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  .מה ד� פסחי��
  ?מה אנו לומדי� מהפסוקי� דלהל

  
   האמור בחטאת–" בבשרה"   האמור בנזיר–" משרת"  

  להיתר מצטר� לאיסור  להיתר מצטר� לאיסור  1עקיבא' לר
  להיתר מצטר� לאיסור  לטע� כעיקר  2לחכמי�

  
  ?בצק שבסדקי עריבה הא� צרי� לבערו באופני� דלהל

  
     3שמחזיק מי�במקו�   מחזיק מי�במקו� שאי

  ללישנא  אי% צרי$ לבער  צרי$ לבער  כשיש כזית במקו� אחד
  אי% צרי$ לבער  אי% צרי$ לבער  פחות מכזית במקו� אחד  4קמא

  ללישנא  צרי$ לבער  צרי$ לבער  כשיש כזית במקו� אחד
  אי% צרי$ לבער  צרי$ לבער  פחות מכזית במקו� אחד  5בתרא

  
  :פסחי� ד� מה

  ?א� צרי� לבערהה, מה די הפת שעיפשה
  

  שאור שייחדו לישיבה) גוש�(בכופת   בראויה לאכילה  
  צרי$ לבער  צרי$ לבער  לתנא קמא

  6אי% צרי$ לבער  צרי$ לבער  שמעו ב אלעזר' לר
                                                           

דטע� כעיקר ילי
 בכל התורה מדי� (ל ששני הפסוקי� באו ללמד על די� היתר מצטר
 לאיסור "ע ס"ר 1
דא
 שהוצר� הכתוב לכתוב , כתובי� הבאי� כאחד שאי� מלמדי�' בלהו ו� שכ� הוו וכי, )�"גיעולי עכו

מ לכתוב רחמנא רק בנזיר והיינו "מ,  דחולי� מקדשי� לא ילפינ�–בנזיר משו� שלא יכול ללומדו מחטאת 
 .כתובי�' מ שלא ילפינ� מנייהו לכל התורה וכדי� ב"ומזה שכתב בשניה� ש, לומדי� ממנו את החטאת

ומנזיר לומדי� . ולא לומדי� חולי� מקדשי�, ל דרק בחטאת אמרינ� היתר מצטר
 לאיסור"מי� סחכ 2
הביאו ) ורבנ�ה "בד(' אכ� התוס. [כתובי�'  דהא אי� כא� ב–לטע� כעיקר ומש� לומדי� לכל התורה 

דאי , ייהוואיכא צריכותא בנ, טע� כעיקרעני� יירי לאל דשני הפסוקי� "דרבנ� ס:) ד
 לז(מהסוגיא בנזיר 
כתב רק בחטאת לא ילי
 נזיר ממנה דחולי� מקדשי� לא ילפינ� ואי כתב רק גבי נזיר לא ילפינ� חטאת 

 ].חרצ� אסור לו'  דאפיידשאני איסורי נזיר דחמיר, מינה
, ")מקו� העשוי לחזק"וש� נקרא (שנת� את הבצדק בתחתית הקדרה במקו� שנות� את המי� ', פי 3

כ לא יהיה חייב לבער "יותר מכזית ג' ולכ� יש סברא שאפי, ת החמ& לגמריובמקו� זה הוא מבטל א
 .כיו� שהוא בטל באותו המקו�, )היכא שהוא מכוסה(
' ואמרו בגמ, בצק שבסדקי עריבה א� יש כזית במקו� אחד חייב לבער: "במשנה איתא ברישא', פי 4

,  שאז  צרי� לבער ביותר מכזית–) להחזיק מי�'(בלישנא קמא לא שנו אלא במקו� שאי� עשוי לחזק 
 .ובפחות מכזית בכל עני� אי� צרי� לבער, בכזית' אבל במקו� שעשוי לחזק אינו חייב לבער אפי

כלומר שא� אי� כזית במקו� אחד אי� צרי� " וא� לאו בטל במיעוטו"בסיפא דמתניתי� איתא ', פי 5
שוי לחזק שאז אי� צרי� לבער בפחות בלישנא בתרא דלא שנו אלא במקו� הע' ועל זה אמרה הגמ, לבער

ומזה יש לדייק שביותר מכזית בכל , בפחות מכזית צרי� לבער' מכזית אבל במקו� שאי� עשוי לחזק אפי
 .עני� צרי� לבער

שנחלקו מה הדי� , ולמד רב יוס
 שמחלוקת� היא המחלוקת של שני הלישנות והשני הברייתות דלעיל 6
ג "ק ג� בכה"שלת,  דהיינו שאינו ראוי לאכילה–מקו� שעשוי לחזק בביטל כזית שאור בסדקי עריבה ב
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  :פסחי� ד� מה
  ?לפי תירו& אביי, מה נקרא מקו� לישה ומה לא

  
  שולי הקדרה   מקו� לישה– דפנות  1שפה העליונה  

  עשוי להחזיק מי�  אי% עשוי להחזיק מי�  2לברייתא הראשונה
  עשוי להחזיק מי�  אי% עשוי להחזיק מי�  לברייתא השניה

  
  ?בבצק שבסדקי העריבה שבמקומות דלהל, מה הדיני� למעשה לשיטת אביי

  
  בשולי הקדרה  בדפנות  בשפה העליונה  

  אי% צרי$ לבער  צרי$ לבער  צרי$ לבער  ביותר מכזית
  אי% צרי$ לבער  אי% צרי$ לבער  צרי$ לבער  בפחות מכזית

