
O R A Y S A  D A I L Y  M A R E I  M E K O M O Sפתגמי אורייתא
מראי מקומות מפעל עמוד וחזרה

 פסחים ו:

  ודשחאש שהרי משה עומד בר

ששואלין בהלכות הפסח שתי שבתות קודם הפסח, מכך שבראש חודש למד רשב"ג סברה הגמרא שכיצד , דוד בינור שההק
ואם כן  לקיחת הפסח שהיא בעשור לחודש,את הלכות הפסח, הלא באותו מעמד הזהירם גם על לימדם משה במצרים ניסן 

אין ראיה אלא על עשרה ימים קודם זמן המצוה, ומה שהזהירם באותה שעה גם על שאר הלכות הפסח זהו מפני שכבר 
לגבי פסח שני. וכתב התחיל להזהירם על לקיחתו לכך סיים את כל הלכות הפסח, וכפי שדחה רשב"ג את ראיית חכמים 

 באופן אחר.שדחתה הגמרא להקשות כך, אלא  יכלה שאכן

 אף כאן בראש חודש

פירוש פי הלכשמכך שמשה לימדם הלכות הפסח בראש חודש ניסן, למד שדורשין בהלכות החג שתי שבתות  רשב"ג
ולדעת  .במדברשעשו בשנה שניה  ראשון מפסחהלימוד שני הרוש הפי ולפי ,מפסח מצריםהלימוד הוא ראשון בגמרא ה

, קודם מתן תורהמפני שהיה  ראיהשמפסח מצרים אין , פני יהושעהששלושים יום קודם דורשין בהלכות החג ביאר  חכמים
הלכות הפסח כפי שזכרו מפסח מצרים, ולא הוצרך משה  לומדים מעצמםהיו אין ראיה לפי שפסח ראשון שעשו במדבר מו

יבו הדינים שנתחדשו בפרשה זו שדוחה שבת וטומאה, וראה בדבריו שתלה ביאור זה במחלוקת האם נתחיאת ללמדם אלא 
 .בפסח במדבר

 דלמא פרט וכלל הוא

מדת כלל ופרט הלא יתכן ש ,כלל ופרטכיצד למדה הגמרא שאין מוקדם ומאוחר בתורה מדין (כ"ה),  קובץ שעוריםה שההק
תורה שבכתב ניתנה יחד עם השייך לה מתורה שבעל פה בכל מצוה ש רץ. ותיסדר האמירהלפי , ולא סדר הכתיבה יפלא יה
 קודם שנכתב. יויוצה תבשעכבר כלל ופרט נאמר של הלימוד ם כן גם נדרשת בהן, וא השהתורמדות ה יפל ע

 הבודק צריך שיבטל

דברי רש"י סותרים זה את זה,  רהלכאוש ,צל"חה הקשה, בלבו סמוך לבדיקה מיד, ואומר כל חמירא וכו'. רש"יכתב 
 לוקתתלוי במח שנידון זה. וביאר בפהצריך שיאמר הרי שאומר כל חמירא ש, וסיים בלב הוא ביטולשבתחילה כתב שה

 ולענין זה די ,אלא שעשאו הכתוב כאילו ברשותואינו ברשותו,  נמצא שהחמץ, אסור בהנאהחמץ  שלדעת הסובריםתנאים, 
חמץ מותר ש ליליהגוסי יבי רדעת ל ואילו. ר"ן לעיל (ג.)הוכמו שביאר  כדי שלא ייחשב כאילו הוא ברשותו, לבהל וטביב

, תנאיםהרוב שכך הוא עיקר הדין לדעת  ,בלבוכתב דבריו לכך בתחילת בביטול בלב. ו גמור ואין דיבהנאה, צריך הפקר 
 .ליליהגוסי יבי רל שיועיל גםכדי וסיים שיאמר 

 פירורין הא לא חשיבי

 שהגמרא אמרה, אלא כזיתשיעור שכמו כן יכלה הגמרא לומר שאין עובר על בל יראה מפני שאין בהם  ,דוד בינור תבכ
 םביוחש ינםאשמשום  אינו עוברהאסור מן התורה, בפירורין  חצי שיעורפחות מכזית מדין גם בער צריכים ל ואם הי לואפיש
חצי בל יראה גם ביש איסור שפוסקים ה דעת הביאד) ס"תמד סי' או"ח על שו"ע ( רעק"א דושיחי. ובהםאין דעתו עליו

 ר.ועיב ן בהם דיןאי ןכא לם אשפירורי כזית, ל כוונהההאמורים בסוגייתנו פירורין ש תבכ שפת אמתשיעור. וה

 שמא ימצא גלוסקא יפה

 שהחשש  א. דרכים: שתיב ביאר. ומדוע חששו חכמים שימצא גלוסקא יפה, הלא כבר בדק ולא מצא, שפת אמתה שההק
בדיקה לא הצריכו חכמים לחזור ולבדוק מחשש חולדה לענין ואף ש ממקום אחר, חמץ חולדה הגררהוא שמא לאחר שבדק 

היא  ביטוללפי זה תקנת ו .לגרירת חולדה שוחש ספק דאורייתא אוביטול שהלגבי וכמו שאמרו שאין לדבר סוף, מכל מקום 
שמאחר ומן התורה היו מבטלים ודי בזה, וזה היה מועיל לכל ב.  בדיקה.ב נתחייבולא ו ם חמץבהשלא הכניסו מקומות ב גם

, ולכך חששו גם לחשש רחוק שמא היה לו חמץ ולא מצאו, והצריכו תקלה על ידי תקנתםהחמץ, לא רצו חכמים  שתבא 
 ביטול.

 וכו' דלמא משכחת ליה בתר איסורא

סי' ( רא"ש. אבל המזהכיון שלא ידע  עוברבלא שיהוי אינו מלשורפה מיד, אבל ישהה החשש הוא שמא ש ,מבואר רש"יב
כל לבטל כיון שאינו ברשותו, ולמא משכחת לה בזמן איסורא, ולא ייד שאמרה הגמראומה  ,שעובר גם קודם שמצא תב,ט) כ
 .אינו יכוללבטלה לו אפיש שאמרה האמת, אלא תחילהעובר מש שהגמרא יכלה לומר ,ג)אות ( קרבן נתנאלה ביאר

 


