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    """"ָעָׂשרָעָׂשרָעָׂשרָעָׂשר    ְלַאְרָּבָעהְלַאְרָּבָעהְלַאְרָּבָעהְלַאְרָּבָעה    אֹוראֹוראֹוראֹור""""    ––––י' י' י' י' פרק פרק פרק פרק     פסחיםפסחיםפסחיםפסחיםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        ג, אג, אג, אג, א    ––––    , א, א, א, אבבבב .1

  

ָנה   ב,א              ִמׁשְ

ָעה אֹור ר ְלַאְרּבָ   :ָעׂשָ
ר ְלאֹור ֶהָחֵמץ ֶאת ּבֹוְדִקין   . ַהּנֵ

ל ֵאין ָמקֹום ּכָ ִדיָקה ָצִריךְ  ֵאין - ָחֵמץ ּבוֹ  יןַמְכִניִס  ׁשֶ   . ּבְ
  

ה י" ָאְמרוּ  ּוַבּמָ תֵּ ף ׁשּורֹות ׁשְ ְרתֵּ ּמַ   ?"ּבַ
ַמְכִניִסין ָמקֹום   . ָחֵמץ ּבוֹ  ׁשֶ

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

ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ
י תֵּ ֵהן ַהִחיצֹונֹות ׁשּורֹות ׁשְ   . ָהֶעְליֹונֹות ׁשֶ

  

ָמָרא               ּגְ

  ? "אֹור"ַמאי 
  

  ָאַמר:  הּוָנא ַרב
   .ַנְגֵהי

  
   :ָאַמר ְיהּוָדה ַרבוְ 

  ֵליֵלי. 
  

ֲעָתךְ     :ָקא ָסְלָקא ּדַ
ַמאן  ׁש  - "ַנְגֵהי"ָאַמר ּדְ ּדְ   .ַנְגֵהי ַמּמָ
ׁש.  -  "ֵליֵלי"ָאַמר ּדְ ּוַמאן    ֵליֵלי ַמּמָ

  
  : ֵמיִתיֵבי

ים אֹור ֶקרַהּבֹ " חוּ  ְוָהֲאָנׁשִ ּלְ 1"ׁשֻ
  , (בראשית מד, ג) 

  "אֹור" ְיָמָמא הּוא!  :ַאְלָמא
  

ִתיב     !?'רֶק ָהאֹור ּבֹ 'ִמי כְּ
ִתיב,  "אֹור ֶקרַהּבֹ "   כְּ

ָאַמר ַמאן ּדְ   ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ַרב. ְד כִ וְ ַצְפָרא ְנַהר,  :כְּ
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר ּדְ 

ֵנס ָאָדם ּבְ    ".ִכי טֹוב"ֵיֵצא ּבְ וְ , 2"ִכי טֹוב"ְלעֹוָלם ִיכָּ
   

   :ֵמיִתיֵבי
ֶמׁש  ִיְזַרח ֶקרּבֹ  ּוְכאֹור"    ,(שמואל ב כג, ד) 3"ׁשָ

  אֹור ְיָמָמא הּוא!  :ַאְלָמא
  

ִתיב    ? 'רֶק אֹור ּבֹ 'ִמי כְּ
ִתיב,  "ּבֶקר ּוְכאֹור"   כְּ

ֵעין ְזִרי "ֶקרּבֹ  ּוְכאֹור" :ְוָהִכי ָקָאַמר ה, כְּ עֹוָלם ַהּזֶ אּבָ יִקים ָלעֹוָלם ַהּבָ ּדִ ֶמׁש ַלּצַ    .ַחת ׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי

                                                             
1
חוּ   ּלְ ים ׁשֻ חוּ ַהּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ ּלְ ים ׁשֻ חוּ ַהּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ ּלְ ים ׁשֻ חוּ ַהּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ ּלְ ים ׁשֻ  המה וחמוריהם ַהּבֶקר אֹור ְוָהֲאָנׁשִ
2

ְרא ֱאלִֹהים ֶאתע"פ הפסוק:   י-ַוּיַ ְך -ָהאֹור כִּ ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ ל ֱאלִֹהים ּבֵ ְבּדֵ  .(בראשית א, ד)טֹוב ַוּיַ
3
ֶמׁש ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח ּוְכאֹור ּבֶֹקר ִיְזַרח   ֶמׁש ׁשָ ֶמׁש ׁשָ ֶמׁש ׁשָ  בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ ׁשָ

  רש"י
  מתני' 

  אור לארבעה עשר גרסי': 
. בגמרא (דף ז:) מפרש לאור הנר

   טעמא:
. שלא יעבור עליו בבל יראה בודקין

   ובבל ימצא:
   תין:. לקמן במתניובמה אמרו

. של חביות הסדורות שתי שורות
במרתף של יין צריך לבדוק ביניהם 
אחרי שאמרנו כל מקום שאין 
מכניסין בו חמץ אין צריך לבדוק 
למה הוצרכו לבודקן ומפרש לא 
אמרו אלא במרתף שמכניסין בו 
חמץ כגון מרתף שמסתפק ממנו יין 
לשולחנו ופעמים שהשמש עומד 

ן כלה למזוג יין ופתו בידו וכשהיי
   נכנס למרתף להביא יין:

. שתי שורות על פני כל המרתף
   בגמ' (דף ח:) מפרש מאי היא:

. מפרש שתי שורות החיצונות כו'
   בגמ' (שם):

  
  גמ' 

ה''ג קא סלקא דעתך מאן דאמר 
. כשיאיר השחר נגהי נגהי ממש

   שחרית של י''ד:
. לא מאן דאמר לילי לילי ממש

  : גרסינן דהא ודאי לילי הוא ממש
קס''ד דה''ק ולבקר  הבקר אור

דהיינו אור כלומר ששמו אור 
   האנשים שולחו:

. דלשתמע מי כתיב האור בקר
ולאור דהיינו בקר דתימצי לומר 
דאור שם דבר הוא וקרי לבקר 

   אור:
. האי אור לאו שם הבקר אור כתיב

דבר הוא אלא הבקר האיר 
והאנשים שולחו כמאן דאמר צפרא 

ך הכתוב דרך נהר ולפי דרכו לימד
ארץ מאחי יוסף שהמתינו עד 
שהאיר המזרח כדרב יהודה אבל 
אור שהוא שם דבר אינו אלא 

   לילה:
. היוצא לדרך יכנס ערבית בכי טוב

לבית מלון בעוד החמה זורחת 
ולמחר ימתין עד הנץ החמה ויצא 
ואז טוב לו שהאור טוב לו שנאמר 
באור כי טוב ומה היא טובתו מפני 

   לסטים:החיות ומפני ה
. השתא משמע לן דשם וכאור בקר

דבר הוא והכי קאמר דוד וכאור זה 
דהיינו בקר כן יזרח שמש לצדיקים 

   שיצאו מאפילתן לעולם הבא:
. דהיינו שם דבר מי כתיב אור בקר

ונימא אור הוא בקר וכן יזרח 
   שמש:

. ואין זה שם דבר וכאור בקר כתיב
אלא כמאיר של בקר יזרח שמש 

ר להאיר בעולם כשמתחיל הבק
הזה והוא חשך ואפל בעלות השחר 
נוגה כזריחת השמש של עכשיו 
תהיה אותה שעה לצדיקים לעתיד 
לבא לפי שיהא אור החמה גדול 
מאד ואפילו עלות השחר שלה יאיר 

   כהנץ החמה של עכשיו:
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ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום 4""ַוּיִ
  , (בראשית א, ה) 

  אֹור ְיָמָמא הּוא!  :ַאְלָמא
  

  ְלֵמִאיר ּוָבא ְקָראֹו יֹום.  :ָהִכי ָקָאַמר
  

ה,  א ֵמַעּתָ ְך ָקָרא ָלְיָלה"ֶאּלָ יְך ּוָבא ָקָר  -  "ְוַלחֹׁשֶ ְחׁשִ    ?!א ַלְיָלהַלּמַ
  ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ְיָמָמא הּוא!  :ְוָהא ָקְייָמא ָלן

  
א    :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאּלָ

יָמָמא,  ְצָוָתא ּדִ ֵדיּה ַאּמִ   ַקְרֵייּה ַרֲחָמָנא ִלְנהֹוָרא ּוַפּקְ
ַלְיָלה ְצָוָתא ּדְ ֵדיּה ַאּמִ    .ְוַקְרֵייּה ַרֲחָמָנא ַלֲחׁשֹוָכא ּוַפּקְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ל ּכֹוְכֵבי אֹור""ַהְלל 5ּוהּו ּכָ
   ,(תהילים קמח, ג) 

  !אֹוְרָתא הּוא -"אֹור"  :ַאְלָמא
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ּמְ  ל ּכֹוָכִבים הְַ   ִאיִרים, ַהְללּוהּו כָּ

  
א ּבּוֵחי.  ,ֶאּלָ ָבעּו ׁשַ ִאיִרים הּוא ּדְ ה, ּכֹוָכִבים ַהּמְ   ֵמַעּתָ

ּבּוֵחי עּו ׁשַ ֵאיָנן ְמִאיִרין ָלא ּבָ    ?!ׁשֶ
ִתיב: וְ  ל ְצָבָאו"ָהא כְּ   ! (תהילים קמח, ג) "ַהְללּוהּו ּכָ
  

א ַמע ָלן ,ֶאּלָ   אֹור ּכֹוָכִבים ַנִמי אֹור הּוא.  :ָהא ָקא ַמׁשְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

  ְלנֹוֵדר ִמן ָהאֹור. 
  
   :6ַתְנָיאּדְ 
ל ּכֹוָכִבים -ַהּנֹוֵדר ִמן ָהאֹור " אֹוָרן ׁשֶ   . "ָאסּור ּבְ
  

   :יֵמיִתיֵב 
ב" ּנָ ְיָלה ְיִהי ַכּגַ     ,(איוב כד, יד) "ָלאֹור ָיקּום רֹוֵצַח ִיְקָטל ָעִני ְוֶאְביֹון ּוַבּלַ

ָקָאַמר   ב,ב ב" :ָהא ִמּדְ ּנָ ְיָלה ְיִהי ַכּגַ   ְיָמָמא הּוא!  "אֹור" :ַאְלָמא – "ּוַבּלַ
  

   :ָהָתם ָהִכי ָקָאַמר
ַא  ְנהֹוָרא ּדְ ָתא כִּ יָטא ָלְך ִמיּלְ ׁשִ   רֹוֵצַח הּוא,  -ְנָפׁשֹות ָקָאֵתי ִאי ּפְ

ַנְפׁשֹו.  ילֹו ּבְ ן ְלַהּצִ   ְוִניּתָ
ֵליְלָיא  ָתא כְּ ָקא ָלְך ִמיּלְ ֵעיֶניָך כְּ  -ְוִאי ְמַסּפְ בְיִהי ּבְ ּנָ    ,ּגַ

ַנְפׁשֹו.  ילֹו ּבְ ן ְלַהּצִ   ְולֹא ִניּתָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ּפֹו ְיַקו ְלאֹור ָוַאִין וְ  כּו ּכֹוְכֵבי ִנׁשְ ַחר""ֶיְחׁשְ י ׁשָ ַעְפַעּפֵ    ,(איוב ג, ט) ַאל ִיְרֶאה ּבְ

ָקָאַמר   ְיָמָמא הּוא!  "אֹור" :ַאְלָמא – "ְיַקו ְלאֹור ָוַאִין" :ִמּדְ
  

ֵליּה  ָקא ָלֵייט ֵליּה ִאּיֹוב ְלַמּזְ    ,ָהָתם ֵמיַלט הּוא ּדְ
כַּ  ְבָרא ִלְנהֹוָרא, ְוָלא ִליׁשְ יּה ַהְך ּגַ ִליְצּפֵ   ֵחיּה. ָאַמר: ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ

  
                                                             

4
ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום   ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ַוּיִ ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ַוּיִ ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום ַוּיִ  ולחשך קרא לילהַוּיִ
5

ל ּכֹוְכֵבי אֹורהללוהו שמש וירח   ל ּכֹוְכֵבי אֹורַהְללּוהּו כָּ ל ּכֹוְכֵבי אֹורַהְללּוהּו כָּ ל ּכֹוְכֵבי אֹורַהְללּוהּו כָּ  ַהְללּוהּו כָּ
6

 גירסת מסורת הש"ס.  

  רש"י
. משעה למאיר ובא קראו יום

שמתחיל להאיר והאי אור לאו 
  שם דבר הוא:

. בשמעתא והא קיימא לן
   קמייתא דברכות:

. עד צאת הכוכבים יממא
כדכתיב מעלות השחר ועד צאת 

   הכוכבים דעזרא (נחמיה ד):
. תריץ הכי: קריה רחמנא אלא

לנהורא כו' האי ויקרא לאו 
קריאת שם הוא דתימא שקרא 
את שם האור יום אלא קרא 
לבריאה המאירה שברא מהוד 

   מעטה לבושו:
הו . צוופקדיה אמצותא דיממא

לשמש ביום ולחושך צוה לשמש 
בלילה קרא כמלך שקרא לעבדו 

   שיבא לפניו:
הא קמ''ל דאור כוכבים נמי 

. לעולם כוכבים אור הוא
המאירים קאמר ודקא קשיא 
לך הא שאינן מאירין לא הא 
דנקט כוכבי אור לאו למעוטי 
כוכבים שאינן מאירין דכל 
כוכבים יש להם אור וליכא 

מעינן למעוטי מידי וקרא אש
דאור כוכבים קרוי אור ונפקא 
מינה לנודר הנאה מן האור 

   שיאסר באורן של כוכבים:
. מדקאמר ובלילה יהי כגנב

מכלל דאור דרישיה דקרא 
יממא הוא והכי קאמר ביום 
כשעוברי דרכים הולכים עומד 
רוצח באם הדרכים והורגן 
ונוטל את ממונם ובלילה הוא 
   נעשה כגנב לחתור בתים ולגנוב:

. מה שנתנה לך תורה הכי קאמר
רשות על הבא במחתרת להורגו 
כדכתיב (שמות כב) אם 
במחתרת ימצא הגנב והוכה 
ומת אין לו דמים אם ברור לך 
הדבר כאור שהוא בא על עסקי 
נפשות דהיינו כל אדם חוץ מאב 
על הבן וכיוצא בו שמכיר בו 
שהוא אוהבו מאד אבל שאר כל 
אדם אם היה בעל הממון עומד 

נגדו להציל ממנו ממונו זה כ
עומד עליו והורגו רוצח הוא 
וניתן רשות לכל הקודם להציל 
את בעל הממון בנפשו של בא 
במחתרת ובלילה אם מספקא 
לך כלילה כגון שאדם אוהבך 
שהוא אביך ורחמיו עליך ואם 
היית עומד כנגדו להציל ממונך 
אינו הורגך יהי בעיניך כגנב ולא 

ינן ניתן להורגו והכי אמר
בסנהדרין (דף עב:) דאב על הבן 

   אינו נהרג במחתרת:
   . כוכבי לילו:כוכבי נשפו

   . יצפה ליום:יקו לאור
   . זיהור:עפעפי

. לדבר המאיר ולא לנהורא
שיהיה שם היום אור ולא קאמר 

   יקו ליום אלא יקו שיאיר ואין:
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   :ֵמיִתיֵבי
ֲעֵדִני""ָואֹ  ְך ְיׁשּוֵפִני ְוַלְיָלה אֹור ּבַ   ְיָמָמא הּוא!  "אֹור"ַאְלָמא  -  (תהלים קלט, יא) ַמר ַאְך חֹׁשֶ

  
י ָהָתם, ָהִכי ָקָאַמר ִוד: ֲאִני ָאַמְרּתִ ְך ְיׁשּוֵפִני" :ּדָ הּוא ּדֹוֶמה ְליֹום,  "ַאְך חֹׁשֶ א ׁשֶ   ָלעֹוָלם ַהּבָ

י הּוא ּדֹוֶמה ְלַלְיָלה ַעְכׁשָ ה ׁשֶ ֲעֵדִני"ו ָהעֹוָלם ַהּזֶ   . "אֹור ּבַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
י"   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ר ָעה ָעׂשָ    ,ּבֹוְדִקין אֹור ְלַאְרּבָ
ֲחִרית ר ׁשַ ָעה ָעׂשָ    ,ּוְבַאְרּבָ

יעּור ַעת ַהּבִ   . "ּוִבׁשְ
ָקָאַמר  יִמּדְ ָע " :ְיהּוָדה ַרּבִ ֲחִריתּבֹוְדִקין אֹור ַאְרּבָ ר ׁשַ ָעה ָעׂשָ ר ּוְבַאְרּבָ   , "ה ָעׂשָ

  אֹוְרָתא הּוא. "אֹור"  :ַאְלָמא
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ית ְמָלאָכה?" ּיַ ֲעׂשִ ר ָאסּור ּבַ ָעה ָעׂשָ   ֵמֵאיָמַתי ַאְרּבָ

י ן  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ַיֲעקֹבֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ַעת ָהאֹור, ְ   ִמׁשּ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
 ְ ה. ִמׁשּ   ַעת ָהֵנץ ַהַחּמָ

יָאַמר ֵליּה  ן  ַרּבִ יְל  ַיֲעקֹבֱאִליֶעֶזר ּבֶ   : ְיהּוָדה ַרּבִ
ית ְמָלאָכה ּוִמְקָצתוֹ  ּיַ ֲעׂשִ ְקָצתֹו ָאסּור ּבַ ּמִ ית ְמָלאָכה ְוִכי ֵהיָכן ָמִצינּו יֹום ׁשֶ ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ    ?!מּותָּ

   ,ָאַמר ֵליּה: הּוא ַעְצמֹו יֹוִכיַח 
ֲאִכיַלת ָחֵמץִמְקָצתֹו מּותָּ     ,ר ּבַ

ֲאִכיַלת ָחֵמץ   . "ּוִמְקָצתֹו ָאסּור ּבַ
ָקָאַמר  יִמּדְ ה" :ְיהּוָדה ַרּבִ ַעת ָהֵנץ ַהַחּמָ ְ   , "ִמׁשּ

ָק  "אֹור"ַאְלָמא  י ָאַמרּדְ ן  ַרּבִ   !אֹוְרָתא הּוא ַיֲעקֹבֱאִליֶעֶזר ּבֶ
  

   ?"אֹור"לֹא, ַמאי 
ַחר.  ַ   ַעּמּוד ַהׁשּ

  
   ,ִאי ָהִכי

ָקָאַמר ית ְמָלאָכה" :ֵליּה  ּדְ ּיַ ֲעׂשִ ר ּבַ ְקָצתֹו מּותָּ ּמִ    ,ֵהיָכן ָמִצינּו יֹום ׁשֶ
ית ְמָלאָכה        ּיַ ֲעׂשִ    ,?"ּוִמְקָצתֹו ָאסּור ּבַ

ֵרי ָקא ׁשָ א ַלְיָלה ּדְ יּה ָהא ִאיכָּ    ?ֵניָמא ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ
  

י ן  ַרּבִ    :ָהִכי ָקָאַמר ַיֲעקֹבֱאִליֶעֶזר ּבֶ
ָלָמא ְלִד  ׁשְ ְלגֵ ּבִ ָקא ּפַ ְחָנא ּדְ כַּ ין ְיָמָמא ְלֵליְלָיאיִדי, ַאׁשְ ַנן ּבֵ    ,י ַרּבָ

ַתְנָיא  ֲעִנית ִציּבּורּדְ י ּתַ    :ְלַגּבֵ
   ?ַעד ָמַתי אֹוֵכל ְוׁשֹוֶתה"

ַחר,  ַ ֲעֶלה ַעּמּוד ַהׁשּ ּיַ   ַעד ׁשֶ
ְבֵרי י ּדִ ן  ַרּבִ   . ַיֲעקֹבֱאִליֶעֶזר ּבֶ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ֶברַעד ְקרוֹ    . "ת ַהּגֶ

ַנן!  יּה ַרּבָ ַפְלֵגי ּבֵ ְחָנא ְיָמָמא ּגּוֵפיּה ּדְ כַּ א ְלִדיָדְך, ֵהיָכא ַאׁשְ   ֶאּלָ
  

  ָאַמר ֵליּה: הּוא ַעְצמֹו יֹוִכיַח, 
ֲאִכיַלת ָחֵמץ.  ֲאִכיַלת ָחֵמץ ּוִמְקָצתֹו ָאסּור ּבַ ר ּבַ ְקָצתֹו מּוּתָ ּמִ   ׁשֶ

  
יר ָקָאַמר ֵליּה  ּפִ יׁשַ יה לְ ְיהּוָד  ַרּבִ   !ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

  רש"י
. ואומר ואומר אך חושך ישופני

סבור הייתי בעוניי כשהייתי 
דף אך בחשך זה אמות והוא נר

ישופני והוא יחשיך תמיד עלי 
לשון נשף ולילה וחשך שהייתי 
שרוי בו נעשה אור בעדני אצלי 
וגבי לילה שייך למימר יום 
אלמא הכי קאמר דוד הלילה 

  נעשה לי יום:
. מפני חטאי שאף מן אני אמרתי

העולם הבא אטרד ועכשיו 
שמחל לי על אותו עון אף מן 

ייתי שרוי בו העולם הזה שה
בחשך ובחרפה האיר בעדני 
שהודיע הקב''ה לשונאי דוד 
בימי שלמה שמחל לדוד 
כשבקש להכניס ארון לבית 
קדשי הקדשים ודבקו שערים 

