בס"ד

פסחים י) :המשנה( עד יא) :המשנה(
ביאורי מושגים
בכור  -בבכור אדם אין קדושה אבל חייבים לפדותו לאחר יום השלושים להולדתו.
בכור בהמה טמאה )הדוגמא היחידה לבכור בהמה טמאה הוא חמור( :חייבים לפדותו בשה ולתת את השה לכהן ,אם לא פודים אותו
בשה יש לערוף אותו )יש מח' תנאים האם יש בחמור קדושה לפני שפודים אותו(
בכור בהמה טהורה :חייבים לתיתו לכהן .כשבכור תמים יש להקריבו בבית מהקדש ,אם נפל בו מום הוא יוצא חלקית לחולין וניתן
לאוכלו )למרות היתר האכילה עדיין אסור לעבוד בו או לגוז אותו  -הגרי"ד הסביר שבכור זה מוגדר עדיין כקודש חלקי )ולכן הוא אסור בגיזה
ועבודה( אבל יש היתר מיוחד לשוחטו מחוץ לבית המקדש ולאוכלו ,כששחיטתו ואכילתו הינם סוג מיוחד במינו של קרבן(.

המשנה

ר"ח ורבב"ה :יש לבדוק 3
פעמים) ,כנגד  3השבתות

זמן בדיקת חמץ:

המופיעות בפסוקים(.

מהי שיטת ר"י:

ר' יהודה :ערב י"ד ,י"ד בבוקר ,י"ד בצהריים.

רב יוסף .1 :יש לבדוק פעם אחת.

חכמים :לא בדק בערב יבדוק בבוקר ,לא בדק
בבוקר יבדוק בצהריים ,לא בדק בצהריים יבדוק
בפסח ,לא בדק בפסח יבדוק אחרי פסח.

קושיה על שיטת רב יוסף:

נדחה :בברייתא מפורש
שהמח' היא על בדיקה
בפסח עצמו.

 .2ניתן לבדוק עד פסח )בפסח אין לבדוק מחשש
שיאכל את מה שמצא(.

תשובות לסתירה בשיטת חכמים:
בחמץ כיוון שהוא מחפש אחריו כדי לשורפו אין חשש שיאכל אותו בטעות.

לפי רב יוסף:
חכמים  -לא חוששים.
תשובות לסתירה בשיטת ר' יהודה:

ר' יהודה  -חושש שהאדם יאכל.

רבה :בחדש הותר לו לקצור ולטחון ולרקד רק
ע"י שינוי ולכן הוא יזכור שאסור לו לאכול.

נדחה :בבית שלחין
מותר לקצור בלי שינוי.

ואילו באיסור חדש:
חכמים  -אסרו )חששו שיאכלוה(.
ר' יהודה  -התיר להתעסק בתבואה

רב אשי :בחדש מותר להכין רק
קמח וקלי )שלא ראויין
לאכילה(.

נדחה :בשביל להכין קמח וקלי צריך
לקצור אותו ולעבדו .ובשלבי הביניים
התבואה ראויה אכילה.

החדשה )ולא חשש שיאכלוה(.

אביי :מאיסור חדש אדם נרתע כיוון שלא אכל ממנו מעולם ,מה שאין כן בחמץ.

הערות להסברו של אביי:
שיטת ר' יהודה:

רק כשיש הפסד ממון ממשי
ר"י גוזר.
אבל במצב שבו יגרם לבהמה
צער אבל הדבר לא יסכנה  -לא
גזר ר"י.

 .1בשבת  -אנשים נרתעים ולכן באיסורי שבת ר"י לא גוזר אף פעם )במקרה של קשר עניבה
ר"י אוסר לא משום גזירה אלא כיוון שקשר עניבה אסור מעיקר הדין(.
 .2במצב של הפסד ממון  -ר"י גוזר אפילו במקרה שבו אנשים נרתעים )לכן ר"י אסר להקיז
דם של בכור בהמה מסוכן ,וזאת למרות שאנשים נרתעים ממנו(.
 .3ביו"ט  -אנשים לא נרתעים ולכן מותר רק כשאין חשש שיחליף )למשל סריקה במסרק עץ
)קרצוף( מותר ולא חוששים שיחליפו בסריקה במסרק מתכת )קידור((.

שיטת חכמים:
אוסרים תמיד אא"כ אין חשש שיחליף )ולכן אסרו לקשור בחבל שונה והתירו בקשר שונה(.
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