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    """"ָׁשָעהָׁשָעהָׁשָעהָׁשָעה    ָּכלָּכלָּכלָּכל""""    ––––ב' ב' ב' ב' פרק פרק פרק פרק     פסחיםפסחיםפסחיםפסחיםמסכת מסכת מסכת מסכת 
        כא, אכא, אכא, אכא, א .64

ָנה             ִמׁשְ

ָעה  ל ׁשָ רּכָ ּמּותָּ   :ֶלֱאכֹול ׁשֶ
ה ְוָלעֹופֹות,  ֵהָמה ַלַחּיָ   ַמֲאִכיל ַלּבְ

  ּומֹוֵכר ַלּגֹוי, 
ר ּבַ    ֲהָנָאתֹו. ּומּותָּ

  

   :ְזַמּנוֹ  ָעַבר
ֲהָנָאתֹו,    ָאסּור ּבַ

ּנּור ְוִכיַרִים. וְ  יק ּבֹו תַּ   לֹא ַיסִּ
  

יַר    אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ּבִ
ֵריָפה.  א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   ֵאין ּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
םַאף ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח אֹו ֵמ  יל ַלּיָ   . טִּ

  

ָמָרא             ּגְ

ר ֶלֱאכוֹ " ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ   , "ל ַמֲאִכילּכָ
ר ֶלֱאכֹול  :ָהא ֵאינֹו מּוּתָ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ   ֵאינֹו ַמֲאִכיל.  -כָּ

יַר לֹא כְּ ּדְ ֵליָמא ַמְתִניִתין     ?ְיהּוָדה ּבִ
ִאי  יּדְ א  ַרּבִ   ַמֲאִכיל. וּ ֵאינֹו אֹוֵכל, ָחֵמׁש ּדְ ְיהּוָדה, ָהא ִאיכָּ
ְתַנן   :ּדִ

י"   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ל ָחֵמׁש  -אֹוְכִלין    , ּכָ

ׁש.  -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ּבִ
יוְ    אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

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

ׁש  -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   ! "ּבִ
  

א ַמאי  יְוֶאּלָ    ?!ֵמִאיר ִהיא ַרּבִ
ר ֶלֱאכֹול ַמֲאִכיל"ַהאי  ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ ָעה ' – "ּכָ ל ׁשָ אֹוֵכל ַמֲאִכילכָּ ֵעי ֵליּה  'ׁשֶ    !ִמיּבָ

  
אָאַמר  ר עּוּלָ ה ּבַ   : ַרּבָ

ְמִליֵאל ִהיא.  ן ּגַ   ַמְתִניִתין ַרּבָ
ְתַנן    :ּדִ

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

רּוָמה  ל ָחֵמׁש,  -תְּ   ּכָ
ׁש  -ְוׂשֹוְרִפין  ת ׁשֵ ְתִחּלַ   . "ּבִ

   :ַמרְוָהִכי ָקָא 
ר ֶלֱאכֹול כָּ  ּמּוּתָ ָעה ׁשֶ ה ְוָלעֹופֹות. ֵהן ּבִ ּכֹ ל ׁשָ ֵהָמה ַלַחּיָ ין ַלּבְ ָרֵאל ַמֲאִכיל חּוּלִ רּוָמה, ִיׂשְ   ּתְ
  

  רש"י
  מתני' 

. כל שעה שמותר לאכול מאכיל
לדוקייא איצטריך דתידוק הא 
משעה שאינו מותר לאכול אינו 

   מותר להאכיל:
. סיק בו תנור וכיריםולא י

בגמרא פריך פשיטא הא נמי 
   הנאה היא:

  
  גמ' 

כל שעה שאוכל מאכיל מבעי 
. אבל השתא דנקט לה בתרי ליה

לישני משמע דאתרי גברי קאי 
והא ליכא למימר דהכי קאמר 
כל שעה שמותר לאכול מן 

אפילו מדרבנן התורה מאכיל 
ותיתוקם אליבא דר' יהודה 
דהא איכא שש דמותר לאכול 
מן התורה ואסור להאכיל 

   לדברי הכל:
. שיש אלא הכי קאמר כל שעה

היתר לשום אדם לאכול מאכיל 
     אף האסור לאכול לבהמתו כו':
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        בבבב- - - - כא, אכא, אכא, אכא, א .65
ה ְוָלעֹופֹות[" ֵהָמה ַלַחּיָ   ]."ַמֲאִכיל ַלּבְ
  

ה ִלי ְלִמיְתָנא  ֵהָמה"ָלּמָ   , "ּבְ
ה ִלי ְלִמיְתָנא  ה"ָלּמָ   ?"ַחּיָ

  
  א. ְצִריכָ 

ָנא ִאי ּתָ ֵהָמה" :ּדְ יָרא "ּבְ ּיְ ִאי ְמׁשַ    ,ֲחִזי ָלּה  ּדְ
ה"ֲאָבל  יָרא "ַחּיָ ּיְ ִאי ְמׁשַ    .ֵאיָמא לֹא -ָקַמְצְנָעא ָלּה  ּדְ

ָנא ה" :ְוִאי ּתָ ּום ּדְ  "ַחּיָ יָראִמׁשּ ּיְ    –ִמיַהת ַמְצְנָעא  ִאי ְמׁשַ
ֵהָמה"ֲאָבל  יָרא, ְוָלא ַמּסִ  "ּבְ ּיְ ְמׁשַ ֲעֵתיּה, ְוָקֵאי ֲעֵליּה ִזיְמִנין ּדִ ֵצא"ּבְ  יק ַאּדַ ל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיּמָ    .ֵאיָמא לֹא - "ּבַ

   .ְצִריָכא
  
ה ִלי "עֹופֹות"    ?ָלּמָ
  

ָתָנא  יֵדי ּדְ ה"ַאּיְ ֵהָמה ְוַחּיָ ָנא ַנִמי "ּבְ    ."עֹופֹות", ּתָ
  
  
  

  . "מֹוְכרֹו ַלּגֹוי"
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

א ּנָ    ,ְלַאּפּוֵקי ֵמַהאי ּתַ
ַת     :ְנָיאּדְ

אי" מַּ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ַסח.  ְכֶלה קֹוֶדם ּפֶ ּיִ ן יֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ א ִאם ּכֵ   לֹא ִיְמּכֹור ָאָדם ֲחֵמצֹו ַלּגֹוי, ֶאּלָ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ר ֶלֱאכֹול מּותָּ  ּמּותָּ ָעה ׁשֶ ל ׁשָ   .ר אף ִלְמּכֹורּכָ

י"   כא,ב ֵתיָרא ַרּבִ ן ּבְ    אֹוֵמר: ְיהּוָדה ּבֶ
ח ח  ,ּכּותָּ ַסח -ְוָכל ִמיֵני ּכּותָּ ים יֹום קֹוֶדם ַלּפֶ לׁשִ   . "ָאסּור ִלְמּכֹור ׁשְ

  
  
  
ֲהָנָאה"וּ " ר ּבַ   . מּותָּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֲחָרכֹו קֹוֶדם ְזַמּנֹו.  ,ְצִריָכא ,לֹא   ׁשֶ
  

ַמע ָלן   ָרָבא, ְד כִּ  :ְוָקא ַמׁשְ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

ֲהָנָאה, ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ְזַמּנוֹ מּוּתָ  - ֲחָרכֹו קֹוֶדם ְזַמּנֹו     .ר ּבַ
  
  
  

ֲהָנָאתֹו" -"ָעַבר ְזַמּנֹו    .ָאסּור ּבַ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ַנן.  ,לֹא ַרּבָ עֹות ּדְ   ְצִריָכא ְלׁשָ
  

  רש"י
. בהמה אי משיירא חזי ליה

שאין דרכה להצניע אבל חיה 
כגון חולדה ונמיה וחתול דרכן 

   להצניע:
. הוה אמינא היא ואי תנא חיה

עדיפא משום דאי משיירא 
מצנעא לה ולא עבר עליה בבל 

   יראה:
. לבטלו קודם ולאו אדעתיה

שיבוא הפסח דקסברי מצוה 
עליו לבערו מן העולם ולא 

  שיהא קיים: 
. נותנין בו ר' יהודה אומר כותח

   פירורי לחם ואסור משום חמץ:
כב''ש וזה . דס''ל שלשים יום

אינו נאכל מהר שאין אוכלין 
אותו אלא מטבילין בו והני 
שלשים יום משעה שחל עליו 
חובת ביעור מששואלין בהלכות 

   הפסח:
. קס''ד אשעה ומותר בהנאתו

   שמותר לאכול קאי:
. דהא אמרת מאכיל פשיטא

   ומוכר היינו הנאה:
. והאי מותר לא צריכא כו'

אלאחר זמן קאי וכגון שחרכו 
פה קודם זמנו שבטל באור י

טעמו ומראיתו עבר זמנו אסור 
בהנאה לשעות דרבנן ה''ג ולא 
גרסי' פשיטא דהא אפי' בפסח 
איצטריך לאשמעי' דהא איכא 
רבי יוסי הגלילי דשרי בהנאה 

   כל שבעה לקמן:
. כלומר האי זמנו לשעות דרבנן

זמן אכילתו משמע ואפילו שעה 
ששית שאין איסורו אלא 

    אף בהנאה:מדרבנן הוי אסור 
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לָאַמר ּדְ  יּדֵ ר יֹוֵסףָאַמר  ַרב ּגִ יא ּבַ י ָאַמר ַרב ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ׁש  עֹות ּוְלַמְעלָ ִמ ַהְמַקּדֵ ׁש ׁשָ ֵ   ה, ׁשּ

ְנָיָתא י קּוְרּדָ ִחיּטֵ    ,ֲאִפיּלּו ּבְ
ין לְ  ׁשִ יןֵאין חֹוׁשְ ּדּוׁשִ    .ּקִ

  
  
  
ּנּור ְוִכיַרִים" יק ּבֹו תַּ    ."ְולֹא ַיסִּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ילְ  ְצִריָכא ,לֹא    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ֵריָפה.  :ָאַמרּדְ  א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   ֵאין ּבִ

ֲעָתְך ָאִמיָנא י ְוָאַמר הֹוִאיל :ָסְלָקא ּדַ ֵריָפה,  ַרּבִ ׂשְ   ְיהּוָדה ִמְצָותֹו ּבִ
יּה  ֵריף ֵליּה ִליְתֲהִני ִמיּנֵ ָקא ׂשָ ֲהֵדי ּדְ    ,ּבַ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  
  
  

  רש"י
. על כרחך מתחלת משש שעות

שש משמע דאי לאחר שש 
דאסור מדאורייתא מאי אתא 
לאשמעינן פשיטא דאין מקדשין 

   באיסורי הנאה:
ן . קשות החיטי קורדניתא

ואפ''ה אם באו לחשש חמץ כגון 
   שנפלו עליהן מים אסור:

. דהא אמרת אסור פשיטא
  בהנאתו:
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .66
הָאַמר     :ִחְזִקּיָ

ֲהָנָאה?  ָאסּור ּבַ ֶפַסח ׁשֶ ִין ְלָחֵמץ ּבְ   ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ   . (שמות יג, ג) "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" :ׁשֶ

ר ֲאִכיָלהלֹא ְיֵה     .א ּבֹו ֶהיּתֵ
  

ַתב ַרֲחָמָנאּדְ ַטְעָמא    , "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" :כָּ
ַתב ָהא לֹא  ַמע.  - "לֹא ֵיָאֵכל"כָּ ַמע, ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ   ֲהָוה ָאִמיָנא ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ

  
יּדְ ּוְפִליָגא  הּו,  ַרּבִ   ַאּבָ

י ָאַמרּדְ  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ל ָמקֹום  ֱאַמרכָּ ּנֶ    – "לֹא תֹאְכלּו", "לֹא תֹאַכל", "לֹא ֵיָאֵכל" :ׁשֶ

   ,ֶאָחד ִאיּסּור ֲאִכיָלה
ַמע,    ְוֶאָחד ִאיּסּור ֲהָנָאה ַמׁשְ

ֶד  תּוב כְּ ָפֵרט ְלָך ַהכָּ ּיְ ְנֵביָלהַעד ׁשֶ ַרט ְלָך ּבִ ּפָ   . ֶרְך ׁשֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָעֶר " ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹ "לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֶנּנָ ּתְ   . (דברים יד, כא) 1"ר ְלָנְכִרייָך ּתִ

ְנִתיָנה א ְלֵגר ּבִ ְמִכיָרה.  ,ֵאין ִלי ֶאּלָ   ּוְלגֹוי ּבִ
ִין?  ְמִכיָרה ִמּנַ   ְלֵגר ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר:  ה אֹו ָמכֹ תַּ ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ    .ר""ַלּגֵ
ִין? ְנִתיָנה ִמּנַ    ְלגֹוי ּבִ

ְלמּוד לֹוַמר ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכֹ  :תַּ ֶנּנָ ּתְ   . ר ְלָנְכִרי""ּתִ
ְנִתיָנה ין ּבִ ְמִכיָרה ּבֵ ין ּבִ ר ְוֶאָחד ּגֹוי, ּבֵ    ,ִנְמֵצאָת אֹוֵמר: ֶאָחד ּגֵ

ְבֵרי י ּדִ    .ֵמִאיר ַרּבִ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ְנִתיָנה ְכָתָבן, ְלֵגר ּבִ ָבִרים ּכִ ְמִכ  ,ּדְ    ."יָרהּוְלגֹוי ּבִ
  

יּדְ ַמאי ַטְעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

ֲעָתְך כִּ  י ָאַמרְד ִאי ָסְלָקא ּדַ   ֵמִאיר,  ַרּבִ
ה ַוֲאָכָלּה ּוָמכֹ ' :ִליְכּתֹוב ַרֲחָמָנא ֶנּנָ ּתְ ָעֶריָך ּתִ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ    'רַלּגֵ

ה ִלי?  "אֹו"   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְכָתָבם.  :ׁשְ   ִלְדָבִרים כִּ

  
יוְ     ֵמִאיר? ַרּבִ
  

ים ְנִתיָנה  - "אֹו"   גֹוי. ּדְ ֵגר ִלְמִכיָרה ּדְ ְלַהְקּדִ
  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

   ,ָהא לֹא ְצִריְך ְקָרא
יָון  ה ְמצּוֶוה ְלַהֲחיֹותֹו,  -ֵגר ּדְ כֵּ   ַאּתָ
ה ְמצּוֶוה ְלַהֲחיֹותֹו,  -ְוגֹוי    ִאי ַאּתָ

   .לֹא ְצִריְך ְקָרא, ְסָבָרא הּוא
  

ָלָמא לְ  ׁשְ יּבִ ְנִתיָנה, ּדְ ִאיר ֵמ  ַרּבִ ין ּבִ ְמִכיָרה ּבֵ ין ּבִ ר ְוֶאָחד ּגֹוי, ּבֵ   ָאַמר ֶאָחד ּגֵ
ֲהָנָאה,  ָרא ְנֵביָלה ּבַ ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִמיׁשְ   ִמּדְ

ּתֹוָרה, ֲאסּוִרין ּבֵ  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֲהָנָאהָהא כָּ ין ּבַ ֲאִכיָלה ּבֵ   . ין ּבַ
א לְ  יֶאּלָ ֲאָתאָאַמר: לִ ּדְ ְיהּוָדה,  ַרּבִ ְכָתָבם הּוא ּדַ    ,ְדָבִרים כִּ
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ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכר ְלָנְכִרי  ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכר ְלָנְכִרילֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכר ְלָנְכִרילֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ ה ַוֲאָכָלּה אֹו ָמכר ְלָנְכִרילֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ ֶנּנָ תְּ ָעֶריָך תִּ ׁשְ ר ּבִ ר ֲאׁשֶ  כי עם קדוש אתה לה' אלוהיך לֹא תֹאְכלּו ָכל ְנֵבָלה ַלּגֵ

  רש"י
. מדקרינא לא יאכל לא יאכל

משמע לא יהא בו היתר המביא 
לידי שום אכילה וסתם הנאות 
לידי אכילה הם באות שלוקח 

   בדמים דבר מאכל:
. היתר עד שיפרוט לך הכתוב בו

הנאה כדרך שפרט לך בנבלה 
יה כתוב בה אלא לא שלא ה

תאכלו והוצרך להתירה בהנאה 
כדכתיב או מכור לנכרי לגר 
בנתינה לנכרי במכירה לא 
גרסינן אלא ה''ג כדרך שפרט לך 

   בנבלה דתניא וכו':
ת''ל לגר תתננה ואכלה או 

. דרוש ליה אגר וכן גבי מכור
לנכרי נמי דרוש תתננה ואכלה 

   או מכור לנכרי:
 . כך מצותה לאדברים ככתבן

   יתננה לנכרי ולא ימכרנה לגר:
. לשון חילוק ואי כר' מאיר או

קאמר קרא דתרוייהו אגר 
   ותרוייהו אנכרי לא נכתוב או:

להקדים נתינה דגר למכירה 
. אם יש גר ליתנה לו דנכרי

נתינתו קודמת למכירתה לנכרי 
והאי גר בגר תושב קאמר 
שקיבל עליו שלא לעבוד עכו''ם 

   ואוכל נבלות:
. דכתיב וה להחיותוגר אתה מצו

   (ויקרא כה) גר ותושב וחי עמך:
. מסברא אנו יודעין סברא היא

שנתינה לגר קודמת דחיות הגר 
מצוה אבל מכירה לנכרי מאי 
מצוה איכא ואיצטריך קרא 
לחלק ולאסור ליתן במתנה 

   לנכרי ולמכור נבלה לגר:
. לר' אבהו אליבא דר''מ בשלמא

מצי למילף מדאיצטריך קרא 
לה הא כל איסורין למישרי נב

שבתורה דכתיב בהו לא תאכל 
כי הכא אי לא הדר פריט בהו 
היתרא אסורין הן באכילה 

   ובהנאה:
. לר' אבהו אליבא דרבי אלא

יהודה מנא ליה דילמא האי 
פרט דנבלה לאו למשרייה 
בהנאה אתא דלא איצטריך 
אלא להחמיר ולומר דלנכרי 
במכירה ולגר בנתינה דאי לא 

א כל הנאות כתביה הוה אמינ
   מותרות בה:
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ּתֹוָרה ְמָנא ֵליּה  ּבַ ל ִאיּסּוִרים ׁשֶ ֲהָנָאהַד ָהא כָּ   ?ֲאסּוִרין ּבַ
  

ִלכּון אֹ "ִמ ַנְפָקא ֵליּה  ׁשְ ֶלב ּתַ   .  (שמות כב, ל) 2תֹו"ַלּכֶ
ֶלב,  - "אֹותוֹ "  כב,א  ִליְך ַלכֶּ ה ַמׁשְ   ַאּתָ

ֶלב  ִליְך ַלכֶּ ה ַמׁשְ ּתֹוָרהכָּ  -ְוִאי ַאּתָ ּבַ   .ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ
  
יוְ    ֵמִאיר?  ַרּבִ
  
ֶלב,  - "אֹותוֹ " ִליְך ַלכֶּ ה ַמׁשְ   ַאּתָ

ֲעָזָרה.  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ ֶלב חּוּלִ ִליְך ַלכֶּ ה ַמׁשְ   ְוִאי ַאּתָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֲעָזָרה ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ אֹוַרְייָתא ִהיא ,חּוּלִ    .ָלאו ּדְ

                                                             
2

ֶלבואנשי קודש תהיון לי ובשר בשדה טריפה לא תאכלו   ֶלבַלכֶּ ֶלבַלכֶּ ֶלבַלכֶּ ִלכּון אתֹו"    ַלכֶּ ׁשְ ִלכּון אתֹו"תַּ ׁשְ ִלכּון אתֹו"תַּ ׁשְ ִלכּון אתֹו"תַּ ׁשְ   תַּ

  רש"י
. לר' אבהו ואליבא נפקא ליה

דר' יהודה מדכתב בטרפה לא 
תאכלו ומיעט בה לכלב 

  תשליכון אותו:
אותו אתה משליך כו' כל 

. שנאמר בהן לא תאכל איסורין
כגון זה ומדאיצטריך קרא 
למשריה לא מצי למילף טעמא 
דאי לאו אותו הוה אמינא קרא 
למצותיה איצטריך שאין 
הקב''ה מקפח שכר כל בריה 
ונאמר במצרים לא יחרץ כלב 
לשונו (שמות יא) לפיכך 
הקפידה תורה ליתן שכרו ונכבד 
[שכר] הכלב מן העובד כוכבים 

ימכור לנכרי וטרפה שהנבלה 
   לכלב:
. דנפקא ליה איסור הנאה ור''מ

בשאר איסורים מדפרט בנבילה 
בשלמא פרט היתר דטריפה 
לגופיה. איצטריך למיפרט בה 
היתר משום דאי לאו דפרט ביה 
הוה אמינא ליתסר בהנאה אלא 
אותו למה לי ומשני לאיסור 
הנאה חולין שנשחטו בעזרה 
דנפקא לן בהו איסור אכילה 

תב (דברים יב) כי ירחק מדכ
ממך המקום וזבחת ואכלת 
בריחוק מקום דהיינו חוץ 
למחנה שכינה אתה זובח ואוכל 
ואי אתה זובח ואוכל בקרוב 
מקום ומשום דאין מפורש בהן 
לאו בהדיא באכילה איצטריך 
למילף להו איסור הנאה מהכא 
והכי משמע אותו שנאסר משום 
חוץ למחיצה אתה משליך לכלב 

קרא ובשר בשדה  דהא מהאי
טרפה נפקא לן איסור מחיצה 
כגון הושיט העובר את ידו 
בשעת שחיטה בפרק בהמה 
המקשה לילד (חולין סח:) אבל 
יש לך אחר הנאסר משום 
מחיצה ואי אתה משליכו לכלב 
ואיזה זה זה חולין שנשחטו 

   בעזרה:
. דאסירי חולין שנשחטו בעזרה

בהנאה לאו דאורייתא בפרק 
ף נח.) איפליגו שני דקדושין (ד

  בה:
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        כג, בכג, בכג, בכג, ב    ––––    כב, אכב, אכב, אכב, א .67
הר ָאַמ [    :ִחְזִקּיָ

ֲהָנָאה?  ָאסּור ּבַ ֶפַסח ׁשֶ ִין ְלָחֵמץ ּבְ   ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ   . (שמות יג, ג) "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" :ׁשֶ

ר ֲאִכיָלה    .לֹא ְיֵהא ּבֹו ֶהיּתֵ
...  

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ    – "לֹא תֹאְכלּו", "לֹא תֹאַכל", "לֹא ֵיָאֵכל" :כָּ

   ,ּור ֲאִכיָלהֶאָחד ִאיּס 
ַמע,    ְוֶאָחד ִאיּסּור ֲהָנָאה ַמׁשְ

ְנֵביָלה ַרט ְלָך ּבִ ּפָ ֶדֶרְך ׁשֶ תּוב כְּ ָפֵרט ְלָך ַהכָּ ּיְ   ].ַעד ׁשֶ
  

יְמִתיב  ָחא ַרּבִ   : ִיְצָחק ַנּפָ
ה,  ׁשֶ יד ַהּנָ   ַוֲהֵרי ּגִ

ַרֲחָמָנא ָאַמר יד ַהנָּ  :ּדְ ָרֵאל ֶאת ּגִ ן לֹא יאְכלּו ְבֵני ִיׂשְ ה""ַעל ּכֵ   , (בראשית לב, לב) ׁשֶ
   :ּוְתַנן

  ׁשֹוֵלַח ָאָדם ָיֵרְך ַלּגֹוי, "
ר קֹומֹו ִניּכָ ּמְ ֵני ׁשֶ תֹוכֹו, ִמּפְ ה ּבְ ׁשֶ   ! (חולין צג:) "ְוִגיד ַהּנָ

  
יָקָסַבר  הּו:  ַרּבִ   ַאּבָ

ָרה ְנֵביָלה הּוּתְ ׁשֶ ּה ְוִגיָדּה  ,כְּ ָרהִהיא ְוֶחְלּבָ   .הּוּתְ
  

נֹוֵתן ַטַעםֵיׁש ּבְ ' :ָאַמרַמאן ּדְ ָהִניָחא לְ  יִדין ּבְ   , 'ּגִ
א ְלַמאן  נֹוֵתן ַטַעםֵאין ּבְ ' :ָאַמרּדְ ֶאּלָ יִדין ּבְ א ְלֵמיַמר - 'ּגִ    ?ַמאי ִאיכָּ

  
ַמְעּתָ ֵליּה  נֹוֵתן ַטַעםֵאין ּבְ ' :ָאַמרּדְ ַמאן ׁשָ יִדין ּבְ   '? ּגִ

י ְמעֹון ַרּבִ    ,ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה ׁשֶ " ׁשֶ יד ַהּנָ ֵהָמה ְטֵמָאה,ָהאֹוֵכל ִמּגִ   ל ּבְ
י ִים.  ְיהּוָדה ַרּבִ תַּ יב ׁשְ   ְמַחּיֵ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ    ."ּפֹוֵטר ׁשִ
  

י ְמעֹון ָהִכי ַנִמי  ַרּבִ ֲהָנָאה, ּדְ ׁשִ   ָאַסר ּבַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ֲהָנָאה, " ר ּבַ ה מּותָּ ׁשֶ יד ַהּנָ   ּגִ
ְבֵרי י ּדִ   , ְיהּוָדה ַרּבִ

יוְ  ְמעֹון ַרּבִ   . "אֹוֵסר ׁשִ
  
  

ם, ַוֲהֵר    י ּדָ
ַרֲחָמָנא ָאַמר ם" :ּדְ ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמּכֶ   . (ויקרא יז, יב) 3"ּכָ

   :ּוְתַנן
ִנין  ֵאּלּו ָוֵאּלוּ " ּנָ ִרין ַלּגַ ה ְויֹוְצִאין ְלַנַחל ִקְדרֹון, ְוִנְמּכָ ַאּמָ   ! (יומא נח:) "ּומֹוֲעִלין ּבוֹ , ְלֶזֶבלִמְתָעְרִבין ּבָ
  

ִאיְתַקׁש  ם ּדְ אֵני ּדָ   ְלַמִים,  ׁשָ
ְכִתיב ִים""לֹא ּתֹ  :ּדִ ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ   , (דברים יב, כד) אֲכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ ּתִ

ר.  ם מּוּתָ ִרין, ַאף ּדָ ִים מּוּתָ   ַמה ּמַ
  

ח!  :ְוֵאיָמא ְזּבֵ י ַהּמִ ּבֵ ִכים ַעל ּגַ ְתַנּסְ ִים ַהּמִ ּמַ   כַּ
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םעל כן אמרתי לבני ישראל   ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמכֶּ םכָּ ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמכֶּ םכָּ ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמכֶּ םכָּ ם לֹא תֹאַכל ּדָ ל ֶנֶפׁש ִמכֶּ  והגר הגר בתוככם לא יאכל דם כָּ

  רש"י
. ולא שולח אדם ירך לנכרי

מצרכינן ליטול גידה ולא גזרינן 
שמא יראה ישראל חבירו 
כשיתננה לו וילך ויקנה אותה מן 
הנכרי וכסבור שניטל גידה 
הואיל ומתחת יד ישראל יצתה 

   ויאכלנה בגידה:
. אם הוא מפני שמקומו ניכר

ניטל ואם לאו שמעינן מינה 
נאה וקשיא מיהא דגיד מותר בה

   לר' אבהו:
. לפיכך היא וחלבה וגידה הותרה

כל חלב וכל גיד מותרין בהנאה 
שהן בכלל לגר אשר בשעריך 
תתננה ואכלה שגם הן קרויין 
עמה נבלה והרי לך היתר הנאה 
בלאו דגיד ל''ש נבילה ול''ש 

   כשירה:
. טעם הניחא למ''ד יש בגידין

   בשר הרי הוא בכלל נבילה:
. דאיסור דיןאלא למ''ד אין בגי

נותן טעם בשר אם נתבשלו עם 
הבשר אלמא לאו טעם בשר אית 
בהו ולאו נבילה מיקרו אלא 
כעצמות דהן עץ בעלמא ולא 
אישתרי בכלל נבילה ועץ הוא 
והתורה חייבה עליו מאי איכא 
למימר ופלוגתייהו בגיד הנשה 

   (חולין צט:):
. לגמרי מבהמה ור''ש פוטר

 טמאה פטור דקסבר אין בגידין
בנותן טעם בשר ומגיד נמי פטור 
דכי אזהריה רחמנא אגיד היכא 
דבשרה מותר דהיינו בהמה 
טהורה דהכי משמע גיד לא 
תאכל הא בשר אכול אבל טמאה 
לא הזהיר על גידה והכי מפרשי' 
לה בגיד הנשה (שם קא.) ולרבי 
שמעון הכי נמי דאסור גיד 
דטהורה אפילו בהנאה אלמא לא 

מע תאכלו איסור הנאה מש
וכשהותרה נבילה בהנאה היא 
לא הותרה לר''ש דלאו בכלל 
נבילה היא אבל לרבי יהודה 
מותר משום דקסבר יש בגידים 
בנותן טעם כדקתני רבי יהודה 
מחייב שתים הלכך גיד בכלל 
בשר וכשהותרה נבילה הותרה 

   גם היא:
. שירי דם חטאות אלו ואלו

הפנימית הנשפכין על יסוד 
ן ושירי מערבי של מזבח החיצו

דם חטאות החיצונות הנשפכין 
על יסוד דרומי יוצאין מן היסוד 
לרצפה דרך שני נקבים קטנים 
ומתערבין באמה סילון שהיה 

   עובר בעזרה:
. כמו לנחל ויוצאין לנחל קדרון

   איתן (דברים כא) עמק:
   . בעלי גנות לזבל:לגננים

. כלומר אסור להנות ומועלין בהן
מהן בלא דמים מפני שהן של 
הקדש מכל מקום דם מותר 

   בהנאה:
. שאסורות כמים המתנסכין

בהנאה שהרי קדש הן שקדשו 
בכלי שרת וכתיב (שמות ל) כל 

ולחזקיה.  הנוגע בהם יקדש
מר לעיל איסור הנאה דחמץ דא

מלא יאכל הא לא תאכל ולא 
  תאכלו לא משמע ליה הנאה:
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י ָאַמר הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ
ִים" ּמָ   . רֹוב ַמִים - "ּכַ

  
ִתיב י "רֹוב ַמִים" כְּ    ?!ִמיּדֵ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ַרב ַאׁשִ

ִכין.  יּסָ ִים ַהּנִ ּמַ ִכין, ְולֹא כַּ ּפָ ׁשְ ִים ַהּנִ ּמַ   כַּ
  

ִכים ִלְפֵני ֲעבֹוָדה ָזָרה!  :ְוֵאיָמא ּפָ ׁשְ ִים ַהּנִ ּמַ   כַּ
  

ּתּו ֵיין ְנִסיָכם"" –י ִניּסּוְך ִאיְקֵר  ,ָהָתם ַנִמי   .  (דברים לב, לח) 4ִיׁשְ
  

ם ְלַמִים? ּולְ    כב,ב ה, ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ּדָ   ִחְזִקּיָ
  

