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ה"    ––––מסכת פסחים פרק ח' מסכת פסחים פרק ח' מסכת פסחים פרק ח' מסכת פסחים פרק ח'  ה""ָהִאׁשָּ ה""ָהִאׁשָּ ה""ָהִאׁשָּ     "ָהִאׁשָּ

    פז, אפז, אפז, אפז, א .1
ָנה   פז,א    ִמׁשְ

ה ָ    :ָהִאׁשּ

זְ  ֲעָלּה, ּבִ ֵבית ּבַ ִהיא ּבְ   ַמן ׁשֶ
ַחט ָעֶליָה ָאִביָה  ֲעָלּה, ְוׁשָ ַחט ָעֶליָה ּבַ ֲעָלּה  -ׁשָ ל ּבַ ֶ    ,ּתֹאַכל ִמׁשּ

ֵבית ָאִביָה,    ָהְלָכה ֶרֶגל ִראׁשֹון ַלֲעׂשֹות ּבְ
ַחט ָעֶליָה ָאִביָה  ֲעָלּה  ,ׁשָ ַחט ָעֶליָה ּבַ ִהיא רֹוָצה.  -ְוׁשָ ָמקֹום ׁשֶ   ּתֹאַכל ּבְ

  
ִסין ׁשֶ  ֹום,ָית ֲחטּו ָעָליו ַאּפֹוְטרֹוּפְ ָ הּוא רֹוֶצה.  - ׁשּ ָמקֹום ׁשֶ   יֹאַכל ּבְ

  

ִפין  ֶעֶבד, ֵני ׁשּותָּ ל ׁשְ ֵניֶה  -ׁשֶ ל ׁשְ ֶ   . ןלֹא ֹיאַכל ִמׁשּ
ן חֹוִרין  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ ל ַרּבוֹ  -ִמי ׁשֶ ֶ   . לֹא ֹיאַכל ִמׁשּ

  

ָמָרא      ּגְ

ּה: ֵיׁש  ְמַעּתְ ִמיּנָ ֵריָרהׁשָ   .  ּבְ
  

  ? "רֹוָצה"ַמאי 
ִחיָטה ַעת ׁשְ ׁשְ   !ּבִ

  
  ּוְרִמיְנהּו: 

ה ָ    :"ִאׁשּ
ל ָאִביָה  - ֶרֶגל ָהִראׁשֹון ֶ    ,אֹוֶכֶלת ִמׁשּ
אן ָוֵאיָלךְ  ֲעָלּה" - ִמּכָ ל ּבַ ֶ ל ָאִביָה, רֹוָצה ִמׁשּ ֶ   !רֹוָצה אֹוֶכֶלת ִמׁשּ

  
ָיא:    לֹא ַקׁשְ

אן ְרדּוָפה ֵליֵלךְ  - ּכָ    ,ּבִ
אן ֵאיָנּה ְרדּוָפה. - ּכָ ׁשֶ    ּבְ

  
ְכִתיב: לֹום" ּדִ מֹוְצֵאת ׁשָ   , (שיר השירים ח, י)  479"ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו כְּ

י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ
ֵבית ָחִמיָה  ֵליָמה ּבְ ְמֵצאת ׁשְ ּנִ ה ׁשֶ ַכלָּ ֵבית ָאִביָה  ּוְרדּוָפה, ּכְ ְבָחּה ּבְ יד ׁשִ   . ֵליֵלְך ְלַהּגִ

  
ִדְכִתיב:  ְעִלי""וְ ּכְ י ְולֹא ִתְקְרִאי ִלי עֹוד ּבַ ְקְרִאי ִאיׁשִ   . (הושע ב, יח) ָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ה' תִּ

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ֵבית ָחִמיָה  ה ּבְ ַכלָּ ֵבית ָאִביָה , ּכְ ה ּבְ ַכלָּ   . ְולֹא ּכְ

  
  

                                                             

479
לֹום  מֹוְצֵאת ׁשָ לֹות ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכְ ְגּדָ ּמִ ַדי ּכַ   ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ

    רש"י

  מתי' 
בעלה.  . תאכל משלהאשה

דמסתמא דעתה לימות על של . 
בעלה כל זמן שלא פירשה שיהא 

   דעתה בשל אביה:
. כך דרך השואות רגל הראשון

ללכת לבית אביהן רגל הראשון 
   שאחר השואין:

. תאכל ממקום שהיא רוצה
ובגמרא מוקי לה כשאיה 
רדופה לילך עד הה לבית אביה 
תמיד הלכך מספקא לן בהי 

 כן פירשה:יחא לה אלא אם 
. שהיו לו שים אפוטרופסין

והמוהו זה על פסחו וזה על 
   פסחו:

. לא לא יאכל משל שיהן
מפסחו של זה ולא משל זה 
ואפילו המהו האחד על פסחו 
מי תן רשות לחלק האחר 
לימות על זה ואין לו תקה 
אלא א''כ רצו שיהן שימה עם 

   האחד:
. דמסתמא לא יאכל משל רבו

רבו להימות חלק  לא היה דעת
   פסחו: החירות על

  
  גמ' 

. קס''ד שמעת מיה יש ברירה
ממקום שהיא רוצה בשעת 
אכילה קאמר ואמרין הוברר 
דשחיטה וזריקה דהאי פסח 
שפיר איזדריק עלה דהאי 

   אתתא:
. ששאלו את בשעת שחיטה

פיה בשעת שחיטה ואמרה בזה 
אי רוצה: אוכלת משל אביה מן 

   הסתם:
. לילך איה רדופהמתיתין בש

תמיד לבית אביה דבית בעלה 
חביב לה הלכך כל שאר הרגלים 
ודאי שייכא בתריה ורגל ראשון 
ספק וברייתא ברדופה הלכך 
רגל הראשון ודאי בתר אביה 

   מכאן ואילך ספק:
. תחבבתי עליו כמוצאת שלום

   ומצאתי שלימה לו:
. היאך מקובלת להגיד שבחה

   היא בבית חמיה:
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        פז, אפז, אפז, אפז, א .2
ַדִים ֵאין ָלּה" ה ְוׁשָ   . ח)(שיר השירים ח,  480"ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ְכָתה ִלְלמֹוד - זֹו ֵעיָלם ּזָ   , ׁשֶ

דוְ    . לֹא ָזְכָתה ְלַלּמֵ
  

לֹות" ְגּדָ ּמִ ַדי כַּ    .(שיר השירים ח, י) 481"ֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

  זֹו ּתֹוָרה,  -  "ֲאִני חֹוָמה"
לֹות" ְגּדָ ּמִ ַדי כַּ ְלִמיֵדי ֲח  -  "ְוׁשָ   . ָכִמיםֵאּלּו ּתַ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ָרֵאל,  -  "ֲאִני חֹוָמה" ֶנֶסת ִיׂשְ   זֹו ּכְ
לֹות" ְגּדָ ּמִ ַדי כַּ י כְּ  -  "ְוׁשָ ּתֵ י ִמְדָרׁשֹותֵאּלּו ּבָ   . ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ

  
הָאַמר  ר טֹוִבּיָ   : ַרבָאַמר  ַרב זּוְטָרא ּבַ

ְכִתיב:  ִלים בִּ ַמאי ּדִ ְנִטִעים ְמֻגּדָ ֵנינּו כִּ ר ּבָ   ְנעּוֵריֶהם, "ֲאׁשֶ
ְבִנית ֵהיָכל" בֹות תַּ נֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת ְמֻחּטָ    ?(תהילים קמד, יב) ּבְ

ְנִטִעים" ֵנינּו כִּ ר ּבָ ּלֹ - "ֲאׁשֶ ָרֵאל ׁשֶ חּוֵרי ִיׂשְ   א ָטֲעמּו ַטַעם ֵחְטא. ֵאּלּו ּבַ
נֹוֵתינּו ְכָזִוּיֹת" אֹוְגדֹות -  "ּבְ ָרֵאל ׁשֶ תּולֹות ִיׂשְ ְתֵח  ֵאּלּו ּבְ   . יֶהן ְלַבֲעֵליֶהןּפִ

  

ַח"ֵכן הּוא אֹוֵמר: וְ  ָזִוּיות ִמְזּבֵ ְזָרק כְּ ּמִ   . (זכריה ט, טו) 482"ּוָמְלאּו כַּ
  

ֵעית ֵאיָמא ֵמָהָכא:    ִאיּבָ
ן ֶאל ַזן"    .(תהילים קמד, יג) 483"ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמּזַ

  

ְבִנית ֵהיָכל" בֹות תַּ ִאיּלּו ִנְבָנה  ָוֵאּלוּ ֵאּלוּ  - (תהילים קמד, יב) "ְמֻחּטָ תּוב ּכְ יֵמיֶהן. ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהן ַהּכָ    ֵהיָכל ּבִ
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ּה   ר ּבָ ֻדּבַ ּיְ ּיֹום ׁשֶ ה ַלֲאחֵֹתנּו ּבַ ֲעׂשֶ ַדִים ֵאין ָלּה ַמה ּנַ ה ְוׁשָ   ָאחֹות ָלנּו ְקַטּנָ
481
ְגּדָ   ּמִ ַדי ּכַ לֹוםֲאִני חֹוָמה ְוׁשָ מֹוְצֵאת ׁשָ   לֹות ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ּכְ
ָזִוּיֹות ִמזְ  ה' 482 ְזָרק ּכְ ּמִ מֹו ָיִין ּוָמְלאּו ּכַ תּו ָהמּו ּכְ ַח ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם ְוָאְכלּו ְוָכְבׁשּו ַאְבֵני ֶקַלע ְוׁשָ   ּבֵ
483
ן ֶאל ַזן צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות   חּוצֹוֵתינוּ ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמּזַ בֹות ּבְ   ְמֻרּבָ

    רש"י

   . להיק אחרים:ושדים
   . שאין האה ממה:אין לה

. שהיה בה דיאל שאמר זו עילם
(דיאל ח) ואי (דיאל הייתי) 
בשושן אשר בעילם המדיה וזכה 
ללמוד ולא רבץ תורה בישראל אבל 
בבל גידלה עזרא הסופר דכתיב 
(עזרא ז) (הוא) הכין לבבו לדרוש 
 (בתורת) [את תורת] ה' [ולעשות]

   וללמד בישראל חק ומשפט:
. המיקין אחרים ושדי אלו ת''ח

כשדיים הללו: כמגדלות שמגיין 
   על הדור:
. טיעות יוקות שלא כטיעים

תקלקלו עדיין ולא אירע בהן 
   שבר:

. שאוגדות פתחיהן לבעליהן
סותמות פתחיהן עד שמזדקקות 

בעלות לאחרים  לבעליהן ואין
ל לשון אחר שמגידות פתחיהן ש

דה לבעליהן לפרוש מהן ואע''פ 
   שתאוותן רבה:

וכן הוא אומר ומלאו כמזרק כזויות 
. מה זויות דהתם כתיב בהו מזבח

ומלאו הכא מי בותיו כזויות על 
ידי שמתמלאות תאוה ואין 

   זקקות אלא עד שיבואו בעליהן:
. דהכי כאילו בה היכל בימיהן

משמע מחוטבות בבין היכל תבית 
   ין:לשון ב
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        בבבב- - - - פז, אפז, אפז, אפז, א .3
ה ַמְלֵכי ְיהּוָדה" ָיהּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקּיָ יֵמי ֻעּזִ ֵאִרי ּבִ ן ּבְ ַע ּבֶ ר ָהָיה ֶאל הֹוׁשֵ ַבר ה' ֲאׁשֶ   . (הושע א, א) 484"ּדְ

ֶפֶרק ָע  ּבְ אּו ַאְרּבָ   ה ְנִביִאים, ֶאָחד ִנְתַנּבְ
ן כּולָּ ּבְ ַע,  - ְוָגדֹול ׁשֶ   הֹוׁשֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ַע"ׁשֶ הֹוׁשֵ ר ה' ּבְ ּבֶ ת ּדִ ִחלַּ   . (הושע א, ב) 485"תְּ
ה ִחלָּ ר ּתְ ּבֵ ַע ּדִ הֹוׁשֵ ה ְנִביִאים! ַוֲהלֹא ִמּמֹ !?ְוִכי ּבְ ּמָ ַע ּכַ ה ַעד הֹוׁשֵ   ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ָעה ְנִביִא  ה ְלַאְרּבָ ִחלָּ ֶרק, ּתְ אֹותֹו ַהּפֶ אּו ּבְ ְתַנּבְ ּנִ   ים ׁשֶ
ַע   ְוֵאּלּו ֵהן:    ,הֹוׁשֵ

ְעָיה    ,ְיׁשַ
   ,ָעמֹוס

  ּוִמיָכה. 
  

ֶניָך ָחְטאּו.  ַע: ּבָ רּוְך הּוא ְלהֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ
ֵני ֲחנּוֶניךָ : לֹוַמר ְוָהָיה לוֹ  ֶניָך ֵהם, ּבְ ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ ּבָ ל ַרֲחֶמיָך ֲעֵליֶהןֵהם, ּבְ ְלּגֵ    !ב, ּגַ

ּלֹ ּיֹו ׁשֶ ְך, לֹא ּדַ   א ָאַמר ּכָ
ָך הּוא, לְּ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ל עֹוָלם, ּכָ א ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה ַאֶחֶרת.  ַהֲעִביֵרם ֶאלָּ אּוּמָ   ּבְ

ה ְלָזֵקן ֶזה רּוְך הּוא: ָמה ֶאֱעׂשֶ דֹוׁש ּבָ   ? ָאַמר ַהּקָ
ִנים ְזנּוִנים, אֹוַמר לֹו: ֵלְך ְוַק  ה זֹוָנה ְוהֹוֵליד ְלָך ּבָ ָ   ח ִאׁשּ

ֶניָך.  ָלֶחָה ֵמַעל ּפָ ְך אֹוַמר לֹו: ׁשְ   ְוַאַחר ּכָ
לֹוַח  ָרֵאל.  -  ִאם הּוא ָיכֹול ִלׁשְ ַלח ֶאת ִיׂשְ   ַאף ֲאִני ֶאׁשְ

ֱאַמר:  ּנֶ ַע ׁשֶ ת ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי ְזנוּ  :"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל הֹוׁשֵ   ,(הושע א, ב) ִנים"ֵלְך ַקח ְלָך ֵאׁשֶ
ְבָלִים": ּוְכִתיב ת ּדִ ח ֶאת ּגֶֹמר ּבַ ּקַ ֶלְך ַוּיִ   , (הושע א, ג) 486"ַוּיֵ
ַהּכַֹרבָאַמר  - "ּגֶֹמר" ּה : ׁשֶ    ,ל ּגֹוְמִרים ּבָ

ת   פז,ב ְבָלִים"^  "ּבַ ה ָרָעה - ּדִ ּבָ ת ּדִ ה ָרָעה ּבַ ּבָ   . ּדִ
  
מּוֵאלוּ     ָאַמר: ׁשְ

ִפי ַהּכֹל  תּוָקה ּבְ ּמְ ֵבָלהׁשֶ ּדְ   . ּכַ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

י ׁשִ ַהּכֹל ּדָ ֵבָלה. ןׁשֶ ּדְ ּה ּכַ   ּבָ
  

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ׁשוּ  :ְיהּוָדה 487ַרבָאַמר  - (הושע א, ג) "ּגֶֹמר" ּקְ ּבִ ָיֶמיָה. ׁשֶ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ר ָממֹוָנן ׁשֶ   ְלַגּמֵ

  
י יֹוָחָנן    ָאַמר: ַרּבִ

ְזזּו ְוָגְמרּו,    ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ָעָפר ָלֻדׁש": ׁשֶ ֵמם כֶּ ָדם ֶמֶלְך ֲאָרם ַוְיׂשִ י ִאּבְ   . (מלכים ב' יג, ז) 488"כִּ

  
ן ֶלד לֹו ּבֵ ַהר ַותֵּ מֹו ִיְזְרֶעאל,  :ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ,"ַותַּ   ְקָרא ׁשְ

ית יִ  י ַמְמְלכּות ּבֵ תִּ ּבַ ית ֵיהּוא ְוִהׁשְ ֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל ּבֵ י עֹוד ְמַעט ּוָפַקְדִתי ֶאת ּדְ ָרֵאל. כִּ   ׂשְ
ת ֶלד ּבַ ַהר עֹוד ַותֵּ ָמּה לֹא ֻרָחָמה,  :ַוּיֹאֶמר לוֹ  ,ַותַּ   ְקָרא ׁשְ

א ָלֶהם.  ָ י ָנׂשא ֶאׂשּ ָרֵאל כִּ ית ִיׂשְ י לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ּבֵ   כִּ
ן ֶלד ּבֵ ַהר ַותֵּ י,  ,ַותַּ מֹו לֹא ַעּמִ   ַוּיֹאֶמר: ְקָרא ׁשְ

י ְוָאנִֹכי לֹ  ם לֹא ַעּמִ י ַאתֶּ   , ט)-(הושע א, ג 489א ֶאְהֶיה ָלֶכם"כִּ

                                                             
ַבר  484 ן  ה'ּדְ ה ַמְלֵכי ְיהּוָדה ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ּבֶ ה יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקּיָ ּיָ יֵמי ֻעּזִ ֵאִרי ּבִ ן ּבְ ַע ּבֶ ר ָהָיה ֶאל הֹוׁשֵ ָרֵאלֲאׁשֶ   יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיׂשְ
485
ר   ּבֶ ת ּדִ ִחּלַ ַע (פ) ַוּיֹאֶמר  ה'תְּ הֹוׁשֵ ַע  ה'ּבְ י ָזנֹה ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי ֶאל הֹוׁשֵ ת ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי ְזנּוִנים ּכִ   ה'ֵלְך ַקח ְלָך ֵאׁשֶ
486
ן  ֶלד לֹו ּבֵ ַהר ַותֵּ ְבָלִים ַותַּ ת ּדִ ח ֶאת ּגֶֹמר ּבַ ּקַ ֶלְך ַוּיִ   ַוּיֵ
  מסורת הש"ס 487
488
ָר   ים ַוֲעׂשָ ָרׁשִ ים ּפָ ִ י ִאם ֲחִמׁשּ ִאיר ִליהֹוָאָחז ָעם ּכִ י לֹא ִהׁשְ ָעָפר ָלֻדׁש ּכִ ֵמם ּכֶ ָדם ֶמֶלְך ֲאָרם ַוְיׂשִ י ִאּבְ ֶרת ֲאָלִפים ַרְגִלי ּכִ   ה ֶרֶכב ַוֲעׂשֶ

    רש"י

. משום דאיירי בימי עוזיהו כו'
בכסת ישראל בלשון אשה 
השאת לבעל כדאמרן כמוצאת 
שלום קט מי להא דהושע 
דכתיב ביה תקראי אישי 

   כדדריש לקמיה:
 . לקמיה מפרשארבעה ביאים

להו ובכולהו כתב בהו בימי 
עוזיהו יותם אחז יחזקיה שכולן 
החלו להיבא בימי עוזיהו 

   רבעה מלכים:וקיפחו חיי א
. אתה למד לא דיו שלא אמר כן

ממה שאמר לו הקדוש ברוך 
הוא קח לך אשת זוים ולא 
אמר כן לביא אחר (מצאתי 
כאן הגה''ה מלשון רביו ארבעה 
ביאים כולהו כתיב בהו בימי 
עוזיהו בר ממיכה דכתיב ביה 
יותם אחז יחזקיהו ובעמוס לא 
כתיב אלא עוזיהו ומיהו מיכה 

בא אלא שכבר תגע בימיו ת
ויותם בו שופט על הארץ לפיכך 
לא קרא על שמו אבל שלשה 
היו קודם שצטרע בעמוס אמר 
שתים לפי הרעש וישעיה ביום 
הרעש דכתיב (ישעיהו ו) ויועו 
אמות הספים שרעשו עליוים 
לשורפו ותחתוים לבולעו 
כמשפט קרח ועדתו שערערו על 
הכהוה ואותו היום תגע 

   ושע קודם לכולן):וה
. אומר לו קח לך הכי גרסין

אשת זוים ואחר כך אומר לו 
   שלחה:

. שתלד לך בים וילדי זוים
זוים ספק שלך ספק של 

   אחרים:
. ביאתם ותאוות גומרין בה

  לבם:

. שתי דיבות דומה בת דבלים
דומה: כי אבדם מלך ארם 

  וישימם כעפר לדוש:

ותהר ותלד בן ויאמר ה' אליו 
. שעתיד אי קרא שמו יזרעאל

   לזורעם ולזרותם בגולה:
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451  

ֵני ּבָ  ּנֹוְלדּו לֹו ׁשְ   ִנים ּוַבת ַאַחת, ְלַאַחר ׁשֶ
ַע: לֹא ָהָיה ְלָך ִלְלמֹוד ִמּמֹ רּוְך הּוא ְלהֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ָך?ָאַמר לֹו ַהּקָ ה ַרּבְ    !ׁשֶ

דוֹ  ה ּבְ ה, ַאף ַאּתָ ָ יֵרׁש ִמן ָהִאׁשּ י ִעּמֹו ּפֵ ְרּתִ ּבַ ּדִ יָון ׁשֶ ּכֵ הׁשֶ נָּ    !ל ַעְצְמָך ִמּמֶ
ל עֹוָלם ּה. ,ָאַמר לֹו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ה, ְוֵאין ֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִציָאּה ְולֹא ְלָגְרׁשָ ּנָ ִנים ִמּמֶ    ֵיׁש ִלי ּבָ

ה ָאַמר רּוְך הּוא: ּוָמה ַאּתָ דֹוׁש ּבָ ֵני ְזנּוִנים,  ,לֹו ַהּקָ ָך זֹוָנה ּוָבֶניָך ּבְ ּתְ ִאׁשְ   ׁשֶ
ה יֹוֵד  ל ֲאֵחִרים ֵהןַע ִאם ׁשֶ ְוֵאין ַאּתָ ָך ֵהן ִאם ׁשֶ ךְ  – לְּ    .ּכָ

ֵני ּבְ  ַני, ּבְ ֵהן ּבָ ָרֵאל ׁשֶ ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ,חּוַניִיׂשְ עֹוָלִמי ּבְ ִניִתי ּבְ ּקָ ָעה ִקְנָיִנין ׁשֶ   .ֶאָחד ֵמַאְרּבָ
  ִקְנָין ֶאָחד,  -ּתֹוָרה 

ְכִתיב:  ְרּכוֹ ּדִ ית ּדַ   . (משלי ח, כב) 490""ה' ָקָנִני ֵראׁשִ
ַמִים ָוָאֶרץ     ִקְנָין ֶאָחד, -ׁשָ

ְכִתיב:  ַמִים ָוָאֶרץ"ּדִ   . (בראשית יד, יט) 491"קֵֹנה ׁשָ
ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ   ִקְנָין ֶאָחד,  -ּבֵ

ְכִתיב:    . (תהלים עח, נד) 492"ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינֹו"ּדִ
ָרֵאל    ִקְנָין ֶאָחד,  - ִיׂשְ
ְכִתיב:    . (שמות טו, טז) 493""ַעם זּו ָקִניָת ּדִ
ה ָאַמְרּתָ  ה ַאֶחֶרת?!  :ְוַאּתָ ֻאּמָ   ַהֲעִביֵרם ּבְ

ָחָטא ַדע ׁשֶ ּיָ יָון ׁשֶ ׁש ַרֲחִמים ַעל ַעְצמוֹ  ,ּכֵ   . ָעַמד ְלַבּקֵ
ָרֵאל,  ׁש ַרֲחִמים ַעל ִיׂשְ ּקֵ ׁש ַרֲחִמים ַעל ַעְצְמָך, ּבַ ה ְמַבּקֵ ַאּתָ רּוְך הּוא: ַעד ׁשֶ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

לֹ י ֲעֵליֶהם ׁשָ ַזְרּתִ ּגָ ֲעבּוְרךָ ׁשֶ ֵזירֹות ּבַ   . ׁש ּגְ
ֵזיָרה ל ּגְ ׁש ַרֲחִמים ּוִבּטֵ    ,ָעַמד ּוִבּקֵ

  ְוִהְתִחיל ְלָבְרָכן, 
ֱאַמר: " ּנֶ ר לֹא ִיַמד ְולֹא ִיָסֵפר, ׁשֶ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל כְּ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ   ְוָהָיה ִמְסּפַ

ר ֵיָאֵמ  ְמקֹום ֲאׁשֶ ם :ר ָלֶהםְוָהָיה ּבִ י ַאתֶּ ֵני ֵאל ָחי.  :ֵיָאֵמר ָלֶהם ,לֹא ַעּמִ   ּבְ
יו ָרֵאל ַיְחּדָ ֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ִיׂשְ צּו ּבְ   וגו' ,ְוִנְקּבְ

