ִאיְנהּו ׁשֵ ִראׁשֹון, ּדְ ָנְגעּו ְלהּו ּבְ    ,ּדְ
י.  -ָהָכא  ִליׁשִ ָהוּו ְלהּו ׁשְ ִני, ּדְ ׁשֵ ָנְגעּו ּבְ   ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵניָנא:  ַאף   ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ִלי"" ים ֶאל כֶּ ִלי - (במדבר יט, יז) 169"ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַחּיִ ּכְ ֵהא ִחּיּוָתן ּבַ תְּ   . "ׁשֶ

ין ִניְנהּו.  - "ְוָנַתן" לּוׁשִ   ַאְלָמא ּתְ
ִרין ִניְנהּו!     ְוָהא ְמחּוּבָ

  

א  לה,א    ַמֲעָלה.  ,ֶאלָּ
  ַמֲעָלה.  ,ָהָכא ַנִמי

  
יָאַמר  יַרב ׁשִ ר ַאׁשִ   :ִמי ּבַ

ֵניָנא:    ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ר.  -"ָטַבל ְוָעָלה  ַמֲעׂשֵ   אֹוֵכל ּבְ

ְמׁשֹו  ְתרּוָמה" -ֶהֱעִריב ׁשִ   . אֹוֵכל ּבִ

ְתרּוָמה" ים  – "ּבִ ֳקָדׁשִ   לֹא.  - ִאין, ּבְ
אי? ָטהֹור הּוא!   ַאּמַ

  

א, ַמֲעָלה.    ֶאלָּ

                                                             

את ְוָנַתן ָעָליו ַמִים ַח  169 ֵרַפת ַהַחּטָ ֵמא ֵמֲעַפר ׂשְ ִליְוָלְקחּו ַלּטָ ים ֶאל ּכֶ   ּיִ

  רש"י
   . דרבי אושעיא:להא שמעתא

. דכיון הקדישן בכלי שרת קאמרת
ושין הן קדושת הגוף עבדיהו להו רבן דקד

מעלה אבל משום קדושת פה דמלאן בכלי 
חול לשם חג לא עבדי להו מעלה ומהיא 

   להו השקה:
. במעלה זו דזריעה לא זו לא שמעתי

שמעתי אם בפה אם בכלי אבל במעלה 
אחרת שמעתי דאף בקדושת פה עבדוה 
רבן ואיכא למילף מיה דהוא הדין לכל 

   דש:מעלות שבקו
. לסכים דרכן ואחר כך הקדישן טהורות

ור' יוחן לטעמיה דאמר לעיל משקין 
מיפקד פקידי ולא קבילי טומאה עם האוכל 

   ולקמיה מפרש היכי דריך להו:
. קא ס''ד הקדישן ואח''כ דרכן טמאות

   הקדיש ייו לסכים:
. דעבוד רבן מעלה בקדשים טמאות

דמיטמא משקה עם האוכל ולא אמרין 
ו משקין מיפקד פקידי והא עבים בה

קדושת פה הן דאי מי תן לכלי אין כלי 
מקדשן דאין כלי שרת מקדשין אלא דבר 
הראוי לו כדילפין בשחיטת קדשים גבי 
מזבח שאמר כל הוגע במזבח יקדש שומע 
אי בין ראוי בין שאיו ראוי תלמוד לומר 
עולה וכלי שרת דומיא דמזבח פקא לן 

   התם:
. והאי הקדישן קדושת ים של תרומהבעב

תרומה קאמר דבתרומה לא שייכא קדושת 
   כלי לא ביין ולא בעבים:

   . מי החג:אבל הי
. לעיל קמהדר אמרת דרכן ואפילו טובא

דרכן ואחר כך הקדישן טהורות ואפילו 
טובא בבת אחת בתמיה והא אמרת לעיל 
פחות פחות מכביצה דאי יותר הא איטמו 

מיציאת טיפה ראשוה  משקין בכביצה
טומאת האוכל שהרי יש בה כשיעור: הכי 
גרסין אי בעית אימא הכא מי בפחות 
מכביצה ואי בעית אימא התם דבעין פחות 
מכביצה שגעו עבים בראשון. כגון טמא 
שרץ או טמא בילה וכל שכן טמא מת 
דכיון דהוו עבים שי טימאו את המשקין 

ואף על פי  בכביצה משיצאת טיפה ראשוה
שהן חולין דכל הפוסל את התרומה מטמא 
משקין להיות תחלה ושי עושה שלישי 
בתרומה לא גרסין דהא בחולין עסקין 
דאי בתרומה הא אמרן דעבוד מעלה 

   שמטמאה משקה עם האוכל:
. עבים בשי דהוו להו שלישי הכא דגעו

עבים שעשו על טהרת תרומה משכחת 
ואחר כך הקדישן בהו שלישי הלכך דרכן 

שקרא להן שם תרומה טהורין ואפילו דרך 
הרבה יחד שהאוכל שלישי לא עשה 
למשקה כלום ומתחלה לא טמאו עם 
האוכל דקודם קריאת שם לא עבוד מעלה 
הקדישן לתרומה ואח''כ דרכן טמאין 
דמקריאת שם חלה המעלה עליהן ועשה 

   המשקין כאוכל הכל אחד:
רבן מעלה . דעבוד אף אן מי תיא

   בקדשים ואפילו בקדושת פה:
. באותו כלי עצמו שהוא שתהא חיותן בכלי

מקדש בו מי חטאת באפרן צריך למלאותו 
מן המעין ולא ימלאם בכלי אחר ויערם 
לתוך זה וכתב ותן דמשמע תלושין דמותר 

  למלאותו בכלי אחר ויערם לתוך זה:
. בעלמא הוא מדרבן שתהא אלא מעלה

   סמכוה רבן אקרא:חיותן בכלי וא
. בעלמא הוא דאין זריעה הכא מי מעלה

   לתרומה ואסורין מלאכול:
. דעבוד רבן מעלה בקדשים אפילו תיא

   מדאורייתא:
. אם טומאה דבת כפרה היא בקדשים לא

   כגון זב וזבה ויולדת:
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  ַמֲעָלה.  ,ָהָכא ַנִמי
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵניָנא: ַא    ף ֲאַנן ַנִמי ּתָ
ר"" ׂשָ   . "ְלַרּבֹות ֶאת ָהֵעִצים ּוְלבֹוָנה - (ויקרא ז, יט) 170"ְוַהּבָ

ֵני ִאיְטמּוֵיי ִניְנהּו?!  -  "ֵעִצים ּוְלבֹוָנה"   ּבְ
  

א    .ַמֲעָלה ,ֶאלָּ
  ַמֲעָלה.  ,ָהָכא ַנִמי

  

                                                             

ר 170 ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ  ְוַהּבָ

  רש"י
. כל טהור יאכל וגו' וי''ו והבשר

יתירה לרבות עצים ולבוה של 
טומאה וקאי אדלעיל קודש ל

והבשר אשר יגע בכל טמא לא 
   יאכל והבשר:

. בתמיה הא לאו איטמויי יהו
  אוכל יהו
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .39
ָנה    ִמׁשְ

ֶהן ְיֵדי ח ָאָדם יֹוֵצא ּבָ ָבִרים ׁשֶ ֶפַסח:ֵאּלּו ּדְ ים,   ֹוָבתֹו ּבְ ִחטִּ   ּבְ
עֹוִרים,  ׂשְ   ּבִ
ִמין,  כּוסְּ   ּבְ
יפֹון,    וְבׁשִ

יּבֹוֶלת ׁשּוָעל.    ּוְבׁשִ
  

ְדַמאי    ְויֹוְצִאין:    ,ּבִ
רּוָמתֹו,  ָלה תְּ טְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   ּוְבַמֲעׂשֵ

ְפּדּו.  ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ   ּוְבַמֲעׂשֵ
ה,   -  ְוַהּכֲֹהִנים ַחּלָ   ּבְ

ְתרּוָמה. וּ    ּבִ
ֶטֶבל,   :לֹא ֲאָבל   ּבְ

רּוָמתֹו,  ָלה תְּ ּלֹא ִנטְּ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ּבְ
ּלֹא ִנְפּדּו.  ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ   ְולֹא ּבְ

  
  ַחּלֹות ַהּתֹוָדה, 

   :ּוְרִקיֵקי ָנִזיר
ָאן ְלַעְצמֹו  ֶהן ֵאין יֹוֵצא -ֲעׂשָ    ,ּבָ

ׁשּ  ָאן ִלְמּכֹור ּבַ ֶהן - ּוק ֲעׂשָ   .יֹוְצִאין ּבָ

  

ָמָרא      ּגְ

ָנא:    ּתָ
ִמין  ין,  -"ּכּוסְּ   ִמין ִחיטִּ

יפֹון יׁשִ  עֹוִרין" -ּבֹוֶלת ׁשּוָעל ְוׁשִ   . ִמין ׂשְ

  
ִמין  א,  -ּכּוּסְ   ּגּוְלּבָ

יפֹון  ָרא,  - ׁשִ יׁשְ   ּדִ
יּבֹוֶלת ׁשּוָעל  ִביֵלי ּתַ  -ׁשִ   ֲעָלא. ׁשְ

  
  ִאין,  -ָהֵני 

  לֹא.  -ן אֹוֶרז ְודֹוַח 
  

י?    ְמָנָהֵני ִמילֵּ
  

ן ָלִקיׁש ָאַמר  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   , ַרּבִ
ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלְוֵכן ּתָ י ִיׁשְ   , ַרּבִ
ֵבי  ָנא ּדְ ן ַיֲעֹקבְוֵכן ּתָ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : ַרּבִ

ְבַעת ָיִמים ּתָֹאַמר ְקָרא:    , (דברים טז, ג) 171אַכל ָעָליו ַמּצֹות""לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ
ִאים ִליֵדי ִחיּמּוץ  ה,  -ְדָבִרים ַהּבָ ַמּצָ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ   ָאָדם יֹוֵצא ּבָ

ִאין ִליֵדי ִחיּמּוץ ֵאין ּבָ א ִליֵדי ִסיְרחֹון.  ,ָיְצאּו ֵאּלּו ׁשֶ   ֶאלָּ
  
  

                                                             

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 171 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

  רש"י
  מתי' 

אלו דברים שאדם יוצא בהן ידי 
חובתו. משום חובת מצה בלילה 
ראשוה שהוא מחוייב לאכול 
מצה כדכתיב (שמות יב) בערב 

. שיבולת שועל תאכלו מצות:
 שועל}- בולת{שיאביי''א 

   שיבולת שלה עשוי כזב שועל:
{שייגל"א: . שיגל''א שיפון

   : שיפון}
. תבואה הלקחת יוצאין בדמאי

מעם הארץ והיא קראת דמאי 
ספק עישרה ספק לא עישרה 
וחייבו חכמים להפריש 
מעשרותיה מספק ואם אכל 
מצה ממה ולא הפריש מעשר 

   ממה יצא:
   . של לויים:ובמעשר ראשון

. תרומת מעשר תרומתו שטלה
לכהן ומכאן ואילך המעשר 

   מותר לזרים:
. אבל והכהים בחלה ובתרומה

ישראל בתרומה לא כדיליף 
לקמן לא תאכל עליו חמץ שבעת 
ימים תאכל עליו מצות מי 
שאיו מוזהר על חימוצו אלא 
משום חמץ אתה יוצא בו ידי 
חובת מצה יצא זה שאסור 

   מחמת איסור אחר:
. חוץ יולא במעשר ש

   לירושלים:
   . לחם תודה וזיר:עשאן לעצמו

. ואפילו לא שחט אין יוצא בהן
הזבח עליהן ולא קרא שם עליהן 
אלא שעשאן לדעת כן וטעמא 

   מפרש בגמ':
. לצורכי לחמי למכור בשוק

תודה וזירות יוצא בהן אם לא 
   מכר להן וטעמא מפרש בגמרא:

  
  גמ' 

. לעין תרומה דאין מין חיטין
מין ממין על שאיו מיו תור

   ותורמין חיטין על כוסמין:
{שייגל"א: . שיגל''א דישרא
   : שיפון}

. איספילט''א גולבי
 {אישפילט"א: כוסמת}

. אביי''א שבילי תעלא בלע''ז:
תעלא תרגום  שועל}- {שיבולת
   של שועל:

דברים הבאין לידי חימוץ אדם 
. משום מצה אם עשאן יוצא בהן

   מצה:
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        לה, אלה, אלה, אלה, א .40
ָאַמר:  ן נּוִרי ּדְ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ לֹא ּכְ   ַמְתִניִתין ּדְ

ָגן ה   - "אֹוֶרז   ּוא, ִמין ּדָ
ֵרת" יִבין ַעל ִחיּמּוצֹו ּכָ   . ְוַחּיָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ן נּוִרי" י יֹוָחָנן ּבֶ    ,אֹוֶרז  :ּבְ אֹוֵסר  ַרּבִ
  ְודֹוַחן, 

רֹוב ְלַהְחִמיץ" ּקָ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
רֹוב ְלַהְחִמיץ" ּקָ   , "ׁשֶ

ָקֵדים ּוַמְחִמיץ,    ּדְ
יְלָמא:    אֹו ּדִ

  ָהֵוי,  - יץ""ָקרֹוב ְלַהְחִמ 
מּור     ?לֹא ָהֵוי -ָחֵמץ ּגָ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַתְנָיא:    ּדְ
ן נּוִרי"ָאַמר  י יֹוָחָנן ּבֶ   : ַרּבִ
ָגן הּוא,  -אֹוֶרז    ִמין ּדָ

ֵרת,  יִבין ַעל ִחיּמּוצֹו ּכָ   ְוַחּיָ
ֶפַסח.   ְוָאָדם יֹוֵצא ּבֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

  
ן נּוִר ְוֵכן ָהָיה  י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  יַרּבִ
ה -ְקָרִמית  ַחּלָ יֶבת ּבַ   . "ַחּיֶ

  
  ? "ְקָרִמית"ַמאי 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

יָצִניָתא.    ׁשִ
  

יָצִניָתא"?    ַמאי "ׁשִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ִניָתא. לָּ יֵני ּכַ ָחא ּבֵ ּכְ ּתַ ִמׁשְ יָצִניָתא ּדְ   ׁשִ

        
        
        

  רש"י
. אין עושין חמץ ואם ודוחןאורז 

   מחמיצין אותן מסריחין:
. לאכול הימו אוסר באורז ודוחן

תבשיל בפסח יש מפרשים 
למחות משום דכל המחות 
באות מצה ושיבוש הוא דאין 
מחה באה אלא חטים דכתיב 
(שמות כט) סולת חטים תעשה 
אותם חוץ ממחת העומר 
שאיה באה אלא שעורין [וכן] 

שיטא דדוחן לא מחת סוטה ופ
ומאן פליג עליה דרבי יוחן בהא 

   ומי מתיר:
. אלמא בא לידי שקרוב לחימוץ

חימוץ ולדידיה יוצאין בו משום 
   מצה:

. ופקא מיה חמץ גמור לא הוי
דאין עוש כרת ואם אכלו בשוגג 

   אין מביא קרבן:
   . מפרש לקמיה:קרמית

. דמין דגן הוי חייבת בחלה
בה ואע''ג דחלת לחם כתיב 

וגמר לחם לחם מלחם עוי 
במחות בפרק ר' ישמעאל (דף 

  ע:) אורז מי לחם הוא:
. קצח שקורין ייל''א שיציתא

בלע''ז עגול הוא  {קצח (צמח)}
כעין דוחן ושחור לישא אחריא 
שמעתי אשדריל''א 
{אישדריל"א: זּון (עשב בר 

ומצאת  הצומח בשדות הדגן)}
   בשיפון:
 רג}{מ"ק: פ. מק' כליתא
  בלע''ז:
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        בבבב- - - - לה, אלה, אלה, אלה, א .41
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבָ

ֶמן ּוְדַבׁש  ַיִין ְוׁשֶ ה ּבְ יּלֹוׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ֵרת. -ִעיּסָ יִבין ַעל ִחיּמּוָצּה ּכָ   ֵאין ַחּיָ
  

אָיִתיב  ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ַר ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ יּה ּדְ  ב ְיהֹוׁשֻ ר ָאִביןַקּמֵ ר ָאִביןְוָיִתיב  ,ַרב ִאיִדי ּבַ   ְוָקא ְמַנְמֵנם. ַרב ִאיִדי ּבַ
ֵריּה ַרב ָאַמר ֵליּה  ַע  הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ אְל  ּדְ ּפָ   : ַרב ּפַ

ֵריׁש ָלִקיׁש?    ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ָאַמר ְקָרא:    , (דברים טז, ג)  172"לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ"ָאַמר ֵליּה: ּדְ

ה  ַמּצָ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ ָאָדם יֹוֵצא ּבָ ָבִרים ׁשֶ ֵרת,  -ּדְ יִבין ַעל ִחיּמּוצֹו ּכָ   ַחּיָ
ּה ְיֵדי חֹוָבתוֹ  ,ְוָהא יָרה' ,הֹוִאיל ְוֵאין ָאָדם יֹוֵצא ּבָ ה ֲעׁשִ ָהְוָיא ֵליּה 'ַמּצָ ֵרת.  -ּדְ יִבין ַעל ִחיּמּוָצּה ּכָ   ֵאין ַחּיָ

  
ֵריּה ֵאיִתיֵביּה  ַע  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ אלְ  ּדְ ּפָ   : ַרב ּפַ

  "ִהְמָחהּו ּוְגָמעֹו, 
ֵרת,  -ִאם ָחֵמץ הּוא    ָענּוׁש ּכָ

ה הּוא ְוִא  ֶפַסח" -ם ַמּצָ   . ֵאין ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

ֵרת!  ,ְוָהא ָהָכא יִבין ַעל ִחיּמּוצֹו ּכָ ה, ְוַחּיָ ַמּצָ ֵאין ָאָדם יֹוֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ   ּדְ
  

הּו  ר ָאִביןִאיְתַער ּבְ   , ַרב ִאיִדי ּבַ
ְרּדְ   ָאַמר ְלהּו:     !ֵקיּדַ

ֵריׁש לָ  ָהוּו ְלהּו ֵמי ּפֵ ַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ ּום ּדְ   ירֹות, ִקיׁש: ִמׁשּ
    ֵאין ַמְחִמיִצין.  - ירֹותּוֵמי ּפֵ                 לה,ב 

        
        
        

                                                             

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 172 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

  רש"י
   . דלא תן בה מים:ביין ובשמן

. דמי אין חייבין על חימוצו כרת
   פירות אין מחמיצין כדלקמן:

. ורחמא אמר מצה עשירה
   לחם עוי:

. אשום לחם דמין המחהו וגמעו
דגן קאי ואשמעין דגמיעה 

   כאכילה לחייבו:
. דישטפרי''ר המחה

{דישטיפרי"ר: לערבב בוזל, 
   בלע''ז שהמחהו במים: מס}לה

. אין אדם יוצא בה ידי חובתו
  דלאו דרך אכילה קאכיל ליה:



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

162  

        לה, בלה, בלה, בלה, ב .42
ר" ְדַמאי ּוְבַמֲעׂשֵ   וכו'. "יֹוֵצא ּבִ

  
ַמאי"   ?! ָהא לֹא ֲחִזי ֵליּה! "ּדְ

  
ַמאי,  ֵעי ַמְפַקר ְלִנְכֵסיּה, ָהֵוי ָעִני, ְואֹוֵכל ּדְ ִאי ּבָ יָון ּדְ   ּכֵ

א ַנִמי ֲחִזי ֵליּה.  ּתָ   ָהׁשְ
ְתַנן:    ּדִ

ַמאי, ְוֶאת ַאְכַסְנָיא ּדְ  ים ּדְ   . (דמאי ג, א) ַמאי""ַמֲאִכיִלין ֶאת ָהֲעִנּיִ
  : ַרב הּוָנאְוָאַמר 
ָנא:    ּתָ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַמאי  :ֵאין ַמֲאִכיִלין ים ּדְ    ,ֶאת ָהֲעִנּיִ

ַמאי.    ְוֶאת ָהַאְכַסְנָיא ּדְ
לֵב וּ    אֹוְמִרים:  ית ִהּלֵ

  . ַמֲאִכיִלין"

  
  
  

  רש"י
. ואמרין דמאי הא לא חזי ליה

לקמן מי שאיסורו משום בל 
תאכל חמץ לבדו אתה יוצא בה 
לשום מצה יצא מי שיש לו 
איסור אחר א'' הויא לה מצוה 

   הבאה בעבירה:
. דחומרא השתא מי חזי ליה

ן בעלמא הוא דרוב עמי דרב
   הארץ מעשרין הן:

. חיילות מלכי ישראל אכסיא
המוטלין על בי העיירות לזון 
להגין עליהם מאויביהן 
וישראלים הן והרי הן כעיים 

  הואיל ואין במקומן:
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        לה, בלה, בלה, בלה, ב .43
רּוָמתֹו" ָלה תְּ טְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   וכו'.  "ַמֲעׂשֵ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

ין ָהֵוי רּוָמתֹו, חּולִּ ָלה ּתְ ּטְ ּנִ ֵכיָון ׁשֶ    !ּדְ
  

ימֹו ּבַ  ִהְקּדִ ִלים, לֹא, ְצִריָכא ׁשֶ יּבֳ ִ   ׁשּ
ר,  רּוַמת ַמֲעׂשֵ ָלה ֵהיֶמּנּו ּתְ   ְוִנּטְ

דֹוָלה,  רּוָמה ּגְ ָלה ֵהיֶמּנּו ּתְ   ְולֹא ִנּטְ
הּו.  י ַאּבָ   ְוִכְדַרּבִ

ָאַמר  הוּ ּדְ י ַאּבָ ן ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ימֹו ּבַ  ִהְקּדִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ִלים ַמֲעׂשֵ יּבֳ ִ דֹוָלה,  -ׁשּ רּוָמה ּגְ טּור ִמּתְ   ּפָ

ֱאַמר:  ּנֶ ּנּו תְּ ׁשֶ ר""ַוֲהֵרמֶֹתם ִמּמֶ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ   , (במדבר יח, כו) 173רּוַמת ה' ַמֲעׂשֵ
ר.  ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ דֹוָלה ּוְתרּוַמת ַמֲעׂשֵ רּוָמה ּגְ י ְלָך, ְולֹא ּתְ ר ָאַמְרּתִ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ   ַמֲעׂשֵ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ִרי ּכְ ימֹו ּבַ ה, ֲאִפיּלּו ִהְקּדִ א ֵמַעּתָ ֵטרַנִמי  -  ֶאלָּ    !ִליּפָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
רּוַמת ה'"ָעֶליָך ָאַמר ְקָרא:  ל תְּ ִרימּו ֵאת כָּ נֵֹתיֶכם תָּ   . (במדבר יח, כט) 174"ִמּכֹל ַמתְּ

  
  ּוָמה ָרִאיָת? 

