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  .הדף ל

  גמרא לא תאכל עליו חמץ

חמץ וגו' דברים הבאים לידי חימוץ אדם כו' דף לה עמוד א] גמרא לא תאכל עליו 
מהיקשא קא יליף ולעיל דקאמרי' לר' יהודה אהאי קרא דאתא היקשא לקובעו חובה 
ה"ה דהמ"ל דאתא להך דרשה דהכא מיהו ק"ק דקאמר התם לר"ש דלקובעו חובה נפקא 

 :ליה מקרא אחרינא מ"מ תקשי דאיצטריך היקשא לדרשה דהכא וק"ל

 ברייתא בדף כח: )1

 מקיש חמץ למצה  תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לא  )א

 ר' שמעון  )ב

i( היקש מלמד דמותר לאכול חמץ עד זמן אכילת מצה בליל ט"ו 

 קשיא דר' יהודה  )ג

i( הרי איצטריך להיקש לקובעו חובה 

 תירוץ דר' שמעון  )ד

i( לקובעו חובה כבר נפקא לן מדרשה אחריתא 

 גמרא דידן )2

 לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובת מצהדדיקא דברים הבאים אתא ללמד היקש   )א

 מהרש"א )3

 קשיא  )א

i( במקום להקשות דאיצטריך קרא לקובעו חובה 

ii(  דדיקא דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא ללמד  להיקשהוה לי' לר' יהודה להקשות דאיצטריך
 בהן ידי חובת מצה

iii(  מדרשא  הנפקא ללא הוה מצי ר' שמעון להשיב אשר כבר לגבי דברים הבאים וכו' דקושיא זו
 אחריתא 
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  גמרא והא הכא דאין אדם יוצא חובתו

שם והא הכא דאין אדם יוצא י"ח במצה וחייבין על חימוצו כו' ויש לדקדק דתיקשי ליה 
הכי ממתני' דקתני אבל לא בטבל ולא במעשר כו' והא הכא דאין יוצא י"ח מצה וחייבין 

חייבין על חימוצו כרת דאין איסור חל  על חימוצו כרת וי"ל דלר"ש קושטא הוא דאין
 :על איסור כדלקמן ודו"ק

 גמרא )1

 ריש לקיש  )א

i( על חימוצו כרת ןדברים שאין אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה אין חייבי 

 וגמרא מקשי לריש לקיש קושיא מברייתא דאין לה ענין לעניננו  )ב

 דידן משנה )2

 אין אדם יוצא ידי חובת מצה במצת טבל   )א

 מהרש"א )3

 חלק א'  )א

i(  אלו חייבין כרת על חימוץ של טבלבמשנה לא קתני 

ii( ולכאורה היינו טעמא דמשנה נוקטת אשר נבין מעצמינו דדינו דחייבין בו כרת 

 חלק ב'  )ב

i( קשיא 

 לריש לקיש ממשנה גופה קושייתיהוהוה לה לגמרא להקשות  )1(

 תירוץ  )ג

i( ריש לקיש מצי להשיב 

 לעולם אין חייבין כרת על חימוצו דטבלד )1(

 טעמא דבמשנה לא קתני דליכא חיוב כרת והיינו  )2(

 משום דמשנה  )3(

 כר' שמעון אתיא דס"ל   )א(

)i(  דמחמת דאין איסור חל על איסור 

)ii( כל עיקר לא מצי איסור חמץ לחול על איסור טבל 

מחמת דלא חל עליו איסור חמץ  טבלצו של דליכא כרת על חימונוקטת דנבין מעצמינו ו  )ב(
 כל עיקר
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  דף לה:

  דרבנןרש"י ד"ה טבול 

בפרש"י בד"ה טבול מדרבנן ואפ"ה מצוה הבאה בעבירה היא כו' עכ"ל אבל משום מי 
שאסורו משום בל תאכל חמץ לבדו אתה כו' לא שייך הכא כיון דאינו טבול אלא מדרבנן 
ולעיל גבי דמאי הא לא חזי ליה שפרש"י מטעמא מי שאיסורו כו' היינו משום דאית ביה 

 :לא עישר ודו"ק מלתא דספיקא דאורייתא דשמא

 משנה )1

 בדמאי אבל לא בטבלמצה  ידי חובתאדם יוצא   )א

 גמרא )2

 קשיא  )א

i( היאך יוצא ידי חובתו בדמאי 

ii( לא חזי לי'דמאי  ריה  

 רש"י )3

 שני טעמיםמשום חזי לי' אין אדם יוצא ידי חובת מצה במצה דלא   )א

i( 'מי שאיסורו" – טעם א" 

 משום בל תאכל חמץ אתה יוצא בה לשום מצה דיקא  סוראחימוצו מי ש )1(

 איסור אחרגם כן יצא מי שיש לו  )2(

ii( 'מצוה הבאה בעבירה" – טעם ב" 

 לצאת ידי חובת מצה במצה דאסור באכילה דהויא מצוה הבאה בעבירה )1(

 גמרא  )4

 בו ידי חובת מצה  ןדאין יוצאי משנההך טבל ד  )א

 בטבל דרבנןבין בטבל דאורייתא בין מדובר   )ב

 רש"י )5

 מאהיינו טע  )א

i(  ידי חובת מצה ולצאת במצוה הבאה מעבירה טבל דאין איסורו אלא מדרבנן נמי מיקרי דאף  

 מהרש"א )6

 קשיא  )א

i( רק בטעמא דמצוה הבאה בעבירה רש"י אמאי לענין טבל דרבנן משתמש 

ii(  נמי בטעמא דמי שאיסורו וכו'רש"י ולענין דמאי משתמש 

 תירוץ  )ב

i(  דאורייתא"מי שאיסורו" אין לו מקום אלא לגבי איסור 

ii( עכשיו 

 הגם דאיסור אכילת דמאי אינו אלא דרבנן )1(
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 דאורייתאה שר לתבואה ואסורידלא עמבוסס על ספק זה מכל מקום איסור  )2(

 "מי שאיסורו" איכא למימרולכן  )3(

iii( ברם 

 איסור דאורייתאא דל דרבנן ליכא ספיקטבלגבי  )1(

מי שאיסורו וכו' ליכא למימרלכן ו )2(
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  תד"ה מי פירות

פירות כו' ואפילו אם משימין מים עמהם אכתי לא הוי אלא חמץ נוקשה תוס' בד"ה מי 
כו' עכ"ל דמעולם לא היה כאן חמץ דגן גמור כלל כיון שהשעורה נתחמץ ע"י מים 
שמחמיצין וע"י מי פירות שאין מחמיצין אבל אי מי פירות בלא מים נמי מחמיצין שפיר 

א חמץ גמור ויש חילוק בין מקרי החומץ חמץ דגן גמור ע"י תערובות שהשעורה הו
חמץ דגן גמור ע"י תערובות לחמץ נוקשה דהא לר"א מסיק לקמן דחמץ דגן גמור ע"י 

 :תערובות הוא בלאו וחמץ נוקשה בולא כלום ודו"ק

 גמרא )1

 מי פירות אין מחמיצין  )א

 כמבואר בתוספות ומהרש"ארש"י  )2

 חלק א'  )א

i(  מי פירות אין מחמיצין משמעו 

 גמור אשר דינו בכרתדאין מחמיצין לדרגא דחמץ  )1(

 לדרגא דחמץ נוקשה אשר דינו במלקות ולא בכרתמחמיצין אבל  )2(

 חלק ב'  )ב

i( מים במי פירות מעורבין שעורין שניתנו ב 

 כיון דמי פירות מחמיצין קצת )1(

 אינן מפריעין למים להחמיץ לשעורין לדרגת חמץ דגן גמור  )2(

ii( ברם 

 מי פירות דמעורבין במחמת  )1(

  דגן גמור על ידי תערובות אשר דינו במלקות ולא בכרתחמץ לקצת נחית דרגא דשעורין  )2(

 רבינו תם )3

 חלק א'  )א

i( מי פירות בלא מים אין מחמיצין כלל ואפילו לאו ליכא 

 חלק ב'  )ב

i(  שעורין שניתנו במי פירות מעורבין במים 

 כל עיקרדמי פירות אין מחמיצין מחמת  )1(

 תערובותעל ידי להחמיץ לשעורין לדרגת חמץ דגן גמור ממפריעין למים  )2(

 נעשין אלא חמץ נוקשה אול )3(

 מהרש"א )4

 שאלה  )א

i( קבענו דכרת ליכא אבל מלקות איכא בין לחמץ דגן גמור על ידי תערובות בין לחמץ נוקשה 

ii( האם יש חילוק בינייהו 



 9

 תשובה  )ב

i( חמץ דגן גמור על ידי תערובות חמיר ביחס לחמץ נוקשה 

ii(  מץ נוקשה בולא בלאו וח ידי תערובות גמור עלדגן חמץ דבדף מג. מסיק לקמן דמיהת ר' אליעזר
 כלום
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 דף לו.

 ובא"ד דע"כ תד"ה במקום זריזין

דף לו עמוד א] תוס' בד"ה במקום זריזין כו' ואותה מנלן שנבללת בעזרה כו' עכ"ל לאו 
דוקא נבללת שבלילת מאפה תנור היה אחר אפיה ופתיתה אלא מנלן שנילושה בעזרה 

 :וק"לבמקום זריזין דשרינן לה בפושרין 

בא"ד דע"כ היו לשין אותה בעזרה לפי שהיו מודדין אותה בעשרון כו' עכ"ל וקשה 
דהא לא מסיק האי טעמא אלא משום דבלילה פסולה חוץ לחומת עזרה ומה ראיה היא 
ללישה והתוס' פרק כל המנחות כתבו ושמא נקט האי טעמא דהוו בכל המנחות כו' אפילו 

דחוק דהא עיקר קושיא הכא מלישת מאפה תנור  למ"ד מדת יבש לא נתקדשה כו' והוא
ואהא לא משני מידי ויש ליישב דה"ק כמו דבלילה דכל המנחות פסולה חוץ לחומת 
עזרה משום דמדת הלח בכלי שרת ודאי נתקדשה ה"נ מדת היבש ודאי נתקדשה ואסור 

  :גם ללוש אחרי המדידה חוץ לעזרה וק"ל
 מנחת סלתסדר   תנור מנחת מאפהסדר 

 במדת היבש המדיד מדידה במדת היבש 
   בכלי שרת בלילהיציקה ו לישה בפושרין
  אפיה ופתיתה

  בכלי שרת בלילהיציקה ו
 קמיצה קמיצה

 א' הקדמה )1

 מנחת סלת לא נלושת כל עיקר  )א

 הקדמה ב' )2

 לישה אפיי' פתיתה ויציקהתנור עושין לאחר מדידה מנחת מאפה ת בליל  )א

 'גהקדמה  )3

 כהונהמקמיצה ואילך מצות   )א

 ןתוספות דיד לפי הבנת נחותסכת ממשנה במ )4

 שלא יחמיצובטיב  הנוקטין שישמרונילושות בפושרין ומנחת מאפה תנור   )א

 לגבי מצה בפסחברייתא  )5

 תחמיץו והבפושרין שמא לא ישמראת העיסה ושוין שאין לשין   )א

 גמרא )6

 קשיא  )א

i(  מצה בפסח מאי שנא מנחת מאפה תנור מן 

 תירוץ  )ב

i( ישמרו אותן מלהחמיץו זריזיןכהנים דבן ינילושד מנחות שאני 

 קשיא  )ג

i(  קמיצה ואילך מצות כהונהדיקא מן הרי  

 תירוץ   )ד
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i(  במקום זריזיןעושין מיהת בלילה מכל מקום  בזריזיןאינה בזר ועבודות לפני קמיצה כשרין דנהי 

ii( דאמר מר בלילה חוץ לחומת עזרה פסולה 

 שאלה  )ה

i( "אכן אמאי "בלילה חוץ לחומת עזרה פסולה 

 תשובה  )ו

i(  במדת הלח שהיא כלי שרתבלילת כל המנחות עשו 

 כמבואר במהרש"א ד"ה במקום זריזין תוספות )7

 קשיא  )א

i(  במדת הלח לפני שנמדדו לפני בלילה עושין ישהלהרי קבענו אשר 

ii( נתנוהו בשום כלי שרת לפני בלילהלא לכאורה ו 

iii( לכן תיקשי ו 

 במקום זריזיןבכלי שרת שו מאי נפקא לן אשר בלילה ע )1(

 ו אותה בפושרין לפני בלילה בלישה שעשהרי אנחנו דנין  )2(

 דרבינו אפרים תירוץ  )ב

i(  לישהאף מקודם מדת היבש בעשרון של לסלת של מנחה מאפה תנור מדדו 

ii( מדת היבש אף היא כלי שרת היתה 

iii(  במקום זריזין לפנים מחומת עזרהאשר אף לישה עשו אותה ולכן מוכרח 

 מהרש"א )8

 קשיא  )א

i(  חוץ לחומת העזרה פסולה בהא דבלילהבגמרא תירוצן ללישה קבעו אם כן אמאי 

 תוספות במנחות תירוץ של   )ב

i( למ"ד אשר מדת היבש לא אלא  ת עזרהחוץ לחומ הפסוללה יבלבגמרא לא כתבו טעמא ד
 ולכן לא יתכן לתרץ אשר לישה כבר נתקדשה במדת היבש נתקדשה

 על תירוץ של תוספות במנחות ית מהרש"אשיוק  )ג

i( עזרה פסולהחומת אשר בלילה חוץ לתירוצה ב רא כוונה ככהמדוחק למימר דג 

ii(  בפושרין ואהא לא משני מידי דלשיןדהא תירוץ זו נאמרה בגמרא לפרש הא 

 מהרש"א תירוץ  )ד

i( עזרה פסולה למימרחומת קא אמרי בגמרא אשר בלילה חוץ ל 

דהשתמשו בה כלי  מדת הלחדפשיטא לן אשר מחמת פסולה ה ת עזרחוץ לחומה כמו דבלילד )1(
 שרת היא

 ת עזרהאלו נעשית חוץ לחומפסולה אף לישה כמו כן   )א(

לה היתהתורת כלי שרת מדדו לסלת לפני לישה אף היא  שבהת היבש דדממחמת   )ב(
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 דף לו:

  ה אי מצות מצות ריבהותד" תד"ה אוציא חטה

דף לו עמוד ב] בד"ה אוציא חטה כו' [וא"ת] א"כ נוציא כל ה' כו' ואנו לחם כו' עכ"ל 
קושייתם דהיאך ס"ד למימר אוציא חטין כו' דא"כ אמעיטו גם כל שאר ה' כל זה מדברי 

מינין ואנו במצה לחם בעינן כו' וע"כ דלית לן למעט אלא בכורים גופייהו ולא במינן 
בכורים ומצינו בלשון תוס' וא"ת כו' ונשאר בקושיא והגהת מהרש"ל בזה אין מובן לי 

  :ודו"ק

בינן כו' עכ"ל ומיהו היקשא אהני לן כדלקמן מה בד"ה אי מצות כו' אי מרבינן הא מר
 :מצה מין זרע אף מרור כו' וק"ל

 הקדמה א' )1

 מצהחובת אלו הן חמשת מינין דחשיבי כלחם לענין חלה ולצאת ידי   )א

i( חטה שעורה כותמין שבולת שועל ושיפון 

 הקדמה ב' )2

 יוצאין ידי חובת בכורים בשבעה מינין אשר בהם נכללין חטין ושעורין  )א

ולכן אין יוצאין  אינן ממש חטין או שעוריןאבל מיני חטין ושעורין הן  שבולת שועל ושיפוןכותמין   )ב
 בהן ידי חובת בכורים

 גמרא )3

מצה בבכורים ממש ר' עקיבא קא סמיך על היקש של מצה למרור למילף אשר אין יוצאין ידי חובת   )א
 כלומר בדברים שהובאו לבכורים

 קשיא  )ב

i(  חטין אין יוצאין ידי חובת מצה באמאי לא קא סמיך ר' עקיבא על היקישא זו למילף אשר
 הובאו לבכוריםאינן בכורים ממש כלומר שלא ושעורין אף אלו 

 תוספות כמבואר בדפוס ראשון של מהרש"ל )4

 קשיא  )א

i( הוי לה לגמרא להקשות אשר מכח היקש זו הוה לי' ר' עקיבא למימר 

ii(  י חובת מצה בחטין ושעוריןאין לצאת ידדלא זו בלבד 

iii(  ידי יוצאין בהן נמי אין  –כותמין שבולת שועל ושיפון  –אלא אף זו אשר מיני חטין ושעורין
 חובת מצה

 תירוץ  )ב

i( " :לחם בעינן דממעטינן לעיל אורז ודוחן דאנןלשון תוספות" 

ii( ורצונם לומר 

 בכותמין שבולת שועל ושיפוןכן שלא לצאת גם לא יתכן להקשות  )1(

 דאנן לחם בעינן  )2(

  דמיהת כותמין שבולת שועל ושיפון יוצאין בהן ידי חובת מצה ולכן מוכרח )3(
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 בד"ה אוציא חטה מהרש"א )5

 אשר לא מתרץ אותה תוספותכולהון חדא קושיא אריכתא הן דברי תוספות   )א

 והילך שיעור דברי תוספות  )ב

i( ואם תאמר אם כן נוציא כל חמשת המינין שיש במינן בכורים" 

ii(  בעינן דממעיטינן לעיל אורז ודוחן"ואנן לחם 

 ורצונם לומר  )ג

i(  דמקשן לא הוי לי' להקשות אשר מכח היקש דר' עקיבא הוה לי' לר' עקיבא למילף דחטין
 בהן ידי חובת מצהיוצאין ושעורין אין 

ii( כותמין אם כיוון מקשן להקשות קושיא זו הוה לי' להקשות דר' עקיבא הוה לי' למילף אשר ד
 ידי חובת מצהיוצאין בהן ן נמי אי וןשבולת שועל ושיפ

iii(  לא יישאר שום מין אשר ממנו יוצאין בהן ידי חובת מצהדוזאת לא יתכן 

 שאלה  )ד

i(  שאר לצאת ידי חובת מצה באורז ודוחןייהרי 

 תשובה  )ה

i( מצה בעי מין לחם ואורז ודוחן לאו מיני לחם נינהו 

 קשיא  )ו

i( מידי ולא משיבין תוספות ב"ואם תאמר"דמתחילין רש לפ דוחק 

 תירוץ  )ז

i(  דרכם בכמה דוכתיכזה 

 גמראהמשך ד )6

 אפילו למעט חטין ושעורין שהובאו לבכוריםהדר בי' ר' עקיבא ולא דריש להיקישא   )א

 מהרש"א )7

 קשיא  )א

i(  הך היקישא למאי אתיאר' עקיבא לאלא 

 תירוץ  )ב

i( דמה מצה מין זרע אף מרור וכובדף לט. למילף קמן ל הל איצטריך'
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  עזריתד"ה דאמר ר' אל

בד"ה דאמר ר"א כו' כדתנן בפ' בתרא דזבחים באו לנוב כו' ומעשר שני נאכלין כו' 
עכ"ל כצ"ל בכל נוסחת משנה שלפנינו לא הוזכר מעשר שני ועיין שם בתוס' ולקמן 

 :וק"ל[בדף לח:] בחדושינו 
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  תד"ה מאן שמעת לי'

על גב דאיכא  בד"ה מאן שמעת ליה כו' א"א דלא דרשי המקרא לשום דרשה עכ"ל ואף
למימר דדרשי נמי המקרא כר' עקיבא שעונין עליו דברים הרבה מ"מ כיון דלא שמעינן 

