חוֹ בֶ רֶֶתֶיבֶ-יגֶ

לִ ּמ ּוד ּ ַּתלְ מ ּוד יְ ר ּו ַּשלְ ִמי
ְּבסֶ ֶֶדרֶ ִמסְּ גֶרֶֶתֶהַ דֶַףֶהַ יוֹ מִֶי

ַּמ ּ ֶּסכֶּ ת ּ ְפסָ חִ ים

ֶ(ג-טז)ֶ


ִשעו ִריםֶלִ ימֶיֶ ָׁשבועוֶֹתָׁ ֶ:פ ָׁרשֶַתֶחַ יֶיָׁ -שרֶָׁהֶתוֹ לְּ ֶֹדתֶ:
יט חֶּ ְשוָ ן  -ב' ִּכ ְסלֵ יוֶתשע"וֶ


יבה ד ֲח ִׁסידי ְב ֶר ְס ֶלב
יָ ָצא ָלאוֹ ר על יְ די יְ ִׁש ָ

ָחיםִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיְִפס
י ַׁ
ח ְּש ַָּוןַּתשע"ו
יוַּםַּ ִראשוַּןַּיטַּ ַּ
ְּפ ָס ִחים דַּףַּג ַּ
במַּהַּ ָא ְּמרוַַּּ ְּש ַּ
תיַּשורוַּתַּבמ ְּרתַּף ְוכו' .רב חוֹ נה ְבשם רב :קוֹ ְלפוֹ
ְכ ִמין גם .תני בר קפרא :קוֹ ְלפוֹ ְכ ִמין ְשני ג ִמין .היה נתון
ְב ֶא ְמצע הביִ ת ,על ד ְעתיה ְדרב חוֹ נא  -מ ְפ ִשיטוֹ חלוק ֶאחד .על
ד ְעתיה ְדבר קפרא  -מ ְפ ִשיטוֹ ְשני ֲחלקוֹ ת .היה עשׂ וי מ ְדרגוֹ ת -
קב בר אחא ְבשם ִח ְז ִקיהִ ,ש ְמעוֹ ן בר
קוֹ ְלפוֹ ג ִמים ג ִמים .ר ִבי י ֲע ֹ
בא ְבשם ר ִבי יוֹ חנן :שורה ה ִחיצוֹ נה ִהיא ה ֶע ְליוֹ נה ,הרוֹ אה ֶאת
ה ֶפתחְ ,ו ֶאת הקוֹ רה ֶש ִל ְפנִ ים ִמ ֶמנה ,תני ֶש ְלמטה ִמ ֶמנהֲ .הווֹ ן
בעיי מימר ,מאן ְדאמר ֶש ִל ְפנִ ים ה ֶ
ימנה  -כל ֶשכן ֶש ְלמטה
ימנה  -לֹא.
ימנה ,הא ִל ְפנִ ים ה ֶ
ימנה ,מאן ְדמר ֶש ְלמטה ה ֶ
ה ֶ
נִ ְשתמש ב ֲח ִצי שורהְ ,פ ִשיטא אוֹ תה ֶש ִנ ְשתמש  -יש לה
ֶש ִל ְפנִ ים ִמ ֶמנה ְו ֶש ְלמטה ִמ ֶמנה .אוֹ תה ֶשלֹא נִ ְשתמש בה  -יש
לה ֶש ִל ְפנִ ים ִמ ֶמנהֲ .הדא ְדתימר ִב ְמחוֹ ְללוֹ תֲ .אבל ְב ֲאפוצוֹ ת -
יהן ֶאת הנר ְודיוֹ ֲ .הדא א ְמרה ֶשחשו ִלנְ ִפילה .אמר
מ ֲע ִביר ֲעל ֶ
2

ָחיםִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיְִפס
י ַׁ
ר ִבי ִפנְ חס ְדיפוֹ ֲ :אנִ י אוֹ מר ְבשעה ֶש ִס ְדרן ִ -ה ְכנִ יס שם חמץ.

ֲה ָלכָָהָב'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
דהַּ ִמב ִַּיתַּ ְּלב ִַּיתַּ
ִיתין ָ -איןַּחו ְּש ִשיןַּשמַָּאַּג ְּ ַּר ָ ַּרהַּ ֻח ְּל ָ ַּ
ברַּ
צר ַּומ ִעיר ַּ ְּל ִעיר ַּאין ַּל ָד ַָּ
צר ַּל ָח ַּ
אם ַּכַּן ַּמ ָח ַּ
ו ִמ ָמקוַּם ַּ ְּל ָמקוַּם ַּ ִַּ
יתין  -מ ִעיר ְל ִעיר,
ְמ ָרא  -אמר ר ִבי יוֹ נה :ה ִכין צוֹ ְרכה מ ְתנִ ִ
סוַּף :ג ָ
ומחצר ֶלחצרִ ,ממקוֹ ם ְלמקוֹ ם ,ו ִמב ִית ְלב ִיתִ .אם חוֹ שש א ְת
מ ִעיר ְל ִעיר  -א ְת חוֹ שש מחצר ֶלחצרִ .אם חוֹ שש א ְת מחצר
ֶלחצר  -חוֹ שש א ְת ִממקוֹ ם ְלמקוֹ םִ .אם חוֹ שש א ְת ִממקוֹ ם
ְלמקוֹ ם  -א ְת חוֹ שש ִמב ִית ְלב ִית .אמר ר ִבי יוֹ סהֲ :א ִפלו
ְכמ ְתנִ ִ
דה ַּ ִמב ִַּיתַּ
יתין א ְתיא ִהיא  -אין ַּחו ְּש ִשין ַּשמַָּא ַּג ְּר ָ ַּרה ַּ ֻח ְּל ָ ַּ
צר ַּומ ִעיר ַּ ְּל ִעיר ַּאיןַּ
צר ַּל ָח ַּ
אם ַּכַּן ַּמ ָח ַּ
ְּלב ִַּית ַּו ִמ ָמקוַּם ַּ ְּל ָמקוַּםִַּ ַּ ,
לא כל ֶשכן
ל ָדבַָּר ַּסוַּףֶ .ש ִאם ִמב ִית ְלב ִית ִאי אתה חוֹ ששֹ ,
ִממקוֹ ם ְלמקוֹ םִ .אם ִממקוֹ ם ְלמקוֹ ם ִאי א ְת חוֹ שש  -לֹא כל ֶשכן
מחצר ֶלחצרִ .אם מחצר ֶלחצר ִאי א ְת חוֹ שש  -לֹא כל ֶשכן

מ ִעיר ְל ִעירְ .יכוֹ ִלין הן כל ִישְׂ ראל ִל ְבדוֹ ק ֶח ְמצן ְכאחתֲ .ה ָלכָָהָג'ָ,
שרַּ ְּוא ְּר ָבעַָּהַּ
עהַּ ָע ַָּ
דהַּאומַּרַּ :בו ְּד ִקיןַּאוַּרַּא ְּ ַּר ָב ַָּ
ִיתין ָ -רבִַּי ַּיְּ הו ָ ַּ
ַמ ְתנ ִ
דקַּ
אםַּלַּאַּ ָב ַּ
שרַּ ְּבש ֲח ִריתַּ ,ו ִב ְּשעַּתַּה ִבעוַּרַּ .ו ֲח ָכ ִמיםַּאו ְּמ ִריםִַּ ַּ :
ָע ַָּ
דקַּ ְּבא ְּר ָב ָעהַּ
אםַּלַּאַּ ָב ַּ
הַּע ָשרִַּ ַּ.
שרַַּּ-יִ ְּבדַּקַּ ְּבא ְּר ָב ָע ָ
אוַּרַּ ְּלא ְּר ָבעַָּהַּ ָע ַָּ
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ָחיםִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיְִפס
י ַׁ
חרַּ
ך ַּהמַּועַּד ַַּּ -יִ ְּבדַּקַּ ְּלא ַּ
דקַּ ְּבתו ְַּּ
לאַּ ָב ַּ
ך ַּהמועַּדַּ ַּ .
ָע ָשר ַַּּ -יִ ְּבדַּקַּ ְּבתו ְַּּ
יךַּ
האַּ ָצ ִר ְַּּ
המועַּדַּ,ומַּהַּשהוַּאַּ ְּמשיַּר ַַּּ -י ִניחנ ַּו ַּ ְּב ִצנְּ עַָּהְּ ַּ ,כדַּיַּשלַּאַּיְּ ַּ
ְמ ָרא  -אמר ר ִבי יוֹ חנן :ט ֲעמא ְדר ִבי יודהְ ,כנֶ ֶגד
יקהַּא ֲח ָריו .ג ָ
ְּב ִד ַָּ
שלֹשׁ ְפע ִמים ֶשכתוב בתוֹ רה "לֹא יר ֶאה ְלך שְׂ אוֹ ר"ְ .וה ְכ ִתיב
יכם"?! ב ֲעשׂ ה הוא! ְוהא ְכ ִתיב " ִש ְבעת
"ת ְש ִביתו שְׂ אוֹ ר ִמבת ֶ
יכם"?! אמר ר ִבי יוֹ סהִ :מכיון ֶש ֶזה
י ִמים שְׂ אוֹ ר לֹא ִימצא ְבבת ֶ
יך ל ֶזה ְו ֶזה צ ִר ְ
צ ִר ְ
יך ל ֶזהְ ,כ ִמי ֶש ֻּכלן ֶאחד" .לֹא יר ֶאה ְלך",
לא יִ מצא
ה ִי ִ
יתי אוֹ מר ִה ְפ ִקיד ֶא ְצלוֹ ְיהא ֻּמתר ,ת ְלמוד לוֹ מר " ֹ
יתי אוֹ מר ִיחד לוֹ ב ִית
יכם" ה ִי ִ
יכם"ִ .אי "לֹא ִימצא ְבבת ֶ
ְבבת ֶ
ְיהא אסור ,ת ְלמוד לוֹ מר "לֹא יר ֶאה ְלך" .הא כיצד? ִה ְפ ִקיד
ֶא ְצלוֹ אסורִ .יחד לוֹ ב ִית ֻּמתרְ .מח ְלפה ִשיטתיה ְדר ִבי יודה,
ְדתני ,ר ִבי יודה אוֹ מר :בוֹ ְד ִקין אוֹ ר ְלא ְרבעה עשׂ ר ו ְבא ְרבעה
עשׂ ר ְבש ֲח ִרית ו ִב ְשעת ה ִבעור .ו ֲחכ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ :אם לֹא בדק
אוֹ ר ְלא ְרבעה עשׂ ר ִ -י ְבדֹק ְבא ְרבעה עשׂ ר .צ ִר ְ
יך ִל ְבדוֹ ק שלֹשׁ
ְפע ִמים .מה ִאם ְבשעה ֶשלֹא ִה ִגיע ְזמן ִבעורוֹ  ,א ְת אמר 'צ ִר ְ
יך
ִל ְבדוֹ ק שלֹשׁ ְפע ִמים'ְ ,בשעה ֶש ִה ִגיע ְזמן ִבעורוֹ לֹא כל ֶשכן?
דק ְלאחר המוֹ עד.
לֹא צוֹ ְרכה ְדלֹאִ ,אם לֹא בדק ְבתוֹ ְך המוֹ עד ִי ְב ֹ
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ָחיםִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיְִפס
י ַׁ
יקהַּ
יך ַּ ְּב ִד ַָּ
הא ַּ ָצ ִר ְַּּ
עה ַּ ְּכדַּי ַּשלַּא ַּיְּ ַּ
ומַּה ַּשהוַּא ַּ ְּמשיַּר ַּי ִניחנוַּ ַּ ְּב ִצנְּ ַָּ
א ֲח ָריו .כיצד הוא עוֹ שֶׂ ה? כוֹ ֶפה עליו ְכ ִלי .כפה עליו ְכ ִלי ְולֹא
ְמצאוֹ ֲ ,אנִ י אוֹ מר יד נְ טלתוֹ  .לֹא כפה עליו ְכ ִלי ְולֹא ְמצאוֹ אוֹ תוֹ ,
הב ִית צ ִר ְ
יכין ְב ִדיקה.
יך ְב ִדיקה ,אוֹ ְשאר כל הב ִתים לֹא ְיהו ְצ ִר ִ
ישמ ִעינה ִמן ֲהדא :אבד כז ִית ִמן המת בב ִיתִ ,ב ְקשו ְולֹא מ ְצאו
נִ ְ
 הב ִית טהוֹ רִ .ל ְכ ֶש ִימצא  -הב ִית טמא ְלמ ְפרעֲ .הדא י ְלפה ִמןה ִהיא ְוה ִהיא י ְלפה ִמן ֲהדאֲ .הדא י ְלפא ִמן ה ִהיאִ :אבד ִהיא
ִה ִיניחְ .וה ִהיא י ְלפא ִמן ֲהדא ,אין ְלך צ ִר ְ
יך ְב ִדיקה ֶאלא אוֹ תוֹ
הב ִית ִב ְלבד .ו ְכר ִבי יודהֲ ,א ִפלו אוֹ תוֹ הביִ ת לֹא ְיהא צ ִר ְ
יך
ְב ִדיקה! נִ ְ
ישמ ִעינה ִמן ֲהדא ,אמר ר ִבי יודה :מ ֲעשֶׂ ה ְב ִש ְפחתוֹ
ֶשל מ ִסיק ֶאחד ְב ִרימוֹ ן ֶש ִה ְש ִליכה נ ֶפל ֶאחד לבוֹ ר ,ובא כֹהן
ֶאחד ְוה ִציץ לידע מה ֶש ִה ְש ִליכה ,ובא מ ֲעשֶׂ ה ִל ְפני ֲחכ ִמים
ְו ִט ֲהרוֶ ,ש ֶד ֶר ְך ֻּח ְלדה וב ְר ְד ִליס ִל ְהיוֹ ת גוֹ ְר ִרין אוֹ תוֹ .

יוַּםַּש ִַּניַּ,כ'ַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
ְּפ ָס ִחים דַּףַּד ַּ
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ָחיםִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיְִפס
י ַׁ
רצה ִהיא אחר הבשׂ רְ .ואינה רצה אחר הפת .ו ֲא ִפלו תימר רצה
ִהיא אחר הבשׂ ר ְואחר הפת .בשׂ ר גוֹ ֶר ֶרת ְואוֹ ֶכ ֶלת ,פת גוֹ ֶר ֶרת
ומנחת .רבנִ ין ְדקיס ִרין ְבשם ר ִבי אבהו :אין חוֹ ְש ִשין ֶשמא

ג ְררה ֻּח ְלדה .ו ְכר ִבי יודה חוֹ ְש ִשיןֲ .ה ָלכָָהָד'ַ ָ,מ ְתנ ִ
ִיתין ָ -ר ִביַּמ ִאירַּ
דהַּ
שַּ ַּ .ר ִבי ַּיְּ הו ָ ַּ
ש ַּ ְּושו ְּר ִפין ַּ ִב ְּת ִחלַּת ַּש ַּ
אומַּרַּ :או ְּכ ִלין ַּכַָּל ַּ ָחמ ַּ
שַּ:
לתַּש ַּ
שַּ ְּושו ְּר ִפיןַּ ִב ְּת ִח ַּ
אומַּרַּ:או ְּכ ִליןַּכַָּלַּא ְּרבַּעַּ ְּותו ִליןַּכַָּלַּ ָחמ ַּ

גָ
יהן .ר ִבי
ְמ ָרא ָ -ר ִבי מ ִאיר אוֹ מרִ :משש שעוֹ ת ו ְלמ ְעלן ִמ ִד ְבר ֶ
יודה אוֹ מרִ :משש שעוֹ ת ו ְלמ ְעלן ִמ ִד ְברי תוֹ רה .מה ט ֲעמא
ְדר ִבי מ ִאיר? "א ְך ביוֹ ם ה ִראשוֹ ן" ֶ -זה ֲח ִמשה עשׂ ר .יכוֹ ל
ִמ ֶש ֶת ְחש ְך? ת ְלמוד לוֹ מר "א ְך" .הא כיצד? ֶתן לוֹ ִל ְפני ְש ִקיעת
החמה שעה אחת .מה ט ֲעמא ְדר ִבי יודה? "א ְך ביוֹ ם ה ִראשוֹ ן"
ֶזה א ְרבעה עשׂ ר .יכוֹ ל כל היוֹ ם ֻּכלוֹ ? ת ְלמוד לוֹ מר "א ְך" .הא
כיצד? ֲחלֹק ֶאת היוֹ םֶ ,ח ְציוֹ ֶלחמץ ְו ֶח ְציוֹ ְלמצהְ .מח ְלפה
ִשיטתיה ְדר ִבי מ ִאיר .תמן הוא אמר" :א ְך" ְלרבוֹ תְ ,והכא הוא
אמר "א ְך" ְלמעט! אמר ר ִבי ְשמואל בר א ִבידוֹ מאִ :מ ֲעטו
ֶשאינוֹ ְבחמץ .ר ִבי מ ִאיר אוֹ מר" :לֹא תאכל עליו חמץ" על
ֲא ִכילתוֹ ְ .ור ִבי יודה אוֹ מר" :לֹא תאכל עליו חמץ" על ֲעשִׂ יתוֹ .
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ר ִבי יודה ִאית ליה ֲעשׂ ה ְולֹא ת ֲעשֶׂ ה על ֲא ִכילתוֹ ֲ ,עשׂ ה ְולֹא
ת ֲעשֶׂ ה על ִבעורוֹ ֲ .עשׂ ה על ֲא ִכילתוֹ – " ִש ְבעת י ִמים תֹאכל עליו
מצוֹ ת" ְולֹא חמץ .כל לֹא ת ֲעשֶׂ ה ֶשהוא בא ִמכֹח ֲעשׂ ה ֲ -עשׂ ה.
לֹא ת ֲעשֶׂ ה על ֲא ִכילתוֹ – "לֹא תאכל עליו חמץ"ֲ .עשׂ ה על
ִבעורוֹ – "ת ְש ִביתו שְׂ אוֹ ר" .לֹא ת ֲעשֶׂ ה על ִבעורוֹ – " ִש ְבעת
יכם" .הא ר ִבי מ ִאיר אוֹ מרִ :משש
י ִמים שְׂ אוֹ ר לֹא ִימצא ְבבת ֶ
יעית אסור ִמשום ֶג ֶדרִ .ש ִשית,
יהןְ ,ש ִב ִ
שעוֹ ת ו ְלמ ְעלה ִמ ִד ְבר ֶ
למה ִמשום גדר? ְויש ֶג ֶדר לגדר? ֶאלא שעה ִש ִשית ִמ ְתח ֶל ֶפת
יהן,
יעית .הא ר ִבי ְיהודא אוֹ מר :מחמש ו ְלמ ְעלה ִמ ִד ְבר ֶ
ִב ְש ִב ִ
ישית למה ִמשום ֶג ֶדר? ְויש ֶג ֶדר
ִש ִשית ֲאסורה ִמשום ֶג ֶדרֲ ,ח ִמ ִ
יעיתְ .מח ְלפא ִשיטתיה
ישית ִמ ְתח ֶל ֶפת ִב ְש ִב ִ
ְל ֶג ֶדר? ֶאלא ֶש ֲח ִמ ִ
יעית.
ישית ִמ ְתח ֶל ֶפת ִב ְש ִב ִ
ְדר ִבי ְיהודה :תמן הוא אמר אין ֲח ִמ ִ
אמר ר ִבי יוֹ סי :תמן הדבר מסור ְלבית ִדין ובית ִדין ְז ִר ִיזין הן.
ְברם הכא ,הדבר מסור לנ ִשיםְ ,והנ ִשים ֲעצלוֹ ת הן .אמר ר ִבי
יעיתְ ,ברם הכא סוֹ ף
ישית סוֹ ף ְש ִב ִ
יוֹ סי בר בוֹ ן :תמן ְת ִחלת ֲח ִמ ִ
יעיתְ .ותני כןֶ ,ש ִב ְת ִחלת חמש חמה ב ִמ ְזרח
ישית ְת ִחלת ְש ִב ִ
ֲח ִמ ִ
ְוסוֹ ף שעה חמה במ ֲערבְ .לעוֹ לם אין החמה נוֹ טה למ ֲערב ֶאלא
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ְבסוֹ ף ֶשבע .רב אמרִ :ד ְברי ר ִבי מ ִאיר :ה ְמקדש ְבחמץ ִמשש
שעוֹ ת ו ְלמ ְעלן  -לֹא עשׂ ה ְכלום .אמר ר ִבי הונהְ :ויאותִ ,אלו
ִח ִטים קו ְרט ְבנִ יוֹ תִ ,ד ְלמא טבן ִא ִנין ְבמוֹ ֲעדא ְכלום? חד בר נש
יס ְ
יסתא גבי ר ִבי ִחיה רובה ,אמר ר ִבי יוֹ סי בי
יקיא ְד ִפ ְ
א ְפ ִקיד ִד ִ
ר ִבי בוֹ ן :יוֹ חנן ִחיקוֹ קיא ֲהוה .אתא שאל ְלר ִבי ,אמר ליה:
ִתמכר על ִפי בית ִדין ִב ְשעת ה ִבעור .חד בר נש א ְפ ִקיד ג ְרבא
ְדכו ְתחה גבי רב ִחיה בר א ִשי ,אתא שאל ְלרב ,אמר ליה :יִ מכר
יידנו ְשעת ה ִבעור? ר ִבי ִי ְר ְמיה
על ִפי בית ִדין ִב ְשעת ה ִבעור .ה ְ
ישיתְ ,כר ִבי יודה .אמר ר ִבי
אמרְ :בש ֲח ִרית .ר ִבי בא אמרֲ :ח ִמ ִ
יוֹ סה :יאות אמר ר ִבי ִי ְר ְמיהְ ,כלום א ְמרו ִלגע ב ֶהן ְלמוֹ ְכרן לֹא
ִמ ְפני השב ֲאבדה ל ְבע ִלים.

ישיַּ,כאַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
יוַּםַּ ְּש ִל ִַּ
ְּפ ָס ִחים דַּףַּה ַּ
ישית
ישית ְכר ִבי יודה ,לֹא טבה ְכלום .ח ְבריא א ְמ ִריןֲ :ח ִמ ִ
ֲח ִמ ִ
ְכר ִבי יודה ִ -ה ְק ִדישוֹ ֻּמ ְקדשֲ .עשׂ אוֹ ְתרומה  -אינה ְתרומה.
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ִה ְק ִדישוֹ ֻּמ ְקדש ֶה ְקדש ד ִמיםֲ .עשׂ אוֹ ְתרומה  -אינה ְתרומה,
ֶשלֹא נִ ְתנה ְתרומה ֶאלא ל ֲא ִכילה ִב ְלבד .אמר לוֹ ן ר ִבי יוֹ סי :לֹא
ִמ ְסת ְברא ְדלֹא ִחלו ִפיןִ ,ה ְק ִדישוֹ  -אינוֹ ֻּמ ְקדשֲ ,עשׂ אוֹ ְתרומה -
ֲהרי זוֹ ְתרומהִ .ה ְק ִדישוֹ אינוֹ ֻּמ ְקדשֶ ,שאין פוֹ ִדין ֶאת ה ֳּקד ִשים
ְלה ֲא ִכילן ל ְכל ִביםֲ .עשׂ אוֹ ְתרומה ֲהרי זוֹ ְתרומה ְ -טהוֹ רה ִהיא

ִיתין ָ-
ְדבר תוֹ רה ,א ְת הוא ֶשגז ְרת ע ֶליה שְׂ רפהֲ .ה ָלכָָה ָה'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
דהַּ ְּפסולוַּתַּו ֻמ ָנחוַּתַּעַּלַּ
שלַּתו ָ ַּ
דהְּ ַּ:שתַּיַּחלוַּתַּ ַּ
ְּועוַּדַּ ָאמרַּר ִביַּיְּ הו ָ ַּ
מןַּש ַּ
גַּגַּ ָה ִא ְּצטבַָּעַּ,כַָּלַּ ְּז ַּ
חתַּ
להַּא ַּ
עםַּאו ְּכ ִליןַּ.נִ ְּט ַָּ
הןַּ ֻמ ָנחוַּתַַּּ-כַָּלַּ ָה ַָּ
מ ַּ
לו ַּ ְּשתיהַּן ִַּ ַּ -ה ְּת ִחילוַַּּ
ליןַּ ְּולַּאַּשו ְּר ִפיןַּ .נִ ְּט ַּ
לאַּאו ְּכ ִַּ
הןַּ– ַּתו ִליןַּ ַּ ,
מרֻ ַּ :ח ִלין ַּנ ֱא ָכ ִלין ַּכַָּל ַּא ְּרבַּעַּ,
כַָּל ַּ ָהעַָּם ַּשו ְּר ִפיןַּ .רבַָּן ַּג ְּמ ִליאַּל ַּאו ַּ
ְמ ָראָ -ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן
יןַּב ְּת ִחלתַּשש :ג ָ
לַּחמשְַּּ ַּ,ושו ְּר ִפ ִ
הַּכ ָ
ו ְּתרו ָמ ָ
ל ִקיש אמר ְבשם ר ִבי ינאיְ :כשרוֹ ת היוִ ,משם מאי הוא פוֹ ְסלן?
יהן ה ֶזבחְ .ולֹא ִב ְש ִחיטה הן ְקדוֹ שוֹ ת? ְו ִי ְפ ֶדה
ֶשלֹא נִ ְשחט ֲעל ֶ
ְויֹאכל?! אמר ר ִבי ֲחננְ יה :חוליא קוֹ מי לֹא אכלְ ,וא ְת ֲאמ ְר ְת
ִי ְפ ֶדה ְויֹאכל? ר ִבי אמרְ :פסולוֹ ת היוִ ,מ ְפני ֶשהן ְממ ֲה ִרין
יהן ִמ ְפני חמץ ֶש ְבתוֹ דהְ ,ו ִאי ֶא ְפשר ֶשלֹא יִ שפ ְך
ְלה ִביא תוֹ דוֹ ת ֶ
דמה ֶשל אחת מ ֶהן ְו ִהיא נִ ְפ ֶס ֶלת .תניְ ,שתי פרוֹ ת חוֹ ְרשוֹ ת
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ִבירושלִםִ .וירושלִם לֹא ְבמקוֹ ם ֶשנ ֲהגו ֶשלֹא ל ֲעשׂ וֹ ת ְמלאכה
ְבא ְרבעה עשׂ ר ִהיא? נִ ְראוֹ ת ְכחוֹ ְרשוֹ תִ .אית תניי תניְ :שתי
נרוֹ ת דוֹ ְל ִקיןִ .אית תניי תניְ :שני ְס ִדינִ ין .אמר ר ִבי ִפינְ חסְ :ולֹא
ְפ ִליגון ,מאן ְדאמרְ ' :שתי פרוֹ ת'ְ ' ,שתי נרוֹ ת' ְ -בחוֹ ל .מאן
ְדמרְ ' :שני ְס ִדינִ ין' ְ -בשבת .ר ִבי ֲחננְ יה ְבעא קוֹ מי ר ִבי מנא:
ְו ִי ְק ְבעו לה ְת ִקיעה!? אמר ליהִ :אם אוֹ מר א ְת כן ,נִ ְמצאתה
אוֹ מר ֶשמא ְלת ִמיד הן תוֹ ְק ִעיןְ ,והן ִמ ְתק ְל ְק ִלין .אמר ליהְ :והא
לשׁ ְלה ְב ִדיל בין
ְתנִ ינן ,שלֹשׁ ְלה ְב ִטיל ֶאת העם ִמן ה ְמלאכהְ ,וש ֹ
ק ֶֹדש ְלחוֹ ל!? אמר ליה :תמן ,כל ֶע ֶרב שבת ְושבת הן תוֹ ְק ִעין
יצין הןִ .אם אוֹ מר א ְת כן ,אף
ְואינן טוֹ ִעיןְ .ברם הכא ,אחת ְל ִק ִ
הן ְס ִב ִירין ֶשמא ְלת ִמיד הן תוֹ ְק ִעין ְוהן ִמ ְתק ְל ְק ִלין .למה? ִמ ְפני
ְק ֻּדשתה אוֹ ִמשום ֶשאין אוֹ ְכ ֶליה ְמצו ִיין? מה נ ִפיק ִמביניהוֹ ן,
חלוֹ ת תוֹ דהִ .אין תימר ֶשאין אוֹ ְכ ֶליה ְמצו ִיין  -אלו אוֹ ְכ ִלין
ְמצו ִייןִ .אין תימר ִמ ְפני ְק ֻּדשתה  -אלו יש ל ֶהן ְק ֻּדשה.

יוַּםַּ ְּר ִביעִַּיַּ,כבַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
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ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּו ַּ
ר ִבי נתן אוֹ מרְ :כשרוֹ ת ,נִ ְטלו ,שוֹ ִהין ל ֶהן שעה אחת ל ֲא ִכילתן.
ְותוֹ ִלין ֲאבל לֹא שׂ וֹ ְר ִפיןִ .אית ל ְך מימר ִמשום ֶשאין אוֹ ְכ ֶליה
ְמצו ִיין?! לֹא ִמ ְפני ְק ֻּדשתה? אוף הכא ִמ ְפני ְק ֻּדשתה .אמר ר ִבי
יודה ֶבן פ ִזי :נִ ְר ִאין ְדב ִרים ֶש ְתהא ֲהלכה ְכרבן ג ְמ ִליאלֶ ,שהוא
יהן .אתא ר ִבי אבון ,ר ִבי יוֹ חנן ְבשם ר ִבי ִש ְמעוֹ ן
אוֹ מר מעין ְשנ ֶ

יהןֲ .ה ָלכָָהָ
ֶבן יוֹ צדקֲ :הלכה ְכרבן ג ְמ ִליאל ֶשהוא אוֹ מר מעין ְשנ ֶ
ו'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
שלַּכ ֲהנִ יםַּ
יהןַּ ַּ
ִיתין ָ -ר ִבי ַּ ֲחננְּ ַָּיהַּ ְּסגַּןַּהכ ֲהנִ יםַּאומַּרִ ַּ :מימ ַּ
שרַּ
שר ַּש ִנ ְּטמַָּא ַּ ִב ְּולַּד ַּה ֻט ְּמאַָּה ַּעִַּם ַּ ָב ַָּ
את ַּה ָב ַָּ
לַּא ַּנִ ְּמנְּ עוַּ ַּ ִמ ִל ְּש ַּרף ַּ ַּ
אה ַּעַּלַּ
יפין ַּלוַּ ַּ ֻט ְּמ ַָּ
ַּפי ַּשמו ִס ִ
אב ַּה ֻט ְּמאַָּהַּ ,אף ַּעל ִ
ש ִנ ְּטמַָּא ַּ ְּב ַָּ

ֻט ְּמ ָאתוַּ :ג ָ
ְמרָָא ָ -בר קפרא אמר :אב ה ֻּט ְמאה ְדבר תוֹ רהְ ,ולד
יהן .ר ִבי יוֹ חנן אמר :בין ֶזה בין ֶזה ְדבר תוֹ רה .על
ֻּט ְמאה ִמ ִד ְבר ֶ
ד ְעתיה ְדבר קפרא נִ יחא .על ד ְעתיה ְדר ִבי יוֹ חנן ,אב ה ֻּט ְמאה
עוֹ שֶׂ ה ִראשוֹ ן ,ולד ֻּט ְמאה עוֹ שֶׂ ה שנִ י ,שנִ י ֶשנגע ְב ִראשוֹ ן ֲ -הרי
ישי ֶשנגע ב ִראשוֹ ן נ ֲעשֶׂ ה שנִ י .תני,
הוא ִב ְמקוֹ מוֹ שנִ יֶ ,שה ְש ִל ִ
ב ִית שמאי אוֹ ְמ ִרים :אין שׂ וֹ ְר ִפין בשׂ ר טהוֹ ר ִעם בשׂ ר טמא,
ובית ִהלל מ ִת ִירין .על ד ְעתיה ְדבר קפרא נִ יחא ,שׂ וֹ ְר ִפין ְפסול
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יהן
יכינן מ ְשמע ֻּט ְמאת ִד ְבר ֶ
תוֹ רה ִעם ְפסול ֻּט ְמאת תוֹ רה .ו ְצ ִר ִ
ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה .על ד ְעתיה ְדר ִבי ְיהודהִ ,אם ְפסול תוֹ רה ִעם
ֻּט ְמאת תוֹ רה שׂ וֹ ְר ִפין ,כל ֶשכן ֻּט ְמאת תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה?
ר ִבי ֲחננְ יה ְסגן הכ ֲֹהנִ ים שנְ ייה ִמשם בית שמאי ובית ִהלל .אמר
ר ִבי מנא קוֹ מי ר ִבי יוֹ סה :על ד ְעתיה ְדר ִבי ְיהודה נִ יחאְ ,דמר
יהן וב ִאין ,ו ְבאושא ג ְזרו
ר ִבי יוֹ חנןִ :ששה ְספקוֹ ת היו תוֹ ִלין ֲעל ֶ
יהן שְׂ רפה .ר ִבי ֲחננְ יה ְסגן הכ ֲֹהנִ ים לֹא ְלק ֶֹדם ְלאושא היה?
ֲעל ֶ
יהן! אמר ליהִ :תפתר
לא ה ְיתה שְׂ רפה ְל ִד ְבר ֶ
ְוק ֶֹדם ְלאושא ֹ
ֶש ִנ ְטמא ִב ְכ ִלי ְזכו ִכית .אמר ליהֲ :א ִפלו תימר נִ ְטמא ִב ְכ ִלי
ְזכו ִכית .לֹא כן אמר ר ִבי ְזעירא ר ִבי ֲאבונה ְבשם ר ִבי ִי ְר ְמיה:
יוֹ סי ֶבן יוֹ ֶע ֶזר ִאיש ְצרדה ְויוֹ סי ֶבן יוֹ חנן ִאיש ְירושלִם ג ְזרו
ֻּט ְמאה על ֶא ֶרץ הע ִמים ְועל ְכ ִלי ְזכו ִכית .ר ִבי יודא אמרְ :יהודא
ֶבן טבאי ְו ִש ְמעוֹ ן ֶבן שטח ג ְזרו על ְכלי מתכוֹ תִ ,הלל ְושמאי
ג ְזרו על ט ֳּהרת יד ִים .ר ִבי ִי ְר ְמיה סבר מימרֶ :א ֶרץ הע ִמים ו ְכלי
ְזכו ִכית ְתלויה .ר ִבי יוֹ סי סבר מימרֶ :א ֶרץ הע ִמים ְתלויה ו ְכלי
ְזכו ִכית שְׂ רפה .אלו הן ִששה ְספקוֹ ת :על ספק בית ה ְפרס ,על
ספק ֶא ֶרץ הע ִמים ,על ספק ִב ְגדי עם הא ֶרץ ,על ספק רוֹ קק ,על
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ספק מי ר ְגלי אדם ֶשהוא ְכנֶ ֶגד מי ר ְגלי ְבהמה ,על ודאי מגען

ֶשהוא ְספק ֻּט ְמאתן ,על אלו שׂ וֹ ְר ִפין ְתרומהֲ .ה ָלכָָהָז'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
ִיתין -
אתַּ
לה ְּד ִליקַּ ַּ
שלַּכ ֲהנִ יםַּלַּאַּנִ ְּמנְּ עוַּ ַּ ִמ ְַּּ
יהןַּ ַּ
הו ִסיףַּר ִבי ַּ ֲע ִקיבַָּהִ ַּ ,מימ ַּ
אף ַּעַּל ַּפִַּיַּ
מת ַּ ַּ
מא ַּ ַּ
מן ַּש ִנ ְּפסַּל ַּ ִב ְּטבוַּל ַּיוַּם ַּ ְּבנַּר ַּש ִנ ְּטמַָּא ַּ ִב ְּט ַּ
הש ַּ
אהַּעַּלַּ ֻט ְּמ ָאתוַּ:
יפיןַּלוַַּּ ֻט ְּמ ַָּ
שמו ִס ִ

ישיַּ,כגַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
יוַּםַּ ֲח ִמ ִַּ
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּז ַּ
ְמ ָרא  -על ד ְעתיה ְדר ִבי יוֹ חנן ,תמן שׂ וֹ ְר ִפין ֻּט ְמאת תוֹ רה ִעם
גָ
ֻּט ְמאת תוֹ רה .ובא ְלהוֹ ִסיף ְפסול תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה .על
יהן ִעם ֻּט ְמאת
ד ְעתיה ְדבר קפרא ,תמן שׂ וֹ ְר ִפין ֻּט ְמאת ִד ְבר ֶ
תוֹ רהְ ,והכא ְפסול תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה ,לֹא בא ֶאלא
יהן .ר ִבי
ִל ְפחוֹ ת!? ִתפתר ִב ְטבול יוֹ ם ִמבית ְפרס ֶשהוא ִמ ִד ְבר ֶ
ֲחננְ יה ְסגן הכ ֲֹהנִ ים שנְ ייה ִמשם בית שמאי ובית ִהלל .אמר ר ִבי
מנא קוֹ מי ר ִבי יוֹ סי :ר ִבי ֲע ִקיבה ְכד ְעתיהְ ,דר ִבי ֲע ִקיבה אמר:
ִי ְטמא ְדבר תוֹ רה .אמר ר ִבי יוֹ סי בי ר ִבי בוֹ ן :אף על גב ְדלית
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ליה ְלר ִבי ִי ְשמעאל "יִ ְטמא" – 'יְ טמא' ְבאוֹ ְכ ִליןִ ,אית ליה
" ִי ְטמא" – ' ְיטמא' ְבכ ִליםִ .אית תניי תניְ :טמא-מתִ ,אית תניי
תניִ :ב ְטמא מת .מאן ְדאמר ְטמא מת ִ -ב ְכלי ֶש ֶטף .מאן ְדאמר
ִב ְטמא מת ִ -ב ְכלי מתכוֹ ת .מה ט ֲעמא? " ְוכֹל ְכ ִלי פתוח...
(ב ִמ ְדבר יט ,טו) ְוגוֹ מר " -טמא הוא"  -הוא טמא ְואינוֹ נ ֲעשֶׂ ה אב
מר ַּר ִבי ַּמ ִאירִ ַּ :מ ִד ְּבריהַּןַּ
ִיתין ָ -א ַּ
ה ֻּט ְמאה ְלטמאֲ .ה ָלכָָה ָח'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
מר ַּלוַַּּ
מה ַּ ְּטהו ָ ַּרה ַּעִַּם ַּה ְּטמאַָּה ַּבפסַּחָ ַּ .א ַּ
למ ְּדנוַּ ַּששו ְּר ִפין ַּ ְּתרו ַָּ
ַָּ
דהַּ .מו ִדין ַּרבִַּי ַּ ֱא ִליעזַּר ַּ ְּורבִַּי ַּיְּ הו ֻשעַַּּ,
דהַּ :אינָ הַּ ַּ ִהיא ַּה ִמ ָ ַּ
ר ִבי ַּיו ָ ַּ
מהַּנ ְּח ְּלקוַּ? ַּעַּלַּה ְּתלו ַָּיהַּ
עלַּ ַּ
ששו ְּר ִפיןַּזוַּ ַּ ְּלע ְּצ ָמהַּ ַּ ְּוזוַּ ַּ ְּלע ְּצ ָמהְַּּ ַּ ,ו ַּ
זוַּ
ה ַּ ְּו ַּ
שר ִבי ַּ ֱא ִליעזַּר ַּאומַּרִ ַּ :ת ָשרַּף ַּזוַּ ַּ ְּלע ְּצ ָמ ַּ
ְּועַּל ַּה ְּטמאַָּהַּ ַּ ,

ְּלע ְּצ ָמהַַּּ .וְַּּר ִבי ַּיְּ הו ֻשעַּ ַּאומַּרְּ ַּ :שתיהַּן ַּ ְּכאחַּת :ג ָ
ְמ ָרא ָ -מהו
ב ֶפסח? ְבא ְרבעה עשׂ ר? אמר ר ִבי ְיהודהִ :מ ִד ְברי ר ִבי ֲע ִקיבה,
ִמ ִד ְברי ר ִבי ֲחנִ ינה ְסגן הכ ֲֹהנִ ים .ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש אמר:
יע ֶזר ו ִמ ִד ְברי ר ִבי ְיהוֹ ֻּשע .אמר ר ִבי ְזעירא קוֹ מי
ִמ ִד ְברי ר ִבי ֱא ִל ֶ
ר ִבי י ִסי :על ד ְעתיה ְדר ִבי יוֹ חנן נִ יחא .על ד ְעתיה ְדר ִבי ִש ְמעוֹ ן
יע ֶזר ְור ִבי יוֹ שוע ְלכאן? אמר ליה:
ֶבן ל ִקיש ,מה בא ר ִבי ִל ֶ
כל מוֹ ִדין ְב ִששה עשׂ ר
תנ ִיין ִאינון .ר ִבי יוֹ סי ְבשם ר ִבי יוֹ חנן :ה ֹ
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ֶששׂ וֹ ְר ִפין ְתרומה ְטהוֹ רה ו ְטמאה .ר ִבי יוֹ סי מ ְקשי :למה ר ִבי
י ִסי אמר אינה ה ִמדה? ר ִבי י ִסי דו ְשמע ְדאמר ר ִבי יוֹ חנן:
' ִמ ִד ְברי ר ִבי ֲע ִקיבה ו ִמ ִד ְברי ר ִבי ֲחנִ ינא ְסגן הכ ֲֹהנִ ים'ְ .והוא
שמע ְדבר קפרא אמר אב ה ֻּט ְמאה ְדבר תוֹ רה ְולד ה ֻּט ְמאה
יהןְ ,ולֹא ְשמע ְדמר ר ִבי יוֹ חנן :בין ֶזה ובין ֶזה ְדבר תוֹ רה.
ִמ ִד ְבר ֶ
ְוהוא מ ְקשיְ :כשם ֶש ֻּמתר ִלשְׂ רֹף ִאסור תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה,
ֶשכן שׂ וֹ ְר ִפין ֻּט ְמאת תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה ,כ ְך ְיהא ֻּמתר ִלשְׂ רֹף
יהן ִעם
יהן ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רהֶ ,שכן שׂ וֹ ְר ִפין ֻּט ְמאת ִד ְבר ֶ
ִאסור ִד ְבר ֶ
ֻּט ְמאת תוֹ רה!? ֶאלא שנְ יא ִהיאִ ,אסור שנְ יא ִהיא ֻּט ְמאהְ .ואמר
כל מוֹ ִדין ְב ִששה עשׂ ר ֶששׂ וֹ ְר ִפין
ר ִבי י ִסי ְבשם ר ִבי יוֹ חנן :ה ֹ
לא ִחל ְקת לנו בין ִאסור תוֹ רה
ְתרומה ְטהוֹ רה ו ְטמאהְ ,כשם ֶש ֹ
ְל ֻּט ְמאת תוֹ רהֶ ,שכן שׂ וֹ ְר ִפין ֻּט ְמאת תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה ,כ ְך
יהן ְל ֻּט ְמאת תוֹ רהֶ ,שכן שׂ וֹ ְר ִפין
לֹא ת ְחלֹק לנו בין ִאסור ִד ְבר ֶ
ֻּט ְמאת ִד ְבר ֶ
יהן ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רהֶ .אלא בין ֶזה ובין ֶזה ְ -דבר
תוֹ רה .אתא ר ִבי ִחיה בר בא ִמן צוֹ רְ ,ואמר ִמן ְשמיה ְדר ִבי
ְיהודה :בין ֶזה ובין ֶזה ְדבר תוֹ רהְ ,וא ְמ ִרית :יאות ,תמן ֻּט ְמאת
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תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רהְ .ברם הכא ְפסול תוֹ רה ִעם ֻּט ְמאת תוֹ רה.
ְב ִגין כ ְך ר ִבי יוֹ סי אמר :אינה ִהיא ה ִמדה.

ישיַּ,כדַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
יוַּםַּ ִש ִַּ
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּח ַּ
ְוק ְשיא ְדר ִבי יוֹ חנן על ְדר ִבי מ ִאיר ,ו ֲהדא ְדר ִבי יוֹ סי אמר :אינה
ִהיא ה ִמדה .סבר בר קפרא ְכר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקישְ ,דר ִבי ִש ְמעוֹ ן
יע ֶזר ְור ִבי ְיהוֹ ֻּשעְ .וק ְשיא ְדבר
ֶבן ל ִקיש אמרִ :מ ִד ְברי ר ִבי ֱא ִל ֶ
יהם למ ְדנו.
קפרא על ְדר ִבי יוֹ סי ,ו ֲהדא ְדר ִבי מ ִאיר אמרִ :מ ִד ְבר ֶ
אמר ר ִבי א ִבין :ר ִבי מ ִאיר ְכד ְעתיהְ ,דר ִבי מ ִאיר מ ְח ִמיר
יהם ְכ ִד ְברי תוֹ רהִ .אין א ְש ְכחן ְדר ִבי מ ִאיר מ ְח ִמיר
ִמ ִד ְבר ֶ
יהן ְכ ִד ְברי תוֹ רה? אמר ר ִבי ִח ְננה :כיי ְדתנינן תמן:
ִמ ִד ְבר ֶ
הרוֹ אה ֶכ ֶתם ֲהרי זוֹ ְמ ֻּק ְל ֶק ֶלת ְוחוֹ ֶש ֶשת ִמשום זוֹ ב; ִד ְברי ר ִבי
מ ִאיר .ו ֲחכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :אין ב ְכת ִמים ִמשום זוֹ ב .תמן ְתנִ ינן:
יע ֶזר אוֹ מרִ :אם
ח ִבית ֶשל ְתרומה ֶשנוֹ לד ספק ֻּט ְמאה ,ר ִבי ֱא ִל ֶ
יחנה ְבמקוֹ ם ֻּמ ְצנעְ .ו ִאם ה ְיתה
ה ְיתה ֻּמנחת ְבמקוֹ ם ְתרופה  -ינִ ֶ
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ְמ ֻּגלה ְ -יכ ֶסנה .ר ִבי יוֹ שע אוֹ מרִ :אם ה ְיתה ֻּמנחת ְבמקוֹ ם
יחנה ְבמקוֹ ם ְתרופהְ ,ו ִאם ה ְיתה ְמ ֻּכסה ְ -יג ֶלנה .רבן
ה ֻּמ ְצנע  -ינִ ֶ
ג ְמ ִליאל אוֹ מר :אל ְיחדש בה דבר .אמר ר ִבי יוֹ סה בי ר ִבי בוֹ ן:
ִמ ִד ְברי ְשל ְשתן ְתלויה אסור ְלשׂ וֹ ְרפה .ח ְבריא ְבשם ר ִבי
ֶא ְלעזר :ח ִבית ה ִראשוֹ נה ְכר ִבי יוֹ סי .ה ְשנִ יה ְכר ִבי מ ִאיר .ח ְבריא
א ְמ ִרין :ח ִבית ה ִראשוֹ נה ְכר ִבי יוֹ סיְ ,ולית ר ִבי מ ִאיר מוֹ ֶדה בה.
ח ִבית ה ְשנִ יה ְכר ִבי מ ִאירְ ,ולית ר ִבי יוֹ סי מוֹ ֶדה בה .אמר לוֹ ן
ר ִבי יוֹ סי :חמוֹ ן מה אתון א ְמ ִרין ,ח ִבית ה ִראשוֹ נה ְכר ִבי יוֹ סי,
ְברם ְכר ִבי מ ִאיר שׂ וֹ ְר ִפין ו ְכר ִבי ִש ְמעוֹ ן שׂ וֹ ְר ִפיןְ .ו ִי ְרבו ר ִבי
מ ִאיר ְור ִבי ִש ְמעוֹ ן על ר ִבי יוֹ סה ְו ִישְׂ רֹף! ְועוֹ ד ש ְמ ִעינן ִמן ֲהדא,
ִמן מה ד ֲאנן ח ְמיין רבנִ ין עוֹ בדא אתי קוֹ מיהוֹ ן ְו ִאינון א ְמ ִרין
א ִיזיל תלי .הן א ְש ְכ ְחנן ְדר ִבי ִש ְמעוֹ ן אוֹ מר :שׂ וֹ ְר ִפיןֲ .הדא
ְדתנינן :מוֹ ֶדה ר ִבי ִל ֶ
יע ֶזר ְלר ִבי יוֹ שועֶ ,ששׂ וֹ ְר ִפין זוֹ ְלע ְצמה ְוזוֹ
ְלע ְצמה .אמר ר ִבי יוֹ חנן :ר ִבי ִש ְמעוֹ ן שנְ יאִ .אין תימר לית
ְלר ִבי מ ִאיר ְתלויהְ ,והא תניְ :תרומה ְתלויה ְטהוֹ רה  -שׂ וֹ ְר ִפין
אוֹ תה ֶע ֶרב שבת ִעם ֲחשכה; ִד ְברי ר ִבי מ ִאיר ,ו ֲחכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ִב ְזמנה .אמר ר ִבי ֲעז ְריה קוֹ מי ר ִבי מנאִ :תפתר ִב ְתלויה ֶשאין
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ד ְעתוֹ ְלה ְש ִאיל ע ֶליה .אמר ליהְ :וכן אמר ר ִבי יוֹ סי ,כל מה
ימין הכא ִב ְתלויה ֶשאין ד ְעתוֹ ְלה ְש ִאיל ע ֶליהֲ .אבל
ד ֲאנן ק ְי ִ
ִב ְתלויה ֶשד ְעתוֹ ְלה ְש ִאיל ע ֶליה ֲ -הרי זוֹ ְטהוֹ רהְ .ותני כן,
ְתרומה ְתלויה ֶשא ְמרו ְטהוֹ רה ִהיא ֲ -הרי זוֹ ְטמאהִ ,אם אמר
ֲהרי ֲאנִ י מ ִניחה על ְמנת ְלה ְש ִאיל ע ֶליה ֲ -הרי זוֹ ְטהוֹ רה .מיי
ְכדון? אמר ר ִבי יוֹ סי בי ר ִבי בוֹ ןִ :תפתר ֶשנוֹ לד לה ְספק ֻּט ְמאה
ִעם ִד ְמדומי חמה ְולית ְשמע ִמינה ְכלוםְ .ואתון א ְמ ִרין ,ח ִבית
ה ִראשוֹ נה ְכר ִבי יוֹ סיְ ,ולית ר ִבי מ ִאיר מוֹ ֶדה בהְ .והתני ,ב ֶמה
ְדב ִרים ֲאמו ִרים? ְבבוֹ ר ֶשיש בוֹ ְכדי ְלה ֲעלוֹ תֲ ,אבל ְבבוֹ ר ֶשאין
בוֹ ְכדי ְלה ֲעלוֹ תֲ ,א ִפלו כל ֶשהוא אסור ְלט ְמאוֹ תְ .ו ִאין ְכר ִבי
מ ִאיר ִהיא ,בוֹ ר ֶשיש בוֹ ְכדי ְלה ֲעלוֹ תְ ,ו ִהיא בוֹ ר ֶשאין בוֹ ְכדי
ְלה ֲעלוֹ תֲ ,א ִפלו כל ֶשהוא אסור ְלט ְמאוֹ תְ .ועוֹ ד ִמן ֲהדא,
ְדתנינן ,אמר לוֹ ר ִבי יוֹ סי :אינה ִהיא ה ִמדה .לית בר נש אמר
'אינה ִהיא' ִמ ְכלל דו מוֹ ֶדה על ק ְדמייתא.
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שבַָּתַּקדשַַּּ,כהַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
ְּפ ָסחִַּיםַּדַּףַּט ַּ
יהן
מיי ְכדון :אמר ר ִבי יוֹ סי בי ר ִבי בוֹ ן :תמן ְכדי לחוס על נִ ְכס ֶ
ֶשל ִישְׂ ראלְ .והכא מאי ִאית ל ְך? ֲא ִפילו הכא אינוֹ מ ְפ ִסיד
ְל ִישְׂ ראל ממוֹ ן? ֶשהוא צ ִר ְ
יך ִלשְׂ רֹף ע ִצים ִב ְפני ע ְצמן ְוזוֹ ִב ְפני
ע ְצמה! ְל ֶה ְפסד ְמ ֻּר ֶבה חשו ְלה ְפ ִסיד ְמ ֻּמעט לֹא ח ְששו .אמר
ר ִבי ֲחננְ יה קוֹ מי ר ִבי מנאִ :תפתר ְכמאן ְדאמר ִמ ִד ְברי ר ִבי
ֲע ִקיבהִ ,מ ִד ְברי ר ִבי ֲחנִ ינה ְסגן הכ ֲֹהנִ יםְ ,ולית ְשמע ִמינה ְכלום.
ר ִבי ְזעירא ר ִבי אילאְ ,תריהוֹ ן ְבשם ר ִבי ֶא ְלעזר :ח ִבית
ה ִראשוֹ נה ְכר ִבי יוֹ סהְ .וה ְשנִ יה :בין ְכר ִבי מ ִאיר בין ְכר ִבי יוֹ סי.
אמר ר ִבי ְזעירא קוֹ מי ר ִבי מנא :לית ֲהדא ְפ ִליגא על ר ִבי יוֹ סי.
אמר ליה :ו ְדלא ְכר ִבי יוֹ סי נימר ו ְדלא ְכר ִבי מ ִאירְ .ל ִפי ֶשמ ִצינו
ר ִבי יוֹ סי שׂ וֹ רף ְתלויה ְבכל מקוֹ ם .אמר ר ִבי מנא :א ְז ִלית
ְלקיס ִרין ,ו ְשמ ִעית ר ִבי ְז ִריקן ְבשם ְזעירא ,ר ִבי מ ִאיר שׂ וֹ רף
ְתלויה ְבכל מקוֹ םְ .וא ְמ ִרית ליהֲ :א ִפלו ְכגוֹ ן ה ִהיא ֶש ִהיא ְתלויה
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ְדבר תוֹ רה? ְואמר ִליִ :איןֲ ,אנא פתר לה ֶש ִנ ְטמאת מדוֹ ר
עכו"ם .מה ְבי ְדך? תני ,מדוֹ ר עכו"ם תוֹ ִלין .ר ִבי יוֹ סה בי ר ִבי
ְיהודה אוֹ מר :שׂ וֹ ְר ִפין .ר ִבי חוֹ נה ְבשם ר ִבי ְזעירא ,ר ִבי מ ִאיר
שׂ וֹ רף ְתלויה ִב ְשאר יְ מוֹ ת השנהְ .והא תני כןְ ,תרומה ְתלויה
ְטמאה  -שׂ וֹ ְר ִפין אוֹ תה ֶע ֶרב שבת ִעם ֲחשכה; ִד ְברי ר ִבי מ ִאיר.
ו ֲחכ ִמים אוֹ ְמ ִריםִ :ב ְזמנהְ .ו ִישְׂ רֹף ְבש ֲח ִרית! ִתפתר ֶש ִנ ְתעצל
לא
ְולֹא שׂ רף ,תדע ְלך ֶשהוא כןְ ,דתניְ ,טמאה ,לֹא ִמ ֶש ִנ ְתעצל ְו ֹ
שׂ רף .אמר ר ִבי אבא מ ִרי אחוה ְדר ִבי יוֹ סיִ :תפתר ֶשנוֹ לד לה
ֻּט ְמאה ְבאוֹ תה שעהְ ,ולית ְשמע ִמינה ְכלום .אמר ר ִבי יוֹ חנן:
יהן א ְמרו דבר ֶאחד .אמר ר ִבי
ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ְור ִבי יוֹ שוע ְשנ ֶ
לא דין
ִאילא :ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ִד ְבכוֹ רוֹ ת ְור ִבי יוֹ שוע ִד ְתרומוֹ תֹ ,
מוֹ ֶדה ְלדין ְולֹא דין מוֹ ֶדה ְלדין .אמר ר ִבי ְזעיראִ :מ ְסת ְברא ר ִבי
ִש ְמעוֹ ן יוֹ ֶדה ְלר ִבי יוֹ שוע .אמר ר ִבי בוֹ ן בר ִחיא ְלר ִבי ְזעירא:
על ד ְעת ְך ְדתימר ,ר ִבי ִש ְמעוֹ ן יוֹ ֶדה ְלר ִבי ְיהוֹ ֻּשעְ ,והא ְתנִ ינן
יע ֶזר ְלר ִבי
ֲאבל היא ְך נִ שְׂ רֹף ְתלויה ִעם ה ְטמאה ,מוֹ ֶדה ר ִבי ִל ֶ
יהן ְכאחת.
יוֹ שוע ֶששׂ וֹ ְר ִפין זוֹ ְלע ְצמה ְוזוֹ ְלע ְצמהְ .ו ִישְׂ רֹף ְשת ֶ
ְטהוֹ רה ִהיא ְדבר תוֹ רה ,א ְת הוא ֶשגז ְרתה ע ֶליה שְׂ רפהֻּ -ט ְמאה,
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ִמכל מקוֹ ם ,לֹא נִ ְפ ְסלה ְב ֶהסח הדעת? לֹא כן אמר ר ִבי יוֹ חנן:
ִה ִסיע ְדבר תוֹ רהֲ .אחוזת דם ְכר ִבי ִש ְמעוֹ ן  -תוֹ רה .ח ִבית ה ְשנִ יה
ְכר ִבי מ ִאיר – תוֹ רה ,אינה כן! ֶאלא ְמש ְמרה הוא ֶשלֹא ִתגע
ְבט ֳּהרוֹ ת ֲאחרוֹ תֲ .ה ִתיב ר ִבי ִי ְצחק ְבריה ְדר ִבי ִחיה כתוֹ בה :הגע
ע ְצ ְמך ֶשהיְ תה נְ תונה על גבי ה ֶגח ִלים .אמר ליהִ :ל ְכ ֶש ִי ְתנֶ נה.
אמר ר ִבי מנא ְלר ִבי שמי :אתון א ְמ ִרין ר ִבי ִש ְמעוֹ ן יוֹ ֶדה ְלר ִבי
יוֹ שועֲ .א ִפילו ר ִבי יוֹ שוע ,לית הוא ר ִבי יוֹ שוע?! אמר ליה:
תנ ִיין ִאינון .תמן ר ִבי מ ִאיר ְבשם ר ִבי יוֹ שועְ ,ברם הכא ר ִבי
ִש ְמעוֹ ן ְבשם ר ִבי יוֹ שוע .תמן ְתנִ ינן ,ה ְבכוֹ ר ֶש ֲאחזוֹ דםֲ ,א ִפלו
מת  -אין מ ִק ִיזין לוֹ ֶאת הדם; ִד ְברי ר ִבי יְ הודה .ו ֲחכ ִמים
לא י ֲעשֶׂ ה בוֹ מוםִ ,אם עשׂ ה בוֹ מום -
אוֹ ְמ ִרים :י ִקיז ו ִב ְלבד ֶש ֹ
חט עליו .ר ִבי ִש ְמעוֹ ן אוֹ מר :י ִקיז אף על ִפי
ֲהרי ֶזה לֹא ִי ְש ֹ
ֶשהוא עוֹ שֶׂ ה בוֹ מום .ר ִבי אבהו ְבשם ר ִבי ְלעזר :א ְתיא ְדר ִבי
יע ֶזרְ ,דר ִבי ִש ְמעוֹ ן ְכר ִבי
יודה ְכרבן ג ְמ ִליאלְ .דרבנִ ין ְכר ִבי ֱא ִל ֶ
יוֹ שוע .תני ְבשם ר ִבי ִש ְמעוֹ ן :י ִקיז אף על ִפי ֶשהוא ִמ ְתכון
ל ֲעשׂ וֹ ת בוֹ מוםְ ,וא ְתיא ְכר ִבי יוֹ שוע אחריא .אמר ר ִבי בוֹ ן בר
ִחיה קוֹ מי ר ִבי ְזעיראִ :תפתר ְבקד ִשים ֶשהוא חיב ְבא ֲחריותן
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ְכר ִבי ִש ְמעוֹ ן .ר ִבי אבהו ְבשם ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש :ט ֲעמא
ֹאכ ֶלנו על הא ֶרץ ִת ְש ְפ ֶכנו כמ ִים"
ְדר ִבי יודה – "לֹא ת ְ

( ְדב ִרים יב,

כד) לֹא ִהת ְר ִתי ְלך ֶאת דמוֹ ֶאלא ִב ְש ִפיכה.

יוַּםַּ ִראשוַּןַּ,כוַּח ְּש ַָּוןַּתשע"ו
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּי ַּ
ֲה ִתיב ר ִבי אבא ֶמ ִרי אחוה ְדר ִבי יוֹ סהְ :וה ְכ ִתיב אף ִב ְפסולי
ֹאכ ֶלנו על הא ֶרץ ִת ְש ְפ ֶכנו
ה ֻּמ ְקד ִשין כן" ,לֹא ת ְ

כמ ִים" ְ(דב ִרים יב,

כד) .אמר ר ִבי ִחיה בר אחאְ :לה ְכ ִשיר ִאי ְתאמרת .מה המ ִים
מ ְכ ִש ִירין ,אף הדם ְיהא מ ְכ ִשיר .ר ִבי אבהו ְבשם ר ִבי יוֹ חנן:
יהן ִמ ְקרא ֶאחד הן דוֹ ְר ִשין" ,ת ִמים ִי ְה ֶיה ְלרצוֹ ן כל מום לֹא
ְשנ ֶ
ִי ְה ֶיה בוֹ " (ו ִי ְקרא כב ,כא) .ר ִבי ִש ְמעוֹ ן אוֹ מרְ :בשעה ֶשהוא ְלרצוֹ ן -
אין א ְת רשאי ִלתן בוֹ מום ,ו ְבשעה ֶשאינוֹ ְלרצוֹ ן  -אתה רשאי
ִלתן בוֹ מום .ו ֲחכ ִמים אוֹ ְמ ִריםֲ :א ִפילו ֻּכלוֹ מו ִמין  -אין א ְת
רשאי ִלתן בוֹ מום.
שר' ַּ
ךַּ'אוַּרַּ ְּלא ְּר ָבעַָּהַּ ָע ַָּ
ה ְּד ָ ַּרןַּ ֲע ָל ְַּּ
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פרַּקַּש ִַּני ַּ
מהַּ
עהַּשהוַּאַּ ֻמתַָּרַּלוכַּל ַַּּ -מ ֲא ִכילַּ ִל ְּבה ַָּ
ִיתין ָ -כַָּלַּ ָש ַָּ
ֲה ָלכָָהָא'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
סורַּ
רוַּ ְּלנָ ְּכ ִ ַּריַּ,ו ֻמתַָּרַּב ֲהנָ ָאתוַָּ ַּ.עבַּרַּ ְּזמנוַַָּּ ַּ-א ַּ
ְּולח ַָּיהַּו ָלעופוַּתַּ,ו ְּמ ָכ ַּ
דהַּאומַּרַּ :איןַּ ִבעוַּרַּ
ב ֲהנָ ָאתוַַּּ.לַּאַּי ִסיקַּבוַּ ַּתנ ַּורַּ ְּו ִכיר ִַּיםַּ .ר ִבי ַּיו ָ ַּ
ח ַּאוַַּּ
פהַּ .ו ֲח ָכ ִמים ַּאו ְּמ ִריםְּ ַּ :מ ָפ ַּרר ַּ ְּוזורַּה ַּ ָלרו ַּ
מץ ַּא ָלַּא ַּ ְּשר ַָּ
ָח ַּ

מ ִטילַּל ַָּים :ג ָ
ימי :מאן תנא כ'ּל שעה ֶשהוא
ְמ ָרא ָ -אמר ר ִבי א ִ
ֻּמתר לוֹ כל ֻּמתר ְלה ֲא ִכיל אסור לוֹ כל אסור ְלה ֲא ִכיל'? ר ִבי
ישית ,אף על ִפי ֶשהוא אסור לוֹ כל
מ ִאיר! ְברם ְכר ִבי יודהֲ ,ח ִמ ִ
 ֻּמתר ְלה ֲא ִכיל .ה ִתיב ר ִבי באְ :והתנִ ינן 'שְׂ אוֹ ר ִישׂ רף ְוהאוֹ ְכלוֹפטור'ְ ,ואמר רב הונה ְבשם ר ִביֻּ :מתר ְלה ֲא ִכילוֹ ל ְכל ִבים!?
יתני כל חמץ? לֹא! שעוֹ ת .מאן
אמר ר ִבי יוֹ סה :מה א ִתינן ִמ ְ
תנא שעוֹ ת? ר ִבי מ ִאיר .אמר ר ִבי בוֹ ן בר ִחיה קוֹ מי ר ִבי ְזעירא:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרת ֶש ֻּמתר ְלה ֲא ִכילוֹ ְל ֶב ֱהמת הבקר .ה ִתיב ר ִבי יִ ְר ְמיה,
ְוהתנִ ינן ְמפרר? סבר ר ִבי ִי ְר ְמיהִ ,ככרוֹ ת .אמר ליה ר ִבי יוֹ סה:
לֹא אמר ֶאלא ְמפררִ .מכיון ֶש ִפיררוֹ בטלְ .וא ְיידא אמר דא? לֹא
ימין? ִאם ְלכ ְלבוֹ  ,הני
יאכל חמץ ֲ -א ִפלו ִל ְכל ִבים .מה ֲאנן ק ְי ִ
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ימין ֲא ִפילו ְל ֶכ ֶלב ֲאח ִרים .זֹאת
ִאסור ֲהניהֶ ,אלא ִכי נן ק ְי ִ
אוֹ ֶמ ֶרת ֶשאסור ְלה ֲא ִכילן ְל ֶב ֱהמת הבקר.

יוַּםַּש ִַּניַּ,כזַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּיא ַּ
לא
ר ִבי אבהו ְבשם ר ִבי ֱא ִל ֶ
יע ֶזר :כל מקוֹ ם ֶש ֶנ ֱאמר :לֹא תֹאכלֹ ,
ֹאכלו  -א ְת תוֹ פשׂ ִאסור ֲהניה ְכ ִאסור ֲא ִכילה ,עד
ֹאכלו ,לֹא י ְ
ת ְ
בא הכתוב ְויִ ְפרֹשׁ ְלךְ ,כשם ֶשפרש ְלך ְבא ֶבר ִמן החי ונְ בלה.
ֶשי ֹ
ְו ִכי מה פרש לנו ְבא ֶבר ִמן החי? "ובשׂ ר בשׂ ֶדה ְטרפה לֹא
תֹאכלו ל ֶכ ֶלב ת ְש ִלכון אֹתוֹ "

( ְשמוֹ ת כב ,ל).

ְו ִכי מה פרש לנו

ֹאכלו כל נְ בלה לגר ֲא ֶשר ִב ְשע ֶריך ִת ְתנֶ נה
ִבנְ בלה? "לֹא ת ְ
ו ֲאכלה אוֹ מכֹר

ְלנ ְכ ִרי" ( ְדב ִרים יד ,כא).

תני ִח ְז ִקיה ,ופליגְ ,ו ִכי ִמי

ֲאסרוֹ ל ֶכ ֶלב? ְוהא ְכ ִתיב "כל ח ֶלב שוֹ ר ְו ֶכשֶׂ ב ועז לֹא תֹאכלו"
(ו ִי ְקרא ז ,כג).

מעתה א ְת תוֹ פשׂ ִאסור ֲהניה ְכ ִאסור ֲא ִכילה! שנְ יא

ִהיא ִד ְכ ִתיב " ְוח ֶלב נְ בלה ְוח ֶלב ְטרפה יעשֶׂ ה ְלכל ְמלאכה ְואכֹל
ֹאכ ֻּלהו" (שם ז ,כד)ְ .וה ְכ ִתיב "רק הדם לֹא תֹאכלו" .מעתה
לֹא ת ְ
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א ְת תוֹ פשׂ ִאסור ֲהניה ְכ ִאסור ֲא ִכילה! שנְ ייה ִהיא ִד ְכ ִתיב "על
הא ֶרץ ִת ְש ְפ ֶכנו כמ ִים" ְ(דב ִרים יב ,טז) .מה המ ִים ֻּמת ִרין ב ֲהניה -
ֹאכלו ְבני
אף הדם ְיהא ֻּמתר ב ֲהניהְ .וה ְכ ִתיב "על כן לֹא י ְ
ִישְׂ ראל ֶאת ִגיד הנ ֶשה"

אשית לב ,לג).
(בר ִ
ְ

אמר ר ִבי אבהו:

ימתיה ְב ִגיד הנ ֶשה ֶשב ְנבלוֹ תְ .והא ְכ ִתיב " ְו ֶל ֶחם ְוק ִלי ְוכ ְר ֶמל
קי ְ
ֹאכלו עד ֶע ֶצם היוֹ ם ה ֶזה" (ו ִי ְקרא כג ,יד) .אמר ר ִבי אבא מ ִרי
לֹא ת ְ
אחוֹ י ְדר ִבי יוֹ סי :שנְ ייה ִהיא ֶשקבע הכתוב ְזמןְ .והא ְכ ִתיב "לֹא
ֹאכלום ִכי ֶש ֶקץ הם"
ת ְ

(שם יא,

מב) .אמר ר ִביִ :מעט ִאסור ֲהניה

ֶשבוֹ  .ר ִבי אבהו ְבשם ר ִבי יוֹ חנן :העוֹ שֶׂ ה ִא ְס ְפלנִ ית ִמשוֹ ר
לא
ה ִנ ְסקל ומחמץ ֶשעבר עליו ה ֶפסח  -אינוֹ לוֹ ֶקהֶ ,שאין ֹ
ת ֲעשֶׂ ה ֶשבוֹ ְמ ֻּחורִ .מ ִכ ְלאי ה ֶכ ֶרם  -לוֹ ֶקה .אמר ר ִבי ֲחנִ ינאֶ " :פן
ִת ְקדש" – ' ֶפן תוקד אש' .מע ְרלה ְצ ִריכהֲ ,עשׂ ה ְלר ֲחקוֹ ְכ ִתיב,
לֹא ת ֲעשֶׂ ה ְלאוֹ ְכלוֹ ְכ ִתיב ,לֹא ת ְ
ֹאכלו ְכ ִתיב ,לֹא תיעשֶׂ ה ְלר ֲחקוֹ
לֹא ְכ ִתיב .מ ְתנִ יתא ְפ ִליגא על ר ִבי יוֹ חנןִ ,ממ ְשמע ֶש ֶנ ֱאמר
"סקוֹ ל ִיסקל השוֹ ר"ְ ,ו ִכי אין אנו יוֹ ְד ִעין ֶש ְבשׂ רוֹ אסור
ב ֲא ִכילה? מה ת ְלמוד לוֹ מר "לֹא יאכל ֶאת ְבשׂ רוֹ "?! בא
יעךֶ ,ש ְכשם הוא אסור ב ֲא ִכילה  -כ ְך הוא אסור ב ֲהניה.
ְלהוֹ ִד ֲ
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מה עבד לה ר ִבי יוֹ חנן? פתר לה ְב ֶשק ְדמו ה ְבע ִלים ו ְשחטוהו
עד ֶשלֹא נִ ְגמר ִדינוֹ  .ר ִבי ְזעירא ְבעא קוֹ מי ר ִבי אבהו :הכא
תימר ה ִכין ְוהכא תימר ה ִכין?! אמר ליהֲ :חדא ְבשם ר ִבי
ְלעזר .ו ֲחדא ְבשם ר ִבי יוֹ חנן .רבנן ְדקיס ִרין ,ר ִבי אבהו ְבשם
ר ִבי יוֹ חנן :כל מקוֹ ם ֶש ֶנ ֱאמר לֹא תֹאכל ,לֹא ת ְ
ֹאכלו  -אין א ְת
תוֹ פשׂ ִאסור ֲהניה ְכ ִאסור ֲא ִכילה .לֹא תֹאכל ,לֹא יֹאכל  -א ְת
תוֹ פשׂ ִאסור ֲהניה ְכ ִאסור ֲא ִכילהִ .בנְ ין אב ֶש ְב ֻּכלן – " ְוכל
חטאת ֲא ֶשר יובא ִמדמה ֶאל א ֶֹהל מוֹ עד ְלכפר בק ֶֹדש לֹא תאכל
באש ִתשׂ רף" (ו ִי ְקרא ו ,כג) .תני ִח ְז ִקיה ְמסיע ְלר ִבי יוֹ חנןִ ,ממ ְשמע
ֶש ֶנ ֱאמר "ח ֶלב שוֹ ר ְו ֶכשֶׂ ב ועז לֹא תֹאכלו"

(ו ִי ְקרא ז ,כג)

ְלאי ֶזה

דבר נֶ ֱאמר " ְוח ֶלב נְ בלה ְוח ֶלב ְטרפה יעשֶׂ ה ְלכל ְמלאכה"
ז,

(ו ִי ְקרא

לא
כד)? ֲא ִפלו ִל ְמ ֶל ֶ
אכת גבוֹ הִ .ממ ְשמע ֶש ֶנ ֱאמר "רק הדם ֹ

תֹאכלו"ְ ,לאי ֶזה דבר נֶ ֱאמר "על הא ֶרץ ִת ְש ְפ ֶכנו כמ ִים"? מה
המ ִים מ ְכ ִש ִירין  -אף הדם ְיהא מ ְכ ִשירִ .ממ ְשמע ֶש ֶנ ֱאמר" :לֹא
ֹאכלו כל נְ בלה"ְ ,לאי ֶזה דבר נֶ ֱאמר" :לגר ֲא ֶשר ִב ְשע ֶריך
ת ְ
יעך גר תוֹ שב אוֹ כל ב ְנבלוֹ תִ .ממ ְשמע
ִת ֶתנה ְואֹכלה" .בא ְלהוֹ ִד ֲ
ֶש ֶנ ֱאמר" :ובשׂ ר בשׂ ֶדה ְטרפה לֹא תֹאכלו" .מה ת ְלמוד לוֹ מר
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"ל ֶכ ֶלב ת ְש ִליכון אוֹ תוֹ " .אוֹ תוֹ א ְת מ ְש ִל ְ
יך ל ֶכ ֶלב ְואין א ְת
מ ְש ִל ְ
יך ל ֶכ ֶלב ֻּח ִלין ֶש ִנ ְש ֲחטו ב ֲעזרה .מ ְתנִ יתא ְמס ְיעא ְלדין
ומ ְתנִ יתא ְמס ְיעא ְלדין .מ ְתנִ יתא ְמס ְיעא ְלר ִבי ֱא ִלי ֶע ֶזר " -לֹא
יאכל חמץ" ל ֲעשׂ וֹ ת ֶאת המ ֲא ִכיל ְכאוֹ כלְ .ואתה אוֹ מר ל ֲעשׂ וֹ ת
המ ֲא ִכיל כאוֹ כל ,אוֹ אינוֹ ֶאלא ְלאוֹ ְסרוֹ ב ֲהניה? ו ְכ ֶשהוא אוֹ מר
"לֹא תאכל עליו חמץ" ,הא למ ְדנו ֶשהוא אסור ב ֲהניה ,מה
ת ְלמוד לוֹ מר "לֹא יאכל חמץ"? ל ֲעשׂ וֹ ת המ ֲא ִכיל כאוֹ כל; ִד ְברי
ֹאשיה .ר ִבי ִי ְצחק אוֹ מר :אינוֹ צ ִר ְ
יךִ .אי מה ְשר ִצים ק ִלים
ר ִבי י ִ
עשׂ ה ב ֶהם ֶאת המ ֲא ִכיל כאוֹ כל ,חמץ ֶהחמור אינוֹ ִדין ֶשנ ֲעשֶׂ ה
בוֹ ֶאת המ ֲא ִכיל כאוֹ כל? ומה ת ְלמוד לוֹ מר "לֹא יאכל חמץ"?
לא יאכל",
לא בא הכתוב ֶאלא ְלאוֹ ְסרוֹ ב ֲהניהְ ,ב ִגין כן ְכ ִתיב " ֹ
ֹ
הא ִמ"לֹא תאכל" לית ְשמע ִמינה ְכלום ,ו ֲהדא ְמס ְיעא ְלר ִבי
יוֹ חנן.

ישיַּ,כחַּח ְּשוַָּןַּתשע"ו
יוַּםַּ ְּש ִל ִַּ
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּיב ַּ
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רַּו ִכיריִ םַּ -עבר ְו ִה ִסיק ,ייבא כ ֲהדאִ :אם חדש -
לאַּיַּ ִסיקַּבוַּתנו ְּ
ֻּיתץִ ,אם ישן  -יוצן .תני ,ר ִבי יודה אוֹ מר :אין ִבעור חמץ ֶאלא
ִבשְׂ רפהִ .דין הוא ,מה ִאם ִפגול ְונוֹ תר ֶשאינוֹ ְבבל יר ֶאה ובל
ִימצא אינוֹ ֶאלא ִבשְׂ רפה ,חמץ ֶשהוא ְבבל יר ֶאה ובל ִימצא,
אינוֹ ִדין ֶשלֹא ְיהא ֶאלא ִבשְׂ רפה? א ְמרו לוֹ ְלר ִבי יודה :כל ִדין
ֶשאתה דןְ ,ת ִחלתוֹ ְלה ְח ִמיר ְוסוֹ פוֹ ְלהקל אינוֹ ִדין .הא ִאם לֹא
נִ ְתמנה לוֹ אור ,ישב לוֹ ְולֹא י ְב ִעיר? א ְמרה תוֹ רה "ת ְש ִביתו
יכם"! כיוֹ צא בוֹ  ,אמר ר ִבי יודהִ " :אשה ִכי ת ְז ִריע
שְׂ אוֹ ר ִמבת ֶ
ְוי ְלדה זכר" ,מה ת ְלמוד לוֹ מר? ְל ִפי ֶש ֶנ ֱאמר " ְוט ְמאה ִש ְבעת
י ִמים וביוֹ ם ה ְש ִמינִ י ִימוֹ ל" .שוֹ מע ֲאנִ י ְביוֹ צא חי ֶשהוא ְמטמא
ֶאת ִאמוֹ ֻּט ְמאת לידהִ .מנ ִין ְליוֹ צא מת ֶשהוא ְמטמא ֶאת ִאמוֹ
ֻּט ְמאת לידה? אמר ר ִבי יודהֲ :הרי ֲאנִ י דן ,מה ִאם ְביוֹ צא חי
ֶשאינוֹ ְמטמא ֶאת ִאמוֹ ְו ֶאת הב ִאין ִעמוֹ ְו ֶאת הבא ִעם ִאמוֹ
ְלא ֶֹהל ֻּט ְמאת ִש ְבעה ְ -מטמא ֶאת ִאמוֹ ֻּט ְמאת לידה ,היוֹ צא מת
ֶשהוא ְמטמא ֶאת ִאמוֹ ְו ֶאת הב ִאין ִעמוֹ ְו ֶאת הבא ִעם ִאמוֹ
ְלא ֶֹהל ֻּט ְמאת ִש ְבעה  -אינוֹ ִדין ֶש ְיטמא ֶאת ִאמוֹ ֻּט ְמאת לידה?
א ְמרו לוֹ ְלר ִבי יודה :כל ִדיןֶ ,ש ְת ִחלתוֹ אתה דן ְלה ְח ִמיר ְוסוֹ פוֹ
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ְלהקל אינוֹ ִדין .הא ִאם ִטהר החי ֶאת ִאמוֹ ְ -יטהר אף המת ֶאת
ִאמוֹ ? ִאם לֹא ז ִכ ִ
יתי ִמן ה ִדין? ְל ִפיכ ְך א ְמרה תוֹ רה" :זכר" -
ְלרבוֹ ת ֶאת המת .כיוֹ צא בוֹ  ,אמר ר ִבי יודה" :ב ֻּסכוֹ ת ת ְשבו" -
ֻּסכה ֶשל כל דברֶ ,שהיה ר ִבי יודה אוֹ מר :ה ִדין נוֹ תן ֶשלֹא ְתהא
ה ֻּסכה באה ֶאלא מא ְרבעת ה ִמינִ ין .מה ִאם לולב ֶשאינוֹ נוֹ הג
בלילוֹ ת ְכבי ִמים אינוֹ בא ֶאלא מא ְרבעת ה ִמינִ יןֻּ ,סכה ֶש ִהיא
נוֹ ֶה ֶגת בלילוֹ ת ְכבי ִמים אינוֹ ִדין ֶשלֹא תבוֹ א ֶאלא מא ְרבעת
ה ִמינִ ין? א ְמרו לוֹ ְלר ִבי יודה :כל ִדין ֶשאתה דן ֶש ְת ִחלתוֹ
ְלה ְח ִמיר ְוסוֹ פוֹ ְלהקל  -אינוֹ ִדין ,הא לֹא מצא מא ְרבעת ה ִמינִ ין
ישב לוֹ ְבלֹא ֻּסכה? ְוא ְמרה תוֹ רה ת ְשבו ב ֻּסכוֹ תֻּ .סכת ֶשל כל
דברְ ,וכן ֶע ְזרא אמר (נְ ֶח ְמיה ח ,טו)" :ו ֲא ֶשר י ְש ִמיעו ְוי ֲע ִבירו קוֹ ל
יהם ו ִבירושלִם לאמֹר ְצאו ההר" ְוגוֹ ' .חזר ר ִבי יודה
ְבכל ער ֶ
ְודנוֹ ִדין אחר ,חמץ אסור ב ֲא ִכילה ְונוֹ תר אסור ב ֲא ִכילה .מה ֶזה
ִבשְׂ רפה אף ֶזה ִבשְׂ רפה .א ְמרו לוֹ  :נְ בלה תוֹ ִכיח ֶש ִהיא ֲאסורה
ב ֲא ִכילה ְואינה ִבשְׂ רפה .אמר ל ֶהן :חמץ אסור ב ֲא ִכילה
וב ֲהניהְ ,ונוֹ תר אסור ב ֲא ִכילה וב ֲהניה .אל תוֹ ִכיח נְ בלה ֶשאינה
ֲאסורה ב ֲהניה .א ְמרו לוֹ  :ו ֲהרי שוֹ ר ה ִנ ְסקל יוֹ ִכיח ֶשהוא אסור
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ב ֲא ִכילה וב ֲהניה ְואינוֹ ִבשְׂ רפה .אמר ל ֶהן :חמץ אסור ב ֲא ִכילה
וב ֲהניה ְוחי ִבין עליו כרתְ ,ונוֹ תר אסור ב ֲא ִכילה וב ֲהניה ְוחי ִבין
עליו כרת .אל יוֹ ִכיח שוֹ ר ה ִנ ְסקל ֶשאין חי ִבין עליו כרת .א ְמרו
לוֹ  :ו ֲהרי ֲחלב שוֹ ר ה ִנ ְסקל יוֹ ִכיח ֶשהוא אסור ב ֲא ִכילה וב ֲהניה
ְוחי ִבין עליו כרת ְואינוֹ ִבשְׂ רפה .אמר ל ֶהן :חמץ אסור ב ֲא ִכילה
וב ֲהניה ְוחי ִבין עליו כרת ְואינוֹ ִבשְׂ רפה .אמר ל ֶהן :חמץ אסור
ב ֲא ִכילה וב ֲהניה ְוחי ִבין עליו כרת ְויש לוֹ ְזמןְ .ונוֹ תר אסור
ב ֲא ִכילה וב ֲהניה ְוחי ִבין עליו כרת ְויש לוֹ ְזמן .אל יוֹ ִכיח ֲחלב
שוֹ ר ה ִנ ְסקל ֶשאין לוֹ ְזמן .א ְמרו לוֹ  :ו ֲהרי אשם תלוי ְב ִשיט ְתך
יוֹ ִכיחֶ ,שהוא אסור ב ֲא ִכילה וב ֲהניה ְוחי ִבין עליו כרתְ ,ויש לוֹ
לא ִה ִגיע ְזמן
ְזמן ְואינוֹ ִבשְׂ רפהְ ,ושתק ר ִבי יודה .תני ,עד ֶש ֹ
ִבעורוֹ א ְת ְמב ֲערוֹ ְבכל דברִ ,מ ֶש ִה ִגיע ְזמן ִבעורן א ְת ְמב ֲערן
ִבשְׂ רפהֲ :ה ָל ָכהָב'ַ ָ ,מ ְתנִיתִָין ָָ -חמץַּשלַּגוַּי ַּש ָעבַּרַּ ָע ָליוַּהפסַּחַַּּ-
אהַּ
אהַּ ,שנ ֱאמַּר"ַּ :לַּאַּי ָר ַּ
אל ַָּ ַּ -אסוַּרַּב ֲהנָ ַָּ
שלַּיִ ְּש ָר ַּ
אהְּ ַּ ,ו ַּ
ֻמתַָּרַּב ֲהנָ ַָּ
חר ַּהפסַּח ַֻּ ַּ -מתַָּרַּ
על ַּ ֲחמצוְַּּ ַּ ,לא ַּ
אל ַּ ַּ
את ַּיִ ְּש ָר ַּ
ך"ַּ .גוַּי ַּש ִה ְּלוַָּה ַּ ַּ
ְּל ַָּ
חר ַּהפסַּח ַַּּ-
על ַּ ֲחמצוְַּּ ַּ ,לא ַּ
את ַּהגוַּי ַּ ַּ
אל ַּש ִה ְּל ַָּוה ַּ ַּ
אהְּ ַּ ,ויִ ְּש ָר ַּ
ב ֲהנָ ַָּ
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להַּ ָע ָליוַּמפלַּתֲַּ ַּ-ה ַּריַּהוַּאַּ ִכ ְּמבעַָּרַּ.ר ִביַּ
מץַּש ָנ ְּפ ַָּ
אהָ ַּ.ח ַּ
ָאסוַּרַּב ֲהנָ ַָּ
שַּא ֲח ָריו:
מרַּ:כַָּלַּשאיןַּהכלַּבַּיָ כוַּלַּ ְּלחפ ַּ
ִש ְּמעוןַּבןַּג ְּמ ִליאלַּאו ַּ

יוַּםַּ ְּר ִביעִַּיַּ,כטַּח ְּש ַָּוןַּתשע"ו
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּיג ַּ
ְמ ָרא ָ -הא ב ֲא ִכילה  -אסור .מ ְתנִ יתא ְבמקוֹ ם ֶשלֹא נ ֲהגו לוֹ כל
גָ
כל פת עכו"ם ֻּ -מתר ֲא ִפלו
פת עכו"םֲ ,אבל ְבמקוֹ ם ֶשנ ֲהגו ֶל ֱא ֹ
ב ֲא ִכילהְ .בתוֹ ְך ה ֶפסח מהו? ר ִבי יִ ְר ְמיה אמרֻּ :מתר .ר ִבי יוֹ סה
אמר :אסור .ה ִתיב ר ִבי יוֹ סהְ :והתני 'לֹא ישְׂ ִכיר ִישְׂ ראל ֶאת
ְב ֶה ְמתוֹ לעכו"ם ְלה ִביא ע ֶליה חמץ' .פתר לה ְבבא ִעמוֹ ְ .והתני
'לֹא ישְׂ ִכיר ִישְׂ ראל ֶאת ְס ִפינתוֹ לעכו"ם ְלה ִביא ע ֶליה חמץ'.
פתר לה ְבבא ִעמוֹ ְ .והא תני 'לֹא ישְׂ ִכיר יִ שְׂ ראל ֶאת ביתוֹ
לעכו"ם ִלתן ְבתוֹ כוֹ חמץ'ִ .אית ל ְך מימר ְבדר ִעמוֹ ? גגוֹ ֶשל
עכו"ם ֶשהיה סמו ְך ְלגגוֹ ֶשל ִישְׂ ראלְ ,ונִ ְתג ְלגל חמץ ִמגגוֹ ֶשל
עכו"ם ְלגגוֹ ֶשל ִישְׂ ראל ֲ -הרי ֶזה דוֹ ֲחפוֹ ְבקנֶ הִ ,אם ה ְיתה שבת
אוֹ יוֹ ם טוֹ ב ,רב אמר :כוֹ ֶפה ע ֶליה ְכ ִלי .רב אמר :צ ִר ְ
יך לוֹ מר
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יתיְ ,ואינִ י יוֹ דע בוֹ – ִיבטל .רב אמר:
כל חמץ ֶשיש ִלי ְבתוֹ ְך ב ִ
צ ִר ְ
יך לוֹ מר ' ֲא ֶשר ִק ְדשנו ְב ִמ ְצוֹתיו ְו ִצונו על ִמ ְצות ִבעור חמץ'.
רב אמר :הטח ביתוֹ חמץ  -צ ִר ְ
יך ְלבער .תני ,אמר ר ִבי ִש ְמעוֹ ן
ֶבן ֶא ְלעזר :בצק ֶש ֲעשׂ אוֹ כ ֶֹפת  -בטל .פתר לה אוֹ ֲחלו ִקין על
ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ֶא ְלעזר ,אוֹ אהן כ ֶֹפת מ ִאיס ִהיאִ .ישְׂ ראל ְועכו"ם
ֶשהיו ב ִאין ִב ְס ִפינהְ ,וחמץ ְביד ִישְׂ ראל ֲ -הרי ֶזה מוֹ כר לעכו"ם
אוֹ נוֹ ְתנוֹ לוֹ מתנהְ ,וחוֹ זר ְולוֹ ְקחוֹ ִמ ֶמנו ְלאחר ה ֶפסח ,ו ִב ְלבד
ֶש ִי ְתנוֹ לוֹ מתנה ְגמורה .אוֹ מר הוא ִישְׂ ראל לעכו"ם :עד ֶשא ְת
לוֹ קח ְבמנֶ ה בוֹ א ְוקח ְלך ְבמאת ִים ,עד ֶשא ְת לוֹ קח ְלך מעכו"ם
בוֹ א ְוקח ְלך ִמ ִישְׂ ראלֶ ,שמא ִא ְצ ְט ִר ְ
יך ו ֶאקח ִמ ְמך אחר ה ֶפסח.
לא ִיכנס ְלתוֹ כוֹ  -המשְׂ ִכיר צ ִר ְ
יך
המשְׂ ִכיר ביִ ת ל ֲחברוֹ  ,עד ֶש ֹ
ְלבערִ ,מ ֶש ִיכנס ְלתוֹ כוֹ  -השׂ וֹ כר צ ִר ְ
יך ְלבער .אמר ר ִבי ִש ְמעוֹ ן:
אימתי? ִב ְזמן ֶשמסר לוֹ ֶאת המ ְפתחֲ ,אבל ִב ְזמן ֶשלֹא מסר לוֹ
ֶאת המ ְפתח  -אינוֹ צ ִר ְ
יך ְלבער .אמר ר ִבי יודה בר פ ִזי בעי:
מסר לוֹ ֶאת המ ְפתח מהו? אמר ר ִבי ְזכ ְריה ח ְתניה ְדר ִבי ל ִוי:
מ ֲחל ֶֹקת ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ו ֲחכ ִמיםְ ,דתנינן תמן ,המוֹ סר מ ְפתחוֹ ְלעם
הא ֶרץ  -הב ִית טהוֹ רֶ ,שלֹא מסר לוֹ ֶאלא ְש ִמירת המ ְפתח .תני,
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ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ְמטמא .עכו"ם ֶשבא א ֶצל ִישְׂ ראל ,ו ְבידוֹ חמץ -
אינוֹ צ ִר ְ
יך ְלבערִ ,ה ְפ ִקיד ֶא ְצלוֹ  -צ ִר ְ
יך ְלבערִ .יחד לוֹ ב ִית -
אינוֹ צ ִר ְ
יך ְלבער .לֹא ִבער ְלאחר ה ֶפסח מהו? ר ִבי יוֹ נה אמר:
ֻּמתר .ר ִבי יוֹ סה אמר :אסור .אמר ר ִבי יוֹ סהֲ :חמצוֹ ֶשל עכו"ם
הואִ ,ישְׂ ראל הוא ֶשעבר עליו ְולֹא ִב ֲערוֹ .

שַּ ִכ ְּסלַּוַּתשע"ו
ישיַּל'ַּח ְּשוַָּןַּ,א'ַּראשַּחד ַּ
יוַּםַּ ֲח ִמ ִַּ

ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּיד ַּ
מאן תנא "לֹא יר ֶאה ְלך"? ר ִבי יודה! ְדתני ,האוֹ כל חמץ ִמשש
שעוֹ ת ו ְלמ ְעלהְ ,וכן חמץ ֶשעבר עליו ה ֶפסח ֲ -הרי ֶזה ְבלֹא
ת ֲעשֶׂ ה ְואין בוֹ כרת; ִד ְברי ר ִבי יודה .ר ִבי ִש ְמעוֹ ן אוֹ מר :כל
ֶשאין בוֹ כרת  -אין בוֹ ְבלֹא ת ֲעשֶׂ ה ,מוֹ ֶדה ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ְבאסור
ֶשהוא אסורִ .אסורוֹ מהו? ר ִבי יִ ְר ְמיה אמרִ :אסורוֹ ְדבר תוֹ רה!
יהן .מה
ר ִבי יוֹ נה ְור ִבי יוֹ סהְ ,תריהוֹ ן א ְמ ִריןִ :אסורוֹ ִמ ִד ְבר ֶ
ימין? ִאם
ט ֲעמא ְדר ִבי יודה? "לֹא יאכל חמץ היוֹ ם" .מה ֲאנן ק ְי ִ
ְבתוֹ ְך המוֹ עדְ ,כבר ְכ ִתיב "לֹא תאכל עליו חמץ"! ֶאלא ִאם
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אינוֹ ִענְ ין ְבתוֹ ְך המוֹ עד ְ -תנהו ְלאחר המוֹ עד .מה ְמקים ר ִבי
ִש ְמעוֹ ן ט ֲעמא ְדר ִבי יודה "לֹא יאכל חמץ היוֹ ם"? אמר ר ִבי בוֹ ן
ילי
יליְ ,דתני ר ִבי יוֹ סי ה ְג ִל ִ
בר ִחיה :פתר לה ְכר ִבי יוֹ סי ה ְג ִל ִ
אוֹ מר :אוֹ מר ֲאנִ יֶ ,שלֹא היה ֶפסח ְב ִמ ְצר ִים ֶאלא יוֹ ם ֶאחד
ִב ְלבדֶ ,ש ֶנ ֱאמר" :לֹא יאכל חמץ היוֹ ם"" .לֹא יר ֶאה ְלך"ִ ,אית
תניי תני" :לֹא יר ֶאה ְלך" – ' ְלך אין א ְת רוֹ ֶאה ֲאבל רוֹ ֶאה א ְת
לגבוֹ ה'ִ ,אית תניי תני ' ֲא ִפלו לגבוֹ ה' .מאן ְדאמר ְ -לך אין א ְת
רוֹ ֶאה ,רוֹ ֶאה א ְת לגבוֹ ה ְ -ב ֶש ִה ְק ִדישוֹ ק ֶֹדם ְל ִבעורוֹ  .מאן ְדאמר
ֲא ִפלו לגבוֹ ה ְ -כ ֶש ִה ְק ִדישוֹ ְלאחר ִבעורוֹ  .אמר ר ִבי בוֹ ן בר ִחיה
קוֹ מי ר ִבי ְזעיראִ :תפתר ְבקד ִשים ֶשהוא חיב ְבא ֲחריותןְ ,כר ִבי
לא יר ֶאה ְלך"ִ ,אית תניי תניְ :לך אין אתה רוֹ ֶאה
ִש ְמעוֹ ןֹ " .
רוֹ ֶאה א ְת ִב ְפל ְטיאִ .אית תניי תניֲ :א ִפילו ִב ְפל ְטיא .מאן ְדאמר
ְלך אין א ְת רוֹ ֶאה ,רוֹ ֶאה א ְת ִב ְפל ְטיא ְ -ב ֶש ִה ְבקירוֹ ק ֶֹדם
ְל ִבעורוֹ  .מאן ְדאמר ֲא ִפלו ִב ְפל ְטיא ְ -ב ֶש ִה ְבקירוֹ ְלאחר ִבעורוֹ .
אמר ר ִבי בוֹ ן בר ִחיה ִתפתר ב ֳּקד ִשים ְוגוֹ 'ִ .ה ְב ִקיר ֶח ְמצוֹ
ִב ְשלֹשׁה עשׂ רְ ,לאחר ה ֶפסח מהו? ר ִבי יוֹ חנן אמר :אסור .ר ִבי
ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש אמרֻּ :מתר .מ ִתיב ר ִבי יוֹ חנן ְלר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן
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ל ִקיש :אין א ְת מוֹ ֶדה ִלי ִמשש שעוֹ ת ו ְלמ ְעלן ֶשהוא אסור?
אמר ליה :תמןִ ,אסורוֹ גרם לוֹ  ,הא ,מה ִאית ל ְך ְלמימר? אמר
ר ִבי יוֹ סה ְלר ִבי ִפנְ חס :נ ִהיר א ְת ,כד ֲה ִוינן א ְמ ִרין א ְתיא ְלר ִבי
יוֹ חנן ְכר ִבי יוֹ סה ו ְדר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש ְכר ִבי מ ִאיר? אינה כן!
ֶאלא ר ִבי יוֹ חנן חשש ְלה ֲערמה ְור ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש לֹא חשש
ְלה ֲערמה .מה נפק ִמביניהוֹ ן? נ ְפלה עליו מפ ֶֹלת ,מאן ְדאמר
ה ֲערמה  -לית כאן ה ֲערמהְ ,והוא ֻּמתר ,מאן ְדאמר ְז ִכיה  -לית
כל מוֹ ִדין ְבגר ֶשמת ו ִב ְז ְבזו ִישְׂ ראל ֶאת
כאן ְז ִכיהְ ,והוא אסור .ה ֹ
נְ כסיו ,מאן ְדאמר ה ֲערמה – ֻּמתר ,ומאן ְדאמר ְז ִכיה ֻּ -מתר.
תמן ְתנִ ינןֶ ,ע ֶבד ֶש ֲעשׂ אוֹ רבוֹ אפוֹ ִת ִ
יקי ל ֲאח ִרים ְו ִש ְח ְררוֹ ,
ִמשורת ה ִדין אין ה ֶע ֶבד חיב ְכלוםֶ ,אלא ִמ ְפני ִתקון העוֹ לם
כוֹ ִפין ֶאת רבוֹ ְועוֹ שֶׂ ה אוֹ תוֹ ֶבן חוֹ ִרין ְוכוֹ תב ְשטר על דמיו .ר ִבי
ִש ְמעוֹ ן ֶבן ג ְמ ִליאל אוֹ מר :אינוֹ כוֹ תב ֶאלא ְמש ְחרר.

לוַּתשע"ו
ישיַּ,א'ַּ ִכ ְּס ַּ
יוַּםַּ ִש ִַּ
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּטו ַּ
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ִמי ְמש ְחרר? רב אמר :בין רבוֹ ִראשוֹ ן בין רבוֹ א ֲחרוֹ ן .אמר
ר ִבי יוֹ חנן :אין ְמש ְחרר ֶאלא רבוֹ ִראשוֹ ן ִב ְלבדֲ .ה ִתיב ר ִבי חגי
יתין ְפ ִליגא על רב .יִ שְׂ ראל ֶש ִה ְלוה ֶאת
קוֹ מי ר ִבי יוֹ סה :מ ְתנִ ִ
העכו"ם על ֲחמצוֹ ְ ,לאחר ה ֶפסח ֻּמתר ב ֲהניהִ ,אין תימר ִב ְרשות
ִישְׂ ראל הוא ְיהא אסור .מה עבד לה? אמר ר ִבי יודן :קל הוא
ְב ִש ְחרור ,כ ֲהדא ְדתני ,העוֹ שֶׂ ה ע ְבדוֹ אפוֹ ִת ִ
יקי ְ -מכרוֹ אינוֹ
מכורִ ,ש ְח ְררוֹ ֲ -הרי ֶזה ְמ ֻּש ְחרר .חיליה ְדר ִבי יוֹ חנן ִמן ֲהדא,
ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ג ְמ ִליאל אוֹ מר :אינוֹ כוֹ תב ֶאלא ְמש ְחררִ .אלו
ה ְמש ְעבד שׂ ֶדה ל ֲחברוֹ ְוהל ְך ו ְמכרהֶ ,שמא אין בעל חוֹ ב בא
ְוטוֹ רף? אמר ר ִבי אבהו :פתח לנו ר ִבי יוֹ חנן ֶפתח מ ִאיר כאוֹ רה
תב
לא ִי ְכ ֹ
לא מצאנו ֶע ֶבד ִמ ְשת ְחרר ְוחוֹ זר ו ִמ ְשת ְעבד ,מעתה ֹ
 ְֹשטר על דמיו? אמר ר ִבי אילא :מוטב ֶשיֹאמר לוֹ ֶתן ִלי מאת ִים
זוז ֶשיש ִלי ְבי ְדך ְואל יֹאמר לוֹ ע ְב ִדי אתה .רבנן ְדקיס ִרין ְבשם
ר ִבי נסא :א ְתיא ְדר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ג ְמ ִליאל ְכר ִבי מ ִאירְ ,כמה
ְדר ִבי מ ִאיר קוֹ נס ב ְדב ִרים ,כן ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ג ְמ ִליאל קוֹ נס
ב ְדב ִריםְ .דתניְ ,שטר יש בוֹ ִר ִבית  -קוֹ נְ ִסין אוֹ תוֹ ְ ,ואינוֹ גוֹ ֶבה,
לֹא ֶאת ה ֶק ֶרן ְולֹא ֶאת ה ִר ִבית; ִד ְברי ר ִבי מ ִאיר .ו ֲחכ ִמים
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ַּש ְּמעון ַּבןַּ
אוֹ ְמ ִרים :גוֹ ֶבה ֶאת ה ֶק ֶרן ְואינוֹ גוֹ ֶבה ה ִר ִבית :ר ִבי ִ
ג ְּמ ִליאל ַּאומַּרַּ :כַָּלַּשאיןַּהכלַּבַּיָ כוַּלַּ ְּלחפשַּ ַּא ֲח ָריו .עד איכן?
ר ִבי אבון ,ר ִבי יוֹ חנן ְבשם ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן יוֹ צדק :עד ְשלֹשׁה

ְטפ ִחיםֲ :ה ָלכָָה ָג'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
מץ ַּבפסַּח ַּשו ַּגגַּ
ִיתין ָ -האוכַּל ַּ ְּתרומַּת ַּ ָח ַּ
מן ַּהת ְּשלו ִמין ַּו ִמ ְּדמַּי ַּ ָהע ִציםַּ.
ש ַּמזִ יד ַּ ָפטוַּר ַּ ִַּ
ְּמשלַּם ַּק ַּרן ַּ ְּו ָחמ ַּ
ְמ ָרא ָ– תני ,ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ֶא ְלעזר אוֹ מר ִמשום ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן
גָ
יוֹ צדק :מ ְתנִ יתא ְכ ֶש ִה ְפ ִרישה מצה ְונִ ְתח ְמצהֲ ,אבל ִאם
ִה ְפ ִרישה חמץ לֹא ְבדאִ .ה ְפ ִריש מצה על חמץ ,אמר ר ִבי
ְזעירה :כל ְתרומה ֶשאינה מ ֶת ֶרת ֶאת ה ִשיר ִים ל ֲא ִכילה  -אינה
ְתרומהֲ .א ִפילו ִה ְפ ִריש חמץ על מצה! אמר ר ִבי ְזעירה :מאחר
ֶש ִאלו ִמינה ע ֶליה אינה ְתרומה ו ֲא ִפילו ֶה ְימינה ְלמקוֹ ם אחר -
אינה ְתרומה .עירס א ְרבעת ְרב ִעים ִב ְפני ע ְצמן ְו ִח ְמצןְ ,וא ְרבעת
ְרב ִעים ִב ְפני ע ְצמן ְוע ְרבןִ .אם ִה ְתרו בוֹ ִמשום אוֹ כל ֶט ֶבל  -אינוֹ
לוֹ ֶקהִ ,משום האוֹ כל חמץ ְב ֶפסח – לוֹ ֶקהִ ,אסור חמור חל על
ִאסור קל ְואין ִאסור קל חל על ִאסור חמורֲ .אבל ִאם ע ְרבן
ְואחר כ ְך ִח ְמצןִ ,אם ִה ְתרו בוֹ ִמשום האוֹ כל ֶט ֶבל – לוֹ ֶקה.

37

ָחיםִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיְִפס
י ַׁ
ִמשום האוֹ כל חמץ ְב ֶפסח – לוֹ ֶקהִ ,אסור חמור חל על ִאסור
קלְ ,ואין ִאסור קל חל על ִאסור חמור.

שבַָּתַּקדשַַּּ,ב'ַּ ִכ ְּסלַּוַּתשע"ו
ְּפ ָס ִחיםַּדַּףַּטז ַּ
עשׂ ה ְכ ִרי ְו ִה ְשת ֲחוה לוֹ ומ ְרחוֹ ְ ,ואחר כ ְך ֲאכלוֹ ִ ,אם ִה ְתרו בוֹ
ִמשום האוֹ כל ֶט ֶבל  -אינוֹ לוֹ ֶקהִ .משום האוֹ כל ֲעבוֹ דה זרה –
לוֹ ֶקהִ .אסור חמור חל על ִאסור קלְ ,ואין ִאסור קל חל על
ִאסור חמורֲ .אבל ִאם מ ְרחוֹ ְואחר כ ְך ִה ְשת ֲחוה לוֹ ִ ,אם ִה ְתרו
בוֹ ִמשום אוֹ כל ֶט ֶבל – לוֹ ֶקהִ .משום ֲעבוֹ דה זרה – לוֹ ֶקהִ ,אסור
חמור חל על ִאסור קלְ ,ואין ִאסור קל חל על ִאסור חמור .ר ִבי
בוֹ ן בר ִחיה בעי :האוֹ כל ְתרומת חמץ ְב ֶפסחְ ,ל ִמי הוא ְמשלם?
יתפ ְלגון,
ִת ְפלו ְגתא ְדר ִבי יוֹ חנן ו ְדר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקישְ ,ד ִא ְ
הגוֹ זל ְתרומה מ ֲא ִבי ִאמוֹ כֹהן ,ר ִבי יוֹ חנן אמרְ :משלם לש ֶבט.
ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש אמרְ :משלם ְלע ְצמוֹ  .אמר ר ִבי מנא קוֹ מי
ר ִבי יוֹ סהִ :מ ְסת ְברא יוֹ ֶדה ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש ְלר ִבי יוֹ חנן
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ְבח ֶֹמש ֶשהוא ְמשלם לש ֶבט .אמר ליה :אוף ֲאנא סבר כןֶ ,שכן
ְתרומה ְטמאה ֲאפרה לש ֶבט .אתא ר ִבי יוֹ סה ֶבן ר ִבי בוֹ ן ְבשם
יגין .ר ִבי יוֹ סה בעי :ה ֶנ ֱהנֶ ה ִמן
ר ִבי אחאֲ :א ִפלו ע ֶליה ְפ ִל ִ
ה ֶה ְקדש פחוֹ ת ִמש ֶוה ְפרוטה ,מהו ֶש ְיהא חיב ְבת ְשלו ִמין?
אמר ליה נִ ְ
ישמ ִעינה ִמן ֲהדאְ " - :ואת ֲא ֶשר חטא ִמן הק ֶֹדש
ְישלם" (ו ִי ְקרא ה ,טז) ְ -פרט ְלפחוֹ ת ִמש ֶוה ְפרוטהִ .אית תניי תני,
ְלרבוֹ ת ְלת ְשלו ִמין .מאן ְדאמר ְפרט ְלפחוֹ ת ִמש ֶוה ְפרוטה
ְלת ְשלו ִמין ְלק ְרבן .מאן ְדאמר ְלרבוֹ ת ְבת ְשלו ִמיןְ ,כמה ְדתימר
תמן פחוֹ ת ִמש ֶוה ְפרוטה ,מ ִזיד אף על ִפי ֶשאינוֹ ְמשלם ח ֶֹמש
ְואשם ְישלם לש ֶבטְ ,ואמר אוף הכא כן .א ְמ ִרין ח ְבריא קוֹ מי
ר ִבי יוֹ סהְ :ולאו מ ְתנִ יתא ִהיא? האוֹ כל ְתרומת חמץ ב ֶפסח
שוֹ גג ְמשלם ֶק ֶרן ְוח ֶֹמש ,מ ִזיד פטור ִמן הת ְשלו ִמין ו ִמ ְדמי
הע ִצים .אמר לוֹ ן :תמן אינוֹ ראוי ְלה ְש ִלים ע ֶליהְ ,ברם הכא
ראוי הוא ְלה ְש ִלים ע ֶליה .שוֹ גג ִב ְתרומה ומ ִזיד ְבחמץ .שוֹ גג
ִב ְתרומה ומ ִזיד ְבנ ִזיר .שוֹ גג ִב ְתרומה ומ ִזיד ְביוֹ ם ה ִכפו ִרים:
יפ ְת ִרינה ִל ְשני ְדב ִרים נִ יחא ְו ִאין ִת ְ
ִאין ִת ְ
יפ ְת ִרינה ְלדבר ֶאחד -
ִיתין -
מ ֲחל ֶֹקת ר ִבי יוֹ חנן ְור ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקישֲ ָ :ה ָלכָָה ָד'ַ ָ ,מ ְתנ ִ
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ַּבהן ַּיְּ די ַּחו ָבתו ַּבפסחַּ ,ב ִח ִטיםַּ,
אלו ְַּּד ָב ִרים ַּש ָא ָדם ַּיוצא ָ
ב ְּשעו ִריםַּ ,ב ֻכ ְּס ִמין ַּוב ִשיפון ַּו ְּב ִשבלת ַּשו ָעלְַּּ .ויו ְּצ ִאין ַּב ְּדמאיַּ
יַּוה ְּקדשַּש ִנ ְּפדוַּ,
הַּתרו ָמתוַּ,ו ְּבמ ֲעשרַּשנִ ְּ
רַּראשוןַּש ִנ ְּט ָל ְּ
ו ְּבמ ֲעש ִ
רַּראשוןַּ
אַּבמ ֲעש ִ
לַּ,ול ְּ
הַּ.א ָבלַּלאַּבטב ְּ
ְּוהכ ֲהנִ יםַּבח ָלהַּוב ְּתרו ָמ ֲ
ַּבמ ֲעשר ַּשנִ י ְַּּוה ְּקדש ַּשלא ַּנִ ְּפדוַּ.
ַּתרו ָמתוְַּּ ,ולא ְּ
שלא ַּנִ ְּט ָלה ְּ
ןַּ.ע ָש ָאןַּ
יןַּבה ֲ
ןַּל ֲע ְּצמוַּ,אַּיןַּיו ְּצ ִא ָ
ירַּ,ע ָש ָא ְּ
ֲ
חלותַּתו ָדהַּו ְּר ִקיקיַּנָ ִז

יןַּבהןַּ.ג ָ
ִל ְּמכַּורַּבשוקַּ,יו ְּצ ִא ָ
ְמ ָראְָ -כ ִתיב " ְוהיה ב ֲאכ ְל ֶכם ִמ ֶל ֶחם
הא ֶרץ ת ִרימו ְתרומה לה'

(ב ִמ ְדבר טו,

יתי אוֹ מרְ ,יהו כל
יט) ,ה ִי ִ

ה ְדב ִרים חי ִבין בחלה? ת ְלמוד לוֹ מרִ " :מ ֶל ֶחם"ְ -ולֹא כל ֶל ֶחם.
ִאם " ִמ ֶל ֶחם  -לֹא כל ֶל ֶחם" ,אין ִלי ֶאלא ל ִח ִטים ְול ְשׂ עוֹ ִרים
יכם",
אשית ֲע ִריסוֹ ת ֶ
ִב ְלבדְ ,שאר ִמינִ ין ִמנ ִין? ת ְלמוד לוֹ מר "ר ִ
כל .ר ִבי יוֹ סה ְבשם ר ִבי ִש ְמעוֹ ן :תני ר ִבי
ִרבהְ ,ו ִרבה ֶאת ה ֹ
ִי ְשמעאל ֶבן ר ִבי יוֹ נה ,ר ִבי ְזעירא ,ר ִבי ִש ְמעוֹ ן ֶבן ל ִקיש ְבשם
ר ִבי ִי ְשמעאל ,אמר ר ִבי מנא :א ְז ִלית ְלקיס ִריןְ ,וש ְמעית ר ִבי
ֲאחוה בר ְזעירא אמרְ ,ו ֲאנא ֲהוה אמר לה ְבשם ר ִבי ִי ְשמעאל:
נֶ ֱאמר " ֶל ֶחם" ְב ֶפסחְ ,ונֶ ֱאמר " ֶל ֶחם" בחלה ,מה ֶל ֶחם ֶש ֶנ ֱאמר
ְב ֶפסח  -דבר ֶשהוא בא ִלידי מצה ְוחמץ ,אף " ֶל ֶחם" ֶש ֶנ ֱאמר
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ָחיםִ/דַּףַּהּיוֹמַּי
ְרּושלְמִיְִפס
י ַׁ
בחלה דבר ֶשהוא בא ִלידי מצה ְוחמץ .ב ְדקו ומ ְצאו ֶשאין ְלך
בא ִלידי מצה ְוחמץ ֶאלא ֲחמ ֶשת ה ִמינִ ין ִב ְלבד ,ו ְשאר כל
ה ִמינִ ין אינן ב ִאין ִלידי מצה ְוחמץֶ ,אלא ִלידי סרחוֹ ןַּ .
עותַּהדוא"ל ַּ
צ ַּ
יוןַּ ִמדַּיַּ ָשבועַַּּ ְּבא ְּמ ַָּ
אתַּה ִג ָל ַּ
נִ תַּןַּ ְּלקבַּלַּ ַּ

breslovinternational@gmail.com
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