  
ן,  –ַהאי    ִאיְדּגָ

ן.  - ְוַהאי    לֹא ִאיְדּגָ
  
  
  

ְפּדּו" ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ   וכו'.  "ַמֲעׂשֵ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן:  ָהָכא   ּבְ
ֶרן, ְולֹא ָנַתן ֶאת ַהחֹוֶמׁש  ַתן ֶאת ַהּקֶ ּנָ    ,ׁשֶ

ַמע ָלן:    ְוָקא ַמׁשְ
ב. ֵאין חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ   ּדְ

  
  
  

ה ּוִבְתרּוָמה" - "ְוַהּכֲֹהִנים ַחּלָ   וכו'.  ּבְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵעיַנן,  ָוה ְלָכל ָאָדם ּבָ ה ׁשָ ֵתיָמא: ַמּצָ   ַמהּו ּדְ
ַמע לָ    ן: ָקא ַמׁשְ

ה.  175"ַמּצֹות" "ַמּצֹות"   ִריּבָ
        

                                                             

י ָלֶכם ֵמִא  173 ר ָנַתתִּ ר ֲאׁשֶ ֲעׂשֵ ָרֵאל ֶאת ַהּמַ ֵני ִיׂשְ י ִתְקחּו ֵמֵאת ּבְ ר ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ּכִ ַדּבֵ ם תְּ רּוַמת ְוֶאל ַהְלִוּיִ ּנּו תְּ ַנֲחַלְתֶכם ַוֲהֵרמֶֹתם ִמּמֶ ם ּבְ ר ה'תָּ ֲעׂשֵ ר ִמן ַהּמַ  ַמֲעׂשֵ

ר 174 ל תְּ ִרימּו ֵאת ּכָ נֵֹתיֶכם תָּ ּנוּ  ה'ּוַמת ִמּכֹל ַמתְּ ׁשֹו ִמּמֶ ל ֶחְלּבֹו ֶאת ִמְקּדְ   ִמּכָ
  "דהא כתיב מצות מצות הרבה בתורה". –ר"י מלוניל  175

  רש"י
. את שהקדימו בשיבלים

המעשר הקדים לתרומה גדולה 
קודם מירוח דמן התורה 

דראשית  תרומה קודמת למעשר
קרי' רחמא ומן הותר הוא 
ותן מעשר ראשון ללוי ועכשיו 
הערים הלוי וקידמו כדי שלא 
יחסרו הכהן אחד מחמשים 
וטלה הימו תרומת מעשר 
כדיו אבל תרומה גדולה 
הראשוה לא טלה הימו 
ואשמעין מתי' דמותר כרבי 

   אבהו:
   . בלוים כתיב:מכל מתותיכם

לו תרומה . אפיאת כל תרומת ה'
   גדולה:

. דאוקמת קרא ומה ראית
דחיוב' כשהקדימו בכרי וקרא 

   דפטורת כשהקדימו בשיבלין:
. דתמרח בכרי אידגן וכיון האי

דקרא דגן עשה טבל לתרומה 
   כדכתיב ראשית דגך:

. וכי שקליה לוי האי לא אידגן
   עדיין לא הוה טבול לתרומה:
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        לה, בלה, בלה, בלה, ב .44
ֶטֶבל"   וכו'.  "ֲאָבל לֹא ּבְ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ַנן.  ַרּבָ ֶטֶבל ָטבּול ִמּדְ   לֹא, ְצִריָכא ּבְ

ֵאינֹו ָנקּוב.  ָעִציץ ׁשֶ ָרעֹו ּבְ ּזְ   ׁשֶ
  
  
  

ּלֹ ר ִראׁשֹון ׁשֶ ַמֲעׂשֵ רּוָמתֹו""ְולֹא ּבְ ָלה תְּ   . א ִנטְּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ִרי. לֹא ּכְ ימֹו ּבַ ִהְקּדִ   , ְצִריָכא ׁשֶ
  

ֵיי,  א ְלַאּבַ ּפָ ְדָאַמר ֵליּה ַרב ּפַ ֵתיָמא: ּכִ   ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן:    ָקא ַמׁשְ

ֵני ֵליּה.  ְדׁשָ   ּכִ
  
  
  

ּלֹ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ   וכו'.  א ִנְפּדּו""ְולֹא ּבְ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ִנְפּדּו,    ְלעֹוָלם ּדְ
  ? ּדּו"א ִנְפ "לֹּוַמאי 

ּלֹ ִהְלָכָתן, ׁשֶ   א ִנְפּדּו ּכְ
ִני" ר ׁשֵ ב ֲאִסימֹון - "ַמֲעׂשֵ ָדאֹו ַעל ּגַ ּפְ    ,ׁשֶ

ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ֶסף"ּדְ ׁש לֹו צּוָרה.  - (דברים יד, כה) 176"ְוַצְרתָּ ַהכֶּ ּיֵ ָבר ׁשֶ   ּדָ
ׁש" י ַקְרַקע,  -  "ְוֶהְקּדֵ ּבֵ לֹו ַעל ּגַ ִחילְּ   ׁשֶ

ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ֶסף ְוָקם לֹו""וְ ּדְ   . (ויקרא כז, יט) 177ָנַתן ַהכֶּ
  
        

                                                             

ר ִיְבַחר  176 קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ ֶסף ְוַצְרתָּ ַהּכֶ ּכָ ה ּבַ  ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  ה'ְוָנַתתָּ

ְקּדִ  177 ֶדה ַהּמַ ָ אֹל ִיְגַאל ֶאת ַהׂשּ ָך ָעָליו ְוָקם לוֹ ְוִאם ּגָ ֶסף ֶעְרּכְ ית ּכֶ   יׁש אֹתֹו ְוָיַסף ֲחִמׁשִ

  רש"י
. ואפ''ה מצוה טבול מדרבן

בעבירה היא חשיב לה הבאה 
ולא דמי לדמאי וכדאמרן 
דהתם אשכחן ביה היתירא 
לכתחילה הלכך הכא בדיעבד 

   פיק:
ולא במעשר ראשון שלא טלה 

. קא ס''ד בתרומת תרומתו
   מעשר קאמר וקא פריך פשיטא:
. לא צריכא שהקדימו בכרי

והאי תרומתו דקתי תרומה 
גדולה דהוי חזי לאפרושי מיה 

   מעיקרא קאמר:
. כדאמר ליה רב פפא לאביי

   לעיל בשמעתין:
. מעה בלא צורה אסימון

{פלדו"ן: עשת, גולם פלאט''ה 
(חתיכת מתכת, לפי שהוטבעה 

ותן  בלע''ז: בה צורת מטבע)}
. במקדיש שדה הכסף וקם לו

כתיב ויסף חמישית כסף ערכך 
  וגו':
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        לו, אלו, אלו, אלו, א    ––––לה, ב לה, ב לה, ב לה, ב  .45
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ּלֹ " ֶטֶבל ׁשֶ    ?א ִנְתַקןָיכֹול יֹוֵצא ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
ל ֶטֶבל ַנִמי ָהא לֹא ִנְתַקן!    ּכָ

  
ּלֹ ֶטֶבל ׁשֶ א: ּבְ ל ָצְרּכֹו. ֶאלָּ   א ִנְתַקן ּכָ

רוּ  ּנּו ּתְ ָלה ִמּמֶ ּטְ ּנִ ר, ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ ּנּו ּתְ ָלה ִמּמֶ דֹוָלה ְולֹא ִנּטְ   ָמה ּגְ
ר ָעִני.  ִני, ַוֲאִפיּלּו ַמֲעׂשֵ ר ׁשֵ ר ִראׁשֹון ְולֹא ַמֲעׂשֵ   ַמֲעׂשֵ

ִין?    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר: ּום: (דברים טז, ג)  178"לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ" תַּ ִאיּסּורֹו ִמׁשּ ל", ִמי ׁשֶ   , ץ"ּתֹאַכל ָעָליו ָחֵמ  ּבַ

ּום: ֵאין ִאיּסּורֹו ִמׁשּ ל ּתֹ ָיָצא ֶזה ׁשֶ ּום: אַכל ָחֵמץ""ּבַ א ִמׁשּ ל" ֶאּלָ   . "ֶטֶבל ּתֹאַכל ּבַ

  
ָחֵמץ ְלֵהיָכן ָאְזָלא?    ְוִאיּסּוָרא ּדְ

  
תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ

י?    ָהא ַמּנִ
י ְמעֹון ִהיא,  ַרּבִ   ׁשִ

ָאַמר: ֵאין ִאיּסּור ָחל ַעל ִאיּסּור.    ּדְ
  

ַתנְ    ָיא: ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ּפּוִרים   לו,א  יֹום ַהּכִ טּור" –ָהאֹוֵכל ְנֵבָלה ּבְ     . ּפָ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

יָמא ַנן,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבָ
ּום:  ִאיּסּורֹו ִמׁשּ ל "ִמי ׁשֶ ְלַבד,  ּתֹאַכל ָחֵמץ"ּבַ   ּבִ

ּום:  ֵאין ִאיּסּורֹו ִמׁשּ ל"ָיָצא ֶזה ׁשֶ ּום:  ץ"ּתֹאַכל ָחֵמ  ּבַ א ַאף ִמׁשּ ְלַבד, ֶאלָּ ל"ּבִ   . "ֶטֶבל ּתֹאַכל ּבַ
  

ִתיב? ְלַבד' ּכְ י 'ּבִ    !ִמיּדִ
  

ת.  ׁשֶ ְדַרב ׁשֵ א ּכִ וְרּתָ א ְמַחּוַ   ֶאלָּ
  

                                                             

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 178 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

  רש"י
. קושיא כל טבל מי לא איתקן

   היא:
. לו (אכילת) מעשר עיאו אפי

שאין בו שום קדושה דאילו 
מעשר ראשון אית ביה תרומת 
מעשר שהיא קדושה ומעשר שי 

   כולו קדוש:
מי שאיסורו משום בל תאכל 

. אתה יוצא בו ידי מצה חמץ
   בפסח אם עשאו מצה:

. האוכל בילה ביום הכפורים
   שוגג:
. מחטאת דאין איסור יום פטור

בילה הכפורים חל על איסור 
ואם בו ביום תבלה אפילו הכי 
היתה אסורה קודם יום 

   הכפורים משום אבר מן החי:
. קרא משמע מידי בלבד כתיב

דכל מי שאיסור חמץ והג בו 
  אתה יוצא בו משום מצה:
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        לו, אלו, אלו, אלו, א .46
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ַלִים?  ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ   "ָיכֹול יֹוֵצא ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֲאִנינּות. - (דברים טז, ג) 179ִני"עֹ"ֶלֶחם תַּ ֱאָכל ּבַ ּנֶ ֶ   ַמה ׁשּ

ֲאִנינּות ֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבַ ְמָחה,   180ָיָצא ֶזה ׁשֶ ׂשִ א ּבְ   ֶאּלָ
ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    אֹוֵמר: ַרּבִ

ה.  181"ַמּצֹות" "ַמּצֹות"   ִריּבָ
ְלמּוד לֹוַמר: ן, ַמה תַּ   ? (דברים טז, ג) ִני""ֶלֶחם עֹ ִאם ּכֵ
ה ּבְ  יּלֹוׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָרט ְלִעיסָּ   ַיִין,   :ּפְ

ֶמן,    ׁשֶ
  . ּוְדַבׁש"

  
י ֲעִקיָבא?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ִתיב: "ֶלֶחם עֹוִני"?!    ִמי ּכְ

ִתיב.  ִני""עֹ    ּכְ
  

ִליִלי?  י יֹוֵסי ַהּגְ   ְוַרּבִ
  

  ִמי ָקֵריַנן "ָעִני"?! 
   ."עֹוִני" ָקֵריַנן

  
י ֲע    ִקיָבא? ְוַרּבִ

  
מּוֵאל.  ִדׁשְ יּה "עֹוִני", ּכְ ָקֵריַנן ּבֵ   ַהאי ּדְ

  
ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ

ה.  -  "ֶלֶחם עִֹני" ָבִרים ַהְרּבֵ עֹוִנין ָעָליו ּדְ   ֶלֶחם ׁשֶ
  

ַיִין,  ה ּבְ יּלֹוׁשָ ּנִ ה ׁשֶ י ֲעִקיָבא: ִעיּסָ ֶמן, ּוְדַבׁש וְ ְוָסַבר ַרּבִ   לֹא?!  -  ׁשֶ
  ְוָהַתְנָיא: 
ֶפַסח"ֵאין ָלׁשִ  ה ּבְ ַיִין  :ין ִעיסָּ    ,ּבְ

ֶמן    ,ְוׁשֶ
   ,ּוְדַבׁש 

  - ְוִאם ָלׁש 
ְמִליֵאל ן ּגַ ד,  ַרּבָ ֵרף ִמּיָ ָ ׂשּ   אֹוֵמר: תִּ

  אֹוְמִרים: ֵיָאֵכל.  ֲחָכִמיםוַ 
י ֲעִקיָבאְוָאַמר    : ַרּבִ

ִתי ָהְיָתה ֵאֶצל  ּבָ י ֱאִליֶעֶזרׁשַ ַע וְ  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ
י ָלֶהם  תִּ ָבר. ְוַלׁשְ ֶמן ּוְדַבׁש, ְולֹא ָאְמרּו ִלי ּדָ ַיִין ְוׁשֶ ה ּבְ   ִעיסָּ

  

ִפין ּבֹו. ין, ְמַקטְּ ֵאין ָלׁשִ י ׁשֶ    ְוַאף ַעל ּפִ

א.  א ַקּמָ   ֲאָתָאן ְלַתּנָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ין ּבֹו  ׁשִ ּלָ ִפין ּבֹו,  -ֶאת ׁשֶ   ְמַקטְּ
ין ּבֹו  ֵאין ָלׁשִ ִפין ּבוֹ  -ְוֶאת ׁשֶ   . ֵאין ְמַקטְּ

  

ִרין" פֹוׁשְ ה ּבְ ין ֶאת ָהִעיסָּ ֵאין ָלׁשִ ִוין ׁשֶ   ! ְוׁשָ
  

                                                             

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 179 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

ּנּו בְּ  180 י ִממֶּ ּנּו ְולֹא ִבַעְרתִּ י ְבאִֹני ִמּמֶ קֹול לֹא ָאַכְלתִּ י ּבְ ַמְעתִּ ּנּו ְלֵמת ׁשָ י ִמּמֶ יָתִני ה'ָטֵמא ְולֹא ָנַתתִּ ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ  (דברים כו, יד) ֱאלָֹהי ָעׂשִ

  "דהא כתיב מצות מצות הרבה בתורה". –ר"י מלוניל  181

  רש"י
. שמותר מי שאכל באיות

לאוכלו כשהוא און דרוש ביה 
לחם אוי ומעשר שי איו אכל 

ברים כו) לא באיות דכתיב (ד
   אכלתי באוי ממו:

. בוי''ו דתשמע מי כתיב עוי
   מייה אוי:

. שגומרים שעוין עליו דברים
עליו את ההלל ואומרים עליו 

   הגדה:
. של מצות אין לשין את העיסה

ביין ושמן ודבש מפי שקרובה 
וממהרת להחמיץ ואין אדם 
יכול לשומרה לפיכך אם לש 
 תשרף מיד ובמועד קאמר ולא

ביום טוב דהבערה שלא לצורך 
היא (ולר' יוחן) דאמר לעיל מי 
פירות אין מחמיצין לא קשיא 
הך דאיהו אין חייבין על חימוצו 
כרת קאמר ולא הוי חמץ גמור 
אלא חמץ וקשה הוי כלומר רע 
ואותו חימוץ הן ממהרין 

   להחמיץ ואי אפשר לשומרן:
. וחכמים אומרים תאכל

 דקסברי אפשר לשומרה והכא
לא גרסין מיד דמשאפה לא 

   תחמיץ:
. שביתתי היתה שבתי היתה

רגל פסח אחד אצל ר' אליעזר 
   ור' יהושע:

. טחין פיה לאחר מקטפין
   עריכתה:

  . ממהרין להחמיץ:פושרין
  
  
  
  
  
  



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                       ""ָּכל ָׁשָעה –מסכת פסחים פרק ב' 

     
167  

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
יֹום טֹוב ִראׁשֹון,  -ָהא    ּבְ
ִני.  -ָהא  יֹום טֹוב ׁשֵ   ּבְ

ְדָאַמר ְלהּו  י ּכִ ַע ַרּבִ ן ֵלִוי ְיהֹוׁשֻ   ִלְבֵניּה:  182ּבֶ
א  א,  -יֹוָמא ַקּמָ ָחְלּבָ לּוׁשּו ִלי ּבְ   לֹא ּתָ

אן ְוֵא  א.  -יָלְך ִמּכָ ָחְלּבָ   לּוׁשּו ִלי ּבְ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ָחָלב,  ה ּבְ ין ֶאת ָהִעיסָּ   "ֵאין ָלׁשִ

ת ֲאסּוָרה,  - ְוִאם ָלׁש  ל ַהּפַ   ּכָ
ל ֲעֵביָרה" ֵני ֶהְרּגֵ   !ִמּפְ

  
א   ָהִכי ָקָאַמר:  ֶאלָּ

א  א,  -יֹוָמא ַקּמָ דּוְבׁשָ לּוׁשּו ִלי ּבְ   לֹא ּתָ
אן ְוֵאיָלְך  א. לּוׁשּו לִ  -ִמּכָ דּוְבׁשָ   י ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

ְדָאַמר  א, ּכִ ָחְלּבָ   : ָרִביָנאְלעֹוָלם ּבְ
ֵעין ּתֹוָרא  ֵרי.  - ּכְ   ׁשָ

ֵעין ּתֹוָרא.    ָהָכא ַנִמי, ּכְ
        
        

                                                             

 הגהות הב"ח, כתב"י מינכן ובראשונים. 182

  רש"י
. לילה הראשון יום ראשון

   שהמצה חובה בעין לחם עוי:
. כל ימות אין לשין עיסה בחלב

   שר עמה:השה שלא יאכל ב
. מעט כעין של שור כעין תורא

מותר ללוש בחלב דאכיל ליה 
מיד בבת אחת ולא משהי ליה 

  דלישי שילוש בחלב:
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        לו, אלו, אלו, אלו, א .47
ִרין" פֹוׁשְ ה ּבְ ין ֶאת ָהִעיסָּ ֵאין ָלׁשִ ִוין ׁשֶ   . "ְוׁשָ

  
ָנחֹות ָנא ִמּמְ    ,ַמאי ׁשְ

ְתַנן:    ּדִ
ל ַה  ָרן"ּכָ ּמְ ִרין ּוְמׁשַ פֹוׁשְ ָנחֹות ִניּלֹוׁשֹות ּבְ ּלֹ ּמְ   ?(מנחות נה, א) 183א ַיֲחִמיצּו"ׁשֶ

  
ֵאין ְזִריִזין? ׁשֶ ְזִריִזין, ֹיאְמרּו ּבְ    !ִאם ָאְמרּו ּבִ

  
  ִאי ָהִכי, 

  ִמיְלַתת ַנִמי ָלִתית! 
ה ָאַמר  ּמָ י ֵזיָראַאלָּ ר ִיְרְמָיהָאַמר  ַרּבִ ה ּבַ מּוֵא ָאַמר  ַרּבָ   : לׁשְ

ל ְמָנחֹות יִח  ין ׁשֶ   ֵאין לֹוְתִתין אֹוָתּה!  - ּטִ
  

ה  ְזִריִזין ִאיָתא,  - ִליׁשָ   ּבִ
ְזִריִזין. - ְלִתיָתה    ֵליָתא ּבִ

  
ה ְזִריִזין?!  - ְוִליׁשָ   ִמי ִאיָתא ּבִ

ִתיב:  ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ"ְוָהּכְ ֶמן ... ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ   , ב)- יקרא ב, א(ו 184"ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ
ִמיָצה' ָוֵאיָלְך  ה,  -ִמ'ּקְ הּוּנָ   ִמְצַוות ּכְ

ד ַעל ְיִציָקה ּוְבִליָלה  ָכל ָאָדם!  -ִליּמֵ יָרה ּבְ ׁשֵ ּכְ   ׁשֶ
  

ְמקֹום ְזִריִזי ִבְזִריִזין ֵליָתא, ּבִ ה, ְנִהי ּדְ   ִאיָתא.  ןִליׁשָ
ָאַמר ָמר:  ִליָלה  ּדְ יָרה ּבְ  - ּבְ ׁשֵ ר, ּכְ   ּזָ

סּוָלה.  -ָהֲעָזָרה חּוץ ְלחֹוַמת    ּפְ
ְזִריִזין,   -  ְלַאּפּוֵקי ְלִתיָתה ֵאיָנּה ּבִ   ּדְ

ְמקֹום ְזִריִזין.    ְולֹא ּבִ
  

ְנַחת ָהעֹוֶמר?  ָנא ִמּמִ   ּוַמאי ׁשְ
ַתְנָיא:    ּדְ

   ,לֹוְתִתין אֹוָתּה     - "ִמְנַחת ָהעֹוֶמר 
  ! ְוצֹוְבִרין אֹוָתּה"

  
אֵני.    ִציּבּור ׁשָ

        
  

                                                             

 מסורת הש"ס, במשנה, רש"י כאן 183

י ַת  אאאא 184 ן ִמְנָחה לַ ְוֶנֶפׁש ּכִ ֶמן ְוָנַתן ָעֶליָה ְלבָֹנהה' ְקִריב ָקְרּבַ נֹו ְוָיַצק ָעֶליָה ׁשֶ ּה  בבבב. סֶֹלת ִיְהֶיה ָקְרּבָ ְלתָּ ם ְמלֹא ֻקְמצֹו ִמסָּ ָ ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֲֹהִנים ְוָקַמץ ִמׁשּ ֶוֱהִביָאּה ֶאל ּבְ
ל ְלבָֹנָתּה ְוִהְקִטיר ַהּכֵֹהן ֶאת ַאְזכָּ  ְמָנּה ַעל ּכָ ַ הּוִמׁשּ ה ֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ֵ ָחה ִאׁשּ ְזּבֵ  ָרָתּה ַהּמִ

  רש"י
. דתן בהו ומאי שא ממחות

דבאות מצות ואפילו הכי 
לושות בפושרין ומשמרן שלא 
יחמיצו: הכי גרסין כהים 

   זריזין הם:
. לשורן במים מעט לתיתה
שן במכתשת להסיר ולכות

מורסן כדי שתהא סולתן 
   קיה:

. לתיתה ליתא בזריזין
   כשמביאה הזר כבר היא סולת:

. כגון מחת מחבת לישה
ומרחשת ומחת מאפה תור 
שאופין אותה תחילה עשר חלות 
ואחר כך פותתין אותן עד 
שמחזירן לסלתן כדכתיב 
(ויקרא ב) פתות אותה פתים 
ואחר כך ותן שמן ובוללה 
ויוצק וקומץ וכשאפאה תחילה 

   ילושה בפושרין:
. לימד על יציקה ובלילה כו'

והי במחת מאפה תור לאחר 
   לישה ואפייה ופתיתה יהו:

. בעזרה במקום זריזים איתא
שהמחבת והמרחשת כלי שרת 
הן וכן תור של מקדש וכיון 
דבעזרה איתא חזו לה כהים 

   ומלמדין אותו להיזהר בה:
שאר מחות דקאמר . ומאי שא

שמואל אין לותתין אותם 
ממחת העומר דתן בה לותתין 
אותה וצוברין אותה שיזובו 

   מימיה:
. מחת העומר קרבן ציבור שאי

ציבור היא וכל עסקין שלה 
עשין על פי בית דין קצירתה 
והיבהוב שלה ולתיתה הכל 
בבית דין ובזריזין הוא ואיכא 
דאמרי צבור שאי דהואיל 

ין אותה מימיה זבין ואין וצובר
מחמיצין ואלו מילתא היא חדא 
דבתוספתא קתי לה ולא קתי 
וצוברין אלא ובוררין ועוד אי 
איכא תקתא בצבור (של) 
חיטים של מחות מי 

  לילתתיהו ויצבריהו:
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        בבבב- - - - לו, אלו, אלו, אלו, א .48
נּו ַר  ַנן: ּתָ   ּבָ

ִבּכּוִרים?    "ָיכֹול יֹוֵצא ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר: בֵתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות" תַּ כֹל מֹוׁשְ   , (שמות יב, כ) 185"ּבְ

בֹוֵתיֶכם,  ָכל מֹוׁשְ ֱאֶכֶלת ּבְ ה ַהּנֶ   ַמּצָ
ֵאין ֶנֱאָכִלי ּכּוִרים ׁשֶ ירוּ  ןָיְצאּו ּבִ א ּבִ בֹוֵתיֶכם ֶאּלָ ָכל מֹוׁשְ ַלִים, ּבְ   ׁשָ

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   .ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ּוָמרֹור"   , "ַמּצָ
רֹור ּכּוִרים,  - ַמה ּמָ ֵאינֹו ּבִ   ׁשֶ
ה ּכּוִרים.  -  ַאף ַמּצָ ֵאיָנּה ּבִ   ׁשֶ

רֹור ה - ִאי: ַמה ּמָ ּכּוִרים, ַאף ַמּצָ ִמינֹו ּבִ ֵאין ּבְ כּ  - ׁשֶ ִמיָנּה ּבִ ֵאין ּבְ   ּוִרים!  ׁשֶ
יּכּוִרים  לו,ב  ִמיָנן ּבִ ׁש ּבְ ּיֵ עֹוִרין ׁשֶ ין ּוׂשְ    ?אֹוִציא ִחיטִּ

ְלמּוד לֹוַמר: ה" ַמּצֹות"" ""ַמּצֹות תַּ   . ִריּבָ

  
ה ַמּצֹות"" ""ַמּצֹות"ִאי  יּכּוִרים ַנִמי!  - "ִריּבָ   ֲאִפיּלּו ּבִ

  
י ֲעִקיָבא.  יּה ַרּבִ   ֲהַדר ּבֵ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ִביּכּוִרים?  "ָיכֹול ֵיֵצא   ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֹבֵתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות"תַּ כֹל מֹוׁשְ בֹות,  - (שמות יב, כ) "ּבְ ָכל מֹוׁשָ ֱאֶכֶלת ּבְ ה ַהּנֶ   ַמּצָ

ַלִים.  ירּוׁשָ א ּבִ בֹות ֶאּלָ ָכל מֹוׁשָ ֵאיָנן ֶנֱאָכִלין ּבְ יּכּוִרים ׁשֶ   ָיְצאּו ּבִ
ֲאִני מ ִני? ָיכֹול ׁשֶ ר ׁשֵ   ֹוִציא ַאף ַמֲעׂשֵ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה.  ַמּצֹות"" ""ַמּצֹותתַּ   ִריּבָ
יּכּוִרים?  ִני ּוְלהֹוִציא ּבִ ר ׁשֵ   ּוָמה ָרִאיָת ְלַרּבֹות ַמֲעׂשֵ

ה בֹות, ְמַרּבֵ ָכל מֹוׁשָ ר ּבְ ׁש לֹו ֶהיתֵּ ּיֵ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ    ֲאִני ַמֲעׂשֵ

י ֶאְלָעָזר ְדַרּבִ   . 186ּכִ
בֹות" ּומֹוִציא ֲאִני ָכל מֹוׁשָ ר ּבְ ֵאין ָלֶהן ֶהיתֵּ יּכּוִרים ׁשֶ   . ּבִ

  
ָאַמר  י ֶאְלָעָזרּדְ   : ַרּבִ

ַלִים? ירּוׁשָ ּפֹוִדין אֹותֹו ֲאִפיּלּו ּבִ ְטָמא ׁשֶ ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ִין ְלַמֲעׂשֵ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֵאתֹו"ּתַ י לֹא תּוַכל ׂשְ   , (דברים יד, כד) 187"כִּ

אְו  ֵאת' ֶאלָּ   ֲאִכיָלה,  ֵאין 'ׂשְ
ֱאַמר  ּנֶ ָניו"ׁשֶ ֹאת ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ָ ׂשּ   . (בראשית מג, לד) 188"ַוּיִ

  
ָאַמר ַמְעּתְ ֵליּה ּדְ יּה? :ַמאן ׁשָ ִני ָנֵפיק ּבֵ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ   ּבְ

י ֲעִקיָבא,    ַרּבִ
בֵֹתיֶכם"ְוָקְמַמֵעיט ְלהּו ְלִביּכּוִרים ִמ  כֹל מֹוׁשְ   , (שמות יב, כ) "ּבְ

ּה  ַמע ִמיּנָ יּה. ֲה  :ׁשְ   ַדר ּבֵ
  

ִליִלי,  י יֹוֵסי ַהּגְ   ְוַרּבִ
יּפֹוק ֵליּה ִמ  ְמָחה!  (דברים טז, ג) 189ֶחם עִֹני""לֶּ ּתֵ ׂשִ א ּבְ ֵאין ֶנֱאָכל ֶאלָּ אֹוִני, ָיָצא ֶזה, ׁשֶ ֱאָכל ּבְ ּנֶ   ִמי ׁשֶ

  
ְמעֹון.  י ׁשִ ַרּבִ   ָסַבר ֵליּה ּכְ

  

                                                             
בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות 185 כֹל מֹוׁשְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ּבְ   ּכָ
"המילים "כדרבי אלעזר" אינן מן הברייתא עצמה אלא תוספת ביאור של הגמרא למה  מסורת הש"ס ודקדוקי סופרים. 186

 ר בכל מושבות" [ציטוט משוטנשטיין כאן]..שנאמר בברייתא שמעשר שני יש לו הית

ר ִיְבַחר  187 קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ ֵאתֹו ּכִ י לֹא תּוַכל ׂשְ ֶרְך כִּ ָך ַהּדֶ ה ִמּמְ י ְיָבֶרְכָך  ה'ְוִכי ִיְרּבֶ ם ּכִ מֹו ׁשָ  ֱאלֶֹהיךָ  ה'ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ

ָניו ֲאֵלֶהם ַותֵּ  188 אֹת ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ָ ׂשּ רּו ִעּמוֹ ַוּיִ ּכְ ׁשְ ּתּו ַוּיִ ׁשְ ם ָחֵמׁש ָידֹות ַוּיִ ּלָ אֹת ּכֻ ׂשְ ְנָיִמן ִמּמַ ַאת ּבִ   ֶרב ַמׂשְ
זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 189 י ְבִחּפָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ  לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ יךָ תִּ  ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ

  רש"י
. כגון כהן שהביאו לו בבכורים

   חיטין בכורים בירושלים:
בכורים אין אכלין אלא 

. שאמר לא תוכל שליםבירו
לאכול בשעריך וגו' ואמר מר 
(מכות דף יז.) ותרומת ידך אלו 

   בכורים:
. הקישן הכתוב על מצה ומרור

   מצות ומרורים:
. דתן מרור איו בכורים

(בכורים פ''א מ''ג) אין מביאין 
בכורים אלא מז' מיין דכתיב 
מארצך משבח ארצך במחות 
בפרק כל קרבות (דף פד.) 

  ן במקום שהגו (דף ג.):ולקמ
. מהך הדר ביה ר' עקיבא

הקישא דמצה ומרור ויליף 
   ביכורים מבכל מושבותיכם:

. בירושלים אף מעשר שי
הואיל ואיו אכל בכל מושבות 
מעתה משהביאו לירושלים שוב 
איו יכול לחלל לאכול בחוץ 
כדאמרין במסכת מכות (דף כ.) 
מחיצה לקלוט מדרבן 

צות שוב איו דמשקלטוהו מחי
   פדה:

. דאם טמא פודין כר' אליעזר
אותו ואוכלין אותו בכל מקום 
הלכך כי לא יטמא מי ולא 

   פדה פיק ביה:
. כשלא תוכל לאוכלו כגון שאתו

   זה שיטמא ותת בכסף:
. מאן שמעת ליה כו' ר' עקיבא

לעיל בברייתא קמייתא 
וקממעט להו לביכורים מבכל 

מצה  מושבותיכם ולא מהקיש
   ומרור:

. למה ליה למילף ור' יוסי
ביכורים מבכל מושבותיכם 
תיפוק ליה מלחם עוי מהיכא 
דפקא ליה מעשר שי בשלמא 

  ר' עקיבא לא פירש אוי:
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ַתְנָיא:    ּדְ
יּכּוִרים    ֲאסּוִרין ָלאֹוֵנן,  -"ּבִ

ְמעֹוןוְ  י ׁשִ יר" ַרּבִ   . ַמתִּ

  
ַנן?  ַרּבָ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ְכִתיב:  ָעֶריָך""לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹ ּדִ ׁשְ   , (דברים יב, יז) 190ל ּבִ

רּוַמת ָיֶדָך""ְוָאַמר ָמר:  יּכּוִרים" -  (דברים יב, יז) "תְּ   , ֵאּלּו ּבִ
ר,  יּכּוִרים ְלַמֲעׂשֵ ִאיְתַקׁש ּבִ   ּדְ

ר  ֲעׂשֵ   ָלאֹוֵנן,  ָאסּור -ַמה ּמַ
יּכּוִרים    ָאסּור ָלאֹוֵנן.  -ַאף ּבִ

  
ְמעֹון?  י ׁשִ   ְוַרּבִ

  
רּוָמה ָקֵריְנהּו ַרֲחָמָנא  ְתרּוָמה -ּתְ    ,ּכִ

רּוָמה ֶרת ַל  - ַמה ּתְ   אֹוֵנן, מּוּתֶ
יּכּוִרים  ר ַל  -ַאף ּבִ   אֹוֵנן. מּוּתָ

  
ְמעֹון,  י ׁשִ   ְוַרּבִ

יׁש ֵלית ֵליּה,  ֶהיּקֵ   ְנִהי ּדְ
ְמָחה הּו,  - ׂשִ ִתיָבא ּבְ ב ּכְ   ִמיָהא ִמיְכּתַ

ְכִתיב:  ָכל ַהּטֹוב"ּדִ ַמְחתָּ ּבְ   ! (דברים כו, יא) 191"ְוׂשָ
  

ֲאָתא.  - ַההּוא ְמָחה הּוא ּדַ   ִלְזַמן ׂשִ
  

ְתַנן:    ּדִ
  ֵמִביא ְוקֹוֵרא,  -  ֶהָחג"ֵמֲעֶצֶרת ְוַעד 

ה    . , ו)(ביכורים א ֵמִביא ְוֵאינֹו קֹוֵרא" -ֵמֶהָחג ְוַעד ֲחנּוּכָ

  
        
        

                                                             

ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲא  190 ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ ר תִּ  ׁשֶ

ר ָנַתן ְלָך  191 ַמְחתָּ ְבָכל ַהּטֹוב ֲאׁשֶ ךָ ֱאלֹ  ה'ְוׂשָ ִקְרּבֶ ר ּבְ ר ֲאׁשֶ ִוי ְוַהּגֵ ה ְוַהּלֵ  ֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאתָּ

  רש"י
. במסכת מכות (דף יז.) ואמר מר

אלו ביכורים. דכתיב בהו יד 
ולקח הכהן הטא מידך (דברים 

   כו):
. ביבמות תרומה מותרת לאון

הערל פקא לן מוכל זר ב
יתירתא זרות אמרתי לך ולא 
איות: ה''ג שמחה כתיב בהו 

   ושמחת בכל הטוב:
. בזמן קצירה זמן שמחה

ולקיטה שאדם לוקט תבואתו 
ולבו שמח הצריכו הכתוב 

   קרייה דארמי אובד אבי:
. דתן במחות (דף סח:) מעצרת

אין מביאין ביכורים קודם 
לעצרת ששתי הלחם של עצרת 
מתירין הבאת ביכורין 
דביכורים איקרו דכתיב וביום 
הביכורים בהקריבכם מחה 

   חדשה וגו':
. שבתוך הזמן הזה זמן ועד החג

   לקיטה ושמח במעשיו:
. איו זמן מהחג ועד חוכה

שמחה ואיו קורא ומחוכה 
ואילך איו זמן הבאה דתיא 
בספרי אשר תביא מארצך כל 
 זמן שמצויין על פי ארצך שלא

   כלו לחיה מן השדה:
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        לו, בלו, בלו, בלו, ב .49
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָרט ְל  -  (דברים טז, ג) 192"ֶלֶחם עִֹני""    ,ָחלּוט  :ּפְ
ה.  יׁשָ   ְוַלֲאׁשִ

ַפת ַהְדָרָאה?  א ּבְ   ָיכֹול לֹא ֵיֵצא ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר:  לֹמֹ  ַמּצֹות"" ""ַמּצֹותתַּ ל ׁשְ ַמּצֹות ׁשֶ ה, ַוֲאִפיּלּו ּכְ   ה. ִריּבָ

ןִא  ְלמּוד לֹוַמר:  ,ם ּכֵ   ? "ֶלֶחם עִֹני"ַמה תַּ
ָרט ְל     ,ָחלּוט  :ּפְ

ה יׁשָ   . "ְוַלֲאׁשִ

  
ַהאי " ַמע ּדְ ה"ּוַמאי ַמׁשְ יׁשָ יבּוָתא?  ֲאׁשִ ֲחׁשִ ָנא ּדַ ְ   ִליׁשּ

  
ְכִתיב:    ּדִ

ה,  ָ ָרֵאל, ְלֵמִאיׁש ְוַעד ִאׁשּ ק ְלָכל ָהָעם, ְלָכל ֲהמֹון ִיׂשְ   "ַוְיַחלֵּ
ה ֶאָחת"ַחלַּ  - ְלִאיׁש  יׁשָ ר ֶאָחד ַוֲאׁשִ ּפָ   , (שמואל ב' ו, יט) 193ת ֶלֶחם ַאַחת ְוֶאׁשְ

אְוָאַמר  ר ַאּבָ   : ַרב ָחָנן ּבַ
ר" ּפָ ר,  -  "ֶאׁשְ ּפָ ה ּבַ ָ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ

ה" יׁשָ ֵאיָפה.  - "ֲאׁשִ ה ּבָ ָ ׁשּ ִ   ֶאָחד ִמׁשּ
  

מּוֵאלּוְפִליָגא ּדִ    , ׁשְ
ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ

ה" יׁשָ ַחְמָרא, גַּ  - "ֲאׁשִ א ּדְ   ְרּבָ
ְכִתיב:  י ֲעָנִבים"ּדִ יׁשֵ   . (הושע ג, א) 194"ְוֹאֲהֵבי ֲאׁשִ

        
        

                                                             

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 192 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
יׁשָ  193 ר ֶאָחד ַוֲאׁשִ ּפָ ת ֶלֶחם ַאַחת ְוֶאׁשְ ה ְלִאיׁש ַחּלַ ָ ָרֵאל ְלֵמִאיׁש ְוַעד ִאׁשּ ק ְלָכל ָהָעם ְלָכל ֲהמֹון ִיׂשְ ל ָהָעם ִאיׁש ְלֵביתוֹ ַוְיַחלֵּ ֶלְך ּכָ  ה ֶאָחת ַוּיֵ

ַאֲהַבת ה' ַוּיֹאֶמר  194 ה ֲאֻהַבת ֵרַע ּוְמָנָאֶפת ּכְ ָ י ֲעָנִביםה' ֵאַלי עֹוד ֵלְך ֱאַהב ִאׁשּ יׁשֵ ָרֵאל ְוֵהם ּפִֹנים ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְואֲֹהֵבי ֲאׁשִ ֵני ִיׂשְ   ֶאת ּבְ

  רש"י
. אישקלדי''ר חלוט

 {אישקלדי"ד: סופגייה}
   וחשיבות הוא:

   . גלוסקה גדולה:אשישה
. שיטל כל הדרה דהייו הדראה

   פת קיבר:
. שהיה מעוג כלומר של שלמה

   סלת קייה:
  . איפה של יין:גרבא דחמרא
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        לז, אלז, אלז, אלז, א    ––––לו, ב לו, ב לו, ב לו, ב  .50
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

יֹום טֹוב ת ָעָבה ּבְ ֶפַסח,  195"ֵאין אֹוִפין ּפַ   ּבְ
ְבֵרי  איּדִ ּמַ ית ׁשַ   ,  ּבֵ

לוּ    לז,א יִרין" ֵבית ִהּלֵ   . ַמתִּ

  
ה  ת ָעָבה"ְוַכּמָ   ? "ּפַ

  
  : ַרב הּוָנאר ָאַמ 

  ֶטַפח, 
ִנים ֶלֶחם ַהּפָ ן ָמִצינּו ּבְ ּכֵ   ֶטַפח.  -  ׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסףַמְתִקיף ָלּה 

ְזִריִזין  ֵאיָנן ְזִריִזין? -ִאם ָאְמרּו ּבִ ׁשֶ    !ֹיאְמרּו ּבְ
ַפת ֲעֵמיָלה  ֵאינֹו ֲעֵמיָלה? - ִאם ָאְמרּו ּבְ ַפת ׁשֶ    !יֹאְמרּו ּבְ

ֵעִצים ְיֵבׁשִ  ֵעִצים ַלִחים? -ין ִאם ָאְמרּו ּבְ    !ֹיאְמרּו ּבְ
ַתּנּור ַחם  ַתּנּור צֹוֵנן? -ִאם ָאְמרּו ּבְ    !ֹיאְמרּו ּבְ

ֶכת  ל ַמּתֶ ַתּנּור ׁשֶ ל ֶחֶרס? -ִאם ָאְמרּו ּבְ ַתּנּור ׁשֶ    !יֹאְמרּו ּבְ
  

אָאַמר  ר ַאּבָ י ִיְרְמָיה ּבַ   : ַרּבִ
ִיחּוד,  י ּבְ ִאיִלית ֶאת ַרּבִ   ׁשְ

  . ַרבּוַמּנּו? 
  
ָאְמֵרי: ִא  א ּדְ   יּכָ

א ר ַאּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
ִיחּוד,  י ּבְ ִאיִלית ֶאת ַרּבִ   ׁשְ

דֹוׁש ּוַמּנּו?  ינּו ַהּקָ   . ַרּבֵ
  

ת ָעָבה"ַמאי    ? "ּפַ
  

ה. ת ְמרּוּבָ   ּפַ
  

אי ָקרּו ֵליּה  ת ָעָבה"ְוַאּמַ   ? "ּפַ
  

ה.  ִליׁשָ א ּבְ ְנִפיׁשָ ּום ּדִ   ִמׁשּ
  

ֵעית ֵאיָמ    א: ְוִאי ּבָ
ה  א, ְלַפת ְמרּוּבָ ּנָ ַהאי תַּ ַאְתֵריּה ּדְ ת ָעָבה'ּבְ   ָקרּו ֵליּה.  'ּפַ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
לֹא ָצִריְך  ָקא ָטַרח ִטיְרָחא ּדְ ּום ּדְ יֹום טֹוב ַנִמי!  -ִאי ִמׁשּ ֶפַסח? ֲאִפיּלּו ּבְ   ַמאי ִאיְרָיא ּבְ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי, 

ל ּפֶ  יֹום טֹוב ׁשֶ א ּבְ ּנָ   ַסח ָקֵאי. ְוַהאי ּתַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

יֹום טֹוב,  ת ָעָבה ּבְ   ֵאין אֹוִפין ּפַ
לוּ  יִרין" ֵבית ִהּלֵ   . ַמתִּ
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  רש"י
. ואפי' הכי וכמה פת עבה טפח

ל טפי מטפח שרו בית הלל אב
   לא:

. שהוא שכן מציו בלחם הפים
אסור לבא חמץ כדאמרין 
במחות (דף כז.) כל המחה 
אשר תקריבו וגו' לרבות לחם 
הפים לחימוץ לאזהרה שלא 
יחמיצו ואפילו הכי עובי 
דפותיו טפח דהייו לחם שהיו 
לו פים ואין פים פחותין 

   מטפח:
   . והתירו עובי טפח:אם אמרו

. כהים שבקיאין ןלזריזי
בשימורו שלא יחמיץ יתירו לכל 

   אדם שאין זריזין:
. שאיה ממהרת בפת עמילה

להחמיץ שעמילתה מעכבתה 
{בריי"ד: עמילה ברייר''א 

(לחם) ָמעּוך, מעוֶסה (לוש 
כדתן (מחות דף עו.)  היטב)}

כל המחות טעוין שלש מאות 
   שיפה וחמש מאות בעיטה:

מיד היו . בכל יום תבתור חם
מסיקין תור של מקדש לאפיית 
מחות ולחמי תודה ושל מתכת 
היה כדאמר בזבחים בפ' דם 

   חטאת (דף צה:):
. שהיו מביאים בעצים יבשים

אותן מימות החמה כדאמרין 
בתעית (דף לא.) מחמשה עשר 
באב ואילך תשש כחה של חמה 

   ולא היו כורתין עצים למערכה:
 . הרבה חררין ביחדפת מרובה

ולאו משום חימוץ קט לה 
ובחררין דקים קאמר ומשום 
דקא טרח טירחא דלא צריך 

   הוא:
. ביו לביי רביה דר' ביחוד

ירמיה רב רביה דרב רביו 
הקדוש לישא אחריא בייחוד 
בברור כמו וידעו ביחוד ששם 

   ארון גז (יומא דף ד.):
. כשלשין אותה עבה היא בלישה

הכי העיסה כשהיא כולה ביחד: 
גרסין תיא מי הכי ב''ש 
אומרים אין אופין פת עבה 

   בי''ט ולא גרסין בפסח:
. דלאו משום חמץ תיא מי הכי

קט אלא משום טירחא דהא 
  הכא לא תא פסח:
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        לז, אלז, אלז, אלז, א .51
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה,   :"יֹוְצִאין ּבְ    ַפת ְנִקּיָ
  ּוְבַהְדָרָאה, 

ֶפַסח,  יִרין ּבְ   ּוִבְסִריִקין ַהְמצּוּיָ
ֶפַסח. ַאף ַעל ּפִ  יִרין ּבְ ין ְסִריִקין ַהְמצּוּיָ ָאְמרּו: ֵאין עֹוׂשִ   י ׁשֶ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ן זֹוִנין ַל  ְייתֹוס ּבֶ ַאל ּבַ ָבר ֶזה ׁשָ   : ֲחָכִמיםּדָ

ֵני ָמה ָאְמרוּ  ֶפַסח" :ִמּפְ יִרין ּבְ ין ְסִריִקין ַהְמצּוּיָ   ? "ֵאין עֹוׂשִ
ה  ָ ָהִאׁשּ ֵני ׁשֶ ּה. ָאְמרּו לֹו: ִמּפְ ְצתָּ   ׁשֹוָהה ָעֶליָה ּוְמַחּמַ

ן!  יּוָ ה ּכִ ֶעּנָ פּוס ְוִיְקּבָ ּדְ ה ּבַ ּנָ ר ַיֲעׂשֶ   ָאַמר ָלֶהם: ֶאְפׁשָ
ִריִקין   :ָאְמרּו לֹו: ֹיאְמרוּ  ל ַהסְּ   ֲאסּוִרין,  - ּכָ

ִרין?! - ְייתֹוסּוְסִריֵקי ּבַ    מּותָּ
ר ָצדֹוקָאַמר  י ֶאְלָעָזר ּבַ   : ַרּבִ

ַעם ַאַחת ִנְכנַ  י ַאַחר ּפַ אְסתִּ ְמִליֵאלְלֵבית  ַאּבָ ן ּגַ   , ַרּבָ
ֶפַסח.  יִרין ּבְ   ְוֵהִביאּו ְלָפָניו ְסִריִקין ַהְמצּוּיָ

ְך ָאְמרּו ֲחָכִמים א, לֹא ּכָ י: ַאּבָ ֶפַסח" :ָאַמְרתִּ יִרין ּבְ ין ְסִריִקין ַהְמצּוּיָ   ? "ֵאין עֹוׂשִ
ל ָאָדם ָאְמרּו, ֶא  ל ּכָ ִני, לֹא ׁשֶ ל ַנְחּתֹוִמין ָאְמרּו. ָאַמר ִלי: ּבְ א ׁשֶ   ּלָ

  

ָאְמֵרי א ּדְ   ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה:  :ִאיּכָ
ל ָאָדם" ל ּכָ א ׁשֶ ל ַנְחּתֹוִמין ָאְמרּו, ֶאּלָ   . "לֹא ׁשֶ

  
י יֹוֵסיָאַמר    : ַרּבִ

ין ְסִריִקין  ִמין ְרִקיִקין,  -עֹוׂשִ   ּכְ
ין ְסִריִקין  לּוְסָקאֹות" -ְוֵאין עֹוׂשִ ִמין ּגְ   . ּכְ

        
        

  רש"י
. מצות ובסריקין המצויירים

המצויירות ואע''פ שאמרו 
לכתחלה אסור דיעבד שפיר 

   דמי:
ותין . לציירן ואין שוהה עליהן

   מהר לתור ומחמיצין:
. הצורה בדפוס אפשר יעשה

   ויקבעה בסריק:
   . כלומר מהר בדחיפה אחת:כיון

יאמרו כל הסריקין אסורין ושל 
. שהרי רוב בייתוס מותרין

   חתומין אין להם אותו דפוס:
. לאסור לא של כל אדם אמרו

דבעל הבית העושה אותן לעצמו 
ו חושש לייפותן כל כך ואיו אי

   שוהה עליהן:
. העושין אלא של חתומין

למכור ומקפידין על ויין ושוהין 
   על ציורן:

. איכא דאמרי לא חתומין אמרו
לאסור שרגילין ובקיאין בדבר 

   ויש להן דפוסין:
. מצויירין כמין עושין סריקין

רקיקין ובלבד שיהו דקין 
וקלושין דאין ממהרין להחמיץ 
אבל לא מציירין את העבים 

לוסקאות דמתוך עוביין כג
  מחמיצין בשהייה מועטת:
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        בבבב- - - - לז, אלז, אלז, אלז, א .52
ַנן ָהָתם   :  196ּתְ

ִנין     ,"ַהּסּוְפּגָ
ִנין    ,ְוַהּדּוְבׁשָ

   ,ְוֶאיְסְקִריִטין
ְסֵרת ת ַהּמַ    ,ְוַחּלַ

ע  ה"ּפְ  -ְוַהְמדּוּמָ   . טּוִרים ִמן ַהַחּלָ
  

ְסֵרת"ַמאי  ת ַהּמַ   ? "ַחּלַ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ֲעֵלי ּבָ  ל ּבַ ים. ֶזה ָחלּוט ׁשֶ   ּתִ

  
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ר ָאַמ 
לוּ  ס ֵהן. - ַהלָּ ה ִאיְלּפָ   ַמֲעׂשֵ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ס  ה ִאיְלּפָ יִבין.  - ַמֲעׂשֵ   ַחּיָ
לּו  ה.  -ְוַהלָּ ַחּמָ ָאן ּבְ   ֶשֲעׂשָ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ִנין    ,"ַהּסּוְפּגָ
ִנין    ,ְוַהּדּוְבׁשָ

   - ְוָהֶאיְסְקִריִטין
ָאן ס ּבְ     :ֲעׂשָ   יִבין, ַחיָּ  -ִאיְלּפָ

ה  ַחּמָ טּוִרין" –ּבְ   . ּפְ

ן ָלִקיׁש!  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ יּה ּדְ יּוְבּתֵ   ּתְ
  

אָאַמר    : עּוּלָ
ן ָלִקיׁש:  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר ָלְך ַרּבִ

יק.  יַח ּוְלַבּסֹוף ִהְדּבִ ִהְרּתִ ַמאי ָעְסִקיַנן: ׁשֶ   ָהָכא ּבְ
  

יַח  יק ּוְלַבּסֹוף ִהְרּתִ   ַמאי?  - ֲאָבל ִהְדּבִ
ְפטּוִרין    ?!ָהִכי ַנִמי ּדִ

ָתֵני ֵסיָפא:  טּוִרין"ַאּדְ ה ּפְ ַחּמָ ָאן ּבְ ִדיָדּה:  - "ֲעׂשָ   ִליְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
יק, " יַח ּוְלַבּסֹוף ִהְדּבִ ִהְרּתִ גֹון ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים: ּכְ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ

יַח  יק ּוְלַבּסֹוף ִהְרּתִ טּוִרין -ֲאָבל ִהְדּבִ   ! "ּפְ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני: ַחּסּוֵר    י ְמַחּסְ
ָבִרים ֲאמּוִרים: " ה ּדְ ּמֶ   ּבַ

יק,  יַח ּוְלַבּסֹוף ִהְדּבִ ִהְרּתִ   ׁשֶ
יַח  יק ּוְלַבּסֹוף ִהְרּתִ הֲעׂשָ נַ  -ֲאָבל ִהְדּבִ ַחּמָ ָאן ּבְ ִמי ֶשֲעׂשָ   . "ּוְפטּוִרין ,ה ּכְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ה ִהיָנא,  ַמּצָ   "יֹוְצִאין ּבְ
ה ָהֲעשׂ  ס"ּוְבַמּצָ ִאיְלּפָ   ! ּוָיה ּבְ

  
יק.  -ָהָכא ַנִמי  יַח ּוְלַבּסֹוף ִהְדּבִ ִהְרּתִ   ׁשֶ
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  רש"י
   . עשויין כספוג:הסופגין

. מטוגין בדבש וכולן והדובשין
   מין לחם:

. עשויין כצפיחית והאיסקריטין
דמתרגמין איסקריטון (שמות 

   טז) שלשין עיסתן רכה מאד:
   . תרגום של מחבת:המסרת

. דכתיב ופטורין מן החלה
באכלכם מלחם (במדבר טו) 

הארץ והי לאו לחם יהו 
   ולקמיה מפרש טעמא:

. חולין שפלה תרומה והמדומע
לתוכן פטור דתרימו תרומה 

   כתיב ולא שכבר היה תרומה:
. איו חלוט של בעלי בתים

עשה כתקון לחם: ריש לקיש 
אכולהו קאי ולא לאפלוגי אדר' 

   יהושע בן לוי אתא:
. לפיכך לאו מעשה אילפס הן

הוא דקא סבר אין לחם  לחם
אלא האפוי בתור כדכתיב 
   לחמכם בתור אחד (ויקרא כו):

. להכי פטורין לפי שעשאן והללו
   בחמה ולא באור:

. האילפס ואחר כך שהרתיח
הדביק בה הלחם דהוה ליה 

   כעין מעשה תור הלכך חייבין:
. איה אפויה כל צורכה היא

לשון אל תאכלו ממו א (שמות 
   יב):

. ואע''ג דלחם ויה באילפסהעש
בעין כדכתיב לחם עוי (דברים 

   טז):
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ה ִהיָנא"ַמאי    ? "ַמּצָ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ה.  ִכין ֵהיֶמּנָ ּפֹוְרָסּה ְוֵאין חּוִטין ִנְמׁשָ   ּכֹל ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

  ְוֵכן ַלְחֵמי תֹוָדה.
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
ִתיב,  (דברים טז, ג) 197"ֶלֶחם" -ָהָכא    ּכְ
ִתיב!  (ויקרא ז, יג) 198"ֶלֶחם" - ְוָהָכא   ּכְ

  
ֵתיָמא: הֹוִאיל ּוְכִתיב:   לז,ב  ּנוּ ַמהּו ּדְ ן"^  "ְוִהְקִריב ִמּמֶ ל ָקְרּבָ   , (ויקרא ז, יד) 199ֶאָחד ִמכָּ

ּלֹ -  "ֶאָחד" רּוסׁשֶ    ,א ִיּטֹול ּפָ
ְמָיא -ְוָהָכא  ְפִריָסא ּדָ ַמאן ּדִ   , ּכְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ה ִעיסָּ   :"ַהּמְ

אי ּמַ ית ׁשַ   ּפֹוְטִרין,  ּבֵ
לוּ  יִבין.  ֵבית ִהּלֵ   ְמַחּיְ

  :ַהֲחִליָטה
אי ּמַ ית ׁשַ יִבין,  ּבֵ   ְמַחּיְ

לוּ    ּפֹוְטִרין.  ֵבית ִהּלֵ
  

ה" ְוֵאיֶזהּו "ַהֲחִליָטה"?  ִעיסָּ   ֵאיֶזהּו "ַהּמְ
  

ה"  ִעיסָּ ַע  -"ַהּמְ ין, ֶקַמח ׁשֶ י מּוְגָלׁשִ ּבֵ   ל ּגַ
י ֶקַמח. -"ַהֲחִליָטה"  ּבֵ ַעל ּגַ ין ׁשֶ   מּוְגָלׁשִ

  

י יֹוֵסי ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ּום ָאִביו:  ַרּבִ   אֹוֵמר ִמׁשּ
  ר, ְפטוֹ ִל  - ֶזה ָוֶזה

  ְוָאְמִרי ָלּה: 
  ְלִחּיּוב.  - ֶזה ָוֶזה

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה, 

ָאן ס  ֲעׂשָ ִאיְלּפָ טּור, - ּבְ   ּפָ
ַת  יב" –ּנּור ּבְ   . ַחּיָ

  
ָנא  א, ַמאי ׁשְ א ַקּמָ ה"ְוַתּנָ ִעיסָּ ָנא  "ַהּמְ   ? "ֲחִליָטה"ּוַמאי ׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    , ׁשְ

י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר  ן ֵלִויְוִאיֵתיָמא  200ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
זוֹ  ַמֲחלֹוֶקת ּבָ זוֹ כָּ  -  ּכְ    ,ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבָ

ָנה זֹו. - ְוַתְבָרא  ָנה זֹו לֹא ׁשָ ָ ׁשּ   ִמי ׁשֶ
   

ָאן    אֹוְמִרים: ֲחָכִמים"וַ  :ָקָתֵני ִמיַהת ס   ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ֶשֲעׂשָ ִאיְלּפָ טּור,  -ּבְ   ּפָ
ַת  יב" –ּנּור ּבְ    ,ַחּיָ

י יֹוָחָנן!  ַרּבִ א ּדְ יּוְבּתָ   ּתְ
  

                                                             

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְ  197 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   ַרִים ְלַמַען תִּ
ָלָמיו 198 נֹו ַעל ֶזַבח ּתֹוַדת ׁשְ   ַעל ַחּלֹת ֶלֶחם ָחֵמץ ַיְקִריב ָקְרּבָ
רּוָמה לַ  199 ן תְּ ל ָקְרּבָ ּנּו ֶאָחד ִמּכָ ָלִמים לֹו ה' ְוִהְקִריב ִמּמֶ ְ ם ַהׁשּ   ִיְהֶיהַלּכֵֹהן ַהּזֵֹרק ֶאת ּדַ
  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: רב יהודה 200

  רש"י
. כלומר כמה מאי מצה היא

  תאפה ויהא יוצא בה:
. שמשברה לשון שפורסה
   פרוסה:

. אם שחט וכן לעין לחמי תודה
הזבח עליהן מאחר שאפת 
כעין הזה קידש הלחם והתודה 
כשירה דהואיל וקרמו פיה 

האי גווא  דתן במחות כי
  בעין:

. תרומה לה' אחד מכל קרבן
לכהן הזורק וגו' ארבעת מיין 
היו בה של עשר עשר חלות ומכל 
מין ומין ותן אחד לכהן והשאר 
לבעלים וכתיב אחד שלא יתן לו 

   פרוסה:
   . החליטה:המעיסה

   . מן החלה:פוטרין
   . רותחין:מוגלשין

. ברישא מהדר ותא קמא כו'
רייתא דלא גמרא לפירושא דב

תהוי משבשתא והדר מסיים 
מילתיה ומותיב תיובתא מיה 

   לרבי יוחן:
. כלומר המחייב כמחלוקת בזו

בזו מחייב בזו והפוטר בזו פוטר 
בזו ורישא דמפיך פלוגתייהו 
לאו חדא תא אמריהו וקשיין 
אהדדי ומי ששה זו לא שה זו 
האי תא אית לי' דמחומרי בית 

היא  שמאי ומקולי בית הלל
ותא חליטה והוא הדין 
למעיסה והאי אית ליה דמקולי 
בית שמאי וחומרי בית הלל היא 
ותא המעיסה והוא הדין 

   לחליטה:
  . קשיין אהדדי:תברא
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י יֹוָחנָ    ן: ָאַמר ָלְך ַרּבִ
ֵאי ִהיא,  ּנָ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ה?  ַחּלָ יִבין ּבַ ה ַוֲחלּוָטה ַחּיָ   "ָיכֹול ְיֵהא ְמִעיסָּ

ְלמּוד לֹוַמר:   ,(במדבר טו, יט) 201"ֶלֶחם" תַּ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּנּור" "ֶלֶחם"ֵאין  תַּ א ָהָאפּוי ּבַ   . ֶאּלָ

א!  א ַקּמָ ּנָ י ְיהּוָדה ַהְיינּו ּתַ   ַרּבִ
א ָלא יַנְייהּו: ֶאלָּ א ּבֵ ס ִאיּכָ ה ִאיְלּפָ   ו, ַמֲעׂשֵ

ס ה ִאיְלּפָ א ָסַבר: ַמֲעׂשֵ א ַקּמָ ּנָ יִבין,  - ּתַ   ַחּיָ
ס ה ִאיְלּפָ י ְיהּוָדה ָסַבר: ַמֲעׂשֵ טּוִרין.  - ְוַרּבִ   ּפְ

  
י ָעְלָמא כּולֵּ ס :לֹא, ּדְ ה ִאיְלּפָ טּוִרין,  -  ַמֲעׂשֵ   ּפְ

ָחַזר ַוֲאָפאוֹ  - ְוָהָכא גֹון ׁשֶ ְלֵגי ּכְ ּנּור ָקא ִמיּפְ ּתַ    ,ּבַ
ּנּור ּתַ ָחַזר ַוֲאָפאֹו ּבַ יָון ׁשֶ א ָסַבר: ּכֵ א ַקּמָ ַתּנָ יּה  - ּדְ    ,ֶלֶחם ָקֵריַנן ּבֵ

ָרא,  ּנּור ֵמִעיּקָ ּתַ א ָהָאפּוי ּבַ י ְיהּוָדה ָסַבר: ֵאין ֶלֶחם ֶאלָּ   ְוַרּבִ
ּנּור ָאְפֵייּה  ּתַ ָרא ָלאו ּבַ ֵמִעיּקָ   ֶלֶחם הּוא.ָלאו  -ְוֵכיָון ּדְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ְיהּוָדה?  ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ
ְכִתיב:  ַתּנּור ֶאָחד"ּדִ ים ַלְחְמֶכם ּבְ ר ָנׁשִ   , (ויקרא כו, כו) 202"ְוָאפּו ֶעׂשֶ

ַתּנּור ֶאָחד    ָקרּוי ֶלֶחם,  -ֶלֶחם ָהָאפּוי ּבְ
ַתּנּור ֶאָחד  ֵאין ָאפּוי ּבְ   ֵאין ָקרּוי ֶלֶחם.  - ְוׁשֶ

  
  

הְיֵתיב  י ֵזיָראֲאחֹוֵריּה ּדְ  ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ   , ַרּבִ
י ֵזיָראְוָיִתיב  יּה ּדְ  ַרּבִ אַקּמֵ   . עּוּלָ

הָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראְל  ַרּבָ   : ַרּבִ
יּה ֵמ  ֵעי ִמיּנֵ אּבְ   : עּוּלָ

חּוץ יַח ִמּבַ ְפִנים ְוִהְרּתִ יק ִמּבִ   ַמהּו?  -  ִהְדּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַמאי ֵאיָמא ֵליּה? 

ִא  ס! ּדְ ה ִאיְלּפָ   י ָאִמיָנא ֵליּה, ָאַמר ִלי: ֵהי ִניהּו ַמֲעׂשֵ
  

י ֵזיָראְל  ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ אּבְ   : עּוּלָ

ֶנְגּדוֹ  ְפִנים ַוֲאבּוָקה ּכְ יק ִמּבִ   ַמהּו?  - ִהְדּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ַמאי ֵאיָמא ֵליּה? 

ִאי ָאִמיָנא ֵליּה, ָאַמר ִלי:  ןּדְ ין ּכֵ ים עֹוׂשִ    !רֹוב ֲעִנּיִ
  
  
  
  

                                                             

ִרימּו ְתרּוָמה ַלה' 201 ֶחם ָהָאֶרץ תָּ ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ   ְוָהָיה ּבַ

ָקל ַוֲאַכְלתֶּ  202 ׁשְ ּמִ יבּו ַלְחְמֶכם ּבַ ַתּנּור ֶאָחד ְוֵהׁשִ ים ַלְחְמֶכם ּבְ ר ָנׁשִ ה ֶלֶחם ְוָאפּו ֶעׂשֶ ְבִרי ָלֶכם ַמּטֵ ׁשִ עוּ ּבְ ּבָ   ם ְולֹא ִתׂשְ

  רש"י
תא קמא סבר מעשה אילפס 

. והכי קאמר יכול תהא חייבין
המעיסה והחליטה חייבין בחלה 
ת''ל לחם והי לאו לחם יהו 

ן מבושלין דקודם לישת
ברותחין הן אבל מעשה אילפס 
שלא אפו אלא על האור קרובין 
הן למעשה תור ולחם יהו 
וחייב ואפי' הדביק ולבסוף 
הרתיח ואמר ליה ר' יהודה 
מעשה אילפס מי פטורין דאין 

   לחם אלא האפוי בתור:
. למעשה שחזר ואפאן בתור

אילפס והכי קאמר תא קמא 
יהו  ת''ל לחם והי לאו לחם

דמבושלים במים הן והוא הדין 
למעשה אילפס מי שהדביק 
ולבסוף הרתיח מי לאו לחם 
יהו אבל חזר ואפאו בתור 

   לחם קריא ביה:
. אפוי בתור ור' יהודה סבר

אחד בעין ולא בשי תורים 
   כגון אילפס ותור:

. הלחם הדביק מבפים
   באילפס:

. שתה על והרתיח מבחוץ
   או עושים:האור כמו ש

   . מי הוי לחם:מהו
. אלו הן מעשה אילפס הי יהו

שחלקו בו חכמים ר' יוחן 
   וריש לקיש:

. מלמעלה וחום ואבוקה כגדו
האש לוהט באילפס וממהר 
אפייתו מהו מי הוי כעין תור 

   או לא:
. כל מעשה רוב עיים עושין

אילפס כן שאין להם עצים ובכך 
   הוא ממהר לאפות:
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        לח, אלח, אלח, אלח, א    ––––לז, ב לז, ב לז, ב לז, ב  .53
  : ַרב ַאִסיָאַמר 

ִני,  ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ ה ׁשֶ   ִעיּסָ
י ֵמִאיר  ה,  -ְלִדְבֵרי ַרּבִ טּוָרה ִמן ַהַחלָּ   ּפְ

ה.   -ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים  ַחלָּ יֶבת ּבַ   ַחּיֶ
ִני,    לח,א ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ   ַמּצֹות ׁשֶ

י ֵמִאיר  ֶפַסח -ְלִדְבֵרי ַרּבִ ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ   ,ֵאין ָאָדם יֹוֵצא ּבָ
ֶפַסח.  -ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים  ּה ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ   יֹוֵצא ּבָ

ִני,  ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ   ֶאְתרֹוג ׁשֶ
י ֵמִאיר  יֹום טֹוב -ְלִדְבֵרי ַרּבִ    ,ֵאין יֹוֵצא ּבֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

יֹום טֹוב. ָאָדם יֹוֵצא ּבֹו יְ  -ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים    ֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
  

אַמְתִקיף ָלּה  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְכִתיב:  ה, ּדִ ָלָמא ִעיּסָ ׁשְ ֶכם -  (במדבר טו, כא) 203"ֲעִריסֵֹתיֶכם"ּבִ לָּ ֶ    ,ִמׁשּ

ְכִתיב:  ם ָלֶכם"ֶאְתרֹוג ַנִמי, ּדִ   , (ויקרא כג, מ) 204"ּוְלַקְחתֶּ
ֶכם ְיֵהא,  - "ָלֶכם" לָּ ֶ   ִמׁשּ

ה, ִמי ּכְ  א ַמּצָ ְתֶכם" :ִתיבֶאלָּ   ?! "ַמּצַ
  

ֶלְמָיא, ְוִאיֵתיָמא ָרָבאָאַמר  ר ׁשֶ   : ַרב ֵייָמר ּבַ
  , "ֶלֶחם" "ֶלֶחם"ָאְתָיא 

ִתיב ָהָכא:    , (דברים טז, ג) 205"ֶלֶחם עִֹני"ּכְ
ֶחם ָהָאֶרץ"ּוְכִתיב ָהָתם:  ֲאָכְלֶכם ִמלֶּ   , (במדבר טו, יט) 206"ְוָהָיה ּבַ

ן  ַהלָּ ֶכם,  -ַמה לְּ לָּ ֶ   ִמׁשּ
אן ַא  ֶכם.  - ף ּכָ לָּ ֶ   ִמׁשּ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ
ִני ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ ה ׁשֶ ה,  -  "ִעיסָּ טּוָרה ִמן ַהַחּלָ   ּפְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
יֶבת ֲחָכִמיםוַ     ."אֹוְמִרים: ַחּיֶ
  

יע"?!    "ֵליָמא ְמַסּיַ
  ַהְיינּו ַהְך! 

  
   :207ָהִכי ָקָאַמר

ִעיסָּ  :ֵליָמא ְפִליֵגי ּבָ ִליֵגי,  - הִמּדִ ָהָנְך ַנִמי ּפְ   ּבְ
יְלָמא    :אֹו ּדִ

ְכִתיב:  אֵני ָהָתם, ּדִ ֵרי ִזיְמֵני )כא(במדבר טו,  "ֲעִריסֵֹתיֶכם" )כ(במדבר טו,  208"ֲעִריסֵֹתיֶכם"ׁשָ   ?ּתְ
    
        
        
        
        

                                                             

נּו לַ  203 תְּ ית ֲעִרסֵֹתיֶכם תִּ רּוָמה ְלדֹרֵֹתיֶכםה' ֵמֵראׁשִ   תְּ
ם ִלְפ  204 ַמְחתֶּ ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוׂשְ ּפֹת תְּ ִרי ֵעץ ָהָדר ּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּפְ ם ָלֶכם ּבַ ְבַעת ָיִמיםה' ֵני ּוְלַקְחתֶּ   ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ
ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתךָ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ  205 זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען תִּ י ְבִחּפָ יךָ  ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ   ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ
ִרימּו ְתרּוָמה ַליהָֹוה 206 ֶחם ָהָאֶרץ תָּ ֲאָכְלֶכם ִמּלֶ   ְוָהָיה ּבַ
  )ֵליּה ( גירסת וילנא: 207
ִרימּו אָֹתּה  208 ן תָּ ְתרּוַמת ּגֶֹרן ּכֵ ִרימּו ְתרּוָמה ּכִ ה תָּ ית ֲעִרסֵֹתֶכם ַחּלָ   ֵראׁשִ

  ירש"
. דאמר בפרק לדברי רבי מאיר

שי דקדושין (דף ד:) מעשר 
ממון גבוה הוא פטורה מן החלה 
כדמפרש דעריסותיכם כתיב 

  ולא של גבוה:
ומצה של מעשר כו' לדברי ר''מ 

. ואפילו לא אין אדם יוצא בה
דריש עוי לשון איות בעין 
מצה שלו ולא של גבוה ולקמן 

   פריך מי כתיב מצתכם:
. לימא מסייעא הא הכי קאמר

לכל מילתיה דרב אסי דמדבהא 
   פליגי באתרוג מי פליגי:

. אבל התם לכם תרי זימי
למעוטי שאול וגזול אבל אתרוג 
של מעשר שי האי דאיתיהיב 
ליה לאכילה פיק ביה ואפילו 

   לר''מ:
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        לח, אלח, אלח, אלח, א .54
ַנן: [ נּו ַרּבָ   ּתָ

ַלִים ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ   ? "ָיכֹול יֹוֵצא ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ֲאִנינּות. - (דברים טז, ג) 209ִני""ֶלֶחם עֹתַּ ֱאָכל ּבַ ּנֶ ֶ   ַמה ׁשּ

ֲאִנינּות ֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבַ ְמָחה,   210ָיָצא ֶזה ׁשֶ ׂשִ א ּבְ   ֶאּלָ
ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   .ַרּבִ

י ֲעִקיָבא    אֹוֵמר: ַרּבִ

ה.  211"ַמּצֹות" "ַמּצֹות"   ִריּבָ
ן, ַמה תַּ    ? (דברים טז, ג) ִני""ֶלֶחם עֹ ְלמּוד לֹוַמר:ִאם ּכֵ

ה ּבְ  יּלֹוׁשָ ּנִ ה ׁשֶ ָרט ְלִעיסָּ ֶמן, ּוְדַבׁש"  :ּפְ   ].(פסחים לו.) ַיִין, ׁשֶ
  

ֵעי  ן ָלִקיׁש ּבָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
ַלִים?  ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ ה ׁשֶ ַחלָּ ֵצא ָאָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ ּיֵ   ַמהּו ׁשֶ

  
יּבָ  ִליִלי ַאלִּ י יֹוֵסי ַהּגְ ַרּבִ ֵעי ָלךְ  -א ּדְ יּבָ    ,לֹא ּתִ

ין חּולִּ א ּבְ ּתָ   לֹא ָנִפיק,  -  ָהׁשְ
תוֹ  ַחלָּ ֲעָיא?!  - ּבְ   ִמיּבָ

  
ֵעי ָלךְ  יּבָ י ּתִ י ֲעִקיָבא,  - ּכִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ַאלִּ

ָנִפיק ין הּוא ּדְ חּולִּ ר ּבְ  ,ּבְ ִאי ִמיְטמּו ֵיׁש ָלֶהן ֶהיּתֵ בֹות"ּדְ   , (שמות יב, כ) 212"מֹוׁשְ
ֵריָפה ָאְזָלא  בֹות, ְוִלׂשְ מֹוׁשָ ר ּבְ א ֵלית ָלּה ֶהיּתֵ ִאי ִמיְטַמּיָ ה, ּדְ   לֹא ָנִפיק,  -ֲאָבל ַחלָּ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
בֹות מֹוׁשְ ר ּבְ י, ִאית ָלּה ֶהיּתֵ ּמֵ ם, ְוִאיּטַ ּה  ְוָנִפיק ,ָאְמִריַנן: הֹוִאיל ְוִאיּלּו לֹא ָקָרא ָעֶליָה ׁשֵ   , ּבָ

א ַנִמי ָנִפיקָה  ּתָ    ?ׁשְ
  
  

ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  

אי ָאְמִריַנן "הֹוִאיל",  - ָהא ַוּדַ ֵעי ָלְך, ּדְ יּבָ אי לֹא ּתִ   ַוּדַ
ִני,  ר ׁשֵ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ קּוַח ּבְ ה ַהלָּ ֵעי ָלְך ַחלָּ יּבָ י ּתִ   ּכִ

ַנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ ֵעי ָלךְ  -  ְוַאלִּ יּבָ ָאְמֵרי ,לֹא ּתִ יָון ּדְ ר."ֶדהִיּפָ " :ּכֵ   , ַהְיינּו ַמֲעׂשֵ
ֵעי ָלְך  יּבָ י ּתִ ָאַמר -ּכִ י ְיהּוָדה, ּדְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵבר" :ַאלִּ   . "ִיּקָ

ְתַנן:    ּדִ
ְטָמא ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ קּוַח ּבְ ֶדה. - "ַהּלָ   ִיּפָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵבר"   .(מעשר שני ג, י) ִיּקָ

  לֹא ָלקּוַח ָהֵוי,  הֹוִאיל ְוִאי :ִמי ָאְמִריַנן
י,  ּמֵ ם ְוִאיּטַ   ְוהֹוִאיל ְולֹא ָקָרא ָעֶליָה ׁשֵ

בֹות מֹוׁשָ ר ּבְ יּה,  ,ֵיׁש לֹו ֶהיּתֵ   ְוָנֵפיק ּבֵ
יּה  א ַנִמי ָנִפיק ּבֵ ּתָ    ,ָהׁשְ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
  ָאְמִריַנן,  - ַחד "הֹוִאיל"

ֵרי "הֹוִאיל"    לֹא ָאְמִריַנן?  -ּתְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָראִמְסּתַ  ר ַחד הּוא.  :ּבְ ם ַמֲעׂשֵ   ׁשֵ

        

                                                             

זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען 209 י ְבִחּפָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמצְ  לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ יךָ תִּ  ַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ

קֹול  210 י ּבְ ַמְעתִּ ּנּו ְלֵמת ׁשָ י ִמּמֶ ָטֵמא ְולֹא ָנַתתִּ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ ּנּו ְולֹא ִבַעְרתִּ י ְבאִֹני ִמּמֶ יָתִני ה'לֹא ָאַכְלתִּ ר ִצּוִ כֹל ֲאׁשֶ יִתי ּכְ  (דברים כו, יד) ֱאלָֹהי ָעׂשִ

  ."דהא כתיב מצות מצות הרבה בתורה" –ר"י מלוניל  211
בֵֹתיֶכם ּתֹאְכלּו ַמּצֹות 212 כֹל מֹוׁשְ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלּו ּבְ   ּכָ

  רש"י
. דאמר לעיל יצא זה דרבי יוסי הגלילי

   שאיו אכל באיות:
שטלה חלתו לא פיק . לאחר בחולין

   בחולין דידיה:
. דלא דריש אוי ומיהו כי תיבעי לך לר''ע

היתר במושבות בעי כדמיעט לעיל בכורים 
מהאי טעמא ומעשר שי ריבה משום 
דאית ביה היתר מושבות אפי' לאחר 

   שכס לירושלים אם טמא כרבי אלעזר:
. דתרומה טמאה אסורה לשריפה אזלה

אין לה היתר  באכילה ובעודה טהורה
במושבות משום דמעשר שי הוא ובתר 
דקלטוה מחיצות לית ליה פדייה: או 
דילמא הואיל ואילו לא קרא עליה שם 
חלה אית לה היתר במושבות. אם טמא 
ופיק השתא מי לא פקע תורת מצה 
מיה משום קריאת שם חלה דהא חלה 
בעלמא לא פקא מכלל מצה כדתן 

לא הא לחודה מתיתין והכהים בחלה א
משום דאסורה ליה במושבות ואמרין 

   הואיל ופיק:
. בירושלים הלקוח בכסף מעשר שי

כדכתיב ותתה הכסף בכל אשר תאוה 
   פשך וגו':

. דפליגי עליה דרבי יהודה ואליבא דרבן
ואמרי לקוח בכסף מעשר שטמא יפדה 
דאלימא למיתפס פדיוו לא תיבעי לך 

ה היתר דאף על גב דהך חלה לית ל
במושבות דכל זמן שלא טמא אין לה 
פדייה בירושלים ומשטמא שוב אין לה 
היתר אכילה דהא חלה היא אפילו הכי 
אמרין הואיל ואילו לא קרא עליה שם 
הוה לה היתר במושבות על ידי טומאה 
דפיק בה אף בירושלים השתא מי פיק 

   כדאמרן במעשר גופיה:
שטמא  . כל לקוח בכסף מעשר שייקבר

משום דקלישא קדושתיה ולא אלים 
למיתפס פדיויה ואי מי לא קרא עליה 

  שם חלה לא הוה ליה היתר במושבות:
. מאי מי אמרין הואיל ואי לאו לקוח הוא

כלומר הואיל ומעשר שי גופיה דאתי האי 
מחמתיה וקיל האי מייה פקין במצה 
דידיה דאית ליה היתר במושבות על ידי 

דלית ליה היתר להאי לאו  טומאה והא
חומרא הוא לגביה אלא קולא הוא משום 
דלא אלים למיתפס פדיוו הלכך לא חמיר 
כדמעיקרא ואי משום דחלה הוא ובלאו 
לקוח מי לית ליה היתר הכא מי ימא 
הואיל אחריא הואיל ואילו לא קרא 

   עליה שם ולא לקוח הוא:
. כגון חלת או דילמא חד הואיל אמרין

גופיה דלא פקי בה אלא ע''י הואיל  מעשר
ואי לא קרא עליה שם אי מי חולין של 
לקוח לא פקי בה אלא ע''י הואיל ואי 
לאו לקוח הוא התם אמרין הואיל ושרי 
אבל חלת לקוח דבעי תרי הואיל לא 
אמרי' וא''ת בחלת מעשר גופיה מי תרי 
הואיל איכא הואיל ואי לא קרא עליה שם 

מא פריק לה ואית ליה והואיל ואי מיט
היתר במושבות הכא לא קריא הואיל 
דבר שיש בידו לעשות לגרום לה טומאה 

   מיד ופריק:
. וכי היכי מסתברא שם מעשר חד הוא

דפיק במעשר גופיה פיק בחלתו הואיל 
ושם חלה לא פיק בעלמא מכלל מצה 
ופיק מי בחלת הלקוח דהא מכח מעשר 

  באה ולא מחמרין ליה מייה:
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        בבבב- - - - לח, אלח, אלח, אלח, א .55
   ,ּוְרִקיֵקי ָנִזיר "ַחּלֹות ַהּתֹוָדה
ָאן ְלַעְצמֹו  ֶהן ן יֹוֵצאֵאי -ֲעׂשָ    ,ּבָ

ּוק  ׁשּ ָאן ִלְמּכֹור ּבַ ֶהן" - ֲעׂשָ   .יֹוְצִאין ּבָ

  
י?    ְמָנא ָהֵני ִמילֵּ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָאַמר ְקָרא: ^  לח,ב  ם ֶאת ּדְ ַמְרתֶּ ּצֹות""ּוׁשְ ה,  - (שמות יב, יז) 213ַהּמַ ם ַמּצָ ֶרת ְלׁשֵ ּמֶ ּתַ ׁשְ ה ַהּמִ   ַמּצָ
א ְלׁשּום ֶזַבח.  ה ֶאלָּ ם ַמּצָ ֶרת ְלׁשֵ מֶּ ּתַ ֵאין ִמׁשְ   ָיְצָתה זֹו ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתָֹאַמר ְקָרא:  ְבַע  - (שמות יב, טו) 214אֵכלּו""ׁשִ ֱאֶכֶלת ְלׁשִ ה ַהּנֶ   ת ָיִמים, ַמּצָ
א ְליֹום ָוַלְיָלה. ְבַעת ָיִמים ֶאלָּ ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ְלׁשִ   ָיְצָתה זֹו ׁשֶ

  
ה,  ַרּבָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ַרב יֹוֵסף.  ָווֵתיּה ּדְ   ְוַתְנָיא ּכְ
  

ה":  ַרּבָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   "ּתַ
ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי נָ    ִזיר? "ָיכֹול ֵיֵצא ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר: ּצֹות" תַּ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרתֶּ ה,  - (שמות יב, יז) "ּוׁשְ ם ַמּצָ ֶרת ְלׁשֵ ּמֶ תַּ ׁשְ ה ַהּמִ   ַמּצָ
א ְלׁשּום ֶזַבח" ה ֶאּלָ ם ַמּצָ ֶרת ְלׁשֵ ּמֶ תַּ ֵאיָנּה ִמׁשְ   . ָיְצָתה זֹו ׁשֶ

  
ַרב יֹוֵסף":  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   "ּתַ

ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי ָנִזיר? "ָיכֹול ֵיֵצא ָאָדם ְיֵדי    חֹוָבתֹו ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹ תַּ ְבָעה,  - )טו(שמות יב,  אֵכלּו""ׁשִ ֱאֶכֶלת ְלׁשִ ה ַהּנֶ   ַמּצָ

א ְליֹום ָוַלְיָלה" ְבָעה ֶאּלָ ֵאיָנּה ֶנֱאֶכֶלת ְלׁשִ   . ָיְצָתה זֹו ׁשֶ

  
יּפֹוק ֵליּה  ֲאִנינּות,     -  (דברים טז, ג) 215"ֶחם עִֹני"לֶּ ִמ ְוּתֵ ֱאָכל ּבַ נֶּ   ִמי ׁשֶ

ְמָחה!  ׂשִ א ּבְ ֲאִנינּות ֶאלָּ ֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבַ   ָיָצא ֶזה ׁשֶ
  

ָאַמר:  י ֲעִקיָבא, ּדְ ַרּבִ ִתיב.  "עִֹני"ָסַבר ָלּה ּכְ   ּכְ
  

יָרה!  ה ֲעׁשִ ֲהָוה ֵליּה ַמּצָ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדַ
  

ר ַרב ִיְצָח ָאַמר  מּוֵאל ּבַ   : קׁשְ
   ,ְרִביִעית ִהיא

ה ַחּלֹות.  ֶקת ִהיא ְלַכּמָ   ּוִמְתַחלֶּ
  

בֹות!  ָכל מֹוׁשָ ֵאיָנן ֶנֱאָכלֹות ּבְ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה ּדְ
  

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
נֹוב  :ֶנֱאָכִלין – ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי ָנִזיר :זֹאת אֹוֶמֶרת    ,ּבְ

  ְוִגְבעֹון. 
  