יהָ  י ּוְזַרְעתִּ ָאֶרץ לִּ י ֶאת לֹא ֻרָחָמה, ּבָ י ,ְוִרַחְמתִּ י ְללֹא ַעּמִ ה" :ִוָאַמְרתִּ י ַאתָּ   . כה)-(הושע ב' א 494ַעּמִ

  
  

                                                                                                                                                                                                     

489
י ַמְמְלכּות  ה'ַוּיֹאֶמר  דדדד  תִּ ּבַ ית ֵיהּוא ְוִהׁשְ ֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל ּבֵ י ֶאת ּדְ י עֹוד ְמַעט ּוָפַקְדתִּ מֹו ִיְזְרֶעאל כִּ ָרֵאלֵאָליו ְקָרא ׁשְ ית ִיׂשְ י ֶאת ְוָה   הההה. ּבֵ ַבְרתִּ ּיֹום ַההּוא ְוׁשָ ָיה ּבַ

ֵעֶמק ִיְזְרֶעאל ָרֵאל ּבְ ת ִיׂשְ י נָ  וווו. ֶקׁשֶ ָרֵאל ּכִ ית ִיׂשְ י לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ּבֵ ָמּה לֹא ֻרָחָמה ּכִ ת ַוּיֹאֶמר לֹו ְקָרא ׁשְ ֶלד ּבַ ַהר עֹוד ַותֵּ א ָלֶהםַותַּ ָ ית  זזזז. ׂשֹא ֶאׂשּ ְוֶאת ּבֵ
ים בַּ  ְיהּוָדה ֲאַרֵחם ְעתִּ ים ה'ְוהֹוׁשַ סּוִסים ּוְבָפָרׁשִ ת ּוְבֶחֶרב ּוְבִמְלָחָמה ּבְ ֶקׁשֶ יֵעם ּבְ ן חחחח. ֱאלֵֹהיֶהם ְולֹא אֹוׁשִ ֶלד ּבֵ ַהר ַותֵּ ְגמֹל ֶאת לֹא ֻרָחָמה ַותַּ ַוּיֹאֶמר ְקָרא  טטטט. ַותִּ

י ְוָאנִֹכי לֹא ֶאְהֶיה ָלֶכם ם לֹא ַעּמִ י ַאתֶּ י ּכִ מֹו לֹא ַעּמִ   ׁשְ
490
ְרּכֹו ֶקֶדם ִמְפָעָליו ֵמָאזְיה  ית ּדַ   ָוה ָקָנִני ֵראׁשִ
ַמִים ָוָאֶרץ 491 רּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון קֵֹנה ׁשָ  ַוְיָבְרֵכהּו ַוּיֹאַמר ּבָ

492
בּול ָקְדׁשֹו ַהר ֶזה ָקְנָתה ְיִמינוֹ    ַוְיִביֵאם ֶאל ּגְ

493
מוּ   ְגדֹל ְזרֹוֲעָך ִיּדְ ּפֹל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ּבִ ָך ְיהָֹוה ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת תִּ ָאֶבן ַעד ַיֲעבֹר ַעּמְ    ּכָ
ר ֵיָאֵמר ָלֶהם לֹא אאאא 494 ְמקֹום ֲאׁשֶ ֵפר ְוָהָיה ּבִ ד ְולֹא ִיסָּ ר לֹא ִיּמַ ם ֲאׁשֶ חֹול ַהּיָ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ר ּבְ ֵני ֵאל ָחי ְוָהָיה ִמְסּפַ ם ֵיָאֵמר ָלֶהם ּבְ י ַאתֶּ צּו  בבבב. ַעּמִ ֵני ְיהּוָדה ְוִנְקּבְ ּבְ

י ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאל מּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחד ְוָעלּו ִמן ָהָאֶרץ ּכִ ו ְוׂשָ ָרֵאל ַיְחּדָ י ְוַלֲאחֹוֵתיֶכם ֻרָחָמה גגגג. ּוְבֵני ִיׂשְ י  דדדד. ִאְמרּו ַלֲאֵחיֶכם ַעּמִ תִּ י ִהיא לֹא ִאׁשְ ֶכם ִריבּו ּכִ ִריבּו ְבִאּמְ
ּה ְוָתֵסר זְ  ֶדיָה ְוָאנִֹכי לֹא ִאיׁשָ ין ׁשָ ֶניה ְוַנֲאפּוֶפיָה ִמּבֵ ה ַוֲהִמתִּ   הההה. נּוֶניָה ִמּפָ ֶאֶרץ ִצּיָ ָה ּכְ תִּ ר ְוׁשַ ְדּבָ יָה ַכּמִ ְמתִּ ְלָדּה ְוׂשַ יֹום ִהּוָ יָה ּכְ ְגתִּ ה ְוִהּצַ ה ֲעֻרּמָ יֶטּנָ ן ַאְפׁשִ ָמאּפֶ ּצָ . יָה ּבַ

ה וווו י ְבֵני ְזנּוִנים ֵהּמָ ֶניָה לֹא ֲאַרֵחם ּכִ י ׁשַ  זזזז. ְוֶאת ּבָ תִּ י ָאְמָרה ֵאְלָכה ַאֲחֵרי ְמַאֲהַבי נְֹתֵני ַלְחִמי ּוֵמיַמי ַצְמִרי ּוִפׁשְ ה הֹוָרָתם ּכִ ם הִֹביׁשָ י ָזְנָתה ִאּמָ ּקּוָייּכִ ָלֵכן     חחחח. ְמִני ְוׁשִ
ֵדָרּה ּוְנִתיבֹוֶתיָה לֹא ִתְמָצא י ֶאת ּגְ יִרים ְוָגַדְרתִּ סִּ ְך ּבַ ְרּכֵ ְך ֶאת ּדַ ַתם ְולֹא ִתְמָצא ְוָאְמָרה ֵאְלָכה ְוָאׁשּוָבה ֶאל וְ  טטטט. ִהְנִני ׂשָ יג אָֹתם ּוִבְקׁשָ ִ ָפה ֶאת ְמַאֲהֶביָה ְולֹא ַתׂשּ ִרּדְ

י ָהִראׁש  הִאיׁשִ י טֹוב ִלי ָאז ֵמָעתָּ יִת  יייי. ֹון ּכִ ְצָהר ְוֶכֶסף ִהְרּבֵ ירֹוׁש ְוַהּיִ ָגן ְוַהתִּ י ָלּה ַהּדָ י ָאנִֹכי ָנַתתִּ ַעלְוִהיא לֹא ָיְדָעה ּכִ י ְדָגִני  יאיאיאיא. י ָלּה ְוָזָהב ָעׂשּו ַלּבָ ָלֵכן ָאׁשּוב ְוָלַקְחתִּ
י ְלַכּסֹות ֶאת ֶעְרָוָתּה  תִּ י ַצְמִרי ּוִפׁשְ ְלתִּ מֹוֲעדֹו ְוִהּצַ י ּבְ ִעּתֹו ְוִתירֹוׁשִ ִדי יביביביב. ּבְ ה ִמּיָ יֶלּנָ ה ֶאת ַנְבֻלָתּה ְלֵעיֵני ְמַאֲהֶביָה ְוִאיׁש לֹא ַיּצִ ה ֲאַגּלֶ ּה  יגיגיגיג .ְוַעתָּ ל ְמׂשֹוׂשָ י ּכָ תִּ ּבַ ְוִהׁשְ

ּה ְוכֹל מֹוֲעָדּה  תָּ ּבַ ּה ְוׁשַ ּה ָחְדׁשָ ים ְלַיַער ַוֲא  ידידידיד. ַחּגָ ְמתִּ ר ָנְתנּו ִלי ְמַאֲהָבי ְוׂשַ ה ִלי ֲאׁשֶ ר ָאְמָרה ֶאְתָנה ֵהּמָ ְפָנּה ּוְתֵאָנָתּה ֲאׁשֶ ּמִֹתי ּגַ ֶדהַוֲהׁשִ ָ ת ַהׂשּ . ָכָלַתם ַחּיַ
י ָע  טוטוטוטו כְ ּוָפַקְדתִּ ֶלְך ַאֲחֵרי ְמַאֲהֶביָה ְואִֹתי ׁשָ ַעד ִנְזָמּה ְוֶחְלָיָתּה ַותֵּ ְקִטיר ָלֶהם ַותַּ ר תַּ ָעִלים ֲאׁשֶ יָה  טזטזטזטז. ָחה ְנֻאם ְיהָוהֶליָה ֶאת ְיֵמי ַהּבְ ה ָאנִֹכי ְמַפתֶּ (ס) ָלֵכן ִהּנֵ

ּה  י ַעל ִלּבָ ְרתִּ ר ְוִדּבַ ְדּבָ יָה ַהּמִ י ָלּה  יזיזיזיז. ְוהַֹלְכתִּ ְכיֹום ֲעלָֹתּה ֵמֶאֶרץ ִמ ְוָנַתתִּ יֵמי ְנעּוֶריָה ּוִ ה ּכִ ּמָ ָ ְקָוה ְוָעְנָתה ׁשּ ם ְוֶאת ֵעֶמק ָעכֹור ְלֶפַתח תִּ ָ ָרֶמיָה ִמׁשּ . ְצָרִיםֶאת ּכְ
ְעִלי יחיחיחיח י ְולֹא ִתְקְרִאי ִלי עֹוד ּבַ ְקְרִאי ִאיׁשִ מֹות ַה  יטיטיטיט. ְוָהָיה ַבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָוה תִּ ָמםַוֲהִסרִֹתי ֶאת ׁשְ ׁשְ ְכרּו עֹוד ּבִ ּזָ יָה ְולֹא ִי ָעִלים ִמּפִ ּיֹום  ככככ. ּבְ ִרית ּבַ י ָלֶהם ּבְ ְוָכַרתִּ

ּבֹור ִמן ָהָאֶרץ ְוִה  ת ְוֶחֶרב ּוִמְלָחָמה ֶאׁשְ ַמִים ְוֶרֶמׂש ָהֲאָדָמה ְוֶקׁשֶ ָ ֶדה ְוִעם עֹוף ַהׁשּ ָ ת ַהׂשּ ים ָלֶבַטחַההּוא ִעם ַחּיַ ְבתִּ ּכַ יךְ  כאכאכאכא. ׁשְ תִּ יְך ִלי  ְוֵאַרׂשְ תִּ ִלי ְלעֹוָלם ְוֵאַרׂשְ
ט ּוְבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ ֱאמּוָנה ְוָיַדַעתְּ ֶאת ְיהָוה כבכבכבכב. ּבְ יְך ִלי ּבֶ תִּ ָמִים ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת ָהָאֶרץ כגכגכגכג. ְוֵאַרׂשְ ָ ּיֹום ַההּוא ֶאֱעֶנה ְנֻאם ְיהָוה ֶאֱעֶנה ֶאת ַהׁשּ . ְוָהָיה ּבַ

ֲע  כדכדכדכד ְצָהר ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת ִיְזְרֶעאלְוָהָאֶרץ תַּ ירֹוׁש ְוֶאת ַהּיִ ָגן ְוֶאת ַהתִּ ה ְוהּוא  כהכהכהכה. ֶנה ֶאת ַהּדָ י ַאתָּ י ַעּמִ י ְללֹא ַעּמִ י ֶאת לֹא ֻרָחָמה ְוָאַמְרתִּ ָאֶרץ ְוִרַחְמתִּ י ּבָ יָה ּלִ ּוְזַרְעתִּ
  יֹאַמר ֱאלָֹהי

    רש"י

ובית  ארבעה קיין גרסין
. קיין המקדש אחד מיייהו

חשובין בעיו לקרותם קין לו 
כאדם שטורח לקות דבר 

   החביב לו:
. יזרעאל דהייו שלש גזירות

   גולה ולא עמי ולא רוחמה:
. יאמר להם וגו' וקבצו וגו'

בטלה גזירת הגלות ורחמתי 
בטלה גזירת לא רוחמה ואמרתי 
ללא עמי עמי אתה בטלה גזירת 

   לא עמי:
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        פח, אפח, אפח, אפח, א    ––––פז, ב פז, ב פז, ב פז, ב  .4
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

נּות ָעֶליָה  ,אֹוי ָלּה ָלַרּבָ ֶרת ֶאת ּבְ ַקּבֶ ּמְ    ,ׁשֶ
ּלֹ ל ָנִביא ְוָנִביא ׁשֶ ֵאין ְלָך ּכָ חׁשֶ ָיָמיו, א ִקיּפַ ָעה ְמָלִכים ּבְ    ַאְרּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ְעָיהּו ֶבןׁשֶ ר ָחָזה ַעל- "ֲחזֹון ְיׁשַ ם, - ָאמֹוץ ֲאׁשֶ לִָ   ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ
הּו ַמְלֵכי ְיהּוָדה"בִּ  הּו יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקּיָ ּיָ   .(ישעיה א, א) יֵמי ֻעּזִ

  
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
נֹות ָרֵאל ְלִהּמָ ן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיׂשְ ָכה ָיָרְבָעם ּבֶ ֵני ַמה ּזָ   ? ִעם ַמְלֵכי ְיהּוָדה ִמּפְ

ּלֹ  ֵני ׁשֶ ל ָלׁשֹון ָהַרע ַעל ָעמֹוס.ִמּפְ    א ִקּבֵ
  

ִאיְמִני?ְמנָ    ָלן ּדְ
  

ְכִתיב:  ֵאִרי, ּדִ ן ּבְ ַע ּבֶ ר ָהָיה ֶאל הֹוׁשֵ ַבר ה' ֲאׁשֶ   "ּדְ
ָרֵאל" ן יֹוָאׁש ֶמֶלְך ִיׂשְ ה ַמְלֵכי ְיהּוָדה, ּוִביֵמי ָיָרְבָעם ּבֶ ה יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקּיָ ּיָ יֵמי ֻעּזִ   . (הושע א, א) ּבִ

  
לֹא ִקי ל לָ ּוְמָנָלן ּדְ   ׁשֹון ָהַרע? ּבֵ

  
כְ  ית ֵאל, ִתיב: "ּדִ ַלח ֲאַמְצָיה ּכֵֹהן ּבֵ ׁשְ   ַוּיִ

ָרֵאל" ית ִיׂשְ ֵקֶרב ּבֵ ר ָעֶליָך ָעמֹוס ּבְ ָרֵאל ֵלאמֹר: ָקׁשַ   , (עמוס ז, י) 495ֶאל ָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיׂשְ

יּוְכִתיב:  ֶחֶרב ָימּות ָיָרְבָעם :כֹה ָאַמר ָעמֹוס- "כִּ לֹה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתוֹ  ,ּבַ ָרֵאל ּגָ   . (עמוס ז, יא) "ְוִיׂשְ
ךְ : ָאַמר יק ּכָ לֹום ָאַמר אֹותֹו ַצּדִ   , ַחס ְוׁשָ

ה לוֹ  - ְוִאם ָאַמר ִכיָנה ָאְמָרה לוֹ ? ָמה ֶאֱעׂשֶ   . ׁשְ
  
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֲעסֹו ׁשֶ ַעת ּכַ ׁשְ    ,זֹוֵכר ֶאת ָהַרֲחִמים - ֲאִפיּלּו ּבִ

ֱאַמר:  ּנֶ י לֹ ׁשֶ ָרֵאל""כִּ ית ִיׂשְ   .(הושע א, ו) 496א אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ּבֵ
  

י ֲחִניָנא  ר ַרּבִ י יֹוֵסי ּבַ   ָאַמר: ַרּבִ
א ָלֶהם"ֵמָהָכא:  ָ י ָנׂשא ֶאׂשּ   . (הושע א, ו) "כִּ

  
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר    : ַרּבִ
ָרֵאל ְלֵבין ָהאּוּמֹות ֶאלָּ  רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ ִרים, לֹא ֶהְגָלה ַהּקָ ּתֹוְספּו ֲעֵליֶהם ּגֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ   א ּכְ

ֱאַמר:  ּנֶ ָאֶרץ"ׁשֶ י ּבָ יָה לִּ    ,(הושע ב, כה) 497"ּוְזַרְעתִּ
לּום ָאָדם זֹוֵרַע ְסָאה א - ּכְ ה ּכֹוִרין ֶאלָּ ּמָ   . ְלַהְכִניס ּכַ

  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

י ֶאת לֹא ֻרָחָמה"ֵמָהָכא:    . (הושע ב, כה) "ְוִרַחְמתִּ
  
  
י יֹוָחָנןַמר ָא  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ְכִתיב: " ַמאי ּדִ ְמתָּ ְלָך ְוָאׁשָ ן ְיַקלֶּ ן ֶעֶבד ֶאל ֲאדָֹנו ּפֶ ְלׁשֵ   , "ַאל תַּ
ל ְוֶאת ִאּמֹו לֹא ְיָבֵרְך"ּוְכִתיב:     ?(משלי ל, יא) "ּדֹור ָאִביו ְיַקלֵּ
ּום לּדְ  ִמׁשּ ן" - ּמֹו לֹא ְיָבֵרְך"ִא  ְוֶאת, "ָאִביו ְיַקלֵּ ְלׁשֵ    !?"ַאל תַּ

א ל ְוֶאת ִאּמֹו לֹא ְיָבֵרךְ  ,ֶאלָּ ָאִביו ְיַקלֵּ ן ֶעֶבד ַאל ֲאד -  ֲאִפיּלּו ּדֹור ׁשֶ ְלׁשֵ   ָניו. וֹ ַאל ּתַ

                                                             

495
ָרֵאל  ית ִיׂשְ ֶקֶרב ּבֵ ר ָעֶליָך ָעמֹוס ּבְ ָרֵאל ֵלאמֹר ָקׁשַ ית ֵאל ֶאל ָיָרְבָעם ֶמֶלְך ִיׂשְ ַלח ֲאַמְצָיה ּכֵֹהן ּבֵ ׁשְ ָבָריו ַוּיִ ל ּדְ   לֹא תּוַכל ָהָאֶרץ ְלָהִכיל ֶאת ּכָ
י נָ  496 ָרֵאל ּכִ ית ִיׂשְ י לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ּבֵ ָמּה לֹא ֻרָחָמה ּכִ ת ַוּיֹאֶמר לֹו ְקָרא ׁשְ ֶלד ּבַ ַהר עֹוד ַותֵּ א ָלֶהםַותַּ ָ   ׂשֹא ֶאׂשּ
497
ה ְוהּוא יֹאַמר ֱאלָֹהי  י ַאתָּ י ַעּמִ י ְללֹא ַעּמִ י ֶאת לֹא ֻרָחָמה ְוָאַמְרתִּ ָאֶרץ ְוִרַחְמתִּ י ּבָ יָה ּלִ   ּוְזַרְעתִּ

    רש"י

. קבר האריך ימים מהם קיפח
על ידי שמתשאים ברבות הם 

   מתים:
  . כדיליף לקמיה:זכה לימות

. סיפיה דקרא בימי עוזיהו יותם
מלך  ובימי ירבעם בן יואש

   ישראל:
   . כומר לעכו''ם:כהן בית אל

   . גרסין:זוכר את הרחמים
. אע''ג כי לא אוסיף עוד ארחם

דפורעותא הוא אידכורי הוא 
   מידכר שם רחמים:
. לשון סליחה כי שא אשא להם

ואתמוהי מתמה ומיהו סליחה 
קא מידכר וסיפיה דקרא דלעיל 

   הוא:
רבי יוחן אמר מהכא ורחמתי 

. תי ללא עמי עמי אתהוגו' ואמר
אותם שלא היו מעמי ידבקו 

   בהם ויהיו לי לעם:
. רשעים שאביהן אפילו דור

   יקללו אל תלשים:
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  ְמָנָלן? 
ַע    . ֵמהֹוׁשֵ

  
ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ   : ַרּבִ

ְכִתיב:  ָרֵאל"ַמאי ּדִ ִיׂשְ ְרזֹונֹו ּבְ   ? ים ה, יא)(שופט 498"ִצְדקֹת ּפִ
ָרן ְלֵבין ָהאּוּמֹות ּזְ ּפִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ   . ְצָדָקה ָעׂשָ

  
י ֲחִניָנאָאַמר ֵליּה ַההּוא ִמיָנא לְ ְוַהְיינּו ּדְ    : ַרּבִ

ְייכוּ    , ֲאַנן ַמֲעִליַנן ִמיּנַ
כּו:  ִתיב ּבְ בּכְ ים ָיׁשַ ת ֳחָדׁשִ ׁשֶ י ׁשֵ ם יֹוָאב ְוָכל- "כִּ ָרֵאל, - ׁשָ   ִיׂשְ

ל- ַעד ֱאדֹום"- ִהְכִרית כָּ   , יא, טז) (מלכים א' ָזָכר ּבֶ

ֵני -  ְוִאּלּו ֲאַנן ה ׁשְ ּמָ ן ּכַ ּבָ י.  ,ִאיִתיְנכּו ּגַ   ְולֹא ָקא ָעְבִדיַנן ְלכּו ִמיּדֵ
ְלִמיד ֶאָחד ,ָאַמר לֹו: ְרצֹוְנךָ  ל ְלָך ּתַ   . ְיַטּפֵ

ל ֵליּה  ֲעָיאִנְטּפַ י אֹוׁשַ ַעְבדוּ : ּה ָאַמר ֵלי ַרּבִ לֹא ָיְדִעיתּו ֵהיִכי תַּ ּום ּדְ   , ִמׁשּ
הּו  יַנן ּכּולְּ ַכלִּ ְייכּו!  -ּתְ ּבַ   ֵליְתְנהּו ּגַ

ְייכּו  ּבַ א ּגַ ִאיּכָ    '!ַמְלכּוָתא ְקִטיֲעָתא'ָקִרי ְלכּו  -ַמאי ּדְ
רֹוָמֵאי!: ֵליּה  ָאַמר א ּדְ ּפָ ָהא ָנְחִתיַנן ּוְבָהא ָסְלִקיַנן ּגַ   . ּבְ

  
  

ֵני  יאַר ּתָ י ִחּיָ   : ּבִ
ְכִתיב: ּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה" "ַמאי ּדִ ְרכָּ    ?(איוב כח, כג) "ֱאלִֹהים ֵהִבין ּדַ

ֵזירֹות ַאְכָזִריֹות ֱאדֹום,  ל ּגְ ֵאיָנן ְיכֹוִלין ְלַקּבֵ ָרֵאל ׁשֶ רּוְך הּוא ֶאת ִיׂשְ דֹוׁש ּבָ   יֹוֵדע ַהּקָ

  . ְלִפיָכְך ֶהְגָלה אֹוָתם ְלָבֶבל"

  
י ֶאְלָעָזרר ְוָאַמ    : ַרּבִ

דֹוׁש לֹא ֶהְגָלה  רּוךְ  ַהּקָ אֹול הּוא ּבָ ׁשְ ה ּכִ ֲעמּוּקָ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ ָרֵאל ְלָבֶבל ֶאלָּ   , ֶאת ִיׂשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶות ֶאְגָאֵלם"ׁשֶ ם ִמּמָ אֹול ֶאְפּדֵ ד ׁשְ   .(הושע יג, יד) 499"ִמּיַ

  
י ֲחִניָנא   ָאַמר:  ַרּבִ

רֹוב ְלׁשֹוָנם ּקָ ֵני ׁשֶ   .ֹון ּתֹוָרהִלְלׁש  ִמּפְ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
ן ָרן ְלֵבית ִאּמָ יּגְ ִ ׁשּ ֵני ׁשֶ   . ִמּפְ

ּתוֹ  ַעס ַעל ִאׁשְ ּכָ ל ְלָאָדם ׁשֶ ּה.  - ָמׁשָ ָרּה? ְלֵבית ִאּמָ ּגְ   ְלֵהיָכן ְמׁשַ
  

ִריּדְ  ְוַהְיינוּ  ַסְנּדְ י ֲאֶלּכְ   ָאַמר: ּדְ  ,ַרּבִ
לֹ ןׁשְ ְעּתָ ה ָחְזרּו ְלַמּטַ    ֵאּלּו ֵהן:, ׁשָ

ָרֵאל,    ִיׂשְ
ֶסף ִמְצַרִים,    ּכֶ

  . לּוחֹות ּוְכָתב
  

ָרֵאל  ֲאַמַרן.  - ִיׂשְ   ָהא ּדַ
ֶסף ְכִתיב:  –ִמְצַרִים  ּכֶ ֶלְך ְרַחְבָעם, ּדִ ית ַלּמֶ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ ׁשּ   "ַוְיִהי ּבַ

ָלִם"יָעָלה ׁשִ       ק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ְירּוׁשָ   . כו)-(מלכים א' יד, כה 500ׁשַ

ָתב ַה  ְכִתיב:  – ּלּוחֹותּכְ ֵרם ְלֵעיֵניֶכם"ּדִ ּבְ   , (דברים ט, יז) 501"ָוֲאׁשַ
ָנא:    ּתָ

רוּ  ּבְ   . ְואֹוִתּיֹות ּפֹוְרחֹות" ,"לּוחֹות ִנׁשְ

                                                             

ָעִרים 498 ְ ָרֵאל ָאז ָיְרדּו ַלׁשּ ִיׂשְ ְרזֹנֹו ּבְ ם ְיַתּנּו ִצְדקֹות ְיהָוה ִצְדקֹת ּפִ ים ׁשָ ַאּבִ ין ַמׁשְ   הַעם ְיהוָ  ִמּקֹול ְמַחְצִצים ּבֵ
499
ֵתר ֵמֵעיָני  אֹול נַֹחם ִיסָּ ֶות ֶאְגָאֵלם ֱאִהי ְדָבֶריָך ָמֶות ֱאִהי ָקָטְבָך ׁשְ ם ִמּמָ אֹול ֶאְפּדֵ ד ׁשְ   ִמּיַ
500
ֶלְך ְרַחְבָעם ָעָלה  כהכהכהכה  ית ַלּמֶ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ ׁשּ םַוְיִהי ּבַ לִָ ק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ְירּוׁשָ יׁשַ    .ׁשִ
ָהב ֲא  ווווככככ  י ַהּזָ ל ָמִגּנֵ ח ֶאת ּכָ ּקַ ֶלְך ְוֶאת ַהּכֹל ָלָקח ַוּיִ ית ַהּמֶ ית ְיהָוה ְוֶאת אֹוְצרֹות ּבֵ ח ֶאת אְֹצרֹות ּבֵ ּקַ לֹמֹהַוּיִ ה ׁשְ ר ָעׂשָ  ׁשֶ

501
ֵרם ְלֵעיֵניֶכםָוֶאְתּפֹׂש בִּ   ּבְ י ָיָדי ָוֲאׁשַ תֵּ ִלֵכם ֵמַעל ׁשְ חֹת ָוַאׁשְ ֵני ַהּלֻ  ׁשְ

    רש"י

. שתפס על שהלשין את מהושע
   ישראל ואף על פי שחטאו:

. שלא היו צדקה עשה שפיזרן
   יכולין לכלותם יחד:

. להשיבך יטפל לך תלמיד א'
   תשובה:

   . שבע בע''ז:גפא דרומאי
. בהא חתין ובהא סלקין
   במחשבה זו אן עסוקים תמיד:

. שאין כשדים לבבלהגלה אותן 
   אכזרים כשאר אומות:

. ויפדם משם שעמוקה כשאול
מהר כמו שהבטיחם מיד שאול 

   אפדם:
. שקרוב לשום ללשון תורה

   ולא תשתכח תורה מהן מהר:
. אברהם מאור לבית אמן
   כשדים יצא:

. שבזזו ישראל כסף מצרים
בצאתם ממצרים כדכתיב 
(שמות יב) ויצלו את מצרים 

עלה שישק מלך ובימי רחבעם 
   מצרים וטל את כל האוצרות:

. כלומר דבר פלא לעייכם
ראיתם שם שהעין פוה 

  להסתכל בו: 
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א    ָאַמר: עּוּלָ

ּתֹוָרה.    פח,א ָמִרים ְוַיַעְסקּו ּבַ ּיֹאְכלּו ^ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

א א, פּוְמּבְ ִאיְקַלע לְ  עּוּלָ   ִדיּתָ
ַתְמֵרי,ְקִריבּו ֵליּה      ִטיִריָנא ּדְ

זּוָזא? ָאַמר י ָהֵני ּבְ ה ּכִ ּמָ    ְלהּו: ּכַ
זּוָזא ֲאַמרּו ֵליּה: ָלת ּבְ    .ּתְ

אֹוַרְייָתא?!  זּוָזא, ּוַבְבָלֵאי לֹא ָעְסֵקי ּבְ א ּבְ דּוְבׁשָ א ּדְ   ָאַמר: ְמלֹא ַצּנָ
ֵליְלָיא ִצֲערּוהוּ    . ּבְ

זוּ : ָאַמר מֹוָתא ּבְ א ַסָמא ּדְ אֹוַרְייָתאְמלֹא ַצנָּ ָבֶבל, ּוַבְבָלֵאי ָעְסֵקי ּבְ   . ָזא ּבְ
  
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר    : ַרּבִ
ְכִתיב:  ית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב"ַמאי ּדִ ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ּבֵ ים ַרּבִ   , (ישעיה ב, ג) וגו' 502"ְוָהְלכּו ַעּמִ

   !ָחק?ְולֹא ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ְוִיְצ  "ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב"
א ַאְבָרָהם, ֶאלָּ תּוב ּבוֹ  ,לֹא ּכְ ּכָ ֱאַמר: "ַהר" :ׁשֶ ּנֶ ַהר ה' ֵיָרֶאה", ׁשֶ ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ּבְ   , (בראשית כב, יד) 503"ֲאׁשֶ

ִיְצָחק תּוב ּבוֹ  ,ְולֹא ּכְ ּכָ ֶדה" :ׁשֶ ֱאַמר: "ׂשָ ּנֶ ֶדה", ׁשֶ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ   , (בראשית כד, סג) 504"ַוּיֵ
א כְּ  ָראוֹ  ,ַיֲעקֹבֶאלָּ ּקְ ִית" :ׁשֶ ֱאַמר: "ּבַ ּנֶ ית ֵאל", ׁשֶ קֹום ַההּוא ּבֵ ם ַהּמָ ְקָרא ֶאת ׁשֵ   . (בראשית כח, יט) 505"ַוּיִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ַמִים ָוָאֶרץ ְבְראּו ּבֹו ׁשָ ּנִ יֹום ׁשֶ ֻלּיֹות ּכְ דֹול ִקּבּוץ ּגָ    ,ּגָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵני ְיהּוָדה ּוְב ׁשֶ צּו ּבְ מּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחד, "ְוִנְקּבְ ו ְוׂשָ ָרֵאל ַיְחּדָ   ֵני ִיׂשְ

י ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאל"   , (הושע ב, ב) 506ְוָעלּו ִמן ָהָאֶרץ כִּ

  . (בראשית א, ה) 507"ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד"ּוְכִתיב: 
  
  

                                                             

502
ָרָכיו ְוֵנְלָכה   ית ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ְויֵֹרנּו ִמּדְ ים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ְיהָוה ֶאל ּבֵ ים ַרּבִ ֵצא תֹוָרה ּוְדַבר יְ ְוָהְלכּו ַעּמִ ּיֹון תֵּ י ִמּצִ אְֹרחָֹתיו ּכִ םּבְ לִָ  הָוה ִמירּוׁשָ

ַהר ְיהָֹוה ֵיָרֶאה 503 ר ֵיָאֵמר ַהּיֹום ּבְ קֹום ַההּוא ְיהָֹוה ִיְרֶאה ֲאׁשֶ ם ַהּמָ ְקָרא ַאְבָרָהם ׁשֵ   ַוּיִ
504
א ֵעיָניו ַויַּ   ָ ׂשּ ֶדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַוּיִ ָ ׂשּ ֵצא ִיְצָחק ָלׂשּוַח ּבַ ִאיםַוּיֵ ים ּבָ ה ְגַמּלִ  ְרא ְוִהּנֵ

505
ם   ְקָרא ֶאת ׁשֵ ם ָהִעיר ָלִראׁשָֹנהַוּיִ ית ֵאל ְואּוָלם לּוז ׁשֵ קֹום ַההּוא ּבֵ   ַהּמָ
מּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחד ְוָעלּו  506 ו ְוׂשָ ָרֵאל ַיְחּדָ ֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני ִיׂשְ צּו ּבְ י ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאלְוִנְקּבְ   ִמן ָהָאֶרץ ּכִ
507
ְך ָקָרא ָלְיָלה ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד  ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ְוַלחֹׁשֶ   ַוּיִ

    רש"י

  . יש בבבל הרבה: תמרים
   . סל:טיריא

. כמה מאלו כמה כי הי בזוזא
בזוז אחד: הר המוריה ושדה 
דיצחק ובית אל דיעקב כולם 

   בהר הבית התפללו:
   . מקום מיושב:קראו ביתש

. יום כישיהון יום יזרעאל
מתרגמין וקרי ליה יום כיצירת 

  בראשית:
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        פח, אפח, אפח, אפח, א .5
ִסין ֲחטּו ָעָליו ַאּפֹוְטרֹוּפְ ָ ׁשּ ָמק - "ָיתֹום ׁשֶ הּוא רֹוֶצה"ֹיאַכל ּבְ   .ֹום ׁשֶ

  
ֵריָרה ּה: ֶיׁש ּבְ ְמַעּתְ ִמיּנָ   .ׁשָ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ִית" ה ַלּבָ ל ָמקֹום!  -(שמות יב, ג)  508"ׂשֶ   ִמּכָ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ִית"" ה ַלּבָ ָאָדם ֵמִביא ְוׁשֹוֵחט:ְמַלּמֵ   -  "ׂשֶ ים,   ד ׁשֶ ַטּנִ נֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ   ַעל ְיֵדי ּבְ

ַנֲעִנים ְוַעל ְיֵדי ְפָחתֹו ַהּכְ    - ַעְבּדֹו ְוׁשִ
ן,  ְעתָּ ּלֹא ִמּדַ ין ׁשֶ ן ּבֵ ְעתָּ ין ִמּדַ   ּבֵ

דֹוִלים,   ֲאָבל ֵאינֹו ׁשֹוֵחט:  נֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ   ַעל ְיֵדי ּבְ
ְפָחתֹו ָהִעְבִרים,    ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ

ּתֹו     –ְוַעל ַיד ִאׁשְ

ן ְעתָּ א ִמּדַ   . "ֶאּלָ

  
ְנָיא ִאיָד    ְך: ּתַ

חֹוט ָאָדם:  דֹוִלים,   לֹא"לֹא ִיׁשְ נֹו ּוִבּתֹו ַהּגְ   ַעל ְיֵדי ּבְ

ְפָחתֹו ָהִעְבִרים,    ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ
ּתֹו     –ְוַעל ַיד ִאׁשְ

ן ְעתָּ א ִמּדַ    ,ֶאּלָ
ים,   ֲאָבל ׁשֹוֵחט הּוא: ַטּנִ נֹו ּוִבּתֹו ַהּקְ   ַעל ְיֵדי ּבְ

ְפָח  ַנֲעִנים, ְוַעל ְיֵדי ַעְבּדֹו ְוׁשִ   תֹו ַהּכְ

ן,  ְעתָּ ּלֹא ִמּדַ ן ּוֵבין ׁשֶ ְעתָּ ין ִמּדַ   ּבֵ
ֲח  ָ ׁשּ ן ׁשֶ ן ֲעֵליֶהן:ְוכּוּלָ ַחט ַרּבָ ן,   טּו ְוׁשָ ל ַרּבָ ׁשֶ   יֹוְצִאין ּבְ

ל ַעְצָמן,  ׁשֶ   ְוֵאין יֹוְצִאין ּבְ
ה ָ כֹוָלה ִלְמחֹות" ,חּוץ ִמן ָהִאׁשּ ּיְ   . ׁשֶ

  
ָנא  ה"ַמאי ׁשְ ָ   ? "ִאׁשּ

  
  : ָרָבא ָאַמר

ָדֵמי ָלּה  ה ְוָכל ּדְ ָ   . ִאׁשּ
  

ָיא:    ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ
ה: ָאְמַרּתְ  ָ כֹוָלה ִלְמחֹות" ,"חּוץ ִמן ָהִאׁשּ ּיְ ָמֵחי, ׁשֶ   , ַטְעָמא ּדְ

ֲעָלּה,  -ָהא לֹא ָמֵחי  ל ּבַ ׁשֶ   ַנְפָקא ּבְ
א:    ְוָהא ָקָתֵני ֵריׁשָ

ּתוֹ  ן" ,"ְולֹא ַעל ְיֵדי ִאׁשְ ְעתָּ א ִמּדַ   ! לֹא ַנְפָקא –א ְסָתָמא ָה  ,ֶאּלָ
  

ן"ַמאי  ְעתָּ א ִמּדַ    ?"ֶאּלָ
ָאְמֵרי  ְסָתָמא, 'ִאין'ָלאו ּדְ א ּבִ   , ֶאלָּ

ֲאמּור     .'לֹא'ְלַאּפֹוֵקי ֵהיָכא ּדַ
  

ן ֲעֵליֶהן :ְוָהא ַחט ַרּבָ ֲחטּו ְוׁשָ ָ ׁשּ ם ׁשֶ ן" -  "ּכּוּלָ ל ַרּבָ ׁשֶ ִבְסָתָמא, , יֹוְצִאין ּבְ   ּדְ
ה"חּוץ ִמ ְוָקָתֵני:  ָ כֹוָלה ִלְמחֹות" ,ן ָהִאׁשּ ּיְ ֵני ׁשֶ   ! ִמּפְ

  

  : ָרָבאָאַמר 
ֲחטוּ  ָ ׁשּ יָון ׁשֶ ה - ּכֵ דֹול ִמּזֶ   . ֵאין ְלָך ִמיחּוי ּגָ

                                                             

508
ִית  ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ   ּדַ

    ש"יר

. שהוברר שבזה יש ברירה
תרצה : בשעת שחיטה אילו 

   הודיעוהו:
. איש בעל הבית יקחו שה לבית

   לכל בי ביתו ואין צריך דעתן:
. בשביל שבו ובתו על ידי

הקטים עליו לחכן הלכך בין 
מדעתן דהייו בסתמא כדמוקי 
לקמן בין שלא מדעתן דאמרי 
לא אין יכולין למחות וכן עבדו 

הכעים על כרחם  ושפחתו
ימשכו אחריו דסמוכין עליו 
אבל שפחתו העברית אף על גב 
דלא משכחת לה אלא בקטה 
דהא יוצאה בסימין כיון דאין 
עליו לחכה יכולה למחות: ה''ג 
תיא אידך לא ישחוט אדם לא 
על ידי בו ובתו הגדולים ולא על 
ידי עבדו ושפחתו העברים ולא 
 על יד אשתו אלא מדעתן אבל
שוחט הוא כו' חוץ מן האשה 
שיוצאת בשל עצמה מפי 
שמחאתה מחאה דקיי''ל (גיטין 
דף עז:) יכולה אשה שתאמר 
לבעלה איי זוית משלך ואיי 

   עושה לצורכך:
. כלומר ה''ג מאי שא אשה

מאי שא איהי מעבדו ושפחתו 
   העברים ובו ובתו הגדולים:

ומשי אמר רבא אשה וכל דדמי 
   כל הי:. דהייו לה

. משמע שיכולים למחות
שמחאה שלהם מחאה אלמא 
טעמא דמחאי הא סתמא יוצאה 

   בשל בעלה:
. ה''ג לאפוקי היכא דאמור לא

   אין או רוצין דהייו מחאה:



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        פח, אפח, אפח, אפח, א .6
ִפי ֵני ׁשּותָּ ל ׁשְ ֵניֶהם" -  ן"ֶעֶבד ׁשֶ ל ׁשְ ֶ   .לֹא יֹאַכל ִמׁשּ

  
  : ַרב ַנְחָמןלְ  ַרב ֵעיָנא ָסָבאָרֵמי ֵליּה 

ַנן:    ּתְ
ִפין"ֶעֶבד  ֵני ׁשּותָּ ל ׁשְ ֵניֶהן" - ׁשֶ ל ׁשְ ֶ   . לֹא ֹיאַכל ִמׁשּ

  ְוָהַתְנָיא: 
ה אֹוֵכל" ה אֹוֵכל, ָרָצה ִמּזֶ   ! "ָרָצה ִמּזֶ

  
  : ֵליּה  ָאַמר

ָמא:  ֵעיָנא ָסָבא ְתָיא אּוּכָ   ְוָאְמִרי ָלּה: ּפַ
ַמֲעָתָתא ים ׁשְ ּיֵ ְסּתַ ְך ּתִ י ּוִמיּנָ    ,ִמיּנִ

ְדָקְפִדי -ַמְתִניִתין     ,ַאֲהָדֵדי ּבִ
ַרְייָתא  לֹא ָקְפִדי ַאֲהָדֵדי.  -ּבָ   ּדְ

  
  

    רש"י

. שי הבעלים בדקפדי אהדדי
ואין רוצין ליהות זה מזה הלכך 
אפילו תרצה האחד שיאכל 
העבד משלו אין חבירו רוצה 

   שיהה חלקו משל חבירו:
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        בבבב- - - - פח, אפח, אפח, אפח, א .7
ן חֹוִרין ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ ל ַרּבֹו" -  "ִמי ׁשֶ ֶ    .לֹא יֹאַכל ִמׁשּ

  
ל ַרּבֹו" ֶ   אַכל, לֹא יֹ ּדְ הּוא  - "ִמׁשּ

ל ַעְצמוֹ  ֶ   יֹאַכל.  - ֲאָבל ִמׁשּ
  

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
ֶ  ,"לֹא ֹיאַכל ל ַרּבֹו"לֹא ִמׁשּ ֶ   ! ּלֹו ְולֹא ִמׁשּ

  
ָיא:    לֹא ַקׁשְ

אן  ָנה ִראׁשֹוָנה -ּכָ ִמׁשְ    ,ּכְ
אן  ָנה ַאֲחרֹוָנה.  -ּכָ ִמׁשְ   ּכְ

  
ְתַנן   : ּדִ

ן חֹוִרין  ֶחְציֹו ֶעֶבד ְוֶחְציֹו ּבֶ   - "ִמי ׁשֶ
  עֹוֵבד ֶאת ַרּבֹו יֹום ֶאָחד, ְוֶאת ַעְצמֹו יֹום ֶאָחד, 

ְבֵרי  לּדִ ית ִהּלֵ    .ּבֵ
ית אי ּבֵ ּמַ     אֹוְמִרים: ׁשַ

ּקַ   פח,ב  םתִּ ְנתֶּ   !ְנֶתם ֶאת ַרּבֹו, ְוֶאת ַעְצמֹו לֹא ִתּקַ
ְפָחה ֵאינֹו ָיכֹול  א ׁשִ ן חֹוִרין -ִליׂשָ ָבר ֶחְציֹו ּבֶ ּכְ    ,ׁשֶ

ת חֹוִרין ֵאינֹו ָיכֹול  א ּבַ ֲעַדִיין ֶחְציֹו ֶעֶבד.  -ִליׂשָ   ׁשֶ
ֵטל?  א  ַוֲהלֹא לֹא ִנְבָרא ָהעֹוָלם - ִיּבָ הֶאּלָ ה ּוְרִבּיָ   , ִלְפִרּיָ

ֶנֱאַמר: ֶבת ְיָצָרּה" ׁשֶ   ! ), יחישעיהו מה( 509"לֹא תֹוהֹו ְבָרָאּה ָלׁשֶ
יקּון ָהעֹוָלם ֵני תִּ א, ִמּפְ ן חֹוִרין, וְ  -  ֶאּלָ ָמיו, ּכֹוִפין ֶאת ַרּבֹו ְועֹוֶשה אֹותֹו ּבֶ ָטר ַעל ֲחִצי ּדָ   כֹוֵתב ׁשְ

לְוָחְזרּו  ית ִהיּלֵ איְלהֹורֹות ּכְ  ּבֵ ּמַ   .(גיטין מא, א) "ֵבית ׁשַ

 

                                                             

509
ֶבת   ּה הּוא כֹוְנָנּה לֹא תֹהּו ְבָרָאּה ָלׁשֶ ַמִים הּוא ָהֱאלִֹהים יֵֹצר ָהָאֶרץ ְועֹׂשָ ָ י כֹה ָאַמר ְיהָוה ּבֹוֵרא ַהׁשּ   ְיָצָרּה ֲאִני ְיהָוה ְוֵאין עֹודּכִ

    רש"י

. קודם שחזרו כמשה ראשוה
ב''ה לא יאכל משל עצמו מפי 

ן חלק עבדו' משך אחר שאי
   דעתו:

. הואיל ובידיו כמשה אחרוה
לשחררו הרי הוא כבן חורין 

  ואוכל משל עצמו:
. שאיו מפסיד תקתם את רבו

   כלום מן הראוי לו:
. מה תהא ואת עצמו לא תקתם

   עליו:
. דצד לישא שפחה איו יכול

חירות אסור בה דכתיב (דברים 
כג) לא יהיה קדש לא יסב 

   אמה:איתתא 
  

  מתי'
. רבו ממו ואע''ג שחט גדי יאכל

דרגיל בטלה דכיון דלא פריש 
   ליה עליה סמך:

   . והשי ישרף:יאכל מן הראשון
. שפירש לו שכח מה אמר לו רבו

   גדי או טלה וזה שכח:
. ובגמרא פריך מה וטלה שלי

שקה עבד קה רבו ומא ליה 
   לדידיה:

. וזה כבר שכח רבו מה אמר לו
ים:שחט הש   

. שיהם יצאו לבית השריפה
דלא ידיע הי דהאי והי דהאי 

   ואין פסח אכל אלא למויו:
. דשחיטה ופטורין מפסח שי

וזריקה מעלייתא היא חדא 
אהאי וחדא אדהאי וקמי שמיא 

   גליא:
  

  גמ' 
והתיא אין מין על שי 

. לאכול בשעת פסחים כאחד
אכילה מא' מהם שירצה דאין 

מיכל דילמא ברירה וכי בעי ל
בשעת שחיטה לא הוה דעתיה 
עליה הלכך לא אכיל וזה 
שהמה את רבו על שי פסחים 
ורבו סמך עליו היאך יאכל מן 

   הראשון:
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .8
ָנה    ִמׁשְ

ַסח,    ָהאֹוֵמר ְלַעְבדֹו: ֵצא ּוְשחֹוט ָעַלי ֶאת ַהּפֶ
ִדי    ֹיאַכל,  –ָשַחט ּגְ

ַחט ָטֶלה    יֹאַכל,  –ׁשָ

ִדי ְוָטֶלה    ָהִראשֹון.  יֹאַכל ִמן - ָשַחט ּגְ
  

ה?  -  ָשַכח ָמה ָאַמר לֹו ַרּבוֹ  יָצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ
י  ְויֹאַמר:  ,ִיְשַחט ָטֶלה ּוְגִדי ִדי ָאַמר ִלי ַרּבִ ִלי,  - ִאם ּגְ ִדי ֶשּלֹו ְוָטֶלה ׁשֶ   ּגְ

י ִלי,  - ְוִאם ָטֶלה ָאַמר ִלי ַרּבִ לֹו ּוְגִדי ׁשֶ ֶלה ׁשֶ   ַהטָּ
  

ַכח ַרּבֹו ָמה ָאַמר לוֹ  נֵ   -  ׁשָ ֵריָפהׁשְ ְ    ,יֶהן ֵיְצאּו ְלֵבית ַהׂשּ
ִני ַסח ׁשֵ ֲעשֹות ּפֶ   .ּוְפטּוִרין ִמּלַ

  

ָמָרא      ּגְ

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ִדי ָטֶלה - יֹאַכל" -  "ָשַחט ּגְ ָרִגיל ּבְ ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ
ְגִדי.  - יֹאַכל" - "ָשַחט ָטֶלה ָרִגיל ּבִ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

  
  

    רש"י

  מתי'
. רבו ממו ואע''ג שחט גדי יאכל

דרגיל בטלה דכיון דלא פריש 
   ליה עליה סמך:

   . והשי ישרף:יאכל מן הראשון
. שפירש לו שכח מה אמר לו רבו

   גדי או טלה וזה שכח:
. ובגמרא פריך מה וטלה שלי

שקה עבד קה רבו ומא ליה 
   לדידיה:

. וזה כבר רבו מה אמר לו שכח
   שחט השים:

. שיהם יצאו לבית השריפה
דלא ידיע הי דהאי והי דהאי 

   ואין פסח אכל אלא למויו:
. דשחיטה ופטורין מפסח שי

וזריקה מעלייתא היא חדא 
אהאי וחדא אדהאי וקמי שמיא 

   גליא:
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .9
ִדי ְוָטֶלה    . אַכל ִמן ָהִראשֹון"יֹ -"ָשַחט ּגְ

  
ְנָיא:    ְוָהא ּתַ

ֶאָחד" ָסִחים ּכְ ֵני ּפְ   ! "ֵאין ִנְמִנין ַעל ׁשְ
  

ה.  -ַמְתִניִתין  ֶמֶלְך ּוַמְלּכָ   ּבְ
  

  ְוָהַתְנָיא: 
ֶאָחד.  ָסִחים ּכְ ֵני ּפְ   "ֵאין ִנְמִנין ַעל ׁשְ

ָאְמרּו ְלַעְבֵדיֶהם: ְצאּו ְוַשֲח  ה ׁשֶ ֶמֶלְך ּוַמְלּכָ ַסח, ּוַמֲעֶשה ּבְ   טּו ָעֵלינּו ֵאת ַהּפֶ
ָסִחים,  ֵני ּפְ   ְוָיְצאּו ְוַשֲחטּו ֲעֵליֶהן ׁשְ

ֶלְך,  ֲאלּו ֵאת ַהּמֶ אּו ְוׁשָ   ּבָ
ה.  ְלּכָ ֲאלּו ֵאת ַהּמַ   ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ְוׁשָ

ה ְלּכָ ֲאלּו ִמן ַהּמַ אּו ְוׁשָ    ,ּבָ
ֲאלּו ֵאת  :ָאְמָרה ָלֶהם ְמִליֵאלְלכּו ְוׁשָ ן ּגַ   . ַרּבָ

א ֲאלּו ֵאת ּבָ ְמִליֵאלּו ְוׁשָ ן ּגַ    ,ַרּבָ
ה ֲעֵליֶהן  ָאַמר ָלֶהם:  ן ַקּלָ ַדְעתַּ ה ּוֶמֶלְך ּדְ    ,ֹיאְכלּו ִמן ָהִראשֹון - ַמְלּכָ

ִני. - ֲאַנן ֵ    לֹא נֹאַכל לֹא ִמן ָהִראשֹון ְולֹא ִמן ַהׁשּ
  

ַחים,  ְטּבָ ֵבית ַהּמִ ָטָאה ּבְ ַעם ַאַחת ִנְמֵצאת ַהּלְ   ְושּוב ּפַ
ּה, ּוִבְק  ה ּכּוּלָ עּוּדָ ל ַהסְּ א ּכָ   שּו ְלַטּמֵ

ֶלְך,  ֲאלּו ֵאת ַהּמֶ   ָבאּו ְוׁשָ
ה.  ְלּכָ ֲאלּו ֵאת ַהּמַ   ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ְוׁשָ

ה,  ְלּכָ ֲאלּו ֵאת ַהּמַ אּו ְוׁשָ   ּבָ
ֲאלּו ֵאת  ְמִליֵאלָאְמָרה ָלֶהם: ְלכּו ְוׁשָ ן ּגַ   . ַרּבָ

ֲאלּו אֹותוֹ  אּו ְוׁשָ    ,ּבָ
ַחִים ָאַמר ָלֶהם: ְטּבָ ית ַהּמִ   רֹוֵתַח אֹו צֹוֵנן?  -  ּבֵ

  ָאְמרּו לֹו: רֹוֵתַח. 
ילּו ָעֶליָה  ל צֹוֵנן.  ָאַמר ָלֶהם: ְלכּו ְוַהטִּ   ּכֹוס ׁשֶ

ה ל צֹוֵנן ְוִריֲחׁשָ ילּו ָעֶליָה ּכֹוס ׁשֶ ְמִליֵאלִטֵהר וְ  ,ָהְלכּו ְוִהטִּ ן ּגַ ּה  ַרּבָ עּוָדה ּכּוּלָ ל ַהסְּ   . ּכָ

ה, ִנְמָצא ֶמֶלךְ  ַמְלּכָ לּוי ּבַ    תָּ

לּוָיה ּבְ  ה תְּ ְמִליֵאלְוִנְמֵצאת ַמְלּכָ ן ּגַ   , ַרּבָ
לּוָיה ּבְ  עּוָדה תְּ ל ַהסְּ ְמִליֵאלִנְמֵצאת ּכָ ן ּגַ   . ַרּבָ

  

    רש"י

  גמ' 
והתיא אין מין על שי 

. לאכול בשעת פסחים כאחד
מא' מהם שירצה דאין  אכילה

ברירה וכי בעי למיכל דילמא 
בשעת שחיטה לא הוה דעתיה 
עליה הלכך לא אכיל וזה 
שהמה את רבו על שי פסחים 
ורבו סמך עליו היאך יאכל מן 

  הראשון:
. שתלויין על במלך ומלכה

עבדיהן ואין מקפידין על 
סעודתן אם גדיים אם טלאים 
הלכך אין כאן דין ברירה 

יחא ליה לפיכך  דתרווייהו
יאכל מן הראשון דכיון דליכא 
קפידא יצא בראשון ידי חובתו 
ואידך בכדי שחט: ה''ג והתיא 
אין מין על שי פסחים כאחד 

   ומעשה במלך ומלכה כו':
   . גדי וטלה:שי פסחים

. בקיאה לכו ושאלו את המלכה
   וחכמה היתה:
. כדאמרן שאין שדעתן קלה

   מקפידין אם גדי אם טלה:
. אם היה אחד או לא אכל

ממו ששחטו עליו גדי וטלה 
לא יאכל לא מן הראשון ולא מן 
השי דכיון דקפיד לא ידיע בהי 

   יחא ליה:
. אחד משמה שרצים הלטאה

המטמאין במגען וביקשו לטמא 
   שהיו סבורים שמתה:

. רותח או צון בית המטבחים
כלומר מצאת ברותחין או 

   בצון:
רכסה וגבי טומאה . ופיוריחשה

   במותם כתיב:
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .10
ָאַמר לֹו ַרּבוֹ  ֶ ַכח ַמה ׁשּ ה?  - "ׁשָ יָצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ

ִדי ָאַמר ִלי ַר  ,ִיְשַחט ָטֶלה ּוְגִדי יְויֹאַמר: ִאם ּגְ ִלי,  - ּבִ ִדי ֶשּלֹו ְוָטֶלה ׁשֶ   ּגְ
י ִלי - ְוִאם ָטֶלה ָאַמר ִלי ַרּבִ לֹו ּוְגִדי ׁשֶ ֶלה ׁשֶ   ."ַהטָּ

  
י" ּלִ   ?!"ׁשֶ

ָנה ֶעֶבד ּקָ ֶ    ָקָנה ַרּבֹו! - ַמה ׁשּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַרּבֵ  הֹוֵלךְ  א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ִניָחא ֵליּה ּבְ   יּה, ֵאֶצל רֹוֶעה ָהָרִגיל ַרּבֹו ֶאְצלֹו, ּדְ

ֵאין ְלַרּבֹו ְרׁשּות ּבוֹ  ְייהּו ַעל ְמָנת ׁשֶ   . ּוַמְקֵני ֵליּה ַחד ִמיּנַ
  
  
  

    רש"י

שאין לו תקה  .בתקתא דרביה
אחרת דהא לא מצי למימר גדי 
שלי וטלה שלמים ואם טלה 
אמר לי רבי טלה שלי וגדי 
שלמים כדמפרש לקמן (שממעט 
באכילתו דקא אכיל לתרווייהו 
באותו הלילה משום ספק פסח 

   וחד מיייהו שלמים הוא):
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        פח, בפח, בפח, בפח, ב .11
ָאַמר לוֹ  ֶ ַכח ַרּבֹו ַמה ׁשּ ֵריָפה -  "ׁשָ ֵניֶהן ֵיְצאּו ְלֵבית ַהׂשְ ִני" ,ׁשְ ַסח ׁשֵ   .ּוְפטּוִרין ִמַלֲעשֹות ּפֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

נוּ  ַכח ַאַח  לֹא ׁשָ ָ ׁשּ א ׁשֶ   ר ְזִריָקה, ֶאלָּ
ם ֲהָוה ֲחִזי ַלֲאִכיָלה ִאיְזִריק ּדָ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ    ,ּדִ

ם לֹא ֲהָוה ֲחִזי ַלֲאִכיָלה ִכי ִאיְזִריק ּדָ ַכח ִלְפֵני ְזִריָקה, ּדְ יִב  -  ֲאָבל ׁשָ ִני.  ַלֲעשֹות יןַחּיָ ֶפַסח ׁשֵ   ּבְ
  

ַרְייָתא:  ַמְתֵני ָלּה ַאּבָ א ּדְ   ִאיּכָ
ְתָעְרב ּנִ ה ׁשֶ ָ ֶזה, "ֲחִמׁשּ ְסֵחיֶהן ֶזה ּבָ   ּו עֹורֹות ּפִ

ֶאָחד ֵמֶהן  ֶלת ּבְ ֵריָפה,  -ְוִנְמֵצאת ַיּבֶ ְ ן יֹוְצִאין ְלֵבית ַהׂשּ   ּכּוּלָ
ִני" ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ   . ּוְפטּוִרין ִמּלַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ְתָעְרבוּ  ּנִ א ׁשֶ נּו ֶאלָּ   ְלַאַחר ְזִריָקה,  לֹא ׁשָ
ִאיְזִריק ּדָ  ָנא ּדְ ְבִעיּדָ   ם ִמיָהא ֲהָוה ֲחִזי ַלֲאִכיָלה, ּדִ

ִני. -ִלְפֵני ְזִריָקה  ֲאָבל ִנְתָעְרבוּ  ַסח ׁשֵ יִבין ַלֲעׂשֹות ּפֶ    ַחּיָ
  

ְתִניִתין ַמְתֵני ַאּמַ ן - ַמאן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ ַרְייָתא,ַא  ּכָ    ּבָ
ְתִניִתין  ַרְייָתא, ֲאָבל ַאּמַ ַמְתֵני ַאּבָ    ,לֹא - ַמאן ּדְ

יָון ִרין נִ ּדִ  ּכֵ ר ָהֵוי ֲחִזי ַלֲאִכיָלהְכׁשֵ ִאי ִאיְדּכַ ְלָיא, יְנהּו, ּדְ א ּגַ ַמּיָ י ׁשְ   . ַקּמֵ
  

    רש"י

. דפטרו מפסח שי אלא לא שו
ששכח רבו לאחר זריקת שי 
הדמים מה אמר לו אבל בשעת 
זריקה עדיין הוא זכור והיה 
אפשר לברר איזה של רב ואיזה 

דריק דם לשם של עבד דכי איז
אכילה איזדריק דהא ידיעי 

   מוייו דידיה:
. דכי איזדריק לא [חייבין

לאכילת בשר איזדריק דהא לא 
   ידיעי מוייו דידיה]:

   . מום לפסול:יבלת
. באחד העורות ואין באחד מהם

ידוע מאיזה פסח היה עור זה 
 ואותו הפסח פסול הוא:

. ולקמן ופטורין מפסח שי
 דלא פק:פריך והא איכא חד 
 . דפטורין:אמר אביי לא שו

. ארבעה הכשירין הוי חזי
לאכילה הלכך הארבעה יצאו 
והחמישי פטור משום דלא ידיע 
מו דלייתי ולא אפשר לאיתויי 

   חולין לעזרה כדלקמיה:
. כולן שאין כאן כשר חייבין

 שלא זרק הדם לאכילת בשר:
. להא לא שו דאביי מאן דמתי

יהן אמתיתין שאע''פ שש
כשירין אלא שאין מויו יכרין 
קאמר דאם היה הספק בשעת 
זריקה חייבין בפסח שי כ''ש 
אברייתא דספק פסול מום יש 
 בכולן ולא ראית זריקה שלהן:

. איזה בעלים קמי שמיא גליא
של כל אחד והדם יתן לזריקה 
שהרי אין כאן פסול קרבן 

   ואע''פ שאסור לאוכלו:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א    ––––פח, ב פח, ב פח, ב פח, ב  .12
  ָאַמר ָמר:

ִני" ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ    ."ּוְפטּוִרין ִמּלַ
  

לֹא ָנֵפיק א ַחד ּדְ   ! ְוָהא ִאיּכָ
  

ּום  ר. ּדְ ִמׁשּ   לֹא ֶאיְפׁשָ
  ֵהיִכי ִליֲעִביד? 

ל ַחד ְוַחד ּפֶ  ין ָלֲעָזָרה -ַסח ֵליֵתי ּכָ ְייהּו ָעְבִדי ְלהוּ , ּדְ ָקא ַמְייֵתי חּולִּ ָעה ִמיּנַ    !ַאְרּבָ
ַסח  הּו ַחד ּפֶ ּלֹ - ֵליֵתי ּכּולְּ ַסח ֶנֱאָכל ׁשֶ    !א ִלְמנּוָיוִנְמָצא ּפֶ

  
  ? ַהאי ַמאי

ְסחוֹ  ְייהּו ּפִ ל ַחד ִמיּנַ    ְוִניְתִני ְוֵניָמא: ,ֵניִתי ּכָ
ַעל מּום  יִדי ּבַ ַסח,  -ִאי ּדִ א ֶניֱהֵוי ּפֶ ּתָ ַאְייִתי ָהׁשְ   ַהאי ּדְ

ם יִדי ּתָ ָלִמים! אַה  - ְוִאי ּדִ א ֶניֱהֵוי ׁשְ ּתָ ַאְייִתי ָהׁשְ   י ּדְ
  

ר   , לֹא ֶאְפׁשָ
ָאְכֵלי ֵליּה.    פט,א כֲֹהִנים הּוא ּדְ א ָחֶזה ְוׁשֹוק ּדְ ִאיּכָ ּום ּדְ  ִמׁשּ

  
ֲהֵדיּה!  ל ַחד ְוַחד ּכֵֹהן ּבַ   ְוֵניִתי כָּ

  
ֵמי?  - י ּכֵֹהןַהא   ֵהיִכי ּדָ

ַסח ָעֵביד ּפֶ ּלֹ  - ִאי ּדְ ַסח ֶנֱאָכל ׁשֶ ַסח הּוא, ְוִנְמָצא ּפֶ יְלָמא ַהאי ּפֶ    !א ִלְמנּוָיוּדִ
ַסח לֹא ָעֵביד ּפֶ ָלִמים הּוא, - ְוִאי ּדְ יְלָמא ׁשְ ַסחלֹוְ  ּדִ   ! א ָעֵביד ּפֶ

  
ה ָ ל ֲחִמׁשּ ַסח ְוֵניִתי ּכָ לֹא ֲעַבד ּפֶ   , ַחד ּכֵֹהן ּדְ

ָסִחים ה ּפְ ָ ֵויּה ָהֵני ֲחִמׁשּ    ,ְוִניְמֵני ִעילָּ
ְך  ְפׁשָ ה ּנַ ִמּמַ ַסח: ּדְ לֹא ָעֵביד ּפֶ א ַחד ּדְ יּה  ,ִאיּכָ    !ְוָקא ָנְפִקי ּבֵ

  
א ָלִמים, ֶאלָּ ֲאִכיַלת ׁשְ ָקא ַמְמִעיט ּבַ ּום ּדְ   , ִמׁשּ

ַסחלּ יִא ּדְ     ְליֹום ָוַלְיָלה, - ּו ּפֶ
ָלִמיםְוִאיּלּו     ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד.ִלׁשְ  - ׁשְ

  
ַסח, ְוֵניָמא:    ְוֵניִתי מֹוַתר ַהּפֶ

ַעל מּום  יִדי ּבַ ַסח -ִאי ּדִ א ֶניֱהֵוי ּפֶ ּתָ ַאְייִתי ָהׁשְ    ,ַהאי ּדְ
ם הּוא  יִדי תָּ ָלִמים,  -ִאי ּדִ א ׁשְ ּתָ ַאְייִתי ָהׁשְ   ֶניֱהֵוי ַהאי ּדְ

ַסח מֹוַתר ַהּפֶ    !ֶאָחד ֶנֱאָכל ְליֹום ְוַלְיָלה -  ּדְ
  

ה ְלמֹוָתרֹות ִחלָּ ין ּתְ   ?! ְוִכי ַמְפִריׁשִ
  

ַסח   ! ְוִנְטְרחּו ְוַנְייִתי מֹוַתר ַהּפֶ
  

א ּום ְסִמיָכה, , ֶאלָּ   ִמׁשּ
ַסחּדְ  ֵעי ְסִמיָכה - ִאיּלּו ּפֶ    ,לֹא ּבָ

ֵעי ְסִמיָכה. - ְוִאיּלּו מֹוָתר    ּבָ
  

יַנח ים - ָהא ּתֵ ן ֲאָנׁשִ ים, ָקְרּבַ ן ָנׁשִ א ְלֵמיַמר?  - ָקְרּבַ   ַמאי ִאיּכָ
  

נֹות,  ּום ַמּתָ א, ִמׁשּ   ֶאלָּ
ַסח ִאיּלוּ ּדְ  ָנה - ּפֶ   ַאַחת,  ַמּתָ

ָלִמים ע' – ְוִאיּלּו ׁשְ ֵהן ַאְרּבַ ִים ׁשֶ ּתַ   . 'ׁשְ
  

    רש"י

ה''ג אמר מר פטורין מלעשות 
 . ואברייתא קאי:פסח שי כו'

. קא מייתי חולין לעזרה
   הארבעה שכבר יצאו:

. שאלו שכבר יצאו שלא למויו
  אין מים כלום:

. משום דאיכא חזה ושוק
דשלמים שצריך ליתן לכהן 
וא''א לתת דהא כל חד וחד 
שמא האי הוי פסח ומצא 
 מאכילו לכהן שלא מה עליו:

. מיייהו חד ויתי כל חד וחד
כהן ומה אפסחו: ה''ג ויתי 
כולהו חמשה חד כהן דלא עבד 
פסח ומיה בהדי כל חד וחד. 
דממה פשך איכא חד דקא 
פיק ביה ויאכל חזה ושוק של 

   כולם:
. דקא ממעט באכילה דשלמים

בזמן אכילתו שאוכל את כולם 
רף את הותר ליום ולילה ושו

ואם שלמים הוא עדיין איו 
ותר ומצא שורף קדשים 

   כשרים:
. מתחלתו ויתי במותר הפסח

יתה עליו אם שלי תם היה זה 
יהיה מותר הפסח שהוא קרב 
שלמים והוא כפסח שאכל ליום 
ולילה והכי תיא בתוספתא 
דזבחים בפ' (הפסח שתערב) 
ומשי אין מפרישין קרבן 

שהיאך יכול  מתחלה לשם ותר
להיות מותר הפסח והרי שם 
פסח לא חל עליו מעולם שהרי 

   זה כבר יצא:
. וטרחו וייתי במותר הפסח

יבקשו אשים שתותרו להם 
פסח חי או מעות פסח ויקחו 
מהן בהמות ויתה כל אחד על 
שלו אם שלי בעל מום היה הרי 
זה פסח ואם לאו הרי הוא 
כמות שהוא מותר הפסח 

 כל ליום ולילה:לשלמים וא
. וא''א לסמוך על זה בעי סמיכה

שמא פסח הוא וקא עביד עבודה 
   בקדשים:

   . לא בעי סמיכה:קרבן שים
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ּה?    ַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
ַנן:    ְוָהא ּתְ

ן ַאַח  ַמתָּ ָתָנן ּבְ ּנְ ַח ַהִחיצֹון ׁשֶ ִנין ַעל ִמְזּבֵ יתָּ ל ַהּנִ ר" –ת "ּכָ ּפֵ    !(זבחים לו:) ּכִ
  

א ּום , ֶאלָּ ַסחּדְ ִמׁשּ ִפיָכה - ִאיּלּו ּפֶ ׁשְ    ,ּבִ
ָלִמים ְזִריָקה - ְוִאיּלּו ׁשְ   . ּבִ

  
ּה?    ַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

ְנָיא:    ְוָהא ּתַ
ִפיָכה ׁשְ ָתָנן ּבִ ּנְ ְזִריָקה ׁשֶ ִנין ּבִ יתָּ ל ַהּנִ    !ָיָצא" - "ּכָ

  
ָקא ָאְמִריַנן: ּדְ    ִאי ֲעַבד, ֵאיַמר ּדְ

ה ִחלָּ   ַנִמי?!  - ְלַכּתְ
  
  

    רש"י

. בחת מן המזרק פסח בשפיכה
ר המזבח כגד היסוד לקי

דפקא לן מתן דם דפסח מודם 
זבחיך ישפך במסכת זבחים בפ' 
ב''ש (דף לז:) ובשלמים כתיבא 
זריקה שזורק למרחוק מן 
המזרק למזבח ואין מתן אצבע 
אלא בחטאת דכתיב בה 
באצבעו אבל בכל שאר קרבות 
וזרקו כתיב וזורק כגד הקרן 
עד שהדם יתן לקיר מערבי 

   וקיר דרומי:
   . בתמיה:לכתחלה מי
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        פט, אפט, אפט, אפט, א .13
ָנה    ִמׁשְ

ַלִים,  ם ִראׁשֹון ִלירּוׁשָ ֲעֶלה ִמּכֶ ּיַ ַסח ַעל ִמי ׁשֶ   ָהאֹוֵמר ְלָבָניו: ֲהֵריִני ׁשֹוֵחט ֶאת ַהּפֶ
ִהְכִניס ָהִראׁשֹון ֹראׁשֹו ְורּוּבֹו  יָון ׁשֶ ֶחְלקוֹ  -ּכֵ ה ֶאת ֶאָחיו ִעּמוֹ  ,ָזָכה ּבְ   .ּוְמַזּכֶ

  

ָמָרא      ּגְ

ֵריָרה. ּה: ֵיׁש ּבְ ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ִמְצֹות ָקָאַמר.  ֵדי ְלַזְרָזן ּבְ   ּכְ

  
ְיָקא ַנִמי נֵ  ,ּדַ ָקּתָ ה ֶאָחיו ִעּמֹו": יּדְ   , "ּוְמַזּכֶ

ָרא ַאְמִניְנהּו ֵמִעיּקָ ָלָמא: ּדְ ׁשְ יר - ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּפִ   , ׁשַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  לֹאֶאלָּ ָרא  : ּדְ ֵחיט ִמי ָקא ִמְתַמּנוּ  -ַאְמִניְנהּו ֵמִעיּקָ ׁשָ   ?! ְלָבַתר ּדְ

ַנן:    ְוָהא ּתְ
ֵחט" ָ ׁשּ ּיִ ּנּו ַעד ׁשֶ ִכין ְיֵדיֶהן ִמּמֶ    !(פט.) "ִנְמִנין ּומֹוׁשְ

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
נֹות ְלָבִנים ה ְוָקְדמּו ּבָ    ,"ַמֲעׂשֶ

נ  :ְוִנְמָצא    ,ְזִריזֹות –ֹות ּבָ
ָפִלים"   . ּוָבִנים ׁשְ

  
  
  

    רש"י

  מתי' 
. משמע שאיו על מי שיעלה

 ממה עליו אלא הראשון:
. בגמרא ומזכה את אחיו עמו

מפרש היכי מתמי ומתרץ 
עיקרא וכדי דאמיהו אבוהון מ

לזרזן קאמר שיזדרז כל אחד 
ויהיה הוא ראש  להיות ראשון

לאחיו שיזכו על ידו וכך 
   הודיעם:

  
  גמ' 

. קס''ד דלא ש''מ יש ברירה
אימו אלא חד כדי לזרזן. וכולן 
אימו עליו בין ראשון בין 

   אחרון:
. דמשום זריזות תיא מי הכי

   קט:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א .14
ָנה    ִמׁשְ

ִית ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד.  - ְלעֹוָלם ִנְמִנין ָעָליו ּזַ ְהֶיה ּבֹו ּכַ ּיִ   ַעד ׁשֶ
  

ּנוּ  ִכין ֶאת ְיֵדיֶהן ִמּמֶ ֵחט. -  ִנְמִנין ּומֹוׁשְ ָ ׁשּ ּיִ   ַעד ׁשֶ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ם ְזרֹק ֶאת ַהּדָ ּיִ    .ַעד ׁשֶ

  

ָמָרא      ּגְ

ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ַמע ָלן: א ָהא ָק    ַמׁשְ
ב ּדְ  ַאף ַעל ּגַ    ,חֹוֶזֶרת – ִאיְמִני ָעָליו ֲחבּוָרה זוֹ ּדְ

  . ֲחבּוָרה ַאֶחֶרת ְוִנְמִנין ָעָליו
  
  

    רש"י

  מתי'
 . הרוצה לימות:ןמי 

   . הרוצה לימשך:ומשכין
. אבל מששחט אין עד שישחט

מין עליו ואין מושכין הימו 
אפי' לר''ש דפליג ואמר עד 
שיזרק הא מוקים דלימשך הוא 
דפליג אבל בלימות מודה: גמ' 
דאף על גב דמין עליו חבורה 
[זו חוזרין ומין עליו חבורה] 
אחרת. כל חבורה שלימה 

ו על פסח אחד ימשכו שימ
כולן ידיהן הימו ודלא כר' 

בפ' מי  יהודה דאמר לקמן
שהיה טמא (דף צט.) ובלבד 
שיהיה א' מבי חבורה ראשוה 

   קיים עליו:
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        פט, אפט, אפט, אפט, א .15
ִכין ֶאת ְיֵדיֶהן ֵחט. -  "ִנְמִנין ּומֹוׁשְ ָ ׁשּ ּיִ    ַעד ׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ם" ְזרֹק ֶאת ַהּדָ ּיִ   .ַעד ׁשֶ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ךְ  - ַמֲחלֹוֶקת ׁשֵ   , ִליּמָ
ַנן ָסְבֵרי:  ַרּבָ ה"ּדְ ֶ ה -  (שמות יב, ד) 510"ִמְהיֹות ִמׂשּ ׂשֶ    ,ֵמַחּיּוֵתיּה ּדְ

ְמעֹון ָסַבר י ׁשִ ה: ְוַרּבִ ׂשֶ   . ֵמֲהָוָייֵתיּה ּדְ
נֹות ֲאָבל ְבֵרי ַהּכֹל - ִליּמָ ָ  ּדִ ׁשּ ּיִ    ,ֵחטַעד ׁשֶ

ָאַמר ְקָרא:  ִמְכַסת ְנָפׁשֹת"ּדְ כֹּסּו" :ַוֲהַדר ,"ּבְ   . "תָּ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
ּנוּ  ִכין ֶאת ְיֵדיֶהן ִמּמֶ ֵחט - "ִנְמִנין ּומֹוׁשְ ָ ׁשּ ּיִ   .ַעד ׁשֶ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִכין - ִנְמִנין ֵחט, ּומֹוׁשְ ָ ׁשּ ּיִ ם" -  ַעד ׁשֶ ֵרק ַהּדָ ּזָ ּיִ   . ַעד ׁשֶ

  
  
  

                                                             

510
ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו   יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ הְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ   תָּ

    רש"י

. בההיא קאמר מחלוקת לימשך
   ר''ש עד שיזרק:

. אם באו אם ימעט הבית
לימעט ולימשך מהיות משה 
 בעוד היותו לשה יתמעטו:

 . בעודו בחיים:מחיותיה
. קודם גמר מהווייתיה
  עבודותיו:
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        פט, בפט, בפט, בפט, ב .16
ָנה  פט,ב     ִמׁשְ

ֶחְלקֹו  ְמֶנה ִעּמֹו ַאֵחר ּבְ ּלֹו,  -ַהּמַ ן לֹו ֶאת ׁשֶ ֵני ֲחבּוָרה ִליתֵּ ִאין ּבְ ָ   ַרׁשּ
לֹו,  -ְוהּוא  ֶ   אֹוֵכל ִמׁשּ

ֶהן -ְוֵהן  ּלָ ֶ   . אֹוְכִלין ִמׁשּ

  

ָמָרא      ּגְ

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבָ
ל ֶאָחד ֵמ  ָהיּו ָיָדיו ׁשֶ ֵני ֲחבּוָרה ׁשֶ   -  ֶהן ָיפֹותּבְ

יֹּ    ?ְוֵצא טֹול ֶחְלְקךָ : אְמרּו לוֹ ַמהּו ׁשֶ
  

יְלּתּון,  :ָמֵצי ָאַמר ְלהוּ  :ִמי ָאְמִריַנן   ָהא ַקּבִ
יְלָמא ִליַנן ,אֹו ּדִ י ַקּבְ ן -  ָמצּו ְלֵמיַמר ֵליּה: ּכִ ָאַכְלּתְ ְטֵפי ִמיּנַ ֲעָתא ּדְ ִליָנְך?  - ְלִתיּקּוֵני ְזִביָחה, ַאּדַ   לֹא ַקּבְ

  
ַמע:ּתָ    א ׁשְ

ְמֶנה ֲאֵחִרים ִעּמֹו ַעל ֶחְלקוֹ  ּלֹו,  - "ַהּמַ ן לֹו ֶאת ׁשֶ ֵני ֲחבּוָרה ִליתֵּ ִאין ּבְ ָ   ַרׁשּ

ּלוֹ  ֶהן" ,ְוהּוא אֹוֵכל ֶאת ׁשֶ ּלָ   . ְוֵהן אֹוְכִלין ֶאת ׁשֶ

  ? ַמאי ַטְעָמא
ָהֵוי ֵליּה כְּ  ּום ּדְ ל ֶאָחד ֵמֶהן ָיפֹות'ָלאו, ִמׁשּ   . 'ָיַדִים ׁשֶ

ֲעָתְך: ְוִאי  יְלּתּון :ָמֵצי ָאַמר ְלהוּ  -ָיָדיו ָיפֹות 'ָסְלָקא ּדַ   ! ָיָדיו ָיפֹותכְּ ֶניֱהֵוי ַהאי  -' ַקּבִ
  

עֹות ָאְמֵרי: אֵני, לֹא, ּדֵ    ׁשָ
ָאְכֵליּדְ  ֵני ֲחבּוָרה הּוא ּדְ ַחד ִמּבְ ְרַוְייהּו ּכְ לֹא ִניָחא ָלן ֱאיָנׁש נוּ  -  ִאי ַנִמי ּתַ ןָמֵצי ָאְמִרי ֵליּה ּדְ ּבַ   . ְכָרא ּגַ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ּנּור,  ַצד ַהתַּ ר ּבְ ׂשָ ִית ּבָ ּזַ ָאַכל ּכַ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ   "ַהׁשּ

ַח  ּקֵ ּנּו.  - ִאם ָהָיה ּפִ ֵריסֹו ִמּמֶ א ּכְ   ְמַמּלֵ
ֵני ֲחבּוָרה ַלֲעׂשֹות טֹוָבה ִעּמוֹ  ִצּדֹו ְואֹוְכִלין,  - ִאם ָרצּו ּבְ ִבין ּבְ ִאין ְויֹוׁשְ   ּבָ

ְבֵרי  יּדִ    ."ְיהּוָדה ַרּבִ

  ִאין,  – "ָרצּו"
  לֹא. –לֹא ָרצּו 

איְו  יְלּתּון ֵניָמא ְלהּו:? ַאּמַ    !ָהא ַקּבִ
  

אֵני ָהָתם    ,ׁשָ
ִליָנךְ  י ַקּבְ ָאְמִרי ֵליּה: ּכִ ן,  -  ּדְ ַנְטַרָחְך ַקּמַ ֲעָתא ּדְ   ַאּדַ

ִליָנךְ  - ְלִמְטַרח ָלן ְלִדיָדךְ    . לֹא ַקּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֵני ֲחבּוָר  ָהיָ "ּבְ ל ֶאָחד ֵמֶהן ָיפֹותיָיָד  הה ׁשֶ ִאין לֹוַמר: טֹול ֶחְלְקָך ְוֵצא.  - ו ׁשֶ ָ   ַרׁשּ

ה ְוָעׂשּו ִסיּבֹוֶלת ָ א ֲאִפיּלּו ֲחִמׁשּ ִאין לֹוַמר - ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ ָ    .: טֹול ֶחְלְקָך ְוֵצא"לוֹ  ַרׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ   . ׁשְ
  

  ? "ְולֹא עֹוד"ַמאי 
  
ֲעָיא'    ,רָקָאַמ  'לֹא ִמיּבָ

ַסח ֲעָיא ּפֶ ִליָנְך ְלִתּקּוֵני ְזִביָחה,  - לֹא ִמּבָ י ַקּבְ ָמֵצי ָאְמִרי ֵליּה: ּכִ   ּדְ
א ֲאִפיּלּו ִסיּבֹוֶלת ַנִמי ָעְלָמא הּוא ,ֶאלָּ א ּבְ ַצְווּתָ ִאין לֹוַמר לֹו: טֹול ֶחְלָקְך ְוֵצא. -  ּדְ ָ    ַרׁשּ

  
ָאְמֵרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

  
ֲעָיא ָלן   , ָהא לֹא ִאיּבָ

    רש"י

  מתי' 
. א' הממה אחרים על פסחו

מבי חבורה שהמה אחרים 
 ת חבורה:עמו על חלקו בלא דע

. לומר לו טול חלקך וצא רשאין
ואכול אתה וחבורתך את חלקך 
דאית ליה להאי תא פסח אכל 

   בב' חבורות:
  

  גמ' 
. לישא מעליא ממהר ידיו יפות

   לאכול הרבה:
. קבלתוי עליכם קבילתון

 לאכול בכל כחי בדמים הללו:
. שלא יהא ותר לתקוי זביחה

ושיערוך למאכל שאר בי 
   אדם:

. שיהו או משום דהוה ליה כו'ל
   עמו אוכלין:
. אין בי חבורה דעות שאי

מרוצין להיות כל אלו הדעות 
בחבורתם שמא יעכבו עליהם 
הסעודה ולא משום אכילה 
יתירתא אלא אפילו לא אכלי 
כולהו אלא כחד גברא מצו 

   מעכבי עליה:
. כדאמרי' ממלא כריסו ממו

בכיצד צולין (לעיל דף פו.) שאין 
   וכל אוכל בשתי מקומות:הא

. אלמא משום לא רצו לא
טירחא הדרי ביה הכא מי 
משום פסידא הדרי ביה 
לאטרחין לדידך לא קבליך. 
אבל ידיו יפות מדלא בדקו 
אחריו ש''מ בכל מאכלו קיבלו 

   עליהן:
. תערובת סעודה של כל סיבולת

   ימות השה:
. מאי אולמיה הא מאי ולא עוד

   מהא:
. כמדת איש לתקוי זביחה

   אחד:
. ואיכא למימר משום דלצוותא

צוותא קבליה עליה בכל 
   מאכלו:
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ֲעָיא ָלן: ֶא  ִאיּבַ א ָהִכי הּוא ּדְ   לָּ
ֵני ֲחבּוָרה ִאין ֵלָחֵלק -  ּבְ ָ ִאין ֵלָחֵלק? ַרׁשּ ָ    אֹו ֵאיָנן ַרׁשּ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ל ֶאָחד ֵמֶהן ָיפֹות ָהיּו ָיָדיו ׁשֶ ֵני ֲחבּוָרה ׁשֶ    -  "ּבְ
ִאין לֹוַמר לֹו: טֹול ֶחְלְקָך ְוֵצא" ָ    .ַרׁשּ

  ִאין,  – "ָיָדיו ָיפֹות"
   לֹא! –ָיָדיו ָיפֹות  ֵאין

  
ּה  ַמע ִמיּנָ   . ׁשְ

  
  

א ּפָ ַע וְ  ַרב ּפַ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַרב הּוָנא ּבְ א ּבַ   , ֲעִריבּו ִריְפּתָ
ָאֵכיל  ֵריּה ַאּדְ ַע  ַרב הּוָנא ּבְ ַרב ְיהֹוׁשֻ אָאֵכיל  - ֲחָדא ּדְ ּפָ ע ַרב ּפַ    .ַאְרּבַ
ַלג ִלי: ָאַמר ֵליּה    . ּפְ

יְלּתּון. ָאַמר לֵ     יּה: ַקּבִ
ֵניָנן ְדׁשָ ֵני ּכִ א, ְוׁשָ יּוְבּתָ ל ָהֵני ּתְ   . ֵאיִתיֵביּה ּכָ

ֵני ֲחבּוָרה ..."  :ֵאיִתיֵביּה    . "ּבְ
ָאְמֵרי ֵליּה  - ָהָתם ָאַמר ֵליּה: ִליָנְך ְלִתיּקּוֵני ְזִביָחה :ּדְ י ַקּבְ   . ּכִ
ַלג ֵליּה.  - "ִסיּבֹוֶלת" :ֵאיִתיֵביּה    ּפְ

  

ֲהֵדי ֲאַזל ָע    , ָרִביָנאִריב ּבַ
ָאֵכיל  ַע ַאּדְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ָמְנָיא. ָרִביָנאָאֵכיל  -  ֲחָדא ַרב הּוָנא ּבְ    ּתְ

י: 'ָאַמר ּפֵ   . ְולֹא ֲחָדא ָרִביָנא' ,ְמָאה ּפַ
  
  

    רש"י

. לחלק פסח רשאין ליחלק
   בייהן לכל א' חלק המגיעו:

. אלא או אין רשאין לחלק
אוכלין כאחד וותין המות 

   לפיהם כשאר סעודות:
   . אין רשאין ליחלק:ש''מ

. הממה אחרים כל הי תיובתא
   והשמש:

. מרישיה איתיביה בי חבורה
י טול חלקך ושי ליה דקת

בההיא משום דלתקוי זביחה 
קבליה וכמדת איש אחד אבל 
אא צוותא קבילת עלך ויחא 
עלך צוותי לקבולי עלך בכל 
סעודתי ועל חגיגתו. חגיגת י''ד 

   שאף היא באה לכל המויין:
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ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְמֶנה ֲאֵחִרים ִעּמוֹ  ְסחוֹ   "ַהּמַ    ,ַעל ּפִ

  ְוַעל ֲחִגיָגתֹו, 
ָידֹו ָמ  ּבְ ין.  -עֹות ׁשֶ   חּוּלִ

ָלָמיו  לּום.  -ְוַהּמֹוֵכר עֹוָלתֹו ּוׁשְ ה ְולֹא ּכְ   לֹא ָעׂשָ
ֵהן  ל ׁשֶ לּו ִלְנָדָבה" - ּוָמעֹות ּכָ   . ִיּפְ

  
לּום"ּדְ ְוִכי ֵמַאַחר  ה ְולֹא ּכְ אי  ,ָמעֹות - "לֹא ָעׂשָ לּו ִלְנָדָבה"ַאּמַ   ? "ִיּפְ

  
  : ָרָבאָאַמר 
  . ְקָנָסא

  
ֵהן"ּוַמאי  ל ׁשֶ   ? "ּכָ

  
לֹא ָה  ב ּדְ ָעה, ַאף ַעל ּגַ א ַאְרּבָ וּו ֶאלָּ הוּו ׁשָ ָ    ,ִויַהבּו ֵליּה ֲחִמׁשּ

ַהִהיא ְיֵתיָרא ַנן.  - ֲאִפיּלּו ּבְ   ַנִמי ְקָנסּוהּו ַרּבָ
  

אָאַמר  ֲעָיאְוִאיֵתיָמא  עּוּלָ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
ְבָלֵאי ַטְעָמא ּדְ  ר ָיְדֵעי ַחְבִרין ּבַ    :ִמיְלָתאַהאי ֶאְפׁשָ

  , ִהְפִריׁש ָטֶלה ְלִפְסחוֹ  ֶזה
ׁש  - ְוֶזה ִהְפִריׁש ָמעֹות ְלִפְסחוֹ  ׁש ָחל ַעל ֶהְקּדֵ   , ֵהיַאְך ֶהְקּדֵ

ָקָתֵני:  ָידוֹ ּדְ ּבְ ין" - "ָמעֹות ׁשֶ   ?  חּוּלִ
  

ֵייָאַמר   צ,א    : ַאּבַ
אֹוְקֵמיּה  י ִאי ָלאו ּדְ ַמְמֶנה זֹוָנה ַע ַרּבִ ֲעָיא ְלַהִהיא ּבְ ְסחוֹ אֹוׁשַ י ִהיאוְ  ל ּפִ   , ַרּבִ

א ּדְ  יּבָ ים, ְוַאלִּ ים ַקלִּ ָקָדׁשִ י ֲהָוה מֹוְקִמיָנא ָלּה ְלַהִהיא ּבְ ִליִלי ַרּבִ   ָאַמר: ּדְ יֹוֵסי ַהּגְ
ים ים ַקלִּ ָעִלים הּוא - ֳקָדׁשִ   , ָממֹון ּבְ

ַסח  ּפֶ יר ִאיִניׁש  לֹא - ֲאָבל ּבַ ּיֵ    ,ְמׁשַ
ָמעֹות יר ִאי  -  ּבְ ּיֵ אי ְמׁשַ    ,ִניׁש ַוּדַ

ָהִכי ַמְפִריׁש ְלהּו,  ֲעָתא ּדְ י ַמְפִריׁש ְלהּו ַאּדַ ָרא ּכִ ֵמִעיּקָ   ּדְ
י ִהיא,  - ְוָהא    ַרּבִ

ּום ָהִכי:  ָידוֹ "ּוִמׁשּ ּבְ ין – ָמעֹות ׁשֶ יר ִאיִניׁש. ּדִ , "חּוּלִ ּיֵ אי ְמׁשַ   ְבָמעֹות ַוּדַ
י ַרּבִ ֲעָיא ּכְ י אֹוׁשַ ָקא מֹוִקי ָלּה ַרּבִ י,  - ְוַהִהיא ּדְ ַרּבִ   לֹא מֹוְקִמיָנא ֵליּה ֲאָנא ּכְ

יר ִאיִניׁש.  ּיֵ ַסח לֹא ְמׁשַ ְבּפֶ   ּדִ
  

י יֹוֵסי,  -  ְוָהא ַרּבִ א ְלאֹוְקֵמי ּכְ    ֵליּכָ
ּה:  ֵני ּבָ ָהא ּתָ ָלָמיווְ "ּדְ לּום" -  ַהּמֹוֵכר עֹוָלתֹו ּוׁשְ ה ְולֹא ּכְ    .לֹא ָעׂשָ

אֹוְקֵמיּה וְ  א ּדְ ּתָ י ָהׁשְ ֲעָיא ַרּבִ ְסחֹו,אֹוׁשַ ַמְמֶנה זֹוָנה ַעל ּפִ י ִהיא, וְ  ְלַהִהיא ּבְ   ַרּבִ
ּה:  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
ְסִביָרא ֵליּה  ִפְסחוֹ  :ּדִ יר ִאיִניׁש.  ֲאִפיּלּו ּבְ ּיֵ   ְמׁשַ

  
  

י ַמאי ִהיא ּדְ  ֲעָיאַרּבִ   ? אֹוׁשַ
  

ְתַנן   : ּדִ
ֶאְתָנָנּה  ין ּבְ ׁשִ ִרין.  -"ָנַתן ָלּה מּוְקּדָ   ֲהֵרי ֵאּלּו מּותָּ

ין עֹופ חּוּלִ    ֲהֵרי ֵאּלּו ֲאסּוִרין. -ֹות ּדְ

ין:  ּדִ ָהָיה ּבַ   ׁשֶ
ֶהן ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ ים, ׁשֶ ׁשִ   ֵאין ֶאְתָנן ּוְמִחיר ָחל ֲעֵליֶהן,  - ּוָמה ִאם מּוְקּדָ

ֶהן  ,עֹופֹות ֵאין ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ ֵאין ֶאְתָנן ּוְמִחיר ָחל ֲעֵליֶה  -ׁשֶ ין ׁשֶ    !?ןֵאינֹו ּדִ

    רש"י

  . שלקח מן המין הללו:מעות שבידו
. כדמפרש טעמא לקמיה שאף על פי שהמה חולין

כבר הקדיש מעותיו לכך והממה כבר הקדיש 
   פסחו מתחללין המעות על הפסח וטעמא מפרש:

. להתכפר בה אחר לא עשה כלום המוכר עולתו
   ואין העולה קריבה אלא לשם בעלים הראשוים:

מה שקיבל מן העולה והשלמים . כל ומעות כל שהן
ואפילו יותר על כדי דמיהן יפלו המעות לדבת 
ציבור לשופרות שהיו במקדש שהיו מקריבין מהן 
עולות לקיץ המזבח ולקמיה פריך מאחר דלא עשה 

   ולא כלום אמאי יפלו דמיהן לדבה:
. קסו רבן לקוה דלא ליקי אמר רבא קסא

איהו הוא זימא אחריתי עולה ושלמים דאחר ו
דאפסיד אפשיה דלא הוה ליה למיקי כפרת 
אחרים וכי האי גווא מי אמרי אישי לאו עכברא 
גב אלא חורא גב כלומר המוכר לא פשע אלא 

   הקוה הלכך מעותיו דבה:
. לא אמר אף על גב דשויא ארבעה ויהבו ליה ה'

אישתכח דמתה בעלמא הוא דיהב ליה ולא 
   ליקסיה:

. והלואי שיהו יודעין טעם זה כו'אפשר ידעין 
   ויודיעו:

. מעות הקדש חל על טלה הקדש אחר לצאת היאך
הקדש של מעות לחולין מי הוציאן למעות (של 
חולין) אילו היה ותן בבהמת חולין היתה תפסת 
בקדושת המעות והן יצאו לחולין אבל עכשיו מה 
תפס תחתיהם שיצאו הם לחולין והא ליכא 

ת שלא הוקדשו עסקין דאם כן מאי למימר במעו
  למימרא:

. להא דתן אמר אביי אי לאו דאוקמא ר' אושעיא
לקמן דאתן חל על המוקדשים בממה לזוה על 
פסחו באתה ואע''ג דאין אדם אוסר דבר שאיו 

   שלו הכא אמרין דאתן חל עליו:
. דאית ליה פסח ממון בעלים הוא דאמר ורבי היא

שאם ימעטו לו מעות לבעל  לקמן אף מכדי מקח
הפסח ליקח חלוק וטלית ממה אחרים עמו על 
פסחו ווטל מהן מעות ועושה צרכיו אלמא שלו 
הוא ויכול לאוסרו אי לאו דאוקמא רבי אושעיא 
במסכת תמורה לההיא כדפרישית אא הייתי 
מוקי לה ההיא דאתן בקדשים קלים שתן לה 

יוסי הגלילי שלמים באתה ויש בידו לאוסרן ורבי 
היא דאמר בפרק קמא דב''ק (דף יב:) קדשים 
קלים ממון בעלים הם והאי מתיתא דלעיל דקתי 
מעות חולין הוה מוקמיא כרבי והוה אמיא דהא 
דשרי רבי לעשות צרכיו במעות לאו משום דפסח 
אית ביה שיור בקדושתו ליתפס קדושת המעות 

יר בחולין שבו אלא משום דזה שמפריש המעות שי
בקדושתו לתתם מתת חולין לבעל הפסח והא 
ליכא לאוקמי כר' יוסי דהא קתי בשלמים לא 
עשה כלום וההיא דאתן כר' ובפסח לא הייתי 
מוקי לה דלא הוה סלקא דעתאי דפסח לרבי ממון 

   בעלים הוא שיהא בידו לאוסרו:
. בקדושת הגוף דבהמה וטעמא דלא משייר אייש

ום דבמעות משייר דרבי דאמר אף מכדי מקח מש
אייש לתתם מתת חולין בחזקת חולין ומעיקרא 
אדעתא דהכי אפרשיהו ומשום הכי חולין הם דזה 
שהפריש לפסחו ואחר כך הימה אחרים עמו 
מתה בעלמא הוא דיהיב להו והך יהבו ליה 
ממעות חולין מתה והממה זוה מתה הוא שאין 

   בידו למוכרו ואין אתן חל עליו:
דאוקמא ר' אושעיא לההוא בממה זוה  והשתא

. אלמא קא סבר ר' אושעיא פסח גופיה על פסחו
לר' ממון בעלים ושמעין מיה דאפי' בפסח משייר 
אייש כל שכן מעות וכ''ש דמצין לאוקמא להך 
דקתי מעות שבידו חולין כרבי דהא פסח חולין 
הוא ויכול למוכרו ומעות של אותן אחרים חולין 

א לאקשויי היאך הקדש חל על הקדש הוה וליכ
   לצאת לחולין:

   . כדיליף לקמן:הרי אלו מותרין
   . תורים ובי יוה שאין מוקדשין:עופות

. אף משהוקדשו אין אתן חל שהמום פוסל בהם
   עליהם כדיליף לקמן:
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ְלמוּ    . "(תמורה ל:) ְלַרּבֹות ֶאת ָהעֹופֹות - (דברים כג, יט) 511"ְלָכל ֶנֶדר"ד לֹוַמר: תַּ

  
ה:  ין ֵמַעתָּ ׁשִ   "ַקל ָוחֹוֶמר ַלּמּוְקּדָ

ֶהן ,ָמה עֹופֹות ֵאין ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ   ֶאְתָנן ּוְמִחיר ָחל ֲעֵליֶהן,  - ׁשֶ
ין ׁשִ ֶהן  ,מּוְקּדָ ַהּמּום ּפֹוֵסל ּבָ ֶאְתָנן ּוְמִחיר ָחל ֲעֵליֶהן?ֵאינֹו ּדִ  -ׁשֶ    !ין ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  דּור" - "ְלָכל ֶנֶדר"תַּ ָרט ַלּנָ   . ּפְ

א ָכַתב ַרֲחָמָנא ,ֶאלָּ   , "ֶנֶדר" :ַטְעָמא ּדְ
ים ׁשִ   , ָחל ִאיּסּור ֶאְתָנן ֲעֵליֶהן - ָהא ָלאו ָהִכי, ֲהָוה ָאִמיָנא: מּוְקּדָ

ֵאי ָבר ׁשֶ ּלוֹ ְוָהא ֵאין ָאָדם אֹוֵסר ּדָ   ! נֹו ׁשֶ
  

ֲעָיאָאַמר  י אֹוׁשַ    :ַרּבִ
ְסחוֹ  ַמְמֶנה זֹוָנה ַעל ּפִ י ִהיאוְ  ,ּבְ   . ַרּבִ

  
  

י?    ַמאי ַרּבִ
  

ַתְנָיא:    ּדְ
ה"" ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ ח.  -(שמות יב, ד)  512"ִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֵדי ִמּקָ ֵדי ֲאִכיָלה, ְולֹא ִמּכְ ה, ִמּכְ ֶ יהּו ִמׂשּ   ַהֲחּיֵ

י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ח,  ֵדי ִמּקָ   ַאף ִמּכְ
ִאם ֵאין לוֹ  ְסחוֹ   :וֹ ּמ ִע ַמְמֶנה ַאֵחר   -  ׁשֶ    ,ַעל ּפִ

  ְוַעל ֲחִגיָגתֹו, 
ין,  ָידֹו חּוּלִ ּבְ   ּוָמעֹות ׁשֶ

ְסֵחיֶהן" ָרֵאל ֶאת ּפִ יׁשּו ִיׂשְ ן ִהְקּדִ ַעל ְמָנת ּכֵ   . ׁשֶ

  
ה י ֵזיָראוְ  ַרּבָ    ,ַרּבִ

   ָחד ָאַמר:
יתוֹ  ֵעִצים ִלְצִלּיָ ִליֵגיּכּולֵּ  - ּבְ    ,י ָעְלָמא לֹא ּפְ

ֶפַסח הּוא א ּדְ ְנּתָ ַתּקַ ֵכיָון ּדְ ֵמי.  ,ּדְ ֶפַסח ּדָ גּוָפא ּדְ   ּכְ
ִליֵגי י ּפְ ה ּוָמרֹור - ּכִ ַמּצָ    ,ּבְ

ַנן ָסְבֵרי: ָהא ֲאִכיָלה ַאֲחִריִתי ִהיא    ,ַרּבָ
יָון  י ָסַבר: ּכֵ ֶפַסח הּואּדְ ְוַרּבִ ירֹו ּדְ ֶפַסח ּדָ , ֶהְכׁשֵ גּוָפא ּדְ   ֵמי. ּכְ

  

  ְוַחד ָאַמר: 
ה ּוָמרֹור ַנִמי ַמּצָ ִליֵגי,  - ּבְ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   ּכּולֵּ

ְכִתיב:    , (שמות יב, ח) 513"ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו"ּדִ
יִרין ּדְ ֵכיָון ּדְ  ֵמי. ּדְ ַמְכׁשִ ַסח ּדָ ּפֶ   ֶפַסח ִניְנהּו, ּכַ

ִליֵגי י ּפְ ח בּ  - ּכִ ח ּבֹו ָחלּוק, ִליּקַ ית, ִליּקַ   ֹו ַטלִּ
ַנן ָסְבֵרי:  ה"ַרּבָ ֶ ה - ָאַמר ַרֲחָמָנא "ִמְהיֹות ִמׂשּ יהּו ְלׂשֶ   , ַהֲחּיֵ

ה. ֶ י ָסַבר: ַהֲחֵיה ַעְצְמָך ִמׂשּ    ְוַרּבִ
  

ֵיי ּוְל    ָאַמר: ּדְ ַאּבַ
אֹוְקָמּה  י ִאי ָלאו ּדְ י ִהיא, ַרּבִ ְסחֹו, ְוַרּבִ ַמְמֶנה זֹוָנה ַעל ּפִ ֲעָיא ְלַהִהיא ּבְ   אֹוׁשַ

א ּדְ  יּבָ ים ְוַאלִּ ים ַקלִּ ָקָדׁשִ י ָהֵוי מֹוְקִמיַנן ָלּה ּבְ ִליִלי,ַרּבִ ים :ָאַמרּדְ  יֹוֵסי ַהּגְ ים ַקלִּ ָעִלים הּוא,  - ֳקָדׁשִ   ָממֹון ּבְ
ַסח ּפֶ יר ִאיִניׁש,  -  ֲאָבל ּבַ ּיֵ   לֹא ְמׁשַ

ֶהְדָיא:  ָרֵאל ֶאת ָהא ָקָתֵני ּבְ יׁשּו ִיׂשְ ן ִהְקּדִ ַעל ְמָנת ּכֵ ְסֵחיֶהן""ׁשֶ   ! ּפִ
  

ָרֵאל: ֵאיָמא יׁשּו ִיׂשְ ן ִהְקּדִ ַעל ְמָנת ּכֵ ְסֵחיֶהן"ָמעֹות  "ׁשֶ   . ּפִ
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י תֹוֲעַבת ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ   ית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְלָכל ֶנֶדר ּכִ ֶלב ּבֵ ֵניֶהםלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ּכֶ ם ׁשְ   ּגַ

ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו  512 יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ הְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ  תָּ

513
ה ְצִלי ֵאׁש ּוַמּצֹות ַעל ְמרִֹרים יֹאְכֻלהוּ   ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ   ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ

    רש"י

. חולין שמום אין פוסל עופות
בהן מלהקדישם דלא אמר 
תמות וזכרות בעופות איו דין 

   כו':
. קל וחומר למוקדשין מעתה

  שיחול אתן עליהן:
 . פירכא הוא:אלא טעמא כו'

. אם יהיו ואם ימעט הבית וגו'
מעות מועטין לבעל הפסח 
מהיות משה שאין לו במה 
לקות לצורכי הפסח ולקח הוא 
ושכו הקרוב אל ביתו יקח 
מעות משכו וימו על פסחו 
ויקח מן המעות מה שהוא צריך 

   לפסח:
. אם יחסר לו מכדי אכילה

במה ליקח צורכי מעות שאין לו 
אכילת הפסח כגון עצים לצלותו 

   רשאי הוא למוכרו:
. שאם אין לו ולא מכדי מקח

מעות לסחורה איו רשאי 
   למכור פסחו לכך:

. דיכול להימות כו''ע לא פליגי
 אחרים ליקח במעות עצים:

. עשה צורכי הפסח החייהו לשה
   מן המעות:

. לעיל אליבא ולאביי דאמר
יר אייש דרבי בפסח לא משי

הא קתי שעל מת כו' אלמא 
 פסח גופיה ממון בעלים הוא:

. זה אימא מעות פסחיהן
שתמה עמו לפסחו ותן לו 
מעותיו חולין היו ותן לו 
במתה ומשום הכי יכול ליקח 
בהן טלית וותן לו חלק של 
פסחו במתה ומעותיו חולין הן 
שעל מת כן הקדישן שאם רצה 

   ליתם במתה יתם:



ה    ––––מסכת פסחים פרק ח' מסכת פסחים פרק ח' מסכת פסחים פרק ח' מסכת פסחים פרק ח'  ה"ָהִאׁשָּ ה"ָהִאׁשָּ ה"ָהִאׁשָּ   להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורותכל הזכויות שמורות                                                       """""ָהִאׁשָּ
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        בבבב- - - - צ, אצ, אצ, אצ, א .18
ָנה    ִמׁשְ

י ְרִאּיֹות   :ָזב תֵּ ָרָאה ׁשְ ִביִעי -ׁשֶ ְ ׁשּ    ,ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ּבַ
לֹׁש  ּלֹו.  -ָרָאה ׁשָ ִמיִני ׁשֶ ְ ׁשּ   ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ּבַ

  

ֶנֶג  ה,  - ד יֹום ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ ּלָ ִני ׁשֶ ֵ ׁשּ   ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּבַ
ֵני ָיִמים  י.  -ָרֲאָתה ׁשְ ִליׁשִ ְ ׁשּ   ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּבַ

ָבה  ִמיִני - ְוַהּזָ ְ ׁשּ   . ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּבַ

  

ָמָרא      ּגְ

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ר כִּ וּ  ְטבּול יֹום ַעל ְוזֹוְרִקין ׁשֹוֲחִטין    ,ּפּוִריםְמחּוסַּ

ֶרץ  צ,ב   . ְוֵאין ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ
  
אוְ    ָאַמר:  עּוּלָ

ֶרץ.    ַאף ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ
  
  ַרב, לְ 

ָנא ְטבּול יֹום ֲחִזי ְלאֹוְרָתא ?ַמאי ׁשְ    ?!ּדַ
ֶרץ    ַנִמי ֲחִזי ְלאֹוְרָתא!  -ְטֵמא ׁשֶ

  
ר ְטִביָלה   . ְמחּוּסַ

  
ֶמׁש!  - יֹום ְטבּול ר ַהֲעֵרב ׁשֶ   ַנִמי ְמחּוּסַ

  
יָלא ָעְרָבא.  א ִמּמֵ ְמׁשָ   ׁשִ

  
ּפּוִרים ַנִמי ר ּכִ ָרה ,ְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ   ! ָהא ְמחּוּסַ

  
ָידֹו.  יּנֹו ּבְ ּקִ   ׁשֶ

  
ֶרץ ַנִמי   ! ֲהֵרי ִמְקֶוה ְלָפָניו, ְטֵמא ׁשֶ

  
ע ׁשַ יְלָמא ּפָ   . ּדִ

  
   ,ִאי ָהִכי

ּפּוִרים ר כִּ ע -  ְמחּוּסַ ׁשַ יְלָמא ּפָ   ! ַנִמי ּדִ
  

ין ְמָסִריְנהּו ְלֵבית ּדִ גֹון ּדִ   , ּכְ
ַמְעָיה,ְוִכְד     ַרב ׁשְ

ֹוָפרֹותּדְ  ׁשּ ּבַ ְכלּו ָמעֹות ׁשֶ ּיִ ם ַעד ׁשֶ ָ ל ּכֲֹהִנים עֹוְמִדין ִמׁשּ ין ׁשֶ ית ּדִ   . ָאַמר: ֲחָזָקה ֵאין ּבֵ
  

   ּוְלַרב,
ַנן הוּ  אֹוַרְייָתא ֶמיֱחָזא ֲחֵזי, ְוַרּבָ יּה ִמּדְ ָגְזרּו ּבֵ   , א ּדְ

ה ָאַמר  ּמָ ִאין ֶאָחד ֵמֶהם ּבְ : ַרבַאלָּ ֶרץְמַטמְּ ֶ   ! ׁשּ
  

א אֹוַרְייָתא ַנִמי לֹא ֲחִזי, , לְ ֶאלָּ   ַרב ִמּדְ
ְכִתיב י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש": ּדִ   . י)-(במדבר ט, ט 514"ִאיׁש ִאיׁש כִּ

ּלֹו ִלְהיֹות ּבְ  ִביִעי ׁשֶ ָחל ׁשְ ַסחִמי לֹא ָעְסִקיַנן ׁשֶ    !?ֶעֶרב ַהּפֶ
ֶרץ ַהְיינּו טּוְמַאת ׁשֶ    .ָאַמר ַרֲחָמָנא: ִניְדֵחיְו  ,ּדְ
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אמֹר טטטט  ה ּלֵ ר ְיהָֹוה ֶאל מֹׁשֶ י ִיְהֶיה ָטֵמא ָלֶנֶפׁש א יייי. ַוְיַדּבֵ ָרֵאל ֵלאמֹר ִאיׁש ִאיׁש ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ה ֶפַסח ַליהָֹוהּדַ  ֹו ְבֶדֶרְך ְרחָֹקה ָלֶכם אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם ְוָעׂשָ

    רש"י

  מתי' 
. זב שראה שתי ראיות

שטומאתו טומאת שבעה ואיו 
   טעון קרבן:

. ואע''פ שוחטין עליו בשביעי
שלא העריב שמשו דהא חזי 

   למיכל לאורתא:
. דלא חזי למיכל עד ראה שלש

   דמייתי כפרה:
. אם חל שמיי שלו שוחטין עליו

ערב הפסח ואפילו לא הביא ב
כפרתו ומביאה לאחר מיכן 
דמחוסר כפורים דחי עשה 
דהשלמה כדאמרן בתמיד שחט 

   (דף ט.):
. הרואה שומרת יום כגד יום

יום אחד בתוך אחד עשר ימים 
שבין דה לדה דבעיא לספור 
יום המחרת שוחטין עליה ביום 
ספירה דכיון שספרה מקצת 

פי  היום מותרת לטבול ואף על
שמחוסרת הערב שמש שוחטין 

   עליה:
. שראתה שלשה רצופים והזבה

בתוך אחד עשר יום וצריכה 
לספור שבעה קיים ולהביא 
קרבן שוחטין עליה בשמיי 
ותביא כפרתה קודם שתחשך 

   ותאכל:
  

  גמ'
ואין שוחטין וזורקין על טמא 

. ואע''פ שבידו לטבול היום שרץ
   וטעמא מפרש לקמיה:

   :. ולא טבילפשע
   . מן העזרה:משם

. שופר היה שם שבשופרות
שכתוב עליו קיין ואשה שיש 
עליה לידה וכן כל מחוסרי 
כפרה מביאין מעות וותין 
לתוכו ודמי הקיין קצובין היו 
ואוכלים בקדש לערב וסומכין 
על חזקת בית דין של כהים 
שאין עומדין משם עד שיכלו כל 
מעות אותו שופר כדי שלא 

 סרי כפרה בקדשים:יאכלו מחו
. זב וזבה מחוסרי כפרה
   ומצורעת ויולדת:

. שמא פשע ופרכין ורב דאמר
אלמא מדאורייתא מיחזא חזי 
טמא שרץ לשחוט עליו ומשום 
 דילמא פשע גזרו ביה רבן:

. בכיצד צולין היו והאמר רב
ישראל מחצה טהורין ומחצה 
טמאין מטמאים אחד מהן 
בשרץ להכריע רוב ציבור 

ואי מדאורייתא חזי לטומאה 
היאך הוא מכריעם לטומאה 

   דהייו טמא שרץ דחזי למטבל:
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יָמא ָהִכי? :ְוִכי ּתֵ אי ּדְ    ִמּמַ

י ִיְצָחק ַרּבִ ַסח,  ָאַמר:, ּדְ ָסַבר ָלּה ּכְ ֶעֶרב ַהּפֶ ֶהן ִלְהיֹות ּבְ לָּ ִביִעי ׁשֶ ָחל ׁשְ   ְטֵמֵאי ֵמת ִמְצָוה ָהיּו ׁשֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ּיֹום ַההּוא""ְולֹא יָ ׁשֶ ַסח ּבַ   , (במדבר ט, ו) 515ְכלּו ַלֲעׂשת ַהּפֶ

ּיֹום ַההּוא"   , ְיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות - ֵאיָנן ְיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות, ֲאָבל ְלָמָחרּדְ הּוא  -  "ּבַ
  ִנְדחּו.  :ְוָאַמר ַרֲחָמָנא

  
ַנן:    ּתְ

י ְרִאּיֹות תֵּ ָרָאה ׁשְ ִביִעי" - "ָזב ׁשֶ ְ ׁשּ    .ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ּבַ
לֹא ְטֵביל,  ֶרץוּ ַמאי ָלאו, ּדְ ּה: ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ ַמע ִמיּנָ   ! ׁשְ

  
ְטֵביל לֹא,   . ּדִ

  
ַמע ָלן?    ִאי ְטֵביל, ַמאי ָקא ַמׁשְ

  
ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ

ר חּוּסַ ּמְ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ ֶ ַה ַהֲעֵרב  ּדְ   ֶמׁש, ׁשּ
ילָ  א ִמּמֵ ְמׁשָ ׁשִ ַמע ָלן: ּדְ   א ָעְרָבא. ָקַמׁשְ

  
ָרא,  ּבְ   ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

ָקָתֵני ֵסיָפא:  לֹׁש ְרִאּיֹותִמּדְ ִמיִני" - "ָרָאה ׁשָ ְ ׁשּ   . ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ּבַ
ָלָמא:  ׁשְ י ְרִאּיֹות"ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ תֵּ ָרָאה ׁשְ ִביִעי - ָזב ׁשֶ ְ ׁשּ ְטֵביל ,"ׁשֹוֲחִטין ָעָליו ּבַ    ,ִאיְצְטִריךְ  - ּדִ

ִביִעיָסְלָקא ּדַ  ְ ׁשּ י ְרִאּיֹות ּבַ ּתֵ ה,ּדְ הּוא  - ֲעָתְך ָאִמיָנא: ָרָאה ׁשְ ר ַמֲעׂשֶ    לֹא ְמחּוּסַ
לֹ ִמיִניֲאָבל ָרָאה ׁשָ ְ ׁשּ הּדִ  ,ׁש ּבַ ר ַמֲעׂשֶ ָרה ְמחּוּסַ ּפָ ר ּכַ   , לֹא -  ְמחּוּסַ

ָרה ּפָ ר ּכַ ְמחּוּסַ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ ַמע ָלן: ּדְ ֵויּה.ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִק  - ָקא ַמׁשְ    ין ִעילָּ
 : א ִאי ָאְמַרּתְ ִביִעי"ֶאלָּ ְ ׁשּ י ְרִאּיֹות ּבַ תֵּ לֹא ְטֵביל, , "ָרָאה ׁשְ ִמיִני"ּדְ ְ ׁשּ לֹׁש ּבַ ה ִלי - "ָרָאה ׁשָ   ? ָלּמָ
א ֵיׁש לֹוַמר ּתָ ִביִעי: ָהׁשְ ְ ׁשּ י ְרִאּיֹות ּבַ ּתֵ לֹא ְטֵביל ,ָרָאה ׁשְ ָיא הּוא ,ּדְ ָטֵמא ְמַעלְּ ֲחִטיַנן  - ּדְ ֵויּה,ׁשָ    ְוָזְרִקיַנן ִעילָּ

לֹ ִמיִני ׁש ָרָאה ׁשָ ְ ׁשּ ִביִעי ,ּבַ ְ ׁשּ ָטֵביל ֵליּה ּבַ א טּוְמָאה ,ּדְ ְקִליׁשָ ֵויּה?!  - ּדִ ֲחִטיַנן ְוָזְרִקיַנן ִעילָּ ׁשָ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ   לֹא ּכָ
ִביִעי ְ ׁשּ י ְרִאּיֹות ּבַ ּתֵ ּה: ָרָאה ׁשְ ַמע ִמיּנָ א ָלאו, ׁשְ ֲחִטיַנן ִע  ,ֶאלָּ ׁשָ ֵויּה ּדְ ְטֵביל.  - ילָּ   ּדִ

  
לֹא ְטֵביל, ְוִאיְצְטִריךְ  :לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלךְ     ,ּדְ

ֲעָתְך ָאִמיָנא:    ָסְלָקא ּדַ
ִביִעי  ְ ׁשּ ןּדִ  הּוא - ּבַ   , ְבָידֹו ְלַתּקֵ

ִמיִני  ְ ׁשּ ןּדְ  -ֲאָבל ּבַ ָידֹו ְלַהְקִריב ָקְרּבָ יּה ּכֲֹהִנים.  -  ֵאין ּבְ ִעי ּבֵ ׁשְ   ֵאיָמא ּפָ
ַמְעָיה. ָק  ְדַרב ׁשְ ַמע ָלן: ּכִ   א ַמׁשְ
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ְקְרבּו ִלְפֵני מֹ  ּיֹום ַההּוא ַוּיִ ַסח ּבַ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹת ַהּפֶ ים ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּואַוְיִהי ֲאָנׁשִ ה ְוִלְפֵני ַאֲהרֹן ּבַ   ׁשֶ

    רש"י

. דילמא מדכתיב וממאי דהכי
טמא לפש ולא כתיב טמא שרץ 
שמע מיה טמא מת שאיו ראוי 

   לערב קאמר:
. סבר לה כרבי יצחק דאמר

בספרי אותן אשים שבפסח 
מדבר שהיו טמאין לפש אדם 
טמאי מת מצוה היו שחל שביעי 

   כו':

. וקשיא מאי לאו דלא טביל
   לרב:

הא קא משמע לן דאף על גב 
דמחוסר הערב שמש דשימשא 

. ולא הוי כמחוסר ממילא ערבא
   מעשה:

 . דאטבולמסתברא הכי מי
קאי מדאצטריך למיתא סיפא 
דשוחטין על מחוסר כפורים אי 
אמרת בשלמא רישא לא 
 אשמעי' [אלא] טבול יום

איצטריך למיתא סיפא 
לאשמעי' דשוחטין על מחוסר 
כפורים ס''ד אמיא האי מחוסר 
מעשה חשיב ליה קא משמע לן 
דשרי ובמסרו לב''ד של כהים 

   כדאמרן:
אלא אי אמרת כו' יש בידו 

. לטבול אבל מחוסר כפרה לתקן
   אין בידו לתקן אלא ביד כהן:
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ָבה ִמיִני" ׁשֹוֲחִטין -  "ְוַהּזָ ְ ׁשּ   .ָעֶליָה ּבַ

  
יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ר ַאֲהָבהּתָ א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ָבה ּה" -  "ְוַהּזָ ּלָ ִביִעי ׁשֶ ְ ׁשּ   . ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּבַ
  

ּה  ָאַמר ֵליּה: לָּ ִביִעי ׁשֶ ְ ׁשּ   ?! ִמי ַחְזָיא - ָזָבה ּבַ
ֶרץ ָאַמר: ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ ֶרץ - ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ י ְטֵמא ׁשֶ ֲחִזי ְלאֹוְרָתא, ָהֵני ִמילֵּ    ,ּדַ

ָרה, לֹא ַחְזָיא!  ,ַעד ְלָמָחר - ָהא ּפָ ַמְתָיא ּכַ   ּדְ
  

ִמיִני.  ְ ׁשּ   ֵאיָמא: ּבַ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

יָון ּדִ  ֵתיָמא: ּכֵ ָרה ַמהּו ּדְ ּפָ ָרא ּכַ    ,לֹא -ְמַחּסְ
ַמְעָיה. ְדַרב ׁשְ ַמע ָלן ּכִ   ָקא ַמׁשְ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא
ה" יּה  "ִנּדָ ָנא ַקּמֵ   : ּתָ

ה ּדָ ִביִעי" -  "ְוַהּנִ ְ ׁשּ   . ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּבַ
  

ִביִעי: ָאַמר ֵליּה  ְ ׁשּ ה ּבַ    ִמי ַחְזָיא?! - ִנּדָ
ֶרץָאַמר: ׁשֹוֲחִטין ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ  ֲחִזי ְלאֹוְרָתא, - ְוזֹוְרִקין ַעל ְטֵמא ׁשֶ    ּדַ

ה ָטְבָלה - ִנּדָ ִביִעי הּוא ּדְ ׁשְ ֶמׁש לֹא ַחְזָיא, ְלאֹוְרָתא ּדִ ָעְבָדה ַהֲעֵרב ׁשֶ ִמיִני ּדְ   ! ַעד ׁשְ
  

ִמיִני. ְ ׁשּ א, ֵאיָמא: ּבַ    ֶאלָּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
א ּתָ ָבה ,ָהׁשְ ָרה ,ּוַמה ּזָ ּפָ ָרא ּכַ ִמיַחּסְ ִמיִני,  - ּדְ ְ ׁשּ   ׁשֹוֲחִטין ְוזֹוְרִקין ָעֶליָה ּבַ

ָרה  ּפָ ָרא ּכַ לֹא ִמיַחּסְ ה, ּדְ ֲחִטיַנן ְוָזְרִקיַנן ֲעָלּה?! - ִנּדָ ׁשָ    ְצִריָכה ְלֵמיַמר ּדְ
  

ה ִאיְצְטִריָכא ֵליּה,    ִנּדָ
ִמיִני  ְ ׁשּ ַמע ָלן: ּבַ ִביִעי  –ָהא ָקא ַמׁשְ ְ ׁשּ   לֹא.  –ִאין, ּבַ

ְדַתְנָיא:    ּכִ
יֵבי ְטִבילֹות"ּכָ  ּיֹום,  -  ל ַחּיָ   ְטִביָלָתן ּבַ

ה ְויֹוֶלֶדת ְיָלה" - ִנּדָ ּלַ   . ְטִביָלָתן ּבַ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

עֹוד יֹום?  ֵהא טֹוֶבֶלת ִמּבְ   "ָיכֹול תְּ

ְלמּוד לֹוַמר:  ָתּה"תַּ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ   -  (ויקרא טו, יט) 516"ׁשִ
ְבָע  ל ׁשִ ָתּה ּכָ ִנּדָ ֵהא ּבְ   . ה"תְּ

ה.וְ  ׁש ְלִנּדָ ּקַ   יֹוֶלֶדת ִאיּתַ
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י ִתְהֶיה  ה ּכִ ָ ּה ִיְטָמא ַעד ָהָעֶרב ְוִאׁשּ ָתּה ְוָכל ַהּנֵֹגַע ּבָ ְהֶיה ְבִנּדָ ְבַעת ָיִמים תִּ ָרּה ׁשִ ְבׂשָ ם ִיְהֶיה זָֹבּה ּבִ  ָזָבה ּדָ

    רש"י

. שביעי זבה טבילתה ביום
דכתיב (ויקרא טו) וספרה לה 
שבעת ימים ואחר תטהר אחר 
מעשה תטהר כיון דסיימה לה 
ספירה תטהר ובתחלת היום 
עבדה לה ספירה אבל דה 
דאורייתא שאיה סופרת קיים 
אלא שבעה עם ימי ראייתה 
איה טובלת עד לאחר שקיעת 
החמה של שביעי והערב שמש 
 בדידה לא הוי עד למחר:

. משום דלא חזיא לאבשביעי 
 לאורתא משום הערב שמש:

   . יתירה דריש:תהיה
. דכתיב ויולדת איתקש לדה

   (שם יב) כימי דת דותה תטמא:
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ָנה    ִמׁשְ

  , ָהאֹוֵנן
ל,   צא,א  ַח ֶאת ַהּגַ   ְוַהְמַפּקֵ

ית ָהֲאסּוִרים,  ִהְבִטיחּוהּו ְלהֹוִציאֹו ִמּבֵ   ְוֵכן ִמי ׁשֶ

   ,ְוַהחֹוֶלה
ֵהן  ֵקן ׁשֶ ִית ְוַהּזָ ּזַ   ׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן.  –ְיכֹוִלין ֶלֱאכֹול ּכַ

  

ם ַעל ְפֵני ַעְצָמן,   -  ּכּוּלָ   ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן ּבִ
סּול.  ַסח ִליֵדי ּפְ א ָיִביאּו ֶאת ַהּפֶ ּמָ   ׁשֶ

  

סּול ֶהן ּפְ ִני,  - ְלִפיָכְך, ִאם ֵאיַרע ּבָ ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ טּוִרין ִמּלַ   ּפְ
ל ּגַ ַח ּבַ תוֹ  -  חּוץ ִמן ַהְמַפּקֵ ִחּלָ הּוא ָטֵמא ִמתְּ   . ׁשֶ

  

ָמָרא      ּגְ

ר הּוָנאָאַמר  ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
א נּו ֶאלָּ ית ָהֲאסּוִרין  לֹא ׁשָ   גֹוִים, ּדְ ּבֵ

ָרֵאלּבְ  ֲאָבל ִיׂשְ ְפֵני ַעְצמֹו,  ׁשֹוֲחִטין - ית ָהֲאסּוִרין ּדְ   ּבִ
ַאְבַטִחיְנהוּ  יָון ּדְ יק ֵליּה,  - ּכֵ   ַמּפִ

ְכִתיב:  ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשוּ ּדִ ֵאִרית ִיׂשְ רּו ָכָזב" "ׁשְ   . (צפניה ג, יג) 517ַעְוָלה ְולֹא ְיַדּבְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
: ּבֵ  ָאְמַרּתְ   , גֹוִיםּדְ ית ָהֲאסּוִרין ָהא ּדְ
א אֵגי: לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ית ּפָ   , חּוץ ְלחֹוַמת ּבֵ

אֵגי ֲאָבל ית ּפָ ְפֵני ַעְצמֹו.  ׁשֹוֲחִטין ָעָליו - ִלְפִנים ֵמחֹוַמת ּבֵ   ּבִ
  א? ַמאי ַטְעָמ 

ַאְמטּו ָלּה ְוָאֵכיל ֵליּה  ר ּדְ   . ֶאְפׁשָ
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ה ִיְרע  י ֵהּמָ ְרִמית ּכִ ִפיֶהם ְלׁשֹון תַּ ֵצא ּבְ רּו ָכָזב ְולֹא ִיּמָ ָרֵאל לֹא ַיֲעׂשּו ַעְוָלה ְולֹא ְיַדּבְ ֵאִרית ִיׂשְ    ְוֵאין ַמֲחִרידּו ְוָרְבצוּ ׁשְ

    רש"י

  מתי'
. שמתו מוטל לפיו האון

כדאמרי' בשחיטת קדשים 
בפרק טבול יום (זבחים דף ק:) 

  איזהו און כל זמן שלא קבר:
. מעל אדם והמפקח את הגל

ואין ידוע אם ימצאו חי או 
   מת:

מ עודו . דמכ''שוחטין עליו
בחזקת טהרה ואון מי 
לאורתא חזי כדאמרין בגמרא 
דאיות לילה ליתא 
מדאורייתא אלא איות יום 
כדכתיב (ויקרא י) הן היום 
הקריבו יום אסור לילה מותר 
בשחיטת קדשים וגבי פסח לא 
 העמידו דבריהם במקום כרת:

. בחבורת שוחטין עליהן
   אחרים:

. שמא שמא יביאוהו לידי פסול
טמא און למתו ומפקח גל י

ימצאו מת ומצא שהאהיל על 
הטומאה והחבוש שמא לא יצא 
וחולה וזקן שמא יכבד חוליו 

   ולא יוכל לאכול כזית:
. הואיל ובשעת שחיטה לפיכך

ראויין היו וזרק הדם עליהן 
אם אירע בהן פסול כמו 
שפירשתי פטורין מלעשות פסח 

   שי:
. ומצא חוץ מן המפקח את הגל

ת תחתיו שחייב לעשות פסח המ
   שי:

. קודם שהוא טמא מתחלתו
שחיטה שהרי האהיל על 
הטומאה משעה שהתחיל לפקח 
ובגמרא מוקי לה בגל עגול 

   שמתחלה האהיל את כולו:
  

  גמ'
. דאין שוחטין על לא שו

   החבוש בפי עצמו:
. כגון בית האסורין של ישראל

לכופו להוציא אשה פסולה או 
 יא לשלם ממון אימי כדת

(כתובות דף לג:) אם יקום 
והתהלך בחוץ כו' וכי תעלה על 
דעתך זה מהלך בשוק וזה הרג 
אלא מלמד שחובשין אותו עד 

   שראה מה תהא עליו:
מקום חיצון  .בית פאגי

   בירושלים:
. מן הפסח בתוך דמעיילי ליה

בית האסורין לאכול דהא לפים 
   מירושלים הוא:
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סּול ִאם ֵאיַרע ,"ְלִפיָכךְ  ֶהן ּפְ ִני,  - ּבָ ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ טּוִרין ִמּלַ   ּפְ

ל ּגַ ַח ּבַ תֹו" ,חּוץ ִמן ַהְמַפּקֵ ִחּלָ הּוא ָטֵמא ִמתְּ   .ׁשֶ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

א לֹא נּו ֶאלָּ    ַגל ָעגֹול, ׁשָ
ל ָארֹוְך  ֲאָבל ִני,  - ּגַ ַסח ׁשֵ ֲעׂשֹות ּפֶ טּור ִמלַּ   ּפָ

ִחיָטה ֵאיָמא: ַעת ׁשְ ׁשְ   . ָטהֹור ָהָיה ּבִ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
רֹוָקה" ן ּבְ י יֹוָחָנן ּבֶ ל ַרּבִ נֹו ׁשֶ ְמעֹון ּבְ י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ל ּגַ ַח ּבַ טוּ  - ְמַפּקֵ ים ּפָ יב.  ,רִעתִּ ים ַחּיָ   ִעתִּ

יַצד?    ּכֵ
יו  ְחתָּ ל ָעגֹול ְוִנְמֵצאת טּוְמָאה תַּ יב –ּגַ    ,ַחּיָ
יו  ְחתָּ ל ָארֹוְך ְוִנְמֵצאת טּוְמָאה תַּ טּור,  -ּגַ   ּפָ

ִחיָטה" :ֵאיָמא ַעת ׁשְ ׁשְ   . ָטהֹור ָהָיה ּבִ

  
  
  

    רש"י

. דמפקח גל חייב לעשות ל''ש
פסח שי אלא גל עגול דמתחלתו 
האהיל עליו אבל גל ארוך שמא 
בשעת שחיטה עדיין לא האהיל 
כגד הטומאה וכיון דספק יצא 

פטור משום דלא  ספק לא יצא
אפשר כדאמרן לעיל (דף פח:) 
גבי חמשה שתערבו עורות 

  פסחיהן:
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        בבבב- - - - צא, אצא, אצא, אצא, א .22
ָנה    ִמׁשְ

ִחיד,  ַסח ַעל ַהּיָ   ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ
י ְיהּוָדהְבֵרי ּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסיוְ  יר.  ַרּבִ   ַמתִּ

  

ל ֵמָאהוַ     ,ֲאִפיּלּו ֲחבּוָרה ׁשֶ
ִית ּזַ ֵאיָנן ְיכֹוִלין ֶלֱאכֹול ּכַ   ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן.  - ׁשֶ

  

ין ֲחבּוַרת ים  :ְוֵאין עֹוׂשִ    ,ָנׁשִ
   ,ַוֲעָבִדים

ים    .ּוְקַטּנִ
   

ָמָרא      ּגְ

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֵא  ִין ׁשֶ ִחיד? "ִמּנַ ַסח ַעל ַהּיָ   ין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  ַאַחד"תַּ ַסח ּבְ   , (דברים טז, ה) 518"לֹא תּוַכל ִלְזּבַֹח ֶאת ַהּפָ

ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   . ַרּבִ
י יֹוֵסיוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ׁשֹוֲחִטין ָעָליו,  -ָיִחיד ְוָיכֹול ְלָאְכלֹו 
ָרה ְוֵאין ְיכֹוִלין ְלָאְכ     .ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֲעֵליֶהן" -לֹו ֲעׂשָ

  
י יֹוֵסי ַאַחד"ַהאי  ,ְוַרּבִ   ? ַמאי ָעֵביד ֵליּה  -  "ּבְ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְד  יִמיּבָ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ

ַתְנָיא:    ּדְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

מֹות ַעת ִאיסּור ַהּבָ ׁשְ ָבַמת ָיִחיד, ּבִ ְסחֹו ּבְ ִיין ְלזֹוֵבַח ֶאת ּפִ ה - ִמּנַ ה? ׁשֶ ֲעׂשֶ לֹא תַּ   ּוא ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָעֶריָך"תַּ ַאַחד ׁשְ ַסח ּבְ   .(דברים טז, ה) "לֹא תּוַכל ִלְזּבַֹח ֶאת ַהּפָ

ן?  מֹות ּכֵ ר ַהּבָ ַעת ֶהיתֵּ ׁשְ   ָיכֹול ַאף ּבִ
ְלמּוד לֹוַמר:  ָעֶריָך"תַּ ַאַחד ׁשְ ָרֵאל ִנְכָנִס  - "ּבְ ל ִיׂשְ ּכָ ָעה ׁשֶ ׁשָ א ּבְ ַער ֶאָחד"לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ ׁשַ   . ין ּבְ

  
י ְיהּוָדה   ? ְמָנא ֵליּה  - ַהאי ,ְוַרּבִ

  
ּה.  ְמַעּתְ ִמיּנָ י ׁשָ ְרתֵּ   ּתַ

  
ְמעֹון י ׁשִ ָקָאַמר ַרּבִ ְלָהִכי ּדְ אי ּדִ י יֹוֵסי, ִמּמַ    ,ּוְלַרּבִ

יְלָמא ְדָקָאַמר  ,ּדִ י ּכִ ֲאָתא? ַרּבִ   ְיהּוָדה הּוא ּדַ
  

  ָאַמר ָלְך:
ֲעָתְך, ִתיב:  לֹא ָסְלָקא ּדַ ָהא ּכְ   . (שמות יב, ד) 519"ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו"ּדְ

  
ָנאָרֵמי ֵליּה  ִריׁשְ ר ִחיָנָנא ִמּפְ   : ָרָבאלְ  ַרב עּוְקָבא ּבַ

י ְיהּוָדה ִחיד" :ִמי ָאַמר ַרּבִ ַסח ַעל ַהּיָ   ? "ֵאין ׁשֹוֲחִטין ֶאת ַהּפֶ
  ּוְרִמיְנהּו: 

ה ָ   :"ִאׁשּ
ִראׁשֹון  ְפ  -ּבָ   ֵני ַעְצָמּה, ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּבִ

ִני  ין אֹוָתּה ְטִפיָלה ַלֲאֵחִרים,  -ּוַבׁשֵ   עֹוׂשִ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   ! "ַרּבִ

  

                                                             

ר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלךְ  518 ָעֶריָך ֲאׁשֶ ַאַחד ׁשְ ַסח ּבְ  לֹא תּוַכל ִלְזּבַֹח ֶאת ַהּפָ

519
ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו   יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ הְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ  תָּ

    רש"י

  מתי'
 . טעמא יליף בגמרא:על היחיד

. רבי ואפילו חבורה של מאה
יוסי קאמר לה כלומר לא תליא 
מילתא דפסח אלא באכילה 
יחיד ויכול לאכול כזית שוחטין 
עליו מאה ואין יכולין לאכול 
כזית בין כולם אין שוחטין 

   עליהן:
ואין עושין חבורת שים ועבדים 

   עמא מפרש בגמרא:. טוקטים
  

  גמ'
לא תוכל לזבוח את הפסח 

. ודריש באחד באחד שעריך
   באפיה פשיה על היחיד:

. כזית ואין יכולים לאוכלו
   ממו:

. מין לזובח פסחו בבמת יחיד
במה קטה שהיא בלא תעשה 
להכי קט במת יחיד ולא במת 
ציבור דבמת ציבור בשעת 
איסור הבמות ליכא דשעת 

אחר שבחר איסור הבמות ל
משכן שילה ומשחרב היה להם 
היתר עד שבה בית עולמים 
ומשבה חזרו לאיסורם ושוב 

   לא היה להם היתר:
. אבל כרת שהיא בלא תעשה

דשחוטי חוץ ליכא ובשחיטת 
קדשים בפרק בתרא (זבחים דף 
קיד:) מוקי לה בקודם חצות 
דמחוסר זמן הוא להתקבל 
בפים דכתיב אשר ישחט מחוץ 

ואל פתח אהל מועד לא למחה 
הביאו הראוי לפתח אהל מועד 
חייב עליו ושאיו ראוי לאהל 
מועד איו חייב עליו ויליף 
מהכא דמחוסר זמן בחוץ אע''פ 
שאיו בכרת בלא תעשה מיהא 
הוי הואיל וראוי לבא לאחר 

   זמן:
. יכול אף בשעת היתר הבמות כן

יהא בלא תעשה זה דהא לא 
 הותרה במת יחיד אלא לדבר
הידר וידב ולהוי האי לגביה 

   כשעת איסור:
. דהאי לאו דהכא לא ת''ל כו'

משתעי אלא בשעת איסור 
הבמות והכי שמעין ליה לקרא 
לא תוכל לזבוח את הפסח 
בבמת יחיד בזמן שכל ישראל 
כסין בשער אחד כו' כי אם אל 
   המקום אשר יבחר שם תזבחו:

ופרכין לר' יוסי ממאי דקרא 
. ולאו פירכא ון כו'לכדר' שמע

כולי האי דאיכא למימר מר 
דריש ליה הכי ומר דריש ליה 
הכי אלא טעמא דר' יוסי מהדר 

   לפרושי מאיש לפי אכלו:
. דלאסור פסח על לא ס''ד

היחיד אתא דכתיב איש לפי 
אכלו תכוסו על איש אחד 
   תשחטו ובלבד שיראה לאכילה:

   . שם מקום:מפרישא
 . חובה ובשיאשה בראשון

   רשות ולקמיה יליף טעמייהו:
  . חיבור:טפילה
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  : ָאַמר ֵליּה 
יָמא ְפֵני ַעְצָמּה" :לֹא ּתֵ   , "ּבִ

ְפֵני ַעְצָמן.  א ֵאיָמא: ּבִ   ֶאלָּ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
ים?!  ּה ָנׁשִ ּכּולָּ   ִמי ָעְבִדיַנן ֲחבּוָרה ׁשֶ

  ְוָהְתַנן: 
ים" ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ ין ֲחבּוַרת ָנׁשִ   , "ֵאין עֹוׂשִ

ים ְלחּוַדְייהּו, ים ְלחּוַדְייהּו!  ַוֲעָבִדים ְלחּוַדְייהּו, ַמאי ָלאו, ָנׁשִ   ּוְקַטנִּ
  

   ָאַמר ֵליּה:
ים. לֹא, ים ַוֲעָבִדים ּוְקַטּנִ    ָנׁשִ

ים ַוֲעָבִדים ְפלּות - ָנׁשִ ּום ּתִ   , ִמׁשּ
ים   צא,ב ִריצּוָתא -  ַוֲעָבִדים ְקַטּנִ ּום ^ּפְ   . ִמׁשּ

  
  
  

    רש"י

. לשון קתי מיהת בפי עצמה
יחיד: ה''ג לא שים ועבדים 

  . עבירה:תפלות וקטים:

עבדים וקטים משום 
  . דמשכב זכור:תאפריצו
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .23
   :ּגּוָפא

ה:  ָ   "ִאׁשּ
ִראׁשֹון  ְפֵני ַעְצָמּה,  -ּבָ   ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּבִ

ִני  ֵ ין אֹוָתּה ְטִפיָלה ַלֲאֵחִרים,  -ּוַבׁשּ   עֹוׂשִ
ְבֵרי  י ְיהּוָדהּדִ   .ַרּבִ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ה ָ ִני  ,ִאׁשּ ׁשֵ ְפֵני ַעְצָמּה, ׁשֹוֲחִטי - ּבַ   ן ָעֶליָה ּבִ

ִראׁשֹון. - ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר   ּבָ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ָ ִראׁשֹון  ,ִאׁשּ ין אֹוָתּה ְטִפיָלה ַלֲאֵחִרים,  -ּבָ   עֹוׂשִ
ִני  ֵ ׁשּ ר" - ּבַ ל ִעיּקָ    .ֵאין ׁשֹוֲחִטין ָעֶליָה ּכָ

  
ְלֵגי?  ַמאי ָקִמיּפְ   ּבְ

  
י  ִמְכַסת ְנָפׁשֹת" :ְיהּוָדה ָסַברַרּבִ ים.  - (שמות יב, ד) 520"ּבְ   ַוֲאִפיּלּו ָנׁשִ

יָמא: ִאי ָהִכי ִני ַנִמי  ,ְוִכי ּתֵ ֵ ׁשּ    –ֲאִפיּלּו ּבַ
ִתיב:  א ָהִאיׁש ַההּוא"ּכְ ָ ה  –ִאיׁש  - (במדבר ט, יג) 521"ֶחְטאֹו ִיׂשּ ָ    .לֹא –ִאין, ִאׁשּ

יָמא: ִאי ָהִכי ִני לֹא ֲאִפיּלּו ְטִפיָלה ַנִמי  ,ְוִכי ּתֵ ֵ ׁשּ    –ּבַ
ַסח"ַאֲהֵני  ת ַהּפֶ ָכל ֻחּקַ ָעְלָמא.  - (במדבר ט, יב) 522"כְּ   ִלְטִפיָלה ּבְ

  
י יֹוֵסי    ַמאי ַטְעֵמיּה? ,ְוַרּבִ

  
ְכִתיב ִמְכַסת ְנָפׁשֹת"ִראׁשֹון: ּבָ  ּדִ הוַ  -  "ּבְ ָ   , ֲאִפיּלּו ִאׁשּ

ִני: ֶפַסח ׁשֵ ֶפׁש ַהִהיא ֵמַע  ּוְכִתיב ּבְ יָה""ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ    – (במדבר ט, יג) 523ּמֶ
ים.  "ֶנֶפׁש "   ַוֲאִפיּלּו ָנׁשִ
  

א א ָהִאיׁש ַההּוא" ְוֶאלָּ ָ   ? ְלַמעֹוֵטי ַמאי -  (במדבר ט, יג) "ֶחְטאֹו ִיׂשּ
  

ֵרת.ִמ  ְלַמעֹוֵטי ָקָטן   ּכָ
  

ְמעֹון י ׁשִ   ? ְוַרּבִ
  

ִראׁשֹון:  ִתיב ּבָ   ִאין,  –ִאיׁש   ,(שמות יב, ד) "ִאיׁש"ּכְ
ה  ָ   לֹא.  -ִאׁשּ

יָמא: ִאי ָהכִ     -ֲאִפיּלּו ְטִפיָלה ַנִמי  ,יְוִכי ּתֵ
ִמְכַסת ְנָפׁשֹת"ַאֲהֵני ֵליּה    ִלְטִפיָלה.  - "ּבְ

ִני ַנִמי ֵ ׁשּ יָמא: ֲאִפיּלּו ּבַ    - ְוִכי ּתֵ
ִני ֵ ׁשּ ְכִתיב: , ִמיֵעט ַרֲחָמָנא ּבַ א ָהִאיׁש"ּדִ ָ   ִאין,  –ִאיׁש    ,"ֶחְטאֹו ִיׂשּ

ה  ָ    לֹא. -ִאׁשּ
  

אי ָקַמְמִעיט ֵליּה    ? ִמּמַ
  

ֲעָיא?!  -  ֵמִחּיּוב ִאי ִני ִמיּבָ ֵ ׁשּ ִראׁשֹון לֹא, ּבַ א ּבָ ּתָ   ָהׁשְ
ִפיָלה. א ָלאו, ִמּטְ    ֶאלָּ

  
ָקָאַמר  "ִאיׁש"ּוַמאי  י ּדְ ְמעֹון? ַרּבִ   ׁשִ

ה ְלֵבית ָאבֹת"ִאי ֵניָמא:     - (שמות יב, ג) וגו' 524"ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ

                                                             
ִמְכַסת ְנָפׁשֹת ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו  520 יתֹו ּבְ רֹב ֶאל ּבֵ ֵכנֹו ַהּקָ ה ְוָלַקח הּוא ּוׁשְ ֶ ִית ִמְהיֹות ִמׂשּ הְוִאם ִיְמַעט ַהּבַ ֶ כֹּסּו ַעל ַהׂשּ  תָּ

521
ֶפׁש ַהִהוא   ַסח ְוִנְכְרָתה ַהּנֶ ר הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא ָהָיה ְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהּפֶ א ָהִאיׁש ַההּואְוָהִאיׁש ֲאׁשֶ ָ מֲֹעדֹו ֶחְטאֹו ִיׂשּ ן ְיהָֹוה לֹא ִהְקִריב ּבְ י ָקְרּבַ יָה ּכִ   ֵמַעּמֶ
522
ַסח ַיֲעׂשּו אֹתוֹ   ת ַהּפֶ ָכל ֻחּקַ רּו בֹו ּכְ ּבְ ּנּו ַעד ּבֶֹקר ְוֶעֶצם לֹא ִיׁשְ ִאירּו ִמּמֶ  לֹא ַיׁשְ

 הגהת בגמרא ע"פ רש"ש 523

524
ָעׂשֹר ַלחֶֹדׁש ַה   ָרֵאל ֵלאמֹר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ ִיתּדַ ה ַלּבָ ה ְלֵבית ָאבֹת ׂשֶ ה ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ  ּזֶ

    רש"י

. אין שוחטין עליה כל עיקר
ואפי' טפילה דלא שייכא ביה 
מידי ואי אכלה ביה הוה פסח 

דים אכל שלא למויו וה''ה לעב
דאין אוכלין בו וכי אכלי עבדים 
ושים בראשון שהן רשות בו 
אבל בשי לא דאפי' מרשות 

   אימעוט כדלקמן:
. מדלא כתב במכסת פשות

 אשים אפי' אשה במשמע:
כתיב בשי חטאו ישא האיש 

. והכי משמע ליה קרא ההוא
והאיש אשר הוא טהור ובדרך 
לא היה וחדל לעשות הפסח 

בן ה' כו' כי ראשון וכרת כי קר
לשון שימוש אי כשקרבן ה' לא 
הקריב במועדו בשי חטאו ישא 
והכי דריש בפרק מי שהיה טמא 
 ''(לקמן צג.) אליבא דר''י א
קרבן ה' לא הקריב במועדו 

   בשי חטאו ישא:
וכתיב בשי וכרתה הפש 

. דאע''ג דאראשון קאי ההיא
מיהו כי קרבן ה' אשי קאי 

כרת  וכדמפרשין וגמרין בה
לקמן (שם) האי חטאו ישא 
מושא חטאו דמברך את השם 
דכתיב ביה את ה' הוא מגדף 
וכרת וגו' והוי כמאן דכתיב 

   פש בגופיה:
. דגבי פסח מאי ואלא האיש

עביד ליה ליכתוב חטאו ישא 
   ותו לא:

. לקמן בעי כתיב בראשון איש
   מאי איש כתיב בראשון:

. לאחרים בלקיחתו איש זוכה
קח לצורך אחרים או אם לקח מ

קיבל מתה לשם אחרים 
כדכתיב ויקחו איש שה לבית 
אבות ואין קטן זוכה דאין עשה 

   שליח:
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ֵעי ֵליּה ְלִכְד  י ַההּוא ִמיּבָ   , זֹוֶכה –ִאיׁש   : ָאַמרּדְ  ק,ִיְצָח ַרּבִ
   !זֹוֶכה -ֵאין ָקָטן ְו 

  

א   -  (שמות יב, ד) "ִאיׁש ְלִפי ָאְכלֹו"ֵמ  ְוֶאלָּ
  

י יֹוֵסי ָסַבר ְמעֹוןָלּה  ָהא ִמְדַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ י  - ּכְ י יֹוֵסיַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ַנִמי ָסַבר ָלּה ּכְ    ,ׁשִ
ׁשֹוֲחִטין "ַההּוא"וְ  ֵעי ֵליּה ּדְ ִחיד ִמיּבָ ַסח ַעל ַהּיָ    !ֶאת ַהּפֶ

  
  ָאַמר ָלְך: 

ן   , "ְלִפי ָאְכלוֹ " :ִנְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ,ִאם ּכֵ
  ? "ִאיׁש"ַמאי 

י.  ְרּתֵ ּה ּתַ ְמַעּתְ ִמיּנָ   ׁשָ
  
  
  

ָאַמר  ַמאן ָאְזָלא ָהא ּדְ י ֶאְלָעָזרּכְ   : ַרּבִ
ה ָ ֵ ּוַב חֹוָבה,  - ִראׁשֹון ּבָ  ,ִאׁשּ ת.ְרׁשּות, ְודֹוֶחה ֶא  -ִני ׁשּ ּבָ ַ    ת ַהׁשּ

  
אי 'ְרׁשּות'ִאי  ת', ַאּמַ ּבָ ַ   ? 'ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ

  
א ֵאיָמא:    ֶאלָּ

ֵ ּבַ  ת.  –ּוָבִראׁשֹון  ,ְרׁשּות -ִני ׁשּ ּבָ ַ   חֹוָבה, ְודֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ
  

ַמאן?    ּכְ
  

י  ַרּבִ   . ְיהּוָדהּכְ
  
  
  

    רש"י

. דריש ליה אלא מאיש לפי אכלו
   למעוטי אשה:

. והא מדר' יוסי סבר לה כר''ש
דאין שוחטין פסח בבמת יחיד 

   מולא תוכל לזבוח:
. ר''ש מי סבר לה כר' יוסי

דיליף מאיש לפי אכלו ששוחט 
פסח על היחיד דאי לא ס''ל 
כוותיה ממאי דהאי באחד 
לדרשא דידיה אתא הא טפי 

''י דאין שוחטין משמע שפיר כר
   על היחיד:
. בלאו איש מי פקא לפי אכלו

לן מלשון יחיד דשוחטין פסח על 
היחיד ואיש דרשין ליה למעוטי 

   אשה:
. רשות ודוחה את השבת

   בתמיה:
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        צא, בצא, בצא, בצא, ב .24
י ַיֲעקֹבָאַמר  י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

ין ִרים,  ֵאין עֹוׂשִ ּה ּגֵ ּכּולָּ   ֲחבּוָרה ׁשֶ
סּול קּו ּבֹו ִויִביאּוהּו ִליֵדי ּפְ א ְיַדְקּדְ ּמָ   . ׁשֶ

  
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ה ּוָמרֹור ַסח ּוַמּצָ    ,"ּפֶ

ִראׁשֹון    חֹוָבה,  -ּבְ
אן ְוֵאיָלְך    .ְרׁשּות –ִמּכָ

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ים  ֲאָנׁשִ   חֹוָבה,  –ּבַ
ים     .ׁשּות"ְר  –ּוְבָנׁשִ

  
יא ָקֵאי   ? ַאַהּיָ
ַסח"ִאיֵליָמא ַא  א?! - "ּפֶ ְבָעה ִמי ִאיּכָ ל ׁשִ ַסח ּכָ   ּפֶ

א ה ּוָמרֹור"ַא  ְוֶאלָּ    – "ַמּצָ
ְמעֹון"ֵאיָמא ֵסיָפא:  י ׁשִ ים    אֹוֵמר: ַרּבִ ֲאָנׁשִ    ,חֹוָבה - ּבַ

ים    ,ְרׁשּות" - ּוְבָנׁשִ
י ֵלית ֵליּה לְ  ָאַמר ַרּבִ ַרּבִ ְמעֹון ָהא ּדְ   י ֶאְלָעָזר: ׁשִ

ים ַבר ּתֹוָרה - ָנׁשִ ה ּדְ ֲאִכיַלת ַמּצָ יבֹות ּבַ    ,ַחּיָ
ֱאַמר: " ּנֶ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות"ׁשֶ   , (דברים טז, ג) 525לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ

ל נוֹ  ּכָ ׁשְ ּיֶ נוֹ  -" ַבל ּתֹאַכל ָחֵמץ"ּבְ  ׁשֶ ה"ּבְ  ֶיׁשְ   . "קּום ֱאכֹול ַמּצָ
"ַבל ּתֹאַכל ָחֵמץ" ,יםְוָהֵני ָנׁשִ  ָנן ּבְ ָנן ּבְ  - הֹוִאיל ְוֶיׁשְ ה"ֶיׁשְ   ! "קּום ֱאכֹול ַמּצָ

  
ה ּוָמרֹור ַסח ַמּצָ א, ֵאיָמא: ּפֶ    ,ֶאלָּ

  חֹוָבה,  -ִראׁשֹון ּבְ 
אן ְוֵאיָלְך    .ְרׁשּות -ִמּכָ

י  ְמעֹון אֹוֵמר: ַרּבִ   ׁשִ
ַסח ים   :ּפֶ ֲאָנׁשִ   , חֹוָבה –ּבַ

ים ּבְ    . ְרׁשּות –ָנׁשִ
  
  
  
  

                                                             

525
זֹון ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלַמַען  י ְבִחּפָ ְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ָעָליו ַמּצֹות ֶלֶחם עִֹני ּכִ יךָ  לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ   תִּ

    רש"י

. משום שאין בי ידקדקו בו
תורה יחמירו עליו לדקדק 

   ויפסילוהו על חם:
הכי גרסין תו רבן פסח מצה 

. חובה כו'ומרור בראשון 
   בראשון לילה הראשון:

. מכאן ואילך רשות אהייא קאי
דתא קמא אי ימא אפסח פסח 

   כל שבעה מי איכא:
. ועלה מהדר ואלא אמצה ומרור

בראשון דקאמרת  ר''ש אף
חובה באשים הוא דהויא אבל 

   בשים רשות:
. והא ליכא לית ליה לר''ש

למימר דליהדר אמרור לחודיה 
בהדי הדדי דסתמא מצה ומרור 

כתיב על מצות ומרורים וכשם 
ששים באכילת מצה חובה הכי 

   מי במרור:
. הואיל וישן בבל תאכל חמץ

דהשוה הכתוב אשה לאיש לכל 
עושין שבתורה דכתיב (במדבר 
ה) איש או אשה כי יעשו מכל 

   חטאת האדם וגו':
. הכי קאמר פסח מצה אלא

ומרור בראשון חובה מכאן 
האי מכאן ואילך רשות וקאי 

ואילך אמצה ומרור ור''ש פליג 
אפסח דקאמרת בראשון חובה 
באשים הוא דהוה חובה אבל 
בשים רשות ורבי שמעון 

  לטעמיה:
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        צב, אצב, אצב, אצב, א    - - - - צא, ב צא, ב צא, ב צא, ב  .25
ָנה    ִמׁשְ

  טֹוֵבל,   –אֹוֵנן 
ְסחֹו ָלֶעֶרב,  -ְואֹוֵכל    ֶאת ּפִ

ים.  ָקָדׁשִ   ֲאָבל לֹא ּבְ
  

ֹוֵמַע ַעל ֵמתֹו,    ַהׁשּ
ט לֹו   צב,א     ,טֹוֵבל  - ֲעָצמֹות ְוַהְמַלּקֵ

ים.  ָקָדׁשִ   ְואֹוֵכל ּבְ
  

ר  ַסחּגֵ ֶעֶרב ּפֶ ֵייר ּבְ ְתּגַ ּנִ   :ׁשֶ
אי ּמַ ית ׁשַ    ,טֹוֵבל    ְמִרים:אוֹ  ּבֵ

ְסחֹו ָלֶעֶרב,    ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ

לוּ  ֶבר -  ַהּפֹוֵרׁש ִמן ָהָעְרָלה    אֹוְמִרים: ֵבית ִהּלֵ פֹוֵרׁש ִמן ַהּקֶ   .ּכְ

  

ָמָרא     ּגְ

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ַנן - ָקא ָסַבר: ֲאִנינּות ַלְיָלה ַרּבָ   , ּדְ
ַסח  י ּפֶ ְבֵריֶהם לֹא ֶהֱעִמידוּ  -ְוַגּבֵ ְמקֹום  ּדִ ֵרתּבִ    ,ּכָ

י ּבֵ ים  ּגַ ְמקֹום ֶהֱעִמידוּ  -ָקָדׁשִ ְבֵריֶהם ּבִ ה ּדִ   . ֲעׂשֵ
  
  

ֹוֵמַע ַעל ֵמתֹו, ט לוֹ  "ַהׁשּ    - ֲעָצמֹות ְוַהְמַלּקֵ
ים ,טֹוֵבל ָקָדׁשִ   ."ְואֹוֵכל ּבְ

  
ט ֲעָצמֹות"    !?"ְמַלּקֵ

ִביִעי י ּוׁשְ ִליׁשִ ַאת ׁשְ ֵעי ַהּזָ   ! ָהא ּבָ
  

טּו לֹו ֲע  יּקְ לִּ   . ָצמֹותֵאיָמא: ׁשֶ
  
  

ֵייר ְתּגַ ּנִ ר ׁשֶ ַסח  "ּגֵ ֶעֶרב ּפֶ   - ּבְ
אי ּמַ ית ׁשַ ְסחֹו ָלֶעֶרב,  ,אֹוְמִרים: טֹוֵבל ּבֵ   ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ

לוּ  ֶבר - אֹוְמִרים: ַהּפֹוֵרׁש ִמן ָהָעְרָלה ֵבית ִהּלֵ פֹוֵרׁש ִמן ַהּקֶ   ."ּכְ

  
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ָעֵרל ּגֹוי - ֶקתַמֲחלוֹ     ,ּבְ

ל ָסְבֵרי:ּדְ  א ִיְטָמא ֵבית ִהלֵּ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ָאה,  ּגְ ָנה ַהּבָ ָ   ַלׁשּ
ַקד ּתָ י - ְויֹאַמר: ֶאיׁשְ י ְוָאַכְלּתִ יו?! ִמי לֹא ָטַבְלּתִ    ,ַנִמי ֶאְטּבֹול ְואֹוַכל -  ַעְכׁשָ

ַקדּדְ  ,ְולֹא ָיַדע ּתָ ל טּוְמָא  - ֶאׁשְ יו, ְו הּגֹוי ֲהָוה ְולֹא ְמַקּבֵ ל טּוְמָאה - ַעְכׁשָ ָרֵאל ּוְמַקּבֵ   ,ִיׂשְ
ְזִריַנן.  אי ָסְבֵרי: לֹא ּגָ ּמַ   ּוֵבית ׁשַ

ָרֵאל ְבֵרי ַהּכֹ - ֲאָבל ָעֵרל ִיׂשְ ְסחֹו ָלֶעֶרב,  ,טֹוֵבל :לּדִ   ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ
ּום ָעֵרל ּגֹוי.  ָרֵאל ִמׁשּ ְזִריַנן ָעֵרל ִיׂשְ   ְולֹא ּגָ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ

ן ֶאְלָעָזרָאַמר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ָרֵאל ׁשֶ  ל ַעל ָעֵרל ִיׂשְ אי ּוֵבית ִהּלֵ ּמַ ית ׁשַ ְסחֹו,  טֹוֵבל, ְואֹוֵכללֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ   ֶאת ּפִ
  - ַעל ַמה ֶנְחְלקּו? ַעל ָעֵרל ּגֹוי 

איְש  ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ְסחֹו ָלֶעֶרב,  ,טֹוֵבל   ְואֹוֵכל ֶאת ּפִ

  אֹוְמִרים:  לֵבית ִהּלֵ וּ 
ֶבר" -  ַהּפֹוֵרׁש ִמן ָהָעְרָלה פֹוֵרׁש ִמן ַהּקֶ          .ּכְ

    רש"י

  מתי'
און טובל ואוכל את פסחו 

. ואף על פי שעדיין לא ערבל
קבר דאין איות מן התורה 
אלא ביום שאמר (ויקרא י) הן 
היום הקריבו ואי און ואכלתי 
חטאת היום יום אסור לילה 
מותר וטבילה בעי וזו אחת 
מאחת עשרה מעלות דחומר 
בקודש (חגיגה דף כא.) האון 
והמחוסר כפורים צריכין טבילה 

שיו לקודש מתוך שאסרו עד עכ
בקדשים אצרכיהו רבן טבילה 
ואף על פי שמחוסר כפורים טבל 
אתמול אבל לא יאכל און לערב 
בשאר קדשים דאסור איות 
לילה מדרבן ולגבי פסח לא 
 העמידו דבריהן במקום כרת:

. יום שמועה הוי השומע על מתו
   און דרבן:

. אביו וכן מי שליקטו לו עצמות
ח.) ואמו אמרי' במועד קטן (דף 

מתאבל עליהן כל היום כולו 
   ולערב אין מתאבל עליהן:

. לערב טובל ואוכל בקדשים
דאפילו יום גופיה מדרבן הוא 
 הלכך בלילה ליכא איות:

. וצריך הזאה כפורש מן הקבר
   שלישי ושביעי:

  
  גמ' 

. לאוסרו לא העמידו דבריהם
באכילת פסחו מפי איות 
דדבריהם דהא פסח כרת הוא 

לת קדשים עשה אבל אכי
בעלמא הוא ואכלו אותם אשר 

   כפר בהם (שמות כט):
. משמע הוא עצמו מלקט

   ליקטן:
. שאיו מחלוקת בערל כרי

מקבל טומאה בכריותו דב''ה 
סברי גזירה שמא יטמא במת 
לשה הבאה עה''פ ויאמר 
אשתקד לא טהרתי מכל טומא' 
עד יום ע''פ שתגיירתי וטבלתי 

ול ואכלתי והשתא מי אטב
ואיכול ולא ידע דאשתקד כרי 
הוה ולא קיבל טומאה בכריותו 
אבל עכשיו הוא טמא הלכך 
כשמתגייר ממתין שבעה שאין 
לך טומאה שעברה עליו שלא 
טהר ממה ואע''ג דמשום זיבה 
בעי שמה משום כפרה כיון דאי 
אפשר דלייתי כפרה דהא לא 
קבל טומאה בכריותו אי אמרת 

פסח וכולי גזר לא מייתי לעולם 
   האי לא גזרו:

. שאם יש לו אבל ערל ישראל
עכשיו טומאה הוא זהר בה 
שאף בערילתו מקבל טומאה 
כשאר בי אדם ליכא למיגזר 

   ביה משום שה הבאה:
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   :ָרָבאָאַמר 

ָאה, ָעֵרל ְבֵריֶהן -ִאיְזֵמל ְו  ַהּזָ ְמקֹום ֶהֱעִמידּו ּדִ ֵרת ּבִ    ּכָ
ָרס  ֵרת. -אֹוֵנן ּוְמצֹוָרע ּוֵבית ַהּפְ ְמקֹום ּכָ ְבֵריֶהן ּבִ    לֹא ֶהֱעִמידּו ּדִ

  
ֲאַמַרן.  - "ָעֵרל"   ָהא ּדַ
  
ָאה" ָאהָאַמר ָמר: ּדְ  - "ַהּזָ ת" - "ַהּזָ ּבָ ַ בּות, ְוֵאינֹו ּדֹוֶחה ֶאת ַהׁשּ   . (סה:) ׁשְ
  
ַתְנָיא:  – "ִאיְזֵמל" ים, ּדְ ֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵאין ְמִביִאין אֹותֹו ּדֶ ם ׁשֶ ׁשֵ   "ּכְ

ּגֹות ְוֶדֶרְך ֲחֵצר ֶרְך ּגַ ְך ֵאין ְמִביִאין אֹותֹו ּדֶ יפֹות"ּכָ   . ֹות ְוֶדֶרְך ַקְרּפֵ

  
ֲאַמַרן - "אֹוֵנן"   . ָהא ּדַ
  
ַתְנָיא:  -" ְמצֹוָרע" ַסח, ַמאי ִהיא? ּדְ ֶעֶרב ַהּפֶ ּלֹו ּבְ ִמיִני ׁשֶ ָחל ׁשְ   "ְמצֹוָרע ׁשֶ

ּיֹום    טֹוֵבל ְואֹוֵכל.  -ְוָרָאה ֶקִרי ּבֹו ּבַ
בּול יֹום טְּ י ׁשֶ    ,ִנְכָנס - ְכָנס, ֶזהֵאינֹו נִ  - ָאְמרּו ֲחָכִמים: ַאף ַעל ּפִ

ֵרת" ֵאין ּבֹו ּכָ ה ׁשֶ ֵרת, ְוִיְדֶחה ֲעׂשֵ ׁש ּבֹו ּכָ ּיֵ ה ׁשֶ   . מּוָטב ָיֹבא ֲעׂשֵ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה: ֲאִפיּלוּ  ה ּדְ   , ֵאין ּבוֹ  ֲעׂשֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵבית ה'ׁשֶ ַלִים ּבְ ְקַהל ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ָפט ּבִ ֲעמֹד ְיהֹוׁשָ   , "ַוּיַ
ה"    (דברי הימים ב' כ, ה) ִלְפֵני ֶהָחֵצר ַהֲחָדׁשָ

ה"ַמאי    ? "ָחֵצר ַהֲחָדׁשָ
ׁשּו ּבוֹ  ִחּדְ ָבר, ְוָאְמרּו: ְטבּול יֹום ׁשֶ ה - ּדָ ַמֲחֵנה ְלִוּיָ ֵנס ּבְ   . לֹא ִיּכָ

  
ָרס" ית ַהּפְ ְתַנן:  – "ּבֵ ִוין ּדִ אי"ְוׁשָ ּמַ ית ׁשַ לוּ  ּבֵ     :ֵבית ִהּלֵ

ּבֹוְדִקי   צב,ב ַסח, ׁשֶ י ּפֶ   ן ְלעֹוׂשֵ
רּוָמה"    .ְוֵאין ּבֹוְדִקין ְלאֹוְכֵלי תְּ

  
  ? "ּבֹוְדִקיןַמאי 

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ַח  ָרס ְמַנּפֵ ית ַהּפְ   . ךְ לֵ הוֹ וְ  ּבֵ

  
ֵיי ר ַאּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבַ ְ   : ָאַמר ַרב ְיהּוָדהִמׁשּ

ׁש  ִניּדַ ָרס ׁשֶ ית ַהּפְ    ר.ָטהוֹ  - ּבֵ
        הדרן עלך האשההדרן עלך האשההדרן עלך האשההדרן עלך האשה

    רש"י

   . סימי הלכות הם:ערל הזאה ואיזמל
. דחזי לאורתא ומשום גזירה דשה הא דאמרן

   הבאה דחיוה ב''ה:
. בפ' אלו דברים ולא עביד פסח ואיה דוחה שבת

   ושבות דרבן הוא:
   . איזמל למילה:אין מביאין אותו

. אף על גב דרשויות דרבן יהו דרך חצרות
ו שאם יש לו זכר למול מעכבו דתיא וידחה פסח

מילת זכריו ועבדיו מעכבין את הפסח וליכא 
למימר משום כרת דערל זכר אשר לא ימול וגו' 
דמילה דדחיא שבת בזמה וקטן לאו בר כרת 

   הוא:
. איות לילה מדרבן דאמרן לעיל אוכל און

   פסחו לערב:
. שטבל והעריב שמשו בשביעי כס מצורע

ה לויה לשער קור שלא תקדש בשמיי למח
בקדושת עזרה כדכתיב בקרא (ויקרא יד) והעמיד 
הכהן המטהר את האיש המיטהר ואותם לפי ה' 
וגו' ובעזרה עצמה לא היה כס אלא מכיס ידיו 
לבוהות לפי שאין מחוסר כפורים כס לה 
כדאמרי' [במכות] (דף ח:) טמא יהיה לרבות 

רבות מחוסר כפורים טבול יום עוד טומאתו בו ל
   שאם כסו למקדש חייבין כרת:

. ודחה ממחה לויה כדאמרי' וראה קרי בו ביום
באלו דברים (דף סז:) דבעל קרי משתלח חוץ 
לשתי מחות וטובל לקרוייו דלצרעתו טבל 
מאתמול אף על פי שטבול יום אחר דקרי איו 
כס דכתיב (דברים כג) כי יהיה בך איש וגו' 

ש יבא אל תוך המחה זה כס להר וכבא השמ
הבית להכיס ידיו לבוהות כדי שיאכל פסחו 

   לערב:
. דפסח שיש בו כרת וידחה עשה דטבול יבא עשה

יום בהר הבית שאין בו כרת אלא בעזרה ואי 
משום דמכיס ידיו לעזרה הא אמרין בשחיטת 
קדשים בפ''ג (דף לב:) איכא למ''ד ביאה במקצת 

יכא למאן דאמר הואיל לאו שמה ביאה וא
והותרה לו אותה ביאה מקצת לצרעתו אע''פ 
שעוש כרת משום מחוסר כפורים והתירו הכתוב 

   דכתיב לפי ה' הותרה לו אף לקרוייו:
. עשה שאין בו כרת דקאמר תא וא''ר יוחן

דברייתא לאו דוקא דאפילו עשה אין בו בטבול 
יום במחה לויה אלא דרבן הוא וקרא דכבא 

   מש במחה שכיה קאמר:הש
. הר הבית וקרי לה חדשה מפי חצר החדשה

חידוש שחידשו והוסיפו על קדושתו בו ביום 
ואמרו טבול יום לא יכס לה והכי גמיר ר' יוחן 
מרביה דדבר זה חידוש וגבי פסח לא העמידו 
דבריהם לאיסור (דמצורע) [דבעל קרי] מלבוא 

  פסח:אלא התירוהו ליכס ולטהר שלא ידחה מ
. מהלכין בבית הפרס ע''י בדיקה לעשות שבודקין

   פסח אם אין לו דרך אחרת:
. אלא ימתין ויקיף או ואין בודקין לאוכלי תרומה

   יום או יומים עד שמגיע אל תרומתו ואוכלה:
   . היאך יבדוק:ה''ג מאי בודקין

. הוא שדה שחרש בה קבר מפח בית הפרס
בית הקבר הרי כדתן (אהלות פי''ז מ''א) החורש 

זה עושה בית הפרס מלא מעה מאה אמה וגזור 
רבן שמא כיתתה מחרישה את העצמות ופיזרתן 
באורך המעה ויש כאן עצם כשעורה ויעבור 
ויסיטו ועצם כשעורה מטמאה במגע ובמשא 
דהייו היסט הלכך מפחו בפיו ואם יש עצם גדול 
יראו ועצם כשעורה דחה בפיחתו ואהל אין 

ו דהא אין טומאת אהל בעצמות אלא רוב מטמא
   בין ורוב מין:

. ברגל טהור שדריסת הרגלים העבירתן שידש
והבא לעשות פסחו יבדוק אם ידש ויעבור אבל 
לאכילת תרומה לא סמכי' עלה שיכול להמתין 
ובית הפרס מדבריהם ולא העמידום במקום כרת 

  דפסח:
  
  