  
  ?דה ליישבה מה ההלכה לעני הא� צרי� לטוחה בטיטכופת שאור שייח

  
   –א "לרשב  

  אי צרי� לטוחה בטיט 
   –לתנא קמא 

  צרי� לטוחה בטיט
  ללישנא  אי% הלכה כ%  הלכה כ%  לרב נחמ% בש� רב

  הלכה כ%  אי% הלכה כ%  לרב יצחק בש� רב  קמא
  הלכה כ%  אי% הלכה כ%  בדעת רבע "לכו  לאיכא דאמרי

  

אכ% אביי הקשה לו דא� שיש ללמוד מש� לעני% כזית . [א אי% צרי$ לבער"צרי$ לבער ולרשב                                                                                                                                                                                                   
 –אבל אי% ללמוד מש� את הדי% גבי פחות מכזית היכא שאינו עשוי לחזק , במקו� העשוי לחזק

. ג� בזה נחלקו הלשונות והברייתות דלעיל א� צרי$ לבערש, דהיינו היכא שהוא ראוי עוד לאכילה
 ].ולכ% מפרש אביי את המחלוקת באופ% אחר

גבא "ולא רק ב,  דהיינו בשפת העריבה–" שיפתא דאגנא"ב' וביאר רב אשי שמקו� זה הוא אפי 1
ד "ל שפעמי� שהבצק טופח ומגיע עד לש� וס"ג שי"דאע,  הצד החיצוני של העריבה–" דאגנא
פחות ' ע הדי% הוא שאפי" וש� לכו,ל שלא"קמ, ות% את הבצק כדי לחזקנמקו� הזה הוא שג� ב

 .מכזית צרי$ לבער
רק מה שהברייתא הראשונה קוראת למקו� , אביי מתר. שאי% מחלוקת לדינא בי% הברייתות 2

הברייתא השניה קוראת לזה ,  מקו� שאי% ראוי להחזיק מי�– דהיינו ג� מקו� הדפנות –לישה 
 א� – בדפנות –אבל בדי% שניה� סוברי� אותו דבר שבמקו� לישה . ו� הראוי להחזיק מי�מק

אי% ובשולי הקדרה בי% א� יש כזית ובי% א� , יש כזית צרי$ לבער וא� אי% כזית אי% צרי$ לבער
 –� י דהיינו השול–דבמקו� שעשוי לחזק , וזה שאמרה הברייתא הראשונה. כזית אי% צרי$ לבער

 א� יש – דהיינו הדפנות –ובמקו� שאי% עשוי לחזק ,  כזית ובי% א� לא אי% צרי$ לבערבי% א� יש
 דהיינו –והברייתא השניה אמרה דבמקו� שעשוי לחזק . כזית צרי$ לבער וא� לאו לא צרי$

 דהיינו –ומקו� שאי% עשוי לחזק ,  א� יש כזית צרי$ לבער וא� לאו אי% צרי$–) לשיטתה(הדפנות 
' בעמוד א(' אכ% התוס, י"וכל זה לפירש. [ בי% א� יש כזית ובי% א� לא צרי$ לבער–שפה העליונה 

 ].פירשו בעני% אחר) ה כא%"בד
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  :פסחי� ד� מה
  ?שני חצאי זיתי� הא� חייב לבער

  
  1חצי בבית חצי בעלייה  בבית אחד   בקדרה במקו� שעשוי לחזק  

  צרי$ לבער  ביש חוט שמקשר�
  איבעיא דלא איפשטא  צרי$ לבער  אי% צרי$ לבער  באי חוט שמקשר�

  
  ?מה דינה בדלהל, ל כלבהפת שעיפשה ונפסלה ממאכל אד� וראויה למאכ

  
  לעני להשר� ע� הטמאה בפסח  לעני טומאת אוכלי�  

  2נשרפת  מטמאת טומאת אוכלי�  לתנא קמא
  נשרפת  אינה מטמאת טומאת אוכלי�  נת' לר

  
  , עריבת העבדני� שנותני� בה קמח לצור� עיבוד העורות

  ?הא� צרי� לבער את הקמח קוד� פסח
  

  ימי� לפסח' נת הקמח קוד� ג  ימי� לפסח' נת הקמח תו� ג  
  אי% צרי$ לבער  3צרי$ לבער  לתנא קמא

   אי% צרי$ לבער:נת לתוכה עורות  נת' לר
   צרי$ לבער:לא נת לתוכה עורות

  אי% צרי$ לבער

  

                                                           
י פירש איבעיות "ורש. ה שיש להסתפק בזה בבית ואכסדרא או בשני בתי� זה לפני� מזה"וה 1

$ האכסדרה ית ואכסדרה שדרמ בב"מ, ל דבבית ועלייה לא חיישינ%"כלומר את, ל"אלו בדר$ את
י "ברש' וע. נכנסי� לבית יש לחוש יותר שמא כשיכנס� יפלו אחד על השני ויהיה במקו� אחד

 .המש$ הדברי�
, שלא נשרפת תרומה טהורה ע� הטמאה בפסח.) ד� יד(ל לעיל "יוסי דס' אליבא דר' כלומר אפי 2

לא נפסלה אול� לעני% טומאת אוכלי� כל ש, מ כא% שכבר נפסלה מאכילת אד� כ% נשרפת"מ
 .מאכילת אד� כ% נטמאת

 בכל –שנת% לתוכ� עורות שלכאורה הוא מבטל את החמ. מתורת אכילה ' ומבואר בסוגיא דאפי 3
 .ימי� לפסח' י$ לבער א� הוא קוד� גראופ% הדי% הוא שצ


