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מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
 .1ב ,א – ג ,א
רש"י

ב,א ִמ ְׁשנָה
שר:
אוֹ ר ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
בּ וֹ ְד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר.
יסין בּ וֹ ָח ֵמץ ֵ -אין ָצ ִר ְ
יקה.
יך ְ ּב ִד ָ
ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ַמ ְכנִ ִ
ו ַּב ָּמה ָא ְמר ּו " ׁ ְש ֵּתי ׁשוּרוֹ ת ַ ּב ַּמ ְר ֵּתף"?
יסין בּ וֹ ָח ֵמץ.
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַמ ְכנִ ִ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
ׁ ְש ֵּתי ׁשוּרוֹ ת ַעל ּ ְפנֵ י ָכל ַה ַּמ ְר ֵּתף,
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ׁ ְש ֵּתי ׁשוּרוֹ ת ַה ִחיצוֹ נוֹ ת ׁ ֶש ֵהן ָה ֶע ְליוֹ נוֹ ת.

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי "אוֹ ר"?
ַרב הוּנָ א ָא ַמר:
נַגְ ֵהי.
וְ ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
לֵ ילֵ י.
ָקא ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך:
דְּ ַמאן דְּ ָא ַמר "נַ גְ ֵהי"  -נַגְ ֵהי ַמ ָּמ ׁש.
ו ַּמאן דְּ ָא ַמר "לֵ ילֵ י"  -לֵ ילֵ י ַמ ָּמ ׁש.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ַהבּ ֹ ֶקר אוֹ ר וְ ָה ֲאנָ ׁ ִשים ׁ ֻש ְּלח ּו" )בראשית מד ,ג(,
ַאלְ ָמא" :אוֹ ר" י ְָמ ָמא הוּא!
1

ִמי ְּכ ִתיב ' ָהאוֹ ר בּ ֹ ֶקר'?!
" ַהבּ ֹ ֶקר אוֹ ר" ְּכ ִתיב,
ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר :צַ ְפ ָרא נ ְַהר ,וְ כִ ְד ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
2
לְ עוֹ לָ ם י ִָּכ ֵנס ָא ָדם ְ ּב"כִ י טוֹ ב"  ,וְ יֵצֵ א ְ ּב"כִ י טוֹ ב".
ֵמ ִית ֵיבי:
"וּכְ אוֹ ר בּ ֹ ֶקר יִ זְ ַרח ׁ ָש ֶמ ׁש") 3שמואל ב כג ,ד(,
ַאלְ ָמא :אוֹ ר י ְָמ ָמא הוּא!
ִמי ְּכ ִתיב 'אוֹ ר בּ ֹ ֶקר'?
"וּכְ אוֹ ר בּ ֶקר" ְּכ ִתיב,
בּ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר" :וּכְ אוֹ ר ֹ ֶקר" ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזהְּ ,כ ֵעין זְ ִרי ַחת ׁ ֶש ֶמ ׁש לַ ַ ּצדִּ ִיקים לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא.
ֵמ ִית ֵיבי:
ַ 1הבּ ֶקר אוֹ ר וְהָ ֲאנ ׁ ִָשים ׁ ֻש ְּלח ּו המה וחמוריהם
2
ע"פ הפסוק :וַ ּי ְַרא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -האוֹ ר ִּכי-טוֹ ב וַ ּיַבְ דֵּ ל ֱאל ִֹהים ֵ ּבין ָהאוֹ ר וּבֵ ין ַהח ׁ ֶֹש ְך )בראשית א ,ד(.
3
וּכְ אוֹ ר בּ ֶֹקר ִיז ְַרח ׁ ָש ֶמ ׁש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ

מתני'
אור לארבעה עשר גרסי':
לאור הנר .בגמרא )דף ז (:מפרש
טעמא:
בודקין .שלא יעבור עליו בבל יראה
ובבל ימצא:
ובמה אמרו .לקמן במתניתין:
שתי שורות .של חביות הסדורות
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
למזוג יין ופתו בידו וכשהיין כלה
נכנס למרתף להביא יין:
שתי שורות על פני כל המרתף.
בגמ' )דף ח (:מפרש מאי היא:
שתי שורות החיצונות כו' .מפרש
בגמ' )שם(:
גמ'
ה''ג קא סלקא דעתך מאן דאמר
נגהי נגהי ממש .כשיאיר השחר
שחרית של י''ד:
מאן דאמר לילי לילי ממש .לא
גרסינן דהא ודאי לילי הוא ממש:
הבקר אור קס''ד דה''ק ולבקר
דהיינו אור כלומר ששמו אור
האנשים שולחו:
מי כתיב האור בקר .דלשתמע
ולאור דהיינו בקר דתימצי לומר
דאור שם דבר הוא וקרי לבקר
אור:
הבקר אור כתיב .האי אור לאו שם
דבר הוא אלא הבקר האיר
והאנשים שולחו כמאן דאמר צפרא
נהר ולפי דרכו לימדך הכתוב דרך
ארץ מאחי יוסף שהמתינו עד
שהאיר המזרח כדרב יהודה אבל
אור שהוא שם דבר אינו אלא
לילה:
בכי טוב .היוצא לדרך יכנס ערבית
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
החיות ומפני הלסטים:
וכאור בקר .השתא משמע לן דשם
דבר הוא והכי קאמר דוד וכאור זה
דהיינו בקר כן יזרח שמש לצדיקים
שיצאו מאפילתן לעולם הבא:
מי כתיב אור בקר .דהיינו שם דבר
ונימא אור הוא בקר וכן יזרח
שמש:
וכאור בקר כתיב .ואין זה שם דבר
אלא כמאיר של בקר יזרח שמש
כשמתחיל הבקר להאיר בעולם
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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"וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ אוֹ ר יוֹ ם") 4בראשית א ,ה(,
ַאלְ ָמא :אוֹ ר י ְָמ ָמא הוּא!
ָהכִ י ָק ָא ַמר :לְ ֵמ ִאיר ו ָּבא ְק ָראוֹ יוֹ ם.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה"ְ ,ולַ ח ׁ ֶֹש ְך ָק ָרא לָ יְ לָ ה"  -לַ ַּמ ְח ׁ ִש ְיך ו ָּבא ָק ָרא לַ ְילָ ה?!
ְימא לָ ןַ :עד צֵ את ַהכּ וֹ כָ ִבים י ְָמ ָמא הוּא!
וְ ָהא ָקי ָ
ֶא ָּלאָ ,הכִ י ָק ָא ַמר:
ֵיה ַר ֲח ָמנָא לִ נְהוֹ ָרא ו ַּפ ְ ּק ֵד ּיה ַא ִּמצְ וָ ָתא דִּ ָימ ָמא,
ַק ְרי ּ
ֵיה ַר ֲח ָמנָא לַ ֲח ׁשוֹ כָ א ו ַּפ ְ ּק ֵד ּיה ַא ִּמצְ וָ ָתא דְּ לַ ְילָ ה.
וְ ַק ְרי ּ
ֵמ ִית ֵיבי:
כּ
ּ
"הלְ לוּה ּו ָכל וֹ כְ ֵבי אוֹ ר" )תהילים קמח ,ג(,
ַ
ַאלְ ָמא" :אוֹ ר"  -אוֹ ְר ָתא הוּא!
5

ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ַהלְ לוּה ּו ָּכל כּ וֹ כָ ִבים ְַה ְּמ ִא ִירים,
ֶא ָּלאֵ ,מ ַע ָּתה ,כּ וֹ כָ ִבים ַה ְּמ ִא ִירים הוּא דְּ ָבע ּו ׁ ַשבּ ו ֵּחי.
ׁ ֶש ֵאינָן ְמ ִא ִירין לָ א ָ ּבע ּו ׁ ַשבּ ו ֵּחי?!
"הלְ לוּה ּו ָּכל ְצ ָב ָאו" )תהילים קמח ,ג(!
וְ ָהא ְּכ ִתיבַ :
ֶא ָּלאָ ,הא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן :אוֹ ר כּ וֹ כָ ִבים נ ִַמי אוֹ ר הוּא.
לְ ַמאי נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
לְ נוֹ ֵדר ִמן ָהאוֹ ר.
דְּ ַת ְנ ָיא:6
" ַהנּוֹ ֵדר ִמן ָהאוֹ ר ָ -אסוּר ְ ּבאוֹ ָרן ׁ ֶשל כּ וֹ ָכ ִבים".

ב,ב

ֵמ ִית ֵיבי:
"לָ אוֹ ר יָ קוּם רוֹ ֵצ ַח יִ ְק ָטל ָענִ י וְ ֶא ְביוֹ ן ו ַּב ַּליְ לָ ה יְ ִהי כַ ַ ּג ָּנב" )איוב כד ,יד(,
ָהא ִמדְּ ָק ָא ַמר" :ו ַּב ַּליְ לָ ה יְ ִהי כַ ַ ּג ָּנב" – ַאלְ ָמא" :אוֹ ר" י ְָמ ָמא הוּא!
ָה ָתם ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִאי ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לָ ְך ִמ ְּיל ָתא ִּכנְ הוֹ ָרא דְּ ַאנ ְָפ ׁשוֹ ת ָק ָא ֵתי  -רוֹ צֵ ַח הוּא,
ִיתן לְ ַה ִ ּצילוֹ ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ .
וְ נ ָּ
ָ
ְ
וְ ִאי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לָ ך ִמ ְּיל ָתא ְּכלֵ ילְ יָא  -י ְִהי ְ ּב ֵעינֶיך ְּכ ַ ּג ּנָב,
ִיתן לְ ַה ִ ּצילוֹ ְ ּבנ ְַפ ׁשוֹ .
וְ לֹא נ ָּ
ֵמ ִית ֵיבי:
"יֶ ְח ׁ ְשכ ּו כּ וֹ כְ ֵבי נִ ׁ ְש ּפוֹ יְ ַקו לְ אוֹ ר וָ ַאיִ ן וְ ַאל יִ ְר ֶאה ְ ּב ַע ְפ ַע ּ ֵפי ׁ ָש ַחר" )איוב ג ,ט(,
ִמדְּ ָק ָא ַמר" :יְ ַקו לְ אוֹ ר וָ ַאיִ ן" – ַאלְ ָמא" :אוֹ ר" י ְָמ ָמא הוּא!
ָה ָתם ֵמילַ ט הוּא דְּ ָקא לָ ֵייט לֵ ּיה ִא ּיוֹ ב לְ ַמ ְ ּזלֵ ּיה,
יש ַּכ ֵח ּיה.
ָא ַמר :י ְֵהא ַר ֲעוָ א דְּ לִ יצְ ּ ֵפ ּיה ַה ְך ַ ּג ְב ָרא לִ נְהוֹ ָרא ,וְ לָ א לִ ׁ ְ
 4וַ ּי ְִק ָרא ֱאל ִֹהים לָ אוֹ ר יוֹ ם ולחשך קרא לילה
5
הללוהו שמש וירח ַהלְ לוּה ּו ָּכל כּוֹ כְ בֵ י אוֹר
6
גירסת מסורת הש"ס.

רש"י
למאיר ובא קראו יום .משעה
שמתחיל להאיר והאי אור לאו
שם דבר הוא:
והא קיימא לן .בשמעתא
קמייתא דברכות:
עד צאת הכוכבים יממא.
כדכתיב מעלות השחר ועד צאת
הכוכבים דעזרא )נחמיה ד(:
אלא .תריץ הכי :קריה רחמנא
לנהורא כו' האי ויקרא לאו
קריאת שם הוא דתימא שקרא
את שם האור יום אלא קרא
לבריאה המאירה שברא מהוד
מעטה לבושו:
ופקדיה אמצותא דיממא .צוהו
לשמש ביום ולחושך צוה לשמש
בלילה קרא כמלך שקרא לעבדו
שיבא לפניו:
הא קמ''ל דאור כוכבים נמי
אור הוא .לעולם כוכבים
המאירים קאמר ודקא קשיא
לך הא שאינן מאירין לא הא
דנקט כוכבי אור לאו למעוטי
כוכבים שאינן מאירין דכל
כוכבים יש להם אור וליכא
למעוטי מידי וקרא אשמעינן
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:
הכי קאמר .מה שנתנה לך תורה
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
כנגדו להציל ממנו ממונו זה
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
ניתן להורגו והכי אמרינן
בסנהדרין )דף עב (:דאב על הבן
אינו נהרג במחתרת:
כוכבי נשפו .כוכבי לילו:
יקו לאור .יצפה ליום:
עפעפי .זיהור:
לנהורא .לדבר המאיר ולא
שיהיה שם היום אור ולא קאמר
יקו ליום אלא יקו שיאיר ואין:

מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
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ֵמ ִית ֵיבי:
"וָ אֹ ַמר ַא ְך ח ׁ ֶֹש ְך יְ ׁשו ֵּפנִ י וְ לַ יְ לָ ה אוֹ ר ַ ּב ֲע ֵדנִ י" )תהלים קלט ,יא( ַ -אלְ ָמא "אוֹ ר" י ְָמ ָמא הוּא!
ָה ָתםָ ,הכִ י ָק ָא ַמר דָּ וִ דֲ :אנִי ָא ַמ ְר ִּתיַ " :א ְך ח ׁ ֶֹש ְך יְ ׁשו ֵּפנִ י" לָ עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא ׁ ֶשהוּא דּ וֹ ֶמה לְ יוֹ ם,
ַעכְ ׁ ָשיו ָהעוֹ לָ ם ַה ֶ ּזה ׁ ֶשהוּא דּ וֹ ֶמה לְ לַ יְ לָ ה "אוֹ ר ַ ּב ֲע ֵדנִ י".
ֵמ ִית ֵיבי:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שר,
בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ר ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
שר ׁ ַש ֲח ִרית,
ו ְּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ו ִּב ׁ ְש ַעת ַה ִ ּביעוּר".
שר ׁ ַש ֲח ִרית",
שר ו ְּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה" :בּ וֹ ְד ִקין אוֹ ר ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ַאלְ ָמא" :אוֹ ר" אוֹ ְר ָתא הוּא.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
אכה?
שר ָאסוּר ַ ּב ֲע ִ ׂ
ימ ַתי ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ש ַיית ְמ ָל ָ
" ֵמ ֵא ָ
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ִמ ׁ ּ ְש ַעת ָהאוֹ ר,
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִמ ׁ ּ ְש ַעת ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה.
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב ְל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ָא ַמר ֵל ּ
יה ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
אכה?!
אכה ו ִּמ ְק ָצתוֹ מו ָּּתר ַ ּב ֲע ִ ׂ
וְ ִכי ֵה ָיכן ָמ ִצינ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ִּמ ְק ָצתוֹ ָאסוּר ַ ּב ֲע ִ ׂ
ש ַ ּיית ְמ ָל ָ
ש ַ ּיית ְמ ָל ָ
יח,
ָא ַמר ֵל ּ
יה :הוּא ַע ְצמוֹ יוֹ ִכ ַ
ִמ ְק ָצתוֹ מו ָּּתר ַ ּב ֲא ִכ ַילת ָח ֵמץ,
ו ִּמ ְק ָצתוֹ ָאסוּר ַ ּב ֲא ִכ ַילת ָח ֵמץ".
ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהִ " :מ ׁ ּ ְש ַעת ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה",
ַאלְ ָמא "אוֹ ר" דְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב אוֹ ְר ָתא הוּא!
לֹאַ ,מאי "אוֹ ר"?
ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר.
ִאי ָהכִ י,
ּ
:
יה
ר
אכה,
ל
מ
ית
י
ש
ׂ
ע
ב
ּ
ר
ּת
ו
מ
תוֹ
צ
ק
מ
ּ
ש
ׁ
ם
יוֹ
ו
ינ
צ
מ
ן
יכ
ה
"
דְּ ָק ָא ַמ לֵ ּ ֵ ָ ָ ִ ּ
ָּ ַ ֲ ִ ַ ְ ָ ָ
ֶ ִ ְ ָ
אכה?",
ו ִּמ ְק ָצתוֹ ָאסוּר ַ ּב ֲע ִ ׂ
ש ַ ּיית ְמ ָל ָ
ֵימא ִאיה ּו לְ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ָהא ִא ָּיכא לַ יְלָ ה דְּ ָקא ׁ ָש ֵרי?
נ ָ
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶ ּבן י ֲַעקֹב ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ִד ִידיַ ,א ׁ ְש ַּכ ְחנָא דְּ ָקא ּ ַפלְ גֵ י ַר ָ ּבנַ ן ֵ ּבין י ְָמ ָמא לְ לֵ ילְ יָא,
דְּ ַת ְניָא לְ גַ ֵ ּבי ַּת ֲענִית צִ יבּ וּר:
" ַעד ָמ ַתי אוֹ ֵכל וְ ׁשוֹ ֶתה?
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר,
יעזֶ ר ֶ ּבן יַ ֲעקֹב.
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַעד ְקרוֹ ת ַה ֶ ּג ֶבר".
ֶא ָּלא לְ ִד ָיד ְךֵ ,היכָ א ַא ׁ ְש ַּכ ְחנָא י ְָמ ָמא ּגו ֵּפ ּיה דְּ ַפלְ גֵ י ֵ ּב ּיה ַר ָ ּבנַן!
ָא ַמר לֵ ּיה :הוּא ַעצְ מוֹ יוֹ כִ ַיח,
ׁ ֶש ִּמ ְקצָ תוֹ מו ָּּתר ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ ו ִּמ ְקצָ תוֹ ָאסוּר ַ ּב ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ.
ׁ ַש ּ ִפיר ָק ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר!
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רש"י
ואומר אך חושך ישופני .ואומר
סבור הייתי בעוניי כשהייתי
נרדף אך בחשך זה אמות והוא
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:
אני אמרתי .מפני חטאי שאף מן
העולם הבא אטרד ועכשיו
שמחל לי על אותו עון אף מן
העולם הזה שהייתי שרוי בו
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:(.
בודקין .חמץ:
מדקאמר ובי''ד שחרית מכלל
דאור אורתא הוא .וטעמא דר'
יהודה מפרש לקמן בפירקין:
אסור בעשיית מלאכה .במקום
שנהגו בו לנהוג איסור דאמרינן
לקמן )דף נ (.מקום שנהגו שלא
לעשות מלאכה אין עושין:
משעת האור .אבל קודם לכן
אפילו נהגו .בטלה דעתן:
מותר באכילת חמץ .עד שש
שעות כדלקמן בפרקין )ד' יא:(:
אורתא הוא .משחשיכה ושקעה
חמה של שלשה עשר:
נימא איהו לנפשיה .היכן מצינו
שהיום אסור והלילה מותר:
הכי קאמר ליה .הך איסורא
דרבנן היא ולאו דאורייתא
ובשלמא לדידי דאמינא משעת
עמוד השחר אשכחן בעלמא
במידי דרבנן דהלילה מותר
והיום אסור:
דפלגי ביה רבנן .שנתנו חילוק
בשיעורים זה לאיסור וזה
להיתר:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

רש"י

ָהכִ י ָק ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר:
ָא ִמינָא לָ ְך ֲאנָא ְמלָ אכָ ה דְּ ַר ָ ּבנַן,
ְיתא?!
וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת לִ י ָח ֵמץ דְּ אוֹ ַרי ָ
ַעד ָהכָ א ָא ַסר ַר ֲח ָמנָא ,וְ ַעד ָהכָ א ׁ ָש ֵרי ַר ֲח ָמנָא.
וְ ִא ָיד ְך?
ׁ ָשעוֹ ת דְּ ַר ָ ּבנַן
וְ ִא ָיד ְך?
ְיתא.
ַה ְר ָח ָקה הוּא דַּ ֲעבוּד ַר ָ ּב ַנן לִ ְדאוֹ ַרי ָ
ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
ּ
שוּאוֹ תֶ ,א ָ ּלא ַעל ַהח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ְר ָאה ִ ּבזְ ַמנּוֹ ְ ,ל ַקדְּ ׁשוֹ .
יאין ַמ ׂ
" ֵאין ַמ ִ ׂ
ש ִ
שוּאוֹ ת?
יאין ַמ ּ ׂ
ימ ַתי ַמ ּ ִ ׂ
ש ִ
וְ ֵא ָ
ְלאוֹ ר ִעבּ וּרוֹ ".
ַאלְ ָמא" :אוֹ ר" אוֹ ְר ָתא הוּא!
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ֵמ ִית ֵיבי:
" ָהיָ ה עוֹ ֵמד ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה ו ַּמ ְק ִריב ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח,
ָלאוֹ ָר ּה ָ -טעוּן ִקידּ ו ּׁש יָ ַדיִ ם וְ ַר ְג ַליִ ם,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי"!
'אוֹ ָר ּה' ׁ ָשאנֵי.
ג,א

ָמ ִתיבָ 7מר זו ְּט ָרא:
" ַה ַּמ ּ ֶפ ֶלת אוֹ ר ִל ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ֶא ָחד.
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאיּ :פוֹ ְט ִרין ִמ ְ ּק ְר ָ ּבן.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל ְמ ַח ְ ּי ִיבים.
ָא ְמר ּו ָל ֶהן ֵ ּבית ִה ֵ ּלל ְל ֵבית ׁ ַש ַּמאי:
ַמאי ׁ ְשנָ א אוֹ ר ׁ ְשמנִ ים וְ ֶא ָחד ִמ ּיוֹ ם ׁ ְשמנִ ים וְ ֶא ָחד?
ִאם ׁ ִשי ָּוה לוֹ ְלטו ְּמ ָאה ,לֹא יִ ׁ ְשוֶ ה לוֹ ַל ָ ּק ְר ָ ּבן?" )כריתות ז,ב(!
ִמדְּ ָק ָא ַמרּ ֵ " :בית ִה ֵ ּלל ְל ֵבית ׁ ַש ַּמאי:
ַמאי ׁ ְשנָ א אוֹ ר ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ֶא ָחד ִמ ּיוֹ ם ׁ ְשמוֹ נִ ים וְ ֶא ָחד",
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה "אוֹ ר" אוֹ ְר ָתא הוּא!
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ֵמ ִית ֵיבי:
ישי?
"יָ כוֹ ל יְ ֵהא נֶ ֱא ָכל אוֹ ר ִל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
וְ דִּ ין הוּא ,זְ ָב ִחים נֶ ֱא ָכ ִלים ְליוֹ ם ֶא ָחד ,ו ׁ ְּש ָל ִמים נֶ ֱא ָכ ִלים ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים.
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלןַ :ליְ ָלה ַא ַחר ַה ּיוֹ םַ ,אף ָ ּכאן ַליְ ָלה ַא ַחר ַה ּיוֹ ם!
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ " :ביוֹ ם זִ ְב ֲחכֶ ם יֵ ָאכֵ ל ו ִּמ ּ ָמ ֳח ָרת וְ ַהנּוֹ ָתר ַעד יוֹ ם") 8ויקרא יט ה-ו(,
ישי.
ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם הוּא נֶ ֱא ָכל ,וְ ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ְלאוֹ ר ׁ ְש ִל ׁ ִ
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אמינא לך אנא דרבנן .היכן הורגלו לעשות כן דנימא
דהכא נמי כך גזרו:
ואת אמרת לי .ראיה במילי דאורייתא שגזירת
הכתוב כך היא ואין זו מדת חכמים:
שעות דרבנן .לבד איסור של תורה שהוא משש שעות.
ולמעלה כדלקמן )ד' יא (:הוסיפו חכמים שתי שעות
כדתנן אוכלין כל ארבע ותולין כל חמש ושורפין
בתחלת שש הרי לך בשל דבריהם שתי שעות אסורות
והארבע ראשונות לא אסרו:
ואידך .ההוא לא דמי להכא דהרחקה עבוד רבנן
לדאורייתא משום יום המעונן ובני אדם שאינן
בקיאין בשעות ויטעו בין שש לשבע אבל באיסור זה
כוליה דרבנן אחר שגזרו איסור כל היום גזרו:
אין משיאין משואות .אבוקות בראשי הרים היו
שלוחי בית דין עושין להודיע שהיום קידשו בית דין
את החדש:
אלא על החדש שנראה בזמנו לקדשו .ביום שלשים
שנראה לקדש דאילו כשהחדש מעובר ועושין ראש
חדש ביום שלשים ואחד אין מקדשין אותו שכבר
קדשוהו שמים ואשמעינן האי תנא דאחסר עבדינן
משואות ואמלא לא עבדינן משואות וכשאין רואין
משואות יודעין שהחדש מעובר:
לאור עבורו .ליל שעבר שלשים להודיע שהיום נתקדש
)ליל( שלשים ]ואחד[ קרי )אור( עבורו על שם שבו
נעשה החדש מעובר כשאין קובעין בו את ראש חדש:
אלמא אור אורתא הוא .דהא ביום אין משואות של
אור נראין מרחוק:
עומד ומקריב כל הלילה לאורה טעון קידוש ידים
ורגלים .דקסבר רבי לינה פוסלת בקידוש ידים
ורגלים וטעמא מפרש בזבחים:
אורה שאני .היכא דתני אורה לא פליג רב יהודה
דהוא לשון יום:
המפלת אור לשמנים ואחד .בכריתות בפרק קמא
דקיימא לן זאת תורת היולדת מלמד שמביאה קרבן
אחד על ולדות הרבה יכול שתביא על הלידה שלפני
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
קודם לידה שניה ולבסוף מלאות של לידה שניה
תביא שתי קרבנות ואם הפילה ליל של כניסת
שמונים ואחד שכבר עברה מלאות שלה אבל עדיין
אינה ראויה להבאת קרבן שאין קרבן נשחט בלילה:
בית הלל מחייבי .שתי קרבנות דלאחר מלאות קרינא
ביה ובית שמאי פוטרין אותה בקרבן אחד כדמפרש
טעמייהו:
מאי שנא אור שמונים ואחד מיום שמונים וא' .הלא
אתם מודים לנו שאם לא הפילה הלילה והפילה
למחר שחייבת אף כשהפילה אור לשמונים ואחד
תתחייב שהרי לכל דבר זמן היום והלילה שוים:
אם שיוה לו לטומאה לא ישוה לו לקרבן .בתמיה
ועוד ראיה אחרת דהואיל ושוה לו לטומאה שעד
שקיעת החמה של שמונים דמיה טהורים ואם תראה
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
הראויה להביא בה קרבן לפיכך נתחייבה בקרבן
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:
אור לשלישי .לאור כניסתו של שלישי ה''נ גרסינן
אור לשלישי ואשלמים קאי דכתיב בהו ביום זבחכם
יאכל וממחרת וצוה לשורפו לבוקרו של שלישי יכול
יהא נאכל ליל שלפניו:

ע"פ דקדוקי סופרים.
8
ּוֹתר עַ ד יוֹ ם השלישי באש ישרף
וכי תזבחו זבח שלמים לה' לרצונכם תזבחוהו ְ ּביוֹ ם זִבְ ֲחכֶם י ֵָא ֵכל ו ִּמ ָּמ ֳח ָרת וְ ַהנ ָ

מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
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ש ֵרף ִמ ָ ּיד? וְ דִּ ין הוּא ,זְ ָב ִחים נֶ ֱא ָכ ִלין ְליוֹ ם וָ ַליְ ָלה ֶא ָחד,
יָ כוֹ ל יִ ּ ָ ׂ
ו ׁ ְּש ָל ִמים נֶ ֱא ָכ ִלין ִל ׁ ְשנֵ י יָ ִמים וְ ַליְ ָלה ֶא ָחד,
יפה,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ֵּת ֶיכף ַל ֲא ִכ ָילה ְ ׂ
ש ֵר ָ
יפה.
ַאף ָ ּכאןֵּ :ת ֶיכף ַל ֲא ִכ ָילה ְ ׂ
ש ֵר ָ
ש ֵרף" )ויקרא ז ,יז(,
ישי ָ ּב ֵא ׁש יִ ּ ָ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ַהנּוֹ ָתר ִמ ְ ּב ַשׂ ר ַה ָּז ַבח ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ַ ּב ּיוֹ ם ַא ָּתה שׂוֹ ֵרף ,וְ ִאי ַא ָּתה שׂוֹ ְרפוֹ ַ ּב ַ ּליְ ָלה".
ישי" ַ -אלְ ָמא "אוֹ ר" אוֹ ְר ָתא הוּא!
ִמדְּ ָק ָא ַמר" :יְ ֵהא נֶ ֱא ָכל אוֹ ר ִל ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ּ
ּ
"אוֹ ר ׁ ֶשל יוֹ ם ַה ִ ּכפו ִּרים ִ -מ ְת ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
ׁ ַש ֲח ִרית ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
ַ ּב ּמו ָּסף ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
ַ ּב ִּמנְ ָחה ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ֶש ַבע ו ִּמ ְתוַ דֶּ ה.
שר.
ָ ּב ַע ְר ִבית ִ -מ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ֵמ ֵעין ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂ
יאל אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ֲאבוֹ ָתיו:
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שר ׁ ְש ֵלימוֹ ת,
ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשצָּ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַה ְבדָּ ָלה ְ ּב'חוֹ נֵ ן ַהדָּ ַעת'".
ַאלְ ָמא "אוֹ ר" אוֹ ְר ָתא הוּא!
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָּתא ׁ ְש ַמע,
דְּ ָתנֵי דְּ ֵבי ׁ ְשמו ֵּאל:
שר  -בּ וֹ ְד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר".
" ֵל ֵילי ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ַאלְ ָמא" :אוֹ ר" אוֹ ְר ָתא הוּא!
ֶא ָּלאּ ֵ ,בין ַרב ה ּונָא ו ֵּבין ַרב יְהו ָּדה דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא "אוֹ ר"  -אוֹ ְר ָתא הוּא,
וְ לֹא ּ ְפלִ יגֵ יָ ,מר ִּכי ַא ְת ֵר ּיה ו ָּמר ִּכי ַא ְת ֵר ּיה.
ְ ּב ַא ְת ֵר ּיה דְּ ַרב ה ּונָא ָקר ּו " ַנגְ ֵהי",
ו ְּב ַא ְת ֵר ּיה דְּ ַרב יְ הו ָּדה ָקר ּו "לֵ ילֵ י".

רש"י
זבחים נאכלים ליום אחד.
תודה דכתיב ביום קרבנו יאכל
ושלמים נאכלים לשני ימים מה
להלן לילה אחר היום דכתיב
בגופיה דקרא לא יניח ממנו עד
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:
אף כאן .זמן אכילתו כלה
ערבית כדאמר וישרף בלילה:
תלמוד לומר .בצו את אהרן
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.
לאורתא נגהי:

7
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .2ג ,א – ד ,א
וְ ַת ּנָא דִּ ָידן ַמאי ַט ְע ָמא לָ א ָק ָת ֵני 'לֵ ילֵ י'?
ישנָא ְמ ַעלְ יָא הוּא דְּ ָנ ַקט.
לִ ׁ ּ ְ
וְ כִ ְד ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ּ
ּ
לְ עוֹ לָ ם ַאל יוֹ צִ יא ָא ָדם דָּ ָבר ְמג ּונֶה ִמ ִפיו,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ִע ֵ ּקם ַה ָּכתוּב ׁ ְשמוֹ נֶה אוֹ ִת ּיוֹ ת ,וְ לֹא הוֹ צִ יא דָּ ָבר ְמג ּו ּנֶה ִמ ּ ִפיו.
הרה" )בראשית ז ,ח(.
"מן ַה ְ ּב ֵה ָמה ַה ּ ְטהוֹ ָרה ו ִּמן ַה ְ ּב ֵה ָמה ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ ָּנה ְט ָ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִ :
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ֵּת ׁ ַשע,
ָ
ּ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי יִ ְהיֶ ה ְבך ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ְהיֶ ה ָטהוֹ ר ִמ ְק ֵרה לַ יְ לָ ה" )דברים כג ,יא(.
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
ֶע ֶׂשר,
וָ י"ו דְּ " ָטהוֹ ר".
ַרב ַא ָחא ַ ּבר ַי ֲעקֹב ָא ַמר:
ׁ ֵש ׁש ֶע ְׂש ֵרה,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרִּ :
"כי ָא ַמר ִמ ְק ֶרה הוּא ִ ּבלְ ִּתי ָטהוֹ ר הוּא ִּכי ל ֹא ָטהוֹ ר" )שמואל א כ ,כו(.
ַּת ְניָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ְלעוֹ ָלם יְ ַס ּ ֵפר ָא ָדם ְ ּב ָל ׁשוֹ ן נְ ִק ָ ּיה.
"מ ְר ָּכב") 9ויקרא טו ,ט(,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ְ ּבזָ ב ְק ָראוֹ ֶ :
10
ו ְ ּּב ִא ׁ ּ ָשה ְק ָראוֹ 'מוֹ ׁ ָשב' )ויקרא טו ,כב(.
וְ אוֹ ֵמר" :וְ ִת ְב ַחר לְ ׁשוֹ ן ֲערו ִּמים" )איוב טו ,ה(,
ש ָפ ַתי ָ ּברוּר ִמ ֵּללוּ") 11איוב לג ,ג(".
וְ אוֹ ֵמר" :וְ ַד ַעת ְ ׂ
ַמאי "וְ אוֹ ֵמר"?
ְיתאֲ ,א ָבל ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן – לֹא,
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ִ ּב ְדאוֹ ַרי ָ
ָּתא ׁ ְש ַמע וְ אוֹ ֵמר "וְ ִת ְב ַחר לְ ׁשוֹ ן ֲערו ִּמים".
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַןֲ ,א ָבל ְ ּב ִמ ֵּילי דְּ ָעלְ ָמא  -לֹא.
ש ָפ ַתי ָ ּברוּר ִמ ֵּללוּ".
וְ אוֹ ֵמר" :וְ ַד ַעת ְ ׂ
וְ ְ ּב ִא ׁ ּ ָשה לֹא ְּכ ִתיב ָ ּב ּה ' ֶמ ְר ָּכב'?!
ּ
ּ
ּ
רת ָיה וַ ִּת ְר ַכ ְבנָ ה ַעל ַה ְג ַמ ִלים" )בראשית כד ,סא(!
וְ ָהכְ ִתיב"ַ :ו ָּת ָקם ִר ְב ָקה וְ נַ ֲע ֶ
ָה ָתם ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ֲיעתו ָּתא דִּ גְ ַמ ִּלים ,אוֹ ְר ָחא הוּא.
משה ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ֶאת ָ ּבנָ יו וַ ַ ּי ְר ִּכ ֵבם ַעל ַה ֲחמֹר" )שמות ד ,כ(!
וְ ָהכְ ִתיב"ַ :ו ִ ּי ַ ּקח ׁ ֶ
ג,ב

ָה ָתם ^ ִמ ׁ ּשוּם ָ ּבנָיו אוֹ ְר ָחא ה ּוא.
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ ָהיָ ה ִהיא רֹכֶ ֶבת ַעל ַה ֲחמוֹ ר") 12שמואל א כה ,כ(!
 9וכל המרכב אשר ירכב עליו הזב
10
וכל הנוגע ...אשר תשב עליו
11
יושר לבי אמרי וְ ַד ַעת ְׂשפָ ַתי ָ ּברוּר ִמ ֵּלל ּו

רש"י
מאי טעמא לא תני לילי .כדתנא
דבי שמואל ומשני אלישנא
מעליא קא מיהדר שמצוה ודרך
נקיי הדעת לספר בלשון נקיה:
דבר מגונה .לאו משום דלילי
דבר מגונה הוא והא דר' יהושע
בן לוי בעלמא איתמר ומיהו
שמעינן מינה לשון חכמים לחזר
אחר לשון צח ונקי:
אשר איננה טהורה .ולא כתיב
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:
אשר לא יהיה טהור .הוה ליה
למיכתב איש טמא וכי נמי
משוית לטהור חסר ו' איכא
עיקום תשע שהרי שתים עשרה
יש וטמא אינו אלא שלש:
ו' דטהור .דהא לא חסר הוא:
כי אמר מקרה .טמא הוא
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
באשה ואע''פ שהמרכב והמושב
שוין בשניהם:
ותבחר לשון ערומים .מצוה
עליך כך:
ברור מללו .ל' נקי ומבורר:
מאי ואומר .למה לו ואומר הא
נפקא ליה מקמא:
ה''מ
תימא
וכי
ה''ק
בדאורייתא .תורה הקפידה
בלשונה שיצאתה מפי הגבורה
אבל חכמים במשנה וברייתא
אין להקפיד על לשונם:
ת''ש ותבחר לשון ערומים.
שמענו שהערומים בוחרי לשון
הם:
משום ביעתותא דגמלים .שהוא
גבוה ומתיירא שלא תפול
אורחה דאשה לרכוב כדי שתהא
מחזקת בו בידים ורגלים:
משום בניו .שהן זכרים כתב
לשון רכיבה:

מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
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ָה ָתםִ ,מ ׁ ּשוּם ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ לֵ ילְ יָא ,אוֹ ְר ָחא ִהיא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ לֵ ילְ יָא  -לֵ ָּיכא,
ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ ָדוִ ד – ִא ָּיכא.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ ָדוִ ד  -נ ִַמי לֵ ָּיכא,
ִמ ׁ ּשוּם ִ ּב ֲיעתו ָּתא דְּ ָהר – ִא ָּיכא.
ְיתא ִמי לֹא ְּכ ִתיב ' ָט ֵמא'?!
ו ְּבאוֹ ַרי ָ
ֶא ָּלאָּ :כל ֵהיכָ א דְּ כִ י ֲה ָד ֵדי נִינְ ה ּוִ ,מ ׁ ְש ָּת ֵעי ְ ּבלָ ׁשוֹ ן נ ְִק ָ ּיה.
ישין ִמ ֵּילי ִמ ׁ ְש ָּת ֵעי ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ְקצָ ָרה.
ָּכל ֵהיכָ א דִּ נ ְִפ ׁ ִ
ִּכ ְד ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
לְ עוֹ לָ ם י ׁ ְִשנֶה ָא ָדם לְ ַתלְ ִמידוֹ דֶּ ֶר ְך ְקצָ ָרה.
וְ כָ ל ֵהיכָ א דְּ כִ י ֲה ָד ֵדי נִינְה ּו ִמ ׁ ְש ָּת ֵעי ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ָּכבוֹ ד?!
וְ ָהא "רוֹ כֶ ֶבת" וְ 'יוֹ ׁ ֶש ֶבת' דְּ כִ י ֲה ָד ֵדי נִינְה ּו ,וְ ָק ָא ַמר "רוֹ כֶ ֶבת"!
"רֹכֶ ֶבת" ְּכ ִתיב.
ָהנְה ּו ְּת ֵרי ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ָהו ּו י ְָת ִבי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב.
ַחד ָא ַמרְ ׁ :שוִ ִיתינַן ַהאי ׁ ְש ַמ ֲע ָתא ְּכ ָד ָבר ַא ֵחר ְמ ַסנ ְַקן,
וְ ַחד ָא ַמרְ ׁ :שוִ ִיתינַן ַהאי ׁ ְש ַמ ֲע ָּתא ִּכגְ ִדי ְמ ַסנ ְַקן.
יש ְּת ֵעי ַרב ַ ּב ֲה ֵדי דְּ ָה ֵא ְיך.
וְ לֹא ִא ׁ ְ
ָהנְה ּו ְּת ֵרי ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ָהו ּו י ְָת ֵבי ַק ֵּמ ּיה דְּ ִה ֵ ּלל,
וְ ַחד ִמי ַּניְיה ּו ַר ָ ּבן יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן זַ ַ ּכאי.
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּהַ :ק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי,
וְ ַחד ִמי ַּניְיה ּו ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
ַחד ָא ַמרִ :מ ּ ְפנֵי ָמה בּ וֹ צְ ִרין ְ ּב ָט ֳה ָרה ,וְ ֵאין מוֹ ְס ִקים ְ ּב ָט ֳה ָרה?
וְ ַחד ָא ַמרִ :מ ּ ְפנֵי ָמה בּ וֹ צְ ִרין ְ ּב ָט ֳה ָרה וּמוֹ ְס ִקין ְ ּבטו ְּמ ָאה?
ָא ַמר :מו ְּב ָטח ֲאנִי ָ ּבזֶ ה ׁ ֶשמוֹ ֵרה הוֹ ָר ָאה ְ ּב ִי ְׂש ָר ֵאל.
וְ לֹא ָהיָה י ִָמים מו ֲּע ִטים ַעד ׁ ֶשהוֹ ָרה הוֹ ָר ָאה ְ ּב ִי ְׂש ָר ֵאל.
ָהנְה ּו ְּתלָ ָתא ַּכ ֲהנֵי,
ַחד ָא ַמרִ :ה ִ ּג ַיענִי ְּכ ּפוֹ ל,
וְ ַחד ָא ַמרִ :ה ִ ּג ַיענִי ְּכ ַ ּזיִת,
וְ ַחד ָא ַמרִ :ה ִ ּג ַיענִי ִּכזְ נַב ַה ְּל ָט ָאה.
ָ ּב ְדק ּו ַא ֲח ָריו ,ו ָּמצְ א ּו בּ וֹ ׁ ֶש ֶמץ ּ ְפסוּל.
וְ ָהא ְּת ַנן:
" ֵאין בּ וֹ ְד ִקין ִמן ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ו ְּל ַמ ְע ָלה" )קידושין עו!(.
12

וְ היה ִהיא רכֶ בֶ ת עַ ל הַ חֲ מוֹר ויורדת בסתר ההר

דכי הדדי נינהו .שאין אורך
בלשון צח מן המגונה משתעי
בלשון כבוד:
וכל היכא כו' .והני דלעיל עיקם
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:
רכבת כתיב .ואע''ג דמצי
למיכתב נמי ישבת חסר מיהו
כל חסירות שבתורה לדרוש הן
באין וכאן למדך בחסרון זה
שתתפוס לשון קצרה ואפילו
הוא מגונה שהרי כאן תפס לשון
מגונה וקצר:
כגדי מסנקן .כגדי עייף סינוק
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:
ואין מוסקין בטהרה .בזיתים
קא קרי מסיקה ואין צריך
כדאמר
בטהרה
למוסקן
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:
הגיעני כפול .מלחם הפנים
לחלקי:
שמץ פסול .פסול כהונה חלל:
אין בודקין .לענין יוחסין לישא
אשה:
מן המזבח ולמעלה .אם שימש
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
כשהיה רוצה להתחנך לעבודה
לובש שחורים ויוצא:

9

10

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי
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"ש ֶמץ ּ ְפסוּל",
לֹא ֵּת ָימא ׁ ֶ
ֶא ָּלא ֵא ָימאַ ׁ ' :ש ַחץ ּ ְפסוּל'.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם ,דְּ ִאיה ּו דְּ ַא ַרע נ ְַפ ׁ ֵש ּיה.
ַההוּא ַא ְר ָמ ָאה דַּ ֲהוָ ה ָסלֵ יק וְ ָאכֵ יל ּ ְפ ָס ִחים ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם.
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ָא ַמרְּ :כ ִתיבָּ " :כל ֶ ּבן נֵ כָ ר ל ֹא יֹאכַ ל בּ וֹ " )שמות יב ,מג(
וּכְ ִתיב" :וְ כָ ל ָע ֵרל ל ֹא יֹאכַ ל בּ וֹ " )שמות יב ,מח(,

וַ ֲאנָא ָהא ָק ָאכִ ילְ נָא ִמ ׁ ּשו ְּפ ֵרי ׁשו ְּפ ֵרי!
ְ
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָיראִ :מי ָקא ָספ ּו לָ ך ֵמ ַאלְ ָיה?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא.
ִּכי ָסלְ ַק ְּת לְ ָה ָתם ֵא ָימא לְ הוְּ :ספ ּו לִ י ֵמ ַאלְ יָ ה.
ִּכי ְסלִ יקָ ,א ַמר לְ הוֵּ :מ ַאלְ יָה ְספ ּו לִ י!
ָא ְמר ּו לֵ ּיה ַאלְ יָה לַ ָ ּגבוֹ ַּה ָסלְ ָקא.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :מאן ָא ַמר לְ ָך ָהכִ י?
ָא ַמר לְ ה ּוַ :ר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה.
ָא ְמרוַּ :מאי ַהאי דְּ ַק ָּמן?
ָ ּב ְדק ּו ַ ּב ְת ֵר ּיה ,וְ ַא ׁ ְש ְּכחוּה ּו דְּ ַא ְר ָמ ָאה הוּא ,ו ְּק ַטלוּה ּו.
ׁ ָשלְ ח ּו לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָיראְ ׁ :שלָ ם לָ ְך ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא!
דְּ ַא ְּת ִ ּבנְ צִ ִיבין ,ו ְּמצו ָּד ָת ְך ּ ְפרו ָּסה ִ ּבירו ׁ ָּשלָ יִם.
ַרב ָּכ ֲהנָ א ֲחלַ ׁש,
ׁ ְש ַדרו ַּּה ַר ָ ּבנָן לְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי,
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :זִ יל ְ ּבדוֹ ק ַמאי דִּ י ֵנ ּיה.
ֲא ָתאַ ,א ׁ ְש ְּכ ֵח ּיה דְּ ָנח נ ְַפ ׁ ֵש ּיה.
ְק ָר ֵע ּיה לִ לְ בו ׁ ֵּש ּיה ,וַ ֲא ַה ְד ֵר ּיה לִ ְק ָר ֵע ּיה לְ ַאחוֹ ֵר ּיה ,ו ְּבכִ י וַ ֲא ִתי.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :נָח נ ְַפ ׁ ֵש ּיה?
ָא ַמר לְ הוֲּ :אנָא לֹא ָק ָא ִמינָא " -וּמוֹ ִצא דִּ ָ ּבה הוּא כְ ִסיל" )משלי י ,יח(.
ָיתא.
יוֹ ָחנָ ן ֲחקו ָּק ָאה נ ְַפק לְ ִק ְרי ָ
ש ּו יָפוֹ ת?
ִּכי ֲא ָתאָ ,א ְמר ּו לֵ ּיהִ :ח ּ ִיטין נ ֲַע ׂ
ש ּו יָפוֹ ת.
ָא ַמר לָ ֶהםְׂ :שעוֹ ִרים ַנ ֲע ׂ
שר לַ ּסו ִּסים וְ לַ ֲחמוֹ ִרים,
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :צֵ א ו ַּב ּ ֵ ׂ
שעֹ ִרים וְ ַה ֶּת ֶבן לַ ּסו ִּסים וְ לָ ָרכֶ ׁש" )מלכים א ה ,ח(.
"ה ּ ְ ׂ
דִּ כְ ִתיבַ :
ַמאי ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ֵמ ַימר?
ש ּו ִח ּ ִיטין יָפוֹ ת.
ֶא ׁ ְש ָּת ַקד נ ֲַע ׂ
ִאי נ ִַמי,
ש ּו יָפוֹ ת.
ֲע ָד ׁ ִשים נ ֲַע ׂ
ד,א ַרב ַ ּבר ֲאחו ּּה דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ו ַּבר ַא ְח ֵּת ּיה.
ִּכי ְסלִ יק לְ ָה ָתם ָא ַמר לֵ ּיהַ :איְיב ּו ַק ּיָים?
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שחץ פסול .הוא עצמו היה גס
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:
דארע אנפשיה .והצריך בדיקה
אחריו וגלה שלא בדקוהו יפה
מתחלה:
מי קא ספו לך .כלום נותנין 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
תמימה:
ר' יהודה בן בתירא .קאמר לי
שאין אתם נותנים לי חלק יפה
אלא מן הכחוש ואני נתתי דמים
כמו כן:
מאי דקמן .מה הדבר הזה שבא
לפנינו:
נציבין .שם עירו האי עובדא
נקט הכא משום ההוא דלעיל
דגרמו שניהם לבדוק אחריהם
וההוא נקט משום לשון מגונה:
בדוק מאי דיניה .בדוק ודע מה
נהייתה בו:
אהדרי' לקרעיה לאחוריה.
שלא יבינו מהר להדיא ויצא
לבם:
חקוקאה .כינוי השם:
לקרייתא .לכפרים לראות
בתבואות:
שעורין נעשו יפות .ומכלל
דבריו משמע שהחטים לא נעשו
יפות ולא היה רוצה להוציא
דבר קללה מפיו:
עדשים נעשו יפות .מאכל אדם:
רב בר אחוה ובר אחתיה דר'
חייא הוה .אייבו אביו של רב
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:
כי סליק .רב מעירו מבבל לארץ
ישראל שהיה ר' חייא שם:
אמר .ר' חייא לרב אייבו אביך
הוא קיים:
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ֶימת?!
ָא ַמר לֵ ּיהִ :א ָּימא ַק ּי ֶ
ֶימת?
ָא ַמר לֵ ּיהִ :א ָּימא ַק ּי ֶ
ָא ַמר לֵ ּיהַ :איְיב ּו ַק ּיָים?!
ָא ַמר לֵ ּיה לְ ׁ ַש ְּמ ֵע ּיה ֲחלוֹ ץ לִ י ִמנ ְָעלִ י וְ הוֹ לִ ְיך ֵּכלַ י ַא ֲח ַרי לְ ֵבית ַה ֶּמ ְר ָחץ.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ְּתלַ ת:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהָ :א ֵבל ָאסוּר ִ ּבנ ְִעילַ ת ַה ּ ַס ְנדָּ ל.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהְ ׁ :שמו ָּעה ְרחוֹ ָקה ֵאינ ָּה נוֹ ֶהגֶ ת ֶא ָּלא יוֹ ם ֶא ָחד.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהִ :מ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ .
ַההוּא דְּ ָא ַמר :דּ וּנ ּו דִּ ינִי.
ש ָר ֵאל" )בראשית מט ,טז(.
ָא ְמ ֵריְ ׁ :ש ַמע ִמי ּנ ָּהִ :מדָּ ן ָק ָא ֵתי" :דָּ ן יָ ִדין ַע ּמוֹ ְּכ ַא ַחד ׁ ִש ְב ֵטי יִ ְ ׂ
ַההוּא דַּ ֲהוָ ה ָקא ָאזֵ יל וְ ֲא ַמר:
אתא,
ַא ֵּכיף י ַָּמא ַא ִס ָיסנֵי ִ ּב ָיר ָ
ָב ְדק ּו וְ ַא ׁ ְש ְּכחוּה ּו דְּ ִמ ְ ּזבוּלֻ ן ָק ָא ֵתי.
דִּ כְ ִתיב" :זְ בו ֻּּלן לְ חוֹ ף יַ ּ ִמים יִ ׁ ְשכּ ֹן" )בראשית מט ,יג(.
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רש"י
א''ל .רב:
אימא קיימת .בלשון שאילה
כלומר עד שאתה משאיל על
אבי שאל על אמי שאף היא
אחותך:
אמר לו .עוד ר' חייא לרב ואימא
אחותי קיימת:
אמר ליה .רב:
אייבו קיים .ואבי כלום קיים
הוא עדיין לא השיבותיך עליו
ומאליו הבין וי''א בניחותא היה
משיבו רב על מי שאינו שואל
כדי שיבין מן הכלל וקשה בעיני
לומר שיוציא רב דבר שקר
מפיו:
חלוץ לי מנעלי .להתאבל על
אחי ואחותי:
והולך כלי אחרי לבית המרחץ.
ללמד הלכה לתלמידים נתכוון
שאין שמועה רחוקה שלאחר
שלשים יום נוהגת אלא יום
אחד ומקצתו ככולו ואינו צריך
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.
אתקן בירונות אם היו לי פלטין
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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 .3ד ,א
ְימא לָ ן דִּ לְ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא "אוֹ ר" אוֹ ְר ָתא הוּא,
וְ ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ַקי ָ
ִמ ְּכ ִדי ֵ ּבין לְ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ו ֵּבין לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָ -ח ֵמץ ֵאינוֹ ָאסוּר ֶא ָּלא ִמ ׁ ּ ֵש ׁש ׁ ָשעוֹ ת וּלְ ַמ ְעלָ ה,
וְ נ ְִבדּ וֹ ק ְ ּב ׁ ִשית!
וְ כִ י ֵּת ָימא' :זְ ִריזִ ין ַמ ְקדִּ ִימין לְ ִמצְ וֹ ת' ִ -נ ְבדּ וֹ ק ִמ ַ ּצ ְפ ָרא!
שר ָע ְרלָ תוֹ " )ויקרא יב ,ג(,
דִּ כְ ִתיב" :ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל ְ ּב ַ ׂ
וְ ַת ְניָא:
ּ
" ָ ּכל ַהיוֹ ם כּ וּלּ וֹ ָ ּכ ׁ ֵשר ְל ִמ ָילה,
ימים ַל ִּמ ְצוֹ תֶ ׁ ,שנֶ ֱא ַמר" :וַ ַ ּי ׁ ְש ֵּכם ַא ְב ָר ָהם ַ ּבבּ ֹ ֶקר" )בראשית כב ,ג("!
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְּז ִריזִ ין ַמ ְקדִּ ִ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ְ ּבנֵי ָא ָדם ְמצ ּויִים ְ ּב ָב ֵּת ֶיהם.
וְ אוֹ ר ַה ּנֵר י ֶָפה לִ ְב ִד ָיקה.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ֵיה ְ ּבאוֹ ְר ָתא דִּ ְתלֵ ַיסר דְּ ָנגְ ֵהי ַא ְר ֵ ּב ַסר,
ִהילְ ָּכ ְךַ ,האי צו ְּר ָבא ֵמ ַר ָ ּבנַן לֹא לִ ְפ ַתח ְ ּב ִעידְּ נ ּ
דִּ לְ ָמא ָמ ׁ ְשכָ א לֵ ּיה ׁ ְש ַמ ֲע ֵת ּיה ,וְ ָא ֵתי לְ ִא ְימנו ֵּעי ִמ ִמצְ וָ ה.

