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---------------------------------------------------------------------------------------------דיני המרור
בדיני אכילת קרבן פסח כתיב "על מצות ומרורים יאכלוהו" מכאן שחייבים
לאכול קרבן פסח עם מרור .ומדרבנן חייבים לאכול מרור אף בזמן הזה
דליכא פסח .הגמ' מבארת כמה דינים במרור.

ל"ט .אלו מינים כשרים למרור -חזרת והיינו חסא ,עולשין
והיינו הינדבי ,תמכא והיינו תמכתא ,חרחבינא והיינו אצוותא
דדיקלא (וצ"ל שהוא מין זרעים .תוס') ,מרור והיינו מרירתא .והברייתא
מוסיפה גם חרחלין וחרחבינין ,ולר"י אף עולשי שדה ואע"פ שיש
להם שם לווי  ,ולר"מ אף עסווס וטורא ומר וירואר (ולרבי יוסי עסווס
הוא טורא ,ומר הוא ירואר) ,ובבי שמואל תני אף חרגינין
והרדופנין ,ולר"י אף חזרת יולין וחזרת גלין ,וי"א בשם ר"א
שיוצאים אף בעקרבלים ,לר"י כל שיוצא ממנו שרף כשחותכים אותו
במקום חיתוכו כשר למרור ,לריו"ח בן ברוקה כל שפניו מכסיפים ואינו
ירוק מאד ככרתי  ,י"א שכל ירק מר יוצא ממנו שרף ופניו מכסיפים והן
הן סימני מרור ,וכן הלכה לרב הונא.
ר ב אחא חיזר אחרי מרירתא ,ואמר לו רבינא שעדיף לקחת חזרת
והיינו חסא ,משום ששמו הוא זכר להא דחס רחמנא עלינו ,וגם משום
המצרים נמשלו למרור דכתיב וימררו את חייהם ,שתחילתם רך וסופם
קשה כמרור ,וחזר בו רב אחא.
מרור דומיא דמצה -מרירתא דכופיא אינה כשרה למרור ,דבעינן
ג ידולי קרקע דומיא דמצה ,והירדוף אינו כשר דבעינן מין זרעים
דומיא דמצה ,והרזיפו אינו כשר דבעינן ניקח בכסף מעשר שני
כמצה ,וזה ג"כ המקור שיש הרבה מינים שכשרים למרור ,כמצה
שיש בה מינים הרבה.
כל המינים מצטרפים יחד לכזית.

מרור יבש -קלח יבש יוצאים בו שמתוך שהוא עבה אינו מתייבש שיפסיד טמאים ,הכונה היא לטהר רק קמח ולא סולת של כפרים שהרי
טעמו ,אבל עלים יבשים הרי הם כעפר בעלמא ואין יוצאים בהם ,היא לתותה ,אך יש להקשות מהא דאמר שמואל שאין לותתים
ולחכמים אין יוצאים אפי' בקלח יבש .כמושים אין יוצאים בהם חיטים של מנחות ,ומ"מ קרי ליה סולת) ,וחזר בו ואמר שאף
מצוה ללתות וכדלהלן .וכתבו התוס' שעיקר השימור הוא כדי שלא תחמיץ.
ולר"א בר צדוק יוצאים.
כבוש בחומץ ,שלוק מבושל הרבה עד שנימוח ,ומבושל כדרך בישול ,אין מצה שמורה -כתיב "ושמרתם את המצות" ,ואמר רבא שמצוה
ללתות את החיטים ,דס"ל דבעינן שימור מתחילתו ועד סופו כבר
יוצאים בו יד"ח מרור ,מפני שאין בו טעם מרור.
מהפיכת העומרים ,מר בריה דרבינא הקפיד על שימור לשם מצה
מרור של מעשר שני -לריה"ג שאין יוצאים יד"ח מצה במצה משעת קצירה.
של מעשר שני ה"ה במרור אע"פ שהוא מדרבנן ,ולר"ע יוצאים בו
בצקות של נכרים שמכיר בהם שלא החמיצו ,שאין שם לא קרני חגבים ולא
כמצה .לפירוש קמא ברש"י מצה מעשר דידה דאורייתא ,ומ"מ יוצאים בה כיון
שיש לה התר במושבות אי מטמיא ,וכ"ש ירק שמעשר שלו מדרבנן ,ומדאורייתא הכסיפו פניו ,ממלא אדם כריסו מהם ובלבד שיאכל כזית מצה
מותר במושבות .לישנא אחרינא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ,ורש"י דוחהו באחרונה כדי לצאת יד"ח מצה במצה שמורה לשמה ,ובאחרונה היא מצות אכילת
שבזה"ז גם אין מעלין מע"ש לירושלים.
מצה עם הפסח ,והפסח נאכל על השובע .הגמ' מוכיחה מכאן ששימור
משעת אפיה ואילך אינו מספיק ,אבל אין מכאן ראי' ששימור
משעת לישה ואילך אינו מספיק.
דברים שאסורים מפני שמחמיצים
קמח שנתערב במים הרי הוא מחמיץ לאחר שיעור זמן מסוים .הגמ' מבארת

מ :מכירת חיטים שנשרו במים לפני הפסח -חיטים שטבעו
באיזה אופן יש חשש חימוץ ,והאם יש חשש חימוץ בגרעיני חיטים או
שעורים שנלתתו במים.
בנהר אסור למוכרם לנכרי שמא ימכרם לישראל אלא ימכרם קב
אין לשרות מורסן במים לצורך תרנגולים או למרחץ .אין ללעוס לכל אחד מישראל כדי שיכלו קודם הפסח.
חיטים ולהניח על מכה .קמח אע"פ שנקלה בתנור יש בו חשש וכן מצינו שאסור למכור לנכרי בגד שאבד בו כלאים ואינו ניכר,
חימוץ שמא לא נקלתה כל צרכה.
שמא ימכרנו לישראל וילבשנו ולא ידע שזה כלאים ,ולא יעשה בבגד מרדעת
אבל מותר לחלוט מורסן ברותחין מפני שאין מניחים אותו להחמיץ ,לחמור שמא יקחנו מהמרדעת לבגד (ודווקא באינו ניכר אבל בניכר מותר ,ואין
ומותר לשוף מורסן יבש בבשר אע"פ שמים טופחין בבשר ,לחם אפוי חוששים שמא תיכרך נימא על בשרו דאינו שכיח ,אבל בכר וכסת אסור אפי' בניכר
או חלוט אינו מחמיץ ואף יכול לבשלו אח"כ ,קמח שמטפטף עליו ואפי' בעשר מצעות זו ע"ג זו ,שמא תיכרך נימא על בשרו .תוס') ,אבל מותר
דלף מן הגג טיף אחר טיף אינו בא לידי חימוץ מפני שטירדת הטפטוף לעשות בו תכריכים למת דבגדי המת אסורים בהנאה ,והמת עצמו פטור
הנופל תמיד אינו מניח לו להחמיץ.

ותיקא

–מאכל קמח שעשאו עם שמן ומלח אינו מחמיץ דמי פירות אין

יוצאים יד"ח מרור בדמאי ובמעשר ראשון שניטלה תרומתו מחמיצין ,אבל עשאו עם מים ומלח מחמיץ.
ומעשר שני והקדש שנפדו ,אבל בטבל לא ,ואע"ג דמעשר ירק דרבנן ,הא
מ .לא יחלוט ב' חיטים יחד שמא תכנס אחת בסדק של חברתה
הוי מצוה הבאה בעבירה.
ולא יוחלטו במקום חיבורם.
ל"ט :כלאים במיני המרור -כל המינים הכשרים למרור הם
כלאים זה בזה ,וצריך להרחיקם כדין הרחקה בערוגה אחת ,אם מים היוצאים מהחיטים מחמיצים -מותר לחרוך ב'
שמותר לזרוע בערוגה שיש בה ששה על ששה טפחים ,ד' שיבולים יחד ,ואף אם יצא מים מהחיטים מותר .לרבא הטעם
זרעונים בד' רוחות הערוגה ועוד אחד באמצע ,וכתבו התוס' שזורעים מפני שמי פירות אין מחמיצים ,ולאביי מפני שבדרך נפילתם
זרע אחד בכל פינה ועוד אחד באמצע ,ואין זורעים ט' ויהיה ג"ט ביניהם ,מפני שיש אינם מחמיצים ,ולכן התיר אביי לקלות חיטים בתנור בכד הפוך,
לחוש דית ערבו ,ומקום זריעה אינו ממעט מהשיעור דטפחים של כלאים שוחקות ,אבל בכד זקוף אסור ,ולרבא מותר אף בזקוף דמי פירות אין
א"נ גמירי דבהכי לא ינקי .ואמנם א"צ הרחקה יותר אע"פ שזרעים מחמיצין.
יניקתם גדולה וצריכים הרחקה יותר מהשיעור הנ"ל ,דאלו מיני
ירקות הם כמו שמפורש במשנה ובברייתות ,ואף חזרת שסופה לתיתת שעורים -שעורים אין ללותתם בפסח ,ואם לתת
להתקשות שהקלח שלה נעשה עב א"צ רווח יותר מג' טפחים (אע"פ ונתבקעו מחמת הניפוח שנגרם ע"י המים אסורות שודאי ממהרות להחמיץ,
שבקלח של כרוב שהוקשה אין זורעים באותו בית רובע מקום אבל אם לא נתבקעו מותרות ,רבי יוסי מתיר אם רואה שנופחות
שזורעים בו רובע קב מין אחר) .אמנם חזרת וחזרת גלים אינם כלאים לשרותם בחומץ מפני שהחומץ צומתן ואינו מניחם להחמיץ ,ואמר
זה בזה אע"פ שיש שם לווי לאחד ,וכן עולשין ועולשי שדה ,וכרישין שמואל שאין הלכה כרבי יוסי .ואם לא נתבקעו ממש אלא שאם
כרתי הגדילה בגינה וכרישי שדה ,וכוסבר וכוסבר שדה ,וחרדל וחרדל י ניחם ע"פ חבית יין יתבקעו ,רב חסדא אוסר ושמואל התיר אף
למעשה.
מצרי ,ודלעת המצרי ודלעת הרמוצה.
לתיתת חיטים -חיטים מותר מדינא ללתותם משום שהם
קשות ,אך אמר רבה שבעל נפש לא ילתות ,ובבית רב הונא וכן
חדש -חדש-חדש
בבית רבא בר רב אבין לתתו ,ורבא אסר ללתות חיטים וחזר בו
חנות חדשה לרשת החנויות וההוצאה לאור
והתיר ,שהרי תניא יוצאים בפת נקיה אע"פ שא"א לפת נקיה בלא
לתיתה (והא דתניא שקמח וסולת של נכרים ,של כפרים טהורים
מפני שאין לותתים את החיטים ,ולכן לא הוכשרו לקבל טומאה ,אבל של כרכים

יריד הספרים

ממצוות דכתיב "במתים חפשי" .וכתבו התוס' דאין בזה משום לועג לרש ,דדווקא
בציצית שהיא שקולה כנגד כל המצוות איכא לועג לרש ,ואף שהמתים עצמם יש
להם ציצית מ"מ החיים מראים עצמם כמצווים במצוות והם אינם מצווים ,ואינו
דומה מצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה .אמנם בזמננו מסירים התכלת
מציציות המת לפי שסומכים על מה שכתוב במסכת שמחות( ,ומצינו שכמה
מקומות שסומכים על ספרים חיצוניים ומניחים גמרא שלנו).

מבחני "לדעת" מודפסים בסוף הגליון.
בחודש שעבר נפתחו בסייעתא דשמיא עשרות מוקדי הפצה
חדשים בבתי כנסיות וכוללים מרכזיים ,ניתן לשמוע את
נקודות ההפצה בטלפון  0737-289669שלוחה .4
כמו כן מעתה יהיה ניתן להתעדכן על תאריך הגעת הגליונות
לנקודות ההפצה בטלפון הנ"ל.
ניתן להשיג את גליונות תמצית ואת מבחני "לדעת" על הדף
היומי ,וכן את גליונות תמצית משנה ברורה או קנין חכמה,
במייל .A0527692282@gmail.com
לפרטים  .052-7692282לפרטים על המבחנים וכן על נקודות
ההפצה בבתי הכנסת ניתן להתקשר ל.050-4172898
עלויות ההדפסה רבות ,ניתן לתרום ב"נדרים פלוס" בקופת
"תמצית משנה ברורה".
לרכישת סיכומי "תמצית הש"ס" ו"תמצית משנה ברורה" ניתן
להתקשר ל.052-7692282
להזמנת סט  4חלקים "תמצית הש"ס" על כל הש"ס במחיר
 ₪ 100כולל משלוח ניתן להתקשר ל.053-7125663

רחוב בית ישראל  8ירושלים מול ישיבת מיר
מחירים ללא תחרות
בואו להנות מהמחירים והשרות
פל' 0525671875 -מייל S025370016@gmail.com

-דרוש עובד רציני לחנות-

נתינת קמח באוכל בפסח

בתבשיל ,וע"י חומץ -אסור לשים קמח בתבשיל ,י"א שאם שם
קמח ואח"כ חומץ מותר שהחומץ מבשלו ואין מניחו להחמיץ ,ולעולא
אסור אף בזה משום גזירה ,ויש מתירים אפי' חומץ ואח"כ קמח
שאע"פ שהחומץ מעורב בתבשיל הוא מבשל את הניתן בתוכו ,וכר"י שאסר
לשים בשבת תבלין בכלי שני שיש בו חומץ וציר דאע"ג דכלי שני אינו
מבשל מ"מ ע"י החומץ מתבשל ,ואע"פ שהחומץ קדם .אמנם לשיטת רבי
יוסי דס"ל ששעורים שלתתם ישרה אותם בחומץ כדי שלא
יחמיצו ,אין ראיה שגם חומץ בתערובת מונע חימוץ.
רב פפי התיר לערב בתבשיל בבית ריש גלותא חסיסי לרש"י היינו
קמחא דאבשונא ,והתוס' הקשו דהא תני לעיל (ל"ט ):דאסור ,ולכן פירשו דאיירי
בקמח של עדשים ,ובשיטת רבא י"א שאסר משום שיש לחשוש שם

שהעבדים יעשו כך בקמח רגיל
ויותר ,וי"א שרבא עצמו עשה כך.

שהעבדים מזלזלים בדבר איסור יותר

נתינת קמח לחרוסת או לחרדל -לחכמים אין נותנים קמח
לתוך חרוסת שיש בה חומץ או לתוך החרדל ואם נתן יאכל מיד,
ולר"מ אסור לאכול אלא ישרף מיד .לרב כהנא לא נחלקו אלא
בחרדל שהוא חזק ואינו מניח להחמיץ מהר ,אבל בחרוסת אף לחכמים
ישרף מיד (ופליג אדעולא שאסר לעיל רק מצד גזירה .תוס') ,ותניא כוותיה,
ולרב הונא ברי' דרי' פליגי רבנן גם בחרוסת ואמר שמואל שהלכה
כחכמים בשניהם.
דין עירוי ומחזי כמבשל -עירוי מבשל כדי קליפה ,ואפי' לשמואל דאית ליה
תתאה גבר ,ועל כן כלי שנשתמשו בו בכלי ראשון א"א להגעילו ע"י עירוי שהרי
בלע יותר מכדי קליפה ,ומה שהתירו לתת מים חמים לתוך צונן ,משום שבדבר
שמתערב אינו יכול להתבשל מחמת שהמים צוננים .אמנם דבר שהוא בר בישול
אסור להניחו אף בכלי שני משום שמחזי כמבשל ,ותבלין מותר דעשוי למתק
הקדירה ולא מחזי כמבשל .תוס'.

מצות אכילת הפסח כשהוא צלי
כתיב "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש ראשו על
כרעיו ועל קרבו" .הגמרא מבארת מה נחשב צלי אש והוא כשר בקרבן פסח,
ומה אינו נחשב צלי אש או שהוא נחשב נא או בשל מבושל ואינו כשר
לקרבן פסח.

מ"א.

כתיב "אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים".

דכתיב "כי אם בתולה מעמיו" אינו לאו על בעולה לכהן גדול ,כדמוכח מסיפא דקרא
דכתיב "יקח אשה".

אלו עוברין בפסח

אכל מבעוד יום כזית נא פטור ממלקות ,ומשחשיכה חייב ,ואין
ללמוד ק"ו שיהיה איסור בזמן שאפי' צלי אסור באכילה ,דכתיב
"כי אם צלי אש" וכבר נכתב לעיל "צלי אש ומצות" ,בשעה שישנו בקום
אכול צלי ישנו בבל תאכל נא.

חמץ גמור אסור להשהותו בפסח משום בל יראה ובל ימצא ,ואסור לאוכלו,
והאוכל לוקה וחייב כרת .הגמרא מבארת מה הדין בכמה מינים שאינם חמץ
גמור בעין אלא מעורב בהם חמץ ,או בחמץ נוקשה והיינו חמץ שאינו ראוי
כ"כ לאכילה ,האם יש בהם לאו מלקות וכרת או לא.

אכל כזית צלי מבעו"י לא פסל עצמו מבני חבורה

דאכילה מבעוד

לרש"י וריב"א כוונת מתני' "ואלו ע וברין" היא שעוברים עליהם משום בל יראה ובל
ימצא( ,וכן יש איסור לאו באכילתם) .אבל שיטת ר"ת שהכונה עוברים מעל השלחן,
שהם אסורים באכילה ,אבל אין בהם איסור בל יראה.

יום לאו אכילה היא  ,משחשיכה פסל עצמו מבני חבורה שאין הפסח נאכל
בשתי חבורות או בשתי מקומות דכתיב "בבית אחד יאכל".

כל שהוא ממין דגן ה' מיני דגן עובר עליו בפסח ,ואלו דלהלן נמנו
כולם( ,ולא מנו אחד מהם שהוא חמץ נוקשה ואחד חמץ בתערובת .תוס') .כדי
רבי אומר שאם בשלו מבעו"י ואכלו משחשיכה לוקה עליו,
שיהיה רגיל בשמותיהם (ל"ג ).לידע להזהר מהאיסור ,ויש בהם איסור
דכתיב "ובשל מבושל" ולא כתיב בשל בשל או מבושל מבושל .לאו ,אבל אינו ענוש כרת אם אכלם .ורבי חייא נתן בהם סימן ,ד'
ומשמע דאורחיה דקרא לכפול תיבה אחת בענין אחד יותר משני עניינים .תוס',
מיני מדינה הצריכים לכל אדם ,שהם עשויים למאכל או לרפואה ,והם כותח שכר
דמכפילות הלשון לומדים לחייב נמי אשאר משקין וצלי קידר.
חומץ וזיתום ,וג' מיני אומנות זומן קולן ועמילן.
מ"ב .אכל כזית צלי מבעו"י חייב מלקות ,דכתיב "ואכלו את כותח הבבלי.
הבשר בלילה הזה" ,וכתיב בריש הפרשה "וידבר ד' אל משה ואל אהרן לאמר"
וכר"י הסובר שדורשים "וידבר ד' אל משה לאמר" לימד על כל שכר המדי כל שכר שיש בו מי שעורים.
הפרשה שהיא בלא תעשה ,לאמר נוטריקון "לא ,נאמר בדברים" חומץ האדומי שיש בו שעורים.
וי"א "לאו אמור" אמור להם שיש בזה לאו ,וכתבו התוס' דהיינו דווקא
במקומות שיש בהם לאו הבא מכלל עשה ,אבל שאר דברים לא .ומטעם זה זיתום המצרי -שליש שעורים וי"א חיטים ,שליש כרכום ,ושליש
חייב ר"י מלקות במתפיס תמימים לבדק הבית דכתיב "ויאמר מלח .ושורים וקולים וטוחנים אותם ,וזמן שתייתו מפסח ועד
ד' אל משה וכו' ושור ושה שרוע שאחת מעיניו גדולה ואחת קטנה ,וכן עצרת ,ומרפה מי שנעצרו נקביו ,ומי שנקביו רפים עוצרו ,והוא
בשאר אברים ,וקלוט שפרסותיו קלוטות ,נדבה תעשה אותו" שיקדישהו סכנה לחולה ולאשה מעוברת שמשלשל יותר מדאי.
לדמיו לבדק הבית ולא לנדר לקרבן ,ודורשים מזה שתמימים אין להקדישם לבדק זומן של צבעים -מי סובין שצובעים בהם עורות.
הבית ,דאותו בעל מום אתה מתפיס תמימים לבדק הבית.
עמילן של טבחים -פת תבואה שלא הביאה שליש שמניחה על
הקדירה ושואבת הזוהמא.
דיני הכנת המצות
מי תשמישו של נחתום ישפכו מפני שהם מחמיצים ,אם הם קולן של סופרים -י"א דבק של רצענים
מועטים יכול לשופכם באישבורן לשון בקעים שהמים נאספים ושוהים לתת בזה קמח של שיפון ,והסופרים משתמשים בו לדבק נירותיהם,
שם ,ואם הם מרובים דווקא במקום מדרון אבל באישבורן הם מחמיצים .וי"א הנשאר לבנות עניים בנות סופרים ומלמדי תינוקות מטיפולם של
בנות עשירים לפנים של מעלה שאינו מאוס כ"כ (ותכשיטי נשים היינו בפנים
אין ללוש את הבצק אלא במים שלנו בלילה מחוץ למעין מפני של מטה שהוא מאוס יותר .תוס').
שמדבקים בו עורות ,ודרך

שבימות הגשמים חמה מהלכת בשיפולי הרקיע והעולם צונן והמעיינות חמים,

ר"א אומר אף תכשיטי נשים -בנות ישראל
ומלינם בלילה ומצטננים.
אין ללוש בחמה מפני שהשמש מחממת ,או בחמי חמה וכ"ש בחמי הגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים ובושות על כך ,עשירים טופלות
בסולת שמשיר את השיער ,אבל עניות אין להם סולת אלא סיד,
האור ,או במים הגרופים מן המוליאר דוד גדול מנחושת עבה ,התלוי תמיד
(ובנות מלכים בשמן המור ,והיינו סטכת לא איתפרש ,וי"א שמן זית
על האש ,ואפי' כשאין שם אש המים שבשוליו חמים או פושרים .ואם עברה
שלא הביא שליש ,שהוא משיר את השיער ומעדן את הבשר).
ולשה בחמין ולא החמיץ שאין שם לא סימני שיאור ולא סימני סידוק למר
זוטרא מותר (כמו שהלותת שעורים בפסח ולא נתבקעו מותרים)
ולרב אשי אסור ולא דמי לבצקות של נכרים שמותרים ,דשם לא עשה איסור ,מ"ג .שיטות התנאים בתערובת חמץ ובחמץ נוקשה-
והכא צריכים לקנסו שעבר על איסור דרבנן.
תנא דמתני' סובר שתערובת חמץ שנתערב במין אחר ואינו בעין מפני

מבושל במשקין ובמי פירות ,וצלי קידר -לרבנן אסור ,דאם
מבושל במים אסור ,כ"ש שאר משקין שמפיגין טעם הבשר
ונותנים טעם שלהם יותר ממים ,ואע"פ שאין מזהירים מן הדין ,כאן הק"ו מגלה
שבישול דקרא הוא גם בשאר משקין .תוס' .ולדבריהם צלי קידר שמבשלים
אותו בלא מים או שאר משקין אלא במים הנפלטים ממנו פטור ממלקות ,אבל
אסור לכו"ע ואית ביה נמי עשה ,דצלי מחמת דבר אחר הוא .תוס' .ולרבי שאר
משקין ג"כ אסור וטעמו דילפינן מ"ובשל מבושל" וצלי קידר נמי
אסור שאף הוא מבושל .ומותר לסוך בשעת הצליה או להטביל בשעת
לא יגביה ידו מן הבצק עד שיגמור אפית הפת.
אכילה את הפסח במשקין ובמי פירות.
צריך שיהיו שני כלים ,אחד לקטף בו שמחליק על ידם את המצה ,והמים
בשלו ואח"כ צלאו חייב מלקות ,צלאו ואח"כ בשלו לרב כהנא
מתחממים מחום הידים ומהעיסה ,ואחד לצנן בו את הידים.
תלוי במחלוקת רבי יוסי ור"מ ,שלר"מ שיוצאים יד"ח מצה ברקיק
מבושל שאע"פ שמתמסמס לחם הוא כל זמן שהוא קיים ואינו נימוח ,יוצאים
יד"ח בצלאו ואח"כ בישלו ,אבל לרבי יוסי שיוצאים רק ברקיק
שרוי ולא במבושל מפני שביטלו מתורת לחם (וכתבו התוס' שלפי זה איירי
דווקא בבלילה רכה ,ולר"י פסול אף בבלילה קשה משום מצה עשירה) ,א"כ צלאו
ואח"כ בישלו חייב דבישול לאחר אפיה בישול הוא ,ולעולא בזה אף ר"מ
מודה דאסור ,דכתיב "ובשל מבושל" מכל מקום .ובגמ' בברכות דחי
דטעמא דרבי יוסי משום דבעינן טעם מצה ,אבל אין הבישול מבטל את הצליה ,ונ"מ כותח הבבלי מטמטם את הלב ,מחמת מי החלב ,ומסמא את
התם שאין הבישול משנה את ברכת השלקות .תוד"ה עולא אמר.
העיניים מחמת המלח סדומית שיש בו ,כשנוגע במלח וחוזר ונוגע בעין,
חרוך –שרוף ,אינו חייב מלקות על אכילתו.
ומכחיש את הגוף מחמת עיפוש הפת בתוך הכותח.

אלו עוברין

חי -אין חיוב מלקות באוכלו חי שלא נצלה כלל ,אלא באוכלו נא צלי פת קיבר ,שיכר חדש ,וירק חי
ואינו צלי (אברנים) או מבושל דכתיב "אל תאכל ממנו נא ובשל הרבה תמיד הם מרבים את הזבל ,וכופפים הקומה
מבושל" ,ומ"מ איסורא איכא דכתיב "כי אם צלי אש" וס"ל דאין ונוטלים אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם .אבל פת נקיה
לוקין על לאו שבכללות.
מסולת ,ובשר שמן של עז שלא ילדה ,ויין ישן של ג' שנים ,ממעטים
מבושל בחמי טבריה -פסח שבישלו בחמי טבריה –מעיינות את הזבל וזוקפים את הקומה ומאירים את העיניים.
רותחים ואכלו ,לשיטת רש"י לרבא (דלהלן) חייב משום "כי אם צלי
מ"ב :כל מאכל שמועיל לאבר אחד מזיק לאבר אחר ,אבל
אש" דקאי אלאו ד"לא תאכלו" וס"ל לוקין על לאו שבכללות( ,אף שלענין
שבת המבשל בחמי טבריה פטור דאינו תולדת אש) .ולאביי י"א זנגוויל לח ,ופלפלים ארוכים ,ופת נקיה ,ובשר שמן ,ויין ישן,
שבזה לוקה כיון שאין כאן מלקות על לאו אחר ,וי"א שאף בזה אינו מועילים לכל הגוף.
לוקה ,שאינו לוקה אלא על לאו מיוחד לדבר אחד כלאו דחסימה ,כשהיו מביאים נסכים מיהודה היה טעם ביינם ולא היה היין מחמיץ
(וכן נחלקו אביי ורבא באכל זג או חרצן אם לוקה שתיים משום בלא שעורים בזכות הנסכים ,ושל אדומיים היה מחמיץ ,ועכשיו שלנו
"מכל אשר יעשה מגפן היין"  ,ובדעת אביי נחלקו אם באכל דבר שאין בו מחמיץ ושל אדום לא ,לקיים מה שנאמר "אמלאה החרבה" שאדום
משום זג וחרצן עלים ולולבים אם לוקה אחד או אינו לוקה כלל) .התמלאה מחורבנה של ירושלים ,או "ולאום מלאום יאמץ" שכשעשיו גבור
שיטת התוס' שבאכלו חי אינו לוקה לכו"ע ,ד"כי אם צלי אש" אינו לאו אלא עשה ,יעקב חלש ,ועל כן הלוקח חומץ מעם הארץ בזמננו צריך לעשר
(ולא דמי ל"כי נפש הוא חובל" שלוקה בו על שאר דברים ,מפני ששם הוא נתינת מפני שבא מן היין שבטל טעם היין וממהר להחמיץ ,אבל קודם שהיין
טעם על ה"לא תחבול") ולא נחלקו אלא בנא ומבושל אם התרו בו שלא יאכלם כי
היה מחמיץ א"צ לעשרו אפי' לר"י מפני שבא מן התמד ,ואע"ג
אינם צלי אש.
דס"ל שגם תמד חייב במעשר כיון שיש בו חזותא וטעמא( ,ולת"ק פטור
מ"א :אכלו נא או מבושל ,כמה לוקה -שיטת רבא שאם אם לא מצא אלא כדי מידתו ,שאין כאן אלא מים וקיוהא דפירא בעלמא
אכלו נא לוקה שתים ,וכן אם אכלו מבושל לוקה שתיים ,ואם נכנס בהם ) מ"מ לא נחשדו עמי הארץ על התמד לפי שאינו חשוב
אכלו נא ומבושל לוקה שלש ,והיינו שלוקה גם משום "כי אם צלי בעיניהם ,וי"א שלא חייב ר"י אלא בתמד הבא משמרים לפי שיין
אש" ,ולאביי לוקה אחת וכשאכל שניהם לוקה שתים דאין לוקין מהשמרים מעורב בו ,ומעט מהמים נשאר בשמרים ,אבל תמד הבא
על לאו זה מפני שאין לוקין על לאו שבכללות .וכתבו התוס' דהא מחרצנים פטור שאין בו אלא קיוהא דפירא.
כגון כרישין וחיזרין ובצלים ,אם אוכל מהם
–מתישים כוחו,

שיש להם שערות כאילו

בעיניה ,אסור בלאו.

שנימוח ,או חמץ נוקשה רע ואינו ראוי לאכילה
דכותח מעור ב בו פת ,ובשיכר וחומץ וזיתום מעורב שעורים ,והם ראוים לאכילה,
וזומן עמילן וקולן הם חמץ נוקשה.

לרב זו שיטת ר"מ שאמר שחמץ נוקשה כגון שיאור בצק שלא
נתחמץ כל צרכו ,והוא אינו ראוי לאכילה או לחמץ בו עיסות אחרות (אבל שאור ראוי
להחמיץ עיסות אחרות) צריך לשורפו ,ולוקים עליו ,וכ"ש שלוקים על

חמץ בתערובת ,דכתיב "כל מחמצת לא תאכלו" ,אבל אין כרת
אלא בחמץ דגן גמור דכתיב "כי כל אוכל חמץ ונכרתה" .ושיאור
לר"מ היינו כשהכסיפו פניו שזה תחילת חימוצו( ,אבל אם נסדק סדקים דקים כקרני

חגבים הוי חמץ גמור) ,ולר"י שיאור היינו כקרני חגבים
לכאן ,ובזה ישרף דאסור בהנאה ,ושיאור דר"מ לפי ר"י נותנו לפני
כלבו מדרבנן ,אבל מדאורייתא מותר אפי' באכילה( .תוס') ,אבל לר"א חמץ
נוקשה אינו עובר עליו בלאו והא דקאמר במתני' שלר"א עובר על תכשיטי
נשים ,צ"ל שבאחד מהם גרס רבי אלעזר .תוס' מ"ב . :ותניא כוותיה דרב.
אחד לכאן ואחד

לרב נחמן זו שיטת רבי אליעזר שעל חמץ בעין ענוש כרת ,וחמץ
בתערובת וכ"ש חמץ נוקשה בעיניה דס"ל שהוא חמור מחמץ בתערובת,
אסור בלאו ,דכתיב "כל מחמצת לא תאכלו" .וכתבו התוס' דמשמע
שללא הדרשה לא היה בחמץ נוקשה אפי' איסור בעלמא .והדרשה היא
מתיבת "כל" ולא מ"מחמצת" ,דאי ממחמצת יהיה חייב כרת דהא
כתיב "כי כל אוכל מחמצת ונכרתה" (ו"כל" דהתם בא לרבות
נשים וכדלהלן .ועדיף לרבות אוכלים באוכלים ,ולא נאכלים
באוכלים ,ואם ליכא אוכלים (כגון גבי חלב כדלהלן) מרבה
נאכלים) .וסובר רב נחמן שלר"מ י"ל שאינו עובר בלאו אלא על
חמץ נוקשה ,ולא על חמץ בתערובת .ורבנן סוברים שעל תערובת
חמץ אין אפילו לאו.

עוד מדיני חמץ-
האוכל חמץ חייב כרת בין בנתחמץ מאיליו בין בנתחמץ מחמת
דבר אחר ,דמרבינן מ"מחמצת".
מ"ג :נשים ענושות כרת על אכילת חמץ דכתיב "כל אוכל חמץ
ונכרתה" ,ואף שכבר השוה הכתוב אשה לאיש לכל עונשים
שבתורה דכתיב "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם" ,הכא
איצטריך קרא לומר שאע"פ שאינם בקום אכול מצה דהוי מצות
עשה שהזמן גרמא ישנם באיסור חמץ ,אעפ"י דכתיב "לא תאכל

עליו חמץ שבעת ימים תאכל מצות" כל שישנו במצה ישנו
בחמץ .אמנם אחר שנתרבו לאיסור חמץ נתרבו גם לאכילת מצה
מההיקש הנ"ל .התוס' מבארים למה לפי ההו"א היינו ממעטים נשים מאיסור
אכילת חמץ( ,אורחיה דקרא דסיפא מפרש לרישא ,גז"ש ט"ו ט"ו מחג הסוכות),
והקשו למה לא לומדים לחייב נשים בציצית מדכתיב "לא תלבש שעטנז גדילים
תעשה לך" ,או לשיטת ר"י נלמד שאין בהם איסור שעטנז.

כתיב "כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב" ,והיינו
בתמימין ,ובעלי מומין מרבים מ"מן הבהמה" ,ובהמת חולין
מרבים מ"כי כל".
איסור הקטרת שאור -אסור להקטיר שאור על המזבח ,ואף
להקטיר מקצתו חצי זית אסור דכתיב "כל" ,ואף להקטירו כשהוא
מעורב עם מנחה של מצות לאחר שפתתם דאינם בעין אסור דכתיב "כי
כל" .וכתבו התוס' שלרבא מקצתו היינו מקצת קומץ ויש בו כזית ,דס"ל שאין
קומץ בפחות מב' זיתים ואין הקטרה בפחות מכזית.

טעם כעיקר ,והתר מצטרף לאיסור
דבר התר שמעורב בו דבר איסור והאיסור נותן טעם בהתר ,ההתר אסור
באכילה כמו הדבר האסור  ,לפי שטעמו של האיסור הרי הוא כעיקרו וממשו,
ודין זה הוא בכל האיסורים שבתורה .דין נוסף שנאמר באיסורים מסוימים
הוא שהאוכל דבר איסור דבר התר יחד ,ההתר מצטרף לאיסור להשלים את
השיעור .פרטי דינים אלו יבוארו להלן.

הם לשיטת ר"ע ,דאיתא בברייתא שלר"ע נזיר ששרה פיתו ביין לרב יוסף תנאי היא ,דמשמע בברייתא (דלהלן) שרק לרשב"א
ואכל כזית מפת ומיין חייב ואע"פ שלא כל הפת נשרית ביין חייב( ,אבל כופת שאור שיחדה לישיבה בטלה אע"פ שיש בה כזית ,אבל לת"ק
לרבנן אינו חייב אא"כ פשט היין בכל הפת ,דאז חייב מדין טעם כעיקר ,שהפת לא בטלה כיון שיש בה כזית.
עצמה נעשית איסור) .וטעם כעיקר במקום שאין עיקר כלל כגון ששרה ענבים
במים ,לומד ר"ע מגיעולי נכרים שאסרה התורה במעשה מדין את קדירות אביי שואל שעדיין יש סתירה בדין פחות מכזית במקום שאינו עשוי
הנכרים מפני שפולטות את בליעות האיסור לתוך התבשיל ,וסובר שלא אסרה לחזק ,אם חייב לבער ,דלא מיקל רשב"א אלא באינה מקוימת לאכילה .ולכן אביי
תורה אלא בקדירה בת יומה דאין כאן נותן טעם לפגם ,ומבשר מבאר ששני הברייתות כרשב"א ,ורק אם החמץ נמצא במקום
בחלב שהבשר בעין ונבלע בו טעם חלב לא יליף ר"ע ,דחידוש הוא ,דאילו לישה אי נו עובר ,אבל שלא במקום לישה עובר ,דבמקום המחזיק מים
שרה כל היום בשר בחלב מותר מדאורייתא (אבל מדרבנן אסור) וע"י בטל אפי' כזית ,ומקום לישה (שהחמץ מועיל מעט לחזק את העיסה) דהיינו דפנות,
בישול אסור ועובר על הבישול ועל האכילה ,וממילא י"ל שגם טעם כעיקר הוא דווקא בכזית עובר ,ובשפה העליונה אפי' בפחות מכזית עובר .ושפת העריבה
מבפנים ג"כ נחשב שלא במקום לישה ,אע"פ שלפעמים הבצק
חידוש מיוחד רק בבשר בחלב.
מגיע לשם .וע"ע לעיל מה שביאר תוס' בענין עשוי לחזק.

ור"מ אוסר נטל"פ דיליף מגיעולי נכרים ,וס"ל דגיעולי נכרים לאו חידוש הוא ,ומה
שהתיר הכתוב נבילה מוקי לה בסרוח מעיקרו ,וג' מחלוקות בדבר .תוס'.

לרבנן טעם כעיקר ,אבל התר אינו מצטרף לאיסור -רבנן
סוברים שאין התר מצטרף לאיסור ,ולומדים מ"משרת" לחייב
בנזיר על טעם כמו על העיקר לעשות טעמו של איסור כעיקרו וממשו,
ואיתעביד ליה כוליה איסור  ,ומנזיר לומדים לכל התורה בק"ו מנזיר.
ורבנן לא לומדים טעם כעיקר מגיעולי נכרים משום שהוא חידוש,
שהרי שם אסור גם נותן טעם לפגם ,אע"פ שבעלמא נטל"פ מותר
דגמרינן מנבילה דכתיב "לגר" שרק הראויה לגר קרויה נבילה ,וס"ל שגם
קדירה בת יומא א"א שלא פגמה פורתא מטעם הכלי ,ואינה משבחת
לאוכל שהיא נפלטת לתוכו .וכתבו התוס' דכיון שגם בפגמה פורתא אסרה תורה,
א"כ אסרה תורה כל טעם פגום אפי' אינה בת יומא.

מתי התר מצטרף לאיסור לרבי יוחנן ולזעירי -רבי אבהו
אומר בשם ריו"ח שבכל איסורי התורה אין התר מצטרף לאיסור
שאם אכל חצי זית חלב וחצי זית בשר בבת אחת אינו חייב ,חוץ מנזיר שאם אכל ק"ו מנזיר לכל התורה שטעם כעיקר -רבנן לומדים ק"ו שאם
חצי זית ענבים וחצי זית לחם בבת אחת חייב דכתיב "משרת" שאם אכל פת נזיר שאין איסורו לעולם ואינו אסור בהנאה ויש התר לאיסורו,
שרויה ביין חייב ,ואם יש כזית ביין לחודיה א"צ קרא לחייבו .ולזעירי לר"א טעם כעיקר ,כ"ש בכלאים ,וכלפי ערלה יש רק ב' חומרות .לרש"י
נזיר אינו איסור עולם אלא כמה שאסר על עצמו ,ומותר להנות מענבים ויין ,ויש התר
דדריש "כל" אף באיסור הקטרת שאור התר מצטרף לאיסור אם
לאיסורו ע"י התרת חכם ,אבל בכלאים מה שגדל אסור לעולם ,וערלה אסורה בהנאה
הקטיר חצי זית שאור וחצי זית מצה ,לרש"י איירי שאינם מעורבים אלא כל אחד

ניכר ,ולתוס' איירי בנתערב לגמרי .ודלא כאביי דס"ל שיש הקטרה
בפחות מכזית וחייב על כל דהו אף בלא צירוף ,וכן בחמץ בפסח לר"א
דדריש "כל" על עירובו בלאו התר מצטרף לאיסור .וכן בחטאת התר
מצטרף לאיסור ,אלא דבקדשים לא קמיירי .תוס'.

מ"ד .גם במקום שאין התר מצטרף לאיסור שייך לחייב
על אכילת כזית בכדי אכילת פרס בדבר שאיסורו
דאורייתא-
בתרומה דאורייתא -איתא במתני' (טבול יום) המקפה
קפוי ועב של תרומה ,והשום והשמן הנתונים בו לתבלין הם של חולין,
ונגע טבול יום במקצתם פסל את כולם דמקפה עיקר ,וטבול יום פוסל
את התרומה ,אבל אם המקפה של חולין והשום והשמן של תרומה
לא פסל אלא מקום מגעו .והקשו התוס' שהרי תרומת תבלין דרבנן ,ולמה
תבשיל

פסל מקום מגעו ,ויש לחלק.

הגמ' מבארת שמה שהתבלין לא בטל ברוב ,הטעם הוא משום
שזר לוקה עליהם בכזית דדימוע דאורייתא ,ואיכא שם תרומה עליה ,ומ"מ
אינו חמור כתרומה ואינו פוסל אלא מקום מגעו.

ואין התר לאיסורה בתוך שלש ,אבל אינה איסור עולם דלאחר שלש מותר .ולר"ת
ערלה איסורו איסור עולם שהרי מה שנאסר אסור לעולם ,אבל יש התר לאיסורו
בשנת ארבע ,ע"י פדייה או שיביאם לירושלים .ולר"י נזיר וחדש אינם איסור עולם ,כי
מה שגדל אחר י גמר האיסור אינו נאסר ,ויש התר לאיסורו בחדש היינו לר"י שבלא
הקרבת העומר יום הננף כולו אסור ,ועוד י"ל שבחדש ונזיר מה שנאסר מותר
כשנגמר האיסור ,אבל בערלה וכלאים נשאר באיסורו.

אביי מוכיח מכאן שגם בשאר איסורים התר מצטרף לאיסור
מדאורייתא דגמר מנזיר .ודווקא כשיש מן האיסור יותר מן ההתר או כששניהם ורבנן לומדים מנזיר שטעם כעיקר ,ולא הוו ב' כתובין הבאין
שווים ,אבל כשההתר רבה על האיסור אין מצטרף .תוס'.
כאחד ,משום שחטאת בא ללמד התר מצטרף לאיסור ואסור אפי'
בכדי
כזית
עצמה
מהתרומה
ורב דימי דוחה שהכונה שיכול לאכול
לא נבלע בכולה ,ולא טעם כעיקר ,ומחטאת לא לומדים לכל התורה,
אכילת פרס שזהו השיעור בכל שיעורי אכילת איסור ,והוי כאכלו בבת אחת ,דאין לומדים חולין מקדשים דדין קדשים להיות חמורים.
וקסבר כזית בכדי אכילת פרס דאורייתא הלכה למשה מסיני כשאר

בתרומה דרבנן -שתי קדירות אחת של חולין ואחת של תרומה,
ושתי מדוכות אחת של חולין ואחת של תרומה ,ונפלו אלו לאלו,
מותרים הקדירות לזר ,שאני אומר תרומה לתוך תרומה וחולין לתוך
חולין נפלו .הגמרא מבארת שאף אם כזית בכדי אכילת פרס
דאורייתא ,תולים לקולא ,דתרומת תבלין דרבנן דכתיב "ראשית דגנך
תירושך ויצהרך" ,וכי מספקא לן תלינן לקולא ,וכן בשתי קופות אחת של
חולין ואחת של תרומה ,ונפלו לתוך ב' סאין אחת חולין והשניה
תרומה ,תולים לקולא ,משום דתרומה בזמן הזה דרבנן .ולא קאמר
דמדאורייתא מין במינו בטל ברוב ,דמשמע שאפי' מין בשאינו מינו ,כגון קמח חיטים
בקמח שעורים שאינו ניכר ,דאינו בטל ברוב .תוס'.

בכותח הבבלי בפסח -הא שלרבנן בכותח הבבלי אינו חייב על
אכילתו ,משום שאינו עשוי לאכול אלא לטבל ואם אוכלו בפני עצמו
בטלה דעתו אצל כל אדם ולא חשוב אכילה להתחייב עליה ,וע"י טיבול
אין בו כזית בכדי אכילת פרס .וה"ה בשכר המדי אע"פ ששותה אותו כמות
שהוא ,מ"מ הרגילות היא לשהות בין הכוסות ,ובכדי אכילת פרס לא שתה כזית מן
החמץ ,שהרי עיקרו הוא מתאנים או תמרים ולא משעורים.

מחלוקת ר"ע וחכמים בטעם כעיקר והתר מצטרף
לאיסור ,ובדרשות הפסוקים-

מ"ד:

התר מצטרף לאיסור בנזיר ,וטעם כעיקר ,אליבא

דר"ע -דברי ריו"ח הנ"ל שלומד מ"משרת" התר מצטרף לאיסור,

שיצטרף שהרי דרך האכסדרא נכנסים ויוצאים לבית ,ואין מחיצות שלימות ביניהם,
והוי כחד ביתא ,ויש לחוש שיתחברו יחד בשעת כיבוד ,ואת"ל שבבית ואכסדרא
חוששין וחייב לבער ,עדיין ילה"ס בשני בתים זה לפנים מזה שנכנסים
לפנימי דרך החיצון ,אך אין תשמישם תדיר מזה לזה כמו בבית ואכסדרא ,תיקו.
שיטת התוס' (מ"ה .ד"ה כאן) שפחות מכזית אינו חייב בביעור ,לולא שיש חשש
שיצטרף לכזית ,או במקום לישת עיסה אחרת ,ובדעת רש"י כתבו שיש חיוב ביעור
אף שלא במקום לישה.

איסור חמץ באופנים שונים
לאחר שנתבאר מתי יש איסור חמץ בבצק ששמו אותו בכלי כדי שישמש
חלק מהכלי ,מבארת הגמרא מתי יש איסור חמץ בפת מעופשת (ומה דינה
לענין טומאת אוכלין) ,ובבצק שיחד אותו לשבת עליו ,ובדבר

הפת שעיפשה חייבת בביעור מפני שראויה לשוחקה ולחמע
עיסות אחרות עוד איתא בברייתא אחרת שאם נפסלה לאדם
מ"ה .והא דלא יליף ר"ע מנזיר לכל התורה שהתר מצטרף וראויה לכלב ,מטמאה טומאת אוכלין בכביצה דכל זמן שהיא ראויה
לאיסור ,מפני שגם בחטאת יש פסוק שהתר מצטרף לאיסור לכלב לא פקע ממנה תורת אוכל ,ונשרפת עם תרומה טמאה בפסח אע"פ
שהיא תרומה טהורה ,דכיון דאינה ראויה לאדם מותר לטמאה בידים אף לרבי יוסי
דכתיב "אשר יגע בבשרה יקדש" שדבר שנבלע בבשרה בשר חולין,
(י"ד , ).אבל לרבי נתן אינה מטמאה טומאת אוכלים כיון שנפסלה
או שלמים שזמן אכילתם מרובה מחטאת ,יקדש להיות כמותה ,שאם היא
לאדם.
פסולה גם זה פסול ,ואם היא כשרה דינו כחמור שבה ,ומבואר שהתר
מצטרף לאיסור( .ור"ח גריס כחמור שבהן ,והיינו שאם השלמים חמורים מהחטאת כופת -גוש שאור שיחדה לישיבה ,לת"ק חייבת בביעור,
כגון שנשחטו אתמול ,יאכל את החטאת כדין השלמים) .ואין לומר ששניהם ולרשב"א בטלה אע"פ שהיא ראויה לאכילה ,כיון שאין מקיימים אותה לאכילה,
נצרכים ,ששני הפסוקים מלמדים התר מצטרף לאיסור ,שהרי כמו שלענין טומאה אין לה שם אוכל .תוס' .ואמר רב שהלכה כרשב"א.
יכולים ללמוד חטאת מנזיר וכיון שהתורה כתבה בשניהם מבואר שדווקא לל"ק יש מ"ד לרב שדווקא בטח פניה בטיט לתקנה לישיבה בטלה,
אלו אסורים .והא דכתיב בנזיר "מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים אבל בסתמא לא בטלה ,ולל"ב לרב אין הלכה כרשב"א ,ודווקא
ועד זג" ללמד שכל איסורי נזיר מצטרפים זה עם זה ,היינו אפי' בטח פניה בטיט בטלה .וכתבו התוס' דכמו שנחלקו רבנן ור"י לענין טומאה
בזה אחת זה ,שבאופן זה א"א לאסור מדין התר מצטרף לאיסור .אם הכלי עולה מטומאתו בשינוי מעשה ,או שאין אומרים שינוי מעשה לתקן אלא
ואין לומר שר"ע לומד מחטאת טעם כעיקר ,דחולין מקדשים לא ילפינן.

שיעורים .פרס הוא שיעור ד' ביצים ,והוא חצי ככר של ח' ביצים ששיערו בו מזון ב'
סעודות לעירוב .שיטת התוס' דאיירי שהשום והשמן בעין ,וגרס בקושיה "מקום
מגעו אמאי פסול והא לא הוי כביצה " ,וכיון שאינם מקבלים טומאה אלא מדרבנן,
למה אינם בטלים אגב המקפה .עוד כתבו התוס' ד לא משני דאיכא מלקות אם ילקט
מהשום או השמן כזית ,דאין דרך אכילה בכך.

צירוף ב' חצאי זיתים -שני חצאי זיתים שיש חוט של בצק
ביניהם אם הם בסדקים שבדופן העריבה אינו חייב לבער ,אא"כ
כשינטל החוט ינטלו עמו דהחוט מצרפם ,והוי כזית במקום אחד .ואם
מונחים בבית אחד ב' חצאי זיתים מצטרפים אפי' אם אין חוט מצרפם,
דפעמים הם נופלים אחד על השני כשמכבד את הבית .ובמערבא
הסתפקו מה הדין בבית ובעליה ,ואת"ל שאין חוששים שיצטרפו שאין
מצוי שיפול בדיוק על החתיכה השניה ילה"ס מה הדין בבית ובאכסדרא די"ל

טעם כעיקר מדאורייתא -רבנן שחולקים על ר"א בכותח הבבלי סוברים שטעם
כעיקר אינו אסור מדאורייתא ,ומ"משרת" לומדים התר מצטרף לאיסור כר"ע ,וס"ל
דגיעולי נכרים חידוש הוא .רש"י .ובתוס' כתבו דמשמע מסוגין שטעם כעיקר
מדאורייתא ,ועיין במש"כ התוס' בחולין ובע"ז.

לקלקל ,ה"ה נחלקו לגבי חמץ( .ועיין באחרונים מה שביארו).

עריבת העבדנים שנותנים בתוכה עורות לעבד שנתן לתוכה קמח,
לת"ק אם כשהגיע פסח לא עברו ג' ימים מנתינת הקמח לתוכה חייב
לבער אפי' אם יש בה עורות ,ואם עברו ג' ימים אינו חייב לבער אפי' אם
אין שם עורות ,דכבר נתקלקלה ע"י ריח הכלי .ולרבי נתן אם נתן לתוכה
עורות אפי' שעה אחת אינו חייב לבער שכבר ביטלו מתורת חמץ.
והלכה כרבי נתן.

שיעור הבצק החוצץ לענין טומאה

איתא במתני' שבצק שבסדקי עריבה אם יש כזית במקום אחד
איסור חמץ בבצק שבסדקי עריבה
חייב לבער ,וכן לענין הטומאה אם מקפיד עליו שעתיד ליטלו חוצץ
חמץ ששמו אותו בכלי כדי שישמש חלק מהכלי ,יש מקרים שנתבטל ממנו
ולא עלתה לכלי טבילה ,ואם רוצה בקיומו כדי לסתום את הסדקים הרי הוא
שם אוכל ואין בו איסור חמץ ,וזה תלוי בשיעור החמץ ובמקום שבו הוא
כעריבה.
נמצא בכלי ,וכדלהלן .ולקמן יבואר האם הוא חוצץ לענין טבילת הכלי.
הגמ' שואלת שטבילה שונה מחמץ ,שאינו תלוי בשיעור אלא
אם יש בו חיוב ביעור -במתני' איתא שאם יש כזית במקום
בקפידה ואפי' יותר מכזית אם אינו מקפיד אינו חוצץ.
אחד חייב לבער ואם לאו בטל במיעוטו .לל"ק בעשוי לחזק -
להחזיק את המים שלא יפלו ,והיינו בשולי העריבה ,אפי' כזית במקום אחד לרב יהודה צ"ל "ולענין הטומאה אינו כן".
אינו חייב לבער דבטלו לגבה והוו כעץ ,ופחות מכזית אפי' אינו עשוי מ"ו .אביי רבא ורב פפא מבארים שיש חילוק לענין טומאה בין
לחזק אינו חייב לבער דלא חשיב ,ואפי' יש כמה חצאי זיתים בכמה מקומות
פסח לשאר ימות השנה ,דבפסח איסורו בכזית מחשיבו ,ואפי' אם
אינם חשובים כיון שאינם במקום אחד .ולל"ב פחות מכזית אינו חייב
אינו מקפיד ,אבל בשאר ימות השנה תלוי בקפידה אם סופו ליטלו משם
לבער דווקא בעשוי לחזק ,אבל כזית אפי' עשוי לחזק חייב לבער
חשוב ,ואם לאו בטל .ונחלקו על איזה דין המשנה דיברה-
דכיון דחשיב אינו בטל.
שי טת התוס' שעשוי לחזק היינו חיזוק הכלי ,ובמקום לישה חמור יותר משום שיש לאביי איירי מתני' לענין צירוף לטומאה כשפחות מכביצה אוכלים
לחוש שידבק מזה לעיסות אחרות ,או שהעיסה תבלע טעם מהחמץ ,אמנם בפחות נגעו בבצק זה ואח"כ נגעו אוכלים טהורים בהם ,אם מצטרף לכביצה.
מכזית יכול להזהר שלא יגע בו ולא גזרו בו ,וכזית שלא במקום לישה דווקא אם לרבא איירי שנטמאה העריבה ורוצה להטבילה ,האם זה חוצץ.
עשוי לחזק אינו עובר ,אבל פחות מכזית ושלא במקום לישה מותר אפי' אין עשוי
לרב פפא איירי לענין קבלת טומאה כשנגע שרץ בבצק ,אם נחשב
לחזק.
שנגע בעריבה או לא.
מ"ה :תניא כלישנא קמא ותנא כלישנא בתרא (לגבי חציצה,
בצק החרש שאין ניכר אם החמיץ( ,כחרש שי ש לו אזנים ואין ניכר אם הוא
דמה שאינו צריך לבער אינו חוצץ בטבילה).
שומע ,לישנא אחרינא קשה כחרס) אם יש כיוצא בו שהחמיץ עיסה אחרת
ישוב הסתירה בין הברייתות-
שנילושה באותו זמן וכבר החמיצה אסור ,ואם אין כיוצא בו שיעורו מיל
(כמו ממגדל נוניא עד טבריה).
לרב הונא מוחקים את הברייתא המקילה דאינה משנה.

עד היכן חייב ללכת לצורך מצוה-
לפניו צריך ללכת ד' מילים ,ולאחריו אפי' מיל אינו חוזר אבל
פחות ממיל חוזר ,ושיעור זה שייך ב-
גבל בעיסת אחרים וכלי בעה"ב טמאים ,עד כמה חייב ללכת לטובלם ,וכתב רש"י
שבגבל גם לאחריו ילך עד ד' מילין ,דמה יש לו להפסיד .והערוך פירש שגבל היינו
ההולך בדרך ,וצריך ללכת כדי להגיע לגבל שיעשה עיסתו בטהרה ,ולפי זה גם בזה
יש חילוק בין לפניו ללאחריו.
תפילה שהוא מהלך בדרך והגיע זמן תפילה ולינה ,עד כמה חייב ללכת לבית
הכנסת וילין שם .והערוך פירש דהיינו כמה צריך ללכת ליטול ידיו לתפילה ,והתוס'
כתבו דאינו נראה שהרי בזמן תפילה אין לחזר אחר מים ,ושלא בזמן תפילה אפי'
יותר מד' מילין צריך לחזר.

ונטילת ידים עד כמה חייב ללכת להביא מים כדי ליטול ידיו.

דבש בשבת לוקה (וגם רבנן לא פוטרים אלא משום שלא חשיב מחובר) ,משום
דאיירי בדבש שהדביש ,או סמוך לשקיעת החמה שאין שהות לאורחים לאוכלו .עוד
כתבו התוס' דלא אמרינן הואיל וראוי לחולה שיש בו סכנה ,כיון דלא שכיח כלל.

הגמ' מביאה כמה דינים שאסורים ביו"ט ,ומבארת
למה אין להתירם משום הואיל-

הפרשת חלה מעיסה טמאה ביו"ט

עיסה שנטמאה ,כיצד מפרישים ממנה חלה ביו"ט ,שהרי אם יפריש
ממנה חלה אסור לאפות אותה שהרי אין החלה ראויה לאכילה לכהן ,ואם ימתין
לערב תחמיץ .וכתבו התוס' שאף שמצינו שמותר למלא תנור פת אע"פ שא"צ אלא
לככר אחד ,מפני שהככר נאפה יותר טוב מחמת רבוי הככרות ,הכא איירי שאופה
תחת גחלים ולא בתנור.
אם מותר לשרוף תרומה טמאה ולהנות מהשריפה -רש"י כתב שתרומה
טמאה א"א לשורפה או להשליכה לכלבים ,דאין שורפים קדשים ביו"ט .וכתבו
התוס' בשם ריב"א שאף שתרומה טמאה מותר להנות ממנה בשעת שריפה מ"מ
אסור לשורפה ביו"ט ,דבעצם תרומה טמאה אסורה בכל ההנאות ,וממילא אין
השריפה לשם הנאה אלא לשם מצות שריפה ,אלא שהתורה לא הקפידה אם יהנה
בשעת שריפה ,והולכים אחר עיקר הדבר ,כמו שמצינו שאין מקריבים נדרים ונדבות
ביו"ט כיון שעיקרם לגבוה (והמ"ד המתיר ס"ל דעיקרם לצורך אדם) .ושיטת ר"י
שמדאורייתא מותר לשרוף תרומה ביו"ט לצורך הנאה ,ורבנן אסרו לצורך אטו שלא
לצורך.

שהוא בחודש השלשה עשר ,שיצא מכלל כבש ולא הגיע לכלל

איל ,מן

המאתים בא ללמד שערלה בטלה במאתים
ממשקה ישראל בא ללמד שאין מביאים נסכים מטבל ,אבל
מוקצה כשר לנסכים בשבת ,דלאו איסור גופו גרם לו אלא
איסור אחר (ומכאן מוכח שמוקצה אין איסורו דאורייתא).
ואסמכתא בעלמא היא.

שחיטת בהמה מסוכנת בסוף היו"ט  -מותר לשחוט בהמה
מסוכנת ביו"ט ,אם יש שהות להפשיט ולחתוך כזית ולצלות ולאכול
ממנה כזית צלי שזהו הקל שבבישולים מבעוד יום .לרבה א"צ לרצות
לאכול ,דאמרינן הואיל ,ולרב חסדא דלא אמרינן הואיל ,משום
הפסד ממונו שיודע שאסור לשחוט בלא לאכול גמר בליבו לאנס את עצמו ביאור מחלוקת ר"א ורבי יהושע (מ"ו) לגבי הפרשת חלה
ולאכו ל כזית ,וא"א לאכול כזית בלי לשחוט את כל הבהמה ,אבל
בטומאה  -לרמי בר חמא ורבי ירמיה נחלקו אי אמרינן הואיל ויכול
במקום שאין הפסד לא אמרינן הואיל להתיר איסורא דאורייתא.

וזה השיעור גם לענין עיבוד ש ל עור רך באלו שמנו חכמים שעורם מטמא מ"ז .לחם הפנים אין אפיתו דוחה שבת או יו"ט (ולכן באופן
כבשר מפני שדרכו ליאכל ,מתי הוא בטל מתורת בשר מחמת עיבודו ,אם הלכו רגיל נאפה בערב שבת ונאכל בשבת הבאה שהיא היום התשיעי
עליו בני אדם כדי העיבוד שזהו תחילת עיבודו.
לאפיתו ,ואם חל יו"ט בע"ש נאכל ביום העשירי לאפיתו ,ואם חלו
ב' ימי ר"ה לפני שבת כגון שבאו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגים קדושה ב'
האופה עיסה צריך להפריש ממנה חלה ,ואם זה פסח צריך לאפותה מיד כדי
שלא תחמיץ ,ואם העיסה טמאה שאין החלה ראויה לכהנים אסור לאפות
את החלה כיון שזה לא לצורך יו"ט ,ולשורפה ג"כ אסור ביו"ט ,וא"כ מה
יעשה ,יש בזה כמה שיטות וכדלהלן.

לקרבנות .שה -ולא בכור דשה משמע שראוי להיות בין זכר בין נקיבה,
ובכור אינו אלא זכר( ,וכתבו התוס' דאיירי בעשאו עולה ,דמותר להקטיר את
כולו ,וטעון ד' מתנות .ולר"י איירי בבכו ר שעשאו פסח ,דבכור ופסח מתנותיהם
שוות ,וכן לענין הקטר ה הם שוים .עוד כתבו התוס' דאסמכתא בעלמא היא).
אחת -ולא מעשר שאינו בא אלא מכלל עשרה ,מן הצאן -ולא פלגס

ימים ,ואם באו עדים לפני המנחה למחר היה חול ,והלחם הראשון יפדה דאין התנור
מקדשו( ,ויו"ט שני של גליות לא היה בזמן לחם הפנים)

נאכל ביום הי"א

להפריש מכל אחד ואחד ,נחשב שכל אחד ראוי לו ,וממילא מותר לאפות הכל ביו"ט,

כמו שנחלקו רב חסדא ורבה .וי"א שאין המחלוקות תלויות זו בזו,
די"ל שלר"א לא אמרינן הואיל ,ורק בחלה מותר כיון שעכשיו כל
אחת ראויה עבורו גם בלי הואיל ,ולא רק לאורחים ,אבל אם ראוי רק
לאורחים לא ,שהרי עדיין לא זימנם .וי"ל שלרבי יהושע אומרים הואיל
דאורחים שכיחי ,ובחלה אסור כיון שיש אחת שאינה ראויה לא לו
ולא לאורחים דאין דרך להפריש מכל אחד .והקשה רש"י והרי רבי יהושע אומר

לאפיתו ואינו יוה"כ שהרי היו מעברים את אלול ,וגם אי הוי יוה"כ היו אוכלים
במוצאי יו"כ ,דבקדשים הלילה הולך אחר היום) .ואף לרב חסדא שצרכי
שבת נעשים ביו"ט ,אין אופים את לחם הפנים ביו"ט אף שאין שבות
במקדש ,דכיון שאינו נאכל אלא לשבת הבאה לא התירו שבות
רחוקה .ולרשב"ג התירו אף שבות רחוקה ונאפה ביו"ט אבל אינו
נאפה ביוה"כ מדאורייתא ,דלא הותר בו אוכל נפש.
לרבי הלכה כר"א ,ולרב יצחק הלכה כבן בתירא ,והתוס' דנו אי אמרינן
שתי הלחם אין נאפים ביו"ט ,אף לרב חסדא שצרכי שבת הכא דהלכה כרבי מחבירו .וכתב רש"י (מ"ח :ד"ה אמר לי') שהלכה כר"א ולכן
מחלקים את הבצק לחתיכה גדולה (פחות מכשיעור) וחתיכה קטנה ,וכשרודה אותם
נעשים ביו"ט (ולכן באופן הרגיל נאפים בערב יו"ט ונאכלים ביום מן התנור מצרפם ע"י כלי ,וקורא שם על הקטנה ומברך ומצניעה ושורפה במוצאי
השני לאפיתם ,ואם חל יו"ט ביום ראשון נאכלים ביום השלישי יו"ט או למחר.
לאפיתם) ,דאמר קרא לכם ולא לגבוה ולא לנכרים ,ורשב"ג מתיר
שיעור עיסה לפסח ולחלה
לעשותם ביו"ט ודורש לכם ולא לנכרים אבל לגבוה שרי .שיטת רש"י

שאין עובר בבל יראה על מה שהפריש לחלה ,ומבואר שלא אומרים שהואיל ואי בעי
מיתשיל עלה הוי כמו שלו ,וכ"ש דלקול א לא אמרינן הואיל .וי"מ דלא אמרינן הואיל
כיון דעכשיו אינה שלו ,ורש"י עצמו סובר שלכו"ע אין אומרים הואיל בדבר שאינו
שלו שיכול להכניס ו לרשותו (דא"כ יעבור על חמץ של הקדש כיון שיכול להשאל
עליו) ,ולר"א מותר לאפותה משום הואיל וכל חדא חזיא ליה ,ולרבי יהושע אסור
דל א אמרינן הואיל ,וההתר להפריש חלה הוא משום שטובת הנאה אינה ממון.

שלרבה מותר רק דבר הראוי באותה שעה לו או לאורחים ,ושתי הלחם לא חזו עד
שישחטו כבשים עליהם ויזרוק דמן ,ולכן צריך להכינם מאתמול ,אבל לרב חסדא מי
גרע מה שאינם ראוים עכשיו שהרי יהיו ראויים אח"כ .והתוס' כתבו דאף שאינם
ראוים עכשיו אינו סיבה לאסור ,אלא המחלוקת היא שרב חסדא מתיר כל דבר
שהוא צורך מצוה וא"א לעשותו בזמן אחר ,אבל רבה מתיר רק מה שעיקרו לשמחת
יו"ט ,ולכן שתי הלחם שעיקרו משום זבח אינו נאפה ביו"ט.

עיסה ששהתה בלא ע סק כשיעור מיל הרי היא חמץ ,אבל עיסה שמתעסקים
בה אינה מחמיצה אפילו ביותר משיעור זה .הגמרא מבארת מהו הגודל
המירבי של עיס ה שאפשר להתעסק בכולה ולא תחמיץ ,וכן מאיזה שיעור
העיסה חייבת בחלה.

לר"א יאפה את העיסה ואח"כ יפריש חלה ,דבשעת האפיה כל אחת
שיעור עיסה שמותרת באפיה בפסח שיכול לשומרה מחימוץ ,י"א
ראויה לו שהרי יכול להפריש מכל אחת מעט (ואף שיכול לחתוך את חלק הנכרי לא
אמרו שצריך לעשות כך אלא בעיסת נכרי) ,ואחר האפיה יכול להפריש אחת על יש חורש תלם אחד ולוקה וחייב משום שמונה -משום בחיטים קביים ובשעורים ג' קבים ,ודווקא בחיטים ושעורים
כולם ,לרש"י מפני שהסל מצרפם ,ולתוס' כיון שהיה בהם מתחילה שיעור עיסה חורש בשור וחמור ,והם מוקדשים ועובר על השור משום "לא תעבוד טובים ,אבל בגרועים בחיטים ג' קבים ששלש קבים הם כמו קביים
א"צ צירוף סל אלא צריך שהככרות יגעו זה בזה שהרי צריך לתרום מן המוקף .עוד בבכור שורך" שזה איסור על כל הקדשים ,ועל החמור שהוא קדשי בדק הבית עובר טובות ,ובשעורים ד' ,וי"א בחיטים ג' קבים ובשעורים קביים
כתבו התוס' דאף שהלכה כר"א ,מ"מ בחו"ל שהתרומה מותרת לקטן מותר לאפותה משום מעילה ,ומשום כלאים בכרם דהמחפה בכלאים לוקה ,ומשום חורש שהשעורים קרובים להחמיץ יותר מהחיטים ,ושמע מינה לענין מקח וממכר
ביו"ט ,וכן מותרת לגדול ע"י ביטול ברוב.
בשביעית וכתיב "שדך לא תזרע" וחרישה תולדה דזריעה (ואם אינו חייב אלא שההבדל בין חיטים טובות לגרועות הוא שליש ,ובשעורים רבע.
לבן בתירא יפריש קודם האפיה ויטיל את הבצק בצונן שלא בחורש ומחפה איירי בחורש ומחפה .תוס') ,ומשום יו"ט ,ושבת לא חשיב משום שיטת רב שקבא מלוגנאה שהוא ה' רבעים קמח זה הוא השיעור
יחמיץ ,וכתבו התוס' שזה מועיל גם לר"א ורבי יהושע ,אלא שחוששים שלא יזהר שהוא לאו שניתן לאזהרת מיתת בי"ד שאין לוקין עליו ,והוא כהן ונזיר
לפסח ולחיוב חלה .שיעור חלה נלמד מדכתיב "ראשית עריסותיכם" והיינו
יפה ויבוא לידי חימוץ ,ואם קרא לה שם לפני האפיה אף לר"א יטילה בצונן.
והחרישה היא במקום טומאה וכתיב בכהן "לנפש לא יטמא" ובנזיר "על

מ"ו :לרבי יהושע יפריש כדרכו ויניחה עד מוצאי החג ,וא"צ
לשמור שלא יחמיץ כיון שאין החלה שלו אחרי ההפרשה ,וכתיב "לך"
וגם אינה של הכהן כיון שלא הגיעה לידו.

אי אמרינן הואיל
נתבאר לעיל שנחלקו ר"א ורבי יהושע אם הבעלים עובר באיסור בל יראה על
חלה שהפריש לכהן .הגמ' אומרת שי"ל שנחלקו אם אמרינן "הואיל" ,והיינו
האם דבר שאם יקרה דבר מסוים ישתנה דינו ,יש לו כבר עכשיו את אותו
דין ,כגון הכא שאם ישאל על ההפרשה יעבור בבל יראה האם אומרים שכבר
עכשיו עובר ,או לא .והגמרא מביאה דברים נוספים שדנים בהם אי אמרינן
הואיל ,כגון הכנה מיו"ט לחול הואיל ואם יבואו אורחים זה נצרך ליו"ט ,וכו'.

איסור בל יראה בחלה -אין הכרח לבאר מחלוקת ר"א ורבי
יהושע אם יש איסור בל יראה בחלה ,שנחלקו אם טובת הנאה
שיש לישראל בתרומה טובת הנאה שיכול ליטול דבר מועט מאוהבו של כהן כדי

שיתננה לאותו כהן נחשבת ממון או לא ,די"ל שלכ"ע טובת הנאה
ממון ומחלוקת ר"א ורבי יהושע היא שלר"א הואיל ואי בעי
איתשיל עליה שהרי יכול להשאל על כל נדר הקדש ותרומה הקדושים ע"י
דיבורו ,ממילא ממונו הוא ,והקשה רש"י א"כ למה אסור לאפות את החלה
והרי אי בעי מיתשיל עלה ,ותי' שעדיף לעשות בלא הואיל ,וכתבו התוס' דמ"מ לא
יטיל לצונן ,שמא יבוא לידי חימוץ ,עוד תירצו דאינו שכיח שישאל ולכן אינו סיבה
להתיר ,ורשב"א תי' דתרי הואיל לא אמרינן ,דצריך גם הואיל כדי להתיר לאפות את
מה שיפריש אח"כ ,מטעם הואיל ויכול להפריש מעט מכל אחד (ולא הצריכוהו
לעשות כך משום שזה טירחה) .ולרבי יהושע לא אמרינן הואיל וממילא
אינו עובר על חימוצה ,אבל עובר על אפיתה ,דאיכא חדא דלא חזיא ליה .וכתבו
התוס' דאף לר"א דאמרינן הואיל אין יוצאים יד"ח במצה של מעשר שני לר"מ שהיא
ממון גבוה אע"פ שיכול להשאל עליה ,דכתיב התם "[קודש] לד' " ,ולגבי הקדש תי'
שאחרי שהגיע ליד גזבר לא אמרינן הואיל.

אפיה מיו"ט לחול או לשבת -לרבה אין איסור מדאורייתא
לבשל מיו"ט לחול אחרי שכבר גמר סעודתו ,הואיל ואם יבואו אורחים
יהיה ראוי להם ביו"ט ,ואין האיסור אלא מדרבנן ,ולהכין מיו"ט
לשבת ליכא איסורא .ולרב חסדא המכין מיו"ט לחול לוקה משום
"לא תעשה כל מלאכה"  ,דלא אמרינן הואיל ,אבל מיו"ט לשבת מותר
מדאורייתא לרש"י הטעם משום דחדא קדושה היא ,ולתוס' (מ"ז .ד"ה ואי) כיון
שמותר אף לצורך שבת הבאה ,ב הכרח הטעם משום דהוי כמו אוכל נפש דיו"ט ,כיון

שא"א לעשותה בזמן אחר ,ומדרבנן אסור שמא יבוא להכין לחול ,וע"י
העירוב תבשילין יש הכר .ולר"א דאמרינן הואיל הא דהמכבד והרודה חלות

נפש מת לא יבוא" .לשיטת התוס' אינו לוקה על לאו דמעילה ,ובכלאים לוקה שתים
מ שום כלאי הכרם ומשום כלאי זרעים ,דאיירי שחיפה על חיטה שעורה וחרצן יחד.

כדי עיסותיכם ,ועיין רש"י ד"ה חמשת שמחשב למה השיעור הוא ה' רבעים .ושיטת
ר"י דבעינן חמשת רבעים קמח ועוד ,שיהיה שיעור עריסותיכם לאחר הפרשת
החלה.

מ"ז :ולרבה דאמרינן הואיל אין לפוטרו על החרישה ביו"ט מכח
מ"ח :ורב יוסף אמר שנשי דידן נוהגות חומרא לאפות בפסח
הואיל וזה ראוי לכיסוי הדם אם יזדמנו לו הרבה ציפורים וחיות( ,וכתבו
התוס' דאיירי שעד שיביא עפר אחר יבלע הדם ,או יטשטש ע"י מים ,ואינו יכול רק ג' לוגים ,ולא מפסידים עי"ז הפרשת חלה דהלכה כר"א שהסל
לקחת את הדם למקום אחר ,דאל"כ אין עשה דוחה לא תעשה במקום שאפשר מצרף לחלה ,וכרבי חנינא שאף בכעכים שאינם נושכים זה מזה
לקיים שניהם) ,דאיירי במתונתא ארץ לחה הראויה לזריעה שאינה ראויה הסל מצרף ,אבל לרשב"ג וריב"ל רק בככרות של בבל הסל
לכיסוי הדם מפני שהיא מדבקת ונגבלת ,אבל בראוי לכיסוי הדם אינו מצרפם ,ולרבי יהושע תנור מצרף.
לוקה דאמרינן הואיל ,אבל באבנים מקורזלות רכות ,הראויות לזריעה
רבי ירמיה מסתפק אם יש צירוף בטבלה בלי מסגרת ,תיקו.
ואינם ראויות לכיסוי עד שיכתשם פטור ,הואיל וראוי לכותשן כלאחר יד
בשינוי ,וכיון שמותר מדאורייתא ליכא מלקות ,ואין להעמיד בצונמא שא"א
הדרך ללוש כמה נשים יחד -שיטת רבן גמליאל שמותר לכמה
לכותשה ,שהרי צונמא אינה בת זריעה ואם יש עפר תיחוח
נשים ללוש יחד בצק שיש בו כדי למלא את התנור ,ואע"פ שאחת ממתינה עד
מלמטה פטור הואיל והעפר ראוי לכיסוי הדם ,ואין להעמיד
בטינא שהרי אינה בת זריעה .והתוס' הקשו למה אסור לכתוש ולא אמרינן שהשתים שלפניה יגמרו ,ואף בנשים שאינם זריזות והעצים לחים
הואיל ,עוד הקשו דלא שייך כאן עדל"ת ,שהרי יו"ט הוא לא תעשה ועשה .ורשב"ם והתנור צונן מותר ,ואם רואה שהבצק עומד לטפוח ,תלטוש
מפרש דהואיל וראוי לכיסוי היינו שמטעם זה הוי כחופר גומא וא"צ אלא לעפרה בצונן .שיטת חכמים שצריך לאפות מיד ,ועל כן כשהראשונה
דפטור ,דהוי מלאכה שא"צ לגופה .ור"י הקשה דדווקא בבית פטור דמקלקל הוא ,גמרה ללוש השניה לשה והיא עורכת ,וכשגמרה לערוך היא אופה
אבל החופר גומא בשדה חייב כיון שמשביח את השדה ,ור"ת
מפרש שקושית הגמ' והשניה עורכת והשלישית לשה וכן בהמשך .ולר"ע לא כל הנשים
היא על חרישה בכלאים דליכא אלא לאו ,ועשה דוחה לא תעשה.
והעצים והתנורים שווים שיש נשים עצלניות ותנור שאינו תתחמם מהר
המבשל גיד הנשה ביו"ט ואוכלו לוקה ה' ,משום מבשל ביו"ט ועצים שאינם נדלקים מהר ,ואם תפח שרואה שרוצה לתפוח תלטוש ידיה
דהבישול אינו ראוי (וכב"ש דלית להו מתוך .תוס') ,ומשום אכילת הגיד ,בצונן ותקטף את הבצק.
ומשום בישול בשר בחלב ואפי' הוא חול ,וקסבר יש בגידים בנותן טעם ובשר
סימני חימוץ -שיאור בצק שלא החמיץ כל צרכו והיינו כקרני חגבים,
הם ,ומשום אכילת בשר בחלב.
לרב חסדא דלא אמרינן הואיל לוקה גם משום הבערה שלא לצורך ,ישרף ,והאוכלו -לר"י פטור ,ולחכמים חייב ,שאין לך סדק
ולרבה אינו לוקה משום הבערה הואיל וראוי לצורכו( ,ואין לוקה מלמעלה שאין לו כמה סדקים מלמטה והוי כנתערבו סדקיו .וסידוק
משום מוקצה ,דמוקצה אינו איסור דאורייתא) ,ואיירי בעצי שהחמיץ ונעשו בו סדקים והיינו שנתערבו סדקיו זה בזה ,לכו"ע ישרף
הקדש שאסור לשורפם ,דכתיב "ואשריהם תשרפון באש וכו' לא והאוכלו חייב כרת ,ור"מ דברייתא הם חכמים דמתני' ,וחכמים דברייתא הם ר"י
תעשון כן לד' אלוקיכם"( .ומשום מוקצה אינו לוקה דאינו איסור דמתני' .ואם הכסיפו פניו כאדם שעמדו שערותיו מתוך פחד ורתת ,אף
דאורייתא ,ועוד דאין חילוק מלאכות ביו"ט שאם עשה ב' מלאכות לחכמים פטור מכרת.
במזיד אינו לוקה שתים ,וכבר לוקה משום מבשל ,ואם בישל בעצי
אשירה לוקה עוד שתיים ,משום "ולא ידבק בידך מאומה מן מ"ט .ביעור חמץ בי"ד שחל להיות בשבת -לר"מ מבערין
החרם" ומשום "ולא תביא תועבה אל ביתך").
הכל חולין ותרומה קודם השבת חוץ ממה שצריך לאכול בשבת .לחכמים
מבערים הכל בשבת ,וכן נהגו בבית ר"ג .ולר"א בר צדוק תרומה
מ"ח .אלו דברים כשרים לקרבן -כתיב "ושה אחת מן מלפני השבת וחולין בזמנם שיכול למצוא לחולין אוכלים ,אבל תרומה אינו
הצאן מן המאתים ממשקה ישראל למנחה" בא ללמד מה כשר יכול להאכילה לא לזרים ולא לבהמת זרים.

הלך ונזכר שיש לו חמץ בביתו -אם הלך בי"ד ניסן לדבר מצוה,
אם יכול לחזור ולבער ולחזור למצוותו יחזור ואם לאו יבטל בליבו,
ואם הלך להצלת נפשות יבטל בליבו ואפי' אם יש שהות לחזור,
דמדאורייתא בביטול סגי ,ואם הלך לשבות שביתת הרשות יחזור מיד,
לרש"י היינו שרוצה לילך ד' אלפים אמה לדבר הרשות ,אבל לילך לבית האבל או
המשתה הוי כדבר מצוה .והקשו התוס' דאיכא מ"ד שאין מערבים אלא לדבר מצוה,
ולכן פירשו דדבר הרשות היינו שהולך לשמוח בפסח בבית אוהבו או קרובו.

מהו דבר מצוה -שחיטת הפסח ,מילת בנו ,סעודת אירוסין
סעודה ראשונה היא מצוה ,סעודה שניה כששולח סבלונות לר"י
היא רשות ולרבי יוסי היא מצוה.

תלמידי חכמים ועמי הארץ
דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחרי רעיו וחבריו ונוהג
במנהג אנשי מדינתו ,לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולהתרחק מן
הרשעים .ומצות עשה להתדבק בצדיקים שנאמר "ובו תדבק" והיינו
להשתדל לישא את ת"ח ולהשיא ב תו לת"ח וכו' .רמב"ם הלכות דעות פרק
ו' .הגמר א מבארת מעלת הנישואין לבת ת"ח ,ולמי מותר להנשא לבת כהן,
וגנות עם הארץ והריחוק הנצרך ממנו ועוד מדיני עם הארץ.

איזה זיווג ראוי-
סעודה שאינה של מצוה ,כגון סעודת נישואי בת כהן לישראל עם
הארץ או בת ת"ח לעם הארץ ,אין ת"ח רשאי ליהנות ממנה ,שאין
זיווגם עולה יפה במזל טוב ,ונעשית אלמנה או גרושה או אין לה
זרע דסמיך ליה כי תהיה אלמנה וכו' ,וי"א קוברה בלא זמן ,או קוברתו ,או
מביאתו לידי עניות.
ת"ח שנשא בת כהן זכות הכהונה והתורה מעשרתם ,ורבי יהושע
אמר שנחלש בגלל שנשא בת כהן ,ורב כהנא אמר שגלה שלא
מרצונו בגלל שנשא בת כהן .ורב כהנא לא היה כהן והיה לוקח פדיון הבן
בשביל אשתו .תוס'.

לעולם ימכור אדם כל אשר לו וישא בת ת"ח ,לא מצא ישא בת
גדולי הדור ,ראשי כנסיות ,גבאי צדקה ,מלמדי תינוקות ,אבל לא
ישא בת עם הארץ ,וכן ימכור כל מה שיש לו כדי להשיא בתו
לת"ח ,והמשיא בתו לעם הארץ כאילו כופתה לפני ארי שדורס
ואוכל ואינו ממתין עד שתתפייס .תוס'.
ת"ח המרבה סעודתו בכל מקום סוף מחרב את ביתו ,ומאלמן את
אשתו בחייו מפני שגולה בשביל מזונותיו ,ומייתם את גוזליו ,ותלמודו
משתכח ממנו מפני שאינו עסוק לחזור עליו ,ומחלוקות רבות באות עליו
מחמת ששכח תלמודו או שהוא חייב כסף עבור מזונותיו ,ודבריו אינם
נשמעים ,ומחלל שם שמים ושם רבו ושם אביו ,וגורם שם רע לו
ולבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות.

המצפה לשכר השכרת ריחיים.
מה יהיה לעתיד לבוא
העושים מלאכה שיש בה עין רעה כגון קנים וקנקנים ,תגרי
כיון שנתבאר בגמרא מה דין היוצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש,
סימטא ,מגדלי בהמה דקה שהכל צווחים עליהם ,וכתבו התוס' דהא דאמרו
מבארת הגמרא שלעתיד לבוא עתיד הקב"ה להוסיף על ירושלים (רש"י),
ועוד דברים שיהיו לעתיד לבוא.
שבהמה דקה מעשרת היינו בחורשת ,וקוצצי אילנות טובות הנוטלים תמיד
נ .והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות וקפאון -י"מ שהאור לעצמם חלק יפה.
היקר בעוה"ז יהיה קפוי -קל לעוה"ב ,וי"מ שנגעים ואהלות כו תבי סת"ם ותגריהם ותגרי תגריהם וכו מוכרי תכלת .דכ"ד
שיקרים בעוה"ז יהיו קפויים לעוה"ב ,ולריב"ל אלו בני אדם תעניות נתענו אנשי כנה"ג שלא יתעשרו ,כדי שלא יפסיקו .אמנם
אם עוסקים לשמה שתהיה המצוה מצויה לאלו הצריכים לה רואים סימן
שיקרים לעוה"ז עשירים וחשובים ואינם טובים למקום ,וקפויים לעוה"ב.
ברכה ,שאף אם יתעשרו ימשיכו לעסוק בזה .וכתבו התוס' דעל המשכירים עצמם
שעתיד
ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לד' -י"מ
לבעלי בתים לכתוב לא ביקשו שלא יתעשרו.
הקב"ה להוסיף על גודלה של ירושלים ,כשיעור שהסוס רץ ומציל
מתורגמנים ,משום דמחזי כשכר שבת.
והיינו עד חצי היום שצל הסוס תחתיו ,וי"מ שינדבו את מצילות הסוס,
וי"מ שינדבו לד' כל ביזה עד שעה שהסוס רץ ומציל כל מה שיבוזו המשתכר ממעות יתומים למחצית שכר ,דלאו בני מחילה נינהו.
המשתכר ממעות הבאות ממדה"י ומשלח ספינותיו תמיד במקום סכנה,
ביום אחד עד חצות .וגם הסירות יהיו מכסף וזהב.
ע תידים ישראל שיתעשרו ויביאו הרבה לבית המקדש ,ולא תהיה (דלאו בכל יומא איתרחיש ניסא).
עניות.
קיום מנהגים
בעולם האמת עליונים למטה ותחתונים למעלה ,והת"ח חשובים
שם כמו כאן ,ואומרים שם אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
בתחילת פרק זה התבאר שעשית מלאכה בערב פסח לפני חצות תלויה
במנהג המקום .הגמרא מביאה דברים נוספים התלוים במנהג המקום,
בעוה"ז אומר על בשורות רעות ברוך דיין האמת ,ובעוה"ב אומר
ומבארת את מי המנהג מחייב.
ברוך הטוב והמטיב שאין שם בשורה רעה .בעוה"ז שמו של הקב"ה
נכתב בי'ה ונקרא בא'ד ולעוה"ב אף נקרא בי'ה .אין לדרוש בציבור בני ביישן נהגו שלא ללכת מצור לצידון בערב שבת כדי שלא להבטל
מצרכי שבת  ,ועל כן אף בניהם צריכים לנהוג במנהג אבותיהם ,אע"פ
קריאת שם הוי"ה.
הרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתם ,והיינו הרוגי לוד שני שאבותיהם היו יכולים מפני שעשירים היו ,והם לא יכולים.
אחים שהודו על הריגת בת מלך ,והצילו את ישראל ,ולא היתה בהם מעלה אחרת
שיחשבו עליה אלא זו בלבד.

מקום שנהגו
הקדמה לפרק מקום שנהגו -מלבד התקנות שתיקנו חכמים שדינם שוה
בכל מקום ובכל אדם ,יש מנהגים שנהגו במקומות מסוימים להחמיר בדבר
מסוים משום גזירה או כדעת יחיד ,וכל אדם צריך לנהוג בזה כמנהג מקומו,
ואם הוא נמצא במקום אחר אסור לשנות ממנהג אותו מקום מפני
המחלוקת .בפרק זה יבואר בכמה דינים (עשית מלאכה בערב פסח ,אכילת
פירות שביע ית לאחר זמן הביעור באותו מקום ,מכירת בהמה דקה לנכרי,
אכילת צלי בליל פסח ,וכו') ,מתי אסור לשנות ממנהג המקום ומתי מותר.

באלו זמנים אין עושים מלאכה
ערב פסח אסור בעשית מלאכה מחצות בכל מקום ,והעושה
מלאכה משמתינן ליה ,ויש מקומות שנהגו שגם עד חצות לא
עושים מלאכה בערב פסח ,וההולך ממקום שעושין למקום שאין
עושין או איפכא ,נותנים עליו חומרת ב' המקומות ,ואסור בעשית
מלאכה.

נ"א .דברים המותרים ואחרים נהגו בהם איסור אי
אתה רשאי להתירם בפניהם-
הגמ' מעמידה איסור זה בכותאי דחיישינן שיבואו להקל בדברים
אחרים ,או בישראל כשיש חשש זה ,והיינו כשלא מצוים ת"ח
ביניהם.
וכתבו התוס' בשם רבינו ניסים דדווקא אם יודעים שהדבר מותר ורוצים להחמיר על
עצמם אין להתיר בפניהם ,אבל אם חושבים בטעות שהדבר אסור יכול להתיר
בפניהם .עוד כתבו דהא דתני נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם היינו במנהג
חשוב שהנהיגו ע"פ ת"ח ,ור"י מסתפק אם במנהג שאינו חשוב מותר לת"ח להתיר
לתלמידים ,או שמותר רק לנהוג התר בפניהם.

