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        ח, אח, אח, אח, א .24

ֵאין ַמְכִניִסין ל ָמקֹום ׁשֶ ִדיָקה" ָצִריךְ  ֵאין -ָחֵמץ  ּבוֹ [ "ּכָ   .]ּבְ
  

ל ָמקֹום"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי - "ּכָ
  
ַנןלְ  ָתנּו ַרּבָ    :ַאּתּוֵיי ָהא ּדְ
ִציַע " ג ַהּיָ ְחּתֹוִנים, ְוּגַ ִית ָהֶעְליֹוִנים ְוַהתַּ ל,  ,חֹוֵרי ּבַ ְגּדָ   ְוַגג ַהּמִ

ֶמן  ן, ְואֹוְצרֹות ַיִין ְואֹוְצרֹות ׁשֶ ָקר, ְולּוִלין, ּוַמְתּבֵ    –ְוֶרֶפת ּבָ
ִדיָקה.    ֵאין ְצִריִכין ּבְ
ְמִל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  יֵאלַרּבָ

ִית ּוַמְפֶסֶקת  תֹוְך ַהּבַ ה ַהחֹוֶלֶקת ּבְ ִדיָקה -ִמטָּ   . "ְצִריָכה ּבְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ין " ּבֵ ַעת,  - ֲחֵבירֹו ָאָדם לחֹור ׁשֶ דֹו ַמּגַ ּיָ ַעת, ְוֶזה ּבֹוֵדק ַעד ְמקֹום ׁשֶ דֹו ַמּגַ ּיָ   ֶזה ּבֹוֵדק ַעד ְמקֹום ׁשֶ

ִלּבוֹ  לֹו ּבְ ָאר ְמַבטְּ ְ   . ְוַהׁשּ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

יָה, ּוַמְפֶסֶקת  ְחתֶּ ִית, ְוֵעִצים ַוֲאָבִנים ְסדּוִרים תַּ תֹוְך ַהּבַ ה ַהחֹוֶלֶקת ּבְ ִדיָקה -ִמטָּ   . "ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבְ
  

ה  ָיא ִמּטָ ה, ַא ַקׁשְ   ִמּטָ
ָיא חֹוִרין    ! חֹוִריןַא ַקׁשְ

  
יָ ַא חֹוִרין    א, חֹוִרין לֹא ַקׁשְ

ֵאי,  -ָהא  ִעיָלֵאי ּוְבַתּתָ   ּבְ
ִמיְצֵעי.  -ְוָהא    ּבְ

  
ה  ָיאַא ִמּטָ ה לֹא ַקׁשְ    :ִמּטָ

ִמיְדַלָיא,  -ָהא    ּדְ
אי –ָהא  ּתַ ִמיּתַ    .ּדְ

  
  
ִדיָקה"וְ    ?! "אֹוְצרֹות ַיִין ֵאין ָצִריְך ּבְ

   :ְוָהַתְנָיא
ִדיָקה,  -אֹוְצרֹות ַיִין "   ָצִריְך ּבְ

ֶמן  ִדיָקה -אֹוְצרֹות ׁשֶ   ! "ֵאין ָצִריְך ּבְ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ק ּפֵ ִמְסּתַ    .ּבְ

  
ֶמן ַנִמי!  ,ִאי ָהִכי   ׁשֶ

  
ֶמן ֵיׁש ֶקַבע ַלֲאִכיָלה.    ׁשֶ

ה - ַיִין  ִתּיָ    .ֵאין ֶקַבע ִלׁשְ
  

ֵני  יּתָ יא ַרּבִ   : ִחּיָ
ֶאֶרץ ִיׂשְ " אֹוְצרֹות ַיִין ּבְ ָבֶבל ּכְ ָכר ּבְ קּבְ ָרֵאל, ָעׂשּו אֹוְצרֹות ׁשֵ ּפֵ   . "ִמְסתַּ
  
  

  רש"י
. דלא תנא כל לאיתויי מאי

   מקום שמכניסין בו כו':
   . שבכותל:חורי

. העליונים והתחתונים
הגבוהים יותר מדאי והנמוכים 
יותר מדאי ואין נוחין להשתמש 

   אין צריך לבדוק:
. אע''פ שהוא נמוך וגג היציע

לבדוק  הואיל ומשופע אין צריך
אבל שאר גגין שלהן לא היו 

   משופעין:
{יציע [אגף צדדי . אנפרי''ץ יציע

בבנין, שגגו יורד בשיפוע מקיר 
   :הבניין הראשי ולחוץ]} 

{מזנון . משטיי''ר גג המגדל
של עץ שנותנים  לשמירת אוכל}

לתוכו כלים ואוכלים תוכו צריך 
   בדיקה ולא גגו:

. שאם היה שם חמץ ורפת בקר
   אכלוהו:הבהמות 

   . מקום דירת תרנגולין:ולולין
. בית התבן דמה דרכו של ומתבן

   חמץ שם וכן אוצרות יין ושמן:
. מעמידין אותה החולקת

במקום מחיצה לחלק תשמישי 
   הבית ואורחא דמילתא נקט:

. יש הפסק בין שוליה ומפסקת
לקרקע כגון שרגליה גבוהים 

   למטה:
. כגון עד מקום שידו מגעת

   הרבה: שהכותל עב
. יש אויר בין שוליה ומפסקת
   לעצים:

. דקא תנא קשיא חורין אחורין
   הכא חורין צריכין בדיקה:

. דקתני לעיל אין צריכין הא
בעילאי ותתאי שאין נוחה 
תשמישתן כדקתני בהדיא והא 

   באמצעי שנוחים להשתמש:
. שגבוהה הרבה ויש דמדליא

אויר תחתיה הרבה נוחה 
   תשמישתה:

ף על פי שיש קצת . אדמיתתאי
   אויר אין נוחה תשמישתה:

. אוצר שמסתפק במסתפק
הימנו יין לשולחנו צריך בדיקה 
פעמים שהשמש נכנס להביא יין 
כשהוא כלה על השולחן ופתו 

   בידו:
. יודע הוא כמה יש קבע לאכילה

שמן צריך לכך וכך בני אדם 
ומביאו קודם סעודה ואין צריך 
לעמוד מן השלחן ולהביא אבל 

ין אין קבע לשתיה פעמים י
ששתיית סעודה מרובה משל 

   אתמול ואין השמש בקי בדבר:
. עשו אוצרות שכר בבבל

להצריך בדיקה במסתפק 
כאוצרות יין בארץ ישראל דכיון 

   דרגילין בו אין קבע לשתייתו:

 



  בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישימותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ורותכל הזכויות שמ                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא

     

4

        ח, אח, אח, אח, א .25
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

י  ִגים ּבֵ ִדיָקה.  -ּדָ   ֵאין ָצִריְך ּבְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ִדיָקה" ִריִכין ּבְ   ! "ּצְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ַרְבְרֵבי,  -ָהא    ּבְ
זּוְט  –ָהא     .ֵריּבְ

  
  

ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרּבָ
י ִמיְלֵחי ּוֵבי ִקיֵרי  ִדיָקה. ָצ  -ּבֵ   ִריְך ּבְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ְמֵרי  י ִציֵבי ּוֵבי ּתַ ִדיָקה -ּבֵ    .ָצִריְך ּבְ
  
  

  רש"י
. אין צריך בדיקה הא ברברבי

שיש להם קבע ואומד ואין צריך 
לעמוד ולהביא באמצע 

   דה:הסעו
. אין להם קבע ואומד זוטרי

  וצריך לעמוד ולהביא:
   . בית המלח:בי מלחי

. שעוה צריך בדיקה ובי קירי
לפי שעומד מתוך הסעודה 

   להביא מלח ונרות:
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .26
ָנא:    ּתָ

ָנה" ּכָ ֵני ַהסַּ ָדִקין ִלְבּדֹוק ִמּפְ יִבין אֹותֹו ְלַהְכִניס ָידֹו ַלחֹוִרין ְוַלסְּ   . "ֵאין ְמַחּיְ
  

ָנה"ַמאי    ? "ַסּכָ
ַנת ֵני ַסכָּ ש? - ַעְקָרב  ִאי ֵניָמא ִמּפְ ּמֵ ׁש, ֵהיִכי ִאיְשּתַ ּמֵ ּתַ י ִמׁשְ   כִּ

  
   .ָנַפלּדְ לֹא ְצִריָכא 

  
ִדיָקה?  - "ָנַפל"ִאי  ה ִלי ּבְ   ָלּמָ

   :ְוָהְתַנן
ְפָלה ָעָליו ַמּפֹוֶלת " ּנָ ְמבֹוָער -ָחֵמץ ׁשֶ   !(לא:) "ֲהֵרי הּוא ּכִ
  

ׂש ַאֲחָריו,  -ָהָתם  ֶלב ָיכֹול ְלַחּפֵ ֵאין ַהכֶּ   ׁשֶ
ׂש ַאֲחָריו -ָהָכא  ֶלב ָיכֹול ְלַחּפֵ ַהכֶּ ׁשֶ   .כְּ

  
י ְוָהא ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִניּזֹוִקין    !ׁשְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ְתָרּה.  א ּתאַבד לֹו ַמַחט, ְוָאֵתי ְלַעּיּוֵני ּבַ ּמָ   ׁשֶ

  
ְווָנא ָלאו ִמְצָוה הּוא?!    ּוְכַהאי ּגַ

   :ְוָהַתְנָיא

א" :רָהאֹוֵמ " ן ָהעֹוָלם ַהּבָ ֶאְהֶיה ּבֶ ִני" אֹו "ׁשֶ ְחֶיה ּבְ ּיִ ִביל ׁשֶ ׁשְ     ,"ֶסַלע זֹו ִלְצָדָקה ּבִ

מּור  ח,ב  יק ּגָ   ! "ֲהֵרי ֶזה ַצּדִ
  

ְתָרּה.  ְבַדק ָאֵתי ְלַעּיּוֵני ּבַ ַתר ּדִ יְלָמא, ּבָ   ּדִ
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַנת ַהּגֹוִים.  ּום ַסכָּ   ִמׁשּ

  ִלימּו ִהיא. ּוּפְ 
ַתְנָיא    :ּדְ

ין ְיהּוִדי ְלַאְרַמאי" ּבֵ ִלּבֹו.  - חֹור ׁשֶ לֹו ּבְ ָאר ְמַבטְּ ְ ַעת, ְוַהׁשּ דֹו ַמּגַ ּיָ   ּבֹוֵדק ַעד ְמקֹום ׁשֶ
  ָאַמר:  ְּפִלימוּ 

ָנה ּכָ ֵני ַהסַּ ל ַעְצמֹו ֵאינֹו ּבֹוֵדק ִמּפְ   . "ּכָ
  

ָנה"ַמאי     ?"ַסּכָ
ׁשָ : ִאי ֵניָמא ַנת כְּ יׁש  -ִפים ַסכָּ ּמֵ ּתַ יׁש ֵהיִכי ִאיׁשְ ּמֵ ּתַ י ִאיׁשְ    ?כִּ

  
ֲעֵתיּה.  -ָהָתם  יק ַאּדַ יׁש ְיָמָמא ּוְנהֹוָרא, ְולֹא ַמּסִ ּמֵ ּתַ י ִאיׁשְ   כִּ
ֲעֵתיּה.  -ָהָכא  יק ַאּדַ ָרָגא הּוא, ּוַמּסִ   ֵליְלָיא ּוׁשְ

  
יְוָהָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

לּוֵחי ִמְצָוה ֵא    !ןיָנן ִניּזֹוִקיׁשְ
  

יָקא  ִכיַח ֶהיּזֵ ׁשְ אֵני –ֵהיָכא ּדִ    .ׁשָ
ֱאַמר ּנֶ מּוֵאל :ׁשֶ אּול ַוֲהָרָגִני :"ַוּיאֶמר ׁשְ ַמע ׁשָ    ?ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ

ָיֶדךָ  ח ּבְ ּקַ ָקר ּתִ   .(שמואל א טז, ב)  1"ַוּיאֶמר ה' ֶעְגַלת ּבָ

                                                             
1
ָיֶד   ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ אּול ַוֲהָרָגִני ַויּאֶמר ה' ֶעְגַלת ּבָ ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ ָיֶד ַוּיאֶמר ׁשְ ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ אּול ַוֲהָרָגִני ַויּאֶמר ה' ֶעְגַלת ּבָ ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ ָיֶד ַוּיאֶמר ׁשְ ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ אּול ַוֲהָרָגִני ַויּאֶמר ה' ֶעְגַלת ּבָ ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ ָיֶד ַוּיאֶמר ׁשְ ח ּבְ ּקַ ָקר תִּ אּול ַוֲהָרָגִני ַויּאֶמר ה' ֶעְגַלת ּבָ ַמע ׁשָ מּוֵאל ֵאיְך ֵאֵלְך ְוׁשָ  ואמרת לזבוח לה' באתי ךָ ךָ ךָ ךָ ַוּיאֶמר ׁשְ

  רש"י
. אם נפל הבנין אין דנפל

מחייבין אותו לבדוק את גל 
אבנים אלא למראית העין אבל 
לא להכניס ידו ביניהן ומתחלה 

קיים נשתמש  כשהיה הכותל
בחוריו ועכשיו נפל ויש שם 
סכנת עקרבים שדרכן לימצא 

   באשפות ובגלין:
בשאין הכלב יכול לחפש 

. הכי מפרש לה ר''ש בפ''ב אחריו
ותניא כמה חפישת הכלב שלשה 

   טפחים:
. קודם לכן שמא תאבד לו מחט

ואתי השתא לעיוני בתרה וכיון 
דמתכוין אף למחט לאו שליח 

   :מצוה הוא וניזוק
. דמתכוין למצוה ולצרכו וכה''ג

  לאו שליח מצוה הוא בתמיה:
. בדבר זה הרי זה צדיק גמור

ולא אמרינן שלא לשמה עושה 
אלא קיים מצות בוראו שצוהו 
לעשות צדקה ומתכוין אף 
להנאת עצמו שיזכה בה לעולם 

   הבא או שיחיו בניו:
. וגמר את כל המצוה בתר דבדק

   אתי לעיוני בתרה:
. כל עצמו ינו בודקכל עצמו א

של חור אינו בודק שלא יאמר 
   הנכרי כשפים עשה לי:

. דנכרי לשום אל ולאו אדעתיה
   לבו עלילה זו:

. למשוח את דוד ואע''פ איך אלך
ששלוחו של מקום היה הרי היה 

  ירא:
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        ח, בח, בח, בח, ב .27
עּו ִמיֵניּה ֵמ    : ַרבּבָ

ָדְייֵרי ּבְ  י ַרב ּדְ ֵני ּבֵ   ָבאָגא, ָהֵני ּבְ
  ַמהּו ְלֵמיֵתי ַקְדָמא ַוֲחׁשֹוָכא ְלֵבי ַרב? 

  
  ָאַמר ְלהּו: 

אִרי.    ֵניתּו ָעַלי ְוַעל ַצּוָ
  

  ֵניִזיל ַמאי? 
  

  ָאַמר ְלהּו: 
   .ָלא ָיַדְעָנא

  
ַמר    :ִאיּתְ

י ָאַמר   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ֲחזִ  ֲהִליָכָתן ְולֹא ּבַ לּוֵחי ִמְצָוה ֵאיָנן ִניּזֹוִקין לֹא ּבַ   יָרָתן. ׁשְ

  
ַמאן    ?כְּ

  
א ּנָ י ַהאי ּתַ ַתְנָיא ,כִּ    :ּדְ

ן ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ִאיִסי ּבֶ
ָאְמָרה ּתֹוָרה י ׁשֶ ַלּפֵ   , (שמות לד, כד)  2"ד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצךָ "ְולֹא ַיְחמֹ  :ּכְ

יָקָתּה,  ה ַמּזִ ֲאָפר ְוֵאין ַחּיָ ָרְתָך רֹוָעה ּבָ ֵהא ּפָ תְּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ
ְרְנגֹוְלתְּ  יָקָתּה. תַּ ה ַמּזִ ה ְוֵאין חּוְלּדָ ּפָ ַאׁשְ ֶרת ּבָ   ָך ְמַנּקֶ

ן ִלּזֹוק  ְרּכָ ּדַ ָבִרים ַקל ָוחֹוֶמר; ּוָמה ֵאּלּו ׁשֶ    ,ֵאיָנן ִניּזֹוִקין -ַוֲהלֹא ּדְ
ן ִלּזֹוק  ְרּכָ ֵאין ּדַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ה.  -ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ   ַעל ַאַחת ּכַ
ֲחָזָר  ֲהִליָכה, ּבַ א ּבַ ִין? ֵאין ִלי ֶאּלָ   ה ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:    , (דברים טז, ז)  3ֶקר ְוָהַלְכּתָ ְלאָהֶליָך"ּוָפִניָת ַבּבֹ "תַּ
לֹום ׁשָ ֵלְך ְוִתְמָצא ָאָהְלָך ּבְ תֵּ ד ׁשֶ   . "ְמַלּמֵ

  
ֲחִזיָרהַד ְוִכי ֵמַאַחר  ה ִלי?  ,ֲאִפיּלּו ּבַ ֲהִליָכה, ָלּמָ   ּבַ

  
יְד כִ לְ    ַאִמי,  ַרּבִ
י ָאַמרּדְ     :ַאִמי ַרּבִ

ׁש לֹו ַקְרַקע  ּיֵ ל ָאָדם ׁשֶ   ֶרֶגל, עֹוֶלה לָ  -כָּ
ֵאין לֹו ַקְרַקע    .ֶרֶגלֵאין עֹוֶלה לָ  -ְוׁשֶ

  
  
  

                                                             
2
 בעלותך ליראות את פני ה' אלוהיך שלש פעמים בשנהְולֹא ַיְחמד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך ְולֹא ַיְחמד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך ְולֹא ַיְחמד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך ְולֹא ַיְחמד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך  
3

 ּוָפִניָת ַבּבֶקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָהֶליךָ ּוָפִניָת ַבּבֶקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָהֶליךָ ּוָפִניָת ַבּבֶקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָהֶליךָ ּוָפִניָת ַבּבֶקר ְוָהַלְכתָּ ְלאָהֶליךָ ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ה' אלהיך בו  

  רש"י
. תלמידים הצריכים בני בי רב

 לרבם עדיין קרו בני רב:

. בכפרים דדיירו בבאגי
לע''ז קנפי''א שבבקעה וב

מישור, שדה פתוח, איזור של {
   :}שדות

. מהו למיתי קדומא וחשוכא
השכם והערב קודם עלות השחר 
ומשתחשך כלום יש להם לירא 

   מן המזיקים:
. יהא עונש הזיקן ועל צוארי

דודאי לא יזוקו שהמצוה מגינה 
   עליהם:

. לאושפיזא משתחשך מאי ניזיל
כלום יכולין לסמוך על המצוה 

   בחזרה או לא:אף 
. מתוך כלפי שאמרה תורה

שאמרה תורה כך אנו למדים 
שהבטיחו הכתוב שלא יוזק 
ממונו וכל שכן גופו דאין דרכו 
לזוק דאדם אית ליה מזלא 

   ואינו מהיר להיות ניזק בגופו:
. קרא קמא לכדר' כדר' אמי
 אמי אתא:
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        ח, בח, בח, בח, ב .28
י ָאַמר א ַרּבִ ר ַרב ַאּדָ י ָאַמר ָאִבין ּבַ   : ִיְצָחק ַרּבִ

ַלִים ירּוׁשָ יּנֹוָסר ּבִ ירֹות ּגִ ֵני ָמה ֵאין ּפֵ   ?ִמּפְ
ּלא ְיהּו עֹוֵלי ְרָגלִ  ֵדי ׁשֶ   ים אֹוְמִרים: כְּ

יּנוֹ  ירֹות ּגִ א ֶלֱאכֹול ּפֵ ינוּ ִאְלָמֵלא לֹא ָעִלינּו ֶאּלָ ּיֵ ַלִים ּדַ ירּוׁשָ    ,ָסר ּבִ
ָמּה.  ּלא ִלׁשְ ה ׁשֶ   ִנְמֵצאת ֲעִלּיָ

  
ּיֹוֵצא ּבֹו ָאַמר" י ּכַ יּדֹוְסַתאי ּבְ  ַרּבִ אי ַרּבִ   : ַיּנַ

ַלִים ירּוׁשָ ְרָיא ּבִ י ִטּבֶ ֵני ָמה ֵאין ַחּמֵ    ?ִמּפְ
ינּו,  ּיֵ ְרָיא ּדַ י ִטּבֶ ַחּמֵ א ִלְרחֹוץ ּבְ ּלא ְיהּו עֹוֵלי ְרָגִלים אֹוְמִרים: ִאְלָמֵלא לֹא ָעִלינּו ֶאּלָ ֵדי ׁשֶ   ּכְ

