מסורת הש"ס
עם הוספות
א( ]עיין תוספות שבת דף
צא .ד"ה אי לענין טומאה[,
ב( בכורות דף י .ועיי' רש"י
שבת צ .ד"ה מאומה,
ג( ]מגילה ב ,[:ד( חולין
קכב ,:ה( שם נדה נה,.
ו( ברכות טו .חולין קכג,.
ז( חולין דף קכב ,.ח( שבת
כד ,:ט( לקמן מח ,.י( מח,.
כ( ביצה כא ,.ל( עיי' תוס'
לעיל ה .ד"ה ואומר,
מ( ]ועיין תוספות שבת כד:
ד"ה לפי ותוספות ביצה כז:
ד"ה ועל החלה[ ,נ( לקמן
מח ,.ס( לקמן מח ,.ע( עי'
תוס' ביצה כא .ד"ה עיסה.

=
גליון הש"ס

גמרא כגון דאיכא פחות
מכביצה .עיין שבת צא ע"א
תד"ה אי לענין :שם הא
קמ"ל דשיעורא דמיל.

עיין טורי אבן מגילה ב ע"ב
ד"ה הא קמ"ל:

=
הגהות הב"ח

)א( רש"י ד"ה וכן להעלות
וד"ה אבל הד"א) :ב( ד"ה
בפסח וד"ה ובשאר הד"א:
)ג( ד"ה וארבע' וד"ה ומאי
הד"א) :ד( תוס' ד"ה לא
תקרא וכו' שאם היתה קורא
לה שם לא היתה יכולה
לאפותה וכו' ולכך אין דוחה:

=
הגהות וציונים

א[ בכת"י וא"ר )עי' רש"י
ד"ה לגבל ולתפלה( :ב[ ]צ"ל
אייבו[ )גליון( :ג[ צ"ל
כדתנן :ד[ צ"ל בדפנות
וכדלעיל ברש"י מה ע"ב ד"ה
כללא :ה[ "ר"ל הכסיפו פניו
ואין סידוק לסימן החימוץ"
צ"ע דבלא"ה אסור כדלקמן
מח ע"ב )מגן האלף סי' תנט(,
וליתא בדפו"י ,ואיני יודע
מאין לקחו בדפוס בסיליאה
להוסיף זה )ד"ס( ,ותלמיד
טועה הטעה את הספרים
)נמוקי שזבנ"י( :ו[ כ"י
באותה שעה ,רש"י על
הרי"ף בשעה שזו נילושה:
ז[ "הולך לשם ונוטל את
ידיו" ליתא בדפו"י :ח[ מן
"דאילו" עד "לו להפסיד"
ליתא בס"א )חכמת מנוח(,
ונוסף בדפוס בסיליאה )ד"ס(:
ט[ פסקי רי"ד לכלבו של
כהן ,וכן הביא רש"ל מס"א.
עי' תוס' ביצה כז ע"ב
ד"ה ועל וכו' שחולקין על
רש"י בזה :י[ לשון הרע"ב
ולהאכילה לכלבים א"א
שאין מבערין קדשים בי"ט
)מהרש"א( .וע"ע תוס' ביצה
כז ע"ב ד"ה ועל .נמוקי
שזבנ"י מביא נוסח כלפנינו
אלא שנוסף וכשם שאין
שורפין כך אין מבערין
את הקדשים ביו"ט,
ובפסקי רי"ד נוסף וכן
אין מבערין ,ועיין רש"ל:
כ[ כ"י מצרפן )ד"ס ,וכ"ה
ברש"י על הרי"ף( :ל[ ]צ"ל
)גליון(:
ח ס דא [
רב
מ[ ]צ"ל ר' שמעון בן
אלעזר[ )גליון( :נ[ ]צ"ל
רבא[ )גליון( :ס[ צ"ל כר'
שמעון בן אלעזר )גליון(:

=
ליקוטי רש"י

לגבל .הלש עיסתו בטהרה
והוא שכיר לבעל הבית וצריך
למים להטביל כליו יטריח עצמו
ד' מילין עד שיגיע למקוה
ויטביל ויותר מכאן אין עליו
לטרוח מן הסתם אא"כ נותן
לו בעה"ב שכר הליכה.
ולתפלה .המהלך בדרך וגמר
בלבו ורוצה ללון מבעוד יום אם
יש בית הכנסת לפניו עד
ארבעת מילין יטריח וילך שם
כדי שיתפלל .ולנטילת ידים.
לאכילה ואין לו מים ויש מים
לפניו לסוף ארבעה מילין ימתין
עד שיגיע למים ]חולין קכב.[:
אייבו אמרה .להא שמעתא
משמיה דריש לקיש והשומע
טעה בין איבו לאבהו.
וארבעה אמר בה .וארבעה
דברים היה אומר בה בשיעור
ד' מילין ]שם קכג .[.וכולן
שעיבדן .כל אלו שאמרו שהן
מטמאין כבשר אם עיבדן נעשה
עור ובטלו מתורת בשר
וטהורין .או שהילך בהן
כדי עבודה .ששטחן לדרוס
עליהן ברגלים שהוא קצת
עיבודן ]שם קכב .[.כדרך
שרגילין לתת עור לפני דורסן.
טהורין .שבטלן מתורת בשר
]נדה נה.[.

Lי ְtסָ ִחים
Lלִי ִ
ֵא elעBבְִרין ֶֶtרק ְ

מו.

ָלֵt .יֵרֶa Lעָרcִ ,Ceבְָאָדם הַמְַהֶcֶַa Cֵlר Cמַיְיֵריec ,מְיָא ִדְתפִָlה,
לְעִנְיַן צֵירeף טְeמָאהְִk .דמְפֵָר Lוְָאזֵילcִ ,בְפֶַסח ַzלְיָא מִיְָlתא Lְִaיעֵeרי :dלְגַa
ְcאִם יֵָaַb Lל ָהעNֶBה עִיָqתְָa Bט ֳהָרה ְָaרחBק ד' מִילִין,
Mנָה אִיָkא ְtלeגְָzא .חִיelק ֵaין מְַקִtיד לְֶLאֵינ Bמְַקִtיד,
ָLאר יְמBת הַ ָ
eבִ ְ
וְַהיְינְ eד ָתנֵא ֵסיפָא אִם מְַקִtיד עָלָיוִcְ :איָkא ָtחBת ִמְkבֵיָצה אֳכָלִין יַמְִzין עַד ִֶbַiLיעַ לְאBת Bגַָaל .וְהְַzָ Lא א"ש ְG'cא ָLנ eאֶָlא לְפָנָיו' ָקאֵי
תפִָlה .נְִרֶאה ְkפֵיר Leהַewנְְטֵרס ,וְGא ֶkעָרcְ CeפֵיֵרL
ְcנָגְעְa eהַאי ֵָaצק .הַָcבeק ָaעֲֵריבָה ,וְנָגְעָה ָaהֶן טeמְָאה וְאִיַ ,enhוַהֲַדר אְַlekה :eוְלְִ
'לִתְפִָlה' הַיְינ eלְִרחBץ יָָדיו לְהִתְֵlַtל,
נָגְעֶָa eהן ֳאכָלִים ְטהִBריםֶtַa :סַח.
ָ Lאר יְמBת ְcהֵיכִי ָדמֵיִ ,אי ְaעִיָcנָא ִדצְלָ Bתאָ ,הא
סח; ִ eב ְ
ְִcאיeqר ָחמֵץ מְחְַMב BוְעNֵBהָ eחeLב ,לְִענְיַן צֵירeף טְ eמ ָאה ַ ֶtַa
zאֵ .היכִי ָד ֵמיְk ,גBן א( ִ cְ°איָkא ָאמְִרינַן ִaבְָרכBת )ַcף טו) ,(.אֵַiַaי ל[(
Mנָה ִאיָkא ְtלeגְ ָ
הBאִיל eכְזַיִת הeזְַkר לְהֵיָחֵLב לְעִנְיַן ַה ָ
אִיeqר ָחמֵץ ְcלָא ְִaטיל לְגֵַaי עֲֵריבָה ָtחBת ִמְֵkביצָה ֳאכָלִין ,וְנָגְעַ ְa eהאי ָaצֵק .לָיֵיט אַַnאן ִcמְהַַcר אַָiַnא ְaעִיַcן
ג[
אר יְמBת צְלָ Bתאcִ ,כְתִיב 'אְֶרחַץ ְaנִָwיBן ָtַkי';
ָL
טֵרף; ְ ִa
חeLב ב(ִ ,מצְ ָ
סחִ cְ ,איeqרָ B
ְִkדתַנְיָא ֵריָLא ,הְַzָ Lא לְעִנְיַן טeמְָאה ַ ֶtַa
וְאִי ֶHLא ִaזְמַן ְzפִָlה ,מַאי אִיְריָא ד'
נֵַnי לָא ְִaטיל לְגֵַaי עֲֵריבָהe ,מִצְָטֵרף
Mנָהcְ ,בְִקפִיָדא ַzלְיָא ִמיְָlתאִ ,אם ַמְקִtיד
ַה ָ
ְzקָרא
מִילִין ,אֲפִי' טeבָא נֵַnיG :א ִ
לְהְַLלִים לִכְבֵיצָה ,וְאע"ג ְcאֵין מְַקִtיד
ָLאר ָעלָיו ִמ ְצ ָ
ֹzLאפֶהLֶ .אִם ָהיָה )ד(
Lם עַד ֶ
טֵרףִ ,אם רBצֶה ְִaקeiמֲ Bהֵרי הeא לֵָ d
עָלָיוe ,מְַטֵnא אֶת אֲחִֵריםְ ִa :
תנֵי ִמ ְצ ָ
תִקיף לָָ dרבָאִ ,מי ָק ָ
יְמBת הַ ָMנָהcְ .לֵיָkא לְמֵימַר אִיeqרֲָk Bעֵריבָהַ .מ ְ
טֵרף ,קֵBרא לָLֵ dםG ,א ָהיָה יָכBל לֶאֱפָ Bת,d
חִיeMבְִa ,Bקפִיָדא ַzלְיָא מִיְָlתאִ :אם וְָהא חBצֵץ ָק ָ
תנֵיֶ .אָlא ָא ַמר ָרבָא ,וְכֵן לְַהֲעלBת וְGא לְְָNרפָcְ ,dאֵין ְBNרפִין ָקָדִLים ְaיBם
ט ֳהָרה לֲָעֵריבָהֵ .היכִי ָד ֵמיְk ,גBן ְִ cאי ַnֵ hי ַה CטBבְִk ,דיָלֵיף ְaבֶַnה מְַדלִיִקין )ַָaLת כד.(:
ַמְקִtיד עָלָיו ִמְצָטֵרףcַ .חֲִLיב אeכְלָאָ ,
חeLב ,וְהַיְינ eנֵַnי ַטעְמָא ָהא ִדתְנַן ָה ָתם אֵין
סחִ cְ ,איeqרָ B
הBאִיל וְסBפ Bלִיְhל :Bוְכֵן לְהַעֲלBת לֲָ dעֵריבָה eבֵָעי לְַא ְטeaלֵיַ ֶtaַ .
אר יְמBת מְַדלִיִקין Lְֶaמֶן ְֵNריפָה ְaיו"ט .וְתֵימַ,d
ָL
סלְָקא לְָ dט ִבילָה; ְ ִa
ָטהֳָרה לָעֲֵריבָהַz .לְיָא נֵַnי Lְִaיעָeרא חBצֵץ ,וְלָא ָ
תאִ ,אי ַמְקִtיד ָעלָיו Lְִaלָָמא ְtסeל קֶBד Lאֵין ְBNרפִין ְaיו"ט,
Mנָהְaִ ,קפִיָדא ַzלְיָא ִמיְָl
וְלָא ִLיעָeרא ֶַtַaסח ,וְ'אִם מְַקִtיד ַה ָ
ֶLאֵין יָכBל לֵָהנBת מִָpֶnה Lְִaעַת ְֵNריפָה;
עָלָיו' ָקאֵי אְַָMאר יְמBת ַהָMנָהְk .גBן
ְִcאיְַnhיָא וְָקא מְַטִaיל לָ ,dוְָקָאמַר ,חֵ Bצץ ,וְִאם רBצֶה ְִaקeiמֲ Bהֵרי הeא ֲָkעֵריבָה .אֲבָל ְzרeמָה ְטמֵָאהָiLֶ ,כBל לֵָהנBת
ְcבֶַַtסח ,הBאִיל eבִכְזַיִת עBבֵר עָלֶי ָהַ ,מ ְתִקיף לַָ dרב ָtָtאִ ,מי ָק ָ
תנֵי וְכֵן לְִענְיַן ָט ֳהָרה ,מִָpֶnה Lְִaעַת ְֵNריפָהַ ,אַnאי אֵין
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eבְַcפָנBת ד[ אִיeqר BחִיeMבcְ ,Bעַל ְָkרחָ Bהא לְִענְיַן טְ eמ ָאה ָק ָתנֵי.
ְBNרפִיםְk ,מzָ enLֶ Bר לְהְַדלִיק Lְֶaמֶן
צִָרי Cלִיְhל ,Bוְחָיֵיץcְ ,לָא ָהוֵי ָkעֲֵריבָה ,וְכֵן לְִענְיַן לְהִBריד טְ eמ ָאה לֲָעֵריבָהֵ .היכִי ָד ֵמיLֶ ,ל חִleין לַהֲנָָאת Cָk ,BיְִNרBף ְzרeמָה
סחִ cְ ,איeqרְ Bטמֵָאה לַהֲנָָאת ,Bוְכִי מְִtנֵי ִֶnLצְוָה
ֶLרץ ְַ aהאי ָaצֵקַ ֶtַa .
וַאֲפִי' אֵינ Bמְַקִtיד עָלָיו )א( :אֲבָל ְLִaאָר א ְkגBן ִcנְגַע ֶ
אר לְִNרBף מִיגְָרע ַָbרע .וְתֵיֵרץ ִריבָ"א,
ָL
תה לָ dטְ eמ ָאה; ְ ִa
חeLב ,חBצֵץ ,וְלָא נֲָח ָ
יְמBת הַ ָMנָהֵa .ין מְרֶaeה ֵaין מeעָט ָ
Mנָהִ cְ ,בְקפִיָדא ַzלְיָאִ ,אם ַמְקִtיד ָעלָיו ְLֶcמֶן ֶLל חִleין מzָ eר לְהְַדלִיק לַהֲנָָאתB
ְִaקפִיָדא ַzלְיָא מִיְָlתא :וְכֵן לְהִBריד יְמBת ַה ָ
ְkמzָ enLֶ Bר לֶאֱכBל ,אֲבָל ְzרeמָה
ַzטeלְיְָמאָאהנֵַnילָעֲֵרִaייבָמBה.ת עַהַל ֶtיַסְֵדחי ְָaaצִֵLיקעeזֶָרהא ,חBצֵץִ ,אם רֶ Bצה ְִaקeiמֲ Bהֵרי הeא ֲָkעֵריבָה:
ְטמֵָאה ַcאֲסָeרה ְaכָל ַההֲנָאBת ,נִמְצָא
וְלָאו ִLיעָeרא ,וְ'אִם מְַקִtיד עָלָיו' אְַָMאר מתני' ב ֵ ָaצק ַה ֵ
חֵרִ ,Lאם יֵBiַk Lצֵא ַLֶ Baההַבְעָָרה אֵינָ dלַהֲנָָאה אֶָlא לְֵLם
ֶ Lה ְח ִמיץֲ ,הֵרי זֶה ָאסeר :גמ' ִאם ֵאין ָ
יְמBת הַָMנָה ָקאֵי :ה"ג וְהֵיכִי ָדמֵיְk ,גBן ֶ
Lם מִצְוַת ְֵNריפָהֶ ,אָlא ֶLהַָBzרה Gא
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ִcנְגַע ֶֶLרץ ְaהַאי ָaצֵקֶtַa :סַחcִ .כְזַיִת ַk
הְִקִtיָדה אִם יֵָהנֶה מִָpֶnה Lְִaעַת
טבְֶריָאֵNְ ,ריפָה ,לְכָ Cאֵין Bcחָה יו"ט ָLְִkאר
ֵiLלֵָ Cאָדם ִמ ִnגְַcל נeנַָiא לְִ
אִיeqר BחִיeMבָ ,Bחיֵיץ ,וְלָא ָהוֵי ָkעֲֵריבָה ,לִָקיְֵk ,Lדי ֶ
Lיעָeרא ְד ִמיל ְֵNריפַת ָקָדִLים .מִיִדי ְד ָהוֵי אְַָpדִרים
וְלָא נָחֲָתא לָeL dם טeמְָאה לָעֲֵריבָהִ ,מיל .ג( וְנֵי ָמא ִמילָ ° .הא קמ"לִ cְ ,
אָaהe eנְָדבBת לְמ"ד אֵין ְקֵרבִים ְaיBם טBב
וַאֲפִי elאֵין מְַקִtיד עָלָיוe .בְפָחBת ְִkמ ִnגְַcל נeנַָiא וְַעד ְט ֶבְריָא .ד( ָאמַר ַרִaי א[ ַ
תפִָlה )ֵaיצָה ַcף יט ,(.אע"פ ֶָa LֵiLהֶן הֶיֵzר
ְ LמעBן ֶaן לִָקי ,Lג לְגַָaל וְלְִ
מְִkזַיִתִk ,י אֵינ Bמְַקִtיד עָלָיו Gא )ב(ָ :א ַמר ַר ִaי ִ
לַאֲכִילַת ָאָדםֵk ,יוָן ְcעִיָwר BלְגָבַdB
Mנָה .אִם מְַקִtיד
ָLאר יְמBת הַ ָ
eבִ ְ
עָלָיו ,אֲפִיְa elפָחBת מְִkזַיִת חBצֵץ :וְִאם וְלִנְִטילַת יַָדיִם ַאְרָָaעה ִמילִיןָ .א ַמר ַרב נְַ
