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"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
הקדמה
התלמוד משול לים – "ים התלמוד".
בהבנה ראשונית ,דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו .כל עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.
בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני .1דף הגמרא מורכב מטקסט רציף ,שאינו מפוסק ואינו מחולק
לפסקאות .במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק – מרחב אחיד ומונוטוני ,אך המתקרב אל הים ,רואה שהים רועש וגועש .כך
למעשה גם תלמודנו.
קושיות ותרוצים ,דחיות והוכחות ,שאלות ותשובות ,אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה ,תקופות שונות ובתי מדרש שונים – שונים
במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם – אך כולם נמצאים  -יחד ,באותו מרחב תלמודי ,באותו ים התלמוד .באותה "תורה
שבעל פה".
"גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים ,ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד" ,וליצור גלים חדשים – לתורות והחידושים
המתחדשים ,ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה הגלומה בתוך ים התלמוד ,שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה
ומוסר את נפשו עליה ,עד שאף הגוי מבין וקורא ליהודי – "היהודי התלמודי".
ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות ,כל סוגיה חילקנו לפסקאות ,הוספנו ניקוד ופיסוק ,דברים המאפשרים ללומד לעקוב אחרי
מהלך הדיון ,ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה ,ולא לטבוע בים הפרטים.
הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה ,כשמה כן היא ,עיקר הלימוד הוא בעל פה ,בחברותא ,בבית המדרש .הגמרא הכתובה
היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה ,היצירה המחברת את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

 1רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד ,תשנ"ט.
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ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

גמרא סדורה
"ריש לקיש אמר :אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל  -בשביל משנתו שאינה סדורה עליו ,שנאמר" :והוא לא
פנים קלקל" (קהלת י,י) .מאי תקנתיה?  -ירבה בישיבה ,שנאמר" :וחילים יגבר ,ויתרון הכשיר חכמה"  -כל שכן אם
משנתו סדורה לו מעיקרא .כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום שניתנה תורה ,ועייל
לקמיה דרבי יוחנן ,רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים .ועייל לקמיה
דרבא( ".תענית ז ע"ב)

כותב רבי עקיבא איגר:
" ...והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס ,אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס על
נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות ,כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת ,מתוך הלימוד
בספר נאה ומהודר (וההיפוך בהפכו ,אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל ,כל הקורא בלא נעימה
וכו'  ...ונתתי להם וכו' ומשפטים לא יחיו בהם) .כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה נכונה עם השמחה אל
הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף( ".רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א)

מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת 2בדיוק בנושא זה – על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי:3
ב"ה כ"ז אייר תר"ץ
לכ' החברה אמנות ,ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.
הנני בזה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות ,בדבר תחיית ספרותינו,
לכל מקצעותיה .זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב של הדואגים בעד
העתיד של חינוכנו בארץ ישראל ,ובחו"ל.

הגורם ה יותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא ,בלא סימני
הפסק ויתר הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה .הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון
הזה ,ואור חדש יאיר על שמי התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו ,לאושר עמנו ורוחו העצמי
הקשור בתגבורת המעיין החי ,אשר ממנו הננו שואבים חיים ואורה נפשית.
והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים ,אדם גדול בתורה וביושר
המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין נ"י
שהוא במרץ גדול ו חפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני ומצאתים ישרים
ומדוייקים מאד ,ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון להגשים את המחשבה הגדולה
הזאת להוציאה אל הפועל ,וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך .על כן הנני מציע לפני כבודם יחד את
הרעיון ואת האישיות העובדת בו ,ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח להתקשר בקשר עם עבודה והכשרה עם
העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את חותמו על תקופת החיים של דורנו במובן
הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.
ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,
הק' אברהם יצחק הכהן קוק
2

אוצרות הראי"ה ח"ב מכתבים עמוד 1960
3
מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב:
"חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה  ,אשר התחיל האיש כלבבי ,הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א ,כאשר כבר הראה
חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות ,שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות .ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת
נתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומנים ,ע"פ השיטה של יו"ר
החברה הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת" .הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה ,ומבקש מכל מכירי ויודעי
שמי לעזור להגשמתו בחיים ובפועל  ,וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה ,חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו ,זו תורה-שבע"פ,
שעליה כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

5

מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"
מתוך עקרונות אלו ,ועל פי דברי רבותינו ,מוגשת כאן מהדורת "גמרא סדורה".
מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים:
 .1המהדורה מנוקדת ומפוסקת.
 .2הגמרא מחולקת לסוגיות ,כל סוגיה מחולקת לפסקאות ,וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות משמעות".
 .3שמות התנאים והאמוראים בהיותם דוברים מודגשים.
 .4ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות ,בגופן "אשכנזי".
 .5ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות ,בגופן "פילוסוף".
 .6הגמרא עצמה כתובה בגופן ליבורנה.
 .7כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש.
 .8הגמרא

נמצאת

גם

בקובץ

"וורד"

[ניתן

לקבלה

אצל

העורך]

–

ניתן לשינויים כרצון הלומד ,להוספת חידושים ,הערות ,הזחות ,הדגשה והכנת דפי מקורות.
עצם הקריאה כך בגמרא ,מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני .הסוגיה מתוחמת ,הפסוקים ,משניות
וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד ,ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא ,שמות התנאים והאמוראים
מודגשים כך שניתנת תשומת לב גם לבעל המימרא ולא רק למימרא עצמה ,והחלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים.
ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות ,כגון להפוך את דף הסוגיה לדף עבודה ,ועוד שימושים רבים.
לא באנו להכריע בדיוק הנוסח הפיסוק והניקוד על פי כללים חיצוניים – שיקולינו הוא הלומד וקלות ההבנה הנכונה,
ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.
נוסח הגמרא הנבחר :על אף ששקלנו ,דנו וחשבנו ,לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן ,וכמעט על כל תיקון גרסה יש
כתבי יד ודפוסים רבים ,וכמובן גם גירסת "הראשונים" – השארנו זאת ל'דקדוקי סופרים' ולעיון בכתבי היד ,מהדורת
שוטנשטיין כבר העיר רבות על הנוסח ,ושאר ספרי רבותינו ,והחוקרים .צעדנו בעיקר בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם
שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת הלומד.
"וכל בנייך לימודי ה'" – לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה' ,גם בלימוד הגמרא .אשרי עם ישראל,
שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל ,בהתקיימות דברי הנביאים .זכה דורנו שהתרבו ספסלי בית המדרש ודור שלם
זוכה מה שלא זכו קודמיו ,לשבת באוהלה של תורה ,וללמוד שעות רבות ביום את דבר ה'.
בפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש" :יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע
דבר תקלה על ידי ,ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ,ולא אומר על טמא טהור ולא על טהור טמא ,ולא יכשלו חברי
בדבר הלכה ואשמח בהם".
כבר בזמן המצאת הדפוס ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתב יד לדפוס היו שצווחו על השינוי והחידוש .מהדורת הבבלי
הראשונה בדפוס ,על אף שהועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי ,ולאחריו על ידי יושטיניאן ,התקבלה בבתי המדרשות,
וגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכו בעקבותיה .כיום ,כשאנו נמצאים בדור של חידושים טכנולוגים ,זכינו
ביכולת להשתמש בכלים אלו ולהקל על הלומד.
לאחר שהראתי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך בעבודתי ואף עודדוני
מאוד ,וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנט את הדפים וקבלתי תגובות ,הערות ,הארות ומכתבי תודה ,ברצוני להציע את
ה'גמרא סדורה' כעזר ללומד ,לציבור הרבנים והתלמידים.
אודה מאוד לכל אלו שיראו את ה'גמרא סדורה' וישתאו ,שידונוני בעין טובה ולכף זכות ,ושישלחו לי את הערותיהם,
ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה .ידעו כולם שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה ,בשלושת המישורים:
האמיתי ,החינוכי והדידקטי ,והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה.
ויהי רצון ש"לא אכשל בדבר הלכה".
מותר ומצווה להעתיק או לצלם שלא למטרות מסחריות.
המעוניין בגמרא בקובץ וורד ,או כקובץ של דפי עבודה  -יכול לפנות אלי.
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אנו ממליצים ללמד את התלמידים להכין גמרא במהדורה אישית של התלמיד.4
תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש – "ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל
דברי תלמוד תורתך באהבה".
אנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה לעמול בהבנת הסוגיה ,איכות הלימוד תעלה ,וישאיר חותם ורושם חזק
בנפש.
עבודת הלימוד וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא ,בחלוקה לסוגיות ולפסקאות ,בניקוד,
בפיסוק – אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו.
לשאלות וברורים ,ניתן לפנות אלי :דוא"ל vinetd@neto.net.il :נייד7526771122 :
נשמח לקבל תרומות [פטורות ממס לפי סעיף  ]66עבור המשך הכנת מסכתות נוספות והדפסתן[ .מסכתות :מכות,
קידושין ,בבא קמא פרק המניח ,בבא בתרא ,סנהדרין ,ברכות ,מגילה ,פרק אלו מציאות  -כבר נעשו אך לא הודפסו.
מסכת סוכה ,תענית ופרקים :תפילת השחר ,ערבי פסחים" ,מצוות האב על הבן" .כבר הודפסו].
אסיים בתפילה והודאה לאל חי .הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי .בתפילה שאזכה ללמוד ולהאהיב תורה
ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים ,לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם.
לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו ,ורבים המה ,ובייחוד למו"ר הרה"ג הרב שמואל אריאל שליט"א.
לאחי הרב רפאל פנחס ווינט שליט"א שערך פרק זה ,והיה שותף לחידוד וליטוש הפרויקט כולו.
נעזרנו בפרק זה ,בניקוד הפרק ,בגדול החלוצים של הפצת ולימוד הגמרא בדורינו – הרה"ג הרב עדין אבן ישראל
(שטיינזלץ) שליט"א ,ואנו מודים לו על כך .וזכות לימוד הגמרא תעמוד לו ולזרעו ולתלמידיו אחריו עד עולם.
לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן – על נוסח הרש"י.
הדפסת מהדורת וילנא התאפשרה ברשות ובאדיבות הוצאת "טל-מן" בע"מ.
לר' יעקב פארן על עיצוב העטיפה.
לפרסום גיל על ההדפסה וכריכה.
לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" – על כל ההוצאה לאור של פרויקט חשוב זה.
דניאל ברק ווינט
עתניאל – הר חברון
©
כל הזכויות שמורות
לרב רפאל פנחס ווינט
ולעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

"בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה,
וזה שאמר מורשה קהלת יעקב ,שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,
וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה,
פירוש שיש דרכים חדשים בתורה ,שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל,
עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל,
וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".
("שפת אמת"  -סוכות תרמ"ח)
4

לימוד בדרך זו כבר נוסה משנת תשנ"ה בהצלחה רבה[ .בישיבות תיכוניות ,חטיבות ביניים ,בתי ספר יסודיים]
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

לע"נ זקנינו:
אהרן בן צבי ז"ל
וזוגתו מרים בת בנימין הלוי ז"ל
ווינט
****************
החבר משה בן החבר פנחס ז"ל
וזוגתו פרידה פרומה בת אנשיל ז"ל
הלברשטט
****************
משה בן יוסף יהודה ז"ל
וזוגתו מֶ ענְי ָה בת יוסף ז"ל
רכמוט
שנספו בשואה בטרנסניסטריא שבאוקראינה
****************
דוד בן מנחם ישראל ז"ל
וזוגתו שרה בת יעקב ז"ל
גלזין
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

לע"נ
מו"ר הרב עמירם בן פסח עולמי זצוק"ל הי"ד
נרצח בידי בני עוולה בזמן עשיית חסד
כד בכסלו התשנ"ה

"הגמרא"
אתי ִּׁמ ּת ֹוך הַ ְּּג ָּמ ָּרא
הַ ּ ִּׁשיר ֶׁש ָּ ּנ ָּש ִּׁ
לֹא ִּׁש ִּׁירי הָּ יָּה זֶׁה
בו ֹ
זֶׁה ִּׁשיר ַע ִּׁ ּתיק ַ ּבעֲ ֹ
תות זְּ ָּמן
ֶׁש ּלֹא י ֹ
ָּכול לִּׁ דּ ֹום
הוּא ִּׁש ָּירם ֶׁשל ָּ ּכל הַ ִּׁ ּנ ְּדהָּ ִּׁמים
אֶׁ ל מוּל יְּ קוּם ֹנו ְּש ִּׁאים עֵ ָּינייִּׁ ם
וְּ ָּש ִּׁרים ָּ ּב ְּר ִּׁכי ַנ ְּפ ִּׁשי
ָּ ּב ְּר ִּׁכי ִּׁמדַּ ף ְּּג ָּמ ָּרא ִּׁמכּ ֹו ְּכבֵ י ָּש ַמיִּׁ ם
[משירי הרב עמי]

"תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו
התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.
התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"
[מתוך דברי הרב רא"ם הכהן בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה]
כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200
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הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה ,וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

מכתב מהרב דוד פוקס שליט"א
ראש בית המדרש "לפניהם"
לשעבר :ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים ,ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.
בס"ד

ח"י סיון תש"ע
נושא :גמרא סדורה  -הרב דניאל ווינט

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה' ,שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא
ולהתענג בו .הקשיים ידועים ,הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה .יש להודות
לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה ,בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים מהותיים .אין לצפות
לפתרון אחד או לשיטה אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה ,הרבה דרכים למקום .עלינו להשקיע
במסלולים מקבילים ,מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה יביא לשינוי בע"ה.
'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד .הישיבות המעטות
שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה ,וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה .ההתייחסות כאן היא
למקור ,לספר המונח לפני התלמיד .הפעילות ברמות חכמה ,בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם נסלק
קודם חלק מהמוקשים בדרך .ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא מובן
לתלמיד המצוי .עוד לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה ,אין התלמיד מוצא את ידיו ורגליו בלי
פיסוק .איפה מתחיל משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך אגב? אלה ,ועוד
הרבה ,מייאשים את הלומד לפני שמתחיל.
דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך .כמעט כל דברי התנאים והאמוראים הם בעברית ,פסוקי
המקרא כל שכן .כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה ,אילו כל השאר היה קריא .וראה זה פלא.
ההדפסה של 'גמרא סדורה' בצבע אחר לפסוק ומקור תנאיי ,עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי משנה
את הכל .הצעיר מרגיש שהוא יכול .כעת הוא משוחרר להתמודד עם סברא טובה ,ערך רעיוני רלבנטי
לחייו ,הוא מסוגל גם להקשות קושיא טובה .הוא מוצא חברותא עם רבינא ורב אשי ומרגיש מקושר
עם לומדי תורה של הדורות לפניו .כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון כאתגר ,ולא כמשא
חלילה.
ראוי ביותר ,לדעתי ,לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות ,בכל הרמות .תוך זמן קצר יחסי ,נראה
בע"ה קידום ועלייה בשטח  .נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החשובות להגדיל תורה
ולהאדירה.
לכבוד התורה ולקרבה ללב,
דוד פוקס

הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב פוקס להדפיסה גם כאן.
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הסכמה זו ניתנה על מסכת סוכה וקבלתי רשות מהרב לפשיץ להדפיסה גם כאן.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

מסכת פסחים פרק י' – " ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"
 .1צט ,ב – ק ,א
ִמ ְׁשנָה
ְ
יאכל ָא ָדם ַעד ֶש ֶּת ְח ַשך.
למנְ ָחה  -לֹא ַ
ֶע ֶרב ְפ ָס ִחים ָסמוּך ִ
ֲא ִפילּ ּו ָענִ י ֶש ְ ּביִ ְש ָר ֵאל,
יאכל ַעד ֶש ָ ּי ֵסב,
לֹא ַ
וְ לֹא יִ ְפ ֲחת ּו לוֹ ֵמ ַא ְר ַ ּבע כּ וֹ סוֹ ת ֶשל יַ יִ ן,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִמן ַה ַּת ְמחוּי.
ְׁג ָמ ָרא
ילּ
ַמאי ִא ְיריָ א " ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"? ֲא ִפ ּו ַע ְרבֵ י ַש ָ ּבתוֹ ת וְ יָ ִמים טוֹ בִ ים ִנַמי!
דְּ ַתנְ יָ א:
אכל ָא ָדם ְ ּב ַע ְר ֵבי ַש ָ ּבתוֹ ת וְ יָ ִמים טוֹ ִבים ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה,
"לֹא י ַ
ְ ּכ ֵדי ֶש ִ ּי ָ ּכנֵ ס ַל ּ ַש ָ ּבת ְ ּכ ֶשהוּא ַּת ֲאוָ ה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָדה.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְ
אוֹ ֵכל וְ הוֹ ֵל ְך ַעד ֶש ֶּת ְח ַשך".
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לֹא צְ ִריכָ א ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ,דְּ ָא ַמר:
"אוֹ ֵכל וְ הוֹ ֵל ְך ַעד ֶש ֶּת ְח ַש ְך",
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ְ ּב ַע ְרבֵ י ַש ָ ּבתוֹ ת וְ ִיָמים טוֹ בִ ים,
ֲאבָ ל ְ ּב ֶע ֶרב ַה ּ ֶפ ַסחִ ,מ ּשוּם ִח ּיוּבָ א דְּ ַמ ָ ּצה מוֹ ֶדה.
ַרב ּ ַפ ּ ָפא ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
ָה ָתםּ ְ " :ב ַע ְר ֵבי ַש ָ ּבתוֹ ת וְ יָ ִמים טוֹ ִבים ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה" הוּא דַּ ֲא ִסירָ ,סמו ְּך לַ ִּמנְ ָחה – ָש ֵרי.
ֲאבָ ל ְ ּב ֶע ֶרב ַה ּ ֶפ ַסחֲ ,א ִפילּ ּו " ָסמו ְּך ַל ִּמנְ ָחה" ִנַמי ָאסוּר.
ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת ָסמו ְּך לַ ִּמנְ ָחה ָש ֵרי?!
וְ ָה ַתנְ יָ א:
יאכל ָא ָדם ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת וְ יָ ִמים טוֹ ִבים ִמ ֵּת ַשע ָשעוֹ ת ו ְּל ַמ ְע ָלה,
"לֹא ַ
ְ ּכ ֵדי ֶש ִ ּי ָ ּכנֵ ס ַל ּ ַש ָ ּבת ְ ּכ ֶשהוּא ַּת ֲאוָ ה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָדה,
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֵכל וְ הוֹ ֵל ְך ַעד ֶש ֶּת ְח ַש ְך"!

רש"י
מתני'
ערב פסחים סמוך למנחה .קודם
למנחה מעט:
לא יאכל .כדי שיאכל מצה של
מצוה לתיאבון משום הידור
מצוה:
ואפילו עני שבישראל לא יאכל.
בלילי פסחים עד שיסב כדרך בני
חורין זכר לחירות במטה ועל
השלחן:
ארבע כוסות .כנגד ארבעה לשוני
גאולה האמורים בגלות מצרים
והוצאתי אתכם והצלתי אתכם
וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם
בפרשת וארא:
ואפי' .מתפרנס מתמחוי של צדקה
דהיינו עני שבעניים דתנן במסכת
פאה (פ''ח מ''ז) מי שיש לו מזון ב'
סעודות לא יטול מן התמחוי:
גמ'
כשהוא תאוה .ולא תבא סעודת
שבת על השובע:
לא צריכא .דקתני ערב פסחים לא
יאכל עד שתחשך אלא לרבי יוסי
דאמר הולך ואוכל עד שתחשך:
אפילו תימא .מתני' נמי רבי יהודה
היא ובדין הוא דליתני ערבי
פסחים לרבויי סמוך למנחה:
מתשע שעות .היינו סמוך למנחה:
משבשתא היא .והכי איבעי ליה
למיתני מט' שעות ומחצה ואילך:
וקא תנא קמיה .להך מתניתא הכי
מט' שעות ולמעלה אלמא
מתרצתא היא:
אלא מחוורתא כרב הונא .ומן
המנחה דקתני מתניתא קמייתא
סמוך למנחה קאמר:

ָא ַמר ָמר זו ְּט ָרא:
ק,א ַמאן לֵ ָימא לָ ן דִּ ְמ ָת ַרצְ ָּתא ִהיא ^דִּ ילְ ָמא ְמ ַש ַ ּב ְש ָּתא ִהיא?
ָא ַמר לֵ ּיה ָמ ֵר ָימר ,וְ ִא ֵית ָימא ַרב יֵ ָימר:
ֲאנָ א ִא ְיקלַ ִעי לְ ִפ ְיר ֵק ּיה דְּ ַרב ּ ִּפנְ ָחס ְ ּב ֵר ּיה ִּדרַּ ב ַא ִּמי ,וְ ָקם ַּת ָּנא וְ ָתנֵ י ַק ֵּמ ּיה וְ ִק ְ ּיבלָ ּה ִמי ֵּנ ּיה.
ִאי ָהכִ י ַק ְשיָ א!
ֶא ָּלא ְמ ַח ַ ּו ְור ָּתא ִּכ ְד ַרב הוּנָ א.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
וּלְ ַרב הוּנָ א ִמי נִ ָיחא?
וְ ָה ָא ַמר ַר ִּ ּבי י ְִּר ְמיָה ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
וְ ִא ֵּית ָימא ָא ַמר ַר ִּ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ַר ִּ ּבי ֲחנִּ ינָ א:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ֶע ֶרב ַה ּ ֶפ ַסח,
וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת.
" ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ֶע ֶרב ַה ּ ֶפ ַסח" ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ָפלֵ יג ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַת ְרוַ יְ יהוּ!
לֹא,
ֲהלָ כָ ה ִמ ְּכלָ ל דִּ ְפלִ יגִ י ְ ּב ַה ְפ ָס ָקה.
דְּ ַתנְ יָ א:
יקין ְל ַש ָ ּבתוֹ ת,
" ַמ ְפ ִס ִ
דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָדה.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יקין.
ֵאין ַמ ְפ ִס ִ

רש"י
הלכה מכלל דפליגי להפסקה .הא
דא''ר ירמיה הלכ' כר' יהודה
בערב הפסח דמשמע דפליג נמי
רבי יוסי בערב הפסח להפסקה
הוא דפליג דאם התחיל לאכול אף
בערב הפסח אינו מפסיק אבל
להתחיל מודה ר' יוסי דאסור
ומתניתין בהתחלה לרבי יוסי
איצטריך דקמשמע לן דמודה רבי
יוסי בערב הפסח דאין מתחילין:
דתניא .דבהפסקה נמי פליגי:

יהם ַה ּיוֹ ם,
יאל וְ ַר ִּבי יְ הו ָדה וְ ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֶש ָהי ּו ְמסו ִ ּּבין ְ ּב ַעכּ וֹ  ,וְ ָק ַדש ֲע ֵל ֶ
ו ַּמ ֲע ֶשה ְ ּב ַר ָבן ִּש ְמעוֹ ן ֶּבן ַג ְמ ִּל ֵ
יאל ְל ַר ִּבי יוֹ ֵסיּ ְ :ב ִר ִ ּביְ ,רצוֹ נְ ָך ַ ּנ ְפ ִסיק ,וְ נֵ יחוּש ְל ִד ְב ֵרי יְ הו ָּדה ֲח ֵב ֵירנוּ?
ָא ַמר לוֹ ַר ָבן ִּש ְמעוֹ ן ֶּבן ַג ְמ ִּל ֵ
ָא ַמר לוֹ ּ ְ :ב ָכל יוֹ ם וָ יוֹ ם ַא ָּתה ְמ ַח ֵ ּבב דְּ ָב ַריי ִל ְפנֵ י ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וְ ַע ְכ ָשיו ַא ָּתה ְמ ַח ֵ ּבב דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ָפנַ י?!
" ֲהגַ ם לִ כְ בּ וֹ ש ֶאת ַה ּ ַמלְ ָּּכה ִע ּ ִמי ַ ּב ָּ ּביִ ת" (אסתר ז ,ח).
ָא ַמר לוֹ ִ :אם ֵ ּכן לֹא נַ ְפ ִסיקֶ ,ש ָּמא יִ ְרא ּו ַה ַּת ְל ִמ ִידים וְ יִ ְק ְ ּבע ּו ֲה ָל ָכה ְלדוֹ רוֹ ת.
ָא ְמרוּ :לֹא זָ ז ּו ִמ ּ ָשם ַעד ֶש ָ ּק ְבע ּו ֲה ָל ָכה ְ ּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי".
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 .2ק ,א–ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ֵאין ֲהלָ כָ ה לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה וְ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ֶא ָּלא ּפוֹ ֵרס ַמ ּ ָפה ו ְּמ ַקדֵּ ש.
ִאינִ י?!
וְ ָהא ָא ַמר ַרב ַּת ֲחלִּ ָיפא ַ ּבר ַאבְ דִּּ ִּימי ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ק,ב ְּכ ֵשם ֶש ַּמ ְפ ִס ִיקין לַ ִקידּ וּש ^ ַּכ ְך ַמ ְפ ִס ִיקין לְ ַהבְ דָּ לָ ה.
ַמאי ַמ ְפ ִס ִיקין?
לָ או לַ ֲע ִק ַירת שוּלְ ָחן?!
לֹא,
לַ ַּמ ּ ָפה.
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ֵריש ָ ּגלו ָּתא,
ַאיְ ית ּו ַּת ָּכא ַק ֵּמ ּיהָ ּ ,פ ַרס ַמ ּ ָפה וְ ִקידֵּ ש.

רש"י
אין הלכה כרבי יהודה .דאמר
מפסיקין דמשמע עקירת שולחן:
ולא כרבי יוסי .דאמר אין
מפסיקין כלל:
אלא פורס מפה .על השולחן
ומקדש היום וחוזר ואוכל:
כך מפסיקין להבדלה .אם היו
מסובין בשבת עד הלילה מפסיקין
אכילתן ומבדילין:
אין מביאין את השולחן .לאכול
משקדש היום אא''כ קידש:
ואם הביא .קודם לכן אי נמי אין
מביאין את השולחן בערב הפסח
אפילו מבעוד יום אא''כ קידש
כדאמרן דאפי' רבי יוסי מודה
בערב הפסח:
איקלע לבי ריש גלותא .והיו
מסובין על השולחן בערב שבת
וקידש עליהן היום ופרס מפה
וקידש:

ַּתנְ יָ א ִנַמי ָהכִ י:
יאין ֶאת ַה ּשו ְּל ָחן ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ִקידֵּ ש,
ב
מ
"וְ ָשוִ ין ֶש ֵאין ְ ִ ִ
וְ ִאם ֵה ִביא ּ -פוֹ ֵרס ַמ ּ ָפה ו ְּמ ַקדֵּ ש".
ָּתנֵ י ֲח ָדא:
" ָשוִ ין ֶש ֵאין ַמ ְת ִח ִילין".
וְ ַתנְ יָ א ִא ָיד ְך:
" ָשוִ ין ֶש ַּמ ְת ִח ִילין".
ִ ּב ְשלָ ָמא ָהא דְּ ַתנְ יָ אָ " :שוִ ין ֶש ֵאין ַמ ְת ִח ִילין" ַמ ְש ַּכ ַח ְּת לָ ּה ְ ּב ֶע ֶרב ַה ּ ֶפ ַסח,
ֶא ָּלא ָהא דְּ ַתנְ יָ אָ " :שוִ ין ֶש ַּמ ְת ִח ִילין" ֵא ַימת?
ִאי נֵ ָימא ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת ָ -הא ִמ ְיפלַ ג ּ ְפלִ יגִ י!
לֹא ַק ְשיָ א:
ָּכאן קוֹ ֶדם ִּת ְש ָעה,
ָּכאן לְ ַא ַחר ִּת ְש ָעה.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
אוֹ ָתם ְ ּבנֵ י ָא ָדם ֶש ִּקידְּ ש ּו ְ ּבבֵ ית ַה ְּכנֶ ֶסת,
ָא ַמר ַרב:
יְ ֵדי יַ יִן  -לֹא יָ צְ אוּ,
יְ ֵדי ִקידּ וּש  -יָצְ א ּו.

 .3ק ,ב – קא ,ב

ּו ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
קא,א ַאף יְ ֵדי ִקידּ וּש  -לֹא יָצְ א ּו.
ֶא ָּלא לְ ַרב,
לָ ָּמה לֵ ּיה לְ ַקדּ ו ֵּשי ְ ּבבֵ ֵית ּיה?
ְּכ ֵדי לְ הוֹ צִ יא ָ ּבנָ יו וּבְ נֵ י בֵ יתוֹ .

רש"י
ידי יין לא יצאו .שאם יש להם יין
לשתות בביתם חייבין לברך בורא
פרי הגפן שאינם פטורין בברכת
הכוס (על שתיית) יין בלא ברכה
מאחר שעקרו ממקומן:
אין קידוש אלא במקום סעודה.
ואם קידש ולא סעד לא יצא ידי
קידוש:
ממקום למקום .מבית לעליה לא
צריך לחזור ולקדש אם קידש
שבת בבית והלך לאכול בעליה:
דילמא מיתעקרא לכו שרגא .ולא
תאכלו ואפי' אתם הולכים לישן
בלא אכילה בקידושא דהכא לא
נפקיתו ידי קידוש (היום) דאין
קדוש כו':
כל מילי דמר .רבה:

ו ְּשמו ֵּאל,
יש ָּתא?
לָ ָּמה לִ י לְ ַקדּ ו ֵּשי ְ ּבבֵ י כְ נִ ְ
לְ ַא ּפו ֵּקי ָהאוֹ ְר ִחים יְ ֵדי חוֹ בָ ָתן,
יש ָּתא.
דְּ ָאכְ ל ּו וְ ָשת ּו וְ גָ נ ּו ְ ּבבֵ י כְ נִ ְ
וְ ָאזְ ָדא ְשמו ֵּאל לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ֵאין ִקידּ וּש ֶא ָּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ְסעו ָּדה.
ָסבוּר ִמי ָּנ ּה:
ּ
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ִמ ַביִ ת לְ בַ יִ ת.
ֲאבָ ל ִמ ָּמקוֹ ם לְ ָמקוֹ ם ְ ּב ַחד ֵ ּב ָיתא  -לֹא.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ָענָ ן ַ ּבר ַּת ֲחלִּ ָיפא:
זִ ְימנִ ין ַס ִ ּג ִיאין ֲהוָ ה ָק ֵא ְימנָ א ַק ֵּמ ּיה דִּ ְשמו ֵּאל,
וְ נָ ֵחית ֵמ ִאיגְ ָרא לְ ַא ְר ָעא וַ ֲה ַדר ְמ ַקדֵּ ש.
וְ ַאף ַרב הוּנָ א ָסבַ ר:
ֵאין ִקידּ וּש ֶא ָּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ְסעו ָּדה.
דְּ ַרב הוּנָ א ַקדֵּ יש ,וְ ִא ְית ַע ְק ָרא לֵ ּיה ְש ָרגָ א ,וְ ָעיְ ילִ י לֵ ּיה לְ ָמנֵ ּיה לְ בֵ י ְ ּגנָ נֵ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ְ ּב ֵר ּיה דַּ ֲהוָ ה ְש ָרגָ א,
וְ ַקדֵּ יש וְ ָט ֵעים ִמידֵּ י.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ ר:
ֵאין ִקידּ וּש ֶא ָּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ְסעו ָּדה.
וְ ַאף ַר ָ ּבה ָס ַבר:
ֵאין ִקידּ וּש ֶא ָּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ְסעו ָּדה.
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִּכי ָהוֵ ינָ א ֵ ּבי ָמרִּ ,כי ֲהוָ ה ְמ ַקדֵּ ש ָא ַמר לָ ןְ :ט ִעימ ּו ִמידֵּ י ,דִּ ילְ ָמא ַאדְּ ָאזְ לִ ית ּו לְ או ְּש ּ ִפיזָ א ִמ ְת ַע ְּק ָרא לְ כ ּו ְש ָרגָ א,
וְ לֹא ְמ ַקדֵּ ש לְ כ ּו ְ ּבבֵ ית ֲאכִ ילָ הּ ,ו ְב ִקידּ ו ָּשא דְּ ָהכָ א לֹא נָ ְפ ִקיתוּ,
דְּ ֵאין ִקידּ וּש ֶא ָּלא ִ ּב ְמקוֹ ם ְסעו ָּדה.
ִאינִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ָּכל ִמ ֵּילי דְּ ָמרֲ ,הוָ ה ָעבֵ יד ְּכ ַרב,
לְ בַ ר ֵמ ָהנֵ י ְּתלָ ת דְּ ָעבֵ יד ִּכ ְשמו ֵּאל:
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ַמ ִּת ִירין ִמ ֶ ּבגֶ ד לְ בֶ גֶ ד.
ו ַּמ ְדלִ ִיקין ִמ ֵּנר לְ נֵר,
וַ ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ִש ְמעוֹ ן ִ ּבגְ ִר ָירה.
דְּ ַתנְ יָ א:
" ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ּגוֹ ֵרר ָא ָדם ִמ ָּטה ִ ּכ ֵּסא וְ ַס ְפ ָסל ַ ּב ּ ַש ָ ּבת,
ו ִּב ְל ַבד ֶשלּ א יִ ְת ַ ּכ ֵּוין ַל ֲעשוֹ ת ָח ִריץ".

רש"י
כחומרו דרב הוה עביד .בר מהני
תלת דעביד לקולא כשמואל:
כקולי דרב .כגון קידוש לא עביד:
ה''ג ורבי יוחנן אמר אף ידי יין
נמי יצאו:
אחד שינוי יין .שהביאו לו יין
מחבית אחרת:
א''צ לברך .שניה על היין:

ְּכחו ְּמ ֵרי דְּ ַרב ֲ -הוָ ה ָעבֵ יד,
ְּכקו ֵּּלי דְּ ַרב  -לֹא ֲהוָ ה ָעבֵ יד.
וְ ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ַאף יְ ֵדי יַ יִן נַ ִמי יָ צְ א ּו.
וְ ָאזְ ָדא ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָא ַמר ַרב ָחנִּ ין ַ ּבר ַא ַ ּב ֵיי ָא ַמר ַר ִּ ּבי ּ ְפ ָדת ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֶא ָחד ִשי ּנוּי יַ יִ ן
קא,ב וְ ֶא ָחד ִשי ּנוּי ָמקוֹ ם
ֵאין צָ ִר ְיך לְ בָ ֵר ְך.
ֵמ ִיתיבִ י:
"שינּ וּי ָמקוֹ ם ָ -צ ִר ְ
יך ְל ָב ֵר ְך,
ִ
ְ
ְ
ִשינּ וּי יַ יִ ן ֵ -אין ָצ ִריך ְל ָב ֵרך"!
ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
ְּתיוּבְ ָּתא.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .4קא ,ב
יְ ֵתיב ַרב ִּא ִּידי ַ ּבר ָאבִּ ין ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ִּח ְסדָּ א,
וְ יָ ִתיב ַרב ִּח ְסדָּ א וְ ָק ָא ַמר ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א:
ָהא דְּ ָא ַמ ְר ְּתִ " :שי ּנוּי ָמקוֹ ם  -צָ ִר ְיך לְ ָב ֵר ְך",
לֹא ָשנ ּו ֶא ָּלא:
ִמ ַ ּביִ ת לְ בַ יִ ת,
ֲאבָ ל ִמ ָּמקוֹ ם לְ ָמקוֹ ם  -לֹא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ִּא ִּידי ַ ּבר ָאבִּ ין:
ָהכִ י ָּתנֵ ינָ א לֵ ּיה ְ ּב ַמ ְתנִ ָיתא דְּ בֵ י ַרב ִהינָ ק,
וְ ָא ְמ ִרי לֵ ּיהּ ְ :ב ַמ ְתנִ ָיתא דְּ בֵ י ַ ּבר ִהינָ ק ְּכוָ ָות ְיך.
וְ ֶא ָּלאַ ,רב הוּנָ א ַמ ְתנִ ָיתא ָקא ַמ ְש ַמע לָ ן?!
ַרב הוּנָ א ַמ ְתנִ ָיתא לֹא ְש ִמ ַיע לֵ ּיה.
וְ ת ּו:
יְ ֵתיב ַרב ִּח ְסדָּ א וְ ָק ָא ַמר ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ְנַפ ֵש ּיה:
ָהא דְּ ָא ְמ ַר ְּתִ " :שי ּנוּי ָמקוֹ ם צָ ִר ְיך לְ בָ ֵר ְך",
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא:
ִ ּב ְדבָ ִרים ֶש ֵאין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַא ֲח ֵר ֶיהן ִ ּב ְמקוֹ ָמן,
ֲאבָ ל דְּ בָ ִרים ַה ּ ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַא ֲח ֵר ֶיהן ִ ּב ְמקוֹ ָמןֵ - ,אין צָ ִר ְיך לְ בָ ֵר ְך.
ַמאי ַט ְע ָמא?
לְ ִקיבְ ָעא ַק ָּמא ֲה ַדר.
וְ ַרב ֵש ֶׁשת ָא ַמר:
ֶא ָחד זֶ ה וְ ֶא ָחד זֶ ה צָ ִר ְיך לְ בָ ֵר ְך.

רש"י
ממקום למקום .מבית לעליה:
בדברים שאין טעונים ברכה
לאחריהם .כגון מים או פירות
שאין טעונים ברכה חשובה בפני
עצמן כגון (שבעת המינים) דודאי
כיון דעמד והלך למקום אחר
עמידתו זו היא גמר סעודתו והך
סעודה אחריתי היא וצריך לברך
בתחלה:
אבל דברים הטעונים ברכה
לאחריהם במקומן .כלומר ברכה
חשובה בפני עצמן כגון שבעת
המינין הואיל ולא בירך אחריהן
ועמד לילך למקום אחר לסעוד על
קביעות הראשון הלך לברך
אחריהם ברכה אחת על שתיהן
ולפניהם נמי אין צריך לחזור
ולברך:
לקיבעיה קמא הדר .כלומר על
דעת סעודה הראשונה הוא אוכל
עכשיו לסיים סעודתו:
אחד זה ואחד זה .בין שטעונין
ברכה לאחריהן במקומן בין שאינן
צריכין:
כשהן יוצאין אין טעונין ברכה
למפרע .כלומר לברך ברכה של
אחריהן הואיל ועתידין לחזור:
ה''ג בד''א כו' .ולא גרס בהא ר'
יהודה:
מדקתני עקרו מכלל דבדברים
הטעונין כו' .דעקירות משמע
משום מהירות חתן וכלה הן
נעקרין אבל אם לא כן עדיין היו
צריכין לעמוד ולברך ברכה
שלאחריהם:
מאן תנא .להך ברייתא דקתני
אע''ג דדברים הטעונין ברכה
לאחריהן צריך לברך רבי יהודה
היא:

ֵמ ִיתיבִ י:
יהן ָל ֵצאת ִל ְק ַראת ָח ָתן אוֹ ִל ְק ַראת ַ ּכ ָ ּלה,
" ְ ּבנֵ י ֲחבו ָּרה ֶש ָהי ּו ְמסו ִ ּּבין ִל ְש ּתוֹ ת ,וְ ָע ְקר ּו ַרגְ ֵל ֶ
ְ ּכ ֶש ֵהן יוֹ ְצ ִאין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
ְ ּכ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה.
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ :ש ִה ִ ּניח ּו ָשם זָ ֵקן אוֹ חוֹ ֶלה,
ֲא ָבל לֹא ִה ִ ּניח ּו ָשם לֹא זָ ֵקן וְ לֹא חוֹ ֶלה:
ְ ּכ ֶש ֵהן יוֹ ְצ ִאין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
וכ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה".
ְּ
יהן" – ִמ ְּכלָ ל דְּ בִ ְד ָב ִרים ַה ּ ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַא ֲח ֵר ֶיהן ִ ּב ְמקוֹ ָמן ָע ְס ִקינַ ן.
ִמדְּ ָק ָתנֵ יָ " :ע ְקר ּו ַרגְ ֵל ֶ
וְ ַט ְע ָמא דְּ " ִה ִ ּניח ּו ָשם זָ ֵקן אוֹ חוֹ ֶלה",
הוּא דְּ כְ ֶש ֵהן יוֹ צְ ִאין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַמ ְפ ֵר ַע,
וּכְ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ֲאבָ ל לֹא " ִה ִ ּניח ּו ָשם זָ ֵקן אוֹ חוֹ ֶלה",
כְ ֶש ֵהן יוֹ צְ ִאין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַמ ְפ ֵר ַע,
וּכְ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ַק ְשיָ א לְ ַרב ִח ְסדָּ א!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק:
קב,א ַמאן ָּתנָ א ֲע ִקירוֹ ת?
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
דְּ ַתנְ יָ א:
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

יהם ֵל ֵיל ְך ְל ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת אוֹ ְל ֵבית ַה ִּמ ְד ָרש,
" ֲח ֵב ִרים ֶש ָהי ּו ְמסו ִ ּּבין ,וְ ָע ְקר ּו ַרגְ ֵל ֶ
ְ ּכ ֶש ֵהן יוֹ ְצ ִאין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
ו ְּכ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה.
ָא ַמר ַר ִּבי יְ הו ָדה:
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ִ :בזְ ַמן ֶש ִה ִ ּניח ּו ָשם ִמ ְק ָצת ֲח ֵב ִרים,
ֲא ָבל לֹא ִה ִ ּניח ּו ָשם ִמ ְק ָצת ֲח ֵב ִרים:
ְ ּכ ֶש ֵהן יוֹ ְצ ִאין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַמ ְפ ֵר ַע,
ו ְּכ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָר ָכה ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה".
ֶא ָּלאַ ,ט ְע ָמא דְּ ִב ְדבָ ִרים ַה ּ ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַא ֲח ֵר ֶיהן ִ ּב ְמקוֹ ָמן,
דִּ כְ ֶש ֵהן יוֹ צְ ִאין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַמ ְפ ֵר ַע,
וּכְ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ֵ -אין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ֲאבָ ל דְּ בָ ִרים ֶש ֵאין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַא ֲח ֵר ֶיהן ִ ּב ְמקוֹ ָמן,
ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ָ ּבנַן ְּכ ֶש ֵהן יוֹ צְ ִאין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַמ ְפ ֵר ַע ,וּכְ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ כַ ְּת ִח ָּלה,
לֵ ָימא ֶּת ֱיהוֵ י ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן!
וְ לָ או ִמי אוֹ ְתבִ ינֵ ּיה ֲח ָדא זִ ְימנָ א?!

רש"י
חברים שהיו מסובין ועקרו כו'.
ולא גרסינן לשתות יין:
ומקשינן אלא טעמא דבדברים
הטעונין ברכה לאחריהם .משום
הכי פליגי רבנן עליה דר' יהודה
הא בדברים שאין טעונין ברכה
לאחריהן אפילו רבנן מודו דצריך
לברך פעם אחרת בתחלה:
לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן.
דאמר לעיל שינוי מקום אין צריך
לברך ולא מפליג בין דברים
הטעונין לדברים שאינן טעונין:
לאו אותביניה חדא זימנא .לעיל:
ה''ג תניא כוותיה דרב חסדא
חברים שהיו מסובין לשתות יין
כו' .והיינו כרב חסדא דאמר
דברים שטעונין ברכה לאחריהן
אין צריך לברך והא בהדיא
מסייעא לרב חסדא מדקתני יין
אבל בההיא דלעיל לא תנא יין
בהדי':

נֵ ָימא ֵמ ָהא ִנַמי ֶּת ֱיהוֵ י ְּתיוּבְ ָּתא!
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲא ִפילּ ּו דְּ בָ ִרים ֶש ֵאין ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ִ ּב ְמקוֹ ָמן ִ -נַמי ֵאין צְ ִריכִ ין לְ בָ ֵרךְ,
יהן" לְ הוֹ ִד ֲיע ָך כּ חוֹ דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה דַּ ֲא ִפילּ ּו דְּ בָ ִרים ֶש ּ ְטעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַא ֲח ֵר ֶיהן ִ ּב ְמקוֹ ָמן,
"ע ְקר ּו ַרגְ ֵל ֶ
וְ ָהא דְּ ָק ָתנֵ י ָ
ַט ְע ָמא דְּ " ִה ִ ּניח ּו ִמ ְק ָצת ֲח ֵב ִרים".
ֲאבָ ל "לֹא ִה ִ ּניח ּו ִמ ְק ָצת ֲח ֵב ִרים":
ְּכ ֶש ֵהן יוֹ צְ ִאין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ ַמ ְפ ֵרעַ,
וּכְ ֶש ֵהן חוֹ זְ ִרין ְ -טעוּנִ ין ְ ּב ָרכָ ה לְ כַ ְּת ִח ָּלה.
ַּתנְ יָ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ
יהן ,וְ ָחזְ ר ּו ֵ -אין ְצ ִר ִיכין ְל ָב ֵרך".
" ֲח ֵב ִרים ֶש ָהי ּו ְמסו ִ ּּבין ִל ְש ּתוֹ ת יַ יִ ן ,וְ ָע ְקר ּו ַרגְ ֵל ֶ
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .5קב ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
ּ
יהן ַהיוֹ ם:
" ְ ּבנֵ י ֲחבו ָּרה ֶש ָהי ּו ְמסו ִ ּּבין וְ ָק ַדש ֲע ֵל ֶ
יאין לוֹ כּ וֹ ס ֶשל יַ יִ ן  -וְ אוֹ ֵמר ָע ָליו ְקדו ּ ַּשת ַה ּיוֹ ם,
ְמ ִב ִ
וְ ֵשנִ י  -אוֹ ֵמר ָע ָליו ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹ ן,
ִד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ הו ָדה.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֵכל וְ הוֹ ֵל ְך ַעד ֶש ֶּת ְח ַש ְך.
קב,ב ָ ּג ְמרוּ ,כּ וֹ ס ִראשוֹ ן ְ -מ ָב ֵר ְך ָע ָליו ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹ ן
וְ ַה ּ ֵשנִ י  -אוֹ ֵמר ָע ָליו ְקדו ּ ַּשת ַה ּיוֹ ם".
ַא ַּמאי?
וְ נֵ ְימ ִרינְ ה ּו לְ ַת ְרוַ יְ יה ּו ַא ֲח ָדא ָּכ ָסא!
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב ֵש ֶׁשת:
ֵאין אוֹ ְמ ִרים ְש ֵּתי ְקדו ּּשוֹ ת ַעל כּ וֹ ס ֶא ָחד.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק:
לְ ִפי ֶש ֵאין עוֹ ִשין ִמצְ וֹ ת ֲחבִ ילוֹ ת ֲחבִ ילוֹ ת.

רש"י
ואומר עליו קידוש היום .באמצע
סעודתו:
ושני .מיד אומר עליו ברהמ''ז
ומפסיק כדאמר ר' יהודה לעיל
ומיהו הואיל והגיע עונת קידוש
צריך לקדש תחלה לא גרסינן
ראשון אומר עליו ברכת המזון שני
אומר עליו קדושת היום:
גמרו .סעודתן:
אומר עליו כו' .ר' יוסי קאמר לה:
משלשלן .עד לאחר המזון אלמא
אמרי' שתי ברכות על כוס אחד
הבדלה וברהמ''ז:
ואמר רב יקנ''ה .כדמפרש בשביעי
עסקינן ובשביעי ליכא זמן ומכל
מקום שמעינן מינה קידוש
והבדלה על כוס אחד:
ומשנינן מדלא קאמר זמן .בשביעי
של פסח עסקי' דשמא עני הוא
ואין לו אלא כוס א':
והא יום ראשון דאית ליה .דאפי'
עני שבישראל לא יפחתו לו
מארבע כוסות:
קידוש והבדלה חדא מלתא היא.
דתרוייהו משום קדושת יו''ט
נינהו ובהבדלה עצמו הוא מזכיר
קדוש' יו''ט דהמבדיל בין קדש
לקדש קא מברך:

וְ לֹא?! וְ ָהא ַּתנְ יָ א:
ְ
ּ
" ַה ִ ּנ ְכנָ ס ְל ֵביתוֹ ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַש ָ ּבתְ ,מ ָב ֵרך ַעל ַה ַייִ ן וְ ַעל ַה ָּמאוֹ ר וְ ַעל ַה ְ ּב ָש ִמים,
וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך אוֹ ֵמר ַה ְבדָּ ָלה ַעל ַהכּ וֹ ס.
וְ ִאם ֵאין לוֹ ֶא ָ ּלא כּ וֹ ס ֶא ָחד ַ -מ ִ ּניחוֹ ְל ַא ַחר ַה ָּמזוֹ ן,
ו ְּמ ַש ְל ְש ָלן כּ ו ָ ּּלן ְל ַא ֲח ָריו"!
" ֵאין לוֹ " – ָשאנֵ י.
וְ ָהא יוֹ ם טוֹ ב ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַא ַחר ַה ּ ַש ָ ּבת ,דְּ ִאית לֵ ּיה ו ָא ַמר ַרב :יקנ"ה!
ָא ְמ ִריִ :מ ְדלֹא ָא ַמר זְ ַמןִ ,מ ְּכלָ ל דְּ בִ ְשבִ ִיעי ֶשל ּ ֶפ ַסח ָע ְס ִקינַן,
דְּ כָ ל ַמאי דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ָאכֵ יל לֵ ּיה ,וְ לֵ ית לֵ ּיה.
וְ ָהא יוֹ ם טוֹ ב ִראשוֹ ן ,דְּ ִאית לֵ ּיה,
וְ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי :יקזנ"ה,
וְ ָרבָ א ָא ַמר :יקנה"ז!
ֶא ָּלא:
ַהבְ דָּ לָ ה וְ ִקידּ וּש ֲ -ח ָדא ִמ ְּיל ָתא ִהיא.
ִ ּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן וְ ִקידּ וּש ְּ -ת ֵרי ִמ ֵּילי נִ ינְ ה ּו.

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

21

מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

ּגו ָּפא:
"יוֹ ם טוֹ ב ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַא ַחר ַה ּ ַש ָ ּבת
ַרב ָא ַמר :יקנ"ה
ּו ְשמו ֵּאל ָא ַמר :ינה"ק".
קג,א וְ ַר ָ ּבה ָא ַמר :יהנ"ק.
וְ לֵ וִּ י ָא ַמר :קני"ה.
וְ ַר ָ ּבנַ ן ָא ְמ ִרי :קינ"ה
ָמר ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ָ ּבנָ א ָא ַמר :נקי"ה.
ַמ ְר ָּתא ָא ַמר ִמ ּ ְש ֵמ ּיה ְד ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע :ניה"ק".

 .6קב ,ב – קג ,א

רש"י
הכי גרסינן :שאמר משום רבי
יהושע בן חנניה נהי''ק:
ה''ג :משל דרבי יהושע כו':
והלכתא כרבא .דקדושא והדר
אבדלתא דכי מבדיל ברישא מיחזי
עליה קדושת שבת כמשאוי:

ָשלַ ח לֵ ּיה ֲאבו ּּה דִּּ ְשמו ֵּאל ,לְ ַר ִּבי:
יְ לַ ְּמ ֵדנ ּו ַר ֵ ּבינוֵּ ,ס ֶדר ַהבְ דָּ לוֹ ת ֵה ַיא ְך?
ָשלַ ח לֵ ּיה:
ָּכ ְך ָא ַמר ַר ִּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ַבר ַר ִּבי יוֹ ֵסי ֶש ָא ַמר ִמ ּשוּם ָאבִ יו ֶש ָא ַמר ִמ ּשוּם ַר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ ה:
נהי"ק.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֲחנִּ ינָ א:
ָמ ָשל דְּ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ֶ ּבן ֲחנַ נְ יָ ה:
לְ ֶמלֶ ְך ֶש ּיוֹ צֵ א וְ ִא ּ ַפ ְרכּ וֹ ס נִ כְ נָ ס,
ְמלַ ִ ּוין ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ ַא ַחר ָּכ ְך יוֹ צְ ִאים לִ ְק ַראת ִא ּ ַפ ְרכּ וֹ ס.
ַמאי ָהוֵ י ֲעלָ ּה?
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
יקזנ"ה.
וְ ָרבָ א ָא ַמר:
יקנה"ז.
וְ ִהילְ כְ ָתא:
ְּכ ָרבָ א.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .7קג ,א
ַרב הוּנָ א ַ ּבר יְהו ָּדה ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ָרבָ א,
ַאיְ ית ּו לְ ַק ַּמיְ יה ּו ָמאוֹ ר וּבְ ָש ִמים.
ישא וַ ֲה ַדר ַא ָּמאוֹ ר.
ָ ּב ֵר ְיך ָרבָ א ַא ְ ּב ָש ִמים ְ ּב ֵר ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ישא וַ ֲה ַדר ַא ְ ּב ָש ִמים!
וְ ָהא ֵ ּבין ֵ ּבית ַש ַּמאי וּבֵ ין ֵ ּבית ִה ֵּלל ָמאוֹ ר ְ ּב ֵר ָ

רש"י
נר ומזון בשמים והבדלה .היכא
דאין לו אלא כוס א':
על המזון שהוא בתחלה .כיון
דגמר סעודתו בההוא איחייב
ברישא ואין מעבירים על המצות:

ו ַּמאי ִהיא,
דִּ ְתנַן:
" ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
נֵ ר ,ו ָּמזוֹ ןּ ְ ,ב ָש ִמים ,וְ ַה ְבדָּ ָלה.
ּו ֵבית ִּה ֵילל אוֹ ְמ ִרים:
נֵ ר ,ו ְּב ָש ִמים ,ו ָּמזוֹ ן ,וְ ַה ְבדָּ ָלה"!
ָענֵ י ָרבָ א ַ ּב ְת ֵר ּיה וְ ָא ַמר:
זוֹ ִדבְ ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ֲאבָ ל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
"לֹא נֶ ְח ְלק ּו ֵ ּבית ַש ַּמאי ו ֵּבית ִה ֵ ּ
ילל ַעל ַה ָּמזוֹ ן ֶשהוּא ִ ּב ְת ִח ָ ּלה וְ ַעל ַה ְבדָּ ָלה ֶש ִהיא ַ ּב ּסוֹ ף,
ַעל ָמה נֶ ְח ְלק ּו?
ַעל ַה ָּמאוֹ ר וְ ַעל ַה ְ ּב ָש ִמים.
ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
ָמאוֹ ר וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְ ּב ָש ִמים,
ו ֵבית ִּה ֵילל אוֹ ְמ ִרים:
ְ ּב ָש ִמים וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָמאוֹ ר.
וְ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
נָ ֲהג ּו ָה ָעם ְּכבֵ ית ִה ֵילל,
וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
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 .8קג ,א – קד ,א
ַרב יַ ֲעקב ַ ּבר ַא ָ ּבא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ָר ָבא,
ַחזְ יֵ ּיה דְּ בָ ֵר ְיך "בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן" ַא ָּכ ָסא ַק ָּמא,
יש ֵּתי.
וַ ֲה ַדר ָ ּב ֵר ְיך ַא ָּכ ָסא דְּ ִב ְרכָ ָתא ,וְ ִא ְ
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ ָּמה לָ ְך כּ ו ֵּּלי ַהאי?
ָהא ָ ּב ֵר ְיך לָ ן ָמר ֲח ָדא זִ ְימנָ א!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִּכי ָהוֵ ינַ ן ֵ ּבי ֵריש ָ ּגלו ָּתא ָהכִ י ָעבְ ִדינַן.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ּ
ֵּתינַ ח ֵ ּבי ֵריש ָגלו ָּתא דְּ ָהכִ י ָעבֵ יד  -דְּ ָס ֵפק ַמיְ ֵיתי לָ ן ָס ֵפק לֹא ַמיְ ֵיתי לָ ן.
ָהכָ א ָ -הא ַמ ַּנח ָּכ ָסא ַק ָּמן וְ ַד ְע ַּתן ִע ָּילוֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנָ א ֲעבְ ִדי ְּכ ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב:
דְּ ַרב ְ ּברוּנָ א וְ ַרב ֲחנַ נְ ֵאל ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב ָהו ּו יָ ְתבִ י ִ ּב ְסעוּדָּ ָתא,
קג,ב ָק ֵאי ֲעלַ יְ יה ּו ַרב יֵ יבָ א ָסבָ א.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :הב לָ ן וְ נִ יבָ ֵר ְיך.
יש ֵּתי,
לַ ּסוֹ ף ָא ְמר ּו לֵ ּיהַ :הב לָ ן וְ נִ ְ
יש ֵּתי.
ָא ַמר לְ הוָּ :הכִ י ָא ַמר ַרבֵּ :כיוָ ן דְּ ָא ְמ ִרית ּוַ ' :הב לָ ן וְ נִ יבָ ֵר ְיך' ִ -א ַּית ְּס ָרא לְ כ ּו לְ ִמ ְ
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ַא ְס ִחית ּו דַּ ֲע ַתיְ יכ ּו.

רש"י
אכסא קמא .כשמתחיל לשתות על
המזון שבתחלה:
והדר בריך .בפה''ג אכסא דברכת
המזון כמו שאנו עושין בכל סעודה
וסעודה ובשאר סעודות עסקינן
דלאו במוצאי שבת .לא הוי
ידעיתו אי משקו לכו בתר כסא
קמא אי לא ומשום הכי בעיתו
למיהדר וברוכי:
קאי עלייהו .משמש עלייהו:
הב וניבריך .ברכת המזון והדר
אמליכו ואמרו הב ברישא ונישתי:
כיון דאמריתו הב וניבריך .ברכת
המזון אסחיתו דעתייכו משתיה
ואסור למישתי עד לאחר ברכת
המזון אלמא ברכת המזון אסוחי
דעתא הוא וצריך לחזור ולברך:
ואמר רב יקנ''ה .ולא בעי לברוכי
ברכת היין תרי זימני חדא
אקידוש וחדא אהבדלה וה''ה
לתרי כסי דקידוש היום וברכת
המזון:
כי מטא .רבא לאבדולי במוצאי
שבת ולעיל קאי אלא אגב גררא
אייתינהו להנך תרתי עובדי
ועובדא ראשונה בשבת הוה:
קא מתלי נורא בשרגא .מדליק
אבוקה בנר:
א''ל .רב יעקב בר אבא למה ליה
למר כולי האי הא איכא שרגא:

ָא ֵמ ַימר ּו ָמר זו ְּט ָרא וְ ַרב ַא ִּשי ָהו ּו יָ ְתבִ י ַ ּב ְּסעו ָּדה ,וְ ָק ֵאי ֲעלַ יְ יה ּו ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א,
ָא ֵמ ַימר ָ ּב ֵר ְיך ַעל ָּכל ָּכ ָסא וְ כָ ָסא,
ּו ָמר זו ְּט ָרא ָ ּב ֵר ְיך ַא ָּכ ָסא ַק ָּמא ,וְ ַא ָּכ ָסא ַ ּב ְת ָרא.
ַרב ַא ִּשי ָ ּב ֵר ְיך ַא ָּכ ָסא ַק ָּמא ,וְ ת ּו לֹא ָ ּב ֵר ְיך.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ַא ָחא ַ ּבר ָרבָ א:
ֲאנַן ְּכ ַמאן נַ ֲעבִ יד?
ָא ֵמ ַימר ָא ַמר:
ְנִמלָ ְך ֲאנָ א.
ָמר זו ְּט ָרא ָא ַמר:
ֲאנָ א דַּ ֲעבַ ִדי ְּכ ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב.
וְ ַרב ַא ִּשי ָא ַמר:
לֵ ית ִהילְ כְ ָתא ְּכ ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרב,
דְּ ָהא יוֹ ם טוֹ ב ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַא ַחר ַה ּ ַש ָ ּבת,
וְ ָא ַמר ַרב :יקנ"ה!
וְ לֹא ִהיא,
ָה ָתם ָ -ע ַקר דַּ ְע ֵּת ּיה ִמ ִּמ ְש ַּת ָ ּיא,
ָהכָ א  -לֹא ָע ַקר דַּ ְע ֵּת ּיה ִמ ִּמ ְש ַּת ָ ּיא.
ִּכי ָמ ָטא לְ ַאבְ דּ וּלֵ יָ ,קם ַש ָּמ ֵע ּיה וְ ַא ְדלִ יק ֲאבו ָּקה ִמ ּ ְש ָרגָ א
ָא ַמר לֵ ּיה :לָ ָּמה לָ ְך כּ ו ֵּּלי ַהאיָ ,הא ַמנְ ָחא ְש ָרגָ א!
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַש ָּמ ָעא ִמדַּ ֲע ֵת ּיה דְּ ְנַפ ֵש ּיה ָקא ָע ֵביד.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי לֹא ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ִמי ֵּנ ּיה דְּ ָמר ,לֹא ֲהוָ ה ָעבֵ יד!
ָא ַמר לֵ ּיה:
לֹא ָסבַ ר לֵ ּיה ָמרֲ " :אבו ָּקה לְ ַהבְ דָּ לָ ה ִמצְ וָ ה ִמן ַה ּמוּבְ ָחר"?!
ּ ָפ ַתח וְ ָא ַמר:
"ה ַּמבְ דִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶדש לְ חוֹ ל,
ַ
ֵ ּבין אוֹ ר לְ ח ֶֹשךְ,
ֵ ּבין יִ ְש ָר ֵאל לָ ַע ִּמים,
ֵ ּבין יוֹ ם ַה ּ ְשבִ ִיעי לְ ֵש ֶשת ֵיְמי ַה ַּמ ֲע ֶשה".

רש"י
אדעתיה דנפשיה .כלומר מעצמו
אשר לא צויתיו:
על שבע .מפרש להו לקמיה:
והא מר לא שלש אמר[ .כולן]
ארבע:
מעין חתימה .ולא ממנינא הוא:
ה''ג י''ט שחל להיות אחר
השבת .דבעי למחתם המבדיל בין
קודש לקודש:
ה''ג מ''ד מעין חתימתן סמוך
לחתימתן בעי למימר בין קדושת
שבת לקדושת יום טוב כו':

ָא ַמר לֵ ּיה:
לָ ָּמה לָ ְך כּ ו ֵּּלי ַהאי,
"ה ַּמבְ דִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶדש לְ חוֹ ל"  -זוֹ ִהיא ַהבְ דָּ לָ תוֹ ֶשל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ָּנ ִשיא.
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרבַ :
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנָ א ְּכ ָהא ְסבִ ָירא לִ י,
דְּ ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ַרב אוֹ ַש ֲעיָא:
ַה ּפוֹ ֵחת לֹא ְיִפחוֹ ת ִמ ּ ָשלֹש,
וְ ַה ּמוֹ ִסיף לֹא יוֹ ִסיף ַעל ֶשבַ ע.
ָא ַמר לֵ ּיה:
קד,א וְ ָהא ָמר ,לֹא ְּתלָ ָתא ָא ַמר ,וְ לֹא ֶשבַ ע ָא ַמר!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאיבְ ָראּ ֵ ,
"בין יוֹ ם ַה ּ ְשבִ ִיעי לְ ֵש ֶשת ֵיְמי ַה ַּמ ֲע ֶשה" ֵ -מ ֵעין ֲח ִת ָימה ִהיא.
וְ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
אמר ֵמ ֵעין ֲח ִת ָימה ָסמו ְּך לַ ֲח ִת ָימתוֹ .
ַה ַּמבְ דִּ יל צָ ִר ְיך ֶש ּי ַ
ּופו ְּמ ַ ּבדִּּ ָית ֵאי ָא ְמ ִרי:
ֵמ ֵעין ּ ְפ ִת ָיח ָתן ָסמו ְּך לַ ֲח ִת ָימ ָתן.
ַמאי ֵ ּבינַ יְ יה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבינַ יְ יה ּו:
יוֹ ם טוֹ ב ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַא ַחר ַה ּ ַש ָ ּבת ,דְּ ָח ְת ִמינַ ן " ֵ ּבין קוֹ ֶדש לְ קוֹ ֶדש",
ַמאן דַּ ָא ַמרֵ " :מ ֵעין ּ ְפ ִת ָיח ָתן ָסמו ְּך לַ ֲח ִת ָימ ָתן" -לֹא ָ ּב ֵעי לְ ֵמ ַימרּ ֵ :
"בין ְקדו ַּשת ַש ָ ּבת לִ ְקדו ּ ַּשת יוֹ ם טוֹ ב ִהבְ דַּ לְ ָּת"
ו ַּמאן דַּ ָא ַמרֵ " :מ ֵעין ֲח ִת ָימ ָתן ָסמו ְּך לַ ֲח ִת ָימ ָתן" ּ ָ -ב ֵעי לְ ֵמ ַימר ֵ ּ
"בין ְקדו ּ ַּשת ַש ָ ּבת לִ ְקדו ּ ַּשת יוֹ ם טוֹ ב ִהבְ דַּ לְ ָּת".
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .0קד ,א
גו ָּפא:
" ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ַר ִּ ּבי אוֹ ַש ֲעיָא:
ַה ּפוֹ ֵחת לֹא ְיִפחוֹ ת ִמ ּ ָשלֹש ,וְ ַה ּמוֹ ִסיף לֹא יוֹ ִסיף ַעל ֶש ַבע".
ֵמ ִיתיבִ י:
"אוֹ ֵמר ַה ְבדָּ לוֹ ת ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַש ָ ּבתוֹ ת ו ְּבמוֹ ָצ ֵאי יָ ִמים טוֹ ִבים,
ו ְּבמוֹ ָצ ֵאי יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ,ו ְּבמוֹ ָצ ֵאי ַש ָ ּבת ְליוֹ ם טוֹ ב,
ו ְּבמוֹ ָצ ֵאי יוֹ ם טוֹ ב ְלחוּלּ וֹ ֶשל מוֹ ֵעד,
ֲא ָבל לֹא מוֹ ָצ ֵאי יוֹ ם טוֹ ב ְל ַש ָ ּבת.
ָה ָרגִ יל  -אוֹ ֵמר ַה ְר ֵ ּבה,
וְ ֶש ֵאינוֹ ָרגִ יל  -אוֹ ֵמר ַא ַחת"!
ַּת ָּנ ֵאי ִהיא,
דְּ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּבנָ ן ֶשל ְקדוֹ ִשים אוֹ ֵמר ַא ַחת,
וְ נָ ֲהג ּו ָה ָעם לוֹ ַמר ָשלֹש.
ַמאן נִ יה ּו ְ ּ
"בנָ ן ֶשל ְקדוֹ ִשים"?
ימאי.
ַר ִּבי ְמנַ ֵחם ַבר ִּס ַ
וְ ַא ַּמאי ָקר ּו לֵ ּיה ְ ּ
"בנָ ן ֶשל ְקדוֹ ִשים"?
דְּ לֹא ִא ְיס ַּת ַּכל ְ ּבצו ָּר ָתא דְּ זוּזָ א.
ָשלַ ח לֵ ּיה ַרב ְשמו ֵּאל ַ ּבר ִּא ִּידי:
ֲחנַ נְ יָ א ָא ִחי אוֹ ֵמר ַא ַחת.
וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .19קד ,א-ב
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
אמר ֵמ ֵעין ַהבְ דָּ לוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ַ ּב ּתוֹ ָרה.
ַה ַּמבְ דִּ יל צָ ִר ְיך ֶש ּי ַ
ֵמ ִיתיבִ י:
יא ְך?
" ֵס ֶדר ַה ְבדָּ לוֹ ת ֵה ַ
אוֹ ֵמר:
"ה ַּמ ְבדִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶדש ְלחוֹ ל,
ַ
ֵ ּבין אוֹ ר ְלחוֹ ֶשךְ,
ֵ ּבין יִ ְש ָר ֵאל ָל ַע ִּמים,
יעי ְל ֵש ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשה,
ו ֵּבין יוֹ ם ַה ּ ְש ִב ִ
ֵ ּבין ָט ֵמא ְל ָטהוֹ ר,
ֵ ּבין ַה ָ ּים ֶל ָח ָר ָבה,
ֵ ּבין ַמיִ ם ָה ֶע ְליוֹ נִ ים ְל ַמיִ ם ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים,
ֵ ּבין כּ ֲהנִ ים ִל ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְש ְר ֵא ִלים".
אשית.
"ס ֶדר ְ ּב ֵר ִ
וְ חוֹ ֵתםּ ְ :ב ֵ
וַ ֲא ֵח ִּרים אוֹ ְמ ִרים:
אשית".
ְ ּב"יוֹ ֵצר ְ ּב ֵר ִ
ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַבר יְ הו ָדה אוֹ ֵמר:
"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל".
חוֹ ֵתם ְ
"הבְ דָּ לָ ה"!
וְ ִאם ִא ָיתא ָהא ֵ ּ
"בין ַה ָ ּים ֶל ָח ָר ָבה" ,לֹא ְּכ ִתיבָ א ֵ ּב ּיה ַ

רש"י
בתורה.

האמורות
דלקמן:
סדר הבדלות .היינו שבע הבדלות
ואף על גב דאיכא תמני בין [יום]
השביעי לא קא חשיב דמעין
חתימה:
וחותם בסדר בראשית .ברוך סודר
בראשית וכולהו הנך כתיבי
ולהבדיל בין הקודש ובין החול
ובין הטמא ובין הטהור (ויקרא י)
ויבדל אלהים בין האור ובין
החשך (בראשית א) ויבדל בין
המים (שם):
ובין כהנים ללוים כו' .מפרש להו
לקמן אבל הבדלה דשבת לא
כתיבא דמעין חתימה קא חשיב
ליה לקמן ולאו ממנינא:
מעין חתימה היא .דקאמר וחותם
בסדר בראשית והויא ליה בין יום
השביעי לששת ימי המעשה מעין
חתימה ובצרי להו משבע:

"בין ַה ָ ּים ֶל ָח ָר ָבה".
ַס ֵּמי ִמ ָּכאן ֵ ּ
יעי ְל ֵש ֶשת יְ ֵמי ַה ַּמ ֲע ֶשה" ִנַמי ֵמ ֵעין ֲח ִת ָימה הוּא,
ִאי ָהכִ י ֵ ּ
"בין יוֹ ם ַה ּ ְש ִב ִ
ּ
ָ ּבצַ ר ֲח ָדא וְ לֵ ָיכא ֶשבַ ע!
ָא ְמ ִרי:
"כּ ֲהנִ ים ְלוִ ִ ּים וְ יִ ְש ְר ֵא ִלים" ְּת ֵרי ִמ ֵּילי נִ ינְ ה ּו.
ֵ ּבין לְ וִ ִ ּים לְ יִ ְש ְר ֵאלִ ים,
5
דִּ כְ ִתיבּ ָּ :
"ב ֵעת ַה ִהיא ִה ְבדִּ יל ה' ֶאת ֵש ֶבט ַה ֵּלוִ י" (דברים י ,ח),
ּ
ֵ ּבין ַהכּ ֲהנִ ים לַ ְּלוִ יִם,
דִּ כְ ִתיבּ ְ :
קדש ָּק ָּד ִשים"( 6דברי הימים א' כג ,יג).
ּמשה וַ ִ ּי ָּ ּב ֵדל ַא ֲהרן לְ ַה ְקדִּ ישוֹ ֶ
"בנֵ י ַע ְמ ָּרם ַא ֲהרן ו ֶ
ִמ ְח ַּתם ַמאי ָח ֵתים?
ַרב ָא ַמר:
"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל".
ְ
ּו ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
"ה ַּמבְ דִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶדש לְ חוֹ ל".
ַ
לָ יֵ יט ֲעלָ ּה ַא ַ ּב ֵיי וְ ִא ֵית ָימא ַרב יוֹ ֵסף ַא ָהא דְּ ַרב.
ָּתנָ א ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ֶּבן ֲחנַ נְ יָ א:
" ָ ּכל ַהחוֹ ֵתםְ ' :מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל וְ ַה ַּמ ְבדִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶדש ְלחוֹ ל' ַ -מ ֲא ִר ִיכין לוֹ יָ ָמיו ו ְּשנוֹ ָתיו".
קד,ב וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.
5

"ב ֵעת ַה ִהיא ִהבְ דִּ יל ה' ֶאת ֵשבֶ ט ַה ֵּלוִ י לשאת את ארון ברית ה'"
ָּ
6
קדש ָק ָד ִשים הוא ובניו עד עולם"
ְּ
ּמשה וַ ּי ָ ִּב ֵדל ַא ֲהרן לְ ַה ְקדִּ ישוֹ ֶ
"בנֵי ַע ְמ ָרם ַא ֲהרן ו ֶ
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .11קד ,ב – קה ,א

עו ָּּלא ִא ְיקלַ ע לְ פו ְּמ ַ ּבדִּ ָיתא,
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב יְהו ָּדה לְ ַרב יִּצְ ָחק ְ ּב ֵר ּיה:
זִ יל ַא ְמ ֵטי לֵ ּיה ַּכלְ ָּכלָ ה דְּ ֵפ ֵירי ,וְ ֲחזֵ י ֵהיכִ י ַאבְ דִּ יל.
לֹא ֲאזַ לְ ,ש ַדר לֵ ּיה לְ ַא ַ ּב ֵיי.
ִּכי ֲא ָתא ַא ַ ּביֵיָ ,א ַמר לֵ ּיהֵ :היכִ י ָא ַמר?
ָא ַמר לֵ ּיהּ ָ :
"ברו ְּך ַה ַּמ ְבדִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶדש לְ חוֹ ל" ָא ַמר ,וְ ת ּו לֹא.
ֲא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דַּ ֲאבו ּּהָ ,א ַמר לֵ ּיהֵ :היכִ י ָא ַמר?
"ה ַּמבְ דִּ יל ֵ ּבין קוֹ ֶדש לְ חוֹ ל".
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :אנָ א לֹא ֲאזַ לִ יֲ ,אנָ א ְש ַד ִר ֵית ּיה לְ ֲא ַ ּביֵ י ,וְ ָא ַמר לִ יַ :
ָא ַמר לֵ ּיהַ :ר ְב ְרבָ נו ֵּת ּיה דְּ ָמר ,ו ְּס ָררו ֵּת ּיה דְּ ָמרּ ָ ,ג ְר ָמא לֵ ּיה לְ ָמר דְּ לָ א ֵּת ָימא ְש ַמ ֲע ֵת ּיה ִמ ּפו ֵּמ ּיה.
ֵמ ִיתיבִ י:
" ָ ּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת כּ ו ָ ּּלן ּפוֹ ֵת ַח ְ ּב ָברו ְּך וְ חוֹ ֵתם ָ ּב ֶהן ְ ּב ָברו ְּך,
חוּץ:
ִמ ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ִמ ְצוֹ ת,
ו ִּב ְר ַכת ַה ּ ֵפירוֹ ת,
ו ְּב ָר ָכה ַה ְּסמו ָּכה ַל ֲח ֶב ְיר ָּת ּה,
ו ְּב ָר ָכה ַא ֲחרוֹ נָ ה ֶש ִ ּב ְק ִר ַ ּית ְש ַמע,
ֶש ֵ ּיש ֵמ ֶהן ּפוֹ ֵת ַח ְ ּב ָברו ְּך וְ ֵאין חוֹ ֵתם ְ ּב ָברוּךְ,
וְ יֵ ש ֵמ ֶהן ֶשחוֹ ֵתם ְ ּב ָברו ְּך וְ ֵאין ּפוֹ ֵת ַח ְ ּב ָברו ְּך,
ְ
"ה ּטוֹ ב וְ ַה ֵּמ ִטיב" ּ -פוֹ ֵת ַח ְ ּב ָברו ְּך וְ ֵאינוֹ חוֹ ֵתם ְ ּב ָברוּך".
וְ ַ
קה,א ַק ְשיָ א לְ עו ָּּלא!
ָא ַמר לָ ְך עו ָּּלא:
ָהא ִנַמי ְּכבִ ְר ַּכת ַה ִּמצְ וֹ ת דָּ ְמיָ א,
ִ ּב ְר ַּכת ַה ִּמצְ וֹ ת ַמאי ַט ְע ָמא? ִמ ּשוּם דְּ הוֹ ָד ָאה ִהיאָ ,הא ִנַמי הוֹ ָד ָאה ִהיא.

רש"י
המבדיל בין קודש לחול .ותו לא
אמר בה שאר הבדלות ולא חתם
בה:
היא גרמא ליה למר .שלא הלכת
אתה בעצמך:
וברכת המצות .כגון להתעטף
בציצית ועל נטילת לולב:
וברכה הסמוכה לחברתה .כגון
אותם של שמונה עשרה:
וברכה אחרונה שבקרית שמע.
אע''פ שאין ברכה אחרת למעלה
הימנה שהתחיל בה בברוך:
יש מהן .מאלו שהזכרנו שפותח
בהן בברוך ואינו חותם בברוך כגון
ברכת פירות ומצות:
ויש מהן שחותם ואינו פותח .כגון
ברכה הסמוכה לחבירתה שהרי
פוטרתה ראשונה שנפתחה בברוך:
הטוב והמטיב .אף על גב דסמוכה
לחבירתה שהרי התחיל בברכת
המזון בברוך משום דברכה באנפי
נפשה איתקן משום הרוגי ביתר
וכולה הודאה כברכת הפירות
ומצות:
קשיא לעולא .שפתח בברוך ולא
חתם:
הודאה היא .ואין בה הפסק דבר
אחר לא הפסק תחנה ולא הפסק
ריצוי הלכך בפתיחתן סגי ולא דמו
לברכת קידוש שצריך לספר בשבח
שבת וברכת יוצר אור שיש בה
הפסק תחנה כגון ברחמיך הרבים
וברכת אבות יש בה רצוי לפיכך
צריך לפתוח ולסיים בשבחו של
מקום:
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .12קה ,א
ַרב ֲחנַ נְ יָא ַ ּבר ֶׁשלֶׁ ְמיָא וְ ַּתלְ ִמ ֵידי דְּ ַרבָ ,הו ּו יָ ְתבִ י ִ ּב ְסעוּדָּ ָתא,
וְ ָק ֵאי ֲעלַ יְ יה ּו ַרב ַה ְמנוּנָ א ָסבָ א.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :זִ יל ֲחזִ י ִאי ִמ ְקדִּ יש יוֹ ָמאְ ,נַפ ִסיק וְ נִ ְיק ְ ּב ֵע ּיה לְ ַש ְ ּב ָתא.
ָא ַמר לְ הוּ :לֹא צְ ִריכִ ית ּוַ ,ש ְ ּב ָתא ָקבְ ָעה נַ ְפ ָש ּה.
דְּ ָא ַמר ַרבְּ :כ ֵשם ֶש ַה ּ ַש ָ ּבת קוֹ בַ ַעת לְ ַמ ֲע ֵשרָּ ,כ ְך ּ ַש ָ ּבת קוֹ בַ ַעת לְ ִקידּ וּש.
ָסבוּר ִמי ָּנ ּה:
ְ
ִּכי ֵהיכִ י דְּ ָקבְ ָעה לְ ִקידּ וּש ָּכך ָקבְ ָעה לְ ַהבְ דָּ לָ ה.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ַע ְמ ָרם:
ָהכִ י ָא ַמר ַרב:
לְ ִקידּ וּש קוֹ ַב ַעת,
וְ לֹא לְ ַהבְ דָּ לָ ה קוֹ בַ ַעת.
וְ ָהנֵ י ִמ ֵּילי לְ ִענְ יַ ן ִמ ְיפ ַסק  -דְּ לֹא ַמ ְפ ְס ִקינַן,
ֲאבָ ל ַא ְתחוּלֵ י  -לֹא ַמ ְת ִח ִּלינַ ן.
ו ִּמ ְיפ ַסק ִנַמי לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ַ ּב ֲאכִ ילָ ה,
ֲאבָ ל ִ ּב ְש ִת ָ ּיה – לֹא.
ו ְּש ִת ָ ּיה נַ ִמי לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ְ ּב ַח ְמ ָרא וְ ִשיכְ ָרא,
ֲאבָ ל ַמ ָ ּיא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַרב הוּנָ א,
ּ
ּ
דְּ ַרב הוּנָ א ַחזְ יֵ ּיה לְ ַההוּא ַגבְ ָרא דְּ ָש ָתה ַמ ָיא קוֹ ֶדם ַהבְ דָּ לָ ה.
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ִמ ְיס ַּת ּ ֵפי ָמר ֵמ ַא ְס ָּכ ָרה?
דְּ ָּתנָ א ִמ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
יתתוֹ ְ ּב ַא ְס ָ ּכ ָרה".
" ָ ּכל ַה ּטוֹ ֵעם ְ ּכלוּם קוֹ ֶדם ֶש ַ ּי ְבדִּ יל ִמ ָ

רש"י
הוו יתבי בסעודתא .בערב שבת
והאריכו בה עד שחשיכה:
ונפסיק .בעקירת השלחן:
ונקבעה .לסעודתינו:
לשבתא .לשם שבת:
לא צריכיתו .להפסיק בעקירת
שלחן כדי להבדיל בין סעודת חול
לסעודת שבת:
שבת היא קבעתה .מעצמה היא
חשובה סעודת שבת ונבדלת
מסעודת חול ודי לכם בפריסת
מפה וקידוש:
כשם שקובעת למעשר .אפילו
אכילת עראי דשבת חשובה קבע
למעשר במסכת ביצה (ד' לד:):
כך קובעת לקידוש .שאסור
לטעום עד שיקדש אלמא
משחשיכה היא חשובה סעודת
שבת מאליה:
כך .יציאתה קובעת להבדלה שאם
יושבים על השלחן וחשיכה
במוצאי שבת אסורין לאכול עד
שיבדילו:
והני מילי .דלהבדלה אינה קובעת
לאפסוקי סעודתא אבל אתחולי
לא מתחלינן משחשיכה עד
שיבדילו:
הני מילי .דאין מפסיקין לאכילה
אבל לשתיה לאו דבר חשוב הוא
ומפסקי:
ולא אמרן .דלא מתחלי אלא
בחמרא ושיכרא אבל מיא לית לן
בה:

ַר ָ ּבנַ ן דְּ בֵ י ַרב ַא ִּשי לֹא ָק ְפ ִדי ַא ַּמיָ א.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .13קה ,א – קו ,א
ְ ּב ָעא ִמי ֵּנ ּיה ָרבִּ ינָ א ֵמ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק:
ְ
ִמי ֶשלּ א ִקידֵּ ש ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת ַמה ּו ֶש ְ ּי ַקדֵּ ש וְ הוֹ לֵ ך ָּכל ַה ּיוֹ ם כּ ּולּ וֹ ?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמדְּ ָא ְמ ִרי ְ ּבנֵ י ַר ִּ ּבי ִּח ָ ּייא:
ִמי ֶשלּ א ִהבְ דִּ יל ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ַש ָ ּבת ַמבְ דִּ יל וְ הוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ּ ַש ָ ּבת כּ ּולּ וֹ ,
ָהכָ א ִנַמי ִמי ֶשלּ א ִקידֵּ ש ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת ְמ ַקדֵּ ש וְ הוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ּיוֹ ם כּ ּולּ וֹ .
ֵא ִיתיבֵ ּיה:
" ֵל ֵילי ַש ָ ּבת וְ ֵל ֵילי יוֹ ם טוֹ ב  -יֵ ש ָ ּב ֶהן ְקדו ּ ָּשה ַעל ַהכּ וֹ ס ,וְ יֵ ש ָ ּב ֶהן ַהזְ ָ ּכ ָרה ְ ּב ִב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹ ן.
ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב ֵ -אין ָ ּב ֶהם ְקדו ּ ָּשה ַעל ַהכּ וֹ ס ,וְ יֵ ש ָ ּב ֶהם ַהזְ ָ ּכ ָרה ְ ּב ִב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹ ן",
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך " ִּמי ֶשלּ א ִקידֵּ ש ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת ְמ ַקדֵּ ש וְ הוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ּיוֹ ם כּ ּולּ וֹ ",
ַש ָ ּבת וְ יוֹ ם טוֹ ב נַ ִמי ַמ ְש ַּכ ַח ְּת לְ ה ּו דְּ ֵ ּיש ָ ּב ֶהם ְקדו ּ ָּשה ַעל ַהכּ וֹ ס,
דְּ ִאי לֹא ִקידֵּ ש ֵמאוֹ ְר ָתא ְמ ַקדֵּ ש לְ ָמ ָחר!
ָא ַמר לֵ ּיה:
'דְּ ִאי' לֹא ָק ָתנֵ י.
ֵא ִיתיבֵ ּיה:
" ְ ּכבוֹ ד יוֹ ם ו ְּכבוֹ ד ַליְ ָלה ּ ְ -כבוֹ ד יוֹ ם קוֹ ֶדם.
קה,ב וְ ִאם ֵאין לוֹ ֶא ָ ּלא כּ וֹ ס ֶא ָחד  -אוֹ ֵמר ָע ָליו ^ ִקידּ וּש ַה ּיוֹ ם,
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ִ ּקידּ וּש ַה ּיוֹ ם קוֹ ֵדם ִל ְכבוֹ ד יוֹ ם ו ְּכבוֹ ד ַליְ ָלה".
ישבְ ֵק ּיה ַעד לְ ָמ ָחר ,וְ לִ ֲיעבֵ יד ֵ ּב ּיה ַּת ְר ֵּתי!
וְ ִאם ִא ָיתא  -לִ ַ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲחבִ יבָ ה ִמצְ וָ ה ִ ּב ְש ָע ָת ּה.
ו ִּמי ָא ְמ ִרינַ ןֲ " :חבִ יבָ ה ִמצְ וָ ה ִ ּב ְש ָע ָת ּה"?
וְ ָהא ַּתנְ יָ א:
" ַה ִ ּנ ְכנָ ס ְל ֵביתוֹ ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ַש ָ ּבת –
ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ַ ּייִ ן ,וְ ַעל ַה ָּמאוֹ ר ,וְ ַעל ַה ְ ּב ָש ִמים ,וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך אוֹ ֵמר ַה ְבדָּ ָלה ַעל ַהכּ וֹ ס.
וְ ִאם ֵאין לוֹ ֶא ָ ּלא כּ וֹ ס ֶא ָחד ַ -מ ִ ּניחוֹ ַעד ְל ַא ַחר ַה ָּמזוֹ ן ו ְּמ ַש ְל ְש ָלן כּ ו ָ ּּלן ְל ַא ֲח ָריו".
וְ לֹא ָא ְמ ִרינַ ן " ֲחבִ יבָ ה ִמצְ וָ ה ִ ּב ְש ָע ָת ּה"!

רש"י
הזכרה בברכת המזון .של שבת
רצה והחליצנו וביום טוב יעלה
ויבא:
כבוד יום וכבוד לילה .אם (יש) לו
יין הרבה לסעודה אחת או מיני
מגדים יניחם עד היום:
ולא אמרינן חביבה מצוה בשעתה.
דלא מבדיל מקמי סעודתא דהוי
שעת הבדלה:
לא חכימא אנא .דלא אמינא ליה
אנא מדעתאי להא דחביבה מצוה
בשעתה:
ולא חוזאה אנא .מגיד :ולא אמינא
ליה משמיה דגברא יחידאה:
אלא גמרנא אנא .כך שמעתי
בישיבה:
וסדרנא אנא .מסדר שמועות לפני
רבותי תמיד:
עיולי יומא .מחבבינא ליה ועבדינן
קידוש מאורתא כי היכי דלנקטיה
עילוון הייא:
אפוקי יומא .כגון אבדלתא:
מאחרינן ליה .היכא דאין לו אלא
כוס אחד עד לאחר המזון:
שמע מינה המבדיל בתפלה כו'.
דקתני הנכנס לביתו במוצאי שבת
מבדיל אף על גב דסתם בני אדם
מבדילין בתפלה:
וש''מ ברכה טעונה כוס .ברכת
המזון:
ושמע מינה( .ברכת המזון) [כוס]
של ברכ' צריך שיעור דאי לא צריך
שיעור ליחלקיה לתרי:
ושמע מינה צריך המברך
שיטעום .דאי לא טעים ליה.
ליבריך עליה תרי זימני:
ושמע מינה טעמו פגמו .כבר
מברכת המזון:

ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנָ א,
לָ א ַח ִּכ ָימ ָאה ֲאנָ א,
וְ לָ א חוֹ זָ ָאה ֲאנָ א,
וְ לָ א יְ ִח ָיד ָאה ֲאנָ א,
ֶא ָּלא ְ ּג ַמ ְרנָ א וְ ַסדַּ ְרנָ א ֲאנָ א,
וְ כֵ ן מוֹ ִרין ְ ּבבֵ י ִמ ְד ְר ָשא ְּכוָ ִותי:
ָשאנֵ י לָ ן ֵ ּבין ַע ּיוּלֵ י יוֹ ָמא לְ ַא ּפו ֵּקי יוֹ ָמא,
ַע ּיוּלֵ י יוֹ ָמא ָּ -כל ַּכ ָּמה דְּ ַמ ְקדְּ ִמינַ ן לֵ ּיה ֲע ִדיף ,ו ְּמ ַח ְ ּבבִ ינַ ן לֵ ּיה.
ַא ּפו ֵּקי יוֹ ָמא ְ -מ ַא ֲח ִרינַ ן לֵ ּיהִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ לֹא לֶ ֱיהוֵ י ֲעלַ ן ְּכטוּנָ א.
ְש ַמע ִמי ָּנ ּה ֵמ ָיהא ַמ ְתנִ ָיתא ַּת ְמנֵ י:
ְש ַמע ִמי ָּנ ּהַ :ה ַּמבְ דִּ יל ַ ּב ְּת ִפ ָּלה  -צָ ִר ְיך ֶש ַ ּיבְ דִּ יל ַעל ַהכּ וֹ ס.
ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּהּ ְ :ב ָרכָ ה ְ -טעוּנָ ה כּ וֹ ס.
ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּה :כּ וֹ ס ֶשל ְ ּב ָרכָ ה  -צָ ִר ְיך ִשיעוּר.
ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּהַ :ה ְמבָ ֵר ְך  -צָ ִר ְיך ֶש ִ ּי ְטעוֹ ם.
ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּהְ :ט ָעמוֹ ְ ּ -פגָ מוֹ .
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ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּהָ :ט ַעם ַ -מבְ דִּ יל.
קו,א ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּה :אוֹ ֵמר ְש ֵּתי ְקדו ּּשוֹ ת ַעל כּ וֹ ס ֶא ָחד.
ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּהּ ֵ :בית ַש ַּמאי ִהיא ,וְ ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה.
ַרב ַא ִּשי ָא ַמר:
" ְט ָעמוֹ – ּ ְפגָ מוֹ ",
וְ "כּ וֹ ס ֶשל ְ ּב ָרכָ ה צָ ִר ְיך ִשיעוּר",
ֲח ָדא ִמ ְּיל ָתא ִהיא.
ְ
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמרַ :מאי ַט ְע ָמא ְט ָעמוֹ ּ ְפגָ מוֹ ? ִמ ּשוּם דְּ כּ וֹ ס ֶשל ְ ּב ָרכָ ה צָ ִריך ִשיעוּר.

רש"י
[ואליבא דר' יהודה .דאמר מאור
ואח''כ בשמים:
משום דכוס של ברכה טעון
שיעור .אבל אי הוה ביה טפי
מכשיעור טעמו לא פגמו]:
קפיד .לקידוש והבדלה וברכת
המזון אבל אם בא לשתות מכוס
פגום מברך עליו ברכת היין:

ַר ִּ ּבי י ֲַעקב ַ ּבר ִּא ִּידי ָק ִפיד ַא ַחצְ ָ ּבא ּ ְפגִ ָימא.
ישא ָק ִפיד ַא ָּכ ָסא ּ ְפגִ ָימא.
ַרב ִּא ִּידי ַ ּבר ֵש ָ
ָמר ַ ּבר ַרב ַא ִּשי ָק ִפיד ֲא ִפילּ ּו ַא ָחבִ ָיתא ּ ְפגִ ְימ ָתא.
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 .14קו ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
""זָּ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָּ ּבת לְ ַקדְּ שוֹ " (שמות כ ,ח)  -זוֹ ְכ ֵרה ּו ַעל ַה ַ ּייִ ן.
ֵאין ִלי ֶא ָ ּלא ַ ּב ּיוֹ םּ ַ ,ב ַ ּליְ ָלה ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זָּ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָּ ּבת לְ ַקדְּ שוֹ "".
" ַ ּב ַ ּליְ ָלה ִמ ַ ּניִ ן?"
ּ
ּ
ּ
ּ
ַאדְּ ַר ָ ּבהִ ,ע ַ ּיקר ִקדּ ו ָּשא ַב ַליְ לָ ה הוּא ַקדֵּ יש ,דְּ כִ י ַקדֵּ יש ְּת ִח ַלת יוֹ ָמא ָב ֵעי לְ ִקידּ ו ֵּשי!

רש"י
לקדשו .משמע משעה שמתקדש
היום:
אין לי אלא ביום .לקמן פריך
אדרבה עיקר קדושא בלילה הוא
דכניסתו היא קדושתו:
קידושא רבא .בורא פרי הגפן
ואהכי קרי ליה קידושא רבה
דאכולהו קידושי אמרי לה:
ואגיד ביה .האריך בו:

וְ ת ּו
" ַ ּב ַ ּליְ ָלה ִמ ַ ּניִ ן ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :זָּ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם"",
ַּת ָּנא ִמ ֲיה ַדר ַא ַּליְ לָ ה וְ ָקא נָ ֵסיב לֵ ּיה ְק ָרא דִּ ָימ ָמא?!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ּ
"זָּ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָּ ּבת"  -זוֹ כְ ֵרה ּו ַעל ַה ַייִן ִ ּבכְ נִ ָיסתוֹ ,
ֵאין לִ י ֶא ָּלא ַ ּב ַּליְ לָ הּ ַ ,ב ּיוֹ ם ִמ ַּניִ ן?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :זָּ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָּ ּבת".
ַ ּביוֹ ם ַמאי ְמ ָב ֵר ְך?
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
"בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן".
ַרב ַא ִּשי ִא ְיקלַ ע לִ ְמחוֹ זָ א,
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :לִ ַיקדֵּ יש לָ ן ָמר ִקידּ ו ָּשא ַר ָ ּבהָ ,הב ּו לֵ ּיה.
ישא,
"קידּ ו ָּשא ַר ָ ּבה"? ָא ַמרִ :מ ְּכ ִדי ָּכל ַה ְ ּב ָרכוֹ ת כּ ו ָּּלן" ,בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן" ָא ְמ ִרי ְ ּב ֵר ָ
ָסבַ רַ :מאי נִ יה ּו ִ
ָא ַמר" :בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן" וְ ַא ֵ ּגיד ֵ ּב ּיהַ ,חזְ יֵ ּיה לְ ַההוּא ָסבָ א דְּ גָ ֵחין וְ ָש ֵתי,
"ה ָּחכָּ ם ֵעינָּ יו ְ ּבראשוֹ " (קהלת ב ,יד).
ָק ִרי ַא ּנ ְַפ ֵש ּיהֶ :
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 .15קו ,א

ָא ְמ ִרי ְ ּבנֵ י ַר ִּ ּבי ִּח ּיָיא:
ְ
ִמי ֶשלּ א ִהבְ דִּ יל ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ַש ָ ּבת ַמבְ דִּ יל וְ הוֹ לֵ ך ְ ּבכָ ל ַה ּ ַש ָ ּבת כּ ּולּ וֹ .
וְ ַעד ַּכ ָּמה?
ָא ַמר ַר ִּ ּבי זֵ ָירא:
ַעד ְרבִ ִיעי ַ ּב ּ ַש ָ ּבת.

רש"י
עד רביעי בשבת .אבל מרביעי
ולהלן גבי שבת הבא מתחשב:
לענין גיטין .אמר לה ה''ז גיטך על
מנת שתתני לי מאתים זוז אחר
השבת או שאמר קודם השבת
תתני לי:
אבל לא על האור .אם לא בירך
בורא מאורי האש במוצאי שבת
שוב אינו מברך:

ִּכי ָהא דְּ יָ ֵתיב ַר ִּ ּבי זֵ ָירא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַא ִּסי,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ַרב ַא ִּסי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן,
וְ יָ ֵתיב וְ ָק ָא ַמר :לְ ִענְ יַ ן ִ ּג ּ ִיטין ֲח ָדא ְ ּב ַש ְ ּב ָתאְּ ,ת ֵרי ו ְּתלָ ָתא ָ ּב ַתר ַש ְ ּב ָתא,
"ק ֵּמי ַש ְ ּב ָתא".
ַא ְר ַ ּבע וְ ַח ְמ ָשא ו ַּמ ֲעלֵ י יוֹ ָמא ַ -
ָא ַמר ַר ִּ ּבי י ֲַעקב ַ ּבר ִּא ִּידי:
ֲאבָ ל לֹא ַעל ָהאוּר.
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 .16קו ,א-ב
ָא ַמר ַרב ְ ּברוּנָ א ָא ַמר ַרב:
קו,ב ַהנּוֹ ֵטל יָ ָדיו לֹא יְ ַקדֵּ ש.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב יִּצְ ָחק ַ ּבר ְשמו ֵּאל ַ ּבר ָמ ְר ָתא:
ַא ַּכ ִּתי לֹא נָ ח ְנַפ ֵש ּיה דְּ ַרב ְשכַ ְחנִ ינְ ה ּו לִ ְש ַמ ֲע ָת ֵת ּיה.
זִ ְימנִ ין ַס ִ ּג ִיאין ֲהוָ ה ָק ֵא ְימנָ א ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ,זִ ְימנִ ין דַּ ֲחבִ יבָ א ֲעלֵ ּיה ִר ְיפ ָּתא ְ -מ ַקדֵּ ש ָא ִר ְיפ ָּתא!
זִ ְימנִ ין דַּ ֲחבִ יבָ א לֵ ּיה ַח ְמ ָרא ְ -מ ַקדֵּ ש ַא ַח ְמ ָרא!

רש"י
נטל ידיו לא יקדש .דקידושא
מפסיק בין נטילה לאכילה והוי
כהיסח הדעת ובעי נטילה אחריתי
בתר קידושא:
דחביבא ליה ריפתא .שהיה רעב
מקדש אריפתא אלמא לא בעי
נטילה אחריתי אלא מעיקרא משי
ואכיל נהמא דקידושא:
דחביבא ליה חמרא .שהיה צמא:
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 .17קו ,ב – קז ,א
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ָט ַעם ֵ -אינוֹ ְמ ַקדֵּ ש.
ְ ּב ָעא ִמי ֵּנ ּיה ַרב ָחנָ א ַ ּבר ִּחינָ נָ א ֵמ ַרב הוּנָ א:
ָט ַעם ַ -מה ּו ֶש ּיַבְ דִּ יל?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲאנִ י אוֹ ֵמר ָט ַעם – ַמבְ דִּ יל.

רש"י
טעם .אם אכל שוב אינו מקדש כל
הלילה:
אישתלי .רב ירמיה:
אמרה ליה דביתהו .דרב אסי לרב
אסי:
והא מר לא עביד הכי .דאמר רב
אסי טעם אינו מבדיל:
כרביה .כרב דרב הונא משמיה
דרב הוה אמר שמעתתיה:
כל השבת .כדאמרן לעיל עד יום
רביעי:

וְ ַרב ַא ִּסי ָא ַמר:
ָט ַעם ֵ -אינוֹ ַמבְ דִּ יל.
ַרב ְיִּר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ִא ְיקלַ ע לְ בֵ י ַרב ַא ִּסי,
יש ְּתלֵ י ו ְּט ֵעים ִמידֵּ י,
ִא ְ
ָהב ּו לֵ ּיה ָּכ ָסא  -וְ ַאבְ דֵּ יל.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיה דְּ בֵ ְיתה ּו :וְ ָהא ָמר לֹא ָעבֵ יד ָהכִ י!
ָא ַמר לָ ּהְ :שבַ ֵק ּיהְּ ,כ ַר ֵ ּב ּיה ְסבִ ָירא לֵ ּיה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ָט ַעם ֵ -אינוֹ ְמ ַקדֵּ ש,
ָט ַעם ֵ -אינוֹ ַמבְ דִּ יל.
וְ ַר ָ ּבה ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ָט ַעם ְ -מ ַקדֵּ ש,
וְ ָט ַעם ַ -מבְ דִּ יל.
קז,א ָא ַמר ָרבָ א:
ִהילְ כְ ָתא:
ָט ַעם ְ -מ ַקדֵּ ש,
וְ ָט ַעם ַ -מבְ דִּ יל,
ו ִּמי ֶשלּ א ִקידֵּ ש ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת ְ -מ ַקדֵּ ש וְ הוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ּיוֹ ם כּ ּולּ וֹ ַעד מוֹ צָ ֵאי ַש ָ ּבת.
ִמי ֶשלּ א ִהבְ דִּ יל ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ַש ָ ּבת ַ -מבְ דִּ יל וְ הוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ּ ַש ָ ּבת כּ ּולּ וֹ .
ישנָ א:
ָא ֵמ ַימר ּ ְפ ַתח לָ ּה לְ ָהא ְש ַמ ֲע ָתא דְּ ָרבָ א ְ ּב ַהאי לִ ּ ָ
ָא ַמר ָרבָ א:
ִהילְ כְ ָתא:
ָט ַעם ְ -מ ַקדֵּ ש,
ָט ַעם ַ -מבְ דִּ יל,
ְ
ּ
ִמי ֶשלּ א ִקידֵּ ש ְ ּב ֶע ֶרב ַש ָ ּבת ְ -מ ַקדֵּ ש וְ הוֹ לֵ ך ָּכל ַהיוֹ ם כּ ּולּ וֹ ,
ִמי ֶשלּ א ִהבְ דִּ יל ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ַש ָ ּבת ַ -מבְ דִּ יל וְ הוֹ לֵ ְך ָּכל ַה ּיוֹ ם כּ ּולּ וֹ .
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .18קז ,א
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִּח ְסדָּ א לְ ַרב ַא ִּשי:
ָא ְמ ִרי לֵ ּיה ָמר יָנוֹ ָקא ּו ָמר ַק ּ ִּש ָ
זִ ְימנָ א ֲח ָדא ִא ְיקלַ ע ָא ֵמ ַימר לְ ַא ְת ִרין ,וְ לֹא ֲהוָ ה לָ ן ַח ְמ ָרא,
ַא ְ ּי ִיתינָ א לֵ ּיה ִשיכְ ָרא  -וְ לֹא ַאבְ דִּ יל ,וּבָ ת ְטוָ ות.
לְ ָמ ָחר ְט ַר ְחנָ א וְ ַא ְ ּי ִיתינָ א לֵ ּיה ַח ְמ ָרא  -וְ ַאבְ דִּ יל ו ְּט ֵעים ִמידֵּ י.
לְ ָשנָ הּ ,ת ּו ִא ְיקלַ ע לְ ַא ְת ִרין ,לֹא ֲהוָ ה לָ ן ַח ְמ ָרא ַא ְ ּי ִיתינָ א ִשיכְ ָרא,
ָא ַמרִ :אי ָהכִ יֲ ,ח ַמר ְמ ִדינָ ה הוּאַ ,אבְ דִּ יל ו ְּט ֵעים ִמידֵּ י.
ְש ַמע ִמי ָּנ ּה ְּתלָ ת:
ְש ַמע ִמי ָּנ ּהַ :ה ַּמבְ דִּ יל ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ,צָ ִר ְיך ֶש ַ ּיבְ דִּ יל ַעל ַהכּ וֹ ס.
ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּהָ :אסוּר לוֹ לָ ָא ָדם ֶש ּיאכַ ל קוֹ ֶדם ֶש ּיַבְ דִּ יל.
ְ
לּ
כּ
ּ
ּ
ּ
ו ְּש ַמע ִמי ָּנ ּהִ :מי ֶשלּ א ִהבְ דִּ יל ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ַש ָ ּבתַ ,מבְ דִּ יל וְ הוֹ לֵ ך ָכל ַה ַש ָבת ּו וֹ .

רש"י
פירזומא .שכר שעורים בלשון לעז
ברוי''ש {בריי''שְׁ :שכַר ְׁשעו ִֹרים,
מין בירה} :
ותאיני .שכר תאנים:
ואסני .שכר תותים:
שיכרא .שכר תמרים:
בר תליסר מגני .שנתנו מים על
התמרים ואחר שזבו נתן על
תמרים אחרים וכן הביא תמרים
עד י''ג פעמים:
מייסרן ומפייס .מצערין ובשעת
שתיה מפייסין הן כלומר טובים
הן וראוי לומר עליהן קידוש
והבדלה:
אדור ברבים .נדר שאין לו הפרה:
מי זוריון .מי משרת הפשתן:

ְ ּב ָעא ִמי ֵּנ ּיה ַרב ִּח ְסדָּ אֵ 7מ ַרב הוּנָ א:
ַמה ּו לְ ַקדּ ו ֵּשי ַא ּ ִשיכְ ָרא?
ָא ַמר:
ָה ְש ָּתא ,ו ַּמה ּ ִפ ְירזוֹ ָמא ו ְּת ֵאינֵ י וְ ַא ְסנֵ י ,דִּ בְ ַעאי ִמי ֵּנ ּיה ֵמ ַרב,
וְ ַרב ֵמ ַר ִּ ּבי ִּח ּיָיא,
וְ ַר ִּ ּבי ִּח ּיָיא ֵמ ַר ִּבי,
וְ לֹא ּ ְפ ַשט לֵ ּיה.
ִשיכְ ָרא ִמ ָ ּיב ֲעיָ א?!
ָסבוּר ִמי ָּנ ּה:
ַקדּ ו ֵּשי הוּא דְּ לֹא ְמ ַקדְּ ִשינַ ן ִע ָּילוֵ ּיה.
ֲאבָ ל ַאבְ דּ וּלֵ י ַמבְ דְּ לִ ינַ ן.
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ִּח ְסדָּ א:
ָהכִ י ָא ַמר ַרב:
ְּכ ֵשם ֶש ֵאין ְמ ַקדְּ ִשין ָעלָ יו,
ָּכ ְך ֵאין ַמבְ דִּ ילִ ין ָעלָ יו.
ִא ְּית ַמר נַ ִמי:
ָא ַמר ַרב ַּת ֲחלִּ ָיפא ַ ּבר ֲא ִּב ִּימי ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ְּכ ֵשם ֶש ֵאין ְמ ַקדְּ ִשין ָעלָ יו,
ָּכ ְך ֵאין ַמבְ דִּ ילִ ין ָעלָ יו.
לֵ וִּ י ְש ַדר לֵ ּיה לְ ַר ִּבי:
ִשיכְ ָרא ַ ּבר ְּתלֵ ַיסר ְמגָ נֵ י,
ְט ַע ֵּמ ּיהֲ ,הוָ ה ְ ּב ִסים טוּבָ א.
ָא ַמרְּ :כגוֹ ן זֶ ה ָראוּי לְ ַקדֵּ ש ָעלָ יו ,וְ לוֹ ַמר ָעלָ יו ָּכל ִשירוֹ ת וְ ִת ְש ָ ּבחוֹ ת ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם.
ְ ּבלֵ ילְ יָ א צַ ֲע ֵר ּיה.
ָא ַמרְ :מיַ ְּס ָרן ו ְּמ ַפ ֵ ּייס?!
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
יש ֵּתי ִשיכְ ָרא.
ֶאדּ וֹ ר ָ ּב ַר ִ ּבים דְּ לֹא ֶא ְ
ָא ַמר ָרבָ א:
יש ֵּתי ִשיכְ ָרא.
יש ֵּתי ֵמי זוֹ ְריוֹ ן וְ לֹא ֶא ְ
ֶא ְ
7

כך הגירסה ברא"ש ובכתב"י ,וכן מסתבר שתלמיד שואל את רבו.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ֶּת ֱיהוֵ י ַש ְקיו ֵּת ּיה ִשיכְ ָרא ַמאן דִּ ְמ ַקדֵּ ש ַא ּ ִשיכְ ָרא.
ַרבַ ,א ְש ַּכ ֵח ּיה ַרב הוּנָ א דְּ ַקדִּ יש ַא ּ ִשיכְ ָרא.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :ש ֵרי ַא ָ ּבא לְ ִמ ְיקנֵ י ִא ְיס ִּת ֵירי ִמ ּ ִשיכְ ָרא.

רש"י
שרי ליה אבא .התחלת לעשות
שכר ולהשתכר בו מערב לכך הוא
יפה בעיניך ומקדש אתה עליו:
כוס של ברכה .ברהמ''ז:
מטעמת יין בכל הוא .אותה
טעימה שאמרו המברך צריך
שיטעום בכל שהוא:

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
" ֵאין ְמ ַקדְּ ִשין ֶא ָ ּלא ַעל ַה ַ ּייִ ן,
וְ ֵאין ְמ ָב ְר ִכין ֶא ָ ּלא ַעל ַה ַ ּייִ ן".
'ש ַהכּ ֹל נִ ְהיֶ ה ִ ּב ְדבָ רוֹ '?!
ַא ּט ּו ַא ּ ִשיכְ ָרא וְ ַא ַּמיָ א ִמי לָ א ְמ ָב ְרכִ ינַ ן ֲעלַ ְ ּיה ּו ֶ
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְ
ּ
ּ
ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין אוֹ ְמ ִרים ָהבֵ א כּ וֹ ס ֶשל ְ ּב ָרכָ ה לְ בָ ֵרך ֶא ָלא ַעל ַה ַייִ ן.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
" ֵאין ְמ ַקדְּ ִשין ַעל ַה ּ ֵש ָכר.
ִמ ּשוּם ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ַבר ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ָא ְמרוּ:
ְמ ַקדְּ ִשין.
ימת יַ יִ ן ָ -כל ֶשהוּא.
8וְ ְּט ִע ַ
ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַבר יְ הו ָדה אוֹ ֵמר:
ְמלֹא לוּגְ ָמא".
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב,
וְ כֵ ן ָּתנֵ י ַרב ִּ ּגידֵּ ל דְּ ִמן ֶנֶרש:
" ַה ְמ ַקדֵּ ש וְ ָט ַעם ְמלֹא לוּגְ ָמא  -יָ ָצא,
וְ ִאם ָלאו  -לֹא יָ ָצא".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק:
ֲאנָ א ָּתנֵ ינָ א לָ ּה :לֹא ִ ּגידּ וּל ַ ּבר ְמנַ ְשיָ א ,וְ לֹא ִ ּגידּ וּל ַ ּבר ַמנְ יו ִּמיֶ ,א ָּלא ִ ּגידּ וּל ְס ָת ָמא.
לְ ַמאי ְנָפ ָקא ִמי ָּנ ּה?
לְ ִמ ְיר ָמא דִּ ֵיד ּיה ַאדִּ ֵיד ּיה.

8

על פי הר"ח ודקדוקי סופרים
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .10קז ,א-ב

יאכל ָא ָדם ַעד ֶש ֶּת ְח ַשך]".
" ָסמו ְּך ְל ִמנְ ָחה – [לֹא ַ
ִא ָ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּתנַן?
אוֹ דִּ ילְ ָמא ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה ְּתנַן?
ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּתנַן?
ּו ִמ ּשוּם ּ ֶפ ַסח ,דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ִמ ְימ ַשךְ
קז,ב וְ ָא ֵתי לְ ִא ְימנו ֵּעי ִמ ְּל ֶמ ֱיעבַ ד ּ ִפ ְס ָחא.

אוֹ דִּ ילְ ָמא ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה ְּתנַן?
ּו ִמ ּשוּם ַמ ָ ּצה ,דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ֵמיכְ לָ ּה לְ ַמ ָ ּצה ֲאכִ ילָ ה ַ ּג ָּסה.
ָא ַמר ָרבִּ ינָ א:
ָּתא ְש ַמע:
יפס ַה ֶּמ ֶל ְך ֶשהוּא ָרגִ יל ֶל ֱאכוֹ ל ְ ּב ֵת ַשע ָשעוֹ ת,
" ֲא ִפילּ ּו ַאגְ ִר ּ ַ
יאכל ַעד ֶש ֶּת ְח ַש ְך".
אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם לֹא ַ
ְ
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִ ּב ְשלָ ָמא ָסמוּך לְ ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה ְּתנַןַ ,היְ ינ ּו ְרבו ֵּת ּיה דְּ ַאגְ ִר ּ ַיפס,
ֶא ָּלא ִאי ָא ְמ ַר ְּת ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּתנַ ן ַ -מאי ְרבו ֵּת ּיה דְּ ַאגְ ִר ּ ַיפס? ָחל ִא ּיסוּר ֲעלֵ ּיה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא!

רש"י
מנחה גדולה( .משבע) שעות
ומחצה ולמעלה זמן הקרבת תמיד
כשאתה בא להקדימו:
ומשום פסח .שמא ישב בסעודה
וימנע ויפשע מעשות פסח:
או דילמא סמוך למנחה קטנה.
בתשע שעות כשהוא מאוחר בפרק
תמיד (לעיל דף נט:).
ומשום מצה .שיכנס לה כשהוא
תאוה:
אגריפס המלך .לא היה אוכל עד
תשע שעות:
אי אמרת בשלמא סמוך למנחה
קטנה היינו רבותיה .דאע''ג
דעדיין לא אכל וזמן איסוריה
אכתי לא מטא בשעה תשיעית עד
לאחר תשע אפ''ה לא יאכל משום
דמשיך ליה עד זמן איסורא יתענה
ולא יאכל:
אלא אי אמרת .ממנחה גדולה
ואילך אסור מאי רבותיה
דאגריפס והא כבר חל זמן
איסוריה משש שעות ואילך
וצריכא למימר דאסור בתמיה
דאטו משום דלא אכל בעי למיעבד
איסורא ונשרי למיכל מתחלת
תשע:

ֶא ָּלא:
ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְק ַט ָּנה ְּתנַ ן.
סוֹ ף סוֹ ף ַמאי ְרבו ֵּת ּיה דְּ ַאגְ ִר ּ ַיפס,
ָהא ָמ ְטיָ א לֵ ּיה זְ ַמן ִא ּיסו ָּרא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאֵּ :ת ַשע ָשעוֹ ת לְ ַאגְ ִר ּ ַיפס ְּכ ַא ְר ַ ּבע ָשעוֹ ת דִּ ָידן דָּ ֵמי.
ָקא ַמ ְש ַמע לָ ן.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ַא ִּּסי:9
ֲאבָ ל ַמ ְט ִ ּביל הוּא ְ ּב ִמינֵ י ַת ְר ִ ּג ָימא.

 .29קז ,ב

ַר ִּ ּבי יִּצְ ָחק ַמ ְט ִ ּביל ְ ּב ְיַר ֵקי.
ַּתנְ יָ א ִנַמי ָהכִ י:
" ַה ּ ַש ָּמש ַמ ְט ִ ּביל ִ ּב ְבנֵ י ֵמ ַעיִ ין וְ נוֹ ְתנָ ן ִל ְפנֵ י ָהאוֹ ְר ִחים,
וְ ַאף ַעל ּ ִפי ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר ,זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :נִ יר ּו לָּ כֶ ם נִ יר וְ ַאל ִּתזְ ְרע ּו ֶאל קוֹ ִצים" (ירמיהו ד ,ג)".
ָרבָ א ֲהוָ ה ָש ֵתי ַח ְמ ָרא כּ ו ֵּּלי ַמ ֲעלֵ י יוֹ ָמא דְּ ִפ ְס ָחא,
ִּכי ֵהיכִ י דְּ נִ יגְ ְר ֵר ּיה לְ לִ ֵ ּיב ּיה דְּ נֵ יכוּל ַמ ָ ּצה ְט ֵפי לְ אוֹ ְר ָתא.
ָא ַמר ָרבָ א:
ְמנָ א ָא ִמינָ א לָ ּה דְּ ַח ְמ ָרא ִמגְ ַרר ָ ּג ֵריר?
דִּ ְתנַן:
קח,א " ֵ ּבין ַהכּ וֹ סוֹ ת ַה ָ ּלל ּו ִ -אם ָר ָצה ִל ְש ּתוֹ ת יִ ְש ֶּתה,
יעי  -לֹא יִ ְש ֶּתה".
ֵ ּבין ְש ִלי ִשי ִל ְר ִב ִ
וְ ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִמ ְס ַעד ָס ֵעידַ ,א ַּמאי "יִ ְש ֶּתה"? ָהא ָקא ָאכֵ יל לְ ַּמ ָ ּצה ֲאכִ ילָ ה ַ ּג ָּסה!
ֶא ָּלא ְש ַמע ִמי ָּנ ּה:
ִמגְ ַרר ָ ּג ֵריר.
ַרב ֵש ֶׁשת ֲהוָ ה יָ ֵתיב ְ ּב ַת ֲענִ ָיתא ָּכל ַמ ֲעלֵ י יוֹ ָמא דְּ ִפ ְס ָחא.
נֵ ָימא ָקא ָס ַבר ַרב ֵש ֶשת ָסמו ְּך לְ ִמנְ ָחה ְ ּגדוֹ לָ ה ְּתנַןּ ,ו ִמ ּשוּם ּ ִפ ְס ָחא הוּא,
דִּ ילְ ָמא ִמ ְימ ַש ְך וְ ָא ֵתי לְ ִא ְימנוֹ ֵעי ִמ ְּל ֶמ ֱעבַ ד ּ ִפ ְיס ָחא הוּא,
וְ ָסבַ ר לָ ּה ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִּ ּבי אוֹ ַש ֲעיָא ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר:
ַמכְ ִשיר ָהיָ ה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא ְ ּב ֶפ ַסח ֶש ּ ְש ָחטוֹ ַש ֲח ִרית ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשר לִ ְשמוֹ ,
ּו ִמ ַ ּצ ְפ ָרא זְ ַמן ּ ִפ ְס ָחא הוּא,
דְּ כו ֵּּלי יוֹ ָמא ֲחזִ י לְ ִפ ְס ָחא ,דְּ ָסבַ ר ֵ ּ
"בין ָּה ַע ְר ָּ ּביִ ם" (שמות יב ,ו) ּ ֵ -בין ֶע ֶרב ֶא ְתמוֹ ל לְ ֶע ֶרב דְּ ָה ִא ְידנָ א?

רש"י
אבל .יכול אדם לטבול ולאכול
מיני תרגימא פירות והאי דנקט
מטביל לפי שמאכלם על ידי
טיבול:
בירקי .היה אוכל ירק מן המנחה
ולמעלה לפי שאין משביע:
בבני מעים .הואיל ועסוק בסעודה
יכול הוא לאכול בבני מעים מה
שדרך השמש לאכול רשאי הוא
לעשות כן מן המנחה ולמעלה
דהואיל והוא עסוק בהן מצער ליה
אי לא אכיל ואי אכיל לא משבעו
ליה:
נירו לכם ניר .כשאתם טורחים
תטרחו בדבר שאתם יכולין
ליהנות ממנו ושמש זה שעוסק
בסעודה ובית המטבחים אם אינו
נהנה מצער ליה:
בין הכוסות הללו .בין הראשון
לשני:
נימא קא סבר רב ששת סמוך
למנחה גדולה תנן ומשום פסח.
וקסבר כרבי יהודה בן בתירא
דאמר כולי יומא זמן שחיטה הוא
ומאי בין הערבים ערב דאתמול
משכלה ערב דאתמול דהיינו
משעלה עמוד השחר לערב
דהאידנא משום הכי מתענה כולי
יומא ואע''פ שלא היה פסח בימיו
הואיל ומיתסרא בכך:
לא רב ששת איסתניס .מעונג היה
ואי הוה טעים מצפרא לא מצי
למיטעם מצה לתיאבון לאורתא:

ָא ְמ ִרי :לֹא,
ָשאנֵ י ַרב ֵש ֶשת דְּ ִא ְיס ְּתנִ יס ֲהוָ ה.
דְּ ִאי ָט ֵעים ְ ּבצַ ְפ ָרא ִמידֵּ י ,לְ אוֹ ְר ָתא לָ א ֲהוָ ה ַמ ֲהנֵ י לֵ ּיה ֵמיכְ לָ א.

9

ע"פ מסורת הש"ס ,דקדוקי סופרים.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

יאכל ַעד ֶש ָ ּי ֵסב".
"וַ ֲא ִפילּ ּו ָענִ י ֶש ְ ּביִ ְש ָר ֵאל לֹא ַ

 .21קח ,א

ִא ְּית ַמר:
ְ
ַמ ָ ּצה  -צָ ִריך ֲה ִס ָ ּיבה,
ָמרוֹ ר ֵ -אין צָ ִר ְיך ֲה ִסי ָ ּבה.

רש"י
עד שיסב .הסיבה על צד שמאל:
מצה צריכה הסיבה .כבני חורין
שהוא זכר לגאולה:
מרור אין צריך הסיבה .שהוא זכר
לעבדות:

יַ יִן –
ִא ְּית ַמר ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן:
צָ ִר ְיך ֲה ִס ָ ּיבה.
וְ ִא ְּית ַמר ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן:
ֵאין צָ ִר ְיך ֲה ִס ָ ּיבה.
וְ לֹא ּ ְפלִ יגִ י,
ָהא ְ ּב ַת ְר ֵּתי כָ ֵסי ַק ָּמ ֵאי,
ָהא ְ ּב ַת ְר ֵּתי כָ ֵסי ַ ּב ְת ָר ֵאי.
ָא ְמ ִרי לָ ּה לְ ַהאי ִ ּג ָּיסא,
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה לְ ַהאי ִ ּג ָּיסא.
ָא ְמ ִרי לָ ּה לְ ַהאי ִ ּג ָּיסא:
ְּת ֵרי כָ ֵסי ַק ָּמ ֵאי ָ ּבע ּו ֲה ִס ָ ּיבה ,דְּ ָה ְש ָּתא הוּא דְּ ָקא ַמ ְת ֲחלָ א לָ ּה ֵחירוּת,
ְּת ֵרי כָ ֵסי ַ ּב ְת ָר ֵאי לֹא ָ ּבע ּו ֲה ִס ָ ּיבהַ ,מאי דַּ ֲהוָ ה ֲהוָ ה.
וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה לְ ַהאי ִ ּג ָּיסא:
ַאדְּ ַר ָ ּבה! ְּת ֵרי כָ ֵסי ַ ּב ְת ָר ֵאי ָ ּבע ּו ֲה ִס ָ ּיבהַ ,ה ִהיא ַש ְע ָּתא דְּ ָקא ָהוְ יָ א ֵחירוּת,
"עבָ ִדים ָהיִ ינוּ" ָק ָא ַמר.
ְּת ֵרי כָ ֵסי ַק ָּמ ֵאי לֹא ָ ּבע ּו ֲה ִס ָ ּיבה ,דְּ ַא ַּכ ִּתי ֲ
ָה ְש ָּתא דְּ ִא ְּית ַמר ָהכִ י,
וְ ִא ְּית ַמר ָהכִ י,
ִא ִידי וְ ִא ִידי ָ ּבע ּו ֲה ִס ָ ּיבה.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .22קח ,א-ב
ּ ְפ ַר ְקדָּ ן  -לֹא ְש ֵמ ּיה ֲה ִס ָ ּיבה.
ֲה ִס ַ ּיבת ִיָמין  -לֹא ְש ָמ ּה ֲה ִס ָ ּיבה,
ושט ,וְ יָ בֹא לִ ֵידי ַס ָּכנָ ה.
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ֶש ָּמא יַ ְקדִּ ים ָקנֶ ה לְ וֵ ֶ
ִא ּ ָשה ֵאצֶ ל ַ ּב ֲעלָ ּה  -לֹא ָ ּב ֲעיָ א ֲה ִס ָ ּיבה.
ִאם ִא ּ ָשה ֲחשוּבָ ה ִהיא  -צְ ִריכָ ה ֲה ִס ָ ּיבה.

רש"י
שמא יקדים .אפרקדן קאי
שמתוך שצוארו שוחה לאחריו
שיפוי כובע הסותם את פי הקנה
נפתח ומתקפל למעלה והקנה
פושט למעלה והמאכל נכנס לתוכו
ונחנק:
הוה זגינן אבירכי דהדדי .נשענין
כל אחד על ברכי חבירו:
בשוליא דנגרי .תלמידו של נגר
המלמדו אומנות:

ֵ ּבן ֵאצֶ ל ָאבִ יו ּ ָ -ב ֵעי ֲה ִס ָ ּיבה.
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ַּתלְ ִמיד ֵאצֶ ל ַרבּ וֹ – ַמאי?
ָּתא ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ִּכי ָהוֵ ינַ ן ֵ ּבי ָמר ,זָ גֵ ינַ ן ַא ִ ּב ְיר ֵּכי דַּ ֲה ָד ֵדי,
ִּכי ָא ֵתינַן לְ בֵ י ַרב יוֹ ֵסף,
ְ
ָא ַמר לָ ן :לֹא צְ ִריכְ ּת ּו" ,מוֹ ָרא ַר ָ ּבך ְ ּכמוֹ ָרא ָש ַמיִ ם".
ֵמ ִיתיבִ י:
יסב וַ ֲא ִפילּ ּו ַּת ְל ִמיד ֵא ֶצל ַרבּ וֹ "!
מ
ם
ד
א
ל
כּ
" ִעם ַה ָ ָ ֵ ֵ
ִּכי ַּתנְ יָ א ַה ִהיא ְ ּבשוּלְ יָ א דְּ נַ ָ ּג ֵרי.
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
ַש ָּמש – ַמאי?
ָּתא ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
ַה ּ ַש ָּמש ֶש ָאכַ ל ַּכ ַּזיִ ת ַמ ָ ּצה ְּכ ֶשהוּא ֵמ ֵיסב  -יָצָ א.
" ֵמ ֵיסב" ִ -אין,
לֹא ֵמ ֵיסב – לֹא.
ְש ַמע ִמי ָּנ ּה:
ָ ּב ֵעי ֲה ִס ָ ּיבה,
ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.

קח,ב

וְ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
נָ ִשים ַח ָ ּייבוֹ ת ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה כּ וֹ סוֹ ת ַה ָּלל ּו,
ֶש ַאף ֵהן ָהי ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ֵּנס.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .23קח ,ב
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ַא ְר ָ ּב ָעה כּ וֹ סוֹ ת ַה ָּלל ּו צָ ִר ְיך ֶש ְ ּי ֵהא ָ ּב ֶהן ְּכ ֵדי ְמזִ יגַ ת כּ וֹ ס יָ ֶפה.
ְש ָת ָאן ַחי  -יָצָ א.
ְש ָת ָאן ְ ּבבַ ת ַא ַחת  -יָצָ א.
ִה ְש ָקה ֵמ ֶהן לְ ָבנָ יו וְ לִ בְ נֵ י בֵ יתוֹ  -יָ צָ א.
" ְש ָת ָאן ַחי – יָצָ א".
ָא ַמר ָרבָ א:
יְ ֵדי יַ יִן  -יָצָ א,
יְ ֵדי ֵחירוּת  -לֹא יָצָ א,
" ְש ָת ָאן ְ ּב ַבת ַא ַחת".
ַרב ָא ַמר:
יְ ֵדי יַ יִן  -יָצָ א,
יְ ֵדי ַא ְר ָ ּב ָעה כּ וֹ סוֹ ת  -לֹא יָצָ א.
" ִה ְש ָקה ֵמ ֶהן לְ בָ נָ יו וְ לִ בְ נֵ י בֵ יתוֹ – יָצָ א".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק:
וְ הוּא דְּ ִא ְש ֵּתי רו ָ ּּבא דְּ כָ ָסא.

רש"י
ארבע כוסות .שלשה כנגד ג' כוסות
שנאמרו בפסוק זה וכוס פרעה
בידי וגומר ורביעי ברכת המזון:
שאף הן היו באותו הנס.
כדאמרינן (סוטה דף יא ):בשכר
נשים צדקניות שבאותו הדור
נגאלו וכן גבי מקרא מגילה נמי
אמרינן הכי דמשום דע''י אסתר
נגאלו וכן גבי נר חנוכה במסכת
שבת (ד' כג:).
[כדי מזיגת כוס יפה .שיעורו
רובע] רביעית כדי שימזגנו ויעמוד
על רביעית לוג דחמרא דלא דרי
על חד תלת מיא לאו חמרא הוא
וקא סלקא דעתך דבין כולם
קאמר שמואל דליהוי רובע
רביעית יין:
שתאן חי .שלא מזגו במים:
בבת אחת .עירה ארבעתן לתוך
כוס אחד:
ידי יין יצא .ששתה ד' כוסות:
ידי חירות לא יצא .כלומר אין זו
מצוה שלימה:
כדי רביעית .בין כולן קשיא
לשמואל דאמר רובע רביעית
דהיינו כוס יפה:
ה''ג מאי כוס יפה דקאמר שמואל
לכל חד וחד דהוו להו כולהו
רביעית:
אל תרא יין כי יתאדם .אלמא יין
מראה בעי:

ֵמ ִיתיבִ י:
ְ
ּ
יעית,
" ַא ְר ָ ּב ָעה כּ וֹ סוֹ ת ַה ָ ּלל ּו ָצ ִריך ֶש ְי ֵהא ָ ּב ֶהן ְ ּכ ֵדי ְר ִב ִ
ֶא ָחד ַחי ,וְ ֶא ָחד ָמזוּגֶ ,א ָחד ָח ָדש ,וְ ֶא ָחד יָ ָשן.
ַר ִּבי יְ הו ָדה אוֹ ֵמר:
ָצ ִר ְ
יך ֶש ְ ּי ֵהא בּ וֹ ַט ַעם ּו ַמ ְר ֵאה יַ יִ ן".
יעית" ,וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת" :כּ וֹ ס ֶיָפה"!
ָק ָתנֵ י ִמ ַיהתּ ְ " :כ ֵדי ְר ִב ִ
ִא ִידי וְ ִא ִידי ַחד ִשיעו ָּרא הוּא,
ַמאי ְּ
"כ ֵדי ְמזִ יגַ ת כּ וֹ ס ֶיָפה" דְּ ָק ָא ַמר? לְ כָ ל ַחד וְ ַחד ,דְּ ָהוֵ י לְ ה ּו כּ ו ְּּלה ּו ְרבִ ִיעית.
" ַר ִּבי יְ הו ָדה אוֹ ֵמר:
ָצ ִר ְ
יך ֶש ְ ּי ֵהא בּ וֹ ַט ַעם ו ַּמ ְר ֶאה".
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה?
"אל ֵּת ֶרא יַ יִ ן ִּכי יִ ְת ַאדָּּ ם" (משלי כג ,לא).
דִּ כְ ִתיבַ :
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .24קח ,ב – קט ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
" ַהכּ ל ַח ָ ּי ִיבין ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה כּ וֹ סוֹ ת ַה ָ ּללוּ,
ֶא ָחד ֲאנָ ִשים ,וְ ֶא ָחד נָ ִשים ,וְ ֶא ָחד ִּתינוֹ קוֹ ת.
ָא ַמר ַר ִּבי יְ הו ָדה:
וְ ִכי ַמה ּתוֹ ֶע ֶלת יֵ ש ְל ִתינוֹ קוֹ ת ְ ּביַ יִ ן?
קט,א ֶא ָ ּלא ְמ ַח ְ ּל ִקין ָל ֶהן ^ ְק ָליוֹ ת וֶ ֱאגוֹ זִ ין ְ ּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסחּ ְ ,כ ֵדי ֶשלּ א יִ ְשנוּ ,וְ ִ ּי ְש ֲאל ּו.
ָא ְמר ּו ָע ָליו ַעל ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבאֶ :ש ָהיָ ה ְמ ַח ֵ ּלק ְק ָליוֹ ת וֶ ֱאגוֹ זִ ין ְל ִתינוֹ קוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח,
ְ ּכ ֵדי ֶשלּ א יִ ְשנ ּו ,וְ יִ ְש ֲאל ּו".

רש"י
קליות .קלי מחטים ישנים:
חוטפין מצה .מגביהין את הקערה
בשביל תינוקות שישאלו ואית
דמפרש חוטפין מצה אוכלין מהר
וזה הלשון עיקר מדמייתי הא
דר''ע בהדה:
חוץ מערבי פסחים .כדי שישנו
התינוקות ביום ולא בלילה בשעת
הגדה:

ַּתנְ יָ א
יעזֶּ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִּבי ֱא ִּל ֶּ
חוֹ ְט ִפין ַמצּ וֹ ת ְ ּב ֵל ֵילי ְפ ָס ִחים ִ ּב ְש ִביל ִּתינוֹ קוֹ ת ֶשלּ א יִ ְשנ ּו".
ַּתנְ יָ א:
" ָא ְמר ּו ָע ָליו ַעל ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא:
יע ֵעת ַל ֲעמוֹ ד ְ ּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרש ,חוּץ ֵמ ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים וְ ֶע ֶרב יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים.
ִמ ָ ּי ָמיו לֹא ָא ַמר ִה ִ ּג ַ
ְ ּב ֶע ֶרב ּ ֶפ ַסח ּ ִ -ב ְש ִביל ִּתינוֹ קוֹ תּ ְ ,כ ֵדי ֶשלּ א יִ ְשנוּ.
יהם".
וְ ֶע ֶרב יוֹ ם ַה ִ ּכ ּיפו ִּרים ּ ְ -כ ֵדי ֶשיַ ֲא ִכיל ּו ֶאת ְ ּבנֵ ֶ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
" ַח ָ ּייב ָא ָדם ְל ַש ֵּמ ַח ָ ּבנָ יו ו ְּבנֵ י ֵביתוֹ ָ ּב ֶרגֶ ל,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָּש ַמ ְח ָּּת ְ ּב ַח ֶ ּג ָּך"( 10דברים טז ,יד).
ַ ּב ֶּמה ְמ ַש ְּמ ָחם?
ְ ּביַ יִ ן.
ַר ִּבי יְ הו ָדה אוֹ ֵמר:
ֲאנָ ִשים ָ ּב ָראוּי ָל ֶהם ,וְ נָ ִשים ָ ּב ָראוּי ָל ֶהן.
ֲאנָ ִשים ָ ּב ָראוּי ָל ֶהם ּ ַ -ב ַ ּייִ ן.
וְ נָ ִשים ְ ּב ַמאי?
ָּתנֵ י ַרב יוֹ ֵסף:
" ְ ּב ָב ֶבל ּ ִ -בגְ ֵדי ִצ ְבעוֹ נִ ין,
ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ּ ְ -ב ִבגְ ֵדי ִפ ְש ָּתן ְמגוֹ ָה ִצין".
ַּתנְ יָ א:
" ַר ִּבי יְ הו ָדה ֶּבן ְב ֵת ָירא אוֹ ֵמר:
ִ ּבזְ ַמן ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ַק ָ ּיים ֵ -אין ִש ְמ ָחה ֶא ָ ּלא ְ ּב ָב ָשר,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ זָּ ַב ְח ָּּת ְשלָּ ִמים וְ ָּאכַ לְ ָּּת ּ ָּשם וְ ָּש ַמ ְח ָּּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָּ
יך" (דברים כז ,ז)
וְ ַע ְכ ָשיו ֶש ֵאין ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ַק ָ ּיים ֵ -אין ִש ְמ ָחה ֶא ָ ּלא ְ ּב ַ ּייִ ן,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ יַ יִ ן יְ ַש ּ ַמח לְ ַבב ֱאנוֹ ש" (תהילים קד ,טו)".

10

וְ ָש ַמ ְח ָּת ְ ּב ַח ֶ ּג ָך אתה ובנך ובתך ...והיתום והאלמנה אשר בשעריך
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .25קט ,א-ב
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יִּצְ ָחק:
ַק ְס ָּתא דְּ מוֹ ַריְ ָסא דַּ ֲהוָ ה ְ ּבצִ ּיפוֹ ִריִ ,היא ֲהוַ ת ְּכ ִמין לוֹ גָ א דְּ ִמ ְקדָּ ָשא.
וּבָ ּה ְמ ַש ֲע ִרין ְרבִ ִיעית ֶשל ּ ֶפ ַסח.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַּת ְמנַ יְ ָיתא ַק ְד ַמיְ ָיתא דַּ ֲהוָ ה ְ ּב ִט ֶ ּב ְריָ אֲ ,הוַ ת יְ ֵת ָירה ַעל דָּ א ִריבְ ָעא,
וּבָ ּה ְמ ַש ֲע ִרין ְרבִ ִיעית ֶשל ּ ֶפ ַסח.
ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א:
ְרבִ ִיעית ֶשל ּתוֹ ָרה:
ּ
ּ
ּ
ּ
ֶאצְ ָ ּב ַעיִ ם ַעל ֶאצְ ָ ּב ַעיִ ם ְברוּם ֶאצְ ָב ַעיִם וַ ֲחצִ י ֶאצְ ַבע וְ חוֹ ֶמש ֶאצְ ַבע.

קט,ב

ִּכ ְד ַתנְ יָ א:
""וְ ָּר ַחץ ַ ּב ּ ַמיִ ם ֶאת ָּּכל ְ ּב ָּשרוֹ " (ויקרא טו ,טז) ֶ -שלּ א יְ ֵהא דָּ ָבר חוֹ ֵצץ ֵ ּבין ְ ּב ָשרוֹ ַל ַּמיִ ם.
ַּ
"ב ּ ַמיִ ם" ֵ -מי ִמ ְקוֶ ה.
ּ
"את ָּּכל ְ ּב ָּשרוֹ " ַ -מיִ ם ֶש ָ ּכל ג ּופוֹ עוֹ ֶלה ָ ּב ֶהן ,וְ ַכ ָּמה ֵהן?
ֶ
יער ּו ֲח ָכ ִמים ִשיעוּר ֵמי ִמ ְקוֶ ה ַא ְר ָ ּב ִעים ְס ָאה".
ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה ְ ּברוּם ָשלֹש ַא ּמוֹ ת ,וְ ִש ֲ
ָא ַמר ַרב ַא ִּשי:
ָא ַמר לִ י ָרבִּ ין ַ ּבר ִּחינָ נָ א:
שוּלְ ָחן ֶשל ִמ ְקדָּ ש ֶשל ּ ְפ ָר ִקים ֲהוָ ה,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ַהדוֹ ֵקי ֲהוָ ה ִמ ֲיה ַדק ַ -א ְּמ ָתא ְ ּב ַא ְּמ ָתא ֵהיכִ י ַמ ְט ְ ּבלֵ ּיה?!
ַמאי קו ְּשיָ א?
דִּ ילְ ָמא ַ ּב ָ ּים ֶש ָע ָשה ְשלֹמה ֲהוָ ה ַמ ְט ִ ּביל לֵ ּיה
דְּ ָּתנֵ י ַר ִּ ּבי ִּח ָ ּייא:
"יָ ם ֶש ָע ָשה ְשלֹמה ַמ ֲחזִ יק ֵמ ָאה וַ ֲח ִמ ּ ִשים ִמ ְקוֵ ה ָטה ָרה".
11
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רש"י
קסתא דמורייסא .מדה שמוכרין בה
את המורייס:
תמנתא קדמייתא .מדה שהיתה בה
כבר בטבריא:
הות יתירה .על תמנתא דהשתא
רביעית:
ובה משערין רביעית לפסח .שהיו
ממלאין אותה ומנערין אותה לתוך
אותה של עכשיו עד שהיא מליאה
ומים הנשארים בתמנתא הן הן
רביעית:
ברום אצבעים .וברום חצי אצבע
ורום חומש אצבע:
ברברבתא .בגודל שיש בטפח ארבע
אצבעים מהן:
אמה על אמה ברום שלש אמות.
מחזיקין ארבעים סאה חלקהו
תחלה כולו ברומו שלש אמות יש
בהן שמונה עשר טפחים חלקם לי''ו
חלקים ותמצא לכל חלק וחלק טפח
וחצי אצבע ומחזיק אחד מי''ו במ'
סאה כמה הן ב' סאין וחצי סאה
טפח וחצי אצבע כמה חומשי
אצבעות הן עשרים ושנים וחצי
חומש הטפח כ' חומשים חצי אצבע
ב' חומשין וחצי חלוק כ''ב חומשים
וחצי לחמשה חלקים תמצא בכל
חלק ד' חומשין וחצי חלוק ב' סאין
וחצי סאה לחמשה חלקים תמצא
בכל חלק חצי סאה נמצא דארבע'
חומשין וחצי חומש מחזיק חצי סאה
ועוד ד' חומשין וחצי חומש מחזיק
חצי סאה [ועוד ד' חומשין וחצי
חומש מחזיק חצי סאה] נמצא כל
אמה על אמה ברום י''ג חומשין וחצי
חומש מחזיק סאה וחצי סאה חשוב
סאה וחצי סאה ללוגין תמצא ל''ו
לוגין כיצד סאה וחצי סאה תשעה
קבין ששה קבים לסאה והקב ד'
לוגין הרי ל''ו לוגין בכלי אמה על
אמה ברום י''ג חומשים וחצי חומש
חלוק הכלי באורך ורוחב לטפחים
תמצא האמה על אמה ל''ו טפחים
בטפח על טפח שהאמה ו' טפחים
וכשתחלקנו לאורכו ברצועות שהן
רחבות טפח תמצא בו ו' רצועות כל
אחת ואחת רחבה טפח וארכה ששה
חלוק כל רצועה לארכה לשש תמצא
בשש רצועות ל''ו טפחים בטפח על
טפח ומחזיק ל''ו לוגין נמצא כלי
שהוא טפח על טפח ברום י''ג
חומשים וחצי חומש מחזיק לוג
וטפח ארבע אצבעות חלוק ארבע
אצבעות על ד' אצבעות שתי וערב
לד' נמצא כל רביעית אצבעים על
אצבעים נמצא כל אצבעים על
אצבעים ברום י''ג חומשים וחצי
חומש מחזיק רביעית הלוג חשוב י''ג
חומשים וחצי ותמצא בהן אצבעים
וחצי אצבע וחומש אצבע:
של פרקים הוה .שיכולין לפרוק
רחבו לשנים:
דאי סלקא דעתך הדוקי מיהדק.
שאין יכולין לפרוק רחבו:
היכי מצי מטבלי ליה .הואיל ורחבו
אמה בכלי שהוא אמה על אמה:

"ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגול סביב" (מלכים א' ז ,כג)
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .26קט ,ב – קיא ,א
"וְ לֹא יִ ְפ ֲחת ּו לוֹ ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה".
ֵהיכִ י ְמ ַת ְּקנֵ י ַר ָ ּבנַ ן ִמידֵּ י דְּ ָא ֵתי ָ ּב ּה לִ ֵידי ַס ָּכנָ ה?
וְ ָה ַתנְ יָ א:
יאכל ָא ָדם ְּת ֵרי,
"לֹא ַ
וְ לֹא יִ ְש ֶּתה ְּת ֵרי,
וְ לֹא יְ ַק ַ ּנח ְּת ֵרי,
וְ לֹא יַ ֲע ֶשה ְצ ָר ָכיו ְּת ֵרי"!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָא ַמר ְק ָרא" :לֵ יל ִש ּ ֻּמ ִרים" (שמות יב ,מב)  -לַ יִ ל ַה ְמשו ַּּמר וּבָ א ִמן ַה ַּמ ִּז ִיקין.
ָרבָ א ָא ַמר:
כּ וֹ ס ֶשל ְ ּב ָרכָ ה ִמצְ ָט ֵרף לְ טוֹ בָ ה וְ ֵאינוֹ ִמצְ ָט ֵרף לְ ָר ָעה.

קי,א

ָרבִּ ינָ א ָא ַמר:
ַא ְר ָ ּב ָעה ָּכ ֵסי ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנַ ן דֶּ ֶר ְך ֵחירוּת,
ָּכל ַחד וְ ַחד ^ ִמצְ וָ ה ְ ּב ַא ּ ֵפי ְנַפ ָש ּה הוּא.

רש"י
תרי .זוגות:
ולא יעשה אדם צרכיו .תשמיש:
כוס של ברכת המזון .שהוא
(רביעי):
לרעה אין מצטרף .אבל בעלמא
מצטרף כגון אם שתה שני כוסות
והוא שלישי ולרעה אין מצטרף
כגון אם שתה שלש והוא רביעי:
מצוה באנפי נפשה היא .ואין
מצטרפין זה לזה:
אמאי נמלך הוא .ואין מצטרפין
לזוגות הכי קאמר :לא יאכל תרי
ויעשה צרכיו אפילו פעם אחת או
אם שתה לא ישמש:
דילמא חליש .מחמת תשמיש
איידי דבזוגות קאי מיתרע:
שלא ראה פני השוק .בין כוס
לכוס:
ולא אמרן .דמרעי ליה זוגות אלא
לצאת לדרך אחר הזוגות אבל
לעמוד בביתו לית לן בה:
מני כשורי .כששותה כוס זה
מסתכל בקורה זו וכשהוא שותה
שני מסתכל בשאצלה ולפי חשבון
הקורות מזדהר בזוגות:
כי הוה שתי חד כסא מנקטא תרי
כסי .דהוו להו תלתא:

"לֹא יַ ֲע ֶשה ְצ ָר ָכיו ְּת ֵרי".
ַא ַּמאי? ְנִמלָ ְך הוּא!
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
לֹא יאכַ ל ְּת ֵרי וְ יַ ֲע ֶשה צְ ָרכָ יו,
וְ לֹא יִ ְש ֶּתה ְּת ֵרי וְ יַ ֲע ֶשה צְ ָרכָ יו ֲא ִפילּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחת,
דִּ ילְ ָמא ָחלֵ יש ו ִּמ ְּית ַרע.
12

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
"שוֹ ֶתה ִ ּכ ְפ ַליִ ם  -דָּ מוֹ ְ ּבראשוֹ ".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ֵא ָימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ֶשלּ א ָר ָאה ּ ְפנֵ י ַה ּשוּק,
ֲאבָ ל ָר ָאה ּ ְפנֵ י ַה ּשוּק ָ -ה ְרשוּת ְ ּביָ דוֹ .
ָא ַמר ַרב ַא ִּשי:
ֲחזֵ ינָ א לֵ ּיה לְ ַרב ֲחנַ נְ ָיא ַ ּבר ֵ ּביבָ י ,דְּ ַא ָּכל ָּכ ָסא ֲהוָ ה ֵנָפיק וְ ָחזֵ י ַא ּ ֵפי שו ָּקא.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא :לָ צֵ את לַ דֶּ ֶרך,
ֲאבָ ל ְ ּבבֵ יתוֹ  -לֹא.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי זֵ ָירא:
ישן ְּכלָ צֵ את לַ דֶּ ְ
רך דָּ ֵמי.
וְ לִ ָ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ְ
וְ לָ צֵ את לְ בֵ ית ַה ִּכ ֵּסא ְּ -כלָ צֵ את לַ דֶּ ֶרך דָּ ֵמי.
12

ההגה"ה ע"פ מסורת הש"ס ודקדוקי סופרים.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

ְ ּבבֵ יתוֹ לֹא?!
וְ ָהא ָרבָ א ָמנֵ י ְּכשוֹ ֵרי!
וְ ַא ַ ּב ֵיי ִּכי ָש ֵתי ַחד ָּכ ָסא ַ -מנְ ֵקיט לֵ ּיה ִא ֵּימ ּיה ְּת ֵרי כָ ֵסי ִ ּב ְת ֵרי יְ ֵד ּיה!
וְ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּ צְ ָחקִּ ,כי ֲהוָ ה ָש ֵתי ְּת ֵרי כָ ֵסי ַ -מנְ ֵקיט לֵ ּיה ְש ָמ ֵע ּיה ַחד ָּכ ָסא,
ַחד ָּכ ָסא ַ -מנְ ֵקיט לֵ ּיה ְּת ֵרי כָ ֵסי ִ ּב ְת ֵרי יְ ֵד ּיה!
ָא ָדם ָחשוּבָ ,שאנֵ י.
ָא ַמר עו ָּּלא:
ֲע ָש ָרה כּ וֹ סוֹ ת ֵ -אין ָ ּב ֶהם ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
עו ָּּלא לְ ַט ְע ֵמ ּיה דְּ ָא ַמר עו ָּּלא ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה ְ ּב ַמ ְתנִ ָיתא ָּתנָ א:
" ֲע ָש ָרה כּ וֹ סוֹ ת ִּת ְ ּ
יקנ ּו ֲח ָכ ִמים ְ ּב ֵבית ָה ָא ֵבל",
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ֲע ָש ָרה כּ וֹ סוֹ ת יֵ ש ָ ּב ֶהן ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת,
ֵהיכִ י ָקיְ ִימי ַר ָ ּבנַ ן וְ ִת ְּקנ ּו ִמ ְּיל ָתא דְּ ָא ֵתי לִ ֵידי ַס ָּכנָ ה?!
ֲאבָ ל ְּת ַמנְ יָ א  -יֵ ש ָ ּב ֶהן ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.

רש"י
אדם חשוב שאני .דמסרי שדים
נפשייהו לאזוקי:
עשרה כוסות דבית האבל .מפרש
טעמא בכתובות בפ''ק (דף ח:):
שלום .תיבה שביעית לישא ה' פניו
אליך וגו':
לטובה מצטרף .אם שתה שבעה
וחזר ושתה את השמיני אין שמיני
מצטרף עמהן:
אפקינהו לרבנן בארבעה .פעמים
הרבה כשהיו נפטרים ממנו היה
משקן ויש פעמים שלא היה משקן
אלא ד' פעמים ונפטרין:
דאותבן בפרקא הוה .שהיה רגיל
להקשות בשעת הדרשה:
לא אתקרי מזיק .ולא חיישינן
לזוגות:
בתרי .כסי קטלינא ליה משום
זוגות:
איקרי ונפיק .בזוגות מאי
תקנתיה:
זקפא .אגודל:
ואי שמע קלא .ואפילו קול אדם
או אשה דאמר ארבעה נימא איהו
חמשה

ַרב ִּח ְסדָּ א וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְ יה ּו:
"שלוֹ ם" (במדבר ו ,כו)  -לְ טוֹ בָ ה ִמצְ ָט ֵרף ,לְ ָר ָעה לֹא ִמצְ ָט ֵרף.
ָּ
ֲאבָ ל ִש ָּיתא  -יֵ ש ָ ּב ֶהן ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
ַר ָ ּבה וְ ַרב יוֹ ֵסף דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְ יהוּ:
"וִ ֻּיח ֶּנ ָּך" (במדבר ו ,כה)  -לְ טוֹ בָ ה ִמצְ ָט ֵרף ,לְ ָר ָעה לֹא ִמצְ ָט ֵרף.
ֲאבָ ל ַא ְר ָ ּב ָעה  -יֵ ש ָ ּב ֶהן ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
ַא ַ ּביֵי וְ ָרבָ א דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ יְ יה ּו:
"וְ יִ ְש ְמ ֶר ָּך" (במדבר ו ,כד)  -לְ טוֹ ָבה ִמצְ ָט ֵרף ,לְ ָר ָעה לֹא ִמצְ ָט ֵרף.
וְ ָאזְ ָדא ָרבָ א לְ ַט ְע ֵמ ּיה,
דְּ ָרבָ א ַא ּ ְפ ִקינְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַ ן ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה כּ וֹ סוֹ ת.
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִא ַּית ַּזק ָרבָ א ַ ּבר לִּ יוַ אי ,לֹא ָחש לָ ּה לְ ִמ ְּיל ָתא,
דְּ ָא ַמרַ :ההוּא ִמ ּשוּם דְּ אוֹ ְת ַבן ְ ּב ִפ ְיר ָקא ֲהוָ ה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ָא ַמר לִ י יוֹ ֵסף ֵש ָידאַ " :א ְש ְמ ַדאי ַמלְ ָּכא דְּ ֵש ֵידי ְממ ּו ֶּנה הוּא ַאכּ ו ְּּלה ּו זוּגֵ י".
ו ַּמלְ ָּכא לֹא ִא ְּיק ֵרי ַמ ִּזיק.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי לָ ּה לְ ַהאי ִ ּג ָּיסא:
ַאדְּ ַר ָ ּבה! ַמלְ ָּכא ַר ְת ָחנָ א הוּאַ ,מאי דְּ בָ ֵעי ָעבֵ יד,
ֶש ַה ֶּמ ְ
לך ּפוֹ ֵרץ ָ ּג ֵדר לַ ֲעשוֹ ת לוֹ דֶּ ֶר ְך וְ ֵאין מוֹ ִחין ְ ּביָ דוֹ .
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָא ַמר לִ י יוֹ ֵסף ֵש ָידא:
" ִ ּב ְת ֵרי ָ -ק ְטלִ ינַן,
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה  -לֹא ָק ְטלִ ינַ ןּ ְ ,ב ַא ְר ָ ּב ָעה ַמזְ ִקינַ ן.
ִ ּב ְת ֵרי ּ ֵ -בין ְ ּבשוֹ גֵ ג ֵ ּבין ְ ּב ֵמזִ יד,
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ּ ְ -ב ֵמזִ יד ִאיןּ ְ ,בשוֹ גֵ ג לֹא".
ּנְפק ַ -מאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּיה?
יש ְּתלֵ י וְ ִא ְּיק ֵרי ו ַ
וְ ִאי ִא ְ
לִ ינְ קוֹ ט זַ ְק ּ ָפא דִּ ֵיד ּיה דִּ ִימינֵ ּיה ִ ּב ָידא דִּ ְש ָמאלֵ ּיה,
וְ זַ ְק ּ ָפא דִּ ְש ָמאלֵ ּיה ִ ּב ָידא דִּ ִימינֵ ּיה.
"א ּתוּן וַ ֲאנָ א ָהא ְּתלָ ָתא",
וְ נֵ ָימא ָהכִ יַ :
וְ ִאי ְש ִמ ַיע לֵ ּיה דַּ ָא ַמר ַא ּתוּן וַ ֲאנָ א ָהא ַא ְר ָ ּב ָעה,
"א ּתוּן וַ ֲאנָ א ָהא ֲח ִמ ּ ָשה ".
נֵ ָימא לֵ ּיהַ :
"א ּתוּן וַ ֲאנָ א ָהא ִש ָּיתא",
וְ ִאי ְש ִמ ַיע לֵ ּיה דְּ ָא ַמרַ :
"א ּתוּן וַ ֲאנָ א ָהא ִשבְ ָעה".
נֵ ָימא לֵ ּיהַ :
ֲהוָ ה עוּבְ דָּ א ַעד ֵמ ָאה וְ ַחד ו ְּפ ַקע ֵש ָידא.

קי,ב

ָא ַמר ָא ֵמ ַימר:
ּ
יש ִּתינְ ִהי דְּ נָ ִשים ַּכ ְש ָפנִ יוֹ ת:
ָא ְמ ָרה לִ י ִר ְ
ַהאי ַמאן דְּ ָפגַ ע ְ ּבה ּו ְ ּבנָ ִשים ַּכ ְש ָפנִ ּיוֹ ת,
"ח ִרי ֲח ִמ ֵימי ְ ּב ִד ּיקוּלָ א ַ ּב ַּז ָ ּייא לְ פו ַּמ ְ ּייכ ּו נָ ֵשי דְּ ַח ְר ַש ָ ּייא.
נֵ ָימא ָהכִ יֲ :
ָק ַרח ַק ְר ַחיְ יכִ י,
ּ ָפ ַרח ּ ַפ ְר ַחיְ יכִ י,
ִא ַ ּיבדּ וּר ַּתבְ לוּנַ יְ יכִ י,
ּ ַפ ְר ָחא זִ ָיקא לְ מו ִּר ָיקא ַח ְד ָּתא דְּ נָ ְק ִטית ּו.
נָ ִשים ַּכ ְש ָפנִ ּיוֹ ת! ַא ְד ָחנַ נִ י וְ ָחנַ נְ כִ י  -לֹא ָא ִת ִיתי לְ גוֹ ,
ָה ְש ָּתא דְּ ָא ִת ִיתי לְ גוֹ ַ -ק ְר ֲחנַ נִ י וְ ָחנַ נְכִ י".
ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א לֹא ָק ְפ ִדי ַא ּזוּגֵ י.
ַרב דִּּ ִּימי ִמ ְּנ ַה ְרדְּ ָעא ָק ֵפידֲ ,א ִפילּ ּו ַארו ְּש ָמא דְּ ָחבִ ָיתא.
ֲהוָ ה עוּבְ דָּ א ו ְּפ ַקע ָחבִ ָיתא.

רש"י
רישתינהי דנשים כשפניות.
השולטות עליהם אמרה לי דבר
זה:
חרי חמימי בדיקולי בזייא .צואה
חמה בסלים נקובים וקרועים
לפומייכו:
נשי חרשייתא .יזדמנו לפיכם
נשים כשפניות:
קרח קרחייכי .יהי רצון שימרטו
אותן שערות שלכם שאתן
מכשפות בהן:
פרח פרחייכי .ישא הרוח אותן
פירורי לחם שאתן מכשפות בהן:
איבדור תבלונייכי .יהו מפוזרים
תבלין שלכם:
פרחיה זיקא למוריקא חדתא
דנקטיתו .ישא הרוח אותו כרכום
חדש שאתן אוחזות בידכן לכשף
בו:
אדחנני ואחננכי לא אתי לגו .כל
זמן שחסו עלי מן השמים ואני
חסתי על עצמי ואתם חסתם על
ביאתי לא באתי ביניכם:
והשתא דאתיתי לגו קרחנני
וחננכי .הואיל ובאתי ביניכם יודע
אני שנתקררו רחמיכן מעלי וגם
רחמי נתקררו שלא חסתי על
עצמי:
דחביתא.
ארושמא
קפיד
כשמוכרין יין חוקקין פגימות
הרבה בחבית למספר האיפות
וקפיד עלייהו רב דימי שלא
יניחום בזוגות ויצאו:
וד''א .יש פרי אחד שמקפידין
בזוגותיו:
והא דאמרן לעיל עשרה תמניא
כו' אין בהן משום זוגות .ה''מ
היכא דליכא כשפים נשים
כשפניות:
גס ביה .פגע בו:
ה''ג פקע הוא וצווח דקלא .יבש
הדקל מכח כשפים:
קערות .אם אכלה שתי קערות:

ְּכלָ לָ א דְּ ִמ ְּיל ָתא:
ָּכל דְּ ָק ֵפיד ָ -ק ְפ ִדי ַ ּב ֲה ֵד ּיה.
ו ְּדלָ א ָק ֵפיד  -לָ א ָק ְפ ִדי ַ ּב ֲה ֵד ּיה.
ו ִּמיה ּו לְ ֵמ ַיחש ִמ ָ ּיב ֵעי.
ִּכי ֲא ָתא ַרב דִּּ ִּימי ָא ַמר:
ּ
משה ִמ ִּסינַ י.
ה
ה
ר
ח
א
ר
ין
ּא
ו
יש
ק
י
ת
ש
ין,
ֲ לָ כָ לְ ֶ
ִ וְ דָּ בָ ַ ֵ
ְש ֵּתי בֵ יצִ ים ,ו ְּש ֵּתי ֱאגוֹ זִ ְ ֵּ ִ
ִמ ְס ַּת ּ ְפ ָקא לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַ ן ַמאי נִ יה ּו "דָּ בָ ר ַא ֵחר",
וְ גַ זוּר ַר ָ ּבנַ ן ְ ּבכו ְּּלה ּו זוּגֵ יִ ,מ ּשוּם "דָּ בָ ר ַא ֵחר".
וְ ָהא דַּ ֲא ַמ ַרן " ֲע ָש ָרה"ְּ " ,ת ַמנְ יָ א"ִ " ,ש ָּיתא"ַ " ,א ְר ָ ּב ָעה" ֵ -אין ָ ּב ֶהן ִמ ּשוּם זוּגֵ י,
ישינַן.
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא לְ ִענְ יַן ַמ ִּז ִיקיןֲ ,א ָבל לְ ִענְ יַן ְּכ ָש ִפים ֲא ִפילּ ּו טוּבָ א נַ ִמי ָחיְ ִ
ִּכי ָהא דְּ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דְּ גִ ְר ָש ּה לִ ְד ֵב ְיתה ּו,
ָאזְ לָ א ִאי ְּנ ַס ָ ּבה לְ ֶחנְוָ ָאה,
ָּכל יוֹ ָמא ֲהוָ ה ָאזֵ יל וְ ָש ֵתי ַח ְמ ָרא,
ֲהוָ ה ָקא ָעבְ ָדא לֵ ּיה ְּכ ָש ִפים ,וְ לֹא ָקא ְמ ַהנְ יָ א לָ ּה ֵ ּב ּיהִ ,מ ּשוּם דַּ ֲהוָ ה ִמזְ דַּ ַהר ְ ּב ְנַפ ֵש ּיה ְ ּבזוּגָ א.
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יוֹ ָמא ַחד ִא ְש ִּתי טוּבָ א וְ לֹא ֲהוָ ה יָ ַדע ַּכ ָּמה ָש ֵתי,
ַעד ִש ְית ַסר ֲהוָ ה צָ יֵ יל וְ ִאיזְ דַּ ַהר ְ ּבנַ ְפ ֵש ּיה,
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך לֹא ֲהוָ ה צָ יֵ יל ,וְ לֹא ִאיזְ דַּ ַהר ְ ּבנַ ְפ ֵש ּיה,
ַא ּ ִפ ְיק ֵּת ּיה ְ ּבזוּגָ א.
ִּכי ֲהוָ ה ָאזֵ ילּ ַ ,גס ֵ ּב ּיה ַההוּא ַט ָ ּי ָיעאָ ,א ַמר לֵ ּיהּ ַ :גבְ ָרא ְק ִטילָ א הוּא דְּ ָאזִ יל ָהכָ א.
ָאזֵ יל ַח ְ ּב ֵק ּיה לְ ִד ְיקלָ א ,צְ וַ וח דִּ ְיקלָ א ו ָּפ ַקע הוּא.
ָא ַמר ַרב ֲעוִּ ָירא:
ְק ָערוֹ ת ,כִ ָּכרוֹ ת ֵ -אין ָ ּב ֶהם ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
ְּכלָ לָ א דְּ ִמ ְּיל ָתא:
ָּכל ֶש ְ ּג ָמרוֹ ִ ּב ֵידי ָא ָדם ֵ -אין ָ ּב ֶהן ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
ישינַן.
ְ ּג ָמרוֹ ִ ּב ֵידי ָש ַמיִ ם ּ ְ -ב ִמ ֵּילי ִמינֵ י דְּ ֵמיכַ ל ָחיְ ִ
ֲחנוּת ֵ -אין ָ ּב ֶהן ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
ְנִמלָ ְך ֵ -אין ָ ּב ֶהם ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
אוֹ ֵר ַח ֵ -אין בּ וֹ ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
ִא ּ ָשה ֵ -אין ָ ּב ּה ִמ ּשוּם זוּגוֹ ת.
ישינַן.
וְ ִאי ִא ּ ָשה ֲחשוּבָ ה – ָחיְ ִ
ָא ַמר ַרב ִּחינָ נָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ֻׁש ַע:
ִא ְיס ּ ַפ ְרגוּס ִ -מצְ ָט ֵרף לְ טוֹ בָ ה ,וְ ֵאין ִמצְ ָט ֵרף לְ ָר ָעה.
ָא ַמר ָרבִּ ינָ א ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
זוּגֵ י לְ חו ְּמ ָרא.
וְ ָא ְמ ִרי לֵ ּיה:
זוּגֵ י לְ קו ָּּלא.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ְּת ֵרי דְּ ַח ְמ ָרא וְ ַחד דְּ ִשיכְ ָרא  -לֹא ִמצְ ָט ֵרף,
ְּת ֵרי דְּ ִשיכְ ָרא וְ ַחד דְּ ַח ְמ ָרא ִ -מצְ ָט ֵרף.
וְ ִס ָימנָ ְיך:
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ַה ְמחו ָ ּּבר לוֹ ִמן ֶה ָחמוּר ִמ ֶּמנּ ּו ָ -ט ֵמא,
ִמן ַה ַ ּקל ִמ ֶּמנּ ּו – ָטהוֹ ר".

רש"י
חנות אין בה משום זוגות .אם
שתה בשתי חנויות לא אמרינן
כשתי כוסות דמי לשון אחר חנות
השותה בה זוגות לא קפדי מזיקין
עלה דלאו קביעותא היא וההוא
עובדא דלעיל כשפים שאני:
איספרגוס .משקין לשתות קודם
אכילתו בבוקר:
זוגי לחומרא .אם אינו יודע אם
שתה זוגות אם לאו ישתה דאם
שתה זוגות הואיל ודעתו לצרפן
מצטרפין לטובה ואם לא שתה
זוגות נמלך הוא ואין מצטרפות
לרעה:
ואמרי לה זוגי לקולא .שלא ישתה
דכיון דשתי גלי דעתיה דקפיד
אזוגות ואי מעיקרא לאו בזוגות
קאי והשתא שתי הוה מצטרפי
להו וקפדי להו בהדיה:
כל המחובר לו .גבי טומאות קאי
דתנן (כלים פכ''ז מ''ב) :מפץ
חמשה על חמשה מחצלת ששה על
ששה והכי קאמר אם יש מחצלת
חמשה ואינו מקבל טומאה וטפח
מפץ מחובר לו הואיל וחמור
הימנו מצטרף לו ומקבל טומאה
אבל אם מפץ ארבעה וטפח
מחצלת מחובר לו הואיל וקל הוא
ממנו .אין מצטרף לו:
ה''ג אמר רב נחמן תרי מקמי תכא
וחדא אתכא מצטרפי חד מקמי
תכא ותרתי אתכא לא מצטרפי.
הואיל ושתי אתכא זוגות לא מהני
ליה צירוף:
ודכ''ע .אפילו רב משרשיא תרתי
אתכא וחד בתר תכא לא מצטרפי:
משום מעשה דרבה בר נחמני.
דאצרכינהו לאהדורי תכא קמיה
בב''מ בהשוכר את הפועלים ( פו:).
כל המזוג .אם שתה יין מזוג
ואח''כ שתה משקה אחר המזון
מצטרף בין לטובה בין לרעה:
חוץ ממים .מזוגים כגון קרירי
בחמימי וחמימי בקרירי דמיא לא
מזיגא היא ואם היה שותה
בתחלה יין אין אלו מצטרפות לו:
ולא אמרן .מים מזוגין אין
מצטרפין ליין מזוג:

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַרב:
ְּת ֵרי ַק ָּמא ַּת ָּכא וְ ַחד ַא ַּת ָּכא ִ -מצְ ָט ְר ִפי,
ַחד ִמ ַ ּק ֵּמי ַּת ָּכא ו ְּת ֵרי ַא ַּת ָּכא  -לֹא ִמצְ ָט ְר ִפין.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ְמ ַש ְר ִּש ָ ּיא:
ַא ּט ּו ֲאנַ ן לְ ַת ּקוּנֵ י ַּת ָּכא ָקא ָ ּב ֵעינַ ן?!
לְ ַת ּקוּנֵ י ַ ּג ְב ָרא ָ ּב ֵעינַן ,וְ גַ ְב ָרא ָקא ִמ ְית ַקן וְ ָק ֵאי!
13דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ְּת ֵרי ַא ַּת ָּכא וְ ַחד לְ ָב ַתר ַּת ָּכא  -לֹא ִמצְ ָט ְר ִפי.
ִּכי ַה ִהיא ַמ ֲע ֶשה דְּ ַר ָ ּבה ַ ּבר נַ ֲח ָמנִ י.14
13

כפי גירסת וילנא ,וכתב"י.
14
ב"מ פו ,א
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ָּכל ַה ָמזוּג ִמצְ ָט ֵרף,
קיא,א חוּץ ִמן ַה ַּמיִ ם.
וְ ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ַמיִ ם.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לֹא ֲא ַמ ַרןֶ ,א ָּלא ֲח ִמ ֵימי לְ גוֹ ְק ִר ֵירי ,ו ְּק ִר ֵירי לְ גוֹ ֲח ִמ ֵימי,
ֲאבָ ל ֲח ִמ ֵימי לְ גוֹ ֲח ִמ ֵימי ,ו ְּק ִר ֵירי לְ גוֹ ְק ִר ֵירי – לֹא.
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 .27קיא ,א-ב
ָא ַמר ֵריש לָ ִּקיש:
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ בָ ִרים ָהעוֹ ֶשה אוֹ ָתן דָּ מוֹ ְ ּבראשוֹ ו ִּמ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפשוֹ ֵ ,אלּ ּו ֵהן:
ַה ּנ ְִפנֶ ה ֵ ּבין דֶּ ֶקל לְ כוֹ ֶתל,
וְ ָהעוֹ בֵ ר ֵ ּבין ְשנֵ י ְד ָקלִ ים,
וְ ַה ּשוֹ ֶתה ַמיִ ם ְשאוּלִ ין,
וְ ָהעוֹ בֵ ר ַעל ַמיִ ם ְשפוּכִ ין,
וַ ֲא ִפילּ ּו ְש ָפכַ ּתוֹ ִא ְש ּתוֹ ְ ּב ָפנָ יו.
" ַה ּנ ְִפנֶ ה ֵ ּבין דֶּ ֶקל לְ כוֹ ֶתל"
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֵ ית לֵ ּיה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת,
ֲאבָ ל ִאית לֵ ּיה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ כִ י לֵ ית לֵ ּיה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ,לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֵ ָּיכא דִּ ְיר ָּכא ַא ֲח ִרינָ א,
ֲאבָ ל ִא ָּיכא דִּ ְיר ָּכא ַא ֲח ִרינָ א  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
"וְ ָהעוֹ ֵבר ֵ ּבין ְשנֵ י ְד ָקלִ ים"
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ּ ְפ ַס ִקינְ ה ּו ְרשוּת ָה ַר ִ ּבים,
ֲאבָ ל ּ ְפ ַס ִקינְ ה ּו ְרשוּת ָה ַר ִ ּבים  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.

רש"י
ארבעה דברים .כולן משום רוח
רעה:
אלא דלא הוי ד' אמות .דלא שביק
רווחא [לשידא] לעבור בין דקל
לכותל משום הכי מזקא ליה:
אלא דליכא דירכא אחרינא.
שתהא שידא יכולה להלך בו
דעכשיו זה בא בגבולה והפסיד
דרכה ואהכי מזקא ליה:
ולא אמרן .דרוח רעה שורה על
המים אלא בעיר המקום צר הן
שואלין ושורה עליהן לישנא
אחרינא דשרי עלייהו אלא בשדה
דלא שכיחי מיא דמסרה נפשה
לאזוקא:
דלא אפסקינהו בעפרא .שלא פיזר
עליהן עפר:
גמוד מסאני .נתכווץ המנעלין:
וצוו כרעיה .ויבשו רגליו:
אין ממצעין .לא יעברו בין שני
אנשים:
ואין מתמצעין .לא יעבור איש
אחד בין ב' כלבים בין שתי נשים
בין שתי דקלים:

" ַה ּשוֹ ֶתה ַמיִ ם ְשאוּלִ ין"
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ ָשיְ ילִ ינְ ה ּו ָק ָטן,
ֲאבָ ל ָ ּגדוֹ ל  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וַ ֲא ִפילּ ּו ָשיְ ילִ ינְ ה ּו ָק ָטןִ ,נַמי לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ַ ּב ּ ָש ֶדה ,דְּ לֹא ְשכִ ִיחי,
ֲאבָ ל ָ ּב ִעיר דִּ ְשכִ ִיחי  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ּ ָש ֶדה נַ ִמי לָ א ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ַמ ָ ּיא,
ֲאבָ ל ַח ְמ ָרא וְ ִשיכְ ָרא לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
"וְ ָהעוֹ ֵבר ַעל ַמיִ ם ְשפ ּוכִ ין",
לֹא ֲא ַמ ַרןֶ ,א ָּלא דְּ לֹא ַא ְפ ְס ִקינְ ה ּו ְ ּב ַע ְפ ָרא,
וְ לֹא ָּתף ְ ּבה ּו רו ָּקא,
ֲאבָ ל ַא ְפ ְס ִקינְ ה ּו ְ ּב ַע ְפ ָרא ,אוֹ ָּתף ְ ּבה ּו רו ָּקא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ָע ַבר ֲעלַ יְ יה ּו ִש ְימ ָשא,
וְ לֹא ָעבַ ר ֲעלַ יְ יה ּו ִש ִּיתין נִ יגְ ֵרי,
ֲאבָ ל ָע ַבר ֲעלַ יְ יה ּו ִש ְימ ָשא ,וַ ֲע ַבר ֲעלַ יְ יה ּו ִש ִּיתין נִ יגְ ֵרי  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ָרכֵ יב ֲח ָמ ָרא ,וְ לֹא ָסיֵ ים ְמ ָסנֵ י,
ֲאבָ ל ָרכֵ יב ֲח ָמ ָרא ,וְ ָסיֵ ים ְמ ָסנֵ י  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ ָהנֵ י ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא לְ ֵמ ַיחש לִ כְ ָש ִפים,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ ִא ָּיכא לְ ֵמ ַיחש לִ כְ ָש ִפים,
ישינַן.
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִא ָּיכא ָּכל ָהנֵ י – ָחיְ ִ
ְּכ ַההוּא ַ ּג ְב ָרא דְּ ָרכֵ יב ֲח ָמ ָרא וְ ָסיֵ ים ְמ ָסנֵ י  -וְ גָ מוּד ְמ ָסאנֵ ּיה וְ צָ ו ּו ַּכ ְר ֵע ּיה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
" ְשלֹ ָשה ֵאין ְמ ַמצְּ ִעין ,וְ לֹא ִמ ְת ַמצְּ ִעין ,וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
ַה ֶ ּכ ֶלב,
וְ ַהדֶּ ֶקל,
וְ ָה ִא ּ ָשה.
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַה ֲחזִ יר,
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַה ָ ּנ ָחש".
וְ ִאי ְמ ַמ ְ ּצ ִעין ַמאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּיה?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ּ
"אל".
ב
ק
י
ס
נַפ
"אל" וְ ְ ִ ְ ֵ
ְנִפ ַּתח ְ ּב ֵ
ִאי ִנַמי,
ְנִפ ַּתח ְ ּב"ל ֹא" וְ ְנַפ ִסיק ְ ּב"ל ֹא".
ָהנֵ י ֵ ּבי ְּת ֵרי דְּ ָמצְ ָעא לְ ה ּו ִא ּ ָשה נִ דָּ ה,
ִאם ְּת ִח ַּלת נִ דָּ ָת ּה ִהיא  -הוֹ ֶרגֶ ת ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
ִאם סוֹ ף נִ דָּ ָת ּה ִהיא ְ -מ ִריבָ ה עוֹ ָשה ֵ ּבינֵ ֶיהן.
ַמאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּיה?
"אל".
"אל" וְ ְנַפ ִסיק ְ ּב ֵ
ְנִפ ַּתח ְ ּב ֵ

רש"י
נפתח באל ונסיים באל .אל
מוציאם ממצרים (במדבר כג) כי
לא נחש ביעקב וגו' עד מה פעל
אל:
נפתח בלא ונסיים בלא .לא איש
אל עד לא יקימנו (שם):
הורגת אחד מהן .שמזקתן במה
שעברה ביניהן:
אגרא אזלת אוסייא בלוסייא.
אותן שדים שאתם מתעסקות
בהן:
מתקטלי בחיק קבל .כבר הן
הרוגים בחיצים:
חיק קבל .אר''ק בלישטר''א {
בליסטרה} כמו ומחי קבלו יתן
[בחומותיך] (בחרבותיו) (יחזקאל
כו) מפי המורה הגמ' ומקרא אשר
שמע מפי רבו:
דקל יחידי .שאין דקל אחר סמוך
לו אבל כשיש דקל אחר מסתלקת
השידא לדקל האחר ואינה
מזיקתו:
בחצר .שהמקום צר ואין לה דרך
לנטות ימין ושמאל ושורה עליו
ומזיקתו:

ָהנֵ י ְּת ֵרי נָ ֵשי דְּ יָ ְת ָבן ְ ּב ָפ ָר ַשת דְּ ָרכִ ים,
ְ
ֲח ָדא ְ ּב ַהאי ִ ּג ָּיסא דִּ ְשבִ ילָ א ,וַ ֲח ָדא ְ ּב ִא ָידך ִ ּג ָּיסא,
ו ְּמכַ ְ ּוונָ ן ַא ּ ַפיְ יה ּו לַ ֲה ָד ֵדי  -וַ דַּ אי ִ ּבכְ ָש ִפים ֲע ִס ָיקן.
ַמאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּיה?
ִאי ִא ָּיכא דִּ ְיר ָּכא ַא ֲח ִרינָ א  -לֵ יזִ יל ָ ּב ּה,
וְ ִאי לֵ ָּיכא דִּ ְיר ָּכא ַא ֲח ִרינָ א:
ִאי ִא ָּיכא ִאינִ יש ַא ֲח ִרינָ א ַ ּב ֲה ֵד ּיה  -נִ ינְ ְקט ּו לִ ַידיְ יה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי וְ נִ ַיחלְ פ ּו.
"א ֶ ּג ֶרת ָאזְ לַ ת ַא ִּסיָ א ְ ּבלו ִּס ָ ּיאִ ,מ ְת ַק ְטלָ א ְ ּב ֵחיק ָקבָ ל ".
וְ ִאי לֵ ָּיכא ִאינִ יש ַא ֲח ִרינָ א  -נֵ ָימא ָהכִ יִ :
ַהאי ַמאן דְּ ָפגַ ע ְ ּב ִא ְּית ָתא ְ ּב ִעידָּ נָ א דְּ ָסלְ ָקא ִמ ּ ְטבִ ילַ ת ִמצְ וָ ה,
ִאי ִאיה ּו ָק ֵדים ו ְּמ ַש ֵּמש ָא ֲח ָדא לֵ ּיה לְ ִד ֵיד ּיה רו ַּח זְ נוּנִ ים,
ִאי ִא ִיהי ָק ְד ָמה ו ְּמ ַש ְמ ָש ּה ָא ֲח ָדא לָ ּה לְ ִד ָיד ּה רו ַּח זְ נוּנִ ים.
ַמאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּיה?
לֵ ָימא ָהכִ י" :ש ֵפ ְך בּ וּז ַעל נְ ִד ִיבים וַ ַ ּי ְת ֵעם ְ ּבתֹה ּו ל ֹא ָּד ֶרך" (תהילים קז ,מ).
ָא ַמר ַרב יִּ צְ ָחק:
ַמאי דִּ כְ ִתיבּ ַ :
"גם ִּכי ֵאלֵ ְך ְ ּבגֵ יא ַצלְ ָּמוֶ ת ל ֹא ִא ָּירא ָּרע ִּכי ַא ָּּתה ִע ּ ָּמ ִדי" (תהילים כג ,ד)?
זֶ ה ַה ָ ּי ֵשן ְ ּבצֵ ל דֶּ ֶקל יְ ִח ִידי ,ו ְּבצֵ ל לְ בָ נָ ה.
ּו"בְ צֵ ל דֶּ ֶקל יְ ִח ִידי",
ּ
ּ
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ֵנָפיל טוּלָ א דְּ ַחבְ ֵר ּיה ִע ָילוֵ ּיהֲ ,אבָ ל נְ ַפל טוּלָ א דְּ ַחבְ ֵר ּיה ִע ָילוֵ ּיה  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ֶא ָּלא ָהא דְּ ַתנְ יָ א:
" ַה ָ ּי ֵשן ְ ּב ֵצל דֶּ ֶקל יְ ִח ִידי ֶ ּב ָח ֵצר,
וְ ַה ָ ּי ֵשן ְ ּב ֵצל ְל ָבנָ ה,
דָּ מוֹ ְ ּבראשוֹ "
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ילּ
ּ
ִאי לֵ ָימא דְּ לֹא ַנְפל טוּלָ א דְּ ַחבְ ֵר ּיה ִע ָילוֵ ּיה ֲ -א ִפ ּו ַ ּב ּ ָש ֶדה נַ ִמי!
ֶא ָּלא לָ או ְש ַמע ִמי ָּנ ּהּ ֶ :ב ָחצֵ ר ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵנָפיל ט ּולָ א דְּ ַחבְ ֵר ּיה ִע ָּילוֵ ּיה!
ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
"וּבְ צִ ָּיל ּה ֶשל לְ בָ נָ ה",
לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ְ ּב ַמ ַע ְרבָ ּה,
ֲאבָ ל ִ ּב ְמ ִדינְ ַחא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
קיא,ב ַהאי ַמאן דִּ ְמ ַפ ֵּני ַא ִ ּג ְירדָּ א דְּ ִד ְיקלָ א ָ -א ֲח ָדא לֵ ּיה לְ ִד ֵיד ּיה רו ַּח ּ ַפלְ ָ ּגא.
וְ ַהאי ַמאן דְּ ַמצְ לֵ י ֵרי ֵש ּיה ַא ִ ּג ְירדָּ א דְּ ִד ְיקלָ א ָ -א ֲח ָדא לֵ ּיה רו ַּח צְ ָר ָדא.
ַהאי ַמאן דְּ ָפ ְס ִעי ַאדִּ ְיקלָ א:
ִאי ִמ ְיק ַטל ָ -ק ֵטיל.
ִאי ִא ַיע ַ ּקר ִ -מ ֲיע ַקר ו ָּמיֵ ית.
ָהנֵ י ִמ ֵּילי דְּ לֹא ַמ ַּנח ַּכ ְר ֵע ּיה ִע ָּילוֵ ּיה,
ֲאבָ ל ַמ ַּנח ַּכ ְר ֵע ּיה ִע ָּילוֵ ּיה  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ֲח ִמ ּ ָשה טוּלֵ י ָהוֵ י:
טו ָּּלא דְּ ִד ְיקלָ א יְ ִח ָידא,
טו ָּּלא דְּ כַ נְ דָּ א,
15
טו ָּּלא דִּ ְת ֵאינְ ָתא ,
טו ָּּלא דְּ ִפ ְר ָחא,
טו ָּּלא זְ ַר ְד ָּתא.

