
 

 ט"פ-ה"פ – פסחיםמסכת 

 .בלשון שווה לכל נפשמבוארים ענייני המסכת 

ניתן ו, העניינים המילים המודגשות הן תמצית

כהכנה מהירה לפני  בפני עצמן אותןלקרוא 

 הלימוד וכחזרה מהירה ובהירה לאחר הלימוד.

 

 קישור לרכישת ספרי המחבר 
 באתר אמזון בסוף הקובץ הזה

 

 דל להיות אישבמקום שאין אנשים השת

 אין למפעל זה כל גוף מסייע 

 אנא

 עזרו לנו ותרמו בעין יפה 

 לתרומה
 

 הדף פ

 

 אבר שאין בו כזית מבחוץ ויש בו כזית מוח

אין איסור שבירת עצם, אלא לדעת רבי נתבאר, ש

יש לקיש, רק במקום ]לדברי רבאבר שיש בו כזית. 

אותו כזית. ולדברי רבי יוחנן, בכולו, אף במקום שאין 

 בו כזית[.

ומבואר בברייתא, שכשם שיש איסור שבירת 

יש עצם באבר שיש עליו כזית בשר מבחוץ, כך 

באבר שאין בו כזית בשר איסור שבירת עצם 

]לדברי ריש מבחוץ, אבל יש בו בתוכו כזית מוח, 

במקום שכנגד המוח. ולדברי  לקיש, האיסור הוא רק

רבי יוחנן, האיסור הוא בכל האבר, אף שלא כנגד 

 המוח[.

ְוָאְכלּו ֶאת ַהָבָשר ואין לומר, שמצוות עשה "

ְוֶעֶצם לֹא ", דוחה את האיסור "ַבַלְיָלה ַהֶזה

", ולכן ישברו את העצם להוציאו מוח ִתְשְברּו בֹו

 . ה מוחשבתוכו, והאיסור יתקיים בעצם שאין ב

והסיבה שאין לומר כן, כי נאמר בפסח שני פעם 

ולא  )במדבר ט' י"ב(" ְוֶעֶצם לֹא ִיְשְברּו בֹונוספת "

הוצרך הכתוב הזה ללמד שדין פסח שני כדין 

ְכָכל פסח ראשון, כי כבר נאמר באותו כתוב "

", ואם כן מה שחזר ֻחַקת ַהֶפַסח ַיֲעשּו ֹאתֹו

ור שבירת עצם, בא הכתוב פעם שניה על איס

ללמד שהדבר אסור, בין בעצם שאין בה מוח, 

]אף ובין בעצם שיש בה מוח,  ]ויש בה בשר מבחוץ[,

 שאין בה בשר מבחוץ[.

 

 אבר של הפסח שיצא מקצתו

בשר קדשים שיצא חוץ למחיצתו נפסל, ולפיכך 

, אם יצא מקצת אבר מהפסח חוץ לירושלים

 אותו מקצת שיצא נפסל. 

יש נו שאם ארע כן בפסח, ומבואר במשנת

לחתוך את הבשר שבמקום היציאה עד 

ואז קולפים את כל הבשר , שמגיעים לעצם

]=מקום חיבור שני עד שמגיעים לפרק , שבפנים

ומשליכים את , וחותכים את הפרקעצמות[, 

ואוכלים , האבר שיצא מקצתו עם הבשר שעליו

 . את הבשר הפנימי שנקלף ממנו

 

האבר במקום יציאתו  אבל אין לחתוך את כל

 כמות שהוא, כי אסור לשבור שם את העצם. 

והנה, לדברי ריש לקיש, מובן מדוע צריך לקלוף 

את כל הבשר עד שמגיעים לפרק, כי כל זמן 

שלא יקלפו את כל הבשר עד הפרק, אף שקלפו 

חלק ממנו, אין לשבור את העצם במקום 

 המקולף, כי יש בה בשר במקום שאינו מקולף.

דעת רבי יוחנן, הלא לא אסרה תורה אבל ל

לשבור עצם אלא במקום הבשר, ואם כן, 

לכאורה די בקילוף מעט מהעצם, ולאחר 

הקילוף ישברוה שם במקום המקולף, להפריד 

 בין החלק שיצא לחלק שנכנס.

ואמר אביי, שהסיבה שגם לדעת רבי יוחנן יש  -

לקלוף הבשר עד הפרק, ולא לשבור את העצם 

ום השבירה, כי יש לחוש, שמא אחר קילוף מק

כשירצו לשבור במקום הקילוף, תשבר העצם גם 

 במקום הבשר.

ורבינא אמר, שבאמת אם על ידי הקילוף לא  -

יהיה בשר במקום השבירה, די בקילוף של 

מקום השבירה, ואין צריך לקלוף את הבשר עד 

הפרק, והדין הנ"ל בו מבואר, שיש לקלוף את 

אמור בעצם הקולית, הבשר עד מקום השבירה, 

שיש בה מוח לכל אורכה, ואם כן גם אחר קילוף 

הבשר מבחוץ, עדיין יש בה בשר מבפנים כנגד 

המקום המקולף, ולכן אין לשוברה במקום 

 המקולף, וצריך לקלוף הבשר עד הפרק.
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 קדשים פסולים שגזרו עליהם חכמים טומאה

 .פיגול. א

כל קרבן שחישב בו הכהן בשעת אחת מארבע 

בודות הדם, לזרוק דמו או להקטיר את ע

]ולא היה בו אימוריו לאחר הזמן הראוי לכך, 

נתפגל הקרבן, והאוכל מבשרו חייב פסול אחר[, 

 כרת.

חכמים הוסיפו וגזרו על הפיגול, שיטמא את ידי 

, מפני חשדי כהונההנוגע בו, וסיבת הגזרה היא 

כלומר מפני שהיו כהנים חשודים לפגל קרבנות 

 בת בעליהם. מחמת אי

ולפיכך גזרו עליהם, שאם יתפגל הקרבן, יהיו 

צריכים להטביל ידיהם אחרי נגיעתם בו, קודם 

שיהיו מותרים לגעת בקדשים, ומאחר שלא היו 

רוצים לגרום לעצמם טרחה זו, לטבול ידיהם, 

 היו נמנעים מלפגל את הקרבנות.

 .נותר. ב

כל קרבן שנשאר מבשרו אחר הזמן הראוי 

עשה אותו בשר נותר, והאוכל ממנו לאכילה, נ

 חייב כרת.

וחכמים הוסיפו וגזרו על הנותר שיטמא את ידי 

, מפני עצלי כהונההנוגע בו, וסיבת הגזרה היא 

כלומר מפני שהיו כהנים מתעצלים באכילת 

הקדשים, ומאחר שלא היו אוכלים אותם, נעשו 

 נותר. 

ולפיכך גזרו על הנותר שהנוגעים בו יהיו צריכים 

הטביל ידיהם אחרי נגיעתם בו, קודם שיהיו ל

מותרים לגעת בקדשים, ומאחר שלא היו רוצים 

לגרום לעצמם טרחה זו, לטבול ידיהם, היו 

נזהרים לאכול את הקדשים ולא משיירים מהם 

 להיות נותר.

את הטעמים הנ"ל, מדוע גזרו חכמים שפיגול 

ונותר יטמאו את הידים, אמרו שני חכמים, 

ת אמר רב הונא, וטעם גזרה אחת טעם גזרה אח

 אמר רב חסדא. 

ונחלקו החכמים הללו, על איזה שיעור בשר 

 פיגול או נותר גזרו חכמים טומאה.

את הידים שיעורם לטמא  –מהם לדעת אחד 

, שזהו שיעורם לעניין כזיתהוא כשיהא מהם 

 איסור אכילה.

את הידים שיעורם לטמא  –מהם ולדעת אחד 

שזהו שיעור כל אוכל  ,הכביצהוא כשיהא מהם 

 לענין טומאה.

 .יוצא. ג

כל קרבן שיצא ממנו חוץ למקום הראוי לו, כגון 

או ]מאימוריהם או מבשרם[ שיצא מקדשי קדשים 

מאימורי קדשים קלים חוץ לעזרה, או שיצא 

מבשר קדשים קלים חוץ לירושלים, אותו יוצא 

 נפסל, ונאסר באכילה. 

זה גם כן על היוצא ההאם , נסתפקו בגמראו

, גזרו עליו שיטמא את הידיםהוסיפו חכמים, ו

כמו שגזרו על הנותר, וסיבת הגזירה היא, כדי 

שיזהרו בקדשים, שלא יצאו ממקומם. או 

שדווקא על הנותר גזרו, כי היה צורך לזרז את 

הכהנים לאכול את הקדשים, שלא יתעצלו 

מלאוכלם בזמן. אבל על היוצא לא היה צורך 

חשש כל כך, שיפשעו הכהנים  לגזור, כי אין

בקדשים, ויפסלום בידים, על ידי הוצאתם חוץ 

 למחיצתם.

שאין להסתפק כן אלא בשאר , ומסקנת הסוגיה

אבל בפסח ודאי לא גזרו טומאה על , קדשים

, כי בני חבורה זריזים הם, שהם רבים היוצא

ומזרזים זה את זה על שמירתו, ואין לחוש 

ך לגזור עליו שיפשעו להוציא ממנו, שנצטר

ולענין שאר קדשים . טומאה, כדי שישמרו יותר

 .עמד הספק הזה בתיקו

 

 אבר שיצא מקצתו לא טימא את מה שבפנים

לעיל נתבאר, שאם יצא מקצת אבר של פסח 

מחוץ לירושלים, ונפסל החלק היוצא, מפרידים 

בין החלק היוצא לבין החלק שלא יצא, ואוכלים 

 את מה שבפנים.

על להביא מדין זה ראיה לכך, ש ומתחילה רצו

, שכן אם גזרו היוצא לא גזרו חכמים טומאה

עליו טומאה, מאחר שהוא טמא, והוא נוגע 

בחלק שלא יצא, הוא חוזר ומטמא אותו, והכל 

נאסר, ולעיל נתבאר, שמה שלא יצא נאכל ולא 

 נאסר.

ודחו ראיה זו, ואמרו שאף אם גזרו טומאה על 

כי ה שבפנים, החלק היוצא לא טימאה את מ

החלק היוצא נגע בחלק שלא יצא במקום 

שכל , וכלל בידינו, שהוא מגע פנימי, חבורם

, כלומר במקום פנימי נגיעה בבית הסתרים

, ולכן, אינה נחשבת כנגיעה לטמאשאינו נראה, 

אפילו אם נטמא החלק היוצא, לא טימא את 

החלק שלא יצא, כי אין בין שני החלקים נגיעה 

 לטמא.

לדעת רבינא, מקום חיבור של מאכלים  אמנם

אינו נחשב כנגיעת בית הסתרים, כי חלקי 

המאכל נחשבים כמופרדים זה מזה, ואם כן 

 .מטמאים זה את זה

ומכל מקום, גם לדברי רבינא יש לדחות את 

הראיה הנ"ל, ולומר, שאמנם אם היה החלק 



היוצא בשיעור כזית או כביצה, היה נטמא, 

לק שבפנים, והכל נאסר. וחוזר ומטמא את הח

והאופן שבו אמרו, שהחלק היוצא לא טימא את 

כשלא היה בחלק היוצא החלק שבפנים, הוא, 

כגון שלא היה בו שיעור זו, שיעור לטומאה 

, שלכן לא נטמא, וממילא כזית או שיעור כביצה

 לא חזר לטמא את מה שבפנים.

 

 המוציא בשר פסח מחבורה לחבורה

לֹא תֹוִציא ִמן ַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל בְ "בענין הפסח נאמר, 

 ב"שמות י" )חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתְשְברּו בֹוַהַבִית ִמן ַהָבָשר 

ללמד שאסור להוציא את הפסח מהבית מ"ו(, 

", חּוָצהשבו הוא נאכל, ומתוך כך שנאמר גם "

למדו, שאף באותו הבית אין להוציאו מחוץ 

 .לאותה חבורה שנמנו עליו לאוכלו

ואמר רבי אמי, מאחר שנאמר האיסור הזה 

", הרי הוא כאיסור לֹא תֹוִציאבלשון הוצאה, "

, שאין עוברים עליו, אלא אם כן הוצאה של שבת

היתה עקירה ממקומו הראשון, והנחה במקומו 

 האחרון.

ומבואר בברייתא, שאם עברו על האיסור הזה, 

האוכל מהבשר והוציאו את הפסח ממקומו, 

מכל מקום, אף על פי ו, ר לא תעשהעובר באיסו

 .טהורנאסר ביציאתו, הוא הבשר ש

שבפסח לא גזרו חכמים טומאה ומכאן למדו, 

 .על היוצא

 

 הוצאת פרים הנשרפים

]כגון פר ושעיר פרים ושעירים שמתן דמם לפנים, 

של יום הכפורים, ופר העלם דבר של צבור ופר כהן 

פי דינם להישרף חוץ לשלוש מחנות, כ משיח[,

 שנתבאר במקום אחר.

ומה שנאמר בענין פר ושעיר של יום הכפורים 

ְוֵאת ַפר ַהַחָטאת ְוֵאת ְשִעיר ַהַחָטאת ֲאֶשר הּוָבא ֶאת ָדָמם "

ֶאת יֹוִציא ֶאל ִמחּוץ ַלַמֲחֶנה ְוָשְרפּו ָבֵאש ְלַכֵפר ַבֹקֶדש 

ֹאָתם ְיַכֵבס  ְוַהֹשֵרף .ֹעֹרָתם ְוֶאת ְבָשָרם ְוֶאת ִפְרָשם

ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיבֹוא ֶאל ְבָגָדיו ְוָרַחץ ֶאת ְבָשרֹו ַבָמִים 

אין כוונת הכתוב, כ"ח(, -" )ויקרא ט"ז כ"זַהַמֲחֶנה

שנשרפים חוץ למחנה אחד, אלא שהמוציא 

אותם מטמא בגדים מיד כשיצאו ממחנה אחד, 

 אבל שריפתם חוץ לשלוש מחנות.

לשון הוצאה, ומתוך כך שנאמר הכתוב ב

", הרי הוא כהוצאה של שבת, ולכן יֹוִציא"

המוציא אינו מטמא בגדים, אלא אם כן היתה 

עקירה ממקומו הראשון, והנחה מחוץ למחנה, 

 אבל כל זמן שלא הניח, אינו מטמא בגדים.

ומה ששנינו, שאם היו נושאים אותם במוטות, 

מיד כשיצאו הראשונים חוץ לחומת העזרה, אף 

עוד לא יצאו, הראשונים מטמאים  שהאחרונים

, בגדים, אין זה אלא כשהיו נגררים על הקרקע

 .שהיתה הנחה מחוץ למחנה

 

 אבר שאר קדשים שיצא מקצתו

לעיל נתבאר, שאם יצא מקצת אבר מהפסח חוץ 

למחיצתו, אין חותכים את כל מה שיצא, כי 

אסור לשבור בו עצם, אלא מקלפים את הבשר 

חלק הבשר היוצא, עם מהעצם, ומשליכים את 

 כל העצם.

אכן כל זה בפסח, ששבירת העצם אסורה בו, 

אבל שאר קדשים, שמותר לשבור בהם עצם, אם 

את המקצת שיצא חותך יצא מהם מקצת אבר, 

אף שבכך משבר הוא את ]=סכין גדול[, בקופיץ 

 העצם.

 

 היציאה הפוסלת את הקדשים

 .קדשים הנפסלים ביציאתם מהעזרה. א

הקרבנות הקרבים על המזבח, מקום כל חלקי 

הקרבתם בעזרה, ואם יצאו ממנה נפסלים, וכמו 

כן בשר קדשי קדשים, מקום אכילתו בעזרה, 

 ואם יצא ממנה נפסל.

וכשהיו בתוך העזרה, אפילו סמוך לאחד 

השערים, אבל עוד לא נכנסו לתוך עובי השער 

, שלא נפסלוהוא דין פשוט [, מן האגף ולפנים]=

ר ממש הוא תוך העזרה, ולא יצאו כי תוך השע

 ממקומם.

מן האגף ]=וכשיצאו מכל עובי שערי העזרה 

, כי חוץ לשער שנפסליםהוא דין פשוט [, ולחוץ

 ממש הוא חוץ לעזרה, ואם כן יצאו ממקומם.

אבל כשלא יצאו מכל עובי השער, ועודם בתוכו 

 בזה יש חילוק.  [,אגף עצמו]=

, נחשבים רהרוב שערי העזאם היה בתוך עובי 

עובי רוב לא נפסלו כי הם כעודם בתוך העזרה, ו

 . נתקדש בקדושת העזרהשערי העזרה 

, הוא שער שער נקנוראבל אם היו בתוך עובי 

מזרחי של עזרה, נחשבים הם כמי שיצאו 

ואם כן , לא נתקדשמהעזרה, כי עובי שער זה 

 .נפסלו

מפני מה לא , ואמר רבי שמואל בר רב יצחק

מפני , נקנור בקדושת עזרהנתקדש שער 

להכניס  שם םעומדיהנטהרים,  םשמצורעי

]שכן מסדר טהרת המצורע, ביום שביעי בהונותיהם. 

לטהרתו מתגלח וטובל, ועדיין הוא מחוסר כיפורים 

האסור להיכנס בעזרה, ולמחרת עליו להביא 



קרבנותיו, ועליו להכניס בהונותיו לעזרה לתת עליהם 

היכנס לעזרה, כי מחוסר מדם אשמו, והוא אסור ל

כיפורים הנכנס בעזרה חייב כרת, ולהוציא את הדם 

חוץ לעזרה אי אפשר, כי יפסל, ולכן המצורע עומד 

 [.סמוך לעזרה, ומכניס בהונותיו לתוכה

 

 .בשר קדשים הנפסל ביציאתו מירושלים. ב

בשר קדשים קלים, מקום אכילתו בכל 

 ירושלים, ואם יצא ממנה נפסל.

וך ירושלים, אפילו סמוך לאחד וכשהיה בת

השערים, אבל עוד לא נכנס לתוך עובי השער 

, כי שלא נפסלהוא דין פשוט [, מן האגף ולפנים]=

תוך השער ממש, הוא תוך ירושלים, ולא יצא 

 הבשר ממקומו.

מן האגף ]=וכשיצא מכל עובי שערי ירושלים 

, כי חוץ לשער שנפסלהוא דין פשוט [, ולחוץ

ירושלים, ואם כן יצא הבשר ממש הוא חוץ ל

 ממקומו.

כשלא יצא הבשר מכל עובי השער, וכן הדין 

כי עובי שערי  [,אגף עצמו]=ועודו בתוכו 

וכל שבתוך  ,ירושלים לא נתקדש בקדושת העיר

חוץ לירושלים, כמי שיצא , הרי הוא עובי השער

 .ונפסל

מפני מה לא , אמר רבי שמואל בר רב יצחקו

ם, מפני שמצורעי ,נתקדשו שערי ירושלים

]המשתלחים חוץ לשלוש מחנות, ואסורים להיכנס 

 ,בחמה מפני החמה ם,תחתיה םמגיני לירושלים[,

  .ובגשמים מפני הגשמים

 

 צירוף לתפילה

כשם שלענין קדשים,  –לדעת רב יהודה אמר רב 

יש חילוק בין בשר שמן האגף ולפנים, שהוא 

 כשר, לבין בשר שמן האגף ולחוץ, שהוא פסול,

העומד מן האגף ולפנים כך לעניין תפילה, 

והעומד מן עם אלו שבפנים, מצטרף לעשרה 

 .האגף ולחוץ אינו מצטרף

אפילו מחיצה של  –ולדעת רבי יהושע בן לוי 

ברזל אינה מפסקת בין ישראל לאביהם 

שבשמים, שאין הפסק לפני המקום, שהכל גלוי 

גם העומד בחוץ מצטרף עם וידוע לפניו, ולכן 

 .מדים בפניםהעו

שלדברי , אולם תוס' כתבו. כן פירש רש"י סוגיה זו

עם אלו שבפנים הכל העומד בחוץ אינו מצטרף 

צירוף מדברת לענין אינה וסוגיה זו . להשלים לעשרה

יכול לענות , אם היחיד העומד בחוץלעשרה, אלא 

כשיש בפנים , קדיש וקדושה ויהא שמיה רבה מברך

, שאפילו מחיצה לוי והלכה כרבי יהושע בן. עשרה

 .ויכול לענות עימהםשל ברזל אינה מפסקת, 

 

 גגין ועליות לא נתקדשו

לדברי רב, גגות בתי ירושלים, ועליות בתי 

ירושלים, לא נתקדשו בקדושת ירושלים, ואין 

. וגגות לשכות אוכלים בהם קדשים קלים

העזרה, ועליות לשכות העזרה, לא נתקדשו 

ים בהם קדשי בקדושת העזרה, ואין אוכל

 קדשים.

ומאחר שלא נתקדשו גגות ועליות של ירושלים, 

כל הפסחים היו נאכלים למטה בבתים, ולא 

 בעליות או בגגות.

וכשאמר רב משום רבי חייא. )א( כזיתא פסחא 

]כלומר, חבורות גדולות היו נמנים על הפסח, עד שלא 

)ב( היה מגיע לכל אחד כי אם כזית מן הפסח[, 

]כלומר, מאחר שהיו מרובים, יגרא והלילא פקע א

כשהיו קוראים את ההלל, היה קול ההמון דומה 

אין הכוונה לכך שהיו כאילו הגגות מתבקעים[. 

אוכלים את הפסח על הגג, אלא אחר האכילה 

 למטה, היו עולים לגג, וקוראים שם את ההלל.

 

 ודף פ

 

 אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן

בע, כדרך אכילת הפסח נאכל באחרונה, על השו

", כלומר ְלָמְשָחהשאר קרבנות, שנאמר בהם "

 לגדולה, כדרך שהמלכים אוכלים.

ומבואר במשנה בפרק עשירי, שמאחר שיש 

לאכול את הפסח על השובע, לאחר אכילתו, 

כשבאים להיפטר מהסעודה, אין נפטרים ממנו 

 על ידי אפיקומן.

שאין לומר אחר וביאר רב, שהכוונה לכך, 

, מכאן]=מניכם[ כליכם ]=אפיקו[ הוציאו , אכילתו

 .ונלך ונאכל עוד בחבורה אחרת

אמנם דווקא ללכת לאכול במקום אחר אסור, 

, כפי אבל את ההלל מותר לומר במקום אחר

שנתבאר, שהיו אוכלים את הפסח למטה, 

 ועולים ואומרים את ההלל על הגגות.

  

 עליית בית קדשי הקדשים 

 חמורה מבית קדשי הקדשים

עליית בית קדשי הקדשים , אבא שאול אומר

שבית קדשי , חמורה מבית קדשי הקדשים

 ,הקדשים כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה

[, ביום הכפורים, לקטורת ולהזיית בין הבדים]

לה  םועליית בית קדשי הקדשים אין נכנסי



שתי  י"או [.בשמיטה]=אלא פעם אחת בשבוע 

לידע מה  ,בלא פעם אחת ביוי"ו .פעמים בשבוע

 [.וצריכה תיקון ,שמא תבקע החומה] ,היא צריכה

אמנם אין להקשות מכאן על דברי רב, שאמר, 

שעליות לא נתקדשו, כי רב לא דיבר אלא 

בעליות ירושלים ועזרה, ולא בעליות היכל, 

ַוִיֵתן שנתקדשו על פי רוח הקודש, כמו שנאמר, "

ְוֶאת ָבָתיו אּוָלם ָדִויד ִלְשֹלֹמה ְבנֹו ֶאת ַתְבִנית הָ 

 'אה"י ד" )ַוֲחָדָריו ַהְפִניִמים ּוֵבית ַהַכֹפֶרתַוֲעִלֹיָתיו ְוַגְנַזָכיו 

 ה'ַהֹכל ִבְכָתב ִמַיד " ונאמר בסוף הענין,י"א(,  ח"כ

  י"ט(. ח"כ 'א" )דה"י ֹכל ַמְלֲאכֹות ַהַתְבִניתָעַלי ִהְשִכיל 

 

 קדושת הלשכה כקדושת 

 היא פתוחה המקום שאליו

אבל אין ]=בעזרה[, הלשכות הבנויות בקודש 

אף על ]=להר הבית[, להם פתח לעזרה, אלא לחול 

פי שבנויות בקודש, תוכן חול, כקדושת הר 

ולעניין גגותיהן, אם היו שווים הבית שפתוחות לו. 

לקרקע עזרה, מאחר שהם בעזרה, קדושים בקדושת 

אינם עזרה, אבל אם היה גבוהים מקרקע עזרה, 

קדשים, כי אפילו גגות של לשכות שתוכן קדוש 

 בקדושת עזרה, לא נתקדשו.

אבל אין ]=בהר הבית[, והלשכות הבנויות בחול 

אף על פי ]=לעזרה[, להם פתח לחול אלא לקודש 

שבנויות בחול, תוכן קודש, כקדושת עזרה 

]ואין חילוק באלו, בין שהן על גבי שפתוחות לה. 

קרקע, מאחר שפתוחות קרקע, ובין שהן תחת ה

לעזרה בגובה הקרקע, קדושות הן כמו הפתח, 

ומחילות שאמר בהן רבי יוחנן שלא נתקדשו, הן 

 מחילות שאינן פתוחות לעזרה[.

- 

, תחת ההיכלהיו מחילות לדברי רבי יהודה, 

היו מגיעות עד הר הבית שחוץ כי , תוכן חולו

, פתוחות לחוללעזרה, ושם היה פתחן, ומאחר ש

 חול.תוכן 

 

 קדושת גגות

נתבאר שלא נתקדשו גגות עזרה. אכן דווקא 

שאינם כעזרה , לענין קדושת מזבח לא נתקדשו

 . ואין אוכלים שם קדשים, עצמה

, כגון שתי אבל נתקדשו לצורך דברים אחרים

אמות שהיו נתונות על שער מזרחי, שהיו 

מודדים בהם מה שמקבלים מהאומנים, כדי 

י מעילה, כפי שיתבאר שלא יבואו האומנים ליד

בעזה"י להלן, אותן שתי אמות נתקדשו לכך. 

וכמו כן נתקדשו גגות לצורך דברים אחרים 

. ודווקא שיש בהם צורך לבנין ולכלי שרת

 קדושת עזרה לא נתקדשו.

 

 שתי אמות שהיו בשושן הבירה

על שער המזרח של העזרה, היה יציע, שהיה 

נית נקרא שושן הבירה, על שהיה מצויר בתב

, ובו היו שני מקלות, שאורכם יתר שושן הבירה

]שהוא ששה טפחים על אורך אמה של משה, 

האחד היה יתר על אמה של משה חצי בצמצום[, 

והשני היה ]של גודל, כלומר שמינית טפח[, אצבע 

]של אגודל, יתר על אמה של משה אצבע שלימה 

הקטנה יותר בקרן מזרחית כלומר רבע טפח[, 

 הגדולה יותר בקרן דרומית מזרחית., וצפונית

כדי שלא יבואו , היא ,והסיבה שנעשו אמות אלו

שכשהקדש היה מתנה , האומנים לידי מעילה

והיו מקבלים , עם האומנים לעשות מלאכה

היו צריכים לעשות מעט , עליהם לעשות אמה

]תמורת תשלום הראוי לעבודת אמה , יותר

מא היו כי אם היו עושים בדקדוק, שמצומצמת[, 

 מחסרים מעט, ונמצא נהנים מהקדש שלא כדין.

היו צריכים , כשהיו עושים אומנות של בנייןו

כשהיו שלמה. אבל להוסיף לכל אמה אצבע 

, שהיא יקרה יותר, עושים אומנות של כסף וזהב

די היה בתוספת לא היו צריכים להוסיף כל כך, ו

 לכל אמה. של חצי אצבע 

 

 קדושת חלונות ועובי החומה

חלונות שהיו בחומת ירושלים או בחומת 

היו קדושים , אלו שהיו שווים לקרקעהעזרה. 

ואלו בקדושת ירושלים או בקדושת העזרה. 

 .דינם כגגות ועליות ולא נתקדשו, שהיו גבוהים

וכן עובי חומת ירושלים ועזרה, אותו שהיה 

שווה לקרקע, היה קדוש בקדושת ירושלים או 

יה גבוה, דינו כגגות בקדושת העזרה. ואותו שה

 ועליות ולא נתקדש.

הוא , שעובי החומה שהיה שווה לקרקע, ואמרו

היא חומה קטנה שהיתה לפנים , בר שורא

והיא נמוכה ושווה לקרקע , מהחומה הגדולה

 . גובה העזרה

ְלַהְשִחית חֹוַמת ַבת ִציֹון  ה'ָחַשב "וכן מבואר בכתוב, 

ַיְחָדו ַוַיֲאֶבל ֵחל ְוחֹוָמה ָנָטה ָקו לֹא ֵהִשיב ָידֹו ִמַבֵלַע 

רבי  אוואמר רבי אחא ' ח'(, איכה ב" )ֻאְמָללּו

ובר שורא  ]=חומה[ שורא,שהכוונה לחנינא

 ]=חומה קטנה[.

 

 אכילת הפסח בשתי חבורות או בשני מקומות

בענין אכילת הפסח. )א( שני כתובים נאמרו 

ַעל ְוָלְקחּו ִמן ַהָדם ְוָנְתנּו ַעל ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ְוַעל ַהַמְשקֹוף "



)ב( ז'(.  ב"שמות י)" ַהָבִתים ֲאֶשר יֹאְכלּו ֹאתֹו ָבֶהם

לֹא תֹוִציא ִמן ַהַבִית ִמן ַהָבָשר חּוָצה ְבַבִית ֶאָחד ֵיָאֵכל "

ונחלקו חכמים מ"ו(.  ב"שמות י" )ֹוְוֶעֶצם לֹא ִתְשְברּו ב

 באיזה אופן מדבר כל אחד מהכתובים.