יְלִכְד  א,  ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ   ִחּיָ
י ָאַמרּדְ  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

יר ֵאינֹו ַמְכׁשִ ים ׁשֶ ִין ְלַדם ֳקָדׁשִ    ?ִמּנַ
  

ֱאַמר ּנֶ    :ׁשֶ
ִים" אֲכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ"לֹא ּתֹ  ּמָ ֶכּנּו ּכַ ּפְ ׁשְ   , (דברים יב, כד) ּתִ

ִים  ּמַ ְך כַּ ּפָ ׁשְ ּנִ ם ׁשֶ יר –ּדָ    ,ַמְכׁשִ
ִים  ּמַ ְך כַּ ּפָ ֵאינֹו ִנׁשְ יר.  -ׁשֶ   ֵאינֹו ַמְכׁשִ

  
  

  ַוֲהֵרי ֵאֶבר ִמן ַהַחי, 
ְכִתיב ר" :ּדִ ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ   , (דברים יב, כג) 5"ְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ
   :ְוַתְנָיא

י"   אֹוֵמר:  ָנָתן ַרּבִ
יט ָאָדם ּכֹוס ַיִין ְלָנִזיר,  ּלא יֹוׁשִ ִין ׁשֶ   ִמּנַ

   ?ַח ְוֵאֶבר ִמן ַהַחי ִלְבֵני נֹ
ְלמּוד לֹוַמר ן ִמְכׁשל" :תַּ ר לֹא ִתּתֵ   . "(ויקרא יט, יד) "ְוִלְפֵני ִעּוֵ

ֵרי! כְ ָהא לִ    ָלִבים ׁשָ
  

ִאיְתַקׁש ְלָדם,  אֵני ֵאֶבר ִמן ַהַחי, ּדְ   ׁשָ
ֶפׁש""ַרק ֲחזַ  ם הּוא ַהּנָ י ַהּדָ ם ּכִ י ֲאכל ַהּדָ   . (דברים יב, כג) ק ְלִבְלּתִ

  
הוּ    ְלַמאי ִהְלְכָתא ִאיְתַקׁש ֵאֶבר ִמן ַהַחי ְלָדם?  ,ְלִחְזִקּיָ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ִאיְתַקׁש ְלֵאֶבר ִמן ַהַחי,  ם הּוא ּדְ   ּדָ

ם ִמן ַהַחי  -ָמה ֵאֶבר ִמן ַהַחי    ָאסּור.  -ָאסּור, ַאף ּדָ
   ?ְוֵאי ֶזה

ֶפׁש יֹוְצָאה ּבֹו.  ַהּנֶ ָזה, ׁשֶ ם ַהּקָ   ֶזה ּדַ
  
  

ְסָקל    ,ַוֲהֵרי ׁשֹור ַהּנִ
ַרֲחָמָנא ָאַמר רוֹ " :ּדְ ׂשָ   , (שמות כא, כח) 6"ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ

  ְוַתְנָיא: 
ֱאַמר" ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ֹור" :ִמּמַ ֵקל ַהׁשּ ִהיא ְנֵבָלה?  "ָסקֹול ִיּסָ   ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ
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ּתּו ֵיין ְנִסיָכםאשר חלב זבחימו יאכלו   ּתּו ֵיין ְנִסיָכםִיׁשְ ּתּו ֵיין ְנִסיָכםִיׁשְ ּתּו ֵיין ְנִסיָכםִיׁשְ  ִיׁשְ
5

ררק חזק לבלתי אכול הדם כי הדם הוא הנפש   ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ רְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ רְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ רְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ ׂשָ ֶפׁש ִעם ַהּבָ  ְולֹא תֹאַכל ַהּנֶ
6

רוֹ ת אשה ומת, סקול יסקל השור וכי יגח שור את איש או א  ׂשָ רוֹ ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ׂשָ רוֹ ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ׂשָ רוֹ ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ ׂשָ  ובעל השור נקי ְולֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ

  רש"י
למאי הלכתא איתקש דם 

. למשרייה בהנאה למים
ומהיכא תיתי לך דניתסרו 
ומנבילה לא אותביניה לחזקיה 
למאי איצטריך קרא למשרייה 
דאי כר' יהודה סבר לדברים 
ככתבן הוא דאתא ואי כר''מ 

ים סבר לה איצטריך להקד
   נתינה דגר למכירה דנכרי:

. לא תאכל הנפש עם הבשר
בעוד שהנפש בו: בני נח נאסר 
להם אבר מן החי דכתיב 
(בראשית ט) אך בשר בנפשו דמו 

   לא תאכלו:
. אלמא לא מיתסר לפני עור

אלא משום לפני עור לא תתן 
מכשול אבל בהנאה אחריתי 

   כגון לכלב שרי:
. סיפיה דקרא לבלתי אכול הדם

   הנפש וגו': לא תאכל
. באיסור מה אבר מן החי אסור

האמור בו אף דם מן החי אסו' 
באיסו' האמור בו כלומר כרת 
משום דם גמור מהו דתימא רק 
חזק לבלתי אכול הדם אוזבחת 
מבקרך ומצאנך דכתיב לעיל 
קאי ודם זביחה הוא דאסור 

   אבל דם הקזה מותר:
. כלומר על איזה דם ואיזה זה

הא דם  מן החי אסור משום דם
הנפש כתיב על דם הקזה של 
בהמה שהנפש יוצא בו יש ד' 
מיני דמים בהיקז כדאמרינן 
בכריתות (דף כב.) בתחלה 
שותת ולבסוף מקלח ואחר כך 
משחיר וסופו שותת יש מהן 
שאין הנשמה יוצאה בו ויש מהן 
שהנשמה יוצאה בו והתם תניא 
איזהו דם היקז שהנשמה יוצאה 

   בו כל זמן שמקלח כו':
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ֲאִכיָלה!וּ    ְנֵבָלה ֲאסּוָרה ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר   ? "לֹא ֵיָאֵכל" :ַמה תַּ
תּוב יד ְלָך ַהּכָ ַמר ִדינֹו  :ַמּגִ ּגְ ּנִ ָחטֹו ְלַאַחר ׁשֶ   . ָאסּור - ִאם ׁשְ

ֲאִכיָלה,  א ּבַ ִיין? ּבַ ֵאין ִלי ֶאּלָ   ֲהָנָאה ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר ֹור ָנִקי" :תַּ   . "ּוַבַעל ַהׁשּ
ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ

ן זֹוָמא ְמעֹון ּבֶ   אֹוֵמר:  ׁשִ
אֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ  ָאָדם ׁשֶ ָכָסיויָ ' :ּכְ לֹוִני ָנִקי ִמּנְ לּום -  'ָצא ּפְ ל ּכְ ֶהם ֲהָנָאה ׁשֶ   ."ֵאין לֹו ּבָ

ֹור ָנִקי" :ָכַתבּדְ ַטְעָמא  ַמע, ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא"ּוַבַעל ַהׁשּ ִאי ִמ"לֹא ֵיָאֵכל", ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ ַמע!  , ּדְ   ַמׁשְ
  

ַמע, ִאיּסּור ֲאִכיָלה ְוִאיּסּור  - "לֹא ֵיָאֵכל"ְלעֹוָלם    ֲהָנָאה ַמׁשְ
ֹור ָנִקי" ֲאָתא.  - "ּוַבַעל ַהׁשּ   ַלֲהָנַאת עֹורֹו הּוא ּדַ

  
   ,ְוִאיְצְטִריךְ 

ֲעָתְך ָאִמיָנא:  רֹו"ָסְלָקא ּדַ ׂשָ ִתיב "לֹא ֵיָאֵכל ֶאת ּבְ   , כְּ
רוֹ " ׂשָ   ִאין,  - "ּבְ

  לֹא,  - עֹורוֹ 
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ה ַאֲחִריָנא ִקי ֵליּה ְלַהאי ְקָרא ִלְדָרׁשָ ַמּפְ ֵאי ּדְ ּנָ    :ּוְלָהָנְך ּתַ

  ֲחִצי ּכֹוֶפר, לַ 
   ,ְוִלְדֵמי ְווָלדֹות

  ֲהָנַאת עֹורֹו ְמָנא ְלהּו? 
  

רֹו""ֵמ ָנְפָקא ְלהּו  ׂשָ רוֹ  - ֶאת ּבְ ֵפל ִלְבׂשָ   .ֶאת ַהּטָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  
ֵריׁש  -  ֶאת""    .לֹא ּדָ
  

ְדַתְנָיא    :כִּ
ְמעֹון ָהֲעַמּסֹוִני" ּתֹוָרה, ְנֶחְמָיה ָהֲעַמּסֹוִני, ְוָאְמִרי ָלּה ׁשִ ּבַ ל 'ֶאִתים' ׁשֶ   , ָהָיה ּדֹוֵרׁש ּכָ

יַע ְל  ִהּגִ יָון ׁשֶ יָראּכֵ יֵרׁש   7""ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ    .ּפֵ
ל 'ֶאִתים' ׁשֶ  י, ּכָ ְלִמיָדיו: ַרּבִ ֵהא ֲעֵליֶהן? ָאְמרּו לֹו תַּ תָּ ַמה תְּ ַרׁשְ   ּדָ

ה.  ִריׁשָ ָכר ַעל ַהּפְ ל ׂשָ ְך ֲאִני ְמַקּבֵ ה, ּכָ ִריׁשָ ָכר ַעל ַהּדְ י ׂשָ ְלתִּ ּבַ ּקִ ם ׁשֶ ׁשֵ   ָאַמר ָלֶהם: ּכְ
א ּבָ י ַעד ׁשֶ   ְוָדַרׁש:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

יָרא" ְלִמיֵדי ֲחָכִמים - "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך ּתִ   ."ְלַרּבֹות תַּ
  
  

   ,ְרָלהַוֲהֵרי ָע 
ַרֲחָמָנא ָאַמר   , (ויקרא יט, כג) 8ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל"" :ּדְ

   :ְוַתְנָיא
א ִאיּסּור ֲאִכיָלה,  - "ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל""   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין  ּנוּ ׁשֶ ִמּנַ    ?לֹא ֵיָהֶנה ִמּמֶ
ע ּבוֹ  ּלא ִיְצּבַ    ?ׁשֶ

ר?    ְולֹא ַיְדִליק ּבֹו ֶאת ַהּנֵ

ְלמּוד לֹוַמר ם ָעְרָלתֹו... ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכל""וַ  :תַּ ם -  ֲעַרְלּתֶ    ."ְלַרּבֹות ֶאת ּכּוּלָ
ם ָעְרָלתֹו... ֲעֵרִלים" :ָכַתב ַרֲחָמָנאּדְ ַטֲעָמא    , "ַוֲעַרְלּתֶ

ַמע,  :ָהא ָלאו ָהִכי, ֲהָוה ָאִמיָנא ַמעִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ   ! ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ
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יָרא  יָרא"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ יָרא"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ יָרא"ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ  אותו תעבוד ובשמו תשבע "ֶאת ה' ֱאלֶֹהיָך תִּ
8

 ֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכלֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכלֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכלֲעֵרִלים לֹא ֵיָאֵכלוכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם  

  רש"י
. והכי אמר קרא אם שחטו כו'ש

סקול יסקל השור ואי לא סקלו 
אעפ''כ לא יאכל את בשרו. 
איסור הנאה לא משמע. וקשיא 
אפילו לחזקיה וכ''ש לרבי 

   אבהו:
. דבב''ק פ' שור ולהנך תנאי

שנגח (דף מא: ומב.) דמפקי ליה 
להאי נקי לדרשא אחרינא 
לאשמעינן דתם פטור מחצי 

ר כופר דקאמר נקי מחצי כופ
אם המית איש דאילו מועד 
משלם כופר שלם והתם אפילו 
חצי כופר לא משלם ואיכא 
דמפיק ליה לדמי וולדות אם 

   נגח אשה הרה ויצאו ילדיה:
. דנפקא ליה הנאת עור ואידך
   מנקי:

. לריבויא דסבר לה את לא דריש
כשמעון העמסוני שפירש כל 
אתים שבתורה לרבות כיון 
שהגיע לאת ה' אלהיך תירא 

ר מה ארבה לירא עמו פירש אמ
מכולן וחזר בו מכל ריבויין 
שדרש דמדהא לאו לרבוייא 
אתא כולהו נמי לאו לרבויי 

   אתו:
. שיהא לרבות תלמידי חכמים

   מורא רבך כמורא שמים:
. כגון בקליפי ולא יצבע בו

אגוזים שהשומר אסור משום 
   ערלה כפרי עצמו:

. כגון ולא ידליק בו את הנר
   בשמן של ערלה:
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ין ִאיּסּור ֲהָנָאה,  - "לֹא ֵיָאֵכל"ְלעֹוָלם  ין ִאיּסּור ֲאִכיָלה ּבֵ ַמע ּבֵ   ַמׁשְ

אֵני ָהָתם ְכִתיב ,ְוׁשָ   . "ָלֶכם" :ּדִ
  

  ְוִאיְצְטִריְך, 
ֲעָתְך ָאִמיָנא ֶכם ְיֵהא,  - "ָלֶכם"הֹוִאיל ְוָכַתב  :ָסְלָקא ּדַ ּלָ   ׁשֶ

ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ
  

ְכִתיֵב  א ּדִ ּתָ א ָהׁשְ ה ִלי?  ָלֶכם""י ָהָנְך ְקָרֵאי ְוֶאּלָ   ָלּמָ
  

   :ְלִכְדַתְנָיא
ט -  "ָלֶכם""   כג,א ים^ ּוַע ְלַרּבֹות ֶאת ַהּנָ   .ָלַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ים טּוַע ָלַרּבִ   . "ְלהֹוִציא ֶאת ַהּנָ

  
א א ַקּמָ ַתּנָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
ְכִתיב ם" :ּדִ    – "ּוְנַטְעּתֶ

ַמעלְ  ִחיד ַמׁשְ    .ּיָ
ים  ַמע. לֹא ַמ  -ָלַרּבִ   ׁשְ

ַתב ַרֲחָמָנא ים.  - "ָלֶכם" :כָּ טּוַע ָלַרּבִ   ְלָהִביא ֶאת ַהּנָ
  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ם" ִחיד,  - "ּוְנַטְעּתֶ ין ַלּיָ ים ּבֵ ין ָלַרּבִ ַמע ּבֵ   ַמׁשְ
ַמע,  - "ָלֶכם"וְ  ים ַמׁשְ ין ַרּבִ ין ָיִחיד ּבֵ   ּבֵ

  ָהֵוי ִרּבּוי ַאַחר ִרּבּוי, 
א ְלַמֵעטֵאין ִרּבּוי ַאַחר וְ    .ִרּבּוי ֶאּלָ
  
  

רּוָמה    ,ַוֲהֵרי ּתְ
ַרֲחָמָנא ָאַמר   , (ויקרא כב, י) 9"ֶדׁש אַכל קֹ "ְוָכל ָזר לֹא יֹ  :ּדְ

   :ּוְתַנן
ִזיר ּבְ ְמָעְרִבין ְל " ִין, ּנָ   ּיַ

ָרֵאל ּבִ  רּוָמהּוְלִיׂשְ   ! (עירובין כו:) "תְּ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
אֵני ָהָתם  ֵהא.  -  (במדבר יח, כז) 10"רּוַמְתֶכםּתְ " :ָאַמר ְקָראּדְ ׁשָ ֶכם ּתְ ּלָ   ׁשֶ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
רּוַמְתֶכם" ָרֵאל.  -  "ּתְ ל ִיׂשְ   כָּ

  
  

  ַוֲהֵרי ָנִזיר, 
ַרֲחָמָנא ָאַמר ים ְוַעד ָזג לֹא יֹ " :ּדְ   , (במדבר ו, ד) 11אֵכל"ֵמַחְרַצּנִ

   :ּוְתַנן
ִזיר ּבְ ְמָעְרִבין ְל " ִיןּנָ   ! (עירובין כו:) "ּיַ
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 ושכיר לא יאכל קודשתושב כהן  ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש ְוָכל ָזר לֹא יֹאַכל קֶֹדׁש  
10

רּוַמְתֶכםונחשב לכם   רּוַמְתֶכםתְּ רּוַמְתֶכםתְּ רּוַמְתֶכםתְּ  כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב תְּ
11

ים ְוַעד ָזג לֹא יאֵכלכל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין   ים ְוַעד ָזג לֹא יאֵכלֵמַחְרַצּנִ ים ְוַעד ָזג לֹא יאֵכלֵמַחְרַצּנִ ים ְוַעד ָזג לֹא יאֵכלֵמַחְרַצּנִ  ֵמַחְרַצּנִ

  רש"י
. שתא דכתיבי הני קראיוה

   לאסריה:
. דמשמע התירא למאי לכם

  אתא:
. לצורך רבים כגון לרבים

   באמצע הדרך לכל עובר:
. דאין ונטעתם ליחיד משמע

בים לנטוע ולכל חד וחד דרך ר
   קאמר ונטעתם:

. עירוב תחומין מערבין לנזיר
ביין אע''פ שסעודה שאינה 
ראויה לו היא הואיל ואי 
מתשיל אנזירותיה שריא ליה 
מערבין וכן לישראל בתרומה 
דאי בעי מיתשל עליה דתרומת 
טעות אינה תרומה והדרא 
לטיבלה והדר מפריש עלה מינה 

   ובה:
ם . ונחשב לכתרומתכם

תרומתכם ובתרומת מעשר 
דמפרשי לוים כתיב ותרומה 
גדולה איתקש בההוא קרא 
כדכתיב כדגן מן הגורן דהיינו 

   תרומה גדולה:
. חזקיה דאמר לא תאכלו ואידך

לא משמע הנאה האי תרומתכם 
לאו למישרי הנאה אתא אלא 
תרומתכם דכל ישראל קאמר 
ואורחיה דקרא לאישתעויי הכי 

לוים ישראל לאו דוקא דהא ב
   כתיב:
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  : ָמר זּוְטָראר ָאַמ 
אֵני ָהָתם  ּלֹו ְיֵהא - "ִנְזרֹו" :ָאַמר ְקָראּדְ ׁשָ   .ׁשֶ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ַער רֹ "ָקדֹ  ַרע ׂשְ ל ּפֶ ּדֵ   , (במדבר ו, ה) אׁשֹו"ׁש ִיְהֶיה ּגַ
יּדּולֹו    ָקדֹוׁש,  -ּגִ

ָבר ַאֵחר ָקדֹוׁש.    ְוֵאין ּדָ
  

ִתיב"י ִמיּדִ  ָבר ַאֵחר כְּ   ?! "ְוֵאין ּדָ
  

א  ,אֶאלָּ  וְרּתָ    .ָמר זּוְטָראְד כִּ ְמַחּוַ
  
  

  ַוֲהֵרי ָחָדׁש, 
ַרֲחָמָנא ָאַמר:  הּדְ   , (ויקרא כג, יד) 12""ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ

   :ּוְתַנן
ַחתקֹוֵצר ְל " ֵהָמהּוַמֲאִכיל ִל  ,ׁשַ    !(מנחות עא.) "ּבְ
  

ַמְעָיהָאַמר    : ַרב ׁשְ
א   ,(ויקרא כג, יד) 13"ְקִציְרֶכם" :ָאַמר ְקָראּדְ ֵני ָהָתם ׁשָ

ֶכם ְיֵהא - "ְקִציְרֶכם" ּלָ    .ׁשֶ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ַמע.  - "ְקִציְרֶכם" ָרֵאל ַמׁשְ ל ִיׂשְ   כָּ
  
  

ָרִצים,    ַוֲהֵרי ׁשְ
ַרֲחָמָנא ָאַמר ֶקץ" :ּדְ   , (ויקרא יא, מא) 14הּוא לֹא ֵיָאֵכל" ׁשֶ

ַנן    :ּתְ
יֵדי ַחיָּ " נּו ָלֶהם ִמיִנין ְטֵמִאין ַצּיָ ּמְ ְזּדַ ּנִ ִרין ְלמֹוְכָרן ַלּגֹוִים -ה ְועֹופֹות ְוָדִגים ׁשֶ    !(שביעית ז, ד) "מּותָּ
  

אֵני ָהָתם ֶכם ְיֵהא.  - א)י(ויקרא יא,  "ָלֶכם" :ָאַמר ְקָראּדְ  :ׁשָ ּלָ   ׁשֶ
  

   ,ִאי ָהִכי
ה ַנִמי!  ִחּלָ   ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ

  
אֵני ָהָכא  15"ִיְהיּו" :ְקָראָאַמר דּ ׁשָ

ֲהָוָייָתן ְיהוּ  - א)י(ויקרא יא,     .ּבַ
  

ב  ה ִלי ְלִמיְכּתַ ה, ָלּמָ יּה  "ָלֶכם", ּוַמְייֵתי "לֹא ֵיָאֵכל"ּוְלִחְזִקּיָ ִרּיֵ    ?ְלִמיׁשְ
ֵעי "לֹא ֵיָאֵכל"לֹא ִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא     !"ָלֶכם", ְולֹא ּבָ

  
ה    :ָאַמר ָלְך ִחְזִקּיָ
יִדי ַנִמ    י ֵמָהָכא. ַטְעָמא ּדִ

  
  

   ,ַוֲהֵרי ָחֵמץ
ַרֲחָמָנא ָאַמר 16 "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" :ּדְ

  , שמות יג, ג)( 
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ה  הְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּ הְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּ הְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּ  בכל מושבותיכםעד הביאכם את קרבן אלהיכם חוקת עולם לדורותיכם  ְוֶלֶחם ְוָקִלי ְוַכְרֶמל לֹא תֹאְכלּו ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהזֶּ
13

ר ֶאל  ּבֵ י-ּדַ ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם כִּ ֵני ִיׂשְ ם ֶאת-ָתבֹאּו ֶאל-ּבְ ר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרתֶּ ית -ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת-ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ   ַהּכֵֹהן-ֶאל ְקִציְרֶכםְקִציְרֶכםְקִציְרֶכםְקִציְרֶכםעֶֹמר ֵראׁשִ
14

ֶקץוכל השרץ השורץ על הארץ   ֶקץׁשֶ ֶקץׁשֶ ֶקץׁשֶ   הּוא לֹא ֵיָאֵכל ׁשֶ
15

ֶקץ  ָרם לֹא תֹאֵכלּו ְוֶאת ְוׁשֶ ׂשָ צוּ -ִיְהיּו ָלֶכם ִמּבְ ּקֵ ׁשַ  ִנְבָלָתם תְּ

  רש"י
. שיער שלו אסור בהנאה גידולו

וטעון שריפה כדכתיב ונתן על 
   האש אשר תחת זבח השלמים:
. מידי ואין דבר אחר כתיב

דילמא גידולו והוא הדין לדבר 
   אחר דמאי מיעוט כתב הכא:

  . לפני העומר:חדש
. אע''ג דכתיב עומר קוצר לשחת

ראשית קצירכם אל הכהן 
דמשמע דאסור לקצור לפני 

עומר מותר לקצור לשחת ה
   כשהוא עשב דלאו קציר הוא:

. אף חיטין ומאכיל לבהמה
גמורין על ידי קיטוף מכל מקום 

   חדש מותר בהנאה:
. חזקיה דלא נפקא ליה ואידך

הנאה מלא תאכלו ולא 
איצטריך קצירכם למישרי אמר 
לך קצירכם דכל ישראל קאמר 
ואורחיה דקרא לאישתעויי 

   הכי:
דמנו דלא . דווקא שנזשנזדמנו

מצרכינן להו להפקירן אבל 
לכתחלה אסור לחזר אחריהן 
כדתנן התם במס' שביעית (פ''ז 
מ''ג) אין עושין סחורה לא 
בנבילות וטריפות ולא בשקצים 

   ורמשים:
   . ושקץ יהיו לכם:יהיו

ולחזקיה למה לי למכתב לא 
. יאכל ומייתי לכם למישרייה

בשלמא לר' אבהו לא מצינו 
דכתיב בהו לאקשויי בכל הנך 

לא תאכל והדר כתיב בו היתר 
הנאה דאיצטריך לא תאכלו 
לאכילה ואיצטריך היתירא 
להנאה אלא לחזקיה כיון דסוף 
סוף שרי ליה רחמנא בהנאה 
למה לי קרא דשני בדיבורא 
וכתב לא יאכל דמשמע הנאה 
ואיצטריך לכם למישרייה 
בהנאה ליכתוב לא תאכל ותו 

   לא איצטריך לכם:
אמינא לא יאכל . דטעמא דידי

משמע הנאה מהא נפקא לי ואי 
לאו האי קרא דכתיב לא יאכל 
ותו כתב לכם למישרייה לא 
הוה ידענא דלא יאכל איסור 
הנאה הוא וכל הנך קראי 
דהיתר הנאה דכתיבי גבי לא 
תאכל הא דרשינהו חזקיה 
למילתא אחרינא כדאמרן לעיל 
תרומתכם קצירכם דכל 

   ישראל:
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ְנָיאוְ     :ּתַ
י" ִליִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ

ַמּה ַעל ַעְצְמךָ     !תְּ
ְבָעה? ל ׁשִ ֲהָנָאה ּכָ    !"ֵהיַאְך ָחֵמץ ָאסּור ּבַ

  
אֵני ָהָתם אֹ ְולֹא ֵיָרֶאה " :ָאַמר ְקָרא, ּדְ ׁשָ ָך ְיֵהא.  -, (שמות יג, ז) 17"רְלָך ׂשְ ּלְ   ׁשֶ

  
ַנן    ?ְוַרּבָ

  
ה רֹוֶאה,  ָך ִאי ַאּתָ ּלְ   ׁשֶ

בֹוהַּ  ל ּגָ ל ֲאֵחִרים ְוׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ    .ֲאָבל ַאּתָ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ֵרי  ִתיֵב  "ְלָך"ּתְ   י. כְּ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ּתֹו,  -ַחד  ׁשְ יּבַ כִּ גֹוי ׁשֶ   ּבְ
ּלא כִּ  -ְוַחד  גֹוי ׁשֶ ּתֹו. ּבְ ׁשְ   יּבַ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

  
ָלָתא  ִתיֵב  "ְלָך"ּתְ   י. כְּ

  
   ?ְוִאיָדךְ 

אֹור, ּבִ  -ַחד    ׂשְ
  ָחֵמץ. ְוַחד ּבְ 

  
  י. ּוְצִריכֵ 

  
ֵאי ַתּנָ   ?ֵליָמא כְּ

ה ְלָכל ְמָלאָכה""    .(ויקרא ז, כד) 18"ֵיָעׂשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:     ?"ְלָכל ְמָלאָכה"ַמה תַּ
בֹוהַּ  כֹול ִלְמֶלאֶכת ּגָ ּיָ ר, ִלְמֶלאֶכת ֶהְדיֹוט ְיֵהא ָאסּור,  ׁשֶ   ְיֵהא מּותָּ

ְלמּוד לֹוַמר:     ,"ְלָכל ְמָלאָכה"תַּ
ְבֵרי י ּדִ ִליִלי ַרּבִ    .יֹוֵסי ַהּגְ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
בֹוהַּ ְיֵהא ָטֵמא כֹול ִלְמֶלאֶכת ֶהְדיֹוט ְיֵהא ָטהֹור, ִלְמֶלאֶכת ּגָ ּיָ    ?ׁשֶ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "ְמָלאָכה" "ְלָכלתַּ
  

י ִליִלי ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא.  ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ
ר.  י ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלִאיּסּור ּוְלֶהיּתֵ   כִּ

יוְ  ר לֹא ָצִריְך ְקָרא ֲעִקיָבא ַרּבִ    ,ִאיּסּור ְוֶהיּתֵ
י ִאיְצְטִריְך ְקָרא ְלטּוְמָאה ּוְלָטֳהָרה.     כִּ

  
ָהא ָקִמיּפְ  ַמאי   כג,ב    ,יְלגֵ ָלאו ּבְ

יּדְ  ִליִלי ָסַבר:  ַרּבִ ין ִאיּסּור ֲהָנָאה,  "לֹא תֹאְכלּו"יֹוֵסי ַהּגְ ין ִאיּסּור ֲאִכיָלה ּבֵ ַמע ּבֵ   ַמׁשְ
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ה ַוּיֹאֶמר  ה ַהּיֹום ֶאת ָזכֹור ָהָעם ֶאל מֹׁשֶ ר ַהּזֶ ְצַרִים ְיָצאֶתם ֲאׁשֶ ית ִמּמִ י ֲעָבִדים ִמּבֵ חֶֹזק כִּ ה ֶאְתֶכם ה' הֹוִציא ָיד ּבְ  ָחֵמץָחֵמץָחֵמץָחֵמץ    ֵיָאֵכלֵיָאֵכלֵיָאֵכלֵיָאֵכל    ְולֹאְולֹאְולֹאְולֹא ִמּזֶ
17

  
18

ה ְלָכל ְמ   ה ְלָכל ְמ ֵיָעׂשֶ ה ְלָכל ְמ ֵיָעׂשֶ ה ְלָכל ְמ ֵיָעׂשֶ  ואכול לא תאכלהו ָלאָכהָלאָכהָלאָכהָלאָכהֵיָעׂשֶ

  רש"י
ר חמץ תמה על עצמך היאך נאס

. דס''ל מותר בהנאה כל בהנאה
שבעה וכ''ש לאחר הפסח 
ופליגא דרבי יהודה דאמר חמץ 
שעבר עליו הפסח אסור בהנאה 

  לקמן בפירקין (דף כח:):
. לא יראה לך תלתא לך כתיבי

חמץ ולא יראה לך שאור בכל 
גבולך ועוד קרא אחרינא ולא 
יראה לך שאור בכל גבולך 

   שבעת ימים:
שאור משום  . דאי כתבוצריכי

דחימוצו קשה אבל חמץ אימא 
מותר ואי כתב חמץ משום 
דראוי לאכילה אבל שאור דלא 
אתי למיכליה אימא לא עבר 
עליה הכי מפרש להו בפ''ק 

   דביצה (דף ז:):
. לא תאכל דרבי לימא כתנאי

   אבהו:
. הוה מצי יעשה למלאכה

   למיכתב גבי חלב דנבילה:
. אי לא הוה כתב לכל שיכול

למלאכת גבוה יהא  הוה אמינא
מותר אם צריך למשוח ממנו 
עורות למלאכת בדק הבית יהא 
מותר דהא מישתרי חלב 
באכילה לגבי גבוה למזבח אבל 
למלאכת הדיוט יהא אסור 
שהרי נאמר בו לא תאכלו 
ואיסור הנאה במשמע ת''ל לכל 

   מלאכה:
. כלומר לא רבי עקיבא אומר כו'

הוצרך הכתוב להתיר דלא הוה 
ור ולא בא אלא ס''ד לאיס

לטהרו מכלל טומאת הבשר 
ולומר שאין חלב בכלל נבילה 
ואינו חושש לטומאה אלא 
מותר לישתמש טהרות בעור 
המשוח בחלב נבילה ואם לא 
ריבה לכל מלאכה הייתי אומר 
למלאכת הדיוט להשתמש בו 
חולין יהא טהור אבל למלאכת 
גבוה להשתמש קדשים יהא 

  טמא:
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ה ְלָכל ְמָלאָכה"[ :ְוִכי ֲאָתא ְקָרא ֲא "ֵיָעׂשֶ ֲהָנָאה הּוא ּדַ יּה ִלְנֵביָלה ּבַ ִרּיָ   . ָתא] ְלִמיׁשְ
יוְ  ַמע.  "לֹא תֹאְכלּו"א ָסַבר: ֲעִקיָב  ַרּבִ ַמע, ְוִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ   ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ

י ֲאָתא ְקָרא ה ְלָכל ְמָלאָכה"[ :כִּ   .] ְלטּוְמָאה ְוָטֳהָרה"ֵיָעׂשֶ
  

י ָעְלָמא ּדְ לֹא,  ין ִאיּסּור ֲהָנָאה.  "לֹא תֹאְכלּו"כּוּלֵ ין ִאיּסּור ֲאִכיָלה ּבֵ ַמע ּבֵ   ַמׁשְ
ָהא ָקִמיּפְ ָהכָ    :יְלגֵ א, ּבְ

י ָרה ַרּבִ ָרה ְנֵביָלה, ִהיא הּוּתְ הּוּתְ ׁשֶ ִליִלי ָסַבר: כְּ רוּ  ,יֹוֵסי ַהּגְ ּה ְוִגיָדּה לֹא הּוּתְ    .ֶחְלּבָ
ה ְלָכל ְמָלאָכה"[ :ְוִכי ִאיְצְטִריְך ְקָרא ָאָתא - ]"ֵיָעׂשֶ ר ֲהָנָאה הּוא ּדְ    .ְלֶהיּתֵ

יוְ  ׁשֶ  ַרּבִ ָרה ְנֵביָלהֲעִקיָבא ָסַבר: כְּ רוּ  ,הּוּתְ ּה ְוִגיָדּה ַנִמי הּוּתְ    .ֶחְלּבָ
  ְלטּוְמָאה ְוָטֳהָרה.  :י ִאיְצְטִריְך ְקָראכִ וְ 
  
יו ֲהָנָאה,  ַרּבִ ְרֵייּה ַרֲחָמָנא ּבַ ׁשָ ַחן ֵחֶלב ּדְ כַּ ִליִלי, ַאׁשְ   יֹוֵסי ַהּגְ

יד ֵניָמא  א ּגִ   ָאסּור! ּדְ ֶאּלָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
  .ָאסּורּדְ  ָהִכי ַנִמי

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ַקל ָוחֹוֶמר    :ַמְייִתי ָלּה ּבְ
ֵרת  ָענּוׁש כָּ ֲהָנָאה,  -ּוַמה ֵחֶלב ׁשֶ ר ּבַ   מּוּתָ

ֵרת  ֵאינֹו ָענּוׁש כָּ יד ׁשֶ ן -ּגִ כֵּ ל ׁשֶ    ?לֹא כָּ
  
יוְ  ְמעֹון  ַרּבִ    ,ָאַסרּדְ ׁשִ

א ְלִמיְפַרךְ  ר ִמכְּ : ִאיכָּ ן הּוּתַ כֵּ ֵחֶלב ׁשֶ ה, ַמה ּלַ   ָללֹו ֵאֶצל ַחּיָ
ה. ּתֹ ָללֹו ֵאֶצל ַחּיָ ר ִמכְּ ּלא הּוּתַ ִגיד ׁשֶ   אַמר ּבְ
  

   ?ְוִאיָדךְ 
  

ְבֵהָמה ָקָאְמִריַנן    ,ּבִ
ֵר  ּתְ ְבֵהָמה ִמיַהת לֹא ִאיׁשְ    .יּבִ

  
  
  

ִניְנהוּ  ל ָהֵני ְקָרֵאי ְוׁשָ ִדי אֹוְתִביְנהּו כָּ    ,ִמכְּ
ה וְ  יִחְזִקּיָ ַמאי  ַרּבִ הּו ּבְ    ?ִליֵגיּפְ ַאּבָ

  
ָחֵמץ ּבְ  א ּבְ יּבָ ַסח ְוַאּלִ ַנן, ּדְ ּפֶ   ַרּבָ

א  יּבָ ְסָקל ְוַאּלִ ׁשֹור ַהּנִ ְבֵרי ַהּכֹּדְ ּבְ   ל. ּדִ
  

ה ָנִפ    , "לֹא ֵיָאֵכל"יק ֵליּה ִמ ִחְזִקּיָ
יוְ  הּו ָנִפ  ַרּבִ   ְנֵביָלה. ִמ ֵליּה יק ַאּבָ
  

ין ְלָמר ּוֵבין ְלָמר  ִדי ּבֵ ֲהָנָאה -ִמכְּ   .ֲאסּוִרין ּבַ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיכָּ
ֲעָזָרה.  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ   חּוּלִ

  
ה ָסַבר:    ִחְזִקּיָ

  ְלַמעּוֵטי ָהֵני,  - "לֹא ֵיָאֵכל"
ֲעָזָרה.  - תֹו""אֹ  ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ ין ׁשֶ   ְלַמעּוֵטי חּוּלִ

  רש"י
. דחלב חלבה וגידה לא הותרו

אינו בכלל בשר הלכך לא הוה 
במשמע תתננה ואכלה וגבי נוגע 
בנבלתה נמי לאו חלב במשמע 
הלכך יעשה לכל מלאכה לא 
הוצרך לטהרו אלא להתירו 

   כלל הנאות לא תאכל חלב:מ
. חלב בכלל ורבי עקיבא סבר

נבילה בין להיתר הנאה בין 
לטמא הלכך כי איצטריך קרא 

   לטהרו איצטריך:
. דאמר לעיל גיד ורבי שמעון

אסור בהנאה משום דסבירא 
ליה אין בגידין בנותן טעם ולא 
הותר בכלל נבילה מאי טעמא 
לא מייתי ליה כרבי יוסי להתיר 

   ומר מחלב:הנאה מקל וח
   . אף באכילה:מכללו
. רבי יוסי אמר לך אנא ואידך

בחלב בהמה קא מייתינא קרא 
להתיר בהנאה דקרא בחלב שור 
וכשב קאי וקא שרי ליה בהנאה 
ובבהמה לא הותר מכללו 
באכילה הלכך אתי גיד הנשה 

   מיניה:
. מכדי אותבינהו כל הנך קראי

דכל איסורין שנאמ' בהן לא 
   :תאכל ומותרין בהנאה

. רבי אבהו ואשכח בהו ושנינהו
פרטא להיתר לא מצינו באחד 
מכולם שהחמיר בו ר' אבהו 
ויאמר שאסור בהנאה ולחזקיה 
לישתרו אלא דבר האסור אסור 
לדברי שניהן והמותר מותר 

   לדברי שניהן:
. דאין לך איסורי במאי פליגי

הנאה בדבר שנאמר בו לאו 
באכילתו שלא נאמר בו פרט 

שני דברים להתיר אלא הנך 
דכתיב בהן לא יאכל כגון שור 
הנסקל וחמץ בפסח ובין למר 

   ובין למר אסורין:
. דפליגי עליה ואליבא דרבנן

דרבי יוסי דאמר לעיל חמץ 
   בפסח מותר בהנאה:

. מדאיצטריך קרא מנבילה
למישרי נבילה ואי הוה כתיב 

   לא תאכל נמי הוה מיתסרי:
איכא בינייהו חולין שנשחטו 

א דר' יהודה . ואליבבעזרה
דאמר מנבילה לא מצי למיגמר 
דלדברים ככתבן אתא דחזקיה 
סבר הני תרי מדשני בדיבוריה 
איתסר ולכלב תשליכון אותו 
לא הוצרך למעט את אלו 
ולאוסרן בהנאה וכי אתא 
למעוטי חולין שנשחטו בעזרה 
אתא וכדפרישית לעיל ורבי 
אבהו סבר אין חילוק בין לא 

יך יאכל בין לא יאכל ואצטר
אותו למעוטי הני והכי משמע 
טריפה אף על גב שכתבתי לך 
לאו באכילתה אני מתיר לך 
הנאתה אבל לא חמץ ושור 
הנסקל שלא פרטתי לך בהן 

   היתר:
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י הּו ָסַבר:  ַרּבִ   ַאּבָ
  ְלַמעּוֵטי ָהֵני,  - תֹו""אֹ 

י ֲעָזָרה חּוּלִ ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ אֹוַרְייָתא ִניְנהּו.  -ן ׁשֶ   ָלאו ּדְ
  

  רש"י
. וכי חולין בעזרה לאו דאורייתא

אמר רבי אבהו לא יאכל איסור 
הנאה משמע אליבא דרבי מאיר 
אמרה דלית ליה לדברים ככתבן 

נבילה  ומדאיצטריך למישרי
מכלל דשאר איסורין כגון חמץ 
ושור הנסקל אסירי ולאו משום 
שינוי הלשון שאין חילוק בין לא 
יאכל ללא יאכל לרבי אבהו 
אלא מדאיצטריך למישרי נבילה 
ואותו לר''מ למעוטי חולין 

  בעזרה: 
ה''ג ומאי נינהו חמץ בפסח ושור 

   הנסקל:
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב    ––––    כג, בכג, בכג, בכג, ב .68
יּה  ַנן ַקּמֵ יְיֵתיב ַההּוא ֵמַרּבָ ר ַנֲחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ   , ׁשְ

ֵמיּה  ְ יּדְ ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר ִמׁשּ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
כִ  ּתֹוָרה ּדְ ּבַ ִין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֲהָנָאה? ּדַ י ֵהיִכי ִמּנַ ֲאִכיָלה ָהִכי ַנִמי ֲאסּוִרין ּבַ   ֲאסּוִרין ּבַ

   ?ּוַמאי ִניהוּ 
ְסָקלָחֵמץ ּבְ  ַסח ְוׁשֹור ַהּנִ    .ּפֶ

  
יּפֹוק ֵליּה  ִין?! ּתֵ   ! "לֹא ֵיָאֵכל"ִמ ִמּנַ

  
ַמע ֵליּה.  - "לֹא ֵיָאֵכל" ַמע ֵליּה, ִאיּסּור ֲהָנָאה לֹא ַמׁשְ   ִאיּסּור ֲאִכיָלה ַמׁשְ

  
יּפֹוק ֵליּה ִמְנֵביָלה    !ּתֵ

  
יָסַבר ָלּה כְּ  ְכָתָבן. ּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָבִרים כִּ   ָאַמר: ּדְ

  
יִאי ָסַבר ָלּה כְּ    ְיהּוָדה,  ַרּבִ

ָנְפָקא ֵליּה לְ  יּפֹוק ֵליּה ֵמֵהיָכא ּדְ יּתֵ ִלכּון אתֹו""ְיהּוָדה,  ַרּבִ ׁשְ ֶלב ּתַ   ! (שמות כב, ל) 19ַלּכֶ
  

ין :ָקָסַבר אֹוַרְייָתא חּוּלִ ֲעָזָרה ּדְ ֲחטּו ּבָ ׁשְ ּנִ    .ׁשֶ
  

ִין    ?ִמּנַ
  

ְכִתיב ָמּה  :ּדִ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ   , (ויקרא ו, כג)  20""ְוָכל ַחּטָ
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין ּתַ ֵרף" :ׁשֶ ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ   , "ּבָ
ְלמּוד לֹוַמר ֵרף" :ְוַמה ּתַ ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ   ? "ּבָ

כְ  ה ׂשֹ " :ִתיבִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּדִ   , (ויקרא י, טז) 21ָרף"ְוִהּנֵ
ּתֹוָרה ּבַ ֵנהּו ִעְנָין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ  .ּתְ

ֵנהּו ִעְנָין ְלִאיּסּור ֲהָנָאה.    כד,א   ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה, ּתְ
ֵריָפה! ִאי ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה ַאף כָּ ׂשְ אן ּבִ   : ַמה כָּ

ֵרף" :אָאַמר ְקָר  ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ ּקֶדׁש... ּבָ   ,(ויקרא ו, כג) "ּבַ
ּקֹ " ֵריָפה.  - "ֶדׁש ּבַ ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ְוֵאין כָּ ׂשְ   ּבִ
  

ֵרף"ְוַהאי  ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ ּקֶדׁש... ּבָ ֲאָתא?!  "ּבַ   ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה  יְלִכְד  ַהאי ִמיּבָ ְמעֹון ַרּבִ   !ׁשִ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ְמעֹון ַרּבִ    אֹוֵמר: ׁשִ

ֵרף" ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ ּקֶדׁש... ּבָ ּקֶדׁש.  -  "ּבַ ֹוְרִפין אֹוָתּה ּבַ ׂשּ את ׁשֶ ד ַעל ַחטָּ   ִליּמֵ
ְלַבד,  א זֹו ּבִ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ

ים  ים ַקּלִ ים, ְוֵאימּוֵרי ֳקָדׁשִ י ֳקָדׁשִ סּוֵלי ָקְדׁשֵ ִין?  -ּפְ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:  ּקֶדׁש.תַּ ֵרף""ּבַ ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ   . ".. ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה:
י ךְ  יֹוָנָתן ַרּבִ ֶחם ַעד ַהּבֹ  :ֵמַהאי ְקָרא ָקָאַמר ָלּה  ,ַרּבָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ 22"ֶקר"ְוִאם ִיּוָ

  , (שמות כט, לד) 
ְלמּוד לֹוַמר ֵאין ּתַ   , "לֹא ֵיָאֵכל" :ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    ?"לֹא ֵיָאֵכל" :ּוַמה ּתַ

ִתיב ָהא כְּ ֵאׁש" :ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּוֵפיּה, ּדְ ַרְפּתָ ֶאת ַהּנֹוָתר ּבָ   , "ְוׂשָ
ּתֹוָרה,  ּבַ ָאר ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵנהּו ִעְנָין ִלׁשְ   ּתְ
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ִלכּון אתוֹ ובשר בשדה טרפה לא תאכלו   ׁשְ ֶלב תַּ ִלכּון אתוֹ ַלכֶּ ׁשְ ֶלב תַּ ִלכּון אתוֹ ַלכֶּ ׁשְ ֶלב תַּ ִלכּון אתוֹ ַלכֶּ ׁשְ ֶלב תַּ  ַלכֶּ
20
ָמּה   ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ ָמּה ְוָכל ַחּטָ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ ָמּה ְוָכל ַחּטָ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ ָמּה ְוָכל ַחּטָ ר יּוָבא ִמּדָ את ֲאׁשֶ  אל אוהל מועד לכפר בקודש לא תאכל באש תשרף ְוָכל ַחּטָ
21

 ְוִהּנֵה ׂשָרףְוִהּנֵה ׂשָרףְוִהּנֵה ׂשָרףְוִהּנֵה ׂשָרףואת שעיר החטאת דרוש דרש משה  
22
ֶחם  ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ ֶחםְוִאם ִיּוָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ ֶחםְוִאם ִיּוָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ ֶחםְוִאם ִיּוָ ִאים ּוִמן ַהּלֶ ּלֻ ר ַהּמִ ׂשַ ֵתר ִמּבְ  ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קודש הוא ַעד ַהּבֶקרַעד ַהּבֶקרַעד ַהּבֶקרַעד ַהּבֶקר    ְוִאם ִיּוָ

  רש"י
ותיפוק ליה מהיכא דנפקא 

ליבא . לעיל אליה לרבי יהודה
דרבי אבהו דמייתי ליה 
מאותו אתה משליך לכלב ואי 

   אתה משליך שאר איסורין:
   . האי תנא:קא סבר

. חולין שנשחטו בעזרה
אסורין בהנאה מדאורייתא 
ונפקא ליה מאותו ומיבעי ליה 
   קרא אחרינא לשאר איסורין:
. כל חטאת אשר יובא מדמה

לאו בחטאות הפנימיות 
שהובא דמן כמצוותן לפנים 

ב דהא בהדיא כתיב בהן כתי
בפר כהן משיח והעלם דבר 
שריפתן מחוץ למחנה אלא 
ללמד על חטאת החיצונה 
דאם הכניס דמה לפנים 

  פסולה:
אם אינו ענין לגופו דהא 

. בשעיר כתיב והנה שורף
נחשון בויהי ביום השמיני 
וקאמר להו משה למה 
שרפתם אותו הן לא הובא 
את דמה אל הקדש פנימה 

א שפיר עבוד מכלל דאם הוב
דשרפוה אלמא בת שריפה 

   היא:
. שנאמר בהן לכל איסורין

לאו באכילתן כזה ועל כרחיך 
לא מייתי אלא חמץ בפסח 
ושור הנסקל דבשאר 
איסורים כתיב פרטא 

  להיתירא:
. לאוסרם ואם אינו ענין

באכילה דהא איסור אכילה 
בגופייהו כתיב זו מדה בתורה 
דבר שלא הוצרך לגופו תנהו 
ענין לענין אחר ותלמוד דבר 
לדבר אחר וכל המדות הלכה 

   למשה מסיני:
. פסולה לימד על חטאת

ששריפתה בקדש בעזרה 
דמוהנה שורף לא הוה 

   פתה היכן:שמעינן מקום שרי
. כל שאר קדשי קדשים פסולי

כגון מנחה ועולה ואשם 
שנטמאו או שנשפך דמן 
ומנחה שלא נקטר קומצה 
ואימורי קדשים קלים 
שנטמאו ודוקא נקט הני 
שמחיצתן בתוך חומת העזרה 
אבל פסולי בשר קדשים 
קלים שאכילתן בכל העיר אף 
שריפתן אם נפסלו חוץ לעזרה 

רין הן והכי נמי תנן באלו עוב
(לקמן מט.) שורפין לפני 
הבירה והיינו חוץ לעזרה ושם 
היה בית הדשן לכך וכן 
מפורש בזבחים בפר' טבול 

   יום (ד' קד:):
. ההוא מרבנן לר' אמר ליה

שמואל בר נחמני דאקשי ליה 
האי קושיא ר' יונתן רבך נמי 
לא הוה מייתי איסור הנאה 
לכל איסורין מבקדש באש 
 תשרף דמבעי ליה לכדאמרת
שתשרף בעזרה אלא מהאי 

   קרא אמר להו:
. אלמא דהא כתיב ושרפת
   לאו בר אכילה הוא:
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ֵנהּו ִעְנָין ְלִאיּסּור ֲהָנָאה.  - ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה    ּתְ
ל ִאי ֵריָפה, ַאף כָּ ׂשְ אן ּבִ ֵריָפהִאי: ַמה כָּ ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ    ?ּסּוִרין ׁשֶ

ַרְפּתָ ֶאת ַהּנֹוָתר" :ָאַמר ְקָרא   ,"ְוׂשָ
ֵריָפה "נֹוָתר" ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ְוֵאין כָּ ׂשְ    .ּבִ
  

ֲאָתא? "לֹא ֵיָאֵכל"ְוַהאי     !ְלָהִכי הּוא ּדַ
ֵעי ֵליּה ְלִכְד  יַהאי ִמיּבָ   ֶאְלָעָזר,  ַרּבִ

י ָאַמרד י קֶדׁש הּוא"ֶאְלָעָזר:  ַרּבִ ּקֹ ּכֹ  - "לֹא ֵיָאֵכל ּכִ ּבַ סּול, ל ׁשֶ   ֶדׁש ּפָ
ה ַעל ֲאִכיָלתֹו.  ן לֹא ַתֲעׂשֶ תּוב ִליּתֵ א ַהכָּ   ּבָ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

א [ ָרא ַקּמָ את "ְוָכלְלעֹוָלם ִמּקְ ר ַחּטָ ָמּה  יּוָבא ֲאׁשֶ ר מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל ִמּדָ ּקֶֹדׁש  ְלַכּפֵ    ,ּבַ
ֵאׁש  ֵתָאֵכל לֹא    ֵרף" ּבָ ָ ׂשּ   ] (ויקרא ו, כג) ּתִ

  ְוֵאיּפֹוְך: 
ִליְכּתֹוב  ֵרף"ּדְ ָ ׂשּ ֵאׁש ּתִ ֵעי "ּבָ   , "לֹא ֵתָאֵכל", ְולֹא ּבָ

ְלמּוד לֹוַמר    ?"לֹא ֵתָאֵכל" :ַמה ּתַ
ָנְפָקא ֵליּה ִמ  יּדְ ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּדְ ֵנהּו ִעְנָין ְלכָ  ,ֶאְלָעָזר ַרּבִ ּתֹוָרה. ּתְ ּבַ   ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ

ֵנהּו ִעְנָין ְלִאיּסּור ֲהָנָאה.    ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה ּתְ
ּתֹוָרה  -ִאי  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ַאף כָּ ׂשְ אן ּבִ ֵריָפהַמה כָּ ׂשְ    ?ּבִ

ל ִאיּסּוִרין  -  "ַהּנֹוָתר" :ָאַמר ְקָרא ֵריָפה, ְוֵאין כָּ ׂשְ ֵריָפה. ַהּנֹוָתר ּבִ ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ   ׁשֶ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ
ֲאָתא    !ְוֵאיָמא ְלִיחּוֵדי ֵליּה ָלאו ְלגּוֵפיּה הּוא ּדַ

ִאי  יּדְ ִמ ּדְ ְכָללֹות"ֶאְלָעָזר, "ֵאין ל ַרּבִ ּבִ   . ֹוִקין ַעל ָלאו ׁשֶ
  

א  אָאַמר ֶאּלָ ּפָ   ֵמָהָכא:  ַרב ּפַ
ר ִיגַּ  ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֵרף"ְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ   , (ויקרא ז, יט) 23"ע ּבְ

ְלמּוד לֹוַמר  ֵאין ּתַ   , "לֹא ֵיָאֵכל"ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר   ? "לֹא ֵיָאֵכל" :ּוַמה ּתַ

ל.  ר ַהּקַ ֲעׂשֵ ל ָוחֹוֶמר ִמּמַ ָהא ָנְפָקא ֵליּה ִמּקַ   ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּדְ
ל, ָא  ר ַהּקַ ֲעׂשֵ ָטֵמא"" :ְמָרה ּתֹוָרהַמה ּמַ ּנּו ּבְ י ִמּמֶ   . (דברים כו, יד) ְולֹא ִבַעְרּתִ

ר קֹ  ׂשַ ן?!  -  ָחמּורֶדׁש ּבְ כֵּ ל ׁשֶ   לֹא כָּ
יָמא ין" :ְוִכי ּתֵ א הּוא,  - "ֵאין ַמְזִהיִרין ִמן ַהּדִ יׁשָ   ֶהּקֵ

ְכִתיב ָגְנָך ְוִתירֹ  :ּדִ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ָך "לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ ָקְרךָ רֹ ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹ ׁשְ   , (דברים יב, יז)  24"ת ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר    ?"לֹא ֵיָאֵכל" :ַמה ּתַ

ּתֹוָרה.  ּבַ ֵנהּו ִעְנָין ְלָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ִאם ֵאינֹו ִעְנָין ְלגּופֹו, ּתְ
ֵנהּו ִעְנָין ַלֲהָנָאה.  - ְוִאם ֵאינֹו ִעְנָין ַלֲאִכיָלה    ּתְ

ׂשְ  -ִאי  אן ּבִ ֵריָפה, ַמה כָּ ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   ֵריָפה, ַאף כָּ
ֵריָפה.  -  "ַהּנֹוָתר" :ָאַמר ְקָרא ׂשְ ּתֹוָרה ּבִ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֵריָפה, ְוֵאין כָּ ׂשְ   ַהּנֹוָתר ּבִ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ֵני ָלאוִ  :ְוֵאיָמא ׁשְ   . יןַלֲעבֹור ָעָליו ּבִ
ֵייַמר ָלאו ִמי ָא    : ַאּבַ

ע  - ָאַכל ּפּוִטיָתא    לֹוֶקה ַאְרּבַ
 לֹוֶקה ָחֵמׁש,  -ְנָמָלה 

ׁש!  -ִציְרָעה   כד,ב    לֹוֶקה ׁשֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
א ְלִמְדַרׁש  ִאיכָּ ל ֵהיָכא ּדְ יַנן –כָּ ְרׁשִ    ,ּדָ

ָלאֵוי ְיֵתיֵרי.    ְוָלא מֹוְקִמיַנן ּבְ
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ֵרף  ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֵרףְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֵרףְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ֵרףְוַהּבָ ָ ֵאׁש ִיׂשּ ָכל ָטֵמא לֹא ֵיָאֵכל ּבָ ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ  והבשר כל טהור יאכל בשר ְוַהּבָ
24
ָקְרךָ   ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכרת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ָקְרךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכרת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ָקְרךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכרת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ָקְרךָ לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכרת ּבְ ָגְנָך ְוִתירׁשְ ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ  ך אשר תדור ונדבותיך ותרומת ידךוצאנך וכל נדרי לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ

  רש"י
. דהא ואם אינו ענין לאכילה

   בגופייהו כתיב תנהו ענין להנאה:
. דהוה ליה למכתב אמר קרא והנותר

  ושרפתו באש:
. ליתן לא מיבעי ליה לכדר' אלעזר

מושרפת לא הוה ידעינן  תעשה דאי
   ביה איסור לאו למלקות:

. מדכתיב כי קודש כל שבקודש פסול
הוא יתירה לרבות על שאר פסולי 
קדשי קדשים בלאו כגון פיגול ויוצא 

   ונשפך דמו:
. וכל חטאת ולאו מבאש מקרא קמא

תשרף דאיצטריך לומר שישרף 
בעזרה אלא מלא תאכל ליכתוב באש 

וא תשרף אלמא לאו בר אכילה ה
וממילא נפקא לן ביה נמי איסור לאו 
מהא דרבי אלעזר דמפיק מלא יאכל 

   כי קודש הוא כל פסולי קדשים:
. כגון זה שנכלל כל לאו שבכללות
   הפסולין יחד:

. אזהרה נפקא לן ביה לא בערתי
   ביבמות בהערל (דף עג:):

. מדין קל וחומר אף על אין מזהירין
פי שאדם דן קל וחומר מעצמו אינה 

ה ללאו במסכת מכות (דף ה:) אזהר
   נפקא לן:

. ולאו קל וחומר היקשא הוא
דאיתקש נדריך ונדבותיך דהיינו 
שלמים למעשר דגן דכתיב ביה לא 
בערתי ממנו בטמא ותייתי לן מינה 
דאף קדשים לא יאכלו בטומאה ולא 
בערתי ממנו בטמא אע''ג דוידוי 
בעלמא הוא ואינו לאו הא נפקא לן 

מות בהערל ביה איסור לאו ביב
מהאי קרא דלא תוכל לאכול 
בשעריך ולהלן הוא אומר בפסולי 
המוקדשים שנפדו (דברים טו) 
בשעריך תאכלנו הטמא והטהור 
יחדיו טמא וטהור אוכלין בקערה 
אחת יש כאן טומאת בשר לטהור 
וטומאת הגוף לטמא וקא אמר 
רחמנא גבי מעשר וקדשים ההוא 
בשעריך דשראי לך ביה טומאה התם 

   ולי המוקדשין הכא לא תאכל:בפס
   . שרץ המים:אכל פוטיתא
. חד לאו בשרץ המים לוקה ארבע

בתורת כהנים דהוא ספר ויקרא וחד 
במשנה תורה ושני לאוין כתובים 
בתורת כהנים בשקצים סתם לא 
תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ 
השורץ ולא תטמאו בהן והכא לא 
כתיב על הארץ ומשמע בין שרץ 

   ץ הארץ הרי ארבע:המים ובין שר
   . שהוא שרץ הארץ:נמלה

. הני תרי דסתם שרצים לוקה חמש
וחד וכל השרץ השורץ על הארץ שקץ 
הוא לא יאכל וחד לכל השרץ השורץ 
על הארץ לא תאכלום כי שקץ הם 
וחד ולא תטמאו את נפשותיכם בכל 

   השרץ הרומש על הארץ:
. שרץ העוף היא וגם שורצת צירעה

על הארץ ויש בה אלו חמש לאוין 
ומוסיף עליה לאו דשרץ העוף במשנה 
תורה (יד) וכל שרץ העוף טמא הוא 
לכם לא יאכלו שרץ לשון רחוש 

חיה ונענוע ואינו נראה ואין בהמה ו
הגבוהין מן הארץ בכלל שרץ הלכך 
לא תשקצו את נפשותיכם בבהמה 
ובעוף וגו' דכתיב בקדושים תהיו 

  אינו מן המנין דלאו בשרצים כתיב:
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ָכל ָטֵמא לֹ  ע ּבְ ר ִיּגַ ר ֲאׁשֶ ׂשָ ה ִלי?  - (ויקרא ז, יט) א ֵיָאֵכל""ְוַהּבָ יּה ָלּמָ ֵריׁשֵ   ּדְ

  
  ְלַרּבֹות ֵעִצים ּוְלבֹוָנה. 

  
ל ָטהֹור יֹ  ר ּכָ ׂשָ ר""ְוַהּבָ ׂשָ ה ִלי?  - (ויקרא ז, יט) אַכל ּבָ ֵסיֵפיּה ָלּמָ   ּדְ

  
  ְלַרּבֹות ֵאימּוִרין. 

  
   ?!ֵאימּוִרין

   :ֵמָהָתם ָנְפָקא
ַתְנָיא    :ּדְ

ֶפׁש ֲאׁשֶ  ר ַלה'"ְוַהּנֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמּזֶ ׂשָ   , (ויקרא ז, כ)  25"ר ּתאַכל ּבָ
  ְלַרּבֹות ֶאת ָהֵאימּוִרין! 