רש"י
האי מאן דמפני אגרדא דדיקלא:
אי מיקטל קטיל .אם נקצץ האילן
נהרג האיש ואם נעקר האילן
האיש מת :ה''ג הני מילי היכא
דלא מנח כרעיה עילויה כו':
האי מאן דמפני אגירדא דדיקלא
אחדא ליה רוח פלגא .פלשדי''ן {
שיתוק} בלע''ז:
צרדא .כאב חצי הראש:
חמשה טולי הוו .שרוח רעה שורה
תחתיהם:
טולא דכנדא .שם האילן:
טולא דפרחא .צלף קרפי''ף {
שיח-צָ לָף} בלע''ז:
{חוזרר
שונדכיי''ר
זרדתא.
(אילן)} :
טולא דארבא .ספינה:
טולא דערבתא .צל אילן ערבה:
דקשה סילויה .עצו:
דבי פרחא רוחי .כך הוא שמם:
דבי זרדתא .שדים שמן:
דבי איגרי .המצויין בגגות רשפי
שמם:
ונפקא מינה .לכתוב קמיעא בשם
אילן כגון אם הוזק תחת בי פרחא
יכתוב לו קמיעא בשם רוחי:
למאי נפקא מינה לגזויי לה.
לברוח מפניה לפי שאין לה עינים
ואינה רודפתו:
גזייה .ברח מפניה:
כי אזלא נפקא אדיקלא .כשהלכה
אחריו נתקלה ונפלה על עיקר
אילן:
ה''ג פקעה היא וצווח דיקלא .יבש
הדקל:

ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ַאף טו ָּּלא דְּ ַא ְר ָ ּבא,
וְ טו ָּּלא דַּ ֲע ַר ְב ָּתא.
ְּכלָ לָ א דְּ ִמ ְּיל ָתא:
ּ
ָּכל דְּ ֵנָפיש ַע ּ ֵנְפ ּיה ָ -ק ֵשי טו ֵּל ּיה,
וְ כָ ל דְּ ָק ֵשי ִסילְ וֵ ּיה ָ -ק ֵשי טו ֵּּל ּיה,
ּ
לְ בַ ר ִמ ְּכרוֹ ָמ ָשאַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ָק ֵשי ִסילְ וֵ ּיה ,לֹא ָק ֵשי טו ֵּל ּיה.
ְ
דַּ ֲא ָמ ָרה לָ ּה ֵש ָידא לִ בְ ָר ּהִ ּ :פ ְיר ִחי ְנַפ ִשי ְך ִמ ְּכרוֹ ָמ ָשא ,דְּ ִאיה ּו הוּא דְּ ָק ֵטיל לַ ֲאבוּך ,וְ ָק ֵטיל לְ ִד ֵיד ּיה.
ָא ַמר ַרב ַא ִּשי:
ֲחזַ יְ נָ א לְ ַרב ָּכ ֲהנָ א דְּ ָפ ֵריש ִמכּ ו ְּּלה ּו טו ֵּּלי.
ֵ ּבי ּ ִפ ְר ֵחי  -רו ֵּחי.
דְּ בֵ י זְ ַר ְד ָּתא – ֵש ָידא.
יש ֵפי.
דְּ בֵ י ִאיגְ ֵרי – ִר ְ
לְ ַמאי ְנָפ ָקא ִמי ָּנ ּה?
לְ ָק ֵמ ָיעא.
דְּ "בֵ י ּ ִפ ְר ֵחי" ּ ְ -ב ִר ָ ּיה ֶש ֵאין לָ ּה ֵעינַ יִם.
15

על פי גירסת כתב"י ,דקדוקי סופרים ,מנורת המאור
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
לְ ַמאי ְנָפ ָקא ִמי ָּנ ּה?
לְ גַ זּוֹ זֵ י לָ ּה.
זִ ְימנָ א ֲח ָדא ֲהוָ ה ָאזֵ יל צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַ ן לְ ַא ְפנוֹ יֵ י לְ בֵ י ּ ִפ ְר ֵחי,
ְש ַמע דְּ ָקא ֲא ָתא ִע ָּילוֵ ּיה ,וְ גָ זֵ י לָ ּה.
ִּכי ֲאזַ לָ א ַ -ח ְ ּב ֵק ּיה לְ ִד ְיקלָ א ,צָ וַ וח דִּ ְיקלָ א ו ָּפ ְק ָעה ִהיא.
"דְּ בֵ י זְ ַר ְד ָּתא" – ֵש ֵידי.
ָהא זְ ַר ְד ָּתא דִּ ְס ִמיכָ ה לְ ָמ ָתא  -לֹא ּ ָפ ֲח ָתא ִמ ּ ִש ִּיתין ֵש ֵידי.

רש"י
בר קשא .שומר העיר :ה''ג סודרא
דמר דומה כי צורבא מרבנן:
בדקנוה למר לא ידע ליה למימר
ברוך .שאינו יודע לברך על הסודר
ברוך עוטר ישראל:
בחשא .כף הקדירה:
והדר בכדא דכמכא .מתגלגל בתוך
כד של כותח:
ומשתכח בטולא דחצבא .חצב
שתיחם יהושע בו לישראל את
הארץ:
דלא חצב גרמידא .שלא גדל אמה:

לְ ַמאי ְנָפ ָקא ִמי ָּנ ּה?
לְ ִמיכְ ַּתב לָ ּה ָק ֵמ ָיעא.
ַההוּא ַ ּבר ַק ּ ָשא דְּ ָמ ָתא דְּ ָאזֵ יל וְ ָק ֵאי ַ ּג ֵ ּבי זְ ַר ְד ָּתא דַּ ֲהוָ ה ְס ִמ ְיך לְ ָמ ָתאָ ,על ּו ֵ ּב ּיה ִש ִּיתין ֵש ֵידי וְ ִא ְיס ַּת ַּכן.
ֲא ָתא לְ ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנַ ן דְּ לֹא יָ ַדע דִּ זְ ַר ְד ָּתא דְּ ִש ִּיתין ֵש ֵידי ִהיא,
ָּכ ַתב לָ ּה ָק ֵמ ַיע לַ ֲח ָדא ֵש ָידא.
ָש ַמע דְּ ָתל ּו ִחינְ גָ א ְ ּבגַ ֵ ּו ּיה ,וְ ָקא ַמ ְשר ּו ָהכִ י:
סו ָּד ֵר ּיה דְּ ָמר ִּכי צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנַ ןּ ָ ,ב ֵד ְיקנָ א ֵ ּב ּיה ְ ּב ָמר דְּ לֹא יָ ַדע ָ ּ
"ברו ְּך".
ֲא ָתא ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנַ ן דְּ יָ ַדע דִּ זְ ַר ְד ָּתא ִש ִּיתין ֵש ֵידי ֲהוָ הָּ ,כ ַתב לָ ּה ָק ֵמ ָיעא דְּ ִש ִּיתין ֵש ֵידי,
ְש ַמע דְּ ָקא ָא ְמרוָּ ּ :פנ ּו ִמ ַּניְ יכ ּו ֵמ ָהכָ א.
" ֶק ֶטב ְמ ִר ִירי"( 16דברים לב,כד) ְּ -ת ֵרי ִק ְטבֵ י ָהו ּו,
ַחד ִ -מ ַ ּק ֵּמי ִט ֲיה ָרא,
וְ ַחד ִ -מ ָ ּב ַתר ִט ֲיה ָרא.
"ק ֶטב ְמ ִר ִירי" ְשמוֹ  ,ו ִּמ ֲיחזִ י ֵ ּבי ַּכדָּ א דְּ כַ ְמ ָּכא וַ ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ַ ּב ֲח ָשא.
דְּ ִמ ַ ּק ֵּמי ִט ֲיה ָרא ֶ -
"ק ֶטב יָּ שוּד ָּצ ֳה ָּריִ ם" (תהילים צא,ה-ו) ְשמוֹ  ,ו ִּמ ֲיחזִ י ֵ ּבי ַק ְרנָ א דְּ ִעי ָּזא וַ ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ְּכנַ ְפיָ א.
דְּ בָ ַתר ִט ֲיה ָרא ֶ -
ַא ַ ּביֵי ֲהוָ ה ָש ֵקיל וְ ָאזֵ יל ,וְ ָאזֵ יל ַרב ּ ַפ ּ ָפא ִמ ִימינֵ ּיה ,וְ ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ֻׁש ַע ִמ ּ ְש ָמאלֵ ּיה.
ַחזְ יֵ ּיה לְ ַההוּא ֶק ֶטב ְמ ִר ִירי דְּ ָקא ָא ֵתי לְ ַא ּ ֵפ ּיה דִּ ְש ָמאלֵ ּיה,
ֲא ַה ְד ָרא לְ ַרב ּ ַפ ּ ָפא לִ ְש ָמאלֵ ּיה ,וּלְ ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ֻׁש ַע לִ ִימינֵ ּיה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפאֲ :אנָ א ַמאי ְשנָ א דְּ לֹא ֲח ָשש לִ י?
ָא ַמר לֵ ּיהַ :א ְּת ַש ְע ָּתא ָקיְ ַימת לָ ְך.
ֵמ ַחד ְ ּב ַת ּמוּז ַעד ִש ְית ַסר ֵ ּב ּיה  -וַ דַּ אי ְשכִ ִיחי,
ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך ָ -ס ֵפק ְשכִ ִיחיָ ,ס ֵפק לֹא ְשכִ ִיחי.
ו ִּמ ְש ַּת ְּכ ִחי ְ ּבטו ֵּּלי דְּ ַחצְ בָ א דְּ לֹא ֲחצַ ב ַ ּג ְר ִמ ָידא ,וּבְ טו ֵּּלי דְּ צַ ְפ ָרא ּו ַפנְ יָ א דְּ לֹא ָהוֵ י ַ ּג ְר ִמ ָידא.
וְ ִע ָ ּיקר ְ ּבטו ֵּּלי דְּ בֵ ית ַה ִּכ ֵּסא.

16

ְמזֵ י ָר ָעב וּלְ ֻׁח ֵמי ֶר ֶשף וְ ֶק ֶטב ְמ ִר ִירי ,וְ ֶשןּ ְ -ב ֵהמֹת ֲא ַש ַּלחּ ָ -בם.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .28קיא ,ב
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ָהנֵ י ְּתלָ ת ִמ ֵּילי יָ ֵהיב ַא ְרבּ וֹ נָ א לִ נְ הוֹ ָרא:
יש ּיה יָבֵ ש,
ַמן דְּ ָס ֵריק ֵר ֵ
ו ַּמן דְּ ָש ֵתי ִטיף ִטיף,
ו ַּמן דְּ ָסיֵ ים ְמ ָסנֵ י ַא ְד ַמ ְ ּיי ְתנֵ ּיה ַּכ ְר ָעא.
ְּתלַ אי ְ ּבבֵ ָיתא ָ -ק ֵשי לַ ֲענִ ּיו ָּתא.
ִּכ ְד ָא ְמ ִרי ֱאינָ ֵשי:
ְּתלָ א ִסילְ ָתא ְּ -תלָ א ְמזוֹ נֵ ּיה.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא ִר ְיפ ָּתא,
יש ָרא וְ כַ וְ ֵורי  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה ,אוֹ ְר ֵח ּיה ִהיא.
ֲאבָ ל ִ ּב ְ
ארי ְ ּבבֵ ָיתא ָ -ק ֵשי לַ ֲענִ ּיו ָּתא.
ּ ָפ ֵ
נְ שוֹ ָרא ְ ּבבֵ ָיתא ָ -ק ֵשי לַ ֲענִ ּיו ָּתא.
ְ ּבלֵ ילֵ י ַש ָ ּבתוֹ ת וּבְ לֵ ילֵ י ְרבִ ִיעית ָ -שר ּו ַמ ִּז ִיקין ִע ָּילוֵ ּיה.

רש"י
ארבונא .עיורון:
אדמתנא כרעיה .בעוד שרגליו
לחים ממי הרחיצה:
תליא בביתא .התולה פתו באויר
בתוך סל אחד:
תלא לסילתיה .לסלו ופת בתוכו:
נישוורא .פירורין:
איסרא דמזוני .מלאך הממונה
לזמן מזונות:
נקוד שמיה .לשון נקידו כמו מנקד
חצירו לפיכך אינו רוצה שיהו
פרורים נשלכים לידרס ברגל:
איסרא דעניותא נבל שמיה.
ושמא נכנס לבית שהוא רואה
שאינן נוהגים מנהג נקיות בפת:
לברוקתי .כליון עינים:
מפחד .ואינו יודע למה:
דמסוכר .מקיז דם מן הכתפיים
לשון סיכורי:
ידא אאוסיא .שרגיל להניח ידו
אצל נחיריו על שפתיו:
דרגא לפחדא  .דרך הוא להביא לו
פחד רוח רעה:

ִא ָיס ָרא דִּ ְמזוֹ נֵ י נָ ִקיד ְש ֵמ ּיה.
ִא ָיס ָרא דַּ ֲענִ ּיו ָּתא נָ בָ ל ְש ֵמ ּיה.
צָ ָעא ַא ּפו ָּמא דְּ ַחצְ בָ א ָ -ק ֵשי לַ ֲענִ ּיו ָּתא.
ַמאן דְּ ָש ֵתי ַמ ָ ּיא ְ ּבצָ ֵעי ָ -ק ֵשי לִ ְברוֹ ַק ֵּתי.
דְּ ָאכֵ יל ַּת ְחלֵ י וְ לֹא ָמ ֵשי יְ ֵד ּיה ִ -מ ְפ ִחיד ְּתלָ ִתין יוֹ ִמין.
קיב,א דִּ ְמסוֹ כַ ר וְ לֹא ָמ ֵשי יְ ֵד ּיה ִ -מ ְפ ִחיד ִשבְ ָעה יוֹ ֵמי.
דְּ ָש ֵקיל ַמזְ יֵ ּיה וְ לֹא ָמ ֵשי יְ ֵד ּיה ִ -מ ְפ ִחיד ְּתלָ ָתא יוֹ ֵמי.
דְּ ָש ֵקיל טו ְּפ ֵר ּיה וְ לֹא ָמ ֵשי יְ ֵד ּיה ִ -מ ְפ ִחיד ַחד יוֹ ָמא ,וְ לֹא יָ ַדע ַמאי ָקא ִמ ְפ ִחיד.
יָ ָדא ַאאו ְּסיָ א  -דַּ ְר ָ ּגא לְ ַפ ֲח ָדא.
יְ ָדא ַא ּפו ָּּתא  -דַּ ְר ָ ּגא לְ ִשינְ ָתא.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .20קיב ,א
ָּתנָ א:
"אוֹ ָכ ִלין ו ַּמ ְש ִקין ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטה,
יהן".
ֲא ִפילּ ּו ְמחו ּ ִּפין ִ ּב ְכ ֵלי ַב ְרזֶ ל  -רו ַּח ָר ָעה שוֹ ָרה ֲע ֵל ֶ

רש"י
לול שפן אניגרון אנירדפי .לחש
הוא:
בי בליעי ושמיני .הנה סביבותי
אנשים כחושים ושמנים ותניחוני:
ונימא ליה .צחינא מיא:

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
יעיוֹ ת וְ לֹא ְ ּב ֵל ֵילי ַש ָ ּבתוֹ ת,
"לֹא יִ ְש ֶּתה ָא ָדם ַמיִ ם לֹא ְ ּב ֵל ֵילי ְר ִב ִ
וְ ִאם ָש ָתה  -דָּ מוֹ ְ ּבראשוֹ ִמ ּ ְפנֵ י ַס ָ ּכנָ ה".
ַמאי " ַּס ָ ּכנָ ה"?
רו ַּח ָר ָעה.
וְ ִאם צָ ֵחי ַמאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּיה?
יש ֵּתי.
לֵ ָימא ִשבְ ָעה 'קוֹ לוֹ ת' ֶש ָא ַמר דָּ וִ ד ַעל ַה ַּמיִם ,וַ ֲה ַדר נִ ְ
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :קוֹ ל ה' ַעל ַה ּ ָּמיִ ם ֵאל ַה ָּּכבוֹ ד ִה ְר ִעים ה' ַעל ַמיִ ם ַר ִ ּבים,
קוֹ ל ה' ַ ּבכּ ַח,
קוֹ ל ה' ֶ ּב ָּה ָּדר,
קוֹ ל ה' ש ֵבר ֲא ָּרזִ ים וַ יְ ַש ֵ ּבר ה' ֶאת ַא ְרזֵ י ַה ְּל ָּבנוֹ ן ...
קוֹ ל ה' ח ֵֹצב לַ ֲהבוֹ ת ֵאש,
קוֹ ל ה' יָּ ִחיל ִמ ְד ָּ ּבר יָּ ִחיל ה' ִמ ְד ַ ּבר ָּק ֵדש,
אמר ָּּכבוֹ ד" (תהלים כט ,ג-ט).
קוֹ ל ה' יְ חוֹ לֵ ל ַא ָּ ּילוֹ ת וַ ֶ ּי ֱחשף יְ ָּערוֹ ת ו ְּב ֵהיכָּ לוֹ ֻּּכ ּלוֹ ֵ
ּ
ּ
וְ ִאי לֹא ,לֵ ָימא ָהכִ י" :לוּל ָש ָפן ַאנִ יגְ רוֹ ן ַאנִ ְיר ָד ִפיןּ ֵ ,בין כּ וֹ כְ בֵ י יָ ֵתיבְ נָ אֵ ,בין ְבלִ ֵיעי ְש ֵמינֵ י ָאזֵ ילְ נָ א".
יש ֵּתי.
"פלָ נְ יָ א ַ ּבר ּ ְפלָ נְ ָתא צָ ֵחינָ א ַמ ָ ּייא" וַ ֲה ַדר נִ ְ
וְ ִאי לֹאִ ,אי ִא ָּיכא ִאינִ יש ַ ּב ֲה ֵד ּיה נִ ְית ַע ֵר ּיה ,וְ לֵ ָימא לֵ ּיהְ ּ :
יש ֵּתי.
וְ ִאי לֹאְ ,מ ַק ְר ֵקש נַכְ ְּת ָמא ַא ַחצְ ָ ּבא וַ ֲה ַדר נִ ְ
יש ֵּתי.
יש ֵדי ָ ּב ּה ִמידֵּ י ,וַ ֲה ַדר נִ ְ
וְ ִאי לֹא ,נִ ְ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
"לֹא יִ ְש ֶּתה ָא ָדם ַמיִ ם לֹא ִמן ַה ְ ּנ ָהרוֹ ת וְ לֹא ִמן ָה ֲאגָ ִמים ַ ּב ַ ּליְ ָלה,
וְ ִאם ָש ָתה דָּ מוֹ ְ ּבראשוֹ ִ ,מ ּ ְפנֵ י ַה ַּס ָ ּכנָ ה".
ַמאי " ַס ָ ּכנָ ה"?
ַס ָּכנַ ת ַש ְב ִר ֵירי.
וְ ִאי צָ ֵחי ַמאי ַּת ַ ּקנְ ֵּת ּיה?
"פלָ נְ יָ א ַ ּבר ּ ְפלָ נְ ָתא צָ ֵחינָ א ַמ ָ ּיא".
ִאי ִא ָּיכא ִאינִ יש ַ ּב ֲה ֵד ּיה ,לֵ ָימא לֵ ּיהְ ּ :
"פלָ נְ יָ אָ ,א ְמ ָרה לִ י ִאי ִּמי ִאיזְ דַּ ַהר ִמ ּ ַשבְ ִר ֵירי,
וְ ִאי לֹא  -נֵ ָימא ִאיה ּו לְ ְנַפ ֵש ּיהְ ּ :
ַשבְ ִר ֵירי ְ ּב ִר ֵירי ִר ֵירי ֵיִרי ֵרי צָ ֵחינָ א ַמ ָ ּיא ְ ּבכָ ֵסי ִחי ְ ּו ֵרי".
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .39קיב ,א
"וַ ֲא ִפילּ ּו ִמן ַה ַּת ְמחוּי".

רש"י
הוי עז .התחזק במצוה יותר
משיכולת בידך:

ּ ְפ ִש ָיטא!
לֹא נִצְ ְרכָ א ֶא ָּלא ֲא ִפילּ ּו לְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א,
ְ
דְּ ָא ַמרֲ " :ע ֵשה ַש ָ ּב ְת ָך חוֹ ל וְ ַאל ִּת ְצ ָט ֵרך ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת"
ָהכָ א ִמ ּשוּם ּ ִפ ְרסו ֵּמי נִ ָּיסא מוֹ ֵדי.
ָּתנָ א דְּ בֵ י ֵאלִ ָ ּיה ּו:
ְ
ָ
" ַאף ַעל ּ ִפי ֶש ָא ַמר ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא ֲע ֵשה ַש ָ ּב ְתך חוֹ ל וְ ַאל ִּת ְצ ָט ֵרך ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת,
ֲא ָבל עוֹ ֶשה הוּא דָּ ָבר מו ָּעט ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ".
ַמאי נִ יה ּו?
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָּכ ָסא דְּ ַה ְר ָסנָ א.
ְּכ ִד ְתנַן:
ימא אוֹ ֵמר:
" ַר ִּבי יְ הו ָדה ֶּבן ֵת ָ
ֱהוֵ י ַעז ַ ּכ ָ ּנ ֵמר וְ ַקל ַ ּכ ֶ ּנ ֶשרָ ,רץ ַ ּכצְּ ִבי וְ גִ בּ וֹ ר ָ ּכ ֲא ִרי ַל ֲעשוֹ ת ְרצוֹ ן ָא ִב ָ
יך ֶש ַ ּב ּ ָש ַמיִ ם".
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .31קיב ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
" ִש ְב ָעה דְּ ָב ִרים ִצ ָּוה ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא ֶאת ַר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ְ ּבנוֹ :
ְ ּבנִ יַ ,אל ֵּת ֵשב ְ ּבגוֹ ְב ָה ּה ֶשל ִעיר וְ ִת ְשנֶ ה.
יה ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים.
אש ָ
וְ ַאל ָּתדוּר ְ ּב ִעיר ֶש ָר ֶ
ית ָך ּ ִפ ְתאוֹ םּ ָ ,כל ֶש ֵ ּכן ְל ֵבית ֲח ֵב ְיר ָך.
וְ ַאל ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֵב ְ
וְ ַאל ִּת ְמנַ ע ִמנְ ָע ִלים ֵמ ַרגְ ֶליךָ.
ַה ְש ֵ ּכם וֶ ֱאכוֹ לּ ַ ,ב ַ ּקיִ ץ ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה ,ו ַּבחוֹ ֶרף ִמ ּ ְפנֵ י ַהצִּ ָ ּינה.
וַ ֲע ֵשה ַש ָ ּב ְת ָך חוֹ ל וְ ַאל ִּת ְצ ָט ֵר ְך ַל ְ ּב ִר ּיוֹ ת.
וֶ ֱהוֵ י ִמ ְש ַּתדֵּ ל ִעם ָא ָדם ֶש ַה ּ ָש ָעה ְמ ַש ֶח ֶקת לוֹ ".
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
לֹא לְ ִמיזְ ַ ּבן ִמי ֵּנ ּיה וְ לֹא לְ זַ בּ וֹ נֵ י לֵ ּיה,
ֶא ָּלא לְ ֶמ ֱעבַ ד שו ָּּתפוּת ַ ּב ֲה ֵד ּיה.
וְ ָה ְש ָּתא דְּ ָא ַמר ַרב ְשמו ֵּאל ַ ּבר ִּיצְ ָחק:
"מ ֲע ֵשה יָּ ָּדיו ֵ ּב ַרכְ ָּּת"? (איוב א,י) ָּ -כל ַהנּוֹ ֵטל ּ ְפרו ָּטה ֵמ ִא ּיוֹ ב ִמ ְת ָ ּב ֵרךְ.
ַמאי דִּ כְ ִתיבַ :
ֲא ִפילּ ּו לְ ִמיזְ ַ ּבן ִמי ֵּנ ּיה וּלְ זַ בּ וֹ נֵ י לֵ ּיה ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי!
" ֲח ִמ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ִצ ָּוה ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא ֶאת ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶּבן יוֹ ַחי ְ ּכ ֶש ָהיָ ה ָחבוּש ְ ּב ֵבית ָה ֲאסו ִּרין.
ָא ַמר לוֹ ַ :ר ִ ּביַ ,ל ְּמ ֵדנִ י ּתוֹ ָרה,
ָא ַמרֵ :אינִ י ְמ ַל ֶּמ ְד ָך.
ָ
ּמוֹס ְרך ַל ַּמ ְלכוּת.
ָא ַמר לוֹ ִ :אם ֵאין ַא ָּתה ְמ ַל ְּמ ֵדנִ י ֲאנִ י אוֹ ֵמר ְליוֹ ַחי ַא ָ ּבא ו ֶ
ָא ַמר לוֹ ּ ְ :בנִ י ,יוֹ ֵתר ִמ ַּמה ּ ֶש ָה ֵעגֶ ל ָר ָצה ִלינַ ק ּ ָפ ָרה רוֹ ָצה ְל ֵהנִ יק.
ָא ַמר לוֹ  :ו ִּמי ְ ּב ַס ָ ּכנָ ה? וַ ֲהלֹא ֵעגֶ ל ְ ּב ַס ָ ּכנָ ה!
ית ֵלה ְ ּב ִא ָילן ָ ּגדוֹ ל.
יחנֵ ק ִה ָּ
ָא ַמר לוֹ ִ :אם ִ ּב ַ ּק ְש ָּת ֵל ָ
ָ
ו ְּכ ֶש ַא ָּתה ְמ ַל ֵּמד ֶאת ִ ּבנְ ך ַל ְּמ ֵדה ּו ְ ּב ֵס ֶפר מוּגָ ּה.

רש"י
אל תשב בגובהה של עיר ותשנה.
מקום שבני העיר עוברים ושבין
שמא כשהן עוברין ושבין יבטלוך
ויפסיקוך ממשנתך:
ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי
חכמים .דטרוד בגרסיה ולא במילי
דציבורא:
לא למיזבן מיניה ולא לזבוני ליה.
דאיידי דעדיף מזליה נצח וזכי ליה
להאי:
אמר ליה ר''ש בן יוחי ומי
בסכנה .והלא העגל בסכנה ומה
לך בכך:
אם בקשת ליחנק .לומר דבר
שיהיה נשמע לבריות ויקבלו
ממך:
היתלה באילן גדול .אמור בשם
אדם גדול:
בחדתא .כשהתינוק למד בחדש
כשהוא מתחיל ללמוד:
שאין כל האצבעות שוות .אבר
תשמיש שלא יהא תשמיש זה טוב
לה כראשון ותזלזל בו:
מצוה וגוף גדול .אם תרצה לעשות
מצוה וגם תשתכר בה שיגדל
ממונך:
אוכל פירות ולא שכר .הלוה
חבירך מעות על הקרקע לאכול
פירות בנכייתא בזול שתנכה לו
דבר מועט מן הדמים והיינו ריוח
גדול וגם מצוה היא שיש ללוה
שכר ריוח שצריך למעות
ולסחורה:

ַמאי ִהיא?
ָא ַמר ָרבָ א וְ ִא ֵית ָימא ַרב ְמ ַש ְר ִּש ָ ּיא:
ְ ּב ַח ְד ָּתא,
ַש ֶ ּב ְש ָּתא ֵּכיוָ ן דְּ ָעל ָעל.
ישל ָ ּב ּה ֲח ֵב ֶיר ָך.
לֹא ְּת ַב ּ ֵשל ִ ּב ְק ֵד ָירה ֶש ִ ּב ּ ֵ
ַמאי נִ יה ּו?
ְ ּגרו ָּשה ְ ּב ַח ֵ ּיי ַ ּב ֲעלָ ּה,
דְּ ָא ַמר ָמרּ ָ :גרוּש ֶש ָּנ ָשא ְ ּגרו ָּשה ַא ְר ַ ּבע דֵּ עוֹ ת ַ ּב ִּמ ּ ָטה.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ַאלְ ָמנָ ה ,לְ ִפי ^ ֶש ֵאין ָּכל ֶאצְ ָ ּבעוֹ ת ָשווֹ ת.

קיב,ב

ִמ ְצוָ ה וְ גוּף ָ ּגדוֹ ל  -אוֹ ֵכל ּ ֵפירוֹ ת וְ לוֹ ָ 17ש ָכר.
ִמ ְצוָ ה וְ גוּף ָטהוֹ ר  -נּ וֹ ֵשא ִא ּ ָשה וְ לוֹ ָ ּבנִ ים".

17

על פי ר"ח ועוד .המהרש"א ובן יהוידע מפרשים את הגירסה במהדורת הדפוס "ו ְלא"
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .32קיב ,ב
ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ ָב ִרים ִצ ָּוה ַר ֵבינו ַה ָקדוֹ ש ֶאת ָ ּבנָ יו:
ַאל ָּתדוּר ִ ּב ְש ַכנְ ִציב,
יצנו ָּתא.
יצנֵ י ָהווּ ,ו ָּמ ְשכ ּו ָל ְך ְ ּב ֵל ָ
ִמ ּשוּם דְּ ֵל ָ
וְ ַאל ֵּת ֵשב ַעל ִמ ַּטת ֲא ַר ִּמית.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי :דְּ לֹא ִּתיגְ נֵ י ְ ּבלֹא ְק ִר ַ ּית ְש ַמע.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי :דְּ לֹא ִּתינְ ַסב ִ ּג ּיוֹ ְר ָתא.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִריֲ :א ַר ָּמ ִאית ַמ ָּמש ,ו ִּמ ּשוּם ַמ ֲע ֶשה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא.
יח ַע ְצ ְמ ָך ִמן ַה ֶּמ ֶכס,
וְ ַאל ַּת ְב ִר ַ
דִּ ילְ ָמא ַמ ְש ְּכח ּו לָ ְך וְ ָש ְקלִ י ִמ ָּנ ְך ָּכל דְּ ִאית לָ ְך.
וְ ַאל ַּת ֲעמוֹ ד ִ ּב ְפנֵ י ַה ּשוֹ ר ְ ּב ָש ָעה ֶשעוֹ ֶלה ִמן ָה ֲאגָ םִ ,מ ּ ְפנֵ י ֶש ַה ּ ָש ָטן ְמ ַר ֵ ּקד ֵ ּבין ַק ְרנָ יו".
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ְשמו ֵּאל:
ְ ּבשוֹ ר ָשחוֹ ר ,וּבְ יוֹ ֵמי נִ ָיסן.

רש"י
דלא תיגני בלא ק''ש .שזה מנהג
הארמאין :איכא דאמרי אל תשב
במטה ארמית ממש משום מעשה
דרב פפא שהיתה ארמית אחת
חייבת לו מעות ונכנס מדי יום יום
בביתה לגבות הימנה יום אחד
חנקה את בנה ונתנתו על המטה
וכשנכנס רב פפא אמרה לו שב עד
שאביא מעותיך וכן עשה כשבאתה
אמרה :המתה את בני וברח מן
המדינה:
וביומי ניסן .שהצמחים עולין וגס
לבו בהן ונוגח:
בדיקולא .בטרסקל שהוא אוכל
בו:
ניזהא דתורא .לחש על השור שלא
ינגחנו:

ָּתנֵ י ַרב אוֹ ַש ֲעיָא:
ּ
ּ
יקין ִמ ּשוֹ ר ָּתםֲ ,ח ִמ ִשים ַא ָּמה ,ו ִּמשוֹ ר מו ָּעד ִ ּכ ְמלֹא ֵעינָ יו".
" ַמ ְר ִח ִ
ָּתנָ א ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִּבי ֵמ ִּאיר:
" ֵריש ּתוֹ ָרא ְ ּב ִד ּ
יקו ָּלא ַסק ְל ִאיגְ ָרא ,וְ ָש ֵדי דַּ ְר ָ ּגא ִמ ּתוֹ ָת ְך".
ָא ַמר ַרב:
"הן ֵהן".
נִ יזְ ָהא דְּ תוֹ ָרא ֵ -
נִ יזְ ָהא דְּ ַא ְריֵ ה " -זֶ ה זֶ ה".
נִ יזְ ָהא דְּ גַ ְמלָ א " -דָּ א דָּ א".
"הילֵ נִ י ַה ָ ּייא ֶהילָ א וְ ִהילוּק הוּלְ יָ א".
נִ יזְ ָהא דְּ ַא ְר ָ ּבא ֶ -
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .33קיב ,ב
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
עוֹ ר ,דָּ ג וְ כוֹ סַ ,ח ִּמין ,וּבֵ יצִ ים ,וְ כִ ִּנים לְ ָבנִ ים -כּ ו ָּּלן ָק ִשין לְ ָדבָ ר ַא ֵחר.
עוֹ ר ַ -מאן דְּ גָ נֵ י ַא ְמ ָשכָ א דְּ צַ ָּלא.
דָּ ג ִ -שיבּ ו ָּטא ְ ּביוֹ ֵמי נִ ָיסן.
כּ וֹ ס ִ -ש ּיו ֵּרי ָּכ ָסא דְּ ַה ְר ָסנָ א.
ַח ִּמין ֲ -ח ִמ ֵימי דַּ ֲח ִמ ֵימי ְמ ַש ְדרוֹ ִע ָּילוֵ ּיה.
ֵ ּביצִ ים ַ -מאן דְּ ִמ ְד ַר ְך ַא ְּקלִ ּ ִיפים.
נָטיר לֵ ּיה ְּת ַמנְ יָ א יוֹ ֵמי ,וַ ֲה ַדר לָ בוּש לָ ּה,
ִּכי ִּנים לְ בָ נִ ים ַ -מאן דִּ ְמ ַחוָ ור לְ בו ֵּש ּיה וְ לֹא ֵ
ַ ּב ְריָ ין ֲהנָ ְך ִּכי ִּנים,
וְ ָק ִשין לְ ָדבָ ר ַא ֵחר.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ֵ ּב ָיתא דְּ ִאית ֵ ּב ּיה שוּנְ ָרא,
לֹא נֵ יעוּל ָ ּב ּה ִאינִ יש ְ ּבלֹא ְמ ָסנֵ י.

רש"י
אמשכא דצלא .הישן על עור בבית
העבדנין קודם שתגמר מלאכתו:
חמימי דחמימי דשדא עילויה.
אם רגיל לשפוך עליו מים חמים
יותר מדאי על בשרו:
מאן דמחוור לבושי' .ולביש להו
מקמי ח' יומי דאכתי לא מטי ח'
יומי דאשלחינהו הנהו כנים הדרי
ואכתי איכא בהו חיותא ואכלי
ליה וקשין לדבר אחר:
בהדי תלתא .דהוה חד בעל דינך
ותרי ליהוי סהדך:
ובנדה דאורייתא .קודם שהחמירו
על עצמן לישב ז' נקיים וטובלת
ביום שפסק המעין אל תזקק
באותו לילה הואיל והיום ראתה
והוחזק מעין פתוח דילמא שפעה
זיבה:

ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ּשוּם דְּ שוּנְ ָרא ָק ֵטיל לְ ִחיוְ יָ א וְ ָאכֵ יל לֵ ּיה ,וְ ִאית ֵ ּב ּיה ְ ּב ִחיוְ יָ א ַ ּג ְר ֵמי ְק ִטינֵ י,
וְ ִאי יָ ֵתיב לָ ּה ַ ּג ְר ָמא דְּ ִחיוְ יָ א ַא ַּכ ְר ֵע ּיה ,לֹא ֵנָפיק ,וְ ִא ְס ַּת ַּכן לֵ ּיה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ֵ ּב ָיתא דְּ לֵ ית ֵ ּב ּיה שוּנְ ָרא,
ּ
לֹא נֵ יעוּל ֵ ּב ּיה ִאינִ יש ְ ּב ַה ָכ ָרא.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דִּ ילְ ָמא ִמיכְ ִר ְיך ֵ ּב ּיה ִחוְ יָ א וְ לֹא יָ ַדע ו ִּמ ְס ַּת ֵּכן.
ְשל ָֹשה דְּ ָב ִרים ִצ ָּוה ַר ִ ּבי יִ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶאת ַרב:18
(מק"ש מום ,מקח ,אשתךִ ,ס ָימן),
ַאל ַּת ַעש מוּם ְ ּב ַע ְצ ְמ ָך.
ַמאי ִהיא?
לֹא ֶּת ֱהוֵ י לָ ְך דִּ ינָ א ַ ּב ֲה ֵדי ְּתלָ ָתא ,דְּ ַחד ָהוֵ י ַ ּב ַעל דִּ ינָ ְך ו ְּת ֵרי ָס ֲה ֵדי.
וְ ַאל ַּת ֲעמוֹ ד ַעל ַה ִּמ ָ ּקח ְ ּב ָש ָעה ֶש ֵאין ְל ָך דָּ ִמים.
ִא ְש ְּת ָך ָט ְב ָלה ַאל ִּת ָּז ֵקק ָל ּה ַליְ ָלה ָה ִראשוֹ נָ ה.
ָא ַמר ָרבָ א:19
ּובְ נִ דָּ ה דְּ אוֹ ַריְ ָיתא.
הוֹ ִאיל וְ הו ְּחזַ ק ַמ ֲעיָ ן ּ ָפתו ַּח,
דִּ ילְ ָמא ָמ ְשכָ ה זִ יבָ ה.
18

על פי גירסת ר"ח ועוד.
19
על פי גירסת ר"ח ודקדוקי סופרים.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .34קיב ,ב – קיג ,א

ְשל ָֹשה דְּ ָב ִרים ִצ ָּוה ַר ִּבי יוֹ ֵסי ְב ַר ִּבי יְ הו ָדה ֶאת ַרב:20
ַאל ֵּת ֵצא יְ ִח ִידי ַ ּב ַ ּליְ ָלה,
וְ ַאל ַּת ֲעמוֹ ד ִ ּב ְפנֵ י ַה ֵ ּנר ָערוֹ ם,
וְ ַאל ִּת ָ ּכנֵ ס ְל ֶמ ְר ָחץ ָח ָדשֶ ,ש ָּמא ִּת ּ ָפ ֵחת.
ַעד ַּכ ָּמה?
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
ַעד ְשנֵ ים ָע ָשר ח ֶֹדש.

רש"י
שמא תפחת .ותחתיה חלל מלא
מים:
גזייתא .כשמהלכים במבואות
שבילי כרמים וסוסיהן משתמטין
מכאן ובורחין ביישוב אתו ודברי
להו:
שראשה אסיא .רופא ואמרי לה
ת''ח ותרוייהו חד טעמא:
סוסיא .משום דהוא נטירותא
בקרתא מאויבים ומגנבים:

"וְ ַאל ַּת ֲעמוֹ ד ִ ּב ְפנֵ י ַה ֵ ּנר ָערוֹ ם",
דְּ ַתנְ יָ א:
" ָהעוֹ ֵמד ִ ּב ְפנֵ י ַה ֵ ּנר ָערוֹ ם ָהוֵ י נִ ְכ ּ ֶפה.
וְ ַה ְמ ַש ֵּמש ִמ ָּטתוֹ ְלאוֹ ר ַה ֵ ּנר ָהוְ יָ ין לוֹ ָ ּבנִ ים נִ ְכ ּ ִפין".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
יה אוֹ תוֹ ִּתינוֹ ק נִ ְכ ּ ֶפה".
" ַה ְמ ַש ֵּמש ִמ ָּטתוֹ ַעל ִמ ָּטה ֶש ִּתינוֹ ק יָ ֵשן ָע ֶל ָ
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ָהוֵ י ַ ּבר ַש ָּתא,
ֲאבָ ל ָהוֵ י ַ ּבר ַש ָּתא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ גָ נֵ י לַ ֲה ֵדי ַּכ ְר ֵע ּיה,
יש ּיה  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ֲאבָ ל ָ ּגנֵ י לַ ֲה ֵדי ֵר ֵ
וְ לֹא ֲא ַמ ַרן ֶא ָּלא דְּ לֹא ַמ ַּנח יְ ֵד ּיה ִע ָּילוֵ ּיה,
ֲאבָ ל ַמ ַּנח יְ ֵד ּיה ִע ָּילוֵ ּיה  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
" ַאל ֵּת ֵצא יְ ִח ִידי ַ ּב ַ ּליְ ָלה",
דְּ ַתנְ יָ א:
יע ּיוֹ ת וְ לֹא ְ ּב ֵל ֵילי ַש ָ ּבתוֹ ת,
"לֹא יֵ ֵצא יְ ִח ִידי ַ ּב ַ ּליְ ָלה ,לּ א ְ ּב ֵל ֵילי ְר ִב ִ
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ָאגְ ַרת ַ ּבת ַמ ֲח ַלתִ ,היא ו ְּשמוֹ נֶ ה ֶע ְש ֵרה ִרבּ וֹ א ֶשל ַמ ְל ֲא ֵכי ַח ָ ּב ָלה יוֹ ְצ ִאין,
וְ ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד יֵ ש לוֹ ְרשוּת ְל ַח ֵ ּבל ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ".
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָהו ּו ְשכִ ִיחי ָּכל יוֹ ָמא,
זִ ְמנָ א ֲח ָדא ּ ָפגְ ָעה ְ ּב ַר ִּבי ֲחנִּ ינָ א ֶּבן דוֹ ָסא,
"ה ָּז ֲהר ּו ַ ּב ֲחנִ ינָ א וּבְ תוֹ ָרתוֹ " ַס ִּכנְ ִּת ְיך.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהִ :אי לָ או דְּ ַמכְ ְרזָ ן ֲעלָ ְך ָ ּב ָר ִק ַיעִ :
ָא ַמר לָ ּהִ :אי ֲח ִשיבְ נָ א ָ ּב ָר ִק ַיע ,גּוֹ זֵ ר ֲאנִ י ָעלַ יִ ְך ֶשלּ א ַּת ֲעבוֹ ִרי ַ ּב ִ ּי ּישוּב לְ עוֹ לָ ם.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהּ ְ :ב ָמטו ָּתא ִמי ָּנ ְךְ ,ש ַבק לִ י ְרוָ ָוחא ּפו ְּר ָּתא,
ְשבַ ק לָ ּה :לֵ ילֵ י ַש ָ ּבתוֹ ת וְ לֵ ילֵ י ְרבִ ִיע ּיוֹ ת.
וְ ת ּו:
ֲח ָדא זִ ְמנָ א ּ ָפגְ ָעה ֵ ּב ּיה ְ ּב ַא ַ ּביֵי,
"ה ָּז ֲהר ּו ְ ּבנַ ֲח ָמנִ י" וּבְ תוֹ ָרתוֹ ֲ ,הוָ ה ַס ִּכנְ ִּתיךְ.
ְ
ּ
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהִ :אי לָ או דְּ ַמכְ ְרזֵ י ֲעלָ ך ָב ָר ִק ַיעִ :
ָא ַמר לָ ּהִ :אי ֲח ִשיבְ נָ א ָ ּב ָר ִק ַיע ,גּוֹ זְ ַרנִ י ֲעלַ יְ יכִ י ֶשלּ א ַּת ֲעבוֹ ִרי ַ ּב ִ ּי ּישוּב לְ עוֹ לָ ם.
ָהא ָקא ָחזֵ ינַן דְּ ָעבְ ָרה?!
קיג,א ָא ְמ ִריָ :הנֵ י ^ ַ ּג ַּז ְ ּי ָּיתא נִ ינְ ה ּו דְּ ָש ְמ ִטי סו ָּסיָ א וְ ָאת ּו ָדבְ ִרי לְ ה ּו.
20

על פי גירסת ר"ח.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .35קיג ,א
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב לְ ַרב ַא ִּסי:
לֹא ָּתדוּר ְ ּב ָמ ָתא דְּ לֹא צָ נִ יף ָ ּב ּה סו ְּסיָ א ,וְ לֹא נָבַ ח ָ ּב ּה ַּכלְ ָ ּבא.
וְ ַאל ָּתד ּור ְ ּב ִעיר דְּ ֵריש ָמ ָתא ָא ְסיָ א,
וְ לֹא ִּתנְ ֵסיב ַּת ְר ֵּתיִ .אי נְ ַסבְ ְּת ַּת ְר ֵּתי נְ ֵסיב ְּתלַ ת.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב לְ ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ֲהפוֹ ְך ִ ּבנְ בֵ ילְ ָּתא וְ לֹא ֵּת ּיפוֹ ְך ְ ּב ִמ ֵּילי.
ּ ְפשוֹ ט נְבֵ ילְ ָּתא ְ ּבשו ָּקא ו ְּש ִקיל ַאגְ ָרא,
וְ לֹא ֵּת ָימאָּ :
"כ ֲהנָ א ֲאנָ א ,וְ גַ ְב ָרא ָרבָ א ֲאנָ א ,וְ ָסנְ יָ א ִ ּבי ִמ ְּל ָתא".
ָסלְ ַק ְּת לְ ִאיגְ ָרא ֵשירו ָּת ְך ַ ּב ֲה ָדךְ.
ְמ ָאה ָק ֵרי ְ ּב ָמ ָתא ְ ּבזוּזָ א ּ -תוֹ ֵתי כְ ֵנָפ ְיך נֶ ֱיהו ּו.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב לְ ִּח ּיָיא ְ ּב ֵר ּיה:
לֹא ִּת ְש ֵּתי ַס ָּמא.
וְ לֹא ִּת ְשוַ ור נִ יגְ ָרא.
וְ לֹא ַּת ֲעקר ַּכ ָּכא.
וְ לֹא ְּת ַק ֵּנא ְ ּב ִחיוְ יָ א,
וְ לֹא ְּת ַק ֵּנא ַ ּב ֲא ָר ָמ ָאה.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
" ְשלֹ ָשה ֵאין ִמ ְת ַק ְ ּנ ִאין ָ ּב ֶהן ,וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
ּגוֹ י ָק ָטן ,וְ נָ ָחש ָק ָטן ,וְ ַת ְל ִמיד ָק ָטן".
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ַמלְ כו ַּתיְ יה ּו ֲאחוֹ ֵרי או ְּדנַ יְ יה ּו ָק ֵאי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב לְ ַאיְב ּו ְ ּב ֵר ּיה:
ְ
ּ
ְט ַר ִחי ָ ּב ְך ִ ּב ְש ַמ ֲע ָתא וְ לֹא ִמ ְס ַּת ַייע ִמ ְּיל ָתאָּ ,תא ַאגְ ַמ ָרך ִמ ֵּילי דְּ ָעלְ ָמא:
ַאדְּ ָחלָ א ַא ַּכ ְר ִע ְיך זְ בִ ְ
ינָך זַ ֵ ּבין,
ָּכל ִמ ֵּילי זַ ֵ ּבין ו ְּת ָח ֵרטּ ַ ,בר ֵמ ַח ְמ ָרא דְּ זַ ִ ּבין וְ לֹא ְּת ָח ֵרט.
ִש ֵרי ִּכ ַיס ְיִךְ ּ ,פ ַתח ַש ַ ּקיִ ְך.
ַק ָ ּבא – ֵמ ַא ְר ָעא ,וְ לֹא כּ וֹ ָרא ֵ -מ ִאיגְ ָרא.
ַּת ְמ ָרא ַ ּב ֲחלוּזָ ְך לְ בֵ ית סו ָּדנָ א ְר ֵהיט.
וְ ַעד ַּכ ָּמה?

רש"י
ולא תינסב תרי .נשים שמא
תתיעצנה עליך רעה:
נסיב תלת .שאם תתיעצנה
השלישית מגלה לך:
פשוט נבילתא .הפשט עורה:
סלקת לאיגרא שירותך בהדך.
כשתצא לדרך אפי' קרובה צא
ומזונותיך עמך:
מאה קרי בזוזי תותי כנפיך להוו.
אפילו המזונות בזול אעפ''כ
הוציאם עמך:
לא תשתי סמא .לא תלמד לשתות
סמים מפני שתקבע להון ווסת
ויהא לבך שואלך ותפזר מעות.
ל''א לא תהא רגיל לשתות
סממנים כדאמר (לעיל מב:):
(כולהו שקייני) דמעלי להאי קשה
להאי:
לא תשוור ניגרא .פסיעה גסה
שנוטלת מאור עינים:
ולא תעקר ככא .שן ממש משום
חולי:
דמלכותייהו אחורי אודנייהו
קיימי .כלומר עתידין לגדל ותגדל
אימתן וינקמו ממך:
אדחלא על כרעך זבינך זבין .בעוד
שהחול על רגליך כשבאת מן הדרך
מכור מה שהבאת כדי שתחזור
ותקנה ותביא:
שרי כיסך ופתח שקך .כלומר
תקבל תחלה המעות ותנם בכיסך
ואח''כ פתח השק ותן התבואה
ללוקחים:
קבא מארעא ולא כורא מאיגרא.
כלומר טוב לילך למקום קרוב
ולהשתכר מעט מלהשתכר הרבה
במדינת הים:
תמרי בחלוזך לבי סודנא רהוט.
אם יש לך תמרים באותו כלי
שנותנים בו תמרים רוץ מיד לבית
עושה שכר לעשות מהן שכר שאם
תמתין תאכלם בין כך ובין כך
ותפסיד:
מאי סודנא .למה נקרא שם השכר
סודנא:
סוד נאה .עצה טובה שהרי
מתעשרין הימנה:
וגמילות חסדים .יכול לתת מתנה
לעניים ולעשות צדקה וחסד:

ָא ַמר ָרבָ א:
ַעד ְּתלָ ָתא ְס ָאה.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ִאי לֹא דִּ ְר ַמאי ְשכָ ָרא לֹא ִא ַיע ְּת ִרי.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א:
ִאי לֹא דִּ ְר ַמאי ְשכָ ָרא לֹא ִא ַיע ְּת ִרי.
ַמאי "סו ָּדנָ א"?
ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א:
סוֹ ד נָ ֶאה ,וּגְ ִמילוּת ֲח ָס ִדים.
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 .36קיג ,א
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָּכל ַא ַ ּגב ּ ְ -גבִ ָ ּיא ָ ּב ֵעי.
ָּכל ַא ְש ַראי ָ -ס ֵפק ָא ֵתי ָס ֵפק לֹא ָא ֵתי.
ו ְּד ָא ֵתי ָמעוֹ תָ ,רעוֹ ת נִ ינְ ה ּו.
ְשל ָֹשה דְּ בָ ִרים ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ּשוּם ַאנְ ֵשי יְ רו ָּשלַ יִ ם:
ְּכ ֶש ַא ָּתה יוֹ צֵ א לַ ִּמלְ ָח ָמה ַאל ֵּתצֵ א ָ ּב ִראשוֹ נָ הֶ ,א ָּלא ֵּתצֵ א ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ הְּ ,כ ֵדי ֶש ִּת ָּכנֵ ס ָ ּב ִראשוֹ נָ ה.
וַ ֲע ֵשה ַש ַ ּב ְּת ָך חוֹ ל וְ ַאל ִּתצְ ָט ֵר ְך לַ ְ ּב ִר ּיוֹ ת,
וֶ ֱהוֵ י ִמ ְש ַּתדֵּ ל ִעם ִמי ֶש ַה ּ ָש ָעה ְמ ַש ֶח ֶקת לוֹ .

רש"י
כל אגב גביא בעיא .כל דבר שצריך
לכתוב שטר עליו כגון מלוה
ואמנה בעייא גביא כלומר עדיין
עומד הוא לגבות ויש לו טורח בו:
מעות רעות .דפרע להו נהלייהו
זוזא זוזא:
צא באחרונה .שאם תנוס תכנס
לביתך בראשונה:
אל תרבה בגנות .כלומר אל תהא
רגיל לעשות בית בפרהסיא במקום
מגולה:
משום מעשה שהיה .בדוד ובת
שבע:
משום ממון .שמבזבזת לו ממונך:

ְשל ָֹשה דְּ בָ ִרים ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י ִמ ּשוּם ַאנְ ֵשי יְ רו ָּשלַ יִם:
ַאל ַּת ְר ֶ ּבה ִ ּבגְ נוּתִ ,מ ּשוּם ַמ ֲע ֶשה ֶש ָהיָ ה.
ִ ּב ְּת ָך ָ ּבגְ ָרה ַש ְח ֵרר ַעבְ דְּ ָך וְ ֵתן לָ ּה.
וֶ ֱהוֵ י זָ ִהיר ְ ּב ִא ְש ְּת ָך ֵמ ֲח ָתנָ ּה ָה ִראשוֹ ן.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַרב ִּח ְסדָּ א ָא ַמר:
ִמ ּשוּם ֶע ְרוָ ה.
ַרב ָּכ ֲהנָ א ָא ַמר:
ִמ ּשוּם ָממוֹ ן.
ָהא וְ ָהא ִא ַיתנְ ה ּו.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְשל ָֹשה ִמנּוֹ ֲחלֵ י ָהעוֹ לָ ם ַה ָ ּבאֵ ,אלּ ּו ֵהן:
ַהדָּ ר ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל,
וְ ַה ְמגַ דֵּ ל ָ ּבנָ יו לְ ַתלְ מוּד ּתוֹ ָרה,
וְ ַה ַּמבְ דִּ יל ַעל ַה ַ ּייִ ן ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ַש ָ ּבתוֹ ת.
ַמאי ִהיא?
דִּ ְמ ַש ֵ ּייר ִמ ִּקידּ ו ָּשא לְ ַאבְ דַּ לְ ָּתא.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .37קיג ,א-ב

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:21
יהן ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ָכל יוֹ ם:
" ְשל ָֹשה ַמ ְכ ִריז ֲע ֵל ֶ
חוֹטא,
ַעל ַר ָּווק ַהדָּ ר ִ ּב ְכ ַר ְך וְ ֵאינוֹ ֵ
יה,
וְ ַעל ָענִ י ַה ַּמ ֲחזִ יר ֲא ֵב ָידה ִל ְב ָע ֶל ָ
וְ ַעל ָע ִשיר ַה ְמ ַע ּ ֵשר ּ ֵפירוֹ ָתיו ְ ּב ִצינְ ָעה".

רש"י
רווק .פנוי:
תני תנא .להך מתניתא שלשה
מכריז הקב''ה עליהן לשבח בכל
יום:

ַרב ָס ְפ ָרא ַר ָ ּווק ַהדָּ ר ַ ּב ְּכ ַר ְך ֲהוָ ה.
קיג,ב ָּתנֵ י ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ָרבָ א וְ ַרב ָס ְפ ָרא,
צָ ֲהב ּו ּ ָפנָ יו דְּ ַרב ָס ְפ ָרא.
ָא ַמר לוֹ ָרבָ א:
לָ או ְּכגוֹ ן ָמר,
ֶא ָּלא ְּכגוֹ ן ַרב ֲחנִּ ינָ א וְ ַרב אוֹ ַש ֲעיָא,
דְּ ָהו ּו או ְּש ָּכ ֵפי ְ ּב ַא ְר ָעא דְּ יִ ְש ָר ֵאל ,וְ ָהו ּו יָ ְתבִ י ְ ּבשו ָּקא דְּ זוֹ נוֹ ת,
וְ ָעבְ ִדי לְ ה ּו ְמ ָסאנֵ י לְ זוֹ נוֹ ת וְ ָעיְ ילִ י לְ ה ּוִ ,אינְ ִהי ִמ ְס ַּת ְּכלִ י ְ ּבה ּו ,וְ ִאינְ ה ּו לֹא ַמ ְדלָ ן ֵעינַ יְ יה ּו לְ ִא ְיס ַּתכּ וֹ לֵ י ְ ּבה ּו,
ישי דִּ בְ ַא ְר ָעא דְּ יִ ְש ָר ֵאל.
ּומוֹ ְמ ַתיְ יה ּו ָהכִ יּ ְ :ב ַח ֵ ּי ֶיהן ַר ָ ּבנַ ן ַקדִּ ֵ

21

על פי דקדוקי סופרים ,ועל פי המשך הגמרא בקיג,ב "תני תנא" רש"י ורשב"ם.
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ְשל ָֹשה ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא אוֹ ֲה ָבן:
ִמי ֶש ֵאינוֹ כּ וֹ ֵעס,
ו ִּמי ֶש ֵאינוֹ ִמ ְש ַּת ֵּכר,
ו ִּמי ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲע ִמיד ַעל ִמדּ וֹ ָתיו.

 .38קיג ,ב

רש"י
מותר לשנוא אותו .הרואה דבר
ערוה בחבירו יחידי אע''פ שאינו
רשאי להעיד מותר לשנאתו:

ְשל ָֹשה ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא שוֹ נְ ָאן:
ַה ְמ ַד ֵ ּבר ֶא ָחד ַ ּב ּ ֶפה וְ ֶא ָחד ַ ּב ֵּלב,
וְ ַה ּיוֹ ֵד ַע ֵעדוּת ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ וְ ֵאינוֹ ֵמ ִעיד לוֹ ,
וְ ָהרוֹ ֶאה דְּ בַ ר ֶע ְרוָ ה ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ ו ֵּמ ִעיד בּ וֹ יְ ִח ִידי.
ִּכי ָהא דְּ טוּבְ יָ ה ֲח ָטא,
וַ ֲא ָתא זִ יגוּד לְ חו ֵּד ּיה וְ ַא ְס ֵהיד ֵ ּב ּיה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא.
נֶ גְ דֵּ ּיה לְ זִ יגוּד,
ָא ַמר לֵ ּיה :טוּבְ יָ ה ֲח ָטא וְ זִ יגוּד ִמינְ ַ ּגד?!
ָא ַמר לֵ ּיה :
ִאין,
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא יָּ קוּם ֵעד ֶא ָּחד ְ ּב ִאיש" (דברים יט ,טו) וְ ַא ְּת לְ חו ָּד ְך ַא ְס ֲה ַדת ֵ ּב ּיה.
ֵשם ַרע ְ ּב ָעלְ ָמא ָקא ַמ ּ ְפ ַק ְּת ֵ ּב ּיה.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַרב יִּצְ ָחק ָא ַמר ַרב:
מו ָּּתר לִ ְשנאתוֹ .
ָּ
ֶש ֶּנ ֱא ַמרִּ :
"כי ִת ְר ֶאה ֲחמוֹ ר שנַ ֲאך רוֹ ֵבץ ַּת ַחת ַמ ּ ָּשאוֹ " (שמות כג ,ה).
ַמאי "שוֹ נֵ א"?
ִאילֵ ָימא שוֹ נֵ א גּוֹ י,
וְ ָהא ַּתנְ יָ א" :שוֹ נֵ א ֶש ָא ְמר ּו שוֹ נֵ א יִ ְש ָר ֵאל וְ לֹא שוֹ נֵ א ּגוֹ י"!
ֶא ָּלא ּ ְפ ִש ָיטא שוֹ נֵ א יִ ְש ָר ֵאל.
ו ִּמי ָש ְריָ א לְ ִמ ְסנֵ ּיה?
ָּ
ָּ
וְ ָהכְ ִתיב" :ל ֹא ִת ְשנָּ א ֶאת ָּא ִחיך ִ ּבלְ ָּב ֶבך" (ויקרא יט ,יז).
ֶא ָּלא דְּ ִא ָּיכא ָס ֲה ֵדי דְּ ָעבֵ יד ִא ּיסו ָּרא.
כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא נַ ִמי ִמ ְיסנֵ י ָסנֵ י לֵ ּיה,
ַמאי ְשנָ א ַהאי?
ֶא ָּלא ,לָ או ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָ א ,דְּ ַחזְ יָ א ֵ ּב ּיה ִאיה ּו דְּ ַבר ֶע ְרוָ ה.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק ָא ַמר:
ִמצְ וָ ה לִ ְשנאתוֹ .
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :יִ ְר ַאת ה' ְשנֹאת ָּרע" (משלי ח ,יג).
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ִּשי:
ַמה ּו לְ ֵמ ְימ ָרא לֵ ּיה לְ ַר ֵ ּב ּיה לְ ִמ ְשנִ ֵ ּי ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי יְ ַדע דִּ ְמ ֵה ָימן לְ ַר ֵ ּב ּיה ְּכבֵ י ְּת ֵרי ,לֵ ָימא לֵ ּיה,
וְ ִאי לֹא  -לֹא לֵ ָימא לֵ ּיה.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .30קיג ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
ּ
ּ
יהן ֵאינָ ם ַח ִיים:
" ְשל ָֹשה ַח ֵי ֶ
ָה ַר ֲח ָמנִ ין,
וְ ָה ַר ְת ָחנִ ין,
וַ ֲאנִ ינֵ י ַהדַּ ַעת".

רש"י
אין הדעת סובלתן .אפילו הן עצמן
מתחרטין לאחר זמן ונבזין הן
בפני עצמן:

וְ ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
כּ ו ְּּלה ּו ִא ַיתנְ ה ּו ִ ּבי.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
" ְשל ָֹשה שוֹ נְ ִאין זֶ ה ֶאת זֶ הֵ ,אלּ ּו ֵהן:
ַה ְ ּכ ָל ִבים,
וְ ַה ַּת ְרנְ גוֹ ִלין,
וְ ַה ַח ָ ּב ִרין.
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַהזּוֹ נוֹ ת.
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֶש ְ ּב ָב ֶבל".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
ְשל ָֹשה אוֹ ֲה ִבין זֶ ה ֶאת זֶ הֵ ,אלּ ּו ֵהן:
ַה ֵ ּג ִרים,
וַ ֲע ָב ִדים,
וְ עוֹ ְר ִבין.
ַא ְר ָ ּב ָעה ֵאין ַהדַּ ַעת סוֹ ַב ְל ָּתן ֵאלּ ּו ֵהן:
דַּ ל ֵ ּג ֶאה,
וְ ָע ִשיר ְמ ַכ ֵחש,
וְ זָ ֵקן ְמנָ ֵאף,
ו ַּפ ְרנָ ס ַה ִּמ ְת ָ ּג ֶאה ַעל ַהצִּ יבּ וּר ְ ּב ִח ָ ּנם.
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַה ְמגָ ֵרש ֶאת ִא ְש ּתוֹ ּ ַפ ַעם ִראשוֹ נָ ה ו ְּשנִ ָ ּיה ו ַּמ ֲחזִ ָיר ּה".
וְ ַת ָּנא ַק ָּמא?
זִ ְימנָ א דִּ כְ תוּבָ ָת ּה ְמרו ָ ּּבה.
ִאי ִנַמי:
יֵ ש לוֹ ָ ּבנִ ים ֵה ֶימ ָּנה וְ לֹא ָמצֵ י ְמגָ ֵרש לָ ּה.
ֲח ִמ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ִצ ָּוה ְ ּכנָ ַען ֶאת ָ ּבנָ יו:
ֶא ֱהב ּו זֶ ה ֶאת זֶ ה,
וְ ֶא ֱהב ּו ֶאת ַה ֶ ּגזֶ ל,
וְ ֶא ֱהב ּו ֶאת ַה ִּז ָּמה,
וְ ִשנְ א ּו ֶאת ֲאדוֹ נֵ ֶיכם,
וְ ַאל ְּת ַד ְ ּבר ּו ֱא ֶמת.
ִש ּ ָשה דְּ ָב ִרים נֶ ֱא ָמ ִרים ַ ּב ּסוּס:
אוֹ ֵהב ֶאת ַה ְּזנוּת,
וְ אוֹ ֵהב ֶאת ַה ִּמ ְל ָח ָמה,
וְ רוּחוֹ ַ ּג ָּסה,
וּמוֹ ֵאס ֶאת ַה ּ ֵשינָ ה,
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"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

וְ אוֹ ֵכל ַה ְר ֵ ּבה
וּמוֹ ִציא ִק ְמ ָעה.
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִרים:
ַאף ְמ ַב ֵ ּקש ַל ֲהרוֹ ג ְ ּב ָע ָליו ְ ּב ִמ ְל ָח ָמה.
ִש ְב ָעה ִ ּכ ְמנוּדִּ ין ַל ּ ָש ַמיִ םֵ ,אלּ ּו ֵהן:
יְ הו ִּדי ֶש ֵאין לוֹ ִא ּ ָשה,
וְ ֶש ֵ ּיש לוֹ ִא ּ ָשה וְ ֵאין לוֹ ָ ּבנִ ים,
ו ִּמי ֶש ֵ ּיש לוֹ ָ ּבנִ ים וְ ֵאין ְמגַ דְּ ָלן ְל ַת ְלמוּד ּתוֹ ָרה,
ילין ְ ּבראשוֹ  ,ו ְּת ִפ ִ ּ
ו ִּמי ֶש ֵאין לוֹ ְּת ִפ ִ ּ
ילין ִ ּבזְ רוֹ עוֹ ,
יצית ְ ּב ִבגְ דוֹ ,
וְ ִצ ִ
ו ְּמזוּזָ ה ְ ּב ִפ ְתחוֹ ,
וְ ַה ּמוֹ נֵ ַע ִמנְ ָע ִלים ֵמ ַרגְ ָליו.
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִרים:
יסב ַ ּב ֲחב ּו ָרה ֶשל ִמ ְצוָ ה.
ַאף ִמי ֶש ֵאין ֵמ ֵ
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .49קיג ,ב – קיד ,א
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִּ ּבי ְשמו ֵּאל ַ ּבר ָמ ְר ָתא ָא ַמר ַרב ִמ ּשוּם ַר ִּבי יוֹ ֵסי ִּאיש הוֹ ֵצל:
ִמ ַּניִ ין ֶש ֵאין שוֹ ֲאלִ ין ְ ּבכַ לְ דִּ ִ ּיים?
ָּ
"ת ִמים ִּת ְהיֶ ה ִעם ה' ֱאל ֶֹהיך" (דברים יח ,יג).
ֶש ֶּנ ֱא ַמרָּּ :
ו ִּמ ַּניִ ין ַה ּיוֹ ֵד ַע ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ ֶשהוּא ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ָדבָ ר ֶא ָחד ֶש ַח ָ ּייב לִ נְ הוֹ ג בּ וֹ ָּכבוֹ ד?
ֶש ֶּנ ֱא ַמרָּּ :
"כל ֳק ֵבל דִּ י רו ַּח יַ ִּת ָּירא ֵ ּב ּה ו ַּמלְ ָּּכא ֲע ִשית לַ ֲה ָּקמו ֵּת ּה ַעל ָּּכל ַמלְ כו ָּּתא" (דניאל ו ,ד).
וְ ַה ּיוֹ ֶשבֶ ת ַעל דָּ ם ָטהוֹ ר ֲ -אסו ָּרה לְ ַש ֵּמש.
ַעד ַּכ ָּמה?
ָא ַמר ַרב:
עוֹ נָ ה.

רש"י
בכלדיים .בעלי אוב:
היושבת על דם .אף על פי שפסק
המעין שלא ראתה:
עונה .יום ולילה צריכין להמתין:
רבי יצחק ב''ר אחא דשמעתא.
רבי יצחק סתם האמור באגדתא
ר' יצחק בן פנחס הוא:
שמעו נא אחיי .דשמעתא בן
אחא:
ולבך רודף עליך .מתאוה לאכול
כל שעה שהורגלת:
קקולי .ירקות:
אקיקלי דמתא .על אשפות העיר
מקום ששאר בני העיר יושבין
הואיל ואין תובעין לו כלום:

ָּתנָ א:
הוּא יוֹ ֵסף ִאיש הוֹ ֵצל,
הוּא יוֹ ֵסף ַה ַ ּב ְב ִלי,
יסי ֶ ּבן ּגוּר ַא ְריֵ ה,
הוּא ִא ִ
יסי ֶ ּבן יְ הו ָּדה,
הוּא ִא ִ
יאל,
יסי ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
הוּא ִא ִ
יסי ֶ ּבן ַמ ֲה ַל ְל ֵאל.
הוּא ִא ִ
ו ַּמה ּ ְשמוֹ ?
יסי ֶּבן ֲע ַק ְביָ ה ְשמוֹ ".
ִּא ִּ
הוּא ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ֶ ּבן ַטבְ לָ א,
הוּא ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ֶ ּבן ַח ְקלָ א,
הוּא ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ֶ ּבן ֶאלְ ָעא.
קיד,א ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ֶ ּבן ַא ָחא דִּ ְש ַמ ְע ָּתא הוּא.
ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ֶ ּבן ּ ִפנְ ָחס דְּ ַא ַ ּג ְד ָּתא הוּא.
"ש ְמע ּו נָּ א ַא ַחיי וְ ֵר ַעיי" (דברי הימים א כח,ב)
וְ ִס ָימנָ ְיךִ :

ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִּבי יְ הו ָדה ְב ַר ִּבי ִּא ְיל ַעי:
ֱאכוֹ ל ָ ּבצָ ל וְ ֵשב ַ ּב ֵ ּצל ,וְ לֹא ֵּתיכוּל ַא ָ ּווזִ ין וְ ַת ְרנְ גוֹ לִ ין וִ ֵיהא לִ ָ ּב ְך רוֹ ֵדף ָעלָ ְיך.
ּ ְפחוֹ ת ִמ ֵּמיכְ לָ ְך ו ִּמ ִּמ ְש ָּתיִ ְך וְ תוֹ ִסיף ַעל דִּ ָיר ָת ְך.
ִּכי ֲא ָתא עו ָּּלא ָא ַמר:
ַמ ְתלָ א ַמ ְתלִ ין ְ ּב ַמ ַע ְרבָ א :דְּ ָאכֵ יל ַאלְ יָ ָתא ָ -ט ֵשי ַ ּב ֲעלִ ָ ּי ָתא.
דְּ ָאכֵ יל ָקקוּלֵ י ַ -א ִּק ְיקלֵ י דְּ ָמ ָתא ָשכֵ יב.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .41קיד ,א
ִמ ְׁשנָה
ָמזְ ג ּו לוֹ כּ וֹ ס ִראשוֹ ן.
ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ּיוֹ ם וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ַ ּייִ ן.
ּו ֵבית ִּה ֵלל אוֹ ְמ ִרים:
ְ
ְ
ּ
ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ַ ּייִ ן וְ ַא ַחר ָ ּכך ְמ ָב ֵרך ַעל ַהיוֹ ם.

רש"י
מתני'
מברך על היין .וה''ה למקדש על
הפת:
גמ'
שהיין גורם לקידוש שתיאמר.
שאם אין לו יין או פת אינו
מקדש:

ְׁג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַ ן:
"דְּ ָב ִרים ֶש ֵ ּבין ֵבית ַש ַמאי ּו ֵבית ִּה ֵלל ַ ּב ְסעו ָּדה:
ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
ְ
ְ
ּ
ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ּיוֹ ם וְ ַא ַחר ָ ּכך ְמ ָב ֵרך ַעל ַה ַייִ ן,
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ַה ּיוֹ ם ּגוֹ ֵרם ַל ַ ּייִ ן ֶש ָ ּיבא,
ו ְּכ ָבר ִקידֵּ ש ַה ּיוֹ ם וַ ֲע ַדיִ ן יַ יִ ן לֹא ָ ּבא.
ּו ֵבית ִּה ֵלל אוֹ ְמ ִרים:
ְ
ְ
ּ
ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ַ ּייִ ן וְ ַא ַחר ָ ּכך ְמ ָב ֵרך ַעל ַהיוֹ ם,
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ַה ַ ּייִ ן ּגוֹ ֵרם ְל ִקידּ וּש ֶש ֵּת ָא ֵמר.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ַ ּייִ ן – ְּת ִד ָירה ,ו ִּב ְר ַכת ַה ּיוֹ ם ֵ -אינָ ּה ְּת ִד ָירה,
ָּת ִדיר וְ ֶש ֵאינוֹ ָּת ִדיר ָּ -ת ִדיר קוֹ ֵדם.
וְ ִה ְיל ְכ ָתא ּ ְ -כ ִד ְב ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל".
ַמאי "דָּ ָבר ַא ֵחר"?
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :ה ָתם ַּת ְר ֵּתי וְ ָהכָ א ֲח ָדא ָ -הכָ א ִנַמי ַּת ְר ֵּתי נִ ינְ הוּ:
ָּת ִדיר וְ ֶש ֵאינוֹ ָּת ִדיר ָּת ִדיר קוֹ ֵדם.
"וַ ֲה ָל ָכה ְ ּכ ִד ְב ֵרי ֵבית ִה ֵ ּלל".
ּ ְפ ִש ָיטא!
דְּ ָהא ֵנָפיק ַ ּבת קוֹ ל!
ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
קוֹ ֵדם ַ ּבת קוֹ ל.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
לְ ַא ַחר ַ ּבת קוֹ ל ,וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ִהיא,
דְּ ָא ַמרֵ :אין ַמ ְש ִ ּג ִיחין ְ ּבבַ ת קוֹ ל.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .42קיד ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
יע ְל ַפ ְר ּ ֶפ ֶרת ַה ּ ַפת.
ֵה ִביא ּו ְל ָפנָ יוְ ,מ ַט ֵ ּבל ַ ּב ֲחזֶ ֶרת ַעד ֶש ַּמ ִ ּג ַ
ֵה ִביא ּו ְל ָפנָ יו ַמצָּ ה וַ ֲחזֶ ֶרת וַ ֲחרוֹ ֶסת ּו ְשנֵ י ַת ְב ִש ִיליןַ ,אף ַעל ּ ִפי ֶש ֵאין ֲחרוֹ ֶסת ִמ ְצוָ ה.
יעזֶּ ר ֶּבן ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ַר ִּבי ֱא ִּל ֶּ
ִמ ְצוָ ה.
יאין ְל ָפנָ יו ּגוּפוֹ ֶשל ּ ֶפ ַסח.
ב
מ
ו
י
ה
ש
ו ַּב ִּמ ְקדָּ ָ ּ ְ ִ ִ
ְׁג ָמ ָרא
קיד,ב ָא ַמר ֵריש לָ ִּקיש:
זֹאת אוֹ ֶמ ֶרתִ :מצְ וֹ ת צְ ִריכוֹ ת ַּכ ָ ּוונָ ה.
ֵּכיוָ ן דְּ לֹא ְ ּב ִע ַידן ִח ּיוּבָ א דְּ ָמרוֹ ר הוּא דְּ ָאכֵ יל לֵ ּיהּ ְ ,ב"בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" הוּא דְּ ָאכֵ יל לֵ ּיה,
וְ ִדילְ ָמא לֹא ִא ַּיכ ַ ּוון לְ ָמרוֹ ר,
ִהלְ ָּכ ְך ָ ּב ֵעי לְ ֶמ ְהדַּ ר לְ ַא ְטבּ וּלֵ י לְ ֵשם ָמרוֹ ר.
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ִמצְ וָ ה לֹא ַ ּב ְעיָ א ַּכ ָ ּוונָ ה,
לָ ָּמה לָ ְך ְּת ֵרי ִטיבּ וּלֵ י?
וְ ָהא ְטבֵ יל לֵ ּיה ֲח ָדא זִ ְימנָ א!
ִמ ַּמאי? דִּ ילְ ָמא :לְ עוֹ לָ ם ִמצְ וֹ ת ֵאין צְ ִריכוֹ ת ַּכ ָ ּוונָ ה.
ו ְּד ָק ָא ְמ ַר ְּת ְּת ֵרי ִטיבּ וּלֵ י לָ ָּמה לִ י? ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֶ ֱיהוֵ י ֶה ֵּיכ ָירא לַ ִּתינּוֹ קוֹ ת.
יש ַמ ִעינַן ְש ָאר ָיְרקוֹ ת?
וְ כִ י ֵּת ָימאִ :אם ֵּכן לִ ְ
ִאי ַא ְש ַמ ִעינַ ן " ְש ָאר ָיְרקוֹ ת",
ֲהוָ ה ָא ִמינָ אֵ :היכָ א דְּ ִא ָּיכא ְש ָאר יְ ָרקוֹ ת הוּא דְּ ָב ֵעינַ ן ְּת ֵרי ִטיבּ וּלֵ י,
ֲאבָ ל ֲחזֶ ֶרת לְ חו ָּדא לֹא ָ ּב ֵעי ְּת ֵרי ִטיבּ וּלֵ י.
ָק ַמ ְש ַמע לָ ן :דַּ ֲא ִפילּ ּו ֲחזֶ ֶרת ָ ּב ֵעינַ ן ְּת ֵרי ִטיבּ וּלֵ י,
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֶ ֱיהוֵ י ֵ ּב ּיה ֶה ֵּיכ ָירא לַ ִּתינּוֹ קוֹ ת.

רש"י
מתני'
הביאו לפניו .ירקות:
מטבל בחזרת .זהו לשון הגמרא
כדתניא לעיל (דף קז ):השמש
מטבל בבני מעים לפי שכל מאכלם
ע''י טיבול:
מטבל בחזרת .כלומר אם אין שם
ירק אחר מטבל החזרת בחרוסת
ואוכל:
עד שמגיע לפרפרת הפת .קודם
שיגיע לאותה חזרת שהוא אוכל
אחר המצה שהוא מברך עליה על
אכילת מרור וטיבול ראשון כדי
שיכיר תינוק וישאל לפי שאין
רגילין בני אדם לאכול ירק קודם
סעודה:
הביאו לפניו .אחר אותו טיבול:
מצה מרור וחרוסת ושני תבשילין
ואף על פי שאין החרוסת מצוה.
ולקמיה פריך הואיל ולאו מצוה
אמאי מייתי לה:
גמ'
זאת אומרת מצות צריכות כונה.
משום הכי בעי תרי טיבולי שמא
לא נתכוון לשם מרור הואיל ובירך
בורא פרי האדמה כשאר ירקות
דעלמא:
דילמא הא קמשמע לן דבעינן תרי
טיבולי .משום תינוקות שישאלו
ועבדינן היכירא טובא:
אכלו לחצאין .חצי זית בפעם
ראשונה וחצי זית בפעם שניה
ובמרור קא איירי:
תנאי היא .דהאי תנא לית ליה
צריכות כוונה ור' יוסי אית ליה
צריכות כוונה:

וְ עוֹ ד ַּתנְ יָ א:
" ֲא ָכ ָלן דְּ ַמאי  -יָ ָצא.
ֲא ָכ ָלן ְ ּבלֹא ִמ ְת ַ ּכ ֵּוין  -יָ ָצא.
ֲא ָכ ָלן ַל ֲח ָצ ִאין  -יָ ָצא.
ו ִּב ְל ַבד ֶשלּ א יִ ְש ֶהא ֵ ּבין ֲא ִכ ָילה ַל ֲח ֶב ְיר ָּת ּה יוֹ ֵתר ִמ ְ ּכ ֵדי ַל ֲא ִכ ַילת ּ ְפ ָרס"!
ַּת ָּנ ֵאי ִהיא:
דְּ ַתנְ יָ א:
" ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יבל ַ ּב ֲחזֶ ֶרתִ ,מ ְצוָ ה ְל ָה ִביא ְל ָפנָ יו ֲחזֶ ֶרת וַ ֲחרוֹ ֶסת ו ְּשנֵ י ַת ְב ִש ִילין".
ַאף ַעל ּ ִפי ֶש ִּט ֵ ּ
וְ ַא ַּכ ִּתי ִמ ַּמאי? דִּ ילְ ָמא ָק ָסבַ ר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִמצְ וֹ ת ֵאין צְ ִריכוֹ ת ַּכ ָ ּוונָ ה,
וְ ַהאי דְּ בָ ֵעינַ ן ְּת ֵרי ִטיבּ וּלֵ י ִּכי ֵהיכִ י דְּ ֶת ֱיהוֵ י ֶה ֵּיכ ָירא לַ ִּתינּוֹ קוֹ ת.
ִאם ֵּכןַ ,מאי " ִמ ְצוָ ה"?!
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 .43קיד ,ב
ַמאי " ְשנֵ י ַת ְב ִש ִילין"?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ִסילְ ָקא וְ ָארוּזָ א.
ָרבָ א ֲהוָ ה ֶמ ְיהדַּ ר ַא ִּסילְ ָקא וְ ָארוּזָ א,
הוֹ ִאיל וְ ֵנָפיק ִמ ּפו ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א.

רש"י
ש''מ .מדקאמר רב הונא דמבשלין
אורז בפסח ולא חייש לחימוץ לית
דחש לה לדרבי יוחנן:
אפילו דג וביצה שעליו .שהיו
רגילין להטיח את הדג בביצים:
ואחד זכר .לחגיגת ארבעה עשר:
גרמא ובישולא .חתיכת בשר ומן
המרק:

ָא ַמר ַרב ַא ִּשי:
ְש ַמע ִמי ָּנ ּה דְּ ַרב הוּנָ א :לֵ ית דְּ ָחיֵ יש לְ ָהא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי.
דְּ ַתנְ יָ א:
" ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן ֶּבן נו ִּרי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֶרז ִמין דָּ גָ ן הוּא,
ימוּצוֹ ָ ּכ ֵרת,
וְ ַח ָ ּי ִיבין ַעל ִח ּ
וְ ָא ָדם יוֹ ֵצא בּ וֹ יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ַ ּב ּ ֶפ ַסח".
ִּחזְ ִּק ּיָה ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו דָּ ג וּבֵ יצָ ה ֶש ָעלָ יו.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
צָ ִר ְיך ְשנֵ י ִמינֵ י בָ ָשר,
ֶא ָחד זֵ כֶ ר לַ ּ ֶפ ַסח,
וְ ֶא ָחד זֵ כֶ ר לַ ֲחגִ יגָ ה.
ָרבִּ ינָ א ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ַ ּג ְר ָמא וּבִ ּישוּלָ א.
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 .44קיד ,ב – קטו ,א

ּ ְפ ִש ָיטאֵ ,היכָ א דְּ ִא ָּיכא ְש ָאר ָיְרקוֹ ת ְמבָ ֵר ְך ַא ּ ְש ָאר ָיְרקוֹ ת" :בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" וְ ָאכֵ יל,
"על ֲאכִ ילַ ת ָמרוֹ ר" וְ ָאכֵ יל.
וַ ֲה ַדר ְמבָ ֵרך ַ
ּ
ּ
ֵהיכָ א דְּ לֵ ָּיכא ֶא ָלא ַח ָסאַ ,מאי?
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ְמבָ ֵר ְך ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַא ָּמרוֹ ר" :בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" ,וְ ָאכֵ יל.
"על ֲאכִ ילַ ת ָמרוֹ ר" ,וְ ָאכֵ יל.
וּלְ בַ ּסוֹ ף ְמבָ ֵר ְך ֲעלֵ ּיהַ :

רש"י
פשיטא היכא דאיכא שאר ירקי.
מברך מעיקרא אירקי בורא פרי
האדמה דאסור ליהנות מן העולם
בלא ברכה וכיון דיש לו שאר
ירקות הכי שפיר טפי שיברך
בפה''א על הירקות תחלה דהיינו
ברכה הראויה להם ויפטור את
המרור הבא אחריו מברכת
בפה''א ואח''כ יברך על החזרת על
אכילת מרור:
ולבסוף אכיל .בלא ברכה משום
דבעינן תרי טבולין:

קטו,א ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ִּח ְסדָּ א:
ְּל ַא ַחר ֶש ִּמ ֵּילא ְּכ ֵריסוֹ ֵה ֶימ ּנ ּו ,חוֹ זֵ ר ו ְּמבָ ֵר ְך ֲעלֵ ּיה?
ֶא ָּלא,
ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א:
"על ֲאכִ ילַ ת ָמרוֹ ר" ,וְ ָאכֵ יל,
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ְמ ָב ֵר ְך ֲעלֵ ּיה" :בּ וֹ ֵרא ּ ְפ ִרי ָה ֲא ָד ָמה" וְ ַ
וּלְ בַ ּסוֹ ף ָאכֵ יל ֲאכִ ילַ ת ַח ָּסא ְ ּבלֹא ְ ּב ָרכָ ה.
ְ ּבסו ָּרא ָעבְ ִדי ְּכ ַרב הוּנָ א.
וְ ַרב ֵש ֶׁשת ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב יְהוֹ ֻׁש ַע ָעבֵ יד ְּכ ַרב ִח ְסדָּ א.
וְ ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ִח ְסדָּ א.
ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א ְמ ַהדַּ ר ַא ְש ָאר ָיְרקוֹ ת,
לְ ַא ּפו ֵּקי ְנַפ ֵש ּיה ִמ ּ ְפל ּוגְ ָּתא.
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 .45קטו ,א
ָא ַמר ָרבִּ ינָ א:
ָא ַמר לִ י ַרב ְמ ַש ְר ִּש ָ ּיא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נָ ָתן,
ָהכִ י ָא ַמר ִּה ֵּלל ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דִּ גְ ָמ ָרא:
לֹא נִ יכְ רוֹ ְך ִאינִ יש ַמ ָ ּצה ו ָּמרוֹ ר ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי וְ נֵ יכוּל,
ִמ ּשוּם דִּ ְסבִ ָירא לָ ןַ :מ ָ ּצה ּ ַ -ב ְּז ַמן ַה ֶּזה דְּ אוֹ ַריְ ָיתא,
ּו ָמרוֹ ר  -דְּ ַר ָ ּבנַ ן,
וְ ָא ֵתי ָּמרוֹ ר דְּ ַר ָ ּבנַן ,ו ְּמ ַב ּ ֵטיל לֵ ּיה לְ ַמ ָ ּצה דְּ אוֹ ַריְ ָיתא.
וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִ ' :מצְ וֹ ת ֵאין ְמ ַב ּ ְטלוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ ' –
ָהנֵ י ִמ ֵּילי דְּ אוֹ ַריְ ָיתא ִ ּב ְדאוֹ ַריְ ָיתא ,אוֹ דְּ ַר ָ ּבנַן ִ ּב ְד ַר ָ ּבנַן,
ֲאבָ ל דְּ אוֹ ַריְ ָיתא ו ְּד ַר ָ ּבנַ ן ָ -א ֵתי דְּ ַר ָ ּבנַ ן ּו ְמבַ ּ ֵטיל לֵ ּיה לִ ְדאוֹ ַריְ ָיתא!

רש"י
ומבטל ליה.
דאורייתא:
שהיה כורכן בבת אחת .פסח מצה
ומרור:
זכר למקדש כהלל .זכר למה
שהיה עושה הלל בזמן שבהמ''ק
קיים שהיו אוכלים פסחיהם:

ַמאן ַּת ָּנא דְּ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיהִ ' :מצְ וֹ ת ֵאין ְמבַ ּ ְטלוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ '?
ִה ֵּלל ִהיא.
דְּ ַתנְ יָ א:
" ָא ְמר ּו ָע ָליו ַעל ִּה ֵלל ֶש ָהיָ ה כּ וֹ ְר ָכן ְ ּב ַבת ַא ַחת וְ אוֹ ְכ ָלן.
ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ " :על ַמצּ וֹ ת ו ְּמרֹ ִרים יאכְ לֻּ ה ּו" (במדבר ט ,יא).
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
חוֹ לְ ִקין ָעלָ יו ֲחבֵ ָיריוַ ,על ִה ֵּלל.
דְּ ַתנְ יָ א:
"יָ כוֹ ל יְ ֵהא כּ וֹ ְרכָ ן ְ ּב ַבת ַא ַחת וְ אוֹ ְכ ָלן ְ ּכ ֶד ֶר ְך ֶש ִּה ֵלל אוֹ ְכ ָלן?
ררים יאכְ לֻּ ה ּו" (במדבר ט ,יא)
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :על ַמצּ וֹ ת ו ְּמ ִ
ֲא ִפילּ ּו זֶ ה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ וְ זֶ ה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ".
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ַא ִּשי:
ִאי ָהכִ יַ ,מאי " ֲא ִפילּ ּו"?
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ַרב ַא ִּשי:
ַהאי ַּת ָּנא ָהכִ י ָק ָתנֵ י:
ְ
יָ כוֹ ל לֹא יָצָ א ְ ּבה ּו יְ ֵדי חוֹ בָ תוֹ ֶא ָּלא ִאם ֵּכן כּ וֹ ְרכָ ן ְ ּב ַבת ַא ַחת וְ אוֹ כְ לָ ן ְּכ ֶד ֶרך ֶש ִה ֵּלל אוֹ כְ לָ ן?
"על ַמצּ וֹ ת ו ְּמ ִררים יאכְ לֻּ הוּ" ֲ -א ִפילּ ּו זֶ ה ִ ּב ְפנֵ י ַעצְ מוֹ וְ זֶ ה ִ ּב ְפנֵ י ַעצְ מוֹ .
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרַ :
ָה ְש ָּתא דְּ לֹא ִא ְּית ַמר ִהלְ כְ ָתא לֹא ְּכ ִה ֵּלל וְ לֹא ְּכ ַר ָ ּבנַ ן,
ְמבָ ֵר ְך ַעל ֲאכִ ילַ ת ַמ ָ ּצה  -וְ ָאכֵ יל,
"על ֲאכִ ילַ ת ָמרוֹ ר"  -וְ ָאכֵ יל,
וַ ֲה ַדר ְמבָ ֵר ְך ַ
וַ ֲה ַדר ָאכֵ יל ַמ ָ ּצה וְ ַח ָּסא ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדיּ ְ ,בלֹא ְ ּב ָרכָ ה ,זֵ כֶ ר לַ ִּמ ְקדָּ ש כ ִה ֵּלל.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .46קטו ,א-ב
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר ָא ַמר ַרב אוֹ ַש ֲעיָ א:
נְטילַ ת יָ ַדיִם.
ָּכל ֶש ּ ִטיבּ וּלוֹ ְ ּב ַמ ְש ֶקה צָ ִר ְיך ִ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
קטו,ב ְש ַמע ִמי ָּנ ּה ַהאי ַח ָּסא ^צָ ִר ְיך לְ ַש ּקוֹ ֵע ּיה ַ ּב ֲחרוֹ ֶסת,
ִמ ּשוּם ַק ּ ָפא.
נְטילַ ת יָ ַדיִ ם לָ ָּמה לִ י? ָהא לֹא נָ גַ ע!
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך :לֹא צָ ִר ְיך לְ ַש ּקוֹ ֵע ּיהִ ,
וְ ִדילְ ָמא לְ עוֹ לָ ם ֵא ָימא לָ ְך :לֹא צָ ִר ְיך לְ ַש ּקוֹ ֵע ּיה,
וְ ַק ּ ָפא ֵמ ֵר ָיחא ָמיֵ ית.
ֶא ָּלא לָ ָּמה לִ י נְ ִטילַ ת יָ ַדיִם?
דִּ ילְ ָמא ְמ ַש ְּקע ּו לֵ ּיה.

רש"י
צריך נטילת ידים .משום המשקין
שהידים שניות וכל הפוסל
בתרומה מטמא משקין וכו':
צריך לשקועיה בחרוסת משום
קפא .ארס שבחזרת שהשרף
שבחזרת יש בו ארס כדרך
הבצלים:
הא לא נגע .ידו במשקה:
הא בעלמא איתמר .בשאר
טיבולין שאינן קבע צריך שיטול
ידיו לטיבול דכשנטל ידיו לראשון
לא היה יודע שסוף שני לבוא:
דאי ס''ד הכא .גבי מרור איתמר
אמאי הא משי ליה חדא זמנא
בטיבול ראשון:
אסחיה לדעתיה ונגע .בבשרו:

וְ ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
יש ֵהי ִאינִ יש ָמרוֹ ר ַ ּב ֲחרוֹ ֶסת,
לֹא נִ ְ
דִּ ילְ ָמא ַא ַ ּגב ַחלְ יֵ ּיה דְּ ַתבְ לִ ין ְמ ַב ּ ֵטיל לָ ּה לִ ְמרוֹ ֵר ּיה ,וּבָ ֵעינַ ן ַט ַעם ָמרוֹ ר ,וְ לֵ ָּיכא.
ַא ְד ְ ּב ֵר ּיה ַרב ִּח ְסדָּ א לְ ַר ָ ּבנָ א עו ְּק ָבא ,וְ ָד ַרש:
נָטל יָ ָדיו ְ ּב ִטיבּ וּל ִראשוֹ ן נוֹ ֵטל יָ ָדיו ְ ּב ִטיבּ וּל ֵשנִ י.
ַ
ֲא ָמרו ָּה ַר ָ ּבנַ ן ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָהא ְ ּב ָעלְ ָמא ִא ְּית ַמר.
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךָ :הכָ א ִא ְּית ַמר ,לָ ָּמה לִ י נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם ְּת ֵרי זִ ְימנֵ י?
ָהא ְמ ָשא לֵ ּיה יְ ֵד ּיה ֲח ָדא זִ ְימנָ א!
ָא ַמר לְ ה ּו ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ַאדְּ ַר ָ ּבהָ ,הכָ א ִא ְּית ַמר,
דְּ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ְ ּב ָעלְ ָמא ִא ְּית ַמר ,לָ ָּמה לִ י ְּת ֵרי ִטיבּ וּלֵ י?
ֶא ָּלא ַמאי? ָהכָ א ִא ְּית ַמר,
נְטילַ ת יָ ַדיִ ם ְּת ֵרי זִ ְימנֵ י לָ ָּמה לִ י?
ִ
ָהא ְמ ָשא לֵ ּיה יְ ֵד ּיה ֲח ָדא זִ ְימנָ א!
ֲא ַמ ִרי:
ּ
ּ
ּ
ּ
ֵּכיוָ ן דְּ בָ ֵעי לְ ֵמ ַימר ַא ַג ְד ָּתא וְ ַה ֵלילָ א ,דִּ ילְ ָמא ַאסו ֵּחי ַא ְס ֵח ּיה לְ ַד ֲע ֵת ּיה וְ נָ גַ ע.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

 .47קטו ,ב – קטז ,א
ָא ַמר ָרבָ א:
ָ ּבלַ ע ַמ ָ ּצה – יָצָ א.
ָ ּבלַ ע ָמרוֹ ר  -לֹא יָצָ א.
ָ ּבלַ ע ַמ ָ ּצה ו ָּמרוֹ ר  -יְ ֵדי ַמ ָ ּצה יָ צָ א ,יְ ֵדי ָמרוֹ ר לֹא יָצָ א.
ְּכ ָרכָ ן ְ ּב ִסיב וּבְ לָ ָען ַ -אף יְ ֵדי ַמ ָ ּצה ִנַמי לֹא יָצָ א.
ָא ַמר ַרב ִּש ִּימי ַ ּבר ַא ִּשי:
ַמ ָ ּצה  -לִ ְפנֵ י ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.
ָמרוֹ ר  -לִ ְפנֵ י ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד,
וַ ֲחרוֹ ֶסת  -לִ ְפנֵ י ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד.
ֵאין עוֹ ְק ִרין ֶאת ַה ּ ֻׁשלְ ָחןֶ ,א ָּלא לִ ְפנֵ י ִמי ֶשאוֹ ֵמר ַה ָ ּג ָדה.
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רש"י
בלע מצה .ולא לעסה יצא:
בלע מרור (לא) יצא .אפשר שלא
טעם בו טעם מרור:
בלע מצה ומרור .יחד ולא אכל
עדיין לא מזה ולא מזה יצא ידי
מצה שאינה צריכה טעם אבל ידי
מרור לא יצא הואיל ולא לעסו
ואוכל מצה עמו אין לו שום טעם:
כרכן .שניהם יחד בסיב הדקל לא
יצא שהרי לא היה ממש בפיו לא
זה ולא זה:
ואין עוקרין את השלחן .א''צ
להגביה קערה כשמתחיל הגדה
אלא מלפני הגדול שבהן שעושה
הסדר ואומר ההגדה:

ַרב הוּנָ א אוֹ ֵמר:
כּ ו ְּּלה ּו ִנַמי לִ ְפנֵ י ִמי ֶשאוֹ ֵמר ַה ָ ּג ָדה.
וְ ִהלְ כְ ָתאְּ :כ ַרב הוּנָ א.
לָ ָּמה עוֹ ְק ִרין ֶאת ַה ּשוּלְ ָחן?
ָא ְמ ִרי דְּ בֵ י ַר ִּ ּבי ַי ַ ּנאי:
ְּכ ֵדי ֶש ּי ִַּכיר ּו ִּתינוֹ קוֹ ת וְ יִ ְש ֲאל ּו.
ַא ַ ּביֵי ֲהוָ ה יָ ֵתיב ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה,
ֲחזָ א דְּ ָקא ַמ ְדלֵ י ַּת ָּכא ִמ ַ ּק ֵּמ ּיה,
ָא ַמר לְ ה ּוֲ :ע ַדיִ ין לֹא ָקא ָאכְ לִ ינַ ןֲ ,את ּו ָקא ְמ ַע ְּק ִרי ַּת ָּכא ִמ ַ ּיק ַמן?!
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבה:
"מה ִ ּנ ְש ַּת ָ ּנה".
ּ ְפ ַט ְר ַּתן ִמלּ וֹ ַמר ַ
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .48קטו ,ב – קטז ,א
ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
"לֶ ֶחם ענִ י"  -לֶ ֶחם ֶשעוֹ נִ ין ָעלָ יו דְּ בָ ִרים.
ַּתנְ יָ א ִנַמי ָהכִ י:
""לֶ ֶחם עֹנִ י" ֶ -ל ֶחם ֶשעוֹ נִ ין ָע ָליו דְּ ָב ִרים ַה ְר ֵ ּבה.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
קטז,א "לֶ ֶחם עֹנִ י" – ָענִ י ְ ּכ ִתיב ֶ -מה ָענִ י ֶשדַּ ְרכּ וֹ ִ ּב ְפרו ָּסה ^ ַאף ָ ּכאן ִ ּב ְפרו ָּסה.
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ַמה דַּ ְרכּ וֹ ֶשל ָענִ י שהוּא ַמ ִּסיק וְ ִא ְש ּתוֹ אוֹ ָפה,
ַאף ָ ּכאן נַ ִמי הוּא ַמ ִּסיק וְ ִא ְש ּתוֹ אוֹ ָפה".

רש"י
אף כאן בפרוסה .לברך על אכילת
מצה ושתי שלימות מייתי משום
ברכת המוציא דלא גרע משאר
ימים טובים שצריך לבצוע על שתי
ככרות שלימות ובוצע מאחת
מהשלימות:
אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה.
כדי שלא תחמיץ:
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

" ַאף ַעל ּ ִפי ֶש ֵאין ֲחרוֹ ֶסת ִמ ְצוָ ה".
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 .40קטז ,א

וְ ִאי לֹא ִמצְ וָ הִ ,מ ּשוּם ַמאי ַמיְ ֵיתי לָ ּה?
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ַא ִּמי:
ִמ ּשוּם ַק ּ ָפא.
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ַק ּ ָפא דְּ ַח ָּסא – ֲח ָמא.
ַק ּ ָפא דַּ ֲח ָמא – ַּכ ְר ֵתי.
ַק ּ ָפא דְּ כַ ְר ֵתי – ֲח ִמ ֵימי.
ַק ּ ָפא דְּ כו ְּּלה ּו ֲח ִמ ֵימי.

רש"י
משום קפא .שרף החזרת קשה
ויש בו ארס:
קפא דחסא חמא .מי שאכל חזרת
וחלה בשביל הקפא יאכל צנון
וירפא:
קפא דחמא כרתי .מי שאכל צנון
וקשה לו יאכל כרתי:
חמימי .ישתה מים חמין:
קפא דכולהו חמימי .ארס של כל
ירקות חמין רפואה להן:

"ק ּ ָפא ַק ּ ָפא ,דָּ כֵ ְירנָ א לָ ְך וּלְ ַשב ְ ּבנָ ֵת ְיך וְ לִ ְת ַמ ֵּני ַּכ ָּל ָת ְך".
ַאדְּ ָהכִ י וְ ָהכִ י ,נֵ ָימא ָהכִ יַ :
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .59קטז ,א
" ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ְב ַר ִּבי ָצדוֹ ק אוֹ ֵמרִ :מ ְצוָ ה"
ַמאי " ִמ ְצוָ ה"?
ַר ִּ ּבי לֵ וִּ י אוֹ ֵמר:
זֵ כֶ ר לַ ַּת ּפו ַּח.22
וְ ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמר:
זֵ כֶ ר לַ ּ ִטיט.
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
ְ
ִהלְ ָּכ ְך צָ ִר ְיך לְ ַקהוֹ יֵ ּיה וְ צָ ִריך לִ ַס ּמוֹ כֵ ּיה.
לְ ַקהוֹ יֵ ּיה  -זֵ כֶ ר לַ ַּת ּפו ַּח,
וְ צָ ִר ְיך לִ ַס ּמוֹ כֵ ּיה  -זֵ כֶ ר לַ ּ ִטיט.

רש"י
זכר לתפוח .שהיו יולדות בניהן
שם בלא עצב שלא יכירו בהן
מצריים דכתיב תחת התפוח
עוררתיך (שיר ח'):
לסמוכיה .להטיל ולכתוש בו
הרבה כדי שיהיה עב וצריך
לקהוייה להטיל בו תפוחים ויין
ומילתא דאית בו קיוהא:
צריך לקהוייה .זכר לתפוח וצריך
לסמוכיה זכר לטיט:
תבלין .ירקות שמטילין בחרוסת
זכר לתבן וחרוסת שכותשים בו
הדק זכר לטיט:
תגרי חרך .חנוונים היושבים אצל
חלונותיהם ומוכרין כמו מציץ מן
החרכים (שם ב):

ַּתנְ יָ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
" ַּת ְב ִלין  -זֵ ֶכר ַל ֶּת ֶבן,
ֲחרוֹ ֶסת  -זֵ ֶכר ַל ִּטיט.
ָא ַמר ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ְב ַר ִּבי ָצדוֹ ק:
ָ ּכ ְך ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ַּת ָ ּג ֵרי ֲח ָר ְך ֶש ִ ּבירו ָּש ַליִ ם :בּ וֹ א ּו ו ְּטל ּו ָל ֶכם ַּת ְב ִלין ְל ִמ ְצוָ ה".

22

"מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך" (שיר השירים ח ,ה)
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 .51קטז ,א
ִמ ְׁשנָה
ָמזְ ג ּו לוֹ כּ וֹ ס ֵשנִ י וְ ָכאן ַה ֵ ּבן שוֹ ֵאל ָא ִביו.
וְ ִאם ֵאין דַּ ַעת ַ ּב ֵ ּבן ָ -א ִביו ְמ ַל ְּמדוֹ .
ַמה ִ ּנ ְש ַּת ָ ּנה ַה ַ ּליְ ָלה ַה ֶּזה ִמ ָ ּכל ַה ֵ ּלילוֹ ת?
ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכ ִלין ָח ֵמץ ו ַּמצָּ ה ַ -ה ַ ּליְ ָלה ַה ֶּזה כּ וּלּ וֹ ַמצָּ ה.
ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכ ִלין ְש ָאר יְ ָרקוֹ ת ַ -ה ַ ּליְ ָלה ַה ֶּזה ָמרוֹ ר.
ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּלילוֹ ת ָאנ ּו אוֹ ְכ ִלין ָ ּב ָשר ָצ ִלי ָשלוּק ּו ְמבו ּ ָּשל ַ -ה ַ ּליְ ָלה ַה ֶּזה כּ וּלּ וֹ ָצ ִלי.
ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּלילוֹ ת ֵאין ָאנ ּו ַח ָ ּי ִיבים ְל ַט ֵ ּבל ֲא ִפילּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַ -ה ַ ּליְ ָלה ַה ֶּזה ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים.

רש"י
מתני'
וכאן הבן שואל אביו .כאן במזיגת
כוס שני הבן שואל את אביו :מה
נשתנה עכשיו שמוזגין כוס שני
קודם אכילה:

ו ְּל ִפי דַּ ְע ּתוֹ ֶשל ֵ ּבן ָא ִביו ְמ ַל ְּמדוֹ .
ַמ ְת ִחיל ִ ּבגְ נוּת ו ְּמ ַס ֵ ּיים ִ ּב ְש ָבח.
"א ַר ּ ִמי אוֹ ֵבד ָּא ִבי" (דברים כו ,ה-ט)ַ ,עד ֶש ִ ּיגְ מוֹ ר ָ ּכל ַה ּ ָפ ָר ָשה כּ ו ָ ּּל ּה.
וְ דוֹ ֵרש ֵּמ ֲ
ְׁג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
" ָח ָכם ּ ְ -בנוֹ שוֹ ֲאלוֹ ,
וְ ִאם ֵאינוֹ ָח ָכם ִ -א ְש ּתוֹ שוֹ ַא ְל ּתוֹ ,
וְ ִאם ָלאו - ,הוּא שוֹ ֵאל ְל ַע ְצמוֹ ,
וַ ֲא ִפילּ ּו ְשנֵ י ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ֶש ּיוֹ ְד ִעין ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח  -שוֹ ֲא ִלין זֶ ה ָלזֶ ה".
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 .52קטז ,א
" ַמה ִ ּנ ְש ַּת ָ ּנה ַה ַ ּליְ ָלה ַה ֶּזה ִמ ָ ּכל ַה ֵ ּלילוֹ ת?
ּ
ֶש ְ ּב ָכל ַה ֵ ּלילוֹ ת ָאנ ּו ַמ ְט ִ ּב ִילין ּ ַפ ַעם ַא ַחת ַה ַליְ ָלה ַה ֶּזה ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים".
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָרבָ א:
ַא ּט ּו ָּכל יוֹ ָמא לָ א ַסגְ יָ א דְּ לָ א ַמ ְט ְ ּבלָ א ֲח ָדא זִ ְימנָ א?
ֶא ָּלא,
ָא ַמר ָרבָ א:
ָהכִ י ָק ָתנֵ יֶ :ש ְ ּבכָ ל ַה ֵּלילוֹ ת ֵאין ָאנ ּו ַח ָ ּייבִ ין לְ ַט ֵ ּבל ֲא ִפילּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחתַ ,ה ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ָס ְפ ָרא:
ִח ּיוּבָ א לְ ַד ְרדְּ ֵקי?!
ֶא ָּלא,
ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
ָהכִ י ָק ָתנֵ יֵ :אין ָאנ ּו ַמ ְט ִ ּבילִ יןֲ ,א ִפילּ ּו ּ ַפ ַעם ַא ַחתַ ,ה ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה ְש ֵּתי ְפ ָע ִמים.
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 .53קטז ,א

ַמאי " ִ ּבגְ נוּת"?
ַרב ָא ַמר:
ִמ ְּת ִח ָּלה עוֹ בְ ֵדי ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ָהי ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו.
ּו ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲעבָ ִדים ָהיִ ינ ּו.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן לְ ָדר ּו ַעבְ דֵּ ּיה:
ַעבְ דָּ א דְּ ַמ ּ ִפיק לֵ ּיה ָמ ֵר ּיה לְ ֵחירוּת וְ יָ ֵהיב לֵ ּיה ַּכ ְס ּ ָפא וְ ַד ֲהבָ אַ ,מאי ָ ּב ֵעי לְ ֵמ ַימר לֵ ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיהּ ָ :ב ֵעי לְ אוֹ דוֹ יֵ י וּלְ ַשבּ וֹ ֵחי,
"עבָ ִדים ָהיִ ינוּ".
"מה ִ ּנ ְש ַּת ָ ּנה" ,ו ָּפ ַתח וְ ָא ַמר ֲ
ָא ַמר לֵ ּיהְ ּ :פ ַט ְר ַּתן ִמלּ וֹ ַמר ַ
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 .54קטז ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
יאל ָהיָ ה אוֹ ֵמר:
ַר ָבן ַג ְמ ִּל ֵ
קטז,ב ָ ּכל ֶשלּ א ָא ַמר ^ ְשל ָֹשה דְּ ָב ִרים ֵאלּ ּו ַ ּב ּ ֶפ ַסח ,לֹא יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ  ,וְ ֵאלּ ּו ֵהן:
ּ ֶפ ַסחַ ,מצָּ ה ,ו ָּמרוֹ ר.
ּ ֶפ ַסח ַ -על שוּם ֶש ּ ָפ ַסח ַה ָּמקוֹ ם ַעל ָ ּב ֵּתי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ ַבח ּ ֶפ ַסח הוּא לַ ה' ֲא ֶשר ּ ָּפ ַסח"( 23שמות יב ,כז).
ַמצָּ ה ַ -על שוּם ֶש ִ ּנגְ ֲאל ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ּיאפ ּו ֶאת ַה ָּ ּב ֵצק ֲא ֶשר הוֹ ִציא ּו ִמ ּ ִמ ְצ ַריִ ם"( 24שמות יב ,לט).
ָמרוֹ ר ַ -על שוּם ֶש ֵּמ ְרר ּו ַה ִּמ ְצ ִר ִ ּיים ֶאת ַח ֵ ּיי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ָּמ ְרר ּו ֶאת ַח ֵ ּי ֶיהם"( 25שמות א ,יד).

רש"י
גמ'
צריך להגביה .כשהוא אומר מצה
זו שאנו אוכלין:
בשר אין מגביה .כשהוא אומר
פסח שהיו אבותינו (במצרים)
אוכלים לא יגביה הבשר שהוא
זכר לפסח :ה''ג בשר אינו צריך
להגביה ולא עוד אלא שנראה
כמקדיש כו':
אין צריך להגביה .דהא לא מצי
למימר פסח זה:

ְ ּב ָכל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר ַח ָ ּייב ָא ָדם ִל ְראוֹ ת ֶאת ַע ְצמוֹ ְ ּכ ִאילּ ּו הוּא יָ ָצא ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם,
אתי ִמ ּ ִמ ְצ ָּריִ ם" (שמות יג ,ח).
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ַ ּג ְד ָּּת לְ ִבנְ ָּך ַ ּב ּיוֹ ם ַההוּא לֵ אמר ַ ּב ֲעבוּר זֶ ה ָּע ָּשה ה' לִ י ְ ּב ֵצ ִ
ְל ִפ ָיכ ְך ֲאנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִיבים ְלהוֹ דוֹ ת ְל ַה ֵ ּלל ְל ַש ֵ ּב ַח ְל ָפ ֵאר ְלרוֹ ֵמם ְל ַהדֵּ ר ְל ָב ֵר ְך ְל ַע ֵ ּלה ו ְּל ַק ֵ ּלס,
ְל ִמי ֶש ָע ָשה ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו וְ ָלנ ּו ֶאת ָ ּכל ַה ִ ּנ ִּסים ָה ֵאלּ ּו:
יאנ ּו ֵמ ַע ְבדוּת ְל ֵחרוּת,
הוֹ ִצ ָ
ִמ ָ ּיגוֹ ן ְל ִש ְמ ָחה,
ו ֵּמ ֵא ֶבל ְליוֹ ם טוֹ ב,
ו ֵּמ ֲא ֵפ ָלה ְלאוֹ ר ָ ּגדוֹ ל,
ו ִּמ ּ ִש ְעבּ וּד ִלגְ או ָ ּּלה,
אמר ְל ָפנָ יו ַה ְללוּיָ ּה.
וְ נֹ ַ
ַעד ֵה ָיכן הוּא אוֹ ֵמר?
ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
"אם ַה ָּ ּבנִ ים ְש ֵמ ָּחה" (תהילים קיג ,ט).
ַעד ֵ
ּו ֵבית ִּה ֵלל אוֹ ְמ ִרים:
ַעד " ַח ָּּל ִמיש לְ ַמ ְעיְ נוֹ ָּמיִ ם" (תהילים קיד ,ח).
וְ חוֹ ֵתם ִ ּבגְ או ָּלה.
ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֲא ֶשר ְ ּג ָא ָלנ ּו וְ גָ ַאל ֶאת ֲאבוֹ ֵתינ ּו ִמ ִּמ ְצ ַריִ ם ,וְ לֹא ָהיָ ה חוֹ ֵתם.
ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא אוֹ ֵמר:
אתנ ּו ְל ָשלוֹ ם,
יענ ּו ְלמוֹ ֲע ִדים וְ ִל ְרגָ ִלים ַה ָ ּב ִאים ִל ְק ָר ֵ
ֵ ּכן ה' ֱאלוֹ ֵהינ ּו וֵ אל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו יַ ִ ּג ֵ
נאכל ָשם ִמן ַה ּ ְפ ָס ִחים ו ִּמן ַה ְּז ָב ִחים וכו',
ְש ֵמ ִחים ְ ּב ִבנְ יַ ן ִע ָיר ְך וְ ָש ִשים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָת ְך וְ ַ
ַעד ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' גָ ַאל יִ ְש ָר ֵאל".
ְׁג ָמ ָרא
ָא ַמר ָרבָ א:
אמר' :וְ אוֹ ָתנ ּו הוֹ צִ יא ִמ ּ ָשם'.
צָ ִר ְיך ֶש ּי ַ
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמ ָ ּצה  -צָ ִר ְיך לְ ַהגְ ִ ּב ַּיה,
ּו ָמרוֹ ר  -צָ ִר ְיך לְ ַהגְ ִ ּב ַּיה.
ָ ּב ָשר ֵ -אין צָ ִר ְיך לְ ַהגְ ִ ּב ּיה.
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא נִ ְר ֶאה ְּכאוֹ כֵ ל ָק ָד ִשים ַ ּבחוּץ.
23
"וַ ֲא ַמ ְר ֶּתם זֶ בַ ח ּ ֶפ ַסח הוּא לַ ה' ֲא ֶשר ּ ָפסַ ח על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל"
24
"וַ ּיאפ ּו ֶאת ַה ָ ּבצֵ ק ֲא ֶשר הוֹ צִ יא ּו ִמ ִּמצְ ַריִם עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם"
25
ֵיהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה ,את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך"
"וַ י ְָמ ְרר ּו ֶאת ַח ּי ֶ
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 .55קטז ,ב
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר יַ ֲעקב:
סו ָּמא ּ ָפטוּר ִמלּ וֹ ַמר ַה ָ ּג ָדה,
ְּכ ִתיב ָהכָ אּ ַ " :ב ֲעבוּר זֶ ה"( 26שמות יג ,ח),
וּכְ ִתיב ָה ָתםּ ְ :
"בנֵ נ ּו זֶ ה"( 27דברים כא ,כ),
ַמה ְּל ַה ָּלן ּ ְפ ָרט לְ סו ָּמאַ ,אף ָּכאן ּ ְפ ָרט לְ סו ָּמא.

רש"י
רב יוסף ורב ששת .מאורי עינים
היו:
הא הוא דאמר .בסופא דהאי
פירקא (דף קכ ).אחד זה ואחד זה
דרבנן:

ִאינִ י?
וְ ָה ָא ַמר ָמ ֵר ָימר:
ְש ַאלְ ִּתינְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנַן דְּ בֵ י ַרב יוֹ ֵסףַ :מאן דַּ ָא ַמר ַא ַ ּג ְד ָּתא ֵ ּבי ַרב יוֹ ֵסף?
ָא ְמר ּוַ :רב יוֹ ֵסף.
ַמאן דַּ ָא ַמר ַא ַ ּג ְד ָּתא ֵ ּבי ַרב ֵש ֶׁשת?
ָא ְמרוַּ :רב ֵש ֶׁשת!
ָק ָסבְ ִרי ַר ָ ּבנַ ן:
ַמ ָ ּצה ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה דְּ ַר ָ ּבנַן.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַרב ַא ָחא ַ ּבר יַ ֲעקב ָסבַ ר ַמ ָ ּצה ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה דְּ אוֹ ַריְ ָיתא?
וְ ָהא ַרב ַא ָחא ַ ּבר יַ ֲעקב הוּא דְּ ָא ַמרַ ' :מ ָ ּצה ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה דְּ ַר ָ ּבנַן'!
ָק ָסבַ ר:
ָּכל דְּ ַת ּקוּן ַר ָ ּבנַןְּ ,כ ֵעין דְּ אוֹ ַריְ ָיתא ִּת ּיקוּן.
לְ ַרב ֵש ֶשת וּלְ ַרב יוֹ ֵסף נַ ִמיָ ,הא וַ דַּ אי ָּכל דְּ ַת ּקוּן ַר ָ ּבנַ ןְּ ,כ ֵעין דְּ אוֹ ַריְ ָיתא ִּת ּיקוּן!
ָהכִ י ָה ְש ָּתא?!
"בנֵ נ ּו הוּא" ,וּכְ ִתיב ְ ּ
ִ ּב ְשלָ ָמא ָה ָתם ִמדַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה לְ ִמיכְ ַּתב ְ ּ
"בנֵ נ ּו זֶ ה"ְ ,ש ַמע ִמי ָּנ ּהְ ּ :פ ָרט לְ סו ִּמין הוּא דַּ ֲא ָתא.
ֲאבָ ל ָהכָ א ִאי לָ או ַ ּ
"ב ֲעבוּר זֶ ה" ַמאי לִ כְ ּתוֹ ב?
ֶא ָּלא ַ ּב ֲעבוּר ַמ ָ ּצה ו ָּמרוֹ ר הוּא דַּ ֲא ָתא.

26

"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר ַ ּב ֲעבוּר זֶה עשה ה' לי בצאתי ממצרים"
27
"בנֵנ ּו זֶ ה סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא"
ְּ
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 .56קיז ,א

ֹאמר ְל ָפנָ יו ַה ְללוּיָ ּה"].
" ְל ִפ ָיכ ְך ֲאנַ ְחנ ּו ַח ָ ּי ִיבים [ ְלהוֹ דוֹ ת ְל ַה ֵ ּלל ְל ַש ֵ ּב ַח  ...וְ נ ַ
קיז,א ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
"הלְ לוּיָּ ּה" (תהילים קו,א; קיא,א ועוד) ,וְ "כֵ ְסיָּ ּה" (שמות יז,טז) ,וִ "יְ ִד ְידיָּ ּה" (שמואל ב יב,כה)ַ -א ַחת ֵהן.
ַ

רש"י
אחת היא .כלומר תיבה אחת היא
ואין התיבה נחלקת לשנים:
הללו בהך גיסא .בסוף שיטה ויה
בתחלת שיטה האחרת:

ַרב ָא ַמר:
ֵּ
"מ ְר ַח ְביָּ ה" (תהילים קיח,ה) ַ -א ַחת ֵהן.
"כ ְסיָּ ּה" (שמות יז,טז) ּו ֶ
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
"מ ְר ַח ְביָּ ה" ִ ּבלְ בַ ד.
ֶ
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
"מ ְר ַחב יָּ ּה"  -לְ ַרב ִח ְסדָּ א ַמאי?
ֶ
ֵּתיק ּו.
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
"יְ ִד ְידיָּ ה" לְ ַרבַ ,מאי?
ָּתא ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַרב:
"יְ ִד ְידיָּ ה" נֶ ְחלָ ק לִ ְשנַ יִם ,לְ ִפיכָ ְך יָ ִדיד – חוֹ ל ,יָ ּה – קוֹ ֶדש.
ִא ַ ּיב ֲעיָ א לְ ה ּו:
"הלְ לוּיָּ ּה" לְ ַרבַ ,מאי?
ַ
ָּתא ְש ַמע:
ַד ָא ַמר ַרב:
ֲחזִ ינָ א ִּת ֵּילי דְּ בֵ י ֲח ִּביבָ א דִּ כְ ִתיב ְ ּבה ּו " ַהלְ ל ּו" ְ ּב ַחד ִ ּג ָּיסא ,וְ "יָּ ּה" ְ ּב ַחד ִ ּג ָּיסא.
ו ְּפלִ יגָ א דְּ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
דַּ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
"הלְ לוּיָּ ּה"?
ַמאי ַ
ַהלְ לוּה ּו ְ ּב ִהלּ וּלִ ים ַה ְר ֵ ּבה.
ו ְּפלִ יגָ א דִּ ֵיד ּיה ַאדִּ ֵיד ּיה דַּ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
ַ ּב ֲע ָש ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ ת ֶשל ֶשבַ ח נֶ ֱא ַמר ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים:
"נִ יצּ ו ַּח" (תהילים ד,א; ה,א),
ְ ּב"נִ ּגוּן"(תהילים ד,א; ו,א),
"מ ְש ִּכיל" (תהילים לב,א; מב,א),
ְ ּב ַ
"מזְ מוֹ ר" (תהילים ג,א; ד,א),
ְ ּב ִ
"שיר" (תהילים ל,א; מה,א),
ְ ּב ִ
"א ְש ֵרי" (תהילים א,א; לב,א),
ְ ּב ַ
"ת ִה ָּּלה" (תהילים קמה,א),
ִ ּב ְ
ּ
"ת ִפ ָּלה" (תהילים צ,א; קב,א),
ִ ּב ְ
ְ ּב"הוֹ ָּד ָּאה" (תהילים קיח,א),
"הלְ לוּיָּ ּה" (תהילים קו,א; קיא,א ועוד).
ְ ּב ַ
"הלְ לוּיָּ ּה" ֶשכּ וֹ לֵ ל ֵשם וָ ֶשבַ ח ְ ּבבַ ת ַא ַחת.
ָ ּגדוֹ ל ִמכּ ו ָּּלן ַ
כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

84

דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

85

 .57קיז ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
משה וְ יִ ְש ָר ֵאל ֲא ָמרוּה ּו ְ ּב ָש ָעה ֶש ָעל ּו ִמן ַה ּיָם.
ִשיר ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה (שמות טו ,יט)ֶ ,
וְ ַה ֵּלל זֶ ה (תהלים קיג  -קיח) ִמי ֲא ָמרוֹ ?
נְבִ ִיאים ֶש ֵ ּבינֵ ֶיהן ִּת ְּקנ ּו לָ ֶהן לְ יִ ְש ָר ֵאלֶ ,ש ְ ּיה ּו אוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ :
ַעל ָּכל ּ ֶפ ֶרק ו ֶּפ ֶרק.
לּ
וְ ַעל ָּכל צָ ָרה וְ צָ ָרה ֶש א ָּתבא ֲעלֵ ֶיהן.
וְ לִ כְ ֶש ִּנגְ ָאלִ ין אוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ַעל ְ ּגאו ָּּל ָתן.
ַּתנְ יָ א:
" ָהיָ ה ַר ִּבי ֵמ ִּאיר אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ּתו ְּש ָ ּבחוֹ ת ָה ֲאמוּרוֹ ת ְ ּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִ ּליםּ ֻּ ,כ ָ ּלן דָּ וִ ד ֲא ָמ ָרן,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּּ :
"כל ּו ְת ִפ ּלוֹ ת דָּּ וִ ד ֶ ּבן יִ ָּשי" (תהלים עב ,כ)".
יק ֵרי ָּּ
"כלוּ" ֶא ָ ּלא ' ָ ּכל ֵאלּ ּו'".
ַאל ִּת ְ
ַה ֵ ּלל זֶ ה ִמי ֲא ָמרוֹ ?

