
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  
    91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .כו ד� פסחי�
  ,  אבל איסורא איכא� "קול מראה וריח אי� בה� משו� מעילה"

  ?העזרהיופי ז הא� לאנשי� דלהל� הא� להנות מ"לפ
  

  לעומדי� מבחו�  לכהני� המשמשי� בפני�  
  2אסור לה� להתכוו� להנות  1אסור לה� להתכוו� להנות   לרבא
  4ותאסור לה� להתקרב ולהנ  3מותר לה� להתכוו� להנות  לאביי

  
  ?מה דינו, או המריח בקטורת, מני� הכתובי� בתורהמהמפט� את הקטורת כפי הס

  

  )קדששל ה�(בקטורת של צבור   בקטורת שלו  
  מותר: צבורבשביל להתלמד או למסור ל  המפט�

   חייב כרת:א� בשביל להצניע או להריח
$$$$$  

  ומעל,  פטור מכרת:תווקוד� שתעלה תמר  )כשלא פיט�(פטור   המריח
   פטור:תווחר שתעלה תמרא

  
  ?מעילהעוד איסור  הא� שיי# בו ,דבר שנעשית מצותו

  

  ?מנל�  ?מה הדי�  
  5דאיכא מיעוט שני כתובי� הבאי� כאחד  אי� בו מעילה  בעלמא
תרומת 
  הדש� 

   $ "ְוֵהִרי� ֶאת ַה7ֶ8ֶ� ְו6ָמ4 ֵאֶצל ַה1ְִזֵ-ַח") ג:ויקרא ו(  מועלי� בה�
  מלמד שטעוני� גניזה

   $ ":ָפ7ַט ֶאת ִ-ְגֵדי ַהָ-ד ְוִה9ִיָח� �7ָ") כג:ויקרא טז(   מועלי� בה�:לרבנ�
  מלמד שטעוני� גניזה

  
בבגדי 
   $ אי� מועלי� :דוסא' לר  כהונה

  וכשרי� לכה� הדיוט
  כ אחר"מלמד שלא ישתמש בה� ליוה" ְוִה9ִיָח� �7ָ"

עגלה 
  ערופה

   $ "� ֶאת ָהֶעְגָלהְוָעְרפ: 7ָ") ד:דברי� כא(  מועלי� בה�
  ש� תהא קבורתה לעול�

                                                           
ג שלא אפשר לכהני� המשמשי� במקדש שלא "כ ג� בכה"א, ל דג� דבר שאי� מתכוו� אסור"רבא ס 1

 א� ,דא� שאי אפשר,  מראה וריח שבמקדשבכל אופ� צריכי� ה� להזהר שלא להנות מקול, לעמוד בפני�
 .מכוו� אסור

 הרי שא� ה� מתקרבי� כדי ,דכיו� שאפשר לה� שלא להתקרב להנות יותר, ש שאסור לה� התקרב"וכ 2
  .להנות עוברי� על איסור

אכ� (דאי� הכוונה מעלה או מורידה ,  א� שמכוו� מותר� יהודה דהיכא שלא אפשר' ל אליבא דר"אביי ס 3
 ). ש אסור היכא שמתכוו� להנות"לר

והוי ,  דכשה� מתקרבי� הרי שאפשר לה� שלא להתקרב,והכוונה). ה לאות�"בד(' כ� ביארו התוס 4
 .ע אסור"אפשר וקא מכוו� שלכו

. תרומת הדש� ועגלה ערופה: דוסא ה�' ואליבא דר, תרומת הדש� ובגדי כהונה: והשני כתובי� ה� 5
משו� שיש כא� בתרומת הדש� , כא� אי� מלמדי�, כתובי� הבאי� כאחד מלמדי�' ד בעלמא דב"למ' ואפי

' ו (�" ושמ#"בתרומת הדש� כתוב ,  לומר שדוקא בה� הדי� כ� ולא בדבר אחר�רופה מיעוטי� ועגלה ע
וכ� בעלגה ערופה , ללמד שבו יש די� גניזה ולא בשאר דברי� דה� מותרי� בהנאה, )אחרונה מיותרת

  .ללמד דדוקא בה יש די� גניזה ולא בדבר אחר) ראשונה יתירה' ה (� " הערופה"כתוב 
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  :פסחי� ד� כו
  ?הא� יכולי� להתעט� בבגדי� כדרכ� או לא, מוכרי כסות שיש בה� שעטנז

  
  אינ� מכווני� להנות  מכווני� להגנה מפני החמה והגשמי�  

  1מותר  אסור  )סת� מתניתי�(שמעו� ' לר
  אסור  אסור  יהודה' לר

  
  ?ומה די� הפת שנאפתה בו, מה דינו, ו בקשי� של כלאי הכר�תנור שהסיקו בקליפי ערלה א

  
    מה די� הפת  מה די� התנור

  כשבשילה בגחלי�  כשבישלה בתנור  בתנור יש�  2בתנור חדש
  צרי; לנתצו :לצד אחד  לרבי

   3 צרי; לצננו:לצד שני
  5הפת מותרת  4הפת אסורה  צרי; לצננו

  פת מותרתה  הפת מותרת  7צרי; לצננו  6צרי; לצננו  לחכמי�
  

                                                           
' ראיה דלא כרבא בלישנא קמא שאסר באפשר ולא קא מכוו� ג� אליבא דר' ה הגמומזה הביא 1

� . כפי מי תעמידה$כ משנה זו המתירה "שא, שמעו
ויש לו הנאה מהיסק זה ג� , י הסקו הראשו� נגמר התנור ומתקיי�"דהיינו תנור של חרס שע 2

 .י ההיסק הזה נגמר תיקו� התנור"דע, אחר שיצטנ� התנור
ל שזה וזה גור� "כדבר פשוט שרבי סובר שצרי; לנתו= את הנתור ומשו� שס' טה הגמתחילה נק 3

אול� , ל לרבי גבי פת שהיכא שיש שבח עצי� בפת אסור"שיתכ� שרק ס', ושוב דחתה גמ. אסור
כשיסיקו שוב , )כגו� תנור חרס חדש(כ א� תנור שנגמר באיסור "וא, זה וזה גור� יתכ� שמותר

זה וזה גור� בויתכ� שמודה רבי ש, רהרי שגור� האפיה הוא איסור והת, תראחרי שיצטנ� בעצי הי
 . מותר

 'שהגמ.) סו� ד� כז(לקמ� ' וע. וזה וזה גור� אסור, משו� דיש שבח של עצי איסור בפת, והטע� 4
אבל . לקה אש ממש מול הפת במש; האפיה דהיינו שד$" אבוקה כנגדו" באופ� שהיתה המעמיד

 .לא חשוב הנאה בעי� מהאיסור,  העצי� שלחו� בעלמאהמצד 
  . והדי� הוא דכל הנשרפי� אפר� מותר, כיו� שאי� ההנאה מגו� העצי� אלא מהדבר השרו� 5
, ל שאי� שבח עצי� בתנור ממש"כ; ס, דכמו שסוברי� חכמי� שאי� שבח עצי איסור בפת ממש 6

מ "דא� שיש שלהבת מ, מ�וטע. התנור בשבילואת ולא חשוב שיש כא� איסור בעי� שצרי; לנתו= 
  .וחשיב כמו גחלת דאי� האיסור בעי�, אינה באה מ� העצי� אלא מחמת משהו הנשר�

מ "מ, ג שא� יאפה בו פת בלא צינו� לשיטת� תהיה הפת מותרת"אעד ,)ה בי�"בד(' כתבו התוס 7
דו אלא רק שהופסשל כלו� כיו� שאי� לו הפסד , לכתחילה ודאי צרי; לצננו שלא יהנה מאיסור

 .וזה לא חשוב הפסד לכ� צרי; צינו�, עצי האיסורי הנאה לחנ�


