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    "ֵּכיַצד צֹוִלין""ֵּכיַצד צֹוִלין""ֵּכיַצד צֹוִלין""ֵּכיַצד צֹוִלין"    ––––סחים פרק ז' סחים פרק ז' סחים פרק ז' סחים פרק ז' מסכת פמסכת פמסכת פמסכת פ

    עד, אעד, אעד, אעד, א .1
ָנה   עד,א    ִמׁשְ

ַסח?  יַצד צֹוִלין ֶאת ַהּפֶ   ּכֵ
  

ל ִרּמֹון,  ּפּוד ׁשֶ   ְמִביִאין ׁשַ
ית ְנקּוָבתֹו,  יו ַעד ּבֵ   ְותֹוֲחבֹו ְלתֹוְך ּפִ

  

ֵני ֵמָעיו ְלתֹוכֹו,  ָרָעיו ְוֶאת ּבְ   ְונֹוֵתן ֶאת ּכְ
ְבֵרי  ִליִל ּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   . יַרּבִ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּול הּוא ֶזה,  יׁשּ ִמין ּבִ   ּכְ
א ּתֹוִלין חּוָצה לֹו.    ֶאּלָ

  

ַסח: ּפּוד,   ֵאין צֹוִלין ֶאת ַהּפֶ ַ   לֹא ַעל ַהׁשּ
ָלא.   ְולֹא ַעל ָהַאְסּכְ

י ָצדֹוקָאַמר    : ַרּבִ
ה ּבְ  ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ָאַמר ְלָטִבי ַעְבּדֹו: ֵצא ּוְצֵלה ָל  ַרּבָ ָלאׁשֶ ַסח ַעל ָהַאְסּכְ   . נּו ֶאת ַהּפֶ

  

ָמָרא               ּגְ

ֶכת!  ל ַמּתֶ   ְוֵניֵתי ׁשֶ
  

ּפּוד,  ַ ֵוי ֵמֲחַמת ַהׁשּ ַחם ִמְקָצתֹו ַחם ּכּוּלֹו, ְוָקִמּטְ יֵדי ּדְ   ַאּיְ
ָבר ַאֵחר.  - 423"ְצִלי ֵאׁש" :ְוַרֲחָמָנא ָאַמר   ְולֹא ָצִלי ֵמֲחַמת ּדָ

  
ֶקל!  ל ּדֶ   ְוֵניֵתי ׁשֶ

  
יֵדי  א ַאּיְ יק ַמּיָ י, ַמּפִ יּבֵ ִאית ֵליּה ׁשִ ל. וְ  -ּדְ ָ ְמבּוׁשּ   ָהֵוי ּכִ

  
ֵאָנה!  ל ּתְ   ְוֵניֵתי ׁשֶ

  
א  יק ַמּיָ ְמַחְלֵחל, ַמּפִ יֵדי ּדִ ל.  -ַאּיְ ָ ְמבּוׁשּ   ַוֲהָוה ֵליּה ּכִ

  
ל ָחרּוב,  ל ַאּלֹון, ׁשֶ ְקָמה!ְו ְוֵניֵתי ׁשֶ ל ׁשִ   ׁשֶ

  
יּה ִקיְטֵרי, ַמּפִ  ִאית ּבֵ יֵדי ּדְ אַאּיְ    .יק ַמּיָ

  
ל ִרּמֹון יּה ִקיְטֵרי! -  ׁשֶ   ַנִמי ִאית ּבֵ

  
יֵעי ִקיְטֵרי.    ׁשִ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

יּה ִקיְטֵרי.  ֵלית ּבֵ א, ּדְ ּתָ ר ׁשַ א ּבַ ִנְבּגָ   ּבְ
  

ָסֵקיּה!  י ּפְ א ּבֵ   ְוָהא ִאיּכָ
  

ָסֵקיּה ְלַבר.  יק ְלֵבי ּפְ ַמּפִ   ּדְ

                                                             
ה ְצִליַהבָּ  ְוָאְכלּו ֶאת חחחח 423 ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ   יֹאְכֻלהּו.  ְמרִֹרים ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ׂשָ

ִים ַאל טטטט          ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ י ּתֹאְכלּו ִמּמֶ ָרָעיו ַעל רֹאׁשוֹ  ֵאׁש  ְצִלי ִאם ּכִ         ט)ט)ט)ט)- - - - (שמות יב ח(שמות יב ח(שמות יב ח(שמות יב ח ִקְרּבוֹ  ְוַעל ּכְ

    רש"י

  מתי'  
. שפוד של רמון. כיצד צולין

   טעמא מפרש בגמרא:
. כדכתיב צלי וותן את כרעיו כו'

אש ראשו על כרעיו וגו' כולו 
   כאחד משמע:

. שמבשל כמין בישול הוא זה
בי מעיו בתוכו כמו בתוך 

   הקדירה:
. תוחבן בשפוד תולין חוצה לו

עלה מפיו של טלה. לא על למ
השפוד. של ברזל כדמפרש בגמ' 
שהמתכת כשמתחמם מקצתו 
מתחמם כולו וצלה הפסח 
מחום השפוד שבתוכו שהפימי 
מתחמם ע''י קצתו החיצון והוה 
ליה פסח צלי מחמת דבר אחר 

   ורחמא אמר צלי אש:
{גרדי"ל: . גראיל''ש אסכלא

בלע''ז וכולה חד  אסכלה}
   טעמא:

  
  גמ' 
לחרוץ חריצים {. קלי''ר ישיב

   שעשוי שורות שורות: }לאורך
. כעץ של ערבה ושל אגוז מחלחל

   שיש להן מוח מבפים:
שהוא  }אלון{. יוש''א אלון

   קשה:
. ובעי איידי דאית בהו קיטרי

למישעיהו בסכיא מפיק מיא 
דרך מקום חתך הסכין והוה 

   ליה פסח מבושל:
. ואין צריך שיעי קיטריה

   סכין עליהם:להעביר 
. טיעה בת בבגא בר שתא

   שתה:
. ראש והא איכא בי פיסקי

השפוד שהוא מקום חתך 
   ומוציא מים:

. חוץ לפי דמפיק לבי פיסקי לבר
הפסח דאי מפקי מיא לא עיילי 

   לפסח:
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        עד, אעד, אעד, אעד, א .2
ַרּבִ  לֹא ּכְ   י ְיהּוָדה. ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ֵעץ  ּפּוד ׁשֶ ַ ׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ַרף,  - ּכְ   ֵאינֹו ִנׂשְ
ֶכת  ל ַמתֶּ ּפּוד ׁשֶ ְך ׁשַ יַח.  - ּכָ   ֵאינֹו ַמְרתִּ

    ָאְמרּו לֹו:
   ,ַחם ִמְקָצתֹו ַחם ּכּוּלוֹ  - ֶזה 

  . ַחם ִמְקָצתֹו ֵאינֹו ַחם ּכּוּלֹו" -ְוֶזה 

  
  
  

    רש"י

. כשתולין כשם שהשפוד של עץ
אותו בתור ומכוסה בטלה אין 
מה שבתוך הטלה שרף שהטלה 

כך שפוד של מתכת מגין עליו 
אין מה שבתוך הטלה מרתיח 
מחמת חום מקצתו היוצא חוץ 

   לטלה:
. אע''פ שאין פימי של אמרו לו

עץ שרף אבל פימי של מתכת 
מרתיח שזה של עץ חם מקצתו 
לא חם כולו והוה ליה צלי אש 
וזה של מתכת חם מקצתו חם 
כולו ואפילו מה שמכוסה ממו 
הלכך הו''ל צלי שפוד: רבי 

שמעאל קוריהו תוך תוך דותן י
לתוכו ס''ל וכשמרתיחין 
ומתבשלין בתוכו שמע קול 
רתיחתן תוך תוך כקול הסיר 
ל''א כתב בספרים ישים תכבר 
לשון תוך ובר כלומר ממולא 
מבפים וראה מבחוץ כעין 
שממלאין גדיין ותרגולין שלו 
ודוגמא גבי אביגיל (שמואל א 
כה) חמש צאן עשויות 

ן חמש עאן תכברין ומתרגמי
  משם רבי קלוימוס:
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        אאאא    עד,עד,עד,עד, .3
ָרָעיו ֵני ֵמָעיו ְלתֹוכֹו,  "ְונֹוֵתן ֶאת ּכְ   ְוֶאת ּבְ

ְבֵרי  ִליִליּדִ י יֹוֵסי ַהּגְ   . ַרּבִ
י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּול הּוא ֶזה,  יׁשּ ִמין ּבִ   ּכְ
א ּתֹוִלין חּוָצה לֹו"   .ֶאּלָ

  
ְנָיא:    ּתַ

ָמֵעאל" י ִיׁשְ   קֹוֵריהּו: 'ּתֹוְך ּתֹוְך',  ַרּבִ

י ס' ַטְרפֹון ַרּבִ ִדי ְמקּוּלָ   ."קֹוֵריהּו: 'ּגְ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ס"ֵאיֶזהּו " ִדי ְמקּוּלָ ה? "ּגְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ַסח ּבַ ֵליֵלי ּפֶ ָאסּור ֶלֱאכֹול ּבְ   , ּדְ
  

ֶאָחד ָלאֹו ּכּוּלֹו ּכְ ּצְ ל ׁשֶ    .ּכָ
ּנּו ֵאֶבר,  ְך ִמּמֶ   ֶנְחתַּ
ּנּו ֵאֶבר  ַלק ִמּמֶ ס" -ִנׁשְ ִדי ְמקּוּלָ   . ֵאין ֶזה ּגְ

  
א ֵיׁש לֹוַמר ּתָ ּנּו ֵאֶבר" :ָהׁשְ ְך ִמּמֶ ֲהֵדיּה "ֶנְחתַּ ָקא ִמְטֵוי ֵליּה ּבַ ב ּדְ ַאף ַעל ּגַ   ָאַמְרּתָ לֹא,  - , ּדְ

ַלק" ֲעָיא?!  - "ִנׁשְ   ִמיּבָ
  

תָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ר.  ְמחּוּבָ ָלקֹו ּבִ ְ ׁשּ   ׁשֶ

  
  

    רש"י

. לשון כובע חשת מקולס
דמתרגמין קולסא דחשא (שם 
יז) דסבירא ליה תולין למעלה 
בראשו וראים ככובע חשת על 

   ראש גבור:
. דתן בפרק איזה גדי מקולס

מקום שהגו (ד' ג.) שאסור 
לאכול צלי (בערבי) פסחים בזמן 

   :הזה במקום שלא הגו
. דדמי לפסח וראה כאחד

   כאוכל קדשים בחוצה לארץ:
. קס''ד דחתך שלק מיבעיא

והדר שלק ומשעה שחתכו 
קודם צלייתו תו לא הוי 

    מקולס:
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        בבבב- - - - עד, אעד, אעד, אעד, א .4
הָאַמר    : ַרּבָ

ְרָיא.  -ַהאי מּוְלְייָתא    ׁשָ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ָמא!  ַלע ּדְ   ְוָהא ָקא ּבָ

  
ְך ּפֹוְלָטּה.  בֹוְלָעּה ּכָ   ָאַמר ֵליּה: ּכְ

  
יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ

ֵני ֵמָעיו ְלתֹוכֹו" ָרָעיו ְוֶאת ּבְ   . "נֹוֵתן ֶאת ּכְ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ָאְמִריַנן:  ּום ּדְ ְך ּפֹוְלטוֹ 'ָלאו, ִמׁשּ בֹוְלעֹו ּכָ   .'ּכְ
  

  ֵרי: ָאְמ 
ְמַחְלֵחל   עד,ב ִחיָטה ּדִ ְ ית ַהׁשּ א ּבֵ ִאיּכָ יָון ּדְ אֵני ָהָתם, ּכֵ ְייִבי. ^ - ׁשָ   ֵמיַדב ּדָ

  
יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ

ב  מֹו.  - "ַהּלֵ   קֹוְרעֹו ּומֹוִציא ֶאת ּדָ
ר" - לֹא ְקָרעֹו  ּולֹו, ּומּותָּ יׁשּ   . קֹוְרעֹו ְלַאַחר ּבִ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ּום ְך ּפֹוְלטֹו'. ָלאו, ִמׁשּ בֹוְלעֹו ּכָ ָאְמִריַנן: 'ּכְ   ּדְ

  
יַע.  ׁשִ אֵני ֵלב, ּדְ   ׁשָ

  
ר ּגֹוְזָלא לְ ָרִבין ָסָבאְוָהא    . ַרב, ְטַפֵליּה ַהִהיא ּבַ

  ְוָאַמר ֵליּה: ִאי ַמֲעֵלי ְטַפֵליּה, ַהב ִלי ְוֵאיכּול! 
  

ִמְפִריר.  ְסִמיָדא ּדְ   ַהִהיא ּבִ
  

ר ַאְווָזא, ִאיְקַלע ְלֵבי ֵר  ָרָבאְוָהא  לּוָתא, ּוְטַפּלּו ֵליּה ּבַ   יׁש ּגָ
יּה.  זּוָזא ִחיְוָרא, לֹא ָאְכִלי ִמיּנֵ ִזיג ּכְ ֲחִזיֵתיּה ּדְ   ָאַמר: ִאי לֹא ּדַ

ֲעָתךְ  ְך ּפֹוְלטֹו'  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ בֹוְלעֹו ּכָ י לֹא ִזיג, ַנִמי!  -'ּכְ י ִזיג? ֲאִפיּלּו ּכִ   ַמאי ִאיְרָיא ּכִ
  

ִח  אָהָתם ּבְ ְרּתָ ִריר.  ,יּוַ ׁשָ   ּדְ
  

  ְוִהיְלְכָתא: 
ְסִמיָדא:   ּדִ

ין לֹא ַאְסִמיק  ין ַאְסִמיק, ּבֵ ְרָיא.  - ּבֵ   ׁשָ
א:  ְרּתָ ִחיּוָ   ּדְ

זּוָזא ִחיְוָרא  ְרָיא,  - ִאי ִזיג ּכְ   ׁשָ
  ֲאִסיר.  –ִאי לֹא 

ָאר ְקָמִחים:  ׁשְ   ּדִ
  ָאסּור,  -ַאְסִמיק 

ֵרי.  –לֹא ַאְסִמיק    ׁשָ
  

  ְייָתא, ַהאי מּולְ 
ָאַסר    ,ֲאִפיּלּו ּפּוָמא ְלַתַחת - ַמאן ּדְ

ֵרי  ׁשָ   ֲאִפיּלּו ּפּוָמא ְלֵעיל.  -ּוַמאן ּדְ
  

  ְוִהיְלְכָתא:  
ֵרי, ֲאִפיּלּו ּפּוָמא ְלֵעיל.  –מּוְלְייָתא    ׁשָ

    רש"י

{ . איפלדור''א האי מולייתא
מילוי (בשר בבצק או כדומה) 
[איו בכתבי היד אלא רק 
בדפוס בומברג, אך יכול להיות 

ד שאיו שזה הסתבך על כתב י
בלע''ז כמו שאו  ]}ברשותו

ממלאין הטלאין והתרגולין בין 
   בשר לעצמות:

. ואפילו לא בישלו את שריא
הבשר שותים לתוכו מותר 
ואפילו מלחו כמליחת צלי דאי 
במליחה כל צורך לקדירה 

   פשיטא:
. הטלה דם היוצא והא קא בלע

   מן הבשר הכוס בתוכו:
   ר:. לחוץ ושואבו חום האופולטו

. לפי שכשתלה מידב דייבי
בתור ופי בית שחיטתו למטה 
הדם יוצא דרך חלל הצואר 

קעורת {שקורין פורציל''א 
הכווה כאן כראה . הצוואר

למקום בו העצמות מתפלגות 
ושותת  ]}החזה לכתפיים-מבית

   דרך בית שחיטה:
. קס''ד לאחר לאחר בישולו

בישולו צלי קאמר דצלי מי קרי 
ב בדברי הימים (ב' בישול כדכתי

לה) ויבשלו הפסח באש 
דשיע. ולא בלע ואפילו  כמשפט:

בקדירה מי שרי ואף על גב 
   דליכא למימר כך פולטו:

. בעיסה שקורין טפליה
   פשטיד''א:

. אם יש טעם אי מעלי טפליה
   יפה בלחם:

   . וסייעתא לרבה:הב לי דאיכול
. בעיסה של סלת ואיה בסמידא

מאליה דבקת כל כך ופרכת 
   והדם יוצא ממה:

   . לשון פירורין:דמיפריר
   . ללחם:ואי לאו דחזיא

. לשון זכוכית לבן וצלול דזיג
   מראה מוהל הבשר שזב בלחם:

. צרוף שאין בו כי זוזא חיורא
אדמימות דם ואי לא לא אכל 

   מייה:
. קמח קייה כעין שלו בחיורתא

   שאיה סולת:
   . קשה ואיו פולטו:דשריר
   . דאמר לעיל דמיפריר:אדסמיד

. מוהל שבתוך בין אסמיק
הלחם בין לא אסמיק שרי 
שהדם ודאי יוצא ואודם זה 

   ודאי לא דמות דם הוא:
והילכתא מולייתא שריא 

. כשהיא ואפילו פומא לעיל
תלויה בתור ואע''ג דעכשיו אין 
קב לצאת הדם שרי כבולעו 
בשר החיצון כך פולטו וחום 

  האור שואבו:
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        עד, בעד, בעד, בעד, ב .5
  אּוְמָצא, 

יֵעי,    ּבֵ
  - ּוִמיְזְרֵקי 

ּה  ִליֵגי ּבָ    .ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּפְ
ָכל ַה  ּה: ּבְ   ְלחּוְמָרא,  –ַרב ַאָחא   ּתֹוָרה ּכּולָּ

א,  –ְוָרִביָנא    ְלקּולָּ
א - ְוִהיְלְכָתא ָרִביָנא ְלקּולָּ    ,ּכְ

ָלת,  ַרב ַאָחא   ְלַבר ֵמָהֵני ּתְ א,  –ּדְ   ְלקּולָּ
  ְלחּוְמָרא,  –ְוָרִביָנא 

א.  ַרב ַאָחא ְלקּולָּ   ְוִהְלְכָתא ּכְ
  

ַאְסִמיק,    ַהאי אּוְמָצא ּדְ
ֵרי.  -ֵכיּה ּוְמַלֵחיּה ֲחַת  ֵדָרה ׁשָ   ֲאִפיּלּו ַלּקְ

ּפּוָדא  ׁשַ ַפֵדיּה ּבְ ֵייב.  –ׁשְ ֵרי, ֵמיַדב ּדָ   ׁשָ
יּה ַאּגּוְמֵרי  ּה  - ַאְחּתֵ ִליֵגי ּבָ    ,ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּפְ

  ָאַסר,  –ַחד 
ֵרי.  –ְוַחד    ׁשָ

  
ָאַסר    ,ַמְצִמית ָצֵמית -ַמאן ּדְ

ֵרי  ׁשָ ֵאיב. ִמיׁשְ  -ּוַמאן ּדְ   ַאב ׁשָ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ֵאיב.  ַאב ׁשָ   ִמיׁשְ

  
יֵעי,    ְוֵכן ּבֵ

ְרָיין.  - ֲחַתִכיְנהּו ּוְמַלִחיְנהּו  ֵדָרה ׁשָ   ֲאִפיּלּו ַלּקְ
ּפּוָדא  ׁשַ ִליְנהּו ּבְ ֵייב.  - ּתְ ְרָיין, ֵמיַדב ּדָ   ׁשָ
יְנהּו ַאּגּוְמֵרי יּה  - ַאְחּתִ ִליֵגי ּבֵ   , ָרִביָנאְו  ַרב ַאָחאּפְ

  ָאַסר,  – ַחד
ֵרי.  –ְוַחד    ׁשָ

  
ָאַסר     ,ַמְצִמית ָצֵמית -ַמאן ּדְ
ֵרי  ׁשָ ֵאיב.  -ּוַמאן ּדְ ַאב ׁשָ   ִמיׁשְ

  
  ְוֵכן ִמיְזְרֵקי, 

ֵרי.  -ֲחַתֵכיּה ּוְמַלֵחיּה  ֵדָרה ׁשָ   ֲאִפיּלּו ַלּקְ
אי  ִחיָטה ְלַתּתַ ְ ית ַהׁשּ ּפּוָדא, ּבֵ ׁשַ ְלֵייּה ּבְ ֵאיב. -ּתַ ֵרי, ֵמיַדב ּדָ    ׁשָ

יּה ַאּגּוְמֵרי ִליֵגי  -  ַאְחּתֵ   , ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאּפְ
  ָאַסר,  –ַחד 

ֵרי.  –ְוַחד    ׁשָ
  

ָאַסר     ,ַמְצִמית ָצֵמית -ַמאן ּדְ
ֵרי  ׁשָ ֵאיב.  -ּוַמאן ּדְ ַאב ׁשָ   ִמיׁשְ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

ֵאיב.  ַאב ׁשָ   ִמיׁשְ
  
  

    רש"י

. אומצא ומצא ביעי ומיזרקיא
דאסמיק חתיכות בשר 

דם [כלומר - רווי{אישקטור''א 
מלא דם ששפך, למשל מפציעה 

 }פימית, אבל לא יצא מהבשר
בלע''ז וכן ביצי זכר דאסמיק 
וכן מיזרקי חוטין גסין שהן 

   ורידין שבבית השחיטה:
. כדמפרש פלוגתייהו פליגי בה

   לקמיה דאחיה אגומרי:
. כל היכא כולה בכל התורה

דחזית פלוגתייהו ואיתמר 
סתמא חד אמר לקולא וחד 
אמר לחומרא ולא פירש מי 
המיקל ומי המחמיר דע שרב 
אחא לחומרא ורביא לקולא 

   והלכתא בכולן כדברי המיקל:
. ושפיר דמי אף מידב דייב

   במלח מעט בתורת צלי:
   . ודמו בלע בו:צמתו

  . שואבים את הדם:שאיבי ליה
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        עה, אעה, אעה, אעה, א    ––––עד, ב עד, ב עד, ב עד, ב  .6
ַאְסִמיק ַהאי אּוְמָצא     :ּדְ

   ,ריָאִס  - ַחְלֵייּה 
ֵרי.  -לֹא ַאְסִמיק    ַחְלֵייּה ׁשָ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

  ר, יַנִמי ַחְלֵייּה ָאִס  -ֲאִפיּלּו לֹא ַאְסִמיק 
ָמא.  ּה ׁשּוְרָייֵקי ּדְ ֵלית ּבָ ר ּדְ   ִאי ֶאְפׁשָ

  
ר ַאֵמיָמרָאַמר ֵליּה  ילְ  ָמר ּבַ   : ַרב ַאׁשִ

ּמֹוֵעי.  ע ֵליּה ּגַ א ְמַגּמַ   ַאּבָ
  

א ּדְ    ָאְמֵרי: ִאיּכָ
ּמֹוֵעי.  ע ֵליּה ּגַ י ּגּוֵפיּה ְמַגּמַ   ַרב ַאׁשִ

  
  

ר ַאֵמיָמרָאַמר ֵליּה  ילְ  ָמר ּבַ   : ַרב ַאׁשִ
יּה.  אֵני ָחֵליט ּבֵ יּה ֲחָדא ִזיְמָנא, ּתּו לֹא ּתָ ָחֵליט ּבֵ א ּדְ א, ַהאי ַחלָּ   ַאּבָ

  
יּה?  ָחְלִטיַנן ּבֵ א ַמְתְמָהא ּדְ ָנא ֵמַחלָּ   ַמאי ׁשְ

  
ֵעיֵניּה  -ָתם ָה    עה,א ֵפיָרא ּבְ    ,ִאיֵתיּה ^ְלִקּיּוָהא ּדְ

ֵעיֵניּה.  -ָהָכא  ֵפיָרא ּבְ   ֵליָתא ְלִקּיּוָהא ּדְ
  
  
  

    רש"י

. מוהל היוצא ממו חלייה
כשחותכו לישא אחריא 
שחולטין אותו בחומץ לאחר 

   צלייתו ודמו סחט לתוכו:
. לא גרס אסמיק חלייה אסיר

הוא וחלייה ורב אחא קאמר לה 
   דמיקל ובחלייה מודי דאסיר:

   . לההוא חלה:מגמע לה
. חומץ דחלט ביה צלי חלא

האידא כדי להוציא דמו לא 
אחריתי לפי חליט ביה זימא 

   שאין בו כח עוד:
. חלש מעקרו דחלטין מתמהא

   ביה:
. איגדו''ר לקיוהא דפירא

טעם הפרי עומד בו  }חמיצות{
שלא הוציאו ממו כלום ואע''פ 
שהוחלש מאליו ותקלקל טעמו 

   מוציא דם שכחו בקרבו:
הכא ליתא לקיוהא דפירא 

  . שבלעו צלי הראשון:בעייה
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        עה, אעה, אעה, אעה, א .7
ַסח ּפּוד,   :"ֵאין צֹוִלין ֶאת ַהּפֶ ַ   לֹא ַעל ַהׁשּ

ָלא.   ְולֹא ַעל ָהַאְסּכְ
י ָצדֹוקָאַמר    : ַרּבִ

ה ּבְ  ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ָאַמר ְלָטִב  ַרּבָ ָלא"ׁשֶ ַסח ַעל ָהַאְסּכְ   ]. י ַעְבּדֹו: ֵצא ּוְצֵלה ָלנּו ֶאת ַהּפֶ

  
ה ִלְסּתֹור?!    ַמֲעׂשֶ

  
ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני:    ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ

ֶבת  ָלא ְמנּוּקֶ ר.  –"ְוִאם ַאְסּכְ   מּוּתָ
י ָצדֹוקָאַמר וְ    : ַרּבִ

ה  ְמִליֵאלַמֲעׂשֶ ן ּגַ ַרּבָ ָאַמר ְלָטִבי ַעְבּדֹו: ֵצא ּבְ ָלא ׁשֶ ַסח ַעל ָהַאְסּכְ ֶבת".  ּוְצֵלה ָלנּו ֶאת ַהּפֶ   ְמנּוּקֶ

  
  
  

    רש"י

חים כעין . עשויה כברימוקבת
שלו ויש חלל גדול בין בריח 
לבריח וותן השפוד לרוחבו וכל 
הטלה צלה באויר שבין שי 
   בריחים שאין בשרו וגע בברזל:
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        עה, אעה, אעה, אעה, א .8
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ִאיִדיּבְ ר ַאֲהָבהֵמ  ַרב ִחיָנָנא ּבַ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

י ָעְרָלה,  ְקִליּפֵ יקֹו ּבִ ִהּסִ ּנּור ׁשֶ   ּתַ
ת, ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵסרוּ    ַמהּו?  - ְגָרפֹו ְוָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ

  
  ֵליּה:  ָאַמר

ֶרת.  ת מּוּתֶ   ַהּפַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ַאִסיָאַמר  ַרב ִחיָנָנא ָסָבאְוָהא ָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ַסח יקֹו ּוְגָרפֹו ְוָצָלה ּבֹו ֶאת ַהּפֶ ִהּסִ ּנּור ׁשֶ   ֵאין ֶזה ְצִלי ֵאׁש,  - ּתַ
ֱאַמר:  ּנֶ ָעִמים.  - ט)-(שמות יב, ח 424"ְצִלי ֵאׁש ... ְצִלי ֵאׁש"ׁשֶ י ּפְ ּתֵ   ׁשְ

י ַרֲחָמָנא ַגלֵּ ָעִמים,  "ְצִלי ֵאׁש ... ְצִלי ֵאׁש" :ַטְעָמא ּדְ י ּפְ ּתֵ   ׁשְ
י ַרֲחָמָנא לֵּ   ְצִלי ֵאׁש הּוא!  :ָהֵוי ָאִמיָנא -  ָהא לֹא ּגַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ּה.  י ַרֲחָמָנא ָהָתם, ְוָיְלִפיַנן ִמיּנָ לֵּ   ּגַ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאי ּבָ
ָכַתב ַרֲחָמָנאָהָתם ַט  ָעִמים,  "ְצִלי ֵאׁש" :ְעָמא ּדְ י ּפְ ּתֵ   ׁשְ

ַתב ַרֲחָמָנא ָעִמים "ְצִלי ֵאׁש" :ָהא לֹא ּכָ י ּפְ ּתֵ    - ׁשְ
ָרפוֹ     ,ַנִמי ְצִלי ֵאׁש הּוא -  ֲהָוה ָאִמיָנא: ַאֵאׁש ָקֵפיד ַרֲחָמָנא, ַוֲאִפיּלּו ּגְ

ִאיּסּוָרא ָקא ָקֵפיד ַר  ,ֲאָבל ָהָכא   ֲחָמָנא, ְוָהא ֵליַתְנהּו. ַאֵעִצים ּדְ
  
  
  
  

                                                             
ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ  חחחח 424 ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ ָרָעיו ְוַעל ַאל ּתֹאְכלּו ִמ  טטטט. ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ י ִאם ְצִלי ֵאׁש רֹאׁשֹו ַעל ּכְ ִים ּכִ ּמָ ל ּבַ ָ ל ְמֻבׁשּ ּנּו ָנא ּוָבׁשֵ ּמֶ

  ִקְרּבוֹ 

    רש"י

. בפרק כל שעה לדברי האוסר
   [כו:] רבי אומר הפת אסורה:

   . הכא אין שבח עצים בפת:מהו
. קריא ביה וגבי עצי צלי אש

לא איסורא מיהא יתסר דהתם 
   כתיב מיעוטא:

. וחום התור אאש קפיד רחמא
תולדת אש הוא ואם תתן בו 

   בגד שרף ועשה פחם ואש:
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        בבבב- - - - עה, אעה, אעה, אעה, א .9
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָחִלים י ּגֶ ּבֵ    - "ֲחָתכֹו ּוְנָתנֹו ַעל ּגַ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ְצִלי ֵאׁש" ּזֶ   . אֹוֵמר ֲאִני ׁשֶ

  
ר ַאִמיָרֵמי ֵליּה  אלְ  ַרב ֲאַחְדבֹוי ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ

י ָחִלים" :ִמי ָאַמר ַרּבִ    !ֵאׁש ִניְנהּו? "ּגֶ
  ּוְרִמיְנהּו: 

  , (ויקרא יג, כד) 425"ִמְכַות ֵאׁש""
ֵאׁש,  ְכָוה ּבָ ּנִ א ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ֶחֶלת,   :ִנְכָוה ּגַ   ּבַ
ֶרֶמץ,    ּבָ

ִסיד רֹוֵתח,    ּבְ
ִסיס רֹוֵתח ִגּפְ   , ּבְ

א ִמן ָהאּור,  ָבר ַהּבָ   ְוָכל ּדָ
י ָהאּור.    ְלִאיּתּוֵיי ַחּמֵ

ִיין?    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר: ה" (ויקרא יג, כד) "ִמְכָוה ... ִמְכָוה" תַּ   . ִריּבָ

י ַרֲחָמָנא ַרּבִ   , "ִמְכָוה ... ִמְכָוה" :ַטְעָמא ּדְ
י ַרֲחָמָנא ָחִלים ָלאו ֵאׁש ִניְנהּו!  -  "ִמְכָוה ... ִמְכָוה" :ָהא לֹא ַרּבִ   ּגֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ל ֵעץ ֶחֶלת ׁשֶ   לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלַרּבֹוֵיי,  - ּגַ
ֶכת.  - י ִאיְצְטִריְך ְקָראכִּ  ל ַמּתֶ   ְלַגֶחֶלת ׁשֶ
  

ֶכת ל ַמּתֶ    !ָלאו ֵאׁש הּוא? - ְוֶגָחִלים ׁשֶ
ְכִתיב:  ת ּכֵֹהן, ּדִ י ּבַ ּבֵ ֵרף"ְוָהא ּגַ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ   . (ויקרא כא, ט) 426"ּבָ

ָנהְוָאַמר    : ַרב ַמּתָ
ין ָלּה!  ל ֲאָבר ָהיּו עֹוׂשִ ִתיָלה ׁשֶ   ּפְ

  
אֵני ָהָתם ֵרף"ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ,ׁשָ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ   , "ּבָ

ֵרף" ָ ׂשּ אֹות ִמן ָהֵאׁש.  -  "תִּ ֵריפֹות ַהּבָ ל ׂשְ   ְלַרּבֹות ּכָ
  

ן ֵאׁש ַעְצָמּה  ּכֵ    ,ְוָכל ׁשֶ
יף ָלּה ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות ְוִנְקָלּה! וְ    ַנּקִ

  
ֵריָפה"ָאְתָיא  ֵריָפה" (ויקרא כא, ט) "ׂשְ ֵני ַא  ); י, ו(ויקרא י, ב 427"ׂשְ    ,ֲהרֹןִמּבְ

ן ַהלָּ ָמה - ַמה לְּ ֵריַפת ְנׁשָ ים ,ׂשְ    ,ְוגּוף ַקּיָ
אן ים.  -  ַאף ּכָ ָמה, ְוגּוף ַקּיָ ֵריַפת ְנׁשָ   ׂשְ

  
י ָהאּור!    ְוַנֲעִביד ָלּה ַחּמֵ

  
ַרב ַנְחָמן.  ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָאַמר    : ַרב ַנְחָמןּדְ
מֹוָך"ָאַמר ְקָרא:  רֹור לֹו ִמיָתה ָיָפה.  - (ויקרא יט, יח) 428"ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך כָּ   ּבְ

                                                             

ֶמת אֹו ְלָבָנה 425 ֶהֶרת ְלָבָנה ֲאַדְמּדֶ ְכָוה ּבַ י ִיְהֶיה ְבעֹרֹו ִמְכַות ֵאׁש ְוָהְיָתה ִמְחַית ַהּמִ ר ּכִ   אֹו ָבׂשָ
י ֵתֵחל ִלְזנוֹ  426 ֵרףּוַבת ִאיׁש ּכֵֹהן ּכִ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ֶלת ּבָ  ת ֶאת ָאִביָה ִהיא ְמַחּלֶ

ה בבבב 427 ֻמתּו ִלְפֵני ְיהֹוָ ה ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוּיָ ְפֵני ְיהֹוָ ֵצא ֵאׁש ִמּלִ   ַותֵּ
ְפָרעּו ּוִבְגֵדיֶכם לֹא ִתְפרֹמּו ְולֹא  וווו     יֶכם ַאל תִּ ָניו ָראׁשֵ ה ֶאל ַאֲהרֹן ּוְלֶאְלָעָזר ּוְלִאיָתָמר ּבָ ָרֵאל ִיְבּכּו ַוּיֹאֶמר מֹׁשֶ ית ִיׂשְ ל ּבֵ ל ָהֵעָדה ִיְקצֹף ַוֲאֵחיֶכם ּכָ ָתֻמתּו ְוַעל ּכָ

ה ַרף ְיהֹוָ ר ׂשָ ֵרָפה ֲאׁשֶ ְ   ֶאת ַהׂשּ
ה 428 מֹוָך ֲאִני ְיהֹוָ ָך ְוָאַהְבתָּ ְלֵרֲעָך ּכָ ֵני ַעּמֶ   לֹא ִתּקֹם ְולֹא ִתּטֹר ֶאת ּבְ

    רש"י

. לפסח ולא הבדיל אלא חתכו
חתכו בשים ושלשה מקומות 

{ למהר צלייתו איקרי''ר 
   בלע''ז: }לחרוץ (חריץ)

   . אפר רותח:ברמץ
   . מין סיד הוא:גפסיס

ה ולא . שידון משום מכומיין
משום שחין ואף על פי שמכוה 
ושחין שוין בטומאתן פקא 
מיה דחצי גריס מכת מכוה 
מחמת אור וחצי גריס מכת 
שחין שהוא לקות חום אחר 
שלא היה מחמת האור אין 
מצטרפין בהכל שוחטין (חולין 

   דף ח.) מפרש:
. מתיכו וזורקו פתילה של אבר

   לתוך פיה:
. כל מיי שריפה משמע תשרף
   כתיב באש ושתוק: מדלא

   . לשון קושיא הוא:וכ''ש אש
בי אהרן שריפת שמה וגוף 

. בסהדרין (דף ב.) קיים הוא
כמין ב' חוטין של אש כסו להן 

   בחוטמיהן:
. רותחין דהוי מי חמי האור

   שריפת שמה וגוף קיים:
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א ַרב ַנְחָמן,  ִאיּכָ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

ה ִלי?  ָוה ָלּמָ ֵזיָרה ׁשָ   ּגְ
  

  ָאְמֵרי: 
ָוה ֵזיָרה ׁשָ ים :ֲהָוה ָאִמיָנא - ִאי ָלאו ּגְ ָמה ְוגּוף ַקּיָ ֵריַפת ְנׁשָ ֵריָפה ִהיא -  ׂשְ    ,ָלאו ׂשְ

ַרב ַנְחָמן  ּום ּדְ ֲעָגָלא, ֵניּפּוׁש לָ  -ְוִאי ִמׁשּ ָתמּות ּבַ י ֵהיִכי ּדְ   ּה ֲחִביֵלי ְזמֹורֹות טּוָבא, ּכִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
ֵאׁש"ְוֶאָלא  ה ִלי?  - (ויקרא כא, ט) "ּבָ   ָלּמָ

  
רֹו.    ְלַאּפּוֵקי ֲאָבר ֵמִעיּקָ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  י ֵזיָראְל  ַרּבִ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ֵרףְוָכל ֵהיָכא ּדִ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ אֹות ֵמֲחַמת ֵאׁש הּוא? - ""ּבָ ֵריפֹות ַהּבָ ל ׂשְ    !ְלַרּבֹות ּכָ
הּו:  ְכִתיב ּבְ ָרִפים ּדִ ׂשְ ִרים ַהּנִ י ּפָ ּבֵ ֵאׁש"ְוָהא ּגַ ַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ּבָ    ,(ויקרא ד, יב. וראה ד, כא) 429"ְוׂשָ

  ְוַתְנָיא: 
ֵאׁש"" ִסיד רֹוֵתַח  - "ּבָ ִסיס ,ְולֹא ּבְ ִגּפְ   ! רֹוֵתַח" ְולֹא ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
א?!  תָּ   ָהִכי ָהׁשְ

ִתיב:  ֵאׁש"ָהָתם ּכְ ֵרף", ַוֲהַדר "ּבָ ָ ׂשּ אֹות ֵמֲחַמת ָהֵאׁש,  -  "תִּ ֵריפֹות ַהּבָ ל ׂשְ   ְלַרּבֹות ּכָ
ִתיב:  ֵאׁש"ָהָכא ּכְ ַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ּבָ   , "ֵאׁש"ְלַבּסֹוף  ,"ְוׂשָ

ֵאׁש  י ַאֲחִריָנא –ְלֵמיְמָרא: ּדְ   לֹא.  - ִאין, ִמיּדֵ
  

ִתיָבא:    עה,ב ֵריָפה"ָהָתם ַנִמי ּכְ ְכִתיב:  "ׂשְ ֵרף"^ְלַבּסֹוף, ּדִ ָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ   ! (ויקרא ד, יב) "ַעל ׁשֶ
  

  ָאְמֵרי: 
ֵרף"ַההּוא  ָ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא:  "ִיׂשּ   ִמיּבָ

ֵרף"" ָ ן. - "ִיׂשּ ׁשֶ ם ּדֶ ֵאין ׁשָ י ׁשֶ    ַאף ַעל ּפִ

ֵרף" ָ רּוּבוֹ ַאף ַע  -  "ִיׂשּ ית ָהאּור ּבְ ִהּצִ י ׁשֶ   . "ל ּפִ
  
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
רֹוְך ּוְתֵני:    ּכְ

ֶחֶלת,  - (ויקרא יג, כד) "ִמְכַות ֵאׁש" ֵאׁש ּוַבּגַ ְכָוה ּבָ ּנִ א ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאלָּ
ֶרֶמץ,   :ִנְכָוה   ּבָ

ִסיד רֹוֵתַח,    ּבְ
ִסיס רֹוֵתַח,    ּוְבִגּפְ

א ֵמֲחַמת ָהא ָבר ַהּבָ   ּור, ּוְבָכל ּדָ
י ָהאּור    ,ְלִאיּתֹוֵיי ַחּמֵ

ִיין?    ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ה.  (ויקרא יג, כד) "ִמְכָוה ... ִמְכָוה"ּתַ   ִריּבָ

  
  

                                                             
ֲחֶנה ֶא  429 ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ ל ַהּפָ ֵרףְוהֹוִציא ֶאת ּכָ ָ ן ִיׂשּ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ ֵאׁש ַעל ׁשֶ ַרף אֹתֹו ַעל ֵעִצים ּבָ ן ְוׂשָ ׁשֶ ֶפְך ַהּדֶ   (ויקרא ד, יב) ל ָמקֹום ָטהֹור ֶאל ׁשֶ

ָהל הּוא את ַהּקָ ר ָהִראׁשֹון ַחּטַ ַרף ֵאת ַהּפָ ר ׂשָ ֲאׁשֶ ַרף אֹתֹו ּכַ ֲחֶנה ְוׂשָ ר ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ   (ויקרא ד, כא) ְוהֹוִציא ֶאת ַהּפָ

    רש"י

. מבי אהרן למה לי גזירה שוה
תיפוק מהכא דלא מקפין 

ות דהא ברור ליה חבילי זמור
   מיתה יפה בעין:

. אי לאו גזירה שוה הוה אמיא
על כרחך אש ממש כגון להקיף 
חבילי זמורות בעין דאילו 
שריפת שמה וגוף קיים לאו 
שריפה היא וקרא שריפה 
אצרכה ואי משום דרב חמן 
דבעין מיתה יפה ה''א פיש לה 
חבילים טובא ירבו לה היסק 

   גדול שתמות מהר:
. גזירה שוה משמע לןקא 

דשריפת שמה וגוף קיים מי 
שריפה היא וכיון דשריפה היא 
אהי דרב חמן לאפוקי זמורות 

  ורותחין:
. כיון דסופיו אלא באש למה לי

   לרבות כל שריפות:
. שמוציאין אותו אבר מעיקרו

מן הקרקע רותח הוא בלא 
   תולדת אש:

. וכתב מי וכל היכא דכתיב אש
רבויי כל שריפה בהדיה ל

   שריפות אתא בתמיה:
. כיון דכתיב שריפה ברישא הכא

ומשמע כל שריפות והדר כתב 
  אש משמע דוקא אש קאמר:

. סיפא על שפך הדשן ישרף
דההוא קרא דכתב בהו באש 

   הוא:
. דלא אע''פ שאין שם דשן

תימא אדשן קפיד רחמא 
לשורפו על מקום שהיו מוציאין 
שם דשו של מזבח החיצון 

(ויקרא ו) והוציא את  כדכתיב
הדשן אל מחוץ למחה ואם 
יטל הדשן משם לא ישרפו שם 

   קמ''ל ישרף מכל מקום:
. אע''פ שהוצת האור ברובו
   יתעסקו בו עד שתגמר שריפה:

. הא דפרכת לעיל רביא אמר
לר' מדאיצטריך מכוה מכוה 
לרבויי גחלת לא תיקשי דמתי' 
משבשתא היא וגחלת לאו 

אתא לתא  מריבוייא דמכוה
אלא ממשמעותא דאש וכרוך 
ותי גחלת בהדי אש במשמעות 
דרישא אין לי אלא אש וגחלת 
כו' וריבוייא דמכוה מכוה לרמץ 

   וסיד אתא:
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        עה, בעה, בעה, בעה, ב .10
ַנן: [ נּו ַרּבָ   ּתָ

ָחִלים  י ּגֶ ּבֵ   - "ֲחָתכֹו ּוְנָתנֹו ַעל ּגַ
י ה ְצִלי ֵאׁש" ַרּבִ ּזֶ   ].אֹוֵמר: אֹוֵמר ֲאִני ׁשֶ

  
  ָרֵמי:  ָרָבא

יִמי ָאַמ  ָחִלים" :ר ַרּבִ רּו  "ּגֶ   ?! 'ֵאׁש 'ִאיּקְ
  : יּוְרִמיְנִה 

ֲחֵלי""    ָיכֹול עֹוְממֹות? - (ויקרא טז, יב)  430"ּגַ
ְלמּוד לֹוַמר:   . "ֵאׁש" תַּ

ְלֶהֶבת?  ,"ֵאׁש" ִאי   ָיכֹול ׁשַ
ְלמּוד לֹוַמר: ֲחֵלי" תַּ   . "ּגַ

יַצד?    ָהא ּכֵ
  . ֵמִביא ִמן ַהּלֹוֲחׁשֹות"

ָיא: ְוָהא ּגּוָפא ַק 431   ׁשְ
 : ֲחֵלי""ָאַמְרּתָ   ַאְלָמא: לֹוֲחׁשֹות ֵאׁש ִניְנהּו,  – "ָיכֹול עֹוְממֹות - "ּגַ

ְלמּוד לֹוַמר:"ֵאׁש "ִאי "ֵאיָמא ֵסיָפא:  ְלֶהֶבת? תַּ ֲחֵלי" , ָיכֹול ׁשַ    – ""ּגַ
  ֲאִפיּלּו לֹוֲחׁשֹות ָלאו ֵאׁש ִניְנהּו!  :ַאְלָמא

תְוָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֲחֵלי" י:ָהִכי ָקָתנֵ  ין לֹוֲחׁשֹות - "ּגַ ין עֹוְממֹות ּבֵ    ?ָיכֹול ּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר    ."ֵאׁש" :ּתַ
ְלֶהֶבת?  ,"ֵאׁש"ִאי    ָיכֹול ׁשַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֲחֵלי"ּתַ   ."ּגַ
יַצד?    ָהא ּכֵ

  ֵמִביא ִמן ַהּלֹוֲחׁשֹות. 
ל ָמקֹום י!  ,ִמּכָ ָיא ְלַרּבִ ִרי 'ֵאׁש', ַקׁשְ ָחִלים לֹא ִאיּקְ   ּגֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵריץ ָהִכי:    ּתָ
ֲחֵלי"   ָיכֹול עֹוְממֹות ְולֹא לֹוֲחׁשֹות?  - "ּגַ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "ֵאׁש"ּתַ
ְלֶהֶבת ,"ֵאׁש"ִאי  ֶחֶלת - ָיכֹול ָרָצה ׁשַ   ָיִביא?  - ָיִביא, ָרָצה ּגַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֲחֵלי"ּתַ   . "ּגַ
יַצד?    ָהא ּכֵ

  ֵמִביא ִמן ַהּלֹוֲחׁשֹות. 
  
  :432ָרָבאַמר ָא 

ֶחֶלת ְלֶהֶבת  - ָרָצה ּגַ    ?!ָיִביא –ָיִביא, ָרָצה ׁשַ
ֶחֶלת לֹא ּגַ ְלֶהֶבת ּבְ ַחּתְ ָלּה?  - ׁשַ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

יּה נּוָרא.  ֵלי ּבֵ ָחא ְוִאּתְ ְפֵייּה ְלָמָנא ִמׁשְ ׁשַ גֹון ּדְ   ּכְ
ה ִלי ְקָרא ְלַמעּוֵטי?    ַההּוא, ָלּמָ

א ּתָ ר ָוָדםִלְפֵני ֶמֶלְך ּבָ  ,ָהׁשְ רּוְך הּוא -  ׂשָ דֹוׁש ּבָ ָלִכים ַהּקָ ן, ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ין ּכֵ ן - ֵאין עֹוׂשִ ּכֵ ל ׁשֶ   ! ?לֹא ּכָ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ
ֵריץ ָהִכי:    ּתָ

ֲחֵלי"   ָיכֹול עֹוְממֹות ְולֹא לֹוֲחׁשֹות?  - "ּגַ
ְלמּוד לֹוַמר:     ."ֵאׁש"ּתַ

ֶחֶלת? ֶמ  , ָיכֹול ָיִביא"ֵאׁש"ִאי  יּה ּגַ ֵאי ָהֵוי ּכּולֵּ ָעֵייל ְלַגּוָ ְלֶהֶבת, ַאּדְ ֶחֶלת ּוֶמֱחָצה ׁשַ   ֱחָצה ּגַ

                                                             

ה ְוֵהִביא ְולָ  430 ּקָ ים ּדַ ְפֵני ְיהָֹוה ּוְמלֹא ָחְפָניו ְקטֶֹרת ַסּמִ ַח ִמּלִ ְזּבֵ ֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ה ּגַ ְחתָּ רֶֹכתַקח ְמלֹא ַהּמַ ית ַלּפָ  ִמּבֵ

ָחִלים לפי גירסת הכתב"י, מהרם. מחקו: 431 ָחִליםַאְלָמא ּגֶ ָחִליםַאְלָמא ּגֶ ָחִליםַאְלָמא ּגֶ ִרי ֵאׁש! ַאְלָמא ּגֶ ִרי ֵאׁש!לֹא ִאיּקְ ִרי ֵאׁש!לֹא ִאיּקְ ִרי ֵאׁש!לֹא ִאיּקְ   ָאְמֵריָאְמֵריָאְמֵריָאְמֵרי לֹא ִאיּקְ
  תיקון גירסה ע"פ כתב"י וראשוים. 432

    רש"י

. ולקח מלא המחתה גחלי גחלי
אש וגו' (ויקרא טז) ואם אמר 
גחלי ולא אמר אש יכול גחלים 
עוממות כבויות אבל לא 
 לוחשות בוערות דהך לאו
גחלים הוא סתמא אלא אש 
תלמוד לומר אש בתר גחלי 
להביא את הלוחשות אי אמר 
אש ולא אמר גחלי יכול 
שלהבת ולא גחלים לוחשות 
דלאו אש סתמא יהו תלמוד 
לומר גחלי אש כי כתביהו 
לתרוייהו משמע גחלים שיש 

  להן אש:
הא גופא קשיא אמרת גחלי 

. ולא לוחשות יכול עוממות
יה לוחשות מדלא משתמע ל

מכלל דלוחשות לאו גחלים 
איקרו ומאי מיקרו ע''כ אש 
והדר תי אש שלהבת משמע 
ולא לוחשות: ואמר רב ששת 

   גרסין:
. יכול בין עוממות בין לוחשות

איזה שירצה דתרווייהו גחלי 
מיקרו ת''ל אש בתר גחלי 

   לאפוקי עוממות:
. בלא גחלי יכול שלהבת ואי אש

ים דודאי אש סתמא אין גחל
לוחשות במשמע תלמוד לומר 

   גחלי אש להכי כתב תרווייהו:
. מכל מקום לרבי קשיא

דמדאיצטריך גחלי שמע מיה 
   אש סתמא אין גחלת במשמע:

אמר אביי תריץ הכי גחלי יכול 
. ולוחשות עוממות ולא לוחשות

לאו גחלי יהו אלא אש תלמוד 
לומר אש דהייו לוחשות אבל 

ול בסיפא לא תימא אי אש יכ
שלהבת ולא גחלת אלא אי אש 
יכול רצה גחלים לוחשות רצה 
שלהבת בלא גחלים ותרווייהו 
אש מיקרו ת''ל גחלי אש 

   למעוטי שלהבת גרידתא:
. מחצה גחלת ומחצה שלהבת

כגון אוד שהוצת האור ברובו 
יטול ממזבח החיצון דבין גחלת 
ובין שלהבת מיקרו אש וכי מטי 
התם ממזבח החיצון לפי 

ם הוה ליה כולה גחלת ולפי
דאילו לעיולי הכי לא איצטריך 
מיעוטא דלפי מלך בשר ודם 
אין מביאין אוד בשלהבתו מפי 
שמעלה עשן וכי איצטריך 
מיעוטא לשעת לקיחה 

   איצטריך:
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ְלמּוד לֹוַמר:  ַח"ּתַ ְזּבֵ ֲחֵלי ֵאׁש ֵמַעל ַהּמִ ה ּגַ ְחתָּ ָחִלים.  - (ויקרא טז, יב) "ְוָלַקח ְמלֹא ַהּמַ ַעת ְלִקיָחה ֶניֱהֵוי ּגֶ ְ   ִמׁשּ
  
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
  ? 'עֹוְממֹות'אֹו  'תאֹוְממוֹ '

  
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

ַגן ֱאלִֹהים"   . (יחזקאל לא, ח) 433"ֲאָרִזים לֹא ֲעָמֻמהּו ּבְ
  
  
  

                                                             

ל ֵעץ בְּ  433 פֹארָֹתיו ּכָ ים לֹא ָדמּו ֶאל ְסַעּפָֹתיו ְוַעְרמִֹנים לֹא ָהיּו ּכְ רֹוׁשִ ַגן ֱאלִֹהים ּבְ ָיְפיוֹ ֲאָרִזים לֹא ֲעָמֻמהּו ּבְ   ַגן ֱאלִֹהים לֹא ָדָמה ֵאָליו ּבְ

    רש"י

. משעת לקיחה להוי ת''ל כו'
גחלי אש ואין שלהבת משמע 

   גחלי אש:
. לא הכהו ארזים לא עממוהו

שהיה אה מכל את מראיתו לפי 
אילות ועל חירם מלך צור 

  אמר:
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        עו, אעו, אעו, אעו, א    ––––עה, ב עה, ב עה, ב עה, ב  .11
ָנה             ִמׁשְ

ּנּור  ל תַּ ַחְרסֹו ׁשֶ   ִיְקלֹוף ֶאת ְמקֹומֹו.  -ָנַגע ּבְ
  מֹו. ִיּטֹול ֶאת ְמקוֹ  -ָנַטף ֵמרֹוְטּבֹו ַעל ַהֶחֶרס, ְוָחַזר ֵאָליו 

  ִיְקמֹוץ ֶאת ְמקֹומֹו.  -ָנַטף ֵמרֹוְטּבֹו ַעל ַהּסֹוֶלת 
  

רּוָמה:  ֶמן תְּ ׁשֶ   ָסכֹו ּבְ
  יֹאְכלּו.  -ִאם ֲחבּוַרת ּכֲֹהִנים 

ָרֵאל:  ל ִיׂשְ   ִאם ׁשֶ
   ,ְיִדיֶחּנוּ  - ִאם ַחי הּוא 

  ִיְקלֹוף ֶאת ַהִחיצֹון.  -ְוִאם ָצִלי הּוא 
ר ׁשֵ  ל ַמֲעׂשֵ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ    - ִניָסכֹו ּבְ

ֵני ֲחבּוָרה,  ִמים ַעל ּבְ ּנּו ּדָ   לֹא ַיֲעׂשֶ
ַלִים ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ֵאין ּפֹוִדין ַמֲעׂשֵ   . ׁשֶ

  

ָמָרא               ּגְ

  ִאיְתַמר: 
ְבֵרי ַהּכֹל ^ָאסּור -ַחם ְלתֹוְך ַחם    עו,א    ,ּדִ

ר,  -צֹוֵנן ְלתֹוְך צֹוֵנן  ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ
  - ן ְלתֹוְך ַחם צֹונֵ וְ ַחם ְלתֹוְך צֹוֵנן, 

  ָאַמר:  ַרב
ַבר ָאה ּגָ    ,ִעילָּ

מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
ַבר. ָאה ּגָ ּתָ   ּתַ

  
ַנן:    ּתְ

  . ִיּטֹול ֶאת ְמקֹומֹו" - ְוָחַזר ֵאָליו  ,"ָנַטף ֵמרֹוְטּבֹו ַעל ַהֶחֶרס
ֶחֶרס צֹוֶנֶנת,  ֲעָתְך: ּבְ   ָקא ָסְלָקא ּדַ

ָלָמא ְלַרב ׁשְ ַב  ,ּבִ ָאה ּגָ ָאַמר: 'ִעילָּ ּום ָהִכי  - ר'ּדְ    ,"ִיּטֹול ֶאת ְמקֹומוֹ "ִמׁשּ
ח ֵליּה  ֲאַזל רֹוֶטב ְמַרּתַ ח ֵליּה ָלרֹוֶטב, לַ ּדַ   ֶחֶרס, ַוֲהַדר ֶחֶרס ְמַרּתַ

ֶחֶרס,  ַסח ֵמֲחַמת ֲחִמימּוָתא ּדְ ֵוי ּפֶ ַסח, ָקא ִמּטַ   ְוִכי ֲהַדר רֹוֶטב ַאּפֶ
ָבר ַאֵחר. ְולֹ ,(שמות יב, ח) 434"ְצִלי ֵאׁש"ְוַרֲחָמָנא ָאַמר:    א ָצִלי ֵמֲחַמת ּדָ
מּוֵאל א ִלׁשְ ַבר'  ,ֶאלָּ ָאה ּגָ ּתָ ָאַמר: 'ּתַ צֹוֵנן הּוא ,ֶחֶרס -ּדְ יָון ּדְ    ,ַאּקּוֵרי ֵמיַקר ֵליּה ָלרֹוֶטב ,ּכֵ

אי    ? "ִיּטֹול ֶאת ְמקֹומוֹ "ַאּמַ
  

ְדָאַמר  י ִיְרְמָיהּכִ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ
סֹוֶלת רֹוַתַחת,    ּבְ

ֶחֶרס רֹוֵתַח.  - ִמיָהָכא נַ    ּבְ
  

ַנן:    ּתְ
  . ִיְקמֹוץ ֶאת ְמקֹומֹו" - "ָנַטף ֵמרֹוְטּבֹו ַעל ַהּסֹוֶלת

סֹוֶלת צֹוֶנֶנת.  ֲעָתְך: ּבְ   ָקא ָסְלָקא ּדַ
ָאַמר:  ָלָמא ְלַרב, ּדְ ׁשְ ַבר'ּבִ ָאה ּגָ ּום ָהִכי  -' ִעילָּ   , "ִיְקמֹוץ ֶאת ְמקֹומוֹ "ִמׁשּ

ח ָלּה ַלּסֹוֶלת ְמַרּתַ ָחא ֵליּה ְלִדיֵדיּה,  ּדִ יּה, ְוָהְדָרא סֹוֶלת ּוְמַרּתְ ֲהַדר הּוְדַרּנֵ   ּדַ
סֹוֶלת,  ֵוי רֹוֶטב ֵמֲחַמת ֲחִמימּוָתא ּדְ   ְוָקא ִמּטַ

ָבר ַאֵחר.  ,"ְצִלי ֵאׁש"ְוַרֲחָמָנא ָאַמר:    ְולֹא ָצִלי ֵמֲחַמת ּדָ
ָאַמר:  מּוֵאל, ּדְ א ְלׁשְ ַבר'ֶאלָּ ָאה ּגָ ּתָ צֹוֶנֶנת ִהיאכֵּ  ,סֹוֶלת -' ּתַ    ,ַאּקּוֵרי ָקא ֵמיַקר ֵליּה  ,יָון ּדְ

ה ִלי     435!"ִיְקמֹוץ ֶאת ְמקֹומֹו"ָלּמָ
  

                                                             

ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ  434 ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ   ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ
י ֵליּה ִיּטֹול ֶאת ְמקֹומֹו. ועיין בספר הישר. 435 ְסּגֵ   זהו גירסת רש"י, תוס' גורס את הסוגריים בגמרא: תַּ

    רש"י

  מתי' 
. גע גע בחרסו של תור וכו'

   הפסח בחרסו של תור:
. מן הפסח מקום שגע יקלוף

בתור כדמפרש בגמ' שתבשל 
שם מחום התור ולא צלי אש 
הוא כדאמרן לעיל משום 
שאמר צלי אש צלי אש שי 
פעמים למעוטי תור שגרפו 

   דפות גרוף ועומד הוא:וחרס ה
   . בתור מרוטב על החרס:טף

. שחזר שומן וחזר אליו
שתחמם מן החרס ובלע 

   בפסח:
. דלא סגי ליה יטול את מקומו

בקליפה אלא בטילה יפה יפה 
בעובי דשומן בלע בתוכו הרבה 
ואותו שומן מבושל מן החרס 

   (היה):
. מפרש טף מרוטבו על הסולת

דמטוי בגמ' בסולת רותחת 
רוטבו מחום הסולת והוי צלי 
מחמת דבר אחר ואסור 
למיכליה לההוא רוטב שבתוך 
הסולת משום אל תאכלו כי 
אם צלי אש הילכך יקמוץ את 
מקומו וישרוף אותו קומץ 

   כשאר קדשים פסולין:
   . דלא בלע:אם חי ידיחו

   . בעי קליפה משום דבלע:צלי
אין מוכרין מעשר שי 

לאוכלו שם . ואפילו בירושלים
בקדושה דכי ירבה ממך הדרך 

   ותתה בכסף כתיב (דברים יד):
  

  גמ' 
. בשר רותח לתוך חם לתוך חם

חלב רותח או אחד של איסור 
   ואחד של היתר:

   . דבלע היתר מאיסור:אסור
. העליון וצח הלכך עילאה גבר

חם לתוך צון אסור שהעליון 
מחממו לתחתון והרי שיהן 

וצון לתוך חמין ובלעי מהדדי 
חם מותר שהעליון מצו 

   לתחתון ולא בלעי:
. הלכך ושמואל אמר תתאה גבר

חם לתוך צון מותר וצון לתוך 
חם אסור ואף על גב דהילכתא 
כרב באיסורי בהא הילכתא 
כשמואל דהא תיא תרתי מתי' 

   כוותיה כדלקמן:
. והדר חרס ומחמם ליה לרוטב

דהוי צלי מחמת דבר אחר 
ליה. ואמאי יטול  אקורי מיקר

את מקומו ולא גרסין בקולף 
   את מקומו סגיא:

. לסולת לסולת דהדר הודריה
   אשר סביבותיו:

. לשון סחור סחור הדר הודריה
   ליה:

. והכא מי לא ואמאי יקמוץ
   גרס ביטול את מקומו סגיא:
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י ִיְרְמָיהָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ   : ׁשְ
סֹוֶלת רֹוַתַחת    .ּבְ

  
ַנן:    ּתְ

רּוָמה:  ל תְּ ֶמן ׁשֶ ׁשֶ   "ָסכֹו ּבְ
  יֹאְכלּו.  -ִאם ֲחבּוַרת ּכֲֹהִנים 

ָרֵאל: ל ִיׂשְ    ִאם ׁשֶ
  ְיִדיֶחּנּו,  - ִאם ַחי הּוא 

  . ִיְקלֹוף ֶאת ַהִחיצֹון" -ִאם ָצִלי הּוא 

ָלָמא ְלַרב ׁשְ ָאַמר ,ּבִ ַבר' :ּדְ ָאה ּגָ ָאה צֹוֵנן הּוא,  - 'ִעילָּ ִעילָּ ּום ּדְ ְקִליָפה, ִמׁשּ י ֵליּה ּבִ   ַאְמטּו ְלָהִכי ַסּגִ
מּוֵאל א ִלׁשְ ָאַמר ,ֶאלָּ ַבר' :ּדְ ָאה ּגָ ּתָ יוָ  'ּתַ ַלע ּכֵ ַחם הּוא ִמְבַלע ּבָ ְקִליָפה? ִניְתַסר ְלַגְמֵרי!  -ן ּדְ י ֵליּה ּבִ אי ַסּגִ   ַאמַּ

  
אֵני ִסיָכה ֲעִביָדא.  ,ׁשָ ָעְלָמא הּוא ּדַ הּו ּבְ ֶ ַמׁשּ   ּדְ

  
מּוֵאל:  ׁשְ ָווֵתיּה ּדִ ְנָיא ּכְ   ּתַ

  ָאסּור,  -"ַחם ְלתֹוְך ַחם 
ַתן ְלתֹוְך ַחם  ּנָ    ָאסּור. -ְוֵכן צֹוֵנן ׁשֶ

  . ֵמִדיַח" –ַחם ְלתֹוְך צֹוֵנן, ְוצֹוֵנן ְלתֹוְך צֹוֵנן 

א, ֵמִדיַח" - "ַחם ְלתֹוְך צֹוֵנן  ַלע ּפּוְרּתָ לֹא ּבָ ר ּדְ ֵמיַקר ֵליּה ִאי ֶאְפׁשָ ַחם הּוא, ַאּדְ יָון ּדְ   ?! ּכֵ
ֵעי!    ְקִליָפה ִמיָהא ִניּבָ

  
א ֵאיָמא:    ֶאלָּ

  קֹוֵלף,  -ַחם ְלתֹוְך צֹוֵנן 
  ֵמִדיַח.  -ֹוְך צֹוֵנן צֹוֵנן ְלת

  
ְנָיא ִאיָדְך:    ּתַ

ַפל ְלתֹוְך ָחָלב רֹוֵתַח,  ּנָ ר רֹוֵתַח ׁשֶ ׂשָ   "ּבָ
ַפל ְלתֹוְך ַחם  ּנָ   ָאסּור.  -ְוֵכן צֹוֵנן ׁשֶ

  . ֵמִדיַח" –ַחם ְלתֹוְך צֹוֵנן, ְוצֹוֵנן ְלתֹוְך צֹוֵנן 

ַחם הּוא, ַאּדְ ֵמִדיַח" - "ַחם ְלתֹוְך צֹוֵנן  יָון ּדְ א, ?! ּכֵ ַלע ּפּוְרּתָ לֹא ּבָ ר ּדְ   ֵמיַקר ֵליּה ִאי ֶאְפׁשָ
ֵעי!    ְקִליָפה ִמיָהא ִניּבָ

  
א ֵאיָמא:    ֶאלָּ

  קֹוֵלף,  -ַחם ְלתֹוְך צֹוֵנן 
  ֵמִדיַח.  -צֹוֵנן ְלתֹוְך צֹוֵנן 

  
  
  
  

    רש"י

. דאקורי קא מיקר [צון הוא]
ליה וקליפה מיהא בעיא דאפילו 

הוא הפסח מאחר צון גמור 
שצלה ויבש שאי אפשר דלא 

   עייל ביה סיכת השמן פורתא:
. אלמא וצון לתוך חם אסור

   תתאה גבר:
. קודם שיצטן עד דמיקר ליה

   בלע כל דהו:
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  ָאַמר ַמר: 

  . ֵמִדיַח" –"צֹוֵנן ְלתֹוְך צֹוֵנן 
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
נּו ֶא  ּלֹא ְמָלחֹו, לֹא ׁשָ א ׁשֶ   לָּ

  ָאסּור.  - ֲאָבל ְמָלחֹו 
  

ָאַמר  מּוֵאלּדְ   : ׁשְ
רֹוֵתַח.  -ָמִליַח    ֲהֵרי הּוא ּכְ
בּוׁש  ל.  אהוּ  ֲהֵרי - ּכָ ָ ְמבּוׁשּ   ּכִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

רֹוֵתַח"  מּוֵאל: "ָמִליַח ֲהֵרי הּוא ּכְ ָאַמר ׁשְ   - ָהא ּדְ
ּלֹא ֶנֱאָכל ֵמֲחַמ  א ׁשֶ   ת ִמְלחֹו, לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

  לֹא. -ֲאָבל ֶנֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחוֹ 
  

א,  ַכְמּכָ א ּדְ ָנַפל ְלַכּדָ ר ּגֹוָזָלא ּדְ   ַההּוא ּבַ
ְרָיא  רֹוְנָיאׁשָ ׁשְ ָרָבא ִמּפַ ֵריּה ּדְ   . ַרב ִחיָנָנא ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

י ָהא, ִאי ָלאו  ָתא ּכִ ָרא ִמילְּ ים ְלִמיׁשְ ֵריּה ּדְ ַמאן ַחּכִ רֹוְנָיאַרב ִחיָנָנא ּבְ ׁשְ ה הּוא.ָרָבא ִמּפַ ַגְבָרא ַרּבָ   , ּדְ
   :ָאַמר ָלְך 

רֹוֵתַח"  מּוֵאל: "ָמִליַח ֲהֵרי הּוא ּכְ י ָאַמר ׁשְ ֵאין ֶנֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו,  -ּכִ   ׁשֶ
  ֶנֱאָכל ֵמֲחַמת ִמְלחֹו.  - ַהאי

  
י    ַחי,  -ְוָהֵני ִמילֵּ
ֵעי ְקִליָפה.  -ֲאָבל ָצִלי    ּבָ

  
יֵלי, ְולֹא ֲאַמַרן  יּה ּפִ ֵלית ּבֵ א ּדְ   ֶאלָּ

יֵלי  יּה ּפִ   ָאסּור.  -ֲאָבל ִאית ּבֵ
ַתְבֵלי  ל ּבְ   ָאסּור.  - ְוִאי ְמתּוּבָ

  
  

    רש"י

   . בחומץ:כבוש
. ואם כבשו הרי הוא כמבושל

   איסור והתר יחד כולן אסורין:
. שאין אכל מחמת מלחו

יח שהמליחו הרבה עד שמקד
טעמו מחמת מלחו קצת ואיו 
ראוי לאוכלו אלא אם כן היה 
מדיחו והאי אין אכל לאו 
לגמרי קאמר שאין שום אדם 
יכול לאוכלו אלא כיון 
שתקלקל טעמו איו אכל 

   מחמת מלחו קרי ליה ואסור:
. כותח ואית ביה סיובי כמכא

  דחלבא:
   . מקום:מפשרויא
. דצלי בקליפה סגי ולא אמרן
דלית ליה פילי פילי  ליה אלא
גבי בשר -סדקים (על{קרב''ש 

   : )}צלוי
. בר גוזלא בתבלי ואי מיתבל

אסור דתבלי מרככי ליה ומייצי 
ובלעי לכותחא ובר גוזלא צון 

  הוה כדמפרש:
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        בבבב- - - - עו, אעו, אעו, אעו, א .13
  :  ַרבָאַמר 

חּוׁש   עו,ב  ר ְנֵביָלה ּכָ ׂשַ ָלאֹו ִעם ּבְ ּצְ ֵמן ׁשֶ חּוָטה ׁשָ ר ׁשְ ׂשַ   ָאסּור.  -ּבְ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ֵמי ֵמֲהָדֵדי.  ּטְ   ִמּפַ
  
  ָאַמר:  ֵלִויוְ 

ֵמן  ר ְנֵביָלה ׁשָ ׂשַ ָלאֹו ִעם ּבְ ּצְ חּוׁש ׁשֶ חּוָטה ּכָ ר ׁשְ ׂשַ ר.  -ֲאִפיּלּו ּבְ   מּוּתָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ָעְלָמא הּוא,    ֵריָחא ּבְ
ָתא ִהיא.  -ְוֵריָחא    ָלאו ִמילְּ

  
ְגִדי ְוָדָבר ַאֵחר.  לּוָתא ּבִ י ֵריׁש ּגָ   ָעֵביד ֵלִוי עּוְבָדא ּבֵ

  
  יֵבי: ֵמיִת 

ֲערֹוֶבת" ֵני ַהתַּ ֶאָחד ִמּפְ ָסִחים ּכְ ֵני ּפְ   . "ֵאין צֹוִלין ׁשְ
ָיא ְלֵלִוי!  ,ַמאי ָלאו ֲערֹוֶבת ְטָעִמים, ְוַקׁשְ   ּתַ

  
ֲערֹוֶבת ּגּוִפין.  ֵני ּתַ   לֹא, ִמּפְ

  
ָרא,  ּבְ   ֲהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני ֵסיָפא:  ִדי ְוָטֶלה"ִמּדְ   . "ֲאִפיּלּו ּגְ
ֵני ּגּוִפיןִאי ָאְמַרּתְ  ָלָמא: ִמּפְ ׁשְ ָקָתֵני:  -   ּבִ ִדי ְוָטֶלה"ַהְיינּו ּדְ    ,"ֲאִפיּלּו ּגְ

ֲערֹוֶבת ְטָעִמים ֵני ּתַ : ִמּפְ א ִאי ָאְמַרּתְ ִדי ְוָטֶלה - ֶאלָּ י ּגְ ִדי ּוְגִדי ,ַמה לִּ י ּגְ    !ַמה לִּ
  

א ַמאי ְרָחיךְ  ,ֶאלָּ ֲערֹוֶבת ּגּוִפין :ַעל ּכָ ֵני ּתַ ֲערֹוֶבת ְטָעִמיםהוּ  - ִמּפְ ָאסּור, ֲאָבל ּתַ ֵרי!  - א ּדְ   ׁשָ
יּוְבֵתיּה  יֱהֵוי ּתְ   ַרב! ּדְ ֵליָמא ּתֶ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

י ְקֵדירֹות. ּתֵ ׁשְ ָלאֹו ּבִ ּצְ גֹון ׁשֶ ַמאי ָעְסִקיַנן: ּכְ   ָהָכא ּבְ
  
י ְקֵדירֹות" ּתֵ ׁשְ ֲעָתְך?!  "ּבִ   ָסְלָקא ּדַ
  

ֵעין ׁשְ  א ֵאיָמא: ּכְ י ְקֵדירֹות. ֶאלָּ   ּתֵ
ֶאָחד ָסִחים ּכְ ֵני ּפְ ֲערֹוֶבת.  ,ְוָהִכי ָקָאַמר: ֵאין צֹוִלין ׁשְ ֵני ּתַ   ִמּפְ

ֲערֹוֶבת"?    ַמאי "ּתַ
ֲערֹוֶבת ְטָעִמים.    ּתַ

י ְקֵדירֹות ּתֵ ֵעין ׁשְ ֲערֹוֶבת ְטָעִמים ,ַוֲאִפיּלּו ּכְ א ּתַ ֵליּכָ   ָאסּור,  - ּדְ
ֲערֹוֶבת ּגּוִפין, וַ  ּום ּתַ ִדי ְוָטֶלה. ִמׁשּ   ֲאִפיּלּו ּגְ

  
  : ַרב ָמִריָאַמר 

ֵאי:  ַתּנָ   ּכְ
רּוָמה ל תְּ י ָחִבית ַיִין ׁשֶ ה ּוְנָתָנּה ַעל ּפִ ת ַחּמָ   -  "ָהרֹוֶדה ּפַ

י ֵמִאיר   אֹוֵסר.  ַרּבִ
י ְיהּוָדהוְ  יר.  ַרּבִ   ַמתִּ
י יֹוֵסיוְ  עֹוִרי ַרּבִ ל ׂשְ ׁשֶ ין ְואֹוֵסר ּבְ ל ִחיטִּ ׁשֶ יר ּבְ עֹוִרים ׁשֹוֲאבֹות", ִמ םַמתִּ ְ ַהׂשּ ֵני ׁשֶ   . ּפְ

ֵאי ִהיא ,ַמאי ָלאו ּנָ    ,ּתַ
ָמר ָסַבר: ֵריָחא ָתא ִהיא,  - ּדְ   ָלאו ִמילְּ

    רש"י

. בשר שחוטה שמן שצלאו
בתור בשי שפודים זה רחוק 
מזה אסור שהריח מן השמן 
כס לכחוש ומפטמו וחוזר זה 

מוציא ריח גם הוא וכ''ש ו
שחוטה כחושה ובילה שמיה 
ורבותא אשמעין רב דלא ימא 
בילה כחושה הואיל ואין ריחה 
ודף לא אסרה לה לשחוטה 
ואשמעין דשומן שחוטה מפטם 
לבילה בריחא והדר מפקא 

   איהו ריחא:
. שצלו בתור ובא עבד עובדא

   מעשה לפיו והתיר:
   . חזיר:דבר אחר
ין שי פסחים כאחד אין צול

. ומצא פסח מפי התערובת
אכל שלא למוייו ואפילו גדי 

   וטלה שאין מתחלפין זה בזה:
. מאי לאו תערובת טעמים

דפטמי מהדדי ומצא פסח אכל 
   שלא למוייו:

. שלא לא מפי תערובת גופים
יתערבו זה בזה ואפילו גדי 
וטלה זימין דלאו אדעתייהו 

   ואיחלפי:
. דקתי ביה ל כרחיךאלא מאי ע

ואפילו גדי וטלה שמעין מיה 
דמפי תערובת גופים קאמר 
אבל לתערובת טעמים לא חייש 

   ימא תיהוי תיובתא דרב:
. דקתי גדי הכא במאי עסקין

וטלה דלא חייש לתערובת 
 טעמים שצלאן בשתי קדירות:

. וכי צולין שתי קדירות ס''ד
   פסח בקדירה:

מכאן  . שפודכעין שתי קדירות
ושפוד מכאן ותל גדול של 

   גחלים או אפר באמצע:
   . מן התור:הרודה

. לזרים מפי שכס לה אוסר
   ריח התרומה:

   . את הריח:שואבות
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ָתא ִהיא.  - ּוָמר ָסַבר: ֵריָחא   ִמילְּ
  

ֵאי ִהיא ּנָ אי ּתַ   ,ְלֵלִוי, ַוּדַ
ֵאי ִהיא?  ,ְלַרב ּנָ   ֵניָמא ּתַ

   
  ָאַמר ָלְך ַרב: 

י ָעְלָמא: ֵר  כּולֵּ ָתא ִהיא,  - יָחאּדְ   ִמילְּ
ַהִהיא:    ָלאו ִאיְתַמר ֲעָלּה ּדְ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ   : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ַרּבָ
תּוָחה ה ְוָחִבית ּפְ ַפת ַחּמָ ְבֵרי ַהּכֹל ָאסּור.  - ּבְ   ּדִ
ַפת צֹוֶנֶנת ְוָחִבית ְמגּוָפה  ר.  -ּבְ ְבֵרי ַהּכֹל מּוּתָ   ּדִ

ַפ  א ּבְ ה ְוָחִבית ֲחתּוָמה, לֹא ֶנְחְלקּו ֶאלָּ   ת ַחּמָ
תּוָחה.  ת צֹוֶנֶנת ְוָחִבית ּפְ   ּפַ

ְמָיא. - ְוָהא ַנִמי תּוָחה ּדָ ה ְוָחִבית ּפְ ַפת ַחּמָ   ּכְ
  
  

    רש"י

. דאמר ריחא לאו מילתא ללוי
היא ודאי מילתיה כתאי אמרה 
דעל כרחיך רבי מאיר אית ליה 
ריחא מילתא היא וכן רבי יוסי 

תיה רבי ואי איכא דקאי כוו
  יהודה הוא דקאי כוותיה:

. אלא רב מי לימא תאי היא
כלום צריך לאוקומי למילתיה 
כתאי ולמימר אא דאמרי 
כרבי מאיר ורבי יוסי אבל דרבי 
יהודה לית ליה או דילמא רבי 
יהודה מי קאי כוותיה וטעמא 
דשרי משום דקא סבר לא עייל 

   בה ריחא:
אמר לך רב דכולי עלמא ריחא 

וטעמא דרבי יהודה  .מילתא
משום דפת צות (ותבית) 
מגופה היא ולא עייל בה ריחא 
דמי לאו איתמר עלה כו' ואע''ג 
דקיימי תאי כוותיה דרב 
הילכתא כוותיה דלוי דהא 
איפליגו בה אביי ורבא גבי בת 
תיהא במסכת ע''ז (דף סו:) וקם 
ליה רבא בשיטתיה דלוי ואמר 
ריחא לאו מילתא היא ואביי 

הילכתא כרבא וכן הוא ורבא 
בתשובת הגאוים ואף משמו 
של רבי אליעזר בן יצחק אמר 

   לי דלא חייש לה:
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        עו, בעו, בעו, בעו, ב .14
ֵני  ֲהָנאּתָ ַרב ִחיָנָנא ָסָבא ַרב ּכָ ֵריּה ּדְ   : ּבְ

ּנּור  תַּ ֲאָפָאּה ִעם ָצִלי ּבַ ת ׁשֶ ָח  -"ּפַ כּותְּ   . א"ָאסּור ְלָאְכָלּה ּבְ
  

ָרא,  יׂשְ ֲהֵדי ּבִ ִאיְטָווא ּבַ יִניָתא ּדְ   ַהִהיא ּבִ
ְרִזיִקָיאֲאָסָרּה  ָחא.  ָרָבא ִמּפַ כּוּתְ   ְלֵמיְכֵליּה ּבְ

  
י ר ַרב ַאׁשִ   ָאַמר:  ָמר ּבַ

ִמיְלָחא   ַנִמי ֲאסּוָרה,  -  ֲאִפיּלּו ּבְ
ּום  ָיא ְלֵריָחא, ּוְלָדָבר ַאֵחר. ּדְ ִמׁשּ   ַקׁשְ

  

    רש"י

   . דג:בייתא
. בתור דאיטוי בהדי בישרא

   אחד:
אסרה רבא מפרזיקא למיכלה 

. שיש בו חלב משום בכותחא
   דקסבר ריחא מילתא היא:

  . צרעת:לדבר אחר
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        עז, אעז, אעז, אעז, א    ––––עו, ב עו, ב עו, ב עו, ב  .15
ָנהמִ              ׁשְ

טּוְמָאה:  טּוְמָאה, ְוֵאיָנן ֶנֱאָכִלין ּבְ ִאין ּבְ ָבִרים ּבָ ה ּדְ ָ   ֲחִמׁשּ
  ָהעֹוֶמר, 

ֶחם,  י ַהּלֶ תֵּ   ּוׁשְ
ִנים,    ְוֶלֶחם ַהּפָ

ְלֵמי ִצּבּור,    ְוִזְבֵחי ׁשַ
ים. י ֳחָדׁשִ ִעיֵרי ָראׁשֵ   ּוׂשְ
טּוְמָאה  א ּבְ ּבָ ַסח ׁשֶ טּוְמָאה,  -ַהּפֶ   ֶנֱאָכל ּבְ

ּלֹא  א ַלֲאִכיָלהׁשֶ תֹו ֶאּלָ ִחיּלָ א ִמתְּ   . ּבָ

  

ָמָרא               ּגְ

ה" ָ   ְלַמעּוֵטי ַמאי?  - "ֲחִמׁשּ
  

ר.  ה ָעׂשָ ָ   ְלַמעּוֵטי ֲחִגיַגת ֲחִמׁשּ
ן ִציּבּור הּוא, ּוְקִביָעא ֵליּה מֹוֵעד ָקְרּבַ יָון ּדְ ֲעָתְך ָאִמיָנא: ּכֵ ָסְלָקא ּדַ יְדֵחי טּוְמָאה,  - ּדְ   ּתִ

ַמע ָלן:    ָקא ַמׁשְ
ְבָעה ל ׁשִ לּוִמין ּכָ ׁשְ ִאית ֵליּה ּתַ יָון ּדְ ְחָיא  - ּכֵ ת לֹא ּדָ ּבָ ׁשַ ת, ּוִמּדְ ּבָ ְחָיא ׁשַ ְחָיא טּוְמָאה. -לֹא ּדָ   לֹא ּדָ

  
ִעיֵרי ָהְרָגִלים'ְוִניְתֵני ַנִמי    ! 'ׂשְ

  
ָנא ֵליּה:  ְלֵמי ִצּבּור"ָהא ּתָ   ."ִזְבֵחי ׁשַ

  
  ִאי ָהִכי, 

י ֳחָדׁשִ  ִעיֵרי ָראׁשֵ ָנא:  ים""ׂשְ ָהא ּתָ ְלֵמי ִצּבּור"ַנִמי לֹא ִניְתֵני, ּדְ   ! "ִזְבֵחי ׁשַ
  

  ָאְמֵרי: 
ים"  עז,א  י ֳחָדׁשִ ִעיֵרי ָראׁשֵ  ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,  "ׂשְ

הּו:  ִתיב ּבְ ֲעָתְך ָאִמיָנא: ָהא לֹא ּכְ   , "מֹוֵעד"ָסְלָקא ּדַ
ֵרי  רֹאׁש חֶֹדׁש ִאיּקְ ַמע ָלן: ּדְ ֵיי, , כִּ 'מֹוֵעד'ָקא ַמׁשְ   ְדַאּבַ

ָאַמר  ֵייּדְ אַאּבַ ּתָ ַהאי ׁשַ ּמּוז ּדְ ,  - : תַּ   ַמּלּוֵיי ַמְליּוהַּ
ְכִתיב:  חּוָרי"ּדִ ּבֹר ּבַ   . (איכה א, טו) 436"ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלׁשְ

  
  

הּו ִמ  כּולְּ   ָאתּו.  "ּמֹוֵעד"ְלֵמיְמָרא: ּדְ
  

י?    ְמָנָהֵני ִמילֵּ
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ
ר מֹ" ה ֶאת מֹוֲעֵדי ה'""ַוְיַדּבֵ   . (ויקרא כג, מד) 437ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר?    ַמה תַּ
הּו:  ֱאַמר ּבְ ּנֶ א ְלָתִמיד ּוֶפַסח, ׁשֶ ּלֹא ָלַמְדנּו ֶאּלָ מֹוֲעדֹו"ְלִפי ׁשֶ   ,"ּבְ

מֹוֲעדֹו" ת, - "ּבְ ּבָ ׁשַ    ַוֲאִפיּלּו ּבְ
מֹוֲעדֹו" טּוְמָאה,  - "ּבְ   ַוֲאִפיּלּו ּבְ

נֹות ִציּבוּ  ָאר ָקְרּבְ ִיין?  -  רׁשְ   ִמּנַ
ֱאַמר: ּנֶ מֹוֲעֵדיֶכם" ׁשֶ ֲעׂשּו ַלה' ּבְ ה תַּ   . (במדבר כט, לט) 438"ֵאלֶּ

ם?  ֵרב ִעּמָ ֶחם ְוַהּקָ י ַהּלֶ תֵּ ֵרב ִעּמֹו, ׁשְ ִיין ְלַרּבֹות עֹוֶמר ְוַהּקָ   ִמּנַ

                                                             

ת ְיהּוָדה 436 ַרְך ֲאדָֹני ִלְבתּוַלת ּבַ ת ּדָ חּוָרי ּגַ ּבֹר ּבַ י ָקָרא ָעַלי מֹוֵעד ִלׁשְ ִקְרּבִ יַרי ֲאדָֹני ּבְ ה ָכל ַאּבִ   ִסּלָ
ה ֶאת  437 ר מֹׁשֶ ָרֵאלַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ   מֲֹעֵדי ְיהֹוָ
יֶכם ּולְ  438 ְדֵריֶכם ְוִנְדבֵֹתיֶכם ְלעֹלֵֹתיֶכם ּוְלִמְנחֵֹתיֶכם ּוְלִנְסּכֵ מֹוֲעֵדיֶכם ְלַבד ִמּנִ ֲעׂשּו ַליהָֹוה ּבְ ה תַּ ְלֵמיֶכםֵאּלֶ   ׁשַ

    רש"י

  מתי' 
טומאה חמשה דברים באין ב

. אין לך קרבן אכל אלא וכו'
אלו וקרבן ציבור דוחה את 
הטומאה ואשמעין מתיתין 
דאף על גב דקרב בטומאה 
לאפוקי ציבור ידי חובתן אין 
אכלין בטומאה ולקמיה פריך 

   ליתי מי שעירי הרגלים:
. כבשי עצרת זבחי שלמי ציבור

   שאין שלמים אחרים לציבור:
רוב . כגון הפסח שבא בטומאה

   ציבור טמאין:
שמתחילתו לא בא אלא 

. כשצטוה עיקר פסח לאכילה
לאכילה צטוה דכתיב לפי אכלו 
וכי שרייה רחמא למיתי 
בטומאה מאיש דחה ואין צבור 

   דחין אדעתא למיכליה שרייה:
  

  גמ' 
. מייא חמשה למעוטי מאי

למה לי ליתי קרבות ציבור 
באין בטומאה ואין אכלין 

   בטומאה:
. והוא הדין חגיגת חמשה עשר

לעצרת וסוכות אלא חדא 
   מיייהו קט:

. אף על כיון דקרבן ציבור הוא
גב דכל יחיד ויחיד מיחייב קרי 
ליה קרבן ציבור משום דאתיא 
בכיופיא באסיפת חברים ברגל 
במסכת יומא בפרק הוציאו לו 

   (דף א.):
. כדפקא לן תשלומין כל שבעה

(דף בפרק קמא דמסכת חגיגה 
ט.) מוחגותם אותו חג לה' 

   שבעת ימים:
. הא תי ליה זבחי שלמי ציבור

שהן מיי דמים ואשמעין דאין 
אכלין בטומאה והוא הדין 

  לשאר מיי דמים:
. ולא הא לא כתיב בהו מועד

לידחו טומאה דהא כל קרבות 
   ציבור ממועד פקי לן כדלקמן:

. תמוז דשילוח קרא עלי מועד
ליוה וכלו מרגלים מלויי מ

ארבעים דידהו בט' באב בפרק 
בתרא דתעית והוקבעה להם בו 
בכיה לדורות ויום עיבור החדש 

   קרי מועד:
. בתורת כהים וידבר משה וגו'

   הוא גבי עומר ושתי הלחם:
שלא למדו כו' שאמר בהן 

   . לדחות שבת וטומאה:מועד
. משמע לא יעבור זמן במועדו

א ואפילו הן טמאין ואפילו הו
   שבת:

. בפרשת פיחס אלה תעשו וגו'
   כתיב גבי מוספים:

. מיין לרבות עומר והקרב עמו
ועשיתם ביום היפכם וגו' 

   (ויקרא כג):
. והכבשים הקרבין ושתי הלחם

עמהן האמור בתורת כהים 
   ואים אמורים בפרשת פיחס:
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ְלמּוד לֹוַמר:  ָרֵאל"תַּ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת מֹוֲעֵדי ה' ֶאל ּבְ ר מֹׁשֶ    – מד) (ויקרא כג, "ַוְיַדּבֵ

ן תּוב ְקָבעֹו מֹוֵעד ֶאָחד ְלכּוּלָ   . "ַהּכָ

  
ה ִלי?    ְוָכל ָהֵני ָלּמָ

  
  ְצִריֵכי.

ִמיד ַתב ַרֲחָמָנא: ּתָ ִאי ּכָ ִדיר ְוָכִליל -  ּדְ ן ּתָ ּכֵ ִמיד ׁשֶ ַסח ,ֲהָוה ָאִמיָנא: ּתָ   לֹא,  -  ֲאָבל ּפֶ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

ַסח ַתב ַרֲחָמָנא: ּפֶ ַסח ׁשֶ  - ְוִאי ּכָ ֵרתּפֶ ֵאין ָענּוׁש ּכָ ִמיד ּדְ ֵרת, ֲאָבל ּתָ   ֵאיָמא לֹא,  -  הּוא ָענּוׁש ּכָ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

י ְרּתֵ ַתב ַרֲחָמָנא ָהֵני ּתַ ֶהן ַצד ָחמּור, - ְוִאי ּכָ ִמיד ֲהָוה ָאִמיָנא: ָהֵני הּוא ֵיׁש ּבָ ִדיר ְוָכִליל,  - ּתָ   ּתָ
ַסח ֵרת -  ּפֶ הּוא ָענּוׁש ּכָ    ,ׁשֶ

נֹות ִציּבּורֲאָבל ׁשְ    ֵאיָמא לֹא,  - ָאר ָקְרּבְ
ַתב ַרֲחָמָנא:  מֹוֲעֵדיֶכם"ּכָ ֲעׂשּו ַלה' ּבְ ה תַּ   . (במדבר כט, לט) "ֵאלֶּ

ַתב ַרֲחָמָנא:  מֹוֲעֵדיֶכם"ְוִאי ּכָ ֲעׂשּו ַלה' ּבְ ה תַּ ר - "ֵאלֶּ ִאין ְלַכּפֵ נֹות ִציּבּור ַהּבָ ָאר ָקְרּבְ    ,ֲהָוה ָאִמיָנא: ׁשְ
ָעְלָמא ִניְנהוּ ֲאָבל עֹוֶמ  יר ּבְ א ְלַהּתִ ר ֶאלָּ ִאין ְלַכּפֵ ֵאין ּבָ ֶחם ּדְ י ַהלֶּ ּתֵ    ,לֹא - ר ּוׁשְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
ֶחם ְלחּוַדְייהוּ  י ַהלֶּ ּתֵ ַתב ַרֲחָמָנא: עֹוֶמר ּוׁשְ ה - ְוִאי ּכָ ַרּבָ ָבִאין לְ  ,ֲהָוה ָאִמיָנא: ַאּדְ יִמי ּדְ ַאלִּ ֶחם ּדְ י ַהלֶּ ּתֵ יר, עֹוֶמר ּוׁשְ   ַהּתִ

   ,לֹא - ֲאָבל ָהָנךְ 
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  
  

    רש"י

. בשילהי ההיא פרשתא ת''ל
דשור או כשב או עז וידבר משה 

  :וגו'
. לכתוב חד כל הי למה לי
   וליתי הך מייה:

. מוספין שאר קרבות ציבור
דעולה מכפרת אעשה כדתיא 
ביומא (דף לו.) אין עולה באה 
אלא על עשה ולא תעשה שיתק 

   לעשה:
עומר ושתי הלחם אין באין 

. את החדש זה אלא להתיר
  במדיה וזה במקדש:
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        עח, אעח, אעח, אעח, א    ––––עז, א עז, א עז, א עז, א  .16
יּבּור' :ְסָברּוהַּ  ּצִ חּוָיה ִהיא ּבְ י ָעְלָמא: 'טּוְמָאה ּדְ ְלכּולֵּ    ,ּדִ

  ּוָבֲעָיא ִציץ ְלַרּצֹות. 
יּבּור' ֶא  ּצִ ָרה ּבְ ָאַמר: 'טּוְמָאה הּוּתְ ְמַעְת ֵליּה ּדְ ׁשַָ א ּדְ ּנָ א ּתַ ֵליּכָ י ְיהּוָדה, ּדְ א ַרּבִ   לָּ

ַתְנָיא:    ּדְ
ֵאינֹו ַעל ִמְצחֹו  נֹו ַעל ִמְצחֹו, ּוֵבין ׁשֶ ׁשְ ּיֶ ין ׁשֶ ה,  - "ִציץ, ּבֵ   ְמַרּצֶ

ְבֵרי  ְמעֹוןּדִ י ׁשִ   .ַרּבִ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה –עֹוֵדיהּו ַעל ִמְצחֹו    , 439ְמַרּצֶ
ה.  -ֵאין עֹוֵדיהּו ַעל ִמְצחֹו    ֵאינֹו ְמַרּצֶ

ְמעֹון:ר לֹו ָאַמ  י ׁשִ    ַרּבִ

ֵאינֹו ַעל ִמְצחוֹ  ּפּוִרים יֹוִכיַח, ׁשֶ יֹום ַהּכִ דֹול ּבְ ה ,ּכֵֹהן ּגָ    !ּוְמַרּצֶ
ּפּוִרים ח ְליֹום ַהּכִ יּבּור" ,ָאַמר לֹו: ַהּנַ ּצִ ָרה ּבְ ּטּוְמָאה הּותְּ   .ׁשֶ

יּבוּ  ּצִ חּוָיה ִהיא ּבְ ְמעֹון ָסַבר: טּוְמָאה ּדְ י ׁשִ ַרּבִ ָלל ּדְ   ר. ִמּכְ
  
  

י ָעְלָמא:  ה ַעל ֲאִכילֹות'ּוְדכּולֵּ יץ ְמַרּצֶ   , 'ֵאין ַהּצִ
ָאַמר:  ְמַעּתְ ֵליּה ּדְ ׁשָ א ּדְ ּנָ א ּתַ ֵליּכָ ה ַעל ֲאִכילֹות'ּדְ יץ ְמַרּצֶ י ֱאִליֶעֶזר,  'ַהּצִ א ַרּבִ   ֶאלָּ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַעל ֲאִכילֹות. יץ ְמַרּצֶ   ַהּצִ
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ה ַעל ֲאִכילֹות" יץ ְמַרּצֶ   . ֵאין ַהּצִ

  
  

ַע,  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ לֹא ּכְ   ֵניָמא ַמְתִניִתין ּדְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ם"" ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ   , (דברים יב, כז) 440"ְוָעׂשִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם  ר,  -ִאם ֵאין ּדָ ׂשָ   ֵאין ּבָ
ר  ׂשָ ם. -ִאם ֵאין ּבָ   ֵאין ּדָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם ר,  - ּדָ ׂשָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵפְך"ׁשֶ ָ   , (דברים יב, כז) "ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ
ים:  ם"ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ   ? "ְוָעׂשִ

ם :לֹוַמר ְלךָ  ְזִריָקה - ַמה ּדָ    ,ּבִ
ר ׂשָ ְזִריָקה.  - ַאף ּבָ   ּבִ

ַח  ְזּבֵ ֶבׁש ַלּמִ ין ּכֶ   . "ֱהֵוי אֹוֵמר: לּול ָקָטן ֵיׁש ּבֵ

  
ַע ַנִמי י ְיהֹוׁשֻ    ,ְוַרּבִ

ֵפְך"ָהְכִתיב:  ָ   ! "ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ
  

  ָאַמר ָלְך: 
יּה:  ּבֵ ִתיב ּגַ ר ּתֹאֵכל"ָהא ּכְ ׂשָ   .(דברים יב, כז) "ְוַהּבָ

 
ה    עז,ב  ֵרי ְקָרֵאי ָלּמָ   ִלי?  ְוָהֵני ּתְ

  
עֹוָלה,  - ַחד    ּבְ

ָלִמים.  -ְוַחד  ׁשְ   ּבִ

                                                             

ר ַיְק  439 ים ֲאׁשֶ ָדׁשִ א ַאֲהרֹן ֶאת ֲעֹון ַהּקֳ ִמ ְוָהָיה ַעל ֵמַצח ַאֲהרֹן ְוָנׂשָ יֶהם ְוָהָיה ַעל ִמְצחֹו תָּ נֹת ָקְדׁשֵ ָרֵאל ְלָכל ַמתְּ ֵני ִיׂשְ יׁשּו ּבְ  (שמות כח, לח) 'היד ְלָרצֹון ָלֶהם ִלְפֵני ּדִ

ח ְיהָֹוה ֱאלֹהֶ  440 ֵפְך ַעל ִמְזּבַ ָ ח ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ ם ַעל ִמְזּבַ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ ר ּתֹאֵכליָך וְ ְוָעׂשִ ׂשָ   ַהּבָ

    רש"י

. האמוראין בי ישיבה סברוה
בורין כן לפיכך הוצרך היו ס

להם לישאל הא דבעי לקמיה 
   לימא מתיתין דלא כר' יהושע:

. אף על גב דאכשרה דחויה
רחמא למיתי בטומאה לאו 
היתר גמור הוא אלא היכא דלא 
מישתכחי טהורין וכיון דלאו 
היתר גמור הוא בעי' ציץ 

   לרצויי:
. בשעה בין שישו על מצחו

   שאירעה טומאה בקרבות:
. גדול ביום הכפורים יוכיחכהן 

   בשעת עבודת פים:
. דהא אין כס שאיו על מצחו

שם בבגדי זהב כדאמרין 
[בראש השה] (דף כו.) דאין 

   קטיגור עשה סיגור:
. אם באו בטומאה דהא ומרצה

קיימא לן כל קרבות הציבור 
הקבוע להן זמן דוחין את 
הטומאה ורבי שמעון אית ליה 

בציבור ואי טומאה דחויה היא 
לאו משום דציץ מרצה אטומאה 

   לא הוו מיתכשרי:
. ואין שטומאה הותרה בציבור

קרבן ציבור צריך ריצועי הציץ 
   אלא קרבן יחיד:

. כלומר הך רבן ודכולי עלמא
דסתם מתיתין סברי אין הציץ 
מרצה על אכילות על טומאה 
שגע בבשר ובשירי מחה 
האכלים אלא על טומאת הדם 

   (ואימורין): וקמצים
. דאמר עומר לימא מתיתין

ושתי הלחם באין בטומאה ואף 
על גב דבעין ריצוי ציץ וציץ 
אאכילות לא מרצי ומצא שאין 
כאן שיריים הרצין אלא 
הקומץ לבדו שהציץ מועיל וכן 
במיי דמים לא הועיל ציץ 
לבשר אלא לדם וקתי דהדם 

   זרק:
. דאמר אם אין דלא כר' יהושע

   וי אין דם ראוי:בשר רא
. ראוי כגון שטמא אם אין בשר

   או שאבד אין הדם זרק:
. אויר יש בין כבש למזבח לול

לא היה ראש הכבש מחובר 
למזבח שיש אויר מעט ביתים 
והמסדר את האברים עומד על 
הכבש וזורקן על מערכת העצים 

   לקיים מצות זריקה:
. הא כתיב גביה והבשר תאכל

   ין:אלמא בשר קיים בע
. לר' יהושע למה והי תרי קראי

   לי:
  . זבחיך שלמים:וחד בשלמים
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  ּוְצִריָכא, 

עֹוָלה ַתב ַרֲחָמָנא ּבְ ִאי ּכָ ִליל, - ּדְ ן ּכָ ּכֵ ֲחִמיָרא, ׁשֶ   ֲהָוה ָאִמיָנא: עֹוָלה ִהיא ּדַ
לֹא ֲחִמיִרי ָלִמים ּדְ   ֵאיָמא לֹא.  - ֲאָבל ׁשְ
ָלִמים ַתב ַרֲחָמָנא ׁשְ י ֲאִכילֹותֲהָוה ָאִמיָנא:  - ְוִאי ּכָ ּתֵ הּו ׁשְ ִאית ּבְ ה, ּדְ ַרּבָ    ,ַאּדְ

י ֲאִכילֹות ּתֵ ּה ׁשְ ֵלית ּבָ   ֵאיָמא לֹא,  - ֲאָבל עֹוָלה ּדְ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
י ֱאִליֶעֶזר ַנִמי,    ְוַרּבִ

ר ּתֹאֵכל"ָהְכִתיב:  ׂשָ   ! (דברים יב, כז) "ְוַהּבָ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ֵאין ַהּבָ  ֵעי ֵליּה: ׁשֶ ם. ַההּוא ִמיּבָ ֵרק ַהּדָ ּזָ ּיִ ֲאִכיָלה ַעד ׁשֶ ר ּבַ ר מּוּתָ   ׂשָ

  
ֲאָתא,  :ִאי ָהִכי, ֵאיָמא יּה ְלָהִכי הּוא ּדַ   ּכּולֵּ

ם" ר - ּדָ ׂשָ ם ּבָ ֵאין ׁשָ י ׁשֶ   ְמָנַלן?  – "ַאף ַעל ּפִ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ן, ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ָ  :ִאם ּכֵ ר ּתֹאֵכל" ַוֲהַדר "ְוַדם ְזָבֶחיָך ִיׁשּ ׂשָ   ֵפְך", "ַהּבָ

א:  ֵריׁשָ ִדְכִתיב ּבְ ם"ּכְ ר ְוַהּדָ ׂשָ יָת עֹלֶֹתיָך ַהּבָ   , (דברים יב, כז) "ְוָעׂשִ
ֵמיּה לְ  ַאְקּדְ ָנא ּדְ   ? "ַדם ְזָבֶחיָך"ַמאי ׁשְ

ם  ּה: ּדָ ַמע ִמיּנָ ר,  -ׁשְ ׂשָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ֲאִכיָלה ַעד  ר ּבַ ר מּוּתָ ׂשָ ֵאין ַהּבָ ּה: ׁשֶ ַמע ִמיּנָ ם. ּוׁשְ ֵרק ַהּדָ ּזָ ּיִ   ׁשֶ

  
ַע  י ְיהֹוׁשֻ    ?ְוַרּבִ

  
ם" ֵרק ַהּדָ ּזָ ּיִ ֲאִכיָלה ַעד ׁשֶ ר ּבַ ר מּוּתָ ׂשָ    :ַקל ָוחֹוֶמר הּוא - "ֵאין ַהּבָ

ִכי ֵליַתְנהּו   :ּוָמה ֵאימּוִרין ִבי,  - ּדְ   לֹא ְמַעּכְ
י ִאיַתְנהּו  ֵבי,  - ּכִ   ְמַעּכְ

ם ִכי ֵליֵתיּה     :ּדָ ב,  -ּדְ   ְמַעּכֵ
י  ב?!  -ִאיֵתיּה ּכִ ְמַעּכֵ ן ּדִ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ

  
י ֱאִליֶעֶזר?    ְוַרּבִ

  
ַקל ָוחֹוֶמר ָטַרח ְוָכַתב ָלּה ְקָרא.  ָאְתָיא ּבְ ָתא ּדְ   ִמילְּ

  
ַע?  י ְיהֹוׁשֻ   ְוַרּבִ

  
יַנן.  ְרׁשִ א ְלִמְדָרׁש ּדָ ִאיּכָ ל ֵהיָכא ּדְ   ּכָ

  
י ְיהוֹ  ַרּבִ לֹא ּכְ א, ֵליָמא ַמְתִניִתין ּדְ ּתָ ַע, ָהׁשְ   ׁשֻ

ה י, ְוִציץ ַאֲאִכילֹות לֹא ְמַרּצֶ ְרּתֵ ֵעיַנן ּתַ ָאַמר: ּבָ ֵכיָון ּדְ טּוְמָאה?  - ּדְ   ֵהיִכי ָאֵתי ּבְ
  

יָמא ַע,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ י ְיהֹוׁשֻ   ַרּבִ
ַע:  י ְיהֹוׁשֻ א ָקָסַבר ַרּבִ   ֶאלָּ
ה ַעל ָהעֹוִלין.  יץ ְמַרּצֶ   ַהּצִ

  
יַנח א ע - ָהא ּתֵ ִאיּכָ   ֹוִלין, ְזָבִחים, ּדְ

ֶחם י ַהלֶּ ּתֵ א עֹוֶמר ּוׁשְ א עֹוִלין ,ֶאלָּ ֵליּכָ א ְלֵמיַמר?  - ּדְ   ַמאי ִאיּכָ
  

  ָאְמֵרי: 
י ְרּתֵ ָבֵעיַנן ּתַ ַע ַנִמי ּדְ י ְיהֹוׁשֻ י ָאַמר ַרּבִ ָבִחים,  - ּכִ ּזְ   ּבַ

    רש"י

. הילכך חשיבא שכן כליל
   ומחמרין בה:

. דכולי אתא למימר דדם אם כן
מתיר בשר באכילה ולאו למימר 

   דם אע''פ שאין בשר:
לכתוב ובשר זבחיך תאכל והדר 

. והוי משמע מי והדם ישפך
והדם ישפך תחלה קודם 

ילה דהא לא כתיב והדם לאכ
תשפוך מאי שא דאקדמיה לדם 

   זבחיך ישפך ברישא:
. למדרש ודם זבחיך ישפך ש''מ

   מכ''מ:
אימורים דכי ליתהו לא 

. וכגון טמאו או אבדו מעכבי
לא מעכבי אכילת בשר כדאמרן 

   בתמיד שחט (לעיל דף ט:):
. אכילת בשר כי איתהו מעכבי

   כדאמרן התם:
. דהא מעכבדם דכי ליתיה 

תרווייהו מודו אם אין דם אין 
בשר דמתחלת הקדשן הן 
אסרין וכפרה איה באה אלא 
בדם וכהים משולחן גבוה קא 
זכו וכיון דכפרה ליתיה איסורא 

   להיכא אזל:
. לימא דלא כר' יהושע

אמילתיה קא מהדר דאמרן 
   לעיל מתי' דלא כר' יהושע:

   . דם ובשר:בעין תרתי
. א מרציוציץ אאכילות ל

והשתא בשר ליכא אלא דם 
 ''לחודיה דמרצי ציץ עלה ה

   דלא אתו בטומאה:
. על הציץ מרצה על העולין

טומאת הקטרין על האשים 
דהייו אימורין מודי רבי יהושע 
דאי איכא כזית חלב לאכילת 
מזבח זורק את הדם כדאמר 
לקמן בברייתא בפירקין (ד' עט.) 
רבי יהושע אומר כל הזבחים 

ורה ששתייר מהן כזית שבת
   בשר או כזית חלב זורק הדם:

. עומר ושתי הלחם דליכא עולין
לבד הקומץ שהוא במחה 
כזריקת דם בזבחים אבל 
בשיריים ליכא הקטרה וכיון 
דבעי ר' יהושע תרתי צריך 
להיות קומץ ושיריים קיימין 
והכא שיריים ליכא ושתי הלחם 
דכוליה אכילות אפילו חדא מי 

מא לר''א דאית ליה ליכא בשל
הציץ מרצה על אכילות כולהו 

   כמאן דלא איטמו יהו:
. דבעין כי אמר ר' יהושע

   תרתי:
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ָנחֹות ּמְ   לֹא ָאַמר.  - ּבַ
  

ָנחֹות לֹא ָאַמר?! ּוַב    ּמְ
  ְוָהְתַנן: 

ָי  ָיֶריָה "ִנְטְמאּו ׁשְ    ,ֶריָה, ָאְבדּו ׁשְ
י ֱאִליֶעֶזר  ת ַרּבִ ִמּדַ ָרה,  -ּכְ ׁשֵ   ּכְ
ע  י ְיהֹוׁשֻ ת ַרּבִ ִמּדַ סּוָלה" –ּכְ    !(מנחות כו, א) ּפְ

  
ת,  ִמּדַ ת ְולֹא ּכְ ִמּדַ   ּכְ

ַע" י ְיהֹוׁשֻ ת ַרּבִ ִמּדַ י - "ּכְ ְרּתֵ ָבֵעיַנן ּתַ    ,ּדְ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ ת ַרּבִ ִמּדַ ִאילּ  –ְולֹא ּכְ ָבִחים ּדְ ּזְ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ָנחֹות  -ּו ַרּבִ ּמְ   לֹא ָאַמר,  -ָאַמר, ּבַ

ָנחֹות.  ּמְ א ָסַבר: ֲאִפיּלּו ּבַ ּנָ   ְוִאיּלּו ַהאי ּתַ
  

יּה?  ָווֵתיּה ּוַמֲחִמיר ְטֵפי ִמיּנֵ ָקֵאי ּכְ א ּדְ ּנָ   ּוַמּנּו ַהאי ּתַ
  

  ְועֹוד, 
ְנָיא:    ּתַ

י יֹוֵסי"ָאַמר    : ַרּבִ
י ֱאִליֶעֶזר רֹוֶאה ֲאִני ֶא  ְבֵרי ַרּבִ ָבִחים,  -ת ּדִ ָנחֹות ּוַבּזְ ּמְ   ּבַ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ ָנחֹות.  -ְוִדְבֵרי ַרּבִ ָבִחים ּוַבּמְ ּזְ   ּבַ
  

ָבִחים"  ּזְ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ְבֵרי ַרּבִ ם -"ּדִ ָהָיה אֹוֵמר: ּדָ ר.  -  ׁשֶ ׂשָ ם ּבָ ֵאין ׁשָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ַע ּבַ  י ְיהֹוׁשֻ ָבִחים" "ְוִדְבֵרי ַרּבִ ם -ּזְ ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ּדָ ר - ׁשֶ ׂשָ ר, ִאם ֵאין ּבָ ׂשָ ם.  - ֵאין ּבָ   ֵאין ּדָ

ָנחֹות"  ּמְ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ָהָיה אֹוֵמר: קֹוֶמץ -"ִדְבֵרי ַרּבִ ָיִרים,  - ׁשֶ ֵאין ׁשְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ָנחֹות"  ּמְ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ ָהָיה אֹוֵמר: ִא  -"ּדִ ָיִרים  - ם ֵאין קֹוֶמץ ׁשֶ ָיִרים, ִאם ֵאין ׁשְ   ! ֵאין קֹוֶמץ" -ֵאין ׁשְ

  
ה ַעל ָהעֹוִלין ְוַעל ָהֲאִכילֹות.  יץ ְמַרּצֶ ַע: ַהּצִ י ְיהֹוׁשֻ א, ָקָסַבר ַרּבִ   ֶאלָּ

  
אי  ַע ִאי ָהִכי, ַאּמַ י ְיהֹוׁשֻ ת ַרּבִ ִמּדַ סּוָלה" -"ּכְ    ?ּפְ

  
רּוף.   ַאָאבּוד ְוׂשָ

  
א    ְלַמאן ָקָתֵני?  א""ִנְטָמ ֶאלָּ

י ֱאִליֶעֶזר?   !ְלַרּבִ
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

א ּתָ ֵליַתְנהוּ  ,ָהׁשְ רּוף ּדְ י ֱאִליֶעֶזר - ֵיׁש לֹוַמר ָאבּוד ְוׂשָ יר ַרּבִ ִאיֵתיּה  ,ַמְכׁשִ ֲעָיא?!  - ִנְטָמא ּדְ   ִמיּבָ
ַע, ְוָקָתֵני י ְיהֹוׁשֻ יָטא ְלַרּבִ ׁשִ א ּפְ סּוָלה" :ֶאלָּ    !"ּפְ

  
  ְועֹוד, 

נְ    ָיא: ּתַ
ַע " י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ּתֹוָרה ּבַ ל ְזָבִחים ׁשֶ ים,   :ּכָ ר ְוֵחֶלב ַקּיָ ׂשָ ְטָמא ּבָ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ
ים  ר ַקּיָ ְטָמא ֵחֶלב ּוָבׂשָ ּנִ ם" -ּוֵבין ׁשֶ   . זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

ְרַווְייהּו    לֹא.  -ֲאָבל ִנְטְמאּו ּתַ
ַע: ֵאין ַהּצִ  י ְיהֹוׁשֻ ה ַאְלָמא ָקָסַבר ַרּבִ    ,ַעל ָהעֹוִלין    - יץ ְמַרּצֶ

  ְולֹא ַעל ָהֲאִכילֹות! 
  

ַע ִהיא ַמְתִניִתין,  י ְיהֹוׁשֻ א, ְלעֹוָלם ַרּבִ   ֶאלָּ
ָיא:    ְולֹא ַקׁשְ

אן  ה,  -ּכָ ִחלָּ   ְלַכּתְ
אן    ִדיֲעַבד.  -ּכָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ י ָאַמר ַרּבִ ה,  -ּכִ ִחלָּ   ְלַכּתְ
  לֹא.  -ִדיֲעַבד 

    רש"י

. של מחה טמאו שיריה
לאחר שקמצה ועדיין לא 

   קטר קומצה:
. שהיה כמדת ר' אליעזר

אומר בזבחים (ד' קד.) דם 
אף על פי שאין בשר 
כשירה להקטיר קומצה 

  ופטרו הבעלים:
. היכא ומאן האי תא כו'

אשכחן תא דאמר הכי 
מילתיה דר' יוסי מיפרשא 

   לקמן בשמעתין:
אלא קסבר רבי יהושע 

. הציץ מרצה על אכילות
ומיתוקמא מתי' אליביה 
דהא איכא תרתי וגבי שתי 
הלחם מי כיון דציץ 
מרצה על אכילות הוה ליה 
כמעיקרא ומתירין 

   במקדש:
. אי הכי טמאו שיריה

דטמאו לר' יהושע  כיון
אמאי פסולין ומשי כי 
קתי פסולה אאבדו 

   שיריה ושרפו שיריה:
. כיון אלא טמאו שיריה

   דרבי יהושע לא עלה פליג:
למאן קתי לה לר' 

. להודיע לו אליעזר וכו'
דברי מי שאה להודיעו 
בה דברי רבי אליעזר 
דלמדתו כשירה בתמיה 
פשיטא השתא י''ל כו' 

ל כרחיך ר' אלא פשיטא ע
יהושע פליג עלה 
ולאשמעין דרבי יהושע 
פסיל בה תיא ורבותא 
אשמעין דאף על גב 

   דאיתא בעיא פסול:
. דהייו ולא על העולין

חלב דאי מרצי אחד 
   מיייהו אמאי פסול:

. מתי' אלא לא קשיא
ודרבי יהושע מתי' דיעבד 
ודר' יהושע לכתחלה תרתי 
בעי ואי אייתוה מתכשר 

   דיעבד:
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יְמָרא ּדְ  ה ְלִדיֲעַבד? ּוְמָנא ּתֵ ִחלָּ ין ְלַכּתְ ַע ּבֵ י ְיהֹוׁשֻ ֵני ֵליּה ְלַרּבִ   ׁשָ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ָלִעים  ָצא חּוץ ַלּקְ ּיָ ְפַסל, אֹו ׁשֶ ּנִ ר, אֹו ׁשֶ ׂשָ   - "ִנְטָמא ּבָ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵרק.   ִיּזָ

ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵרק.    לֹא ִיּזָ

ַע ּומֹוֶדה  י ְיהֹוׁשֻ   . "הּוְרָצה - ִאם ָזַרק ׁשֶ  ַרּבִ

  
ַמע! - "ְפסּוָלה"ּדִ  ,ֲחָדא יֲעַבד ַמׁשְ   ּדִ

  
ִאין"ְועֹוד,  ָבִרים ּבָ ה ּדְ ָ ַמע!   - "ֲחִמׁשּ ה ַמׁשְ ִחלָּ   ְלַכּתְ

  
ָיא:    עח,א א, לֹא ַקׁשְ   ֶאלָּ

אן  ָיִחיד,  -ּכָ   ּבְ
אן  ִציּבּור.  -ּכָ   ּבְ

  
  

    רש"י

   . בטבול יום:פסל
. חדא דפסולה דיעבד משמע כו'

   אתקפתא היא:
. אי מי משמע פסולה ועוד

להקטיר קומצה לכתחלה מתי' 
  באין לכתחלה קתי:

. לכתחלה פסולה ואם ביחיד
זרק הורצה ומתי' בציבור באין 
לכתחלה דטומאת ציבור הוא 

   בהיתר:
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        עח, אעח, אעח, אעח, א .17
י יוֹ  ַרּבִ לֹא ּכְ   ֵסי? ֵניָמא ַמְתִניִתין ּדְ

ַתְנָיא:    ּדְ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַעל ֲאִכילֹות.  יץ ְמַרּצֶ   ַהּצִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ַעל ֲאִכילֹות" יץ ְמַרּצֶ   . ֵאין ַהּצִ

ֲעָתְך:    ָקא ָסְלָקא ּדַ
י יֹוֵסי:  ָקָאַמר ַרּבִ ה ַעל ֲאִכילֹות"ִמּדְ יץ ְמַרּצֶ ַע  - "ֵאין ַהּצִ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ְסִביָרא ֵליּה, ּכְ

ָאַמר י.  :ּדְ ְרּתֵ ֵעיַנן ּתַ   ּבָ
י יֹוֵסי?  ַרּבִ לֹא ּכְ א ַמְתִניִתין ּדְ ּתָ   ֵניָמא ָהׁשְ

  
י ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ֵליּה,  ַרּבִ י יֹוֵסי ּכְ   לֹא, ַרּבִ

ָאַמר:  ם"ּדְ ר - ּדַ ׂשָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ
  

יץ ִאי ָהִכי, ְלַמאי ִהְלְכָתא:  ה ַעל ֲאִכילֹות""ֵאין ַהּצִ   ? ְמַרּצֶ
  

ָאַמר ,ְוִליַטְעִמיךְ  י ֱאִליֶעֶזר ּדְ ה"ַה  :ַרּבִ יץ ְמַרּצֶ   , "ּצִ
ָאַמר:  יָון ּדְ םּכֵ ר" -  "ּדָ ׂשָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ ה ַעל ֲאִכילֹות" - ַאף ַעל ּפִ יץ ְמַרּצֶ   ְלַמאי ִהְלְכָתא?  "ַהּצִ

  
ִפיּגּול ּוְלַאּפּוֵקי ִמי ֵעיּה ּבְ א, ְלִמיְקּבְ   ֵדי ְמִעיָלה ָקִמיְפְלֵגי: ֶאלָּ

ִפיּגּול,  ָטהֹור, ְוָקַבע ֵליּה ּבְ י ֵליּה ּכְ ּוֵ ֵויּה ּוְמׁשַ ה ִציץ ִעילָּ י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: ְמַרּצֶ   ַרּבִ
יק ֵליּה ִמיֵדי ְמִעיָלה.    ּוַמּפִ

ָטהֹור, י ֵליּה ּכְ ּוֵ ֵויּה, ְולֹא ְמׁשַ ה ִציץ ִעילָּ י יֹוֵסי ָסַבר: לֹא ְמַרּצֶ ִפיּגּול,  ְוַרּבִ   ְולֹא ָקַבע ֵליּה ּבְ
יק ֵליּה ִמיֵדי ְמִעיָלה.             ְולֹא ַמּפִ

  
  : ָרב ָמִריַמְתִקיף ָלּה 

י ֱאִליֶעֶזר,  ַרּבִ י יֹוֵסי ָסַבר ּכְ ַרּבִ   ְנִהי ַנִמי ּדְ
ָלָמא ְזָבִחים ׁשְ ם,  - ּבִ א ּדָ   ִאיּכָ

א קֹוֶמץ,  -עֹוֶמר ַנִמי    ִאיּכָ
ִנים ַנִמי ִזיִכין,  - ֶלֶחם ַהּפָ א ּבָ   ִאיּכָ

ֶחם  י ַהלֶּ ּתֵ א ׁשְ א ְלֵמיַמר?  -ֶאלָּ   ַמאי ִאיּכָ
  

ֶהן  ַרב ִעּמָ יָמא: ַלּקָ ְלֵמי ִציּבּור"ַהְיינּו  -ְוִכי ּתֵ    ", ׁשַ
ן ָעה ,ִאם ּכֵ ה"ַוֲאַנן  ,ָהוּו ְלהּו ַאְרּבָ ָ ַנן!  "ֲחִמׁשּ   ּתְ

  
י יֹוֵסי:  א, ָקָסַבר ַרּבִ   ֶאלָּ

ָרה  יּבּור. ֻטְמָאה הּוּתְ ּצִ   ּבְ
  

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
ם,  -"ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ָהיּו ׁשָ אֹות ׁשֶ ל ַחטָּ ְבָעה ִמּכָ ל ׁשִ ין ָעָליו ּכָ   ַמּזִ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   ,ַרּבִ
י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְלַבד" ִביִעי ּבִ י ּוׁשְ ִליׁשִ א ׁשְ ין ָעָליו ֶאּלָ   . ֵאין ַמּזִ

ֲעָתְך:  י יֹוֵסיָק ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יּבּור  :ָסַבר ַרּבִ ּצִ ָרה ּבְ ָלל?  -טּוְמָאה הּוּתְ ָאה ּכְ ה ִלי ַהּזָ   ָלּמָ
  

א וְרּתָ א, ְמַחּוַ י יֹוֵסי.  :ֶאלָּ ַרּבִ לֹא ּכְ   ַמְתִניִתין ּדְ
  
  

    רש"י

דא''ר יוסי . דכיון לימא מתי' דלא כר' יוסי
בעין תרתי כדמפרש ואזיל מדקאמר רבי 
יוסי אין הציץ מרצה על אכילות ש''מ כרבי 
יהושע סבירא ליה דבעי תרתי ואשמעין 
הכא דיטמא בשר לא מהי ליה ציץ למהוי 
כי בשר קיים לזרוק את הדם דאי לא בעי 
תרתי ריצוי ציץ אאכילות למה לי הא בלאו 

   דם:אכילות מי מיתכשרא זריקת 
. דבחדא סגיא ולקמן כרבי אליעזר ס''ל

   פריך שתי הלחם אפילו חדא ליכא:
. למאי למאי אין הציץ מרצה על אכילות

מיבעי לן ריצוי ציץ דידהו אלא על כרחיך 
לרבי אליעזר ריצוי דציץ דאכילות לאו 
לאכשורי זריקה מיבעי לן לאפוקי בעלים 
דבלאו אכילות מי מיתכשר אלא לאכילות 

   הו מיבעי לן:גופיי
. דקי''ל אם יש פסול למיקבעיהו בפיגול

אחר בקרבן שחישב בו מחשבת פיגול איו 
קבע בפיגול להתחייב כרת על אכילתו 
דאמר מר ירצה כהרצאת כשר כך הרצאת 

   פיגול במסכת מחות (דף יו:):
. דבקדשי ולאפוקי להאי בשר מידי מעילה

קדשים זריקתן משוי בבשרן שעת היתר 
פקו מידי לכהים ותו לא קדשי ה' מיקרו ו

   מעילה:
. ואע''ג דאסור לאוכלו ומשוי לי' כי טהור

בטומאה מיהו לכל שאר מילי הוי כי טהור 
   ומהיא ליה זריקה למיקבעיה בפיגול כו':

. הי דזריקה כשירה היא ורבי יוסי סבר
להוציא את הבעלים ידי דרן דלא בעין 

ציץ למהוי  תרתי מיהו להאי בשר לא מהי
הך זריקה מהיא ליה למיקבעה בפיגול 

   ולאפוקה מידי מעילה:
. דמתי' איכא עולין דמרצי בשלמא זבחים

ציץ עלייהו ואיכא תרתי: עומר מי דאיכא 
   קומץ דמרצי ציץ עליה וחדא מיהא איכא:

. שמתירין את ובלחם הפים איכא בזיכין
הלחם כקומץ למחה דכתיב ביה (ויקרא 

   ה ללחם לאזכרה:כד) והית
. לבוה של לחם הפים וכתיב בקומץ בזיכים

(שם ב) והקטיר הכהן את אזכרתה וציץ 
   מרצי עלייהו דהא עולים יהו:

. דכולה אכילות ור' יוסי אלא שתי הלחם
אין הציץ מרצה על אכילות קאמר מאי 

   איכא למימר:
. הא דקתי מתי' שתי הלחם וכי תימא

הלחם הבאות בפי באין בטומאה לאו בשתי 
עצמן כגון שלא היו להן כבשים דאמרין 
במחות (דף מה:) דבאין בפי עצמן ובההו 
לא קאמר מתי' דליתו בטומאה אלא בבאו 
עם הכבשים ומשום הכבשים הקריבין עמהן 
ששחיטתן מקדשת את הלחם וזריקת דמם 
מתרת אותן קאמר מתיתין דבאות 

   בטומאה משום דציץ מרצי עלייהו:
  . ולא בעי' ציץ:הותרה בציבור

. אחד כהן השורף את אחד זה ואחד זה
הפרה ואחד כהן גדול ביום הכפורים 

   שטעוין פרישה שבעת ימים:
. מכל אפרי הפרות שהיו מכל חטאות

   במקדש שאפר פרה של משה לא כלתה:
. בפ''ק דיומא מפרש טעמא כל שבעה

בראשון לפרישתו שמא היום שלישי 
יום ג' ימים שיטמא במת לטומאתו שמא ה

וחששא בעלמא היא ומעלה וכן שי שמא 
שלישי ושלישי שמא שלישי ואיך מספקין 

  כל חד וחד בז' לטומאה:
. הא קרבן דיום הכפורים הזאה למה לי

דציבור הוא ודוחה טומאה אלא ש''מ בקושי 
דחית טומאה בקרבות ובעי ריצוי ציץ 

שתי וכיון דלא מרצי אאכילות לא מיתוקם 
הלחם דמתיתין כר' יוסי ואפילו סבירא 

  ליה דבחדא סגיא דהא אפילו חדא ליכא:
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        בבבב- - - - עח, אעח, אעח, אעח, א .18
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

ֵרי' הּוא י ְלֵבי ּתְ ָטָרא ְמַזּכֵ י יֹוֵסי, 'ׁשְ   ! ?ְוַרּבִ
  ַתְנָיא: ּדְ 

י יֹוֵסי"ָאַמר    : ַרּבִ
ָבִחים,  ּזְ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ָבִחים, ְוִדְבֵרי ַרּבִ ּזְ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ְבֵרי ַרּבִ   רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ

ְמָנחֹות.  ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ְמָנחֹות, ְוִדְבֵרי ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ   ְוִדְבֵרי ַרּבִ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזר"ּדִ ָבִח  ַרּבִ ּזְ ם -ים" ּבַ ָהָיה אֹוֵמר: ּדָ ר.  -  ׁשֶ ׂשָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ְבֵרי  ַע "ּדִ י ְיהֹוׁשֻ ָבִחים"  ַרּבִ ּזְ ם -ּבַ ָהָיה אֹוֵמר: ִאם ֵאין ּדָ ר - ׁשֶ ׂשָ ר, ִאם ֵאין ּבָ ׂשָ ם.  - ֵאין ּבָ   ֵאין ּדָ
ְבֵרי  י ֱאִליֶעֶזר"ּדִ ָנחֹות"  ַרּבִ ּמְ ָהָיה אֹוֵמר: קֹוֶמץ -ּבַ ָיִרים.  ַאף - ׁשֶ ֵאין ׁשְ י ׁשֶ   ַעל ּפִ

ְבֵרי וְ " ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ ָנחֹות"  ַרּבִ ּמְ ָהָיה אֹוֵמר:  -ּבַ ָיִרים  ׁשֶ ם ׁשְ    ,ֵאין קֹוֶמץ - ִאם ֵאין ׁשָ
ָיִרים -ִאם ֵאין קֹוֶמץ    ! " ֵאין ׁשְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָרא' ּבְ   ָקָאַמר,  'ִמְסּתַ
ָרא ּבְ ָבִחים ָאַמר: ִמְסּתַ ּזְ י ָקֵאי ּבַ ָנחֹות,  ּכִ ּמְ ִליֵגי ַנִמי ּבַ ָבִחים, ּפְ זְּ ְפִליֵגי ּבַ י ֵהיִכי ּדִ   ּכִ

ָנחֹות ּמְ ְפִליֵגי ּבַ י ֵהיִכי ּדִ ָרא ּכִ ּבְ ָנחֹות ָאַמר: ִמְסּתַ ּמְ ָבִחים.  ,ָקֵאי ּבַ ּזְ ִליֵגי ַנִמי ּבַ   ּפְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
י ֵהי ָרא ּכִ ּבְ ָבִחים ָאַמר: ִמְסּתַ ּזְ י ָקֵאי ּבַ ָנחֹות, ָהֵתיַנח ּכִ ּמְ ִליֵגי ַנִמי ּבַ ָבִחים, ּפְ ּזְ ְפִליֵגי ּבַ   ִכי ּדִ

ִתיֵבי י ּכְ ר ְקָרֵאי ּכִ ִעיּקַ ִתיִבי. - ּדְ ָבִחים ּכְ ּזְ   ּבַ
ָנחֹות מְּ ְפִליֵגי ּבַ י ֵהיִכי ּדִ ָרא ּכִ ּבְ ָנחֹות ְוָאַמר: ִמְסּתַ ּמְ י ָקֵאי ּבַ א, ּכִ ָבִחים?!  ,ֶאלָּ ּזְ ִליֵגי ַנִמי ּבַ   ּפְ

ְכִתיֵבי!  - ר ְקָרֵאיְוָהא ִעיּקַ  ָבִחים הּוא ּדִ ּזְ   ּבַ
  

ָיא:  א, לֹא ַקׁשְ   ֶאלָּ
י ֱאִליֶעֶזר" ְבֵרי ַרּבִ ִנְטָמא,  - "רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ   ּבְ

ַע" י ְיהֹוׁשֻ רּוף.  - "ְוִדְבֵרי ַרּבִ ָאבּוד ְוׂשָ   ּבְ
  

י ִציץ ְמַרּצֵ ּום ּדִ ִנְטָמא" ַמאי ַטְעָמא? ִמׁשּ    ?!"ּבְ
ְמַעּתְ  ה ַעל ֲאִכילֹות!  ָהא ׁשָ יץ ְמַרּצֶ ָאַמר: ֵאין ַהּצִ י יֹוֵסי ּדְ   ֵליּה ְלַרּבִ

  
ָיא:  א, לֹא ַקׁשְ   ֶאלָּ

י ֱאִליֶעֶזר" ְבֵרי ַרּבִ ִציּבּור,  - "רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ   ּבְ
ע" י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ ָיִחיד. - "רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ   ּבְ

  
ִציּבּור" ּום ּדְ  - "ּבְ יּבּורַמאי ַטְעָמא? ִמׁשּ ּצִ ָרה ּבְ    ?!טּוְמָאה הּוּתְ

ָאַמר י יֹוֵסי ּדְ ַמְעּתָ ֵליּה ְלַרּבִ ׁשָ ִציּבּור :ֲחָדא, ּדִ חּוָיה ִהיא ּבְ    !טּוְמָאה ּדְ
יּבּור ּצִ ַע?!   - ְועֹוד, ִאי ּבְ י ְיהֹוׁשֻ יר ְולֹא ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ַמְכׁשִ   ַרּבִ

יּבּור :ָהא ֲאַמְרּתְ   עח,ב  ּצִ ַע מֹוֶדה!  ֲאִפיּלוּ  - ּבְ י ְיהֹוׁשֻ  ַרּבִ
  

א,    ֶאלָּ
י ֱאִליֶעֶזר" ְבֵרי ַרּבִ ִדיֲעַבד,  - "רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ   ּבְ

ַע" י ְיהֹוׁשֻ ה.  -  "ְוִדְבֵרי ַרּבִ ִחלָּ   ְלַכּתְ
  
יֲעַבד" ַע ַנִמי מֹוֶדה הּוא,  -" ּדִ י ְיהֹוׁשֻ   ֲאִפיּלּו ַרּבִ

ֵני:  ָקּתָ ַע "מֹוֶדה ּדְ י ְיהֹוׁשֻ ִאם ַרּבִ   ! הּוְרָצה" - ָזַרק ׁשֶ
  

טּוְמָאה,  -ָהא    ּבְ
רּוף.  -ָהא  ָאבּוד ְוׂשָ   ּבְ

י ָקָתֵני:  ַע "מֹוֶדה ּכִ י ְיהֹוׁשֻ ִאם ָזַרק ַרּבִ ִנְטָמא,  - הּוְרָצה" - ׁשֶ   ּבְ
רּוף  ָאבּוד ְוׂשָ   לֹא.  - ֲאָבל ּבְ

י יֹוֵסי י ָקָאַמר ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר :ּכִ ְבֵרי ַרּבִ ִדיֲעַבד  ""רֹוֶאה ֲאִני ֶאת ּדִ רּוף.  -ּבְ ָאבּוד ְוׂשָ   ּבְ

    רש"י

. שטרא מזכי לבי תרי הוא
בתמיה כלומר מי ראה שטר 
שמזכה את התובע ואת התבע 
דקאמר רבי יוסי רואה אי את 

   דברי שיהן:
. מסתברא מסתברא קאמר

   דפליגי בתרוייהו קאמר:
   תיך:. ועשית עולועיקר קראי

. ובמחות לא בזבחים כתיבי
כתיבי ואצטריך לאשמעי' 

   דאפ''ה פליגי במחות:
. בציבור ר' אליעזר הוא ועוד

   דמכשיר ולא ר' יהושע. בתמיה:
. תרווייהו ביחיד והא אלא

לכתחלה והא דיעבד והא דקתי 
אם זרק הורצה ואוקימא 
ביחיד ה''מ דמודה רבי יהושע 
 בדיעבד כשטמא דהא עלה קאי

ומשום דאיתיה בעיא אבל 
באבוד ושרוף לא ור' יוסי אפילו 
שרפו או אבדו שיריה קאמר 

  אם הקטיר קומצה כשירה:
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        עח, בעח, בעח, בעח, ב .19
ָנה             ִמׁשְ

ים  ר ְוֵחֶלב ַקּיָ ׂשָ ם.  -ִנְטָמא ּבָ   ֵאינֹו זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ
ים  ר ַקּיָ ׂשָ ם.  -ִנְטָמא ַהֵחֶלב ְוַהּבָ   זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

ר ְוַהֵחֶל  ׂשָ ְטָמא ַהּבָ ּנִ י ׁשֶ א ַאף ַעל ּפִ ן, ֶאּלָ ים ֵאינֹו ּכֵ ׁשִ ים ּוְבמּוְקּדָ ם -ב ַקּיָ   . זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

  

ָמָרא               ּגְ

לָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
  הּוְרָצה.  - ִאם ָזַרק 

  
ֵעיַנן ֲאִכיָלה!    ְוָהא ּבָ

  
ָבא.  -  ֲאִכיָלה   לֹא ְמַעּכְ

  
ִתיב:    ! (שמות יב, ד) 441"ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו"ְוָהא ּכְ

  
  ְלִמְצָוה. 