  
ָכֵרת,  -ָהָתם    טּוְמַאת ַהּגּוף ּבְ
ר -ָהָכא  ׂשָ ָלאו טּוְמַאת ּבָ    .ּבְ
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ר ַלה'  ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמזֶּ ׂשָ ר ּתאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ַלה'ְוַהּנֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמזֶּ ׂשָ ר ּתאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ַלה'ְוַהּנֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמזֶּ ׂשָ ר ּתאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ ר ַלה'ְוַהּנֶ ָלִמים ֲאׁשֶ ְ ַבח ַהׁשּ ר ִמזֶּ ׂשָ ר ּתאַכל ּבָ ֶפׁש ֲאׁשֶ  וטומאתו עליו ונכרתה הנפש ההיא מעמיה ְוַהּנֶ

  רש"י
. השתא דאמר' והבשר למה לי

קרא לאו לגופיה אתא אלא 
לאם אינו ענין תינח ואשר יגע 
בכל טמא לא יאכל והבשר למה 
לי ומשני לרבות עצים ולבונה 

טומאה ואע''ג דלאו  לקבל
   אוכלא הוא:

. והבשר כל טהור יאכל למה לי
והבשר יתירה מבעיא ליה דאילו 
כל טהור יאכל בשר דריש ליה 
במנחות (ד' כה:) כל טהור יאכל 
בשר והנפש אשר תאכל בשר וגו' 
הניתר לטהורין חייבין עליו 
משום טומאה יצא בשר שנטמא 
לפני זריקת דם לשון אחר בין 

בסיפא ו' יתירא ברישא בין 
   מיבעי' ליה:

. שאם לרבות את האימורין
נטמאו ואכלן טהור שיעבור 
עליהן משום ב' לאוין לאו 
דזרות שאף הכהן זר אצלם 
ולאו דטומאת בשר ואדלעיל 
קאי והכי קאמר לא יאכל 

   והבשר נמי שנטמא לא יאכל:
. קרא יתירה הוא אשר לה'

דה''ל למכתב מזבח השלמים 
ב אשר לה' וטומאתו עליו וכתי

לרבות אף בשר הקרב לה' שאם 
אכלו בטומאה ענוש כרת ומשני 
התם בטומאת הגוף איירי והאי 
וטומאתו עליו מוקמינן לה 
בזבחים בפרק ב''ש (דף מג:) 
בטומאת הגוף הכתוב מדבר 
והכא רבינהו לאזהרת טומאת 
בשר כשנטמאו הם והוא טהור 
שיהא מוזהר עליהן והכא ליכא 

עט מכרת כרת אלא לאו דאימ
  בזבחים בפרק ב''ש:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––    כד, בכד, בכד, בכד, ב .69
י ָאַמר הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ  ֶרְך ֲאִכיָלָתם. כָּ א ּדֶ ּתֹוָרה ֵאין לֹוִקין ֲעֵליֶהם ֶאּלָ   ּבַ
  

   ?ְלַמעּוֵטי ַמאי
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
ִאם ָאַכל ֵחֶלב ַחי טּור.  - ְלַמעּוֵטי ׁשֶ ּפָ   ׁשֶ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ

י ָאַמר הוּ  ַרּבִ י ָאַמר ַאּבָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ּת  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ֶרְך ֲהָנָאָתן. כָּ א ּדֶ   ֹוָרה ֵאין לֹוִקין ֲעֵליֶהם ֶאּלָ

  
  ְלַמעּוֵטי ַמאי? 

  
יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ

תוֹ  י ַמכָּ ּבֵ ְסָקל ַעל ּגַ ל ׁשֹור ַהּנִ יַח ֵחֶלב ׁשֶ ִאם ִהּנִ טּור.  - ְלַמעּוֵטי ׁשֶ הּוא ּפָ   ׁשֶ
ן אֹוֵכל ֵחלֶ  כֵּ טּור - ב ַחיְוָכל ׁשֶ הּוא ּפָ   . ׁשֶ

  
   :יְתַמר ַנִמיִא 

ר ַעְוָיהָאַמר  י ָאַמר ַרב ַאִסיָאַמר  ַרב ַאָחא ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
תֹו  י ַמכָּ ּבֵ ְסָקל ַעל ּגַ ל ׁשֹור ַהּנִ יַח ֵחֶלב ׁשֶ טּור,  -ִהּנִ   ּפָ

ֶרְך ֲהָנָאָתן.  א ּדֶ ּתֹוָרה ֵאין לֹוִקין ֲעֵליֶהם ֶאּלָ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ כָּ   ְלִפי ׁשֶ
  

  : ֵזיָרא יַרּבִ  ָאַמר
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

ִעים" ּום ָעְרָלה,  ,ֵאין סֹוְפִגין ֶאת ָהַאְרּבָ   ִמׁשּ
ְלַבד יִתים ּוִמן ָהֲעָנִבים ּבִ א ַעל ַהּיֹוֵצא ִמן ַהּזֵ    ,ֶאּלָ

ֵאִנים ְוִרּמֹוִנים     .(תרומות יא, ג) "לֹא –ְוִאיּלּו ִמּתּוִתים תְּ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
ּום  ֶרְך ֲהָנָאָתןּדְ ָלאו ִמׁשּ   ?לֹא ָקָאֵכיל ְלהּו ּדֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ִרי ּגּוָפא ַמִעיַנן ּפְ ָלָמא ִאי ַאׁשְ ׁשְ ֶרְך ֲהָנָאתֹו ּדְ  ,ּבִ יר –לֹא ָקָאֵכיל ֵליּה ּדֶ ּפִ    ,ׁשַ
ּום  א ָהָכא ִמׁשּ ָעְלָמא הּואּדְ ֶאּלָ    .ֵזיָעה ּבְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ִכְלֵאיַהּכֹ  ּלֹוִקין ֲעֵליֶהן ֲאִפיּלּו  ל מֹוִדים ּבְ ֶרם ׁשֶ ֶדֶרְך ֲהָנָאָתןַהכֶּ ּלא כְּ    .ׁשֶ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ּום  הּו ּדְ ִמׁשּ ִתיב ּבְ    '.ֲאִכיָלה'לֹא כְּ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ן ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ִאיִסי ּבֶ

הּוא ָאסּור?  ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ִין ְלָבׂשָ   ִמּנַ
אן ה :ֶנֱאַמר ּכָ י ַעם ָקדֹוׁש ַאּתָ   , (דברים יד, כא)  26""ּכִ

ן י קֹ  :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ְהיּון ִלי"ְוַאְנׁשֵ   . (שמות כב, ל)  27"ֶדׁש ּתִ
אן ָאסּור.  ן ָאסּור, ַאף ּכָ ַהּלָ   ַמה ּלְ

ִין?  ֲהָנָאה ִמּנַ א ֲאִכיָלה, ּבַ   ְוֵאין ִלי ֶאּלָ
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ה  י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ הכִּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ הכִּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ הכִּ י ַעם ָקדֹוׁש ַאתָּ  לה' אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו כִּ
27
ְהיּון ִלי  י קֶדׁש תִּ ְהיּון ִליְוַאְנׁשֵ י קֶדׁש תִּ ְהיּון ִליְוַאְנׁשֵ י קֶדׁש תִּ ְהיּון ִליְוַאְנׁשֵ י קֶדׁש תִּ  תשליכון אותוובשר בשדה טרפה לא תאכלו לכלב  ְוַאְנׁשֵ

  רש"י
. אלא אם כן אלא דרך אכילתן

   אכלן דרך אכילתן:
. הא דרבי אבהו איכא דאמרי

אהנאה איתמר ואהנך דאסירי 
   בהנאה:

. אין דרך הנאתו אלא חלב
בהבערה ולמשוח עורות ולא 

   לרפואה וכ''ש אוכל חלב חי:
. אין סופגין את הארבעים כו'

גבי משקין קאי במסכת 
מר דאין כל מי תרומות וקא

פירות קרויין משקין אלא אלו 
בלבד. אין סופגין את הארבעים 
על שום מי פירות של ערלה 
משום דבכולהו שלא כדרך 

   הנאתן הוא אלא אלו:
בשלמא אי אשמעינן בפרי 

. דאי אכיל שלא כדרכו גופא
כגון שבישל אגוזים או 
אפרסקין ואכלן ואשמעינן דלא 

   מחייב:
ין לוקין . שמעינן מינה דאשפיר

אלא כדרך אכילתן אבל השתא 
טעמא דפטור משום דלאו פרי 

   אכל:
. כתיב (דברים כב) כלאי הכרם

פן תקדש המלאה דמשמע לא 
תהנה ממנו אלא תשרפנו ופן 

   לאו הוא:
   . באכילה:שהוא אסור
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ּה ֲעֵביָרה  ּלא ֶנֶעְבָדה ּבָ , ַקל ָוחֹוֶמר: ּוָמה ָעְרָלה ׁשֶ ֲהָנָאה.  -ָאַמְרתָּ   ֲאסּוָרה ּבַ
ֶעְבָדה ּבֹו ֲעֵביָרה  ּנֶ ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ׂשָ ֲהָנָאה?   -ּבָ ֵהא ָאסּור ּבַ ּיְ ין ׁשֶ   ֵאינֹו ּדִ

ן לֹא   כה,א ּכֵ ָעְרָלה ׁשֶ ר ַמה ּלְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ    – ָהְיָתה ָלּה ׁשְ
ר! ּתֹ ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהְיָתה לֹו ׁשְ ָחָלב, ׁשֶ ר ּבְ ָבׂשָ   אַמר ּבְ

ֶפַסח    ,יֹוִכיַח  ָחֵמץ ּבְ
ר, וְ  ַעת ַהּכֹוׁשֶ ָהָיה לֹו ׁשְ ֲהָנָאה. ׁשֶ   ָאסּור ּבַ

ן  ּכֵ ֶפַסח ׁשֶ ָחֵמץ ּבְ ֵרתַמה ּלְ ֵרת! ּתֹ - ָענּוׁש ּכָ ֵאינֹו ָענּוׁש ּכָ ָחָלב ׁשֶ ר ּבְ ָבׂשָ   אַמר ּבְ
ֶרם יֹוִכיחּו,  ְלֵאי ַהּכֶ   ּכִ

ֲהָנָאה ֵרת ְוָאסּור ּבַ ֵאין ָענּוׁש ּכָ   . "ׁשֶ
  

  , ִניְפרֹוְך: ְוִאם ִאיָתא
ן לֹוִקין ֲעֵליֶהן ֲאִפי כֵּ ֶרם ׁשֶ ִכְלֵאי ַהכֶּ ֶדֶרְך ֲהָנָאָתןַמה ּלְ ּלא כְּ    !ּלּו ׁשֶ

  
ֵיי ַמאי"ּתֹ :ְוַאּבַ    ?אַמר", ּבְ

ֶרְך ֲהָנָאתוֹ  :אַמרּתֹ א ּדֶ ֵאין לֹוִקין ָעָליו ֶאּלָ ר ְוָחָלב ׁשֶ ָבׂשָ    ,ּבְ
ִתיב ָחָלב ֲאִכיָלה כְּ ר ּבְ ָבׂשָ יּה?!  ַאּטּו ּבְ   ּבֵ

  
ָקא מֹוִתיב ָלּה     ?ְוִאיָדְך ּדְ

  
ֵביָלה.  ַמר ִמּנְ   ָסַבר, ְלָהִכי ָקא ּגָ

ֵביָלה  ֶרְך ֲהָנָאָתּה,  -ַמה ּנְ   ּדֶ
ָחָלב  ר ּבְ ׂשָ ֶרְך ֲהָנָאתוֹ  -ַאף ּבָ    .ּדֶ

  
ֵיי    ?ְוַאּבַ

  
גּופוֹ  ַתב ֲאִכיָלה ּבְ    ,ְלָהִכי לֹא כָּ

ּלֹוִקין ָעָליו ֲאִפיּלּו  ֶדֶרְך ֲהָנָאתֹו. לֹוַמר ׁשֶ ּלא כְּ   ׁשֶ
  

  ְוִליְפרֹוְך: 
ן לֹ  כֵּ ֶרם ׁשֶ ִכְלֵאי ַהכֶּ רַמה ּלְ ַעת ַהּכֹוׁשֶ   ! א ָהְיָתה לֹו ׁשְ

  
י ָאַמר ר ַאֲהָבה ַרּבִ א ּבַ   : ַאּדָ

   :את אֹוֶמֶרתזֹ 
ָרן ֶנֱאָסִרין,  ֶרם ִעיּקָ ְלֵאי ַהכֶּ   כִּ

ר  ַעת ַהּכֹוׁשֶ הקֹוֶדם ַה הֹוִאיל ְוָהְיָתה ָלֶהן ׁשְ ָרׁשָ   . ׁשְ
  

ַמְעָיהְמִתיב    : ַרב ׁשְ
ֲעִביר ָעִציץ ָנקּוב ּבְ " ֶרם, ַהּמַ   ּכֶ

  . (כלאים ז, ח) "ָאסּור –ִאם הֹוִסיף ָמאַתִים 
   ,ִאין –הֹוִסיף 

  לֹא!  -לֹא הֹוִסיף 
  

  : ָרָבאָאַמר 
ִתיֵבי ֵרי ְקָרֵאי כְּ    ,ּתְ

ִתיב  ַרע"כְּ    ,(דברים כב, ט)  28"ַהּזֶ

  ,ָאה""ַהְמלֵ  :ּוְכִתיב
יַצד?    ָהא כֵּ

רֹו  ה.  -ָזרּוַע ֵמִעיּקָ ָרׁשָ ַהׁשְ   ּבְ
  לֹא.  -לֹא הֹוִסיף  ,ִאין –ָזרּוַע ּוָבא הֹוִסיף 
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 לא תזרע כרמך כלאים פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרם 

  רש"י
   . בנטיעותה:ערלה שלא נעבדה בה עבירה

. כשבישלו ועבר עליו בשר בחלב שנעבדה בו עבירה
  תבשל:על לאו לא 

. שהפרי הזה חנט ערלה לא היתה לה שעת הכושר
באיסור ונגמר באיסור תאמר בבשר בחלב שיש לו 

   שעת הכושר קודם שניתן בחלב:
. ובשחיטת חולין פריך ונימא יחוכלאי הכרם יוכ

ערלה תוכיח וחזר הדין והתם מתרץ לה בכל הבשר 
ולקמן פריך ונימא מה לכלאי הכרם שכן לא היתה 

   להם שעת הכושר:
. דכלאי הכרם חלוקין להחמיר משאר ואם איתא

   איסורין ליפרוך האי:
. אמר לך היכי ניפרוך היכי נסיימה למילתיה ואביי

יניה נימא תאמר בבשר דלא נילף בשר בחלב מ
בחלב כו' אטו בשר בחלב אכילה כתיבה ביה התם 

   נמי לוקין עליו אפי' שלא כדרך הנאתה:
. ונבילה אכילה כתיבא ביה נבילה לאו מנבילה

דוקא קאמר דהא מטריפה גמרינן לה ויש מפרשים 
דמשום דהאי טריפה דקרא איירי באבר ובבשר 

ה המדולדל בה ושחטה כדאמרינן בבהמה המקש
לילד (חולין עג:) קרי ליה נבילה דדמי לנבילה דלא 
מישתרו בשחיטה ואין נראה לי דטריפה נמי לא 
מישתריא בשחיטה ואי משום דלא מיטמיא הנך 

   נמי לא מיטמאו:
. אביי אמר לך להכי לא כתיב אכילה בגופו ואידך

ללמדך שלוקין כו' הלכך לא מצי פריך תאמר בבשר 
   בחלב כו':

אי הכרם שכן לא היתה להם שעת וליפרוך מה לכל
. וקא סלקא דעתך שאין נאסרין אלא הכושר

   גידוליהן ולכן לא היתה להן שעת הכושר:
. מדלא פריך הכי שמע מינה כלאי זאת אומרת

הכרם עיקרן נאסר אף עיקר הזריעה עצמה נאסרה 
וזריעה היתה לה שעת הכושר כל ימיה עד שנשרשה 

יעה נאסרת י''מ דהאי מקשה נמי ידע שאף הזר
אלא סבור שמשעת זריעה נאסרת וכך שמעתי אבל 
א''א להעמידה דמיבעי לן לפרושי הכי מה לכלאי 
הכרם שכן לא היתה להן שעת הכושר משעה שבאו 
לכלל כלאים תאמר בבשר בחלב שהיתה לו שעת 
הכושר משעה שבא לכלל זה דאם שורהו כל היום 
בחלב אינו נאסר בכך ומשני עיקרן נאסרו 

רשו ולא משנזרעו וכמה גמגומים יש בה חדא משנש
דטעמא דלא מיתסר משום דאכתי לא בשר בחלב 
חשיב ליה והרי הוא כאילו זה לבד וזה לבד וכן 
כלאים כ''ז שלא נשרשו הרי הן כמונחין בכדא ועוד 
כי אמר לעיל חמץ בפסח יוכיח מיבעי ליה למימר 
שהיתה לו שעת הכושר משנקרא חמץ בפסח והא 

וד מדמותיב רב שמעיה הוסיף אין לא ליתא וע
הוסיף לא מכלל דליכא מאן דסליק אדעתיה משעת 
זריעה אלא הוה סלקא דעתיה תוספת אין עיקר לא 
ולשון עיקרן משמע כדפרישית דללישנא בתרא הכי 
הוה ליה למימר זאת אומרת כלאי הכרם בהשרשה 

   נאסרו:
. וזרעים בתוכו שכבר המעביר עציץ נקוב בכרם

וסיף הצמח בכרם מאתים אחד מן צמחו ה
המאתים שיש בו עכשיו שמתחלה היו בו קצ''ט 
שיעורים כתוספת זו ועכשיו יש בו מאתים אסורין 
לפי שאין בהיתר הראשון כדי לבטל התוספת 
האסור שהערלה וכלאים אין בטלין אלא במאתים 
של היתר לבד האיסור לא הוסיף מאתים אלא 

י להעלות באחד פחות כל שהוא מותר דיש בו כד
ומאתים ובספרי יליף ליה מתרומה שעולה באחד 
ומאה וכלאים שכפל את אסוריו שאסורין בהנאה 
כפל את עלייתן ודוקא נקט נקוב דיונק מקרקע דרך 

   אויר:
   . אלמא אין הזריעה נאסרת:לא הוסיף לא

   . גידולין:מליאה
   . הראשון:הזרע

. בכרם בהשרשה כדכתיב הזרע משמע זרוע מעיקרו
אף הזריעה נאסרת מיהו קודם השרשה כמאן ש

   דמנחא בכדא דמי:
. קודם לכן הוסיף אין לא הוסיף לא זרוע ובא

  דכתיב מלאה:
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .70
י ָאַמר י ָאַמר ַיֲעקֹב ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ּכֹ  יָרה. ּבַ ִאין, חּוץ ֵמֲעֵצי ֲאׁשֵ   ל ִמְתַרּפְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
נָ  א ַסכָּ ִאיכָּ יָרה ַנִמי!  -ה ִאי ֵניָמא ּדְ   ֲאִפיּלּו ֲעֵצי ֲאׁשֵ

ָנה  א ַסכָּ ֵליכָּ ּתֹוָרה ַנִמי לֹא -ְוִאי ּדְ ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ    !ֲאִפיּלּו כָּ
  

א  ִאיכָּ נַ ְלעֹוָלם ּדְ יָרה לֹא. הַסכָּ   , ַוֲאִפיּלּו ָהִכי ֲעֵצי ֲאׁשֵ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ךָ ּוְבָכל נַ " :ִאם ֶנֱאַמר   , (דברים ו, ה) 29"ְפׁשְ
ה ֶנֱאַמר    ?"ְבָכל ְמאֶדָך" :ָלּמָ
ה ֶנֱאַמר"ְבָכל ְמאֶדָך" :ְוִאם ֶנֱאַמר ָך" , ָלּמָ   ? "ְבָכל ַנְפׁשְ

א לֹוַמר ְלָך:    ֶאּלָ
מֹונֹו ְלָכְך ֶנֱאַמר ּגּופֹו ָחִביב ָעָליו ִמּמָ ָך" :ִאם ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ָכל ַנְפׁשְ   ."ּבְ

מ ּמָ ָכל ְמאֶדָך" :ְלָכְך ֶנֱאַמר ,ֹונֹו ָחִביב ָעָליו ִמּגּופוֹ ְוֵיׁש ָאָדם ׁשֶ   . ""ּבְ
  
  

י ֲאָתא  יָאַמר  ָרִביןכִּ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ּכֹ    כה,ב ִאין, חּוץ ֵמֲעבֹוָדה ָזָרה ְוִגיּלּוי ֲעָריֹות  ּבַ ִמים. ^ל ִמְתַרּפְ ִפיכּות ּדָ   ּוׁשְ

  
ֲאַמַרן -ֲעבֹוָדה ָזָרה     .ָהא ּדַ

  
יּלּוי ֲעָר  ִמים? ּגִ ִפיכּות ּדָ   יֹות ּוׁשְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"    אֹוֵמר: ַרּבִ
ה"" ָבר ַהּזֶ ן ַהּדָ ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ּכֵ ֲאׁשֶ י ּכַ   . (דברים כב, כו)  30ּכִ

   ?ְוִכי ָמה ִעְנַין רֹוֵצַח ֵאֶצל ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה
ד, ְוִנְמָצא ָלֵמד:  א ְלַלּמֵ יׁש רֹוֵצַח ְלַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה. ֲהֵרי ֶזה ּבָ   ַמּקִ

ַנְפׁשֹו,  יָלּה ּבְ ן ְלַהּצִ ֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ִניתָּ   ַמה ּנַ
ַנְפׁשֹו.  ילֹו ּבְ ן ְלַהּצִ   ַאף רֹוֵצַח ִניתָּ

   :ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה ֵמרֹוֵצַח וְ 
  ֵיָהֵרג ְוַאל ַיֲעבֹור,  - ָמה רֹוֵצַח 

ָהֵר  -ַאף ַנֲעָרה ַהְמאֹוָרָסה  ֲעבֹורתֵּ   . "ג ְוַאל תַּ
  
  

ִמים ּגּוֵפיּה ְמָנַלן ִפיכּות ּדָ    ?ּוׁשְ
  

   .ְסָבָרא הּוא
יּה  ֲאָתא ְלַקּמֵ י ַההּוא ּדַ   , ָרָבאּדְ כִּ

יּה ִלְפַלְנָיא, ְוִאי לֹא ָקְטִליָנא ָלְך.    ָאַמר ֵליּה: ָמִרי ּדּוָראי ָאַמר ִלי: ִזיל ְקַטּלֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .יְקטֹולְולֹא ּתִ  ,ִליְקְטלּוךְ 

ק ְטֵפי?  יָדְך סּוּמָ ָדָמא ּדִ   ַמאי ָחֵזית ּדְ
ק ְטֵפי ְבָרא סּוּמָ ַההּוא ּגַ ָמא ּדְ יְלָמא ּדָ    .ּדִ

                                                             
29

ךָ ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך וּ   ךָ ְבָכל ַנְפׁשְ ךָ ְבָכל ַנְפׁשְ ךָ ְבָכל ַנְפׁשְ  ובכל מאודך ְבָכל ַנְפׁשְ
30

ָבר ַהזֶּהולנערה לא תעשה דבר אין לנערה חטא מות   ן ַהּדָ ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש כֵּ ֲאׁשֶ י כַּ ָבר ַהזֶּהכִּ ן ַהּדָ ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש כֵּ ֲאׁשֶ י כַּ ָבר ַהזֶּהכִּ ן ַהּדָ ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש כֵּ ֲאׁשֶ י כַּ ָבר ַהזֶּהכִּ ן ַהּדָ ר ָיקּום ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש כֵּ ֲאׁשֶ י כַּ  כִּ

  רש"י
. אפילו באיסורי בכל מתרפאין

   הנאה:
. יאמר למה נאמר בכל מאודך

החביב משניהן ודיו ומפרש לפי 
שפעמים שזה חביב ופעמים 
שזה חביב לכך הוצרכו שניהן 

ראך יותר מן לומר אהוב את בו
החביב עליך והמתרפא בעצי 

  אשירה נראה כמודה בה:
. כגון אמרו לו ושפיכות דמים

הרוג ישראל חבירך ואם לאו 
   תיהרג:

ח לנערה מה למדנו מרוצ
. והלא פירש בה אונס המאורסה

פטור כדכתיב ולנערה לא תעשה 
דבר אלא נראה כמי שרוצח בא 
ללמד כאן ונמצא שהוקש כאן 
להיות למד מכאן והכי קאמר 
כרוצח כנערה שניהן שוין כמו 
והיה כעם ככהן (ישעיהו כד) 

   ולא נאמר והיה העם ככהן:
. ניתן רשות ניתן להצילה

ריה לרואה שהוא רודף אח
שיצילנה ממנו בנפשו של רודף 
כדכתיב (דברים כב) ואין מושיע 
לה הא אם יש מושיע צריך 
להושיעה בכל אשר יכול אפילו 
בהריגתו אם אין יכול להציל 

   באחד מאבריו יהרגנו:
. אם אמר לו עו''ג הרוג או יהרג

תיהרג יהרג ואל יעבור עבירה 
   זו:

   . מושל עירי:מרי דוראי
. ך סומקמאי חזית דדמא דיד

כלומר כלום באתה לישאל על 
כך אלא מפני שאתה יודע שאין 
מצוה עומדת בפני פיקוח נפש 
וסבור אתה שאף זו תדחה מפני 
פיקוח נפשך אין זו דומה לשאר 
עבירות דמ''מ יש כאן אבוד נפש 
והתורה לא התירה לדחות את 
המצוה אלא מפני חיבת נפשו 
של ישראל וכאן עבירה נעשית 

מי יאמר שנפשך  ונפש אבודה
חביבה לפני המקום יותר משל 
זה דילמא של זה חביבה טפי 
עליו ונמצא עבירה נעשית ונפש 

   אבודה:
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י ר ַרב ַאׁשִ ֵחיּה  ָמר ּבַ כַּ ּגּוַהְרֵקי  ָרִביָנאלְ ַאׁשְ יּה ּבְ ֵייף ָלּה ִלְבַרּתֵ ׁשָ   ָעְרָלה. ּדְ ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַנן  ֲאמּור ַרּבָ ָנה, ֵאימּור ּדַ כָּ ַעת ַהּסַ ׁשְ   ּבִ

ָנה ִמי ֲאמּור?  כָּ ַעת ַהּסַ ׁשְ ּלא ּבִ   ׁשֶ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְמָיא.  ָנה ּדָ כָּ ַעת ַהּסַ ׁשְ א ְצִמיְרָתא ַנִמי כִּ ּתָ   ַהאי ִאיׁשְ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ

  ָאַמר ֵליּה: 
ֶרְך ֲהָנָאה ָקא ָעֵביְדָנא?    !ִמיֵדי ּדֶ

  
  

  רש"י
   . מושח:שייף

. בוסר זיתים גוהרקי דערלה
קטנים משום רפואה דקסבר 
מותר להתרפאות באיסורי 

   הנאה:
. חולי שקורין אישתא צמירתא

מיחושים (כלומר מלוי''י {
צמירתא חם כמו } קדחת)

דצמרה צמורי בבבא קמא (דף 
  ס.):

. לאחר שיתבשלו דרך הנאתו
  ויוצא שמנן בבית הבד:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––    כה, בכה, בכה, בכה, ב .71
   :ִאיְתַמר

ְרחֹו, ֲהנָ  ַעל כָּ ָאה לֹו ָלָאָדם ּבְ   ָאה ַהּבָ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

ֶרת    .מּוּתֶ
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

  ֲאסּוָרה. 
   

ין ּוֵ ר ְוָקא ִמיכַּ    ,ֶאְפׁשָ
ר  יןלֹא ֶאְפׁשָ   .ְוָקא ְמַכּוֵ

ִליגֵ  י ָעְלָמא לֹא ּפְ   .ָאסּורּדְ  -י ּכּוּלֵ
  

ין ּוֵ ר ְולֹא ִמיכַּ    ,לֹא ֶאְפׁשָ
י ָעְלָמא לֹ  ִליגֵ ּכּוּלֵ ֵרי –י א ּפְ ׁשָ    .ּדְ

  
ִליגֵ  י ּפְ ר ּדְ י כִּ ין. וְ ֶאְפׁשָ ּוֵ   לֹא ִמיכַּ

  
א  יּבָ יַר ּדְ ְוַאּלִ ין ּדְ ְיהּוָדה  ּבִ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ ִליגֵ  - ָאַמר: "ּדָ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   ָאסּור, ּדְ י ָאסּור", ּכּוּלֵ
ִליגֵ  י ּפְ א כִּ יּבָ יַר ּדְ י ַאּלִ ְמעֹון  ּבִ ר".  :ָאַמרּדְ ׁשִ ין מּוּתָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָבר ׁשֶ   "ּדָ

  
ֵיי  ַר ַאּבַ יכְּ ְמעֹון ּבִ    .ׁשִ

  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

אן לֹא  יָאַמר ַר ַקא ַעד כָּ א ֵהיָכא  ּבִ ְמעֹון ֶאּלָ רּדְ ׁשִ    ,לֹא ֶאְפׁשָ
ר ּדְ ֲאָבל ֵהיָכא     .לֹא –ֶאְפׁשָ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ

ין  ּוֵ ר ְולֹא ִמיכַּ ְייהּו ַהְיינּו  -ֶאְפׁשָ לּוְגּתַ יַר ּדְ ּפְ יַר ְיהּוָדה וְ  ּבִ ְמעֹון.  ּבִ   ׁשִ
ר ין  לֹא ֶאְפׁשָ ּוֵ ִליגֵ  -ְולֹא ָקא ִמיכַּ י ָעְלָמא לֹא ּפְ ֵרי. ּכּוּלֵ ׁשָ   י ּדְ

ִליגֵ  י ּפְ יןּדְ י כִּ ּוֵ ר ְוָקא ִמיכַּ    .לֹא ֶאְפׁשָ
  

א  יּבָ יַר ּדְ ְוַאּלִ ְמעֹון ּבִ ָאזִ  ׁשִ וָנה ּדְ ּוָ ַתר כַּ ִליגֵ ּכוּ  -יל ּבָ י ָעְלָמא לֹא ּפְ   ָאסּור,  -י ּלֵ
ִליגֵ  י ּפְ א כִּ יּבָ יַר ּדְ י ַאּלִ יןּדְ ְיהּוָדה,  ּבִ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ָנא ׁשֶ ין ְולֹא ׁשְ ּוֵ ָנא ִמְתכַּ ר  ,ָאַמר: לֹא ׁשְ   ָאסּור.  - ֶאְפׁשָ

  
ֵיי כְּ  יַר ַאּבַ   .ְיהּוָדה ּבִ

  
  : ךְ ְוָרָבא ָאַמר לָ    כו,א

אן לֹא ָקָאַמר  יַר ַעד כָּ א ְלחּוְמָרה,  ּבִ ין ֶאּלָ ּוֵ ִמְתכַּ ין כְּ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ   ְיהּוָדה ׁשֶ
א  ין ְלקּוּלָ ּוֵ ֵאין ִמְתכַּ ׁשֶ ין כְּ ּוֵ   לֹא.  -ֲאָבל ִמְתכַּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 
ַתְנָיא    :ּדְ

איָאְמרּו ָעָליו ַעל " ן ַזּכַ ן יֹוָחָנן ּבֶ ִצ  ַרּבָ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ל ֵהיָכל, ׁשֶ   יּלֹו ׁשֶ
ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ    . "ְודֹוֵרׁש ּכָ

ֵרי. ּדְ ְוָהא ָהָכא  ין, ְוׁשָ ּוֵ ר ּוִמיכַּ   לֹא ֶאְפׁשָ
  
   :ָאַמר ָרָבאוְ 

אֵני ֵהיָכל    .ְלתֹוכֹו ָעׂשּויּדִ ׁשָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

  רש"י
. אין צריך לפרוש הימנה מותרת

כדמפרש: הכי גרסינן אפשר וקא 
מיכוין לא אפשר וקא מיכוין כולי 
עלמא לא פליגי דאסיר. אפשר לו 
ליבדל וקא מיכוין להתקרב כדי 

או אפילו אי  ליהנות כגון ריח של ע''ז
אפשר לו ליבדל ומיהו מתכוין הוא 

   וחביב הוא לו ליהנות:
. לו ליבדל ולא קא מיכוין לא אפשר

ליהנות דאיכא תרתי להיתר לכ''ע 
   שרי:

. לו ליבדל ולא נבדל כי פליגי דאפשר
   ומיהו לא קא מיכוון:

פלוגתא דרבי יהודה ורבי שמעון 
במסכת שבת (דף כב.) בגרירת מטה 

  : ובמסכת ביצה (דף כג:)וכסא וספסל 
. כגון שצריך לאותן כלים דלא אפשר

ואין יכול להגביהן על כתיפו ואביי 
סבר בקטנים נמי שרי רבי שמעון 
אע''פ שאפשר להגביהן על כתיפו והכי 
אמרינן במס' שבת ולרבא לא שרי ר' 

   שמעון אלא בגדולים:
. מודה רבא היכא דלא איכא דאמרי

ר'  קא מיכוין אע''ג שאפשר שרי
שמעון דבהכי פלוגתייהו דר' יהודה 
ור' שמעון ובין לאביי ובין לרבא לר' 

   יהודה אסור לרבי שמעון שרי:
. אביי ורבא לא פליגי דשרי כולי עלמא

   ואפילו לרבי יהודה:
. כי פליגי דלא אפשר וקא מיכוין

ומיהו אליבא דר' שמעון דחשיבא ליה 
כוונה דמתיר אפי' בדאפשר הואיל 

ין אלמא אכוונה קפיד ולא קא מיכו
היכא דקא מכוין אע''ג דלא אפשר 
אסור: ה''ג כי פליגי אליבא דר' יהודה 
דאמר לא שנא מתכוין ולא שנא אין 
מתכוין אפשר אסור. ולא גרסינן ולא 
אפשר שרי דהא לא שמעינן ליה דאמר 
הכי דאי שמעינן ליה הכי היכי פליג 

   רבא למיסר:
ר . דקסבר כיון דאסאביי כר' יהודה

רבי יהודה בדאפשר אע''ג דלא קא 
מיכוין שמע מינה לא חשבינן ליה 
כוונה אלא בדאפשר ולא אפשר תליא 
טעמא הלכך היכא דלא אפשר אע''ג 
דקא מיכוין לא איכפת ליה לרבי 

  יהודה:
. לא שמעת ליה ורבא אמר לן עד כאן

לרבי יהודה דלא אזיל בתר כוונה אלא 
דלא פטר ליה משום אין מתכוין 
בדאפשר דמתכוין אסור לדברי הכל 
ומשוי שאין מיכוין כמתכוין לחומרא 
לאסור אבל דלא חשיבא ליה כוונה 
דמשוי מכוין כשאין מתכוין לקולא 

אפשר בשאין מתכוין שרי  כגון דלא
ונישרי נמי רבי יהודה במתכוין דלא 
חשיב כוונה כלל הא לא שמעת ליה: 
ההיכל גובהו מאה אמה וצילו הולך 
למרחוק מאד ברחוב שלפני הר הבית 
ומתוך שרחוב גדול היה ומחזיק בני 
אדם הרבה היה דורש שם מפני החמה 

   שאין לך בית המדרש מחזיקן:
רבים הלכות . מלדרוש לדלא אפשר

   החג:
   . ליהנות מצל הקודש:וקא מיכוין

. ואין הנאת צילו נאסרה דלתוכו עשוי
   דאין זה דרך הנאתו:
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   ְתַנן:ּדִ 
ית ָק " ית ּבֵ ֲעִלּיַ תּוִחין ּבַ ים, לּוִלין ָהיּו ּפְ ָדׁשִ י ַהּקֳ   ְדׁשֵ

ּלא ָיזּונּו ֵעיֵניֶהם ֵדי ׁשֶ יבֹות, ּכְ תֵּ ִנים ּבַ ִלין ֶאת ָהאּוּמָ ְלׁשְ ֶהן ְמׁשַ ּבָ   . (מדות ד, ה) "ׁשֶ
ין ּדְ ְוָהא ָהָכא  ּוֵ ר ְוָקא ִמיכַּ   ְוָאסּור.  -לֹא ֶאְפׁשָ

  
ָרא    ?ְוִתְסּבְ
יְוָהָאַמר  ִזי ַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ יָאַמר  ׁשִ ן ֵלִויְיה ַרּבִ ַע ּבֶ ּום  ֹוׁשֻ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ּום ְמִעיָלה!  -קֹול ּוַמְרֶאה ְוֵריַח  ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
  

ים ָדׁשִ י ַהּקֳ ֵבית ָקְדׁשֵ א, ַמֲעָלה ָעׂשּו ּבְ   .ֶאּלָ
  

ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
  : ָרָבאָאַמר 

  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 
י ָאַמר 31 ִזי ַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ י ָאַמר ׁשִ ן ֵלִוי  ַרּבִ ַע ּבֶ ּום ְיהֹוׁשֻ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ּום ְמִעיָלה.  -קֹול ּוַמְרֶאה ְוֵריַח  ֶהם ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
א,  -  "ְמִעיָלה" ֵליכָּ   הּוא ּדְ

א -  'ִאיּסּוָרא'ָהא     .ִאיכָּ
ְפִנים  ין ְוָאסּורּדְ ַמאי ָלאו ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבִ ּוֵ ר, ְוָקא ִמיכַּ   ! לֹא ֶאְפׁשָ

  
  לֹא, 

חּוץ.    ְלאֹוָתן ָהעֹוְמִדין ּבַ
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  תבי יד. ל"ג דתניא ע"ע דקדוקי סופרים.ע"פ כ 

  רש"י
. ארובה שבעלייה היורדת לול

  לבית קרי לול:
. כשיש בדק בחומת האומנין

   בית קדשי הקדשים:
. לשון הנאה כמזונות יזונו

שמשביע עצמו ממראית נוי 
   המלאכה ונהנה:

. שלא ירדו שרוהא הכא דלא אפ
לתקן ואפילו הכי צריך לתת 
אותן בתיבות שלא יוכלו 
להסתכל אנה ואנה דילמא 

   מיכווני ליהנות ואסור:
   . של כלי שיר שהן הקדש:קול

   . הקטורת:וריח
. אין בהן משום מעילה

דאורייתא הואיל ואין בהם 
ממש וכיון דמדאורייתא שרו כי 
לא אפשר כגון הכא אמאי 

מעלה אטרחינהו רבנן אלא 
   בעלמא הואי:

. לשמש דלא העומדים בפנים
אפשר מלעמוד שם ואסור להו 

   להיות מתכוונים:
. קאמר לאותן העומדים בחוץ

אין מעילה הא איסורא איכא 
אבל לעומדין בפנים אפילו 

  איסורא ליכא:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .72
   :גּוָפא
י ָאַמר ִזי ַרּבִ ן ּפָ ְמעֹון ּבֶ יָאַמר  ׁשִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ ּום  ְיהֹוׁשֻ ָראִמׁשּ ר ַקּפָ   : ּבַ

ּום ְמִעיָלה.  -קֹול ּוַמְרֶאה ְוֵריַח  ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
  

ּום ְמִעיָלה?    ְוֵריַח ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
   :ְנָיאְוָהא ּתַ 

ּה, " ד ּבָ טֹוֶרת ְלִהְתַלּמֵ ם ֶאת ַהּקְ   ַהְמַפטֵּ
יּבּור  טּור. - אֹו ְלמֹוְסָרּה ַלּצִ   ּפָ

ּה  יב –ְלָהִריַח ּבָ    .ַחּיָ
ּה  ִריַח ּבָ ַעל -ְוַהּמֵ ּמָ א ׁשֶ טּור, ֶאּלָ   ! "ּפָ

  
א ָאַמר  אֶאּלָ ּפָ   : ַרב ּפַ

ּום ְמִעיָלה, ְלִפי  ֶהן ִמׁשּ ׁש. קֹול ּוַמְרֶאה ֵאין ּבָ ֶהן ַמּמָ ֵאין ּבָ   ׁשֶ
ְמרֹותֹו וְ  ֲעֶלה ּתִ ּתַ ּום ְמִעיָלה,  -ֵריַח ְלַאַחר ׁשֶ   ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

ית ִמְצָותֹו.    הֹוִאיל ְוַנֲעׂשֵ
  

ּום ְמִעיָלה?! ּדְ ל ֵהיָכא כָ ּדְ  :ְלֵמיְמָרא ית ִמְצָותֹו ֵאין ּבֹו ִמׁשּ   ַנֲעׂשֵ
ן  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ית ִמ ּדְ ַוֲהֵרי ּתְ ּום ְמִעיָלהְצָוָתּה וְ ַנֲעׂשֵ ּה ִמׁשּ   !ֵיׁש ּבָ

ְכִתיב:  ַח""ּדִ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ   , (ויקרא ו, ג)  32ְוׂשָ
ר ּלא ְיַפּזֵ   .ׁשֶ

מֹו" ּלא ֵיָהֶנה - "ְוׂשָ   !ׁשֶ
  

ן  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהוּו ּתְ ּום ּדְ ֶאָחד, ִב וּ ִמׁשּ ִאין כְּ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ ה, ׁשְ   ְגֵדי ְכהּוּנָ
ֵני ְוכָ  ִדיןְכתּוִבין ַהּבָ ל ׁשְ ֶאָחד ֵאין ְמַלּמְ   . ִאין כְּ
  

ן  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ֲאַמַרן -ּתְ    .ָהא ּדַ
  

ה?  ְגֵדי ְכהּוּנָ   ּבִ
  

ְכִתיב ם"" :ּדִ יָחם ׁשָ   , (ויקרא טז, כג)  33ְוִהּנִ
ִניָזה עּוִנין ּגְ ּטְ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
ָנן ָהִניָחא לְ  ָאְמֵר ַרּבָ    :יּדְ

נִ  עּוִנין ּגְ ּטְ ד ׁשֶ   יָזה, ְמַלּמֵ
א לְ  יֶאּלָ ָפֵליג ֲעַלְייהּו  ַרּבִ    ,ֵהן ֶהְדיֹוטֲאָבל ְראּוִיין ֵהן ְלכֹ :ָאַמרּדְ ּדֹוָסא ּדְ
ם"ּוַמאי  יָחם ׁשָ    ?"ְוִהּנִ

ּפּוִרים ַאֵחר.  יֹום כִּ ֶהם ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ּלא ִיׁשְ   ׁשֶ
א ְלֵמיַמר?    ַמאי ִאיכָּ

  
ן ְוֶעְגלָ  ׁשֶ רּוַמת ַהּדֶ ָהוּו ּתְ ּום ּדְ ֶאָחד, ִמׁשּ ִאין כְּ ֵני ְכתּוִבין ַהּבָ   ה ֲערּוָפה, ׁשְ
ֶאָחד  ִאין כְּ ֵני ְכתּוִבים ַהּבָ ִדין.  -ְוָכל ׁשְ   ֵאין ְמַלּמְ

  
ִדין.  :ָאַמרּדְ ְלַמאן ָהִניָחא    ֵאין ְמַלּמְ

א ְלַמאן  ִדין :ָאַמרּדְ ֶאּלָ א ְלֵמיַמר -  ְמַלּמְ    ?ַמאי ִאיכָּ
  

ִתיֵב  ֵרי ִמיעּוֵטי כְּ    :יּתְ
ִת  מֹו" :יבכְּ   . "ְוׂשָ

  . (דברים כא, ו) "ָהֲערּוָפה" :ִתיבכְ וּ 
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ַח ולבש הכהן מדו בד ומכנסי בד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח """"  ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ ַח ְוׂשָ ְזּבֵ מֹו ֵאֶצל ַהּמִ  ְוׂשָ
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םובא אהרן אל אוהל מועד ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש   יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ םְוִהּנִ יָחם ׁשָ  ְוִהּנִ

  רש"י
. קטורת המפטם את הקטורת
   זרה שאינה של ציבור:

. אם להתלמד בה או למוסרה
ור אחר פיטומה לציבור פט

מכרת אבל אם דעתו להצניע 
לצורכו להריח בה ועשאה 
בסממנין הכתובים חייב כרת 
דכתיב (שמות ל) איש אשר 

   יעשה כמוה להריח בה ונכרת:
. בקטורת של ציבור והמריח בה

פטור מכרת ומחטאת דלא 
חייבה תורה אלא מפטם 

   להריח:
. שנהנה מן הקודש אלא שמעל

   ומביא אשם מעילות:
בהם ממש . אין קול ומראה

   ופטור לעולם:
. יש בו ממש בסממנין וריח

לפיכך חייב ודקא אמר רבי 
יהושע פטור לאחר שתעלה 
תמרתו במקדש קאמר דמשום 
דנעשית מצותו ואין צורך גבוה 
עוד בה יצתה מכלל קדשי ה' 
וברייתא במריח בה בביתו 

   שנותן ממנה על הגחלים:
   . עמוד עשנו:תמרתו

. בכל יום היה תרומת הדשן
טל מלא מחתה ונותנה אצל נו

המזבח והיא נבלעת במקומה 
כדכתיב והרים את הדשן וגו' 
ואסורה בהנאה ומועלין בה 
כדכתיב ושמו אצל המזבח 

   אלמא טעונה גניזה:
. ארבעה בגדי לבן ובגדי כהונה

שכהן גדול נכנס בהם לפני 
ולפנים ביום הכפורים דאסורין 
שוב להשתמש בהן כדכתיב 

   והניחם שם:
. פלוגתייהו א לרבנןהא ניח

   במסכת יומא (דף כד.):
. כל כשירין הם לכהן הדיוט

השנה שהן הן הבגדים הראויין 
לשימוש הדיוט כתונת ומכנסים 

   ומצנפת ואבנט:
. כתיב שם דמשמע עגלה ערופה

   שם תהא קבורתה:
. ר' יהודה אלא למ''ד מלמדין

במסכת סנהדרין בשלהי ארבע 
   מיתות (סז:):

בהני  .הכא מיעוטי כתיבי
למימרא דלא תיגמר מינייהו 
ושמו לזה ולא לאחר הערופה 

  ולא דבר אחר:
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        כו, אכו, אכו, אכו, א .73
   :ִאיְתַמר["

ְרחֹו,  ַעל כָּ ָאה לֹו ָלָאָדם ּבְ   ֲהָנָאה ַהּבָ
ֵיי ֶרת ַאּבַ    .ָאַמר: מּוּתֶ

  "].ֲאסּוָרה ָאַמר: ָרָבאוְ 
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה " יָרה.  -ִהְכִניָסּה ִלְרָבָקה ְוָדׁשָ ׁשֵ   ּכְ

תִּ  ִביל ׁשֶ ׁשְ סּוָלה –יַנק ְוָתדּוׁש ּבִ   . "ּפְ
ין ְוָקָתֵני ּדְ ְוָהא ָהָכא  ּוֵ ר ְוָקא ִמיכַּ סּוָלהלֹא ֶאְפׁשָ   ! ּפְ

  
ְכִתיב:  אֵני ָהָתם ּדִ ּה"ׁשָ ד ּבָ ר לֹא ֻעּבַ ל ָמקֹום -  "ֲאׁשֶ    .ִמכָּ

  
   ,ִאי ָהִכי

א ַנִמי!     ֲאִפיּלּו ֵריׁשָ
א ְלָהא:    כו,ב ְמָיא ֶאּלָ   ָהא לֹא ּדָ

ַכן " יָרה,  -ָעֶליָה עֹוף ׁשָ ׁשֵ   ּכְ
סּוָלה –ָעָלה ָעֶליָה ָזָכר    . (פרה ב, ד) "ּפְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
אָאַמר  ּפָ   :ַרב ּפַ

ִתיב ּה ִאיהּו.  -  ְוָקֵריַנן "ָעַבד" (דברים כא ג)  34"ָעַבד" :ִאי כְּ ָעֵביד ּבָ   ַעד ּדְ
ד" ִתיב "עּוַבד" ְוָקֵריַנן "עּוּבַ י - ִאי כְּ   ָלא ַנִמי. ֲאִפיּלּו ִמּמֵ

ְכִתיב א ּדִ ּתָ ד"ְוָקֵריַנן  "ָעַבד" :ָהׁשְ ד ּדּוְמָיא  - "עּוּבַ "עּוּבַ   . "ָעַבדּדְ
ִניָחא ֵליּה,  - "ָעַבד"ָמה    ּדְ
ד"ַאף  ִניָחא ֵליּה  - "עּוּבַ    .ּדְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  ֲאֵביָדה, "
י ָמגֹוד ְלצ ּבֵ ה ְולֹא ַעל ּגַ י ִמטָּ ּבֵ ה לֹא ַעל ּגַ ְטֶחּנָ   ֹוְרּכֹו. לֹא ִיׁשְ
י ָמגֹוד.  ּבֵ ה ְוַעל ּגַ י ִמטָּ ּבֵ ּה ַעל ּגַ   ֲאָבל ׁשֹוְטָחּה ְלצֹוְרּכָ

נּו לֹו אֹוְרִחין,  ּמְ   ִנְזּדַ
ין י ָמגֹוד, ּבֵ ּבֵ ה, ְולֹא ַעל ּגַ י ִמטָּ ּבֵ ה לֹא ַעל ּגַ ְטֶחּנָ ין ְלצֹוְרּכוֹ  לֹא ִיׁשְ ּה ּבֵ   ! "ְלצֹוְרּכָ

  
אֵני ָהָתם    ,ׁשָ

   ,ָקֵלי ָלּה ּדְ 
א, ִא  יׁשָ ּום ֵעיָנא ּבִ   י ִמׁשּ

ֵבי ּנָ ּום ּגַ    .ִאי ִמׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
   ,מֹוְכֵרי ְכסּות"

ן ַדְרּכָ    ,מֹוְכִרין ּכְ
ה, וּ  ֵני ַהַחּמָ ה ִמּפְ ַחּמָ ין ּבַ ּוֵ ּלא ִיְתּכַ ִמים. ִב ּוִבְלַבד ׁשֶ ׁשָ ֵני ַהּגְ ִמים ִמּפְ ׁשָ   ּגְ

נּוִעין  יִלין ַלֲאחֹוֵריֶהם ּבְ  -ְוַהּצְ לַמ ַמְפׁשִ   . (כלאים ט, ה) "ּקֵ
ר ְלֶמֱעַבד כִּ ּדְ ְוָהא ָהָכא  נּוִעיֶאְפׁשָ ין כִ , וְ ןּצְ ּוֵ ֵרי –י לֹא ִמכַּ    .ׁשָ

ָתֵני  א ְלַמאן ּדְ יּוְבּתָ ָנאּתְ ְ א  ִליׁשּ   .ָרָבאּדְ ַקּמָ
א יּוְבּתָ    .ּתְ
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 עגלת בקר אשר לא עבד בה אשר לא משכה בעול ולקחו זקני העיר ההיא 

  רש"י
. עגלה ערופה הכניסה לרבקה

} בלע''ז צמדרבקה קופל''א {
   שקושרין ארבע פרות ביחד:

   . תבואה עם חברותיה:ודשה
. שלא נתכוין לכך ולאו כשירה

   עבודה היא:
ואם נתכוין שתינק ותדוש 

. והכא לא אפשר שלא פסולה
יסנה שתינק וכי מתכוין יכנ

   שתינק ותידוש פסולה:
. אשר לא עובד בה מכל מקום

דאע''ג דבעלמא לא מיתסר הכא 
  אסור:

   . תירוצא הוא:הא לא דמיא
. בפרה אדומה ליה עוףשכן ע

קאי שפרח ונח על גבה אע''ג 
דכתיב לא עלה עליה עול 
דמשמע עליה אפילו עליה 
בעלמא ואי משום דכתיב עול 
הא מרבינן ביה שאר עבודות 
במסכת סוטה (דף מו.) אפ''ה 
בהא עלייה כשרה דלא ניחא 
ליה והוא הדין להכניסה לרבקה 

   ודשה:
. דניחא עלה עליה זכר פסולה

   וא הדין לתינק ותידוש:ליה וה
. משמע ממילא עבד משמע עובד

בידים ואף על גב דהאי בעגלה 
כתיב תרווייהו ילפינן מהדדי 
בגזרה שוה דעול עול במסכת 

   סוטה (דף מו.):
. במוצא בגד אבודה לא ישטחנה

   קאי:
   } :יתד, וו, זיז . קבילי''א {מגוד

   . כדי שלא יאכלנו עש:לצורכה
. אלמא חין וכו'נזדמנו לו אור

אף על גב דלצורכה הוא והיינו 
לא אפשר הואיל ומתכוין 
להתכבד בשל חבירו באורחין 
חשיב ליה גזל ואסיר: ומשני 
לאו משום כוונה הוא אלא 
משום דבשטיחה זו קלי לה 
כלומר מאבדה בידים אי משום 
עינא בישא אי משום דלמא 

   אורחין גנבי נינהו וגנבי לה:
. מעוטפין בכסות מוכרין כדרכן

כלאים דאין מתכוין להנאת 
   לבישה:

. פרושים שמתרחקין והצנועים
   מן הכיעור ומן הדומה לו:

. אפשר ולא לישנא קמא דרבא
מתכוין אסור אפילו לרבי 
שמעון דא''כ הא מני: יש 
שטועין שמקשין על משנה זו 
אותה ששנינו בגד שאבד בו 
כלאים לא ימכרנו לנכרי אלמא 

מכור וטעות כלאים אסור ל
בידם דהתם אבד דוקא שמא 
יחזור נכרי וימכרנו לישראל 
ולא יכיר שיש בו כלאים 
וילבשנו אבל כלאים הניכר 

  מותר בכל הנאות מכירה:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––    כו, בכו, בכו, בכו, ב .74
   :ָעַבר ְזַמּנוֹ "[

ֲהָנָאתֹו,   ]ָאסּור ּבַ
יק ּבוֹ וְ    . ]"ּנּור ְוִכיַרִיםתַּ [ לֹא ַיסִּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
י ָעְרָלה" ְקִליּפֵ יקֹו ּבִ ִהסִּ ּנּור ׁשֶ ֶרם.  ,תַּ ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ ין ׁשֶ ִ ַקׁשּ   אֹו ּבְ

ץ.  - ָחָדׁש    יּותַּ
ן  ן –ָיׁשָ    .יּוּצַ

  

ת,    ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ת ֲאסּוָרה    .ַהּפַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ת מוּ  ֶרת. ַהּפַ   תֶּ
י ֶגָחִלים  ּבֵ ָלּה ַעל ּגַ ְ יׁשּ רִדְבֵרי ַהּכֹ -ּבִ   ."ל מּותָּ

  
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ן " ין ָחָדׁש ּוֵבין ָיׁשָ ן –ּבֵ   ! "יּוּצַ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
י –ָהא     .ַרּבִ

ַנן –ְוָהא     .ַרּבָ
  

ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ ֵאימּור  ּום לְ ׁשָ י ִמׁשּ ת,ּדְ ַרּבִ ּפַ ָבח ֵעִצים ּבַ    ֵיׁש ׁשְ
ַמְעּתְ  - ' ֶזה ְוֶזה ּגֹוֵרם'   ֵליּה?  ִמי ׁשָ

  
א ָיא ,ֶאּלָ    :לֹא ַקׁשְ
י –ָהא     .ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ַנן –ָהא     .ַרּבָ

  
יֵהי    ֱאִליֶעֶזר?  ַרּבִ

יִאיֵליָמא  אֹור, ּדִ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ   ׂשְ
ְתַנן    :ּדִ

ין וְ " ל חּוּלִ אֹור ׁשֶ ְפלּו ְלתֹוְך ִעיסָּ ׂשְ ּנָ רּוָמה ׁשֶ ל תְּ   ה, ׁשֶ
ֵדי ְלַהְחִמיץ ֶזה ּכְ    ,ְוֵאין ּבָ
ֵדי ְלַהְחִמיץ ֶזה ּכְ    ,ְוֵאין ּבָ

צּו.   ְוִנְצָטְרפּו ְוִחּמְ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

א    .ַאַחר ַאֲחרֹון ֲאִני ּבָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ה,  ִחּלָ ַפל ִאיּסּור ְלַכתְּ ּנָ ין ׁשֶ   ּבֵ
ַפל ִאיּסּור ְלַבּסֹוף ּנָ    ,ּוֵבין ׁשֶ

ֵדי ְלַהְחִמיץ^ְלעֹוָלם ֵאינֹו אֹוֵסר,   כז,א  ֵהא ּבֹו ּכְ ּיְ   . (ערלה ב, יא) "ַעד ׁשֶ
ֵייְוָאַמר    : ַאּבַ

נוּ  א ,לֹא ׁשָ ק ֶאת ָהִאיּסּור.  :ֶאּלָ ַדם ְוִסיּלֵ ּקָ   ׁשֶ
ק ֶאת ָהִאיּסּור    ָאסּור,  -ֲאָבל לֹא ָקַדם ְוִסיּלֵ

ה ָוֶזה ּגֹוֵרם  :ַאְלָמא    !ָאסּור –ּזֶ
  

ַטְעָמא ּוִמ  אי ּדְ יּדְ ּמַ ֵיי?  ַרּבִ ַאּבַ   ֱאִליֶעֶזר כְּ
יְלָמא ַטְעָמא  יּדְ ּדִ ּום  ַרּבִ 'ֱאִליֶעֶזר ִמׁשּ אּדְ   . 'ַאַחר ַאֲחרֹון ֲאִני ּבָ

ק ֶאת ָהִאיּסּור,  ָנא ָקַדם ְוִסיּלֵ   לֹא ׁשְ
ק ֶאת ָהִאיּסּור.  ָנא לֹא ָקַדם ְוִסיּלֵ   לֹא ׁשְ

  רש"י
. קליפי אגוזים בקליפי ערלה

ורמונים שאף הם בכלל פרי 
ואסורין משום ערלה וכן קשין של 
כלאי הכרם הכל אסור דבכלאים 

   לא כתיב פרי:
. שהרי על ידי היסק זה חדש יותץ

 של ערלה נגמר ומתקיים כולו:
. שאין היסק זה מועיל לו אלא ישן

   שאופה בו פת:
   . שלא יאפה בו פת בהיסק זה:יוצן

. בהיסק זה לקמן מוקי אפה בו פת
לה כשאבוקה כנגדו שכל שעה 
שהיתה פת בתנור היה דולק האור 
ואופהו שהיה נהנה מן האיסור 

   בשעה שהאיסור בעין:
. דיש שבח י אומר הפת אסורהרב

   עצי איסור בפת:
. וחכמים אומרים הפת מותרת

(דהא) סברי אין שבח עצים בפת 
ממש והוא הדין דלית להו נמי חדש 
יותץ אלא יוצן והכי אמרי' 

   בשמעתין:
. דברי הכל בישלה על גבי גחלים

הפת מותרת ואפילו לרבי דכי 
איתהני פת מאיסור כבר כלה ובטל 

יכא ליה דלא תימא וגחלים איצטר
אכתי איסורא בעיניה וכל שכן 

   בתנור גרוף ואין אבוקה כנגדו:
. דקתני חדש יותץ רבי הוא הא רבי

דאמר הפת אסורה משום דגמרה 
באיסור והוא הדין לתנור חדש 

   שנגמר נמי ע''י האיסור:
אימור דשמעת ליה לרבי דיש שבח 

. כי שמעת ליה דפליג עצים בפת
עצים בפת רבי אדרבנן ביש שבח 

לחודא הוא דשמעת ליה דרבנן הוו 
מקילי טפי ושרו אפי' פת לאכול 
דאמרי אין שבח עצים בה אלא 
שבח היסק ואיסור שבה כבר כלה 
הוא ורבי סבר הואיל ואבוקה 
כנגדו יש שבח עצים ואיסור גמור 
בה וגבי תנור חדש נהי דיש שבח 
עצים בו מיהו הוא עצמו אין נאכל 

ויאפו בו  אלא להיסק אחר עומד
ונמצאת פת הנאפת בו נגמרת ע''י 
איסור והיתר עצי איסור שגמרו 
(בו) את התנור ועצי היתר שגמרו 
את הפת והא היכא שמעינן ליה 

   דאסר רבי:
. דשמעינן ליה זה הא ר' אליעזר

וזה גורם אסור דבר שאיסור והיתר 
   גרמו לו שיבא אסור בהנאה:

   . של חולין:לתוך עיסה
. אם סילק את אאחר אחרון אני ב

   הראשון כדמתרץ ליה אביי:
. דאחר אחרון אני בא ואם לא שנו

נפל היתר בסוף מותר אלא שקידם 
את האיסור וסילקו מכיון שנפל בו 

יתר מיד דהואיל וסילקו ועדיין ה
לא החמיץ בטל והלך לו ואע''ג 
דהועיל בה קצת שיכול זה האחרון 
לגמור חימוץ על ידו אעפ''כ כבר 
בטל לו ושוב אין חוזר וניעור בו 
אבל לא קדם וסילק ונגמר על ידי 
שניהם ואינו יכול ליבטל אסור 

   אלמא זה וזה גורם אסור:
ום . וטעמא משדאחר אחרון אני בא

דאזל בתר גמר מעשה גמרו בהיתר 
מותר ואפי' לא קדם וסילק דאיכא 
זה וזה גורם גמרו באיסור אסור 

   (ואפילו קדם וסילק את האיסור):
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ַבת ַאַחת, ָהִכי ַנִמי ֵרי ֲאָבל ּבְ ׁשָ    .ּדְ
  

א י ,ֶאּלָ יָרה, ּדַ ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ   ֲעֵצי ֲאׁשֵ
ְתַנן    :ּדִ

ה ֵעִצים " ֲהָנָאה.  -ָנַטל ֵהיֶמּנָ   ֲאסּוִרין ּבַ
ּנּור ֶהן ֶאת ַהתַּ יק ּבָ   :ִהסִּ

ץ,  -ָחָדׁש    יּותַּ
ן  ן.  -ָיׁשָ   יּוּצַ

ת  ֲהָנָאה.  -ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ   ֲאסּוִרין ּבַ
ֲאֵח  ֲאֵחרֹות ִנְתָעְרָבה ּבַ ֲהָנָאה. -רֹות ַוֲאֵחרֹות ּבַ ן ֲאסּוִרין ּבַ   ּכּוּלָ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ַלח.    יֹוִליְך ֲהָנָאה ְלַים ַהּמֶ

ְדיֹון ַלֲעבֹוָדה ָזָרה וּ רָאְמ     !(עבודה זרה מט:) "לֹו: ֵאין ּפִ
  

ַמְעּתָ ֵליּה ּדְ ֵאימּור  ילְ ׁשָ ֲעבֹוָדה ָזָרה, ּדַ  ַרּבִ   ֲחִמיר ִאיּסּוָרּה, ֱאִליֶעֶזר ּבַ
ַמְעּתְ  ּתֹוָרה, ִמי ׁשָ ּבַ ָאר ִאיּסּוִרין ׁשֶ ׁשְ    ?ֵליּה  ּבִ

  
ן א ִאם כֵּ יּה?  ,ֶאּלָ ְרִמּיֵ אן ּתִ   ַאּמַ

  
  ְועֹוד, 

ֶהְדָיא ְנָיא ּבְ    :ָהא ּתַ
י ְוֵכן ָהָיה" ּתֹוָרה ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ּבַ ָכל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   . "אֹוֵסר ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְמָצא לֹוַמרִאם  ה ָוֶזה ּגֹוֵרם ָאסּור" :ּתִ י ַהְיינוּ  ,"ּזֶ י ַרּבִ   ֱאִליֶעֶזר.  ַרּבִ

ְמֵצי לֹוַמר ּום  :ְוִאם ּתִ ר", ְוָהָכא ִמׁשּ ת הּוא, ּדְ "ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם מּוּתָ ּפַ ָבח ֵעִצים ּבַ   ֵיׁש ׁשְ
   .יֲאִסיֵר  –ָהֵני ְקָערֹות ְוכֹוסֹות ּוְצלֹוִחּיֹות 

י  ִליֵגיכִּ ַתּנּור ּוְקֵדיָרה,  :ּפְ   ּבְ
  ָאסּור,  -"ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם ָאסּור"  :ָאַמרּדֵ ְלַמאן 
ר"  :ָאַמרּדְ ְלַמאן  ֵרי.  -"ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם מּוּתָ   ׁשָ

  
ָאְמֵר  א ּדְ    :יִאיכָּ
ר"  :ָאַמרּדְ ֲאִפיּלּו ְלַמאן    ְקֵדיָרה ֲאסּוָרה,  - "ֶזה ָוֶזה ּגֹוֵרם מּוּתָ

יׁשּ  ָלה ּבִ ָהא ִקּבְ יָראּדְ ֶהיּתֵ ן ֵעִצים ּדְ ִניּתָ י ּדְ ּמֵ   .ּוָלא ִמּקַ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
ֶרם, " ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ ין ׁשֶ ִ ַקׁשּ י ָעְרָלה, אֹו ּבְ ְקִליּפֵ יקֹו ּבִ ִהסִּ ּנּור ׁשֶ   תַּ

ץ,  -ָחָדׁש    יּותַּ
ן  ן.  -ָיׁשָ   יּוּצַ

  

ת,    ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ
י   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֶרת ת מּותֶּ    .ַהּפַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ת ֲאסּוָרה   . "ַהּפַ
  

ָכא!    ְוָהַתְנָיא ִאיּפְ
  

ֵני ָכא ּתָ מּוֵאל ִאיּפְ    .ׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ְוֵאי ּבָ
מּוֵאל ָעְלָמא ָקָסַבר ׁשְ    :ּבְ

  רש"י
. אם נפלו כאחת דליכא אבל בבת אחת

גמרו באיסור הכי נמי דשרי דזה וזה גורם 
  . מן האשירה:הימנה מותר:

. דמי עצים מכל יוליך הנאה לים המלח
עינן ליה כל כמה דלא ממטי מקום שמ

הנאה לים המלח מודה הוא לת''ק בין 
אחדש יותץ בין אישן יוצן בין אאיסור פת 
אלמא כיון דקתני חדש יותץ אית ליה זה 
וזה גורם אסור והא דתניא לעיל חדש יוצן 
רבנן היא דפליגי עליה דר' ואמרי הפת 
מותרת משום דלא חשיבא להו הנאת 

לבדו משום  היסק ואפילו בגורם אחד
דליתיה לאיסורא בעיניה וכל שכן בתנור 
שאינו נאכל הוא בעצמו ואין הנאתו בגורם 
אחד לבדו אלא בשני גורמים שלו ושל 
היתר ואם תאמר לרבנן יוצן למה לי הא 
שרו לפת האפויה בהיסק איסור הני מילי 
דיעבד אבל לכתחלה לא קא שרו לאפות 
 בהיסק איסור ולקמן פריך עצים דאיסור
לרבנן היכי משכחת לה דאסירי 
מדאורייתא והוא הדין דמצי לאוקמא להא 
דחדש יותץ דלעיל כתנא קמא דר' אליעזר 
אלא משום דלא ידעינן מנו וניחא ליה 
   למינקט ר' אליעזר והוא ומחלוקתו קאמר:

. דפרכת דילמא שאני ליה אמאן א''כ
תרמייה להא דתניא לעיל גבי ערלה יותץ 

משכחת תנא דאמר זה  על כרחיך כיון דלא
וזה גורם אסור אלא רבי אליעזר 
ומחלוקתו במסכת ע''ז וחזינא סתמא דתני 
בשאר איסורי נמי הכי רבי אליעזר קאמר 

   לה ולא שני ליה:
. ברייתא אמר אביי אם תמצי לומר

מפורשת הכי דכי היכי דאסר רבי בפת הכי 
נמי אסר בתנור ואע''פ שאין עצמו נאכל 

גורם אסור ורישא דאית ליה זה וזה 
דברייתא דלעיל דערלה רבי קאמר לה 

   כולה:
. בניחותא וליכא למיבעי היינו ר' אליעזר

   מידי:
. דסבירא ליה זה וזה גורם ואם תמצי לומר

מותר ורישא דההוא לאו רבי הוא אלא רבי 
אליעזר הוא והתם בפת הוא דאסר רבי 
משום דיש שבח עצים בגופה ונמצא 

נה מן האיסור כשאוכלה גופו הוא הנה
   בגורם אחד אבל בתנור חדש וציננו שרי:

. של חרס הני קערות כוסות וצלוחיות
שצרפן בעצי אשירה אסירי אפילו לרבי 
דהא יש שבח עצים בהן והנאתן בלא גורם 
שני הוא ועל ידי גורם ראשון הוא משתמש 
בהן הנאת גופו ולא דמו לתנור דלא מטיא 

   שני:הנאה לגוף מיניה עד דאיכא גורם 
. רבי דלא אסר אלא בפת ור' כי פליגי

אליעזר אית ליה זה וזה גורם אסור בתנור 
וקדירה שאין הגוף נהנה מהן עד שיבא 

   גורם שני והוא של היתר:
. שצרפה כשהיא חדשה בעצי קדירה
   איסור:

. ואיכא הנאת דהא מקבלה בישולה
תשמיש שמשתמש בה בלא גורם אחר אבל 

א לאחר הסיקה תנור אין נותנין בו פת אל
   של גורם היתר:

. להא ברייתא דלעיל איפכא תני לה
   ואיפכא אתנייה:
. שמואל נמי הכי אתנייה ואי בעית אימא

ואית ליה דר' אסר ורבנן שרו ואיהו הפך 
לה כדי שלא ילכו בני אדם אחר רבים 
להתיר דבעלמא במחלוקות אחרות 
שנחלקו רבים על רבי סבירא ליה לשמואל 

כרבי מחבירו במקום יחיד דאע''ג דהלכה 
אין הלכה כמותו מחביריו כלומר במקום 
רבים ובהא סבירא ליה דהלכה כמותו 

   ואע''ג דרבים פליגי עליה:
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י ֵמֲחֵבירוֹ  ַרּבִ    .לֹא ֵמֲחֵביָריווְ  ,ֲהָלָכה כְּ
  

  ֵמֲחֵביָריו. ּוְבָהא ֲאִפיּלּו 
  

ָכא,  יּה ִאיּפְ   ְוָסַבר ַאְתִנּיֵ
ַנן ְלִאיּסּוָרא ֵניקּום ַרּבָ י ֵהיִכי ּדְ    .כִּ

  
  
  

  רש"י
. אפכנה ואשנינה אפכה ואתנייה

כי היכי דתיקו הא מילתא 
דאיסורא בשם רבנן ויעשו בני 
אדם כמותן שהכל הולכין אחרי 
רבים שאם אני אומר הלכה 

  ד לא יאמינו לי:כרבי שהוא יחי
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        בבבב- - - - כז, אכז, אכז, אכז, א .75
ָחִלים " י ּגֶ ּבֵ ָלּה ַעל ּגַ ְ יׁשּ ְבֵרי ַהּכֹ -ּבִ ֶרתּדִ ת מּותֶּ   . "ל ַהּפַ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  י, וְ ׁשְ י ַרּבִ ר ַאׁשִ יא ּבַ יַר  ָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ּבִ
ָחִלים עֹוְממֹות א ּגֶ נּו ֶאּלָ    ,ַחד ָאַמר: לֹא ׁשָ

ָחִלים לֹוֲחׁשֹות    ֲאסּוִרין.  - ֲאָבל ּגֶ
ָחִלים לֹוֲחׁשֹות  ִרין.  -ְוַחד ָאַמר: ֲאִפיּלּו ּגֶ   ַנִמי מּוּתָ

  
ָלָמא ְלַמאן  ׁשְ ּום "ֲאסּוִרין –לֹוֲחׁשֹות " :ָאַמרּדְ ּבִ ָבח ֵעִצ ּדְ , ִמׁשּ ת. ֵיׁש ׁשְ ּפַ   ים ּבַ

א ְלַמאן  רֹות –ֲאִפיּלּו לֹוֲחׁשֹות " :ָאַמרּדְ ֶאּלָ   , "מּוּתָ
ת  תּדְ ָאַסר ּדְ ּפַ ּפַ ָבח ֵעִצים ּבַ ׁש ׁשְ ַחּתְ ֵליּה ,לְ ּיֵ כַּ י ֵהיִכי ַמׁשְ    ?ַרּבִ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ֶנְגּדֹו.  ֲאבּוָקה כְּ ׁשֶ   כְּ
  

ְפִליִגי ֲעֵליּה    כז,ב ַנן ּדִ ַרּבָ ָלל ּדְ ֶנְגּדוֹ  ,ִמכְּ ֲאבּוָקה כְּ ׁשֶ רּו ֲאִפיּלּו כְּ   ,ׁשָ
א ֵעִצים  ַחּתְ ְלהוּ ּדְ ֶאּלָ כַּ ַנן ֵהיִכי ַמׁשְ    ?ִאיּסּוָרא ְלַרּבָ

  
ר ָחָמאָאַמר    : ַרב ַאִמי ּבַ

יָפא ְרׁשִ ׁשַ    .ּבְ
  

  רש"י
. כבויות כדכתיב גחלים עוממות

(יחזקאל לא) ארזים לא 
   עממוהו ומתרגמינן כהה עמיא:

. גחלים בוערות נראות לוחשות
   כמתנענעות ולוחשות זו לזו:

   . לרבי:אסורין
. כנגד הפת מבעיר העצים כנגדו

  בפי התנור:
. דמתסרי עצים דאיסורא

בהנאה לרבנן היכי משכחת 
   להו:

. כסא לישב עליו או בשרשיפא
להדום רגליו דהנאתן כשהן 
בעין ועל ידי ממש אבל הנאת 
היסק אין הנאתו אלא לאחר 

  ביעורו או בשעת ביעורו:



  להדפיס לצורך לימוד אישיבשמחה מותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  ורותורותורותורותכל הזכויות שמכל הזכויות שמכל הזכויות שמכל הזכויות שמ                                                                                                                                                                   ""ָּכל ָׁשָעה –מסכת פסחים פרק ב' 

         
31

        כז, בכז, בכז, בכז, ב .76
י ָעְרָלה"[ ְקִליּפֵ יקֹו ּבִ ִהסִּ ּנּור ׁשֶ ֶרם. ,תַּ ְלֵאי ַהּכֶ ל ּכִ ין ׁשֶ ִ ַקׁשּ    אֹו ּבְ

...  
ת,    ָאָפה ּבֹו ֶאת ַהּפַ

...  
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ֶרת ת מּותֶּ   ]."ַהּפַ
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ָחָמאּבְ אֵמ  ָרִמי ּבַ   : ַרב ִחְסּדָ
ֲעֵצי יקֹו ּבַ ִהּסִ ּנּור ׁשֶ ת ּתַ ׁש, ְוָאָפה ּבֹו ַהּפַ ְייָתא ַמאי -  ֶהְקּדֵ ַקּמַ רּו ּבְ ׁשָ ַנן ּדְ    ?ְלַרּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ת ֲאסּוָרה. ַהּפַ 
  

ין זֹו ְלָעְרָלה    ?ּוַמה ּבֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
א?!  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

ָמאַתִים ֵטיָלה ּבְ   ,ָעְרָלה ּבְ
ֵטיל ֶאֶלף לֹא ּבָ ׁש ֲאִפיּלּו ּבְ    !ֶהְקּדֵ

  
א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ

ָיא ֵליּה  ָיא:  ,ִאי ַקׁשְ   ָהא ַקׁשְ
יקַוֲהלֹא,  ּסִ   . ָמַעל ַהּמַ

יק ָנְפקּו ְלהּו  ָמַעלּדְ ְוָכל ֵהיָכא  ּסִ יןַהּמַ    !ְלחּוּלִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָלִמים ָעְסִקיַנן,  ֲעֵצי ׁשְ   ָהָכא ּבַ

א  יּבָ יּדְ ְוַאּלִ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
ׁשֹוֵגג ּדְ  ׁש ּבְ ל -ָאַמר: ֶהְקּדֵ ֵמִזיד  ,ִמְתַחּלֵ ל.  -ּבְ   ֵאינֹו ִמְתַחּלֵ
ָלאו ּבַ  ?ֵמִזיד ַמאי ַטְעָמא לֹאּבְ  יָון ּדְ ין.  - הּוא ר ְמִעיָלהכֵּ   לֹא ָנֵפיק ְלחּוּלִ

ָלִמים ַנִמי ר ְמִעיָלה ִניְנהּו  ,ׁשְ ָלאו ּבַ יָון ּדְ ין.  - כֵּ   לֹא ָנְפָקא ְלחּוּלִ
  

יק ָנְפֵק ּדְ ְוָכל ֵהיָכא  ּסִ ין?ָמַעל ַהּמַ    !י ְלחּוּלִ
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

יָר " ר, חּוץ ֵמֲעֵצי ֲאׁשֵ ָרִפין ֶאְפָרן מּותָּ ׂשְ ל ַהּנִ ׁש ְלעֹוָלם ָאסּורּכָ    !"ה, ְוֵאֶפר ֶהְקּדֵ
  

ר ָחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ
ׁש,  ֲעֵצי ֶהְקּדֵ ֵליָקה ֵמֵאיֶליָה ּבַ ְפָלה ּדְ ּנָ גֹון ׁשֶ   כְּ

ִנְמעֹול א ֱאיַנׁש ּדְ ֵליכָּ    .ּדְ
  

ַמְעָיה   ָאַמר:  ַרב ׁשְ
ִניָזה.  עּוִנין ּגְ ּטְ אֹוָתן ׁשֶ   ּבְ

ַתְנָיא    :ּדְ
מֹו"" ַנַחת,  - ו, ג)(ויקרא   35"ְוׂשָ   ּבְ

מֹו"   ּכּוּלֹו,  - "ְוׂשָ
מֹו" ר.  - "ְוׂשָ ּלא ְיַפּזֵ   ׁשֶ
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  והרים את הדשן אשר תאכל האש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח 

  רש"י
לכך לא . הבטילה במאתים

   חמירא משכלה ונבער איסורו:
. וחייב קרבן והלא מעל המסיק

מעילה וכל דבר שאין בו קדושת 
הגוף כגון בהמה שאינה של 
קרבן וכלי שאינו כלי שרת כיון 
שמעל בו יצא לחולין דתנן 
(מעילה דף יט:) אין מועל אחר 
מועל במוקדשין אלא בהמה 
וכלי שרת בלבד אבל כל מידי 

ראשונה נפקא אחרינא ממעילה 
לחולין דקי''ל אין מעילה בכ''מ 
אלא שינוי שנשתנה מקדושתו 
ואמאי פת אסורה הא קודם 

   שנתנו הפת היה ההיסק חולין:
. שהתפיסן לדמי בעצי שלמים

שלמים למוכרן וליקח בדמיהן 
שלמים וקדשים קלים אין להם 
מעילה דלאו קדשי ה' קרינן ביה 
שכולן לבעלים ואין לגבוה בהן 

אחר זריקת דמים את אלא ל
האימורין ואיסורא מיהא 
רכיבה עלייהו וממעילה הוא 

   דאימעיטי במסכת מעילה:
. פשט ליה ואליבא דרבי יהודה

רב חסדא בקדושין בפ''ב (דף 
נה.) דאמר הקדש במזיד אין 
מתחלל אם נהנה ממנו במזיד 
לא יצא לחולין הלכך בשלמים 
שוגג דידהו כמזיד דהקדש דהא 

נינהו והכי נמי  לאו בני מעילה
הוה מצי למימר הכא כשהסיקו 
מזיד עסקינן מיהו שהסיקו 
משמע שוגג ומזיד וכיון דמצי 
לאוקמה בין בשוגג בין במזיד 

   אוקמה:
. בשילהי פרק כל הנשרפין

בתרא דתמורה מפרש אלו 
   נשרפין ואלו נקברין:

. להכי ואפר הקדש לעולם אסור
נקט גבי הקדש לעולם וגבי 

עולם משום אשירה לא נקט ל
דאשירה יש לה היתר אם 
שורפה עו''ג ובטלה אבל הקדש 
אין בו ביטול והכי מפורש 
בשילהי תמורה: רמי בר חמא 
ורב שמעיה אאפר הקדש לעולם 

  אסור מהדרי:
. קאמר באותו אפר שטעון גניזה

לעולם אסור וזהו אפר של 
תרומת הדשן שלא היתה מעילה 

  בהסיקו:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    כז, בכז, בכז, בכז, ב .77
י"    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

יעּור ֵריָפה. [  "ֵאין ּבִ א ׂשְ   ָחֵמץ ֶאּלָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ם יל ַלּיָ   ].ַאף ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח אֹו ֵמטִּ
  

   :ַתְנָיא
י ָאַמר"   : ְיהּוָדה ַרּבִ

ֵריָפה.  א ׂשְ יעּור ָחֵמץ ֶאּלָ   ֵאין ּבִ
ֵאינֹו ּבְ  ין נֹוֵתן: ּוַמה ּנֹוָתר, ׁשֶ ל ֵיָרֶאהְוַהּדִ ֵריָפה, ּבַ "וּ  ""ּבַ ֵצא" ָטעּון ׂשְ   ל ִיּמָ

נֹו ּבְ  ׁשְ ּיֶ ֵריָפה! ּבַ "וּ  "ל ֵיָרֶאהּבַ "ָחֵמץ ׁשֶ עּון ׂשְ טָּ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ ֵצא" לֹא ּכָ   ל ִיּמָ
  

   ָאְמרּו לֹו:
תֹו ְלַהְחִמיר ְוסֹופֹו ְלָהֵקל  ִחּלָ ן תְּ ה ּדָ ַאתָּ ין ׁשֶ ל ּדִ ין -ּכָ    .ֵאינֹו ּדִ

ב ּוָבֵטל?    !לֹא ָמָצא ֵעִצים ְלׂשֹוְרפֹו ְיֵהא יֹוׁשֵ
אֹ וַהּתֹוָרה ָאְמָרה:  יתּו ׂשְ ּבִ ׁשְ יֶכם""ּתַ ּתֵ יתוֹ  -(שמות יב, טו)  ר ִמּבָ ּבִ ה ָיכֹול ְלַהׁשְ ַאתָּ ָבר ׁשֶ ָכל ּדָ   ! ּבְ

  

י ָחַזר ין ַאֵחר:  ְיהּוָדה ַרּבִ   ְוָדנֹו ּדִ
ֲאִכיָלה ֲאִכיָלהוְ  ,נֹוָתר ָאסּור ּבַ   : ָחֵמץ ָאסּור ּבַ

ֵריָפה.  ׂשְ ֵריָפה ַאף ָחֵמץ ּבִ ׂשְ   ַמה ּנֹוָתר ּבִ
  

  ָאְמרּו לֹו: 
ֲאִכיָל  ֲאסּוָרה ּבַ ֵריָפהְנֵביָלה ּתֹוִכיַח, ׁשֶ   ! ה ְוֵאיָנּה ְטעּוָנה ׂשְ

  

  : ָאַמר ָלֶהן
ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה, ְוָחֵמץ  -ֶהְפֵרׁש: נֹוָתר  ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה.  -ָאסּור ּבַ   ָאסּור ּבַ

ֵריָפה - ַמה ּנֹוָתר  ֵריָפה.  -ַאף ָחֵמץ  ,ָטעּון ׂשְ   ָטעּון ׂשְ
  

  ָאְמרּו לֹו: 
ֵר  ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה ְוֵאינֹו ָטעּון ׂשְ ָאסּור ּבַ ְסָקל יֹוִכיַח, ׁשֶ   יָפה. ׁשֹור ַהּנִ

  

  ָאַמר ָלֶהן: 
ֵרת -ֶהְפֵרׁש: נֹוָתר  ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה ְוָענּוׁש ּכָ    ,ָאסּור ּבַ

ֵרת,            ֲאִכיָלה ּוַבֲהָנָאה ְוָענּוׁש ּכָ   ְוָחֵמץ ָאסּור ּבַ
ֵריָפה ַאף ָחֵמץ  - ַמה ּנֹוָתר  ׂשְ ֵריָפה,  -ּבִ ׂשְ   ּבִ

  

  ָאְמרּו לֹו: 
ְסָקל יֹוִכיַח  ל ׁשֹור ַהּנִ ֲאִכיָלה, ֶחְלּבֹו ׁשֶ ָאסּור ּבַ ֵרת, וְ ַב וּ , ׁשֶ ֵריָפה!  ֲהָנָאה, ְוָענּוׁש ּכָ   ֵאין ָטעּון ׂשְ

  

י ָחַזר   כח,א ין ַאֵחר:  ְיהּוָדה ַרּבִ   ְוָדנֹו ּדִ
נֹו ּבְ  - נֹוָתר  "ּבַ ֶיׁשְ ל ּתֹוִתירּו", ְוָחֵמץ ּבְ   ל ּתֹוִתירּו", "ּבַ

ֵריָפה –ַמה ּנֹוָתר  ׂשְ ֵריָפ  -ַאף ָחֵמץ  ,ּבִ ׂשְ   ה. ּבִ
  

  ָאְמרּו לֹו: 
"ַבל ּתֹוִתירּו".  ֵהן ּבְ ֵפק, ִלְדָבֶריָך יֹוִכיחּו ׁשֶ א ַעל ַהסָּ את ָהעֹוף ַהּבָ לּוי ְוַחטַּ ם תָּ   ָאׁשָ

ְקבּוָרה!  ה אֹוֵמר ּבִ ֵריָפה, ְוַאתָּ ׂשְ ָאנּו אֹוְמִרים ּבִ   ׁשֶ
  

ַתק י ׁשָ   . "ְיהּוָדה ַרּבִ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָאְמִרי ֱא  יַהְיינּו ּדְ ָלא :יָנׁשֵ רֹוף ַחְרּדְ וּה ִנׂשְ ַגּוָ ָרא ּבְ ָחָטא ַנּגָ א ּדְ ּפָ    .כַּ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ים ּלֵ ּתַ ִויל ְיֵדיּה ִמׁשְ ַסְדֵני ָיֵתיב, ִמּדְ ָנא ּבְ    .ַסּדָ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ים ּלֵ ּתַ ִויל ְיֵדיּה ִמׁשְ ִגיֵרי ִמְקֵטיל, ִמּדְ יָרא ּבְ    .ּגִ

  רש"י
. שמתחלתו כל דין שאתה דן

ה דנו כדי להחמיר עליו את
שהרי חמור הוא ואתה מביא לו 
חומר אחר כדקאמרת חמץ 
שהוא בבל יראה אין דין שטעון 
שריפה וסופו נמצא שחומר 
שאתה מוסיף עליו גורם לו 

   להקל:
. שהרי הדין מלמד אינו דין

   שיהא חמור והרי הוא מקילו:
שאם לא מצא עצים ישב 

. בתמיה ואף על גב ויבטל
קמא (דף יב:)  דאמרי' בפרק

לרבי יהודה אבל בשעת ביעורו 
השבתתו בכל דבר גבי 
פלוגתייהו מיהא קולא היא במי 
שהוא רוצה לצאת בשיירא או 
בתוך שלשים דאמרינן זקוק 
לבער וכשאין עצים לשורפו יהא 

   יושב ובטל ולא יבערנו:
. שאינו קל וחומר ודנו דין אחר

אלא גזירה שוה ובין לקולא ובין 
ה אזלינן דגזירת לחומרא בתר

הכתוב הוא ואין להשיב עליו 
  תחלתו להחמיר וסופו להקל:

. לא חמץ ישנו בבל תותירו
   יראה ולא ימצא:

 . בא על ספק כרתאשם תלוי
כגון חלב ושומן לפניו ושגג 
באחד מהן ואינו יודע איזה מהן 
אכל ואם שחטו ואירע בו פסול 
או נותר פליגי ר' יהודה ורבנן 
בשילהי פרק בתרא דתמורה לר' 

   יהודה בקבורה לרבנן בשריפה:
. חטאת העוף הבא על הספק

כגון הפילה ספק ולד ספק אינו 
ולד אינה אוכלת בקדשים שמא 

ביא כפרתה ולד הוא עד שת
העולה באה על תנאי אם ילדתי 
הרי היא לחובתי ואם לאו הרי 
היא נדבה וחטאת העוף מביאתו 
על הספק ואין כאן משום חולין 
בעזרה דמקראי נפיק במסכת 
נזיר בפרק מי שאמר (דף כט.) 
ואסורה באכילה שמא חולין 
היא ומליקתה שויה נבילה 
ופליגי בה רבי יהודה ורבנן 

ורה חטאת בפרק בתרא דתמ
העוף הבא על הספק תשרף רבי 

   יהודה אומר יטילנה לאמה:
. אאשם ואתה אומר בקבורה

תלוי קאי דקאמר ר' יהודה 
יקבר ואע''ג שהנותר ממנו 
אסור באכילה ובהנאה וענוש 

   כרת והוא בבל תותירו:
. כף בזך כפא דחטא נגרא

שחקק האומן בתוכו ישרוף את 
לשונו ואת חכו בחרדל לישנא 

לגמוא ישרוף הומי''ר { אחרינא
} בלע''ז (לבלוע מתוך שאיפה)

   כמו שורפה חיה בע''ז (דף כט:):
. נגר עושה סד לשום בו סדנא

רגלי אסירים כמו ותשם בסד 
   רגלי (איוב יג):

. מהרמת מדויל ידיה משתלים
ידו וממלאכתו משתלם שכרו 

   כשנמצא גנב:
  . עושה חצים:גיראה
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        כח, אכח, אכח, אכח, א .78
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ "

ם[ ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה יל ַלּיָ   . ]"ָלרּוַח אֹו ֵמטִּ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ?ֵהיִכי ָקָאַמר

ם. וּ ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח,  יל ַלּיָ   ְמָפֵרר ּוַמּטִ
יְלָמא ֵעיֵניּה  :אֹו ּדִ ם ּבְ יל ַלּיָ    ?ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, ֲאָבל ַמּטִ

  
י ֲעבֹוָדה ָזָרה ּוְתַנן ַנִמי ְווָנא ַגּבֵ י ַהאי ּגַ    :כִּ

י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ם יל ַלּיָ   , (עבודה זרה מג:) "ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, אֹו ַמטִּ

ֲעָיא ְלהוּ     :ְוִאיּבַ
  ֵהיִכי ָקָאַמר? 

ם.  יל ַלּיָ   ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, ְוׁשֹוֵחק ּוַמּטִ
ם  יל ַלּיָ ֵעיֵניּה אֹו ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח, ֲאָבל ַמּטִ    ?ּבְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ָרא ֲעבֹוָדה ָזָרה  ּבְ ֵעי ּדִ ִמְסּתַ ַלח ָקא ָאְזָלא לֹא ּבָ ִחיָקהְלַים ַהּמֶ   . ׁשְ
ָאר ְנָהרֹות ָקָאזִ ּדְ ָחֵמץ  ירּור. ִלׁשְ ֵעי ּפֵ   יל ּבָ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר ֵליּה 

ָרא,  ּבְ ָכא ִמְסּתַ א, ִאיּפְ ַרּבָ   ַאּדְ
הלֹא ְמִמ ּדְ ֲעבֹוָדה ָזָרה  ִחיָקה.  - יּסָ ֵעי ׁשְ   ּבָ

ֵמִמיס  ירּור -ָחֵמץ ּדְ ֵעי ּפֵ    .לֹא ּבָ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ ה, ּדְ ּתַ   ַרּבָ
ָווֵתיּה  ְנָיא כְּ   ַרב יֹוֵסף. ּדְ ּתַ

  
ָווֵתיּה " ְנָיא כְּ הּדְ ּתַ   : "ַרּבָ
ר ְמָפֵרר ְוזֹוֶרה ָלרּוַח. " ְדּבָ ּמִ ְך ּבַ   ָהָיה ְמַהּלֵ

ִפ  סְּ ְך ּבַ םָהָיה ְמַהּלֵ יל ַלּיָ   . "יָנה ְמָפֵרר ּוַמטִּ
  
ָווֵתיּה " ְנָיא כְּ   : "ַרב יֹוֵסףּדְ ּתַ
ר " ְדּבָ ּמִ ְך ּבַ   ׁשֹוֵחק ְוזֹוֶרה ָלרּוַח.  - ָהָיה ְמַהּלֵ

ִפיָנה  סְּ ְך ּבַ ם - ָהָיה ְמַהּלֵ יל ַלּיָ   . "ׁשֹוֵחק ּוַמטִּ
  
ִחיָקה' ָיא  'ׁשְ הַקׁשְ    !ְלַרּבָ
ירּור' ָיא  'ּפֵ    !ְלַרב יֹוֵסףַקׁשְ

  
ָיא ה לֹא ַקׁשְ ִחיָקה ְלַרּבָ    :ׁשְ

ַלח,  -ָהא    ְלַים ַהּמֶ
ָאר ְנָהרֹות.  -ָהא    ִלׁשְ

  
ָיא ירּור ְלַרב יֹוֵסף לֹא ַקׁשְ    :ּפֵ

י,  -ָהא  ִחיּטֵ   ּבְ
ַנֲהָמא.  - ָהא    ּבְ

  
  
  

  רש"י
. לרוח הוא דבעי או דילמא
מא יזרקנו שלם פירור ש

וימצאנה אחר ויאכלנו אבל לים 
מטיל בעיניה דממיס ונימוק 
מאליו. לשון שחיקה שייך 
   במתכת ולשון פירור שייך בפת:

. [הנקרא מי''ר ים המלח
ים קפוא (?) [יש מי בטיא''ה {

} ] ]שאומר שאינה מאת רש''י
   אין ספינה עוברת בו:

. שמא תפגע בו ספינה בעי פירור
   דעתייהו:ותטלנו ולאו א

. אין המים ממסות לא ממסה
   אותו:

. דחמץ בעי תניא כוותיה דרבה
   פירור:

. דע''ז תניא כוותיה דרב יוסף
   בעי שחיקה:

. שהחמיצו בעי פירור בחיטי
כלומר פיזור שלא יתנם בשק 
ויזרקם אלא יפזרם על פני 
המים שלא יוכל אדם ללקטן 

  מעל פני המים:
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        בבבב- - - - כח, אכח, אכח, אכח, א .79
ָנה             ִמׁשְ

ַסח  ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ ֲהָנָאה -ָחֵמץ ׁשֶ ר ּבַ    .מּותָּ
ל  ָרֵאל ׁשֶ ֲהָנָאה,  -ִיׂשְ   ָאסּור ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ אֹ "ׁשֶ   . (שמות יג, ז) 36"רְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
  

ָמָרא               ּגְ

י ַמְתִניִתין?    ַמּנִ
  

ילֹא     ,ְיהּוָדה ַרּבִ
יְולֹא  ְמעֹון ַרּבִ    ,ׁשִ
יְולֹא  ִליִלי.  ַרּבִ   יֹוֵסי ַהּגְ

  
  ַמאי ִהיא? 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ין ִלְפֵני זְ " ין ְלַאַחר ְזַמּנֹו ָחֵמץ ּבֵ ָלאו.  -ַמּנֹו, ּבֵ   עֹוֵבר ָעָליו ּבְ
ָלאו ְוָכֵרת,  -ּתֹוְך ְזַמּנֹו    עֹוֵבר ָעָליו ּבְ

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
   

י   כח,ב ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
לֹא ְכלּוםֵאי - ָחֵמץ ִלְפֵני ְזַמּנֹו ּוְלַאַחר ְזַמּנֹו    . נֹו עֹוֵבר ָעָליו ּבְ

ָכֵרת ּוְבָלאו,  -ְזַמּנֹו ּתֹוְך    עֹוֵבר ָעָליו ּבְ
  

ֲאִכיָלה  ָאסּור ּבַ ָעה ׁשֶ ָ ֲהָנָאה -ּוִמׁשּ   .ָאסּור ּבַ
א  א ַקּמָ   ֲאָתאן ְלַתּנָ

  

י ִליִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ
ַמּה ַעל ַעְצְמָך, ֵהיַאְך ָחֵמץ  ְבָעהתְּ ל ׁשִ ֲהָנָאה ּכָ    ?ָאסּור ּבַ

  

ִין ְלאֹוֵכל ָחֵמ  הּוִמּנַ לֹא ַתֲעׂשֶ הּוא עֹוֵבר ּבְ עֹות ּוְלַמְעָלה ׁשֶ ׁש ׁשָ ֵ    ?ץ ִמׁשּ
ֱאַמר ּנֶ   . (דברים טז, בג) 37"לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ" :ׁשֶ

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
  

י ָאַמר לוֹ  ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
ן?  ר לֹוַמר ּכֵ   ְוִכי ֶאְפׁשָ

ָבר ֶנֱאַמר ְבַעת ָיִמים ּתֹ "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ  :ַוֲהלֹא ּכְ   ! (דברים טז, בג) אַכל ָעָליו ַמּצֹות"ׁשִ
ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה תַּ   ?"לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ" :ִאם ּכֵ

ה  קּום ֱאכֹול ַמּצָ נֹו ּבְ ׁשְ ּיֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ נֹו ּבְ  -ּבְ ל ּתאַכל ָחֵמץ, 'ֶיׁשְ   ּבַ
ה  קּום ֱאכֹול ַמּצָ ֵאינֹו ּבְ ָעה ׁשֶ   . 'ּתאַכל ָחֵמץל ּבַ 'ֵאינֹו ּבְ  -ּוְבׁשָ

  
יּדְ ַמאי ַטְעָמא    ְיהּוָדה?  ַרּבִ

  
ִתיֵב  ָלָתא ְקָרֵאי כְּ   י: ּתְ
  , (שמות יג, ג) "ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"

ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ וְ    , (שמות יב, כ)  38""ּכָ
  . (דברים טז, ג) "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ"

  ִלְפֵני ְזַמּנֹו,  -ַחד 
  ֹו, ְלַאַחר ְזַמנּ  -ְוַחד 
  ְלתֹוְך ְזַמּנֹו.  -ְוַחד 
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ארולא יראה לך חמץ   ארְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ארְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ ארְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ  בכל גבולך ְולֹא ֵיָרֶאה ְלָך ׂשְ
37

 עליו מצות, לחם עוני שבעת ימים תאכללֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ וזבחת פסח לה' אלהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר ה' לשכן שמו שם,  
38

ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ   ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ כָּ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ כָּ ל ַמְחֶמֶצת לֹא תֹאֵכלוּ כָּ  בכל מושבותיכם תאכלו מצות כָּ

  רש"י
  מתני' 

. משום שנאמר לא יראה לך
רא מפרש לה משום קנסא בגמ

   דעבר עליה משום בל יראה:
  

  גמ' 
. משש שעות עד בין לפני זמנו

   שתחשך:
. משעבר הפסח עובר לאחר זמנו

עליו בלאו ואם אכלו אינו ענוש 
   כרת ולקמן מפרש ללאו:

   . במועד:תוך זמנו
. היינו ומשעה שאסור באכילה

משש שעות ולמעלה דאמרן לפני 
זמנו בלאו והא מילתא רבי 
יהודה קאמר לה כדמפרש 

   בגמרא אתאן לתנא קמא:
. דאפילו תמה על עצמך וכו'

בתוך המועד קאמר דמותר 
בהנאה וקא מתמה אהני 

   דאסרי:
שעת שחיטה . מלא תאכל עליו

דהיינו משש שעות ולמעלה 
  שחמה נוטה להעריב: 

הכי גרסינן חמץ אין לי אלא 
   שנתחמץ מאליו:
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יוְ  ְמעֹון?  ַרּבִ   ׁשִ
  

  ְלתֹוְך ְזַמּנֹו,  -ַחד 
ל ַמְחֶמֶצתוְ  ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא -  ""ּכָ    :ִמּבָ
39ָחֵמץ"""

ץ ֵמֵאָליו  -   ְתַחּמֵ ּנִ א ׁשֶ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ִין?  ָבר ַאֵחר, ִמּנַ   ֵמֲחַמת ּדָ

ְלמּוד לֹוַמר: ל ַמְחֶמֶצת לֹא  תַּ   . "תֹאֵכלּו""ּכָ
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא "ְולֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"    :ִמּבָ

י" ִליִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ
א יֹום ֶאָחד ֵאין ִחיּמּוצֹו נֹוֵהג ֶאּלָ ִין ְלֶפַסח ִמְצַרִים ׁשֶ    ?ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר   , "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ" :תַּ
ם יֹ  :ְסִמיְך ֵליּה וּ    . "(שמות יג, ד)  40"ְצִאים"ַהּיֹום ַאּתֶ
  
יוְ  ָבר ַאֵחר ְמָנא ֵליּה  ,ְיהּוָדה ַרּבִ    ?ֵמֲחַמת ּדָ
  

ְלׁשֹון ַמְחֶמֶצת.  ֵקיּה ַרֲחָמָנא ּבִ ַאּפְ   ִמּדְ
  

יּדְ  ִליִלי ְמָנא ֵליּה  ַרּבִ   ?יֹוֵסי ַהּגְ
  

ְסִמיְך ֵליּה  ֵעית ֵאיָמא ִמּדִ   . "ַהּיֹום"ִאי ּבָ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאי ּבָ
ֵריׁש ְסמּוִכין לֹא     .ּדָ
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  תוספת מילה ע"פ הגהות הב"ח ורש"י. 
40
ם יְֹצִאים  ם יְֹצִאיםַהּיֹום ַאתֶּ ם יְֹצִאיםַהּיֹום ַאתֶּ ם יְֹצִאיםַהּיֹום ַאתֶּ  בחודש האביב ַהּיֹום ַאתֶּ

  רש"י
. שלא נהגו מנין לפסח מצרים

  בו איסור חמץ אלא יום אחד:
ת''ל לא יאכל חמץ וסמיך ליה 

. לא יאכל היום אתם יוצאים
   חמץ היום:

ואי בעית אימא סמוכין לא 
. רבי יהודה אלא במשנה דריש

ורה לחוד והכי שמעינן ליה ת
בפרק קמא דיבמות (ד' ד.) 
הלכך לית ליה דרבי יוסי 

   הגלילי:
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        כח, בכח, בכח, בכח, ב .80
   :ָאַמר ָמר

ה" ֲעׂשֶ לֹא תַּ הּוא עֹוֵבר ּבְ עֹות ּוְלַמְעָלה ׁשֶ ׁש ׁשָ ֵ ִין ְלאֹוֵכל ָחֵמץ ִמׁשּ    ?ּוִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ   , "לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ"ׁשֶ
ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ

י ָאַמר לוֹ  ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
ן?  ר לֹוַמר ּכֵ   ְוִכי ֶאְפׁשָ

ָבר ֶנֱאַמרַוֲהלֹא  ְבַעת ָיִמים ּתֹ  :ּכְ    ."אַכל ָעָליו ַמּצֹות""לֹא תֹאַכל ָעָליו ָחֵמץ ׁשִ
  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ

יר ָקָאַמר ֵליּה  ּפִ יׁשַ ְמעֹון ַרּבִ   !ׁשִ
  
יוְ     :ךְ ְיהּוָדה ָאַמר לָ  ַרּבִ

ֲאָתא -ַההּוא  ה הּוא ּדַ ַמן ַהּזֶ ּזְ    .ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה ֲאִפיּלּו ּבַ
  
ְמעֹון ְלקֹוְבעֹו חֹוָבה  יַרּבִ וְ    ְמָנא ֵליּה?  -ׁשִ
  

ֶעֶרב ּתֹ "ִמ ָנְפָקא ֵליּה    . (שמות יב, יח) 41"אְכלוּ ּבָ
  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ֶדֶרְך ְרחֹוָקה.  ָהָיה ּבְ ֵעי ֵליּה ְלָטֵמא אֹו ׁשֶ   ִמיּבָ
ֲעָתְך ָאִמיָנא   הֹוִאיל ּוְבֶפַסח לֹא יאַכל,  :ָסְלָקא ּדַ

ה ּוָמרֹור נַ     .ִמי לֹא ֵניכּולַמּצָ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
יוְ  ְמעֹון ַרּבִ    ?ׁשִ
  

ֶדֶרְך ְרחֹוָקה לֹא ִאיְצְטִריְך ְקָרא ָהָיה ּבְ ַרע ֵמָעֵרל ּוֶבן ֵנָכר. ּדְ  ,ָטֵמא ְוׁשֶ   לֹא ּגָ
ְכִתיב:    , (שמות יב, מח) "ְוָכל ָעֵרל לֹא יאַכל ּבֹו"ּדִ

  הּוא ֵאינֹו אֹוֵכל,  - "ּבֹו"
ה ּוְבָמרֹור. ֲאָבל אֹוֵכל  ַמּצָ   הּוא ּבְ

  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ַהאי.  ַהאי ּוְכִתיב ּבְ ִתיב ּבְ   כְּ
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ֶעֶרב ּתֹאְכלוּ בראשון בארבעה עשר יום לחודש   ֶעֶרב ּתֹאְכלוּ ּבָ ֶעֶרב ּתֹאְכלוּ ּבָ ֶעֶרב ּתֹאְכלוּ ּבָ  מצות עד יום האחד ועשרים לחודש בערב ּבָ

  רש"י
. האי שבעת ימים לקובעו חובה

תאכלו מצות לאו לאקושי 
איסור חמץ למצות אכילת מצה 
אתא אלא לאקושי אכילת מצה 
לאזהרת חמץ לקבוע אכיל' 
מצה חובה לדורות כל זמן 
שהוא מוזהר על החמץ ואפילו 

שאין פסח דלא תימא על  בזמן
מצות ומרורים יאכלוהו כתיב 
אי איכא פסח מיחייב באכילת 

   מצה ואי לא לא:
. קרא יתירה בערב תאכלו מצות

הוא דהא כתיב על מצות 
   ומרורים יאכלוהו:

. לטמא ושהיה בדרך רחוקה
שאף על פי שאינו עושה פסח 

   חייב באכילת מצה:
   . לא נתחייב:לא ניכול

   חמת מילה:. שמתו אחיו מערל
. מי שנתנכרו מעשיו בן נכר

לאביו שבשמים ולא לכל 
   התורה:

. ערל ובן נכר וכתיב כתיב בהאי
טמא ושהיה בדרך רחוקה 
דליכול מצות ואף על גב דמצי 
יליף מיניה הלכך איצטריך 
היקישא לקובעו חובה ומקראי 
אחריני טובא כגון שבעת ימים 
מצות תאכלו וכגון מצות יאכל 

ם לא נפקא ליה את שבעת הימי
קביעות חובה דהנהו לאו חובה 
נינהו אלא מצות יאכל ולא חמץ 
ואם רצה ליזון שלא מחמץ 
ושלא ממצה הרשות בידו ותדע 
דהא בכולהו כתיב את שבעת 
הימים וחובת מצה אינו אלא 
לילה הראשון כדילפינן בפרק 
בתרא אבל מההוא קרא נפקא 
לן חובת לילה הראשון מדכתיב 

פסח וכדכתיב להיקישא גבי 
תאכל עליו מצות כי פסח לילה 
הראשון אף היקישא שלא בזמן 
פסח ללילה ראשונה ואהני 
היקישא לקובעו חובה בזמן 
הזה ואהני עליו למימרא 
דקביעת חובה דהיקישא לאו 
לכל שבעה אלא ללילה 

  הראשון:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א    ––––    כח, בכח, בכח, בכח, ב .81
ַסח "[  ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ ֲהָנָאה -ָחֵמץ ׁשֶ ר ּבַ    .מּותָּ

ָרֵאל  ל ִיׂשְ ֲהָנָאה -ׁשֶ   ]"ָאסּור ּבַ
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
  

יִאי     .גֹויּדְ ֵמץ ְסָתָמא ָקָאַמר, ֲאִפיּלּו ָח  -  ְיהּוָדה ַרּבִ
יְוִאי    כט,א ְמעֹון  ַרּבִ ֵרי! ^ּדְ  -ׁשִ ָרא ָקא ׁשָ ָרֵאל ַנִמי ִמיׁשְ   ִיׂשְ

יְוִאי  ִליִלי  ַרּבִ ֲהָנָאה.  -יֹוֵסי ַהּגְ ֵרי ּבַ ָרא ָקא ׁשָ   ֲאִפיּלּו ּתֹוְך ְזַמּנֹו ַנִמי ִמיׁשְ
  

ר ָאַמר    : ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ
י ְלעֹוָלם   ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ

אֹור ְוַילִּ  אֹור ּדַ יף ׂשְ ְ יה. ּדִ ֲאִכיָלה ִמׂשּ   ְרִאּיָ
אֹור  ְ יה ּדִ ַמה ׂשּ ךָ  –ְרִאּיָ ּלְ ל ֲאֵחִרים ׁשֶ ה רֹוֶאה ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאּתָ בֹוַה  ,ִאי ַאּתָ ל ּגָ    .ְוׁשֶ
אֹור  ה  -ֲאִכיָלה ּדַ ַאף ׂשְ ה אֹוֵכל, ֲאָבל ַאּתָ ָך ִאי ַאּתָ ּלְ ל ֲאֵחִריםׁשֶ בֹוַה  ,אֹוֵכל ׁשֶ ל ּגָ    .ְוׁשֶ

ֵעי ֵליּה ְלִמיְתָנא  ִאיּבָ ֵריּדַ ּוְבִדין הּוא ּדְ ֲאִכיָלה ַנִמי ׁשָ    .ֲאִפיּלּו ּבַ
ָתָנא  יִדי ּדְ ָנא ַנִמי ּדְ ְוַאּיְ ֲהָנָאה ּתָ ָרֵאל ָאסּור ּבַ ֲהָנָאה. ּדְ ִיׂשְ ר ּבַ   ּגֹוי מּוּתָ

ֵעי ֵליּה ְלִמ ְב וּ  ִאיּבָ ֲהָנָאה. ּדַ יְתָנא ִדין הּוא ּדְ ר ּבַ תֹוְך ְזַמּנֹו מּוּתָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
ָתָנא  יִדי ּדְ ָרֵאל ְלַאַחר ְזַמּנֹו ּדְ ְוַאּיְ ָנא ַנִמי  -ִיׂשְ   .ּגֹוי ְלַאַחר ְזַמּנוֹ ּדְ ּתָ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

יְלעֹוָלם  ְמעֹון ִהיא.  ַרּבִ   ׁשִ
יוְ  ְמעֹון ְקָנָסא ָקֵניס, הֹוִאיל ְוָעַבר ֲעלֵ  ַרּבִ ֵצא. ׁשִ ַבל ֵיָרֶאה ּוַבל ִיּמָ   יּה ּבְ
  

ָקָתֵני:  ָלָמא ְלָרָבא, ַהְיינּו ּדְ ׁשְ ֱאַמר"ּבִ ּנֶ ּום ׁשֶ ָרֵאל ָאסּור, ִמׁשּ ל ִיׂשְ    ."לֹא ֵיָרֶאה" ׁשֶ
ר  א ְלַרב ַאָחא ּבַ ּום  ַיֲעקֹבֶאּלָ ֵעי ֵליּה!  "לֹא ֵיָאֵכל ָחֵמץ"ִמׁשּ   ִמיּבָ

  
יָפא ָקֵאי?!    ִמי ָסְבַרּתְ ַאּסֵ

א ָקֵאיַא     .ֵריׁשָ
ַסח  :ְוָהִכי ָקָאַמר ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ ֲהָנָאה,  -ָחֵמץ ׁשֶ ר ּבַ   מּוּתָ

ֱאַמר ּנֶ ּום ׁשֶ ל ֲאֵחִרים - "לֹא ֵיָרֶאה ְלָך" :ִמׁשּ ה רֹוֶאה ׁשֶ ה רֹוֶאה, ֲאָבל ַאּתָ ָך ִאי ַאּתָ ּלְ בֹוַה.  ,ׁשֶ ל ּגָ   ְוׁשֶ
אֹור  יף ׂשְ ְ ּדַ ְוַיּלֵ יה. ּדִ אֹור ֲאִכיָלה ִמׂשּ   ְרִאּיָ

  
  
   ,ָאְזדּו ְלַטֲעַמְייהוּ וְ 

ִאיְתַמר    :ּדְ
ַסח, ְלִדְבֵרי ָעַבר ָעָליו ַהּפֶ ל ּגֹוי ׁשֶ אֹור ׁשֶ י ָהאֹוֵכל ׂשְ   ְיהּוָדה,  ַרּבִ

  ָאַמר:  ָרָבא
  .לֹוֶקה

ר וְ    ָאַמר:  ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ
  ֵאינֹו לֹוֶקה. 

  
יף  -" ָאַמר: לֹוֶקה ָרָבא" ילֹא ַיּלֵ אֹור  ַרּבִ אֹור ּדַ ְיהּוָדה ׂשְ ְ יהּדִ ֲאִכיָלה ִמׂשּ    .ְרִאּיָ
  
ר וְ " אֹור  -  "ָאַמר: ֵאינֹו לֹוֶקה ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ יף ׂשְ אֹור ּדַ ַיּלֵ ְ יהּדִ ֲאִכיָלה ִמׂשּ    .ְרִאּיָ
  
  

  רש"י
. דישראל נמי מישרא שרי

   בהנאה לאחר זמנו:
. דאע''ג לעולם ר' יהודה היא

דנפקא ליה מקראי דלאחר זמנו 
אסר קרא בשאור דישראל 

   קאמר אבל דנכרי שרי:
. כלומר ויליף שאור דאכילה

חמץ דגבי לא יאכל משאור 
של נכרי דראייה ומותר חמצו 

אף באכילה ואפי' בפסח מן 
   התורה:

. דאמר לעולם ר' שמעון היא
מדאורייתא לא מיתסר חמץ 
אחר זמנו הלכך דנכרי שרי 
ומיהו דישראל אסור מקנסא 
דקנסוהו רבנן משום דעבר בבל 

   יראה:
. דאמר טעמא בשלמא לרבא

דאסור בהנאה משום קנסא 
דעבר בבל יראה הוא היינו 

לא  דתנא מתני' אסור משום
   יראה לך:

. רבא ורב אחא ואזדו לטעמייהו
   בר יעקב:
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        בבבב- - - - כט, אכט, אכט, אכט, א .82
ר  יּה ַרב ַאָחא ּבַ   ֵמַהִהיא,  ַיֲעקֹבַוֲהַדר ּבֵ

ַתְנָיא    :ּדְ
ּמֹוֵעד ָהאֹוֵכל ָחֵמץ " ׁש ּבַ ל ֶהְקּדֵ   ָמַעל,  -ׁשֶ

  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 
  . "לֹא ָמַעל

   ?"ֵיׁש אֹוְמִרים"ַמאן 
  

י ָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
י ָנה ִהיא.  ַרּבִ ן ַהּקָ   ְנחּוְנָיא ּבֶ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ָנה ַרּבִ ן ַהּקָ ּפּוִרים ּכְ  ְנחוְּנָיא ּבֶ ה ֶאת יֹום ַהּכִ ת ָהָיה עֹוׂשֶ ּבָ ַ לּוִמיןתַּ ְל ׁשּ    ,ׁשְ

ת ּבָ ַ ַנְפׁשוֹ  ַמה ׁשּ יב ּבְ לּוִמין ,ִמְתַחּיֵ ׁשְ   . ּוָפטּור ִמן ַהתַּ
ַנְפׁשֹו,  יב ּבְ ּפּוִרים ִמְתַחּיֵ לּוִמיןּוָפ ַאף יֹום ַהּכִ ׁשְ   . "טּור ִמן ַהתַּ

  
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ים ְלַהֲאִכיָלן לִ  ָדׁשִ    .יְלגֵ ָלִבים ָקִמיּפְ כְ ּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ
ים ְלַהֲאִכיָלן לִ  :ָקָסַבר ,ָמַעל :ָאַמרּדְ ַמאן  ָדׁשִ   . ְכָלִביםּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ

   .ֵאין ּפֹוִדין :ָקָסַבר ,לֹא ָמַעל :ָאַמרּדְ ּוַמאן 
  

ר ָרָבא   כט,ב ָנא ָלּה  ַרב ַאָחא ּבַ ֵמיּה ^ּתָ ְ ַמֲעָתא ִמׁשּ ָהא ּדְ ְלָהא ׁשְ ָנאַרב יֹוֵסף ּבְ ְ    :ִליׁשּ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ים ְלַהֲאִכיָלן לִ  ֵאין :ּדְ ָדׁשִ   ָלִבים, כְ ּפֹוִדין ֶאת ַהּקֳ

ָהא ָקִמיּפְ     :יְלגֵ ְוָהָכא ּבְ
ֵמי  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון כְּ   ּדָ

ֵמי.  :ָמַעל, ָקָסַבר :ָאַמרּדְ ַמאן  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון כְּ   ּדָ
ָבר ַהּגֹוֵר  :ָקָסַבר ,לֹא ָמַעל :ָאַמרּדְ ּוַמאן  ֵמי. ּדָ ָממֹון ּדָ   ם ְלָממֹון ָלאו כְּ

  
ר     :ָאַמר ַיֲעקֹבַרב ַאָחא ּבַ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ֵמי,  :ּדְ ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון כְּ   ּדָ

א  ְפלּוְגּתָ יּדְ ְוָהָכא ּבִ יְיהּוָדה וְ  ַרּבִ ְמעֹון ָקִמיּפְ  ַרּבִ   י. ְלגֵ ׁשִ
יכְּ  ,לֹא ָמַעל :ָאַמרּדְ ַמאן    ְיהּוָדה.  ַרּבִ

יכְּ ָמַעל  :ָאַמרּדְ ַמאן וּ  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
  

ר  יּדְ ָאַמר ּדְ הּוא  ַיֲעקֹבְוָהא ַרב ַאָחא ּבַ אֹור  ַרּבִ יף ׂשְ אֹור ַד ְיהּוָדה ַיּלֵ ְ יהּדִ ֲאִכיָלה ִמׂשּ   ! ְרִאּיָ
א ר  ,ֶאּלָ יּה ַרב ַאָחא ּבַ    .ֵמַהִהיא ַיֲעקֹבֲהַדר ּבֵ

  
י    :ָאַמר ַרב ַאׁשִ

י ָעְלָמא ֵא  כּוּלֵ   ין ּפֹוִדין, ּדְ
ֵמי,  ָממֹון ּדָ ָבר ַהּגֹוֵרם ְלָממֹון ָלאו כְּ   ְוּדָ

א  ְפלּוְגּתָ יּדְ ְוָהָכא ּבִ ַנן ָקִמיּפְ  ַרּבִ ִליִלי ְוַרּבָ   י. ְלגֵ יֹוֵסי ַהּגְ
יָמַעל כְּ  :ָאַמרּדְ ַמאן    יֹוֵסי.  ַרּבִ

ַנן :ָאַמרּדְ ּוַמאן  ַרּבָ    .לֹא ָמַעל כְּ
  
  
  
  

  רש"י
. חייב קרבן מעילה דקסבר חמץ דהקדש מעל

בפסח בר דמים הוא ואפסדיה להקדש כר' 
שמעון דאמר חמץ לאחר הפסח מותר ואע''ג 
דקנסא קניס ה''מ בחמצו של הדיוט הואיל 
ועבר עליו בבל יראה אבל האי דבהתירא 

דף ה:) אבל אתה שהייה גביה דאמר מר (לעיל 
רואה של אחרים ושל גבוה אחר הפסח הוה 

   מזבין ליה גיזבר לישראל ואכלי ליה:
. כדמפרש דהואיל ויש אומרים לא מעל

ונתחייב כרת משום אכילה פטור מן התשלומין 
כר' נחוניא ובמקום שאין קרן אין חומש ואין 

   מעילה:
. המדליק גדיש ביוה''כ את יוה''כ כשבת
ור מן התשלומין כאילו ומתחייב כרת פט

הדליקו בשבת שהוא מתחייב בנפשו מיתת ב''ד 
דפשיטא לן דפטור מלשלם כדכתיב (שמות כא) 
ולא יהיה אסון ענוש יענש הא אם אסון יהיה 
לא יענש שאף יוה''כ שמיתתו בידי שמים 
שנכרתים חייו ובניו אסון הוא קרוי שנא' 
(בראשית מב) וקרהו אסון הלכך פטור מלשלם 

י פרשינן לה באלו נערות יש טועים דקשיא והכ
להו כי פטר ר' נחוניא במזיד פטר דבר כרת הוא 
והכא בשוגג עסקינן מדקתני מעל ושוגג לאו בר 
כרת הוא וטעות הוא זה דגבי חמץ מזיד הוא 
וגבי הקדש שוגג הוא דלא ידע שהוא של 

   הקדש:
. אי הוה סבירא להנך תנאי כרבי ורב יוסף אמר

תוך זמנו אסור בהנאה דכולי שמעון דאמר 
עלמא מודו דפטור הואיל והשתא מיהא לא חזי 
ולאו ממונא הוא ואע''ג דסופו גורם הוא לממון 
לאחר הפסח אלא אליבא דר' יוסי הגלילי פליגי 
דאמר תוך זמנו נמי שרי בהנאה ובפודין 
קדשים להאכילן לכלבים קא מיפלגי מאן 

פדות דאמר מעל סבר דראוי היה באותה שעה ל
לאכילת כלבים ובר דמים הוא ודר' נחוניא לית 

  ליה:
. הלכך לא ומאן דאמר לא מעל סבר אין פודין

חזי ופלוגתא דתנאי היא בתמורה (דף לא.) 
תזבח ולא גיזה בשר ולא חלב ואכלת ולא 
לכלבים מכאן שאין פודין ואיכא דדריש תזבח 
ואכלת אין לך בהן היתר אכילה אלא לאחר 

גיזה וחלב אבל לא לכלביך לא זביחה למעוטי 
  דריש:

   . דרב יוסף:להא שמעתא
. ואליבא דר' שמעון הוא דכולי עלמא אין פודין

לת דפליגי דשרי ליה לאחר פסח אף לאכי
ישראל ובהא פליגי מאן דאמר מעל סבר אף על 
גב דהשתא לא חזי הואיל ולקמיה גורם לממון 
הוא כממון דמי: הכי גרסינן רב אחא בר יעקב 

   אמר דכולי עלמא כממון דמי:
. כרבי יהודה דאמר אף ומאן דאמר לא מעל

לאחר הפסח אסור בהנאה וכל שכן בפסח עצמו 
חזי ולאו הלכך לאו ממון איכא דלישראל לא 

גורם לממון איכא שאם יפדה לא יהנה ממנו 
ולנכרי לא מזדבן דאין פודין את הקדשים 

   להאכילן לכלבים:
. דאמר ראוי הוא לאחר ומ''ד מעל כר''ש

הפסח אף (לאדם) [לישראל] והו''ל גורם 
   לממון:

. ושל הקדש אף בפסח מותר משאור דראייה
 והכא אמר לרבי יהודה לא מעל: הכי גרסינן רב
אשי אמר דכולי עלמא אין פודין ודבר הגורם 
לממון לאו כממון דמי. כלומר דכולי עלמא 
לנכרי לא מזבנינן ליה בפסח ומשום דלאחר 
הפסח דחזי לישראל לא מחייבי ליה דדבר 
הגורם לממון לאו כממון דמי והכא טעמא 
דמעילה משום דסבר לה כרבי יוסי הגלילי 

כך חזי דאמר אף תוך זמנו מותר בהנאה הל
למפרקיה ולהסיקו תחת תבשילו ומאן דאמר 
לא מעל כרבנן דאמרי חמץ בפסח אסור בהנאה 
ואי משום דמצי לשהויי לאחר זמן כר''ש 

   השתא מיהא לאו ממון הוא:
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  : ַרבָאַמר 

ְזַמּנוֹ     :ָחֵמץ ּבִ
ין  ִמינֹו, ּבֵ ין ּבְ ִמינֹו ּבֵ ּלא ּבְ   ָאסּור.  - ׁשֶ

ְזַמּנוֹ  ּלא ּבִ   : ׁשֶ
ִמינֹו    ָאסּור,  -ּבְ

ִמינֹו  ּלא ּבְ ר.  - ׁשֶ   מּוּתָ
  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ִמינֹו  ּלא ּבְ ְזַמּנֹו ׁשֶ ּלא ּבִ נֹוֵתן ַטַעם, ׁשֶ ר? -ִאיֵליָמא ּבְ    !מּוּתָ

  ָמא! ָהא ָיֵהיב ַטְע 
הוּ  ֶ ַמׁשּ א ּבְ    .ֶאּלָ

  
ִמינֹו " ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ְזַמּנֹו ּבֵ   , "ָאסּור –ָחֵמץ ּבִ

   :ַרב ְלַטְעֵמיּה 
מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  ָאְמֵר  ׁשְ ְרַוְייהּו: ּדְ   י ּתַ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ הּו,  ,כָּ ֶ ַמׁשּ ִמינֹו ּבְ   ּבְ
נֹוֵתן ַטַעם.  ִמינֹו ּבְ ּלא ּבְ   ׁשֶ

ִמינֹו ַאּטּו ִמינֹו. ַר  ּלא ּבְ ְזַמּנֹו ׁשֶ ַזר ָחֵמץ ּבִ   ב ּגָ
ְזַמּנוֹ וְ  ּלא ּבִ ִמינֹו  :ׁשֶ יָאסּור, כְּ  -ּבְ   ְיהּוָדה.  ַרּבִ

ִמינֹו  ּלא ּבְ ר,  -ְוׁשֶ ִמינֹו ַאּטּו ִמינֹו ּדְ מּוּתָ ּלא ּבְ ְזַמּנֹו ְוׁשֶ ּלא ּבִ ְזִריַנן -ׁשֶ י ַהאי לֹא ּגָ    .ּכּוּלֵ
  

מּוֵאל    :ַמרָא  ׁשְ
ְזַמּנוֹ     :ָחֵמץ ּבִ

ִמינֹו    ָאסּור,  -ּבְ
ִמינֹו  ּלא ּבְ ר.  - ׁשֶ   מּוּתָ
ְזַמּנוֹ  ּלא ּבִ    :ׁשֶ

