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  .מט ד� פסחי�
  ? הנשארחמ�המה יעשה ע� , ארבע עשר שחל להיות בשבת

  

  חולי�  תרומה  
   ומשאיר רק כדי אכילתו') ג"דהיינו בי(מבער את הכל לפני השבת   מאיר' לר

  1אינו מבער קוד� שבת אלא בזמנו  לחכמי�
   בזמנואינו מבער קוד� שבת אלא  מבער לפני שבת ומשאיר כדי אכילתו  צדוק' אלעזר בר' לר

  

  ?מה הדי�, ונזכר שיש לו חמ� תו� ביתו, היוצא מביתו בשביל סבות דלהל�
  

  באי� לו שהות לחזור ולבער  ביש לו שהות לחזור ולבער  
  יבטל בלבו   ויחזור למצותו'יחזור ויבער   2יצא לדבר מצוה
  יבטל בלבו  4יבטל בלבו  3יצא לפיקוח נפש
  עריחזור ויב  יחזור ויבער  5יצא לדבר הרשות

  

  ,  חמ�בביתוויודע שנשאר לדבר רשות או לדבר מצוה ויש לו שהות לחזור היוצא מביתו 
  ?על איזה שיעור חוזר,  ויש בידו בשר קודש6או שיצא מירושלי� ולא עבר צופי�

  

   בשר קודשבידויצא מירושלי� ונשאר    חמ� בביתויצא ונשאר   
  כביצה  כביצה  מאיר' לר
  כזית  כזית  יהודה' לר

  כזית  כביצה  7מי�לחכ
  בשני ביצי�  בשני ביצי�  .) לקמ� נ(נת� ' לר

  

  ].ה לפני"תוד [?מדוע צרי� לשרו� בשר קודש שנטמא או יצא לפני הבירה
  

  בקדשי� קלי�  בקדשי קדשי�  
   במקו� אכילתו שריפתו'" בקדש באש ישר�"דכתיב , ת"מה  י"לרש

   גזירה אטו קדשי קדשי�'מדרבנ+   ל"וכנ, ת"מה  'לתוס
                                                           

 יכול אינו וא .כגו� שית� אותו לכלבו או לגוי, ערנוובשבת עצמה א לא מצא אוכלי ונשאר לו חמ� יב 1
 .א"ק כ"ד ס"ב סימ� תמ"מ' וע. ט ואז יבערו"יכו� עליו כלי עד מוצאי יו, באופ� זהלבערו 

ולאכול סעודת , )ה א הוא מוהל אצל אחרי"וה(או למול את בנו , שהל! לשחוט את פסחו: כגו� 2
 ).לקמ�' ע(אירוסי� 

או מ� הלסטי , או מ� הנהר שגאה ושוט� בני אד, שיצא להציל מהנכרי את ישראל הנרדפי: כגו� 3
 .או מהמפולת שיש תחתיה אד, שבאי ג על עסקי נפשות

הג שיש לו , מכיו� שעסוק בהצלת נפשות, הו מדרבנ� לבערולא חייב, ת סגי בביטול בעלמא"דכיו� שמה 4
  .ורדו לא רצו לט$זמ� לקיי שניה

אלפי ' שלמחרת יוכל ללכת לאותו צד ד, שיצא להחשי! על התחו כדי לקנות ש שביתה, י"לרש 5
  .שיצא לשמוח בפסח בבית אוהבו או קרובו, )ה לשבות"בד(' ולתוס. ועושה כ� לדבר הרשות, אמה

 .י הוא כל מקו סביב ירושלי שיכול לצפות לירושל,)ה א"בד('  ולתוס.י הוא ש כפר"לרש 6
כ בבשר קודש "משא, דכיו� שיש תקנה בביטול לא החמירו עד כביצה, )ה וחכמי"בד(' פירשו התוס 7

  . החמירו בכזית$  שאי� תקנה
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  .פסחי� ד� מט
  ?באי� לו שהות' הא� צרי� לחזור ולבער אפי, היוצא מביתו לאכול סעודת אירוסי�

  
  יהודה' אליבא דר  יוסי ' אליבא דר  

  צרי, לחזור ולבער  אי+ צרי, לחזור ולבער  יוחנ�' לר
   אי+ צרי, לחזור ולבער:בסעודה ראשונה  אי+ צרי, לחזור ולבער  לרב חסדא

  לחזור ולבער צרי, :1בסעודה שניה
  

  :פסחי� ד� מט
  ?באיזה שיעור סגי בכזית או בכביצה, לדברי� דלהל�

  
  יהודה' אליבא דר  מאיר' אליבא דר  

  כזית  כביצה  בעני� חמ�  ובשר קודש
  לעני� שיעור  כזית  כביצה  2יוחנ�' לר

  כביצה  כזית   3לאביי   ברכת המזו� 
  

                                                           
כ משגר החת+ לכלה כלי� "ואח, סעודה ראשונה היא סעודת אירוסי+. היינו סעודת סבלונות 1

יוסי א� היא חשובה סעודת ' יהודה ור' ובזה נחלקו ר.  ואוכל אצל חמיו סעודת סבלונות,נאי�
  .מצוה

, )מ"והיינו סת� משנה כר( עד כזית 'איתא עד כמה ה+ מזמני+ .) ד� מה(והג� שבמשנה בברכות  2
ל עד "ס) מ"דאיהו ר(ק "ל שת"מ מחליפי� את שיטת משנה זו וצ"מ. יהודה אומר עד כביצה' ר

  .ל בכזית"יהודה ס' ור, כביצה
מ "דר, וש� נחלקו בדרשת הפסוקי�, בברכות היא כפי שנשנתהל דלעול� לא תיפו, והמשנה "ס 3

 ושביעה ' זו אכילה '" ושבעת"יהודה סבר ' ואילו ר,  ואכילה בכזית' זו אכילה '" ואכלת"ל ד"ס
מ סבר שהשיעור לחזור הוא כשיעור "יהודה בסברא דר' מ ור"ואילו כא+ נחלקו ר. בכביצה
יהודה סבר ששיעור לחזור הוא כשיעור ' ואילו ר, ומה טומאה בכביצה א� חזרה בכביצה, טומאה
  . ואיסורו כבר בכזית'איסורו 