  
ב   לֹא?!  - ּוְלַעּכֵ

   ְוָהַתְנָיא:

ִמְכַסת"" א ִלְמנּוָיו.  -  (שמות יב, ד) "ּבְ ָחט ֶאּלָ ַסח ִנׁשְ ֵאין ַהּפֶ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ּלֹא ִלְמנּוָיו ָחטֹו ׁשֶ ְצָוה  - ָיכֹול ׁשְ עֹוֵבר ַעל ַהּמִ ר? וְ ְיֵהא ּכְ   ָכׁשֵ

ְלמּוד לֹוַמר: כֹּסּו" תַּ ב - "ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו תָּ ָנה ָעָליו ְלַעּכֵ תּוב ׁשָ   . "ַהּכָ

ׁש אֹוְכִלין ִלְמנּוִיין! ְוִא  ּקַ   יתַּ
  

ָסִחים ָאַמר: ֲאִכיַלת ּפְ י ָנָתן, ּדְ ַרּבִ ָאַמר ּכְ א, ַרב ּדְ ָבא.  - ֶאלָּ   לֹא ְמַעּכְ
  

י ָנָתן?    ֵהי ַרּבִ
י ָנָתן,  :ִאיֵליָמא   ָהא ַרּבִ
ַתְנָיא:    ּדְ

י ָנָתן"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶפַסח ֶא  ָרֵאל יֹוְצִאין ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ ִין ׁשֶ   ָחד? ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ִים" תַּ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ ֲחטּו אֹתֹו ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ   , (שמות יב, ו) 442"ְוׁשָ
ָהל ׁשֹוֲחִטין? ל ַהּקָ א ֶאָחד!  !ְוִכי ּכָ   ַוֲהלֹא ֵאין ׁשֹוֵחט ֶאּלָ

ֶפַסח ֶאָחד" ָרֵאל יֹוְצִאין ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ   . ֶאּלָ

אֵני יְלָמא ׁשָ   ָהָתם,  ּדִ
ִכי ָהֵני ִאי ִמְמׁשְ   ֲחִזי ְלָהֵני,  -  ּדְ
ִכי ָהֵני   ֲחִזי ְלָהֵני!  - ְוִאי ִמְמׁשְ

  
י ָנָתן,  א ָהא ַרּבִ   ֶאלָּ

ַתְנָיא:    ּדְ
  "ִנְמנּו ָעָליו ֲחבּוָרה ַאַחת, 

  ְוָחְזרּו ְוִנְמנּו ָעָליו ֲחבּוָרה ַאֶחֶרת, 
ִית  ּזַ ׁש ָלֶהן ּכַ ּיֵ ִני,  ,יןאֹוְכִל  -ִראׁשֹוִנים ׁשֶ ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ   ּוְפטּוִרין ִמּלַ

ִית  ּזַ ֵאין ָלֶהם ּכַ ִני, ,ֵאין אֹוְכִלין -ַאֲחרֹוִנים ׁשֶ ַסח ׁשֵ יִבין ַלֲעׂשֹות ּפֶ   ְוַחּיָ
י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ִני,  -  ֵאּלּו ָוֵאּלוּ  ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ טּוִרין ִמּלַ   ּפְ
ם" ָבר ִנְזַרק ַהּדָ ּכְ   . ׁשֶ

                                                             

ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו  441 יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ הְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ  תָּ

ֲחטּו אֹתֹו  442 ה ְוׁשָ ר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָעה ָעׂשָ ֶמֶרת ַעד ַאְרּבָ ִיםְוָהָיה ָלֶכם ְלִמׁשְ ין ָהַעְרּבָ ָרֵאל ּבֵ   ּכֹל ְקַהל ֲעַדת ִיׂשְ

    רש"י

  מתי' 
טמא בשר וחלב קיים אין זורק 

. אפי' לר' אליעזר את הדם
דעיקר פסח לאכילת אדם 

   קאתי:
. אפילו לר' ובמוקדשין איו כן

יהושע שאפילו טמא בשר וחלב 
ורק את הדם דהא תרתי קיים ז

איכא מתיר ושיריים שהדם 
   מתיר אימורין למזבח:

  
  גמ' 

. ופטור מלעשות פסח הורצה
   שי:

   . כפרה בדיעבד:לא מעכבא
   . חולה וזקן:אוכלין

. דאית ליה אכילת פסחים רב
   לא מעכבא דאמר כר' תן:

. ואע''פ שאין יוצאין בפסח אחד
בו כזית לכל אחד אלמא אכילה 

   א:לא מעכב
. מה שיש בהן דאי מימשכי הי

יותר מכזית לכל אחד חזי להי 
   השארים:

. אישתכח ואי מימשכי הי כו'
דחזי לכולהו דהי מיייהו מפקת 
הלכך אע''ג דלא אימשיך חד 
מיייהו פטורין אבל יטמא לא 

   חזי אפילו לחד:
. עד שהיה כזית לכל ימו עליו

   אחד:
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ּתִ  אֵני ָהָתם, ַאּכַ יְלָמא ׁשָ   י: ּדִ

ִכי ָהֵני ִאי ִמְמׁשְ   ֲחִזי ְלהּו!  -  ּדְ
  

ן, ִליְתֵני ךְ ' :ִאם ּכֵ ׁשֵ   , 'הֹוִאיל ּוְראּוִיים ְליּמָ
ם"ַמאי  ָבר ִנְזַרק ַהּדָ ּכְ   ? "ׁשֶ

ָתא, ֲאָבל ֲאִכיָלה ְלָיא ִמילְּ ם ּתַ ּדָ ּה: ּבַ ַמע ִמיּנָ ָבא.  - ׁשְ   לֹא ְמַעּכְ
  

י ָנָתן?  ַמאי ּדּוְחֵקיּה  ה, ְוַרּבִ ִחלָּ מֹוִקים ָלּה ַמְתִניִתין ְלַכּתְ ַרב ּדְ   ּדְ
ַנן, ַו  ַרּבָ יֲעַבד ַנִמי לֹא! נֹוְקָמּה ּכְ   ֲאִפיּלּו ּדִ

  
יֵתיּה:    ַרב, ַמְתִניִתין ְקׁשִ

אי ם": 443ןנָ ּתְ  ַאּמַ סּול'! "ֵאין זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ   ? ִליְתֵני: 'ּפָ
ּה:  ַמע ִמיּנָ א ׁשְ יֲעַבד  -  ק""ֵאין זֹוֵר ֶאלָּ ה, ֲאָבל ּדִ ִחלָּ ֵמי.  -ְלַכּתְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

  
י ָנָתן,  ה ִלי?  - (שמות יב, ד) "ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו"ּוְלַרּבִ   ָלּמָ

  
ֲחִזי ַלֲאִכיָלה.  ְבָרא ּדַ ָבֵעיַנן ּגַ   ּדְ

  
  

                                                             

ֵני(מסורת הש"ס. גירסת וילנא:  443   )תָּ

    רש"י

מא . לאוקומאי דוחקיה דרב
למתי' כר' תן דלא מעכבא 
ולמימרא דמתי' לכתחילה 

   קאמר הא אם זרק הורצה:
. וימא דמתי' וקמה כרבן

   אפי' בדיעבד פסול:
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        עח, בעח, בעח, בעח, ב .20
ָנא ְלָהא?    ַמאן ּתְ

ָנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ
ֲחטּו ְלאֹוְכָליו, ְוָזְרקּו ּדָ  ּלֹא ְלאֹוְכָליו, "ׁשָ   מֹו ׁשֶ

ַסח ַעְצמֹו  ר - ַהּפֶ ׁשֵ   . ְוָאָדם יֹוֵצא ּבֹו ְיֵדי חֹוָבתֹו" ,ּכָ

ַמאן?    ּכְ
  

ַנן?  :ֵניָמא י ָנָתן ִהיא, ְולֹא ַרּבָ   ַרּבִ
  

יָמא ָנן,  :ֲאִפיּלּו ּתֵ   ַרּבָ
ְזִריָקה. ֶבת אֹוְכִלין ּבִ   ֵאין ַמֲחׁשֶ

  
  

ָנא ְלָהא?    ַמאן ּתְ
ָנן ָתנּו ַרּבָ   : ּדְ

ַעת ְזִריָקה,  ׁשְ ִחיָטה, ַוֲחִלים ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ ָהָיה חֹוֶלה ּבִ   "ֲהֵרי ׁשֶ
ַעת ְזִריָקה  ׁשְ ִחיָטה, ְוחֹוֶלה ּבִ ַעת ׁשְ ׁשְ     -ֲחִלים ּבִ

ַעת ְזִריָקה" ִחיָטה ַעד ׁשְ ַעת ׁשְ ְ ֵהא ֲחִלים ִמׁשּ ּיְ   . ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ָעָליו, ַעד ׁשֶ

ַמאן?    ּכְ
  

י ָנָתן?  :ֵניָמא ַנן ִהיא, ְולֹא ַרּבִ   ַרּבָ
  

י ָנָתן,  יָמא: ַרּבִ   ֲאִפיּלּו ּתֵ
ֵעיַנן.  ֲחִזי ַלֲאִכיָלה ּבָ ְבָרא ּדַ   ּגַ

  
  

ָנא ְלָהא?    ַמאן ּתְ
ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ

ָעִלים  ְך ִנְטְמאּו ַהּבְ ָטֳהָרה ְוַאַחר ּכָ ָחטֹו ּבְ ָטֳהָרה, ְוַאל ֵיָאֵכל ּבָ  -"ׁשְ ם ּבְ ֵרק ַהּדָ טּוְמָאה"ִיּזָ ר ּבְ   . ׂשָ
ַמאן?    ּכְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

נּוָיה,  ַמֲחלֹוֶקת ׁשְ   ּבְ
י ָנָתן ִהיא.    ְוַרּבִ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

יָמא ַנן ִהיא :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ַרּבָ
טּוְמָאה ַנִמי ָעְבֵדי.  ֲאִפיּלּו ּבְ ִציּבּור, ּדַ ַמאי ָעְסִקיַנן: ּבְ   ָהָכא ּבְ

  
טּוְמָאה?  ,ִציּבּורִאי ּבְ  ר ֶנֱאָכל ּבְ ׂשָ אי ֵאין ַהּבָ   ַאּמַ

  
ָעִלים ְלַאַחר ְזִריָקה,  ְמאּו ַהּבְ א ִיּטָ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ

ַקד לֹא ִנְטֵמאנּו ְוָאַכְלנוּ   ְויֹאְמרּו: תָּ   ?!ֶאׁשְ
א ַנִמי ֵניכּול,  ּתָ   ָהׁשְ

ם י ִאיְזְדִריק ּדָ ַקד ּכִ ּתָ ֶאׁשְ ָעלִ    - ְולֹא ָיְדֵעי ּדְ   ים ְטֵמִאים ָהוּו, ּבְ
ָעִלים ְטהֹוִרים ָהוּו.   א ּבְ ּתָ   ָהׁשְ

  
 

    רש"י

. קס''ד לזרוק פסח עצמו כשר
דמו ולהקטיר חלבו אבל 
לאכילה לא וקתי ואדם יוצא 

   בו ידי חובתו:
. חולה וזקן אין מחשבת אוכלין

לפי אכלו בזריקת דם דאיש 
   לגבי שחיטה כתיב:

   . בריא:חלים
. דכי גברא דחזי לאכילה בעי'

כתיב איש לפי אכלו אגברא 
כתיב דליהוי גברא בר אכילה 
אבל פסח לא איכפת לן אי לא 

   חזי:
. בכהים וכלי יזרק בטהרה

   שרת טהורין:
. דאמר אכילה לא ור' תן היא

מעכבא ולא בעי ר' תן גברא 
תא קמייתא דחזי לאכילה ומתי

   מוקי ר' אלעזר כרבן:
. הכא במאי עסקין בציבור

שטמאו רוב ציבור בין שחיטה 
לזריקה כגון שמת השיא 
וטמאו הילכך גברי דחזו 

   לאכילה יהו:
. לשה אחרת גזירה שמא

   יטמאו ציבור אחר זריקה:
. מי לא הייו ויאמרו אשתקד

טמאין בשעת אכילה ואכלו 
רה ואע''פ ששחיטתו בטה

השתא מי אע''פ ששחיטתו 
וזריקתו בטהרה יכול בשר 
בטומאה ולא ידעי דאשתקד 
בעידא דהוי זריקת הדם 
טמאין הוו והוה ליה פסח הבא 

  בטומאה:
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    עט, אעט, אעט, אעט, א .21
ל["ָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ

  הּוְרָצה"]. –ִאם ָזַרק 
  

ֵעית ֵאיָמא:    עט,א   ְוִאיּבָ
ַע.  י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ ָאַמר ּכְ   ַרב ּדְ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ַע " י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּבַ  ָבִחים ׁשֶ ל ַהּזְ ים,  ,ּתֹוָרהּכָ ר ְוֵחֶלב ַקּיָ ׂשָ ְטָמא ּבָ ּנִ ין ׁשֶ   ּבֵ

ים  ר ַקּיָ ְטָמא ֵחֶלב ּוָבׂשָ ּנִ ין ׁשֶ ם.  -ּבֵ   זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ
ים  ר ַקּיָ ַסח, ִנְטָמא ֵחֶלב ּוָבׂשָ ה ּפֶ ם -ָנִזיר ְועֹוׂשֶ    ,זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

ים  ר ְוֵחֶלב ַקּיָ ׂשָ ם -ִנְטָמא ּבָ    ,ֵאין זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ
  הּוְרָצה.  - ם ָזַרק ְוִא 

ֵמת  ָעִלים ּבְ   לֹא ִיְזרֹוק,  -ִנְטְמאּו ַהּבְ
  . לֹא הּוְרָצה" - ְוִאם ָזַרק 

  
  
  
  

    רש"י

. אם איבעית אימא רב דאמר 
   זרק הורצה:
. דאית ליה אכילת כרבי יהושע

   פסחים לא מעכבא:
. תחילתן לאכילה שלמי זיר

שערו תחת הדוד דבעי שילוח 
שהשלמים מתבשלין בו כדכתיב 
(במדבר ו) ולקח את שער ראש 
זרו ותן על האש וגו' ועוד בעי 
תופה זרוע בשלה אלמא צריך 
שיהא בשר טהור בשעת זריקה 
   שיהא ראוי למצוה האמורה בו:

. דהי לא ואם זרק הורצה
   מעכבי:

. במת דלא חזו טמאו בעלים
למיכל לאורתא דטומאתן 

   ה:שבע
. דאע''ג ואם זרק לא הורצה

דאכילתו לא מעכבא גברא דחזי 
לאכילה בעין ורחמא דחייה 
לטמא פש לפסח שי ובזיר מי 
כתיב (שם) כי ימות מת עליו וגו' 

   דסותר את זירותו:
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        עט, אעט, אעט, אעט, א .22
ן, ין ֵאינֹו ּכֵ ׁשִ מּוְקּדָ ים  "ּבְ ר ְוַהֵחֶלב ַקּיָ ׂשָ ְטָמא ַהּבָ ּנִ י ׁשֶ א ַאף ַעל ּפִ ם" -ֶאּלָ   .זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

  
י?    ַמְתִניִתין ַמּנִ

  
י ְיה ַע ִהיא. ַרּבִ   ֹוׁשֻ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ַע " י ְיהֹוׁשֻ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִית ֵחֶלב  ּזַ ר, אֹו ּכַ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ יר ֵמֶהם ּכַ ּיֵ תַּ ׁשְ ּנִ ּתֹוָרה ׁשֶ ּבַ ָבִחים ׁשֶ ל ַהּזְ ם -ּכָ    ,זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ

ר ְוַכֲחִצי ַזִית ֵחֶלב  ׂשָ ֲחִצי ַזִית ּבָ ם - ּכַ    ,ֵאין זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ
ר ְוַכֲחִצי ַזִית ֵחֶלב  ּוְבעֹוָלה, ׂשָ ֲחִצי ַזִית ּבָ ִליל - ֲאִפיּלּו ּכַ ּה ּכָ ּכּוּלָ ֵני ׁשֶ ם, ִמּפְ    ,זֹוֵרק ֶאת ַהּדָ
ְנָחה יֶמת  ,ּוַבּמִ ּה ַקּיֶ ּכּוּלָ י ׁשֶ   . לֹא ִיְזרֹוק" -ַאף ַעל ּפִ

  
  ַמאי ֲעִביְדָתּה?  - "ִמְנָחה"

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

  ִמְנַחת ְנָסִכים. 
ָקא ָאְתָיא ִמּכַֹח ֶזַבח ָסְלָקא יָון ּדְ ֲעָתְך ָאִמיָנא: ּכֵ ֵמי - ּדַ ֶזַבח ּדָ גּוֵפיּה ּדְ    ,ּכְ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  

  ְמָנא ָלן?  - "ֵחֶלב"
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ָמֵעאלִמׁשּ י ִיׁשְ ּום  ַרּבִ ּה ִמׁשּ ן ֲחַנְנָיהּוָמטּו ּבָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא   , (ויקרא יז, ו) 444"ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחַֹח ַלה'": ּדְ

ר.  - ֵחֶלב ׂשָ ֵאין ּבָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
  

ַחן ּכַ ָליֹות  - ַאׁשְ י ּכְ ּתֵ ֵבד ּוׁשְ   ְמָנא ָלן?  -ֵחֶלב, יֹוֶתֶרת ַהּכָ
  

ָזְרִקיַנן?    ֵהיָכא ָאְמִריַנן ּדְ
  

ָקָתֵני:  ְנָחהִמּדְ כּ  ,"ּוַבּמִ י ׁשֶ יֶמת ַאף ַעל ּפִ ּה ַקּיֶ   , לֹא ִיְזרֹוק" - ּוּלָ
ָליֹות - ִמְנָחה י ַהּכְ ּתֵ ֵבד ּוׁשְ לֹא, ֲאָבל יֹוֶתֶרת ַהּכָ ֵמי. - הּוא ּדְ יר ּדָ ּפִ   ׁשַ

  ְמָנא ָלן? 
  

י יֹוָחָנן יֵדיּה ָאַמר: ַרּבִ   ּדִ
ה ַמֲעֶלה ְלֵריַח ִניח - "ְלֵריַח ִניחַֹח"ָאַמר ְקָרא:  ַאּתָ ל ׁשֶ   ַח. וֹ ּכָ

  
בְוִאיְצְט  ב"ֵחֶלב" :ִריְך ְלִמְכּתַ   , "ֵריַח ִניחַֹח" :, ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ

ַתב ַרֲחָמָנא:  ִאי ּכָ ָליֹות  –ֲהָוה ָאִמיָנא: ֵחֶלב  - "ֵחֶלב"ּדְ י ַהּכְ ּתֵ ֵבד ּוׁשְ   ,לֹא –ִאין, יֹוֶתֶרת ַהּכָ
ַתב ַרֲחָמָנא   . "ְלֵריַח ִניחַֹח" :ּכָ

ַתב ַרֲחָמָנא:  ל ָהעֹוִלין ְלֵריַח ִניח -  יחַֹח""ְלֵריַח נִ ְוִאי ּכָ   ַח, ַוֲאִפיּלּו ִמְנָחה, וֹ ֲהָוה ָאִמיָנא: ּכָ
ַתב ַרֲחָמָנא   . "ֵחֶלב" :ּכָ

   
  
  

                                                             

ה 444 ַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוִהְקִטיר ַהֵחֶלב ְלֵריַח ִניחַֹח ַליהֹוָ ח ְיהָֹוה ּפֶ ם ַעל ִמְזּבַ  ְוָזַרק ַהּכֵֹהן ֶאת ַהּדָ

    רש"י

חצי זית בשר וחצי זית חלב אין 
. דאכילת אדם זורק הדם

   ואכילת מזבח לא מצטרפין:
. מת לא יזרוקאפי' כולה קיי
   את הדם עליה:

. בזריקת מחה מאי עבידתיה
   דם:

. הבאה עם הזבח מחת סכים
מהו דתימא כזבח דמיא ותיהוי 

   במקום זבח להכשיר את הדם:
. דהוי שיור להכשיר חלב מא לן
   זריקת דם:

. גבי זריקת דם והקטיר החלב
כתיב דכתיב וזרק הכהן את 
הדם וגו' עד והקטיר החלב 

   חוח:לריח י
יותרת הכבד ושתי הכליות מא 

. מדאיצטריך ליה למיתי לן
מחה לא הויא שיור מכלל 
דסבירא ליה דהי דגופיה דזבח 

   יהו הוי שיור:
. בהאי קרא גופיה אמר קרא

   והקטיר החלב לריח יחוח:
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        עט, אעט, אעט, אעט, א .23
ָנה             ִמׁשְ

ָהל ְטהֹוִרים  ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ְטֵמִאים ְוַהּקָ טּוְמָאה.  - ִנְטָמא ָקָהל אֹו רּוּבֹו, אֹו ׁשֶ   ַיֲעׂשּו ּבְ
ָהל ִנְטָמא ִמיעּוט ַה  ִני -ּקָ ֵ ין ֶאת ַהׁשּ ֵמִאין עֹוׂשִ ין ֶאת ָהִראׁשֹון, ְוַהטְּ הֹוִרין עֹוׂשִ   .  ַהטְּ

   

ָמָרא               ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֵרת ְטהֹוִרין,  ָרֵאל ְטֵמִאין, ְוֹכֲהִנים ּוְכֵלי ׁשָ ָהיּו ִיׂשְ   "ֲהֵרי ׁשֶ

ָרֵאל ְטהֹוִרין ָהיּו ִיׂשְ ֵרת ְט  ,אֹו ׁשֶ   ֵמִאין, ְוֹכֲהִנים ּוְכֵלי ׁשָ
ֵרת ְטֵמִאין  ָרֵאל ְוֹכֲהִנים ְטהֹוִרין, ּוְכֵלי ׁשָ טּוְמָאה,  -ַוֲאִפיּלּו ִיׂשְ   ַיֲעׂשּו ּבְ

ן ִציּבּור ָחלּוק" ֵאין ָקְרּבַ   . ׁשֶ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ְטֵמא ֵמת,  ין ּבִ ּכִ ְטָמא ַהּסַ נִּ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  ֲחַלל ֶחֶרב"ּדְ ָחָלל,  - (במדבר יט, טז) 445"ּבַ   ֶחֶרב ֲהֵרי הּוא ּכְ

א ְלַגְבָרא    ,ְוָקא ְמַטּמֵ
ָכֵרת ָקא ִמיְתֲעֵביד.  טּוְמַאת ַהּגּוף ּדְ י ִמיְתֲעֵביד, ּבְ ָרא ּכִ ֵמִעיּקָ   ּדְ

יָ  ָיא ֵליּה, ְלַגְבָרא לֹא ְמַטּמְ ְמַטּמְ ר הּוא ּדִ ָבׂשָ ֶרץ, ּדְ טּוְמַאת ׁשֶ ין ּבְ ּכִ   א ֵליּה, ֲאָבל ִנְטָמא ַהּסַ
  לֹא ָעִביד,  - ָעֵביד, ְטֵמִאין - ְטהֹוִרין

ָכֵרת.  הּוא ּבְ טּוְמַאת ַהּגּוף ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ָלאו, ְוַאל ֵיָאֵכל ּבָ ר ּבְ ׂשָ טּוְמַאת ּבָ   מּוָטב ֵיָאֵכל ּבְ
  

א:  :ַאְלָמא   ָקָסַבר ַרב ִחְסּדָ
יּבּור.  ּצִ חּוָיה ִהיא ּבְ   טּוְמָאה ּדְ

  
י ִיְצָח ְוֵכן ָאַמר    : קַרּבִ

יּבּור.  ּצִ חּוָיה ִהיא ּבְ   טּוְמָאה ּדְ
  
  ָאַמר: ָרָבא וְ 

  ֲאִפיּלּו ְטֵמִאין ַנִמי ָעְבֵדי, 
  ַמאי ַטְעָמא? 

ְכִתיב:  ר"ּדִ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר כָּ ׂשָ ֵרף, ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ע ְבָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל, ּבָ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ   , (ויקרא ז, יט) "ְוַהּבָ
ל ֵה  יּה: ּכָ לֹא ָקֵריַנן ּבֵ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל"יָכא ּדְ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ יּה:  - "ְוַהּבָ ר"לֹא ָקֵריַנן ּבֵ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר כָּ ׂשָ    ,"ְוַהּבָ

יּה:  ָקֵריַנן ּבֵ ל ֵהיָכא ּדְ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל"ּכָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ יּה:  -  "ְוַהּבָ ר""ְוַה ָקֵריַנן ּבֵ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר כָּ ׂשָ   . ּבָ
  
  
  

                                                             

ֲחַלל ֶחֶרב 445 ֶדה ּבַ ָ ֵני ַהׂשּ ע ַעל ּפְ ר ִיּגַ ְבַעת ָיִמים ְוכֹל ֲאׁשֶ  אֹו ְבֵמת אֹו ְבֶעֶצם ָאָדם אֹו ְבָקֶבר ִיְטָמא ׁשִ

    רש"י

. ואפי' מתי' יעשו בטומאה
טמאין יחידין דהא פסח 
דטהורין גופיה בטומאה אתי 

   ום כהים:מש
  

  גמ' 
. הבא בטומאה שאין קרבן צבור

חלוק מאחר שקרבן רובן בא 
בטומאה אף היחיד עושה 

   בטומאה:
. דמשמע משום טומאת לא שו

   כלי שרת עבדי כולהו בטומאה:
. אלא שטמא סכין בטמא מת

שהוא אב הטומאה דעשה אף 
הסכין אב הטומאה לטמא 

   אדם:
. דרחמא אמר בחלל חרב

יה דכלי מתכת למידרש מי
המיטמא במת עשה כיוצא בזה 

   שגע בו:
. טומאה דחויה היא בצבור

בקושי הותרה וכל כמה דאפשר 
לאהדורי אטהרה או אטומאה 

   קלה מהדרין:
קריא ביה הבשר כל טהור 

   . ולא טמא:יאכל בשר
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        בבבב- - - - עט, אעט, אעט, אעט, א .24
  ִאיְתַמר: 

ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין  ָהיּו ִיׂשְ   - ֲהֵרי ׁשֶ
  ָאַמר:  ַרב

רֹוב.  -ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה    ּכְ
ֲהָנאוְ    ָאַמר:  ַרב ּכָ

רֹוב.  -ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה    ֵאינֹו ּכְ
  
רֹוב"  –ל ֶמֱחָצה ָאַמר: ֶמֱחָצה ַע  ַרב" ין ְלַעְצָמן.  - ּכְ לּו עֹוׂשִ ין ְלַעְצָמן, ְוַהלָּ לּו עֹוׂשִ   ַהלָּ

ֲהָנא"וְ  רֹוב"  -ָאַמר: ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  ַרב ּכָ ין ֶאת ָהִראׁשֹון,  -ְטהֹוִרין  -ֵאינֹו כְּ   עֹוׂשִ
ִני.  -ּוְטֵמִאין     ֵ ין ֶאת ַהׁשּ   עֹוׂשִ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

ֲהָנאַר ָאַמר  רֹוב, -: ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה ב ּכָ   ֵאינֹו ּכְ
ין ֶאת ָהִראׁשֹון,  -ְטהֹוִרין    עֹוׂשִ

ִני -ּוְטֵמִאין   עט,ב  ֵ ין לֹא ֶאת ָהִראׁשֹון ְולֹא ֶאת ַהׁשּ   ,ֵאין עֹוׂשִ
ִראׁשֹון לֹא ָעְבֵדי  א -ּבָ לֹא ָהוּו רּוּבָ    ,ּדְ

ִני לֹא ָעְבֵדי ֵ ׁשּ לֹא ָהוּו ִמיעוּ  - ּבַ   ָטא. ּדְ
  

ַנן:    ּתְ
ָהל ְטהֹוִרים ָהיּו ַהּכֲֹהִנים ְטֵמִאין ְוַהּקָ טּוְמָאה" -  "ִנְטָמא ָקָהל אֹו רּוּבֹו, אֹו ׁשֶ ה ּבְ   . ַיֲעׂשֶ

טּוְמָאה,  - "רּוּבוֹ " ָעְבֵדי ּבְ   הּוא ּדְ
א א ּוַפְלּגָ ְלּגָ ִראׁשֹון.  - ֲאָבל ּפַ   לֹא ָעְבֵדי ּבָ

ָיא ְלַרב!    ַקׁשְ
  

  ָאַמר ָלְך ַרב: 
א טּוְמָאה,  - רּוּבָ הּו ּבְ   ָעְבֵדי ּכּולְּ

א  א ּוַפְלּגָ ְלּגָ ין ְלַעְצָמן.  - ּפַ לּו עֹוׂשִ ין ְלַעְצָמן, ְוַהלָּ לּו עֹוׂשִ   ַהלָּ
  

ָרא:  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָקָתֵני ֵסיָפא:  ָהלּדְ ין ֶאת ָהִראׁשֹון - "ִנְטָמא ִמיעּוט ַהּקָ ִני"ּוְטֵמִאין עֹוׂשִ  ,ְטהֹוִרין עֹוׂשִ ֵ   , ין ֶאת ַהׁשּ

ִני,  -"ִמיעּוט" ֵ ׁשּ ָעְבֵדי ּבַ   הּוא ּדְ
א  א ּוַפְלּגָ ְלּגָ    ,לֹא –ֲאָבל ּפַ

ִראׁשֹון    ,ְוָעְבֵדי ּבָ
ין ְלַעְצָמן. וְ  לּו עֹוׂשִ ין ְלַעְצָמן, ְוַהלָּ לּו עֹוׂשִ   ַהלָּ

  
ֲהָנא!  ָיא ְלַרב ּכָ א ַקׁשְ   ְוֶאלָּ

  
ֲהָנא:    ָאַמר ָלְך ַרב ּכָ

ָהל:ִנְטְמאּו ִמ    יעּוט ַהּקָ
ין ֶאת ָהִראׁשֹון,  -ְטהֹוִרין    עֹוׂשִ
ִני -ּוְטֵמִאין  ֵ ין ֶאת ַהׁשּ    ,עֹוׂשִ

א:  א ּוַפְלּגָ ְלּגָ   ָהא ּפַ
ין ֶאת ָהִראׁשֹון,  -ְטהֹוִרין    עֹוׂשִ

ִני.  -ֲאָבל ְטֵמִאין  ֵ ין לֹא ֶאת ָהִראׁשֹון ְולֹא ֶאת ַהׁשּ   ֵאיָנן עֹוׂשִ
  

ָנא ּבַ  ְ ֲהָנא, ָהֵתיַנח ְלִליׁשּ ַרב ּכָ   ְתָרא ּדְ
ָאַמר  ָנא ּדְ ְ א ְלַהְך ִליׁשּ ֲהָנאֶאלָּ ין ֶאת ָהִראׁשֹון, ּוְטֵמִאין  -: ְטהֹוִרים ַרב ּכָ ִני,  -עֹוׂשִ ֵ ין ֶאת ַהׁשּ   עֹוׂשִ

א ְלֵמיַמר?   ַמאי ִאיּכָ
  

ֲהָנא:    ָאַמר ָלְך ַרב ּכָ
א ַנִמי:  א ּוַפְלּגָ ְלּגָ ֲאִפיּלּו ּפַ ין ּדַ   הּוא ַהּדִ

    רש"י

. בטהרה הללו עושין לעצמן
והללו עושין לעצמן בטומאה 

דהוי  טהורים לא עבדי בטומאה
כרוב ורוב טהורין לא עבדי 
בטומאה וטמאין לשי לא 
מידחו משום דהוו מי רובא 

   ורובא לשי לא מידחו:
. בטהרה טהורין עושין הראשון

דאי מי מיעוטא יהו אית להו 
למעבד הראשון בטומאה וכל 
   שכן כי עבדי בטהרה שפיר דמי:

. דכיון וטמאין עושין את השי
כמיעוט דאין כרוב ידוין 

  וידחין לשי:
וטמאין אין עושין לא את 

. דכיון דאיו כרוב לא הראשון
עבדי בטומאה ובשי מי לא 

   דאיו מיעוט:
   . אף הטהורין:יעשו בטומאה
. כי איטמי רובא רובא הוא כו'

הוא דעבדי טמאין ראשון 
   ובטומאה:

. אבל פלגא ופלגא לא עבדי
   טמאים לראשון כלל:

רין אין . אפילו הטהוכלהו
   צריכין להזהר בשמירת טהרה:

. דפלגא ופלגא מי מסתברא
טמאין עבדי בטומאה ולא 

   מידחו:
. דאמר הללו לעצמן והללו לרב

   לעצמן:
. וללישא בתרא דרב כהא

דאמר טמאין אין עושין לא זה 
ולא זה הא דקתי טמאים דחין 

   לשי היכי מתרצא לה:
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ין ֶאת ָהִראׁשֹון,  -הֹוִרין ְט    עֹוׂשִ
ִני -ּוְטֵמִאין  ֵ ין ֶאת ַהׁשּ    ,עֹוׂשִ

ָקָתֵני:  ָהל"ְוַהאי ּדְ א   - "ִמיעּוט ַהּקָ ָתָנא ֵריׁשָ יִדי ּדְ    ,"רּוּבֹו" :ַאּיְ
ָנא ַנִמי ֵסיָפא   . "ִמיעּוטֹו" :ּתָ

  
ַרב,  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ֲהנָ  ַרב ּכָ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ ֵני. ּתַ ְ ְתֵרי ִליׁשּ   א ּכִ
  

ַרב:  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ
ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין    - "ָהיּו ִיׂשְ

לּו  ין ְלַעְצָמן,  -ַהּלָ   עֹוׂשִ
לּו  ין ְלַעְצָמן" -ְוַהּלָ   . עֹוׂשִ

  
ֲהָנא:  ַרב כָּ א ּדְ ָנא ַקּמָ ְ ִליׁשּ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ָרֵאל  ָהיּו ִיׂשְ   ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין, "ֲהֵרי ׁשֶ
ין ֶאת ָהִראׁשֹון,  -ְטהֹוִרין    עֹוׂשִ
ִני" -ּוְטֵמִאין  ֵ ין ֶאת ַהׁשּ   . עֹוׂשִ

  
ֲהָנא:  ַרב ּכָ ְתָרא ּדְ ָנא ּבַ ְ ִליׁשּ   ְוַתְנָיא ּכְ

ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין,  ָהיּו ִיׂשְ   "ֲהֵרי ׁשֶ
ין ֶא  -ְטהֹוִרין    ת ָהִראׁשֹון, עֹוׂשִ
ִני" -ּוְטֵמִאין  ֵ ין לֹא ֶאת ָהִראׁשֹון ְולֹא ֶאת ַהׁשּ   .ֵאיָנן עֹוׂשִ

  
ֲהָנא,  ַרב ּכָ ְתָרא ּדְ ָנא ּבַ ְ   ְלַרב, ּוְלִליׁשּ

ָתָנא:    ָהא ּדְ
ין ֶאת ָהִראׁשֹון - "ְטהֹוִרין    ,עֹוׂשִ
ִני" - ּוְטֵמִאין ֵ   , ֶאת ַהׁשּ

  ֵהיִכי ְמָתְרִצי ָלּה? 
  

גֹון ׁשֶ  ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין, ּכְ   ָהיּו ִיׂשְ
ֵמִאים ִלימֹות ַלּטְ ים ַמׁשְ    ,ְוָנׁשִ

ִראׁשֹון ים ּבָ   ְרׁשּות.  -  ְוָקָסַבר: ָנׁשִ
ים ִמּטְ  ל ָנׁשִ  ְוָהוּו ְלהּו ְטֵמִאין ִמיעּוָטא,   - ֵמִאין ּדַ

ִני.  - ּוִמיעּוָטא חּו ְלֶפַסח ׁשֵ   ִיּדָ
  

ְ  ,ְלַרב ֲהָנא, ּוְלִליׁשּ ַרב ּכָ א ּדְ   ָנא ַקּמָ
ַתְנָיא:    ָהא ּדְ

ין ֶאת ָהִראׁשֹון - "ְטהֹוִרין    ,עֹוׂשִ
ין  - ּוְטֵמִאין    ,לֹא ֶאת ָהִראׁשֹון  ֵאין עֹוׂשִ

ִני" ֵ   , ְולֹא ֶאת ַהׁשּ
  ֵהיִכי ְמַתְרִצי ָלּה? 

  
  ַרב ְמָתֵריץ ָלּה: 

ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטֵמִאין ּוֶמֱחָצ  ָהיּו ִיׂשְ גֹון ׁשֶ   ה ְטהֹוִרין, ּכְ
הֹוִרים,  ים עֹוְדפֹות ַעל ַהּטְ   ְוָנׁשִ

ים  ִראׁשֹון   ְוָקָסַבר: ָנׁשִ   חֹוָבה,  -ּבָ
ִני ּוַב  ֵ   ְרׁשּות.  - ׁשּ

ִראׁשֹון לֹא ָעְבֵדי  ָהֵוי ֵליּה ִמיעּוט,   - ּבָ   ּדְ
ִראׁשֹון - ּוִמיעּוָטא    ,לֹא ָעְבֵדי ּבָ

ִני לֹא ָעְבֵדי  ֵ ים ִמינַּ  - ּוַבׁשּ ל ָנׁשִ א ּוַפְלָגא  ְייהּו, ּדַ ְלּגָ   , ְוָהוּו ְלהּו ּפַ
ִני.  - ּוַפְלָגא ֵ ׁשּ   לֹא ָעְבֵדי ּבַ

  

    רש"י

. דבזכרים משלימות לטמאין
טהורים רובא אבל יש מן  הוו

השים טמאות יותר מן 
הטהורות עד שמשלימות 
החשבון למחצה על מחצה 
וקסבר האי תא שים בראשון 
רשות וכ''ש בשי הילכך דל 
שים מהכא דאין מן המיין 
וזיל בתר זכרים והוו טמאים 
מיעוטא ומדחו לשי אבל בפלגא 

   ופלגא אי כמר אי כמר:
כרים . הזכגון שהיו ישראל

מחצה טהורין ומחצה טמאין 
וכשאתה מוה השים עמהן 

   רבין טהורים על הטמאים:
. והרי הן במין בראשון חובה

   ומצאו טמאים מיעוטא:
. ותאי פליגי ובשי שים רשות

בהא מילתא בפ' האשה (לקמן 
   דף צא:):

. טמאין דהוה בראשון לא עבדי
  להו מיעוטא:

 . דלגבי שי איןובשי לא עבדי
השים מן המין למיהוי טהורין 
רובא הילכך לא הוו טמאים 
מיעוטא אלא פלגא ולרב מחצה 

   על מחצה כרוב ולא עבדי בשי:
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א ְלּגָ ָאַמר: ּפַ ֲהָנא ּדְ ִני,  - ּוְלַרב ּכָ ֵ ׁשּ   ַנִמי ָעְבִדי ּבַ
  ָהִכי ְמָתֵריץ ָלּה: 

ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין,  ָהיּו ִיׂשְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
לִ  ים ַמׁשְ הֹוִריןְוָנׁשִ    ,ימֹות ַלּטְ

ים  ִראׁשֹון   ְוָקָסַבר: ָנׁשִ   חֹוָבה,  –ּבָ
ִני  ֵ   ְרׁשּות.  - ּוַבׁשּ

ִראׁשֹון לֹא ָעְבֵדי,  א ּוַפְלָגא,   ּבָ ְלּגָ ָהוּו ְלהּו ּפַ   ּדְ
ִראׁשֹון וּ  א ּבָ   לֹא ָעְבֵדי,  -ַפְלּגָ

ִני ַנִמי לֹא ָעְבֵדי ֵ ׁשּ ְייהּו ִמן ַהּטְ  - ּבַ ים ִמיּנַ ל ָנׁשִ א,   ,הֹוִריןּדַ   ָהוּו ְלהּו ְטֵמִאין רּוּבָ
ִני.  ֵ ׁשּ א לֹא ָעְבֵדי ּבַ   ְורּוּבָ

  
ֲהָנא,    ּוְלַרב ּכָ
ַתְנָיא:    ָהא ּדְ

ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין  ָהיּו ִיׂשְ   - "ֲהֵרי ׁשֶ
ין ְלַעְצָמן" לּו עֹוׂשִ ין ְלַעְצָמן ְוַהּלָ לּו עֹוׂשִ    ,ַהּלָ

  ָלּה? ֵהיִכי ְמָתֵריץ 

  
ֲהָנא:    ָאַמר ָלְך ַרב ּכָ

ֵאי ִהיא ּנָ    ,ּתַ
ָאַמר: ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  א ְלַמאן ּדְ רֹוב,  -ִאיּכָ   ּכְ

ָאַמר: ֶמֱחָצה ַעל ֶמֱחָצה  א ְלַמאן ּדְ רֹוב.  - ְוִאיּכָ   ֵאינֹו ּכְ
  
  
  
  

    רש"י

. דאמר פלגא עבדי ורב כהא
   בשי מתרץ הכי כו':

. שלא ושים משלימות לטהורין
היו טהורין מחצה אלא על ידי 
השים ואי אזלין בתר זכרים 

ועודפות  הוו טמאין רובא.
   עליהן לא גרסין:

. ופלגא בראשון לא עבדי
בטומאה ללישא קמא דרב 

   כהא:
. האי תא ותא תאי היא

דלעיל דקאי כוותיה האי תא 
סבר מחצה על מחצה הוי כרוב 

   ותא דלעיל סבר איו כרוב:
. אפילו עושין בטומאה

  הטהורין:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א    ––––עט, ב עט, ב עט, ב עט, ב  .25
  ּגּוָפא: 

ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצ  ָהיּו ִיׂשְ   - ה ְטֵמִאין "ֲהֵרי ׁשֶ
ין ְלַעְצָמן.  לּו עֹוׂשִ ין ְלַעְצָמן, ְוַהּלָ לּו עֹוׂשִ   ַהּלָ

הֹוִרין, ֲאִפיּלּו ֶאָחד  טּוְמָאה,  -ָהיּו ְטֵמִאין עֹוְדִפין ַעל ַהטְּ   ַיֲעׂשּו ּבְ
ן ִציּבּור ָחלּוק.  ֵאין ָקְרּבַ   ְלִפי ׁשֶ

ן ַמְתָיא י ֶאְלָעָזר ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִחיד ַמְכ  יּבּור ְלטּוְמָאה, ֵאין ַהּיָ   ִריַע ֶאת ַהּצִ

ֱאַמר:   פ,א ּנֶ ָעֶריָך"^  ׁשֶ ַאַחד ׁשְ ַסח ּבְ   .ה) ,(דברים טז 446"לֹא תּוַכל ִלְזּבַֹח ֶאת ַהּפָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָבִטים ְטהֹוִרים  ְ ל ַהׁשּ ָאר ּכָ ֶבט ֶאָחד ָטֵמא ּוׁשְ   - ֲאִפיּלּו ׁשֵ
ין ְלַעְצָמן, ְוַהּלָ  לּו עֹוׂשִ ין ְלַעְצָמן.ַהּלָ    לּו עֹוׂשִ

  
ְמעֹון?  י ׁשִ ַרּבִ   ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
  ָקָסַבר: 

ֵרי  ֶבט ֶאָחד ִאיּקְ   .'ָקָהל'ׁשֵ
  

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָבִטים ְטהֹוִרין  ְ ל ַהׁשּ ָאר ּכָ ֶבט ֶאָחד ָטֵמא ּוׁשְ טּוְמָאה,  -ֲאִפיּלּו ׁשֵ   ַיֲעׂשּו ּבְ

ן ִציּבּור ָחלּוק" ֵאין ָקְרּבַ   . ׁשֶ

י ְיהּוָדה ָסַבר ֵרי 'ָקָהל' :ַרּבִ ֶבט ֶאָחד ִאיּקְ    ,ׁשֵ
א ּוַפְלָגא,  - ְוָהוּו ְלהוּ  ְלּגָ   ּפַ

ן ִציּבּור ָחלּוק,    ְוֵאין ָקְרּבַ
טּוְמָאה.  הּו ּבְ   ְוָעְבֵדי ּכּולְּ

  
  
  

                                                             

ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ  446 ָעֶריָך ֲאׁשֶ ַאַחד ׁשְ ַסח ּבְ   לֹא תּוַכל ִלְזּבַֹח ֶאת ַהּפָ

    רש"י

לא תוכל לזבוח את הפסח 
א תזבחו . בשביל יחיד לבאחד

שיהא אותו היחיד גורם ומועיל 
   בשחיטתו שום צד טיה:

. ומילתא מפ' איקרי קהל
בהוריות (דף ה:) דקאמר ליה 
רחמא ליעקב גוי וקהל גוים 
יהיה ממך וכבר ולדו לו כל 
השבטים חוץ מבימין הילכך 
שבט אחד חשוב כציבור ולא 

   מידחי לשי:
. אף טהורין אם יעשו בטומאה

   ירצו:
. כי היכי מאין אחד מהןמט

דיהוו רוב טמאין ויעבדו 
   כולהו [בטומאה]:

שהיו טמאין עודפין על 
. דלא חזו הטהורין אחד
   טהורים בראשון:

. דהוו הדר' קושיין לדוכתיה
להו פלגא ופלגא והללו יעשו 

   לעצמן והללו יעשו לעצמן:
. ולעולם מחצה על אלא ה''ק כו'

מחצה דווקא קתי וה''ק רב אי 
משכחת תא דאית ליה כת''ק 
דאמר פלגא ופלגא לא עבדי 
טהורין בטומאה כדקתי הללו 
עושין לעצמן וכרבי יהודה 
דאמר אין קרבן ציבור חלוק 
מכי עביד קהל בטומאה בראשון 
לא מפליג למיעבד טהורין 
בטהרה דאוסר ליחלק שגאי 
הדבר דמוכחא מילתא בהדיא 

   כשזהרין אלו מאלו:
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .26
  ִאיְתַמר: 

ָרֵאל ֶמֱחָצה ְטהֹוִרין ּוֶמֱחָצה ְטֵמִאין   -  ָהיּו ִיׂשְ
  : ַרבָאַמר 

ֶרץ. ְמ  ֶ ׁשּ ִאין ֶאָחד ֵמֶהן ּבְ   ַטּמְ
  

אי?    ְוַאּמַ
  ִניַעְבדּו ָהֵני ְלחּוַדְייהּו ְוָהֵני ְלחּוַדְייהּו, 

ָהא ָאַמר  ין ְלַעְצָמן! ַרבּדְ לּו עֹוׂשִ ין ְלַעְצָמן, ְוַהלָּ לּו עֹוׂשִ   : ַהלָּ
  

  ָאְמֵרי: 
ָהיּו ְטֵמִאין עֹוְדִפין  גֹון ׁשֶ ַמאי ָעְסִקיַנן: כְּ הֹוִרין ֶאָחד.ָהָכא ּבְ   ַעל ַהּטְ

  
א ְטֵמִאים ,ִאי ָהִכי טּוְמָאה!  - ָהוּו ְלהּו רּוּבָ הּו ּבְ   ִניַעְבדּו ּכּולְּ

  
ן ַמְתָיא,  י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ

ָאַמר:  יּבּור ְלטּוְמָאה"ּדְ ִחיד ַמְכִריַע ֶאת ַהּצִ   . "ֵאין ַהּיָ
  

יָין ְלדּוְכֵתיּה    ִניַעְבדּו ָהֵני ְלחּוַדְייהּו ְוָהֵני ְלחּוַדְייהּו!  - ִאי ָהִכי, ֲהַדר קּוׁשְ
  

א, ָהִכי ָקָאַמר:    ֶאלָּ
טּוְמָאה,  הּו ּבְ א לֹא ָעְבֵדי ּכּולְּ א ּוַפְלּגָ ְלּגָ ָאַמר: ּפַ א, ּדְ א ַקּמָ ַתּנָ ָסַבר ָלּה ּכְ א ּדְ ּנָ א ּתַ   ִאי ִאיּכָ

ָאַמר:  י ְיהּוָדה, ּדְ ַרּבִ ן ִציּבּור ָחלּוקֵאין ָקְר "ְוָסַבר ָלּה ּכְ    - " ּבַ
ֶרץ.  ֶ ׁשּ ִאין ֶאָחד ֵמֶהן ּבְ   ְמַטּמְ

  
אוְ    ָאַמר:  עּוּלָ

ִחין ֶאָחד ֵמֶהן ְלֶדֶרְך ְרחֹוָקה.  לְּ   ְמׁשַ
  

ֶרץ!  ֶ ׁשּ ֶאּנּו ּבְ   ִויַטּמְ
  

ֶרץ.    ָקָסַבר: ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ
  

ֵמת!  ֶאּנּו ּבְ   ִויַטּמְ
  

ה ֵמֲחגִ    יָגתֹו. ַמְדֵחהּו ַאּתָ
  

ְסחֹו!  ה ִמּפִ א ַנִמי, ַמְדֵחהּו ַאּתָ ּתָ   ָהׁשְ
  

ִני.  ֵ ׁשּ ָעֵביד ּבַ ר ּדְ   ֶאְפׁשָ
  
ִביִעי, ּבְ  ְ ׁשּ ָעֵביד ּבַ ר ּדְ   ֵמת ַנִמי ֶאְפׁשָ

ּלֹו!  ִמיִני ׁשֶ ֲהָוה ֵליּה ׁשְ   ּדַ
  

א:    ָקָסַבר עּולָּ
הוּ  ִראׁשֹון ִניְנהּו,  - ּכּולְּ לּוִמין ּדְ ׁשְ   ּתַ

ֲחִזי ּבָ  הּו,  -ִראׁשֹון ּדַ כּולְּ   ֲחִזי ּבְ
ִראׁשֹון  לֹא ֲחִזי ּבָ הּו.  -ְוָכל ֵהיָכא ּדְ כּולְּ   לֹא ֲחִזי ּבְ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ְלהּו 

יּה ְוָרֵהיט?!  ּנֵ ּכַ יּה ּוִמׁשְ ֲעַקר ִסיּכֵ א: ָמאן ָצֵיית ּדַ   ִזילּו ַוֲאַמרּו ֵליּה ְלעּולָּ
  
  

    רש"י

. חד מהן בשרץמטמאין א
   ועבדיה כולהו בטומאה:

. שוחטין וזורקין על טמא שרץ
הואיל וחזי לאורתא הילכך אין 

   מכריע את הציבור לטומאה:
. של מחר שאתה מחגיגתו

  מטמאו כל שבעה:
. חגיגתו בשביעי אפשר דעביד

של פסח שהוא שמיי שלו דהא 
   כל ז' תשלומין אית ליה:

. הימים של רגל קסבר כולן
מין של ראשון הן ואין תשלו

תשלומין זה לזה ופלוגתא היא 
בחגיגה (דף ט:) ומאן דאית ליה 
כולן תשלומין לראשון סבר 
היכא דלא חזי לראשון תו לא 

   חזי:
. להשתלח לדרך מאן ציית לך

   רחוקה:
. אהלו וכי עקר משכיה וסיכיה

ויתדותיו ורהיט בתמיה מי 
ישמע לו להטריח עצמו הילכך 

   רב:הא עדיפא כ
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        פ, אפ, אפ, אפ, א .27
ַמר:    ִאיּתְ

ן ָזִב    - ין, ּוִמיעּוָטן ְטֵמֵאי ֵמִתים ָהיּו רּוּבָ
  : ַרבָאַמר 

ִני.  -אֹוָתן ְטֵמֵאי ֵמִתים  ֵ ׁשּ ִראׁשֹון ְולֹא ּבַ ין לֹא ּבָ   ֵאיָנן עֹוׂשִ
  

ָהוּו ִמיעּוָטא, ּוִמיעּוָטא -ִראׁשֹון לֹא ָעְבֵדי  ִראׁשֹון - ּדְ    ,לֹא ָעְבֵדי ּבָ
ִני ַנִמי לֹא ָעְבִדי  ֵ ׁשּ    –ּבַ

ָעְב  ל ֵהיָכא ּדְ ִראׁשֹוןּכָ ִני - ִדי ִציּבּור ּבָ ֵ ׁשּ    ,ָעֵביד ָיִחיד ּבַ
ִראׁשֹון  לֹא ָעְבֵדי ִציּבּור ּבָ ל ֵהיָכא ּדְ ִני.  -ּכָ ֵ ׁשּ   לֹא ָעֵביד ָיִחיד ּבַ

  
מּוֵאלָאַמר ְלהּו    : ׁשְ

אִזילּו ֲאַמרּו ֵליּה לְ    : ַאּבָ
מֹוֲעדֹו" ַסח ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּפָ   ַמאי ָעְבַדּתְ ֵליּה?  - ב) (במדבר ט, "ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ

  
  ָאַמר ְלהּו: 

  ִזילּו ֲאַמרּו ֵליּה: 
הּו ָזִבין י ָהוּו ּכּולְּ   ַמאי ָעְבַדּתְ ֵליּה?  - ּכִ

ר  לֹא ֶאְפׁשָ יָון ּדְ א ּכֵ ר,  -ֶאלָּ   לֹא ֶאְפׁשָ
ר.  -ָהָכא ַנִמי    לֹא ֶאְפׁשָ

  
  

    רש"י

. דלא מצו למיעבד רובן זבין
   בראשון:
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        בבבב- - - - פ, אפ, אפ, אפ, א .28
ַמר:    ִאיּתְ

ן ְטֵמֵאי ֵמִתים, ּוִמי   - עּוָטן ָזִבין ָהיּו רּוּבָ
  ָאַמר:  ַרב הּוָנא

טּוְמָאה. א ּבְ ַסח ַהּבָ לּוִמין ַלּפֶ ׁשְ   ֵאין ּתַ
ר ַאֲהָבהוְ  א ּבַ   ָאַמר:  ַרב ַאּדָ

טּוְמָאה.  א ּבְ ַסח ַהּבָ לּוִמין ַלּפֶ ׁשְ   ֵיׁש ּתַ
  

ְלֵגי:  ָהא ָקִמיּפְ   ֵניָמא ּבְ
טוּ  א ּבְ ַסח ַהּבָ לּוִמין ַלּפֶ ׁשְ ָאַמר: ֵאין ּתַ ַמאן ּדְ יּבּור -  ְמָאהּדְ ּצִ חּוָיה ִהיא ּבְ   ,ָקָסַבר: טּוְמָאה ּדְ

טּוְמָאהוּ  א ּבְ ַסח ַהּבָ לּוִמין ַלּפֶ ׁשְ ָאַמר: ֵיׁש ּתַ יּבּור.  - ַמאן ּדְ ּצִ ָרה ּבְ   ָקָסַבר: טּוְמָאה הּוּתְ
  

  ָאְמֵרי: 
י ָעְלָמא כּולֵּ יּבּור :לֹא, ּדְ ּצִ חּוָיה ּבְ    ,טּוְמָאה ּדְ

ִליֵגי:    ּוְבָהא ּפְ
  ר ָסַבר:  ָמ 

א,  - ָטֳהָרה    פ,ב   ַמְדִחּיָ
א -טּוְמָאה     ,לֹא ַמְדִחּיָ

  ּוָמר ָסַבר: 
א.  -ֲאִפיּלּו טּוְמָאה    ַנִמי ַמְדִחּיָ

  
  

    רש"י

אין תשלומין לפסח הבא 
. ואין הזבין עושין את בטומאה

   השי אפילו טהרו:
רב הוא סבר טומאה דחויה 

. ובקושי הותר היא בציבור
להקריבו הלכך לא משוין להו 

   בטהורים למידחי טמאין לשי:
ורב אדא סבר היתר הוא 

ן להו בטהורין . ומשויבציבור
  ודחו זבין לשי:

. טומאה לשי כי טהרה מדחיא
   עבדי ציבור בטהרה:
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        פ, בפ, בפ, בפ, ב .29
ַמר:    ִאיּתְ

יָתן ְטֵמֵאי ֵמִתים  ִליׁשִ יָתן ְטהֹוִרין, ּוׁשְ ִליׁשִ יָתן ָזִבין, ּוׁשְ ִליׁשִ   -ָהיּו ׁשְ
ר ּפַ ָאַמר  י ַמִני ּבַ יׁש ַרּבִ   : ּטִ

ִני.  - אֹוָתן ְטֵמֵאי ֵמִתים ֵ ין לֹא ֶאת ָהִראׁשֹון ְולֹא ַהׁשּ   ֵאיָנן עֹוׂשִ
ִראׁשֹון לֹא ָעְבֵדי  הֹוִרים,  -ּבָ ילּו ָזִבין ַעל ַהּטְ טּוְמָאה, ֲהָוה ֵליּה ְטֵמֵאי ֵמִתים ִמיעּוָטא, ּדְ ִהְגּדִ   לֹא ָעְבֵדי ּבְ

ִראׁשֹון.  - ּוִמיעּוָטא   לֹא ָעְבֵדי ּבְ
ִני לֹא ָעְבֵדי ֵ ׁשּ א,  ,ִנָצְרפּו ָזִבין ִעם ְטֵמֵאי ֵמִתים - ּבַ ִראׁשֹון, ָהוּו ְלהּו רּוּבָ לֹא ָעְבֵדי ּבָ   ּדְ

א  ִני.  -ְורּוּבָ ַסח ׁשֵ   לֹא ַמְדחּו ַלּפֶ
  
  
  

    רש"י

. דהא טמאי בראשון לא עבדי
מתים מיעוטא ובשי לא עבדי 
דהואיל וטהרו זבין עכשיו 
מצאו רוב ציבור צריכין לו 

  ורובא דציבור בשי לא עבדי:
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        פ, בפ, בפ, בפ, ב .30
ָנה             ִמׁשְ

הּוא ָטֵמא  ְך נֹוַדע ׁשֶ מֹו ְוַאַחר ּכָ ְזַרק ּדָ ּנִ ַסח ׁשֶ ה -ַהּפֶ יץ ְמַרּצֶ   . ַהּצִ
ה,  -ִנְטָמא ַהּגּוף  יץ ְמַרּצֶ   ֵאין ַהּצִ

ַסח  ה ּפֶ ִזיר ְועֹוׂשֶ ָאְמרּו: ַהּנָ ֵני ׁשֶ    –ִמּפְ
ה  יץ ְמַרּצֶ ם,  -ַהּצִ   ַעל טּוְמַאת ַהּדָ

ה וְ  יץ ְמַרּצֶ   ַעל טּוְמַאת ַהּגּוף.  -ֵאין ַהּצִ
הֹום ַה ִנְטָמא טּוְמַאת  ה -תְּ יץ ְמַרּצֶ   . ַהּצִ

  

ָמָרא               ּגְ

ְך נֹוַדע, ַטְעָמא ּדְ    ִנְזַרק ְוַאַחר ּכָ
ְך ִנְזַרק  ה.  - ֲאָבל נֹוַדע ְוַאַחר ּכָ   לֹא ְמַרּצֶ

  
  ּוְרִמיְנהּו: 

ה?  יץ ְמַרּצֶ   "ַעל ַמה ַהּצִ
ֵמִזיד,  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ְטָמא ּבֵ ּנִ ר ְוַעל ַהֵחֶלב ׁשֶ ׂשָ ם ְוַעל ַהּבָ   ַעל ַהּדָ

ָרצֹון ין ּבְ אֹוֶנס ּבֵ ין ּבְ ין  ,ּבֵ יּבּור"ּבֵ ּצִ ין ּבְ ִחיד ּבֵ ּיָ   ! ּבְ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

  טּוְמָאתֹו: 
ֵמִזיד  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   הּוְרָצה.  –ּבֵ

  ְזִריָקתֹו: 
ׁשֹוֵגג    הּוְרָצה,  - ּבְ
ֵמִזיד    לֹא הּוְרָצה. -ּבְ

  
יָלא י ׁשֵ   ָאַמר:  ַרּבִ

  ְזִריָקתֹו: 
ֵמִזיד  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ   הּוְרָצה.  –ּבֵ

  טּוְמָאתֹו: 
ׁשֹוֵגג    הּוְרָצה,  - ּבְ
ֵמִזיד    לֹא הּוְרָצה.  -ּבְ

  
ָקָתֵני:  א ָהא ּדְ ֵמִזיד"ֶאלָּ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ    ,"ּבֵ

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ֵמִזיד  ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג, ּוְזָרקֹו ּבֵ   הּוְרָצה.  - ִנְטָמא ּבְ

ָקָתֵני:  ְזַרק ְוַא ְוָהא ּדְ ּנִ ם ׁשֶ ְך נֹוַדע""ּדָ ְך נֹוַדע,  -  ַחר ּכָ ִנְזַרק ְוַאַחר ּכָ   ַטְעָמא ּדְ
ךְ    לֹא,  - ִנְזַרק  ֲאָבל נֹוַדע ְוַאַחר ּכָ

ְך ִנְזַרק ֲאִפיּלּו נֹוַדע ְוַאַחר ּכָ ין ּדַ    ,הּוא ַהּדִ
ָקָתֵני:  ְך נֹוַדע"ְוַהאי ּדְ ָבֵעי ְלִמְתֵני ֵסיָפא:  - "ִנְזַרק ְוַאַחר ּכָ ּום ּדְ ה" - ָמא ַהּגּוף"ִנְט ִמׁשּ יץ ְמַרּצֶ   , ֵאין ַהּצִ

ְך נֹוַדע ּדַ    לֹא,  - ֲאִפיּלּו ִנְזַרק ְוַאַחר ּכָ
א ַנִמי:  ְך נֹוַדע"ָקָתֵני ֵריׁשָ   ."ִנְזַרק ְוַאַחר ּכָ

  
  
  
  
  

    רש"י

  מתי' 
הפסח שזרק את דמו ואח''כ 

. הפסח או הוא טמאודע ש
   הדם:

   . ופטור מפסח שי:הציץ מרצה
. בעליו טומאת הגוף טמאו
   במת:

. וחייב לעשות אין הציץ מרצה
פסח שי דהא בשעת זריקה 
לאו בר מיעבד פסח הוא 

   דרחמא דחייה:
. דכתיב ביה (במדבר ו) הזיר

וכי ימות מת וגו' והימים 
הראשוים יפלו אם טמא 

בותיו במת קודם הבאת קר
   סותר:

. הציץ מרצה על טומאת הדם
ותגלחתו כשירה ומותר לשתות 

   יין ולטמא למתים:
ואין הציץ מרצה על טומאת 

. ואם טמא בעת הבאת הגוף
   קרבותיו סותר את הכל:

. בטומאת התהום טמא גופו
בטומאת ספק כדמפרש בגמרא 
הרי זה מרצה דהלכה למשה 
מסיי היא דהותרה טומאת 

כדאמר בגמרא  התהום להם
ובתוספתא מפרש לה הכי כיצד 
אמרו לו קבר היה עמך בבית 
שכסת בו תחת האבן שישבת 
עליה וודע לו עד שלא עשה 
פסחו צריך לעשות פסח שי 
משעשה אין צריך לעשות פסח 
שי. וכן זיר שהיה הולך 
להביא קרבותיו אמרו לו מת 
היה עמך בבית שכסת בו 

הביא וודע לו בין עד שלא 
קרבותיו בין משהביא 
קרבותיו צריך להביא קרבן 
טומאה אבל אמרו לו קבר 
התהום עמך בבית שכסת בו 
תחת האבן שישבת עליה וודע 
לו עד שלא הביא קרבותיו 
צריך להביא קרבן טומאה 
ומהו קרבן טומאה אשם ושתי 
תורים ומתחיל למות זירות 

   אחרת. בתוספת' דזבחים:
  

  גמ' 
. קס''ד גג בין במזידבין בשו

דהכי קאמר שזרקו בין בשוגג 
בין במזיד ומשי דהאי שוגג 
ומזיד אטומאה קאי אבל 

   זריקה בעין שוגג:
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        פא, אפא, אפא, אפא, א    ––––פ, ב פ, ב פ, ב פ, ב  .31
הֹום ה"[ - "ִנְטָמא טּוְמַאת ַהתְּ יץ ְמַרּצֶ   ].ַהּצִ

  
ֵעי  אּבָ ר ַחּמָ   : ָרִמי ּבַ

נֹוֵתיֶהן ּכֵֹהן ַהְמַר  ָקְרּבְ ה ּבְ הֹום, אֹו לֹא?  -ּצֶ ָרה לֹו טּוְמַאת ַהּתְ   הּוּתְ
  

הֹום ִמיִרי טּוְמַאת ַהּתְ י ּגְ כֵֹהן - ִמי ָאְמִריַנן: ּכִ ְבָעִלים, ּבְ ִמיֵרי - ּבִ    ,לֹא ּגְ
ְבָעִלים ָנא ּבִ כֵֹהן ְולֹא ׁשְ ָנא ּבְ ִמיֵרי, לֹא ׁשְ ִזְבָחא ּגְ יְלָמא: ּבְ    ?אֹו ּדִ

  
  : ָבאָר ָאַמר 

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ְלַבד" א ְלֵמת ּבִ הֹום ֶאּלָ   . "לֹא ָאְמרּו טּוְמַאת ַהתְּ
  ְלַמעּוֵטי ַמאי?  - "ֵמת"

ֶרץ. ׁשֶ הֹום ּדְ   ָלאו ְלַמעּוֵטי טּוְמַאת ַהּתְ
  ּוְבַמאי ָעְסִקיַנן? 

ְבָעִלים    ,ִאי ֵניָמא: ּבִ
  ּוְבַמאן? 
ָנִזיר  יּה?! ִמי ַמ  - ִאי ּבְ י ָימּות ֵמת ָעָליו"ֲהִני ּבֵ   ָאַמר ַרֲחָמָנא!  (במדבר ו, ט) 447"כִּ

ַסח.  ה ּפֶ עֹוׂשֶ א ּבְ   ֶאלָּ
ֶרץ.  ָאַמר: ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמֵאי ׁשֶ   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֶרץ,  :ֶאלָּ   ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמֵאי ׁשֶ
א ּתָ ָרה לֹו,  - ּוְמָאה ְידּוָעהט   ,ָהׁשְ   הּוּתְ

הֹום ן?!  - טּוְמַאת ַהּתְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
א ָלאו כֵֹהן,  ,ֶאלָּ   ּבְ

הֹום!  ָרה לֹו טּוְמַאת ַהּתְ ּה: הּוּתְ ַמע ִמיּנָ   ּוׁשְ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
   ,ּוְבֶפַסח ,ְבָעִליםּבִ לֹא, ְלעֹוָלם 

ִזיָבה.  הֹום ּדְ   ּוְלַמעּוֵטי טּוְמַאת ַהּתְ
  

ִזיָבה הֹום ּדְ ה?!  - ְוטּוְמַאת ּתְ   לֹא ְמַרּצֶ
  ְוָהַתְנָיא: 

י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֲחטּו ְוָזְרקּו ָעֶליָה    פא,א ׁשָ ֶנֶגד יֹום ׁשֶ ּה, ^ ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ ּלָ ִני ׁשֶ ֵ ׁשּ   ּבַ

ְך ָרֲאָתה    ֵאיָנּה אֹוֶכֶלת,  -ְוַאַחר ּכָ
ִני" ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ   . ּוְפטּוָרה ִמּלַ

  ַמאי ַטְעָמא? 
ְמַרּצֵ  ּום ּדִ   ִציץ! הָלאו, ִמׁשּ

  
  ָאְמֵרי: 

ָאה.  א ִהיא ְמַטּמְ אן ּוְלַהּבָ י יֹוֵסי: ִמּכָ ָקָסַבר ַרּבִ ּום ּדְ   לֹא, ִמׁשּ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
י יֹוֵסי"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

לּ  ִביִעי ׁשֶ ְ ׁשּ ֲחטּו ְוָזְרקּו ָעָליו ּבַ ָ ׁשּ י ְרִאּיֹות, ׁשֶ תֵּ ַעל ׁשְ ְך ָרָאהָזב ּבַ    ,ֹו, ְוַאַחר ּכָ
ּה  ּלָ ִני ׁשֶ ֵ ׁשּ ֲחטּו ְוָזְרקּו ָעֶליָה ּבַ ָ ׁשּ ֶנֶגד יֹום ׁשֶ ְך ָרֲאָתה,  ,ְוֵכן ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ   ְוַאַחר ּכָ

  ֲהֵרי ֵאּלּו: 
ב ְלַמְפֵרַע,  ב ּומֹוׁשָ ּכָ ִאין ִמׁשְ   ְמַטּמְ

ִני" ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ   ! ּוְפטּוִרים ִמּלַ

                                                             

יֹום ָטֳהָרת 447 ח רֹאׁשֹו ּבְ א רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגּלַ ְתאֹם ְוִטּמֵ ֶפַתע ּפִ ֶחּנוּ ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ּבְ ִביִעי ְיַגּלְ ְ ּיֹום ַהׁשּ  ֹו ּבַ

    רש"י

. דזיר ועושה פסח בקרבותיהן
הותרה לו אם טמא גופו בספק 
טומאה וקרבן יחיד איו דוחה שבת 

   וטומאה:
. דטומאת התהום מותרת כי גמירי

דגמירי אבל בכהן  להם בבעלים הוא
   לא:

. בקרבות או דילמא בזיבחא גמירי
הללו בפסח ובקרבות זיר גמירי 
דהותרה להם טומאת התהום של 
גוף הילכך לא שא בבעלים ולא שא 

   בכהן:
. דהותרה לא אמרו טומאת התהום

   בזיר ועושה פסח:
. אבל שאר טומאות אלא במת בלבד
   ספק לא הותרו:

מאת התהום זו . במי תארע טוובמאן
   דשרץ דקאמר לא הותרה:

. אפילו אי בזיר מי מהיא ביה
טומאות דשרץ [ודאי] לסתור מייו 

   והבאת קרבותיו:
. פתע זה שוגג וכי ימות עליו כתיב

   פתאום זה מזיד בכריתות (דף ט.):
. לקמן בפרק היחא למאן דאמר

   האשה (דף צ:): ה''ג אלא לאו בכהן:
שה פסח . ובעולעולם בבעלים

ודקשיא לך הא לא מהיא ביה 
טומאה אחריתי איכא טומאת זיבה 
שהיא שבעת ימים ואין שוחטים 
וזורקים עליו ואשמעין רבי חייא 
דטומאת התהום דזיבה כגון זב 
בשביעי שלו דספק הוא שמא יראה 
היום ויסתור כל מה שמה ספק לא 
יראה והרי הוא כטמא שרץ דחזי 

התהום לאורתא והויא לה טומאת 
  ופסלא ביה:
. עדיין ספק הוא שמא בשי שלה

תראה יום זה ויצטרף עם אתמול 
ותראה גם מחר והוו להו שלשה 
והויא לה זבה גמורה ואם לא תראה 

   תטהר לערב:
. שהרי צריכה להיות איה אוכלת

   עוד מחר שומרת יום כגד יום:
. קס''ד ופטורה מלעשות פסח שי

ק הוי כיון דבשעת שחיטה וזריקה ספ
מרצה ציץ מטומאת התהום דזיבה 
ואע''ג דאיגלאי מילתא למפרע 

   שטמאה ודאי בטומאת התהום:
. שומרת מכאן ולהבא היא מטמא

יום כגד יום שספרה קצת היום 
וטבלה טהורה מטומאה של אתמול 
וכי הדר חזיא בו ביום מטמאה מכאן 
ולהבא ותהיה מחר שומרת יום כגד 

טהורה  יום הלכך בזריקה ושחיטה
מעלייתא הואי ורבן פליגי עליה 
ואמרי דכי חזיא איגלאי מילתא 
למפרע דזיבה היא וחדא טומאה 
היא ובשעת שחיטה ספק הואי 
וחייבת בפסח שי ולקמיה פריך כיון 
דלר' יוסי כל חד וחד טומאה באפי 
פשיה הוא היאך מצטרפים לזיבה 

   לעשות זבה גדולה:
 . דאילו בעל ג'בעל שתי ראיות

ראיות לא חזי למיכל לאורתא עד 
שיביא קרבותיו בח' ובשמיי מי 
לא מצי למיקט ומיתי ואח''כ ראה 
מטמא משכב ומושב למפרע דכיון 
דיצא מזיבה ראשוה לשעה שהיא 
ראויה לקרבן הויא לה הך זיבה 
אחריתי ומושב ומשכב שמאתמול 
לאחר טבילה ועד הה טהורה למפרע 

  אפילו טבלה בז' שחרית:
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  ָאְמֵרי: 

  ?"ְלַמְפֵרַע" ַמאי
ַנן.  ַרּבָ   ִמּדְ

  
ֲעָיא ָסַבר:  י אֹוׁשַ   ְוַאף ַרּבִ

ַנן.  ַרּבָ א ְלַמְפֵרַע ִמּדְ   ְמַטּמֵ
  

ָתֵני ֲעָיא 448ּדְ י אֹוׁשַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּלוֹ  ִביִעי ׁשֶ ְ ׁשּ ָרָאה ּבַ ָפָניו" - "ֲאָבל ָזב ׁשֶ ּלְ   . (זבים א, ב) סֹוֵתר ֶאת ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןְוָאַמר ֵליּה    : ַרּבִ

א יֹומֹו!    לֹא ִיְסּתֹור ֶאלָּ
  

ְך,  ְפׁשָ ה ּנַ   ִמּמַ
א  הּו ִנְסּתֹור -ִאי ָקָסַבר: ְלַמְפֵרַע הּוא ְמַטּמֵ    !ֲאִפיּלּו ּכּולְּ

א א הּוא ְמַטּמֵ אן ּוְלַהּבָ   יֹומֹו ַנִמי לֹא ִנְסּתֹור!  - ִאי ָקָסַבר: ִמּכָ
  

א ֵאיָמא: לֹא ִיְסּתֹור ְולֹא יֹומֹו!   ֶאלָּ
  

ָווָתְך.ְוָאַמר לֵ  י יֹוֵסי ָקֵאי ּכְ   יּה: ַרּבִ
  

י יֹוֵסי אֹוֵמר:    ְוָהא ַרּבִ
ב ְלַמְפֵרַע" ב ּומֹוׁשָ ּכָ ִאין ִמׁשְ   ! "ְמַטּמְ

ַנן.  ַרּבָ א ְלַמְפֵרַע ִמּדְ ּה: ְמַטּמֵ ַמע ִמיּנָ א ָלאו, ׁשְ   ֶאלָּ
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
י יֹוֵסי,    ּוְלַרּבִ

אן ּוְלַהּבָ  ָאַמר: ִמּכָ א ּדְ ּתָ אָהׁשְ    ,א הּוא ְמַטּמֵ
ְלַבד"   ְלַמעּוֵטי ַמאי?  - "ְלֵמת ּבִ

הֹום ָרה לֹו טּוְמַאת ַהּתְ ְבכֵֹהן, ְוהּוּתְ ּה ּדִ   !ִנְפׁשֹוט ִמיּנָ
ְבָעִלים, ּוְבֶפַסח    ,ָאְמֵרי: ְלעֹוָלם ּבִ

ֶרץ,    ְוָקָסַבר: ֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמֵאי ׁשֶ
  ְוִאיְצְטִריך ְלַמעּוֵטי. 

  
י יֹוֵסיֶאלָּ  מּוָרה ,א ְלַרּבִ ַחּתְ ָלּה?  -  ָזָבה ּגְ ּכַ   ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ׁשֹוַפַעת.   ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאי ּבָ

ָמׁשֹות. ְ ין ַהׁשּ ֵני ּבֵ ל ׁשְ ָרֲאָתה ּכָ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  
  
  
  

                                                             

  רביו דוד בשם הראב"ד, עיין במסורת הש"ס שגורס 'דאמר'.  448

    רש"י

. שלאחר טבילתו טמאין משכבות ומושבות
שהרי סתר מייו והרי הוא כבתחלתו 
דכתיב (ויקרא טו) וספר לו שבעת ימים 
והרי אין ומדקתי מי בשומרת יום 
למפרע אלמא מי למפרע מטמאה ואפ''ה 
פטר לה מפסח שי ש''מ טעמא משום 
דטומאת התהום הוי ומשכבות ומושבות 

פי שהן אב הטומאה רבותא קט להו מ
לטמא אדם ובדבר זה זב חלוק משאר 

  טמאין:
. אבל מדאורייתא לא מטמאו אלא מדרבן

מכאן ולהבא לא הזב בשביעי ולא שומרת 
יום בשי דמקצת יום עולה להן לספירתן 

   הילכך לגבי פסח טהורין מעליא הוו:
. לא ידעו אהיכא קאי אבל הרואה זוב כו'

   אבל:
כל ספורין שספר וצריך . סותר את שלפיו
   לספור ז' אחרים:

. ויחזור וא''ל רבי יוחן לא יסתור אלא יומו
ויספור יום א' והוין אמילתיה דר' יוחן 
מה פשך אי למפרע מטמא דאין מקצת 

   היום עולה לו ולא גמרה ספירתו:
. דכתיב וספר לו ז' ימים כולהו מי סתור

לטהרתו טהרה אחת לכולן שלא תהיה 
אה מפסקת בייהן במס' דה (דף לג:) טומ

ואם מה לסירוגין כי הכא שיסתור יומו 
   וישלימו למחר מצאת הפסקה בייהם:

. שעלתה לו מקצת ואם מכאן ולהבא מטמא
   היום וגמרו ספורין שלו:

. אלא הרי הוא כראיה יומו מי לא לסתור
ראשוה של זיבה אחרת ואין בה אלא 

יטהר דקי''ל טומאת ערב ויטבול לערב ו
ראיה ראשוה של זב קרי בעלמא הוא 

   במס' דה (דף עב.):
. ה''ק ר' יוחן לא יסתור ולא יומו אלא

כלומר אפילו יומו לפי שכבר עלתה לו 
מקצת היום ככולו ושלמו ספורין שלו ויצא 

   מכלל זיבה:
   . ר' אושעיא לרבי יוחן:וא''ל

. דס''ל מי מכאן ולהבא ר' יוסי קאי כוותך
וא מטמא מדפטר ליה לעיל מפסח שי ה

אלמא קסבר ר' אושעיא למפרע דר' יוסי 
   מדרבן קאמר:
. מסקא דמילתיה הוא ולא והא ר' יוסי כו'

   משום קשיא מייתי לה:
. ולא השתא דאמר מכאן ולהבא מטמא

   משכחת טומא' התהום בזיבה:
. דקתי לעיל למעוטי מאי ע''כ בלבד

אמר לעיל למעוטי שרץ תוקמא ובכהן כד
דאילו בבעלים לא מהי שרץ וקאמר 

   דבטומאת התהום דמת מיהא הותרה לו:
. אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ
   ואשמעין דטומא' התהום מי דחיא ליה:

. כיון דאית ליה מקצת היכי משכחת לה
היום עולה לה לספירתה ומכאן ולהבא 
מטמאה הו''ל כל יומא טומאה באפי 

   פשה:
כל שלשה רצופין דלא הוה לה . בשופעת

   מייא כלל:
. דכל תחלות אי מי ברואה שי בה''ש

הימים היו בטומאה דאין כאן ספירה כלל 
ובשי בין השמשות סגי דאיכא טומאת ג' 
ימים רצופין כגון בה''ש של ע''ש יש כאן 
סוף ערב שבת ותחלת שבת ובין השמשות 
של מחר שהוא סוף השבת ותחלת א' בשבת 

ג' ימים רצופין ואין כאן תחלת יום הרי 
טהור שיעלה לספירה ולפי הדברים למ''ד 
מקצת היום ככולו תחלת הלילה עולה 
לספירתה וא''צ עלות השחר מדאיצטריך 
למקט בין השמשות ולא קט משכחת לה 

   בשרואה בלילות:
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        בבבב- - - - פא, אפא, אפא, אפא, א .32
ֵעי    : ַרב יֹוֵסףּבָ

ָתִמיד  ה ּבְ   -  ּכֵֹהן ַהְמַרּצֶ
הֹום ָרה לֹו טּוְמַאת ַהּתְ   ֹו לֹא? א ,הּוּתְ

  
הֹום,  ָרה לֹו טּוְמַאת ַהּתְ ַסח הּוּתְ ה ּפֶ ל ָנִזיר ְועֹוׂשֶ נֹוֵתיֶהן ׁשֶ ָקְרּבְ ה ּבְ ְמָצא לֹוַמר: ּכֵֹהן ַהְמַרּצֶ   ִאם ּתִ

ָתִמיד  ה ּבְ   ַמאי?  - ּכֵֹהן ַהְמַרּצֶ
הֹום ִמיֵרי טּוְמַאת ַהּתְ י ּגְ ָתִמיד - ִמי ָאְמִריַנן: ּכִ ֶפַסח, ּבְ ִמיֵר  - ּבְ    ,ילֹא ּגְ

ַסח?  ִמיד ִמּפֶ יְלָמא: ָיֵליף ּתָ   אֹו ּדִ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ָרה לֹו טּוְמָאה ְידּוָעה ּלֹא הּוּתְ ָמקֹום ׁשֶ הֹום,  - ַקל ָוחֹוֶמר: ּוַמה ּבְ ָרה לֹו טּוְמַאת ַהּתְ   הּוּתְ

ָרה לֹו טּוְמָאה ְידּוָעה    פא,ב הּוּתְ ָרה לֹו טּוְמַאת- ָמקֹום ׁשֶ הּוּתְ ין ׁשֶ הֹום ^ֵאינֹו ּדִ   ! ?ַהּתְ
  

  ָאְמֵרי: 
ְייִניַנן ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה?!    ּוִמי ּדָ

  ְוָהַתְנָיא: 
י ֱאִליֶעֶזר"ָאַמר לֹו    : ַרּבִ

עֹוָרה ֲעִקיָבא ְ ׂשּ   ֲהָלָכה,  -! ֶעֶצם ּכַ
ם     ,ַקל ָוחֹוֶמר -ְרִביִעית ּדָ

ִנין ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲהָלָכה!"   ! ְוֵאין ּדָ

  
א, ָאַמר    : ָרָבאֶאלָּ

ַסח.  450(במדבר ט, יג) "מֹוֲעדֹו"  449(במדבר כח, ב) "מֹוֲעדֹו"ֵליף יָ    ִמּפֶ
  
  
  

                                                             

ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם-ַצו ֶאת 449 ֵני ִיׂשְ ִני- ֶאת  ּבְ י ַלְחִמי ָקְרּבָ ַ מֹוֲעדוֹ ֵריַח  ְלִאׁשּ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי ּבְ ׁשְ    ִניחִֹחי תִּ
ר 450 יָה -הֹור ּוְבֶדֶרְך לֹאהּוא ָט -ְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ַסח ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ י  ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ ן ּכִ מֲֹעדוֹ  ִהְקִריב לֹא' ה ָקְרּבַ א ֶחְטאוֹ  ּבְ ָ  ַההּוא ָהִאיׁש  ִיׂשּ

    רש"י

. כל השה ואליבא דמאן בתמיד
דאמר טומאה דחויה היא 

סף הכי אי בציבור קבעי רב יו
איצטריך להדר אכהן טהור 
משום טומא' התהום אי לא 
ואליבא דמ''ד לקמן דטומאת 
התהום מרצי ציץ גבי זיר 
ועושה פסח אפי' לכתחלה כגון 

   שודע לו לפי זריקה:
. דזיר ועושה בקרבותיהן

   פסח:
במקום שלא הותרה לו טומאה 

. כלל כגון זיר ועושה ידועה
   פסח שהן קרבות יחיד:

מקום שהותרה לו טומאה 
  . היכא דליכא טהורין:ידועה

איו דין שהותרה לו טומאת 
. היתר גמור ואפילו התהום

   איכא טהורין:
. כגון קבר טומאת מהלכה

התהום הלכה למשה מסיי 
   בזיר ועושה פסח:

. ומי דייין קל וחומר מהלכה
והא טומאת התהום לא משום 
ספיקא מטמאין לה דימא גלוי 

תא למפרע בעלמא היא מיל
השתא אפילו בודאי טמאו מי 
אלא בשעה שטמא היתה 
טומאת התהום שלא הכיר בה 
אדם מעולם מטהרין ליה 
כדלקמן: דר''א ור''ע במסכת 
זיר דאמרין התם רביעית דם 
אין הזיר מגלח על מגעה ועל 
משאה וקאמר רבי עקיבא ק''ו 
ומה עצם כשעורה שאין מטמא 

הל הזיר מגלח (את כל) אדם בא
על מגעה ועל משאה רביעית דם 
שמטמאה (את כל) אדם באהל 
איו דין שהזיר מגלח על מגעה 
ועל משאה אמר לו ר''א לר''ע 
עצם כשעורה שהזיר מגלח על 
מגעה ומשאה הלכה למשה 
מסיי ואין כתוב בתורה 
ורביעית דם אתה בא ללמוד 
ממה בק''ו ואין דין ק''ו 

כתוב מהלכה אלא מדבר ה
  בתורה:
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        פא, בפא, בפא, בפא, ב .33
הֹום ּגּוָפא ִתיָבא?  -  ְוטּוְמַאת ַהּתְ   ֵהיָכא ּכְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ֶרת ָעָליו. - (במדבר ו, ט) 451"ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו"ָאַמר ְקָרא:  ְמחּוּוֶ   ּבִ
  

ַחן ּכַ ַסח ָנִזיר, - ַאׁשְ ה ּפֶ   ְמָנָלן?  -  עֹוׂשֶ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם"ָאַמר ְקָרא:  ֶרת ָלֶכם.  - )י(במדבר ט,  452"ּבְ ְמחּוּוֶ   ּבִ

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ

   ,"ֶדֶרְך"כְּ 
ֶרְך  ָגלּוי,  - ַמה ּדֶ   ּבְ

ָגלּוי.  -ַנִמי  ַאף טּוְמָאה   ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
הֹום?    "ֵאי ֶזהּו טּוְמַאת ַהתְּ

סֹוף ָהעֹוָלם,  ּה ֶאָחד ּבְ יר ּבָ ּלֹא ִהּכִ ל ׁשֶ   ּכָ
סֹוף ָהעֹוָלם ּה ֶאָחד ּבְ יר ּבָ הֹום" -  ִהּכִ   . ֵאין ֶזה טּוְמַאת ַהתְּ

ֶרת ָעָליו" ְמחּוּוֶ ָאַמר: "ּבִ י ֶאְלָעָזר ּדְ ָיַדע הּוא - ְלַרּבִ    !ַעד ּדְ
ָאַמר: י יֹוָחָנן ּדְ ֶרת ָלֶכם" - "ָלֶכם"" ְלַרּבִ ְמחּוּוֶ ֵרין - ּבִ ּה ּתְ ָיְדֵעי ּבָ    !ַעד ּדְ

ָאַמר:  ן ָלִקיׁש ּדְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֶדֶרךְ "ְלַרּבִ י ָעְלָמא!  -" ּכְ ָיְדִעי ּכּולֵּ   ַעד ּדְ
  

הֹום א, טּוְמַאת ַהּתְ ִמיֵרי ָלּה,  -  ֶאלָּ   ִהְלְכָתא ּגְ
ָעְלָמא.  - ּוְקָרא א ּבְ   ַאְסַמְכּתָ

  
  
  
  

                                                             

יוֹ  451 ח רֹאׁשֹו ּבְ א רֹאׁש ִנְזרֹו ְוִגּלַ ְתאֹם ְוִטּמֵ ֶפַתע ּפִ ֶחּנוּ ְוִכי ָימּות ֵמת ָעָליו ּבְ ִביִעי ְיַגּלְ ְ ּיֹום ַהׁשּ  ם ָטֳהָרתֹו ּבַ

י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָע  452 ָרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ֶפַסח ַליהָֹוהּדַ  ׂשָ

    רש"י

. שהותרה וטומאת התהום
בזיר ועושה פסח היכא כתיבא 
והך בעיא איבעיא בי מדרשא 
מקמי הא בעיא דרב יוסף ובשי 
דרב יוסף כבר איפשיטא הך 
מסקא דלקמן דטומאת 
התהום גמרא גמירי לה משום 
הכי פרכין לעיל ומי דייין ק''ו 

   מהלכה:
. שתהא ברורה במחוורת עליו

   :לו
. טמא לפש או בדרך לכם

רחוקה לכם והאי לכם קאי מי 
  אטמא:
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        פא, בפא, בפא, בפא, ב .34
הּוא ָטֵמא "[ ְך נֹוַדע ׁשֶ מֹו ְוַאַחר ּכָ ְזַרק ּדָ ּנִ ַסח ׁשֶ ה.  -ַהּפֶ יץ ְמַרּצֶ   ַהּצִ

ה,  -ִנְטָמא ַהּגּוף  יץ ְמַרּצֶ   ֵאין ַהּצִ
ַסח  ה ּפֶ ִזיר ְועֹוׂשֶ ָאְמרּו: ַהּנָ ֵני ׁשֶ    –ִמּפְ

ה  יץ ְמַרּצֶ ם,  -ַהּצִ   ַעל טּוְמַאת ַהּדָ
ה וְ  יץ ְמַרּצֶ   טּוְמַאת ַהּגּוף. ַעל  -ֵאין ַהּצִ

הֹום ַה ִנְטָמא טּוְמַאת  ה -תְּ יץ ְמַרּצֶ   .]"ַהּצִ

  
יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ

ּנֹוַדע לֹו ְלַאַחר ְזִריָקה,  א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   לֹא ׁשָ
ם ִכי ִאיְזְדִריק ּדָ יר ִאיְזְדִריק,  - ּדְ ּפִ   ׁשַ

ה.  -ֲאָבל נֹוַדע לֹו ִלְפֵני ְזִריָקה    לֹא ְמַרּצֶ
  

  ֵבי: ֵמיִתי
ֶרְך,  ל ּדֶ ב ְלָרְחּבֹו ׁשֶ ּכָ   "ַהּמֹוֵצא ֵמת מּוׁשְ

   ,ָטֵמא -ִלְתרּוָמה 
ַסח  ה ּפֶ   ָטהֹור.  -ְלָנִזיר ְועֹוׂשֶ

א הּוא - "ָטהֹור"וְ  "ָטֵמא"ְוָכל    !ְלַהּבָ
  

ַמר א ִאי ִאיּתְ ַמר:  ,ֶאלָּ   ָהִכי ִאיּתְ
יָאַמר  ר ַרב ַאׁשִ   : ָמר ּבַ

יָמא ה, ֲאָבל נֹוַדע לֹו ִלְפֵני ְזִריָקה - ר ְזִריָקהנֹוַדע לֹו ְלַאַח  :לֹא ּתֵ ְמַרּצֶ ה,  - הּוא ּדִ   לֹא ְמַרּצֶ
א ֲאִפיּלּו נֹוַדע לֹו ִלְפֵני ְזִריָקה  ה.  –ֶאלָּ   ְמַרּצֶ

  
  
  

  ּגּוָפא: 
ֶרְך,  ל ּדֶ ב ְלָרְחּבֹו ׁשֶ ּכָ   "ַהּמֹוֵצא ֵמת מּוׁשְ

  ָטֵמא,  -ִלְתרּוָמה 
ַסח  ה ּפֶ   הֹור. ָט  -ְלָנִזיר ְועֹוׂשֶ

ֵאין לֹו ָמקֹום ַלֲעבֹור ָבִרים ֲאמּוִרים: ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ    ,ּבַ
  ָטהֹור.  –ֲאָבל ֵיׁש ָמקֹום ַלֲעבֹור, ַאף ִלְתרּוָמה 
ֵלם ָצאֹו ׁשָ ּמְ ָבִרים ֲאמּוִרים: ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ    ,ּבַ

ר ּוְמפֹוָרק  ָרִקים ָעַבר. -ֲאָבל ְמׁשּוּבָ ין ַהּפְ א ּבֵ ּמָ   ָטהֹור, ׁשֶ
ֶבר, ֲא  ר ּוְמפֹוָרק ּוַבּקֶ   ָטֵמא,  -ִפיּלּו ְמׁשּוּבָ

ֶבר ְמָצְרפֹו.  ַהּקֶ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ַרְגָליו,  ְך ּבְ ְמַהּלֵ ָבִרים ֲאמּוִרים: ּבִ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ

  ָטֵמא,  -ֲאָבל ָטעּון אֹו ָרכּוב 
ַרְגָליו ְך ּבְ ַהּלֵ ּמְ ע ְולֹא ַיֲאִהל -  ְלִפי ׁשֶ ּלֹא ִיּגַ ר ׁשֶ    ,ֶאְפׁשָ

ע ְולֹא ַיֲאִהל.  -כּוב ֲאָבל ָטעּון אֹו ָר  ּלֹא ִיּגַ ר ׁשֶ   ִאי ֶאְפׁשָ
הֹום,  טּוְמַאת ַהתְּ ָבִרים ֲאמּוִרים: ּבְ ה ּדְ ּמֶ   ּבַ

  ָטֵמא. –טּוְמָאה ְידּוָעה ּבְ ֲאָבל 
הֹום?    ְוֵאי ֶזה ִהיא טּוְמַאת ַהתְּ

סֹוף ָהעֹוָלם ּה ֶאָחד ּבְ יר ּבָ ּלֹא ִהּכִ ל ׁשֶ    ,ּכָ
ּה ֶאָחד ּבְ  יר ּבָ   סֹוף ָהעֹוָלם, ֲאָבל ִהּכִ

הֹום.    ֵאין ֶזה טּוְמַאת ַהתְּ
ָעָפר,  ֶבן, ּבֶ תֶּ רֹורֹות וּ ְמָצאֹו ָטמּון ּבַ הֹום -ַבּצְ    ,ֲהֵרי ֶזה טּוְמַאת ַהתְּ

ָלִעים  ְנִקיֵקי ַהסְּ ֲאֵפיָלה, ּבִ ִים, ּבָ ּמַ הֹום.  - ּבַ   ֵאין ֶזה טּוְמַאת ַהתְּ
א ְלֵמת הֹום ֶאּלָ ְלַבד" ְולֹא ָאְמרּו טּוְמַאת ַהתְּ   .ּבִ

  

    רש"י

. טמא לפש דומיא דדרך כי דרך
   רחוקה הוא:

. אי זהו טומאת התהום
   שהותרה לזיר ועושה פסח:

. דציץ מרצה על טומאת לא שו
   התהום בזיר ועושה פסח:

. והוא מושכב לרחבו של דרך
עבר שם וא''א שלא גע שם או 

   או האהיל: הסיט
   . לאכול בתרומה:לתרומה

. דלא הותרה בו טומאת טמא
התהום ואילו לאורכו של דרך 

   אפי' טומאת התהום אין כאן:
. שמחזיק שאין לו מקום לעבור

וממלא את כל רוחב הדרך אף 
על גב דטומאת ודאי היא כיון 
דההיא שעתא דעבר עליה 
טומאת התהום הואי שלא היה 

ף לזה לא שום אדם יודעו שם וא
ודע עד ששחטו קרבותיו 
הלכה למשה מסיי היא 

   שזורקין עליו את הדמים:
אבל יש לו מקום לעבור אף 

. דהוי ליה ספק לתרומה טהור
טומאה ברשות הרבים וספיקו 

   טהור:
. דכי ממלא את כל הדרך בד''א
   טמא:

. שכל הקבר שהקבר מצרפו
מטמא באהל ואפילו ריקן שבו 

   או בקבר: דכתיב (במדבר יט)
   . דמשובר ומפורק טהור:בד''א
. משוי על כרחו הולך ע וד טעון

   לכאן ולכאן ומאהיל על צדדיו:
   . דזיר ועושה פסח טהור:בד''א

. שידעו אבל בטומאה הידועה
   שאדם קבר שם:

. טמון בעפר בתבן ובצרורות
טומאה מכוסה מכל אדם היא 
זו שמא גל אבים או עפר או 

ולא הכירו בו בי  תבן פל עליו
אדם מעולם אבל מים ואפילה 
וקיקי הסלעים אין זו הטומאה 
מכוסה ועלמה שהמציץ יכול 
לראות ולא גמירי הלכתא אלא 
בטומאה שהיא בתהום 

   המכוסה מן הכל:
. דהותרה טומאת ולא אמרו

  התהום אלא במת בלבד:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א    ––––פא, ב פא, ב פא, ב פא, ב  .35
ָנה             ִמׁשְ

ֵלם אֹו רּוּבֹו  ֲעָרָכה.  -ִנְטָמא ׁשָ יָרה ֵמֲעֵצי ַהּמַ   ׂשֹוְרִפין אֹותֹו ִלְפֵני ַהּבִ
ַחְצרֹוֵתיֶהן  :ׂשֹוְרִפין אֹותוֹ  - ַהּנֹוָתר וְ ִנְטָמא ִמיעּוטֹו,     ,ּבְ

ּגֹוֵתיֶהן    ֵמֲעֵצי ַעְצָמן,  - אֹו ַעל ּגַ
ְיָקִנין  יָרה - ַהּצַ ֲעָרָכה ,ׂשֹוְרִפין אֹותֹו ִלְפֵני ַהּבִ ִביל ֵליָהנֹות ֵמֲעֵצי ַהּמַ ׁשְ   . ּבִ

  

ָמָרא               ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ   : ַרּבִ
ן.  יׁשָ ֵדי ְלַבּיְ   ּכְ

  
  

ּגֹוֵת  - ַהּנֹוָתר וְ [ "ִנְטָמא ִמיעּוטוֹ  ַחְצרֹוֵתיֶהן אֹו ַעל ּגַ   ].יֶהן ֵמֲעֵצי ַעְצָמן"ׂשֹוְרִפין אֹותֹו ּבְ
  

  ּוְרִמיְנהּו: 
ר ֹקֶדׁש, ִאם ָעַבר 'צֹוִפים'  ׂשַ ָידֹו ּבְ ׁש ּבְ ּיֵ ר ׁשֶ ַלִים ְוִנְזּכַ ָצא ִמירּוׁשָ ּיָ ְמקֹומֹו,  -"ְוֵכן ִמי ׁשֶ   ׂשֹוְרפֹו ּבִ

ֲעָרָכה" ,חֹוֵזר^ -ְוִאם ָלאו    פב,א יָרה ֵמֲעֵצי ַהּמַ   ! ְוׂשֹוְרפֹו ִלְפֵני ַהּבִ

  
ר עּוְקָבאָאַמר    : ַרב ָחָמא ּבַ

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
אן  ַאְכְסַנאי.  -ּכָ   ּבְ
אן  ִית -ּכָ ַבַעל ַהּבַ    ,ּבְ

  
א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ַאְכְסַנאי,  - ָהא ְוָהא   ּבְ

אן  ֶרךְ  -ּכָ ּדֶ ֶהֱחִזיק ּבַ    ,ׁשֶ
אן  ֶרְך.  -ּכָ ּדֶ ּלֹא ֶהֱחִזיק ּבַ   ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ַרב ְזִביד

ְדָאַמר ֵמִע  ָרא: ְלעֹוָלם ּכִ   יּקָ
אן  ַאְכְסַנאי,  –ּכָ   ּבְ
אן  ִית,  -ּכָ ַבַעל ַהּבַ   ּבְ

ֶרְך.  ּדֶ לֹא ֶהֱחִזיק ּבַ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ
ְיָקִנין -ַאְכְסַנאי  ּצַ אּוהּו ּכַ ֵלית ֵליּה ֲעׂשָ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ְתַנן:    ּדִ
ְיָקִנין יָרה - "ַהּצַ ִביל ֵליָהנֹות ,ׂשֹוְרִפין אֹותֹו ִלְפֵני ַהּבִ ׁשְ ֲעָרָכה" ּבִ   . ֵמֲעֵצי ַהּמַ

  
  
  

    רש"י

  מתי' 
טמא שלם או רובו שורפין 

המקדש . כל אותו לפי הבירה
כולו קרי בירה ובגמרא מפרש 

   טעמא:
. וכן ותר של טמא מיעוטו

   פסח טהור:
. עצרין כלומר שהן הציקין
   צרי עין:

. את מעט שטמא שורפין אותו
   ואת הותר:

  
  גמ' 

   . בפרק אלו עוברין:וכן מי שיצא
. והרי הוא שיש בידו בשר קדש

   פסול ביוצא:
. מקום שיכול לראות צופים

ירה ומשם והלאה אין משם הב
   יכול לראותו:

. לא הטריחוהו שורפו במקומו
לחזור ולשורפו בירושלים 
הואיל וכבר תרחק הרבה ואף 
על גב דקיימא לן בפרק כל שעה 
(דף כד.) דבמקום אכילת 
קדשים שם שריפתן מבקדש 

   באש תשרף:
. אלמא מיעוטו חוזר ושורפו כו'

שפסל מעצי המערכה מי 
   שרפין:

. שאין לו עצים אכסאיכאן ב
שורפו מעצי המערכה ומתי' 

   בבעל הבית:
. לא הטריחוהו שהחזיק בדרך

לחזר על עצים כדקתי וכן מי 
שיצא אלמא בהחזיק בדרך 

   עסקין:
. כרב חמא מוקים לה רב זביד

ואדרב פפא פליג ויהיב טעמא 
למילתיה דרב חמא דכיון דלית 
ליה עצים שם עשאוהו כציקין 

רך דקתי מתי' והחזיק בד
לאשמועין חזרה קט לה ולא 
משום עצים דהוא הדין ללא 

  החזיק:
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        פב, אפב, אפב, אפב, א .36
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ֲעָרָכה  ַחְצרֹוֵתיֶהן ּוֵמֲעֵצי ַהּמַ אּו ְלׂשֹוְרפֹו ּבְ    ,ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן - "ּבָ
יָרה ּוֵמֲעֵצי ַעְצָמן    . ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן" -ִלְפֵני ַהּבִ

  
ָלָמא  ׁשְ ַחְצרֹוֵתיֶהן "ּבִ ֲעָרָכה ּבְ ְייהּו,   -  "ֵאין ׁשֹוְמִעין ָלֶהן - ֵמֲעֵצי ַהּמַ ן ִמיּנַ ְייׁשָ יְלָמא ּפָ   ּדִ

ָלה ּקָ הּו ִליֵדי ּתַ    ,ַוֲאתּו ּבְ
א  יָרה ֵמֲעֵצי ַעְצָמן"ֶאלָּ   ַמאי ַטְעָמא לֹא?  -  "ִלְפֵני ַהּבִ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ֵאין לֹו.  יׁש ֶאת ִמי ׁשֶ ּלֹא ְלַבּיֵ   ׁשֶ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ד.  ֵני ַהֲחׁשָ   ִמּפְ

   
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

ֲעָרָכה.  לֹא ֲחִזי ַלּמַ ַאְייִתי ָקֵני ְוָחָריֹוָתא ּדְ   ּדְ
  
  
  

ַנן ָהָתם:    ּתְ
ְזָרח" ַער ַהּמִ ֵמִאין ַעל ׁשַ ֲעָמד ָהָיה ַמֲעִמיד ֶאת ַהטְּ   . (תמיד לג.) "רֹאׁש ַהּמַ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ֵדי ְלַביְּ  ן. ּכְ   יׁשָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ד. ֵני ַהֲחׁשָ   ִמּפְ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ

ֵקי.    ְמַפּנְ
  

יׁשּוָרא.  ,ִאי ַנִמי ֵדיל ׁשִ ָקא ּגָ   ּדְ
  
  
  

    רש"י

. כדמפרש באו לשורפו כו' 
   טעמא:

. ליהות מהן האה לידי תקלה
אחרת והאה זו אין בו מעילה 
דתאי ב''ד הוא ועל מת כן 

   מקדישין אותו:
. שלאחר שריפתן משום חשד

מחזירין מותר העצים לתוך 
והרואה חושדן בגובי עצי ביתן 

   המערכה והין מהן:
. קים וחריות של קי וחריות'

דקל הכל יודעים שאים מעצי 
המערכה לפי שקלים הם 
ושרפין מהר ואין אש המערכה 
מתקיימ' בהן ומשום חשד ליכא 

   אבל משום בושת איכא:
   . במסכת תמיד:תן התם

. הממוה על כך ראש המעמד
ל בית אב מעמיד את הטמאים ש

בכל בקר בשער המזרחי כיסת 
   כל אדם להר הבית:

. שלא זהרו כדי לביישן
מלטמא והרי העבודה של מחר 
היתה מוטלת עליהן והיה להן 

   ליזהר:
. שלא יחשדום משום חשד

שמפי מלאכתן הן חדלין 
מלבוא לעבוד עבודה ומעמידן 
שם כדי שיראו אותם בי אדם 
ויודעין שמחמת טומאה הם 

לין ואיידי דאיירי לעיל בהך חדי
פלוגתא דמפי החשד קט לה 

   להא:
. הכל יודעין שבטילים הן מפקי

מן המלאכה ואין מיחין עבודה 
מפי מלאכתן דהי משום חשד 
ליכא ואין צריך להעמידם שם 

   ולמאן דאמר כדי לביישן צריך:
. אי מי דקגדיל שישורא

מפשילי חבלים שהיא אומות 
ואין בי אדם  קלה ושכרה מעט

חשודין שיחדלו מלבוא לעבודה 
  מפי ביטול מלאכה זו:
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        בבבב- - - - פב, אפב, אפב, אפב, א .37
ָנה             ִמׁשְ

ַסח ָצא  :ַהּפֶ ּיָ    ,ׁשֶ
ְטָמא  ּנִ ד.  -אֹו ׁשֶ ֵרף ִמּיָ ָ   ִיׂשּ

  
ָעִלים,    ִנְטְמאּו ַהּבְ

תּו אֹו ׁשֶ  ר צּוָרתוֹ    -ּמֵ עּוּבַ    ,תְּ
ר. ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ׁשִ ֵרף ּבְ ָ   ְוִיׂשּ
רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ד  אֹוֵמר:  ַרּבִ ֵרף ִמּיָ ָ    ,ַאף ֶזה ִיׂשּ

ֵאין לֹו אֹוְכִלין    .ְלִפי ׁשֶ
  

ָמָרא               ּגְ

ָלָמא ׁשְ    –' ָטֵמא'   :ּבִ
ִתיב:  ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָא ּכְ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֵרף""ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ    ,(ויקרא ז, יט) 453ֵכל ּבָ

א    ְמָנַלן?  -' יֹוֵצא'ֶאלָּ
  

ְכִתיב:  ִניָמה"ּדִ ָמּה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ   . (ויקרא י, יח) 454"ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ
  

ה ְלַאֲהרֹן:  את?   ָאַמר לֹו מֹׁשֶ ם ֶאת ַהַחּטָ   ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלּתֶ
ָמּה ִלְפַני ְולִ  א ִנְכַנס ּדָ ּמָ   ְפִנים? ׁשֶ

  ָאַמר לֹו: ָלאו. 
א חּוץ ִלְמִחיָצָתּה ָיְצָתה?  ּמָ   ָאַמר לֹו: ׁשֶ

ּקֹוֶדׁש ָהְיָתה.    ָאַמר לֹו: ָלאו, ּבַ
ּקֹוֶדׁש ָהְיָתה   ָאַמר לֹו: ִניָמה"ִאי ּבַ ָמּה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ   , (ויקרא י, יח) "ְוֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ

ם אֹוָתּה?    ַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלּתֶ
ָלל: ִמ  ִאי ָנְפָקא,   ּכְ   ּדְ

ָמּה ִלְפִנים  ֵריָפה ִהיא.  -ִאי ַנִמי ָעֵייל ּדָ ת ׂשְ   ּבַ
  

ָלָמא  ׁשְ ים -' ִנְטָמא'ּבִ ים ַקלִּ ָקָדׁשִ י ַרֲחָמָנא ּבְ לֵּ ים ,ּגַ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ן ּבְ ּכֵ ל ׁשֶ    ,ּכָ
א 'יֹוֵצא' י - ֶאלָּ ים ַקלִּ ים, ָקָדׁשִ ָדׁשִ י ַהּקָ ַחן ָקְדׁשֵ כַּ   ְמָנָלן?  - םַאׁשְ

   ,ְותוּ 
ַתְנָיא:    ָהא ּדְ

ָמּה,   פב,ב ָלִעים". ^ "ָלן ּדָ ָמּה חּוץ ַלּקְ ָמּה, ָיָצא ּדָ ְך ּדָ ּפַ   ִנׁשְ
ֵריָפה  ׂשְ ָקְייָמא ָלן ּבִ   ְמָנָלן?  -ּדְ

  
ְמעֹון. י ׁשִ   ָנְפָקא ָלן ִמְדַרּבִ

  

ַתְנָיא:    ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵאׁש תִּ  ּקֶֹדׁש ... ּבָ ֵרף""ּבַ ָ ּקֶֹדׁש.  - (ויקרא ו, כג)  455ׂשּ ֵריָפָתּה ּבַ ְ ׂשּ את ׁשֶ ד ַעל ַחטָּ   ִליּמֵ
ְלַבד,  א זֹו ּבִ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ים י ָקָדׁשִ סּוֵלי ָקְדׁשֵ ָאר ּפְ    ,ׁשְ
ים ים ַקּלִ ִין?  -  ְוֵאימּוֵרי ָקָדׁשִ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵרף" תַּ ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש... ּבָ   . "ְוָכל... ּבַ

 
ַחן  ּכַ ים,  -ַאׁשְ י ָקָדׁשִ   ָקְדׁשֵ

ים ים ַקלִּ   ְמָנָלן?  - ָקָדׁשִ
  

                                                             

ֵאׁש  453 ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ר ְוַהּבָ ׂשָ ל ָטהֹור יֹאַכל ּבָ ר ּכָ ׂשָ ֵרף ְוַהּבָ ָ   ִיׂשּ
יִתי 454 ר ִצּוֵ ֲאׁשֶ ּקֶֹדׁש ּכַ ִניָמה ָאכֹול ּתֹאְכלּו אָֹתּה ּבַ ָמּה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ  ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ

ֵאׁש תִּ  455 ּקֶֹדׁש לֹא ֵתָאֵכל ּבָ ר ּבַ ָמּה ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלַכּפֵ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ ֵרףְוָכל ַחּטָ ָ   ׂשּ

    רש"י

  מתי' 
הפסח שטמא או שיצא ישרף 

. בארבעה עשר ואין צריך מיד
להשהותו עד הבוקר של ששה 
עשר שתעובר צורתו דהייו 
לילה אחד ומיהו בי''ט לא מצי 
שריף ליה כדיליף לקמן (דף פג:) 

   דאין שורפין קדשים בי''ט:
. דאין טמאו הבעלים או שמתו

פסולו בגופו אלא מחמת דבר 
   אחר שאין לו אוכלין:

  
  גמ' 

   . טעון שריפה:בשלמא טמא
. וגבי קדשים דכתיב והבשר וגו'

   קלים כתיב:
. אל הקודש שמא כס דמה

לכפר בהיכל ופסלה כדכתיב 
(ויקרא ו) וכל חטאת אשר יובא 
מדמה וגו' א''כ הוא יפה עשיתם 

   ם:ששרפת
. חוץ שמא חוץ למחיצתה

לעזרה יצאת ומקרא יתירא 
דרשי לה דלא איצטריך פימה 
אלא הכי בעא מיייהו ברישא 
שמא יצאתה ולא היתה פימה 
ואם כן הוא יפה עשיתם 
ששרפתם פימה היתה ולא 
יצאת הא למדו שאם יצאת 

   היה לו לשורפה:
. והבשר אשר יגע וגו' גבי טמא

י שלמים כתיב וכ''ש קדש
   קדשים דחמירי:

. בחטאת אשכחן אלא יוצא
וקדשים קלים מלן דמצריך 
ליה תא דמתיתין שריפה 

   ליוצא דפסח:
. של בהמת קרבן לן דמה

דאמרין בזבחים (דף ו.) מין 
לדם שפסל בשקיעת החמה 
שא' ביום הקריבו את זבחו 
ביום שאתה זובח אתה מקריב 

   כו':
. דאין כאן זריקה שפך דמה

   הותר הבשר:ולא 
. דמהאי פימה וכן יצא דמה

דלעיל פקא דמיפסיל אף הדם 
   ביציאה:

. דקיימא לן דכל הי בשריפה
בכל הגמרא או מוצאין בכל 
פסולי קדשים יצאו לבית 

   השריפה ומלן מקרא:
   . בעזרה:בקדש

. שמחיצתן פסולי שאר קדשים
בכשרותן בעזרה דכתיב בהן 
(ויקרא ו) בחצר אהל מועד 

ורי קדשים קלים שפסלו ואימ
דבכשרותן היתה חומת העזרה 
מחיצתה דהא הקטרה בעו מין 
שאף כשפסלו תהא שם 
שריפתן ולהכי קט אימורים 
דאי יטמא בשרן של קדשים 
קלים דאכל בכל העיר שריפתן 
מי בכל העיר כדתן שורפין 
אותו בחצרותיהן או על 

   גגותיהן:
. דבעי שריפה כלל קדשים קלים

פסולין חוץ מטומאה  בשאר
מלן ומטומאה ליכא למילף 
דשאי טומאה דפסלה אף 

   בתרומה ומעשר:
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ּקֶֹדׁש  סּולֹו ּבַ ל ּפְ א: ּכָ ֵריָפה,  -ֶאלָּ ׂשְ   ּבִ
ים י ָקָדׁשִ ָנא ָקְדׁשֵ ים, ְולֹא ׁשְ ים ַקלִּ ָנא ָקָדׁשִ ִמיִרי ָלּה.  - לֹא ׁשְ ָמָרא ּגְ   ּגְ

ַאֲהרֹן את ּדְ ָהיָ  - ְוַחּטָ ה ׁשֶ ּום ַמֲעׂשֶ ְך ָהָיה. ִמׁשּ   ה ּכָ
  
  

ֵבי  א ּדְ ּנָ ר ֲאבּוּה ּוְלּתַ ה ּבַ   , ַרּבָ
ָאַמר:  יּגּול ָטעּון ִעיּבּור צּוָרה"ּדְ    - "ֲאִפיּלּו ּפִ

  ְמָנא ָלן? 
  . ח)- (ויקרא יט, ו 457ִמּנֹוָתר "ָעֹון" (ויקרא ז, יח)  456"ָעֹון"ָיֵליף 

ַאֲהרֹ  (ויקרא י, יז) 458"ָעֹון" "ָעֹון"ְוֵניַלף  את ּדְ   ן! ֵמַחּטָ
  

  ָאַמר ָלְך: 
ַאֲהרֹן את ּדְ ְווָנא ַנִמי ,ַחּטָ י ַהאי ּגַ ֲעָיא - ּכִ    ,ִעיּבּור צּוָרה ְלדֹורֹות ּבָ

ָעה ָהְיָתה.  -  ְוָהָתם   הֹוָרַאת ׁשָ
  
  

ָאְמִריַנן א ּדְ ּתָ קֶֹדׁש  :ָהׁשְ סּוֵלי ּדְ ל ּפְ ֵריָפה,  - ּכָ ׂשְ   ּבִ
ָנא ָק  ים, ְולֹא ׁשְ י ָקָדׁשִ ָקְדׁשֵ ָנא ּדְ יםלֹא ׁשְ ים ַקלִּ ִמיִרי ָלּה  - ָדׁשִ ָמָרא ּגְ    ,ּגְ

ֵרף" ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש... ּבָ ה ִלי?  - "ּבַ   ָלּמָ
  

ֵעי ֵליּה  ּקֶֹדׁש.  :ַההּוא ִמּבָ ֵריָפָתּה ּבַ ְ ׂשּ   ׁשֶ
  

ֵרף" ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ה ִלי?  - (ויקרא ז, יט) "ְוַהּבָ   ָלּמָ
  

  א, ְלגּוֵפיּה ִאיְצְטִריְך, ַההוּ 
ג קֶֹדׁש, ּכְ סּוֵלי ּדְ ל ּפְ ֲעָתְך ָאִמיָנא: ּכָ ָמּה,   ֹון:ָסְלָקא ּדַ   ָלן ּדָ

ָמּה, וְ  ְך ּדָ ּפַ   ִנׁשְ
ָמּה, וְ    ָיָצא ּדָ

ְיָלה לַּ ֲחָטה ּבַ ֵריָפה - ְוִנׁשְ ִבׂשְ ין ,ּדְ חּולִּ ֵליְתַנהּו ּבְ    ,ּדְ
ין ַנִמי ִמְפ  ְבחּולִּ   - ִסיל ֲאָבל ִנְטָמא, ּדִ

חֹול, ֵאיָמא יּה עֹוָבִדין ּדְ ֵריָפה,    :ֵאיָמא: הֹוִאיל ְוִאיְתֲעִביד ּבֵ ֵעי ׂשְ יּבָ   לֹא ּתִ
ְקבּוָרה.    ְוִתיְסֵגי ֵליּה ּבִ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
   

  
  

                                                             

ּגוּ  456 ב לֹו ּפִ ְקִריב אֹתֹו לֹא ֵיָחׁשֵ י לֹא ֵיָרֶצה ַהּמַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָלָמיו ּבַ ר ֶזַבח ׁשְ ׂשַ אְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ִמּבְ ָ ׂשּ ּנּו ֲעֹוָנּה תִּ ֶפׁש ָהֹאֶכֶלת ִמּמֶ  ל ִיְהֶיה ְוַהּנֶ

ֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד  וווו 457 יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ ֵרףּבְ ָ ֵאׁש ִיׂשּ י ּבָ ִליׁשִ ְ ּגּול הּוא לֹא ֵיָרֶצה . זיֹום ַהׁשּ י ּפִ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ י ֶאת  חחחח. ְוִאם ֵהָאכֹל ֵיָאֵכל ּבַ א ּכִ ָ ְואְֹכָליו ֲעֹונֹו ִיׂשּ
יָה  ֶפׁש ַהִהוא ֵמַעּמֶ ל ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ה ִחּלֵ   קֶֹדׁש ְיהֹוָ

ְמ  458 את ּבִ ם ֶאת ַהַחּטָ הַמּדּוַע לֹא ֲאַכְלתֶּ ר ֲעֵליֶהם ִלְפֵני ְיהֹוָ את ֶאת ֲעֹון ָהֵעָדה ְלַכּפֵ ים ִהוא ְואָֹתּה ָנַתן ָלֶכם ָלׂשֵ י קֶֹדׁש ָקָדׁשִ   קֹום ַהּקֶֹדׁש ּכִ

    רש"י

. וחטאת הלכתא גמירי לה
דאהרן לא איצטריכא לפרושי 
בה שריפה באיותה וביציאתה 
אלא מעשה שהיה הוא 
דאישתעי ולקמן פריך והבשר 

   אשר יגע בכל טמא למה לי:
 . שפסולו בגופו טעוןאפי' פיגול

עיבור צורה והא דתא דרבה בר 
   אבוה לא איתפרש מהיכא:

. דבעי עיבור צורה מא ליה
פשיטא לן דטעמא משום דגמר 
עון עון מותר כתיב בפיגול (שם 
ז) והפש האוכלת ממו עוה 
תשא וכתיב בותר (שם יט) 
ואוכליו עוו ישא והאי קרא 
בותר מוקמין ליה בכריתות 

כי את  (דף ה.) בגזרה שוה כתיב
קודש ה' חילל וכתיב ושרפת את 
הותר באש לא יאכל כי קודש 
הוא וגמר פיגול מותר מה ותר 
כבר עובר צורתו אף פיגול צריך 
שתעובר צורתו ואדגמר מותר 
ליגמרי' מחטאת דאהרן 
ששרפה בו ביום דכתיב ביה 
מי עון ואותה תן לכם לשאת 
את עון העדה ומשה הודה להם 

  עייו:דכתיב וייטב ב
. בין למאן דאמר כי האי גווא

בזבחים מפי איות שרפה בין 
למאן דאמר מפי טומאה 
שרפה לדורות בעיא עיבור 
צורה והוראת שעה היתה 

   ששרפוה לבו ביום:
. שצריך ששריפתן בקדש

   לשורפן בעזרה:
. שלא זהרו וטמאה מעשה חול

 תחללה והוזלה בקדושתה:
ה מן . לגוזותיסגי לה בקבורה

   העין שלא יאכלוה כלבים:
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        פג, אפג, אפג, אפג, א    ––––פב, ב פב, ב פב, ב פב, ב  .38
ָעִלים    ,"ִנְטְמאּו ַהּבְ

תוּ  ּמֵ ר צּוָרָתן  -  אֹו ׁשֶ עּוּבַ    ,תְּ
 ָ ׁשּ ׁשִ ֵרף ּבְ ָ ר.ְוִיׂשּ   ה ָעׂשָ

רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ד -ַאף ֶזה  ֵרף ִמּיָ ָ    ,ִיׂשּ

ֵאין לֹו אֹוְכִלין"   .ְלִפי ׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ָעִלים ַאַחר ְזִריָקה,   -  ַמֲחלֹוֶקת ְטְמאּו ּבְ ּנִ   ׁשֶ
ר ַלֲאִכיָלה ׂשָ ְחִזי ּבָ ִאיּתַ    ,ּדְ

ָעִלים ִלְפֵני ְזִר    יָקה, ֲאָבל ִנְטְמאּו ּבְ
לֹא ִא  ר ַלֲאִכיָלה ּדְ ׂשָ ְחִזי ּבָ ד.  –יּתַ ֵרף ִמּיָ ָ ְבֵרי ַהּכֹל ִיׂשּ   ּדִ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ָלל:    "ֶזה ַהּכְ
גּופוֹ  סּולֹו ּבְ ּפְ ד - ּכֹל ׁשֶ ֵרף ִמּיָ ָ    ,ִיׂשּ

ַדם,    ּבְ
ָעִלים ר צּוָרתוֹ   -  ּוַבּבְ עּוּבַ    ,תְּ

ֵריָפה" ְ   . ְוֵיֵצא ְלֵבית ַהׂשּ

ָעִל ָקָתֵני:    , "ָדם"ּדּוְמָיא ּדְ  ים""ּבְ
ם    ,ִלְפֵני ְזִריָקה - ַמה ּדָ

ָעִלים   ִלְפֵני ְזִריָקה!  - ַאף ּבְ
  

ַמר:  ַמר, ָהִכי ִאיּתְ א ִאי ִאיּתְ   ֶאלָּ
ָעִלים ִלְפֵני ְזִריָקה,  - ַמֲחלֹוֶקת ְטְמאּו ּבְ ּנִ   ׁשֶ

ר ַלֲאִכיָלה ׂשָ ְחִזי ּבָ לֹא ִאיּתַ ְפסּולֹו ּבְ  ,ּדְ ֲהָוה ֵליּה ּכִ    ,גּופוֹ ּדַ
ר ַלֲאִכיָלה ׂשָ ְחִזי ּבָ ִאיּתַ ָעִלים ְלַאַחר ְזִריָקה, ּדְ    – ֲאָבל ִנְטְמאּו ּבְ

ְבֵרי ַהּכֹל  ָבר ַאֵחר,  -ּדִ סּולֹו ֵמֲחַמת ּדָ   ּפְ
  ּוָבֲעָיא ִעיּבּור צּוָרה. 

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  ַנִמי ַמֲחלֹוֶקת.  -ַאף ְלַאַחר ְזִריָקה 
  

י    יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה, ְוָאְזָדא ַרּבִ
ָאַמר  י יֹוָחָנןּדְ   :ַרּבִ

רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ י ְנֶחְמָיהוְ  ַרּבִ ָבר ֶאָחד.  ַרּבִ   ָאְמרּו ּדָ
  

רֹוָקה ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ֲאַמַרן. – ַרּבִ   ָהא ּדַ
  

י ְנֶחְמָיה   ַמאי ִהיא?  - ַרּבִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
י ְנֶחְמָיה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵני ֲא  ְרָפה זוֹ ִמּפְ    ,ִנינּות ִנׂשְ
ה" ְלָכְך ֶנֱאַמר: ֵאלֶּ   . "(ויקרא י, יט) 459"כָּ

ְלַאַחר ְזִריָקה ָהְוָיא - ְוָהא ֲאִנינּות    ,ּכִ
רּוף ּתָ רּוף - ְוִכי ִאׂשְ ּתָ ר ִאׂשְ   . 460ְלַאְלּתַ

  

                                                             

ֵאלֶּ  459 ְקֶראָנה אִֹתי ּכָ אָתם ְוֶאת עָֹלָתם ִלְפֵני ְיהָֹוה ַותִּ ה ֵהן ַהּיֹום ִהְקִריבּו ֶאת ַחּטָ ר ַאֲהרֹן ֶאל מֹׁשֶ הה ְוָא ַוְיַדּבֵ ֵעיֵני ְיהֹוָ יַטב ּבְ את ַהּיֹום ַהּיִ י ַחּטָ  ַכְלתִּ

 מסורת הש"ס 460

    רש"י

. דקאמר תא קמא פסולו מחלוקת
מחמת דבר אחר הוא ובעי עיבור צורה 
כגון שטמאו הבעלים אחר זריקת הדם 

   דעשו כל עבודות הדם בהכשר:
. דרחמא אבל טמאו קודם זריקה

דחייה לפסח שי מצאת זריקה שלא 
בבעלים וה''ל פסולו בגופו דזריקה 

   יא וישרף מיד בי''ד:פסולה ה
   . כגון טמא הדם או שפך לארץ:בדם

. התם פליג ר' מחלוקת לפי זריקה
יוחן בן ברוקה דחשיב ליה פסולו בגופו 
ותא קמא סבר מ''מ לא בא פסול זה 
אלא מחמת דבר אחר ורבי יוחן אמר 

   אף לאחר זריקה מי מחלוקת:
. חטאת דאהרן מפי איות שרפה

ואסורין לאכול בקדשים שהיו אוין 
דכתיב (דברים כו) לא אכלתי באוי 
   ממו ואתו קדשים בקל וחומר ממעשר:

. ותקראה אותי כאלה לכך אמר כאלה
שאי און והיאך הייתי אוכל קדשים 
למשה צטוה לאמר להם קחו את 
המחה הותרת מאשי ה' ואכלוה 
באיות והיה סבור שאף החטאת תאכל 

אמר לו אהרן שמא לא באיות כמחה ו
שמעת אלא במחה זו שהיא קדשי שעה 
ליום שמיי של מלואים צטוית אותה 
מחה ואף אי מודה לך בשעיר חשון 
ושעיר של יום דכתיב (ויקרא ט) ואל בי 
ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים 
לחטאת שהם קדשי שעה חובה ליום 
ואכילתן [מותר] לאון אבל חטאת זו 

הוא וקדשי דורות הן שעיר ר''ח 
ואסורין לאון ור' יהודה פליג עלה התם 
ואמר מפי טומאה שרפה שטמאת 
באוס והאי כאלה דריש ליה אמאי 
דקאמר משה לאהרן שמא מתוך צערך 
פשעת בה וטמאת וקאמר ליה אהרן 
למשה כך אי בעייך שאי מבזה קדשי 
קדשים אלמלי קראוי כאלה וכאלה לא 

   ן:הייתי מבזה אות
הכי גרסין והא איות כלאחר זריקה 

. שאפי' מתו דב ואביהוא לפי היא
זריקה אין הזריקה פסלת בכך דחטאת 
לא דמיא לפסח דעיקרו לאכילה דאילו 
חטאת לא חיישין לאוכלין דידה 
דלכפרה אתיא ואכל ישראל שהיו ראוין 
ואם מפי שהקריבוה באיות ופסלה 

ים דאון שעבד חילל לא הדיוט
הקריבוה כי אם אהרן עצמו וקיימא לן 
(יומא דף יג:) כהן גדול מקריב און 
ואיו אוכל והכי אמרין בזבחים (דף 
קא.) ודרשין הן היום הקריבו דקאמר 
ליה משה לאהרן דילמא באיות 
אקריבתיה ופסלתיה ועל כן שרפתם 
אותה א''ל אהרן הן היום וכי הם היום 

י הקרבתי הקריבו דפסל בהו איות א
דלא פסלא בי איות ושריפה מיד הואי 
בלא עיבור צורה ומדקאמר ר' יוחן דר' 
חמיה ור' יוחן בן ברוקה אמרו דבר 
אחד אלמא ס''ל דפלוגתא דמתיתין אף 
כשטמאו לאחר זריקה דעבודות דם 
עשו בהכשר ואפילו הכי ישרף מיד מפי 
שאין מי שיאכלו כי חטאת דאהרן לא 

סול אחר אלא שלא היו לה היה לה פ
אוכלין וספרים כתב בהן והא איות 
לאחר זריקה הואי וקשיא לי מלן הא 
הלא לא תפרשו בפרשה אלא עבודות 
של קרבות שמיי אבל קרבות של ר''ח 
לא תפרשו בה ועוד מדקא מהדר ליה 
אהרן וכי הן הקריבו והלא אי הקרבתי 

   מכלל דקודם זריקה הואי איות:
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ה  פג,א    מֹוִסיף:  ַרּבָ
ִליִלי.  י יֹוֵסי ַהּגְ   ַאף ַרּבִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י יֹוֵסי ַהגְּ "   אֹוֵמר:  ִליִליַרּבִ
ל ָהִעְנָין ּכּוּלוֹ     -  461ּכָ

א ר ֶאּלָ ָרִפים  :ֵאינֹו ְמַדּבֵ ׂשְ ָפִרים ַהּנִ    ,ּבְ
ָרִפין,  ׂשְ ִעיִרין ַהּנִ   ּוִבׂשְ

ה' ַעל ֲאִכיָלָתן.  ֲעׂשֶ ן 'לֹא תַּ יָרה, ְוִליתֵּ ית ַהּבִ סּוֵליֶהן ַאּבֵ רֹוף ּפְ   ִלׂשְ
ָמּה  ְכַנס ּדָ ּנִ את ׁשֶ ִין?  –ִלְפַני ְוִלְפִנים ָאְמרּו לֹו: ַחטָּ   ִמּנַ

ִניָמה" ָאַמר ָלֶהן: ָמּה ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּפְ   . "(ויקרא י, יח) "ֵהן לֹא הּוָבא ֶאת ּדָ

ָלל ָמּה  :ִמּכְ ִאי ָנֵפיק ִאיִהי, ִאי ַנִמי ָעֵייל ּדָ ֵריָפה.  –ּדְ ׂשְ   ּבִ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָסַבר:  ַרּבִ

ר ם ּוָבׂשָ ָתא ִהיא,  - ּדָ   ֲחָדא ִמילְּ
ָתא ַאֲחִריִתי ִהיא.  - ָעִליםּבְ    ִמלְּ

                                                             

ֵרף 461 ָ ׂשּ ֵאׁש תִּ ּקֶֹדׁש לֹא ֵתָאֵכל ּבָ ר ּבַ ָמּה ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְלַכּפֵ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ  (ויקרא ו, כג) ְוָכל ַחּטָ

    ש"יר

. מי ורבה מוסיף אף רבי יוסי
סבירא ליה כר' יוחן בן ברוקה 
דפסול בעלים לא בעי עיבור 

   צורה:
. כל פרשה זו וכל כל העין כולו

חטאת אשר יובא מדמה (ויקרא 
ו) דמוקי לה רבן במסכת 
זבחים (דף פב.) בחטאת 
החיצוה שהכיס דמה לפים 
וזהו פסול שלה וקאמר רחמא 

יה''ג ומוקי שישרף פליג ר
בחטאת הפימית כגון פר העלם 
דבר של ציבור אשר יובא מדמה 
כמצותה אל אהל מועד לא 
תאכל באש תשרף (ובבשרה) לא 
איצטריך קרא דהא כתיב 
בגופיה (ויקרא ד) ושרף אותו על 
עצים וגו' אלא שאם פסלה 
ביוצא ובטומאה בא הכתוב 
ללמדך שתשרפה בבית הבירה 

מצות' ולא חוץ לג' מחות כ
   וליתן לא תעשה על אכילתה:

אמרו לו חטאת החיצוה 
. שהכיס דמה לפים מין לך

   שהיא פסולה:
. מדאמר ליה משה אמר להן

לאהרן הן לא הובא הא הובא 
בת שריפה היא ושפיר עביד 
דשרפוה לאלתר ומדיליף ריה''ג 
קדשי דורות מחטאת דאהרן 
אלמא ס''ל מי דאם הובא דמה 

יפה לאלתר כי לדורות בעיא שר
חטאת דאהרן ואף על גב דפסול 
הדם הוא דהוי כפסולו מחמת 
דבר אחר וקס''ד דה''ה מי ס''ל 
בפסול בעלים דלא בעי עיבור 
צורה אבל רבן דלא גמירי 
מייה סברי דורות משעה לא 
ילפין ובההיא הוא דקאמר להו 
משה דאם הביאו דמה לפים 
בעיא שריפה אבל לדורות בעי 

א וגבי עיבור צורה קרא אחרי
   מי לא ילפין מיה:

. דלא חשיב ליה ור' יוחן
לריה''ג בהדייהו אמר לך הי 
דשמעת ליה בפסול דם דלא בעו 
עיבור צורה בפסול בעלים מי 
שמעת ליה דקאי כרבי יוחן בן 

   ברוקה:
. דם ובשר חדא מילתא היא

והוה ליה פסולו בגופו כאילו 
  טמא בשר עצמו:
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        בבבב    - - - -     פג, אפג, אפג, אפג, א .39
ָנה             ִמׁשְ

   ,ָהֲעָצמֹות
יִדין    ,ְוַהּגִ
ר.  -ְוַהּנֹוָתר  ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ׁשִ ְרפּו ּבְ ָ   ִיׂשּ

  
ת  ּבָ ׁשַ ר ִלְהיֹות ּבְ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ר,    -ָחל ׁשִ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ְרפּו ּבְ ָ   ִיׂשּ

ֵאיָנן ּדֹוִחין ת  ְלִפי ׁשֶ ּבָ ַ    ,לֹא ֶאת ַהׁשּ
  .ְולֹא ֶאת יֹום טֹוב

  

ָמָרא               ּגְ

ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  י ִיְצָחקָאַמר ַרב ָמִרי ּבַ   : ַרּבִ
ׁשּו נֹוָתר  ּמְ ִ ׁשּ ים ׁשֶ ַדִים,  -ַעְצמֹות ָקָדׁשִ ִאין ֶאת ַהּיָ   ְמַטּמְ

ִסיס ְלָדָבר ָהָאסּור.  ה ּבָ   הֹוִאיל ְוַנֲעׂשָ
  

יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ
יִדי ר" - ם ְוַהּנֹוָתר"ָהֲעָצמֹות ְוַהּגִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ְרפּו ְלׁשִ ָ   . ִיׂשּ

ֵמי?  -"ֲעָצמֹות"ָהֵני    ֵהיִכי ּדָ
הּו מֹוַח  :ִאיֵליָמא ֵלית ּבְ יְנהּו!  - ּדְ ּדִ ֵריָפה? ִנׁשְ ׂשְ ה ּבִ   ָלּמָ

יָטא ׁשִ א ּפְ הּו מֹוַח.  :ֶאלָּ ִאית ּבְ   ּדְ
ָתא ִהיא יּמּוׁש נֹוָתר ִמילְּ ָלָמא: ׁשִ ׁשְ ֵריָפה -  ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ֵעי ׂשְ    ,ַאְמטּו ְלָהִכי ּבָ

ָתא ִהיא  יּמּוׁש נֹוָתר ָלאו ִמילְּ : ׁשִ א ִאי ָאְמַרּתְ ֵריָפה?  -ֶאלָּ ה ְלהּו ׂשְ   ָלּמָ
ִריְנהוּ  ְרֵפיּה  ,ִנְתּבְ יְדהּו ְוִנׂשְ ָצה ַלּמֹוַח ּדִ יְנהּו ְלִדיְדהוּ  ,ּוְנַחלְּ ּדִ    !ְוִנׁשְ
א ָלאו ּה:  ,ֶאלָּ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

יּמ  ָתא ִהיא.  - ּוׁש נֹוָתרׁשִ   ִמילְּ
  

  ָאְמֵרי: 
יּמּוׁש נֹוָתר :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ  ,לֹא ָתא,  - ׁשִ   ָלאו ִמילְּ

ר, ַוֲאִפיּלּו  - (שמות יב, מו) 462"ּבֹו"ְוָקָסַבר:  ָכׁשֵ   ָפסּול. ּבְ ּבְ
  
ָפסּול" ֲעָתְך? "ֲאִפיּלּו ּבְ    !ָסְלָקא ּדַ

ַנן:    ְוָהא ּתְ
ֵמא "ֲאָבל ַהּמֹוִתיר ּבַ  טָּ ֹוֵבר ּבַ הֹור ְוַהׁשּ ִעים" -טָּ   ! (פד.) ֵאינֹו סֹוֵפג ֶאת ָהַאְרּבָ

  
ָיא:    לֹא ַקׁשְ

אן  ר -ּכָ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה לֹו ׁשְ    ,ׁשֶ
אן  ר.  -ּכָ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ּלֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ   ׁשֶ

  
ין  ֵני ֵליּה: ּבֵ ׁשָ א ּדְ ּנָ ר'ּוַמאן ּתַ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה לֹו ׁשְ ר'לְ  'ׁשֶ ַעת ַהּכֹוׁשֶ   ?'לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ

  
י ַיֲעקֹב ִהיא.    ַרּבִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

רּו בֹו"" ּבְ    .(שמות יב, מו) "ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ
ָפסּול. - "ּבֹו" ר ְולֹא ּבְ ָכׁשֵ   ּבְ

י ַיֲעֹקב   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר, ְוִנְפַסל  ַעת ַהּכֹוׁשֶ ִביַרת ָה  -ָהְיָתה לֹו ׁשְ ּום ׁשְ   ֶעֶצם, ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ר  ַעת ַהּכֹוׁשֶ ִביַרת ָהֶעֶצם.  - לֹא ָהְיָתה לֹו ׁשְ ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

                                                             

ר חוּ  462 ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ רּו בוֹ ּבְ ּבְ   ָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

    רש"י

י' מת  
. שלא יכול לשוברן העצמות

מפי שאסרה בו שבירת העצם 
וותר בהן מוח והרי הוא ותר 

   וטעון שריפה:
. ובגמרא פריך וכן גידין

   יכליהו:
. בשר פסח שתעצלו והותר

   באכילתו ויתותר:
. שהוא חולו של בששה עשר

מועד ואע''פ שפסל בבוקר 
ראשון אין רשאי לשורפו בי''ט 

   מר':כדמפרש בג
  

  גמ' 
. שותר בהן מוח ששימשו ותר

חוץ לזמו ושימשוהו העצמות 
   הללו:

. כותר מטמאין את הידים
עצמו שגזרו חכמים שיטמא את 
הידים בפ' בתרא (דף קכ:) 
ולקמן בפירקין (דף פה.) מייתי 

   לה בגמ':
. כו כדמתרגמי' בסיסיה בסיס

   (שמות ל) מקום מושבו:
מר . דקאהי עצמות היכי דמי

   עיקרן ותחלתן בשריפה:
. ישליכם דלא הצריך שדיהו

הכתוב שריפה אלא בראוי 
לאכילה ויתותר כדכתיב (שם 
יב) לא תותירו ממו עד בקר 

   ואם תותירו תשרפו:
. ומתחלתן דאית בהו מוח

לשריפה עומדים שאסור 
לשוברן וע''כ עשין ותר הילכך 
חשיב להו באפי פשייהו ולא 

   תר דמתי':הוו בכלל והו
. אף אמטו להכי בעו שריפה

   העצמות כמוח עצמו:
. הרי אלא אי לאו מילתא היא

מכיון שיתותרו ופסלו אין בהן 
משום איסור שבירה דאמרין 
לקמן ועצם לא תשברו בו בכשר 

   ולא בפסול:
. וישקליה למוח יתבריהו

וישרפיה ולא יפסיד עצים 
   וטורח לשרוף העצמות:

א בו דכתיב גבי . האי תקסבר
שבירה לאו למעוטי פסול אתא 
אלא אורחיה דקרא הוא וכשר 

   ואף פסול במשמע:
. וכל שכן המותיר בטהור

   בטמא:
. לקמן בפירקין מפרש אין סופג

   טעמא:
. כגון היתה לו שעת הכושר
   ותר יש בו שבירת העצם:
. כגון לא היתה לו שעת הכושר

טמא לפי זריקה אין בו משום 
   עצם: שבירת

. דמתי' דשאי ומאן יהו תא
   ליה בהכי לגבי שבירת העצם:
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ִביַרת ָהֶעֶצם -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ּום ׁשְ   . "ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ים ָדׁשִ ל ַעְצמֹות ַהּקָ ֵריָפה,  - "ּכָ   ֵאין ְטעּוִנין ׂשְ
ַסחחּוץ ֵמַעְצ  ָלה" ,מֹות ַהּפֶ ּקָ ֵני ַהתַּ   . ִמּפְ

ֵמי?  - "ֲעָצמֹות"ָהֵני    ֵהיִכי ּדָ
הּו מֹוַח  ֵלית ּבְ ֵריָפה?  - ִאיֵליָמא: ּדְ ה ְלהּו ׂשְ   ָלּמָ

יָטא ׁשִ א ּפְ הּו מֹוַח,  :ֶאלָּ ִאית ּבְ   ּדְ
ָתא ִהיא  יּמּוׁש נֹוָתר ִמילְּ ֲעָתְך: ׁשִ יםָק ַעְצמֹות  -ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ֵריָפה"אי ַאּמַ  ָדׁשִ   ? "ֵאין ְטעּוִנין ׂשְ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ
ָצָאן ֲחלּוִצין.  ּמְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ים ּום ,ַעְצמֹות ֳקָדׁשִ ֶהן ִמׁשּ ֵאין ּבָ ִביַרת  ּדְ ֶנֱהוּו נֹוָתר ָה ׁשְ י ּדְ   ָחְלִציְנהּו,  –ֶעֶצם ַקּמֵ
יּמּוׁש נוֹ    ָתר, ְולֹא ָהוּו ׁשִ
ֵריָפה,  עּו ׂשְ   ְולֹא ּבְ

ַסח ִביַרת ָהֶעֶצם ,ַעְצמֹות ַהּפֶ ּום ׁשְ ֶהן ִמׁשּ ֵיׁש ּבָ    – ּדְ
ֶנֱהוּו נֹוָתר  ָחְלִציְנהּו,  –ְלָבַתר ּדְ   הּוא ּדְ

ֵריָפה.  יּמּוׁש נֹוָתר, ּוָבעּו ׂשְ   ְוָהוּו ְלהּו ׁשִ
  

  ָאַמר:  ַרב ְזִביד
ַמאי ָעְסִקיַנן:    ָהָכא ּבְ

ָצָאן ִצּבּוִרין ִצּבּוִרין, ּוֵמֶהן ֲחלּוִצין. כְּ    פג,ב ּמְ   גֹון: ^ׁשֶ
ים ִביַרת ָהֶעֶצם ,ַעְצמֹות ָקָדׁשִ ּום ׁשְ ֶהן ִמׁשּ ֵאין ּבָ    - ּדְ

ֵריָפה ֵעי ׂשְ הּו ֲהָוה ָחֵליץ ְלהּו ְוָאֵכיל ְלהּו, ְולֹא ּבָ    ,ְלכּולְּ
ַסח ִביַרת ָהֶע  ,ַעְצמֹות ַהּפֶ ּום ׁשְ ֶהן ִמׁשּ ֵיׁש ּבָ    - ֶצםּדְ

ֵריָפה.  ָחְלִציְנהּו, ּוְלָהָנְך לֹא ָחְלִציְנהּו, ּוָבֵעי ׂשְ יְלָמא ָהֵני ּדְ   ּדִ
  

    רש"י

. ותר מן הקדשים כל עצמות
אין טעוין שריפה אלא שוברם 
ומוציא את המוח ושורפו 

   ומשליך את העצמות:
. שאין יכול חוץ מעצמות הפסח

לשוברן מפי תקלת עצם לא 
תשברו בו לפיכך שרפים על ידי 

   מוח שבהן:
. לעצמות להו שריפהלמה 
   הפסח:

. כולה מתי' שמצאן חלוצין
מיתוקמא במוצא עצמות 
חלוצין כלומר שבורין וחלץ 

   מוח מהן:
. דמותר לשוברן עצמות קדשים

אמרי' סתמא דמילתא לא אתא 
מוח דידהו לידי ותר ומקמיה 
איסורייהו דיתו לידי ותר 
   חלציהו ואין כאן שימוש ותר:

ל חלציהו . דאיפסילבתר הכי
דתו לית ביה איסור שבירה 

   כר''ש ויש כאן שימוש ותר:
. ובדק שמצאן צבורין צבורין
   עליוים ומצאן חלוצין:

. לא בעו למיבדק עצמות קדשים
תחתוים אבל עצמות פסח בעו 
למיבדק כולהו ובהא פליג רב 
זביד אדרב חמן דאי מצאן 
חלוצין לא חמיר שימוש ותר 

שריפה כולי האי להצריכו 
מספק ולומר בתר איסורייהו 

   חלציהו:
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        בבבבפג, פג, פג, פג,  .40
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יִדין  ל ַהּגִ ר,  –ּכָ ׂשָ   ּבָ
אר. יֵדי ַצּוָ   חּוץ ִמּגִ

  
ַנן:    ּתְ

יִדים ְוַהּנֹוָתר  ה ָע  -"ָהֲעָצמֹות ְוַהּגִ ָ ׁשּ ׁשִ ְרפּו ּבְ ָ ר"ִיׂשּ   . ׂשָ
יִדין"ָהֵני  ֵמי?  - "ּגִ   ֵהיִכי ּדָ

ר ׂשָ יֵדי ּבָ   ֵניְכִליְנהּו!  - ִאיֵליָמא: ּגִ
ִאיתֹוַתר    ! "ּנֹוָתר"ַהְיינּו  -ְוִאי ּדְ

אר.  יֵדי ַצּוָ יָטא: ּגִ ׁשִ א ּפְ   ֶאלָּ
ר ִניְנהּו  ׂשָ ָלָמא: ּבָ ׁשְ ֵריָפה,  -ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ֵעי ׂשְ   ַאְמטּו ְלָהִכי ּבָ

א ִא  ר ִניְנהוּ ֶאלָּ ׂשָ : ָלאו ּבָ ֵריָפה?  - י ָאְמַרּתְ ה ְלהּו ׂשְ   ָלּמָ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
י ְיהּוָדה.  ַרּבִ א ּדְ יּבָ ה, ְוַאלִּ ׁשֶ א ְלִגיד ַהּנָ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאלָּ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
א    ַאַחת, ּבְ ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאּלָ
ַעת ַמְכַרַעת   . ל ָיִמין"ׁשֶ  -  ְוַהּדַ

  
י ְיהּוָדה ָקא ֵליּה ְלַרּבִ ַסּפּוֵקי ְמַסּפְ ְפׁשֹוט ּדְ א ּתִ    ,ְוֶאלָּ

יָטא ֵליּה:  ׁשִ יט ּפְ ִאי ִמיְפׁשִ יָרא  ּדְ ֶהיּתֵ יּה!  - ֵניְכֵליּה, ּוְדִאיּסּוָרא -  ַהִהיא ּדְ ּיֵ ּדִ   ִניׁשְ
ֵריָפה?  ׂשְ   ָלָמה ֵליּה ּבִ

  
ר ִחיָנָנאָאַמר    : ַרב ִאיָקא ּבַ

גוֹ  רּו ּוְלַבּסֹוף ִנְתָעְרבּו. ּכְ הּוּכְ   ן ׁשֶ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ה.  ׁשֶ ִגיד ַהּנָ ְמנֹו ּדְ א ְלׁשַ   לֹא ִנְצְרָכא ֶאלָּ

ַתְנָיא:    ּדְ
ְמנֹו  ר,  –"ׁשַ   מּותָּ

ים ֵהם ְונֹוֲהִגין ּבֹו ִאיּסּור" ָרֵאל ְקדֹוׁשִ  . ְוִיׂשְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ִחיצֹון,  מּוֵאל. ְדַרב ְיהּוָדה ָא ְוכִ ּבַ   ַמר ׁשְ
ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ   : ׁשְ

יִדין ֵהן ֵני ּגִ    :ׁשְ
מּוְך ָלֶעֶצם  ִניִמי ַהּסָ יִבין ָעָליו –ּפְ    ,ָאסּור, ְוַחּיָ

ר  ׂשָ מּוְך ַלּבָ יִבין ָעָליו.  ,ָאסּור -ַהִחיצֹון ַהּסָ   ְוֵאין ַחּיָ
  
  

    רש"י

. הרי הן כבשר וימין עליהן כל הגידין בשר
   בפסח ויוצא ידי חובתו:

תיבת 'אצל' {. שהוא אצל חוץ מגידי צואר
דפוס, וצריך להיות 'אלל'. בכתבי - היא טעות

היד מופיע כאן הלעז ייו"ל, שפירושו: ֶּבֶרך 
 }יד הצוואר)(כאן במשמעות מיוחדת של ג

   הרחב וקשה ועץ בעלמא הוא:
. דקאמר עיקרן ותחלתן לשריפה הי גידין
   היכי דמי:

. ע''י שתעצלו באכילתן הייו ואי דאייתור
   ותר:

. קאמר ומשום שאין אלא פשיטא בגידי צואר
אכלין מחמת קשיין מי להו בהדי עצמות 
וקאמר דעיקרן לשריפה דמסתמא לא אכיל 

   להו:
. ואי אכיל להו בשלמא בשר יהו אי אמרת

   פיק בהו אמטו להכי בעי שריפה כו':
. לעולם גידי לא צרכא אלא לגיד השה כו'

צואר לאו בשר יהו ושאר גידים בשר גמור 
וראוי לאכילה ומתי' דמשמע דיש גידים שהן 
בשר ליטען שריפה וסתמן אין אכלין דקאמר 

ר ישרפו בט''ז בגיד השה שהוא רך וכש
   לאכילה:

. דאמר אין והג אלא באחת ולא לר' יהודה
ידעין בהי מיייהו הילכך מתחלה עומד אותו 
של היתר לשריפה משום דלא ידע ליה 
דליכליה: ופרכין תיפשוט מיהא דמספקא 
ליה לרבי יהודה בהי היג דהא מילתא 
איבעיא לן בפ' גיד השה (חולין צ:) דקתי ר' 

לא באחת והדעת יהודה אומר אין והג א
מכרעת של ימין ואיבעיא לן מיפשט ליה לרבי 
יהודה דשל ימין ומאי דעת דקא אמר דעת 
תורה כדמפרש התם הירך המיומת שבירך 
או דילמא ספוקי מספק' ליה ומאי דעת דעת 
וטה כלומר מסתברא הכי תיפשוט ממתי' 
מדקא אמר תחלתו לשריפה ודאי מספקא 

יהו דאכל חד וחד ליה הילכך שריפה בעו תרוי
אמר האי דהיתירא הוה והרי הוא ותר 
ומתחלתו לא היה יכול לאוכלו שמא זהו של 
איסור דאי פשיטא ליה אמאי תחלתו לשריפה 

   דהיתירא יכליה דאיסורא שדייה:
. ומתי' דלא לעולם פשיטא ליה דשל ימין

מצי אכיל ליה ומצריך ליה שריפה כשתערבו 
דוקא דודאי  לאחר מכאן. בשהוכרו לאו

מתחלתו הוכרו דאין לך אדם שאיו מכיר בין 
   צד ימין לצד שמאל:

. מתי' בשומו של גיד קאמר רב אשי אמר
דמותר מן התורה והגו איסור בו הילכך 
תחלתו לשריפה דכיון דמן התורה מותר חל 
איסור ותר עליו ובכלל ותר לא חשיב ליה 

ך דהאי על כרחו מתחלתו לכך עומד ואיצטרי
למיתייה באפי פשיה ולאשמעין דאסור 

  לאוכלו:
   . בירך:שי גידין הן

. זה גיד הגדול המתוח על פימי הסמוך לעצם
פי כל אורך הירך ופימי קרי ליה שהוא בצד 

   פימי של ירך צד הרואה את הירך השית:
. עצם הקולית התחוב בבוקא וסמוך לעצם

דאטמא וגם יוצא מבוקא דאטמא ומתח 
   צל אותו עצם על פי כל אורך הירך שאסור:א

   . מלקות:וחייבין עליו
. זה גיד קצר היתן בסוף השופי לרחבו חיצון

וחיצון קרי ליה על שם שהוא מוטל לצד חיצון 
של ירך צד הרואה את האויר הסמוך לבשר 

   שמובלע בבשר:
   . מדרבן:אסור

. כדמפרש טעמא התם אשר ואין חייבין עליו
ך ההוא דפשיט בכוליה ירך והייו על כף היר

פימי אבל חיצון לא ובההוא דקאמר תא 
דידן דתחלתו איו אכל משום איסור דרבן 
וטעון שריפה דחייל עליה שם ותר דחזי 

   מדאורייתא:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א    ––––פג, ב פג, ב פג, ב פג, ב  .41
ר ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ת ִלְהיֹות  "ָחל ׁשִ ּבָ ַ ׁשּ ר,  -ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ְרפּו ּבְ ָ   ִיׂשּ

ת ְולֹא ֶאת יֹום טֹוב" ּבָ ַ ֵאיָנן ּדֹוִחין לֹא ֶאת ַהׁשּ   .ְלִפי ׁשֶ

  
אי?    ְוַאּמַ

ה ה 463(שמות יב, י) ֵניֵתי ֲעׂשֵ ֲעׂשֶ   ! )ויקרא כג, ז( 464ְוִיְדֵחי לֹא ּתַ
  

הָאַמר  ֵבי ִחְזִקּיָ ֵני ּדְ ה, ְוֵכן ּתָ   : ִחְזִקּיָ
ּנוּ ָאַמר ְקָרא:  רֹפּו" "לֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש תִּ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ   , (שמות יב, י) ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנֹוָתר ִמּמֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ֵאין ּתַ   , "ַעד ּבֶֹקר"ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר   ? "ַעד ּבֶֹקר" :ַמה ּתַ

ֵריָפתֹו.  ִני ִלׂשְ ן לֹו ּבֶֹקר ׁשֵ   ִליּתֵ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
בַּ ָאַמר ְקָרא:  ׁשַ ת ּבְ ּבָ   ,(במדבר כח, י) 465ּתֹו""עַֹלת ׁשַ

ת -לֹא עֹוַלת חֹול וְ  ּבָ ַ ׁשּ    ,ּבְ
יֹום טֹוב.  -ְולֹא עֹוַלת חֹול    ּבְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ה ָלֶכם"ָאַמר ְקָרא:    , (שמות יב, טז) 466"הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ
יָריו,  - "הּוא"   ְולֹא ַמְכׁשִ

ָאה  - "ְלַבּדֹו"   פד,א ּה, ַהּבָ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ל ָוחֶֹמר. ^ְולֹא ִמיָלה ׁשֶ   ִמּקַ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
תֹון" ּבָ יֹום טֹוב  "ׁשַ ה הּוא,  -ּדְ   ֲעׂשֵ

ה.  ה ַוֲעׂשֵ ֲעׂשֶ ה ּדֹוֶחה לֹא ּתַ   ְוֵאין ֲעׂשֵ
  

                                                             

רֹפוּ  463 ׂשְ ֵאׁש תִּ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ  (שמות יב, י) ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ

ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשוּ  464 ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ   ּבַ
ּתֹו ַע  465 ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבַ ּה עַֹלת ׁשַ ִמיד ְוִנְסּכָ   ל עַֹלת ַהתָּ
ה ָבֶהם ַאךְ  466 ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ ִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּכָ ְ ה ָלֶכם ּוַבּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶֹדׁש ּוַבּיֹום ַהׁשּ ר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעׂשֶ  ֲאׁשֶ

    רש"י

   . דבאש תשרפו:יתי עשה
. דמלאכת וידחי לא תעשה

   י''ט:
. בתרא דהא שאין ת''ל עד בוקר

   כבר כתיב קמא:
. אלמא ולא עולת חול בי''ט

אפילו הקטר עולה איו דוחה 
י''ט וכ''ש שריפת פסול שלה 
ופסח קרבן של חול הוא 
דזריקת דמו בארבעה עשר ואין 
יכול להקטירו בלילה והא 
דכתיב לא ילין לבקר דמשמע 
הא כל הלילה ילין הא אוקימא 
בארבעה עשר שחל להיות בשבת 

   בפ' תמיד שחט (דף ט:):
. היכולין ולא מכשיריוהוא 

  ליעשות מבעוד יום:
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        פד, אפד, אפד, אפד, א .42
ָנה             ִמׁשְ

דֹול ׁשֹור ַהּגָ ֱאָכל ּבְ ל ַהּנֶ ְגִדי ָהַרךְ  - ּכָ    ,ֵיָאֵכל ּבִ
חּוִסיםוְ  ָנַפִים ְוַהסְּ י ּכְ   .ָראׁשֵ

  

ָמָרא               ּגְ

ה   ָרֵמי:  ַרּבָ
ַנן:    ּתְ

דֹול ֹור ַהּגָ ׁשּ ֱאָכל ּבְ ל ַהּנֶ ְגִדי ָהַרְך" -  "ּכָ   . ֵיָאֵכל ּבִ
ֵאינֹו ֶנֱאָכל ְו    לֹא.  - ׁשֶ
  

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
חּוִסים" ָנַפִים ְוַהסְּ י ּכְ   . "ָראׁשֵ

דֹול!  - ְוָהא ָהֵני ֹור ַהּגָ ׁשּ ִלי ּבְ   לֹא ִמְתַאּכְ
  

ֵאי ִהיא, ְוָה  ּנָ א ּתַ   ִכי ָקָתֵני: ֶאלָּ
דֹול ֹור ַהּגָ ׁשּ ֱאָכל ּבְ ל ַהּנֶ ְגִדי ָהַרךְ  -  "ּכָ   ,ֵיָאֵכל ּבִ

ֵאינֹו ֶנֱאָכל     לֹא,  -ְוׁשֶ
  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 

חּוִסים"ַאף  ָנַפִים ְוַהסְּ י ּכְ   . ָראׁשֵ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
  "ָמה ֵהן" ָקָתֵני, 

  ְוָהִכי ָקָתֵני: 
דֹול ֹור ַהּגָ ׁשּ ֱאָכל ּבְ ל ַהּנֶ ָלָקא "ּכָ ׁשְ ְגִדי ָהַרךְ  - ּבִ ָצִלי,  ֵיָאֵכל ּבִ   ּבְ

  ּוָמה ֵהן? 
חּוִסים" ָנַפִים ְוַהסְּ י ּכְ   . ָראׁשֵ

  
ָרָבא:  ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ָלָקא ׁשְ דֹול ּבִ ֹור ַהּגָ ׁשּ ֱאָכל ּבְ ל ַהּנֶ ָצִלי,  - "ּכָ ְגִדי ָהַרְך ּבְ   ֵיָאֵכל ּבִ
  ּוָמה ֵהן? 

ָנַפִים ְוַהסְּ  י ּכְ   חּוִסים, ָראׁשֵ
ין ר" - ְוִגיִדין ָהַרּכִ ׂשָ ּבָ   . ִניּדֹוִנין ּכַ

  
  

    רש"י

  מתי' 
. כל האכל בשור הגדול כו'

שכבר הוקשה כל מה שעתיד 
   להקשות בו:

. ראוי לאכילה יאכל בגדי הרך
בפסח בן שמה ימים אבל מה 
שאין אכל בשור הגדול אין 
מין עליו בפסח אע''פ שעכשיו 
רך הוא עתיד להקשות בסופו: 

והסחוסים  וראשי כפים
חסחוסים {שקורין טיברו''ס 

[כפי שהוכיחו חכמי הלשון 
האחרוים, צריך לתקן במשה 
ובכל מקום: 'הסחוסים' 

שבראש גף  ]}ל'חסחוסים'
 }עצם השכם{הכתף אשפרלו''ן 

והסחוסין שאר הסחוס שבו 
כגון תוך האוזן והסחוסי החזה 
והצלעות הקטות שבסוף 

   השדרה:
  

  גמ' 
פים וי''א אף ראשי כ

. הואיל ובשור הגדול והסחוסין
גופיה מתאכלו בשליקה בישול 

   יתר:
. והכי קאמר כל מה הן קתי

האכל בשור הגדול בשליקה 
יאכל בגדי הרך צלי ומה הן 

  : ראשי כפים והסחוסין
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        פד, אפד, אפד, אפד, א .43
ַמר:    ִאיּתְ

ּסֹוָפן ְלַהְקׁשֹות יִדין ׁשֶ   :ּגִ
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ַסח.  ּפֶ   ִנְמִנין ֲעֵליֶהן ּבַ
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

ַסח.  ּפֶ   ֵאין ִנְמִנין ֲעֵליֶהן ּבַ
  
י יֹוָחָנן" א ָאְזִליַנן.  - ין ֲעֵליֶהן" ָאַמר: ִנְמנִ  ַרּבִ ּתָ ַתר ָהׁשְ   ּבָ
ּסֹוף ָאְזִליַנן.  - ָאַמר: ֵאין ִנְמִנין ֲעֵליֶהן"  ֵריׁש ָלִקיׁש " ַתר ּבַ   ּבָ
  

י יֹוָחָנןְל  ֵריׁש ָלִקיׁש ֵאיִתיֵביּה    : ַרּבִ
דֹול ֹור ַהּגָ ׁשּ ֱאָכל ּבְ ל ַהּנֶ ְגִדי -  "ּכָ   ָהַרְך,  ֵיָאֵכל ּבִ

  ּוָמה ֵהן? 
י ּכְ  חּוִסים"ָראׁשֵ   .ָנַפִים ְוַהסְּ

  ִאין,  –ָהֵני 
ּסֹוָפן ְלַהְקׁשֹות  יִדין ׁשֶ   לֹא! –ֲאָבל ּגִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ין ְלָהָנְך.  ָנא ָהֵני, ְוהּוא ַהּדִ   ּתָ
  ַמאי ַטְעָמא?  -ָהֵני 

ָלָקא,  ׁשְ דֹול ּבִ ֹור ַהּגָ ׁשּ ִלי ּבְ ָהא ִמְתַאּכְ   ּדְ
ֹור  - ָהָנְך  ׁשּ ִלי ּבְ ָלָקא. ַנִמי ִמְתַאּכְ ׁשְ דֹול ּבִ   ַהּגָ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ֵליּה  י ָאִביןְל  ַרּבִ   : ַרּבִ

יּה ּדְ  י ָאְזַלּתְ ְלַקּמֵ הוּ ּכִ י ַאּבָ   ָרֵמי ֵליּה:  ַרּבִ
י יֹוָחָנןִמי ָאַמר    : ַרּבִ

ּסֹוָפן ְלַהְקׁשֹות יִדין ׁשֶ ַסח? - ּגִ ּפֶ    !ִנְמִנין ֲעֵליֶהן ּבַ
א ָאְזלִ  ּתָ ַתר ָהׁשְ   יַנן. ַאְלָמא: ּבָ

יּה  ָעא ִמיּנֵ י יֹוָחָנןֵמ  ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהא ּבְ   : ַרּבִ
ל ֵעֶגל ָהַרךְ  ֵמא?  - עֹור ָהרֹאׁש ׁשֶ ּטָ ּיִ   ַמהּו ׁשֶ

א.  ּמֵ   ְוָאַמר לֹו: ֵאין ִמּטַ
ּסֹוף ָאְזִליַנן!  ַתר ּבַ   ַאְלָמא: ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָרָמא ָלְך ָהא   לֹא ָחׁש ְלִקְמֵחיּה.  - ּדְ
י ָהא ֲהַדר ּבֵ  י יֹוָחָנן ְלַגּבֵ    ,ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ יּה ַרּבִ

ְקִניֵטִני ְלׁשֹון ָיִחיד ֲאִני ׁשֹוֶנה אֹוָתּה.  ,ְוָאַמר ֵליּה: ַאל ּתַ ּבִ   ׁשֶ
  
  

    רש"י

. גידי גידין שסופן להקשות
צואר ובגדי וטלה הן רכים אבל 
אם היה מזקין סופן להיות 

   קשים:
. וגידין הרכין וחן אומר כו'ר' י

דקתי בהך ברייתא ידוין 
כבשר לר' יוחן משמע לי' דרכין 
השתא ולריש לקיש משמע ליה 

   בשאר גידים דרכין לעולם:
. דס''ד מדפריש מה הן הי אין

   דוקא קאמר:
. פירושא הוא ומסקא הי מ''ט

   דתירוצא:
. מפרש בהעור והרוטב עגל הרך

ראשו רך כל זמן שיוק ועור 
   מולגין אותו ואכל עמו:

. טומאת אוכלין מהו שיטמא
ובתר השתא אזלין ומטמא או 

   בתר בסוף אזלין ואיו מטמא:
. למה שהוא לא חש לקמחיה

   טוחן אם חטין אם פסולת:
. מהא הא הדר ביה ר' יוחן

דגידין שסופן להקשות כדאמר 
בשילהי בהמה המקשה (חולין 

עור עז.) ופשטין לה מהא דה
והרוטב דכי פשיט ליה רבי יוחן 
עלה דההיא אין מטמא 
ואותביה ריש לקיש ממתי' 
דהעור והרוטב דקתי אילו 
שעורותיהם כבשרן עור הראש 
של עגל הרך אלמא דבתר 
השתא אזלין וא''ל רבי יוחן 
אל תקיטי באותה משה 
שבלשון יחיד אי שוה אותה 
אלמא מעיקרא הוה סמיך ר' 

ה ופליג בגידין שסופן יוחן עלי
להקשות ואידכר דיחידאה היא 

   והדר ביה:
  
  



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122יאל ברק ווינט לדנ כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

434  

        בבבב- - - - פד, אפד, אפד, אפד, א .44
ָנה             ִמׁשְ

הֹור  ַסח ַהטָּ ּפֶ ֹוֵבר ֶאת ָהֶעֶצם ּבַ ִעים -ַהׁשּ    ,ֲהֵרי ֶזה לֹוֶקה ַאְרּבָ
הֹור,  :ֲאָבל טָּ   ַהּמֹוִתיר ּבַ

ֵמא וְ  טָּ ֹוֵבר ּבַ ִעים -ַהׁשּ   . ֵאינֹו לֹוֶקה ֶאת ָהַאְרּבָ

  

ָמָרא               ּגְ

ָלָמא:  ׁשְ הֹור"ּבִ טָּ   , "מֹוִתיר ּבַ
ַתְנָיא:    ּדְ

ּנּו ַעד ּבֶֹקר"" ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַהּנָֹתר ִמּמֶ    ,(שמות יב, י) 467"לֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ
ה ֲעׂשֶ ה ַאַחר לֹא תַּ ן ֲעׂשֵ תּוב ִליתֵּ א ַהּכָ   ,  (שמות יב, י) ּבָ

ֵאין לֹוֶקה,  :לֹוַמר   ׁשֶ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .ַרּבִ

י ַיֲעֹקב   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם הּוא ֶזה" ֵ   . לֹא ִמן ַהׁשּ

ֲהָוה ֵליּה  ּום ּדַ א ִמׁשּ ה'ֶאלָּ ֵאין ּבֹו ַמֲעׂשֶ   ְוֵאין לֹוִקין ָעָליו.  - 'ָלאו ׁשֶ
א  ֵמא"ֶאלָּ טָּ   ְמָנָלן?  – "ׁשֹוֵבר ּבַ

  
רּו בֹו""ְוֶעֶצם ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ּבְ    ,(שמות יב, מו) 468לֹא ִתׁשְ

ר,    – "ּבֹו" ׁשֵ ּכָ   ּבַ
סּול.  - ְולֹא  ּפָ   ּבַ

  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
רּו בֹו"" ּבְ    ,(שמות יב, מו) "ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ר,   – "ּבֹו" ׁשֵ ּכָ   ּבַ
סּול.  ּפָ   ְולֹא ּבַ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל רוּ  "ּבְ ּבְ   ,   בֹו"... ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

ל ָהָראּוי ַלֲאִכיָלה  ִביַרת ֶעֶצם,  -ּכָ ּום ׁשְ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

ֵאין ָראּוי ַלֲאִכיָלה  ִביַרת ֶעֶצם -ְוׁשֶ ּום ׁשְ   . "ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
יַנְייהּו?    ַמאי ּבֵ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ

יַנְייהוּ  א ּבֵ טּוְמָאה, ִאיּכָ א ּבְ ַסח ַהּבָ    ,ּפֶ
ָא    פד,ב ר"ַמר: ְלַמאן ּדְ ׁשֵ סּול,  -^ "ּכָ   ַהאי ּפָ

ָאַמר:    ַהאי ַנִמי ָראּוי ַלֲאִכיָלה הּוא.  - "ָראּוי ַלֲאִכיָלה"ְלַמאן ּדְ
  

  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף
ְווָנא  י ַהאי ּגַ   -  ּכִ
י ָעְלָמא כּולֵּ ִביַרת ָהֶעֶצם,  :ּדְ ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

י ְלַאּקֹוֵלי ָקא ָאֵתי,  ַרּבִ   ּדְ
סּול הּוא. ָה  - ְוַהאי    א ּפָ
א יַנְייהוּ  ,ֶאלָּ א ּבֵ ר ְוִנְפַסל, ִאיּכָ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    ,ָהְיָתה לֹו ׁשְ

ָאַמר:  ר"ְלַמאן ּדְ ׁשֵ ר הּוא -  "ּכָ ׁשֵ    ,ָהא כָּ
א ָלאו ָראּוי ַלֲאִכיָלה.  – "ָראּוי ַלֲאִכיָלה"ָאַמר: ְלַמאן ּדְ  ּתָ   ַהא ָהׁשְ

  

                                                             

ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוַה  467 רֹפוּ ְולֹא תֹוִתירּו ִמּמֶ ׂשְ ֵאׁש תִּ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ּבָ  ּנָֹתר ִמּמֶ

רּו בוֹ  468 ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ   ּבְ

    רש"י

  מתי' 
. אפילו אבל המותיר בטהור

בטהור והשובר בטמא איו 
לוקה המותיר משום לא תותירו 
ולא שובר בטמא משום לא 

   תשברו וטעמא מפרש בגמרא:
  

  גמ' 
. כל לאו שיתק בה הכתוב כו'

לעשה אין לוקין עליו דמשמע זו 
היא תקתו אם תעבור על הלאו 
עשה זאת והיצל ועוד דלא דמי 
ללאו דחסימ' שהמלקו' סמך 

   לו:
. שעשה בפסול האי פסול הוא

דטומאה דחויה היא בציבור 
אלא שכאן גזירת הכתוב 

   לפוטרן בו:
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ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
י ָעְלָמא ל  :ּכּולֵּ ְווָנאּכָ י ַהאי ּגַ ִביַרת ָהֶעֶצם,  - ּכִ ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  ַמאי ַטְעָמא? 
א ִמיַהת ּתָ סּול הּוא.  -  ָהׁשְ   ָהא ּפָ

א עֹוד יֹום ,ֶאלָּ ִביַרת ָהֶעֶצם ִמּבְ יַנְייהוּ  ,ׁשְ א ּבֵ    ,ִאיּכָ
ָאַמר:  ר"ְלַמאן ּדְ ׁשֵ ר הּוא -  "ּכָ ׁשֵ   ,ָהא כָּ
ָאַמר:  ר ֲאִכיָלה הּוא. - "ִכיָלהָראּוי ַלֲא "ְלַמאן ּדְ א ָלאו ּבַ תָּ   ָהׁשְ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
רֹאׁש  ּבָ ּקּוִלית" ,"ִנְמִנין ַעל מֹוַח ׁשֶ ּבַ   . ְוֵאין ִנְמִנין ַעל מֹוַח ׁשֶ

רֹאׁש " ּבָ   ַמאי ַטְעָמא?  - "ַעל מֹוַח ׁשֶ
  הֹוִאיל ְוָיכֹול ְלגֹוְררֹו ּוְלהֹוִציאֹו. 

ֲע  ֵמי ְוִאי ָסְלָקא ּדַ יר ּדָ ּפִ עֹוד יֹום ׁשַ ִביַרת ָהֶעֶצם ִמּבְ    –ָתְך: ׁשְ
יֵדיּה  ,קּוִלית ַנִמי קּוּה ַלּמֹוַח ּדִ עֹוד יֹום ְוַנּפְ ֵריּה ִמּבְ   ְוִנְמנּו ֲעֵליּה!  ,ִנְתּבְ

  
ֵיי:    ָאַמר ָלְך ַאּבַ

א ְוֵניחֹות ֲעֵליּה וְ  יָכה ַנִמי, ַנְייִתי ּגּוַמְרּתָ ֲחׁשֵ ֶ יֵדיּה ּוְלַטְעִמיְך, ִמׁשּ ָקּה ַלּמֹוַח ּדִ   ְוִניְמֵני ֲעֵליּה,  ,ִנְקָלּה ְוַנּפְ
ְנָיא:  ָהא ּתַ   ּדְ

ֲעָצמֹות,  ֹוֵרף ּבָ יִדין וְ "ֲאָבל ַהׂשּ ּגִ ְך ּבַ ִביַרת ָהֶעֶצם" -ַהְמַחתֵּ ּום ׁשְ   . ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
א ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר?    ֶאלָּ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ַקע.  ּום ּפֶ   ִמׁשּ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ים,  ּום ֶהְפֵסד ֳקָדׁשִ   ִמׁשּ

יֵדיּה.  יְלָמא ָאֵכיל נּוָרא ִמּמֹוַח ּדִ ַדִים, ּדִ ּיָ ָקא ַמְפִסיד ֵליּה ּבַ   ּדְ
עֹוד יֹום ַנִמי,    ִמּבְ

יָכה.  ֲחׁשֵ ֶ עֹוד יֹום ַאּטּו ִמׁשּ ֵזיָרה ִמּבְ   ּגְ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ְוָנא  י ַהאי ּגַ ל ּכִ י ָעְלָמא -ּכָ ִביַרת ָהֶעֶצם. יֵ  :ּכּולֵּ ּום ׁשְ   ׁש ּבֹו ִמׁשּ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  ְלאֹוְרָתא ֶמיֱחֵזי ַלֲאִכיָלה. 

ְלֵגי  ָצא ִמְקָצתֹו, ָקִמיּפְ ּיָ ֵאֶבר ׁשֶ א, ּבְ   ֶאלָּ
ר" :ָאַמרַמאן ּדְ  ׁשֵ ר הּוא - "ּכָ ׁשֵ    ,ָהא ּכָ

ר ֲאִכיָלה הּוא. - "ָראּוי ַלֲאִכיָלה"ָאַמר: ּוַמאן ּדְ    ַהאי ָלאו ּבַ
  ְדַתְנָיא: כִּ 
רֹוָקה" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָברֹו  ָצא ִמְקָצתֹו ּוׁשְ ּיָ ִביַרת ָהֶעֶצם" -ֵאֶבר ׁשֶ ּום ׁשְ   . ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

   
ַרב ִאיִדי ֵריּה ּדְ ת ּבְ ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

ְווָנא  י ַהאי ּגַ ל ּכִ י ָעְלָמא:  -ּכָ כּולֵּ ִביַרת ָהֶעֶצם, ּדְ ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ַהאי ֵאֶבר  סּול הּוא.  -ּדְ   ָהא ּפָ

א ִביַרת ָהֶעֶצם ְועֹוֶדּנּו  ,ֶאלָּ יַנְייהוּ ּבְ ׁשְ א ּבֵ    ,ָנא, ִאיּכָ
ר"ָאַמר: ַמאן ּדְ  ׁשֵ ר הּוא - "ּכָ ׁשֵ    ,ָהא ּכָ

א ֵאינֹו ָראּוי ַלֲא  - "ָראּוי ַלֲאִכיָלה"ָאַמר: ּוַמאן ּדְ  ּתָ   ִכיָלה. ָהׁשְ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְווָנא י ַהאי ּגַ ל ּכִ ִביַרת ָהֶעֶצם,  - ּכָ ּום ׁשְ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ

  ַמאי ַטְעָמא? 

    רש"י

. כדתן האי בר אכילה הוא
(לעיל דף עו:) הפסח שבא 

   בטומאה אכל בטומאה:
עבודותיו . שעשו הא כשר

   בהכשר:
   . שאיו שעת אכילה:מבעוד יום

. אפילו מין על מוח שבראש
   לא מה אלא על המוח יצא:

. ואין מין על מוח הקולית
מפי שאסור לשוברה ולהוציאו 
אבל מוח הראש יכול להוציא 

  ולגוררו בקיסם דרך האף:
. גחלת וחי עליה יתי גומרתא

   עד שיקב ויוציא מוחו:
. אמאי אי אית לך למימראלא מ

   אין מין ויוציאו בגחלת:
. שמא אביי אמר משום פקע

מחמת הגחלת יפקע במקום 
אחר ואין זו שריפה אלא 

   שבירה:
ורבא אמר משום הפסד 

. שמפסיד המוח ושורפו קדשים
בידים ומוטב שיפסל מאליו 
הכא מי לעין שבירה מבעוד 
יום אע''ג דמדאורייתא שרי 

   משחשיכה: רבן גזרו אטו
. חוץ לחומת אבר שיצא מקצתו

ירושלים וצריך לחתוך את 
   היוצא איכא ביייהו:

. שהרי הפימי האי מי כשר
כשר והרי הוא שוברו ועובר 
משום לא תשברו בו אלא חותך 
עד שמגיע לעצם וקולף עד 
שמגיע לפרק וחותך כדתן 

   במתיתין (לקמן דף פה:):
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י ֵליּה ְוָאֵכיל ֵליּה,  ְמַטּוֵ ָהא ֲחִזי ַלֲאִכיָלה, ּדִ   ּדְ
ִביַרת ָהַאְלָיה א, ׁשְ יַנְייהוּ  ,ֶאלָּ א ּבֵ    ,ִאיּכָ

רּכָ "ָאַמר: ְלַמאן ּדְ  ר הּוא,  -  "ׁשֵ ׁשֵ   ָהא ּכָ
בֹוהַּ ָסְלָקא.  - "ָראּוי ַלֲאִכיָלה"ָאַמר: ְלַמאן ּדְ  ַאְלָיה ַלּגָ   ַהאי ֵאינֹו ָראּוי ַלֲאִכיָלה, ּדְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ְווָנא  י ַהאי ּגַ ל ּכִ ִביַרת ָהֶעֶצם,  -ּכָ ּום ׁשְ אי ֵאין ּבֹו ִמׁשּ   ַוּדַ
ָהא אי ֵאינֹו ָראּוי -  ּדְ ָלל.  ַוּדַ   ַלֲאִכיָלה ּכְ
א ר ,ֶאלָּ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ יַנְייהוּ  ,ֵאֶבר ׁשֶ א ּבֵ   ,ִאיּכָ

ר" :ָאַמרְלַמאן ּדְ  ׁשֵ ר הּוא,  -  "ּכָ ׁשֵ   ָהא ּכָ
א.  - "ָראּוי ַלֲאִכיָלה" :ָאַמרְלַמאן ּדְ  יעּור ֲאִכיָלה, ְוֵליּכָ ֵעיַנן ׁשִ   ּבָ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ְו  י ַהאי ּגַ ל ּכִ ִביַרת ָהֶעֶצם,  -וָנא ּכָ ּום ׁשְ יּה ִמׁשּ   ֵלית ּבֵ
יעּור ֲאִכיָלה.  ָבֵעיַנן: ׁשִ   ּדְ

א ָמקֹום ַאֵחר ,ֶאלָּ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ָמקֹום ֶזה, ְוֵיׁש ָעָליו ּכַ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ יַנְייהוּ  ,ֵאֶבר ׁשֶ א ּבֵ   ,ִאיּכָ
ר"ָאַמר: ְלַמאן ּדְ  ׁשֵ ר  -  "ּכָ ׁשֵ   הּוא, ָהא ּכָ
א.  - "ָראּוי ַלֲאִכיָלה"ָאַמר: ְלַמאן ּדְ  ִביָרה, ְוָהא ֵליּכָ ְמקֹום ׁשְ יעּור ֲאִכיָלה ּבִ ֵעיַנן ׁשִ   ּבָ

  
ְייהּו.  ָעה ִמיּנַ ַאְרּבָ ְנָיא ּכְ   ּתַ

ַתְנָיא:    ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

רּו בֹו" ּבְ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל... ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ    – (שמות יב, מו) 469"ּבְ
ר  ַעל ׁשֵ יב,  -ַהּכָ   הּוא ַחּיָ

סּול.  יב ַעל ַהּפָ   ְוֵאינֹו ַחּיָ
ר ַעת ַהּכֹוׁשֶ ַעת ֲאִכיָלה  ,ָהְיָתה לֹו ׁשְ ׁשְ ִביַרת ֶעֶצם.  - ְוִנְפַסל ּבִ ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  

יעּור ֲאִכיָלה  ִביַרת ֶעֶצם,  -ֵיׁש ּבֹו ׁשִ ּום ׁשְ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
יעּור ֲאִכיָלה  ִביַרת ֶעֶצם.  -ֵאין ּבֹו ׁשִ ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  

ַח  ְזּבֵ ִביַרת  -ָהָראּוי ַלּמִ ּום ׁשְ   ֶעֶצם. ָה ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

ַעת ֲאִכיָלה  ׁשְ ִביַרת ֶעֶצם -ּבִ    ,ֵיׂש ּבֹו ִמׁשּום ׁשְ
ַעת ֲאִכיָלה ׁשֶ  ׁשְ ִביַרת ֶעֶצם"ֵא  -ּלֹא ּבִ   . ין ּבֹו ִמׁשּום ׁשְ

  
  

                                                             

רּו בוֹ  469 ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ   ּבְ

    רש"י

. האי לאו בר אכילה הוא
שבירה איו ראוי במקום 

לאכילה אבל אבר שיצא כולו 
דהייו היתה לו שעת הכושר 
ופסל דכ''ע אין בו משום 
שבירה דהשתא מיהא פסול 
הוא: אליית השה קריבה עם 
האימורין מה שאין כן בשור ועז 
כדכתיב (ויקרא ג) חלבו האליה 

   תמימה:
. אי ליכא כזית בשר רביא אמר

ם דכולי עלמא אין בו משו
שבירה אלא באין בו כזית 
במקום שבירה ויש בו כזית 

  במקום אחר איכא ביייהו:
. והשתא ואיו חייב על הפסול

מפרש ואזיל הי פסול קא ממעט 
היתה לו שעת הכושר ופסל אין 
בו משום שבירת העצם גרסין 
ורבי אומר גרסין ברישא והייו 
כרב יוסף למזבח למעוטי אליה 

שלא כדרב חמן בר יצחק 
בשעת אכילה מבעוד יום 
כדאביי דאמר מבעוד יום אתא 
רבי למעוטי שיעור אכילה 
במקום שבירה כרביא אי מי 
למעוטי אין עליה כזית כרב 

   אשי:
. אין בו משום שבירת העצם

דבעין שיעור אכילה במקום 
   שבירה:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א    ––––פד, ב פד, ב פד, ב פד, ב  .45
ַמר:    ִאיּתְ

ָמקֹום ַאֵחר ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ָמקֹום ֶזה, ְוֵיׁש ָעָליו ּכַ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ   :ֵאֶבר ׁשֶ
י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ

ִביַרת ָהֶעֶצם.  ּום ׁשְ   ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ

ִביַרת ֶעֶצם.  ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
  

י יֹוָחָנןֵאיִתיֵביּה  ן ָלִקיׁש לְ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
רּו בֹו"" ּבְ ר,     -  (שמות יב, מו) 470"ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ׁש ָעָליו ּכַ ּיֵ   ֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ

ר ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ   , "ְוֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ
ר"ַמאי  ׂשָ ִית ּבָ ּזַ   ? "ֵאין ָעָליו ּכַ

ִית ּבָ  ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ ָלל ִאיֵליָמא: ּדְ ר ּכְ ִביַרת ָהֶעֶצם?  -ׂשָ ּום ׁשְ אי ֵיׁש ּבֹו ִמׁשּ   ַאּמַ
א ָלאו   ָהִכי ָקָאַמר:  ,ֶאלָּ

ָמקֹום ֶזה,  ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ׁש ָעָליו ּכַ ּיֵ   ֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ
ָמקֹום ַאֵח  ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ָמקֹום ֶזה, ְוֵיׁש ָעָליו כַּ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ   ! 471רְוֶאָחד ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

 ָהִכי ָקָאַמר:  ,לֹא   פה,א
חּוץ,  ר ִמּבַ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ׁש ָעָליו ּכַ ּיֵ   ֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ

ִביָרה.  ְמקֹום ׁשְ ְפִנים ּבִ ר ִמּבִ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ חּוץ, ְוֵיׁש ָעָליו ּכַ ר ִמּבַ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ   ְוֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
רּו בֹו""ְוֶעֶצם לֹ " ּבְ ׁש ּבֹו מֹוַח,   -  (שמות יב, מו) א ִתׁשְ ּיֵ   ֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ

ֵאין ּבֹו מֹוַח.    ְוֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ
ים:  ה"ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ְיָלה ַהּזֶ לַּ ר ּבַ ׂשָ   ? (שמות יב, ח) "ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ

י ָהֶעֶצם.  ּבֵ ַעל ּגַ ר ׁשֶ ָבׂשָ   ּבְ
ּבְ  ר ׁשֶ ָבׂשָ א ּבְ   .תֹוְך ָהֶעֶצםאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ים רּו בֹו" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ ּבְ   ?"ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ
ֵאין ּבֹו מֹוַח  ֶעֶצם ׁשֶ    .ּבְ

ׁש ּבֹו מֹוַח  ּיֵ ֶעֶצם ׁשֶ   ׁשֹוֵבר ְואֹוֵכל.  -ֲאָבל ּבְ
ה ֲעׂשֶ ה ְוִיְדֶחה לֹא תַּ ֲהֵרי: ָיֹבא ֲעׂשֵ ְתַמּה, ׁשֶ    ?ְוַאל תִּ

הּוא אֹוֵמר:  ׁשֶ רּו בֹו""ְוֶעֶצם לֹא ִיׁשְ ּכְ ִני,  (במדבר ט, יב) 472ּבְ ֶפַסח ׁשֵ   ּבְ
ָבר ֶנֱאַמר: ֲהֵרי ּכְ ְלמּוד לֹוַמר, ׁשֶ ֵאין תַּ ַסח ַיֲעׂשּו אתֹו" ׁשֶ ת ַהּפֶ ָכל ֻחּקַ   , "כְּ

ֵאין ּבֹו מֹוַח  ׁש ּבֹו מֹוַח, ְוֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ ּיֵ   . "ֱהֵוי אֹוֵמר: ֶאָחד ֶעֶצם ׁשֶ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ָצא ִמְק  ּיָ יַע ָלֶעֶצם -ָצתֹו "ֵאֶבר ׁשֶ ּגִ ּמַ ֶרק ,חֹוֵתְך ַעד ְמקֹום ׁשֶ יַע ַלּפֶ ּגִ ּמַ   , ְוחֹוֵתְך" ,ְוקֹוֵלף ַעד ׁשֶ
ָמקֹום ַאֵחר  ָמקֹום ֶזה, ְוֵיׁש ּבְ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ֵאין ָעָליו ּכַ : ֵאֶבר ׁשֶ ִביַרת ָהֶעֶצם,  - ְוִאי ָאְמַרּתְ ּום ׁשְ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ה ִלי  ֶרק ְוחֹוֵתְך""קֹוֵלף ַע ּדְ ָלּמָ יַע ַלּפֶ ּגִ ּמַ   ? ד ׁשֶ
ֵריּה!  א ְוִנְתּבְ יּה ּפּוְרּתָ   ִנְקלֹוף ּבֵ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ַקע. ּום ּפֶ   ִמׁשּ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
קּוִלית.    ּבְ

  

                                                             

רּו בוֹ  470 ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ   ּבְ
ן ָלִקיׁש ( מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 471 ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ָיא ְלַרּבִ  )ַקׁשְ

ת  472 ָכל ֻחּקַ רּו בֹו ּכְ ּבְ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוֶעֶצם לֹא ִיׁשְ ִאירּו ִמּמֶ ַסח ַיֲעׂשּו אֹתוֹ לֹא ַיׁשְ  ַהּפֶ

    רש"י

אמאי יש בו משום שבירת 
. בין לר' יוחן בין לריש עצם

   ין:לקיש כזית בע
  . במקום שבירה:במקום זה

. לעולם לא הכי קאמר כו'
אכילה במקום שבירה בעין 
ואחד עצם שאין עליו כזית בשר 
דקאמר הכי קאמר אין עליו 
בשר מבחוץ ויש בתוכו מוח 
מבפים ובמקום שבירה 
ואשמעין דאכילת מוח אכילה 

   היא:
. ביחותא דאסר לשבר והתיא

עצם שבתוכו מוח ולא אמרין 
ליתו עשה דואכלו את הבשר 

   וידחה את לא תעשה דשבירה:
ומה אי מקיים ואכלו את 

. אבל הבשר בבשר שעל העצם
מוח לא דליכא לאוקמה במוח 
מי ועל ידי גחלת דלא מצריך 
ליה קרא מילתא דאתי בה לידי 

   תקלה דילמא פקע:
. שלא הוצרך שאין תלמוד לומר

   ללמד איסור שבירה:
צריך . ואבר שיצא מקצתו

   לחתוך את היוצא:
. את הבשר סביב חותך

   לחרוץ (חריץ)} :{איקרי''ר 
. הבשר עד שמגיע לעצם וקולף

   שלא יצא:
. שמתחברין עד שמגיע לפרק

   שם שי עצמות:
. את הפרק ומשליך את וחותך

העצם שיצא מקצתו ויאכל בשר 
   הקלף:

. במקום קלף בה פורתא
   שבירה סביב:

וישבר  . שמא יפקעמשום פקע
תחת הבשר כשיכה על מקום 

   הקלוף:
עצם הירך {. רדודי''ל בקולית

[המשמעות המקורית: חפץ 
של היד דיש בו מוח  }עגול]

  מתוכו לא מהיא ליה קליפה:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .46
ַנן ָהָתם:    ּתְ

יּגּול ְוַהּנֹוָתר ַדִים" -  "ַהּפִ ִאין ֶאת ַהּיָ   . (פסחים קכ:) ְמַטּמְ
  

אַר וְ  ַרב הּוָנא    ,ב ִחְסּדָ
ה הּוּנָ ֵדי ּכְ ֵני ֲחׁשָ    ,ַחד ָאַמר: ִמּפְ

ה.  הּוּנָ ֵני ֲעֵצֵלי ּכְ   ְוַחד ָאַמר: ִמּפְ
  

יּגּול"ָמר ַמְתֵני ַא    , "ּפִ
  . "ּנֹוָתר"ּוָמר ַמְתֵני ַא 

  

ַמְתֵני ַא  יּגּול"ַמאן ּדְ ה - "ּפִ הּוּנָ ֵדי ּכְ ּום ֲחׁשָ    ,ִמׁשּ
ַמְתֵני ַא  ה. ִמׁשּ  - "ּנֹוָתר"ּוַמאן ּדְ הּוּנָ   ּום ֲעֵצֵלי ּכְ

  
ִית,  :ָמר ַמְתֵני ּזַ   ּכַ

יָצה.  :ּוָמר ַמְתֵני ּבֵ   ּכַ
  

ַמְתֵני ִית  :ַמאן ּדְ ּזַ ִאיּסּורֹו,  -כַּ   ּכְ
ַמְתֵני יָצה  :ּוַמאן ּדְ ּבֵ טּוְמָאתֹו.  –ּכַ   ּכְ

  
  
  
  

    רש"י

   . מדרבן:מטמאין את הידים
. חד אמר משום חשדי כהוה

שחשודין לפגל קרבן משום 
איבה גזרו על הפיגול שיטמא 

שיהא זה צריך  את הידים כדי
להטביל ידיו קודם שיגע בקודש 

   ויטריחוהו:
. וחד אמר משום עצלי כהוה

המתעצלים באכילת קדשים 
גזרו טומאה על הותר כדי 

   להטריחו עליהם:
. טעמא דידי' חשדי מר מתי

אפיגול ומר מתי טעמא דידיה 
   עצלי אותר:

. בין פיגול בין ותר מר מתי
   ו:בכזית גזור רבן דליטמא

. כשיעור איסור כאיסורו
   אכילתו שהוא חייב עליו בכזית:

. כשיעור טומאת כטומאתו
   אוכלים דאורייתא בכביצה:
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        פה, אפה, אפה, אפה, א .47
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ

ַנן טּוְמָאה אֹו לֹא?  -יֹוֵצא  ְזרּו ַרּבָ   ּגָ
  

ָגְזרּו טּוְמָאה 'נֹוָתר'ָאְמִריַנן:  ִמי יּה,  - ּדְ ָאֵתי ְלִאיַעּצּוֵלי ּבֵ   ּדְ
ַדִים  ּיָ ִקי ֵליּה ּבַ ַדִים לֹא ַמּפְ ּיָ ַנן טּוְמָאה,  -ֲאָבל 'יֹוֵצא' ַאּפּוֵקי ּבַ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   לֹא ּגָ

יְלָמא:    אֹו ּדִ
ָנא?    לֹא ׁשְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ָצא ִמְקָצתוֹ  ּיָ ֶרק - "ֵאֶבר ׁשֶ יַע ַלּפֶ ּגִ ּמַ יַע ָלֶעֶצם, ְוקֹוֵלף ַעד ׁשֶ ּגִ ּמַ   , ְוחֹוֵתְך" ,חֹוֵתְך ַעד ׁשֶ
ַנן טּוְמָאה  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ : ּגָ א ֵליּה!  -ְוִאי ָאְמַרּתְ י ָחֵתיְך ֵליּה ַמאי ָהֵוי? ָהא ָקְמַטּמֵ   ּכִ

  
   ,טּוְמַאת ְסָתִרים ִהיא

ָיא -  ְוטּוְמַאת ְסָתִרים   . לֹא ְמַטּמְ
  

ָאַמר:    ּוְלָרִביָנא ּדְ
ֵמי.  - ִחיּבּוֵרי אֹוָכִלין ַמְפְרִתי ּדָ   ָלאו ִחיּבּור הּוא, ּוְכַמאן ּדְ

א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיּכָ
א ֲהָדֵדי ְוָקא ְמַטּמֵ    !ָהא ָקָנַגע ּבַ

  
ַמְתֵני א, ְלַמאן ּדְ ִית :ֶאלָּ ּזַ ִית,  -  ּכַ ּזַ יּה ּכַ ֵלית ּבֵ   ּדְ

ַמְתֵני ּבֵ  :ּוַמאן ּדְ יָצה -יָצה ּכַ ּבֵ יּה ּכַ ֵלית ּבֵ   .ּדְ
   

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַסח ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה,  ר ּפֶ ׂשַ   "ַהּמֹוִציא ּבְ

ה  ֲעׂשֶ לֹא תַּ הּוא ּבְ י ׁשֶ   . ָטהֹור" -ַאף ַעל ּפִ

ּיֹוֵצא ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה "ָטהֹור" ,ַמאי ָלאו ֵמי - ְוָאסּור, ּדְ תֹו ּדָ יֹוֵצא חּוץ ִלְמִחיּצָ   ִמְפִסיל, וּ  ,ּכְ
  , "ָטהֹור"ָקָתֵני:  ,ַוֲאִפיּלּו ָהִכי

ַנן טּוְמָאה!  ְזרּו ַרּבָ   ַאְלָמא: לֹא ּגָ
  

יֹוֵצא ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה "ָטהֹור" ,לֹא ר, ּדְ ֵמי, ְולֹא ִמְפִסיל.  - ּומּוּתָ תֹו ּדָ יֹוֵצא חּוץ ִלְמִחיּצָ   ָלאו ּכְ
  

ֵני ֵסיָפא:  ה"ֲהֵר  -"ָהאֹוְכלֹו ְוָהא ָקא ּתָ ֲעׂשֶ לֹא תַּ   ! י ֶזה ּבְ
ָלָמא ְלַמאן ּדְ  ׁשְ יָצה ּבִ ּבֵ יָצה -ָאַמר: ּכַ ּבֵ יּה ּכַ ִית ְוֵלית ּבֵ ּזַ יּה ּכַ ִאית ּבֵ    ,ּדְ

א ְלַמאן ּדְ  ִיתֶאלָּ ּזַ א ְלֵמיַמר?  - ָאַמר: ּכַ   ַמאי ִאיּכָ
  

ַסח ּפֶ יֹוֵצא ּבַ א, ּבְ ֲעָיא ָלן,  - ֶאלָּ   לֹא ִמיּבָ
נַ  ְזרּו ַרּבָ לֹא ּגָ   ן טּוְמָאה. ּדְ
  ַמאי ַטְעָמא? 

ֵני ֲחבּוָרה ְזִריִזין ֵהן,    ּבְ
יּה,    ּוִמְזַהר ְזִהיִרי ּבֵ

ֲעָיא ָלן י ָקא ִמיּבָ א, ּכִ ים :ֶאלָּ ֳקָדׁשִ יֹוֵצא ּבְ   ַמאי?  - ּבְ
  

יקּו.    ּתֵ
  
  
  

    רש"י

. פימי מחמת הא קא מיטמי
   מגעו של יוצא המחובר לו:

ומשי טומאת בית הסתרים 
. כל מגע חיבור בית היא

הסתרים שאין מקום מגעו 
ראה וטומאה בית הסתרים 

במסכת דה דלא פקא לן 
מיטמיא מוידיו לא שטף במים 
בפ' יוצא דופן (דף מג.) דבעין 

   גיעה בידים שהן בגלוי:
. בפרק בהמה ולרביא דאמר

המקשה (דף עג.) לגבי מגע 
חיבור דאוכלים כמאן דמפרתי 
דמו ולא הוי חיבור ולא מגע בית 

   הסתרים מיקרי:
   . באותו קצת:דלית ביה כזית

. לקמיה רהשיצא מחבורה לחבו
   מפרש לא תעשה דיליה:

   . מלטמא:מאי לאו טהור
. לאכול כשאר יוצא חוץ ואסור

למחיצה דמחיצת פסח מקום 
אכילתו היא ואפילו הכי קתי 

   טהור:
. דלא פסול לא טהור ומותר

יוצא אית ביה אבל יוצא חוץ 
למחיצה לעולם אימא לך 

   דמטמא:
. כדאמר הרי זה בלא תעשה
כד.) לא  בפרק כל שעה (לעיל

יאכל כי קדש הם כל שבקדש 
פסול בא הכתוב ליתן לא תעשה 
על אכילתו אלמא יוצא חשיב 

   ליה ואפי' הכי קתי טהור:
. דמתי אפיגול בשלמא למאן

וותר כביצה מצי לתרוצי דגזור 
טומאה מי איוצא והאי דקתי 

   טהור בדליכא כביצה:
. מדקתי מאי איכא למימר

האוכלו בלא תעשה מכלל 
   דאיכא כזית:

. שיש רבים ומזרזים זריזין הן
זה את זה מלהוציא ולא 
איצטריך לאחמורי עלייהו שלא 

  יבואו לידי יציאה:
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        בבבב- - - - פה, אפה, אפה, אפה, א .48
ַסח ^ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה   פה,ב ר ּפֶ ׂשַ ִין?  - ּומֹוִציא ּבְ   ִמּנַ

  
ַתְנָיא   : ּדְ

ר חּוָצה"" ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ   , (שמות יב, מו)  473"לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ
ִית ְלַבִית,  א ִמּבַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין?  - ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:   . חּוץ ַלֲאִכיָלתֹו" - "חּוָצה" תַּ

  
  

י ַאִמיָאַמר    : ַרּבִ
ַסח ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבוּ  ר ּפֶ ׂשַ יַח.  -ָרה ַהּמֹוִציא ּבְ ּנִ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   ֵאינֹו ַחּיָ

ת,  ּבָ ׁשַ יּה ּכְ ִתיב ּבֵ   'הֹוָצָאה' ּכְ
ת ּבָ ָחה - ַמה ׁשַ ֲעַבד ֲעִקיָרה ְוַהּנָ    ,ַעד ּדַ

ָחה.  - ַאף ָהָכא ַנִמי ֲעַבד ֲעִקיָרה ְוַהּנָ   ַעד ּדַ
  

לְמִתיב  ר ַמּמָ א ּבַ י ַאּבָ   : ַרּבִ
מֹוטֹות,    "ָהיּו סֹוְבִלים אֹוָתן ּבְ

  ְוָהַאֲחרֹוִנים לֹא ָיְצאּו,  ,ִראׁשֹוִנים ָיְצאּו חּוץ ְלחֹוַמת ָהֲעָזָרהָה 
ָגִדים,  - ָהִראׁשֹוִנים  ִאין ּבְ   ְמַטּמְ

ָגִדים" -ְוָהַאֲחרֹוִנים  ִאין ּבְ   . ֵאין ְמַטּמְ

  ְוָהא לֹא ָנח! 
  

   :ְוהּוא ְמָפֵרק ָלּה  ,הּוא מֹוִתיב ָלּה 
ִנְגָרִרין.    ּבְ

  
  

                                                             

רּו בוֹ  473 ּבְ ר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ  ּבְ

    רש"י

. מחבורה לחבורה מא לן
חבורה של שי פסחים בבית 

   אחד:
. קרא יתירא הוא למילף חוצה

   חוץ לחבורת אכילתו:
   . לא גרסין תן:תן חוצה

ה . במקום חבורעד שייח
   האחרת:

. כשבת דעבד ליה עקירה והחה
דבעין עקירה והחה דעד שייח 
לא גמרה מלאכה וגבי שבת וכל 
חיובי חטאת כתיב בעשותה 
בעושה את כולה ולא בעושה 
מקצתה (שבת דף צב:) והאי מי 
אע''ג דלאו בר חטאת הוא 

   הוצאה כי התם בעין:
. היו סובלין אותם במוטות

ר ושעיר פרים השרפי' כגון פ
יוה''כ ופר העלם דבר ופר כהן 
משיח השרפין חוץ לג' מחות 
וילפין בסדר יומא בפ' שי 
שעירי (דף סח.) להלן בשאר 
פרים השרפין אתה ותן להם ג' 
מחות וכאן ביום הכפורים 
אתה ותן להם מחה אחת 
בתמיה דכתיב יוציא אל מחוץ 
למחה ושרף וגו' אלא לומר לך 

ץ למחה אחת כיון שיצאו חו
מטמא בגדים דהא כתיב 
והשורף אותה יכבס בגדיו 
אלמא כשיוצאין מן העזרה 
מטמא בגדים שעליהם מיד 
ואע''ג דלא ח והכא הוצאה 
כתיבא דכתיב והוציא את הפר 

   וגו':
. על גבי קרקע דאיכא בגררין
  החה:
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב .49
ָנה             ִמׁשְ

ָצא ִמְקָצתוֹ  ּיָ יַע ָלֶעֶצם,   -  ֵאֶבר ׁשֶ ּגִ ּמַ   חֹוֵתְך ַעד ׁשֶ
ֶרק,  יַע ַלּפֶ ּגִ ּמַ   ְוקֹוֵלף ַעד ׁשֶ

  ְוחֹוֵתְך. 
ין ׁשִ ּקֹוִפיץ, ק  -  ּוְבמּוְקּדָ   ֹוֵצץ ּבַ

ִביַרת ָהֶעֶצם.  ּום ׁשְ ֵאין ּבֹו ִמׁשּ   ׁשֶ
  

ִלְפִנים,  -ִמן ָהֲאַגף ְוִלְפִנים    ּכְ
ַלחּוץ.  -ִמן ָהֲאַגף ְוַלחּוץ    ּכְ

   ,ַהַחּלֹונֹות
ִלְפִנים –ְועֹוִבי ַהחֹוָמה    .ּכְ

  

ָמָרא               ּגְ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ה. ִפלָּ   ְוֵכן ַלּתְ

  
ן ֵלִוי,  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ   ּוְפִליָגא ּדְ

ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ְרֶזל  ל ּבַ ַמִים.ֵאיָנּה ַמְפֶס  -ֲאִפיּלּו ְמִחיָצה ׁשֶ ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהם ׁשֶ ין ִיׂשְ   ֶקת ּבֵ

  
  

    רש"י

  מתי' 
. חותך עד שמגיע לעצם

   כדפרישית לעיל:
קדשים . בשאר ובמוקדשים

   שיצא מהן מקצת אבר:
   . את היוצא בקופיץ:קוצץ

. אגף מן האגף ולפים כלפים
קרי כל מקום הגפת הדלת 
שהוא חופף ווקש שם כשסוגרו 
דהייו משפת הפימית של עובי 
הפתח עד מקום הקישה 

שפת הפתח {שקורין רב''ץ 
(השטח, במזוזת הפתח, שעליו 

   מגיפים את הדלת)} :
. דהייו תוך םמן האגף ולפי

העיר ממש כלפים ואוכלין שם 
   קדשים קלים:

. דהייו מן האגף ולחוץ כלחוץ
מקום הקישה ואגף עצמו לא 
ידעי' השתא אי כלפים אי 

   כלחוץ ובגמרא מפרש ליה:
. שבחומת ירושלים החלוות

ועובי ראש החומה בגובה 
כלפים ואע''ג דבעובי השערים 
לא אמרן הכי התם כדמפרש 

   בגמרא מפי המצורעים: טעמא
  

  גמ' 
. העומד מן האגף וכן לתפלה

ולפים מצטרף לעשרה והעומד 
   חוץ לפתח אין מצטרף:

. שאין הפסק לפי איה מפסקת
המקום שהכל גלוי וידוע לפיו 

  ואין סתימה לפיו:
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        פה, בפה, בפה, בפה, ב .50
ָיא:    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

 : ִלְפִנים" - "ִמן ָהֲאַגף ְוִלְפִנים ָאְמַרּתְ   , ּכְ
ַלחּוץ.  - ָהא ֲאַגף ַעְצמֹו    ּכְ

  

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
ַלחּוץ" -"ִמן ָהֲאַגף ְוַלחּוץ    . ּכְ

ִלְפִנים!  -  ָהא ֲאַגף ַעְצמוֹ    ּכְ
  
ָיא: לֹ    א ַקׁשְ

אן  ֲעֵרי ֲעָזָרה,  -ּכָ ׁשַ   ּבְ
אן  ַלִים.  -ּכָ ֲעֵרי ְירּוׁשָ ׁשַ   ּבְ

  
ָאַמר  ר ַרב ִיְצָחקּדְ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ַלִים?  ֲעֵרי ְירּוׁשָ ׁשּו ׁשַ ֵני ָמה לֹא ִנְתַקּדְ   ִמּפְ
ה ַחּמָ יֶהן, ּבַ ְחּתֵ ין ּתַ צֹוָרִעין ְמִגיּנִ ּמְ ֵני ׁשֶ ֵני ַהַח  - ִמּפְ ִמיםִמּפְ ׁשָ ה, ּוַבּגְ ִמים.  - ּמָ ׁשָ ֵני ַהּגְ   ִמּפְ

  
ר ַרב ִיְצָחקָאַמר ְו  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ   : ַרּבִ

ֵני ָמ  נֹור? ִמּפְ ַער ִנּקָ ה ׁשַ ׁשָ   ה לֹא ִנְתַקּדְ
הֹונֹות ָיָדם.  ם ּוַמְכִניִסין ּבְ צֹוָרִעין עֹוְמִדין ׁשָ ּמְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
  

    רש"י

. עובי השער מן אגף עצמו
   הקישה ולפים:
. אגף עצמו שערי ירושלים
   ש עוביין:כלחוץ שלא תקד

. תקדש עוביין שערי עזרה
בקדושת עזרה חוץ משער 
יקור מפי המצורע שעומד שם 
בעודו מחוסר כפורים ומכיס 
משם בהוותיו לעזרה מצורע 
משתלח חוץ לשלש מחות 
כדאמרין באלו דברים (לעיל 

   סז.):
מפי מה לא תקדשה שער 

. בקדושת עזרה והוא יקור
   שער המזרחית של עזרה:

. ביום שמוה לימי עומדין שם
ספרו לאחר שתרפא וגלח וטבל 
והעריב שמשו בשביעי ועודו 
מחוסר כפורים ותיא בהקומץ 
(מחות כז.) מחוסר כפורים 
שכס לעזרה עושו כרת ופקא 
לן מעוד טומאתו בו ומכיס ידיו 
משם לעזרה לתת עליהן מדם 
האשם שאילו מוציאו לחוץ היה 

אה במקצת לאו פסל ביוצא ובי
שמה ביאה לעושו על כך אי מי 
שמה ביאה וגזירת הכתוב היא 
והעמיד הכהן המטהר את 
האיש המיטהר לפי ה' וגו' 

  (ויקרא יד):
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        פו, אפו, אפו, אפו, א    ––––פה, ב פה, ב פה, ב פה, ב  .51
ִלְפִנים" – ַהחֹוָמה "ַהַחּלֹונֹות ְועֹוִבי   .ּכְ

  
  : ַרבָאַמר 

ין ַוֲעִלּיֹות ּגִ ׁשּו.  - ּגַ   לֹא ִנְתַקּדְ
  

  ִאיִני?! 
ּום  ַרבְוָהָאַמר  יאִמׁשּ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ַקע ִאיְגָרא", יָלא ּפָ ְסָחא, ְוַהלֵּ ֵזיָתא ּפִ   "ּכְ
ִאיְגָרא!  ,ַמאי ָלאו  פו,א  ִאיְגָרא ְוָאְמִרי ּבְ ָאְכִלי ּבְ  ּדְ

  
ִאיְגָרא. לֹא,  ַאְרָעא ְוָאְמִרי ּבְ ָאְכִלי ּבְ   ּדְ

  
  ִאיִני?! 
  ְוָהְתַנן: 

ַסח ֲאִפיקֹוָמן"   , קיט:)פסחים ( "ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ
  : ַרבְוָאַמר 

  ּלֹא ַיַעְקרּו ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה!ׁשֶ 
  

ָיא:    לֹא ַקׁשְ
אן  ַעת ֲאִכיָלה,  -ּכָ ׁשְ   ּבִ
אן  ַעת ֲאִכיָל  -ּכָ ׁשְ ּלֹא ּבִ   ה. ׁשֶ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:  ַאּבָ
ים ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ית ּבֵ ים - ֲעִלּיַ ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ    ,ֲחמּוָרה ִמּבֵ

ים ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ּבֵ ָנה,  -  ׁשֶ ָ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ דֹול ִנְכָנס לֹו ּפַ   ּכֵֹהן ּגָ
יםוַ  ָדׁשִ י ַהּקֳ ית ָקְדׁשֵ ית ּבֵ בּוַע ֵא  - ֲעִלּיַ ָ ׁשּ ַעם ַאַחת ּבַ א ּפַ    ,ין ִנְכָנִסין ָלּה ֶאּלָ

בּוַע,  :ְוָאְמִרי ָלּה  ָ ׁשּ ֲעַמִים ּבַ   ּפַ
ּיֹוֵבל: ְוָאְמִרי ָלּה  ַעם ַאַחת ּבַ    ,ּפַ

  !ֵליַדע ַמה ִהיא ְצִריָכה"

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

  ֵמֵהיָכל ֵניקּום ְוֵניִתיב ִאיִניׁש? 
אֵני ֵהיָכל,    ׁשָ

ְכִתיב:  ְבִנית ָהאּוָלם, "ַויִּ ּדִ לֹמֹה ְבנֹו ֶאת תַּ ִויד ִלׁשְ ן ּדָ   תֵּ
ּפֹוֶרת" ִניִמים ּוֵבית ַהכַּ יו ַוֲעִלּיָֹתיו ַוֲחָדָריו ַהּפְ ְנַזכָּ יו ְוֶאת ּגַ תָּ   , (דברי הימים א' כח, יא) ְוֶאת ּבָ

יל"ּוְכִתיב:  כִּ ד ה' ָעַלי ִהׂשְ ְכָתב ִמּיַ   . (דברי הימים א' כח, יט) 474"ַהּכֹל ּבִ
  
ַמע: ּתָ    א ׁשְ

נּויֹות ּבַ  כֹות ַהּבְ ׁשָ   חֹול,  -ּתֹוָכן  :ּקֹוֶדׁש ּוְפתּוחֹות ַלחֹול"ַהּלְ
  ! (מעשר שני ג, ח) ְוַגּגֹוֵתיֶהן קֹוֶדׁש"

  
ָמא  ְרּגְ אּתַ   : ַרב ִחְסּדָ

ִוין ְלַקְרַקע ֲעָזָרה. ּגֹוֵתיֶהן ׁשָ ּגַ ׁשֶ   ּבְ
  

חֹול ּוְפתִאי ָהִכי, ֵאיָמא ֵסיָפא:  נּויֹות ּבַ    ,קֹוֶדׁש  - ּתֹוָכן  :ּוחֹות ַלּקֹוֶדׁש "ּבְ
  , ְוַגּגֹוֵתיֶהן חֹול"

ִוין ְלַקְרַקע ֲעָזָרה ּגֹוֵתיֶהן ׁשָ ּגַ ׁשֶ ֲעָתְך: ּבְ   ָהְוָיא ָלּה ְמִחילֹות.  - ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
י יֹוָחָנןְוָאַמר  ׁשּו!  - ְמִחיּלֹות: ַרּבִ   לֹא ִנְתַקּדְ

                                                             

ְבִנית 474 יל ּכֹל ַמְלֲאכֹות ַהתַּ ּכִ ד ְיהָוה ָעַלי ִהׂשְ ְכָתב ִמּיַ   ַהּכֹל ּבִ

    רש"י

. בין גגי גגין ועליות לא תקדשו
ירושלים בקדושת ירושלים 
לקדשים קלים בין גגי לשכות 
העזרה בקדושת עזרה לקדושת 

   קדשי קדשים:
. חבורות גדולות פסחאכזיתא 

היו מין עד שלא היה הפסח 
מגיע לכל אחד כי אם כזית מן 

   הפסח:
. לקול והלילא פקע איגרא

המולת ההמון מההלל דומין 
כאילו הגגין מתבקעים שהיו 
אומרים ההלל על הפסח כדתן 
לקמן (דף צה.) הראשון טעון 

  הלל על אכילתו:
. מאי לאו דאכלי ליה בגגין

   שלים תקדשו:אלמא גגי ירו
. כשהגיע זמו אין מפטירין

להפטר מן הסעודה דהייו אחר 
הפסח שהוא אכל באחרוה על 
השבע שכן חובת כל הקרבות 
כדקיימא לן (חולין דף קלב:) 
למשחה לגדולה כדרך 
שהמלכים אוכלין אין פטרין 

   על ידי אפיקומן:
. אפיקומן לשון הוציאו ואמר רב

עוד כליכם מכאן ולך ואכל 
   בחבורה אחרת:

. קריאת שלא בשעת אכילה
   ההלל לאחר אכילה:

. ביוה''כ פעם אחת בשה
   לקטורת ולהזיית בין הבדים:

   . בשמיטה:בשבוע
. שמא תבקע מה היא צריכה

החומה וצריכה תיקון אלמא 
   עליות תקדשו:

. דכתיב ביה שאי היכל
ועליותיו וכתיב הכל בכתב מיד 

   :ה' עלי השכיל אלמא קדוש
   . בעזרה:בקודש

. שאין להם פתח ופתוחות לחול
   לעזרה אלא להר הבית:

. כקדושת הר הבית תוכן חול
   ולא כעזרה דבתר פתיחה אזיל:
. בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה

שהלשכות בויות מחילות תחת 
הקרקע הלכך גגים דידהו הוו 

   להו כי ארעא:
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י יֹוָחָנן י ָקָאַמר ַרּבִ ְפתוּ  - ּכִ ִית, ּבִ   חֹות ְלַהר ַהּבַ

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ ְפתּוחֹות ַלֲעָזָרה.  - ּכִ   ּבִ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַחת ַהֵהיָכל   ! חֹול" - ְמִחיּלֹות ִמתַּ

  
ְנָיא ַהִהיא י ּתַ תּוחֹות ַלחֹול.  - ּכִ ּפְ   ׁשֶ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

  ! קֹוֶדׁש" - "ְוַגּגוֹ 
  

ָרא?    !ְוִתְסּבְ
לוּ ָהא ָקָתֵני: וְ  ין ַהּלָ ּגִ ים - "ּגַ י ֳקָדׁשִ ם ָקְדׁשֵ ים" ,ֵאין אֹוְכִלין ׁשָ ים ַקּלִ ם ֳקָדׁשִ   . ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ׁשָ

  
ָיא  א ַקׁשְ ּגֹו ֹקֶדׁש"ְוֶאלָּ   ! "ּגַ

  
ר ּגּוְרָיאָאַמר    : ַרב ָחָמא ּבַ

י ַאּמֹות.  ּתֵ   ְלאֹוָתן ׁשְ
  

ְתַנן:    ּדִ
י ַאּמֹות ָהָי  תֵּ ׁש ה "ׁשְ יָרה, ּבְ ן ַהּבִ   ּוׁשַ

רֹוִמית.    ַאַחת ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית, ְוַאַחת ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ּדְ
ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ְצפֹוִנית  ע,  - זֹו ׁשֶ ה ֲחִצי ֶאְצּבַ ל ֹמׁשֶ   ָהְיָתה ְיֵתיָרה ַעל ׁשֶ

רֹוִמית  ַעל ֶקֶרן ִמְזָרִחית ּדְ ע, ָהְיָתה ְיֵתיָרה ָעֶליָה  -ְוזֹו ׁשֶ    ֲחִצי ֶאְצּבַ
ע. ה ֶאְצּבַ ל ֹמׁשֶ   ִנְמֵצאת ְיֵתיָרה ַעל ׁשֶ

ה?  דֹוָלה ְוַאַחת ְקַטּנָ ה ָהיּו ַאַחת ּגְ   ְוָלּמָ
ּלֹא ָיבֹואּו ִליֵדי ְמִעיָלה" ֵדי ׁשֶ ְגדֹוָלה, ּכְ ה ּוַמֲחִזיִרין ּבִ ְקַטּנָ ִנין נֹוְטִלין ּבִ ְהיּו ָהאּוּמָ ּיִ   . (כלים יז, ט) ׁשֶ

  
י ָל  ה ִלי? ְוַתְרּתֵ   ּמָ

  
א ְוַדֲהָבא -ַאַחת     ,ְלַכְסּפָ

  ְלִבְנָיָנא.  -ְוַאַחת 
  

ַנן:    ּתְ
ִלְפִנים" –"ַהַחּלֹונֹות ְועֹוִבי ַהחֹוָמה    . ּכְ

ָלָמא  ׁשְ ְוָיה ְלַקְרַקע ֲעָזָרה - "ַהַחּלֹונֹות"ּבִ ׁשָ ַחּתְ ָלּה ּדְ ּכַ    ,ַמׁשְ
א  ַחּתְ ָל  - "עֹוִבי ַהחֹוָמה"ֶאלָּ ּכַ   ּה? ֵהיִכי ַמׁשְ

  
ַבר ׁשּוָרא,  ַחּתְ ָלּה ּבְ ּכַ   ַמׁשְ

ְכִתיב:    , (איכה ב, ח) 475"ַוַיֲאֶבל ֵחל ְוחֹוָמה"ּדִ
י ַאָחאְוָאַמר  י ֲחִניָנאְוִאיֵתיָמא  ַרּבִ   : ַרּבִ

  ׁשּוָרא ּוַבר ׁשּוָרא. 
  
  
  

                                                             

ת ִצּיֹון ָנָטה ָקו לֹ  475 ִחית חֹוַמת ּבַ ב ְיהָוה ְלַהׁשְ ו ֻאְמָללוּ ָחׁשַ ֲאֶבל ֵחל ְוחֹוָמה ַיְחּדָ ַע ַוּיַ ּלֵ יב ָידֹו ִמּבַ   א ֵהׁשִ

    רש"י

. להא כי אמרה רבי יוחן
וחות דמחילות לא תקדשו בפת

להר הבית דגבי שילוח בעל קרי 
המשתלח חוץ להר הבית אמרה 
באלו דברים דקאמר מחילות לא 
תקדשו ובעל קרי משתלח חוץ 
לשתי מחות ומותר ליכס 

   במחילות דהר הבית:
. דתוכן קודש כי תיא ההיא

בפתוחות לעזרה להכי קט 
  פתוחות דבתר פתיחתן אזלין:

ל והתיא מחילות שתחת היכ
. וקא סלקא דעתך בפתוחות חול

לעזרה קאמר ומשין בפתוחות 
לחול שמחילות מהלכות מתחת 
אחת עשרה אמה שאחורי בית 
הכפורת עד שפתחות להר הבית 

   מחוץ לעזרה:
. גגו של היכל ת''ש וגגו קודש

וסיפא דהא דרבי יהודה היא 
והכא לא מצי לשויי כדלעיל 
מהיכל יתיב אייש דהא גגו לא 

   ב בקרא:כתי
   . שבעזרה ולשכותיה:גגין הללו

. אין אוכלין שם קדשי קדשים
האכלין בעזרה ואין שוחטין שם 
קדשים קלים השחטין בכל 

   מקום בעזרה:
. להכי קדשי לאותן שתי אמות

גגין לשימוש תית כלי קודש 
הצריכין לבין אבל לא הצריכין 
למזבח כדאשכחן שאותן שתי 
 אמות מקלות של מדה היו

תוות בגובה השער שהוא בגגין 
   ובעליות:

. קי מדה היו דתן שתי אמות
בשושן הבירה והוא בית הבוי 
על גובה השער כדתן במסכת 
מדות (ע''א מ''ג) שער המזרחי 
ועליו שושן הבירה צורה 
מצויירת ומפרשין במחות כדי 
שידעו מהיכן באו ולהכי הוא 
דקדשי גגין לכל דדמין לשתי 

א הוי צורך המזבח אבל אמות דל
   למילתא אחריתי לא קדשו:

   . ששה טפחים:של משה
ולמה היו אחת גדולה ואחת 

   . תיסגי להו בשל משה:קטה
. ששכרן לבות כך שיהו אומין

וכך אמות וטלין למדת הקטה 
של משה ומחזירין הבין לגזברין 
למדה האחת מאלו הגדולות כדי 
שיוותרו משלהן להקדש ולא 

ם שמא יהו מן ההקדש בצמצו
   בחם ויבואו לידי מעילה:

. גדולות למה לי תיסגי ותרתי
   בשל משה ובחדא מהך:

. בזו שאין חדא לדהבא וכספא
יתירה על של משה אלא חצי 
אצבע היו לאומות זהב וכסף 
כמין טבלאות ושולחות שהן 
אומות כבידה ובזו שיתירה 
עליהן אצבע היו מחזירין בין 

סיפין על תאן אצבע אבים ומו
   לכל אמה:

. אלמא ראש עובי החומה
החומה תקדש דדמו לגגין 

   ועליות:
. חומה קטה לפים מן בר שורא

החומה גדולה והיא מוכה ושוה 
לקרקע גובה העזרה שקרקע 
העזרה הולך וגבוה ועולה 

  במעלות:
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        בבבב- - - - פו, אפו, אפו, אפו, א .52
ָנה             ִמׁשְ

ַבִית ֶאָחד,  ָהיּו אֹוְכִלין ּבְ י ֲחבּורֹות ׁשֶ תֵּ   ׁשְ
ֵניֶהם ֵהיָלְך ְואֹוְכִלין, ֵאּלּו הֹוְפ    ִכין ֶאת ּפְ

ֵניֶהם ֵהיָלְך ְואֹוְכִלין    ,ְוֵאּלּו הֹוְפִכין ֶאת ּפְ
ֶאְמַצע.  יַחם ּבָ   ְוַהּמֵ

ׁש עֹוֵמד ִלְמזֹוג ּמָ ַ ַהׁשּ ׁשֶ יו  -  ּכְ    ,קֹוֵפץ ֶאת ּפִ
יַע ֵאֶצל ֲחבּוָרתוֹ  ּגִ ּמַ ָניו ַעד ׁשֶ   ְואֹוֵכל.  ,ּוַמֲחִזיר ֶאת ּפָ

  

ָלה ֶניָה ְואֹוֶכֶלת - ְוַהּכַ   . הֹוֶפֶכת ֶאת ּפָ
  

ָמָרא               ּגְ

י?    ַמְתִניִתין ַמּנִ
  

י ְיהּוָדה ִהיא.    ַרּבִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ֶהם"" ר יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ תִּ    – (שמות יב, ז) 476"ַעל ַהּבָ

י ֲחבּורֹות.  תֵּ ׁשְ ַסח ֶנֱאָכל ּבִ ַהּפֶ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
י ְמקֹומֹות? ָיכֹול ְיֵהא ָהאֹוֵכל אֹוֵכל ּבִ  תֵּ   ׁשְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל"תַּ   . (שמות יב, מו) 477"ּבְ
ּנּור,  ַצד ַהתַּ ִית ּבְ ּזַ ָאַכל ּכַ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ אן ָאְמרּו: ַהׁשּ   ִמּכָ

ַח הּוא ּקֵ ּנּו,  - ִאי ּפִ ֵריסֹו ִמּמֶ א ּכְ   ְמַמּלֵ
ֵני ֲחבּוָרה ַלֲעׂשֹות ִעּמֹו טֹוָבה ִא  - ְוִאם ָרצּו ּבְ ִצּדֹו, ּבָ ִבין ּבְ   ין ְויֹוׁשְ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶהם" ר יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ תִּ י ְמקֹומֹות,   - "ַעל ַהּבָ תֵּ ׁשְ ָהאֹוֵכל אֹוֵכל ּבִ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
י ֲחבּורֹות?   פו,ב  תֵּ ׁשְ  ָיכֹול ְיֵהא ֶנֱאָכל ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר: בַ  תַּ   . "ִית ֶאָחד ֵיָאֵכל""ּבְ
  

ְלֵגי?  ַמאי ָקִמיּפְ   ּבְ
  

סֹוֶרת י ְיהּוָדה ָסַבר: ֵיׁש ֵאם ַלּמָ    ,ַרּבִ
ְקָרא.  ְמעֹון ָסַבר: ֵיׁש ֵאם ַלמִּ י ׁשִ   ְוַרּבִ

  

יֵניֶהם,  ִבין ְוִנְפְרָסה ְמִחיָצה ּבֵ   ָהיּו יֹוׁשְ
י ֲחבּורֹות"  ּתֵ ׁשְ ַסח ֶנֱאָכל ּבִ   ֹוְכִלין, א -ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: "ּפֶ

י ֲחבּורֹות"  ּתֵ ׁשְ ַסח ֶנֱאָכל ּבִ   ֵאין אֹוְכִלין.  -ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: "ֵאין ּפֶ
  

יֵניֶהן,  ָקה ְמִחיָצה ּבֵ לְּ ִבין ְוִנְסּתַ   ָהיּו יֹוׁשְ
ֵני ְמקֹומֹות"  ׁשְ    ,אֹוְכִלין –ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: "ָהאֹוֵכל אֹוֵכל ּבִ

ֵני ְמקֹומֹות" ְלִדְבֵרי ָהאֹוֵמר: "ֵאין ָהאֹוֵכל  ׁשְ   ֵאין אֹוְכִלין.  -אֹוֵכל ּבִ
  

ֲהָנאְיֵתיב  ט.  ַרב ּכָ יט ֵליּה ִמְפׁשַ ׁשֵ   ָקא ּפָ
  

יָאַמר ֵליּה  ֲהָנאלְ  ַרב ַאׁשִ   : ַרב ּכָ
ֲעָיא:  ֵעי ָלְך ִאיּבַ   ְוִתיּבָ

ית ְמִחיָצה ,ִסיּלּוק ְמִחיָצה ּיַ י  - ַוֲעׂשִ ּתֵ ֵני ְמקֹומֹות, ְוִכׁשְ ׁשְ ֵמי, ִמי ָהֵוי ּכִ   ֲחבּורֹות ּדָ
   א?אֹו לֹ

  

  ֵתיקּו. 

                                                             

ֶהם 476 ר יֹאְכלּו אֹתֹו ּבָ ים ֲאׁשֶ תִּ קֹוף ַעל ַהּבָ ׁשְ זּוזֹת ְוַעל ַהּמַ י ַהּמְ תֵּ ם ְוָנְתנּו ַעל ׁשְ  ְוָלְקחּו ִמן ַהּדָ

ר חוּ  477 ׂשָ ִית ִמן ַהּבָ ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל לֹא תֹוִציא ִמן ַהּבַ רּו בוֹ ּבְ ּבְ   ָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתׁשְ

    רש"י

  מתי' 
   . פסח אחד בבית אחד:שתי חבורות שהיו אוכלות

. אין צריכין להסב אלו כגד ין פיהן אילךאלו הופכ
אלו להיות ראין כחבורה אחת אלא רשאין להפוך 
פיהם אלו אילך ואלו אילך ואפילו ראין כשתי חבורות 
לא איכפת לן כדיליף בגמרא שהפסח אכל אף בשתי 

   בתים לשתי חבורות:
. שמחממין בו חמין שמוזגין בו היין רשאין והמיחם

שיהא וח לשמש המשמש לשתיהן  לתת באמצע כדי
למזוג משם לכאן ולכאן ואין צריכין לשות משאר מהג 
כל השה ואף על פי שמפסיק בין החבורות לא איכפת לן 
וכשהשמש משמש לשתיהן עומד מחבורה אחת 

   שהתחיל לאכול עמה מן הפסח למזוג לחבורה האחרת:
. לצד חבורתו שלא קופץ את פיו ומחזיר את פיו

הו שאוכל עם חבורה האחרת דסבירא ליה לתא יחשדו
דידן הפסח אכל בשתי חבורות אבל אדם אחד איו 
אוכל בשי מקומות ממו ולהכי מוקי בבית אחד יאכל 
שאין אדם אחד אוכל בשי בתים ושתי חבורות 

   ההופכות פיהן כשתי בתים דמו:
. שהיא בושה רשאה להפוך פיה לצד אחר והכלה

   פסח אכל בשתי חבורות:ולאכול כדאמרן 
  

  גמ' 
. משמע שי בי אדם על הבתים אשר יאכלו אותו

אוכלין פסח אחד בשתי בתים דכתיב יאכלו שים אותו 
   חד פסח בתים שים:

. אדם אחד אוכל בשי מקומות כגון בשי יכול יהא
חדרים או בשתי חבורות ההופכות פיהם ת''ל בבית 

למסורת כדלקמן אחד יאכל ור' יהודה סבר יש אם 
יאכל כתיב משמע אדם אחד אוכלו בבית א' ולא בשי 

   בתים אבל גבי אוכלים הרבה כתיב בתים הרבה:
. שהיה צולהו ושכח והכיס כזית לתוך פיו והוא השמש

   היה מה עליו:
. דאם יעמוד משם אם פיקח הוא ממלא כריסו ממו

   שוב לא יאכל:
כלו דכתיב . ויאמלמד שהאוכל אוכל בשי מקומות

  בקרא אכל חד וחד מאוכלין קאי:
   . עיקרו של פסח אכל בשתי חבורות:יכול יהא

. וקסבר יש אם למקרא יאכל ת''ל בבית אחד יאכל
אפסח קאי ולא אגברי כלומר עיקר תחלת אכילתו תהא 
בחבורה אחת ולא יתחלק לשתי חבורות אבל גברא אי 

א בעי קאי מהכא ואזיל ואכיל הכא דלא קפיד רחמ
אלא אעיקר תחלת אכילה מדקרין יאכל הפסח ולא 
יאכל אגברא. ואי שמעתי חילוף ר' יהודה סבר יש אם 
למקרא בבית אחד ולא בשי מקומות ור''ש סבר יש אם 
למסורת שמסר אוקלוס הגר בחבורה חדא יתאכל אבל 
אשי מקומות לא קפיד וקשה לי לאומרו דלא שמעתי 

מא לן דר' שמעון יש אם מסורת כזה מעולם ועוד דקיי
למקרא ס''ל בשמעתא קמייתא דסהדרין ועוד לישא 
דברייתא דייקא כוותי דגבי חבורות קט פסח אכל ולא 
קט שתי חבורות אוכלין אותו וגבי מקומות קט 
האוכל אוכל ולא קט פסח אכל הלכך כי דרשין בבית 
אחד יאכל במקרא אפסח משמע למעוטי חבורות וכי 

   יאכל אגברי משמע למעוטי מקומות: דרשין
. היו יושבין חבורה אחת ופרסה מחיצה בייהן גרסין

ואוכלין פסח אחד ופרסה מחיצה בייהן ועשאום שי 
חבורות לדברי האומר פסח אכל בשתי חבורות גומרין 
אכילתן ואע''ג דמאן דאית ליה פסח אכל בשתי 

לא  חבורות אוסר לאדם לאכול בשי מקומות הכא
עשה לכל חבורה וחבורה מקומם כמקום אחר שהרי 
איו רואה אויר שלא ראה עד עכשיו ואין כאן מקום 

   חדש:
. ב' חבורות בשי בתים ואכלו שם פסחיהם היו יושבין

וסתלקה המחיצה יש כאן אויר חדש ועשה לכל חבורה 
כמקום אחר והוי ליה כאוכלים במקום הראשון ובשי 

אין האוכל אוכל בשי מקומות אין  הלכך לדברי האומר
   אוכלים:

. אומרה לשמועה זו פשוטה ומפורשת פשיט ליה מפשט
כמו שאמרו שעשיית מחיצה עושה אותן שתי חבורות 
וסילוק מחיצה עושה אותן שי מקומות ולא מספקא 

  ליה בה מידי:
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ה ּלָ ֶניָה ְואֹוֶכֶלת" - "ַהּכַ   . הֹוֶפֶכת ֶאת ּפָ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
אָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ה.  ִהיא ּבֹוׁשָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ַרב ָנָתן ֵריּה ּדְ ר ִיְצָחקַרב ַנְחָמ ִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב הּוָנא ּבְ   . ן ּבַ
ָמְך?  ְ   ָאְמרּו ֵליּה: ַמה ׁשּ

   .ָאַמר ְלהּו: ַרב הּוָנא
  ָאְמרּו: ֵניִתיב ָמר ַאּפּוְרָיא! 

  ְיֵתיב. 
ָסא ַחד ִזיְמָנא - ְיַהבּו ֵליּה ּכָ ֵליּה ּבְ ְתֵרי ִזיְמֵני ,ַקּבְ ְתֵייּה ּבִ יּה  ,ְוׁשַ    .ְולֹא ַאֲהַדר ַאּפֵ

  ֵרית ָלְך 'ַרב הּוָנא'? ָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ַטְעָמא ָק 
ם ֲאִני.  ֵ ַעל ַהׁשּ   ָאַמר ְלהּו: ּבַ

י ָאְמרּו ָלְך  ?  'ֵניֵתיב ַאּפּוְרָיא'ַמאי ַטְעָמא ּכִ   ְיֵתְבּתְ
ִיתָאַמר ְלהּו:  ַעל ַהּבַ ּיֹאַמר ְלָך ּבַ ֶ ל ַמה ׁשּ א - "ּכָ ה, חּוץ ִמּצֵ   . "478ֲעׂשֵ

ְלּתְ  ָסא ַקּבֵ י ְיַהִבי ָלְך ּכָ ַחד ִזיְמָנא?  ַמאי ַטְעָמא ּכִ   ּבְ
דֹול.  ָטן, ְוֵאין ְמָסְרִבין ַלּגָ   ָאַמר ְלהּו: ְמָסְרִבין ַלּקָ

ְתֵרי ִזיְמֵני?  ִתיֵתיּה ּבִ   ַמאי ַטְעָמא ִאׁשְ
  ָאַמר ְלהּו: 

ַתְנָיא:    ּדְ
ַבת ַאַחת  ֹוֶתה ּכֹוסֹו ּבְ ָרן,  - "ַהׁשּ ְרּגְ   ֲהֵרי ֶזה ּגַ

ַנִים  ֶרְך ֶאֶרץ,  -ׁשְ   ּדֶ
ה  לֹׁשָ י ָהרּוַח"ִמ  -ׁשְ סֵּ   . ּגַ

ך?  ְרּתְ ַאּפָ   ַמאי ַטְעָמא לֹא ַאְהּדַ
ֶניָה"ָאַמר ְלהּו:  ה הֹוֶפֶכת ּפָ ּלָ ַנן.  "ּכַ   ּתְ

  
י יֹוֵסי ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ ן ָלקֹוְנָיאִאיְקַלע ְלֵבי  ַרּבִ י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   , ַרּבִ

ָסא  ַחד זִ  -ְיַהבּו ֵליּה ּכָ ֵליּה ּבְ ַחד ִזיְמָנא.  ,יְמָנאַקּבְ ְתֵייּה ּבְ   ְוׁשַ
ַבת ַאַחתָאְמִרי ֵליּה: לֹא ָסַבר ָלּה ָמר:  ֹוֶתה ּכֹוסֹו ּבְ ָרן" - "ַהׁשּ ְרּגְ   ? ֲהֵרי ֶזה ּגַ

כֹוְסָך ָקָטן, ְוֵייְנָך ָמתֹוק, ּוְכֵריִסי ְרָחָבה.    ָאַמר ְלהּו:  לֹא ָאְמֵרי ּבְ
  
  
  

                                                             

ארבו הגירסאות, במסכת דרך ארץ רבה מילים אלו לא גרסו " 478 ", המאירי סובר שמדובר בתוספת הליצנים ויש שכן חּוץ ִמּצֵ

  גרסו והסבירו זאת בכמה אופנים.

    רש"י

. למה לה להפוך פיה ומאי מ''ט
   אורחה בהכי:

ל לעיי . לאכומפי שהיא בושה
האשים על ידי שמסתכלים 

   בה:
. ומטה מקום הסב חשובין יתיב

היא והקטים יושבין על גבי 
   ספסלין ווהג עצמו בחשיבות:

. ולא סריב קבליה בחד זימא
   עד שיפצרו בו:

   . הפסיק בו:ושתייה בתרי זימי
. לצד אחר אלא ולא אהדר אפיה

   שתה לעייהן:
. מקטותי כך בעל השם אא

   אין לי רב הוא:קור
מ''ט כי אמרי לך תיב אפוריא 

. ולא ישבת על גבי איתיבת
קרקע ולא על גבי ספסל ולהכי 
בעו ליה שלא היה מהגם כך 

   ותמיהא להו:
כל מה שיאמר לך בעל הבית 

. מתיתא היא במסכת עשה
דרך ארץ (בפרק בן עזאי) (ד''א 

   רבה פ''ה):
. מלקבל דבריו עד מסרבין לקטן

   ו:שיפציר ב
. שכן ואין מסרבין לגדול

במלאכים שאמרו לאברהם כן 
תעשה (בראשית יח) ולא סירבו 
בו וללוט אמרו כי ברחוב לין 

   עד ויפצר בם מאד (שם יט):
. ואין דרך כלה הופכת פיה תן

האיש להפוך פיו: רבי ישמעאל 
בר רבי יוסי כריסו רחבה הואי 
כדאמרין בהשוכר את הפועלים 

   ):(ב''מ דף פד.
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  : ַרב הּוָנאָאַמר 
ֵני ֲח  ה,    -  בּוָרהּבְ לֹׁשָ ׁשְ   ִנְכָנִסין ּבִ

ֶאָחד.    ְויֹוְצִאין ֲאִפיּלּו ּבְ
  

הָאַמר    : ַרּבָ
ְרִגיֵלי ְלֵמיַעל ָנא ּדִ ִעיּדָ ָעֵייל ּבְ    ,ְוהּוא ּדְ

יָלא.  ּיָ הּו ּדַ ָרַגׁש ּבְ   ְוהּוא ּדְ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ִמים,  ַכר ּדָ   ְונֹוְתִנין ׂשְ

  ִמים. ְוָצִריְך ָהַאֲחרֹון ְלהֹוִסיף ּדָ 
  

ָווֵתיּה.    ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ
        הדרך עלך כיצד צוליןהדרך עלך כיצד צוליןהדרך עלך כיצד צוליןהדרך עלך כיצד צולין

 

    רש"י

   . לאו בפסח קאי:בי חבורה
. שמש המשמש בי חבורה

בסעודתן כסין בשלשה להסב 
ואם בא יחיד או שים והסבו 

   אין על השמש לשמש עלייהו:
. כל מי ויוצאין באחד אחד

שסיים אכילתו קודם אם בא 
לצאת יצא ואע''פ שקשה לשמש 

   לשרת היחידים השארין:
י והוא דעיילי בעידא דעייל

. שאין האחרון מאריך אישי
יותר משעת סעודת האחרים 
וגם בכיסתן לא ימהרו להסב 
כדי לאחר השמש עד זמן גמר 

   שעת סעודה:
. שהודיעו והא דרגש בהו דיילא

לשמש שזה דרכן לצאת אחד 
אחד לפי שטורח הוא לו לשמש 

   היחידים:
. וצריך האחרון להוסיף דמים

  לשמש:
  