בבירי נהגו שלא לצאת בקורדקיסון בשבת שמא יפלו ויבוא
לטלטלם ד"א ברה"ר .ואין להתיר בפניהם.
בעכו נהגו שלא לשבת על ספסלי נכרים בשבת דמחזי כמקח
וממכר .ואין להתיר בפניהם.
בחוזאי נהגו להפריש חלה מאורז ,ואמר רב אשי שאם רוב
אכילתם אורז אין לזר לאכול את החלה בפניהם ,שלא תשתכח
מהם תורת חל ה ,אבל אם רובם אוכלים דגן יאכל זר בפניהם את
החלה מהאורז ,שמא יבואו להפריש מהחיוב על הפטור ונמצא הכהן
אוכל טבלים ,או מפטור על החיוב ולא ניתקנו הטבלים .וכתבו התוס' דאף

מ"ט :עם הארץ אסור לאכול בשר בהמה ועוף ,ומותר לנוחרו
ביו"כ שחל להיות בשבת ,ואסור להתלוות עמו בדרך ,ומותר
לקורעו כדג ,ואלמלא היו צריכים לנו היו הורגים אותנו ,ואין
מוסרים להם עדות לזמנם לשמוע דבר כדי להעיד עליו ,ואין מקבלים
מהם עדות ,ואין מגלים להם סוד מפני שהוא הולך רכיל ומגלה ,ואין טעם איסור מלאכה בערב פסח -לרש"י הטעם שמא מחמת שיהיה טרוד שאין מפרישים ממין על שאינו מינו ,הכא איירי בבלול ,ויש לחוש שתהא מצד אחד
ממנים אותם אפוטרופוס על היתומים ועל קופה של צדקה מפני במלאכה ישכח לבער את החמץ ולשחוט את הפסח ולתקן מצה ,ומצוה להכינם רובה אורז.
מבעוד יום ובלילה להתחיל מהר בסעודה כדי שלא ישנו התינוקות .ולתוס' הטעם
שהם חשודים על הגזל ,וי"א אף אין מכריזים על אבידתם וכגון שראה משום שביום שמביא קרבן אסור במלאכה ,וסתם קרבן דמצוותו כל היום אסור כל רחיצה עם קרוביו -אסור לרחוץ עם אביו וחמיו משום הרהור ,בעל
שנפלה אבידה משיירה של ע"ה ,אבל לגזול בידים אסור ,ומה שמותר להורגו היינו היום (חוץ מתמיד שהתורה הוציאה מן הכלל דכתיב "ואספת דגנך") ,אבל פסח אמו ,ובעל אחותו ,ור"י מתיר באביו משום כבוד אביו שמשמשו
בכופר להכעיס שהוא ליסטים וחשוד על הריגה והוי כמו פיקוח נפש .תוס'.
שזמנו מחצות אסור רק מחצות ,וכתבו התוס' דכיון שנאסר בזמן המקדש נאסר
במרחץ ,וכן בבעל אמו ,ואסור לתלמיד לרחוץ עם רבו מפני שצריך
לעולם.
אמר ר"ע כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי ת"ח ואנשכנו
להתבייש מכבודו ומוראו ,ואם צריך לו שישמשנו במרחץ מותר .ומותר
כחמו ר (ששובר עצם) .גדולה שנאת ע"ה לת"ח משנאת העכו"ם נ :ערבי שבתות ויו"ט -העושה מלאכה בערבי שבתות ושאר לרחוץ עם אחיו ואין בזה חשש למשכב זכור ,ובכבול נהגו שלא לרחוץ
לישראל ,ונשותיהם יותר מהם ,וזה ששנה ופירש שונא יותר ימים טובים מן המנחה ולמעלה אינו רואה סימן ברכה .הגמרא ב' אחים יחד גזירה אטו בעל אחותו ,ואין להתיר בפניהם.
מכולם מפני שיודע כמה מגנים ת"ח את עמי הארץ.
מחלקת שבערב פסח אסור מחצות ,ובערב שבת רק מן המנחה
אכילת חלב היתר -הקיבה עשויה כקשת ,והחלב שבתוך כפיפת הקשת הוא
ולמעלה -תשע שעות ומחצה ,אי נמי בערב פסח זה איסור ,ובערב
חלב היתר ,ובני בבל נוהגים בו איסור .רבה בר בר חנה הלך מארץ ישראל
העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו שמביישו.
שבת ויו"ט רק אינו רואה סימן ברכה.
לבבל ואכל את חלב היתר כמנהג א"י ,ואע"ג דתנן נותנים עליו
מי שיצא מירושלים ונזכר שיש בידו בשר קודש ונפסל ביוצא העושה מלאכה במוצאי שבתות משום כבוד שבת ,שמוסיפים מחול על חומרי מקום שהלך לשם הני מילי בתוך בבל או בתוך א"י או
אם עבר צופים (לרש"י זה מקום מסוים שיכולים לראות משם את בית המקדש ,הקודש( ,וכתבו התוס' דאיירי עד סיום התפילה ,אבל הנוהג שלא לעשות מלאכה מבבל לא"י ,אבל מא"י לבבל לא דאין כאן מחלוקת כיון שהם כפופים
ולתוס' הכונה לכל מקום סביב ירושלים שיכולים לראותו משם) ,שורפו במקומו אח"כ אינו מנהג) ,וכן במוצאי יו"ט ויוה"כ ,ובתענית ציבור שהיו מתענים לא"י שהם אינם סמוכים ובני א"י סמוכים (מפני שלומדים תורה ברבים ,ואוירא
על הגשמים בא"י אינו רואה סימן ברכה.
דא"י מחכים ,וכן לענין איסור והתר בני א"י עדיפים ,אבל לענין אפקועי ממונא בני
ולא הטריחוהו לחזור  ,ואם לאו חוזר ושורפו לפני הבירה (י"א מקום בהר
העושה מלאכה בכל השבוע ולא בערב שבת ,הרי זה זריז בעל בבל עדיפים .תוס') .אי נמי רבה בר בר חנה היה בדעתו לחזור ,ובכהאי
הבית וי"א שהר הבית כולו בירה .תוס') מעצי המערכה דבמקום אכילתו שם
ש ריפתו דכתיב בקודש באש תישרף .רש"י .והתוס' כתבו דאיירי קרא לענין קדשי מלאכה ונשכר ,ואם עושה גם בע"ש הרי זה זריז ונפסד ,ואם לא גוונא אין נותנים עליו חומרי מקום שהלך לשם ,ומ"מ לבנו לא
קדשים ואימורי קדשים קלים ,אבל שאר קדשים שנאכלים לזרים אינם אלא מדרבנן עושה מלאכה בכל השבוע ולא בע"ש הרי הוא שפל ונשכר דעשה התיר לאכול את חלב היתר אפי' בפניו מפני שלא הגיע להכרעה בענין
אטו קדשי קדשים.
מצוה שלא לשמה( ,וכמו נשי דמחוזא שלא עושות מלאכה כלל זה ,ומה שנהג בזה התר הטעם הוא משום שהוא עצמו ראה את ריו"ח
משום שהן מפונקות) ,ואם לא עושה מלאכה בימי השבוע אבל שאכל ,אבל בנו שלא ראה אין לו לאכול ,ומאידך בספיחי כרוב
השיעור שצריך לחזור בשבילו בחמץ ובבשר קודש -לר"מ
(דלהלן) נתן לבנו לאכול בפניו כיון שראה את רשב"י שאכל ור"ש
בע"ש עושה מלאכה הרי הוא שפל ונפסד.
חוזר בכביצה אבל בפחות בחמץ יבטלו בליבו ובקודש ישרפנו במקומו ,ולר"י
כשראה אדם שאכל אמר לו שהוא פורץ גדר ,שלא היה רוצה שעמי הארץ יסמכו
עליו כל זמן שלא נפסקה הלכה כמותו .תוס'.
בכזית( ,ובזימון מצינו ששלשה שאכלו כאחד חייבים לזמן ואין רשאים לשמה ושלא לשמה -העושה שלא לשמה יש לו שכר ,דלעולם
ליחלק ,לר"מ בכזית ולר"י בכביצה .לריו"ח שם מוחלפת השיטה,
ולאביי לגבי זימון נחלקו בקראי אם "ושבעת" זה שתיה ,או יעסוק אדם בתורה מצוות אפי' שלא לשמה דמתוך שלא לשמה נ"א :ספיחים ,וספיחי כרוב -לר"ע ספיחין אסורים באכילה,
בא לשמה ,ושכרו עד שמים ,וכתבו התוס' דהיינו כשאין מתכוון לשום רעה,
דבעינן אכילה שיש בה כדי שביעה ,וכתבו התוס' דמדאורייתא השיעור אבל העוסק כדי להתיהר ולקטנר ולקפח את חבריו בהלכה ,ולא ע"מ לעשות ,נח לו דכתיב "הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו" .וספיחי כרוב,
לרבנן אסורים אטו שאר ספיחים ,ור"ש לא גזר .עיין בביאורי רש"י
הוא שביעה גמורה ,ומ"מ יכול להוציא מי שאכל שיעור שביעה אפי' הוא אכל פחות ,שלא נברא .והעוסק לשמה שכרו מעל שמים.
ותוס' להלן.
דגדול יכול להוציא אחרים אפי' לא אכל כלל .ולגבי חזרה נחלקו אם חזרתו
לרש"י איירי באיסור ספיחים בשביעית לאחר זמן הביעור ,וסובר ר"ש שכרוב אינו
בכביצה כשיעור טומאתו ,או כזית כשיעור איסורו) ,ולחכמים אלו אין רואים סימן ברכה-
בשר קודש בכזית דאין לו תקנה בביטול .תוס' .וחמץ בכביצה ,ולרבי נתן
חייב בביעור כיון שאין השורש כלה ,ולרבנן אוסרים אטו שאר מינים.
המצפה לשכר אשתו ,והיינו מתקולתא רש"י מבאר שאשתו משכירה
זה וזה בשני ביצים.
מאזנים ומתבזה שהוא טורח גדול בשביל רווח קטן ,והתוס' ביארו שמוכרת מה עוד פירש רש"י שרק ירקות הגדלים מזרע שנופל לארץ אסורים לאחר הביעור,
שטותה (לפי משקל) ופירש ר"ח שהיא מתבזה ע"י שמגלה זרעותיה בשעת טויה.

אבל אם אשתו מוכרת ,שבח הוא ,דכתיב "סדין עשתה ותמכור".

ועלי כרוב הגדלים מן הקלח שמוסיף ענפים כאילן מותרים לאחר הביעור ,ורש"י
דוחה ביאור זה.

לרבינו תם ר"ע אוסר ספיחים אף קודם זמן הביעור ,אבל לרבנן ספיחים אסורים
מדרבנן ,אבל מדאורייתא אינם אסורים אלא אחר הביעור ,וספיחי כרוב לר"ש
מותרים כיון שאין בהם זריעה וכתיב "הן לא נזרע" ,ורבנן אוסרים אטו שאר ספיחים.
לרבינו ניסים איי רי בספיחים של שביעית שיצאו למוצאי שביעית ,דאסורים
מדרבנן עד זמן שיכולים לגדול בשמינית כיוצא בהם ,שמא יסברו שלקטן בשביעית,
דלר"ש בכרוב שדרך לגדול הרבה בזמן מועט אין לחשוש שיחשבו שלקט בשביעית,
ורבנן גזרו אטו שאר ספיחים( .ומה שגדל בשישית ונכנס לשביעית ,אם יש מקום
לטעות ולחשוב שגדלו בשביעית אסורים).

ביעור פירות שיצאו מא"י -לת"ק מבערם במקומם ,ולרשב"א
יחזרו למקומם ויתבערו דכתיב "אשר בארצך"( ,י"א שדורשים
מהך' ,וי"א שדורשים מתיבת אשר) .י"א שהשמועה שהלכה
כרשב"א וי"א השמועה שאין הלכה כרשב"א ,ורב ספרא סמך על
רב הונא שהיקל ,מפני שהיה מדקדק בלימוד מרבו לשנותה פעם
שניה (כמו רחבה דפומבדיתא שאמר בשם רבי יהודה או רב יהודה או
ר"י נשיאה שהר הבית סטיו כפול היה היו סביבו איצטבאות כפולות ,סטיו
לפנים מסטיו) .וכתבו התוס' דאסור להוציא פירות שביעית לחו"ל ,ורב ספרא

אל ישנה אדם מפני המחלוקת -לאביי קאי מתני' על הולך
ממקום שעושין למקום שאין עושין ,שלא יעשה מלאכה מפני
מהו ביעור -לרש"י מפקירם במקום דריסת חיה ובהמה ,ולתוס' מחלק מזון ג'
המחלוקת ,אבל ההולך ממקום שאין עושין למקום שעושין אסור
סע ודות לכל אחד ,לר"י רק לעניים מותר לאכול אחר הביעור ,ולרבי יוסי מותר אף
בעשית מלאכה ,דהא נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם .לעשירים .ובתוספתא איתא שמחלק מהם לשכניו ול קרוביו וליודעיו ,ומוציא ומניח
ולרבא כוו נת המשנה שההולך ממקום שאין עושין למקום על פתח ביתו ואומר שמי שירצה יטול ,וחוזר ומכניס לביתו ואוכל מהם עד שיכלו,
שעושין ,שאינו עושה מלאכה מפני שנותנים עליו חומרי מקום אמנם אין להשהותם בביתו בחזקת שהם שלו.
שיצא משם ,מ"מ אין בזה מחלוקת ,דכמה בטלני איכא בשוקא.
קציצת אילן עם פירות בשביעית -רב אילעאי קצץ בשביעית
דקל עם תמרים קטנים שלא התבשלו ,אע"פ שאסור להפסיד פירות
נ"ב .מלאכה ביו"ט שני-
שביעית דכתיב "לאכלה"( ,לב"ש האיסור משיוציאו תחילת העלים
אף הבקיאים בקביעא דירחא אסורים במלאכה בישוב ביו"ט שני ,בימי ניסן ,ולב"ה בחרובים משישרשרו שיראו בהם כעין שרשראות של
כיון שנהגו בו איסור .וכתבו התוס' דאפי' בצינעא ואפי' דעתו לחזור אסור ,אבל חרובים ,ובגפנים משיגריעו כפול הלבן ,והזיתים משיניצו כשיגדל עליהם
במדבר מותרים.
הנץ ,ושאר האילנות משיוציאו) .הגמ' אומרת שהמעשה היה בדקל
מנדים על יו"ט שני ,ומעשה בתלמיד אחד שהלך מחוץ לתחום ,זכר שאין פירותיו מבשילים יותר אלא דוגרים אותם בניסן בכלי כפות תמרים והם
י"א ש נידוהו משום שנידוי חמור( ,שהרי במערבא היו מלקים מתבשלות מאליהן  ,אבל בדקל נקיבה אסור ,שאף רבנן שסוברים
תלמיד שסרח ולא היו מנדים מפני כבוד התורה) ,וי"א שהלקוהו מפני שסמדר כשנפלו פרחי הגפן ונראית צורת הענבים ,אין בו עדיין איסור
שהיה צורבא מרבנן.
ערלה עד שיהיה בוסר (שנקרא גם גירוע ושיעורו כפול הלבן,
ודלא כרבי יוסי שאוסר אף בסמדר) ,ומבואר מדבריהם שסמדר
ביעור פירות שביעית
לא נחשב פרי ,מ"מ שאר אילנות חוץ מגפן אסור לקוצצם כבר
משהוציאו פרי.
פירות שביעית מותרים באכילה לאדם ולבהמה דכתיב "והיתה שבת הארץ
הוציא לסחורה באופן המותר ,או בשוגג.

לכם לאכלה לך ...ולבהמתך ולחיה" ,ודרשו חז"ל שאם אין לחיה פירות
בשדה צריך לבער את הפירות מן הבית( ,ונחלקו הראשונים אם צריך לבערם
מן העולם או שצריך להפקירם) .הגמרא כאן מבארת מה הדין כאשר בחל
מהמקומות כלה מין זה מן השדה ובחלק מהמקומות לא כלה ,ועוד מדיני
ביעור.

דין ביעור במוליך פירות ממקום למקום-
איתא במתני' דהמוליך פירות שביעית ממקום שכלו
השדה וחייבים בביעור ,למקום שלא כלו ,או ממקום שלא כלו למקום
שכלו ,חייב לבער ,דנותנים עליו חומרי מקום שיצא משם (ומותר
לחיה מן

לשנות ממנהג המקום משום דהוי איסור דאוריית א ,אי נמי לא שייך בזה מחלוקת

כיון דתלוי בפירות ולא בגוף האדם .תוס') .וחומרי מקום שהלך לשם .ור"י
אומר אומרים לו צא והבא לך אף אתה-
ביאור א' -המוליך ממקום שלא כלו למקום שלא כלו ושמע
שכלו במקומו ,לת"ק צריך לבער

אע"פ שאין כאן חומרי מקום שיצא

משם ,שהרי בשעה שיצא לא היו נוהגים בהם איסור ,ולר"י א"צ לבער דיכול
לומר לבני מקומו שאינו משנה ממנהגם ,שהרי גם הם יכולים לבוא לאותו מקום
ולמצוא הרבה .הגמ' מקשה שרבי אלעזר אמר שר"י לחומרא .וצ"ל

שלת"ק באופן זה אינו חייב לבער ,ולר"י חייב לבער

כיון שאינו יכול

ללכת למקום שיצא משם ולהביא פירות.

ביאור ב' -המוליך ממקום שלא כלו למקום שכלו והחזירם
למקומם  ,לת"ק אינו חייב לבער ,ולר"י חייב שהרי אינו יכול
להביא ממקום שכלו .והגמ' דוחה שאין לאסור דבר שלא גדל ורק
עבר במקום שכלו ועכשיו אינו שם.
ביאור ג' -נחלקו בג' כבשים בחבית אחת בחומץ או ציר ,לת"ק
מבער כשכלה האחרון כשיטת רבי יהושע ,ולר"י כל מין מבער
כשאותו המין כלה כשיטת ר"ג וכן הלכה ,ושיטת ר"א שמבער
כשכלה הראשון שכיון שכבשם הוי כמין אחד ,וביארו התוס' שהמין הראשון

האומר הרי עלי מנחה מן השעורים

ומנחת נדבה אינה באה מן

השעורים ,לת"ק יביא מן החיטים דבתחילת דבריו אדם נתפס,
ור"ש סובר כרבי יוסי שאף בגמר דבריו אדם נתפס וכוונתו לכל
מה שאמר ,וסבור שאדם יכול להתנדב מנחת שעורים ,וממילא פטור
שהרי לא התנדב כדרך המתנדבים ,ורבי יוסי עצמו דס"ל שאף
בגמר ד בריו אדם נתפס ,אולם לא ס"ל כר"ש אלא חייב להביא
מנחה מן החיטים ,דס"ל שאין אדם מוציא דבריו לבטלה .ובאומר הרי זו תמורת
עולה תמורת שלמים ,לר"מ הרי זו תמורת עולה ,דתפוס לשון ראשון ,ולרבי יוסי
כוונתו לשניהם ,ולא אמרם בזה אחר זה אלא מפני שא"א לאומרם יחד ,ותרעה
עד שתסתאב ותימכר ויביא בדמיה חציה ועולה ובדמי חציה שלמים .וכתבו
התוס' דאליבא דרבי יוסי הכא שאני שסוף דבריו הוא פירוש לתחילת דבריו.

חנניה מישאל ועזריה מסרו עצמם על קדושת השם ,מפני
שדנו קל וחומר מהצפרדעים שנכנסו לתנורים במצרים אע"פ
שאינם מצווים על קידוש השם .לרש"י הסיבה שלא היו חייבים למסור
נפש ם היה משום דכתיב "וחי בהם" ולא שימות בהם .והתוס' הקשו דבפרהסיא
חייבים למסור נפש אפי' במצוה קלה ,ור"ת פירש שהצלם היה אנדרטא ולא ע"ז
ממש ,ור"י פירש שהגמ' דנה למה לא ברחו כמו דניאל.

הנותן סחורה לת"ח להשתכר זוכה ויושב בישיבה של מעלה.
מקום שנהגו להדליק הנר בליל יו"כ מדליקים ,ומקום שנהגו
שלא להדליק אין מדליקים ,ושניהם לטובה נתכוונו לפרוש ממשכבי
אשה ,להדליק משום שאסור לשמש לאור הנר ,או שלא להדליק כדי שלא יראה

ויתאוה ,ומדליקים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ובמבואות
האפלים ועל גבי החולים .ליל יו"כ שחל בשבת י"א שמדליקים נר
מפני כבוד השבת ,וי"א שאף בזה אין מדליקים.

ברכת בורא מאורי האש-

אין מברכים על האש אלא במוצאי שבת הואיל ותחילת ברייתו
הוא ,ולא במוצאי יו"כ ,וי"א שאף במוצאי יו"כ מברכים על אש
ששבתה ממלאכת עבירה ,כגון של חיה או חולה או נר הדולק מערב יו"כ ,הואיל
זמן הביעור בענבים זיתים גרוגרות ותמרים-
ודבר חדש הוא שנאסר כל היום ועכשיו נהנה ממנו ,אבל לא על אש היוצאת
נ"ג .הגמ' מביאה ברייתא אחת שקובעת זמן הביעור לפי מתי מעצים ואבנים ,אבל במוצאי שבת אפשר לברך אש היוצאת
שכלה במקום מסוים שפירות אלו מצויים שם ,בענבים כשיכלו דליות מעצים ואבנים .ומה שאין מברכים על האור בכל שעה שנהנה ממנו ,שהרי אסור
של אוכל או המאוחרות יותר ,בזיתים כשיכלו בתקוע ,ולר"א להנות מהעוה"ז בלא ברכה ,משום שדווקא כשגופו נהנה אסור ,ולא תיקנו ברכה כל
יום כיון דאינו מתחדש בכל יום ,משא"כ אור השמש .תוס'.
כשיכלו בגוש חלב ולא ימצא העני רובע זיתים לא בנופו ולא
בעיקרו ,ובגרוגרות כשיכלו תאנים דקות בבית היני (ולר"י לא נ"ד .רבי היה מברך מיד כשהיה מזדמן לו ,והיה חוזר ומברך
הוזכרו תאנים אלו אלא לענין מעשר ,והגדלים בטובינא שהם קטנים אח"כ להוציא בניו ובני ביתו ,ור"י אומר שמברכם על הכוס ,וכן
לעולם חייבים במעשר) ,ותמרים כשיכלו בצוער ,ולרשב"ג אם כלו היה נוהג רבי חייא ,ואמר ריו"ח שהלכה כר"י.
בכיפין ונשארו רק בשיצין אין אוכלים.
ובברייתא אחרת איתא שאוכלים בענבים עד הפסח ,בזיתים עד
בריאת העולם
עצרת ,בגרוגרות עד חנוכה ,ובתמרים עד פורים .ולריו"ח גרוגרות
התורה מפרטת אלו דברים נבראו בששת ימי בראשית .הגמרא כאן מבארת
עד פורים ותמרים עד חנוכה.
אלו דברים נבראו לפני בריאת העולם ,ואלו דברים נבראו בערב שבת בין
השמשות,
והגמ' מבארת ששתי הברייתות הם אותו שיעור ,או שהברייתא
השניה מדברת כשנשאר עד זמנים אלו.
הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות -באר מרים ,מן,
קשת ,כתב צורת האותיות ,וי"מ קריאת שם האותיות ,מכתב עט שבו חקק
סימנים להרים עמקים נחל ושפלה -סימן להרים עפצים ,אבל הקב"ה את עשרת הדברות ,וי"מ חקיקת צורת האותיות ,לוחות ,קבר משה,
שאר פירות אינם משובחים בהרים ,ועל כן אין מביאים ביכורים מערה שעמד בה משה דכתיב "ושמתיך בנקרת הצור" ואליהו דכתיב "וילך
מדקלים שבהרים שאין מביאים בכורים אלא משבעת המינים וממקום משובח ,את הר האלוקים חורב ויבוא שם אל המערה" ,פתיחת פי האתון ,פתיחת פי
ודבש היינו דבש תמרים .סימן לנחלים לענין נחל איתן לעגלה ערופה הארץ לבלוע את עדת קרח ,לרב יאשיה אף האיל של אברהם והשמיר
קנים שצריך שיגדלו שם קנים ,ואם לא לא איקרי נחל .סימן לשפלה שקמה תולעת שמפקרת כל דבר קשה ,ובה בנה שלמה את הבית ,לר"י אף הצבת
אינה עושה פרי שהמוכר שפלה בלא שקמה הוי מקח טעות ,וכן הראשונה נבראה אז ,וי"א שבידי אדם נעשתה .וי"א אף מקלו של
המוכר הר ואין בו עפצים או נחלים ואין בהם קנים הוי מק"ט .אהרון והשקדים והפרחים שיצאו ממנו ,וי"א אף המזיקים ,וי"א
ולתוס' (נ"ב ):נ"מ נמי לענין שאם כלה בהר שביהודה אפשר לאכול בכל ההרים אף בגדו של אדם הראשון שהיו חקוקות בו כל מין בהמה וחיה והוא נמסר
אפילו אם כלה בשפלה ובעמק.

דינים נוספים התלויים במנהג המקום

נותן טעם בכולם .וכתבו התוס' דבקראי פליגי דכתיב "מן השדה תאכלו את
תבואתה" וסבר ר"א שבלי הפסוק אין חיוב לבער אלא את האיסור ,אבל ירקות
שטעם האיסור מעו רב בהם לא ,כיון שאיסור זה קל משאר איסורים שמותר לעניים,
ובא הפסוק לחייב לבער גם טעם .ולרבי יהושע הטעם חשיב כמבוער והפסוק בא
להתיר גם את גוף האיסור ,דדריש "מן השדה תאכלו" שאם בלוע בו טעם שיש
בשדה מותר באכילה .ור"ג סובר שהממשות אסורה והטעם מותר .וי"מ שראשון
ואחרון היינו מה ניתן קודם בכבישה ,ונחלקו מה נותן טעם במה.

מכירת בהמה לגוי  -אסור מדרבנן למכור לגוי בהמה גסה שמא יבוא
להשאילה או להשכירה לו ,וישראל מצווה על שביתת בהמתו בשבת ,ושמא ימכרנה
ויאמר לה הישראל בשבת ללכת ,ת"ק אוסר בעגלים וסייחים קטנים שאינם

אסור אפי' מהר להר וכדומה.

בדמיהם.

לנמרוד ועשיו הרגו ונטלו ,וי"מ שהכונה לכתנות עור של אדם הראשון.

חלל הגיהנום נברא עוד לפני בריאת העולם ,אור דגיהנום נברא
ביום שני ,האש שלנו עלה במחשבה ליברא בערב שבת בין
השמשות ,ולא נבראה עד מוצאי שבת.

פרד -י"א שהפרד הראשון נברא בערב שבת בין השמשות דאין כל
חדש תחת השמש ,ועוד איתא שעלה במחשבה להברא בערב שבת,
בני מלאכה ,דמיחלפי בגדולים ,בין שלמים בין שבורים ,ר"י מתיר ובמוצאי שבת הביא אדם הראשון ב' בהמות והרכיב זו בזו ויצא
בשבורה שהיא עומדת לשחיטה מיד ,ואין הישראל רואה אותה אצלו ,ולא יבואו מהם פרד ,וי"א שפרד הראשון בימי ענה היה ,ודורשי חמורות היו
ביאור ד' -נחלקו לגבי תמרים ,שלת"ק אוכלים ביהודה עד שיכלה להתיר בהמה שלימה ,ובן בתירא מתיר בסוס שאינו עומד לטעינה אלא אומרים שענה פסול היה שבא צבעון על אימו והוליד את ענה,
לרכיבה ,ורכיבה ע"ג בהמה אין בה אלא איסור דרבנן .בהמה דקה יש מקומות
לפיכך הביא פסול לעולם .וכתבו התוס' שענה נקרא בן שעיר מפני שבני
האחרון שבצוער שהיא עיר התמרים ,מפני שאם החיה לא מוצאת כאן פירות
שנהגו לאסור שמא יבואו למכור בהמה גסה ,וצריך לנהוג כמנהג המקום .בנים הרי הם כבנים ,ולא מפני שהיה בן אשתו (מצבעון) ,ומ"מ מזה שאיה לא נמנה
היא הולכת למקום אחר לאכול ,ולר"י אין אוכלים על של בין השיצין
עם בני צבעון מוכח שהיה בן אשתו ,ולכן מנה אותו יחד עם בני שעיר.
הקוצים שבעיקר הדקל שאין החיה אוכלתם מפני הקוצים .אלא על של בין נ"ג :גזירות בזמן הזה השייכות לאכילת הפסח -יש מקומות
ז' דברים נבראו קודם שנברא העולם -תורה ,תשובה ,גן עדן
הכיפין העלים העשויות כסדרם כמין כפות תמרים.
שנהגו בזמן הזה לא לאכול צלי בליל פסח דמיחזי כאוכל פסח בחוץ ,גיהנום ,כסא הכבוד ,בית המקדש ,ושמו של משיח.
וצריך לנהוג כמנהג המקום .גדי מקולס צלוי ראשו על כרעיו ועל קרבו
נ"ב :זמן הביעור -כתיב "ולבהמתך ולחיה וכו' " שכל זמן שחיה
כצלית הפסח נראה כפסח ואסור לאוכלו בפסח ,ותודוס איש רומי נ"ד :ג' דברים עלו במחשבה ליברא ,ואם לא עלו דין הוא
אוכלת בשדה אפשר להאכיל לבהמה בבית ,ואם כלה לחיה
לו
ושלחו
פסח,
בליל
מקולסים
גדיים
לאכול
רומי
בני
את
הנהיג
שיעלו לקיום האדם ,המת שיסריח שלא יצניעו אותו קרוביו ויראו את צערם
בשדה צריך לכלות גם מה שהבהמה אוכלת בבית .ועל כן יש בארץ שאלמלא היה תודוס אדם חשוב ,היו גוזרים עליו נדוי .ואיסור זה
תמיד לפניהם ,ושישתכח מן הלב ,והתבואה שתרקיב שלא ישמרוה בעלי
ישראל ג' ארצות החלוקות לענין זמן הביעור יהודה עבר הירדן
והגליל ,שאם כלה באחת חייבים לבער אע"פ שנשאר בחברתה ,והטעם הוא הוא גם אם לא אמר בשר זה לפסח ,ואם אמר בשר זה לפסח בתים ויביאו רעב לעולם ,וי"א המטבע שיצא.
אפי' באינו מקולס אסור ,ואפי' בשחוטה ,מפני שנראה כמקדיש
מפני שאין חיה מארץ אחת גדלה מארץ אחרת ,אמנם בכל ארץ ואוכלה בחוץ ,וכרבי יוסי דלהלן שאם היה אומר בשעת צליה הרי זה לפסח,
שבעה דברים מכוסים מבני אדם ,יום המיתה ,יום הנחמה
יש ג' ארצות החלוקות בזמן קיום הפירות ,ואינו חייב לבער בכל ארץ עד נפרש את דבריו שכוונתו לדמי פסח ,דאין אדם מוציא דבריו לבטלה .והתוס' פירשו
מתי יתנחם אדם מדאגתו ,עומק הדין הרוב טועים בו ,וי"מ עומק הדין
שיכלה אחרון שבה לרש"י אם נשאר באחד מג' הארצות כל הארץ מותרת שהחש ש הוא שנראה שהקדישה מחיים לקרבן פסח ,ויסברו שהוא אוכל קדשים
העתיד ,מה בליבו של חבירו ,ובמה ישתכר ,ומתי תחזור מלכות
(כגון אם נשאר באחד מהארצות שבגליל כל הגליל מותר) ,מפני שהחיה אוכלת מג' בחוץ .אבל בחיטים מותר לומר חיטים אלו לפסח מפני שאינם דומים
בית דוד ,ומתי תכלה מלכות חייבת רומי.
הארצות שבאותה ארץ .ולתוס' צריך שישאר דווקא באותה ארץ ,ומיהודה לגליל לקדשים ,וכוונתו לשומרם לפסח ,ולא אמרינן דמחזי שרוצה למוכרם ולקנות פסח

הלכות יום הכיפורים ותשעה באב
יום הכיפורים ותשעה באב אסורים באכילה שתיה רחיצה נעילת הסנדל
ותשמיש המיטה ,יום הכיפורים אסור במלאכה מדאורייתא ,ותשעה באב
אסור בלימוד תורה (מלבד דברים הרעים) .הגמרא מבארת כמה דינים
הנוהגים ביום הכיפורים ותשעה באב.
לשמואל אין תענית ציבור בבבל אלא תשעה באב .והיינו שאין נוהג בו
חומר תענית ציבור ,לאכול מבעוד יום ולאיסור מלאכה (משא"כ תשעה באב שיש
מקומות שנהגו שלא לעשות .תוס') ושאר חומרות ,והטעם משום שבבל אינה
צריכה לגשמים.

