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  .ה ד� פסחי�
  ?ד"מהיכ� לומדי� שצרי� להשבית את החמ� כבר מי

  
  ?מאיזה פסוק וכיצד  

  1 א� חילק#ביו� הראשו" תשביתו " א�"  ליייוסי הגל'  לר� לאביי
  ד שנקרא ראשו"" ומצינו י#תשביתו " הראשו""א� ביו�   ישמעאל' דבי ר

  2 מעיקרא משמע "ראשו""'  ופי#תשביתו " הראשו""א� ביו�   לרב נחמ� בר יצחק
  3 לא תשחט הפסח ועדיי" חמ* קיי�#לא תשחט על חמ* ד� זבחי   ישמעאל'  ר�לרבא 

  4ערה שהיא אב מלאכהב ומצינו לה#" תשביתו"א� ביו� הראשו"   עקיבא' לר
  

  :פסחי� ד� ה
  ?מהיכ� לומדי� את הדיני� דלהל�

  
  מהיכ� הלימוד  

  ' של� אי אתה רואה וכו#"  יראה ל� שאורלא"  מני� שמותר לראות חמ� של אחרי� ושל גבוה
  5 א� הטמנה בכלל המצוי ל� היא#" לא ימצא"  מני� שאסור לקבל פקדונות באחריות מהנכרי

  "לא תמצא" מדלא כתיב #" לא ימצא"  6כיבשתולא  פקדונות בנכרי ששלא יקבלמני� 
  7מניתרי זי" ל�" "ל�"משו� שנאמר   מני� שמותר לראות חמ� של נכרי שכיבשתו
  8"שאור" "שאור"ש "וילפינ" גז" בכל גבול�"  מני� שג� בבורות ובשיחי� והמערות אסור

  

                                                           
כ על יו� "ועל כרח� שהכוונה א, ו לומר שחלקו אסור וחלקו מותר"ולא שיי� לחלק את יו� ט 1
 .ד"י
 .ד"וממילא ידעינ" שצרי� להשבית מי, משמע מלשו" ראשו" שהוא קוד� ימי החג', פי 2
 #וזמ" השחיטה הוא מחצות , ומשעה שמתחלת זמ" השחיטה אסור לכל ישראל לקיי� חמצ� 3

 .דהיינו תחילת השעה השביעית
ד "ל כמ"דס, ט"ואסור לעשות מלאכת שריפה ביו, ע סובר דאי" ביעור חמ* אלא שריפה"ר', פי 4

, חלק יצאתד שהבערה ל"ל כמ"וכ" ס. דלא אמרינ" מתו� שהותרה לצור� הותרה נמי שלא לצור�
 ).ד ללאו יצאת"ולא כמ(כשאר מלאכות אב מלאכה דהיינו שהיא 

  ".שאור"שאור "ש ד"ולעני" בל יראה ילפינ" מגז 5
נכרי שלא ' שבאה הברייתא לחדש שאפי" איפו�"ואמר בה , כ" פירש אביי את כוונת הברייתא 6

  ."בל יראה"כ אתה עובר על חמצו ב"כיבשתו ואינו תחת יד� ג
לא "לכ� הוא מיותר ושדינ" ליה בא� אינו עני" גבי , "לא יראה"כי" שנאמר פעמיי� גבי י ד"פירש 7

 שהוא כבוש תחת # שהנכרי הזה מצוי אצל�' לומר ל� שא� לא קיבלת עליו אחריות אפי" ימצא
 ".לא ימצא"יד� אתה לא עובר על חמצו ב

ילפינ" , "בתיכ�" שכתוב רק א�, ובדי" בל ימצא" בכל גבול�"בדי" בל יראה כתוב להדיא ', פי 8
 .ש לאסור בכל הגבולי""מגז


