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 דף כז:

 ובא"ד לעיל נותרתד"ה מה 

תוס' בד"ה מה נותר כו' דלית לן למעוטי מנותר אלא שאר אסורין כו' עכ"ל שאר אסורין 

דלעיל דהיינו שור הנסקל לא אצטריך ליה למעוטי כיון דלא דמי לנותר דהוי בכרת אלא 

משום דההוא יתורא דקרא דלא יאכל דמוקמינן ליה לשאר איסורים בבשר טמא הוא 

מיניה שפיר שור הנסקל שיהיה בשריפה אי לאו האי דכתיב דלית ביה כרת ואיכא למילף 

 :מיעוטא דהנותר בשריפה ודו"ק

בא"ד לעיל היכי יליף שאר אסורין כו' דלחמץ בפסח לא צריך קרא דמצי למילף במה 

מצינו עכ"ל ר"ל במה מצינו מנותר דהוה נמי בכרת אבל שאר אסורין לא מצי למילף 

בכרת ואסור בהנאה דנבילה תוכיח שאסור לאסור בהנאה במה מצינו מבשר טמא שאינו 

 :באכילה ואינו אסור בהנאה ודו"ק

 לפי הבנת הוה אמינא של תוספות גמרא דף כד. (1

 הקדמה (א

i) "לגבי נותר כתיב "ושרפת את הנותר באש לא יאכל כי קדש הוא 

 קשיא (ב

i) מפסוקים אחרים כבר למדנו איסור אכילה ואיסור הנאה לנותר 

ii) קדש הואמאי איצטריך הך לא יאכל כי ל 

 תירוץ דר' יונתן (ג

i) דכל היכא דאיכא איסור אכילה אסור נמי  האם אינו ענין לנותר תנהו ענין לכל איסורין שבתור

 בהנאה

 שם רש"י (2

 "לכל איסורין שבתורה" משמעו לכל היותר חמץ בפסח ושור הנסקל (א

 פרט לך הכתוב היתר הנאה כבר דלשאר איסורי אכילה  (ב

 של תוספותהמשך דגמרא לפי הבנת הוה אמינא  (3

 קשיא (א

i)  נילף במה מצינו מן נותר 

 דכמו דנותר בשריפה (1)

 "כל איסורין שבתורה" נמי בשריפה הואי (2)

 תירוץ (ב

i) באש מר קרא ושרפת את הנותרא 

ii) נותר בשריפה ואין כל איסורין שבתורה בשריפה 

 הקדמה (ג

i)  אשר יגע בכל טמא לא יאכל" ...לגבי קדשים שנטמאו כתיב "והבשר 

 קשיא (ד
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i)  למדנו איסור אכילה ואיסור הנאה לקדשים שנטמאומפסוקים אחרים כבר 

ii) מאי איצטריך הך לא יאכלל 

  תירוץ דרב פפא (ה

i) דכל היכא דאיכא איסור אכילה  הענין לכל איסורין שבתורשנטמאו תנהו  םקדשיאם אינו ענין ל

 אסור נמי בהנאה

 קשיא (ו

i)  נילף במה מצינו מן קדשים שנטמאו 

 דכמו דקדשים שנטמאו בשריפה (1)

 שבתורה" נמי בשריפה הואי"כל איסורין  (2)

 תירוץ (ז

i) ללמד  אמר קרא ושרפת את הנותר באש 

 כל איסורין שבתורה שריפה לדלא זו בלבד דלא דרשינן במה מצינו מן נותר ל (1)

 כל איסורין שבתורהשריפה לאלא אף זו דלא דרשינן במה מצינו מן קדשים שנטמאו ל (2)

 ברייתא בדף כז: (4

 בשריפהאין ביעור חמץ אלא אומר ר' יהודה  (א

 והדין נותן (ב

i) נותר אסור באכילה וחמץ אסור באכילה 

ii) מה נותר בשריפה אף חמץ בשריפה 

 תוספות (5

 קשיא (א

i) :אשר נותר בשריפה ואין כל איסורין בשריפה למאן דאמרי בדף כד 

ii) היאך מצי ר' יהודה למיסמך על נותר למילף דין שריפה לחמץ 

 כמבואר במהרש"א ד"ה מה נותר תירוץ (ב

i) כד. ףבביאור סוגיין בד תוספותהי לך מסקנא ד 

  חלק א' (ג

i)  לנותר דתרוייהו בכרת ובבל תותירו דמאחמץ דומה 

ii)  עונש כרתאסורין באכלה ולית להו תרוייהו דומה במקצת לקדשים שנטמאו דשור הנסקל 

iii) שור הנסקל אינו בכרתשנותר בכרת ומפני  שור הנסקל אינו דומה לנותר כל עיקר 

iv) מובן לכן ו 

 מן קדשים שנטמאו לשור הנסקל "במה מצינו"מן נותר לחמץ עדיף מן  "במה מצינו"אשר  (1)

 כל עיקר מן נותר לשור הנסקל "במה מצינו"למידרש לית וד (2)

 חלק ב' (ד

i)  רי'מגלמי "אם אינו ענין"לא סמכינן על  "במה מצינו"לימוד דיכולין למיגמר מן 



 6 

ii)  אם בדרך " אותו לימודגמר לאיזו לימוד צריכין למי "במה מצינו"ודיקא היכא דליכא למידרש

  "אינו ענין

 'חלק ג (ה

i) ן ר' יונתן מעיקרא בדף כד. הבי 

 שהוא חזק מאדמן נותר לחמץ  "במה מצינו"אשר  (1)

 "אם אינו ענין"למילף איסור הנאה לחמץ מבלי למיסמך על סגי  (א)

 "למילף שריפה לחמץ למרת מיעוט של "הנותרסגי ו (ב)

 איסור הנאה ושריפהמן נותר להפיק ממנו  "במה מצינו"לשור הנסקל ליכא אשר ו (2)

ii) ר' יונתן  לכן קא מסיקו 

 אשר לימוד "אם אינו ענין" על כרחך שבא למילף איסור הנאה לשור הנסקל (1)

 –אף בלי שום מיעוט  –ם לימוד למילף שריפה לשור הנסקל מובן מאליו ומחמת דליכא שו (2)

 דליכא שריפה לשור הנסקל

 חלק ד' (ו

i) יהודה לשיטת ר'אשר כרח ולכן מו 

וכולי" לא לגבי חמץ ולא לגבי שור אמר קרא בשריפה בנותר "אי מה כאן  יכא למימרל (1)

 הנסקל

 דה למילף שריפה מן נותר לחמץובזה מובן דאכן מצי ר' יהו (2)

ii)  איכא  אליבי'דרב פפא דקבענו שור הנסקל קאמרי "אי מה כאן וכולי" אליבא שיטת לודיקא

 מן קדשים שנטמאו לשור הנסקל "במה מצינו"שריפה למילף 

iii) ותירצו אשר 

שריפה לית לגבי  "במה מצינו"אותו דאית לגבי' במה מצינו חזק מן נותר ואשר שלא כחמץ  (1)

 "והנותר"של למיפרכי' על ידי מיעוט 

של מן קדשים שנטמאו לשור הנסקל גרע ומצינו למיפרכי' על ידי מיעוט  "במה מצינו" (2)

 "והנותר"

 המשך תוספות כמבואר במהרש"א בא"ד ולעיל –חלק ה'  (ז

i) קשיא 

אם אינו ענין למילף איסור הנאה מן קדשים שנטמאו למיסמך על רב פפא איצטריך אמאי  (1)

 לשור הנסקל

 בבמה מצינוף לאיסור הנאה למילרי מצי ה (2)

ii) תירוץ 

במה מצינו מן קדשים שנטמאו לגבי איסור הנאה מצינו למפרכי' מנבילה דאסורה אותו  (1)

 ואינה אסורה בהנאהבאכילה 

}צריך עיון דלכאורה מצי נמי למיסמך על נבילה תוכיח להפריך במה מצינו לשריפה מן קדשים  (ח

 שנטמאו לשור הנסקל{
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 תד"ה חלבו של שור הנסקל יוכיח

בד"ה חלבו של שור כו' ותירץ דלא דמי ליה בבל תותירו עכ"ל ואין להקשות כיון 

תותירו א"כ מה יוכיח איכא דהא חמץ דמי לנותר בבל דאסקי אדעתייהו הך פירכא דבל 

תותירו משא"כ שור הנסקל וי"ל דסמכו עצמם למימר יוכיח נמי אהא לדברי ר"י 

 :כדמסיק דאשם תלוי וחטאת כו' לדבריך יוכיחו וק"ל

 ברייתא (1

 ר' יהודה  (א

i) אין ביעור חמץ אלא בשריפה 

ii)  נותןבמה מצינו והדין 

 וחמץ אסור באכילה וענוש כרתנותר אסור באכילה וענוש כרת  (1)

 מה נותר בשריפה אף חמץ בשריפה (2)

 אמרו לו  (ב

i) דלא דרשינן במה מצינו זו חלבו של שור הנסקל יוכיח 

ii)  טעון שריפה אף על פי כן לאכרת ודהרי חלבו של שור הנסקל אסור באכילה וענוש 

 אחר במה מצינו חזר ר' יהודה ודנו דין  (ג

i) ולכן ילפינן שריפה מן נותר לחמץ נותר וחמץ שניהם בבל תותירו 

ii) ולכן אינו בשריפה מה שאין כן חלבו של שור הנסקל שאינו בבל תותירו 

 אמרו לו  (ד

i)  יוכיחוחטאת העוף הבא על הספק אשם תלוי 

ii) דאינן בשריפה תדבבל תותירו הן ואף על פי כן קסבר 

 תוספות (2

 קשיא (א

i)  להיות אשר דבר שאסור  דיכול יוכיחאשר חלבו של שור הנסקל לו בשלב סוגיין בדאמרו

 באכילה וענוש כרת שלא יהא בשריפה

 תירץ ר' יהודה אמאי לא  (1)

 דאכן חלבו של שור הנסקל בשריפה הוא  (א)

 באכילה וענוש כרת יןמכח במה מצינו דבין נותר בין חלבו של שור הנסקל אסור (ב)

 תירוץ (ב

i)  למילף מיני' שריפה לחלבו של שור הנסקלליכא במה מצינו 

ii) אינו בבל תותירו שחלבו של שור הנסקל מה שאין כן בבל תותירו שהוא נותר שאני ד 

 ד"ה חלבו מהרש"א (3

 קשיא (א

i)  בל תותירו אדעתייהו הך דאם בשלב זו כבר אסיק 
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 הקשו אשר חלבו של שור הנסקל יוכיחבד (1)

 תרץ הוי להו ל (2)

 במה מצינו לחמץ מנותר בהא דתרוייהו בבל תותירו הןאשר יכולין לבסס  (א)

 לית לאוקמי' לחלבו של שור הנסקלואשר אותו במה מצינו  (ב)

 תירוץ (ב

i) אין הכי נמי 

 אותו במה מצינוברם כבר אסיק אדעתייהו גם כן דבסוף יופרך  (1)

  מכח יוכיח מן אשם תלוי וחטאת העוף הבא על הספק (2)
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 דף כח.

 ואתה אומרתד"ה 

עכ"ל  דף כח עמוד א[ בד"ה ואתה אומר כו' טעמא דר"י דריש בת"כ מכי קודש הוא כו'

משום דדרשינן לעיל כל שבקודש פסול בשריפה אצטריך להאי מיעוטא דהוא למעט אלו 

:שבקודש ואינן בשריפה וק"ל
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 תד"ה ותנן נמי

בד"ה ותנן נמי כו' ורחמנא אמר לא ידבק בידך מאומה וגו' אבל בעבודת כוכבים לא כתיב 

קרא דלא ידבק וגו'  אכילה ואסור אפילו שלא כדרך הנאה עכ"ל ומיהו אצטריך ליה להאי

 :לאסור אף על גב דאינו מגדל צמחים אלא בזה וזה גורם כדמוכח התם ע"ש

 משנה (1

 ר' יהודה (א

i) אין ביעור חמץ אלא שריפה 

 רבנן (ב

i) אף מפזר וזורה לרוח או מטיל לים 

 ל עבודה זרהוטיבלגבי  משנה במסכת עבודה זרה (2

 ר' יוסי (א

i) שוחק וזורה לרוח או מטיל לים 

 רבנן (ב

i)  מטיל לים 

 ויכול להיות דיהנה מאותן צמחים שוחק אף הוא נעשה זבל ומגדל צמחיםאם ד (1)

 ורחמנא אמר לא ידבק בידך מאומה (2)

 תוספות (3

 שאלה (א

i)  רבנן דמסכת עבודה זרה דחיישי להנאת צמחים לא ס"ל כרבנן דמסכת פסחים האם מוכרח אשר

 להנאת צמחיםדלא חיישי 

 ה שובת (ב

i) לא מוכרח מטעם דלהלן 

 חלק א' (ג

i)  כד:קבענו בדף 

ii) דכל היכא דכתיב איסור אכילה בהדיא ואיכא נמי איסור הנאה 

 אינו עובר על איסור הנאה אלא בנהנה דרך הנאתן (1)

iii) ודכל היכא דלא כתיב איסור אכילה בהדיא ואיכא נמי איסור הנאה 

 עובר על איסור הנאה אפילו בנהנה שלא דרך הנאתן (1)

  חלק ב' (ד

i)  אלא בנהנה דרך של חמץ ולכן אינו עובר על איסור הנאה  איסור אכילה בהדיאכתיב לגבי חמץ

 הנאתן

ii) של עבודה זרה ולכן עובר על איסור הנאה  איסור אכילה בהדיא א כתיבלזרה לגבי עבודה ו

 אפילו בנהנה שלא דרך הנאתן
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 חלק ג' (ה

i) רבנן דמקילי לגבי חמץאותן הן הן זרה במסכת עבודה  ריידמחמיכול להיות אשר רבנן ד נמצא 

ii)  משום 

 שלא כדרך הנאתן הואהללו צמחים ליהנות מן ד (1)

  לכןו (2)

 הנאה זו מותרתלגבי חמץ  (א)

 הנאה זו אסורהלגבי עבודה זרה ו (ב)

 מהרש"א (4

 קשיא (א

i) לאסור הנאה זו לגבי עבודה  למיסמך על "לא ידבק בך מאומה"לרבנן להו כי אם כן למה איצטר

 זרה

 תירוץ (ב

i) הגם דעבודה זרה שנשחק גורם איסור הוא לגידול צמחים 

ii) מקום קרקע עולם גורם היתר הוא לגידול צמחים מכל 

iii)  איסור הנאה אף באופן דזה וזה גורםואיצטריך קרא למילף 
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 תד"ה עבודה זרה דלא ממיסה לא בעי שחיקה

בד"ה עבודת כוכבים דלא כו' ולפ"ז לרב יוסף בשאר נהרות לא מהני שחיקה מדקאמר 

בשאר נהרות נמי מהני שחיקה לרב יוסף מצריך להוליך לים המלח כו' עכ"ל ר"ל דאי 

וליכא לאפלוגי בין ים המלח לשאר נהרות כלל א"כ אמאי נקט בכמה דוכתין ים המלח 

דלא הל"ל אלא יוליכו למים ומהרש"ל נדחק בזה ולא ידעתי למה ואין להקשות לפום 

ל סברא דהשתא לר' יוסי אמאי שרי לשחוק ולזרות לרוח טפי מלהוליכו לשאר נהרות די"

כמ"ש לקמן התוס' דבשאר נהרות איכא למיחש טפי שהמים יוליכו אותו למקום אחד 

לידות הנהר משא"כ בשוחק וזורה לרוח שאינו בא למקום אחד ובדברי התוס' בזה פרק 

 :כ"ה נפל טעות בדבריהם וע"ש בחדושינו וק"ל

כא בא"ד וליכא בין רבה לרב יוסף אלא חמץ בשאר נהרות ע"כ ר"ל לענין דינא לי

בינייהו אלא חמץ בשאר נהרות דבעבודת כוכבים ליכא בינייהו לענין דינא אלא בפרושא 

דמתני' דרב יוסף מוקי לה בשאר נהרות וע"י שחיקה ורבה מוקי לה לים המלח בלא 

 :שחיקה ודו"ק

 לגבי חמץ משנה (1

  רבנן (א

i) אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים 

 עבודה זרהלגבי משנה  (2

 ר' יוסי  (א

i)  שוחק וזורה לרוח או מטיל לים 

 גמרא כמבואר בתוספות (3

 ר' יוסי בעבודה זרהלשיטות רבה ורב יוסף לרבנן בחמץ וטבלא דלהלן מסכם  (א

שיטות בתוספות להבנת דברי רב יוסף: שיטת "לכאורה" ושיטת "מסקנא שים לב דאיכא ב'  (ב

 "דתוספות

רב יוסף לשיטת "לכאורה"  רבה  לשון המשנה

 דתוספות

לשיטת מסקנא  רב יוסף

 דתוספות

אף מפרר  –לגבי חמץ רבנן 

 וזורה לרוח או מטיל לים

 פירורבצירוף זורה לרוח 

 פירורבצירוף או מטיל לים 

 פירורבצירוף זורה לרוח 

 או מטיל לים אף בלי פירור

 פירורבצירוף זורה לרוח 

 או מטיל לים אף בלי פירור

  –עבודה זרה לגבי ר' יוסי 

או מטיל שוחק וזורה לרוח 

 לים

מטיל דברי ר' יוסי: "כוונת 

משמעו לים המלח ולא  "לים

 "נאמרה שחיקה לגבי'

 

מטיל לים המלח אף ד נמצא

בלי שחיקה ולשאר נהרות 

 שחיקהדיקא בצירוף 

מטיל דברי ר' יוסי: "כוונת 

לים" משמעו לים המלח 

 ונאמרה שחיקה לגבי'"

 

מטיל לים המלח ד נמצא

 שחיקה ובשאר נהרותבצירוף 

 כמבואר להלן לא מהני שחיקה

מטיל דברי ר' יוסי: "כוונת 

לים" משמעו בשאר נהרות 

 "ונאמרה שחיקה לגבייהו

 

מטיל לים המלח אף ד נמצא

בלי שחיקה ולשאר נהרות 

שחיקה דומיא צירוף דיקא ב

 דרבה

 בד"ה עבודת כוכבים כמבואר במהרש"אתוספות  (4

 שחיקהאפילו בבשאר נהרות אסור להטיל לר' יוסי מוכרח אשר רב יוסף ס"ל ד "לכאורה"לשיטת  (א

 המלחדיקא בים הא דקתני דמטיל לים בשחיקה ר' יוסי לדאי לאו הכי אמאי מדייק רב יוסף אשר  (ב

 משתעי

 המשך תוספות (5
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אלא אלו בחמץ איצטריך רב יוסף ו י רבהפליגלא לשיטת מסקנא דתוספות דעיין בטבלא ותמצא  (א

 מטיל ליםפירור ב

 אשר רבה ורב יוסף אף לגבי עבודה זרה פליגי "לכאורה"בניגוד לשיטת  (ב

 מהרש"א בא"ד וליכא (6

 לגבי חמץ אלא בדיןרב יוסף רבה ולא פליגי  לשיטת מסקנא דתוספותאין הכי נמי ד (א

 דברי ר' יוסי כוונתבפליגי לגבי עבודה זרה מיהת אבל  (ב

i) לשיטת מסקנא דתוספות דהיינו 

לכן קאמר רבה אשר ר' יוסי לא ו לים המלחכיוון ר' יוסי באמרו "מטיל לים" דרבה קסבר  (1)

 כוון להצריך שחיקה בגוון דמשנה

ולכן קאמר רב יוסף אשר ר'  לשאר נהרותכיוון ר' יוסי באמרו "מטיל לים" דרב יוסף קסבר  (2)

 בגוון דמשנהשחיקה להצריך יוסי כוון 

 בד"ה עבודת כוכבים מהרש"א (7

 קשיא לשיטת "לכאורה" (א

i) זורה לרוח ולא מהני למטיל לשאר נהרותאכן אמאי מהני שחיקה ל 

 תירוץ (ב

i) בשאר נהרות איכא למיחש שהמים יוליכו אותו למקום אחד לידות הנהר 

ii) משא"כ בזורה לרוח שאינו בא למקום אחד
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 דף כח:

 תד"ה וחד לפני זמנו

דף כח עמוד ב[ בד"ה חד לפני זמנו כו' ואור"י כיון דחד מהני קראי משמע איסור הנאה ]

נחלק ביניהם עכ"ל יש לדקדק מדבריהם דהכא אדבריהם דלעיל שכתבו תימה לא 

לרשב"א לימא דא"ב חמץ נוקשה כו' דמרבינן ליה מכל מחמצת לא תאכלו דלחזקיה 

שרי בהנאה כיון דלא כתיב לא יאכל ולר' אבהו כו' ע"ש הא איכא לתרוצי כי הכא כיון 

דליכא למימר דא"כ להוי נמי  דחד מהנהו קראי איסור הנאה משמע לא נחלק ביניהם

חמץ נוקשה בכרת משום דלא נחלק ביניהם דא"כ ה"נ מהאי טעמא הכא בלפני זמנו 

ולאחר זמנו ליהוי בכרת וי"ל דאיכא הכא שום מיעוטא לר"י דתוך זמנו בכרת ואין לפני 

 :זמנו ולאחר זמנו בכרת וק"ל

 הקדמה (1

 בלאואסור דין חמץ ו"כל מחמצת לא תאכלו" קא מילף אשר חמץ נוקשה יש לו  (א

 ברם חמץ נוקשה אינו ענוש כרת (ב

 דף כג: גמרא (2

 מחלוקת חזקי' ור' אבהו (א

i) חזקי' אית לי' דדיקא לא יאכל בצירי קא מילף בין איסור אכילה בין איסור הנאה 

ii)  לא יאכל בחולם סגי למילף בין איסור אכילה בין איסור הנאהאית לי' אשר ר' אבהו 

 קשיא (ב

i) מאי בינייהו 

ii) חזקי' ור' אבוה ו דין פליגיכלומר באיז 

 תוספות דף כג: ד"ה מאי בינייהו (3

 קושיית רשב"א (א

i)  איסור חמץ נוקשה מקרא דכל מחמצת לא תאכלו דכתיב בחולם דילפינןכיוון 

ii) הוי לה לגמרא לישב דבחמץ נוקשה פליגי 

 דלחזקי' מותר בהנאה (1)

 ולר' אבהו אסור בהנאה (2)

 תירוץ (ב

i)  חמץ נוקשה אסור באכילהכיון דרבי מן "כל מחמצת לא תאכלו" אשר 

ii)  מרבינן חמץ נוקשה אף לאיסור הנאהבין חמץ גמור לחמץ נוקשה אלא לא מחלקין 

 פירכא (ג

i) עונש כרתהוה להו לרבות חמץ נוקשה אף לדין א מחלקין אלו ל 

ii)  מחלקין ומוקמינן לריבוי דיקא לאיסור אכילה ולא לאיסור הנאהאכן לחזקי' אלא מוכרח אשר 

iii)  במקומה עומדתבד"ה מאי בינייהו וקושיית תוספות 
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 גמרא דידן (4

 לר' יהודה חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אסור בהנאה בלאו (א

i) תלתא קראי כתיבי והיינו טעמא ד 

 חמץ)בצירי( לא יאכל  (1)

 )בחולם( כל מחמצת לא תאכלו (2)

 עליו חמץ)בחולם( לא תאכל  (3)

ii) פני זמנו וחד לאחר זמנותוך זמנו חד לחד ל 

iii)  כרתברם דיקא בתוך זמנו ענוש 

 בד"ה וחד לפני זמנו דידןתוספות  (5

 קשיא (א

i)  מסתבר 

 אשר לא יאכל בצירי היינו קרא דמשתעי בתוך זמנו  (1)

 ואשר חד מן ב' קראי דכתיבי בחולם משתעי בחמץ לפני זמנו (2)

ii) לפני זמנוי מנא לי' לחזקי' איסור הנאה ותיקש 

 תירוץ (ב

i) כיון דרבי מן "לא יאכל חמץ" בצירי איסור הנאה לתוך זמנו 

ii)  אידך תרי קראיחד דמן ללפני זמנו לא מחלקינן ומרבינן איסור הנאה 

 שים לב (ג

i) ככהלתירוץ זו  כיןאשר תוספות בסוגיא דידן לא מפרי 

 דאמרת דלא מחלקין השתא  (1)

