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 דף מה 

  , מתי הוא חייב לבערו?עריבה שבסידקי בצק

   .אבל במקום העשוי לחזק אפי' אם יש כזית אינו מבער ,אם יש כזיתודווקא  ,לחזק עשויין שאין במקום: לל''קא[ 

כזית מבער, אבל במקום שאינו עשוי יש ואם  ,פחות מכזית אינו מבעריש אם  ,לחזק העשוי במקום: לל''בב[ 

 . )וכן נוקט ר''ה כעיקר(, *זק אפי' אם יש פחות מכזית מבערלח

 , (: אפי' פחות מכזית מבער*)מקום מים* בשפת העריבה: לאבייג[ 

 ,מבער, פחות מכזית אינו מבער)מקום לישה(: כזית בדופני העריבה 

 בער,  מ: אפי' כזית אינו בשולי העריבה

 חות מכזית במקום שאינו עשוי לחזק.פ .בכזית במקום העשוי לחזק*,  .אב' מחלוקת:  נמצא*

 שלפעמים מגיעה העיסה לשם.  *אף*

 

 ? (בעריבהששאור שייחדה שישיבה )או על כזית בצק  ור על כופתעיהאם יש חיוב ב*כתנאי: 

 )וכ''פ רנב''י בשם רב(.חייב לבערה עד שיטיח אותו בטיט,  :לת''ק

 )וכ''פ ר''נ בשם רב(.  ,אינו צריך לבערו, ]בטל מתורת אוכל[ :לרשב''ג

 

 שני חצאי כזית חמץ

  ,ויש בניהם חוט שע''י אפשר ליטול אותם, חייב לבער ,אם הם בעריבה

  ,אפי' שאין בניהם שום חוט, חייב לבערם ]יתכן שיתחברו יחד[ ,אם הם בבית

 שניספק ב ,דחיישינן...()ואת''ל  ואכסדרה ביתספק ב , )ואת''ל דלא חיישינן...(ועלייה ביתשהם ב וספק במקרה

  .מזה לפנים זה בתים

 

  אבל לא לכלב, האם מטמאה טומאת אוכלים?, לאדם מלאכול ונפסלה שעיפשה תפ

  ,(בפסח הטמאה עםלשורפה )וחייב( )אבל מותר  ,מטמאה: לת''ק

 . מטמאה אינה: נתן רביל

 

 ערה?מתי הקמח מתעפש עד שאינו חייב לבמ, קמח לתוכה שנתן העבדנין עריבת

  ,)אפי' לא נתן בה עורות( לבער חייב אינו - ימים ג' קודם)אפי' נתן בה עורות(,  ,לבער חייב - ימיםג'  תוךלת''ק: 

 )וכן הלכה(. .לבער חייב אין שעה תוך אפילו - עורותאם נתן  :נתן רביל

 

 דף מו

  ''?כעריבה הוא הרי בקיומו רוצה ואם ,חוצץ עליו מקפיד אם טומאה לענין'' :מה הביאור

אם מקפיד על הבצק חוצץ, ואם לאו אינו חוצץ, )ולפ''ז צריך לגרוס לענין טומאה , א[ לענין חציצה בטבילה

 'אינו' כן(, 

 : אלא שבפסח כשיש כזית חוצץ אפי' אינו מקפיד, דחייב ליטלנו ולבערו, )ולפ''ז א''צ לשנות הגרסא(, כנ''ל א*[

שכבר  :בפסח ,אוכלין פחות מכביצה, ובצק דבוק פחות מכביצה, ונגעו זב''זשאם יש  ,טומאה צירוף לענין ב[

: הכל תלוי בשאר ימות השנה  ולבערו, הבצק מצטרף עם האוכלין, ]אינו מבוטל לעריבה[ בכזית הוא צריך ליטלנו

 עלים אם רוצה ליטול את הבצק או לא. בקפידת הב

, אין אם יש כזית אפי' שאינו מקפיד ליטלו, בפסחנגע בבצק הדבוק,  דשרץ ,לעריבה טומאה להוריד לענין ג[

הכל תלוי בקפידת  ובשאר ימות השנה, [אין הבצק חלק ממנההעריבה מקבלת טומאה, ]כיון שעומד להינטל, 

, ואם אינו מקפיד העריבה מקבלת דרך הבצק אין הבצק חלק מהעריבה ואינה מקבלת טומאההבעל, שאם מקפיד, 

  דהבצק היא חלק ממנה. טומאה, 

 

 שלא ניכר אם החמיצה או לא, מתי חוששין בה לחימוץ?  בצק

  (, טבריא ועד נוניא כממגדלכדי שיעור מיל, )

 

לסעודה, עד כמה  ידים נטילתאחר ו ,לתפלהאחר בהכנ''ס ו בטהרה, עיסת בעה''ב לגבלהמחזר אחר מים 

  יחזר?

 .מיל, )וזה אם הוא בדרך, אבל בביתו תמיד ד' מילין( :לאחריו, מילין ד' :לפניו

 

 . האדם מעור חוץ, טהוריןרכים שדינם כבשר, אם עיבדן או שהילך עליהם כדי שיעור ד' מילים,  עורות

 

  ?טוב ביום בטומאה חלה מפרישין כיצד

  ,)וכ''פ רבי( ,שתאפה עד שם לה תקרא לא: אליעזר רביל

 )וכ''פ רבי יצחק( ,בצונן טיליפריש וי: בתירא בןל

)דאחר שקרא לה שם ודאי דאסור לאפותה, דזה אפיה שלא לצורך(, קורא לה שם ומניחה שתחמיץ, : יהושע רביל

 להלן ביאור מחלוקתם( 'עיו)

 

 : אפשר לראות את מחלוקת ר''א ור''י בב' זוויות

  כות בצק שאחד מהם עתיד להיות חלה?האם מותר לאפות ביו''ט חתי ,ביאור מחלוקת א'

ואי בעי להפריש קצת מכל חתיכה לחלה, גם באם יפריש חתיכה אחת לחלה לא נמצא שאפה  ''הואיל'' האם אמרינן

      נאנא  ––  מהמה  פסחיםפסחיםמסכת מסכת 

  סיכומיסיכומי

  היומיהיומי  --  הדףהדף  

  להצלחת התורם ברוחניות ובגשמיותלהצלחת התורם ברוחניות ובגשמיות

  

ואם יקרא לה שם )ולפ''ז לכו''ע טובת הנאה אינה ממון, או שלא אומרים הואיל כזה, ביו''ט שלא לצורך, 

מה שר''א אמר שקורא לה שם לפני שתאפה, הכוונה שיכול גם לעשות כן ולא  א''כ)ואינו עובר,  לכו''ע

 ד' מח., ולרש''י זה גם הצעת הגמ' ד' מו:(.ברמי בר חמא )שחייב לעשות כן((, 

 

  האם עוברים בב''י על חמץ חלה? ,ביאור מחלוקת ב'

בד' ' ירמיה , ולר)סתמא דגמ' ד' מו: האם טובת הנאה שיש לישראל בחלה נחשב שיש לו בה ממון או לא,א[ 

  (אין איסור לאפותם ביו''ט ,וכל חתיכה חזיא ליה באם אמרי' הואילוגם מח. נחלקו גם בטובת הנאה, 

או ה, ר לרשותו, השתא נמי כשלו היא חשובואי בעי נשאל על החלה, ואזי היא תחזו האם אמרי' ''הואיל'' ב[

 .(רש''ילפי רבותיו של  )הצעת הגמ' ד' מו: שלא אומרים הואיל כזה*

 *)לרש''י: לכו''ע לא אמרי' כזה הואיל, דא''כ נחלקו באם עוברים על חמץ של הקדש, וזה לא מצינו(

 

  , מה דינו? לחול טוב מיום האופה

  .]אפה שלא לצורך כלל[ *לוקה: חסדא רבל

 [ , )ועי' להלן(**ואי מקלעי ליה אורחים הואיל אמרינן] לוקה אינו: רבהל

שמותר לשחוט כדי שהות לאכול ממנה כזית צלי, ]דמשום הפסד ממנו  המסוכנת בהמה*ומודה שאם יש לו 

 גמר בדעתו לאכול כזית ממנה[ 

שאינו ראוי לכיסוי הדם  –ואי בעי לעפר לכסות דם ציפור, ורק בטיט  'הואיל'מותר לחרוש ביו''ט,  ולפ''ז**

 כו. ואי בעי ליה לצור מותר להבעיר עצים סתם, 'הואיל' וכןאסור.  -

 

 ? לשבת טוב מיום ופיםא היאך

ואף שרבנן אסרו כדי שלא יבואו לאפות לחלו, מ''מ  ,]חדא קדושה[ *צרכי שבת נעשים ביו'''ט: לרב חסדא

 , התירו ]היכר[. תבשילין רוביע''י  עי

 : צרכי שבת לא נעשים ביו''ט, אבל אומרים 'הואיל', ולכן מותר לאפות. לרבה

 

 דף מז

 יאכל אותם?האם מותר לאפות לחם הפנים ביו''ט החל לפני שבת שקודם לשבת ש*

 אין צרכי שבת נעשים ביו''ט[ ד :לרבהרו, יתמשום ששבות רחוקה לא ה ]לר''ח:: אסור לת''ק

 ]לר''ח: דגם שבות רחוקה התירו, לרבה: דצרכי שבת נעשים ביו''ט[ : מותר, לרשב''ג

 

 ' של עצרת ביו''ט? הלחם שתיהאם מותר לאפות '

  ,[לגבוה ולא -' לכם: אסור ]'לת''ק

 דורש 'לכם' למעט נכרי[.: מותר ]לרשב''ג

 

 על האכילה וג' על הבישול( )ב' חמש לוקה, ואוכלו טוב ביום בחלב הנשה גיד המבשל

 , בחלב בשר אוכל ד., גיד אוכל ג., בחלב בשר מבשל ב. , טוב ביום גיד מבשל א.

  )דלא אמרי' הואיל(, לרבה: משום עצי הקדש.  הבערה משוםלר''ח:  ה.

 

 דף מח

  ?שמותר לאפות ביו''ט יסהגודל הע שיעור כמה

 בגרועות ד' קבין, .קבין ג' -טובות בשעוריןובגרועות ג' קבין, , *קביןב'  -טובות בחיטין: לרי''ש

 .הפוך )בין החיטין והשעורים הטובות( :נתן רביל

לה, )כשי' רק פחות מקב, יצרפו את כל המצות בסל לאחר האפייה כדי לחייבם בחהמחמירות לאפות  םנשי*ו

  ר''א דסל מצרף כדלהלן(.

 

קב(, שהם  81קב מדברי )עשירית האיפה שהיא  8,1(, )שהם מלוגנאי )והוא קב קב ורבע,: שיעור חלה

  .(= קב ורבע קב ציפורי 8,1קב ירושלמי, שהם  8,1

 

 בחלה?  מה מצרף את העיסות להתחייב

  , )לריב''ל היינו בנוסף לכך שנושכות זא''ז, לשמואל סגי בסל(,מצרפן *הסל :לר''א

  מצרף, תנור :יהושע לרבי

  .מזו זו נושכותה ככרות: לרשב''ג

 או לא, )האם בעי 'תוך' לכלי או דסגי ב'אוירו'(.  לבזבזיןאי בעי שלסל יהיה *וספק 

 

 לאפות בתנור קטן?  נשים יכולותכמה 

   .זו אחר זו, אחד בתנור ואופות, כאחת לשות, נשים שלש: אפי' לר''ג

 .וחוזרות חלילה. אופה ואחת, עורכת ואחת, לשה אחתה אחר זה, שרק בז: חכמיםל

 . בצונן תלטוש -הבצק תפחאין כלל בזה, אלא שאם  :עקיבא רביל

 

 ? , ומהו 'סידוק' ומה דינם'שיאור' ומה

 אבל אם הכסיפו פניו לא הוי אפי' 'שיאור': שנראו בבצק כקרני חגבים, לר''י: שיאור
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 כדלהלן.: שהכסיף פני הבצק, אבל אם נראו כקרני חגבים הוי חמץ גמור, לר''מ

 : שנתערבו סדקים זה בזה, לר''י: סידוק

  .[מלמטה סדקים כמה לו שאין מלמעלה סדק כל לך אין]: שנראו בבצק כקרני חגבים, לר''מ

 השיאור: דין 

 : פטור מכרת וממלקות, לר''י

 )מג.(: פטור מכרת וחייב מלקות, לר''מ

  .בין שיאור בין סידוק: לכו''ע ישרף

 

 דף מט 

  , מתי מבערים את החמץ? בשבת להיות שחל עשר ארבעה

 )אפי' החולין, ומשייר כדי מזון ב' סעודות( , שבתבערב  הכל מבערין: לר''מ

 )וכן נהג אביו(. . בזמנו - חוליןאת הו, שבת בערב - תרומהמבערין את ה: אבר''צרל

 

 מי שיש לו חמץ בביתו ויצא ממנה, מתי חייב לחזור כדי לבערו ומתי יכול לבטלו בליבו? 

 . בלבו בטלוי - לאו ואםלביתו, יחזור,  לחזוריש לו זמן  אםתלוי:  :*לדבר מצוה הולךאם 

 . בלבו יבטל: אפי' יש שהות אם הולך לפיקוח נפש

 . מיד יחזור :רשותאם הולך לדבר ה

 

 *מה נקרא דבר מצוה? 

וסעודת אירוסין הראשונה לכו''ע,  )ואפי' מחשיך כדי ללכת לזה(, לשחוט את פסחו, למול את בנו,

: ולר' יהודה: חשובה סעודת מצוה, לר' יוסיאירוסין(, הסעודת )שעושין אחרי וסעודת סבלונות 

 חשובה סעודת הרשות. 

 

 האם יכול ישראל לישא בת כהן?

)וזוכה לעשירות(, ויש אמוראים שתלו את טיב מזלם בזה  הנושא את בת כהן הוי סעודת מצוה, ת''ח

  שנישאו לבת כהן, ויש שתלו בכך את רוע מזלם.

שהיא  תונענש) דפוגמת את משפחתה, עודת מצוה ]דאין זיווגם עולה יפההנושא בת כהן לא הוי סע''ה 

 לידי מביאתושהיא  או, קוברתושהיא  או קוברהאו שהוא  זרעשאין לה  או גרושה או אלמנהנעשית 

  .([עניות

 

 , קדש בשר בידו שיש ונזכר מירושלים שיצא מי

 , עם עצים שלו במקומו שורפו - צופים עבר אם

 . המערכה מעצי הבירה לפני ושורפו חוזר -צופים  אם לא עבר

 

 ? לשרוף בשר ולבער חמץ חוזרין כמה ועד

 [כטומאתו חזרתו], בכביצה וזה זה: מאיר רביל

 [כאיסורו חזרתו]. בכזית וזה זה: יהודה רביל

 )ולא הודו לו חכמים( , ביצים כשתי וזה זה: נתן רביל

 . בכביצה - וחמץ, בכזית - קדש בשר: חכמיםל

  

  .גולה לסוף ,הרשות מסעודת הנהנה

 הרבה רעות לעצמו. גורם  – מקום בכל סעודתו המרבה חכם תלמיד

 

 תוא את בישלהלמי עדיף להינשא ו

 תלמיד בתתו לת''ח, )ענבי הגפן בענבי הגפן(, והוא ינשא לב וישא לו שיש מה כל אדם ימכור לעולם

 מת שאם], תינוקות מלמדי בת< . צדקה גבאי בת<  כנסיות ראשי בת < < בת אנשי מעשה וצדקה חכם

שהם שקץ ונשותיהם שרץ, ובנותיהם  )משא''כ בבת ע''ה.[חכמים תלמידי שבניו לו מובטח - להיג או

 .(בהמות

 

 דיני עם הארץ

 עמו להתלוות אסורו, '[הבהמה' 'תורת' זאת] בשר לאכול אסור  - שאינו עוסק בתורה - הארץ עם

והנותן לו  [,שכן כל לא חבירו חיי על -אינו עוסק בתורה( )ש חס לא חייו עלשמא יהרגנו, ד], בדרך

)והם  ומתן למשא להם צריכיםהיינו  לאואם  ,דורס ואוכל בלי בושת, כאילו נותנה לפני ארי שתואת ב

 מוסרין איןוכאילו בועל ארוסתו לפני בפניו,  בתורה לפניוסק וע, והאותנו הורגין היו מרווחים עלינו(

 ואין, היתומים על אפוטרופוס אותן ממנין ואין, סוד להן מגלין ואין, עדות ממנו מקבלין ואין, עדות להן

מתיר להחזיר לו )ות''ק  .אבידתו על מכריזין אין אף: וי''א, צדקה של קופה על אפוטרופוס אותן ממנין

 דאולי זרעו צדיק יהנה מן האבידה(. אבידה 

   

  .כדגמגבו  לקורעו, לנוחרו מותר -)תוס'(המלסטם את הבריות  - הארץ עם

  

, ישראל את העולם אומות ששונאים משנאה יותר, חכם לתלמיד הארץ עמי ששונאים שנאה גדולה

 . מכולן יותר - ופירש שנהו. מהן יותר ונשותיהןרצה לשבור עצמות של ת''ח(  ,)ור''ע כשהיה ע''ה

 

 ?מזמנין הן כמה עד

 .[בכזית ואכילה, שתיה זו - ושבעת, אכילה זו - ואכלת] כזית עד: לר''מ

  ., )ולריו''ח השיטות מוחלפות([שביעה בה שיש אכילה - ושבעת ואכלת] עד כביצה :יהודה רביל

 

 דף נ

  ''וקפאון יקרות אור'' יהיה לא ההוא ביום והיה

 . הבא לעולם וקל, הזה בעולם שיקר, החמה אור זה :לר''א

 . הבא לעולם הן וקלים להבנה הזה בעולם הן שיקרין, ואהלות נגעים זה: יוחנן רביל

)כי שם זה עולם . הבא לעולם הן קליםו הזה בעולם הן שיקרין, אדם בני אלו: לוי בן יהושע רביל

 ( שהם שם כמו שהם כאן הפוך מהעולם כאן, חוץ מהת''ח

 

 מה שאומרים בעולם הבא

 . בידו ותלמודו לכאן שבא מי אשרי

 ר''ע(, וכ''ש לוד הרוגי)כגון . במחיצתן לעמוד יכול אדם אין מלכות הרוגי

 

  'לה קדש ''הסוס מצלות על'' יהיה ההוא ביום

 . ומציל רץ שהסוס עד, ירושלים על להוסיף הוא ברוך הקדוש עתיד: יב''לרל

   '.לה קדש יהיה ,עיניו בין לסוס שתולין)הקישוטים(  מצילות כל: אלעזר רביל

 )ומזה עשו סירי הבישול'. לה קדש יהיה - ומציל רץ שהסוס שעה עד ,ישראל שבוזזין ביזה כל: יוחנן רביל

 .(, ולא יצטרך שהגזבר יהיה סוחר כדי להרוויח את ההקדשמזהב

 

  אחד שמוו ,אחד' ה יהיה ההוא ביום הארץ כל על למלך' ה והיה

 ם 'דיין האמת', ואינוגם על בשורות הרעות נברך הטוב והטיב, משא''כ בעולם הזה מברכים עליה בעולם הבא

 . ממש 'אחד'

  ., ולכן אין 'שמו אחד'הזה עולםמשא''כ ביהיה נקרא כמו שהוא נכתב,  'שם השם' הבא עולםב

 

 פרק מקום שנהגו

  מלאכה בערב פסח

צריך לנהוג  ,ומי שהולך ממקום למקוםחצות תלוי במנהג המקומות,  עדאבל  ,חצות אסור בכל מקוםלאחר 

 . []שלא לעשות מחלוקת *לחומרא כמקום יציאתו )אם דעתו לחזור למקומו(, ולחומרא כמקום ביאתו

 

 כיצד יעשה?  ,שאין עושין מלאכה בע''פ, למקום שעושין ממקום ההולך*

: כי לא יבוא הדבר לרבא: כי בזה לא נאמר הדין ד'אל ישנה מפני המחלוקת', ילאבילא יעשה מלאכה, ]

  .למחלוקת, דהרואה יאמר דאין לו מלאכה לעשות[

  

 לבין האיסור לעשות מלאכה בע''פ? ,בע''שמה ההבדל בין האיסור לעשות מלאכה 

 הוא מתשע שעות וחצי,האיסור בע''ש  ,הוא מחצותהאיסור בע''פ לתי' א': 

  ן אותו, בע''ש רק אינו סימן ברכה.: בע''פ משמתילתי' ב'

 

 )ומתוך כך יבוא לידי לשמה(  לשמה שלא בעושין - חסדך שמים עד גדל כי

 .לשמה בעושין - חסדך שמים מעל גדל כי

 

 ?, ולמהבאיזה מלאכה לא רואים סימן ברכה

 תעניתב, הכפורים יום ,טוב יום ,שבת :ובמוצאי, (ולמעלה המנחה מן) ,טובים ימים ובערבי *שבתות בערבי

  .ם נידוד עבירה[, ]יש בה)על הגשמים( ציבור

  ,]שכרם מועט[ יםיריחשכר לאו , שמתבזה להשכיר מאזניים אשתו לשכר המצפה

 , עין הרע[ ]כיון שהוא בולט, שולט בו , או המוכרים בשוקובקנקנים בקנים המשתכר

 ,עליו וצועקיםהים , ]אנשים תמיפהה בחלקתמיד  עיניהן נותניןואלה ש ,טובות אילנות וקוצצי, דקה בהמה מגדלי

  ,[שבת כשכר מיחזי] מתורגמנין, ויש עין הרע[

 . [הם, וכמי שגוזלם מחילה בני לאו] יתומים מעותבעסק מת

 אולי תטבע ספינתו, דאין נס בכל יום[ ] – הים ממדינת הבאה סחורה

 רואין – לשמה עוסקין אםאבל ) [יפסיקו - יתעשרו]שאם  ומוכרי תכלת, ואפי' התגרים שלהם ,כותבי סת''ם שכר

   ,([לא יפסיקו יתעשרו כי גם אם] .סימן ברכה

 .]סדין עשתה ותמכור[ר דברים ותמכרם תייצשאשתו  ועדיף

 את הדין שלא לעבוד בע''ש.  'שלא לשמה'מי שלא עובד כל השובע וגם בע''ש, הוא נשכר, כי הוא מקיים  אפי'ו*

 

 .[אמך תורת תטש אללבנים לנטוש אותו )אף שקשה להם(, ]שקיבלו האבות אין  מנהג

 

 דף נא

   *איסור בהן נהגו ואחרים המותרים דברים

יבואו מזה להתיר את האסור ד] ,בפניהם לנהוג היתר אסור)שאין שם ת''ח( הם כותאי או בני מדינת הים  אם

 , ממש[

, )אך אם רוב אכילתן טורורז, דאתו לאפרושי מן החיוב על הפ)כגון שמפרישים חלה על האמאם יש תקלה,  חוץ

   .(מאורז אין להתיר להם כדי שלא תשתכח תורת חלה מהם(

 

 נהגו בהם איסור יש שדוגמאות של דברים המותרים ש*

  ()בחוזאי חלה מן האורז מפרישים

  ,[)שאסור להתרחץ עמו( בעל אחותו]גזירה אטו )בכבול( כאחת  אחין שני רוחצין אין

  ,[וממכר כמקח דמחזי משום]()בעכו  נכרים ספסלייושבים על  אין

   .בר''ה[ לטלטלם ואתי שמא ישתלפו,])בבירי(  בנעשים רחבות הקשורים לרגליוצאין בשבת  ןאי

 

 שצריך לנהוג כחומרי המקום שהלך לשם? מתי לא נוהג הדין

 [ , ולא יהיה מחלוקתכשבא מא''י לבבל ]בבל כפוף לא''י :לאביי

 דלעיל(. 'דברים המותרים')אמנם בפרהסיא אסור, מדין : כשדעתו לחזור למקומו. לרב אשי

 

 ויים, מתי הוא יכול לנהוג כמותו?מי שראה רב שמיקל בענין מס

 ,אפי' שלא בפניו חידש את ההוראה: מותר על פיו לנהוג כמותו וקיבל אשהרב את ראה אם 

אבל שלא  ,שבפני הרב השני מותר וי''אשא''א לנהוג היתר ע''פ כלל,  י''א: הראשוןראה את הרב שרב ראה אם 

 בפניו אסור. 

 

 מה דין הספיחים בשביעית? 

 .אסורין שהן לספיחין מכאן -מהיכן נאסוף  אם לא נזרע - 'תבואתנו את נאסף ולא נזרע לא הן'

הוא לא כלה לחיה בשדה  \ אלא גדל מהעלים ,הוא לא גדל מהזרע כשאר ספיחים] : מותריםלר''ש: ספיחי כרוב

  .אף פעם[

  .]אטו ספיחים דעלמא[, אסורים :לחכמים
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