 :מינייהו הכי בהדיא אפשר דדרשי המקרא כר"י הגלילי למעט מעשר שני וק"ל

 בדף לו.א'  ברייתא )1

 ר' יוסי הגלילי  )א

i( במעשר שני בירושלים מצה יכול יוצא אדם ידי חובת 

ii(  באנינות יצא זה שאינו נאכל באנינותת"ל לחם עוני מי שנאכל 

 ר' עקיבא   )ב

i( אנינותבלשון עוני ורשין ללא ד 

  מלשון אנינות משמע אוניליהוי ד חולםבמי כתיב לחם עוני ד )1(

  עני כתיב )2(

 שאלה  )ג

i( יוסי הגלילי ר'  אמאי פליג 

 תשובה  )ד

i(  ולכן דורשין אותו לאנינות קרינןעוני 

 שאלה  )ה

i( ודורש לכתיב ף ר' עקיבא דאית לי' דיש אם למסורת א 

ii( מובן דמ"מ איצטריך לי' למידרש לקרי לכל הפחות לאיזו דרשה 

 תשובה  )ו

i( כדשמואל קרי לדריש  אר' עקיב 

ii( דאמר שמואל לחם עוני שעונין עליו דברים הרבה 

 סתם ברייתא בתחלת דף לו: )2

 מצה במעשר שני תוביוצאין ידי ח  )א

 גמרא )3

 ר' עקיבא הוא סתם ברייתא הך תנא ד  )א

 תוספות )4

 קשיא  )א

i(  כל תנא דס"ל דיש אם למסורת יודה לר' עקיבא דיוצאין ידי חובת מצה במעשר שנילכאורה 

ii(  תנא דסתם ברייתאלחודי' ואמאי נוקטין בגמרא דר' עקיבא הוא 

 כמבואר במהרש"אתירוץ   )ב

i(  דרשהלאיזו מוכרחין למידרש גם כן לקרי מסורת דיש אם לדקסברי  יתנא יהנקבענו דכל 

 עכשיו  )ג
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i(  דשמואללדרשה דר"ע דריש לי' הגם 

ii(  לף ר' יוסי למידכ קריל ישקדרדאית להו דיש אם למסורת מכל מקום יכול להיות דתנאי אחריני
 במעשר שנייוצאין ידי חובת מצה דלא 

וא התנא ה –קרי להא דשמואל לבהדיא דורש ד –עדיף לה לגמרא למיסק דדיקא ר' עקיבא לכן ו  )ד
 ברייתא דסתם 
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  ודף לט: רש"י ד"ה כל דתיקון רבנן תד"ה ור' יוסי הגלילי תיפוק לי'

בד"ה ור"י הגלילי ת"ל כו' מעשר שני תיפוק ליה מבכל מושבותיכם כו' כמו ביכורים 
וי"ל כו' עכ"ל ואין להקשות ומאי קושיא דאימא דאצטריך לעיל דרשה דאוני למעט 
מעשר שני אפילו לזמן נוב וגבעון כמ"ש התוס' לעיל גבי חלת תודה די"ל דהא ר"י 

ילי מעשר שני בירושלים נקט במלתיה ובירושלים דהיינו בבית עולמים מיהת ת"ל הגל
מבכל מושבותיכם כמו ביכורים דמפיק בבית עולמים מבכל מושבותיכם אמנם רש"י 
בחומש כתב בכל מושבותיכם פרט למעשר שני וחלת תודה עכ"ל ודבריו ע"פ המכילתא 

ט מעשר שני לר"י הגלילי מאוני וצ"ל דאין פירושו סותר דברי התלמוד דמסיק למע
וחלת תודה מושמרתם ולא מפיק להו מבכל מושבותיכם די"ל דהא דמפיק במכילתא 
מעשר שני וחלת תודה מבכל מושבותיכם כמו ביכורים לר"י הגלילי היינו לזמן בית 
עולמים ולית ליה לר"י הגלילי כמ"ש התוס' שמעשר שני לא מימעט מבכל מושבותיכם 

  :היתר כר"א אלא דשפיר אימעט נמי מעשר שני ודו"קכיון שיש לו 

בפירש"י בד"ה כעין דאורייתא תיקון ואין לו היתר במושבות כו' מה מצה בעינן נאכלת 
בכל מושבות אף כו' עכ"ל הוא מגומגם דלר"י הגלילי קיימינן ולא ממעט מעשר שני 

לפרש"י בחומש  מבכל מושבות אלא מעוני שאינו נאכל באנינות ולפי מה שכתבנו לעיל
דממעט מעשר שני ממושבותיכם והיינו לר"י הגלילי ולזמן בית עולמים ניחא גם הכא 

  :דנקט מושבות לזמן בית עולמים ולא נקט עוני דלא אצטריך אלא לנוב וגבעון וק"ל

 בדף לו.א'  ברייתא )1

 ר' יוסי הגלילי  )א

i(  במעשר שני בירושליםמצה יוצא אדם ידי חובת אין אדם 

ii(  לחם עוני מי שנאכל באנינות יצא זה שאינו נאכל באנינות דכתיב 

 העמוד סוףב בדף לו.ב' ברייתא  )2

 ר' יוסי הגלילי  )א

i(  בכל מושבותיכם תאכלו מצותדכתיב  בבכוריםאין אדם יוצא ידי חובת מצה  

ii( יצא בכורים שאינו נאכל אלא בירושלים  

לא יוצא במעשר   ר' יוסי הגלילי ברייתא א'
  שני

  לחם עוני

אינו נאכל בכל   לא יוצא בבכורים   ר' יוסי הגלילי ברייתא ב'
 מושבות

 בדף לו: 'ברייתא ג )3

 ר' עקיבא  )א

i(  בכל מושבותיכםמשום דכתיב  בבכוריםאין אדם יוצא חובת מצה 

ii(  דג"כ אינו נאכל אלא בירושלים יכול שאני מוציא אף מעשר שני 

iii( ת"ל מצות מצות ריבה 

 שאלה  )ב

i(  ולהוציא בכוריםמה ראית לרבות מעשר שני 
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 תשובה  )ג

i(  מיהת כשנטמאיש לו היתר בכל מושבות דאליבא דר' אליעזר מרבה אני מעשר שני  

לא יוצא במעשר   ר' יוסי הגלילי ברייתא א'
  שני

  לחם עוני

אינו נאכל בכל   לא יוצא בבכורים   ר' יוסי הגלילי ברייתא ב'
 מושבות

הגם דאינו נאכל בכל   יוצא במעשר שני  ר' עקיבא  ברייתא ג'
מושבות מ"מ מצות 

 כדר"א ריבה

 :. ודף לחדף לחמשנה כמבואר בגמרא  )4

 בחלת תודה מצה יוצא ידי חובתן אדם אי  )א

i(  ושמרתם את המצות ... יצתה זו שאינה משתמרת לשם מצה אלא לשם זבחדכתיב 

 קשיא  )ב

i( ותיפוק לי' דאינן נאכלות בכל מושבות 

 תירוץ  )ג

i(  בנוב וגבעוןזאת אומרת חלות תודה נאכלות 

לא יוצא במעשר   ר' יוסי הגלילי ברייתא א'
  שני

  לחם עוני

אינו נאכל בכל   לא יוצא בבכורים   ר' יוסי הגלילי ברייתא ב'
 מושבות

הגם דאינו נאכל בכל   יוצא במעשר שני  ר' עקיבא  ברייתא ג'
מושבות מ"מ מצות 

 כדר"א ריבה
משנה כמבואר 

  בגמרא
מטעם דאין  לא יוצא בחלת תודה  ר' שמעון

משתמרת ולא מטעם 
דאינו נאכל בכל 

מושבות דהרי נאכל 
  בנוב וגבעון

 כמבואר במהרש"א תוספות ד"ה דאמר ר' אליעזר )5

 קשיא  )א

i( אמאי לא חשיבי בכורים ומעשר שני תרוייהו דנאכלין בכל מושבות  א ב' וברייתא ג'ברייתב
 תודהלחלות  דומיא מטעם דנאכלין בנוב וגבעון

 תירוץ  )ב

i(  ולא בזמן בית עולמים בזמן נוב וגבעוןרק כנאכל בכל מושבות  חשובמה דנאכל בנוב וגבעון 

ii( השתא 

 בזמן נוב וגבעון ביציאת ידי חובת מצה במשנה משתעי  לגבי לחמי תודה )1(

בזמן בית  מצה בבכורים ומעשר שנימשתעי ביציאת ידי חובת ב' וברייתא ג' ברייתא ב )2(
 עולמים

 תוספות בסוגיא דידן )6

 קשיא  )א

i(  מאי שנא 
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 מן לחם עוני דאין יוצאין ידי חובת מצה במעשר שנילמילף ר' יוסי איצטריך דבברייתא א'  )1(

 מבכל מושבותיכם דאין יוצאין ידי חובת מצה בבכוריםסגי לי' למילף  ברייתא ב'בו )2(

 תירוץ  )ב

i( ג' ברייתא קבענו ל 

 ר' עקיבא אית לי' דאין יוצאין בבכורים מטעם מושבותיכםד )1(

 אר' יוסי וקסבר דיוצאין במעשר שני ר' עקיבא ואפ"ה קפליג  )2(

 דמצות מצות וכו' ארבוילמעשר שני דאוקי   )א(

 מכוח הך דר' אליעזר מה ראית משיב מרבה אני וכו' תקושייועל   )ב(

ii(  ומסתבר 

 בכל מושבותיכםממעשר שני לית למילף דאינו יוצא בדגם לר' יוסי  )1(

 והך דר' אליעזר דמצות מצות ריבה מכוח לימודומיפרכי לי' ד )2(

 עונילחם מעשר שני מן נו בדילמיפק איצטריך לי' ר' יוסי לכן ו )3(

 חלק א' מהרש"א )7

 קשיא  )א

i(  קבענו 

 דאלו הוי ילפינן דאין יוצאין בלחמי תודה מטעם דבכל מושבותיכם  )1(

 יוצאין בלחמי תודה בזמן נוב וגבעון  והוינ )2(

ii(  ואמאי לא מתרצי התוספות 

 עשר שני ליגמר מן עוני דאין יוצאין במגלל זה עדיף לי' לר' יוסי דב )1(

 מושבותיכם נן דאין יוצאין במעשר שני מטעם דכל ילו הוי ילפדא )2(

 נוב וגבעוןבזמן מיהת מעשר שני הוינא יוצאין ב )3(

 תירוץ  )ב

i( לא מצי תוספות למיזל במהלך זו 

 בירושליםבמעשר שני קאמר בהדיא דמיירי ר' יוסי ד )1(

 ולא בזמן נוב וגבעון בית עולמיםדמדובר בזמן ומסתבר  )2(

 מהרש"א חלק ב' )8

 הקדמה  )א

i( דאינן נאכלין בכל מחמת  במעשר שני ולחמי תודה מצה במכילתא איתא דאין אדם יוצא ידי חובת
 מושבותיכם

ii( בדף לט: בד"ה כעין דאורייתא תיקוןבפירוש רש"י וגם  וכן איתא בפירוש רש"י על החומש 

 קשיא  )ב

i(  הרי קבענו דר' יוסי לא מצי למיסמך על בכל מושבותיכם לענין מעשר שני 

 דמיפרכי לי' לימודו מכוח דמצות מצות ריבה והך דר' אליעזר )1(
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 מעשר שני מן לחם עוני ב נוולכן איצטריך לי' ר' יוסי למיפק די )2(

 תירוץ  )ג

i(  מוכרח 

 אזלאתוספות בשיטת  ולאדמכילתא  )1(

 ר' יוסי וצאין במעשר שני קא סמיךלמילף דאין יד סבירא להמכילתא אלא  )2(

 מושבותיכם כללא זו בלבד על עוני אלא אף זו על   )א(

  ולית לי' ריבוי דמצות מצות מחמת דפליג אר' עקיבא  )ב(

ii( שים לב אגב אורחא 

 דיוצא מזה דאינו מוכרח אשר ר' יוסי כר' אליעזר ס"ל )1(

 קשיא  )ד

i( האיך קא סמך מכילתא אבכל מושבותיכם שלא לצאת בלחמי תודה 

ii(  בכל מושבותלחמי תודה  ובזמן נוב וגבעון נאכלמיהת קבענו דהרי 

 תירוץ  )ה

i( משתעים מכילתא בזמן בית עולמי
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  דף לו: ודף לז. ודף לז:

בא"ד כיון דהדר תד"ה פרט לחלוט ודף לו:  – חלק א' אילפססוגיא דמעשה 
   ובא"ד ואף על גב דטריתאד"ה דכולי עלמא בדף לז: ו

דאמרי' בסמוך מאי חלת המסרת חלוט של כו' עכ"ל לא ניחא בד"ה פרט לחלוט כו' והא 
והרתיח ולבסוף הדביק דבהא גם ר"ל מודה  אילפסלהו למימר דאיירי בכה"ג בעשאן ב

לקמן דאיקרי לחם משום דאינהו לא פליגי אלא בלא מים כמ"ש התוס' לקמן אבל חלוט 
יינו נמי ברותחין דקתני הכא היינו במים רותחים ולכך קשיא להו מחלוט של ב"ב דה

מודה בחלת המסרת כדאריב"ל זהו חלוט של ב"ב  אילפסואפי' ר"י דפליג במעשה 
הואיל שמחלטין אותו במים כל צרכן כו' וכ"ה במ"י וכן נראה מדברי הר"ן ואהא תירצו 
דהכא איירי בבלילתו עבה כיון שתחלתו עיסה אף על גב דחלטו אח"כ ברותחין חייב 

ייב משעת גלגול כמ"ש התוס' לקמן ור"ל לא פליג אלא בחלה ולחם מיקרי שנתח
כעין ההיא דמייתי החליטה והמעיסה אבל ההיא  אילפסבבלילתו רכה ואח"כ אפאו ב

או בתנור  אילפסדחלת המסרת איירי בבלילתו רכה וחלטו ברותחין ולא אפאו אח"כ ב
 :וכ"ע מודו ביה דלא לחם איקרו ודו"ק

 אילפסלחם קרינן ביה כו' עכ"ל ולר"ל צ"ל ב אילפסו בבא"ד כיון דהדר ואפייה בתנור א
 אילפסהיינו דוקא בהרתיח ולבסוף הדביק ובנוסחאות גמ' שלפנינו בפ' החולץ לא הוזכר 

  :כלל אלא ואפייה בתנור כו' וק"ל

בד"ה דכ"ע מעשה כו' אבל בלילתו עבה כ"ע מודו דחייב בחלה כו' עכ"ל ולעיל דפריך 
הא דלא אוקמא בעבה  אילפסבמצה הינא ובמצה העשויה ב לר"ל מההיא דקתני יוצאין

 :משום דא"כ לא הוי לחם עוני כמ"ש התוס' לעיל אההיא דפרט לחלוט כו' וק"ל

בא"ד ואף על גב דטריתא כו' דחייב בחלה ומברכין עליו במ"מ כו' עכ"ל האי ואף על גב 
ן עליו המוציא כו' קאי אדלעיל שכתב ר"ת בתחלתה עיסה וסופה סופגנין דה"נ מברכי

 :כו' כיון דחייב בחלה דלא תקשה ליה מטריתא כו' וק"ל

 לפי הבנת תוספות "לחם" העשוי מן בלילה רכה –א'  הקדמה )1

 עיסה שנאפה באילפס במים  )א

i( "בין לר' יוחנן בין לריש לקיש פטור מן החלה דלא איקרי "לחם 

 עיסה שנאפה באילפס בלא מים  )ב

i( אלו הרתיח ולבסוף הדביק 

 חלה דאיקרי "לחם"חייב בבין לר' יוחנן בין לריש לקיש  )1(

ii( אלו הדביק ולבסוף הרתיח 

 לר' יוחנן חייב בחלה )1(

 לריש לקיש פטור מן החלה )2(

 ""ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחדדכתיב   )א(

 קא מילף אשר לעשות לחם איצטריךד  )ב(

)i(  תנור ממשאפיי' באו 
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)ii(  אילפס שהרתיח ולבסוף הדביק דהוה כעין תנוראפיי' באו 

 במים רותחין עשהשנ עיסה  )ג

i( "בין לר' יוחנן בין לריש לקיש פטור מן החלה דלא איקרי "לחם 

ii(  אלא אם כן 

 הדר אפיי' בתנור  )1(

 או  )2(

 באילפס בלא מים אפילו בהדביק ולבסוף הרתיח אולר' יוחנן בהדר אפ  )א(

 ולבסוף הדביק חבאילפס בלא מים דיקא בהרתיאפאו לריש לקיש בהדר   )ב(

 שנאפה במעשה חמה עיסה  )ד

i( "בין לר' יוחנן בין לריש לקיש פטור מן החלה דלא איקרי "לחם 

 עיסה שנאפה בתנור  )ה

i( "בין לר' יוחנן בין לריש לקיש חייב בחלה דאיקרי "לחם 

 הקדמה ב' )2

 לא איקרו לחם ופטור מן החלהבלילה רכה בגוונא ד  )א

 יוצא בו ידי חובתולא איקרי לחם לגבי חובת מצה בפסח ולא גם   )ב

 הקדמה ג' )3

 איקרי לחם וחייב בחלה לה רכה בגוונא דבלי  )א

 ידי חובתו בפסח ולגבי מצה בפסח לחם עוני חשיב ויוצא ב  )ב

 דף לז. 'ברייתא א )4

 פטורין מן החלה ...הסופגנין והדובשנין והאיסקריטין וחלת המסרת   )א

 הבנת תוספות פי ביאור ברייתא א' ל –גמרא  )5

 רכה משתעי הבלילבכל אופני הברייתא   )א

i(  תרוייהו אית להור' יוחנן וריש לקיש 

 דהיינו טעמא דחלת המסרת פטורה מן החלה )1(

 אולא הדר אפומדובר בגוונא ד"מסרת" משמעו חלוט ברותחין ד )2(

ii(  איסקריטין פטורין מן החלה סופגנין דובשנין ובטעמא ד קמיפלגיר' יוחנן וריש לקיש 

 דפטורין מן החלה ר' יוחנן אית לי' דהיינו טעמא )1(

 ה אילפס"דהללו מעשה חמה הן" ולא מעש  )א(

 היו חייבין בחלה אפילו באופן דהדביק ולבסוף הרתיחבלא מים דאלו היו מעשה אילפס   )ב(

 ריש לקיש אית לי' דהיינו טעמא דפטורין מן החלה )2(

בהדביק ולבסוף הרתיח דפטור מן החלה אפילו היכא " אילפס"דהללו מעשה משום   )א(
 דלא נתן מים

 ברייתא ב' )6
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 אילפסהעשוי' בנא ובמצה ייוצאין ידי חובת מצה במצת ה  )א

 גמרא )7

 קשיא לריש לקיש  )א

i(  לחם איקרי אילפסהרי דמיהת לגבי מצה מעשה 

 תירוץ  )ב

i( בלא נתן מים מן החלה פטורה לא מיקרי לחם ו אילפסלא אמר ריש לקיש אשר מעשה קבענו ד
 אלא בהדביק ולבסוף הרתיח

ii(  ולא נתן מיםאיירי בהרתיח ולבסוף הדביק ברייתא ב' ואכן  

 דין בלילה עבה )8

 יוחנן וריש לקיש תרוייהו אית להור'   )א

i(  דבלילה עבה מיקרי לחם וחייב בחלה וברכתו המוציא אפילו בחלוט ולא מעלה ולא מוריד אלו
 אפאו כל עיקר

ii( והא ראי' דקתני במשנה במסכת חלה 

 חייב בחלהוסופה סופגנין  )בלילתו עבהתחלתה עיסה (כלומר  )1(

 והיינו טעמא דכבר משעת גלגול איקרי לחם )2(

 שים לב  )ב

i( עבה המצה בבלילובת דמיהת אין יוצאין ידי ח 

ii( אינו לחם עוניהגם דמיקרי לחם מכל מקום עבה יש לו חשיבות כל כך דבלילה ד 

 המשך תוספות ד"ה דכולי עלמא כמבואר במהרש"א בא"ד טריותא )9

 קשיא לרבינו תם  )א

i(  חייב בחלה וברכתו המוציאעלמא עבה לכולי  השר בלילאכיון דקבענו 

ii(  במסכת ברכות אשר טריתא ברכתו מזונותאמאי אמרינן 

 תירוצו של רבינו תם אינה מעניננו  )ב

 ' דחלוט בדף לו:גברייתא  )10

 חלוט לכאורה משמע אשר  ג'מלשון ברייתא   )א

i(  וחייב בחלה לחם  דאיקריהגם 

ii(  דמשום חשיבותא דידי' לא הוה לחם עוניידי חובת מצה מ"מ לא יוצא בו 

  תוספות ד"ה פרט לחלוט  )ב

i( קשיא 

 לא איקרי לחם ופטורה מן החלהת המסרת חלוט במים ומ"מ ברייתא א' אשר חללקבענו  )1(

 ברייתא א' וברייתא ג' סתרי אהדדינמצא ד )2(

 מהרש"א )11

 קשיא  )א
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i(  רותחין באילפס דהרתיח ולבסוף הדביקמים דברייתא ג' איירי בחלטו בתוספות אמאי לא תרצו 

ii( לפסשלא באי כןמה שאין כן ברייתא א' דאיירי בחלטו ברותחין כל צר 

 תירוץ  )ב

i(  אפילו לר' יוחנןלאו לחם איקרי דנתן בתוכו מים קבענו אשר מעשה אילפס 

 תוספות ד"ה פרט לחלוט כמבואר במהרש"א המשך )12

 תירוץ א' לסתירה דברייתא א' וברייתא ג'  )א

i( ברייתא א' בבלילה רכה משתעי כדקבענו לעיל 

ii(  בבלילה עבה משתעי וקבענו אשר בבלילה עבהדברייתא ג' מה שאין כן 

 דאיקרי לחםי כולי עלמא מוד )1(

 לכולי עלמא אין יוצאין בו ידי חובת מצה דלא הוי לחם עוני מחמת חשיבותודו )2(

 תירוץ ב'  )ב

i(  ברייתא ג' גם כן בבלילתו רכה משתעי 

ii( 'ברם מכל מקום שונה ברייתא ג' מן ברייתא א 

  בתנוראו באילפס בלא מים או הדר אפלאחר שחלט לעיסה דבברייתא ג'  )1(

iii( שים לב 

 משמעו בהרתיח ולבסוף הדביקדדתוספות מובן " אילפסריש לקיש הך "או בגבי דל )1(

 " כל עיקראילפסאכן יש ספרים דלא גרסי "או בו )2(
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  תד"ה לחם שאין אפוי בתנורבדף לז:  –חלק ב'  אילפססוגיא דמעשה 

בד"ה לחם שאין כו' וא"ת מנלן לחלק בין בלילה רכה ובין בלילה קשה כו' עכ"ל 
דמסתמא הך מתני' דמחלק בין תחלתה סופגנין ובין תחלתה עיסה אתיא נמי כר' יהודה 

פטורין ויליף ליה נמי מהאי קרא אין לחם אלא האפוי בתנור  אילפסולמ"ד מעשה 
בלילתו עבה אפילו [או] תנור קאמר דהיינו מעשה  ) [דכעין]דבענין(כפרש"י לעיל ניחא 

בלילתו רכה בחזר ואפאו בתנור אבל לר' יהודה ע"כ לאו כעין מעשה תנור ] ו[אבמים 
  :קאמר כיון דבלילתו רכה בחזר ואפאו בתנור לא מקרי לחם אלא באפאו בתנור א' ודו"ק

 א' הקדמה )1

  בדיבור שלפני זהקבענו   )א

i( בהדביק ולבסוף הרתיח פטורריש לקיש אית לי' דמעשה אילפס ד 

ii( "ודהיינו טעמא דכתיב "ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד 

 וקבענו עוד   )ב

i( מחלק בין בלילה עבה לבלילה רכה ריש לקיש ד 

או אפאו בתנור מעלה ולא מוריד אלו אפילו חלטו במים ולא בלילה עבה חייב בחלה ד )1(
  אילפסב

בתנור או או דהדר אפאו חייב בחלה דיקא היכא ואשר בבלילה רכה היכא דחלטו במים  )2(
 בהרתיח ולבסוף הדביקבאילפס 

 הקדמה ב' )2

 בדיבור זה "מעשה אילפס" משמעו אפיי' באילפס בלא מים ובהרתיח ולבסוף הדביק  )א

 הקדמה ג' )3

 ריש לקיש מודה דמעשה אילפס חייב בחלה היכא דהדר אפאו בתנור  )א

 הקדמה ד' )4

 קת במחלוקת ר' יהודה ותנא קמא דר' יהודהברייתא דפרטי' אינה מן עניננו עוס  )א

 גמרא )5

 יכול להיות   )א

i(  מעשה אילפס דפטור מן החלה בתרוייהו כריש לקיש סבירא להו קמא דר' יהודה דר' יהודה ותנא
 בהדביק ולבסוף הרתיח

ii( ולא פליגי אלא בהא 

אפאו חייב בחלה היכא דהדר בהדביק ולבסוף הרתיח קמא סבירא לי' דמעשה אילפס תנא ד )1(
 בתנור

  פטור מן החלה כהאי גוונאר' יהודה ס"ל דאף בדו )2(

 תוספות כמבואר במהרש"א )6

 שאלה לריש לקיש  )א

i(  בלי אפיי' בתנורלחם למילף דלא יתכן להיות  "ואפאו עשר נשים"על קא סמיך כיון דריש לקיש 
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 בלי אפיי' כללאפילו חשיב בלילה עבה "לחם"  למה )1(

 פאו בתנור למיקרי לחםאמועיל הדר למה למעשה אילפס בבלילה רכה ו )2(

 תשובה  )ב

i(  מקרא אלא דאיצטריך לכל הפחות "כעין מעשה תנור"מדייק לא ריש לקיש 

ii( אפאו בתנורתו עבה כעין מעשה תנור חשיב וכן מעשה אילפס דהדר ובליל 

 קשיא  )ג

i(  ר' יהודה 

 לא מיקרי לחם בתנור דאית לי' דמעשה אילפס דהדר ואפאו  )1(

 תנורע"כ לא דריש לקרא דסגי בכעין מעשה  )2(

ii( כל עיקר אפילו בלא אפיי' ותיקשי מנא לי' אשר בלילה עבה מיקרי לחם
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תד"ה ותנא קמא מאי שנא דף לז:  –סוגיא דהללו מעשה אילפס חלק ג' 
  החליטה

דף לז עמוד ב] תוס' בד"ה ות"ק מ"ש כו' (ואמר) שלא יתבשל מעט ממנו וחסר ליה ]
ילאה גבר ע"כ דהוי תליא מלתא בנתבשל משיעוריה עכ"ל דאי הוו פליגי בתתאי גבר וע

או בתנור אלא דלא אכפת לן כלל בבישול מקודם כלל אם נאפה  אילפסקודם האפיה ב
 :אח"כ למר במעיסה ולמר בחליטה דמקרי לחם ודו"ק

 משנה במסכת חלה )1

באילפס או בתנור בית שמאי פוטרין נאפו לאחר לישתן קודם לישתן והמעיסה (קמח על רותחין)   )א
 בית הלל מחייביןבחלה ו

באילפס או בתנור בית שמאי מחייבין נאפו לאחר לישתן קודם לישתן והחליטה (רותחין על קמח)   )ב
 בחלה ובית הלל פוטרין

 פטור בתנור חייבבלא מים וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה עשאן באילפס   )ג

 שיטת הוה אמינא דתוספות )2

 שנתבשל רובו קודם שנאפה פטור מן החלהבית שמאי ובית הלל תרוייהו אית להו אשר עיסה   )א

 ופליגי בזה דבית שמאי אית להו דתתאה גבר ובית הלל אית להו דעילאה גבר ולכן   )ב

i(  בהמעיסה ורותחין בתתאה 

 בית שמאי פוטרין דנתבשל רובו קודם שנאפה חלק הנשאר באילפס או בתנור )1(

 או בתנור ובית הלל מחייבי דלא נתבשל אלא מיעוטו קודם שנאפה רובו באילפס )2(

ii(  ובהיפוך בהחליטה ורותחין בעילאה 

 גמרא )3

 קשיא  )א

i( מאי שנא המעיסה מאי שנא החליטה כלומר אמאי מחלקין בינייהו 

 כמבואר במהרש"א תוספות )4

 קשיא  )א

i( הרי ביארנו טעמא דמחלקין משום דפליגי באלו עילאה גבר או תתאה גבר 

 תירוץ  )ב

i(  בברייתא משמע דפליגי בית שמאי ובית הלל בכל ענין 

 םואופן אשר עיסה מתחלה היתה לה שיעור חלה מצומצבכולל  )1(

דבאותו אופן לכל הפחות מיעוט נתבשל וליכא שיעור חלה בין אלו עילאה גבר בין אלו  )2(
 תתאה גבר

ii(  והשתא 

דמתחלה היתה לה שיעור חלה באופן תליא מילתא דקבענו אשר לאו בעילאה או תתאה גבר  )1(
 םומצומצ

 מסתבר  )2(
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 ם לא פליגי באלו עילאה גבר או תתאה גברושיעור מצומצדאפילו בדאיכא יותר מכ  )א(

 וס"ל תרוייהו   )ב(

)i( דמחמת דלבסוף נאפה שיעור חלה באילפס או בתנור 

)ii(  לא נפקא מינה אלו נתבשל רובו קודם 

iii( ולכן מובן הא דמקשי בגמרא מאי שנא המעיסה ומאי שנא החליטה
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  ר' יוחנן תנאי היאתד"ה אמר לך דף לז:  –סוגיא דהללו מעשה אילפס חלק ד' 

בד"ה א"ל ר"י תנאי כו' אבל ללישנא דזה וזה לחיוב איכא תנאי כו' א"כ ר"י ב"ר יוסי 
כו' עכ"ל ומהני תנאי דרישא דקאמר ת"ק דב"ה מחייבין בזה ובזה ותנא בתרא קאמר 

 אילפסדאי ב אילפסדב"ש מחייבין בזה ובזה לא ה"מ לדקדק כן דע"כ דמחייבין אפילו ב
ינו חכמים די"ל דבהא חכמים פליגי אתנאי דרישא ואמרי דלא נחלקו ב"ש פטור א"כ הי

פטור ובתנור חייב ותדע דהא ר' ישמעאל ב"י בין  אילפסוב"ה בדבר זה אלא לכ"ע ב
ללישנא דזה וזה לפטור ובין ללישנא דזה וזה לחיוב היינו או כב"ה או כב"ש לתנאי 

ל מר"י בר יוסי דקדקו שפיר דרישא אלא דקאמר לא נחלקו ב"ש וב"ה בדבר זה אב
א"כ היינו חכמים וללישנא דזה וזה לפטור  אילפסללישנא דזה וזה לחיוב אי הוה פוטר ב

ע"כ צ"ל נמי היינו אפילו אם אפאו אח"כ בתנור דאל"כ היינו חכמים דהכי קאמרי' לר' 
  :יהודה לקמן ודו"ק

 הקדמה א' בענין "לחם" העשוי מן בלילה רכה )1

 בלא מים עיסה שנאפה באילפס  )א

i( אלו הרתיח ולבסוף הדביק 

 בין לר' יוחנן בין לריש לקיש חייב בחלה דאיקרי "לחם" )1(

ii( אלו הדביק ולבסוף הרתיח 

 לר' יוחנן חייב בחלה )1(

 לריש לקיש פטור מן החלה )2(

 עיסה שנאפה במים רותחין  )ב

i( "בין לר' יוחנן בין לריש לקיש פטור מן החלה דלא איקרי "לחם 

ii(  אלא אם כן 

 הדר אפיי' בתנור  )1(

 או  )2(

 לר' יוחנן בהדר אפאו באילפס בלא מים אפילו בהדביק ולבסוף הרתיח  )א(

 לריש לקיש בהדר אפאו באילפס בלא מים דיקא בהרתיח ולבסוף הדביק  )ב(

 עיסה שנאפה בתנור  )ג

i( "בין לר' יוחנן בין לריש לקיש חייב בחלה דאיקרי "לחם 

 בדיבור זה משמען אפיי' באילפס בלא מים בהדביק ולבסוף הרתיח ""אילפסגם "מעשה אילפס" ו  )ד

 הקדמה ב' )2

ר' יוחנן וריש לקיש תרוייהו אית להו דבלילה עבה מיקרי לחם וחייב בחלה אפילו בחלוט ולא מעלה   )א
 ולא מוריד אלו אפאו כל עיקר

 משנה במסכת חלה למסקנא דגמרא )3

i(  אשר לאחר כך אפאו אותה  ה ברותחיןחלוטבעיסה באלו חייבין בחלה פליגי כבטבלא תנאים
 במעשה אילפס או בתנור

  דיני מעיסה וחלוטה לגבי חלה –טבלא א' 
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  חכמים  ר' ישמעאל בר' יוסי  תנאי דרישא
   לישנא ב' לישנא א' תנא בתרא דרישא   תנא קמא דרישא

ב"ש פוטרין וב"ה 
  מחייבין

ב"ש מחייבין וב"ה 
 פוטרין

  פטור אילפסב  חיוב  פטור
  חייבבתנור 

 שים לב  )ב

i(  במשנה גופה לכאורה מחלקין בין החליטה והמעיסהדדהגם 

ii( למסקנא דגמרא לא שונין מהדדי 

 שים לב עוד  )ג

i(  הלפני לישדביארנו בדיבור שלפני זה דבמשנה מדובר בחליטה ברותחין דהגם 

ii( מעלה ולא מוריד אלו החליט לפני לישה או לאחר לישהא עניננו בדיבור זה לל 

 גמרא  )4

 קשיא מן המשנה לר' יוחנן   )א

i( הרי חכמים קאמרי בהדיא דמעשה אילפס פטור מן החלה 

 תירוץ  )ב

i(  תנאי הוא 

 פלגי ר' יהודה ותנא קמא דר' יהודהיבברייתא בדף לז: קמד )1(

 ר' יוחנן אית לי' ו )2(

 פלגי באלו מעשה אילפס חייב בחלהידקמ  )א(

 ודתנא קמא דר' יהודה אית לי' דמעשה אילפס חייב בחלה  )ב(

 לר' יוחנןאכתי קשה   )ג

i( באלו מעשה אילפס חייבבברייתא לא מוכרח דפליגי ד 

ii(  דיכול להיות 

 דר' יהודה ותנא קמא תרוייהו אית להו דמעשה אילפס פטור כשיטת ריש לקיש )1(

 ופליגי בהא )2(

 דתנא קמא ס"ל דמיהת בהדר אפאו בתנור חייב בחלה  )א(

 ור' יהודה אית לי' דפטור מן החלה אפילו באופן דהדר אפאו בתנור  )ב(

 מהרש"א )5

פיי' שר אמעשה אילפס פטור ואאית להו אשר כת חלה סבממשנה ד "חכמיםאשר "בטבלא קבענו   )א
 חייב בתנור 

במעשה אילפס או בהדיא אלו משתעי  קתנישאר תנאי דמשנה דאומרים "פטור" או "חייב" לא אבל   )ב
 בתרוייהותנור או באפיי' ב

 ברם   )ג

i( אילפס בין באפיי' בתנורמעשה דפטור בין באית להו אומרים "פטור" מוכרח דאותן התנאים ד 

ii(  דחכמים פליגי עלייהוכלומר דלא  "מיםכח"היינו דמשנה דאי לאו הכי תיקשי דאותן תנאי 

 שאלה  )ד
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i( לכאורה רבותא היא למימר דפטור מן החלה אף אלו אפאו לעיסה בתנור לאחר שהוחלט 

 תשובה  )ה

i( לאו רבותא היא 

ii( וש גדולה מזו דפטור מן החלה אפילו היכא דהדר דהרי קבענו דיכול להיות דר' יהודה ס"ל חיד
 מעשה אילפסשעשה אפאו בתנור לאחר 

 תוספות )6

 אמר "חייב"לישנא ב' דר' ישמעאל בר' יוסי במשנה ד  )א

i( לפס בין באפאו בתנורמעשה אימוכרח דמשמעו דחייב בין ב 

ii( היינו חכמים" ו הכידאי לא" 

 נמצא   )ב

i( כלישנא ב' דר' ישמעאל בר' יוסידס"ל השיב לקושיא דגמרא מצי ל הדר' יוחנן הו 

 מהרש"א )7

 שאלה  )א

i( דאף הם אומרים "חייב" בתרא דרישא לבית שמאיותנא  תנא קמא דרישא לבית הלל 

ii(  בתנורבאפיי' לפס בין יאמעשה הני תנאי אית להו דחייב בין באף האם מוכרח אשר 

iii( היינו חכמים" ו הכידאי לא" 

 תשובה  )ב

i( חייב בתנורודיקא אפיי' פטור ל אשר מעשה אילפס יכול להיות אשר ב' תנאי הללו ס"לא ד 

ii( ואל תיקשי דא"כ היינו חכמים 

iii( דיכול להיות דחכמים פליגי על תנאי דרישא ככה 

 בעוד  )1(

מחייבי בין בתנור וב"ה  אילפספוטרין בין בדתנא קמא דרישא ס"ל אשר בית שמאי   )א(
 בתנור ופטרי באילפס

בין בתנור וב"ש מחייבי  אילפסבבית הלל פוטרין בין ודתנא בתרא דרישא ס"ל אשר   )ב(
 בתנור ופטרי באילפס

 חכמים שקמו לאחר בית שמאי ובית הלל סבירא לה )2(

 דלא נחלקו בית שמאי ובית הלל בענין זה כל עיקר  )א(

 וחייב בתנור אילפסכלומר דבית שמאי ובית הלל תרוייהו סבירא להו דפטור ב  )ב(

 ואכן   )ג

i(  אשר לברר  ואתלאחר בית שמאי ובית הלל  מושק יםתנאיכול להיות דאשר אי לאו דאמרת
 מעולם לא נחלקו בית שמאי ובית הלל באיזה דבר

ii( תיקשי לך ככה 

 "פטוראומרים "לישנא א' לר' ישמעאל בר' יוסי ד )1(

 היינו תנא קמא דרישא אליבא דבית שמאי ותנא בתרא דרישא אליבא דבית הלל  )א(
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  "חייבאומרים "ולישנא ב' לר' ישמעאל בר' יוסי ד )2(

 תנא קמא דרישא אליבא דבית הלל ותנא בתרא דרישא אליבא דבית שמאיהיינו   )א(

iii( אלא מוכרח 

למימר דבין בית שמאי  אדלישנא א' דר' ישמעאל בר' יוסי אית לה דר' ישמעאל בר' יוסי את )1(
 בין בית הלל אית להו "פטור"

מאי ולישנא ב' דר' ישמעאל בר' יוסי אית לה דר' ישמעאל בר' יוסי אתי למימר דבין בית ש )2(
 "חייבבין בית הלל אית להו "

 קשיא  )ד

i(  אם כן תיקשי האיך קבענו לעיל דמוכרח אשר לישנא ב' דר' ישמעאל בר' יוסי ס"ל דחייב בין
 באילפס בין בתנור מטעם דאי לא כן היינו חכמים

ii( נמי נימא דאתאי חכמים למימר  אהכ 

 אשר מעולם לא היו ב' שיטות בר' ישמעאל בר' יוסי )1(

 פטור ובתנור חייב אילפסואשר ר' ישמעאל בר' יוסי אף הוא ס"ל דב )2(

iii( תירוץ 

 לברר שיטת ר' ישמעאל בר' יוסי ולא מסתבר דחכמים את )1(
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תד"ה הדביק מבפנים ובא"ד דף לז:  –סוגיא דהללו מעשה אילפס חלק ה' 
  ומיבעי לי'

מבפנים א"כ מאי  בד"ה הדביק כו' דפליגי ר"י ור"ל כו' ע"כ בהדביק מבפנים והרתיח
כו' עכ"ל דהדביק מבפנים והרתיח מבפנים הוי טפי מעשה תנור כדאמרינן לעיל דתנור 

הוא כל שהאור מהלך תחתיו כמ"ש התוס' בשם  אילפסהסיקו מבפנים משא"כ מעשה 
הירושלמי והשתא קשיא להו מאי קא מבעיא ליה לרב יוסף בהדביק מבפנים ואבוקה כו' 
דאפי' אם נפרש כמ"ש התוס' לקמן דלא הסיקו אלא מתבשל מהיסק שכנגדו כו' מ"מ הא 

פ"ה הוה ודאי לא עדיף מהדביק מבפנים והרתיח מבפנים דהוה טפי כעין מעשה תנור וא
סבר רבה דפליגי ביה ולמאי דמסיק ר' זירא נמי בהדביק מבפנים והרתיח מבחוץ דהיינו 

דפליגי ביה מסתמא דסברת רבה נמי קאי דפליגי נמי בהדביק מבפנים  אילפסמעשה 
 :והרתיח מבפנים ודו"ק

כו' ולרב יוסף מבעיא כו'  אילפסבא"ד ומיבעי ליה כיון דתנור הוא לא חשיב מעשה 
אף על גב דדרך התנור להיות היסקו  אילפסר"ל כיון דתנור הוא לא חשיב מעשה עכ"ל 

אף בתנור כיון שהיה  אילפסמבפנים וזה הוה היסקו מבחוץ א"ד ל"ש וחשיב מעשה 
ורב יוסף מבעי ליה בהדביק בתנור ולא היסקו כו' דאי היסקו  אילפסהיסקו מבחוץ כעין 

  :קה כנגדו ודאי דלא גרע ודו"קמבפנים היינו ממש מעשה תנור דמשום דאבו

 הקדמה א' )1

 בדיבור זה "מעשה אילפס" משמעו עיסה שנאפה באילפס בלא מים והדביק ולבסוף הרתיח  )א

 ריש לקיש מעשה אילפס לא איקרי לחם ופטור מן החלהל  )ב

 ר' יוחנן מעשה אילפס איקרי לחם וחייב בחלהל  )ג

 'בהקדמה  )2

 חלק א'  )א

i(  והרתחה בחוץעיקר תשמישו של אילפס בהדבקה בפנים 

ii(  תנור בהדבקה בחוץ והרתחה בפניםעיקר תשמישו של 

 חלק ב'  )ב

i( אופן רתיחה נחוץ יותר מן אופן הדבקה כדי לקבוע 

 תנורעיקר תשמישו של אלו השתמשות מסויימת של אילפס דומה יותר או פחות ל )1(

 ואלו השתמשות מסויימת של תנור דומה יותר או פחות לעיקר תשמישו של אילפס )2(

ii( ו אין לו ענין כלל בקביעות הללואבוקה כנגד 

 מיני השתמשיות באילפס – חלק ג'  )ג

i(  (באופן אילפס) הדביק בפנים (באופן אילפס) והרתיח בחוץ 

 היינו "מעשה אילפס ממש" )1(

ii(  (באופן אילפס) הדביק בחוץ (באופן תנור) והרתיח בחוץ 

 אף זה היינו "מעשה אילפס ממש" )1(
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כשמדמין תשמיש אילפס זה לעיקר כל היכא דהרתיח אילפס בחוץ אין הדבקתו מן הענין ד )2(
 תשמישו של תנור

iii( הדביק בפנים (באופן אילפס) ולא הרתיח כל עיקר דנתבשל מן חום אבוקה כנגדו 

  היינו "קצת כעין מעשה תנור" )1(

 דהרי לא הרתיח כל עיקר  )א(

 הדביקו באופן אילפס  )ב(

 ואבוקה כנגדו אינו מן הענין  )ג(

iv( (באופן תנור) פניםהדביק בפנים (באופן אילפס) והרתיח ב 

 היינו "טפי כמעשה תנור" )1(

 ודיקא הדבקתו היתה באופן אילפס שהיתה באופן תנור הרתחתומחמת  )2(

 גמרא )3

 אמר לי' רבה לר' זירא בעי מיני' דעולא הדביק מבפנים והרתיח מבחוץ מהו  )א

 אמר לי' ר' זירא ... הי ניהו מעשה אילפס   )ב

 יוסף לר' זירא בעו מיני' דעולא הדביק מבפנים ואבוקה כנגדו למעלה מהו אמר לי' רב  )ג

 כמבואר בתוספות ובמהרש"ארש"י  )4

אשר כל אפיות בתנור חייבין בחלה באין נפקא מינה באיזה השתמשות עשה לאפיי' רבה פשיטא לי' ל  )א
 זו

(באופן והרתיח מבחוץ (באופן אילפס) בהדביק מבפנים  אילפסבאפיי' ב אאלמיבעי לי' ורבה לא   )ב
 דהוה מעשה אילפס ממשאילפס) 

 צד א' דאיבעיא דרבה  )ג

i( באופן מעשה אילפס ממש  אילפסר' יוחנן מודה לריש דמעשה אילפס פטור מן החלה באפיי' ב 

ii(  שאלה 

 ר' יוחנן וריש לקיש באיזו אופן פליגילצד א'  )1(

iii( התשוב 

דהוה טפי כעין כעין תנור) (והרתיח בפנים (באופן אילפס) באפיי' באילפס בהדביק בפנים  )1(
 מעשה תנור

 דר' יוחנן קסבר דחייב בחלה וריש לקיש קסבר דפטור מן החלה )2(

 צד ב' דאיבעיא דרבה  )ד

i(  ר' יוחנן פליג על ריש לקיש ואית לי' דחייב בחלה 

(באופן אילפס) בחוץ והרתיח (באופן אילפס) בפנים בהדביק  אילפסבאפיי' בלא זו בלבד  )1(
 רטפי כעין מעשה תנודהוה 

בהדביק בפנים (באופן אילפס) והרתיח בחוץ (באופן באופן איבעיא דרבה זו אלא אף  )2(
 מעשה אילפס ממשאילפס) דהוה 

 לאיבעיא דרבה ר' זירא פושט   )ה
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i( צד ב' צודק 

ii(  ודר' יוחנן פליג על ריש לקיש ואית לי' דחייב בחלה 

בהדביק בפנים (באופן אילפס) והרתיח בחוץ (באופן אילפס)  אילפסלא זו בלבד באפיי' ב )1(
 דהוה טפי כעין מעשה תנור

אלא אף זו באופן איבעיא דרבה בהדביק בפנים (באופן אילפס) והרתיח בחוץ (באופן  )2(
 אילפס) דהוה מעשה אילפס ממש

 "איבעיא דרב יוסף לגבי "הדביק מבפנים ואבוקה כנגדו –רש"י ביאור המשך  )5

אלו מדובר אליבא דרש"י אף איבעיא דרב יוסף באפיי' באילפס משתעי ברם צריכין לברר לרש"י   )א
 (מהלך ב') או דלא הרתיח כל עיקר(מהלך א') ח בפנים באופן דהרתי

 לאיבעיא דרב יוסף א' מהלך )6

 האם פליגי ר' יוחנן וריש לקיש לגבי   )א

i(  באו והרתיח מבפנים(באופן אילפס) אפיי' באילפס בהדביק מבפנים) (דהוה טפי כעין פן תנור
 מעשה תנור 

ii(  ואבוקה כנגדו 

 תוספות )7

 קשיא למהלך א'  )א

i( הרי קבענו דאבוקה כנגדו אינו מן הענין 

ii(  ונמצא אשר אופן מהלך א' בעיקר היינו "אילפס דהדביק בפנים והרתיח בפנים דהיינו טפי כעין
 מעשה תנור

iii(  דר' יוחנן וריש לקיש פליגי באופן זה קבעותיקשי דר' זירא כבר 

 מהלך ב' לאיבעיא דרב יוסף )8

 האם פליגי ר' יוחנן וריש לקיש לגבי   )א

i(  באופן אילפסאפיי' באילפס בהדביק מבפנים)( שלא כאופן תנור ושלא  ולא הרתיח כל עיקר)
 דהוה קצת כעין מעשה תנור  כאופן אילפס )

ii( ואבוקה כנגדו 

 תוספות כמבואר במהרש"א )9

 מהלך ב'קשיא ל  )א

i(  קבענו לעיל דר' זירא פסק גם כן דר' יוחנן וריש לקיש פליגי 

 אילפס ממשבין באופן מעשה  )1(

 ואשר אפילו באופן זה אית לי' ר' יוחנן דחייב בחלה  )א(

 בין באופן טפי כעין מעשה תנור )2(

 ואשר אפילו באופן זה אית לי' ריש לקיש דפטור מן החלה  )א(

ii( הרי מוכרח דבאופן קצת כעין מעשה תנור 

 ' יוחנן כל שכן דחייב בחלה דאינו מעשה אילפס ממשלר )1(
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 לריש לקיש כל שכן דפטור מן החלה דלא הוי אלא קצת כעין מעשה תנור )2(

 מסקנא דתוספות  )ב

i( דנוקטין דפליגי ר'  אילפס כללאפיי' במוכרח דלא כרש"י ודלא איבעיא להו לרבה ורב יוסף ב
 יוחנן וריש לקיש בכל אופן אפיות אלו

ii(  באפיי בתנור כדנבאר אלא דאיבעיא להו 

 קדמה לשיטת תוספותה )10

 לפי כללים דומין לאותן דקבענו לעיל לגבי אפי' באילפסמיני השתמשיות בתנור הי לך   )א

 הדביק בפנים (באופן אילפס) והרתיח בחוץ (באופן אילפס)  )ב

i( "היינו "כעין מעשה אילפס ממש 

 הדביק בחוץ באופן (תנור) והרתיח בפנים (באופן תנור)  )ג

i( תנור ממש היינו מעשה 

 הדביק בפנים (באופן אילפס) והרתיח בפנים (באופן תנור)  )ד

i(  היינו מעשה תנור ממשגם אופן זה 

 בדומה להא דקבענו לעיל באפיי' באילפסד )1(

כל היכא דהרתיח תנור בפנים אין הדבקתו מן הענין כשמדמין תשמיש תנור זה לעיקר  )2(
 תשמישו של אילפס

 כל עיקר ובישל לעיסה באבוקה כנגדוולא הרתיח הדביק בפנים (באופן אילפס)   )ה

i( היינו קצת כעין מעשה אילפס 

 דהרי לא הרתיח כל עיקר )1(

 נו דומה לאילפס אלא בהדבקתויוא )2(

 ואבוקה כנגדו אינו מן הענין )3(

 שים לב  )ו

i( דהא פשיטא לן אשר באופן תנור ממש מודה ריש לקיש דחייב בחלה 

ii( דאי לאו הכי נמצא דלעולם לא חייבין בחלה 

 בתוספותגמרא כמבואר  )11

 איבעיא דרבה  )א

i( הא פשיטא לן דר' יוחנן וריש לקיש פליגי בכל אופן השתמשות באילפס 

ii(  (באופן אילפס) והרתיחו מבחוץ (באופן אילפס) רבה מיבעי ככה בתנור שהדביק בפנים ברם
 דהיינו כעין מעשה אילפס ממש

 צד א'  )1(

מוריד אשר האם מודה ריש לקיש דחייב בחלה מחמת אפייתו בתנור ולא מעלה ולא   )א(
 אפייתו כעין מעשה אילפס ממש

 אלא באפייתו באילפסדפטור מן החלה ריש לקיש קאמר ולא   )ב(

 צד ב' )2(
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 כעין מעשה אילפס ממשהוה האם אף בכה"ג קסבר ריש לקיש דפטור מן החלה מחמת ד  )א(

 תשובה דר' זירא  )ב

i( והרתיח  (באופן אילפס)באפיי' בתנור בהדביק בפנים אפ טר מן החלה ופריש לקיש צד ב' צודק ד
 כעין מעשה אילפס ממשמבחוץ (באופן אילפס) דהוה 

 איבעיא דרב יוסף  )ג

i(  והניח אבוקה כנגדו לבשל  ולא הרתיח כלל(באופן אילפס) מה דינו של תנור בהדביק בפנים
 לעיסה

ii(  האם אף בזה מיקל ריש לקיש הגם דבעצם תנור הוא וגם כן אינו מעשה אילפס ממש דלא חשיב
 פסאלא קצת כעין מעשה איל

 שים לב   )ד

i( אשר לשיטת תוספות לא קבענו מה דינו של אפיי' בתנור באופן דהוה טפי כעין מעשה אילפס 

ii(  ולכן כשתדקדק תמצא אשר לשיטת תוספות אין להקשות אותה קושיא דהקשו תוספות למהלך
 ב' של שיטת רש"י לעיל

 מהרש"א בא"ד ומיבעי לי' )12

 שאלה   )א

i(  דיקא בכה"ג דלא הרתיח כללאמאי מדייק תוספות דאיבעי לי' לרב יוסף 

 תשובה  )ב

i( 'חלק א 

 והניח אבוקה כנגדו הרתיח בחוץו םהדביק בפנילא יתכן דאיבעיא לי' באופן ד )1(

 קבענו דלא תליא מילתא כלל באבוקה כנגדו הרי ד  )א(

 נמצא דבעצם   )ב(

)i(  והניח (באופן אילפס) והרתיח בחוץ (באופן אילפס) אפיי' בתנור והדביק בפנים
 אבוקה כנגדו למעלה

)ii(  באופן  והרתיח בחוץ(באופן אילפס) דינו דומה "לאפיי' בתנור והדביק בפנים)
 דהיינו איבעיא דרבה אשר כבר פשט אותו ר' זירא )"אילפס

ii( 'חלק ב 

(באופן תנור)  הרתיח בפניםדהדביק בפנים (באופן אילפס) ולא יתכן דאיבעיא לי' באופן  )1(
 והניח אבוקה כנגדו למעלה

  דהרי  )א(

)i(  אף באופן זה לא נפקא מינה באבוקה כנגדו 

)ii(  באופן  והרתיח בפנים(באופן אילפס) ודינו דומה לאפיי' בתנור בהדביק בפנים)
 תנור)

)iii(וחייב בחלה לכולי עלמא דהיינו מעשה תנור ממש קבענוו 
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 דף לז.

  רש"י ד"ה וכן לענין לחמי תודה

אם שחט הזבח עליהן כו' עכ"ל  דף לז עמוד א] בפרש"י בד"ה וכן לענין לחמי תודה]
וכדמסיק אחד מכל קרבן שלא יטול פרוסה כו' אבל לענין דאקרי מצה בכה"ג פשיטא 

 :כיון דאיקרי מצה בפסח ודו"ק

 ברייתא )1

 יוצאין במצה הינא  )א

 גמרא )2

 שאלה  )א

i( מאי מצה הינא 

 תשובה  )ב

i( כל שפורסה ואין חוטין נמשכין הימנה 

  לחמי תודהבאמר רבא וכן   )ג

 קשיא  )ד

i(  לחם כתיב והכא לחם כתיבפשיטא הכא 

 תשובה  )ה

i(  אפרוסה והכא כמאן דפריסא דמידבתודה אינו מביא מהו דתימא 

ii( קא משמע לן 

 מהרש"א )3

 קשיא  )א

i(  מסתבר 

 לחם לענין לחמי תודה חשובלחם לענין מצה בפסח גם כן  חשובד מידיד )1(

 לחם בתרוייהוכתיב גם אלו לא  "פשיטא" לרבא להקשותיה יכול הדו )2(

ii( שים לב  

  דליכא פשיטותכשהשיבו דגם  )1(

תודה מי ללחדאין יוצאין במצה הונא  מיטעימנמקין דאי לאו הך דרבא היינו יכולין ל  )א(
 ולא חשיב "אחד מכל קרבן" פריסה דמיכמאן דמחמת ד

 מיללחדאין יוצאין במצה הונא מיטעי ולא מנמקין דאי לאו הך דרבא היינו יכולין ל  )ב(
 דלאו לחם מיקרימחמת תודה 
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  דף לז:

  ובא"ד ואף על גב דטריתא דכולי עלמאתד"ה 

בסוגיא דמעשה אילפס חלק א' תד"ה פרט לחלוטבעיין 
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  תד"ה לחם שאין אפוי בתנור

בתד"ה פרט לחלוט בסוגיא דמעשה אילפס חלק א'עיין 



 41

 דף לח.

  תד"ה אתיא לחם

ישראל עני ונטל ממנו דף לח עמוד א] בד"ה אתיא לחם כו' כגון אם הוא כהן או לוי או ]
כו' עכ"ל מלת עני קאי שפיר אכולהו משום מעשר עני שיפריש שיהיה שלו אבל מה 
שכתבו ונטל ממנו כבר תרומה ומעשר כו' לא קאי אכהן דתרומה ודאי שלו היא ומעשר 
ראשון נמי איכא למ"ד ביבמות ובכתובות דלכהן נמי היא אלא משום ישראל ולוי כתבו 

ראשון אינו של ישראל ולוי נמי אף על גב דמעשר ראשון שלו מ"מ כן דתרומה ומעשר 
) מע"ר(ומשום כהן נקט לעיל בבריית' ולא ניטל ממנו  תרו"מ דפתיכא ביה אינו שלו

והתוס' לא הזכירו  ובריית' קתני נמי ולא ניטל ממנו מע"ש ]}כמוגה בגנזי יוסף{[תרו"מ 
הוה מע"ש שלו (ואימעיט "מ] [אדר )אדר"א(ותו בדבריהם משום דלרבנן דפליגי א

  :לכם] ודו"קמ אתי שפיר דלא אימעוטשפיר מלכם) [ו

 הקדמה )1

 ר' מאיר אית לי' דמעשר שני ממון גבוה  )א

 דמעשר שני ממון הדיוטשלא כמאן דאמרי   )ב

 ברייתא דף לה: )2

 תקן כל צרכוהואין יוצאין ידי חובת מצה בטבל שלא   )א

i(  נטלה ממנו תרומת מעשר ולא שנטלה ממנו תרומה גדולה 

ii( מעשר שני ואפילו מעשר עני וולא נטלה ממנ או שנטלה ממנו מעשר ראשון 

 מעניננו ןמטעם "מי שאיסורו" אשר פרטים דידי' אינהיינו ו  )ב

 דידן בדף לז: גמרא )3

 איצטריך אשר מצה "שלכם" חשיבבפסח כדי לצאת ידי חובת מצה   )א

i(  מעשר שני ממון גבוה הואוכיון דלר' מאיר 

ii(  במצה של מעשר שנילדידי' יוצאין אין 

 תוספות )4

 קשיא  )א

i(  לא מקרי שלכםדלא הותקן כראוי נמי טבל לכאורה 

ii( דאין יוצאין ידי חובת מצה בטבללמילף טעמא "דמי שאיסורו"  כא לברייתאאמאי איצטריו 

 רשב"א תירוץ  )ב

i( טעמא "דמי שאיסורו"איצטריך ל  

  מה שיפריש מן הטבל יהא שלודבאופן  )1(

 דם להפרשהוקאף מ שלכםדבאופן זה מקרי  )2(

ii( "כבר תרומה ומעשר ראשוןנטל ממנו ואו ישראל עני  לויאו  כהן כגון אם הוא" 

 מהרש"א )5

  שיעור דברי רשב"א היינו  )א
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i(  עני אם הוא כהן 

ii(  או לוי עני ונטל ממנו כבר תרומה ומעשר ראשון 

iii( או ישראל עני ונטל ממנו כבר תרומה ומעשר ראשון 

 שאלה  )ב

i( כהן גביהך "ונטל ממנו כבר תרומה ומעשר ראשון" אף ל איצטריך לאוקיםה לא למ 

 תשובה  )ג

i( תרומה ודאי מצי כהן להפריש לעצמו 

ii(  בין ללוי כהןלבין אשר מעשר ראשון ביבמות "ד לממצי להפריש לעצמו ואף מעשר ראשון 

 שאלה  )ד

i(  קים הך "ונטל ממנו כבר תרומה ומעשר ראשון" לענין לוילאו ךאיצטריאמאי 

 תשובה  )ה

i(  דאינו שלותרומה פשיטא 

ii( ומעשר ראשון 

 אף למ"ד דס"ל אשר מעשר ראשון ללוי )1(

 דאינה שלומ"מ פתיכא בי' תרומת מעשר  )2(

 קשיא  )ו

i(  אין יוצאין בעיסה שלא הופרש "מי שאיסורו" ש ודמחמת דר קתניבדף לה: ברייתא בדקבענו
 שני מעשרממנו 

ii( עכשיו 

 כיון דר' מאיר אית לי' אשר מעשר שני ממון גבוה )1(

ני טעמא דלא סמכא ברייתא על הא דמעשר שאף בגוונא זו לנמק רשב"א הוצרך אמאי לא  )2(
 לא מיקרו "שלכם" אליבא דר' מאיר

 תירוץ  )ז

i( ממון להו אשר מעשר שני דאית  כרבנן דר' מאיר אבי מעשר שני אתירשב"א נקט דברייתא לג
 הדיוט 

ii( שלכםמיקרו  לעצמו שיהא ממונופרישו ממחמת דדו 
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  תד"ה אבל חלתו

אבל חלתו כו' א"נ כיון דמדרבנן אין לה פדיה לא חשיב נאכל בכל מושבות עכ"ל  בד"ה
הכא לענין דינא קמבעיא ליה אי נפק בחלת מעשר שני ושפיר איכא למימר כההיא 
תירוצא בתרא כיון דמדרבנן אין למעשר שני טהור פדיון דמחיצה לקלוט מיהת מדרבנן 

ח מצה דכה"ג אמרינן לעיל דאינו יוצא י"ח אינו נקרא נאכל בכל מושבות ואינו יוצא י"
מצה בטבל טבול מדרבנן כיון דאיסורא דרבנן רביע עליה אבל לעיל דפריך אקרא ומה 
ראית ומשני כדר"א ודאי דליכא למימר הכי דאי הוה סבר מחיצה לקלוט דרבנן לא הוה 

  :אצטריך ליה למימר כדר"א דהא אדאורייתא קאי וכמ"ש התוס' לעיל ודו"ק

 מה א'הקד )1

 בכורים נאכלין דיקא בירושלים  )א

 הקדמה ב' )2

 ים נאכל בכל מושבות על ידי פדיי'לכל עוד שלא העלוהו למעשר שני לירוש  )א

 'הקדמה ג )3

 מחיצות קולטות למעשר שני  )א

 ירושליםיצא מאלו לאחר כך נפדה אף  ודמשנכנס מעשר שני לירושלים אינ  )ב

 'הקדמה ד )4

 או דרבנן אורייתאדפליגי במסכת תענית באלו מחיצות קולטות   )א

 'הקדמה ה )5

 אלו מחיצות קולטות מדרבנן ולא מדאורייתא  )א

 מותר לפדות מעשר שני שיצא חוץ לעיר אפילו לא נטמא –אבל לא מדרבנן  –אז מדאורייתא   )ב

 'הקדמה ו )6

 ר' אליעזר אית לי'   )א

i( דאף אלו מחיצות קולטות דאורייתא 

ii( פודין אותו בכל מקום מעשר שני שנטמא 

 ברייתא בדף לו. )7

 עקיבאר'   )א

i(  תאכלו מצות ולכן אין יוצאין ידי חובת מצה אלא אם כן נאכל בכל בכל מושבותיכם כתיב
 מושבות

ii( השתא 

כולל מעשר שני  –קרא זה הוה ממעיטינן בין בכורים בין מעשר שני דהרי תרוייהו ן מ )1(
 אינן נאכלין אלא בירושלים – מחיצות וקולטהעלוהו לירושלים ולאחר ש

 ברם )2(

 מצות מצות ריבה  )א(

 ולא לבכורים –אף אלו לא נטמא ריבוי למעשר שני אותו וקמינן לר' עקיבא מלו  )ב(
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נאכל בכל שלים ורואפילו בי ושנטמא פודין אותמשום דמיהת לר' אליעזר מעשר שני   )ג(
 מושבות

 תוספות )8

  קשיא  )א

i(  דאורייתאדרבנן ולא  ותמחיצות קולטלמאן דאמר אשר 

ii(  מותר לפדות מעשר שני שיצא חוץ לעיר אפילו לא נטמא  –אבל לא מדרבנן  –אז מדאורייתא 

iii(  פשיטא דאדם יוצא בהן חובת מצהומאחר דנאכלין בכל מושבות 

 כמבואר במהרש"אתירוץ   )ב

i( ן אין לפדותו אחר שנטמאנמדרבמיהת מחיצות ו ותמיהת מדרבנן קולט 

ii( בכל מושבותנאכל  והרי סוף כל סוף אינ 

iii(  בטבל דרבנן דאמרינן בדף לה: דאינו יוצאלהא השוה 

 ד"ה אבל חלתו מהרש"א )9

דלא קבענו אלא לענין דינא אשר מעשר שני בעצם מיקרי "אין נאכלין בכל מושבות" אפילו  תדע  )א
 למאן דאמר דמחיצות קולטות דרבנן

  ברם  )ב

i(  ומנמק דמוקמינן ריבוי דאורייתא למעשר שני מכח מימרא  "מאי ראית"סוגיא דגמרא דמקשה
 דר' אליעזר

ii(  מוכרח דס"ל דמחיצות קולטין דאורייתא 

iii( דהרי 

 למ"ד מחיצות קולטין דרבנן  )1(

 מדאורייתא לא איצטריך ריבויא דקרא למעשר שני )2(
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   או דלמא הואילתד"ה 

בד"ה א"ד הואיל כו' כמו שאין לומר הואיל ולא קרא לו שם מעשר עכ"ל ר"ל דאי לאו 
מה"ט דהואיל ולא קרא לו שם מעשר דר"א דשם מעשר לחודיה נאכל בכל מושבות 

ודאי לא הוה קרוי מעשר נאכל בכל מושבות כמ"ש התוס' לעיל גבי ביכורים והא דאמרי' 
בחלה הואיל ולא קרי לה שם היינו משום דשם חלה לחודיה נאכל בכל מושבות כמ"ש 

  :לעיל ודו"ק

 הקדמה א' )1

 בכורים נאכלין דיקא בירושלים  )א

 הקדמה ב' )2

 למעשר שני לירושלים נאכל בכל מושבות על ידי פדיי'כל עוד שלא העלוהו   )א

 ברם   )ב

i(  משנכנס מעשר שני לירושלים 

ii( אינו נפדה אף אלו לאחר כך יצא מירושלים 

 'גהקדמה  )3

 ר' אליעזר אית לי'   )א

i( מעשר שני שנטמא פודין אותו בכל מקוםד 

 ברייתא בדף לו. )4

 ר' עקיבא  )א

i(  חובת מצה אלא אם כן נאכל בכל כתיב בכל מושבותיכם תאכלו מצות ולכן אין יוצאין ידי
 מושבות

ii( השתא 

כולל מעשר שני  –מן קרא זה הוה ממעיטינן בין בכורים בין מעשר שני דהרי תרוייהו  )1(
 אינן נאכלין אלא בירושלים – שהעלוהו לירושליםלאחר 

 ברם )2(

 מצות מצות ריבה  )א(

 ולא לבכורים - אפילו היכא דלא נטמאולר' עקיבא מוקמינן לריבוי למעשר שני   )ב(

פודין אותה אפילו בירושלים ונאכל בכל מעשר שני שנטמא מיהת לר' אליעזר ום מש  )ג(
 מושבות

 גמרא דידן )5

 בעי ר' שמעון בן לקיש  )א

i( לר' עקיבא דאדם יוצא ידי חובתו במעשר שני בירושלים 

ii( מהו שיצא אדם בחלה של מעשר שני בירושלים 

 צד א' דאיבעיא  )ג

i( אין אדם יוצא בחלה של מעשר שני בירושלים 
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ii(  טעמאוהיינו 

 דשלא כמעשר שני שלא הופרש לחלה  )1(

 אשר לדברי ר' אליעזר נפדה בכל מקום מיהת כשנטמא   )א(

 ולכן מוקמינן לריבוי למעשר שני אפילו היכא שלא נטמא  )ב(

 מעשר שני שהופרש לחלה לגבי  )2(

 נפדיתליתי' להך דר' אליעזר מפני דחלה שנטמאת יוצאת לשריפה ולא   )א(

 שהופרש לחלה ולכן לא מקמינן לריבוי לגבי מעשר שני  )ב(

 צד ב' דאיבעיא  )ד

i(  "מכח ריבויא והך דר מעשר שני שהוא חלה הי' נאכל בכל מושבות  –שלא כביכורים  –"הואיל
 הי' לו שם חלהאלו לא אליעזר 

ii( יש לו שם חלהשכאף קמינן לריבויא למעשר שני ומ  

 תוספות כמבואר במהרש"א )6

 קושיא א'  )א

i(  דלעילמאי שנא ברייתא  

 ידי חובתו בבכוריםאדם יוצא דאין קתני ד )1(

הואיל דאי לא קרי עלי' שם ביכורים הי' מיקרי  םולא אמרינן דיוצא אדם חובתו בבכורי )2(
 נאכל בכל מושבותיכם

 קושיא ב'  )ב

i( לגבי מעשר שני אמאי איצטריך הך דר' אליעזר 

ii(  נימא דמעשר שני מיקרו נאכל בכל מושבות "הואיל" דנאכל בכל מושבות כל זמן שלא העלהו
 לירושלים

 תירוץ  )7

 חלק א'   )א

i(  אלא היכאאמרינן הואיל לא 

 דמחמת צירוף דינים  )1(

 שר שני אשר נצטרפו בחלת מעשר שניכגון דין חלה ודין מע  )א(

 אין דבר נאכל בכל מושבות   )ב(

 ועוד )2(

 דעל ידי דמפריכין לצירוף מכח הואיל  )א(

 נאכל בכל מושבות כמו שהוא מיקרי  כל דין לחודי'אז   )ב(

ii(  שהופרך הצירוףלאחר אשר כגון בחלת מעשר שני 

 בכל מושבות תנאכל יאכמות שה החלה לחוד )1(

 ומעשר שני לחודי'  )2(
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 דר' אליעזרעל סמך ריבויא והך כמות שהוא בירושלים מיקרו נאכל בכל מושבות   )א(

 חלק ב'  )ב

i(  לא אמרינן הואיל 

אינו בירושלים עכשיו כמות שהוא אשר לחודי' שם דאף לאחר שהופרך הצירוף איכא היכא  )1(
 ואינו ראוי לצאת בו ידי חובת מצהבכל מושבות  נאכל

 ולכן  )2(

 לבכורים לא אמרינן הואיל ואי לא קרא עלי' שם בכורים הי' נאכל בכל מושבות  )א(

שלים הי' נאכל בכל וולגבי מעשר שני בירושלים לא אמרינן הואיל אי לא העלוהו ליר  )ב(
 מושבות

 ומצי לצאת ידי חובת מצה דיקא מכח ריבויא והך דר' אליעזר  )ג(
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  תד"ה ר' יהודה אומר יקבר

בד"ה ר"י אומר כו' נטמא אין לא נטמא לא כו' אלמא לקוח לרבנן נמי אינו נפדה טהור 
כו' עכ"ל והגירסא שלפנינו בפ' איזהו מקומן אינו כן אלא דה"ג התם והרי מעשר דהוא 
נפדה ואילו לקוח אינו נפדה דתנן הלקוח בכסף מעשר שנטמא יפדה ר"י אמר יקבר כו' 

תא מר"י פריך ולא מרבנן ושפיר איכא למימר לרבנן דלקוח נפדה טהור בריחוק והש
 :מקום אפי' מדרבנן ועיין בר"ש בפ"ג דמעשר שני דפירש שני הגירסאות הללו וק"ל
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  דף לח:

  גמרא רביעית היא ומתחלקת לכמה חלות וכו'

להקשות כיון דלא היה דף לח עמוד ב] גמ' רביעית היא ומתחלקת לכמה חלות כו' ואין ]
בכמה חלות רק רביעית שמן ע"כ גם מים היו בו וא"כ ה"ל מי פירות עם מים דממהר 
יותר להחמיץ ואמאי יוצא בהן בפסח אם עשאן למכור די"ל דשאני התם דכהנים זריזין 
הן כדאמרי' לעיל גבי פושרין ועי"ל כיון דלא הוי רק רביעית לכמה חלות אינו ממהר 

דבר מועט כזה יותר מאילו היה הכל מים דמשום ה"ט קאמר דלא הוה  להחמיץ בשביל
  :מצה עשירה ודו"ק

 הקדמה )1

 "ושמרתם את המצות"  )א

 עביד לה שמירה לשם מצה  )ב

 משנה דף לה: כמבואר בגמרא בסוגיא דידן )2

  חלות תודה  )א

i( עשאן לעצמו אין יוצא בהן 

 ת לשום זבחומשתמרשמפני  )1(

ii( עשאן לימכר יוצא בהן 

 לשום זבחמפני שאין משתמרות  )1(

 גמרא )3

 קשיא  )א

i(  'דאין יוצאין בה ידי חובת מצה הוה מצה עשירהובשמן  יןדנילושותיפוק לי 

 תירוץ  )ב

i( רביעית היא ומתחלקת לכמה חלות ואין כאן עושר 

 ומי פירות אין מחמיצין בדף לה:תוספות ד"ה  )4

 בינו תםר  )א

i( כל עיקר מי פירות אין מחמיצין 

ii(  ממים לחודי' מים ממהרים להחמיץ יותרדמעורבים במי פירות 

 מהרש"א )5

 קשיא  )א

i( כיון דלא היתה רק רביעית שמן לכמה חלות 

ii( מוכרח דעירב השמן במים ללישה 

iii( ת תודה כשעשאן לימכרווהיאך יוצאין בחל וא"כ ממהרות להחמיץ 

 ב' תירוצים  )ב

i( 'תירוץ א 
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 מנחות שאני דלישה דידהו בכהנים זריזין או במקום כהנים זריזין )1(

 מחמת דכהנים זריזין וכו'בפושרין דקבענו בדף לו. דלשין למנחות הא בדומה ל )2(

ii( 'תירוץ ב 

 למהר להחמיץ תודהספיק לחלות מלא  מנחות שיעור שמן של )1(

ספיק לחלות תודה ליקרא מצה עשירהלא מ של מנחותדקבענו אשר שיעור שמן כמו  )2(
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  תד"ה זאת אומרת

בהאי לישנא כו' דאמר התם מ"ט דר"מ תוס' בד"ה זאת אומרת כו' דהא ר"מ דקתני 
כו' ומנחה ונזירות ישרות כו' עכ"ל מדבריהם נראה דלא הוה גרסי בברייתא מנחה 
ונזירות קרבין אבל בנוסחת גמרות שלפנינו גרסינן בהדיא בברייתא הכי מנחה ונזירות 

 :קרבין דר"מ ע"ש וק"ל
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  תד"ה נאכלים בנוב וגבעון

כו' היכי ממעט ביכורים מבכל מושבות והא ביכורים הוה חובה כו' בד"ה נאכלין בנוב 
עכ"ל יש לדקדק דהך קושיא גופה שהקשו הכא בשם הר"נ גאון הקשו התוס' כבר לעיל 
בפשיטות אמעשר שני דקתני התם בהדיא דנאכל בנוב וגבעון בכל ערי ישראל ול"ל 

ות גבי ביכורים וי"ל דהא לתלמודא למימר כדר"א וכן הקשו קושיא זו גופה לעיל בפשיט
דאמרי' התם מעשר שני בזמן נוב וגבעון נאכל בכל ערי ישראל היינו לר"ש דאמר חובות 
שאין קבוע להם זמן כגון מעשר בהמה לא קרבו בנוב וגבעון ואתקש מעשר דגן למעשר 
בהמה אבל לר' יהודה מסיק התם דבעי לאוכלן בנוב וגבעון והשתא לא קשיא לר"נ גאון 

במעשר שני כיון דלר"י אינו נאכל בכל מושבות אפילו בזמן נוב וגבעון ניחא ליה לעיל 
למימר לכ"ע דיש לו היתר במושבות כדר"א ולא קשיא ליה אלא גבי ביכורים דממעט 
ליה לכ"ע בין לר"י הגלילי בין לר"ע מבכל מושבות הא אפילו לר"ש דאין קרב בנוב 

ורים נמי חובות הקבוע להן זמן הן כמו פסח וגבעון אלא חובות הקבוע להן זמן הא ביכ
קרבו שם ונאכל בכל ערי ישראל כמו פסח שהוא קדשים קלים ועוד נראה לפי גירסת 
ספרים שלנו דל"ג במתניתא התם ומעשר שני נאכל בכל ערי ישראל וכ"כ התוס' שם 
דיש ספרים דל"ג ליה ומסיק התם דמתני' אתיא כר"ש דמעשר בהמה שהוא חובות שאין 
קבוע להן זמן לא קרבו התם ואתקיש ליה מעשר דגן והשתא מה"ט דאתקש למעשר 
בהמה לא יהא נאכל כלל ומעשר שני אין לו תקנה אלא בפדיון כמו מעשר בהמה דלא 
קרבו ואין נאכלין אלא במומן לבעלים כמ"ש התוס' שם והשתא לר"ש לא תקשי ליה 

ב וגבעון אלא מביכורים הוא דקשיא לר"נ כלל במעשר שני שהרי אינו נאכל כלל בזמן נו
  :ליה דה"ל חובות הקבוע להם זמן כמו פסח דקרבו ונאכל בכל ערי ישראל ודו"ק

 הקדמה א' )1

 ברייתא בדף לו: לר' עקיבא  )א

i( בבכורים מצה יכול יצא אדם ידי חובת 

 ת"ל בכל מושבותיכם תאכלו מצות )1(

 מצה הנאכלת בכל מושבות יצא וכו' )2(

ii(  דגם כן לא נאכל אלא בירושלים יכול שאני מוציא אף מעשר שני 

 ת"ל מצות מצות ריבה )1(

iii( מה ראית לרבות מעשר שני ולהוציא בכורים 

 עזרימרבה אני מעשר שני שיש לו היתר בכל מושבות כדר' אל )1(

 עזר מעשר שני שנטמא פודין אותו אפילו בירושליםידא"ר אל )2(

 ר' יוסי הגליליאשר שים לב בדרך אגב   )ב

i(  בבכוריםדאין אדם יוצא חובת מצה אית לי' כר' עקיבא 

ii( מצה במעשר שני אית לי אשר אין אדם יוצא ידי חובתדר' יוסי במעשר שני פליג אר' עקיבא ו 

 ב' ההקדמ )2

 משנה דף לה.  )א

i( שאינו מעניננומטעם  חלות תודה עשאן לעצמו אין יוצא בהן 
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 גמרא דף לח:  )ב

i( קשיא 

 בהןדאין יוצא היינו טעמא ותיפוק לי' ד )1(

 ן נאכלין אלא בירושלים לפנים מן החומהחלות תודה איד )2(

ii( תירוץ 

 בנוב וגבעוןנאכלין אמר ריש לקיש זאת אומרת חלות תודה  )1(

 ומבואר עוד בתוספות דידן בדף לו: בתד"ה דאמר ר' אליעזרבסוגיין בפרק בתרא דזבחים הובא סוגיא  )3

 לר' שמעון בזמן נוב וגבעון  )א

i( נאכלין בכל מקוםכפסח  חובות הקבועות להן זמן 

ii(  זמן וקבוע למעשר שני שלא 

 נאכלין בכל ערי ישראל לגרסא א' )1(

 נאכל כל עיקר 'לא היגרסא ב' ל )2(

 בזמן נוב וגבעון ר' יהודהל  )ב

i( חובות הקבוע להן זמן נאכלין בכל ישראל 

ii(  ולא בכל ישראל נוב וגבעוןבנאכלין מעשר שני שלא קבוע לו זמן 

 תוספות דף לו: )4

 הקדמה   )א

i(  לקישקבענו לריש 

 בזמן נוב וגבעון נאכלו בכל ישראל ת תודה וחלדמחמת ד )1(

 בכל מושבותיכםנאכלין מיקרי  )2(

 קשיא א' מבוססת על גרסא א' דר' שמעון  )ב

i(  וגבעון נאכל בכל ישראל בזמן נוב 'היגם כן דקבענו אשר מעשר שני השתא 

ii(  מושבותאמאי איצטרכי למסמך על הך דר' לאליעזר לנמק הא דמעשר שני מיקרי נאכל בכל 

 קשיא ב'  )ג

i( ביכורים נמי נאכלו בכל ערי ישראל בזמן נוב וגבעון 

ii( "שני" דמאי שנא ממעשר 

iii( בכל מושבות ברייתא בדף לו: מלצאת ידי חובת מצה משום דאינו נאכלב אימעוטאמאי ו 

 בד"ה נאכלין בנוב וגבעון דידן תוספות )5

 רבינו נסים גאון יתשיוק  )א

i(  חובות הקבוע להם זמן חשיבי בכורים לכאורה 

ii(  דומיא דפסחדנאכלו בכל ישראל בזמן נוב וגבעון ולכן מובן 

iii( נוב וגבעון זמן נאכלו בכל ישראל בת תודה וחלדמחמת ד ת תודהומאי שנא בכורים מחלד תקשיו
 מיקרי נאכלין בכל מושבות
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 מהרש"א )6

  א' קשיא  )א

i(  למעשר שני קבענו אשר תוספות בדף לו: הוקשו קושיות כעין זה בין לבכורים בין 

ii(  קושיא זו לגבי בכורים עוד הפעםרבינו נסים גאון ואמאי מייתי  

 קשיא ב'  )ב

i( אמאי לא מקשה רבינו נסים גאון קושייתו גם כן למעשר שני 

 קשיא ג'  )ג

i(  ממעשר שני"אמאי לא קא סמיך רבינו נסים קושייתו לבכורים על "מאי שנא 

ii( :בדומה לתוספות בדף לו 

  תירוץ  )ד

i(  קבענו 

נאכל בכל ישראל בזמן נוב מעשר שני הי'  סבירא לי' אשרלפי גרסא א' דדיקא ר' שמעון  )1(
 וגבעון

אשר מעשר שני לא הי' נאכל כל עיקר בזמן נוב דס"ל ר' שמעון לפי גרסא ב' מה שאין כן  )2(
 וגבעון

 נוב וגבעוןבזמן אלא בנוב וגבעון מעשר שני לא הי נאכל  אשרדס"ל מה שאין כן ר' יהודה ו )3(

ii(  מובן 

 לר' יהודה דמעשר שני מיקרו נאכל בכל מושבותלגרסא ב' דר' שמעון ואף יישב אף דכדי ל )1(

 דר' אליעזרריבוי ומימרא שפיר הוצרכו בגמרא למיסמך על  )2(

iii(  לבכוריםולכן לא הקשה רבינו נסים קושייתו אלא  

לגרסא ב' דר שמעון ולר' יהודה דס"ל  "מאי שנא ממעשר שני"דהגם דליכא למיסמך על  )1(
 לא הי' נאכל בכל ישראל בזמן נוב וגבעוןמעשר שני ד

 בדומה לקרבן פסחהן בכורים חוב הקבוע להן זמן מ"מ לכאורה  )2(

בכורים נאכלו בכל ישראל בזמן מיהת אשר קשה דלכולי עלמא הוה לה לגמרא למימר ולכן  )3(
 נוב וגבעון
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  דף לט.

  כו' גמרא אף מרור מין זרעים

דף לט עמוד א] גמרא אף מרור מין זרעים כו' לאו דוקא אלא מין ירקות הן כדקתני 
במתני' וכדמסיק לקמן אלא דקרו להו נמי מין זרעים כדלקמן במתני' ה' זרעונין והיינו ה' 

 :ירקות וק"ל
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  תד"ה ואימא הירדוף

' ה"נ ה"מ לשנויי הכי אלא דמשני שפיר טפי כו' עכ"ל וכן תוס' בד"ה ואימא הירדוף כו
הא דמשני גבי הרזיפי מה מצה שנקחת בכסף מעשר ה"ה דה"מ לשנויי הכי לפי פירש"י 
דהרזיפי סם המות לבהמה הוא וגבי הירדוף נמי ה"מ לשנויי כדמשני גבי הרזיפי דאינה 

  :נקחת בכסף מעשר שני אלא דמשני שפיר טפי וק"ל

 הקדמה )1

 ה איתקש למרור דכתיב "על מצות ומרורים"מצ  )א

 עיין רש"י בדף לו. ד"ה מצה  )ב

 משנה )2

 מרור מין ירק  )א

 גמרא )3

 שאלה  )א

i( ממאי דהאי מרור מין ירק הוא 

ii( ואימא הירדוף שהוא עץ מר 

 תשובה  )ב

i(  דהקישן קרא דומיא דמצה 

 מה מצה מין זרעים אף מרור מין זרעים )1(

 שאלה  )ג

i(  שהוא מין זרע וסם המות לבהמהואימא הרזיפו 

 תשובה  )ד

i(  דומיא דמצה 

ii(  'מה מצה שניקחת בכסף מעשר אף מרור וכו 

iii( ולכן אינו ניקח בכסף מעשר משא"כ הרזיפו דאינו פרי מאכל 

 תוספות )4

 קשיא  )א

i( והירדוף לאו " דרכיה דרכי נועםשום דכתיב "מ בסוכה דף לב: מבארין דהדס לאו הירדוף היא
 נועם הוא

ii( ואמאי לא מתרצין באופן זה בגמרא דידן 

 תירוץ  )ב

i( היא דומיא דמצה דמין זרעיםדבעינן מרור פא לי' לתרץ עדי 

ii(  לא הקישה קרא למצה דהדס משא"כ 

iii(  מוכרח לתרץ בדרכי' דרכי נועםוהלכך לגבי הדס 

 מהרש"א )5
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 קשיא  )א

i( בגמרא דידן פירשו דמרור אינו הרזיפי 

 מטעם "דומיא דמצה מה מצה שניקחת בכסף מעשר אף מרור" )1(

 דרכי' דרכי נועםדנפרש דטעמא משום  אמאי לא מקשי תוספות כאן כדלעיל )2(

 תירוץ  )ב

i( לתרץ דומיא דמצה שניקחת בכסף מעשר ה לגמראעדיפא ל 

 קשיא  )ג

i(  וכו' מה מצה מין זרעיםמחמת דבעינן להירדוף ממעיטינן 

ii(  וכו' רמצה שניקחת בכסף מעשמה מחמת דבעינן להירזוף וממעיטינן 

iii( השתא 

 זרעיםמצה מין מטעם דבעינן מה הירזוף למעט מסתברא דאין  )1(

 דהרי הירזוף מין זרע היא )2(

iv(  אבל קשה 

 שניקחת בכסף מעשרמה מצה דבעינן מטעם להירדוף לא ממעיט אמאי  )1(

 תירוץ  )ד

i(  מין זרעים מה מצה מצה דומיא ד לתרץ ביותרעדיפא לן 

ii(  דומיא דמצה מה מצה ניקחת בכסף קצת לתרץ עדיפא לן 

iii(  דרכי' דרכי נועםדתירוץ באין ברירה סמכינן על 
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 דף לט:

  גמרא למימרא דירקות אלימא מזרעים

דף לט עמוד ב] גמרא למימרא דירקות אלימא מזרעים כו' דליכא למימר דה"ק אבל 
בירקות לא בעי כ"כ הרחקה דמשמע דרב להקל קאמר דזורעין בערוגה א' ולא להחמיר 
מיהו בפשיטות ה"מ למפרך היאך ס"ד למימר דה"מ בזרעין הא תנן בהו אין זורעין 

 :ותן בערוגה א' ויש ליישב דאימא דלא קאי אערוגה אחת דו' טפחים ודו"קא

 ברייתא )1

 ערוגה שהיא בת ששה טפחים על ששה טפחים  )א

 שה זרעוניםחמזורעין בתוכה   )ב

 כמבואר ברש"י מרא דף לט.ג )2

 רב רבה בר רב הונא אמר אמר   )א

i(  בערוגה אחתכהלכתן נזרעין כולן ירקות מרור 

 קשיא  )ב

i(  כבר תנינא אשר 

 ערוגה שהיא בת ששה על ששה טפחים  )1(

 זורעין בתוכה חמשה זרעונין וכו' )2(

 תירוץ  )ג

i( מרור מין ירק 

ii(  אבל ירקות לאברייתא לא איתני אלא לזרעונין ך דהמהו דתימא 

iii(  קא משמע לן 

 מהרש"א )3

 ב' מהלכים לפירוש תירוץ דגמרא  )א

i( 'מהלך א 

זרעונין ואיצטריך  ביחס אואלימ מהו דתימא הני מילי בזרעונין אבל בירקות לא דינקי טפי )1(
 ערוגה גדולה משש על ששלירקות 

 נזרעין חמשה מינין בערוגה של שש קא משמע לן רב לקולא דאף ירקות )2(

ii( 'מהלך ב 

וסגי  אבל בירקות לא דינקי פחות מזרעיןטפי וינקי  אדאליממהו דתימא הני מילי בזרעונין  )1(
 משש על ששפחות להו ערוגה 

 ך ערוגה של שש על ששיאיצטרות ירקלקא משמע לן רב לחומרא דאף  )2(

 ברם   )ב

i(  גמרא נוקטת אשר מלישנא דרב משמע 

 א' צודקדלהקל בא ולכן מהלך  )1(
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 ואשר ירקות אלימא )2(

ii( כדלהלן ולכן מובן הא דמקשי בהמשך דגמרא 

 המשך דגמרא )4

 קשיא  )א

i( זרעים למימרא דירקות אלימא מ 

ii(  והתנן בהיפוך 

 רישא  )1(

 כל מיני זרעים אין זורעין בערוגה אחת  )א(

 סיפא )2(

 מיני ירקות זורעין בערוגה אחתכל   )א(

iii( ומוכח אשר זרעים אלימא 

 המשך מהרש"א )5

 קשיא   )א

i( דברייתא סותרת למשנהתיקשי מימרא דרב ף בלי א 

 נזרעין בערוגה אחתדזרעים דבברייתא תניא  )1(

 בערוגה אחת נזרעיןזרעים אין אשר קתני משנה רישא דוב )2(

 תירוץ  )ב

i( 'חלק א 

 אחת" אשר זרעים אין נזרעין בתוכהמשנה לא קתני מדתה של אותה "ערוגה רישא דב )1(

 משנה כיוונה ככהרישא דוהוה מצינא ליישב אשר  )2(

 אלא צריכה שש על שש שהיא פחותה מששזרעים אין נזרעין בערוגה אחת   )א(

 אשר ערוגה בת שש זורעין בה חמשה זרעונים בהתאם לברייתא דקתני בה )3(

ii( 'חלק ב 

 ברם  )1(

  וינקי טפיהשתא דנוקטין אשר רב אית לי' דירקות אלימא   )א(

דאין זורעין בערוגה אחת של פחות קמילף רישא דמשנה לגבי זרעים ליכא למימר ד  )ב(
 משש

 דאם כן  )2(

אשר הכא נמי סיפא דמשנה לגבי ירקות דנזרעין בערוגה אחת ללאוקמא איצטריך   )א(
 משתעי פחות בששבערוגה 

זרעים דתשישי לא ערוגה פחות משש ולסגי להן  אוזאת לא יתכן אשר ירקות דאלימ  )ב(
 סגי ערוגה פחות משש
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  רש"י ד"ה כעין דאורייתא תיקון

בפירש"י בד"ה כעין דאורייתא תיקון ואין לו היתר במושבות כו' מה מצה בעינן נאכלת 
בכל מושבות אף כו' עכ"ל הוא מגומגם דלר"י הגלילי קיימינן ולא ממעט מעשר שני 

מה שכתבנו לעיל לפרש"י בחומש מבכל מושבות אלא מעוני שאינו נאכל באנינות ולפי 
דממעט מעשר שני ממושבותיכם והיינו לר"י הגלילי ולזמן בית עולמים ניחא גם הכא 

  :דנקט מושבות לזמן בית עולמים ולא נקט עוני דלא אצטריך אלא לנוב וגבעון וק"ל

 ור' יוסי הגלילי בדף לו:ד"ה תעיין  )1
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  דף מ.

  ללתותוגמרא מצוה גמרא אמר שמואל 

דף מ עמוד א] גמרא אמר שמואל חטין של מנחות אין לותתין אותם וקא קרי להו סולת 
כו' יש לדקדק אמאי לא פריך בפשיטות כיון דחטין של מנחות אין לותתין משום דלתיתה 
בזריזין ולא במקום זריזין כדאמרי' לעיל אמאי שרי רבא לתיתה במצת מצוה דליתיה נמי 

יזין דלענין לישת פושרין מפלגינן לעיל בין מצת מנחות דאיתיה בזריזין ולא במקום זר
במקום זריזין ובין לישת פושרין דמצת מצוה ולתיתה דמנחות דליתנייהו במקום זריזין 
אבל לתיתה בין הכא ובין הכא ליכא במקום זריזין ויש ליישב דרבא פליג אשמואל וסבר 

  :דלתיתה שרי נמי במנחות ודו"ק

ו' אי לא דבעי לתיתה שימור למאי כו' דאי לאו דבעי לתיתה ובעי שם מצוה ללתות כ
שימור משום דשרי לתיתה לא אצטריך לכתוב ושמרתם כיון דסגי בלא"ה לא ילתות ולא 

  :תיבעי ליה שימור וק"ל

 גמרא )1

 חטין למצה בפסח אמר רבא מותר ללתות  )א

  והא ראי'  )ב

i( בפת נקי'ידי חובת מצה בפסח תנן יוצאין ד 

ii(  לתיתה ינקי' בללעשות פת ואי אפשר 

 קשיא  )2

 . בדף לואיתא   )א

i( משום דחיישינן לאיחמוצי אמר שמואל חיטין של מנחות אין לותתין אותןד 

ii(  סולתאיקרי ואפילו הכי 

 דאפשר להשיג סלת נקי' בלי לתיתההרי   )ב

 מהרש"א )3

 קשיא  )א

i(  לקרבן מנחה לאיחמוצי חיישדשמואל גופה א מה לרבאעוד אמאי לא מקשי 

ii( בפסח מצהלמובן דאסור ללתות גופה  חששאותו ומ 

 תירוץ  )ב

i(  בין למנחות בין למצה בפסח חוששין לאיחמוציעל שמואל ולמימר דלא רבא מצי פליג 

ii(  ואפ"ה 

 ך דשמואלמהלרבא מקשין שפיר  )1(

 דבמציאות אפשר לנקי' בלא לתיתהמדברי שמואל מוכח דמיהת  )2(

 כמבואר במהרש"א המשך דגמרא )4

 דכתיב ושמרתםמצוה ללתות   )א
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 "דבעי לתיתה שימור למאי אי לא"  )ב

 והכי פירושו )5

 שלא יחמיץ שימור צטרךדילתות ויאי מצוה ללתות מובן   )א

 אבל   )ב

i(  מצוה ואינו ללתות שרי אי 

ii(  אמאי איצטריך למיכתב ושמרתם 

iii( שמורצטרך ללא ילתות ולא י
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  דף מ:

   ו"ה אבל עושהדת

דף מ עמוד ב] תוס' בד"ה אבל עושהו כו' ואנו מפטירין השמים כסאי וכן הוא בפסיקתא 
כו' עכ"ל אבל בפ' בני העיר לא כתבו התוס' כן ע"פ הפסיקתא שם וז"ל אהא דאמרי' 

וגו' ואין אנו עושין כן אלא [חזון] ר"ח אב שחל להיות בשבת מפטירין חדשיכם 
' ע"פ הפסיקתא כו' עכ"ל ע"ש ויש ליישב מפטירין בירמיה שמעו דבר ה' וגו' כו

דבריהם דהכא ע"פ הפסיקתא דה"פ דנהגינן ע"פ הפסיקתא לומר בכל השנים חזון 
בשבת שלפני ט' באב ולא בר"ח אב שחל להיות בשבת ובהפטרת שמעו דבר ה' ג"כ ע"פ 
הפסיקתא נוהגין כן ברוב השנים אלא כשחל ר"ח אב בשבת נדחית מפני הפטרת ר"ח 

 :השמים כסאי דתדיר ושאינו תדיר כו' ודו"ק דהיינו

  תוספות )1

 בכמה דברים אנו סומכין על ספרים חיצונים ומניחין גמרא שלנו  )א

i( דבמגילה אמרינן ראש חדש אב שחל להיות בשבת מפטירין חזון 

ii( ראש שבת כמו בכל השמים כסאי באותה שבת ו חנאנמפטירין אף על פי כן על סמך פסיקתא ו
 חדש

 מהרש"א )2

 קשיא  )א

i(  מפטירין בשמעו בראש חדש אב שחל להיות בשבת דאליבא דפסיקתא תוספות במגילה כתבו
  בירמי' ב' דבר ד'

 תירוץ  )ב

i( סדרן כדלהלן 

 אשר לא יתכן שיחול בו ראש חדש בשעה באקורין חזון בשבת לפני ת )1(

 קורין שמעו דבר ד' בשבת הקודמת אם לא חל ראש חדש בו )2(

 אבל )1(

  באותה שבת הקודמתכשחל ראש חדש   )א(

 מפטירין השמים כסאי כמו בכל ר"ח   )ב(

דתדיר קודם  )ג(
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   אילפסתד"ה ה

כו' ונראה דאפילו שמואל כו' ובשילהי מסכת עבודת כוכבים כו'  אילפסבד"ה ה
ובירושלמי כו' עכ"ל כל דבריהם כאן אינן ברורין בזה ועיין במקומו בפרק כירה שם 

:תמצא דבריהם מסודרים על נכון וק"ל
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  תוספות בא"ד והא דאמרינן 

בא"ד והא דאמרי' בפרק כירה דשרי חם לתוך צונן כו' י"ל כו' הואיל והצונן של מטה 
מים שהוא דבר המתערב כו' עכ"ל הלשון מגומגם דההיא דבפרק כיצד צולין חם לתוך 
צונן נמי איירי בכה"ג שהצונן שלמטה הוא דבר המתערב כגון חלב ואפ"ה קאמר דקולף 

ל דהצונן שלמטה שהוא מים עם החם של מעלה שהוא נמי מים הוא דבר אלא דר"
 :המתערב זה בזה וע"ש בתוס' וק"ל

 בכיצד צולין דף עו.גמרא  )1

 חלק א'  )א

i( הדדימי חם לתוך חם (בשר רותח לתוך חלב רותח) אסור דבלע 

ii( צונן לתוך צונן דברי הכל מותר 

iii( חם לתוך צונן וצונן לתוך חם 

  רב אמר עילאה גבר )1(

 אמר תתאה גברושמואל  )2(

iv( ומובן עוד 

 חם שהוא גובר  )1(

 מיחם לאידך שלא גבר   )א(

 הדדימבלעי דינו כחם לתוך חם דודלכן   )ב(

 גובר שהוא צונן )2(

 לאידך שלא גבר  מצנן  )א(

 הדדיבדרך כלל לא בלעי מדינו כצונן לתוך צונן דדלכן ו  )ב(

 חלק ב'  )ב

i(  ברם 

 בעי קליפה שהי' חםעילאה אפ"ה  גבר לשמואלשהוא צונן חם לתוך צונן אע"ג דתתאה  )1(

עילאה בלע קצת לתתאה ואשר לכן עילאה בישל אי אפשר דלא  הי'חם מיהת עילאה כיון ד )2(
 כדי קליפה מתתאה

 קשיא  )ג

i( מבשל דעילאה לא בשבת מחמת לתוך צונן חם דמותר לתת אמאי אמרינן בפרק כירה ם כן א
 כל עיקר לתתאה

 תירוץ  )ד

i(  לאהיחום קצת שבא לו מן הען אפילו צונן דתתאה נוזלין הן ומערב ומצנדכירה בפרק שאני 

ii( כלל נתבשללכן התתאה לא ו 

 מהרש"א )2

 קשיא  )א

i( ואהצונן דתתאה חלב (בקמץ) הכיצד צולין הך דפרק הרי ב 
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ii( לעילאה כדאמרן ואפ"ה מצריך קליפה 

 תירוץ  )ב

i( ולכן מתערבין טובא וליכא בישול כל עיקרנוזלין הן  הכירה שאני דאף עילאפרק ב
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  רבא מחו לה התד"

בד"ה רבא מחו ליה כו' דאין דרכם לבא לידי חימוץ כ"כ עכ"ל ולשון הרא"ש מדוקדק 
 :יותר שאין בא לידי חימוץ ולא חיישינן דילמא אתי לאחלופי כו' עכ"ל ע"ש וק"ל

 גמרא )1

 רבא מחו לה לקידרא בחסיסי  )א

 תוספות )2

 ךכל כח של עדשים שאין דרכן להחמיץ הן קמ חסיסי  )א

 מהרש"א )3

 קשיא  )א

i(  שיחמיץאבל לא חוששין  שיחמיץיתכן לפעמים משמע דמיהת  כל כךמדכתבו 

ii( וקשה דהרי קטניות ועדשים אינן מחמיצין כלל 

 תירוץ (על פי רא"ש)  )ב

i( כלל אין הכי נמי דאין מחמיצין 

ii( בדברים אחרים דבקושטא מחמיציןחליף דאין לחוש שמא יטעה ויכוונתן ו
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  דף מא.

  תד"ה מאי לאו

מאי לאו כו' ואפ"ה קאמר נותן הקמח ואח"כ נותן את החומץ דף מא עמוד א] בד"ה ]
אלמא כו' עכ"ל דליכא למימר בנותן הקמח ואח"כ נותן החומץ משום דצמית הוא ולכך 
לא מחמע אבל היכא דלא צמית חמועי מחמע כסברת המקשה דהכא דהא המקשה דלעיל 

ובין ע"י תערובות  דפריך ונוקמא כרבי יוסי ע"כ דלא ידע לפלוגי בין דאיתיה בעיניה
וא"כ ע"כ דליכא למתלי בצמית ולא צמית לת"ק דר' יוסי דלמה נאמר דצמית טפי בנותן 
הקמח ואח"כ החומץ מנותן החומץ ואח"כ הקמח דהא חומץ בעיניה נמי לא צמית לת"ק 
דר' יוסי אלא דאיכא לפלוגי בינייהו בנותן הקמח ואח"כ החומץ לא צמית ולא מיחמע 

ץ ואח"כ הקמח לא צמית הא חימוע מיחמע וא"כ מאי קשיא ליה הכא אבל בנותן החומ
דאימא חרוסת נמי לא מצמית ולא חימוע מיחמע כמו נותן הקמח ואח"כ החומץ אף על 

  :גב דלא צמית חימוע נמי לא מחמע ודו"ק

  הקדמה )1

 חמוע מחמעילהיפוך חמיץ ולא צומתין מלהושאר משקין מים   )א

 שהתחילו לינפח שעוריןברייתא א' בדף מ. לגבי  )2

 תנא קמא  )א

i( שהתחילו לינפח אין חומץ צומתן מלהחמיץ שעורין 

 ר' יוסי   )ב

i( מלהחמיץ שעוריןחומץ צומת ל 

 ברייתא ב' בדף מ: לגבי נתינת קמח וחומץ בתבשיל )3

 תנא קמא  )א

i(  נותן את הקמח ואח"כ נותן את חומץ 

ii( אבל אסור לתת חומץ ולאח"כ לתת קמח 

 יש אומרים   )ב

i( קמח שרי אף לתת חומץ ואח"כ לתת 

 גמרא  )4

 יטת הוה אמינא כמבואר בתוספותש  )א

i(  מסתבר 

 אשר ר' יוסי דבברייתא א' הרי הוא ה"יש אומרים" בברייתא ב'  )1(

 הרי הוא תנא קמא דיש אומרים בברייתא ב'א' של ר' יוסי בברייתא ואשר תנא קמא  )2(

ii( להלן נבאר סברא דהוה אמינא 

 הקדמה למסקנא דגמרא  )ב

i( 'חלק א 

 נותן את החומץכשנותן את הקמח ואחר כך  )1(
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 אותו בתבשילחומץ אכתי בעין הוא כשנותנין   )א(

ii( 'חלק ב 

 כשנותנין את החומץ ואחר כך נותנין את הקמח )1(

 בתבשיל ואינו בעין כשנותנין את הקמח בתבשיל ורבחומץ כבר מע  )א(

iii( 'חלק ג 

 תנא קמא ויש אומרים דברייתא ב' פליגא בהא )1(

 דתנא קמא אית לי' דחומץ צומת דיקא בעין  )א(

 סבירא להו דחומץ שלא בעין נמי צומתיש אומרים   )ב(

iv( 'חלק ד 

 שהתחילו לינפח שעוריןבחומץ בעין שנותנין ב יר' יוסי ותנא קמא דברייתא א' משתע )1(

 מסקנא  )ג

i( 'אין לקבוע דר' יוסי דברייתא א' היינו יש אומרים דברייתא ב 

ii(  דהרי 

 ר' יוסי בברייתא א' לא קאמר דחומץ צומת אלא בחומץ בעין )1(

 חומץ צומת אפילו שלא בעיןאשר יש אומרים בברייתא ב' ולית להוכיח דס"ל כ )2(

 תוספות )5

 קשיא   )א

i( אמאי לא הקשו עוד להוה אמינא 

ii( דברייתא ב' דס"ל חומץ צומת תנא קמא יוסי בברייתא א' לא יתכן אשר הן דר' תנא קמא ד
 כשהוא בעין 

iii(  ברייתא א' ס"ל דחומץ אינו צומת אפילו כשהוא בעין ד תנא קמאדהרי 

 תירוץ  )ב

i(  אמינא קס"דהוה 

 דהגם דתנא קמא דברייתא א' אית לי' דחומץ אינו צומת )1(

 בברייתא ב' דנתן את הקמח ואח"כ נתן את החומץגוונא באינו מחמעי מקום מכל  )2(

 שאלה  )ג

i(  קמחס"ל דאסור לתת את החומץ ולאח"כ לתת את הדמאי שנא 

 תשובה  )ד

i(  באופן דנותן חומץ תחלה אכן מחמעיכול להיות איזו סברא אשר 

 שים לב  )ה

i(  דלמהלך זו נודע לן לכל הפחות דיכול להיות אופן 

 כגון בנותן קמח תחלה )1(

 אשר חומץ לא צומת ומ"מ לא מחמע )2(
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 מהרש"א )6

 קשיא לתוספות  )א

i( נימא דהוה אמינא קס"ד דבקושטא חומץ דאינו צומת אכן מחמע בכל ענין 

ii(  החומץ והיינו טעמא דתנא קמא דברייתא א' דשרי בברייתא ב' לתת קמח תחלה ואסר לתת את
 תחלה

iii( משום דחומץ צומת בנותן את הקמח תחלה ולא צומת בנותן את החומץ תחלה 

 תירוץ  )ב

i( בהוה אמינא אכתי לא אסיק אדעתייהו לחלק בין חומץ בעין לחומץ שאינו בעין 

ii(  ומוכרח 

 דבלי סברא זו ליכא סברא אחרינא לחלק בין נתן את הקמח תחלה לנתן את החומץ תחלה )1(

 לחלק דיקא בין חומץ בעין לחומץ שאינו בעיןאמאי הוצרכו א דאי לאו הכי במסקנא דגמר )2(

 גמרא )7

 שמואל   )א

i(  בברייתא א' מלהחמיץ דהלכה כת"ק דר' יוסישעורין חומץ לא צומת 

 המשך דגמרא בדף מא. )8

 רב אשי  )א

i(  אינו צומת דדינו כמים ושאר משקיןלשמואל דס"ל דחומץ 

ii(  דחמוע מחמעבהא נמי למים ושאר משקין מובן דדומה 

iii(  מוע מחמעדיש בו חומץ לא צומת אבל חולכן אף חרוסת 

 ית מקשן שיוק  )ב

i( תיתי דס"ל שמואל ככה אמהיכ 

ii(  לא מצמית צמית ולא חמוע מחמעדלמא 

 תוספות )9

  סייע למקשןקשיא ל  )א

i(  אשר  –כלומר בנתן את הקמח ואחר כך נתן את החומץ  –גוונאאיכא דקבענו להוה אמינא הרי
 מחמעמ"מ לא ולת"ק דר' יוסי לא צמית 

ii( ויכול להיות דחרוסת נמי הגם דלא צמית מכל מקום לא מחמע 
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  אומר במים ביגמרא ר

גמ' ר' אומר במים אין לי אלא מים שאר משקין מנין ת"ל ובשל מבושל כו' כתב הרא"ם 
וא"ת לא לכתוב במים ולא בשל אלא אל תאכל נא ומבושל דמשמע בין במים בין בשאר 

דמבושל כולל גם הצלי כו' עכ"ל ע"ש ותירוצו דחוק כיון דעיקר  משקין כו' וי"ל כיון
מצותו צלי כדכתיב בקרא דלקמן ואכלו אותו צלי היאך ס"ד למימר דמבושל היינו צלי 
ובעיקר קושייתו תקשי ליה נמי בשמעתין לת"ק דיליף שאר משקין בק"ו ממים לא 

קין אלא דע"כ אית לן לכתוב במים כלל ובלא ק"ו מבושל משמע בין מים בין שאר מש
למימר דמים דכתיב בקרא אורחא הוא דסתם בישול במים הוא אלא משום דלא נימא 
דדוקא במים נקט קרא קאמר דשאר משקין ק"ו הן והכי נמי איכא למימר לר' ובלאו הכי 
 :נמי איצטריך ריבויא דבשל מבושל לצלי קדר דלא הוה שמעינן ליה מסתם בישול וק"ל

 ברייתא )1

 שאלה  )א

i( כתיב אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש 

ii(  דאסור במים בישול אין לי אלא 

iii( שאר משקין דאסירי מניןבישול ב 

 רבנןד תשובה  )ב

i(  אמרת קל וחומר 

 אסורין –שאין נותנין בו טעם שלהן  –מה מים שאין מפיגין טעמן  )1(

 דאסירי לא כל שכן שאר משקין דמפיגין טעמן )2(

 רביתשובה ד  )ג

i(  ילפינן דאף שאר משקין אסירי מבשלמרבוי דבשל 

 שאלה  )ד

i( מאי בינייהו 

 תשובה  )ה

i( נפלטין משמנודמבשלין אותו במים ש איכא בינייהו צלי קדר 

 דמפיגין טעמן דאסירי מחמת לשאר משקין לרבנן דילפי מק"ו  )1(

 הפגת טעם אדליכשרי בצלי קדר   )א(

 צלי קדר אסור מרבויא דבשל מבשל אף לרבי  )2(

 מזרחיר' אליהו  )2

 קשיא  )א

i(  אליבא דרבי 

 לא ליכתוב מים ולא ליכתוב מבשל  )1(

 מבשל... וליכתוב בפשיטות אל תאכל  )2(

 נכללין באיסור דקראואנא ידענא דמים ושאר משקין  )3(
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  תירוץ  )ב

i(  ולא כתיב מים "מבשל...  אל תאכל"אלו כתיב 

ii(  בדליכא משקין כל עיקררגיל צלי דאסור אף בהוה אמינא 

 מהרש"א )3

 רא"םקושיות על   )א

 קשיא א'  )ב

i( 'לרביקושייתו להקשות לרא"ם  ול לא הי 

 דאסור לרבות צלי קדר לרבויא דבשל מבשלנצרכים היינו  מים כתבאף אי לא הרי לרבי ד )1(

ii( ככה לרבנןקושייתו להקשות  לרא"םהי'  אאל 

 וקל וחומר לרבות שאר משקיןמים  ךאמאי איצטרי )1(

 לקל וחומר נצטרךלא ליכתוב מים ולא  )2(

 'קשיא ב  )ג

i(  דוחקדרא"ם תירוצו 

 קס"ד דצלי אסורהאיך ד )1(

  צלי ואכללדיקא פסח ן בעוד שדי )2(

 לרבנןים קושייתו כמתוקן במהרש"א לאוק רא"םקושית לתירוץ   )ד

i(  דסתם בישול במים הואמחמת בפשטות מים כתיב 

ii( מים צריכין לקל וחומר לרבות שאר משקיןכתיב אחר דמו
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  גמרא יכול צלאו כל צרכו יהא חייב

חייב כו' יש לדקדק דמהיכא תיסק אדעתין דצלאו כל צרכו שם יכול צלאו כל צרכו יהא 
יהא חייב אי משום דכתיב צלי אש והאי לאו צלי אש הוא אלא קלי אש כפרש"י א"כ 
מאי קאמר נא ומבושל אמרתי לך כו' דאכתי נימא דיהא אסור משום דכי אם צלי אש 

ו' קאמר יכול דכה"ג אמרי' בסמוך גבי אכלו חי דבתר דקאמר נא ומבושל אמרתי לך כ
 :יהא מותר ת"ל צלי אש ויש ליישב ודו"ק

 ברייתא א'  )1

  יכול צלאו כל צרכו דשויא חרוכא יהא חייב  )א

 ת"ל   )ב

i( אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש 

ii( נא ובשל מבשל במים אמרתי לך דאסור 

iii( ולא שצלאו כל צרכו 

 ברייתא ב'  )2

 יכול אכל כזית חי יהא חייב  )א

i(  ת"ל 

 ממנו נא ובשל מבשל במיםאל תאכלו  )1(

 נא ובשל מבשל במים אמרתי לך דאסור ולא חי )2(

 לכתחלהיכול דחי יהא מותר   )ב

i(  כי אם צלי אש דאסוראל תאכלו ממנו ... תלמוד לומר 

 רש"י  )3

 שאלה  )א

i( מהיכא תיסוק אדעתין דצלאו כל צרכו יהא חייב 

 תשובה  )ב

i(  קלי אש" מעטאומרים דכתיב "צלי אש" לדהיינו" 

 מהרש"א )4

 רש"יקשיא לשיטת   )א

i(  אם כן 

 מחמת "נא ומבשל אמרתי לך דאסור" וכו'לא מספיק תירוץ דגמרא אשר כל צרכו מותר  )1(

 לכתחלהאסור אשר צלאו כל צרכו דאכתי נימא  )2(

ii(  דקבענו כעין 

 אסור חי לכתחלה מחמת דאינו צלי אש "כי אם צלי אש"אל תאכלו ממנו ... דמשום  )1(

 לך ולא חי מרתינא ומבשל אהכא דכעין דרשי התם נמי הגם ד )2(
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  "ה איכא בינייהו צלי קדרדת

תוס' בד"ה א"ב צלי כו' אבל פשיטא דלכל הפחות איכא עשה דכי אם צלי אש כו' עכ"ל 
לפי שיטת ר"ת לקמן דכי אם צלי אש לשאר דברים לא אתיא אלא לעשה ולא אתי ללאו 

 :אלא לנא ומבושל דבני מילקא נינהו וק"ל

  ומר (הראשון) בדף מא.שאין תלמוד לד"ה תעיין 
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  תד"ה אבל לא במבשל

בד"ה אבל לא במבושל כו' דבלילתו עבה לא נפיק מתורת לחם כדפי' לעיל כו' עכ"ל 
היכא דליכא עליה תוריתא דנהמא אפילו בבלילתו עבה שפיר נפיק מתורת לחם כמ"ש 

הכא דקתני התוס' לעיל והכי מוכח בפ' כיצד מברכין גבי חביצא אלא דמשמע להו 
 :מבושל אף על פי שלא נימוח דאית ליה עדיין תוריתא דנהמא וק"ל

 כמבואר ברש"י ברייתא )1

 ר' יוסי   )א

i( אין יוצאין ברקיק המבושל אף על פי שלא נימוח 

ii( לחםשם מיני' ובטל  דבישול אחר אפיה בישול הוא 

 תוספות )2

נעשה בה שמה ולא מעלה ולא מוריד  יש לה תורת לחם בלילה עבה ודעיסה שתחלת בדף לז.קבענו   )א
 לאחר מכן

 ברייתא בבלילתו רכה מיירילכן מוכרח דו  )ב

 מהרש"א )3

 קשיא  )א

i( לחםשם אין לה  לית לה תוריתא דנהמא אף בבלילתו עבה אי 

ii( יכול להיות דברייתא איירי בבלילתו עבה ובשלו עד שאבד ממנותוספות דפרש ואמאי לא מ 
 תוריתא דנהמא

 תירוץ  )ב

i( תוריתא דנהמא כאאיאכתי יוסי "מבשל אע"פ שלא נימוח" משמע ד לשון ר'מ
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  תד"ה עולא אמר אפילו תימא ר' מאיר

בד"ה עולא אמר כו' ועולא לטעמיה דלא בעי לדחויי הכא טעמא דר"י דבעינן טעם מצה 
כו' עכ"ל ק"ק דודאי התם שפיר דחי דשלקות לענין ברכה במלתיה קאי כפרש"י התם 

ינן טעם מצה אבל הכא היאך בעי לדחויי הכי דאימא נמי טעם משא"כ במצת מצוה דבע
פסח בעינן בצלי ולא ע"י דבר אחר ונראה שהתוס' מפרשים הא דדחי התם דר"י מודה 
בשלקות היינו משום דשלקות הן בעין ואית בהו טעם ירק משא"כ במצה שהיא נימוח 

 :ולית כאן טעם מצה והשתא ה"נ הכא גבי פסח הוא בעין ודו"ק

 כמבואר בתוספות הקדמה )1

 ברייתא א'  )א

i(  ר' יוסי 

 יש בישול אחר אפיית מצה דמבטל שם לחם )1(

 בשלצה מולכן אין אדם יוצא ידי חובת מצה במ )2(

ii( ר' מאיר 

 אין בישול אחר אפיית מצה )1(

 ולכן יוצא אדם ידי חובת מצה במצה מבשל )2(

 ברייתא ב'  )ב

i( קרבן פסחלי ביש בישול אחר צ  

ii(  ולכן 

 לאחר שנצלה מי שאכל קרבן פסח אשר נתבשל )1(

 עובר בלאו ד"לא תאכלו ממנו ... מבשל במים"  )2(

 הקדמה ב' )2

 עולא אית לי'   )א

i( דמכח ריבוי דבשל מבשל מודה ר' מאיר 

 דהגם דאית לי' דאין בישול אחר אפיי' לגבי מצה )1(

 מ"מ יש בישול אחר צלי לגבי קרבן פסח )2(

 שים לב  )ב

i( שול מצהדמשמע מדברי עולא אשר אי לאו ריבויא מדמין בישול קרבן פסח לבי 

 הקדמה ג' )3

 אמר עולא רק כיצד מברכין בפ  )א

i(  שם ירקמחמת דבישול מבטל מברכין עליהן שהכל אשר שלקות 

ii(  'שם לחםמבטל דיש בישול אחר אפיי' דצה מביוסי בדומה להא דאמר ר 

 וקאמרי אהתם להא דעולדחי במסקנא ו  )ב

i( טעם מצה דיקא במצה משום דשאני מצה דבעיר' יוסי אית לי' דיש בישול אחר אפיי' ד  
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ii( אין להן טעם ירקקות ולכן ברכתו בפ"א אפילו לאחר דמה שאין כן של 