 אמאי ליכא עונש כרת לחמץ לפני זמנו (2)

 מהרש"א (6

 קשיא (א

i)  מאי שנא 

דמאי שנא עונש  תתוספו מקשידבדף כג: לתירוץ דלא מחלקין בין חמץ גמור לחמץ נוקשה  (1)

 כרת דמחלקין בו בין חמץ גמור לחמץ נוקשה 

מאי שנא ד תוספות לא מקשיובסוגיא דידן לתירוץ דלא מחלקין בין לפני זמנו לתוך זמנו  (2)

 לפני זמנו דליכא עונש כרת ותוך זמנו דאיכא עונש כרת

 תירוץ (ב

i)  זמנופני דאיכא שום מיעוט דמילף דליכא כרת לתוספות נקטי 
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 כט.דף 

 רש"י ד"ה מעל חייב –של הקדש במועד חלק א'  חמץסוגיא דהאוכל 

דף כט עמוד א[ בפרש"י בד"ה מעל חייב כו' כר"ש דאמר חמץ לאחר הפסח מותר כו' ]

עכ"ל ולפירושו ס"ל דבר הגורם לממון כממון דמי וה"ה דה"מ לפרש דס"ל כר' יוסי 

לממון לאו כממון דמו וכ"ה בדברי הגלילי דאפילו תוך זמנו מותר בהנאה ודבר הגורם 

  :בעל המאור ע"ש

 הקדמה  (1

 בא' שמעון אליבא דרלר (א

i) ולאחר הפסח אסור בהנאה מדרבנןמדאורייתא  בהנאה בפסחאסור  ישראלמץ של ח 

ii)  בהנאה בפסח מדאורייתא ולאחר הפסח מותר בהנאה אפילו מדרבנןאסור חמץ של הקדש 

 הגליליר' יוסי ל (ב

i)  בפסחחמץ של ישראל מותר בהנאה 

 ברייתא (2

 מעל האוכל חמץ של הקדש במועדאית לי' דתנא קמא  (א

 אליבא דר' יוחנןגמרא כמבואר ברש"י  (3

 דחמץ של הקדש שעבר עליו הפסח מותר בהנאהית לי' תנא קמא כר' שמעון א (א

 ואע"ג  (ב

i) דבמועד עוד לא הוזק הקדש 

ii) אסורה לוחמץ של הקדש במועד בזמן דרוצה לפדותו לא הי' ישראל אותו חמץ על כל פנים ד 

 מקוםמכל  (ג

i) מעל למ"ד דבר הגורם לממון כממון דמי 

ii)  שלא יוכל למכרו אחר המועדגזבר גרם לדאכילת אותו חמץ במועד לפי 

iii) חמץ של הקדש בהנאהותר בזמן שישראל הי' פודהו דאז ה 

  מהרש"א (4

 אליבא דר' יוסי הגלילילתנא קמא  'הי' יכול לאוקמי (א

i) או כממון דמיאף למ"ד דבר הגורם לממון ל 

ii)  דהרי הוזק הקדש מיד במועד 

iii)  דאי לאו דאכלו הי' הקדש יכול ליהנות ממנו גם במועד ע"י פדי' לישראל שמותר לו בהנאה 

 עיין בבעל המאור (ב
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 רש"י ד"ה את יום הכפורים –של הקדש במועד חלק ב'  חמץסוגיא דהאוכל 
 ותד"ה מאן יש אומרים

דקשיא להו כי פטר ר' נחוניא במזיד דבר כרת הוא והכא בד"ה את יום כו' יש טועים 

בשוגג כו' עכ"ל לכאורה נראה לפרש דודאי לענין תשלומי ממון א"נ דשגג נמי בכרת 

פטור דכיון דר' נחוניא עושה יוה"כ כשבת ואנן קי"ל כחזקיה דחייבי מיתות שוגגין 

גין פטורין ולא קשיא פטורין מן התשלומין כמ"ש התוס' ומינה דחייבי כריתות נמי שוג

להו הכא אלא לענין דפטר אותו נמי מקרבן מעילה כדקתני לא מעל דליכא למפטריה 

בשגג נמי בכרת דא"כ כל חייבי מיתות שוגגין פטורין נמי מחטאת והרי התורה חייבו 

אלא דאיכא לאוקמי דפטור נמי מקרבן מעילה לר' נחוניא בהזיד בחמץ ואפילו שגג 

ו בההיא שמעתין דלקמן דהאוכל תרומת חמץ בפסח כו' נראה בהקדש וכפרש"י מיה

מפרש"י דלא קים ליה כחזקיה ואיכא תנא דפליג אדבי חזקיה כמ"ש התוס' פרק אלו 

 :נערות ע"ש ועוד יבא בדברי התוס' בזה ובפרש"י לקמן ודו"ק

בד"ה מאן י"א כו' אמאי פוטר כרת מתשלומין והא כו' עכ"ל לכאורה נראה לפרש דל"ל 

ום דאיירי בהזיד בכרת דאין לחלק בין שוגג למזיד דהא קי"ל חייבי מיתות שוגגין מש

פטורין מתשלומין של ממון כמ"ש התוס' לקמן ומזה שהקשו מההיא דאוכל תרומת חמץ 

בשוגג דחייב לשלם דאין לחלק בין שגג התם בחמץ להזיד בחמץ מה"ט דכל חייבי 

ההיא דהאוכל תרומת חמץ בשוגג דחייב מיתות שוגגין פטורין מתשלומין ובפשיטות א

לשלם לא קשיא להו מההיא דכל חייבי מיתות שוגגים פטורין מתשלומין משום דהכי גלי 

לן קרא דלא מפטר משום חיוב מיתה וה"ה מחיוב כרת ולכך קשיא להו אדהכא דע"כ לא 

בל נימא הכי א"ק דאימא ודאי דבעלמא אין לחלק בין שוגג למזיד מדתני דבי חזקיה א

הכא מה"ט איכא לפלוגי דבשוגג ]בכרת לא[ פטר כיון דגלי דחייב בשוגג דמיתה ה"ה 

בשוגג דכרת כההיא דאוכל תרומת חמץ וכן נרא' שזהו דעת רש"י )דהכא( ]דהתם[ 

פירש שהזיד בחמץ ולקמן פירשו ששגג בשתיהן וע"כ נראה דמשמע להו מדקתני מעל 

חמץ דאל"כ ליתני שהזיד בחמץ בהדיא ששגג בהקדש כמ"ש התוס' לקמן וה"ה ששגג ב

 :ואיירי כההיא דלקמן בהאוכל תרומת חמץ דאיירי ששגג בשתיהן ודו"ק

 הקדמה א' (1

 דקים לי' בדרבה מיני חייבי מיתות בית דין פטורין מן התשלומין (א

 חייבי כריתות פטורין מן התשלומין – ר' נחוניא בן הקנה (ב

 ןהתשלומיחייבי מיתות שוגגין פטורין מן  – חזקי' (ג

 מובן  (ד

i) הך דחזקי'צירוף של הך דר' נחוניא בן הקנה ועל ידי ד 

ii) אף חייבי כריתות שוגגין פטורין מן התשלומין 

 הקדמה ב' (2

 שגג במעילה חייב קרבן ובתשלומי קרן וחומש (א

 הקדמה ג' (3

 בידי שמים הזיד במעילה במיתה – רבי (א
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 'הקדמה ד (4

 שגג בתרומה משלם קרן וחומש (א

 שמיםהזיד בתרומה במיתה ידי  (ב

 'הקדמה ה (5

 הזיד בחמץ בכרת (א

 ברייתא (6

 האוכל חמץ של הקדש במועד (א

i)  מעל –תנא קמא 

ii)  לא מעל –יש אומרים 

 גמרא (7

 חייבי כריתות פטורין מן התשלומיןהיינו טעמא דיש אומרים דאית להו כר' נחוניא בן הקנה ד (א

 כמבואר במהרש"א ד"ה את יום הכפורים רש"י (8

  יש טועים"" (א

i)  בשגג בין במעילה בין בחמץדברייתא משתעי נוקטים  

ii)  או במהלך א' או במהלך ב'ליש אומרים ולהבנת רש"י מקשין 

 קושיית יש טועיםלמהלך א'  (ב

i) דפטור מתשלומין במובן  דיש אומרים ס"ל דלא מעלהא ליש טועים  הוניחא ל 

כחזקי' אליבא דר' נחוניא בן הקנה אשר חייבי כריתות שוגגין דיש אומרים ס"ל מחמת  (1)

 התשלומין פטורין מן

ii)  מקשיםברם 

 "לא מעל" משמע דפטור גם כן מקרבן מעילהיש אומרים אשר דמלישנא ד (1)

 ולא יתכן אשר חייבי כריתות שוגגין פטורין אף מקרבן (2)

 בחייבי כריתות שוגגין דאלו כן לעולם יפטר מלהביא קרבן חטאת (א)

 בחייבי כריתות שוגגין מביאין קרבן חטאתדהגם דכתיב בהדיא  (ב)

 ת יש טועיםמהלך ב' לקושיי (ג

i)  רש"י ס"ל דלא קים לן להלכה כחזקי'דנראה דדאיכא מאן דפליג אחזקי' ו 23בעמוד נבאר להלן 

ii)  ואף יש טועים ס"ל ככה 

 אינן פטורין אפילו מתשלומיןונמצא דחייבי מיתות שוגגין וחייבי כריתות שוגגין  (1)

 ולכן מקשי מאי טעמא דלא מעל (2)

 תירוץ רש"י לקושיית יש טועים (ד

i) קרבן בין מתשלומין בין מפטור  זדון חמץמחמת ו בברייתא מדובר בשגג במעילה והזיד בחמץ 

ii) רש"י מחלק בין שוגג למזידכלומר ד 
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אפילו בתשלומין או דחייב קרבן מעילה למהלך א' או דחייב ושגג במעילה שגג בחמץ דב (1)

 למהלך ב'

 מקרבן מעילהבין מתשלומין בין דפטור ושגג במעילה הזיד בחמץ מה שאין כן ב (2)

 כמבואר במהרש"א תוספות ד"ה מאן יש אומרים (9

 חלק א' (א

i) ארש"י יתוספות פליג  

 היינו טעמא דיש אומרים דלא מעל ואית להו ד (1)

 מעילהדס"ל כחזקי' ודמכח חזקי' פטור בין מן התשלומין בין מקרבן  (2)

 ושגג במעילה להזיד בחמץושגג במעילה בחמץ  גגלא מחלקין בין שד (3)

 חלק ב' (ב

i) קשיא לשיטת תוספות 

עולם לא יחייב אדם תשלומי מעילה חזקי' לל לרבי דאית לי' אשר הזיד במעילה במיתה (1)

 בשגג במעילהוקרבן מעילה 

 שוגגין מעילה  תהוי חייבי מיתהוא גופי'  ת מעילהדהרי אותו שגג (2)

 מעילה שגגתולכן מוכרח אשר גילתה תורה אשר שיטת חזקי' אין לה מקום לגבי  (3)

ii)  ותיקשי 

 שגג נמי בחמץ ד דהיכאדמאי שנא  (א)

 דפטור משום הם דחזקי'אמרינן ד (ב)

 תירוץ (ג

i)  'גרידא מעילה בשגגתתורה אכן גילתה דליכא לאוקמא הך דחזקי 

ii)  מעילה היכא דשגג נמי בחמץלמיפטר מתשלומי דליכא לאוקמה הך דחזקי'  התור גילתהברם לא 

iii) בקיצור היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי 

iv) והיינו טעמא דיש אומרים דלא מעל 

 דף לא:במשנה רישא ד (11

 האוכל תרומת חמץ בפסח בשוגג משלם קרן וחומש (א

 רש"י ותוספות (11

 מדובר בשגג בתרומה ושגג בחמץ (א

 גמרא שם (12

  אתיא אפילו לר' נחוניא בן הקנה (א

 לא אמרינן קם לי' בדרבה מיני' הדבאופן ז (ב

 ביאור דגמרא אליבא דרש"י ותוספות -תוספות  (13

 ניחא לעיל מהלך ב' ללרש"י  (א

i)  'דרש"י אית לי' דלא אזלינן בשיטת חזקי 
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ii)  'כל עיקרולכן בשוגג ליכא קם לי בדרבה מיני 

 קשהברם לתוספות  (ב

i)  התשלומיןדחייבי מיתות שוגגין פטורין מן דאזלינן בשיטת חזקי' דהרי אית להו 

 אולי נתרץ לתוספות (ג

i) 'דמוכרח דגילתה בתורה בתרומה דלא אזלינן בתר חזקי 

 דהרי (1)

 הזיד בתרומה לכולי עלמא במיתה בידי שמים (א)

מיתה בידי שמים שוגגין דפטור דחייבי  הקרהוה מ תרומהדכל מקרה של שגג בונמצא  (ב)

 מתשלומין

 דאם כן לית אופן תשלומי קרן וחומש לתרומהוזאת לא יתכן  (ג)

ii) יינו טעמא דברישא דמשנה בדף לא: קתני דחייב בתשלומיןוה 

iii) ודע 

 דאף על גב דהתם שגג נמי בחמץ (1)

מכל מקום כיון דגלי גלי ולכן אף לגבי שגגת חמץ גילתה תורה דלא סמכינן על הך דחזקי'  (2)

 למיפטר 

 ברם למהלך זו מקשי תוספות (ד

i) דסותרת סברא של "היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי 

ii)  יש אומרים דלא מעל בברייתא דידןאשר קבעו תוספות לנמק 

  מהרש"א (14

 שים לב (א

 בין שוגג למזידקים לן כחזקי' דלית לחלק קושיא זו מוכח דתוספות סבירא להו דמאף אשר  (ב

 המשך מהרש"א (15

 קשיא (א

i)  הא דקבעו אשר לברייתא לא דיקא להפריך בדף לא: אמאי קא סמכי תוספות דידן על הך משנה

 דגלי גליאמרינן כיון 

ii) 'ולא הקשו במישרין להתם אמאי לא מיפטרי מכח דינא דחזקי 

 תירוץ (ב

i)  דמשנה דלהלן אית לה דכיון דגלי גליכבר הכירו תוספות 

ii)  לא אמרינן כיון דגלי גלידידן ולא נשארו להן להקשות מאי שנא דבברייתא 

 המשך מהרש"א (16

 קשיא (א

i) תוספות ככה ציליתר 

 שוגג למזידמכח שיטת חזקי' לא מחלקין בין עלמא ב (1)
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 ולא מחלקין בין שוגג למזיד אלא לגבי "כיון דגלי גלי" (2)

 דהיינו (3)

 במשנה דף לא: אמרינן (א)

(i)  בחמץ בשגגכיון דגלי בשגג בתרומה גלי נמי 

 מה שאין כן ברייתא בדף כט: כמבואר ברש"י מוכיח דלא אמרינן (ב)

(i)  בחמץ בהזידכיון דגלי בשגג במעילה גלי נמי 

ii)  שים לב 

 בשיטה זו אף אלו מסיק דהלכה כחזקי'מצי למיזל רש"י אשר  (1)

 תירוץ (ב

i) הקדמה 

 בד"ה ר' נחוניא אית להו דלישנא "מעל" ולא מעל" משמע דמדובר בשגג בהקדש תוספות  (1)

 עכשיו  (2)

 הך דחמץ בברייתא מדובר בהזיד בחמץ ולא בשגג בחמץ (א)

הוה לה לברייתא לפרש ככה בהדיא כי היכא דלא "נטעה" למימר אשר אף לגבי חמץ  (ב)

 גגמדובר בשו

ii)  לפרש תוספות ל ניחא להוולכן 

 בחמץדבבריתא מדובר בשגג במעילה ושגג  (1)

 כעין משנה דלהלן דמדובר בשגג בתרומה ושגג במחמץ (2)

 דברי מהרש"א כמו דביארנוהו (17

משום ]כרש"י ד[בד"ה מאן י"א כו' אמאי פוטר כרת מתשלומין והא כו' עכ"ל לכאורה נראה לפרש דל"ל 

]כהך דהא קי"ל  אין לחלק בין שוגג למזיד]תוספות ס"ל ד[ד]לכן פטור מתשלומין[ דאיירי בהזיד בכרת 

]תוספות[ מזה שהקשו ]אכן[ חייבי מיתות שוגגין פטורין מתשלומין של ממון כמ"ש התוס' לקמן ודחזקי' ד[

דאין לחלק בין שגג התם בחמץ להזיד בחמץ ]נמי משמע[ מההיא דאוכל תרומת חמץ בשוגג דחייב לשלם 

ובפשיטות אההיא דהאוכל תרומת חמץ ].[ מה"ט דכל חייבי מיתות שוגגין פטורין מתשלומין הכא והיינו[ ]

בשוגג דחייב לשלם לא קשיא להו מההיא דכל חייבי מיתות שוגגים פטורין מתשלומין משום דהכי גלי לן קרא 

]מאי טעמא[ אדהכא ד]דיקא[ ולכך קשיא להו ]כיון דגלי גלי[ דלא מפטר משום חיוב מיתה וה"ה מחיוב כרת 

}כלומר "אלא קשה"{ א"ק ]אמרינן[ הכי ]כמו בתרומת חמץ דכיון דגלי גלי ודלכן מעל.[  נימאלא  ע"כ

]דיקא[ דאימא ודאי דבעלמא אין לחלק בין שוגג למזיד מדתני דבי חזקיה אבל הכא מה"ט איכא לפלוגי ד

כיון דגלי דחייב בשוגג דמיתה ה"ה בשוגג דכרת כההיא דאוכל  ]בכרת לא }כבדפוס ווילנא{[ פט]ו[רבשוגג 

 א[דהכ]וכן נרא' שזהו דעת רש"י ]מה שאין כן במזיד ]דלא גלי[ דפטור ודהכא מדובר במזיד[ תרומת חמץ 

כלומר פירש רש"י ואין  –פי' }כבדפוס ראשון  פירשופירש שהזיד בחמץ ולקמן  דהתם[ }כבדפוס ראשון{

דמשמע להו מדקתני ]דתוספות לא פירשו כרש"י[ ששגג בשתיהן וע"כ נראה וספות{ משמעו אשר פירשו ת

וה"ה ששגג בחמץ דאל"כ ליתני שהזיד בחמץ בהדיא ]בד"ה ר' נחוניא[ מעל ששגג בהקדש כמ"ש התוס' לקמן 

:איירי כההיא דלקמן בהאוכל תרומת חמץ דאיירי ששגג בשתיהן ודו"ק]לכן מסקי תוספות ד[ו
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רש"י ד"ה כר' נחוניא ובא"ד  –סוגיא דהאוכל חמץ של הקדש במועד חלק ג' 
 לאשמועינן

דף לב עמוד א[ בפרש"י בד"ה כר' נחוניא כו' דאי שגג בחמץ והזיד בתרומה מאי ]

חומש איכא ואי כו' עכ"ל הכא לא קשיא ליה אמאי משלם כלל כדקשיא ליה גבי הזיד 

ום דאיכא למ"ד בפרק אלו נערות דר' נחוניא בחמץ אמאי משלם הא איחייב ליה כרת מש

 :נמי דפוטר מתשלומין היינו דוקא משום כרת ולא משום מיתה וק"ל

וניתני שוגג חייב ומזיד פטור משום כרת ' בחמץ חולין כו' שמועינן כולה מתניאד ל"בא

' כ לר"ל מפירושו נראה דלא קיימא לן כחזקיה דחייבי מיתות שוגגין פטורין דא"עכ

ל חייבי כרת שוגגין ואפשר שהוא מחלק "נחוניא בחמץ חולין שוגג פטור כמו מזיד דה

בחידושינו  ועייןכ לעיל "לא כ' בין חייבי מיתות שוגגין לחייבי כריתות שוגגין והתוס

 ל ודו"ק:לעי

 הקדמה א' (1

 קרן וחומש משלםתרומה בשוגג זר שאכל  (א

 הקדמה ב' (2

 ים ואינו משלם חומשזר שאכל תרומה במזיד חייב מיתה בידי שמ (א

 הקדמה ג' (3

 ר' נחוניא בן הקנה (א

i) חייבי כריתות פטורין מן התשלומין 

 הקדמה ד' (4

 חזקי' (א

i) בדומה לחייבי מיתות מזידין חייבי מיתות שוגגין פטורין מן התשלומין 

 משנה (5

 האוכל תרומת חמץ בפסח  (א

i) רישא 

 בשוגג משלם קרן וחומש (1)

ii) סיפא 

 במזיד פטור מן התשלומין (1)

 רש"י (6

 שאלה (א

i)  מזיד" דסיפא האם מדובר בהזיד בחמץ או בהזיד בתרומההאי" 

 תשובה (ב

i)  דר' נחוניא בן הקנה אשר חייבי כריתות פטורין מן דינא סיפא בהזיד בחמץ מדובר וקמ"ל

 התשלומין

 קשיא (ג
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i)  חמץ שאינו תרומהפסח בהזיד בבביותר פשיטות דינא דר' נחוניא בן הקנה הוה מצי לאשמועינן 

 דפטור מן התשלומין

 בא"ד לאשמועינן מהרש"א (7

 רש"יעל קושיא ד קשיא (א

i)  בחמץ וכו' הזיד דיקא באופן אשראמאי קאמר רש"י אשר דינא דר' נחוניא הוה מצי לאשמועינן 

ii)  באופן אליבא דחזקי' הוה לי' לרש"י למימר אשר דינא דר' נחוניא הוה מצי לאשמועינן הרי

 "פטור מן התשלומיןשאינו תרומה דבפסח בחמץ  או שגג הזידד

 תירוץ א' (ב

i)  'אפילו לגבי חייבי מיתות שוגגיןרש"י אית לי' דאין הלכה כחזקי 

 תירוץ ב' (ג

i)  'רש"י אית לי' דלחזקי 

 דיקא חייבי מיתות בית דין שוגגין פטורין מן התשלומין (1)

 מה שאין כן חייבי כריתות שוגגין דלא פטורין מתשלומין (2)

 מסקנא על הא דמדובר בסיפא – רש"יהמשך  (8

אף  האיכא פלוגתא אלו הך דר' נחוניא נאמרה דיקא לגבי חייבי כריתות או דנאמרבפרק אלו נערות  (א

 מיתה בידי שמיםחייבי בין לגבי 

 השתא (ב

i) סיפא בהזיד בתרומה מדובר 

ii)  נאמרה אף לגבי חייבי  ר' נחוניא בן הקנההך דוקמ"ל דס"ל כמאן דאמר באלו נערות אשר

 מיתות בידי שמים

 קשיא (ג

i)  בהזיד בתרומה שלא בפסחהאי דינא הוה מציא משנה לאשמועינן 

 תירוץ (ד

i)  חמץ ותרומה –תרי איסורים איצטריך לה למשתעי דמיתני בדאיכא משנה  

ii) כדלי לאשמועינן רבותא דבאופן דרישא חייב אפילו באופן זה כדנבאר 

 המשך רש"י (9

 רישא מוכרח דמדובר בשגג בחמץ ושגג בתרומה (א

i)  בחמץ ושגג בתרומהדליכא למימר דהזיד 

דבאופן זה פשיטא דפטור מתשלומין מכח עיקר דינא דר' נחוניא בן הקנה דחייבי כריתות  (1)

 פטורין מן התשלומין

ii) וליכא למימר דשגג בחמץ והזיד בתרומה 

 דבאופן זה לא משלם חומש (1)

 מהרש"א ד"ה כדר' נחוניא (11

 קשיא (א
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i) בדומה להא דפירש רש"י 

 דליכא למימר דהזיד בחמץ ושגג בתרומה (1)

דבאופן זה פשיטא דפטור מתשלומין מכח עיקר דינא דר' נחוניא בן הקנה דחייבי כריתות  (2)

 פטורין מן התשלומין

 הוה לי' לרש"י לפרש דלא יתכן אשר רישא בהזיד בתרומה מדובר (ב

i)  משום דבאופן זה ליכא תשלומין כל עיקר מחמת דחייבי מיתה בידי שמים נמי פטורין מתשלומין

 כמו דביארנו לסיפא

 רוץתי (ג

i) רש"י לברר אתא 

מיתה בידי שמים אינן פטורין דאפילו למאן דאמר באלו נערות דלר' נחוניא בן הקנה חייבי  (1)

 מתשלומין

 מוכרח דרישא לאו בהזיד בתרומה משתעי (2)

 דאף על גב דחייב בתשלומי קרן מכל מקום פטור מתשלומי חומש (א)
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רש"י ד"ה ורב יוסף ותד"ה רב  –' דסוגיא דהאוכל חמץ של הקדש במועד חלק 
 אשי אמר בדף כט:

בד"ה ורב יוסף כו' אלא אליבא דר"י הגלילי פליגי כו' ומ"ד לא מעל סבר אין פודין כו' 

עכ"ל יש לדקדק דרש"י וכן התוס' פירשו לקמן באוקימתא דרב אשי דלכ"ע אין פודין 

בהנאה תוך זמנו ואפ"ה חזי ליה למפרקיה ולהסיקו תחת תבשילו לר"י הגלילי דשרי 

והיה נראה ליישב דרב יוסף סבר דאפילו לר"י הגלילי לא חזי ליה למפרקיה ולהסיק 

דמיד כשפודה אותה הרי היא שלו ועובר בבל יראה כמו שהקשו התוס' לקמן לרב אשי 

ובפודין לכלבים לאו לכלבים דישראל אלא לכלבים דעובדי כוכבים קאמר רב יוסף אבל 

ים לה רב יוסף אפילו כרבנן דר"י הגלילי דלמ"ד פודין ימכרנו א"כ הוא אמאי לא מוק

לעובד כוכבים ההקדש עצמו וכמ"ש התוס' לקמן וע"כ הנראה לומר דלרב יוסף נמי 

לכלבים דידיה הוא וסבר רב יוסף למ"ד אין פודין לכלבים ה"נ דאין פודין להסיק תחת 

 :דאין לחלק ביניהם ודו"ק תבשילו כמ"ש התוס' דכן הדין בקדושת הגוף וסבר רב יוסף

דף כט עמוד ב[ בד"ה רב אשי כו' אי גרסינן דכ"ע פודין א"כ לרבנן כו' מ"מ ימכרנו ] 

לנכרים ההקדש עצמו כו' עכ"ל ולפ"ז רב יוסף דמוקי פלוגתייהו בפודין ואין פודין ה"מ 

 לאוקמא פלוגתייהו אפילו אליבא דרבנן למ"ד פודין מעל דמצי למוכרו לנכרים ההקדש

עצמו ולמ"ד אין פודין לא מעל דלא מצי למוכרו לנכרים ואפשר שהתוס' מפרשים כן 

אוקמתא דרב יוסף לרבנן ולהאכיל לכלבים לאו דוקא לכלבים דישראל אלא דעכו"ם 

קאמר אבל רש"י לא פירש כן לעיל אלא לכלבים אפילו דישראל ואפשר דניחא ליה 

 :"ללאוקמא לר"י הגלילי ולכלבים אפילו דידיה וק

 הקדמה א' (1

 לר' יוסי הגלילי מותר לישראל ליהנות מחמץ בפסח (א

i) לכלביםלהאכילת י הרצה ברם אותו הנאה איצטריך להיות על יד  

ii)  תועל שהיי ואינו עובר בבל יראהבהרצה זו דבאופן זה משבית לחמץ באותו רגע דנהנה ממנו 

 להשבתה זו

 כל עיקר לרבנן דר' יוסי הגלילי אסור לישראל ליהנות מחמץ בפסח (ב

 הקדמה ב' מבוסס על תוספות ד"ה רב אשי אמר (2

 נוקטין עכשיו  (א

i)  מבלי לעבור דכמו דלר' יוסי הגלילי מותר לשהות חמץ ליהנות ממנו ולהשביתו בהרצה לכלבו

 בבל יראה על שהייתו

ii)  חמץ לכמו כן קסבר ר' יוסי הגלילי דמי שפודה חמץ בפסח מן הגזבר דמותר לשהות 

 לזמן יותר ארוך  (1)

 מרגע שהוא פודה אותו עד שמריצו לפני כלבוו דהיינ (2)

 הקדמה ג' (3

 איכא למ"ד דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים דבזיון הוא להקדש (א

i)  ולאותו מאן דאמר אסור נמי לגזבר למכור קדשים לנכרי 

 הקדמה ד' (4
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 את הקדשים להאכילן לכלבים דלאו בזיון הוא להקדש פודיןאיכא למ"ד ד (א

i)  לגזבר למכור קדשים לנכרי נמי ולאותו מאן דאמר שרי 

 'ההקדמה  (5

חמץ בפסח בין דיני בין מצד כל חמץ של הקדש במועד מועל דיקא אלו חמץ זה בר דמים הי' ומי שא (א

 הקדשדיני מצד 

 חמץ דיני מצד  (ב

i)  באופן אשר אינו ולקבל הנאה דמותר לו בפסח בדמים לחמץ הי' רוצה לפדות דישראל היינו

 עובר בו בבל יראה 

ii) באופנים דקבענו בהקדמות לעילהיינו דוקא לר' יוסי הגלילי  ולכאורה 

 מצד דיני הקדש (ג

i)  קדשים להאכילן לכלביםפודין את הדאזלינן בשיטת מאן דאמר דלכאורה משמעו 

 ברייתא (6

 האוכל חמץ של הקדש במועד מעל ויש אומרים לא מעל (א

 גמרא (7

 יש אומריםבשיטות תנא קמא ורב יוסף  הבנתהי לך  (א

  דין הנאה מצד דיני פסח פדיי' מצד הקדשדין  רב יוסף

אית לי' כר' יוסי הגלילי  מותר לפדות לכלבים מעל –תנא קמא 

דמותר בהנאה להריצה לכלבו 

ומותר נמי לפדותו להנאה זו 

 מבלי לעבור בבל יראה

 מובן דמעל 

אית לי' כר' יוסי הגלילי  אסור לפדות לכלבים לא מעל –יש אומרים 

ה לכלבו דמותר בהנאה להריצ

ומותר נמי לפדותו להנאה זו 

 מבלי לעבור בבל יראה

 מובן דלא מעל

 מסקנת תוספות להבנת רב אשי בשיטות תנא קמא ויש אומרים (ב

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש רב אשי

אית לי' כר' יוסי הגלילי  ישראל אסור לפדות לכלבים מעל –תנא קמא 

 דמותר בהנאה להריצה לכלבו

ומותר נמי לפדותו להנאה זו 

 מבלי לעבור בבל יראה

קשיא אמאי מעל עיין 

 בתוספות להלן

אית לי' כרבנן דר' יוסי הגלילי  ישראל אסור לפדות לכלבים לא מעל –יש אומרים 

דאסור בהנאה ואסור להריצו 

 לפני כלבו

קשיא אף אלו ס"ל כר' יוסי 

הגלילי הו"ל למימר לא מעל 

 עיין בתוספות להלן

 תוספות ד"ה רב אשי (8

 קשיא לרב אשי (א

i)  את הקדשים אין פודין הקדש דיני מצד כיון דלרב אשי תנא קמא ויש אומרים תרוייהו ס"ל אשר

 להאכילן לכלבים

ii)  ס"ל כר' יוסי הגלילי בין אלו ס"ל מצד דיני חמץ הוה להו לתרוייהו למימר "לא מעל" בין אלו

 כרבנן דר' יוסי הגלילי

 לשיטת רב אשי מסקנא דתוספות (ב

i) 'חלק א 
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את בקדושת דמים מותר לפדות מודה דמיהת  אין פודין את הקדשים להאכילן לכלביםמ"ד ד (1)

 להסיקו תחת תבשילוהקדשים 

 והיינו טעמא (2)

 דהך "אין פודין" אינו אלא מדרבנן בקדושת דמים (א)

 וליכא כי אם בזיון קצת בהסקה תחת תבשילו (ב)

ii) 'חלק ב 

 תנא קמא אית לי' דמעל מחמת  (1)

 תחת תבשילולפדות לחמץ להסיקו דלגבי דיני הקדש קבענו דלכל הדעות מותר  (א)

  פסחולגבי דיני  (ב)

(i) וגם ס"ל ס"ל כר' יוסי הגלילי 

(ii) בהסקה תחת לפדות חמץ ולהשהות לחמץ עד שנהנה ממנו ומשביתו מותר ד

  תבשילו

(iii) בהרצה לפדות חמץ ולהשהות לחמץ עד שנהנה ממנו ומשביתו כמו שמותר

  יםלכלב

 ים אית להו דלא מעל יש אומר (2)

 הגם דמצד דיני הקדש מותר לפדות חמץ להסיקו תחת תבשילוד (א)

 מכל מקום (ב)

(i)  כרבנן דר' יוסי הגלילימצד דיני חמץ ס"ל 

 ולכן אסור ליהנות מחמץ כל עיקר ואף להריצו לכלבו ולהסיקו תחת תבשילו (ג)

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש רב אשי למסקנא דתוספות

אסור לפדות לכלבו אבל  קמאי מעלתנא 

בקדושת דמים מותר לפדות 

 להסיקו תחת תבשילו

אית לי' כר' יוסי הגלילי 

דמותר בהנאה ולהסיקו תחת 

תבשילו ומותר נמי לפדות 

להנאות אלו מבלי לעבור בבל 

 יראה הוא

 מובן דמעל

אסור לפדות לכלבו אבל  יש אומרים לא מעל

בקדושת דמים מותר לפדות 

 תחת תבשילולהסיקו 

אית לי' כרבנן דר' יוסי הגלילי 

 דאסור בהנאה

 מובן דלא מעל

 מהרש"א ד"ה ורב יוסף (9

 נעיין עוד הפעם בטבלא דלעיל לשיטת רב יוסף (א

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש רב יוסף

אית לי' כר' יוסי הגלילי  מותר לפדות לכלבים מעל –תנא קמא 

לכלבו דמותר בהנאה להריצה 

ומותר נמי לפדותו להנאה זו 

 מבלי לעבור בבל יראה

 מובן דמעל 

אית לי' כר' יוסי הגלילי  אסור לפדות לכלבים לא מעל –יש אומרים 

דמותר בהנאה להריצה לכלבו 

ומותר נמי לפדותו להנאה זו 

 מבלי לעבור בבל יראה

 מובן דלא מעל

 קשיא (ב

i)  לרב יוסףלעיל קבענו כמבואר בטבלא 
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 קסבריהגלילי ר' יוסי כאשר תנא קמא ויש אומרים כולם  (1)

ii) עכשיו קבענו עוד ו 

 מאן דאמר דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלביםד (1)

 חמץ תחת תבשילולהקדש להסיק דיני מודה דמיהת מותר מצד  (2)

iii)  דלא מעלותיקשי ליש אומרים 

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש רב יוסף

ישראל מותר לפדות לכלבים  מעל –תנא קמא 

ומכל שכן דמותר להסיקו תחת 

 תבשילו

אית לי' כר' יוסי הגלילי 

דמותר בהנאה להריצה לכלבו 

ולהסיקו תחת תבשילו ומותר 

נמי לפדותו להנאה זו מבלי 

 לעבור בבל יראה

הפסיד גזבר דישראל מותר 

לפדותו ובר דמים הוא ורוצה 

 לפדותו 

דות לכלבים אבל אסור לפ לא מעל –יש אומרים 

 מותר להסיקו תחת תבשילו

אית לי' כר' יוסי הגלילי 

דמותר בהנאה מיהת להסיקו 

תחת תבשילו ומותר נמי 

לפדותו להנאה זו מבלי לעבור 

 בבל יראה

 קשיא אמאי לא מעל

 ישנם שני מהלכים לתרץ קושיא זו (ג

i) למהלך א' פליג רב יוסף על שיטת רב אשי לגבי דיני חמץ 

ii)  רב יוסף על שיטת רב אשי לגבי דיני הקדשלמהלך ב' פליג 

 ביאור מהלך א' אשר רב יוסף פליג על רב אשי לגבי דיני חמץ (11

 דמצד דיני פסח מודה ר' יוסי הגלילי רב יוסף פליג ארב אשי ואית לי' (א

i)  תחת כשמסיקו השבתתו עד חמץ בו את הפודה בשהיי' ארוכה מעת שדישראל עובר בבל יראה

 תבשילו 

ii) ולכן לא מעל 

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש יוסף רב

   ישראל מותר לפדות לכלבים מעל –תנא קמא 

אסור לפדות לכלבים אבל  לא מעל –יש אומרים 

 מותר להסיקו תחת תבשילו

אפילו לר' יוסי הגלילי עובר 

בבל יראה אם פודאו להסיקו 

 תחת תבשילו

 מובן דלא מעל

 קשיא (ב

i)  אית לי' דפודין את מצד דיני הקדש מחמת ד דמעל קאמר תנא קמאמאי אאם כן לרב יוסף

 הקדשים להאכילן לכלבים

ii)  בשהיי' ארוכה מעת שפודה את החמץ עד הרי מ"מ מצד דיני פסח יעבור ישראל בבל יראה

 השבתתו כשמריצו לכלבו 

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש רב יוסף

אפילו לר' יוסי הגלילי עובר  לפדות לכלביםישראל מותר  מעל –תנא קמא 

בבל יראה אם פודאו לכלבים 

 או להסיקו תחת תבשילו

 קשיא מאי טעמא מעל

אסור לפדות לכלבים אבל  לא מעל –יש אומרים 

 מותר להסיקו תחת תבשילו

אפילו לר' יוסי הגלילי עובר 

בבל יראה אם פודאו להסיקו 

 תחת תבשילו

 מובן דלא מעל

 לתרץ ככההאם מצינו  (ג

i) קבענו לר' יוסף 
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 דס"ל כרב אשי אשר מצד דיני הקדש מותר לפדות להסיק תחת תבשילו (1)

 ודפליג על רב אשי מצד דיני חמץ בהא דרב יוסף ס"ל  (2)

 אשר אף לר' יוסי הגלילי  (א)

עד שמשביתו בהרצה לכלבו או להסיקו  עובר אדם בבל יראה בפודה חמץ להשהותו (ב)

 תחת תבשילו

ii)  השתא 

 רים קא מיפליגי תנא קמא ויש אומ (1)

 אלו מצד דיני חמץ אליבא דר' יוסי הגלילי  (א)

 הנכרי ירצהדו אופן ץ ולתתו מיד לנכרי להשתמש בו באיזשרי לי' לאדם לפדות חמ (ב)

 בלשון מהרש"א פליגי לאו שרי לי' לפדות לתתו ל"כלבו של נכרי" (2)

 ובאמרם בגמרא לרב יוסף  (3)

 דשים להאכילן לכלבים דפליגי באלו פודין את הק (א)

 ל נמי דפליגי באלו פודין את הקדשים להאכילן לכלבו של נכרינכל (ב)

iii) דוק 

 דמצד דיני חמץ ליכא שום איסור (1)

 להה כלפשוט דלא עבר בבל יראה דהרי לא שד (א)

והך הנאה דאית לישראל בתתו לנכרי אינו אסור דהרי לרב יוסף בין תנא קמא בין יש  (ב)

 לי אית להואומרים כר' יוסי הגלי

 ברם מצד דיני הקדש (2)

 קמא אית לי' דפודין לכלבו של נכרי כמו שפודין לכלבו של ישראל ולכן מעלתנא  (א)

יש אומרים אית להו דאין פודין לכלבו של נכרי כמו שאין פודין לכלבו של ישראל ולכן  (ב)

 לא מעל

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש רב יוסף

מותר לפדות לכלבו של נכרי  מעל –תנא קמא 

הסיקו תחת ומותר לפדות ל

 תבשילו

מותר ליהנות מדר' יוסי והגם 

דעובר בבל יראה בפודה אותו 

לכלבו של ישראל או להסיקו 

תחת תבשילו מ"מ אינו עובר 

בבל יראה כשפודה אותו 

 לכלבו של נכרי 

 מובן דמעל

אסור לפדות לכלבו או לכלבו  לא מעל –יש אומרים 

של נכרי ומותר לפדות להסיקו 

 תחת תבשילו

 מובן דלא מעל כתנא קמאס"ל 

 קשיא (ד

i) למ"ד דפודין לכלבים מצי גזבר למכור במישרין לנכריקבענו ד 

ii)  השתא 

 דמוקמת לתנא קמא באופן אשר בסוף נעשה חמצו של נכריכיון  (1)

  אפילו לרבנן דר' יוסיאמאי לא קאמר רב יוסף לתנא קמא דמעל  (2)
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גזבר לישראל שיהא בדמים מבלי שיצטרך  דאלו לא אכלו הוה מכרו גזבר ישר לנכרי (א)

  רוצה לפדותו

 כל עיקר לדהרי לא נהנה שום ישראואף לרבנן דר' יוסי מעל  (ב)

iii) במילים אחרים 

אמאי קאמר רש"י דלר' יוסי הגלילי מוכרח אשר תנא קמא ויש אומרים תרוייהו כר' יוסי  (1)

 הגלילי סבירא להו

  דין הנאה מצד דיני פסח דין פדיי' מצד הקדש רב יוסף

מותר לישראל לפדותו לכלבו  מעל –תנא קמא 

ולהסיקו תחת תבשילו וג"כ 

מותר גזבר למכור לנכרי 

 לכלבו

ולא נהנה ישראל כלום ולכן 

מצינו למיזל אף בשיטת רבנן 

 דר' יוסי הגלילי

קשיא אף לרבנן דר' יוסי 

 הגלילי הוה לי' למימר דמעל

אסור לישראל לפדותו לכלבו  לא מעל –יש אומרים 

וגם אסור לגזבר למכור לנכרי 

לכלבו של נכרי ומותר 

לישראל לפדותו להסיקו תחת 

 תבשילו 

אפילו לר' יוסי הגלילי עובר 

בבל יראה אם פודאו להסיקו 

 תחת תבשילו

 מובן דלא מעל

iv)  מהרש"א בדף כט: ד"ה רב אשי 

 עלמא כר' יוסי הגלילי אית להותוספות לא כתבי בהדיא אשר רב יוסף אית לי' דכולי  (1)

 ולכן יכול להיות אשר תוספות בקושטא אזלי בשיטה זו  (2)

ברם רש"י לא רצה למיזל בשיטה זו דעדיף לי' למיזל בשיטה דבי' "כלבים" משמעו כלבים  (3)

 דישראל

 בקיצור  (ה

i)  נשארנו בקושיא לרש"י 

ii) 'ומכוח קושיא זו מסיק מהרש"א דעדיף למיזל במהלך ב 

 ביאור מהלך ב' (11

 דיש אומרים דלא מעלהיינו טעמא  (א

i)  'דרב יוסף פליג ארב אשי ואית לי 

  םאין פודין להאכילן לכלביהקדש דיני דמצד דמאן דאמר  (1)

 אית לי' נמי דמצד הקדש אין פודין להסיק תחת תבשילו (2)

 דרב יוסף לא מחלק בין קדושת הגוף לקדושת דמיםמחמת  (3)

  פסחדין הנאה מצד דיני  דין פדיי' מצד הקדש רב יוסף

אית לי' כר' יוסי הגלילי  ישראל מותר לפדות לכלבים מעל –תנא קמא 

דמותר בהנאה להריצה לכלבו 

ומותר נמי לפדותו להנאה זו 

 מבלי לעבור בבל יראה

 מובן דמעל

ואסור  אסור לפדות לכלבים לא מעל –יש אומרים 

 להסיקו תחת תבשילו גם כן

אית לי' כר' יוסי הגלילי 

להסיקו תחת דמותר בהנאה 

תבשילו ומותר נמי לפדותו 

להנאה זו מבלי לעבור בבל 

 יראה

 מובן דלא מעל

 שים לב (ב

i) לא צריכין למידחק ולמימר  הלך ב'דלמ 
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ii) אשר "פודין את הקדשים להאכילן לכלבים" משמעו לכלבו של נכרי  
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 תד"ה בדין הוא

היינו בהנאה כו' עכ"ל תוס' בד"ה בדין הוא כו' דהא דקאמר אפילו תוך זמנו מותר 

ומצינן לאשכוחי שפיר בהנאה מן החמץ של עובד כוכבים ולא נעשה של ישראל וכגון 

 :דהעובד כוכבים לא חסר כלום בהנאתו של ישראל וק"ל
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  אומריםתד"ה מאן יש 

בד"ה מאן י"א כו' אמאי פוטר כרת מתשלומין והא כו' עכ"ל לכאורה נראה לפרש דל"ל 

בהזיד בכרת דאין לחלק בין שוגג למזיד דהא קי"ל חייבי מיתות שוגגין  משום דאיירי

פטורין מתשלומין של ממון כמ"ש התוס' לקמן ומזה שהקשו מההיא דאוכל תרומת חמץ 

בשוגג דחייב לשלם דאין לחלק בין שגג התם בחמץ להזיד בחמץ מה"ט דכל חייבי 

כל תרומת חמץ בשוגג דחייב מיתות שוגגין פטורין מתשלומין ובפשיטות אההיא דהאו

לשלם לא קשיא להו מההיא דכל חייבי מיתות שוגגים פטורין מתשלומין משום דהכי גלי 

לן קרא דלא מפטר משום חיוב מיתה וה"ה מחיוב כרת ולכך קשיא להו אדהכא דע"כ לא 

נימא הכי א"ק דאימא ודאי דבעלמא אין לחלק בין שוגג למזיד מדתני דבי חזקיה אבל 

"ט איכא לפלוגי דבשוגג ]בכרת לא[ פטר כיון דגלי דחייב בשוגג דמיתה ה"ה הכא מה

בשוגג דכרת כההיא דאוכל תרומת חמץ וכן נרא' שזהו דעת רש"י )דהכא( ]דהתם[ 

פירש שהזיד בחמץ ולקמן פירשו ששגג בשתיהן וע"כ נראה דמשמע להו מדקתני מעל 

ליתני שהזיד בחמץ בהדיא  ששגג בהקדש כמ"ש התוס' לקמן וה"ה ששגג בחמץ דאל"כ

 :ואיירי כההיא דלקמן בהאוכל תרומת חמץ דאיירי ששגג בשתיהן ודו"ק
 17בעמוד  עיין לעיל ד"ה את יום כפורים
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 תד"ה ר' נחוניא

בד"ה ר' נחוניא כו' אמאי פטורין הכא מקרבן מעילה משום דקים ליה בדרבה מיניה הא 

אמר כו' שגג באוכלים והזיד בכלי כו' עכ"ל דודאי כל חייבי מיתות וכריתות שוגגין אף 

מתשלומין של ממון בקרבן חייבין דאל"כ לא תמצא שום קרבן חטאת  על גב דפטורים

אלא דהכא דפטר ליה מקרבן מעילה משום דאיירי לענין מעילה דוקא בהזיד בכרת 

כפרש"י ואהא קשיא להו שפיר כיון דאע"ג דשגג בהקדש פטור מקרבן מעילה משום 

גם לגבי הקדש אף  דהזיד בחמץ ולא שב מידיעתו וקלב"מ הוא ומיקרי לא שב מידיעתו

על גב דשגג ביה ה"נ התם נימא הכי כיון דהזיד בכלי ולא שב מידיעתו מקרי לא שב 

מידיעתו גם לגבי אוכלין וליפטר מקרבן חטאת אלא ע"כ דנימא התם אף על גב דקלב"מ 

אכלי ולא שב מידיעתו לגבי אוכלין מ"מ שוגג הוא וחייב קרבן וה"נ נימא הכא וע"ש 

 :בתוס' ודו"ק

 ה א'הקדמ (1

 מיתות שוגגין וחייבי כריתות שוגגין פטורין מתשלומין ילחזקי' חייב (א

 'בהקדמה  (2

 במעילה מביא קרבן מעילהשגג  (א

 כריתות מביא קרבן חטאתמיתות וחייבי שגג בחייבי  (ב

 'הקדמה ג (3

 חייבי כריתות שוגגיןובחייבי מיתות שוגגין דין חטאת כתיב כיון ד (א

 לא שייך פטור של חזקי' חטאתמוכרח אשר גילתה תורה אשר לגבי  (ב

 הקדמה ד' (4

 רבי אית לי' דהזיד במעילה במיתה (א

 רש"יכמבואר ב ברייתא (5

 יש אומרים לא מעל שגג בהקדש והזיד בחמץד האוכל חמץ של הקדש במועד (א

i)  פטור מתשלומין כרבי נחוניא שהזיד בחמץהואיל ונתחייב כרת משום 

ii)  מעילהקרבן ובמקום שאין קרן אין חומש ואין 

 מהרש"את כמבואר בתוספו (6

 קשיא (א

i) לרבי דאית לי' אשר הזיד במעילה במיתה 

ii) 'כל שוגג במעילה הוה לי' למיפטר מקרבן מעילה מכח הך דחזקי 

 תירוץ (ב

i) בדומה לסברא דקבענו לקרבן חטאת 

 כיון דכתיב אשר שגג במעילה חייב קרבן (1)

 גילתה תורה אשר לגבי קרבן מעילה ליתי' לפטור דחזקי' (2)

 קשיא (ג
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i)  בברייתא אשר ליש אומרים לא מעלאם כן למה קתני 

 תירוץ כמבואר ברש"י (ד

i) לא מייתי קרבן מחמת דהזיד בחמץ 

 קשיא (ה

i) מה לי זדון חמץ לגבי קרבן מעיל 

 תירוץ (ו

i) מביאין קרבן מעילה דיקא כששב מידיעתו 

 הוא חלב הי' יושב ובטל מעבירה זו"כלומר "אם הי' יודע ש (1)

ii)  בחמץ הזידובנידון דידן לא שב מידיעתו לגבי חמץ דהרי 

 קטין ומחמת דין קם לי' בדרבה מיני' נו (1)

 מעילהעל דין באכילה זו יעבור גם כן אלו הי' יודע שהי' עובר אף על איסור מעילה אשר  (2)

iii)  ולכן 

 קרבן מעילהשב מידיעתו אף לגבי לא  (1)

 ומובן דלא מייתי קרבן מעילה (2)

 פרק המצניעמשנה ב (7

 שגג באוכלים והזיד בכליו המוציא אוכלים בכלי (א

 האוכלים חטאת ועל הכלים סקילה חייב על (ב

 תוספות (8

  קשיא (א

i)  הוה לה למיתני 

 דמחמת דלא שב מידיעתו לגבי כלים  (1)

 אוכלים אלו יודע דעובר ג"כ על שב מידיעתו אף הוי לא  (2)

 ולכן לא מייתי קרבן חטאת אף לגבי אוכלים (3)

ii)  ומחמת דלא קתני ככה על כרחך 

 במעשה מסויים עבר איסור במזידדלא נוקטין אשר מי ש (1)

 יעתו באותו מעשה אף לגבי עבירה ששגג באותו מעשהשב מידהי' לא  (2)
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 תד"ה אין פודין את הקדשים

בד"ה אין פודין כו' אבל הכא חזי לאדם אם היו ניכרים דהא כו' עכ"ל ר"ל דההוא דפרק 

התערובת קדשים שנתערבו בטריפה אילו היו ניכרים קדשים גופייהו חזי גם לאדם ומה 

דטבול יום דהבכור גופיה טריפה הוא ולא חזי לאדם והך דקדם הקדשן שאין כן הך 

למומן דאיכא למאן דאמר דאין פודין היינו נמי בכה"ג שמתו או נטרפו אח"כ דלא חזו 

 :גופייהו לאדם ודו"ק

 הקדמה א' (1

 לישראלן באכילה מותר לישראל לזמן נכרי לאכול קדשים דמותרי (א

 הקדמה ב' (2

 מן דין קדשים אסורין לישראל אף לאחר שפודה אותןד פשיטאקדשים שנטרפו או מתו  (א

 הקדמה ג' (3

 מאן דאמר דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים או לנכריםאיכא  (א

 תוספות כמבואר במהרש"א לביאור גמרא בפרק התערובות (4

 במקרה (א

i)  קדשים ובהמה טריפה דנתערבו בהמות 

 טריפה היא ואינה קדשיםאו  לא ניכר אלו בהמה מסויימת קדשים היא ואינה טריפהו (1)

 נעשה בעל מום ופדה אותה ישראל אותה בהמה מסויימתו (2)

 אז (ב

i) זובפדיי' הגם ד 

 מספק דין קדשים יצאת  (1)

 מספק דין טריפה לא יצאתמכל מקום מובן ד (2)

ii) ואפילו הכי  

 למאן דאמר דאין פודין קדשים להאכילן לכלבים ולנכריאפילו  (1)

אפילו למאן דאמר אין פודין את הקדשים להאכילן  שרי לי' לישראל להאכילה לנכרי (2)

 לכלבים ולנכרי

 והיינו טעמא  (ג

i)  ואינה טריפה יאבהמה זו הקדש הד הי' ניכרדהרי אלו 

ii) אז מכח פדיי' זו הוה מותרת בין לישראל בין לנכרי 

iii)  'םדיקא לכלבים ולנכריזו שנעשית ולכן לא חשיב פדיי 

 מהרש"אכמבואר בהמשך תוספות  (5

 קשיא (א

i)  טבול יום אוסר ר' עקיבא לפדות בכור טריפה בעל מום להאכילה לכביםבפרק 

 תירוץ (ב
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i) תודאיטריפה יכר בה התם מיירי כשנ  

ii) נכרי להוציאה מידי הקדשולכן פדיי' זו מובן דנעשית דיקא ל 

 קשיא (ג

i)  משמע בפרק ב' דבכורות 

  ולנכרים להאכילן לכלביםאשר למאן דאמר אין פודין את הקדשים  (1)

 אף לגבי בהמה שהוקדש ואח"כ נעשו בעל מוםאין פודין אותן  (2)

ii) השתא 

 מובן אשר לא היו מקדישין לבהמה אלו הי' בה אפילו ספק טריפה (1)

 ואמאי אמרו בכלל אשר אותו פדיי' הי' לכלבים ולנכרים  (2)

 תירוץ (ד

i)  ולפני שבא לפדות אותם כשמתו או נטרפו לאחר שנעשו בעל מוםהתם נמי מיירי 
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 תד"ה אין פודין

ין פודין כו' ולתירוץ קמא קשה הא חזי בעיניה שלא כדרך הנאה עכ"ל אבל בד"ה א

 :לתירוץ שני ניחא דאיירי דשלא כדרך הנאה לית ביה שוה פרוטה וק"ל

  ברייתא (1

 האוכל חמץ של הקדש במועד יש אומרים לא מעל (א

 גמרא (2

 רב יוסף  (א

i)  היינו טעמא דיש אומרים 

 בפסח מותר בהנאה היינו דוקא להריצה לכלבודאפילו לר' יוסי הגלילי דאית לי' אשר חמץ  (1)

  ומחמת דאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים (2)

 דודאי אשר שום ישראל לא הי' פודה אותו לא הפסיד גזבר כלום (3)

 תוספות (3

 קשיא (א

i)  אפרו מותר בהנאהמיהת  שרףהפסיד דהרי חמץ שנאכן 

ii) 'צמולצורך ע בדמים ר לשרוף לחמץ ואז הי' פודאו ישראליכול גזב והי 

 תירוץ (ב

i) כשאכלו עוד לא נשרף 

ii)  בזמן אכילתו לפני הזיק לגזבר בצורת החפץ כמו שהי' אכילתו ומועלין בחפץ מסוים רק אם

 שנשרף 

 שיא דומהוק (ג

i)  הנאה אין מקדשין באיסוראמאי 

ii) וין אותאם שורפ דברנימא דיש שווית ל 

 ב' תירוצים (ד

i) 'תירוץ א 

 מעילהתירוץ דלעיל לגבי כעין  (1)

 כמו שהי'תו אותו שווית בצוריש לו אלא אם כן  חשוב לכלוםלא לקידושין שווית חפץ  (2)

 בשעת קידושין

 לתירוץ א' קשיא (3)

 הנאהבסור דאשאין מקדשין בו מחמת ערלה למה נאמר  (א)

 הגם (ב)

(i) ו נשמטעם שאינו מענינ 

(ii) בשעת קידושין בצורתו אפילו  מותר ליהנות ממנו שלא כדרך הנאתו 

ii) )תירוץ ב' )כמבואר במהרש"א 
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 ן מקדשין באיסורי הנאה הא דאי (1)

 עולה לפחות משוה פרוטה אפר שלו היינו דוקא היאך דשווית (2)

 מהרש"א (4

 שים לב אשר תירוץ ב' עולה נמי לקושיית תוספות מהך דערלה (א

 דהא דאין מקדשין באיסור הנאה של ערלה (ב

 היינו דוקא  (ג

i) אינו עולה לשוה פרוטה היאך דשווית אפר שלו 

ii) שוה פרוטהלעולה נמי אינו ממנו שלא כדרך הנאתו  תשוויות הנאה שמותרין ליהנוו 
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 דף כט:

 תד"ה רב אשי אמר

דף כט עמוד ב[ בד"ה רב אשי כו' אי גרסינן דכ"ע פודין א"כ לרבנן כו' מ"מ ימכרנו ]

לנכרים ההקדש עצמו כו' עכ"ל ולפ"ז רב יוסף דמוקי פלוגתייהו בפודין ואין פודין ה"מ 

אליבא דרבנן למ"ד פודין מעל דמצי למוכרו לנכרים ההקדש לאוקמא פלוגתייהו אפילו 

עצמו ולמ"ד אין פודין לא מעל דלא מצי למוכרו לנכרים ואפשר שהתוס' מפרשים כן 

אוקמתא דרב יוסף לרבנן ולהאכיל לכלבים לאו דוקא לכלבים דישראל אלא דעכו"ם 

דניחא ליה קאמר אבל רש"י לא פירש כן לעיל אלא לכלבים אפילו דישראל ואפשר 

 :לאוקמא לר"י הגלילי ולכלבים אפילו דידיה וק"ל

25בעמוד  עיין בדף כט. ד"ה רב יוסף
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 רש"י ד"ה אי נימא בנותן טעם

בפרש"י בד"ה אי נימא בנ"ט כו' גלי דעתיה דכר' יהודה ס"ל דאמר אף לאחר הפסח 

אסור עכ"ל לאו דוקא כר' יהודה דא"נ כר"ש ס"ל וקניס לאחר הפסח אף בתערובות 

מאי מותר הא יהיב טעמא ולא אתי לאפוקי אלא מר"י הגלילי תקשי ליה שלא במינו א

 :ודו"ק
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 דף ל.

 אמר רבא התד"

דף ל עמוד א[ תוס' בד"ה אמר רבא כו' אף על גב דבשאלתות כו' דרבא אית ליה גם ]

בחמץ בנ"ט עכ"ל ולפי גירסת בה"ג דל"ג במשהו מיהו מדברי בה"ג אף על גב דל"ג 

 :דמ"מ במשהו קאמר בחמץ בפסח ע"ש וק"ל אין ראיה דאיהו מפרש ליה

 גמרא  (1

 "אמר רבא הלכתא חמץ בזמנו בין במינו בין שלא במינו אסור ]במשהו כרב[" (א

 תוספות (2

 הגם  (א

i)  'בנותן טעםאלא אסור אינו אשר חמץ לקולא דרבינו תם אינו גורס "משהו כרב" ואית לי 

ii)  בנותן טעםאינו אסור אלא אשר חמץ לקולא ואף שאלתות אינו גורס "משהו כרב" ופסק בהדיא 

 לקולא  בחמץ בפסח לא עשה רבינו תם מעשהמ"מ  (ב

 מהרש"א (3

 קשיא (א

i)  על בה"ג דלא גרס משהו כרב תשאלתות מבוססשיטת 

ii)  לא גרס בה"ג אשר אף לקולא כבה"ג ואמאי לא קאמרי תוספות גם כן אשר ר"ת לא עשה מעשה

 משהו כרב

 תירוץ (ב

i) הגם דלא גרס בה"ג משהו כרב 

ii) וםמכל מק 

 בקושטא פסק בה"ג לחומרא  (1)

 עיין שם דכתב } (2)

 "ומדלא קא יהיב ]רבא[ שיעור למילתא  (א)

 {"משהו כרב[ב]אסור למימרא ד[ דרבא ]כוונתו (ב)
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 דף ל:

 תד"ה והלכתא

דף ל עמוד ב[ בד"ה והלכתא כו' והא דמצריך רב אשי הכא ליבון מחמיר כו' עכ"ל ]

דהכא דהיתרא בלע ליכא דהא רב אשי  משום דלא תימא דע"כ האי תירוצא לאוקמי הך

מצריך הכא ליבון ואיהו גופיה מחלק התם בין היתרא בלע ובין איסורא בלע ואהא תירצו 

דשפיר מצי איירי הכא בהיתרא בלע ורב אשי דמצריך הכא ליבון לאו מדינא הוא כדאמר 

 :התם אלא מחמיר על עצמו היה וק"ל

 גמרא (1

 פסחהי' מגעיל סכינין בליבון לאשי רב  (א

 ברם הלכתא דהגעלה ברותחין מספיק (ב

 תוספות (2

 קשיא (א

i)  וכן איתא נמי בגמרא בדוכתי אחריני בתוספתא דמלבנן באורוהתניא 

 תירוץ (ב

i)  בלע לאיסורא בלע היתיראמחלק בין רב אשי בדוכתא אחריתא 

ii) וכן בסוגיא דידן 

אלא חמץ רותחין מספיקין להגעיל סכינין לפסח באופן דדיקא היתירא בעל דהיינו דלא בלע  (1)

 לפני הפסח בעוד שהי' מותר

  דאיסורא בלע צריכין ליבוןוהיכא  (2)

 קשיא )כמבואר במהרש"א( (ג

i)  בסכינין דאיסורא נמי בלעידבנידון דידן מדובר מוכרח לכאורה 

ii) דאי לאו הכי למה הי' מלבנן רב אשי 

 תירוץ (ד

i) 'רב אשי מחמיר על עצמו הי 
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 ון דחשיבובא"ד ויש לומר ובא"ד כי תד"ה התורה העידה

בד"ה התורה כו' וא"ת ת"ל דחזינן להו דמדייתי והיינו אחר הגעלה כו' עכ"ל ר"ל 

דע"כ דחזינן להו דמדייתי הני מאני דקוניא היינו שבלוען ניכר מבפנים גם אחר הגעלה 

וע"כ לפום סברא דהשתא גרע מכלי חרס דע"כ אין בלוען ניכר אחר הגעלה שלהן דא"כ 

דישבר דאי לפני הגעלה קאמר בהני מאני דקוניא דמדייתי א"כ לא אצטריך בהו נמי קרא 

ליכא ראיה מקרא דלישווינהו ככלי חרס דהא שאר כלים דהיינו כלי מתכות וכלי שטף 

נמי מדייתי קודם הגעלה ומהני בהו הגעלה ה"נ נימא במנא דקוניא דמהני בהו הגעלה 

וגרעו בהא משאר כלים ואהא תירצו דאיירי שפיר קודם הגעלה אלא דמדייתי מבחוץ 

 :ויש להשוותן ככלי חרס דמדייתי נמי מבחוץ קודם הגעלתן ודו"ק

 :בא"ד דבזבחים פרק דם חטאת פריך ולהדרינהו כו' כצ"ל

בא"ד וי"ל דכלי נחושת כו' א"כ מה שהקפיד בכלי חרס אבישול בלא בלוע כו' עכ"ל 

כלי חרס בולע טפי  ר"ל דלית לן למימר דגזירת הכתוב הוא בלי טעם אלא משום דכל

משאר כלים דכלי חרס מדייתי גם מבחוץ כדלעיל ולכך לא מהני בהו שטיפה ומריקה כמו 

בשאר כלים ומה"ט אית לן למימר נמי מסברא דהחמיר בו הכתוב גם בבישול בלא בלוע 

 :שעשאו הכתוב להחמיר עליו כבישול ובלוע ע"ש בתוס' ודו"ק

אבל תנור כו' ולאו כפנים חדשות דמי וצריך  בא"ד כיון דחשיב כאחר ליעבד ליה כו'

שבירה עכ"ל ר"ל לענין טומאה צריך שבירה כיון דלא שייך ביה פנים חדשות אבל 

לענין איסור הבלוע בו בתנור א"צ שבירה ויוצא מידי דפיו שפיר ע"י הסיקו של פנים 

באו  כדאמרי' לעיל בתנור אבל קדירה שאין דרכה להסיקה מבפנים אם מסיקו מבפנים

פנים חדשות לכאן ובין לענין איסור ובין לענין טומאה לא ישבר והיינו אינו יוצא מידי 

 :דפיו בלא פנים חדשות ודו"ק

 הקדמה א' (1

 "ישבר"כתיב אשר כלי חרס  (א

 כיון שבלע אינו יוצא מידי דפיו לעולםדכלי חרס מוכח מזה  (ב

 הקדמה ב' (2

 הגעלתן לפנילכל הפחות ין משקין( מדייתי )פולט –כולל כלי מתכת וכלי שטף  –כל הכלים  (א

 הגעלתן לאחרכלי מתכת וכלי שטף לא מדייתי  (ב

 הקדמה ג' (3

 י שטףמתכת וכלמוכרח אשר כלי חרס מדייתי דיקא לפני הגעלתן בדומה לכלי  (א

 ברור הי' אף בלי ישבר דאינו יוצא מידי דפיו לעולם דאלו מדייתי אף לאחר הגעלתן (ב

 הקדמה ד' (4

 לכלי חרס ולמאני דקניא ברם מהני לשאר כליםשטיפה ומריקה לא מהני  (א

 גמרא (5

 דאינו יוצא מידי דפיו לעולםאף עליהן מגלה "ישבר" ולכן  יןמדייתי ופולטין משקהני מאני דקניא  (א

 תוספות כמבואר במהרש"א ד"ה התורה (6
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 הקדמה (א

i)  דייתי אף לאחר הגעלהוכרח דמנא דקניא ממלכאורה 

ii) דאלו מדייתי דיקא לפני הגעלה 

iii)  שטף יכלי מתכת וכלקמינן ישבר אף לואוקמינן ישבר למאני דקניא ולא מאמאי 

 קשיא (ב

i) כיון דמנא דקניא מדייתי אף לאחר הגעלה 

ii) אמאי צריכין לישבר למילף דאינו יוצא מידי דפיו לעולם 

iii)  הרי קבענו דאלו היו כלי חרס מדייתי אף לאחר הגעלה לא היינו צריכין לישבר למילף דאינו

 לעולםיוצא מידי דפיו 

 תירוץ (ג

i) דיקא לפני הגעלהדייתי נכון דמאני דקניא מ 

ii)  מכלי מתכתברם גריעין  

 דכלי מתכת מדייתי דיקא בפנים (1)

 חוץגם בדייתי מדמנא דקניא מה שאין כן  (2)

iii) עכשיו 

 ובזה דומין למנא דקניא חוץחרס נמי מדייתי בין בפנים בין ב כלי (1)

 לכן ו (2)

  אמאני דקניאבין חרס כלי מוקמינן ישבר בין א (א)

 א מקמינן לי' אכלי מתכת וכלי שטףול (ב)

 המשך דתוספות (7

 קשיא (א

i)  כלי חרס דנתבשל בו הקדשב כתיבהאי קרא דישבר 

ii)  שנתבשל הקדש באווירוכבבישול בלא בלוע כלומר ישבר ג"כ כלי חרס בזבחים איבעי להו אי 

iii) ופליטה ועאלמא דקרא דישבר גזירת הכתוב הוא דאין לו שום יחס לבל 

iv)  בדופן כלי חרס דאיכא בלוע ממשוא"כ בגמרא דידן היאך מפקינן מקרא דישבר 

 תירוץ כמבואר במהרש"א בא"ד ויש לומר (ב

i) קרא לאו גזירת הכתוב הוא צםבע 

ii) ברם 

ולכן לא מהני להן שטיפה ומריקה  בחוץנמי כיון דאיכא חומרא לכלי חרס מחמת דמדייתי  (1)

 כבשאר כלים

 אפילו באופן דליכא בלוע כל עיקרלאוסרו לי חרס קרא לכנמי מחמיר איבעיא להו אלו  (2)

 כמבואר במהרש"א תוספותהמשך  (8

 א' הקדמה (א
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i)  היא אשר לגבה לומדים מן ישבר אשר בלועות אינן יוצאין מידי דפיו לעולםקדירה כלי חרס 

ii) תנור כל חרס היא ברם בלועות יוצאין מידי דפיו בהיסק 

iii) טומאה יוצאת מן קדירה בהיסק 

iv)  שבירהמן תנור בהיסק וצריכה טומאה אינה יוצאת 

 הקדמה ב' (ב

i) בכבשונותלי חרס מגעילין לכאיתא בזבחים ד 

ii) בגמרא דידןכעין זה איתא ו  

 דתנור כלי חרס שהסיקו בפנים מותר (1)

 אשר ו (2)

 ין ותראפילו קדירות שהסיקן בפנים הויין מ (א)

 אי לאו דחיישינן דלמא חייס עלי' משום דפקעה (ב)

 קשיא (ג

i)  לעולםשאינו יוצא מידי דפיו כלי חרס קדירה היאך ניקום ונימר שהתורה העידה על 

 במהרש"א בא"ד כיון דחשיב רכמבואתירוץ  (ד

i) 'חלק א 

 אכן פולט בלוע שבו מבפנים קדירה יסק ה (1)

 חשיב כלי חדש בפנים משהוסק ברם קדירה  (2)

 פניםמבעושין אותו בהיסק שקדירה חדש דרכו של  ןכד (א)

 מבפניםואין דרכו של קדירה ישן להסיק אותו  (ב)

שאינו יוצא לעולם משמעו של קדירה אשר אינו יוציא מידי דפיו והא דאשמועינן קרא  (3)

  מקודםשהי' לפנינו ישן מקדירה 

ii) 'חלק ב 

 בתנור שהוסק מבפנים אין כאן פנים חדשות מחמת דעיקר תשמישו בהיסק מבפנים (1)

 עכשיו (2)

מוריד הא דליכא פנים חדשות בתנור דהרי קבענו  הגם דלגבי בלועות לא מעלה ולא (א)

 אשר "התורה העידה" לא נאמרה בתנור כל עיקר

 מכל מקום  (ב)

(i) לגבי טומאה אכן מפסיד תנור בהא דאין לו פנים חדשות 

(ii) משום דלהסיר טומאה איצטריך פנים חדשות כמו בקדירה 
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 דף לא.

 ותד"ה משתעבדנא גמרא אי אמרת בשלמא

גמרא אא"ב למפרע הוא גובה כו' דכמאן דגבי מחיים כו' והיינו דוקא דף לא עמוד א[ ]

אם גבו היתומים קרקע כיון דלא מיחסרא גוביינא אמרינן דכגבו מחיים דאבוהון דמי אבל 

מטלטלין אם גבו היתומים אף על גב דלמפרע הוא גובה כיון דמיחסרא גוביינא לאו כגבו 

חמץ אף על גב דמטלטלין נינהו כיון דלמפרע מחיים דמי מיהו לגבי איסורא לאביי גבי 

 :נקנית לו הרי הוא שלו באותה שעה אף על גב דמחסרא גוביינא ודו"ק

תוס' בד"ה משתעבדנא לב"ח כו' וא"ת גבי מטלטלין נמי נימא הכי ונראה לר"י כו' 

עכ"ל נראה לפרש דבריהם דהכי קא קשיא להו כיון דב"ח דאבוהון הוא משועבד ליה 

ן כשהוא חי א"כ לאו מטלטלי דיתמי נינהו שהרי ב"ח דאבוהון הוא חי וכבר כמו אבוהו

משועבד ליה לשלם לו אף מטלטלים דיליה כמו אבוהון אילו היה חי עדיין שהיה מחויב 

לו לשלם אף ממטלטלים ואהא תירץ ר"י דודאי אין לנו לומר מדר' נתן כאלו ב"ח 

עבד לאבוהון כאלו היה בידו כיון דאם דאבוהון היה חייב לו אלא דחשבינן הקרקע המשו

מכרה חוזר אבוהון וגובה אותה ולכך משועבדים נמי לב"ח דאבוהון משא"כ במטלטלין 

דאין להחשיבם כו' ואף על גב דההיא דר' נתן לענין מטלטלין נמי איתמר היינו לענין 

אתה דגובה מיניה אף מטלטלין כשאבוהון קיים ולא מצי למימר לאו בעל דברים דידי 

 :ודו"ק

 הקדמה א' (1

 בעל חוב  (א

i) אביי אמר למפרע הוא גובה 

ii) רבא אמר מכאן ולהבא הוא גובה 

 'בהקדמה  (2

 בעל חוב מצי גבי מקרקעי של לוה אפילו מלקוחות ואפילו משכנן  (א

 בעל חוב מצי גבי מטלטלין של לוה דיקא כל עוד אשר לוה בחיים ומטלטלין בידו הם (ב

 הקדמה ג' (3

 לוהומת למלוה לם חוב הי' חייב לשלוה במקרה אשר  (א

 אז (ב

i)  מלוהל משתעבדא לוהמן לוי מקרקעי דירשו יתמי 

ii) מטלטלי דירשו יתמי לוה מן לוה לא משתעבדא למלוה 

 גמרא (4

 רב נחמן (א

i)  אשרבמקרה 

 לשלם חוב ללוי  בראובן חייב לשלם חוב לשמעון ושמעון חיי (1)

 שמעוןחייב לשהי'  ובחובמראובן יתמי שמעון גבו קרקע ומת שמעון ו (2)
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ii) אז 

 שהי' חייב ללוי שמעון בחוב וגובה לקרקע מן יתמי שמעוןחוזר י לו (1)

 הוה אמינא דגמרא בביאור שיטת רב נחמן (ב

i)  דבעל חוב מלפרע הוא גובהס"ל רב נחמן כאביי 

ii) ונמצא 

 שמעון לאחר שמת ירשו יתמי למקרקעי אלא דהגם דלא  (1)

 מכל מקום (2)

 מחמת דבעל חוב למפרע הוא גובה (א)

 חשיב כאלו  (ב)

(i)  לפני שמת למקרקעישמעון גבה 

(ii) ירשו יתמי למקרקעי אחר כך כשמת שמעון ול 

 לבעל חוב משתעבדאתמי דמקרקעי דיסמכינן על כלל ו (ג)

 משנה (5

 נכרי שהלוה לישראל על חמצו של ישראל אחר הפסח מותר בהנאה (א

 ישראל שהלוה לנכרי על חמצו של נכרי אחר הפסח אסור בהנאה (ב

 גמרא (6

  שפירמתניתין הוא גובה אתיא  עלאביי דאית לי בעל חוב למפר (א

i) חשיב כאלו מלוה גבה לחמץ עוד לפני  דלאחר פסח כשגבה מלוה לחמץ לתשלום חוב של לוה

 הפסח

ii) ולכן 

 חמץ של מלוה נכרי הי' בפסח ומותר בהנאה – ברישא (1)

 חמץ של מלוה ישראל הי' בפסח ואסור בהנאה –בסיפא  (2)

 מהרש"א (7

 הקדמה (א

i) חמץ מטלטלין הוה 

ii)  למטלטלין קאמר אביי דבעל חוב למפרע הוא גובהולכאורה קובע המשנה אשר אף 

 קשיא (ב

i) בחובת אבוהון קרקעא לגבי יתומים שגבו אמאי קאמר רב נחמן לדין שלו דיק 

 ראש יוסף (8

 קשיא לקושית מהרש"א (א

i)  אבוהון דיתמי גבה מטלטלין עוד לפני שמתשמעון כמו דדנין לאביי כאלו 

ii) לדין  וכמו כן עלינ 
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אותן גבה מכבר דחשיבי כאלו הללו למטלטלין מי שמעון ירשו יתשמעון לבסוף כשמת כאלו  (1)

 שמעון

 לבעל חוב לא משתעבדאתמי מטלטלי דיאשר הרי קבענו ו (2)

 לקושייתו לעיל תירוץ – המשך מהרש"א (9

 מטלטלין ף באדבעל חוב למפרע הוא גובה קאמר אביי כגון בהך דחמץ דוקא לגבי איסורא  (א

 בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה ןילדבמטלט משא"כ לגבי ממונא דמחוסר גוביינא מודי אביי (ב

 גמראהמשך ד (11

 קשיא (א

i) האיך מנמק למימרא דרב נחמן ס"ל דבעל חוב מכאן ולהבא הוא גובהרבא ד 

 תירוץ  (ב

i)  נחמן על דין שיעבודא דר' נתן סמיךרב 

ii) דהיינו 

 "לוי הנושה בשמעון מנה ושמעון נושה בראובן (1)

 "מוציאין מראובן ונותנין ללוי (2)

 כמבואר במהרש"אעיקר מושג דר' נתן בהוה אמינא דתוספות  (11

 באופן (א

i)  לשמעוןחוב משועבד לשלם דראובן 

 ואשר לכן ביד שמעון למיגבי  (1)

 משכנןאו ראובן של ראובן אף אלו לאח"כ מוכרן  קרקעות (א)

 שראובן חי והן בידומטלטלין של ראובן כל עוד  (ב)

ii) לוילחוב  םמשועבד לשלדשמעון ו 

 ואשר לכן ביד לוי למיגבי  (1)

 משכנןאו שמעון של שמעון אף אלו לאח"כ מוכרן קרקעות  (א)

 מטלטלין של שמעון כל עוד ששמעון חי והן בידו (ב)

 מגזירת הכתוב מקרא "אשר אשם לו" (ב

i)  בעלות חוב של ראובן מן שמעון ללוימעצמו עובר 

ii)  כדלעילחוב של ראובן  ייגבמשהי' לשמעון לזכות אותו ללוי משמעון נמי עצמו מועובר  

 שיטת רב נחמן לפי הוה אמינא דתוספות (12

 דר' נתן לפי עיקר מושג  (א

 נמצא  (ב

i) אופן דרב נחמןדב 

 ' דביארנוגבייולזכותי מתחלה חייב לשמעון ראובן הי' לחוב ששמעון ירשו יתמי  אל (1)

 לפני שמת שמעון מכבר ושהרי של לוי הי (2)
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ii)  אותו חוב לא ביושר גבו יתמי לנכסי ראובן לתשלום ואשר 

iii) שלא כדין יתמי שמעוןשגבו אשר לוי מצי למיטרף הני נכסי שפיר קאמר רב נחמן ו 

 תוספותהמשך  (13

 קשיא  (א

i) 'מאי שנא דרב נחמן מוקי דיני' דיקא ביתומים שגבו קרקע וכו 

ii)  אשר אף בגבו מטלטלין נימא 

 לפני שמת שמעון מן שמעון ללוי והועבר 'גבייוזכותי בעלות חוב של ראובן  (1)

 ושלא כדין גבו למטלטלין דראובן ירשו יתמי לחוב של ראובן כל עיקרולא  (2)

 שאלה (ב

i) האם יכולין לתרץ ככה 

 שמעון ד עכשיו שמת שמעון אין ללוי יכולת למיגבי מטלטלי (1)

 יכולת למיגבי מטלטלין מן ראובן לויאין לחבילה דר' נתן והנתפרדה ולכן  (2)

 תשובה (ג

i) אין לתרץ ככה 

זכה לוי למיגבי חמת הך דר' נתן כבר לפני שמת שמעון ומ דהרי מכל מקום ראובן אכתי חי (1)

 ללוי מן שמעון שהועבר  ראובן לתשלום חובטלין של ראובן למט

ממטלטלי דראובן לפני שהועבר חובו ללוי לתשלום חובו שמעון בדומה לזכות שהי' ל (2)

 כדאמרן

 מת שמעוןלאחר כך ולא מעלה ולא מוריד הא ד (3)

 כמבואר במהרש"א נתן ותירוץ דגמרא לרב נחמןר' עיקר מושג דמסקנא דתוספות ב (14

 חלק א' (א

i)  לשמעוןחייב ראובן שהי' חוב ללוי דינא דר' נתן לא מעביר  

ii)  ללוימעביר אלא 

 חייב ללוי שמעוןבתורת אחריות לחוב שהי'  (1)

 לשמעוןחייב  ראובןאשר נכסי ראובן לאחריות חוב בשהי' לשמעון שיעבוד אותו  (2)

iii) שים לב 

 ראובן בקרקעותאשר שיעבודא דר' נתן מעביר ללוי דיקא שיעבוד  (1)

משום דהני קרקעות חשיבא כאלו בידו של שמעון הן מחמת דמצי שמעון למיטרף  (א)

 משכנןבן או לקרקעות אלו מכרן ראו

לא מצי שמעון מחמת דמשא"כ מטלטלין דראובן דלא חשיבא כאלו בידו של שמעון הי'  (ב)

 משכנןאו אלו מכרן ראובן למיטרף להו 

 חלק ב' (ב

i) ונמצא דלרב נחמן 
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מפני שכבר לפני לא ירשו אותן יתמי וד אשר בראובן בשיעד קרקעותלא ביושר גבו יתמי ל (1)

 שמת שמעון הועבר ללוי

  מן יתמי שמעון קרקעותומובן אשר לוי מצי למיטרף הני  (א)

 ביושר גבו יתמי למטלטלי דראובן  (2)

 יתמי שמעוןומובן אשר לוי לא מצי למיטרף הני מטלטלין מן  (א)

 שים לב (15

לא מועיל להעביר ללוי שיעבוד שהי' לשמעון במטלטלי שיעבודא דר' נתן דקבענו אשר דהגם  (א

 דראובן

 מכל מקום (ב

i)  כל עוד ששמעון אכתי בחיים 

ii) מצי לוי מכח דינא דר' נתן 

  חייב לשלם ללוישמעון אשר לתבוע מן ראובן אותו חוב  (1)

 ולמיגבי מטלטלי דראובן לתשלום אותו חוב (2)

iii) מצי ראובן למיטען לאו בעל דברים דידי את ולא 

 הי לך לישנא דמהרש"א לפי ביאור הלז (9

 שים לב אשר בדיבור זה "בעל חוב" משמעו "לוה" ואין משמעו "מלוה" (א

תוס' בד"ה משתעבדנא לב"ח כו' וא"ת גבי מטלטלין נמי נימא הכי ונראה לר"י כו' עכ"ל נראה לפרש 

כשהוא  שמעון אבוהוןכמו ללוי  ליהמשועבד  דראובן דאבוהון דב"חדבריהם דהכי קא קשיא להו כיון 

הוא חי וכבר משועבד ליה ראובן  ב"ח דאבוהוןנינהו שהרי דשמעון חי א"כ לאו מטלטלי דיתמי שמעון 

לשלם אף ללוי אילו היה חי עדיין שהיה מחויב לו שמעון לשלם לו אף מטלטלים דיליה כמו אבוהון ללוי 

ללוי היה חייב לו ראובן  ב"ח דאבוהוןממטלטלים ואהא תירץ ר"י דודאי אין לנו לומר מדר' נתן כאלו 

כיון דאם מכרה של שמעון כאלו היה בידו שמעון המשועבד לאבוהון של ראובן אלא דחשבינן הקרקע 

ללוי  לב"ח דאבוהון ולכך משועבדים נמי מן לקוחות של ראובןוגובה אותה שמעון חוזר אבוהון ראובן 

משא"כ במטלטלין דאין להחשיבם כו' ואף על גב דההיא דר' נתן לענין מטלטלין נמי איתמר היינו לענין 

למימר לאו בעל דברים ראובן קיים ולא מצי שמעון אף מטלטלין כשאבוהון דראובן מיניה לוי דגובה 

 :דידי אתה ודו"ק
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 רש"י ד"ה ישראל שהלווה

ישראל שהלווהו כו' לאחר הפסח אינו עובר אם נהנה ממנו עכ"ל דמדנקט  בפרש"י בד"ה

אחר הפסח ע"כ עובר ואינו עובר משום איסור הנאה קאמר מיהו כיון דאליבא דר"ש 

קיימינן הכא דחמץ של נכרי שעבר עליו הפסח שרי בהנאה ע"כ דהא דקאמר הכא עובר 

ראה נגעו בה דא"נ שהוא חמץ ואינו עובר לאחר הפסח משום מילתא דעבר עליו בבל י

של ישראל אינו אסור אלא משום קנסא דעבר עליו בבל יראה ואיכא למימר דנקט 

מילתיה אחר הפסח דאפילו בכה"ג דלא היה החמץ בתוך זמנו ממש של ישראל קנסינן 

ליה כיון דעבר על בל יראה מיהו לקמן בברייתא נכרי שהרהין פת פורני כו' דלא נקט 

ליה לפרושי דבעיקר דינא איירי עובר ואינו עובר בבל יראה קאמר ויש  אחר הפסח ניחא

 :למהרש"ל דברים בזה ואין לי להאריך וק"ל

 משנה דף כח. (1

 רישא (א

i) אחר הפסח מותר בהנאה – ישראלשל  נכרי שהלוה לישראל על חמצו 

 סיפא (ב

i) אחר הפסח אסור בהנאה – נכרישל  ישראל שהלוה לנכרי על חמצו  

 גמרא דף כח: (2

  כר' שמעון אתיאמשנה  (א

i)  אחר הפסח מותר בהנאהדאית לי' אשר חמצו של נכרי 

ii) על שעבר בבל יראה בפסחלישראל דקנסינן  בהנאהאסור חמצו של ישראל אחר הפסח שר וא 

 הגם דלא גבה מלוה לחמץ עד לאחר הפסח  ומטעם דנבאר בדיבורים שלהלן (ב

i) לאחר הפסח ברישא חשיב כאלו חמץ של נכרי המלוה הי' בפסח ומותר בהנאה 

ii)  לאחר הפסחהמלוה הי' בפסח ואסור בהנאה ישראל ובסיפא חשיב כאלו חמץ של 

 ברייתא (3

 רישא (א

i) של נכרי  ישראל שהלוה לנכרי על חמצו 

 לאחר הפסח אינו עובר –תנא קמא  (1)

 לאחר הפסח עובר –לר' מאיר  (2)

 סיפא (ב

i) לכולי עלמא עובר –ישראל שהלוה לישראל על חמצו של  נכרי  

 במהרש"ארש"י כמבואר  (4

 שים לב (א

i)  בחמץ שעבר עליו הפסחמשנה מדברת באלו מותר ליהנות 

ii)  עבראינו "או  "ברוע"ברייתא מדברת באלו" 

 שאלה (ב
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i)  משמעו עובר או אינו עובר בבל יראה אחר בברייתא עובר ואינו עובר אשר האם מצינו לפרש

 הפסח

 תשובה (ג

i) סחלא יתכן דהרי לכולי עלמא אינו עובר בבל יראה ובל ימצא אחר הפ 

ii)  בברייתא מדובר מוכרח אשר ולכן 

 אלו עבר ישראל בפסח על בל יראה (1)

 דאלו עבר  (2)

 קנסוהו רבנן שלא יהנה מחמץ אף לאחר הפסח (א)

 ואלו נהנה בחמץ לאחר הפסח עבר בהאי קנס דקנסוהו רבנן (ב)

 מהרש"א (5

 קשיא (א

i) בסוף ל 

 אחר הפסח בהנאה ישראל אסור אלו  (1)

 בפסח שעבר בבל יראהתלוי באלו קנסינן לי' על  (2)

ii)  ולכן 

 אחר הפסחנהנה באיסור אלו במקום למשתעי בברייתא  (1)

 אלו עבר בתוך הפסח בבל יראהשתעי בלמ ההוה ל (2)

 תירוץ (ב

i) שנהנה אחר הפסחלוה ברייתא רבותא אשמועינן דקנסינן למ 

ii)  חמצו של ישראלממש לא הוי אכתי לא גבה לחמץ ודבתוך זמנו אף על פי 

 משנה דפורני (6

 אינו עובר ואם אמר לו הגעתיך עובר נכרי שהרהין פת פורני אצל ישראל (א

 רש"י (7

 בפסחאינו עובר או  בפסחעובר משתעי באלו משנה דפורני  (א

 המשך מהרש"א (8

 שים לב (א

i) הפסח אחר דמדובר משנה דפורנידמחמת דלא קתני ב 

ii)  בל יראה בפסחאלו עבר בעדיף לי' לרש"י למוקים האי עובר ואינו עובר לגבי  
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 דף לא:

 תד"ה שקונה משכון

דף לא עמוד ב[ תוס' בד"ה שקונה משכון כו' איירי שלא קבל עליו ישראל אחריות דאי ]

קבל הרי הוא שלו כו' עכ"ל ומתני' דהכא ליכא לאוקמי בקבלו אחריות דא"כ לא ה"ל 

למתני הך מלתא בהלוהו נכרי לישראל וישראל לנכרי אלא למתני כולה בהפקיד נכרי 

 :לישראל וישראל לנכרי וק"ל

 הקדמה (1

 בעל חוב למפרע הוא גובה –ביי א (א

 בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה –רבא  (ב

 משנה (2

 רישא (א

i)  של ישראלנכרי שהלוה לישראל על חמצו 

 אחר הפסח מותר בהנאהל (1)

 סיפא (ב

i)  של נכריישראל שהלוה לנכרי על חמצו 

  אחר הפסח אסור בהנאהל (1)

 ברייתא (3

 רישא (א

i)  ישראל שהלוה לנכרי על חמצו של נכרי 

 לאחר הפסח אינו עובר –תנא קמא  (1)

 לאחר הפסח עובר –לר' מאיר  (2)

 סיפא (ב

i)  לכולי עלמא עובר  –נכרי שהלוה לישראל על חמצו של ישראל 

 תוספות (4

 מלוה ישראלמשתעי בקשר להיכא ד"בכולא שמעתתא"  (א

i)  ברישא דברייתאודהיינו בסיפא דמשנה 

ii)  מלוה קיבל אחריות על חמצו דנכריהלא יתכן אשר 

 מהרש"א (5

 קשיא (א

i)  תינח דברישא דברייתא 

  מודה דמלוה ישראל עוברהוה אף תנא קמא דאלו כן קיבל אחריות דלא יתכן  (1)

ii) משנהברם בסיפא ד 
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דלא יתכן דמדובר בקיבל מלוה ישראל  הולכולי עלמא ומנא לאסור בהנאה הרי קתני ד (1)

 אחריות על חמצו דנכרי

 תירוץ (ב

i) משתעי אלו משנה כשקיבל ישראל אחריות 

ii)  גרידאשל פקדון הוה לה למשנה למיתני דין דידה בלא הלואה כלל אלא בקבלת אחריות 

iii)  דהיינו 

 בהנאהמפקיד ישראל ברישא כשקיבל נפקד נכרי אחריות מותר  (1)

נפקד ישראל בהנאהובסיפא כשקיבל נפקד ישראל אחריות אסור  (2)
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 רש"י ד"ה לא קשה

שיו הלכך נכרי כו' עכ"ל משמע ליה בפרש"י בד"ה ל"ק מתני' דא"ל כשהרהינו כו' מעכ

דלא מהני אפילו מעכשיו אלא בשהרהינו וכדמייתי מבריי' בנכרי שהרהין כו' ואם א"ל 

הגעתיך עובר משמע דבמעכשיו נמי בעי הרהין ומיהו אליבא דאביי הך הגעתיך היינו 

 באינו רוצה לפדותו ובלא מעכשיו נמי קני משום דב"ח למפרע הוא גובה וכמ"ש התוס'

לקמן ע"כ דהרהין דקתני בברייתא לאו דוקא דמוכח מתוך הסוגיא דלאביי לא בעי 

הרהינו כיון דלמפרע הוא גובה א"נ דקתני הרהינו לרבותא דאפ"ה ברישא כשפדאו 

 :דאינו עובר וק"ל

 הקדמה (1

 בעל חוב למפרע הוא גובה –אביי  (א

 בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה –רבא  (ב

 משנה (2

 רישא (א

i)  של ישראלנכרי שהלוה לישראל על חמצו 

 אחר הפסח מותר בהנאהל (1)

 סיפא (ב

i)  של נכריישראל שהלוה לנכרי על חמצו 

  אחר הפסח אסור בהנאהל (1)

 כמבואר ברש"י גמרא (3

 דאית לי' בעל חוב למפרע הוא גובה ייאתיא שפיר לאבמשנה  (א

i) מדוברבין בסיפא ברישא בין ד 

 שילם חובו ולכן גבה מלוה לחמץדבסוף "לא פדאו לוה" כלומר לוה לא באופן  (1)

 עוד לפני הפסחמחמת שיטת אביי חשיב כאלו גבה מלוה חמצו מתחלה ו (2)

ii)  ונמצא 

 דברישא של מלוה נכרי הי' בפסח ומותר בהנאה (1)

 ודבסיפא של מלוה ישראל הי' בפסח ואסור בהנאה (2)

  דאית לי' בעל חוב מכאן ולהבא הוא גובה רבאלשפיר אף אתיא משנה  (ב

i) מדובר בין ברישא בין בסיפא רבא יאמר לך דד 

 למלוה במשכון חמצו נתן  לוהלמלוה כלומר לוה דהרהינו  (1)

 קנה מעכשיו ואמר אם לא אפרע  (2)

 מלוה גבה אותולא פדאו לוה ו –בדומה לאביי  –בסוף ו (3)

ii) השתא 

 להבא הוא גובה בעל חוב אע"ג דבעלמא  (1)
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 שאני הכא  (2)

 ואף אמר אם לא אפרע קנה מעכשיולוה מחמת דהרהין  (א)

 הי'מלוה של דלמפרע דנוקטין  (ב)

iii) בדומה לאביי ונמצא 

 נכרי הי' בפסח ולכן מותר בהנאהמלוה ברישא של ד (1)

 ישראל הי' בפסח ולכן אסור בהנאהמלוה בסיפא של ו (2)

 דפורני משנה (4

 רישא (א

i) והרהין נכרי פת פורני לישראל אינו עובר ישראל שהלוה לנכרי 

 סיפא (ב

i) ואם אמר הגעתיך עובר 

 שים לב  (ג

i)  בין ברישא בין בסיפא מדובר במלוה ישראל ולוה נכרידבמשנה דפורני 

ii)  ולא שאני רישא מסיפא אלא בהא 

 דברישא לא אמר לוה "הגעתיך" ובסיפא אמר לוה "הגעתיך" (1)

 גמרא כמבואר ברש"י (5

 דאית לי' בעל חוב למפרע הוא גובהלאביי משנה דפורני אתיא שפיר  (א

i) לעולם לא גבה לחמץישראל מלוה לוה ולכן דפדאו כלומר  "הגעתיך"לא אמר מדובר ברישא ד 

 ואינו עובר

ii) ועובר ולכן גבאו ישראל מלפרעלוה  ולא פדאו"הגעתיך" לוה אמר מדובר בדסיפא ו  

 מהרש"א (6

 קשיא  (א

i)  דהרהינולמיתני לאביי למה איצטריך למיתני במשנה דפורני 

ii)  לא הרהינו דאף בבעל חוב למפרע הוא גובה אית לי' אביי הרי 

 תירוץ א' (ב

i)  דוקא קתני דמיירי בהרהינומשנה לאו 

 תירוץ ב' (ג

i)  קתני הרהינו 

ii)  עובר ישראל אע"ג דהרהינו נכרי לישראללא כדי לאשמועינן רבותא ברישא דהיכא דפדאו נכרי 

 המשך דגמרא (7

 שפירמשנה דפורני אתיא  לרבאאף  (א

i) מעכשיו"אם לא אפרע קנה לוה דלא אמר לרבא משמעו  "הגעתיךאמר לא ברישא "ד" 

 למפרע אע"ג דהרהינומלוה ולכן לא קנה  (1)
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ii) אם לא אפרע קנה מעכשיו"לוה דאמר לרבא משמעו  "אמר הגעתיך"סיפא בו" 

 למפרע בצירוף להרהינומלוה ולכן קנה  (1)

 מהרש"א (8

 שאלה (א

i)  מדובר בהרהינו לוה למלוה ואף אמר לי' "אם לא אפרע דידן מנלי' לרש"י אשר לרבא במשנה

 קנה לך מעכשיו"

ii)  לוה "אם לא אפרע קנה לך מעכשיודאמר דלמא סגי בהא גרידא" 

 תשובה (ב

i)  לרבא דביארנוה כאזיל דפורני בשיטת משנה רש"י 
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 דף לב.

 בא"ד לאשמועינןרש"י ד"ה כר' נחוניא ו

דף לב עמוד א[ בפרש"י בד"ה כר' נחוניא כו' דאי שגג בחמץ והזיד בתרומה מאי ]

כדקשיא ליה גבי הזיד  חומש איכא ואי כו' עכ"ל הכא לא קשיא ליה אמאי משלם כלל

בחמץ אמאי משלם הא איחייב ליה כרת משום דאיכא למ"ד בפרק אלו נערות דר' נחוניא 

 :נמי דפוטר מתשלומין היינו דוקא משום כרת ולא משום מיתה וק"ל

וניתני שוגג חייב ומזיד פטור משום כרת ' בחמץ חולין כו' שמועינן כולה מתניאד ל"בא

' כ לר"יימא לן כחזקיה דחייבי מיתות שוגגין פטורין דאל מפירושו נראה דלא ק"עכ

ל חייבי כרת שוגגין ואפשר שהוא מחלק "נחוניא בחמץ חולין שוגג פטור כמו מזיד דה

בחידושינו  ועייןכ לעיל "לא כ' בין חייבי מיתות שוגגין לחייבי כריתות שוגגין והתוס

 ל ודו"ק:לעי

 22 עמודעיין לעיל דף 
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 תוספות ד"ה דבר הראוי להיות קדש

תוס' בד"ה דבר הראוי כו' אין ראוי להיות קודש דאין כאן נתינה כו' עכ"ל מהרש"ל 

שסמכו עצמם אתתן לו דדריש לקמן ולא נדחק בזה לפרש שכוונו לומר דאין כאן נתינה 

ידעתי מי הכריחו לזה שהרי בהדיא כתבו התוס' לקמן דמהאי קרא ונתן לכהן את הקודש 

איכא למילף שפיר למעט איסורי הנאה בלאו קרא דתתן לו והיינו מדכתיב הלשון ונתן 

י כמ"ש לקמן בד"ה ההוא מיבעי כו' להכי כתיב ונתן דמשמע שהפירות של נתינה ראו

 :להיות קודש ודו"ק

 ברייתא (1

 ר' אליעזר בן יעקב (א

i) האוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומין 

ii) " מילףל "]בתשלומין[ ונתן לכהן את הקדשוהיינו טעמא דכתיב 

 כמו שאכל ראוי להיות קדשאשר דבר בדליכא חיוב תשלומין כי אם  (1)

 וחמץ כמו שאכל לא יתכן ליעשות תרומה בפסח (2)

 בתשלומין חסמא מחייב' אליעזר ר (ב

 "וכי מה הנאה יש לו בה" ' אליעזר חיסמאאמר לו ר' אליעזר בן יעקב לר (ג

 רש"י  (2

 חיסמא' אליעזר לר "וכי מה הנאה יש לו בה" כיוון ר' אליעזר בן יעקב למימראמרו ב (א

 ונתן לכהן את הקדש יתעלי ולא דרש גיתפלאת  (ב

 ברם (ג

i)  אסור בהנאהשאכל על כל פנים חמץ 

ii) כהן כלוםלמתשלומין מחמת שלא הפסיד  לך לפוטרוי' וה 

 מהרש"ל (3

 שאלה (א

i)  בפסחהפרישו לתרומה לא יתכן לחמץ מנלי' לר' אליעזר בן יעקב אשר 

 תשובה (ב

i) נפקא לי' מדרוש של "תתן לו ולו לאורו" 

ii) אשר פרטי דרוש זה אינן מעניננו 

 מהרש"א (4

 קשיא למהרש"ל (א

i) ולא לאורו תוספות לא מזכיר דרש של תתן לו 

 מבוסס על תד"ה ההיא בדף לב: מהרש"אמסקנא ד (ב

i)  "להוכיח אשר לא יתכן להפריש תוספות על מלה "ונתן" בריש קרא של "ונתן לכהן את הקדש

 קא סמכי חמץ לתרומה בפסח 

ii)  שיהא לה תורת נתינהצריכא אשר הפרשת תרומה דהך ונתן קא מילף 
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iii) ולחמץ בפסח דאסור בהנאה ליכא תורת נתינה 

 תוספות דידן םסיולשון  (5

a) בה"וכי מה הנאה יש לו " ' אליעזר בן יעקבוהיינו דקאמר לי' ר 

 כלומר הואיל ואין לו הנאה בה אית לי' למעוטי מקרא כדפרישית (א

 מהרש"א (6

 זאת ביאור דבריהם (א

i)  היא לשיטת ר' אליעזר בן יעקב  אאחרית 'ראי "וכי מה הנאה יש בה"שלא כרש"י שפירש אשר

 דהאוכל תרומת חמץ בפסח פטור מן התשלומין

ii)  מבאר ר' אליעזר בן יעקב טעמא דלא יתכן להפריש חמץ בפסח לתרומהבדבריו אלו בקושטא 

 כדלעיל

iii)  מילף דלהפריש תרומה איצטריך נתינה  "ונתןמלה "דלא מקרי נתינה ומחמת דהיינו 
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 דף לב:

 תד"ה ואין נתינה

דף לב עמוד ב[ בד"ה ואין נתינה כו' מיהו קשה לר"י כו' אשר יתן ממנו כו' לילף מכל ]

נתינה לחומרא דהוי בכ"ש כו' עכ"ל לעיל קשיא להו מקראי דהוו מן הדומה לדומה 

דמשתעי כולהו בנתינה ממש מיד ליד והכא קשיא להו נמי מן הדומה לדומה מקראי 

 :ד"א וק"ל דמשתעי כולהו בנתינה שפירש שימה על

 ברייתא (1

 מחמת דכתיב בי' אכילה ואין אכילה פחות מכזית האוכל כזית תרומה משלם קרן וחומש (א

 אבא שאול אומר  (ב

i) עד שיהא בו שוה פרוטה 

ii) אמר קרא ונתן ואין נתינה פחות משוה פרוטהד 

 תוספות  (2

 אשר שים לב (א

i) אי לאו דכתיב "אכילה" לגבי תשלומי תרומה דסתם אכילה משמעו כזית 

ii)  דלענין דבר הנתון מיד ליד אין נתינה הוי מודי רבנן לאבא שאול אשר שיעורו שוה פרוטה מחמת

 בפחות משוה פרוטה

 כמבואר במהרש"אהמשך תוספות  (3

 א' קשיא (א

i) אשר שיעור שלהן אינן בשוה פרוטה הרי ישנם כמה נתינות בדברים הניתנין מיד ליד 

 לודכתיב תתן על גב בתרומה חטה אחת פוטרת הכרי אף  (1)

 דכתיב ונתן לרעהועל גב קונין בכלי שאין בו שוה פרוטה אף  (2)

 כתבו על איסור הנאה כשר אף על גב דכתיב ונתן בידה (3)

 תירוץ (ב

i)  שוה פרוטהאיצטריך דלנתינה דורשין דיקא לגבי תשלומין 

 ב' קשיאהקדמה ל (ג

i) הי לך ב' נתינות אשר משמעם שימה על דבר אחר 

 "ואשר יתן ממנו על זר"  (1)

 בדומה לתרומה אשר לרבנן שיעורן בכזית כדאמרן דשיעורו בכזית (א)

 וסיכהמתן דמים ובהונות  (2)

 בכל שהואשלהן  דשיעור (א)

 קשיא ב' (ד

i)  אמאי לא מדמין הני שימות להדדי 

ii) "ואשר לכן נוקי כל שהוא לשיעורו של "ואשר יתן ממנו על זר 
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 תד"ה מעילה שלא וכו'

ית לן למילף דלחומרא מקשינן בד"ה מעילה שלא כו' אדרבה משבועת העדות ופקדון א

עכ"ל לכאורה למאי דמסיק אדעתייהו למימר היא הנותנת כיון שהיא קלה יש לזדונה 

כפרה א"כ הא דמייתי בשבועת עדות ופקדון קרבן לאו חומרא הוא אלא קולא הוא דיש 

לזדונה כפרה וע"ק היאך ס"ד למילף ממעילה דאימא מעילה כיון דהיא חמורה שיש בה 

יש לזדונן כפרה ודוחק לומר (ו)לזדונה כפרה משא"כ הנך דאין בהן מיתה  מיתה אין

דקושייתם למאי דלא אסיק הכא בשמעתין אדעתיה למימר היא הנותנת וע"ק דהא 

משאר מצות איכא למילף בק"ו שפחה חרופה ונזיר טמא כדבעי למילף מעילה מק"ו 

במיתה איכא נמי למילף ועוד קשה היאך קאמרי דלא נילף ממעילה דהא ממעילה שהיא 

הנך בק"ו שאינן במיתה ואי משום דאיכא למימר דשבועת עדות ופקדון יוכיחו א"כ 

היינו קושיין דלעיל ולא הל"ל טעמא משום דלחומרא מקשינן והנכון בזה דעיקר 

קושייתם לרבנן דפליגי עליה דר' ולית להו מיתה במעילה דהשתא ודאי הא דמייתי בהנך 

הוא ולאו משום דיש לזדונן כפרה דאמאי יש לזדונן כפרה טפי קרבן משום חומרא 

מבמעילה דליתא נמי במיתה ומש"ה קשיא להו שפיר דלא אצטריך קרא לשפחה חרופה 

ולנזיר טמא דלחומרא מקשינן לאתויי קרבן בזדון כמו שבועת עדות ופקדון ולא מקשינן 

 :לקולא לילף ממעילה ותו לא מידי ודו"ק

 הקדמה א' (1

 הזיד במעילה במיתה בידי שמים –רבי  (א

 הזיד במעילה באזהרה –רבנן  (ב

 הקדמה ב' (2

 ברייתא בסוגיא דידן בשיטת רבי אזלא (א

 הקדמה ג (3

 מעילה שגג במעילה חייב קרבן (א

 'הקדמה ד (4

 הזיד בדם ובחלב בכרת ולא בחטאת (א

 ובחלב בחטאת ולא בכרת םשגג בד (ב

 'הקדמה ה (5

 נזיר טמא ושפחה חרופה שבועת העדות ופקדון ו (א

i) בין בשוגג בין במזיד  קרבןב 

ii) בין בשוגג בין במזידבמיתה לא ו 

 ברייתא כמבואר ברש"י (6

 וחטאה בשגגה )במעילה( פרט למזיד שאינו מביא קרבן מעילה (א

 קשיא (ב

i) מה צריכין קרא דוחטאה בשגגה ללמד דמזיד אינו מביא קרבן מעילהל 

ii) :נילף דמזיד אינו מביא קרבן מעילה מקל וחומר 
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 כרתבדמזידן  ריידחמשאר מצוות כגון חלב ודם ומה  (1)

 ואפילו הכי קילי דאין להם קרבן חטאת במזיד (א)

 בכרתאינו מעילה דקיל דבמזיד  (2)

 דאינו מביא קרבן במזידמכל שכן  (א)

 תירוץ (ג

i)  טעם דאינו מעניננוופרך ממזה קל וחומר 

 תוספות (7

 דברייתאעל קושיא ' קושיות ב (א

 "והיא הנותנת" – קשיא א' (ב

i)  יא קרבן במזידבהיא ולכן קולא היא ולא חומרא לה כפרההבאת קרבן 

ii)  הוה אמינאבשגגה  אלו לא כתיב וחטאהד"והיא הנותנת" להסיק 

 דקיל מביא קרבן במזיד הדבמעיל (1)

 ביא קרבן במזידמלא  יובחלב ודם דחמיר (2)

  קשיא ב' (ג

i)  ואף אלו אמרת אשר חומרא היא להביא קרבן 

ii) מביאין אינן בכרת ואף על פי כן קילי דיוכיחו ד שבועת העדות ופקדון ונזיר טמא ושפחה חרופה

 קרבן במזיד

 הללו שיותולב' קתוספות תירוץ  (ד

i) לקל וחומר כדקאמרת ךהיינו יכולים למיפרד אין הכי נמי 

ii)  בדרך אחרתל וחומר קלפריכין מבגמרא על כל פנים ד פירכא זו לא מעלה ולא מורידאבל 

 של תוספות לגמרא קשיא ג' (ה

i)  בקרבן ןנזיר טמא ושפחה חרופה דמזידלודים מסויימים למילף לימגמרא למה איצטריך 

ii) שבועת העדות ופקדוןלבקרבן בהיקש  ןנילף דמזיד 

iii) שאלה 

  גמראלהאם יכולין לתרץ  (1)

  סויימיםמלימודים הני דבלאו  (א)

בנזיר טמא ושפחה חרופה דהזיד להסיק למעילה נזיר טמא ושפחה חרופה מקשינן  נוהוי (ב)

 אינו בקרבן 

iv) תשובה 

 לתרץ לגמרא ככה יתכןלא  (1)

 אף בלא לימודים אלו דהרי  (א)

(i)  כעין שבועת העדות ופקדוןבמזיד למייתי קרבן לחומרא  מקשינןהוה  

(ii)  מעילהן לקולא שלא למייתי קרבן במזיד כעין מקשינהוה ולא 
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 קושיא ג' דתוספותשיא א' על וק – מהרש"א (8

 הרי  (א

i)  וחומרא היא שלא להביא לכפרה תוספות קולא היא להביא קרבן במזיד קבענו אשר לשיטת

 במזיד קרבן

ii) להסיק דנזיר מימר אשר לחומרא מקשינן למעילה מודים שלא לישפיר איצטריך להני לד נמצא

 מזידן אינן בקרבןטמא ושפחה חרופה 

iii) ואמאי מקשי תוספות דלא איצטריך להני לימודים 

 קושיא ב' על קושיא ג' דתוספות –מהרש"א  (9

מילף הך הקיש נזיר טמא ושפחה חרופה למעילה ללאליבא דרבי ספות דתוהאיך קא סליק אדעתייהו  (א

 חומרא דליכא קרבן במזיד 

 מצינן למיפרך למייתי קרבן במזיד לא לשיטת תוספות דחומרא היא הרי  (ב

i)  ולכך מחמירין שלא למייתי קרבן במזידשיש בה מיתה דשאני מעילה דחמיר 

ii)  בהן למייתי קרבןקילין מולכן  בהן מיתהשפחה חרופה ונזיר טמא דאין משא"כ 

 להני ב' קושיות דמהרש"א על קושיא ג' דתוספות תירוץ – המשך מהרש"א (11

 מזידקרבן בלחייב חומרא היא ד ברייתאחוזרין לשיטת השלהן בקושיא ג' תוספות  (א

 תורץ הני ב' קושיות דמהרש"אוממילא מ (ב

 הברייתאחוזרין לשיטת אשר תוספות בקושיא ג' שלהן מהרש"א לתירוץ ושיות קב'  –המשך מהרש"א  (11

 דלחייב מזיד בקרבן חומרא הוא

 קושיא א' (א

i) הברייתאבלי שום טעם חוזרין בקושיא ג' שלהן לשיטת אשר  ככהאוקמה לתוספות דוחק ל 

 דלחייב מזיד בקרבן חומרא הוא

 קושיא ב' (ב

i) דלחייב מזיד בקרבן חומרא הוא הברייתאחוזרין תוספות בקושיא ג' שלהן לשיטת לו א 

ii)  אמאי 

לקולא  ממעילה בהיקששקלי וטרי באלו הוה מצינן למילף לנזיר טמא ושפחה חרופה  (1)

 דליכא קרבן במזיד 

 ומסקי דליכא למימר ככה מחמת דלחומרא מקשינן לשבועת העדות ופקדון (2)

iii)  ממעילהדין אותו אדעתייהו נמי למילף הוה להו לאסיק 

  ככהבקל וחומר  (1)

 אין מזידן בקרבןקולא זו די' ואעפ"כ אית לאליבא דרבי במיתה הוא דילה מעמה  (א)

כל שכן נזיר טמא ושפחה חרופה דאינן במיתה דאית להו קולא זו דלא מייתי קרבן  (ב)

 במזיד

iv)  בדרך אגב מובן 

 מחלב ודם ככהל וחומר קנמי ב עסקימובן דהוי בקל וחומר ממעילה עסקי הוה אלו ד (1)
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הן ואף על פי כן מקילין לגבייהו שלא להצריך קרבן  מה חלב ודם דחמירי דבמיתה (א)

 במזיד

 כל שכן נזיר טמא ושפחה חרופה הן דלית בהו מיתה דלא צריכי קרבן במזיד  (ב)

  שמא נתרץ (ג

i)  לנזיר טמא ושפחה חרופה הפריך קל וחומר זו ל וכיוונאשר תוספות 

ii) תי קרבן במזידדקילי דליכא מיתה ואף על פי כן מיי שבועת העדות ופקדון יוכיחומחמת ד 

 ככה דכיוונו תוספות אין לתרץ  (ד

i) בלשון שבועת העדות ופקדון יוכיחואם כן הוי להו להקשות קושייתן ד 

ii)  שלהן לעיליא ב' בקושתוספות  לשון קושייתכעין  

 מהרש"אמסקנא ד (12

 חלק א' (א

i) אכן בקושיא ג' דתוספות חזרו למימר אשר למייתי קרבן במזיד חומרא הוא 

 חלק ב' (ב

i) קשיא 

 לשיטה חוזרין תוספות מימר אשר בלי שום טעם דדוחק להרי בקושיא א' דמהרש"א הקשה  (1)

 אזהרה ולא במיתה הזיד במעילה בדדפליגי ארבי וס"ל אזלי בשיטת רבנן שלהן בקושיא ג'  (2)

ii) אליבא דרבנן ו 

 כיוון דבין במעילה בין בשבועת העדות ופקדון וכו' ליכא מיתה במזיד (1)

 ולא למעילה לשבועת העדות וכו'לא מסתבר למימר דאיכא כפרה למייתי קרבן  (2)

שבועת וביותר מסתבר דלמייתי קרבן חומרא היא ומאיזו טעם החמירה תורה ביותר לגבי  (3)

 מלגבי מעילה העדות וכו'

 'חלק ג (ג

i) במהלך זה שים לב דקושיא ב' של מהרש"א מתורץ בפשיטות 

 לנזיר טמא ושפחה חרופה בקל וחומר ממעילהלהקשות אמאי לא עסקי בתוספות  תדלי (1)

 דמעילה אינו במיתה בדומה לנזיר טמא ושפחה חרופה דאינם במיתה (2)
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 דף לג.

 ותד"ה אף מעילה בכזיתתד"ה ומינה 

דף לג עמוד א[ תוס' בד"ה ומינה כו' וי"ל דאיכא נמי למפרך דנילף מתרומה שלא ]

המעילה כו' אתיא כרבנן דלא ילפי מתרומה יצטרף עכ"ל והך מתני' דקתני בה צירף את 

גם לענין מיתה מיהו ק"ק דתקשי להו אהך סתמא דמתני' כדקשיא להו בסמוך דרבנן 

ל"פ ארבי אלא לענין מיתה מדכתיב בו אבל לכל שאר מילי יליף להו מתרומה ונילף נמי 

תם שלא יצטרף ויש ליישב דלרבנן איכא למימר דיתורא דקרא תמעול מעל כדאמרי' ה

לענין צירוף מפקא ליה מהך ג"ש אבל לר' כיון דיתורא דבו לא מפקא ליה מג"ש לענין 

מיתה ה"נ יתורא דתמעול מעל לא מפקא ליה מג"ש לענין צירוף ואיכא לאוקמא תמעול 

 :מעל לדרשה אחריתא כדאמרי' התם ודו"ק

כו' עכ"ל בד"ה אף מעילה בכזית תימה לר"י דהכא משמע דמאן דיליף חטא כו' וכולהו 

דליכא למימר דרבנן דרבי ס"ל נמי אוקי באתרא ולהכי כיון דליכא מיתה גם באכילה 

אוקי אאתרא אשוה פרוטה כשאר נהנה די"ל דע"כ רבנן לית להו אוקי אאתרא דא"כ 

אמאי צריכי למעוטא דבו דאע"ג דלכל שאר מילי יליף בג"ש מ"מ לענין מיתה נימא נמי 

ק"ק לר' אמאי יליף כלל ג"ש לענין מיתה נימא אוקי אוקי אאתרא כשאר נהנה מיהו 

אאתרא כשאר נהנה ויש ליישב דאיכא שום יתורא לר' לענין מיתה דלא נימא אוקי 

 :אאתרא ודוחק ודו"ק

 'אהקדמה  (1

 האוכל תרומה במזיד במיתה בידי שמים ושיעורו בכזית (א

 לפי שיטת תוספות הקדמה ב' (2

ייב בתשלומין ושיעורו בשוה חבאזהרה וכילה הרי הוא שלא באונהנה מן ההקדש שהזיד במעילה מי  (א

 פרוטה

 מי שהזיד במעילה ונהנה מן ההקדש באכילה (ב

i) לרבי במיתה בידי שמים ושיעורו בכזית 

ii) ושיעורו בשוה פרוטה לרבנן באזהרה 

 הקדמה ג' (3

 "דינים עקריים"בגזירה שוה ראשית לומדים ממלמד למלומד  (א

 "דון מינה ומינה" קסבר י' מאן דאמר דאית ל (ב

i)  דינים עקריים"דינים שניים" לבאר להני לומדין ממלמד דלאח"כ 

ii) לומדין עוד "דינים שלישיים" לבאר לדינים שנייםויכול להיות ד 

 י' "דון מינה ואוקי באתרה" קסברימאן דאמר דאית ל (ג

i)  שוה אלא דינים עקריים מגזירהדאין למידק 

ii)  מן שאר דיני מלומדואשר ביאורי דינים עקריים לומדין 

 'הקדמה ד (4

 חטא-עיקריים מן תרומה למעילה בגזירה שוה חטאורבנן תרוייהו דרשי דינים רבי  (א
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 הללו אינן מעניננופרטי דינים  (ב

 גמרא (5

 זו גזירה שוהמ "דין שניבתור "יליף לה רבי דהזיד במעילה באכילה במיתה הך ד (א

 כזיתהרי הוא מיתה אכילה לדין שלישי אשר שיעורו של האי זו ואף יליף מגזירה שוה  (ב

 תוספות ד"ה ומינה (6

 קשיא (א

i) א דרבי אית לי' דון מינה ואוקי באתרהתמשמע בדוכתא אחרי 

 תירוץ (ב

i) 'חלק א 

 כיון דלא מפיק רבי מן דיני תרומה לענין מיתה אלא הא ד"אכילה" הנו במיתה  (1)

 חטא-הרי דבאכילה תליא גזירה שוה דחטא (2)

 ה לגבי עונש מיתהוהיכא דבתרומה ליכא כזית לאו שמי' אכיל (3)

 ולא יתכן שיהא מיתה למעילה ב"אכילה" אם לא כשיעור אכילה דתרומה (4)

ii)  'חלק ב 

 ואין הכי נמי  (1)

 דאלו הי' מפיק רבי מן דין מיתה דתרומה אשר הזיד במעילה בכל הנאות דינן במיתה (א)

דהיינו  "באתרה"הנאת אכילה( למיתה כולל היינו יכולין לאוקים שיעור של כל הנאות ) (ב)

 פרוטהבשוה 

 הי' תלוי באכילה  חטא לא-דרוש של חטאאז ד (ג)

 מהרש"א ד"ה ומינה (7

 קשיא (א

i)  ודין שיעור בכזית אכן אינו  אדין שני הוהוא גופי' הרי קבענו אשר דין מיתה לאכילה למעילה

 אלא דין שלישי

ii) לי' האי דין שני דהזיד במעילה האיך קא מילף רבי דאית לי' אשר דון מינה ואוקי באתרה ו

 במיתה

 תירוץ בדוחק (ב

i) על כרחך דאיכא שום יתורא למילף דצריכין למידק דין מיתה בהך גזירה שוה 

 גמרא בסנהדרין (8

 קשיא (א

i) אמאי קא מיפליגי רבנן על רבי ולא דרשי אשר הזיד במעילה באכילה במיתה 

 תירוץ (ב

i) סבירא להו אשר "ומתו בו" לגבי תרומה אתיא למילף דלגבי מעילה ליכא דין מיתה 

 מעילהתוספות ד"ה אף  (9
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 קשיא (א

i) קבענו דרבנן ס"ל אשר שוה פרוטה הנו שיעור של אזהרה למעילה באכילה 

ii)  ותיקשי דאמאי לא קא ילפי בתור דין שני לעיקרי דינים אשר שיעורו בכזית בדומה לשיעור

 אכילה דתרומה

 ד"ה אף מעילה מהרש"א (11

 קשיא (א

i) אמאי לא תרצו תוספות דרבנן אית להו דוק מינה ואוקי באתרה 

 תירוץ (ב

i) קבענו לרבי כבר 

 דהגם דאית לי' בעלמא דדון מינה ואוקי באתרה (1)

 מכל מקום מחמת סברא שהצענו לעיל מוכרח דבנידון דידן דרשינן אשר דון מינה ומינה (2)

ii) וכך תאמר אף לרבנן 

 קשיא (ג

i) אין לדמות רבי לרבנן לענין זה 

 ומינהע"כ אית לי' דדוק מינה בנידון דידן רבי דמימר לל דהרי אותו סברא דעליו סמכנו (1)

 לאו באכילה תליא גזירה שוה לגבי דין שנילגבייהו הרי לית לאמרו לרבנן ד (2)

 מסקנא דמהרש"א (ד

i) לא יתכן אשר רבנן אית להו דון מינה ואוקי באתרה 

ii) דאלו ס"ל דון מינה ואוקי באתרה 

לא הוי צריכין למיסמך על "ומתו בו" לנמק הא דאית להו אשר הזיד באכילה במעילה אינו  (1)

 במיתה

למילף מיתה בדין שני דהרי אית להו דון מינה ואוקי להו אומרים בפשיטות דלית דהיינו  (2)

 באתרה

iii) שים לב 

 דקבענו לרבי דאכן אית לי' אשר דון מינה ואוקי באתרה (1)

 דאף הוא  (2)

 בדין שני לא הוי דריש מיתה למעילה באכילה  (א)

מינה אי לאו דאיכא איזו יתורא למילף דשאני נידון דידן דאיצטריך למידרש בי' דון  (ב)

 לגבי דין מיתה למעילה  ומינה

 שאר מצוותביחס למעילה אלו לרבי חמיר ברייתא בסוגיין שקלי וטרי  (11

 תוספות ד"ה ומינה (12

 הקדמה א' (א

i)  לתרומה ולדינים אחרים מסויימים ליכא צירוף 

ii) כלומר דליכא עונש מיתה כשלא אכל כזית בכדי אכילת פרס 
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 הקדמה ב' (ב

i) "ברם מכח ריבוי של "תמעול מעל 

ii)  איכא צירוף ועונש מיתה אף כשלא אכל כזית בכדי אכילת פרסלמעילה 

 קשיא  (ג

i) אמאי לא קא סמכי על דין צירוף להוכיח לרבי דמעילה חמיר ביחס לשאר מצוות 

 תירוץ כמבואר במהרש"א ד"ה ומינה (ד

i)  רבי 

 דמפיק מן תרומה דאיכא מיתה למעילה באכילה כדאמרן (1)

 למעילהאכן מפיק נמי מן תרומה דליכא צירוף אף  (2)

ii) ורבנן הם דאמרי אשר למעילה איכא צירוף 

 מהרש"א ד"ה ומינה (13

 קשיא (א

i)  הרי קבענו 

 שוניםעקריים נים דיל חטא מתרומה-דרבנן דרשי גזירה שוה דחטא (1)

הזיד במעילה דין שני אשר מינה גם כן מדייקין דואי לאו מיעוט דומתו בו הוו סברי גם הם  (2)

 במיתה

ii)  דאין צירוף למעילהעוד דין שני ואמאי לא ידרשו גם הם כרבי מתרומה 

 תירוץ (ב

i) רבי 

 דס"ל דהזיד במעילה במיתה ולא איכפת לי' מיעוטא דומתו בו (1)

 מובן דגם כן לא איכפת לי' רבויא דתמעול מעל (2)

ii) מה שאין כן רבנן 

 דחיישי למיעוט דומתו בו (1)

 חיישי נמי לריבוי של תמעול מעל (2)
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 בהן שאינו מתעסק כו'גמרא לא אם אמרת בשאר מצוות שכן לא מתחייב 

גמרא לא אם אמרת בשאר מצות שכן לא מתחייב בהן שאינו מתעסק כו' יש לדקדק למאי 

דס"ד השתא דלא כתיב בשגגה במעילה ובעי למילף מק"ו משאר מצות לפטור מזיד 

במעילה מהאי ק"ו נמי נילף לפטור שאין מתעסק במעילה ויש ליישב דאין ה"נ ה"ק לא 

הוה כתיב בשגגה במעילה הוה ילפינן בין מזיד ובין שאין מתעסק  אם אמרת כו' דאי לא

לפטור מק"ו משאר מצות ולכך איצטריך למכתב בשגגה במעילה דגלי לן דלא נילף ליה 

לפטור משאר מצות וא"כ שאין מתעסק חייב בה מדלא כתיב ביה בה כדכתיב בשאר 

 :מצות ודו"ק

 ברייתא כמבואר ברש"י (1

 פרט למזיד שאינו מביא קרבן מעילהוחטאה בשגגה )במעילה(  (א

 קשיא (ב

i) למה צריכין קרא דוחטאה בשגגה ללמד דמזיד אינו מביא קרבן מעילה 

ii) :נילף דמזיד אינו מביא קרבן מעילה מקל וחומר 

 דמזידן בכרת ריידחמשאר מצוות כגון חלב ודם מה  (1)

 דאין להם קרבן חטאת במזידלגבי קרבן ואפילו הכי קילי  (א)

 אינו בכרתמעילה דקיל דבמזיד  (2)

 מכל שכן דאינו מביא קרבן במזיד (א)

 תירוץ  (ג

i) מתעסק בשאר מצוות פטור ממיעוט ד"בה" פרט למתעסק 

ii) במעילה לית מיעוטא ולכן מתעסק במעילה חייב 

iii)  הרי 

 לגבי שאר מצוות  מירדמעילה ח (1)

 מעילהזדון למילף דאפ"ה אין קרבן ל הוהלכך צריכין וחטאה בשגג (2)

 מהרש"א (2

 קשיא (א

i) ב וחטאהנימא דאי לא הוי כתי 

ii)  מביא קרבןאינו דמזיד בין  דמתעסק פטורבין גופי' הוינא ילפינן מאותו קל וחומר 

iii) ולכן אכתי תיקשי דלא צריכין וחטאה בשגגה 

 תירוץ (ב

i) ב וחטאה בשגגה יאין הכי נמי דאי לא כת 

ii) בין דמזיד אינו מביא קרבןקל וחומר בין דמתעסק במעילה פטור פינן בהוינא יל 

iii) פי כן  לואף ע 

 אכתי צריכין "וחטאה בשגגה" למילף דמזיד פטור מקרבן  (1)
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 כדי להוכיח אשר מאיזו טעם לית למיסמך על קל וחומר זו כל עיקר (2)

 בין לפטור מתעסק  (א)

 קרבן דמזיד אינו מביא בין  (ב)

iv) ולכן 

 לגבי קרבן במזיד איצטריך וחטאה בשגג למיפטרי' (1)

 עילה חייבבקושטא מתעסק במולגבי מתעסק דליכא לימוד אחריתא למיפטרי'  (2)
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 דף לג:

 תד"ה אמר קרא

דף לג עמוד ב[ תוס' בד"ה אמר קרא כו' דדוקא בטבל טמא אין מדליקין כו' אבל בטבל ]

של חמץ מדליקין כו' עכ"ל דבריהם תמוהין דבלאו איסור חמץ נמי בכל טבל בין טמאה 

ה כדי בין טהורה אין מדליקין דהנאה של כילוי אסור בטבל כמ"ש התוס' בפ"ק בד"

שתהא בהמה כו' דהנאה של כילוי אסור בכל טבל דהדר גמר טהורה מטמאה מה טמאה 

 :מיתסר בהדלקה קודם הרמה אף טהורה כו' וכל הנאה של כילוי כו' עכ"ל ע"ש וצ"ע
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 תד"ה לאימת ובא"ד וההיא

בד"ה לאימת כו' דהא מכי נפיק מינה פורתא מתכשרי ומיד מקבל טומאה כו' עכ"ל ר"ל 

שהרי הטומאה נוגע בזג ואף על גב שנוגע במקום הנגוב בזג כפרש"י ומשום דאל"כ 

ודאי דנטמא המשקה בכל שהוא מן הטמא גופא מ"מ היה נטמא הזג כיון דמתכשר אי 

 :לאו דבציר להו שיעורא כדקאמר תלמודא וק"ל

בא"ד וההיא דת"כ שהביא רש"י שאוכל מטמא בכל שהוא אסמכתא כו' עכ"ל ומדרבנן 

ודאי דאוכל מטמא בכל שהוא מיהו לענין הכשר אפילו מדרבנן אינו מקבל בכל שהוא 

כדקאמר לאימת מתכשרי לכי סחיט כו' בציר ליה שיעורא דדוחק הוא לומר דהך מתני' 

דטמא מת שסחט איירי בטומאה דאורייתא ודפריך נמי בפ' אלו עוברין מקום מגעו אמאי 

הא לא הוי כביצה והואיל שלא מקבל טומאה  פסול כבר פירשו התוס' שם דהכי פריך

אלא מדרבנן אית לן למימר דבטלי אגב מקפה כו' ע"ש ובההיא דכריתות דאמרי' דלא 

מקבל הבצק טומאה משום דלית ביה שיעור כמ"ש התוס' בשם רש"י אטומאה 

 :דאורייתא קאי התם בכריתות ועיין בזה בתוס' פרק מרובה בד"ה פרה כו' ודו"ק

האי בצק טומאה אם יגע בטומאה כו' שאין נוגעין בנבילה כו' עכ"ל מה  בא"ד ומקבל

 :שיש לדקדק בזה עיין בתוס' פרק מרובה ובחדושינו פרק אותו ואת בנו

 א' הקדמה (1

 רש"י (א

i) קבל טומאהאוכל כל שהוא מ 

ii) אוכל כביצה מטמא אחרים 

 רבינו תם (ב

i) ולא מטמא אחריםקבל טומאה אוכל פחות מכביצה לא מ 

 הקדמה ב' (2

 מקבלין טומאה כל דהו משקין (א

 הקדמה ג' (3

 בזגין שלהם ר' יוחנן אית לי' דמשקין בענבים מיפקד פקיד (א

 בפניםמשקין דמיפקדי לא נטמאו  ןזגיולכן כשנטמאו  (ב

 ברייתא (4

 טהוריןכביצה מכוונת ענבים שסחט זיתים וטמא מת  (א

 כמבואר במהרש"א רש"י (5

 מדובר  (א

i) רך לענביםבמקום נגוב לפני שדנגע בזגין שטמא מת ב 

 זגין על הדאלו נגע במשקין  (1)

 אותן משקין היו נטמאין דהרי קבענו אשר משקין נטמאין אפילו כשהן פחותין מכביצה (2)

ii) נן מטמאיןבפשוטי כלי עץ שאיך לענבים דר ח"כולא 
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 נמצא (ב

i) יןגבעודן מיפקדי בתוך הזמשקין ללא טמאו ין לפני דריכתן אשר נגיעת טמא מת בזג 

ii) ולאחר כך 

 ואינן מיפקדיןנוגעין בזגין על ידי דריכה ו נסחטיןכשהמשקין  (1)

 ולא מיטמאי ביצהכבצרי ענבים משיעור כבר  (2)

 גמרא (6

 רב חסדא  (א

i) משקין בענבים מיבלע בליעי 

ii)  ולכן 

 רכן לפני שדבעודן כביצה כשנטמאו ענבים  (1)

 נטמאו גם כן משקין דמיבלעי בתוכם (2)

 כמבואר במהרש"א ד"ה לאימת קשיא לרב חסדא (ב

i)  בענבים אף לפני שסחטןלדידך דאמרת מיבלע בליעי הרי כבר נטמאו משקין 

ii) ותיקשי הא דתניא בברייתא דטהורין 

 "לאימת מתכשרי" כמבואר בתוספות ובמהרש"א ד"ה לאימתשל  תירוץ (ג

i) הכא במאי עסקינן בענבים שלא הוכשרו עד שסחטן 

 הוכשרואפילו זגין כשנגע בהן טמא מת לפני דולכן לא נטמאו  (1)

ii) מת מתכשרי לכי סחיט להו והוכשרו במשקין שנסחטולאי 

 בצרי משיעור כביצהכי סחיט להו  (1)

 תוספות (7

 לרש"ישיית רבינו תם קו (א

i)  "מה לי דבציר להו שיעוראלתירוץ "לאימת מתכשרי 

ii)  כל שהוא מיטמאיאוכלין אפילו לשיטת רש"י הרי 

 תורת כהניםמלשיטתו מביא סייעתא רש"י  (8

 מילףק"מכל האוכל"  (א

i)  בכל שהוא דהיינו פחות מכביצהאוכל נטמא 

ii) אבל אינו מטמא אחרים עד שיהא בו כביצה 

 כמבואר במהרש"א בא"ד וההיאתוספות  (9

 "מכל האוכל" אינו אלא אסמכתא בעלמא לר"ת האי  (א

 טומאה בכל שהוא יןאוכל יןודיקא מדרבנן מקבל (ב

 מהרש"א (11

  קשיא (א

i)  רבינו תםלאף אימת מתכשרי" קשה ל"תירוץ 
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ט להו בציר להו יכי סחולכי סחיט להו  ענבים ימתכשר תדאימ מתרצין לרב חסדאהיאך  (1)

 שיעורא

 בכל שהואטומאה אוכלין  יןמקבלמיהת מדרבנן אפילו לרבינו תם הרי  (2)

 ודוחק למימר דברייתא דיקא בטומאה דאורייתא משתעי (3)

  תירוץ (ב

i)  כל שהואבטומאה אוכלין מקבלין דמדרבנן אין הכי נמי 

ii)  טומאה דרבנןפחות מכביצה אפילו ל יןאין להכשיר אוכלאבל מכל מקום 
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 דף לד.

 תד"ה בשליקתא

דף לד עמוד א[ בד"ה בשליקתא כו' אבל למאס אסור כו' דבפ' הלוקח כו' תירום ותרקב ]

כו' ואור"ת דבמאיסתא כו' עכ"ל לכאורה שהביאו ראיה לדבריהם דלמאס אסור מהא 

תשרף וע"כ בשכבר מאוסות דבפ' הלוקח אר"א תירום ותרקב ובפ"ה דתרומות גרסו ו

אמר תישרף דאי שרי למאס לישרף אמאי תנא כלל תרקב שהרי יוכל למאס וליהנות 

בשעת שריפה וק"ק דלפ"ז רב הונא דפליג דאסר בחיטי היינו אפילו בשכבר שלוקות 

 :ומאוסות ותקשי ליה אההיא דתני תישרף ויש לישב ודו"ק

 כמבואר בתוספות גמרא (1

 רב הונא  (א

i)  מחמת חשש לתקלה דאתא למיכלי' תתרומה שנטמאאסור להדליק בחיטי 

ii) חוששין לתקלה אפילו בשליקתא ומאיסתאו 

 רב אשי (ב

i)  מותר להדליקלא חיישינן לתקלה ובשליקתא ומאיסתא 

 תוספות כמבואר במהרש"א (2

 שאלה (א

i) לרב אשי 

 האם מותר להשהות עד דמאיסי ולהדליק לאחר דאימאיס  (1)

 כבר הדליק אא"כ אימאיסיאו דחיישינן לתקלה ואסור ל (2)

 תשובה (ב

i)  שיטת ר' אליעזרבהי לך ב' גרסאות 

 ותרקב" םבפ' הלוקח גרסינן דר' אליעזר אית לי "תירו (1)

 גרסינן דר' אליעזר אית לי' "תירום ותישרף" בתרומות פ"ה מ"ב (2)

ii)  חדא לחברתה מסתבר אשרסותרות וכדי שלא תהיינה גרסאות אלו 

 מאיסי ואסור לשהותן ולכן תרקבאיירי בחיטין דאכתי לא בפרק הלוקח  (1)

 מאיסי ולכן מותר להדליק בהובחיטין דכבר  יאיירבמסכת תרומות  (2)

 מהרש"א (3

 קשיא (א

i)  רב אשימדמחמיר יותר רב הונא 

ii) אימאיסיאית לי' דאסור לשרוף חיטי אפילו היכא דכבר ונמצא ד 

iii) ך דתירום ותישרףוהאיך מיישב רב הונא לה 
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 תד"ה טהרו מלטמא

מלטמא כו' דתניא בתוס' גידולי תרומה ומעשר שני הרי הוא כחולין כו' בד"ה טהרו 

עכ"ל והר"ש בפי' המשנה כתב דבתוספתא דמס' טהרות מתנייה ואיכא לאוקמי לענין 

 :טומאה וטהרה ע"ש וק"ל

בא"ד גידוליהם אסורין מלאכול בירושלים אף לזרים כו' בלאו הכי לא א"ש לישנא אף 

התם היינו נכרי כו' עכ"ל מהרש"ל כתב בזה דברי הרמב"ם לזרים כו' ונראה דזרים ד

אבל אינן מענין כוונת דברי התוס' דהכא וע"כ אין להאריך בהם אבל הנראה כמו שהעיד 

בפי' המשנה פ"ט דתרומות אמתניתין ]משנ"ץ[ על עצמו בעל התוס' הר"ש מקוצי 

ורים גידוליהם דגידולי תרומה וז"ל שם הא דתנן בפרק ב' דבכורים דמעשר שני ובכ

במס' פסחים לא כווננו יפה דאין  - אסורים מלאכול בירושלים אף לזרים משא"כ בתרומה

ענינה לכאן ופירושה כמו שפירשנו במקומה כו' עכ"ל ותוכן דברי הר"ש במקומה במס' 

בכורים בשם הירושלמי לתרץ אלו הקושיות דאף לזרים ולבהמה לא קאי אאיסורא 

ודקתני  דקתני התם ר"ש מתיר ומשום בכורים נקט זרים דקאמר ת"ק אלא אהתירא 

משא"כ בתרומה פירש הר"ש שם דלאו לענין גידולין קאמר אלא לענין גידולי גידוליהן 

ולענין שאוסר בכל שהו דמשכחת ]בבכורים[ שאוסרת בכל שהוא כגון שנתערב בתרומה 

ך ושכתב שם אבל בתרומה לא משכחת בשום מקום שאוסרת בכל שהוא כו' ע"ש באור

דהכא בפסחים לא נתכוון יפה דהיינו ממה שפי' כאן לתרץ הקושיות דזרים היינו נכרי 

ור"ל דאע"ג דשנינו במס' טהרות דגידולי תרומה אסורין מלאכול דהיינו לישראל משום 

כדי שלא ישהה אותה כהן לזריעה מיהו טהורים מלטמא דמשום ריוח פורתא דשרי לכהן 

י לזורעה כדי למוכרה גידוליה לנכרי ודאי לא ישהה אותה כיון לא ישהה אותה הכי נמ

דאסורה לישראל והשתא שפיר קאמר אף לזרים גבי מעשר שני ובכורים דזרים היינו 

נכרי וקאמר דאף על גב דגבי תרומה אמרינן גידוליה אסורין לישראל אבל לנכרי שרי 

לנכרי מכל מקום במעשר לזורעה למכרה  כדידלא ישהה אותה הכהן משום ריוח פורתא 

כתב שם דלא  -ועל דברי אלו והפי' שכתב הר"ש  שני ובכורים גדוליהן אסור אף לנכרי

 :נתכוין יפה אלא שהפי' הוא כמו שפי' במקומה במס' בכורים וכמ"ש לעיל ודו"ק

 הקדמה א' (1

 דיקא לכהנים בירושליםבכורים נאכלין  (א

 תרומה נאכלת דיקא לכהנים ואפילו חוץ לירושלים (ב

 תרומה מעורבת לתוך חולין  (ג

i) בטלה בשיעור הראוי לו 

ii) ולאחר ביטול נאכל התערובת אפילו לזרים 

 לתוך חולין יןבכורים מעורב (ד

i) ןבטלין בשיעור הראוי לה 

ii) ולאחר ביטול נאכל התערובת אפילו לזרים ואפילו חוץ לירושלים 

 לתוך תרומה יןבכורים מעורב (ה

i) אינן בטלין כל עיקר 
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ii) דהרי 

 אסורין לזריםבין בכורים בין תרומה ליכא ביטול דלגבי אכילה לזרים  (1)

 ולגבי אכילה חוץ לירושלים (2)

 באלף לא בטל פילודבר שיש לו מתירין אשר א אתערובת חשיב (א)

 בירושליםלכהנים דהרי בין תרומה בין בכורים נאכלין  (ב)

 הקדמה ב' (2

 גידולי גידולין של תרומה חולין הן בדבר שזרעו כלה (א

 תרומה הן בדבר שאין זרעו כלהדולי גידולין של תרומה יג (ב

 הקדמה ג' (3

 ולין של בכורים בכורים הן אפילו בדבר שזרעו כלהדידולי גיג (א

 משום והיינו טעמא דמחמירין בבכורים יותר מבתרומה (ב

i)  דקבענו דבכורים חמירי יותר מתרומה בהא 

ii) לא בטל אפילו באלףדדיקא בבכורים איכא אופן ד 

 ממסכת טהרותדידן הובאת לסוגיא לפי הבנת רבה משנה  (4

 גידולי תרומה טמאה (א

i) מחמת דגידולי תרומה תרומהישראלים  יםאסורין לזר 

ii) ברם טהורין מלטמא ומותרין לכהן 

 וספות ת (5

 פירוש ר"י כמבואר במהרש"א –חלק א'  (א

i)  לזרים גזירה שמא ישהה כהן תרומה טמאה  האסורטמאה חשיבא כתרומה דגידולי תרומה

 בתורת חולין לזריעה כדי שתהא מותרת לישראל

ii)  משום דליכא כי אם ריווח פורתא בתורת תרומה טמאה לא גזרינן שיהא אסור גם לכהן אבל

 שיהא שוהה לתרומה טמאה לזריעה לצורך ריוח פורתא זו ןחיישינלטהרו לכהן ולא 

 מגילת סתריםברבינו נסים גאון  –חלק ב'  (ב

i) קשיא 

 קתני בתוספתא אשר גידולי תרומה חולין (1)

ii) תירוץ 

 דחייבין בלקט שכחה ופאה לגבי האיש להן דין חולין דיקא  (1)

 הקדמה להמשך תוספות (6

 משנה במסכת בכוריםקטעי  (א

i)  גידולי בכורים אסורים מלאכול בירושלים 

ii) אף לזרים 

iii) ר' שמעון מתיר 
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iv) הרי אלו בבכורים מה שאין כן בתרומה 

 כאלו כתיב ולכאורה משמעו (ב

i) לים גידולי בכורים אסורין מלאכול לזרים אף בירוש 

ii) ר' שמעון מתיר 

iii)  תרומה דמותרין לזריםגידולי מה שאין כן 

 והיינו טעמא (ג

i) בכורים בכורים ידגידול 

ii) אבל גידולי תרומה חולין 

 דר' משה נבריי"ש ותשיוק –המשך תוספות  (7

 קשיא א' (א

i) ואסורין לזרים שנה דידן ממסכת טהרות דקתני אשר גידולי תרומה תרומהמהלך זו סותרת מ 

 קשיא ב' (ב

i)  דגידולי ביכורים אסורים אף לכהנים מבחוץ לירושלים  תנייותר הוי לה למשנה למילרבותא

 הגם דמותרים לכהנים בירושלים

 כמבואר במהרש"א)ר"ש( ר' שמשון משנ"ץ על ידי המשך של תוספות  (8

 ר' משה נבריי"שית תירוץ לקושי (א

i)  משמעו נכריםבמסכת ביכורים "זרים" במשנה 

ii) כאלו כתיבנמק למשנה ו 

 אף בירושלים זרים נכרים כורים אסורין מלאכול לגידולי ב (1)

 ר' שמעון מתיר (2)

 נכרים מה שאין כן גידולי תרומה דמותרין לזרים  (3)

iii)  מותרין לנכריםהגם דאסורין לישראלים ואשמועינן אשר גידולי תרומה 

 וזאת בהתאם לסברא דלעיל (1)

דלישראל אסורין גזירה שמא ישהה כהן תרומה טמאה לזריעה כדי שתהא מותרת  (א)

 לישראל

 אבל לא גזרינן שיהא אסור גם לנכרי  (ב)

(i)  משום דליכא כי אם ריווח פורתא לתתו לנכרי 

(ii) שיהא שוהה לתרומה טמאה לזריעה לצורך ריוח פורתא זו  ןלא חיישינ 

(iii)דלא חיישינן אשר משום ריוח פורתא ישהה אותה לזריעה לכהן בדומה להא 

 ר"ש במסכת תרומות כמבואר במהרש"א (9

  אתוספתל במגילת סתריםסים גאון רבינו נשל פירושו  (א

i)  בלקט שכחה ופאה יןדאכתי מחויבמשמעו  "גידולי תרומה חולין"אשר 

ii) דוחק הוא 
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 זו בלבד אלא אף זו ולא (ב

i) בתוספות דידן אשר גופי' פירושו דר"ש ד 

 במשנה בביכורים משמעו נכרים "זרים" (1)

 לתרץ קושיית רבינו משה נבריי"ש פירוש זה כיוון וב (2)

ii) ולא כיוון ר"ש יפה בתוספות דידן לפרש כן גם כן דוחק הוא 

 ככה כמבואר במהרש"אשנה בביכורים מלהתם וחוזר ר"ש ומפרש  (11

 משמעו של משנה בבכורים היינו כאלו כתיב (א

i) אפילו בדבר שזרעו כלה רושליםמי חוץ מלאכול אסוריןביכורים גידולין של  גידולי 

ii) ישראלים  לזרים אף ר' שמעון מתיר 

iii)  דאפילו לתנא קמא מותר לזרים ישראלים בדבר שזרעו כלהמה שאין כן בתרומה 

 שים לב (ב

i) ת ר' משה נבריי"שבגידולי גידולין מתורץ קושיימדובר בהא דמוקמינן אשר משנה ד  

 לגבי גידולי תרומה מודה משנה דהתם דתרומה הן ואסורין לזריםהרי מיהת ד (1)

ii)  ודבהא דמוקמינן אשר "אף לזרים" דברי ר' שמעון הן 

 אשר משנה בזרים נכרים משתעי ולמימר בעינן לדחוקימיושב דלא  (1)

 שאלה (ג

i)  קא מילף דגידולי  "מה שאין כן בתרומה"אשר דמשנה בגידולי גידולין משתעי ובמקום לתרץ

 גידולים של תרומה חולין 

ii) אמאי לא מיישבין בפשיטות דבגידולין משתעי 

 וקא משמע לן אשר  (1)

 גידולי בכורים אינן נאכלין אלא בירושלים  (א)

 משא"כ גידולי תרומה דנאכלין אפילו חוץ לירושלים (ב)

 תשובה (ד

i) דלאו רבותא היא כלל לגבי תרומה אין לפרש ככה 

 לכהנים חוץ מירושלים תנאכל התרומה גופפילו דכבר יודעין אנחנו ממשנה אחרת אשר א (1)

 תרומה נאכלין חוץ מירושלים גידוליכל שכן אשר ומ (2)
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 תד"ה למה לי עיבור צורה -חלק א'סוגיא דעובר צורתו והציץ מרצה 

בד"ה ל"ל עיבור צורה קשה לר"י כו' וי"ל מ"מ אחר שנזרק בלול יש בו היסח הדעת 

כו' עכ"ל יש לדקדק דהא טומאה נמי מביא להיסח הדעת כדאמר לעיל גבי שתילי תרומה 

שנטמאו וא"כ ה"נ נימא לקמן בנטמא או בנפסל בטבול יום שמסיח דעתו שוב מן הבשר 

סח הדעת פסול הגוף הוא והדרן קושיא לדוכתיה אמאי קתני הורצה ויש ליישב כיון והי

 :דההוא היסח הדעת בא מן הטומאה שפיר קאמר דהורצה על הטומאה גופה וק"ל

 הקדמה א' (1

 כדי לשרוף איצטריך עיבור צורה בלינה  (א

i) פסול קדשים שאינו פסול הגוף  

ii)  בבעליםבדם או פסול קדשים או 

 הקדמה ב' (2

 היסח הדעת פסול הגוף הוא ריש לקיש ל (א

 הקדמה ג' (3

 על טומאהדיקא ציץ מרצה  (א

 הקדמה ד' (4

 ממשנה בדף לד. לגבי פסולי תרומות שנטמאו מוכח אשר טומאה מביא לפסול היסח הדעת (א

 פרטי לימוד זה אינן מעניננו (ב

 א'ברייתא  (5

 לבית השריפהכדי להוציאן צורתן ששם היו זורקין פסולי חטאת העוף לעבר לול קטן הי'  (א

 גמרא (6

 לכאורה בברייתא א' מדובר בפסול היסח הדעת (א

 קשיא לריש לקיש (ב

i) דאמרת דהיסח הדעת פסול הגוף הוא לדידך  

ii) למה בעי עיבור צורה 

 תוספות (7

 קשיא (א

i) ולא בפסול הגוף וה לה לגמרא לתרץ דבברייתא מדובר בפסול בדם או בבעליםה 

 תירוץ (ב

i) דפסול הגוף הוא לריש לקיש זריקה ללול גופה הוה היסח הדעת 

ii) ולכן אכתי קשה אמאי בעי עיבור צורה 

 דינו מקורו לבסוף מקורו ראשון

פסול דם ובעלים 

 דבעי עיבור צורה

זריקה והיסח הדעת 

דלא בעי עיבור 

 צורה

אזלינן בתר מקורו 

לבסוף דלא בעי 

 עיבור צורה

 כמבואר בגמרא ברייתא ב' (8
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 שיצא חוץ לקלעים או  םבטומאת טבול יונטמא או שנפסל הבשר  (א

i) ר' אליעזרל 

 יזרוק אף לכתחלה (1)

ii) ר' יהושעל 

 לכתחלה לא יזרוק דאם אין בשר אין דם (1)

 ואם זרק הורצה (2)

 מהרש"א (9

 וציץ לא מרצה על היסח הדעת שים לב דטומאה מביא להיסח הדעת (א

 ונמצא  (ב

i)  דלגבי עיבור צורה 

 דבעי עיבור צורה לא אזלינן בתר מקורו ראשון דפסול בדם או בבעלים (1)

 אזלינן בתר מקורו לבסוף דהיינו היסח הדעת דלא בעי עיבור צורהאלא  (2)

ii)  מה שאין כן לריצוי ציץ אליבא דר' יהושע 

 דמרוצה בציץדאזלינן בתר מקורו ראשון דטומאה  (1)

 דאינו מרוצה בציץ בתר מקורו בסוף של היסח הדעתאזלינן ולא  (2)

 דינו מקורו לבסוף מקורו ראשון

ובעלים פסול דם 

 דבעי עיבור צורה

זריקה והיסח הדעת 

דלא בעי עיבור 

 צורה

אזלינן בתר מקורו 

לבסוף דלא בעי 

עיבור צורה לקושיא 

 דגמרא

פסול טבול יום 

 דמרוצה בציץ

היסח הדעת דלא 

 מרוצה בציץ

אזלינן לר' יהושע 

בתר מקורו לכתחלה 

 דמרוצה בציץ

 מהרש"א (11

 לריש לקיש קשיא (א

i)  מאי שנא 

 צורה אזלינן בתר מקורו לבסוףדלגבי עיבור  (1)

 ולגבי ריצוי ציץ אזלינן בתר מקורו לכתחלה (2)

 תירוץ (ב

i)  ציץ מרצה 

 שמקורו מן דין טומאה –כולל פסול הגוף  –ולכל פסול  לכל פסול טומאה (1)

ii)  משא"כ עיבור צורה 

  טעון עיבור צורהפסול דם או בעלים דמקורו דאף אם  (1)

פסול הגוףלאחר כך בא עליו אם לא בעי עיבור צורה מכל מקום  (2)
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 :דף לד

 רש"י בד"ה אי אמרת בשלמא ותוס' ד"ה שאם זרק הורצה סוגיא דעובר צורתו 

דף לד עמוד ב[ בפרש"י בד"ה אא"ב פסול כו' איכא למימר בדיעבד הורצה עכ"ל לאו ] 

בין פסול דבדיעבד הורצה משום דהציץ מרצה בדיעבד דא"כ לר' יהושע אין חילוק 

טומאה לפסול יוצא דבשניהם לכתחלה אין הציץ מרצה ובדיעבד מרצה וקרא כתיב אינו 

נושא אלא עון טומאה אלא דביוצא קאמר דבדיעבד הורצה ממילא בלאו ציץ ומה"ט 

 :דקאמר דקילא ליה פסול יוצא דמחמת ד"א חשבינן ליה וק"ל

יזרוק כו' דלהוציאה  תוס' בד"ה שאם זרק כו' וכ"ש להרצאה דהא ר"א דאמר הכא

לה דהא לר"א לענין ממעילה לא כו' עכ"ל ר"ל דע"כ עדיף הרצאה מלהוציא מידי מעי

א יזרוק לכתחלה ולהוציאה מידי מעילה לא מהני אפילו בדיעבד וצ"ל הרצאה קאמר הכ

לר' יהושע דלהוציאה מידי מעילה נמי לא הוי אלא בדיעבד דאם לא כן לדידיה הוי 

 :מהרצאה וק"להוצאה עדיפא 

 ברייתא (1

 נטמא או שנפסל הבשר או שיצא חוץ לקלעים  (א

i) ר' אליעזר אומר יזרוק 

ii)  ר' יהושע אומר 

 ולכן לא יזרוק לדם אם אין בשר אין דם (1)

 אם זרק הורצה ו (2)

 רש"י (2

  ומכל מקום הורצה בדיעבד "יוצא" לאו פסול טומאה הוא (א

i) מחמת דיוצא חשיב פסול מחמת דבר אחר  

ii)  ץבציולאו משום דהורצה 

 משמעו של "פסול מחמת דבר אחר אינו מעניננו (ב

 לביאור רש"י מהרש"א (3

 אף ליוצא הורצה בדיעבד משום דהציץ מרצה בדיעבדליכא למימר אשר "יוצא"  (א

i)  בדיעבדדלא הורצה אלא ר' יהושע ברייתא משתעי נמי בנטמא ואף בטומאה קאמר דהרי 

ii) כתיב אשר ציץ נושא עון הרי דדלגבי הרצאה לא שנא טומאה ולא שנא פסול יוצא יתכן לא ו

 דיקא טומאה

 אלא היינו טעמא דאף ליוצא אם זרק הורצה (ב

i) פסול "מחמת דבר אחר"ביוצא מחמת דקיל דהוה " אין לאומרו בדיעבד אין בשר אין דםן "דיד 

ii) והיכא דלא אמרינן "אין בשר אין דם" זריקה גופי' מועיל בדיעבד להרצה 

  כמבואר במהרש"א תוספות (4

 לשיטת רש"י  הי לך סייעתא (א

i) 'חלק א 
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 בברייתא קבענו דר' אליעזר  (1)

 פליג אר' יהושע בבשר שנטמא או נפסל או שיצא  (א)

 אית לי' דיזרוק אף לכתחלהו (ב)

ii) 'חלק ב 

 איתא במסכת מעילה (1)

 ר' אליעזר אומר דאין זריקה מועלת ליוצא להוציאו מידי מעילהד (א)

 זריקה מועלת ליוצא להוציאו מידי מעילהדאומר פליג ור' יהושע וד (ב)

 ר' יהושע ר' אליעזר 

מידי  ולהוציא

 מעילה

לא מהניא זריקה 

להוציאו מידי  כלל

 מעילה

מועלת זריקה 

 להוציאו מידי מעילה

מועלת אף זריקה  להרצאה

 להרצאהלכתחלה 

 

iii) עכשיו 

 עדיפאאשר הרצאה  מוכחבברייתא דידן משיטת ר' אליעזר  (1)

 ולכן  (2)

 מידי מעילהלהוציאה אף ר' יהושע דאית לי' אשר זריקה מועלת  (א)

 כל שכן דאית לי' דזריקה מועלת להרצאה (ב)

 ר' יהושע ר' אליעזר 

להוציאה מידי 

 מעילה

זריקה לא מהניא 

כלל להוציאו מידי 

 מעילה

זריקה מועלת אף 

לכתחלה להוציאו 

 מידי מעילה

זריקה מועלת אף  להרצאה

 לכתחלה להרצאה

זריקה כל שכן 

דמועלת מיהת 

 בדיעבד להרצאה

 מהרש"א (5

 קשיא (א

i) אי אמרת דר' יהושע אית לי' דזריקה מועלת אף לכתחלה להוציאה מידי מעילה 

ii)  הרי 

 אית לי' דלהוציא מידי מעילה עדיף מן הרצאה דלדידי' מהניא דיקא בדיעבד (1)

 והופרך קל וחומר דתוספות (2)

 תירוץ (ב

i) מוכרח דהכי פירושו 

 ר' יהושע ר' אליעזר 

להוציאה מידי 

 מעילה

זריקה לא מהניא 

מידי כלל להוציאו 

 מעילה

דיקא זריקה מועלת 

להוציאו  בדיעבד

 מידי מעילה

זריקה מועלת אף  להרצאה

 לכתחלה להרצאה

זריקה כל שכן 

דמועלת מיהת 

 להרצאה בדיעבד
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 רש"י ד"ה הכי גרסינן

בד"ה ה"ג כו' ושני עושה ג' בתרומה ל"ג דהא בחולין עסקינן דאי בתרומה הא אמרי' 

וה"ה דהוה מצי לדחויי דאי בתרומה עסקינן הוי אסור לדרוך דעבוד מעלה כו' עכ"ל 

אפילו בפחות פחות מכביצה משום תקלה ולכתחלה קאמר דורכן כדאמרי' לעיל מיהו הא 

דקאמר הקדישן ואח"כ דרכן טמאין היינו ע"כ בדיעבד דלכתחלה א"נ דלא היו טמאין 

איכא למימר השתא אסור לדורכן אפילו בפחות מכביצה משום תקלה כדאמרי' לעיל ו

דאסיק אדעתיה משום מעלה עשו בתרומה ואף על גב דמשקין מפקיד פקידי לר' יוחנן 

בתרומה עבוד רבנן מעלה לטמא משקה עם האוכל אין אנו צריכין לעיל כלל לטעמא 

דתקלה ובההיא דתותים וענבים שנטמאו שאין בה היתר כו' היינו נמי משום מעלה 

 :ודו"ק

 'אהקדמה  (1

 אחרים אלא בכביצה יןאוכלין מטמאאין  (א

 הקדמה ב' (2

 משקין כל דהו מקבלין טומאה (א

 הקדמה ג' (3

 אוכלין חולין ומשקין חולין נטמאין עד שני לטומאה (א

 אוכלין או משקין של תרומה או שנעשו על טהרת תרומה נטמאין עד שלישי לטומאה (ב

 הקדמה ד' (4

לשלישי( מטמא משקין להיות תחלה "כל הפוסל את התרומה )דהיינו שני שפוסל אוכלין תרומה  (א

 )כלומר להיות ראשון לטומאה(

 הקדמה ה' (5

 שים לב (א

i) דשלישי לטומאה אינו פוסל תרומה להיות רביעי 

ii) ולכן לא מטמא משקין להיות ראשון לטומאה 

iii)  דדיקא הקדש נעשה רביעי לטומאהתכן לא י ימשקין להיות רביעאוכלין או ולטמא 

 ו'הקדמה  (6

 דמשקין בענבים מיפקד פקיד: בדף לגר' יוחנן אית לי'  (א

 זגיןבאותן לא נטמאו משקין דמיפקדי זגין נטמאו אלו ולכן  (ב

 הקדמה ז' (7

 מעלה עשו בהקדש ובתרומה אשר משקין בענבים מיבלע בליעי (א

 תרומה נטמאו גם כן משקין דמיבלעי בתוכםשל ולכן כשנטמאו זגין של הקדש ו (ב

 'הקדמה ח (8

 תרומהלא עשו מעלה לחולין שנעשו על טהרת  (א

 בדף לג: מימרא א' דר' יוחנן (9
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 ענבים שהיו כביצה ונגע טומאה בזגין שלהם לפני שדרכן  (א

 להקדשומשקין שנסחטין מותרין לאח"כ דורכן פחות פחות מכביצה  (ב

 דהני משקין טהורין הן אליבא דר' יוחנן (ג

i)  שאין כאן מטמא משקין אלא הזגין שנגע בהן טומאה לפני שדרכן 

ii)  למשקין מיפקדי הן ולא מיטמאיוכל עוד דלא דרך 

iii)  וכשהמשקין יוצאין על ידי דריכה ולא מיפקדי עוד ונוגעין בזגין 

iv) כבר בצרי ענבים ומשקין בתוכן משיעור כביצה ולא נטמאין 

 מהרש"א (11

 מידרך להני ענבים פחות פחות מכביצה ולהקדישןללה מלשון דורכן משמע דשרי לי' לכתח (א

 ברייתא בדף לג:  (11

 להן תקנהתרומת תותים וענבים שנטמאו אין  (א

 גמרא שם (12

 קשיא לר' יוחנן (א

i)  דהרי לדידי' אין הכי נמי דזגין טמאין הן ברם משקין לא נטמאו דמיפקד פקיד 

ii) ים פחות פחות מכביצה ולהקדיש למשקיןבושרי לי' לאח"כ למידרך לענ 

 תירוץ (ב

i) דנטמאו מכברענבים  זגישמא כשדורכן יאכל לתותים ול שאני תרומה דחיישינן לתקלה 

ii) ולכן לכתחלה אסור לדורכן 

 שים לב (ג

i) לא נטמאו הני משקיןלבסוף מעולם בדיעבד מצי להקדישן דהרי לתירוץ זו ד 

 מהרש"א (13

 דמיבלע בלועיובתרומה הוה מצי נמי לתרץ דשאני תרומה דקבענו אשר לתרומה מעלה עשו בהקדש  (א

 נטמאו משקין מעיקרא ביחד עם הזגיןולכן  (ב

 משקין אינן ראוין להקדש אפילו בדיעבד ומובן אשר הני (ג

 דידן גמרא (14

 דר' יוחנן ב'מימרא  (א

 אסור לי' לדורכן  שהקדישןלאחר ענבים שהיו מכוונת כביצה ונגע טומאה בזגין שלהם  (ב

i) מיבלע בליעימעלה עשו בהקדש דאמרינן לגבי' אשר משקין הרי קבענו דד 

ii) ולכתחלה כשנטמאו הי' להן שיעור כביצה 

 בדף לד:דר' יוחנן ' גמימרא  (ג

i) דרכן אפילו טובא מכביצה 

 קשיא (ד
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i)  פחות פחות דאינו דרכן אלא במימרא א' שלו בדף לג: דבריו  רסותשלו ' גר' יוחנן במימרא הרי

 מכביצה

 דאי בעית אימא כמבואר ברש"י תירוץ (ה

i) מימרא א' דר' יוחנןב  

 חולין שלא נעשו על טהרת תרומה מדובר בענבים  (1)

 השתא (2)

 כיון  (א)

(i)  שנטמאו חולין הןדזגין 

(ii) וחולין לא מיטמאי אלא לשני לטומאה 

 נעשו שני לטומאהושנטמאו בראשון לטומאה ועל כרחך  (ב)

 נמצא  (3)

 ומשקין יוצאין ונוגעין בענבים דאם דורך יותר מכביצה (א)

מכח "כל הפוסל את התרומה  ראשון לטומאהין נעשמשקין שנטמאו בשני לטומאה הני  (ב)

 מטמא משקין להיות תחלה"

 איצטריך לדורכן פחות פחות מכביצהולכן  (ג)

ii) דף לד:מימרא ג' דר' יוחנן בב 

שקבענו להן אשר יכולין ליעשות שלישי  תרומהובר בענבים חולין שנעשו על טהרת מד (1)

 לטומאה

 השתא (2)

 כיון  (א)

(i)  דזגין שנטמאו חולין שנעשו על טהרת תרומה הן 

(ii) ומיטמאי לשלישי לטומאה 

 שי לטומאהיכול להיות שנטמאו בשני לטומאה ונעשו שלי (ב)

 נמצא  (3)

 דאלו דורך יותר מכביצה ומשקין שנסחטין נוגעין בזגין שהן שלישי לטומאה (א)

 הרי שלישי אינו פוסל את התרומהלא מיטמא הני משקין ד (ב)

 לכן מצי דריך טובא אפילו יותר מכביצהו (ג)

 רש"י (15

 קשיא (א

i) דף לד:מימרא ג' דר' יוחנן באמאי קאמרת דב 

 תרומהמדובר בחולין שנעשו על טהרת  (1)

 ומשום הכי נעשו הענבים שלישי בטומאה (2)

ii)  לפי גרסת הספרים דהענבים תרומה היובפשיטות נימא 
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  תירוץ (ב

i) אי אפשר לפרש כן 

ii)  הקדישן ואח"כ דורכןלדאם כן היינו דנים אותם באותו דין שדנים 

iii) דהיינו 

 יעימפני מעלה היינו אומרים דמשקין בתוכן מיבלע בל (1)

 זגיןביחד עם המעיקרא ונטמאו  (2)

 מהרש"א (16

 בתרומהלמימרא ג' דר' יוחנן עוד הי' ביד רש"י לפרש דא"א לאוקמה  (א

 דהרי קבענו  (ב

i)  שמא חיישינן לתקלה בתרומה דמחמת לכתחלה אפילו בפחות מכביצה דבתרומה אסור לדורכן

 דהרי זגין מיהת נטמאו מעיקרא כדביארנו לעיל אותןלענבים כשדורך יאכל 

ii) דלית בהו חשש תקלה ומובן דהיינו שום מ כתחלהומדברי ר' יוחנן בדף לג: משמע דדורכן אף ל

 דלא מדובר בהקדש או בתרומהמא טע
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 רש"י ד"ה אף אנן נמי תנינא

בד"ה אף אנן נמי תנינא כו' אפילו בקדושת פה עכ"ל לא ידענא מהיכא קא אייתי מהתם 

 :ראיה דאפילו בקדושת פה ואפשר שע"ז כוונו התוס' לומר ופ"ה דחוק ודו"ק
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תוס' בד"ה שאם זרק כו' וכ"ש להרצאה דהא ר"א דאמר הכא יזרוק כו' דלהוציאה 

ממעילה לא כו' עכ"ל ר"ל דע"כ עדיף הרצאה מלהוציא מידי מעילה דהא לר"א לענין 

הרצאה קאמר הכא יזרוק לכתחלה ולהוציאה מידי מעילה לא מהני אפילו בדיעבד וצ"ל 

הוי אלא בדיעבד דאם לא כן לדידיה הוי לר' יהושע דלהוציאה מידי מעילה נמי לא 

 :הוצאה עדיפא מהרצאה וק"ל

 84עיין בעמוד 

 