 .דעת רבי יהודה. א

ְוָלְקחּו ִמן ַהָדם ְוָנְתנּו ַעל ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ְוַעל "הכתוב 

םַהַמְשקֹוף  הֶׁ ר יֹאְכלּו ֹאתֹו בָּ ים ֲאשֶׁ תִּ שמות )" ַעל ַהבָּ

 , ששני בני אדם אוכלים אתמשמעותו ז'(, ב"י

הפסח בשני בתים, זה בבית זה, וזה בבית זה, 

ומכאן יש ללמוד, שאחרי שנמנו מספר בני אדם 

על הפסח, רשאים הם לחלקו ביניהם, וכל 

חבורה נוטלת חלקה, ואוכלת בפני עצמה 

 [.הפסח נאכל בשתי חבורות]=

ֵכל "והכתוב  ד ֵיאָּ חָּ ת אֶׁ לֹא תֹוִציא ִמן ַהַבִית ִמן ְבַביִּ

נדרש מ"ו(,  ב"שמות י" )ה ְוֶעֶצם לֹא ִתְשְברּו בֹוַהָבָשר חּוצָ 

, כלומר ככתיבתו, כאילו נאמר כפי המסורת

ד יֹאַכל" חָּ ת אֶׁ ", והכוונה לכך, שכל אחד ְבַביִּ

ואחד יאכל את פסחו בבית אחד, ולא יאכל 

אין האוכל ]=מקצתו בבית זה ומקצתו בבית זה 

 [.אוכל בשני מקומות

 .דעת רבי שמעון. ב

ְוָלְקחּו ִמן ַהָדם ְוָנְתנּו ַעל ְשֵתי ַהְמזּוֹזת ְוַעל " הכתוב

םַהַמְשקֹוף  הֶׁ ר יֹאְכלּו ֹאתֹו בָּ ים ֲאשֶׁ תִּ שמות )" ַעל ַהבָּ

, שכל אחד מהאוכלים רשאי משמעותו ז'(, ב"י

האוכל ]=לאכול את הפסח בשני בתים או יותר 

 [.אוכל בשני מקומות

ֵכל"והכתוב  ד ֵיאָּ חָּ ת אֶׁ לֹא תֹוִציא ִמן ַהַבִית ִמן  ְבַביִּ

נדרש מ"ו(,  ב"שמות י" )ַהָבָשר חּוָצה ְוֶעֶצם לֹא ִתְשְברּו בֹו

ֵכל, "כפי קריאתו ד ֵיאָּ חָּ ת אֶׁ " הפסח, והכוונה ְבַביִּ

לכך, שתחילת אכילתו יהא כולו נאכל יחד בבית 

אחד, בחבורה אחת, ואין יכולים לחלקו לשתי 

הפסח ]=י עצמה , שכל אחת תאכל בפנחבורות

 [.אינו נאכל בשתי חבורות

 

נחלקו החכמים הללו , ומחמת המחלוקת הנ"ל

 .בדברים הבאים

 .הפיכת פנים. א

לדעת רבי יהודה, מותרים בני חבורה להיחלק, 

באופן שאלו הופכים פניהם לצד זה, ואלו 

הופכים פניהם לצד זה, כי הפסח נאכל בשתי 

 חבורות.

הסב אלו כנגד אלו, ולדעת רבי שמעון, צריכים ל

שיראו כחבורה אחת, ולא כשתי חבורות, כי 

 הפסח אינו נאכל בשתי חבורות.

 .נתינת מיחם באמצע. ב

לדעת רבי יהודה, מותרים בני חבורה לתת את 

]כפי שעושים המיחם שמוזגים בו את יין ביניהם, 

ולא אכפת לנו כל השנה כדי שיהא קרוב לכל[, 

כי הפסח נאכל  שהוא מפסיק בין בני החבורה,

 בשתי חבורות.

ולדעת רבי שמעון, אסורים בני חבורה לתת את 

המיחם שמוזגים בו את יין ביניהם, כי הוא 

מפסיק בין בני החבורה, והפסח אינו נאכל 

 בשתי חבורות.

 .שמש המשמש שתי חבורות. ג

לדעת רבי יהודה, שמש המשמש שתי חבורות, 

ם, מאחר שהחל לאכול עם בני חבורתו במקומ

אסור לו לאכול מהפסח במקום אחר, כי הפסח 

אינו נאכל בשני מקומות, ולפיכך, כשעומד 

ממקומו, לשמש את החבורה האחרת, עליו 

לקפוץ את פיו, ולהראות פניו לבני חבורתו, 

שיראו שאינו אוכל כלום בעודו משמש את 

 החבורה האחרת, ולא יחשדוהו שאוכל שם.

י חבורות, ולדעת רבי שמעון, שמש המשמש שת

אף שהלל לאכול עם בני חבורתו במקומם, 

רשאי להמשיך לאכול מאותו הפסח במקום 

אחר, כי הפסח נאכל בשתי מקומות, ולפיכך, 

כשעומד ממקומו לשמש את החבורה האחרת, 

רשאי להמשיך לאכול מפסחו גם בעודו משמש 

 את החבורה האחרת.

 .שמש שאכל כזית בצד התנור. ד

מש שהיה צולה את הפסח לדעת רבי יהודה, ש

בשביל בני חבורה שנמנה עליה, והכניס כזית 

מהפסח בצד התנור, לא יוכל להמשיך לאכול 

ממנו במקום מושב בני החבורה, כי הפסח אינו 

נאכל בשני מקומות, ולפיכך, ימלא כרסו באותו 

, ואם רצו בני חבורה לעשות עמו טובהמקום, 

 יבואו וישבו עמו בצד התנור.

בי שמעון, שמש שהיה צולה את הפסח ולדעת ר

בשביל בני חבורה שנמנה עליה, והכניס כזית 

מהפסח בצד התנור, יוכל להמשיך לאכול ממנו 

במקום מושב בני החבורה, כי הפסח נאכל בשני 

 מקומות.

 .נפרסה מחיצה ביניהם. ה

לדברי רב כהנא, כשהיו יושבים יחד חבורה 

, אחת במקום אחד, ונפרסה מחיצה ביניהם

המחיצה הזו מחלקת ביניהם, ונחשבים מעתה 

כשתי חבורות. ולפיכך, לדעת רבי יהודה, 

האומר, שהפסח נאכל בשתי חבורות, מותרים 

להמשיך את אכילתם. ולדעת רבי שמעון, 

האומר, שהפסח אינו נאכל בשתי חבורות, 

 אסורים להמשיך באכילתם.

ורב אשי נסתפק בדבר זה, האם פריסת מחיצה 

 .תם לשתי חבורות או לאמחלקת או



 .נסתלקה מחיצה. ו

לדברי רב כהנא, כשהיו יושבים יחד חבורה 

אחת בבית אחד, ונסתלקה מחיצת הבית, כך 

שנתווסף להם מקום על המקום שהיו בו עד 

עתה, נחשבים הם עתה במקום אחר ממה שהיו 

בתחילה. ולפיכך, לדעת רבי שמעון, האומר, 

רים להמשיך שהפסח נאכל בשני מקומות, מות

את אכילתם. ולדעת רבי יהודה, האומר, 

שהפסח אינו נאכל בשני מקומות, אסורים 

 להמשיך באכילתם.

ורב אשי נסתפק בדבר זה, האם סילוק מחיצה 

 מחשיבה את מקומם למקום אחר או לא.

 

 הכלה הופכת את פניה ואוכלת

הכלה שהיא ]כדעת רבי יהודה[, לדעת משנתנו 

]כי הכל מסתכלים נשים, בושה לאכול לעיני הא

מותרת להפוך את פניה לצד אחר, ולאכול, בה[, 

שכן אף שבכך היא נחלקת מבני חבורה, אין בכך 

 כלום, כי הפסח נאכל בשתי חבורות.

כן פירש רש"י, שאין לה חיוב להפוך את פניה, אלא  -

שהיא מותרת. וכתבו התוס', שאם הפכה פניה קודם 

שמותרת לעשות כן,  תחילת האכילה, דין פשוט הוא

כפי שנתבאר לעיל, שלדעת משנתנו, אלו הופכים 

פניהם אילך, ואלו הופכים פניהם אילך, והחידוש 

הוא, שהיא מותרת להפוך פניה אף אחר תחילת 

 האכילה, ואין הדבר נחשב כאכילה בשני מקומות.

עוד פירשו התוס', שמשנתנו באה ללמד, שהכלה  -

אכילה, ולא תאכל חייבת להפוך את פניה קודם ה

 כשפניה לצד בני החבורה.

 

 דברים שלמדנו ממעשי 

 רב הונא בבית רב נחמן בר יצחק

רב נחמן של  תולבי נזדמןרב הונא בריה דרב נתן 

  .בר יצחק

  .מה שמך –שאלו אותו 

  .רב הונא –ענה להם 

 ישב כבודו על המטה. –לו אמרו 

ומטה מקום הסב ]ועשה כן, וישב על המטה, 

, םעל גבי ספסלי יושביםהיא, והקטנים  םחשובי

 [.נהג עצמו בחשיבותבמעשהו ו

נתנו לו כוס. וקיבל מיד, בלא לסרב תחילה עד  -

 שיפצירו בו.

ולא שתה את כל הכוס בבת אחת, אלא הפסיק  -

 בו באמצע השתיה, ושתה בשתי פעמים.

וכששתה לא החזיר פניו לצד אחר אלא שתה  -

 לעיניהם.

אתה קורא לעצמך "רב  מדוע –שאלו אותו 

 ]ולא "הונא"[.הונא" 

בעל השם אני, כלומר מקטנותי כך  –אמר להם 

]ומכאן יש ללמוד, שאם לא קוראים לי "רב הונא". 

, גם אדם גדול ששואלים אותו מה שמוהטעם הזה, 

 "[.רב פלוני" ,ולא יאמר", פלוני"יאמר 

מדוע כשאמרו לך לשבת על  –שאלו אותו 

כדרך חשיבות, ולא ישבת על המטה, ישבת עליה 

 קרקע או על ספסל כפי המנהג.

כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה  –להם אמר 

 . )חוץ מצא(

מדוע כשהגישו לך כוס נטלת מיד,  –שאלו אותו 

 ולא סרבת תחילה.

]מלקבל דבריו עד , מסרבים לקטן –ענה להם 

 .ואין מסרבים לגדולשיפציר בו[, 

ת הכוס בשתי מדוע שתית א –שאלו אותו 

 פעמים והפסקת באמצע השתיה.

 ,השותה כוסו בבת אחתכך שנינו,  –אמר להם 

מגסי  ,שלשה .דרך ארץ ,שנים .הרי זה גרגרן

  .הרוח

 מדוע לא הפכת פניך כששתית. –שאלו אותו 

ואין  ",כלה הופכת פניהכך שנינו, " –אמר להם 

 .דרך האיש להפוך פניו

 

 רחבהבכוסך קטן ויינך מתוק וכריסי 

הרי זה  ,השותה כוסו בבת אחתנתבאר לעיל, ש

אמנם כן הוא באדם בינוני, ובכוס  .גרגרן

בינונית, וביין רגיל. אבל השותה כוס קטנה, ויין 

מתוק, וכרסו רחבה, רשאי לשתות את כל הכוס 

בבת אחת, ולכן, כשרבי ישמעאל ברבי יוסי 

נזדמן לביתו של רבי שמעון ברבי יוסי בן 

]כי אין ישו לו כוס, קיבל מיד לקוניא, והג

ושתה כולה בבת אחת, שהיתה מסרבים לגדול[, 

 .הכוס קטנה, והיין מתוק, וכרסו רחבה

 

 בני חבורה נכנסים בשלושה 

 ויוצאים אפילו באחד

בני חבורה, ששכרו להם שמש  –לדברי רב הונא 

לשמש אותם בסעודה, אין השמש חייב להתחיל 

כנסו לכל להגיש להם את המאכלים, עד שי

הפחות שלושה מהם. אמנם, אחר שנכנסו 

כשיעור, והחל לשמשם, עליו לשמש את כל אחד 

מהם עד גמר סעודתו, ואפילו אם נשאר האחרון 

 יחידי.  



כל זה כשאין האחרון מאריך  –ולדברי רבה 

בסעודתו יותר מזמן אכילת שאר הסועדים, 

]כלומר שמשך זמן אכילת כולם שווה, אלא שכל אחד 

וכן צריך להודיע לשמש  [,יל אחרי חבירוהתח

מראש, שכך דרכם, לצאת אחד אחד, לפי 

 שטורח לו לשמש היחידים.

אלו המתאחרים אחר כולם,  –ולדברי רבינא 

צריכים להוסיף לשמש דמים, והאחרון מוסיף 

]אמנם אם האריך יותר יותר. ואין הלכה כמותו. 

 מהשיעור שאמר רבה עליו להוסיף דמים[.

רש רש"י סוגיה זו, בכל אכילה, ולא באכילת כן פי

הפסח. אולם ר"ח פירש הסוגיה באופן אחר, והוא, 

בעת  םובאו מקצת מה ,חבורה שנמנו על הפסחש

 שמש לחפש אחריהושגרו  ,שדרך בני אדם לאכול

 םאוכלי ,אם נתקבצו רק שלשה ם,ולא מצא השאר,

אבל  .ואין עליהן להמתין עד שיבואו כולם ,את הפסח

 ,היו מקובצים יחדכבר אם ו .לא ,ות משלשהפח

 חיפש השמשו ולא חזרו, ונתאחרו חלק מהם, ויצאו

אין צריך  ,אפילו לא נשאר רק אחד מהם ם,ולא מצא

  כיון שהיו שם ויצאו. ,להמתין

 סליק פרק כיצד צולין

 
 
 

 שמיני האשהפרק 

 

 דף פז

 

 שחטו ו בבית בעלה כשהאשה

 הפסח גם אביה וגם בעלה עליה את

, כשהיא נמצאת בפסח בבית בעלה, האשה

 ושחטו עליה את הפסח גם אביה וגם בעלה. 

רוצה היא , מאחר שהיא בבית בעלה, מן הסתם

, ולא על פסח להיות מנויה על הפסח של בעלה

פירוש על של אביה, ואפילו אם לא אמרה ב

 איזה פסח היא רוצה להיות מנויה. 

בשעת  אף על פי שלא אמרה בפירוש, ולכן

על איזה פסח היא רוצה להיות מנויה, השחיטה 

  .היא אוכלת מהפסח של בעלה

 

 שחטו ו בבית אביהכשהאשה 

 הפסח גם אביה וגם בעלה עליה את

, כשהיא נמצאת בפסח בבית אביה, האשה

 ביה וגם בעלה. ושחטו עליה את הפסח גם א

אשה שמבקשת  אם היאמבואר בברייתא, ש

ופסח זה , ללכת לבית אביה[ רדופה]=תמיד 

, שדרך הנשואות הוא רגל ראשון שאחר נישואין

 ללכת בו לבית אביהן.

היא רוצה להיות מנויה על הפסח , מן הסתם

בשעת , ולכן גם אם לא אמרה בפירוש של אביה

היות מנויה, על איזה פסח היא רוצה להשחיטה 

  היא אוכלת מהפסח של אביה.

ודווקא ברגל ראשון אנו אומרים שמן הסתם 

כוונתה היתה להיות מנויה על הפסח ששחט 

 אביה. 

אם רצונה  אבל ברגלים הבאים יש להסתפק

להיות מנויה על פסח של אביה או על פסח של 

 בעלה. 

בשעת  כל זמן שלא אמרה בפירוש, ולכן

, היא רוצה להיות מנויהעל איזה פסח השחיטה 

לא מפסח של אביה ולא מפסח  לא תוכל לאכול

 של בעלה.

היא אשה שאינה  אםבמשנתנו מבואר, שו

ללכת לבית [ אינה רדופה]=מבקשת תמיד 

שאחר  רגל ראשוןעל פי שרגל זה הוא  אףאביה, 

אם רצונה להיות מנויה  יש להסתפקהנישואין, 

 על פסח של אביה או על פסח של בעלה. 

בשעת  כל זמן שלא אמרה בפירוש, ולכן

, על איזה פסח היא רוצה להיות מנויההשחיטה 

לא מפסח של אביה ולא מפסח  לא תוכל לאכול

 של בעלה.

, שאחר נישואין פסח זה אינו רגל ראשוןאם ו

פשוט שרצונה להיות מנויה על פסח הדבר בזה 

  .ולא על פסח ששחט אביה ששחט בעלה

בשעת  א אמרה בפירושאף על פי של, ולפיכך

השחיטה על איזה פסח היא רוצה להיות מנויה, 

  .היא אוכלת מהפסח של בעלה

 

 יש להימנות על הפסח קודם שחיטתו

נתבאר שבמקום שיש ספק אם האשה רוצה 

להיות מנויה על הפסח ששחט אביה או על 

הפסח ששחט בעלה היא צריכה לומר בשעת 

 מנויה. השחיטה על איזה פסח היא רוצה להיות

ודווקא בשעת השחיטה מועילה אמירתה 

 להמנות אותה על הפסח שהיא אומרת.

