
 

  ומפסחים 
   

  . וכן לענין טומאה אם מקפיד עליו חוצץ ואם רוצה בקיומו הרי הוא כעריבה
  בקפידא תליא מילתא.  -בשיעורא תליא מילתא, הכא  -דמי? התם  מי :קושי

  . ולענין הטומאה אינו כן: אימא רב יהודה אמר:1ץ ותיר
   קתני!  וכן לענין טומאהאמר ליה אביי: הא  :קושי

לענין צירוף טומאה בפסח. ובשאר ימות השנה  אלא אמר אביי: הכי קאמר: וכן :2תירוץ 
  איכא פלוגתא. 

  לצרף טומאה  איזה יום?ב  
  צטרףמ -בפסח דאיסורו חשוב   בפסח  וכן לענין טומאה

אם מקפיד עליו חוצץ ואם 
רוצה בקיומו הרי הוא 

  כעריבה

בשאר ימות השנה, דבקפידא   נהובשאר ימות הש
 -תליא מילתא אם מקפיד עליו 

הרי  -מצטרף, אם רוצה בקיומו 
  הוא כעריבה

  קתני!  חוצץ: מי קתני מצטרף? והא מתקיף לה רבא: קושי
כגון דאיטמי הך עריבה, ובעי  -אלא אמר רבא: וכן להעלות טהרה לעריבה. היכי דמי  :3תירוץ 

  לאטבולי. 
  להעלות טהרה לעריבה  איזה יום?ב  

וצץ, ולא ח -בפסח דאיסורו חשוב   בפסח  וכן לענין טומאה
   סלקא לה טבילה

אם מקפיד עליו חוצץ ואם 
רוצה בקיומו הרי הוא 

  כעריבה

בשאר ימות השנה בקפידא תליא   נהבשאר ימות הש
חוצץ,  -מילתא, אי מקפיד עליו 

רי הוא ה -ואם רוצה בקיומו 
  כעריבה

  קתני!  לענין טומאה? הא וכן לענין טהרהיף לה רב פפא: מי קתני מתק: קושי
כגון דנגע שרץ  -היכי דמי אלא אמר רב פפא: וכן לענין להוריד טומאה לעריבה.  :4תירוץ 

  בהאי בצק. 
  להוריד טומאה לעריבה  איזה יום?ב  

ולא וצץ, ח -בפסח דאיסורו חשוב   בפסח  וכן לענין טומאה
  נחתה לה טומאה

אם מקפיד עליו חוצץ ואם 
רוצה בקיומו הרי הוא 

  כעריבה

בשאר ימות השנה בקפידא תליא   נהבשאר ימות הש
חוצץ, אם  -מקפיד עליו מילתא, 

  עריבההרי הוא כ -רוצה בקיומו 

  
 . הרי זה אסור -בצק החרש, אם יש כיוצא בו שהחמיץ משנה. 
  אם אין שם כיוצא בו מהו? : שאלה

   מיל. אמר רבי אבהו אמר רבי שמעון בן לקיש: כדי שילך אדם ממגדל נוניא לטבריא,  :תשובה
  ונימא מיל!  :קושי

  רא דמיל כממגדל נוניא ועד טבריא.הא קא משמע לן דשיעו :תירוץ
 -ו אמר רבי שמעון בן לקיש: לגבל ולתפלה ולנטילת ידים אמר רבי אבה :עוד בעניין שיעורים

  ארבעה מילין. 
  אמר רב נחמן בר יצחק: אייבו אמרה, וארבעה אמר בה, וחדא מינייהו עבוד. : גירסה אחרת

. וכמה כדי עבודה? אמר רבי טהורין, חוץ מעור האדם -וכולן שעיבדן או שהילך בהן כדי עבודה דתנן: 
  ר רבי ינאי: כדי הילוך ארבעה מילין. אמ אייבו

אפילו מיל  -אמר רבי יוסי ברבי חנינא: לא שנו אלא לפניו, אבל לאחריו : צמצום דינים אלו
  אינו חוזר. 

 חוזר.  -אמר רב אחא: ומינה, מיל הוא דאינו חוזר, הא פחות ממיל  :מדבריו דיוק
  

   



 

   משנה.
  רבי יהושע  בתירא בן  רבי אליעזר  

כיצד 
מפרישין 

חלה 
בטומאה 

  ביום טוב?

לא תקרא לה שם עד 
  שתאפה

לא זה הוא חמץ שמוזהרין עליו בבל   תטיל בצונן
יראה ובבל ימצא. אלא, מפרישתה 
 -ומניחתה עד הערב, ואם החמיצה 

  החמיצה

נקודת 
 המחלוקת 

ובת ט -
  הנאה

  טובת הנאה אינה ממון    טובת הנאה ממון

נקודת 
 -המחלוקת 

  בהואיל

אמרינן הואיל ואי 
 -בעי איתשיל עלה 

  ממוניה הוא

  איללא אמרינן הו  

 
  רבה  רב חסדא  

  אינו לוקה  לוקה  האופה מיום טוב לחול
לא אמרינן הואיל ומיקלעי   הטעם

  ליה אורחים חזי ליה
  אמרינן הואיל

  
  של רבה נגד רב חסדא 2קושי   של רבה נגד רב חסדא 1קושי   

ישחוט אלא כדי בהמה המסוכנת לא   היאך אופין מיום טוב לשבת?  הקושי
שיכול לאכול הימנה כזית צלי מבעוד 

א בעי אף על גב דל -יכול לאכול  יום.
  למיכל. 

הואיל  -בשלמא לדידי, דאמרי הואיל 
משום הכי  -ואי בעי למיכל מצי אכיל 

ישחוט. אלא לדידך, דאמרת לא 
  מאי ישחוט?א -אמרינן הואיל 

  משום הפסד ממונו  משום עירובי תבשילין  תירוץ 
ומשום עירובי תבשילין שרינן איסורא   קושי

  דאורייתא?
שרינן איסורא  ומשום הפסד ממונו

  דאורייתא?
מדאורייתא צורכי שבת נעשין ביום טוב,   תירוץ

ורבנן הוא דגזרו ביה, גזירה שמא יאמרו 
אופין מיום טוב אף לחול. וכיון 
אית  -דאצרכוה רבנן עירובי תבשילין 

  ליה היכירא

אין, משום הפסד ממונו גמר בלבו 
לאכול כזית, ואי אפשר לכזית בשר 

  בלא שחיטה

  