   זה בזה במועד קטן (דף ט.):
   . חמץ:בודקין

מדקאמר ובי''ד שחרית מכלל 
. וטעמא דר' דאור אורתא הוא

   יהודה מפרש לקמן בפירקין:
. במקום ת מלאכהאסור בעשיי

שנהגו בו לנהוג איסור דאמרינן 
לקמן (דף נ.) מקום שנהגו שלא 

   לעשות מלאכה אין עושין:
. אבל קודם לכן משעת האור

   אפילו נהגו. בטלה דעתן:
. עד שש מותר באכילת חמץ

   שעות כדלקמן בפרקין (ד' יא:):
. משחשיכה ושקעה אורתא הוא

   חמה של שלשה עשר:
. היכן מצינו נימא איהו לנפשיה

   שהיום אסור והלילה מותר:
. הך איסורא הכי קאמר ליה

דרבנן היא ולאו דאורייתא 
ובשלמא לדידי דאמינא משעת 
עמוד השחר אשכחן בעלמא 
במידי דרבנן דהלילה מותר 

   והיום אסור:
. שנתנו חילוק דפלגי ביה רבנן

בשיעורים זה לאיסור וזה 
  להיתר:
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יָהִכי ָקָאַמר ֵליּה    ֱאִליֶעֶזר:  ַרּבִ

ַנן ַרּבָ    ,ָאִמיָנא ָלְך ֲאָנא ְמָלאָכה ּדְ
אֹוַרְייָתא    ?!ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ ִלי ָחֵמץ ּדְ

ֵרי ַרֲחָמָנא.    ַעד ָהָכא ָאַסר ַרֲחָמָנא, ְוַעד ָהָכא ׁשָ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ַנן  ַרּבָ עֹות ּדְ   ׁשָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַנן ִלְדאֹוַרְייָתא ֲעבּוד ַרּבָ    .ַהְרָחָקה הּוא ּדַ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ׁשֹו. " ְזַמּנֹו, ְלַקּדְ ְרָאה ּבִ ּנִ א ַעל ַהחֶֹדׁש ׁשֶ ּואֹות, ֶאּלָ יִאין ַמׂשּ ִ   ֵאין ַמׂשּ

ּואֹות יִאין ַמׂשּ ִ    ?ְוֵאיָמַתי ַמׂשּ
  . "ְלאֹור ִעּבּורוֹ 

  אֹוְרָתא הּוא!  "אֹור" :ַאְלָמא
  

ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַח, " ְזּבֵ ְיָלה ּוַמְקִריב ַעל ַהּמִ ל ַהּלַ   ָהָיה עֹוֵמד ּכָ

   ,ָטעּון ִקיּדּוׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים -ָלאֹוָרּה 
ְבֵרי  יּדִ   ! "ַרּבִ

  
אֵני 'אֹוָרּה '    .ׁשָ

  
    :ָמר זּוְטָרא 7ָמִתיב

מֹוִנים ְוֶאָחד. "   ג,א ֶלת אֹור ִלׁשְ ּפֶ   ַהּמַ
ית ׁשַ  איּבֵ ן.  :מַּ ְרּבָ   ּפֹוְטִרין ִמּקְ

לוּ  יִבים.  ֵבית ִהּלֵ   ְמַחּיְ
לָאְמרּו ָלֶהן  ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ   : ֵבית ׁשַ

מִנים ְוֶאָחד?  מִנים ְוֶאָחד ִמּיֹום ׁשְ ָנא אֹור ׁשְ   ַמאי ׁשְ
ה לֹו  יּוָ ן? ,טּוְמָאהְל ִאם ׁשִ ְרּבָ ֶוה לֹו ַלּקָ    !(כריתות ז,ב) "לֹא ִיׁשְ

ָקָאַמר ל" :ִמּדְ ית ִהּלֵ איְל  ּבֵ מַּ   : ֵבית ׁשַ
מֹוִנים ְוֶאָחד מֹוִנים ְוֶאָחד ִמּיֹום ׁשְ ָנא אֹור ׁשְ   , "ַמאי ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ   אֹוְרָתא הּוא!  "אֹור"ׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

  : ֵמיִתיֵבי
יִל ָיכֹול ְיֵהא ֶנֱאָכל אֹור " ִליׁשִ ְ   ?ׁשּ
ין הּוא, ְזָבִחים ֶנֱאָכִלים ְליֹום ֶאָח וְ  ֵני ָיִמים. ּדִ ָלִמים ֶנֱאָכִלים ִלׁשְ   ד, ּוׁשְ

ן ַהּלָ אן  :ַמה ּלְ   ! ַלְיָלה ַאַחר ַהּיֹוםַלְיָלה ַאַחר ַהּיֹום, ַאף ּכָ
ְלמּוד לֹוַמר: ֳחָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹום" תַּ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ 8"ּבְ

  ,ו)-(ויקרא יט ה 
עֹוד יֹום הּוא ֶנֱאָכל, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל י.  ּבְ ִליׁשִ   ְלאֹור ׁשְ
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ֳח וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצונכם תזבחוהו   יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ ֳח ּבְ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ ֳח ּבְ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ ֳח ּבְ יֹום ִזְבֲחֶכם ֵיָאֵכל ּוִמּמָ  השלישי באש ישרף ָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹוםָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹוםָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹוםָרת ְוַהּנֹוָתר ַעד יֹוםּבְ

  רש"י
כן הורגלו לעשות כן דנימא . היאמינא לך אנא דרבנן

   דהכא נמי כך גזרו:
. ראיה במילי דאורייתא שגזירת ואת אמרת לי

   הכתוב כך היא ואין זו מדת חכמים:
. לבד איסור של תורה שהוא משש שעות. שעות דרבנן

ולמעלה כדלקמן (ד' יא:) הוסיפו חכמים שתי שעות 
כדתנן אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין 

שש הרי לך בשל דבריהם שתי שעות אסורות בתחלת 
   והארבע ראשונות לא אסרו:

. ההוא לא דמי להכא דהרחקה עבוד רבנן ואידך
לדאורייתא משום יום המעונן ובני אדם שאינן 
בקיאין בשעות ויטעו בין שש לשבע אבל באיסור זה 

   כוליה דרבנן אחר שגזרו איסור כל היום גזרו:
ת בראשי הרים היו . אבוקואין משיאין משואות

שלוחי בית דין עושין להודיע שהיום קידשו בית דין 
   את החדש:

. ביום שלשים אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו
שנראה לקדש דאילו כשהחדש מעובר ועושין ראש 
חדש ביום שלשים ואחד אין מקדשין אותו שכבר 
קדשוהו שמים ואשמעינן האי תנא דאחסר עבדינן 

עבדינן משואות וכשאין רואין משואות ואמלא לא 
   משואות יודעין שהחדש מעובר:

. ליל שעבר שלשים להודיע שהיום נתקדש לאור עבורו
(ליל) שלשים [ואחד] קרי (אור) עבורו על שם שבו 

   נעשה החדש מעובר כשאין קובעין בו את ראש חדש:
. דהא ביום אין משואות של אלמא אור אורתא הוא

   אור נראין מרחוק:
ומקריב כל הלילה לאורה טעון קידוש ידים  עומד

. דקסבר רבי לינה פוסלת בקידוש ידים ורגלים
   ורגלים וטעמא מפרש בזבחים:

. היכא דתני אורה לא פליג רב יהודה אורה שאני
   דהוא לשון יום:

. בכריתות בפרק קמא המפלת אור לשמנים ואחד
דקיימא לן זאת תורת היולדת מלמד שמביאה קרבן 

ולדות הרבה יכול שתביא על הלידה שלפני אחד על 
מלאות ועל הלידה שלאחר מלאות קרבן אחד ולא 
יותר תלמוד לומר זאת שאם ילדה לאחר מלאות כגון 
שטבלה לסוף שבועיים של נקבה ונתעברה והפילה 
אם תוך מלאות הפילה נפטרת בקרבן אחד ואם 
לאחר מלאות הפילה כבר נתחייב' בקרבן הראשון 

שניה ולבסוף מלאות של לידה שניה קודם לידה 
תביא שתי קרבנות ואם הפילה ליל של כניסת 
שמונים ואחד שכבר עברה מלאות שלה אבל עדיין 

   אינה ראויה להבאת קרבן שאין קרבן נשחט בלילה:
. שתי קרבנות דלאחר מלאות קרינא בית הלל מחייבי

ביה ובית שמאי פוטרין אותה בקרבן אחד כדמפרש 
   טעמייהו:

. הלא אי שנא אור שמונים ואחד מיום שמונים וא'מ
אתם מודים לנו שאם לא הפילה הלילה והפילה 
למחר שחייבת אף כשהפילה אור לשמונים ואחד 

   תתחייב שהרי לכל דבר זמן היום והלילה שוים:
. בתמיה אם שיוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן

ועוד ראיה אחרת דהואיל ושוה לו לטומאה שעד 
החמה של שמונים דמיה טהורים ואם תראה שקיעת 

לאחר שקיעת החמה דמיה טמאין כאילו היא רואה 
למחר ולמה לא ישוה לו אף לקרבן שכשם שאם תפיל 
למחר תתחייב כך תתחייב על הוולד של לילו ותשובת 
בית שמאי במסכת כריתות היא שנויה לא אם 
אמרתם ביום שמונים ואחד שכן יצתה לשעה 

בה קרבן לפיכך נתחייבה בקרבן הראויה להביא 
הראשון ושוב אין לידה השניה נפטרת בו תאמרו 
במפלת אור לשמונים ואחד שלא יצתה מידי וולד 
הראשון לשעה הראויה לקרבן והדמים שאתם 
אומרים אינן מוכיחים שהרי הפילה תוך מלאות 

   דמיה של לידה טמאין ופטורה מן הקרבן:
ישי ה''נ גרסינן . לאור כניסתו של שלאור לשלישי

אור לשלישי ואשלמים קאי דכתיב בהו ביום זבחכם 
יאכל וממחרת וצוה לשורפו לבוקרו של שלישי יכול 

  יהא נאכל ליל שלפניו:
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ד ֵרף ִמּיָ ָ ין הּוא, ְזָבִחים ֶנֱאָכִלין ְליֹום ָוַלְיָלה ֶאָחד, וְ  ?ָיכֹול ִיׂשּ   ּדִ
ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד,  ָלִמים ֶנֱאָכִלין ִלׁשְ   ּוׁשְ

ֵריָפה,  יֶכף ַלֲאִכיָלה ׂשְ ן תֵּ ַהּלָ   ַמה ּלְ
ֵריָפה.  יֶכף ַלֲאִכיָלה ׂשְ אן: תֵּ   ַאף ּכָ

ְל  ֵרף" :מּוד לֹוַמרתַּ ָ ֵאׁש ִיׂשּ י ּבָ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ַבח ּבַ ר ַהּזָ ׂשַ   , (ויקרא ז, יז) "ְוַהּנֹוָתר ִמּבְ
ְיָלה ּלַ ה ׂשֹוְרפֹו ּבַ ה ׂשֹוֵרף, ְוִאי ַאתָּ ּיֹום ַאתָּ   . "ּבַ

ָקָאַמר י""ְיֵהא ֶנֱאָכל אֹור ִל  :ִמּדְ ִליׁשִ ְ   אֹוְרָתא הּוא!  "אֹור"ַאְלָמא  -  ׁשּ
  

ַמע  ּה ׁשְ    .ִמיּנָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּפּוִרים" ל יֹום ַהּכִ ה.  - אֹור ׁשֶ ַבע ּוִמְתַוּדֶ ל ׁשֶ ּלֵ   ִמְתּפַ

ֲחִרית ה.  - ׁשַ ַבע ּוִמְתַוּדֶ ל ׁשֶ ּלֵ   ִמְתּפַ
ּמּוָסף ה.  - ּבַ ַבע ּוִמְתַוּדֶ ל ׁשֶ ּלֵ   ִמְתּפַ
ְנָחה ּמִ ה.  - ּבַ ַבע ּוִמְתַוּדֶ ל ׁשֶ ּלֵ   ִמְתּפַ

ַעְרִבית ּלֵ  -  ּבָ ר.ִמְתּפַ מֹוָנה ָעׂשָ   ל ֵמֵעין ׁשְ
י ְמִליֵאל ַרּבִ ן ּגַ ּום ֲאבֹוָתיו:  ֲחִניָנא ּבֶ   אֹוֵמר ִמׁשּ

ֵלימֹות,  ר ׁשְ מֹוָנה ָעׂשָ ל ׁשְ ּלֵ   ִמְתּפַ
ִריְך לֹוַמר ּצָ ֵני ׁשֶ ָלה ּבְ  ִמּפְ ַעת'ַהְבּדָ    ".'חֹוֵנן ַהּדָ

  אֹוְרָתא הּוא!  "אֹור"ַאְלָמא 
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ   , ּתָ
ָתֵני  מּוֵאלּדְ ֵבי ׁשְ   : ּדְ

ר " ָעה ָעׂשָ ר - ֵליֵלי ַאְרּבָ   . "ּבֹוְדִקין ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵ
   !אֹוְרָתא הּוא "אֹור" :ַאְלָמא

  
א י ָעְלָמא  ,ֶאּלָ כּוּלֵ ין ַרב הּוָנא ּוֵבין ַרב ְיהּוָדה ּדְ   אֹוְרָתא הּוא,  -  "אֹור"ּבֵ

ִליגֵ  י ַאְתֵריּה ְולֹא ּפְ י ַאְתֵריּה  י, ָמר כִּ    .ּוָמר כִּ
ַאְתֵריּה    ַרב הּוָנא ָקרּו "ַנְגֵהי", ּדְ ּבְ

  ַרב ְיהּוָדה ָקרּו "ֵליֵלי". ּדְ ּוְבַאְתֵריּה 
  
  
  
  

  רש"י
. זבחים נאכלים ליום אחד

תודה דכתיב ביום קרבנו יאכל 
ושלמים נאכלים לשני ימים מה 
להלן לילה אחר היום דכתיב 

נו עד בגופיה דקרא לא יניח ממ
בוקר הא כל הלילה אוכל וכן 
פסח לא תותירו ממנו עד בוקר 
אף כאן לילה אחר הימים 

   הכתובים בה:
. ת''ל וממחרת והנותר עד יום

בעוד שהוא יום ממחרת אכול 
   ולא משתחשך:

. מה להלן תיכף לאכילה שריפה
כשכלה זמן אכילתן מתחיל זמן 
שריפתו כדכתיב והנותר ממנו 

   :עד בקר באש תשרופו
. זמן אכילתו כלה אף כאן

   ערבית כדאמר וישרף בלילה:
. בצו את אהרן תלמוד לומר

ביום השלישי באש ישרף כאן 
לא נאמר עד יום אלא ביום 
משום דהאי קרא לא איירי 
בזמן אכילה אלא בשריפה 
להורות שביום הוא נשרף ולא 
בלילה וקרא דלעיל בקדושים 

   תהיו:
. באתריה דרב הונא קרו

  נגהי:לאורתא 
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––ג, א ג, א ג, א ג, א  .2
יָדן ַמאי ַטְעָמא ָלא ָקָתֵני  א ּדִ   ? 'ֵליֵלי'ְוַתּנָ

  
 ְ ָנַקט. ִליׁשּ   ָנא ְמַעְלָיא הּוא ּדְ

יְד כִ וְ  ן לֵ  ַרּבִ ַע ּבֶ   ִוי. ְיהֹוׁשֻ
י ָאַמרּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

יו,  ה ִמּפִ ָבר ְמגּוּנֶ   ְלעֹוָלם ַאל יֹוִציא ָאָדם ּדָ
יו.  ה ִמּפִ ָבר ְמגּוּנֶ מֹוֶנה אֹוִתּיֹות, ְולֹא הֹוִציא ּדָ תּוב ׁשְ ם ַהכָּ ֲהֵרי ִעּקֵ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ר ֵא  :ׁשֶ ֵהָמה ֲאׁשֶ הֹוָרה ּוִמן ַהּבְ ֵהָמה ַהּטְ ה ְטהָרה""ִמן ַהּבְ   . (בראשית ז, ח) יֶנּנָ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ע,  ׁשַ   ּתֵ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵרה ַלְיָלה"ׁשֶ ר לֹא ִיְהֶיה ָטהֹור ִמּקְ י ִיְהֶיה ְבָך ִאיׁש ֲאׁשֶ   . (דברים כג, יא) "ּכִ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ר    ,ֶעׂשֶ
  . ָטהֹור""ָוי"ו ּדְ 

  
ר    ָאַמר:  ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ
ֵרה, ׁש ֶעׂשְ    ׁשֵ

ֱאַמר ּנֶ י לֹא ָטהֹור" :ׁשֶ י ָטהֹור הּוא ּכִ ְלּתִ י ָאַמר ִמְקֶרה הּוא ּבִ   . (שמואל א כ, כו) "ּכִ
  
  

ֵבי ְנָיא ּדְ י ּתַ ָמֵעאל ַרּבִ    :ִיׁשְ
ה. " ָלׁשֹון ְנִקּיָ ר ָאָדם ּבְ   ְלעֹוָלם ְיַסּפֵ

ָזב ְקָראוֹ  ֲהֵרי ּבְ ב" :ׁשֶ    ,ויקרא טו, ט)(  9"ֶמְרּכָ
ה  ָ ִאׁשּ ב' ְקָראוֹ ּוּבְ   . ויקרא טו, כב)(  10'מֹוׁשָ

  (איוב טו, ה),  "ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים" :ְואֹוֵמר
לּו""ְואֹוֵמר:  רּור ִמּלֵ ָפַתי ּבָ   . "(איוב לג, ג)  11ְוַדַעת ׂשְ

  
  ? "ְואֹוֵמר"ַמאי 

  
ַנן  ְדַרּבָ ְדאֹוַרְייָתא, ֲאָבל ּבִ י ּבִ יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ    ,לֹא –ְוִכי ּתֵ

ַמע א ׁשְ    ."ְוִתְבַחר ְלׁשֹון ֲערּוִמים"ְואֹוֵמר  ּתָ
  

י  יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ ַנןְוִכי ּתֵ ְדַרּבָ ָעְלָמא  ,ּבִ י ּדְ ִמיּלֵ   לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
לּו" :ְואֹוֵמר רּור ִמּלֵ ָפַתי ּבָ   . "ְוַדַעת ׂשְ

  
ּה  ִתיב ּבָ ה לֹא כְּ ָ ִאׁשּ ב'ְוּבְ   ?! 'ֶמְרכָּ

ָקם ִרְבָקה ְוַנֲערֶת  :ְוָהְכִתיב ים""ַוּתָ ַמּלִ ְבָנה ַעל ַהּגְ ְרּכַ   ! (בראשית כד, סא) יָה ַוּתִ
  

ים, אֹוְרָחא  ְגַמּלִ יֲעתּוָתא ּדִ ּום ּבִ   . הּואָהָתם ִמׁשּ
  

ֵבם ַעל ַהֲחמֹ  :ְוָהְכִתיב ְרּכִ ָניו ַוּיַ ּתֹו ְוֶאת ּבָ ה ֶאת ִאׁשְ ח מׁשֶ ּקַ    !(שמות ד, כ) ר""ַוּיִ
  

ָניו אֹוְרָחא הוּ ^ָהָתם    ג,ב ּום ּבָ   .אִמׁשּ
  

  ! (שמואל א כה, כ) 12"ֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹורה ִהיא רֹיָ "ְוָה  :ְוָהְכִתיב
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  וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב 
10

  וכל הנוגע... אשר תשב עליו 
11

לוּ יושר לבי אמרי   רּור ִמּלֵ ָפַתי ּבָ לוּ ְוַדַעת ׂשְ רּור ִמּלֵ ָפַתי ּבָ לוּ ְוַדַעת ׂשְ רּור ִמּלֵ ָפַתי ּבָ לוּ ְוַדַעת ׂשְ רּור ִמּלֵ ָפַתי ּבָ  ְוַדַעת ׂשְ

  רש"י
. כדתנא מאי טעמא לא תני לילי

דבי שמואל ומשני אלישנא 
מעליא קא מיהדר שמצוה ודרך 

   נקיי הדעת לספר בלשון נקיה:
. לאו משום דלילי דבר מגונה

דבר מגונה הוא והא דר' יהושע 
בן לוי בעלמא איתמר ומיהו 
שמעינן מינה לשון חכמים לחזר 

   אחר לשון צח ונקי:
. ולא כתיב רהאשר איננה טהו

הבהמה הטמאה כי אורחיה הרי 
שמונה אותיות עקם הטמאה 
חמש אותיות הן אשר איננה 
טהורה שלש עשרה אותיות 
ואע''ג דבאורייתא כתיב טמא 
שני אורחיה בחד דוכתא ללמדך 

   לחזר על לשון נקיה:
. הוה ליה אשר לא יהיה טהור

למיכתב איש טמא וכי נמי 
משוית לטהור חסר ו' איכא 

קום תשע שהרי שתים עשרה עי
   יש וטמא אינו אלא שלש:

   . דהא לא חסר הוא:ו' דטהור
. טמא הוא כי אמר מקרה

לכתוב ולשתוק ויש כאן עיקום 
י''ו אותיות בזב כתיב (ויקרא 
טו) וכל המרכב אשר ירכב 
ובאשה כתיב (שם) או על הכלי 
אשר היא יושבת לפי שאין הגון 
להזכיר רכיבה ופיסוק רגלים 

ה ואע''פ שהמרכב והמושב באש
   שוין בשניהם:

. מצוה ותבחר לשון ערומים
   עליך כך:

   . ל' נקי ומבורר:ברור מללו
. למה לו ואומר הא מאי ואומר

   נפקא ליה מקמא:
ה''ק וכי תימא ה''מ 

. תורה הקפידה בדאורייתא
בלשונה שיצאתה מפי הגבורה 
אבל חכמים במשנה וברייתא 

   אין להקפיד על לשונם:
. 'ש ותבחר לשון ערומיםת'

שמענו שהערומים בוחרי לשון 
   הם:

. שהוא משום ביעתותא דגמלים
גבוה ומתיירא שלא תפול 
אורחה דאשה לרכוב כדי שתהא 

   מחזקת בו בידים ורגלים:
. שהן זכרים כתב משום בניו

  לשון רכיבה:
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ֵליְלָיא ,ָהָתם יֲעתּוָתא ּדְ ּום ּבִ    .אֹוְרָחא ִהיא ,ִמׁשּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ֵליְלָיא  יֲעתּוָתא ּדְ ּום ּבִ א -ִמׁשּ    ,ֵליכָּ
ָדִוד  יֲעתּוָתא ּדְ ּום ּבִ א –ִמׁשּ    .ִאיכָּ

  
ֵעית    :ֵאיָמא ְוִאיּבָ

ָדִוד  יֲעתּוָתא ּדְ א -ּבִ    ,ַנִמי ֵליכָּ
ָהר  יֲעתּוָתא ּדְ ּום ּבִ א –ִמׁשּ    .ִאיכָּ

  
ִתיב     !?'ָטֵמא'ּוְבאֹוַרְייָתא ִמי לֹא כְּ

  
ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  ל ֵהיָכא ּדְ א: כָּ ֵעי  ,ֶאּלָ ּתָ הִמׁשְ ָלׁשֹון ְנִקּיָ    .ּבְ
ּתָ  י ִמׁשְ ין ִמיּלֵ ְנִפיׁשִ ל ֵהיָכא ּדִ ָלׁשֹון ְקָצָרה. כָּ   ֵעי ּבְ

  
ּום  ַרבָאַמר  ַרב הּוָנא, ְוָאְמִרי ָלּה ָאַמר ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר ְד כִּ  יִמׁשּ   : ֵמִאיר ַרּבִ

ֶרְך ְקָצָרה.  ֶנה ָאָדם ְלַתְלִמידֹו ּדֶ   ְלעֹוָלם ִיׁשְ
  

בֹוד? ְלׁשֹון כָּ ֵעי ּבִ ּתָ ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהּו ִמׁשְ    !ְוָכל ֵהיָכא ּדְ
ֶבת'וְ  "רֹוֶכֶבת"ָהא וְ  ִכי ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  'יֹוׁשֶ   ! "רֹוֶכֶבת"ָקָאַמר וְ  ,ּדְ
  

ִתיב.  ֶכֶבת""רֹ    כְּ
  
  

יּה ּדְ  ָהוּו ָיְתִבי ַקּמֵ ְלִמיֵדי ּדְ ֵרי ּתַ   . ַרבָהְנהּו ּתְ
ָדָבר ַאֵחר ְמַסְנַקן,  ַמֲעָתא כְּ ִויִתיַנן ַהאי ׁשְ   ַחד ָאַמר: ׁשְ

ִויִתיַנן ַה  ְגִדי ְמַסְנַקן. ְוַחד ָאַמר: ׁשְ א כִּ ַמֲעּתָ   אי ׁשְ
ֵעי  ּתְ ָהֵאיךְ  ַרבְולֹא ִאיׁשְ ֲהֵדי ּדְ    .ּבַ

  
  

ָהוּו ָיְתֵב  ְלִמיֵדי ּדְ ֵרי ּתַ יּה ּדְ ָהְנהּו ּתְ לי ַקּמֵ   , ִהּלֵ
ְייהּו  איְוַחד ִמיּנַ ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ   . ַרּבָ

יּה ּדְ  :ְוָאְמִרי ָלּה  יַקּמֵ   , ַרּבִ
ְייהּו  יַר ְוַחד ִמיּנַ   . יֹוָחָנן ּבִ

ָטֳהָרה?  :ַחד ָאַמר ָטֳהָרה, ְוֵאין מֹוְסִקים ּבְ ֵני ָמה ּבֹוְצִרין ּבְ   ִמּפְ
טּוְמָאה?  :ְוַחד ָאַמר ָטֳהָרה ּומֹוְסִקין ּבְ ֵני ָמה ּבֹוְצִרין ּבְ   ִמּפְ

  
ָרֵאל.  ִיׂשְ מֹוֵרה הֹוָרָאה ּבְ ֶזה ׁשֶ   ָאַמר: מּוְבָטח ֲאִני ּבָ

ָרֵאל. א ָהָיה ָיִמים מּוֲע ְולֹ  ִיׂשְ הֹוָרה הֹוָרָאה ּבְ   ִטים ַעד ׁשֶ
  
  

ֲהֵני ָלָתא כַּ    ,ָהְנהּו ּתְ
יַעִני כְּ  :ַחד ָאַמר   ּפֹול, ִהּגִ

יַעִני כְּ  ִית, ְוַחד ָאַמר: ִהּגִ   ּזַ
ָטָאה.  ְזַנב ַהּלְ יַעִני כִּ   ְוַחד ָאַמר: ִהּגִ

סּול. ּבָ  ֶמץ ּפְ   ְדקּו ַאֲחָריו, ּוָמְצאּו ּבֹו ׁשֶ
  

נַ ְוָהא     :ןּתְ
ַח ּוְלַמְעָלה" ְזּבֵ   ! (קידושין עו.) "ֵאין ּבֹוְדִקין ִמן ַהּמִ
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 ויורדת בסתר ההר ִהיא רֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹורִהיא רֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹורִהיא רֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹורִהיא רֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹורהיה וְ וְ וְ וְ  

  רש"י
. שאין אורך דכי הדדי נינהו 

בלשון צח מן המגונה משתעי 
   :בלשון כבוד

. והני דלעיל עיקם וכל היכא כו'
ללמדך שצריך לחזר אחר לשון 
נקי ובשאר מקומות כתיב לשון 
מגונה וקצר ללמדך שישנה אדם 
לתלמידו לשון קצרה לפי 
שמתקיימת גירסא שלה יותר 

   מן הארוכה:
. ואע''ג דמצי רכבת כתיב

למיכתב נמי ישבת חסר מיהו 
כל חסירות שבתורה לדרוש הן 

מדך בחסרון זה באין וכאן ל
שתתפוס לשון קצרה ואפילו 
הוא מגונה שהרי כאן תפס לשון 

   מגונה וקצר:
. כגדי עייף סינוק כגדי מסנקן

לשון עייפות ודומה לו גד גדי 
וסינק לא בגמרא דשבת בפרק 
במה אשה יוצאה (דף סז:) 

   התגבר מזלי ואל תהי עייף:
. מפני מה בוצרים בטהרה

   בכלים טהורים:
. בזיתים ן בטהרהואין מוסקי

קא קרי מסיקה ואין צריך 
למוסקן בטהרה כדאמר 
במסכת שבת ביציאות שבת (ד' 
יז.) דלא חשיב מוהל היוצא מהן 
להכשיר שאינו שמן גמור אלא 
היוצא ע''י הבד אבל יין הזב על 
הענבים מכשירן דניחא ליה 

   ביה:
. מלחם הפנים הגיעני כפול

   לחלקי:
   . פסול כהונה חלל:שמץ פסול
. לענין יוחסין לישא אין בודקין

   אשה:
. אם שימש מן המזבח ולמעלה

במזבח אין צריך לבדוק למעלה 
הימנו דאם לא היה ראוי 
לכהונה לא היו מניחין אותו 
לשמש כדתנן במסכת מדות 
(פ''ה משנה ד') לשכת הגזית שם 
היו יושבים ב''ד מיחסי כהונה 
ולויה כל כהן שנמצא בו פסול 

התחנך לעבודה כשהיה רוצה ל
   לובש שחורים ויוצא:
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סּול",  ֶמץ ּפְ יָמא "ׁשֶ   לֹא ּתֵ

א ֵאיָמא סּול' :ֶאּלָ ַחץ ּפְ   . 'ׁשַ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
יּה.  ַאַרע ַנְפׁשֵ ִאיהּו ּדְ אֵני ָהָתם, ּדְ   ׁשָ

  
  

ָסִח  ֲהָוה ָסֵליק ְוָאֵכיל ּפְ ַלִיםַההּוא ַאְרָמָאה ּדַ ירּוׁשָ    .ים ּבִ
ִתיב ן ֵנָכר לֹא יֹ " :ָאַמר: כְּ ל ּבֶ   (שמות יב, מג)  13אַכל ּבֹו"ּכָ

  , (שמות יב, מח) אַכל ּבֹו""ְוָכל ָעֵרל לֹא יֹ ּוְכִתיב: 
ּוְפֵרי ׁשּוְפֵרי    !ַוֲאָנא ָהא ָקָאִכיְלָנא ִמׁשּ

יָאַמר ֵליּה  ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ   ֵמַאְלָיה? : ִמי ָקא ָספּו ָלְך ְיהּוָדה ּבֶ
  ָאַמר ֵליּה: לֹא. 

י ָסְלַקּתְ ְלָהָתם ֵאיָמא ְלהּו: ְספּו ִלי ֵמַאְלָיה.    כִּ
י ְסִליק, ָאַמר ְלהּו:   ִלי!  ֵמַאְלָיה ְספוּ  כִּ

בֹוהַּ ָסְלָקא.    ָאְמרּו ֵליּה ַאְלָיה ַלּגָ
  ָאְמרּו ֵליּה: ַמאן ָאַמר ְלָך ָהִכי? 

י :ָאַמר ְלהוּ  ן ּבְ  ַרּבִ   ֵתיָרה. ְיהּוָדה ּבֶ
ן?  ַקּמָ   ָאְמרּו: ַמאי ַהאי ּדְ

ַאְרָמָאה הּוא חּוהּו ּדְ כְּ ְתֵריּה, ְוַאׁשְ ְדקּו ּבַ    .ּוְקַטלּוהוּ  ,ּבָ
ְלחּו ֵליּה לְ  יׁשָ ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ ָלם ָלךְ ְיהּוָדה ּבֶ י : ׁשְ ֵתיָרא!  ַרּבִ ן ּבְ   ְיהּוָדה ּבֶ

ְנִציִבין ַאּתְ ּבִ רּוָסה ּבִ  ,ּדְ ָלִיםּוְמצּוָדָתְך ּפְ   .ירּוׁשָ
  
  

ֲהָנא     ,ֲחַלׁש  ַרב ּכָ
ַדרּוהַּ  ָנן  ׁשְ ילְ ַרּבָ ֵריּה  ַרּבִ ַע ּבְ   ַרב ִאיִדי, ּדְ ְיהֹוׁשֻ

יֵניּה.  דֹוק ַמאי ּדִ   ָאְמרּו ֵליּה: ִזיל ּבְ
יּה  ָנח ַנְפׁשֵ ֵחיּה ּדְ כְּ    .ֲאָתא, ַאׁשְ

יּה, ַוֲאַהְדֵריּה ִלְקָרֵעיּה ְלַאחֹוֵריּה     ., ּוְבִכי ַוֲאִתיְקָרֵעיּה ִלְלבּוׁשֵ
יּה?    ָאְמרּו ֵליּה: ָנח ַנְפׁשֵ

ה הּוא ְכִסיל" - ָאַמר ְלהּו: ֲאָנא לֹא ָקָאִמיָנא ּבָ   . (משלי י, יח) "ּומֹוִצא ּדִ
  
  

  ְנַפק ְלִקְרָייָתא.  יֹוָחָנן ֲחקּוָקָאה
ין ַנֲעׂשּו ָיפֹות?  י ֲאָתא, ָאְמרּו ֵליּה: ִחיּטִ   כִּ

עֹוִרים נַ    ֲעׂשּו ָיפֹות. ָאַמר ָלֶהם: ׂשְ
ר ַלּסּוִסים ְוַלֲחמֹוִרים,  ֵ   ָאְמרּו ֵליּה: ֵצא ּוַבׂשּ

ְכִתיב:  עֹ ּדִ ְ ֶבן ַלּסּוִסים ְוָלָרֶכׁש""ַהׂשּ   . (מלכים א ה, ח) ִרים ְוַהּתֶ
  

  ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֵמיַמר? 
  

ין ָיפֹות.  ַקד ַנֲעׂשּו ִחיּטִ ּתָ   ֶאׁשְ
  

   ,ִאי ַנִמי
ים ַנֲעׂשּו ָיפֹות   .ֲעָדׁשִ

  
  

ר ֲאחּוּה  ַרב   ד,א יּדְ ּבַ יּה.  ַרּבִ יא ּוַבר ַאְחּתֵ   ִחּיָ
י ְסִליק ְלָהָתם ָאַמר ֵליּה  ים?  :כִּ   ַאְייבּו ַקּיָ
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ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ זאת חוקת הפסח   ל ּבֶ ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ ּכָ ל ּבֶ ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ ּכָ ל ּבֶ ן ֵנָכר לֹא יאַכל ּבוֹ ּכָ ל ּבֶ  ּכָ

  רש"י
. הוא עצמו היה גס שחץ פסול

רוח ומבזה קדשי שמים ואין 
ראוי לשמש כדקיימא לן 
[במנחות] (דף יח:) עבודה 
המסורה לבני אהרן כהן שאינו 
מודה בכולן אף במגונה שבהן 

  אין לו חלק בכהונה:
. והצריך בדיקה דארע אנפשיה

פה אחריו וגלה שלא בדקוהו י
   מתחלה:

. כלום נותנין לך מי קא ספו לך
מן האליה לאכול אין נותנין לך 
אלא מן הכחוש שבו ונתכוון 
להטעותו לכשילך עוד ישאל מן 
האליה וביד ר' יהודה בן בתירא 
לא היה להורגו: ספו לי מאליה 
הלעיטוני מן האליה וכבש היה 
ואלייתה קריבה לגבוה דכתיב 
בכבש (ויקרא ג) האליה 

   ה:תמימ
. קאמר לי ר' יהודה בן בתירא

שאין אתם נותנים לי חלק יפה 
אלא מן הכחוש ואני נתתי דמים 

   כמו כן:
. מה הדבר הזה שבא מאי דקמן

   לפנינו:
. שם עירו האי עובדא נציבין

נקט הכא משום ההוא דלעיל 
דגרמו שניהם לבדוק אחריהם 

   וההוא נקט משום לשון מגונה:
ע מה . בדוק ודבדוק מאי דיניה

   נהייתה בו:
. אהדרי' לקרעיה לאחוריה

שלא יבינו מהר להדיא ויצא 
   לבם:

   . כינוי השם:חקוקאה
. לכפרים לראות לקרייתא

   בתבואות:
. ומכלל שעורין נעשו יפות

דבריו משמע שהחטים לא נעשו 
יפות ולא היה רוצה להוציא 

   דבר קללה מפיו:
   . מאכל אדם:עדשים נעשו יפות
אחתיה דר'  רב בר אחוה ובר

. אייבו אביו של רב חייא הוה
אחיו של ר' חייא היה מן האב 
כדאמרינן בפ''ק דסנהדרין (דף 
ה.) אייבו וחנא ושילא ומרתא 
ור' חייא כולהו בני דר' אחא 
מכפרי הוו ואימא שהיתה אמו 
של רב אחותו של ר' חייא היתה 

   מן האם:
. רב מעירו מבבל לארץ כי סליק

 שם: ישראל שהיה ר' חייא
. ר' חייא לרב אייבו אביך אמר

  הוא קיים:
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יֶמת? א ַקּיֶ    !ָאַמר ֵליּה: ִאיּמָ
יֶמת?  א ַקּיֶ   ָאַמר ֵליּה: ִאיּמָ

ים?    !ָאַמר ֵליּה: ַאְייבּו ַקּיָ
  

ֵעיּה ֲחלֹוץ ִלי ִמ  ּמְ ְרָחץ. ָאַמר ֵליּה ְלׁשַ ַלי ַאֲחַרי ְלֵבית ַהּמֶ   ְנָעִלי ְוהֹוִליְך כֵּ
  

ַלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ל ְנּדָ ְנִעיַלת ַהּסַ ּה: ָאֵבל ָאסּור ּבִ ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א יֹום ֶאָחד :ּוׁשְ מּוָעה ְרחֹוָקה ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת ֶאּלָ   .ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ כּוּלֹו.  :ּוׁשְ   ִמְקָצת ַהּיֹום כְּ

  
  

יִני. ּדְ ַההּוא    ָאַמר: ּדּונּו ּדִ
ּה ָאְמֵר  ַמע ִמיּנָ ן ָקָאֵתי :י: ׁשְ ָרֵאל" :ִמּדָ ְבֵטי ִיׂשְ ַאַחד ׁשִ ן ָיִדין ַעּמֹו ּכְ    .(בראשית מט, טז) "ּדָ

  
  

ֲהָוה ָקא ָאֵזיל וְ    ֲאַמר: ַההּוא ּדַ
יָראָתא,  א ַאִסיָסֵני ּבִ יף ַיּמָ   ַאכֵּ

ִמ  חּוהּו ּדְ כְּ בּוֻלן ָקָאֵתיָבְדקּו ְוַאׁשְ    .ּזְ
ְכִתיב:  ּכֹ ּדִ ים ִיׁשְ ן ְלחֹוף ַיּמִ   . (בראשית מט, יג) ן""ְזבּוּלֻ

  
  

  רש"י
   . רב:א''ל

. בלשון שאילה אימא קיימת
כלומר עד שאתה משאיל על 
אבי שאל על אמי שאף היא 

   אחותך:
. עוד ר' חייא לרב ואימא אמר לו

   אחותי קיימת:
   . רב:אמר ליה

. ואבי כלום קיים אייבו קיים
הוא עדיין לא השיבותיך עליו 

הבין וי''א בניחותא היה  ומאליו
משיבו רב על מי שאינו שואל 
כדי שיבין מן הכלל וקשה בעיני 
לומר שיוציא רב דבר שקר 

   מפיו:
. להתאבל על חלוץ לי מנעלי

   אחי ואחותי:
. והולך כלי אחרי לבית המרחץ

ללמד הלכה לתלמידים נתכוון 
שאין שמועה רחוקה שלאחר 
שלשים יום נוהגת אלא יום 

ו ככולו ואינו צריך אחד ומקצת
לישב כל היום כולו מדאמר ליה 
והולך לי כלי אחרי לבית 
המרחץ ולא המתין עד למחר 

   אלמא שעה אחת די:
. ההוא דהוה קאמר דונו דיני

בכל דבר משא ומתן שהיה לו 
עם אדם היה אומר תמיד בא 
לדין ואינו נשמע לדבר אדם 

   אלא על פי דיין:
. אכיף ימא אסיסני ביראתא

ן בירונות אם היו לי פלטין אתק
לבנות לא הייתי קובעם אלא על 
שפת הים ותמיד היה משתבח 
בשפת הים ובתשובות הגאונים 
מצאתי אכיף ימא אסנא 
בראתא ופירוש כך היה משתבח 
בשפת הים ואומר תמיד סנאים 
שעל שפת הים ברושים הם 
במקומות אחרים ולשון זה הגון 
סנה בלשון ארמי אסנה ברוש 

  :ברותא
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        ד, א ד, א ד, א ד, א  .3
י ָעְלָמא  ְלכּוּלֵ ַקְייָמא ָלן ּדִ א ּדְ ּתָ   אֹוְרָתא הּוא,  ""אֹורְוָהׁשְ

ין לְ  ִדי ּבֵ יִמכְּ יְיהּוָדה ּוֵבין לְ  ַרּבִ ֵ  - ֵמִאיר  ַרּבִ א ִמׁשּ עֹות ּוְלַמְעָלה, ָחֵמץ ֵאינֹו ָאסּור ֶאּלָ   ׁש ׁשָ
ית ׁשִ    !ְוִנְבּדֹוק ּבְ

  
יָמא יִמין ְלִמְצֹות' :ְוִכי ּתֵ ְפָרא - 'ְזִריִזין ַמְקּדִ    !ִנְבּדֹוק ִמּצַ

ְכִתיב ר ָעְרָלתֹו" :ּדִ ׂשַ ִמיִני ִיּמֹול ּבְ ְ   , (ויקרא יב, ג) "ּוַבּיֹום ַהׁשּ
   :ְוַתְנָיא

ר ְלִמיָלה" ׁשֵ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו ּכָ   , ּכָ
ֶנֱאַמר ְצֹות, ׁשֶ יִמים ַלּמִ ִריִזין ַמְקּדִ ּזְ א ׁשֶ ּבֹ  :ֶאּלָ ם ַאְבָרָהם ּבַ ּכֵ ׁשְ   !"(בראשית כב, ג) ֶקר""ַוּיַ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

יֶהם. ּבְ  ָבּתֵ ֵני ָאָדם ְמצּוִיים ּבְ ּבְ ָעה ׁשֶ   ׁשָ
  

ר ָיֶפה ִלְבִדיָקה    .ְואֹור ַהּנֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ִעיּדְ ִהיְלכָּ  ַנן לֹא ִלְפַתח ּבְ ַסרְך, ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ָנְגֵהי ַאְרּבֵ ְתֵליַסר ּדְ אֹוְרָתא ּדִ     ,ֵניּה ּבְ

ַמֲעֵתיּה, ְוָאֵתי ְלִאיְמנּוֵעי ָכא ֵליּה ׁשְ ְלָמא ָמׁשְ    .ִמִמְצָוה ּדִ
  
  

  רש"י
. בין לר' מאיר ובין לרבי יהודה

דאיפליגו במתניתין בהרחקה 
דעבוד רבנן לדאורייתא חמץ 
אינו אסור מן התורה בבל יראה 
ובאכילה אלא משש שעות 
משעברו שש שעות כדיליף לקמן 
מן אך חלק ומן לא תשחט על 

   חמץ:
. חמץ בתחלת שש וקודם נבדוק

איסורו יבערנו למה לי לאקדומי 
י דבשלמא אי אור כולי הא

יממא הוא איכא לתרוצי 
דמתניתין נמי בשש קאמר אבל 

   השתא תקשה:
. דאיכא הקדמה נבדוק מצפרא

לזריזים כדאשכחן גבי מילה 
ובזריזותיה דאברהם שנאמר 
וישכם אברהם בבקר שלא 
המתין עד הנץ החמה ומכל 

   מקום בלילה לא הקדים:
. בלילה ואור הנר יפה לבדיקה

אם תאמר אבל ביום מחשיך ו
יבדוק לאור היום הא ילפינן 

   לקמן מחיפוש שמצותו בנר:
. לא יתחיל לא יפתח בעידנא

בגירסא אם קבע עת לתורה 
בלילות לא יתחיל להתעסק 

   בשמעתתא:
. באורתא דתליסר נגהי ארבסר

לילי יציאת שלשה עשר שהוא 
כניסת ארבעה עשר והוא ליל 

   בדיקת חמץ:
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        ד, אד, אד, אד, א .4
יּה ֵמ  עּו ִמיּנֵ ר ִיְצָחקּבָ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ִית לַ  יר ּבַ כִּ ׂשְ ר, ַעל ִמי ִלְבּדֹוק? ַהּמַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ   ֲחֵבירֹו ּבְ
  

יר ִלְבּדֹוק  כִּ ׂשְ יֵדיּה הּוא,  -ַעל ַהּמַ ֲחִמיָרא ּדִ   ּדַ
ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאי ִאיּסּוָרא ּבִ ֹוֵכר ִלְבּדֹוק ּדְ ְלָמא ַעל ַהׂשּ   ?אֹו ּדִ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִית ַלֲחֵבירֹו ַעל ַה " יר ּבַ ּכִ ׂשְ ֹוֵכר ַלֲעׂשוֹ ַהּמַ   ! "ת לֹו ְמזּוָזהׂשּ
  

אָהָתם, ָהא ָאַמר  ּיָ ְרׁשִ ר ִהיאַרב ְמׁשַ    .: ְמזּוָזה חֹוַבת ַהּדָ
  

  ָהָכא, ַמאי? 
  