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:
נבדוק .חמץ בתחלת שש וקודם
איסורו יבערנו למה לי לאקדומי
כולי האי דבשלמא אי אור
יממא הוא איכא לתרוצי
דמתניתין נמי בשש קאמר אבל
השתא תקשה:
נבדוק מצפרא .דאיכא הקדמה
לזריזים כדאשכחן גבי מילה
ובזריזותיה דאברהם שנאמר
וישכם אברהם בבקר שלא
המתין עד הנץ החמה ומכל
מקום בלילה לא הקדים:
ואור הנר יפה לבדיקה .בלילה
אבל ביום מחשיך ואם תאמר
יבדוק לאור היום הא ילפינן
לקמן מחיפוש שמצותו בנר:
לא יפתח בעידנא .לא יתחיל
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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 .4ד ,א
ֵיה ֵמ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ָ ּבע ּו ִמי ּנ ּ
ַה ַּמ ְׂש ִּכיר ַ ּביִת לַ ֲח ֵבירוֹ ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשרַ ,על ִמי לִ ְבדּ וֹ ק?
ַעל ַה ַּמ ְׂש ִּכיר לִ ְבדּ וֹ ק  -דַּ ֲח ִמ ָירא דִּ ֵיד ּיה הוּא,
שוֹ כֵ ר לִ ְבדּ וֹ ק דְּ ִא ּיסו ָּרא ִ ּב ְר ׁשו ֵּת ּיה ָק ֵאי?
אוֹ דִּ לְ ָמא ַעל ַה ּ ׂ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
שוֹ ֵכר ַל ֲעשׂוֹ ת לוֹ ְמזוּזָ ה"!
ש ִ ּכיר ַ ּביִ ת ַל ֲח ֵבירוֹ ַעל ַה ּ ׂ
" ַה ַּמ ְ ׂ
ָה ָתםָ ,הא ָא ַמר ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ִש ּיָאְ :מזוּזָ ה חוֹ ַבת ַהדָּ ר ִהיא.
ָהכָ אַ ,מאי?
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ָּתנֵינָא:
ש ִ ּכיר ַ ּביִ ת ַל ֲח ֵבירוֹ ,
" ַה ַּמ ְ ׂ
ש ִ ּכיר ִל ְבדּ וֹ ק,
שר ַ -על ַה ַּמ ְ ׂ
ִאם ַעד ׁ ֶשלּ א ָמ ַסר לוֹ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ָחל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
שוֹ ֵכר ִל ְבדּ וֹ ק".
שר ַ -על ַה ּ ׂ
וְ ִאם ִמ ׁ ּ ֶש ָּמ ַסר לוֹ ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ָחל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
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רש"י
דחמירא דידיה הוא .החמץ
שבבית שלו הוא:
ברשותיה קאי .שהרי עתה
הבית שלו:
לעשות לו מזוזה .אלמא מידי
דמצוה עליה רמיא:
חובת הדר .לפי שהיא משמרתו
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
ומשוי ליה כעפרא ואמר כל
חמירא דבביתא הדין כו' ורבנן
הוא דאצרוך בדיקה והשתא כי
האי גוונא מיבעיא לן טורח זה
על מי מוטל:
מסירת מפתח .הוא קנין
השכירות ואם עד שלא מסר
המפתח נכנס ליל ארבעה עשר
חלה חובת הבדיקה על המשכיר
שעדיין היתה ברשותו ואף על פי
שמסר לו ביום כבר חלה חובה
עליו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ֵיה ֵמ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ָ ּבע ּו ִמינ ּ
ַה ַּמ ְׂש ִּכיר ַ ּביִת לַ ֲח ֵבירוֹ ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר,
ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק אוֹ ֵאין ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק?
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 .5ד ,א

לְ ַמאי נ ְַפ ָקא ִמי ּנ ָּה?
ישיְילֵ ּיה!
לִ ׁ ַ
דְּ לֵ ֵית ּיה לְ ַהאי דִּ לְ ׁ ַש ּיוּלֵ ּיה
לְ ַא ְטרו ֵּחי לְ ַהאיַ ,מאי?
ָא ַמר לְ ה ּוַ :רב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ְּתנֵיתו ָּה:
" ַהכּ ֹל נֶ ֱא ָמנִ ים ַעל ִ ּביעוּר ָח ֵמץֲ ,א ִפילּ ּו נָ ׁ ִשים ֲא ִפילּ ּו ֲע ָב ִדים ֲא ִפילּ ּו ְק ַט ִ ּנים".
ד,ב

ַמאי ַט ְע ָמא ְמ ֵה ְימנֵי?
לָ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק,
דְּ ָק ָס ַברַ :הכּ ֹל ֲח ֵב ִרים ֵהם ֵאצֶ ל ְ ּב ִד ַיקת ָח ֵמץ.
דְּ ַת ְניָא:
יאה ּ ֵפירוֹ ת,
יח ְמגו ָּרה ְמ ֵל ָ
" ָח ֵבר ׁ ֶש ֵּמת וְ ִה ִ ּנ ַ
ֲא ִפילּ ּו ֵהן ְ ּבנֵ י יוֹ ָמן ֲ -ה ֵרי ֵהן ְ ּב ֶחזְ ַקת ְמתו ָ ּּקנִ ים".
ו ִּמ ַּמאי?
דִּ ילְ ָמא ׁ ָשאנֵי ָהכָ א ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָק ָא ְמ ֵרי ָהנֵי.
ַא ּט ּו ֲא ִמ ָירה דְּ ָהנֵי ִמידֵּ י ְמ ׁ ָש ׁ ָשא ִאית ֵ ּב ּיה?
"הכּ ל נֶ ֱא ָמנִ ים"!
ֶא ָּלא ַמאי דְּ ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק?! ַהאי ַ
' ָּכל ַה ָ ּב ִּתים ְ ּב ֶחזְ ַקת ְ ּבדו ִּקין ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ַמאי? ִמ ׁ ּשוּם ֲא ִמ ָירה דְּ ָהנֵי,
ָהא לֹא ָא ְמ ִרי ָהנֵי  -לֹא.
ֵיה :דְּ ֵאין ֶחזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק!
ִּת ְפ ׁשוֹ ט ִמי ּנ ּ
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לְ ָךֶ :חזְ ָקתוֹ ָ ּבדוּק,
וְ ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן :דְּ מו ְּחזַ ק לָ ן דְּ לֹא ָ ּב ַדק,
ֵיה.
וְ ָק ָא ְמ ִרי ָהנֵיּ ְ :ב ַד ִקינ ּ
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לֹא לְ ֵה ְימנִינְה ּו ַר ָ ּבנַ ן,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ֵּכיוָ ן דִּ ְב ִד ַיקת ָח ֵמץ ִמדְּ ַר ָ ּבנַן הוּא,
ְיתא ְ ּב ִב ּיטוּל ְ ּב ָעלְ ָמא ַס ִ ּגי לֵ ּיה,
דְּ ִמדְּ אוֹ ַרי ָ
ֵה ְימנוּה ּו ַר ָ ּבנַן ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן.

רש"י
בארבעה עשר .שחרית מי
מחזקינן ליה להאי משכיר
דודאי בדקו אמש כמצות
חכמים אי לא:
למאי נפקא מיניה לישייליה.
להאי אם בדקו אם לאו:
כגון דליתיה להאי .משכיר
למישייליה ומיבעי לן לאטרוחי
להאי שוכר לבדוק מספק מאי:
נאמנין על ביעור חמץ .להעיד
בארבעה עשר שבדקו בעליו
אמש:
מאי טעמא נאמנין .הא לאו בני
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:
דקסבר .האי תנא:
הכל חבירין אצל בדיקה.
ואפילו עם הארץ ובדבר שהוא
מוחזק חבר מחזקינן ליה שלא
עבר זמנו עד שעשאוהו:
דתניא חבר .הנאמן על
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:
וממאי .דהא דקתני נאמנין
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
מיבעי ליה למיתני .ולא הוה
דהני
באמירה
למיתליה
ומקשינן אלא מדתלא באמירה
ודאי איכא למידק הא לא אמרי
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:
בביטול בעלמא .דכתיב תשביתו
ולא כתיב תבערו והשבתה דלב
היא השבתה:
בדרבנן .הימנוהו רבנן בחיובא
דליתא אלא מדרבנן דהם
הצריכו והם התירו לסמוך
באמירתן של אלו וכח בידיהם
דלאו
במידי
להאמינם
דאורייתא:
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 .6ד ,ב
ִא ָ ּיב ֲעיָא לְ ה ּו:
ַה ַּמ ְׂש ִּכיר ַ ּביִת לַ ֲח ֵבירוֹ ְ ּב ֶחזְ ַקת ָ ּבדוּק ,ו ְּמצָ אוֹ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּבדוּק – ַמה ּו?
ִמי ָהוֵ י ְּכ ִמ ַ ּקח ָטעוּת ,אוֹ לֹא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֹא ִמ ָ ּיב ֲעיָא ְ ּב ַא ְת ָרא דְּ לֹא י ֲָה ֵבי ַאגְ ָרא ו ָּב ְדק ּו ,דְּ ִנ ָיחא לֵ ּיה לְ ִאינ ִׁיש לְ ִק ּיו ֵּמי ִמצְ וָ ה ְ ּבגו ֵּפ ּיה.
ֵיה.
ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַא ְת ָרא דְּ י ֲָה ֵבי ַאגְ ָרא ו ָּב ְדק ּו ,דְּ ִנ ָיחא לֵ ּיה לְ ִאינ ִׁיש לְ ִק ּיו ֵּמי ִמצְ וָ ה ְ ּב ָממוֹ נ ּ
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רש"י
מי הוי מקח טעות .ואם בא
השוכר לחזור בו על ידי
עלילותיו ולומר לא כך שכרתי
ואין תנאי שלנו קיים מהו
לחזור:
לא מבעיא היכא דלא יהבי
אגרא .לאחרים ובדקי אלא כל
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:
אלא אפילו באתרא .דנהיגי כל
בני העיר לשכור בודקין כל איש
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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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .7ד ,ב – ה ,ב
ְּתנַן ָה ָתם:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
אוֹ ְכ ִלין ָ ּכל ָח ֵמ ׁש,
וְ שׂוֹ ְר ִפין ִ ּב ְת ִח ַ ּלת ׁ ֵש ׁש.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
אוֹ ְכ ִלין ּ ָ -כל ַא ְר ַ ּבע,
וְ תוֹ ִלין ּ ָ -כל ָח ֵמ ׁש,
ילת ׁ ֵש ׁש" )יא.(:
וְ שׂוֹ ְר ִפין ּ ִ -ב ְת ִח ַ ּ
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִמ ָיהאָ :ח ֵמץ ִמ ׁ ּ ֵש ׁש ׁ ָשעוֹ ת וּלְ ַמ ְעלָ ה ָאסוּר,
ְמנָלַ ן?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְּת ֵרי ְק ָר ֵאי ְּכ ִת ֵיבי,
שאֹר ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם" )שמות יב ,יט(,
"ש ְב ַעת יָ ִמים ְ ׂ
ְּכ ִתיבִ ׁ :
שאֹר ִמ ָ ּב ֵּתיכֶ ם" )שמות יב ,טו(.
אשוֹ ן ַּת ׁ ְש ִ ּבית ּו ְ ׂ
"א ְך ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
וּכְ ִתיבַ :
ָהא ֵּכיצַ ד?
לְ ַרבּ וֹ ת ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר לַ ִ ּביעוּר.
וְ ֵא ָימא :לְ ַרבּ וֹ ת לֵ ילֵ י ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר לְ ִביעוּר.
דְּ ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָא" :יָ ִמים" ְּכ ִתיב,
י ִָמים ִ -אין,
לֵ ילוֹ ת  -לֹא.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :א ִפילּ ּו לֵ ילוֹ ת.
ַההוּא לָ א ִא ְיצ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ה,א דְּ ָהא ִא ְית ַק ׁש ַה ׁ ְש ָ ּב ַתת ְׂשאוֹ ר לַ ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ ,וַ ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ לַ ֲאכִ ילַ ת ַמ ָ ּצה.
ַה ׁ ְש ָ ּב ַתת ְׂשאוֹ ר לַ ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ,
14
שאֹר ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם ִּכי ָּכל אֹכֵ ל ַמ ְח ֶמ ֶצת וְ נִ כְ ְר ָתה" )שמות יב ,יט(.
"ש ְב ַעת יָ ִמים ְ ׂ
דִּ כְ ִתיבִ ׁ :
וַ ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ לַ ֲאכִ ילַ ת ַמ ָ ּצה,
דִּ כְ ִתיבָּ :
בתיכֶ ם ּתאכְ ל ּו ַמצּ וֹ ת" )שמות יב ,כ(,
"כל ַמ ְח ֶמ ֶצת ל ֹא תֹאכֵ ל ּו ְ ּבכל מוֹ ׁ ְש ֵ
וּכְ ִתיב ֵ ּב ּיה ְ ּב ַּמ ָ ּצהּ ָ " :ב ֶע ֶרב ּתֹאכְ ל ּו ַמצּ ֹת") 15שמות יב ,יח(.
וְ ֵא ָימא :לְ ַרבּ וֹ ת לֵ יל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר לַ ִ ּביעוּר!
" ַ ּב ּיוֹ ם" ְּכ ִתיב.
וְ ֵא ָימאִ :מ ַ ּצ ְפ ָרא!
"א ְך" ִח ֵּלק.
ַ
דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָּתנָא:
אשוֹ ן",
שר ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא"ִ :ר ׁ
" ָמ ִצינ ּו ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ׁ ֶשנֶ ֱא ַמרּ ָ :
שר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש" )שמות יב ,יח(".
אשוֹ ן ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
"ב ִר ׁ
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ָא ַמר:
אשוֹ ן" דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע.
ִ"ר ׁ
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ׁ ִשבְ ַעת י ִָמים ְׂשאר ל ֹא י ִָּמצֵ א ְ ּבבָ ֵּתיכֶם ִּכי ָּכל א ֵכל ַמחְ ֶמצֶ ת וְ ִנכ ְְר ָתה הנפש ההיא מעדת ישראל
15
בראשון בארבעה עשר יום לחודש ָ ּב ֶע ֶרב ּתאכְל ּו ַמ ּצ ֹת

רש"י
תנן התם .גרסינן ואף על גב
דבפירקין היא:
ושורפין בתחלת שש .ולא
ימתין עד תחלת שבע שהוא
אסור מן התורה לפי שאדם
טועה בשעות:
ר' יהודה אומר .טועה אדם
יותר מכאן וצריך להתרחק מן
העבירה יותר ולא יאכל מסוף
ארבע ולמעלה:
תולין .לא אוכלין ולא שורפין
כלומר אין צריך לשרוף ומאכיל
הוא לבהמתו כל חמש אבל הוא
לא יאכל:
דכולי עלמא מיהא חמץ מששת
שעות ולמעלה אסור .מן התורה
דאי לא מיתסר עד אורתא לא
הוו גזרי ביה דבין יממא לליליא
לא טעו אינשי:
שבעת ימים שאור לא ימצא
בבתיכם .אפילו שעה אחת בתוך
השבעת ימים וכתיב אך ביום
הראשון תשביתו הרי שהה בו
שעה אחת:
הא כיצד לרבות כו' .דעל כרחיך
האי הראשון ראשון קודם לכל
שבעה קאמר דהיינו ארבעה
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
כי כל אוכל )חמץ(:
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
שאור
והשבתת
חמץ
משחשיכה:
אך חלק .אכין ורקין מיעוטין
אלמא מקצת היום מותר
ומקצתו אסור ומעתה יש לנו
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':
ראשון דמעיקרא משמע .בלאו
רומיא דקרא אהדדי משמע
ראשון במשמעות דקרא שהוא
יום קודם לכל שבעה דקרא כיון
דכתיב שבעת ימים מצות
תאכלו אך ביום הראשון ראשון
קודם למעשה קאמר:
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רש"י

אשוֹ ן ָא ָדם ִּת ָּולֵ ד") 16איוב טו ,ז(.
"ה ִר ׁ
דְּ ָא ַמר ְק ָראֲ :
אשוֹ ן דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע?!
אשוֹ ן") 17ויקרא כג ,מ( ָ -הכִ י נ ִַמי ִר ׁ
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה" :וּלְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ש ַמ ְח ֶּתם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים" )ויקרא כג ,מ(,
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם ,דִּ כְ ִתיבּ " :ו ְ ׂ
ַמה ׁ ּ ְש ִב ִיעי ְ ׁ -ש ִב ִיעי לֶ ָחג
אשוֹ ן לֶ ָחג.
אשוֹ ן" ִ -ר ׁ
ַאף ִ"ר ׁ
אשוֹ ן ַּת ׁ ְש ִ ּבית ּו ִ ׁ ...ש ְב ַעת יָ ִמים ַמצּ וֹ ת ּתאכֵ לוּ") 18שמות יב ,טו(!
"א ְך ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ָהכִ י נ ִַמי ְּכ ִתיבַ :
אשוֹ ן" לָ ָּמה לִ י?
"ה ִר ׁ
ִאם ֵּכןִ ,נכְ ּתוֹ ב ְק ָראִ ' :ר ׁ
אשוֹ ן'ָ ,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה :לִ כְ ַד ֲא ָמ ַרן.
ִאי ָהכִ י,
אשוֹ ן" לָ ָּמה לִ י?
"ה ִר ׁ
ָה ָתם נ ִַמי ָ
וְ תוּ,
ָה ָתם דִּ כְ ִתיבּ ַ :
אשוֹ ן ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן" )ויקרא כג ,לט(,
"ב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן' דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע?
ֵא ַימרִ ' :ר ׁ
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם :דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן",
אשוֹ ן דְּ ַחג.
אשוֹ ן" ִר ׁ
"ש ִמינִ י" ׁ ְש ִמינִי דְּ ָחגַ ,אף ִ"ר ׁ
ַמה ּׁ ְ
אשוֹ ן" לָ ָּמה לִ י?
"ה ִר ׁ
ָ
לְ ַמעו ֵּטי חוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
"ש ִמינִ י" נ ְָפ ָקא!
חוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד?! ֵמ ִ"ר ׁ
אשוֹ ן" ּו ׁ ְ
ִאיצְ ְט ִר ְיך.
אשוֹ ן,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל דְּ כָ ַתב ַר ֲח ָמנָא "ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י" ,וָ י"ו מוֹ ִסיף ַעל ִע ְניָן ִר ׁ
דַּ ֲא ִפילּ ּו ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ לֹא לִ כְ ּתוֹ ב ַר ֲח ָמנָא לֹא וי"ו וְ לֹא ה"א!
וְ תוּ,
ָה ָתם דִּ כְ ִתיבּ ַ :
קד ׁש יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם" )ויקרא כג ,ז(,
"ב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא ֶ
אשוֹ ן" דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע?!
ִ"ר ׁ
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אשוֹ ן" ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ָּת ֵני דְּ ֵבי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל.
לשה ִ"ר ׁ
ֶא ָּלאָ ,הנֵי ׁ ְש ׁ ָ
דְּ ָתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
אשוֹ ן',
לשה ' ִר ׁ
לשה " ִר ׁ
" ִ ּב ְ ׂ
אשוֹ ן"  -זָ כ ּו ִל ׁ ְש ׁ ָ
ש ַכר ׁ ְש ׁ ָ
שו,
ְל ַה ְכ ִרית זַ ְרעוֹ ׁ ֶשל ֵע ָ ׂ
ְל ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
יח".
וְ ִל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
שו",
" ְל ַה ְכ ִרית זַ ְרעוֹ ׁ ֶשל ֵע ָ ׂ
ּ
ש ָער" )בראשית כה ,כה(.
אשוֹ ן ַא ְדמוֹ נִ י ֻּכלוֹ ְּכ ַאדֶּ ֶרת ֵ ׂ
דִּ כְ ִתיב" :וַ ֵ ּי ֵצא ָה ִר ׁ
20

16
אשוֹ ן ָא ָדם ִּת ָ ּולֵ ד ולפני גבעות חוללת
ֲה ִר ׁ
17
אשוֹ ן פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל
וּלְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַ ּביּוֹ ם ָה ִר ׁ
18
אשוֹ ן ַּת ׁ ְש ִ ּבית ּו שאור מבתיכם ׁ ִשבְ ַעת י ִָמים ַמצּוֹ ת ּתא ֵכל ּו
ַא ְך ַ ּב ּיוֹ ם הָ ִר ׁ
19
קד ׁש י ְִהיֶה לָ כֶ ם כל מלאכת עבודה לא תעשו
ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ִמ ְק ָרא ֶ
20
אשוֹ ן ַא ְדמוֹ נִי ֻּכלּ וֹ ּכ ְַאדֶּ ֶרת ֵׂש ָער ויקראו שמו עשו
וַ ּיֵצֵ א הָ ִר ׁ

הראשון אדם תולד .הקודם
לאדם הראשון נולדת:
הכא נמי הא כתיב .בהאי קרא
גופיה שבעת ימים ודרוש נמי
ראשון דומיא דשביעי:
התם נמי .גבי לולב ה' דהראשון
למה לי:
מראשון ושמיני נפקא .מדכתיב
בהנהו שבתון מכלל דאינך לאו
שבתון נינהו:
על ענין ראשון .על ימים
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
למשמעותייהו קאתו אלא שמא
בעלמא הוא דנקראו ראשון
וכתנא דבי ר' ישמעאל:
בשכר ג' ראשון .שביתת הרגל
דפסח ושביתת הרגל דחג
ונטילת לולב שנקראו ראשונים
זכו לשלשה ראשון:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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רש"י

ּו" ְל ִבנְ יַ ן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש",
דִּ כְ ִתיבִּ :
אשוֹ ן ְמקוֹ ם ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנוּ" )ירמיהו יז ,יב(.
"כ ֵּסא כָ בוֹ ד ָמרוֹ ם ֵמ ִר ׁ
יח",
"וְ ִל ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
אשוֹ ן לְ ִצ ּיוֹ ן ִה ֵּנה ִה ָּנם") 21ישעיה מא ,כז(.
דִּ כְ ִתיב"ִ :ר ׁ
ָר ָבא ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :ל ֹא ִת ׁ ְש ַחט ַעל ָח ֵמץ דַּ ם זִ ְב ִחי") 22שמות לד ,כה(,
לֹא ִת ׁ ְש ַחט ַה ּ ֶפ ַסח וַ ֲע ַדיִין ָח ֵמץ ַק ּיָים.
וְ ֵא ָימאָּ :כל ַחד וְ ַחד ִּכי ׁ ָש ֵחיט!
זְ ַמן ׁ ְש ִח ָיטה ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
שאֹר ִמ ָ ּב ֵּתיכֶ ם" )שמות יב ,טו( -
אשוֹ ן ַּת ׁ ְש ִ ּבית ּו ְ ׂ
"א ְך ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
" ַ
ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ,אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ַע ְצמוֹ ?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא ִת ׁ ְש ַחט ַעל ָח ֵמץ דַּ ם זִ ְב ִחי" )שמות לד ,כה(,
לֹא ִת ׁ ְש ַחט ֶאת ַה ּ ֶפ ַסח ,וַ ֲע ַדיִ ין ָח ֵמץ ַק ָ ּיים,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
שאֹר ִמ ָ ּב ֵּת ֶיכם",
אשוֹ ן ַּת ׁ ְש ִ ּבית ּו ְ ׂ
"א ְך ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
יךֲ ,ה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרַ :
שה") 23שמות טז(,
ו ְּכ ִתיבָּ " :כל ְמלָ אכָ ה ל ֹא יֵ ָע ֶ ׂ
אכה.
ו ָּמ ִצינ ּו ְל ַה ְב ָע ָרה ׁ ֶש ִהיא ַאב ְמ ָל ָ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך,
שאֹר ִמ ָ ּב ֵּתיכֶ ם" -
אשוֹ ן ַּת ׁ ְש ִ ּבית ּו ְ ׂ
"א ְך ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
ֲה ֵרי הוּא אוֹ ֵמרַ :
ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב ,אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ְ ּביוֹ ם טוֹ ב?
"א ְך" ִח ֵ ּלק".
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ :
וְ ִאי ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ַעצְ מוֹ ִ ,מי ׁ ָש ֵרי?
ָהא ִא ְית ַק ׁש ַה ׁ ְש ָ ּב ַתת ְׂשאֹר לַ ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ ,וַ ֲאכִ ילַ ת ָח ֵמץ לַ ֲאכִ ילַ ת ַמ ָ ּצה!
ָא ַמר ָר ָבא:
ה,ב ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ִמ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ְּתלָ ת.
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהֵ :אין ִ ּביעוּר ָח ֵמץ ֶא ָּלא ְׂש ֵר ָיפה.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :ה ְב ָע ָרה לְ ַח ֵּלק יָצָ את.
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :לֹא ָא ְמ ִרינַן :הוֹ ִאיל וְ הו ְּּת ָרה ַה ְב ָע ָרה לְ צוֹ ֶר ְך ,הו ְּּת ָרה נַ ִמי ׁ ֶשלּ א לְ צוֹ ֶרךְ.

21
אשוֹ ן לְ צִ יּוֹ ן ִה ּנֵה ִה ּנָם ולירושלים מבשר אתן
ִר ׁ
22
ל ֹא ִת ׁ ְש ַחט עַ ל חָ ֵמץ דַּ ם זִבְ ִחי ולא ילין לבוקר זבח חג הפסח
23
וביום הראשון מקרא קודש ,וביום השביעי מקרא קדש יהיה לכם ָּכל ְמלָ אכָ ה ל ֹא י ֵָע ֶׂשה בהם

לא תשחט על חמץ וגו'.
ושחיטת פסח זמנה מתחלת
שבע שהוא בין הערבים שכבר
נוטה חמה לצד שקיעתה והכי
אמרינן בפ' אמר להן הממונה
)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:
ואימא כל חד וחד .יבער סמוך
לשחיטתו מעט ואם שהה עד
תשע יבערנו בתשע:
זמן שחיטה קאמר רחמנא .לא
חלקה תורה לישראל לזה זמנו
ולזה זמנו הואיל וקבע לו זמן
ואיסורו שוה בכל לכולם זמן
אחד קבע:
שהיא אב מלאכה .וזו הבערה
שלא לצורך היא והכתוב אסר
מלאכה ביו''ט הלכך האי ראשון
בארבעה עשר קאמר:
אך חלק .התיר לך הכתוב
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
כרחך בתוך יום ביעורו שרי ליה
קרא לשהוייה:
ש''מ .מדלא נפקא ליה דהאי
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
ויבערנו בדבר אחר יאכילנו
לכלבים או ישליכנו לים:
וש''מ .מדקאמר שהוא אב
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
כשאר מלאכות אלא בלאו זה
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:

מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
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 .8ה ,ב – ו ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
שאֹר ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם" )שמות יב ,יט(,
"ש ְב ַעת יָ ִמים ְ ׂ
" ִׁ
ָ
שאֹר
ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר? וַ ֲהלֹא ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמר" :ל ֹא יֵ ָר ֶאה לְ ך ְ ׂ
וְ ל ֹא יֵ ָר ֶאה לְ ָך ָח ֵמץ ְ ּבכָ ל ְ ּג ֻבלֶ ָך")שמות יג ,ז(!
שאֹר" ֶ ׁ -ש ְ ּל ָך ִאי ַא ָּתה רוֹ ֶאה,
ְל ִפי ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יֵ ָר ֶאה לְ ָך ְ ׂ
ֲא ָבל ַא ָּתה רוֹ ֶאה ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים וְ ׁ ֶשל ָ ּגבוֹ ַּה.
יָ כוֹ ל יַ ְט ִמין ,וִ י ַק ֵ ּבל ּ ִפ ְקדּ וֹ נוֹ ת ִמן ַה ּגוֹ י?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא".
ָ
יב ׁ ְש ּתוֹ  ,וְ ֵאין ׁ ָשרוּי ִע ְּמך ֶ ּב ָח ֵצר.
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ְ ּבגוֹ י ׁ ֶשלּ א ִ ּכ ַ ּ
יב ׁ ְש ּתוֹ  ,וְ ׁ ָשרוּי ִע ְּמ ָך ֶ ּב ָח ֵצר ִ -מ ַ ּניִ ן?
ּגוֹ י ׁ ֶש ִ ּכ ַ ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם".
יחין ו ִּב ְּמ ָערוֹ ת – ִמ ַ ּניִ ן?
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ׁ ֶש" ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם"ּ ְ ,בבּ וֹ רוֹ ת ְ ּב ּ ִ ׂ
ש ִ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ְ :
"בכָ ל ְ ּג ֻבלֶ ָך".
וַ ֲע ַדיִ ין ֲאנִ י אוֹ ֵמרּ ַ :ב ָ ּב ִּתים עוֹ ֵבר ִמ ׁ ּשוּםּ ַ " :בל יֵ ָר ֶאה" ּו" ַבל יִ ּ ָמ ֵצא",
ו ַּבל יַ ְט ִמין ,ו ַּבל יְ ַק ֵ ּבל ּ ִפ ְקדּ וֹ נוֹ ת ִמן ַה ּגוֹ י.
ּ
ִ ּב ְ ּגבו ִּלין ֶ ׁ -ש ְ ּל ָך ִאי ַא ָּתה רוֹ ֶאהֲ ,א ָבל ַא ָּתה רוֹ ֶאה ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים וְ ׁ ֶשל ָגבוֹ ַּה.
יתן ֶאת ָה ָאמוּר ׁ ֶשל זֶ ה ָ ּבזֶ ה? וְ ׁ ֶשל זֶ ה ָ ּבזֶ ה?
ִמ ַ ּניִ ן ִל ֵּ
שאֹר" ִל ְגזֵ ָירה ׁ ָשוָ ה.
שאֹר" " ְ ׂ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרׂ ְ " :
שאר ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם",
שאֹר" ְ ּב ָ ּב ִּתים ׂ ְ " -
נֶ ֱא ַמר " ְ ׂ
ָ
שאר":
שאר" ַ ּב ְ ּגבו ִּלין " -ל ֹא יֵ ָר ֶאה לְ ך ְ ׂ
וְ נֶ ֱא ַמרׂ ְ " :
שאוֹ ר" ָה ָאמוּר ַ ּב ָ ּב ִּתים:
ַמה " ּ ְ ׂ
עוֹ ֵבר ִמ ׁ ּשוּם " ַ ּבל יֵ ָר ֶאה" ּו" ַבל יִ ּ ָמ ֵצא",
ו ַּבל יַ ְט ִמין ,ו ַּבל יְ ַק ֵ ּבל ּ ִפ ְקדּ וֹ נוֹ ת ִמן ַה ּגוֹ יִ ם,
שאוֹ ר" ָה ָאמוּר ַ ּב ְ ּגבו ִּלין:
ַאף " ְ ׂ
עוֹ ֵבר ִמ ׁ ּשוּםּ ַ " :בל יֵ ָר ֶאה" ּו" ַבל יִ ּ ָמ ֵצא",
ו ַּבל יְ ַק ֵ ּבל ּ ִפ ְקדּ וֹ נוֹ ת ִמן ַה ּגוֹ יִ ם.
שאוֹ ר" ָה ָאמוּר ִ ּב ְ ּגבו ִּלין ֶ ׁ -ש ְ ּל ָך ִאי ַא ָּתה רוֹ ֶאה,
ו ַּמה " ּ ְ ׂ
ֲא ָבל ַא ָּתה רוֹ ֶאה ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים וְ ׁ ֶשל ָ ּגבוֹ ַּה,
שאוֹ ר" ָה ָאמוּר ַ ּב ָ ּב ִּתים ֶ ׁ -ש ְ ּל ָך ִאי ַא ָּתה רוֹ ֶאה,
ַאף " ְ ׂ
ֲא ָבל ַא ָּתה רוֹ ֶאה ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים וְ ׁ ֶשל ָ ּגבוֹ ַּה".
ָא ַמר ָמר:
ָ
יב ׁ ְש ּתוֹ וְ ֵאין ׁ ָשרוּי ִע ְּמך ֶ ּב ָח ֵצר,
" ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ְ ּבגוֹ י ׁ ֶשלּ א ִ ּכ ַ ּ
יב ׁ ְש ּתוֹ וְ ׁ ָשרוּי ִע ְּמ ָך ֶ ּב ָח ֵצר ִ -מ ַ ּניִ ן?
ּגוֹ י ׁ ֶש ִ ּכ ַ ּ
ּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יִ ָמ ֵצא"".
ְּכלַ ּ ֵפי לַ ּיָיא?!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵיֵ :א ּיפוֹ ְך!
ָר ָבא ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם לֹא ֵּת ּיפוֹ ְך,
ישא ָק ֵאי.
וְ ַא ֵר ׁ ָ
ׁ ֶש ְּל ָך ִאי ַא ָּתה רוֹ ֶאהֲ ,א ָבל ַא ָּתה רוֹ ֶאה ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים וְ ׁ ֶשל ָ ּגבוֹ ַּה.
ֵאין לִ י ֶא ָּלא ְ ּבגוֹ י ׁ ֶשלּ א ִּכ ַ ּיב ׁ ְש ּתוֹ וְ ֵאין ׁ ָשרוּי ִע ְּמ ָך ֶ ּב ָחצֵ ר ,
גּוֹ י ׁ ֶש ִּכ ַ ּיב ׁ ְש ּתוֹ וְ ׁ ָשרוּי ִע ְּמ ָך ֶ ּב ָחצֵ ר ִמ ַּניִן?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא".
וְ ַהאי ָּתנָא ִמ ֲיה ַדר ַא ֶה ֵּית ָירא,
נ ֵָסיב לָ ּה ְק ָרא לְ ִא ּיסו ָּרא?!
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר "לְ ָך" "לְ ָך" ְּת ֵרי זִ ְימנֵי.
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רש"י
והלא כבר נאמר ולא יראה לך שאור בכל
גבולך .הרי בתים במשמע:
לפי שנאמר ולא יראה לך .דמדכתב לך
משמע מינה שלך אי אתה רואה אבל
אתה רואה בגבולין של אחרים כגון נכרי
ושל גבוה אם הקדישם לבדק הבית:
יכול .נלמוד ממקרא זה שיטמין את שלו
ביד שלא יראנו ודיו דהא לא יראה כתיב:
ויקבל פקדונות מן הנכרי .דהא כתיב לך:
ת''ל לא ימצא .אסר לך הטמנה שאף היא
בכלל מציאה ואסר לך של אחרים דהכא
לא כתיב לך:
אין לי .מלא ימצא דאסור אלא נכרי שלא
כבשתו תחת ידיך ואינו שרוי עמך בחצר
ולקמיה פריך איפכא מסתברא:
נכרי שכיבשתו תחת ידך .דהוי ממונו
כממונך או שלא כיבשתו אבל שרוי
בחצרך מנין תלמוד לומר לא ימצא
לקמיה מפרש לה:
ואין לי אלא בבתים .כלומר ואם נאמר
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:
תלמוד לומר בכל גבולך .בקרא דלא
יראה כתיב:
ועדיין .אע''פ שנאמר שניהם יש לי לומר
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
זה בזה וחומרו של זה בזה ת''ל כו'
ולקמיה פריך מאי קאמר דמייתי לה של
אחרים ושל גבוה לאיסורא ולהתירא
הכא והכא:
כלפי לייא .שתי מלות כלפי היכן נוטה
דבר זה הא איפכא מסתברא נכרי
שכבשתו מסתברא דאסור טפי:
לייא .היכן וחבירו בברכות בפרק הרואה
)דף נח (.חצבי לנהרא כגני לייא חרסים
שבורים להיכן הולכין:
איפוך .אין לי דאסור אלא בנכרי
שכיבשתו דהוי דומיא דשלך נכרי שלא
כיבשתו מניין תלמוד לומר לא ימצא ולא
כתב לא תמצא אבל לא ימצא לגמרי
משמע:
וארישא קאי .להיתירא אין לי דמותר
לראות של אחרים בדלא קביל עליה
אחריות כדלקמיה אלא שלא כיבשתו
נכרי שכיבשתו מנין דמותר ת''ל לא
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
בפרשת בא ואם אינו ענין להאי לך
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
צריכי כדאמר בביצה )דף ז (:דחד
מחבריה לא יליף:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .9ה ,ב  -ו ,א
ָא ַמר ָמר:
יק ֵ ּבל ּ ִפ ְקדּ וֹ נוֹ ת ִמן ַה ּגוֹ יִ ם?
"יָ כוֹ ל יַ ְט ִמין וִ ַ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא"".
ישאֶ ׁ " :ש ְ ּל ָך ִאי ַא ָּתה רוֹ ֶאהֲ ,א ָבל ַא ָּתה ר ֹו ֶאה ׁ ֶשל ֲא ֵח ִרים וְ ׁ ֶשל ָ ּגבוֹ ּה"!
ָהא ָא ְמ ַר ְּת ֵר ׁ ָ
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא  -דְּ ַק ֵ ּביל ֲעלֵ י ּה ַא ֲח ָריוּת.
ָהא דְּ לֹא ַק ִ ּביל ֲעלֵ ּיה ַא ֲח ָריוּת.
ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר לְ ה ּו ָר ָבא לִ ְבנֵי ְמחוֹ זָ א:
ַ ּב ִעיר ּו ֲח ִמ ָירא דִּ ְבנֵי ֵחילָ א ִמ ָ ּב ַּתיְיכ ּו,
ֵּכיוָ ן דְּ ִאילּ ּו ִמיגְ ַנב וְ ִאילּ ּו ִמ ְית ִבידּ ִ ,ב ְר ׁשו ַּתיְיכ ּו ָק ֵאי ,ו ָּב ִעית ּו לְ ׁ ַשלּ ו ֵּמיְּ ,כ ִדילְ כוֹ ן דָּ ֵמי וְ ָאסוּר.
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר' :דָּ ָבר ַהגּוֹ ֵרם לְ ָממוֹ ן ְּכ ָממוֹ ן דָּ ֵמי'.
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר' :לָ או ְּכ ָממוֹ ן דָּ ֵמי'ַ ,מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ׁ ָשאנֵי ָהכָ א דְּ ָא ַמר "ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא".