 תוספות )4

 למסקנא נראה  )א

i( מצה דבעי טעם מצה מן שלקות דאכתי ברכתו בפ"א אע"ג דלית לי' טעם ירק ביןכמו מחלקין ד  

ii(  יןכן מחלקכמו  

 מצה דבעי טעם מצה  )1(

 מן קרבן פסח דלא בעי טעם צלי )2(

 מהרש"א )5

 קשיא  )א

i(  צלי למימר אשר מצה בעי טעם מצה וקרבן פסח לא בעי טעםלתוספות מהיכא תיתי 

 תירוץ  )ב

i( באמרם דבעי טעם מצה  תוספות 

 לאחר בישול אינו בעיןדמצה במובן מצה טעם כא דליכוונתם  )1(

ii( אשר שלקות וקרבן פסח לא בעי טעם באמרם ו 

 בעין הן לאחר בישולרצונם לומר דאכתי  )1(
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  דף מא:

  תד"ה איכא דאמרי חדא מיהא לא לקיו(הראשון) רש"י ד"ה שאין תלמוד לומר 

דף מא עמוד ב] בפרש"י בד"ה שאין ת"ל כ"א צלי אש דהא כתיב לעיל מיניה צלי אש 
ומצות כו' עכ"ל וכן פרש"י בחומש דעשה גמרי' מקרא דלעיל מיניה דהיינו צלי אש 

תוס' כתבו דכי אם צלי אש אתי לעשה ומצות וגו' וקרא דכ"א צלי אש ללאו קאתי אבל ה
וי"ל דודאי קרא קמא צלי אש ומצות וגו' איסור עשה משמע היינו אם עבר ולא אכלו 
כלל והתוס' שכתבו דכ"א צלי אש אתי לאיסור עשה היינו אם עבר ואכלו חי ומבושל 

  בחמי טבריא ועי' בתוס' פ' המקבל וק"ל

טבריא חייב משום כי אם צלי אש כו' תוס' בד"ה א"ד חדא מיהא לקי פ"ה בחי וחמי 
תקשי להו ברייתא דלעיל כו' עכ"ל הקשה מהרש"ל דאכתי גם לפר"ת תקשה לרב חסדא 
דאמר בחמי טבריא חייב ורבא גופיה מפרש דבריו ותירץ דרב חסדא מפליג בין חי ובין 
חמי טבריא ורבא דמפרש דבריו אליבא דרב חסדא הוא וליה לא ס"ל עכ"ל והאריך ע"ש 

הוא דחוק דאין זה אלא דברי נביאות לחלק בין חי ובין חמי טבריא לרב חסדא ולומר ו
דרבא גופיה מפרש דבריו ולא ס"ל ולא לישתמיט תלמודא למימר הכי דאביי ורבא פליגי 
עליה דרב חסדא אבל העיקר כמ"ש בחידושינו סוף פרק המקבל דחייב דקאמר רב חסדא 

יא אלא דקעבר בעשה דכ"א צלי אש דומיא דחי לאו חייב מלקות ממש קאמר בחמי טבר
דקתני בברייתא והיינו דמפרש ליה רבא חייב דקאמר רב חסדא דקעבר משום צלי אש 
ר"ל ואינו חייב מלקות ממש קאמר רב חסדא אלא חייב דהיינו דקעבר בעשה ומשום 
יא דכ"א צלי אש לאו הוא למלקות בנא ומבושל דבני מילקא נינהו נקט לה גם בחמי טבר

בלשון חייב וכבר כתבנו שם קצת ראיה לזה דלשון חייב מצינו דאינו מלקות ממש וכן יש 
קצת להביא ראיות מתוך שמעתין לקמן דקמדייק תלמודא צלי דומיא דנא מה נא בלאו 
כו' ל"ל לתלמודא לדייק הכא מכח דומיא אמאי לא מדייק לה ממשמעות מלשון חייב 

יב אינו מוכרח דהיינו חייב מלקות ומיהו בהא איכא דקתני גבי צלי אלא ע"כ דלשון חי
למימר משום דחייב דצלי איכא לפרושי דהיינו מכת מרדות אצטריך לדייק דמלקות ממש 
קאמר דומיא דנא ובההיא דבשל הפסח בחמי טבריא ליכא לפרושי דחייב מכת מרדות 

בהדיא  קאמר דא"כ דומיא דהכא בשבת פטור אפילו ממכת מרדות ובפ' כירה אמרי'
 :דפטור היינו ממלקות אבל חייב מכת מרדות ודו"ק

 הקדמה )1

  קרא קמא  )א

i(  אכלוהוימרורים על צלי אש ומצות 

 בתרא קרא  )ב

i(  צלי אשאל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם 

 ברייתא  )2

 אין לוקין באכל ממנו חי  )א

i(  והיינו טעמא 

ii( "ומבשל דהוזכרו בקרא בהדיאלגבי נא דיקא לאו  הריהו ... כי אם צלי אש"אל תאכלו ממנו ד  
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 ברם  )ב

i(  "קמילף דאסור לכתחלה לאכלו חיאכן "אל תאכלו ממנו ... כי אם צלי אש  

 לרבא בהמשך הסוגיא מבאר רש"י )3

 מבשל בחמי טבריאאכלו ו אכלו חיאשר "אל תאכלו ממנו ... כי אם צלי אש" לאו הוא לגבי   )א

 תוספות )4

 קשיא לרש"י  )א

i( דאינו לאו  חילגבי  אהרי קבענו בבריית 

 מסקנא דתוספות  )ב

i(  ואשר לרבא שלא כרש"ימוכרח 

 "אל תאכלו ממנו ... כי אם צלי אש"  )1(

 עשה הוא לגבי חי וחמי טבריא   )א(

 דהוזכרו בקרא בהדיא לגבי נא ומבשל אלא לאו אינו ו  )ב(

 אגב אורחא מבארין תוספות לרבא   )ג

i( אשר נא ומבשל כבר חייבי בלאו אחד משום דהוזכרו בהדיא לגבי אל תאכלו 

ii(  כי אם צלי אש" מלמד להן לאו שני מכח סמיכות והיקש להן דכבר בני מילקא נינהו מכח לאו"
 ראשון שלהן

 ד"ה שאין תלמוד לומר מהרש"א )5

 הקדמה  )א

i(  רש"י בפירוש החומש ולהלן בסוגיין מפרש אשר 

 קרא קמא "צלי אש ומצות וכו" אתיא לעשה  )1(

 "כי אם צלי אש" ללאו אתיאוקרא בתרא  )2(

 תיא שפיר לרש"י בסוגיא דידן א אהו  )ב

i(  "ללאו אתיאדקרא בתרא דמפרש אשר "כי אם צלי אש 

ii(  עשהדאיכא נמי ומובן דאיצטריך קרא קמא להוסיף 

  תוספותברם ל  )ג

i(  לעשה אתיא דמפרש אשר קרא בתרא 

ii(  איצטריך לן תרי קראי לעשה של אכלו חי ומבשל בחמי טבריאאמאי דתיקשי 

 תירוץ  )ד

i(  לפסח כל עיקרדלא אכל  כאהי דקרא קמאעובר בעשה 

ii(  מבשל בחמי טבריא ואאכלו חי ד אהיכתרא בדקרא עובר בעשה 

 גמרא בעמוד א' )6

 רב חסדא  )א

i( פסח שבשלו בחמי טברי' חייב 
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 רבא  )ב

i(  היינו טעמא דרב חסדא 

 דכתיב בקרא בתרא "אל תאכלו ממנו ... כי אם צלי אש" )1(

 ופסח שבשלו בחמי טבריא אינו צלי אש )2(

 איכא דאמריהובא במהרש"א ד"ה  מהרש"ל )7

 קשיא  )א

i( 'חלק א 

חמי מבשל בחי ואכלו כי אם צלי אש עשה הוא לגבי אשר  רבאלקאמרי תוספות היאך  )1(
 טבריא

משום כי אם "חייב" בחמי טבריא אית לי' דמבשל דרב חסדא  הוא דמפרשגופי' הרי רבא  )2(
 צלי אש

 אם אכל לפסח מבשל בחמי טבריא ולכאורה "חייב" משמעו דעובר בלאו )3(

ii( 'חלק ב 

 קסבר רב חסדא אשר "כי אם צלי אש" לאו הוא לגבי מבשל בחמי טבריאאמאי  )1(

 בעוד דקבענו דבברייתא קתני דאינו לאו לגבי אכלו חי )2(

 תירוץ  )ב

i( רב חסדא מחלק בין אכלו חי לאכלו מבשל בחמי טבריא ולכן לא תיקש לי' מברייתא דלעיל 

ii(  ורבא 

 י' לא סבירא לי'אליבא דרב חסדא קמפרש דחייב בלאו באכלו מבשל בחמי טבריא ול )1(

 דרבא גופי' אית לי' דאינו בלאו בין לגבי אכלו חי בין לגבי מבשל בחמי טבריא )2(

 מהרש"א )8

 תירוצו דמהרש"ל דחוק   )א

i( תיתי לחלק אכלו חי מן אכלו מבשל בחמי טבריא דמהיכא 

ii( ועוד דלא מישתמיט לגמרא למימר אשר רבא פליג על רב חסדא 

 תירוץ דמהרש"א  )ב

i(  בין אכלו חי ובין חמי טבריא ילא מחלקורבא תרוייהו אכן רב חסדא 

ii( כעשהאלא חשוב כי אם צלי אש תרוייהו לא וב 

iii(  חמי טבריא עובר בעשה דכי אם צלי אשאכלו מבשל בד וכוונת חייבולישני' דרב חסדא דקאמר 

iv( לגבי נא ומבשלדהיינו  דכי אם צלי אש זימנין דלאו הוא ונקיט לישנא ד"חייב" לרמוזי 

 מהרש"אהמשך  )9

 הקדמה  )א

i(  בסוגיא דידןב' ברייתא 

 אכל צלי מבעוד יום חייב וכזית נא משחשיכה חייב )1(
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ii( גמרא 

 מוכרח דמשמעו דעובר בלאודאכלו מבעוד יום לגבי צלי דקתני ההיא "חייב"  )1(

 מבעוד יום בלאו אם אכלו אף צלי אם אכלו משחשיכה דקתני צלי דומיא דנא מה נא בלאו  )2(

 שאלה  )ב

i( קאי על עשה מצי דחייב אשר לישנא  קבע מהרש"אד האלזו מגמרא נביא סייעתא  האם 

ii( חייב בלאודעו משמד אולכן איצטריך לגמרא למידק "דומיא דנא" למילף דשאני הכ 

 תשובה  )ג

i( לאו סייעתא הוא 

ii( באמרה "חייב"לאו וונה ליכב' רייתא דב הוינו יודעיןנמי "דומיא דנא"  אף בלאלהיות דיכול ד 

iii( אינו אשר דחייב מדרבנן וב' חייב אין משמעה דברייתא א דקתני דה לבררכדי  מועיל והדמיון
 מכות מרדות לוקה אלא 

 שאלה  )ד

i(  השתא דאתית להכי 

ii(  הגם  מכות מרדות מדרבנןדחייב משמעו  חייבהאי דקאמר רב חסדא דנתרץ קושיית מהרש"ל
 דליכא לאו דאורייתא

 תירוץ  )ה

i( לא יתכן 

 דבישול בחמי טבריא בשבת פטור חסדארב נמי קאמר גופי' דרב חסדא באותו מימרא ד )1(

 מדאורייתא אבל חייב דרבנןהיינו דפטור דמשמעו דפטור מסקי ובפרק כירה  )2(

"כ משמעו דאורייתאגחייב רב חסדא לגבי פסח דדכשאמר סתבר מולכן  )3(
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  (השני) תד"ה שאין תלמוד לומר

בד"ה שאין ת"ל כו' היינו נמי משום דסמכי לנא ומבושל עכ"ל ר"ל דלא מיתורא 
קדריש ליה הכא אלא כיון דדרשי ליה להלקות על נא ומבושל משום כ"א צלי אש 
מדסמיכא לנא ומבושל דבני מילקא נינהו כמ"ש לעיל לפי' ר"ת ה"נ מהאי סמיכות 

אין היקש למחצה דתרוייהו והיקשא נילף הך דרשא בשעה שישנו בקום אכול כו' ד
מסמיכות והיקשא דכ"א צלי אש לנא ומבושל ילפינן להו ובתוס' פ' המקבל כתבו דרך 
אחרת דהכא עביד היקשא מצלי אש ומצות וגו' וסמיך ליה אל תאכלו ממנו נא כו' עכ"ל 
ע"ש באורך והוא דחוק דלישנא שאין ת"ל כו' ומה ת"ל כו' אינו מדויק דהא ודאי קרא 

{אולי צריך ש ומצות קרא דצריכא הוא לגופיה דצלי בלילה מ"ע הוא כדלקמן דצלי א
 :ודו"ק} )הראשון(תלמוד לומר לומר "לעיל" ומשמעו ד"ה שאין 

 הקדמה א' )1

 קרא קמא   )א

i( צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו 

 קרא בתרא  )ב

i( אל תאכלו ממנו נא ובשל מבשל במים כי אם צלי אש 

 הקדמה ב' )2

 אשר "כי אם צלי אש" בקרא בתרא קא מילף לאו שני לנא ומבשל תוספותל בדיבור שלפני זה קבענו  )א

 ברייתא )3

 שאלה  )א

i(  "שאין תלמוד לומר כי אם צלי אש" 

ii(  כלומר 

 מאחר דבקרא קמא כבר כתיב "צלי אש על מרורים יאכלוהו" )1(

 תיקשי הא דכתיב "כי אם צלי אש" בקרא בתרא )2(

 תשובה  )ב

i(  עוד דין זהאיצטריך קרא בתרא למילף 

 שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נאדבשעה  )1(

 אסור באכילת נא ודדיקא משחשיכה )2(

 כמבואר במהרש"אתוספות  )4

 קשיא  )א

i(  ילפינן "אם צלי אשמן ייתור "כי לכאורה 

 בין הא דאיכא תרי לאוין לנא ומבשל )1(

 בין דין "בשעה שישנו" )2(

ii( ותיקשי היאך ילפינן תרי לימודי מן יתור אחד 

 תירוץ  )ב
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i(  להני תרי ילפותותלאו על יתור קא סמכינן 

ii( אלא  

 ראשית )1(

  לכי אם צלי אשוהיקש דנא ומבשל  מן סמיכות  )א(

לנא ומבשל כדביארנו אתיא ללאו שני כי אם צלי אש נא ומבשל אשר ילפינן מן   )ב(
 תוספות בדיבור שלפני זהל

 ועוד )2(

לי אש לנא ומבשל דבשעה " למילף מן כי אם צאין היקש למחצהדסמכינן על כלל "  )א(
 ישנו בבל תאכל נא שישנו בקום אכול צלי

 מהרש"א )5

 קשיא  )א

i( אמאי לא נתרץ כדכתבו תוספות בבבא מציעא פרק המקבל 

ii( בקרא בתראכי אם צלי אש"אין מקישין נא ומבשל לבברייתא דידן ד " 

iii(  קמא ל"צלי אש ומצות" דקרא נא ומבשל שין ימקאלא 

 תירוץ  )ב

i(  דעל מצות ומרורים קאי קמא על קרא אם 

 באמרה "שאין תלמוד לומר" תמדויקתיקשי דלישנא דברייתא אינה  )1(

 צלי בליל ט"ופסח קרב לעיקר הדין דאכילת  ךקרא ודאי הוצראותו דהרי  )2(
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  רש"י ד"ה אין לי שיתחייב

בפירש"י בד"ה אין לי שיתחייב כו' אא"כ בשלו משחשיכה שהוא עיקר זמנו עכ"ל 
אפילו מבעו"י הוא ק"ק דהא דעיקר זמנו משחשיכה היינו לאכילה אבל צלייתו ודאי 

כדמוכח פרק אלו דברים ואמאי לא נימא דאיסור בשולו דומיא דהיתר צלייתו וע"ק בנא 
דלא כתיב כפול לא ליחייב אלא בעשאו נא משחשיכה ולא לישתמיט [שום תנא] מלמימר 
הכי וע"ק מה ענין דרשה דר' לדרשה דלעיל דלא מיירי בכה"ג ולולי פרש"י היה נראה 

יל אין לי לחייב על אכילת בישול אלא משחשיכה בשלו מבעו"י ואכלו לפרש כההיא דלע
אז מנין כו' והשתא פליג רבי אדלעיל וכ"ה בהדיא במכילתא דרבי סבר הכי דקאמר אין 
לי אלא בשעה שהוא באוכל צלי הוא בבל תאכל נא ומבושל מבעו"י מנין ת"ל ובשל כו' 

  :ותו לא מידי ודו"ק

 קרא )1

 מבשל במים אל תאכלו ממנו נא ובשל  )א

 דרבנן ברייתא )2

 חייב אינו אכל כזית נא מבעוד יום   )א

i( דבשעה שישנו בקום אכול צלי ישנו בבל תאכל נא 

 כמבואר ברש"י ברייתא דרבי )3

 "בשלו מבעוד יום" חייב מריבוי דבשל מבשל  )א

 רש"י )4

 ברייתא דרבי קא מילף  )א

i(  משתחשךדהגם דעיקר זמן בישול אינו אלא 

ii( " בשלו מבעוד יוםכש אפילובישול משתחשך  אכילתדחייבין על  מבשל" מרבהבשל 

  פטור  ואכלו מבעוד יום עשאו נא מבעוד יום   ברייתא דרבנן
  חייב  ואכלו משתחשך  בישלו במים מבעוד יום ברייתא דרבי לרש"י

 מהרש"א )5

 קשיא א'  )א

i( משמע מפרק אלו דברים אשר צלייתו היתה מבעוד יום 

ii(  אכילתו ולא על צלייתוקאי על  "עיקר זמנו משתחשךמושג "ולכן 

iii( ולכן אף בלא ריבויא הוינו אומרים 

 כמו שצלייתו מבעוד יום )1(

 כמו כן חייב באכילת מבשל אף אלו בישלו מבעוד יום )2(

 קשיא ב'  )ב

i(  ריבוילגבי נא לא כתיב 

ii(  אם כן עשאו נא משתחשךאלא על אכילת נא ולא משתמיט שום תנא למימר דאינו חייב 

 קשיא ג'  )ג



 85

i( אין שום יחס  

 כזית נא מבעוד יום באכלברייתא דרבנן דמדובר בין  )1(

 אפילו היכא דלא אכלו אלא משחשיכה דרבי דמשתעי בבישול מבעוד יום אובריית )2(

 תירוץ  )ד

i( מוכרח דלא כרש"י 

 לא קמיירי בבשלו מבעוד יום ואכלו משחשיכהרבי ברייתא ד )1(

 אלא  )2(

 מבעוד יום ואכלואף בבשלו  וקמילף דחייב על אכילת בישול  )א(

 דס"ל דאכלו נא מבעוד יום פטורדרבנן יתא בריעל פליג ו  )ב(

  פטור  אכלו מבעוד יום עשאו נא מבעוד יום   ברייתא דרבנן
  חייב  אכלו משתחשך  בישלו מבעוד יום ברייתא דרבי לרש"י

  חייב  אכלו מבעוד יום  בישלו מבעוד יום  ברייתא דרבי לתוספות

ii(  שים לב 

 מבעוד יום ואכלודמכילתא אכן ס"ל דחייב על אכילת בישולו אף בבשלו  )1(
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 דף מב.

  תד"ה לאמר לימד

דף מב עמוד א] תוס' בד"ה לאמר לימד כו' אבל שאר דברים לא עכ"ל ר"ל דבכמה 
פרשיות כתב בהו לאמר ולית בהו לאו הבא מכלל עשה והתם אפשר דמודה לחכמים 

שהוא  דפליגי עליה בת"כ ולמדרשיה כדר' מוסיא פ"ק דיומא מנין לאומר דבר לחבירו
 :בבל יאמר כו' שנאמר וידבר ה' לאמר וגו' ע"ש וק"ל

*** 

 הדרן עלך כל שעה


