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  .יב ד� פסחי�
  ?דלהל�כמה אד� טועה אליבא דהתנאי� לרבא 

  
  יהודה' אליבא דר  מאיר' אליבא דר  

  2שלש שעות חסר משהו  1שתי שעות חסר משהו  לרבא
  

  ?ולא יהיו עדי� זוממי�, כמה שעות נותני� לעדי� לתלות בטעות�
  

  לעד השני  לעד הראשו�  
  4'ה מראשונה עד סו� :שאמר בשלש  3רביעית מראשונה עד סו� :שאמר בשתי�  מאיר' לר
  6 משניה עד סו� ששית:שאמר בחמש  5 מראשונה עד סו� ששית:שאמר בשלש  יהודה' לר

  
  :פסחי� ד� יב

  ?עד איזה זמ� היה לכאורה צרי� להתיר אכילת חמ� לשיטות דלהל�
  

  ' שהתיר לאכול רק ד  יהודה' אליבא דר  ' שהתיר לאכול בה  מאיר' אליבא דר  
   דטועה בחצי שעה%להתיר עד חצי שש    דאי& טועה כלו�%להתיר כל שש   ק"לללאביי 

  7 דטועה שעה ומשהו%להתיר עד סו� חמש    דטועה רק משהו%להתיר עד סו� שש   ב"לאביי לל
  1שעות'  דטועה ג%לאסור מתחילת ארבע   י�י דטועה שעת%' לאסור מתחילת ה  לרבא

                                                           
יש לנו ללמוד מזה שג� בזמ� , מאיר שא� אמר אחד בשתי� ואחד בשלש עדות� קיימת' דכיו� שאמר ר 1

שאפשר לומר שזה , וכגו� כא�.  אמרינ� שאד� טועה בו�הכי ארו� שיכול להיות שה� חלוקי� בעדות� 
י� חסר משהו י שיש שעת�וזה שאמר בשלש כוונתו בסו� שלש , שאמר בשתי� כוונתו תחילת שתי�

וביארו . י� חסר משהו אד� טועהיובכל אופ� עדות� קיימת מכיו� שאמרינ� שבזמ� של שעת, ביניה�
מ אי� לתלות הטעות בשניה� אלא באחד "מ, י�יל שאד� טועה בשעת"שא� שס, )ה אלא"בד(' התוס
  .כ אפשר לקיי� את העדות עד ארבע שעות"דאל, מה�

הרי , א� אחד אמר בשלש ואחד בחמש עדות� קיימת' יהודה שאפי' � שאמר רדכיו, מ"ל בדברי ר"כנ 2
  .שאפשר למצוא שלש שעות חסר משהו

ולכ� היה בדי� לתת לו שעתי� , דכיו� שאמר בשתי� ויש לנו לשמוע או בתחילת שתי� או בסו� שתי� 3
אלא , חילת היו�דהיינו שעה שתי� עשרה של סו� הלילה ושעה ראשונה של ת, קוד� תחילת שעה שתי�

וכ� נותני� לו שעתי� אחרי . כיו� שאי� אד� טועה בי� יו� ללילה לכ� נותני� לו רק את השעה הראשונה
 .דהיינו שעה שלישית ורביעית, שעה שתי�

את וא� אמר שלש יתכ� שהוא סו� שלש לכ� נותני� לו עוד , ל דכיו� שנותני� לו שעתי�"ופירושו כנ 4
 .ל"ראשונה וכנשעה ובתחילה אי אפשר לתת לו יותר מ, השעה החמישית

כי יתכ� שכוונתו , והיה בדי� לתת לו ג� שעה שתי� עשרה של הלילה, יהודה אד� טועה בשלש שעות' לר 5
וכ� היה בדי� לתת לו ג� את . אלא שלא טועה אד� בי� יו� ללילה, לתחילת שלש וטועה שלש שעות קוד�

אלא שכיו� שבשבע , כ רביעית חמישית וששית"ויש לו א, כי יתכ� שכוונתו לסו� שלש, יתשביעההשעה 
 .ולכ� ודאי אינו טועה על שעת שבע, שלש  שעדיי� חמה במזרחשעה כבר חמה במערב והוא אמר 

לכ� נותני� לו ,  שיש לפרשו תחילת חמש�והוא אמר בחמש , י�יל דכיו� שנותני� לו שעת"ופירושו כנ 6
כיו� שיש לפרש שכוונתו על , ולאחר מכ� היה בדי� לתת לו ששית שביעית ושמינית. שלישית ורביעיתשניה 

לכ� נותני� לו , דחמש חמה במזרח ובשבע במערב, אלא כיו� שאי� אד� טועה בי� חמש לשבע, סו� חמש
  .רק עד סו� ששית

  . יותרי� מסור לכל וטועאבל חמ#,  רק קצתטועי�לכ� דכיו� שעדות מסורה לזריזי� ' תירצה הגמ 7
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  :פסחי� ד� יב
דבחמש חמה במזרח , שלא טועי� בשעה חמישית להחליפה בשבעע "אליבא דרבא דאמרינ� לכו

  ?יהודה בשעה חמישית' ולר, 2ע בשעה ששית"מדוע אסור לאכול חמ� לכו, ובשבע במערב
  

  יהודה' בשעה חמישית לר  ע"בשעה ששית לכו  
  4עדות מסורה לזריזי� וחמ( מסור להכל  3יומא בקרנתא קאי  לאביי/ לרב אדא 

   עצי� לשריפהצרי+ לעסוק בללקטבשעה זו  :א"להו  %%%%%  לרבא 
  5 גזירה משו� יו� המעונ&:למסקנא

  
  ?שעת ביעורובעת ביעורו ומה הוא לא בשמה הוא ש

  
   השבתתו בכל דבר בשעת ביעורו    השבתתו דוקא בשריפה עת ביעורו לא בשש  
  6שעה שביעית והלאה  ת עדיי& מותר" שמה%שעה ששית   י"לרש

  7שעה ששית   והלאהשעה שביעית  לרבינו ת�
  

                                                                                                                                                                                                   
ולכ& , לא יטעה בשעה שבע לחשוב שהיא חמש, ובשבע חמה במערב, כיו& שבחמש חמה במזרח 1

 .מותר כל חמש
צרי+ הא ודאי דד, )ה ניכול"בד(' וכמו שכתבו התוס, אי& הכוונה בשאלה זו על כל שעה ששית 2

 .לשרו� תו+ שעה ששית
ובקל אפשר ,  לא נוטה לא למזרח ולא למערב%ית החמה נמצאת באמצע הרקיע בשעה שש', פי 3

  .כל ששיתג� לולכ& אסרו , לטעות ולחשוב בתחילת שעה שביעית שהיא עדיי& ששית
ולכ& , גבי חמ( יש לחוש שיטעו יותר, וכיו& שכ& א� שלגבי עדות לא טועי� בי& חמש לשבע, כלומר 4

 .אסרו ג� לכל שעה חמישית
כול בשעה חמישית א� שאי& אד� טועה בי& חמש לשבע משו� יו� לגבי חמ( גזרו לאסור לא', פי 5

לא תלינ& שאד� טועה בי& חמש לשבע ביו� המעונ& כדי לקיי� את עדות& , אכ& לגבי עדות. המעונ&
' תוס' וע, אלא אדרבה אזלינ& בתר הרוב שאינו יו� מעונ& כדי להציל את הנידו&, ולהרוג את הנפש

 .שאנ(' רבינו פר( ותוס
דהיינו שעה שביעית , שימתי& עד שעת ביעורו, כ מקשה רבינא לרבא מדוע צרי+ לחפש עצי�"וא 6

שלא ' יהודה גזר אפי' הרי ר, דאי+ ימתי& עד שעת ביעורו, ת"והקשה ר. ואז ישביתנו בכל דבר
ועוד דשעה ששית היא . ש שלא ישאיר אותו עד אז בכוונה"כ כ"וא, לבדוק בשעה זו שמא יאכלנו

 .שעת הביעור
 .דכיו& שאי& מצוה לבערו אלא מדרבנ& הקילו חכמי� שיבערו בכל דבר 7