ְנָיא:   ּתַ
י ֶא "ָאַמר    : יְלַעאיַרּבִ

י ֶאת  ַאְלתִּ י ֱאִליֶעֶזרׁשָ   : ַרּבִ
ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי ָנִזיר?  ֵצא ָאָדם ּבְ ּיֵ   ַמהּו ׁשֶ

                                                             

ם ֶאת ַהיּ  213 ַמְרתֶּ ה הֹוֵצאִתי ֶאת ִצְבאֹוֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ּוׁשְ ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ י ּבְ ּצֹות ּכִ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרתֶּ ת עֹוָלםּוׁשְ ה ְלדֹרֵֹתיֶכם ֻחּקַ   ֹום ַהּזֶ
ְבַעת ָיִמים  214 ֶפׁש ַהִה ׁשִ ל אֵֹכל ָחֵמץ ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י ּכָ יֶכם ּכִ תֵּ אֹר ִמּבָ ְ יתּו ׂשּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ִבִעיַמּצֹות ּתֹאֵכלּו ַאְך ּבַ ְ ָרֵאל ִמּיֹום ָהִראׁשֹן ַעד יֹום ַהׁשּ ׂשְ   וא ִמּיִ
ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עֹנִ  215 יךָ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען תִּ י ְבִחּפָ   י ּכִ

  רש"י
ושמרתם את המצות עביד לה שמירה לשם 

. כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ מצה
   התכוון לשם מצה של מצוה:

. דלאו לשם מצה של מצות פסח עביד יצאת כו'
   לה אלא לשם מצה של זבח:

. דלאחר יום ולילה הויא שאיה אכלת לשבעה
ותר כדכתיב (ויקרא ז) ובשר זבח תודת שלמיו 

קרבו וגו' והיכא דלא שחט עליהן הזבח ביום 
אע''ג דעכשיו יש לה היתר לשבעה מיהו כי עבדה 
לאו לשם מצה הראויה למצוה איתכוון דכי 
עבידה אדעתא לאיפסולי ביום ובלילה עבדה 
ואית ליה לרב יוסף הא דרשה (דרבא) דבעין 
שימור לשם מצוה ואההוא קרא סמיך ובהא 

י לשימור מצת מצוה פליג דאי מי איכוין לה מ
למיפק בה משום תודה ומשום מצה לא פיק 

   דבעין שימור לשום מצה כל שבעה:
. ולמה לי קרא ותיפוק ליה דאיה אכלת לאון

אחריא דכל קדשים אסורין לאון ביבמות (דף 
עג:) אתיא לן בק''ו מה מעשר הקל אמרה תורה 

   לא אכלתי באוי בשר קודש חמור לא כל שכן:
. לעיל (דף לו.) לה כרבי עקיבא דאמרסבר 

במצה של מעשר שי פיק ואע''ג דאסור לאון 
   דלא דריש עוי לשון אוי אלא עי כמסורת:

. כיון דדריש עי הא לאו מצה עייה ותיפוק ליה
   היא דהא ילושה בשמן:

. חצי לוג שמן מביא לתודה וחוצהו רביעית היא
לרבוכה  חציו לעשר חלות ועשר רקיקין וחציו

במסכת מחות בפרק שתי מדות (דף פט.) 
ובזירות לא היתה רבוכה אלא חלות ורקיקין 
ולא היה מביא אלא רביעית כדאמרין מי התם 
הלכך רביעית שמן לעשרים חלות גדולות 
שעשות משבע עשרוות פחות שליש עשרון שזה 
הוא שיעורן כדאמרין התם בהתודה אין כאן 

   עושר:
. אלא דאין אכלות בכל מושבותותיפוק ליה 

בירושלים דמחיצת קדשים קלים לפים מן 
החומה כדכתיב (דברים יב) ואכלת לפי ה' וגו' 
וכל דריך אשר תדור ואם יצאו פסלין דכתיב 
(שמות כב) ובשר בשדה טרפה וגו' כיון שיצא 

   בשר חוץ למחיצתו אסר:
. מדלא פקא ליה מבכל זאת אומרת

חלות תודה ורקיקי זיר  מושבותיכם קסבר
אכלות בוב וגבעון ודלא כר''ש דאמר בפ''ק 
דמגילה (דף ט:) דלא קרב בוב וגבעון דהייו 
במה גדולה אלא פסחים וחובות הקבוע להן זמן 
אבל חובות שאין להן זמן קבוע לא ודלא כמ''ד 
בפרק בתרא דזבחים (דף קיז.) כאן וכאן במה 

שהיה עושה  גדולה דוב וגבעון ובמה קטה
בראש גגו לא קרבו ליחיד אלא עולה ושלמים 
ועל אותן שקרבו בוב וגבעון הוצרך להביא 
ראיה מושמרתם את המצות וממצות תאכלו 
וגו' דלא פקי מבכל מושבותיכם דאית להו 
היתר בכל מושבות שהיו יכולין להוליכן בכל 
מקום שירצו בתוך זמן אכילתן דתן בפרק 

יב:) באו לוב וגבעון הותרו בתרא דזבחים (דף ק
הבמות קדשי קדשים אכלין לפים מן הקלעים 
קדשים קלים ומעשר שי בכל ערי ישראל עד 
שלא הוקם המשכן היו במות מותרות ועבודה 
בבכורות משהוקם המשכן עבודה בכהים 
ואסרו הבמות עברו את הירדן והוקבעו בגלגל 

או ז' שכבשו וז' שחילקו היו הבמות מותרות ב
לשילה לאחר שחילקו והוקבע משכן שם אסרו 
הבמות וכולהו מפרש מקראי בפרק בתרא 
דזבחים חרבה שילה בימי עלי כששבה הארון 
בארץ פלשתים באו להן לוב ולא היה שם משכן 
אלא בית של אבים היה והוקבע שם מזבח 
החשת אבל ארון לא היה שם שכשהחזירוהו 

ם שה עד פלשתים עמד בקרית יערים עשרי
שמלך דוד והביאו לציון ובציון עמד עד שבה 
שלמה בית המקדש כדכתיב (מ''א ח) ויביאו 
הכהים את ארון ברית ה' וגו' ומזבח החושת 
היה בוב כל ימי שאול ושמואל כדכתיב (ש''א 
כא) ויאמר אין לחם חול אל תחת ידי כי אם 
לחם קודש [וגו'] המוסרים מלפי ה' חרבה וב 

ר זה שהרגם שאול מפי שתו לחם לדוד על דב
ובאו להם לגבעון ויתן שם מזבח החשת עד 
שבה שלמה הבית כדכתיב בדברי הימים (א' 

   כא):
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י.  ַמְעתִּ   ָאַמר ִלי: לֹא ׁשָ
י ִלְפֵני  ַאְלתִּ אִתי ְוׁשָ ַע ּבָ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ

ָא  :ָאַמר ִלי: ֲהֵרי ָאְמרוּ  ֲעׂשָ ֶהן,  -ן ְלַעְצמֹו ַחּלֹות ּתֹוָדה ּוְרִקיֵקי ָנִזיר ׁשֶ   ֵאין ָאָדם יֹוֵצא ּבָ
ּוק  ׁשּ ֶהן.  -ִלְמּכֹור ּבַ   יֹוֵצא ּבָ

ָבִרים ִלְפֵני  אִתי ְוִהְרֵציִתי ּדְ ּבָ י ֱאִליֶעֶזרְכׁשֶ   , ַרּבִ
ֶאְמרּו לֹו ְלמֹ  ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ִרית! ֵהן ֵהן ַהּדְ ִסיַניָאַמר ִלי: ּבְ ה ּבְ    ."ׁשֶ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ִרית! " ֶאְמרּו לֹו ְלמֹ ּבְ ּנֶ ָבִרים ׁשֶ ִסיַני?!ֵהן ֵהן ַהּדְ ה ּבְ    "ׁשֶ
ֲעָיא?!    ְוָלא ַטְעָמא ּבַ

  
  ְוַטְעָמא ַמאי? 

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ּוק  לּוֵכי ִמיְמַלךְ  - ּכֹל ַלׁשּ    ,ִאיּמְ
ן  ּבֵ ן,  –ָאַמר: ִאי ִמְזּדַ ּבֵ   ִמְזּדַ

ן  ּבֵ הּו ֲאָנא.  -ִאי ָלא ִמְזּדַ   ֵאיּפֹוק ּבְ
  

  רש"י
   . שבועה:ברית

. בתמיה אמר ליה ואיכא דאמרי
וכי הן הדברים כו' דלא בעי 

  טעמא כהלכה למשה מסיי:
. גמרא בעי לה וטעמא מאי

למכור  וטעמא מאי שעשאן
בשוק לצורכי תודה יוצא בהן 
אם לא מכרן הרי לא שתמרה 

   לשם מצה אלא לשם זבח:
. ידי חובת איפוק בהו אא

  מצה:
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        לט, אלט, אלט, אלט, א .56
ָנה  לט,א     ִמׁשְ

ֶפַסח: ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ ָאָדם יֹוֵצא ּבָ ֲחֶזֶרת,   ְוֵאּלּו ְיָרקֹות ׁשֶ   ּבַ
ַתְמָכא,    ּבְ

  ַחְרֲחִביָנא, ּוְב 
ין, ּוְב    עֹוָלׁשִ
  ָמרֹור. ּוְב 

ֶהן ין ַלִחין,   :יֹוְצִאין ּבָ   ּבֵ
ין,  ין ְיֵבׁשִ   ּבֵ

ין,   :ֲאָבל לֹא בּוׁשִ   ּכְ
לּוִקין,    ְולֹא ׁשְ

ִלין. ְולֹ  ָ   א ְמבּוׁשּ
ִית. וּ    ִמְצָטְרִפין ְלַכּזַ

ֶהן.  ּלָ ֶקַלח ׁשֶ   ְויֹוְצִאין ּבְ
  ִבְדַמאי, וּ 

רּוָמתֹו,  ָלה תְּ טְּ ּנִ ר ִראׁשֹון ׁשֶ   ּוְבַמֲעׂשֵ
ְפּדוּ  ּנִ ׁש ׁשֶ ִני ְוֶהְקּדֵ ר ׁשֵ    ....ּוַמֲעׂשֵ

        

ָמָרא      ּגְ

  ָחָסא.  - "ֲחֶזֶרת"
ין" ִבי.  -  "עֹוָלׁשִ   ִהיְנּדְ

ְמָכ  ר ָחָנהָאַמר  - א""תַּ ר ּבַ ה ּבַ ָמּה. ַרּבָ א ׁשְ ַמְכּתָ   : ּתְ
ן ָלִקיׁש ָאַמר  – "ַחְרֲחִביָנא" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִדיְקָלא. ַרּבִ   : ַאְצָווָתא ּדְ

  ְמִריָרָתא.  - ָמרֹור""ּוְב 
  

ֵני  ָראּתָ ר ַקּפָ   : ּבַ
ָאָדם יֹוֵצא ּבָ  ֶפַסח:"ֵאּלּו ְיָרקֹות ׁשֶ ין, ּבְ   ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ   עֹוָלׁשִ

  ַתְמָכא, ּוְב 
ין, ּבְ    ַחְרַחּלִ
  ַחְרֲחִביִנין, ּבְ 

   .ּוַבֲחָזִרין

י ְיהּוָדה ֶדה,   אֹוֵמר: ַרּבִ י ׂשָ   ַאף עֹוְלׁשֵ
י ּגִ  ה, ְועֹוְלׁשֵ   יּנָ

   .ַוֲחֶזֶרת

  
י ּגִ  ה ַוֲחֶזֶרת""עֹוְלׁשֵ א!  - יּנָ ָנא ָלּה ֵריׁשָ   ָהא ּתָ

  
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ֶד ַאף  י ׂשָ י ּגִ כְּ  ה""עֹוְלׁשֵ ה ַוֲחֶזֶרת""עֹוְלׁשֵ   .יּנָ
  

י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ַעְסָווס    :ַאף

   ,ְוטּוָרא
  ּוַמר ְירּוָאר. 

י יֹוֵסיָאַמר לֹו    : ַרּבִ
   ,ֶאָחד הּוא - ַעְסָווס ְוטּוָרא

  .ֶזה הּוא ְירּוָאר" -  ּוַמר

  
ֵבי  ֵני ּדְ מּוֵאלּתָ   : ׁשְ

ָאָדם יֹוֵצא ּבָ  ֲחֶזֶרת,   :ַסחֶפ ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ "ֵאּלּו ְיָרקֹות ׁשֶ   ּבַ
ין, ּבְ    עֹוָלׁשִ

  רש"י
  מתי' 

אלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי 
חובתו בחזרת ובתמכא 

. ובעולשי' ובחרחביא ובמרור
   כולהו מפרש בגמ':

. שלוקין . בחומץ:כבושין
מאד עד מבושלין הרבה 

   שימוחין:
   . כדרך בישול:מבושלין

. אם אין לו ומצטרפין לכזית
מאחד מהן כזית אבל יש לו מזה 
חצי זית ומזה חצי זית מצטרפין 
   זה עם זה כדי לצאת ידי חובתו:
. ובדמאי ובמעשר ראשון כו'

אבל בטבל לא ואף על גב 
דמעשר ירק דרבן הויא לה 
מצוה הבאה בעבירה דומיא 

ו קוב דאמרן דעציץ שאי
   בפירקין:

  
  גמ' 

{לייטוג"א: . ליטוג''א חסא
   : חסה}

. עשב שקורין הידיבי
{קרישפיל"א: קרישפל''א 

   : עולש [ראה שבת קג.]}
{מרובי"א: . מרוביי''א תמכתא

   : מרוביון (מין צמח)}
. סיב הגדל אצוותא דדיקלא

וכרך סביב לדקל שקורין 
{וידיל"א: קוקת ווידיל''א 

פים, בהשאלה לסיב של [של ג
   : דקל (ראה עירובין ח.)]}

. אמירפויי''ל מררייתא
{אמירפוי"ל: דקורית, 
פעפועין, קקולי (שמות שוים 
של עשב ריחי) [ראה תוס' 
חולין דה"מ עקירא דמרירתא. 
 פירוש מילולי הוא: עלה מר]}

  {פורפירי"ץ: והיא פופר''ץ 
טלופח, טלף החמור (מין 

   : עשב)}
   . לא איתפריש שמו:חרחלין
   . חזרת:ובחזרין

. אע''ג דיש להן שם עולשי שדה
   לווי הרי הן כעולשי גיה:

. מיי עסווס וטורא ומר ירואה
. יש מפרשין הירדופין ירקות:

  : {לעה}אלויש''א 
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  ַתְמָכא, ּוְב 
  ַחְרִביִנין, ּוְב 
ין, ּוְב  יּנִ   ַחְרּגִ
ין.ּוְב    ַהְרּדֹוַפּנִ

י ְיהּוָדה    ,ֲחֶזֶרת יֹוִלין  ַאף   אֹוֵמר: ַרּבִ
ין ּלִ ֶהן. -  ַוֲחֶזֶרת ּגַ ּיֹוֵצא ּבָ   ּכַ

י ִאיְלָעא ּום  ַרּבִ   : י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ אֹוֵמר ִמׁשּ
ִלים,    ַאף ַעְרַקּבְ

י ִלי ָחֵבר, ְולֹא ָמָצאִתי.  תִּ ׁשְ ְלִמיָדיו ּוִבּקַ ל תַּ י ַעל ּכָ   ְוָחַזְרתִּ
אִתי ִלְפֵני  ּבָ ן ַיֲעקֹבּוְכׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ּבֶ   , הֹוָדה ִלְדָבַרי.ַרּבִ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָרף. ֵיׁש לֹו ׂשְ ל ׁשֶ   ּכָ

י יֹוָחָנן ּבֶ  רֹוָקהַרּבִ   אֹוֵמר:  ן ּבְ
ָניו ַמְכִסיִפין.  ּפָ ל ׁשֶ   ּכָ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִרים
ל ָיָרק ַמר ָרף   - ּכָ    ,ֵיׁש לֹו ׂשְ

  . ּוָפָניו ַמְכִסיִפין"

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ן ִנְלַמד:  ְבֵרי ּכּולָּ   ִמּדִ
ָרף ּוָפָניו ַמְכִסיִפין.  - ָיָרק ַמר   ֵיׁש לֹו ׂשְ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ֲאֵחִרים.    ֲהָלָכה ּכַ
        
        
        
        

  רש"י
   . שם לווי הוא:חזרת גלים

. מפרש בסוף פ' שי ערקבלין
דעירובין אצוותא חרזייתא 

ב גדול ועב ומין לעצמו הוא סי
   הוא:

. של ר' וחזרתי על כל תלמידיו
אליעזר ובקשתי לי חבר 
לסייעי ששמע דבר זה מפיו 

   ולא מצאתי:
. כשסוחטין אותו במקום שרף

חיתוכו יוצא ממו שרף לבן 
- {מיץכחלב וקורין לייטו''ן 

   : חלב}-עשבים דמוי
. איו ירק מאד ככרתי מכסיפין

 {פלדי"ש:אלא פלד''ש 
   : חיוורים}

. תרווייהו אית ליה כל ירק מר
יש לו שרף ופיו מכסיפין והן 

   הן סימי מרור:
. כל המפרשין מדברי כולן

שמות הירקות כגון מתי' ותא 
דבר קפרא ורבי יהודה ור' 
מאיר ותא דבי שמואל מכולן 
למדו שהמרור יש לו שרף ופיו 
מכסיפין שבכל הירקות הללו 

  ימין האלו:רואין או בהן הס
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        לט, אלט, אלט, אלט, א .57
ֵחיּה לְ  ָרִביָנא כַּ ֵריּה ַאׁשְ ָרָבא ַרב ַאָחא ּבְ ִריָרָתא.  ּדְ ר ַאּמְ ֲהָוה ְמַהּדֵ   ּדַ

  
  ֲאַמר ֵליּה: 

יךְ  ְעּתִ ְמִריִרין ְטֵפי? ?ַמאי ּדַ    !ּדִ
ַנן! "ֲחֶזֶרת"ְוָהא    ּתְ

  

ֵבי  ָנא ּדְ מּוֵאלְותָּ   ! "ֲחֶזֶרת": ׁשְ
  

ֲעָיאַרּבִ ְוָאַמר    : י אֹוׁשַ
  ֲחֶזֶרת! ִמְצָוה ּבַ 

  

  : ָרָבאְוָאַמר 
  ? "ֲחֶזֶרת"ַמאי 

  ָחָסא. 
  

  ַמאי "ָחָסא"?
ָוון. ּדְ    ָחס ַרֲחָמָנא ִעילָּ

  

ר ַנֲחָמִניְוָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ י יֹוָנָתןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ
ים ּכְ  לּו ִמְצִרּיִ ה ִנְמׁשְ   ? 216ָמרֹורָלּמָ

רוֹ  תֹו ַרךְ  - ר ֶזהלֹוַמר ְלָך: ַמה ּמָ ִחילָּ ּתְ ה,  ,ׁשֶ   ְוסֹופֹו ָקׁשֶ
ים ה!  - ַאף ִמְצִרּיִ ה, ְוסֹוָפן ָקׁשֶ ָתן ַרּכָ ִחילָּ   ּתְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י.   ָהְדִרי ּבִ
  

                                                             

ר ָעְב  -ע"פ הפסוק  216 ל ֲעבָֹדָתם ֲאׁשֶ ֶדה ֵאת כָּ ָ ׂשּ חֶֹמר ּוִבְלֵבִנים ּוְבָכל ֲעבָֹדה ּבַ ה ּבְ ֲעבָֹדה ָקׁשָ יֶהם ּבַ ָפֶרךְ ַוְיָמֲררּו ֶאת ַחּיֵ  (שמות א, יד) דּו ָבֶהם ּבְ

  רש"י
. פופר''ץ אמררייתא

{פורפירי"ץ: טלופח, טלף 
   : החמור (מין עשב)}

. אן רישא דכולהו חזרת והא
   תן:

. מי חזרת ותא דבי שמואל
תא ברישא אלמא היא קדמי 

   לכולהו:
. כדמפרש טעמא מצוה בחזרת

   כדרבא ור' יותן:
. מאי טעמא קרין מאי חסא

דחס  ליה חסא משום דזכר הוא
   רחמא עלן אלמא להכי קיימא:

. דכתיב למה משלו כמרור
   (שמות א) וימררו את חייהם:

. בתחילה שתעבדו תחילה רכה
להן ע''י שכר שהיו שוכרין 

   אותן:
. הקלח שלו מרור סופו קשה

   מתקשה כעץ:
  . לא אוסיף עוד:הדרי בי
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    לט, אלט, אלט, אלט, א .58
ֵיילְ  ַרב ְרחּוִמיָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַהאי ָמרֹור ִמין ָיָרק הּוא?  אי ּדְ   ִמּמַ
כּוְפָיא :ֵאיָמא    !ְמִריָרָתא ּדְ

  
ה ַמּצָ   , 217ּדּוְמָיא ּדְ

ה  ּצָ יּדּוֵלי ַקְרַקע,  - ַמה ּמַ   ּגִ
יּדּוֵלי ַקְרַקע.  -ַאף ָמרֹור    ּגִ

  
  !ִהיְרּדּוף :ְוֵאיָמא

   
ה,  ַמּצָ   ּדּוְמָיא ּדְ

ה  ּצָ   ִמין ְזָרִעים,  - ַמה ּמַ
  ִמין ְזָרִעים.  -ַאף ָמרֹור 

  
  ַהְרִזיּפּו!  :ְוֵאיָמא

  
ה,  ַמּצָ   ּדּוְמָיא ּדְ

ּצָ  ר,  - ה ַמה ּמַ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ַחת ּבְ יּקַ ּנִ   ׁשֶ
ר.  -ַאף ָמרֹור  ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ח ּבְ יּקָ ּנִ   ׁשֶ

  
ר ַרב ָחִניןָאַמר ֵליּה  ה ּבַ ֵיילְ  ַרּבָ   : ַאּבַ

  ָמרֹור ַחד!  :ֵאיָמא
  

ִתיב.  (שמות יב, ח) 218"ְמרֹוִרים"   ּכְ
  

ֵרי!  "ְמרֹוִרים" :ְוֵאיָמא   ּתְ
  

ה, ּדְ ּדּוְמָיא    ַמּצָ
ּצָ  ה,  - ה ַמה ּמַ   ִמיִנין ַהְרּבֵ

ה.  -ַאף ָמרֹור    ִמיִנין ַהְרּבֵ
  
  

                                                             

ִים ַיֲעׂשּו אֹתוֹ  217 ין ָהַעְרּבַ ר יֹום ּבֵ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִני ּבְ ֵ חֶֹדׁש ַהׁשּ  (במדבר ט, יא) יֹאְכֻלהוּ  ּוְמרִֹרים ַמּצֹות-ַעל  ּבַ

ה-ְוָאְכלּו ֶאת 218 ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ  יֹאְכֻלהוּ  ְמרִֹרים- ַעל ּוַמּצֹות ֵאׁש -ְצִלי  ַהּבָ

  רש"י
. מרה של דג מרירתא דכופיא

   ששמו כן:
   וקשו:. שהרי הכי מצה
. עץ שהמתיק בו משה הירדוף

את מי מרה ואמרין (בסוטה) 
(מכילתא פרשת בשלח) ס בתוך 
   ס שהוא היה מר והוא הירדוף:

. מין זרע וסם המות הרזיפו
לבהמה הוא הרזיפו איו יקח 
בכסף מעשר דאיו פרי מאכל 
ואן אוכלא בעין דומיא דיין 
ושכר ובקר וצאן כדכתיב 

ה הכסף בכל (דברים יד) ותת
   אשר תאוה פשך וגו':

. מיא הוא ואימא מרור חד
מהך ירקות ולאו כל הי אלא 

   מר שבכולן:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                       ""ָּכל ָׁשָעה –מסכת פסחים פרק ב' 

     
185  

    בבבב- - - - לט, אלט, אלט, אלט, א .59
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ֶהן ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ  ָאָדם יֹוֵצא ּבָ ָאְמרּו ֲחָכִמים ׁשֶ ֲערּוָגה ַאַחת.  -ַסח ֶפ ְיָרקֹות ׁשֶ ן ִנְזָרִעין ּבַ   ּכּולָּ
  

הּו ִמ  :ְלֵמיְמָרא ֵלית ּבְ ְלַאִיםּדְ ּום ּכִ    .ׁשּ
  : ָרָבאְמִתיב 

ין, " ּלִ   ֲחֶזֶרת ַוֲחֶזֶרת ּגַ
ֶדה,  י ׂשָ ין ְועֹוְלׁשֵ   עֹוָלׁשִ
ֶדה,  י ׂשָ ין ּוְכִריׁשֵ ִריׁשִ   ּכְ
ֶדה,  ר ׂשָ ר ְוכּוְסּבַ   ּכּוְסּבָ

ל ִמְצִרי,  ל ְוַחְרּדָ   ַחְרּדָ
ְצִרי ְוַהְרמּוָצה  זֶ  -ּוְדַלַעת ַהּמִ ְלַאִים ֶזה ּבָ   . (כלאיים א, ב) "הֵאיָנם ּכִ

ין" ּלִ    ,ִאין – "ֲחֶזֶרת ַוֲחֶזֶרת ּגַ
ין    לֹא!  -ֲחֶזֶרת ְועֹוָלׁשִ

  
יָמא ֲהָדֵדי ָקָתֵני ְלהּו.  :ְוִכי ּתֵ הּו ּבַ   ּכּולְּ
   :ַרבְוָהא ָאַמר 

  זּוגֹות זּוגֹות ָקָתֵני! 
  

ִהְלָכָתן.  ?ָאַמר ַרבּדְ  "ִנְזָרִעין"ַמאי    ִנְזָרִעין ּכְ
  
ִהְלָכָת "    "?!ןּכְ

ֵניָנא   :ּתָ
ה ְטָפִחים "   לט,ב ָ ׁשּ ה ַעל ׁשִ ָ ׁשּ ִהיא ׁשִ ה ֵזְרעֹוִנין,  -ֲערּוָגה ׁשֶ ָ תֹוָכּה ֲחִמׁשּ   זֹוְרִעין ּבְ

ע ע רּוחֹות ָהֲערּוָגה -ַאְרּבַ    ,ַעל ַאְרּבַ
ֶאְמַצע –ְוַאַחת    ! (כלאים ג, א) "ּבָ

  
ֵתיָמא י :ַמהּו ּדְ ְזָרִעי - ָהֵני ִמילֵּ   ,לֹא –יָרקֹות , ֲאָבל ּבִ ןּבִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ָרִעיםּדִ  :ְלֵמיְמָרא יָמא ִמּזְ    .יָרקֹות ַאלִּ
   :ְוָהְתַנן

ל ִמיֵני ְזָרִעים " ֲערּוָגה ַאַחת,  ןֵאין זֹוְרִעי -ּכָ   ּבַ
ֲערּוָגה ַאַחת ןזֹוְרִעי -ל ִמיֵני ְיָרקֹות ּכָ    ! (כלאים ג, ב) "ּבַ
  

ֵתיָמא   ין ְזָרִעים ִניְנהּו, ִמ  - ָהֵני ָמרֹור :ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ֲעָתְך? "ְזָרִעים"    !ָסְלָקא ּדַ

ַנן   !"ְיָרקֹות" :ְוָהא ּתְ
ֵני  ָראְותָּ ר ַקּפָ    !"ְיָרקֹות" :ּבַ

ֵבי  ֵני ּדְ מּוֵאלְותָּ   ! "ְיָרקֹות": ׁשְ
  

  ֲחֶזֶרת ִאיְצְטִריָכא ֵליּה. 
  

ֲעָתְך ָאִמיָנא    :ָסְלָקא ּדַ
  ְלַהְקׁשֹות,  הֹוִאיל ְוסֹוָפּה 

  ֵניֵתיב ָלּה ְרָווָחא ְטֵפי. 
י ָלאו ָאַמר ה :ֲחִניָנא יּבִ ַר יֹוֵסי ּבְ  ַרּבִ הּוְקׁשָ רּוב ׁשֶ ל ּכְ ית רֹוַבע!  - ֶקַלח ׁשֶ   ַמְרִחיִבין לֹו ּבֵ

יָון    סֹופֹו ְלַהְקׁשֹות ָיֲהִביַנן ֵליּה ְרָווָחא ְטֵפי, ּדְ ַאְלָמא: ּכֵ
  ָווָחא ְטֵפי, ָהָכא ַנִמי ֵניֵתיב ֵליּה ְר 

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  רש"י
   . כרתי כרישין של גיה:כרישין

. שלוויי''ש כרשי שדה
{שלויי"ש: בר [משמעות 
המילה היא: יערי, פראי, והיא 
משמשת כאן במשמעות של 

בר" - בר", "תות- "חתול
   : וכדומה]}

. מין דלעת הוא מוצהוהר
ובמסכת דרים (דף א.) מפ' 

   קרא קרקוזאי:
. אע''ג שיש אין כלאים זה בזה

שם לווי לאחד איו כלאים 
  בחבירו:

. וכן עולשין חזרת בחזרת גלין
בעולשי השדה (זוגות זוגות כמו 

   שהן שויין):
וכי תימא כולהו בהדי הדדי 

. דבכל הי קאמר דאין קתי
זרת עולשין כלאים זה בזה ח

   וכרישין:
. חזרת וחזרת גלין זוגות זוגות

או עולשין ועולשי שדה וכן כולן 
שיו דאין כלאים זה בזה אבל 

   חזרת בעולשין לא:
. כולן זרעין בערוגה אחת מאי

דאמר רב לעיל זרעין כהלכתן 
קא אמר כדי שלא ייקו זה מזה 
כגון חמשה זרעוין בערוגה של 

תן ששה על ששה טפחים כד
  במסכת שבת (דף פד:):

. דירקות יקי אבל בירקות לא
   טפי:

. ליק למימרא דירקות אלימא
טפי מזרעים דאיצטריך ליה 
למימר דאף ירקות זרעין 

   חמשה מיין בערוגה של ששה:
כל מיי זרעים אין זרעים 

. אפילו בשיעור בערוגה אחת
הזה משום דיקי טפי והא דתן 

וין זורעין בתוכה חמשה זרע
בירקות קאמר דזרעים 

   כהלכתן:
מהו דתימא הי דמרור מין 

. ולא יזרעו בערוגה זרעים יהו
אחת קמשמע לן רב דמין ירקות 

   יהו וזרעים:
. היכי תיסק זרעים סלקא דעתך

אדעתין דזרעים יהו והא 
   כולהו תאי ירקות קרי להו:

. חזרת איצטריכא ליה
לאשמועין דזרעת כשאר 

בערוגה עם ארבעה ירקות 
   זרעוין:

   . קלח שלה עשה עב:להקשות
. מקום עד בית רובע מרחיבין לו

   שלא יזרעו אצלו מין אחר:
. מקום זריעת רובע בית רובע

הקב חצר המשכן היה שיעור 
לבית סאתים וכל בית כור ובית 
סאה ובית רובע שבגמרא לפי 

   אותו חשבון:
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ין" ין ְיֵבׁשִ ין ַלִחין ּבֵ ֶהן ּבֵ   . וכו' "יֹוְצִאין ּבָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
א נּו ֶאלָּ ֶקַלח,  :לֹא ׁשָ   ּבְ

ָעִלין    ,ִאין -ַלִחין  :ֲאָבל ּבְ
ין    לֹא.  -ְיֵבׁשִ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא ֶהן" :ְוָהא ִמּדְ ּלָ ֶקַלח ׁשֶ ָל "ּבְ א, ִמּכְ ֵריׁשָ    !ָעִלין -  ל ּדְ

  
י ָקָתֵני י ָקא ְמָפֵרׁש: ּכִ רּוׁשֵ ין" :ּפֵ ין ְיֵבׁשִ ין ַלִחין ּבֵ ַלחַא  "ּבֵ    .ּקֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ֶהן" ּלָ ֶהן ּוְבֶקַלח ׁשֶ    ,יֹוְצִאין ּבָ
ין,  ין ְיֵבׁשִ ין ַלִחין ּבֵ   ּבֵ

ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶהן,  יֹוְצִאין -ַלִחין    ּבָ
ין  ֶהן.  - ְיֵבׁשִ   ֵאין יֹוְצִאין ּבָ
ִוין ין - ְוׁשָ מּוׁשִ ֶהן ּכְ ּיֹוְצִאין ּבָ    ,ׁשֶ
ין  :לֹא ֲאָבל בּוׁשִ    ,ּכְ

לּוִקין    ,ְולֹא ׁשְ
ִלין,  ָ   ְולֹא ְמבּוׁשּ

ָבר:  ל ּדָ ָללֹו ׁשֶ   ּכְ
ׁש ּבֹו ַטַעם ָמרֹור  ּיֵ   יֹוְצִאין ּבֹו,  -ּכֹל ׁשֶ

ֵאין ּבֹו ַטַע    ! "ֵאין יֹוְצִאין ּבוֹ  -ם ָמרֹור ְוכֹל ׁשֶ
  

ְרּגּוָמא  ַלחַא ּתַ   .ּקֶ
  
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ין. " מּוׁשִ ֶהן ּכְ   ֵאין יֹוְצִאין ּבָ

ּום  יִמׁשּ י ָצדֹוק ַרּבִ ַרּבִ   ָאְמרּו:  ֱאִליֶעֶזר ּבְ
ין מּוׁשִ ֶהן ּכְ   . "יֹוְצִאין ּבָ

  
  
  

  רש"י
 . דיבש יש לו טעם מרורלא שו

אלא קלח דמתוך שהוא עב איו 
מתייבש שיפסיד טעמו אבל 
עלין יבשין הרי הן כעפר 

   בעלמא:
. קא פסיק מכלל דרישא בעלין

   ותא בהו בין לחים בין יבשים:
{פלצידי"ש: . פלצדא''ו כמושין

  : ובלים}
. קתי מיה' כללו של דבר כו'

בדר' מאיר יוצאין בהן ובקלחין 
ומתי' שלהן בין לחין בין יבשין 

מי מדמכשר ביבשים רבי מאיר 
היא ושמע מיה בעלין מי 

   אכשר:
. להא דקתי בדר' תרגומא

  מאיר יבשין אקלח קאמר:
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ֵעי  ר ָחָמאּבָ   : ָרִמי ּבַ

ֵצא ָא  ּיֵ ַלִים? ַמהּו ׁשֶ ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ ָמרֹור ׁשֶ   ָדם ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבְ
  

א  יּבָ יּדְ ַאלִּ ֵעי ְלךָ  - ֲעִקיָבא ַרּבִ יּבָ    !לֹא ּתִ
אֹוַרְייָתא ה ּדְ ַמּצָ א ּבְ ּתָ    ,ָנֵפיק - ָהׁשְ

ַנן ַרּבָ ָמרֹור ּדְ ֲעָיא? -  ּבְ    !ִמיּבָ
  

ֵעי ָלךְ  יּבָ י ּתִ א  ,ּכִ יּבָ יּדְ ַאלִּ ִליִלייֹוֵס  ַרּבִ   ַמאי?  - י ַהּגְ
  

אֹוַרְייָתא  ה ּדְ ַמּצָ   לֹא ָנֵפיק, ּדְ הּוא  - ּבְ
ַנן  ַרּבָ   ָנֵפיק,  -ֲאָבל ָמרֹור ּדְ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ּקּון אֹוַרְייָתא ּתַ ֵעין ּדְ ַנן ּכְ ינּו ַרּבָ ַתּקִ ל ּדְ    ?ּכָ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָרא ּבְ ה ּוָמרֹור" :ִמְסּתַ   . "ַמּצָ
  
  
  
  

  רש"י
. דמעשר דידה השתא מצה

דאורייתא ואיכא למיפסלה 
משום דאין לה היתר במושבות 
קאמר ר''ע דפיק הואיל ואי 
מטמיא פריק לה ואית לה 

   היתר:
ר ירק מדרבן הוא . דמעשמרור

ומדאורייתא אית ליה היתר 
   במושבות מיבעיא:

. ואין לו כעין דאורייתא תקון
היתר במושבות ומרור איתקש 
למצה מה מצה בעין אכלת 
בכל מושבות אף מרור מי בעין 
יש לו היתר. לישא אחריא 
מצה בזמן הזה דאורייתא 
ומרור מדרבן בפרק בתרא (דף 

שיא לי קטו.) וזה שמעתי וק
בזמן הזה מי מסקי מעשר שי 
לירושלים ואי למאן דאמר 
קדושה ראשוה קידשה לשעתה 
וקידשה לעתיד לבוא בהדיא 

   איבעי ליה לפרושי בזמן הזה:
. הוקשו יחד וכי מצה ומרור

היכי דמצה יש עליה שם מעשר 
שי ולא פיק ביה אף מרור מי 
שיש עליה שם מעשר שי לא 

  פיק ביה:
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ָנה             ִמׁשְ

ְרְנגֹוִלים,    ֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהּמּוְרָסן ַלתַּ
  ֲאָבל חֹוְלִטין. 

  

ְרָחץ,  ָיָדּה ַלּמֶ ּתֹוִליְך ּבְ ֶרה ֶאת ַהּמּוְרָסן ׁשֶ ׁשְ ה לֹא תִּ ָ   ָהִאׁשּ
ָרּה ָיֵבׁש.  ְבׂשָ ָפה ִהיא ּבִ   ֲאָבל ׁשָ

  

תוֹ  יַח ַעל ַמּכָ ין ְוַיּנִ    ,לֹא ִיְלעֹוס ָאָדם ִחיטִּ
ֵהן ֵני ׁשֶ    .ַמְחִמיצֹות ִמּפְ

  

ָמָרא               ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִאין ִליֵדי ִחיּמּוץ:" ֵאין ּבָ ָבִרים ׁשֶ   ָהָאפּוי,  ֵאּלּו ּדְ

ל ָ    ,ְוַהְמבּוׁשּ
רֹוְתִחין ֲחָלטֹו ּבְ   . "ְוָחלּוט ׁשֶ

  
ל" ָ    ?!"ְמבּוׁשּ
ע! ּדִ ַא  ל ֵליּה, ְמַחּמַ ֵ   ְמַבׁשּ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
לֹו  ְ יׁשּ ּבִ    .ָקָאַמרָהָאפּוי ׁשֶ

  
  

ְנָיא:   ּתַ
י" י ְיהּוָדה ַרּבִ ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבְ

ֶלף ַפל ְלתֹוכֹו ּדֶ ּנָ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו  ,ֶקַמח ׁשֶ א ִליֵדי ִחיּמּוץ -ֲאִפיּלּו ּכָ    ."ֵאינֹו ּבָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָעֵביד ִטיף ַלֲהֵדי ִטיף.    ְוהּוא ּדְ

  
  

ֵבי  יָאְמִרי ּדְ יָלא ַרּבִ   : ׁשֵ
יָקא וַ  ֵרי –ּתִ    .ׁשָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יָקא "   ! "ָאסּור -ַותִּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָחא ּוִמיְלָחא -ָהא  ִמיׁשְ ֲעַבֵדיּה ּבְ    ,ּדַ
א ּוִמיְלָחא.  -ָהא  ַמּיָ ֲעַבֵדיּה ּבְ   ּדַ

  
  : ָמר זּוְטָראָאַמר 

ָנא,  ֲאִביׁשְ ִקְמָחא ּדַ   לֹא ִליְמֵחי ִאיִניׁש ְקֵדָרא ּבְ
יְלָמא לֹא ּבָ  יר, ְוָאֵתי ִליֵדי ִחיּמּוץ. ּדִ ּפִ יל ׁשַ   ׁשִ

  

  רש"י
י' מת  

. ברותחין שאין מיחין חולטין
   אותו להחמיץ:

. לשוף בה לא תשרה המורסן
   בשרה מפי שמחמיץ בשרייתו:

. מורסן יבש אבל שפה היא
בבשרה ואע''פ שמים טופחין על 

   בשרה:
   . לא יכוס:לא ילעוס

  
  גמ' 

. לחם משאפה כל מה האפוי
   ששוריהו במים איו מחמיץ:

. בעוד אדמבשל ליה מחמע
ים פושרים קודם שירתיחו שהמ

הוא מחמיץ ובדשדי ליה לתוך 
רותחין ליכא לאוקומה דהא 
בהדיא תי לה וחלוט שחלטו 

   ברותחין:
. כלומר אפוי אפוי שבשלו

אפילו הוא מבשלו לאחר אפייה 
   איו מחמיץ:

   . מן הגג:דלף
. שטירוד איו בא לידי חימוץ

הדלף הופל תמיד איו מיחו 
   להחמיץ:

. שופלין טיפה טיף טיף להדי
אחר טיפה סמוך ותכף ואין 

   שהות ביתים:
   . מאכל קמח:ותיקא

. בקימחא שרי מישחא ומילחא
   דמי פירות אין מחמיצין:

. לא לימחי אייש קדרא
שמעבין תבשיל הקדירה על ידי 
שממחין קמח לתוכו ואפילו 
בקמחא דאבישוא שתייבשה 
ויקלית בתור כשהיא לחה 

לי בתור והרי עושין אותה ק
היא כאפויה אפילו הכי לא 

   ליעביד:
. לא דילמא לא בשיל שפיר

עשית קלי כל צורכה בתור 
ומחמצת בתבשיל וכשהוא 
טורפה בקערה היא מחמצת 
(ועוד) שאין דרך תיתה לתוך 

   תבשיל רותח:
  . ברותחין:לא ליחלוט
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    מ, אמ, אמ, אמ, א    ––––    בבבבלט, לט, לט, לט,  .63
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ֲהֵדי ֲהָדֵדי, ^לֹא ִליֲחלֹוט ִאיִניׁש    מ,א י ּבַ ֵרי ִחיּטֵ   ּתְ
ִציְרָיא  יְלָמא ָאְזָלא ֲחָדא ְוָיְתָבה ּבְ ּה, ּדַ ּדִ   ֲחֶבְרּתָ

ע א ֵמַאְרּבַ ַמּיָ יּקּוָלא ּדְ   רּוָחָתא, ְוָאֵתי ִליֵדי ִחיּמּוץ.  ְוָלא ָסֵליק ְלהּו ּדִ
  

ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ
ֲהֵדי ֲהָדֵדי,  ּבֹוֵלי ּבַ ֵרי ׁשִ   ָלא ִליֲחרֹוְך ִאיִניׁש ּתְ

א ֵמַהאי ּוָבַלע ִאיָדךְ  יְלָמא ָנְפִקי ַמּיָ   ְוַאְתָיא ִליֵדי ִחיּמּוץ.  ,ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
   ,ִאי ָהִכי

יְל  א! ֲאִפיּלּו ֲחָדא ַנִמי, ּדִ א ּוָבַלע ִאיָדְך ֵריׁשָ   ָמא ָנֵפיק ֵמַהאי ֵריׁשָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
  ירֹות ִניְנהּו, ֵמי ּפֵ 

  ֵאיָנן ַמְחִמיִצין.  -ירֹות ּוֵמי ּפֵ 
  

יּה  ֵייַוֲהַדר ּבֵ ִצי.  -ָכל ֲאַגב ִמְדַלְייהּו ּדְ  ,ֵמַהִהיא ַאּבַ   לֹא ְמַחּמְ
  
ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ

ֲא  א ּדַ ָנאַהאי ַחְצּבָ ֵרי - ְסִחיָפא   :ִביׁשְ    ,ׁשָ
  .ָאסּור –ְזִקיָפא 

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ֵרי,  -ֲאִפיּלּו ְזִקיָפא    ַנִמי ׁשָ
  ירֹות ִניְנהּו, ֵמי ּפֵ 

  ֵאיָנן ַמְחִמיִצין.  -ירֹות ּוֵמי ּפֵ 
  
  
  
  

  רש"י
. גרעיי חיטין אלא תרתי חיטי

   חדא חדא חיטתא:
ילמא אתיא חדא ויתבה ד

. בסדק של בציריא דחברתה
   חברתה:

   . רתיחת המים:דיקולא דמיא
. סדק כמו טייליא חריפא ציריא

דמצרי זיקי דמסכת ע''ז (דף 
   ל.):

. שבולתא אי הכא אפילו חדא
   מי לא ליחרוך:

. מחיטי דילמא פקי מיא
דברישא חדא ובלעי חטים 

   דאידך רישא:
ל אגב ה''ג והדר ביה אביי דכ

. כל דרך מדלייהו לא מחמעי
   פילתם לא מחמעי:

. כד שמייבשין חצבא דאבישוא
   בתוכו קליות בתור:

. אם פיו כפוי למטה סחיפא שרי
שהיו המים הפלטין מן הקלי 
על ידי חום האור זבין ויוצאין 

   לחוץ שרי:
. שיהא זוקף כדרכו אסור זקיפא

שהמים פלטין וחוזרין ובלעין 
יי סחיפא שרי ומדאמר אב

משום דדייבי אבראי שמע מיה 
הדר ביה ממאי דאמר לעיל לא 
ליחרוך אייש תרתי שיבלי דהי 
מי דייבי מיא ושרקי ופלי ולא 

  מיבלעי באידך:
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    בבבב- - - - מ, אמ, אמ, אמ, א .64
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

עֹוִרין ּבְ "    ,ַסחֶפ ֵאין לֹוְתִתין ׂשְ
ְקע :ְוִאם ָלַתת   ֲאסּורֹות,  -ּו ִנְתּבַ

ְקעּו  רֹות. - לֹא ִנְתּבַ   מּותָּ
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

  . "חֹוֶמץ, ְוחֹוֶמץ צֹוְמָתןׁשֹוָרן ּבְ 
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

  
אָאַמר    : ָמר עּוְקָבאָאַמר  ַרב ִחְסּדָ

ְקעוּ "לֹא  ׁש,  "ִנְתּבַ   ַמּמָ
ִאיּלּו ַמ  ל ׁשֶ א ּכָ ְקעֹות ֵמֲאֵליֶהןֶאלָּ י ָחִבית ְוֵהן ִנְתּבַ יָחן ַעל ּפִ    .ּנִ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ְקעוּ " ׁש.  "ִנְתּבַ   ַמּמָ
  

מּוֵאלֲעַבד  ר ָחׁשוּ  ׁשְ ֵבי ּבַ דֹוָרא ּדְ ׁש.  - עּוְבָדא ּבְ ְקעּו ַמּמָ   ִנְתּבַ
  
  

הֲאַמר    : ַרּבָ
ַעל ֶנֶפׁש    לֹא ִיְלּתֹות.  -ּבַ

  
ַעל "ַמאי ִאיְרָיא  י ָעְלָמא ַנִמי"ֶנֶפׁש ּבַ    !? ֲאִפיּלּו ּכּולֵּ

ְנָיא ָהא ּתַ    :ּדְ
עֹוִרין ּבְ "   ! "ַסחֶפ ֵאין לֹוְתִתין ׂשְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ִריִרי  :ַעל ֶנֶפׁש ּבַ  ׁשְ ין ּדִ   לֹא ִיְלּתֹות.  -ֲאִפיּלּו ִחיּטִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה 
א  ָצֵיית ֵליּה ְלַאּבָ א ָאֵכיל ַנֲהָמא - ַמאן ּדְ ִעיּפּוׁשָ    ,ּדְ

י  ָהא ּבֵ    !ָלְתִתי - ַרב הּוָנאּדְ
ר ָאִבין ָרָבאּוֵבי      !ָלְתִתי – ּבַ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

  ָאסּור ִלְלּתֹות. 
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאלָּ
עֹוִרין ּבְ "   , "ַסחֶפ ֵאין לֹוְתִתין ׂשְ

עֹוִרין    לֹא, ּדְ הּוא  -ׂשְ
י  ֵרי –ָהא ִחיּטֵ    !ׁשָ

  
ֲעיָ '    ,ָקָאַמר 'אלֹא ִמיּבָ

א,  הּו ַמּיָ יּה ִציְרָיא ָעְייִלי ּבְ ִאית ּבֵ יָון ּדְ ין, ּכֵ ֲעָיא ִחיּטִ   לֹא ִמיּבָ
ֲעֵרי יֵעי ,ֲאָבל ׂשַ ׁשִ ֵמי,  -  ּדְ יר ּדָ ּפִ   ֵאיָמא ׁשַ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

  : ָרָבאֲהַדר ָאַמר 
ר ִלְלּתֹות   ,מּוּתָ

ַתְנָיא:    ּדְ

  רש"י
. מחמת היפוח שמחמת תבקעו

המים אסורות דודאי ממהרות 
   להחמיץ:

. אם רואה שורן בחומץ
   שופחות שורן בחומץ:

. אשטריי''ב צומתןוחומץ 
בלע''ז  {אישטריי"ט: ְמַצֵּמק}

   ואיו מיחן להחמיץ:
. שאין והן מתבקעות מאיליהן

   יכולות לעמוד מפי ריח היין:
. בכפר של בדורא דבי בר חשו

   אותו האיש:
. כלומר דאין תבקעו ממש

אסורות אלא תבקעו ממש 
ואותן לא מבוקעות ממש היו 

בעל  והתירן: אמר רבה גרסין:
   פש חסיד:

. שהן הכי קאמר אפילו חיטי
קשין משעורין ואין ממהרין 
להחמיץ בעל פש לא ילתות 
אבל דלאו בעל פש דלא מחמיר 

   על פשיה כולי האי:
   . קשים:דשרירן

. רבה הכי קרי ליה לשון לאבא
   רבות:

מאן דצאית ליה לאבא יאכל 
. כלומר לא תהא לחם עיפושא
   סולתן קיה:

. כולה רב רב הוא לתתידהא בי 
   חמן אמר לה:

. לכולי ורבא אמר אסור ללתות
   עלמא:
  . שחלקין הן:דשיען
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ה ְוַהְד " ַפת ְנִקּיָ   , "ָרָאהיֹוְצִאין ּבְ
לֹא ְלִתיָתה ה ּבְ ר ְנִקּיָ   . "ְוִאי ֶאְפׁשָ

  
אֵאיִתיֵביּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ַרב ּפַ

ָמִחין"    ,ַהּקְ
ל ּגֹוִים ָלתֹות ׁשֶ ָפִרים , ְוַהסְּ ל ּכְ   ְטהֹוִרים,  - ׁשֶ

ין ַרּכִ ל ּכְ   . "ְטֵמִאין – ְוׁשֶ
  
  ַמאי ַטְעָמא?  - "ְכָפִרים"ּדִ 

ָלא ָלְתִתי ּום ּדְ   א ָקֵרי ֵליּה סֹוֶלת! ְוָק  ,ָלאו ִמׁשּ
  

ְמָחא.  ְרּגּוָמא ַאּקִ   ּתַ
  

ָנֵפיק ָאַמר ַתר ּדְ    :ּבָ
י ָאַמרּדְ ַמאי ַטְעָמא ָלא ֵאיָמא ֵליּה ֵמָהא  מּוֵאלָאַמר  ַרב ִיְרְמָיהָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ   : ׁשְ

ל ְמָנחֹות  ין ׁשֶ    ,ֵאין לֹוְתִתין אֹוָתם - ִחיּטִ
   !ְוָקא ָקֵרי ְלהּו סֹוֶלת

  
  : ָרָבאָאַמר  ֲהַדר

  ִמְצָוה ִלְלּתֹות, 
ֱאַמר ּנֶ ּצֹות" :ׁשֶ ם ֶאת ַהּמַ ַמְרתֶּ   . (שמות יב, יז) 219"ּוׁשְ

ָבֵעי ְלִתיָתה  יּמּור ְלַמאי?  -ִאי לֹא ּדְ   ׁשִ
  

יּמּור  הּדְ ִאי ׁשִ יּמּור  ,ִליׁשָ ה ּדְ ׁשִ יּמּור הּוא.  -ִליׁשָ   ָלאו ׁשִ
  
  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

ל ּגוֹ  ֵצקֹות ׁשֶ ֵריסֹו ֵמֶהן,  -ִים ּבְ א ּכְ   ָאָדם ְמַמלֵּ
ַאֲחרֹוָנה.  ה ּבָ ִית ַמּצָ ּזַ ּיֹאַכל ּכַ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

ַאֲחרֹוָנה    ִאין,  -ּבָ
ִראׁשֹוָנה    לֹא,  - ּבָ

  ?ַמאי ַטְעָמא
ּום  יּמּורּדְ ִמׁשּ הּו ׁשִ    .לֹא ֲעַבד ּבְ

  
יּמּור  ה ְוֵאיָלְך! ֵמ ְוַלֲעֵביד ֵליּה ׁשִ   ֲאִפּיָ

  
א ָלא ּה  ,וֶאלָּ ַמע ִמיּנָ ֵעיַנן.  :ׁשְ ָרא ּבָ יּמּור ֵמִעיּקָ   ׁשִ

  
אי?    ּוִמּמַ

יּמּור,  יּמּור, לֹא ֲעַבד ָלּה ׁשִ ָנֵחית ְלׁשִ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ אֵני ָהָתם ּדִ יְלָמא ׁשָ   ּדִ
יּמּור, ָהִכי ַנִמי  יּמּור ָעֵביד ָלּה ׁשִ ָנֵחית ְלׁשִ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ יּמּור ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא ּדִ ה ּדְ ׁשִ יּמּור -ִליׁשָ    !ָהֵוי ׁשִ

  
יּה ָרָבא ,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי    ,לֹא ֲהַדר ּבֵ

ִכיתוּ  י ְמַהּפְ יֵפי: ּכִ ִכי ּכִ ְמַהּפְ ֲאַמר ְלהּו ְלָהְנהּו ּדִ   ֲהִפיכּו ְלׁשּום ִמְצָוה,  - ּדַ
ֵעיַנן.  :ַאְלָמא ָקָסַבר תֹו ְוַעד סֹופֹו ּבָ ִחלָּ ָרא ִמּתְ יּמּור ֵמִעיּקָ   ׁשִ

  
ֵריּה ָמ    מ,ב י. ^ָרִביָנא ּדְ ר ּבְ ַאְרּבֵ יּה ּבְ א ֵליּה ִאיּמֵ   ַמְנַקּטָ
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  רש"י
   . קיבר:והדראה

. לפי שאין של כפרים טהורים
מקפידין על סולתן לעשותן 
קיה כל כך ולא לתתי לחיטי 
דידהו ומצא שלא הוכשרו וקא 
קרי להו סולת אלמא אפשר 

   לקיה בלא לתיתה:
   . רבא מבי מדרשא:בתר דפק

. רב פפא צטער בעצמו אמר
מדוע לא זכרתי להשיב לו מהא 

   דאמר ר' ירמיה כו':
. לתיתה דעכשיו בעי ואי לאו

שימור שלא יחמיצו שימור למה 
   לי:

. אי לא עבד ליה לאו שימור הוא
שימור מקמי הכי: דאמר רב 

   הוא גרסין:
. שמכיר בהן בצקות של כרים

חמיצו שאין שם לא קרי שלא ה
חגבים ולא הכסיפו פיו דהוא 
הוי סימן סידוק וסימן שיאור 

   כדלקמן:
. שיאכל כזית מצה באחרוה

דבהא לא פיק ידי חובת מצה 
משום דלא הוי לה שימור לשם 
מצה ואף על פי שאו רואין 
שאין כאן חימוץ ומיהו למצה 

   של מצוה שימור לשמה בעין:
אכילתה  . היא מצותבאחרוה

שעם הפסח היא חובת אכילתה 
דכתיב קרא (שמות יב) על מצות 
ומרורים יאכלוהו ופסח אכל 
על השובע כדתן (לקמן דף 
קיט:) אין מפטירין אחר הפסח 

   אפיקומן:
. כלומר באכילה בראשוה לא

ראשוה שאכל מבצקות של 
כרים לא פיק: הכי גרסין 
מאי טעמא דלא עבד לה שימור 

ימא דהא ודאי ולא גרסי ן אי
   טעמא משום הכי הוא:

. משמע מאפייה ואילך
משמתקה לאפייה כגון עריכתה 

   וקיטוף שלה ותיתה לתור:
. לעולם שימור וממאי דילמא

דלישה שימור הוא ואע''ג דלא 
איצטריך שימור מקמי הכי 
והכא מאי טעמא לא פיק 
משום דמשעת תית מים 
לקמח שזה דבר המחמצת הויא 

ריכה שימור וזו לא עשה לה צ
שימור מההיא עידא דחית 
לתורת שימור דהייו מתית 

   מים:
. דלא אשכח רבא ואפילו הכי

סייעתא למילתיה לא הדר ביה 
ממאי דאמר בעין שימור קודם 

   לישה:
. העמרין וקושרין מהפכי כיפי

  את העמרים בימות הקציר:
. חיטין מקטא לה אימיה

הפסח מתחלת קציר לצורך 
   ועבדא להו שימור מעיקרא:

. מלא עריבה או עריבות בארבי
הרבה ומציעתן לבדם לצורך 

  הפסח:
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    מ, במ, במ, במ, ב .65
א ּתָ ִחיׁשְ ָטְבָעא ּבְ י ּדְ ִחיּטֵ א ּדְ ְרָיא  - ַההּוא ַאְרּבָ   ְלַזּבּוֵני ַלּגֹוִים.  ָרָבאׁשָ

  
ר ֵליָוִאיֵאיִתיֵביּה  ה ּבַ   : ָרָבאלְ  ַרּבָ

ְלַאִים " ָאַבד ּבֹו ּכִ ֶגד ׁשֶ ֶרּנּו ַלּגֹוי, ֲהֵרי ֶזה לֹ  -ּבֶ   א ִיְמּכְ
ַעת ַלֲחמֹור,  ה ּבֹו ִמְרּדַ   ְולֹא ַיֲעׂשֶ

ת ְכִריִכין ַלּמֵ ין אֹותֹו תַּ   . "ֲאָבל עֹוׂשִ
   ?ַמאי ַטְעָמא לֹא "ּגֹוי"לַ 

ָרֵאל ין ְלִיׂשְ ֲהַדר ְמַזּבֵ ּום ּדַ    !ָלאו ִמׁשּ
  

  : ָרָבאֲהַדר ָאַמר 
ָרֵאל,  א ְלִיׂשְ א ַקּבָ יְנהּו ַקּבָ   ְלַזּבִ

יְסָחא. כִּ  י ּפִ ָכְלָיא ַקּמֵ   י ֵהיִכי ּדְ
  
  

  רש"י
. שם ההר. טבעה קודם חישתא

   הפסח והיו בה חיטין:
. שארג בו חוט שאבד בו כלאים

   של כלאים ואיו יכר:
. הרי זה לא ימכרו לכרי

דהואיל ואין כלאים שבו יכרים 
ויה האי כרי לישראל אתי לזב

ולביש להו ישראל ולאו 
   אדעתיה:

. דילמא הדר ולא יעשו מרדעת
שקיל ליה מהתם ותופרו באחד 

   מבגדיו:
. אבל עושה אותו תכריכין למת

דמהתם תו לא שקיל ליה דבגדי 
המת אסורין בהאה ומת אין 
מצות והגות בו דכתי' במתים 
חפשי כיון שמת אדם עשה 

(שבת ל.) והי חפשי מן המצות 
חיטי כיון דלא מיכר חימוץ 
דידהו אתי האי כרי והדר 

   מזבין להו לישראל:
. קב לזה וקב לזה ולא קבא קבא

  הרבה לאיש אחד:
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    מ, במ, במ, במ, ב .66
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֵדיָרה ּבְ "    ,ַסחֶפ ֵאין מֹוְלִלין ֶאת ַהּקְ
ְמלֹול  ּיִ ְך נֹוֵתן ֶאת ַהחֹוֶמץ.  -ְוָהרֹוֶצה ׁשֶ ַמח, ְוַאַחר ּכָ   נֹוֵתן ֶאת ַהּקֶ

  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
ְך נֹוֵת  ַמחַאף נֹוֵתן ֶאת ַהחֹוֶמץ, ְוַאַחר ּכָ   . "ן ֶאת ַהּקֶ

  
  ? "ֵיׁש אֹוְמִרים"ַמאן 

  
אָאַמר    :ַרב ִחְסּדָ

י    ,ְיהּוָדה ִהיא ַרּבִ
ְתַנן    :ּדִ

ִחין " ֶהֱעִביָרן ְמרּותָּ ֵדיָרה ׁשֶ ס ְוַהּקְ ְבִלין,  - ָהִאיְלּפָ ן ְלתֹוָכן תַּ   לֹא ִיתֵּ
ָעָרה :ֲאָבל נֹוֵתן   ,ְלתֹוְך ַהּקְ

ְמחּוי.   אֹו ְלתֹוְך ַהתַּ
י   אֹוֵמר:  ּוָדהְיה ַרּבִ

ׁש ּבֹו חֹוֶמץ ָוִציר ּיֵ ָבר ׁשֶ   . (שבת מב.)" ַלּכֹל הּוא נֹוֵתן, חּוץ ִמּדָ
  

יּכְ  ְונֹוְקָמּה    יֹוֵסי,  ַרּבִ
ַתְנָיא   :220ּדְ

י"    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
  חֹוֶמץ, ׁשֹוָרן ּבְ 

  ! "ְוחֹוֶמץ צֹוְמָתן
  

ַמִעיַנן ֵליּה  י ַאׁשְ ילְ ּכִ   יֹוֵסי,  ַרּבִ
ֵעיֵניּה, ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַתֲערֹוֶבת  -  יָהֵני ִמילֵּ  ִאיֵתיּה ּבְ   לֹא.  -ּדְ

  
א   ָאַמר:  עּוּלָ

  ָאסּור,  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה 
ְקַרב"    .ִמׁשּום: "ֵלְך ְלָך" ָאְמִריַנן ְנִזיָרא, "ְסחֹור ְסחֹור, ְלַכְרָמא ָלא ּתִ

  
י ּפִ ל ַרב ּפַ ֵבי ֵריׁש ּגָ יֵקי ּדְ ֵרי ֵליּה ְלבּוְרּדִ ֲחִסיֵסיׁשָ    .ּוָתא ְלִמְמָחה ְקֵדיָרה ּבַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ִכיִחי ַעְבֵדי ׁשְ א ּדִ דּוְכּתָ ָתא ּבְ י ַהאי ִמילְּ ֵרי ּכִ ׁשָ א ּדְ   ! ?ִאיּכָ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ֲחִסיֵסי.  ָרָבא   ּגּוָפא ָמֵחי ָלּה ִקיְדָרא ּבַ

  
  

                                                             

ְתַנן( מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 220   )ּדִ

  רש"י
. בקמח קרי מלילה מוללן

   כשותין קמח לתבשיל:
. דאין ואחר כך ותן את החומץ

החומץ מיחו להחמיץ לפי 
   שמבשלו:

 ותן חומץ ויש אומרים אף
. דאף על גב דחומץ כבר תחלה

מעורב בתבשיל הוא מבשל את 
   היתן בתוכו:

. מרותחין שהעבירן מעל האור
   ערב שבת עם חשיכה:

. דכלי לא יתן לתוכן תבלין
ראשון מבשל ומצא מבשל 

   תבלין בשבת:
. דכלי שי איו לתוך הקערה

   מבשל:
. לכל מיי מאכל לכל הוא ותן

כלי שי חוץ הוא ותן תבלין ב
מדבר שיש בו חומץ וציר 

   שהחומץ מבשלן ואע''ג שקדם:
. כשהחומץ הי מילי בעייה

בעין אבל כשהוא מעורב 
   בתבשיל אין כחו חזק:

. בין חומץ אחד זה ואחד זה
   תחלה בין חומץ בסוף אסור:

   . חתומין:לבורדקאי
. קמחא דאבשוא: בחסיסי

בדוכתא דשכיחי עבדי כגון בי 
א שהעבדים מזלזלין ריש גלות

  בדבר איסור יותר ויותר:
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    מא, אמא, אמא, אמא, א    ––––ב ב ב ב , , , , ממממ .67
ָנה             ִמׁשְ

   ,רֹוֶסתְלתֹוְך ֲח  ֵאין נֹוְתִנין ֶקַמח
ל.    אֹו ְלתֹוְך ַהַחְרּדָ

ד,  - ְוִאם ָנַתן    ֵיָאֵכל ִמּיָ
י ֵמִאירוְ    אֹוֵסר.  ַרּבִ
  

ַסח  ִלין ֶאת ַהּפֶ ְ ִקין ֵאין ְמַבׁשּ ַמׁשְ    ,לֹא ּבְ
ֵמי ּפֵ    ירֹות, ְולֹא ּבְ

ֶהן.  יִלין אֹותֹו ּבָ   ֲאָבל ָסִכין ּוַמְטּבִ
  

ל ַנְחּתֹום  ִמיׁשֹו ׁשֶ ְפכוּ  -ֵמי ַתׁשְ ָ   , ִיׁשּ
ֵהן ַמְחִמיִצין ֵני ׁשֶ   .ִמּפְ

   

ָמָרא               ּגְ

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ל,  - ַמֲחלֹוֶקת   ְלתֹוְך ַהַחְרּדָ

ד.  -ֲאָבל ְלתֹוְך ֲחרֹוֶסת  ֵרף ִמּיָ ָ ְבֵרי ַהּכֹל ִיׂשּ   ּדִ
  

   :ְוַתְנָיא ַנִמי ָהִכי
  ֵאין נֹוְתִנין ֶקַמח ְלתֹוְך ַהֲחרֹוֶסת, "

ֵרף ִמ  - ְוִאם ָנַתן  ָ ד. ִיׂשּ   ּיָ
ל    – ְלתֹוְך ַהַחְרּדָ

י ד,  ֵמִאיר ַרּבִ ֵרף ִמּיָ ָ   אֹוֵמר: ִיׂשּ
ד ֲחָכִמיםוַ    . "אֹוְמִרים: ֵיָאֵכל ִמּיָ
  

ֵריּה ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   : ׁשְ
ִדְבֵרי ֲחָכִמים.    ֲהָלָכה ּכְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר ֵליּה  ֵריּה לְ  ַרב ַנְחָמן ּבַ   :  ַרב ְיהּוָדהּדְ ַרב הּוָנא ּבְ

   ,ַאֲחרֹוֶסת ָקָאַמר ָמר   מא,א
   :אוֹ 

ל ָקָאַמר ָמר    ?ַאַחְרּדָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
ֲהָנא, ְד לִ    ַרב ּכָ
ֲהָנאָאַמר ּדְ    : ַרב ּכָ

ל,  - ַמֲחלֹוֶקת   ְלתֹוְך ַהַחְרּדָ
ְבֵר  -ֲאָבל ְלתֹוְך ַהֲחרֹוֶסת  ד. ּדִ ֵרף ִמּיָ ָ   י ַהּכֹל ִיׂשּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִמיַע ִלי,    לֹא ׁשְ
לֹוַמר   לֹא ְסִביָרא ִלי.  :ּכְ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָווֵתיּה  ָרא, ּדְ ּכְ ּבְ ֲהָנא ִמְסּתַ   ַרב ּכָ
מּוֵאלָאַמר ּדְ ִמ  י יֹוֵסי. ׁשְ ַרּבִ   : ֵאין ֲהָלָכה ּכְ

  

  ַחמּוֵעי ְמַחְמָעא. לֹא ָצֵמית, ָהא ּדְ ְצמּוֵתי הּוא  ,ַמאי ָלאו
  

יְלָמא   לֹא ִמְצַמת ָצֵמית,   לֹא, ּדִ
ע.  ְולֹא ַחמּוַע    ְמַחּמַ

  רש"י
  מתי' 
{איגרו"ם: . אייגרו''ס חרוסת

חמיצּות (מאכל שיש בו טעם 
ויש בו חומץ ועשוי  חמוץ)}

לטבל בו בשר ורגילים לתת בו 
קמח וכל דבר שמקהה את 
טעמו וקמח לאחר זמן מחמיץ 

   ומקהה את הטעם:
. דכתיב (שמות יב) אין מבשלין

תאכלו ממו א ובשל אל 
   מבושל וגו':
. אע''ג דכתיב במים לא במשקין

   וטעמא מפרש בגמרא:
   . בשעת צלייתו:סכין

   . בשעת אכילתו:ומטבילין
. שמצן מי תשמישו של חתום

בו ידיו בשעה שהוא עורך 
   ומקטף את המצה ישפכו:

  
  גמ' 

. דשרי ליה תא קמא מחלוקת
לאוכלו מיד בותן לתוך החרדל 

שהוא חזק ואין מיחה מהר  לפי
   להחמיץ:

. מי אית לך אחרוסת קאמר
   דרבן מי אחרוסת פליגי:

. אלא בחרוסת מי לא סבירא לי
   שרו והלכה כמותן:

. כוותיה דרב כהא מסתברא
דאמר רבן אחרוסת לא פליגי 
וכי אמר שמואל הלכה כחכמים 

   אחרדל קאמר:
. דאמר אין הלכה כרבי יוסי

   ן:לעיל חומץ צומת
. מדלא צמית חטין מאי לאו

שהתחילו ליפח כבר אלמא 
כשאר משקין הוא אחמועי מי 
מחמע את היתן מתחילה 
לתוכו כדרב כהא אלמא 
שמואל כרב כהא סבירא ליה 
וכי קאמר שמואל הלכה 
כחכמים אחרדל קאמר ולא 

   אחרוסת:
. את שהתחיל לא מיצמת צמית

להחמיץ ולא מחמע מי את 
  לא הוי כמים:היתן לתוכו ד
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    מא, אמא, אמא, אמא, א .68
ִלין" ְ ַסח ֵאין ְמַבׁשּ ִקין   ֶאת ַהּפֶ ַמׁשְ    ,לֹא ּבְ

ֵמי ֵפירֹות   ".ְולֹא ּבְ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִים"" ּמָ א ּבְ  -  (שמות יב, ט) 221"ּבַ ִים, ֵאין ִלי ֶאּלָ   ּמַ
ִקין ָאר ַמׁשְ יִ  - ׁשְ   ן? יִמּנַ

: ַקל ָוחֹוֶמר ֵאין ְמִפיִגין ַטְעָמן : ָאְמַרתְּ ִים ׁשֶ   ֲאסּוִרין,  -ּוַמה ּמַ
ִפיִגין ַטְעָמן  ּמְ ִקין ׁשֶ ָאר ַמׁשְ ן -ׁשְ ּכֵ ל ׁשֶ   ! ?לֹא ּכָ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִים" ּמָ א ַמִים,  - (שמות יב, ט) "ּבַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִקין  ָאר ַמׁשְ ִיין –ׁשְ    ?ִמּנַ

ְל  ל" :מּוד לֹוַמרתַּ ָ ל ְמֻבׁשּ ל ָמקֹום - (שמות יב, ט) "ּוָבׁשֵ    ."ִמּכָ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
   .ְצִלי ֶקֶדר

  
ַנן ל""בָּ ַהאי  ,ְוַרּבָ ָ ל ְמֻבׁשּ   ַמאי ָעְבִדי ְלהּו?  -  ׁשֵ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא   :ִמּבָ

ְך ְצָלאֹו, " לֹו ְוַאַחר ּכָ ְ ׁשּ   ּבִ
לֹו אוֹ  ְ ׁשּ ְך ּבִ ָלאֹו ְוַאַחר ּכָ ּצְ יב – ׁשֶ   . "ַחּיָ

  
ָלָמא ׁשְ ְך ְצָלאֹו " :ּבִ לֹו ְוַאַחר ּכָ ְ ׁשּ יב –ּבִ ֵליּה "ַחּיָ ְ ׁשּ ָהא ּבַ    ,, ּדְ

א  לוֹ "ֶאלָּ ְ ׁשּ ְך ּבִ אי?   - "ְצָלאֹו ְוַאַחר ּכָ   ָהא ְצִלי ֵאׁש הּוא, ַאּמַ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
י?    ָהא ַמּנִ

י    ,י ִהיאיֹוֵס  ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוי " ָ ָרִקיק ַהׁשּ ל ּוִב יֹוְצִאין ּבְ ָ   א ִניּמֹוַח, ּלֹׁשֶ ְמבּוׁשּ
ְבֵרי י ּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
רּוי,  ָ ָרִקיק ַהׁשּ   יֹוְצִאין ּבְ

ּלֹא ִניּמֹוַח  י ׁשֶ ל, ַאף ַעל ּפִ ָ ְמבּוׁשּ   . "ֲאָבל לֹא ּבִ
  

א   ָאַמר:  עּוּלָ
יָמא ֲאִפיּלוּ  י ֵמִאיר,  :ּתֵ   ַרּבִ

אֵני ָהָכא  ל" :ָאַמר ְקָראּדְ ׁשָ ָ ל ְמֻבׁשּ ל ָמקֹום -  (שמות יב, ט) "ּוָבׁשֵ    .ִמּכָ
  
  
  

                                                             

ּמָ  221 ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ   ִים ּכִ

  רש"י
   . ובשל מבושל במים:במים

. שותין בו טעם שמפיגין טעמן
   שלהן:

. רבויא הוא דהוה ובשל מבושל
   ליה למיכתב א ומבושל:

. שמבשלין אותו צלי קדר
בקדירה בלא מים ובלא שום 
משקה אלא מים הפלטין 
משמו למאן דיליף לה מק' 

'ו הכא שרי לרבי  {מ"ק: פרג}
בויא האי מי בשל דיליף מר

   מבושל הוא:
   . מלקות על אכילתו:חייב

. דאמר בישול ר' יוסי היא
   לאחר אפיה בישול הוא:

. ידי חובת מצה ברקיק יוצאין
השרוי בתבשיל לאחר אפייתו 
ואף על פי שמתמסמס לחם הוא 
כל זמן שהוא קיים שלא ימוח 

   לגמרי וכן במבושל:
. דלאו לחם אבל לא במבושל

ואע''פ שכבר אפה  קריא ביה
בתור הואיל וחזר ובישלו 

   ביטלו מתורת לחם:
. ובשל שאי הכא דרבייה קרא

מבושל דהוי ליה למכתב 
ומבושל וגזירת הכתוב הוא 

  בפסח:
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    מא, אמא, אמא, אמא, א .69
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

יב" ל צֹוְרּכֹו ְיֵהא ַחּיָ    ?ָיכֹול ְצָלאֹו ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר ּמָ  :תַּ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ   . (שמות יב, ט) 222ִים""ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ

ל ָ ל ְמבּוׁשּ י ְלָך,  - ָנא ּוָבׁשֵ   ָאַמְרתִּ
ל צֹוְרּכוֹ  ָלאֹו ּכָ ּצְ   . "ְולֹא ׁשֶ

