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  .מח ד� פסחי�
  יהושע דמתניתי� ' אליעזר ור' במה נחלקו ר

  ?עיסה שנטמאה קוד� שהופרשה חלתהט לכל ה"ביו לאפות  אפשרהא�
  

   לא יאפה�יהושע ' ר   אופה�אליעזר ' ר  
   דלא אמרינ" הואיל כרב חסדא   1 דאמרינ" הואיל כרבה   לרב ירמיה, לרמי בר חמא

  4ל הכי"יתכ" דלא ס  3כיל ה"יתכ" דלא ס  2לרב שישא, לרב פפא
  

  ? שבשיעור כזה יוכל לשומרה מחימו �כמה שיעור עיסה שמותר ללוש למצה 
  

    בשעורי�  בחטי�
   רעות�חסיכתא    טובות�מעלייתא    רעות�חסיכתא    טובות�מעלייתא 

  6ארבעה קבי"  שלשה קבי�  שלשה קבי"  5שני קבי"  ישמעאל ' לר
  שלשה קבי"   קבי"שני  ארבעה קבי"  שלשה קבי"  נת� ' לר

  )קב ורבע רגיל( שהוא חמשת רבעי� קמח  קב מלוגאה   7לרב
  

  :פסחי� ד� מח
  ?באיזה אופ� מיירי, לשיעור חלה" סל מצר�"ל ד"אליעזר דס' אליבא דר

  
   זו את זו8בככרות של בבל שנושכות   אינ� נדבקות באפיה�בכעכי�   

  הסל מצרפ"  הסל מצרפ"  חנינא' לר
  הסל מצרפ"  1אי" הסל מצרפ"  יהושע ב� לוי' לר

                                                           
נמצא שאפה אותה שלא ו, ו� שנטמאה ותל� לשריפה כי�דא� שלבסו� הוא יפריש אחת מהככרות האלה לחלה  1

אלא  �  משו� דאמרינ� הואיל והוא יכול שלא להפריש ככר שלמה ,בכל אופ� מותר לאפות הכל, ט"לצור� יו
  .ט" שאז נמצא שנאפו כל הככרות לצור� יו� להפריש מכל ככר מעט לחלה

'  מזה שלא ענה כ� לר�" הואיל"א טע� "ומשו� שמוכיח מהברייתא שאי� לר, ל שלא נחלקו בהכי"זירא ס' ג� ר 2
 . חזר בו�ירמיה סברתו ' א� יתכ� אחרי שביאר לו ר. יהושע

א� לא '  דאפיל"די, "הואיל" משו� שסובר כרבה דאמרינ� הא להתיר אינ"רב פפא מפרש שיתכ� שסברת ר 3
 כל הכרות שנכנסו � כיו� שכל זמ� שלא הוברר איזו ככר תהיה לחלה , כא� גבי חלה מהני � " הואיל"אמרינ� בעלמא 

בשעה שהכניס את הככרות , "הואיל ומקלעי ליה אורחי�"כ נידו� רבה ורב חסדא גבי "משא. לתנור ראויות לו
  .וג� אורחי� עדיי� לא זימ�, לתנור אי� שו� ככר ראויה לו

נ�  משו� שסובר כרב חסדא דלא אמריהיהושע לאסור אינ' רב שישא בריה דרב אידי מפרש שיתכ� שסברת ר 4
כיו� שודאי לבסו� יקח אחת מהככרות ,  כא� גבי חלה לא מהני�  בעלמא"הואיל"א� אמרינ� '  דאפי,"הואיל"

כ כבר עכשיו יש ככר אחת שאינה ראויה לא לו ולא "או ,)ה מכל ככר וככרדאי� דר� לקחת חתיכה קטנ(לחלה 
שודאי ראוי מה שאופה " הואיל ומקלעי לי אורחי�"כ נידו� רבה ורב חסדא גבי "משא. רלאורחי� ולכ� אסו

  ".הואיל"יהושע שאמרינ� '  יתכ� שמודה ר� ואורחי� שכיחי � לאורחי� 
' ושיעור זה שוה לשיעור קמח היוצא מג, כלומר מותר ללוש שיעור קמח היוצא מתו� קבי� של חטי� טובות 5

 .יאות כל כ� קמחקבי� רעות אשר אינ� מוצ
שההפרש בי� חטי� יפות לחטי� גרועות הוא הפרש גדול של , דקדק רב פפא מברייתא זו לנידו� מקח וממכר 6

והיינו . והוא הרבה יותר מההפרש שיש בי� שעורי� יפות לשעורי� רעות שש� ההפרש הוא רק רבע, שליש
 .עורי� גרועות כלפי שעורי� מעולותיותר מאשר גרועות ש, עות כלפי חטי� מעולותושגרועות חטי� גר

 , דהיינו שלשת רבעי קב� לוגי� קמח ' שנהגו הנשי� בביתו להחמיר ולאפות ג, רב יוס� אמר. רב תנא הוא ופליג 7
  .כ היו מצרפי� את כל הככרות בסל כדי להפריש חלה"ואח. שבזה משתמרות יותר מהחימו#, ולא יותר

 .יתלש מעט מהעיסה מככר זו לככר זושמתחברות כל כ� עד שא� ינתק� ', פי 8
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  :פסחי� ד� מח
  ?ואיזה לא, לתנאי� דלהל� איזה ככרות מצטרפות לחלה

  
  בככרות של בבל שנושכות זו את זו  הי אינ� נדבקות באפי�בכעכי�   

  2שנאפו בתנורהסל מצרפ" אחר   אליעזר' לר
  3סגי לצירו� מה שנאפו בתנור אחד  יהושע' לר
  סלבלא תנור במצטרפי�   בתנור ובסל' פיאינ� מצטרפי� א  4שמעו�' לר

  
  ?מה יעשו, שלש נשי� שיש לה� תנור קט� אחד המספיק לאפות בצק אחד

  
  כשזו אופה זו מקטפת וזו לשה  'ללוש שלושת� כאחת וכו  

  ש שאפשר"כ  אפשר  5לרב� גמליאל
  אפשר  אי אפשר  6לחכמי�

  7תלוי במציאות  עקיבא' לר
  

  ?�מהו שיאור ומהו סידוק ומה דינ
  

   ישר� וחייב כרת�סידוק    ישר� ופטור מכרת�שיאור   
  סדקי� מרובי� שנתערבו זה בזה  סדקי� בודדי� כקרני חגבי�   חכמי� דברייתא� יהודה' לר

  בסדקי� כקרני חגבי�' אפי  כשהלבינו פניו  מ"ר �דמתניתי� לחכמי� 
  

                                                                                                                                                                                                   
: דש� איתא, )ד"ב מ"פ(שאי� סברתו מסתדרת ע� נוסחת המשנה בחלה , )ה לא"בד(' העירו התוס 1

הרודה " א�"רבי אליעזר אומר ,  פטור מ� החלה עד שישוכו� ) פחות משיעור חלה(העושה עיסתו קבי� 
וכ� " (א�"תיבת אכ� אי לא גרסינ� . שוכוולגירסא זו מפורש שלא צרי" שי. הסל מצרפ� �ונות� לסל 

  .ג� שישוכו וג� שיתנ� לסל שיצרפ� � א בעי תרתי "ל שר"די, מ"לק") א�"תיבת בסוגיי� לא גרס 
אכ� לפי מה . ש"דהרי לא חילקה בי� ככרות לכעכי� אלא בדעת ר, חנינא' לכאורה ברייתא זו כדעת ר 2

. ש לומר שמספיק רק מה שה� נושכות"ובא ר, יא תרת" יתכ� שמצרי" ר,)ה לא"בד(' שביארו התוס
  .ק"ודו

' ש שא� נת� לסל אחד אפי"כ כ"וא, פ שלא נת� לסל"תנור מצרפ� אע" א�"יהושע ש' י שסובר ר"רשיפ 3
,  שבירושלמי איתא שדוקא א� צירפ� בתנור מהני,כתב) 'אות ב(א "ובהגהות הגר. מכמה תנורי� שמהני

ל שסל "א ס"והיינו שר. רבינו דוד' וע:) הלכות חלה ד� כז(� "רמבוכ� היא סברת ה. אבל סל לא מהני
  .ל שרק תנור מצר� ולא סל"יהושע ס' ור, ש תנור"מצר� וכ

וצירופ� הוא ) ה לא"בד(' א המובאת בתוס"ק דר"שזו היא דעת ת, )'אות א(א בהגהותיו "ביאר הגר 4
 .בתנור

ואי� לחוש לחימו% הג� שאחת ממתנת עד , א התנורהנשי� ללוש כאחת מלֹ' ל שיכולות ג"ג ס"ר 5
  .ק�ישהשתי� האחרות תגמורנה לאפות את בצ

ל שאסור "ולכ� ס, חכמי� חוששי� שמא תחמי% העיסה בשעה שממתנת עד שהשתי� האחרות יאפו 6
השניה מתחילה ) לערו"� (�קטמתחילה ל וכשהיא , אלא הראשונה מקדימה ללוש,לה� ללוש כאחת

  .לה לאפות השניה תקט� והשלישית תתחיל ללושוכשהראשונה מתחי, ללוש
ג בברייתא "אכ� ר. יש להתיר' ואילו בזריזות וכו, יש לאסור' בנשי� עצלניות ובתנור חלש וכו, כלומר 7

,  תלטוש בצונ��ורק כלל אחד יש לנו דא� רואה שהבצק תפח , ובכל הנשי� הותר, ע שאי� לחוש"השיב לר
 . ותקט� את הבצק בה� וכ" לא יחמי%דהיינו שתרטיב ידיה במי� צונני�


