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בין עצם יש איסור שבירת עצם ר''ל מבאר את הברייתא ש דף פה
שיש עליו כזית בשר מבחוץ או שאין עליו בחוץ אך יש בו בפנים 
במקום שבירה, וישנה ברייתא שאסור לשבור גם עצם שאין בו 

ואין לומר שיש  אכילת בשר היא במה שעל העצם,מוח ומצות 
מצוה בבשר שבעצם ואיסור שבירה הוא רק כשאין בשר בעצם 

התורה כפלה איסור ש ,עשה של אכילה ידחה איסור שבירהו
 ככל חוקת הפסח יעשו אותושבירה בפסח שני למרות שכבר כתוב 

עצם שיש בו מוח, וישנה ברייתא שאבר  גםלאסור  זה מלמדו
חותך עד שמגיע לעצם וקולף או שמגיע לפרק  קצתו,שיצא מ

וחותך ואם נאמר כר''ל שאין איסור שבירה במקום שאין בו כזית 
ר שחוששים שיפקע מבאבשר מספיק לקלוף מעט ולשבור, אביי 

ר שמדובר בקולית שלא מועיל מבאהעצם גם במקום בשר, ורבינא 
 . בו קליפה

נחלקו רב הונא ורב  ,שפיגול ונותר מטמאים הידים שנינו לקמן
או מפני  כהנים חשודים לפגל,שהא משום וה טעםחסדא אם ה

ומי ששנה מצד חשד הוא דיבר על  הכהנים מתעצלים באכילה,ש
פיגול ומי ששנה מצד עצלות הוא דיבר על נותר ואחד מהם שנה 

ואחד שנה שהשיעור הוא  ששיעור הטומאה בכזית כאיסורו,
 .כביצה כטומאתו

אם גזרו טומאה ביוצא שרק בנותר גזרו משום עצלות אך  הסתפקו
 או שלא מחלקים בפסולי הקרבן, לא חששו שיוציאו בכוונה,

שאבר שיצא מקצתו חותך עד  יש להוכיח ממה ששנינוולכאורה 
שמגיע לעצם וקולף עד שמגיע לפרק וחותך ואם נאמר שגזרו 

מאת בית ה טוטומאה ביוצא א''כ הוא נטמא בחיתוך, ויש לומר שז
לדעת רבינא שחיבור אוכלין אינו אך קשה הסתרים שאינו מטמא, 

מא במגע, אלא נקרא חיבור וכאילו זה נפרד א''כ בכל זאת הוא נט
למי שפירש שהטומאה בכזית שאין כאן שיעור כזית יש לומר ש

ויש  ,ומאה בכביצה צ''ל שאין כאן כביצהומי שפירש שהט
סח מחבורה לחבורה אף שהמוציא בשר פ וכיח ממה ששנינולה

סור באכילה הוא טהור, ולכאורה הוא טהור אך א שיש בזה לאו
ויש  ,לא גזרו טומאה ביוצאש מוכחו ,כמו יוצא חוץ למחיצתו

יוצא חוץ לחבורה אינו כיוצא חוץ הלומר שהוא טהור ומותר ש
למחיצתו ולכן הוא טהור, אך יש לדייק מהסיפא שהאוכלו עובר 

 ,זית ובכ''ז הוא טהור שהוא פחות מכביצהבלאו ומשמע שיש בו כ
א''כ יש להוכיח שאין אך למי שאומר שהטומאה הוא בכזית 

וצ''ל שלא גזרו טומאה ביוצא של פסח כי בני  ,טומאה ביוצא
יש להסתפק רק ביוצא של אך  ,חבורה הם זריזים והם נזהרים בו

 .שאר קדשים
תוציא מן לא  איסור פסח שיצא מחבורה לומדים מהפסוק עמוד ב

מחבורה וכתוב כאן יוצא מבית, ויוצא הבית מן הבשר חוצה 
 .חוץ לאכילתו חוצהלומדים מ

חייב רק כשהניח, שכתוב בו  אומר שאיסור יוצא מחבורה אמי ר'
אבא בר ממל  'ור ,שבת שחייב רק כשעושה עקירה והנחהכ הוצאה
יצאו כתוב שלקחו אותם במוטות וכשעירים הנשרפים בששמקשה 

הראשונים חוץ לחומה והאחרונים בפנים רק הראשונים טמאים 
 . ומר שמדובר כשהם נגררים שיש הנחהויש ל ,ואף שאין הנחה

עד העצם וקולף עד שמגיע לפרק  אבר שיצא מקצתו חותך משנה
וחותך ובשאר קדשים שאין איסור שבירה יכול לקצוץ בקופיץ, מן 

חלונות ה ,חוץמו בכלחוץ מהאגף והאגף של העיר ולפנים כפנים ו
רב סובר שכך גם הצירוף לתפילה  גמרא .ועובי החומה כבפנים

שראל וריב''ל סובר שאפילו מחצה של ברזל אינה מפסיקה בין י
 . לאביהם שבשמים

אומרת שמהאגף ולפנים כפנים ומשמע שאגף עצמו  המשנה
כלחוץ ואח''כ אומרת המשנה שמהאגף ולחוץ כלחוץ משמע 

אגף קדוש ה, ויש לחלק שלענין שערי עזרה שאגף עצמו כבפנים
כפנים אך בשערי ירושלים אין האגף כפנים כמו שאמר רב שמואל 
בר רב יצחק שלא קדשו שערי ירושלים כדי שהמצורעים יוכלו 

להיות תחתם בגשם ובחמה וכן לא קדשו את שער ניקנור כדי 
   כלו המצורעים לעמוד שם ולהכניס בהונותיהם .ושי

אך יש להקשות מדברי רב  ,שגגים ועליות לא התקדשו רב סובר
עו מקול ההמון שכל יהודי קיבל רק כזית מהפסח והגגות פק

 , ומשמע שאכלו בגגות
ויש  ,אכלו בקרקע ואמרו את ההלל בגגותהם יש לדחות ש דף פו

ר אבימפטירים אחר הפסח אפיקומן ו יןאש שנינו לקמןלהקשות ש
ויש לומר שרק בשעת אכילה  ,רב שלא ללכת מחבורה לחבורה

וישנה ברייתא  ,ר מחבורה לחבורה ואחר אכילה מותראסור לעקו
שאבא שאול אומר שעליית קדש הקדשים חמורה יותר מקדש 

 ים אליה רק פעם בשבע שנים או פעםהקדשים עצמו כיוון שנכנס
פעם נכנס ביובל לדעת מה היא צריכה  ולקדש הקדשים כה''ג 

ויתן סף שאין להקשות מהיכל שכתוב בו ואמר רב יו ,אחת בשנה
דוד לשלמה בנו את תבנית האולם ואת בתיו וגנזכיו ועליותיו 

עלי  הכל בכתב מיד ה', וכתוב וחדריו הפנימים ובית הכפורת
ופתוחות ,אך ישנה ברייתא שהלשכות הבנויות בקודש  השכיל

ורב חסדא ביאר שמדובר שגגם שווה  ,לחול תוכם חול וגגם קודש
בנויות שהומה שכתוב  ,לקרקע עזרה ולכן הם קדושים כעזרה

בחול ופתוחות לקודש תוכן קודש וגגם חול ולכאורה אם גגם 
ויש לומר  ,ם לא התקדשושווה לעזרה א''כ תוכם כמחילות וה

הפתוחות אך לות הפתוחות להר הבית לא התקדשו שרק מחי
שתחת יהודה אומר בברייתא שמחילות  'לעזרה התקדשו, ומה שר

אך יש לדייק ממה ,פתוחות לחול הן ההיכל הן חול מדובר כש
התקדש אך בכל אופן יש ברייתא גג הומשמע ש שכתוב וגגו קודש

לאכילת קדשי קדשים ושחיטת שאומרת שהגג לא התקדש 
שהיו  שנינואמות ש 'ומה שנאמר גגו קודש נאמר רק על ב, קדשים

ת צפונית והיתה אמות על שער שושן שאחת היתה בקרן מזרחי 'ב
יתירה על אמה של משה חצי אצבע, והיתה אמה נוספת בקרן 

יתירה עליה חצי אצבע והיא יתירה על של היא מזרחית דרומית ש
משה אצבע והאומנים היו נוטלים מהגזברים באמה הקטנה 

אמות  'שלא יבואו לידי מעילה והיו בכדי ומחזירים בגדולה 
  .משו לבניןשו לכסף וזהב ובאחת השתבאחת השתמ

חלונות לגבי במשנה שהחלונות ועובי החומה כפנים, ו מה שכתוב
מדובר שהם שווים לקרקע עזרה ועובי החומה מדובר בחומה 

וביאר  וחומה ויאבל חיל נאמרקטנה נוספת שהיתה בפנים ועל זה 
  .שהיתה חומה גדולה וחומה קטנהר' אחא או ר' חנינא 

שתי חבורות שאוכלות בבית אחד כל אחת הופכת פניה  משנה
באכילתם והמיחם מפסיק באמצע וכשהשמש מוזג והוא שייך 

רתו, וכן הכלה פיו עד שמגיע לחבואת  הוא סוגרלחבורה אחרת 
על הבתים יהודה שדרש  'המשנה כר גמרא .הופכת פניה ואוכלת

ולים חבורות אך אין יכ 'שהפסח נאכל בב אשר יאכלו אותו בהם
ולכן אמרו שהשמש  בבית אחד יאכלמקומות שכתוב  'לאכול בב

יכול למלאות כריסו הוא אם הוא פיקח ושאוכל כזית בצד התנור 
ממנו ובני החבורה יכולים אם רצו לעשות עמו טובה לאכול בצדו 

 'שאפשר לאכלו בב בהם הבתים אשר יאכלו אותוור''ש דורש מ
בבית אחד בורות שכתוב ח 'אך אינו נאכל בב עמוד במקומות 

הולך על  יאכלונחלקו שר' יהודה דרש כמו המסורת ו ,יאכל
 .הפסוקאת הולך על הפסח כמו שקוראים  יאכלהאנשים ולר''ש 

יהודה אוכלים ולר''ש לא  'ונפרסה מחיצה ביניהם לר אם ישבו
 'יצה מביניהם לר''ש אוכלים ולראוכלים ואם ישבו והסתלקה המח

 הקשהורב אשי  ,ורב כהנא אמר את זה בפשטותיהודה לא אוכלים 
 'סילוק מחיצה ועשיית מחיצה הוא כבאם  מדוע אין זה ספק אצלך

  .חבורות או לא 'מקומות וב
הונא  רב ,שהיא מתביישתמפני שכלה הופכת פניה אומר  יוחנן ר'

ושאלוהו מה שמך אמר להם  בר רב נתן הגיע לבית ר''נ בר יצחק
 והואנו לו כוס וקבלו מיד, במטה וישב ונתאמרו לו שב  ,רב הונא

את פעמים ולא החזיר פניו אמרו לו למה קר 'בב אותו שתה
אמרו לו מדוע ישבת מיד  ,לעצמך רב הונא אמר להם זה שמי

חיים מאיר בן רבי שמואל מרן ר' לע''נ 
ערות והנצחות טל' הזצוק''ל  הלוי ואזנר
  GMAIL.COMאו מייל  0548449853

@MABADAF12 



אמר להם שכתוב מה שיאמר לך בעל הבית עשה,  ,שאמרנו לך
ים לקטן הכוס מיד שהבאנו לך אמר להם שמסרבאת ומדוע קבלת 

פעמים שכתוב בהלכות דרך ארץ  'ומה ששתיתי בב ולא לגדול
הוא מגסי  'הוא דרך ארץ ג 'שהשותה כוסו בבת אחת הוא גרגרן ב