  
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ְוָיא ֲחרּוָכא.  ׁשַ   ּדְ
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
יב" ִית ַחי ְיֵהא ַחּיָ ּזַ    ?ָיכֹול ָאַכל ּכַ

ְלמּוד לֹוַמר ל""ַאל ּתֹאְכלוּ  :תַּ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ   , (שמות יב, ט)  ִמּמֶ
ל  י ְלךָ  -ָנא ּוָבׁשֵ   ְולֹא ַחי.  ,ָאַמְרתִּ

ר    ?ָיכֹול ְיֵהא מּותָּ

ְלמּוד לֹוַמר י ִאם ְצִלי ֵאׁש" :תַּ    ."(שמות יב, ט) "כִּ
  

ֵמי   ? "ָנא" ֵהיִכי ּדָ
  

  : ַרבָאַמר 
ְרָסֵאי: ֲאַבְרִנים.  ְדָאְמִרי ּפַ   ּכִ

  
  
  

                                                             

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ  222 י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ   ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ

  רש"י
. ואח''כ יכול צלאו כל צרכו

בשלו יהא חייב והאי תא הוא 
דאמר לעיל צלאו ואח''כ בישלו 
 חייב לישא אחריא יכול צלאו
כל צרכו דשויא חרוכא כדמפרש 
יהא חייב דלאו צלי אש הוא 
אלא קלי אש ושרוף וזה עיקר 
וראשון איו כלום דההוא תא 
כיון דרבי קרא צלאו ואחר כך 
בישלו מה לי שויה חרוכא מה 

   לי לא שויה:
   . שרוף:חרוכא

   . לגמרי שלא צלה כלל:חי
   . צלי ואיו צלי:א

חי  . לאכול ממויכול יהא מותר
לכתחלה דאפילו איסורא מי 
ליכא תלמוד לומר אל תאכלו 
ממו א כי אם צלי אש ולא זה 
שאיו צלי והויא לאו שבכללות 
והאי תא סבר אין לוקין על 

   לאו שבכללות:
. אותה כדאמרי פרסאי אברים

צליה שבלשון פרסי קרויה 
  אברים בלשון הקודש קרי א:
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    אאאא    מא,מא,מא,מא, .70
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י  ַחּמֵ ל ּבְ ֵ   , ְטֶבְרָיאַהְמַבׁשּ
ׁשַ  ת ּבְ טּור.  - ּבָ   ּפָ

י ּפֶ  ַחּמֵ לֹו ּבְ ְ ׁשּ ּבִ יב – ְטֶבְרָיאַסח ׁשֶ    .ַחּיָ
  

ָנא  ת ּבְ ַמאי ׁשְ ּבָ ֵעיַנןּדְ לֹא, ּדְ ׁשַ א. ,תֹוְלדֹות ֵאׁש ּבָ   ְוֵליּכָ
ַסח ַנִמי, ָלאו ּתֹוְלדֹות ֵאׁש הּוא!    ּפֶ

  
  : ָבאָר ָאַמר 

ָקָתֵני יב" ּדְ ּום  ?ַמאי "ַחּיָ ָקא ָעַבר ִמׁשּ   . (שמות יב, ט) 223"ְצִלי ֵאׁש"ּדְ
  

ֵריּה  יא ּבְ ֶהְדָיאּדְ ַמְתֵני ָלּה ְלָהא  ַרב ָנָתןּדְ ַרב ִחּיָ א ּבְ    :ַרב ִחְסּדָ
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י  ַחּמֵ ל ּבְ ֵ ׁשַ  ְטֶבְרָיאַהְמַבׁשּ ת ּבְ טּור,  - ּבָ   ּפָ
ּבִ  י ּוֶפַסח ׁשֶ ַחּמֵ לֹו ּבְ ְ ּום  -  ְטֶבְרָיאׁשּ ָעַבר ִמׁשּ יב, ׁשֶ   . (שמות יב, ט) "ְצִלי ֵאׁש"ַחּיָ

  
  
  

                                                             

י ִאם ְצִלי ֵאׁש  223 ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ    רֹאׁשֹו ַעל ּכְ

  רש"י
   ן:. מעיות רותחיחמי טבריא

פסח שבישל בחמי טבריא 
. על אכילתו וקא סלקא חייב

   דעתך משום דלא תאכל מבושל:
. הלכך דלאו תולדות אש היא

לאו בישול הוא דליהוי חייב 
   משום אב מלאכה:

. לאו דלא תאכל משום צלי אש
כי אם צלי אש איכא ולא לאו 
דבישול וסבר לוקין על לאו 

   שבכללות:
 . דחייב רב חסדא משוםבהדיא

  צלי אש ולאו משום בישול:
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    בבבב- - - - מא, אמא, אמא, אמא, א .71
  : ָרָבאָאַמר 

ִים^ - ָנא     :ֲאָכלוֹ    מא,ב ּתַ    ,(שמות יב, ט) 224לֹוֶקה ׁשְ
ל  ָ ִים -ְמבּוׁשּ ּתַ    ,(שמות יב, ט) לֹוֶקה ׁשְ

לוּ ָנא  ָ לֹ -  ְמבּוׁשּ   . ב, ט)(שמות י ׁש לֹוֶקה ׁשָ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ְכָללֹות ּבִ    .ֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

י ְרּתֵ    ,לֹא ָלֵקיּדְ הּוא  - ּתַ
  ִמיַהת ָלֵקי.  - ֲחָדא

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

   ,ַנִמי לֹא ָלֵקי - ֲחָדא
ֲחִסיָמה ָלאו ּדַ לֹא ְמַייֵחד ָלאֵויּה ּכְ    .ּדְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ִים -ָזג  :לָאכַ  ּתַ   , (במדבר ו, ד) 225לֹוֶקה ׁשְ
ִים -ַחְרָצן  ּתַ    ,לֹוֶקה ׁשְ

לֹ -ָזג ְוַחְרָצן    ׁש. לֹוֶקה ׁשָ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ְכָללֹות.  ּבִ   ֵאין לֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

י ְרּתֵ   לֹא ָלֵקי, ּדְ הּוא  - ּתַ
  ִמיַהת ָלֵקי.  - ֲחָדא

  
ָאְמִר  א ּדְ    :יִאיּכָ

  ַנִמי לֹא ָלֵקי,  - ֲחָדא
ֲחִסיָמה.  ָלאו ּדַ לֹא ְמַייֵחד ָלאֵויּה ּכְ   ּדְ

  
  
  
  

                                                             

ּנוּ  224    ,ָנא  :ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ִים                          ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ    ,ּוָבׁשֵ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ        י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ   .ּכִ
ים וְ  225 ִין ֵמַחְרַצּנִ ֶפן ַהּיַ ה ִמּגֶ ר ֵיָעׂשֶ   ַעד ָזג לֹא יֹאֵכלּכֹל ְיֵמי ִנְזרֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ

  רש"י
. משום לא תאכל לוקה שתים

א ומשום לא תאכלו כי אם צלי 
אש דכי אם צלי אש מי אלאו 

   דלא תאכלו קאי:
. משום מבושל לוקה שתים

מבושל ומשום לא תאכלו כי אם 
   צלי אש:

. דכולל בו כל לאו שבכללות הוא
מיי בשולים שאין צליה 

   לאסור:
רי תרתי הוא דלא איכא דאמ

. כיון שהוא לוקה משום א לקי
משום מבושל תו לא לקי משום 

   כלל דכי אם צלי אש:
. כגון אבל חדא מיהא לקי

המבשל בחמי טבריא ואכלו 
דאין כאן מלקות דבישול ולא 
מלקות של א לוקה משום כי 

   אם צלי אש:
. ואיכא דאמרי חדא מי לא לקי

משום כי אם צלי אש דלא 
אויה דידיה כלאו מיוחד ל

דחסימה שהוא מפרש איסורו 
וסמיכא ליה פרשת מלקות לעיל 

   מייה:
. זיר אכל זג לוקה שתים

שאכלו משום זג לא יאכל 
ומשום מכל אשר יעשה מגפן 
היין מחרצים וגו דלא יאכל 

   קאי מי אמכל אשר יעשה:
. אין לוקין על לאו שבכללות

מכל אשר יעשה דלאו שבכללות 
חרצים וזגים הוא שכולל 

ועבים לחים ויבשים ועלים 
   ולולבין:

. היכא דאכל זג תרתי לא לקי
או חרצן ולקי עלייהו לא לקי תו 
משום מכל אשר יעשה ומודה 
אביי דאם אכל זג וחרצן לוקה 
שתים דכיון דמפורש כל אחד 
לעצמו קאי מי אלאו דלא יאכל 
והוי כמאן דכתב לאו אכל חד 

יר וחד והכי מוכח במסכת ז
דלא פליג אביי אלא אמלקות 

   דמכל אשר יעשה:
. אם אכל עלין חדא מיהא לקי

ולולבין דאין כאן מלקות דזג 
וחרצן לקי משום לאו דמכל 

  אשר יעשה:
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    מב, אמב, אמב, אמב, א    - - - - ב ב ב ב מא, מא, מא, מא,  .72
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

עֹוד יֹום " ִית ָנא ִמּבְ ּזַ טּור,  -ָאַכל ּכַ   ּפָ
יָכה  ָחׁשֵ ֶ ִית ָנא ִמׁשּ ּזַ יב.  -ּכַ   ַחּיָ

  

עֹוד יֹום  ִית ָצִלי ִמּבְ ּזַ ַסל  -ָאַכל ּכַ ֵני ֲחבּוָרהלֹא ּפָ    ,ַעְצמֹו ִמּבְ
יָכה ָחׁשֵ ֶ ִית ָצִלי ִמׁשּ ּזַ ֵני ַהֲחבּוָרה - ּכַ ַסל ַעְצמֹו ִמּבְ   . "ּפָ

  
ְנָיא ִאיָדְך     :ּתַ

יב" עֹוד יֹום ְיֵהא ַחּיָ ִית ָנא ִמּבְ ּזַ    ?ָיכֹול ָאַכל ּכַ
נֹו ּבְ  ׁשְ ּיֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ נֹו ּבְ  - "קּום ֱאכֹול ָצִלי"ְוִדין הּוא: ּוַמה ּבְ    ,אַכל ָנא""ַבל ּתֹ ֶיׁשְ

ֵאינֹו ּבְ  ָעה ׁשֶ ׁשָ "ַבל ּתֹ - "קּום ֱאכֹול ָצִלי"ּבְ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ין ׁשֶ    !אַכל ָנא"?ֵאינֹו ּדִ
   ,אֹו לֹא

ֵאינֹו ּבְ  ָעה ׁשֶ ׁשָ נֹו ּבְ  - "קּום ֱאכֹול ָצִלי"ּבְ   , "ַבל ּתֹאַכל ָנא"ֶיׁשְ
נֹו ּבְ  ׁשְ ּיֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ",ַבל ּתֹאַכל ָנא"ֹו ּבְ ֵאינ -  "קּום ֱאכֹול ָצִלי"ּבְ

ָללֹו ֵאֶצל ָצִלי?  ר ִמּכְ ֲהֵרי הּותַּ ְתַמּה, ׁשֶ   ְוַאל תִּ
ְלמּוד לֹוַמר: י ִאם ְצִלי ֵאׁש" תַּ ִים כִּ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ   , (שמות יב, ט) 226"ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ

ְלמּוד לֹוַמר ֵאין תַּ י ִאם ְצִלי ֵאׁש" :ׁשֶ   , ח) (שמות יב, 227"כִּ
ְלמּוד לֹוַמר י ִאם ְצִלי ֵאׁש" :ּוַמה תַּ   ? "כִּ

נֹו ּבְ  :לֹוַמר ְלךָ  ׁשְ ּיֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ נֹו ּבְ  -" קּום ֱאכֹול ָצִלי"ּבְ   , "אַכל ָנאַבל ּתֹ"ֶיׁשְ
ֵאינֹו ּבְ  ָעה ׁשֶ ׁשָ   . "אַכל ָנאַבל ּתֹ "ֵאינֹו ּבְ  -" קּום ֱאכֹול ָצִלי"ּבְ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל""ּבָ  :ֶאְקָרא ֲאִני ְלמּוד לֹוַמרׁשֵ ל" :, ַמה תַּ ָ    ?"ְמֻבׁשּ

כֹול ּיָ יָכה,  - ׁשֶ ָחׁשֵ ֶ לֹו ִמׁשּ ְ יׁשּ ּבִ א ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
עֹוד יֹום לֹו ִמּבְ ְ ׁשּ ִין - ּבִ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ל" :תַּ ָ ל ְמֻבׁשּ ׁשֵ ל ָמקֹום - "ּבָ   . "ִמּכָ
  

ל"ְוַהאי  ָ ל ְמֻבׁשּ ׁשֵ י  -  "ּבָ ֵקיּה ַרּבִ ִקיןְוִל י ֶקֶדר ְצלִ לִ ַאּפְ ָאר ַמׁשְ   !ׁשְ
  

ן, ֵליָמא ְקָרא ל"אֹו "ּבָ  :ִאם ּכֵ ָ ל ְמֻבׁשּ ָ ל" אֹו "ְמֻבׁשּ ׁשֵ ל ּבָ ל""ּבָ ַמאי  - ׁשֵ ָ ל ְמֻבׁשּ    ?ׁשֵ
ּה  ְמַעּתְ ִמיּנָ י.  :ׁשָ ְרּתֵ   ּתַ

  
  

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
עֹוד יֹום " יב,  -ָאַכל ָצִלי ִמּבְ   ַחּיָ

יָכה  ָחׁשֵ ֶ ִית ָנא ִמׁשּ יב –ְוַכּזַ   . "ַחּיָ
  ,"ָנא"ּדְ ּדּוְמָיא  "ָצִלי"ָקָתֵני 

א  ָלאו,  -ַמה ּנָ   ּבְ
ָלאו.  - ַאף ָצִלי   ּבְ

  
ְכִתיב ָלָמא ָנא, ּדִ ׁשְ ּנּו ָנא" :ּבִ    ,(שמות יב, ט) "ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ

א ָצִלי   ְמָנָלן?  -  ֶאלָּ
  

ְכִתיב ה :ּדִ ְיָלה ַהּזֶ לַּ ר ּבַ ׂשָ   , ח) (שמות יב, ""ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ
ְיָלה" לַּ   ִאין,  - "ּבַ

ּיֹום    לֹא.  -ּבַ
  

ה הּוא,  - ַהאי ָלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ   ָלאו ַהּבָ

                                                             

ּנוּ  226    ,ָנא  :ַאל ּתֹאְכלּו ִמּמֶ
ִים ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ    ,ּוָבׁשֵ

ָרָעיו ְוַעל ִקְרּבוֹ        י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ   .ּכִ
ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ  227 ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ  ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ

  רש"י
. אכל כזית א מבעוד יום פטור

   טעמא מפרש לקמיה מקראי:
. לא פסל את עצמו מבי חבורה

דאמרי' לקמן (דף פו.) אין 
לא בשתי חבורות הפסח אכל 

כאחד ואין האוכל אוכל בשי 
מקומות ופקא לן מבבית אחד 
יאכל ומתרגמין בחבורא חדא 
יתאכל ואכילה דמבעוד יום לאו 
אכילה היא ומותר לאכול 
משתחשך עם בי חבורה שמה 

   עמהן:
. מפסח כזית צלי משחשיכה

   שמה עליו:
. פסל עצמו מבי חבורה
ר כדפרישית שאין האוכל מות

   לאכול הימו בשי מקומות:
. בשעה שאיו בקום אכול צלי

דאין לו היתר אכילת צלי איו 
   דין שישו בלאו דלא תאכל א:

. או לא אמר כן אלא או לא
בעין אחר בשעה שישו בקום 
אכול צלי דהייו בלילה דכתיב 
ואכלו את הבשר בלילה הזה 

   איו בבל תאכל א:
ו ואל תתמה שהרי הותר מכלל

. דהא אפילו צלי היה אצל צלי
אסור לאכול ביום כדכתיב 
ואכלו את הבשר בלילה הזה 
ולא ביום וכשחשכה הותר מכלל 
איסור עשה דצלי וימא מי הי 
דלא הותר לכתחלה אצל א 
 מיהו לא לחייב עליה אם אכלו:

שאין תלמוד לומר כי אם צלי 
. דהא כתיב לעיל מייה צלי אש

   אש ומצות וגו':
. דייך הוה ליה א אי בשלאקר

   בקריאת בשל:
. שיתחייב על אכילת בשר אין לי

אלא אם כן בישלו משחשיכה 
   שהוא עיקר זמו:

. ואכלו בישלו מבעוד יום
   משתחשך מין:

. רבי גופיה דרשיה והא אפקיה
   לעיל לשאר משקין ולצלי קדר:

. מדשי בדבוריה בשל מבושל
   דריש ביה דרשה אחריתי מי:

. צלי מבעוד יום חייבכזית 
מפרש ליה לקמיה: קתי: 
חיובא דצלי דמבעוד יום דומיא 

  דחיובא דא משחשיכה:
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ה  ָלל ֲעׂשֵ א ִמּכְ ה!  -ְוָכל ָלאו ַהּבָ   ֲעׂשֵ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י   ?ָהא ַמּנִ

י ְיהּוָדה ִהיא   מב,א    ,ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

רּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה תַּ " ה ׂשָ ה אֹתוֹ "ׁשֹור ָוׂשֶ    ,(ויקרא כב, כג) 228"ֲעׂשֶ
ִית,  -  "אֹותוֹ " יס ְלֶבֶדק ַהּבַ ה ַמְתּפִ   ַאתָּ

יס ה ַמְתּפִ ִית.  ְוִאי ַאתָּ ִמיִמים ְלֶבֶדק ַהּבַ   תְּ
אן ָאְמרוּ  ִית  :ִמּכָ ִמיִמים ְלֶבֶדק ַהּבַ יס תְּ ְתּפִ ל ַהמַּ ה.  -ּכָ ֲעׂשֵ   עֹוֵבר ּבַ

ֲעׂשֶ  לֹא תַּ ה, ּבְ ֲעׂשֵ א ּבַ ִין –ה ֵאין ִלי ֶאּלָ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר אמֹר" :תַּ ה לֵּ ר ה' ֶאל מֹׁשֶ   , (ויקרא כב, יז) "ַוְיַדּבֵ

ה,  ֲעׂשֶ לֹא תַּ ֵהא ּבְ ּיְ ּה ׁשֶ ה ּכּוּלָ ָרׁשָ ל ַהּפָ ד ַעל ּכָ   ִליּמֵ

ְבֵרי י ּדִ   . "ְיהּוָדה ַרּבִ
יָאַמר לֹו  ָראלְ  ַרּבִ   : ַבר ַקּפָ

ַמע?    ַמאי ַמׁשְ
  ָאַמר לֹו: 

ְכִתיב אמֹר" :ּדִ ְדָבִרים "לֹא - "לֵּ   . "ֶנֱאַמר ּבִ
  

י    :ָאְמִרי ַרבּבֵ
  . "ָלאו ֱאמֹור" – "ֵלאמֹר"

                                                             

ה ׂשָ  228 ה אֹתֹו ּוְלֵנֶדר לֹא ֵיָרֶצהְוׁשֹור ָוׂשֶ ֲעׂשֶ   רּוַע ְוָקלּוט ְנָדָבה תַּ

  רש"י
. דאמר לאו רבי יהודה היא

   הבא מכלל לאמור לאו הוא:
. הוא שאחת מעייו גדולה שרוע

   ואחת קטה וכן שאר אברים:
   . שפרסותיו קלוטות:קלוט

. לדמיו דבה תעשה אותו
ק הבית ולדר הקדישהו לבד

להעלות קרבן לא ירצה וכתב 
אותו אותו בעל מום אתה 
מתפיס לקדושת בדק הבית ואין 
אתה מתפיס תמימים הראויין 

   למזבח לבדק הבית:
. בתחלת הפרשה וידבר ה' וגו'

   כתיב:
. וטריקון לא אמר בדברים

   לאמר:
. אמור להן שיש לאו אמור

איסור לאו בדברים והכא גבי 
ב בתחלת הפרשה פסח מי כתי

ויאמר ה' אל משה ואל אהרן 
  לאמר:
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    מב, אמב, אמב, אמב, א .73
ל ַנְחּתֹום " ִמיׁשֹו ׁשֶ ְפכּו,  -ֵמי ַתׁשְ ָ   ִיׁשּ

ֵהן ַמְחִמיִצין ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ֵני ֲחָדא    :ּתָ
ְמקֹום ִמְדרֹון, "   ׁשֹוְפִכין ּבִ

ְמקֹום ָהֶאי ּבֹוָרןְוֵאין ׁשֹוְפִכין ּבִ   . "ׁשְ
  

   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ּבֹוָרן" ְמקֹום ָהֶאיׁשְ   ! "ׁשֹוְפִכין ּבִ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָקווּ  -ָהא  י, ּדְ ְנִפיׁשִ    ,ּדִ
י, ּדְ  -ָהא    לֹא ָקוּו. ּדְ לֹא ְנִפיׁשִ

  
  
  

  רש"י
. לשון שבירה האישבורן

שמשתבר הקרקע ויש בקעים 
שהמים אספים ושוהין בתוכן 

   ואין בלעין ומחמיצין:
הכי גרסין הא דפישי דקוו 

. כשהן הא דלא פישי דלא קוו
מרובות הן קוות אל מקום 
אחד ואין בלעות מהר 

מועטות לא  ומחמיצות וכשהן
  קוו:
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ה  ָ נּו.  -ִאׁשּ לָּ ַמִים ׁשֶ א ּבְ לּוׁש ֶאלָּ   לֹא ּתָ

  
ּה  ָרׁשָ ָנה ּדְ ָפפּוְנָיא.  ַרב ַמּתָ   ּבְ

יּה,  י ָעְלָמא ַחְצַבְייהּו ַוֲאתּו ְלַגּבֵ   ְלָמָחר ַאְייתּו ּכּולֵּ
א.  :ְוָאְמרּו ֵליּה    ַהב ָלן ַמּיָ

ִביתּו ָאְמִרי.  א ּדְ ַמּיָ   ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא ּבְ
  
  

ַרׁש    : ָרָבאּדָ
ה  ָ ה,  -ִאׁשּ ַחּמָ לּוׁש ּבַ   לֹא ּתָ

ה י ַחמָּ ַחמֵּ   , ְולֹא ּבְ
רּוִפין ִמן ַהּמּוְלָייר,  ַמִים ַהּגְ   ְולֹא ּבְ

ת.  ל ַהּפַ ְגמֹור ֶאת ּכָ ּתִ ּנּור, ַעד ׁשֶ יהַּ ָיָדּה ִמן ַהּתַ ְגּבִ   ְולֹא ּתַ
ֵני כֵּ  229ְוֵצִריָכה    :ִליםׁשְ

ֶפת ּבֹו,  -ֶאָחד  ַקּטֶ ּמְ   ׁשֶ
ֶנת ּבֹו ֶאת ָיֶדיָה  -ְוֶאָחד  ַצּנֶ ּמְ    .ׁשֶ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ה ָעְבָר    ַמהּו?  - ה ְוָלׁשָ
  

  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא
ר    .מּוּתָ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
  ָאסּור. 

  
  : ָמר זּוְטָראָאַמר 

  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 
ַתְנָיא    :ּדְ

עֹוִרין ּבְ " ְ    ,ַסחֶפ ֵאין לֹוְתִתין ַהׂשּ
   :ְוִאם ָלַתת
עּו  ּקְ   ֲאסּוִרים,  - ִנְתּבַ

עּו  ּקְ ִרין –לֹא ִנְתּבַ   . "מּותָּ
  
יוְ    ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

הּו ֲחָדא ָמִחיָתא ָמִחיִתיְנהּו?!    ַאּטּו ּכּולְּ
ַמר  ִאיּתְ ַמר,  - ֵהיָכא ּדְ   ִאיּתְ

ַמר ּדְ ְוֵהיָכא  ַמר.  -לֹא ִאיּתְ   לֹא ִאיּתְ
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  רש"י
. בלילה מפי שבימי יסן שלו

המעייות חמין שעדיין ימות 
הגשמים הן כדאמרין במי 
שהיה (לקמן צד:) בימות 
הגשמים חמה מהלכת בשיפולו 
של רקיע לפיכך כל העולם צון 
ומעייות חמין הלכך מלין 

   בלילה ומצטין:
. ובלשון הקודש דרשה רב מתה

וכסבורין השומעין  היו דורשין
   שמים שלו הוא אומר:

   . תרגום של לו (דביתו):דביתו
. לפי שחום השמש לא בחמה

   מחממת:
. במים שהוחמו ולא בחמי חמה

   בחמה וכ''ש בחמי האור:
. דוד גדול הגרופים מן המולייר

של חושת ותלוי על האור כל 
שעה וחושתו עבה ואפי' כשאין 

ו שם אור מים שבשוליו חמים א
   פושרין:
. לשון שיריים שממצין גרופים

   מחושתו של שוליו:
. ואל תגביה ידה מן התור

כלומר תהא עוסקת בבצק כל 
   שעה:

. טחה פי החררה שמקטפת בו
   במים:

. דאותן שמצת בו ידיה
שמקטפת בהן מתחממות מחום 

   ידיה והעיסה:
   . בחמין:עברה ולשה

. ואע''ג לא תבקעו מותרות
לותתין הכא מי ל''ש דתא אין 

הואיל ואו רואין שלא החמיץ 
שאין שם לא סימי שיאור ולא 

   סימי סידוק:
. כולם אריגה מחיתא מחיתיהו

אחת אריגת' משום דבחדא 
איסורא דרבן תא אם עבר 
מותר באכילה בעית למימר מי 

   בכולהו:
. בהדיא דלא היכא דאתמר

קסין ליה אתמר והיכא דלא 
ר והלכך עברה אתמר לא אתמ

ולשה בחמין קרובה למזיד 
היתה ואסור ולא דמי לבציקות 
של כרים דאמרין (לעילדף מ.) 
ממלא אדם כריסו מהן דהכא 
בעין למיקסה דעברה אדרבן. 
מעשה אורג מתרגמין עובד 

  מחי (שמות כח):
  
  