ִמינֹו  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ר.  -ּבֵ   מּוּתָ
  

ִמינֹו  ְזַמּנֹו ּבְ   ָאסּור,  -ָחֵמץ ּבִ
מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה     :ׁשְ

מּוֵאלוּ  ַרבּדְ  ָאְמֵר  ׁשְ ְרַוְייהוּ ּדְ    :י ּתַ
ּתֹוָרה,  ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ   כָּ

ִמינֹו  הּו,  -ּבְ ֶ ַמׁשּ   ֲאסּוִרין ּבְ
ִמינֹו  ּלא ּבְ נֹוֵתן ַטַעם.  - ׁשֶ   ּבְ

ִמיָנן ַאּטּו ִמיָנן  ּלא ּבְ ַזר -ׁשֶ    .לֹא ּגָ
ִמיָנן  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ ְזַמּנֹו, ּבֵ ּלא ּבִ ִרין,  -ׁשֶ   מּוּתָ

יכְּ  ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ
  
יַר וְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ּבִ

ְזַמּנֹו,    ָחֵמץ ּבִ
ִמינֹו  ּלא ּבְ ִמינֹו ּוֵבין ׁשֶ ין ּבְ   נֹוֵתן ַטַעם. ּבְ ָאסּור  -ּבֵ

ִמיָנן  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ ְזַמּנֹו, ּבֵ ּלא ּבִ ר.  -ׁשֶ   מּוּתָ
  
נֹוֵתן ַטַעם" ִמינֹו ּבְ ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ְזַמּנֹו ּבֵ    "ָחֵמץ ּבִ

י    ,יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה  ַרּבִ
יּדְ  ְרַוְייהוּ  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ    :ּדְ

ּתֹוָרה ּבַ ל ִאיּסּוִרין ׁשֶ ִמיָנן  ,כָּ ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמיָנן ּבֵ ין ּבְ   נֹוֵתן ַטַעם. ּבְ ּבֵ
ִמינֹו  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ְזַמּנֹו, ּבֵ ּלא ּבִ ִרין, כְּ  -ׁשֶ ימּוּתָ ְמעֹון ַרּבִ   .  ׁשִ

  
  : ָרָבאָאַמר    ל,א

   :ִהְלְכָתא

  רש"י
. מפרש כוליה חמץ בזמנו וכו'

  לקמיה:
אי נימא בנותן טעם שלא בזמנו 

. בתמיה הא שלא במינו מותר
יהיב טעמא ורב מדקאמר שלא 

זמנו במינו אסור גלי דעתיה ב
דכר' יהודה סבירא ליה דאמר 

   אף לאחר הפסח אסור:
. נמי בזמנו אסור שלא במינו

ואע''ג דאית ליה לרב בכל 
איסורין שלא במינו בנותן טעם 
רב גזר בחמץ בזמנו הואיל 
ובכרת הוא שלא במינו אטו 
במינו ואע''ג דבחלב ודם לא גזר 
שלא במינו אטו מינו התם הוא 

דילי מיניה אבל חמץ לא דב
בדילי מיניה הואיל ואוכלו כל 

   ימות השנה:
שלא בזמנו במינו אסור כרבי 

. דאמר לאחר הפסח יהודה
דאורייתא הלכך אף תערובת 

   אסור:
. דשלא בזמנו שלא במינו מותר

דאינו בכרת שלא במינו אטו 
מינו לא גזר כי היכי דלא גזר 

   בבשר בחלב ובשאר איסורין:
. במשהו ו'ושמואל אמר כ

עסקינן שלא במינו מותר כשאר 
איסורין דלא גזר שמואל בחמץ 

   שלא במינו אטו מינו:
. דלאחר זמנו שרי כרבי שמעון

ואפי' בנותן טעם נמי שרי 
ולקמן פריך והא אסר ליה ר' 

  שמעון משום קנסא:
. ש''מ אמר רבא הלכתא כו'

דפסק רבא הלכתא דכל 
איסורין שבתורה במינן במשהו 
ולא שני לן בין חמץ לשאר 
איסורי אלא בהא מילתא דגזר 
שלא במינן אטו מינן שמעינן 
מינה חלב שנפל לקדירה אוסר 
במשהו וכן הלכה והא דקי''ל כל 

שבתורה בששים בשלא איסורין 
  במינן הוא:
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ְזַמּנֹו,    ָחֵמץ ּבִ
ין  ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ִמינוֹ ּבֵ ּלא ּבְ הּו,  - ׁשֶ ֶ ַמׁשּ   ַרב. כְּ ָאסּור ּבְ
ְזַמּנֹו,  ּלא ּבִ   ׁשֶ

ִמינֹו  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ ר –ּבֵ יכְּ  ,מּוּתָ ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ
  

   ?!ָהִכי ָרָבאּוִמי ָאַמר 
   :ָרָבאְוָהָאַמר 

י ֵצא"!  ַרּבִ "ַבל ֵיָרֶאה" ּו"ַבל ִיּמָ ְמעֹון ְקָנָסא ָקֵניס הֹוִאיל ְוָעַבר ָעָליו ּבְ   ׁשִ
  

ֵעיֵניּה,  י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
   .לֹא –ֲאָבל ַעל ְיֵדי ַתֲערֹוֶבת 

  
א     ,ְלַטְעֵמיּה  ָרָבאְוַאְזּדָ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
י  י ָהֵויַנן ּבֵ   , ְחָמןַרב נַ כִּ

ִפְסָחא ָאַמר ָלן ְבָעה יֹוֵמי ּדְ י ָהוּו ָנְפִקי ׁשִ ְבֵני ֵחיָלא.  :כִּ   ּפֹוקּו ּוְזִבינּו ֲחִמיָרא ּדִ
  

  רש"י
שלא בזמנו בין במינו בין שלא 

   . אפילו בנותן טעם:במינו מותר
. ואפי' אבל ע''י תערובת לא

שהייה בעיניה ועבר עליה לא 
   קניס . למיסר תערובת דיליה:

. דאמר הלכה כר' ואזדא רבא
שמעון לטעמיה דאמר נמי 
בעלמא חמץ של נכרי שעבר עליו 

ילה הואיל הפסח מותר אף באכ
וליכא למיקנס ביה מידי ואי 
רבי יהודה חמץ סתמא קאמר 

   ואפילו דנכרי:
. נכרים אע''פ שאופיהו בני חילא

  יום זה שעבר והוא פסח:
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        בבבב- - - - ל, אל, אל, אל, א .84
  : ַרבָאַמר 

ְברּו.  ָ ַסח ִיׁשּ ּפֶ   ְקֵדירֹות ּבַ
  

אי?  הּו  ְוַאּמַ ַסח, ְוֶליֱעַבד ּבְ ִהיְנהּו ַאַחר ַהּפֶ ִמיָנןַלׁשְ ּלא ּבְ   ! ׁשֶ
  

ֵזיָר  ִמינֹו. ּגְ הּו ּבְ יְלָמא ָאתּו ְלֶמיֱעַבד ּבְ   ה ּדִ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ִמינֹו.  ּלא ּבְ ין ׁשֶ ִמינֹו ּבֵ ין ּבְ הּו ּבֵ ֵהי ְלהּו ְלַאַחר ְזַמּנֹו, ְוָעֵביד ּבְ ְברּו, ֲאָבל ַמׁשְ ָ   לֹא ִיׁשּ
מּוֵאלְוָאְזָדא    ְלַטְעֵמיּה,  ׁשְ

מּוֵאלָאַמר ּדְ  נֵ  ׁשְ ְמַזּבְ י: ְלָהְנהּו ּדִ ְנּדֵ   י כַּ
ְנַדְיִכי וּו ְזִביֵני ַאכַּ יָנא ְלכּו כְּ  -ְוִאי לֹא  ,ַאׁשְ יָדְרׁשִ ְמעֹון.  ַרּבִ   ׁשִ

  
מּוֵאל כְּ  ָהא ׁשְ יְוִליְדרֹוׁש ְלהּו, ּדְ ְמעֹון ְסִביָרא ֵליּה!  ַרּבִ   ׁשִ

  
   .ֲהָוה ַרבּדְ ַאְתֵריּה 

  
ּנּוָרא  א. ּדְ ַההּוא ּתַ יּה ִטיַחּיָ   ָטחּו ּבֵ

ר ֲאִהיַלאי ֲאָסָרּה  א ָרָבא ּבַ ִמיְלָחא ,ְלֵמיְכֵליּה ְלִריְפּתָ    .ֲאִפיּלּו ּבְ
ָחא.  כּוּתְ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיְכֵליּה ּבְ   ְלעֹוָלם, ּדִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָחָלב, " ה ּבְ ין ֶאת ָהִעיסָּ   ֵאין ָלׁשִ
ל ֲעֵביָרה.  -ְוִאם ָלׁש  ֵני ֶהְרּגֵ ּה ֲאסּוָרה, ִמּפְ ת ּכּוּלָ ל ַהּפַ   ּכָ

ַאְלָיה. ^  ּיֹוֵצא ּבוֹ ּכַ    ל,ב ּנּור ּבְ ין ֶאת ַהתַּ   ֵאין ָטׁשִ
ּה  -ְוִאם ָטׁש  ת ּכּוּלָ ל ַהּפַ ּנּור -ּכָ יק ֶאת ַהתַּ סִּ ּיַ   . ֲאסּוָרה, ַעד ׁשֶ

ּנּור  ק ַהּתַ ֵרי -ָהא הּוּסַ    ,ִמיָהא ׁשָ
א  יּוְבּתָ ר ֲאִהיַלאי.ּדְ ּתְ   ָרָבא ּבַ
א יּוְבּתָ    !ּתְ

  
ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ר ֲאִהיַלאי,  ִאיתֹוַתב ָרָבא ּבַ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ
אי ָקָאַמר ַרב: ְקֵדירֹות ּבְ  ְברּו? ַאּמַ ָ ַסח ִיׁשּ   ּפֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ֶכת -ָהָתם  ל ַמּתֶ    .ַתּנּור ׁשֶ
ל ֶחֶרס -ָהָכא  ְקֵדיָרה ׁשֶ    .ּבִ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ל ֶחֶרס ׁשֶ    ,ָהא ְוָהא ּבְ
ְפִנים.  -ֶזה  יָקן ִמּבִ   ֶהּסֵ

חּוץ.  - ְוֶזה  יָקן ִמּבַ   ֶהּסֵ
  

ְפִנים ָקה ִמּבִ יָמא ָהִכי ַנִמי ֶליֱעַבד ֵליּה ַהּסָ ָפְקָעה ָעֶליהָחֵייס  - ְוִכי ּתֵ ּום ּדְ    !ִמׁשּ
  

ךְ     :ִהְלכָּ
חּוץ הּוא  ,ַהאי ּבּוְכָיא יקֹו ִמּבַ   ְוָאסּור,  -ֶהּסֵ

ּפִ  - ְוִאי ָמְלֵייּה ּגּוְמֵרי  ֵמי. ׁשַ   יר ּדָ

  רש"י
. אמר רב קדירות בפסח ישברו

רב לטעמיה דאמר חמץ אף 
לאחר זמנו אסור בהנאה כר' 
יהודה ואית ליה במשהו וקסבר 
נותן טעם לפגם אסור ולית 

כוותיה מתרי טעמי הלכתא 
חדא דאוקי רבא הלכתא 
דתערובת לאחר זמנו מותר 
כר''ש והאי פחות מתערובת 
הוא ועוד דקי''ל נותן טעם לפגם 
מותר וזה משעברו עליו ימי 

   הפסח הופג טעמו בדופני הכלי:
. דהא וליעבד בהו שלא במינו

מודי רב לעיל דחמץ שלא בזמנו 
שלא במינו במשהו מותר והאי 

   להו: משהו חשיב
   . קדרות לאחר הפסח:כנדי

. אל תעלו דמיהן אשוו זבינייכו
   יותר משוויי':

. דמותרות הקדרות כר''ש
   הישנות לאחר הפסח:

   . כדאמרן לעיל:כר''ש ס''ל
. שומן נתנו בו דטחו ביה טיחיא

   בקרקעיתו ונותן טעם בלחם:
   . אפילו חזר והוסק:לעולם

. להכי נקט אפילו במילחא
דרך אפילו במילחא שאין 

  לאכול פת בלא מלח או ליפתן:
   . לשון טח:טשין

מאחר דאיתותב רבא בר 
. ושמעינן דהיסק מועיל אהילאי

לכלי חרס קדירות בפסח אמאי 
   ויתלבנו: ישברו יסיקם

. רב מוקים ליה לההוא א''ל
דקתני עד שיוסק דמשמע הא 
הוסק שרי בתנור של מתכת 
אבל של חרס התורה העידה 
עליו שאינו יוצא מידי דופיו 

   לעולם:
. ואי שרית ליה על חייס עלייהו

ידי היסק פנים מורה היתירא 
   וסמיך אהיסק בחוץ:

. כלי שהוא מרעפים בוכיא
י''ש: טיולשקורין טיילי''ש {

   } ואופין ומטגנין בו ככר:רעפים
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ילְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ

ִפְסָחא ֵהיִכי ָעְבִדיַנן ְלהוּ  יֵני ּבְ    ?ָהֵני ַסכִּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   .ְלִדיִדי ֲחָדָתא ָקא ָעְבִדיַנן

  
  ָאַמר ֵליּה: 
יַנח ָמר  ר ֵליּה ּדְ ּתֵ ר ֵליּה ַמאי? ּדְ  ,ֶאְפׁשָ   לֹא ֶאְפׁשָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

  ,ֵעין ֲחָדָתא ָקָאִמיָנאֲאָנא, כְּ 
נּוָרא ִטיָנא ּוַפְרְזַלְייהּו ּבְ ְייהּו ּבְ    ,ַקּתַ

רֹוְתִחין.  ְייהּו ּבְ   ַוֲהַדר ְמַעְייָלָנא ְלַקּתַ
  

   :ִהְלְכָתא
   .רֹוְתִחין ּוִבְכִלי ִראׁשֹון -י י ְוִאיִד ִאיִד 

  
  

ֵריּה ָאַמר  ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ   : ַרב ְיהֹוׁשֻ
רּור    רֹוְתִחין ּוִבְכִלי ִראׁשֹון. ּבְ ילֹו ַמְגִע  -ֵעץ ּפָ

  
ְך ּפֹוְלטוֹ ָק  בֹוְלעֹו כָּ    .ָסַבר: כְּ
  

יּה  עּו ִמיּנֵ   :  42יָמרֵר ְמ ִמ ּבָ
ִפְסָחא הּו ּבְ י ּבְ ּמּוׁשֵ ּתַ קֹוְנָיא, ַמהּו ְלִאׁשְ   ?ָהֵני ָמאֵני ּדְ

  
ֵעי ָל  - ָירֹוָקא  יּבָ אי ֲאִסיֵר ּדְ  ךְ לֹא ּתִ    ,יַוּדַ

ֵעי ָל  יּבָ י ּתִ ֵרי :ךְ כִּ    ?ַמאי – אּוְכֵמי ְוִחיּוָ
  

הּו ַקְרטֹוָפֵני ִאית ּבְ ֵעי לָ  - ְוֵהיָכא ּדְ יּבָ אי ֲאִסיֵר ּדְ  ךְ לֹא ּתִ   .יַוּדַ
ֵעי ָל  יּבָ י ּתִ יֵעי :ךְ כִּ ׁשִ    ?ַמאי – ּדְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י,  ִמיַדְייּתִ   ֲחִזיָנא ְלהּו ּדְ
ְלֵע     ,יי, ַוֲאִסיֵר ַאְלָמא: ּבָ

ֵלי ֶחֶרס  ַהּתֹוָרה ֵהִעיָדהוְ  ֵאינֹו יֹוֵצא ִמיֵדי ּדֹוְפיֹו ְלעֹוָלם -ַעל כְּ   .ׁשֶ
  

ִעְנַין ֵיין ֶנֶסךְ  ָנא ּלְ    ?ּוַמאי ׁשְ
  

ָדֵריׁש    : ָמֵריָמרּדְ
קֹוְנָיא ין אּוכְ  ,ָמאֵני ּדְ ֵרי ּוֵבין ָירֹוֵקיָמא ּבֵ ין ִחיּוָ ֵרי,  -  ּבֵ   ׁשָ

יָמא ַנן :ְוִכי ּתֵ ַרּבָ אוֹ ָחֵמץ  ,ֵיין ֶנֶסְך ּדְ ּקּוןּכֹ  - ַרְייָתא ּדְ אֹוַרְייָתא ּתַ ֵעין ּדְ ַנן כְּ ַתּקּון ַרּבָ    !ל ּדְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ין - ֶזה ִמיׁשֹו ַעל ְיֵדי ַחּמִ ׁשְ    ,ּתַ

ִמיׁשֹו ַעל ְיֵדי צֹוֵנן - ְוֶזה  ׁשְ    .ּתַ
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  והסוגיה המקבילה.גירסה ע"פ הגהות הב"ח  

  רש"י
. לצורכי לדידי חדתא עבדא
   עושין סכינים חדשים:

. שהרי עשיר למר אפשר ליה
   אתה:

. להגן עליהם קתייהו בטינא
   שלא ישרפם האור:

. לא צריך לאותבינהו והלכתא
בנורא אלא פרזלייהו כי קתייהו 

   נמי סגי להו בהגעל' ברותחין:
  רה:. שמגיסין בו הקדעץ פרור

. כבולעו מתוך כבולעו כך פולטו
כלי ראשון כך פולטו בכלי 

   ראשון:
לכסות, . פלומי''ר {קונייא

} בלע''ז ושל למשוח בעופרת
   חרס הוא וטוח באבר:

. עשויין מקרקע שחופרים ירוקי
ָצריף [ראה ממנה צריף אלו''ם {

} בלע''ז והוא עז ובולע ]שבת נ.
   לעולם:

ה''ג ירוקי לא תיבעי לך דודאי 
. דמצרפי אסירי דמצרפי ובלעי

   צריף:
   . בקעים:קרטופני

. שהן כי תיבעי לך דשיעי
   חלקים:

. פולטין המשקין דמידייתי
מדופנן החיצון ובלע''ז 

טרישטריש''ט: טרשטדט''ש {
} וכיון דמידייתי ודאי מחלחל

בלעי והואיל ובלעי שוב אינן 
פולטין שהתורה העידה על כלי 
חרס שכיון שבלע אינו יוצא 

ידי דופיו לעולם שהרי בכלי מ
עץ ומתכות כתב לך ישטף 
תעבירו באש ומורק ושוטף אבל 

  בכלי חרס ישבר:
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        ל, בל, בל, בל, ב .86
אָאַמר  ר ַאּבָ יָאַמר  ָרָבא ּבַ ר ַאׁשִ יא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ִחּיָ   : ׁשְ

ל ַהכֵּ  צֹוֵנן כָּ ֶהן ָחֵמץ ּבְ ׁשּו ּבָ ּמְ ּתַ ׁשְ ּנִ ה - ִלים ׁשֶ ֶהן ַמּצָ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ    ,ִמׁשְ
אֹור ית ׂשְ    ,חּוץ ִמן ּבֵ

ה ִחיּמּוצֹו ָקׁשֶ    .הֹוִאיל ׁשֶ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֵמי -ּוֵבית ֲחרֹוֶסת  ה ּדָ ִחיּמּוצֹו ָקׁשֶ אֹור ׁשֶ ֵבית ׂשְ    .כְּ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֵני     ,ֹוָזאְמחּדִ ָהֵני ַאּגָ
הּו ֲחִמיָרא הּו ֲחִמיָרא  ,הֹוִאיל ּוְתִדיִרי ְלֵמיַלׁש ּבְ הּו ּבְ ְ ֵמי - ּוַמׁשּ ה ּדָ ִחיּמּוצֹו ָקׁשֶ אֹור ׁשֶ ֵבית ׂשְ    .כְּ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא יָון  :ַמהּו ּדְ   ְרִויָחא, ּדִ כֵּ

ְלֵע  הּו ֲאִויָרא ְולֹא ּבָ יט ּבְ ּלִ    ,יׁשַ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. תשמישו ע''י חמין כל חמץ

השנה אבל יין נסך לא נשתמש 
   בו אלא צונן:
. כלי שנותנין בו בית חרוסת

חומץ וכל דבר שיש לו קיהוי 
ורגילין ליתן בו קמח ועשוי 
 לטבל בו בשר כל ימות השנה

והקמח מתחמץ מחמת הקיהוי 
ולשון חרוסת קיהוי אייגירו''ש 

   } בלע''ז:איגרו''ם: חמיצּות{
. כלי שהאשה שורה בית שאור

ומנחת בו את השאור ונותנתו 
בעיסה ופעמים שהוא שוהה שם 

. עריבות מיי''ץ אגני בלילה:
ֲעֵרבֹות (משארות, ארגזים {

  } :ללוש בהם את הבצק)
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        לא, אלא, אלא, אלא, א    ––––    ל, בל, בל, בל, ב .87
ָנה             ִמׁשְ

ָרֵאל ַעל ֲחֵמצוֹ  ִהְלָוה ֶאת ִיׂשְ    ,ּגֹוי ׁשֶ
ַסח ֲהָנָאה -  ַאַחר ַהּפֶ ר ּבַ   .מּותָּ

ִהְלָוה ֶאת ּגֹוי ַעל ֲחֵמצוֹ  ָרֵאל ׁשֶ    ,ִיׂשְ
ַסח  ֲהָנָאה.  - ַאַחר ַהּפֶ   ָאסּור ּבַ

  

ָמָרא               ּגְ

ַמר:    ִאיּתְ
ַעל חֹוב,    ּבַ

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
  ֹוֶבה. ְלַמְפֵרַע הּוא גּ 

  ָאַמר:  ָרָבאוְ 
א הּוא ּגֹוֶבה אן ּוְלַהּבָ    .ִמכָּ

  
ל ֵה  יׁש לֶֹוה ְוַזּבִ כָּ ַאְקּדֵ    –ין לֶֹוה יָכא ּדְ

י ָעְלָמא לֹא  ִליֵגיּכּוּלֵ ָאֵתי ַמְלֶוה ְוָטִר  ּפְ   ,יףּדְ
   .ְוָאֵתי ַמְלֶוה ּוָפֵריק   לא,א

ְתַנן    :ּדִ
ָכִס " יָנר ּופֹוֶדה ֶאת ַהּנְ   . (ערכין כג:) "ים ָהֵאּלוּ מֹוִסיף עֹוד ּדִ

י  ִליֵגיכִּ ין ַמְלֶוה, וְ  ּפְ ַזּבֵ    .יׁש ַמְלֶוהּדִ ְק ַא ּדְ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

   ,ְלַמְפֵרַע הּוא ּגֹוֶבה
יָון ּדְ    ֵעיּה, ְר ָטא ִזְמֵניּה ְוָלא ּפַ ָמ כֵּ

ְרׁשּוֵתיּה ֲהָוה ָקֵאי ָרא ּבִ ֵמִעיּקָ ָתא ְלַמְפֵרַע ּדְ    ,ִאיְגַלאי ִמיּלְ
ּפִ  ין. ְוׁשַ יר ַזּבֵ ּפִ יש, ְוׁשַ   יר ַאְקּדֵ
  ָאַמר:  ָרָבא

א הּוא ּגֹוֶבה,  אן ּוְלַהּבָ   ִמכָּ
יָון  זּוֵזיּדְ כֵּ יק ְלהּו ּבְ א ָקא ָקֵני ,ִאיּלּו ָהוּו ֵליּה זּוֵזי ֲהָוה ְמַסּלֵ ּתָ ָהׁשְ ח ּדְ כַּ ּתַ    .ִאיׁשְ

  
   ?!ּוִמי ָאַמר ָרָבא ָהִכי

ר ָחָמאָאַמר ְוָה    : ָרִמי ּבַ
ִמְלוֶ ְראוּ  ַאֲחָריּות, ּוְזָקָפן ָעָליו ּבְ ְמעֹון ּבְ ֶדה ְלׁשִ ַכר ׂשָ ּמָ   ה,ֵבן ׁשֶ

ַעל חֹוב  ,ֵמת ְראּוֵבןוּ  ְמעֹון. ּדִ ַוֲאָתא ּבַ ִ   ְראּוֵבן ְוָטֵריף ֵליּה ִמׁשּ
זּוֵזי יֵסיּה ּבְ ְמעֹון ּוַפּיְ    .ַוֲאָתא ׁשִ

ֵני ְראּוֵבן ָאתּו ּבְ יָנא הּוא ּדְ    ,ּדִ
ְמעֹוןְוָאְמִרי ֵליּה לְ  ךְ  :ׁשִ ּבָ ַבק ֲאבּון ּגַ ְלְטֵלי ׁשְ    ,ֲאַנן ִמּטַ

ֵד  ְעּבְ ּתַ ָיְתֵמי ְלַבַעל חֹוב לֹא ִמׁשְ ְלְטֵלי ּדְ   י. ּוִמּטַ
  : ָרָבאְוָאַמר 

ְמעֹון ַח ׁשִ יּקֵ ְייהוּ  ,י ְלהּו ַאְרָעאַמְגּבֵ  ,ִאי ּפִ ֵבי ָלּה ִמיּנַ    ,ַוֲהַדר ּגָ
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר ּדְ 

גָּ  חֹוַבת ֲאִביֶהםְיתֹוִמים ׁשֶ ַעל חֹוב חֹוֵזר ְוגֹוֶבה אֹוָתּה ֵמֶהן.  ,בּו ַקְרַקע ּבְ   ּבַ
  

  רש"י
  מתני' 

. מעות על חמצו קודם הפסח ועבר אלנכרי שהלוה את ישר
עליו הפסח מותר בהנאה ולקמיה בגמרא מוקי לה כשהרהינו 
אצלו בביתו ושוהה אצל הנכרי כל ימות הפסח דכיון דמטא 
זמניה ולא פרעיה ומחוסר גוביינא נמי לא הוה שהרי אצלו 
נתון איגלאי מילתא למפרע דמשעה שהרהינו אצלו הוה 

   דידיה:
. נמי כיון דהרהינו אצלו ומטא נכרי כו'ישראל שהלוה את ה

   זמניה ולא פרעי' מההיא שעתא דאוזפיה קם ליה ברשותיה:
  

  גמ' 
. המלוה את חבירו ושיעבד לו נכסיו שאם לא אפרע בעל חוב

   לך עד יום פלוני גבה מנכסי והגיע זמן ולא פרע:
. גבייתו שגבה עכשיו איגלאי אביי אמר למפרע הוא גובה

   הו עמדו נכסיו הללו בחזקתו:מילתא דמשעה שהלוו
. אינן בחזקתו אלא מיכן ולהבא ולקמיה מפרש ורבא אמר

   למאי נפקא מינה:
   . נכסיו בתוך הזמן:כל היכא דאקדיש לוה

   . מוכרן לאחרים:או זבין לוה
. אפילו לרבא דאמר עד עכשיו היו כולי עלמא לא פליגי

ברשות לוה מודה הוא דאין מכירתו לאחרים מכירה ואין 
דישו הקדש שהרי ממושכנין הן למלוה ואף על גב שהן הק

שלו אינן ברשותו ורחמנא אמר (ויקרא כז) ואיש כי יקדיש 
   את ביתו קדש מה ביתו ברשותו אף כל ברשותו:

  . מן הלקוחות בחנם:דאתי מלוה וטריף
. מן ההקדש בדבר מועט כדי שלא יאמרו ואתי מלוה ופריק

הקדש יוצא בלא פדיון וגובה חובו כדתנן בערכין בפרק שום 
היתומים הקדיש בתשעים מנה והיה חובו מאה מנה מוסיף 
מלוה זה על הלואתו דינר ופודה את הנכסים הללו מיד 

זה ונוטלן בחובו ודינר דיהיב מפרש טעמא התם הקדש בדינר 
שלא יאמרו הקדש יוצא בלא פדיון ואף על גב דאמר רבא 
(כתובות דף נט:) הקדש חמץ ושיחרור מפקיעין מידי שיעבוד 
דוקא קדושת הגוף קאמר רבא כגון קונמות או בהמה לקרבן 
או בגד שפירסו על המת כי ההיא דיבמות (דף סו:) גבי 

א דפירסוה יתמי אמיתנא דהוה משתעבד איצטלא דמילת
לכתובת האשה דאמר רבא קנייא מיתנא אבל קדושת דמים 

   לא אמרינן:
. בתוך הזמן את הקרקע המשועבד כי פליגי דאקדיש מלוה

לו ולא הקדיש את החוב אלא הקרקע והשתא כשהגיע הזמן 
   ולא פרעו זה והוא בא לגבותה מן הלוה חוזר בו מן ההקדש:

. ללוה ביום הזמן הוה מסלק ליה וה ליה זוזיכיון דאילו ה
למלוה מן הקרקע בזוזי אישתכח שלא היה הקרקע קנוי לו 

   עדיין אלא עכשיו כשהוא גובה אותה בחובו היא נקנית לו:
. שמא יטלנה בעל חוב דראובן משמעון בשביל חוב באחריות

ששיעבדה לו ראובן שישלם לו ראובן זה מעותיו לשמעון ולא 
   סים עוד על דבר אחריות זה:היו לו נכ

. שלא היו מעות לשמעון שפסק על שדה זו וזקפן עליו במלוה
   וכתב לראובן שטר עליהן ושיעבד נכסיו לו עליהן:

. המוכר ובא בעל חובו וטורפה משמעון ועדיין לא ומת ראובן
נתן שמעון המעות לראובן ולא ליתומיו ופייסיה שמעון לבעל 

   חוב דראובן באותן מעות:
. אע''ג דאבוהון קביל עליה אחריות מכירה זו ינא הואד

אפילו הכי יכולין בני ראובן לבא על שמעון ולומר אנן 
מטלטלי שבק אבוך גבך לא היית חייב עליו אלא מעות ולא 
היה לך ליתנן לבעל חוב ולא לעכבן בשביל אחריות מכירתך 
דמטלטלי דיתמי לא שיעבדום חכמים לבעל חוב דקרקע של 

ם הוא דאמרינן בעל חוב גובה אותה בחובת אביהן יתומי
משום דמחיים חל שיעבודא עליהן אבל על מעות שלא היו 
בעין לא חייל שיעבודו מחיים עליהן וכשהן בעין אין כאן לוה 

   ולבעלי המעות דהיינו יתומים לא הלוה זה כלום:
   . גרסינן:ואמר רבא
לפרוע  . זה שמעון יטעון ויאמר להם אין לי מעותאי פיקח

לכם אלא קרקע יש לי ונותנה להם בחובותם וחוזר וגובה 
אותם מהם בשביל אחריות מכירה שקבל אביהן עליו 
דהשתא כי אגבי להו הא ארעא איגלאי מילתא דלאו 

   מטלטלי הוא דשביק גביה אלא קרקע:
. אחר של אביהן חוזר וגובה אותה מהן אלמא בעל חוב

ה שנתן לו המעות אמרינן הנוטל קרקע בחובו מאותה שע
  נקנית לו:


