שבעתמסכת פסחים דף ח עמוד א
שנאמר בבלי
מפני שאור הנר יפה לבדיקה .ואף על פי שאין ראיה לדבר  -זכר לדבר ,תלמוד
אין ראיה אבל
יש זכר

ימים שאר לא ימצא בבתיכם ואומר ויחפש בגדול החל ואומר בעת ההיא אחפש את
ירושלים בנרות ואומר נר ה' נשמת אדם חפש כל חדרי בטן .האי אור החמה היכי דמי? אי
שבעת ימים...לא
נימא בחצר  -האמר רבא :חצר אינה צריכה בדיקה ,מפני שהעורבין מצויין שם .אלא
ימצא◄ויחפש
באכסדרה  -האמר רבא :אכסדרה לאורה נבדקת!  -לא צריכא ,לארובה דבחדר - .ודהיכא?
בגדול ◄...בעת
לאכסדרה=כעין פרגולה
לחצר?
אי לבהדי ארובה  -היינו אכסדרה ,אלא לצדדין - .ואבוקה לא? והאמר רבא :מאי דכתיב ונגה תאורה
ההיא
לפי רבא אכסדרה נבדקת
לפי רבא חצר לא צריכה בדיקה,
של
כאור תהיה קרנים מידו לו ושם חביון עזו למה צדיקים דומין בפני שכינה  -כנר בפני
לאורה מהשמש.
שמש העורבים אוכלים החמץ.
האבוקה .ואמר רבא :אבוקה להבדלה  -מצוה מן המובחר!  -אמר רב נחמן בר יצחק :זה
יכול להכניסו לחורין ולסדקין ,וזה  -אינו יכול להכניסו לחורין ולסדקין .רב זביד אמר :זה -
רבא
תשובה סופית
מדובר לבדיקת אם סוף ארובה?
אורו לפניו ,וזה  -אורו לאחריו .רב פפא אמר :האי  -בעית ,והאי  -לא בעית .רבינא אמר:
לבדיקת הצדדים שאינם מוארים.
זה אכסדרה?
ארובה בחדר
האי  -משך נהורא ,והאי  -מיקטף איקטופי.
רב נחמן בר יצחק
תאורה הרי רבא אמר פסוק ונגה כאור...חביון עוזו.
השוואה בין צדיקים לשכינה כמו נר
של
לאבוקה ,דהיינו אבוקה זה טוב?
אבוקה
התשובה לשאלות
תשובת
וכן אמר רבא
רב נחמן בר יצחק בנר אפשר לבדוק חורים וסדקים.
אבוקה להבדלה-מצוה מן
נר מאיר קדימה ,אבוקה אחורה.
המובחר? דהיינו אבוקה זה טוב? רב זביד
אבוקה מפחידה ,נר לא מפחיד
רב פפא

תמונה

הסבר א' דף ח' עמוד א' מסכת פסחים גמרא -פרק ראשון -בדיקה במקומות
שונים

חלק א' במסכת פסחים דף ח' עמוד א'
כל מקום שאין מכניסין כו' .כל מקום לאתויי מאי?  -לאתויי הא דתנו רבנן :חורי בית
העליונים והתחתונים ,וגג היציע ,וגג המגדל ,ורפת בקר ,ולולין ,ומתבן ,ואוצרות יין,
ואוצרות שמן  -אין צריכין בדיקה .רבן שמעון בן גמליאל אומר :מטה החולקת בתוך הבית
ומפסקת  -צריכה בדיקה .ורמינהו :חור שבין אדם לחבירו  -זה בודק עד מקום שידו מגעת,
וזה בודק עד מקום שידו מגעת ,והשאר מבטלו בלבו .רבן שמעון בן גמליאל אומר :מטה
החולקת בתוך הבית ,ועצים ואבנים סדורים תחתיה ,ומפסקת  -אינה צריכה בדיקה .קשיא
מטה אמטה ,קשיא חורין אחורין!  -חורין אחורין לא קשיא; הא  -בעילאי ובתתאי ,והא -
במיצעי .מטה אמטה לא קשיא; הא  -דמידליא ,הא  -דמיתתאי.

שואלים
משנה
בכל מקום שלא מכניסים חמץ לא צריך לבדוק .כל מקום מה מרבה?
בא לרבות שאין לבדוק
חורי בית העליונים והתחתונים ,וגג
היציע ,וגג המגדל ,ורפת בקר,
ולולין ,ומתבן ,ואוצרות יין ,ואוצרות
שמן
רבן שמעון בן גמליאל
רב פפא

תמונה תמונה
רבן שמעון בן גמליאל
מיטה שמציבה מעין גבולועצים
ואבנים תחתיה-אין לבדוק.

חלק א'-ב' במסכת פסחים דף ח' עמוד א'
ואוצרות יין אין צריך בדיקה? והתניא :אוצרות יין  -צריך בדיקה ,אוצרות שמן  -אין צריך
בדיקה!  -הכא במאי עסקינן  -במסתפק - .אי הכי שמן נמי!  -שמן  -יש קבע לאכילה ,יין -
אין קבע לשתיה .תני רבי חייא :עשו אוצרות שכר בבבל כאוצרות יין בארץ ישראל
במסתפק .אמר רב חסדא :בי דגים אין צריך בדיקה .והתניא :צריכין בדיקה!  -לא קשיא;
הא  -ברברבי ,הא  -בזוטרי .אמר רבה בר רב הונא :בי מילחי ובי קירי צריך בדיקה .אמר רב
פפא :בי ציבי ובי תמרי צריך בדיקה.

תמונה

רב זביד

תמונה

רבן שמעון בן גמליאל
מיטה שמציבה מעין גבול-יש לבדוק.
שואלים-חורים בקיר משותף
כל אחד בודק בחור מצידו עד ההגעה והשאר מבטל
בדיקה
ישוב הסתירה
באמצע
חורים
במיטה גבוהה
מיטה

אין בדיקה
עליונים
במיטה נמוכה

הסבר א'-ב' דף ח' עמוד א' מסכת פסחים גמרא -פרק ראשון -בדיקה במקומות
שונים
הרי למדנו
שואלים
ומחסני יין לא עושים בדיקת חמץ? מחסני יין-יש לעשות בדיקת חמץ ,מחסני שמן-לא?
שמן לא מוסיפים
שואלים
תשובה
מדובר המחסני יין נכנסים לשם עם לחם.
אז למה שמן לא? תשובה-יין מוסיפים בזמן
האוכל
רב חסדא
רבי חייא
רב חסדא אומר
אומר רבי חייא
מחסני דגים לא
יש לבדוק מחסני שיכר כשם שיש
צריכים בדיקה.
לבדוק מחסני יין שנכנסים.

תמונה תמונה

שואלים-הרי כתוב
שמחסני דגים
צריכים בדיקה?

תשובה-במחסני
דגים גדולים-אין צורך ,כי מכינים מראש ,בדגים
קטנים נכנסים עם לחם כי חסר לפעמים.

למדנו

תנא :אין מחייבין אותו להכניס ידו לחורין ולסדקין לבדוק  -מפני הסכנה .מאי סכנה? אי
נימא מפני סכנת עקרב  -כי משתמש היכי אישתמש?  -לא צריכא ,דנפל - .אי נפל  -למה
לי בדיקה? והתנן :חמץ שנפלה עליו מפולת  -הרי הוא כמבוער!  -התם  -שאין הכלב יכול
לחפש אחריו ,הכא  -כשהכלב יכול לחפש אחריו - .והא אמר רבי אלעזר :שלוחי מצוה אינן
שואלים-אם נפל
ניזוקין!  -אמר רב אשי :שמא תאבד לו מחט ,ואתי לעיוני בתרה .וכהאי גוונא לאו מצוה
הוא?  -והתניא :האומר סלע זו לצדקה בשביל שיחיה בני או שאהיה בן העולם הבא -
לא צריך בדיקה כמו במפולת?

איזה סכנה?
אם חשש מעקרב כיצד
משתמש בחור?

אין חובה להכניס יד לחורים
וסדקים בגלל הסכנה.

עונה רב אשי
שמא תאבד לו מחט
ויחפש-וזה לא מצוה.
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החכם שאומר מחסן של בדיקה
כן
מלח
רבה בר רב הונא
שעוה כן
כן
ציבי
רב פפא
תמרים כן
תשובה
מדובר שנפל
חמץ

עונים-במפולת-הכלב לא יכול להגיע אבל רבי אלעזר
כאן מדובר שיכול להגיע

אומר שלוחי מצוה
לא ניזוקים?

רב אשי

רבי אלעזר

תמונה תמונה

שואלים
איבוד מחט בזמן מצוה גם מצוה
כפי שאם מישהו אומר שכסף זה
לצדקה לצורך אישי מהווה מצוה?