אם בשעת השחיטה לא אמרה על איזה אבל 

אף על פי שאמרה , פסח היא רוצה להיות מנויה

אין הדבר מועיל , זאת לאחר מכן בשעת אכילה

אי אפשר להימנות על הפסח לאחר  לה כי

 שחיטתו.

שכוונתה  פרעלמעתה  ואין אומרים התברר

אין היתה להימנות על הפסח שהיא אומרת ]=



 [.ברירה

 

 האשה רדופה ללכת לבית אביה לאחר נישואיה

האשה, לאחר נישואיה, כשנמצאת שלמה בבית 

חמיה, היא מבקשת ללכת לבית אביה ולהגיד 

 שם שבח זה.

ָאז ֲאִני חֹוָמה ְוָשַדי ַכִמְגָדלֹות "וזהו שנאמר בעניין 

  .)שה"ש ח' י'(" ֵעיָניו ְכמֹוְצֵאת ָשלֹוםָהִייִתי בְ 

ככלה שנמצאת שלימה בבית  ,רבי יוחנןוביאר 

 ,חמיה, ורדופה לילך להגיד שבחה בבית אביה

שהיא חביבה בבית חמיה על בעלה, ונמצאת 

 שלמה לו. 

 

 הקשר בין עם ישראל והקב"ה לעתיד לבוא

נאמר בעניין הקשר שיהיה לעתיד לבוא בין עם 

ְוָהָיה ַביֹום ַההּוא ְנֻאם ה' " והקב"ה:ישראל 

)הושע ב' " ִתְקְרִאי ִאיִשי ְולֹא  ִתְקְרִאי ִלי עֹוד ַבְעִלי

 . י"ח(

, שבא הכתוב ללמד, שלעתיד רבי יוחנןוביאר 

 ככלה בבית חמיה יהיו עם ישראל עם הקב"ה

כלומר בבית בעלה, שיש ביניהם חיבה יתרה, 

ככלה בבית  ולא והיא קוראת אותו "אישי".

, שעדיין אין ביניהם חיבה יתרה והיא אביה

 . קוראת אותו "בעלי"

 

 עילם זכתה ללמוד ולא זכתה ללמד

 ובבל זכתה ללמוד וללמד

ַמה ַנֲעֶשה ָאחֹות ָלנּו ְקַטָנה ְוָשַדִים ֵאין ָלּה "נאמר, 

כלומר אינה , " )שה"ש ח' ח'(ַלֲאֹחֵתנּו ַביֹום ֶשְיֻדַבר ָבּה

  יה להניק.ראו

, שכתוב זה מדבר בעילם, אמר רבי יוחנןו

שזכתה ללמוד ולא זכתה ללמד, כלומר שהיו בה 

תלמידי חכמים שלמדו תורה בעצמם, אבל לא 

 הרבו תורה בישראל. 

והכוונה לדניאל שהיה בעילם, כמו שנאמר, 

)דניאל " ַוֲאִני ְבשּוַשן ַהִביָרה ֲאֶשר ְבֵעיָלם ַהְמִדיָנה"

לא רבץ תורה אבל  בעצמו, וזכה ללמוד '(ח' ב

  .בישראל

שזכה גם ללמד עזרא הסופר, את בבל גידלה ו

תורה בעצמו וגם ללמד את ישראל, כמו שנאמר, 

ְוַלֲעֹשת  ה'ִכי ֶעְזָרא ֵהִכין ְלָבבֹו ִלְדרֹוש ֶאת תֹוַרת "

  .(' י')עזרא ז" ּוְלַלֵמד ְבִיְשָרֵאל ֹחק ּוִמְשָפט

 

י " לֹותֲאנִּ ְגדָּ ַדי ַכמִּ ה ְושָּ  "חֹומָּ

ֲאִני חֹוָמה ְוָשַדי לעיל דרשו את סוף הכתוב "

" ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְכמֹוְצֵאת ָשלֹוםַכִמְגָדלֹות 

האשה רדופה ללכת לבית שלעניין זה , )שה"ש ח' י'(

 . אביה לאחר נישואיה

ֲאִני ונחלקו חכמים בביאור תחילת הכתוב "

 ".ַדי ַכִמְגָדלֹותחֹוָמה ְושָ 

, הכתוב מלמד על לומדי התורה לדברי רבי יוחנן

מלמדי התורה שהם צגינים על ישראל, שכך ו

ה"הכתוב נדרש:  י חֹומָּ שהיא  זו תורה ",ֲאנִּ

ַדי" .מגינה על ישראל כמו חומה אלו  ",ְושָּ

מלמדים אחרים כמו ש ,תלמידי חכמים

 מגינים על הדורשמניקים אותם, וגם הם 

לֹותכַ " ְגדָּ  ".מִּ

הכך הכתוב נדרש: " ,רבאלדברי ו י חֹומָּ זו  ",ֲאנִּ

, כלומר אסיפת ישראל יחד, שהיא כנסת ישראל

ַדי" מגינה על ישראל כמו חומה. בתי אלו  ",ְושָּ

בהם ישראל מתאספים ש כנסיות ובתי מדרשות

 מגינים על הדורלתפילה ולתורה והם 

לֹות" ְגדָּ  ".ַכמִּ

 

ֵנינּו " ר בָּ ם ֲאשֶׁ ְנעּוֵריהֶׁ ים בִּ לִּ ים ְמגֻדָּ עִּ ְנטִּ  כִּ

ל ית ֵהיכָּ בֹות ַתְבנִּ ֹית ְמֻחטָּ וִּ  "ְבנֹוֵתינּו ְכזָּ

את  רב זוטרא בר טוביה אמר רבכך ביאר 

ֲאֶשר ָבֵנינּו ִכְנִטִעים ְמגָֻדִלים ִבְנעּוֵריֶהם "הכתוב, 

)תהילים " ְבנֹוֵתינּו ְכָזִוֹית ְמֻחָטבֹות ַתְבִנית ֵהיָכל

  .קמ"ד י"ב(

ים" עִּ ְנטִּ ֵנינּו כִּ ר בָּ אלו בחורי ישראל שלא  ",ֲאשֶׁ

, ודומים הם לנטיעות צעירות טעמו טעם חטא

שיונקות ועדיין לא התקלקלו ולא אירע בהן 

  שבר.

ֹית" וִּ שאוגדות  ,אלו בתולות ישראל ",ְבנֹוֵתינּו ְכזָּ

סותמות פתחיהן עד כלומר  ,פתחיהן לבעליהן

 .ואינן נבעלות לאחרים שמזדקקות לבעליהן

שמגידות פתחיהן של נדה לבעליהן פירוש אחר, 

 .לפרוש מהן, ואף על פי שתאוותן רבה

ל" ית ֵהיכָּ בֹות ַתְבנִּ אלו ואלו מעלה עליהן  ",ְמֻחטָּ

 .הכתוב כאילו נבנה היכל בימיהן

 

 שאוגדות פתחיהן לבעליהן בתולות ישראל

דבר בבנות " מְבנֹוֵתינּו ְכָזִוֹיתנתבאר שהכתוב "

כלומר, אף שאוגדות פתחיהן לבעליהן.  ,ישראל

על פי שהן מלאות תאווה, הן שמורות לבעליהן 

 בלבד.

ועניין זה נדרש ממה שמצינו מקומות נוספים 

שנאמר בהן לשון זויות, והוזכר בהן לשון מילוי, 

, הכוונה לדבר שהן "ְבנֹוֵתינּו ְכָזִוֹית"ומכאן שגם  

וה, ובכל זאת הן שמורות מלאות בו, והוא התאו

 לבעליהן. 



כתוב אחד שמצינו מילוי בזוויות, הוא הכתוב, 

ה' ְצָבאֹות ָיֵגן ֲעֵליֶהם ְוָאְכלּו ְוָכְבשּו ַאְבֵני ֶקַלע ְוָשתּו ָהמּו ְכמֹו "

 . )זכריה ט' ט"ו(" ּוָמְלאּו ַכִמְזָרק ְכָזִויֹות ִמְזֵבחַ ָיִין 

יות הוא הכתוב, וכתוב נוסף שמצינו מילוי בזו

צֹאוֵננּו ַמֲאִליפֹות ְמָזֵוינּו ְמֵלִאים ְמִפיִקים ִמַזן ֶאל ַזן "

 . " )תהילים קמ"ד י"ג(ְמֻרָבבֹות ְבחּוצֹוֵתינּו

כזויות שהדבר למד ממה שהזכיר " פירשו,ותוס' 

 .אף כאן דם נדותקרבנות מה להלן דם  ",מזבח

 

 ארבעה נביאים התנבאו בפרק אחד

ם התנבאו באותו פרק זמן, ארבעה נביאי

הושע, . והם: ותחילת נבואתם בימי המלך עוזיה

 .ישעיה, עמוס, ומיכה

ְדַבר ה' ֲאֶשר ָהָיה ֶאל  הֹוֵשַע ֶבן , "בהושע נאמר

יָּהְבֵאִרי  יֵמי ֻעזִּ יָּה בִּ ְזקִּ ז ְיחִּ חָּ ם אָּ ַמְלֵכי ְיהּוָדה  יֹותָּ

  ." )הושע א' א'(ָרֵאלּוִביֵמי ָיָרְבָעם ֶבן  יֹוָאש ֶמֶלְך ִיְש 

ֲחזֹון ְיַשְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץ ֲאֶשר ָחָזה " בישעיה נאמר

יָּהּוַעל ְיהּוָדה ִוירּוָשָלִם  יֵמי ֻעזִּ ז  בִּ חָּ ם אָּ יֹותָּ

יָּהּו ְזקִּ  )ישעיה א' א'(." ַמְלֵכי ְיהּוָדה ְיחִּ

ֲאֶשר ָהָיה ַבֹנְקִדים ִמְתקֹוַע ִדְבֵרי ָעמֹוס " בעמוס נאמר

יָּהר ָחָזה ַעל ִיְשָרֵאל ֲאשֶ  יֵמי ֻעזִּ ּוִביֵמי ֶמֶלְך ְיהּוָדה  בִּ

" )עמוס א' ָיָרְבָעם ֶבן יֹוָאש ֶמֶלְך ִיְשָרֵאל ְשָנַתִים ִלְפֵני ָהָרַעש

 א'(.

ְדַבר ה' ֲאֶשר ָהָיה ֶאל  ִמיָכה " ובמיכה נאמר

םַהֹמַרְשִתי  יֵמי יֹותָּ יָּה בִּ ְזקִּ ז ְיחִּ חָּ הּוָדה ַמְלֵכי יְ  אָּ

, )מיכה א' א'(" ֲאֶשר ָחָזה ַעל  ֹשְמרֹון ִוירּוָשָלִם

 כלומר מיכה התנבא אחרון מארבעת הנביאים

 .ותחילת נבואתו היתה רק בימי יותם הללו,

 ,שנאמר, הושע םגדול שבכולאמר רבי יוחנן שו

ר ה' ְבהֹוֵשעַ " בֶׁ ַלת דִּ  ַויֹאֶמר ה' ֶאל הֹוֵשַע ֵלְך ַקח ְלָך ְתחִּ

" ֵאֶשת ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי ְזנּוִנים ִכי ָזֹנה ִתְזֶנה ָהָאֶרץ ֵמַאֲחֵרי ה'

אין הכוונה שעם הושע דיבר ה' ו )הושע א' ב'(

תחילה לכל הנביאים שהרי ממשה ועד הושע 

 היו הרבה נביאים אלא הכוונה שהוא היה

 תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק

 והוא הגדול שבהם.

 

 עניינים אלה לכאןהבאת 

אלה המדברים בנבואת הושע, הדברים ההובאו 

משום שלעיל הובאו כתובים המדמים את יחס 

 ,בלשון אשה הנשאת לבעללקב"ה כנסת ישראל 

וכן יש  ,"ָאז ָהִייִתי ְבֵעיָניו ְכמֹוְצֵאת ָשלֹום"

את יחס ישראל  מיםבנבואת הושע כתובים המד

ֹום ַההּוא ְנֻאם ה' ְוָהָיה ַבי"" ,לקב"ה כאיש ואשה

עתה ". וִתְקְרִאי ִאיִשי ְולֹא  ִתְקְרִאי ִלי עֹוד ַבְעִלי

 .מפרש עתה עוד עניינים בנבואת הושע

 

 הושע לוקח לו אשת זנונים 

 . בניך חטאו - אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע

, בני חנוניך בניך הם - להשיבלהושע  והיה לו

רחמיך גלגל הם, בני אברהם יצחק ויעקב, 

 . םעליה

רבונו של  - אמר לפניו אלא, לא אמר כךלא דיו ש

העבירם באומה  ,עולם, כל העולם שלך הוא

 . אחרת

מה אעשה לזקן זה?  ,אמר הקדוש ברוך הוא

והוליד לך בנים  לך וקח אשה זונה ,אומר לו

. אם ואחר כך אומר לו שלחה מעל פניךזנונים, 

 ל. אף אני אשלח את ישרא ,הוא יכול לשלוח

ת " ,שנאמר ל הֹוֵשַע ֵלְך ַקח ְלָך ֵאשֶׁ ר ה' אֶׁ ַויֹאמֶׁ

ים ים ְוַיְלֵדי ְזנּונִּ שתלד לך בנים כלומר  ,"ְזנּונִּ

וקיים הושע  .זנונים, ספק שלך ספק של אחרים

ם" את הציווי, יִּ ְבלָּ ר ַבת  דִּ ת ֹגמֶׁ ַקח אֶׁ ְך ַויִּ ַוַתַהר  ַוֵילֶׁ

 . )הושע א' ג'( "ַוֵתֶלד לֹו ֵבן

 

ם" יִּ ְבלָּ ר ַבת  דִּ  "ֹגמֶׁ

ֹגֶמר ַבת  נתבאר שהושע לקח לו לאשה את "

  ."ִדְבָלִים

על שם " ֹגֶמר ַבת  ִדְבָלִיםשנקראת " יש אומרים

 .מה שארע בה

רלדברי רב, נקראת " - שהכל על שם  ",ֹגמֶׁ

ַבת  . ונקראת ", ותאוות לבםביאתם גומרים בה

ם יִּ ְבלָּ דבה רעה בת א " לשון כפילות, לומר שהידִּ

  , שגם אמה היתה זונה כמותה.דבה רעה

" לשון ַבת  ִדְבָלִיםלדברי שמואל נקראת "ו -

דבלה, שהם תאנים מיובשות ומתוקות, כלומר 

 . מתוקה בפי הכל כדבלההיתה ש

" לשון ַבת  ִדְבָלִיםלדברי רבי יוחנן נקראת "ו -

דבלה, שהם תאנים מיובשות דבוקות יחד 

 .הכל דשים אותה כמו דבלהא בלחץ, וכך הי

על שם " ֹגֶמר ַבת  ִדְבָלִיםשנקראת " ויש אומרים

 .מה שארע בתקופתה

על שם  ",ֹגֶמרלדברי רבי יהודה, נקראת "

 . של ישראל בימיה םשבקשו לגמר ממונ

ממונם של ישראל  בזזו וגמרולדברי רבי יוחנן, ו

ם ִכי ִאם ִכי לֹא ִהְשִאיר ִליהֹוָאָחז עָ "שנאמר , בימיה

ם ֲחִמִשים ָפָרִשים ַוֲעָשָרה ֶרֶכב ַוֲעֶשֶרת ֲאָלִפים ַרְגִלי  ְבדָּ י אִּ כִּ

ֻדש ר לָּ פָּ עָּ ֵמם כֶׁ ם ַוְישִּ ְך ֲארָּ לֶׁ  . )מלכים ב' י"ג ז'(" מֶׁ

 

 בני זנונים שילדה גומר להושע

ַויֹאֶמר ה' ֵאָליו ְקָרא ְשמֹו  :ַוַתַהר ַוֵתֶלד לֹו ֵבן"

זרוע את ישראל שעתיד אני ללהורות  "ִיְזְרֶעאל



ִכי עֹוד ְמַעט ּוָפַקְדִתי ֶאת ְדֵמי ִיְזְרֶעאל ַעל " ,בגולה

)הושע א' " ֵבית ֵיהּוא ְוִהְשַבִתי ַמְמְלכּות ֵבית ִיְשָרֵאל

 ד'(-ג'

ַוַתַהר עֹוד ַוֵתֶלד ַבת ַויֹאֶמר לֹו ְקָרא ְשָמּה לֹא "

ֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל ֻרָחָמה ִכי לֹא אֹוִסיף ע

 )הושע א' ו'(" ִכי  ָנשֹא ֶאָשא ָלֶהם

ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֵבן: ַויֹאֶמר ְקָרא ַוִתְגֹמל ֶאת לֹא ֻרָחָמה "

ְשמֹו לֹא ַעִמי ִכי ַאֶתם לֹא ַעִמי ְוָאֹנִכי לֹא ֶאְהֶיה 

 .(ט'-ח')הושע א' " ָלֶכם

 

 ים על ישראלהוכחת הושע על שלא ביקש רחמ

אמר  ,שני בנים ובת אחתלהושע לאחר שנולדו 

לא היה לך ללמוד  - לו הקדוש ברוך הוא להושע

פירש מן  ,שכיון שדברתי עמו ?ממשה רבך

 האשה, אף אתה בדול עצמך ממנה. 

רבונו של עולם, יש לי בנים  -הושע  אמר לו

  .ממנה ואין אני יכול להוציאה ולא לגרשה

ומה אתה, שאשתך  - הוא הקדוש ברוך ואמר ל

זונה ובניך בני זנונים, ואין אתה יודע אם שלך 

בני, בני  םכך. ישראל, שה ,הן אם של אחרים הן

בחוני, בני אברהם יצחק ויעקב, אחד מארבעה 

ואתה אמרת העבירם , קנינין שקניתי בעולמי

  ?באומה אחרת

 

 ארבעה קניינים שקנה הקב"ה בעולמו

וכל העולם של  הקב"ה ברא את כל העולם,

הקב"ה הוא והוא קניינו. אבל יש ארבע דברים 

שהם חשובים וחביבים בעיניו יותר, ונראו 

 בפירוש בלשון קניין של הקב"ה.

ית ַדְרכֹו" שנאמר, .תורה. א י ֵראשִּ נִּ נָּ ֶקֶדם  ה' קָּ

  )משלח ח' כ"ב( "ִמְפָעָליו ֵמָאז

רּוְך ַאְבָרם ַוְיָבְרֵכהּו ַויֹאַמר בָ " שנאמר .שמים וארץ. ב

ץְלֵאל ֶעְליֹון  רֶׁ אָּ ם וָּ ַמיִּ  )בראשית י"ד י"ט(" ֹקֵנה שָּ

ַהר ַוְיִביֵאם ֶאל ְגבּול ָקְדשֹו " שנאמר, .בית המקדש. ג

ינֹו ה ְימִּ ְנתָּ ה קָּ  . )תהילים ע"ח נ"ד(" זֶׁ

ִתֹפל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִבְגֹדל " שנאמר .ישראל. ד

יתָּ ַעד ַיֲעֹבר ַעְמָך ה' ַעד ַיֲעֹבר  ְזרֹוֲעָך ִיְדמּו ָכָאֶבן נִּ " ַעם זּו קָּ

  )שמות ט"ו ט"ז(

 

 על ישראלהקב"ה שלוש גזרות שגזר 

השמות שצווה הקב"ה להושע לקרוא לבניו, הם 

 על שם הגזרות שנגזרו על ישראל.

להורות ", ְקָרא ְשמֹו ִיְזְרֶעאל. שנאמר "גלות. א

 . זרוע את ישראל בגולהשעתיד אני ל

שלא יחשבו עוד עמו של הקב"ה, כמו שאמר, . ב

יְקָרא ְשמֹו "  ". לֹא ַעמִּ

ְקָרא . שלא ירחם עוד על ישראל, כמו שאמר, "ג

ת ֵבית ְשָמּה לֹא ֻרָחָמה ִכי  יף עֹוד ֲאַרֵחם אֶׁ לֹא אֹוסִּ

ֵאל ְשרָּ  ".יִּ

 

 תשובת הושע

כשלא ביקש רחמים על  ,שחטאהושע כיון שידע 

 רחמים על עצמו.  עמד לבקשישראל מתחילה, 

עד שאתה מבקש  - אמר לו הקדוש ברוך הוא

בקש רחמים על ישראל,  ,רחמים על עצמך

 בגללך. שגזרתי עליהם שלש גזירות 

ובטל על ישראל ובקש רחמים הושע  עמד

 ברכות כנגד הגזרות., והתחיל לברכן, גזירה

ה ּוְבֵני , "אמר, תחת גזרת הגלות ְקְבצּו ְבֵני ְיהּודָּ ְונִּ

ויִּ  ֵאל ַיְחדָּ ן   ְשרָּ לּו מִּ ד ְועָּ חָּ ם רֹאש אֶׁ הֶׁ מּו לָּ ְושָּ

אל ְזְרעֶׁ דֹול יֹום יִּ י גָּ ץ כִּ רֶׁ אָּ  .)הושע ב' ב'(" הָּ

תחת הגזרה שלא יחשבו עוד עמו של הקב"ה 

ֲאֶשר לֹא ְוָהָיה ִמְסַפר ְבֵני  ִיְשָרֵאל ְכחֹול ַהָים ", אמר

ְמקֹום אֲ ְוָהָיה ִיַמד ְולֹא ִיָסֵפר  ם לֹא בִּ הֶׁ ֵמר לָּ ר ֵיאָּ שֶׁ

י ם ְבֵני ֵאל חָּ הֶׁ ֵמר לָּ ם ֵיאָּ י ַאתֶׁ  .)הושע ב' א'(" ַעמִּ

הואמר עוד  י  ַאתָּ י ַעמִּ י ְללֹא ַעמִּ ַמְרתִּ ְוהּוא יֹאַמר  ְואָּ

 (כ"כ" )הושע ב' ֱאֹלָהי

, ותחת הגזרה שלא ירחם עוד על ישראל אמר

ת לֹאּוְזַרְעִתיָה ִלי ָבָאֶרץ " י אֶׁ ַחְמתִּ ה ְורִּ מָּ )הושע  "ֻרחָּ

 (כ"כב' 

 

 הרבנות מקברת על בעליה

אמר הרבנות והשררה גורמים לקיצור ימים, ו

, אוי לה לרבנות שמקברת את בעליה ,רבי יוחנן

ארבעה  שאין לך כל נביא ונביא שלא קיפח

כלומר קבר בימיו ארבעה מלכים,  ,מלכים בימיו

שהם קיצרו ימיהם והנביא האריך אחריהם. 

הֶבן ָאמֹוץ  ן ְיַשְעיָּהּוֲחזֹו" ,שנאמר זָּ ר חָּ ַעל  ֲאשֶׁ

יָּהּוְיהּוָדה ִוירּוָשָלִם  ְזקִּ ז ְיחִּ חָּ ם אָּ יָּהּו יֹותָּ יֵמי ֻעזִּ  בִּ

 .)ישעיה א' א'(" ַמְלֵכי ְיהּוָדה

 

 מלכי יהודה נמנהירבעם בן יואש מלך ישראל 

ל  " נאמר בנבואת הושע, יָּה אֶׁ ר הָּ ְדַבר ה' ֲאשֶׁ

יֵמיי ֶבן ְבֵאִר  הֹוֵשעַ  ֻעִזָיה יֹוָתם ָאָחז ְיִחְזִקָיה  בִּ

ְך  לֶׁ ש מֶׁ ן יֹואָּ ם בֶׁ ְבעָּ רָּ יֵמי יָּ ה ּובִּ ַמְלֵכי ְיהּודָּ

ֵאל ְשרָּ בן יואש מלך  הזכיר הכתוב את ירבעם. "יִּ

 .עם מלכי יהודהישראל 

מפני מה זכה ירבעם בן יואש  ,אמר רבי יוחנןו

מפני ? מלך ישראל להמנות עם מלכי יהודה

 . לשון הרע על עמוס שלא קבל



הוא אמר  "ֵאל ַוִיְשַלח ֲאַמְצָיה ֹכֵהן ֵבית" שנאמר,

ִיְשָרֵאל ֵלאֹמר  ֶאל ָיָרְבָעם ֶמֶלְך" עבודה זרהכומר ל

ָעמֹוס ְבֶקֶרב ֵבית ִיְשָרֵאל לֹא תּוַכל ָקַשר ָעֶליָך 

  .)עמוס ז' י'( "ָהָאֶרץ ְלָהִכיל ֶאת ָכל ְדָבָריו

ִכי ֹכה ָאַמר ָעמֹוס ַבֶחֶרב "נאמר, והכוונה למה ש

 "ְוִיְשָרֵאל ָגֹלה ִיְגֶלה ֵמַעל ַאְדָמתֹוָימּות ָיָרְבָעם 

  )עמוס ז' י"א(

ולא קיבל ירבעם לשון הרע, לומר, מעצמו אמר 

חס ושלום כן עמוס עליי, וקשר עליי קשר, 

מה  ,, ואם אמרמעצמו אמר אותו צדיק כךש

 אעשה לו? שכינה אמרה לו. 

 

 אפילו בשעת כעסו של 

 זוכר את הרחמיםב"ה הק

אפילו בשעת כעסו של הקדוש  ,אמר רבי אלעזר

ִכי לֹא "זוכר את הרחמים, שנאמר  ,ברוך הוא

כלומר אף  ."אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ֵבית ִיְשָרֵאל

 על פי שזו נבואת פורענות מזכיר לשון רחמים.

זאת  , שיש ללמודרבי יוסי בר רבי חנינא אמרו

", שאמנם ָנשֹא ֶאָשא ָלֶהם ִכימסוף הכתוב, "

משמעותו לשון שאלה, האם אסלח להם? אבל 

 מזכיר הוא לשון סליחה.

ואפשר כוונתם לומר, שהיה הקב"ה יכול לומר 

הדברים בפירוש, "אתאכזר לישראל בגלל מעשיהם". 

 ולא אמר כן, אלא אמר רק זאת, שלא ירחם עליהם.

 

 את  הטעם שהגלה הקב"ה

 ישראל לבין אומות העולם

לא הגלה הקדוש ברוך הוא את  ,אמר רבי אלעזר

ישראל לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם 

ּוְזַרְעִתיָה ִלי " ,, שנאמרמהאומות הללו גרים

ואין  , כלומר אזרע את ישראל באומות,"ָבָאֶרץ

 . םאלא להכניס כמה כורי ,אדם זורע סאה

ללמוד זאת מהכתוב, שיש ורבי יוחנן אמר 

ְוִרַחְמִתי ֶאת לֹא ֻרָחָמה ְוָאַמְרִתי ְללֹא ַעִמי ַעִמי  "

, כלומר, אותם "ַאָתה ְוהּוא יֹאַמר ֱאֹלָהי

שמתחילה לא היו עמי אלא בני אומות אחרות 

עתה ידבקו בי ויהיו לי לעם על ידי שהם 

 יתגיירו.

 

לְ  ן ְיַקלֶׁ ו פֶׁ ל ֲאֹדנָּ ד אֶׁ בֶׁ  ָך ַאל ַתְלֵשן עֶׁ

ְמתָּ  שָּ ֵרְך ְואָּ מֹו לֹא ְיבָּ ת אִּ יו ְיַקֵלל ְואֶׁ בִּ  דֹור אָּ

מתחילה שני כתובים סמוכים יש בספר משלי, 

ַאל ַתְלֵשן להלשין עבד לאדוניו, "נאמר שאין 

ומיד , )משלי ל' י'("ֶעֶבד ֶאל ֲאֹדָנו ֶפן ְיַקֶלְלָך ְוָאָשְמתָ 

ת ִאמֹו לֹא דֹור ָאִביו ְיַקֵלל ְואֶ אחר כך נאמר "

שהכתוב  ,ולכאורה משמע .)משלי ל' י"א(" ְיָבֵרְך

 האחרון הוא נתינת טעם לכתוב הראשון.

אך הדבר קשה, וכי משום שדור זה מקלל אביו 

 ואמו, לכן אין להלשין עבד לאדוניו.

ולפיכך ביאר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר 

אפילו יוחי באופן אחר, שכוונת הכתוב לומר ש

שמקלל אביו ואמו הזהר בו ואל תקלל דור זה 

 .עבד לאדוניו

אותו הדור שאף על פי ש, כמו שמצינו בהושעו

היו חוטאים הקפיד הקב"ה על הושע שהלשין 

 כפי שנתבאר לעיל. עליהם

 

 דוש ברוך הואהקצדקה עשה 

 בישראל שפזרן לבין האומות

ם ִמקֹול ְמַחְצִצים ֵבין ַמְשַאִבים שָ " בשירת דבורה נאמר

ָאז ָיְרדּו ַלְשָעִרים ִצְדֹקת ִפְרֹזנֹו ְבִיְשָרֵאל ְיַתנּו ִצְדקֹות ה' 

 )שופטים ה' י"א( "ַעם ה'

שהכתוב הזה בא לשבח את  רבי אושעיאוביאר 

זר ישפבכך צדקה בישראל הקב"ה, שעשה 

ועתה אין אומה אחת  ,לבין האומותאותם 

 .יחדאת ישראל  לכלותיכולה 

שום אומה ו ,ישראל ומטעם זה ניצולים

 .משמידה את ישראל הנמצאים תחת שלטונה

שכך אמר לו אותו מין לרבי חנינא, אנחנו 

הרומאים טובים מכם, שכן אתם כבשתם את 

אדום, ותוך ששה חודשים כבר הרגתם בהם כל 

ִכי ֵשֶשת ֳחָדִשים ָיַשב ָשם "זכר, כמו שנאמר, 

" ָכל ָזָכר ֶבֱאדֹום יֹוָאב ְוָכל ִיְשָרֵאל ַעד  ִהְכִרית

ואילו אנו כבשנו אותכם, , )מלכים א' י"א ט"ז(

ומושלים בכם הרבה שנים, ואין אנו משמידים 

 . אתכם

 לקבל תשובה? רצונךהשיב לו רבי חנינא, 

 אצמיד לך תלמיד אחד שיענה לך. 

והשיב לו, הסיבה שאין  רבי אושעיא אליונטפל 

ודעים אתם פוגעים בנו היא משום שאין אתם י

כיצד תעשו. להרוג את כולנו אין אתם יכולים, 

כי אין כל ישראל תחתיכם. ואם תהרגו רק את 

ישראל שאתם מושלים בהם, יאמרו עליכם 

שאתם מלכות חתוכה ולא שלמה, שהרי אתם 

 לא יכולים להרוג את כל ישראל.

]=גפא נשבע אותו מין בעבודה זרה של הרומאים 

מת אמרת, ואמר לרבי יהושע, אדרומאי[ 

בהא נחתינן ]=במחשבה זו אנחנו עסוקים תמיד 

 [.ובהא סלקינן

 

 הטעם שהגלה הקב"ה את ישראל לבבל

ים ֵהִבין ִק ֱאֹל". שנה רבי חייא, מהו שנאמר, א



יודע  ?)איוב כ"ח כ"ג( "ַדְרָכּה ְוהּוא ָיַדע ֶאת ְמקֹוָמּה

הקדוש ברוך הוא את ישראל שאינן יכולין לקבל 

 ,ים, לפיכך הגלה אותם לבבלגזרות של רומי

  .שאין כשדים אכזרים כשאר אומות

לא הגלה הקדוש ברוך הוא  ,אמר רבי אלעזר. ב

 ,מפני שעמוקה כשאולאת ישראל לבבל אלא 

ומאחר שהיא כן יפדה אותם מהרה כמו 

ְפֵדם", שהבטיח ַיד ְשאֹול אֶׁ ֱאִהי ִמָמֶות ֶאְגָאֵלם  מִּ

" )הושע י"ג  ְשאֹול ֹנַחם ִיָסֵתר ֵמֵעיָניְדָבֶריָך ָמֶות ֱאִהי ָקָטְבָך

 . י"ד(

הטעם שהגלה הקב"ה את  ,רבי חנינא אמר. ג

 ,מפני שקרוב לשונם ללשון תורה, ישראל לבבל

 .מהר םולא תשתכח תורה מה

הטעם שהגלה הקב"ה את  ,רבי יוחנן אמר. ד

, שהרי םלבית אמ םמפני ששיגר ,ישראל לבבל

ל לאדם שכעס על משיצא מאור כשדים, אברהם 

 לבית אמה.  ?אשתו, להיכן משגרה

הטעם שהגלה הקב"ה את ישראל  ,אמר . עולאה

 שיש מהם הרבה בבלכדי שיאכלו תמרים  ,לבבל

. אך לבסוף חזר בו כפי שיתבאר ויעסקו בתורה

 בתחילת דף פ"ח.

 

 שלשה חזרו למטעתן

אמר רבי אלכסנדרי, שלושה דברים חזרו 

 נו באו.למטעתן, כלומר למקום שממ

  .ישראל. א

כמו שנתבאר לעיל, שאברהם הגיע מבבל, מאור 

 . כשדים. ולבסוף גלו בניו לבבל

  .כסף מצרים. ב

כמו , שבזזו ישראל בצאתם ממצריםכל הכסף 

ַוה' ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם ְבֵעיֵני ִמְצַרִים "שנאמר 

(, ל"ו ב")שמות י" ַוַיְשִאלּום ַוְיַנְצלּו ֶאת ִמְצָרִים

  בימי רחבעם. וף חזר למצריםלבס

ְך " שנאמרכמו  לֶׁ ית ַלמֶׁ ישִּ ה ַהֲחמִּ נָּ י ַבשָּ ַוְיהִּ

ִּם לָּ ם ַעל ְירּושָּ ְצַריִּ ְך מִּ לֶׁ יַשק מֶׁ ה שִּ לָּ ם עָּ ִכי  ְרַחְבעָּ

ַוִיְלֹכד ֶאת ָעֵרי ַהְמֻצרֹות ֲאֶשר  ... ָמֲעלּו ַבה'

ַשק ֶמֶלְך  ַוַיַעל ִשי...  ִליהּוָדה ַוָיבֹא ַעד ְירּוָשָלִם

ת  ִמְצַרִים ַעל ְירּוָשַלִם  ת ֹאְצרֹות ֵבית ה' ְואֶׁ ַקח אֶׁ ַויִּ

ח קָּ ת  ַהֹכל לָּ ְך אֶׁ לֶׁ ַוִיַקח ֶאת ָמִגֵני  ֹאְצרֹות ֵבית ַהמֶׁ

 )דה"י ב' י"ב(." ַהָזָהב ֲאֶשר ָעָשה ְשֹלֹמה

 .כתב הלוחות. ג

 .כתב הלוחות שהגיע משמים חזר ועלה לשמים

ֶאְתֹפש ִבְשֵני ַהֻלֹחת ָוַאְשִלֵכם ֵמַעל ְשֵתי וָ " ,שנאמר

םָיָדי  ֲאַשְבֵרם ְלֵעיֵניכֶׁ דבר  ,כלומר ,)דברים ט' י"ז(" וָּ

ומה  .פלא ראיתם שם, שהעין פונה להסתכל בו

לוחות נשברו ואותיות היה אותו דבר פלא? 

 .פורחות

 

 דף פח

 

 תמרים בבלל לעסוק בתורה

והביאו היא בבל, ש עולא הזדמן לפומבדיתא

 .לפניו סל מלא תמרים

שאל את מי שהביאו לו, כמה סלים כאלה קונים 

בזוז אחד, ואמרו לו, שלושה סלים מלאים 

 תמרים עולים זוז אחד.

, סלים מלאים של דבש בזוז אחדעל כך,  אמר

? כלומר מאחר והבבלים אינם עוסקים בתורה

שיש להם שפע בזול, יש להם לעסוק בתורה 

 מדוע אינם עוסקים בה כראוי.הרבה, ו

מכאבי מעיים בגלל עולא מאד  בלילה סבל

, עד החשיב את אכילתם אכילת התמרים

חזר בו ושבח את כאכילת סם המוות ]=רעל[. 

, הרבה רעל יש לאכול בבלל בזול, הבבלים ואמר

 .ובכל זאת הבבלים עוסקים בתורה

 

 שם הר הבית לעתיד לבוא

הר", שכך נאמר אברהם אבינו קרא להר הבית "

ַוִיְקָרא בעניין העקידה שהיתה בהר הבית, "

ַאְבָרָהם ֵשם  ַהָמקֹום ַההּוא ה' ִיְרֶאה ֲאֶשר ֵיָאֵמר 

  .)בראשית כ"ב י"ד(" ַהיֹום ְבַהר ה' ֵיָרֶאה

ויצחק קרא להר הבית "שדה", שכך נאמר 

ַוֵיֵצא ִיְצָחק בעניין יציאתו להתפלל בהר הבית, "

ִלְפנֹות ָעֶרב ַוִיָשא ֵעיָניו ַוַיְרא ְוִהֵנה ְגַמִלים ָשֶדה ָלשּוַח בַ 

  .)בראשית כ"ד ס"ג( "ָבִאים

ויעקב קרא להר הבית "בית", כלומר מקום 

 מיושב, שכך נאמר בעניין הגעתו להר הבית,

ְואּוָלם לּוז ַוִיְקָרא ֶאת ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ֵבית ֵאל "

 . )בראשית כ"ח י"ט( "ָנהֵשם ָהִעיר ָלִראשֹ 

ְוָהְלכּו "ואמר רבי אלעזר שבזה יתבאר הכתוב, 

ַעִמים ַרִבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל  ֵבית 

ְוֹיֵרנּו ִמְדָרָכיו ְוֵנְלָכה ְבֹאְרֹחָתיו ִכי ִמִציֹון ֵתֵצא ֱאֹלֵהי ַיֲעֹקב 

  .(ה ב' ג'ישעי) "תֹוָרה ּוְדַבר ה' ִמירּוָשָלִם

אלהי יעקב ולא אלהי וכי הקב"ה הוא רק 

 אברהם ויצחק? 

אלא כוונת הכתוב לומר, שהעמים יקראו לו 

ולא כיצחק , הרקראו לא כאברהם שבית. ו

 .אלא כיעקב שקראו בית, שקראו שדה

 

 



 גדול קבוץ גליות כיום שנבראו בו שמים וארץ

גדול קבוץ גליות כיום שנבראו  ,אמר רבי יוחנן

  .מים וארץבו ש

בעניין קיבוץ גלויות לשון "יום", שנאמר 

ְוִנְקְבצּו ְבֵני ְיהּוָדה ּוְבֵני  ִיְשָרֵאל ַיְחָדו ְוָשמּו ָלֶהם "

" רֹאש ֶאָחד ְוָעלּו ִמן ָהָאֶרץ ִכי ָגדֹול יֹום ִיְזְרֶעאל

כמו  ,והכוונה ליום קיבוץ הגלויות ,)הושע ב' ב'(

 יום התאספותם., יום כנישיהוןשהוא מתורגם 

 ",יום"ובבריאת שמים וארץ גם כן נאמר לשון 

ֶעֶרב  ַוְיִהיַוִיְקָרא ֱאֹלִהים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶשְך ָקָרא ָלְיָלה "

 . )בראשית א' ה'(" ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחד

 

ת" בכלל הכתוב אלה יִּ ה ַלבָּ  "שֶׁ

ָרֵאל ַדְברּו ֶאל ָכל ֲעַדת ִיְש "נאמר בעניין קרבן הפסח, 

ְוִיְקחּו ָלֶהם ִאיש ֶשה ְלֵבית ֵלאֹמר ֶבָעֹשר ַלֹחֶדש ַהֶזה 

  ."ֶשה ַלָבִיתָאֹבת 

ת" הכתובואמר רבי זירא ש יִּ ה ַלבָּ מלמד " שֶׁ

שאדם ממנה על הפסח את בני ביתו מדעתו ולא 

  .מדעת בני ביתו

מתכוון למנות את בני בעל הבית כש ,כלומר

מנים על הפסח שלו, ביתו על הפסח, הרי הם מת

 בין אם הם רוצים בכך ובין אם אינם רוצים

שהמינוי על פסח של בני ביתו תלוי בדעתו  ,בכך

 ולא בדעתם.

ומבואר בסוגיה מי נחשבים בני ביתו לעניין זה 

שהמינוי על הפסח תלוי בדעת בעל הבית ולא 

 בדעת בני הבית:

 .בנו ובתו הקטנים. א

וון שעליו לחנכם לעניין זה פירש רש"י הטעם, כי

אינם יכולים למחות ומאחר שמינה במצוות 

 .אותם על הפסח הרי הם מנויים עליו

 .עבדו ושפחתו הכנענים. ב

לעניין זה פירש רש"י הטעם, כיוון שסמוכים על 

שלחנו על כרחם נמשכים אחריו ואינם יכולים 

למחות. אך מתוך פירושו לעניין שפחה עברית 

הם סמוכים עליו, משמע שהטעם הוא כיוון ש

 מוטל עליו לחנכם, והרי הם כבנו ובתו הקטנים.

 .יתום אצל אפוטרופוס. ג

יתום קטן שאין לו אב, ומינו לו ליתום 

אפוטרופוס להיות תחת אביו, האפוטרופוס 

נכנס תחת אביו של היתום גם לעניין זה, שהוא 

 ממנה אותו על פסחו ואין היתום יכול למחות.

 

ת" ובבכלל הכתאינם  אלה יִּ ה ַלבָּ  "שֶׁ

" מלמד שאדם ממנה ֶשה ַלָבִיתנתבאר שהכתוב "

ואפילו אם הם אינם  ,על פסחו את בני ביתו

 חפצים בכך.

יש ולא כל בני ביתו בכלל הכתוב הזה, אלא 

. שהם בפועל בני ביתו ואינם בכלל הכתוב הזה

אם שחט עליהם ושתקו הרי הסכימו , ולפיכך

  .והם מנויים עמו על פסחו

אבל אם מחו ואמרו שאינם רוצים להיות 

ובכלל . אינם מנויים על פסחו, מנויים על פסחו

אם שחטו פסח אחר הראו בכך שאינם , זה

 . רוצים להיות מנויים על פסחו

 ואלה הם:

 .בנו ובתו הגדולים. א

מתוך פירוש רש"י משמע שהטעם לכך, כי אין 

 מוטל עליו לחנכם.

 .עבדו ושפחתו העבריים. ב

פירוש רש"י משמע שהטעם לכך, כי אין  מתוך

 .מוטל עליו לחנכם

 .אשתו. ג

לעניין זה מבואר הטעם בגמרא, לפי שיכולה 

למחות. ופירש רש"י, שיכולה למחות שלא 

תהיה סמוכה על שלחנו של בעלה כמבואר 

יכולה אשה שתאמר לבעלה איני במסכת גיטין, 

 .נזונית משלך ואיני עושה לצורכך

 

 ליו אפוטרופסיםיתום ששחטו ע

נתבאר שיתום שיש לו אפוטרופוס, 

האפוטרופוס ממנה אותו על הפסח גם אם אינו 

רוצה בכך, כי מינוי הפסח של היתום תלוי בדעת 

 האופטרופוס בלבד, ולא בדעת היתום.

ומבואר במשנתנו, שיתום שיש לו שני 

וכל אחד מהם מינה אותו על אפוטרופסים, 

יכול שניהם, ו , הרי הוא מנוי עלהפסח שלו

 .לאכול מאיזה מהם שירצה

כי דין זה שמינוי הפסח של  ,הטעם 'ופירשו התוס

היתום תלוי בדעת האפוטרופוס ולא בדעת היתום 

מדין  ,ולפיכך בלבד. אלא מדרבנן ,אינו דין תורה

 ,תורה היתום אינו מנוי על אף אחד מהפסחים

 .ומדרבנן הוא יכול לבחור איזה מהם שירצה

 

 שני שותפיםעבד של 

נתבאר לעיל, שעבד כנעני מתמנה על הפסח של 

 רבו, אף אם העבד אינו רוצה בכך.

ואם היה עבד כנעני שייך לשני שותפים, הוא 

יכול להתמנות על פסחו של אחד מהשותפים 



 . רק בהסכמת שני השותפים

זה על  שני השותפים מקפידים מן הסתםאבל 

תו זה, ואין אחד מהם מסכים שהחצי שבבעלו

אין העבד  ולכןיהנה מהפסח של השותף שלו, 

יכול לאכול לא מפסחו של זה ולא מפסחו של 

 .זה

 

 פתיא אוכמא

דין זה של עבד של שני שותפים למד מסתירה 

בה מבואר שאינו יכול  ,בין המשנהשמצינו 

וזאת ]שלו  לאכול מפסח של אחד מהבעלים 

לבין הברייתא בה  ,כשהם מקפידים זה על זה[

שהוא יכול לאכול מפסח של אחד מבואר 

כשאינם מקפידים זה על וזאת ] ם שלו,בעליהמ

 זה[.

ורב עינא שאל את רב נחמן כיצד ליישב את 

 ורב נחמן השיב לו כפי שנתבאר. ,הסתירה הזו

כשרב נחמן השיב לרב  ,ולפי לשון אחד בגמרא

"עינא סבא" כלומר עינא עינא הוא כינה אותו 

רא כשרב נחמן השיב הזקן. ולפי לשון שני בגמ

 "פתיא אוכמא".לרב עינא הוא כינה אותו 

 ,פתיא אוכמאובמסכת עבודה זרה פירש רש"י, 

כלומר גם  ,מלאכהל ידי שנשתחר ע, כלי שחור

של תלמידי  םדרכש ,אתה רגיל ותדיר בתורה

ואינם  ,על לימוד תורה םחכמים שמצטערי

 .מכבסים בגדיהם

 

 מי שחציו עבד וחציו בן חוריןדין 

עבד כנעני שהיה שייך מתחילה לשני שותפים, 

ושחרר אחד מהם את חלקו, נעשה אותו העבד 

 חצי עבד כנעני וחצי בן חורין.

[, משנה ראשונה]= מתחילה אמרו בית הלל

שאין השחרור של חציו על ידי השותף האחד, 

יכול לחייב את השותף השני לשחרר גם הוא את 

מו וחציו חציו, אלא העבד עתה שייך חציו לעצ

עובד לשותף השני, ולכן הם חולקים בעבודתו. 

לעצמו יום אחד ועובד לבעלים של חציו יום 

, וכך עושים לסירוגין יום אחר יום, ושניהם אחד

 נהנים מעבודתו בשווה.

של  הבעליםשאם יעשו כן,  ובית שמאי אמרו

אבל לעבד עצמו יש . אינו מפסיד כלוםחציו 

ציו עבד וחציו בן מאחר שהוא ח כי, הפסד גדול

 . אינו יכול לשאת שום אשהחורין 

, שפחה אינו יכול לשאת משום חצי בן חורין

וישראלית אינו יכול לשאת משום חצי עבד, 

 ונמצא העבד הזה בטל מפריה ורביה. 

ואין להסכים לכך שייבטל שום אדם מפריה 

ורביה כי זו היא המטרה העיקרית של בריאת 

ִכי ֹכה ָאַמר ה' , "מרשנאשיפרו וירבו  העולם

הּוא ָהֱאֹלִהים ֹיֵצר ָהָאֶרץ ְוֹעָשּה הּוא כֹוְנָנּה בֹוֵרא ַהָשַמִים 

ּה רָּ ת ְיצָּ בֶׁ שֶׁ ּה לָּ אָּ " )ישעיה ֲאִני ה' ְוֵאין עֹוד לֹא ֹתהּו ְברָּ

 מ"ה, י"ח(

כופים את האדון של , מפני תקנת העולם ולכן

, כדי חציו השני שישחרר גם הוא את חלקו

. העבד בן חורין שלם ויוכל לשאת אשה שיהיה

, שהוא מתחייב בו כותב לאדון שטר חובהוא ו

 .לשלם לו את שווי חציו שהוא שחרר

וששמעו בית הלל את דברי בית שמאי קיבלו 

 [.משנה אחרונהושנו כמותם ]= את דבריהם

 

 מי שחציו עבד וחציו בן 

 חורין לעניין אכילת פסח

, מי שחציו עבד לפי משנה ראשונה של בית הלל

נחשב הוא כעבד של שני וחציו בן חורין, 

, והם: העבד שהוא בעלים של חציו שותפים

 המשוחרר, והאדון שהוא בעלים של חציו העבד.

מן הסתם  וכבר נתבאר שעבד של שני שותפים

על זה, ואין אחד מהם מסכים  הם מקפידים זה

שהחצי שבבעלותו יהנה מהפסח של השותף 

של העבד יכול לאכול לא מפסחו  אין ולכןשלו, 

 .עצמו ולא מפסחו של רבו

, מי שחציו ולפי משנה אחרונה של בית הלל

עבד וחציו בן חורין כופים את רבו לשחרר את 

הוא הרי  ,הואיל ובידינו לשחררוכולו, ולכן, 

מפסח של עצמו גם ללא ואוכל , כבן חוריןנחשב 

 .קבלת רשות מרבו

 

 האומר לעבדו צא ושחוט את 

 ולא פירש ממה ישחוט לו הפסח

ולא הורה מי שציווה לעבדו לעשות עבורו פסח, 

 או גדי]=כבש[  טלה, לו מתחילה מה לקחת

עזים. מאחר שלא פירש לו מה לקחת, סמך 

עבור האדון  כל מה שלקח העבדעליו, ומעתה 

ואפילו אם האדון רגיל לקחת , יהיה פסח לאדון

 .את המין האחר שנהכל 

 

 ו צא ושחוט את האומר לעבד

 ושחט עבורו שני פסחים הפסח

אין אדם יכול להימנות על שני כלל בידינו, ש

ולהחליט אחר כך , פסחים בשעת השחיטה

בשעת אכילה באיזה מהם הוא רוצה לצאת ידי 

 . חובה



, כי המינוי על הפסח נקבע בשעת השחיטה

לכן בשעת השחיטה צריך לברר על איזה מהם ו

ל להחליט למפרע לאחר הוא נמנה, ואינו יכו

השחיטה, כגון בשעת האכילה, על מה הוא נמנה 

 [.אין ברירהמקודם בשעת האכילה ]=

מי ששלח את עבדו לשחוט , ומהטעם הזה

והלך העבד ומינה את האדון על , עבורו פסח

, על גדי ועל טלה, מאחר שבשעת שני פסחים

השחיטה לא היה ידוע על איזה מהם התמנה 

ן יכול לאכול לא מהפסח הזה אין האדוהאדון, 

, כי אינו יכול להחליט אחר כך ולא מהפסח הזה

בשעת האכילה, על איזה פסח הוא נמנה מקודם 

 משעת השחיטה.

על מאכלם , שמקפידים וכל זה ברוב בני אדם

דעתם לצאת רק  ,ואם כן אם יאכלו גדי או טלה.

. ומאחר שאין אנו יודעים זה שהם מעדיפיםב

, אינם בשעת השחיטה לצאתמה היתה כוונתם 

 מאחד מהפסחים.אף לא יכולים לאכול 

תמיד ש]והדומים להם[,  מלך ומלכה אבל

, והם עבדיהם מכינים להם את סעודותיהם

כל מה שיעשו עצמם אינם מקפידים בדבר ו

בין יהיה גדי או  להם עבדיהם מקובל עליהם

 . טלה

גדי  שני פסחיםעבדיהם ולפיכך כשעשו עבורם 

בזה דעתם לצאת ינם מקפידים בכך, ו, אוטלה

. ולכן שני הפסחים עומדים להם, או בזה

והראשון מבין הפסחים שנשחט, הוא זה שנמנו 

 .ולפיכך הם יוצאים בפסח שנשחט ראשוןעליו, 

אין נמנין על שני פסחים  :וכן שנינו בברייתא

 ,כאחד ומעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם

או ושחטו ויצ .צאו ושחטו עלינו את הפסח

. באו ושאלו את , גדי וטלהשני פסחים םעליה

, לכו ושאלו את המלכה ,המלך, אמר להם

 ,באו ושאלו מן המלכה .שהיתה בריאה וחכמה

לכו ושאלו את רבן גמליאל. באו  ,אמרה להם

מלכה ומלך  ,אמר להם .ושאלו את רבן גמליאל

שאין מקפידין אם גדי אם , םקלה עליה םדעתש

. אנו אם יארע לנו כן, הראשוןיאכלו מן  ,טלה

  .לא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני

 

 רבן גמליאל מטהר את סעודת המלך והמלכה

הלטאה היא משמונה שרצים שנבלתם מטמאת 

בבית  פעם אחת נמצאת הלטאהמהתורה. ו

היו סבורים , ושל המלך והמלכה המטבחים

שאותה לטאה מתה, והרי היא מטמאה את כל 

 ו בה. המאכלים שנגע

לכו  ,להם אמר מה הדין. באו ושאלו את המלך

 . ושאלו את המלכה

לכו ושאלו  ,להם אמרה ,באו ושאלו את המלכה

 . את רבן גמליאל

מקום  אותם, שאל. את רבן גמליאלבאו ושאלו 

שנמצאת הלטאה בבית המטבחיים היה רותח 

 רבן גמליאל, להם אמר. רותח ,אמרו לו? או צונן

 . כוס של צונןלכו והטילו עליה 

פירכסה והלכו והטילו עליה כוס של צונן, 

וטהר רבן גמליאל כל . והתברר שעדיין לא מתה

 . הסעודה כולה

ונמצאת מלכה תלויה . נמצא מלך תלוי במלכה

נמצאת כל הסעודה תלויה ברבן . ברבן גמליאל

 גמליאל. 

 

 ו צא ושחוט את האומר לעבד

 ופירש ממה ישחוט לו הפסח

 והורה לועבדו לעשות עבורו פסח, מי שציווה ל

. מאחר שפירש או גדי טלה מה לקחת,מתחילה 

לו רבו ממה יעשה לו פסח, יוכל לעשות עבורו 

 רק מאותו המין שציווה לו רבו.

העבד ילך , מה ציווה לו רבוהעבד אם שכח ו

, ו בהמותלמוכר הבהמות שרגיל רבו לקנות אצל

בהמות  נותן לו שתיהמוכר וורוצה לעזור לרבו, 

  .גדי וטלה

אם האדון ציווה לך לקחת גדי , המוכרואומר 

וטלה , הרי גדי קנוי לאדון לצורך הפסח, לפסח

על מנת שאין לאדון חלק בו,  אני נותן לך במתנה

ציווה לך  האדון ואם. ותקריב אותו שלמים

הטלה קנוי לאדון לצורך לפסח, הרי  טלהלקחת 

נת שאין על מ וגדי אני נותן לך במתנה, הפסח

 לאדון חלק בו, ותקריב אותו שלמים.

אם האדון בתנאי זה,  ומקריב את שתי הבהמות

קרב  הטלהלפסח,  ציווה לי להקריב לו טלה

לי  ואם האדון ציווה. לפסח והגדי שלמים

 לפסח והטלהקרב  הגדילפסח,  גדילהקריב לו 

 . שלמיםקרב 

ואחר כך כשהאדון יגיע ויאמר מה ציווה לעשות 

ח יתברר לנו מה כבר קרב לפסח ומה לו לפס

קרב לשלמים, וייקח האדון את מה שציווה 

 לפסח, ויאכל אותו כדין פסח.

אבל בלא שיתרצה המוכר לתת לו בהמה 

לא יוכל העבד , במתנה שאין לאדון חלק בה

אין לעבד רכוש  כי, לעשות זאת מכספי האדון

אין האדון מסכים וכל מה שיש לו שייך לאדון, ו

 .בכספו שתי בהמות אלא אחת בלבדשיקנה 

 



 שכחו גם העבד וגם הרב מה ציווה הרב

כבר נתבאר, שמי שציווה לעבדו לעשות עבורו 

. או גדי טלה מה לקחת,מתחילה  והורה לופסח, 

מאחר שפירש לו האדון ממה יעשה לו פסח, 

יוכל לעשות עבורו רק מאותו המין שציווה לו 

 האדון.

עבד מה ציווה לו וכמו כן נתבאר, שאם שכח ה

האדון, יעשה העבד גם גדי וגם טלה, ויקריב 

שניהם בתנאי, אם טלה אמר האדון, הטלה 

יהיה לפסח והגדי לשלמים. ואם גדי אמר 

 האדון, הגדי יהיה לפסח והטלה לשלמים.

ואם שכח גם האדון מה ציווה לעבד לעשות 

מאחר עבורו, אף על פי שמה שציווה נעשה פסח, 

אינם , ים איזה מהם נעשה פסחשאין אנו יודע

שהרי הפסח , יכולים לאכול לא מזה ולא מזה

 , והם אינם יודעים על מה נמנו.נאכל רק למנוייו

אבל מאחר שלמעשה קרב עבורם הפסח 

ופטורים , יצאו ידי חובת הפסח, בהכשר

 .מלעשות פסח שני

ואמנם, כלל בידינו שאין הפסח כשר אלא אם כן 

 לה.כשהוקרב היה ראוי לאכי

שדין זה , אביי לפי לשון ראשון שללפיכך ו

בגמר הקרבת הטלה והגדי, כלומר  רק אםאמור 

, שהן שחיטה כשהושלמו ארבע עבודות הקרבן

עדיין קבלת הדם הולכת הדם וזריקתו למזבח, 

שאז בשעת השלמת , זכרו הבעלים מה ציוו

, והיו לו ההקרבה היה הפסח ראוי לאכילה

 .הם פסח בהכשרונמצא שקרב עליאוכלים, 

אבל אם קודם זריקת הדם כבר שכחו הבעלים 

 נמצא שבשעת זריקת הדם, מה ציוו

כבר לא היה ראוי כשהושלמה הקרבת הפסח 

קודם סיום הקרבתו,  ואם כן נפסל, לאכילה

 .ואין כאן שום פסח כשר

לא יצאו ידי חובת הפסח לא בטלה ולא  ומעתה

בגדי, ואם לא הספיקו להקריב פסח אחר בו 

 .הם חייבים להקריב פסח שניביום, 

גם באופן הזה ששכח , לפי לשון שני של אבייו

עדיין , הקודם זריקת הדם מה ציוו האדון

ופטורים , ויצאו בו ידי חובתם, הפסח כשר

 . מלעשות פסח שני

אף על פי ששכח האדון מה ציווה, מכל מקום  כי

מה , להביא טלה או גדי הציוואדון מאחר שה

כי לפי , כשרפסח  והוא, ה פסחנעש השציוו

אלא , ראוי לאכילהמה שנעשה פסח כשר  האמת

הפסח הראוי לאכילה,  שאין אנו יודעים מי הוא

סיבה לפסול את  כאןואין , אבל קמי שמיא גליא

 . הפסח

 

 חמשה שנתערבו עורות 

 באחד  פסחיהן ונמצאת יבלת

יבלת היא מום שפוסל את הבהמה מהקרבה. 

ה בני אדם כל אחד פסח אם הקריבו חמישו

של  ולאחר ההקרבה והפשטת העורות, אחד

נתערבו העורות ומצאו באחד הפסחים הללו 

קרב  הוברר שאחד מהפסחים, מהעורות יבלת

מחמת ו, פסולמבהמה פסולה להקרבה והוא 

אין שאין אנו יודעים איזה מהם פסול,  הספק

וכולם  ,אחד מהפסחים הללואף לאכול את 

 .יישרפו

ה שהביאו את הפסחים הללו פטורים אבל אל

 .מלעשות פסח שני

כי באמת קרב עבורם  ,מהם פטורים הארבע

אלא שמחמת הספק אינם יודעים  ,פסח בהכשר

לכן אינם יכולים לאכול את הפסח ו ,מי הם

 . כבר יצאו ידי חובה, אבל שהקריבו

לא ו ,כי אין אנו יודעים מי הוא ,והחמישי פטור

לא מי שבוודאי לא יצא יוכל להביא פסח שני א

 ידי חובת פסח ראשון.

וכבר נתבאר, שאין הפסח כשר אלא אם כן 

 כשהוקרב היה ראוי לאכילה.

]לפי לשון שני[, שדין זה אמור  אמר אביילפיכך ו

בגמר הקרבת הטלה והגדי, כלומר  רק אם

, שהן שחיטה כשהושלמו ארבע עבודות הקרבן

יין עדקבלת הדם הולכת הדם וזריקתו למזבח, 

אז בשעת השלמת כי , לא התערבו העורות

, והיו לו ההקרבה היה הפסח ראוי לאכילה

 .ונמצא שקרב עליהם פסח בהכשראוכלים, 

התערבו קודם זריקת הדם כבר אבל אם 

כשהושלמה  נמצא שבשעת זריקת הדם, העורות

ואם , כבר לא היה ראוי לאכילההקרבת הפסח 

שום  ואין כאןקודם סיום הקרבתו,  כן נפסל

 .פסח כשר

לא יצאו ידי חובת הפסח אף אחד  ומעתה

מהמקריבים, ואם לא הספיקו להקריב פסח 

 .הם חייבים להקריב פסח שניאחר בו ביום, 

 

 הסיבה שכל החמישה 

 פטורים מלעשות פסח שני

נתבאר, שחמישה שהקריבו חמישה פסחים, 

ולאחר מכן התברר שאחד מהפסחים פסול ואין 

פסול, כל החמישה פטורים  אנו יודעים מי מהם

  מלעשות פסח שני.

כי באמת קרב עבורם , פטוריםמהם  הארבע



, אלא שמחמת הספק אינם יודעים פסח בהכשר

מי הם, ולכן אינם יכולים לאכול את הפסח 

 שהקריבו, אבל כבר יצאו ידי חובה. 

, ולא כי אין אנו יודעים מי הוא, והחמישי פטור

שבוודאי לא יצא יוכל להביא פסח שני אלא מי 

  ידי חובת פסח ראשון.

ולהלן יתבאר מדוע אין להם תקנה באיזה אופן 

 .שהוא

 

 כל אחד יביא פסח נוסףאי אפשר ש

נוסף יביא פסח החמישה אי אפשר שכל אחד מ

  .יוכל לאכול ממנוכך ו

כי אפשר להקריב בכל שנה פסח אחד כשר 

וכל מי שכבר יצא ידי חובתו בהקרבת , בלבד

  .ו יכול לחזור ולהביא פסח נוסףפסח, אינ

אם  ,הארבעה שכבר יצאו ידי חובה, ואם כן

 .יביאו פסח נוסף אין זה פסח אלא חולין בעזרה

 

 נוסףאחד פסח כולם יחד יביאו ש אי אפשר

שכולם יחד יביאו פסח נוסף אחד  אי אפשר

ומאחר שאחד מהם עדיין לא יצא ידי חובת 

 . פסח יכול הוא להביא פסח והפסח כשר

פסח זה מותר באכילה רק לאותו אחד עדיין  כי

אבל שאר הארבעה אינם יכולים  שיצא בו

 להימנות עליו, ופסח אינו נאכל שלא למנוייו. 

גם  ומאחר שאין אנו יודעים מי מהם יצא בו

 .לא יוכל לאכול ממנו אף אחד מהםפסח זה 

 

 כל אחד יביא פסח נוסף בתנאיש אי אפשר

יביא גדי או שה לקרבן  מהם אי אפשר שכל אחד

שלי היה הקרבן אם  .על תנאיאותו  יקריבו

להביא  אני חייבו ,שנפסל בגלל שהיה בעל מום

שלי היה הקרבן ואם  לפסחקרב  זההרי  פסח

ידי  אני כבר יצאתישהיה תמים בלא מום ו

 .זה קרב לשלמיםחובת הפסח 

 דף פט

הפסח נאכל כולו יש הבדל בין פסח לשלמים,  כי

והשלמים נותנים מהם את החזה  םרק לבעלי

ספק מאחר שקרבן זה הוא ו. והשוק לכהנים

חזה ושוק שלו אינם , ספק שלמים פסח

, שמא הוא פסחשאינם מנוייו  נאכלים לכהנים

 .שמא הוא שלמים ואינם נאכלים לבעליו

 

 כל אחד יביא פסח שאי אפשר 

 נוסף בתנאי ויצרף אליו כהן

או שה לקרבן אי אפשר שכל אחד מהם יביא גדי 

והוא יהיה ספק פסח ספק  ויקריב אותו על תנאי

וכדי שיהיה אפשר לאכול  , כפי שנתבאר,שלמים

והכהן  ,יצרף עמו כהן ממנו את החזה והשוק

 יאכל את החזה והשוק.

שאין אנו יודעים אם זה פסח או כי מאחר 

 . שלמים אין כהן שיצטרף אליו

יצטרף הוא לא ידי חובתו,  כי אם הכהן כבר יצא

עדיין ידי  ואם הכהן לא יצא זה פסח שמא

 .הוא לא יצטרף שמא זה שלמיםחובתו, 

 

כל אחד מהחמישה יביאו קרבן שאי אפשר 

 בתנאי ויצרפו לכולם כהן אחד שלא יצא עדיין 

מהחמישה יביא קרבן אי אפשר שכל אחד 

כפי  והוא יהיה ספק פסח ספק שלמים בתנאי

  .שנתבאר

ת החזה והשוק של הקרבן, וכדי שיוכלו לאכול א

יצרפו כל אחד מהם כהן אחד שלא יצא ידי 

ונמצא אותו כהן אוכל מכל החמש חובתו, 

ארבעה הוא אוכל , קרבנות את החזה והשוק

, ואחד הוא אוכל בתורת פסח, בתורת שלמים

 .ויוצא בו ידי חובתו

כי יש הבדל והסיבה שאי אפשר לעשות כן, 

כל רק בליל הפסח נא, נוסף בין פסח לשלמים

והשלמים ]עד חצות[,  חמישה עשר בניסן

, וכשהם קרבים נאכלים לשני ימים ולילה אחד

ביום ארבעה עשר בניסן אם נאכלים גם ביום 

ארבעה עשר וגם ביום חמישה עשר ולא רק בליל 

 חמישה עשר. 

ספק שלמים ספק בהמה, והיא  וכשהוא מקריב

רק בזמן הראוי אותה  הוא יכול לאכול, פסח

, כלומר ליל חמישה עשר בניסן אכילת פסחל

 בלבד ]עד חצות[. 

הוא ממעט את הזמן , ואם היא באמת שלמים

ומה שנשאר מהבשר . הראוי לאכילת השלמים

בבקר יום חמישה עשר בניסן נשרף כדין נותר 

הפסח אף על פי שייתכן שהוא עדיין כשר 

 לאכיל.

 

 כל אחד יביא קרבן שאי אפשר 

 מותר הפסח ויעשה תנאי פסח או

מי שהפריש קרבן לפסח, ואבד, והפריש קרבן 

נוסף לשם פסח ושוב נמצא הראשון. רק אחד 

מאלה שהפריש קרב לשם פסח, שהרי אין אדם 

יכול להקריב שני פסחים באותה שנה. והשני 



ניתן להקריבו לשם פסח נקרא מותר הפסח, ו

 לשם שלמים.עבור מי שעדיין לא יצא או שיקרב 

ה אף שהוא קרב כקרבן שלמים ז מותר פסחו

אינו נאכל לשני ימים אינו כשלמים לכל דבר, ו

אלא נאכל רק ביום , ולילה אחד כשאר שלמים

ודומה הוא בכך . הקרבתו ובלילה שאחריו

גם הפסח נאכל רק בלילה שאחר ש, לקרבן פסח

 .לא נאכל ביום המחרתהקרבתו ו

אי אפשר שכל אחד מהחמישה , ומכל מקום

זה יהיה , פסח אם אני חייב, תנאייביא קרבן ב

זה יהיה  ,ואם אני יצאתי ידי חובת פסח. פסח

, שדינו שלמים אך נאכל רק ללילה מותר הפסח

כי בכל  ,אינו ממעט את זמן האכילהכך ואחד 

 .סוף הלילה ולא יותרמקרה זמן האכילה עד 

וכדי שיוכלו לאכול את החזה והשוק של הקרבן, 

ד שלא יצא ידי חובתו, יצרפו כל אחד מהם כהן אח

ונמצא אותו כהן אוכל מכל החמש קרבנות את החזה 

והשוק, ארבעה הוא אוכל בתורת שלמים, ואחד הוא 

 אוכל בתורת פסח, ויוצא בו ידי חובתו.

כי אי אפשר והסיבה שאי אפשר לעשות כן, 

. שכן להקדיש קרבן מתחילתו לשם מותר פסח

שכבר מותר הפסח הוא קרבן שהופרש על ידי מי 

הפריש פסח פעם אחת אבל אי אפשר להפריש 

מלכתחילה לשם מותר פסח ואם כבר יצא לא 

 חל עליו מעולם שם זה.

שיקדיש לשם מותר אם  ,הקונטרס רושלא כפיותוס' כתבו, 

אלא נראה לר"י  .בזה לא היה טועה הגמראש ,שלו היה תם

ואם לאו  ,יצא בזה ,ואם בעל מום שלו סתם, שיקדיש לפסח

ופריך דלא הוי מותר פסח אלא היכא  .ותר פסחיהא מ

  שהופרש לגמרי לפסח וניתותר.

 

 כל אחד יחפש קרבן שאי אפשר 

 שהוא מותר הפסח ויקריב אותו בתנאי

נתבאר שמותר הפסח יכול להיקרב לשם פסח 

עבור מי שעדיין לא יצא ידי חובתו או שיקרב 

לשם שלמים ונאכל עד סוף הלילה ולא יותר כמו 

 מו.פסח עצ

ולכאורה, חמישה שהקריבו קרבן פסח והתברר 

שאחד מהקרבנות פסול, יש להם להם תקנה, 

שיחפשו אחר חמש בהמות שכבר נעשו מותר 

. וייקח כל אחד מהם בהמה זו שהיא הפסח

אם אני חייב  מותר הפסח ויקריב אותה בתנאי.

יצאתי ידי כבר ואם אני  .זה יהיה פסח ,פסח

שדינו שלמים  ,הפסח זה יהיה מותר ,חובת פסח

  .אך נאכל רק ללילה אחד

יש הבדל בין  כי, והסיבה שאי אפשר לעשות כן

הפסח אין הבעלים צריכים  .פסח לשלמים

והשלמים הבעלים צריכים לסמוך  ,לסמוך עליו

 ,. ובהמת קדשים שאינה טעונה סמיכהעליהם

מאחר שיש חשש  ,ואם כן ,אסור לסמוך עליה

ואם , לסמוך עליה אסור ,שבהמה זו היא פסח

היא שלמים נמצא מקריב שלמים בלי סמיכה 

 .שלא כדין

טעם זה ישנו כשהיו אותם חמישה , ואמנם

טעם זה אינו  אבל אם היו חמש נשים, אנשים

 כי קרבן נשים לעולם אינו טעון סמיכה, קיים

ואם כן, גם מי שאינה חייבת בפסח וקרבנה הוא 

שלה מותר הפסח שדינו שלמים, אין הקרבן 

 טעון סמיכה.

אי אפשר גם אם היו חמש נשים והסיבה ש

 .פסח לשלמיםנוסף יש הבדל בין  כי, לעשות כן

והוא בצורת נתינת דם הקרבן על קיר המזבח. 

את דם הפסח נותנים במקום אחד בלבד 

]במתנה אחת[ כשהכהן קרוב לקיר המזבח ונותן 

את הדם בשפיכה, ואת השלמים נותנים בשתי 

]שתי מתנות[ כשהכהן עומד מעט  קרנות המזבח

 רחוק וזורק את הדם למזבח.

ואף על פי שבדיעבד אם שינה בין זה לזה יצא 

מכל מקום אין להקריב לכתחילה באופן שאינו 

זה פסח אם מאחר שיש ספק כדין אותו קרבן, ו

שהוא במתנה אחת בשפיכה או שלמים שהם 

אי אפשר להקריב את  שתי מתנות בזריקה

 .הקרבן הזה

 

 הריני שוחט את הפסח האומר לבניו 

 על מי שיעלה מכם ראשון לירושלים

האומר לבניו, "הולך אני לשחוט את הפסח 

בירושלים, וכשאשחט אותו, אני מתכוון למנות 

עמי על הפסח את מי מכם שיעלה ראשון 

 לירושלים". 

שרק אחד  בשעת השחיטהאם היתה כוונתו 

 ן שיעלהאותו הב, מבניו יתמנה עמו על הפסח

לירושלים, מאחר שבשעת  ראשוןאחר כך 

השחיטה עדיין לא היה ידוע מי יעלה ראשון 

היה לירושלים, ודבר זה יתברר רק לאחר מכן, 

, שנחלקו בו חכמים הדין הזה תלוי בדין ברירה

במקום אחר, האם ניתן לעשות מעשה ויתברר 

 רק לאחר זמן עבור מי נעשה.

ששוחט את מי  אבל ממשנתנו מבואר שלמעשה

למנות עמו את כל  בשעת השחיטהמתכוון הפסח 

את אני מתכוון למנות עמי  וכשאומר להם, בניו

אין כוונתו למנות  ,לירושלים מי שיעלה ראשון

לזרז אותם אומר כן כדי  אלא רק את הראשון

אבל באמת לא רק  שימהרו לעלות לירושלים

 הראשון התמנה עמו על הפסח אלא כל בניו.

וקדמו בנות לבנים, ר אחד כן לבניו שאממעשה ו



 .ונמצא בנות זריזות ובנים שפלים

 

 כמה יכולים להימנות על פסח אחד

מאחר שחובה לכל אחד מבני החבורה לאכול 

את בני  ניתן להרבותכזית מבשר הפסח, 

ובלבד שיהיה בו החבורה שמנויים על פסח אחד 

 .די בשר שיהיה לכל אחד מבני החבורה כזית

 

 םיסח ללא מנוילהניח פ

גם אחר שנימנו על הפסח בני  לדעת משנתנו

למשוך כל בני החבורה יכולים  ,חבורה אחת

 ,עד שלא יהיו עליו שום מנויים ידיהם מהפסח

 .ואחר כך ימנו עליו בני חבורה אחרת

אין  ,בפרק מי שהיה טמאולדעת רבי יהודה 

אם רוצים כל בני  ולכן ,להניח פסח ללא מנויים

קודם שימשך  ,משוך עצמם מהפסחחבורה זו ל

ורק אז יוכל גם  ,ממנו האחרון ימנה עליו אחר

 הוא למשוך עצמו מהפסח הזה.

 

 עד מתי אפשר להימנות על הפסח

ְוִאם ִיְמַעט "בעניין ההתמנות על קרבן פסח נאמר, 

ַהַבִית ִמְהיֹות ִמֶשה ְוָלַקח הּוא ּוְשֵכנֹו ַהָקֹרב ֶאל ֵביתֹו 

)שמות " ָתֹכסּו ַעל ַהֶשהִאיש ְלִפי ָאְכלֹו ָפֹשת ְבִמְכַסת נְ 

 י"ב ד'(.

" כלומר תחילה יקבע ְבִמְכַסת ְנָפֹשתתחילה "

מספר הנפשות שמתמנים על הפסח, ואחר כך 

 ", כלומר תשחטו הפסח.ָתֹכסּו ַעל ַהֶשה"

עד ומכאן שניתן להימנות על הפסח רק 

פשר , אבל משנשחט הפסח שוב אי אשישחט

 להימנות עליו.

 

 הפסחמשוך עצמו מעד מתי אפשר ל

נתבאר שמי שהתמנה על פסח יכול למשוך עצמו 

 ממנו ולהתמנות על פסח אחר.

, אדם יכול למשוך עצמו מפסח לדעת משנתנו

, אבל עד שישחט הפסחשכבר נמנה עליו רק 

משנשחט הפסח נקבע אדם זה לפסח הזה, ושוב 

המנות על פסח אינו יכול למשוך עצמו ממנו ול

 אחר.

)שמות " ְוִאם ִיְמַעט ַהַבִית ִמְהיֹות ִמֶשה"שנאמר, 

", ואם רוצה ְוִאם ִיְמַעט ַהַבִיתכלומר ", י"ב ד'(

למעט עצמו מפסח להימנות על פסח אחר, יוכל 

" כלומר מחיותו של ִמְהיֹות ִמֶשהלעשות כן רק "

השה, אבל משנשחט שוב אי אפשר למעט עצמו 

 ממנו.

, אדם יכול למשוך עצמו רבי שמעוןדעת לו

תיגמר הקרבתו עד שמפסח שכבר נמנה עליו 

, כלומר שישלמו ארבע עבודות הדם של בהכשר

ההקרבה שהן שחיטה קבלת הדם בכלי שרת 

 הולכת הדם למזח וזריקת הדם למזבח. 

)שמות " ְוִאם ִיְמַעט ַהַבִית ִמְהיֹות ִמֶשה"שנאמר, 

ִמְהיֹות כוונת הכתוב "עון ולדעת רבי שמ, י"ב ד'(

מהוייתיה ]=", מהעבודות שעושים בשה ִמֶשה

וכל זמן שלא נשלמו עבודות השה, ניתן  [דשה

 למעט עצמו ממנו.
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