ו,א

ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר' :דָּ ָבר ַהגּוֹ ֵרם לְ ָממוֹ ן לָ או ְּכ ָממוֹ ן דָּ ֵמי',
ָהנ ָ
ַהיְינ ּו דְּ ִאיצְ ְט ִר ְיך "ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא",
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ ' :כ ָממוֹ ן דָּ ֵמי' "ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא" לָ ָּמה לִ י?
ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ֵיה ,לָ או ִ ּב ְר ׁשו ֵּת ּיה ָק ֵאי,
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָא :הוֹ ִאיל וְ כִ י ִא ֵית ּיה ָה ַדר ְ ּב ֵעינ ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מחוזא .עירו של רבא:
דבני חילא .גייס של בית המלך
ומטילין תיקון טורח מזונותיהן
על העיירות:
הניחא .הא דאמרינן דמשום
אחריות אסור:
למאן דאמר כו' .רבי שמעון
קאמר ליה בבבא קמא )דף עא(:
קדשים שחייב באחריותן חייב:
להכי איצטריך לא ימצא .משום
דבעלמא לאו כממון דמי
איצטריך קרא למימר דגבי חמץ
מיהא מתסר:
הואיל וכי איתיה הדר .הוא
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
להקדש דכתיב לרעהו ולא
להקדש הכא חייב דכיון דזה
חייב באחריותן רעהו קרינא
ביה דהא גרם לו להתחייב
ממון:

מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
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 .10ו ,א
ֵיה ֵמ ָר ָבא:
ָ ּבע ּו ִמינ ּ
ּ
ֶיבת ִ ּב ְבכוֹ ָרה,
ֶ ּב ֱה ַמת ַא ְרנוֹ נָא ַחי ֶ
ֶיבת ִ ּב ְ ּבכוֹ ָרה?
אוֹ ֵאין ַח ּי ֶ
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ָמצֵ י ְמ ַס ֵּלק לֵ ּיה ְ ּבזוּזֵ י  -לֹא ָקא ִמ ָ ּיב ֲעיָא לָ ן דְּ ַח ָ ּייב,
ִּכי ָקא ִמ ָ ּיב ֲעיָא לָ ןֵ :היכָ א דְּ לֹא ָמצֵ י ְמ ַס ֵּלק לֵ ּיה ְ ּבזוּזֵ יַ ,מאי?
ָא ַמר לְ הוּ:
ּ ְפטו ָּרה.
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַח ֶ ּי ֶיבת"!
ָה ָתם  -דְּ ָמצֵ י ְמ ַס ֵּלק לֵ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ָא ַמר ָר ָבא:
ֶ ּב ֱה ַמת ַא ְרנוֹ נָא ּ ְפטו ָּרה ִמן ַה ְ ּבכוֹ ָרה,
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָמצֵ י ְמ ַס ֵּלק לֵ ּיה.
ֶיבת ְ ּב ַח ָּלה,
ִע ּ ַיסת ַא ְרנוֹ נָא ַ -ח ּי ֶ
וְ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ לֹא ָמצֵ י ְמ ַס ֵּלק לֵ ּיה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ְ ּב ֵה ָמה ִ -אית לָ ּה ָקלָ א.
ִע ּ ָיסה  -לֵ ית לָ ּה ָקלָ א.
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רש"י
ארנונא .המלך נוטל עישור מן
הבהמה ומן התבואה:
חייבת בבכורה .דקיימא לן כל
שיד נכרי באמצע פטורה מן
הבכורה שנאמר )במדבר ג( לי
כל בכור בישראל אבל לא
באחרים ועדר זה שעישורו של
מלך בתוכו חייבת בבכורה לתת
לכהן הבכורות שלהם או לא:
דמצי מסלק ליה .לנכרי
במעות:
לא תיבעי לן .כיון דאכתי לא
זכה נכרי בהן ודינו אינו קבוע
בהן יותר ממעות איכא למימר
לא יתן לו בהמות אלא מעות:
ואע''ג דמצי מסלק ליה .דכל
כמה דלא סלקיה ידו שייכא
בבהמות:
עיסת ארנונא חייבת .ואע''ג
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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 .11ו ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָר ֵאל ו ְּב ֵציקוֹ ְ ּביָ דוֹ ֵ -אין זָ קוּק ְל ַב ֵער.
" ּגוֹ י ׁ ֶש ִ ּנ ְכנַ ס ַל ֲח ֵצירוֹ ׁ ֶשל יִ ְ ׂ
ִה ְפ ִקידוֹ ֶא ְצלוֹ  -זָ קוּק ְל ַב ֵער.
יִ ֵחד לוֹ ַ ּביִ ת ֵ -אין זָ קוּק ְל ַב ֵער,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא"".
ַמאי ָק ָא ַמר?!
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ישא ָק ֵאי,
ַא ֵר ׁ ָ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ִה ְפ ִקידוֹ ֶא ְצלוֹ זָ קוּק לְ ַב ֵערֶ ׁ ,ש ּנ ֱֶא ַמר "ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא".
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ַא ּ ֵס ָיפא ָק ֵאי.
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
י ִֵחד לוֹ ַ ּביִת ֵאין זָ קוּק לְ ַב ֵער,
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר "ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם" וְ ָהא לָ או דִּ ֵיד ּיה הוּא,
דְּ גוֹ י ִּכי ָקא ְמ ַע ּיֵיל לְ ֵב ָיתא דְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ָקא ְמ ַע ּיֵיל.
לְ ֵמ ְימ ָרא דִּ ְׂשכִ ירוּת ָק ְניָא,
וְ ָה ְתנַן:
ש ִ ּכיר,
" ַאף ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְל ַה ְ ׂ
יסין ְלתוֹ כוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה" )עבודה זרה כא.(.
לֹא ְל ֵבית דִּ ָירה ָא ְמרוִּ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך דִּ ְׂשכִ ירוּת ָק ְניָאִּ ,כי ָקא ְמ ַע ּיֵיל לְ ֵב ֵית ּיה דְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ָקא ְמ ַע ּיֵיל!
ׁ ָשאנֵי ָהכָ א ,דְּ ַא ּ ְפ ֵק ּיה ַר ֲח ָמנָא ִ ּבלְ ׁשוֹ ן "ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא" ִ -מי ׁ ֶש ָּמצוּי ְ ּב ָי ְד ָך,
יָצָ א זֶ ה ׁ ֶש ֵאינוֹ ָמצוּי ְ ּבי ְָד ָך.

רש"י
אין זקוק לבער .לא הזקיקוהו
להוציא את הנכרי מן הבית
כדאמרן אבל אתה רואה של
אחרים:
הפקידו אצלו .וקביל עליה
אחריות כדמפרש ואזיל זקוק
לבער:
יחד לו בית .כלומר לא קיבלו
עליו אלא אמר ליה הרי הבית
לפניך הנח באחת מן הזויות אין
זקוק לבער:
מאי קאמר .היכי יליף מלא
ימצא:
לעולם אסיפא .ולא ימצא
משמע המצוי בידך לכל חפצך
היינו דקביל עליה אחריות דהוי
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:
שאין מצוי בידך .שהרי אותה
זוית מסורה לנכרי:

מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַה ּמוֹ צֵ א ָח ֵמץ ְ ּב ֵביתוֹ ְ ּביוֹ ם טוֹ ב  -כּ וֹ ֶפה ָעלָ יו ֶאת ַה ְּכלִ י.
ָא ַמר ָר ָבא:
ִאם ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש הוּא ֵ -אינוֹ צָ ִר ְיך.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ְיבדַּ ל ְ ּב ִדילִ י ִמי ֵּנ ּיה.
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
יצה ֲע ָׂש ָרה ְט ָפ ִחים ִמ ׁ ּשוּם ֶה ֵּיכר.
ֲח ֵמצוֹ ׁ ֶשל גּוֹ י  -עוֹ ֶׂשה לוֹ ְמ ִח ָ ּ
וְ ִאם ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש הוּא ֵ -אינוֹ צָ ִר ְיך.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ְיבדַּ ל ְ ּב ִדילִ י ֱאינ ׁ ֵָשי ִמי ֵּנ ּיה.
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַה ְמ ָפ ֵר ׁש ,וְ ַה ּיוֹ צֵ א ְ ּב ׁ ַש ּי ָָירא,
לשים יוֹ ם ֵ -אין זָ קוּק לְ ַב ֵער,
קוֹ ֶדם ׁ ְש ׁ ִ
לשים יוֹ ם  -זָ קוּק לְ ַב ֵער.
ּתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ִ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְ
לשים יוֹ ם זָ קוּק לְ ַב ֵער,
ָהא דְּ ָא ַמ ְר ְּתּ :תוֹ ך ׁ ְש ׁ ִ
לֹא ָא ַמ ַרן ֶא ָּלא ׁ ֶשדַּ ְע ּתוֹ לַ ֲחזוֹ ר,
ֲא ָבל ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לַ ֲחזוֹ ר ֵ -אין זָ קוּק לְ ַב ֵער.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ָבא:
אש ַה ׁ ּ ָשנָה ,נ ִַמי!
וְ ִאי דַּ ְע ּתוֹ לַ ֲחזוֹ רֲ ,א ִפילּ ּו ֵמרֹ ׁ
ֶא ָּלא ָא ַמר ָר ָבא:
לשים יוֹ ם ֵ -אין זָ קוּק לְ ַב ֵער",
ָהא דְּ ָא ַמ ְר ְּת" :קוֹ ֶדם ׁ ְש ׁ ִ
אש ַה ׁ ּ ָשנָה זָ קוּק לְ ַב ֵער.
לֹא ָא ַמ ַרן ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לַ ֲחזוֹ רֲ ,א ָבל דַּ ְע ּתוֹ לַ ֲחזוֹ ר ֲ -א ִפילּ ּו ֵמרֹ ׁ
וְ ָאזְ ָדא ָר ָבא לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ָר ָבא:
ָהעוֹ ֶׂשה ֵ ּביתוֹ אוֹ צָ ר,
לשים יוֹ ם ֵ -אין זָ קוּק לְ ַב ֵער.
קוֹ ֶדם ׁ ְש ׁ ִ
לשים יוֹ ם  -זָ קוּק לְ ַב ֵער.
ּתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ִ
לשים נ ִַמי לֹא ָא ַמ ַרן ֶא ָּלא:
וְ קוֹ ֶדם ׁ ְש ׁ ִ
ׁ ֶש ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לְ ַפנּוֹ תוֹ ,
לשים יוֹ ם נ ִַמי זָ קוּק לְ ַב ֵער.
ֲא ָבל דַּ ְע ּתוֹ לְ ַפנּוֹ תוֹ ֲ -א ִפילּ ּו קוֹ ֶדם ׁ ְש ׁ ִ
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רש"י
כופה עליו את הכלי .דהא לא
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:
מיבדל בדילי מיניה .אפילו
בחול למוד הוא לפרוש ממנו:
חמצו של נכרי .המופקד אצלו
ולא קיבל עליו אחריות דמותר
לשהותו:
עושה לו מחיצה .בארבעה עשר
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:
המפרש .מן היבשה לים:
בשיירא .למקום רחוק:
קודם שלשים יום .לפסח ולקמן
מפרש כנגד ששואלין בהלכות
הפסח קודם הפסח שלשים יום
ומאז חל עליו להיזהר בצרכי
הפסח:
דעתו לחזור .בימי הפסח:
אפילו מראש השנה נמי .דכי
הדר ביה בימי הפסח עבר עליה
וההיא שעתא לאו ברשותיה
היא דליבטליה שהרי איסור
הנאה הוא ואינו שלו וכשראהו
עובר עליה:
אוצר .שהכניס שם תבואה
ותחתיה חמץ ואמרינן לקמן
חמץ שנפלה עליו מפולת הרי
הוא כמבוער:
תוך שלשים זקוק לבער.
דלכתחלה לא זהו ביעורו:
קודם שלשים .לא חלה חובת
ביעור עליו וכי מטי ההיא
שעתא לא מחוייב כדאמרן דהא
נפלה עליו מפולת:
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 .13ו ,א -ב

שהרי משה רבינו עומד בפסח
ראשון .ודורש להן בהלכות פסח
השני דהיינו שלשים יום שהוא
בארבעה עשר באייר:
מה להלן ראש חדש .דכתיב ביה
באחד לחדש השני:

לשים יוֹ ם"ַ ,מאי ֲע ִב ְיד ַתיְיה ּו?
ָהנֵי " ׁ ְש ׁ ִ
ִּכ ְד ַת ְניָא:
לשים יוֹ ם.
" ׁשוֹ ֲא ִלין וְ דוֹ ְר ׁ ִשין ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח קוֹ ֶדם ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ְש ִׁ
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ָתנָא ַק ָּמא?
ו,ב

אשוֹ ן ,ו ַּמזְ ִהיר ַעל ַה ּ ֶפ ַסח ׁ ֵשנִי,
משה עוֹ ֵמד ְ ּב ֶפ ַסח ִר ׁ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ָפ ַסח ְ ּבמוֹ ֲעדוֹ " )במדבר ט ,ב(,
ש ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר" 24:וְ ַ ּי ֲע ׂ
וּכְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ְט ֵמ ִאים לְ נֶ ֶפ ׁש ָא ָדם") 25במדבר ט ,ו(.
וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל?
ָא ַמר לָ ְך:
ַא ּי ְֵידי דְּ ַאי ְִירי ְ ּב ִמ ֵּילי דְּ ִפ ְס ָחאַ ,מ ּ ִסיק לְ ה ּו לְ כָ ל ִמ ֵּילי דְּ ִפ ְס ָחא.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל?
ראש ַהח ֶֹד ׁש ,ו ַּמזְ ִהיר ַעל ַה ּ ֶפ ַסח,
משה עוֹ ֵמד ְ ּב ׁ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ֶ
ראש ֳח ָד ׁ ִשים") 26שמות יב ,ב(,
"הח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה לָ כֶ ם ׁ
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמרַ :
שה לְ ֵבית ָאבֹת") 27שמות יב ,ג(,
ש ָר ֵאל לֵ אמר ֶ ּב ָעשׂר לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה ,וְ ִ ּי ְקח ּו לָ ֶהם ִא ׁיש ֶ ׂ
וּכְ ִתיב" :דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ָּכל ֲע ַדת יִ ְ ׂ
ִמ ַּמאי דִּ ְב ֵר ׁיש י ְַר ָחא ָק ֵאי?
דִּ ילְ ָמא ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּבי ְַר ָחא אוֹ ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּבי ְַר ָחא ָק ֵאי?
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ׁ ִש ִימי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ִבינָ א:
אשוֹ ן" )במדבר ט ,א(,
משה ְב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ֵשנִ ית ּ ַ ...בח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
ֵמ ָהכָ א" :וַ יְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל ׁ ֶ
ש ָר ֵאל ֶאת ַה ּ ָפ ַסח ְ ּבמוֹ ֲעדוֹ " )במדבר ט ,ב(.
ש ּו ְבנֵ י יִ ְ ׂ
וּכְ ִתיב" :וְ ַ ּי ֲע ׂ
28

ָהכָ א נ ִַמי,
ִמ ַּמאי דִּ ְב ֵר ׁיש י ְַר ָחא ָק ֵאי?
דִּ ילְ ָמא ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְ ּבי ְַר ָחא אוֹ ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ְ ּבי ְַר ָחא ָק ֵאי?
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
"מ ְד ָ ּבר".
"מ ְד ָ ּבר" ִ
ָא ְתיָא ִ
ּ
"ב ִמ ְד ַבר ִסינַ י",
ְּכ ִתיב ָהכָ אְ :
אהל מוֹ ֵעד ְ ּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ֵשנִ י" )במדבר א ,א(.
משה ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסינַ י ְ ּב ֶ
וּכְ ִתיב ָה ָתם"ַ :ויְ ַד ֵ ּבר ה' ֶאל ׁ ֶ
אש ח ֶֹד ׁש.
אש ח ֶֹד ׁש ַאף ָּכאן ְ ּברֹ ׁ
ַמה ְּל ַה ָּלן ְ ּברֹ ׁ

אשוֹ ן ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש
ש ּו ֶאתַ -ה ֶּפ ַסח ָ ּב ִר ׁ
שֹת ַה ָּפ ַסח .וַ ּי ֲַע ׂ
 24מסורת הש"ס מגיה שהגמרא התכוונה לפסוק הבא :וַ י ְַד ֵ ּבר מ ׁ ֶֹשה ֶאלּ ְ -בנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל לַ ֲע ׂ
ש ּו ְ ּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל )במדבר ט ,ד-ה(.
ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִם ְ ּב ִמ ְד ַ ּבר ִסי ָני ְּככֹל ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְהוָ ה ֶאת-מ ׁ ֶֹשה ֵּכן ָע ׂ
 25וַ י ְִהי ֲאנ ׁ ִָשים אֲ ׁ ֶשר ָהי ּו טְ ֵמ ִאים לְ נֶפֶ ׁש ָא ָדם ולא יכלו לעשות הפסח ביום ההוא ויקרבו לפני משה ולפני אהרן ביום ההוא
26
ראש ֳח ָד ׁ ִשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה
ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶּה לָ כֶ ם ׁ
 27דַּ ְ ּבר ּו ֶאל ָּכל ֲע ַדת ִי ְׂש ָר ֵאל לֵאמר ֶ ּבעָ שׂר לַ ח ֶֹד ׁש ַה ֶזּה ,וְ ּי ְִקח ּו לָ ֶהם ִא ׁיש ֶׂשה לְ בֵ ית ָאבת שה לבית
28
אשוֹן
משה בְ ִמ ְד ַ ּבר סִ ינַי ַ ּב ׁ ּ ָשנָה הַ ׁ ּ ֵשנִית בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים ַ ּבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
וַ י ְַד ֵ ּבר ה' ֶאל ׁ ֶ
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אשוֹ ן ,וַ ֲה ַדר נִיכְ ּתוֹ ב דְּ ח ֶֹד ׁש ׁ ֵשנִי!
ישא דְּ חֹ ֶד ׁש ִר ׁ
וְ נִיכְ ּתוֹ ב ְ ּב ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַרב ְמנַ ׁ ְשיָא ַ ּבר ַּת ֲחלִ ָיפא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ֵאין מו ְּקדָּ ם ו ְּמאו ָּחר ַ ּב ּתוֹ ָרה.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ִ ּב ְת ֵרי ִע ְניָינֵי,
ֲא ָבל ְ ּב ַחד ִע ְניָינָא ַמאי דְּ מו ְּקדָּ ם  -מו ְּקדָּ ם ,ו ַּמאי דִּ ְמאו ָּחר ְ -מאו ָּחר.
דְּ ִאי לָ א ֵּת ָימא ָהכִ יְּ ' :כלָ ל ו ְּפ ָרט ֵאין ַ ּב ְּכלָ ל ֶא ָּלא ַמה ׁ ּ ֶש ַ ּב ּ ְפ ָרט' דִּ ילְ ָמא ּ ְפ ָרט וּכְ לָ ל הוּא?
וְ ת ּוְ ּ ' :פ ָרט וּכְ לָ ל נ ֲַע ֶׂשה ְּכלָ ל מו ָּסף ַעל ַה ּ ְפ ָרט'  -דִּ ילְ ָמא ְּכלָ ל ו ְּפ ָרט הוּא?
ִאי ָהכִ י,
ֲא ִפילּ ּו ִ ּב ְת ֵרי ִע ְניָינֵי נ ִַמי!
ִיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרְּ ' :כלָ ל ו ְּפ ָרט ַה ְמרו ָּח ִקין זֶ ה ִמ ֶ ּזהֵ ,אין דָּ נִין אוֹ תוֹ ִ ּבכְ לָ ל ו ְּפ ָרט' ׁ ַש ּ ִפיר,
ָהנ ָ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר' :דָּ נִין'ַ ,מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמר' :דָּ נִין'ָ ,הנֵי ִמ ֵּילי ְ ּב ַחד ִע ְניָינָאֲ ,א ָבל ִ ּב ְת ֵרי ִע ְניָי ֵני ֵאין דָּ נִין.

 29לפי רש"י .לדעת חלק מהאחרונים סוגיה זו היא המשך השקלא וטריה מהסוגיה הקודמת.
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רש"י
וניכתוב ברישא כו' .לא
אשמעתין פריך אלא אסדר
פרשיות קפריך מכדי פרשת
פסח נאמרה תחלה שהרי בחדש
הראשון נאמר כדכתיב בחדש
הראשון לאמר ופרשת פקודים
נאמרה באייר ומאי טעמא
אקדמה להאי בראש הספר
ופרשת זו בפרשת בהעלותך:
אין מוקדם ומאוחר בתורה .לא
הקפידה תורה על סדר מוקדם
ומאוחר ופרשיות דנאמרו תחלה
הקדימו המאוחרות לה:
בתרי ענייני .בשתי פרשיות:
במקראות
עניינא.
בחד
הסדורות בפרשה אחת:
דאי לא תימא הכי .דבסדר
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
אחריו להביא כל דבר ואפילו
אינו דומה לפרט:
אי הכי .קשיא לך אפילו בתרי
ענייני תיקשי לך דהא דיינינן
כלל ופרט כשנאמר אחד מהן
בפרשה זו ואחד מהן בפרשה
אחרת:
הא ניחא .דלא קשיא לך:
למאן דאמר כלל ופרט
המרוחקין אין דנין כו'.
ופלוגתא היא במנחות בפרק כל
המנחות באות מצה )דף נה(:
ובבבא קמא בהחובל )דף פה:(.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
ַהבּ וֹ ֵדק צָ ִר ְיך ׁ ֶש ְ ּי ַב ּ ֵטל.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵימאִ :מ ׁ ּשוּם ּ ֵפירו ִּרין ָ -הא לָ א ֲח ׁ ִש ֵיבי!
ִאי נ ָ
וְ כִ י ֵּת ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ ִמינ ְַטר לְ ה ּו ֲאגַ ב ֵ ּב ֵית ּיה – ֲח ׁ ִש ֵיבי!
וְ ָה ַת ְניָא:
ש ֵדה ּו ִמ ּ ְפנֵ י ֲענָ ִבים,
"סוֹ ֵפי ְת ֵאנִ ים ּו ְמ ׁ ַש ֵּמר ָ ׂ
ש ֵדה ּו ִמ ּ ְפנֵ י ִמ ְק ׁ ָשאוֹ ת ו ִּמ ּ ְפנֵ י ִמ ְד ָלעוֹ ת,
סוֹ ֵפי ֲענָ ִביםּ ,ו ְמ ׁ ַש ֵּמר ָ ׂ
שר,
יהן ֲ -אסו ִּרין ִמ ׁ ּשוּם ָ ּגזֵ ל ,וְ ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַמ ְק ּ ִפיד ֲע ֵל ֶ
יהן  -מו ָּּת ִרין ִמ ׁ ּשוּם ָ ּגזֵ ל ,ו ְּפטו ִּרין ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ר "!
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ַ ּב ַעל ַה ַ ּביִ ת ַמ ְק ּ ִפיד ֲע ֵל ֶ
ָא ַמר ָר ָבא:
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ְִמצָ א ְ ּגלו ְּס ָקא י ָָפה וְ ַד ֲע ֵת ּיה ִע ָּילוֵ ּיה.
וְ כִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לֵ ּיה ,לְ ַב ְטלֵ ּיה!
דִּ ילְ ָמא ַמ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לֵ ּיה לְ ָב ַתר ִא ּיסו ָּרא,
ְימא,
וְ לָ או ִ ּב ְר ׁשו ֵּת ּיה ָקי ָ
וְ לָ א ָמצֵ י ְמ ַב ּ ֵטיל.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ׁ ְשנֵי דְּ ָב ִרים ֵאינָן ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ,וַ ֲע ָׂש ָאן ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ִ ּב ְר ׁשוּתוֹ .
וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
בּ וֹ ר ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
וְ ָח ֵמץ ִמ ׁ ּ ֵש ׁש ׁ ָשעוֹ ת וּלְ ַמ ְעלָ ה.

רש"י
הבודק צריך שיבטל .בלבו
סמוך לבדיקה מיד ואומר כל
חמירא דאיכא בביתא הדין
ליבטיל:
מאי טעמא .הרי מבער כל
הנמצא:
וכי תימא כיון דמנטר להו אגב
ביתיה .עם שאר ממונו הוא
משמרן שכשהוא נועל ביתו
לשומרו נמצא משמר כל מה
שבתוכו הלכך חשיבי ושימור
דלאו אדעתא דידיה הוא מי
מחשבי ליה:
והתניא סופי תאנים .סוף
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
שיש בה ענבים שעדיין לא הגיע
עת הבציר או סופי ענבים שלא
יתבשלו עולמית ובעל הבית
משמר שדהו זו שהן בתוכה ולא
בשבילן אלא מפני מדלעות
ומקשאות שבה:
קשואין ודלועין .שם הפרי
עצמו:
מקשאות ומדלעות .קרי כל
האילנות:
וחייבין במעשר .אם ליקטן בעל
הבית או נתנן לאחר:
ופטורין מן המעשר .דהפקר
פטור מן המעשר:
ודעתו עליה .חשובה היא בעיניו
וחס עליה לשורפה ומשהה
אפילו רגע אחד ונמצא עובר
עליה בבל יראה ובבל ימצא אבל
משבטלה אינו עובר דלא כתב
אלא תשביתו:
דלאו ברשותיה הוא .אינו שלו:
דאמר ר' אלעזר ב' דברים אינן
שלו ועשאן הכתוב כאילו הן
ברשותו .להתחייב עליהן:
בור ברשות הרבים .הפותחו
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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ִיב ּ ְטלֵ ּיה ְ ּב ָח ֵמ ׁש!
ִיב ּ ְטלֵ ּיה ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ,וְ נ ַ
וְ נ ַ
ֵּכיוָ ן דְּ לָ או זְ ַמן ִא ּיסו ָּרא הוּא,
וְ לָ או זְ ַמן ִ ּביעו ָּרא הוּא,
דִּ ילְ ָמא ּ ָפ ׁ ַשע וְ לָ א ְמ ַב ּ ֵטל לֵ ּיה.
ז,א

ִיב ּ ְטלֵ ּיה ְ ּב ׁ ִשית!
וְ נ ַ
ְיתא דָּ ְמיָא,
ֵּכיוָ ן דְּ ִא ּיסו ָּרא דְּ ַר ָ ּבנַן ִע ָּילוֵ ּיה ִּכ ְדאוֹ ַרי ָ
ְימא,
וְ לָ או ִ ּב ְר ׁשו ֵּת ּיה ָקי ָ
וְ לָ א ָמצֵ י ְמ ַב ּ ֵטיל.
דְּ ָא ַמר ַרב ִ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב:
ַה ְמ ַקדֵּ ׁש ִמ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשעוֹ ת וּלְ ַמ ְעלָ הֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּב ִח ּ ֵיטי קו ְּר ָד ַני ְָתא ֵ -אין חוֹ ׁ ְש ׁ ִשין לְ ִקידּ ו ׁ ִּשין.

וּלְ ָב ַתר ִא ּיסו ָּרא לָ א ָמצֵ י ְמ ַב ּ ֵטיל לֵ ּיה?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
ְ
" ָהיָ ה יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש וְ נִ זְ ַ ּכר ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָח ֵמץ ְ ּבתוֹ ך ֵ ּביתוֹ ְ -מ ַב ְּטלוֹ ְ ּב ִלבּ וֹ ,
ֶא ָחד ׁ ַש ָ ּבת ,וְ ֶא ָחד יוֹ ם טוֹ ב".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ַש ָ ּבתַ ,מ ׁ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּהְּ ,כגוֹ ן ׁ ֶש ָחל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת.
ֶא ָּלא יוֹ ם טוֹ ב ָ ּב ַתר ִא ּיסו ָּרא הוּא!
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
ָהכָ א ְ ּב ַתלְ ִמיד יוֹ ׁ ֵשב לִ ְפנֵי ַרבּ וֹ ָע ְס ִקינַן,
וְ נִזְ ַּכר ׁ ֶש ּי ֵׁש ִע ּ ָיסה ְמגוּלְ ֶ ּגלֶ ת ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ  ,ו ִּמ ְתי ֵָירא ׁ ֶש ָּמא ַּת ֲח ִמיץ.
ָק ֵדים ו ְּמ ַב ּ ֵטיל לֵ ּיה ִמ ַ ּיק ֵּמי דְּ ַּת ְח ִמיץ.
דַּ י ְָקא נ ִַמי,
ְ
דְּ ָק ָתנֵיָ " :היָ ה יוֹ ׁ ֵשב ְ ּבתוֹ ך ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש",
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
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רש"י
וניבטליה בארבע .כלומר למה
הוצרכתו לבטל בלילה ליתקנו
רבנן לכל אדם שיבטל קודם
איסורו:
פשע .ישכח ויבא לידי פשיעה
שעל ידי מה יזכר אבל עכשיו
שעסוק בבדיקתו יזכר:
וניבטליה בשית .ליתקנו רבנן
לכל אדם ליבטל בלבו בתחלת
שש דהשתא לא פשע דאיכא
זכרון טובא שהרי עסוק
בשריפתו:
כיון דאיסורא דרבנן .דמשעברו
חמש אסור בחמץ לדברי הכל
כדאורייתא דמי ואינו שלו ולא
מצי מבטל ליה בלבו וכיון דחס
עליה ומשהי ליה פורתא עבר
עליה:
המקדש .אשה:
משש שעות ולמעלה .מתחלת
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
תורה ושרי אשת איש לעלמא
הא מתרצינן בכמה דוכתין כל
דמקדש אדעתא דרבנן מקדש
והפקר ב''ד הפקר והם הפקירו
ממונו:
עיסה מגולגלת .שלא החמיצה
ומפני אימת כבוד רבו אין יכול
לקום ולילך ולאפותה:
דקדים ומבטל לה .בלבו דעדיין
היא ברשותו שלא נאסרה עליו:
דיקא נמי .דעדיין לא החמיצה
דקתני היה יושב בבית המדרש
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
ומשום יום טוב נקט יושב בבית
המדרש ודשבת מתוקמא בחמץ
גמור ובארבעה עשר שחל להיות
בשבת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ַה ּ ַפת ׁ ֶש ִע ּ ְיפ ׁ ָשהֵּ .כיוָ ן ׁ ֶש ָר ְב ָתה ַמ ָ ּצה  -מו ֶּּת ֶרת.

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי
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ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דְּ י ַָדע ָ ּב ּה דְּ ָח ֵמץ ִהיא ִּ -כי " ָר ְב ָתה ַמ ָ ּצה" ַמאי ָהוֵ י?
ֶא ָּלא דְּ לֹא יָ ְד ִעינַן ָ ּב ּה ִאי ָח ֵמץ הוּא ִאי ַמ ָ ּצה הוּא ַ -מאי ִא ְיריָא ִּכי " ָר ְב ָתה ַמ ָ ּצה"?
ֲא ִפילּ ּו ִּכי לֹא ָר ְב ָתה ַמ ָ ּצה נ ִַמי נֵיזִ יל ָ ּב ַתר ַ ּב ְת ָרא!
ִמי לֹא ְּתנַן:
שר.
" ָמעוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְמ ְצא ּו ִל ְפנֵ י סוֹ ֲח ֵרי ְב ֵה ָמה ְ -לעוֹ ָלם ַמ ֲע ֵ ׂ
ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ ת  -חו ִ ּּלין
ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
שר,
ִ ּב ׁ ְש ַעת ָה ֶר ֶגל ַ -מ ֲע ֵ ׂ
ִ ּב ׁ ְש ָאר יְ מוֹ ת ַה ׁ ּ ָשנָ ה – חו ִ ּּלין" )שקלים ז,ב(.
וְ ָא ַמר ַרב ׁ ְש ַמ ְעיָה ַ ּבר ז ֵָירא:
ַמאי ַט ְע ָמא?
ש ּויִין לְ ִה ְת ַּכ ֵ ּבד ְ ּבכָ ל יוֹ ם.
הוֹ ִאיל וְ ׁשו ֵּקי יְרו ׁ ָּשלַ יִם ֲע ׂ
ַאלְ ָמאָ :א ְמ ִרינַן ַק ָּמ ֵאי ַק ָּמ ֵאי ָאזְ לִ י לֵ ּיה ,וְ ָהנֵי ַא ֲח ִרינֵי נִינְ הוּ,
ֵימאַ :ק ָּמא ַק ָּמא ָאזֵ יל,
ָהכָ א נ ִַמי ,נ ָ
וְ ַהאי דְּ ָה ִא ָידנָא הוּא!
ׁ ָשאנֵי ָהכָ א דְּ ִע ּיפו ׁ ָּש ּה מוֹ כִ ַיח ִע ָּילוֵ ּיה.
ִאי ִע ּיפו ׁ ָּש ּה מוֹ כִ ַיח ִע ָּילוֵ ּיה
ִּכי ָר ְב ָתה ַמ ָ ּצה ַמאי ָהוֵ י?
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
לֹא ֵּת ָימא ׁ ֶש ָר ְב ָתה ַמ ָ ּצה,
ֶא ָּלא ֵא ָימאֶ ׁ :ש ַרבּ ּו י ְֵמי ַמ ָ ּצה ִע ָּילוֵ ּיה.
ִאי ָהכִ יְ ּ ,פ ׁ ִש ָיטא!
לֹא צְ ִריכָ א דְּ ִע ּיפו ׁ ָּש ּה ְמרו ֶ ּּבה,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֵּ :כיוָ ן דְּ ִע ּיפו ׁ ָּש ּה ְמרו ֶ ּּבה ִאיגְ לַ ּיָא ִמ ְּיל ָתא דְּ וַ דַּ אי ָח ֵמץ ַמ ַעלְ יָא הוּא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ַרבּ ּו י ְֵמי ַמ ָ ּצה ִע ָּילוֵ ּיה,
ָא ְמ ִרינַןָּ :כל יוֹ ָמא וְ יוֹ ָמא נ ֲַה ָמא ֲח ִמ ָימא ֲא ָפה ,ו ׁ ְּש ָדא ִע ָּילוֵ ּיה וְ ָע ְפ ׁ ָשא ְט ֵפי.

רש"י
כיון שרבתה מצה .קס''ד אם
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
מעשר שני שלהן ברגל ונותנין
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
איסורא לחומרא:
בהר הבית לעולם חולין .ואפילו
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
כדמפרש טעמא מה טעם בשעת
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
שעל גבי רגליו ואינו עשוי
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:
מוכיח עליה .שהרי הוא זה
ימים רבים וחמץ הוא:
שרבו ימי המצה .וראוי להיות
מעופש משנכנס הפסח:
אי הכי פשיטא .אפי' ספק ליכא
דמסתמא ודאי בדקה והא מצה
היא:

מסכת פסחים פרק י' – "אוֹר ְל ַא ְר ָבּ ָעה ָע ָשׂר"
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ּו ִמי ָאזְ לִ ינַן ָ ּב ַתר ַ ּב ְת ָרא?
וְ ָהא ַּת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שר,
ֵּת ָיבה ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁש ּו ָ ּב ּה ָמעוֹ ת חו ִ ּּלין ּו ָמעוֹ ת ַמ ֲע ֵ ׂ
ִאם רוֹ ב חו ִ ּּלין  -חו ִ ּּלין,
שר – ַמ ֲע ֵ ׂ
ִאם רוֹ ב ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ר "!
וְ ַא ַּמאי? לֵ יזִ יל ָ ּב ַתר ַ ּב ְת ָרא!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ָהכָ א ְ ּב ַמאי ָע ְס ִקינַן:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּת ְּמ ׁש ּו ָ ּב ּה ָמעוֹ ת חו ִּּלין ּו ָמעוֹ ת ַמ ֲע ֵׂשר,
וְ ֵאין יוֹ ֵד ַע ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ַ ּב ּסוֹ ף.
ַרב ז ְִביד ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן ׁ ֶש ּנ ׁ ְִש ַּת ְּמ ׁש ּו ָ ּב ּה צִ יבּ ו ִּרין צִ יבּ ו ִּרין.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן דְּ ִא ׁ ְש ַּת ַּכח ְ ּבגו ָּמא.
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רש"י
אם רוב חולין .נשתמשו בה
חולין אלמא בתר רובא אזלינן
ולא בתר בתרא:
ציבורין ציבורין .של מעשר
בזוית זו ושל חולין בזוית זו
וביום אחד:
בגומא .דליכא למימר זיל בתר
בתרא דקמאי הא שקלינהו
משום דיש לחוש שמא בגומא
נטמן ולא ראוהו:
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ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ַהבּ וֹ ֵדק צָ ִר ְיך ׁ ֶש ְ ּי ָב ֵר ְך.
ַמאי ְמ ָב ֵר ְך?
ַרב ּ ַפ ּ ִפי ָא ַמר ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
'לְ ַב ֵער ָח ֵמץ'.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר ִמ ׁ ְש ֵמ ּיה דְּ ָר ָבא:
' ַעל ִ ּביעוּר ָח ֵמץ'.
ז,ב

ִ ּב"לְ ַב ֵער"  -כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא לֹא ּ ְפלִ יגֵ י דְּ וַ דַּ אי לְ ַה ָ ּבא ַמ ׁ ְש ַמע,
"על ִ ּביעוּר".
ִּכי ּ ְפלִ יגֵ י ְ ּב ַ
ָמר ָס ַברֵ :מ ִע ָ ּיק ָרא ַמ ׁ ְש ַמע.
ו ָּמר ָס ַבר :לְ ַה ָ ּבא ַמ ׁ ְש ַמע.
ֵמ ִית ֵיבי:
"ברו ְּךֲ ...א ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָּונ ּו ַעל ַה ִּמ ָילה"!
ָּ
ֵימא 'לָ מוּל'?!
ֵימא? נ ָ
ָה ָתםֵ ,היכִ י נ ָ
לֹא ַסגְ יָא דְּ לָ או ִאיה ּו ָמ ֵהיל!
ֲא ִבי ַה ֵ ּבןַ ,מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ִאין ָהכִ י נ ִַמי.