ָמּה  ּלא ִלׁשְ יה ׁשֶ   . "ְוִנְמֵצאת ֲעִלּיָ
  

  רש"י
. מתוקין מאד פירות גינוסר

כדאמרי' בברכות (דף מד.) 
ינו כינרת שם מדינה בארץ והי

  ישראל:
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        ח, בח, בח, בח, ב .29
ה ָאְמרוּ  י ׁשּורֹות "ּוַבּמָ תֵּ ף[ ׁשְ ְרתֵּ ּמַ   ?"ּבַ

ַמְכִניִסין ָמקֹום    .]ָחֵמץ" ּבוֹ  ׁשֶ
  
ף" ֵמיּה  - "ַמְרתֵּ ַכר ׁשְ    ?ַמאן ּדְ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ֵאין ַמְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ  ל ָמקֹום ׁשֶ ִדיָקה,  -כָּ   ֵאין ָצִריְך ּבְ

ֶמן  ִדיָקה,  - ְואֹוְצרֹות ַיִין ְואֹוְצרֹות ׁשֶ   ַנִמי ֵאין ָצִריְך ּבְ
ף ְרּתֵ ּמַ י ׁשּורֹות ּבַ ּתֵ ה ָאְמרּו ׁשְ ּמַ ָמ  ?ּוַבּמָ קְב וּ ְכִניִסין ּבֹו ָחֵמץ, קֹום ׁשֶ ּפֵ    .ִמְסּתַ

  
  

  רש"י
. לפוטרו מרתף מאן דכר שמיה

מן הבדיקה דקא מתמה תנא 
   קמא ואמר ובמה אמרו:

. דקתני רישא כל הכי קאמר
מקום שאין מכניסין כו' ואמרי' 
לעיל כל מקום לאיתויי מאי 
לאיתויי אוצרות יין ושמן 
ומשום הכי אמרי' ובמה אמרו 

ש לקמן צריך בדיקה ומפר
במקום שמכניסין בו חמץ והיכי 

 דמי כגון במסתפק:
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        ח, בח, בח, בח, ב .30
אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

י ׁשּורֹות תֵּ ֵני ַעל[ ׁשְ ף ָכל ּפְ ְרתֵּ   ].ַהּמַ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ָאְמרּו  י ׁשּורֹות ׁשֶ ּתֵ ֵמי קֹוָרה.  -ׁשְ   ִמן ָהָאֶרץ ְוַעד ׁשְ

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ִמ  אם.ׁשּוָרה ַאַחת כְּ   ין ּגַ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב ְיהּוָדה, ּדְ ּתַ
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ יּדְ ּתַ   יֹוָחָנן.  ַרּבִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   :ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתַ

אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ף,  ְרתֵּ ֵני ָכל ַהּמַ י ׁשּורֹות ַעל ּפְ תֵּ   ׁשְ

ָאְמרּו ִמן ָהָאֶרץ ְוַעד ׁשְ  י ׁשּורֹות ׁשֶ תֵּ   . "ֵמי קֹוָרהּוׁשְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ יּדְ ּתַ   יֹוָחָנן:  ַרּבִ
ף " ְרתֵּ ֵני ָכל ַהּמַ י ׁשּורֹות ַעל ּפְ תֵּ ַתח,  -ׁשְ   ִחיצֹוָנה רֹוָאה ֶאת ַהּפֶ

ה,  ְפִנים ֵהיֶמּנָ ּלִ   ְוֶעְליֹוָנה רֹוָאה ֶאת ַהּקֹוָרה, ׁשֶ
ִדיָקה ה, ֵאין ָצִריְך ּבְ ה ֵהיֶמּנָ ַמטָּ ּלְ   . "ְוׁשֶ

  
  

  רש"י
. בית שמאי שתי שורות שאמרו

(אומרים) מן הארץ ועד שמי 
קורה דרך האוצרי יין לסדר 
חביותיהן שורות שורות עד 
שממלאין כל קרקע המרתף 
וחוזרין ומניחין חבית על חבית 
כשורות תחתונות עד הקורה 
ואמרי בית שמאי שאותן שתי 

ות חיצונות אותה שרואה שור
את הפתח על פני רוחב כל 
המרתף והשורה שלאחריה 
צריך לבדוק מן הארץ עד 

  התקרה:
. כמו שמי השמים שמי קורה

   (תהלים קמת):
. שתי שורות ור' יוחנן אמר

שאמרו בית שמאי היא שורה 
חיצונה מן הארץ ועד תקרה 
וחוזר ובודק כל החביות 

ו העליונות על פני כל ארכו ורחב
של מרתף שאף היא נקראת 
שורה אם באת למנות מלמעלה 

   למטה:
. היא גימ''ל יוונית ועשויה גאם

כמין כף שלנו פתוחה שורה 
אחת כמין גאם היינו שורה 
בזקיפה ושורה עליונה בשכיבה 
כאדם הבודק כותל הבית 

   מבחוץ והגג:
. דהיינו כל גג הרואה את הקורה

   השורות:
   :. של חיצונהשלפנים הימנה

. של עליונה ושלמטה הימנה
 אינה צריכה בדיקה:
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        בבבבח, ח, ח, ח,  .31
ל" ית ִהּלֵ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ֵהן ָהֶעְליֹונֹות" י ׁשּורֹות ַהִחיצֹונֹות ׁשֶ תֵּ   . ׁשְ
  

   :ַרבָאַמר 
ה.  ה ֵהיֶמּנָ ַמּטָ ּלְ   ֶעְליֹוָנה ְוׁשֶ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ה.  ְפִנים ֵהיֶמּנָ ּלִ   ָהֶעְליֹוָנה ְוׁשֶ
  

   ?ַרבּדְ ַמאי ַטְעָמא 
  

ֵייק    . "ִחיצֹונֹות"ּדִ
  

   !ָקָתֵני נֹות""ֶעְליוֹ ְוָהא 
  

ַתְתָייָתא ֵאי ּדְ ּתָ   .ְלַמעּוֵטי ּתַ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ה.  ְפִנים ֵהיֶמּנָ ּלִ   ֶעְליֹוָנה ְוׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֵייק    ."ֶעְליֹונֹות"ּדִ
  

  ָקָתֵני!  "ִחיצֹוָנה" ְוָהא
  

ַגְוָייאָתא.  ְוָייאָתא ּדְ   ְלַמעּוֵטי ּגַ
  

י ָווֵתיּה  ַרּבִ ֵני כְּ יא ּתָ   ַרב, ּדְ  ִחּיָ
ָווֵתיּה כוְ  נּו כְּ ֵאי ּתָ ּנָ הּו ּתַ מּוֵאל. ּדִ ּוּלְ   ׁשְ
  

ָווֵתיּה  מּוֵאל. ּדִ ְוִהְלְכָתא כְּ   ׁשְ
   

  
 

  

  רש"י
. מתני' קא בית הלל אומרים כו'

   נסיב:
. האי עליונה ושלמטה הימנה

עליונה לא כל גג השורות באורך 
המרתף קאמר כדאמר ר' יוחנן 
אליבא דבית שמאי אלא שורת 
חבית אחת על פני רוחב כל 
המרתף ולא מן הארץ ועד 

ה הקורה אלא אותה שור
   הרואה את הפתח ואת הקורה:

. ועוד שורת ושלמטה הימנה
חבית אחת למטה מן העליונה 
היא משורה הזקופה כנגד 
הפתח והאי פתח לאו כנגדו 
ממש קאמר אלא הכותל 

   שהפתח בו קרי הכי:
. בגג עליונה ושלפנים הימנה

החבית בודק שתי שורות על פני 
   כל המרתף:

. דלא בעי מאי טעמא דרב
יונה ושלפנים הימנה למימר על

כמשמעותיה דמתניתין דהא 
   מתניתין עליונות קתני:

. ואותה שלפנים דייק חיצונות
לאו חיצונה היא וקא סבר רב 
דתנא דמתני' בחיצונות דק 
בלישניה אבל בעליונות לא דק 

   בלישניה:
. כגון שלישית תתאי דתתייתא

   ושתחתיה:
. והא של ושמואל דייק עליונות

  ה היא:מטה לאו עליונ
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        בבבב- - - - אאאא    ט,ט,ט,ט, .32
        

ָנה  ט,א              ִמׁשְ

קֹום ְלָמקֹום ִית ְלַבִית ּוִמּמָ ה ִמּבַ יְרָרה חּוְלּדָ א ּגֵ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ    ,ֵאין חֹוׁשְ
ן ּדְ  ָבר סֹוףֵמָחֶצר ְלָחֵצר ּוֵמ  -ִאם ּכֵ   .ִעיר ְלִעיר, ֵאין ַלּדָ
  

ָמָרא                 ּגְ

  ַקל, ׁשָ לֹא ָחֵזיָנא ּדְ ּדְ ַטְעָמא 
יַנן,  -ַקל ׁשָ ָהא ָחֵזיָנא ּדְ    ָחְייׁשִ
ִדיָקה    .ּוָבֵעי ּבְ

  
אי?    ְוַאּמַ

יּה!    ֵניָמא ֲאַכְלּתֵ
ַנן:    ִמי לֹא ּתְ

  . ַהּגֹוִים ְטֵמִאיםְמדֹורֹות "
דֹור ּמָ ֶהה ּבַ ה ִיׁשְ ִדיָקהְוַכּמָ דֹור ָצִריְך ּבְ    ?, ִויֵהא ַהּמָ

ִעים יֹום.    ַאְרּבָ
ה.  ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ

ה ַוֲחִזיר ְיכֹוִלין ַלֲהלֹוְך  חּוְלּדָ ִדיָקה -ְוָכל ָמקֹום ׁשֶ   ! ח)- (אהלות יח, ז "ֵאינֹו ָצִריְך ּבְ
  

י ָאַמר   : ֵזיָרא ַרּבִ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ר,  -ָהא  ׂשָ ּבָ   ּבַ
ֶלֶחם.  -א ְוָה    ּבְ
  

ר  ָבׂשָ יָרא.  - ּבְ ּיְ   לֹא ְמׁשַ
ֶלֶחם  יָרא –ּבְ ּיְ    .ְמׁשַ

  
  : ָרָבאָאַמר 

   ?ַהאי ַמאי
ָלָמא ָהָתם ֵאימּור ֲהָוה, ֵאימּור לֹא ֲהָוה  ׁשְ   ּבִ

יּה.  ְמָצא לֹוַמר ֲהָוה ֵאימּור ֲאַכְלּתֵ   ְוִאם ּתִ
איּדְ  –ֲאָבל ָהָכא  ֲחֵזיָנא ּדְ  ,ַוּדַ יּה?  ִמי ,ַקלׁשָ ּדַ ֲאַכְלּתֵ   ֵייַמר ּדַ

אי,  אי. וְ ָהֵוי ָסֵפק ּוַוּדַ   ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

אי?!    ְוֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
ְנָיא ְוָהא    :ּתַ

ת, " ּמֵ   ָחֵבר ׁשֶ
ירֹות,  יַח ְמגּוָרה ְמֵליָאה ּפֵ   ְוִהּנִ

ֵני יֹוָמן  ֶחְזַקת ְמ ֲהֵר  -ַוֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ ִניןי ֵהן ּבְ   . "תּוּקָ
אי ְטִבילֵ ּדְ ְוָהא ָהָכא  ִרין, ַוּדַ ָ ִרין ְוָסֵפק לֹא ְמעּוׂשּ ָ יֵרי, ְוָסֵפק ְמעּוׂשּ   י ָהֵני ּפֵ

אי!    ָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

אי הּוא,  -ָהָתם  אי ּוַוּדַ   ַוּדַ
ִריּדְ  ְ אי ְמַעׂשּ ְד  ,ַוּדַ יכִּ   ֲחִניָנא חֹוָזָאה.  ַרּבִ
  : ֲחִניָנא חֹוָזָאה יַרּבִ  ָאַמרּדְ 

ן.  ֵאינֹו ְמתּוּקָ ָבר ׁשֶ ַחת ָידֹו ּדָ ֵאין מֹוִציא ִמּתַ   ֲחָזָקה ַעל ָחֵבר ׁשֶ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
  ָסֵפק ְוָסֵפק הּוא, 

ָלא ְטִבילֵ  ָרא ֵאימּור ּדְ יְלָמא ֵמִעיּקָ יכְּ י ּדִ ֲעָיא.  ַרּבִ   אֹוׁשַ

  רש"י
  מתני' 

. אין חוששין אין חוששין שמא גיררה חולדה כו'
כשבדק זוית זו ובא לבדוק זו שמא בתוך שבא 
לבדוק זו גיררה חולדה חמץ למקום הבדוק 

   וצריכנא לחזור ולבדוק:
. שבאת לחוש לכך הרי גם מחצר לחצר יש שאם כן

לומר כך אני בדקתי קודם לחבירי ולאחר בדיקתי 
ולדה חמץ מחצר חבירי לחצרי ואין לדבר הביאה ח

סוף ולאו חצר ממש קאמר אלא כל בתי החצר 
   קרוי חצר:

  
  גמ' 

. שהביאתו לכאן חיישינן שמא עדיין הוא הא חזינן
   כאן וצריך לבדוק ואמאי נימא אכלתיה:

. במסכת אהלות מדורות העובדי מי לא תנן
כוכבים טמאין מפני שקוברין נפליהם בבתיהם 

ם מטמאין במיתתן אף באהל לרבנן ולר''ש והעכו''
בן יוחי נמי דאמר קברי העובדי כוכבים אינם 
מטמאין במגע ומשא מודה הוא דלא אימעוט אלא 
מטומאת אהל דלא מקרו אדם: וכמה ישהה 
הנכרי במדור ויהא המדור צריך בדיקה לכשיצא 

   העכו''ם וירצה ישראל לדור בו:
   . כדי יצירת הולד:מ' יום
. לפי שחשוד הוא על שאין עמו אשה ואע''פ
   הזנות:

וכל מקום שחזיר וחולדה יכולין להלוך אין צריכין 
   . שאם הושלך שם חטטוהו ואכלוהו:בדיקה

. דאהלות בבשרא מיירי הלכך ודאי אכלוה הא
   דלא משתיירא:

. כלומר מאי קושיא א''נ אורחא דמשייר' האי מאי
ששא בבישרא ליכא לן למיחש התם מידי דהתם ח

בעלמא הוא אימור הוה אימור לא הוה הלכך 
היכא דשכיחא חולדה תלינן לקולא ואמרי' אם 
תמצא לומר הוה אימור אכלתיה וספק אכילה 
יכול להוציאנו מידי ספק השלכה אבל הכא גבי 
חמץ דקשיא לך היכא דחזינן דגררה נמי נימא 
אכלתיה ודאי הוה. מי יימר דאכלתיה. הוי ספק 

ץ היה כאן ואין ספק היתר מוציא ביעור ודאי חמ
   את הבית הזה מידי ודאי איסור:

   . גורן:מגורה
   . דנכרין הן שהיום נתמרחו:בני יומן

. דכיון דממורחין הן והרי הן בבית דכל והא הכא
   מגורה בבית היא:

. דהא נגמרה מלאכתן וראו פני הבית ודאי טבילי
וחל שם טבל עליהן משעה שראה פני הבית ספק 

רן חבר זה ספק לא עישרן ואתי ספק זה עיש
ומוציא פירות הללו מידי ודאי טבל משום דרוב 
   חברים מעשרין הם מיד קודם שיניחם מתחת ידו:

. כי היכי דפשיטא לן דטבילי התם ודאי וודאי הוא
מעיקרא הכי נמי פשיטא לן דעשרינהו ואין גמגום 
והילוך אחר הרוב בדבר אלא חזקה ודאי על כל 

   :החברים
. כי היכי דמספקא ואי בעית אימא ספק וספק הוא

לן אי לא עשרינהו הכי נמי איכא לספוקי אי חל 
עלייהו שם טבל מעולם אי לא ומעיקרא אימור לא 
טבול ואע''פ שהן ממורחין ובתוך הבית אימור עבד 
להו כדר' אושעיא שהכניסה לבית במוץ שלה ואחר 

י הבית כך דש וממרח וחובת הטבל חלה בראיית פנ
בבבא מציעא בהשוכר (דף פח:) וזה בראיית פני 
הבית לא נגמרה מלאכתן לחול עליו שם טבל 
וכשגמר מלאכתן כבר בתוך הבית הוא ואין אלו 
פני הבית אלא כשנכנס דרך פתחים כדתניא 
חסידים הראשונים היו מכניסים פירותיהן דרך 
טרקסמון כדי לחייבן במעשר עכשיו מכניסין דרך 

ך חצירות וקרפיפות לבית כדי לפוטרן גגות דר
הלכך לא חייל עלייהו שם טבל ומותר היורש הזה 
לאוכלן אכילת קבע ולא תימא נהי דלא חייל 
עלייהו טיבלא לאכילת עראי אכילת קבע מיהא 
ליתסרו דהא דמיתסרא אכילת קבע קודם קביעות 
גורן וגמר מלאכה מדרבנן הוא וגבי איסור דרבנן 

  ר שעישרן:סמכינן אחזקת חב
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י ָאַמרּדְ  ֲעָיא ַרּבִ   : אֹוׁשַ
בּוָאתֹו, ַמֲעִרים ָא    ָדם ַעל ּתְ

ּה,  ּלָ ּמֹוץ ׁשֶ   ּוַמְכִניָסּה ּבַ
ר.  ֲעׂשֵ ֶהְמּתֹו אֹוֶכֶלת ּוְפטּוָרה ִמן ַהּמַ ֵהא ּבְ ּתְ ֵדי ׁשֶ   כְּ

  
אי?!    ְוכי ֵאין ָסֵפק מֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ

   :ְוָהַתְנָיא
י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ל ֵמִציק ֶאָחד ּבְ  ְפָחתֹו ׁשֶ ׁשִ ה ּבְ   ן, ִריּמוֹ ַמֲעׂשֶ
יָלה ֵנֶפל ְל  ִהטִּ   ,ּבֹורׁשֶ

  ּוָבא ּכֵהן ְוֵהִציץ ּבֹו ֵליַדע ִאם ָזָכר הּוא ִאם ְנֵקָבה ִהיא,   ט,ב 
ה ִלְפֵני ֲחָכִמים     ,ְוִטיֲהרּוהוּ ּוָבא ַמֲעׂשֶ

ם ס ְמצּוִיין ׁשָ ּלֵ ה ּוַבְרּדַ חּוְלּדָ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
ָררוּ ּדְ ְוָהא ָהָכא  יָלה, ְוָסֵפק ּגְ אי ִהּטִ א ,הוּ ַוּדַ ְעּתָ ָררּוהּו ַהִהיא ׁשַ    ,ְוָסֵפק לֹא ּגְ

אי!    ָקָאֵתי ָסֵפק ּומֹוִציא ִמיֵדי ַוּדַ
  

יָמא  יָלה ֵנֶפל ַלּבֹור"לֹא ּתֵ ִהטִּ   , "ׁשֶ
א ֵאיָמא:  ִמין ֵנֶפל ַלּבֹור"ֶאּלָ יָלה ּכְ ִהּפִ   , "ׁשֶ

  . ָסֵפק ְוָסֵפקְוָהֵוי 
  

   !ָקָתֵני יא""ֵליַדע ִאם ָזָכר הּוא ִאם ְנֵקָבה ִה  :ְוָהא
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
יָלה יָלה,  ,ֵליַדע ִאם רּוַח ִהּפִ   ִאם ֵנֶפל ִהּפִ

יָלה ְמָצא לֹוַמר ֵנֶפל ִהּפִ   ֵליַדע ִאם ָזָכר הּוא ְוִאם ְנֵקָבה ִהיא.  ,ְוִאם ּתִ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יָון  -ָהָתם  אי הּוא, כֵּ אי ּוַוּדַ ס ְמ ּדְ ַוּדַ ּלֵ ה ּוַבְרּדַ א. חּוְלּדָ ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָררּוהּו ּבְ אי ּגְ ם ַוּדַ   צּוִיין ׁשָ

  

יָרא ,ְנִהי ּיְ ּיּוֵרי ְמׁשַ ׁשַ    ,ּדְ
א.  ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ָררּום ּבְ אי ּגְ   ִמיְגַרר ִמיַהת ַוּדַ

  

ָנא ְ    :ַאֲחִריָנא ִליׁשּ
אי ֲאָכלּום לֹא ָאְמִריַנן, ּדְ ְנִהי    ַוּדַ

ָררּוהּו ְלחֹוַרְייהּו ָאְמִר  אי ּגְ   יַנן. ַוּדַ
  
  
  

  רש"י
. כדי שתהא בהמתו אוכלת

ואפילו קבע דכל זמן שאין שם 
גורנו של טבל עליו אינו אוסר 
באכילת עראי וכל אכילת בהמה 
לא גזרו עלה משום אכילת קבע 
דתנן במסכת פאה (פ''א מ''ו) 
מאכיל לבהמה ולחיה ולעופות 
ופטור מן המעשרות עד שימרח 
אבל למאכל אדם נהי דלא טביל 

אורייתא מיהו אפילו קודם מד
מירוח אסרו לאכול קבע בכולי 

   גמרא:
. איניש אלמא וישראל מציק
  הוה:

   . על שפת הבור:ובא כהן והציץ
. וכהן לידע אם זכר אם נקבה

קרוב או מבני הבית היה 
ושלחוהו שם להגיד לאמו מה 
טיבו ותבחין בין טומאת וטהרת 
זכר לימי טומאת וטהרת נקבה 

כהן על אזהרת  ולא נזכר אותו
לנפש לא יטמא והציץ בו בבור 
והנפל לא ראה וטיהרוהו 

   ממאהיל על המת:
. שחולדה וברדלס מצויין שם

וסתם חור חולדה וברדלס פותח 
טפח הוא וגיררוהו לחורן ולא 

   האהיל:
. שפיר מלא רוח רוח הפילה

ואם תמצא לומר נפל היה 
כלומר לכל אלה הוצרך שמא 

אן לא רוח הוא ואגיד ואין כ
טומאת זכר ולא טומאת נקבה 
ואם אראה שהוא וולד צריכני 

   לראות אם זכר אם נקבה:
. מוחזקין הן בכך ודאי גררוהו

ולא דמי למתניתין דקתני הא 
חזינא חיישינן דנהי דודאי 
אכלה לא אמר אבל גיררוהו 

   לחור שלהן אמר:
. אלנמ''ס פוטוייש''י ברדלס

{בואש [ברור שרש''י הבין כי 
ר בחיה מסוג החולדה, מדוב

הגוררת מזונות מהבתים, ולא 
יכול לזהות אותה עם 
ה''ברדלס'' המקובל, שאינו 

   :מצוי בצרפת]}
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        בבבב    ט,ט,ט,ט, .33
קֹום ְלָמקֹום"[ ִית ְלַבִית ּוִמּמָ ה ִמּבַ יְרָרה חּוְלּדָ א ּגֵ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ]."ֵאין חֹוׁשְ
  

ה" :ּוִמי ָאְמִריַנן ְרָרה חּוְלּדָ א ּגָ ּמָ ין ׁשֶ ׁשִ   ? "ֵאין חֹוׁשְ
   :ְוָהא ָקָתֵני ֵסיָפא

ִצְנָעה, " יֶחּנּו ּבְ יר ַיּנִ ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ   ַמה ׁשּ
ּלא ְיֵהא ָצ  ִדיָקה ַאֲחָריוׁשֶ   ! "ִריְך ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ר,  -ָהא  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ּבְ

ר -ְוָהא  ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ    .ּבִ
  

ר  ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ י לֹא ַמְצַנָעא.  -ּבִ ּתֵ הּו ּבָ כּוּלְ א ּבְ ִכיַח ִריְפּתָ ׁשְ   ּדִ
ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ כוּ ּדְ  -ּבְ א ּבְ ִכיָחא ִריְפּתָ ילֹא ׁשְ ּתֵ הּו ּבָ    .ַמְצַנָעא ,ּלְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ה ְנִביָאה ִהיא   ! ?ְוִכי חּוְלּדָ
יָרא ּוַמְטַמָרא?!  ּיְ יַסר, ְולֹא ָאֵפי ַעד ְלאֹוְרָתא, ּוְמׁשַ ָנא ַאְרּבֵ ָהִאיּדָ ָיְדָעא ּדְ   ּדְ

  
א, ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

יר  ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ ִצְנָעה,  -ַמה ׁשּ יֶחּנּו ּבְ   ַיּנִ
א ּתִ  ּמָ ִדיָקה ַאֲחָריו. ׁשֶ ָפֵנינּו, ִויֵהא ָצִריְך ּבְ ה ּבְ   ּטֹול חּוְלּדָ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ָרָבא: ּדְ ּתַ

ה? " יַצד ַיֲעׂשֶ ִדיָקה ּכֵ   ָהרֹוֶצה ֶלֱאכֹול ָחֵמץ ַאַחר ּבְ
יר  ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ ִצְנָעה,  -ַמה ׁשּ יֶחּנּו ּבְ   ַיּנִ

ָפֵנינּו,  ה ְוִתיּטֹול ּבְ בֹוא חּוְלּדָ ּלא תָּ   ׁשֶ
ִדיָקה ַאֲחָריו   . "ִויֵהא ָצִריְך ּבְ

  
  ָאַמר:  ַרב ָמִרי

ע.  ׁשַ ר ְוִיְמָצא ּתֵ יַח ֶעׂשֶ א ַיּנִ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ   ּגְ
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. אחר בדיקה ומה שמשייר

   מאכילתו יניחנו בצנעה:
. רישא דקתני אין בשלשה עשר

חוששין בבודק בשלשה עשר 
שמצוי פת הרבה לחולדה בתוך 
הבתים ואינה חוששת לשייר 
וסיפא בהדיא תנן בה בי''ד וכיון 
דלא חזיא החולדה פת הרבה 
בבתים כמות שהיא רגילה 

   משיירא:
. לתת לב וכי חולדה נביאה היא

על כך ולראות את הנולד ויודעת 
   שלא יאפו עוד היום:

. והיכא דחזינן על ותיטול בפנינו
   כרחיך חיישינן:

. דהכא ודאי איכא וימצא תשע
א למיחש דהא מוכחא מילת

  שנטלה פרוסה אחת:
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        י, בי, בי, בי, ב    ––––    בבבב    ט,ט,ט,ט, .34
ל ָחֵמץ,  ה ְוֶאָחד ׁשֶ ל ַמּצָ ע ִציּבּוִרין ׁשֶ ׁשַ   ּתֵ

ַקל.  ר ּוׁשְ   ַוֲאָתא ַעְכּבָ
ה ׁשָ    ?לַק ץ ׁשָ ִאי ָחֵמ  ,ַקלְולֹא ָיְדִעיַנן ִאי ַמּצָ

  
ע ֲחנּוּיֹות ׁשַ    .ַהְיינּו ּתֵ

יַרׁש, וְ  ר וְ ָת ָא ּפֵ   ַהְיינּו ֵסיָפא,  ,לַק ׁשָ א ַעְכּבָ
ַתנְ     :4ָיאּדְ

חּוָטה" ר ׁשְ ׂשַ ן מֹוְכִרין ּבְ ע ֲחנּוּיֹות, ּכּוּלָ ׁשַ ר ְנֵבָלה. וְ  ,תֵּ ׂשַ   ַאַחת מֹוֶכֶרת ּבְ
   .ְסֵפיקֹו ָאסּור - ן ָלַקחְוָלַקח ֵמַאַחת ֵמֶהן, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה ֵמֶה 

ְך ַאַחר ָהרֹוב -ּוְבִנְמָצא    . "ַהּלֵ
  
  

ֵני ִציּבּוִרין,    ׁשְ
ל ָחֵמץ.  ה ְוֶאָחד ׁשֶ ל ַמּצָ   ֶאָחד ׁשֶ

ים,  ֵני ָבּתִ   ְוִלְפֵניֶהם ׁשְ
דּוק.  ֵאינֹו ּבָ דּוק ְוֶאָחד ׁשֶ   ֶאָחד ּבָ

ִרים,  ֵני ַעְכּבָ   ַוֲאתּו ׁשְ
ה, ְוֶאָח ֶאָחד ׁשָ    ַקל ָחֵמץ. ד ׁשָ ַקל ַמּצָ

יל,  יל ְוֵהי ְלַהאי ַעּיֵ   ְולֹא ָיְדִעיַנן ֵהי ְלַהאי ַעּיֵ
  

י קּוּפֹות ּתֵ    .ַהְיינּו ׁשְ
ַתנְ     :5ָיאּדְ

רּוָמה. " ל תְּ ין ְוַאַחת ׁשֶ ל חּוּלִ י קּוּפֹות, ַאַחת ׁשֶ תֵּ   ׁשְ
רּוָמה.  ל תְּ ין ְוֶאָחד ׁשֶ ל חּוּלִ ֵני ְסִאין, ֶאָחד ׁשֶ   ְוִלְפֵניֶהן ׁשְ

ִרין.  -ְוָנְפלּו ֵאּלּו ְלתֹוְך ֵאּלּו,    מּותָּ
ֲאִני אֹוֵמר רּוָמה ָנְפָלה :ׁשֶ ין ָנְפלּו, ּוְתרּוָמה ְלתֹוְך תְּ ין ְלתֹוְך חּוּלִ   . "חּוּלִ

  
ָאְמִריַנן ֲאִני אֹוֵמר" :ֵאימּור ּדְ   "ׁשֶ

ַנן   י,א ַרּבָ ְתרּוָמה ּדְ    ,ּבִ
אֹוַרְייָתא  ָחֵמץ ּדְ   ! ִמי ָאְמִריַנן? -ּבְ

  
אֹוַרְייָתא? ִדיַקת ָחֵמץ ּדְ    !ַאּטּו ּבְ

ַנן ִהיא!  ַרּבָ   ּדְ
י ֵליּה  ָעְלָמא ַסּגִ ִביּטּול ּבְ אֹוַרְייָתא ּבְ    .ִמּדְ

  
  

ל ָחֵמץ,    ִצּבּור ֶאָחד ׁשֶ
דּוִקין,  ים ּבְ ֵני ָבּתִ   ּוְלָפָניו ׁשְ

ר וְ     .י ַעלַקל, ְוָלא ָיְדִעיַנן ִאי ְלַהאי ַעל, ִאי ְלַהאׁשָ ַוֲאָתא ַעְכּבָ
  

ִביִלין,  ֵני ׁשְ   ַהְיינּו ׁשְ
ְתַנן    :ּדִ

ִביִלין, " ֵני ׁשְ   ׁשְ
  ֶאָחד ָטֵמא, ְוֶאָחד ָטהֹור. 

ֶאָחד ֵמֶהן   . ְוָהַלְך ּבְ
ה    . ְטָהרֹותְוָעׂשָ

ִניּבַ ּוָבא ֲחֵבירֹו ְוָהַלְך  ֵ ה ְטָהרֹות.ׁשּ   , ְוָעׂשָ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
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  ע"פ מסורת הש"ס אין משנה כזאת. 

  רש"י
. פיסקי הלכות תשע ציבורין כו'

   הן:
. ונכנס לבית ואתא עכבר ושקל

בפנינו ולא ידעינן אי חמץ שקל 
וכיון דחזינא צריכין אנו לבדוק 

   או דילמא מצה שקל:
. דקיימא לן היינו תשע חנויות

בהו לקמיה דכל קבוע שנטלו 
ממקום קבוע אין הולכין בו 

הרי הוא  אחר הרוב אלא
כמחצה על מחצה וספק 

   איסורא לחומרא:
. פרוסה מאחת מן פירש

הציבורין לאחת מן הזויות ולא 
ידענא מהי מינייהו פירש ואתא 

   עכבר ושקליה ונכנס לבית:
. דמתניתין דתשע היינו סיפא

חנויות דהיכא דלא לקחו 
במקום קבועו הולכין בו אחר 

   הרוב:
. בתוך ולקח מאחת מהנה

ו אסור דכל קבוע החנות ספק
כמחצה על מחצה נידון דנפקא 
לן מן וארב לו וקם עליו (בפ' 
בתרא דיומא) (פד:) ובפ''ק 

   דכתובות (טו.):
. בשר הנמצא בקרקע ובנמצא

בין החנויות. הלך אחר הרוב 
דכל דפריש מרובה פריש דכיון 

   דפריש אין כאן תורת קבוע:
. דבר זה אנו יכולין שתי קופות

תי קופות ללמדו ממשנת ש
   דתלינן לקולא:

   . של פירות:ולפניהן שני סאין
. הסאין ונפלו אלו לתוך אלו

לתוך אלו הקופות וידוע לנו 
שהאחד נפל בזו ואחד בזו ואין 

   ידוע אי זה בזו ואי זה בזו:
. פירות של הרי אלו מותרין

קופות החולין מותרין לזר 
כבתחלה אפי' אין בקופה כדי 

ה להעלות הסאה באחד ומא
שאנו אומרים חולין לתוך חולין 
נפלו אלמא תלינן לקולא היתר 
בהיתר ואיסור באיסור ואע''ג 
דאיכא למימר איפכא הכא נמי 
לקולא תלינן ואמרינן החמץ 
נכנס לשאינו בדוק והמצה 

   לבדוק:
   . בזמן הזה:בתרומה דרבנן

ולא ידעינן אי להאי על ואי 
. אי מצרכינן בדיקה להאי על

   לא:לתרוייהו אי 
. מהא דתנן היינו שני שבילין

   גבי שני שבילין מצינו למיפשט:
. קבר מוטל בו לרחבו אחד טמא

וממלא את כולו ואין עובר בו 
   שלא יאהיל:

. נגע והלך ועשה טהרות
   בטהרות אח''כ:

. יודעין הן שבשביל והלך בשני
שהלך זה לא הלך זה דהשתא 

   ודאי אחד מהן טמא:
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ֲאלוּ  ְפֵני  ,ִאם ִנׁשְ ְפֵני ַעְצמֹו  ,ַעְצמוֹ ֶזה ּבִ   ְטהֹוִרין,  -ְוֶזה ּבִ
ַבת ַאַחת  ֵניֶהן ּבְ   .ְטֵמִאין -ׁשְ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ְך  ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ   . (טהרות ה, ה) "ְטֵמִאין –ּבֵ

  
יְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ַבת ַאַחת  ְבֵרי ַהּכֹ  -ּבְ   . ןל ְטֵמִאיּדִ
ֶזה ַאַחר זֶ  ְבֵרי ַהּכל ְטהֹוִרין.  -ה ּבְ   ּדִ

א  ֵאל ָעָליו ְוַעל ֲחֵבירֹו.ָב ּבְ לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ ָ   א ְלִהׁשּ
י י ֵליּה  ַרּבִ   ַבת ַאַחת, לְ יֹוֵסי ְמַדּמֵ

יוְ  י ֵליּה ְלֶזה ַאַחר ֶזה.  ַרּבִ   ְיהּוָדה ְמַדּמֵ
  
  

   .ָסֵפק לֹא ַעל ,ָסֵפק ַעל
  

ְקָעה,    ַהְיינּו ּבִ
א  יַר ּדְ ּוִבְפלּוְגּתָ ַנן ּבִ    .ֱאִליֶעֶזר ְוַרּבָ

ְתַנן    :ּדִ
ְכָנס ְל " ִמים, ַהּנִ ׁשָ ימֹות ַהּגְ ְקָעה ּבִ   ּבִ

לֹוִנית,  ֶדה ּפְ ׂשָ   ְוטּוְמָאה ּבְ
ז,  קֹום ַהּלָ ּמָ י ּבַ   ְוָאַמר ֶאָחד: ָהַלְכתִּ

י. ֶדה ְוִאם לֹא ִנְכַנְסתִּ אֹוָתּה ׂשָ י ּבְ   ְוֵאיִני יֹוֵדע ִאם ִנְכַנְסתִּ
י   ְמַטֵהר,  יֶעֶזרֱאִל  ַרּבִ

ִאין ֲחָכִמיםוַ     .ְמַטּמְ
ָהָיה י ׁשֶ   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

יָאה     ,ָטהֹור –ְסֵפק ּבִ
ע טּוְמָאה    .(טהרות ו, ה)" ָטֵמא –ְסֵפק ַמּגַ

  
  

ח כַּ    .ַעל ּוָבַדק ְולֹא ַאׁשְ
  

א  לּוְגּתָ יּדְ ּפְ ַנן,  ַרּבִ   ֵמִאיר ְוַרּבָ
ְתַנן    :ּדִ

י ָהָיה"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ֶחְזַקת טּוְמָאה,  ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ּכָ

ַדע ְלָך ַהּטּוְמָאה ֵהיָכן ִהיא.  ּוָ ּיִ טּוְמָאתֹו, ַעד ׁשֶ   ְלעֹוָלם הּוא ּבְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

תּוָלה יַע ְלֶסַלע, אֹו ְלַקְרַקע ּבְ ּגִ ּמַ   . (נדה סא,א) "ּבֹוֵדק ַעד ׁשֶ
  
  

ח כַּ    .ַעל, ּוָבַדק ְוַאׁשְ
  
א לּוגְ ּפְ  י ְוַר ּדְ ּתָ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ּה ֶקֶבר" ֱאַבד ּבָ ּנֶ ֶדה ׁשֶ    ,ׂשָ

ְכָנס ְלתֹוָכּה    . ָטֵמא -ַהּנִ
ּה ֶקֶבר  ְכָנס ְלתֹוָכּה ָטהֹור,  -ִנְמָצא ּבָ   ַהּנִ

ְמָצא,  ּנִ ָאַבד הּוא ֶקֶבר ׁשֶ ֲאִני אֹוֵמר: ֶקֶבר ׁשֶ   ׁשֶ
ְבֵרי  יּדִ    .ַרּבִ

ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ
ּה  ֶדה ּכּוּלָ ָ ל ַהׂשּ ֵדק ּכָ יּבָ   . "תִּ

  

  רש"י
' לחכם ספקו בפני . כל אאם נשאלו

עצמו טהור ואין ב''ד יכול לטמאו 
כדקיימא לן בספק טומאה ברה''ר ספקו 
טהור ואם באו בבת אחת הואיל 
ובהוראה אחת יש לנו לומר טמאין או 
טהורין אי אפשר לנו לומר להם טהורים 
אתם שהרי האחד ודאי טמא ר' יוסי 

   אומר בין כך ובין כך טמאין גרס:
. אע''פ הכל טהוריןבזה אחר זה דברי 

שכל אחד אומר לפנינו כך היה המעשה 
שלי ושל חבירי אבל איני נשאל אלא על 

   עצמי מה תהא עלי:
. מה תהא על שנינו ר' עליו ועל חבירו

יוסי מדמי להו לבת אחת ואע''פ שאין 
שניהן לפניך צריך אתה הוראה אחת 
לשניהן או טמאין אתם או טהורין אתם 

   לומר טהורין אתם:והרי אין אתה יכול 
. הואיל ר' יהודה מדמי להו לזה אחר זה

ואין כאן שואל אלא אחד משיבין לו 
טהור אתה שהרי ספק ביאה הוא 
ומעצמו יבין שאף חבירו כמוהו אבל 
כששניהן שואלין בתוך כדי דיבור צריך 
אתה להשיב לשניהן כאחד וגבי בתים 
נמי אם באו לשאול זה לעצמו וזה בפני 

נן ליה לכל חד אי אתה צריך עצמו אמרי
לבדוק דכיון דבדיקת חמץ דרבנן תלינן 
לקולא ואמרינן ספקו מותר ואי בבת 

  אחת באו שניהן צריכין בדיקה:
. ראה עכבר שנטל ספק על ספק לא על

חמץ בחצר והבית בדוק ואין יודע אם 
   נכנס או לא נכנס:

. הרבה שדות הסמוכים יחד קרי בקעה
   בקעה:

הויא בקעה רשות  .בימות הגשמים
היחיד לטומאה מפני שכבר צמח הזרע 
ואין רשות לכל אדם ליכנס לה וקי''ל 
   ספק טומאה ברשות היחיד ספקו טמא:

. כלומר באחת השדות בשדה פלונית
ויודעין אנו באיזו היא וכל שדה ושדה 

   מסויימת במצריה:
   . בבקעה זו:במקום הלז

. דהויא ליה ספק וחכמים מטמאין
ה''י ור''א לא חשיב לה ספק טומאה בר

טומאה אא''כ נכנס לשדה אבל אינו 
יודע אם האהיל אם לא אבל השתא הוה 
ליה ספק ספיקא וגבי בתים אפילו רבנן 
מודו דכיון דבדיקת חמץ דרבנן תלינן 

   לקולא:
. העכבר נכנס לבית לפנינו ובדק בעל על

   הבית אחריו ולא אשכח:
. במסכת נדה כל דבר שבחזקת טומאה

גל טמא שנתערב עם שני גלין טהורין 
בדקו אחד מהן ונמצא טהור הוא טהור 
ושנים טמאים שנים ומצאן טהורין הן 
טהורין והשלישי טמא שלשתן ומצאן 
טהורים כולן טמאים שהיה ר''מ אומר 
כל דבר שבחזקת טומאה לעולם היא 
בטומאתה עד שיודע לך טומאה היכן 
היא וחכמים אומרים בודק בקרקע 

פר עד שיגיע לסלע או לקרקע בתולה וחו
שלא זזה ממקומה לעולם ואם לא מצא 
תולין ואומרים בא עורב ונטלה בא 
עכבר ונטלה וגבי בדיקת חמץ אפילו 
לר''מ אמרינן עכבר אכלה דבדיקת חמץ 

   דרבנן:
. נכנס העכבר בפנינו על ובדק ואשכח

ובדק בעל הבית אחריו ואשכח פרוסה 
   ם לאו:ואינו יודע אם זו היא א

   . אין ידוע היכן מקומו:אבד בה קבר
. לאחר זמן ואין ידוע אי נמצא בה קבר

  זהו קבר האבוד בה:
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ע  ׁשַ יַח ּתֵ רִהּנִ    .ּוָמָצא ֶעׂשֶ

  
ַנן. ּפְ  י ְוַרּבָ א ַרּבִ   לּוְגּתָ

ַתְנָיא    :ּדְ
יַח ָמֶנה, ּוָמָצא ָמאַתִים"    ,ִהּנִ

ֶזה ִני ְמעֹוָרִבין ֶזה ּבָ ר ׁשֵ ין ּוַמֲעׂשֵ    ,חּוּלִ
ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
יןַהּכֹ   . "ל חּוּלִ

  
ע ׁשַ ר ּוָמָצא ּתֵ יַח ֶעׂשֶ    .ִהּנִ

  
   .ַהְיינּו ֵסיָפא

ַתְנָיא    :ּדְ
יַח ָמאַתִים ּוָמָצא ָמֶנה " ל -ִהּנִ ח, ּוָמֶנה מּוטָּ    ,ָמֶנה מּוּנָ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יןַהּכֹ   . "ל חּוּלִ
   

  
ָזִוית זוֹ ֵה    י,ב יַח ּבְ ָזִוית ַאֶחֶרת ,ּנִ    .ּוָמָצא ּבְ

  
א  לּוְגּתָ ַנן, ּדְ ּפְ ְמִליֵאל ְוַרּבָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
ָאַבד ּבְ " ִיתַקְרּדֹום ׁשֶ ִית ָטֵמא.  - ּבַ   ַהּבַ

ם ּוְנָטלֹו.  ֲאִני אֹוֵמר: ָאָדם ָטֵמא ִנְכַנס ְלׁשָ   ׁשֶ
ְמע ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ   אֹוֵמר:  ֹון ּבֶ

ִית ָטהֹור,    ַהּבַ
ַכח ָזִוית ָהַאֶחֶרת ְוׁשָ יַח ּבְ ִוית זֹו ְוִהּנִ ָטלֹו ִמּזָ ּנְ ַכח, אֹו ׁשֶ ִאילֹו ְלַאֵחר ְוׁשָ ֲאִני אֹוֵמר: ִהׁשְ   . "ׁשֶ

  
ֵמיּה?  "ָזִוית" ַכר ׁשְ   ַמאן ּדְ
  

ָרא, ְוָהִכי ָקָתֵני    :ַחּסּוֵרי ְמַחּסְ
ִית ָאַבד ּבְ ַקְרּדֹום ׁשֶ " ִית ָטֵמא,  -ּבַ   ַהּבַ

ם ּוְנָטלֹו. ֲאִני אֹוֵמר: ָאָדם ָטֵמא ִנְכַנס ְלׁשָ    ׁשֶ
ָזִוית זוֹ  יחֹו ּבְ ִהּנִ ָזִוית ַאֶחֶרת  ,אֹו ׁשֶ ִית ָטֵמא,  - ּוְמָצאֹו ּבְ   ַהּבַ

ָזוִ  יחֹו ּבְ ִוית זֹו ְוִהּנִ ם ּוְנָטלֹו ִמּזָ ֲאִני אֹוֵמר: ָאָדם ָטֵמא ִנְכַנס ְלׁשָ   ית ַאֶחֶרת. ׁשֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ִית ָטהֹור,    ַהּבַ
ַכח ָזִוית זֹו ְוׁשָ יַח ּבְ ִוית זֹו ְוִהּנִ ְנָטלֹו ִמּזָ ַכח, אֹו ׁשֶ ִאילֹו ְלַאֵחר ְוׁשָ ֲאִני אֹוֵמר: ִהׁשְ   . "ׁשֶ

  
  

  רש"י
   . של מעשר שני:הניח מנה

. ומביא סלעים בשוה מעורבין
מנה ואומר כל מקום שהן מעות 
מעשר שני הרי הן מחוללים על 
הסלעים הללו ומעלה הסלעים 

   לירושלים:
מנה נטל ואלו . שההכל חולין

הובאו אחרי כן וגבי חמץ נמי 
לרבנן הט' (נמי) שהניח אינן כאן 
וצריך לבדוק כל הבית שמא 
גררום חולדות והעשר הנמצאות 

   איש אחר הביאן כאן:
. לרבי (מאיר) היינו סיפא

[דאמר] זה הנמצא זהו א' מן 
הראשונים הכא נמי א''צ לבדוק 
ולחזר אלא על הפרוסה 

יך לחזר אחר האבודה ולרבנן צר
כולן שאין כאן א' מן 

  הראשונים:
. כל כלי הבית הבית טמא

טמאין שאני אומר אדם טמא 
נכנס לשם ומשמש בכל כלי 

   הבית:
. פתח זוית מאן דכר שמיה

באבדו וסיים בנמצא בזוית 
   אחרת:

. חסורי מיחסרא והכי קתני
שאני אומר אדם טמא נכנס 
לשם ולקחו לאבוד וגבי מצא 

מא אדם טמא בזוית אחרת ש
הניחו שם רבן שמעון כו' וגבי 
חמץ נמי לרבנן חוששין שמא 
עכבר עשה וכיון דחוששין 
לעכבר יש לחוש נמי לא זהו 
אלא אחר ולרבן שמעון תולין 
באדם עצמו שהוא עשה ושכח 

 וא''צ בדיקה:
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        בבבב    ,,,,יייי .35
  : ָרָבאָאַמר 

ר ִנְכַנס ִפיו, כִ וְ  ,ַעְכּבָ ר ּבְ   כָּ
ִדיָקה,  -ירּוִרין ס ַאֲחָריו ּוָמָצא ּפֵ ְוִנְכנַ    ָצִריְך ּבְ

ר ְלָפֵרר.  ל ַעְכּבָ ְרּכֹו ׁשֶ ֵאין ּדַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

  : ָרָבאְוָאַמר 
ָידֹו,  ר ּבְ ינֹוק ִנְכַנס ְוִככָּ   ּתִ

ירּוִרין  ִדיָקה,  -ְוִנְכַנס ַאֲחָריו ּוָמָצא ּפֵ   ֵאין ָצִריְך ּבְ
ינ ל ּתִ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ ֵני ׁשֶ   ֹוק ְלָפֵרר. ִמּפְ

  
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ִפיו,  ר ּבְ ר ִנְכַנס ְוִככָּ   ַעְכּבָ
ִפיו,  ר ּבְ ר יֹוֵצא ְוִככָּ   ְוַעְכּבָ

  ַמהּו? 
  

ַעל, ְוַהְיינּו ַהאי ּדְ  :ִמי ָאְמִריַנן   ְנַפק. ַהְיינּו ַהאי ּדְ
יְלָמא   ַאֲחִריָנא הּוא.  :אֹו ּדִ

  
ְמָצא לֹוַמר ַעל ְוַה  :ִאם ּתִ   ְנַפק, ְיינּו ַהאי ּדְ ַהְיינּו ַהאי ּדְ

ִפיו  ר ּבְ חֹור יֹוֵצא ְוִככָּ ר ׁשָ ִפיו, ְוַעְכּבָ ר ּבְ ר ָלָבן ִנְכַנס ְוִככָּ   ַמהּו?  - ַעְכּבָ
אי ַאֲחִריָנא הּוא,    ַהאי ַוּדַ

יְלָמא ַאְרמּוֵיי ַאְרֵמיּה ִמיֵניּה?    אֹו ּדִ
  

ְמָצא לֹוַמר ְקִלי ֵמֲהָדֵדי :ְוִאם ּתִ ִרים לֹא ׁשָ    ,ַעְכּבָ
ִפיָה  ר ּבְ ה יֹוְצָאה ְוִככָּ ִפיו, ְוחּוְלּדָ ר ּבְ ר ִנְכַנס ְוִככָּ   ַמהּו?  -ַעְכּבָ

יּה.  ַקְלּתֵ ר ׁשְ אי ֵמַעְכּבָ ה ַוּדַ   חּוְלּדָ
יְלָמא יּה ּדְ ִאם ִאיָתא ּדְ ַאֲחִריָנא הּוא.  :אֹו ּדִ ַקְלּתֵ ר ׁשְ    ,ֵמַעְכּבָ

ח.  כַּ ּתַ ִפיָה ֲהָוה ִמׁשְ ר ּבְ   ַעְכּבָ
  

ְמ  יּה, ּדְ ִאם ִאיָתא  :ָצא לֹוַמרְוִאם ּתִ ַקְלּתֵ ר ׁשְ   ֵמַעְכּבָ
ִפי חּולְ  ר ּבְ ר ְוַעְכּבָ ה יֹוְצָאה ְוִככָּ ִפיו, ְוחּוְלּדָ ר ּבְ ר ִנְכַנס ְוִככָּ ח, ַעְכּבָ כַּ ּתַ ִפיָה ֲהָוה ִמׁשְ ר ּבְ ה ַעְכּבָ   ַמהּו?  -ּדָ

  
אי ִאיהּו הּוא,    ָהָכא ַוּדַ

יְלָמא ִאיה :אֹו ּדִ כָּ  ,ּו ִניהוּ ִאם ִאיָתא ּדְ ּכּוֵחי.  רכִּ ּתַ ֵעי ִאיׁשְ ח ֲהָוה ּבָ כַּ ּתַ ר ִמׁשְ ִפי ַעְכּבָ   ּבְ
יְלָמא יּה  :אֹו ּדִ ַקְלּתֵ יֲעתּוָתא הּוא ָנַפל, ּוׁשְ ּום ּבִ    .ִמׁשּ

  
   .ֵתיקוּ 

  
  
  

  רש"י
ונכנס אחריו ומצא פירורין 

. ואין תולין הככר צריך בדיקה
פרר בו שאין דרכו של עכבר ל

   ולא זהו ככר שהכניס העכבר:
. אם תמצא לומר היינו האי כו'

דאי פשטת ליה דחיישינן דילמא 
אחרינא הואי תו לא צריכנא 
למיבעי שחור ולבן אבל אי 
פשטת ליה דלא חיישינן אכתי 

   שחור ולבן מיבעיא לן:
. השליכו ממנו ונטלו ארמוייה

הוא וחבירו בחגיגה (ד' טו:) אי 
רמי ליה מן נקטיה ביד מאן מ

   ידי:
. את לדידיה הוה שקיל ליה

   העכבר עצמו היה מביא:
. עכבר ככר ועכבר בפי חולדה

נכנס וככר בפיו וחולדה יוצא' 
כשנכנס בו לבדוק ובפיה ככר 

   מכאן ועכבר מכאן:
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        בבבב    ,,,,יייי .36
ֵעי     :ָרָבאּבָ

ֵמי קֹוָרה ׁשְ ר ּבִ כָּ    ,כִּ
ם ְלהֹוִריָדּה אֹו ֵאין ָצִריְך?    ָצִריְך סּוּלָ

  
יּה לֹא ָאֵתי ְלִמיְכָלּה.  :ִמי ָאְמִריַנן ְפׁשֵ לֹא ָנֵחית ִמּנַ יָון ּדְ ַנן, כֵּ י ַהאי לֹא ַאְטַרחּוהּו ַרּבָ   ּכּוּלֵ
יְלָמא ָנַפל ְוָאֵתי ְלִמיְכָלּה  :אֹו ּדִ    .ִזיְמִנין ּדְ

  
ְמֵצי לֹוַמר ָנַפל ְוָאֵתי ְלִמיְכָלּה  :ְוִאם ּתִ    ,ִזיְמִנין ּדְ

ר ּבְ  כָּ ם ְלַהֲעלֹוָתּה אֹו ֵאין ָצִריְך?  - ּבֹורכִּ   ָצִריְך סּוּלָ
  

אי  -ָהָכא  ּה, ּדְ ַוּדַ ְפׁשָ ָסְלָקא ִמּנַ   לֹא ֲעִביָדא ּדְ
יְלָמא יּה, ְוָאֵתי ְלִמיְכֵליּה  :אֹו ּדִ ָנֵחית ְלֶמֱעַבד צֹוְרכֵּ    .ִזיְמִנין ּדְ

  
יּה ְוָאֵתי  ָנֵחית ְלצֹוְרכֵּ ְמָצא לֹוַמר: ִזיְמִנין ּדְ    ,ְלִמיְכָלּה ִאם ּתִ

ִפי ָנָחׁש  ר ּבְ כָּ רָצִריְך  - כִּ   ְלהֹוִציא אֹו ֵאין ָצִריְך?  ַחּבָ
  

ַנן.  ָממֹוֵניּה לֹא ַאְטַרחּוהּו ַרּבָ ַנן, ּבְ גּוֵפיּה ַאְטַרחּוהּו ַרּבָ   ּבְ
ָנא יְלָמא לֹא ׁשְ    ?אֹו ּדִ

  
   .ֵתיקוּ 

  
  

  רש"י
. בעיא באנפי ככר בפי נחש

נפשה היא ולא דמי להנך דלעיל 
   ול''ג את''ל:

   :. ויבטל בלבולא אטרחוהו
   . לשכור חבר:בממוניה
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        בבבב    ,,,,יייי .37
ָנה   ִמׁשְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ר, ּבֹוְדִקין אֹור  ָעה ָעׂשָ   לַאְרּבָ

ֲחִרית,  ר ׁשַ ָעה ָעׂשָ   ּוְבַאְרּבָ
יעּור.  ַעת ַהּבִ   ּוִבׁשְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ַדק אֹור ל רלֹא ּבָ ָעה ָעׂשָ ר.  - ַאְרּבָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ִיְבּדֹוק ּבְ

ר  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ַדק ּבְ תֹוְך ַהּמֹוֵעד.  - לֹא ּבָ   ִיְבּדֹוק ּבְ
תֹוךְ  ַדק ּבְ   .ִיְבּדֹוק ְלַאַחר ַהּמֹוֵעד -ַהּמֹוֵעד  לֹא ּבָ

ִציְנָעא,  יֶחּנּו ּבְ יר ַיּנִ ּיֵ ׁשַ ּמְ ֶ   ּוַמה ׁשּ
ִדיָקה ַאֲחָריו ּלא ְיֵהא ָצִריְך ּבְ ֵדי ׁשֶ   .ּכְ

  

ָמָרא               ּגְ

יּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

א ר ַרב הּוָנאוְ  ַרב ִחְסּדָ ה ּבַ ָאְמֵר  ַרּבָ ְרַוְייהוּ ּדְ    :י ּתַ
נֶ  תֹות כְּ ּבָ לׁש ַהׁשְ ּתֹוָרהֶגד ׁשָ    :ּבַ
אֹ "   , (שמות יג, ז) 6"רְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ

אֹ  ְבַעת ָיִמים ׂשְ יֶכם""ׁשִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ   , (שמות יב, יט) ר לֹא ִיּמָ
אֹ " יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ יֶכם"ַאְך ּבַ ּתֵ   . (שמות יב, טו)  7ר ִמּבָ
  
   :ַרב יֹוֵסףִתיב ְמ 
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
לּו ּכֹ ָרִקים ַהּלָ ה ּפְ לׁשָ ׁשְ ַדק ּבִ ּלא ּבָ   , "ׁשּוב ֵאינֹו ּבֹוֵדק -ל ׁשֶ

ְפִליגֵ  אן ְוֵאיָלְך הּוא ּדִ ִמכָּ   !יַאְלָמא ּבְ
  

  ַמְתֵני ָהִכי:  ָמר זּוְטָרא
  :ַרב יֹוֵסףְמִתיב 

י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ּלא ּבָ ּכֹ לּו ל ׁשֶ ָרִקים ַהּלָ ה ּפְ לׁשָ ְ ֶאָחד ִמׁשּ   , "ׁשּוב ֵאינֹו ּבֹוֵדק - ַדק ּבְ

ְפִליגֵ  "ׁשּוב ֵאינֹו ּבֹוֵדק"ַאְלָמא ּבְ    י. הּוא ּדִ
  

א י ,ֶאּלָ ָהא ָקִמיּפְ  ,ְיהּוָדה ַנִמי ַרּבִ ַדק ָקָאַמר, ְוָהָכא ּבְ    :יְלגֵ ִאם לֹא ּבָ
י ִאיּסּוָרא  ּמֵ ַת  -ָמר ָסַבר: ִמּקַ   לֹא,  -ר ִאיּסּוָרא ִאין, ּבָ

יּה  יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ ֵזיָרה ּדִ   .ּגְ
ַנן ָסְבֵר  ְזִריַנן :יְוַרּבָ    .לֹא ּגָ

  

                                                             
6

אריאכל את שבעת הימים  מצות  ארְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ארְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ארְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ  בכל גבלך ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
7

יֶכםשבעת ימים מצות תאכלו   תֵּ אר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יֶכםַאְך ּבַ תֵּ אר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יֶכםַאְך ּבַ תֵּ אר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יֶכםַאְך ּבַ תֵּ אר ִמּבָ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ  ַאְך ּבַ

  רש"י
  מתני' 

. בשעה ששית בתוך המועד
   שהוא מועד הביעור:

. משש שעות לאחר המועד
   ולמעלה עד שתחשך:

  
  גמ' 

. שלש לשונות שלש השבתות
של השבתה ראייה מציאה 

   והשבתה:
אלמא במכאן ואילך הוא 

. ולאו במידי אחרינא דר' דפליגי
יהודה לא מצריך שלש בדיקות 

לא הכי קאמר או אור א
לארבעה עשר או שחרית או 
בשעה ששית ורבנן אמרי אם לא 
בדק בתוך המועד יבדוק 

   לאחריו:
. בהדיא באחד ומר זוטרא מתני
   משלשה פרקים:
. לא יבדוק לבתר איסורא

דגזרינן דילמא איידי דעסיק 
   ביה אתי למיכל מיניה:
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        יא, ביא, ביא, ביא, ב    ––––    בבבב    ,,,,יייי .38
ַזר י ּוִמי ּגָ יּה " :ְיהּוָדה ַרּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ   ? "ּדִ

ַנן    :ְוָהא ּתְ
ַרב ָהעֹוֶמר יֹוְצִאין ּומֹוְצִאין ׁשּוֵק " ּקָ ֶ ֵהם ְמֵלִאים ֶקַמח ְוָקִלי ִמׁשּ ַלִים ׁשֶ  י ְירּוׁשָ

ין,    יא,א ְרצֹון ֲחָכִמים ֵהן עֹוׂשִ ּלא ּבִ   ׁשֶ
ְבֵרי י ּדִ   .ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ין ְרצֹון ֲחָכִמים ָהיּו עֹוׂשִ   . (מנחות סז:) "ּבִ

ַזר  ילֹא ָקא ּגָ יּה  ַרּבִ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ִמיּנֵ   !ְיהּוָדה ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
אֵני  א ַעל ְיֵדי ִקּטּוף, הּוא ָזכּור. 'ָחָדׁש 'ׁשָ ְרּתָ לֹו ֶאּלָ ּלא ִהּתַ   , ִמּתֹוְך ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַעת ְקִטיָפה ׁשְ יַנח ּבִ    ,ּתֵ
א ְלֵמיַמר - ְטִחיָנה ְוַהְרָקָדה     ?ַמאי ִאיכָּ

  
ָיא    :ָהא לֹא ַקׁשְ

ָיד, - ְטִחיָנה  ֵרַחָיא ּדְ    ּבְ
י ָנָפה.  - ַהְרָקָדה    ַעל ַגּבֵ

  
ְתַנן א ָהא ּדִ    :ֶאּלָ

ֲעָמִקים, " ּבָ ָלִחים ְוׁשֶ ְ ית ַהׁשּ   קֹוְצִרין ּבֵ
ין   . (מנחות עא,א) "ֲאָבל לֹא ּגֹוְדׁשִ

יְואֹוִקיְמָנא כְּ  א ְלֵמיַמר ַרּבִ    ?ְיהּוָדה, ַמאי ִאיכָּ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
יּה  -ָחָדׁש  ֵדיל ִמיּנֵ    ,ּבָ

יּה.  -ֵמץ ָח  ֵדיל ִמיּנֵ   לֹא ּבָ
  

יּדְ : ָרָבאָאַמר  יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיא ַרּבִ    ,ְיהּוָדה ַקׁשְ
ָיא ַנן לֹא ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ   ?!ּדְ

  
   :8ָרָבאָאַמר ֶאָלא, 

יּדְ  יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיא ַרּבִ    :ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ
ַנן  ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ֵניַנן ּדְ ְדׁשָ ָיאכִּ    ,ַנִמי ָלא ַקׁשְ

ר ָעָליו ְלׂשֹוְרפוֹ הּוא ַעְצ  יּה  ,מֹו ְמַחּזֵ    ?!ֵמיַכל ָקָאֵכיל ִמיּנֵ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
יּדְ  יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָיא ַרּבִ   :ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ

ַנן  "ֶקַמח ְוָקִלי"   ּתְ
  

דּוָתא ִהיא, ּדְ ָהא  י ּבְ   ַרב ַאׁשִ
ִלי ְוֵאיָלךְ     ,ָהֵתיַנח ִמּקָ

ָרא  א ְלֵמיַמר ַמאי -ַעד ָקִלי ֵמִעיּקָ    ?ִאיכָּ
  

יָמא א:  – הָב ַר ְד ַעל ְיֵדי ִקיּטּוף כִּ  :ְוִכי ּתֵ ֲעָמִקים"ֶאּלָ ּבָ ָלִחים ְוׁשֶ ְ ית ַהׁשּ   , "קֹוְצִרין ּבֵ
יְואֹוִקיְמָנא כְּ    א ְלֵמיַמר ַרּבִ    ?ְיהּוָדה, ַמאי ִאיכָּ

  
א  דּוָתא ִהיא.  ּדְ ֶאּלָ י ּבְ   ַרב ַאׁשִ
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  הוספה על פי הגהות הב"ח 

  רש"י
. בו ביום יוצאים ומוצאים משקרב העומר

י ירושלים מלאים קמח וקלי מן שוק
החדש למכור וקודם י''ט נקטף ונטחן 

  ונתייבש הקלי בתנור:
. דאיכא למיגזר דילמא שלא ברצון חכמים

   כי מעסקי ביה אתי למיכל מיניה:
. ר' יהודה אומר כו' מתוך שלא התרתה לו

קצירה כדרך כל השנה אלא בידים קוטפין 
המלילות מן הקרקע דהא אסור לקצור 

י העומר דכתיב (ויקרא כג) עומר לפנ
ראשית קצירכם אל הכהן שהוא תחלה 
לקצירה זכור הוא את איסור החדש על 

   ידי שינוי המעשה ולא אתי למיכל:
. שהרי קמח תנינא דהיה טחינה והרקדה

בידים וכשטחנוהו והרקידוהו איזה שינוי 
היה שם דלא ליתי למיתב לפומיה ההיא 

   שעתא:
היו טוחנין אותו . לא ומשנינן טחינה

ברחים של מים אלא ברחים של יד דהוי 
   שינוי לזכרון:

. לצד התחתון של נפה הופך על גבי נפה
   הנפה על פניה:

. במנחות קוצרין בית אלא הא דתנן
   השלחין כדרך חול קודם לעומר:

. תבואה הגדילה בין ושל בית העמקים
העמקים וטעמא מפרש התם כתוב אחד 

ירה והבאתם אומר וקצרתם את קצ
אלמא מותר לקצור קודם לעומר וכתוב 
אחד אומר עומר ראשית קצירכם דמשמע 
שהוא קודם לכל קציר הא כיצד ממקום 
שאתה מביא עומר אי אתה קוצר קודם לו 
וממקום שאי אתה מביא עומר אתה קוצר 
ותנן בפרק כל הקרבנות (מנחות פה.) אין 
מביאין סולת למנחה לא מבית הזבלין 

ת השלחין ולא מבית העמקים ולא מבי
   מפני שתבואה שלהן אינה מן המובחר:

. הא ליכא התם שינוייא מאי איכא למימר
דהא קוצרין קתני ובמגל ולא גזרינן 
דילמא אתי למיכל ואוקמיה לההיא כר' 
יהודה במסכת מנחות בפרק ר' ישמעאל 
(דף עא.) מדקתני סיפא אנשי יריחו 

ו בידם קוצרין לפני העומר כו' ולא מיח
חכמים ואמרינן מאן שמעת ליה דאמר 

   מיחו ולא מיחו ר' יהודה:
. שהרי לא הורגלו חדש מבדל בדילי מיניה

לאוכלו כל השנה ואין למודין לפשוט יד 
להושיט לפיהם אבל חמץ למודין הן בכך 

   כל השנה:
. בתמיה דלא דרבנן אדרבנן לא קשיא

משנית אלא לר' יהודה והא דרבנן נמי 
תני' לא גזרינן והתם קתני שלא קשיא דבמ

ברצון חכמים דמשמע דגזר ר' מאיר דהוא 
   מבני פלוגתיה דילמא אתי למיכל:
. אע''ג הוא עצמו מחזר עליו לשורפו

דבעלמא גזרינן בדבר שעסוק בו שלא 
יושיט לפיו הכא בבדיקת חמץ ליכא 
למיגזר דהוא עצמו כל עסקו זה בחמץ 

ך זכרון אינו אלא מחזר עליו לשורפו אין ל
   לאיסור גדול מזה:

   . בתמיה:מיכל קא אכיל מיניה
   . ואין אלו ראויין לאכילה:קמח וקלי תנן

. לאחר שנתייבש בתנור אין מקלי ואילך
   ראוי לאכול:

. בעודו רך בקליות קודם שיתיבש מעיקרא
   מאי איכא למימר:

. זכור הוא ע''י הקיטוף כדשני וכי תימא
קיטוף מאי  רבא לעיל בית השלחים דליכא

   איכא למימר:
. וטעמא דר' יהודה משום אלא בדותא

דבדילא מיניה וחמץ לא בדיל מיניה שרגיל 
 בו כל שעה:
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ַזרּדְ ְוָכל ֵהיָכא  יּה, ִמי ּגָ ֵדיל ִמיּנֵ י לֹא ּבָ    ?!ְיהּוָדה ַרּבִ

   :ְוָהְתַנן
ר" ַצד ַהּנֵ ה ּבְ ֶנּנָ ֶמן ְוִיתְּ ה ׁשֶ ֶאּנָ יָצה ִויַמּלְ ל ּבֵ פֹוֶפֶרת ׁשֶ    ,לֹא ִיּקֹוב ָאָדם ׁשְ

ֶפת,  ֵהא ְמַנטֶּ תְּ ִביל ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
ל ַוֲאִפיּלּו ִהיא    ֶחֶרס, ׁשֶ

יוְ  יר הְיהּוָד  ַרּבִ   !(שבת כט:) "ַמתִּ
  

ּום חּוְמָרא  -ָהָתם  ֵדיִליּדְ ִמׁשּ ל ּבְ ת ִמְבּדַ ּבָ    .ׁשַ
  

ת ּדְ ְוָרֵמי  ּבָ ת, ַא ׁשַ ּבָ ַ   ׁשּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְפַסק " ּנִ ִלי ׁשֶ א עֹוְנבֹו.  -ֶחֶבל ּדְ רֹו, ֶאּלָ   לֹא ְיֵהא קֹוׁשְ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ִסְק  א אֹו ּפְ ּלא ַיַעְנֶבּנוּ ָיא, ּכֹוֵרְך ָעָליו פּוְנּדָ   . "ּוִבְלַבד ׁשֶ
  

ָיא  יּדְ ַקׁשְ יַאּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ    !ְיהּוָדה ַרּבִ
ַנן!  ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ָיא ּדְ   ַקׁשְ

  
ָיא  ַנן ָלא ַקׁשְ ַרּבָ ַנן ַאּדְ ַרּבָ ֶמן  -ּדְ ׁשֶ ֶמן ּבְ יָרה  -ׁשֶ ְקׁשִ    .לֹא ִמיֲחַלף -ִמיֲחַלף, ֲעִניָבה ּבִ

יּדְ  יַאְד  ְיהּוָדה ַרּבִ ָיא  ַרּבִ יּדְ ַטְעָמא  -ְיהּוָדה לֹא ַקׁשְ ּום  ַרּבִ יָרה, ּדְ ְיהּוָדה ָלאו ִמׁשּ ַזר ֲעִניָבה ַאּטּו ְקׁשִ   ּגָ
ָקָסַבר  ּום ּדְ א ִמׁשּ יֶאּלָ יָרה ִהיא.  ַרּבִ   ְיהּוָדה: ֲעִניָבה ּגּוָפּה ְקׁשִ

  
ַנן ַרּבָ ַנן ַאּדְ    :ְוָרֵמי ַרּבָ

ְתַנן    :ּדִ
ִל " ִרין ּדְ ְפִסְקָיאקֹוׁשְ    ,י ּבִ

ֶחֶבל,    ֲאָבל לֹא ּבְ
יוְ  יר :ְיהּוָדה ַרּבִ   . (שבת קיג.) "ַמתִּ
ַמאי "ֶחֶבל"    ?ּדְ

ָעְלָמא  י"וְ  -ִאיֵליָמא ֶחֶבל ּדְ יר" ְיהּוָדה ַרּבִ יָמא ַמתִּ ל ַקּיָ ר ׁשֶ אי ָאֵתי ְלַבּטֹוֵליּדְ  ,הּוא? ֶקׁשֶ    !ַוּדַ
י ַגְרּדִ יָטא ּדְ ׁשִ א ּפְ    ,ֶאּלָ

ְזרוּ וְ  י ַאּטּו  ּגָ ַגְרּדִ ַנן ֶחֶבל ּדְ ָעְלָמאַרּבָ   !ֶחֶבל ּדְ
  

   ,ִאין
ֶחֶבל     ,ִמיֲחַלף –ֶחֶבל ּבְ

יָרה  ְקׁשִ ָפא -ֲעִניָבה ּבִ    .לֹא ִמיַחּלְ
  
יּה וְ  ָבֵדיל ִמיּנֵ ַזר, ָכל ֵהיָכא ּדְ י לֹא ּגָ    !ְיהּוָדה? ַרּבִ

   :ְוָהַתְנָיא
ם" ֲאָחזֹו ּדָ כֹור ׁשֶ םֲאִפיּלּו הּוא ֵמת ֵא , ּבְ יִזין לֹו ּדָ    ,ין ַמּקִ

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

יל ּבֹו מּום ּלא ַיטִּ יז, ּוִבְלַבד ׁשֶ   !"ַיּקִ
  

הּול  -ָהָתם    יא,ב ָאָדם ּבָ    ,ַעל ָממֹונוֹ ^ִמּתֹוְך ׁשֶ
ין ּבֹו מּום :ָאְמִריַנן ֵאין עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ ֵרית ֵליּה ּבְ ין ּבֹו מּוםָאֵתי ְלֶמ  ,ִאי ׁשָ עֹוׂשִ ָמקֹום ׁשֶ    .ֱעַבד ּבְ

  
ַנן?    ְוַרּבָ

  
ָלל ָאֵתי ְלֶמֱעַבד ֵרית ֵליּה כְּ ִאי לֹא ׁשָ ן, ּדְ כֵּ ל ׁשֶ    .כָּ

  
יּוִמי ָאְמִריַנן לְ  הּול ַעל ָממֹונֹו? ַרּבִ    !ְיהּוָדה ָאָדם ּבָ

  רש"י
כל נר שבגמרא היינו הכלי. קרויישי''ל 

   } :קרוישי''ל: מנורה{
. טיפין דקות כשהפתילה מנטפת

   מבערת:
. אותה שפופרת ואפי' היא של חרס

למא אתי דמאיסא אפ''ה אסור די
למיכל מינה ותניא הנותן שמן לנר חייב 
משום מבעיר והמסתפק ממנו חייב 

   משום מכבה:
. ואע''ג דשמן הכל ור' יהודה מתיר

תדירין בו ודרבנן אדרבנן ליכא 
לאקשויי דהא אוקימנא טעמא בחמץ 

   משום דהוא עצמו מחזר עליו לשורפו:
. שהוא עשוי שלא קשר של קיימא

ב מלאכה במסכת להתירו לעולם הוי א
   שבת:

. דהוי קשר של קיימא לא יהא קושרו
אלא עונבו ולא גזרי' עניבה אטו 

   קשירה:
   . כריכה בעלמא:כורך

   . אזור חלל:פונדא
פיישול''א: סרט, . פיישל''א {פסיקייא

   } שכורכין סביבות שוקיים:רצועה
. גזירה משום קשירה הואיל שלא יענבנו
   ועסוק בכך:
   ופרת אדרבנן דחבל:. דשפקשיא דרבנן

. זה בשמן דכל שנה מיחלף ואתי שמן
   למיכליה:

. דלאו קשר קושרין דלי בפסיקייא
שעשוי להתקיים הוא דאינו מפסיד 

   פסיקייא שלו בכך:
   . שמא יניחנו שם עולמית:אבל לא בחבל

. שתשמישו לכך אי נימא חבל דעלמא
   ואיכא למיחש שמא יניחנו שם:

למילוי מים . שאינו ראוי חבל דגרדי
תמיד ור' יהודה מתיר ולא גזר גבי שבת 
כדאוקימנא טעמא דמשום חומרא 
דשבת פרשי אינשי מאיסורא דיליה 
ונזכרין הן אבל דרבנן דהכא אדרבנן 

   דעניבה קשיא:
. והשתא ומשנינן חבל בחבל מיחלף כו'

איתרצו כולהו דרבנן גזרו כל היכא 
דמיחלף בין בשבת בין בשאר איסורי 

חדש לפני העומר גזרו וכן הילכך ב
בשפופרת וכן בחבל אבל בחמץ לא 
משום דמוזהר עליו לשורפו ובעניבה נמי 
לא משום דלא מיחלפא ור' יהודה גזר 
בכל מילי דלא בדילי מיניה ובמידי 
דבדילי מיניה לא גזר הילכך בחמץ גזר 
אבל בחדש בדילי מיניה ובכל הנך דשבת 
משום דבדילי מינייהו ודקא מחמיר 

עניבה משום דקסבר היא גופא קשירה ב
   היא:
. אסור להטיל בו מום ואפי' לגרום בכור

כדתניא מום לא יהיה בו אין לי אלא 
שלא יטיל בו מום מניין שלא יגרום לו 

   ת''ל כל מום במסכת ביצה (ד' כז:):
. אפי' במקום שאינו אין מקיזין דם

עושה בו מום דהיינו בכל מקום שבו אם 
ו עצם או פוגם שפתו או אינו חותך ממנ

אזנו וכל דבר שאינו חוזר לקדמותו הוי 
מום אידך לא הוי מום וקא גזר ר' 
יהודה אטו מקום שעושה בו מום ואע''ג 
דקדשים הכל בדילין מהן מחלוקת ר' 

   שמעון ור' יהודה בתורת כהנים:
. כהן זה בהול על הבכור שלא על ממונו

  ימות:
רית . הואיל ובהול הוא אי לא שכ''ש

ליה במקום שאינו עושה בו מום עובר 
על דבריך ועושה ושוב אין נזהר בין 
מקום מום לשלא במקום מום דסבור 

  שהכל שוה:
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   :ְוָהְתַנן
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

יןּדִ ְר ֵאין ְמָק 
9
ֵהָמה ּבְ   ה ַחּבּוָרהַהּבְ הּוא עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ    .ֲאָבל ְמַקְרְצִפין ,יֹום טֹוב ִמּפְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
  . (ביצה כג.) "ין, ַאף ֵאין ְמַקְרְצִפיןּדִ ְר ֵאין ְמָק 

  
  ְוַתְנָיא: 

  ְוֵאיֶזהּו ִקְרצּוף?  דוּ רֵאיֶזהּו ִקי"
ים ַחּבּוָרה.  - דוּ רִקי ים, ְועֹוׂשִ   ְקַטּנִ

ין ַחּבּוָרהדוֹ ּגְ  - ִקְרצּוף    ! "ִלים, ְוֵאין עֹוׂשִ
  

ֵביק לֵ  - ָהָתם ִאי ׁשָ הּול ַעל ָממֹונֹו.  :ַמִיית, ָאְמִריַנן, יּה ּדְ   ָאָדם ּבָ
ֵביק ֵליּה  - ָהָכא ָעְלָמא הּוא ,ִאי ׁשָ הּול ַעל ָממֹונֹו  :לֹא ָאְמִריַנן ,ַצֲעָרא ּבְ   .ָאָדם ּבָ

  
יוְ  י ָח  ַרּבִ ּבֵ ָנא ּגַ ַזר? ּדְ ֵמץ ְיהּוָדה, ַמאי ׁשְ   ּגָ

י ִקְרצּוף  ָנא ַגּבֵ ַזר? ּדְ ּוַמאי ׁשְ   לֹא ּגָ
  

ֶלֶחם    ִמיֲחַלף.  -ֶלֶחם ּבְ
ִקְרצּוף     .לֹא ִמיֲחַלף -ִקיּדּור ּבְ

  
  

                                                             
9

  וכן בהמשך על פי מסורת הש"ס ודקדוקי סופרים. 

  רש"י
   . אשטרלי''ד:מקדרין

. כדפרשינן בכלי מקרצפין
ששיניו גסות ואינו עושה חבורה 
דחובל בבעלי חיים אב מלאכה 
היא קתני מיהת אבל מקרצפין 

ך שאדם אלמא לא גזר מתו
בהול אי שרית ליה קירצוף 
עביד קידור לפי שהטיט מכחיש 

   את הבהמה ומצערה:
 . ורבנן סברי מיחלף:לא מיחלף
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        יג, איג, איג, איג, א    ––––    יא, ביא, ביא, ביא, ב .39
ָנה             ִמׁשְ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ל ָחֵמׁש,  -אֹוְכִלים    ּכָ
ׁש. -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ע -אֹוְכִלין  ל ַאְרּבַ    ,ּכָ
ל ָחֵמׁש,  -  ְותֹוִלין   ּכָ

ׁש.  -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ּבִ
  

י ְועֹוד ָאַמר   : ְיהּוָדה ַרּבִ
א.  ב ָהִאיְצַטּבָ חֹות ַעל ּגַ סּולֹות מּוּנָ ל ּתֹוָדה ּפְ י ַחּלֹות ׁשֶ תֵּ   ׁשְ

חֹות  מּוּנָ ל ְזַמן ׁשֶ ל ָהָעם אֹוְכִלין.  - ּכָ   ּכָ
ָלה ַאַחת    : לֹא אֹוְכִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפין. ּתֹוִלין - ִניטְּ

יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ ל ָהָעם ׂשֹוְרִפין.  -ִניטְּ   ִהְתִחילּו ּכָ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ין ֶנֱאָכִלין  ע,  -חּוּלִ ל ַאְרּבַ   ּכָ

ל ָחֵמׁש,  -ּוְתרּוָמה    ּכָ
ׁש  -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   . ּבִ

   

מָ              ָרא  ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
חֶֹדׁש, " ַנִים ּבַ ׁשְ   ֶאָחד אֹוֵמר ּבִ

לֹ  ׁשְ ה ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבִ יֶמת - ׁשָ    ,ֵעדּוָתם ַקּיֶ
ל חֶֹדׁש  ִעּבּורֹו ׁשֶ ל חֶֹדׁש, ְוֶזה ֵאינֹו יֹוֵדַע ּבְ ִעּבּורֹו ׁשֶ    .ֶזה יֹוֵדַע ּבְ

ה  ָ ֲחִמׁשּ ה, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבַ לׁשָ ׁשְ ֵטָלהֵעד -ֶאָחד אֹוֵמר ּבִ   . ּוָתן ּבְ
עֹות  לׁש ׁשָ ׁשָ עֹות, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ י ׁשָ תֵּ ׁשְ יֶמת,  -ֶאָחד אֹוֵמר ּבִ   ֵעדּוָתן ַקּיֶ

ָחֵמׁש  לׁש ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ ׁשָ ֵטָלה,  - ֶאָחד אֹוֵמר ּבְ   ֵעדּוָתן ּבְ
ְבֵרי י ּדִ   ,ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
יֶמת.    ֵעדּוָתם ַקּיֶ

ָחֵמׁש ֶאָחד אֹוֵמ  ַבע  ,ר ּבְ ׁשֶ ֵטָלה,  -ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ   ֵעדּוָתן ּבְ
ה  ַבע ַחּמָ ְזָרח, ּוְבׁשֶ ּמִ ה ּבַ ָחֵמׁש ַחּמָ ּבְ ֲעָרבׁשֶ ּמַ   . (סנהדרין מ.)" ּבַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ י ְלִדְבֵרי :כְּ   ֵמִאיר ֵאין ָאָדם טֹוֶעה ְולֹא ְכלּום, ַרּבִ
י ְלִדְבֵרי ָעה. יְ  ַרּבִ   הּוָדה ָאָדם טֹוֶעה ֲחִצי ׁשָ

  
י ְלִדְבֵרי"    ",ֵמִאיר ֵאין ָאָדם טֹוֶעה ְולֹא ְכלּום ַרּבִ

י ֲהָוה ה כִּ ָלת,  ?ַמֲעׂשֶ יל ּתְ י ּוְמַעּיֵ ְרּתֵ ֵמיַפק ּתַ   ּבְ
ָקָאַמר ִים" :ְוָהא ּדְ ּתַ ִים,  "ׁשְ ּתַ סֹוף ׁשְ   ּבְ
ָקָאַמר לׁש " :ְוָהא ּדְ לׁש  "ׁשָ ת ׁשָ ְתִחּלַ   . ּבִ

  

י ְלִדְבֵרי" ָעה ַרּבִ   , "ְיהּוָדה ָאָדם טֹוֶעה ֲחִצי ׁשָ
י ֲהָוה ה כִּ ע ֲהָוה,  ?ַמֲעׂשֶ ַאְרּבַ ַפְלָגא ּדְ   ּבְ
ָקָאַמר לׁש " :ְוַהאי ּדְ יּה,  "ׁשָ א ְלַקּמֵ ְעּתָ ׁשַ א ּדְ ְלּגָ לׁש, ְוָקָטֵעי ּפַ סֹוף ׁשָ   ּבְ
ָקָאַמר ת ָחֵמׁש, ְוָקָטֵעי  "ָחֵמׁש " :ְוַהאי ּדְ ְתִחּלַ א ַלֲאחֹוֵריּה ּבִ ְעּתָ ׁשַ א ּדְ ְלּגָ    .ּפַ

  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ

  רש"י
  מתני' 

. ואע''ג דכל שעה ששית ושורפין בתחלת שש
מדאורייתא שריא גזור רבנן עלה דילמא טעי 
וסבור על השביעי' שהיא ששית אבל אחמישי' 

שהיא חמישית  לא טעי למימר על השביעית
   ומותר:

. ואינו אוכל דטעי וסבור על תולין כל חמש
שביעית שהיא חמישית ומיהו לשרוף אינו צריך 
ומאכיל לבהמתו אבל ששית אף בהנאה אסור 

   מדרבנן גזירה משום שביעית:
   . של חמץ:שתי חלות

   . ובגמרא מפרש מאן פסלינהו:של תודה פסולות
   . בכל ערב פסח:היו מונחות

. סטיו שהיה בהר הבית ששם ב האיצטבאעל ג
מתקבצין ויושבין בני אדם והיו רואין אותן 

   לסימן:
. בתחלת חמש בא שליח בית ניטלה אחת מהן
   דין ונוטל האחת:
. דאסור להפסיד קדשים בידים ותרומה כל חמש

   כל זמן שיכול לאוכלן:
. דהא ודאי רובא טעו בין ושורפין בתחלת שש

   שש לשבע:
  

  גמ' 
. הרג זה את הנפש ד אמר בשנים בחדשאח

ואחד מן העדים אומר בשלשה בחדש. עדותן 
קיימת ובית דין היו בודקין אותן בשבע חקירות 
כדלקמן וכיון דהושוו שניהן לומר בשלישי או 
ברביעי וכשבדקום איזה יום בחדש אמר זה 
בשני וזה אמר בשלישי שניהן על יום אחד העידו 

חודש שחודש שעבר  אלא שזה ידע בעיבורו של
מלא והוקבע ר''ח ביום שלשים ואחד וזה שאמר 
בשנים בחדש ידע בו וזה שאמר שלשה סבור 
שהוקבע החדש ביום שלשים והואיל ויש טועין 
בכך אע''פ שמצווין אנו לחלק את עדותן כדי 

   שתבטל להציל את הנפש אין בידינו כח לחלקו:
. דבהא ליכא למטעי וקרא כתיב עדותן בטלה

דברים יג) ודרשת וחקרת והנה אמת נכון (
שתהא עדותן מכוונת ואי לא לא קטלינן והוא 
והן פטורים דאין עדים נהרגין אלא על ידי 

   הזמה:
. אחד אומר בשתי שעות כו' עדותן קיימת

   דטועה אדם בכך:
אחד אומר בחמש ואחד אומר בשבע עדותן 

. אפילו לר' יהודה דבחמש חמה במזרחו בטלה
ויכול להבין על ידי הצל כשנותן ידו של רקיע 

   כנגד המזרח הוה הצל לצד מערב:
   . והצל לצד מזרח:ובשבע חמה במערב

. כשתדקדק בדבריהם ותעמוד כשתמצא לומר
על מכונו תמצא לדברי רבי מאיר דמקיים עדות 
דב' וג' ומבטל של ג' ושל ה' אין אדם טועה ולא 

ש כלום ולדברי ר' יהודה דמקיים אף שלש וחמ
אדם טועה חצי שעה לר' מאיר אין אדם טועה 
כלום והטועה שקרן הוא והאי דמקיים ר' מאיר 
עדות של שתים ושלש משום ששניהם העידו על 
רגע אחד דמעשה כי הוה במיפק תרתי ומעייל 
תלת ביציאתה של שניה כשהשלישית נכנסת 
ושניהן כך העידו דהאי דאמר שתים בסוף שניה 

ולקמן פריך מי יודע  קאמר והאי דקאמר כו'
שכוונתן לכך היתה דילמא האי דקאמר שתים 
בתחלת שתים קאמר ויש חילוק ביניהן והואיל 

   ולר''מ אין תולין בטעות הרי הן שקרנין:
. ולדברי רבי יהודה תולין בטעות חצי שעה

הילכך כי אמר האי בשלש והאי בחמש עדותן 
קיימת דמעשה כי הוה בפלגא דארבע וכו' וזה 

בסוף שלש וזה בתחלת חמש וכל אחד מהן  אמר
טעה מן המעשה חצי שעה ולקמיה פריך ליה 
היכי מהדרינן לצרופי עדותן הוה לן למימר 
דהאי בתחלת ג' קאמר והאי בסוף חמש קאמר 
ויש חילוק גדול ביניהן וכולי האי לא טעו 

    :ותחלק עדותן ונציל את הנפש
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ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ י ְלִדְבֵרי :כְּ הּו.  ַרּבִ ֶ   ֵמִאיר ָאָדם טֹוֶעה ַמׁשּ
י ְלִדְבֵרי הּו.  ַרּבִ ֶ ָעה ּוַמׁשּ   ְיהּוָדה ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ

  
י ְלִדְבֵרי" ֶ  ַרּבִ    ",הוּ ֵמִאיר ָאָדם טֹוֶעה ַמׁשּ

י ֲהָוה ה כִּ ִים ֲהָוה ?ַמֲעׂשֶ ּתַ סֹוף ׁשְ לׁש,  ,אֹו ּבְ ת ׁשָ ִחּלַ ּתְ   אֹו ּבִ
הּו. ֶ ְייהּו טֹוֶעה ַמׁשּ   ְוַחד ִמיּנַ

   
י ְלִדְבֵרי" הוּ  ְיהּוָדה ַרּבִ ֶ ָעה ּוַמׁשּ   , "ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ

י ֲהָוה ה כִּ ת ָחֵמׁש  ?ַמֲעׂשֶ ְתִחּלַ לׁש אֹו ּבִ סֹוף ׁשָ    ,אֹו ּבְ
הּו.    יב,א ֶ ָעה ּוַמׁשּ ְייהּו ָקָטֵעי ׁשָ   ְוַחד ִמיּנַ

  
ֵריּה ֲאַזל  יּה  ַרב ְיהּוָדהּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ָתא ַקּמֵ ַמְעּתְ   , ָרָבאּדְ ֲאָמָרּה ִלׁשְ

  
ָהֵני ָסֲהֵדי :ָאַמר ְייִקיַנן ּבְ    ,ּוָמה ִאיּלּו ּדָ

ָקָאַמר ַהאי ּדְ לׁש " :ּדְ ָקָאַמ  "ׁשָ לׁש, ְוַהאי ּדְ ת ׁשָ ִחּלַ ּתְ סֹוף ָחֵמׁש,  "ָחֵמׁש " :רּבִ   ּבְ
ת,    ְוָהְוָיא ֵעדּות מּוְכֶחׁשֶ

  ְולֹא ָקְטִליַנן, 
ֵפיָקא?!    ַוֲאַנן ֵניקּום ְוִנְקִטיל ִמּסְ

ְפטּו ָהֵעָדה"ַרֲחָמָנא ָאַמר: וְ  ילּו ָהֵעָדה" "ְוׁשָ   !כה)- (במדבר לה, כד "ְוִהּצִ
   

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
י ְלִדְבֵרי הּו, ֵמִאיר ָאָדם ט ַרּבִ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ   ֹוֶעה ׁשְ
י ְלִדְבֵרי הּו.  ַרּבִ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ לׁש ׁשָ   ְיהּוָדה ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ

  
י ְלִדְבֵרי" הוּ  ַרּבִ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ   , "ֵמִאיר ָאָדם טֹוֶעה ׁשְ

י ֲהָוה ה כִּ    ?ַמֲעׂשֶ
לׁש.  סֹוף ׁשָ ִים אֹו ּבְ ּתַ ת ׁשְ ְתִחּלַ   אֹו ּבִ

הּו. וְ  ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ ְייהּו ָקָטֵעי ׁשְ   ַחד ִמיּנַ
  
י ְלִדְבֵרי" הוּ  ַרּבִ ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ לׁש ׁשָ   ,"ְיהּוָדה ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ

י ֲהָוה ה כִּ    ?ַמֲעׂשֶ
סֹוף ָחֵמׁש,  לׁש אֹו ּבְ ת ׁשָ ְתִחּלַ   אֹו ּבִ

הוּ  ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ לׁש ׁשָ ְייהּו ָקָטֵעי ׁשָ   . ְוַחד ִמיּנַ
  
  

ַנן    :ּתְ
ַבע ֲחִקירֹות: " ׁשֶ   ָהיּו ּבֹוְדִקין אֹותֹו ּבְ

בּוַע  ֵאיזֹו ׁשָ    ?ּבְ
ָנה ֵאיזֹו ׁשָ    ?ּבְ

ֵאיֶזה חֶֹדׁש     ?ּבְ
חֶֹדׁש  ה ּבַ ַכּמָ    ?ּבְ

ֵאיֶזה יֹום  ?ּבְ
ָעה ֵאיזֹו ׁשָ    ?ּבְ

ֵאיֶזה ָמקֹום    .(סנהדרין מ.) ?"ּבְ
   ן:ּוְתנַ 

ין ֲחִקירֹות ִלְבִדיקֹות? "   ַמה ּבֵ
ֵטיָלה -ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהן: ֵאיִני יֹוֵדע : ֲחִקירֹות    .ֵעדּוָתן ּבְ
ִדיקֹות ֵניֶהם אֹוְמִרים :ּבְ    :ֲאִפיּלּו ׁשְ

יֶמת - ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים    , (סנהדרין מ.) "ֵעדּוָתן ַקּיֶ
ּה:    ְוָהֵויַנן ּבָ
ָנא  ָנא  "ֲחִקירֹות"ַמאי ׁשְ ִדיקֹות"ּוַמאי ׁשְ   ? "ּבְ
ֵטיָלה :ֲחִקירֹות" ְוָאְמִריַנן:   , "ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהן ֵאיִני יֹוֵדע ֵעדּוָתן ּבְ

   רש"י

שתים . אם בסוף וחד מנייהו קא טעי משהו
הוה האי דקאמר שלש בתחלת שלש וקאי טעי 
משהו ואי בתחלת ג' האי דקאמר שתים בסוף 

   שתים וקא טעי משהו:
. מעשה הוה בסוף שלש לדברי רבי יהודה

והאי דאמר בתחילת חמש טעי שעה רביעית 
ומשהו של סוף שלש אי נמי בתחילת חמש 
הוה והאי דאמר בסוף שלש טעה שעה רביעית 

  ומשהו:
   . דאביי:תאלשמעת

. רבא וכי אפשר לומר שאין תולין טעות אמר
אלא משהו לר' מאיר ושעה ומשהו לר' יהודה 
א''כ היאך אתה מצרף עדותן מי אמר לך שזה 
המקדים נתכוין לסוף השעה והמאחר נתכוין 
לתחילת השעה כדי לקרבן זה אצל זה ולצרף 
עדותן שלא תהא ביניהן אלא שיעור טעות 

ייקת בהני סהדי לחלק האדם ומה אילו ד
עדותן מצית למימר האי דאמר שלש בתחלת 
שלש והאי דאמר חמש בסוף חמש ויש חילוק 
ביניהן שלש שעות חסר משהו וכיון דאין אדם 
טועה כל כך נחלקת עדותן והויא מוכחשת 
ולא קטלינן ליה להאי ואנן ניקום ונקרב 

   עדותן כדי שיהרג זה:
הרוצח  . אתוהא רחמנא אמר והצילו העדה

דמחפשין לזכות אלא ודאי מדקאמר עדותן 
קיימת ש''מ דסבירא להו דאפי' אתה מחלקן 
כמו אשר תוכל ולומר שהמוקדם נתכוין 
לתחלת השעה והמאוחר לסופה יש לך לתלות 
בטעות ואינך יכול להכחישם שאדם טועה 

   בכל זאת:
. כל מה אלא אמר רבא לר' מאיר אדם טועה

שהיה מקיים שאתה יכול לחלק את אלו 
עדותן דהיינו שתי שעות חסר משהו ומשום 
הכי עדותן קיימת דכי נמי אמרת זה שאמר 
שתים בתחלת שתים וזה שאמר שלש בסוף 
שלש כל רגעים שבינתיים שאירע המעשה בהן 

   יש לאלו לטעות ולומר כמו שאמרו:
מעשה כי הוה אי בסוף שלש אי בתחילת 

ה . כלומר לא מיבעיא אם היה המעששתים
בסוף שתים או בתחילת ג' דטעות מועטת 
הוא דאי נמי נאמר האי בתחילת שתים אין 
כאן טעות אלא שעה והאי אי נמי אמר בסוף 
שלש אין כאן טעות אלא שעה אלא אפילו 
הוה מעשה בתחילת שתים והאי דאמר שלש 
בסוף שלש ויש כאן טעות שתי שעות חסר 
משהו אפי' הכי אין כח לנו לבטלן שאף בכך 
אדם טועה ולר' יהודה נמי כו' ובהאי ענינא 
דפרישית דכי נמי מרחקת להו בכל היכולת 
אכתי טעו בהכי דהיינו שלש שעות חסר משהו 
מעשה כי הוה כו' כלומר בכל מה שאתה יכול 
להרחיק אפילו האחד אמר שבאותה שעה 
היה המעשה אין עד הרחוק ממנו מוכחש 

   דטעו בהכי:
   נפשות:. לעדי היו בודקין אותו
. מקראי נפקא לן בסנהדרין בשבע חקירות

   בההוא פירקא (ד' מ.):
. שמיטה באיזו שמיטה של יובל שיש בו שבוע

   שבע שמיטות:
   . של שמיטה:באיזו שנה

   . בשנה:באיזה חודש
   . בחודש:בכמה ימים
. בשבת באחד בשבת או בשני באיזה יום

   בשבת או בשלישי בשבת או א' מן האחרים:
. דקתני ) מה בין חקירות לבדיקות(ותניא

התם מכירין את אותו התריתם בו במה הרגו 
בסייף הרגו או בארירן הרגו כליו שחורים או 
לבנים וכל המרבה בבדיקות הרי זה משובח 
ומה בין חקירות הנך שבע קמייתא לבדיקות 

   אוחרנייתא:
. באחת מהן חקירות אמר אחד איני יודע

  ודע עדותן בטילה:ואפילו בשעות אומר איני י
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ּה,  ה ָיכֹול ַלֲהִזיּמָ ִאי ַאּתָ ָהְוָיא ָלּה ֵעדּות ׁשֶ   ּדְ
ִדיקֹות  ּה ִהיאֵעדּות ׁשֶ  -ּבְ ה ָיכֹול ַלֲהִזיּמָ   . ַאּתָ

  

י ַהאי    ְוִאי ָאְמַרּתְ ָטֵעי ִאיִניׁש ּכּוּלֵ
ָעה" ּה ִהיא,  ֲחִקירֹות "ֵאיזֹו ׁשָ ה ָיכֹול ַלֲהִזיּמָ ִאי ַאּתָ   ַנִמי ֵעדּות ׁשֶ

ָאְמֵר    '!ִמְטִעי ָקָטִעיַנן'י: ּדְ
  

י ָטעּוַתְייהּו.  ָיֲהִביַנן ְלהּו ּכּוּלֵ   ּדְ
  

ילְ  ת ׁשָ  ַרּבִ ִחיּלַ   . ָעה ִראׁשֹוָנה ַעד סֹוף ָחֵמׁש ֵמִאיר ָיֲהִביַנן ְלהּו ִמּתְ
ֵניִתיב ְלהּו ֵמִעיּקָ    ָרא ְטֵפי, ּוְבִדין הּוא ּדְ

י ין ְיָמָמא ְלֵליְלָיא ָלא ָטעּו ֱאיָנׁשֵ א ּבֵ    .ֶאּלָ
  

יּולְ  ית.  ַרּבִ ִ ׁשּ ָעה ִראׁשֹוָנה ְוַעד סֹוף ׁשִ ת ׁשָ ִחיּלַ   ְיהּוָדה ָיֲהִביַנן ְלהּו ִמּתְ
ָרא ְטֵפי ֵניִתיב ְלהּו ֵמִעיּקָ   ,ּוְבִדין הּוא ּדְ

ין ְיָמָמא ְלֵליְלָיא ָלא ָטעוּ    יב,ב א ּבֵ י ֶאּלָ    .ֱאיָנׁשֵ
יּה ְטֵפיְב וּ  ֵניִתיב ְלַקּמֵ    ,ִדין הּוא ּדְ

ֲעָרב.  ּמַ ה ּבַ ַבע ַחּמָ ְזָרח, ּוְבׁשֶ ּמִ ה ּבַ ָחֵמׁש ַחּמָ ּבְ א ׁשֶ   ֶאּלָ
  
  

ַנן    :ּתְ
י"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ

ל ָחֵמׁש,  -אֹוְכִלין    ּכָ
ׁש. -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ   ּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ע,  -ִלין אֹוְכ  ל ַאְרּבַ   ּכָ

ל ָחֵמׁש,  - ְותֹוִלין    ּכָ
ׁש  -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ   . "ּבִ

א  יּבָ ֵיי ַאּלִ יּדְ ְלַאּבַ   ֵמִאיר,  ַרּבִ
ית -ָאַמר: ֵאין ָאָדם טֹוֶעה ְולֹא ְכלּום ּדְ  ּה ׁשִ    .ֵניכֹול ּכּוּלָ

ָנאּוְלַהְך  ְ הּו ּדְ ַנִמי  ִליׁשּ ֶ ית -ָאַמר: ָאָדם טֹוֶעה ַמׁשּ    !ֵניכֹול ַעד סֹוף ׁשִ
  

א וְ  יּבָ ֵיי ַאּלִ יּדְ ַאּבַ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ָעה ּדְ  ית -ָאַמר: ָאָדם טֹוֶעה ֲחִצי ׁשָ ׁשִ א ּדְ ְלּגָ    .ֵניכֹול ַעד ּפַ

ָנאּוְלַהְך  ְ ָאְמַרּתְ  ִליׁשּ הּו  :ַנִמי ּדְ ֶ ָעה ּוַמׁשּ   !ֵניכֹול ַעד סֹוף ָחֵמׁש  -ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ
  

א ָאַמר  ֵייַא ֶאּלָ   : ּבַ
ִריִזים, ְמסּוָרה לִ  -ֵעדּות    ּזְ
  .ַלּכל ָמסּור -ָחֵמץ 

  
א וְ  יּבָ יּדְ ָרָבא ַאּלִ   ֵמִאיר,  ַרּבִ
הוּ ּדְ  ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ י ׁשָ ּתֵ ת ָחֵמׁש לֹא ֵניכֹול -  ָאַמר: ָאָדם טֹוֶעה ׁשְ ִחיּלַ    !ִמּתְ
  

ֲעָרב.  ּמַ ה ּבַ ַבע ַחּמָ ְזָרח, ְוׁשֶ ּמִ ה ּבַ   ָחֵמׁש ַחּמָ
  

ית ַנִמי ֵניכֹול ִאי ׁשִ    !ָהִכי, ּבְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ַקְרָנָתא ָקֵאי.  ית, יֹוָמא ּבְ   ׁשִ

  
א וְ  יּבָ יּדְ ָרָבא ַאּלִ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
הּו ּדְ  ֶ עֹות ָחֵסר ַמׁשּ לׁש ׁשָ ת ְרִביִעית לֹא ֵניכֹול -ָאַמר: ָאָדם טֹוֶעה ׁשָ ִחיּלַ    !ִמּתְ
  

ּמִ  ה ּבַ ֲעָרב. ָחֵמׁש ַחּמָ ּמַ ה ּבַ ַבע ַחּמָ   ְזָרח, ְוׁשֶ
ן ְרִביִעית כֵּ   .ְוָכל ׁשֶ

  רש"י
. דרחמנא אמר דהויא ליה עדות שאי אתה יכול להזימה

ודרשו השופטים היטב והנה עד שקר העד וגו' ועשיתם לו 
כאשר זמם לעשות וגו' עדות שאתה יכול לקיים בה תורת 
הזמה הוי עדות ואי לא לא והזמה אינה אלא בעמנו הייתם 

שראיתם עדות באותו היום ובאותה שעה שאתם אומרין 
זו במקום זה הייתם עמנו במקום פלוני וכי אמרי באחת 
מהן אפי' בחקירות דאיזו שעה איני יודע שוב אינך יכול 
לומר לו עמי היית באותה שעה וא''ת אתה יכול להזימה 
ע''י היום אם יבואו עדים ויאמרו כל היום הייתם עמנו 

א מיהא בצרה להו תורת הזמה מן חקירות השעות ורחמנ
   רבי שבע חקירות בגזרה שוה דהיטיב היטב בסנהדרין:

. כי אמרי אין אנו יודעין עדות שאתה יכול להזימה בדיקות
היא שאין ההזמה תלויה בהן אלא בחקירות דמה עמנו 

   הייתם יש לומר בכלים שחורים או לבנים:
. ואי אמרת טעי איני כולי האי חקירות דאיזו שעה נמי

כי לא אמר איני יודע דהא כי אמר אין לך בה הזמה אפי' 
בחמש ואמרי ליה בחמש עמנו היית יכול לומר בארבע היה 

   אבל טעיתי:
. ואם יש מזימין כאן ומשני דיהבינן להו כולי טעותייהו

יכולין להזים ע''י שעה וטעותה ולומר לו כל השעה וטעותה 
   היית עמנו:
 . דאמר אדם טועה ב' שעות יהבינן להו להנילר' מאיר

דשתים וג' מתחילת שעה ראשונה עד סוף חמש בין שניהן 
להאי דשתים יהבינן ליה שעה ראשונה ושניה ושלישית 
ורביעית ולהאי דג' יהבינן ליה עוד חמישית ותו לא דכי 
אמרי ליה להאי דשתים בשניה עמנו היית יש לומר טעיתי 
שתי שעות לאחוריי ומעשה היה בראשונה ועוד היה לו 

יה קודם לראשונה שעה אחת אלא בין יממא לומר מעשה ה
לליליא לא טעו אינשי וכי אמרי ליה ראשונה ושניה עמנו 
היית יש לו לומר טעיתי ב' שעות לפני שלישית ורביעית ואי 
אמרי ליה כל ארבע שעות עמנו היית הרי הוזם ולבעל שלש 
נמי יהבינן לקמיה ראשונה ושניה ולבתריה יהבינן רביעית 

   מזמי ליה לכולהו חמש הרי הוזם: וחמישית ואי
. דאמר אדם טועה ג' שעות יהבינן להו להנך ולר' יהודה

דשלש וחמש דאיירי ר' יהודה בהן מתחילת שעה ראשונה 
ועד סוף שית ולבעל שלש יהבינן לקמיה ראשונה ושניה 

   ודין הוא דניתיב ליה טפי:
. ולבתריה יהבינן אלא בין יממא לליליא לא טעו אינשי

רביעית חמישית וששית ולבעל חמש יהבינן לקמיה  ליה
רביעית ושלישית ושניה ולבתריה ששית ואכתי הוה לן 
למיתב ליה אלא הא פריש ר' יהודה בהדיא דבין חמש 
לשבע לא טעו שבחמש חמה במזרח ובשבע במערב וכל הנך 
טעותא דיהבינן להו ה''מ לאצולינהו ולמפטרינהו מקטלא 

אחד מהן באותה שעה לבדה אבל מ''מ משעה כשהוזם 
ובשל אחריה מיד בטלה העדות ואפי' לא הוזם בטעות 
שלפניו דהא כי אמרו ליה לבעל ג' שלישית ורביעית 
וחמישית עמנו היית והוצרך לומר בשניה היה אלא 
שטעיתי הרי נחלקה עדותן שאם בשניה היה המעשה אין 
כאן אלא עד אחד דהא חבירו אמר בחמש ובין שנייה 

   ית לא טעו:לחמיש
. דהא מן התורה אינו אסור אלא ניכול עד סוף ששית

משעברו שש ורבנן למה הוא דעבוד הרחקה במידי דלא 
   טעו אינשי ביה:

. אין אדם בא להעיד על הנפש אא''כ עדות מסורה לזריזים
בקי בשעות לפי שיודע הוא שסופו להדרש בדרישה 

ת טועה וחקירה אבל חמץ על הכל מוטל ושאינו בקי בשעו
   בהן:

. וחמץ אינו אסור אלא בחמש חמה במזרח ובשבע במערב
   בשבע ואין טעות בין חמש לשבע:

. דהא בשש עדיין לא נטתה חמה אי הכי בשש נמי ניכול
לצד מערב אלא באמצע הרקיע וזריחתה תחתיה בראש כל 

   אדם ואין צל נוטה לא לכאן ולא לכאן אלא תחתיו:
   . חמה:יומא

באמצע הרקיע קרובה לנטות למזרח  .בי קרנתא קאי
וקרובה לנטות למערב ואין עומדין עליה ולהכי נקט לישנא 
דבי קרנתא ולא נקט בי מיצעי דדרום קאי לפי שגלגל חמה 
שחמה סובבת בו עגול הוא ודבר עגול אין חילוק ארבע 
רוחות ניכר בו ומזרחו מתעגל עד חצי דרומו וחצי צפונו 

   זרח וראש מערב:ומיחזי פלגי דרום בסוף מ
. דהא טעי שש וחמש וארבע מתחילת ארבע לא ניכול

ומשני שמעי' ליה לרבי יהודה דאמר בין חמש לשבע לא 
  טעו וכ''ש ארבע:
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ָחֵמׁש ַנִמי ֵניכֹול ,ִאי ָהִכי   !ּבְ

  
ָמּה  ְרּגְ ֵייּתַ א  ַאּבַ יּבָ   ָרָבא: ּדְ ַאּלִ

ִריִזיםְמסּוָרה לִ  -ֵעדּות     ,ּזְ
  .ל ָמסּורַלּכֹ -ָחֵמץ 

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

יּדְ ָלאו ַהְיינּו ַטְעָמא     .הְיהּוָד  ַרּבִ
א י ֶאּלָ ֵריָפה"ָאַמר: ּדְ ְיהּוָדה ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   , (כא.) "ֵאין ּבִ

ּה ֵעִצים.  ָעה ַאַחת ִלְלקֹוט ּבָ ַנן ׁשָ   ְוָיֲהבּו ֵליּה ַרּבָ
  

   :ָרָבאלְ  ָרִביָנאֵאיִתיֵביּה 
י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

יעּורֹו.  ַעת ּבִ ׁשְ ּלא ּבִ   ֵאיָמַתי ׁשֶ
יעּורֹו ֲא  ַעת ּבִ ׁשְ ָבר -ָבל ּבִ ָכל ּדָ ָתתֹו ּבְ ּבָ   ! "ַהׁשְ
  

א ָאַמר    :ָרָבאֶאּלָ
ן ּום יֹום ַהְמעּוּנָ ֵזיָרה ִמׁשּ    .ּגְ

  
   ,ִאי ָהִכי

עֹות ַנִמי לֹא ֵניכֹול ע ׁשָ ַאְרּבַ    !ֲאִפיּלּו ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  .ל ִהיאְרִביִעית ְזַמן ְסעּוָדה ַלּכֹ 

  
  

נַ  נּו ַרּבָ    :ןּתָ
ָעה ִראׁשֹוָנה "    ,ַמֲאַכל לּוִדים - ׁשָ

ה  ִנּיָ    ,ַמֲאַכל ִליְסִטין -ׁשְ
ית  ִליׁשִ ין,  -ׁשְ   ַמֲאַכל יֹוְרׁשִ
  ַמֲאַכל ּפֹוֲעִלים.  -ְרִביִעית 

ית  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  -ֲחִמיׁשִ   ַמֲאַכל תַּ
ית  ִ ׁשּ ל ָאָדם -ׁשִ   . ַמֲאַכל ּכָ

  
אָאַמר ְוָה  ּפָ   : ַרב ּפַ

  ל ִהיא! ַמן ְסעּוָדה ַלּכֹ ְרִביִעית זְ 
  

א ֵאיּפּוְך:    ֶאּלָ
ל ָאָדם,  -ְרִביִעית    ַמֲאַכל כָּ

ית    ַמֲאַכל ּפֹוֲעִלים,  -ֲחִמיׁשִ
ית  ִ ׁשּ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  -ׁשִ   ַמֲאַכל ּתַ

  
אן ְוֵאיָלְך  זֹוֵרק ֶאֶבן ַלֵחֶמת - ִמּכָ    ."ּכְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א ַצְפָרא. לֹא ָטֵעיּדְ  :לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ י ּבְ   ם ִמיּדֵ
ַצְפָרא  י ּבְ ּה  -ֲאָבל ָטֵעים ִמיּדֵ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ֵעדּות,  ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   כְּ
ָחֵמץ.  ְך ַמֲחלֹוֶקת ּבְ   כָּ

  רש"י
. והילכך עדות מסורה לזריזין

מודי בה ר' יהודה דלא טעו בין 
חמש לשבע אבל חמץ לכל מסור 
וטעו מיהו כולי האי לא טעו 

תחילת שלש ואע''ג דטעו בין 
לסוף חמש דהיינו שלש שעות 
לא טעו בין סוף ארבע לתחיל' 
שבע לאסרינהו בד' משום שבע 
אע''ג דאיכא בציר משלש משום 

   דאיכא היכירא בחמה:
. טעמא דר' יהודה ורבא אמר

בחמץ לאו משום טעותא היא 
דלא טעו אינשי בין חמש לשבע 
כדקאמר חמש חמה במזרח כו' 

חמש ר' והאי דקאמר תולין כל 
יהודה לטעמיה דאמר באידך 
פירקין (דף כא.) אין ביעור חמץ 
אלא שריפה הילכך אסרו רבנן 
באכילתו כדי שיהא לו פנאי 
ללקט עצים בינתיים ואי שרית 
ליה כל חמש אינו נזכר אבל 
עכשיו דתלי ליה רמי אנפשיה 

   ומדכר ללקט:
. אני אומר אין ביעור אימתי

   חמץ אלא שריפה:
. בתחילת עורושלא בשעת בי

שש וכל שש דאכתי מדאורייתא 
שרי אבל בשעת ביעורו בשבע 
שהוא מוזהר מן התורה 
השבתתו בכל דבר וטורח זה 
למה אם אין לו עצים ימתין עד 
   שעת ביעורו וישביתנו בכל דבר:

. שאין חמה זורחת יום המעונן
   ואין יכולין לבדוק בחמה:

. והכל זמן סעודה לכל היא
   בקיאים בה:

. רעבתנים הן דים ולסטיםלו
אלא שהליסטים נעורין כל 
הלילה וישנים שחרית שעה 

   ראשונה ואוכלין בשניה:
. לאו משום רעבתנות יורשין

   אלא הואיל ולא עמלו בו:
. דרבי מאיר ור' כמחלוקת

יהודה בעדות משום דלר' יהודה 
טעי אינשי טפי כך מחלוקת 
במתניתין נמי בחמץ משום דלר' 

נשי טפי ובין לר' יהודה טעי אי
מאיר ובין לר' יהודה דלא 
מרחקי כולי טעותא כדאמרן 
בעדות למר שתי שעות ולמר 

  שלש שעות:
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יָטא ׁשִ    !ּפְ

ָאְמִריַנן    !ַהְיינּו ַהְך ּדְ
  

ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ
יּנּוָיא הוּ  ֵניַנן ׁשִ ׁשָ יּנּוֵיי ּדְ   .אׁשִ

יָמא  ֵאיְולֹא ּתֵ ּנָ   .ִהיא ּתַ
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
א נּו ֶאּלָ עֹות,  :לֹא ׁשָ ׁשָ   ּבְ

ה  ה, ְוֶאָחד אֹוֵמר ַאַחר ָהֵנץ ַהַחּמָ ֵטיָלה.  -ֲאָבל ֶאָחד אֹוֵמר קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ   ֵעדּוָתן ּבְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

א: ֶאָחד אֹוֵמר קֹוֶדם ָהֵנץ ַהַחּמָ  ה ֶאּלָ תֹוְך ָהֵנץ ַהַחּמָ ֵטיָלה.  -ה, ְוֶאָחד אֹוֵמר ּבְ   ֵעדּוָתן ּבְ
  

יָטא ׁשִ    !ָהא ַנִמי ּפְ
  

ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ
ָתא ָקָאְמִרי ְרַוְייהּו ֲחָדא ִמיּלְ    ,ּתַ

ָקָאַמר   יג,א ִגיּלּוָייא ֲהָוה ָקֵאי^ :ְוָהא ּדְ ה ּבְ תֹוְך ָהֵנץ ַהַחּמָ ָעְלָמא הּוא  ,ּבְ ֲחָזא ְוַזֲהרּוֵרי ּבְ   ּדַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. חמץ משום שינוייא דשנינן

לכל מסור דלא תימא תנאי היא 
כי קשיא לך מתני' דסנהדרין 
ומתני' דהכא לא תימא תנאי 
היא אליבא דר' מאיר ור' יהודה 

' מאיר דתנא דמתני' סבר לר
אדם טועה שעה אחת ולר' 
יהודה אדם טועה שתים ותנא 
דסנהדרין סבר לר''מ אדם 
טועה שתים ולר' יהודה שלש 
אלא ודאי כאותו מחלוקת של 
שם כך הוא כאן אלא משום 
דחמץ לכל מסור הוא א''נ כי 
קשה לך לר' יהודה דאמר התם 
אין טעות בין חמש לשבע משום 
חמה והכא אמר טעו לא תימא 

אי היא אלא כטעמו שם כך תנ
טעמו כאן אלא שהחמץ לכל 
   מסור אי נמי משום יום המעונן:

. הך דסנהדרין אלא לא שנו
שהעידו על השעות אבל הוציאו 
בפיהם שם הנץ החמה אין כאן 

   טעות אלא כזב:
  . כשמתחיל הנץ:בתוך הנץ
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        בבבב- - - - יג, איג, איג, איג, א .40
  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

יֲהָלָכה כְּ    ְיהּוָדה.  ַרּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןלְ  ָרָבאָאַמר ֵליּה 
יְוֵניָמא ָמר ֲהָלָכה כְּ  ָווֵתיּה. ּדְ ֵמִאיר  ַרּבִ א כְּ ּנָ   ָסַתם ָלן ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
ר ֶלֱאכֹול ַמ " ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ   !(כא.) "ֲאִכילּכָ
  

   ,ַהִהיא ָלאו ְסָתָמא
ר" ָיא "מּוּתָ ַקׁשְ ּום ּדְ   .ִמׁשּ

  
ֲהָוה ֵליּה ַמְכִריַע  :ְוֵניָמא ָמר ְמִליֵאל, ּדַ ן ּגַ ַרּבָ   !ֲהָלָכה כְּ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ְמִליֵאל ָלאו ַמְכִריַע הּוא,  ן ּגַ   ַרּבָ
יּה ָקָאַמר ַנְפׁשֵ    .ַטַעם ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

אּדְ ַרב  ּנָ י ַהאי ּתַ    .ָאַמר כִּ
ַתְנָיא    :ּדְ

" ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ תַאְרּבָ ת. ְמַבֲעִרין ֶאת ַהּכֹ - ּבָ ּבָ ַ ְפֵני ַהׁשּ   ל ִמּלִ
לּויֹות  רּומֹות ְטֵמאֹות, תְּ   .ְטהֹורֹותוּ ְוׂשֹוְרִפין תְּ

י ְסעּודֹות,  תֵּ הֹורֹות ְמזֹון ׁשְ יִרין ִמן ַהטְּ ּיְ   ּוְמׁשַ
עֹות, ּכְ  ע ׁשָ   ֵדי ֶלֱאכֹול ַעד ַאְרּבַ

ְבֵרי י ּדִ ְרּתֹוָתא ַרּבִ ן ְיהּוָדה ִאיׁש ּבַ ּום ֶאְלָעָזר ּבֶ ָאַמר ִמׁשּ י, ׁשֶ ַע  ַרּבִ   . ְיהֹוׁשֻ
ְצאּו ָלֶהן אֹוְכִלין.  א ִיּמָ ּמָ ְרפּו ׁשֶ ָ   ָאְמרּו לֹו: ְטהֹורֹות לֹא ִיׂשּ

ׁשּו ְולֹא ָמְצאּו. ּקְ ָבר ּבִ    ָאַמר ָלֶהן: ּכְ
א חּוץ ַלחֹוָמה ָלנוּ  ּמָ   ?ָאְמרּו לֹו: ׁשֶ

א ָיבֹ ּמָ ְרפּו ׁשֶ ָ לּויֹות לֹא ִיׂשּ הּו ִויַטֲהֵרם. ָאַמר ָלֶהם: ְלִדְבֵריֶכם, ַאף תְּ   א ֵאִלּיָ
תֹות ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ א לֹא ּבְ הּו ּבָ ֵאין ֵאִלּיָ ָרֵאל ׁשֶ ָבר מּוְבָטח ָלֶהן ְלִיׂשְ    ,ָאְמרּו לֹו: ּכְ

ַעְרֵבי ֵני ַהּטֹוַרח.  ְולֹא ּבְ   ָיִמים טֹוִבים, ִמּפְ
ָקְבעּו ֲהָלָכה ָאְמרּו: ם ַעד ׁשֶ ָ     -  לֹא ָזזּו ִמׁשּ

יּכְ  ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ְרּתֹוָתא ׁשֶ ן ְיהּוָדה ִאיׁש ּבַ י ֶאְלָעָזר ּבֶ ַע  ַרּבִ   . "ְיהֹוׁשֻ
   .ֶלֱאכֹולַמאי ָלאו ֲאִפיּלּו 

  
אָאַמר  ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

  לֹא, ְלַבֵער. 
  
