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  .קטו ד� פסחי�
  , ת ומרור דרבנ�"משמיה דגמרא דמצה בזמ� הזה מה) האמורא(לשיטת הלל 

  ?הא� יכול לכרו� מצה ומרור ולאוכל� יחד
  

  ת" דשניה� מה!בזמ� המקדש   בזמ� הזה  
   !) התנא(להלל 

  אי� מצות מבטלות זו את זו
   וכ! יעשה�יכול 

   !לחכמי�   1לא יכול  �"לרשב
  מצות מבטלות זו את זו

  לא יכול
  לא יכול: יוחנ�' לר  )ה אלא"ד ('לתוס

  2יכול: לרב אשי
  

  ].ה כל"תוד[? מ בי� הטעמי�"מה הטע� ומה נפ, כל דבר שטיבולו במשקה צרי	 נטילת ידי�
  

  ?מ"מה הנפ  ?מה הטע�  
  טעו& ברכה  3קנו בפתימשו� תקנת חכמי� כמו שת  לקונטרס

  אי& טעו& ברכה  �4אסור לאד� לטמא את גופו במשקי� טמאי  'לתוס
  

  :פסחי� ד� קטו
  ?מה הדי� בבלע מצה או בלע מרור

  
  הא� יצא ידי מרור  הא� יצא ידי מצה  
   � 5יצא ידי חובה  כ בלע מרור"כשבלע מצה ואח

  אול� לכתחילה צרי! ללעוס
   לא יצא:לגירסתנו

  6 יצא:י"לגירסת רש
  2לא יצא  1יצא ידי חובה  כשבלע מצה ומרור יחד

                                                           
זה בפני " אפילו"אלא שהקשה עליו רב אשי דבברייתא כתוב בדברי רבנ , יוחנ בפירוש' הכי אמר ר 1
 שאי כוונת רב אשי לדחות ,�"ומפרש רשב.  כשאכל יחדפ"שודאי שיוצא עכמ "וש, צמו וזה בפני עצמוע

ובודאי , חולקי� וסוברי� שהוא דוחק' והתוס. יוחנ אלא רק לומר שמהברייתא אי ראיה' את דברי ר
 .יוחנ' כוונת רב אשי לחלוק לדינא על ר

2   .ובזה פליגי על הלל הזק שהיה מצרי� בדוקא כריכה, אבל לא צרי� לעשות כ
כלומר כדי שירגילו אוכלי תרומה את , "סר� אוכלי תרומה"ל ליטול ידי� ללח� משו� "קנו חזית', פי 3

והנה תרומה נעשית שלישי א� , ותקנה זו היתה על כל דבר שיכול לטמא תרומה, עצמ� ליטול את ידיה�
וכיו שכ ג� פירות שנטבלו במשקה ה� יכולי� ,  דה� שניות לטומאה� הוא ודי סת� ידי� , נוגע בה שני

 דינ� כמו נטילת ז"ולפ. וה� בכלל התקנה דכל הפוסל את התרומה צרי� נטילה, לקבל טומאה מהידי�
היינו פירות שלא נגעו במשקי� , ומה שאמרו הנוטל לפירות הרי זה מגסי הרוח.  ברכהכההלח� שצרי

 .מא מסת� ידי�שאינ� יכולי� להט
דהרי כל דבר טמא שנוגע , כשמטבל פירות במשקה יש לחוש שמא יגע במשקה ויטמאנו בסת� ידיו', פי 4

ואסור לאד� לשתות משקי� , כ הוא מטמא את גופו"וכשיאכל� אח, במשקי� עושה אות� תחילה
 .טמאי� ולפסול את גופו

כ גבי מרור יש צור� שירגיש "משא. "בערב תאכלו מצות"דכיו שקיי� את המצוה , והטע� שיצא 5
  .וכשאוכלו בבליעה אינו מרגיש, האוכל את מרירות המרור

  .ולכ� יצא � בולע לא ירגיש קצת מרירות המרור לל שאי אפשר "ס 6
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  :פסחי� ד� קטו
  ?פני מי עוקרי� את השולח�לומ. בפני כל אחד ואחד, מרור וחרוסת, מצה: הא� צרי� להביא

  
  מלפני מי עוקרי� את השולח�  להביא בפני כל אחד ואחד  

  רק מלפני מי שאומר ההגדה  צרי! לתת לפני כל אחד ואחד  לרב שימי בר אשי 
  הרק מלפני מי שאומר ההגד  רק לפני מי שאומר ההגדה  לרב הונא

  
  ].ה כדי"תוד[?  מדוע עקרו את השולח� פטרה מלומר מה נשתנה לגמרי)אביי(הא� שאלת 

  
  ?הא� פטרה  
  פטרה  �"ולרשב' לפשטות הגמ

  3אלא שאביי המשי! לשאול עוד, לא פטרה  'לתוס
  
  
  

                                                                                                                                                                                                   
דג� לא טע� את המצה וג� לא , דא� דאיכא הכא תרתי לריעותא, והחידוש יותר מהדי& הקוד� 1

דהוא , אכ& א� כר! את המצה בסיב ודאי לא יצא. & יצאבכל אופ � המרור מחמתנגעה בגרונו 
 .כזורק אב& לתו! גופו

 .ל ודאי לא טע� טע� מרור"כיו& שאיכא תרתי לריעותא וכנד,  לא יצאי"רשלגירסת כא& ג�  2
לכ&  �שאל כבר וכיו& שהוא . אבל באמת שאל עוד שאלות, נקטה רק את תחילת שאלתו' והגמ 3

 ."מה נשתנה"מלומר את ) ולי�הגד(פטר את שאר המסובי& 