האסורים) ,וכיון שיש בהם התר קצת בחול המועד ,י"ד שהוא קל מותר לכולם .שסברו שלא הוקדשו אלא הגזעים ולא הענפים שגדלו אח"כ,
ורבי יוסי בר יהודה מתיר אף ברצענים ,שהרי זה מותר בחול דסברי כמ"ד אין מעילה בגידולים ,ומיחו בידם חכמים ,דאף
המועד (לעולי רגלים ,וכתבו התוס' דמבואר מכאן שרק לעולי רגלים מותר דמעילה ליכא איסורא איכא.
לתקן מנעלים בחול המועד ולא לשאר בני אדם ,ואינו דבר האבד שמא יקרעו יותר,
שהרי יכול לקנות חדשים) .ולת"ק אין למדים תחילת מלאכה מנעלים

חדשים ,מסוף מלאכה תיקון מנעלים.

ביצים לתרנגולת -מותר להניח ביצים תחת התרנגולת בי"ד
להתחמם ולגדל אפרוחים ,וי"א דאיירי בשובכים ליונים .ותרנגולת
ביצים שברחה מעל הביצים מותר להחזירה למקומה אף בחול המועד
בין השמשות של תשעה באב לשמואל מותר באכילה ומלאכה,
משום הפסד הביצים ,דדבר האבד מותר ,לרב הונא דווקא אם כבר ישבה
ולרבא וריו"ח אסור .ובין השמשות של יוה"כ אסור ואפי' מבעוד יום
ג' ימים על הביצים הללו מותר להחזירה ,שכבר אין הביצים
אסור ,דתוספת יוה"כ דאורייתא .וט' באב תוספתו מותרת .תוס'.
ראויים ל אכילה ,ועדיין לא עברו ג' ימים מאז שברחה שלא פסקה
אם יש ספק בקביעא דירחא ,יוה"כ אסור ב' ימים ותשעה באב חמימותה וקל להחזירה  ,אבל אחרי ג' ימים מאז שברחה דטורח גדול
מותר .וכן יש חילוק בין יו"כ לתשעה באב לענין דיעבד ,שיו"כ בכרת ,ותשעה באב להחזירה ,או בתוך ג' לישיבתה שעדיין לא הופסדו הביצים לגמרי אסור
איסורא בעלמא .וכתבו התוס' שאם יש ספק בבבל מתי קבעו את החודש בא"י,
היו להחזירה .ולרב אמי מותר אם ברחה בתוך ג' ימים לישיבתה ,דאף
עושים יו"כ יום אחד ,ורק אם מסתפק אפי' בא"י כגון המהלך במדבר ,עושה ב' ימים
להפסד מועט חששו שכבר אינם ראויות לאיסטניס וצריכים למכור בזול למי
כשאר ספק דאורייתא דלחומרא.
המחממת

שדעתו יפה.

עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בתשעה באב כמו ביוה"כ.
גריפת הזבל -לאביי גורפין את הזבל מתחת רגלי הבהמה בי"ד,
אמר ריו"ח תשעה באב אינו כתענית ציבור ,י"מ דהיינו לענין
ובמועד מסלקים לצדדים ולא לאשפה שמחוץ לחצר ,הזבל שברפת
נעילה שבתענית ציבור היו מתפללים נעילה ,שאע"פ שאמר ריו"ח הלוואי
מוציאין אותו לאשפה ,לרבא אם נעשתה החצר כרפת שנתקלקלה
יתפלל אדם כל היום ואין בזה איסור ברכה לבטלה ,היינו רשות דבתענית
כולה ואין מקום לסלק לצדדים מותר לפנות לאשפה אף בחול המועד.

ציבור חובה מדרבנן להתפלל נעילה ,ובתשעה באב אינו חובה ,ומותר להתפלל ככל

אכילת פירות שנשרו בשבת -אנשי יריחו היו פורצים פרצות
בגינותיהם בשני בצורת ,כדי שיוכלו עניים לאכול בשבת פירות
הנושרים ,ומיחו בידם חכמים .י"א שנחלקו אנשי יריחו ורבנן בשל
מכבדות תמרים שנפלו לתוך כפות התמרים שבראש הדקל (והם כפופים זו אצל
זו כעין כלי) ,אם גוזרים שמא כיון שהם גבוהים יעלה ויתלוש דהוי אב
מלאכה ,אבל בשל כיפין הענפים הנמוכים מותר אף לחכמים דאין כאן
תמרים מחוברים ,ואינו מוקצה אע"פ שבבין השמשות היו מחוברות והוי מוקצה
מ חמת איסור תלישה ,ומיגו דאתקצי לבין השמשות אתקצאי לכולה יומא ,דמוכן
לעורבים הגדלות בביתו לשם גדולה דמותר להעמידם עליהם לאוכלם הוי מוכן
לאדם ,דכל מידי דחזי ליה לאיניש לא מקצה דעתיה מיניה( ,אבל
דבר המוכן לאדם אינו מוכן לכלבים ,ולכן נבילה שנתנבלה בשבת
אסורה לכלבים ,מפני שבבין השמשות היתה עומדת לאדם) .וי"א שנחלקו
בשל כיפין אם מוכן לעורבים הוי מוכן לאדם ,אבל בשל מכבדות
לכ"ע אסור שמא יעלה ויתלוש.
והקשו התוס' איך יכול לעלות על האילן בשבת ,ואפי' בין הכיפין אסור שהרי הוא
משתמש באילן (ולא משמע שמותר רק בפחות מג' טפחים סמוך לקרקע) ,ועוד
שהרי אסור לאכול פירות שנתלשו בשבת .ועל כן פירשו דאיירי בנתלשו לפני שבת
ובשבת נפלו לארץ ,והמחלוקת היא בשל מכבדות אם חוששים שאם יאכל את מה
שנפל יעלה ויתלוש ,אבל בשל כיפין שאין שם מחוברים מותר לכו"ע .ובירושלמי
מפרש דאיירי שאין ידוע מתי נפלו.
שיטת ר"י שנבילה נקראת מוכן לאדם אע"פ שאסור לשחוט בשבת ,כיון שהיא מצד
עצמה ראויה אלא שאסורה.

ימות השנה .ואב"א שאינו כתענית ציבור לענין כ"ד ברכות ,ואב"א הולכת כלים לאומן ומהאומן -מוליכין כלים לבית האומן בי"ד
אינו כג' תעניות ראשונות שגוזרים על הגשמים אלא כאחרונות ומביאים כלים מבית האומן בי"ד אע"פ שאינם לצורך המועד,
שאוכלים ושותים רק מבעו"י .וכתבו התוס' דדברי ריו"ח ולוואי
שיתפלל ובחול המועד לצורך המועד מותר ושלא לצורך המועד אסור ,ואם מה חייב בפאה-
הם רק בספק אם התפלל ,ומ"מ זה סיבה שיוכל להתפלל ביו"כ כמו בשאר תענית אין לאומן מה יאכל נותן לו שכרו ומניחו אצלו ,ואם אינו מאמינו
ציבור .ומשני דהוי רשות ,והיינו שאינו חובה אלא מצוה.
שלא ימכרם לאחר ,וי"מ שאינו מאמינו שלא יחזור ויתבע שכרו מניחם בבית חיוב פאה מדאורייתא אינו חייב אלא זית וכרם ושדה ,תוס' .ומדרבנן שייך גם
בדבר שהוא אוכל (למעט ספיחי סטיס וקוצה שהם קשים לאכילה,
רחיצה -לרבי אלעזר אסור לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה הסמוך לו ,אבל לא יביאם לביתו הרחוק מבית האומן מפני הטורח ,ואם חושש
באב ,כמו ביוה"כ ,ובתענית ציבור מותר פניו ידיו ורגליו .וכתבו התוס' שמא יגנבו יביאם לביתו בצינעא .וכתבו התוס' דאם בבית הסמוך חושש אבל סטיס וקוצה שאינם ספיחים ראוים לאכילה) ,ונשמר (למעט הפקר),
גידולו מן הארץ (למעט כמהין ופטריות) ,ולקיטתו כאחד (למעט
שבתענית ציבור מותר אף לרחוץ כל גופו בצונן.
שיגנבו ,יכול להביאם בצינעא לביתו ,ולא הזקיקוהו להניחם בבית שלישי.
תאנים שכל תאנה מתבשלת בזמן אחר) ,ומכניסו לקיום שיתקיים ימים רבים
נ"ה .מלאכה -במקום שנהגו לעשות מותר לעשות ,ומקום
(למעט ירק) אבל מה שאין מכניסו לקיום לא תיקנו בו פאה דאינו דבר חשוב.
ששה דברים עשה חזקיהו המלך
ובתאנה לא תיקנו משום ביטול עניים ,וכמהין ופטריות לא תיקנו משום שאין במינם
שנהגו שלא לעשות אסור לעשות ,ות"ח בטלים ממלאכתם
בתשעה באב ,אף במקום שנוהגים לעשות מלאכה ,רשב"ג אומר נ"ו .על ג' הודו לו  -גירר עצמות אביו על מיטה של חבלים ולא דבר שהוא חייב .תוס'.
שאדם יכול לעשות עצמו ת"ח (אך אינו מחויב) ,ולא חיישינן קברו בכבוד בדרגש ומיטה נאה ,משום כפרה ומשום קידוש השם .כיתת נחש אנשי יריחו היו נותנים פאה לראשי לפתות העלים שמכניסים
ליוהרא ,ולרבנן אסור דחיישינן ליוהרא.
הנחושת לפי שהיו טועים אחריו .גנז ספר רפואות לפי שלא היה ליבם נכנע אותם לקיום ע"י דבר אחר האמהות (דבאמהות כו"ע מודו) ,דס"ל שזה
נחשב מכניסו לקיום ,ומיחו בידם חכמים דס"ל דלא חשיב מכניסו
מתי חוששים למחזי כיוהרא -הנה מצינו לגבי ק"ש לילה על חלים אלא מתרפאים מיד .והודו לו.
לקיום .ולרבי יוסי היו נותנים פאה אף לקלוט ,ולר"ש אף לכרוב
ראשון של נישואין ,שלר"ג אסור לחתן לקרוא דחיישינן ליוהרא ועל ג' לא הודו לו -קיצץ דלתות היכל ושגרם למלך אשור.
ולא לקפלוט.
ומוחים בו  ,ולרבנן מותר ,והכא לענין מלאכה בת"ב שמעינן איפכא .סתם מי גיחון העליון והיה לו לבטוח בקב"ה שאמר "וגנותי על העיר הזאת
ריו"ח אומר שמוחלפת השיטה באחת מהם .ולרב שישא בריה דרב להושיעה" .עיבר ניסן בניסן לאחר שנכנס ניסן עשאו אדר ,כיון שהיו הרבה נ"ז .בן בוהין נתן פאה לירק ובאו עניים ולקטו וראתה אותם אביו
אידי יש חילוק בין המקרים ,רבנן סוברים שבמלאכה אסור להיות שלא הספיקו להטהר מהטומאות שהחזיקו בהם בימי אביו אחז הרשע ,ולא הודו ואמר להם שיניחו מה שלקטו ויתן להם פי שניים מירק מעושר,
שונה משאר הציבור שעושים מלאכה ,אבל בק"ש מותר לחתן לו דכתיב "החודש הזה" זה ניסן ואין אחר ניסן.
כי אין נותנים פאה לירק משום דמפקע ליה ממעשר ,דפאה פטורה ממעשר
לקרוא שהרי כולם קוראים ,ורשב"ג סובר שבק"ש אסור דאנן
(דכתיב "ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך" ,וכן שביעית פטורה ממעשר דכתיב
"ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה") ,אבל ירק שאינו חייב בפאה חייב
סהדי שאינו יכול לכוון ,אבל במלאכה מותר מפני שחושבים שאין
יריחו
אנשי
עשו
דברים
ששה
במעשר ,וכתבו התוס' שאף שהפקירם אינו פטור ממעשר ,דס"ל כב"ה שאין פטור
לו מלאכה לעשות.
הרכבת דקלים -אנשי יריחו היו מרכיבים דקלים בי"ד ניסן ,שהיו ממעשר עד שיופקר לעניים ולעשירים ,ואף לב"ש י"ל דהוי הפקר בטעות שאינו
מביאים הדס לח ,ושיכר של דפנא ,וקמח שעורים המונח בכלי פטור ממעשר ,ואמר להם שאין עינו צרה בהם ,כדי שלא יחשבו
שלא עברו עליו מ' יום מזמן הטחינה ,ומרתיחים אותם ושמים בלבו שבא לדחותם.
עשית מלאכה בערב פסח ובחול המועד
של הדקל( ,ואם לא עושים כך לאילנות שבתוך ד"א שלו הם
הגמרא חוזרת למה שנתבאר בתחילת הפרק שיש חילוקי מנהגים ממתי
מתייבשים) .ולרב אחא בריה דרבא היו מניחים ענף של דקל זכר חלוקת עורות הקדשים -בתחילה היו מחלקים את עורות
אסור לעשות מלאכה בערב פסח ,ומבארת את חילוקי המנהגים בזה ,ואלו
מלאכות מותרות לכו"ע ,ואגב זה מבארת הגמרא בכמה מלאכות אם מותר
בת שנתה לתוך סדק שהיו עושים בדקל נקיבה .בפירוש ראשון כתב רש"י שאין הקדשים של עולה וחטאת ואשם וקרבנות ציבור כל ערב לאנשי בית אב
לעשותם בחול המועד או לא.
כאן זכר ונ קיבה ,ונקרא זכר לפי שמכיסים אותו בענף האילן ,ובפירוש השני כתב שעבדו באותו יום  ,ומפני בעלי זרועות חילקום כל ערב שבת לכל ו' בתי
ליל י"ד ויומו בגליל וביהודה -לר"י י"ד ניסן אסור מדינא שדקל נקיבה אינו עושה פירות ,וכשמכניסים בו ענף של זכר הוא עושה פירות .ולא האב ,ולא יניחו לבעלי זרועות לקחת בכח ,ומפני גדולי -חשובי כהונה
בעשית מלאכה ביהודה מחצות ובגליל לב"ש מהלילה ולב"ה רק מיחו בידם חכמים.
הקדישום כל כהני המשמרות לשמים לבדק הבית ,ולא היו ימים
מועטים עד שחיפו כל ההיכל בטבלאות זהב בעובי דינר ,וברגל
ביום ,לר"מ אין האיסור מדינא אלא ממנהגא כל מקום מה שנהגו .כורכין את שמע -לר"מ אנשי יריחו לא היו מפסיקים בין שמע
לואהבת וצריך להאריך באחד ,ולהפסיק בין אחד לואהבת שבפסוק ראשון כל אחד היו מניחים אותם ע"ג מדרגה בהר הבית ,כדי שהעולי רגלים יראו
נטיעה לפני פסח -לר"י המנכש מבין תבואת דגן בי"ג ,ונעקרה בידו מקבל עול מלכות שמים ,והפסוק השני הוא לשון ציווי ,ולתוס' לא היו מפסיקים בין שמלאכתם נאה ואין בה דופי.
השיבולת עם השורש ,שותלה במקום הטיט שממהרת להשריש והקרבת שמע לשם ד' ,וזה נשמע שאומר לד' שישמע ויענה .לר"י היו מפסיקים אלא
לא
העומר מתירה רק מה שהשריש ,ואין שותלה במקום הגריד -מקום יבש שלא היו אומרים ברוך שם וי"מ שהיו אומרים אותו בקול רם ,לרבא
ד' צווחות צווחה עזרה-
שאינו ממהר לקלוט .הגמ' מבארת שהרכבה שלא קלטה בתוך ג' ימים היו מפסיקים בין היום לעל לבבך .ולא מיחו בידם חכמים.
א' צאו מכאן בני עלי שטימאו היכל ד'.
שוב אינה קולטת ,ועל כן לרבא אף בי"ד יכול לזורעה ,מפני שעד
ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה ,ב' צא מכאן יששכר איש כפר ברקאי ,שהיה כורך ידיו בשיראי
הקרבת העומר יש ג' ימים ,והיינו מקצת י"ד ט"ו ומקצת ט"ז ,אלא
וחשש שיש בזרעו פסול ,ואמרו לו שמע ישראל וכו' ,ואמר בשעת עבודה שלא יתלכלכו .לרש"י חציצה פוסלת בקדשים דכתיב "ולקח
דאיירי בגליל ,וכבית שמאי דאסור אף בלילה ,או דבלילה אין
יעקב ברוך שם .ותיקנו חכמים שיאמרוהו בחשאי מפני שמשה הכהן" ועוד דבזיון הוא ,וכתבו התוס' דהא דאמרינן גבי לולב לקיחה ע"י דבר אחר
רגילים לזרוע .ולרבינא איירי אף ביהודה ובי"ד לא מועיל כי לא
לא אמרו ,משל לבת מלך שהביאו לה ציקי קדירה בחשאי שמה לקיחה ,היינו כשהסודר מסייעו לאחוז בלולב כעין צבת( .ונענש בחייו
אומרים פעמיים מקצת היום ככולו גם מקצת י"ד וגם מקצת ט"ז .וכתבו
מפני שהריחה .והיכא שיש מינים התקינו שיאמרו אותו בקול שנחתכו ב' ידיו ,שזלזל במלך ששאלו אם כבש או עז טעים יותר,
התוס' דאף דהרכבה שאינה קולטת ג' ימים שוב אינה קולטת ,מ"מ אסור לשתול
והאמת ששניהם שקולים כאחד ,כמבואר בקרא ובמתניתא).
במקום הגריד ,או משום ששם מאחרת לקלוט יותר מג' ,או שמא ישתול אותה
רם שלא יאמרו שאומרים בחשאי דבר שאינו הגון.
במקום הטיט אחר העומר.
ג' שאו שערים ראשיכם ויכנס ישמעאל בן פיאכי תלמידו של
קצירה וגדישה לפני העומר -קצירה מותרת לפני העומר ביריחו,
פנחס וישמש בכהונה גדולה.
גמר מלאכה -כל מלאכה שהיא לצורך המועד ,והתחיל בה קודם שהרי במקום שאין מביאים ממנו עומר אין איסור לקצור ,ולא חששו חכמים שיבואו
לי"ד ,גומרה בי"ד אפי' במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה ,אבל להתחיל לאכול ,כיון דחדש בדילי מיניה כל השנה ,אבל גדישה אסורה דכיון דליכא ד' שאו שערים ראשיכם ויכנס יוחנן בן נרבאי תלמידו של פנקאי
אסור אפי' לצורך המועד ,ואפי' צלצול קטן לחגור ,או שבכה קטנה פסידא גזרו חכמים שימתינו שמא יבוא לאכול ממנו ,ואנשי יריחו היו גודשים וימלא כריסו מקדשי שמים( .היה אוכל ג' מאות עגלים ושותה ג'
מאות גרבי יין ,ומ' סאה גוזלות בקינוח סעודה שהיה מגדל בביתו הרבה
לפני העומר ,ולא מיחו בידם חכמים.
לראש ,ומלאכה שאינה לצורך המועד אסור אף לגומרה.
כהנים .ובימיו לא היה נותר במקדש).
לא מיחו בידם -לר"מ הכונה שעשו כך ברצון חכמים ,ואמר לו
נ"ה :מלאכות המותרות -החייטים הספרים והכובסים
ר"י שא"כ כל אדם יוכל לעשות כך ,אלא הכונה שלא מיחו בידם.
מותרים בעשית מלאכה בערבי פסחים עד חצות ,שכן מלאכות
אלו מותרות באופן מסוים אף בחול המועד (ההדיוט שאינו אומן בכך נ"ו :התרת גמזיות של הקדש -אנשי יריחו היו נהנים מענפי
תופר כדרכו ,ותספורת וכבוס מותר לבא ממדה"י וליוצא מבית חרוב ושקמה של הקדש ,שהוקדשו העצים וגדלו בהם ענפים חדשים ,מפני

ושלא לאוכליו כש ר ,בין בעבודה אחת ובין בב' עבודות עבודה אחת
היינו כגון שחשב בשחיטה לאוכליו ושלא לאוכליו ,וכשר משום שכל השחיטה
נצרכת לאוכליו דא"א לכזית בשר בלא שחיטה ,ובשתי עבודות כגון ששחט לאוכליו
וזרק שלא לאוכליו ,שאע"פ שכל הזריקה שלא לאוכליו כשר ,דאין מחשבת

תמיד נשחט
סדרי הקרבנות ועבודות המקדש
בכל יום היו מקריבים תמיד של שחר ותמיד של בין הערבים ועוד קרבנות
רבים (בעיקר של יחידים) ,כל הקרבנות היו קרבים בין שני התמידים ,מלבד
הקטורת והדלקת הנרות וקרבן פסח וקרבנות מחוסר כיפורים בערב פסח.
הגמרא מבארת מה היה סדר הקרבת הקרבות ומנלן ,ומה היה זמן הקרבת
תמיד של בין הערבים ופסח בי"ד ניסן.

וקטורת הוקשה לנרות( .עוד דורשים שיתן שמן בנר חצי לוג לכל נר
כשיעור שיהיה דולק מערב עד בוקר אפי' בלילה ארוך ,ושאין עבודה
שכשרה מע רב עד בוקר אלא זו בלבד) .וי"א שהסדר הוא תמיד
קטורת נרות פסח ,שהרי בפסח נאמר בערב ובנרות נאמר בין
אוכלים פוסלת אלא בשחיטה ,ופסח שמקצת מאוכליו כשרים
הערבים ,ומ"אותו" לומדים שהדלקת הנרות לאחר הקטורת.
כשר.

קרבנות מחוסר כיפורים אחר התמיד-
מחוסר כיפורים

כגון מצורע או זב ששכח ולא הביא קרבנותיו לפני התמיד,

ס :פסול מחשבה בפסח ששחטו בשאר ימות השנה -פסח
ש הפרישו ימים רבים לפני פסח ,שאם שחטו לשלמים כשר ,ואם שחטו לשמו
בשאר ימות השנה פסול כיון שאין זה זמן הפסח ,וכן אם שחטו
בסתמא פסול דסתמא לשמה( ,ואם כבר עבר הפסח הגמ' לקמן ס"ד.
מסתפקת אם בסתמא הוא שלמים וכשר או פסח ופסול .תוד"ה בשאר) ,ואם
שחטו לשמו ושלא לשמו כשר ,דאתי מחשבת שלא לשמו ומפיק
ליה מלשמו ,כמו שמחשבת שלא לשמו מוציאה מידי סתמא
לשמה (ובמחשבה שלא לשמה הקרבן כשר לזרוק דמו ולהקטיר אימוריו ולאכול

ומחוסר כיפורים אסור בקדשים וענוש כרת מביא קרבנותיו אחר תמיד של
בין הערבים .לת"ק דין זה הוא דווקא בערב פסח ,שמביא
קרבנותיו וטובל פעם שניה לאכילת קדשים מלבד מה שטבל בשביעי ואוכל
נ"ח .זמן הקרבת התמיד בכל יום -הזמן הכשר להקרבת
את פסחו לערב ,דעשה דפסח שיש בו כרת דוחה עשה דהשלמה,
התמיד הוא מכי ינטו צללי ערב ,והיינו משש ומחצה ,דכתיב "בין (וכיון שאין דחיה אלא אם בזמן הדחיה מקיימים את העשה ,צ"ל ששוחטים עליו
הערבים" ,והיינו מזמן שינטו צללי ערב מחצי שבע ואילך שהחמה נוטה את הפסח לפני שדוחים את העשה ,דשוחטים וזורקים על טבול יום ומחוסר
למערב והצל נוטה למזרח .ותיקנו חכמים ש זמן שחיטתו בפועל בימים כיפורים ,וממילא בשעת הקרבת כפרתו הוא מקים את העשה של פסח כיון שבזה
הוא נעשה ראוי לאכילת הפסח ואין הפסח פסול .ודעת ר"י שבעשה חמור הדוחה
בשרו ,ולא עלה לבעלים לשם חובה ,חוץ מפסח ושלמים שבזה הקרבן נפסל לגמרי),
רגילים בשמונה ומחצה (וזמן הקרבתו שעה אחת) ,מפני שהיו
מקריבים לפני כן נדרים ונדבות ,שהרי התמיד צריך להיות אחרון עשה קל א"צ לקיים את העשה החמור בזמן הדחיה .תוד"ה אתי) .ולרבי ואע"פ שכאן חשב להדיא לשמו ולא הוי רק סתמא ,אין בזה
דכתיב "עליה חלבי השלמים" ודרשו חז"ל עליה על תמיד של שחר ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אף בשאר ימות השנה אם חילוק ומחשבת שלא לשמה מוציאה מידי מחשבת לשמה ,דמה שמצינו
הביא שלמי נדבה לפני התמיד ואם לא יביא כפרתו לא יוכל לאוכלם ,וגם לישראל
שמחשבת שלא לאוכליו פוסלת אף שלאוכליו ושלא לאוכליו
השלם כל הקרבנות כולם אבל אחרי תמיד של בין הערבים אל תקריב קרבן ,יש עשה לאכול קדשים דכתיב "ואכלו אותם אשר כופר בהם" ,מביא קרבנותיו
כשר ,התם ליכא סתמא לאוכליו והיינו דלא אלים האי סתמא ,ולכן
ולכן אע"פ שזריזים מקדימים למצוות היו מאחרים זמן הקרבתו ,ובשבת היו
(וכתבו אחר התמיד.
מאחרים אע"פ שאין בו נדרים ונדבות משום גזירת נדרים ונדבות דחול.
מחשבת שלא לשמה פוסלת ,דהא תנן נמנים ומושכים ידיהם עד
התוס' (ד"ה תמיד) שלא היו מאחרים יותר את התמיד ,כיון שלא רצו להקריבו
לרב חסדא לא התיר רבי ישמעאל אלא בחטאת העוף שמביא מצורע השחיטה.
בצמצום סמוך לחשיכה).
עני ,שאין למזבח אלא דמה ,ועשה דהשלמה נאמר על ההקטרה ,וטהרת
זמן הקרבת התמיד והפסח בי"ד ניסן-
המחוסר כפרה תלויה בחטאת ובאשם( ,ולענין אשם מצורע שאינו בא מן ס"א .פסח ששחטו בשאר ימות השנה בשינוי בעלים
לתנא דמתני' בערבי פסחים שהיו מקריבים את הפסח אחרי העוף צ"ל שכבר קרב ,וכן העולה של המצורע קרבה ,ואף שכל ששחטו לשם פסח לאדם אחר פסול ,ושאני ממחשבת שלא לשמו
ה תמיד היו מקדימים את התמיד לשבע ומחצה ,ואם ערב פסח חטאת קודמת לעולה דכתיב "והקריב את אשר לחטאת שמכשירה את הקרבן ,דשלא לשמו פסולו בגופו שמחשבתו על
חל בערב שבת שהיו צריכים לגמור צלייתו מבעוד יום דאין צלית ראשונה" ,מ"מ בעולת מצורע כשר בדיעבד (תוד"ה דכתיב) אם הקדים הקרבן עצמו ,וישנו בד' עבודות שחיטה קבלה הולכה זריקה ,וישנו לאחר
הפסח דוחה שבת מפני שהיא צורך הדיוט ויכול לעשותה מבעוד יום ,היו את העולה לחטאת ,דכתיב "והעלה הכהן את העולה").
מיתת הבעלים שמביאו בנו ,ואם שחטו שלא לשמה צריך להביא קרבן אחר
ולרב פפא אף בהמה מביאה אחר התמיד ,ומעלה ומלינה בראשו מנכסי הבעלים  ,וישנו בקרבן ציבור כבקרבן יחיד ,משא"כ שינוי
מקריבים את התמיד בתחילת הזמן בשש ומחצה.
של מזבח ,ויקטירנה אחרי תמיד של שחר ,ולינה אינה פוסלת בראש המזבח ,בעלים שאין פסולו בגופו ,ואינו בד' עבודות שאם שחט או קיבל או
תנו רבנן כסידורו בחול כך סידורו בשבת דברי רבי ואין חוששים לתקלה שהכהנים יחשבו שנשחטה הבהמה לפני התמיד הוליך לשם בעלים אחר כשר ,ורק בזריקה פסול ,דשאר זבחים חוץ מפסח אין
עיקרם לאכילה אלא לכפרה ,וכפרה אינה אלא בזריקה( ,ומה שמצינו שגם בשאר
ישמעאל ,ר"ע אומר כסידורו בערב פסח-
ויקטירום בלילה ,דכהנים זריזים הם והמעלה יודיע לאחיו הכהנים ויזהרו בהם ,עבודות יש פסול שינוי בעלים ,היינו שעשאם ע"מ לזרוק לשם בעלים אחר .ובפסח
אותם
"ואכלו
דכתיב
הכהנים,
אכילת
לפני
כפרה
שאין
ואע"פ
לאביי נחלקו בערב פסח שחל בשבת ,שלרבי ישמעאל
שעיקרו לאכילה אף אם שחט לשם אכילת אחרים פסול) ,ואינו לאחר מיתה
מקריבים את התמיד בשבע ומחצה ,דס"ל דמוספים שהיו קרבים אשר כופר בהם" ,ואין הכהנים אוכלים לפני ההקטרה ,דכתיב (דאין שם בעליו עליו אחר שמת .רש"י .ובתוס' (ד"ה וישנו) הוסיפו שפסול שינוי
והקטיר ...והיה החזה לאהרן ובניו" ,הכא כיון שאי אפשר להקטיר בעלים נלמד מ"ונרצה לו לכפר עליו" ולא על חבירו ,ומת אינו בר כפרה גמורה אלא
בשש קודמים לבזיכים –לבונה הנתונה בשתי בזיכים על שתי המערכות של
שיש חיוב להביא את הקרבן .והיינו למ"ד שעבודא דאורייתא ,אבל למ"ד שעבודא
לחם הפנים ,שהיו מקטירים את הישנה להתיר את הלחם באכילה ,ושמים חדשה ,עשאם כמי שנטמאו או אבדו שהכהנים אוכלים (דכתיב "והיה
לאו דאור ייתא לכאורה אף בשינוי קודש אין היורש חייב להביא קרבן אחר ,אמנם
והיו צריכים שעה להתעסק בזה ,ולא היו משנים לתחילת השעה השמינית כיון שלא החזה לאהרן ובניו" מכל מקום) ובעלים מתכפרים ,ואם הכהנים לא אם הבעלים הפריש שתי עולות שאחת תהיה לאחריות ,בשינוי קודש חייבים
רצו לשנותו לזמן חדש ,או משום שהיו משתהים עם הלחם עד שבע ומחצה.
(ובשבת רגילה היו מקריבים בשמונה ומחצה ,גזירה שבת אטו חול .תוד"ה רבי
ישמעאל) .ולר"ע בשש ומחצה כדינו ,שהרי בשבת אין מקריבים נדרים ונדבות,

דס"ל בזיכים קודמים למוספים.
וכן לרבא נחלקו בערב פסח שחל בשבת ,אלא שלרבי
ישמעאל מקריבים את התמיד בשמונה ומחצה דחיישינן לקלקול
הבשר (כיון שאינו יכול לצלותו עד שתחשך .רש"י .ובתוס' כתבו משום שאין
הדחת קרביו דוחה שבת) ולר"ע בשבע ומחצה ולא חיישינן לקלקול
הבשר ,אך לא בשש ומחצה אע"פ שאין נדרים ונדבות קרבים בשבת ,דס"ל
מוספים קודמים לבזיכים.
נ"ח :לרבה בר עולא נחלקו בכל שבת ,שלרבי ישמעאל
מקריבים את התמיד בשמונה ומחצה ,ואע"פ שאין נדרים ונדבות
קרבים בשבת ,גוזרים שבת אטו חול -שמא יורגלו להקריבו בשבע גם
בחול ויפסלו את הנדרים והנדבות שיוקרבו אח"כ ,ולר"ע מקריבים את
התמיד בשבע ומחצה ולא גוזרים שבת אטו חול ,ולא בשש
ומחצה משום דס"ל מוספים קודמים לבזיכים.

מנין שלא יהיה דבר קודם לתמיד של שחר

להיות נקטר במערכה

אחרי שנערכה שנאמר "העולה"
עולה ראשונה .ואין לך דבר שקודם לתמיד של שחר אלא קטורת
בלבד ,דכתיב "בבוקר בבוקר" .ופסוק זה מלמד שנדרים ונדבות אן קודמים
החשובה האמורה לפני שאר העולות תהיה

לתמיד ,ומדכתיב "מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד" לומדים שמוסף לא
קודם לתמיד ,די"ל שמוספים יש להקדימם כיון שהם קרבן ציבור ,וי"ל שנדרים
ונדבות יש להקדימם כיון שהם מצוים .אי נמי קרא דהכא אתא להקדים הקטרת
התמיד והפסוק השני מדבר על הקדמת השחיטה.

יאכלו אין הבעלים מתכפרים ואסורים בקדשים ,אמנם היכא שהבשר אינו ראוי
לאכילה כגון שנטמא אח"כ או יצא או נעשה נותר ,הבעלים מתכפרים .תוד"ה יכול.

חטאות קודמות לעולות הבאות עמהם ,ואפי' חטאת העוף
יולדת עשירה קודמת לעולת בהמה.

של

היורשים להביא את השניה משא"כ בשינוי בעלים .ועוד ששינוי קודש אסור
לכתחילה אף לאחר מיתה ,ושינוי בעלים אינו אסור) ,ואינו בציבור כביחיד
דלשם מי יכול לשנותו ,ואם שינהו לשם נכרים כשר ,דאינו פוסל אא"כ שינה לשם
המחויב כפרה כמותו .והגמ' אמרת ששני הבדלים אינם דווקא ,דאף

שינוי בעלים פסולו בגופו ,ולרב פנחס ישנו לאחר מיתה
נ"ט :אסור להקטיר אימורי הפסח בליל ט"ו ,דכתיב "עולת שבת לשם אחרים צריך היורש להביא קרבן אחר ,מ"מ מחמת ב' הבדלים נשאר
בשבתו" ולא עולת חול בשבת או ביו"ט ,ואם חל י"ד בשבת מותר הדין ששינוי בעלים פוסל בפסח ששחטו בשאר ימות השנה.
להקטירם בליל ט"ו ,דכתיב "לא ילין לבוקר זבח חג הפסח"
פסח שהוקרב לפני זמנו -פסח ששחטו קודם חצות פסול,
משמע שבלילה מותר להלינם.
שנאמר "בין הערבים" .ואם שחטו קודם התמיד כשר ,וצריך
שיהיה אחד ממרס בדמו שלא יקרש עד שיזרק דם התמיד ,ואם
אלו מחשבות פוסלות בהקרבת הפסח
נזרק קודם לתמיד כשר דדין זה אינו לעיכובא.
בשעת עשית עבודות הקרבן (העיקריות שהם שחיטה קבלה הולכה וזריקה)
צריך לחשוב איזה קרבן זה ומי הבעלים ,ואסור לחשוב אחת מד' מחשבות.
א' לשם קרבן אחר (שינוי קודש) .ב' לשם בעלים אחר (שינוי בעלים) .ג'
לזרוק או להקטיר או לאכול את הקרבן חוץ לזמנו (פיגול) .ד' לזרוק או
להקטיר או לאכול את הקרבן חוץ למקומו .ובפסח גם מחשבה שיאכלוהו
אלו שאינם יכולים או שאסור להם לאוכלו (שלא לאוכליו) או שיאכלוהו
כאלו שלא נמנו על הקרבן (שלא למנוייו) פוסלת אם חשב זאת בשעת
שחיטה .וכדלהלן.

ואם שחטו

שחיטת הפסח לאוכליו ולמנוייו
קרבן פסח בשונה משאר הקרבנות עיקרו לאכילה הוא בא ,ויש בו דין מיוחד
שצריך שהשחיטה תהיה לאוכליו ולמנוייו ,והיינו שיהיו הבעלים ראויים
לאוכלו ,וכן השחיטה תהיה לשם אלו שנתמנו מתחילה על הקרבן ,ולהלן
יבוארו פרטי הדינים בזה.

דין פסח שנשחט לשם אלו שאינם ראויים לאוכלו -שחטו
מחשבת שלא לשמה -הפסח ששחטו שלא לשמו לשם שלמים,
שלא לאוכליו כגון לחולה או לזקן ,או שלא למנוייו אלא לשם
או קיבל או הילך או זרק שלא לשמו ,פסול ,דבד' עבודות הללו הפסח
חבורה אחרת ,או לערלים ולטמאים ,פסול ,דכתיב "במכסת" לשון
נפסל .וכתיב "זבח פסח הוא" שתהא זביחתו לשם פסח ,ולמעט נשחט שלא לשמו.
מנויים כמו "את מכסת הערכך" למעט שלא למנויו .והוי לעיכובא דשנה
לשמה ושלא לשמה -אם עשאו לשמו ושלא לשמו או שלא הכתוב ואמר "תכוסו" .רבי אומר "תכוסו" הוא לשון סורסי -ארמי,
לשמו ולשמו ,אם חשב כך בשתי עבודות (שחיטה קבלה הולכה כאדם האומר לחבירו כוס -שחוט לי טלה זה למימרא שבשעת שחיטה
זריקה) פסול לכו"ע ,ואם חשב ב' המחשבות בעבודה אחת ,לר"מ צריך להתכוין למנוייו  ,ות"ק דלית ליה לשון סורסי לומד שהפסול הוא רק בשחיטה
(דס"ל לגבי האומר הרי זו תמורת עולה ושלמים) תפוס לשון ראשון ואם מדכתיב אח"כ "ושחטו אותו"( .וכתבו התוס' (ד"ה ואיתקש) ששלא למנוייו אין זה
פסול שינוי בעלים הפוסל בזריקה ,או בשאר עבודות אם עשאם ע"מ לזרוק לשם
חשב קודם מחשבת שלא לשמו פסול ,אבל אם חשב קודם
אחרים ,אלא פסול מיוחד בשחיטה ,ודווקא בפסח) ,וכתיב "איש לפי אכלו
מחשבת לשמו כשר ,ולרבי יוסי בכל גוונא פסול דאף בגמר דבריו
תכוסו" -הראוים לאכול פרט לחולה וזקן וערל אפילו אם הם מנויים (וערלים
אדם נתפס (ולגבי תמורה תרעה עד שיפול בה מום ותימכר ויביא בדמי חציה
וטמאים נפקי מהאי קרא כיון שגם הם לא יכולים לאכול את הפסח .תוד"ה
עולה ובדמי חציה שלמים) .ובשני עבודות לא שייך תפוס לשון ראשון ,דכל אחת לאוכליו) ,והוקש שלא לאוכליו לשלא למנוייו לפסול בדיעבד.
חשובה בפני עצמה לפסול את הזבח .הגמ' מנסה להוכיח אם המשנה
כר"מ או כרבי יוסי ודוחה את הראיות.
ס"א :שחיטה לשם כשרים ופסולים-

מנין שלא יהיה דבר קרב אחר תמיד של בין הערבים (מלבד
קטורת נרות פסח ומחוסר כיפורים בערב הפסח ,וכדלהלן)
שנאמר "והקטיר עליה חלבי השלמים" ,לאביי דריש עליה ולא על
חברתה ,ורבא דורש מ"השלמים" לשון השלם ,עליה -על תמיד של בין
הערבים השלם כל הקרבנות כולם ולא על תמיד של שחר .ואם נשארו
אימורים שכבר נזרק דם הקרבן מקטירים אותם אחרי תמיד של בין
הערביים דכיון שהיו ראויים להקרבה לפני כן ,על ת מיד של שחר הם מושלמים,
דכתיב "לא ילין חלב חגי עד בוקר" משמע שבלילה יכול להלין ס .מחשבין מעבודה לעבודה -השוחט ע"מ לזרוק שלא לשמו שחט גם לשם הכשרים לאכילה וגם שלא לאוכליו או שלא
וכדו' פסול ,אע"פ שבעבודה השניה חשב בפועל לשמה ,ולא שייך בזה תפוס למנוייו או לערלים או לטמאים כשר ,דכתיב "וכל ערל" כולה
את האימורים( .נ"ט.):
ערלה פסלה אבל מקצתה לא פסלה( ,ולרב אשי (דלהלן) י"ל
לשון ראשון שהרי המחשבה השניה היא על עבודה אחרת.
ש"כל ערל" הכונה כל דהו ערלה ,קמ"ל "זאת חוקת הפסח וכו' כל ערל"
נ"ט .סדר הקרבת הפסח הקטרת הקטורת והדלקת הנרות-
מחשבת שלא לאוכליו וכו' -שחטו שלא לאוכליו חולה וזקן שאין
קטורת נרות ופסח היו נעשים אחר תמיד של בין הערביים .י"א יכולים לאכול כזית( ,ואין בו מנויים אחרים .רש"י .והתוס' (ד"ה שחטו) כתבו דאיירי שרק אם כולם ערלים זה פוסל).
שהסדר הוא תמיד פסח קטורת ונרות .תמיד קודם לפסח ,שיש בו מנויים אחרים ,דאל"כ אפילו בסתמא פסול כיון שאין לו אוכלים) פסול הברייתא רוצה ללמוד שכמו שאם נטמא אבר אחד שורפים רק
דבתמיד כתיב בין הערבים ובפסח כתיב גם בערב וגם בין דכתיב "איש לפי אכלו" ,וכן פסול אם שחטו שלא למנוייו לשם חבורה את אותו אבר ושאר הקרבן נאכל ,ה"ה בשחטו לשם כשרים
הערבים .ופסח קודם לקטורת וקטורת קודמת לנרות ,דכתיב אחרת ,או לערלים ישראל שמתו אחיו מחמת מילה ,דכתיב "כל ערל לא יאכל ופסולים לא נפסל כל הקרבן ,ואע"פ שמקצת זמן ששחט ע"מ לאכול
"יערוך אותו אהרן מערב עד בוקר" ואין עבודה שכשרה להתחיל אחריה ,בו" או לטמאים דאסורים בקדשים וענשם כרת .ואם שחטו לאוכליו כזית מהקרבן חוץ לזמנו פוסל את כל הקרבן דכתיב "ואם האכל יאכל" איירי

במחשבת חוץ לזמנו ,ואכילה בכזית ,עדיף ללמוד מדבר שאינו נוהג בכל טעמי החילוק בין לשמו ושלא לשמו שפסול לבין לאוכליו וקמ"ל שלריו"ח גם בתודה א"צ שהלחם יהיה בתוך חומת העזרה,
הזבחים דערל וטמא יכולים לשלוח קרבנותיהם דאין אכילת בעלים ושלא לאוכליו שכשר דכיון דילפינן מקרא שלאוכליו ושלא לאוכליו כשר ,וגם לר"ל אינו עובר על שחיטת הפסח אם הלחם אינו בעזרה.
מעכבת בשאר זבחים ,אבל בפסח בעינן ראוי לאוכלו דכתיב "לפי אכלו תכוסו",
נלמד מזה להכשיר גם בלשמו ושלא לשמו( .תוד"ה מה) .שלא לשמו פסולו ואין לומר שנחלקו אם התראת ספק שמה התראה לחייב היכא
(והיינו לדעת ר"ע שערל אסור להכנס לעזרה והוא משלח קרבנותיו ,ולפי חכמים
בגופו המחשבה היא על גוף הקרבן ,וא"א לברר איסורו (י"מ לברר איזה חלק שנתברר אח"כ שיש לו חמץ ,שהרי אין המתרה יודע שיש לו בביתו חמץ( ,וכתבו
ערל יכול להכנס לעזרה ומביא קרבנותיו בעצמו .ודווקא בקרבנות שאין בהם סמיכה
כגון עופות או בכור ומעשר או קרבן נשים ערל וטמא שולחים קרבנותיהם ,אבל

לשמו ואיזה חלק שלא לשמו ,וי"מ שא"א לתקן את המחשבה ולעשותו כראוי,

התוס' (ד"ה התראת) שאין נ"מ אם המת רה יודע שיש חמץ ,אלא אם המותרה יודע,

קרבנות הטעונים סמיכה אינו יכול לשלוח כיון שאינו יכול להכנס לעזרה לסמוך .וישנו בכל ד' עבודות ,וישנו אף בקרבנות ציבור ,משא"כ לאוכליו דלא ניתנה התראה אלא להבחין בין שוגג למזיד) ,דכבר נחלקו בזה גבי
ומעולת ראיה טמא פטור ,דתלה הכתוב חגיגה בביאה למקדש) ולא מזמן הנוהג ושלא לאוכליו .לרב אשי ב' החילוקים הראשונים הם אחד ,שבועה שאוכל כיכר זה היום ועבר היום ולא אכלה ,דלריו"ח אינו
לוקה משום דלאו שאין בו מעשה הוא ,ולר"ל אינו לוקה משום
בכל הזבחים( ,ואף דרישא איירי בטומאת בשר וסיפא בטומאת דטעמא דפסולו בגופו משום דא"א לברר איסורו.
התראת ספק.
בעלים ,שם טומאה קפריך .וללישנא בתרא הכונה שבפסח אם
ערלים
כשר
לערלים
מולים
הקדים
אומרים
אחרים
ס"ג.
נטמא הבשר והחלב קיים אינו זורק את הדם ,משא"כ בשאר
למי אסור שיהיה חמץ -אם יש חמץ לשוחט או לזורק או
זבחים ש רק אם הבשר קיים לאכילת אדם או שהחלב קיים לאכילת מזבח זורק
כשר
בשניהם
ולחכמים
פסול
למולים
לאחד מ בני חבורה אסור לשחוט ,דהא לא כתיב "חמצך" ,ובעל
את הדם .ואם נטמא החלב והבשר קיים אף בפסח זורק את הדם).
לפי רבא שיש מ"ד שאינה לשחיטה אלא לבסוף ,י"ל שלמ"ד זה החמץ אינו עובר ,ד"לא תשחט" אמר רחמנא ,ועוד שהרי לרבי יוחנן אין לוקים על
והברייתא שואלת שעדיף ללמוד מחוץ לזמנו שלא הותר מכללו הקדים מולים לערלים כשר מפני שלא חלה בסוף השחיטה אלא מחשבה לאו שאין בו מעשה( .תוד"ה או) .אבל אם יש לאדם בסוף העולם חמץ
שגם ערלה לא הותרה מכללה דשום קרבן אינו נאכל לערלים ,ושום קרבן אחת ,ותפוס לשון ראשון .דברי רבא נאמרו לגבי האומר הרי בהמה זו תמורת עולה מותר לשחוט אפילו אם החמץ בעזרה והם רואים אותו והתרו בהם ,דכתיב
אינו נאכל חוץ לזמנו ,ולא ללמוד מטומאה שהותרה מכללה( ,והיינו תמורת שלמים ,לר"מ הרי היא תמורת עולה דתפוס לשון ראשון ,ולרבי יוסי דבריו "לא תשחט" וסמי ך ליה "ולא ילין" לומר שרק אם יש חמץ לאלו
בטומאת גברא ,ושם טומאה קפריך ,דאפילו קרבן ציבור שדוחה טומאה קיימים דאף בגמר דבריו אדם נתפס .ואם אמר בהמה זו חציה תמורת עולה וחציה שעוברים בלא ילין אסור .ומזה לומד רב פפא שגם אם יש חמץ
תמורת שלמים ,לאביי בזה מודה ר"מ ,ולרבא אף בזה סובר ר"מ הרי היא תמורת
הני מילי להקרבה אבל אסור לאוכלו בטומאה ,או דנימא שהותר מכללה אף עולה ,דאין טעמא דר"מ משום שכוונתו לחזור בו ,אלא משום שכשאמר עולה למקטיר את החלב אסור ,כיון שהוא אסור בהלנת אימורים ,וכן
בטומאת בשר ,דפסח הבא בטומאה נאכל בטומאה) .והברייתא פשטה קדושת עולה בכל הבהמה .ורבא מקשה ממה שהשוחט את הזבח ע"מ מבואר בברייתא ,ובברייתא אחרת מבואר שאם יש חמץ למקטיר
לאכול כזית בחוץ וכזית למחר ,לר"מ תפוס לשון ראשון ואפילו בשתי עבודות אין בין פסח בי"ד בין במועד בשאר זבחים אינו עובר .המולק את העוף של
מסיימת שלומדים מדכתיב "זאת" וכנ"ל.

שחטו לשם מולין ע"מ שבזריקה יתכפרו בו ערלים
בין שאינם מנויים ,אבל האכילה תהיה למנויים,

בין מנויים

רב חסדא אמר פסול רבה

אמר כשר .וכתבו התוס' (ד"ה שחטו) דה"ה פליגי בשחטו לאוכליו ע"מ שיתכפרו
בו חולה וזקן ,אבל אם שחטו למנוייו ע"מ שיתכפרו בו שאינם מנוייו פסול לכו"ע.
ואם נזרק לשם ערלים כשר לכו"ע ,דאין מחשבת אוכלים פוסלת בזריקה .ודעת
ריב"א שאם לא חישב בשחיטה ע"מ שבזריקה יתכפרו בו ערלים ,אלא חישב לזרוק
ע"מ להאכיל הבשר לער לים כשר לכו"ע ,דלא שייך בזריקה מחשבת פסול דאכילה
אלא פסול דכפרה.

מחשבת פסול מפקיעה מידי פיגול ,ולרבנן אף בגמר דבריו אדם נתפס וממילא יש
שתי מחשבות יחד ומחשבת פסול מוציאה מידי פיגול אפילו אם חשב את שתי
המחשבות באותה עבודה ,ורבא מוכיח מזה שאפילו כשכל מחשבה היא על כזית
אחר סובר ר"מ תפו ס לשון ראשון .ואביי ענה לו שישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף,
ומדובר שבסימן הראשון חשב מחשבת פיגול ובשניה חשב מחשבת פסול .ומבואר
מראייתו של רבא ש אינה לשחיטה אלא לבסוף .ובתוס' (ד"ה לימא) כתבו שמדובר
שאמר שבחצי היום תהא תמורת עולה ושלמים ,של אביי בזה ר"מ מודה כיון שזה
לא חל בשעת אמירה ,ולרבא ר"מ חולק גם בזה שהרי גם בשחיטה שאינה אלא
לבסוף סובר ר"מ שהאמירה הראשונה חלה.

לרבה י"ל שגם לאחרים ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף ,ואיירי
ביאור המחלוקת-
כשגמר בליבו למולין ולערלים והוציא בפיו לערלים (דמחשבה
רבה יליף מ"וכל ערל" שבשחיטה מקצת ערלה שנשחט למולים האמורה בקדשים הכונה שמוציא בפיו .רש"י ותוס') ,ולא הספיק לומר
ולערלים אינה פוסלת ,ורק כולה ערלה פוסלת ,וכמו מקצת טומאה למולים עד שנגמרה השחיטה ,דלר"מ לא בעינן פיו וליבו שוים
אינה פוסלת ,אבל בזריקה אפי' כולה ערלה לא פסלה ,דכתיב ואפילו אם הקדים ערלים כשר אם הספיק לומר לפני גמר השחיטה (תוד"ה ולא),
"זאת" ,וזריקה קלה משחיטה כמו שמצינו שאין מחשבת אוכלים ולרבנן בעינן פיו וליבו שוים.
בזריקה .ורב חסדא יליף מ"זאת" שבזריקה אפי' מקצת ערלה הגמ' דוחה שאף לר"מ בעינן פיו וליבו שווים ,כדמצינו שאם
פסלה ,דזריקה חמורה משחיטה שהרי לא מיקבע פיגול אלא נתכוין לומר תרומה ואמר מעשר או איפכא ,או שאמר שאינו
בזריקה ,והיינו שאף שאם חישב באחת מארבע עבודות לאכול כזית חוץ למקומו נכנס לבית זה או שאינו נהנה מאיש זה וכוונתו היתה לבית או
הוי פיגול וחייבים עליו כרת אפילו אם אכלו בזמנו ,מ"מ לא הוי פיגול אא"כ שאר איש אחר ,לא אמר כלום .ולא אמרינן דדברים שבלב אינם דברים אלא כשלא
העבודות נעשו בלא פסול אחר ,והיינו או בסתמא או ע"מ לאכול בזמנו או במחשבת

טעה בדיבורו ,אבל הטועה בדיבורו מה שהוציא בשפתיו אינו כלום .תוד"ה המתכוין.

מחוסר כיפורים (שהוא כשר להקרבה אחר התמיד ,ולאו דווקא עוף אלא גם אם

הקריב בהמה ,ונקט עוף משום שרוב מחוסרי הכיפורים מביאים עוף) או המזה
מדמה לר"ש בי"ד פטור ובפסח חייב .הקומץ את המנחה במועד על
בחמץ אינו עובר דקמיצה ודאי אינה שחיטה.

סדר הקרבת הפסח
בי"ד ניסן בין הערבים היו מקריבים את הפסח בבית המקדש בשלש קבוצות
נפרדות בזה אחר זה .הגמרא מבארת את סדר ההקרבה ,מה היו עושים
הכהנים והעם ,ואיך היו שוחטים ומקבלים ומוליכים וזורקים את הדם,
וקריאת ההלל ,והפשטת הפסח.

ס"ד

הפסח נשחט בשלש כיתות

אף אם היו מועטים ויכולים לשחוט

כולם בבת אחת ,שנאמר "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל" .אמר
רבי יצחק אין הפסח נשחט אלא בג' כיתות של שלושים בני אדם,
דמספקא לן קהל עדה וישראל היינו שלושים בבת אחת או בזה
אחר זה ,וסגי בחמישים ,נכנסים ל' ,יוצאים י' ונכנסים י' ,ויוצאים
י' ונכנסים י'.

נכנסה כת ראשונה נתמלאה העזרה נעלו דלתות העזרה.

לאביי ננעלו הדלתות בדרך נס ,והיו נותנים להכנס לכל מי שרצה
חוץ לזמנו ,אבל אם חשב בשאר עבודות מחשבה אחרת כגון חוץ למקומו שוב אין
בו כרת.
אביי מבאר דאיירי בשחט סימן אחד למולים והשני גם לערלים וסומכים על הנס ולכן לא חוששים שכולם יכנסו ולא יהיו ג' כתות .ולרבא
רב אשי מקשה שי"ל ש"כל ערל" הכונה כל דהו ערלה ,קמ"ל שבזה כשר ,ובסיפא איירי ששחט סימן ראשון לערלים ואת השני היו נועלים את הדלתות ,ולא היו סומכים על הנס .ולא היתה
"זאת" שרק אם כולם ערלים זה פוסל ,ולפי זה אין חילוק בין גם למולין ,ור"מ סובר שמפגלים בחצי מתיר וסימן אחד נחשב חצי עזרה ננעלת (מאיליה או בידים) על אדם גדול בחכמה ויראת
מתיר( ,ו כתבו התוס' (ד"ה ערלים) שדווקא במפרש בפיו שהסימן הראשון או השני
לערלים מפגלים בחצי מתיר ,ודווקא במפרש סימן שלם אבל חצי סימן לא) ,חטא כעקביא בן מהללאל.
שחיטה לזריקה.
ס"ב .רב אשי מפרש מחלוקתם בפסוק "ונרצה לו לכפר ובהקדים מולים לערלים מפרשים דבריו אף לערלים ולכן כשר ולרבנן אין
מעולם לא נתמעך אדם בעזרה חוץ מימי הלל שנתמעך זקן
מפגלים בחצי מתיר .וכתבו התוס' (ד"ה וסימן) שאם שחט סימן ראשון
אחד ,וקראו לו פסח מעוכין.
עליו" דממעט עליו ולא אם חשב לכפר על חבירו ומכאן למדים שמחשבה
למולים ואת השני שחט לערלים ,בסתמא כוונתו גם לערלים וכשר ,ואם פירש
שהסימן השני הוא דווקא לערלים פסול .אבל אם שחט סימן ראשון לערלים ואת
השני למולים פסול ,ולא אומרים שכוונתו בסימן הראשון היתה גם למולים.

בזריקה לשם בעלים אחרים פוסלת בכל הקרבנות ,ונחלקו אם ערל התמעט
הואיל דאי מצי מתקן נפשיה ע"י שימול עצמו ,או שלא התמעט
משום שאינו בר כפרה.
שחיטת פסח ושאר קרבנות על החמץ
והנה מצינו שנחלקו רבה ורב חסדא בענין האופה מיו"ט לחול,
דלרבה אינו לוקה הואיל ואי מיקלעי אורחין הוי חזי ליה השתא
כתיב "לא תשחט על חמץ דם זבחי" והיינו שאסור לשחוט את הפסח בשעה
שיש חמץ .ולהלן יבואר אלו קרבנות בכלל האיסור ,והיכן אסור שיהיה חמץ
נמי חזי ליה ,ולרב חסדא לוקה דלא אמרינן הואיל ,ולכאורה
בזמן השחיטה ,וכן למי אסור שיהיה חמץ בזמן השחיטה.
הסברות הפוכות ממה שנחלקו לגבי ערל .והגמ' מחלקת דלרבה
ערל חמור משום דמחוסר מעשה ,ורב חסדא סבר דאמרינן הואיל אלו קרבנות אסור לשחוט על החמץ -לת"ק אין האיסור אלא
לחומרא לפסול בפסח ולא לקולא לפטור ממלקות( .והיינו מדרבנן ,אבל בקרבן פסח ,ומ"מ הפסח כשר בדיעבד (תוד"ה השוחט) .לרבי יהודה אף
מדאורייתא אין חילוק בין חומרא לקולא ,ולא אמרינן הואיל אפילו לחומרא .ואין את התמיד של בין הערבים בערב פסח אסור ,דכתיב "זבחי" זבח
להקשות שאם זה מדרבנן א"כ מדאורייתא זה חולין בעזרה ,דכיון שלא יזרוק את המיוחד לי .ולר"ש דס"ל ששחיטה שאינה ראויה לאו שמה שחיטה בערב
הדם אינו יוצא מדאורייתא ומותר להביא אחר .תוד"ה כי).
פסח עובר על הפסח דווקא כששחטו לשמו ,ועל שאר זבחים
ס"ב :שחיטת שאר זבחים לשם פסח -הפסח שעברה שנתו אינו עובר ,ובמועד בפסח רק אם שחטו שלא לשמו חייב (ואין
שנולד לפני ר"ח ניסן של שנה שעברה והפרישו לשם פסח וכשהגיע ר"ח ניסן ועברה ראיה שאם שחטו בסתמא עדיין שם פסח עליו ,די"ל דאיירי
שנתו אינו ראוי לפסח דכתיב "זכר בן שנה" ,והוא עומד לשלמים ,ושחטו בזמנו שהבעלים היו טמאי מתי ונדחו לפסח שני .ס"ד ,).ובשאר זבחים
לשמו דהוי כשוחט שלמים לשם פסח ,וכן השוחט זבחים אחרים לשם חייב בין לשמן ובין שלא לשמן ,חוץ מחטאת ששחטה שלא
פסח בזמנו ,ר"א פוסל דאם פסח שמותרו קרב שלמים אם שחטו בזמנו לשם לשמה שהיא פסולה דכתיב "חטאת היא"( ,דכתיב ב' פעמים זבחי ,קרי
שלמים פסול ,כ"ש ששלמים שאין מותרם קרב פסח אם שחטם בזמנם לשם פסח ביה זבח זבחיי דשקיל י' דחד מינייהו ושדי אאידך ,ומזה שהתורה לא
פסול ,ורבי יהושע מכשיר דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמם כשרים חוץ כתבה פעם אחת זבחיי לומדים שבזמן שיש זבח עובר רק עליו,
מפסח וחטאת( ,ואף למ"ד דפסח בשאר ימות השנה בעי עקירה ,בשעבר זמנו לא ובזמן שאין זבח עובר על שאר הזבחים .ס"ד.).
בעי עקירה .תוד"ה ורבי יהושע) ,ואם שחטו שלא בזמנו אף ר"א מכשיר,
ולא אמרינן הואיל ובזמנו פוסל אף שלא בזמנו פוסל ,דאמר קרא ס"ג :היכן אסור שיהיה חמץ -לריש לקיש אינו עובר אלא
"זבח פסח הוא" בהוייתו יהא ,דפסול בין פסח לשם שאר זבחים דווקא כשהחמץ עמו בעזרה ,ולרבי יוחנן אע"פ שאינו בעזרה
ובין שאר זבחים לשם פסח ,וכיון שפסח שלא בזמנו כשר לשם עובר ,וקמיפלגי אם "על" היינו בסמוך .ואע"פ שכבר נחלקו בזה
זבחים ,ה"ה שאר זבחים לשם פסח.
לענין קדושת לחמי תודה שמשעה שהוקדשו בפה הם קדושים קדושת

רבי שימלאי ביקש מריו"ח ללמדו ספר יוחסין
אמר לו שאין מלמדים זאת ללודים ולנהרדעים
מפני שאינם מיוחסים ,,לבסוף נתרצה ללמדו ,ורצה ללמוד בג'
חודשים ואמר לו ריו"ח שאפי' ג' שנים אינו מספיק .מיום
שנגנז -נשתכח ספר יוחסין תשש כוחם של חכמים וכהה מאור
עיניהם לפי שנגנזו טעמי תורה שהיו בו ,שאפי' על הפרשה שבין
ולאצל ששה בנים לאלה בני אצל ,דרשו דרשות הרבה כמשא
ארבע מאות גמלי משא.
מתני' דדברי הימים

ונתכוין לדחותו ,או

דמים להאסר באכילה והנאה ,ואם נטמאו נפדים ויוצאים לחולין ,ובשעת שחיטת
הזבח קדשו קדושת הגוף והם נפסלים בטבול יום ובמגע מחוסר כיפורים ובלינה
ואם נטמאו ישרפו ,והשוחט תודה בפנים ולחמי התודה נמצאים מחוץ

אגריפס ביקש ליתן עיניו באוכלוסי ישראל ומנו את
הכליות של קרבנות הפסח והיו שם מאה ועשרים אלף כליות,
וזה לא כולל מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ,ואין לך פסח
שלא נימנו עליו יותר מעשרה בני אדם ,וקראו לו פסח מעובין -
עב ,על שם שהעם רב .ולא לקח אגריפס את הכליות עצמם שהרי
צריך להקטירם יחד עם שאר הקרבן דכתיב "והקטירם"( ,ואין
לערב חלבי פסח של אחד עם אחר ,דכתיב "והקטירו") ,אלא
תפס הכליה עד שנתנו דבר אחר במקומה.

תקעו והריעו ותקעו.
הכהנים עומדים שורות שורות ובידיהם בזיכי כסף או זהב,
שורה שכולה כסף כסף ושורה שכולה זהב זהב לא היו
מעורבים ,ולא משום מעלין בקודש שלא יחזיר של זהב ויקבל של כסף,
דאף אם כל השורה כסף או כולה זהב יתכן שיקבל בזיך ששווה
פחות ,אלא מפני שכך הוא נוי יותר.
לא היו לבזיכים שולים שמא יניחום ויקרש הדם ,וכן כל
הבזיכים שבמקדש ,חוץ מבזיכי לבונה של לחם הפנים ,שמא
יסמכום על הלחם וישבר הלחם.
שחט ישראל או כהן ,וקמ"ל ששחיטה כשרה בזר .וקיבל הכהן
את הדם בזיך מצואר הבהמה אבל ישראל פסול מקבלה ואילך ,דכתיב
"ושחט את בן הבקר והקריבו בני אהרן" ,ו"והקריבו" היינו קבלה.

נותנו לחבירו וחבירו לחבירו עד שמגיע למזבח ,ואף אם
הולכה ברגל ויש בזה מחלוקת בזבחים י"ד :שמא נייד פורתא ,וקמ"ל
דברוב עם שיהיו כולם עסוקים בעבודה הדרת מלך .ומקבל את המלא
מיד מי שנותנו לו ואח"כ מחזיר את הריקן שחזר אליו מידי הזורק ,ולא
היו מחזירים לפני הקבלה ,דאין מעבירין על המצוות.
כהן הקרוב אצל המזבח זורקו זריקה אחת כנגד היסוד והזריקה
היא מהבזיך ,דאין לך קרבן שטעון מתן אצבע אלא חטאת ,והיה זורק על דופן
המזבח והדם היה נופל ליסוד ,ולפי שהיסוד היה מקיף את המזבח רק בצפון ומערב

לחומת העזרה לפנים מחומת בית פאגי
שלריו"ח הלחם קדוש
קדשים קלים ,ולר"ל אין הלחם קדוש ,צריכא ,דחמץ הוא אסור בכל הוצרך לומר כנגד היסוד ,כרבי יוסי הגלילי שלומד מדכתיב לגבי בכור "את דמם
מקום שהוא ,אבל בתודה אין הלחם מתקדש אלא כשהוא בפנים ,תזרוק על המזבח ואת חלבם תקטיר" שגם מעשר ופסח טעונים מתן
כמו בכלי שרת (לרש"י הכונה שכלי שרת אינם מקדשים אלא מה שבתוכם ,דמים ואימורים לגבי מזבח ,ולומדים שטעונים יסוד מעולה ,ובעולה כתיב
שזה מקום בקצה ירושלים,

קדושת הגוף כיון שכל ירושלים היא מקום אכילת

ולתוס' (ד"ה מידי) הכונה שאינם מקדשים מה שבתוכם אלא כשהם בעזרה),

"אל יסוד מזבח העולה".

ס"ה.

יצאה כת ראשונה ונכנסה שניה ,יצאה שניה נכנסה

שלישית ,והשלישית נקראת כת עצלנית ,ואע"פ שצריך ג' כיתות מ"מ
איבעי להו לזרוזי נפשייהו ,כדתניא רבי אומר אי אפשר לעולם להתקיים
בלא בסם ובורסי ,זכרים ונקבות ,אשרי מי שאומנותו בסם או שבניו
זכרים ,אוי לו למי שאומנותו בורסי או שבניו נקבות.
קראו את ההלל (-כל הכתות בכל זמן שהיו שוחטים .רש"י .והתוס' (ד"ה קראו) כתבו
שהלוים היו קוראים את ההלל ,עוד כתבו התוס' שמה שאין אומרים שירה אלא על היין היינו

דווקא בזמן הקרבה למזבח) ,אם גמרו שנו ואם שנו שילשו אע"פ שלא
שילשו מימיהם מפני שהכהנים היו זריזים במלאכתם ,ר"י אומר מימיהם של
כת שלישית לא הגיעו לאהבתי כי ישמע ד' אפילו בפעם הראשונה מפני
שעמה מועטים.
כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת ,אלא שהכהנים מדיחים את
העזרה שלא ברצון חכמים ,שאמת המים היתה עוברת בעזרה ,וכשהיו רוצים להדיח
את העזרה הי ו פוקקים את האמה והמים עולים על גדותיה ומדיחים את העזרה שהיתה מרוצפת
שיש ,ואח"כ היו פותחים את הנקב והמים היו יוצאים ,ובערב פסח כיון שהיה הרבה דם היו
מדיחים את העזרה ,והיינו כר"א הסובר שהמרבץ אסור מדאורייתא ,אבל לרבנן

אסור משום שבות ואין שבות במקדש ,או כרבי נתן דאמר שלרבנן שבות
שאינה צריכה לא התירו במקדש.
החולב והמחבץ והמגבן בשבת חייב בכגרוגרת לכו"ע .וכתבו התוס' (ד"ה
החולב) שאף ששיעור איסור הוצאה בשבת בחלב הוא כדי גמיאה ,ושיעורי שבת שוים לכל
המלאכות הוצאה קצירה וטחינה ,הכא איירי בחולב לגבינה דאחשביה אפילו בכגרוגרת ,ואם
כדי גמיאה זה פחות מכגרוגרת ,צ"ל שסתם חלב עומד לגבינה ושיעורו כגרוגרת ,ושיעור כדי
גמיאה הוא במפרש בהדיא שהוא חולב לאכילה ושתיה .וי"מ שכשהחלב בעין חייב בכדי
גמיאה ,אבל חולב אינו חייב אלא בכגרוגרת ,דאין אדם טורח לחלוב פחות מכגרוגרת.

המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש ,לר"א אם שגג בשבת חייב חטאת
ואם הזיד ביו"ט חייב מלקות ,ולחכמים אין האיסור אלא מדרבנן .וכתבו
התוס' (ד"ה המכבד) שריבוץ וכיבוד איסורם משום השוואת גומות ,ולא הוי פסיק רישיה (דאי
הו פס"ר לא היה ר"ש מתיר) ,וסובר ר"א שבסתמא כוונתו להשוות גומות ,ולכן חייב אע"פ
שא"צ לזה  ,ולחכמים אינו מתכוין להשוות גומות ואינו אסור אלא מדרבנן .ואף שהעזרה היתה
מרוצפת באבנים ,צ"ל שבין רובד לרובד היו גומות ,אי נמי לר"א גוזרים אטו מקום שאינו
מרוצף ששם אסור מדאורייתא (ומצינו כמה שבותים שאסורים במקדש) .בה"ג פסק שכיבוד
מותר ,ודעת התוס' לאסור.

רבי יהודה אומר כוס היה ממלא מדם התערובות

המוטל על הרצפה

זורקו זריקה אחת ע"ג המזבח ,שאם ישפך דם אחד מהם נמצא זריקה
זו מכשירתו ,וס"ל דכהנים זריזים וודאי קיבלו בכלי ונשפך מחמת זריזותם
(דלדם שלא נתקבל בכלי אין תקנה .וכתבו התוס' (ד"ה שמא) שאין לומר שיזרוק כדי
שתועיל הזריקה למה שנתקבל בכלי ונשפך ,דאם לא נתקבל בכלי הוי דם פסול ואסור להעלותו
ע"ג המזבח ,אמנם דם התמצית (דלהלן) אין איסור להעלותו ,דכמים בעלמא חשיב .ואין קושית
הגמרא שהדם שנתקבל בכלי בטל ברוב ,דעולין אין מבטלין זה את זה) ,וי"מ שכוונת הגמרא

שנוטל ממקום שיודע שיש שם דם שנתקבל בכלי ונשפך .ואע"פ שדם התמצית
פסחים מעורב בו והדם הכשר שנשפך בטל ברוב ,ס"ל לר"י שאין דם מבטל דם

של הרבה

ומקיים מצות זריקה בכל פורתא דמטי למזבח( ,ולת"ק אם נתערב דם במים אם יש בו מראית דם

כשר ,ואם נתערב בדם מחשבים האם היה בו מראית דם אם היה מתערב במים) ,ואין הטעם
של ר"י משום דס"ל שדם התמצית דם מעליא ,דס"ל שהאוכלו מחולין או
מקדשים חייב כרת ,ולת"ק אין בו אלא לאו ,דלענין כפרה מודה ר"י שאינו
מכפר ,דכתיב "כי הדם הא בנפש יכפר" אינו מכפר אלא דם שהנפש
יוצאת בו שהוא ראוי לזריקה ,והיינו דם קילוח ,דיש ה' מיני דמים).

ס"ה:

לחכמים לא היו זורקים על המזבח מדם התערובות .אמר להם ר"י

לחכמים לדבריכם למה פוקקין את העזרה ,אמרו לו שבח להם לבני
אהרן שילכו עד ארכובותיהם בדם ,ואינו חוצץ בין רגלי הכהנם לרצפה ,דדם
(ודיו וחלב ודבש) לח אינו חוצץ ,אמנם כיון שהעובד בבגדים מלוכלכים
עבודתו פסולה ,ואין לומר שהכהנים היו מגביהים בגדיהם ,שהרי הבגדים
היו בדיוק לפי מידת הכהן דכתיב "מדו בד" ,היו עובדים על גבי
איצטבאות של בנין מוגבהות דהרי הם כרצפה ,והולכת הדם וכן הולכת אברים
לכבש נחשבים עבודה דהא צריך לזה כהן ,ורק בהולכת עצים למערכה
דלאו עבודה היא היו הולכים בתוך הדם.
כיצד תולין ומפשיטים היו תולים את הפסח ע"ג אונקליות (-מסמרים
שראשיהם כפופים למעלה) של ברזל שהיו קבועים בכתלים ובעמודים ,ואלו
שלא היה להם שם מקום היו נוטלים מקלות דקים וחלקים -מחולקים ע"י
קילוף הקליפה ,ומניח על כתיפו וכתף חבירו ותולה ומפשיט .ולרבי אליעזר
בי"ד שחל בשבת שא"א לתקן את המקלות היה כל אחד מניח ידו על כתף
חבירו ותולה את הפסח בגידי ארכובותיו על ידו ומפשיט בשניה.

קרעו והוציא אימוריו ,נתנם במגיס

(-קערה),

וכהן היה מקטירם על

גבי המזבח אבל ההפשטה הית ה נעשית ע"י זר ,ואפילו הפשט וניתוח של עולה שזה מצוה
כשר בזר .וי"מ שהגמרא שואלת וכי היו מקטירים במגיס ,ואינו נכון שודאי היו רגילים להקטיר
בכלי שרת .רש"י .והתוס' (ד"ה אטו) מסכימים עם פירוש זה ,ומבארים ששאלת הגמ' שלא היו
מקטירים בכלי שרת ,והתירוף הוא שהיו מניחים בכלי שרת כדי להקטיר אח"כ .ור"ת מפרש
שכוונת הגמ' לשאול שאין חובה להניחם בכלי שרת ,ורב במנחה היו מעלים אותה בכלי שרת כיון
שהיא כבר היתה נתונה בתוך הכלי .וי"מ שקושית הגמרא היא שלא היו מקטירים מיד שהרי היו
צריכים מליחה.

יצאה כת ראשונה וישבה לה בהר הבית
את הפסח לבתיהם ,שניה בחיל
שלישית במקומה עומדת ,חשיכה יצאו וצלו את פסחיהם ,וכל אחד
והיינו בשבת שלא היו יכולים להוליך

-בתחילת עלית ההר בין הסורג לחומת העזרת נשים,

היה נותן פסחו בעורו ומפשילו לאחוריו
סוחרים ישמעאלים.

והולך לביתו,

ולרב עיליש זה דרך

אלו דברים
אלו דברים בפסח דוחים את השבת
הקרבת הפסח צריכה להיות דווקא בי"ד ניסן בין הערבים ,ואף אם חל י"ד בשבת מותר
לעשות דברים שאסורים משום מלאכה לצורך ההקרבה .הגמרא מבארת אלו דברים
בעשית הפסח דוחים את השבת ,ואלו אינם דוחים ,ומביאה מחלוקת האם דברים
שאפשר לעשותם מערב שבת דוחים את השבת.

שחיטת הפסח זריקת דמו
מלאכה) הוזכרה אגב שחיטה .תוד"ה אלו) ומיחוי קרביו (לרב הונא היינו ניקוב
המעיים כדי שיצא הרעי ,שאם יניחנו בתוכם יסריחו עד שתחשך ,ולחייא בר רב היינו
שדוחק את הסכין להוציא הליחה מהמעיים .ס"ח ).והקטרת חלביו (ובכלל
שחובה לעשותם ביום דכתיב "ביום צוותו"( ,וזריקה (שאין בה

זה הפשטת הפסח ,שלרבי יוחנן בן ברוקה מותר להפשיט עד החזה ,ולרבנן את שאר העור מפשיט
וחותך לחתיכות קטנות .שם) ,דוחים שבת (ואף שהקטר חלבים אברים ופדרים

כשר כל הלילה ,מ"מ חביבה מצוה בשעתה .ס"ח .):דתמיד דוחה שבת
דכתיב ביה "עולת שבת בשבתו על עולת התמיד" ,וילפינן פסח בגז"ש
דבשניהם כתיב "במועדו" .ואין ללמוד פסח מתמיד בק"ו שאם תמיד
שאין בו עונש כרת דוחה שבת כ"ש שפסח שיש בו עונש כרת ידחה
שבת ,דיש לדחות שתמיד הוא תדיר וכליל משא"כ פסח.
צלית הפסח והדחת קרביו אינם דוחים את השבת מפני שאפשר לעשותם
משתחשך.

הרכבתו על הכתף להביאו לעזרה דרך רה"ר ,שזה איסור דרבנן דחי נושא את עצמו ,והבאתו
מחוץ לתחום שזה איסור דרבנן ,וחתיכת יבלתו בצפרניו או בשיניו שזה מלאכה דרבנן
כיון שעושה זאת כלאחר יד ,לרבנן אינם דוחים את השבת ,ולרבי אליעזר דוחים
את השבת .ולהלן (ס"ח ):תבואר מחלוקתם.
ס"ו .בני בתירא שכחו ולא ידעו אם שחיטת הפסח דוחה שבת ,אמר
להם הלל הבבלי שיש הרבה יותר ממאתים פסחים בשנה שדוחים את
השבת בחמישים שבתות מקריבים שני תמידים ושני מוספים ,ובשבת של פסח מקריבים ז'
טלאים ,ובסוכות י"ד ,ואמר להם מהי הילפותא ששחיטת הפסח דוחה שבת
וכנ"ל ,מיד הושיבוהו בראש ומינוהו נשיא ,ואמר להם שעצלות שהיתה
בהם שלא שימשו את שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון גרמה לשכחה זו.
ס"ו :הבאת הסכין בשבת -עוד שאלו בני בתירא את הלל אם מי
ששכח להביא סכין מותר להביאו בשבת
ירושלים ,דלפני כן אינה רה"ר .תוד"ה תוחב) ,ואמר להם שהלכה זו הוא שמע ושכח
(כיון שנתייהר ,וכדלהלן) ,אלא הנח להם לישראל אם אינם נביאים הם בני
נביאים ותראו מה יעשו ,ולמחר ראו שהיו תוחבין את הסכין בצמר הטלה או
בין קרני הגדי שכיון שאין דרכו בדבר זה אין בזה משום שביתת בהמתו ,ונזכר הלל שכך
שמע( ,ואף שצריך סכין שהוא כלי שרת ,היו מקדישים את הסכין .שם).
הגמ' אומרת שכיון שאסור להשתמש בקדשים דכתיב "לא תעבוד בבכור"
ויבואו למעול ,היו מקדישים את הפסח רק בעזרה( .ובירושלמי מתרץ שכל
(והיינו לאחר שנפרצו פרצות בחומת

עבודה שהיא לצורך הקרבן אין בה מעילה .תוד"ה והא .עוד כתבו התוס' (ד"ה מביאה) שאף
שאסור לעשות תנופה בדבר שהוא ספק ביכורים ,הכא מותר להכניס לעזרה לפני ההקדשה ,דרק
דבר שעושים רק בקרבנות אסור לעשות לחולין בעזרה ,כדמצינו שאוכלים חולין בעזרה כדי לאכול
מנחות על השובע) .ואף שאין מקדישים בשבת (או ביו"ט ,וכן אין מעריכין ואין

מחרימין ואין מגביהין תרומה ומעשרות) ,חובות שיש להם זמן קבוע
כפסח בשבת וחגיגה ביו"ט מותר .ואף שמחמר (-מנהיג בהמה עם משאוי)
כלאחר יד אסור משום שבות ,וכן אסור מדרבנן להשתמש בבעלי חיים (תוד"ה כלאחר),
כדי לקיים מצות הפסח דאורייתא מותר ,וכן י"ל שהיו מניחים את הסכין כשהיה
מהלך ונוטלים כשהיה עומד .תוד"ה מחמר .עוד כתבו התוס' (ד"ה הנח) שאף שהמשנה אוסרת
שבות דרבנן ,שבות דבהמתו קלה יותר.

מחילות ומערות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושת עזרה .וכתבו התוס' (ד"ה
מחילות) שלקמן פ"ו .מסקינן דאיירי במחילות הפתוחות לחול ,אבל מחילות הפתוחות
לקודש הרי הם קודש.

כמה חילוקי דינים בטומאה -
טמא מת טעון הזאה שלישי ושביעי אבל זב לא.
זב טומאתו מגופו משא"כ טמא מת וטמא שרץ.
שרץ מטמא באונס משא"כ זב שאינו מטמא אם ראה מחמת מאכל או משתה או חולי
או קפיצה ,אמנם טומאת ערב בראיה ראשונה אף זב באונס טמא.
מצורע טעון פריעה (-גידול שיער) ופרימה (בבגדים) ,ואסור בתשמיש המיטה
דכתיב "וישב מחוץ לאהלו שבעת ימים" ,וק"ו לימי חילוטו (למ"ד שמצורע מוחלט אסור בתשמיש
המיטה .תוד"ה ואסור .עוד כתבו (ד"ה שכן) שמצורע חמור שמטמא הבא אל האהל שהוא שם)

משא"כ זב ובעל קרי.
זב ובעל קרי מטמאים משכב ומושב

שהזב עושה משכבו ומושבו אב הטומאה לטמא

אדם הנוגע בו טומאה חמורה לטמא בגדים שעליו אף אם לא נגעו במשכב ,ומטמאים כלי
חרס בהסט ,וטומאתם בכל שהוא כעין חרדל ,משא"כ מצורע שמשכבו ומושבו
מטמאים רק אוכלין ומשקין ,ושיעורו כגריס( .ומצורע בימי ספרו אינו עושה משכב ומושב ,ואינו
משולח אפילו חוץ למחנה לויה .תוד"ה שכן).

בעל קרי מטמא במשהו ,ולרבי נתן אינו מטמא אלא בכחתימת פי האמה.
בעל קרי כמגע שרץ שטמאים עד הערב וטמאים אף באונס אם נפל עליו שרץ,
או שראה קרי מחמת רוב מאכל ומשתה.

ס"ח .בועל נדה כטמא מת לטומאת ז' ושמשתלחים רק ממחנה שכינה.

כמה דברים שיהיו לעתיד לבוא
כתיב "ורעו כבשים (-ישראל) כדברם (כפי שהובטחו ע"י נביא ,והיינו )-וחרבות
מחים (את נכסי הרשעים) גרים (-צדיקים שהיו עד עכשיו כמו גרים) יאכלו" ,כך
מפרש אביי .ולרבא כוונת תחילת הפסוק שהצדיקים יחיו מתים.
המיתה -כתיב "ובלע המות לנצח" -שיבולע מלאך המות שלא ישלוט בישראל,
אבל אומות העולם שלעת"ל יצטרכו אותם בשביל לרעות את צאן ישראל
ולעבוד בשדות ובכרמים עליהם נאמר "כי הנער בן מאה שנה ימות".
האור -כתיב "וחפרה הלבנה ובושה החמה" והיינו שלעולם הבא לא יאירו
כלל ולא יהיה אלא זיו וזוהר ומראה שכינה ,אבל בימות המשיח "והיה אור הלבנה
כאור החמה ואור החמה יהיה שבעתים כאור שבעת הימים" -שבעתים היינו
ארבעים ותשע ,כפול שבעת הימים היינו עודף על אור של עכשיו שמ"ג .ולשמואל שאין בין
העוה"ז לימות המשיח אלא שעבוד מלכיות ,כאן במחנה שכינה וכאן
במחנה צדיקים.
תחית המתים ורפואה -כתיב "אני אמית ואחיה (כמו ש) מחצתי ואני
ארפא" ,והיינו תחית המתים ,דמה מכה ורפואה באחד אף מיתה וחיים
באחד ,מכאן לתחית המתים מן התורה .דבר אחר בתחילה יהיה תחית
המתים ואח"כ יתרפאו.

מתי מכשירי הפסח דוחים שבת

כל המתייהר אם חכם הוא חכמתו מסתלקת כמעשה דהלל ובני
בתירא ,ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת כמעשה בדבורה הנביאה.

כפי שנתבאר לעיל שחיטת הפסח דוחה שבת אם חל ערב פסח בשבת ,וכן כל הדברים
שצריך לעשות בערב פסח דוחים את השבת .הגמרא כאן מביאה מחלוקת האם מותר
לעשות בשבת מכשירי מצוה שאפשר לעשותם מערב שבת ,ומבארת במה נחלקו.

כל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת כמעשה דמשה והכשרת
כלי מדין ,ואם נביא הוא נבואתו מסתלקת כמעשה דאלישע ,ואפי'
פוסקין עליו גדולה מן השמים מורידים אותו כאליאב שהפסיד
המלוכה לדוד אחיו רק בגלל כעסו.

ס"ח :חתיכת יבלת בשבת -י"א שחתיכת יבלת לחה אסורה אפילו
במקדש ואפילו ביד ,ואף שביד זה רק איסור דרבנן אסור כיון שהיה יכול לחותכה מאתמול,
וחתיכת יבלת יבשה מותרת במקדש ביד דאין בזה אפילו משום שבות ואסור
במדינה ,ובכלי אסור אף במקדש( ,ולר"א מותר ,וכדלהלן) .וי"א שחתיכת
יבלת לחה ביד מותרת במקדש דלא גזרו על השבות במקדש( ,ולר"א מותר אפילו בכלי,
דמכשירי מצוה דוחים את השבת אפילו במלאכה גמורה) ,אבל לא במדינה ,אבל בכלי
שזה מלאכה גמורה אסור אף במקדש ,אבל יבלת יבשה נפרכת מאיליה ואין זה

דיני טומאה
לאחר שנתבאר שהקרבת הפסח והתמיד דוחים שבת ,מבארת הגמרא שהם קרבים גם
כשהציבור טמא ,ואגב זה מבארת הגמרא כמה דיני טומאה.

ס"ז פסח ותמיד בטומאה  -פסח קרב בטומאת הציבור דכתיב "איש
איש כי יהיה טמא לנפש וכו' " ,איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחים
לפסח שני .ואין לומר שציבור לא יעשו לא פסח ראשון ולא פסח שני,
דהא כתיב "לנפש" .ואין לומר שלומדים מזה שבשאר טומאות כגון זבים
ומצורעים נדחים לפסח שני ,דדין זה לומדים מ"איש איש" .וגם ציבור
שנטמאו בשאר טומאות חוץ מטומאת מת אין עושים את הפסח
בטומאה .ולריש לקיש לומדים שפסח קרב בטומאת ציבור מדכתיב
"וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" ,וכיון שאפשר
ללמוד זבים ומצורעים מטמאי מתים ,צ"ל שכוונת הכתוב שיש זמן שרק
זבים ומצורעים משתלחים מן המחנה ,והיינו בפסח הבא בטומאה( ,ומ"מ
אין חייבים כרת אם נכנסו ,שלענין זה הוקשו לטמאי מת) .אביי מקשה על
לימוד זה שאפשר ללמוד ממה שהתורה כתבה שגם מצורע משתלח ולא
למדו אותו בק"ו מזב ,שיש זמן שמצורע משתלח וזב וטמא מת אינו
משתלח ,ולהדיא תנן שזבים וזבות נדות ויולדות אין אוכלים מפסח הבא
בטומאה .תמיד נעשה בטומאת ציבור ,דילפינן גזירה שוה מפסח.
שילוח טמאים -טמא מת ובועל נדה ושאר הטמאים משתלחים רק ממחנה
שכינה ומותרים במחנה לויה ,ואפי' מת עצמו מותר להכניסו .זב ובעל קרי
(זוב דומה ללובן ביצה המוזרת ,שכבת זרע דומה ללובן ביצה שאינה מוזרת) משתלחים גם
ממחנה לויה -כל הר הבית חוץ לחומת העזרה .ומצורע משתלח מחוץ לג' מחנות.
ואם נכנסו למחנה שאסור להם להכנס חייבים מלקות ,אמנם מצורע
שנכנס למקום שאסור לו להכנס -מחנה ישראל ,לרב חסדא הוא פטור
ממלקות ,דכתיב "בדד ישב" הכתוב נתקו לעשה( ,ואין לומר שבא הכתוב ליתן
עשה על לא תעשה ,דהא יש בו כבר עשה ד"וישלחו מן המחנה" .וזבים וטמאי מתים אע"פ שיש
בהם כמה עשין ,כל אחד יש בו דרשה .ועוד דכתיב "כל ימי אשר הנגע בו וכו' בדד ישב" והיינו
שכוונת הכתוב אם עבר ונכנס מחויב לצאת .רש"י .אבל דעת התוס' (ד"ה הכתוב) שבעלמא לא
חשיב לאו הניתק לעשה אלא כשהעשה כתוב מיד אחרי הלאו ,וכאן כיון שמצורע היה בכלל כל
הטמאים וכתיב ביה "בדד ישב" בא הכתוב להוציאו מכלל האחרים שהם בלאו ולנתקו לעשה).

ובברייתות מצינו בזה מחלוקת ,שר"י לומד מ"בדד ישב" שלא ישבו עמו
טמאים אחרים ,וזבים וטמאי מתים ג"כ משולחים כל אחד למחנה אחר,
דכתיב "ולא יטמאו את מחניהם" בלשון רבים ,ולר"ש מדכתיב "וישלחו מן
המחנה כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש" ,ולא לומדים זב מטמא מת,
לומדים שזב משתלח למחנה אחר ,ומזה שלא לומדים מצורע מזב
לומדים שמצורע משתלח למחנה שלישי.

נקרא חיתוך .רש"י .והתוס' (ד"ה מפרך) כתבו שכיון דמיפרכא מותר אפילו בכלי.

מכשירי מצוה שאפשר לעשותם מאתמול  -הרכבת הפסח ,הבאתו
מחוץ לתחום ,וחתיכת יבלתו ,לרבנן אין דוחים את השבת ,ולר"א דוחים
את השבת.
ביאור מחלוקתם -ר"א טען שאם שחיטה שאסורה בחולין מדאורייתא
דוחה ,כ"ש אלו שהם דרבנן שידחו שבת .ואף דשאני שחיטה שא"א לעשותה מערב
שבת ,ר"א עצמו א"צ להאי ק"ו ,דלדבריו אפילו מכשירי פסח שיש בהם מלאכה גמורה דוחים
שבת אע"פ שאפשר לעשותם מערב שבת ,ולדבריהם דרבנן קאמר שיותר יש להתיר מכשירים
שאפשר לעשותם מערב שבת והם דרבנן ,מאשר שחיטה עצמה שהיא דאורייתא .תוד"ה ומה.

אמר לו רבי יהושע יו"ט יוכיח שהתירו בו
דאורייתא ואסרו בו להביא אוכל מחוץ לתחום שזה איסור דרבנן,
מאתמול ,דס"ל מצות יו"ט חציו לכם וחציו לד' ,וא"כ אף אכילה היא מצוה,
ומ"מ לא התירו בה מלאכה שאפשר לעשותה מאתמול.
אמר לו ר"א מה ראיה רשות למצוה ,דס"ל שמצות יו"ט או כולו לכם או
כולו לד' ,ולפי זה אסור לר"א לעשות ביו"ט מכשירי אוכל נפש שאפשר לעשותם מאתמול.
תוד"ה מה( .ונחלקו בהא דכתיב "עצרת לד' אלוקיך" וכתיב "עצרת תהיה
לכם" ,אם הכונה לחלק אם היום ,או שאו כולו לד' או כולו לכם) .ואף
שאפילו יו"ט שמותר בו מלאכה של רשות אסור לעשות מלאכות דרבנן,
כ"ש שבת שמותר בה רק מלאכת מצוה לא תתיר מלאכות דרבנן ,דס"ל
לר"א ששבות דמצוה עדיף על שבות דרשות.
מתי יש מצוה לאכול -בעצרת ובשבת ובפורים ובערב יו"כ הכל מודים
דבעינן נמי לכם ,דעצרת הוא יום שניתנה בו תורה וצריך להראות שיום זה נח
ומקובל לישראל ,ובשבת כתיב "וקראת לשבת עונג" ,ובפורים כתיב "ימי
משתה ושמחה" ,ומהאי טעמא מה בריה דרבינא היה מתענה כל השנה
חוץ מעצרת ופורים ,וכן בערב יום הכיפורים דכתיב "ועיניתם את
נפשותיכם בתשעה לחודש" ,וכיון שהתענית היא בעשירי ,וי"א שאין חיוב
שחיטה ובישול להדיוט שזה מלאכה
כיון שהיה יכול להביאו

להוסיף מחול על הקודש ,וגם למ"ד שיש חיוב זה נלמד מפסו אחר ("בחריש ובקציר
תשבות") ,כוונת הפסוק שכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב

כאילו התענה תשיעי ועשירי .ורב יוסף אמר שיכינו לו עגלה תילתא
שלישי לבטן ,שהוא מובחר ,לעצרת ,דאי לאו האי יומא
כמה יוסף איכא בשוקא .ורב ששת היה חוזר על תלמודו כל ל' יום,
והיה נשען על בריח הדלת ואומר חדאי נפשאי לך קראי לך תנאי ,ואף
שכל העולם מתקיים בזכות התורה ,מ"מ האדם לומד אדעתא
דנפשיה.
-

שלמדתי תורה ונתרוממתי

לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

מבחן שבועי – בדף היומי

פרשת שמות ~ פסחים מג'-מט' ~ מבחן מס' 53

פרטי הצטרפות:

 .6על איזה אופן נאמר בגמרא שצריך ללכת לתפילה ד' מילין
(רש"י) ?
א .על המהלך בדרך ונזכר שעבר את בית הכנסת ,שעד ד' מילין
צריך לחזור.
ב .על הנמצא בביתו ,שצריך ללכת ד' מילין לבית הכנסת.
ג .על המהלך בדרך והגיע הזמן ללון ולהתפלל ,שעד ד' מילין
צריך להמשיך ללכת.

(תורת הבית פ"ו).

 .10איזו סעודה שאינה של מצוה?
א .בת כהן לישראל.
ב .בת כהן לישראל עם הארץ ,או בת תלמיד חכם לעם הארץ.
ג .סעודה עם תלמיד חכם המרבה לסעוד בכל מקום.

 .9בצק שיש ספק אם החמיץ ,מתי חייב כרת לכו"ע ומתי פטור
לכו"ע?
א .בקרני חגבים פטור לכו"ע ,ובנתערבו סדקיו חייב לכו"ע.
ב .בהכסיפו פניו פטור לכו"ע ,ובנתערבו סדקיו חייב לכו"ע.
ג .בהכסיפו פניו פטור לכו"ע ,ובקרני חגבים חייב לכו"ע.

 .8האם ערלה או טבל או מוקצה בשבת כשרים לנסכים?
א .כשרים.
ב .פסולים.
ג .ערלה וטבל פסולים ומוקצה כשר.

 .7המבשל גיד הנשה בחלב ולא אכלו ,איזה איסור עובר על
הבישול?
א .בישול גיד ביום טוב ,בישול בשר בחלב ,הבערה.
ב .בישול גיד ביו"ט ,בישול בשר בחלב ,ואם בישל בעצי הקדש
עובר משום "לא תעשון כן לד' אלוקיכם".
ג .תלוי במחלוקת אם אמרינן הואיל.

 .1מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על סיכום ,והשאלות מותאמות לכך.
 .2יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
 .3ניתן לענות בטלפון ,וכן ברישום במייל .a0527692282@gmail.com
 .4ההספק השבועי מראשון עד שבת כולל .ניתן לענות מחמישי עד אור ליום שלישי ב 05:00-לפנות בוקר.
 .5המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הינו על גמ' רש"י ,ויש לענות בגמרות סגורות.
 .6ציון עובר להגרלה הוא  .80%לחוזרים על הגמ' או סיכום מתווספים  10%נוספים.
 .7ההגרלה ע"ד רבני האירגון ,בחורים שזוכים יקבלו סך  – . ₪ 300ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה .5
 .8לפרטים ולתרומות בטל'  050-4172898בין  21.15-22.30בערב.
 .9מדי חודש ,הגרלה נוספת לכלל הנבחנים ( 3זכיות ע"ס  ₪ 150כ"א) לעושים  3מתוך  4מבחנים.
 .10ניתן להשיג את המבחן ואת סיכומי התמצית בנק' הפצה (שלוחה  ,)4או במייל הנ"ל.
 .11מדור "לדעת חכמה"  4 -שאלות נוספות להעמקת החזרה ,הגרלה שבועית נוספת לעונים נכון על  3מתוך 4
שאלות אלו ,על זכיה בסך ₪ 150
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 .1באלו מהמצוות דלהלן אשה חייבת?
א .רק באיסור אכילת חמץ ,ואין בהם כרת.
ב .גם במצות אכילת מצה ,ובאכילת חמץ אין כרת.
ג .גם במצות אכילת מצה ,ובאכילת חמץ יש כרת.

 .2תרומה וחולין שנפלו אחד לתוך תרומה ואחד לתוך חולין ,מתי
החולין מותרים לזר?
א .בתרומה דרבנן.
ב .כשאין בתערובת בכדי לאכול כזית תרומה בכדי אכילת
פרס.
ג .מחלוקת.

 .3יין המעורב בפת ,באיזה שיעור נזיר חייב מלקות על אכילתו לפי
רבי יוחנן?
א .בכזית תערובת.
ב .כשיש בפת טעם יין.
ג .באינם זריזים או בתנור של חרס אפשר ,אבל לא בעצים
לחים.

 .4נזיר שאכל פת וענבים או חרצנים וזגים בזה אחר זה ,האם
לר"ע הם מצטרפים לכזית?
א .מצטרפים.
ב .אין מצטרפים.
ג .פת וענבים לא מצטרפים ,וחרצנים וזגים מצטרפים.

 .5שני חצאי זיתים שנמצאים בבית אחד או בדופני כלי אחד ,האם
הם מצטרפים לחיוב ביעור?
א .בכלי צריך שחוט בצק יחברם ,ובבית בכל גוונא מצטרפים.
ב .בכלי צריך שחוט בצק יחברם ,ובבית בכל גוונא אין
מצטרפים.
ג .בכלי מצטרפים בכל גוונא ,ובבית צריך שחוט בצק יחברם.

האם שתי הלחם ולחם הפנים נאפים ביו"ט או בשבת?

איזה דין נכון לפי רבי אליעזר לכו"ע (מ"ג – מ"ח)?

לבחירה :אושר עד/יש

תו קניה ע"ס ₪ 500

ההגרלה השבוע על

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"

.1

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

מה חמור יותר ,חמץ נוקשה או תערובת חמץ (גמרא ורש"י)?

א.
ב.
ג.

.4

.3

.2

חמץ נוקשה.
תערובת חמץ.
מחלוקת.

א.
ב.
ג.

א.
ב.
ג.

א.

ב.
ג.

המפריש חלה בטומאה ,מדוע לרבי יהושע אין עוברים בבל יראה כמו שעוברים
בפקדון (רש"י מ"ו?):

משום שהחלה עדיין לא ניתנה לכהן.
משום שאין עוברים על חמץ של גבוה.
משום דהוי ממון שאין לו תובעים.

לא ביו"ט ולא בשבת ,וי"א שנאפים ביו"ט.
שתי הלחם נאפים ביו"ט אבל לא בשבת ,ולחם הפנים לא ביו"ט ולא בשבת.
שתי הלחם נאפים בו ביום אפילו בשבת ,ולחם הפנים ביו"ט (משום הואיל) ולא בשבת.

חמץ נוקשה בפסח עוברים עליו בבל יראה .המקטיר חצי זית שאור וחצי זית לוקה משום התר
מצטרף לאיסור ,אבל בפחות מכזית אינו לוקה.
האוכל כזית שמעורב בו חמץ ומצה לוקה .חלה שהיא חמץ עוברים עליה בבל יראה .הסל מצרף לחלה.
מותר לאפות מיו"ט לחול ,הואיל וחזי לאורחים .התנור מצרף לחלה.

לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

מבחן שבועי – בדף היומי

פרשת וארא ~ פסחים נ'-נו' ~ מבחן מס' 54

פרטי הצטרפות:

(תורת הבית פ"ו).

 .10במה נחלקו אנשי יריחו וחכמים האם מותר לקחת בשבת פירות
הנושרים לפי הצד שנחלקו בשל בין הכיפין?
א .האם יש חשש שיעלה למכבדות ויתלוש.
ב .האם יש בהם משום מוקצה.
ג .האם יש בזה איסור במה שהוא משתמש באילן.

 .9על מה מיחו חכמים באנשי יריחו?
א .על שהרכיבו דקלים בי"ד ניסן כל היום.
ב .על שהיו עושים גדיש מהתבואה לפני הקרבת העומר.
ג .על שהיו מתירים ענפים שגדלו מעצים לאחר שהוקדשו.

 .8תרנגולת שישבה על הביצים וברחה ולא עברו ג' ימים
מבריחתה ,האם מותר להחזירה בחול המועד?
א .מותר אפילו אם לא ישבה עליהם ג' ימים.
ב .מותר רק אם ישבה עליהם ג' ימים.
ג .מחלוקת.

 .7מתי נבראה האש של הגיהנום?
א .לפני בריאת העולם.
ב .ביום שני.
ג .מוצאי שבת.

 .6האם מותר לומר בשר זה לפסח או חיטים אלו לפסח?
א .אסור.
ב .בבשר אסור ובחיטים מותר.
ג .תלוי במנהג המקום.

 .1מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על סיכום ,והשאלות מותאמות לכך.
 .2יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
 .3ניתן לענות בטלפון ,וכן ברישום במייל .a0527692282@gmail.com
 .4ההספק השבועי מראשון עד שבת כולל .ניתן לענות מחמישי עד אור ליום שלישי ב 05:00-לפנות בוקר.
 .5המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הינו על גמ' רש"י ,ויש לענות בגמרות סגורות.
 .6ציון עובר להגרלה הוא  .80%לחוזרים על הגמ' או סיכום מתווספים  10%נוספים.
 .7ההגרלה ע"ד רבני האירגון ,בחורים שזוכים יקבלו סך  – . ₪ 300ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה .5
 .8לפרטים ולתרומות בטל'  050-4172898בין  21.15-22.30בערב.
 .9מדי חודש ,הגרלה נוספת לכלל הנבחנים ( 3זכיות ע"ס  ₪ 150כ"א) לעושים  3מתוך  4מבחנים.
 .10ניתן להשיג את המבחן ואת סיכומי התמצית בנק' הפצה (שלוחה  ,)4או במייל הנ"ל.
 .11מדור "לדעת חכמה"  4 -שאלות נוספות להעמקת החזרה ,הגרלה שבועית נוספת לעונים נכון על  3מתוך 4
שאלות אלו ,על זכיה בסך ₪ 150
.12

 .1איזה חילוק מצינו בין העושה שלא לשמה לעושה לשמה?
א .שזה שכרו עד שמים וזה שכרו מעל שמים.
ב .האם העוסקים במלאכת שמים רואים סימן ברכה.
ג .שתי התשובות נכונות.

 .2עם מי אסור לרחוץ (בכל מקום)?
א .אביו ובעל אמו ובעל אחותו.
ב .גם עם חמיו ורבו אם רבו אינו צריך לו.
ג .גם עם אחיו.
 .3מה טעם איסור ספיחים בשביעית לפי ר"ע?
א .מדאורייתא ,דכתיב "הן לא נזרע ולא נאסוף".
ב .מדרבנן ,מפני הרמאים שזורעים בשביעית ואומרים שזה
גדל מאיליו.
ג .מדרבנן ,כדי שלא יבוא לזרוע בשביעית.
 .4המוליך פירות שביעית ממקום שלא כלו למקום שכלו
(כפשוטו) ,האם לפי רבי יהודה חייב לבערם?
א .חייב.
ב .פטור.
ג .מחלוקת.

 .5מדוע יש שלש ארצות לביעור?
א .כיון שחיה מארץ אחת אינה אוכלת ממקום אחר.
ב .כיון שבני אדם מארץ אחת אינם קונים אוכל מארץ אחרת.
ג .מפני שזמן הזריעה שונה ממקום למקום.

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

האם מותר לעשות מלאכה בערב פסח (גמרא ורש"י)?

לגבי איזה דין תשעה באב קל מיום הכיפורים לכו"ע (פסחים נ"ד?):

מה מהדברים דלהלן מותר לעשות בי"ד ניסן לכו"ע (פסחים נ"ה)?

ב-

תו קניה ע"ס ₪ 500

ההגרלה השבוע על

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"

.1

.4

.3

.2

א.
ב.
ג.

א.
ב.
ג.
א.
ב.
ג.
א.
ב.
ג.

על איזה חילוקי מנהגים נאמר "ושניהם לטובה נתכוונו"?

בלילה מותר לכו"ע ,אסור בכל היום רק במקום שנהגו שלא לעשות.
לפני חצות מותר בכל מקום ,ואחרי חצות אסור רק במקום שנהגו ,ובלילה מחלוקת.
לפני חצות אסור רק במקום שנהגו ,ואחרי חצות אסור בכל מקום ,ובלילה מחלוקת.

עשית מלאכה בערב פסח לפני חצות.
אכילת צלי בליל פסח.
הדלקת הנר בליל יום הכיפורים.
האם הדברים שאסורים בימים אלו אסורים כבר בבין השמשות.
הושטת אצבעו במים ,עוברות ומניקות.
ש ספק בקביעא דירחא ,עשית מלאכה במקום שנהגו לעשות.
מלאכה שהתחיל בה לפני י"ד אע"פ שאינה לצורך המועד .צלצול קטן.
מלאכה שהתחיל בה לפני י"ד והיא לצורך המועד .תפירה וכיבוס אף ע"י אומן .
הכנת מנעלים .תפירה וכיבוס ע"י הדיוט או בשינוי.

.4

א.
ב.
ג.

.3

א.
ב.
ג.

.2

א.
ב.
ג.

.1
א.
ב.
ג.

כשר.
פסול .
מחלוקת.

קרבן (לא פסח) ששחטו לשם בעלים אחרים לאחר מיתת הבעלים ,האם הוא כשר (גמרא ורש"י)?

על מה נאמר בגמרא (פסחים נ"ח  -ס') הכלל שהכהנים זריזים?

למה לרבי עקיבא לא חוששים שיקריבו נדרים ונדבות אחרי תמיד של בין הערבים.
למה לרב פפא שמעלים חטאת מסוימת לראש המזבח לא חוששים שיקטירו אותה בלילה.
מדוע בסתמא לא חוששים שקרבן נשחט במחשבה הפוסלת.

י"א קטורת פסח ונרות ,וי"א פסח נרות וקטורת.
י"א פסח קטורת ונרות ,וי"א קטורת נרות ופסח.
י"א פסח קטורת ונרות ,וי"א פסח נרות וקטורת.

מה היה הסדר בערב פסח לאחר הקרבת התמיד?

י"א בשש ומחצה ,וי"א בשבע ומחצה.
י"א בשבע ומחצה ,וי"א בשמונה ומחצה.
י"א בשש ומחצה ,וי"א בשבע ומחצה ,וי"א בשמונה ומחצה.

מתי היו שוחטים את התמיד של בין הערבים בערב פסח שחל בשבת?

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

לבחירה :אושר עד/יש

תו קניה ע"ס ₪ 500

ההגרלה השבוע על

(תורת הבית פ"ו).

א .דווקא לשוחט או לזורק.
ב .לשוחט או לזורק או לאחד מבני החבורה.
ג .אפילו לאדם אחר אסור אם החמץ בתוך העזרה.

 .10למי אסור שיהיה חמץ בשעת שחיטת הפסח (גמרא ורש"י)?

 .9באיזה קרבן יש מלקות בשוחטו על החמץ לפי רבי שמעון?
א .פסח בזמן הקרבתו ושאר זבחים אף במועד ,אם נשחטו
לשמן.
ב .פסח בזמן הקרבתו אם נשחט לשמו ,ושאר זבחים אף
במועד אף שלא לשמן.
ג .פסח שנשחט לשמו אף שלא בזמן הקרבתו ,ושאר זבחים אף
במועד אף שלא לשמן.

 .8פסח שעברה שנתו ושחטו שלא בזמנו לשם פסח ,האם הוא
כשר?
א .כשר.
ב .פסול.
ג .מחלוקת.

 .7איזה דין דלהלן לגבי טומאה בפסח אינו נכון?
א .טמא אינו יכול לשלוח פסחו להקריבו ע"י ע"י אחר.
ב .פסח שנטמא החלב שלו זורק את הדם.
ג .פסח שנטמא כזית מהבשר נפסל כולו להקרבה.

 .6במה נחלקו רב חסדא ורבה (פסחים ס"א?):
א .מה הדין בשוחט פסח לשם מולים וערלים.
ב .מה הדין בשוחט פסח לשם מולים על מנת שבזריקה יתכפרו
בו ערלים.
ג .האם מחשבת שלא לאוכליו פוסלת בזריקה.

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"

 .5פסח ששחטו לזקן או לאלו שלא נמנו עליו או לערלים ,מה דינו
בדיעבד?
א .כשר.
ב .פסול.
ג .לזקן כשר ,ולאלו שלא נמנו או לערלים פסול.

א .ע"מ לאוכלו חוץ לזמנו.
ב .לשם בעלים אחרים.
ג .פסח שעשאו לשם כאלו שאינם יכולים לאוכלו.

 .4איזו מחשבה אינה פוסלת אלא בשחיטה?

 .3מה היה קודם לתמיד של שחר ומה היה מאוחר לתמיד של בין
הערבים?
א .הקטורת.
ב .הקטורת קודמת לשל שחר ,והבזיכים מאוחרים לשל בין
הערבים.
ג .הדלקת הנרות קודמת לשל שחר ,וקרבן מוסף מאוחר לשל
בין הערבים.

א .שחתכו שתי ידיו.
ב .מיתה.
ג .עונשו שמור לעולם הבא.

 .2מה נענש יששכר איש כפר ברקאי?

 .1מה הפגם במה שיששכר איש כפר ברקאי היה כורך ידיו
בשיראי בזמן העבודה (רש"י)?
א .מפני שחציצה פוסלת בקדשים.
ב .משום בזיון קדשים.
ג .שתי התשובות נכונות.
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לע"נ ר' ברוך ב"ר יוסף יום טוב ז"ל

מבחן שבועי – בדף היומי

א .דוחה.
ב .אינה דוחה..
ג .מחלוקת.

 .10האם חגיגת י"ד דוחה שבת?

.4

א.
ב.
ג.

אם הנשיא מת בי"ג או שהיה גוסס בי"ג.
בפסח הבא במרובה.
חל י"ד להיות בשבת ,או שמצאו בט"ו.

באיזה אופן המוצא קופיץ בי"ד צריך להטבילו?

.3
א.
ב.
ג.

ערל גדול שלא מל ,או טמא מת שלא התחיל להטהר ,או טמא שרץ שלא נטהר ,או מי שהיה
בדרך רחוקה ,ולא עשו פסח ,מי מהם חייב כרת?

ערל ,אבל טמא שרץ זה תלוי במחלוקת אם שוחטים וזורקים על טמא שרץ.
ערל וטמא שרץ.
ערל וטמא מת וטמא שרץ.

א.
ב.
ג.

מי מטמא משכב ומושב ,ומי אסור במחנה שכינה ולויה ומותר במחנה ישראל?

זב.
מצורע.
מצורע מטמא משכב ומושב ,וזב אסור במחנה שכינה ולויה ומותר במחנה ישראל.

.2

.1
א.
ב.
ג.

דוחה.
אינה דוחה.
לרבנן אינה דוחה ולר"א דוחה.

האם הפשטת הפסח דוחה שבת?

לע"נ ישראל יעקב ב"ר יצחק אייזיק ז"ל

הרב משה פולטרק ערד.
הרב אריאל פסתרניק ק"ס.
הרב יוסף הלל לוי ירושלים.

בהגרלה החודשית זכו:

שמות הזוכים:
ויצא מבחן לדעת -הרב משה זומר ברכפלד.
מבחן לדעת חכמה -הרב ישראל מנחם הורביץ י-ם
וישלח מבחן לדעת -צבי בוריסלובסקי פ"ת.
מבחן לדעת חכמה -הרב אליהו מימרן ק"ס.
וישב מבחן לדעת -הרב רפאל ריזמן ק"ס.
מבחן לדעת חכמה -הרב יוסף הודרביניק ק"ס.
מקץ מבחן לדעת -הרב שלום מגר ק"ס.
מבחן לדעת חכמה -הבה"ח שלום מנדל אלעד.

b0527159980@gmail.com

ב"בית המשחקים"

בשווי ₪ 500

משחקי פליימוביל

ההגרלה השבוע על

(תורת הבית פ"ו).

 .9מאיזה מין בהמה מביאים פסח וחגיגת י"ד (גמרא ורש"י)?
א .פסח דווקא מצאן זכר בן שנתו ,וחגיגה אף מבקר ומנקיבה
ובת שתי שנים.
ב .פסח דווקא מצאן זכר בן שנתו ,ובחגיגה מחלוקת.
ג .פסח דווקא מצאן זכר ,ובחגיגה מחלוקת ,ושניהם באים
מבן שתי שנים.

 .8האם מיחוי הקרביים של הפסח דוחה שבת ,ומדוע (גמרא
ורש"י)?
א .לר"א דוחה ככל מכשירי מצוה ,ולרבנן אינו דוחה.
ב .אף לרבנן דוחה משום שחביבה מצוה בשעתה.
ג .אף לרבנן דוחה משום שעד הערב זה יסריח.

א .מקריבים.
ב .אין מקריבים.
ג .מצורע מקריב ,וזב זבה נדה ויולדת אין מקריבים.

 .7האם מצורע זב וזבה נדה ויולדת מקריבים פסח הבא בטומאה?

 .6מה קורה למי שכועס ?
א .חכמתו ונבואתו מסתלקת.
ב .אפילו אם פסקו לו גדולה מורידים אותו מגדולתו.
ג .שתי התשובות נכונות.

"האיש שנותן ליבו תמיד לחזור על למודו ,לבד שבזה מצליח ומשתמר תורתו-,ניכר בזה חביבותו לתורה"

 .5מה המקור למסקנה ששחיטת הפסח דוחה שבת (פסחים
ס"ו?).
א .קל וחומר מתמיד.
ב .לומדים מתמיד בגזירה שוה.
ג .מדכתיב בפסח "במועדו".

א .רק בהולכת עצים למערכה.
ב .גם בהולכת אברים לכבש.
ג .בכל העבודות.

 .4מתי היו הכהנים הולכים בתוך הדם ולא על האיצטבאות?

 .3לרבי יהודה שהיו זורקים על המזבח מהדם שעל הרצפה ,מדוע
אין דם התמצית מבטל את דם הנפש?
א .דס"ל שגם דם התמצית ראוי לכפרה.
ב .דס"ל שאין דם מבטל דם.
ג .שתי התשובות נכונות.

א .בשפיכה.
ב .בזריקה אחת כנגד היסוד.
ג .שתי מתנות שהם ארבע.

 .2כיצד היו נותנים את דם הפסח על גבי המזבח?

 .1מדוע היה הפסח נשחט בשלש כתות?
א .מפני שלא היה מספיק מקום בכת אחת או שניים.
ב .כדי שלא יהיו רבים מידי בכל כת.
ג .דכתיב "ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל".
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פרטי הצטרפות:

פרטי הצטרפות:

מבחן שבועי – בדף היומי

 .1מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על סיכום ,והשאלות מותאמות לכך.
 .2יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
 .3ניתן לענות בטלפון ,וכן ברישום במייל .a0527692282@gmail.com
 .4ההספק השבועי מראשון עד שבת כולל .ניתן לענות מחמישי עד אור ליום שלישי ב 05:00-לפנות בוקר.
 .5המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הינו על גמ' רש"י ,ויש לענות בגמרות סגורות.
 .6ציון עובר להגרלה הוא  .80%לחוזרים על הגמ' או סיכום מתווספים  10%נוספים.
 .7ההגרלה ע"ד רבני האירגון ,בחורים שזוכים יקבלו סך  – . ₪ 300ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה .5
 .8לפרטים ולתרומות בטל'  050-4172898בין  21.15-22.30בערב.
 .9מדי חודש ,הגרלה נוספת לכלל הנבחנים ( 3זכיות ע"ס  ₪ 150כ"א) לעושים  3מתוך  4מבחנים.
 .10ניתן להשיג את המבחן ואת סיכומי התמצית בנק' הפצה (שלוחה  ,)4או במייל הנ"ל.
 .11מדור "לדעת חכמה"  4 -שאלות נוספות להעמקת החזרה ,הגרלה שבועית נוספת לעונים נכון על  3מתוך 4
שאלות אלו ,על זכיה בסך ₪ 150
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 .1מטרת המבחן לעידוד חזרה שבועית על הגמרא או על סיכום ,והשאלות מותאמות לכך.
 .2יש להתקשר לטלפון  073-7289669ולהירשם במערכת ,ולאחר מכן להזין את התשובות.
 .3ניתן לענות בטלפון ,וכן ברישום במייל .a0527692282@gmail.com
 .4ההספק השבועי מראשון עד שבת כולל .ניתן לענות מחמישי עד אור ליום שלישי ב 05:00-לפנות בוקר.
 .5המבחן מיועד ללומדי הדף היומי בלבד .המבחן הינו על גמ' רש"י ,ויש לענות בגמרות סגורות.
 .6ציון עובר להגרלה הוא  .80%לחוזרים על הגמ' או סיכום מתווספים  10%נוספים.
 .7ההגרלה ע"ד רבני האירגון ,בחורים שזוכים יקבלו סך  – . ₪ 300ניתן לשמוע שמות הזוכים בשלוחה .5
 .8לפרטים ולתרומות בטל'  050-4172898בין  21.15-22.30בערב.
 .9מדי חודש ,הגרלה נוספת לכלל הנבחנים ( 3זכיות ע"ס  ₪ 150כ"א) לעושים  3מתוך  4מבחנים.
 .10ניתן להשיג את המבחן ואת סיכומי התמצית בנק' הפצה (שלוחה  ,)4או במייל הנ"ל.
 .11מדור "לדעת חכמה"  4 -שאלות נוספות להעמקת החזרה ,הגרלה שבועית נוספת לעונים נכון על  3מתוך 4
שאלות אלו ,על זכיה בסך ₪ 150
.12

