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•טומאה בציבור [מחצה טמאים .אחד עודף.
שבט אחד]
•רוב זבין ומיעוט טמאי מת .רוב טמאי מת
ומיעוט זבין .שליש זבים ,שליש טהורים,
שליש טמאי מת
•ריצוי  ציץ על טומאת הקרבן ,ולא  על
טומאת בעלים
•טומאת התהום [שוגג ומזיד .כהן ובעלים.
טומאת מת ,שרץ ,זיבה]
דף פא
•שומרת יום .וזב ביום הז' שנטמאו  [אם 
טמאים למפרע .כיצד שייך זבה גדולה]
•דעת רבי יוסי [טומאת התהום בכהן .זב ביום 
ז' אם טמא למפרע .שחיטה על טמא שרץ]
•טומאת התהום [ב'תמיד' .פסח .נזיר .נודעה 
הטומאה לפני זריקה]
•שריפת פסח שנטמא  [לפני הבירה.
בחצרותיהם .באורח]
דף פב
•עיבור צורה לפני שריפה [בפסח שנפסל,
שנפסלו הבעלים לפני או אחרי זריקה]
•מקור :שריפת קדשים פסולים .עיבור צורה 
בפיגול .שריפה בעזרה
•שריפת חטאת דאהרן מיד [אף שהקרבן
היה ראוי]
דף פג
•זמן שריפת הנותר מהפסח
•שימוש נותר אם מטמא  [עצמות שנותר 
בהם מוח]
•שריפת עצמות שמצאם שבורים

•גידים אם הם בכלל בשר
•גיד הנשה  [ימין ושמאל .שמנו של גיד.
גיד החיצון]
•הטעם שאין שורפים נותר ביו"ט אף שעשה 
דוחה לא תעשה
דף פד
•גדר בשר [גדי רך .כשצריך בישול הרבה.
גידין שסופם  להקשות לטומאת אוכלין
ולפסח]
•הטעם שמותיר אינו לוקה
•שבירת עצם בפסח טמא [כשהותרה בציבור.
היתה לו שעת הכושר .איבר שיצא מקצתו.
נא .אליה .איבר שאין עליו כזית .יש עליו 
כזית במקום אחר]
דף פה
•טומאת פיגול נותר וטמא [כזית או כביצה].
טומאת 'יוצא' [בפסח ובשאר קרבנות].
•יוצא מחבורה  לחבורה  [אם מטמא .לא 
תעשה .אם צריך הנחה]
•איבר של פסח שיצא מקצתו
•מן האגף ולפנים ,ולחוץ ,בפסח ובתפילה.
[אגף עצמו בשערי העזרה .בשערי ירושלים]
דף פו
•גגין ועליות לא נתקדשו ,וכששווים לקרקע
העזרה נתקדשו [עליית ההיכל נתקדשה.
גג ההיכל נתקדש להנחת ב' אמות .לשכות
הפתוחות לחול או לקודש]
•פסח בב' מקומות או בב' חבורות .סילוק
ועשיית מחיצה
•הנהגת אורח .והנהגת שתיית כוס .שמש 
הסעודה לג'

אלפי שעות תורה
יכולות להיות שלך בקלות!
זכינו ובס"ד חוברות 'גמרא ופירושה' מתקבלות
מידי שבוע בקורת רוח ובהנאה מרובה בקרב
לומדי הדף היומי די בכל אתר ואתר בארץ
הקודש ובתפוצות.
עקב הביקוש הרב אנו נערכים להגדלת תפוצת
החוברות המודפסות ,לשם כך אנו יוצאים
במבצע גיוס שותפים המעוניינים לזכות את
הרבים באלפי שעות תורה.
כל שותף יקבל הקדשה בתחתית הדף הנלמד
להצלחתו ולהצלחת בני ביתו או להבדיל
לע"נ יקיריו.

לשותפות חייגו:
053-3129507 | 052-7652482
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פרק שביעי פסחים דף פ

יום שלישי כז שבט תשפ"א

מחצה טהורים ומחצה טמאים
גּ וּ ָפאֲ ,ה ֵרי ׁ ֶש ָהיוּ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶמ ֱח ָצה ְטהוֹ ִרין וּ ֶמ ֱח ָצה ְט ֵמ ִאיןַ ,ה ָּללוּ עוֹ ִׂשין ְל ַע ְצ ָמןְ ,ו ַה ָּללוּ עוֹ ִׂשין ְל ַע ְצ ָמן

– הטהורים עושים את הפסח בטהרה ,והטמאים עושים את הפסח בטומאה.

האם מספיק שאחד טמא עודף על הטהורים ,כדי שיעשו בטומאה
שוּ ְּבטוּ ְמ ָאה [אף הטהורים]ְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאין
ילוּ ֶא ָחד ,יַ ֲע ׂ
[דעה אָ ]:היוּ ְט ֵמ ִאין עוֹ ְד ִפין ַעל ַה ְּטהוֹ ִריןֲ ,א ִפ ּ
יבוּ ר ָחלוּ ק ,וכיון שהרוב עושים בטומאה ,גם המיעוט עושים בטומאה.
ׇק ְר ַּבן ִצ ּ
יבוּ ר ְלטוּ ְמ ָאהֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (דף פ) 'לֹא
יע ֶאת ַהצִּ ּ
[דעה בַ ]:ר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַמ ְתיָ א אוֹ ֵמרֵ :אין ַה ָ ּי ִחיד ַמ ְכ ִר ַ
תוּ ַכל ִל ְז ּב ַֹח ֶאת ַה ּ ָפ ַסח ְּב ַא ַחד ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך' – כלומר ,בשביל יחיד לא תזבחנו ,שיהא אותו היחיד

גורם ומועיל בשחיטתו שום צד נטיה.

שבט אחד טמא ,אם עושים בטומאה
ילוּ ׁ ֵש ֶבט ֶא ָחד ָט ֵמא ,וּ ׁ ְש ָאר ׇּכל ַה ּ ׁ ְש ָב ִטים ְטהוֹ ִריםַ ,ה ָּללוּ עוֹ ִׂשין
[דעה אַ ]:ר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרֲ :א ִפ ּ
ְל ַע ְצ ָמן ְו ַה ָּללוּ עוֹ ִׂשין ְל ַע ְצ ָמן – השבט הטמא עושים בטומאה ,והשאר עושים בטהרה.
הגמרא מבארת את טעמו של רבי שמעוןַ :מאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ןָ ,ק ָס ַבר ׁ ֵש ֶבט ֶא ָחד ִא ְ ּ
יק ִרי
ָק ָהל ,שנאמר בהוריות (ה ):שהקב"ה אמר ליעקב 'גוי וקהל גוים ממך יהיו' ,וכבר נולדו

לו כל השבטים חוץ מבנימין ,הרי שלשבט בנימין לבדו קרא הפסוק 'קהל' ,ששבט אחד
חשוב כציבור ,וציבור אינם נדחים לשני.
ילוּ ׁ ֵש ֶבט ֶא ָחד ָט ֵמא ,וּ ׁ ְש ָאר ׇּכל ַה ּׁ ְש ָב ִטים ְטהוֹ ִרין ,יַ ֲע ׂשוּ כל
[דעה בַ ]:ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרֲ :א ִפ ּ
יבוּ ר ָחלוּ ק.
השבטים ְּבטוּ ְמ ָאה ׁ ֶש ֵאין ׇק ְר ַּבן ִצ ּ
הגמרא מבארת את טעמו של רבי יהודהַ :ר ִּבי יְ הוּ ָדה ָס ַבר ׁ ֵש ֶבט ֶא ָחד ִא ְ ּ
יק ִרי ָק ָהלְ ,ו ָהווּ ְלהוּ
יבוּ ר ָחלוּ ק,
ּ ַפ ְל ָגא וּ ַפ ְל ָגא – הרי זה כאילו חצי ציבור טמאים וחצי ציבור טהוריםְ ,ו ֵאין ׇק ְר ַּבן ִצ ּ
ְו ָע ְב ִדי ּכוּ ְּלהוּ ְּבטוּ ְמ ָאה – ועושים כולם בטומאה.

···

רב :מחצה טהורים ומחצה טמאים ,מטמאים אחד בשרץ
ית ַמרָ ,היוּ יִ ְׂש ָר ֵאל ֶמ ֱח ָצה ְטהוֹ ִרין וּ ֶמ ֱח ָצה ְט ֵמ ִאיןָ ,א ַמר ַרבְ :מ ַט ְּמ ִאין ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְּב ׁ ֶש ֶרץ – כדי
ִא ְּ
שיעשו כולם את הפסח (בטומאה) בפסח ראשון.
יע ְּבדוּ ָהנֵ י ְלחוֹ ַדיְ יהוּ ְו ָהנֵ י ְלחוֹ ַדיְ יהוּ – יעשו אלו
שואלת הגמראְ :ו ַא ַּמאי – ולמה עושים כך ,נִ ְ
לעצמם בטהרה ,ואלו לעצמם בטומאהְּ ,ד ָהא ָא ַמר ַרב :שאם מחצה טהורים ומחצה טמאים,
ַה ָּללוּ עוֹ ִׂשין ְל ַע ְצ ָמןְ ,ו ַה ָּללוּ עוֹ ִׂשין ְל ַע ְצ ָמן.

עונה הגמראָ :א ְמ ִריָ ,ה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָהיוּ ְט ֵמ ִאין עוֹ ְד ִפין ַעל ַה ְּטהוֹ ִרין ֶא ָחד ,ונמצא
שיש רוב טמאים.
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יע ְּבדוּ ּכוּ ְּלהוּ ְּבטוּ ְמ ָאה – אם כך הרי הטמאים
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי ָהווּ ְלהוּ רוּ ָּבא ְט ֵמ ִאים נִ ְ
הם כבר הרוב ויעשו כולם בטומאה ,ולמה צריך לטמאות עוד אחד.
יבוּ ר ְלטוּ ְמ ָאה,
יע ֶאת ַהצִּ ּ
עונה הגמראָ :ס ַבר ַל ּה ְּכ ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ֶּבן ַמ ְתיָ א ְּד ָא ַמר ֵאין ַה ָ ּי ִחיד ַמ ְכ ִר ַ

וצריך שיהיו שני טמאים יתירים על הטהורים ,ולכן מטמאים עוד אחד.
יה – אם כן חוזרת הקושיא למקומה שכיון
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי ֲה ַדר קוּ ׁ ְשיַ ין ְלדוּ ְכ ֵּת ּ
יע ְּבדוּ ָהנֵ י ְלחוֹ ַדיְ יהוּ ְו ָהנֵ י
שהיחיד אינו מכריע את הציבור ,ואין דינם כציבור טמא ,אם כן נִ ְ
ְלחוֹ ַדיְ יהוּ – יעשו אלו הטהורים לעצמם ,ויעשו אלו הטמאים לעצמם.
יכא ַּת ָ ּנא ְּד ָס ַבר ַל ּה ְּכ ַת ָ ּנא ַק ּ ָמא ְּד ָא ַמר ּ ַפ ְל ָגא וּ ַפ ְל ָגא ָלא
עונה הגמראֶ :א ָּלא ָה ִכי ָק ָא ַמרִ :אי ִא ָּ
ָע ְב ִדי ּכוּ ְּלהוּ ְּבטוּ ְמ ָאה  -אם יש תנא שסובר כתנא קמא שאומר שחצי חצי לא עושים כולם
יבוּ ר ָחלוּ ק ,ואי אפשר
בטומאה ,כי אין רוב טמאיםְ ,ו ָס ַבר ַל ּה ְּכ ַר ִּבי יְ הוּ ָדה ְּד ָא ַמר ֵאין ׇק ְר ַּבן ִצ ּ

שחלק מהציבור יעשו בטומאה וחלק יעשו את הפסח בטהרה[ ,שגנאי הדבר שחלק מהציבור
עושים בטומאה וחלק בטהרה ,שמוכח שחלק נזהרים יותר מהאחרים ,ועל כן] ְמ ַט ּ ְמ ִאין ֶא ָחד
ֵמ ֶהן ְּב ׁ ֶש ֶרץ ,כדי שיהיו רוב טמאים ,ואזי כולם יעשו את הפסח בטומאה.
חצי טמאים

חצי טהורים

עושים בטומאה

בטהרה לא עושים ,כי אין קרבן ציבור
חלוק.
בטומאה לא עושים כי אין רוב טמאים

מטמאים אחד ,ויש רוב טמאים ,וכולם עושים בטומאה

עולא :מחצה טהורים ומחצה טמאים ,משלחים אחד לדרך רחוקה
ְועוּ ָּלא ָא ַמר :אם חציים טהורים וחציים טמאיםְ ,מ ׁ ַש ְּל ִחין ֶא ָחד ֵמ ֶהן ְל ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה ,ואזי הרוב
הנשארים יהיו טמאים.
יט ְּמ ֶאנּ וּ ְּב ׁ ֶש ֶרץ.
שואלת הגמראִ :ו ַ

עונה הגמראָ :ק ָס ַבר ׁשוֹ ֲח ִטין ְוזוֹ ְר ִקין ַעל ְט ֵמא ׁ ֶש ֶרץ  -הואיל והוא ראוי לערב ,שיכול לטבול
ביום ,ובערב יוכל לאכול את הפסח ,הילכך אינו מכריע את הציבור לטומאה.
יט ּ ְמ ֶאנּ וּ ְּב ֵמת.
שואלת הגמראִ :ו ַ

עונה הגמראַ :מ ְד ֵחהוּ ַא ָּתה ֵמ ֲח ִג ָיגתוֹ – אם אתה מטמאהו בטומאת מת ,הרי הוא טמא
שבעת ימים ,ולא יוכל להביא את קרבן חגיגה של ט"ו ניסן.
שואלת הגמראַ :ה ׁ ְש ָּתא נָ ֵמי ַמ ְד ֵחהוּ ַא ָּתה ִמ ּ ִפ ְסחוֹ – כעת גם שאתה משלחו לדרך רחוקה
(אף שהוא יכול לחזור ולעשות את החגיגה) אבל על ידי כך אתה מבטלו מקרבן פסח.
עונה הגמראֶ :א ְפ ׁ ָשר ְּד ָע ֵביד ַּב ּׁ ֵשנִ י  -הוא יכול להקריב את הפסח בפסח שני ,אבל את
הקרבן חגיגה אינו יכול להשלים.
יה ׁ ְש ִמינִ י ׁ ֶש ּלוֹ – הרי גם אם אתה
שואלת הגמראְּ :ב ֵמת נָ ֵמי ֶא ְפ ׁ ָשר דְּ ָע ֵביד ַּב ּ ׁ ְש ִב ִ
יעיַּ ,ד ֲה ָוה ֵל ּ
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מטמאהו בטומאת מת ,עדיין הוא יכול להביא את חגיגתו ,שיקריבו בשביעי של פסח,
שהרי אפשר להשלים את החגיגה כל שבעה ,ובשביעי של פסח הוא כבר יהיה טהור ,שזה
יום השמיני לטומאתו.
אשוֹ ן נִ ינְ הוּ – כל הימים הם תשלומים של היום
עונה הגמראָ :ק ָס ַבר עוּ ָּלא ּכוּ ְּלהוּ ַּת ׁ ְשלוּ ִמין דְּ ִר ׁ
אשוֹ ן ֲח ֵזי ְּבכוּ ְּלהוּ – מי שהיה ראוי ביום הראשון ,הרי הוא ראוי
הראשון ,וממילאַּ ,ד ֲח ֵזי ָּב ִר ׁ
אשוֹ ן ָלא ֲח ֵזי ְּבכוּ ְּלהוּ – ומי שלא היה ראוי ביום הראשון,
יכא דְּ ָלא ֲח ֵזי ָּב ִר ׁ
בכל הימיםְ ,וכֹל ֵה ָ
אינו ראוי כל הימים.
יה ְלעוּ ָּלא – לכו ואמרו לו לעולאַ :מאן ָציֵ ית – מי ישמע לך
ֲא ַמר ְלהוּ ַרב נַ ְח ָמןִ :זילוּ ֶו ֱא ַמרוּ ֵל ּ
יה ְו ָר ֵהיט  -לעקור אהלו ויתדותיו ולרוץ לדרך
להשתלח לדרך רחוקה ,דְּ ָע ַקר ִס ֵּ
יה וּ ַמ ׁ ְש ְּכנֵ ּ
יכ ּ
רחוקה ,כלומר :מי ישמע לנו להטריח עצמו ,הילכך מה שאמר רב עדיף ,לטמא אחד
מהטהורים ,וכך יהיו רוב טמאים.

···

רובן זבין ומיעוטן טמאי מתים
ית ַמרָ ,היוּ רוּ ָּבן ָז ִבין ,ואינם יכולים לעשות בראשון ,כי רק טומאת מת הותרה בציבור,
ִא ְּ
ולא טומאת זיבה ,וּ ִמיעוּ ָטן ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים,
אשוֹ ן ְולֹא ַּב ּ ׁ ֵשנִ י.
ָא ַמר ַרב :אוֹ ָתן ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים ֵאינָ ן עוֹ ִׂשין לֹא ָּב ִר ׁ
אשוֹ ןָ ,לא ָע ְב ִדי  -בראשון אינם עושיםְּ ,ד ָהווּ ִמיעוּ ָטא
והגמרא מבארת את טעם הדברִ ,ר ׁ
אשוֹ ן – ומיעוט טמאים לא הותרו לעשות פסח
– כיון שהם מיעוט ,וּ ִמיעוּ ָטא ָלא ָע ְב ִדי ָּב ִר ׁ

ראשון בטומאה.
אשוֹ ן,
יבוּ ר ָּב ִר ׁ
יכא ְּד ָע ְב ִדי ִצ ּ
ַּב ּ ׁ ֵשנִ י נָ ֵמי ָלא ָע ְב ִדי – בשני הם גם לא עושים ,והטעם הוא :ׇּכל ֵה ָ
יכא ְּד ָלא ָע ְב ִדי
ָע ֵביד יָ ִחיד ַּב ּ ׁ ֵשנִ י – כל מקום שהציבור עשו בראשון ,עושה היחיד בשני .ׇּכל ֵה ָ
אשוֹ ןָ ,לא ָע ֵביד יָ ִחיד ַּב ּׁ ֵשנִ י – כל מקום שהציבור לא עשו בראשון ,לא עושה היחיד
יבוּ ר ָּב ִר ׁ
ִצ ּ

בשני .וכאן הציבור לא עשו בראשון שהרי הטמאי מתים לא עשו כי הם מיעוט ,והזבים
לא עשו כי לא הותרה טומאת זיבה בציבור.
מיעוט טמאי מתים

רוב זבים
פסח ראשון

פסח שני

פסח ראשון

פסח שני

אין עושים ,כי לא
הותרה טומאת זיבה
בטמאי מתים

לא עושים ,ציבור לא
נדחה לפסח שני

לא עושים ,כי הם
מיעוט

לא עושים ,כי הציבור
לא עשו פסח ראשון
כלל

יה ְל ַא ָּבא – לכו תאמר לאבא [כלומר ,לרב ששמו 'אבא'],
ֲא ַמר ְלהוּ ׁ ְשמוּ ֵאלִ :זילוּ ֱא ַמרוּ ֵל ּ
יה – מה אתה עושה עם פסוק זה ,כיצד
ְ'ויַ ֲע ׂ
שוּ ְבנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ָפ ַסח ְּבמוֹ ֲעדוֹ 'ַ ,מאי ָע ְב ַד ְּת ֵל ּ
יתכן שאף אחד מישראל לא יעשה את הפסח ,אלא מוכרח שאם הזבים לא עושים את
הפסח הראשון כי לא הותרה זיבה בציבור ,על כל פנים יש למיעוט הטמאים לעשות את
הפסח הראשון.
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יה
יה – לכו תאמרו לו [לשמואל]ִּ ,כי ֲהווֹ ּכוּ ְּלהוּ ָז ִבין ַמאי ָע ְב ַד ְּת ֵל ּ
ֲא ַמר ְלהוּ רבִ :זילוּ ֱא ַמרוּ ֵל ּ

– אם כולם יהיו זבים מה אתה עושה עם פסוק זה ,והרי ודאי שכאשר כולם זבים אין
מקריבים את הפסח בטומאה ,שכאמור לא אמרו שטומאת זב הותרה בציבורֶ ,א ָּלא ֵּכ ָיון דְּ ָלא
ֶא ְפ ׁ ָשר [להקריב את הפסח]ָ ,לא ֶא ְפ ׁ ָשרָ .ה ָכא נָ ֵמי ָלא ֶא ְפ ׁ ָשר – כאן גם שרובם זבים ומיעוטם

טמאים ,כיון שאי אפשר לעשות את הפסח ,אי אפשר.

רובן טמאי מתים ומיעוטם זבין
ית ַמרָ ,היוּ רוּ ָּבן ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים ,וּ ִמיעוּ ָטן ָז ִבין ,והזבין לא עושים את הראשון אף אם הוא
ִא ְּ
קרב בטומאה ,כמבואר להלן (צה.):
ַרב הוּ נָ א ָא ַמרֵ :אין ַּת ׁ ְשלוּ ִמין ְל ֶפ ַסח ַה ָּבא ְּבטוּ ְמ ָאה  -ואין הזבין עושין את השני ,אפילו טהרו,
שכל מה שיש פסח שני ,הוא רק אם עשו את הפסח הראשון בטהרה ,ולא כאשר הפסח
השני נעשה בטומאה.
ְו ַרב ַא ָּדא ַּבר ַא ֲה ָבה ָא ַמר :יֵ ׁש ַּת ׁ ְשלוּ ִמין ְל ֶפ ַסח ַה ָּבא ְּבטוּ ְמ ָאה ,ואף שהפסח הראשון קרב
בטומאה ,יש פסח שני.
מיעוט זבים

רוב טמאי מתים

פסח ראשון

פסח שני

פסח ראשון

עושים

לא עושים

לא עושים ,כי זבים
לא עושים בראשון
גם אם הוא קרב
בטומאה

פסח שני
רב הונא

רב אדא בר
אהבה

אין עושים,
אין תשלומין
לפסח הבא
בטומאה

עושים ,יש
תשלומין
לפסח הבא
בטומאה

יפ ְל ִגי – נאמר שהם חולקים במחלוקת זוְּ ,ד ַמאן ְּד ָא ַמר ֵאין
ימא ְּב ָהא ָק ִמ ּ ַ
מבררת הגמרא :נֵ ָ
יבוּ ר  -ובקושי הותר להקריבו ,הלכך
ַּת ׁ ְשלוּ ִמין ְל ֶפ ַסח ַה ָּבא ְּבטוּ ְמ ָאהָ ,ק ָס ַבר :טוּ ְמ ָאה דְּ חוּ יָ ה ִהיא ְּב ִצ ּ

איננו מחשיבים את הטמאים שהקריבו את הפסח הראשון כטהורים ,אלא אנו מחשיבים
אותם כטמאים ,ואין בכוחם לדחות טמאים אחרים לפסח שני.
יבוּ ר – ועל כן הטמאים
וּ ַמאן דְּ ָא ַמר יֵ ׁש ַּת ׁ ְשלוּ ִמין ְל ֶפ ַסח ַה ָּבא ְּבטוּ ְמ ָאהָ ,ק ָס ַבר :טוּ ְמ ָאה הוּ ְּת ָרה ְּב ִצ ּ
שעשו בראשון אנו מחשיבים אותם כטהורים ,וכיון שזה נחשב שאת הפסח הראשון עשו
טהורים ,הרי הם דוחים את הטמאים (את הזבים) לפסח שני.
יבוּ ר,
הגמרא דוחה הצעה זוָ :א ְמ ִריָ ,לא ,דְּ כוּ ֵּלי ָע ְל ָמא טוּ ְמ ָאה ְּדחוּ יָ ה ְּב ִצ ּ

וּ ְב ָהא ּ ְפ ִל ִיגיָ ,מר ָס ַבר [עמוד ב] ׇט ֳה ָרה ְמ ַד ֲחיָ א – קרבן פסח ראשון שנעשה בטהרה מדחה את
הטמאים לפסח שני ,טוּ ְמ ָאה ָלא ְמ ַד ֲחיָ א – קרבן שנעשה בטומאה ,אינו מדחה את הטמאים
ילוּ טוּ ְמ ָאה נָ ֵמי ְמ ַד ֲחיָ א – אפילו קרבן פסח ראשון שנעשה
(הזבים) לפסח שני .וּ ָמר ָס ַבר ֲא ִפ ּ
בטומאה מדחה את הטמאים לפסח שני.

···
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היו שליש זבים ושליש טהורים ושליש טמאי מתים
יתן ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים,
יש ָ
יתן ְטהוֹ ִרין ,וּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יש ָ
יתן ָז ִבין ,וּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
יש ָ
ית ַמרָ ,היוּ ׁ ְש ִל ׁ ִ
ִא ְּ
אשוֹ ן ְולֹא ַה ּ ׁ ֵשנִ י.
יש :אוֹ ָתן ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים ֵאינָ ן עוֹ ִׂשין לֹא ֶאת ָה ִר ׁ
ָא ַמר ַר ִּבי ָמנִ י ַּבר ּ ַפ ִּט ׁ

אשוֹ ן ָלא ָע ְב ִדי – בראשון אינם עושים כיון שהטמאי מתים
הגמרא מבארת דבריהָּ :ב ִר ׁ
הם מיעוט ,שהריִ :ה ְגדִּ ילוּ ָז ִבין ַעל ַה ְּטהוֹ ִרים ְּד ָלא ָע ְב ִדי ְּבטוּ ְמ ָאה –הזבים מתווספים לטהורים,
יה ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים ִמיעוּ ָטא – הטמאי מתים הם רק
ששניהם לא עושים בטומאה ,ואם כך ָה ֵוה ֵל ּ
אשוֹ ן.
מיעוט ,וּ ִמיעוּ ָטא ָלא ָע ְב ִדי ָּב ִר ׁ
ַּב ּׁ ֵשנִ י ָלא ָע ְב ִדי – בשני אינם עושים ,כיון שרוב הציבור צריכים את הפסח שני ,שהרי:
אשוֹ ן – הזבים מצטרפים עם הטמאי מתים ,ששניהם
נִ צָּ ְרפוּ ָז ִבין ִעם ְט ֵמ ֵאי ֵמ ִתים דְּ ָלא ָע ְב ִדי ָּב ִר ׁ
לא הקריבו את הפסח ראשוןָ ,הווּ ְלהוּ רוּ ָּבא – הרי הם יחד רוב הציבורְ ,ורוּ ָּבא ָלא ִמדְּ חוּ
ְל ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י – ורוב אינם נדחים לפסח שני.
שליש זבים

שליש טהורים

שליש טמאי מתים

פסח ראשון

פסח שני

פסח ראשון

פסח שני

פסח ראשון

פסח שני

לא עושים,
כי זבים
לא עושים
בטומאה

לא עושים,
כיון שהרוב
לא עשו את
הראשון
וציבור לא
נדחה

עושים

לא עושים

לא עושים,
כיון שהם
מיעוט

לא עושים,
כיון שהרוב
לא עשו את
הראשון
וציבור לא
נדחה

משנה
הפסח שנזרק דמו ונודע שהבשר ,האימורים ,או הדם היו טמאים – הציץ מרצה ואין צריכים
לעשות פסח שני
ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַרק דָּ מוֹ ְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע ׁ ֶשהוּ א ָט ֵמא – שהפסח או הדם ,היה טמאַ ,הצִּ יץ ְמ ַרצֶּ ה

ופטור מפסח שני.

הפסח שנזרק דמו ונודע שהבעלים היו טמאים – אין הציץ מרצה וצריכים לעשות פסח שני
נִ ְט ָמא ַהגּ וּ ף – אם נודע שכאשר נזרק הדם ,נטמאו הבעלים בטומאת הגוף ממת וכדומה,
ונמצא שבשעת זריקה לא היו הבעלים ראויים לפסחֵ ,אין ַהצִּ יץ ְמ ַרצֶּ ה ,וחייב לעשות פסח
שני ,שהרי בשעת זריקה לא היו ראויים לפסח.
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמרוּ ַ :ה ָ ּנ ִזירְ ,ועוֹ ֵׂשה ֶפ ַסח[ ,אף שנזיר שנטמא לפני הבאת קרבנותיו צריך להתחיל
נזירותו מתחילה ,וכן טמא אינו ראוי לפסח ,מכל מקוםַ ]:הצִּ יץ ְמ ַרצֶּ ה ַעל טוּ ְמ ַאת ַה ָּדםְ ,ו ֵאין
ַהצִּ יץ ְמ ַרצֶּ ה ַעל טוּ ְמ ַאת ַהגּ וּ ף.
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הפסח שנזרק דמו ונודע שהבעלים נטמאו מטומאה שלא היתה ידועה לאף אחד  -הציץ מרצה
ואין צריכים לעשות פסח שני
נִ ְט ָמא טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם – אם נודע שכאשר נזרק הדם ,נטמאו הבעלים בטומאת התהום
(טומאה שלא היתה ידועה לאף אחד ,כפי שיתבאר להלן)ַ ,הצִּ יץ ְמ ַרצֶּ ה[ ,דין זה הוא הלכה
למשה מסיני].

גמרא
שאלה :במשנה מבואר שאם הדם נזרק במזיד לאחר שנודע שהפסח טמא ,הציץ לא מרצה.
ובברייתא משמע שהציץ מרצה גם באופן זה
שנינו במשנה שאם נזרק הדם ואחר כך נודע שהפסח היה טמא ,הציץ מרצה .מדייקת
הגמראַ :ט ְע ָמא דְּ נִ ְז ַרק ְו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע – הטעם שהציץ מרצה הוא מפני שהדם נזרק ורק
אחר כך נודע שהפסח נטמאֲ ,א ָבל אם נוֹ ַדע שהפסח נטמא ְו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְז ַרק הדם ,הציץ
לֹא ְמ ַרצֶּ ה.
וּ ְר ִמינְ הוּ – והקשו על כך ממה ששנינו בברייתאַ :על ָמה ַהצִּ יץ ְמ ַרצֶּ הַ ,על ַהדָּ ם ְו ַעל ַה ָּב ָׂשר
יבוּ ר ,הרי שהציץ
ְו ַעל ַה ֵח ֶלב ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ֵּבין ְּב ׁשוֹ ֵגג ֵּבין ְּב ֵמ ִזיד ֵּבין ְּבאוֹ נֶ ס ֵּבין ְּב ָרצוֹ ן ֵּבין ְּביָ ִחיד ֵּבין ְּב ִצ ּ

מרצה אף כשנזרק הדם במזיד ,לאחר שנודעה הטומאה.

תשובה א :הברייתא מדברת על הטומאה ,שאפילו אם נטמא במזיד ,הציץ מרצה .משנתינו
מדברת על הזריקה שאם היא היתה במזיד אין הציץ מרצה
עונה הגמראָ :א ַמר ָר ִבינָ א :טוּ ְמ ָאתוֹ ֵּ ,בין ְּב ׁשוֹ ֵגגֵּ ,בין ְּב ֵמ ִזיד ,הוּ ְר ָצה – הציץ מרצה בין אם
הוא נטמא בשוגג ובין אם הוא נטמא במזיד ,ועל כך אמרה הברייתא שהציץ מרצה בין
בשוגג ובין במזיד .אבל על ְז ִר ָיקתוֹ ְּ ,ב ׁשוֹ ֵגג ,הוּ ְר ָצהְּ .ב ֵמ ִזיד לֹא הוּ ְר ָצה – אינו מרצה אלא אם
כן נזרק בשוגג.

תשובה ב :הברייתא מדברת על הזריקה ,שאפילו אם הזריקה היתה במזיד ,הציץ מרצה .משנתינו
מדברת על הטומאה שאם היא היתה במזיד אין הציץ מרצה
יקתוֹ ֵּ ,בין ְּב ׁשוֹ ֵגגֵּ ,בין ְּב ֵמ ִזיד ,הוּ ְר ָצה.
ילא ָא ַמרְ :ז ִר ָ
ַר ִּבי ׁ ֵש ָ
טוּ ְמ ָאתוֹ ְּ ,ב ׁשוֹ ֵגג ,הוּ ְר ָצהְּ .ב ֵמ ִזיד ,לֹא הוּ ְר ָצה.

ֶא ָּלא ָהא דְּ ָק ָתנֵ י ֵּבין ְּב ׁשוֹ ֵגג ֵּבין ְּב ֵמ ִזיד – ולפי ביאורו של רבי שילא מה ששנינו בברייתא
שהציץ מרצה בין אם נטמא בשוגג ובין אם נטמא במזידָ ,ה ִכי ָק ָא ַמר :נִ ְט ָמאְּ ,ב ׁשוֹ ֵגג.
וּ ְז ָרקוֹ ֵּ ,בין ְּב ׁשוֹ ֵגג ֵּבין ְּב ֵמ ִזיד הוּ ְר ָצה – והיינו שהטומאה היתה בשוגג ,ורק הזריקה היתה
במזיד.
ְו ָהא ְּד ָק ָתנֵ י – ולפי זה מה ששנינו במשנהָּ :דם ׁ ֶש ִ ּנ ְז ַרק ְו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע ,ודייקנו במשנהַ :ט ְע ָמא
ילוּ נוֹ ַדע
דְּ נִ ְז ַרק ְו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע ֲא ָבל נוֹ ַדע ְו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְז ָרק ָלא ,אין לדייק כך ,אלא הוּ א ַהדִּ ין ַּד ֲא ִפ ּ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך נִ ְז ַרק [הציץ מרצה],
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יפא :נִ ְט ָמא ַהגּ וּ ף ֵאין ַהצִּ יץ ְמ ַרצֶּ הַּ ,ד ֲא ִפ ּ
ְו ַהאי ְּד ָק ָתנֵ י נִ ְז ַרק ְו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדעִ ,מ ּ ׁשוּ ם דְּ ָב ֵעי ְל ִמ ְתנֵ י ֵס ָ
ילוּ
ישא נָ ֵמי ,נִ ְז ַרק ְו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע.
נִ ְז ַרק ְו ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ַדע ָלא ,לכן ָק ָתנֵ י ֵר ׁ ָ

···

שנינו במשנה :נִ ְט ָמא טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם ְוכוּ ' [אם נודע שכאשר נזרק הדם ,נטמאו הבעלים
בטומאת התהום (טומאה שלא היתה ידועה לאף אחד) ,הציץ מרצה].

ספק :אם הותרה טומאת התהום בכהן המרצה בקרבנותיהם
יהן של נזיר ועושה פסח ,שנודע לו לאחר עבודתו
ָּב ֵעי ָר ֵמי ַּבר ָח ָמאּ ,כ ֵֹהן ַה ְמ ַרצֶּ ה ְּב ׇק ְר ְּבנוֹ ֵת ֶ
שנטמא גופו בטומאה שלא היתה ידועה לכל אדם ,האם הוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם אוֹ ָלא,
הגמרא מבארת את צדדי הספקִ :מי ָא ְמ ִרינַ ן – האם אנו אומריםִּ :כי ְ ּג ִמ ִירי – מה שלמדנו
שהותרה טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ םִּ ,ב ְב ָע ִלים למדנו זאת ,שאם הבעלים נטמא בטומאה שלא היתה
ידועה לאף אחד הציץ מרצה .אבל ְּבכ ֵֹהן – אם הכהן נטמא ָלא ְ ּג ִמ ִירי – לא למדנו שהציץ
מרצה גם על כך.
יל ָמא ְּב ִז ְב ָחא ְ ּג ִמ ִירי – או שמא למדנו שהציץ מרצה על כל טומאת התהום בקרבנות
אוֹ ִד ְ
הללו בפסח ובקרבנות נזירָ ,לא ׁ ְשנָ א ְּבכ ֵֹהןְ ,ו ָלא ׁ ְשנָ א ִּב ְב ָע ִלים – לא משנה אם הכהן נטמא
או אם הבעלים נטמאו.

הצעת ראיה :ממה שהברייתא אומרת שטומאת התהום הותרה רק בטומאת מת ולא בטומאת
שרץ ,מוכח שטומאת התהום הותרה גם בכהן [שטומאת שרץ בבעלים מותרת בכל אופן למאן
דאמר שוחטים וזורקים על טמאי שרץ]
ָא ַמר ָר ָבאָּ :תא ׁ ְש ַמע ,דְּ ָתנֵ י ַר ִּבי ִח ָ ּייא :לֹא ָא ְמרוּ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם שהיא מותרת בנזיר ועושה
פסחֶ ,א ָּלא ְל ֵמת ִּב ְל ַבד ,אבל בשאר טומאות ספק לא הותרו.
ויש לבררֵ :מתְ ,ל ַמעוֹ ֵטי ַמאי – איזה טומאה הברייתא ממעטת שאין הציץ מרצה עליה,
ָלאו ְל ַמעוֹ ֵטי טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם ְּד ׁ ֶש ֶרץ – אין לבאר אלא שהברייתא ממעטת אם נטמא בטומאת
שרץ שלא היתה ידועה.
ימא ִּב ְב ָע ִלים – אם נאמר שהברייתא
וּ ְב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן – ויש לברר במה אנו עסוקיםִ ,אי נֵ ָ
מדברת על בעלים שנטמאו בטומאת התהום דשרץ (שהציץ לא מרצה עליה),
יה – וכי מועיל בו טומאת שרץ לסתור את ימי
וּ ְב ַמאן – ובמי מדוברִ :אי ְּבנָ ִזירִ ,מי ַמ ֲהנֵ י ֵּב ּ
'כי יָ מוּ ת ֵמת ָע ָליו' ָא ַמר ַר ֲח ָמנָ א ,ומבואר
מניינו ולהצריכו להתחיל מחדש את נזירותו ,והריִּ :
שרק טומאת מת סותרת נזירותו ולא טומאת שרץ.
יחא ְל ַמאן דְּ ָא ַמר
ֶא ָּלא ְּבעוֹ ֵׂשה ֶפ ַסח ,ואם הברייתא מדברת על עושה פסח ,יש לשאולָ :הנִ ָ
ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטין ְוזוֹ ְר ִקין ַעל ְט ֵמ ֵאי ׁ ֶש ֶרץ ,הרי מבואר שהברייתא אומרת שהציץ מרצה על טומאת
התהום דשרץֶ ,א ָּלא ְל ַמאן דְּ ָא ַמרׁ :שוֹ ֲח ִטין ְוזוֹ ְר ִקין ַעל ְט ֵמ ֵאי ׁ ֶש ֶרץַ ,ה ׁ ְש ָּתא טוּ ְמ ָאה יְ דוּ ָעה ,הוּ ְּת ָרה
לוֹ [שאם הבעלים ודאי טמא שרץ שוחטים] .טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם  -לֹא ׇּכל ׁ ֶש ֵּכן [שאם הבעלים ספק

טמא שרץ לא כן שכן ששוחטים עליו].
ֶא ָּלא ָלאו ְּבכ ֵֹהן – אלא אין לומר אלא שהברייתא מדברת על כהן שנטמא בטומאת שרץ
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גמרא ופירושה  /פ ףד םיחספ יעיבש קרפ:

שטומאת התהום דשרץ לא הותרה ,וּ ׁ ְש ַמע ִמ ַ ּינה ּ:הוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם – שמשמע שטומאת
התהום של טומאת מת הותרה גם לכהן.

דחיית הראיה :כוונת הברייתא לומר שטומאת התהום הותרה רק בטומאת מת ולא בטומאת זיבה,
ומדובר בטומאת הבעלים (ולא בטומאת הכהן)
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף :לֹאְ ,לעוֹ ָלם ִּב ְב ָע ִלים וּ ְב ֶפ ַסח ,ומה שהברייתא אמרה 'לא אמרו טומאת התהום
יבה ,שאין
אלא למת בלבד' ,לא באו למעט טומאת שרץ אלא ְל ַמעוֹ ֵטי טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם ְּד ִז ָ
שוחטים וזורקים על זב ,ואפילו אם נטמא בטומאת התהום [כגון זב ביום השביעי שלו,
שהוא ספק שמא יראה היום ויסתור את כל השבעה נקיים ,והוא נקרא 'טומאת התהום'
שלא ידוע לאף אדם אם יראה זיבה ביום השביעי] אין הציץ מרצה על כך.

···

יה
יבה לֹא ְמ ַרצֶּ ה ְו ָה ַתנְ יָ א ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶ ֶגד יוֹ ם ׁ ֶש ּ ׁ ָש ֲחטוּ ְו ָז ְרקוּ ָע ֶל ָ
ְוטוּ ְמ ַאת ְּתהוֹ ם ְּד ִז ָ

[יתבאר בדף הבא]
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àì íåäúä úàîåè àäå . ומי דיינינן קל וחומר מהלכה:çñô äùåòå ã"îì àîìùá øîà÷å à"øì àìà éîð êéøô àìå ïðçåé 'øã äéúìéî
àéä àîìòá òøôîì àúìéî éåìâ àîéðã äì ïéàîèî à÷éôñ íåùî äìçúëì øåäèå àîèå :úå÷åìçä úåéâåñî àéäå øéôù êøãë
àìà éîð àîèð éàãåá åìéôà àúùä
éðôì ìáà ä÷éøæ éðôì à÷åãå .àåä
íåäúä úàîåè äúéä àîèðù äòùá È¯Ó‡ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ÂÏ ‰¯˙Â‰˘ ÔÈ„ ÂÈ‡ ñøèðå÷á àéáäù åîë àì äèéçù
ïéøäèî íìåòî íãà äá øéëä àìù È·¯ ÂÏ ¯Ó‡ (à ‡È˙‰Â ‰ÎÏ‰Ó Â"˜ ÔÈÈÈ„ ÈÓÂ éðôì àìà :àúôñåúî 'éðúîá
úëñîá ò"øå à"øã :ïî÷ìãë äéì
ú÷éøæ éðôì ë"ò .äöøî éîð ä÷éøæ
ïéà íã úéòéáø íúä ïðéøîàã [:åð] øéæð ˙ÈÚÈ·¯ ‰ÎÏ‰ ‰¯ÂÚ˘Î ÌˆÚ ‡·È˜Ú ¯ÊÚÈÏ‡ ïî ãçà åìéôà ÷øæð íàã íã íåù
äàùî ìòå äòâî ìò çìâî øéæðä ‡·¯ ¯Ó‡ ‡Ï‡ ‰ÎÏ‰Ó Â"˜ ÔÈ„ ÔÈ‡Â Â"˜ Ì„ íéðéî 'â ÷øôá ïðú  אàîèðå íéîãä
íöò äîå å"÷ àáé÷ò éáø øîà÷å ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂËÂ ÁÒÙÓ Â„ÚÂÓ Â„ÚÂÓ ÛÈÏÈ úåðáø÷ øàù àéáé $ (.æî óã øéæð)
íãà (ìë úà) àîèî ïéàù äøåòùë ÈÎÂ 1 ‡¯˜ ¯Ó‡ ‡"¯ ¯Ó‡ (á ‡·È˙Î ‡ÎÈ‰ ‡ÙÂ‚ åðéà äòåãé äàîåèá åìéôà øäèéå
ìòå äòâî ìò çìâî øéæðä ìäàá ¯ÈÊ ÔÁÎ˘‡ ÂÈÏÚ ˙¯ÂÂÁÓ· ÂÈÏÚ ˙Ó ˙ÂÓÈ íåäúä úàîåèã éåöéøå åúåøéæð øúåñ
(ìë úà) äàîèîù íã úéòéáø äàùî Í¯„· 2 ‡¯˜ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ ¯"‡ ÔÏÓ ÁÒÙ ‰˘ÂÚ øúåñ åðéàù åðééä ïéúòîù äìåëã
ìò çìâî øéæðäù ïéã åðéà ìäàá íãà ¯Ó‡ Ï"·˘¯ ÌÎÏ ˙¯ÂÂÁÓ· ÌÎÏ ‰˜ÂÁ¯ úåîé éë øéæðá éà ìéòì 'éôãë åúåøéæð
ò"øì à"ø åì øîà äàùî ìòå äòâî ÈÂÏ‚· ÈÓ ‰‡ÓÂË Û‡ ÈÂÏ‚· Í¯„ ‰Ó Í¯„Î àøúá 'øôáã é"øì äù÷å ' בåë åéìò úî
äòâî ìò çìâî øéæðäù äøåòùë íöò
çìéâ àìù ãò íà ïðú (.âñ óã) øéæðã
‡ (â
áåúë ïéàå éðéñî äùîì äëìä äàùîå ‡Ï˘ ÏÎ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË Â‰Ê È‡ È·È˙ÈÓ øúåñ íåäúä úàîåè åìéôà åì òãåð
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øîàã à"øë 'îâá ïðçåé 'ø äéì é÷åîå
äëìäî å"÷ ïéðã ïéàå å"÷á äðîî ‡"¯Ï ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ‰Ê ÔÈ‡ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ· éðôì åì òãåð ë"àå  גúáëòî úçìâú
 וטומאת:äøåúá áåúëä øáãî àìà ÔÁÂÈ '¯Ï ‡Â‰ Ú„È„ „Ú ÂÈÏÚ ˙¯ÂÂÁÓ· ¯Ó‡„ åðéà éàîà úáëòîã ïåéë éîð ä÷éøæ
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éá àéòáéà àéòá êäå .àáéúë àëéä ÈÏÂÎ ÈÚ„È„ „Ú Í¯„Î ¯Ó‡„ Ï"·˘¯Ï ÔÈ¯˙ úàîåè ìò õéö äöøîå íéìùäì åì ùé
[à"ò] óñåé áøã àéòá àä éî÷î àùøãî
øçàì åìéàë øúåñ åðéàå íåäúä
È¯ÈÓ‚ ‡˙ÎÏ‰ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ‡Ï‡ ‡ÓÏÚ דçåìéâ
êä àèéùôéà øáë óñåé áøã éðùáå
íãå÷ì éîã àìå àîèð ä÷éøæ
·¯
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¯Ó‡
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. במחוורת עליו:äëìäî å"÷ ïðéðééã ÂÏ Ú„Â Ï·‡ ˜È¯„ÊÈ‡ ¯ÈÙ˘ Ì„ ˜È¯„Ê‡ ÈÎ„ éàå äìåñô åúçìâú ìåñô àöîðå çáæ
ùôðì àîè . לכם:åì äøåøá àäúù ˙Ó ‡ˆÂÓ‰ (ã È·È˙ÈÓ ‰ˆ¯Ó ‡Ï ‰˜È¯Ê ÈÙÏ øçà çáæ àéáé ä÷éøæ éðôì àåä çåìéâ
éà÷ íëì éàäå íëì ä÷åçø êøãá åà ¯ÈÊÏ ‡ÓË ‰ÓÂ¯˙Ï Í¯„ Ï˘ Â·Á¯Ï ·Î˘ÂÓ àáëòî àì úçìâúã åäì úéà ïðáøì ה
:ä÷éøæ éðôì àëä äöøî êëìå
ùôðì àîè . כי דרך:àîèà éîð ‡·‰Ï ¯Â‰ËÂ ‡ÓË ÏÎÂ ¯Â‰Ë ÁÒÙ ‰˘ÂÚÂ
 אי זהו:àåä ä÷åçø êøãã àéîåã ¯· ¯Ó ¯Ó‡ ¯Ó˙È‡ ÈÎ‰ ¯Ó˙È‡ È‡ ‡Ï‡ ‡Â‰ 'ôá .'åë áëùåî úî àöåîä
äùåòå øéæðì äøúåäù .‡ טומאת התהוםÂ‰ ‰˜È¯Ê ¯Á‡Ï ÂÏ Ú„Â ‡ÓÈ˙ ‡Ï È˘‡ ·¯ (.äñ óã) øéæðã àøúá
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áëùåî âåøäì èøô úî éåöîì èøô
 מושכב:çñô äùåòå øéæðá íåäúä ‰ˆ¯Ó ‡Ï ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÂÏ Ú„Â Ï·‡ ‰ˆ¯Ó„
·
à"àå íù øáò àåäå . לרחבו של דרך:‰ˆ¯Ó ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ÂÏ Ú„Â ÂÏÈÙ‡ ‡Ï‡ áùåéáàëäã à"áéøì äù÷å  וáùåéìèøô
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íãà íåù äéä àìù éàåä íåäúä ÂÈÏ‚¯· ÍÏ‰Ó˘ ÈÙÏ ‡ÓË ·ÂÎ¯ Â‡ ÔÂÚË íù åäåøá÷ùë òãåð àìäå øá÷á
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. יש לו מקום לעבור אף לתרומה טהורÛÂÒ· „Á‡ ‰· ¯ÈÎ‰ ‡Ï˘ ÏÎ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË äñåëî øá÷á éøééî àø÷ àîùã é"øì
íéáøä úåùøá äàîåè ÷ôñ äéì éåäã ÔÈ‡ ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ· „Á‡ ‰· ¯ÈÎ‰ Ï·‡ ÌÏÂÚ‰ íåùî åôøöî øá÷ä éîð éëä íåùîå
äàîåèä úà àéáî éåñéëäù ìäà
àìîî éëã . בד"א:øåäè å÷éôñå
„
. שהקבר מצרפו:àîè êøãä ìë úà ¯ÙÚ· Ô·˙· ÔÂÓË Â‡ˆÓ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ‰Ê .'åë ïáúá ïåîè åàöî :åéìò
åìéôàå ìäàá àîèî øá÷ä ìëù ÌÈÓ· ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ‰Ê È¯‰ ˙Â¯Â¯ˆ·Â àì åéùëò åäåðàöîù äî éôìã íåùî
åà (èé øáãîá) áéúëã åáù ï÷éø ˙‡ÓÂË ‰Ê ÔÈ‡ ÌÈÚÏÒ‰ È˜È˜· ‰ÏÈÙ‡· íìåòä óåñá ãçàì øéëäì éåàø äéä
:øéëäì éåàø íéîá ìáà
÷øåôîå øáåùîã [‡] . בד"א:øá÷á ˙ÓÏ ‡Ï‡ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË (å Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÂ‰˙‰
êìåä åçøë ìò éåùî . טעון:øåäè ÔÈÙ¯Â˘ Â·Â¯ Â‡ ÌÏ˘ ‡ÓË ‰
:„·Ï· éðôì åúåà ïéôøåù åáåø àîèð
:åéããö ìò ìéäàîå ïàëìå ïàëì ãðå òð ‡ÓË ‰Î¯ÚÓ‰ ÈˆÚÓ ‰¯È·‰ ÈÙÏ Â˙Â‡ äàøð .'åë éöòî äøéáä
 אבל:øåäè çñô äùåòå øéæðã . בד"אÂ‡ Ô‰È˙Â¯ˆÁ· Â˙Â‡ ÔÈÙ¯Â˘ ¯˙Â‰Â ÂËÂÚÈÓ äðúî ïéã úéá áìã íåùî íòèä
éðôì åôøåùì åäå÷é÷æäù éôì íäéìò
íãàù åòãéù .בטומאה הידועה
 טמון בעפר בתבן:íù øá÷ð Â˙Â‡ ÔÈÙ¯Â˘ ÔÈ˜Èˆ‰ ÔÓˆÚ ÈˆÚÓ Ô‰È˙Â‚‚ ÏÚ åäåçéøèä àì åùééáì éãë äøéáä
íãà ìëî äñåëî äàîåè . ובצרורות:‰Î¯ÚÓ‰ ÈˆÚÓ ˙Â‰ÈÏ ÏÈ·˘· ‰¯È·‰ ÈÙÏ ìùî úåðäì ìåëéå åìùî íéöò àéáäì
ïáú åà øôò åà íéðáà ìâ àîù åæ àéä :Ô˘ÈÈ·Ï È„Î ‡ÈÁ ¯· ÈÒÂÈ ¯"‡ Ë"Ó
àìå ïëåîë ( )אåðúä  חïéð÷éöá ïëå ùã÷ä
íãà éðá åá åøéëä àìå åéìò ìôð ‡ˆÈ˘ ÈÓ ÔÎÂ (æ Â‰ÈÓ¯Â :'ÂÎÂ ÂËÂÚÈÓ ‡ÓË ïéòðîð åéä ïúåð÷éö êåúîã ìëì
é÷é÷ðå äìéôàå íéî ìáà íìåòî Ì‡ ˘„˜ ¯˘· Â„È· ˘È˘ ¯ÎÊÂ ÌÈÏ˘Â¯ÈÓ à÷åãå äøéáò éãéì éúàå åôøåùìî
äñåëî äàîåèä åæ ïéà íéòìñä Â‡Ï Ì‡Â ÂÓÂ˜Ó· ÂÙ¯Â˘ ÌÈÙÂˆ ¯·Ú àøîâá 'éøîàãë éàðñëàá åà ïéð÷éöá
àìå úåàøì ìåëé õéöîäù äîìòðå
àì øçà íãà ìáà ïéð÷éöë åäåàùòã
¯ÊÂÁ
 ולא:ìëä ïî äñåëîä íåäúá àéäù äàîåèá àìà àúëìä éøéîâ î"ä ïäéìò äðúî ã"á áì (.àé) úåòåáùã ÷"ôá äéì úéìã ïàîì åìéôàå
' נטמאÈ˙Ó :ãáìá úîá àìà íåäúä úàîåè äøúåäã . אמרו:åãåî àîìò éìåë íéîã úùåã÷á ìáà óåâä úùåã÷ éùéã÷ã úåðáø÷á
éø÷ åìåë ùã÷îä ìë .שלם או רובו שורפין אותו לפני הבירה
áø
èòî úà . שורפין אותו:ïéò éøö ïäù øîåìë ïéðøöò . הציקנין:øåäè çñô ìù øúåð ïëå . נטמא מיעוטו:àîòè ùøôî àøîâáå .äøéá
íå÷î . צופים:àöåéá ìåñô àåä éøäå . שיש בידו בשר קדש:[.èî ìéòì] ïéøáåò åìà ÷øôá .' וכן מי שיצאÓ‚ :øúåðä úàå àîèðù
÷çøúð øáëå ìéàåä íéìùåøéá åôøåùìå øåæçì åäåçéøèä àì . שורפו במקומו:åúåàøì ìåëé ïéà äàìäå íùîå äøéáä íùî úåàøì ìåëéù
:[å àø÷éå] óøùú ùàá ùã÷áî ïúôéøù íù íéùã÷ úìéëà íå÷îáã (.ãë ìéòì) äòù ìë ÷øôá ïì àîéé÷ã áâ ìò óàå äáøä
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·Î˘ÂÓ ˙Ó ‡ˆÂÓ‰ .()שם
˙Ó ˙ÂÓÈ ÈÎÂ ¯Ó‡˘ ¯ÊÚÏ‡
ïåîè .Í¯„ Ï˘ Â·Á¯Ï
,ÂÈÏÚ ˙¯ÂÂÁÓ· 'Â‚Â ÂÈÏÚ
ìèåîå úåøåøöá åà ïáúá êøãá
ÁÒÙ· .‰¯Â¯· ‰ÚÈ„È ¯ÓÂÏÎ
åì ïéàå êøã ìù åáçøì
‡ÓË ¯Ó‡˘ ¯Ó‡ ÔÁÂÈ '¯
äòùáå åéìò àìà øåáòì íå÷î
ÌÎÏ ‰˜ÂÁ¯ Í¯„· Â‡ ˘ÙÏ
àåäù åá øéëä àì åéìò êìåäù
˘È¯ .ÌÎÏ ˙¯ÂÂÁÓ· ÌÎÏ
.‰ÓÂ¯˙Ï .(: )נזיר סגåéúçú
‰˜ÂÁ¯ Í¯„· Â‡ ¯ÓÂ‡ ˘È˜Ï
.( )שםäîåøú úìéëà ïéðòì
‰‡ÓÂË ÏÎ Û‡ ÈÂÏ‚· Í¯„ ‰Ó
.¯Â‰Ë ÁÒÙ ‰˘ÂÚÂ ¯ÈÊÏ
ÂÊÈ‡ Â‰ÈÈÏÚ ÔÈ·˙Â‡Â .‰ÈÂÏ‚
,éðù çñô úåùòì êéøö åðéàå
‡Ï˘ ÏÎ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ‡È‰
øéæðáã åøîàù åìà ìëáå
,ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ· „Á‡ ‰· ¯ÈÎ‰
òãåðùë ,øåäè çñô äùåòå
ÌÏÂÚ‰ ÛÂÒ· „Á‡ ‰· ¯ÈÎ‰
,åçñô äùòù øçàì åì
‡È˘˜ ,ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ÂÊ ÔÈ‡
äùòù íãå÷ åì òãåð ìáà
˙ÂÓÈ ÈÎÂ ¯Ó‡„ ¯ÊÚÏ‡ '¯Ï
äçãðå àîè äæ éøä åçñô
‡Â‰ ÂÈÏÚ ˙¯ÂÂÁÓ· ,ÂÈÏÚ ˙Ó
ùøåôî éëäå ,éðù çñôì
‰È‡˘ ‰Ó ÏÎÂ ,‰ÈÏÚ ·ÈÈÁ˘
'ñîã àúééøáá àúôñåúá äìò
ÌÈ¯Á‡˘ Ù"Ú‡ ÂÈÏÚ ˙¯ÂÂÁÓ
.( )שםíéçñô ìùå øéæð
˙‡ÓÂË ‡È‰ È¯‰ Â˙Â‡ ÔÈÚ„ÂÈ
.¯Â·ÚÏ ÌÂ˜Ó ˘È Ï·‡
˜ÈÙÓ„ ÔÁÂÈ È·¯ÏÂ .ÌÂ‰˙‰
‰Ó· .( )שםúîä ìò àìù
‰· Ú„È ‡‰ ,ÔÈ¯˙ ÌÎÏÓ ‰Ï
êìäîã .ÌÈ¯ÂÓ‡ ÌÈ¯·„
‡È¯˜ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË „Á‡
ÍÏ‰Ó· ,øåäè íé÷øôä ïéá
‰Ï ˜ÈÙÓ„ ˘È˜Ï ˘È¯ÏÂ .‰È·
òåñôìå ïéåëì ìåëéù .ÂÈÏ‚¯·
ÏÎÏ ÈÂÏ‚ ÂÈ‡˘ ÏÎ Í¯„Ó
,ìéäàé àìùå òâé àìù íéúðéá
˙‡ÓÂË ‡È‰ È¯‰ Í¯„Î Ì„‡
·ÂÎ¯ Â‡ ÔÂÚË Ï·‡
È˙˜„ 'È˙Ó È‡‰ ÌÂ‰˙‰
éàù éôì äîåøúá .‡ÓË
ÛÂÒ· „Á‡ ‰· Ú„È ÂÏÈÙ‡
äùåòå øéæðì ìáà 'åë øùôà
ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ÂÊ ÔÈ‡ ÌÏÂÚ‰
éëäã øåäè íìåòì çñô
ÌÏÎ ÂÁ„Â .Â‰ÏÂÎÏ ‡È˘˜
,íåäúä úàîåèá äì éøéîâ
˙‡ÓÂË· ‡Ï‡ ‡ÓÈ˜Â‡Â
ìáà íéøôñá áåúëã éàäå
‰Ï ‡¯ÈÓ‚ ‡˙ÎÏ‰ ÌÂ‰˙‰
øéæðá åìéôà áåëø åà ïåòè
¯Ó‡ .‡ÓÏÚ· ‡˙ÎÓÒ‡ ‡¯˜Â
úåòè ,àîè çñô äùåòå
Ú„Â Ì‡ ÂÏÈÙ‡ È˘‡ ·¯ ¯· ¯Ó
‰‡ÓÂË· Ï·‡ .( )שםàåä
ıÈˆ‰ ‰˜È¯Ê ÈÙÏ ‡ÓË˘ ÂÏ
íåùì äòåãé äúéäù .‰ÚÂ„È
·Î˘ÂÓ ˙Ó ‡ˆÂÓ‰ .‰ˆ¯Ó
øéæð åìéôàå .‡ÓË ,íãà
‰ÓÂ¯˙Ï ,Í¯„ Ï˘ Â·Á¯Ï
éðù çñô äùåòå ,çñô äùåòå
ÁÒÙ ‰˘ÂÚÂ ¯ÈÊÏ ,‡ÓË
íéçñô åùò øáëù ô"òàå
ÌÂ˜Ó ÂÏ ÔÈ‡˘· ‡"„· .¯Â‰Ë
Ô·˙· .( )שםïåùàø çñôá
ÌÂ˜Ó ÂÏ ˘È Ï·‡ ¯Â·ÚÏ
øùôàã .˙Â¯Â¯ˆ·Â ¯ÙÚ·
¯Â‰Ë ‰ÓÂ¯˙Ï Û‡ ¯Â·ÚÏ
íìåòî íãà åá øéëä àìù
.ÌÈÚÏÒ‰ È˜È˜· ‰ÏÈÙ‡· ÌÈÓ· .( )שםíå÷îì íå÷îî ìâìâúäì ïééåùò úåøåøöå ,çåø éãé ìò åéìò ìâìâúäì ìåëé ïáú éøäù ¯·Â˘Ó ÂÏÈÙ‡ ¯·˜·Â .¯·Ú ÂÈ˜Â˘ ÈÈ· ¯ÂÓÈ‡ ,¯Â‰Ë ˜¯ÂÙÓÂ ¯·Â˘Ó Ï·‡ ÌÏ˘ Â‡ˆÓ˘ ‡"„· .¯·ÂÚ ¯Â‰Ë ÌÂ˜ÓÓ ¯ÓÂ‡ È‡˘
¯˘· Â„È· ˘È˘ .( )שםåëåúá õéöäù ïäá øéëî ãçà íãàù øùôàå ,÷çãä éãé ìò ïäá ìëúñäì íãà ìåëé ïéìåìç ïäå ìéàåä ‰ÏÙ‡·Â ÌÈÓ· ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ÂÊ È¯‰ ˙Â¯Â¯ˆ·Â ¯ÙÚ· Ô·˙· ÔÂÓË Â‡ˆÓ .'ÂÎ ÂÈÏ‚¯· ÍÏ‰Ó· ‡"„· ÂÙ¯ˆÓ ¯·˜‰˘ ‡ÓË ˜¯ÂÙÓÂ
.ÌÈÙÂˆ .(: )ברכות מטäîåçì õåç åúàéöéá ìñôðå (. )לעיל מטíéìùåøé úîåç íéì÷ íéùã÷ úöéçîù ,àöåéá ìñôðå êøãá åîò .˘„Â˜ .Â‚¯‰˘ ÈÓ Â· ¯ÈÎ‰ È¯‰˘ ‚Â¯‰ È˜ÂÙ‡Ï „·Ï· ˙ÓÏ ‡Ï‡ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË Â¯Ó‡ ‡ÏÂ ÌÂ‰˙‰ ˙‡ÓÂË ÂÊ ÔÈ‡ ÌÈÚÏÒ‰ È˜È˜·Â
È‡˙ ,˙È·‰ ¯‰ Ï˘ Û‚‡ ˙Á˙ Ô‰ÈÏ„Ò ÔÈÁÏÂ˘ Ô·¯ ÈÈÓÁ Ô‡„ ‰ÓÓ ÒÁÙ '¯ Ì˘· ‰ÈÊÓ ¯· ÔÁÂÈ '¯ ˜¯Ù‰ ÛÂÒ· ÈÓÏ˘Â¯È
.(. )לעיל מטíùî ÷"îäá úåàøì ìåëéù øôë íù :åà ("÷ )שםîäá úåàøì ìåëéù íå÷î
‰˙È‰ ‰¯Â„ÓÂ ,ÔÎ ‰¯Ó‡ 'È˙ÓÂ ˘È˜Ï ˘È¯ ¯Ó‡ .˘„Â˜ ÏÎÈ‰ ˙Á˙˘ ˙ÂÏÈÁÓ È˙ ,˙È·‰ ¯‰ Ï˘ Û‚‡ ˙Á˙ Â˘„˜ ‡Ï ‰„Â‰È '¯
.‰¯ˆ˜· ÍÏÈ ‡Â‰ ˘„˜ Ì‡Â Â· ˙Â¯‰Â ‰¯È·‰ ˙Á˙ ˙ÎÏÂ‰‰ ‰·ÈÒÓ· ÂÏ ÍÏÂ‰Â ‡ˆÂÈ ¯Ó‡ ‡„ ÈÈÂ ,˙ÂÈ˜ ‡Ï‡ ‡È‰ ‰‡ÓË ‰‡Âˆ ÈÎÂ '¯ ¯Ó‡ ,'ÂÎÂ Ì˘ ‰È‰ „Â·Î Ï˘ ‡ÒÎ ˙È·Â Ì˘
ÏÒÙÂ ‡ˆÈ˘ ˘„˜‰ ¯˘· ÏÚ ÂÙÂÒ· ÔÈ¯·ÂÚ ÂÏÈ‡· Ô˙‰Â Ô‰È˙Â¯ˆÁ· Â˙Â‡ ÔÈÙ¯Â˘˘ ÈÈ‡ 'ÂÎ Ô‰È˙Â¯ˆÁ· Â˙Â‡ ÔÈÙ¯Â˘ ¯˙Â‰Â ÂËÂÚÈÓ ‡ÓË .‡ÓËÂ Â· ÂÚ˘Ù˘ ÈÙÓ ,Ô˘ÈÈ·Ï È„Î .‰¯È·‰ ÈÙÏ Â˙Â‡ ÔÈÙ¯Â˘ Â·Â¯ Â‡ ÌÏ˘ ‡ÓËÈ ['È˙Ó]

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

'È˙Ó

'Ó‚

053-3129507 :להנצחת יקירכם חייגו

גמרא ופירושה  /אפ ףד םיחספ יעיבש קרפ17 | .

פרק שביעי פסחים דף פא

יום רביעי כח שבט תשפ"א

שאלה :הרי בברייתא משמע שהציץ מרצה על טומאת התהום דזיבה ,שאם שחטו על שומרת
יום ובסוף נטמאה ,פטורה מלעשות פסח שני
יבה לֹא ְמ ַרצֶּ ה – וכי הציץ לא מרצה על טומאת תהום
שואלת הגמראְ :וטוּ ְמ ַאת ְּתהוֹ ם דְּ ִז ָ
של זיבה.
ְו ָה ַתנְ יָ אַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרׁ :שוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶ ֶגד יוֹ ם [זבה שראתה יום אחד ,ודינה להמתין ביום
השני ,שאם תראה ביום שני ,וגם תראה ביום השלישי ,תהיה זבה גדולה .ואם לא תראה
יה [את הדם] (דף פא) ַּב ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָּל ּה,
ביום השני ,תטהר לערב] ׁ ֶש ּ ׁ ָש ֲחטוּ [פסח] ְו ָז ְרקוּ ָע ֶל ָ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָר ֲא ָתה [ביום השני]ֵ ,אינָ ּה אוֹ ֶכ ֶלת  -שהרי היא צריכה להיות 'שומרת יום כנגד
יום' ביום השלישי.
וּ ְפטוּ ָרה ִמ ַּל ֲע ׂשוֹ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י ,שהרי שחטו וזרקו פסח בשבילה ,ואף שבסוף היא נטמאה.
יום א'

יום ב'

יום ג'

ראתה

טובלת וצריכה לשמור ביום זה (יום ב')
כנגד היום שראתה (יום א').

דינה שצריכה לשמור
ביום זה (יום ג') כנגד היום
שראתה (יום ב),

בבוקר (היא ספק
טמאה)

שחטו וזרקו עליה.

אחר כך ראתה,
ומתברר שהיתה
טמאה מהבוקר

ועל כן אינה אוכלת ,אבל
פטורה מלעשות פסח שני

ַמאי ַט ְע ָמא – מה הטעם שפטורה לעשות פסח שניָ ,לאו ִמ ּׁשוּ ם דִּ ְמ ַרצֶּ ה ִציץ ,אין זה אלא מפני
שהציץ מרצה על טומאתה ,כיון שזה 'טומאת התהום' ,שבשעת השחיטה אף אדם בעולם
לא יכל לדעת שהיא אחר כך תיטמא ,הרי שהציץ מרצה גם על טומאת התהום דזיבה.

תשובה :רבי יוסי סובר ששומרת יום שנטמאה ,אינה טמאה למפרע ,נמצא שכששחטו וזרקו
עליה היתה טהורה
הגמרא דוחה את הראיהָ :א ְמ ִריָ ,לא זה טעמו של רבי יוסי בברייתא ,אלא טעמו הוא
ִמ ּׁשוּ ם ְּד ָק ָס ַבר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ִמ ָּכאן וּ ְל ַה ָּבא ִהיא ְמ ַט ְּמ ָאה  -שומרת יום כנגד יום שספרה קצת היום
וטבלה ,הרי היא טהורה ,ואם היא תחזור ותראה הרי היא טמאה מכאן ולהבא ,נמצא
שבשעה ששחטו וזרקו עליה היתה טהורה.
יום א'

יום ב'

יום ג'

ראתה

דינה שצריכה לשמור ביום זה (יום ב')
כנגד היום שראתה (יום א').

דינה שצריכה לשמור
ביום זה (יום ג') כנגד היום
שראתה (יום ב),

בבוקר (היא טהורה)
שחטו וזרקו עליה.

אחר כך ראתה,
ומכאן ולהבא היא
טמאה

ועל כן אינה אוכלת ,אבל
פטורה מלעשות פסח שני
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שאלה על התשובה :הרי מבואר בדברי רבי יוסי ששומרת יום שנטמאה ,טמאה למפרע
יעי ׁ ֶש ּלוֹ ,
שואלת הגמראְ :ו ָה ַתנְ יָ אַ ,ר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרָ :זב ַּב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת ׁ ֶש ּ ׁ ָש ֲחטוּ ְו ָז ְרקוּ ָע ָליו ַּב ּ ׁ ְש ִב ִ
ְו ַא ַחר ָּכ ְך ָר ָאה,
שבעה נקיים
יום ראייה

יום א'

יום ב'

יום ד

יום ג'

יום ה'

יום ז'

יום ו'

בבוקר
יכול
לטבול,

ראה ב'
ראיות

אחר כך
ראה

יה ַּב ּ ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָּל ּהְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ָר ֲא ָתה,
ְו ֵכן ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶ ֶגד יוֹ ם ׁ ֶש ּ ׁ ָש ֲחטוּ ְו ָז ְרקוּ ָע ֶל ָ
יום א'

יום ב'

יום ג'

ראתה

טובלת וצריכה לשמור ביום זה
(יום ב') כנגד היום שראתה (יום
א').

דינה שצריכה לשמור
ביום זה (יום ג') כנגד היום
שראתה (יום ב),

בבוקר שחטו
וזרקו עליה.

אחר כך ראתה,
ומכאן ולמפרע
היא טמאה

ֲה ֵרי ֵא ּלוּ ְמ ַט ְּמ ִאין ִמ ׁ ְש ָּכב וּ מוֹ ׁ ָשב ְל ַמ ְפ ֵר ַע – כלומר :משכב או מושב שישבו עליו לפני שנטמאו,
הרי הם טמאים ,שכאשר ראו מתברר שהיו טמאים למפרע.
וּ ְפטוּ ִרים ִמ ַּל ֲע ׂשוֹ ת ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י ,הרי מפורש שהם טמאים למפרע ,ולא רק מכאן ולהבא.

תשובה :טומאתה למפרע היא מדרבנן
עונה הגמראָ :א ְמ ִריַ ,מאי ְל ַמ ְפ ֵר ַעִ ,מדְּ ַר ָּבנַ ן ,אבל מדאורייתא אינם טמאין אלא מכאן ולהבא,
בין הזב בשביעי שלו ובין השומרת יום בשני שלה ,דמקצת יום ככולו .ולכן לגבי פסח
דינם כטהורים ,ופטורים מלעשות פסח שני.

הוכחה שגם רבי אושעיא סובר שלרבי יוסי הזה מטמא למפרע רק מדרבנן
ְו ַאף ַר ִּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א ָס ַבר ,שדעת רבי יוסי שזב ביום השביעי לאחר שטבל ,טהור מדאורייתא,
ואינו ְמ ַט ּ ֵמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע אלא ִמ ְּד ַר ָּבנַ ן,
יעי ׁ ֶש ּלוֹ  ,סוֹ ֵתר ֶאת ׁ ֶש ְּל ָפנָ יו  -כל השבעה נקיים,
דְּ ַתנְ יָ א ַר ִּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָ א אוֹ ֵמרֲ :א ָבל ָזב ׁ ֶש ָר ָאה ַּב ּ ׁ ְש ִב ִ
יה ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :לֹא יִ ְס ּתוֹ ר ֶא ָּלא יוֹ מוֹ  ,ויחזור ויספור רק
וצריך לספור שבעה אחריםַ ,ו ֲא ַמר ֵל ּ
יום אחד,
והקשינו על דברי רבי יוחנןִ :מ ָּמה נַ ְפ ׁ ָש ְךִ ,אי ָק ָס ַבר ְל ַמ ְפ ֵר ַע הוּ א ְמ ַט ֵּמא ,דאין מקצת היום
ילוּ ּכוּ ְּלהוּ נִ ְס ּתוֹ ר ,שכתוב 'וספר לו שבעה ימים לטהרתו'
עולה לו ולא נגמרה ספירתוֲ ,א ִפ ּ
 -טהרה אחת לכולן ,שלא תהיה טומאה מפסקת ביניהן.
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ִאי ָק ָס ַבר ִמ ָּכאן וּ ְל ַה ָּבא הוּ א ְמ ַט ֵּמא  -שמקצת היום עולה לא ,ונגמרה ספירתו ,יוֹ מוֹ נָ ֵמי ָלא
נִ ְס ּתוֹ ר ,לא יסתור אפילו את היום השביעי ,אלא יהיה זה כראיה ראשונה של זיבה חדשה,

ויטבול לערב ויטהר ,שזב הרואה ראייה אחת – טמא יום אחד וטובל לערב.
ימא – אלא תאמר שכך אמר רבי יוחנן :לֹא יִ ְס ּתוֹ ר ְולֹא יוֹ מוֹ  -כלומר אפילו יומו אינו
ֶא ָּלא ֵא ָ
סותר לפי שכבר עלתה לו מקצת היום ככולו וגמר את השבעה נקיים שלו ,ומה שנטמא
אחר כך הוא טומאה חדשה שהוא טמא מכאן ולהבא.
יה ר' אושעיא לר' יוחנןַ :ר ִּבי יוֹ ֵסי ָק ֵאי ְּכווֹ ָת ְך – רבי יוסי [שאומר לגבי זב שראה
ַו ֲא ַמר ֵל ּ
ביום השביעי שלו לאחר שהקריבו את הפסח שלו ,שיצא ידי חובה ,כיון שמהתורה הוא
מטמא מכאן ולהבא] סובר כמותך.
ְו ָהא ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר ְמ ַט ְּמ ִאין ִמ ׁ ְש ָּכב וּ מוֹ ׁ ָשב ְל ַמ ְפ ֵר ַע ,וכיצד אומר ר' אושעיא לר' יוחנן שרבי
יוסי סובר כמוהוֶ ,א ָּלא ָלאו ׁ ְש ַמע ִמ ַ ּינ ּה ,שרבי יוסי סובר ְמ ַט ֵּמא ְל ַמ ְפ ֵר ַע ִמדְּ ַר ָּבנַ ן ,ומהתורה
ינ ּה.
מכאן ולהבא הוא מטמאְ ׁ .ש ַמע ִמ ַ ּ

···

שאלה :האם אפשר להוכיח משיטת רבי יוסי שהותרה גם טומאת התהום של הכהן ,כי הרי
בטומאת זיבה לא שייך טומאת התהום לרבי יוסי
לעיל שנינו שמה שאמרו 'לא אמרו טומאת התהום אלא למת בלבד' הוא למעט טומאת
זיבה שאין בה את הקולא של טומאת התהום .ולכן אם זב נטמא ביום השביעי שהוא
מטמא למפרע ,אף שהוא 'טומאת התהום' שאף אדם בעולם לא ידע אם הוא ייטמא ביום
השביעי ,לא הותרה טומאה זו.
שואלת הגמרא :וּ ְל ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַה ׁ ְש ָּתא ְּד ָא ַמר ִמ ָּכאן וּ ְל ַה ָּבא הוּ א ְמ ַט ֵּמא ,אם כן אין אופן של
טומאת התהום בזיבה ,כי הרי אם יראה ביום השביעי ,לאחר שהקריבו את פסחו ,טומאתו
היא מכאן ולהבא ,ואין הקרבן צריך ריצוי ,אם כך מה שאמרו 'לא אמרו טומאת התהום
[ל ֵמת] ִּב ְל ַבדְ ,ל ַמעוֹ ֵטי ַמאי – איזה טומאה הוא בא למעט.
אלא ְ
נִ ְפ ׁשוֹ ט ִמ ַ ּינ ּה דִּ ְבכ ֵֹהן ְוהוּ ְת ָרה לוֹ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם – נאמר שבאו למעט טומאת התהום בשרץ,
שהיא נוגעת רק לכהן ,כי הרי בבעלים אנו אומרים שזורקים על טמא שרץ ,ואם כן נפשוט
את הספק הנ"ל שגם לכהן התירו טומאת התהום ולא רק לבעלים.
טומאת התהום
בבעלים

בכהן

במת

הותר

ספק

בזב

לא שייך ,כי הוא נטמא
מכאן ולהבא

לא שייך ,כי הוא נטמא
מכאן ולהבא

בשרץ

לא צריך להתיר ,כי
שוחטין על טמא שרץ

שייך ועל זה אמרו' :לא
אמרו טומאת התהום אלא
למת'.
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תשובה :רבי יוסי סובר שאין שוחטים על טמא שרץ ,וממילא שייך נידון על טומאת התהום
של שרץ בבעלים
עונה הגמראָ :א ְמ ִריְ ,לעוֹ ָלם ִּב ְב ָע ִלים ,וּ ְב ֶפ ַסח – הברייתא שאמרה 'לא אמרו טומאת התהום
אלא למת' דיברה על בעלים שנטמא בשרץ ,ורוצה לעשות פסחְ ,ו ָק ָס ַבר ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטין ְוזוֹ ְר ִקין
יצ ְט ִר ְ
יך ְל ַמעוֹ ֵטי – ולכן הברייתא
ַעל ְט ֵמ ֵאי ׁ ֶש ֶרץ ,ואם כן אי אפשר לשחוט עליו פסחְ ,ו ִא ְ
הוצרכה למעט זאת שלא התירו טומאת התהום בטומאת שרץ.
טומאת התהום
בבעלים

בכהן

במת

הותר

ספק

בזב

לא שייך ,כי הוא נטמא
מכאן ולהבא

לא שייך ,כי הוא נטמא
מכאן ולהבא

בשרץ

צריך להתיר ,כי שוחטין
על טמא שרץ.

ספק

ועל זה אמרו' :לא אמרו
טומאת התהום אלא למת'.

···
שאלה :לרבי יוסי שסובר שזבה שנטמאה ביום ששומרת ,הרי היא טמאה רק מכאן ולהבא,
כיצד שייכת זבה גדולה
יכי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ַל ּה – אלא לרבי יוסי כיצד אתה מוצא זבה גמורה,
ֶא ָּלא ְל ַר ִּבי יוֹ ֵסי ָז ָבה ְ ּגמוּ ָרה ֵה ִ
כיון שמקצת היום עולה לה לספירתה ,ומכאן ולהבא היא טמאה נמצא שכל יום הוא
טומאה בפני עצמה ,וכיצד הראיות מצטרפות.
יום א'

יום ב'

יום ג'

ראתה

טובלת וצריכה לשמור ביום זה (יום ב')
כנגד היום שראתה (יום א').

דינה שצריכה לשמור ביום זה
(יום ג') כנגד היום שראתה (יום
ב').

בבוקר (היא טהורה)

אחר כך ראתה,
ומכאן ולהבא היא
טמאה

בבוקר (היא
טהורה)

אחר כך ראתה,
ומכאן ולהבא
היא טמאה

תשובה א :מדובר שראתה כל הימים ברציפות
עונה הגמראְּ :ב ׁשוֹ ַפ ַעת – מדובר באופן שראתה כל שלשה הימים ברציפות ,ולא היה
כלל זמן שהיא היתה טהורה.
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תשובה ב :מדובר שראתה בב' בין השמשות ,ונמצא שלא ספרה שום יום בטהרה
ימא ,מדובר ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ָר ֲא ָתה ׇּכל ׁ ְשנֵ י ֵּבין ַה ּׁ ְש ָמ ׁשוֹ ת – שכל תחילת הימים היו בטומאה,
ִאי ָּב ֵעית ֵא ָ
שאין כאן תחלת יום טהור שיעלה לה לספירה.

···

ספק :כהן המרצה בתמיד אם הותרה לו טומאת התהום
ָּב ֵעי ַרב יוֹ ֵסףּ ,כ ֵֹהן ַה ְמ ַרצֶּ ה ְּב ָת ִמיד [כל השנה] ,הוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם אוֹ ָלא  -שטומאה
דחויה היא בציבור ,ולא הותרה ,ולכן כמה שאפשר יותר לעשות בטהרה צריך ,ואם יש
כהן טהור צריך שכהן טהור יקריב את הקרבן ,והספק הואִ :אם ִּת ְמ ָצא לוֹ ַמרּ ,כ ֵֹהן ַה ְמ ַרצֶּ ה
(של נָ ִזיר ְועוֹ ֵׂשה ֶפ ַסח) הוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ םּ ,כ ֵֹהן ַה ְמ ַרצֶּ ה ְּב ָת ִמיד ַמאיִ ,מי ָא ְמ ִרינַ ן
יהן ׁ ֶ
ְּב ׇק ְר ְּבנוֹ ֵת ֶ
ִּכי ְ ּג ִמ ִירי טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ םְּ ,ב ֶפ ַסח[ .אבל] ְּב ָת ִמיד ָלא ְ ּג ִמ ִירי.

יל ָמא יָ ֵליף ָּת ִמיד ִמ ּ ֶפ ַסח ,ו'הותרה טומאת התהום' גם בתמיד ,ואין צריך לחפש אחר
אוֹ ִד ְ
כהן טהור.
[רש"י מוסיף שלפי המבואר להלן שמה שהותרה טומאת התהום היינו שאף אם נודעה
הטומאה לפני הזריקה ,מותר לזרוק את הדם בטומאה ,וכן כאן יהיה מותר לזרוק את
הדם אף לאחר שנודעה הטומאה]
(שלב  )1טומאה דחויה

(שלב  )2טומאת התהום
הותרה

(שלב  )3זריקה לאחר
שנודעה הטומאה

אם יש כהן טהור ,צריך
שהוא יקריב את הקרבן
תמיד ולא כהן טמא

כהן טמא בטומאת התהום,
יכול להקריב את התמיד ,כי
הטומאה הותרה

כיון שזורקים אף לאחר
שנודעה הטומאה ,הכהן
שטמא בטומאת התהום,
יוכל לזרוק את הדם אף
לאחר שנודעה טומאתו

הצעת פשיטת הספק :לומדים בקל וחומר מפסח ,שגם בתמיד הותרה טומאת התהום
ָא ַמר ַר ָּבהַ :קל ָוחוֹ ֶמר ,וּ ָמה ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּלֹא הוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ָאה יְ דוּ ָעה [כלל כגון נזיר ועושה פסח
שהן קרבנות יחיד] ,הוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ םָ .מקוֹ ם ׁ ֶשהוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ָאה יְ דוּ ָעה – [כגון בתמיד
שאם כל הכהנים טמאים מקריבים בטומאה][ ,עמוד ב] ֵאינוֹ דִּ ין ׁ ֶשהוּ ְּת ָרה לוֹ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם.

דחיית ההצעה :אין לומדים קל וחומר מהלכה למשה מסיני
ָא ְמ ִרי ,וּ ִמי דָּ יְ ינִ ינַ ן ַקל ָוחוֹ ֶמר ֵמ ֲה ָל ָכה – וכי לומדים קל וחומר מהלכה למשה מסיני( ,שהרי
מה שטומאת התהום אינה מטמאה הוא הלכה למשה מסיני  -שאפילו אם היה שם ודאי
טומאה ,אלא שלא ידעו ממנה בשעה שזרק את הדם ,אינה פוסלת את העבודה למפרע),
ְו ָה ַתנְ יָ א – והרי שנינו בברייתא שרבי עקיבא למד בקל וחומר שנזיר שנטמא מרביעית
דם ,הרי זה סותר את נזירותו ,ועליו להתחיל מחדש את ימי נזירותו ,שמה עצם כשעורה
שאינה מטמאה באהל ,הרי היא סותרת את הנזירות ,רביעית דם שהיא מטמאה באהל,
יבאֶ ,ע ֶצם ִּכ ְׂשעוֹ ָרהֲ ,ה ָל ָכה למשה
יע ֶזרֲ :ע ִק ָ
ודאי שהיא סותרת את הנזירותָ ,א ַמר לוֹ ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
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יעית ָּדם [אתה בא ללמוד ממנה
מסיני ,שנזיר שנטמא ממנה הרי זה סותר את נזירותוְ ,ר ִב ִ
ב] ַקל ְוחוֹ ֶמרְ ,ו ֵאין דָּ נִ ין ַקל ָוחוֹ ֶמר ֵמ ֲה ָל ָכה למשה מסיני אלא מדבר הכתוב בתורה.

פשיטת הספק :לומדים בלימוד מפסח שגם בתמיד הותרה טומאת התהום
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא :יָ ֵליף – לומדים זאת בגזירה שווה 'מוֹ ֲעדוֹ '' ,מוֹ ֲעדוֹ 'ִ ,מ ּ ֶפ ַסח ,שבתמיד כתוב
'מועדו' ובפסח כתוב 'מועדו' ,כשם שבפסח הציץ מרצה על טומאת התהום ,כך גם בתמיד.

···

יבא – וטומאת התהום עצמה היכן כתובה
יכא ְּכ ִת ָ
מבררת הגמראְ :וטוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם גּ וּ ָפא ֵה ָ
בתורה שהיא הותרה בנזיר ועושה פסח.

מקור א' לטומאת התהום [בנזיר]
ָא ַמר ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזרָ :א ַמר ְק ָרא – שנינו בפסוק לגבי נזיר'ְ :ו ִכי יָ מוּ ת ֵמת ָע ָליו' ,ממה שכתוב
'עליו' אנו לומדיםִּ :ב ְמ ֻחוֶּ ֶורת ָע ָליו  -שתהא ברורה לו ,ומכאן ההוכחה שטומאת התהום
שאינה ברורה וידועה אינה סותרת את ימי נזירותו.
מבררת הגמראַ :א ׁ ְש ְּכ ַחן נָ ִזיר – מצאנו מקור לגבי נזיר שאם נטמא בטומאת התהום אין
זה סותר את ימי נזירותו ,אבל עוֹ ֵׂשה ֶפ ַסח ְמנָ ַלן – מנין לנו שהעושה פסח שנטמא בטומאת
התהום וזרקו את דם הפסח ,הפסח כשר.

מקור ב' לטומאת התהום [בפסח]
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןָ :א ַמר ְק ָרא 'טמא לנפש או ְּב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה ָל ֶכם' ,ממה שכתוב 'לכם' לומדים:
ִּב ְמ ֻחוֶּ ֶורת ָל ֶכם – שהטומאה ברורה לכם ,וטומאת התהום אינה ברורה ,ומי שנטמא בה אינו
צריך לעשות פסח שני.

מקור ג' לטומאת התהום [בפסח]
יש ָא ַמרְּ :כ ֶד ֶר ְך – בפסוק כתוב 'טמא נפש' בסמיכות ל'דרך רחוקה'ָ ,מה
ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
דֶּ ֶר ְך ְּב ָגלוּ י – כמו שדרך הוא דבר גלויַ ,אף טוּ ְמ ָאה נָ ֵמי ְּב ָגלוּ י – גם טומאה המדוברת בפסוק

היא טומאה גלויה ולא טומאת התהום שאינה גלויה.

שאלה :בברייתא מבואר שאם אחד יודע מהטומאה אין זה טומאת התהום ,ואין זה מתיישב עם
ג' המקורות הנ"ל
יביֵ ,אי ֶזהוּ טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם שהותרה לנזיר ועושה פסח ,ׇּכל ׁ ֶש ּלֹא ִה ִּכיר ָּב ּה ֶא ָחד ְּבסוֹ ף
ית ִ
ֵמ ִ
ָהעוֹ ָלם – שאין אף אדם בעולם שיודע מטומאה זו .אבל אם ִה ִּכיר ָּב ּה ֶא ָחד ְּבסוֹ ף ָהעוֹ ָלם – אם
אדם אחד בעולם יודע מטומאה זוֵ ,אין ֶזה טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם.

והנהְ :ל ַר ִּבי ֶא ְל ָע ָזר ְּד ָא ַמר ִּב ְמ ֻחוֶּ ֶורת ָע ָליו ,שטומאת התהום לומדים ממה שמשמע בפסוק
שהטומאה צריכה להיות ברורה אצל הנטמא ,אם כן ַעד ְּדיָ ַדע הוּ א – כל שהוא לא יודע
מהטומאה ,אין זה מחוור עליו ,וממילא צריך להיות הדין שכל שהוא לא יודע מהטומאה
הרי זה טומאת התהום.
'ל ֶכם' ִּב ְמ ֻחוֶּ ֶורת ָל ֶכם – שלומדים זאת ממה שמשמע בפסוק שהטומאה
ְל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן דְּ ָא ַמר ָ
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צריכה להיות ברורה 'לכם' ,אם כן ַעד ְּדיָ ְד ִעי ַּב ּה ְּת ֵרין – כל ששנים יודעים מהטומאה ,הרי
זה בכלל מחוורת 'לכם' ,וממילא צריך להיות הדין שכל שאין שנים יודעים מהטומאה,
הרי זה טומאת התהום.
יש ְּד ָא ַמר ְּכ ֶד ֶר ְך – שלומדים שטומאה צריכה להיות ברורה ומחוורת כמו
ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
דרך ,אם כן ַעד דְּ יָ ְד ִעי ּכוּ ֵּלי ָע ְל ָמא – עד שכולם לא יודעים מהטומאה אין זה מחוור כמו
דרך ,וממילא צריך להיות הדין שכל שאין כולם יודעים מהטומאה אין זה טומאת התהום.
אם כך קשה שכל הטעמים שאמרו האמוראים אינם מתיישבים עם דברי הברייתא
שאמרה שטומאת התהום היא רק אם לא הכיר בה אחד בסוף העולם.

מקור חדש :טומאת התהום היא הלכה למשה מסיני
עונה הגמראֶ :א ָּלא טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם ִה ְל ְכ ָתא ְ ּג ִמ ִירי ַל ּה – לומדים זאת מהלכה למשה מסיני,
וּ ְק ָרא ַא ְס ַמ ְכ ָּתא ְּב ָע ְל ָמא – והפסוקים שהובאו בדברי האמוראים לעיל הם אסמכתא בעלמא.
(רש"י מבאר שבמסקנת הסוגיא כאן מבואר שטומאת התהום לומדים מהלכה למשה
מסיני ,והגמרא הזכירה זאת כבר בסוגיא הקודמת ,שהסוגיא לעיל נשנתה בשנותיו של
רב יוסף ,ובימיו כבר שנו סוגיא זו שמבואר בה שלומדים זאת מהלכה למשה מסיני).

···

הצעת המאמר :אם הטומאה נודעה לפני שהדם נזרק ,אין הציץ מרצה
ָא ַמר ָמר ַּבר ַרב ָא ׁ ֵשי :לֹא ׁ ָשנוּ [שהציץ מרצה על טומאת התהום בנזיר ועושה פסח]ֶ ,א ָּלא
ׁ ֶשנּ וֹ ַדע לוֹ מהטומאה ְל ַא ַחר ְז ִר ָיקה ,דְּ ִכי ִא ְז ְּד ִריק ָּדם ׁ ַש ּ ִפיר ִא ְיז ְּד ִריק – שכאשר הדם נזרק ,הוא
נזרק כראוי שהרי לא ידעו מהטומאהֲ ,א ָבל נוֹ ַדע לוֹ ִל ְפנֵ י ְז ִר ָיקה ,לֹא ְמ ַרצֶּ ה – אבל אם נודע

מהטומאה לפני הזריקה ,אין הציץ מרצה.

שאלה :בברייתא משמע שאף אם הטומאה נודעה לפני שהדם נזרק ,הציץ מרצה
יביַ ,ה ּמוֹ ֵצא ֵמת מוּ ׁ ְש ָּכב ְל ׇר ְח ּבוֹ ׁ ֶשל דֶּ ֶר ְך  -והוא עבר שם ,ואי אפשר שלא נגע בו או הסיט
ית ִ
ֵמ ִ
אותו ,או האהיל עליוִ ,ל ְתרוּ ָמה – לאכול בתרומהָ ,ט ֵמא  -דלא הותרה בו טומאת התהום,
ְלנָ ִזיר ְועוֹ ֵׂשה ֶפ ַסחָ ,טהוֹ ר ,שהותרה בהם טומאת התהום.
ְו ׇכל ָט ֵמא ְו ָטהוֹ ר ְל ַה ָּבא הוּ א – כל מקום שנאמר 'טמא' או 'טהור' היינו לעתיד ,כלומר:
הוא טהור ויכול להמשיך לעשות את הפסח ,או הוא טמא ואינו יכול להמשיך לעשות
את הפסח ,וכיון שהברייתא אומרת 'טהור' ופירושו שיכול להמשיך לעשות את הפסח,
הרי מבואר שאפשר לזרוק את הדם גם לאחר שנודע שנטמא בטומאת התהום .וקשה על
דברי מר בר רב אשי שאמר שלאחר שנודעה הטומאה ,אין הדם נזרק.

נוסח חדש במאמר :אף אם הטומאה נודעה לפני שהדם נזרק ,הציץ מרצה
ית ַמר:
ית ַמר ָה ִכי ִא ְּ
מבארת הגמראֶ :א ָּלא ִאי ִא ְּ
יקה,
יקה הוּ א ִּד ְמ ַרצֶּ הֲ ,א ָבל נוֹ ַדע לוֹ ִל ְפנֵ י ְז ִר ָ
ימא נוֹ ַדע לוֹ ְל ַא ַחר ְז ִר ָ
ָא ַמר ָמר ַּבר ַרב ָא ׁ ֵשיָ :לא ֵּת ָ
לֹא ְמ ַרצֶּ ה.
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יקהְ ,מ ַרצֶּ ה ,כיון שבשעה שנטמא ,לא ידע שום אדם
ילוּ נוֹ ַדע לוֹ ִל ְפנֵ י ְז ִר ָ
ֶא ָּלא ֲא ִפ ּ
מהטומאה[ ,כגון שעבר על מקום שהיה תחתיו מת ,ואף אדם לא ידע שיש שם מת],
ואף הוא לא נודע לו שנטמא עד שנשחטו קרבנותיו ,הלכה למשה מסיני היא שזורקין
עליו את הדמים.

···

טומאת התהום ,בתרומה טמא :כשמוצא מת מושכב בדרך ואי אפשר לעבור בלי לנגוע או
לאהיל על המת
גּ וּ ָפאַ ,ה ּמוֹ ֵצא ֵמת מוּ ׁ ְש ָּכב ְל ׇר ְח ּבוֹ ׁ ֶשל ֶּד ֶר ְךִ ,ל ְתרוּ ָמהָ ,ט ֵמאְ .לנָ ִזיר ְועוֹ ֵׂשה ֶפ ַסחָ ,טהוֹ ר.

ַּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמוּ ִרים [שלתרומה טמא]ֶ ׁ ,ש ֵאין לוֹ ָמקוֹ ם ַל ֲעבוֹ ר – שהמת ממלא את כל רוחב
הדרךֲ ,א ָבל אם יֵ ׁש ָמקוֹ ם ַל ֲעבוֹ ר [שהמת אינו ממלא את כל רוחב הדרך]ַ ,אף ִל ְתרוּ ָמה ָטהוֹ ר,
דהוי ליה ספק טומאה ברשות הרבים ,וספיקו טהור.
[מצאו מפורקַּ ]:ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִרים [שאם המת ממלא את כל הדרך ,העובר שם טמא],
ׁ ֶש ּ ְמ ָצאוֹ ׁ ָש ֵלם.

ֲא ָבל אם מצא את המת ְמ ׁשוּ ָּבר וּ ְמפוֹ ָרקָ ,טהוֹ ר ,שאנו אומריםֶ ׁ :ש ָּמא ֵּבין ַה ּ ְפ ָר ִקים ָע ַבר – שמא
עבר בין איברי המת ,ולא נגע ולא אהיל על המת.
ילוּ ְמ ׁשוּ ָּבר וּ ְמפוֹ ָרקָ ,ט ֵמאִ .מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ֶ ּק ֶבר ְמ ָצ ְרפוֹ  -שכל הקבר
[עבר על קבר ]:וּ ַב ֶ ּק ֶברֲ ,א ִפ ּ
מטמא באהל ,ואפילו החלק הריק שבקבר מטמא ,שנאמר 'או בקבר'.
[מת ,משובר ומפורק ,והעובר שם טעון משוי או רכובַּ ]:ב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲאמוּ ִרים [שאם יש
מת משובר ומפורק שאינו בקבר טהור]ִּ ,ב ְמ ַה ֵּל ְך ְּב ַר ְג ָליוֲ .א ָבל [אם ההולך בדרך היה] ָטעוּ ן
[משוי] ,אוֹ ָרכוּ ב – או שהיה רוכבָ ,ט ֵמאְ .ל ִפי ׁ ֶש ּ ְמ ַה ֵּל ְך ְּב ַר ְג ָליו ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ּלֹא יִ ַ ּגע ְולֹא יַ ֲא ִהילֲ ,א ָבל
ָטעוּ ן אוֹ ָרכוּ ב ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ׁ ֶש ּלֹא יִ ַ ּגע ְולֹא יַ ֲא ִהיל ,כי מי שנושא משא או רוכב על כרחו הרי הוא
הולך נע ונד לכאן ולכאן ,ומאהיל על צדדיו.

טומאת התהום ,בנזיר ועושה פסח טהור :בטומאת מת שאינה ידועה כלל
ַּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמוּ ִרים [שנזיר ועושה פסח טהור]ְּ ,בטוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ םֲ ,א ָבל ְּבטוּ ְמ ָאה יְ דוּ ָעה  -שידעו
שאדם נקבר שם ָט ֵמא.
[גדר טומאת התהוםְ ]:ו ֵאי ֶזה ִהיא טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם ,ׇּכל ׁ ֶש ּלֹא ִה ִּכיר ָּב ּה ֶא ָחד ְּבסוֹ ף ָהעוֹ ָלםֲ ,א ָבל
ִה ִּכיר ָּב ּה ֶא ָחד ְּבסוֹ ף ָהעוֹ ָלםֵ ,אין ֶזה טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם.

ְמ ָצאוֹ ָטמוּ ן ְּב ֶת ֶבן ְּב ָע ָפר וּ ִב ְצרוֹ רוֹ ת ,שטומאה מכוסה מכל אדם היא זו ,שמא גל אבנים או
עפר או תבן נפל עליו ולא הכירו בו בני אדם מעולםֲ ,ה ֵרי ֶזה טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם.
יקי ַה ְּס ָל ִעיםֵ ,אין ֶזה טוּ ְמ ַאת
ילה [במקום חשוך]ִּ ,בנְ ִק ֵ
אבל אם מצאו את המת ְּב ַמיִ םַּ ,ב ֲא ֵפ ָ
ַה ְּתהוֹ ם ,שאין זו הטומאה מכוסה ונעלמה ,שהמציץ יכול לראות ,וההיתר בטומאת התהום

היא רק בטומאה שהיא בתהום המכוסה מן הכל.
ְולֹא ָא ְמרוּ [שהותרה] טוּ ְמ ַאת ַה ְּתהוֹ ם ֶא ָּלא ְל ֵמת ִּב ְל ַבד.
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משנה
שריפת הפסח לפני הבירה  -אם נטמא שלם או רובו
נִ ְט ָמא [הפסח] ׁ ָש ֵלם אוֹ רוּ ּבוֹ ׂ ,שוֹ ְר ִפין אוֹ תוֹ ִל ְפנֵ י ַה ִּב ָירה [לפני המקדש] ֵמ ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ,שקרבן
שנטמא או נפסל טעון שריפה ,ובפסח שנטמא כולו או רובו הצריכו חכמים לשורפו לפני
המקדש מהטעם שיתבאר בגמרא ,והתירו לשורפו עם העצים שמיועדים למזבח ,ואין בזה
מעילה ,כפי שיתבאר בגמרא.

שריפת הפסח בחצרותיהם או על גגותיהם – אם נטמא מיעוטו ,או אם נותר
יהן אוֹ ַעל
שוֹ ְר ִפין אוֹ תוֹ ְּב ַח ְצרוֹ ֵת ֶ
נִ ְט ָמא ִמיעוּ טוֹ [של הפסח]ְ ,ו ַהנּ וֹ ָתר [אם 'נותר' מפסח טהור]ׂ ,
יהן ֵמ ֲע ֵצי ַע ְצ ָמן.
ַ ּגגּ וֹ ֵת ֶ
שוֹ ְר ִפין אוֹ תוֹ [את המעט שנטמא ואת הנותר] ִל ְפנֵ י
יקנִ ין [עצרנין ,כלומר :צרי עין]ׂ ,
ַהצִּ ָ
יהנוֹ ת ֵמ ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה.
ַה ִּב ָירה ִּב ׁ ְש ִביל ֵל ָ

גמרא
ַמאי ַט ְע ָמא – מה הטעם הצריכו לשרוף את הפסח שנטמא לפני הבירה.
ישן – כדי לבייש את מי שנטמא פסחו (כולו או רובו),
ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַּבר ֲחנִ ינָ אְּ :כ ֵדי ְל ַב ְ ּי ׁ ָ
וכך יזהרו בדבר ולא יבואו לידי כך.

···

נִ ְט ָמא ִמיעוּ טוֹ ְוכוּ ' וּ ְר ִמינְ הוּ ְו ֵכן ִמי ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמירוּ ׁ ָש ַליִ ם ְונִ ְז ַּכר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּביָ דוֹ ְּב ַׂשר ק ֶֹד ׁש ִאם ָע ַבר צוֹ ִפים
ׂשוֹ ְרפוֹ ִּב ְמקוֹ מוֹ ְו ִאם ָלאו [יתבאר בדף הבא]
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יום חמישי כט שבט תשפ"א

פרק שביעי פסחים דף פב

שאלה :במשנתינו מבואר שאם נטמא מיעוטו שורפים אותו מעצי עצמם ובמשנה לעיל מבואר
ששורפים מעצי המערכה
שנינו במשנה :נִ ְט ָמא ִמיעוּ טוֹ ְוכוּ ' שורפים אותו בחצרותיהם או על גגותיהן מעצי עצמן.
וּ ְר ִמינְ הוּ – והקשו על משנתינו ממה ששנינו במשנה (לעיל מטְ :).ו ֵכן ִמי ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמירוּ ׁ ָש ַליִ ם,
ְונִ ְז ַּכר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְּביָ דוֹ ְּב ַׂשר ק ֶֹד ׁש  -והרי הבשר נפסל ביצאתו מירושלים (שמדובר בקדשים קלים

שאסור להוציאם מירושלים),
ִאם ָע ַבר את המקום ששמו 'צוֹ ִפים' [מקום מחוץ לירושלים שעדיין אפשר לראות ממנו
את בית המקדש ,ומשם והלאה אי אפשר לראות את ירושלים]ׂ ,שוֹ ְרפוֹ ִּב ְמקוֹ מוֹ – שורפו
במקום שהוא נמצא מחוץ לירושלים ,ואף שבדרך כלל צריך לשרוף קדשים במקום שמותר
לאוכלם ,מכל מקום כאן לא הטריחוהו לחזור ולשורפו בירושלים הואיל וכבר נתרחק הרבה.
ְו ִאם ָלאו – אם לא עבר את המקום ששמו צופים( ,דף פב) חוֹ ֵזר ְו ׂשוֹ ְרפוֹ ִל ְפנֵ י ַה ִּב ָירה (לפני
המקדש) ֵמ ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ,ומכך שהמשנה לא מחלקת בין אם נטמא מעט בשר או הרבה,
הרי מוכח שאף אם נפסל מעט בשר ,שורפים אותו לפני הבירה מעצי המערכה.

תשובה א :המשנה לעיל מדברת באורח שאין לו עצים ולכן הוא שורף עם עצי המערכה
ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַּבר עוּ ְק ָבאָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָּ ,כאן [המשנה לעיל] מדברתְּ ,ב ַא ְכ ְסנַ אי – באורח שאין
לו עצים ,ולכן הוא יכול לשורפו מעצי המערכה.
ָּכאן – המשנה שלנו ,מדברת ְּב ַב ַעל ַה ַּביִ ת שיש לו עצים משלו ,ולכן אינו שורפו מעצי
המערכה אלא מעצים שלו.

תשובה ב :המשנה לעיל מדברת על אדם ההולך בדרך ,ולא הטריחוהו לחזר אחר עצים ,ולכן
הוא שורף עם עצי המערכה
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמרָ :הא ְו ָהא [זה וזה ,משנתינו והמשנה לעיל ,מדברים] ְּב ַא ְכ ְסנַ אי.

ָּכאן [המשנה לעיל מדברת באופן] ׁ ֶש ֶה ְח ִזיק ַּב ֶּד ֶר ְך ,כמוכח מלשון המשנה 'וכן מי שיצא',
ולכן לא הטריחוהו לחזר אחר עצים,
ָּכאן – משנתינו מדברת באופן ׁ ֶש ּלֹא ֶה ְח ִזיק ַּב ֶּד ֶר ְך ,ועל כן אינו שורפו מעצי המערכה
אלא מעצים שלו.

ביאור נוסף בתשובה א'
ַרב ְז ִביד ָא ַמר (כרב חמא ,ומוסיף טעם לדבריו)ְ :לעוֹ ָלם ִּכ ְד ָא ַמר ֵמ ִע ָ ּ
יק ָרא – כמו שאמר בתחילה
(בתירוצו של רב חמא)ָּ ,כאן [במשנה לעיל מדובר] ְּב ַא ְכ ְסנַ אי ,ולכן הוא שורפו מעצי המערכה.

ָּכאן [במשנתינו מדובר] ְּב ַב ַעל ַה ַּביִ ת ,ולכן הוא שורפו מעצים שלו,
ְו ַאף ַעל ַ ּגב ְּד ָלא ֶה ְח ִזיק ַּב ֶּד ֶר ְך – ואף שהאכסנאי לא החזיק בדרך ,יכול הוא להשתמש
מעצי המערכה,
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[ומה שכתוב 'והחזיק בדרך' אינו כדי לומר שיכול להשתמש מעצי המערכה רק אם
החזיק בדרך ,אלא היינו כדי ללמדנו שאינו צריך לחזור אם עבר את המקום ששמו צופים].
יה – אורח כיון שאין לו עציםֲ ,ע ָׂשאוּ הוּ ְּכ ִצ ָיקנִ ין –
וטעם הדבר הואַ :א ְכ ְסנַ אי ֵּכ ָיון דְּ ֵלית ֵל ּ
יהנוֹ ת ֵמ ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה.
שוֹ ְר ִפין אוֹ תוֹ ִל ְפנֵ י ַה ִּב ָירה ִּב ׁ ְש ִביל ֵל ָ
יקנִ ין ׂ
עשוהו כקמצנים ,דִּ ְתנַ ןַ :הצִּ ָ

···

אם רוצים לשרוף לפני הבירה מעצי עצמם ,או בחצרותיהם מעצי המערכה – אין שומעים להם
יהן וּ ֵמ ֲע ֵצי ַה ּ ַמ ֲע ָר ָכהֵ ,אין ׁשוֹ ְמ ִעין ָל ֶהן.
שוֹ ְרפוֹ ְּב ַח ְצרוֹ ֵת ֶ
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ןָּ ,באוּ ְל ׂ
ִל ְפנֵ י ַה ִּב ָירה וּ ֵמ ֲע ֵצי ַע ְצ ָמןֵ ,אין ׁשוֹ ְמ ִעין ָל ֶהן.
יל ָמא ּ ָפיְ ׁ ָ
יהן ֵאין ׁשוֹ ְמ ִעין ָל ֶהן ,דִּ ְ
מבררת הגמראִּ :ב ׁ ְש ָל ָמא ֵמ ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ְּב ַח ְצרוֹ ֵת ֶ
ישן ִמ ַ ּ
יניְ יהוּ
ְו ָאתוּ ְּבהוּ ִל ֵידי ַת ָ ּק ָלה – שמא ישארו עצים יותר מכדי צורך השריפה ,ויבואו לתקלה ליהנות

מהן הנאה אחרת ,ויבואו לידי מעילה [והטעם שמותר לשרוף את הקרבנות שנפסלו בעצי
המערכה ואין בזה מעילה ,כיון שתנאי בית דין הוא ועל מנת כן הקדישו את העצים].
ֶא ָּלא ִל ְפנֵ י ַה ִּב ָירה ֵמ ֲע ֵצי ַע ְצ ָמןַ ,מאי ַט ְע ָמא ָלא – מה הטעם שאין מניחים להם לשרוף מעצי
עצמם לפני הבירה,

ב' טעמים מדוע לפני הבירה מעצי עצמם – אין מניחים להם
יש ֶאת ִמי ׁ ֶש ֵאין לוֹ .
מבארת הגמראַ :רב יוֹ ֵסף ָא ַמרֶ ׁ :ש ּלֹא ְל ַב ֵ ּי ׁ

ָר ָבא ָא ַמרִ :מ ּ ְפנֵ י ַה ֲח ׁ ָשד – כיון שדרכו של אדם כאשר שורף בעצים משלו ,להחזיר את
מותר העצים לביתו ,ועל כן אם ישרפו לפני הבירה מעצי עצמם ,אנשים יחשדו בהם
שהם משתמשים בעצי קודש ויבואו לחשדם שהם גונבים מעצי המערכה ונהנים מהם
לצורך עצמם.
מבררת הגמראַ :מאי ֵּבינַ יְ יהוּ – באיזה אופן יש הבדל להלכה בין טעמים אלו.
יתי ְקנֵ י ְו ַח ְריָ ָו ָתא ְּד ָלא ֲח ֵזי ַל ַּמ ֲע ָר ָכה – יש הבדל ביניהם
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ דְּ ַאיְ ִ
מבארת הגמראִ :א ָּ
באופן שהביא קנים וענפי דקל ,לפי רבא שהחשש הוא משום חשד ,בעצים אלו אין חשד,
שהכל יודעים שעצים אלו אינם מעצי המערכה( ,לפי שקלים הם ונשרפין מהר ואין אש
המערכה מתקיימת בהן) .לפי רב יוסף שהחשש הוא שלא לבייש ,גם בעצים אלו יש חשש,
שלא לבייש את מי שאין לו.

···

ב' טעמים מדוע ראש המעמד היה מעמיד את הטמאים על שער המזרח
כיון שהגמרא הביאה ענין שמוזכר בו 'מפני החשד' ,הגמרא מביאה עניין נוסף שמוזכר
בו 'מפני החשד'.
ֹאש ַה ַּמ ֲע ָמד (שבבית המקדש היו בכל שבוע מעמדות
ְּתנַ ן ָה ָתם  -שנינו שם במסכת תמיד :ר ׁ
 -כהנים לוים וישראלים שעמדו על הקרבנות בשליחות של כל ישראל ,וראש המעמד),
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ָהיָ ה ַמ ֲע ִמיד ֶאת ַה ְּט ֵמ ִאין [הכהנים שהיו אמורים לעבוד בבית המקדש באותו יום ,ונטמאו]
ַעל ׁ ַש ַער ַה ִּמ ְז ָרח – השער 'הראשי' שבו היו נכנסים להר הבית.
ַמאי ַט ְע ָמא – מה הטעם שהיה מעמידם שם.
ישן – כדי לבייש את הכהנים שלא נזהרו מלהיטמא ,שהרי הם ידעו
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףְּ :כ ֵדי ְל ַב ְ ּי ׁ ָ
מאתמול שהעבודה של יום המחרת מוטלת עליהן ,והיה להן ליזהר.
ָר ָבא ָא ַמרִ :מ ּ ְפנֵ י ַה ֲח ׁ ָשד  -שלא יחשדו בהם שמפני מלאכתם הם נחדלים מלבוא לעבוד
עבודה ,ומעמידן שם כדי שיראו אותם בני אדם ,וכך ידעו שמחמת טומאה אנם עובדים.
מבררת הגמראַ :מאי ֵּבינַ יְ יהוּ – באיזה אופן יש הבדל להלכה בין טעמים אלו.
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ ְמ ַפ ְ ּנ ִקי – יש הבדל ביניהם באופן שהם מפונקים (אנשים
מבארת הגמראִ :א ָּ
שלא עובדים) ,לפי השיטה שהטעם הוא מפני החשד ,באופן כזה אין חשד שהרי הכל
יודעים שכהנים אלו אין להם עבודה ,והם לא מתבטלים ממלאכת המקדש בגלל עבודה
אחרת (שהרי אינם עובדים) .ולפי השיטה שהטעם הוא כדי לביישם ,גם באופן זה יש
לביישם.
ישוּ ָרא – וכן יש הבדל ביניהם באדם שקולע חבלים ,שהיא אומנות
ִאי נָ ֵמי ,דְּ ָקא ָג ֵדיל ׁ ִש ׁ
קלה ושכרה מעט ,ואין בני אדם חשודין שיחדלו מלבוא לעבודה מפני ביטול מלאכה זו,
ובאופן זה חשד אין ,אבל הטעם כדי לביישם ,שייך גם באופן זה.

משנה
הפסח שיצא או שנטמא ,ישרף מיד בי"ד ניסן
ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֶש ָ ּי ָצא אוֹ ׁ ֶש ִ ּנ ְט ָמא ,יִ ּ ָׂש ֵרף ִמ ָ ּיד ,כיון שהפסח עצמו טמא ואינו ראוי ,שורפים אותו
מיד בי"ד ניסן ,ואין צריך להשהותו 'לינת לילה' שתתקלקל צורתו.

נטמאו הבעלים או שמתו ,אם צריך עיבור צורה (שמשהים אותו לילה אחד עד שתעבור ממנו
צורת בשר) ונשרף בט"ז ניסן ,או שנשרף בי"ד
אבל אם נִ ְט ְמאוּ ַה ְּב ָע ִלים אוֹ ׁ ֶש ֵּמתוּ – כיון שבגוף הפסח אין פסול ,אלא מחמת דבר אחר,
שבעליו אינו ראוי ,נחלקו בזה התנאים כדלהלן:
[דעה א'ְּ ]:תעוּ ַּבר צוּ ָרתוֹ ְויִ ּ ָׂש ֵרף ְּב ׁ ִש ּׁ ָשה ָע ָׂשר – כיון שהפסח עצמו ראוי (ורק הבעלים
אינם ראויים) אינו נשרף מיד ,אלא ממתינים עד שתעבור צורתו ,שמשהים אותו לילה
אחד ,ואזי עוברת ממנו צורת בשר ,ואזי שורפים אותו[ .וכשממתינים לילה אחד ,אין
שורפים אותו מיד בט"ו ניסן ,שאין שורפים קדשים ביום טוב ,ובמוצאי יום טוב (אור
לט"ז ניסן) אין שורפים אותו ,שאין שורפים קדשים בלילה ,אלא שורפים אותו בט"ז
ניסן בבוקר].
[דעה ב'ַ ]:ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה אוֹ ֵמרַ :אף ֶזה יִ ּ ָׂש ֵרף ִמ ָ ּידְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאין לוֹ אוֹ ְכ ִלין ,והרי זה כפסח
פסול שאינו ראוי.
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גמרא
מקור לשריפת קדשים קלים שנטמאו
מבררת הגמראִּ :ב ׁ ְש ָל ָמא ָט ֵמא [בשלום ,כלומר :נוח מבואר הטעם שטמא טעון שריפה],
שהרי ְּכ ִתיב'ְ ,ו ַה ָּב ָׂשר ֲא ׁ ֶשר יִ ַ ּגע ְּב ׇכל ָט ֵמא לֹא יֵ ָא ֵכל ָּב ֵא ׁש יִ ּ ָׂש ֵרף',
ֶא ָּלא' ,יוֹ ֵצא' ְמנָ ַלן – מנין לנו שהוא טעון שריפה.

מקור לשריפת קדשי קדשים שיצאו
ימה' ,ביום הקמת המשכן הקריבו
'הן לֹא הוּ ָבא ֶאת דָּ ָמ ּה ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
מבארת הגמרא :דִּ ְכ ִתיב ֵ
מ ֶשׁה ְל ַא ֲהרֹןַ :מ ּדוּ ַע לֹא ֲא ַכ ְל ֶּתם
כמה קרבנות ואת שעיר החטאת שרפו ולא הקריבוָ ,א ַמר לוֹ ֹ
ֶאת ַה ַח ָּטאתֶ ׁ ,ש ָּמא נִ ְכנַ ס דָּ ָמ ּה ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ,וחטאת שנכנס דמה להיכל נפסלת ,ואם כן הוא
יפה עשיתם ששרפתם.
ָא ַמר לוֹ אהרן למשהָ :לאו – לא נכנס דמה לפנים.
יצ ָת ּה יָ ְצ ָתה  -שמא יצאה מחוץ לעזרה ואם כן הוא
ָא ַמר לוֹ משה לאהרןֶ ׁ :ש ּ ָמא חוּ ץ ִל ְמ ִח ָ
יפה עשיתם ששרפתם.
ָא ַמר לוֹ אהרן למשהָ :לאו – לא ,הקרבן לא יצא ,אלא ַּב ּקוֹ ֶד ׁש ָהיְ ָתה.
ימהַ ,מדּ וּ ַע לֹא
ָא ַמר לוֹ משה לאהרןִ :אי ַּב ּקוֹ ֶד ׁש ָהיְ ָתה'ְ :ו ֵהן לֹא הוּ ָבא ֶאת ָּד ָמ ּה ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
ֲא ַכ ְל ֶּתם אוֹ ָת ּה'.

ממה שאמר משה רבינו שאין לשרוף את הקרבן כיון שהוא לא יצא מהעזרה ולא נכנס
לבפנים להיכלִ ,מ ְּכ ָלל – מכך יש ללמודְּ ,ד ִאי נָ ְפ ָקא – שאם קרבן יוצא החוצה מהעזרהִ ,אי
יפה ִהיא – צריך לשורפו .וזה המקור
נָ ֵמי ָעיֵ יל ָּד ָמ ּה ִל ְפנִ ים – או שהוא נכנס לפנים ,הרי ַּבת ְׂש ֵר ָ
שצריך לשרוף קדשים שיצאו.
מחוץ לעזרה

עזרה

קודש

עזרת נשים

עזרת כהנים ,כאן נמצא
מזבח החיצון

היכל ,כאן נמצא מזבח
הפנימי

הקרבן היה כאן ,לא יצא
לעזרת נשים ,ולא נכנס
להיכל

שאלה א :מה המקור לשריפת קדשים קלים שיצאו
שואלת הגמראִּ :ב ׁ ְש ָל ָמא נִ ְט ָמא – בשלום ,כלומר נוח ומבואר המקור שצריך לשרוף קרבן
שנטמא ,שהריּ ַ :ג ִּלי ַר ֲח ָמנָ א [התורה גילתה זאת] ְּב ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים [שכתוב והבשר אשר יגע וגו'
גבי שלמים כתיב] ,ׇּכל ׁ ֶש ֵּכן ְּב ׇק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים שהם חמורים ובודאי צריך לשורפם אם נטמאו.
ֶא ָּלא יוֹ ֵצאַ ,א ׁ ְש ְּכ ַחן ׇק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ,שהרי מצאנו מקור לחטאת שנכנס דמה או שיצאה
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דמה שהיא נשרפת ,אבל ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים [כגון פסח שהוא קדשים קלים ,אם הוא נפסל] ְמנָ ַלן

[שצריך לשורפו].

שאלה ב :מה המקור לשריפת קדשים שנפסלו בשאר פסולים (חוץ מקדשים שיצאו או שנטמאו)
ְותוּ – ועוד קשהָ ,הא דְּ ַתנְ יָ אָ :לן דָּ ָמ ּה – אם הדם לא נשפך ביום[ ,עמוד ב] או נִ ׁ ְש ּ ַפ ְך דָּ ָמ ּה ,ונמצא
שאין כאן דם הראוי לזריקה והבשר לא הותר ,או יָ ָצא ָּד ָמ ּה חוּ ץ ַל ְ ּק ָל ִעים – אם הדם יצא
יפה ,שבכל הגמרא אנו מוצאין בכל פסולי קדשים
ימא ַלן ִּב ְׂש ֵר ָ
מחוץ למחיצת העזרה ,דְּ ַקיְ ָ
שצריך לשורפםְ ,מנָ ַלן שצריך לשורפם.
טמא בקדשים טמא בקדשים יוצא בקדשי יוצא בקדשים
קלים
קדשים
קדשים
קלים

והבשר אשר
יגע וכו' באש
ישרף

קל וחומר
מקדשים
קלים

שאר
פסולים
בקדשי
קדשים

שאר
פסולים
בקדשי
קלים

חטאת
דאהרן

תשובה :יש פסוק שלומדים ממנו שכל פסולי קדשי קדשים נשרפים
ימד
'ב ּק ֶֹד ׁש ָּב ֵא ׁש ִּת ּ ָׂש ֵרף'ִ ,ל ֵּ
עונה הגמרא :נָ ְפ ָקא ַלן ִמדְּ ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ,דְּ ַתנְ יָ א ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרַּ :
יפ ָת ּה ַּב ּקוֹ ֶד ׁש.
ַעל ַח ָּטאת ׁ ֶש ּ ְׂש ֵר ָ
ֵאין ִלי ֶא ָּלא זוֹ ִּב ְל ַבד [חטאת שנפסלה]ְ ׁ ,ש ָאר ּ ְפסוּ ֵלי ׇק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשיםְ ,ו ֵאימוּ ֵרי ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּליםִ ,מ ַ ּניִ ן,
ַּת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ְ'ו ׇכל ַּב ּק ֶֹד ׁש ָּב ֵא ׁש ִּת ּ ָׂש ֵרף'.

מה המקור לשריפת קדשים קלים בשאר פסולים (חוץ טומאה)
שואלת הגמראַ :א ׁ ְש ְּכ ַחן ׇק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשיםָ ,ק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים דבעי שריפה כלל ,בשאר פסולין חוץ
מטומאה ְמנָ ַלן.
טמא בקדשים טמא בקדשים יוצא בקדשי יוצא בקדשים
קלים
קדשים
קדשים
קלים

והבשר אשר
יגע וכו' באש
ישרף (פסוק
)1

קל וחומר
מקדשים
קלים

חטאת
דאהרן

שאר
פסולים
בקדשי
קדשים

שאר
פסולים
בקדשי
קלים

וכל בקודש
באש תשרף
(פסוק )2

תשובה :המקור לשריפת קדשים שנפסלו מהלכה למשה מסיני
יפהָ ,לא ׁ ְשנָ א ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים ְו ָלא ׁ ְשנָ א ׇק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים,
עונה הגמראֶ :א ָּלא ׇּכל ּ ְפסוּ לוֹ ַּב ּק ֶֹד ׁש ִּב ְׂש ֵר ָ
ְ ּג ָמ ָרא ְ ּג ִמ ִירי ַל ּה – לומדים זאת בהלכה למשה מסיניְ ,ו ַח ָּטאת דְּ ַא ֲהרֹן ִמ ּ ׁשוּ ם ַמ ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ָהיָ ה ָּכ ְך
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ָהיָ ה – ומה שמבואר בחטאת אהרן שהיא נשרפה אין זה כדי ללמדנו שחטאת שנפסלה
טעונה שריפה ,אלא כך היה המעשה.
טמא בקדשים טמא בקדשים יוצא בקדשי יוצא בקדשים
קלים
קדשים
קדשים
קלים

שאר
פסולים
בקדשי
קדשים

שאר
פסולים
בקדשי
קלים

הלכה למשה מסיני

···
מה המקור שאפילו פיגול טעון עיבור צורה
יבוּ ר צוּ ָרהְ ,מנָ א ַלן.
ילוּ ּ ִפיגּ וּ ל ָטעוּ ן ִע ּ
מבררת הגמרא :וּ ְל ַת ָ ּנא ְּד ֵבי ַר ָּבה ַּבר ֲאבוּ ּה ְּד ָא ַמר ֲא ִפ ּ

'עוֹן' ִמנּ וֹ ָתר .כתיב בפיגול' :והנפש האוכלת ממנו עונה תשא'.
'עוֹן' ָ
עונה גמרא :יָ ֵליף ָ
וכתיב בנותר' :ואוכליו עונו ישא' ,ולומדים פיגול מנותר ,מה נותר כבר עברה צורתו ,אף
פיגול צריך שתעובר צורתו.
'עוֹן' ֵמ ַח ָּטאת ְּד ַא ֲהרֹן שנשרפה בו ביום ,וכשם שחטאת אהרן
'עוֹן' ָ
ילף ָ
שואלת הגמראְ :ונֵ ַ
נשרפה בו ביום לפני שעברה צורתו ,כך גם פיגול נשרף בו ביום בלי עיבור צורה.
יבוּ ר צוּ ָרה ְלדוֹ רוֹ ת ָּב ֲעיָ א – מה שהיה
עונה גמראָ :א ַמר ָל ְךַ ,ח ָּטאת דְּ ַא ֲהרֹן ִּכי ַהאי ַג ְוונָ א נָ ֵמי ִע ּ
בחטאת אהרן (שנחלקו בגמרא אם מפני אנינות נשרפה או מפני טומאה נשרפה) ,אם
יהיה דבר כזה לדורות ,גם יצרכו שיהיו בו עיבור צורה לפני שישרפו אותוְ ,ו ָה ָתם – ושם
בחטאת אהרן הוֹ ָר ַאת ׁ ָש ָעה ָהיְ ָתה ,שישרפוה בו ביום ,ואי אפשר ללמוד משם לשאר פסולים.

···

שאלה :כיון שלומדים מהלכה למשה מסיני שכל הפסולים בשריפה ,מה לומדים מהפסוק
'בקודש באש תשרף
יפה ָלא ׁ ְשנָ א ְּד ׇק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ְו ָלא ׁ ְשנָ א
מבררת הגמראַ :ה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ִרינַ ן ָּכל ּ ְפסוּ ֵלי ְדק ֶֹד ׁש ִּב ְׂש ֵר ָ
ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים ְ ּג ָמ ָרא ְ ּג ִמ ִירי ַל ּה – כעת שאמרו שמה שכל פסולי קודש נשרפים בין בקדשי
'ב ּק ֶֹד ׁש
קדשים ובין בקדשים קלים לומדים זאת מהלכה למשה מסיני ,הפסוק שהובא לעיל ַּ
ָּב ֵא ׁש ִּת ּ ָׂש ֵרף'( ,פסוק  ,2שלמדנו ממנו לעיל לשאר פסולים בקודש קדשים)ְ ,ל ָמה ִלי ,הרי

אפשר ללמוד זאת בהלכה למשה מסיני.

תשובה :מפסוק זה לומדים שצריך לשורפם בעזרה
יפ ָת ּה ַּב ּק ֶֹד ׁש  -שצריך לשורפן בעזרה.
יה ׁ ֶש ּ ְׂש ֵר ָ
עונה גמראָ :ההוּ א ִמ ְּב ֵעי ֵל ּ
שואלת הגמרא'ְ :ו ַה ָּב ָׂשר ֲא ׁ ֶשר יִ ַ ּגע ְּב ׇכל ָט ֵמא לֹא יֵ ָא ֵכל ָּב ֵא ׁש יִ ּ ָׂש ֵרף'( ,פסוק  ,1שלמדנו ממנו
לעיל לטמא בקדשים קלים)ְ ,ל ָמה ִלי ,הרי אפשר ללמוד זאת בהלכה למשה מסיני.
יצ ְט ִר ְ
יך – פסוק זה נצרך לגופו ללמד שקרבן טמא טעון שריפה,
יה ִא ְ
עונה גמראַ :ההוּ א ְלגוּ ֵפ ּ
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ָס ְל ָקא דַּ ְע ָּת ְך ָא ֵמינָ א – שהיה עולה על דעתי לומר ּכֹל ּ ְפסוּ ֵלי ְדק ֶֹד ׁשְּ ,כגוֹ ןָ :לן ָּד ָמ ּהְ ,ונִ ׁ ְש ּ ַפ ְך ָּד ָמ ּה,
יתנְ הוּ ְּבחוּ ִּלין – כיון שאינם
יפה – שהם ,דינם בשריפהְּ ,ד ֵל ַ
ְויָ ָצא דָּ ָמ ּהְ ,ונִ ׁ ְש ֲח ָטה ַּב ַּליְ ָלהְּ ,ד ִב ְׂש ֵר ָ

פוסלים בחולין אלא בקדשים.
יה
ימא הוֹ ִאיל ְו ִא ְ
ֲא ָבל ,נִ ְט ָמא ,דִּ ְבחוּ ִּלין נָ ֵמי ִמ ּ ְפ ִסיל – שגם חולין נפסלים מטומאהֵ ,א ָ
ית ֲע ִביד ֵּב ּ
עוֹ ָב ִדין דְּ חוֹ ל  -הייתי אומר שכיון שנעשה בקרבן 'עובדין דחול' שלא נזהרו בו ,ונטמא,
יס ֵ ּגי
יפה – הייתי אומר שאינו צריך שריפהְ ,ו ִת ְ
יב ֵעי ְׂש ֵר ָ
ימא ָלא ִּת ְּ
נתחללה והוזלה קדושתהֵ ,א ָ
יה ִּב ְקבוּ ָרה  -ויהיה מספיק לו קבורה ,לגונזו מן העין ,שלא יאכלוהו כלבים,
ֵל ּ

ָקא ַמ ׁ ְש ַמע ַלן – לכן הוצרך הפסוק להשמיענו שלא די לו בשריפה אלא הוא טעון קבורה.

···

שנינו במשנה :נִ ְט ְמאוּ ַה ְּב ָע ִלים ,אוֹ ׁ ֶש ֵּמתוּ ְּתעוּ ַּבר צוּ ָר ָתן ְוכוּ ' וישרף בששה עשר .רבי יוחנן
בן ברוקא אומר אף זה ישרף מיד לפי שאין לו אוכלין.

בשר שלא היה ראוי מעולם לאכילה ,שהבעלים נטמאו לפני זריקה[ ,הצעת שיטת דעה א]:
לכולי עלמא לא צריך עיבור צורה
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסףַ :מ ְחלוֹ ֶקת – מה שנחלקו תנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקא אם כאשר הפסול
הוא בדבר אחר ולא בקרבן (שהבעלים נטמאו ולא הקרבן) אם צריך עיבור צורה או לא,
ית ֲח ִזי ָּב ָׂשר
יקה ,שנעשו כל עבודות הדם בהכשר ,דְּ ִא ְ
היינו באופן ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמאוּ ְּב ָע ִלים ַא ַחר ְז ִר ָ
ילה – והבשר מצד עצמו ראוי לאכילה ,ולכן לתנא קמא אין שורפים בשר זה בלא
ַל ֲא ִכ ָ
שמעבירים את צורתו.
ילה – שהבשר לא היה ראוי כלל
ית ֲח ִזי ָּב ָׂשר ַל ֲא ִכ ָ
יקהְּ ,ד ָלא ִא ְ
ֲא ָבל נִ ְט ְמאוּ ְּב ָע ִלים ִל ְפנֵ י ְז ִר ָ
אכילה ,שהרי כאשר הבעלים נטמאו לפני הזריקה הדין הוא שהם צריכים לעשות פסח
שני ,ואם זרקו אחר כך את הדם הרי זה זריקה לקרבן שאין לו בעלים ,וזה פסולו בגופו,
שהזריקה פסולה היאִּ ,ד ְב ֵרי ַה ּכֹל יִ ּ ָׂש ֵרף ִמ ָ ּיד בארבעה עשר.
פסולו בגופו

הבשר היה ראוי לאכילה,
הבשר לא היה ראוי
לאכילה ,שהבעלים נטמאו ונטמאו בעלים אחרי זריקה
לפני זריקה

ישרף מיד

רב יוסף:

מחלוקת

לכולי עלמא ישרף מיד

שאלה :בברייתא משמע שאף אם הבעלים נטמאו לפני הזריקה ,צריך עיבור צורה
יביֶ ,זה ַה ְּכ ָלל ׇּכל ׁ ֶש ּ ְפסוּ לוֹ ְּבגוּ פוֹ – שהקרבן נעשה פיגול או נותר ,יִ ּ ָׂש ֵרף ִמ ָ ּיד.
ית ִ
ֵמ ִ

ואם הפסול ַּב ָּדם  -כגון שנטמא הדם או נשפך לארץ ,וּ ַב ְּב ָע ִלים – או שהפסול בבעלים,
יפה.
ְּתעוּ ַּבר צוּ ָרתוֹ ְ ,ויֵ ֵצא ְל ֵבית ַה ּ ְׂש ֵר ָ

ָק ָתנֵ יְּ ,ב ָע ִלים ּדוּ ְמיָ א ְּד ָדםָ ,מה ָּדם הרי הוא נפסל ִל ְפנֵ י ְז ִר ָיקהַ ,אף ְּב ָע ִלים שנפסלו (שנטמאו)
ִל ְפנֵ י ְז ִר ָיקה ,הרי מבואר שאף אם נטמאו לפני זריקה צריך עיבור צורה.
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נוסח חדש בדעה א :המחלוקת אם צריך עיבור צורה היא כשהבשר נטמא לפני זריקה ,אבל אם
הבשר נטמא לאחר זריקה שהבשר שהיה ראוי לאכילה ,לכולי עלמא צריך עיבור צורה
ית ַמרַ ,מ ְחלוֹ ֶקת – מה שנחלקו תנא קמא ורבי יוחנן בן ברוקא ,הוא
ית ַמר ָה ִכי ִא ְּ
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּ
יה ִּכ ְפסוּ לוֹ ְּבגוּ פוֹ – שהבשר
ית ֲח ִזי ָּב ָׂשר ַל ֲא ִכ ָ
יקה ,דְּ ָלא ִא ְ
באופן ׁ ֶש ִ ּנ ְט ְמאוּ ְּב ָע ִלים ִל ְפנֵ י ְז ִר ָ
ילה דְּ ָה ֵוה ֵל ּ
לא היה ראוי לאכילה והרי זה פסולו בגופו ,כי כיון שהבעלים נטמאו לפני זריקה הרי הם
צריכים לעשות פסח שני ,ונמצא שכאשר הדם נזרק לא היה לקרבן בעלים.
ובזה סובר תנא קמא שהוא צריך עיבור צורה כי למעשה אין הפסול בגוף הקרבן .ורבי
יוחנן בן ברוקא סובר שזה כן נקרא פסול בגוף הקרבן.
ילה – שהבשר היה ראוי לאכילהִּ ,ד ְב ֵרי
ית ֲח ִזי ָּב ָׂשר ַל ֲא ִכ ָ
יקהְּ ,ד ִא ְ
ֲא ָבל נִ ְט ְמאוּ ְּב ָע ִלים ְל ַא ַחר ְז ִר ָ
יבוּ ר צוּ ָרה.
ַה ּכֹל ּ ְפסוּ לוֹ ֵמ ֲח ַמת דָּ ָבר ַא ֵחר ,וּ ָב ֲעיָ א ִע ּ

פסולו בגופו

ישרף מיד

הבשר היה ראוי לאכילה,
הבשר לא היה ראוי
לאכילה ,שהבעלים נטמאו ונטמאו בעלים אחרי זריקה
לפני זריקה
מחלוקת

רב יוסף:
לכולי עלמא עיבור צורה

דעה ב' :גם בבשר שהיה ראוי לאכילה (שהבעלים נטמאו אחרי זריקה) יש מחלוקת אם צריך
עיבור צורה ,ולרבי יוחנן בן ברוקא אפילו כשהבשר ראוי לאכילה ,אם הבעלים נטמאו (לאחר
זריקה) ואינם יכולים לאוכלו ,ישרף מיד
יקה נָ ֵמי ַמ ְחלוֹ ֶקת,
ְו ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמרַ :אף ְל ַא ַחר ְז ִר ָ

פסולו בגופו

ישרף מיד

הבשר היה ראוי לאכילה,
הבשר לא היה ראוי
לאכילה ,שהבעלים נטמאו ונטמאו בעלים אחרי זריקה
לפני זריקה
מחלוקת

רב יוסף:

רבי יוחנן:

לכולי עלמא
עיבור צורה

גם בזה
נחלקו

רבי יוחנן לשיטתו שאמר שרבי יוחנן בן ברוקא סובר כדעת רבי נחמיה ששעיר החטאת ששרפו
ביום הקמת המשכן (שריפה בלא עיבור צורה) ,היה בגלל שלא היה אוכלים לקרבן אף שהוא
נעשה בכשרות
יהְּ ,ד ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןַ :ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקהְ ,ו ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ָא ְמרוּ ָּד ָבר ֶא ָחד
ְו ַא ְז ָּדא ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ַט ְע ֵמ ּ

שקרבן שקרב כהלכתו ,והבשר היה ראוי לאכילה ,אלא שהבעלים נטמאו (או מסיבה
אחרת אין לו אוכלים) יישרף,
ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה ָהא ַּד ֲא ַמ ַרן – מה שאמרנו שפסח שנטמאו בעליו ישרף מיד ולא צריך
עיבור צורה.
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ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ַמאי ִהיא,

דְּ ַתנְ יָ אַ ,ר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמרִ :מ ּ ְפנֵ י ֲאנִ ינוּ ת נִ ְׂש ְר ָפה זוֹ  -חטאת דאהרן נשרפה מפני שמתו נדב
ואביהוא ועל כן אהרן ובניו נעשו אוננים ,ואונן אסור באכילת קדשיםְ ,ל ָכ ְך נֶ ֱא ַמר 'ותקראנה
אותי ָּכ ֵא ֶּלה' ,שאהרן אמר :קרה לי 'כאלה' שמתו בני ,ואני אונן ,וממילא לא יכלתי לאכול
את החטאת ,ולכן שרפוה.
ְו ָהא ֲאנִ ינוּ ת ִּכ ְל ַא ַחר ְז ִר ָיקה ָה ְויָ א  -שאפילו אם מתו נדב ואביהוא לפני זריקה ,אין הזריקה
נפסלת בכך .מפני שחטאת אינה דומה לפסח שעיקרה לאכילה ,ולכן צריך שיהיו לפסח
אוכלים ראויים בשעת זריקה .אבל בחטאת אף אם בשעת זריקה אין לה אוכלים – אין
הזריקה נפסלת ,שמה שמעכב בקרבן החטאת הוא שיהיו מי שמתכפרים בה ,וכל ישראל
היו ראויים להתכפר בה.
ואף שאהרן הקריבה באנינות ,אין זה נפסל ,כי אהרן הכהן הקריבה ,וכהן גדול עובד
באנינות.
ְו ִכי ִא ְׂש ְּתרוּ ף ְל ַא ְל ַּתר (נִ ְׂש ְּתרוּ ף)  -ושרפו את החטאת מיד בלא עיבור צורה ,והיינו מפני
שאף שהקרבן נעשה בכשרות ,כיון שאין לו אוכלים ,שורפים אותו מיד.
ולפי זה כך יהיה הדין גם לגבי קרבן פסח ,שאם הבעלים נטמאו לאחר זריקת הדם,
הקרבן כשר ,ולרבי נחמיה שורפים אותו מיד ,כיון שאין לו אוכלים ,ואף שאין זה מעכב
לאחר זריקה שיהיו לו אוכלים,
ומכך שאמר רבי יוחנן שרבי נחמיה ורבי יוחנן בן ברוקא אמרו דבר אחד ,מוכח שהוא
סובר שהמחלוקת במשנתינו היא בקרבן פסח שנטמא לאחר זריקה ,שבמשנתינו סובר
רבי יוחנן בן ברוקא ששורפים מיד אפילו אם נטמאו הבעלים לאחר זריקה ,והקרבן נעשה
בהכשר .ולכן אמר רבי יוחנן שרבי יוחנן ורבי נחמיה אמרו דבר אחד ששורפים מיד אף
קרבן שנעשה בהכשר( .דף פג)

רבה :גם רבי יוסי הגלילי סובר ששורפים מיד אף קרבן שעשה בכשרות ,אם הבעלים נפסלו
ילי [סובר כרבי יוחנן בן ברוקא] שאף אם הקרבן נעשה
ַר ָּבה מוֹ ִסיףַ :אף ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
בכשרות ,אם יש פסול לבעלים ,הקרבן נשרף מיד ולא צריך עיבור צורה,
ילי אוֹ ֵמר :ׇּכל ָה ִענְ יָ ן ּכוּ ּלוֹ – כל העניין שנאמר בחטאת שנכנס דמה
דְּ ַתנְ יָ א ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
לפנים ,שהחטאת פסולה'( ,וכל חטאת אשר יובא מדמה וכו' באש תשרף')ֵ ,אינוֹ ְמ ַד ֵּבר ֶא ָּלא
ְּב ָפ ִרים ַה ִ ּנ ְׂש ָר ִפים וּ ִב ְׂש ִע ִירין ַה ִ ּנ ְׂש ָר ִפין  -שהם חטאות שאין מקריבים אותם אלא שורפים אותם
מחוץ לג' מחנות ,והפסוק לא הוצרך לומר עליהם שאם הובא מדמה לפנים הם נשרפות,
יהן ַא ֵּבית ַה ִּב ָירה – שאם הם נטמאו צריך לשורפם
אלא הפסוק בא לומר שצריך ִל ְׂשרוֹ ף ּ ְפסוּ ֵל ֶ
יל ָתן.
יתן לֹא ַת ֲע ֶׂשה ַעל ֲא ִכ ָ
לפני המקדשְ ,ו ִל ֵּ
ָא ְמרוּ לוֹ ַ :ח ָּטאת ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ָּד ָמ ּה ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ִמ ַ ּניִ ן  -חטאת החיצונה שהכניס דמה לפנים מנין
לך  -שהיא פסולה.
'הן לֹא הוּ ָבא
ָא ַמר ָל ֶהן :נאמר בפסוק שמשה רבינו אמר לאהרן למה שרף את החטאת ֵ
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גמרא ופירושה  /בפ ףד םיחספ יעיבש קרפ:

יהיִ ,אי נָ ֵמי ָעיֵ יל ָּד ָמ ּה – ומשמע בפסוק שאם הדם
ימה'ִ ,מ ְּכ ָלל דְּ ִאי נָ ֵפיק ִא ִ
ֶאת דָּ ָמ ּה ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
יפה,
שלה יצא ,או שהדם שלה נכנס ,הרי היא ִּב ְׂש ֵר ָ
ומכך שרבי יוסי הגלילי לומד קדשי דורות מחטאת דאהרן ,הרי מוכח שהוא סובר שגם
לדורות אם הובא דמה לבפנים הרי היא צריכה שריפה מיד (בלא עיבור צורה) כמו שהיה
בחטאת של אהרן .ואף שהפסול אינו בגוף הקרבן אלא בדם ,ומכך יש ללמוד שכן הוא
גם אם הבעלים נטמאו שאינו בגוף הקרבן ,ששורפים אותו מיד ואין צריך עיבור צורה.

הטעם שרבי יוחנן לא מנה את רבי יוסי הגלילי בכלל הסוברים שאם הקרבן נעשה בכשרות
והפסול הוא רק בבעלים ,הקרבן נשרף מיד בלא עיבור צורה
ְו ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן שלא החשיב את רבי יוסי הגלילי בין הסוברים ששורפים את הקרבן מיד בלא
יל ָתא ִהיא – דם ובשר
עיבור צורה אף אם הפסול רק בבעלים ,הוא ָס ַבר ,דָּ ם וּ ָב ָׂשר ֲח ָדא ִמ ְּ
הם דבר אחד ,ששניהם נקראים פסולו בגופו ,ולכן בין אם הדם נכנס לפנים ,ובין אם
יתי ִהיא – דבר אחר הוא ,ואין
הבשר נפסל ,הרי זה נשרף מיד .אבל פסול ְּב ָע ִלים ִ -מ ְּל ָתא ַא ֲח ִר ִ
להוכיח מרבי יוסי הגלילי שאם יש פסול בבעלים שהקרבן נשרף מיד בלא עיבור צורה.
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éà íëéúåáùåî ìëá ùéøã (.ë óã)
íùå êøéä íöòå úéìå÷ä
ùøôîãë äøåú úòã øîà à÷ã úòã ¯˘·Ï ÍÂÓÒ‰ ÔÂˆÈÁ ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ ¯ÂÒ‡ ÌˆÚÏ íéøãôå íéøáà éøùéîì øéòáî äúà
 )שםíöòì êåîñ àåä
È‡Ó‡Â
:'ÂÎÂ
Ê"Ë
ÏÁ
:
ÂÈÏÚ
ÔÈ·ÈÈÁ
ÔÈ‡Â
¯ÂÒ‡
,äøåúä ïî .¯ÂÒ‡ .(. צאàîìéã åà êøéáù úðîåéîä ( זêøéä ( וíúä
åøúåúðù ìåç éøáéà åðééäå àúàã àåä
úå÷ìî .ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ úòã úòã éàîå äéì à÷ôñî é÷åôñ
ÔÎÂ ‰È˜ÊÁ ¯Ó‡ (ã ‰˘Ú˙ ‡Ï ÈÁ„ÈÂ ‰˘Ú È˙È ìòî à÷ôð úáù ìù ãéîú éøáàã
,êøéäî (íù) ïî÷ì óéìéãë
1
ÂÓÓ Â¯È˙Â˙ ‡Ï ‡¯˜ ¯Ó‡ ‰È˜ÊÁ È·„ È˙ (.åñ ìéòì) íéøáã åìà ùéøá ãéîúä úìåò
óëäù óëä ìò àåäù ãåòå èåùôéú éëä àøáúñî øîåìë äèåð
úà ááåñä ìåâò øùá àåä äôéøùì åúìçú øîà à÷ãî 'éðúîî
ÂÙÂ¯˘˙ ˘‡· ¯˜Â· „Ú ÂÓÓ ¯˙Â‰Â ¯˜Â· „Ú àëä èòîî ìåç úìåò éøáà à÷åãå
ìòå ,äá ÷åáãå úéìå÷ä
ÂÏ Ô˙ÈÏ ¯˜· „Ú Ï"˙ ‰Ó ¯˜· „Ú Ï"˙ ÔÈ‡˘ à÷åã íúäã à"áéøå ú"ø õøéúå
ìù éîéðô ãöá àåäù íù åòá äôéøù êëìéä äéì '÷ôñî éàãå
éàä
øîà
ãçå
ãç
ìëàã
åäééåøú
äúøáç êøé éôìëù ãö êøé
‡¯˜ ¯Ó‡ ¯Ó‡ ÈÈ·‡ Â˙ÙÈ¯˘Ï È˘ ¯˜· øáë åùòðã éøééî øåàä ïäá äìùîá
éø÷ úøáåçî äîäáäùë øúåð àåä éøäå äåä àøéúéäã
åîçì ïäù êåúîù çáæî ìù åîçì
˙·˘· ÏÂÁ ˙ÏÂÚ ‡ÏÂ (ä Â˙·˘· ˙·˘ ˙ÏÂÚ 2 ìù
.ÔÂˆÈÁ .( )שםéîéðô äì
åçãå íåéä ïáø÷ë ïä éøä çáæî
áçåøì ïåúðä øö÷ ãéâ àîù åìëåàì ìåëé äéä àì åúìçúîå
‡¯˜
¯Ó‡
¯Ó‡
‡·¯
·ÂË
ÌÂÈ·
ÏÂÁ
˙ÏÂÚ
‡ÏÂ
÷éñàã àðùéììå úáùá 'éôà åãòåîáî
óëá òìáåî åôåñá éôåùä éàîà äéì àèéùô éàã øåñéà ìù åäæ
Â„·Ï ÂÈ¯È˘ÎÓ ‡ÏÂ ‡Â‰ ÌÎÏ ‰˘ÚÈ Â„·Ï ‡Â‰ 3 ïäá äìùî éà ïéìåñôá à÷åã íúä éîð
àåäå úéìå÷ä úà úááåñä äéìëéð àøéúéäã äôéøùì åúìçú
 )שםêøé ìù ïåöéç ãöá ïåúð
‡ÏÂ
éèåòîì åàì àì àì éà ïéà øåàä
.¯ÂÒ‡ .(: וכעי"ז שם צגäéì àèéùô íìåòì :äééãùð àøåñéàã
ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â ,ïðáøãî åáøòúðùë äôéøù äéì êéøöîå äéì ìéëà éöî àìã 'éðúîå ïéîé ìùã ïäá äìùîá 'éòîùàì ïéøéùëá êéøèöéà àìã ÷"ä àìà àúà ïéøéùë
óëä ìò åðééä åàìã .ÂÈÏÚ íãà êì ïéàã åøëåä åúìçúî éàãåã à÷åã åàì åøëåäùá .ïàëî øçàì à"áéøå øåàä ïäá äìùîá àìà àéøù àì ïéøéùëá óà åäéîå øåàä
àåääáå óëä êåúá àìà
äéì øééùîå ïðé÷ñò ïåöéç åðîåùá 'éðúî . רב אשי אמר:ìàîù ãöì ïéîé ãö ïéá øéëî åðéàù åîçì åùòð éà øåàä ïäá äìùîå ãéîú åàìã úåðáø÷ øàùá ÷ôåñî
éòá äôøùå äéçøë ìò åúìçú êëìä åá øåñéà åâäðå äøåúä ïî øúåîã øîà÷ ãéâ ìù íùã àîòè éàä éðäî ãéîúá à÷åã àîìéãã úáùá åäðéøùéîì çáæî ìù
 )שםéæç àúééøåàãî àäã
àì øúåð ììëáå åéìò øúåð øåñéà ìç øúåî äøåúä ïîã ïåéëã äôéøùì ÷"ôáå åãòåîáî äì ùéøã (.åî óã) àîåéáã ú"àå úáù äçåã ãéîú
„Ú Ï"˙ ÔÈ‡˘ .(.צא
àìà éúéøçà àðîéæ .¯˜· äééðúéîì êéøèöéàå ãîåò êëì åúìçúî åçøë ìò éàäã äéì áéùç íëéúåáùåî ìëáã àø÷ã ì"éå íëéúåáùåî ìëáî ùéøã (.ë óã) úáùã
åôåøùú ùàá åðîî øúåðäå :êøéá . שני גידין הן:åìëåàì øåñàã ïðéòîùàìå äéùôð éôðàá è÷ð àìã àäå ìåç ìù íéøãôå íéøáéàá åìéôà éøééàã åãòåîá ìò éìâ
àùéøá ø÷á ãò áéúë àäã
êøéä êøåà ìë éðô ìò çåúîä ìåãâä ãéâ äæ . פנימי הסמוך לעצםäéì àçéðã íåùî äùøã ø÷éò àéåäã íëéúåáùåî ìëã àø÷ àîåéá
. וכעי"ז שם קלג:)שבת כד
äôéøùà àìà (. ויבמות עדêøéä úà äàåøä ãö êøé ìù éîéðô ãöá àåäù äéì éø÷ éîéðôå :úåðáø÷ä ìëáå äàîåè éáâ óà àëééùã åãòåîã äùøã è÷ðéîì
øúåðäå øîà÷ éëäå éà÷ íâå àîèàã à÷åáá áåçúä úéìå÷ä íöò . וסמוך לעצם:úéðùä
àìå
,êì éúøñàù ïîæá åðîî
àáéùë ,ïåùàø ø÷á åðééäã éôåùä óåñá ïúéðä øö÷ ãéâ äæ . חיצון:úå÷ìî . וחייבין עליו:øåñàù êøéä êøåà ìë éðô ìò íöò åúåà ìöà çúîðå àîèàã à÷åáî àöåé
ìù åìåç àåäù éðù ø÷á  ואין חייבין:ïðáøãî . אסור:øùáá òìáåîù øùáì êåîñä øéåàä úà äàåøä ãö êøé ìù ïåöéç ãöì ìèåî àåäù íù ìò äéì éø÷ ïåöéçå åáçøì
è"åéá ìáà åôøùú ãòåî åðéà åúìçúã ïãéã àðú øîà÷ àåääáå àì ïåöéç ìáà éîéðô åðééäå êøé äéìåëá èéùôã àåää ( טêøéä óë ìò øùà ( חíúä àîòè ùøôîãë .עליו
 וכעי"ז.)שבת קלג
àì
.(: יבמות שם ותמורה דúëàìîã . ונידחי לא תעשה:åôøùú ùàáã . ניתי עשה:àúééøåàãî éæçã øúåð íù äéìò ìééçã äôéøù ïåòèå ïðáøã øåñéà íåùî ìëàð
ÌÂÈ· ÏÂÁ ˙ÏÂÚ ‡ÏÂ ìåñô úôéøù ù"ëå è"é äçåã åðéà äìåò øè÷ä åìéôà àîìà . ולא עולת חול בי"ט:àî÷ áéúë øáë àäã àøúá . שאין ת"ל עד בוקר:è"é
ìù ãéîú éøáà ïåâë .·ÂË ïéìé äìéìä ìë àä òîùîã ø÷áì ïéìé àì [ãì úåîù] áéúëã àäå äìéìá åøéè÷äì ìåëé ïéàå øùò äòáøàá åîã ú÷éøæã àåä ìåç ìù ïáø÷ çñôå äìù
åøè÷åä àìù è"åé áøò
ïúåà ïéìòî ïéà íåé ãåòáî :íåé ãåòáî úåùòéì ïéìåëéä . הוא ולא מכשיריו:(:èð ìéòì) èçùð ãéîú 'ôá úáùá úåéäì ìçù øùò äòáøàá àðîé÷åà àä
ïéìåç ( ב,:ö óã ïéìåç (א
óãå íù ( ג,.àö óã
:ãë óã úáù ( ד,:âö
óã äøåîú .âì÷ óãå
:èð ìéòì] ( ה,ù"ò :ã
,[:‡ˆ ÔÈÏÂÁ] ( ו,[ð"ùå
ÔÈÏÂÁ] ( ח,[·Ï˙È˘‡¯·] (ז
,[·Ï ˙È˘‡¯·] ( ט,[:‡ˆ
,[:ãë úáùá] (י

³

³

.(: )שבת כדäëùçùî

ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯
'ìäî ç"ô 'ééî · ‡ ‰Ù
úåøåñà
úåìëàî
'éñ ã"åé ò"ùåè] à äëìä
:['ç óéòñ äñ

³
˙ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

'ñåú .¯˙Â ÈÂ‰ È‡Ó‡Â .א
ÚÓ˘Ó ‡˙˘‰ . ב.õðàù
„È‚ È¯˜ÈÓ ÂÓ˘„ ‡Î‰
ÈÎÈ‰(Â) . ג.íù .¯ÈÙ˘
˘È ¯·Ò˜„ Ì˙‰Ó ÁÎÂÓ
.íù .ÌÚË Ô˙Â· ÔÈ„È‚·
Ë"ÂÈ ¯ÂÒÈ‡ ˙ÓÁÓ È‡„ .ד
ÂÙ¯Â˘Ï ¯˙ÂÓ ‡‰È Î"‡
.íù .Ë"ÂÈ È‡ˆÂÓ·
¯ÂÒÈ‡ Ô‡Î ÔÈ‡˘ Ù"Ú‡ .ה
‡Ï˘ ÔÂÈÎ„ . ו.íù .Ë"ÂÈ
ÌÂÈ· ÂÙ¯Â˘Ï ÏÂÎÈ ‰È‰
˙ÓÁÓ ÔÂ˘‡¯ ¯˜Â··
·Â˙Î‰ „ÈÙ˜‰ Ë"ÂÈ ¯ÂÒÈ‡
ÂÈ˘ÎÚ ÂÙ¯Â˘Ï ‡Ï˘
.ÌÂÈ· ¯ÁÓÏ „Ú ‰ÏÈÏ·

³
.íù

Ï‡Á ÂÈ·¯

ÔÈˆÂÏÁ Ô‰Ó ÔÈ¯Â·ˆ ÔÈ¯Â·ˆ
˙ÂÓˆÚ ,ÔÈˆÂÏÁ ÔÈ‡ Ô‰ÓÂ
˙¯È·˘ Ô‰· ÔÈ‡˘ ÌÈ˘„˜
Í‰„Ó ÔÈ¯Ó‡ ÌˆÚ
.ÔÈˆÂÏÁ ÈÓ Í‰ ÔÈˆÂÏÁ
‡ÎÈ‡„ ÁÒÙ ˙ÂÓˆÚ·
.‰˜È„· ÂÚ· ÌˆÚ ˙¯È·˘
ÏÎ ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡
È„È‚Ó ıÂÁ ¯˘· ÔÈ„È‚‰
‰ÈÏÚ ÔÈ˘˜‡Â .¯‡Âˆ
ÌÈ„È‚‰ È˙˜„ 'È˙ÓÓ
È‡Ó ÌÈ„È‚ È‰ ,ÂÙ¯˘È
Ô‰ ¯˘· È‡ ,Â‰ÈÈ˙„·Ú
È‡Â ,Â‰ÈÏÎ ÂÙ¯˘È È‡Ó‡
È‡„Â ‡Ï‡ ,¯˙Â Ô‰ ¯˙Â
ÏÂÎÈ ‡ÏÂ ,Ô‰ ¯‡Âˆ È„È‚
È‡Â ,‰ÙÈ¯˘ ÔÈÂÚËÂ ÔÏÎ‡Ï
Ô‰ ¯˘· Â‡Ï ˙¯Ó‡
‰˘‰ „È‚ ÔÈ˘Â .Â‰È„˘
‰„Â‰È '¯„ ‡·ÈÏ‡Â ‡Â‰
Í¯È· ‡Ï‡ ‚‰Â ÂÈ‡ ¯Ó‡„
È‡„Â„ ‡ÓÈ˙ ‡ÏÂ ,˙Á‡
'ÈÙ‡ ‡Ï‡ ‰ÈÏ ‡˜ÙÒÓ
Ï˘„ ‰ÈÏ ‡ËÈ˘Ù ‡ÓÈ˙
Â¯ÎÂ‰˘ ÔÂ‚ÎÂ ,ÔÈ¯ÂÒ‡ ÔÈÓÈ
‡Ï ‡‰„ Â·¯Ú˙ ÛÂÒ·ÏÂ
ÍÎÏ‰ ,Â‰ÈÏÎÓÏ ¯˘Ù‡
È˘‡ ·¯ .‰Ù¯˘ ÔÈÂÚË
'È˙Ó· È˙˜„ ÔÈ„È‚ ¯Ó‡
‡Â‰ ‰˘‰ „È‚ Ï˘ ÂÓÈ˘
ÌÈ˘Â„˜ Ï‡¯˘È Â· Â‚‰„
„È‚ ¯Ó‡ ‡È·¯ .¯ÂÒÈ‡
ÂÈ˘˘ ‡Â‰ ÔÂˆÈÁ‰
ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡˘ Â˙˘Ó·
„È‚ ˜¯Ù· ÔÈÒ¯‚„ ,ÂÈÏÚ
È˘ Ï‡ÂÓ˘ ¯Ó‡ ‰˘‰
ÍÂÓÒ ÈÓÈÙ Ì‰ ÔÈ„È‚
,ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁÂ ¯ÂÒ‡ ÌˆÚÏ
¯ÂÒ‡ ¯˘·Ï ÍÂÓÒ ÔÂˆÈÁ
.ÂÈÏÚ ÔÈ·ÈÈÁ ÔÈ‡Â
¯˘Ú ‰˘˘ ÏÁ 'È˙Ó
ÔÈ˘˜‡ .'ÂÎ ˙·˘· ˙ÂÈ‰Ï
¯˙Â‰Â ¯Ó‡˘ ‰˘Ú È˙È
˘‡· ¯˜· „Ú ÂÓÓ
˙ÙÈ¯˘„ ‰˘Ú ,ÂÙ¯˘˙
ÏÎ ‰˘Ú˙ ‡Ï ÈÁ„ÈÏ ¯˙Â
È˘Â .·ÂË ÌÂÈ„ ‰Î‡ÏÓ
¯˜· „Ú Ï"˙ ‰Ó ‰È˜ÊÁ
.Â˙ÙÈ¯˘Ï È˘ ¯˜· Ô˙ÈÏ
˘Â¯ÈÙ· ÈÓ È‡‰ ¯Ó‡ ÈÈ·‡
˙ÂÏÂÚ ˙ÂÁ„Ï ‰¯Â˙ ‰˙·¯
Û¯˘‰ÏÓ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡
˙ÏÂÚ ·È˙Î„ ·ÂË ÌÂÈ·
‰ÈÓ ÔÈ˜ÈÈ„ Â˙·˘· ˙·˘
˙ÏÂÚ ‡Ï‡ ÔÈ·È¯˜Ó ÔÈ‡„
Ï·‡ ,„·Ï· ˙·˘· ˙·˘
àìå
‰ÓÂ ,¯ÓÂÁÂ Ï˜· ‡È˙‡„ ÂÓÊ· ‡Ï˘ ‰ÏÈÓ ‡ÏÂ Â„·Ï ,ÔÈ¯È˘ÎÓ ‡ÏÂ ‡Â‰ ÌÎÏ ‰˘ÚÈ Â„·Ï ‡Â‰ ‡¯˜ È‡‰Ó ‰ÈÏ ˜ÈÙÓ ‡·¯ .ÔÈÏÂÒÙ‰ ÔÈÙ¯˘ ‡Ï„ ÔÎ˘ ÏÎÂ ,Ô·È¯˜‰Ï Ô˙ÂˆÓ„ ‚"Ú‡Â ,‡Ï ·ÂË ÌÂÈ· Â‡ ˙·˘· ÏÂÁ ˙ÂÏÂÚ È¯·‡
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גמרא ופירושה  /גפ ףד םיחספ יעיבש קרפ41 | .

פרק שביעי פסחים דף פג

יום שישי ל שבט תשפ"א

ילי אוֹ ֵמר ׇּכל ָה ִענְ יָ ן ּכוּ ּלוֹ ֵאינוֹ ְמ ַד ֵּבר ֶא ָּלא
ילי דְּ ַתנְ יָ א ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
ַר ָּבה מוֹ ִסיף ַאף ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַה ְ ּג ִל ִ
יל ָתן.
יתן לֹא ַת ֲע ֶׂשה ַעל ֲא ִכ ָ
יהן ַא ֵּבית ַה ִּב ָירה ְו ִל ֵּ
ְּב ָפ ִרים ַה ִ ּנ ְׂש ָר ִפים וּ ִב ְׂש ִע ִירין ַה ִ ּנ ְׂש ָר ִפין ִל ְׂשרוֹ ף ּ ְפסוּ ֵל ֶ
ימה
ָא ְמרוּ לוֹ ַח ָּטאת ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס דָּ ָמ ּה ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים ִמ ַ ּניִ ן ָא ַמר ָל ֶהן ֵהן לֹא הוּ ָבא ֶאת ָּד ָמ ּה ֶאל ַה ּק ֶֹד ׁש ּ ְפנִ ָ
יל ָתא ִהיא ְּב ָע ִלים
יפהְ .ו ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָס ַבר ָּדם וּ ָב ָׂשר ֲח ָדא ִמ ְּ
יהי ִאי נָ ֵמי ָעיֵ יל ָּד ָמ ּה ִּב ְׂש ֵר ָ
ִמ ְּכ ָלל ְּד ִאי נָ ֵפיק ִא ִ
יתי ִהיא[ :התבאר בדף הקודם].
ִמ ְּל ָתא ַא ֲח ִר ִ

משנה
שריפת הנותר מהפסח בט"ז ניסן [ואם הוא חל בשבת ,שורפו בי"ז ניסן]
ָה ֲע ָצמוֹ ת – עצמות שיש בהם 'מוח' ,ואין יכול לאוכלו ,שהרי אסור לשבור עצמות בפסח,
נמצא שיש בהם נותר וטעונים שריפה.
ְו ַה ִ ּג ִידין – שאינם נאכלים ,ובגמרא יתבאר באיזה גידין מדובר.
ְו ַהנּ וֹ ָתר  -בשר פסח שנתעצלו באכילתו וניתותר,
יִ ּ ָׂש ְרפוּ ְּב ׁ ִש ּׁ ָשה ָע ָׂשר בניסן ,שהוא חולו של מועד ,ואף על פי שנפסל בבוקר ראשון (בט"ו
ניסן) אין רשאי לשורפו ביום טוב ,אלא בחול המועד.
ָחל ׁ ִש ּ ׁ ָשה ָעשָׂ ר ִל ְהיוֹ ת ְּב ׁ ַש ָּבת ,יִ ּ ָׂש ְרפוּ ְּב ׁ ִש ְב ָעה ָעשָׂ רְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ן דּ וֹ ִחין לֹא ֶאת ַה ּ ׁ ַש ָּבת ְולֹא ֶאת יוֹ ם טוֹ ב.

גמרא
עצמות שיש בהם מוח שנעשה נותר ,מטמאים את הידים
ימ ׁשוּ נוֹ ָתר  -שנותר בהן מוח לאחר
ָא ַמר ַרב ָמ ִרי ַּבר ֲאבוּ ּה ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחקַ :ע ְצמוֹ ת ָק ָד ׁ ִשים ׁ ֶש ּ ׁ ִש ְּ
זמן אכילת הקרבן ,והרי המוח נעשה נותר ,העצמות ְמ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ,כמו נותר עצמו
שגזרו חכמים שהוא מטמא את הידים ,הוֹ ִאיל ְונַ ֲע ָׂשה ָּב ִסיס  -הואיל והעצמות נעשו מושב
ְל ָד ָבר ָה ָאסוּ ר – לנותר ,דינם כמוהו.

הצעת ראיה :ממה מהמבואר במשנתינו שיש לשרוף את העצמות [ומדובר בעצמות שיש בהם
מוח ,ולא מספיק להוציא את המוח שבעצמות ולשרוף רק אותו אלא צריך לשרוף גם את העצמות]
יה – נאמר שיש סיוע לדין זה ,ממה שאמרה
הגמרא מציעה ראיה לדין זה :נֵ ָ
ימא ְמ ַס ַ ּייע ֵל ּ
משנתינוָ :ה ֲע ָצמוֹ ת ְו ַה ִ ּג ִידים ְו ַהנּ וֹ ָתר ,יִ ּ ָׂש ְרפוּ ְל ׁ ִש ּ ׁ ָשה ָע ָׂשר.
ימא דְּ ֵלית ְּבהוּ מוֹ ַח – אם
יל ָ
יכי ָד ֵמי – אלו העצמות איך מדוברִ ,א ֵּ
ויש לבררָ :הנֵ י ֲע ָצמוֹ ת ֵה ִ
יפה – למה צריך לשורפם ,נִ ׁ ְש ִּדינְ הוּ -
תאמר שמדובר בעצמות שאין בהם מוחָ ,ל ָּמה ִּב ְׂש ֵר ָ
נשליכם ,שלא הצריך הכתוב לשרוף אלא בשר שהיה ראוי לאכילה ונותר ,כדכתיב (שם
יב) לא תותירו ממנו עד בקר ואם תותירו תשרפו,
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יטא [מדובר בעצמות] דְּ ִאית ְּבהוּ מוֹ ַח – שיש בהם מוח( ,והמשנה מונה נותר ועצמות
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָ
כדבר בפני עצמו ,שנותר הוא בשר שהיה ראוי מתחילה לאכילה ונעשה נותר ,ונותר הם
עצמות שמתחלתן לשריפה עומדים ,שאסור לשוברן ,ועל כן נעשין נותר).
יל ָתא ִהיא – אם תאמר שעצמות שמשמשים לנותר,
ימוּ ׁש נוֹ ָתר ִמ ְּ
והנה ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא ׁ ִש ּ
יפה  -שלכן צריך לשרוף גם את
דינם כנותר ,הרי נוח ומבואר הדברַ :א ְּמטוּ ְל ָה ִכי ָּב ֵעי ְׂש ֵר ָ
העצמות,
יל ָתא ִהיא – אלא אם תאמר שמה שעצמות משמשים לנותר
ימוּ ׁש נוֹ ָתר ָלאו ִמ ְּ
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ׁ ִש ּ
יפה – למה צריך לשרוף את
אינו משווה את דינם כנותר עצמו ,אם כן קשהְ :ל ָמה ְלהוּ ְׂש ֵר ָ
העצמות ,נִ ְת ְּב ִרינְ הוּ ְונַ ְח ְל ֵצ ּה ְלמוֹ ַח ִּד ְידהוּ – נשבור אותם ונוציא את המוח שלהם[ ,ואין בזה
איסור שבירת עצם בפסח ,כיון שעצמות אלו נותרו ונפסלו ,אין בהן משום איסור שבירה
יה ְונִ ׁ ְשדִּ ינְ הוּ ְל ִד ְידהוּ – ונשרוף את המוח ,ונזרוק
שבעצמות פסולים אין איסור שבירה]ְ ,ונִ ְׂש ְר ֵפ ּ
אותם (את העצמות) ,ולא יפסיד עצים וטורח לשרוף את העצמות,
יל ָתא ִהיא – אלא אין לבאר אלא שיש להוכיח מכאן
ימוּ ׁש נוֹ ָתר ִמ ְּ
ֶא ָּלא ָלאו ׁ ְש ַמע ִמ ַ ּ
ינ ּה ׁ ִש ּ
שכיון שהעצמות משמשים את הנותר ,דינם כנותר עצמו ,ולכן צריך לשרוף גם את
העצמות עצמם.

דחיית הראיה :לא צריך לשרוף את העצמות מצד עצמם ,אלא מצד המוח שיש בהם ,וכיון שאסור
לשבור את העצמות (כדי להוציא את המוח) ,שורפים את העצמות עם המוח שבהם
יל ָתא ,ואין דין
ימוּ ׁש נוֹ ָתר ָלאו ִמ ְּ
הגמרא דוחה את הראיהָ :א ְמ ִריָ ,לאְ ,לעוֹ ָלם ֵא ָ
ימא ָל ְך ׁ ִש ּ
העצמות כמו המוח ,וממילא אין צריך לשרוף את העצמות.
ילוּ ְּב ָפסוּ ל,
ְו ָק ָס ַבר – ותנא זה סובר :שמה שנאמר 'ועצם לא תשברו ּבוֹ ' ,היינו ְּב ָכ ׁ ֵשר ַו ֲא ִפ ּ

[ואין ממעטים ממה שכתוב' :ועצם לא תשברו בו'' ,בו'  -בכשר ולא בפסול ,שדרך הכתוב
לומר כך].
ילוּ ְּב ָפסוּ ל ָס ְל ָקא דַּ ְע ָּת ְך – וכי עולה על דעתך שהפסוק האוסר לשבור
שואלת הגמראֲ :א ִפ ּ
את עצמות הפסח מדבר אפילו בעצמות פסח שהוא פסולְ ,ו ָהא ְּתנַ ן – והרי שנינו במשנה
להלןֲ :א ָבל ַה ּמוֹ ִתיר ַּב ָּטהוֹ ר  -וכל שכן המותיר בטמאְ ,ו ַה ּ ׁשוֹ ֵבר ַּב ָּט ֵמאֵ ,אינוֹ סוֹ ֵפג ֶאת ָה ַא ְר ָּב ִעים,
הרי מבואר שהפסוק אינו מדבר על שבירת עצמות בקרבן טמא.
עונה הגמראָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָּ ,כאן [מה שמבואר במשנתינו שאסור לשבור פסח טמא ,מדובר
באופן] ׁ ֶש ָהיְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת ַה ּכוֹ ׁ ֶשר ,כגון :נותר ,שבתחילה היה ראוי לאכילה ,ואחר כך נפסל,
באופן זה יש בו איסור שבירת עצםָּ .כאן [מה שמבואר במשנה להלן ,שלא לוקים על
שבירת עצמות פסח פסול] מדוברֶ ׁ :ש ּלֹא ָהיְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת ַה ּכוֹ ׁ ֶשר  -כגון שנטמא הפסח לפני
זריקה שאזי אין בו משום שבירת עצם.
יה – שסובר שיש שינוי לגבי שבירת
מבררת הגמרא :וּ ַמאן ַּת ָ ּנא – ומי הוא התנא ְּד ׁ ָשנֵ י ֵל ּ
העצםֵּ ,בין ׁ ֶש ָהיְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת ַה ּכוֹ ׁ ֶשרְ ,ללֹא ָהיְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת ַה ּכוֹ ׁ ֶשר.
'בוֹ 'ְּ ,ב ָכ ׁ ֵשר ְולֹא ְּב ָפסוּ ל.
מבארת הגמראַ :ר ִּבי יַ ֲעקֹב ִהיא ,דְּ ַתנְ יָ א ְ'ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ בוֹ 'ּ ,
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ַר ִּבי יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמרָ :היְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת ַה ּכוֹ ׁ ֶשר ְונִ ְפ ַסל ,יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם .לֹא ָהיְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת
ַה ּכוֹ ׁ ֶשרֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם.
ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרֶ :א ָחד ֶזה ְו ֶא ָחד ֶזהֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם.

הצעת ראיה ב' :מהמבואר בברייתא שאין צריך לשרוף עצמות קדשים (חוץ מעצמות הפסח
בגלל שאי אפשר לשבור את העצם ולהוציא את המוח) ,ומשמע שהיינו אף אם היה בהם נותר
יפה ,אלא שובר את העצמות ומוציא
יבי ,ׇּכל ַע ְצמוֹ ת  -נותר מן ַה ֳּק ָד ׁ ִשיםֵ ,אין ְטעוּ נִ ין ְׂש ֵר ָ
ית ִ
ֵמ ִ
את המוח ושורפו ,ומשליך את העצמות.
חוּ ץ ֵמ ַע ְצמוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח [שאין יכול לשוברן] ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּת ָ ּק ָלה  -מפני תקלת 'עצם לא תשברו
בו' ,שאסור לשבור את עצמות הפסח ,לפיכך שורפים את העצמות יחד עם המוח שבהם.
יכי ָּד ֵמי – אלו עצמות שצריך לשורפם איך מדובר,
ויש לברר בברייתא זוָ :הנֵ י ֲע ָצמוֹ ת ֵה ִ
יפה – למה צריך לשורפם,
ימא דְּ ֵלית ְּבהוּ מוֹ ַח – אם תאמר שאין בהם מוחְ ,ל ָמה ְלהוּ ְׂש ֵר ָ
יל ָ
ִא ֵּ
יטא דְּ ִאית ְּבהוּ מוֹ ַח – אלא פשוט שמדובר באופן שיש בהם מוחְ ,ו ִאי ָס ְל ָקא ַד ְע ָּתךְ
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָ
יפה – ואם אתה מעלה בדעתך
יל ָתא ִהיא ַע ְצמוֹ ת ָק ָד ׁ ִשים ַא ַּמאי ֵאין ְטעוּ נִ ין ְׂש ֵר ָ
ימוּ ׁש נוֹ ָתר ִמ ְּ
ׁ ִש ּ
שעצמות ששימשו את הנותר ,דינם כהנותר עצמו ,אם כך מדוע לא צריך לשרוף את
עצמות הקדשים ,שהיה בהם נותר ,הרי דינם כנותר עצמו.

דחיית הראיה א :הברייתא מדברת על עצמות שבורים ,שבשאר קדשים אנו אומרים שלא היה
בהם נותר
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחקָ :ה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן – כאן בברייתא במה מדוברְּ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ְּמ ָצ ָאן ֲחלוּ ִצין,
כגון שמצא עצמות שבורים שהוציאו כבר את המוח מהם ,ולכןַ :ע ְצמוֹ ת ָק ָד ׁ ִשים ְּד ֵאין ָּב ֶהן
ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם [שמותר לשוברן] אנו אומריםַ :ק ֵּמי דְּ נֶ ְהווֹ נוֹ ָתר ַח ְל ִצינְ הוּ – מסתמא לפני
יפה -
ימוּ ׁש נוֹ ָתר ְו ָלא ָּבעוּ ְׂש ֵר ָ
שהמוח שבהם נעשה נותר ,הוציאו מהם את המוחְ ,ו ָלא ָהווּ ׁ ִש ּ

ונמצא שהעצמות לא שימשו נותר ,ואינם צריכים שריפה.
אבל ַע ְצמוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח דְּ יֵ ׁש ָּב ֶהן ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,אנו אומרים שמסתמא לא הוציאו מהם
את המוח לפני שהוא נעשה נותר ,שהרי אסור לשבור את עצמות הפסח ,ורק ְל ָב ַתר ְּדנֶ ְהווֹ
נוֹ ָתר הוּ א דְּ ַח ְל ִצינְ הוּ – לאחר שהוא נעשה נותר הוציאו את המוח ,שלאחר שהמוח נאסר
יפה – ונמצא שהעצמות
ימוּ ׁש נוֹ ָתר וּ ָבעוּ ְׂש ֵר ָ
ונעשה פסול ,אין בהם איסור שבירהְ ,ו ָהווּ ְלהוּ ׁ ִש ּ
שימשו נותר ,והם צריכים שריפה.

דחיית הראיה ב :הברייתא מדברת שמצא עצמות שמחלקם הוציאו את המוח ,שבשאר קדשים
אנו אומרים שכולם שבורים ולא היה בהם נותר
ַרב ְז ִביד ָא ַמרָ :ה ָכא ְּב ַמאי ָע ְס ִקינַ ן – כאן בברייתא במה מדוברְּ ,כגוֹ ן [עמוד ב] ׁ ֶש ּ ְמ ָצ ָאן ִצ ּבוּ ִרין
ִצ ּבוּ ִרין ,וּ ֵמ ֶהן ֲחלוּ ִצין – כגון שמצא את העצמות ערימות ערימות ,ובדק את העצמות
העליונות ומצאם חלוצים,

ולכן ב ַע ְצמוֹ ת ָק ָד ׁ ִשים דְּ ֵאין ָּב ֶהן ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,אין צריך לבדוק את העצמות התחתונות
בערימה ,מפני שאנו אומרים מסתמאְ :לכוּ ְּלהוּ ֲה ָוה ָח ֵליץ ְלהוּ ְו ָא ֵכיל ְלהוּ – את כל העצמות
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יפה – ואינם צריכים שריפה ,שהם לא שימשו
פתחו והוציאו מתוכם את המוחְ ,ו ָלא ָּב ֵעי ְׂש ֵר ָ
נותר.
אבל ַע ְצמוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח דְּ יֵ ׁש ָּב ֶהן ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,צריך לבדוק את כל הערימות ,שאנו
יפה – אולי את העליונות פתחו
יל ָמא ָהנֵ י ְּד ַח ְל ִצינְ הוּ וּ ְל ָהנָ ְך ָלא ַח ְל ִצינְ הוּ וּ ָב ֵעי ְׂש ֵר ָ
אומריםִּ :ד ְ
והוציאו מהם את המוח ,ואת התחתונות לא פתחו ולא הוציאו מהם את מוחם ,והם שימשו
נותר ,לכן צריך לבודקם ,ואם ימצא שהם פתוחות אין צריך לשורפם.
[ובזה חולק רב זביד על רב נחמן בר יצחק ,שלרב זביד אם מצאם חלוצים ,אין צריך
לשורפם ,כיון שדין שימוש נותר אינו חמור כל כך להצריכם שריפה מספק שהעצמות
נשברו לאחר שהמוח נעשה נותר (ולרב נחמן אף אם מצאם חלוצים ,אנו מחמירים מספק
ואומרים שיתכן שהוציאו מהם את המוח לאחר שהם נעשו נותר)].

···

כל הגידין הרי הם כבשר ונמנין עליהם ,חוץ מגידי צוואר
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרב :ׇּכל ַה ִ ּג ִידין ,הרי הם ָּב ָׂשר ,ונימנין עליהן בפסח ,ויוצא ידי חובתו,
חוּ ץ ִמ ִ ּג ֵידי ַצוָּ אר – שהם קשים והרי הם כעץ בעלמא

שאלה :במשנתינו מבואר שגידים טעונים שריפה ,ולכאורה משמע בגידי צואר שהם קשים ,ואם
אינם נקראים 'בשר' למה הם טעונים שריפה
הגמרא שואלת על דין זה ממשנתינוְּ :תנַ ןָ ,ה ֲע ָצמוֹ ת ְו ַה ִ ּג ִידים ְו ַהנּ וֹ ָתר ,יִ ּ ָׂש ְרפוּ ְּב ׁ ִש ּ ׁ ָשה ָע ָׂשר,

יכי ָד ֵמי – גידים אלו שטעונים שריפה באיזה אופן מדובר בהם,
ויש לבררָ :הנֵ י ִ ּג ִידין ֵה ִ
יכ ִלינְ הוּ – אם מדובר על גידי בשר ,נאכל אותם ,ומדוע הם טעונים שריפה,
ימאּ ִ ,ג ֵידי ָבשָׂ ר ,נֵ ְ
יל ָ
ִא ֵּ
יתוֹ ַתר – ואם מדובר בגידין שנותרו על ידי שנתעצלו באכילתן ,ולכן הם טעונים
ְו ִאי דְּ ִא ּ
שריפה ,אם כן ַהיְ ינוּ נוֹ ָתר – הרי זה מה שהמשנה אומרת 'נותר' ,שהרי המשנה אומרת
'גידים' כדבר בפני עצמו ,ו'נותר' כדבר בפני עצמו ,ומשמע שהגידים טעונים שריפה אף
אם אינם נותר.
יטא שהמשנה מדברת על ִ ּג ֵידי ַצוָּ אר ,שמסתמא לא אכל אותם בגלל שהם קשים,
ֶא ָּלא ּ ְפ ׁ ִש ָ
ולכן המשנה מונה אותם יחד עם עצמות
והנהִ :אי ָא ְמ ַר ְּת ִּב ׁ ְש ָל ָמא ָּב ָׂשר נִ ינְ הוּ  -אם אתה אומר שהם נחשבים בשר ,ואם אוכל אותם
יפה – לכן כשהם נותרו הם טעונים שריפהֶ ,א ָּלא ִאי
יוצא בהם ידי חובהַ ,א ּ ְמטוּ ְל ָה ִכי ָּב ֵעי ְׂש ֵר ָ
יפה – אבל אם אתה אומר שאינם בכלל בשר ,ואין יוצאים
ָא ְמ ַר ְּת ָלאו ָּב ָׂשר נִ ינְ הוּ ְ ,ל ָמה ְלהוּ ְׂש ֵר ָ
בהם ידי חובה ,למה צריך לשורפם ,הרי אינם בכלל בשר ,וכל שאינו בשר אין בו דין נותר.

תשובה א' :משנתינו מדברת על גיד הנשה שיש ב' גידים ,גיד ימני וגיד שמאלי ,ואחד מהם מותר
והרי הוא בכלל בשר ,וכיון שאיננו יודעים איזה הוא ,שניהם צריכים שריפה
ָא ַמר ַרב ִח ְס ָּדא :אפשר לומר שאכן גידי צואר אינם נחשבים בשר ,וממילא גם דין נותר
אין בהם .ושאר גידים הם בשר גמור ,וממילא גם דין נותר יש בהם .ומה שהמשנה אמרה
שהגידים טעונים שריפה לֹא נִ ְצ ְר ָכא [המשנה לומר זאת] ֶא ָּלא ְל ִגיד ַה ָ ּנ ׁ ֶשה [שמעיקר הדין דינו
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כשאר גידים שהם בשר וראויים לאכילה - ,ומכל מקום עליהם המשנה אומרת שהם טעונים
יבא ְּד ַר ִּבי יְ הוּ ָדהְּ ,ד ַתנְ יָ א ַר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרֵ :אינוֹ נוֹ ֵהג ֶא ָּלא
שריפה ,שבסתמא אינם נאכליםְ ,ו ַא ִּל ָּ
ְּב ַא ַחת – דין גיד הנשה נוהג רק באחד הגידין ,או בימין או בשמאלְ ,ו ַהדַּ ַעת ַמ ְכ ַר ַעת שהוא
נוהג בגיד ׁ ֶשל יָ ִמין ,וכיון שהוא ספק באיזה גיד הוא נוהג ,הרי שני הגידים אינם נאכלים,
נמצא שלרבי יהודה גיד אחד הוא בשר והוא נאכל מעיקר הדין ,וגיד אחד אינו בשר
שאינו נאכל מעיקר הדין ,ולמעשה מספק שניהם אינם נאכלים ,ועל כן שניהם צריכים
שריפה מספק ,שהרי אחד מהם הוא בשר וראוי להיאכל מעיקר הדין.
יה ְל ַר ִּבי יְ הוּ ָדה – אם כך הוא ביאור המשנה,
שואלת הגמראְ :ו ֶא ָּלא ִּת ְפ ׁשוֹ ט ְּד ַס ּפוֹ ֵקי ְמ ַס ּ ְפ ָקא ֵל ּ
יה
יפ ׁ ִשיט ּ ְפ ׁ ִש ָ
אפשר להוכיח ממשנתינו שרבי יהודה מסתפק איזה גיד אסורְּ ,ד ִאי ִמ ּ ְ
יטא ֵל ּ
יה – נאכל את
ית ָירא נֵ ְ
– שאם פשוט לרבי יהודה איזה גיד מותר ואיזה אסורָ ,ה ִהיא דְּ ֶה ֵּ
יכ ֵל ּ
הגיד המותר ,וּ ְד ִא ּ
יה – ואת הגיד האסור נזרוק ,שאינו בכלל בשר ואין בו דין
יסוּ ָרא נִ ׁ ְ
יש ְּדיֵ ּ
יפה – ולמה לנו שריפה בגידים אלו.
יה ְׂש ֵר ָ
שריפהְ ,ל ָמה ֵל ּ
ָא ַמר ַרב ִא ָיקא ַּבר ִח ָ ּיננָ א :אין להוכיח שרבי יהודה מסתפק איזה גיד מותר ואיזה גיד
אסור ,אלא רבי יהודה סובר בודאי שהגיד האסור הוא הגיד הימני ,והגיד האסור הוא הגיד
השמאלי ,ובמשנתינו מדוברְּ :כגוֹ ן ׁ ֶשהוּ ְּכרוּ הגידים בתחילה ,והיו הגידים ראויים לאכילה,
וּ ְל ַב ּסוֹ ף נִ ְת ָע ְרבוּ  ,וכיון שהם התערבו אי אפשר לאכול את שניהם ,וכיון שאחד מהם ראוי
ביסודו לאכילה ,הרי הוא נעשה נותר ,וכיון שאיננו יודעים מי מהם הגיד שהיה ראוי
לאכילה ונעשה נותר ,שניהם טעונים שריפה.

תשובה ב' :משנתינו מדברת על שמנו של גיד ,שמיסודו הוא ראוי לאכילה ,ומדרבנן הוא אסור,
ולכן הוא טעון שריפה
ַרב ָא ׁ ֵשי ָא ַמר :לֹא נִ ְצ ְר ָכא משנתינו לומר שהגידים טעונים שריפהֶ ,א ָּלא ְל ׁ ֻש ָּמנוֹ ְּד ִגיד ַה ָ ּנ ׁ ֶשה,
דְּ ַתנְ יָ אֻ ׁ :ש ּ ָמנוֹ  ,מוּ ָּתרְ .ויִ ְׂש ָר ֵאל ְקדוֹ ׁ ִשים ֵהםְ ,ונוֹ ֲה ִגין ּבוֹ ִא ּ
יסוּ ר ,וכיון ששומנו של גיד מותר מן

התורה ונהגו בו איסור בו ,הרי הוא בכלל בשר ,שביסודו הוא ראוי לאכילה ,וכיון שאינו
נאכל (שהרי מדרבנן הוא אסור באכילה) הרי הוא נעשה נותר .ומכל מקום המשנה מונה
'גידים' בפני עצמם ,ואינם בכלל 'נותר' ,שנותר עומד לאכילה ,ושמנו של גיד כיון שיש
בו איסור מדרבנן הרי מיסודו הוא עומד לשריפה.

תשובה ג' :משנתינו מדברת על הגיד החיצוני הסמוך לעצם ,שמהתורה הוא ראוי לאכילה,
ומדרבנן הוא אסור ,ולכן הוא טעון שריפה
ָר ִבינָ א ָא ַמר :מה שמשנתינו אומרת שהגידים טעונים שריפה ,מדובר ַּב ִחיצוֹ ן – בגיד החיצון,
ימי ַה ָּסמוּ ְך
ְו ִכ ְד ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאל :דְּ ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ׁ ְשמוּ ֵאלְ ׁ :שנֵ י ִג ִידין ֵהן [בירך]ְ ּ ,פנִ ִ
יבין ָע ָליו מלקות.
ָל ֶע ֶצםָ ,אסוּ ר [מהתורה]ְ ,ו ַח ָ ּי ִ
יבין ָע ָליו ,וכיון שגיד זה מותר מהתורה
גיד ה ִחיצוֹ ן ַה ָּסמוּ ְך ַל ָּב ָׂשרָ ,אסוּ ר מדרבנןְ ,ו ֵאין ַח ָ ּי ִ
באכילה ,הרי הוא בכלל בשר ,ולמעשה אינו נאכל משום איסור דרבנן ,ועל כן הוא טעון
שריפה.

···
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שנינו במשנה ָחל ׁ ִש ּׁ ָשה ָע ָׂשר ְוכוּ ' בשבת ,ישרפו בשבעה עשר ,לפי שאינן דוחין לא את
השבת ולא את היום טוב.

שאלה :מדוע אסור לשרוף נותר ביום טוב ,והרי עשה דוחה לא תעשה
שואלת הגמראְ :ו ַא ַּמאי – למה שריפת נותר שהיא מצוות עשה ,אינה דוחה יום טוב
יתי [יבא מצוות] ֲע ֵׂשה [לשרוף נותר ,שנאמר 'באש תשרפו']ְ ,ויִ ְד ֵחי לֹא
שהוא לא תעשה ,נֵ ֵ
ַּת ֲע ֶׂשה [שמלאכת יום טוב היא לא תעשה].

תשובה א' :יש לימוד שיש לשורפו בבוקר שני (ט"ז ניסן) ,ולכן אינו נשרף ביום טוב
עונה הגמראָ :א ַמר ִח ְז ִק ָ ּיה ְו ֵכן ָּתנֵ י דְּ ֵבי ִח ְז ִק ָ ּיהָ :א ַמר ְק ָרא 'לֹא תוֹ ִתירוּ ִמ ֶּמנּ וּ ַעד ּב ֶֹקר ְו ַהנּ וֹ ָתר
'עד ּב ֶֹקר' – שלא הוצרך הפסוק לומר פעם
ִמ ֶּמנּ וּ ַעד ּב ֶֹקר ָּב ֵא ׁש ִּת ְׂשרֹפוּ 'ֶ ׁ ,ש ֵאין ַּת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ַ
'עד ּב ֶֹקר' [פעם
שניה 'עד בקר' שהרי כבר נאמר בתחילת הפסוק 'עד בקר'ָ ,מה ַּת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ַ
יפתוֹ – לומר שאינו נשרף בבוקר הראשון (בט"ו ניסן) ,אלא
יתן לוֹ ּב ֶֹקר ׁ ֵשנִ י ִל ְׂש ֵר ָ
שניה]ִ ,ל ֵּ

בבוקר השני (ט"ז ניסן).

תשובה ב' :יש מיעוט שלא לשרוף עולת חול בשבת או ביום טוב
ַא ָּביֵ י ָא ַמרָ :א ַמר ְק ָרא 'ע ַֹלת ׁ ַש ָּבת ְּב ׁ ַש ַּב ּתוֹ ' ,ולומדים מהפסוק שבשבת מקטירים רק עולות
שבתְ ,ולֹא מקטירים עוֹ ַלת חוֹ ל ְּב ׁ ַש ָּבתְ ,ולֹא עוֹ ַלת חוֹ ל ְּביוֹ ם טוֹ ב ,הרי שאפילו הקטרת עולה
אינה דוחה יום טוב ,וכל שכן שריפת פסול שאינו דוחה יום טוב ,ופסח קרבן של חול
הוא ,שזריקת דמו בי"ד ניסן ,ואין הקטרתו דוחה יום טוב ,ודאי ששריפת פסח שנפסל
אינה דוחה יום טוב.

תשובה ג' :יש מיעוט שמה שאפשר לעשות לאחר יום טוב ,אינו דוחה יום טוב
ָר ָבא ָא ַמרָ :א ַמר ְק ָרא 'הוּ א ְל ַב ּדוֹ יֵ ָע ֶׂשה ָל ֶכם',
ודורשים 'הוּ א' ְ -ולֹא ַמ ְכ ׁ ִש ָיריו.

ילה ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּה ַה ָּב ָאה ִמ ַ ּקל ָוחוֹ ֶמר – שהיה אפשר ללמוד בקל וחומר:
'ל ַב ּדוֹ '( ,דף פד) ְולֹא ִמ ָ
ְ
ומה צרעת שדוחה את העבודה ,ועבודה דוחה את השבת .ומילה אף שלא בזמנה דוחה
את הצרעת (שאם יש לו צרעת במקום המילה ,יקוץ בהרתו] .שבת שנדחת מפני עבודה
אינו דין שתהא מילה דוחה,
דרגות:

ואם שבת נדחת מפני עבודה (דרגה ג),

א .מילה (דוחה צרעת)

ודאי שהשבת נדחת מפני מילה (דרגה א)

ב .צרעת (דוחה עבודה)
ג .עבודה (דוחה שבת)
ובא הפסוק ומיעטה שכיון שהיא מילה שלא בזמנה ,כגון גר שנתגייר וקטן שנאנס אביו
ועבר זמנה ,אין מילתם דוחה שבת ,כיון שיכולים לעשותם מבעוד יום.
וגבי שריפת פסול קדשים הרי זה גם כמילה שלא בזמנה ,שאפשר לשורפם לאחר היום
טוב ,ועל כן אין שריפתם דוחה את היום טוב.
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תשובה ד' :יום טוב הוא עשה ולא תעשה ,ואין עשה דוחה עשה ולא תעשה
'ש ָּבתוֹ ן' ְּדיוֹ ם טוֹ ב ֲע ֵׂשה הוּ א – שמה שאמרה התורה 'שבתון' הוא משמע
ַרב ָא ׁ ֵשי ָא ַמרַ ׁ :
מצוות עשה ,לשבות ממלאכה ,נמצא שיום טוב הוא עשה ולא תעשהְ ,ו ֵאין ֲע ֵׂשה [של שריפת
נותר] דּ וֹ ֶחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה ַו ֲע ֵׂשה של יום טוב.
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פרק שביעי פסחים דף פד

שבת קודש א אדר תשפ"א

ילה ׁ ֶש ּלֹא ִּב ְז ַמ ָ ּנ ּה ַה ָּב ָאה ִמ ַ ּקל ָוחוֹ ֶמרַ .רב ָא ׁ ֵשי ָא ַמר ׁ ַש ָּבתוֹ ן ְּדיוֹ ם טוֹ ב ֲע ֵׂשה הוּ א ְו ֵאין ֲע ֵׂשה
ְולֹא ִמ ָ
ּדוֹ ֶחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה ַו ֲע ֵׂשה[ :התבאר בדף הקודם].

···

משנה
בגדי רך רק החלקים שעתידים להשאר רכים נחשבים 'בשר' שאפשר להימנות עליו בפסח
שור צעיר הרי הוא רך ,כשהשור גדל חלק מבשרו מתקשה ואינו ראוי לאכילה .המשנה
מבארת איזה בשר נחשב ראוי לאכילה ,ואפשר להימנות עליו [שצריך שיהיה לכל מנוי
ב'פסח'' ,כזית' בשר הראוי לאכילה] :ׇּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל [כל הבשר שראוי לאכילה בשור
הגדול] ,יֵ ָא ֵכל ִּב ְג ִדי ָה ַר ְך  -ראוי הוא לאכילה בפסח בן שמנה ימים ,אבל מה שאין נאכל
בשור הגדול אין נמנין עליו בפסח ,ואף על פי שכעת הוא רך ,הרי הוא נחשב 'אינו ראוי'
כיון שעתיד הוא להתקשות בסופו.
אשי ְכנָ ַפיִ ם ְו ַה ְּסחוּ ִסים – גם הבשר שבראש כנף הכתף ,והסחוסין שבו כגון תנוך האוזן,
ְו ָר ׁ ֵ
וסחוסי החזה ,והצלעות הקטנות שבסוף השדרה ,נחשבות לבשר שראוי להימנות עליו.

גמרא
שאלה :ברישא של המשנה מבואר שמה שאינו נאכל בשור הגדול אין נמנים עליו ,ובסיפא
מבואר שראשי כנפים והסחוסים נמנים עליהם
ַר ָּבה ָר ֵמיְּ ,תנַ ן ,ׇּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ,יֵ ָא ֵכל ִּב ְג ִדי ָה ַר ְךְ .ו ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ,לֹא.

אשי ְכנָ ַפיִ ם ְו ַה ְּסחוּ ִסיםְ ,ו ָהא ָהנֵ י ָלא ִמ ְת ַא ְכ ִלי – וקשה :הרי אלו אינם נאכלים
יפאָ :ר ׁ ֵ
ימא ֵס ָ
ֵא ָ
ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ,וכיצד אומרת המשנה שנמנים עליהם.

תשובה א :ענין זה אם נמנים על ראשי כנפים והסחוסים (שגם בשור הגדול הם ראויים לאכילה
על ידי בישול מרובה) הוא מחלוקת תנאים
ֶא ָּלאַּ ,ת ָ ּנ ֵאי ִהיאְ ,ו ָה ִכי ָק ָתנֵ י :ׇּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ,יֵ ָא ֵכל ִּב ְג ִדי ָה ַר ְךְ .ו ׁ ֶש ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל בשור הגדול,
לֹא נמנים עליו אף בגדי הרך[ ,ואף אם על ידי בישול מרובה הוא נאכל בשור הגדול ,אינו
נחשב ראוי לאכילה ,כיון שעל ידי בישול רגיל אינו ראוי לאכילה].
אשי ְכנָ ַפיִ ם ְו ַה ְּסחוּ ִסים ,הרי הם נחשבים ראויים לאכילה ,שלדעת היש
ְויֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ ,אף ָר ׁ ֵ
אומרים אם הבשר נאכל בשור הגדול עצמו בבישול מרובה ,הרי הוא כבר נחשב בשר הראוי.
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תשובה ב :כוונת המשנה שבשר שראוי לאכילה בשור הגדול אפילו על ידי בישול מרובה,
נחשב ראוי לאכילה
ָר ָבא ָא ַמרָ :מה ֵהן ָק ָתנֵ יְ ,ו ָה ִכי ָק ָתנֵ י :ׇּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ְּב ׁ ִש ְל ָקא ,יֵ ָא ֵכל ִּב ְג ִדי ָה ַר ְך ְּב ָצ ִלי ,וּ ָמה
אשי ְכנָ ַפיִ ם ְו ַה ְּסחוּ ִסים.
ֵהן ָר ׁ ֵ
יה דְּ ָר ָבא ,ׇּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ְּב ׁ ִש ְל ָקא [על ידי בישול מרובה],יֵ ָא ֵכל ִּב ְג ִדי ָה ַר ְך
ַּתנְ יָ א ְּכווֹ ֵת ּ
אשי ְכנָ ַפיִ ם ְו ַה ְּסחוּ ִסיםְ ,ו ִג ִידין ָה ַר ִּכין נִ ידּ וֹ נִ ין ְּכ ָב ָׂשר.
ְּב ָצ ִלי ,וּ ָמה ֵהןָ :ר ׁ ֵ

···

גידין שסופם להקשות
ית ַמרּ ִ ,ג ִידין ׁ ֶש ּסוֹ ָפן ְל ַה ְק ׁשוֹ ת [גידי צואר ,ובגדי וטלה הן רכים ,אבל אם היה מזקין סופן
ִא ְּ
להיות קשים],
יהן ַּב ּ ֶפ ַסח.
[דעה אַ ]:ר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר :נִ ְמנִ ין ֲע ֵל ֶ
יהן ַּב ּ ֶפ ַסח.
יש ָא ַמרֵ :אין נִ ְמנִ ין ֲע ֵל ֶ
יש ָל ִק ׁ
[דעה בֵ ]:ר ׁ

יהןָּ ,ב ַתר ַה ׁ ְש ָּתא ָא ְז ִלינַ ן – הולכים אחר מצב כעת שהם רכים.
ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר :נִ ְמנִ ין ֲע ֵל ֶ
יהןָּ ,ב ַתר ַּב ּסוֹ ף ָאזְ ִלינַ ן – הולכים אחרי מצבם בסוף ,וסופן להקשות.
יש ָא ַמרֵ :אין נִ ְמנִ ין ֲע ֵל ֶ
יש ָל ִק ׁ
ֵר ׁ
[ומה ששנינו בברייתא שהובאה לעיל (תניא כוותיה דרבא) שגידין הרכין נידונין כבשר,
לפי רבי יוחנן היינו גידין שרכים כעת ,אף שאינם רכים לעולם .ולריש לקיש היינו דוקא
גידין שרכים לעולם].

שאלה א' על רבי יוחנן :בברייתא משמע שרק ראשי כנפים והסחוסים נמנין עליהם ,ולא גידין
שסופם להקשות
אשי ְכנָ ַפיִ ם
יש ְל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ,ׇּכל ַה ֶ ּנ ֱא ָכל ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל יֵ ָא ֵכל ִּב ְג ִדי ָה ַר ְך ,וּ ָמה ֵהן ָר ׁ ֵ
יש ָל ִק ׁ
יה ֵר ׁ
ית ֵ
ֵא ִ
יב ּ
ְו ַה ְּסחוּ ִסיםָ ,הנֵ י ִאין [מכך שהברייתא מונה דוקא ראשי כנפים והסחוסים ,משמע שדוקא
אלו נאכלים]ֲ ,א ָבל ִ ּג ִידין ׁ ֶש ּסוֹ ָפן ְל ַה ְק ׁשוֹ ת ָלא.

תשובה :המשנה מביאה דוגמא ,והוא הדין לגידין שסופן להקשות
יה רבי יוחנןְּ :תנָ א ָהנֵ יְ ,והוּ א ַהדִּ ין ְל ָהנָ ְך – הברייתא שנתה את אלו ,והוא הדין לגידים
ֲא ַמר ֵל ּ
שסופן להקשות .שהרי ָהנֵ י ַמאי ַט ְע ָמא – אלו ,ראשי כנפים והסחוסים שהברייתא מנתה
אותם ,מה הטעם שנמנים עליהם ,דְּ ָהא ִמ ְת ַא ְכ ִלי ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ְּב ׁ ִש ְל ָקא – כיון שהם נאכלים
בשור הגדול על ידי בישול מרובהָ ,הנָ ְך נָ ֵמי ִמ ְת ַא ְכ ִלי ְּב ׁשוֹ ר ַה ָ ּגדוֹ ל ְּב ׁ ִש ְל ָקא – אלו גם ,גידים
שסופם להקשות ,נאכלים בשור הגדול על ידי בישול מרובה.

שאלה ב' על רבי יוחנן :לגבי טומאת אוכלים אמר רבי יוחנן שעור של עגל שסופו להקשות אינו
נחשב אוכל ,ולמה לגבי פסח הוא סובר שגידין שסופן להקשות נחשבים לאוכל
יה – כאשר אתה הולך לפני
יה דְּ ַר ִּבי ֲא ָבהוּ ְר ִמי ֵל ּ
יה ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ ה ְל ַר ִּבי ָא ִביןִּ :כי ָא ְז ַל ְּת ְל ַק ֵּמ ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
רבי אבהו ,תקשה לו סתירה בדברי רבי יוחנןִ :מי ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ִ ּג ִידין ׁ ֶש ּסוֹ ָפן ְל ַה ְק ׁשוֹ ת נִ ְמנִ ין
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יהן ַּב ּ ֶפ ַסחַ ,א ְל ָמא ָּב ַתר ַה ׁ ְש ָּתא ָא ְז ִלינַ ן – הרי שהולכים אחר המצב עכשיו שהגידים רכים,
ֲע ֵל ֶ
ולכן נמנים עליהם,
ֹאש ׁ ֶשל ֵע ֶגל ָה ַר ְך [כל זמן שיונק ,העור של
יש ֵמ ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן :עוֹ ר ָהר ׁ
יש ָל ִק ׁ
יה ֵר ׁ
ְו ָהא ְּב ָעא ִמ ֵ ּ
ינ ּ
הראש שלו רך ,ואוכלים אותו]ַ ,מהוּ ׁ ֶש ְ ּי ַט ֵּמא [טומאת אוכלין ,כיון שכעת הוא ראוי לאכילה,
או שאינו מקבל טומאת אוכלים כי הוא עתיד להתקשות]ְ ,ו ָא ַמר לוֹ רבי יוחנןֵ :אין ְמ ַט ּ ֵמא.
ַא ְל ָמא ָּב ַתר ַּב ּסוֹ ף ָא ְז ִלינַ ן – הרי מוכח שהולכים אחרי הסוף שהוא עומד להתקשות.

תשובה :רבי יוחנן סמך תחילה על משנה בחולין שמבואר בה שעור של עגל שסופו להקשות
נחשב לאוכל ,ולכן אמר כך גם לגבי גידין שסופם להקשות שהם אוכל ,ולבסוף חזר בו וסבר
בשניהם שאינם נחשבים לאוכל
יה – מי שהקשה לך זאת לא
יה רבי אבהו לרבי אבין :דִּ ְר ָמא ָל ְך ָהא ָלא ַח ׁש ְל ִק ְמ ֵח ּ
ֲא ַמר ֵל ּ
חושש למה שהוא טוחן אם הוא טוחן חיטים או פסולת ,כלומר אינו שם לב לדבריו,
יש – הרי רבי יוחנן חזר בו וסובר כשיטת ריש לקיש
יש ָל ִק ׁ
יה ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ַג ֵּבי ְּד ֵר ׁ
ָהא ֲה ַדר ֵּב ּ
שהולכים אחרי הסוף ולא נמנים על גידים רכים שסופם להקשות,
יטנִ י – אל תוכיח כנגד דברי מהמשנה
יה וכך אמר רבי יוחנן לריש לקישַ :אל ַּת ְקנִ ֵ
ַו ֲא ַמר ֵל ּ
בחולין שמבואר בה שעור של עגל שסופו להקשות נחשב לאוכלֶ ׁ ,ש ִּב ְל ׁשוֹ ן יָ ִחיד ֲאנִ י ׁשוֹ נֶ ה
אוֹ ָת ּה ,שבתחילה אכן סברתי שהלכה כמשנה זו ,אבל כעת חזרתי בי ואני סובר שמשנה
זו היא דעת יחיד ,ואין הלכה כמשנה זו אלא עור של עגל שסופו להקשות אינו נחשב
אוכל ,וכן לגבי גידים שסופם להקשות אני חוזר בי משיטתי וסובר שאינם נחשבים לאוכל.

משנה
חיוב מלקות רק בשובר עצמות בפסח טהור ולא בטמא ,והמותיר אפילו טהור אינו לוקה
ַה ּ ׁשוֹ ֵבר ֶאת ָה ֶע ֶצם ַּב ּ ֶפ ַסח ַה ָּטהוֹ רֲ ,ה ֵרי ֶזה לוֹ ֶקה ַא ְר ָּב ִעים,

ֲא ָבל ַה ּמוֹ ִתיר [אפילו] ַּב ָּטהוֹ רְ ,ו ַה ּׁשוֹ ֵבר ְּב ָט ֵמאֵ ,אינוֹ לוֹ ֶקה ֶאת ָה ַא ְר ָּב ִעים ,המותיר בטהור ,אינו
לוקה משום לא תותירו .והשובר בטמא ,אינו לוקה משום 'לא תשברו'.

גמרא
מותיר אינו לוקה ,שהוא לאו הניתק לעשה
מבררת הגמראִּ :ב ׁ ְש ָל ָמא מוֹ ִתיר ַּב ָּטהוֹ ר ,דְּ ַתנְ יָ א 'לֹא תוֹ ִתירוּ ִמ ֶּמנּ וּ ַעד ּב ֶֹקר ְו ַה ּנ ָֹתר ִמ ֶּמנּ וּ ַעד ּב ֶֹקר'
יתן ֲע ֵׂשה ַא ֵחר לֹא ַּת ֲע ֶׂשה לוֹ ַמר ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֶקהִּ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הוּ ָדה.
ְוגוֹ 'ָּ ,בא ַה ָּכתוּ ב ִל ֵּ

מותיר אינו לוקה ,שהוא לאו שאין בו מעשה
יה ָלאו ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ
ַר ִּבי יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר :לֹא ִמן ַה ּ ׁ ֵשם הוּ א ֶזה – לא מטעם זה הואֶ ,א ָּלא ִמ ּ ׁשוּ ם ְּד ָה ֵוה ֵל ּ
ַמ ֲע ֶׂשהְ ,ו ֵאין לוֹ ִקין ָע ָליו[ ,שכך משמע :העשה הוא תקנתו ,אם תעבור על הלאו עשה זאת
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והינצל ,ועוד ,שדין מלקות בלאוין נאמר בסמך ללאו 'לא תחסום שור בדישו' ,ולומדים
שכל לאו שדומה ל'לא תחסום' לוקים עליו ,ולאו שאינו דומה ל'לא תחסום' אין לוקים עליו.
ֶא ָּלא ׁשוֹ ֵבר ַּב ָּט ֵמא ְמנָ ַלן שאין לוקים על כך.

המקור ששובר פסח טמא אינו לוקה
'בוֹ ' ְּ -ב ָכ ׁ ֵשר ְולֹא ְּב ָפסוּ ל.
מבארת הגמראְּ :ד ָא ַמר ְק ָרא ְ'ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ בוֹ ' ּ -

ב' מקורות ששובר פסח טמא אינו לוקה
'בוֹ 'ְּ ,ב ָכ ׁ ֵשר ְולֹא ְּב ָפסוּ ל.
ָּתנוּ ַר ָּבנַ ן'ְ ,ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ בוֹ 'ּ ,
ילה ,יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם
'ב ַביִ ת ֶא ָחד יֵ ָא ֵכל' וכו''ְ ,ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ ּבוֹ '  -ׇּכל ָה ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
ַר ִּבי אוֹ ֵמרְּ :
ילהֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצם.
ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצםְ .ו ׁ ֶש ֵאין ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ

מבררת הגמראַ :מאי ֵּבינַ יְ יהוּ – מה יש ביניהם ,כלומר ,איזה נפקא מינה להלכה יש בין
ב' שיטות אלו.

נפקא מינה א' :שבירת עצם בפסח הבא בטומאה
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ ,
ָא ַמר ַר ִּבי יִ ְר ְמיָ הֶ ּ :פ ַסח ַה ָּבא ְּבטוּ ְמ ָאה [שרוב הציבור היו טמאים] ִא ָּ

ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול' [עמוד ב] ַהאי [זה ,הפסח שבא
בטומאה] ּ ָפסוּ ל הוא( ,שטומאה 'דחויה' בציבור ולא 'הותרה' ,וגזירת הכתוב הוא שכאשר
רוב הציבור טמאים אף שהפסח פסול הרי הוא קרב בטומאה) ,ואין בו משום שבירת עצם.
ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצם,
ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
ילה הוּ א ,כדתנן לקמן הפסח שבא בטומאה
ַהאי נָ ֵמי  -זה גם[ ,פסח שבא בטומאה] ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
נאכל בטומאה ,וממילא יש בו משום שבירת עצם.

דחיית נפקא מינה א' .ונפקא מינה ב' :שבירת עצם בפסח שהיתה לו שעה הכושר ונפסלה
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמרִּ :כי ַהאי ַג ְוונָ א – באופן זה ,בפסח שבא בטומאה ְּדכוּ ֵּלי ָע ְל ָמא ֵאין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם
ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,דְּ ַר ִּבי ְל ַא ּקוֹ ֵלי ָקא ָא ֵתי – שרבי בא להקל שאף פסח שהוא כשר אם אינו ראוי

לאכילה ,אין בו משום שבירת עצם ,וכל שכן שפסח שהוא פסול ,אין בו משום שבירת
עצםְ ,ו ַהאי ָהא ּ ָפסוּ ל הוּ א – ופסח זה שבא בטומאה הרי הוא פסול (שכאמור טומאה דחויה
היא בציבור ולא 'הותרה')
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ :
ֶא ָּלא ָהיְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת ַה ּכוֹ ׁ ֶשר ְונִ ְפ ַסל כגון שיצא כל האיבר חוץ לירושליםִ ,א ָּ

ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול'ָ ,הא – זה ,פסח שהיה לו שעת
הכושרָּ ,כ ׁ ֵשר הוּ א ,שהרי נעשו עבודותיו בהכשר ,וכיון שהוא כשר ,יש בו משום שבירת עצם.
ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצםָ ,הא
ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
ילה הוּ א – פסח זה עכשיו אינו ראוי לאכילה ,ואין בו משום שבירת עצם.
ַה ׁ ְש ָּתא ָלאו ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ

דחיית נפקא מינה ב' :ונפקא מינה ג' :שבירת העצם מבעוד יום
ַא ָּביֵ י ָא ַמרּ :כוּ ֵּלי ָע ְל ָמא ָּכל ִּכי ַהאי ַג ְוונָ א – באופן זה שהיה לפסח שעת הכושר והוא נפסל,
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יהת ָהא ּ ָפסוּ ל הוּ א – כעת על כל
לפי כולםֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצםַ ,מאי ַט ְע ָמאַ ,ה ׁ ְש ָּתא ִמ ַ
פנים הוא פסול.
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ :
ֶא ָּלא ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם [שאינו שעת אכילה] ִא ָּ

ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול'ָ ,הא פסח זה ָּכ ׁ ֵשר הוּ א ,ואף
שהוא מבעוד יום ,יש בו משום שבירת עצם.
ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצם,
ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
ילה הוּ א – כעת ,כלומר :מבעוד יום ,אינו ראוי לאכילה ,ואין בו משום
ַה ׁ ְש ָּתא ָלאו ַּבר ֲא ִכ ָ
שבירת עצם.

[שאלה :בברייתא מוכח שאסור לשבור את עצמות הפסח גם מבעוד יום ,אם לא כן היה אפשר
להימנות גם על המוח שבקולית]
ֹאש  -אפילו אם אדם נמנה בפסח רק על ה'מוח'
יביַ ,ר ִּבי אוֹ ֵמר :נִ ְמנִ ין ַעל מוֹ ַח ׁ ֶש ָּבר ׁ
ית ִ
ֵמ ִ
שבראש ,הרי נמנה על הפסח כראוי ויצא ידי חובה ,שהמוח נחשב בשר ,ואפשר להוציא
את המוח מהראש בלא לשוברו ,כפי שהגמרא תבאר להלן.
ְו ֵאין נִ ְמנִ ין ַעל מוֹ ַח ׁ ֶש ַּב ּקוּ ִלית [מוח שבעצם הרגל] ,מפני שאסור לשבור את עצמות הפסח
ולא יכול להוציא את המוח מהקולית.
ֹאש ַמאי ַט ְע ָמא – מה הטעם שאפשר להימנות ,הוֹ ִאיל ְויָ כוֹ ל
מבארת הגמראַ :על מוֹ ַח ׁ ֶש ָּבר ׁ
ְלגוֹ ְררוֹ וּ ְלהוֹ ִציאוֹ – כיון שיכול להוציא את המוח על ידי שגוררו בקיסם דרך האף,
הגמרא מבארת את השאלה מהברייתא לנידוננוְ :ו ִאי ָס ְל ָקא ַד ְע ָּת ְך ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ִמ ְּבעוֹ ד
יוֹ ם ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי – ואם אתה מעלה על דעתך שמותר לשבור עצם מבעוד יום ,קוּ ִלית נָ ֵמי
יה – גם את הקולית אפשר לשבור מבעוד
יה ְונִ ְמנוֹ ֲע ֵל ּ
יה ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ְונַ ּ ְפקוּ ּה ְלמוֹ ַח דִּ ֵיד ּ
נִ ְת ְּב ֵר ּ

יום ולהוציא את ה'מוח' שבה ,וממילא יוכלו להימנות עליה.

[תשובה :אפשר לומר שמותר לשבור עצם מבעוד יום ,וטעם הברייתא שאין נמנין על המוח
שבקולית ,הוא משום גזירה חכמים]
ָא ַמר ָל ְך ַא ָּביֵ י :וּ ְל ַט ְע ָמ ְ
יכה
יך – ולשיטתך שאסור לשבור עצם מבעוד יום ,עדיין יקשהִ :מ ּ ׁ ֶש ָח ׁ ֵש ָ
יה – ולהניח את הגחלת
יתי גּ וּ ַמ ְר ָּתא – גם משחשיכה עדיין יכול להביא גחלתְ ,ונַ ֵ
נָ ֵמי נַ יְ ֵ
יחות ֲע ֵל ּ
יה – ואזי
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יוציא את המוח שלו ,וימנה עליוְּ ,ד ָהא ַּתנְ יָ אֲ :א ָבל ַה ּ ׂ
שוֹ ֵרף ַּב ֲע ָצמוֹ תְ ,ו ַה ְמ ַח ֵּתך ְּב ִג ִידיןֵ ,אין ּבוֹ
ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם.

ימר – אלא מה יש לך לומר :למה לא נמנים על המוח אף שאפשר
ֶא ָּלא ַמאי ִאית ָל ְך ְל ֵמ ַ
לקלותו בגחלתַ ,א ָּביֵ י ָא ַמרִ :מ ּׁשוּ ם ּ ֶפ ַקע  -שמא מחמת הגחלת יפקע במקום אחר ,ואין זו
יה ְּביָ ַדיִ ם  -שמפסיד המוח
שריפה אלא שבירהָ .ר ָבא ָא ַמרִ :מ ּ ׁשוּ ם ֶה ְפ ֵסד ָק ָד ׁ ִשים ְּד ָקא ַמ ְפ ֵסיד ֵל ּ
יה – ושמא האש תאכל מהמוח שלו ,ומוטב
ששורפו בידים ,דִּ ְ
יל ָמא ָא ֵכיל נוּ ָרא ִמ ּמוֹ ַח ִּד ֵיד ּ
שיפסל מאליו,
וכשם שבאופן זה לא מוציאים את המוח מגזירת חכמים (משום פקע או משום הפסד
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קדשים) ,כך גם ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם נָ ֵמי  -לענין שבירה מבעוד יום ,אף שמהתורה מותר ,גזרו רבנן
יכה
גם בזה ,ואסרו לשבור את העצם מבעוד יוםּ ְ ,ג ֵז ָירה ִמ ְּבעוֹ ד יוֹ ם ַא ּטוּ ִמ ּ ׁ ֶש ָח ׁ ֵש ָ

דחיית נפקא מינה ג' .ונפקא מינה ד' :שבירת העצם באיבר שיצא מקצתו
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמרָּ :כל ִּכי ַהאי ַג ְונָ א ּכוּ ֵּלי ָע ְל ָמא – באופן זה ,כלומר :מבעוד יום ,לכל הדיעות,
ילה – כיון שללילה הוא יהיה ראוי
יח ֵזי ַל ֲא ִכ ָ
יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצםַ ,מאי ַט ְע ָמאְ ,לאוּ ְר ָּתא ִמ ֲ
לאכילה ,וממילא הוא פסח כשר הראוי לאכילה ,ויש בו משום שבירת עצם.
יפ ְל ִגי – אלא נחלקו באיבר שיצא חלקו חוץ לחומת ירושלים,
ֶא ָּלא ְּב ֵא ֶבר ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ְק ָצתוֹ ָק ִמ ּ ַ
וצריך לחתוך את החלק שייצא,
ַמאן דְּ ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול'ָ ,הא – חלק מאיבר זה שלא
יצא ָּכ ׁ ֵשר הוּ א ,ואם הוא ישבור את העצם במקום שיצא ,הרי מפריד בין שני חלקי העצם,
צד אחד שיצא לחוץ ,וצד שני שלא יצא לחוץ ,ונמצא שובר עצם כשר ,ועובר משום לא
תשברו בו,
ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצם,
וּ ַמאן דְּ ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
ילה הוּ א  -במקום שבירה אינו ראוי לאכילה ,ואין בו משום שבירת עצם.
ַהאי ָלאו ַּבר ֲא ִכ ָ
ִּכ ְד ַתנְ יָ אַ ,ר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן ְּברוֹ ָקה אוֹ ֵמרֵ :א ֶבר ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ְק ָצתוֹ וּ ׁ ְש ָברוֹ ֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם
ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם.

דחיית נפקא מינה ד' .ונפקא מינה ה' :שבירת העצם בנא
יה ְּד ַרב ִא ִידי ָא ַמרָּ :כל ִּכי ַהאי ַג ְוונָ א – באופן זה ,כלומר :באיבר שיצא מקצתו,
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְּב ֵר ּ
דְּ כוּ ֵּלי ָע ְל ָמא ֵאין ּבוֹ ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,דְּ ַהאי ֵא ֶבר ָהא ּ ָפסוּ ל הוּ א – שאיבר זה שיצא לחוץ ,הרי
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ ,
הוא פסולֶ ,א ָּלא ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ְּבנָ א [בפסח שעדיין לא צלוהו לגמרי] ִא ָּ
ַמאן ְּד ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול'ָ ,הא – פסח זה ָּכ ׁ ֵשר הוּ א[ ,אלא
שצריך עוד צלייה] ,וממילא יש בו משום שבירת עצם.
ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצם,
וּ ַמאן דְּ ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
ילה ,ואין בו משום שבירת עצם.
ַה ׁ ְש ָּתא – כעת שאינו צלוי כל צרכוֵ ,אינוֹ ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ

דחיית נפקא מינה ה' .ונפקא מינה ו' :שבירת האליה
ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחק ָא ַמרָּ :כל ִּכי ַהאי ַג ְוונָ א – באופן זה ,כלומר :ב'נא' לכולי עלמא :יֵ ׁש ּבוֹ
יה ְו ָא ֵכיל
ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצםַ ,מאי ַט ְע ָמא ,דְּ ָהא ֲח ֵזי ַל ֲא ִכ ָ
ילה – שהרי הוא ראוי לאכילה ,דְּ ַמ ְט ֵוי ֵל ּ
יה – שצולה אותו ואוכלו.
ֵל ּ
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ :
ֶא ָּלא ׁ ְש ִב ַירת ָה ַא ְליָ ה ִא ָּ

ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול'ָ ,הא ָּכ ׁ ֵשר הוּ א – הרי האליה
כשרה היא .ויש בה משום שבירת עצם.
ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצםַ ,האי
ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
ילה ,דְּ ַא ְליָ ה ְל ָגבוֹ ַּה ָס ְל ָקא – האליה אינה ראויה לאכילה ,שאליית השה קריבה,
ֵאינוֹ ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ

וממילא אין בה איסור שבירת עצם.
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דחיית נפקא מינה ו' .ונפקא מינה ז' :שבירת אבר שאין עליו כזית בשר
ַרב ָא ׁ ֵשי ָא ַמרָּ :כל ִּכי ַהאי ַג ְוונָ א – באופן זה ,כלומר באליהַ ,ו ַּדאי ֵאין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם,
ילה ְּכ ָלל.
דְּ ָהא ַו ַּדאי ֵאינוֹ ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ :
ֶא ָּלא ֵא ֶבר ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ַּכ ַּזיִ ת ָּב ָׂשר ִא ָּ

ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול'ָ ,הא ָּכ ׁ ֵשר הוּ א – הרי איבר
שאין עליו כזית בשר ,כשר הוא .ויש בו משום שבירת עצם.
ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצם,
ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
יכא – צריך שיעור אכילה ,ואין ,וממילא אין בו משום שבירת עצם.
ָּב ֵעינַ ן ׁ ִשיעוּ ר ֲא ִכ ָ
ילה ְו ֵל ָּ

דחיית נפקא מינה ז' .נפקא מינה ח' :שבירת אבר שאין עליו כזית בשר במקום זה ויש עליו כזית
בשר במקום אחר
ָר ִבינָ א ָא ַמר :ׇּכל ִּכי ַהאי ַג ְוונָ א – באופן זה ,כלומר באיבר שאין עליו כזית בשר ,לכולי
ילה ,וכיון שאין בו כזית בשר,
יה ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,דְּ ָב ֵעינַ ן [שצריך] ׁ ִשיעוּ ר ֲא ִכ ָ
עלמאֵ :לית ֵּב ּ
אין בו שיעור אכילה ואין בו איסור שבירה
ֶא ָּלא ֵא ֶבר ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּב ָמקוֹ ם ֶזה [במקום שבירה]ְ ,ויֵ ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ִּב ְמקוֹ ם ַא ֵחר
יכא ֵּבינַ יְ יהוּ :
ִא ָּ
ְל ַמאן דְּ ָא ַמר ָּכ ׁ ֵשר – לפי תנא קמא שדורש 'בכשר ולא בפסול'ָ ,הא ָּכ ׁ ֵשר הוּ א.

ילה – לפי רבי שדורש שמה שראוי לאכילה יש בו שבירת עצם,
ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ָראוּ י ַל ֲא ִכ ָ
יכא.
ָּב ֵעינַ ן ׁ ִשיעוּ ר ֲא ִכ ָ
ילה ִּב ְמקוֹ ם ׁ ְש ִב ָירהְ ,ו ָהא ֵל ָּ

ברייתא שמבואר בה כד' מהאופנים הנ"ל שאין בהם משום שבירת עצם
'ב ַביִ ת ֶא ָחד יֵ ָא ֵכל' וכו' ְ'ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ ּבוֹ 'ַ ,על
יניְ יהוּ ְּ ,ד ַתנְ יָ א ַר ִּבי אוֹ ֵמרְּ :
ַּתנְ יָ א ְּכ ַא ְר ְּב ָעה ִמ ַ ּ
ַה ָּכ ׁ ֵשר הוּ א ַח ָ ּייב ְו ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעל ַה ּ ָפסוּ ל ,והברייתא מבארת איזה אופן ממעטים שאין בו משום

שבירת עצם:
ילהֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצם ,כביאורו של רב
אָ .היְ ָתה לוֹ ׁ ְש ַעת ַה ּכוֹ ׁ ֶשר ְונִ ְפ ַסל ִּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
יוסף (נפקא מינה ב).
ילהֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם
ילה ,יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצם .אבל אם ֵאין ּבוֹ ׁ ִשיעוּ ר ֲא ִכ ָ
ב .יֵ ׁש ּבוֹ ׁ ִשיעוּ ר ֲא ִכ ָ
ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצם – חלק זה בברייתא ממעט אופן שאין שיעור אכילה במקום שבירה כביאורו

של רבינא (נפקא מינה ח) ,או שבא למעט אופן שאין על האיבר כזית כלל ,כביאורו של
רב אשי (נפקא מינה ז).
גָ .ה ָראוּ י ַל ִּמ ְז ֵּב ַחֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,למעוטי אליה כדרב נחמן בר יצחק (נפקא
מינה ו).
ילהֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצם,
ילה ,יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצםֶ ׁ .ש ּלֹא ִּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
דִּ .ב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ

למיעוטי מבעוד יום כדאביי (נפקא מינה ג).

···
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ִא ְּ
ית ַמר ֵא ֶבר ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ִּב ְמקוֹ ם ֶזה ְויֵ ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ִּב ְמקוֹ ם ַא ֵחר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר יֵ ׁש ּבוֹ
יה ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ַר ִּבי
ית ֵ
יש ָא ַמר ֵאין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצםֵ .א ִ
ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
יב ּ
יש ְו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ ּבוֹ ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְו ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת
ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
ימא ְּד ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּכ ָלל ַא ַּמאי יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם
יל ָ
ָּב ָׂשר ַמאי ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ִא ֵּ
ֶא ָּלא ָלאו ָה ִכי ָק ָא ַמר ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּב ָמקוֹ ם ֶזה ְו ֶא ָחד ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּב ָמקוֹ ם
יה [יתבאר בדף הבא].
(ק ׁ ְשיָ א ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
ֶזה ְויֵ ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ַ
יש)ֲ .א ַמר ֵל ּ



ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯

.‰Ù

ÌÈÁÒÙ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù ÔÈÏÂˆ „ˆÈÎ

øéëæî àëä .çåî åá ïéàù íöò ãçàå çåî åá ùéù íöò ãçà ãçàå ïðéòá äøéáù íå÷îá äìéëà íìåòì .'לא הכי קאמר כו
øùá åéìò ïéà øîà÷ éëä øîà÷ã øùá úéæë åéìò ïéàù íöò
íéùðä ìë (.àî úåîáé) õìåçä 'ôá ïëå íãå÷ èåùô åðéàù
éîð àðú 'åë úåðîìà ãçàå úåìåúá ãçà íéùãç 'â ãò åàùðé àì úìéëàã ïðéòîùàå äøéáù íå÷îáå íéðôáî çåî åëåúá ùéå õåçáî
êøã àø÷à éà÷ åà àúâåìô àëéàã àëéäå èåùô åðéàù úåìåúá àùéøá åëåúáù íöò øáùì øåñàã àúåçéðá . והתניא:àéä äìéëà çåî
ùàøã àéääë íãå÷ èåùô øéëæäì
åìëàåã äùò éúéì ïðéøîà àìå çåî
éáø øîà ïðúã (:èë óã) äðùä ˙ÈÊÎ ÂÈÏÚ ˘È˘ ÌˆÚ „Á‡ ‡ ¯Ó‡˜ ÈÎ‰ ‡Ï äùòú àì úà äçãéå øùáä úà
éàëæ ïá ïðçåé ïáø ïé÷úä àì øæòìà ¯˘· ˙ÈÊÎ ÂÈÏÚ ÔÈ‡˘ ÌˆÚ „Á‡Â ıÂÁ·Ó ¯˘·  ומה אני מקיים ואכלו:äøéáùã
'à åì åøîà äðáéá àìà ïéò÷åú åäéù
ìáà .את הבשר בבשר שעל העצם
êì èåùôù åîë øîåìë 'åë äðáé ÌÂ˜Ó· ÌÈÙ·Ó ¯˘· ˙ÈÊÎ ÂÈÏÚ ˘ÈÂ ıÂÁ·Ó éîð çåîá äî÷åàì àëéìã àì çåî
ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙ ùéù íå÷î ìë êë äðáéá íéò÷åúù „Á‡ Â· Â¯·˘˙ ‡Ï ÌˆÚÂ 1 ‡È˙‰Â (à ‰¯È·˘ àø÷ äéì êéøöî àìã úìçâ éãé ìòå
`÷ lkôi
¥ ¥ cg`
¨ ¤ ziaA
¦ © § .1
øåá ãçà (:ð óã) àî÷ àááá ïëå ã"á ÁÂÓ Â· ÔÈ‡˘ ÌˆÚ „Á‡Â ÁÂÓ Â· ˘È˘ ÌˆÚ àîìéã äì÷ú éãéì äá éúàã àúìéî
on¦ ziAd
¦ © © on¦ `ivFz
¦
áéúëã àø÷à éà÷ã äøòîå çéù ãçà ‰ÏÈÏ· ¯˘·‰ ˙‡ ÂÏÎ‡Â 2 ÌÈÈ˜Ó È‡ ‰ÓÂ àìù . שאין תלמוד לומר:ò÷ô
`÷ mvre
¤ ¤ § dvEg
¨
xUAd
¨ ¨©
ÂÓ ·È ˙ÂÓ˘ :Fa ExAWz
§ § ¦
äðåáä ãçà (.âî óã) äèåñá ïëå øåá ‡Ï‡ ÂÈ‡ Â‡ ÌˆÚ‰ È·‚ ÏÚ˘ ¯˘·· ‰Ê‰  אבר:äøéáù øåñéà ãîìì êøöåä
xUAd
¨ ¨ © z`¤ Elkôe§
§
.2
óã) äëåñã ÷"ôá ïëå ' אåë ç÷åìä ãçàå
ÌˆÚÂ ÌÈÈ˜Ó È‡ ‰ÓÂ ÌˆÚ‰ ÍÂ˙·˘ ¯˘·· úà êåúçì êéøöå .שיצא מקצתו
W`¥ ilv
¦ § dGd
¤ © dliNA
¨ §© ©
mixxn
¦Ÿ §
lr©
zFSnE
©
:(' ב מåë äðè÷ 'àå äìåãâ 'à éáâ (.ë Ï·‡ ÁÂÓ Â· ÔÈ‡˘ ÌˆÚ· Â· Â¯·˘˙ ‡Ï áéáñ øùáä úà . חותך:àöåéä
Á ·È ˙ÂÓ˘
ª § Ÿ
:Edlk`i
åá
åøáùé
àì
íöòå
øîåà
 עד שמגיע לעצם:ø"éðø÷ðéà
àåäùë
cr© EPOn
¤ ¦ Exi`Wi
¦ § © `÷ .3
íéçáæá úàèç íã 'ôá .'åë éðù çñôá ‰Ó˙˙ Ï‡Â ÏÎÂ‡Â ¯·Â˘ ÁÂÓ Â· ˘È˘ ÌˆÚ·  עד:àöé àìù øùáä .וקולף
Fa ExAWi
§ § ¦ `÷ mvre
¤ ¤ § xwA
¤Ÿ
¯ÓÂ‡
‡Â‰˘Î
˙"Ï
‰Á„ÈÂ
‰˘Ú
‡·È
È¯‰˘
EUri
£ © gqRd
© ¤ © zTg
© ª lkM
¨§
äçåã äùò ïéàã àëäî óéìé (:æö óã)
éðù íù ïéøáçúîù .שמגיע לפרק
3
·È Ë ¯·„Ó·
Ÿ
:Fz`
çñô éáâ àðîçø áúëãî íéùã÷á ú"ì Ï"˙ ÔÈ‡˘ È˘ ÁÒÙ· Â· Â¯·˘È ‡Ï ÌˆÚÂ
êéìùîå ÷øôä úà . וחותך:úåîöò
óéìé éëéä äù÷å åá åøáùú àì íöòå Â˘ÚÈ ÁÒÙ‰ ˙˜Á ÏÎÎ 3 ¯Ó‡ ¯·Î È¯‰˘ øùá ìëàéå åúö÷î àöéù íöòä úà
(á
àä àëä àø÷ êéøö éîð éàîàå äðéî „Á‡Â ÁÂÓ Â· ˘È˘ ÌˆÚ „Á‡ ¯ÓÂ‡ ÈÂ‰ Â˙Â‡ íå÷îá . נקלוף בה פורתא:óì÷ðä
È"˘¯ ÈÊÚÏ
äùò íéé÷î àì åàì ø÷òéîã àðãéòá Â˙ˆ˜Ó ‡ˆÈ˘ ¯·‡ È·È˙ÈÓ ÁÂÓ Â· ÔÈ‡˘ ÌˆÚ àîù . משום פקע:áéáñ äøéáù
ıÂ¯ÁÏ .¯"ÈÈ¯˜È‡
.(ıÈ¯Á) øùôà àëäã à"áùøì äù÷ ãåòå (נ
„Ú ÛÏÂ˜Â ÌˆÚÏ ÚÈ‚Ó˘ ÌÂ˜Ó „Ú Í˙ÂÁ ìò äëéùë øùáä úçú øáùéå ò÷ôé
.Í¯È‰ ÌˆÚ .Ï"È„Â„È¯ óøåùäã àúøîåâ éãé ìò íäéðù íéé÷ì
ì"éãðåãø . בקולית:óåì÷ä íå÷î
ÔÈ‡˘ ¯·‡ ˙¯Ó‡ È‡Â Í˙ÂÁÂ ˜¯ÙÏ ÚÈ‚Ó˘ ìù
íöò úøéáù íåùî åá ïéà úåîöòá
àéðäî àì åëåúî çåî åá ùéã ( חãéä
(˘ )אÈÂ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ¯˘· ˙ÈÊÎ ÂÈÏÚ
íäéðù íéé÷ì ìåëéã àëéäã( סïì àîéé÷å ÌÂ˜Ó·
. מטמאין את הידים:äôéì÷ äéì
Ï‡Á ÂÈ·¯ åðéáø õøéúå ú"ì éçãå äùò éúà àì ÈÏ ‰ÓÏ ÌˆÚ‰ ˙¯È·˘ ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡ ¯Á‡  חד אמר משום חשדי:ïðáøãî
ÈÎ‰ ˘È˜Ï ˘È¯ È˘ÓÂ
‰È· ÛÂÏ˜ Í˙ÂÁÂ ˜¯ÙÏ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ÛÏÂ˜„ íåùî ïáø÷ ìâôì ïéãåùçù .כהונה
( )בà"áùøì íééç
ÂÈÏÚ ˘È˘ ÌˆÚ „Á‡ ,È˙˜ ìéòì ùøéôù àáøìã
‡È·¯ Ú˜Ù ÌÂ˘Ó ¯Ó‡ ÈÈ·‡ ‰È¯·˙Â ‡˙¯ÂÙ úà àîèéù ìåâéôä ìò åøæâ äáéà
‰Ê ÌÂ˜Ó· ¯˘· ˙ÈÊÎ ' גéùã÷ ãñôä íåùî øåñàã àúøîåâá
ÔÈ‡˘ ÌˆÚ „Á‡Â ıÂÁ·Ó .äðåäë éãùç
 דøéôù éúà
:
¯˙Â‰Â ÏÂ‚ÈÙ‰ · Ì˙‰ Ô˙ (â ˙ÈÏÂ˜· ¯Ó‡ ìéáèäì êéøö äæ àäéù éãë íéãéä
íåùî
˘ÈÂ ıÂÁ·Ó ¯˘· ˙ÈÊÎ ÂÈÏÚ
'àîåèá
úåùòì
åùåçé
àì
ïë
åîë
ú"àå
Â· ˘È ,ÌÈÙ· ÁÂÓ ˙ÈÊÎ Â·
·¯Â ‡Â‰ ·¯ (ã ÌÈ„È‰ ˙‡ ÔÈ‡ÓËÓ (‡ÓË‰Â) :åäåçéøèéå ùãå÷á òâéù íãå÷ åéãé
.ÌˆÚ ˙¯È·˘ ÌÂ˘Ó  הäàîåèåäìàøéîçíéòùøìóàãì"é$
¯Ó‡ „ÁÂ ‰Â‰Î È„˘Á (ä ÈÙÓ ¯Ó‡ „Á ‡„ÒÁ .וחד אמר משום עצלי כהונה
‡Ï ÌˆÚÂ ÈÎ‰ ‡È˙‰Â êãîìì (.âë óã) àîåéá ïðéøîàãë
íéùã÷ úìéëàá íéìöòúîä
˘È˘ ÌˆÚ „Á‡ Â· Â¯·˘˙
È˙Ó ¯ÓÂ ÏÂ‚ÈÙ‡ È˙Ó ¯Ó ‰Â‰Î ÈÏˆÚ ÈÙÓ åøæâ
éãë øúåðä ìò äàîåè
,‰¯È·˘ ÌÂ˜Ó· ÁÂÓ Â· øúåé íéìë úøäè ïäéìò äøåîçù
È„˘Á ÌÂ˘Ó ÏÂ‚ÈÙ‡ È˙Ó„ Ô‡Ó ¯˙Â‡ åçéøèäì
ÁÂÓ Â· ÔÈ‡˘ ÌˆÚ „Á‡Â úéá úàîåè :( עíéîã úåëéôùî
'éãéã àîòè . מר מתני:íäéìò
È‡ ‰ÓÂ [‰¯È·˘ ÌÂ˜Ó·]
‰Â‰Î
ÈÏˆÚ
ÌÂ˘Ó
¯˙Â‡
È˙Ó„
Ô‡ÓÂ
‰Â‰Î
àîòè éðúî øîå ìåâéôà éãùç
éñåé 'øì çðéúä ú"àå .àéä íéøúñä
¯˘·‰ ˙‡ ÂÏÎ‡Â ÌÈÈ˜Ó
È˙Ó„ Ô‡Ó ‰ˆÈ·Î È˙Ó ¯ÓÂ ˙ÈÊÎ È˙Ó ¯Ó ïéá . מר מתני:øúåðà éìöò äéãéã
[¯ÓÂ‡] ÈÂ‰ ‡˜ÈÒ‡Â .'Â‚Â éúééîå äéìò âéìôã øéàî 'øì àìà
ÁÂÓ Â· ˘È˘ ÌˆÚ „Á‡ (:áò ïéìåç) äù÷îä äîäá 'ôá äì
Â˙‡ÓÂËÎ
‰ˆÈ·Î
È˙Ó„
Ô‡ÓÂ
Â¯ÂÒÈ‡Î
˙ÈÊÎ
ïðáø øåæâ úéæëá øúåð ïéá ìåâéô
ÁÂÓ Â· ÔÈ‡˘ ÌˆÚ „Á‡Â
ÈÓ ‡Ï Â‡ ‰‡ÓÂË Ô·¯ Â¯Ê‚ ‡ˆÂÈ Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ øåñéà øåòéùë . כאיסורו:åàîèéìã
˘È¯Ï ·Â˙ ÔÈ·˙ÂÓÂ .·ÈÈÁ øîéîì àëéà éàî àîèîã äéì úéàã
,Â˙ˆ˜Ó ‡ˆÈ˘ ¯·‡ ˘È˜Ï 'ø éáâì éñåé 'øë ïì àîéé÷ã ì"éå
ÈÏÂˆÚÈ‡Ï È˙‡„ ‰‡ÓÂË Â¯Ê‚„ ¯˙Â ÔÈ¯Ó‡ :úéæëá åéìò áééç àåäù åúìéëà
ÏÒÙÂ ÌÈÏ˘Â¯ÈÏ ıÂÁ 'ÈÙ éøåáéç øîàã àðéáøìå :øéàî
úàîåè øåòéùë .כטומאתו
‰ÈÏ È˜ÙÓ ‡Ï ÌÈ„È· È˜ÂÙ‡ ‡ˆÂÈ Ï·‡ ‰È· íéìëåà
ÚÈ‚Ó˘ „Ú ¯˘·· Í˙ÂÁ
àìá
ú"àå
.'
åë
éúøôîã
ïàîë
ïéìëåà
 הא קא:äöéáëá àúééøåàã
¯˘·‰ ÔÈ· ˘È¯ÙÓÂ ÌˆÚÏ
‡ÓÏÈ„ Â‡ ‰‡ÓÂË Ô·¯ ‰È· Â¯Ê‚ ‡Ï ÌÈ„È· .מיטמי
øáåçîä àöåé ìù åòâî úîçî éîéðô
¯‡˘˘ ¯˘·‰ ÔÈ·Â ‡ˆÈ˘ ééåîèì øåòéù àëéàã ã"ñã ïåéë àðéáø
„Ú Í˙ÂÁ Â˙ˆ˜Ó ‡ˆÈ˘ ¯·‡ ˘"˙ ‡˘ ‡Ï  טומאת בית הסתריםéðùîå :åì
,ÛÏÂ˜Â ‡ˆÈ ‡Ï˘ ¯·‡· ééåù÷àì éöî äåä õåçì àöéù äîá
¯˘·‰ ˘È¯ÙÓ ¯ÓÂÏÎ
Í˙ÂÁÂ ˜¯ÙÏ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ÛÏÂ˜Â ÌˆÚÏ ÚÈ‚Ó˘ íéøúñä úéá øåáéç òâî ìë .היא
ÂËÈ˘ÙÓ ,‡ˆÈ ‡Ï˘ ¯˘Î‰ (íù) äù÷îä äîäá ÷øôá ïðé÷ñîã
‰ÈÏ ÍÈ˙Á ÈÎ ‰‡ÓÂË Ô·¯ ‰È· Â¯Ê‚ ‡"‡Â úéá úàîåèå .äàøð åòâî íå÷î ïéàù
˜¯ÙÏ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ÌˆÚ‰ ÔÓ úåàáä ùìù ìò ùìùá éñåé 'ø äãåîã
¯˘·‰ ‡ˆÓ .Í˙ÂÁÂ åéáàî åúùéøô úòùáã ìåãâ ãâáî
ÌÈ¯˙Ò ˙‡ÓÂË ‰ÈÏ ‡ÓËÓ˜ ‡‰ ÈÂ‰ È‡Ó àìã äãð úëñîá ïì à÷ôð íéøúñä
ÁÒÙ· ÈÂÏ˙ Ë˘ÙÂÓ‰
ÏÚ ,¯·ÂÁÓ ‡ˆÈ˘[Â] ¯˘Î‰ ì"éå àëä ð"äå åéáàî äàîåè ìá÷î
‡È·¯ÏÂ ‡ÈÓËÓ ‡Ï ÌÈ¯˙Ò ˙‡ÓÂËÂ ‡È‰ 'ôá ( טíéîá óèù àì åéãéåî àéîèéî
‡ˆÈ˘ ¯˘·‰ Û¯Â˘Â ,ÌˆÚ‰ ïëå  וïçë ìëá úåæúéðá äîå÷åàì àëéàã
Ô‡ÓÎÂ ‡Â‰ ¯Â·ÈÁ Â‡Ï ÔÈÏÎÂ‡ È¯Â·ÈÁ (å ¯Ó‡„ äòéâð ïðéòáã (.âî óã) ïôåã àöåé
¯˘·‰ ¯‡˘Â ,ÂÓÚ ÌˆÚ‰Â
åì
åøîà
'ôá
éðùî
:éåìâá ïäù íéãéá
éáâ
(:åè
úåúéøë)
¯˘Î ÌˆÚ‰ ÔÓ ËÈ˘Ù‰˘
Ú‚˜
‡‰ ¯ÓÈÓÏ ‡ÎÈ‡ È‡Ó ÈÓ„ È˙¯ÙÓ„ .דאמרïéìåç)ולרבינא
äù÷îä äîäá ÷øôá
˘È¯ È¯·„ÏÂ .‰ÏÈÎ‡Ï àëä åäéî øåäè íãàá ìãìåãîä øáà
˙ÈÊÎ È˙Ó„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ‡ÓËÓ ‡˜Â È„„‰· (.âò
‰˘Ó‰ ‰¯Ó‡ ‰ÓÏ ˘È˜Ï êúåç àìà íöòä êúåç åðéàù ïåéë
ïàîë íéìëåàã øåáéç òâî éáâì
˜¯Ù‰ „Ú ‰ÙÈÏ˜ ÍÈ¯ˆ˘
ìëá æéúäì ìåëé åðéà íöòä 'åáéáñ ˙ÈÏ„ ‰ˆÈ·Î È˙Ó„ Ô‡ÓÂ ˙ÈÊÎ ‰È· ˙ÈÏ„ àìå øåáéç éåä àìå åîã éúøôîã
ÌˆÚ‰ ˙¯È·˘ ‡Â‰ ‡Ï‰
‰¯Â·ÁÓ ÁÒÙ ¯˘· ‡ÈˆÂÓ‰ ˘"˙ ‰ˆÈ·Î ‰È·  דלית:éø÷éî íéøúñä úéá òâî
ÂÈ‡[Â] ¯˘· ÌÂ˜Ó· ‡Ï˘ êéìùîå êúåçá é÷åî éîìùåøéáå åçë
¯˘·‰ ÔÓ ÛÂÏ˜È ,·ÈÈÁ ïéæéøæ äøåáç éðáã :èòî èòîá
È‡Ó ¯Â‰Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï· ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ‰¯Â·ÁÏ  שיצא:úö÷ åúåàá .ביה כזית
Â˙Â‡· ¯È‡˘È ‡ÏÂ ËÚÓ
‰¯Â·ÁÏ ‰¯Â·ÁÓ ‡ˆÂÈ„ ¯ÂÒ‡Â ¯Â‰Ë ‚ Â‡Ï àì ùøôî ( יäéî÷ì .מחבורה לחבורה
.ÌˆÚ‰ ¯·˘ÈÂ ¯˘· ÌÂ˜Ó .íéùã÷ã àöåé ïì àéòáéî÷ éë ïä
ÌÂ˘Ó ÔÈ˘ÈÈÁ ÈÈ·‡ È˘ÓÂ (.â÷ ïéáåøéò) ïéìéôú àöåîä 'ôáã ú"àå
ÈÎ‰ 'ÈÙ‡Â ÏÈÒÙÓÂ ÈÓ„ Â˙ˆÈÁÓÏ ıÂÁ ‡ˆÂÈÎ . מאי לאו טהור:äéìéã äùòú
¯·Â˘˘Î ,¯ÓÂÏÎ .Ú˜Ù ïéæéøæ íéðäë øîà÷ã àëôéà òîùî
øàùë ìåëàì . ואסור:àîèìî
‡Ï
‰‡ÓÂË Ô·¯ Â¯Ê‚ ‡Ï ‡ÓÏ‡ ¯Â‰Ë È˙˜ àöåé
ÂÓÚ ˜¯Ù˙Ó ÂÈ‡ ÌˆÚ‰
íå÷î çñô úöéçîã äöéçîì õåç
ÔÈ˘ÈÈÁ ,˜„Ò ‡Ï‡ ‰¯ÈÒ ïä ïéæéøæ äøåáç éðá ïðéøîà ïä
Â‡Ï
‰¯Â·ÁÏ
‰¯Â·ÁÓ
‡ˆÂÈ„
¯˙ÂÓÂ
¯Â‰Ë
ז
éðú÷ éëä åìéôàå àéä åúìéëà
ÌÂ˜Ó· ˜„Ò‰ ‰ÏÚÈ ‡Ó˘ éáâã éîã àìã é"ø õøéúå ïðéøîà àì
‡˜ ‡‰Â ÏÈÒÙÓ ‡ÏÂ ÈÓ„ Â˙ˆÈÁÓÏ ıÂÁ ‡ˆÂÈÎ àìã . לא טהור ומותר:øåäè
.˜¯Ù· Í˙ÂÁ ÍÎÈÙÏ [¯˘·] äúçé àîù éôè øæâéîì êééù 'øåáç éðá
¯·‡ .˙ÈÏÂ˜· ¯Ó‡ ‡È·¯
Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· ˙"Ï· ‰Ê È¯‰ ÂÏÎÂ‡‰ ‡ÙÈÒ È˙ õåç àöåé ìáà äéá úéà àöåé ìåñô
Ì˙‰ Ô˙ 'ÂÎ Â˙ˆ˜Ó ‡ˆÈ˘ àëééù àì àúìéî àäã íéðäë éáâìî
‰È· ˙ÈÏÂ ˙ÈÊÎ ‰È· ˙È‡„ ‰ˆÈ·Î ¯Ó‡„ :àîèîã êì àîéà íìåòì äöéçîì
ÏÂ‚Ù‰ ÂÊ ‡˙ÎÒÓ ÛÂÒ· ïåâë çñôì êééùã éãéîá ìáà ììë çñôì
ÔÈ‡ÓËÓ ‡ÓË‰Â ¯˙Â‰Â :íéðäëî øúåé äøåáçä éðá ïéæéøæ àöåé
‡ÎÈ‡ È‡Ó ˙ÈÊÎ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ ‰ˆÈ·Î ÷øôá $ øîàãë .הרי זה בלא תעשה
ÏÂ‚Ù‡
,ÌÈ„È‰
˙‡
äàöåä
Â· Â¯Ê‚ Ë"Ó ÔÈ¯Ó‡(Â)
ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓ ‡Ï ÁÒÙ· ‡ˆÂÈ· „ ‡Ï‡ ¯ÓÈÓÏ ùã÷ éë ìëàé àì (.ãë ìéòì) äòù( כìë
È„˘Á ÌÂ˘Ó ‰‡ÓÂË Ô·¯
ïúéì áåúëä àá ìåñô ùã÷áù ìë íä
(æ ‡ÓÚË È‡Ó ‰‡ÓÂË Ô·¯ Â¯Ê‚ ‡Ï„
Ú‚Â‰ Â„˘ÁÈ ‡Ï˘ ‰Â‰Î È¯È‰Ê ¯‰ÊÓÂ Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ‰¯Â·Á È·
àöåé àîìà åúìéëà ìò äùòú àì
ÍÎÏ‰ ,Â· Ú‚ ÂÏÎ‡Ï ÈÎ Â· ÁÒÙ ¯˘· ‡ÈˆÂÓÂ Â˜È˙ È‡Ó ÌÈ˘„˜· ‡ˆÂÈ· ÔÏ ‡ÈÚ·ÈÓ˜ ÈÎ ‡Ï‡ ‰È·
:øåäè éðú÷ éëä 'éôàå äéì áéùç
‡Â·È ‡Ï˘ ‰‡ÓÂË Â· Â¯Ê‚
‰¯Â·ÁÓ
È˙Ó „ÁÂ .ÏÏÎ Â· Ú‚ÈÏ
ìåâéôà éðúîã .בשלמא למאן
Â· ÂÏˆÚ˙˘ ÈÙÓ ¯˙Â‡
:äöéáë
àëéìãá
øåäè
éðú÷ã
éàäå
àöåéà
éîð
äàîåè
øåæâã éöåøúì éöî äöéáë øúåðå
àìá
åìëåàä
éðú÷ãî
.למימר
איכא
מאי
„Á .¯˙Â ˙ÂÈ‰Ï Â‰ÂÁÈ‰Â
ÌÈ„È‰ ‡ÓËÓ ˙ÈÊÎ È˙Ó :äàéöé éãéì åàåáé àìù åäééìò éøåîçàì êéøèöéà àìå àéöåäìî äæ úà äæ ( לíéæøæîå íéáø ùéù . זריזין הן:úéæë àëéàã ììëî äùòú
¯ÂÒÈ‡ ‰Ó ,Â˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡Î
äøåáçî
'ìäî é"ô 'ééî ‡ Áˆ
:â äëìä ô"÷
úåëìäî ç"ô 'ééî · Ëˆ]
äàîåèä
úåáà
:[â äëìä
'ìäî è"ô 'ééî ‚ Ëˆ
:á äëìä ô"÷
úåáà 'ìäî ç"ô 'ééî „ ˜
:ä 'ìä äàîåèä

³

³
³

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ
ïî÷ì] ( ב,:æö íéçáæ (א
ïî÷ì [:åè ìéòì] ( ג,[.äö
'éô] ( ה,[íù] ( ד,:ë÷
éë åá òâåðä åãùçé àìù
åøæâ êëìéä åá òâð åìëàì
êøò êåøò 'åë äàîåè åá
èùôå áåùé ù"ò ãåùç
úéùå÷ áùéúé æ"ôìå ãîçð
éãùç íåùî ä"ãá úåôñåú
:áò ïéìåç] ( ו,[äðåäë
.â÷ ïéáåøéò] ( ז,[.âò
,Í¯È‰ :‡"Ò· ( ח,[ð"ùå
,[·"Ú] ( י,[ÂË ‡¯˜ÈÂ] (ט
:‡"Ò· ( ל,[ËÎ ˙ÂÓ˘] (כ
'ñåú ïééòå] ( מ,ÔÈ¯È‰ÊÓÂ
úáùáå ãçà ä"ã :ç÷ ïî÷ì
.ë äëåñáå ãçà ä"ã :ë
ä"ã .âé ïéùåã÷å úçà ä"ã
ãçà ä"ã :ë úåáåúëå íùë
éëä éà ä"ã :áö íéçáæ
,[é"ø ä"ã :âñ úåçðîáå
íéçáæ 'ñåú é÷ñô ïééòå] (נ
,[èñ óéòñ úàèç íã 'ô
ò"òå] ( ע,[.âì÷ úáù] (ס
ä"ã .çî ïéøãäðñ 'ñåú
,['åë ïéùîùî

³
Á"·‰ ˙Â‰‚‰

˙ÈÊÎ ÂÈÏÚ ùéå ‡¯Ó‚ ()א
:åá ïéà øçà íå÷îá ¯˘·
'åëå àåäùë ä"ã 'ÒÂ˙ ()ב
á"ð .ìéòì ùøéôù àáøìã
éàä ì"ñ àéâåñ éàä 'éô
íéùã÷ ãñôä íåùî àîòè
øîà÷ã àáøë àì ìáà
ì"ñ àìà àøåð ìéëà àîìéã
:íéùã÷ ãñôä éàãå àëéàã

³
Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚

˙"Ï· ‰Ê È¯‰ ‰"„ È"˘¯
ïî÷ì ïééò .˘"ÎÙ ¯Ó‡„Î
àì ä"ã é"ùøá à"ò äö óã
ÌÂ˘Ó ‰"„ 'ÒÂ˙ :àéöåú
Û‡„ Ï"È ‰Â‰Î È„˘Á
çî ïéøãäðñ ïééò .ÌÈÚ˘¯Ï
:ïéùîùî ä"ãú à"ò

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

ÔÈ‡ÓËÓ ¯˙Â‰Â ÏÂ‚ÈÙ‰
ïéàù ô"òàå .ÌÈ„È‰ ˙‡
åøæâ ,íãà àîèî ìëåà
úà úäéî àîèì ïäéìò
úà àîèì àìå íéãéä
Ô‡Ó .(: )לעיל טוóåâä
ÌÂ˘Ó ÏÂ‚ÈÙ‡ È˙Ó„
åéìò åøæâ .‰Â‰Î È„˘Á
ïåöøá åäåìâôé àìù äàîåè
ãåòå ,íéìòáä úà ãéñôäì
ïäá ïäëì ïéàå ïä íéîìùã
íèçùéå ÷åùå äæç àìà
éãë úàèç íùì ãéæîá
éëä íùîå íìåë ïìëåàì
. )לקמן קכאäàîåè åøæâ
Ô‡ÓÂ .(ועי"ש ברשב"ם
ÌÂ˘Ó ¯˙Â‡ È˙Ó„
åìöòúé àìù .‰Â‰Î ÈÏˆÚ
È¯Â·Á .( )שםïúìéëàá
åðéà ïéëø ïäù .ÔÈÏÎÂ‡
.(. )חולין עגøåáéç áåùç
 )ביצהíéãøåôî .È˙¯ÙÓ„
.‰¯Â·Á È· .( עי"ש.ב
ÔÈÊÈ¯Ê ,çñôä ìò ïéðîðä
íéùã÷á ïé÷ñåòä ìëã .Ô‰
.(. )ערובין קגíéîëçå ïéæéøæ

³
˙ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ

'ñåú .‡¯˜‡ È‡˜[„] .א
.ãçà ä"ã :ë úåáåúë
‡Ï ıÏÂÁ‰·Â ‡Î‰ Ï·‡ .ב
„ÈÙ˜‰Ï ÔÈ‡ È„ÈÓ‡ È‡˜
'ñåú .‰ÏÈÁ˙ ‰˘ ‰ÊÈ‡
‡Ï˘ ¯˘Ù‡ È‡„ . ג.õðàù
ÁÂÓ‰ ÔÓ ‡˙¯ÓÂ‚ ÛÂ¯˘È
'òå .õðàù 'ñåú .ÌÈÙ·˘

.ïàë

ç"áä

úåäâä

‡Ï ‡˙¯ÓÂ‚ È"Ú 'ÈÙ‡„ .ד
˙‡ ÂÏÎ‡Â„ ‡¯˜ ÈÂ‰
,¯˘·‰ ÏÎ ‡˜ÂÂ„ ¯˘·‰
ÔÂÈÎ ,‰¯È·˘ È"Ú ‡Ï Ì‡
.ïéùîùî ä"ã .çî ïéøãäðñ 'ñåú .¯È˙Â˙ Ï·„ Â‡Ï ‡ÎÈ‡ ÈÎ‰ Â‡Ï·„ ‚"Ú‡ . ה.íù .ÁÂÓ‰ ÔÓ ËÚÓ ÛÂ¯˘È ‡Ï˘ ¯˘Ù‡ È‡˘
.íù .È¯ÈÈÓ ˙·˘ ¯ÂÒÈ‡ ÔÈÚÏ Ì˙‰[„] . ז.õðàù 'ñåú .„¯Ù ÁÎ·˘ ÔÂÈÎ Ô˙˘È¯Ù ˙Ú˘· ˙ÂÚ‚Â ÈÂ‰ ‡Ï Ê‡„ .ו

ÏÒÙÂ Â˙ˆÈÁÓÏ ıÂÁ ‡ˆÂÈ‰ ¯˘· Â‰Ï ‡ÈÚ·È‡ .ÔÈÏÎÂ‡ ˙‡ÓÂËÎ ‰ˆÈ·Î ¯Ó‡ „ÁÂ .˙ÈÊÎ· Â˙ÚÈ‚ ¯ÂÒÈ‡ Û‡ ,˙ÈÊÎ· Â˙ÏÈÎ‡
ÂÎ˙ÂÁ˘ Ù"Ú‡ Â· Â¯Ê‚ ˙¯Ó‡ È‡Â 'ÂÎ Í˙ÂÁ Â˙ˆ˜Ó ‡ˆÈ˘ ¯·‡ Ô˙„ 'È˙ÓÓ ‰Ï Ë˘ÙÓÏ ÔÈ˙‡Â .‡Ï Â‡ ‰‡ÓÂË Â· Â¯Ê‚
¯˘·· ¯˘·‰ ˙ÚÈ‚ ÔÈ˘Â .‡ˆÈ˘ ¯˘·‰ ÔÓ ‡ÓË ÌÈÙ·˘ ¯˘·‰ Ì‚ ,ÈÂ‰ È‡Ó ÌÈÙ·Ó ¯·‡· ¯‡˘‰ ¯˘·‰ ÔÓ Â˘È¯ÙÓÂ
,È„„‰‡ ÂÚ‚ ‡˜Â ÈÓ„ È˜¯ÙÓ„ Ô‡ÓÎ ÔÈÏÎÂ‡ È¯Â·ÈÁ Ô·¯ ‡ÓÈ˙ ÂÏÈÙ‡ ˜È¯ÙÓ ‡È·¯ Ì˘ÏÂ .„ÏÈÏ ‰˘˜Ó‰ ‰Ó‰· ˜¯Ù· Â‰Â˘¯ÈÙ ¯·ÎÂ .‰‡ÓËÓ ‡ÏÂ ÌÈ¯˙Ò ˙‡ÓÂË ‡È‰ ÂÊ ÔÏ ‡ÓÈ˜Â ,‡Â‰ ¯Â˙Ò ÌÂ˜Ó ‰˙ÎÈ˙Á Ì„Â˜ ‰ÎÈ˙Á‰ ÌÂ˜ÓÂ ,‡È‰ ‰ÎÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó·
‰‡ÓÂË ‰ÈÏ ‡˙Á ‡Ï„ ˙ÈÊÎ ‡ˆÂÈ‰ ¯˘· ÔÈ‡˘ ÔÓÊ· ,¯˘Î ÌÈÙ·˘ ‰ÓÂ Â˘È¯ÙÓÂ ¯˘·· Í˙ÂÁ ‡ˆÈ˘ ¯·‡ Ô˙„ ‡‰ ÔÈ˘Â .‰˙¯·Á· ˙Ú‚Â ˙Á‡ ‰ÎÈ˙Á ÂÏ‡ÎÂ ,‡È‰ ‰ÈÂÏ‚ ‰‡ÓÂË ‡Ï‡ ÌÈ¯˙Ò‰ ˙È· ˙‡ÓÂË ‰È‡Â ÈÓ„ ÍÂ˙ÁÎ È‡˜ ‰ÎÈ˙ÁÏ„ ÔÂÈÎ ¯ÓÂÏÎ
ÏÂÒÙ ‡Ï ÌˆÚ‰ ˙¯È·˘ ‰Ó ÌˆÚ ˙¯È·˘„ Â‡ÏÎ .‰ˆÂÁ ¯˘·‰ ÔÓ ˙È·‰ ÔÓ ‡ÈˆÂ˙ ‡Ï ‰È· ·È˙Î Â‡ÏÂ .‡Â‰ ¯˙ÂÓÂ [¯Â‰Ë ‡Ï ,¯ÂÒ‡Â] ¯Â‰Ë ‰¯Â·ÁÏ ‰¯Â·ÁÓ ‡ˆÂÈ Â‡Ï È‡Ó ¯Â‰Ë ‰˘Ú˙ ‡Ï· ‡Â‰˘ Ù"Ú‡ ‰¯Â·ÁÏ ‰¯Â·ÁÓ ‡ˆÂÈ‰ ÁÒÙ ¯˘· ˘"˙ .ÏÏÎ
¯˙ÂÓ ‡Â‰˘ ÈÓÈÙ‰ ¯˘· ˙Â·¯Ï ,¯˘· ÏÎ‡È ¯Â‰Ë ÏÎ ¯˘·‰Â ,‡ˆÂÈ‰ ˙Â·¯Ï ÏÎ· ,ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ÏÎ· Ú‚È ¯˘‡ ¯˘·‰Â ÌÈ‰Î ˙¯Â˙· ‡È˙„ ‰˘Ú˙ ‡Ï· ‰Ê È¯‰ ÂÏÎÂ‡‰Â ‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡ ‡Â‰ ¯˙ÂÓÂ ¯Â‰Ë ÈÎ‰ È‡ ÔÈ˘˜‡Â .‰ÈÏ ÏÂÒÙ ‡Ï Â˙‡ÈˆÈ Û‡ ‰ÈÏ
‡Ï· ÂÏÎÂ‡‰Â ÏÈ‡Â‰ ˙ÈÊÎ ‡ˆÂÈ· ÈÚ·„ Ô‡ÓÏ ‡Ï‡ .‰ˆÈ·Î ‰È· ˙ÈÏ ‡‰„ ,‡ˆÂÈ ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ ÔÈ‡Â ,Â˙ˆÈÁÓÏ ıÂÁ ÏÎÂ‡ ÌÂ˘Ó ¯·ÂÚ ÍÎÏ‰ ,˙ÈÊÎ ‡Ï‡ ‰ˆÈ·Î ‰ÈÏ ˙ÈÏ„· ‰Ï È˜ÂÓ ,‰ˆÈ·Î ‡ˆÂÈ· [¯Ó‡„] Ô‡ÓÏ ‡ÓÏ˘· .'ÂÎ Â˙ˆ˜Ó ‡ˆÈ˘ ¯·‡ Â¯Ó‡ Ô‡ÎÓ
.Â˜È˙· ‰˙ÏÚÂ .ÌÈ˘„˜„ ‡ˆÂÈ ÔÏ ‡ÈÚ·Ó ‡˜ ÈÎ ,Ô‰ ÔÈÊÈ¯Ê ‰¯Â·Á È·„ ,‰‡ÓÂË Â· Â¯Ê‚ ‡Ï ÏÎ‰ È¯·„ ÁÒÙ„ ‡ˆÂÈ ‡Ï‡ ‡˜ÈÒ‡Â .¯˙ÂÓÂ ¯Â‰Ë È‡Ó‡ ˙ÈÊÎÓ ˙ÂÁÙ· ¯˘Ù‡ ‡Ï ‰˘Ú˙

053-3129507 :להנצחת יקירכם חייגו

ÌÈÁÒÙ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù ÔÈÏÂˆ „ˆÈÎ

Ò"˘‰ ˙¯ÂÒÓ

:‰Ù

:ãçà úéáá íéçñô éðù ìù äøåáç . מחבורה לחבורה מנא לןìà åðééäå åîå÷îî ùéà àöé ìà 'éô .úáùë äéá áéúë äàöåä
 תן חוצה:åúìéëà úøåáçì õåç óìéîì àåä àøéúé àø÷ . חוצהàúééøåàã ïéîåçú ã"îì åìéôàå ïðáøã íéîåçú àäã àéöåé
 דעבד ליה:úøçàä äøåáç íå÷îá . עד שיניח: תןïðéñøâ àì äàöåäá àø÷ éîð äéãéãì ìáà àéöåé ìà áúë àìå  אéðùãî åðééä
àì çéðéù ãòã äçðäå äøé÷ò ïðéòáã úáùë . עקירה והנחהïé÷åì àééç éáø éðúã (:æé óã) ïéáåøéòã ÷"ô óåñ òîùîãë  בéøééî
éáåéç ìëå úáù éáâå äëàìî äøîâð
àöé ìàî 'éô äøåú øáã ïéîåçú ìò
úà äùåòá äúåùòá ( הáéúë úàèç ‡ÈˆÂ˙ ‡Ï 1 ‡È˙„ ÔÈÓ ‰¯Â·ÁÏ ‰¯Â·ÁÓ ‡ úúéî úøäæàì ïúéðù åàì êéøôå
àúà éîð äàöåäìã òîùî àåä ã"á
óã úáù) äúö÷î äùåòá àìå äìåë
˙È·Ó ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡ ‰ˆÂÁ ¯˘·‰ ÔÓ ˙È·‰ ÔÓ ùéøã
úàèç øá åàìã â"òà éîð éàäå (:áö
(:åö úáù) ÷øåæä ùéøáã ú"àå
ıÂÁ
‰ˆÂÁ
Ï"
˙
ÔÈÓ
‰¯Â·ÁÏ
‰¯Â·ÁÓ
˙È·Ï
øîåàå àéáäî íòä àìëéåî äàöåä
 היו:ïðéòá íúä éë äàöåä àåä
· ÈÓ‡ ¯"‡ Â˙ÏÈÎ‡Ï
ÁÒÙ
¯˘·
‡ÈˆÂÓ‰
éðòã äàöåäì ãç êéøèöéàã é"ø
'éôøùðä íéøô .סובלין אותם במוטות
ÌÏ˘‰ ¯Â‡ ‰¯Â˙ íìòä øôå ë"äåé øéòùå øô ïåâë ‰‡ˆÂ‰ ÁÈÈ˘ „Ú ·ÈÈÁ ÂÈ‡ ‰¯Â·ÁÏ ‰¯Â·ÁÓ íåùîå  גúéáä ìòáã äàöåäì ãçå
‰¯È˜Ú „·Ú„ „Ú ˙·˘ ‰Ó ˙·˘Î ‰È· ·È˙Î êéøèöéà  דàéä òåøâ äëàìî äàöåäã
`÷ lkôi
¥ ¥ cg`
¨ ¤ ziaA
¦ © § .1 õåç ïéôøùðä çéùî ïäë øôå øáã
on¦ ziAd
¦ © © on¦ `ivFz
¦
'ôá àîåé øãñá ïðéôìéå .úåðçî 'âì ‰Á‰Â ‰¯È˜Ú „·Ú„ „Ú "‰ Û‡ ‰Á‰Â åäì áéùç éëäìå åäééåøúá áúëéîì
`÷ mvre
¤ ¤ § dvEg
¨
xUAd
¨ ¨©
øàùá ïìäì (.çñ óã) éøéòù éðù Ô˙Â‡ ÌÈÏ·ÂÒ ÂÈ‰ ‚ (à ÏÓÓ ¯· ‡·‡ È·¯ ·È˙Ó (.á óã) úáù úëñî ùéøá éîð
ÂÓ ·È ˙ÂÓ˘ :Fa ExAWz
§ § ¦
'â íäì ïúåð äúà ïéôøùðä íéøô ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓÂÁÏ ıÂÁ Â‡ˆÈ ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂËÂÓ· úåàø÷î éðùá úåáåúëù éôì éúøúá
äúà íéøåôëä íåéá ïàëå úåðçî ÔÈ‡ÓËÓ ÌÈÂ˘‡¯‰ Â‡ˆÈ ‡Ï ÌÈÂ¯Á‡‰Â úåàéöé åäéð éàî úåáà ÷éñîå
( וáéúëã äéîúá úçà äðçî íäì ïúåð
:( נïéååä éúøú úåàéöé
Ò"˘‰ ÔÂÈÏ‚
‡Ï ‡‰Â ÌÈ„‚· ÔÈ‡ÓËÓ ÔÈ‡ ÌÈÂ¯Á‡‰Â ÌÈ„‚· à÷åã åàìã
'éò .˙ÂÈÏÚÂ ÔÈ‚‚ ‡¯Ó‚ àìà 'åâå ( זóøùå äðçîì õåçî ìà àéöåé
é"ø øîåà
.ïìéà ä"ãú à"ò áé úåëî úçà äðçîì õåç åàöéù ïåéë êì øîåì
:ÔÈ¯¯‚· ‰Ï ˜¯ÙÓ ‡Â‰Â ‰Ï ·È˙ÂÓ ‡Â‰ Á êåú åéäéù àìà ïéøøâð .ïéøøâðá
äðùîáå íù à"ùøäîáå
„
„Ú Í˙ÂÁ Â˙ˆ˜Ó ‡ˆÈ˘ ¯·‡
úéìã ò"øã ( סïðáøì 'éôàã ò÷ø÷ì 'â
'ìäî ã"ä à"éô êìîì óøåùäå ( חáéúë àäã íéãâá àîèî
:úåââù
ïéàöåéùë àîìà åéãâá ñáëé íúåà Í˙ÂÁÂ ˜¯ÙÏ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ÛÏÂ˜Â ÌˆÚÏ ÚÈ‚Ó˘ àéîã äçðåäù åîë äèåì÷ åäì
íäéìòù íéãâá àîèî äøæòä ïî ÌÂ˘Ó Â· ÔÈ‡˘ ıÈÙÂ˜· ıˆÂ˜ ÔÈ˘„˜ÂÓ·Â éëäã åãåî 'â êåú øéáòîá ÷øåæá
äàöåä àëäå çð àìã â"òàå ãéî ÔÓ ‰ ÌÈÙÏÎ ÌÈÙÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ÌˆÚ‰ ˙¯È·˘ øîà (.ô óã íù) ïéé àéöåîäá ïðéøîà
È"˘¯ ÈÊÚÏ
øôä úà àéöåäå ( טáéúëã àáéúë ‰ÓÂÁ‰ È·ÂÚÂ ˙ÂÂÏÁ‰ (á ıÂÁÏÎ ıÂÁÏÂ Û‚‡‰ äçéðäå úøâåøâ éöç àéöåä àáø
Á˙Ù‰ ˙Ù˘ .ı"·¯
êøã úøçà éöç àéöåäå øæçå
àëéàã ò÷ø÷ éáâ ìò . בנגררין:'åâå
,Á˙Ù‰ ˙ÊÂÊÓ· ,ÁË˘‰)
:ÌÈÙÏÎ äéìò
·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È ·¯ ¯Ó‡
êåú àáø øîà àäå êéøôå áééç
.(˙Ï„‰ ˙‡ ÌÈÙÈ‚Ó ÂÈÏÚ˘ ' חותך עד שמגיעÈ˙Ó :äçðä
(â Ï"·È¯„ ‡‚ÈÏÙÂ ‰ÏÙ˙Ï ÔÎÂ Â
Ô·
Ú˘Â‰È
¯"‡„
(י
éáâ ìò äçðä êéøö ïðáøì äùìù
. ובמוקדשים: ìéòì úéùéøôãë .לעצם
úö÷î ïäî àöéù íéùã÷ øàùá ˙˜ÒÙÓ ‰È‡ ÏÊ¯· Ï˘ ‰ˆÈÁÓ ÂÏÈÙ‡ Ê ÈÂÏ ÷øåæá ïàë àéù÷ àì éðùîå åäùî
˙ÂÙÒÂ˙ ÛÒÂÓ  מן:õéôå÷á àöåéä úà . קוצץ:øáà ‡ÙÂ‚ ‡‰ ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡Ï Ï‡¯˘È ÔÈ· íúä è÷ð à÷åã åàìå øéáòîá ïàë
Ó"˘ ...‰È¯Â·È„· ‡¯˜ . אìë éø÷ óâà .האגף ולפנים כלפנים
‡‰ ÌÈÙÏÎ ÌÈÙÏÂ Û‚‡‰ ÔÓ ˙¯Ó‡ ‡È˘˜ êøã àìù ïéãä àåäã äéìò êøã
ÈÎ‰Â . ב.õðàù 'ñåú .È˙¯˙
( כóôåç àåäù úìãä úôâä íå÷î
Û‚‡‰ ÔÓ ‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡ ıÂÁÏÎ ÂÓˆÚ Û‚‡ äéìò הêøã è÷ð àìà 'â êåú äéìò
Ï‡˘ ‡¯˜„ ‰ÈË˘Ù ÚÓ˘Ó
ËÂ˜ÏÏ ÂÈÏÎ ÌÚ ˙·˘· ‡ˆÈ úôùî åðééäã åøâåñùë íù ù÷åðå
‡Ï ÌÈÙÏÎ ÂÓˆÚ Û‚‡ ‡‰ ıÂÁÏÎ ıÂÁÏÂ ÷ø 'â êåú וàäéù êéøö àì àúùäã
ÔÈ˘ÂÚ˘ Í¯„Î ÔÓ‰ ˙‡ íå÷î ãò çúôä éáåò ìù úéîéðôä
áééçéî úøâåøâã 'â êåú àäéù
ä"ã 'ñåú :æé ïéáåøéò .ÏÂÁ·
ÌÈÏ˘Â¯È È¯Ú˘· Ô‡Î ‰¯ÊÚ È¯Ú˘· Ô‡Î ‡È˘˜ íàå
àîèî íéðåùàø êàéä éúëà øîàú
ÌÚ‰ ‡ÏÎÈÂ„ . ג.åàì  מן האגף:õ"áø ïéøå÷ù äùé÷ðä
‡Ï
‰Ó
ÈÙÓ
˜ÁˆÈ
·¯
¯·
Ï‡ÂÓ˘
È·¯
¯Ó‡„
‰‡ˆÂ‰ ÂÈÈ‰ ‡È·‰Ó ùîî øéòä êåú åðééäã .ולפנים
ïéðòë äàöåä àéåä àì úáùá àä
ÍÈ¯ËˆÈ‡ ÈÎ‰ÏÂ ·"‰Ú·„
:íéì÷ íéùã÷ íù ïéìëåàå íéðôìë ÔÈÈ‚Ó ÔÈÚ¯ÂˆÓ˘ ÈÙÓ ÌÈÏ˘Â¯È È¯Ú˘ Â˘„˜˙ íéðåøçàä ãéá øôä ãâàå ìéàåä äæ
.ÈÚ„ ‰‡ˆÂ‰Ï ‡ˆÈ Ï‡
ÈÙÓ ÌÈÓ˘‚·Â ‰ÓÁ‰ ÈÙÓ ‰ÓÁ· Ô‰È˙Á˙ (:àö óã íù) òéðöîäá çëåîãë íéðôáù
ÈÏ ‰Ó„ . ד.õðàù 'ñåú íå÷î åðééäã .מן האגף ולחוץ כלחוץ
ÈÏ ‰Ó ¯"‰¯Ï È"‰¯Ó ‡ÈˆÂÓ àúùä 'éòãé àì åîöò óâàå .äùé÷ðä
˜ÁˆÈ ·¯ ¯· Ï‡ÂÓ˘ È·¯ ¯Ó‡Â ÌÈÓ˘‚‰ õåç øôä ìëù éøééî àëäã ì"éå
‡ÏÂ ,È"‰¯Ï È"‰¯Ó ‡ÈˆÂÓ
ùøôî àøîâáå õåçìë éà íéðôìë éà ÈÙÓ (ã ¯Â˜ ¯Ú˘ ‰˘„˜˙ ‡Ï ‰Ó ÈÙÓ øîàã ïàîì åìéôàå  זäøæòä úîåçì
ÈÚ„ ‰‡ˆÂ‰ ÔÈ¯Ó‚ ‰Â‰
·"‰Ú· ‡ÏÂ ·"‰Ú·Ó íéìùåøé úîåçáù . החלונות:'éì
:Ì„È ˙ÂÂ‰· ÔÈÒÈÎÓÂ Ì˘ ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈÚ¯ÂˆÓ˘ Á éìë î"ðä ãâà äéîù éìë ãâà íúä
ä"ã .á úáù 'ñåú .ÈÚÓ íéðôìë äáåâá äîåçä ùàø éáåòå
íà áééç åðéàã êåú åì ùéù
ÔÈ‚‚ Ë $ ·¯ ¯Ó‡ :'ÂÎÂ ‰ÓÂÁ‰ È·ÂÚÂ ˙ÂÂÏÁ‰ àéöåä
ÔÓ ‰Â·‚ 'ÈÙ‡„ . ה.èùô
ìåëé íéðôáù äî é"òù åúö÷î
,·ÈÈÁ ÌÈÁÙË '‚ Ú˜¯˜‰ éëä ïøîà àì íéøòùä éáåòáã â"òàå
ÌÂ˘Ó
·¯
¯Ó‡‰Â
ÈÈ‡
Â˘„˜˙
‡Ï
˙ÂÈÏÚÂ
úëéùî é"ò ìáà íéðôáî åàéáäì
ä"ã 'ñåú .ô úáù éðôî àøîâá àîòè ùøôîãë íúä
ÏÚ ˙ÁÂÓ‰ . ו.äøéáòäå .לתפלה
' וכןÓ‚ :íéòøåöîä ‡¯‚È‡ Ú˜Ù ‡ÏÈÏ‰Â ‡ÁÒÙ ‡˙ÈÊÎ ‡ÈÈÁ È·¯ íéðåøçàä íéìåëé åéä àì èåîä
,Ú˜¯˜‰
È·‚
.íù
È‡Ó
:åìöà åàéáäì
óøèöî
íéðôìå
óâàä
ïî
ãîåòä
ÌÈÏ·ÂÒ
ÌÈÂ¯Á‡‰Â .ז
ÈÎ‰ÏÂ ÌÈÙ· ÔÈÈ„Ú ËÂÓ‰ ïéàù . אינה מפסקת:óøèöî ïéà çúôì õåç ãîåòäå äøùòì
ïéøîàð åìàáã äàøð ïéàå óåøéö ïéðòì ñøèðå÷á 'éô .äìôúì ïëå
'ñåú .ÂÏÈÙ‡„ ‰‡ˆÂ‰ ‡ÈÂ‰  אגף:åéðôì äîéúñ ïéàå åéðôì òåãéå éåìâ ìëäù íå÷îä éðôì ÷ñôä
éåì ïá òùåäé 'øë äëìäã àøîâã àéâåñ òîùî (:çì óã äèåñ)
‡È‚ÂÒ ‡ÈÂ‰ Î"‡ . ח.õðàù
ïéáåøéò) úåââ ìë ÷øôáå ú÷ñôî äðéà ìæøá ìù äöéçî 'éôà øîàã
Ï"·È¯Î ‡Ï„ ˙Â‚‚ ÏÎ„ åîöò óâà . שערי ירושלים:íéðôìå äùé÷ðä ïî øòùä éáåò .עצמו
:æë ä"ø .ÔÏ ‡ÓÈÈ˜ ‰È˙ÂÂÎÂ úùåã÷á ïééáåò ùã÷úð äøæò éøòù :ïééáåò ùã÷úð àìù õåçìë
'è øîà÷ã óåøéöì ú÷ñôî äöéçîã àøîâã àîúñ òîùî (:áö
¯Â·Èˆ . ט.òîùå ä"ã 'ñåú øñåçî åãåòá íù ãîåòù òøåöîä éðôî øåð÷éð øòùî õåç äøæò
àì éîð äìéâîå øôåù ïéðòìå  חïéôøèöî ïéà äìåãâá ãçàå äðè÷á
‡ˆÂÈ „ÈÁÈÂ ÔÈÏÏÙ˙Ó˘
øáåò äéä (íùå :æë óã ä"ø) ã"á åäåàø 'ôá àéãäá ïðúã ùøôì úéöî
.õðàù 'ñåú .‰ÂÚÂ ‰ÏÈÙ˙· ùìùì õåç çìúùî òøåöî .äøæòì åéúåðåäá íùî ñéðëîå íéøåôë
¯·„ ÏÎ ÔÈ¯Ó‡„ ÌÂ˘Ó . מפני מה לא נתקדשה י:(.æñ ìéòì) íéøáã åìàá ïðéøîàãë úåðçî
òîùå úñðëä úéáì êåîñ åúéá äéäù åà úñðëä úéá éøåçà
˙ÂÁÙ ‡‰È ‡Ï ‰˘Â„˜·˘
éøééî àëäã é"øì äàøðå àöé åáì ïååë íà äìéâî åà øôåù ìå÷
.íù ä"ø 'ñåú .'ÈÓ :äøæò ìù úéçøæîä øòù àåäå äøæò úùåã÷á .שער ניקנור
äöéçî ïéàã  יêøáî àáø äéîù àäéå äùåã÷ ãéçé úåðòì  טïéðòì
¯Â·Èˆ ÏÏÎ· ÈÂ‰Â . יאìáèå çìâå àôøúðù øçàì åøôñ éîéì äðåîù íåéá .עומדין שם
ÌÈ‰Î ˙Î¯· ˙ÈÈÚÏ úåçðî) õîå÷äá àéðúå íéøåôë øñåçî åðãåòå éòéáùá åùîù áéøòäå
äøùò êéøöù øáã éåäã ïåéë ú÷ñôî äãåäé áøìå  יאì"áéøì ú÷ñôî
.‰˘Â„˜·˘ ¯·„ ˙ÂÚÏÂ
(ל
:äøùò éòá àì øôåù ìáà äáåç éãé ÷éôð àì óøèöî àìã éëéä éëå
ä"ã :áö ïéáåøéò 'ñåú ãåòî ïì à÷ôðå úøë åùðåò äøæòì ñðëðù íéøåôë øñåçî (:æë
äôåâ äøæò éøòùá ïë íà ú"àå .øåð÷éð øòù äùã÷úð àì
‡Ï„ È‚Ò ‡Ï„ . יב.äòùú åìéàù íùàä íãî ïäéìò úúì äøæòì íùî åéãé ñéðëîå ( מåá åúàîåè
.ÌÈÏ˘Â¯È È¯Ú˘· È¯ÈÈÓ åùðåòì äàéá äîù åàì úö÷îá äàéáå àöåéá ìñôð äéä õåçì åàéöåî
ïéúéðúîã  יבì"éå íéøòù øàùá ïàë øåð÷éð øòùá ïàë âåìôéì
‰Ê ÈÙÏÂ . יג.õðàù 'ñåú
:íéìùåøé úîåçì õåç àìà ìñôð åðéàù éà÷ çñôá
‡È‰˘ ‰ÂˆÈÁ ¯˙ÂÈ ‡È‰ øäèîä ïäëä ãéîòäå àéä áåúëä úøéæâå äàéá äîù éîð éà êë ìò
ÏÎÓ ¯ÈÚÏ ıÂÁ ÈÙÏÎ . גגין ועליות לא נתקדשו:(ãé àø÷éå) 'åâå 'ä éðôì øäèéîä ùéàä úà
(:åè óã) úåòåáùã á"ôá .íéðôìë äîåçä éáåòå úåðåìçä
:åè úåòåáù 'ñåú ...ÌÂ˜Ó úåëùì éââ ïéá íéì÷ íéùã÷ì íéìùåøé úùåã÷á íéìùåøé éââ ïéá
íäá
ïéùã÷î
åéäù úåãåú éúù íéëìäî ãöéë éâéìô
Ù"Ú‡ . יד.åèîà ä"ã
íéðôáîã íúä òîùî åæ øçà åæ øîà ãçå åæ ãâðë åæ øîà ãç
.íù .ÌÈÙ·Ó ÂÎÏ‰˘ . כזיתא פסחא:íéùã÷ éùã÷ úùåã÷ì äøæò úùåã÷á äøæòä
˙‡ ˙Â„Â˙‰ Â˘„˜ Í‡È‰[Â] ãçà ìëì òéâî çñôä äéä àìù ãò ïéðîð åéä úåìåãâ úåøåáç
éëäì åèîà åæ øçà åæ øîàã ïàîì àîìùá êéøôã ïéëìäî åéä
‰ÓÂÁ‰ È·ÂÚÂ ˙ÂÂÏÁ‰ ïåîää úìåîä ìå÷ì . והלילא פקע איגרא:çñôä ïî úéæë íà éë
éàå 'åë øîàã ïàîì àìà äðåùàø äùã÷ øáëù úìëàð úéîéðô
.õðàù 'ñåú .Ì‰Ï ‰ˆÂÁ˘
àäå äîåçì õåç äðåùàø äùã÷ã øîà÷ éëéä ïéëìäî åéä õåçáî
ÍÏÈÏ ¯˘Ù‡ ‡Ï„ . טוìò ììää íéøîåà åéäù íéò÷áúî ïéââä åìéàë ïéîåã ììääî
úåòåáù 'ñåú .¯Á‡ ÔÈÚ· :åúìéëà ìò ììä ïåòè ïåùàøä (.äö óã) ïî÷ì ïðúãë çñôä
äîåçì äáø÷îã êä úéîéðô åæ ãâðë åæ øîàã ïàîì íúä øîà÷ã
.íù
éàî
õåç ãöì àéäù úéîéðô äì éø÷  יגíéëìäî åéä íéðôáîã â"òà
éåìú äéä ùåãé÷ä  ידäîåçä éáåò äùã÷úðù àëä éðú÷ã àäå øîà÷ úåøæò úîåçì äáø÷îã éîð éà äîåçä ïéáå ã"á ïéá äúéäù éðôî íéìùåøé
:ùã÷ìå êìéì íéìåëé éàãå íùìã øéôù éúà àøåù øáá äîåçä éáåò àøîâá ïðé÷ñîã ïàîì éîð éà  טוúåðåìçå äîåçä éáåò øéôù äùã÷å ã"á úòãá
íéçáæ] ( ב,:ã÷ íéçáæ (א
'éò] ( ד,:çì äèåñ ( ג,[.åð
äæ ä"ã :æ úåîáé úåôñåú
,[„ ‡¯˜ÈÂ] ( ה,['åë ñðëð
ì"ö ( ז,[ÊË ‡¯˜ÈÂ] (ו
,[ÊË ‡¯˜ÈÂ] ( ח,åôøùå
,[‡"Ú] ( י,[„ Ì˘] (ט
È¯ÙÒ] ( ל,˜ÙÂ„ :‡"Ò· (כ
¯·„Ó·] ( מ,[‚È ËÈ ˙˜Á
.á úáù 'ñåú ò"òå] ( נ,[ËÈ
,[.ã úáù] ( ס,[èùô ä"ã

³
³

'È˙Ó

³

'Ó‚

³

àì
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ËÙ˘Ó ÔÈÚ
‰ÂˆÓ ¯
'ìäî è"ô 'ééî · ‡ ‡˜
:à 'ìä ô"÷
úåëìäî ä"ô 'ééî ‚ ·˜
:ä 'ìä äîåãà äøô
'ìäî è"ô 'ééî „ ‚˜
:á äëìä ô"÷
:à 'ìä íù 'ééî ‰ „˜
'ìäî ç"ô 'ééî Â ‰˜
âîñ æ äëìä äìôú
'éñ ç"à ò"ùåè èé ïéùò
:âé óéòñ äð
[åè] (è"ô) 'ééî Ê Â˜
íéôë úåàéùð 'ìäî
(å óéòñ) ò"ùåè ç 'ìä
:ãë óéòñ ç"ë÷ ïîéñ
'ìäî ã"ô 'ééî Á Ê˜
äëìä äøôë éøñåçî
:á
úéá 'ìäî å"ô 'ééî Ë Á˜
:æ äëìä äøéçáä

³
È"˘¯ ÛÒÂÓ

íãà éðá .ÌÈÂ˘‡¯‰
ïúåà ,èåîá ïéàùåðä
íéàöåé ãçàä ùàøáù
.(: )זבחים קדíéðåùàø
ììç éáåò .˙ÂÂÏÁ‰
äøæòä úåîåçáù úåðåìçä
È·ÂÚÂ ,íéðôáî áéáñ
äìòîì äùàøá .‰ÓÂÁ‰
.(.)זבחים נו

³
Ï‡Á ÂÈ·¯

˙È·‰ ÔÓ ‡ÈˆÂ˙ ‡Ï ‡È˙
˙È·Ï ˙È·Ó ‡Ï‡ ÈÏ ÔÈ‡
ÔÈÓ ‰¯Â·ÁÏ ‰¯Â·ÁÓ
‰ˆÂÁ ¯˘·‰ ÔÓ Ï"˙
„Ú ·ÈÈÁ ÂÈ‡Â Â˙ÏÈÎ‡Ï
.‰Á‰Â ‰¯È˜Ú ‰˘ÚÈ˘
Ô˙„ ‡‰Ó ‰ÏÚ ÔÈ·˙ÂÓÂ
‡"ÈÙ ÌÈ˘„˜ ˙ËÈÁ˘·
ÔÈ¯ÈÚ˘Â ÔÈÙ¯˘‰ ÌÈ¯Ù
Ô˙Â‡ ÔÈÚÂË ÂÈ‰ ÔÈÙ¯˘‰
Â‡ˆÈ ÌÈÂ˘‡¯ ˙ÂËÂÓ·
‡Ï ÌÈÂ¯Á‡ ‰¯ÊÚ ˙ÓÂÁÏ
ÔÈ‡ÓËÓ ÌÈÂ˘‡¯ Â‡ˆÈ
ÔÈ‡ ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈ„‚·
,Â‡ˆÈ˘ „Ú ÌÈ„‚· ÔÈ‡ÓËÓ
‡ÓÈ˜Â‡Â .Á ‡Ï ‡‰Â
ÔÈ‡Â ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ¯¯‚·
Ô‰È·‚ÓÂ [Ô‡˘Â] (ÔÈÒÓÚ)
ÔÈÎ˘Ó ‡Ï‡ Ú˜¯˜‰ ÔÓ
ÂÈÈ‰„ ı¯‡‰ [ÏÚ] (ÔÓ)
‡ˆÈ˘ ¯·‡ ‡˜ÒÈÙ .Ì˙Á‰
ÛÂ‚‡‰ ÔÓ ,'ÂÎ Â˙ˆ˜Ó
ÛÂ‚‡‰ ÔÓ ÌÈÙÏÎ ÌÈÙÏÂ
·¯ ¯Ó‡ .ıÂÁÏÎ ıÂÁÏÂ
,‰ÏÙ˙Ï ÔÎÂ ·¯ ¯Ó‡ ‰„Â‰È
ÛÂ‚‡‰ ÔÓ ˙ÒÎ· „ÓÂÚ‰
ÏÏÎ· ‡Â‰ È¯‰ ÌÈÙÏÂ
ıÂÁÏÂ ÛÂ‚‡‰ ÔÓ ‰Î¯·
Ú˘Â‰È '¯„ ‡‚ÈÏÙÂ ,ıÂÁÏÎ
Ú˘Â‰È '¯ ¯Ó‡„ ÈÂÏ Ô·
Ï˘ ‰ˆÈÁÓ 'ÈÙ‡ ÈÂÏ Ô·
ÔÈ· ˙˜ÒÙÓ ‰È‡ ÏÊ¯·
.ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡Ï Ï‡¯˘È
‡È˘˜ ‰ÙÂ‚ ‡‰ ÔÈ˘˜‡Â
ÌÈÙÏÂ ÛÂ‚‡‰ ÔÓ ˙¯Ó‡
.ıÂÁ ÂÓˆÚ ÛÂ‚‡‰ ÌÈÙÏÎ
ÛÂ‚‡‰ ÔÓ ‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡
‡ÓÈ˜Â‡Â .'ÂÎ ıÂÁÏÂ
ÛÂ‚‡ ÌÈÏ˘Â¯È È¯Ú˘·
‡Ï ÈÎ ,ıÂÁÏÎ ÂÓˆÚ
ÔÈÚ¯ÂˆÓ˘ ÈÙÓ Â˘„˜˙
ÈÙÓ ‰ÓÁ· Ô‰È˙Á˙ ÔÈÈ‚Ó
È¯Ú˘ ÔÎÂ .'ÂÎ ‰ÓÁ‰
ÈÙÓ Â˘„˜˙ ‡Ï ¯Â˜È
Ì˘ ÔÈ„ÓÂÚ ÔÈÚ¯ÂˆÓ˘
˙ÂÂ‰·Ï Ì‰È„È ÔÈÒÈÎÓÂ
Ï·‡ ,Ì‰ÈÏÚ ÂÊÈ˘ È„Î
ÂÓˆÚ ÛÂ‚‡ ‰¯ÊÚ È¯Ú˘
È·ÂÚÂ ˙ÂÂÏÁ‰ .ÌÈÙÏÎ
·¯ ¯Ó‡ .ÌÈÙÏÎ ‰ÓÂÁ‰
ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ˙ÂÈÏÚÂ ÔÈ‚‚
ÔÈ˘˜‡Â .Â˘„˜˙ ‡Ï
¯Ó‡„ Â‰È‡ ‡‰Â ‰ÈÏÚ
ÁÒÙ ‡ÈÈÁ È·¯ ÌÂ˘Ó
.‡¯‚È‡ Ú˜Ù ‡ÏÈÏ‰Â ‡˙ÈÊÎ
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יום ראשון ב אדר תשפ"א

פרק שביעי פסחים דף פה

שבירת עצם באיבר שאין עליו כזית בשר במקום זה ,אלא במקום אחר
ית ַמרֵ ,א ֶבר ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ִּב ְמקוֹ ם ֶזהְ ,ויֵ ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ִּב ְמקוֹ ם ַא ֵחר.
ִא ְּ
[דעה א] ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר :יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם.
יש ָא ַמרֵ :אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ֶע ֶצם.
[דעה א] ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ

שאלה א' על רבי שמעון בן לקיש מברייתא שמשמע שחייבים על עצם שיש עליו כזית במקום אחד
יה ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
ית ֵ
ֵא ִ
יב ּ
יש ,שנינו בברייתא :נאמר בפסוק ְ'ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ
ּבוֹ 'ֶ ,א ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשרְ ,ו ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר [אסור לשוברו].

ימא – אם תאמר:
יל ָ
ויש לבררַ :מאי – מה כוונת הברייתא 'עצם ש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר'ִ ,א ֵּ
דְּ ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּכ ָללַ ,א ַּמאי יֵ ׁש ּבוֹ ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם ,הרי עצם שאין בו כזית בשר אין
משום שבירת עצם.
ֶא ָּלאָ ,לאו ָה ִכי ָק ָא ַמר – אין לבאר אלא שכך אמרה הברייתאֶ :א ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר
ְּב ָמקוֹ ם ֶזה [במקום שבירה]ְ ,ו ֶא ָחד ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּב ָמקוֹ ם ֶזה [במקום שבירה] ְויֵ ׁש ָע ָליו
יש שסובר
(ק ׁ ְשיָ א ְל ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ָל ִק ׁ
ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחר ,חייבים עליו משום שבירת עצםַ ,

שבאופן כזה אין חייבים עליו משום שבירת עצם).

תשובה :כוונת הברייתא לחייב רק כשיש כזית בשר במקום שבירה
יה רבי שמעון בן לקיש( :דף פה) ָלא זו כוונת הברייתא ,אלא ָה ִכי ָק ָא ַמרֶ :א ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש
ֲא ַמר ֵל ּ
ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ִמ ַּבחוּ ץ [במקום ששובר את העצם]ְ ,ו ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ַּכ ַּזיִ ת ָּב ָׂשר ִמ ַּבחוּ ץ,
ְויֵ ׁש ָע ָליו ַּכ ַּזיִ ת ָּב ָׂשר ִמ ִּב ְפנִ ים ִּב ְמקוֹ ם ׁ ְש ִב ָירה [במקום ששובר את העצם] ,אסור לשוברו ,שגם

ה'מוח' נחשב 'אכילה' ואסור לשוברו ,אבל עצם שאין עליו כזית בשר במקום השבירה,
אף שיש עליו כזית בשר במקום אחר  -אין איסור לשוברו.
הגמרא מביאה ראיה לתשובה זו מברייתאְ :ו ָה ַתנְ יָ א – ואכן כך שנינו בברייתא :נאמר
בפסוק ְ'ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ ּבוֹ 'ֶ ,א ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ מוֹ ַח (מילוי בתוך העצם)ְ ,ו ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ
מוֹ ַח ,אסור לשוברו ,אף אם רוצה לאכול את בשר העצם (ה'מוח' שבתוך העצם) אם כן
שאסור לשבור את העצם כדי לאכול את המוח יש לברר :וּ ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים ְ'ו ָא ְכלוּ ֶאת ַה ָּב ָׂשר
ַּב ַּליְ ָלה ַה ֶּזה' ,באיזה בשר מקיימים את מצוות אכילת הפסחְּ ,ב ָב ָׂשר ׁ ֶש ַעל ַ ּג ֵּבי ָה ֶע ֶצם ,ולא
במוח שבתוך העצם,
[ואין לומר שהמצווה גם במוח ,וצריך להוציאו על ידי גחלת ,שלא מסתבר שהתורה
מצריכה דבר שיכול להביא לידי תקלה ,שאם יניח גחלת כדי להוציא את המוח ,יתכן
שהעצם תפקע ,ונמצא עובר בזה על שבירת עצם].
ממשיכה הברייתא ומבררת :אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָּלא ְּב ָב ָׂשר ׁ ֶש ְּבתוֹ ְך ָה ֶע ֶצם – שמא תאמר שמקיימים
את מצוות אכילת הפסח בבשר שבתוך העצם [כלומר :באכילת מוח העצם] ,וּ ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים
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ְ'ו ֶע ֶצם לֹא ִת ׁ ְש ְּברוּ בוֹ 'ְּ ,ב ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ מוֹ ַחֲ ,א ָבל ְּב ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ מוֹ ַח ׁשוֹ ֵבר ְואוֹ ֵכלְ ,ו ַאל ִּת ְת ַמ ּה [כיצד
מותר לשבור עצם]ֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי יָ בֹא ֲע ֵׂשה [של אכילת פסח] ְויִ ְד ֶחה לֹא ַת ֲע ֶׂשה [של שבירת עצם].
אין לומר כך ,שהרי ְּכ ׁ ֶשהוּ א אוֹ ֵמר ְ'ו ֶע ֶצם לֹא יִ ׁ ְש ְּברוּ בוֹ ' ְּב ֶפ ַסח ׁ ֵשנִ י – בפרשת פסח שני נאמר
שוב הציווי לא לשבור בו עצםֶ ׁ ,ש ֵאין ַּת ְלמוּ ד לוֹ ַמר – שאין הפסוק צריך לומר דין זהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי
'כ ׇכל ֻח ַ ּקת ַה ּ ֶפ ַסח [הראשון] יַ ֲע ׂשוּ אֹתוֹ ' – וממילא אנו יודעים שכמו
ְּכ ָבר נֶ ֱא ַמר בפסח שני ְּ
שאסור לשבור עצם בפסח ראשון כך אסור לשבור עצם בפסח שניֱ ,ה ֵוי אוֹ ֵמר :שהפסוק
בא לומר שאסור לשבור עצם בפסחֶ ,א ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּבוֹ מוֹ ַחְ ,ו ֶא ָחד ֶע ֶצם ׁ ֶש ֵאין ּבוֹ מוֹ ַח.

שאלה ב' על רבי שמעון בן לקיש
יבי ,שנינו במשנה (להלן עמוד ב)ֵ :א ֶבר של פסח ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ְק ָצתוֹ [מחוץ לירושלים ,וצריך
ית ִ
ֵמ ִ
ְ
יע
לחתוך את היוצא שהרי אסור לאוכלו] ,חוֹ ֵתך [את הבשר מסביב לעצם] ַעד ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
יע ַל ּ ֶפ ֶרק שמתחברין שם שני עצמותְ ,וחוֹ ֵת ְך את
ָל ֶע ֶצםְ ,וקוֹ ֵלף [את הבשר שלא יצא] ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
הפרק ומשליך את העצם שיצא מקצתו ,ויאכל את הבשר הנקלף שלא יצא.
[ביאור הראיהְ ]:ו ִאי ָא ְמ ַר ְּת ֵא ֶבר ׁ ֶש ֵאין ָע ָליו ְּכ ַזיִ ת ָּב ָׂשר ְּב ָמקוֹ ם ֶזה ְויֵ ׁש ְּב ָמקוֹ ם ַא ֵחרֵ ,אין ּבוֹ ִמ ּ ׁשוּ ם
יה – יקלוף מעט
ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצםְ ,ל ָמה ִלי דְּ קוֹ ֵלף ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
יה ּפוּ ְר ָּתא ְונִ ְת ְּב ֵר ּ
יע ַל ּ ֶפ ֶרק ְוחוֹ ֵת ְך ,נִ ְקלוֹ ף ֵּב ּ

בשר במקום שבירה סביב ,וישבור את העצם.

תשובה
ַא ָּביֵ י ָא ַמרִ :מ ּׁשוּ ם ּ ֶפ ַקע  -שמא כשישבור את העצם ,היא תשבר מתחת לבשר ,ויעבור על
שבירת עצם.
ָר ִבינָ א ָא ַמרְּ :בקוּ ִלית – מדובר במשנה בעצם הירך שיש בה כזית במקום שבירה.

···

הפיגול הנותר והטמא ,מטמאים את הידים
ְּתנַ ן ָה ָתםַ ,ה ּ ִפיגּ וּ ל ְו ַהנּ וֹ ָתר ְ(ו ַה ָּט ֵמא) ְמ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם – מדרבנן.
ַרב הוּ נָ א ְו ַרב ִח ְסדָּ אַ ,חד ָא ַמרִ :מ ּ ְפנֵ י ֲח ׁ ֵש ֵדי ְכהוּ ָ ּנה  -שחשודין לפגל קרבן של אדם שהם
שונאים ,ולכן גזרו שהפיגול יטמא את הידים ,וכיון שהכהן יצטרך לטרוח להטביל ידיו
קודם שיגע בקודש ,יזהר שלא לפגל קרבנו של אחר.
ְו ַחד ָא ַמרִ :מ ּ ְפנֵ י ֲע ֵצ ֵלי ְכהוּ ָ ּנה – מפני כהנים המתעצלים באכילת קדשים גזרו טומאה על
הנותר ,כדי להטריחו עליהם.
ָמר ַמ ְתנֵ י ַא ּ ִפיגּ וּ ל ,וּ ַמר ַמ ְתנֵ י ַאנּ וֹ ָתרַ ,מאן דְּ ַמ ְתנֵ י ַא ּ ִפיגּ וּ ל ִ -מ ּ ׁשוּ ם ֲח ׁ ֵש ֵדי ְכהוּ ָ ּנה .וּ ַמאן ְּד ַמ ְתנֵ י ַאנּ וֹ ָתר
ִמ ּ ׁשוּ ם ֲע ֵצ ֵלי ְכהוּ ָ ּנה.
יצהַ ,מאן דְּ ַמ ְתנֵ י ְּכ ַזיִ ת,
ָמר ַמ ְתנֵ י [בין פיגול בין נותר] ,ב ְּכ ַזיִ ת ,גזור רבנן דליטמאו ,וּ ַמר ַמ ְתנֵ י ְּכ ֵב ָ
ְּכ ִא ּ
יסוּ רוֹ – [כשיעור איסור אכילתו שהוא חייב עליו] ,בכזית .וּ ַמאן ְּד ַמ ְתנֵ יְּ ,כ ֵב ָ
יצה ְּכטוּ ְמ ָאתוֹ

 -כשיעור טומאת אוכלים דאורייתא ,בכביצה.
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ספק :אם יוצא מטמא
יב ְעיָ א ְלהוּ  ,יוֹ ֵצא ְ ּג ַזרוּ ַר ָּבנַ ן טוּ ְמ ָאה ,אוֹ ָלא.
ִא ַּ

יה – האם אנו אומרים שבנותר גזרו עליו
ִמי ָא ְמ ִרינַ ן נוֹ ָתר ִּד ְג ַזרוּ טוּ ְמ ָאה דְּ ָא ֵתי ְל ִא ֲ
יעצוֹ ֵלי ֵּב ּ
טומאה שמא יבואו להתעצל בו שלא יאכלוהו בזמנו והבשר יבוא לידי נותרֲ ,א ָבל יוֹ ֵצא
יה ַר ָּבנַ ן טוּ ְמ ָאה – אבל ביוצא לא גזרו בו חכמים
יה ְּביָ ַדיִ םָ ,לא ְ ּג ַזרוּ ֵּב ּ
ַא ּפוֹ ֵקי ְּביָ ַדיִ ם ָלא ַמ ּ ְפ ִקי ֵל ּ
טומאה ,שלא חששו חכמים שיבואו לעבור איסור במעשה ולהוציאו בידים מחוץ לירושלים,
יל ָמא ָלא ׁ ְשנָ א – או שמא אין הבדל ,וגם ביוצא גזרו.
אוֹ ִד ְ

הצעת ראיה א' :ממה ששנינו שבשר שיצא חלקו  -חותכו ,והשאר מותר ,ולא אומרים שכל
הבשר נטמא
יע ָל ֶע ֶצם – כדי להפריד בין הבשר שיצא ובין
ָּתא ׁ ְש ַמעֵ ,א ֶבר ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ְק ָצתוֹ  ,חוֹ ֵת ְך ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
הבשר שלא יצא ,חותך תחילה את הבשר (ואינו חותך גם את העצם ,כי אסור לשבור את
יע ַל ּ ֶפ ֶרק – לאחר שהבשר שלא יצא חתוך ומופרד מהבשר
עצמות הפסח)ְ ,וקוֹ ֵלף ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ַ
שיצא ,מקלף את הבשר שלא יצא מהעצם ,עד סוף העצם ,מקום שיש חיבור בין עצם זו
לעצם אחרתְ ,וחוֹ ֵת ְך בין העצמות ,שמותר לחתוך בין העצמות.
יה ַר ָּבנַ ן טוּ ְמ ָאהִּ ,כי ָח ֵת ְ
יה – ואם אתה אומר
יה ַמאי ָה ֵויָ ,הא ָק ְמ ַט ֵּמא ֵל ּ
יך ֵל ּ
ְו ִאי ָא ְמ ַר ְּת ְ ּג ַזרוּ ֵּב ּ
שגזרו טומאה על יוצא מה יועיל לחותכו ,הרי הבשר היוצא מטמא במגע את הבשר
הפנימי והכל נאסר באכילה.

הגמרא דוחה את הראיה :אף אם גזרו טומאה על בשר שיצא ,מכל מקום באיבר שיצא
מקצתו החלק היוצא לא מטמא את הבשר הפנימי ,שהרי חיבורם הוא במקום שאינו נראה,
והרי טוּ ְמ ַאת ְס ָת ִרים ִהיאְ ,וטוּ ְמ ַאת ְס ָת ִרים ָלא ְמ ַט ְּמיָ א( .לומדים זאת מהפסוק 'וידיו לא שטף
במים' ,דבעינן נגיעה בידים שהן בגלוי).
יבוּ ר הוּ א ,וּ ְכ ָמאן דְּ ִמ ּ ָפ ְר ִתי
יבוּ ֵרי אוֹ ָכ ִלין ָלאו ִח ּ
שואלת הגמרא :וּ ְל ָר ִבינָ א דְּ ָא ַמר (בחולין עגִ ).ח ּ
ָּד ֵמי – וזה נחשב כמו שהם מופרדים ,וממילא אין זה נחשב מגע בית הסתרים (שהטעם

שהוא בית הסתרים כיון ששני חלקי הבשר מחוברים ,ושני דברים מחוברים המקום שהם
נוגעים זה בזה נסתר .אבל כיון שהם נחשבים כמופרדים ,הרי זה נחשב שמקום החיבור
ימר ָהא ָקנָ ַגע ַּב ֲה ָד ֵדי
יכא ְל ֵמ ַ
ביניהם מגולה ולא נסתר ,שהרי הם מפורדים זה מזה)ַ ,מאי ִא ָּ
ְו ָקא ְמ ַט ֵּמא – מה יש לומר הרי הם נוגעים זה בזה ואחד נטמא מהשני,

דחיית הראיה :מדובר שיצא בשר פחות משיעור ולכן אינו מטמא
הגמרא דוחה את הראיה באופן אחרֶ :א ָּלא ְל ַמאן דְּ ַמ ְתנֵ י ְּכ ַזיִ ת – אלא למי ששונה ששיעור
יה ְּכ ַזיִ ת – שאין
פיגול לטמא ידים הוא בכזית ,אפשר לומר שהמשנה מדברת באופן ְּד ֵלית ֵּב ּ
בו בבשר היוצא כזית ,ולכן אינו מטמא.
יצה – ומי ששונה ששיעור פיגול לטמא ידים הוא בכביצה ,אפשר לומר
וּ ַמאן דְּ ַמ ְתנֵ י ְּכ ֵב ָ
יצה – שאין בו בבשר היוצא כביצה ,ולכן אינו מטמא.
יה ְּכ ֵב ָ
שהמשנה מדברת באופן דְּ ֵלית ֵּב ּ
ואין להוכיח ממשנה זו לדין זה אם יש ביוצא טומאה.
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הצעת ראיה ב' :ממה ששנינו שהמוציא בשר מחבורה לחבורה הרי הוא טהור ,ולא גזרו עליו
טומאה
ָּתא ׁ ְש ַמעַ ,ה ּמוֹ ִציא ְּב ַׂשר ּ ֶפ ַסח ֵמ ֲחבוּ ָרה ַל ֲחבוּ ָרהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּ א ְּבלֹא ַת ֲע ֶׂשהָ ,טהוֹ ר.
ַמאי ָלאו ָטהוֹ ר – וכי אין כוונת הברייתא שהבשר טהורְ ,ו ָאסוּ ר באכילהְּ ,דיוֹ ֵצא ֵמ ֲחבוּ ָרה
יצתוֹ ָּד ֵמי וּ ִמ ּ ְפ ִסיל  -שהרי הוא כשאר יוצא חוץ למחיצה דמחיצת
ַל ֲחבוּ ָרה ַּכ ּיוֹ ֵצא חוּ ץ ִל ְמ ִח ָ
'טהוֹ ר'ַ ,א ְל ָמא ָלא ְ ּג ַזרוּ ַר ָּבנַ ן טוּ ְמ ָאה – הרי מוכח
ילוּ ָה ִכי ָק ָתנֵ י ָ
פסח מקום אכילתו היאַ ,ו ֲא ִפ ּ

שרבנן לא גזרו טומאה על יוצא.
הגמרא דוחה את הראיהָ :לא – ,כונת הברייתא שהבשר ָטהוֹ ר וּ מוּ ָּתר ,ואין בו פסול יוצא,
יצתוֹ ָּד ֵמי ְו ָלא ִמ ּ ְפ ִסיל ,אבל יוצא חוץ למחיצה
דְּ יוֹ ֵצא ֵמ ֲחבוּ ָרה ַל ֲחבוּ ָרה ָלאו ַּכ ּיוֹ ֵצא חוּ ץ ִל ְמ ִח ָ
שהוא פסול יתכן גם שהוא טמא ,ואין הוכחה מברייתא זו.
יפא ָהאוֹ ְכלוֹ ֲה ֵרי ֶזה ְּבלֹא ַת ֲע ֶׂשה ,הרי מוכח שדינו כיוצא.
שואלת הגמראְ :ו ָהא ָקא ָתנֵ י ֵס ָ
הגמרא מבארת שלפי דעה אחת אין ראיה מברייתא זוִּ :ב ׁ ְש ָל ָמא ְל ַמאן ְּד ָא ַמר שפיגול טמא
יה ְּכ ַזיִ ת – שיש בו כזית,
בשיעור ְּכ ֵב ָ
יצה ,אפשר לבאר שברייתא זו מדברת באופן ְּד ִאית ֵּב ּ
יצה – ואין בו
יה ְּכ ֵב ָ
ב
ּ
ֵ
ית
ל
ֵ
ו
ְ
תעשה,
בלא
עובר
האוכלו
ולכן
אכילה,
שיעור
בו
והיינו שיש
ּ
כביצה ,ולכן לא גזרו בו טומאה ,כיון שאין בו כביצה .ואין להוכיח מכאן האם גזרו טומאה
על יוצא שיש בו שיעור כביצה.
ימר –
יכא ְל ֵמ ַ
ֶא ָּלא ְל ַמאן ְּד ָא ַמר ְּכ ַזיִ ת – אלא לפי הסובר שבפיגול טמא בשיעור כזיתַ ,מאי ִא ָּ
מה יש לומר הרי הברייתא ודאי מדברת שיש בו כזית ,שהרי הברייתא אומרת שהאוכלו
בלא תעשה ,ואין חייבים על אכילה פחות מכזית ,והרי מבואר בברייתא שהוא טהור .הרי
מוכח שלא גזרו על יוצא אף אם יש בו שיעור (כזית) ואינו מטמא.

נוסח חדש בספק :ביוצא בפסח אפשר להוכיח (לפי שיטה אחת) שלא גזרו טומאה ,והספק הוא
ביוצא בשאר קדשים
יב ְעיָ א ַלן ְּד ָלא ְ ּג ַזרוּ ַר ָּבנַ ן טוּ ְמ ָאה – אלא ביוצא בפסח אין לנו ספק
ֶא ָּלא ְּביוֹ ֵצא ַּב ּ ֶפ ַסח ָלא ִמ ַּ
יה – שהרי הם
שלא גזרו בזה רבנן טומאהַ ,מאי ַט ְע ָמאְּ ,בנֵ י ֲחבוּ ָרה ְז ִר ִיזין ֵהן ,וּ ִמ ְז ָהר ְז ִה ִירי ֵּב ּ
רבים ומזרזים ומזהירים זה את זה שלא להוציא ,ולא היו צריכים להחמיר עליהם לטמא
יב ְעיָ א ַלן – אלא הספק שלנו הוא
את היוצא ,שבלא זה לא יבואו לידי יציאהֶ ,א ָּלא ִּכי ָק ִמ ַּ
ְּביוֹ ֵצא ְּב ָק ָד ׁ ִשים ַמאי האם גזרו עליו טומאה.
הגמרא לא פושטת ספק זהֵּ :תיקוּ .

···

המקור שיש לא תעשה במוציא בשר הפסח מחבורה לחבורה
מבררת הגמרא :וּ מוֹ ִציא ְּב ַׂשר ּ ֶפ ַסח [עמוד ב] ֵמ ֲחבוּ ָרה ַל ֲחבוּ ָרה ִמ ַ ּניִ ן שהוא בלא תעשה.
מבארת הגמרא :דְּ ַתנְ יָ א 'לֹא תוֹ ִציא ִמן ַה ַּביִ ת ִמן ַה ָּב ָׂשר חוּ ָצה'ֵ ,אין ִלי ֶא ָּלא ִמ ַּביִ ת ְל ַביִ ת,

ֵמ ֲחבוּ ָרה ַל ֲחבוּ ָרהִ ,מ ַ ּניִ ןַּ .ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר 'חוּ ָצה' ,תיבה זו מיותרת לדרשה ,ולומדים ממנה
ילתוֹ  -חוץ לחבורת אכילתו.
שאסור להוציא חוּ ץ ַל ֲא ִכ ָ

גמרא ופירושה  /הפ ףד םיחספ יעיבש קרפ65 | :
המוציא פסח ממקום חבורתו אינו חייב עד שיניח
יח במקום החבורה
ָא ַמר ַר ִּבי ַא ֵּמיַ :ה ּמוֹ ִציא ְּב ַׂשר ּ ֶפ ַסח ֵמ ֲחבוּ ָרה ַל ֲחבוּ ָרה ֵאינוֹ ַח ָ ּייב ַעד ׁ ֶש ַ ּי ִ ּנ ַ
יה ְּכ ׁ ַש ָּבתָ ,מה ׁ ַש ָּבת ַעד ְּד ָע ֵבד ֲע ִק ָירה ְו ַה ָ ּנ ָחהַ ,אף ָה ָכא נָ ֵמי ַעד דְּ ָע ֵבד
האחרת ,הוֹ ָצ ָאה ְּכ ִתיב ֵּב ּ
ֲע ִק ָירה ְו ַה ָ ּנ ָחה.
ֵמ ִתיב ַר ִּבי ַא ָּבא ַּבר ֶמ ֶמל ,שנינו לגבי פרים הנשרפים ושעירים הנשרפיםָ :היוּ סוֹ ְב ִלים אוֹ ָתן
ְּבמוֹ טוֹ ת – היו נושאים אותם על גבי מקלות כדי לשורפם מחוץ למחנהָ ,ה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים יָ ְצאוּ
אשוֹ נִ ים ְמ ַט ּ ְמ ִאין ְּב ָג ִדיםְ ,ו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ֵאין ְמ ַט ּ ְמ ִאין
חוּ ץ ְלחוֹ ַמת ָה ֲע ָז ָרהְ ,ו ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים לֹא יָ ְצאוּ ָ ,ה ִר ׁ
ְּב ָג ִדים כיון שעדיין לא יצאו,

ְו ָהא ָלא נָ ח – וכיצד הבשר מטמא בגדים ,הרי הוא לא הונח עדיין ,והרי גם בפרים
הנשרפים נאמר 'הוצאה' ,ומדוע אין צריך שם הנחה.
עונה הגמרא :הוּ א מוֹ ֵתיב ַל ּה ְוהוּ א ְמ ָפ ֵרק ַל ּה – הוא שאל שאלה זו ,והוא מתרץ את הקושיא,
שאפשר לומר שמדובר במשנה שם ְּבנִ ְג ָר ִרין – באופן שהפרים נגררים על הקרקע ,והרי
זה נחשב שהם מונחים.

משנה
איבר של פסח שיצא מקצתו
יע ָל ֶע ֶצם – כדי להפריד בין הבשר שיצא ובין הבשר שלא
ֵא ֶבר ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ְק ָצתוֹ  ,חוֹ ֵת ְך ַעד ׁ ֶש ּ ַמ ִ ּג ַ
יצא ,חותך תחילה את הבשר (ואינו חותך גם את העצם ,כי אסור לשבור את עצמות
יע ַל ּ ֶפ ֶרק – לאחר שהבשר שלא יצא חתוך ומופרד מהבשר שיצא,
הפסח)ְ ,וקוֹ ֵלף ַעד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
מקלף את הבשר שלא יצא מהעצם ,עד סוף העצם ,מקום שיש חיבור בין עצם זו לעצם
אחרתְ ,וחוֹ ֵת ְך בין העצמות ,שמותר לחתוך בין העצמות.

איבר של שאר קדשים שיצא מקצתו
וּ ַב ּמוּ ְקדָּ ׁ ִשין [בשאר קדשים שיצא מהן מקצת אבר] ,קוֹ ֵצץ [את היוצא] ְּבקוֹ ִפיץֶ ׁ ,ש ֵאין ּבוֹ
[בשאר קרבנות חוץ מבפסח] ִמ ּׁשוּ ם ׁ ְש ִב ַירת ָה ֶע ֶצם.

מקום הדלת של ירושלים ,אם דינה כירושלים או כמחוץ לירושלים
ִמן ָה ֲא ַגף (ממקום הגפת הדלת) ְו ִל ְפנִ ים ,כלומר :מחלל השטח של מקום הדלת ,דינו
ְּכ ִל ְפנִ ים -כירושלים עצמה ואוכלים שם קדשים קלים.
ִמן ָה ֲא ַגף וּ ְלחוּ ץ – מחוץ לשטח הדלת ,דינו ְּכ ַלחוּ ץ – כמחוץ לירושלים ,ולא אוכלים שם
קדשים קלים.

החלונות ועובי החומה ,אם דינם כירושלים
ַה ַח ּלוֹ נוֹ ת [שבחומה]ְ ,ועוֹ ִבי [ראש] ַהחוֹ ָמהְּ ,כ ִל ְפנִ ים.
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גמרא
דעה א' :גם בתפילה העומד מהאגף ולפנים מצטרף לעשרה
ָא ַמר ַרב יְ הוּ ָדה ָא ַמר ַרבְ :ו ֵכן ִל ְת ִפ ָּלה  -העומד מן האגף ולפנים מצטרף לעשרה ,והעומד
חוץ לפתח אין מצטרף.

דעה ב' :בתפילה גם העומד מהאגף ולפנים מצטרף לעשרה
יצה ׁ ֶשל ַּב ְר ֶזל ֵאינָ ּה ַמ ְפ ֶס ֶקת ֵּבין
ילוּ ְמ ִח ָ
יגא ְּד ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ֵל ִוי ,דְּ ָא ַמר ַר ִּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶּבן ֵל ִויֲ :א ִפ ּ
וּ ְפ ִל ָ

יהם ׁ ֶש ַּב ּׁ ָש ַמיִ ם ,שאין הפסק לפני המקום ,שהכל גלוי וידוע לפניו ,ואין סתימה לפניו.
יִ שְׂ ָר ֵאל ַל ֲא ִב ֶ

···

סתירה בדין האגף עצמו
הגמרא שואלת סתירה בדין הדלת עצמהָ :הא גוּ ָפא ַק ׁ ְשיָ א – הברייתא עצמה קשהָ ,א ְמ ַר ְּת
ִמן ָה ֲא ַגף ְו ִל ְפנִ יםְּ ,כ ִל ְפנִ ים ,ומשמעָ :הא ֲא ַגף ַע ְצמוֹ – אבל מקום חלל הדלת עצמו ,דינוְּ :כ ַלחוּ ץ.

יפאִ :מן ָה ֲא ַגף וּ ְלחוּ ץְּ ,כ ַלחוּ ץ .ומשמעָ :הא ֲא ַגף ַע ְצמוֹ – אבל מקום חלל הדלת
ימא ֵס ָ
ֵא ָ
עצמו ,דינוְּ :כ ִל ְפנִ ים.

תשובה :בשערי עזרה ,האגף עצמו קדוש .בשערי ירושלים ,האגף עצמו אינו קדוש
עונה הגמראָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָּ ,כאן – מה ששנינו בסוף המשנה (מן האגף ולחוץ כלחוץ) ,ומשמע
שאגף עצמו כלפנים ,מדוברְּ :ב ׁ ַש ֲע ֵרי ֲע ָז ָרה ,שנתקדש עוביין בקדושת עזרה[ ,חוץ משער
ניקנור ,כדלהלן]
ָּכאן – מה ששנינו בתחילת המשנה (מן האגף ולפנים כלפנים) ,ומשמע שאגף עצמו
כלחוץ ,מדוברְּ :ב ׁ ַש ֲע ֵרי יְ רוּ ׁ ָש ַליִ ם  -שלא נתקדש עוביין.
דְּ ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ְשמוּ ֵאל ַּבר ַרב יִ ְצ ָחקִ :מ ּ ְפנֵ י ָמה לֹא נִ ְת ַקדְּ ׁשוּ ׁ ַש ֲע ֵרי יְ רוּ ׁ ָש ַליִ םִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמצוֹ ָר ִעין (שמשתלחים
יהן – עומדים תחת השערים כדי להגן
ינין ַּת ְח ֵּת ֶ
מחוץ לירושלים ,שהוא חוץ לג' מחנות) ְמ ִג ִ ּ
על עצמם ַּב ַח ָּמהִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה .וּ ַב ְ ּג ׁ ָש ִמיםִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים.
ְו ָא ַמר ַר ִּבי ׁ ְשמוּ ֵאל ַּבר ַרב יִ ְצ ָחקִ :מ ּ ְפנֵ י ָמה לֹא נִ ְת ַק ְּד ׁ ָשה ׁ ַש ַער נִ ָ ּקנוֹ ר [בקדושת עזרה ,והוא שער
המזרחי של עזרה]ִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּמצוֹ ָר ִעין עוֹ ְמ ִדין ׁ ָשם [לאחר שנתרפא מהצרעת ,וגילח שערו,
וטבל והעריב שמשו ביום השביעי ,והרי הוא עומד כעת ביום השמיני ,ועודנו מחוסר
כפורים (שעדיין לא הביא קרבנותיו) ,ומחוסר כפורים שנכנס לעזרה עונשו כרת ,ועל כן
יסין ְּבהוֹ נוֹ ת
לא נתקדש שער נקנור שיוכלו המצורעים מחוסרי הכפרה לעמוד שם] ,וּ ַמ ְכנִ ִ
יָ ָדם – ומכניסים ידיהם משם לעזרה ,שצריך לתת עלי בהונות ידי המצורע מדם האשם,
ואי אפשר להוציא את הדם מהעזרה (שדם נפסל ביוצא) ,ולכן הם מכניסים רק את בהונות
ידיהם ,שביאה במקצת לאו שמה ביאה.
[תוס' ביבמות (ז ):מקשה שיכלו לקדש את שער ניקנור והמצורע יעמוד בחוץ ,ויכניס

גמרא ופירושה  /הפ ףד םיחספ יעיבש קרפ67 | :
את בהונות ידיו ,שביאה במקצת לא שמה ביאה .ומתרץ תוס' שעשו זאת כדי שהמצורע
יוכל לעמוד תחת השער להגן עליו בחמה מפני החמה ובימות הגשמים מפני הגשמים].

···

ַה ַח ּלוֹ נוֹ ת ָועוֹ ִבי ַהחוֹ ָמה ְוכוּ 'ָ :א ַמר ַרב ַ ּג ִ ּגין ַו ֲע ִל ּיוֹ ת לֹא נִ ְת ַק ְּד ׁשוּ ִאינִ י ְו ָה ָא ַמר ַרב ִמ ּ ׁשוּ ם ַר ִּבי ִח ָ ּייא
ילא ּ ָפ ַקע ִא ָ ּ
יג ָרא [יתבאר בדף הבא].
יתא ּ ִפ ְס ָחא ְו ַה ֵּל ָ
ְּכ ֵז ָ
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ÌÈÁÒÙ ÈÚÈ·˘ ˜¯Ù ÔÈÏÂˆ „ˆÈÎ

ìëàð àåäù çñôä øçà åðééäã äãåòñä ïî øèôäì åðîæ òéâäùë . אין מפטירין:åùã÷úð íéìùåøé éââ àîìà .מאי לאו דאכלי ליה בגגין
éãé ìò ïéøèôð ïéà ïéìëåà íéëìîäù êøãë äìåãâì [çé øáãîá] äçùîì (:áì÷ ïéìåç) ( מïì àîéé÷ãë úåðáø÷ä ìë úáåç ïëù òáùä ìò äðåøçàá
øçàì ììää úàéø÷ . שלא בשעת אכילה:úøçà äøåáçá ãåò ìëàðå êìðå ïàëî íëéìë åàéöåä ïåùì ïîå÷éôà . ואמר רב:ïîå÷éôà
äëéøöå äîåçä ò÷áú àîù . מה היא צריכה:äèéîùá . בשבוע:íéãáä ïéá úééæäìå úøåè÷ì ë"äåéá . פעם אחת בשנה:äìéëà
 שאני:åùã÷úð úåéìò àîìà .ïå÷éú
.úåîà éúù ïúåàì àìà äëøöð àì ‡Ï ‡¯‚È‡· È¯Ó‡Â ‡¯‚È‡· ÈÏÎ‡„ Â‡Ï È‡Ó áéúëå åéúåéìòå äéá .היכל דכתיב
úåîà éúù ïúåàã øîéîì éòá àì
Ô˙‰Â (à ÈÈ‡ ‡¯‚È‡· È¯Ó‡Â ‡Ú¯‡· ÈÏÎ‡„ àîìà ìéëùä éìò 'ä ãéî áúëá ìëä
øòù àäã ìëéä ìù åââá úåçðåî åéä ·¯ ¯Ó‡Â ÔÓÂ˜ÈÙ‡ ÁÒÙ‰ ¯Á‡ ÔÈ¯ÈËÙÓ ÔÈ‡  ופתוחות:äøæòá . בקודש:ùåã÷
äøåö äøéáä ïùåù ( )בåéìòù éçøæî Ô‡Î ‡È˘˜ ‡Ï ‰¯Â·ÁÏ ‰¯Â·ÁÓ Â¯˜ÚÈ ‡Ï˘ àìà äøæòì çúô íäì ïéàù .לחול
øä úùåã÷ë . תוכן חול:úéáä øäì
÷"ä àìà äéä äøæòä éøòùî úçà
ùãå÷î äéä éçøæî øòù åúåàù åîë ˘"˙ ‰ÏÈÎ‡ ˙Ú˘· ‡Ï˘ Ô‡Î ‰ÏÈÎ‡ ˙Ú˘·(á äçéúô øúáã äøæòë àìå úéáä
. בשגגותיהן שוין לקרקע עזרה:ìéæà
ìù åââ ïë åîë ùãå÷ éìë íù çéðäì ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜ ˙È· ˙ÈÈÏÚ ¯ÓÂ‡ ÏÂ‡˘ ‡·‡
íù òéðöäì åðééä øîà÷ã ùãå÷ ìëéä È˘„˜ ˙È·˘ ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜ ˙È·Ó ‰¯ÂÓÁ ò÷ø÷ä úçú úåìéçî úåéåðá úåëùìäù
ïéëéøö ùãå÷ éìë åéäéù àìå ùãå÷ éìë ‰˘· ˙Á‡ ÌÚÙ ÂÏ ÒÎ ÏÂ„‚ Ô‰Î ÌÈ˘„˜‰ :àòøà éë åäì ååä åäãéã íéââ êëìä
éúëåã äîëá çëåîãë ùãå÷î íå÷î ‰Ï ÔÈÒÎ ÔÈ‡ ÌÈ˘„˜‰ È˘„˜ ˙È· ˙ÈÈÏÚÂ úåìéçîã àäì .כי אמרה רבי יוחנן
:íù íçéðäì åäì úéà äùåã÷ êä àìà ÌÈÓÚÙ ‰Ï È¯Ó‡Â ÚÂ·˘· ˙Á‡ ÌÚÙ ‡ ‡Ï‡ úéáä øäì úåçåúôá åùã÷úð àì
çìúùîä éø÷ ìòá çåìéù éáâã
øîå
‰Ó Ú„ÈÏ Ï·ÂÈ· ˙Á‡ ÌÚÙ ‰Ï È¯Ó‡Â ÚÂ·˘· õåç
( )אíéøáã åìàá äøîà úéáä øäì
·È˙Î„ ÏÎÈ‰ È‡˘ $ ˘ÈÈ‡ ·È˙ÈÂ ÌÂ˜È ÏÎÈ‰Ó (â ÛÒÂÈ ·¯ ¯Ó‡ ‰ÎÈ¯ˆ ‡È‰ ìòáå åùã÷úð àì úåìéçî øîà÷ã
ÂÈ˙ÂÈÏÚÂ ÂÈÎÊ‚ ˙‡Â (ã ÂÈ˙· ˙‡Â ÌÏÂ‡‰ ˙È·˙ ˙‡ Â· ‰ÓÏ˘Ï „Â„ Ô˙ÈÂ 1 øúåîå úåðçî éúùì õåç çìúùî éø÷
˘"˙ ÏÈÎ˘‰ ÈÏÚ '‰ „ÈÓ ·˙Î· ÏÎ‰ 2 ·È˙ÎÂ ˙¯ÂÙÎ‰ ˙È·Â ÌÈÓÈÙ‰ ÂÈ¯„ÁÂ  כי תניא:úéáä øäã úåìéçîá ñðëéì
·¯ ‡Ó‚¯˙ ˘„Â˜ Ô‰È˙Â‚‚Â ÏÂÁ ÔÎÂ˙ ÏÂÁÏ ˙ÂÁÂ˙ÙÂ ˘„Â˜· ˙ÂÈÂ·‰ ˙ÂÎ˘Ï‰ (ä .äøæòì úåçåúôá ùãå÷ ïëåúã .ההיא
ÏÂÁ· ˙ÂÈÂ· ‡ÙÈÒ ‡ÓÈ‡ ‚ ÈÎ‰ È‡ ‰¯ÊÚ Ú˜¯˜Ï ÔÈÂ˘ Ô‰È˙Â‚‚˘· · ‡„ÒÁ ïúçéúô øúáã úåçåúô è÷ð éëäì
 והתניא מחילות שתחת:ïðéìæà
Ú˜¯˜Ï ÔÈÂ˘ Ô‰È˙Â‚‚˘· „"Ò È‡Â ÏÂÁ Ô‰È˙Â‚‚Â ˘„Â˜ ÔÎÂ˙ ˘„Â˜Ï ˙ÂÁÂ˙ÙÂ היכל
êúòã à÷ìñ à÷å .חול
ÔÁÂÈ È·¯ ¯Ó‡˜ ÈÎ Â˘„˜˙ ‡Ï ˙ÂÏÈÁÓ ÔÁÂÈ ¯"‡Â (å ˙ÂÏÈÁÓ ‰Ï ‡ÈÂ‰ ‰¯ÊÚ úåçåúôá
ìåçì úåçåúôá ïðéðùîå .øîà÷ äøæòì
˙ÂÏÈÁÓ ¯ÓÂ‡ È"¯ 'È˙‰Â (æ ‰¯ÊÚÏ ˙ÂÁÂ˙Ù· ‡È‰‰ ‡È˙ ÈÎ ˙È·‰ ¯‰Ï ˙ÂÁÂ˙Ù· „ äøùò úçà úçúî úåëìäî úåìéçîù
‡¯·Ò˙Â ˘„Â˜ Â‚‚Â (ç ˘"˙ ÏÂÁÏ ˙ÂÁÂ˙Ù˘ ‡È‰‰ ‡È˙ ÈÎ ÏÂÁ ÏÎÈ‰‰ ˙Á˙Ó ãò úøåôëä úéá éøåçàù äîà
ÌÈ˘„˜ Ì˘ ÔÈËÁÂ˘ ÔÈ‡Â ÌÈ˘„˜ È˘„˜ Ì˘ ÔÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡ ÂÏÏ‰ ÔÈ‚‚ ‰ (è È˙˜ ‡‰Â :äøæòì õåçî úéáä øäì úåçúôðù
'· Ô˙„ (é ˙ÂÓ‡ '· Ô˙Â‡Ï ‡È¯Â‚ ¯· ‡ÓÁ ·¯ ¯Ó‡ ˘„˜ Â‚‚ ‡È˘˜ ‡Ï‡Â ÌÈÏ˜ àôéñå ìëéä ìù åââ .ת"ש וגגו קודש
˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ ˙Á‡Â ˙ÈÂÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ ˙Á‡ ‰¯È·‰ Ô˘Â˘· ‰È‰ ˙ÂÓ‡ éöî àì àëäå àéä äãåäé éáøã àäã
Ú·ˆ‡ ÈˆÁ ‰˘Ó Ï˘ ÏÚ ‰¯È˙È ‰˙È‰ ˙ÈÂÙˆ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ˘ ÂÊ ˙ÈÓÂ¯„ ùéðéà áéúéð ìëéäî ìéòìãë ééåðùì
. גגין הללו:àø÷á áéúë àì åââ àäã
‰¯È˙È ˙‡ˆÓ Ú·ˆ‡ ÈˆÁ ‰ÈÏÚ ‰¯È˙È ‰˙È‰ ˙ÈÓÂ¯„ ˙ÈÁ¯ÊÓ Ô¯˜ ÏÚ˘ ÂÊÂ שם
 אין:äéúåëùìå äøæòáù
ÔÈÓÂ‡‰ ÂÈ‰È˘ Â ‰Ë˜ ˙Á‡Â ‰ÏÂ„‚ ˙Á‡ ÂÈ‰ ‰ÓÏÂ Ú·ˆ‡ ‰˘Ó Ï˘ ÏÚ ïéàå אוכלין
äøæòá ïéìëàðä .קדשי קדשים
ÈÏ ‰ÓÏ È˙¯˙Â ‰ÏÈÚÓ È„ÈÏ Â‡Â·È ‡Ï˘ È„Î ‰ÏÂ„‚· ÔÈ¯ÈÊÁÓÂ ‰Ë˜· ÔÈÏËÂ ïéèçùðä íéì÷ íéùã÷ íù ïéèçåù
ÌÈÙÏÎ ‰ÓÂÁ‰ È·ÂÚÂ ˙ÂÂÏÁ‰ Ô˙ ‡È·Ï ˙Á‡Â ‡·‰„Â ‡ÙÒÎÏ ˙Á‡  לאותן שתי:äøæòá íå÷î ìëá
ÈÎÈ‰ ‰ÓÂÁ‰ È·ÂÚ ‡Ï‡ ‰¯ÊÚ Ú˜¯˜Ï ‰ÈÂ˘„ ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ˙ÂÂÏÁ‰ ‡ÓÏ˘· ùåîéùì ïéââ éùã÷ éëäì .אמות
È·¯ ¯Ó‡Â Ê ‰ÓÂÁÂ ÏÈÁ Ï·‡ÈÂ 3 ·È˙Î„ ‡¯Â˘ ¯·· ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ‰Ï ˙ÁÎ˘Ó ìáà ïéðáì ïéëéøöä ùãå÷ éìë úðéúð
:‡¯Â˘ ¯·Â ‡¯Â˘ ‡ÈÁ È·¯ ‡ÓÈ˙È‡Â ‡Á‡ ïúåàù ïçëùàãë çáæîì ïéëéøöä àì
ÂÈ‰˘ ˙Â¯Â·Á È˙˘ Á
äãî ìù úåì÷î úåîà éúù
˙‡ ÔÈÎÙÂ‰ ÂÏ‡Â ÔÈÏÎÂ‡Â ÍÏÈ‰ Ì‰ÈÙ ˙‡ ÔÈÎÙÂ‰ ÂÏ‡ „Á‡ ˙È·· ÔÈÏÎÂ‡ åéä
àåäù øòùä äáåâá úåðåúð
˙‡ ıÙÂ˜ ‚ÂÊÓÏ „ÓÂÚ ˘Ó˘‰˘Î ÚˆÓ‡· ÌÁÈÓ‰Â Ë ÔÈÏÎÂ‡Â ÍÏÈ‰ Ì‰ÈÙ ïéââá
éð÷ . דתנן שתי אמות:úåéìòáå
˙‡ ˙ÎÙÂ‰ ‰ÏÎ‰Â ÏÎÂ‡Â Â˙¯Â·Á Ïˆ‡ ÚÈ‚Ó˘ „Ú ÂÈÙ ˙‡ ¯ÈÊÁÓÂ ÂÈÙ úéá àåäå äøéáä ïùåùá åéä äãî
:˙ÏÎÂ‡Â ‰ÈÙ úëñîá ïðúãë øòùä äáåâ ìò éåðáä
¯˘‡ ÌÈ˙·‰ ÏÚ 4 ‡È˙„ (ë ‡È‰ ‰„Â‰È È·¯ ÈÓ 'È˙Ó
ÏÎÂ‡‰ ‡‰È ÏÂÎÈ ˙Â¯Â·Á È˙˘· ÏÎ‡ ÁÒÙ‰˘ „ÓÏÓ È Ì‰· Â˙Â‡ ÂÏÎ‡È åéìòå éçøæîä øòù (â"î à"ô) úåãî
˘Ó˘‰ Â¯Ó‡ (ì Ô‡ÎÓ ÏÎ‡È „Á‡ ˙È·· 5 ¯ÓÂÏ „ÂÓÏ˙ ˙ÂÓÂ˜Ó È˙˘· ÏÎÂ‡ ïðéùøôîå úøééåöî äøåö äøéáä ïùåù
È· Âˆ¯ Ì‡Â ÂÓÓ ÂÒÈ¯Î ‡ÏÓÓ ‡Â‰ Á˜Ù È‡ ¯Â˙‰ „ˆ· ˙ÈÊÎ ÏÎ‡˘ éëäìå åàá ïëéäî åòãéù éãë [.çö] úåçðîá
ÔÂÚÓ˘ È·¯ ‰„Â‰È È·¯ È¯·„ Â„ˆ· ÔÈ·˘ÂÈÂ ÔÈ‡· ‰·ÂË ÂÓÚ ˙Â˘ÚÏ ‰¯Â·Á éúùì ïéîãã ìëì ïéââ éùã÷ã àåä
çáæîä êøåö éåä àìã úåîà
˙ÂÓÂ˜Ó È˙˘· ÏÎÂ‡ ÏÎÂ‡‰˘ „ÓÏÓ Ì‰· Â˙Â‡ ÂÏÎ‡È ¯˘‡ ÌÈ˙·‰ ÏÚ ¯ÓÂ‡ ìáà
. של משה:åùã÷ àì éúéøçà àúìéîì
ÏÂÎÈ
 ולמה היו אחת גדולה:íéçôè äùù
äãîì ïéøáæâì ïéðáä ïéøéæçîå äùî ìù äðè÷ä äãîì ïéìèåð úåîà êëå êë úåðáì ïøëùù . שיהו אומנין:äùî ìùá åäì éâñéú .ואחת קטנה
éâñéú éì äîì úåìåãâ . ותרתי:äìéòî éãéì åàåáéå íðçá ùã÷ää ïî åðäé àîù íåöîöá àìå ùã÷äì ïäìùî åøúååéù éãë úåìåãâä åìàî úçàä
ïäù úåðçìåùå úåàìáè ïéîë óñëå áäæ úåðîåàì åéä òáöà éöç àìà äùî ìù ìò äøéúé ïéàù åæá . חדא לדהבא וכספא:êðäî àãçáå äùî ìùá
ùã÷úð äîåçä ùàø àîìà . עובי החומה:äîà ìëì òáöà ïàðú ìò ïéôéñåîå íéðáà ïéðá ïéøéæçî åéä òáöà ( נïäéìò äøéúéù åæáå äãéáë úåðîåà
äåáâå êìåä äøæòä ò÷ø÷ù äøæòä äáåâ ò÷ø÷ì äåùå äëåîð àéäå äìåãâ äîåçä ïî íéðôì äðè÷ äîåç . בר שורא:úåéìòå ïéââì åîãã
úåéäì åìà ãâðë åìà áñäì ïéëéøö ïðéà . אלו הופכין פניהן אילך:ãçà úéáá ãçà çñô .' שתי חבורות שהיו אוכלותÈ˙Ó :úåìòîá äìåòå
óà ìëàð çñôäù àøîâá óéìéãë ïì úôëéà àì úåøåáç éúùë ïéàøð åìéôàå êìéà åìàå êìéà åìà íäéðô êåôäì ïéàùø àìà úçà äøåáçë ïéàøð
âåæîì ïäéúùì ùîùîä ùîùì çåð àäéù éãë òöîàá úúì ïéàùø ïééä åá ïéâæåîù ïéîç åá ïéîîçîù . והמיחם:úåøåáç éúùì íéúá éúùá
ïäéúùì ùîùî ùîùäùëå .ïì úôëéà àì úåøåáçä ïéá ÷éñôîù éô ìò óàå äðùä ìë âäðî øàùî úåðùì ïéëéøö ïéàå ïàëìå ïàëì íùî
åäåãùçé àìù åúøåáç ãöì . קופץ את פיו ומחזיר את פניו:úøçàä äøåáçì âåæîì çñôä ïî äîò ìåëàì ìéçúäù úçà äøåáçî ãîåò
é÷åî éëäìå åðîî úåîå÷î éðùá ìëåà åðéà ãçà íãà ìáà úåøåáç éúùá ìëàð çñôä ïãéã àðúì äéì àøéáñã úøçàä äøåáç íò ìëåàù
êåôäì äàùø äùåá àéäù . והכלה:åîã íéúá éúùë ïäéðô úåëôåää úåøåáç éúùå íéúá éðùá ìëåà ãçà íãà ïéàù ìëàé ãçà úéáá
ãçà çñô ïéìëåà íãà éðá éðù òîùî .' על הבתים אשר יאכלו אותוÓ‚ :úåøåáç éúùá ìëàð çñô ïøîàãë ìåëàìå øçà ãöì äéðô
úåøåáç éúùá åà íéøãç éðùá ïåâë úåîå÷î éðùá ìëåà ãçà íãà . יכול יהא:íéðù íéúá çñô ãç åúåà íéðù åìëàé áéúëã íéúá éúùá
íéúá éðùá àìå 'à úéáá åìëåà ãçà íãà òîùî áéúë ìëàé [á"ò] ïî÷ìãë úøåñîì íà ùé øáñ äãåäé 'øå ìëàé ãçà úéáá ì"ú íäéðô úåëôåää
 אם פיקח הוא ממלא:åéìò äðîð äéä àåäå åéô êåúì úéæë ñéðëäå çëùå åäìåö äéäù . השמש:äáøä íéúá áéúë äáøä íéìëåà éáâ ìáà
:éà÷ ïéìëåàî ãçå ãç ìëà àø÷á áéúëã åìëàéå . מלמד שהאוכל אוכל בשני מקומות:ìëàé àì áåù íùî ãåîòé íàã .כריסו ממנו
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ãåòå íìåòî äæë úøåñî éúòîù àìã È˙˘· ÏÎ‡ ÁÒÙ‰ ÔÈ‡ ¯ÓÂ‡‰ È¯·„Ï ÷ìç àéöåäì øåñà ä÷ìç äøåáç ìë
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éîð éà äéðô úëéôä àìá äãåòñ
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‡ÈÚ·È‡
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·¯Ï
:ïðú äìë àøîâá
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òîùî çñôà àø÷îá ìëàé ãçà '·ÎÂ ˙ÂÓÂ˜Ó '·Î ÈÂ‰ ÈÓ ‰ˆÈÁÓ ˙ÈÈ˘ÚÂ áéúéã éàîà .ìåãâì ïéáøñî ïéà
‡
ìëàé ïðéùøã éëå úåøåáç éèåòîì ˙‡ ˙ÎÙÂ‰ ‰ÏÎ‰ :Â˜È˙ ‡Ï Â‡ ÈÓ„ ˙Â¯Â·Á íåùî øîéîì êééù àì àéøåôà
:úåîå÷î éèåòîì òîùî éøáâà ÔÁÂÈ ¯"‡ ‡·‡ ¯· ‡ÈÈÁ ¯"‡ Ë"Ó :'ÂÎÂ ‰ÈÙ øáã àéøåô úáéùéã ïéáøñî ïéàã
åéä .ïðéñøâ  ונפרסה מחיצה ביניהןÔ˙ ·¯„ ‰È¯· ‡Â‰ ·¯ ‰˘Â· ‡È‰˘ ÈÙÓ áùéì åì äéä àìå àåä äøøùå úåñâ
ãçà çñô ïéìëåàå úçà äøåáç ïéáùåé ‰ÈÏ Â¯Ó‡ ˜ÁˆÈ ¯· ÔÓÁ ·¯ È·Ï ÚÏ˜È‡ ìòá øîàéù äî ìë íåùî åàì éà
éðù íåàùòå ïäéðéá äöéçî äñøôðå
.'åë 'âá ïéñðëð ( )א:äùò úéáä
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äùåò äöéçî ÷åìéñå úåøåáç éúù ‡ÓÈÊ „Á· ‰ÈÈ˙˘Â ‡ÓÈÊ „Á· ‰ÈÏ·˜
‰Ê È¯‰ ˙Á‡ ˙·· ÂÒÂÎ ‰˙Â˘‰ ¯Ó ‰Ï ¯·Ò ‡Ï ‰ÈÏ È¯Ó‡
äéì à÷ôñî àìå úåîå÷î éðù ïúåà Â‰Ï ¯Ó‡ Ô¯‚¯‚
êåôäì äì äîì . מ"ט:éãéî äá ‰¯Â·Á È· Â (å ‡Â‰ ·¯ ¯Ó‡ ‰·Á¯ ÈÒÈ¯ÎÂ ˜Â˙Ó ÍÈÈÂ ÔË˜ ÍÒÂÎ· È¯Ó‡ ‡Ï ‰
 מפני שהיא:éëäá äçøåà éàîå äéðô ÈÏÈ‚¯„ ‡„ÈÚ· ÏÈÈÚ„ ‡Â‰Â Ê ‰·¯ ¯Ó‡ „Á‡· ÂÏÈÙ‡ ÔÈ‡ˆÂÈÂ ‰˘Ï˘· ÔÈÒÎ
éãé ìò íéùðàä éðéòì ìåëàì . בושהÔÂ¯Á‡‰ ÍÈ¯ˆÂ ÌÈÓ„ ¯Î˘ ÔÈ˙ÂÂ ‡È·¯ ¯Ó‡ ‡ÏÈÈ„ Â‰· ˘‚¯„ ‡Â‰Â ÏÚÈÓÏ
íå÷î äèîå . יתיב:äá ïéìëúñîù
:‰È˙ÂÂÎ ‡˙ÎÏ‰ ˙ÈÏÂ ÌÈÓ„ ÛÈÒÂ‰Ï
ïéáùåé íéðè÷äå àéä ïéáåùç áñä
ÔÈÏÂˆ „ˆÈÎ ÍÏÚ Ô¯„‰
:úåáéùçá åîöò âäéðå ïéìñôñ éáâ ìò
ãò áéøñ àìå .קבליה בחד זימנא
éì ïéàøå÷ êë éúåðè÷î . בעל השם אנא:ïäéðéòì äúù àìà øçà ãöì . ולא אהדר אפיה:åá ÷éñôä . ושתייה בתרי זימני:åá åøöôéù
êë íâäðî äéä àìù äéì åòá éëäìå ìñôñ éáâ ìò àìå ò÷ø÷ éáâ ìò úáùé àìå . מ"ט כי אמרי לך תיב אפוריא איתיבת:àðåä áø
ìá÷ìî . מסרבין לקטן:(ä"ô äáø à"ã) (éàæò ïá ÷øôá) õøà êøã úëñîá àéä àúéðúî . כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה:åäì àäéîúå
áåçøá éë åøîà èåììå åá åáøéñ àìå (çé úéùàøá) äùòú ïë íäøáàì åøîàù íéëàìîá ïëù . ואין מסרבין לגדול:åá øéöôéù ãò åéøáã
éàåä äáçø åñéøë éñåé éáø øá ìàòîùé éáø :åéðô êåôäì ùéàä êøã ïéàå . כלה הופכת פניה תנן:(èé íù) ãàî íá øöôéå ãò ïéìð
áñäì äùìùá ïéñðëð ïúãåòñá ùîùîä ùîù . בני חבורה:éà÷ çñôá åàì . בני חבורה:(.ãô óã î"á) íéìòåôä úà øëåùäá ïðéøîàãë
äù÷ù ô"òàå àöé úàöì àá íà íãå÷ åúìéëà íééñù éî ìë . ויוצאין באחד אחד:åäééìò ùîùì ùîùä ìò ïéà åáñäå íéðù åà ãéçé àá íàå
àì ïúñéðëá íâå íéøçàä úãåòñ úòùî øúåé êéøàî ïåøçàä ïéàù . והוא דעיילי בעידנא דעיילי אינשי:ïéøàùðä íéãéçéä úøùì ùîùì
çøåèù éôì ãçà ãçà úàöì ïëøã äæù ùîùì åòéãåäù . והוא דרגש בהו דיילא:äãåòñ úòù øîâ ïîæ ãò ùîùä øçàì éãë áñäì åøäîé
:ùîùì . וצריך האחרון להוסיף דמים:íéãéçéä ùîùì åì àåä
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גמרא ופירושה  /ופ ףד םיחספ יעיבש קרפ71 | .

יום שני ג אדר תשפ"א

פרק שביעי פסחים דף פו

שנינו במשנהַ :ה ַח ּלוֹ נוֹ ת ָועוֹ ִבי ַהחוֹ ָמה ְוכוּ '.

גגין ועליות לא נתקדשו
ָא ַמר ַרבּ ַ :ג ִ ּגין ַו ֲע ִל ּיוֹ ת לֹא נִ ְת ַק ְּד ׁשוּ  ,גגי ירושלים לא נתקדשו בקדושת ירושלים ואי אפשר
לאכול שם קדשים קלים ,וגגי לשכות העזרה לא נתקדשו בקדושת העזרה ואי אפשר
לאכול שם קדשי קדשים.

שאלה :הרי משמע שאכלו ואמרו הלל על הגג
שואלת הגמראִ :אינִ יְ ,ו ָה ָא ַמר ַרב ִמ ּׁשוּ ם ַר ִּבי ִח ָ ּייאְּ :כ ֵז ָיתא ּ ִפ ְס ָחא [חבורות גדולות היו נמנין עד
ילאָ ּ ,פ ַקע ִא ָ ּ
יג ָרא  -לקול המולת
שלא היה הפסח מגיע לכל אחד כי אם כזית מן הפסח]ְ ,ו ַה ֵּל ָ
ההמון מההלל דומין כאילו הגגין מתבקעים שהיו אומרים ההלל על אכילת הפסח( .דף פו)
יג ָרא ְו ָא ְמ ִרי ְּב ִא ָ ּ
ַמאי ָלאו ,דְּ ָא ְכ ִלי ְּב ִא ָ ּ
יג ָרא – וכי אין הכונה שאכלו את הפסח בגג ,ואמרו את
ההלל בגג ,ומכך שאכלו את הפסח שהוא קדשים קלים בגג מוכח שגגי ירושלים נתקדשו.

תשובה :הם אכלו בקרקע ואת ההלל אמרו בגג
עונה הגמראָ :לא ,אין הכונה שהם אכלו את הפסח בגג ,אלא :דְּ ָא ְכ ִלי ְּב ַא ְר ָעא ְו ָא ְמ ִרי ְּב ִא ָ ּ
יג ָרא

– הם אכלו את הפסח בקרקע ואמרו הלל בגג.
שואלת הגמראִ :אינִ יְ ,ו ָה ְתנַ ן ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ֲא ִפיקוֹ ָמן – כשנפטרים מאכילת הפסח
(כלומר :לאחר אכילת הפסח) ,אין הולכים מהסעודה באפיקומן( ,אפיקומן מלשון 'אפיקו
– מני' הוציאו כליכם מכאן ,ונלך ונאכל עוד בחבורה אחרת)ְ ,ו ָא ַמר ַרב שכוונת המשנה
לומרֶ ׁ :ש ּלֹא יֵ ָע ְקרוּ ֵמ ֲחבוּ ָרה ַל ֲחבוּ ָרה – שאחר אכילת האפיקומן לא ילכו לאכול עוד במקום
אחר ,שמא יבואו לאכול את הפסח בשני מקומות ,ואם כן כיצד עקרו אחר אכילת הפסח
לומר הלל בגג.
ילהָּ ,כאן
עונה הגמראָ :לא ַק ׁ ְשיָ אָּ ,כאן [מה שאסרו לעקור למקום אחר] מדובר ִּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ
ילה  -בקריאת ההלל
[מה שאמרו שהם עלו לגג לאחר האכילה] מדובר ׁ ֶש ּלֹא ִּב ׁ ְש ַעת ֲא ִכ ָ

לאחר האכילה.

הצעת ראיה (א) :עליות נתקדשו שהרי עליית ההיכל קדושה
הגמרא מביאה ראיהָּ :תא ׁ ְש ַמעַ ,א ָּבא ׁ ָשאוּ ל אוֹ ֵמרֲ :ע ִל ַ ּיית ֵּבית ׇק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ֲחמוּ ָרה ִמ ֵּבית
ׇק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשיםֶ ׁ ,ש ֵּבית ׇק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל נִ ְכנָ ס לוֹ ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַּב ּׁ ָשנָ ה [ביום הכפורים].
ַו ֲע ִל ַ ּיית ֵּבית ׇק ְד ׁ ֵשי ַה ֳּק ָד ׁ ִשים ֵאין נִ ְכנָ ִסין ָל ּה ֶא ָּלא ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְּב ׁ ָשבוּ ַע [פעם בשבע שנים]ְ .ו ָא ְמ ִרי ַל ּה
יכה  -שמא
ּ ַפ ֲע ַמיִ ם ְּב ׁ ָשבוּ ַע [פעמיים בשבע שנים]ְ .ו ָא ְמ ִרי ַל ּה ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְּביוֹ ֵבלֵ ,ל ַידע ָמה ִהיא ְצ ִר ָ

נבקעה החומה וצריכה תיקון ,הרי מוכח שגם עליות נתקדשו.

דחיית הראיה :אי אפשר להוכיח מעליות ההיכל ,שההיכל נעשה על פי ה' ,והתקדש על פי זה
יש – מההיכל נקום ונקשה,
יתיב ִאינִ ׁ
יכל נֵ יקוּ ם ְונִ ֵּ
הגמרא דוחה את הראיהָ :א ַמר ַרב יוֹ ֵסףֵ :מ ֵה ָ
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יכל ,דִּ ְכ ִתיב ַ'ו ִ ּי ֵּתן דָּ ִוד ִל ׁ ְשלֹמֹה ְבנוֹ ֶאת ַּת ְבנִ ית ָהאוּ ָלם ְו ֶאת ָּב ָּתיו ְו ֶאת ַ ּגנְ ַז ָּכיו ַו ֲע ִל ּי ָֹתיו ַו ֲח ָד ָריו
ׁ ָשאנֵ י ֵה ָ
ימים וּ ֵבית ַה ַּכ ּפוֹ ֶרת',
ַה ּ ְפנִ ִ

'ה ּכֹל ִּב ְכ ָתב ִמ ַ ּיד ה' ָע ַלי ִה ְׂש ִּכיל' ,שכל תבניות ההיכל ניתנו בנבואה ,ולכן הם קדושות,
וּ ְכ ִתיב ַ
ולעיל לא שנינו על ההיכל ,אלא על עליות העזרה וירושלים.

הצעת ראיה (ב) :עליות נתקדשו שהרי עליית הלשכות קודש
הגמרא מביאה ראיהָּ :תא ׁ ְש ַמעַ ,ה ְּל ׁ ָשכוֹ ת ַה ְּבנוּ יוֹ ת ַּב ּקוֹ ֶד ׁש [בעזרה] ,וּ ְפתוּ חוֹ ת ַלחוֹ ל [להר
הבית ,שאין להם פתח לעזרה אלא להר הבית]ּ ,תוֹ ָכן חוֹ ל [בתוך הלשכות אין את קדושת
יהן
העזרה אלא קדושת הר הבית ,שהולכים אחר המקום שהלשכות פתוחות אליו]ְ ,ו ַגגּ וֹ ֵת ֶ
קוֹ ֶד ׁש .הרי מוכח שהגגות נתקדשו.

דחיית הראיה :מדובר בגגות שווים לקרקע העזרה ,והרי הם כקרקע העזרה
יהן ׁ ָש ִוין ְל ַק ְר ַקע ֲע ָז ָרה  -שהלשכות
הגמרא דוחה את הראיהַּ :ת ְר ְ ּג ָמא ַרב ִח ְס ָּדאְּ ,ב ׁ ֶש ַ ּגגּ וֹ ֵת ֶ
בנויות מחילות תחת הקרקע ,הלכך גגותיהם הרי הם כמו קרקע.
עזרה
הגג שווה לקרקע העזרה
לשכות – תוכן לא קדוש
בקדושת העזרה אלא
בקדושת הר הבית ,כי הוא
פתוח רק להר הבית .והגג
קדוש בקדושת העזרה
הר הבית
יפא ,לשכות שהם ְּבנוּ יוֹ ת ַּבחוֹ ל וּ ְפתוּ חוֹ ת ַל ּקוֹ ֶד ׁשּ ,תוֹ ֶכן קוֹ ֶד ׁש
ימא ֵס ָ
שואלת הגמראִ :אי ָה ִכי ֵא ָ
יהן ׁ ָש ִוין ְל ַק ְר ַקע ֲע ָז ָרה
יהן חוֹ לְ ,ו ִאי ָס ְל ָקא ַד ְע ָּת ְך – ואם עולה על דעתך שמדובר ְּב ׁ ֶש ַ ּגגּ וֹ ֵת ֶ
ְו ַגגּ וֹ ֵת ֶ
ילוֹ ת לֹא נִ ְת ַקדְּ ׁשוּ .
ילוֹ ת – הרי הלשכות הם מחילות העזרהְ .ו ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְ :מ ִח ּ
ָה ְויָ א ַל ּה ְמ ִח ּ

עזרה
הגג שווה לקרקע העזרה
לשכות – תוכן קדוש
בקדושת העזרה כי הם
פתוחים רק לעזרה ,והגמרא
שואלת שהלשכה נקראת
'מחילה' כי היא מתחת
העזרה.
הר הבית
עונה הגמראִּ :כי ָק ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן [שמחילות לא נתקדשו]ִּ ,ב ְפתוּ חוֹ ת ְל ַהר ַה ַּביִ ת,
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ִּכי ַּתנְ יָ א ָה ִהיא – ומה ששנינו שלשכות הפתוחות לקודש תוכן קודשִּ ,ב ְפתוּ חוֹ ת ָל ֲע ָז ָרה,

שהולכים אחרי פתיחתן ,ולכן אף שהם מחילות – תוכן קודש.
יכל ,חוֹ ל – והגמרא סברה
ילוֹ ת ִמ ַּת ַחת ַה ֵה ָ
שואלת הגמראְ :ו ָה ַתנְ יָ אַ ,ר ִּבי יְ הוּ ָדה אוֹ ֵמרְ :מ ִח ּ
שמחילות אלו פתוחות לעזרה ,ואעפ"כ תוכן חול.
עונה הגמראִּ :כי ַּתנְ יָ א ָה ִהיא ׁ ֶש ּ ְפתוּ חוֹ ת ַלחוֹ ל ,ולכן תוכן חול.

הצעת ראיה (ג) :עליות נתקדשו שהרי גג ההיכל קודש
הגמרא מביאה ראיה נוספתָּ :תא ׁ ְש ַמעְ ,ו ַגגּ וֹ של היכל קוֹ ֶד ׁש ,הרי שגגות נתקדשו.
[כאן הגמרא לא מתרצת שהיכל קדוש כיון שהוא התקדש כמבואר בפסוק 'הכל בכתב
מיד ה' עלי השכיל ,כמו שתירצו לעיל – שהגג של ההיכל לא מפורש בפסוק שהוזכר לעיל].

דחיית הראיה:
הגמרא דוחה את הראיהְ :ו ִת ְס ְּב ָרא ְו ָהא ָק ָתנֵ יּ ַ :ג ִ ּגין ַה ָּללוּ [שבעזרה ולשכותיה]ֵ ,אין אוֹ ְכ ִלין
ׁ ָשם ׇק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים [הנאכלין בעזרה]ְ ,ו ֵאין ׁשוֹ ֲח ִטין ׁ ָשם ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים [הנשחטין בכל מקום
בעזרה] ,הרי מפורש שגגין לא נתקדשו.

מבררת הגמראְ :ו ֶא ָּלא ַק ׁ ְשיָ א ַ ּגגּ וֹ ק ֶֹד ׁש – אם כן שאין אוכלים בגג קדשים ,על מה אמרה
הברייתא גגו קודש.
עונה הגמראָ :א ַמר ַרב ָח ָמא ַּבר גּ וּ ְריָ א :מה שאמרו גגו קודש הוא ְלאוֹ ָתן ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת  -לשימוש
נתינת כלי קודש הצריכין לבנין ,שאותן שתי אמות (מקלות באורך אמה) שהיו מודדים
בהם לבניין ,היו נתונות בגובה השער ,שהוא בגגין ובעליות.
דִּ ְתנַ ןְ ׁ ,ש ֵּתי ַא ּמוֹ ת – קני מדה ָהיָ ה ְּב ׁשוּ ׁ ַשן ַה ִּב ָירה [חדר הבנוי על גובה השער המזרחי ועליו
היה מצוייר 'שושן הבירה'( ,כדי שידעו מהיכן באו)] ַא ַחת ַעל ֶק ֶרן ִמ ְז ָר ִחית ְצפוֹ נִ יתְ .ו ַא ַחת ַעל
מ ֶשׁה [היתה גדולה מהאמה
ֶק ֶרן ִמ ְז ָר ִחית דְּ רוֹ ִמית .זוֹ ׁ ֶש ַעל ֶק ֶרן ִמ ְז ָר ִחית ְצפוֹ נִ ית ָהיְ ָתה יְ ֵת ָירה ַעל ׁ ֶשל ֹ
שהתקין משה שהיתה ששה טפחים] ֲח ִצי ֶא ְצ ַּבעְ .וזוֹ ׁ ֶש ַעל ֶק ֶרן ִמ ְז ָר ִחית ְּדרוֹ ִמית ָהיְ ָתה יְ ֵת ָירה
מ ֶשׁה ֶא ְצ ַּבע.
ָע ֶל ָ
יה [על האמה הראשונה] ֲח ִצי ֶא ְצ ַּבע ,נִ ְמ ֵצאת יְ ֵת ָירה ַעל ׁ ֶשל ֹ
ְו ָל ָמה ָהיוּ ַא ַחת ְ ּגדוֹ ָלה ְו ַא ַחת ְק ַט ָ ּנה [ולא הספיק לאמה באמה שהתקין משה]ֶ ׁ ,ש ִ ּי ְהיוּ ָהאוּ ּ ָמנִ ין
נוֹ ְט ִלין ַּב ְ ּק ַט ָ ּנה – מסכמים לקבל תשלום על בנייתם לפי אמות קטנות ,וּ ַמ ְח ִז ִירין ַּב ְ ּגדוֹ ָלה –
ילה ,כדי שיוותרו משלהן
ובפועל היו בונים לפי אמות הגדולותְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּלֹא יָ בוֹ אוּ ִל ֵידי ְמ ִע ָ

להקדש ולא בצמצום ,שמא יהנו מן ההקדש בחנם ,ויבואו לידי מעילה.
שואלת הגמראְ :ו ַת ְר ֵּתי ְל ָמה ִלי – ולמה היו צריכים שתי אמות יותר משל משה ,ולא
מספיק להם בשל משה ,ובעוד אמה אחת גדולה יותר.
עונה הגמראַ :א ַחת ְל ַכ ְס ּ ָפא ְו ַד ֲה ָבא – אחת לכסף וזהב שהאומנים היו מחזירים באמה
הגדולה משל משה בחצי אצבע ,ולא באמה שגדולה משל משה אצבע היות וכסף וזהב
יקרים ולא רצו להפסידם הרבהְ ,ו ַא ַחת ְל ִבנְ יָ נָ א  -זו שיתירה עליהן אצבע היו מחזירין בנין
אבנים ,ומוסיפין על תנאן אצבע לכל אמה.
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שאלה :במשנה משמע שגגין ועליות נתקדשו
ְּתנַ ןַ ,ה ַח ּלוֹ נוֹ ת ְועוֹ ִבי ַהחוֹ ָמהְּ ,כ ִל ְפנִ יםִּ .ב ׁ ְש ָל ָמאַ ,ה ַח ּלוֹ נוֹ ת ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ַל ּה ְּד ׁ ָש ְויָ ה ְל ַק ְר ַקע ֲע ָז ָרה –
בשלום ,כלומר נוח ומבואר לגבי חלונות ,שאפשר למצוא אופן שהחלונות קדושות ,כיון
יכי ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ַל ּה – איך אפשר למצוא אופן
שהם שווים לקרקע העזרהֶ .א ָּלא עוֹ ִבי ַהחוֹ ָמה ֵה ִ
שעובי החומה שווה לקרקע העזרה ,ומוכח שאף שאינה שווה לקרקע העזרה הרי ראש
החומה קדושה ,שגגין ועליות נתקדשו.

תשובה :מדובר בחומה נמוכה שהיתה שוה לקרקע העזרה
עונה הגמראַ :מ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת ַל ּה ְּב ַבר ׁשוּ ָרא – אפשר למצוא אופן שראש החומה שוה לקרקע
העזרה ,בחומה קטנה לפנים מן החומה גדולה ,והיא נמוכה ושוה לקרקע גובה העזרה,
ימא
ית ָ
שקרקע העזרה הולך וגבוה ועולה במעלות ,דִּ ְכ ִתיב ַ'ו ַ ּי ֲא ֶבל ֵחל ְוחוֹ ָמה'ְ ,ו ָא ַמר ַר ִּבי ַא ָחא ְו ִא ֵּ
ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אׁ :שוּ ָרא וּ ַבר ׁשוּ ָרא – 'חומה' שהוזכרה בפסוק היא חומה גבוהה ,ו'חל' שהוזכר בפסוק
היא 'בת חומה' ,חומה לפנים הימנה נמוכה יותר.

משנה
מותר לחלק קרבן פסח אחד לשתי חבורות ,ואפילו אם הם בשתי בתים
יהם ֵה ָ
ׁ ְש ֵּתי ֲחבוּ רוֹ ת ׁ ֶש ָהיוּ אוֹ ְכ ִלין את הפסח ְּב ַביִ ת ֶא ָחדֵ ,א ּלוּ הוֹ ְפ ִכין ֶאת ּ ְפנֵ ֶ
יל ְך ְואוֹ ְכ ִליןְ ,ו ֵא ּלוּ
יל ְך ְואוֹ ְכ ִלין ,שאינן צריכין להסב אלו כנגד אלו להיות נראין כחבורה
יהם ֵה ָ
הוֹ ְפ ִכין ֶאת ּ ְפנֵ ֶ

אחת ,אלא רשאין להפוך פניהם אלו אילך ואלו אילך ,ואפילו נראין כשתי חבורות לא
איכפת לן ,שמותר לחלק פסח אחד לשתי חבורות ,ואפילו אם הם בשתי בתים שונים.
יחם שמחממין בו חמין שמוזגין בו היין רשאין לתת ָּב ֶא ְמ ַצע ,כדי שיהא נוח לשמש
ְו ַה ֵּמ ַ
המשמש לשתיהן למזוג משם לכאן ולכאן ,ואין צריכין לשנות משאר מנהג כל השנה,
ואף על פי שמפסיק בין החבורות לא איכפת לן ,שכאמור לעיל מותר לחלק פסח אחד
לשתי חבורות.

אסור לאדם לאכול את פסחו בשני מקומות
ְּכ ׁ ֶש ַה ּׁ ַש ָּמ ׁש עוֹ ֵמד ִל ְמזוֹ ג  -כשהשמש משמש לשתיהן עומד מחבורה אחת שהתחיל לאכול
עמה מן הפסח ,למזוג לחבורה האחרת ,קוֹ ֵפץ ֶאת ּ ִפיו ,שהתנא של משנתינו סובר שאף
שמותר לחלק קרבן פסח אחד לשתי חבורות ,אבל אסור לאדם (או לחבורה) לאכול בשתי
מקומות ,ואם השמש התחיל לאכול בחבורה אחת אסור לו לאכול עם חבורה אחרת ,ולכן
כשהוא משמש את החבורה האחרת הרי הוא צריך לסגור את פיו ,שלא יחשדוהו שהוא
יע ֵא ֶצל ֲחבוּ ָרתוֹ ְואוֹ ֵכל,
אוכל עם החבורה האחרת ,וּ ַמ ֲח ִזיר ֶאת ּ ָפנָ יו לצד חבורתוַ ,עד ׁ ֶש ַּמ ִ ּג ַ
יה ְואוֹ ֶכ ֶלת – שהכלה בושה ,ועל כן היא רשאית להפוך פניה לצד
ְו ַה ַּכ ָּלה הוֹ ֶפ ֶכת ֶאת ּ ָפנֶ ָ
אחר ולאכול ,ואף שנראה שהיא אוכלת את הפסח בנפרד – אין בזה איסור ,כאמור לעיל
שמותר לחלק פסח אחד לשתי חבורות.
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גמרא
משנתינו היא כדעת רבי יהודה שסובר שהפסח נאכל בשתי חבורות ,אבל אדם אחד לא אוכל
בשתי מקומות
יתין ַמ ִ ּני – כדעת מי משנתינו.
מבררת הגמראַ :מ ְתנִ ִ
מבארת הגמראַ :ר ִּבי יְ הוּ ָדה ִהיא,

ֹאכלוּ אֹתוֹ ָּב ֶהם' ,מכך שכתוב 'יאכלו' משמע רבים
'על ַה ָּב ִּתים ֲא ׁ ֶשר י ְ
דְּ ַתנְ יָ א נאמר בפסוקַ :
אוכלים' ,אותו' – פסח אחד' ,על הבתים' – בשתי בתיםְ ,מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ַה ּ ֶפ ַסח נֶ ֱא ָכל ִּב ׁ ְש ֵּתי ֲחבוּ רוֹ ת.
יָ כוֹ ל יְ ֵהא אדם אחד ָהאוֹ ֵכל ,אוֹ ֵכל ִּב ׁ ְש ֵּתי ְמקוֹ מוֹ ת ,כגון בשני חדרים או בשתי חבורות
'ב ַביִ ת ֶא ָחד יֵ ָא ֵכל'.
ההופכות פניהםַּ ,ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ְּ
ִמ ָּכאן ָא ְמרוּ ַ :ה ּׁ ַש ָּמ ׁש שהיה צולה את הפסח ׁ ֶש ָא ַכל ְּכ ַזיִ ת ְּב ַצד ַה ַּתנּ וּ ר[ ,ושכח והכניס כזית
לתוך פיו והוא היה נמנה עליו]ִ ,אי ּ ִפ ֵ ּק ַח הוּ א ְמ ַמ ֵּלא ְּכ ֵריסוֹ ִמ ֶּמנּ וּ [שאם ילך משם למקום
אחר שוב לא יאכל]ְ .ו ִאם ָרצוּ ְּבנֵ י ֲחבוּ ָרה ַל ֲע ׂשוֹ ת ִע ּמוֹ טוֹ ָבהָּ ,ב ִאין ְויוֹ ׁ ְש ִבין ְּב ִצ ּדוֹ  ,ואוכלים שם
את הפסח ,ואזי הוא יכול להמשיך ולאכול שם ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הוּ ָדה.

דעת רבי שמעון שאדם אחד אוכל בשתי מקומות .אבל אין מחלקים את הפסח לשתי חבורות
ֹאכלוּ אֹתוֹ ָּב ֶהם'ְ ,מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָהאוֹ ֵכל אוֹ ֵכל ִּב ׁ ְש ֵּתי ְמקוֹ מוֹ ת ,שמה
'על ַה ָּב ִּתים ֲא ׁ ֶשר י ְ
ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרַ :
שכתוב בפסוק 'על הבתים אשר יאכלו'' ,יאכלו' היינו כל יחיד ויחיד האוכל את הפסח,
יכול לאוכלו 'על הבתים' – בשתי בתים[ .עמוד ב]
'ב ַביִ ת ֶא ָחד
יָ כוֹ ל יְ ֵהא עיקרו של פסח נאכל בשתי חבורות נֶ ֱא ָכל ִּב ׁ ְש ֵּתי ֲחבוּ רוֹ תַּ ,ת ְלמוּ ד לוֹ ַמר ְּ
יֵ ָא ֵכל' ,שאין מחלקים פסח אחד לשתי חבורות.

מקורם של רבי שמעון ורבי יהודה
יפ ְל ִגי – במה נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון.
מבררת הגמראְּ :ב ַמאי ָק ִמ ּ ַ
מבארת הגמראַ :ר ִּבי יְ הוּ ָדה ָס ַבר יֵ ׁש ֵאם ַל ָּמסוֹ ֶרת – דורשים את הפסוק כפי שהוא נמסר
בכתיבתו ,ולא כפי שהיא נקראת ,וכיון שכתוב 'יאכל' ,הרי הפסוק מדבר על אדם אחד,
שהוא יאכל בבית אחד ולא בשתי בתים.
ְו ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַבר יֵ ׁש ֵאם ַל ִּמ ְק ָרא – דורשים את הפסוק כפי שהוא נקרא 'יֵ ָאכֵ ל' ,הרי הפסוק
מדבר על הפסח ,ועל על האדם ,שהפסח נאכל בבית אחד ולא בשתי בתים ,אבל אדם
אחד האוכל יכול לאכול בשתי בתים.

אם נפרסה מחיצה בין אוכלי הפסח ,הרי זה נחשב שנעשו כשתי חבורות ,וזה תלוי במחלוקת
רבי יהודה ורבי שמעון אם הפסח נאכל בשתי חבורות
יהם ,ועשאום שני חבורותְ ,ל ִד ְב ֵרי [רבי יהודה] ָהאוֹ ֵמרֶ ּ :פ ַסח
יצה ֵּבינֵ ֶ
ָהיוּ יוֹ ׁ ְש ִבין ְונִ ְפ ְר ָסה ְמ ִח ָ
נֶ ֱא ָכל ִּב ׁ ְש ֵּתי ֲחבוּ רוֹ ת ,אוֹ ְכ ִלין ,שהרי זה שתי חבורות ,ואין זה נחשב שהם אוכלים במקום

אחר ממה שאכלו בתחילה שכל אחד אוכל במקום שהיה בו מקודם (ואינו רואה אויר
חדש שלא ראה עד עכשיו).
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ְל ִד ְב ֵרי [רבי שמעון] ָהאוֹ ֵמרֵ :אין ַה ּ ֶפ ַסח נֶ ֱא ָכל ִּב ׁ ְש ֵּתי ֲחבוּ רוֹ תֵ ,אין אוֹ ְכ ִלין ,כיון שהם נעשו
כשתי חבורות ,ואסור לאכול פסח אחד בשתי חבורות.

אם נסתלקה מחיצה שהיתה בין אוכלי הפסח ,הרי זה נחשב שהם אוכלים בשתי מקומות ,וזה
תלוי במחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון אם הפסח נאכל בשתי מקומות
יהן ,הרי זה
יצה ֵּבינֵ ֶ
ָהיוּ יוֹ ׁ ְש ִבין שתי חבורות בשני בתים ,ואכלו שם פסחיהםְ ,ונִ ְס ַּת ְּל ָקה ְמ ִח ָ
נחשב שהם אוכלים בשתי מקומות ,שיש לפניהם אויר חדש שלא ראו מתחילה,
ועל כןְ :ל ִד ְב ֵרי (רבי שמעון) ָהאוֹ ֵמרָ :האוֹ ֵכל אוֹ ֵכל ִּב ׁ ְשנֵ י ְמקוֹ מוֹ ת ,אוֹ ְכ ִלין.
ְל ִד ְב ֵרי (רבי יהודה) ָהאוֹ ֵמר ֵאין ָהאוֹ ֵכל אוֹ ֵכל ִּב ׁ ְשנֵ י ְמקוֹ מוֹ תֵ ,אין אוֹ ְכ ִלין.

דעת רב אשי שהוא ספק אם 'עשיית מחיצה' מחשיבה אותם לשתי חבורות ,ואם 'סילוק חבורה'
מחשיבה את המקום לשתי מקומות
יה ִמ ְפ ׁ ָשט – ישב רב כהנא ואמר שמועה זו באופן פשוט ומפורש
יָ ֵתיב ַרב ָּכ ֲהנָ א ָקא ּ ָפ ׁ ֵשיט ֵל ּ
כמו שאמרנו ,שעשיית מחיצה עושה אותן שתי חבורות וסילוק מחיצה עושה אותן שני
מקומות.
יצה ַו ֲע ִׂש ַ ּיית
ילוּ ק ְמ ִח ָ
יב ְעיָ א – ותסתפק בדבר זהִ :ס ּ
יב ֵעי ָל ְך ִא ַּ
יה ַרב ָא ׁ ֵשי ְל ַרב ָּכ ֲהנָ אְ :ו ִת ְּ
ֲא ַמר ֵל ּ
יצהִ ,מי ָה ֵוי ִּכ ׁ ְשנֵ י ְמקוֹ מוֹ ת ְו ִכ ׁ ְש ֵּתי ֲחבוּ רוֹ ת ָּד ֵמי ,אוֹ ָלא.
ְמ ִח ָ
ֵּתיקוּ .

···

יה ְוכוּ '.
שנינו במשנהַ :ה ַּכ ָּלה הוֹ ֶפ ֶכת ֶאת ּ ָפנֶ ָ

ַמאי ַט ְע ָמא  -למה לה להפוך פניה ,ומדוע דרכה כך.
ָא ַמר ַר ִּבי ִח ָ ּייא ַּבר ַא ָּבא ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןִ :מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִהיא ּבוֹ ׁ ָשה לאכול לעיני האנשים ,על ידי
שמסתכלים בה.

מעשה ברב הונא שלמדים ממנו כמה ענינים בהנהגת האורח בסעודה ,ובאופן שתיית כוס
יה ְּד ַרב נָ ָתן ִא ְ ּ
יהָ :מה ׁ ְש ָמ ְך.
יק ַלע ְל ֵבי ַרב נַ ְח ָמן ַּבר יִ ְצ ָחקֲ ,א ַמרוּ ֵל ּ
ַרב הוּ נָ א ְּב ֵר ּ
ֲא ַמר ְלהוּ ַ :רב הוּ נָ א.

יתיב ָמר ַא ּפוּ ְריָ א – ישב כבודו על המטה.
ֲא ַמרוּ לו :נִ ֵּ
יְ ֵתיב – ישב רב הונא על המטה ,אף שמטה מקום הסבה לחשובין היא[ ,שהקטנים יושבין
על גבי ספסלין ,ונהג עצמו בחשיבות].
יה ָּכ ָסא – נתנו לו לרב הונא כוס יין.
יְ ַהבוּ ֵל ּ
ימנָ א – קיבל רב הונא את הכוס מיד בפעם הראשונה שאמרו לו שיברך,
יה ְּב ַחד ִז ְ
ַק ְּב ֵל ּ
ימנֵ י – ושתה את הכוס בשתי פעמיםְ .ו ָלא ַא ְה ַּדר
יה ִּב ְת ֵרי ִז ְ
ולא סירב עד שיפצירו בוְ .ו ׁ ַש ְתיֵ ּ
יה – ולא סיבב את פניו לצד אחר אלא שתה לעיניהם.
ַא ּ ֵפ ּ
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יה – אמרו לו לרב הונאַ :מאי ַט ְע ָמא ָק ֵרית ְל ָך [מה הטעם קראת לך] ַרב הוּ נָ א ,שאין
ֲא ַמרוּ ֵל ּ
זה הדרך שאדם אומר על עצמו 'רב'.
ֲא ַמר ְלהוּ ַּ :ב ַעל ַה ּׁ ֵשם ֲאנִ י  -מקטנותי כך קוראין לי 'רב הונא'.
יתיב ַא ּפוּ ְריָ א יְ ֵת ְב ְּת – מה טעם כשאמרו לך לשבת על
אמרו לוַ :מאי ַט ְע ָמא ִּכי ֲא ַמרוּ ָל ְך נִ ֵּ
המטה ,ישבת עליה ,ולא ישבת על גבי קרקע.
ֹאמר ְל ָך ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ֲע ֵׂשה (חוּ ץ ִמצֵּ א) [משנה היא במסכת דרך ארץ].
ֲא ַמר ְלהוּ  :ׇּכל ַמה ׁ ֶש ּי ַ
ימנָ א – מה הטעם כאשר נתנו לך כוס
אמרו לוַ :מאי ַט ְע ָמא ִּכי יָ ֲה ִבי ָל ְך ָּכ ָסא ַק ֵּב ְל ְּת ְּב ַחד ִז ְ
קיבלת אותו בפען הראשונה.
ֲא ַמר ְלהוּ ְמ ָס ְר ִבין ַל ָ ּק ָטן מלקבל דבריו עד שיפציר בוְ ,ו ֵאין ְמ ָס ְר ִבין ַל ָ ּגדוֹ ל ,שכן במלאכים
שאמרו לאברהם מיד כשנתן להם לאכול' :כן תעשה' ,ולא סירבו בו .וללוט אמרו 'כי
ברחוב נלין' ,עד שהפציר בהם מאד.
ימנֵ י – מה הטעם שתית את הכוס בפעמיים.
יה ִּב ְת ֵרי ִז ְ
אמרו לוַ :מאי ַט ְע ָמא ִא ׁ ְש ֵּת ֵ
ית ּ
ָא ַמר ְלהוּ ְּ :ד ַתנְ יָ אַ :ה ּ ׁשוֹ ֶתה ּכוֹ סוֹ ְּב ַבת ַא ַחתֲ ,ה ֵרי ֶזה ַ ּג ְר ְ ּג ָרןְ ׁ .שנַ יִ ם ,דֶּ ֶר ְך ֶא ֶרץְ ׁ .שלֹ ָשׁהִ ,מ ַ ּג ֵּסי ָהרוּ ַח.

אמרו לוַ :מאי ַט ְע ָמא ָלא ַא ְהדַּ ְר ְּת ַא ּ ָפ ְך – מה הטעם לא סיבבת פניך לצד אחר אלא שתית
לעיניננו.
יה ְּתנַ ן ,ואין דרך האיש להפוך פניו.
ֲא ַמר ְלהוּ ַּ :כ ָּלה הוֹ ֶפ ֶכת ּ ָפנֶ ָ

מעשה ברבי ישמעאל שמבואר בו אופנים שאפשר לשתות כוס בפעם אחת
ַר ִּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְּב ַר ִּבי יוֹ ֵסי ִא ְ ּ
יק ַלע ְל ֵבי ַר ִּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ְּב ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֶּבן ָלקוֹ נְ יָ א,

יה ָּכ ָסא – נתנו לו כוס.
יְ ַהבוּ ֵל ּ
ימנָ א – קיבלו בפעם אחת (בפעם הראשונה שאמרו לו
יה ְּב ַחד ִז ְ
יה ְּב ַחד ִז ְ
ימנָ אְ ,ו ׁ ַש ְתיֵ ּ
ַק ְּב ֵל ּ
שיקח את הכוס) ,ושתה אותו בפעם אחת.
יהָ :לא ָס ַבר ַל ּה ָמר ַה ּ ׁשוֹ ֶתה ּכוֹ סוֹ ְּב ַבת ַא ַחת ֲה ֵרי ֶזה ַ ּג ְר ְ ּג ָרן.
ָא ְמ ִרי ֵל ּ

יסי ְר ָח ָבה[ ,שרבי ישמעאל בר רבי יוסי
ֲא ַמר ְלהוּ ָ :לא ָא ְמ ִרי ְּבכוֹ ְס ָך ָק ָטןְ ,ויֵ ינְ ָך ָמתוֹ ק ,וּ ְכ ֵר ִ
היתה לו כרס רחבה].

···

שמש הסעודה ,אינו צריך לשמש אחד או שנים שאוכלים אלא שלשה הנכנסים להסב ,ומתי
צריך להמשיך ולשמש את היחידים
הגמרא מביאה מאמר בנוגע לשמש מתי הוא צריך לשמש את האוכלים ,מאמר זה אינו
שייך רק לפסח ,אלא לכל זמן.
ָא ַמר ַרב הוּ נָ אְּ :בנֵ י ֲחבוּ ָרה נִ ְכנָ ִסין ִּב ׁ ְשלֹ ָשׁה  -שמש המשמש בסעודה אינו צריך לשמש אחד
או שנים האוכלים ,אלא שלשה הנכנסים להסב,
ילוּ ְּב ֶא ָחד – ואם התחילו לאכול בשלשה ,כל מי שסיים אכילתו ,יכול לצאת,
ְויוֹ ְצ ִאין ֲא ִפ ּ
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והשמש צריך להמשיך ולשרת את היחידים הנשארים ,אף שיש בזה טורח להמשיך ולשרת
את היחידים.
ָא ַמר ַר ָּבהְ :והוּ א – ודין זה שהשמש צריך להמשיך ולשמש את היחידים ,מדובר באופן
יעל  -שהיחיד נכנס בזמן שרגילים להכנס לסעודה ,ואין האחרון
ילי ְל ֵמ ַ
דְּ ָעיֵ יל ְּב ִעידָּ נָ א דִּ ְר ִג ִ
מאריך יותר מהמקובל בשעת סיום הסעודה ,וכן בכניסתן לא ימהרו להסב לפני הזמן
המקובל כדי שהשמש ישמשם יותר זמן,
ְוהוּ א – ודין זה שהשמש צריך להמשיך ולשמש את היחידים ,מדובר באופן ִּד ְר ַג ׁש ְּבהוּ
ילא  -שהודיעו לשמש שזה דרכן לצאת אחד אחד ,לפי שטורח הוא לו לשמש היחידים.
ַּד ָ ּי ָ
ָא ַמר ָר ִבינָ אְ :ונוֹ ְתנִ ין ְׂש ַכר דָּ ִמיםְ ,ו ָצ ִר ְ
יה.
יך ָה ַא ֲחרוֹ ן ְלהוֹ ִסיף ָּד ִמים לשמשְ .ו ֵלית ִה ְל ְכ ָתא ְּכווֹ ֵת ּ

הדרן עלך כיצד צולין