ח ָמן וְכֹהֲנִים מִeMלְחַן ָbבָ ַdBקזָכ eכ(ָ ,אסeר
חקַ ,אְiיבַ eא ְמָר ,dוְַאְר ְָaעה ָ
רBצֶה הeא ְִaקeiמֲ Bהֵרי הeא ָkעֲֵריבָהַa .ר יְִצ ָ
א ַמר  ,dָaלְָLחְָטןe .לְמ"ד ְקֵרבִים ל(ָ ,קָסבַר עִיַwר
תנַן ,ה( ד וְכָleן ֶ
וְָהוֵי ְkאִ elנָגַע ֶֶLרץ ָaעֲֵריבָה מַ ָ :Lnוֲַחָדא ִמיַpיְיהִ eעeaדְ cִ .
ִLעי ְָaדןLְ ,חִיָטה לְצֶBרָ Cאָדם .אֲבָל ְֵNריפַת
מתני' ֵָaצק הֵַחֵרLֶ .Lאֵין נִיָkר אִם אֶ B
ִ Lהיֶ ָa Cֵlהן ְֵkדי ֲעבָBדהְ ,טהִBרין ,חeץ ֵמעBר ְzרeמָה ְטמֵָאה אֵינָ dלְֵLם הֲנָָאה,
אָדם .וְכַ ָnה ְֵkדי ֲעבָBדה .א"ר ) ִאינְיָיא ב[( א"ר מְִָcאַסר ָkל ְָLאר הֲנָאBת ,אֶָlא וַַcאי
הֶחְמִיץ אִם לָאוֶpeLְnLֶ ,ה הeא ַkחֵֵרָ Lה ָ
סי ְַaרִaי לְֵLם מִצְוַת ִaיעeר הeא .וְִר"י ֵtי'cְ ,וַַcאי
הֶַfה ֶ LֶiLלָ Bאזְנַיִם וְאֵינ Bנִיָkר אִם יַַpאיְֵk ,די ִהיַ Celאְרָָaעה ִמילִין .א"ר יֵ B
חָריו ,מzָ eר לְִNרBף ְaיBם טBב ְzרeמָה לְצֶBרC
Lנֶ eאָlא לְפָנָיו; ֲאבָל לְַא ֲ
BLמֵעַ אִם לָאוcְ ,אֵין ָאָדם עBמֵד עַל ֲחנִינָא ,ו( ה Gא ָ
אBכֶל נֶפֶcְ ,Lלָא ָLיֵי Cלְמֵימַר מִeMלְחַן
ֵaירeר Bוְעַל ַcעְ .BzלִיָMנָא אַחֲִרינָא ֵָaצק
חאִ e ,מי,dָp
ֲאפִיִ elמיל ֵאינ BחBזֵרָ .א ַמר ַרב ַא ָ
ָbבָ ַdBקא זָכ ,eאֶָlא ְדגָזְִרינַן לְצֶBר Cאַeh
הַחֶֶרָ .NקֶLה ַkחֶֶר ,Nוְאֵינ Bנִיָkר
ֶֶLהחְמִיץ )ר"ל ,הִכְִסיפָt eנָיו וְאֵין ִמיל הeא ְד ֵאינ BחBזֵרָ ,
הא ָtחBת ִמ ִnיל חBזֵרHLֶ :א לְצֶBרHLֶcְ ,Cא לְצֶBרָ Cאסeר מִן
Lין ַ
ִסיecק לְִסימַן הַחִיenץ ה[(ִ :אם יֵ Lמתני' ֵkי ַצד ַמפְִרי ִ
חָlה ְaטְ eמ ָאה ְaיו"ט .הַָBzרהcְ ,גָמְִרינַן מִָָwדִLים ֶLאֵין
(
מ
ֹ
ֹzLאפֶה.
עד ֶ
Biַkצֵא ֶֶL Baהחְִמיץ .אִם יֵ Lעִיָqה ו ר"א אֵ BמרG ,א ְִzקָרא לָLֵ dם ַעד ֶzLאפֶהְBN .רפִין ְaיו"ט ַ :
ַLע ,אBמֵר ִר"י ,אֲנַן ְִLרינַן לְִקרBת לָLֵ dם
ִ zטיל ְaצBנֵן .א"ר יְהֻ B
תיָרא אֵ Bמרָ ,
אַחֶֶרת ִֶpLיLָBlה Lְִaעָָת dו[ eכְבָר ֶaן ֵ ְa
(
נ
קֶBדם אֲפִָiיה ,אע"ג ְcפְָסִקינַן ְkר"א ,
הֶחְמִיצָה :גמ' ִמִnגְַcל נeנַָiא לְִטבְֶריָא.
ְcהַיְינ eמִיל :לְגַָaל וְלְִתפִָlה כ .'eמִeMם ְַcרִaי אַָaהָ eאמַר ֵרי Lלִָקי Lנְַקט ְָ cהא אִי אִיָkא ֹkהֵן ָקָטן חַזְיָא לֵיְִk ,dדָאמַר ְaפֶֶרק עַד ָnַkה )ְaכBרBת כז,(.
לָ :dלְגַָaל .הַמְגֵַaל עִיַqת אֲחִֵרים Nְָaכָרe ,כְלֵי ַaעַל ַהַaיִת ְטמֵאִים ,עַד אֵין ְzרeמַת ח"ל אֲסָeרה אֶָlא לְמִי ֶehLמְָאה יBצְָאה עָלָיו מִebפ.B
אְַרַaע מִילִין הְִטִריחeה eחֲכָמִים לֵילֵ Cלְמְִקוֶה לְִטBaל ֵkלָיו .וְכֵן לְִתפִָlה ,וְכֵן ַָtסק ַaה"ג ְֵaסֶדר ֶַtסח Lְֵaם ַרב ֹkהֵן צֶֶדק ֵרי Lמְתִיבְָzא .וַאֲפִי'
אִם מְהַָ Cֵlאָדם ֶcֶַaרe Cבָא עֵת לָלeן eלְהִתְֵlַtל ,אִם יֵֵa Lית ַהְkנֶֶסת לֵיָkא ֹkהֵן ָקָטן ,אִי ִאיָkא ֹkהֵן ָbדBלִLְ ,ריcְ ,חַזְיָא לֵי dע"י ִaיehל
לְפָנָיו ְָaרחBק אְַרַaע מִילִין ,הBלֵe Cמִתְֵlַtל ָLם וְלָן ָLם .וְכֵן לִנְִטילַת ְaרBבְִk ,דָאמַר ָה ָתםַ ,רָaה מְבֵַhל לְָa dרBב וְָאכֵיל לִָa dימֵי טeמְָאה.
יַָדיִם לַאֲכִילָה ,אִם עָתִיד לִמְצBא מַיִם לְפָנָיו ְaד' מִילִין ,הBלֵ CלְָLם וְנֵBטל וְא"ת ,וְאַַnאי לָא ֵָLרינַן לֶאֱפBת חַָlה ְטמֵָאה מִַhעַם ְָcאמַר ר"א ְaר'
אֶת יָָדיו ז[ :ר' אְַiיב eאְַמָר .dלְָהא מִיְָlתא מְִMמֵיֵcְ dרי Lלִָקי ,Lוְלָא ַרִaי ִLמְעBן מ[ ְaפ"ב ְcבֵיצָה )ַcף יז ,(.אַף מְמַלְָאה אִָMה epַzר ַtת אע"פ
אַָaה eאַמְָר :dוְאְַרְaעָה ִמיֵlי ָאַמר  .dָaלְִLיעeר אְַרַaע מִילִיןָ .הנֵי ְzלָתLֶ ,אֵינָ dצְִריכָה אֶָlא לְכִָkר אֶָחד ,מְִtנֵי ֶLהַַtת נֶאֱפֶה יָפֶה Lְֶkהַepַzר ָמלֵא,
וַחֲָדא מִBסיף )ג(ַe :מאי הִיא עִeaדLִ .יעeר עִeaד ֶLל עBר ַר Cהַמְַטֵnא וְָאמַר ַרָaה נ[ ָה ָתם ,הֲלָכָה ְkר"א ְַaרִaי ִLמְעBן ס[ .וַאֲפִי elנֹאמַר ְָcאסeר
ְkבָָNרְk ,גBן ָהנָָcְ CחֵLיב ז( ְָaהעBר וְָהרֶBטב ,אְַרַaע מִילִין הeא לְבְַhל BלֶאֱפBת מְִtנֵי ֶָLאסeר לְַטלְְטלָ ,dמִָkל ָמקBם ִkי Gא ָקָרא לָLֵ dם אַַnאי
מִַBzרת Nָָaר מֵחֲמַת עִיeaדָlek :Bןָk .ל אֵָnLֶ elנ eחֲכָמִים ְָaהעBר צִָרי Cלְַטעְָמא ְדהBאִיל ס( .וְאBמֵר ִר"יַcְ ,טעְמָא ]ְָcאמְִרינַן[ ְaבֵיצָה לָא ָLיֵיC
טיל ְaצBנֵן .אBמֵר
ִz
וְָהרֶBטב ֶLעBרBתֵיהֶן מְַטְnאִין ִkבְָָNרן ,מְִtנֵי ֶLהeא ַר Cוְַדְר Bkלֵיָאכֵל :אֶָlא ְaתַepרֲ ,אבָל LְֶkאBפֶה ַzחַת ֶָbחלִים Gא ע(ָ :
Lהִיֶָa Cֵlהןֶcֶ .ר CעBרBת לְְָLטָחן לִפְנֵי ְדִריַסת ַרגְלֵי ָאָדם ,וְזֶהְz eחִיַlת ִר"יְ ,דַרִaי אֱלִיעֶזֶר וְַרִaי יְהֻLBעַ לָא ְtלִיגִי אֶַaן ְaתֵיָרא ֶHLא Bzעִיל הֲָטלָה
ֶ
עִיָeaדן :אֶָlא לְפָנָיו .אְִַpטילַת יַָדיִם וְאְַzפִָlהcִ ,מְהֶַcֶַa Cֵlרָ ,Cקאֵי; ְcאִי elלְצBנֵן .וְהֵיכָא ֶLאֵיַרע ֶָwָLרא לָLֵ dם ,אBמֵר ַרֵaינzָ eםִzָ ,טיל ְaצBנֵן:
הBאִיל
גַָaל ,יֵלֵ Cעַד ד' מִילִיןcְ ,מַה  Lֶiל Bלְהַפְִסיד ח[ִe :מי .dָpמֵָהא ְדר' יֵBסי
Lין חַָlה ְaטְeמָאהְִpLֶ .ט ָמאת
ַaר חֲנִינָא ְָcאמַר ְaהְֶדיָא אֲפִי' מִיל אֵינ BחBזֵרcַ ,וְָקא מִיל ָקָאמַרָ ,הא ָtחBת מִִnיל חBזֵר :מתני' ֵkיצַד ַמפְִרי ִ
ָהעִיָqה ,וְeLב אֵין חַָlה הִַpיֶhלֶת מִָpֶnה ְראeיָה לַאֲכִילַת ֹkהֵןֵk ,יצַד מַפְִריִLין אָ Bתְa dיBם טBב ֶLל ֶַtסח ,הֲֵרי אֵין יָכBל לֶאֱפָ Bת ,dמֵאַחַר ֶLאֵינָd
ְראeיָה לַאֲכִילָה; eלְַLהָ Bת dלְְָNרפָ dלָעֶֶרב ִאי אֶפְָLרHLֶ ,א ַzחְמִיץ; eלְְָNרפָ dא Bלְהַאֲכִילָ dלְַkלָבִים ט[ אִי אֶפְָLרLֶ ,אֵין ְBNרפִין ָקָדִLים ְaיBם
ֹzLאפֶהְz .חִָlהcְ ,אִַzַkי ָkל חֲָדא וַחֲָדא חַזְיָא לֵי dט(cְ ,מַפְִרי Lמִָkל חֲָדא ְetר ָzאe .לְאַחַר
Lם .חַָlה :עַד ֶ
טBב ח( י[ַ :רִaי אֱלִיעֶזֶר אֵBמר Gא ְִzקָרא לֵָ d
[
כ
(
י
אֲפִָiיה אִם ָרצָה יַפְִרי Lחַָlה ְLלֵי ָמה עַל ָlekןְִk ,דתַנְיָא ָ ְbַaמָרא ָcְ ,קָסבַר ַרִaי אֱלִיעֶזֶר ,הַַqל ֶLהeא רֶBדה מִן ַהepַzר לְתBכ Bמְצְָרפ Bלְחַָlה:
Gא
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עין משפט
נר מצוה

כד א מיי' פ"כ מהל' כלים
הלכה ט:
כה ב מיי' פ"ה מהל' חמץ
הלכה יג סמג לאוין
עה טוש"ע או"ח סי' תנט
סעיף ב:
כו ג מיי' פ"ח מהל' ביכורים
הל' יא:
כז ד מיי' פ"א מהל' שאר
אבות הטומאה הלכה ט:
כח ה מיי' פ"ד מהל' תפלה
הלכה ב סמג עשין יט
טוש"ע או"ח סי' צב סעיף ד
וסימן קסג סעיף א:
כט ו מיי' פ"ג מהלכות י"ט
הלכה ט סמג לאוין עה
עט טוש"ע או"ח סי' תנז
סעיף ב וסי' תקו סעיף ד:

=
רבינו חננאל

צירוף טומאה וכי קתני
לענין טומאה בפסח .ובשאר
ימות השנה איכא פלוגתא.
כיצד כגון דאיכא פחות
מכביצה אוכלין בהאי עריבה
ואית בה כזית בצק ונגעי בה.
בפסח דאיסורא חושבו להאי
בצק ולמשקליה קאי מצטרף
ואי נגעה בה טומאה איטמי.
אבל בשאר ימות השנה אם
מקפיד עליו ובעי למשקליה
מצטרף ואי לא לא אלא הרי
הוא כעריבה דלא מצטרף.
ודחי רבא אי הכי מצטרף
מיבעי ליה למתני במתני'.

אלא הכי קתני וכן להעלות
טהרה לעריבה כגון שזו

העריבה טמאה היא והטבילה
ונמצא בה בצק בסדקיה.
בפסח דאיסורא חושבו וחייב
לבערו חוצץ ולא עלתה לה
טבילה .בשאר ימות השנה אם
רוצה בקיומו הרי בצק זה
כעריבה ועלתה לו טבילה
ואינו חוצץ .ואוקמה רב

פפא הכי וכן לענין טומאה
להוריד טומאה לעריבה

היכי דמי כגון דדביק בצק
בהאי עריבה ונגע שרץ בבצק.
בפסח דחייב לבערו לאו
כגופה דעריבה דמי ולא
נטמאת העריבה .בשאר ימות
השנה אי מקפיד לקלפו ולא
נחתה לה טומאה לעריבה
ואם רוצה בקיומו הרי הוא
כעריבה וכאלו נגע השרץ
]בעריבה[ ונטמאת :בצק

החרש אם כיוצא בו
שהחמיץ .כלומר אם יש מי

שלש בבת אחת עמו והחמיץ
אותו הבצק .גם זה אסור
שחמץ הוא ואע"פ שהוא
חרש ואין אדם יכול להרגיש
בו .אין שם כיוצא בו אם
שהה משעה שגמר הלישה
כשעור הליכת מיל אסור
שודאי החמיץ :אמר ר'

אבהו אמר ריש לקיש
לגבל כגון שיש לפניו המגבל
בטהרה .ולתפלה כגון שצריך

להתפלל ויש לפניו מים
ליטול ידיו .ולנטילת ידים
רוצה לאכל ואין לו מים
ליטול ידיו ארבעת מילין .פי'
אם יש גבל העושה עיסתו
בטהרה או אם יש מים ברחוק
ארבעת מילין לפניו ימתין עד
שיגיע לגבל ההוא שעושה
בטהרה ויעשה לו עיסתו
בטהר' וכן לא יתפלל ולא
יאכל עד שיגיע למים ויטול
ידיו .והני מילי דבעינן
ד' מילין לפניו אבל לאחריו
אפי' מיל אחד אין מטריחין
אותו לחזור אלא עושה
עיסתו במה שמזדמן לו
ומקנח ידיו ומתפלל וגם אוכל
]המשך בעמוד ב[

מו:

עין משפט
נר מצוה
ל א מיי' פ"א מהלכות י"ט
הלכה טו סמג לאוין עה
טוש"ע או"ח סי' תקג
סעיף א:
לא ב מיי' פ"ו מהלכות י"ט
הלכה א:
לב ג מיי' פ"א שם הלכה יב
סמג שם טוש"ע או"ח סי'
תצח סעיף ו:

=
רבינו חננאל
]שייך לעמוד א[

בבלאי חמתות בלא נטילה.
וכן עבודת העור בהלוך
ארבעת מילין נקרא עבודה
ונטהר העבודת העור בהלוך
מפורש בפרק העור והרוטב
)דף קכב( :מתני' כיצד

מפרישין חלה בטומאה
]ע"כ שייך לעמוד א[

ביום טוב כו' .נימא בטובת
הנא' קא מיפלגי פי' אותה
הנאה שיש לו לישראל לתת
חלתו לאיזה כהן שירצה
אע"פ שעיקר חלה חייב
ליתנה לכהן אבל יש לו
לבחור כהן לתתה לו שיחזיק
לו טובת אותה הנאה ממון
הוא ור' אליעזר אומר דממונו
הוא וחייב עליה בבל יראה
ובל ימצא ור' יהושע אומר
אינו ממונו דאי מקדש בה
אשה אינה מקודשת לפיכך
אינו חייב עלי' כלל .ודחי'
לא כ"ע טובת הנאה אינה
ממון ובהואיל פליגי .ר'

אליעזר סבר הואיל אי בעי
מתשיל עליה ומפריש
עליה כלומר הולך אצל

חכם ואומר טעיתי וקריתי
עליה שם חלה ומתירה לו
החכם ויוצאת לחולין ונמצאת
מ מ ו נ ו ל פי כ ך ע כ שי ו חיי ב
עליה .ור' יהושע סבר לא
אמרי' הואיל השתא מיהא
לא איתשל עלה מי יימר
דמיתשיל עלה :איתמר
האופה מיום טוב לחול רב
חסדא אמר לוקה דהא לא חזי
ליה האידנא .רבה אומר אינו
לוקה הואיל ואי מקלעי ליה
אורחים חזי ליה השתא נמי
לא לקי .אמר ליה רבה לרב
חסדא בשלמא לדידי דאית
לי הואיל לפיכך אופין מיום
טוב לשבת כיון דלא אפשר
שרינן ליה אלא לדידך דלית
לך הואיל איך אופין מיום
טוב לשבת .אמר ליה משום
עירובי תבשילין .אמר ליה
משום עירובי תבשילין שרינן
איסורא דאורייתא שלוקין
עליה .אמר ליה מדאורייתא
יום טוב מכין לשבת .ורבנן
הוא דגזרו כדי שיאמרו מיום
טוב לשבת אסור קל וחומר
מיום טוב לחול וכיון
דמנח עירובי תבשילין אית
ליה הכירא .ומותבי' עליה
דרבה הא דתנן בהמה
מסוכנת לא ישחוט וכו'.
ומשני משום הפסד ממונו
גמר בלבו לאכול דאמר נשחט

=
ליקוטי רש"י
האופה מיו"ט לחול .לאחר
שסעד אפה דהא ודאי לחול
הוא ]ביצה כא .[.רבה אמר
אינו לוקה אמרינן הואיל.

ואע"ג דאיהו השתא לא סעד
ליה ולא צריך למידי ]לקמן
סב.

ד"ה

הואיל[.

בהמה

המסוכנת .שהוא ירא שתמות
ואינו צריך לה שכבר סעד
סעודתו אלא מחמת הפסדו
הוא שוחט .לא ישחוט אלא
כדי שיכול לאכול .יודע
שיש שהות ביום לאכול כזית צלי
הימנה ]ביצה כה.[.

Lי ְtסָ ִחים
Lלִי ִ
ֵא elעBבְִרין ֶֶtרק ְ

Lיל עֲלֵי .dהְִקָLה ewַaנְְטֵרס ,א"כ יְִקָרא לָG dא זֶה eחֵָמץ enֶLזְָהִרין עָלָיוְִk .דמְפֵָרָ ְbַa Lמ' ו(cְ ,לָאו ִcיֵדי dהeא
איל וְִאי ָaעֵי ִמי ְִ z
הִ B
ֵLם וְאח"כ ֹzאפֶה מִַhעַם הִBאיל וְאִי ָaעֵי מִיLְִzיל עֲלָ .dלְַאחַר ֶָwָLרא עָלֶי ָה ֵLםְe ,קָרא ְkתִיב ֶ EְlLאִי אַָzה רֶBאה ז( ,וְזֶה אֵינB
)ג( וְאBמֵר ִר"יֵk ,יוָן ֶָiLכBל לַעֲBNת Gְaא הBאִיל אֵין לָנ eלַעֲBNת ע"י הBאִיל ;EְlLֶ .וְGא ֶLל חֲבֵיְרcְ ,Eאִַzַkי לָא מְָטא לְיַד ֹkהֵן :גמ' טBבַת ֲהנָָאה.
וְא"ת ,א"כ אַַnאי ֵָLרי ר' אֱלִיעֶזֶר לֶאֱפBת מִeMם הBאִיל ְcכָל חֲָדא וַחֲָדא ָcבָר מeעָטcְ .תַנְיָא )ְaכBרBת ַcף כזַ ,(.רַMאי יְִָNראֵל לBמַר לַחֲבֵיר ,BהֵילָC
ֶסלַע וְתֵן ָkל ְzרeמBתֶי Eלְבֶן ִzִaי ֹkהֵן,
חַזְיָא לֵיְִk dדלְַק ָnן י(Gְa ,א הִBאיל יָכBל
הִרין ָעלָיו ַ 'ְaבל יֵָר ֶאה' וְהַיְינ eטBבַת ֲהנָָאה ֶ LֶiLל BלְיְִָNראֵל
enLזְָ
ח ֵמץ ֶ
לַעֲBNת ע"י הֲָטלָה לְצBנֵן .וְאBמֵר ִר"יG ,א זֶה הeא ָ
תַ dעד ְaחַָlה זַLֶ ,BרַMאי לְתִ ָ dzלְכָל ֹkהֵן
חָ
תַ e dמִpי ָ
ָL
ְָ cהכִי עֲִדיף ְטפֵי מֵהֲָטלָה לְצBנֵןcְ ,אִיָkא ְ eב'בַל יִָnצֵא'; ֶאָlא ַמפְִרי ָ
ח ִמיצָה :גמ' א( לֵי ָמא ְִֶiLרצֶה ,וְלִיBhל ָcבָר מeעָט מֵאBהֲבB
לְמֵיחַHLֶ Lא ָfִzהֵר יָפֶה וְיָבֹא לִיֵדי ָהֶעֶרב ,וְִאם ֶה ְח ִמיצָה ֶה ְ
אלִיעֶזֶר
אה ָק ִמיַtלְגִיַcְ ,ר ִaי ֱאלִיֶעזֶר סָבַר ֶLל ֹkהֵן Lְִaבִיל ְֶzִiLנָ dל .Bר' ֱ
חִיenץ .וְעBד י"ל ,הBאִיל וְאִי ָaעֵי מִיLְִzיל ְaטBבַת ֲהנָָ
סָבַר טBבַת ֲהנָָאה ָממBן ,וְָהוְיָא הַC
עֲלָ dלָא ְLכִיחַ ,לָא ָאמַר לְהִַzיר.
ַLע ָ
ְִkדמBכַח לְַק ָnן כ( ֵaַbי לֶחֶם הַָtנִים ֵzLְeי טBבַת ֲהנָָאה ָממBן ,וְַר ִaי יְהֻ B
ס ַבר טBבַת חַָlה ְִkדיֵדי ,dוְעָבַר עֲלָ dאִי מַחְמִיצָה
הֶַlחֶםcְ ,אֵין אֲפִָiי ָתן ָBcחה יו"ט ,אע"ג ֲהנָָאה ֵאינָָ dממBן .לָאcְ ,כֵleי ָעלְָמא ָס ְבִרי טַ B
בת ֵaַbי ,dהִלְָ Cָkאפֵי לְֵָa dריָLא .וְַרִaי
,
י
ִ
ג
ְcאִיָkא לְמֵימַר הBאִיל וְאִי ָaעֵי ֵָtריק ֲהנָָאה ֵאינָָ dממBן ,וְָהכָא ְaהִ Bאיל קָ ִמיַtלְ
Lעַ סָבַר טBבַת ֲהנָָאה אֵינָָ dממBן,
יְהֻ B
י
א
ִ
לֵיLֶ ;dאֵין הַepַzר מְַקְLָcםLֶ ,אִם ָהיָה א[ ְַcר ִaי ֱאלִיֶעזֶר סָ ַבר ָא ְמִרינַן הִ Bאיל וְ
וְלָאו ִcיֵדי dהeא ,וְאֵינ Bמeזְָהר עָלֶי ָה.
ַLע eמִeMם wִָtדBן נֵַnי לֵיָkאcְ ,אִַzַkי לָא
Lיל ֲעלָָ dממBנֵי dהeא ,וְַרִaי יְהֻ B
מְַקְLָcם ,אִם ֵkן יְִָtסלְa eלִינָהֵk ,יוָן ֵָaעי ִאי ְִ z
ב(
מBiם מְָטא לִיָדא ְדכֹהֵן :לָאcְ ,כֵleי עָלְָמא
מרָ .האBפֶה ִ
ַz
ְcאBפִין אָ Bתן קֶBדם יו"ט .וְכֵן מBכַח ָסבַר לָא ָא ְמִרינַן הִ Bאילִ .אי ְ
מר טBבַת ֲהנָָאה אֵינָָ dממBןe ,בְהBאִיל ָקא
סָcא ָא ַמר לֶBקהַ ,רָaה ָא ַ
חְ
ִaמְנָחBת )ַcף עבcְ ,(:מ"ד אֵין אֲפִָiי ָתן טBב לַחBלַ ,רב ִ
ִמיַtלְִbי .ר' אֱלִיעֶזֶר ָסבַר עָבַר עָלֶי ָה,
ָBcחה י"ט ָקָסבַר ְcאֵין הַepַzר מְַקְLָcן.
וְַרְ"ָaLא ֵtיֵרִk ,Lי נ"ל ה[ ֶcַLעַת ַרִ"Lי ,א ֵאינ BלֶBקה ג(ַ .רב ִח ְ
סָcא ָא ַמר לֶBקה ,לָא ָא ְמִרינַן מִeMם הBאִיל וְאִי ָaעֵי מִיLְִzיל עֲלָd
ֵkיוָן ֶַLהַqל מְצְָרפָן וְסBפ BלִיBhל אַחַת הִ Bאיל ִ eמיַwלְִעי א[ לֵי dאְBר ִ
חים ֲחזֵי לֵיַ .dרָaה וְָהְדָרה לְִטיבְלָא ,וְִדיֵדי dהִיאcְ ,עַל ָkל
עַל ָlekן ,נִמְצָא ֶַhָLרח ְָaדבָר ֶLאֵין ָא ַמר ֵאינ BלֶBקה ד(ָ ,
א ְמִרינַן הִ Bאילָ .א ַמר לֵי dנֶֶדר וְהְֶקְֵe Lcתרָ eמה הַָwדַa LBאֲמִיַרת
סָcא ,לְִדיָדָ cְ C
חְ
ָראeי לַאֲכִילָהֶ ,אָlא מִַhעַם הBאִיל ְִLריַ ,רָaה לְַרב ִ
א ְמַרת לָא ָא ְמִרינַן ֶtה יָכBל לִיָMאֵל לְָחכָם וְלַעֲקBר ִeacר,B
ָaLת .א "ל ,הִלְ CָkמָמBנֵי dהeא וְעָבַר עָלֶי ָה.
ְcאִי ָaעֵי לָא מַפְִרי Lחֲָדא לְחַָlה אֶָlא הִ Bאילֵ ,הי ַא CאBפִין ִמBiם טBב לְ ַ
ל(
Lילִיןִ e .מeMם ֵעירֵ eבי eמְלֶאכֶת אֲפִָiי ָת dנֵַnי ְaי"ט ִkי Gא
ָaצַע ְetר ָzא מִָkל חֲָדא וַחֲָדא  ,וְכָל ִמeMם ֵעירeבֵי ְַ zב ִ
תאָ .א ַמר לֵיָ ,dקָרא עָלֶי ָה ֵLם ,וְאע"ג ְcאִיָkא חֲָדא
ֵLרינַן ִאיָeqרא ְדאַBריְי ָ
Lילִין ָ
חֲָדא וַחֲָדא חַזְיָא לֵי ;dוְכֵיוָן ְcכִי נֵַnי ְַ zב ִ
ְcלָא חַזְיָא ,מְְִַzLריָא) ,א( ְcכָל חֲָדא
Gא ְִzקָרא לָLֵ dם עַד ֶֹzLאפֶה לָא ְִLרי
ן
Nין ְaי"ט ,וְַרָaנָ
ָaLת נֲַע ִ
תא צְָרכֵי ַ
ב ִמְcאַBריְי ָ
וַחֲָדא אִיָkא לְמֵימַר ָהא לָאו חַָlה
אֶָlא עַל יְֵדי הBאִיל ,וְאִם יְִקָרא לָLֵ dם
ֹ
קֶBדם ֶֹzLאפֶה ָהוְֵz eרי הBאִילe ,תְֵרי הeא ְדגָזְרֵa eיְb ,dזֵיָרה ֶ
nָ Lא יא ְמר eאBפִין הִיא .וְאִי נֵַnי ָקָרא עָלֶי ָה ֵLם ָמצֵי
הBאִיל לָא ָאמְִרינַן מ( .וְָקֶLה לְַרְ"ָaLא ִמי"ט ַאף לַחBל ,וְכֵיוָן ְַ cא ְצְרכַ dַ eרָaנָן ֵעירeבֵי לְמֵיפָא לָ ,dהBאִיל וְאִי ָaעֵי מִיLְִzיל
Lילִין ִאית לֵיֶ dהיֵkיָראֵ .אי ִ
לְפֵירֵk ,BLeיוָן ְcאִם יִבְצַע מִָkל חֲָדא ְַ zב ִ
תיבֵי ,dה( ג ֵ ְaה ָמה עֲלָ ;dמִיהֵk eיוָן ְcאִית )א( לְר"א
ָiLכBל לֱֶאכBל הַַqל מְצְָרפָן לְחַָlה ח(ָ ,הכִי ִַtLיר
LחBט ֶאָlא ְֵkדי ֶ
וַחֲָדא יְהֵא מzָ eר Gְaא הBאִיל ,הֵיאַַ Cה ְמסֶkeנֶת Gא יִ ְ
ָLרַ eרָaנָן לְמֶיעְַaד ע"י הBאִילֵk ,יוָן ֵהי ֶמָpה ְkזַיִת צָלִי ִמ ְaעBד יBם; יָכBל לֱֶאכBל ְטפֵי ג[ ֶֹzLאפֶה ְzחִָlה ,מִeMם ַרוְוָחא
Lלָָמא לְִדיִדי ְָ cא ְמִרי ב[ ְדמִיְָlתא ,וְכָל ְkמָה ְדאֶפְָLר לְמֶיעְַaד
ְcאֶפְָLר Gְaא הBאִיל .וְתֵיֵרץHLֶ ,א אע"ג ְcלָא ֵָaעי לְֵמיכַלְ aִ .
ִַtLיר Gְaא eLם הBאִיל נִיָחא לְמֶיעְַaד:
הְִטִריח eחֲכָמִים לִבְצBעַ מִָkל אַחַת
אכֵיל,
הִ Bאיל ,הִ Bאיל וְִאי ֵָaעי לְֵמיכַל ָמ ֵצי ָ
לָא ָאְמִרינַן הBאִיל .הִלְ Cָkעַל חִיenצָd
וְאַחַת .וְִר"י מְַקֶLהָ cְ ,הא ִkי נֵַnי ָaצַע
LחBט; ֶאָlא לְִדיָדָ cְ C
מִָkל חֲָדא וַחֲָדא ָאסeר לֶאֱפBתִ ,מeMם ָהכִי יִ ְ
א ְמַרת לָא אֵינ BעBבֵר ,אֲבָל עַל אֲפִָiי ָת dעBבֵר,
LחBטָ .
ְִkדמBכַח ְaפ"ב ְcבֵיצָה )ַcף כאָcְ ,(.אמַרָ ,א ְמִרינַן הִ Bאילַ ,א ַnאי יִ ְ
האBפֶה
א ַמר לֵיcְ ,dאִיָkא חֲָדא ְcלָא חַזְיָא לֵיָ :d
עִיָqה ֶLל נָכְִרי וְֶLל יְִָNראֵל ָאסeר ִמeMם ֶהפְ ֵסד ָממBנִ e .BמeMם ֶהפְ ֵסד ָממBנָ B
ֵLרינַן ִמי"ט לַחBל .לְאַחַר ֶָLאכַל וְגָמַר
סד ְסעָeדתcִ ,BפְִLיָטא לָן ְcלָא חַזְיָא לֵיd