  

י ָסַבר ְלָהא    ַרב ַנְחָמן. ּדְ ְוַאף ַרּבִ
אָאַמר ּדְ  ר ַרב ַאּדָ   : ָרִבין ּבַ

ָיא ְמֵלָאה ָחֵמץ ֵאֶצל יֹוָחָנן ֲחקּוָקָאה,  יַסּקַ ִהְפִקיד ּדִ ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ   ַמֲעׂשֶ
ץ ְויֹוֵצא,  ִרים ְוָהָיה ָחֵמץ ְמַבְצּבֵ בּוָה ַעְכּבָ   ְוִנּקְ

יֵני ּוָבא ִלְפ    . ַרּבִ
ָעה ִראׁשֹוָנה  ן.  - ׁשָ   ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ

ה ִנּיָ ן,  - ׁשְ   ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ
ית  ִליׁשִ ן,  -ׁשְ   ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ

ן,  -ְרִביִעית    ָאַמר לֹו: ַהְמּתֵ
ית  ּוק.  -ֲחִמיׁשִ ׁשּ   ָאַמר לֹו: ֵצא ּומֹוְכָרּה ּבַ

יַמאי ָלאו ְלגֹוִים, כְּ     .ְיהּוָדה ַרּבִ
  

  רש"י
   . דתולין כל חמש:הלכה כר' יהודה

ין כל חמש דהא . דאוכלונימא הלכה כר' מאיר
סתם לן תנא כוותיה דתנן כל שעה שמותר 
לאכול מאכיל לבהמה לחיה ולעופות דמשמע 
כשאינו מותר לאכול אינו מאכיל ואי רבי יהודה 
הא איכא חמש דאינו אוכל ומאכיל אלא ר' 
מאיר היא דאמר אוכל עד תחלת שש ומשעה 

   שאינו אוכל אין מאכיל:
קשינן כל . בפרק כל שעה ממשום דקשיא מותר

שעה שאוכל מאכיל מיבעי ליה ומותר משמע כל 
שעה שמותר . אדם אחר לאכול מאכיל זה 
האסור לאכול ומדוחקא דהא קושיא אוקימנא 
כרבן גמליאל והכי קאמר כל שעה שמותר כהן 
לאכול בתרומה מאכיל ישראל חולין לבהמה 

   אלמא סתמא לא כר''מ היא:
   . במתני':כרבן גמליאל

. כדפרישית לקמן בפירקין (ד' ואלאו מכריע ה
כא.) דאין הכרעת דעת שלישית מכרעת והא 
הכרעת דעת שלישית היא דהא ר''מ ורבי יהודה 
לא איירי דניהוי שייך חילוק בין זמן תרומה 
לזמן חולין כלל דאי הוה תנן ר''מ אומר אחד 
חולין וא' תרומה כל חמש ר' יהודה אומר א' 

רבן גמליאל אומר חולין ואחד תרומה כל ארבע ו
חולין כל ארבע תרומה כל חמש הויא הכרעה 
אבל השתא דאינהו לא אדכור תרומה וחולין 
כלל ולא גלו דעתם שיהא שום רמז דין לחלק 

   ביניהם לאו הכרעה היא אלא דעת שלישית:
. ה''ג ואיבעית אימא רב דאמר כי האי תנא

דקבע הלכתא כר' אלעזר בר' יהודה דאמר אפי' 
ארבע ותו לא דקתני דקבעו הלכה  תרומה כל

   כמותו:
   . ספק טמאות ספק טהורות:תלויות

. ולא שלש דכל שלש סעודות מזון שתי סעודות
דשבת ערבית שחרית ומנחה וערב פסח אסור 

   לאכול מן המנחה ולמעלה:
. כלל הואיל ולא הגיע זמנן טהורות לא ישרפו

לבער ואע''פ שיש לו שיור כדי לאנשי ביתו של 
שמא ימצא כהנים אורחים שיאכילום ולא  כהן

נפסיד תרומה בידים ואם לא ימצא יאכילום 
   למחר לכלבי כהנים או יבטלם בלבו:

. כלומר כל מה שיש לו כבר בקשו ולא מצאו
לבקש כבר ביקש דהא בשבת לא יבואו אורחים 
וכבר יודע ובקי הוא באותן שבעיר מי יבוא 

   אצלו:
חום לנים כהנים . לשון מלון שמא בתוך התלנו

   אורחים הלילה ויבואו למחר:
. דחיישינן לשמא אמאי לא פלגיתו אף לדבריכם

אלא בטהורות אף תלויות לא ישרפו קודם זמנן 
שמא יבוא אליהו היום או מחר קודם זמן 
ביעורן ויטהרם ויאמר לא נגע בהן טומאה 

   ויאכלום:
. והיום ערב שבת ולמחר לא בערבי שבתות כו'

   וב:ערב יום ט
. שיש להן לעסוק בסעודות שבת מפני הטורח

   ויטרדו בו:
. בכל דבריו קבעו כמותו מאי לאו אפי' לאכול

ואף במה שקבע זמן האכילה עד ד' שעות ואפילו 
   בתרומה:
. הא דקבעו כמותו לא איירי באכילה לא לבער

אלא בביעור שהיו חביריו חלוקין עליו שלא 
פין מערב יבערו טהורות עד למחר קבעו דשור

שבת בשלשה עשר אבל בשיור לעולם אימא לך 
   כדי לאכול עד חמש שעות והיא בכלל:

. שתי מלות מורכבות שני שקים דיסקייא
   אמתחת של עור:
. והיה נחסר וארבעה עשר בניסן ונקבוה עכברים

היה וחמץ בזול ובא לפני רבי לידע אם ימכרוהו 
   מפני חסרונו של מפקיד:

   כל בעליו:. שמא יבא ויאהמתן
   . דמהשתא תו לא אכיל ליה:חמישית

. בעוד שהוא מותר אמר לו צא ומוכרן בשוק
 בהנאה:
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   :ַרב יֹוֵסףַמר ָא 
ָרֵאל, כְּ  ילֹא, ְלִיׂשְ   ֵמִאיר.  ַרּבִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ָרֵאל  יּה ִאי ְלִיׂשְ ְקֵליּה ְלַנְפׁשֵ   ! ִניׁשְ
  

ָדא ּום ֲחׁשָ    .ִמׁשּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ק " ים ְלַחּלֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִנּיִ ֵאי ְצָדָקה ׁשֶ ּבָ   ַעְצָמן. ּפֹוְרִטין ַלֲאֵחִרים, ְוֵאין ּפֹוְרִטין ְל  -ּגַ
ק  ים ְלַחּלֵ ֵאין ָלֶהם ֲעִנּיִ ֵאי ַתְמחּוי ׁשֶ ּבָ   מֹוְכִרין ַלֲאֵחִרים, ְוֵאין מֹוְכִרין ְלַעְצָמן,  -ּגַ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ָרֵאל" :ִמׁשּ ׂשְ ם ֵמה' ּוִמּיִ   . "(במדבר לב, כב) "ִוְהִייֶתם ְנִקּיִ
  

ָנהָאַמר ֵליּה  ר ַמּתָ א ּבַ   : ַרב יֹוֵסףְל  ַרב ַאּדָ
ֵפ  יָלן: ֵצא ּומֹוְכָרן ְלגֹוִים, כְּ  ירּוׁש ָאַמְרּתְ ּבְ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

  
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ַמֲעָתא  ַמאן ָאְזָלא ָהא ׁשְ יּדְ כְּ   ?ַרּבִ

  
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    .כְּ

  
ְתַנן    :ּדִ

ירֹות ֵאֶצל ֲחֵבירֹו, ֲאִפיּלּו ֵהן ֲאבּוִדין " ְפִקיד ּפֵ ֶהן. לֹא ִיּגַ  -ַהּמַ   ע ּבָ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ַבת ֲאֵביָדה ֵני ֲהׁשָ ין ִמּפְ ֵבית ּדִ   . "מֹוְכָרן ּבְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ַמר ֲעָלּה     :ְוָלאו ִאיּתְ

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר ַרּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
א   יג,ב נּו ֶאּלָ ְכֵדי ֶחְסרֹוָנן^ :לֹא ׁשָ    .ּבִ

ֵדי ֶחְסרֹוָנן  ין,  -ֲאָבל יֹוֵתר ִמכְּ ֵבית ּדִ   מֹוְכָרן ּבְ
ן ָהָכא כֵּ ִסיֵד  ,ְוָכל ׁשֶ ָהא ּפְ   י ְלַגְמֵרי. ּדְ

  
  

  רש"י
. וכר' מאיר והכי לא לישראל

קאמר ליה אי שהייתו הא 
שעתא לא משכחת ישראל דזבין 

   ליה:
. ויאכלנו ויתן נישקליה לנפשיה

דמין לבעלים למה לו לטרוח 
ולילך בשוק אחרי שנותן לו 

   ת למכור:רשו
. פרוטות של נחשת שגבו פורטין

לצדקה וכשמשהין אותם 
   מחלידות צריך לפורטן בכסף:

. מאכל לחם ומיני מאכל תמחוי
   שגובין לחלק:

. שמא ואין מוכרין לעצמן
   יחשדום שלקחום בזול:

. רב יוסף בפירוש אמרת לן כו'
חלה ושכח תלמודו ולאחר זמן 
כשהיה מחליף דבריו היו 

תו תלמידיו כך מזכירין או
   לימדתנו בראשונה:

. שהורה כמאן אזלא הא דרבי
   למכור פקדון מפני שאבד:

   . נחסרין והולכין:אבודין
. כשאין נחסרין בכדי חסרונן

אלא כדרך חסרון של פירות 
הקצוב בב''מ בהמפקיד (ד' מ.) 
לחטין ולאורז תשעה חצאי קבין 

   לכור:
. שנאסרים דקא פסיד לגמרי

 בהנאה:
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        יג, ביג, ביג, ביג, ב .41
י ְועֹוד ָאַמר" י ַחּלֹות :ְיהּוָדה ַרּבִ תֵּ   . "ׁשְ
  

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ    :ַרב ְיהּוָדהּדְ ּתָ
א" ב ָהִאיְצַטּבָ   . "ַעל ּגַ
  

  ְוִכי ְלַהְצִניָען הּוא ָצִריְך?! ָאַמר ֵליּה: 
  

ֵני    :ּתְ
א" ג ָהִאיְצַטּבָ    ."ַעל ּגַ
  

י ָאַמר ַרֲחָבאָאַמר     ְיהּוָדה: ַרּבִ
פּול ָהָיה.  ִית ְסָטיו כָּ   ַהר ַהּבַ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

פּול ָהָיה. " ִית ְסָטיו ּכָ   ַהר ַהּבַ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ָטיו ,ִנְקֵראתִאיְסְטָווִנית ָהְיָתה    . "ְסָטיו ִלְפִנים ִמסְּ
  
  
  

  רש"י
. על הכסא על גב האיצטבא

   ממש:
. והלא וכי להצניעם הוא צריך

   למראה העין הם ניתנות שם:
. גג היה בנוי גג האיצטבא

   למעלה מפני הגשמים:
. האיצטבא סטיו כפול היה

סביב סביב מקפת ובתוך אותו 
  הקף עוד אחר:
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        יד, איד, איד, איד, א    ––––    יג, ביג, ביג, ביג, ב .42
י ְועֹוד ָאַמר"[   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ל ּתֹוָדה י ַחּלֹות ׁשֶ תֵּ סּולֹות] ׁשְ א. [ ּפְ ב ָהִאיְצַטּבָ חֹות ַעל ּגַ   מּוּנָ
חֹות  מּוּנָ ל ְזַמן ׁשֶ ל ָהָעם אֹוְכִלין.  - ּכָ   ּכָ

ָלה ַאַחת    ִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפין. ּתֹוִלין: לֹא אֹוְכ  - ִניטְּ
יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ ל ָהָעם ׂשֹוְרִפין -ִניטְּ   . ]"ִהְתִחילּו ּכָ

  
אי  סּולֹות"ַאּמַ   ? "ּפְ

  
י ָאַמר   : ֲחִניָנא ַרּבִ

ִליָנה ָהיּו ְמרּוּבֹות ִנְפָסלֹות ּבְ    .ִמּתֹוְך ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ּצֹות, " ַחג ַהּמַ   ֵאין ְמִביִאין ּתֹוָדה ּבְ

ֵני ָחֵמ  ּה ִמּפְ ּבָ    ."ץ ׁשֶ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ
ר ָעְסִקיַנן -ָהָכא  ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ    ,ּבְ

סּול.  :ְוָקָסַבר ים ְלֵבית ַהּפְ   ֵאין ְמִביִאין ֳקָדׁשִ
  
ר ַמְייֵת כוְ  ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ י ָעְלָמא ּבִ   ְלהּו, י ּוּלֵ

ֵהן ְמרּוּבֹות     .ִליָנהִנְפָסלֹות ּבְ  -ּוִמּתֹוְך ׁשֶ
  
  

ּום י ִמׁשּ אי ַרּבִ   ָאְמרּו:  ַיּנַ
ירֹות ָהיוּ  ׁשֵ    ,כְּ

אי ָקֵרי ְלהּו  א ַאּמַ סּולֹות"ְוֶאּלָ    ?"ּפְ
ַבח ָחט ֲעֵליֶהן ַהּזֶ ּלא ִנׁשְ    .ׁשֶ

  
חֹוט    !ְוִנׁשְ

  
ַבח.  ָאַבד ַהּזֶ   ׁשֶ

  
חֹוט!  ,ְוֵניֵתי ֶזַבח ַאֵחר   ְוִנׁשְ

  
  ּה", "זֹו ּתֹוָדה ְוזֹו ַלְחָמ  :ָאַמרּדְ 

הְוִכְד    ,ַרּבָ
הָאַמר ּדְ    : ַרּבָ

ֶחם    ֵמִביא ֶלֶחם ַאֵחר,  -ָאַבד ַהּלֶ
  ֵאין ֵמִביא ּתֹוָדה ַאֶחֶרת.  -ָאְבָדה ּתֹוָדה 

   ?ַמאי ַטְעָמא
  ֶלֶחם ְגַלל ּתֹוָדה, ְוֵאין ּתֹוָדה ְגַלל ֶלֶחם. 

  
ין!  ִקיְנהּו ְלחּוּלִ   ְוִניְפְרִקיְנהּו ְוַנּפְ

  
א:    ֶאּלָ

ם. ְלעֹוָלם  ְך ַהּדָ ּפַ ַבח ְוִנׁשְ ַחט ֲעֵליֶהן ַהּזֶ ׁשְ ּנִ   ׁשֶ
  

   ?ּוְכַמאן
  

  רש"י
. לחמי תודה מתוך שהן מרובות

בשלשה עשר בניסן שכל מי שיש לו 
א תודה ברגל מביאה בשלשה להבי
   עשר:

. לבוקרו של י''ד נפסלות בלינה
לחמי תודה מ' חלות וי' מהן חמץ 
שנא' (ויקרא ז) על חלות לחם 

   חמץ:
. אין מביאין קדשים לבית הפסול

אין מביאין קרבן ביום שיתמעט 
זמן אכילתו שקבעה לו תורה 
ונמצא בא לידי נותר ותודה נאכלת 

בי''ד אינן  ליום ולילה ואם יביאום
נאכלות של חמץ אלא עד שש 

   שעות:
. כל מי וכולי עלמא בי''ג מייתי להו

שעליו תודה מביאה בי''ג לפי שלא 
   יקריבנה למחר וכ''ש בפסח:

. שאין להם אוכלין נפסלות בלינה
כל כך ומשום דפסולות ועומדות 
היו ניתנין שם דאם היו כשירות לא 
היו נותנין אותן שם כדי לפוסלן 

דים שמונחות שם עד זמן הביעור בי
   ונשרפות:

. כלומר אפילו לא היה כשירות היו
להן פסול גדול כלינה שהן כבר 
לשריפה אפ''ה מאחר שאין להם 
תקנה ליאכל ואפילו הן עדיין 
טעונות עיבור צורה יהבינן להו 
התם והיכי דמי. כגון שלא נשחט 
עליהן הזבח ויש להן קדושת דמים 

ן היתר עד משהוקדשו ואין לה
שישחט עליהן הזבח ויזרק הדם 
דלחמי תודה אין קדושין קדושת 
הגוף אלא בשחיטת הזבח כדתניא 
במנחות על חלות לחם חמץ יקריב 
קרבנו על זבח מלמד שאין הלחם 
קדוש אלא בזביחת התודה והאי 
קדוש קדושת הגוף קאמר דהא 
משעה שאמר הרי (עלי) לתודתי חל 

ושות עליהם שם הקדש אבל אין קד
ליפסל בלינה ובטבול יום ואם 
נטמאו נפדין ויוצאין לחולין עד 
שישחט הזבח עליהן וכשם שהזבח 
מקדשן כך בזריקת הדם ניתרין הם 
לאכילה כבשר התודה עצמו 
דהואיל ותלויין בה הרי היא כמוה 
וזריקת הדם מתרת קדשים דכתיב 
ודם זבחיך ישפך והדר והבשר 

   תאכל:
ל אותו . עאין מביא תודה אחרת

לחם ופודין אותו ויוצא לחולין 
דלחם גלל תודה וכיון דהוקבע לזו 
פסול לאחרת אבל בדמים יקח 

   תודה או לחם תודה אחרת:
   . שהיא עיקר:ואין תודה גלל לחם

. דכל זמן שלא קידשו ונפרקינהו
לגופן יש להם פדיון והואיל ויש 
להם תקנה בכך למה אנו מפסידין 

   קדשים:
. חט עליהן הזבחאלא לעולם שנש

   דשוב אין להם תקנה:
. ומיהו עדיין וכגון שנשפך הדם

אינן טעונות שריפה וצריכות לעבר 
צורתן דתנן בכיצד צולין (לקמן 
פב.) כל שפסולו בגופו ישרף מיד 
בדם ובבעלים תעובר צורתו ויצא 
לבית השריפה ואפ''ה מזלזלינן בהו 

   ויהבינן להו התם:
דה . קאמרת דבשחיטה לחוכמאן

  קדוש גופו שלא לפדות עוד:
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י.  ַרּבִ   כְּ
  
יָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

לֹא ֶזה.  יִרין ַמֲעִלין ֶזה ּבְ ּתִ ָבִרים ַהּמַ ֵני ּדְ   ׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
א " ֶחם ֶאּלָ ין ֶאת ַהּלֶ ׁשִ י ֲעֶצֶרת ֵאין ְמַקּדְ ְבׂשֵ ִחיָטה. ּבִ ּכִ   ׁשְ

יַצד?    ּכֵ
ָמן ָחָטן ִלׁשְ ָמן  ,ׁשְ ָמן ִלׁשְ ֶחם,  - ְוָזַרק ּדָ ׁש ַהּלֶ   ִקיּדֵ

ָמן ּלא ִלׁשְ ָחָטן ׁשֶ ָמן ,ׁשְ ּלא ִלׁשְ ָמן ׁשֶ ֶחם.  - ְוָזַרק ּדָ ׁש ַהּלֶ   לֹא ִקיּדֵ
ָמן ָחָטן ִלׁשְ ָמן  ,ׁשְ ּלא ִלׁשְ ָמן ׁשֶ ֶחם ָקדֹוׁש  -ְוָזַרק ּדָ    .ְוֵאינֹו ָקדֹוׁש  ,ַהּלֶ

ְבֵרי  יּדִ   . ַרּבִ
יַר  יֶאְלָעָזר ּבְ  ּבִ ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

ָמן ָמן ִלׁשְ ָמן ְוִיְזרֹוק ּדָ חֹוט ִלׁשְ ׁשְ ּיִ ֶחם, ַעד ׁשֶ    .ְלעֹוָלם ֵאינֹו ָקדֹוׁש ַהּלֶ
  

יָמא    :ֲאִפיּלּו ּתֵ
י יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון,  ַרּבִ   ׁשִ

ַמאי ָעְסִקיַנן ם ּבְ  :ָהָכא ּבְ ל ַהּדָ ְתַקּבֵ ּנִ גֹון ׁשֶ ְך, וֹ ככְּ ּפַ   ס ְוִנׁשְ
יוְ  יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ ְמעֹון ָסַבר ֵליּה  ַרּבִ ל ָהעֹוֵמד ִלְזרֹוק  :ָאַמרּדְ ֲאבּוּה כַּ ׁשִ ֵמי -כָּ ָזרּוק ּדָ    .כְּ
  
  

ָנא    :ּתָ
ּום" י ִמׁשּ   ָאְמרּו:  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ירֹות ָהיוּ  ׁשֵ    .ּכְ
חֹות  ּמּוּנָ ל ְזַמן ׁשֶ ל ָהָעם אֹוְכִלין.  - ּכָ   ּכָ

ָלה ַאַחת ֵמֶהן ִני   ּתֹוִלין, לֹא אֹוְכִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפין.  -טְּ
יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ ם ׂשֹוְרִפין -ִניטְּ   . "ִהְתִחילּו ּכּוּלָ

  
ְנָיא    :ּתַ

אּול" א ׁשָ   אֹוֵמר:   ַאּבָ
ָחה   יד,א ׁשְ ַהר ַהּמִ י ָפרֹות ָהיּו חֹוְרׁשֹות ּבְ תֵּ    ,ׁשְ

יֶהן חֹוְרׁשֹות  תֵּ ְ ׁשּ ל ְזַמן ׁשֶ ל ָהָעם אֹוְכִלין,  - ּכָ   ּכָ
ֶלת ַאַחת ֵמֶהן    ּתֹוִלין, לֹא אֹוְכִלין ְולֹא ׂשֹוְרִפין.  -ִניטֶּ

יֶהן  תֵּ לּו ׁשְ ל ָהָעם ׂשֹוְרִפין -ִניטְּ  . "ִהְתִחילּו ּכָ

  

  רש"י
. הן מתירין את שחיטה וזריקה

   הזבח ואת התלוי בו:
. מעלין אותו מעלה אחת מעלין

ליקדש בגופו ואע''פ שאינו ניתר 
   עד שתבוא השניה:

שתי הלחם של עצרת תלויין 
. דכתיב בשני כבשי שלמים

(ויקרא כג) ושני כבשים בני שנה 
לזבח השלמים והניף הכהן 
אותם על לחם הבכורים תנופה 
לפני ה' וגמרינן להו מלחמי 
תודה שאין קדושים אלא 
בזביחתה במנחות בפרק 

   התכלת:
. ליפסל ביוצא ושלא יפדה קדוש
   עוד:

. ואינו ניתר באכילה ואינו קדוש
ואף על פי שהכבשים עצמן 
מותרין דקיימא לן כל הזבחים 
שנזבחו שלא לשמן כשירין אלא 

לשם חובה  שלא עלו לבעלים
ותניא בפרק שני דביצה (ד' כ:) 
כבשי עצרת ששחטן שלא לשמן 
הדם יזרק והבשר יאכל אינהו 
הוא דמתאכלי כשלמים בעלמא 
אבל לחם כיון דכבשים אין שמן 
עליהן דהא לא עלו לשם חובה 
אלא לשם שלמי נדבה עליהן מי 

   יתירנו:
. בב''ק בפרק מרובה (ד' כאבוה

   עו:):
ינו מחוסר . שאהעומד ליזרוק

   אלא זריקה:
. לחול עליו כל שם כזרוק דמי

פסול קדשי קדשים אבל 
לאישתרויי לא מישתרי עד 

   דזריק:
. אותו שתי פרות היו חורשות

   היום לסימן:
  . הוא הר הזיתים:בהר המשחה

 