ר ִיְצָחקָאַמר ְלהּו     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֵניָנא    :ּתָ

ִית ַלֲחֵבירֹו, " יר ּבַ ּכִ ׂשְ   ַהּמַ
ר  ָעה ָעׂשָ חֹות ָחל ַאְרּבָ ּלא ָמַסר לֹו ַמְפתְּ יר ִלְבּדֹוק, ַעל ַה  -ִאם ַעד ׁשֶ ּכִ ׂשְ   ּמַ

ר  ָעה ָעׂשָ חֹות ָחל ַאְרּבָ ַסר לֹו ַמְפתְּ ּמָ ֶ ֹוֵכר ִלְבּדֹוק -ְוִאם ִמׁשּ   . "ַעל ַהׂשּ
  
  
  

  רש"י
. החמץ דחמירא דידיה הוא

   בבית שלו הוא:ש
. שהרי עתה ברשותיה קאי

  הבית שלו:
. אלמא מידי לעשות לו מזוזה

   דמצוה עליה רמיא:
. לפי שהיא משמרתו חובת הדר

וכתיב ביתך ביאתך נכנס ויוצא 
בה אבל הכא בדיקת חמץ דרבנן 
דאי משום בל יראה ובל ימצא 
הא אמר לקמן דסגי ליה בבטול 
בעלמא אי מסיח דעתיה מיניה 

יה כעפרא ואמר כל ומשוי ל
חמירא דבביתא הדין כו' ורבנן 
הוא דאצרוך בדיקה והשתא כי 
האי גוונא מיבעיא לן טורח זה 

   על מי מוטל:
. הוא קנין מסירת מפתח

השכירות ואם עד שלא מסר 
המפתח נכנס ליל ארבעה עשר 
חלה חובת הבדיקה על המשכיר 
שעדיין היתה ברשותו ואף על פי 

חובה שמסר לו ביום כבר חלה 
  עליו:
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        ד, אד, אד, אד, א .5
עּו ִמיֵניּה ֵמ  ר ִיְצָחקּבָ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִית ַלֲחֵבירֹו ּבְ יר ּבַ כִּ ׂשְ    ,ַהּמַ
דּוק אֹו ֵאין ֶחְזָקתוֹ  דּוק?  ֶחְזָקתֹו ּבָ   ּבָ

  
ּה?    ְלַמאי ַנְפָקא ִמיּנָ

ְייֵליּה!    ִליׁשַ
  

ּיּוֵליּה  ְלׁשַ ֵליֵתיּה ְלַהאי ּדִ   ּדְ
  ְלַאְטרּוֵחי ְלַהאי, ַמאי? 

  
ר ִיְצָחק :ָאַמר ְלהוּ    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניתּוָה     :ּתְ
ים ֲאִפיּלּו ֲעָבִדים ֲא ַהּכֹ" יעּור ָחֵמץ, ֲאִפיּלּו ָנׁשִ יםל ֶנֱאָמִנים ַעל ּבִ   . "ִפיּלּו ְקַטּנִ
  

    ?ַמאי ַטְעָמא ְמֵהיְמֵני
ּום    ד,ב דּוק, ּדְ ָלאו ִמׁשּ   ֶחְזָקתֹו ּבָ

ָקָסַבר ִדיַקת ָחֵמץ. ַהּכֹ :ּדְ   ל ֲחֵבִרים ֵהם ֵאֶצל ּבְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ירֹות, " יַח ְמגּוָרה ְמֵליָאה ּפֵ ת ְוִהּנִ ּמֵ   ָחֵבר ׁשֶ
ֵני יֹוָמן  ִניםֲהֵרי ֵהן ּבְ  -ֲאִפיּלּו ֵהן ּבְ   ."ֶחְזַקת ְמתּוּקָ

  
אי?    ּוִמּמַ

ָקָאְמֵר  ּום ּדְ אֵני ָהָכא ִמׁשּ יְלָמא ׁשָ   י ָהֵני. ּדִ
  

יּה?  א ִאית ּבֵ ׁשָ י ְמׁשָ ָהֵני ִמיּדֵ   ַאּטּו ֲאִמיָרה ּדְ
  

א ַמאי  דּוקּדְ ֶאּלָ    !"ַהּכל ֶנֱאָמִנים"ַהאי  ?!ֶחְזָקתֹו ּבָ
ֶחְזַקת ' ים ּבְ ּתִ ל ַהּבָ ַאְר כָּ דּוִקין ּבְ רּבְ ָעה ָעׂשָ ֵעי ֵליּה!  'ּבָ   ִמיּבָ

  
א ַמאי ָהֵני ?ֶאּלָ ּום ֲאִמיָרה ּדְ    ,ִמׁשּ

  . לֹא - ָהא לֹא ָאְמִרי ָהֵני 
יּה  ְפׁשֹוט ִמיּנֵ דּוקּדְ  :ּתִ   !ֵאין ֶחְזָקתֹו ּבָ

  
דּוק,  :לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ    ֶחְזָקתֹו ּבָ

ַמאי ָעְסִקיַנן   ַדק, לֹא ּבָ ּדְ מּוְחַזק ָלן ּדְ  :ְוָהָכא ּבְ
ַדִקיֵניּה     .ְוָקָאְמִרי ָהֵני: ּבְ

ֵתיָמא ַנן,  :ַמהּו ּדְ   לֹא ְלֵהיְמִניְנהּו ַרּבָ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

יָון  ַנן הּואְב ּדִ כֵּ ַרּבָ    ,ִדיַקת ָחֵמץ ִמּדְ
י ֵליּה  ָעְלָמא ַסּגִ ִביּטּול ּבְ אֹוַרְייָתא ּבְ ִמּדְ    ,ּדְ

ַנן ְדַרּבָ ַנן ּבִ   .ֵהיְמנּוהּו ַרּבָ
  
  

  רש"י
. שחרית מי בארבעה עשר

מחזקינן ליה להאי משכיר 
דודאי בדקו אמש כמצות 

   חכמים אי לא:
. למאי נפקא מיניה לישייליה

   להאי אם בדקו אם לאו:
. משכיר כגון דליתיה להאי

למישייליה ומיבעי לן לאטרוחי 
   להאי שוכר לבדוק מספק מאי:

. להעיד נאמנין על ביעור חמץ
ר שבדקו בעליו בארבעה עש

   אמש:
. הא לאו בני מאי טעמא נאמנין

אסהודי נינהו לאו משום דבלאו 
אמירה דידהו נמי מחזקינן ליה 
בדוק דודאי לא עבר זה על דברי 
חכמים ואפילו הוא עם הארץ 
לשאר דברים חבר הוא לענין 

   בדיקה דהכל זריזין:
   . האי תנא:דקסבר

. הכל חבירין אצל בדיקה
דבר שהוא ואפילו עם הארץ וב

מוחזק חבר מחזקינן ליה שלא 
   עבר זמנו עד שעשאוהו:

. הנאמן על דתניא חבר
המעשרות ומת והניח מגורה 
מליאה פירות אפילו הן בני יומן 
שנתמרחו היום הרי הן בחזקת 
מתוקנים דודאי לא יצא מתחת 
ידו עד שגמר כל מצותו והכא 
נמי כיון דאף עמי הארץ חבירין 
הן על הבדיקה חזקתן 

   שבדקוהו:
. דהא דקתני נאמנין וממאי

טעמא משום דהכל חבירים הם 
אצל בדיקה דלמא אין עמי 
הארץ חבירים על כך וטעמא 
משום דקאמרי הני אנו ראינו 

   שבדקו:
כל הבתים בחזקת בדוקים 

. ולא הוה מיבעי ליה למיתני
למיתליה באמירה דהני 
ומקשינן אלא מדתלא באמירה 

י ודאי איכא למידק הא לא אמר
לא אם כן מאי קא מיבעיא לך 
תיפשוט מינה דאין חזקתו בדוק 
ומשני מהא ליכא למידק 
למיפשט מידי דאיכא לאוקמא 
להא כגון דמוחזק לן בהאי דלא 
בדק כגון שראינוהו טרוד או 
יצא מבעוד יום לדרך ואמרי הני 

   אנחנו בדקינוהו:
. דכתיב תשביתו בביטול בעלמא

ולא כתיב תבערו והשבתה דלב 
   א השבתה:הי

. הימנוהו רבנן בחיובא בדרבנן
דליתא אלא מדרבנן דהם 
הצריכו והם התירו לסמוך 
באמירתן של אלו וכח בידיהם 
להאמינם במידי דלאו 

  דאורייתא:
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        בבבב    ד,ד,ד,ד, .6
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ

דּוק, ּוְמָצאֹו  ֶחְזַקת ּבָ ִית ַלֲחֵבירֹו ּבְ יר ּבַ כִּ ׂשְ דּוקַהּמַ ֵאינֹו ּבָ    ?ַמהוּ  – ׁשֶ
ח ָטעּות, אֹו לֹא?  ִמּקַ   ִמי ָהֵוי כְּ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ
ַאְתָרא  ֲעָיא ּבְ ִניָחא, לֹא ָיֲהֵבי ַאְגָרא ּוָבְדקוּ ּדְ לֹא ִמיּבָ גּוֵפיּה.  ּדְ   ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִקּיּוֵמי ִמְצָוה ּבְ

ָיֲהֵבי ַאְגָרא ּוָבְדקוּ  ַאְתָרא ּדְ א ֲאִפיּלּו ּבְ ָממֹוֵניּה.  ,ֶאּלָ ִניָחא ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִקּיּוֵמי ִמְצָוה ּבְ   ּדְ
  
  
  
  

  רש"י
. ואם בא מי הוי מקח טעות

השוכר לחזור בו על ידי 
עלילותיו ולומר לא כך שכרתי 
ואין תנאי שלנו קיים מהו 

   לחזור:
יכא דלא יהבי לא מבעיא ה

. לאחרים ובדקי אלא כל אגרא
איש ואיש בודק את ביתו דלא 
מצי למימר ליה מקח טעות 
דאם הייתי יודע שאינו בדוק לא 
הייתי שוכרו דודאי ניחא 
לאיניש למעבד מצוה בגופיה 
ואי נמי הוה ידע דלא בדיק לא 

   היה מניחו בכך:
. דנהיגי כל אלא אפילו באתרא

כל איש  בני העיר לשכור בודקין
בביתו דאיכא השתא חסרון כיס 
אפילו הכי אי ידע ביה אתמול 
דלא בדיק לא הוי הדר ביה 
דניחא ליה כו' והאי דקא הדר 
ביה משום מלתא אחריתי היא 
דאשכח ביתא אחריתי דשפירא 

  מינה:
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        ה, בה, בה, בה, ב    ––––    ד, בד, בד, בד, ב .7
ַנן ָהָתם    :ּתְ

י"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ל ָחֵמׁש,    אֹוְכִלין ּכָ

ׁש.וְ  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ׂשֹוְרִפין ּבִ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ע,  -אֹוְכִלין  ל ַאְרּבַ   ּכָ
ל ָחֵמׁש,  - ְותֹוִלין    ּכָ

ׁש  -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחיּלַ   . (יא:) "ּבִ
י ָעְלָמא ִמיָהא כּוּלֵ עֹות ּוְלַמְעָלה ָאסּור,  :ּדְ ׁש ׁשָ ֵ   ָחֵמץ ִמׁשּ

  ְמָנַלן? 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵר  ִתיֵב ּתְ    ,יי ְקָרֵאי כְּ

ִתיב אֹ  :כְּ ְבַעת ָיִמים ׂשְ יֶכם""ׁשִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ    ,(שמות יב, יט) ר לֹא ִיּמָ
אֹ  :ּוְכִתיב יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ יֶכם""ַאְך ּבַ ּתֵ    .(שמות יב, טו) ר ִמּבָ

יַצד?    ָהא כֵּ
יעּור.  ר ַלּבִ ָעה ָעׂשָ   ְלַרּבֹות ַאְרּבָ

  
ר לְ ֹות ֵליְלַרבּ  :ְוֵאיָמא ה ָעׂשָ ָ   . יעּורִב ֵלי ֲחִמׁשּ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ָסְלָקא ּדַ ִתיב "ָיִמים" :ּדְ    ,כְּ
  ִאין,  -ָיִמים 

  לֹא.  - ֵלילֹות 
ַמע ָלן    .ֲאִפיּלּו ֵלילֹות :ָקא ַמׁשְ

  
   ,ַההּוא ָלא ִאיְצְטִריָכא ֵליּה 

אֹור    ה,א ַתת ׂשְ ּבָ ָהא ִאיְתַקׁש ַהׁשְ הלַ ֲאִכיַלת ָחֵמץ וַ ֲאִכיַלת ָחֵמץ, לַ ּדְ   . ֲאִכיַלת ַמּצָ
אֹור ַלֲאִכיַלת ָחֵמץ,  ַתת ׂשְ ּבָ   ַהׁשְ

ְכִתיב אֹ  :ּדִ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ל אֹ "ׁשִ י ּכָ יֶכם ּכִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ   . (שמות יב, יט) 14"ֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתהר לֹא ִיּמָ
ה,    ַוֲאִכיַלת ָחֵמץ ַלֲאִכיַלת ַמּצָ

ְכִתיב ל ַמְחֶמֶצת  :ּדִ בֵתיֶכם ּתאְכלּו ַמּצֹות""ּכָ כל מֹוׁשְ   , (שמות יב, כ) לֹא תֹאֵכלּו ּבְ
יּה ּבְ  ה: ּוְכִתיב ּבֵ ּצָ ֶעֶרב ּתֹ "ּמַ   . (שמות יב, יח) 15ת"אְכלּו ַמּצֹ ּבָ

  
יעּור!  :ְוֵאיָמא ר ַלּבִ ָעה ָעׂשָ   ְלַרּבֹות ֵליל ַאְרּבָ

  
ּיֹום" ִתיב.  "ּבַ   כְּ
  

ְפָרא!  :ְוֵאיָמא   ִמּצַ
  

ק "ַאְך"   . ִחּלֵ
  
  

ֵבי י ּדְ ָמֵעאל ַרּבִ ָנא ִיׁשְ    :ּתָ
ְקָרא" ּנִ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ   , "ִראׁשֹון" :ָמִצינּו ַאְרּבָ

ֶנֱאַמר ר יֹום ַלחֶֹדׁש" :ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ   . "(שמות יב, יח) "ּבָ
  
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ַמע.  "ִראׁשֹון" ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ   ּדְ
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ְבַעת   ְבַעת ׁשִ ְבַעת ׁשִ ְבַעת ׁשִ ל אֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ׁשִ י כָּ יֶכם כִּ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אר לֹא ִיּמָ ל אֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ָיִמים ׂשְ י כָּ יֶכם כִּ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אר לֹא ִיּמָ ל אֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ָיִמים ׂשְ י כָּ יֶכם כִּ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אר לֹא ִיּמָ ל אֵכל ַמְחֶמֶצת ְוִנְכְרָתה ָיִמים ׂשְ י כָּ יֶכם כִּ ָבתֵּ ֵצא ּבְ אר לֹא ִיּמָ  הנפש ההיא מעדת ישראלָיִמים ׂשְ
15

ֶעֶרב ּתאְכלּו ַמּצֹתבראשון בארבעה עשר יום לחודש   ֶעֶרב ּתאְכלּו ַמּצֹתּבָ ֶעֶרב ּתאְכלּו ַמּצֹתּבָ ֶעֶרב ּתאְכלּו ַמּצֹתּבָ  ּבָ

  רש"י
. גרסינן ואף על גב תנן התם

   דבפירקין היא:
. ולא ושורפין בתחלת שש

הוא ימתין עד תחלת שבע ש
אסור מן התורה לפי שאדם 

   טועה בשעות:
. טועה אדם ר' יהודה אומר

יותר מכאן וצריך להתרחק מן 
העבירה יותר ולא יאכל מסוף 

   ארבע ולמעלה:
. לא אוכלין ולא שורפין תולין

כלומר אין צריך לשרוף ומאכיל 
הוא לבהמתו כל חמש אבל הוא 

   לא יאכל:
דכולי עלמא מיהא חמץ מששת 

. מן התורה אסורשעות ולמעלה 
דאי לא מיתסר עד אורתא לא 
הוו גזרי ביה דבין יממא לליליא 

   לא טעו אינשי:
שבעת ימים שאור לא ימצא 

. אפילו שעה אחת בתוך בבתיכם
השבעת ימים וכתיב אך ביום 
הראשון תשביתו הרי שהה בו 

   שעה אחת:
. דעל כרחיך הא כיצד לרבות כו'

האי הראשון ראשון קודם לכל 
ר דהיינו ארבעה שבעה קאמ

   עשר:
. ואימא לרבות ליל חמשה עשר

שלא ימתין עד הבוקר והכי 
קאמר אך בכניסת יום הראשון 
מיד תשביתו דאי משבעת ימים 
הוה אמינא ימים אין לילות 

   לא:
. השבתת שאור לאכילת חמץ

משעה שהזהיר שלא לאכול 
חמץ צוה להשבית השאור 
דכתיב שאור לא ימצא בבתיכם 

   מץ):כי כל אוכל (ח
. ואכילת חמץ לאכילת מצה

משעה שחייב לאכול מצה 
הזהיר שלא לאכול חמץ דכתיב 
כל מחמצת לא תאכלו בכל 
מושבותיכם תאכלו מצות 
וכתיב בערב תאכלו מצות 
אלמא זמן אכילת מצה ואיסור 
חמץ והשבתת שאור 

   משחשיכה:
. אכין ורקין מיעוטין אך חלק

אלמא מקצת היום מותר 
יש לנו ומקצתו אסור ומעתה 

לחלק חציו לאיסור וחציו 
להיתר ואיכא דאמר אך הוא חץ 
בגימטריא דאח''ס בט''ע גי''ף 
דכ''ץ ותופס ח' תחת אל''ף 

   וצד''י במקום כ':
. בלאו ראשון דמעיקרא משמע

רומיא דקרא אהדדי משמע 
ראשון במשמעות דקרא שהוא 
יום קודם לכל שבעה דקרא כיון 
דכתיב שבעת ימים מצות 

ביום הראשון ראשון תאכלו אך 
   קודם למעשה קאמר:
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ֵלד :ָראָאַמר ְק ּדְ  ּוָ   .(איוב טו, ז) 16""ֲהִראׁשֹון ָאָדם ּתִ
  

ה א ֵמַעּתָ ּיֹום ָהִראׁשֹון :ֶאּלָ ם ָלֶכם ּבַ ַמע -(ויקרא כג, מ)  17""ּוְלַקְחּתֶ ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ   ?!ָהִכי ַנִמי ִראׁשֹון ּדְ
  

ְכִתיב אֵני ָהָתם, ּדִ ְבַעת ָיִמים" :ׁשָ ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ׁשִ ַמְחּתֶ   , קרא כג, מ)(וי "ּוׂשְ
ִביִעי  ְ ִביִעי ֶלָחג  - ַמה ׁשּ   ׁשְ

   .ִראׁשֹון ֶלָחג -  "ִראׁשֹון"ַאף 
  

ִתיב יתוּ  :ָהִכי ַנִמי כְּ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתאֵכלּו"...  "ַאְך ּבַ   ! (שמות יב, טו) 18ׁשִ
  

ן, ִנְכּתֹוב ְקָרא   ה ִלי? ָלּמָ  "ָהִראׁשֹון", 'ִראׁשֹון' :ִאם כֵּ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ִלְכַדֲאָמַרן :ׁשְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ה ִלי?  "ָהִראׁשֹון"ָהָתם ַנִמי    ָלּמָ
  

  ְותּו, 
ְכִתיב תֹון" :ָהָתם ּדִ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ תֹון ּוַבּיֹום ַהׁשּ ּבָ ּיֹום ָהִראׁשֹון ׁשַ    ,(ויקרא כג, לט) "ּבַ

ַמע?  'ִראׁשֹון' :ֵאיַמר ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ   ּדְ
  

אֵני  תֹון" :ָאַמר ְקָראּדְ  :ָהָתםׁשָ ּבָ ִמיִני ׁשַ ְ   , "ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ִמיִני"ַמה  ְ ִמיִני  "ׁשּ   ַחג. ּדְ ִראׁשֹון  "ִראׁשֹון"ַאף  ,ָחגּדְ ׁשְ

ה ִלי?  "ָהִראׁשֹון"   ָלּמָ
ל מֹוֵעד.    ְלַמעּוֵטי חּוּלֹו ׁשֶ

  
ל מֹוֵעד ִמיִני"וּ  "ִראׁשֹון"ֵמ  ?!חּוּלֹו ׁשֶ   ָנְפָקא!  "ׁשְ

  
   .ִריךְ ִאיְצְט 

ֲעָתְך ָאִמיָנא ִמיִני"ַתב ַרֲחָמָנא כָ ּדְ הֹוִאיל  :ָסְלָקא ּדַ ְ    ,ִראׁשֹון, ָוי"ו מֹוִסיף ַעל ִעְנָין "ּוַבּיֹום ַהׁשּ
ל מֹוֵעד, ּדַ  חּוּלֹו ׁשֶ   ֲאִפיּלּו ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  ְולֹא ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא לֹא וי"ו ְולֹא ה"א! 
  

  ְותּו, 
ְכִתיב: ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ָהָתם ּדִ    ,(ויקרא כג, ז) 19""ּבַ

ַמע?!  "ִראׁשֹון" ָרא ַמׁשְ ֵמִעיּקָ   ּדְ
  

א ה  ,ֶאּלָ לׁשָ ֵבי  "ִראׁשֹון"ָהֵני ׁשְ ֵני ּדְ ֵעי ֵליּה ְלִכְדּתָ יִמיּבָ ָמֵעאל.  ַרּבִ   ִיׁשְ
ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ

ה" לׁשָ ַכר ׁשְ ׂשְ ה  - ִראׁשֹון"" ּבִ לׁשָ   , 'אׁשֹוןִר 'ָזכּו ִלׁשְ
ו,  ל ֵעׂשָ   ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ

ׁש,  ְקּדָ ית ַהּמִ   ְלִבְנַין ּבֵ
יַח  ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ   . "ְוִלׁשְ

  
ו" ל ֵעׂשָ   , "ְלַהְכִרית ַזְרעֹו ׁשֶ

ְכִתיב ָער :ּדִ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו ּכְ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ּכֻ   . )(בראשית כה, כה 20""ַוּיֵ
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ֵלד  ּוָ ֵלדֲהִראׁשֹון ָאָדם תִּ ּוָ ֵלדֲהִראׁשֹון ָאָדם תִּ ּוָ ֵלדֲהִראׁשֹון ָאָדם תִּ ּוָ  ולפני גבעות חוללת ֲהִראׁשֹון ָאָדם תִּ
17
יֹּום ָהִראׁשֹון  ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ָהִראׁשֹוןּוְלַקְחתֶּ ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ָהִראׁשֹוןּוְלַקְחתֶּ ם ָלֶכם ּבַ יֹּום ָהִראׁשֹוןּוְלַקְחתֶּ ם ָלֶכם ּבַ  תמרים וענף עץ עבות וערבי נחלפרי עץ הדר כפות  ּוְלַקְחתֶּ
18
יתוּ   ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יתוּ ַאְך ּבַ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יתוּ ַאְך ּבַ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יתוּ ַאְך ּבַ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתאֵכלוּ שאור מבתיכם  ַאְך ּבַ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתאֵכלוּ ׁשִ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתאֵכלוּ ׁשִ ְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתאֵכלוּ ׁשִ  ׁשִ
19
ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם  ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכםּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכםּבַ ּיֹום ָהִראׁשֹון ִמְקָרא קֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכםּבַ  כל מלאכת עבודה לא תעשו ּבַ
20
ָער  ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו כְּ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני כֻּ ָערַוּיֵ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו כְּ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני כֻּ ָערַוּיֵ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו כְּ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני כֻּ ָערַוּיֵ ֶרת ׂשֵ ַאּדֶ ּלֹו כְּ ֵצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני כֻּ  מו עשוויקראו ש ַוּיֵ

  רש"י
. הקודם הראשון אדם תולד
  לאדם הראשון נולדת:

. בהאי קרא הכא נמי הא כתיב
גופיה שבעת ימים ודרוש נמי 

   ראשון דומיא דשביעי:
. גבי לולב ה' דהראשון התם נמי
   למה לי:

. מדכתיב מראשון ושמיני נפקא
בהנהו שבתון מכלל דאינך לאו 

   הו:שבתון נינ
. על ימים על ענין ראשון

הקדומים לו דהיינו חולו של 
   מועד:

. לא לכתוב רחמנא לא וי''ו
דמשמע ריבויא דתו איצטריך 

   ה''א למיעוט:
. אלא מהני שלשה ראשון

דכתיב במקרא קודש דפסח 
ומקרא קודש דסוכות ומצות 
לולב לאתותב לרב נחמן דהני 
ראשון דכתיב בהו לאו 

שמא למשמעותייהו קאתו אלא 
בעלמא הוא דנקראו ראשון 

   וכתנא דבי ר' ישמעאל:
. שביתת הרגל בשכר ג' ראשון

דפסח ושביתת הרגל דחג 
ונטילת לולב שנקראו ראשונים 

   זכו לשלשה ראשון:
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ׁש "וּ  ְקּדָ ית ַהּמִ    ,"ְלִבְנַין ּבֵ

ְכִתיב נּו" :ּדִ ׁשֵ א ָכבֹוד ָמרֹום ֵמִראׁשֹון ְמקֹום ִמְקּדָ ּסֵ   . (ירמיהו יז, יב) "ּכִ
  
יַח " ל ָמׁשִ מֹו ׁשֶ   , "ְוִלׁשְ

ְכִתיב ם :ּדִ ה ִהּנָ   . (ישעיה מא, כז)  21""ִראׁשֹון ְלִצּיֹון ִהּנֵ
  
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ם ִזְבִחי"לֹא ִתׁשְ  :ֵמָהָכא   , (שמות לד, כה)  22"ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ

ים.  ַסח ַוֲעַדִיין ָחֵמץ ַקּיָ ַחט ַהּפֶ   לֹא ִתׁשְ
  

ֵחיט!  י ׁשָ ל ַחד ְוַחד כִּ   ְוֵאיָמא: כָּ
  

ִחיָטה ָאַמר ַרֲחָמָנא    .ְזַמן ׁשְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
אֹ " יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ יֶכם""ַאְך ּבַ ּתֵ     - (שמות יב, טו) ר ִמּבָ

יֹום טֹוב ַעְצמֹו?  א ּבְ   ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר:  ם ִזְבִחי"תַּ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ   , (שמות לד, כה) "לֹא ִתׁשְ

ים,  ַסח, ַוֲעַדִיין ָחֵמץ ַקּיָ ַחט ֶאת ַהּפֶ   לֹא ִתׁשְ
ְבֵרי י ּדִ ָמֵעאל ַרּבִ   .ִיׁשְ

י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
אֹ יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון תַּ יֶכם", ֵאינֹו ָצִריְך, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: "ַאְך ּבַ תֵּ   ר ִמּבָ

ה" :ּוְכִתיב ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ   , (שמות טז) 23"ּכָ
ִהיא ַאב ְמָלאָכהּוָמִצינּו ְל    .ַהְבָעָרה ׁשֶ

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
  ֵאינֹו ָצִריְך, 

אֹ  :ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ ּיֹום ָהִראׁשֹון ּתַ יֶכם""ַאְך ּבַ ּתֵ    - ר ִמּבָ
יֹום טֹוב א ּבְ    ?ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר ק "ַאְך" :תַּ   . "ִחּלֵ
ֵרי?  יֹום טֹוב ַעְצמֹו, ִמי ׁשָ   ְוִאי ּבְ

אֹ ַתת ׂשְ ּבָ ה! ר ַלֲאִכיַלת ָחֵמץ, ַוֲאִכיַלת ָח ָהא ִאיְתַקׁש ַהׁשְ   ֵמץ ַלֲאִכיַלת ַמּצָ
  
  

    :ָרָבאָאַמר 
ּה ִמ    ה,ב ַמע ִמיּנָ יׁשְ ָלת.  ַרּבִ   ֲעִקיָבא ּתְ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵריָפה.  :ׁשְ א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   ֵאין ּבִ
ּה  ַמע ִמיּנָ ק ָיָצאת :ּוׁשְ    .ַהְבָעָרה ְלַחּלֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָרה ַהְבָעָר  :ּוׁשְ ּלא ְלצֹוֶרךְ לֹא ָאְמִריַנן: הֹוִאיל ְוהּוּתְ ָרה ַנִמי ׁשֶ    .ה ְלצֹוֶרְך, הּוּתְ
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ה ִהּנָם  םִראׁשֹון ְלִציֹּון ִהּנֵ ה ִהּנָ םִראׁשֹון ְלִציֹּון ִהּנֵ ה ִהּנָ םִראׁשֹון ְלִציֹּון ִהּנֵ ה ִהּנָ  ולירושלים מבשר אתן ִראׁשֹון ְלִציֹּון ִהּנֵ
22
ם ִזְבִחי  ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ ם ִזְבִחילֹא ִתׁשְ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ ם ִזְבִחילֹא ִתׁשְ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ ם ִזְבִחילֹא ִתׁשְ ַחט ַעל ָחֵמץ ּדַ  ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח לֹא ִתׁשְ
23

הוביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם   ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ הכָּ ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ הכָּ ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ הכָּ ל ְמָלאָכה לֹא ֵיָעׂשֶ   בהם כָּ

  רש"י
. לא תשחט על חמץ וגו'

ושחיטת פסח זמנה מתחלת 
שבע שהוא בין הערבים שכבר 
נוטה חמה לצד שקיעתה והכי 

ן הממונה אמרינן בפ' אמר לה
(יומא כח:) צלותיה דאברהם 
מכי משחרי כותלי דהיינו 
מחצות ואילך וגמרינן מינה 
דשחיטת התמיד מתחלת שבע 
וקשיא לן התם מתני' דתמיד 
נשחט בשש שעות ומחצה ומשני 
לן שאני כותלי בית המקדש 
דלא מכווני רחבין תחתיהן מאד 

   ולא משתחרי עד שש ומחצה:
וך . יבער סמואימא כל חד וחד

לשחיטתו מעט ואם שהה עד 
   תשע יבערנו בתשע:

. לא זמן שחיטה קאמר רחמנא
חלקה תורה לישראל לזה זמנו 
ולזה זמנו הואיל וקבע לו זמן 
ואיסורו שוה בכל לכולם זמן 

   אחד קבע:
. וזו הבערה שהיא אב מלאכה

שלא לצורך היא והכתוב אסר 
מלאכה ביו''ט הלכך האי ראשון 

   בארבעה עשר קאמר:
. התיר לך הכתוב לקאך ח

לשהותו מקצת יום ביעורו ואי 
יום ביעורו ביום טוב מי שרי 
לשהוייה כלל הא איתקש כו' 
ואכילת מצה משחשיכה ועל 
כרחך השבתת שאור כשתחשך 
ואם כן לא משכחת אך חלק 
דאי לאו אך איכא למימר ביום 
הראשון בין השמשות שהוא 
התחלת היום אבל השתא על 

ורו שרי ליה כרחך בתוך יום ביע
   קרא לשהוייה:

. מדלא נפקא ליה דהאי ש''מ
יום הראשון ערב יום טוב הוא 
אלא משום דאסור להבעיר 
ביום טוב שמע מינה סבירא ליה 
כר' יהודה דאמר לקמן בפרק 
כל שעה [כא. וכז:] אין ביעור 
חמץ אלא שריפה ויליף לה 
מנותר דאי השבתתו בכל דבר 
סבירא ליה לוקמיה ביו''ט 

רנו בדבר אחר יאכילנו ויבע
   לכלבים או ישליכנו לים:

. מדקאמר שהוא אב וש''מ
מלאכה סבירא ליה כר' נתן 
דאמר הבערה לחלק יצאתה 
דתניא (שבת דף ע.) הבערה 
ללאו יצאת שהיתה בכלל לא 
תעשה כל מלאכה חזר והוציאה 
מכללו ופרט בה לאו לעצמה 
לומר לך שאינה במיתת בית דין 

או זה כשאר מלאכות אלא בל
לבדו ר' נתן אומר לחלק יצאתה 
שלא תאמר העושה ארבעה או 
חמשה אבות מלאכות בשוגג 
בשבת אינו חייב אלא אחת דהא 
חד לאו איכא בכולהו וחד כרת 
לפיכך פרט בה בפני עצמה 
להקיש אליה מה היא מיוחדת 
שהיא אב מלאכה וחייבין עליה 
לעצמה כו' אלמא לר' יוסי לאו 

  אב מלאכה היא:
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        ו, או, או, או, א    ––––    ה, בה, בה, בה, ב .8
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אֹ " ְבַעת ָיִמים ׂשְ יֶכם""ׁשִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ    ,(שמות יב, יט) ר לֹא ִיּמָ
ָבר ֶנֱאַמר ְלמּוד לֹוַמר? ַוֲהלֹא ּכְ אֹ  :ַמה תַּ   ר "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ

ָכל גְּ       ! ז) יג,מות (שֻבֶלָך"ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ָחֵמץ ּבְ
ֱאַמר ּנֶ אֹ  :ְלִפי ׁשֶ ה רֹוֶאה,    - ר""לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ   ׁשֶ

 . בֹוהַּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ   ֲאָבל ַאתָּ
ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוייוִ  ,ָיכֹול ַיְטִמין ל ּפִ    ?ַקּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ֵצא" :תַּ    ."לֹא ִיּמָ
א ּבְ  ָחֵצר. ֵאין ִלי ֶאּלָ ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו, ְוֵאין ׁשָ ׁשְ יּבַ ּלא ּכִ   גֹוי ׁשֶ

ָחֵצר  ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו, ְוׁשָ ׁשְ יּבַ ּכִ ִין?  -ּגֹוי ׁשֶ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר יֶכם" :תַּ ָבּתֵ ֵצא ּבְ   . "לֹא ִיּמָ

  

א ׁשֶ  יֶכם"ֵאין ִלי ֶאּלָ ָבּתֵ יִחין ּוִב ּבֹורֹות ּבְ , ּבְ "ּבְ ִ ָערֹות ׂשּ ִיןִמ  –ּמְ    ?ּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֻבֶלָך" :תַּ ָכל ּגְ   . "ּבְ

ּום ים עֹוֵבר ִמׁשּ תִּ ּבָ ל ֵיָרֶאה" :ַוֲעַדִיין ֲאִני אֹוֵמר: ּבַ ֵצא"וּ  "ּבַ    ,"ַבל ִיּמָ
ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוי.  ,ּוַבל ַיְטִמין ל ּפִ   ּוַבל ְיַקּבֵ

בּוִלין ּבִ  ה רֹוֶא  -ּגְ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאתָּ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ . ׁשֶ בֹוהַּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים  ְוׁשֶ   ה ׁשֶ
ֶזה ל ֶזה ּבָ ן ֶאת ָהָאמּור ׁשֶ ִין ִליתֵּ ֶזה ?ִמּנַ ל ֶזה ּבָ    ?ְוׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:  אֹ תַּ אֹ  ר""ׂשְ ָוה.  ר""ׂשְ   ִלְגֵזיָרה ׁשָ
אֹ ֶנֱאַמר  ים ּבְ  ר""ׂשְ תִּ יֶכם" -ּבָ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אר לֹא ִיּמָ   , "ׂשְ
אר" :ְוֶנֱאַמר בּוִליןּבַ  "ׂשְ אר" - ּגְ   : "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ

אֹור"ַמה  ְ ים "ׂשּ תִּ ּבָ    :ָהָאמּור ּבַ
ּום ל ֵיָרֶאה" עֹוֵבר ִמׁשּ ֵצא"וּ  "ּבַ    ,"ַבל ִיּמָ

ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוִים,  ,ּוַבל ַיְטִמין ל ּפִ   ּוַבל ְיַקּבֵ
אֹור"ַאף  בּוִלין "ׂשְ ּגְ    :ָהָאמּור ּבַ

ּום ל ֵיָר " :עֹוֵבר ִמׁשּ ֵצא"וּ  "ֶאהּבַ    ,"ַבל ִיּמָ
ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוִיםּוַבל ְיַקּבֵ     .ל ּפִ

אֹור"ּוַמה  ְ בּוִליןָהָאמּור ּבִ  "ׂשּ ה רֹוֶאה - ּגְ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ    ,ׁשֶ
         , בֹוהַּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ   ֲאָבל ַאתָּ

אֹור"ַאף  ים  "ׂשְ תִּ ּבָ ָך ִאי ַאתָּ  -ָהָאמּור ּבַ ּלְ    ,ה רֹוֶאהׁשֶ
בֹוהַּ       ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ   . "ֲאָבל ַאתָּ

   
   :ָאַמר ָמר

ָחֵצר, " ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו ְוֵאין ׁשָ ׁשְ יּבַ ּלא ּכִ גֹוי ׁשֶ א ּבְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ָחֵצר  ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו ְוׁשָ ׁשְ יּבַ ּכִ ִין?  -ּגֹוי ׁשֶ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר    ".ֵצא""לֹא ִיּמָ  :תַּ
  

יא י ַלּיָ ַלּפֵ    ?!כְּ
  

ֵיי: ֵאיּפֹוךְ    !ָאַמר ַאּבַ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
יּפֹוךְ     ,ְלעֹוָלם לֹא ּתֵ

א ָקֵאי.    ְוַאֵריׁשָ
 . בֹוהַּ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאּתָ ָך ִאי ַאּתָ ּלְ   ׁשֶ

ּתֹו ְוֵאין ׁשָ  ׁשְ יּבַ ּלא כִּ גֹוי ׁשֶ א ּבְ ָחֵצר , ֵאין ִלי ֶאּלָ ָך ּבֶ   רּוי ִעּמְ
ִין ָחֵצר ִמּנַ ָך ּבֶ רּוי ִעּמְ ּתֹו ְוׁשָ ׁשְ יּבַ כִּ    ?ּגֹוי ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר ֵצא" :ּתַ   . "לֹא ִיּמָ
  

יָרא ָנא ִמיֲהַדר ַאֶהיּתֵ    ,ְוַהאי ּתָ
  ?!ָנֵסיב ָלּה ְקָרא ְלִאיּסּוָרא

ֱאַמר  ּנֶ ּום ׁשֶ ֵרי ִזיְמֵני "ְלָך" "ְלָך"ִמׁשּ    .ּתְ

  "ירש
והלא כבר נאמר ולא יראה לך שאור בכל 

   . הרי בתים במשמע:גבולך
. דמדכתב לך לפי שנאמר ולא יראה לך

משמע מינה שלך אי אתה רואה אבל 
אתה רואה בגבולין של אחרים כגון נכרי 

   ושל גבוה אם הקדישם לבדק הבית:
. נלמוד ממקרא זה שיטמין את שלו יכול

   כתיב:ביד שלא יראנו ודיו דהא לא יראה 
   . דהא כתיב לך:ויקבל פקדונות מן הנכרי

. אסר לך הטמנה שאף היא ת''ל לא ימצא
בכלל מציאה ואסר לך של אחרים דהכא 

   לא כתיב לך:
. מלא ימצא דאסור אלא נכרי שלא אין לי

כבשתו תחת ידיך ואינו שרוי עמך בחצר 
   ולקמיה פריך איפכא מסתברא:

. דהוי ממונו נכרי שכיבשתו תחת ידך
ונך או שלא כיבשתו אבל שרוי כממ

בחצרך מנין תלמוד לומר לא ימצא 
   לקמיה מפרש לה:

. כלומר ואם נאמר ואין לי אלא בבתים
זה ולא נאמר ולא יראה לך שאור הייתי 
אומר אין לי שאסור לשהות חמץ אלא 
בבתים מפני שהוא מצוי אצלו תמיד דהא 

   בהאי קרא בתים הוא דכתיב:
קרא דלא . בתלמוד לומר בכל גבולך

   יראה כתיב:
. אע''פ שנאמר שניהם יש לי לומר ועדיין

בבתים עובר בכל אלו דהא לא ימצא 
דמשמע אפילו הטמנה לא כתב אלא 
בבתים ולא כתב בהו נמי לך להוציא של 
אחרים אבל בגבולין בורות שיחין 
ומערות כתב לך ואני אומר אבל אתה 
רואה בהן של אחרים מנין ליתן קולו של 

וחומרו של זה בזה ת''ל כו' זה בזה 
ולקמיה פריך מאי קאמר דמייתי לה של 
אחרים ושל גבוה לאיסורא ולהתירא 

   הכא והכא:
. שתי מלות כלפי היכן נוטה כלפי לייא

דבר זה הא איפכא מסתברא נכרי 
   שכבשתו מסתברא דאסור טפי:

. היכן וחבירו בברכות בפרק הרואה לייא
רסים (דף נח.) חצבי לנהרא כגני לייא ח

   שבורים להיכן הולכין:
. אין לי דאסור אלא בנכרי איפוך

שכיבשתו דהוי דומיא דשלך נכרי שלא 
כיבשתו מניין תלמוד לומר לא ימצא ולא 
כתב לא תמצא אבל לא ימצא לגמרי 

   משמע:
. להיתירא אין לי דמותר וארישא קאי

לראות של אחרים בדלא קביל עליה 
אחריות כדלקמיה אלא שלא כיבשתו 

רי שכיבשתו מנין דמותר ת''ל לא נכ
ימצא: ופרכינן לרבא תנא מהדר 
אהיתירא ונסיב לה למילתיה קרא 
לאיסורא ומשני להיתירא קא נסיב לה 
משום שנאמר בגבולין בשאור לך לך תרי 
זימני לא יראה לך שאור בכל גבולך 
שבעת ימים בפרשת ראה וכתיב לא יראה 
לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבולך 

פרשת בא ואם אינו ענין להאי לך ב
בגבולין גבי ראייה דהא כבר אמור תניהו 
ענין ללא ימצא ודרוש ביה לא ימצא לך 
אף במצוי אצלך והיינו שרוי עמך 
קאמינא לך דאין חמץ אסור אלא אם כן 
שלך אבל אתה מוצא את שלו וההיא לך 
דחמץ לא קחשיב דשאור וחמץ מיצרך 

דחד צריכי כדאמר בביצה (דף ז:) 
  מחבריה לא יליף:
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        ו, או, או, או, א    - - - - ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .9
   :ָאַמר ָמר

ְקּדֹונֹות ִמן ַהּגֹוִים" ל ּפִ    ?ָיכֹול ַיְטִמין ִויַקּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר ֵצא" :תַּ    "."לֹא ִיּמָ
  

א בֹוּה " :ָהא ָאְמַרּתְ ֵריׁשָ ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאתָּ ָך ִאי ַאתָּ ּלְ   ! "ׁשֶ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יל ֲעֵלי -ָהא  ַקּבֵ   ּה ַאֲחָריּות. ּדְ
  יל ֲעֵליּה ַאֲחָריּות. לֹא ַקּבִ ּדְ ָהא 

  
י ָהא    ִלְבֵני ְמחֹוָזא:  ָרָבאָאַמר ְלהּו ּדְ כִּ

ְייכוּ ּבַ  ּתַ ְבֵני ֵחיָלא ִמּבָ    ,ִעירּו ֲחִמיָרא ּדִ
יָון  ּלּוֵמי ,ִאיּלּו ִמיְגַנב ְוִאיּלּו ִמיְתִבידּדְ כֵּ ְרׁשּוַתְייכּו ָקֵאי, ּוָבִעיתּו ְלׁשַ ֵמי ְוָאסּור.  ,ּבִ ִדיְלכֹון ּדָ   כְּ

  
ֵמי' :ָאַמרּדְ ָהִניָחא ְלַמאן  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון כְּ   . 'ּדָ

א ְלַמאן  ֵמי' :ָאַמרּדְ ֶאּלָ ָממֹון ּדָ א ְלֵמיַמר? 'ָלאו כְּ   , ַמאי ִאיכָּ
  

אֵני ָהָכא  ֵצא"ָאַמר ּדְ ׁשָ   . "לֹא ִיּמָ
  
  

ָאְמֵר  א ּדְ   י: ִאיכָּ
ֵמי' :ָאַמרּדְ אן ָהִניָחא ְלַמ  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ָלאו כְּ     , 'ּדָ

ִאיְצְטִריְך    ו,א ֵצא"ַהְיינּו ּדְ   , "לֹא ִיּמָ
א ְלַמאן  ֵמי' :ָאַמרּדְ ֶאּלָ ָממֹון ּדָ ֵצא" 'כְּ ה ִלי "לֹא ִיּמָ   ?ָלּמָ

  
  ִאיְצְטִריְך, 

ֲעָתְך ָאִמיָנא ְרׁשּוֵתיּה ָקֵאי,  ,ֵעיֵניּה הֹוִאיל ְוִכי ִאיֵתיּה ָהַדר ּבְ  :ָסְלָקא ּדַ   ָלאו ּבִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  

  רש"י
   . עירו של רבא:מחוזא

. גייס של בית המלך דבני חילא
ומטילין תיקון טורח מזונותיהן 

   על העיירות:
. הא דאמרינן דמשום הניחא

   אחריות אסור:
. רבי שמעון למאן דאמר כו'

קאמר ליה בבבא קמא (דף עא:) 
   קדשים שחייב באחריותן חייב:

ם . משולהכי איצטריך לא ימצא
דבעלמא לאו כממון דמי 
איצטריך קרא למימר דגבי חמץ 

   מיהא מתסר:
. הוא הואיל וכי איתיה הדר

גופיה למריה בעיניה וזה עדיין 
לא נאבד וכי אמרה ר' שמעון 
לההוא היכא דאינו בעין כגון 
גבי גונב קדשים שהיו הבעלים 
חייבין באחריותן אמר רבי 
שמעון אף על פי שאין כפל 

רעהו ולא להקדש דכתיב ל
להקדש הכא חייב דכיון דזה 
חייב באחריותן רעהו קרינא 
ביה דהא גרם לו להתחייב 

  ממון:
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עּו ִמיֵניּה ֵמ    : ָרָבאּבָ

יֶבת ּבִ  ֱהַמת ַאְרנֹוָנא ַחּיֶ    ,ְבכֹוָרהּבֶ
יֶבת ּבִ  כֹוָרהאֹו ֵאין ַחּיֶ   ?ּבְ

  
זּוֵזי  ק ֵליּה ּבְ ָמֵצי ְמַסּלֵ ל ֵהיָכא ּדְ ֲעָיא ָלן  -כָּ יבּדְ לֹא ָקא ִמיּבָ    ,ַחּיָ

ֲעָיא ָלן י ָקא ִמיּבָ זּוֵזי, ַמאי?  :כִּ ק ֵליּה ּבְ לֹא ָמֵצי ְמַסּלֵ   ֵהיָכא ּדְ
  

  ָאַמר ְלהּו: 
טּוָרה.    ּפְ

  
   :ְוָהַתְנָיא

יֶבת"   ! "ַחּיֶ
  

ק ֵליּה.  -ָהָתם  ָמֵצי ְמַסּלֵ   ּדְ
  
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
  : ָרָבאָאַמר 

כֹוָרה,  טּוָרה ִמן ַהּבְ ֱהַמת ַאְרנֹוָנא ּפְ   ּבֶ
ק ֵליּה. וְ  ָמֵצי ְמַסּלֵ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ת ַאְרנֹוָנא  ה,  - ִעיּסַ ַחּלָ יֶבת ּבְ   ַחּיֶ
ק ֵליּה.  לֹא ָמֵצי ְמַסּלֵ ב ּדְ   ְוַאף ַעל ּגַ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֵהָמה    ִאית ָלּה ָקָלא.  -ּבְ
ה    ֵלית ָלּה ָקָלא.  -ִעיּסָ

  
  

  רש"י
. המלך נוטל עישור מן ארנונא

   הבהמה ומן התבואה:
. דקיימא לן כל חייבת בבכורה

שיד נכרי באמצע פטורה מן 
הבכורה שנאמר (במדבר ג) לי 
כל בכור בישראל אבל לא 

שורו של באחרים ועדר זה שעי
מלך בתוכו חייבת בבכורה לתת 

   לכהן הבכורות שלהם או לא:
. לנכרי דמצי מסלק ליה

   במעות:
. כיון דאכתי לא לא תיבעי לן

זכה נכרי בהן ודינו אינו קבוע 
בהן יותר ממעות איכא למימר 

   לא יתן לו בהמות אלא מעות:
. דכל ואע''ג דמצי מסלק ליה

כמה דלא סלקיה ידו שייכא 
   בבהמות:

. ואע''ג סת ארנונא חייבתעי
דעיסת נכרי פטורה ואוכל 
ישראל בלא חלה דהא 
עריסותיכם כתיב זו חייבת 
דלית לה קלא והרואה אומר 
שלו היא ואוכלה בלא חלה אבל 
בבהמה אית לה קלא והדתניא 

   חייבת בעיסה הוא דתניא:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְכַנס ַלֲחֵציר" ּנִ ל ּגֹוי ׁשֶ ָרֵאלֹו ׁשֶ ָידֹו  ִיׂשְ   ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער.  - ּוְבֵציקֹו ּבְ
  ָזקּוק ְלַבֵער.  -ִהְפִקידֹו ֶאְצלֹו 

ִית    ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער,  - ִיֵחד לֹו ּבַ
ֱאַמר ּנֶ ֵצא" :ׁשֶ    "."לֹא ִיּמָ

  
  ַמאי ָקָאַמר?! 

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

א ָקֵאי,    ַאֵריׁשָ
   :ְוָהִכי ָקָאַמר

ֱאַמר  ִהְפִקידוֹ  ּנֶ ֵצא"ֶאְצלֹו ָזקּוק ְלַבֵער, ׁשֶ   . "לֹא ִיּמָ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
יָפא ָקֵאי    .ְלעֹוָלם ַאּסֵ

   :ְוָהִכי ָקָאַמר
ִית ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער,    ִיֵחד לֹו ּבַ

ֱאַמר  ּנֶ יֶכם"ׁשֶ ָבּתֵ ֵצא ּבְ יֵדיּה הּוא,  "לֹא ִיּמָ   ְוָהא ָלאו ּדִ
יל לְ  י ָקא ְמַעּיֵ גֹוי כִּ ילּדְ יּה ָקא ְמַעּיֵ ַנְפׁשֵ    .ֵביָתא ּדְ

  
ִכירּות ָקְנָיאּדִ ְלֵמיְמָרא     ,ׂשְ

   :ְוָהְתַנן
יר" ּכִ ָאְמרּו ְלַהׂשְ ָמקֹום ׁשֶ    ,ַאף ּבְ

ְכִניִסין ְלתֹוכֹו ֲעבֹוָדה ָזָרהלֹא  ּמַ ֵני ׁשֶ יָרה ָאְמרּו, ִמּפְ   . (עבודה זרה כא.) "ְלֵבית ּדִ
ִכיר ׂשְ ֲעָתְך ּדִ ילְוִאי ָסְלָקא ּדַ יּה ָקא ְמַעּיֵ ַנְפׁשֵ יל ְלֵביֵתיּה ּדְ י ָקא ְמַעּיֵ    !ּות ָקְנָיא, כִּ

  
ְלׁשֹון  ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ ַאּפְ אֵני ָהָכא, ּדְ ֵצא"ׁשָ ָיְדָך,  - "לֹא ִיּמָ צּוי ּבְ ּמָ   ִמי ׁשֶ

ָיְדָך.  ֵאינֹו ָמצּוי ּבְ   ָיָצא ֶזה ׁשֶ
  
  

  רש"י
. לא הזקיקוהו אין זקוק לבער

להוציא את הנכרי מן הבית 
אתה רואה של  כדאמרן אבל

   אחרים:
. וקביל עליה הפקידו אצלו

אחריות כדמפרש ואזיל זקוק 
   לבער:

. כלומר לא קיבלו יחד לו בית
עליו אלא אמר ליה הרי הבית 
לפניך הנח באחת מן הזויות אין 

   זקוק לבער:
. היכי יליף מלא מאי קאמר

   ימצא:
. ולא ימצא לעולם אסיפא

משמע המצוי בידך לכל חפצך 
עליה אחריות דהוי  היינו דקביל

   כדידיה:
. אף במקום שאמרו להשכיר

בפ''ק דע''א תנן אין משכירין 
בתים לנכרים בארץ ישראל 
אבל בסוריא משכירין וכל שכן 
בחוצה לארץ ואף במקום 
שהתירו להשכיר לא לבית דירה 
התיר אלא להעמיד בו בהמות 

   ועצים ולא שידור הוא בה:
. שהרי אותה שאין מצוי בידך

   סורה לנכרי:זוית מ
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  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יֹום טֹוב  ַהּמֹוֵצא ֵביתֹו ּבְ ִלי.  -ָחֵמץ ּבְ   ּכֹוֶפה ָעָליו ֶאת ַהכְּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ׁש הּוא  ל ֶהְקּדֵ   ֵאינֹו ָצִריְך.  - ִאם ׁשֶ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יּה  ִדיִלי ִמיּנֵ ל ּבְ    .ִמיְבּדַ

  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
ל ּגֹוי  ָרה  -ֲחֵמצֹו ׁשֶ ה ֲעׂשָ ה לֹו ְמִחיּצָ ר. עֹוׂשֶ ּום ֶהיכֵּ   ְטָפִחים ִמׁשּ

ׁש הּוא  ל ֶהְקּדֵ   ֵאינֹו ָצִריְך.  -ְוִאם ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

יּה  י ִמיּנֵ ִדיִלי ֱאיָנׁשֵ ל ּבְ    .ִמיְבּדַ
  
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהְוָאַמר 
יָרא,  ּיָ ׁשַ   ַהְמָפֵרׁש, ְוַהּיֹוֵצא ּבְ

ים יֹום  לׁשִ   ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער,  -קֹוֶדם ׁשְ
ים יֹום ּתוֹ  לׁשִ   ָזקּוק ְלַבֵער.  -ְך ׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ים יֹום ָזקּוק ְלַבֵער :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא  לׁשִ    ,ּתֹוְך ׁשְ

ְעּתֹו ַלֲחזֹור,  ּדַ א ׁשֶ   לֹא ָאַמַרן ֶאּלָ
ְעּתֹו ַלֲחזֹור    ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער.  -ֲאָבל ֵאין ּדַ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

ְעּתֹו ַלֲחזֹור, ָנה, ַנִמי! ֲאִפיּלּו ֵמרֹ  ְוִאי ּדַ ָ   אׁש ַהׁשּ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
ים יֹום " :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא  לׁשִ    ",ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער -קֹוֶדם ׁשְ

א ְעּתֹו ַלֲחזֹור  :לֹא ָאַמַרן ֶאּלָ ְעּתֹו ַלֲחזֹור, ֲאָבל ּדַ ֵאין ּדַ ָנה ָזקּוק ְלַבֵער. ֲאִפיּלּו ֵמרֹ  -ׁשֶ ָ   אׁש ַהׁשּ
  

   ,ָרָבא ְלַטְעֵמיּה  ְוָאְזָדא
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

יתֹו אֹוָצר,  ה ּבֵ   ָהעֹוׂשֶ
ים יֹום  לׁשִ   ֵאין ָזקּוק ְלַבֵער.  -קֹוֶדם ׁשְ

ים יֹום  לׁשִ   .ָזקּוק ְלַבֵער -ּתֹוְך ׁשְ
א ים ַנִמי לֹא ָאַמַרן ֶאּלָ לׁשִ    :ְוקֹוֶדם ׁשְ

ְעּתֹו ְלַפּנֹותֹו, ׁשֶ    ֵאין ּדַ
ְעּתֹו ְלַפּנֹותוֹ  ים יֹום ַנִמי ָזקּוק ְלַבֵער.  - ֲאָבל ּדַ לׁשִ   ֲאִפיּלּו קֹוֶדם ׁשְ

  
  
  

  רש"י
. דהא לא כופה עליו את הכלי

חזי לטלטולי ואפוקי ומיהו בבל 
יראה לא עבר דהא בטליה 
בליביה מאתמול כדאמרינן 
לקמן הבודק צריך שיבטל בלבו 
אלא משום שלא ישכח ויאכלנו 

  צריך כפיית כלי:
. אפילו מיבדל בדילי מיניה

   בחול למוד הוא לפרוש ממנו:
פקד אצלו . המוחמצו של נכרי

ולא קיבל עליו אחריות דמותר 
   לשהותו:

. בארבעה עשר עושה לו מחיצה
משום היכר שלא ישכח ויאכלנו 
ולא סגי ליה בכפיית כלי כל 
שבעה שהכלי ניטל לצורך ומיהו 
ההוא דלעיל לא אפשר ליה 
במחיצה ומשום חד יומא סגי 
   ליה בכפיית כלי ובלילה יבערנו:

   . מן היבשה לים:המפרש
   . למקום רחוק:בשיירא

. לפסח ולקמן קודם שלשים יום
מפרש כנגד ששואלין בהלכות 
הפסח קודם הפסח שלשים יום 
ומאז חל עליו להיזהר בצרכי 

   הפסח:
   . בימי הפסח:דעתו לחזור

. דכי אפילו מראש השנה נמי
הדר ביה בימי הפסח עבר עליה 
וההיא שעתא לאו ברשותיה 
היא דליבטליה שהרי איסור 

ינו שלו וכשראהו הנאה הוא וא
   עובר עליה:

. שהכניס שם תבואה אוצר
ותחתיה חמץ ואמרינן לקמן 
חמץ שנפלה עליו מפולת הרי 

   הוא כמבוער:
. תוך שלשים זקוק לבער

   דלכתחלה לא זהו ביעורו:
. לא חלה חובת קודם שלשים

ביעור עליו וכי מטי ההיא 
שעתא לא מחוייב כדאמרן דהא 

  נפלה עליו מפולת:
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        בבבב- - - - ו, או, או, או, א .13
ים יֹום"ָהֵני  לׁשִ    ?, ַמאי ֲעִביְדַתְייהוּ "ׁשְ

  
ְדַתְנָיא    :כִּ

ַסח" ִהְלכֹות ַהּפֶ ין ּבְ ים יֹום ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ לׁשִ ַסח ׁשְ    .קֹוֶדם ַהּפֶ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

תֹותׁשְ  ּבָ י ׁשַ   . תֵּ
  

א ָתָנא ַקּמָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ִני   ו,ב ַסח ׁשֵ ֶפַסח ִראׁשֹון, ּוַמְזִהיר ַעל ַהּפֶ ה עֹוֵמד ּבְ ֲהֵרי מׁשֶ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ מֹוֲעדֹו" 24:ׁשֶ ַסח ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּפָ ֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ   , (במדבר ט, ב) "ְוּיַ

ר ָהי :ּוְכִתיב ים ֲאׁשֶ   . (במדבר ט, ו)  25"ּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם"ַוְיִהי ֲאָנׁשִ
  

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ?ְוַרּבָ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ִפְסָחא י ּדְ יק ְלהּו ְלָכל ִמיּלֵ ִפְסָחא, ַמּסִ י ּדְ ִמיּלֵ ַאְייִרי ּבְ יֵדי ּדְ    .ַאּיְ

  
  

ְמִליֵאל? ּדְ ַמאי ַטְעָמא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
  

ה עוֹ  ֲהֵרי מׁשֶ ַסח, ׁשֶ ראׁש ַהחֶֹדׁש, ּוַמְזִהיר ַעל ַהּפֶ   ֵמד ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ יםׁשֶ ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ   , (שמות יב, ב) 26""ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ

ה ְלֵבית ָאבֹ  :ּוְכִתיב ְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ה, ְוּיִ ָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהּזֶ ָרֵאל ֵלאמר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל ּכָ ּבְ   , (שמות יב, ג) 27"ת"ּדַ
  
ְבֵריׁש ַיְרָחא ָקֵאי? ִמ  אי ּדִ   ּמַ

ַיְרָחא ָקֵאי?  ה ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ַיְרָחא אֹו ּבַ ָעה ּבְ ַאְרּבָ יְלָמא ּבְ   ּדִ
  

א ָאַמר  יִמיֶאּלָ ר ׁשִ ה ּבַ ֵמיּה  ַרּבָ ְ   : ָרִביָנאּדְ ִמׁשּ
ִניתֵמָהָכא:  ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ ר ה' ֶאל מׁשֶ חֶֹדׁש ָהִר  ... "ַוְיַדּבֵ   , (במדבר ט, א) 28אׁשֹון"ּבַ

מֹוֲעדֹו" :ּוְכִתיב ַסח ּבְ ָרֵאל ֶאת ַהּפָ ֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ    .(במדבר ט, ב) "ְוּיַ
  

  ָהָכא ַנִמי, 
ְבֵריׁש ַיְרָחא ָקֵאי?  אי ּדִ   ִמּמַ

ַיְרָחא ָקֵאי ה ּבְ ָ ֲחִמׁשּ ַיְרָחא אֹו ּבַ ָעה ּבְ ַאְרּבָ יְלָמא ּבְ    ?ּדִ
  

ר ִיְצָח ָאַמר    : קַרב ַנְחָמן ּבַ
ר"ָאְתָיא  ר" "ִמְדּבָ   . "ִמְדּבָ

ִתיב ָהָכא ר ִסיַני" :כְּ   , "ְבִמְדּבַ
ִני"ּוְכִתיב ָהָתם:  ֵ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהׁשּ אֶהל מֹוֵעד ּבְ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ ר ה' ֶאל מׁשֶ   . (במדבר א, א) "ַוְיַדּבֵ
רֹ  ן ּבְ ַהּלָ רֹ ַמה ּלְ אן ּבְ   אׁש חֶֹדׁש. אׁש חֶֹדׁש ַאף כָּ
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ה ֶאל: מסורת הש"ס מגיה שהגמרא התכוונה לפסוק הבא  ר מֹׁשֶ ַסח.-ַוְיַדּבֵ ָרֵאל ַלֲעׂשֹת ַהּפָ ֵני ִיׂשְ ֲעׂשּו ֶאת  ּבְ ר יֹום ַלחֶֹדׁש -ַוּיַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ִראׁשֹון ּבְ ַסח ּבָ ַהּפֶ
ר ִסיָני ִמְדּבַ ִים ּבְ ין ָהַעְרּבַ ה ְיהָוה ֶאת   ּבֵ ר ִצּוָ כֹל ֲאׁשֶ ָרֵאל- כְּ ֵני ִיׂשְ ן ָעׂשּו ּבְ ה כֵּ   .ה)-(במדבר ט, ד מֹׁשֶ

25
ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם   ים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ַוְיִהי ֲאָנׁשִ ים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ַוְיִהי ֲאָנׁשִ ים ֲאׁשֶ ר ָהיּו ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ַוְיִהי ֲאָנׁשִ ים ֲאׁשֶ  ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההואַוְיִהי ֲאָנׁשִ
26
ים  ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ יםַהחֶֹדׁש ַהזֶּ ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ יםַהחֶֹדׁש ַהזֶּ ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ יםַהחֶֹדׁש ַהזֶּ ה ָלֶכם ראׁש ֳחָדׁשִ  ראשון הוא לכם לחדשי השנה ַהחֶֹדׁש ַהזֶּ
27

ָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהזֶּ   ָרֵאל ֵלאמר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל כָּ ּבְ ָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהזֶּ ּדַ ָרֵאל ֵלאמר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל כָּ ּבְ ָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהזֶּ ּדַ ָרֵאל ֵלאמר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל כָּ ּבְ ָעׂשר ַלחֶֹדׁש ַהזֶּ ּדַ ָרֵאל ֵלאמר ּבֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ רּו ֶאל כָּ ּבְ ה ְלֵבית ָאבתּדַ ְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ה ְלֵבית ָאבתה, ְוּיִ ְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ה ְלֵבית ָאבתה, ְוּיִ ְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ ה ְלֵבית ָאבתה, ְוּיִ ְקחּו ָלֶהם ִאיׁש ׂשֶ  שה לבית ה, ְוּיִ
28
ִנית   ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ ר ה' ֶאל מׁשֶ ִנית ַוְיַדּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ ר ה' ֶאל מׁשֶ ִנית ַוְיַדּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ ר ה' ֶאל מׁשֶ ִנית ַוְיַדּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ ר ה' ֶאל מׁשֶ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןבשנה השנית לצאתם מארץ מצרים ַוְיַדּבֵ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןּבַ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןּבַ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹוןּבַ  ּבַ

  רש"י
משה רבינו עומד בפסח שהרי 
. ודורש להן בהלכות פסח ראשון

השני דהיינו שלשים יום שהוא 
   בארבעה עשר באייר:

. דכתיב ביה מה להלן ראש חדש
  באחד לחדש השני:
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  29, ב, ב, ב, בוווו .14
א  ֵריׁשָ ִניּדְ ֶדׁש ִראׁשֹון, ַוֲהַדר ִניְכּתֹוב חֹּדְ ְוִניְכּתֹוב ּבְ    !חֶֹדׁש ׁשֵ

  
ֲחִליָפאָאַמר  ר ּתַ ָיא ּבַ ֵמיּה  ַרב ְמַנׁשְ ְ   : ַרבּדְ ִמׁשּ

ּתֹוָרה. זֹ  ם ּוְמאּוָחר ּבַ   את אֹוֶמֶרת ֵאין מּוְקּדָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְתֵרי ִעְנָיי א ּבִ   ֵני, לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ַחד ִעְנָייָנא ַמאי  ם ּדְ ֲאָבל ּבְ ם, ּוַמאי  -מּוְקּדָ   ְמאּוָחר.  -ְמאּוָחר ּדִ מּוְקּדָ
יָמא ָהִכי ִאי ָלא ּתֵ ָלל ּוְפָרט ֵאין ּבַ ' :ּדְ ָרטכְּ ּפְ ּבַ ֶ א ַמה ׁשּ ָלל ֶאּלָ ָרט ּוְכָלל הּוא 'כְּ יְלָמא ּפְ    ?ּדִ

ָרט ּוְכָלל ַנֲע ' :ְותוּ  ָלל מּוָסף ַע ּפְ ה כְּ ָרטׂשֶ ָלל ּוְפָרט הּוא - 'ל ַהּפְ יְלָמא כְּ   ?ּדִ
  

  ִאי ָהִכי, 
ְתֵרי ִעְנָייֵני ַנִמי!    ֲאִפיּלּו ּבִ

  
ָאַמר ה' :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ָלל ּוְפָרט ַהְמרּוָחִקין ֶזה ִמּזֶ ְכָלל ּוְפָר  ,כְּ ִנין אֹותֹו ּבִ יר,  'טֵאין ּדָ ּפִ   ׁשַ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִנין' :ֶאּלָ א ְלֵמיַמר, ַמאי ִא 'ּדָ    ?יכָּ
  

ָאַמר ִנין' :ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ ַחד ִעְנָייָנא'ּדָ י ּבְ ִנין.  ,, ָהֵני ִמיּלֵ ְתֵרי ִעְנָייֵני ֵאין ּדָ   ֲאָבל ּבִ
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  לפי רש"י. לדעת חלק מהאחרונים סוגיה זו היא המשך השקלא וטריה מהסוגיה הקודמת. 

  רש"י
. לא וניכתוב ברישא כו'

אשמעתין פריך אלא אסדר 
פרשיות קפריך מכדי פרשת 
פסח נאמרה תחלה שהרי בחדש 

ש הראשון נאמר כדכתיב בחד
הראשון לאמר ופרשת פקודים 
נאמרה באייר ומאי טעמא 
אקדמה להאי בראש הספר 

   ופרשת זו בפרשת בהעלותך:
. לא אין מוקדם ומאוחר בתורה

הקפידה תורה על סדר מוקדם 
ומאוחר ופרשיות דנאמרו תחלה 

   הקדימו המאוחרות לה:
   . בשתי פרשיות:בתרי ענייני

. במקראות בחד עניינא
   :הסדורות בפרשה אחת
. דבסדר דאי לא תימא הכי

כתיבתן נאמרו הא דקיימא לן 
כל כלל ופרט אין בכלל אלא מה 
שהוא בפרט לפי שבא הפרט 
ופרט שזהו הכלל היכי סמכינן 

   עלה דילמא פרט וכלל הוא:
. נעשה כלל מוסף על הפרט

שלא תאמר אין כאן אלא פרט 
או כיוצא בו נביא בדינו בבנין 
אב לכן הוסיף הכתוב כלל 

יו להביא כל דבר ואפילו אחר
   אינו דומה לפרט:

. קשיא לך אפילו בתרי אי הכי
ענייני תיקשי לך דהא דיינינן 
כלל ופרט כשנאמר אחד מהן 
בפרשה זו ואחד מהן בפרשה 

   אחרת:
   . דלא קשיא לך:הא ניחא

למאן דאמר כלל ופרט 
. המרוחקין אין דנין כו'

ופלוגתא היא במנחות בפרק כל 
דף נה:) המנחות באות מצה (

   ובבבא קמא בהחובל (דף פה.):
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        ו, בו, בו, בו, ב .15
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ל.  ַבּטֵ ּיְ   ַהּבֹוֵדק ָצִריְך ׁשֶ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ירּוִרין  :ִאי ֵניָמא ּום ּפֵ יֵב ָה  -ִמׁשּ    !יא ָלא ֲחׁשִ

יָמא יֵתיּה  :ְוִכי ּתֵ ִמיְנַטר ְלהּו ֲאַגב ּבֵ יָון ּדְ יֵב  –כֵּ    !יֲחׁשִ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ֵני ֲעָנִביםסֹוֵפי ְתֵאִנים וּ " ֵדהּו ִמּפְ ר ׂשָ ּמֵ    ,ְמׁשַ

ֵני ִמְדָלעֹות, סֹוֵפי ֲעָנִבים, וּ  אֹות ּוִמּפְ ֵני ִמְקׁשָ ֵדהּו ִמּפְ ר ׂשָ ּמֵ   ְמׁשַ
ְזַמן ׁשֶ  יד ֲעֵליֶהן ּבִ ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ֵזל,  -ּבַ ּום ּגָ יִבין וְ ֲאסּוִרין ִמׁשּ ר, ּבְ ַחּיָ   ַמֲעׂשֵ

יד ֲעֵליֶהן ּבִ  ִית ַמְקּפִ ַעל ַהּבַ ֵאין ּבַ ֵזל -ְזַמן ׁשֶ ּום ּגָ ִרין ִמׁשּ ר ,מּותָּ ּום ַמֲעׂשֵ    !"ּוְפטּוִרין ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
לּוְס  א ִיְמָצא ּגְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ֵויּה ּגְ    .ָקא ָיָפה ְוַדֲעֵתיּה ִעיּלָ

  
ַחּתְ ֵליּה, ְלַבְטֵליּה  כַּ    !ְוִכי ַמׁשְ

  
ַחּתְ ֵליּה ְלָבַתר ִאיּסּוָרא,  כַּ יְלָמא ַמׁשְ   ּדִ

ְרׁשּוֵתיּה ָקְייָמא,    ְוָלאו ּבִ
יל    .ְוָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ

  
י ָאַמרּדְ    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ְרׁשּותֹו ׁשֶ  ָבִרים ֵאיָנן ּבִ ֵני ּדְ ְרׁשּותֹו. ׁשְ ִאיּלּו ּבִ תּוב כְּ ָאן ַהכָּ   ל ָאָדם, ַוֲעׂשָ
  ְוֵאּלּו ֵהן: 

ים.  ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּבֹור ּבִ
עֹות ּוְלַמְעָלה ׁש ׁשָ ֵ   .ְוָחֵמץ ִמׁשּ

  
  
  

  רש"י
. בלבו הבודק צריך שיבטל

סמוך לבדיקה מיד ואומר כל 
חמירא דאיכא בביתא הדין 

   ליבטיל:
. הרי מבער כל מאי טעמא

   הנמצא:
וכי תימא כיון דמנטר להו אגב 

. עם שאר ממונו הוא ביתיה
משמרן שכשהוא נועל ביתו 
לשומרו נמצא משמר כל מה 

לכך חשיבי ושימור שבתוכו ה
דלאו אדעתא דידיה הוא מי 

   מחשבי ליה:
. סוף והתניא סופי תאנים

לקיטת תאנים נמצאים בתאנה 
תאנים שאינן מתבשלות כל 

  צרכן עולמית:
. ומשמר שדהו מפני ענבים

ובעל הבית זה משמר שדה זו 
שלא יכנסו בני אדם לתוכה ואין 
דעתו מפני התאנים אלא מפני 

ין לא הגיע שיש בה ענבים שעדי
עת הבציר או סופי ענבים שלא 
יתבשלו עולמית ובעל הבית 
משמר שדהו זו שהן בתוכה ולא 
בשבילן אלא מפני מדלעות 

   ומקשאות שבה:
. שם הפרי קשואין ודלועין

   עצמו:
. קרי כל מקשאות ומדלעות

   האילנות:
. אם ליקטן בעל וחייבין במעשר

   הבית או נתנן לאחר:
ר . דהפקופטורין מן המעשר

   פטור מן המעשר:
. חשובה היא בעיניו ודעתו עליה

וחס עליה לשורפה ומשהה 
אפילו רגע אחד ונמצא עובר 
עליה בבל יראה ובבל ימצא אבל 
משבטלה אינו עובר דלא כתב 

   אלא תשביתו:
. אינו שלו: דלאו ברשותיה הוא

דאמר ר' אלעזר ב' דברים אינן 
שלו ועשאן הכתוב כאילו הן 

   ליהן:ברשותו. להתחייב ע
. הפותחו בור ברשות הרבים

חייב בניזקין ואין הבור שלו 
אלא של הפקר שהרי ברשות 
הרבים הוא ואף על פי שכרהו 

  אין רשות הרבים קנויה לו:
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        ז, אז, אז, אז, א    ––––    ו, בו, בו, בו, ב .16
ָחֵמׁש  ֵליּה ּבְ ע, ְוִניַבּטְ ַאְרּבַ ֵליּה ּבְ    !ְוִניַבּטְ

  
יָון     ,ָלאו ְזַמן ִאיּסּוָרא הּואּדְ כֵּ

יעּוָרא הּואְולָ     ,או ְזַמן ּבִ
ל ֵליּה.   ע ְוָלא ְמַבּטֵ ׁשַ יְלָמא ּפָ   ּדִ

  
ית!   ז,א ׁשִ ֵליּה ּבְ   ְוִניַבּטְ

  
ְמָיא,  ְדאֹוַרְייָתא ּדָ ֵויּה כִּ ַנן ִעיּלָ ַרּבָ ִאיּסּוָרא ּדְ יָון ּדְ   כֵּ

ְרׁשּוֵתיּה ָקְייָמא,    ְוָלאו ּבִ
יל    .ְוָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ

  
לָאַמר ּדְ  יּדֵ י ָאַמר ַרב ּגִ ר יֹוֵסףַרּבִ יא ּבַ   : ַרבָאַמר  ִחּיָ

י קּוְרָדַנְיָתא  ִחיּטֵ עֹות ּוְלַמְעָלה, ֲאִפיּלּו ּבְ ׁש ׁשָ ׁש ִמׁשֵ ין.  - ַהְמַקּדֵ ין ְלִקיּדּוׁשִ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
  
  
  

יל ֵליּה?    !ּוְלָבַתר ִאיּסּוָרא ָלא ָמֵצי ְמַבּטֵ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ֵבית ַהּמִ " ב ּבְ יתֹו ָהָיה יֹוׁשֵ תֹוְך ּבֵ ׁש ָחֵמץ ּבְ ּיֵ ר ׁשֶ ִלּבֹו,  -ְדָרׁש ְוִנְזּכַ לֹו ּבְ   ְמַבטְּ
ת ּבָ   . "ְוֶאָחד יֹום טֹוב ,ֶאָחד ׁשַ

ר  ָעה ָעׂשָ ָחל ַאְרּבָ גֹון ׁשֶ ַחּתְ ָלּה, כְּ כַּ ת, ַמׁשְ ּבָ ָלָמא ׁשַ ׁשְ תּבִ ּבָ ׁשַ   . ִלְהיֹות ּבְ
ַתר ִאיּסּוָרא  א יֹום טֹוב ּבָ   ! הּואֶאּלָ

  
ר ָאַמר    : ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ

ב ִלְפֵני ַרּבֹו ָעְסִקיַנן,  ַתְלִמיד יֹוׁשֵ   ָהָכא ּבְ
ֲחִמיץ.  א ּתַ ּמָ יתֹו, ּוִמְתָייֵרא ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ֶלת ּבְ ה ְמגּוְלּגֶ ׁש ִעיּסָ ּיֵ ר ׁשֶ   ְוִנְזכַּ

י  ּמֵ יל ֵליּה ִמיּקַ ְחִמיץ. ּדְ ָקֵדים ּוְמַבּטֵ   ּתַ
  

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ָקָתֵני ְדָרׁש ָה " :ּדְ ית ַהּמִ תֹוְך ּבֵ ב ּבְ   , "ָיה יֹוׁשֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. כלומר למה וניבטליה בארבע

הוצרכתו לבטל בלילה ליתקנו 
רבנן לכל אדם שיבטל קודם 

   איסורו:
. ישכח ויבא לידי פשיעה פשע

ה יזכר אבל עכשיו שעל ידי מ
  שעסוק בבדיקתו יזכר:

. ליתקנו רבנן וניבטליה בשית
לכל אדם ליבטל בלבו בתחלת 
שש דהשתא לא פשע דאיכא 
זכרון טובא שהרי עסוק 

   בשריפתו:
. דמשעברו כיון דאיסורא דרבנן

חמש אסור בחמץ לדברי הכל 
כדאורייתא דמי ואינו שלו ולא 
מצי מבטל ליה בלבו וכיון דחס 

שהי ליה פורתא עבר עליה ומ
   עליה:

   . אשה:המקדש
. מתחלת משש שעות ולמעלה

   שש דאיסורא דרבנן הוא:
. אפילו בחיטי קורדנייתא

הצומחים בהרי אררט קשין הם 
מאד ואפילו הכי אין חוששין 
לקדושין אם באו עליהם מים 
ואף על גב דאתי איסור הנאת 
חמץ דרבנן דשש ומפקע קידושי 

א תורה ושרי אשת איש לעלמ
הא מתרצינן בכמה דוכתין כל 
דמקדש אדעתא דרבנן מקדש 
והפקר ב''ד הפקר והם הפקירו 

   ממונו:
. שלא החמיצה עיסה מגולגלת

ומפני אימת כבוד רבו אין יכול 
   לקום ולילך ולאפותה:

. בלבו דעדיין דקדים ומבטל לה
   היא ברשותו שלא נאסרה עליו:

. דעדיין לא החמיצה דיקא נמי
בבית המדרש דקתני היה יושב 

דמשמע מפני שאין יכול לקום 
ולילך משם הוא מבטלה בלבו 
ואי בחמץ גמור למה לי יושב 
בבית המדרש ואפילו אם היה 
פנוי מה בידו לעשות יותר 
השבתה בלב זהו ביעורו אלא 
ודאי כשיש בידו לתקן קאי 
ובידו לאפותה אם היה פנוי 
הואיל ולא החמיצה עדיין 

בבית  ומשום יום טוב נקט יושב
המדרש ודשבת מתוקמא בחמץ 
גמור ובארבעה עשר שחל להיות 

  בשבת:
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        ז, אז, אז, אז, א .17
ר ַרב הּוָנאָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

ה ָרְבָתה ַמּצָ יָון ׁשֶ ה. כֵּ ׁשָ ִעיּפְ ת ׁשֶ ֶרת.  - ַהּפַ   מּוּתֶ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ּה  ָיַדע ּבָ י  -ָחֵמץ ִהיא ּדְ ִאיֵליָמא ּדְ ה"כִּ   י ָהֵוי? ַמא "ָרְבָתה ַמּצָ

א  ה הּואּדְ ֶאּלָ ּה ִאי ָחֵמץ הּוא ִאי ַמּצָ י  - לֹא ָיְדִעיַנן ּבָ ה"ַמאי ִאיְרָיא כִּ   ? "ָרְבָתה ַמּצָ
ְתָרא ַתר ּבַ ה ַנִמי ֵניִזיל ּבָ י לֹא ָרְבָתה ַמּצָ    !ֲאִפיּלּו כִּ

  
ַנן    :ִמי לֹא ּתְ

ְמְצאּו ִלְפֵני סֹוֲחֵרי ְבֵהָמה " ּנִ ר. ְלעֹוָלם ַמ  -ָמעֹות ׁשֶ   ֲעׂשֵ
ִית ַהר ַהּבַ ין  - ּבְ   חּוּלִ
ַלִים ירּוׁשָ    ,ּבִ

ַעת ָהֶרֶגל  ׁשְ ר,  -ּבִ   ַמֲעׂשֵ
ָנה  ָ ָאר ְימֹות ַהׁשּ ׁשְ ין –ּבִ   . (שקלים ז,ב) "חּוּלִ

  
ר ֵזיָראְוָאַמר  ַמְעָיה ּבַ   : ַרב ׁשְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָכל  ד ּבְ ּבֵ ַלִים ֲעׂשּוִיין ְלִהְתכַּ   יֹום. הֹוִאיל ְוׁשּוֵקי ְירּוׁשָ

ֵאי ָאְזִלי ֵליּה, ְוָהֵני ַאֲחִריֵני ִניְנהּו,  ֵאי ַקּמָ   ַאְלָמא: ָאְמִריַנן ַקּמָ
א ָאֵזיל,  ,ָהָכא ַנִמי א ַקּמָ   ֵניָמא: ַקּמָ

ָהִאיָדָנא     !הּואְוַהאי ּדְ
  

אֵני ָהָכא  ֵויּה ּדְ ׁשָ ּה מֹוִכיַח ִעיּלָ    .ִעיּפּוׁשָ
  

ֵויּה  ּה מֹוִכיַח ִעיּלָ   ִאי ִעיּפּוׁשָ
ה ַמאי ָהֵוי?  י ָרְבָתה ַמּצָ   כִּ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ה ָרְבָתה ַמּצָ יָמא ׁשֶ    ,לֹא ּתֵ
א ֵאיָמא ֵויּה  :ֶאּלָ ה ִעיּלָ ַרּבּו ְיֵמי ַמּצָ    .ׁשֶ

  
יָטא ,ִאי ָהִכי ׁשִ    !ּפְ

  
ה, ּדְ לֹא ְצִריָכא  ּה ְמרּוּבֶ   ִעיּפּוׁשָ

ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ ה ִאיגְ ּדְ כֵּ ּה ְמרּוּבֶ ָתא ִעיּפּוׁשָ א ִמיּלְ אי ָחֵמץ ַמַעְלָיא הּוא, ּדְ ַלּיָ   ַוּדַ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ֵויּה  ה ִעיּלָ ַרּבּו ְיֵמי ַמּצָ יָון ׁשֶ    ,כֵּ
א ְטֵפי ֵויּה ְוָעְפׁשָ ָדא ִעיּלָ ל יֹוָמא ְויֹוָמא ַנֲהָמא ֲחִמיָמא ֲאָפה, ּוׁשְ    .ָאְמִריַנן: כָּ

  
  
  

  רש"י
. קס''ד אם כיון שרבתה מצה

נשתמשו בתיבה זו מצה יותר 
מחמץ אזלינן בתר רובא 
ומותרת: רוב אוכלי בשר 
בירושלים כל ימות השנה 
ממעות מעשר שני הן לפי שלא 
היו מספיקין לאכול כל מעות 

נותנין מעשר שני שלהן ברגל ו
אותם לבני העיר בטובת הנאה 
והן אוכלים אותם בקדושתן 
ועיקר אכילת מעות מעשר 
שלמים היו מביאין מהן 
כדקיימא לן במנחות (דף פב.) 
הלכך לוקחין מהן בהמות דכל 
זמן שיש לו מעות מעשר אינו 
מוציא מעות חולין ואע''ג 
דאיכא למימר שמא מיד המוכר 
נפלו ומעות חולין הן ספק 

   ורא לחומרא:איס
. ואפילו בהר הבית לעולם חולין

בשעת הרגל שיש מעות מעשר 
מרובין בירושלים ממעות חולין 
לא מספקינן להו במעשר 
דאזלינן בתר רובא דשתא 
ואמרינן לאו האידנא נפול אלא 
קודם הרגל ובירושלים בשאר 
ימות השנה חולין דרוב מעות 
העיר חולין ובשעת הרגל מעשר 

טעם בשעת  כדמפרש טעמא מה
הרגל מעשר ולא אמרי' קודם 
הרגל נפול כדאמרן בנמצאין 
בהר הבית הואיל ושווקי 
ירושלים עשויים להתכבד בכל 
יום מפני הטיט ואי נפול קודם 
הרגל הוו משתכחי בשעת כיבוד 
אבל הר הבית מתוך שהוא 
משופע והרוח מכבדתו מעפרו 
ועוד שאין אדם נכנס באבק 

וי שעל גבי רגליו ואינו עש
להתכבד אלמא בכל דבר העשוי 
להתכבד אמרינן קמאי קמאי 
אזדו וסתם תיבות שמשתמשין 
בהן אוכלין נוטלין ראשון 
ראשון כדי שלא יתעפשו וכל 
שכן דמסתמא בדקה זה אור 
לארבעה עשר והאי דבתרא היא 

   ומצה היא:
. שהרי הוא זה מוכיח עליה

   ימים רבים וחמץ הוא:
 . וראוי להיותשרבו ימי המצה

   מעופש משנכנס הפסח:
. אפי' ספק ליכא אי הכי פשיטא

דמסתמא ודאי בדקה והא מצה 
  היא:
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        ז, אז, אז, אז, א .18
ְתָראוּ  ַתר ּבַ    ?ִמי ָאְזִליַנן ּבָ

ְנָיא    :ְוָהא ּתַ
י" ר ְיהּוָדה ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ּבַ

ין וּ  ּה ָמעֹות חּוּלִ ׁשּו ּבָ ּמְ תַּ ׁשְ ּנִ יָבה ׁשֶ ר, תֵּ   ָמעֹות ַמֲעׂשֵ
ין  ין,  - ִאם רֹוב חּוּלִ   חּוּלִ

ר  ר –ִאם רֹוב ַמֲעׂשֵ   !"ַמֲעׂשֵ
  

ְתָרא!  ַתר ּבַ אי? ֵליִזיל ּבָ   ְוַאּמַ
  

ר ִיְצָח ָאַמר    : קַרב ַנְחָמן ּבַ
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ין וּ  ּה ָמעֹות חּוּלִ ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ גֹון ׁשֶ ר, כְּ   ָמעֹות ַמֲעׂשֵ
ּסֹוף.    ְוֵאין יֹוֵדַע ֵאיֶזה ֵמֶהן ּבַ

  
  ָאַמר:  ַרב ְזִביד

ּה ִציּבּוִרין ִציּבּוִרין.  ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ גֹון ׁשֶ   כְּ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ִאׁשְ  גֹון ּדְ גּוָמאכְּ ח ּבְ כַּ    .ּתַ

  
  

  רש"י
. נשתמשו בה אם רוב חולין

חולין אלמא בתר רובא אזלינן 
   ולא בתר בתרא:

. של מעשר ציבורין ציבורין
בזוית זו ושל חולין בזוית זו 

   וביום אחד:
. דליכא למימר זיל בתר בגומא

לינהו בתרא דקמאי הא שק
משום דיש לחוש שמא בגומא 

   נטמן ולא ראוהו:
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .19
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ָבֵרְך.  ּיְ   ַהּבֹוֵדק ָצִריְך ׁשֶ
  

   ?ְמָבֵרךְ ַמאי 
  

י ּפִ ֵמיּה  ַרב ּפַ ְ    :ָרָבאּדְ ָאַמר ִמׁשּ
  . 'ְלַבֵער ָחֵמץ'

  
א ּפָ ֵמיּה  ַרב ּפַ   : ָרָבאּדְ ָאַמר ִמׁשְ

יעּור ָחֵמץ'   . 'ַעל ּבִ
  

"ְלַבֵער"  י ָעלְ  -ּבִ ִליֵגיָמא לֹא ּכּוּלֵ ַמעּדְ  ּפְ א ַמׁשְ אי ְלַהּבָ      ,ַוּדַ
י    ז,ב ִליֵגיכִּ יעּור".  ּפְ "ַעל ּבִ   ּבְ

ַמע.  ָרא ַמׁשְ   ָמר ָסַבר: ֵמִעיּקָ
ַמע.  א ַמׁשְ   ּוָמר ָסַבר: ְלַהּבָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

יָלה" נּו ַעל ַהּמִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך... ֲאׁשֶ    !"ּבָ
  

   '?!ָלמּול'ֵניָמא  ?י ֵניָמאָהָתם, ֵהיכִ 
ָלאו ִאיהּו ָמֵהיל    !לֹא ַסְגָיא ּדְ

  
א ְלֵמיַמר ן, ַמאי ִאיכָּ    ?ֲאִבי ַהּבֵ

  
  ִאין ָהִכי ַנִמי. 

  
  : ֵמיִתיֵבי

ִחיָטה" ְ נּו ַעל ַהׁשּ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך... ֲאׁשֶ    !"ּבָ
  

   '?!חֹוטִלׁשְ 'ָהָתם ַנִמי, ֵהיִכי ֵניָמא? ֵניָמא 
ַחט ָלאו ִאיהּו ׁשָ    !לֹא ַסְגָיא ּדְ

  
ים  ַסח ְוָקָדׁשִ א ְלֵמיַמר -ּפֶ    ?ַמאי ִאיכָּ

  
  .ִאין ָהִכי ַנִמי

  
   :ֵמיִתיֵבי

ה לּוָלב ְלַעְצמֹו ְמָבֵרךְ " ָמנוּ ' :ָהעֹוׂשֶ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ ה ׁשֶ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ   . 'ְוִהּגִ

ִמְצֹוָתיו ֲאׁשֶ 'אֹוֵמר:  ,ְנָטלֹו ָלֵצאת ּבוֹ  נּו ּבְ ׁשָ נּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלבר ִקּדְ   ! "'ְוִצּוָ
  

יּה  ָהּה ְנַפק ּבֵ ַאְגּבָ ָנא ּדְ ְבִעיּדָ אֵני ָהָתם, ּדִ    .ׁשָ
  

ֵעי ֵליּה  'ָיָצא ּבוֹ ', ָלֵצאת ּבֹו"" ,ִאי ָהִכי    !ִמיּבָ
  

   ,ִאין ָהִכי ַנִמי
ֵעי ְלִמיְתָנא ֵסיָפא:  ָקא ּבָ ּום ּדְ ב ּבַ "ִמׁשּ ה"ֵליׁשֵ   ,ּסּוּכָ

א ַנִמי  ָנא ֵריׁשָ    ,"ָלֵצאת ּבֹו"ּתְ
ָקָתֵני ֵסיָפא ה ְלַעְצמֹו, אֹוֵמרָהעוֹ " :ּדְ ה סּוּכָ ה". ' :ׂשֶ ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ ָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ ה ה'... ׁשֶ רּוְך ַאתָּ   ּבָ

ּה, אֹוֵמר:  ב ּבָ ִמ 'ִנְכָנס ֵליׁשֵ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ רּוְך... ֲאׁשֶ הּבָ ּסּוּכָ ב ּבַ נּו ֵליׁשֵ   . "'ְצֹוָתיו ְוִצּוָ
  

יעּור ָחֵמץ"    .ְוִהְלְכָתא: "ַעל ּבִ

  רש"י
בלבער כולי עלמא לא פליגי 

. ושפיר דמי דלהבא משמע
דברכה קודם עשיית המצוה 

  בעינן כדלקמן:
. על ביעור מעיקרא משמע

שביערתי והרי עדיין לא בדיק 
דהא ברכה קודם בדיקה היא 

   ביעור היינו נמי בדיקה:
. בתמיה משמע נימא למול

אותו רופא המל את כל בני ד
העיר (צווה) למול את התינוק 

   הזה:
. וכי לא סגי דלאו איהו מהיל

עליו המצוה מוטלת והלא על 
אביו מוטל כדאמרן בקדושין 
פרק קמא (קרוב לסופו) אבל 
ביעור מצוה על בעל החמץ 
מוטלת וכל איש ואיש בודק 
ביתו והיכא דיכול לומר לבער 

   לא נימא על ביעור:
ן אבי הבן מאי איכא ופרכינ
. אי על המילה לשעבר למימר

משמע וזה אפשר לו לומר למול 
מאי איכא למימר היכי שרינן 

   ליה למימר על המילה:
   . צריך לומר למול:אין הכי נמי

. הבעלים נצטוו פסח וקדשים
דכתיב (ויקרא א) וסמך ידו 

   ושחט:
   . ומברך על שעבר:נפק ביה

. נמי להבא והלכתא על ביעור
וגבי מילה נמי לא שנא  משמע

אבי הבן מאינש דעלמא דהא 
להבא משמע ועל המילה נמי 

   כלמול דמי:
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        ז, בז, בז, בז, ב .20
י ָעְלָמא ִמיָהא, ֵמ  כּוּלֵ ֵעיַנן ְלָברּוֵכיּדְ ָרא ּבָ    ?ְמָנָלן – ִעיּקָ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

יָת  ּיָ ְצֹות ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן עֹוֵבר ַלֲעׂשִ ל ַהּמִ   ן. כָּ
  

ַהאי "עֹוֵבר"  ַמע ּדְ ָנאַמאי ַמׁשְ ְ ַאְקּדּוֵמי הּוא?  ִליׁשּ   ּדְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ֲעבֹ  :ָאַמר ְקָרא ר ַוּיַ ּכָ ֶרְך ַהּכִ ָרץ ֲאִחיַמַעץ ּדֶ י""ַוּיָ   . (שמואל ב יח, כג) ר ֶאת ַהּכּוׁשִ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

  . ראשית לג, ג)(ב "ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם"ֵמָהָכא: 
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ם" :ֵמָהָכא ראׁשָ ם ִלְפֵניֶהם ַוה' ּבְ ֲעבר ַמְלּכָ   . (מיכה ב, יג) "ַוּיַ

  
י     :יָאְמֵר  ַרבּבֵ

ִביָלה    ׁשֹוָפר. וְ חּוץ ִמן ַהּטְ
  

ָלָמא  ׁשְ ְבָרא לֹא ֲחִזי "ְטִביָלה"ּבִ י ּגַ ּתִ ַאכַּ    ,ּדְ
א     ?ַמאי ַטְעָמא "ׁשֹוָפר"ֶאּלָ

  
יָמאוְ  ִקיָעה :ִכי ּתֵ יְלָמא ִמיַקְלְקָלא ּתְ ּום ּדִ ִחיָטה ּוִמיָלה ַנִמי - ִמׁשּ    !ִאי ָהִכי, ֲאִפיּלּו ׁשְ
  

א ָאַמר  אֶאּלָ   : ַרב ִחְסּדָ
ְלַבד ִאיְתַמר ִביָלה ּבִ    .חּוץ ִמן ַהּטְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

רּוְך... ֲאׁשֶ " יתֹו אֹוֵמר: "ּבָ ֲעִלּיָ ִביָלה".ָטַבל ְוָעָלה, ּבַ נּו ַעל ַהטְּ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ    "ר ִקּדְ
  
  

  רש"י
. קודם כמו ויעבר את עובר

  הכושי קדמו במיתת אבשלום:
. יקדים ויעבר מלכם לפניהם

   לילך בראש:
. כגון דאכתי גברא לא חזי

טבילת בעלי קרי דקיימא לן 
בברכות (ד' כ:) שאסור בדברי 

ברכה דעזרא תיקן תורה וב
טבילה לבעלי קריין לדברי 
תורה ומשום ההוא טבילה תקון 

  בכל הטבילות ברכתן לבסוף:
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        ז, בז, בז, בז, ב .21
ָעה אֹור[" ר ְלַאְרּבָ ר"] ֶהָחֵמץ ֶאת ּבֹוְדִקין ָעׂשָ   . ְלאֹור ַהּנֵ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
  ָלַמְדנּו: 

ִציָאה,    ְמִציָאה ִמּמְ
  , "ִחיּפּושׂ "ּוְמִציָאה ֵמ 
  ִחיּפּוׂש, ְוִחיּפּוׂש ֵמ 

רֹות,    ְוִחיּפּוׂש ִמּנֵ
ר.    ְוֵנרֹות ִמּנֵ

  
ִציָאה"    ".ְמִציָאה ִמּמְ

ִתיב ָהָכא אֹ  :כְּ ְבַעת ָיִמים ׂשְ יֶכם""ׁשִ ָבּתֵ ֵצא ּבְ   , (שמות יב, יט) ר לֹא ִיּמָ
ֵצא :ּוְכִתיב ָהָתם ה ַוִיּמָ ּלָ טן ּכִ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ׂש ּבַ   . (בראשית מד, יב)  30""ַוְיַחּפֵ

יֵדיּה  "ְמִציָאה ֵמִחיּפּושׂ "    .ּדִ
רֹות"    ".ְוִחיּפּוׂש ִמּנֵ

ְכִתיב רֹות" :ּדִ ּנֵ ַלִים ּבַ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ   , (צפניה א, יב) "ּבָ
ר"    ."ְוֵנרֹות ִמּנֵ

ְכִתיב ל ַחְדֵרי ָבֶטן" :ּדִ ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ּכָ   . (משלי כ, כז) "ֵנר ה' ִנׁשְ
  

ֵבי ָנא ּדְ י ּתָ ָמֵעאל ַרּבִ   : ִיׁשְ
ר. " ר ּבֹוְדִקים ֶאת ֶהָחֵמץ ְלאֹור ַהּנֵ ָעה ָעׂשָ   ֵליֵלי ַאְרּבָ

ָבר,  ָבר, ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר: ּנֶ אֹ  ׁשֶ ְבַעת ָיִמים ׂשְ ֵצא""ׁשִ    ,ר לֹא ִיּמָ

טֹ  ְואֹוֵמר: דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ׂש ּבַ ה""ַוְיַחּפֵ ּלָ    ,ן ּכִ
רֹות" ְואֹוֵמר: ּנֵ ַלִים ּבַ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ   , "ּבָ
ַמת ָאָדם חֵֹפשׂ ְואֹוֵמר:  31""ֵנר ה' ִנׁשְ

 .  
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא: ַהאי  ֵעת ַהִהיא"ְוִכי ּתֵ א הּוא "ּבָ    ,קּוּלָ
ָקָאַמר ַרֲחָמָנא ְנהֹוָרא ּדַ  :ּדְ ַלִים ּבִ ירּוׁשָ ֵדיְקָנא ָלּה ּבִ ָנֵפיׁש ְנהֹוָרא טּוָבאלֹא ּבָ    ,ֲאבּוָקה, ּדְ

זּוַטר ְנהֹוָרא ְטֵפי,  ָרָגא, ּדְ ׁשְ ְנהֹוָרא ּדִ א ּבִ   ֶאּלָ
ח כַּ ּתַ ה ִמׁשְ ָעֹון ַרּבָ ח ,ּדְ כַּ ּתַ    .ְוָעֹון זּוַטר ָלא ִמׁשְ

ַמע א ׁשְ ַמת ָאָדם :ּתָ   . ""ֵנר ה' ִנׁשְ
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ֵצאַוְיַחּפֵ ַוְיַחּפֵ ַוְיַחּפֵ ַוְיַחּפֵ   ה ַוִיּמָ ּלָ טן כִּ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ֵצאׂש ּבַ ה ַוִיּמָ ּלָ טן כִּ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ֵצאׂש ּבַ ה ַוִיּמָ ּלָ טן כִּ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ ֵצאׂש ּבַ ה ַוִיּמָ ּלָ טן כִּ דֹול ֵהֵחל ּוַבּקָ ּגָ  הגביע באמתחת בנימין ׂש ּבַ
31
ַמת ָאָדם חֵֹפׂש   ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ֵנר ה' ִנׁשְ ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ֵנר ה' ִנׁשְ ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ֵנר ה' ִנׁשְ  כל חדרי בטןֵנר ה' ִנׁשְ

  רש"י
. האמורה בחמץ למדנו מציאה

ממציאה האמורה בגביע 
   דבנימין:

. כלומר ואותה ומציאה מחיפוש
מציאה של בנימין מחיפוש 
האמור אצלה דמה מציאה של 
גביע ע''י חיפוש אף מציאת חמץ 

   ''י חיפוש:ע
וחיפוש מחיפוש וחיפוש 

. לאחר שלמדת שהיא מנרות
ע''י חיפוש חזור ולמוד זה 
החיפוש מחיפוש שכתוב 
בירושלים שהוא בנרות כדכתיב 
בעת ההיא אחפש את ירושלים 

   בנרות:
. דכתיב בנר יחידי נר ונרות מנר

(אלהים) נשמת אדם חופש כל 
חדרי בטן ולקמיה מפרש הא 

   למה לי:
כדפרשינן והשתא . זכר לדבר

מפרש קראי היכא וראיה ממש 
ליתא אלא אסמכתא בעלמא 
דדברי תורה מדברי קבלה 

   נינהו:
. דאקיל רחמנא גבי קולא הוא

ירושלים דלא נבדקיה באבוקה 
אלא באור קטן הילכך לא 

   ילפינן חמץ מיניה להקל:
. מהאי קרא דבדיקה תא שמע

מעלייתא היא דכתיב חופש כל 
  חדרי בטן:
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        ח, אח, אח, אח, א    ––––    ז, בז, בז, בז, ב .22
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר, ֵאין ּבֹוְדִקין לֹ " א ְלאֹור ַהּנֵ ָבָנה, ְולֹא ְלאֹור ָהֲאבּוָקה, ֶאּלָ ה, ְולֹא ְלאֹור ַהּלְ   א ְלאֹור ַהַחּמָ
ר ָיֶפה ִלְבִדיָקה,   ח,א  אֹור ַהּנֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ָבר,  ָבר ֵזֶכר ַלּדָ ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ י ׁשֶ   ְוַאף ַעל ּפִ
ֱאַמר ּנֶ יכֶ  :ׁשֶ ָבּתֵ ֵצא ּבְ אר לֹא ִיּמָ ְבַעת ָיִמים ׂשְ   , (שמות יב, יט) ם""ׁשִ

דֹול ֵהֵחל :ְואֹוֵמר ּגָ ׂש ּבַ   , (בראשית מד, יב) 32""ַוְיַחּפֵ
רֹות" :ְואֹוֵמר ּנֵ ַלִים ּבַ ׂש ֶאת ְירּוׁשָ ֵעת ַהִהיא ֲאַחּפֵ   , (צפניה א, יב) "ּבָ

ל ַחְדֵרי ָבֶטן" ְואֹוֵמר: ַמת ָאָדם חֵֹפׂש ּכָ   . "(משלי כ, כז) "ֵנר ה' ִנׁשְ
  

ֵמי "האֹור ַהַחּמָ "ַהאי     ?ֵהיִכי ּדָ
  

ָחֵצר,    ִאי ֵניָמא ּבֶ
  : ָרָבאָהָאַמר 

ִדיָקה,  - ָחֵצר    ֵאיָנּה ְצִריָכה ּבְ
ם.  ָהעֹוְרִבין ְמצּוִיין ׁשָ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  
ַאְכַסְדָרה,  א ּבְ   ֶאּלָ

  : ָרָבאָהָאַמר 
ֶקת!    ַאְכַסְדָרה ְלאֹוָרּה ִנְבּדֶ

  
ה  ,לֹא ְב ְצִריָכא ַלֲארּוּבָ   ֶחֶדר. ּדִ

  
   ?ֵהיָכאּוְד 

ה    !ַהְיינּו ַאְכַסְדָרה -ִאי ְלַבֲהֵדי ֲארּוּבָ
א לִ  ָדִדיןֶאּלָ    .ּצְ
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דֹול ֵהֵחל  ּגָ ׂש ּבַ דֹול ֵהֵחלַוְיַחּפֵ ּגָ ׂש ּבַ דֹול ֵהֵחלַוְיַחּפֵ ּגָ ׂש ּבַ דֹול ֵהֵחלַוְיַחּפֵ ּגָ ׂש ּבַ  ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימין ַוְיַחּפֵ

  רש"י
. ני שאור הנר יפה לבדיקהמפ

לקמיה מפרש מאי מעליותא 
   מאבוקה:

. לאור שלה לאורה נבדקת
נבדקת ואין צריך להביא לה 
אור הנר בלילה אלא בודקה 

   ביום:
. באיזה מקום בחדר לא ודהיכא

   סגיא לה לאור הארובה:
. נגד החור אי נימא להדי ארובה

 ממש אמאי לא היינו אכסדרה:
  . של חור:לצדדין
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        ח, אח, אח, אח, א .23
   ?!"ַוֲאבּוָקה לֹא"

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
ְכִתיב ְהֶיה"ְונֹ :ַמאי ּדִ אֹור ּתִ דֹו לוֹ  ,ַגּה ּכָ ם ֶחְביֹון ֻעּזֹ  ,ַקְרַנִים ִמּיָ    ?(חבקוק ג, ד) ה"ְוׁשָ

יִקים ּדֹוִמ  ִכיָנהְלָמה ַצּדִ ְפֵני ׁשְ    ?ין ּבִ
ְפֵני ָהֲאבּוָקהכְּ  ר ּבִ   ! ּנֵ
  : ָרָבאָאַמר וְ 

ָלה    ! ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְבָחרֲאבּוָקה ְלַהְבּדָ
  

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָדִקין,  -ֶזה    ָיכֹול ְלַהְכִניסֹו ַלחֹוִרין ְוַלּסְ

  ָדִקין. ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְכִניסֹו ַלחֹוִרין ְוַלּסְ  - ְוֶזה 
  

  ָאַמר:  ַרב ְזִביד
  אֹורֹו ְלָפָניו,  -ֶזה 

  אֹורֹו ְלַאֲחָריו.  - ְוֶזה 
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ֵעית,  -ַהאי    ּבָ

ֵעית -ְוַהאי     .לֹא ּבָ
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ְך ְנהֹוָרא,  -ַהאי    ָמׁשַ

  ִמיְקַטף ִאיְקטּוֵפי.  -ְוַהאי 
  
  

  רש"י
. של עתיד לצדיקים כאור ונוגה

   של שבעת ימי בראשית יהיה:
. מלשון כי קרן עור פניו קרנים

(שמות לד) וזהרורין מיד 
הקב''ה לו לצדיק מזיו של 
הקב''ה ילכו זהרורין להקרין 
פני הצדיקים ולא יהיה אורם 
שוה לאורו אלא כנר בפני 

   האבוקה:
. ואדם האוחזו אורו לאחריו

הלכך אין יפה לפניו הוא בודק 
   לבדיקה:

. מתיירא שלא יבעיר את בעית
   הבית ואין לבו על הבדיקה יפה:

. אור הנר האי משיך נהוריה
נמשך ומאריך במקומו ואינו 
דולק בקפיצות אלא נח במקום 

   אחד:
. נפסק וקופץ מיקטף איקטופי

תמיד לשון הקוטפים מלות 
  (איוב ל):