לֶאֱפBת ְaי"טֵk ,יוָן ְcאֶפְָLר לְמִיפְלְגִָ dאיָeqרא ְדאַBריְי ָתאָ .א ַמר לֵיִ ,dאיןִ ,מeMם ֶהפְ ֵ
Lר מִיִדי ָהאִיָcנָא עַד אְBר ָתא ֶLהeא
ְaלִיָLה .וְנְִראֶה לְַרְ"ָaLא לְחֵַlקַcְ ,דוְָקא ָממBנַָb Bמר ְaלִ BaלֱֶאכBל ְkזַיִת ,וְִאי ֶאפְ ָ
ד[
תיבֵי ,dלֶֶחם ַהָtנִים חBל :לֶBקה .מִeMם 'Gא תַעֲֶNה כָל
ִ Lחי ָטהֵ .אי ִ
Nר Gְaא ְ
ְaעִיַqת נָכְִרי ָאְסר eמְִַcרָaנָן ,אֲבָל ֵaַbי לִכְזַיִת ָ ָa
איל וְאִי ִמיַwלְעִי לֵיd
מְלָאכָה' :הִ B
חַָlה Gא ָאְסר ,eמִeMם ִzיewן חַָlה.
נֱֶאכָל
אְBר ִחיןְiLֶ .ה eצְִריכִין לְפַת זֶה הַBiם:
וְאֵין נְִראֶה לְִריבָ"א מַה ֶLְַnMמַע מִCBz
ָaLת .אִי לָאו ְָcאמְִרינַן הBאִיל אִי מִיַwלְעִי לֵיd
פ"ה נ(cְ ,אע"פ ֶָ Lהיָה ָaהֶן ְֵkדי חִeiב חַָlה מְִzחִָlהָa ,עֵינַן צֵירeף ַסל הֵיאַ CאBפִין ִמי"ט לְ ַ
Nין
לְהַפְִרי Lאַחַת עַל ָlekן .וְכֵן מְַLמַע ְָtַaסק ֶ BlLלְַקָnן ס(cְ ,לָא ָaעֵינַן אְBרחִין חֲזֵי לֵיֵlek dי dלְיBם טBבִ :מְcאַBריְיָתא ָצְרכֵי ָaַLת נַעֲ ִ
צֵירeף ַסל לְר' אֱלִיעֶזֶר אֶָlא HLְֶkא ָהיָה ְzַaחִָlה ִLיעeר חַָlהcְ ,אַ ָהכִי ְaיו"טcִ .כְתִיב )ְLמBת יב( 'אַ CאֲֶLר יֵָאכֵל לְכָל נֶפֶ ,'LוְַָaLת וְיו"ט חֲָדא
מַיְיתֵי לָ dלְַקָnן ע( Lְִaמַעְִzיןֵaַb ,י ָהנֵי נֵָLי ְָcאפְיָין ְקפִיזֵי לְפְִסָחא .וְָהכִי ְקדMָeה הִיאcְ ,תְַרוַיְיהָaLַ eת אִיְwר ,eוְכִי הֵיכִי ְדמzָ eר לְבֵַMל לְבBiַa Bם
ַzנְיָא ְaהְֶדיָא ְaמֶַqכֶת חַָlה )פ"ב מְִLנָה ד(cִ ,תְנַןָ ,העNֶBה עִיָqתַ Bקִaין מzָ eר לְבֵַMל לְמָָחר :וְַרָaנָן הeא ִדגְזeרִk .י לָא אBתִיב עֵירeב ַzבְִLילִין,
ַקִaין) ,ד( ָtטeר מִן הַחַָlה עַד ֶBMִiLכ .eר' אֱלִיעֶזֶר אBמֵר ,אַף ָהרֶBדה ְֵkדי ֶHLא יֹאמְר eאBפִין אַף לַחBל ט(ְa :הֵָמה ְמסֶkeנֶת .וְרBצֶה לְָLחְָטd
וְנBתֵן לְַסל וְכ .'eמְַLמַע ְaהְֶדיָא ְcמַיְיֵרי הֵיכָא ְדGא ָהיָה ִLיעeר חַָlה .אֲבָל ְaיBם טBב ֶHLא ָzמeת וְיַפְִסיֶדָpהְk :זַיִת ָצלִי .זֶהַ eקל ִaַaיeMלִיםְֵk :די
ָiLכBל לֶאֱכBלְiLֶ .הֵא ְLהeת Biַaם ְֵkדי לְהַפְִLיט וְלַחְְk CBzזַיִת וְלִצְלBת
הֵיכָא ְדיֵLִ Lיעeר חַָlהG ,א ָaעֵינַן צֵירeף ַסל לְהַפְִרי Lמִֶfה עַל זֶה ,אֶָlא ֶ
הַָwפָה ְaעָלְמָאְֵk ,די לִתְרBם מִן הַwָenףְk ,מִa Bתְרeמָה eמַעֲֵNר ְcלָא וְלֶאֱכBל ,וְאִי אִיָkא ְLהeת ִkי ַהאיִLְ ,רי ,וְאע"ג ְcלָא ָאכֵיל מִי :dָpאַַnאי
Lחֵיטָ .הא לָא צְִרי CלְמֵיכַלְkLֶ ,בָר ָאכַלִ :מeMם הֶפְסֵד ָממBנ) .Bב( וְיֵBדעַ
ָaעֵינַן צֵירeף ַסל לְהַפְִרי Lמִֶfה עַל זֶה אֶָlא הַָwפָה .מִיה eנְִראֶה לְִר"יָ ,
ְcעִם נְתִינָה לַַqל ָaעֵינַן נֵַnי נְגִיעָה ַaהֲֵדי הֲָדֵדי ,מִeMם נְִטילַת חַָlה מִן הeא ֶLאֵינ Bמzָ eר Gְaא אֲכִילָהָb ,מַר ְaלִ Baלְאֵַpס אֶת עַצְמ BוְלַעֲבBר עַל
הַwָenף ,וְכְִדָאמַר ר' אֱלִיעֶזֶר ebפֵיְa dפֶֶרק Lְֵkם )סָBטה לֵzLְ ,(.י עִיBqת ַcעְ BzוְלֶאֱכBל ְkזַיִת ,וְָהוֵה לֵיְk dצִָרי Cלְזַיִת ְaי"טe ,מִeMם הַהeא זַיִת
אַחַת ְטהָBרה וְאַחַת ְטמֵָאה ,נֵBתן ָtחBת מְִkבֵיצָה ָaאֶמְצַע ְֵkדי לִיBhל מִן ָaעֲיָא לְמִיְLחֲָטי dלְכcְ ,dָleאִי אֶפְָLר לִכְזַיִת Nָָaר Gְaא ְLחִיָטה .אֲבָל
ָהכָא ְcלֵיָkא לְמֵימַר ָbמַר ְaלִ Baלְאֵַpס עַצְמ ,BמִeMם הBאִיל לָא ֵָLרינַן
הַwָenף; מְִcלָא ֵָLרי עַל יְֵדי צֵירeף ַסל ,מְַLמַע ְcבָעֵי נֵַnי נְגִיעָה:
Lיל עֲלֵָz .dימַ dלְַרְ"ָaLא ,אַַnאי ָאמַר ְaפֶֶרק אִיָeqרא ְדאַBריְי ָתאֵk ,יוָן ְcלָא צְִרי Cלְמִיִדי :לֶחֶם הַָtנִיםָk .ל ַָaLת וְַָaLת:
איל ִאי ָaעֵי ִמי ְִ z
הִ B
נֶאֱכָל
ָkל ָLעָה )לְעֵיל ַcף לחcְ (.מַַvת מַעֲֵNר ֵLנִי אֵין יBצֵא dָa
ְaפֶַסח לְַרִaי מֵאִיר ְָcסבַר מַעֲֵNר ֵLנִי מָמBן ָbב ַdBהeא וְלָא חֲִLיב מַַvתְכֶםָ ,הא הBאִיל אִי ָaעֵי מִיLְִzיל עֲלָ dמְחְַMבִינַן ]לֵי .BlLְֶk [dוְעBד,
ְָcאמַר לְעֵיל )ַcף ה (:אֲבָל אַָzה רBאֶה ֶLל אֲחִֵרים וְֶLל ָbב ,ַdBוְָהא ֶLל ָbב ַdBנֵַnי חֲִLיב  BlLְֶkהBאִיל אִי ָaעֵי מִיLְִzיל עֲלֵי .dוְתֵיֵרץ ִר"יLָcְ ,אנֵי
הַנְהcִ eכְתִיב ְaה eו[ 'לַייָ'  ,ב[ אע"ג ְcאִי ָaעֵי מִיLְִzיל עֲלָ dחֲָLבָם ַהָkתeב ֶLל ָbב .ַdBוְעBד ֵzיֵרץ ִר"י ,הֵיכָא ַדאֲָתא הְֶקֵ Lcלְיַד הִַbזְָaר לָא ָאמְִרינַן
הBאִיל אִי ָaעֵי מִיLְִzיל עֲלָ .dוְהBאִיל אִי ָaעֵי ֵָtריק נֵַnי לָא ָאמְִרינַןcְ ,אִם ֵkןָ ,היָה קBנֶה אBתcְ ,Bאַ ehנַחְBLב ָחמֵץ ֶLל נָכְִרי  BlLְֶkהBאִיל
אִי ָaעֵי ָקנֵי לֵי .dוְעBד ֵzיֵרץֵk ,יוָן ִֶpLתְחֵַnץ eLם ָאָדם Gא יִפְֶד .epוְצִָרי Cעִeiן ְaהַנְה eהBאִיל ְcכָל ָLעָה )ג"ז ָLם( ,הBאִיל וְGא ָקָרא לָLֵ dם:
ָה ָאַמר אֵינ BלֶBקה .וְא"תָcְ ,אמַר ְaהַַnצְנִיעַ )ַָaLת צהַ ,(.המְכֵַaד )ה( וְָהרֶBדה חַBlת ְcבַLָ ,Lגַג ָaLְַaת ,חַָiיב חַָhאת; ֵהזִיד ְaיBם טBב ,סBפֵג אֶת
ַרa
ָהאְַרָaעִיםcִ .בְֵרי ַרִaי אֱלִיעֶזֶר .וַחֲכָמִים אBמְִרים ,אֵין ָkאן אֶָlא ְLבeת .וְאַַnאי לֶBקה לְַרִaי אֱלִיעֶזֶר ,לֵימָא הBאִיל eמִיַwלְעִי לֵי dאְBרחִים.
וַאֲפִי' ַרָaנָן לָא ְָtטִרי אֶָlא מִeMם ְcלָא ָחְLיבִי ְדבְַa Lכַַeוְר Bzמְחָaeר .וְיֵ LלBמַרְk ,גBן ֶLהְִדִaי Lהְַcבַ Lוְאֵינָ Bראeי לֶאֱכBל ,וַאֲפִי' אִי מִיַwלְעִי
לֵי dאְBרחִים לָא חֲזֵי לְה .eאִי נֵַnיְa ,רֶBדה ָסמ CeלְִִLקיעַת הַחַ ָnהLֶ ,אֲפִי elיָבBא eאְBרחִים אֵין ְLהeת Biַaם לְָאכְלe .Bבְהַאי ִLיepיָא ָאתֵי ִַtLיר מַה
ֶMהְִקָLה ִריבָ"אLָcְ ,מְעִינַן לֵי dלְַרָaה ְcאִית לֵי dהֲכָנָה ְֵaרי Lמֶַqכֶת ֵaיצָה )ַcף ב :פ(( eבְֵריֹkַa Lל מְעְָרבִין )עֵירeבִין לחָcְ ,(:אמַר אֵין יBם טBב
מֵכִין לְַָaLת ,אִי ָאמְַרת הBאִיל ,הֵיכָא מְַַkLחַת לָcְ dאֵין יBם טBב מֵכִין לְַָaLת .וְהְַzָ Lא מְַַkLחַת לָָ dסמ CeלְִִLקיעַת הַחַָnהְִk ,דפֵָריִLית .וְאִם
ֹzאמַר ,אִי ָאמְִרינַן הִBאיל ,אִם ֵkן hִַaלְָָk zל מְלֶאכֶת ַָaLת ,הBאִיל וְָראeי לְחBלֶה ֶַ Ba LֶiLסָkנָה .וְיֵ LלBמַרֵk ,יוָן ְcלָא ְLכִיחַ ְkלָל לָא ָאמְִרינַן הBאִיל:
נֶאֱכָל
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)ג( תוס' ד"ה הואיל וכו' ואי
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שיכול כצ"ל ותיבת ואור"י
נמחק) :ד( בא"ד במס' חלה
כו' עיסתו קבין קבין נגעו זה
בזה פטורין מן החלה:
)ה( ד"ה רבה וכו' המכבד
והמרבץ והרודה:

=
הגהות מהר"ב
רנשבורג

א[ בגמ' דר"א סבר
אמרינן הואיל ואי בעי
מיתשל עלה ממוניה
הוא .נ"ב ואע"ג דר"א כב"ש

ס"ל דטעות הקדש הקדש
ואין נשאלין עליו עיין
מ"ש בזה הרמ"ע מפאנו סי'
ס"ב וצ"ע בלשון רש"י כאן
בד"ה לא דכ"ע וכו' שאין
תירוצו דהרמ"ע מספיק
לדבריו ועיין בתי"ט במשנתנו
בד"ה ר"א וכו' עי' תוס'
חדשים סוף הסדר מועד:

ב[ בתוס' ד"ה הואיל
תימה לרשב"א וכו'
ותירץ ר"י דשאני הנהו
דכתיב בהו לה' .נ"ב ר"ל

דכתיב בהו קודש לה' בסוף פ'
בחקתי אבל חלה דאמר הש"ס
הכא הואיל ואי בעי מיתשל
עלה שאני דל"כ בה קודש
כדמשני הש"ס בקדושין דף
נ"ג ע"א יעוש"ה ודוק .אחרי
שנים רבות שכתבתי זה יצא
לאורה ס' מעין החכמה להגאון
מוהרח"ה וראיתי לו שם דף
פ"ז ע"א בד"ה ומתורתו של
הרמב"ן וכו' ישוב אחר בזה על
התוס' והנלענ"ד כתבתי והוא
אמת נכון יותר:

=
הגהות וציונים
א[ בהרבה כת"י הואיל ואי
מיקלעי ליה ]וכ"ה ברש"י
ובר"ח וברי"ף[ :ב[ צ"ל
דאמרינן ובדפו"י דאמר':
ג[ מכאן ואילך אין זה בס"א
עד סוף הדיבור )חכמת מנוח,
ובדק"ס כתב דאינו יודע מי
הכניסו בד' בסיליאה ובתוס'
אמרו זאת משמיה דהר"י,
ועי' הגהות הב"ח אות ג(:
ד[ אולי יש למחוק "כל"
והכונה לדברים טז ,ועיין
לקמן מח ע"א הגהת הגרי"פ
)רש"ש( :ה[ ס"א צ"ל
)חכמת מנוח .לשון הרשב"א
בתוספותיו ונראה לפרש(:
ו[ ]קדש ,עיין קידושין נג
ע"א[ )גליון( ועיין בהגהות
מהר"ב רנשבורג ,ולכאורה
לפי מסקנת הגמ' שם צ"ל
דכתיב בהו לה' הוא
)באה"מ(:

