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  .י ד� פסחי�
  ?1ועשו טהרות מה די� הטהרות, שני� שהלכו בשני שבילי� אחד טמא ואחד טהור

  

 בבאו להשאל   
  שניה� בבת אחת

 בשאל אחד 
  על עצמו ועל חברו

 בנשאלו 
  בזה אחר זה 

  3טהורות  טהורות  2טמאות  יהודה' לר
  טהורות  טמאות  טמאות  יוסי' ל

  
  ,  לאעכבר שהיה בפיו חמ� וספק נכנס לבית ספק

  ].ה ספק על"תוד[? מה הדי�, וכ� לעני� טומאה ספק נכנס למקו� הטומאה ספק לא
  

  �  לעני� טומאה  לעני� חמ
  טהור  אי# צרי! בדיקה  אליעזר' לר

  צרי! בדיקהאי#  :י"לרש  לרבנ�
  4 צרי! בדיקה:'לתוס

  טמא
  

  ?על ובדק ולא אשכח מה הדי� לעני� חמ� ולעני� טומאה
  

  5 כשבדק ולא מצאלעני� טומאה  � ובדק ולא מצאנכנס לבית ובפיו חמ  
  6 אי# צרי! כלו�:י"לרש  מאיר' לר

   צרי! לבטל:'לתוס
  טמא

  טהור  אי# צרי! כלו�  לחכמי�
  

  ?ומצא אחרת ממה שהניח מה הדי�, הניח בקופה מעות מעשר שני
  

  הניח מאתי� ומצא מנה  הניח מנה ומצא מאתי�  
  מנה שנמצא של מעשרה  7חולי# ומעשר מעורבי# זה בזה  לרבי

   דמה שהיה ניטל ואלו אחרי� ה�) הכל חולי#  לחכמי�
                                                           

צריכי� טבילה ש� ודאי י ההולכיאבל לגב, שהנידו� הוא רק גבי הטהרות, )ה הל�"בד(' ביארו התוס 1
 .דאז התרומה טמאה בודאי, לנו לחוש שלא יגעו שניה� בתרומהמשו� שיש , והזאה

 שהרי האחד  ולא יכול לומר לה� טהורי� את� , הואיל ובהוראה אחת יש לחכ� להורות מה דינ� 2
אבל , דדוקא מדרבנ� ה� טמאי�, )ה בבת"בד(' אכ� כתבו התוס. ולכ� על כרח� טמאי� ה�, ודאי טמא

 .מדאורייתא טהורי�
כ יש להורות שטהור הוא "א, וכל אחד מה� נטמא רק בספק, ר דינו שטהור"דכיו� שספק טומאה ברה 3

 .והטהרות שעשה טהורות
  . הרי כא� יש להעמיד את הבית על חזקת בדוק, בקושיא מה דומה הכא לבקעה' אכ� נשארו תוס 4
   הראשו� ולא נמצאה טומאה ונבדק, וידוע שתחת אחד מהגלי� יש טומאה, גלי�' כגו� מקו� שהיו בו ג 5

נבדק .  שניה� טהורי� והשלישי טמא נבדק השני , הדי� שהוא טהור והשני� האחרי� טמאי� מספק
כל דבר שבחזקת " ד , דודאי לא בדק טוב, מ סובר שכול� טמאי�"ר, השלישי ולא נמצאה הטומאה

מרי� כיו� שבדק עד לסלע או וחכמי� או". כ� היאיטומאה לעול� הוא בטומאתו עד שיודע ל� הטומאה ה
 . ואומרי� שבא עורב ונטלה, לקרקע בתולה לא צרי� לבדוק יותר

  .שאמרינ� שבא עכבר ונטלה, מ מודה בבדיקת חמ" דרבנ�"ר' י שאפי"ל לרש"ס 6
 .'שלוקח מנה מה� ומתנה וכו, פירשו) ה חולי�"בד(' ותוס. י"כ� פירש, ויחלל אות� על מנה אחר 7
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  :פסחי� ד� י
  ?הניח בזוית זו ומצא בזוית אחרת מה הדי� לגבי חמ� ולגבי טומאה

  
  �  1לגבי טומאה  לגבי חמ
  הבית טהור  אי# צרי! בדיקה  ג"לרשב

  הבית טמא  צרי! בדיקה  לחכמי�
  

  ]ה וא�"תוד[? 2מה ה� זמני הבדיקה אליבא דחכמי�
  

  ד  ג  ב  א  
  עד שתחש!' ד משעה ז"י  ד בשעה ששית "י  ד בבוקר"י  ד"ליל י  י"לרש

  אחר הפסח  עד סו� פסח' ד משעה ז"י  ד עד שעה ששית"בי  ד"ליל י  'לתוס
  

                                                           
או שמצא אותו בזוית , ומו במקו� אחד בבית ובא לבית ולא מצא את הקרדו�כגו# שהניח קרד 1

 שהבית טהור דאמרינ# שהוא הוציאו מהבית או הזיזו ממקו� וברג ס"רשב, שהניחוממה אחרת 
משו� שאני אומר אד� טמא נכנס לש� ונטלו או , כמי� אומר� שהבית טמאח ו. ושכח)למקו� 

 .הזיזו
א שצרי! "ל לפי ההו"יהודה ס' ר, מי� במשנתנו בזמני בדיקת חמ,יהודה וחכ' הנה נחלקו ר 2

ולמסקנא ,  שעה ששית)ד שחרית ובשעת הביעור "ד ובי"פרקי� בליל י' פעמי� בג' לבדוק ג
, כ שמגיע זמ# האיסור לא יבדוק"אבל אח, הכוונה שצרי! לבדוק באחד משלשה הפרקי� האלו

ל שג� אחר "ואילו חכמי� ס.  חמ, ישכח ויאכלנויהודה שא� נאמר לו לבדוק א� ימצא' דחושש ר
 .ולא חששו שמא יבוא לאכול ממנו, כ צרי! הוא לבדוק"זמ# איסור החמ, ג


