
 óãä ïåéò ììåë é"ò ïëåä
ת. ד. 43087, הר נו�, ירושלי  •  מיקוד 91430 

          daf@ dafyomi.co.il  (אחה"צ) טל/פקס 6515004
 

חולי� ד� סו. 
אי� דרשינ� מהפסוק:  

"ֶאת ֶזה ֹ� אְכל�  ִמֹ, ל ֲאֶ* ר ַ% ָ# ִי� ֹ, ל ֲאֶ* ר ל(  ְסַנִ) יר ְוַקְ& ֶקֶ& ת ַ% ַ# ִי� ַ% ַ$ ִ# י� � ַבְ� ָחִלי� ֹאָת� ֹ� אֵכל� , 
ְוֹכל ֲאֶ* ר ֵאי� ל(  ְסַנִ) יר ְוַקְ& ֶקֶ& ת ַ% ַ$ ִ# י� � ַבְ� ָחִלי�" וגו',  

להתיר שר4 המי� שאי� לו סנפיר וקשקשת 3 בכלי� בורות שיחי� ומערות? 
 

מה היא הדרשה?  
לרבות בורות שיחי& ומערות1 ֶאת ֶזה ֹ� אְכל�  ִמֹ, ל ֲאֶ* ר ַ% ָ# ִי� (תאכלו קמא) 

להתיר בכלי2 ֹ, ל ֲאֶ* ר ל(  ְסַנִ) יר ְוַקְ& ֶקֶ& ת ַ% ַ# ִי� ַ% ַ$ ִ# י� � ַבְ� ָחִלי� 
איצטרי* ליה לגופיה3 ֹאָת� ֹ� אֵכל�  (תאכלו בתרא) 

להתיר בכלי ְוֹכל ֲאֶ* ר ֵאי� ל(  ְסַנִ) יר ְוַקְ& ֶקֶ& ת ַ% ַ$ ִ# י� � ַבְ� ָחִלי� 
 
לאסור בחריצי& ונעיצי& "ַ% ַ# ִי�" "ַ% ַ# ִי�" "ַ% ַ$ ִ# י� � ַבְ� ָחִלי�" 3 כלל ופרט וכלל4

 
 

                                                            

1 שיכול לשחות ולשתות בה א� שבולע ע שתייתו לשר, המי שאי& לו סנפיר וקשקשת + מותר, 
דריבתה תורה, "מכל אשר במי" + דכל מה שיש במי + מותר.   

2 ודרשה זו נאמר פעמיי, כיו& שא היינו לומד רק מהפסוק הראשו& שכתוב בו "ְסַנִ- יר 
ְוַק9ְ ֶק9ֶ ת 8ַ 7ַ 6ִ י 5 ַב4ְ ָחִלי", הייתי יכול לומר להיפ* שבכלי אפי' א יש לו סנפיר וקשקשת + ג"כ 
לא, ולכ* דרשינ& מהפסוק השני שכתוב בו "וכל אשר אי& לו סנפיר וקשקשת בימי ובנחלי שק, 
 ה לכ", וש ג אומר בימי ובנחלי למעט כלי, ועל כרח* למעט כלי הכוונה + שהשרצי
 שנמצאי ש א� שאי& לה סנפיר וקשקשת + נאכלי. ושני פסוקי אלו נקראי אחד סתו

ואחד מפורש ולקמ& (ד� סז.) נחלקו איזה מקרא חשוב סתו ואיזה מפורש.   
3 ופירש"י בד"ה שיכול, דא� שלכאורה מ& הדי& היה להשאיר ל"תאכלו" קמא לגופיה, ותאכלו 
דסיפא לדרשה, מ"מ כיו& שלא היינו יכולי לדרוש מ"תאכלו" דסיפא להתיר בורות שיחי& 

מערות, כיו& שלא כתוב ש מכל אשר במי, לכ& דריש זאת מ"תאכלו" קמא.   
 4 וא� שה שתי כללות הסמוכי& זה לזה, מ"מ אמרינ& במערבא שאפשר להטיל פרט ביניה
ולדונ בכלל ופרט וכלל, ואי& אתה ד& אלא כעי& הפרט, מה הפרט מפורש מי נובעי + ואיתרבו 

חריצי& ונעיצי& לאיסורא.   