שרק כלה הופכת פניה  שנינוהרוח, ומה שלא החזיר פניו כי 
 .ואחרים לא

יוסי בן לקוניא ונתנו  'הגיע לבית ר''ש בן ר ישמעאל בן ר' יוסי ר'
 שנינוושתהו בבת אחת אמר לו ר''ש ש לו כוס וקבלו מיד

ר שהשותה בבת אחת הוא גרגרן אמר ר' ישמעאל שזה לא נאמ
 . בכוס קטן ויין מתוק ובכרס רחבה

לצאת יכול כל אחד  'שהתחילו בג בני חבורהשרב הונא אומר 
שזה רק כשנכנס בזמן שרגילים להכנס וגם  הכרצונו ואמר רב

ם לשמש שכר דמים שהרגיש בו השמש ורבינא אומר שנותני
 ואין הלכה כמותו.               עוד לשמש והאחרון מוסיף 

 פרק האשה
עליה תאכל  ושחטבעלה ואביה אשה נשואה ש משנה דף פז 

 וברגל ראשון אם הלכה לבית אביה ושחטו ,מפסחו של בעלה
יתום ששחטו עליו שני וכן  ,עליה שניהם תאכל היכן שהיא רוצה

' אכול במקום שהוא רוצה, עבד של בל האפוטרופסים שלו יכול
וחציו בן חורין לא  שותפין לא יאכל משל שניהם ומי שחציו עבד

משמע שיש ברירה שהאשה אוכלת במקום  גמרא .יאכל משל רבו
 ,כבר רצתה בשעת שחיטההיא שרוצה, ויש לדחות שמדובר ש

חר נשואיה אוכלת משל וישנה ברייתא שאשה ברגל הראשון א
כתוב שרק אם אוכלת היכן שרוצה, ובמשנה היא  אביה ואח''כ

ברדופה  ויש לומר שהברייתא דיברה ,הלכה אוכלת אצל אביה
אז הייתי בעיניו וכמו שכתוב בפסוק  ,והמשנה דברה באינה רדופה

, וביאר ר' יוחנן ככלה שנמצאת שלימה אצל חמיה כמוצאת שלום
והיה וכמו שכתוב  ,רדופה ללכת להגיד שבחה בבית אביההיא ו

והיינו ככלה  תקראי אשי ולא תקראי עוד בעלי, ביום ההוא נאום ה'
 .ית חמיה שכבר אינה בבית אביהבב
נאמר על  אחות לנו קטנה ושדים אין להפסוק שהדרש  יוחנן ר'

ושדי זו תורה  אני חומהומה שכתוב  ,עילם שרק למדה ולא לימדה
ושדי ל זו כנסת ישרא אני חומהאלו ת''ח, ורבא דרש  כמגדלות
  .אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות כמגדלות
בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם בנותינו פסוק אשר ב רב דרש

אלו בחורי ישראל שלא טעמו  בנינו ,כזויות מחוטבות תבנית היכל
אלו בתולות ישראל שאוגדות פתחיהן לבעליהן  בנותינוטעם חטא 

מזוינו  מהפסוקאו  ומלאו כמזרק כזויות מזבחוכן נאמר עליהם 
ב מחשיבם והכתו מלאים מפיקים מזן אל זן מחוטבות תבנית היכל

  .כאילו נבנה היכל בימיהם
כתוב דבר ה' היה אל הושע בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיהו מלך 

ל בהם הוא הושע שכתוב נביאים הגדו 'והתנבאו יחד ד יהודה
בהושע והוא לא היה הנביא הראשון אלא הוא  'תחלת דבר ה

ואמר  ,באו בימיו, הושע ישעיה עמוס מיכהתחלה לנביאים שהתנ
רהם לא אמר לו בניך הם ובני חנוניך אבהושע בניך חטאו ו 'לו ה

כל הקב''ה אמר להוא אלא  ,יצחק ויעקב גלגל עליהם רחמיך
מה אעשה לזקן קב''ה לם שלך העבירם באומה אחרת, אמר ההעו

י זנונים ואחר כך אומר זה אומר לו קח לך אשה זונה שתוליד לו בנ
ם אני אשלח את ישראל, ואמר לו שיגרשה אם הוא יוכל לשלחה ג

שיקח אשה זונה ולקח את גומר בת דבלים ומבאר רב קב''ה לו ה
בת דבלים דבה רעה בת דבה רעה,  עמוד בשכולם גומרים בה 

נן מבאר יוח 'מתוקה בפי כל כדבילה, ורהיא ושמואל מבאר ש
שבקשו לגמור  גומריהודה מבאר  ', ורשהכל דשים בה כדבילה

כי יוחנן מבאר שבזזו וגמרו ממון שכתוב  'ון ישראל בימיה, רממ
ילדה לו בן ואמר לו היא ו אבדם מלך ארם וישימם כעפר לדוש,

עוד מעט ופקדתי דמי יזרעאל קרא שמו יזרעאל לסימן שקב''ה ה
ואחר כך ילדה בת  על בית יהוא והשבתי ממלכות בית ישראל,

לא רוחמה שלא יוסיף לרחם על שיקרא שמה קב''ה אמר לו הו
לא , ואחר כך ילדה בן ואמר לו לקרוא ישראל כי נשא אשא להם

שיש לו ללמוד  קב''הואחר כך אמר לו ה עמי כי אתם לא עמי
קב''ה מר לו יש לי בנים ממנה אמר לו הממשה שפרש מאשתו, א

כך דע אם הם שלך אם אתה שאשתך זונה ובניך בני זנונים ואינך יו
עקב והם מד' ק''ו ישראל שהם בני בני בחוני אברהם יצחק וי

קנני ראשית דרכו שמים  ה'שכתוב  תורה קב''ה:קנינים שקנה ה

הר זה קנתה שכתוב  בית המקדש, וארץ שכתוב קונה שמים וארץ
ואתה אומר לי העבירם לאומה  ,עם זו קניתשכתוב  ישראל, ימינו

קב''ה ועמד לבקש רחמים אמר לו הע שחטא אחרת וידע הוש
הוא גזירות בגללו ו שיבקש רחמים על ישראל שנגזרו עליהם ג'

והיה הגזירה והתחיל לברכם שכתוב את קש רחמים וביטל יב
מספר בני ישראל כחול הים , ובמקום שנאמר עליהם לא עמי אתם 
יאמר עליהם בני קל חי ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדיו 

לי בארץ ורחמתי את לא רוחמה ואמרתי ללא עמי עמי ,וזרעתיה 
 . אתה

ין נביא שלא קיפח אומר שהרבנות מקברת את בעליה שא ר' יוחנן
יה בימי עוזיהו יותם , שכתוב גם על ישעיהו שהבימיו ד' מלכים

ירבעם זכה להמנות עם מלכי  עוד אמר ר' יוחנן ש ,אחז יחזקיהו
היה אל  דבר ה'כתוב ש ,יהודה שלא קיבל לשון הרע על עמוס

הושע בימי עוזיה יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה ובימי ירבעם בן 
לשון הרע ששלח אמציה כהן ,והוא לא קיבל  יואש מלך ישראל

בחרב ימות  אל ירבעם לאמר שקשר עליו עמוס שהוא אמראל בית 
שלום אמר אותו צדיק כך ואם אמר וירבעם, אמר ירבעם חס 

 שכינה אמרה לו. 
כי לא זוכר את הרחמים בשעת כעס שכתוב קב''ה אמר שה'א ר'ו

יוסי בר חנינא דורש את זה  'ור הוסיף עוד ארחם את בית ישראל,
' הגלה את ישראל אמר ר''א שהעוד  ,כי נשא אשא להם מהפסוק

 וזרעתיה לי בארץלאומות כדי שיתווספו עליהם גרים שכתוב 
זוכר קב''ה יוחנן שה 'ם זורע סאה ומוציא כמה כורים, ורשאד

  .ורחמתי את לא רוחמה שכתוברחמים בכעסו 
אל תלשן עבד אל אדוניו פן בשם רשב''י שכתוב דרש  יוחנן ר'

ומשמע  דור אביו יקלל ואמו לא יברךוכתוב אח''כ  יקללך ואשמת,
שלא ילשן כי את אביו יקלל ובא ללמד שאפילו  בדור שאביו יקלל 

  את זה מהושעל תלשן עבד, ולומדים בכ''ז א
עשה צדקה  'שה ישראלבצדקת פרזונו פסוק בדרש  אושעיא ר'

א שאנחנו חנינ 'אמר מין לרלישראל שפזרם בין האומות כמו ש
אדום ואתם ' חדשים והשמיד כל זכר במעולים מכם שיואב ישב ו

ר לו שתלמיד אחד עושים לכם כלום, אמיושבים אצלינו ואיננו 
אושעיא שאינכם יכולים לכלותינו כי יש בכם רק  'יענה לו, וענה ר

יאמרו שהמלכות שלכם קטועה ונשבע  םואם תכלומישראל חלק 
 לו המין באליל רומי שבאמת זה החשבון שלהם. 

 אלוקים הבין דרכה והוא ידע את מקומהפסוק בדרש  חייא ר'
לא יכולים לקבל מכות אכזריות של  יודע שבני ישראל קב''השה

ם לבבל שהיא ור'''א אמר שהקב'''ה הגל ,לם לבבלאדום לכן הג
חנינא  'ור שאול אפדם ממוות אגאלם דמיעמוקה כשאול שכתוב 

שגרם הקב''ה יוחנן אמר ש 'ר ,אמר שלשון בבל קרוב לשל תורה
שולח אותה לבית אמה, לבית אמם כמו אדם שכעס על אשתו 

כסף של  ,ישראל :חזרו למקורם 'לכסנדרי שגא 'וכמו שאמר ר
בשנה  החמישית למלכות רחבעם עלה שישק ויהי כתוב מצרים ש

ואשברם וכן כתב הלוחות שכתוב  ,על ירושלים מלך מצרים
הלוחות נשברו והאותיות פורחות, עולא אמר שירדו  לעיניכם

 לבבל שמצוי שם תמרים שיאכלום ויעסקו בתורה. 
שאל  והואכשעולא היה בפומבדיתא הגישו לו סל תמרים  דף פח

ם בזוז אמר מלא צנצנת תמרי 'כמה מהם יש בזוז אמרו לו ג
ערוהו התמרים אמר ובלילה צי ,והבבליים לא עוסקים בתורה

  .הרבה סם מוות ובכ''ז הם עוסקים בתורהעולא שיש בבבל 
עמים רבים ואמרו לכו ונעלה להר בית  והלכור''א שכתוב  עוד דרש

ומשמע לא של אברהם ויצחק אלא לא  עקביאל בית אלוקי  ה'
 וויצחק קרא ' יראהבהר הכאברהם שקרא למקום המקדש הר, 

,אלא כיעקב שקראו בית שכתוב לשוח בשדהשדה שכתוב בו 
  .בית אל ויקרא שם המקום

אומר שיום קיבוץ גלויות גדול כיום בריאת השמים  יוחנן ר'
ויהי וכתוב  לכי גדול יום יזרעא ונקבצו בני יהודהוהארץ שכתוב 

 .ערב ויהי בוקר יום אחד
יתום ששחטו אפוטרופסיו יוצא במה שרוצה ש שנינו במשנה

שה ור' זירא דוחה שזה גזירת הכתוב שיש ברירה  ולכאורה מוכח
 . לבית
וכן עבדו  בנו ובתו הקטנים שיכול לשחוט ע''י בברייתאשנו 

ושפחתו הכנענים ואף שלא מדעתם אך לא ע''י בנו ובתו הגדולים 
או עבד עברי ואשתו, ומועיל רק מדעתם ואם שחטו ושחט עליהם 



יכולה למחות, ורבא אמר שבם יוצאים בשל רבם מלבד אשה ר
שגם כל מי שיכול למחות כאשה, ולכאורה מהרישא מדוייק שאם 

מצד שני יש לדייק שע''י לא מחתה האשה יוצאת בשל בעלה ו
ויש לומר שבסתמא  ,ו רק מדעתה ובסתמא לא יוצאת בשלואשת

 קשה ששנינושאינה רוצה, אך בפירוש שאמרה כיוצאים מלבד 
רבם יוצאים בשל רבם ומשמע וכולם ששחטו ושחט עליהם 

ורבא אומר שכיון  ,יכולה תמיד למחותשאף אשה ובסתמא 
  .המחאה עצםששחטו זה 

שאל שכתוב שעבד של שותפין לא יאכל משל  רב עינא סבא
שניהם, ויש ברייתא שאוכל ממי שרוצה אמר ר''נ שיצא מאתנו 

ד ואם אינו מקפיד אוכל ממי שמועה שכשמקפידים יאכל מאח
  .שרוצה

חציו עבד וחציו בן חורין לא אוכל מרבו ומשמע שבשל ש שנינו
במשנה שעצמו יאכל ויש ברייתא שאוכל ממי שרוצה וזה תלוי 

שעובד עצמו יום אחד ורבו יום אחד, שנינו ראשונה של ב''ה 
ואמרו ב''ש שיש כאן רק תקנה לרבו אך הוא אסור  עמוד ב

אלא  לא תוהו בראה לשבת יצרהבשפחה וגם בבת חורין וכתוב 
לתיקון העולם כופים רבו לשחררו וכותב לו שטר על  חצי דמיו 

זרו בהם א''כ אינו אוכל ולמשנה הזו שב''ה ח ,וב''ה הודו לב''ש
  .כלל מרבו

האומר לעבדו שחט לי פסח והוא שחט גדי או טלה יאכל  משנה
רבו ואם שכח מה אמר לו רבו להקריב יקריב גדי וטלה ויתנה אם 
רבו אמר לו מין אחד המין האחר הוא שלו ואם שכח הרב יצאו 

החידוש בשחט  גמרא. ם לבית השריפה ופטורים מפסח שנישניה
רגיל במין השני ובשחט גדי וטלה יאכל הוא גדי שיאכלו אף ש

יש ו יםפסחשני לא נמנים על קשה ששנינו שמהראשון, ולכאורה 
לומר שהמשנה דברה במלך ומלכה שתלויים בעבדיהם כמו 

שאמרו  היו מלך ומלכהששנינו שלא נמנים על שני פסחים יחד ו
הם שנים ושאלו את המלך שחטו לולעבדיהם לשחוט עליהם פסח 

אמרה שאלו את ר''ג ואמר והיא אמר שישאלו את המלכה ושאלוה 
ר''ג שכיון שדעתם קלה יאכלו מהראשון ואנו לא נאכל לא 
מהראשון ולא מהשני ופעם מצאו לטאה בבית המטבחיים ובקשו 

הסעודה ושאלו למלך אמר שאלו את המלכה, ושאלוה את לטמא 
וא אמר שאם היה בית השחיטה רותח ואמרה שישאלו את ר''ג וה

יטילו צונן עליה וכך עשו והיא חיה וא''כ המלך תלוי במלכה והיא 
  .''ג וא''כ כל הסעודה תלויה בר''גבר

שהעבד אומר גדי שלי ולכאורה מה שקנה עבד קנה  כתוב במשנה
רבו ואומר אביי שהולך לרועה שהוא רגיל אצלו שהוא רוצה 

ד מהם על מנת שאין לרבו בהם אחמקנה לו הוא בתקנת רבו ו
בשכח מה אמר רבו סובר אביי שמועיל רק אחר זריקה ו ,רשות

וכשנזרק הדם היה ראוי לאכילה ואם שכח לפני זריקה שכשנזרק 
שני ויש ששנו את דברי  הדם לא היה ראוי לאכילה עושים פסח

נמצא יבלת באחד התערבו עורותפסחיהם ו' אנשים שהבאביי 
ם ונשרפים, ואמר אביי שזה דוקא שהתערב אחר מהם כולם אסורי

פסח שני ומי ששנה על  ועשילפני זריקה אם התערב זריקה אך 
'ו במקרה של הברייתא ומי ששנה על המשנה יתכן 'משנתינו ק

ם וכלפי היו כשריברייתא שזה ראוי לאכילה שהרי הם ב קושיחל
אפשרות פטורים מפסח שני יש לומר שאין הם ומה ש ,שמיא גליא

אחרת שאם יביאו כל אחד יהיה חולין בעזרה כי ד' מהם כבר עשו 
כל ש אך קשהיביאו כולם יחד יהיה חסרון של שלא למנוייו  ואם

ויתנה שאם שלי בעל מום שלי הוא פסח ואם שלי תם יביא אחד 
 מה שאני מביא עכשיו יהיה שלמים 

נת חזה כי צריך נתישלמים  שאינו יכול לעשותוויש לדחות  דף פט
םאוכלים ואין לומר שכל אחד יביא עמו כהן ושוק שרק כהני

אם כבר עשה הכהן פסח א''כ זה שלא למנויו ואם לא בחבורה ש
כהן ם ואין לומר שכל החמשה יביאו עשה פסח שמא זה שלמי

חסרון בזה יש שהו יצא בזה אך ימה נפשך ממועמם אחד למנותו 
ם ופסח לא, אך ימי 'לבנאכל הוא שממעט באכילתו ששלמים 

יכול להביא מותר הפסח ולהתנות אם שלי בעל מום מה קשה ש
ים שנשאר הוא תם ויקרב פסח ואם שלי היה תם יקרב השני לשלמ

לא מפרישים משהו ש יש לומראך מותר פסח נאכלים רק יום א' ו
ואין לומר שיטרחו ויחפשו מותר פסח  ,שהולך לכתחילה למותרות

פירכה האך  ,ח אך ישנה במותרוסמיכה שאין בפסאלא חששו ל
אלא  ,בן אנשים אך קרבן נשים לא סומכיםשל סמיכה היא רק בקר

יש חילוק במתנות ששלמים נותנים מדמם שנים שהן ארבע ואילו 
ן שלמים בשפיכה יצא זה רק פסח נותנים רק בשפיכה ואף שהנות

  .ולא לכתחילה בדיעבד
מי שאמר לבניו אני שוחט על מי שיעלה מכם לירושלים  משנה

 גמרא .הראשון שהכניס ראשו ורובו זכה בחלקו ומזכה לאחיו עמו
ומר שרק שיש ל , ור' יוחנן דוחהלדייק שיש ברירה לכאורה יש

ו מדוייק ממה שכתוב ומזכה אחיזה ו ,אמר כך כדי לזרזם במצוות
שחיטה אינם יכולים אך אחר  ,עמו וזה מובן אם מינוהו מתחילה

מצא למנות וכן שנו בברייתא שמעשה וקדמו בנות לבנים ונ
 .שהבנות זריזות והבנים שפלים

יכולים רבים להמנות כל עוד שיש לכל אחד כזית ויכולים  משנה
לא נשחט ולר''ש כל עוד לא  להמנות ולמשוך ממנו ידיהם כל עוד

ים להמנות רה זו יכולהחידוש הוא שאף שנמנו מחבו גמרא. נזרק
 . בחבורה אחרת

רק לענין להמשך ממנו שרבנן נחלקו ר''ש ורבנן מר שוא אביי
מד מחיותו כל עוד הוא חי ור''ש ל מהיות משהדייקו את הפסוק 

ולימנות לכו'''ע יכולים רק עד שחיטה  ,של השה כל עוד הוא שלם
 שנינווכן  ,שקודם נמנים ואח''כ תכוסו במכסת נפשותשכתוב 
  .שיזרק הדם נן נמנים עד שחיטה ולר''ש עדשלרבלהדיא 

מי שממנה אחר עמו בחלקו יכולים בני החבורה  עמוד ב משנה
הסתפקו אם  גמרא .את שלו והוא יאכל משלו והם משלהםלתת 

לאחד מהחבורה יש כח לאכול הרבה האם יכולים לומר לו שיקח 
הם קבלתם אותי אליכם או שיאמרו  חלקו וילך שיכול לומר ל

ויש  צרפנוך לתקן את הזבח אך לא על דעת שתאכל יותר מכולם,
לו את רשאים לתת הממנה אחרים על חלקו מה ששנינו שלדייק מ

 ,הזהולכאורה זה דומה למקרה  ,חלקו ויאכל משלו והם משלהם
שהם אוכלים למרות  ,שלא נוח להם באדם זר ביניהם חלקויש ל

מש שאם רצו מש ויש להביא ראיה ,חצי מהכמות של האחרים
ם יהודה יושבים בצדו ואוכלים ומשמע רק א 'לעשות לו טובה לר

שיש לומר שקבלוהו שיטרח  ,רצו ואין לומר שאומר להם קבלתם
להם ולא שיטרחו בשבילו, ויש ברייתא שיכולים בני החבורה 

שעשו חלוקת סעודות  'מי שידיו יפות קח חלקך וצא וגם הלומר ל
חידוש בבבא הזו שלא  ישו ,ח חלקךבכל השנה יכולים לומר לו ק

ים רק פסח שהוא תיקון הקרבן שלא יהיה ממנו נותר אלא יכול
למרות שזה רק צוותא  ,לחלק לעצמם את כל סעודות השנה

הוא אם יכולים בני החבורה בעלמא, וללישנא בתרא  הספק 
והביאו ראיה מבני חבורה שהיו ידיו של אחד  ,או לא להתחלק

 . ן ידיו יפות יכולים להתחלק ממנוייפות ומשמע שאם א
ד שאכל רב הונא ורב  הונא בר רב יהושע אכלו יחד וע רב פפא

 ,ר לו חלק לי אמר לו כך קבלת אותיאמ 'אחד רב פפא אכל ד
לות לעיל וכן מה שקשה מבני חבורה ושאל אותו את כל השא

ותירץ לו שאמרו להם רק לתקן הזבח ושאל אותו מסבולת ואז 
עד שרב הונא אכל אחד אכל ם ואז עירב עם רבינא וחילקו ביניה

 .פפא ולא רבינא אחד 'אמר רב הונא שעדיף ק 'רבינא ח
עמו פסח וחגיגה המעות אצלו הם  מי שממנהששנו בברייתא 

אך המעות יפלו  ,מי שמכר עולתו שלמיו לא עשה כלוםחולין ו
לום א''כ המעות לא הולכים לנדבה לנדבה ומה שכתוב לא עשה  כ

ל שהוא הכוונה שאם שלא ומה שכתוב כ ,מבאר רבא שזה קנס
 .קנסוהו גם באחת 'לו הונתנו  'שוים רק ד

ות לפסח איך יתכן שאחד הפריש מעבדברי המשנה  הקשה עולא
ומדוע המעות  ,אין הקדש חל על הקדש הריואחד הפריש טלה 

 שלא נתפש כלום במקומם. חולין 
העמיד שמדובר בממנה זונה אושעיא  'ואמר אביי שלולא שר דף צ

יוסי  'רוכשים קלים היינו  מעמידים את המשנה בקד ,על פסחו
הגלילי שהוא ממון בעלים אך מעות ודאי מפריש על דעת כן וזה 

כי  יוסי 'כדעת רבי ולכן מעות שבידו חולין ואי אפשר להעמיד כר
אושעיא מעמיד בממנה  'ואם ר ,כתוב כאן להדיא עולתו ושלמיו

אושעיא דיבר על  'הוא סובר שגם בפסח אדם משאיר, ור'כ זונה א'
המשנה שאם נתן לה קרבן קדוש במתנה מותר ואם עופות של 

ובכ''ז בקרבן מום פוסל וניתן ללמוד ק''ו שאם  ,חולין אסורים
פוסל ק''ו שלא יפסול אתנן  עופות שמום לא ,אינו נקרא אתנן

''ז נלמד ק''ו לרבות עופות ולפ מלכל נדראלא לומדים  ,ומחיר
שאם עופות שמום לא פוסל בהם אתנן ומחיר חל עליהם 
מוקדשים שמום פוסל בהם ודאי שיאסרו כאתנן, אך לכאורה קשה 



לא אוסרים דבר שאינו  הרייכול לאסור המוקדשים באתנן  איך
חכמים ש ,אושעיא העמיד בממנה זונה על פסחו וכרבי 'ור ,שלו

וקחים מהשה כדי אכילה של משה ואם ימעט הבית מהיותדרשו 
ולא מהמקח ורבי סובר שגם ממנה מהמקח שיכול למנות אחר 

 ךח וחגיגה והמעות שלו יהיו חולין, אך יש לדחות שלכעמו לפס
ונחלקו בזה רבה ורב זירא שלדיעה  ,הקדישו ישראל את פסחיהם

אחת לא נחלקו לגבי עצים לצלייתו שהם כגופו ונחלקו רק במצה 
ה אותה אכילה כיון שזה אכילה אחרת ולרבי זומרור שלרבנן זה 

, ולדיעה אחרת לא נחלקו במצה ומרור שזה ודאי הכשר הפסח
ונחלקו  ,על מצות ומרורים יאכלהוכפסח כי הם מכשירים שכתוב 

הו לשה ולרבי החיה לקנות בזה חלוק או טלית שרבנן אומרים החי
 קדשים אך בפסח אדם לארצה להעמיד בכל  יואבי ,עצמך משה

משמע  ,ל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהםשע שנינומשייר ש
 פסחיהם.  מעותהפסח עצמו, אך יתכן לגרוס על מנת כן הקדישו 

ראיות יכולים לשחוט עליו בשביעי ואם ראה ג'  'זב שראה ב משנה
שומרת יום כנגד יום שוחטים עליה בשני  ,שלו 'שוחטים עליו בח

בשמיני  זבה י ושוחטים עלשוחטים עליה בשליש שני ימיםראתה 
 םלרב שוחטים וזורקים על טבול יום ומחוסר כפורי גמראשלה. 

אך לא על טמא שרץ ולעולא שוחטים וזורקים על טמא  עמוד ב
למרות שכרגע אינו ומה שאמר רב שטבול יום שוחטים עליו  ,שרץ

יש לומר שטמא שרץ הוא  ,טמא שרץ נאמר כךבראוי וא''כ גם 
ה משא''כ טבול יום שהשמש מעריבה מעצמה מחוסר מעשה טביל

יש לומר מחוסר מעשה מחוסר כיפורים הוא קשה שגם אך 
יש קינו בידו, אך לכאורה גם בשרץ המקוה לפניו אלא מדובר שש

הקן מחוסר כיפורים מדובר שמסור בחוששים שמא יפשע ולומר ש
לא יפשע כמו שאמר רב שמעיה בשקלים שאין ב''ד והוא לב''ד 

 ורב סובר ,עומדים עד שיקרבו המעות שבשופרותשל כהנים 
אך לפ''ז קשה איך רב  ,ייתא זה ראוי ונאסר גזירה מדרבנןשמדאור

טמאים אחד מהם בשרץ ומונעים אמר לעיל במחצה על מחצה שמ
בערב שחל שביעי שלו  אלא מדובר באופן שאינו ראוי כלל ,אותו

יצחק שבמדבר היו אנשים  'נדחה וכמו שאמר רהוא פסח ובכ''ז 
יכלו ואח''כ  שרק אז לא ביום ההוא' שלהם בער''פ שכתוב שחל ז

ראיות ששוחטים עליו  'במזב של  להוכיחויש  ,יכלו ובכ''ז נדחים
שלו ואם טובל הוא כלול בטבול יום אלא שלא טבל ושוחטים  'בז

והחידוש הוא שלמרות  ,טבלש מדוברויש לדחות ש ,עליו
א מחוסר מעשה שהשמש מעריבה שמחוסר הערב שמש בכ''ז זה ל

 'שוחטים בחראיות  'ויש לדייק שכתוב בסיפא ראה ג ,מעצמה
וש שבראה ב' אינו ויש חיד 'ראיות שוחטים בז 'ומשמע שבב

שיש קרבן הוא מחוסר מעשה של  'מחוסר מעשה אך בראה ג
מדובר  'אך אם ראה בז ,ר מעשהפרה ובכ''ז אינו נקרא מחוסכ

ום חידוש כי אם שוחטים ואין בזה ש 'שלא טבל א''כ ק''ו ראה בח
 'רות שהוא טמא לגמרי ק''ו בראה ג' ביום חלמ 'בזשתיים על ראה 

אך יתכן  ,ז' מדובר שטבלראה ב' בוא''כ ב ,כבר קלושה טומאתוש
ביום  'ך מועיל לו כי זה בידו אך בראה גלומר שבאמת לא טבל א

 ,שהקרבן לא תלוי בו אלא בכהנים והם יכולים לפשוע בו 'ח
  .קמ''ל ששוחטים עליו

אמר רב אדא שלה דה בשביעי על נשוחטים לפני רב אחא ש שנו
מא שרץ אינה ראויה כלל אפילו לדיעה ששוחטים על ט 'שזבה בז

ששנה חידשה המשנה שמועיל ורבינא אמר ו ,כי הוא ראוי בלילה
 ' אינה ראויה שרק טמא שרץ ראוילו שנידה בז לפניו נידה אמר

טובלת היא דה אינה ראויה כי לטבול היום והוא ראוי בלילה אך נ
ויש לומר שמדובר  ,מותרת רק אחרי הערב שמשהיא רק בשמיני ו

וסרת כיפורים שוחטים יש ק''ו שאם זבה שהיא מחובשמיני שלה 
שוחטים על  'שרק ביום ח באו לחדשויש לומר שדה, עליה ק''ו נ

כל חייבי טבילות טובלים ביום מלבד נדה הרי ש 'נידה ולא ביום ז
ויולדת  שבעת ימים תהיה בנדתהויולדת שטובלות בלילה שכתוב 

 הוקשה לנידה. 
מי שהוא אונן או המפקח את הגל ומי שהבטיחו לו  משנה דף צא

לצאת מבית הסוהר וחולה וזקן שהם יכולים לאכול כזית שוחטים 
ך לא שוחטים עליהם בפני עצמם שמא יבא הפסח לפסול עליהם א

ל עושה והמפקח הג ,פטורים מפסח שניהם ואם אירע בהם פסול 
יוחנן אומר שזה רק בבית  'ר גמרא. פסח שני שהוא טמא מתחילה

האסורים של נכרים אך של ישראל שוחטים בפני עצמם אם 
לא שארית ישראל לא יעשו עוולה וכי שיוציאום הבטיחו להם 

רק נכרים לא שוחטים של בורב חסדא אומר שגם  ידברו כזב
שוחטים כשהוא חוץ לחומת בית פאגי אך אם הוא תוך החומה 

יוחנן אומר שמפקח הגל עושה  'ר ,עליהם כי יכולים לאכול שם
ר פסח שני רק בגל עגול אך בגל ארוך פטור כי יתכן שהיה טהו

ברוקה שמפקח הגל יוחנן בן  'בשעת שחיטה, וכן אמר ר''ש בן ר
חייב בגל עגול שנמצאה טומאה תחתיו ובגל ארוך שנמצא טומאה 

  .תחתיו פטור כי יתכן שהיה טהור בשעת שחיטה
 .ם את הפסח על יחיד ור 'יוסי מתיריהודה לא שוחטי 'לר משנה

חבורה אפילו של מאה שאינם יכולים לאכול לא שוחטים עליהם 
לא שוחטים פסח  גמרא .א עושים חבורת נשים עבדים וקטניםול

לא תוכל לזבוח את הפסח יהודה לומדים מהפסוק  'על היחיד, לר
יוסי סובר שיחיד שיכול לאכול שוחטים עליו, עשרה  'ור, באחד

יוסי דורש את הפסוק  'ור ,לא יכולים לאכול לא שוחטים עליהםש
זובח פסחו בשעת איסור במות עובר בלאו הכר''ש ש באחד

ובשעת התר במות  וח את הפסח באחד שעריךלא תוכל לזבשכתוב 
 ,כשכל ישראל נכנסים בשער אחד באחד שעריךאינו עובר שכתוב 

יוסי אומר שלא יתכן  'דברים מהפסוק ור 'יהודה דורש ב 'ור
 .גם יחיד משמעו איש לפי אכלו' יהודה כי כתוב לדרוש כר

יהודה שוחטים על אשה  'שלר שנינוש הקשה רב עוקבא בר חיננא
, ואמר ה ובשני עושים אותה טפילה לאחריםשון בפני עצמברא

רבא שיש לגרוס ששוחטים בפני עצמן אך במשנתינו כתוב שאין 
ומשמע אפילו נשים , ות חבורה של נשים ועבדים וקטניםלעש

בפני עצמן ועבדים בפני עצמם אמר רבא שהכוונה שלא עושים 
נשים ועבדים משום עבירה, קטנים ועבדים משום  ,בחבורה אחת

יוסי סובר ששוחטים על אשה בשני בפני עצמה  'ר עמוד בפריצות 
 'שני אינה עושה כלל ורבולר''ש בראשון טופלים אותה לאחרים ו

חטאו שני כתוב בפסח ו ,אפילו נשים נפשותיהודה דורש במכסת 
ות גם בשני טפילעושים נשים  אך ישא האיש ההוא איש ולא אשה

 נפשותיוסי דורש שכתוב בראשון  ', ורככל חוקת הפסחשכתוב 
וחטאו ישא לרבות אשה  הנפש ההיאשני כתוב פסח אפילו אשה וב

ור''ש אומר שכתוב בראשון  ,למעט קטן מכרתבא  האיש ההוא
שתהיה טפילה, ובשני אינה  נפשותולא אשה ומועיל הפסוק  איש

כבר הרי מחיוב שנשים ט ממעבא לא זה ו אישטפילה שכתוב 
מיעטו בראשון אלא ממעט שאפילו אינה נעשית טפילה, ור''ש לא 

יצחק  'כי דורשים מזה כר איש שה לבית אבותמתכוון לפסוק 
אם קשה שאך  ,איש לפי אכלושאיש זוכה ולא קטן, אלא מהפסוק 

ר' יוסי סובר כר''ש ר''ש סובר כמותו ולומדים מזה ששוחטים 
 אישומהמלה  לפי אכלוצ''ל שיש לכתוב הפסח על היחיד ו

לומדים למעט אשה ור''א שאומר שנשים בראשון חובה ובשני 
לא תדחה היא רשות אם זה רק רשות ודוחה את השבת ולכאורה 

 ,רשות ובראשון חובה ודוחה את השבתשבת ויש לגרוס שבשני 
 .וזה כר' יהודה

אומר שלא עושים חבורה שכולה גרים שמא ידקדקו בו  יוחנן 'ר
  .ביאוהו לידי פסולוי

 מצה ומרור בראשון חובה ובשני רשות לת''ק פסחש שנו בברייתא
וזה לא מדובר על פסח  ,ולר''ש באנשים חובה ובנשים רשות

ימים אך לפ''ז ר''ש יחלוק על מה שכתוב שנשים  'שאינו כל ז
 ותליו חמץ שבעת ימים תאכל מצלא תאכל עחובה במצה שכתוב 

אלא יש לומר  ,ונשים שהם בבל תאכל חמץ ישנם במצוות מצה
''ש בברייתא שפסח מצה ומרור בראשון חובה ובשני רשות ולר

 .פסח חובה באנשים ובנשים רשות
 קדשיםאונן טובל ואוכל פסח בערב אך אינו אוכל שאר  משנה