רש"י
בלבער כולי עלמא לא פליגי
דלהבא משמע .ושפיר דמי
דברכה קודם עשיית המצוה
בעינן כדלקמן:
מעיקרא משמע .על ביעור
שביערתי והרי עדיין לא בדיק
דהא ברכה קודם בדיקה היא
ביעור היינו נמי בדיקה:
נימא למול .בתמיה משמע
דאותו רופא המל את כל בני
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:
ופרכינן אבי הבן מאי איכא
למימר .אי על המילה לשעבר
משמע וזה אפשר לו לומר למול
מאי איכא למימר היכי שרינן
ליה למימר על המילה:
אין הכי נמי .צריך לומר למול:
פסח וקדשים .הבעלים נצטוו
דכתיב )ויקרא א( וסמך ידו
ושחט:
נפק ביה .ומברך על שעבר:
והלכתא על ביעור .נמי להבא
משמע וגבי מילה נמי לא שנא
אבי הבן מאינש דעלמא דהא
להבא משמע ועל המילה נמי
כלמול דמי:

ֵמ ִית ֵיבי:
ּ
יטה"!
ח
ש
ׁ
ה
ל
ע
ו
נ
ו
צ
יו
ת
וֹ
צ
מ
ב
ּ
ו
נ
ש
ׁ
ק
ר
ש
ׁ
א
...
ָּ
"ברו ְּך ֲ ֶ ִ דְּ ָ ּ ְ ִ ְ ָ וְ ִ ָּ ּ ַ ַ ְ ִ ָ
ֵימא 'לִ ׁ ְשחוֹ ט'?!
ֵימא? נ ָ
ָה ָתם נ ִַמיֵ ,היכִ י נ ָ
לֹא ַסגְ יָא דְּ לָ או ִאיה ּו ׁ ָש ַחט!
ּ ֶפ ַסח וְ ָק ָד ׁ ִשים ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ִאין ָהכִ י נ ִַמי.
ֵמ ִית ֵיבי:
ְ
יענ ּו ַל ְּז ַמן ַה ֶּזה'.
" ָהעוֹ ֶ ׂ
שה לו ָּלב ְל ַע ְצמוֹ ְמ ָב ֵרךֶ ׁ ' :ש ֶה ֱחיָ ינ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָ
נְ ָטלוֹ ָל ֵצאת בּ וֹ  ,אוֹ ֵמרֲ ' :א ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָּונ ּו ַעל נְ ִט ַילת לו ָּלב'"!
ׁ ָשאנֵי ָה ָתם ,דִּ ְב ִעידָּ נָא דְּ ַאגְ ָ ּב ָה ּה נ ְַפק ֵ ּב ּיה.
ִאי ָהכִ יָ " ,ל ֵצאת בּ וֹ "' ,יָ צָ א בּ וֹ ' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ִאין ָהכִ י נ ִַמי,
ישב ַ ּב ּסו ָ ּּכה",
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָקא ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְיתנָא ֵס ָיפאֵ " :ל ׁ ֵ
"ל ֵצאת בּ וֹ ",
ישא נ ִַמי ָ
ְּתנָא ֵר ׁ ָ
ְ
יענ ּו ַל ְּז ַמן ַה ֶּזה".
דְּ ָק ָתנֵי ֵס ָיפאָ " :העוֹ ֶ ׂ
שה סו ָ ּּכה ְל ַע ְצמוֹ  ,אוֹ ֵמרּ ָ ' :ברוּך ַא ָּתה ה'ֶ ׁ ...ש ֶה ֱחיָ ינ ּו וְ ִק ְ ּי ָמנ ּו וְ ִה ִ ּג ָ
ְ
ישב ַ ּב ּסו ָ ּּכה'".
ישב ָ ּב ּה ,אוֹ ֵמרּ ָ ' :ברוּךֲ ...א ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָּונ ּו ֵל ׁ ֵ
נִ ְכנָ ס ֵל ׁ ֵ
"על ִ ּביעוּר ָח ֵמץ".
וְ ִהלְ כְ ָתאַ :
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דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ִמ ָיהאֵ ,מ ִע ָ ּיק ָרא ָ ּב ֵעינַן לְ ָברוּכֵ י – ְמנָלָ ן?
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ּ
ָיתן.
ָּכל ַה ִּמצְ וֹ ת ְמ ָב ֵר ְך ֲעלֵ ֶיהן עוֹ ֵבר לַ ֲע ִׂשי ָ
ישנָא דְּ ַא ְקדּ ו ֵּמי הוּא?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי "עוֹ ֵבר" לִ ׁ ּ ְ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ימ ַעץ דֶּ ֶר ְך ַה ִּכ ָּכר וַ ַ ּי ֲעבֹר ֶאת ַהכּ ו ׁ ִּשי" )שמואל ב יח ,כג(.
ָא ַמר ְק ָרא" :וַ ָ ּי ָרץ ֲא ִח ַ
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :וְ הוּא ָע ַבר לִ ְפנֵ ֶיהם" )בראשית לג ,ג(.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ראשם" )מיכה ב ,יג(.
ֵמ ָהכָ א" :וַ ַ ּי ֲעבר ַמלְ ָּכם לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ה' ְ ּב ׁ ָ
ֵ ּבי ַרב ָא ְמ ֵרי:
חוּץ ִמן ַה ּ ְט ִבילָ ה וְ ׁשוֹ ָפר.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ְט ִב ָילה" דְּ ַא ַּכ ִּתי ַ ּג ְב ָרא לֹא ֲחזִ י,
ֶא ָּלא " ׁשוֹ ָפר" ַמאי ַט ְע ָמא?
וְ כִ י ֵּת ָימאִ :מ ׁ ּשוּם דִּ ילְ ָמא ִמ ַיקלְ ְקלָ א ְּת ִק ָיעה ִ -אי ָהכִ יֲ ,א ִפילּ ּו ׁ ְש ִח ָיטה ו ִּמילָ ה נ ִַמי!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
חוּץ ִמן ַה ּ ְט ִבילָ ה ִ ּבלְ ַבד ִא ְית ַמר.
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י:
ְ
ּ
"ברוּךֲ ...א ׁ ֶשר ִקדְּ ׁ ָשנ ּו ְ ּב ִמ ְצוֹ ָתיו וְ ִצ ָּונ ּו ַעל ַה ְּט ִב ָילה"".
" ָט ַבל וְ ָע ָלהּ ַ ,ב ֲע ִל ָייתוֹ אוֹ ֵמרּ ָ :
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רש"י
עובר .קודם כמו ויעבר את
הכושי קדמו במיתת אבשלום:
ויעבר מלכם לפניהם .יקדים
לילך בראש:
דאכתי גברא לא חזי .כגון
טבילת בעלי קרי דקיימא לן
בברכות )ד' כ (:שאסור בדברי
תורה ובברכה דעזרא תיקן
טבילה לבעלי קריין לדברי
תורה ומשום ההוא טבילה תקון
בכל הטבילות ברכתן לבסוף:

32

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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שר בּ וֹ ְד ִקין ֶאת ֶה ָח ֵמץ[ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר".
]"אוֹ ר ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ְמנָא ָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
לָ ַמ ְדנוּ:
ְמצִ ָיאה ִמ ְּמצִ ָיאה,
ש",
ו ְּמצִ ָיאה ֵמ" ִח ּיפ ּו ׂ
ש ֵמ ִח ּיפ ּושׂ,
וְ ִח ּיפ ּו ׂ
ש ִמ ּנֵרוֹ ת,
וְ ִח ּיפ ּו ׂ
וְ נֵרוֹ ת ִמ ּנֵר.
" ְמצִ ָיאה ִמ ְּמצִ ָיאה".
שאֹר ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם" )שמות יב ,יט(,
"ש ְב ַעת יָ ִמים ְ ׂ
ְּכ ִתיב ָהכָ אִ ׁ :
ש ַ ּב ָ ּגדוֹ ל ֵה ֵחל ו ַּב ָ ּקטן ִּכ ָּלה וַ יִ ּ ָמ ֵצא") 30בראשית מד ,יב(.
וּכְ ִתיב ָה ָתם"ַ :ויְ ַח ּ ֵפ ׂ
ש" דִּ ֵיד ּיה.
" ְמצִ ָיאה ֵמ ִח ּיפ ּו ׂ
ש ִמ ּנֵרוֹ ת".
"וְ ִח ּיפ ּו ׂ
דִּ כְ ִתיבּ ָ :
ש ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ַ ּב ֵּנרוֹ ת" )צפניה א ,יב(,
"ב ֵעת ַה ִהיא ֲא ַח ּ ֵפ ׂ
"וְ נֵרוֹ ת ִמ ּנֵר".
ש ָּכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן" )משלי כ ,כז(.
דִּ כְ ִתיב" :נֵ ר ה' נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם ח ֵֹפ ׂ
ָּתנָא דְּ ֵבי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
שר בּ וֹ ְד ִקים ֶאת ֶה ָח ֵמץ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר.
" ֵל ֵילי ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר ,זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר,
שאֹר ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא",
"ש ְב ַעת יָ ִמים ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ ׁ :
ש ַ ּב ָ ּגדוֹ ל ֵה ֵחל ו ַּב ָ ּקטֹן ִּכ ָּלה",
וְ אוֹ ֵמר" :וַ יְ ַח ּ ֵפ ׂ
וְ אוֹ ֵמרּ ָ :
ש ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ַ ּב ֵּנרוֹ ת",
"ב ֵעת ַה ִהיא ֲא ַח ּ ֵפ ׂ
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ש" .
וְ אוֹ ֵמר" :נֵ ר ה' נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם ח ֵֹפ ׂ
ַמאי "וְ אוֹ ֵמר"?
וְ כִ י ֵּת ָימאַ :האי ָ ּ
"ב ֵעת ַה ִהיא" קו ָּּלא הוּא,
דְּ ָק ָא ַמר ַר ֲח ָמנָא :לֹא ָ ּב ֵד ְיקנָא לָ ּה ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם ִ ּבנְהוֹ ָרא דַּ ֲאבו ָּקה ,דְּ ָנ ֵפ ׁיש נְהוֹ ָרא טו ָּבא,
ֶא ָּלא ִ ּבנְהוֹ ָרא דִּ ׁ ְש ָרגָ א ,דְּ זו ַּטר נְהוֹ ָרא ְט ֵפי,
דְּ ָעוֹ ן ַר ָ ּבה ִמ ׁ ְש ַּת ַּכח ,וְ ָעוֹ ן זו ַּטר לָ א ִמ ׁ ְש ַּת ַּכח.
ָּתא ׁ ְש ַמע" :נֵ ר ה' נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם".
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ש ַ ּב ּגָדוֹ ל ֵהחֵ ל וּבַ ָ ּקטן ִּכ ָּלה וַ י ִָּמצֵ א הגביע באמתחת בנימין
וַ י ְַח ֵּפ ׂ
31
ש כל חדרי בטן
נֵר ה' נ ׁ ְִש ַמת ָא ָדם ח ֹפֵ ׂ

רש"י
למדנו מציאה .האמורה בחמץ
בגביע
האמורה
ממציאה
דבנימין:
ומציאה מחיפוש .כלומר ואותה
מציאה של בנימין מחיפוש
האמור אצלה דמה מציאה של
גביע ע''י חיפוש אף מציאת חמץ
ע''י חיפוש:
וחיפוש
מחיפוש
וחיפוש
מנרות .לאחר שלמדת שהיא
ע''י חיפוש חזור ולמוד זה
שכתוב
מחיפוש
החיפוש
בירושלים שהוא בנרות כדכתיב
בעת ההיא אחפש את ירושלים
בנרות:
ונרות מנר .דכתיב בנר יחידי נר
)אלהים( נשמת אדם חופש כל
חדרי בטן ולקמיה מפרש הא
למה לי:
זכר לדבר .כדפרשינן והשתא
מפרש קראי היכא וראיה ממש
ליתא אלא אסמכתא בעלמא
דדברי תורה מדברי קבלה
נינהו:
קולא הוא .דאקיל רחמנא גבי
ירושלים דלא נבדקיה באבוקה
אלא באור קטן הילכך לא
ילפינן חמץ מיניה להקל:
תא שמע .מהאי קרא דבדיקה
מעלייתא היא דכתיב חופש כל
חדרי בטן:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ֵאין בּ וֹ ְד ִקין לֹא ְלאוֹ ר ַה ַח ָּמה ,וְ לֹא ְלאוֹ ר ַה ְ ּל ָבנָ ה ,וְ לֹא ְלאוֹ ר ָה ֲאבו ָּקהֶ ,א ָ ּלא ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר,
יקה,
ח,א ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשאוֹ ר ַה ֵ ּנר יָ ֶפה ִל ְב ִד ָ
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר,
שאר ל ֹא יִ ּ ָמ ֵצא ְ ּב ָב ֵּתיכֶ ם" )שמות יב ,יט(,
"ש ְב ַעת יָ ִמים ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ ׁ :
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ש ַ ּב ָ ּגדוֹ ל ֵה ֵחל" )בראשית מד ,יב(,
וְ אוֹ ֵמר" :וַ יְ ַח ּ ֵפ ׂ
וְ אוֹ ֵמרּ ָ :
ש ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ַ ּב ֵּנרוֹ ת" )צפניה א ,יב(,
"ב ֵעת ַה ִהיא ֲא ַח ּ ֵפ ׂ
ש ָּכל ַח ְד ֵרי ָב ֶטן" )משלי כ ,כז(".
וְ אוֹ ֵמר" :נֵ ר ה' נִ ׁ ְש ַמת ָא ָדם ח ֵֹפ ׂ
ַהאי "אוֹ ר ַה ַח ָּמה" ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ֵימא ֶ ּב ָחצֵ ר,
ִאי נ ָ
ָה ָא ַמר ָר ָבא:
ָחצֵ ר ֵ -אינ ָּה צְ ִריכָ ה ְ ּב ִד ָיקה,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ָהעוֹ ְר ִבין ְמצ ּויִין ׁ ָשם.
ֶא ָּלא ְ ּב ַאכְ ַס ְד ָרה,
ָה ָא ַמר ָר ָבא:
ַאכְ ַס ְד ָרה לְ אוֹ ָר ּה ִנ ְבדֶּ ֶקת!
לֹא ,צְ ִריכָ א לַ ֲארו ָ ּּבה דִּ ְב ֶח ֶדר.
ו ְּד ֵהיכָ א?
ִאי לְ ַב ֲה ֵדי ֲארו ָ ּּבה ַ -היְינ ּו ַאכְ ַס ְד ָרה!
ֶא ָּלא לִ ְ ּצ ָד ִדין.
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ש ַ ּב ּגָדוֹ ל ֵהחֵ ל ובקטן כלה וימצא הגביע באמתחת בנימין
וַ י ְַח ֵּפ ׂ
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רש"י
מפני שאור הנר יפה לבדיקה.
לקמיה מפרש מאי מעליותא
מאבוקה:
לאורה נבדקת .לאור שלה
נבדקת ואין צריך להביא לה
אור הנר בלילה אלא בודקה
ביום:
ודהיכא .באיזה מקום בחדר לא
סגיא לה לאור הארובה:
אי נימא להדי ארובה .נגד החור
ממש אמאי לא היינו אכסדרה:
לצדדין .של חור:

34

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .23ח ,א
"וַ ֲאבו ָּקה לֹא"?!
וְ ָה ָא ַמר ָר ָבא:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ נֹגַ ּה ָּכאוֹ ר ִּת ְהיֶ הַ ,ק ְרנַ יִ ם ִמ ָ ּידוֹ לוֹ  ,וְ ׁ ָשם ֶח ְביוֹ ן ֻע ּזֹה" )חבקוק ג ,ד(?
לְ ָמה ַצדִּ ִיקים דּ וֹ ִמין ִ ּב ְפנֵי ׁ ְשכִ ינָ ה?
ְּכ ּנֵר ִ ּב ְפנֵי ָה ֲאבו ָּקה!
וְ ָא ַמר ָר ָבא:
ֲאבו ָּקה לְ ַה ְבדָּ לָ ה ִמצְ וָ ה ִמן ַה ּמו ְּב ָחר!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
זֶ ה  -יָכוֹ ל לְ ַהכְ נִיסוֹ לַ חוֹ ִרין וְ לַ ּ ְס ָד ִקין,
וְ זֶ ה ֵ -אינוֹ יָכוֹ ל לְ ַהכְ ִניסוֹ לַ חוֹ ִרין וְ לַ ּ ְס ָד ִקין.
ַרב ז ְִביד ָא ַמר:
זֶ ה  -אוֹ רוֹ לְ ָפנָיו,
וְ זֶ ה  -אוֹ רוֹ לְ ַא ֲח ָריו.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ַהאי ּ ָ -ב ֵעית,
וְ ַהאי  -לֹא ָ ּב ֵעית.
ָר ִבינָ א ָא ַמר:
ַהאי ָ -מ ׁ ַש ְך נְהוֹ ָרא,
וְ ַהאי ִ -מ ְיק ַטף ִא ְיקטו ֵּפי.

רש"י
ונוגה .של עתיד לצדיקים כאור
של שבעת ימי בראשית יהיה:
קרנים .מלשון כי קרן עור פניו
)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:
אורו לאחריו .ואדם האוחזו
לפניו הוא בודק הלכך אין יפה
לבדיקה:
בעית .מתיירא שלא יבעיר את
הבית ואין לבו על הבדיקה יפה:
האי משיך נהוריה .אור הנר
נמשך ומאריך במקומו ואינו
דולק בקפיצות אלא נח במקום
אחד:
מיקטף איקטופי .נפסק וקופץ
תמיד לשון הקוטפים מלות
)איוב ל(:

