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לדעתו גם חמץ הרי כר''ש ש תינולהעמיד את משנ אין דף  כט
גם בתוך  מותר בהנאהחמץ לריה''ג ו ,של ישראל מותר בהנאה

וא וה ,יהודה כר' מבאר שמשנתינו ב אחא בר יעקבור, הפסח
דים שאור של אכילה לומש, בהנאהסובר שחמץ נכרי לא נאסר 

כך מותר  וכמו שמותר לראות חמץ של נכרי משאור של ראיה
תר אכילה בחמץ של יהיכלה לכתוב משנה וה ,לאכול את חמצו

אסור בהנאה  ישראלשל חמץ ש התחילההמשנה שנכרי אלא 
, הפסחתוך ב גםכרי מותר בהנאה נ שחמץ של היא מסיימתלכן 

 ישראל אסור אףששל  משנה אומרתשהכיון  הפסחוכתבו לאחר 
כר''ש שאף שמדאורייתא  מבאר שמשנתינו ורבא ,לאחר זמנו

ון שעבר עליו בבל חכמים כי הוקנסואך חמץ מותר לאחר הפסח 
ל ולרבא מובן מדוע המשנה מסיימת ש ,יראה ובבל ימצא

אך לרב  ,שזה סיבת הקנס ,ישראל אסור משום שנאמר בל יראה
ויש  ,לאיסור הוא הפסוק לא יאכל חמץבה אחא בר יעקב הסי

תר בחמץ של נכרי שלא עובר עליו משום ילומר שזה סיבה לה
אבל אתה רואה של  שנאמר לא יראה לך שלך אין אתה רואה

 ,דים שאור של אכילה משאור של ראיהולומ ,אחרים ושל גבוה
ודה באוכל שאור יה 'רבא ורב אחא נחלקו לשיטתם בדעת רו

יהודה לא למד שאור של  'רששלרבא לוקה  של נכרי אחר הפסח
דים שאור לומלא לוקה שאכילה  משאור של ראיה ,ולרב אחא 

, שכתוב אך רב אחא חזר בו ,של אכילה משאור של ראיה
ויש אומרים לא מעל,  ,ברייתא האוכל חמץ הקדש במועד מעלב

נחוניה בן הקנה שסובר שיוה''כ  'יוחנן אומר שזה כדעת ר 'ור
 ,מתשלומי ממון את העושה מלאכה עם חוב ממון שבת לפטורכ

 ,שייב כרת א''כ נפטר מתשלומין להקדוכיון שהאוכל חמץ ח
דות סובר שמעל כי ניתן לפמי שורב יוסף אמר שנחלקו ש

 ,לכלבשל הקדש חמץ א''כ יכול לתת קדשים לתת לכלבים ו
והסובר לא מעל כי לא פודים קדשים להאכיל לכלב וא''כ אין 

רב אחא בר רבא  עמוד ב ,אין בו מעילהלכן שימוש ,ולחמץ זה 
 ,לא פודים קדשים להאכיל לכלביםרב יוסף שלכו''ע  שנה בשם

שגורם דבר  שאם ,נחלקו אם דבר הגורם לממון כממון אלא
שהוא יהיה כיון יש מעילה בחמץ בפסח א''כ כממון הוא לממון 

ה כי מעילומי שאומר לאו כממון דמי א'כ אין  ,ממון אחר פסח
אומר שלכו''ע  ורב אחא בר יעקב ,לחמץ בפסח אין דין ממון

ומי שאומר מעל סובר כר''ש שזה נקרא  ,גורם לממון  כממון
סובר  גורם לממון כי הוא מותר לאחר פסח ומי שאומר לא מעל

הפסח אסור גם לאחר פסח וא''כ  כר' יהודה שחמץ שעבר עליו
יהודה  בדברי ר' ומוכח שרב אחא חזר בו ,ןזה לא גורם לממו

וחמץ הקדש  ,איהולא לומדים שאור של אכילה משאור של ר
  ,אסור אף לאחר פסח

מבאר שנחלקו במחלוקת ריה''ג ורבנן אם חמץ מותר  ורב אשי
ר שלא מעל כי חמץ בושסבהנאה בפסח ולכן יש מעילה ומי 

 אסור בהנאה.
תערובתו בין במינו בין סובר שחמץ בתוך הפסח אוסר ב רב

ולא  ,ו אסור רק במינו ומותר שלא במינוושלא בזמנ ,במינושלא 
מדובר במשהו ולכן כי אסור גם שלא בזמנו ו ,מדובר בנותן טעם

שרב סובר שכל איסורים שבתורה במינן אוסרים רק בזמנו אוסר 
ובזמנו גוזרים שלא  ,שהו ושלא במינן אוסרים בנותן טעםבמ

אך  ,יהודה 'ינו כרו אך שלא בזמנו אוסר רק במבמינו משום מינ

, ושמואל סובר שלא בזמנו ושלא במינו משום מינו לא גזרו
שחמץ בזמנו אסור במינו ומותר שלא במינו ושלא בזמנו מותר 

שכל איסורים  ,נו ושמואל סבר שבזמנו אוסר במינואף במי
שבתורה אוסרים במינן במשהו ושלא במינם בנותן טעם והוא 

יוחנן סובר  ור' ,ותר כר''שושלא בזמנו מ שום מינולא גזר מ
שר  ,נו בין שלא במינו אוסר בנותן טעםשחמץ בזמנו בין מי

'יוחנן ור''ל סוברים שכל איסורים שבתורה אוסרים רק בנותן 
 טעם ושלא בזמנו מותר בין במינו בין שלא במינו כר''ש.  

ינו בין שלא במינו רבא פוסק שחמץ בזמנו אוסר בין במ דף ל
ושלא בזמנו מותר בין במינו בין שלא במינו  ,במשהו כדעת רב

שרבא אמר שר''ש קונס בחמץ שעבר עליו הפסח  מהו ,כר''ש
זה דוקא כשהוא בפני  ,ן שעבר עליו בבל יראה ובל  ימצאכיו

אמר בשם הוא אך הוא לא קנס בתערובת ורבא לשיטתו שעצמו 
ימי הפסח ניתן למכור את החמץ של בני  'אחר שיצאו זשר''נ 

  .אף שעבר עליו והפסחהחיל 
סובר שיש לשבור קדירות שבישלו בהם חמץ  לפני פסח  רב

ו בהם שלא במינן שתמשואין לומר שישהה אותם  לאחר פסח וי
ושמואל סובר שלא  ,גוזר שמא יבואו לעשות בהם במינן כי הוא

בשל בהם בין במינו ישברו אלא ישהה אותם לאחר פסח ויכול ל
רי הכדים אל שיטתו שאמר למוכושמואל ל ,בין שלא במינו

חמץ שעבר עליו דרוש כר''ש שאאני  ,תייקרו מקחכם ואם כן
רש להם כך כי זה היה מקומו לא דבאמת ומה ש ,מותר הפסח 
  .של רב

פת שנאפתה בתנור שטחו אותו אסר לאכול  רבא בר אהילאי
אך בברייתא  ,שמא יבואו לאכלו בכותח ,אפילו במלח בשומן

לש  שאסור ללוש פת בחלב ואם שנינוש ,לא משמע כדבריו
וכן אין לטוח תנור  עמוד ב ,אסורה הפת שלא יאכלוה עם בשר

ומשמע שאחר  ,ואם טח אסורה הפת עד שיסיק התנורבאליה 
אמר רבינא לרב אשי שאם דחו את דברי  ,שהוסק התנור מותר

ב שיש לשבור את הקדירות רבא בר אהילאי א''כ מדוע אמר ר
ורב  ,ר שבברייתא מדובר בקדירה של מתכתלומויש  ,לפני פסח

ועוד יש לחלק שהברייתא דיברה בתנור  ,דיבר  על חרס
ורב דיבר בקדירה  ,ים אתו מתוכו ומותר גם בחרסשמסיק

כיון שהוא לא ואין  לומר שיסיקנה בתוכה  ,שהיסקה מבחוץ
בכלי רעפים רב אוסר גם ולכן גם  ,כראוי שחושש שתפקע יעשה

 מותר. אם מילאו בגחלים ושהסיקו מבחוץ 
כינים לפסח ,אמר  לו  רב אמר לרב אשי איך מכשירים ס רבינא

שרויות אך מי יש אפר רבינא לך אמ ,חדשיםלו עושים אשי ש
הקת שלהם בטיט את אמר לו שישים  ,שאינו יכול מה יעשה

 ,זל לאש ואח''כ יכניס הקת ברותחיםהבראת שלא ישרף ויכניס 
רב הונא בר  ,ברותחים בכלי ראשוןמספיק ולהלכה גם לברזל 

סים בו הכשרו ברותחים בכלי רב יהושע אומר שעץ שמגי
  .שכבולעו כך פולטו ,ראשון
כלי קוניא שהוא חרס את אמימר אם ניתן להשתמש ב שאלו

ירוקים שעשויים מקרקע ודאי אסור שהם ו,מצופה בעופרת
עים בקבולעים והספק הוא בשחורים או לבנים ואם יש בהם 

רואים שהם הרי אמר אמימר  ,אסור והספק הוא כשהם חלקים
כלי ששהתורה העידה כיון וא''כ הם בולעים ואסורים מזיעים 

לענין  אך קשה שאמימר מתיר ,יוצא מבליעתו לעולםלא חרס 

רבי אברהם נחמן בן ר' לע''נ 
ערות ה             זאב וולפסון זצ''ל
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ואין לחלק שחמץ דאורייתא ויין נסך  ,יין נסך אפילו ירוקים
אלא  ,ורייתארבנן תיקנו כעין דאאיסורו רק מדרבנן שהרי 

אך בחמץ משתמשים  ק הוא שיין נסך השימוש שלו בצונןהחילו
  .גם חמין
סובר שמה שמשתמשים בחמץ בצונן מותר להשתמש  שמואל

רב ואומר  ,מצה בצונן חוץ מבית שאור שחימוצו חזקבהם גם ל
ואומר רבא שגם קערות של  ,אשי שגם בית חרוסת חימוצו קשה

 ,כבית שאור שחימוצו קשהתדירות הם מחוזא שלשים בהם ב
 ,רחב שולט בו אויר ואינו קשהשב והחידוש הוא שלא אומרים

 .קמ''ל שזה בולע
שהלוה לישראל על חמץ שהיה אצלו מותר בהנאה   נכרי משנה

לנכרי על חמץ אסור בהנאה אחר אחר פסח וישראל שהלוה 
למפרע משעת  החל החובלדעת אביי גביית  גמרא .פסח

, ולכו''ע אם יה חלה רק מהגבייה בפועללרבא הגבו ,ההלואה
 הלווה הקדיש יכול המלוה לטרוף ולפדות במעט מעות,

וסיף המלוה דינר ופודה את שכתוב במשנה שמ דף לא
שלאביי  ,אביי ורבא כשהמלוה הקדיש או מכר ,ונחלקוהנכסים

ה ברשות המלוה וחל ההקדש כיון שלא פרע בזמן התברר שהי
 מתבררה פורע היהוא  מעותהיה לו  אםולרבא כיוון ש ,או המכר

רמי בר חמא אמר שאם קשה שאך  ,רק עכשיוהמלוה קנה ש
את המעות עשה עליו באחריות וראובן מכר שדה לשמעון 

ן וטרף משמעון ופייסו ובא בעל חוב של ראוב חוב, וראובן מתכ
יב יחלומר לשמעון שאבינו יכולים בני ראובן , מעותשמעון ב

ומטלטלין של יתומים אינם משתעבדים לבעל  ןלך מטלטלי
יכול להגבות להם קרקע הוא ורבא אמר שאם שמעון פיקח  חוב,

שיתומים שגבו ר''נ כמו שאמר  ואח''כ לגבותה מהיתומים,
ומוכח מדברי  ,אביהם בעל חוב יכול  לגבותה מהם קרקע בחוב

היה שאצל זה ש חשבנזה רבא שבע''ח גובה למפרע ולכן 
מכאן ולהבא איך  ו אך אם נאמר שבע''ח גובה רקאביהם בחיי

הרי יתומים שקונים קרקע אחר מות אביהם  יכול לגבותה מהם
ש לומר ששם יש שיעבוד וי ,ביהםאי אפשר לגבותה בחוב א

אחר חייב לו יכול אדם נושה מנה מחבירו ומי שש נתן 'ר כדברי
אך לכאורה יש , ונתן לאשר אשם לולגבותה ממנו שכתוב 

שנכרי שהלוה לישראל וחמצו ממושכן משנתינו ראיה מ להביא
אצל הנכרי מותר בהנאה אחר פסח ומוכח שהגביה היא למפרע 

ל נכרי אך אם הגביה היא רק מכאן ולהבא ולכן זה נקרא חמץ ש
ויש לומר שהמשנה  כי זה חמצו של ישראל, יש לאסורא''כ 

ולכאורה נחלקו בזה  דיברה כשהחמץ נמצא כבר ברשות הנכרי,
שישראל שהלווה לנכרי על חמצו אינו בברייתא אומר שת''ק 

בר שגובה מכאן ות''ק סו ,עוברהוא ולר''מ  עובר עליו אחר פסח
גובה הוא ולר''מ  אינו עובר על חמצו של הנכרי, א ולכןולהב

שכתוב בסיפא  קשהאך  ,לאמפרע ולכן זה נקרא חמצו של ישרל
שגובה  ר''מול חמצו עובר לכו''ע, שנכרי שהלוה לישראל על

 יעבור,הוא ולת''ק שגובה מכאן ולהבא  למפרע א''כ לא יעבור,
'ק אלא הברייתא מדברת שזה ברשות המלווה ונחלקו ת' עמוד ב

יצחק  אומר שבע''ח קונה  'ור''מ אם בע''ח קונה משכון שר
שהוא קונה ולכן ,ומוכח  ולך תהיה צדקהשכתוב משכון 

ולת''ק  ,אם אינו קונה אין זה צדקהשהרי  דקה,כשמחזיר זה כצ
ולר''מ אם  ,מנכרי אינו קונהקונה אך רק ישראל מישראל 

א שנכרי הלוה ובסיפ ,כרימישראל ק''ו שקונה מנקונה ישראל 
ויש   ,נכרי לכו''ע אינו קונה משכוןש עוברהוא לישראל לכו''ע 

להקשות ממה שכתוב במשנתינו שנכרי שהלוה לישראל על 
ו הרי נכרי לא חמצו מותר אחר הפסח ואף שזה ממושכן אצל

אמר הוא ויש לחלק שבמשנה מדובר ש ,קונה משכון מישראל
וחילוק  ,מר לו מעכשיולא אהוא לו מעכשיו ובברייתא מדובר ש

זה מבואר בברייתא שנכרי שהרהין פת פורני אצל ישראל  אינו 
שאם אמר ילוק הוא והח ,עוברהוא עובר ואם אמר לו הגעתיך 

  ואם לא אמר לו מעכשיו אינו כשלו. ,מעכשיו זה כשלו
ורה שלו הסח גםחנות של יהודי ושאם היתה  שנו בברייתא

אחר הפסח אסור החמץ  שנמצא שם  ,ונכרים עובדים אצלו
בהנאה וק'''ו באכילה ואם החנות של נכרי וכן הסחורה שלו 

סח לאחר הפויש שם עובדים יהודים החמץ שנמצא שם מותר 
 אף באכילה.

רשב''ג אומר  חמץ שנפלה עליו מפולת הוא כמבוער, משנה
רב  גמרא שהשיעור בזה הוא כשאין הכלב יכול לחפש אחריו.

שנינו ו ,ר שבנוסף למפולת צריך לבטל בליבוחסדא אומ
רב אחא בר יוסף שאל ו טפחים, שיעור חיפוש הכלב הוא ג'ש

צריך להיות של פקדון שמירת כספים במה ששמואל אמר 
העיקר לגבי חמץ שאמר לו רב אשי טפחים  'צריך ג האםבקרקע 

 הוא שלא יריח הכלב אך בשמירה העיקר הוא שלא יראה,
 מספיק טפח. לשמירה אמר שמסיכרא ורפרם בר פפא 

האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש  משנה
 כתוב במשנה גמרא ובמזיד פטור מתשלומין וכן מדמי העצים,

בין אוכל  ,אוכל תרומה בשוגג משלם קרן וחומשבתרומות שה
 בין שותה בין הסך   

וכן משלם חומש של  תרומה טמאה,חייב גם באכל ו דף לב
 י מידה או לפי ערך הדמים,משלם לפחומש והסתפקו אם 

היה שוה ד' זוזים וכשמשלם שוה זוז משלם כשאכל ובמקרה ש
והספק הוא  ,הכשעת הגזילשזה לא גרוע יותר מגזלן שמשלם  'ד

 זוז וכשמשלם הוא שוה ד'וה זוז שהיה זה באופן שכשאכל 
או שאכל זוז  האם משלם לפי מידה שאכל סאה ישלם סאה,

אכל גרוגרות ושילם ב מה ששנינוורב יוסף מוכיח מ, וישלם זוז
מידה שמשלם תבא עליו ברכה ומשמע שמשלם לפי שתמרים 

א עליו ברכה ואם נאמר שלפי ולכן תב ,תמרים שהם יקרים יותר
יש שמשלם תמרים בערך של דמים משלם איזה מעלה 

ואביי דוחה שהוא אכל גרוגרות שפחות קופצים  ,הגרוגרות
, ולכאורה שילם תמרים שיש עליה יותר קופציםקונים ו םעליה

 ,נו שהאוכל תרומה בפסח בשוגג משלםיש להוכיח ממשנתי
ויש  ,אין דמים לחמץ שהריואם לפי דמים משלם יהיה פטור 

מותר בהנאה בפסח ולכן לומר שמשנתינו היא כריה''ג שחמץ 
נחוניה  זה כדעת ר' ,שבמזיד פטור מתשלומיןומה  ,יש לו דמים

ונחלקו בזה  ,ר מתשלומיןבן הקנה שיוה''כ כשבת לענין פטו
 האוכל תרומת חמץאמר שר''ע שנינו שיוחנן בן נורי ש ר''ע ור'

 ,חייביוחנן בן נורי מ ור' ,ומדמי עצים בפסח פטור מתשלומין
שגם בתרומה  יוחנן 'ואמר ר ,ר''ע שאין בזה הנאה לכהן הקשהו

ק אך יאמר ר''ע שיש בו הנאה להס ,טמאה אין הנאה ומשלם
ים וענבים תותשל ץ אין כלל הנאה וזה כתרומה טמאה בחמ

וכל זה במפריש תרומה והחמיצה  ,שפטור שאי אפשר להסיקם
יתא נוספת י, ויש ברומת חמץ לכו''ע אינה קדושהריש תרוהמפ

ר''א ו אוכל תרומת חמץ מלשלםאת השר''א בן יעקב פוטר 
אמר  אמר לו ר'''א בן יעקב שאין בזה כלל הנאה, ,חסמא מחייב

אמר ר'''א  ר''א חסמא שגם בתרומת טמאה אין הנאה ומשלם,
בתרומת חמץ אין אך תרומה טמאה יש הנאת היסק בבן יעקב ש
אמר ר''א חסמא שיש בזה הנאה שהכהן יכול ליתנה  ,כלל הנאה

 ואומר אביי שר''א בן יעקב ור''ע ור' עמוד ב לכלבו או להסיקה,
ר''ע ש ,שחמץ בפסח אסור בהנאהיוחנן בן נורי סוברים כולם 

לם לפי דמים אוכל תרומה משהר''ע ליוחנן בן נורי נחלקו ש 'ור
 ,הלפי מיד משלםבן נורי יוחנן  'רלו ,וא''כ אין דמים לחמץ

חנן בן נורי סובר שמשלם לפי יו 'ר שרוהחידוש בזה שלא נאמ
תר הנאה, יסובר כריה''ג שיש לחמץ בפסח ה אלא שהוא ,דמים



יוחנן בן נורי לא ענה לר''ע כמו שענה  'היא שרלכך והראיה 
 .תר הנאהילר''א בן יעקב שיש בחמץ הר''א חסמא 

קרן וחומש ולאבא אוכל כזית תרומה משלם הש שנו בברייתא
ואיש כי הפסוק את ת''ק דרש  ,פרוטהשוה  שאול דוקא כשאכל

ואבא שאול דרש שכתוב  ,ואכילה היא בכזית יאכל קדש בשגגה
בא  כי יאכלומה שכתוב  ,ונתינה זה בשוה פרוטה ונתןבפסוק 

בא  ונתן הפסוקולת''ק  ,למעט מזיק תרומה שפטור מחומש
הראוי להיות קדש ולא בתרומה למעט שחל תרומה רק בדבר 

 .בפסח
ם קרן ולא האוכל תרומה פחות מכזית משלש שנו בברייתא

כשיש ם מקרן וה שוה פרוטה פטור גחומש ולכאורה אם אין ב
שוה פרוטה בה שיש מדובר אלא  ,שוה פרוטה ישלם גם חומש

תלמידי רב ואמרו  ,אך אין בה כזית ומשלם רק קרן ולא חומש
 ,ש חומשפפא שזה לא כאבא שאול שלדעתו בשוה פרוטה י

ל סובר ואמר רב פפא שאבא שאו ,ולכאורה גם כשאין בה כזית
שאבא שאול  קשה ששנינואך  ,שצריך כזית וגם שוה פרוטה

ייב לשלם ואם אין שוה סובר שמה שיש בו שוה פרוטה ח
שוה ואמרו לו חכמים שרק במעילה נאמר דין  ,פרוטה פטור

שיש בה  כיוןלא אמרו לו הם פרוטה ובתרומה עד שיהיה כזית ו
וחטאה לענין מעילה  ששנינווגם רב פפא עצמו חזר בו  ,כזית

בשאר מצוות שיש אם ולכאורה יש ק''ו ש ,פרט למזיד בשגגה
 ,מעילה שאין כרת ק''ו שפטור במזידכרת פטור במזיד א''כ ב

מיתה לכן  ובמעילה ישויש לפרוך שבשאר מצוות אין מיתה 
ור''נ בר יצחק אמר לרב חייא בר  ,ממעט מזיד בשגגההפסוק 

 סברואח''כ הוא  שכרת חמור יותר סבראבין שבתחילה התנא 
ואמר רב חייא שהפירכה היא שבשאר  ,יותר השמיתה חמור

ובמעילה חייב מיתה גם מצוות לא חייב מיתה פחות מכזית 
רב אמר  ,שהנחת את דעתיתנוח דעתך  ר''נאמר פחות מכזית, 

אמר לו שרבה ורב יוסף שאלו על לך מה היה קשה  חייא
 ברייתא זו  

ולדעת חכמים זה  ,מיתהשרק רבי סובר שהזיד במעילה ב דף  לג
 חטא חטא גזירה שוה שרבי למדביאר אבהו  'רק לאו ור

כמו שתרומה בכזית כך מעילה וא''כ  ,מתרומה שהיא במיתה
שרבי סובר כרבנן ששיעור תרומה  מניןרב פפא  הקשהו ,בכזית

יש בה כשסובר כאבא שאול שחייב בתרומה  בכזית אולי הוא
שרב פפא חזר בו בדעת אבא  מוכחו ,שוה פרוטה גם בלי כזית

מר בר רבנא מסביר בפירכא של הברייתא שאם אמרנו  ,שאול
בשאר מצוות שלא החמירו באינו מתכוון שאם התכוון לחתוך 

זי פטור ובמעילה אם התכוון להתחמם בגי תלוש ותלש מחובר
ור''נ בר יצחק מבאר  ,חולין ונמצא שהיה של עולה מעל

שבשאר מצוות פטור מתעסק שאם התכוון להגביה תלוש ותלש 
וך כלי וסך מחובר פטור ואילו במעילה אם הושיט ידו ליטול מת

 . ידו בשמן של קודש מעל
אינה סח בפמפריש תרומה בחמץ הבברייתא לעיל ש שנינו
 תתן לוור''נ בר יצחק אומר שלומדים את זה מהפסוק  ,התרומ

אסור לתרום הרי ורב הונא בר רב יהושע מקשה  ,ולא לאורו
התרומה ולא אומרים לו ולא  תרומה טמא על טהור ואם תרם חל

היה ראוי וא ויש לחלק ששם היה לו שעת הכושר ש ,לאורו
ה לו שעת בחמץ מדובר שלא הילתרומה קודם שנטמא אך 

שהחמיץ במחובר ואם החמיץ בתלוש  מדוברולפ''ז  ,הכושר
וכן הוא בגזירת  ,התרומה כמו בטמא החלוהיה לה שעת הכושר 

ורב , כן מורים בבית המדרשתלמידי חכמים ובמאמר הקדושים ו
 ראשיתשלומדים זאת מהפסוק  עמוד בהונא בר רב יהושע אומר 

תרומת בא''כ שצריך שיהיה שייריה ניכרים להשתמש בהם מש
 . חמץ אין שימוש בשיריה

' יוחנן שענבים שנטמאו יכול אמר בשם ר רב אחא בר אויא
והוא  ,אפילו לנסכיםכשר יינם לדרכם בכמות פחות מכביצה ו

נטמאים רק כשסוחט הם סובר שהמשקים מופרדים בתוך הפרי ו
לפי זה גם כביצה אך  ,היטמאותואז אין בהם שיעור ל ,אותם

כמו בסחיטה, מצטמצם השיעור  שהרי יהיה אפשר לסחוט
שכתוב במשנה שטמא מת שסחט זיתים וענבים כביצה מכוונת 

יוחנן אמר שפחות  ויש לומר ששם זה רק בדיעבד ור' ,טהור
מכביצה ניתן לסחוט לכתחילה ובכביצה אסור שמא יבוא 

 'חסדא מי שומע לך ולרואמר לו רב  לסחוט יותר מכביצה,
משקים שהבר רב חסדא סוכן הלכה הטומאה, יוחנן רבך להי

אוכל הם טמאים אח''כ כשהם  בלועים וכיון שנטמאו כשהיו
, ואמר רב אחא שיש ראיה מהמשנה שטמא מת שסחט משקין

כביצה מכוונת טהור א''כ המשקים מופקדים ולכן טהור ,אך אם 
מר רב חסדא שהמשנה הם בלועים מדוע טהורים המשקים ,א

דיברה בענבים שלא הוכשרו והם מוכשרים לקבל טומאה 
ואם נאמר כך  ,כבר חסרו משיעור כביצההם  עצמה ואז בסחיטה

יהיה קשה מדוע כתוב בברייתא לעיל שזה דומה לתרומת תותים 
תר הסקה הרי יש יוענבים שנטמאה שאין לו התר אכילה וה

ורבא מתרץ שלא  ,תר אכילה ע''י סחיטה פחות משיעוריה
הרי ואביי מקשה  ,בהם לתקלהמשאירים כי חוששים שיבא 

את  ואמר רבא שזורק ,דליקים בפת ושמן של תרומה שנטמאהמ
בכלי מאוס ולא יבא לאכול  ןשמן נותאת הבין הגחלים ו הפת
 . ממנו
שאצל רב יצחק בר מרתא אמר בשם חזקיה ורבא אמר  אביי

ה תרומה טמאה מותר להסיק בבשם רב הונא שדוקא פת אמרו 
יוחנן  'ור שמא יבא בהם לתקלה, טמאיםחיטים לא יסיק באך 

   ,ילו חיטים ולא חוששים לתקלהסובר שמותר אפ
 ,אר רב אשי  כשהם מבושלים ומאוסיםשמדובר כמו שבי דף לד

ר'  אבין בר רב אחא בשםורב אשי אמר את זה על דברי רב 
וחממו לו מים  רבישאבא שאול היה גבל של בית  ,חקיצ

לא הוא בחיטים של תרומה שנטמאה ללוש עיסה בטהרה ו
  .שהחיטים היו מבושלים ומאוסיםשמדובר  להחשש לתק

בר אבין למדו תרומות אצל רבה ופגש  ורב חנניאבר אבין אביי 
אמרו לו מה קשה לך  ,ם רבא בר מתנה ושאל אותם מה למדובה

ושתלם טהורים שתילי תרומות שנטמאו ש ששנינואמר להם 
טהורים מדוע אסור ולכאורה אם הם  ,ואסורים מלאכול מלטמא
קשה אך  ,אסורים לזריםהם מרו לו שרבה הסביר שא ,לאכול

, ואין לומר שיש נו כבר קודםנימה שגידולי תרומה תרומה שש
בר שאין זרעו כלה שגם זה בזה חידוש גם בגידולי גידולים בד

ובדבר  בדבר שזרעו כלהמותרים  טבל גידוליש שנינו קודם
 ,שאין זרעו כלה אסור ושתקו, אמרו לו יש לך תשובה בענין

סח יסורים לכהנים כי נפסלו בהאמר להם שרב ששת אמר שא
אך  ,סח הדעת הוא פסול הגוףיעת ר''ל שהוזה מובן לד ,הדעת

יבא אליהו  והרי אםמאה יוחנן הוא פסול של ספק טו 'לדעת ר
 'ישמעאל בן ר 'שאל את ר''ל שר יוחנן 'ור ,ויטהרנה טהורה

יוחנן בן ברוקה אמר שהיה לול קטן בין כבש למזבח ששם זרקו 
 ,''כ מעבירים צורתם בלינה ונשרפיםפסולי חטאת העוף ואח

אך  ,טעונים עיבור צורהמדוע הם  מובןואם הפסול הוא מספק 
 שנינוש עמוד באם הוא פסול הגוף ישרפו גם ללא עיבור צורה 

ו פסול הגוף נשרף מיד ואם הפסול הוא בדם אהוא דבר שש
סובר  אמר ר''ל שהתנא הזה ,בבעלים ישרף רק אחר עיבור צורה

שלר''א  ששנינואך יש להקשות  ,שגם פיגול צריך עיבור צורה
 ,רוק את הדםאם נטמא הבשר או נפסל או שיצא חוץ לקלעים יז

 ,יהושע שאם זרק הורצה 'ומודה ר ,יהושע לא יזרוק 'ולר
סח הדעת ואם זה פסול טומאה מובן ינפסל הכוונה בהכאורה ול



ויש לומר  ,ה אך על פסול הגוף אין הציץ מרצההציץ מרצמדוע 
רבין כש, ול טומאהנפסל בטבול יום וזה צורה נוספת שהוא ש

ר' שעלה לארץ ישראל אמר אחר ירמיה  אמר שמועה זו לר'
שהבבליים הטפשים שיושבים בארץ חשוכה ואומרים  ירמיה

אושעיא שמי  הרי ריש לקיש אמר בשם ר' שמועות חשוכות,
ואם  ,םטהורי םואח''כ הקדיש םהמים שנטמאו והשיקניסוך 
ולכאורה אם השקה זה כזריעה  טמאים, םואח''כ השיק םהקדיש

יועיל לטהר גם כשקדש קודם השקה אלא שאין זריעה להקדש 
רב דימי אמר שמועה כשו ,בר אין זריעה מבטלת תרומהואותו ד

ם קדשו רק בפה כשקדשו בכלי אך א האם זה רקאביי  אמר לוזו 
דימי  'אמר ר ,או שגם בפה עשו לזה תקנה ,רבנן לא יעשו מעלה

אמר יוחנן  'שמעתי על כך אך שמעתי משהו דומה,שר לא
טהורים ואם הם ענבים שנטמאו ודרכם ואח''כ הקדישם ש

זה קדושת פה ובכ''ז הרי טמאים והם הקדישם ואח''כ דרכם 
עשו בזה מעלה ואמר לו אביי שענבים של תרומה זה כהקדיש 

ולכאורה מה  ,בכלי, אך בנסכים שצריכים כלי עדיין יש להסתפק
והרי  ,ים משמע אפילו יותר משיעור כביצהשכתוב דרכן טהור

ויש לומר  ,פחות מכביצה שענבים שנטמאו דורכםיוחנן אמר  'ר
או שיש לחלק  ,יוחנן דיבר שדורכם פחות מכביצה 'שגם כאן ר
אך במה שנגע  ,בר שהיו שני לטומאה שנגעו בראשוןששם מדו

 מוכיחורבא  ,שלישי יכול לדרוך גם יותר מכביצהבשני שהם 
מים חיים אל  ונתן עליו  שנינו על הפסוקשעשו מעלה גם בפה ש

ומשמע שהם תלושים והרי  ונתןשיהא חיותם בכלי וכתוב  כלי
 ,  יןהם מחוברים במע

ממה  מוכיחורב שימי בר אשי  ,אלא שזה מעלה מדרבנן דף לה
טבל ועלה יכול לאכול במעשר ואם היה הערב אם ש שנינוש
רה הוא טהור ולכאו ,מש אוכל בתרומה ומשמע שבקדשים לאש

יח ממה שלמדו מוכ, ורב אשי אלא שזה מעלה בקדשים
נם בני טומאה שאי אףלרבות עצים ולבונה  והבשר מהפסוק

 .אלא זה מעלה בקדשים
עורים אדם יוצא ידי חובתו במצה העשויה מחיטים ש משנה

בדמאי ומעשר ראשון  וכן ,כוסמין ושיפון ושבולת שועל
שנפדו וכהנים יוצאים ומעשר שני והקדש  ,שנטלה תרומתו

ולא יוצאים בטבל ומעשר ראשון שלא נטלה  ,בחלה ותרומה
חלות תודה ורקיקי  ,מעשר שני והקדש שלא נפדובתרומתו ולא 

ואם עשאם  ,לקרבנו אינו יוצא ידי חובתו בהם נזיר אם עשאם
כוסמין הם מין  גמרא .יוצא ידי חובתו בהם ,למכור בשוק

כוסמין הם  ,מין שעורים םשבולת שועל ושיפון ה ,חיטים
שועל זה שבולי תעלא  שבולת ,ון זה דישראשיפ ,גולבא

ור''ל  ,ומשמע שרק באלו יוצאים ולא באורז ודוחן ,בארמית
תאכל  לאשלומדים זאת מהפסוק אמר וכן שנו אצל ר' ישמעאל 

מה שמביא לחימוץ  מצות עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו
אינו מביא לחימוץ וזה רק סירחון אינו יוצא בו למצה ומה ש

לבשל אורז יוחנן בן נורי שאוסר  'וזה לא כר ,למצהיוצא בו 
רק קרוב  אם הוא והסתפקו ,בפסח שהוא קרוב להחמיץ

יוחנן  'שרויש להוכיח ששנינו מחמיץ ממש  או שהואלהחמיץ 
צו אמר בפירוש שאורז הוא מין דגן וחייבים על חימובן נורי 

הוא אמר שקרמית חייבת עוד  ,כרת ויוצאים בו ידי חובה למצה
 . וקרמית היא קצח שגדל בין הכלניות ,בחלה

מן ודבש לא חייבים ר שעיסה שנילושה ביין שאמ קישליש ר
לפני רב  ישבו רב פפא ורב הונא בר רב יהושע ,כרת על חימוצה

אמר  ר'''לאמר רב הונא לרב פפא  ,אידי בר אבין והוא נמנם
ביין שמן ודבש ואמר רב פפא  שאין חימוץ בעיסה שנילושה

שרק דברים שיוצאים בהם למצה חייבים על החמץ  נושניש
ה מצה עשירה לא חייבים על ובזה  שאין יוצאים בו במצה כי ז

שאם המחה את ברייתא ששנינו ב הקשהחימוצו, ורב הונא 
בו למצה וא''כ לא ולכאורה אינו יוצא  ,החמץ וגמעו חייב עליו

 ''לשל רטעמו  ,התעורר רב אבין ואמר דרדקים ,יהיה חייב עליו
  .ואינם מחמיצים עמוד בשזה מי פירות 

אף שאינו ראוי לו אך הוא יכול ו ,אומרת שיוצא בדמאי המשנה
שמאכילים לעניים ששנינו  להפקיר נכסיו ולהיות עני

כילים ורב הונא אמר שלדעת ב''ש לא מא ,ולאכסנאים דמאי
  .דמאי את העניים והאכסנאים

ים אם הקד זה הוא שגםשנטלה תרומתו החידוש ב מעשר ראשון
מת ומספיק לו להפריש תרו ,הלוי וקיבל מעשר ראשון בשבלים
 מן המעשר מעשר שכתוב ,מעשר ואינו צריך להפריש תרומה

א''כ גם רב פפא  הקשהו ,ולא מעשר ותרומה מן המעשר
ואמר אביי  ,כשהקדימו בכרי אחר שנדגן יפטר מתרומה גדולה

הוא שאחר שנדגן לא והחילוק  מכל מתנותיכם תרימושכתוב 
 . ה וקודם שנדגן פטור מתרומה גדולהנפטר מתרומה גדול
צא בהם אף שפדה רק בקרן ללא שנפדו יו מעשר שני והקדש
 .חומש,שאינו מעכב

החידוש הוא שלא אומרים שצריך יוצאים בחלה ותרומה  כהנים
 , וריבה הכל מצות מצותמצה שווה לכל אדם שכתוב 

בל דרבנן שזרעו בעציץ בט גםלא יוצא החידוש הוא ש ובטבל
ולא יוצא במעשר ראשון שלא ניטל תרומתו  ,שאינו נקוב

א נפטר מתרומה החידוש הוא שלא יוצא גם כשהקדים בכרי ול
 .גדולה

ידוש הוא גם כשנפדו אך לא שלא נפדו הח הקדשומעשר שני ב
והתורה  ,מעשר שני על אסימון שאין בו צורהשפדה  ,כהלכתם

שצריך כסף שיש לו צורה ובהקדש מדובר  הכסף וצרתאמרה 
  .קם לוורק אז  ונתן הכסףשחיללו על קרקע שהתורה אמרה 

אדם לא יוצא בטבל שלא נתקן כראוי והיינו ש שנו בברייתא
שניטל רק תרומה גדולה ולא תרומת מעשר או שניטל ממנו 
מעשר ראשון ולא מעשר שני ואפילו שחסר רק מעשר עני 

דוקא מי שאיסורו מצד חמץ ולא  עליו חמץ לא תאכלשכתוב 
 ואמר רב ששת שזה  מה שאסור מצד טבל ואין בו איסור חמץ

 .כר''ש שאין איסור חל על איסור
 