רש"י
שיר שבתורה .אז ישיר משה:
ועל כל צרה שלא תבא עליהם.
לישנא מעליא הוא דנקט כלומר
שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן
ויושעו ממנה אומרים אותו על
גאולתן כגון חנוכה:
כל תפלות .כל מזמורים הפותחים
בתפלה כגון תפלה לעני כי יעטוף
(תהלים קב):
אפשר ישראל שוחטין את
פסחיהן .מיציאת מצרים ועד דוד
לא אמרו עליו הלל:
ד''א פסלו של מיכה עומד .בימי
דוד בבכי באותו מקום וישראל
אומרים הלל שכתוב בו כמוהם
יהיו עושיהם וגו' אלא ודאי על
הים נאמר תחלה ושוב לא פסק:
ניצוח וניגון לעתיד לבא .מקום
שנאמר למנצח בנגינות מלעתיד
הוא מדבר:
ע''י מתורגמן .הוא אומר ואחר
מפרש:

ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ּ
משה וְ יִ ְש ָר ֵאל ֲא ָמרוּה ּו ְ ּב ָש ָעה ֶש ָעל ּו ִמן ַה ָים.
ֶּא ְל ָעזָ ר ְ ּבנִ י אוֹ ֵמרֶ :
וַ ֲחלו ִּקין ָע ָליו ֲח ֵב ָיריו לוֹ ַמר ֶשדָּ וִ ד ֲא ָמרוֹ .
יהן.
וְ נִ ְר ִאין דְּ ָב ָריו ִמדִּ ְב ֵר ֶ
יהן ,וְ לֹא ָא ְמר ּו ִש ָירה?!
יהן ,וְ נָ ְטל ּו לו ָּל ֵב ֶ
ֶא ְפ ָשר יִ ְש ָר ֵאל ָש ֲחט ּו ֶאת ּ ִפ ְס ֵח ֶ
דָּ ָבר ַא ֵחר:
ּ ִפ ְסלוֹ ֶשל ִמ ָיכה עוֹ ֵמד ְ ּב ֶב ִכי ,וְ יִ ְש ָר ֵאל אוֹ ְמ ִרים ֶאת ַה ַה ֵ ּלל?".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
" ָ ּכל ִשירוֹ ת וְ תו ְּש ָ ּבחוֹ ת ֶש ָא ַמר דָּ וִ ד ְ ּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִ ּלים:
יעזֶּ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִּבי ֱא ִּל ֶּ
ְ ּכנֶ גֶ ד ַע ְצמוֹ ֲא ָמ ָרן.
ַר ִּבי יְ הוֹ ֻׁש ַע אוֹ ֵמר:
ְ ּכנֶ גֶ ד ִציבּ וּר ֲא ָמ ָרן.
וַ ֲח ָכ ִּמים אוֹ ְמ ִרים:
יֵ ש ֵמ ֶהן ְ ּכנֶ גֶ ד ִציבּ וּר ,וְ יֵ ש ֵמ ֶהן ְ ּכנֶ גֶ ד ַע ְצמוֹ ,
ָה ֲאמוּרוֹ ת ִ ּב ְלשוֹ ן יָ ִחיד ּ ְ -כנֶ גֶ ד ַע ְצמוֹ ,
ָה ֲאמוּרוֹ ת ִ ּב ְלשוֹ ן ַר ִ ּבים ּ ְ -כנֶ גֶ ד ִציבּ וּר.
"נִ יצּ ו ַּח" וְ "נִ ּיגוּן" (תהילים ד ,ו ,סז ועוד) ֶ -ל ָע ִתיד ָלבא.
"מ ְש ִּכיל" (תהילים לב ,מב ועוד) ַ -על יְ ֵדי ּתו ְּר ְ ּג ָמן,
ַ
ְ
"לְ ָּדוִ ד ִמזְ מוֹ ר" (תהילים כד ,מ) ְ -מ ַל ֵּמד ֶש ּ ָש ְר ָתה ָע ָליו ְש ִכינָ ה וְ ַא ַחר ָ ּכך ָא ַמר ִש ָירה.
"מזְ מוֹ ר לְ ָּדוִ ד" (תהילים ג ,ד) ְ -מ ַל ֵּמד ֶש ָא ַמר ִש ָירה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ָש ְר ָתה ָע ָליו ְש ִכינָ ה.
ִ
ְל ַל ֶּמ ְד ָך ֶש ֵאין ַה ּ ְש ִכינָ ה שוֹ ָרה ,לֹא ִמ ּתוֹ ְך ַע ְצלוּת וְ לֹא ִמ ּתוֹ ְך ַע ְצבוּת,
וְ לֹא ִמ ּתוֹ ְך ְשחוֹ ק וְ לֹא ִמ ּתוֹ ְך ַקלּ וּת ראש ,וְ לֹא ִמ ּתוֹ ְך דְּ ָב ִרים ְ ּב ֵט ִלים,
ֶא ָ ּלא ִמ ּתוֹ ְך דְּ ַבר ִש ְמ ָחה ֶשל ִמ ְצוָ ה,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ַע ָּּתה ְקח ּו לִ י ְמנַ ֵ ּגן וְ ָּהיָּ ה ְּכנַ ֵ ּגן ַה ְמנַ ֵ ּגן וַ ְּת ִהי ָּעלָּ יו יַ ד ה'" (מלכים ב' ג ,טו)".
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
וְ כֵ ן לִ ְדבַ ר ֲהלָ כָ ה.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
וְ כֵ ן לַ ֲחלוֹ ם טוֹ ב.
ִאינִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ִּ ּגידֵּ ל ָא ַמר ַרב:
ָּכל ַּתלְ ִמיד ַה ּיוֹ ֵשב לִ ְפנֵ י ַרבּ וֹ וְ ֵאין ִש ְפתוֹ ָתיו נוֹ ְטפוֹ ת מֹר ִּ -ת ָּכוֶ ינָ ה,
נטפוֹ ת מוֹ ר עֹ ֵבר" (שיה"ש ה ,יג),
"ש ְפתוֹ ָּתיו שוֹ ַש ִּנים ְ
ֶש ֶּנ ֱא ַמרִ :
ַאל ִּת ְק ֵרי "שוֹ ַש ִּנים"ֶ ,א ָּלא – ֶש ּשוֹ נִ ים.
ַאל ִּת ְק ֵרי "מוֹ ר עֹ ֵבר"ֶ ,א ָּלא ַ -מר ָע ַבר!
לֹא ַק ְשיָ א:
ָהא ְ ּב ַר ָ ּבה,
ָהא ְ ּב ַתלְ ִמ ָידא.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ְ ּב ַר ָ ּבה.
וְ לֹא ַק ְשיָ א:
ָהא ִמ ַ ּק ֵּמי דְּ ָפ ַתח,
וְ ָהא לְ בָ ַתר דְּ ָפ ַתח.
ִּכי ָהא דְּ ַר ָ ּבהִ ,מ ַ ּיק ֵּמי דְּ ָפ ַתח לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָ ן ָא ַמר ִמ ְּיל ָתא דִּ בְ ִדיחו ָּתא ,וּבָ ְדח ּו ַר ָ ּבנָ ן.
וּלְ בַ ּסוֹ ף יְ ֵתיב ְ ּב ֵא ְימ ָתא ,ו ָּפ ַתח ִ ּב ְש ַמ ֲע ָתא.
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 .58קיז ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
" ַה ֵ ּלל זֶ ה ִמי ֲא ָמרוֹ ?
יעזֶּ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִּבי ֱא ִּל ֶּ
משה וְ יִ ְש ָר ֵאל ֲא ָמרוּה ּוּ ְ ,ב ָש ָעה ֶש ָע ְמד ּו ַעל ַה ָ ּים.
ֶ
ֵהם ָא ְמרוּ" :ל ֹא לָּ נ ּו ה' ל ֹא לָּ נוּ"( 28תהלים קטו ,א),
ְמ ִש ָיבה רו ַּח ַה ּקוֹ ֶדש וְ ָא ְמ ָרה ָל ֶהן" :לְ ַמ ֲענִ י לְ ַמ ֲענִ י ֱא ֱע ֶשה" (ישעיה מח ,יא).
ַר ִּבי יְ הו ָדה אוֹ ֵמר:
יהן ַמ ְל ֵכי ְ ּכנַ ַען.
יְ הוֹ ֻּש ַע וְ יִ ש ָר ֵאל ֲא ָמרוּהוּּ ְ ,ב ָש ָעה ֶש ָע ְמד ּו ֲע ֵל ֶ
ֵהם ָא ְמרוּ" :ל ֹא לָּ נוּ" ,ו ְּמ ִש ָיבה וכו'.
יעזֶּ ר ַהמוֹ ָד ִּעי אוֹ ֵמר:
ַר ִּבי ֱא ִּל ֶּ
יס ָרא.
יהם ִס ְ
דְּ בוֹ ָרה ו ָּב ָרק ֲא ָמרוּהוּּ ְ .ב ָש ָעה ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ֵהם ָא ְמרוּ" :ל ֹא לָּ נ ּו",
וְ רו ַּח ַה ּקוֹ ֶדש ְמ ִש ָיבה וְ אוֹ ֶמ ֶרת ָל ֶהם" :לְ ַמ ֲענִ י לְ ַמ ֲענִ י ֶא ֱע ֶשה".
ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
יהם ַסנְ ֵח ִריב.
ייעתוֹ ֲא ָמרוּה ּוּ ְ ,ב ָש ָעה ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ִחזְ ִק ָ ּיה וְ ִס ָ
ֵהם ָא ְמר ּו" :ל ֹא לָּ נוּ" ,ו ְּמ ִש ָיבה וְ כוּ'.
ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא אוֹ ֵמר:
יהם נְ בו ַּכ ְדנֶ צַּ ר ָה ָר ָשע.
יש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ֲא ָמרוּהוּּ ְ ,ב ָש ָעה ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ֵהם ָא ְמר ּו" :ל ֹא לָּ נוּ" ,ו ְּמ ִש ָיבה וְ כוּ'.
ַר ִּבי יוֹ ֵסי ַה ְג ִּל ִּילי אוֹ ֵמר:
יהם ָה ָמן ָה ָר ָשע.
ָמ ְרדְּ ַכי וְ ֶא ְס ֵּתר ֲא ָמרוּה ּוּ ְ ,ב ָש ָעה ֶש ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
ֵהם ָא ְמר ּו" :ל ֹא לָּ נוּ" ,ו ְּמ ִש ָיבה וְ כוּ'.
וַ ֲח ָכ ִּמים אוֹ ְמ ִרים:
יהן ִּת ְ ּ
יקנ ּו ָל ֶהם ְליִ ְש ָר ֵאלֶ ,ש ְ ּיה ּו אוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ :
יאים ֶש ֵ ּבינֵ ֶ
נְ ִב ִ
ַעל ָ ּכל ּ ֶפ ֶרק ו ֶּפ ֶרק,
יהם ְליִ ְש ָר ֵאל,
וְ ַעל ָ ּכל ָצ ָרה וְ ָצ ָרה ֶשלּ א ָּתבא ֲע ֵל ֶ
וְ ִל ְכ ֶש ִ ּנגְ ָא ִלין אוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ַעל ְ ּגאו ָ ּּל ָתן".

28

רש"י
יהושע וכל ישראל אמרוהו.
כלומר אף יהושע וכל ישראל
אמרוהו

"ל ֹא לָ נ ּו ה' ל ֹא לָ נ ּו כי לשמך תן כבוד"
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .50קיז ,א-ב
ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א:
ּ
"הלְ לוּיָּ ּה"  -סוֹ ף ִפ ְיר ָקא.
ַ
ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ָא ַמר:
"הלְ לוּיָּ ּה" ֵ -ריש ּ ִפ ְיר ָקא.
ַ
ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א:
ֲחזֵ ינָ א לְ ה ּו לְ ִת ֵּילי דְּ בֵ י ַרב ָחנִּ ין ַ ּבר ַרב,
"הלְ לוּיָּ ּה" ְ ּב ֶא ְמצַ ע ּ ִפ ְיר ָקא.
דִּ כְ ִתיב ְ ּבה ּוַ :
ַאלְ ָמא ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה.

רש"י
הללויה .כולהו דבספר תהלים:
קראי מוסיפין .בעלי מקרא
מוסיפין אף אלו:
קסבר עד ועד בכלל .ואי אמינא
עד בצאת סברי עלמא דאף בצאת
בכלל משום הכי אמר עד אם
הבנים שמחה ותו לא:
[עד ולא עד בכלל] .ואי הוה אמינא
עד אם הבנים הוה משמע עד אם
הבנים ולא אם הבנים בכלל:

ָא ַמר ַרב ָחנִּ ין ַ ּבר ָרבָ א:
ַהכּ ל מוֹ ִדים:
ְ
"הלְ לוּיָּ ּה" דְּ בַ ְת ֵר ּיה ֵריש ּ ִפ ְיר ָקא.
"ת ִה ַּלת ה' יְ ַד ֵ ּבר ּ ִפי וִ ָּיב ֵרך ָּּכל ָּ ּב ָּשר ֵשם ָּק ְדשוֹ לְ עוֹ לָּ ם וָּ ֶעד" (תהילים קמה ,כא) ַ
ִ ּב ְּ
"הלְ לוּיָּ ּה" דְּ בַ ְת ֵר ּיה ֵריש ּ ִפ ְיר ָקא.
אבד" (תהילים קיב ,י)ַ ,
ָּ"ר ָּשע יִ ְר ֶאה וְ כָּ ַעס ִש ָּּניו יַ ֲחרק וְ נָּ ָּמס ַּת ֲאוַ ת ְר ָּש ִעים ּת ֵ
"הלְ לוּיָּ ּה" דְּ בַ ְת ֵר ּיה ֵריש ּ ִפ ְיר ָקא.
"שעוֹ ְמ ִדים ְ ּב ֵבית ה'" (תהילים קלה ,ב) ַ
וְ ֶ
ָק ָר ֵאי מוֹ ִס ִיפין ַאף ֶאת ֵאלּ וּ:
"מ ַּנ ַחל ַ ּבדֶּ ֶר ְך יִ ְש ֶּתה ַעל ֵּכן יָּ ִרים ראש" (תהילים קי ,ז) " ַהלְ לוּיָּ ּה" דְּ בַ ְת ֵר ּיה ֵריש ּ ִפ ְיר ָקא.
ִ
"הלְ לוּיָּ ּה" דְּ בַ ְת ֵרי ּה ֵריש ּ ִפ ְיר ָקא.
עש ֶיהם" (תהילים קיא ,י) ַ
אשית ָּחכְ ָּמה יִ ְר ַאת ה' ֵשכֶ ל טוֹ ב לְ כָּ ל ֵ
ֵ"ר ִ
נֵ ָימא ְּכ ַת ָּנ ֵאי:
" ַעד ֵה ָיכן הוּא אוֹ ֵמר?
ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
"אם ַה ָּ ּבנִ ים ְש ֵמ ָּחה" (תהילים קיג ,ט),
ַעדֵ :
ּו ֵבית ִּה ֵלל אוֹ ְמ ִרים:
"ח ָּּל ִמיש לְ ַמ ְעיְ נוֹ ָּמיִ ם" (תהילים קיד ,ח).
ַעדַ :
וְ ַתנְ יָ א ִא ָיד ְך:
" ַעד ֵה ָיכן הוּא אוֹ ֵמר?
ֵבית ַש ַמאי אוֹ ְמ ִרים:
ַעדּ ְ :
"ב ֵצאת יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ָּריִ ם" (תהילים קיד ,א)
ּו ֵבית ִּה ֵלל אוֹ ְמ ִרים:
ַעד" :ל ֹא לָּ נ ּו ה' ל ֹא לָּ נוּ" (תהילים קטו ,א).
קיז,ב

ַמאי לָ או ְ ּב ָהא ָק ִמ ּ ַיפלְ גִ י:
ּ
"הלְ לוּיָּ ּה" ֵ -ריש ּ ִפ ְיר ָקא,
"אם ַה ָּבנִ ים ְש ֵמ ָּחה" ָסבַ רַ :
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר ַעדֵ :
ו ַּמאן דְּ ָא ַמר ַעדּ ְ :
"הלְ לוּיָּ ּה" סוֹ ף ּ ִפ ְיר ָקא!
"ב ֵצאת יִ ְש ָּר ֵאל" ָסבַ רַ :
ַרב ִח ְסדָּ א ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה:
"הלְ לוּיָּ ּה" סוֹ ף ּ ִפ ְיר ָקא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ָס ְב ִריַ :
ַמאן דַּ ָא ַמר ַעדּ ְ :
"ב ֵצאת יִ ְש ָּר ֵאל" ַש ּ ִפיר,
"אם ַה ָּ ּבנִ ים ְש ֵמ ָּחה" ַעד וְ ַעד ִ ּבכְ לָ ל,
ו ַּמאן דַּ ָא ַמרַ :עדֵ :
"הלְ לוּיָּ ּה"!
וְ נֵ ָימא ַעדַ :
"אם ַה ָּ ּבנִ ים ְש ֵמ ָּחה"!
"הלְ לוּיָּ ּה" ֶשל ֵ
"הלְ לוּיָּ ּה"  -וְ נֵ ָימא ַ
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ לֹא יָ ְד ִעינַ ן ֵהי ַ
ַק ְשיָ א!
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ַר ָ ּבה ַ ּבר ַרב הוּנָ א ְמ ָת ֵרץ לְ ַט ְע ֵמ ּיה:
"הלְ לוּיָּ ּה" ֵריש ּ ִפ ְיר ָקא,
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ַ
"אם ַה ָּ ּבנִ ים ְש ֵמ ָּחה" ַש ּ ִפיר,
ַמאן דְּ ָא ַמר ַעדֵ :
ו ַּמאן דְּ ָא ַמר ַעדּ ְ :
"ב ֵצאת יִ ְש ָּר ֵאל"ָ ,סבַ רַ :עד וְ לֹא ַעד ִ ּבכְ לָ ל.
"הלְ לוּיָּ ּה",
וְ נֵ ָימא ַעד ַ
"הלְ לוּיָּ ּה" ֶש ְ ּ
"ב ֵצאת יִ ְש ָּר ֵאל"!
"הלְ לוּיָּ ּה" וְ נֵ ָימא ַעד ַ
וְ כִ י ֵּת ָימא דְּ לָ א יָ ְד ִעינַ ן ֵהי ַ
ַק ְשיָ א!
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .69קיז ,ב
"וְ חוֹ ֵתם ִ ּבגְ או ָ ּּלה".
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ּ
ְק ִר ַיאת ְש ַמע וְ ַה ֵלל ָ " -ג ַאל יִ ְש ָר ֵאל".
דִּ צְ לוֹ ָתא " -גּוֹ ֵאל יִ ְש ָר ֵאל".

רש"י
ה''ג כתיב הכא למען תזכור את
יום צאתך וגו' וכתיב התם זכור
את יום השבת לקדשו:
כשם הגדולים .כאברהם כיצחק
ויעקב:

ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ַר ֲח ֵמי נִ ינְ ה ּו.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי זֵ ָירא:
"א ֶשר ִקדְּ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ ָ ּונוּ",
דְּ ִקידּ ו ָּשא ֲ -
"קדְּ ֵשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ֶת ָיך".
דִּ צְ לוֹ ָתא ַ -
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ַר ֲח ֵמי נִ ינְ ה ּו.
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר יַ ֲעקב:
וְ צָ ִר ְיך ֶש ַ ּיזְ ִּכיר יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִם ְ ּב ִקידּ וּש ַה ּיוֹ ם.
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ר ֶאת יוֹ ם"( 29דברים טז ,ג),
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :זָּ כוֹ ר ֶאת יוֹ ם ַה ּ ַש ָּ ּבת לְ ַקדְּ שוֹ " (שמות כ ,ח).
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֵשילָ א:
"מצְ ִמ ַיח ֶק ֶרן יְ שו ָּעה",
דִּ צְ לוֹ ָתא ַ -
"מגֵ ן דָּ וִ ד".
דְּ ַא ְפ ַט ְר ָּתא ָ -
"וְ ָּע ִש ִיתי לְ ָּך ֵשם ָּ ּגדוֹ ל ְּכ ֵשם ַה ְ ּגדלִ ים"( 30שמואל ב' ז ,ט).
ָּתנֵ י ַרב יוֹ ֵסף:
"מגֵ ן דָּ וִ ד"".
"זֶ ה ּו ֶשאוֹ ְמ ִריםָ :
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶׁ ּבן לָ ִּקיש:
"אל ֵֹהי ַאבְ ָר ָהם".
"וְ ֶא ֶע ְש ָּך לְ גוֹ י ָּ ּגדוֹ ל"  -זֶ ה ּו ֶשאוֹ ְמ ִרים ֱ
"אל ֵֹהי יִצְ ָחק",
"וַ ֲא ָּב ֶרכְ ָּך"  -זֶ ה ּו ֶשאוֹ ְמ ִריםֱ :
"אל ֵֹהי יַ ֲעקב".
"אגַ דְּ לָּ ה ְש ֶמ ָּך"  -זֶ ה ּו ֶשאוֹ ְמ ִרים ֱ
וַ ֲ
יָכוֹ ל יְ ה ּו חוֹ ְת ִמין ְ ּבכו ָּּלן?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :וֶ ְהיֵ ה ְ ּב ָּרכָּ ה" ּ ְ -ב ָך חוֹ ְת ִמין וְ ֵאין חוֹ ְת ִמין ְ ּבכו ָּּלן.
ָא ַמר ָרבָ א:
"מ ַקדֵּ ש ַה ּ ַש ָ ּבת".
ַא ְש ַּכ ְח ִּתינָ א לְ ָסבֵ י דְּ פו ְּמ ְ ּב ִּד ָיתא דְּ יָ ְתבִ י וְ ָק ָא ְמ ִרי ְ ּב ַש ְ ּב ָתאּ ֵ ,בין ִ ּבצְ לוֹ ָתא ֵ ּבין ְ ּב ִקידּ ו ָּשאְ :
"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל וְ ַה ְּז ַמ ִּנים".
ְ ּביוֹ ָמא ָטבָ אּ ֵ ,בין ִ ּבצְ לוֹ ָתא וּבֵ ין ְ ּב ִקידּ ו ָּשאְ :
וְ ָא ִמינָ א לְ ה ּו ֲאנָ אַ :אדְּ ַר ָ ּבה,
29

"לְ ַמ ַען ִּתזְ כּ ר ֶאת יוֹ ם צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך"
30
"וְ ָע ִש ִיתי לְ ָך ֵשם ָ ּגדוֹ ל ְּכ ֵשם ַה ְ ּגדלִ ים אשר בארץ"
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"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל",
דִּ צְ לוֹ ָתא ּ ֵ -בין ְ ּב ַש ְ ּב ָתא ֵ ּבין ְ ּביוֹ ָמא ָטבָ אְ :
"מ ַקדֵּ ש ַה ּ ַש ָ ּבת".
ְ ּב ִקידּ ו ָּשא  -דְּ ַש ְ ּב ָּתאְ :
"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל וְ ַה ְּז ַמ ִּנים".
ְ ּביוֹ ָמא ָטבָ אְ :
וַ ֲאנָ א ָא ִמינָ א ַט ְע ָמא דִּ ִידי וְ ַט ְע ָמא דִּ ְידכ ּו.
ַט ְע ָמא דִּ ְידכ ּו:
"מ ַקדֵּ ש ַה ּ ַש ָ ּבת".
ַש ָ ּבת דִּ ְקבִ ָיעא וְ ָקיְ ָימאּ ֵ ,בין ִ ּבצְ לוֹ ָתא וּבֵ ין ְ ּב ִקידּ ו ָּשא ְ -
"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל וְ ַה ְּז ַמ ִּנים".
יוֹ ָמא ָטבָ א דְּ יִ ְש ָר ֵאל הוּא דְּ ָק ְב ִעי לֵ ּיה דְּ ָק ְמ ַע ְ ּב ִרי יַ ְר ֵחי וְ ָק ְב ִעי לְ ָשנֵ י ְ -
ַט ְע ָמא דִּ ִידי:
"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל",
צְ לוֹ ָתא דִּ ְב ַר ִ ּבים ִא ָיתא ְ -
"מ ַקדֵּ ש יִ ְש ָר ֵאל וְ ַה ְּז ַמ ִּנים".
"מ ַקדֵּ ש ַה ּ ַש ָ ּבת"ּ ְ ,ביוֹ ם טוֹ ב ְ -
ִקידּ וּש דִּ בְ יָ ִחיד ִא ָיתאּ ַ ,ב ּ ַש ָ ּבת ְ -

01

רש"י
דברבים איתא .משום כבוד רבים
אומר מקדש ישראל:

וְ לֹא ִהיא!
צְ לוֹ ָתא ְ ּביָ ִחיד ִמי לֵ ֵית ּיה?
וְ ִקידּ ו ָּשא ְ ּב ַר ִ ּבים ִמי לֵ ֵית ּיה?
וְ ָרבָ א ָסבַ ר:
זִ יל ָ ּב ַתר ִע ָ ּיקר.
עו ָּּלא ַ ּבר ַרב נָ ֵחית ַק ֵּמ ּיה דְּ ָרבָ א,
ָא ַמר ְּכ ָסבֵ י דְּ ּפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ,וְ לֹא ָא ַמר לֵ ּיה וְ לֹא ִמידֵּ י.
ַאלְ ָמא:
ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ָרבָ א.
ַרב נָ ָתן ֲאבו ּּה דְּ ַרב ה ּונָ א ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב נָ ָתן נָ ֵחית ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ָפא,
ָא ַמר ְּכ ָסבֵ י דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא.
וְ ַש ְ ּב ֵח ּיה ַרב ּ ַפ ּ ָפא.
ָא ַמר ָרבִּ ינָ א:
ֲאנָ א ִא ְיקלַ ע לְ סו ָּרא ַק ֵּמ ּיה דְּ ָמ ֵר ַימר וְ נָ ֵחית ַק ֵּמ ּיה ְשלו ָּחא דְּ צִ יבּ ו ָּרא ,וְ ָא ַמר ְּכ ָסבֵ י דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא,
וְ ָהו ּו ְמ ַש ְּת ִקי לֵ ּיה כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא.
ָא ַמר לְ ה ּוַ :שבְ קוּה ּוִ ,הילְ כְ ָתא ְּכ ָסבֵ י דְּ פו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא!
וְ לֹא ָהו ּו ְמ ַש ְּתק ּו לֵ ּיה.
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 .61קיז ,ב
ִמ ְׁשנָה
ְ
ישי ְ -מ ָב ֵרך ַעל ְמזוֹ נוֹ .
ָמזְ ג ּו לוֹ כּ וֹ ס ְש ִל ִ
הה ֵ ּלל.
ת
א
יו
ַ
יעי ּ -גוֹ ֵמר ָע ָל ֶ
ְר ִב ִ
וְ אוֹ ֵמר ָע ָליו ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּ ִשיר.
ֵ ּבין ַהכּ וֹ סוֹ ת ַה ָלל ּו ִ -אם רוֹ ֶצה ִל ְש ּתוֹ ת יִ ְש ֶּתה,
יעי  -לֹא יִ ְש ֶּתה.
ישי ִל ְר ִב ִ
ֵ ּבין כוס ְש ִל ִ
ְׁג ָמ ָרא
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָחנָ ן לְ ָרבָ א:
ְש ַמע ִמי ָּנ ּהּ ִ :ב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ְטעוּנָ ה כּ וֹ ס.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַא ְר ַ ּבע ָּכ ֵסי ִּת ְּיקנ ּו ַר ָ ּבנַ ן דֶּ ֶר ְך ֵחירוּת,
ָּכל ַחד וְ ַחד נַ ֲעבִ יד ֵ ּב ּיה ִמצְ וָ ה.
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 .62קיז ,ב – קיח ,א

יעי ּגוֹ ֵמר ָע ָליו ֶאת ַה ַה ֵ ּלל וְ אוֹ ֵמר ָע ָליו ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּ ִשיר".
" ְר ִב ִ

רש"י
ה''ג רביעי גומר עליו את ההלל
ואומר עליו הלל הגדול :שהקדוש
ברוך הוא יושב ברומו של עולם
כו' .דכתיב הודו לאל השמים נותן
לחם לכל בשר והיינו דבר גדול:
עשיר בשורו .מפסידו ממון
[ומכפר] על גופו:

"ב ְר ַ ּכת ַה ּ ִשיר"?
קיח,א ַמאי ִ ּ
ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר:
"יְ ַהלְ לו ָּך ה' ֱאל ֵֹהינוּ".
וְ ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
"נִ ְש ַמת ָּּכל ַחי".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָ ן:
ּ
יעי  -גוֹ ֵמר ָע ָליו ֶאת ַה ַה ֵ ּלל,
" ְר ִב ִ
וְ אוֹ ֵמר ַה ֵ ּלל ַה ָ ּגדוֹ ל,
דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ַט ְרפוֹ ן.
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִּרים:
רעי ל ֹא ֶא ְח ָּסר" (תהלים כג ,א)".
"ה' ִ
ֵמ ֵהיכָ ן " ַה ֵ ּלל ַה ָ ּגדוֹ ל"?
ַר ִּ ּבי יְהו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵמ"הוֹ דוּ" (תהילים קלו ,א) ַעד" :נַ ֲהרוֹ ת ָּ ּב ֶבל" (תהילים קלז ,א).
וְ ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן אוֹ ֵמר:
"שיר ַה ּ ַמ ֲעלוֹ ת" (תהילים קלד) ַעד "נַ ֲהרוֹ ת ָּ ּב ֶבל".
ִמ ִ
ַרב ַא ָחא ַ ּבר יַ ֲעקב ָא ַמר:
ִמ ִּ
"כי יַ ֲעקב ָּ ּב ַחר לוֹ יָּ ּה" (תהילים קלה) ַעד "נַ ֲהרוֹ ת ָּ ּב ֶבל".
וְ לָ ָּמה נִ ְק ָרא ְשמוֹ " ַה ֵ ּלל ַה ָ ּגדוֹ ל"?
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברוּך הוּא יוֹ ֵשב ְ ּברוּמוֹ ֶשל עוֹ לָ ם ו ְּמ ַח ֵּלק ְמזוֹ נוֹ ת לְ כָ ל ְ ּב ִר ָ ּיה .
31

ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
ָהנֵ י ֶע ְש ִרים וְ ִש ּ ָשה "הוֹ דוּ" (תהילים קלו)ְּ ,כנֶ גֶ ד ִמי?
ּ
ְּכנֶ גֶ ד ֶע ְש ִרים וְ ִש ּ ָשה דּ וֹ רוֹ ת ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא ְבעוֹ לָ מוֹ וְ לֹא נָ ַתן לָ ֶהם ּתוֹ ָרה.
וְ ָּזן אוֹ ָתם ה' ְ ּב ַח ְסדּ וֹ .
ָא ַמר ַרב ִּח ְסדָּ א:
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיב "הוֹ ד ּו לַ ה' ִכי טוֹ ב"?
הוֹ ד ּו לַ ה' ֶשגּוֹ בֶ ה חוֹ בָ תוֹ ֶשל ָא ָדם ְ ּבטוֹ בָ תוֹ ,
ָע ִשיר ּ ְ -בשוֹ רוֹ ,
וְ ֶאת ָענִ י ּ ְ -ב ֶשיוֹ ,
יָ תוֹ ם ּ ְ -ב ֵ ּביצָ תוֹ ,
31

"נותן לחם לכל בשר" (תהילים קלו ,כה)
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ַאלְ ָמנָ ה ְ ּב ַּת ְרנְ גוֹ לְ ָּת ּה.
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 .63קיח ,א
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ָק ִשין ְמזוֹ נוֹ ָתיו ֶשל ָא ָדם ִּכ ְפלַ יִ ים ַּכיוֹ לֵ ָדה
32
דְּ ִאילּ ּו ְ ּביוֹ לֵ ָדה ְּכ ִתיבּ ְ :
"ב ֶע ֶצב" (בראשית ג ,טז),
33
וּבִ ְמזוֹ נוֹ ת ְּכ ִתיבּ ְ :
"ב ִע ָּצּ בוֹ ן" (בראשית ג ,יז).

רש"י
קשין נקביו של אדם .כשהוא
עצור כיום המיתה:

וְ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָק ִשין ְמזוֹ נוֹ ָתיו ֶשל ָא ָדם יוֹ ֵתר ִמן ַה ְ ּגאוּלָ ה,
אתי ִמ ָּּכל ָּרע" (בראשית מח ,טז)ַ - ,מלְ ָא ְך ְ ּב ָעלְ ָמא,
"ה ּ ַמלְ ָּא ְך ַה ּג ֵאל ִ
דְּ ִאילּ ּו ִ ּבגְ או ָּּלה ְּכ ִתיבַ :
34
אתי" (בראשית מח ,טו).
"ה ֱאל ִֹהים ָּהרֹ ֶעה ִ
וְ ִאילּ ּו ִ ּב ְמזוֹ נוֹ ת ְּכ ִתיבָּ :
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יְהוֹ ֻׁש ַע ֶׁ ּבן לֵ וִּ י:
ְ
ְ
ְ ּב ָש ָעה ֶש ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברוּך הוּא לָ ָא ָדם" :וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ַּת ְצ ִמ ַיח לָּ ך" (בראשית ,ג ,יח) זָ לְ ג ּו ֵעינָ יו דְּ ָמעוֹ ת,
ָא ַמר לְ ָפנָ יוִ :רבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ םֲ ,אנִ י וַ ֲחמוֹ ִרי נאכַ ל ְ ּב ֵאבוּס ֶא ָחד?!
ֵּכיוָ ן ֶש ָא ַמר לוֹ ּ ְ :
"בזֵ ַעת ַא ּ ֶפ ָּך ּתאכַ ל לֶ ֶחם" (בראשית ג ,יט)  -נִ ְת ָק ְר ָרה דַּ ְע ּתוֹ .
35

ָא ַמר ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶׁ ּבן לָ ִּקיש:
ַא ְש ֵרינ ּו ִאם ָע ַמ ְדנ ּו ָ ּב ִראשוֹ נָ ה,
וַ ֲע ַדיִ ין לֹא ּ ָפלְ ִטינַ ן ִמי ָּנ ּה ,דְּ ָקא ָאכְ לִ ינַן ִע ְיסבֵ י דְּ ַד ְב ָרא.
ָא ַמר ַרב ֵשיזְ בִּ י ִמ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ָק ִשין ְמזוֹ נוֹ ָתיו ֶשל ָא ָדם ִּכ ְק ִר ַיעת יַם סוּף,
"נתן לֶ ֶחם לְ כָּ ל ָּ ּב ָּשר" (תהלים קלו ,כה)
דִּ כְ ִתיבֵ :
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיה" :לְ גזֵ ר יַ ם סוּף לִ גְ זָּ ִרים" (תהילים קלו ,יג),
ָא ַמר ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה:
יעת יַ ם סוּף,
יתה ,וְ ִכ ְק ִר ַ
ָק ִשין נְ ָק ָביו ֶשל ָא ָדם ְ ּכיוֹ ם ַה ִּמ ָ
צעה לְ ִה ּ ָּפ ֵת ַח"( 36ישעיה נא ,יד),
"מ ַהר ֶ
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ :
ּוכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :רגַ ע ַה ָּ ּים וַ ֶ ּי ֱהמ ּו ַ ּג ָּּליו" (ישעיה נא ,טו).
וְ ָא ַמר ַרב ֵש ֶׁשת ִמ ּשוּם ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ָּכל ַה ְמבַ ֶּזה ֶאת ַה ּמוֹ ֲעדוֹ ת ְּכ ִאילּ ּו עוֹ בֵ ד ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
"אל ֵֹהי ַמ ֵּסכָּ ה ל ֹא ַת ֲע ֶשה ָּּל ְך" (שמות לד ,יז)
ֶש ֶּנ ֱא ַמרֱ :
"את ַחג ַה ּ ַמצּ וֹ ת ִּת ְשמר" (שמות לד ,יח).
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיהֶ :
וְ ָא ַמר ַרב ֵש ֶׁשת ִמ ּשוּם ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ָּכל ַה ְמ ַס ּ ֵפר לְ שוֹ ן ָה ָרע,
וְ כָ ל ַה ְמ ַק ֵ ּבל לְ שוֹ ן ָה ָרע,
וְ כָ ל ַה ֵּמ ִעיד ֵעדוּת ֶש ֶקר ַ ּב ֲחבֵ ירוֹ ,
ָראוּי לְ ַה ְשלִ יכוֹ לַ ְּכלָ בִ ים.
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :לַ ֶּכלֶ ב ַּת ְשלִ כוּן אתוֹ "( 37שמות כב ,ל),
32

"ב ֶעצֶ ב תלדי בנים"
ְּ
33
"ב ִע ָ ּצבוֹ ן תאכלנה כל ימי חייך"
ְּ
34
אתי מעודי עד היום הזה"
רעה ִ
"ה ֱאל ִֹהים ָה ֶ
ָ
35
"וְ קוֹ ץ וְ ַד ְרדַּ ר ַּתצְ ִמ ַיח לָ ְך ואכלת את עשב השדה"
36
צעה לְ ִה ּ ָפ ֵת ַח ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו"
"מ ַהר ֶ
ִ
37
"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו לַ ֶּכלֶ ב ַּת ְשלִ כוּן אתוֹ "
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :ל ֹא ִת ּ ָּשא ֵש ַמע ָּשוְ א"( 38שמות כג ,א),
ְק ִרי ֵ ּב ּיה "לֹא ַת ּ ִשיא".

38

"ל ֹא ִת ּ ָשא ֵש ַמע ָשוְ א אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס"
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 .64קיח ,א-ב

וְ כִ י ֵמ ַא ַחר דְּ ִא ָּיכא ַה ֵּלל ַה ָ ּגדוֹ לֲ ,אנַן ַמאי ַט ְע ָמא ָא ְמ ִרינַ ן ַהאי?
ִמ ּשוּם ֶש ֵ ּיש בּ וֹ ֲח ִמ ּ ָשה דְּ בָ ִרים ַה ָּללוּ:
יְצִ ַיאת ִמצְ ַריִם,
ו ְּק ִר ַיעת יַ ם סוּף,
ו ַּמ ַּתן ּתוֹ ָרה,
ו ְּת ִח ַ ּית ַה ֵּמ ִתים,
וְ ֶחבְ לוֹ ֶשל ָמ ִש ַיח.
יְ צִ ַיאת ִמצְ ַריִם,
דִּ כְ ִתיבּ ְ :
"ב ֵצאת יִ ְש ָּר ֵאל ִמ ּ ִמ ְצ ָּריִ ם" (תהלים קיד ,א).
ו ְּק ִר ַיעת יַ ם סוּף,
"ה ָּ ּים ָּר ָּאה וַ ָּ ּינס" (תהילים קיד ,ג).
דִּ כְ ִתיבַ :
ַמ ַּתן ּתוֹ ָרה,
"ה ָּה ִרים ָּר ְקד ּו כְ ֵאילִ ים" (תהילים קיד ,ד)
דִּ כְ ִתיבֶ :
ְּת ִח ַ ּיית ַה ֵּמ ִתים,
39
ְ
"א ְת ַה ֵּלך לִ ְפנֵ י ה'" (תהילים קטז ,ט).
דִּ כְ ִתיבֶ :
ֶחבְ לוֹ ֶשל ָמ ִש ַיח,
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא לָּ נ ּו ה' ל ֹא לָּ נ ּו"( 40תהילים קטו ,א).
וְ ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
"ל ֹא לָּ נ ּו ה' ל ֹא לָּ נוּ"  -זוֹ ִש ְעבּ וּד ַמלְ כֻׁ יוֹ ת.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
"ל ֹא לָּ נ ּו ה' ל ֹא לָּ נוּ"  -זוֹ ִמלְ ֶח ֶמת גּוֹ ג ו ָּמגוֹ ג.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק ָא ַמר:
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ֵ ּיש בּ וֹ ִמילּ וּט ָנְפשוֹ ת ֶשל צַ דִּ ִיקים ִמ ֵ ּג ִיה ָּנם,
"א ָּּנה ה' ַמ ְּל ָּטה נַ ְפ ִשי" (תהילים קטז ,ד).
ֶש ֶּנ ֱא ַמרָּ :

ִּחזְ ִּק ּיָה ָא ַמר:
ִמ ּ ְפנֵ י ֶש ֵ ּיש בּ וֹ ִיְר ָיד ָתן ֶשל צַ דִּ ִיקים ,לְ כִ בְ ָשן ָה ֵאש וַ ֲעלִ ָ ּי ָיתן ִמ ֶּמ ּנ ּו.
יְ ִר ָיד ָתן:
דִּ כְ ִתיב" :ל ֹא לָּ נ ּו ה' ל ֹא לָּ נוּ" ָ -א ַמר ֲחנַ נְ יָ ה.
ִּ
יש ֵאל.
"כי לְ ִש ְמ ָּך ֵּתן ָּּכבוֹ ד" ָ -א ַמר ִמ ּ ָ
"על ַח ְסדְּ ָּך וְ ַעל ֲא ִמ ֶּת ָּך" ָ -א ַמר ֲעזַ ְריָ ה.
יאמר ּו ַה ּגוֹ יִ ם"ָ - 41א ְמר ּו כּ ו ָּּלן.
"לָּ ּ ָּמה ְ
ּ
ֲעלִ ָ ּי ָיתן ִמ ִכבְ ַשן ָה ֵאש:
42
"הלְ ל ּו ֶאת ה' ָּּכל ּגוֹ יִ ם" (תהילים קיז) ָ -א ַמר ֲחנַ נְ יָ ה.
דִּ כְ ִתיבַ :
ּ
ּ
יש ֵאל.
"ש ְ ּבחוּה ּו ָּכל ָּה ֻּא ִמים" ָ -א ַמר ִמ ּ ָ
ַ
ִּ
"כי ָּ ּג ַבר ָּעלֵ ינ ּו ַח ְסדּ וֹ " ָ -א ַמר ֲעזַ ְריָ ה.
ּ
"וֶ ֱא ֶמת ה' לְ עוֹ לָּ ם ַהלְ לוּיָּ ּה" ָ -א ְמר ּו כּ ו ָּלן.

"א ְת ַה ֵּל ְך לִ פְ נֵי ה' בארצות החיים"
"כי חילצת נפשי ממות"ֶ .
40
"ל ֹא לָ נ ּו ה' ל ֹא לָ נ ּו כי לשמך תן כבוד"
41
יאמר ּו ַהגּוֹ יִם איה נא אלוהיהם"
"לָ ָּמה ְ
42
"הלְ ל ּו ֶאת ה' ָּכל גּוֹ יִם שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללויה"
ַ
39
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
וְ יֵ ש אוֹ ְמ ִרים:
"וֶ ֱא ֶמת ה' לְ עוֹ לָּ ם" ּ ַ -גבְ ִר ֵיאל ֲא ָמרוֹ .
ְ ּב ָש ָעה ֶש ִה ּ ִפיל נִ ְמרוֹ ד ָה ָר ָשע ֶאת ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינ ּו לְ תוֹ ְך ִּכבְ ַשן ָה ֵאש,
ָא ַמר ַ ּגבְ ִר ֵיאל לִ ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ םֵ ,א ֵרד וַ ֲאצַ ֵּנן וְ ַא ִ ּציל ֶאת ַה ַ ּצדִּ יק ִמ ִּכבְ ַשן ָה ֵאש.
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּאֲ :אנִ י יָ ִחיד ְ ּבעוֹ לָ ִמי וְ הוּא יָ ִחיד ְ ּבעוֹ לָ מוֹ ,
נָ ֶאה לְ יָ ִחיד לְ ַה ִ ּציל ֶאת ַה ָ ּי ִחיד.
וּלְ ִפי ֶש ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא ֵאינוֹ ְמ ַק ּ ֵפ ַח ְשכַ ר ָּכל ְ ּב ִר ָ ּיהָ ,א ַמרִּ :תזְ ֶּכה וְ ַת ִ ּציל ְשל ָֹשה ִמ ְ ּבנֵ י בָ נָ יו.

דָּ ַרש ַר ִּבי ִּש ְמעוֹ ן ַה ֵשלוֹ נִּ י:
ְ
יש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ְלתוֹ ך ִ ּכ ְב ַשן ָה ֵאש,
ְ ּב ָש ָעה ֶש ִה ּ ִפיל נְ בו ַּכ ְדנֶ צַּ ר ָה ָר ָשע ֶאת ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ָ
ָע ַמד יו ְּר ַק ּמוֹ ַשר ַה ָ ּב ָרד ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא,
ָא ַמר ְל ָפנָ יוִ :רבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ ָלםֵ ,א ֵרד וַ ֲא ַצ ֵ ּנן ֶאת ַה ִ ּכ ְב ָשן
יקים ַה ָ ּלל ּו ִמ ִ ּכ ְב ַשן ָה ֵאש,
וְ ַאצִּ יל ַלצַּ דִּ ִ
יאלֵ :אין ְ ּגבו ָּרתוֹ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּבר ּו ְך הוּא ְ ּב ָכךְ,
ָא ַמר לוֹ ַ ּג ְב ִר ֵ
ֶש ַא ָּתה ַשר ָ ּב ָרד ,וְ ַהכּ ל יוֹ ְד ִעין ֶש ַה ַּמיִ ם ְמ ַכ ִ ּבין ֶאת ָה ֵאש,
ְ
יח ִמ ַ ּבחוּץֶ ,א ֱע ֶשה נֵ ס ְ ּבתוֹ ך נֵ ס.
קיח,ב ֶא ָ ּלא ֲאנִ י ַשר ֶשל ֵאש ֵא ֵרד וַ ֲא ָק ֵרר ִמ ִ ּב ְפנִ ים ^וְ ַא ְקדִּ ַ
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּאֵ :רד!
יאל וְ ָא ַמר" :וֶ ֱא ֶמת ה' לְ עוֹ לָּ ם" (תהילים קיז ,ב).
ְ ּבאוֹ ָת ּה ָש ָעה ּ ָפ ַתח ַ ּג ְב ִר ֵ
ַר ִּבי נָ ָתן אוֹ ֵמר:
ּ
"וֶ ֱא ֶמת ה' לְ עוֹ לָּ ם"  -דָּ גִ ים ֶש ַ ּב ָים ֲא ָמרוּה ּו.

רש"י
ואקדיח מבחוץ .לשרוף את
הזורקים אותן לתוך האור דכתיב
(דניאל ג) גובריא אילך די הסיקו
לשדרך מישך ועבד נגו קטיל הימון
שביבא דנורא:
ואמת ה' לעולם .שקיים לי דברו
ושמר לי הבטחתו שהבטיחני
להציל מבני בניו של אברהם:
שנתן לו רבו מתנה .פרנסה
לדגים :ה''ג כיון דנחיתו כוכבי
שמיא עלייהו נחיתו לאקורי
נפשייהו בנחל קישון:
ואמת ה' לעולם .ששילם לנו
מתנותינו מחיל פרעה להתפרנס
ממנו:

ְּכ ְד ַרב הוּנָ א.
דַּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
יִ ְש ָר ֵאל ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ִמ ְּק ַט ֵּני ֲא ָמנָ ה ָהיוּ,
וְ כִ ְדדָּ ַרש ַר ָ ּבה ַ ּבר ָמ ִּרי:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ְמר ּו ַעל יָּ ם ְ ּביַ ם סוּף" (תהלים קו ,ז) ְ -מלַ ֵּמד ֶש ִה ְמר ּו יִ ְש ָר ֵאל ְ ּבאוֹ ָת ּה ָש ָעה,
וְ ָא ְמרוְּּ :כ ֵשם ֶש ָאנ ּו עוֹ לִ ין ִמ ַ ּצד ֶא ָחד ָּכ ְך ִמצְ ִר ִ ּיים עוֹ לִ ים ִמ ַ ּצד ַא ֵחר.
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ַשר ֶשל יָםְ ּ :פלוֹ ט אוֹ ָתן לַ ּי ָ ַּב ָשה!
ָא ַמר לְ ָפנָ יוִ :רבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ םְּ ,כלוּם יֵ ש ֶעבֶ ד ֶשנּוֹ ֵתן לוֹ ַרבּ וֹ ַמ ָּתנָ ה וְ חוֹ זֵ ר וְ נוֹ ֵטל ִמ ֶּמ ּנוּ?
ָא ַמר לוֹ ֶ :א ֵּתן לְ ָך ֶא ָחד ו ֶּמ ֱחצָ ה ֶש ָ ּב ֶהן.
ָא ַמר לוֹ ִ :רבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ ם ,יֵ ש ֶע ֶבד ֶש ּתוֹ ֵב ַע ֶאת ַרבּ וֹ ?
ָא ַמר לוֹ  :נַ ַחל ִקישוֹ ן יְ ֵהא לִ י ָע ֵרב.
ִמ ָ ּיד ּ ָפלַ ט אוֹ ָתן לַ ּי ָ ַּב ָשה וּבָ א ּו יִ ְש ָר ֵאל וְ ָרא ּו אוֹ ָתן,
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ַ ּי ְרא יִ ְש ָּר ֵאל ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם ֵמת ַעל ְש ַפת ַה ָּ ּים" (שמות יד ,ל).
ַמאי " ֶא ָחד ו ֶּמ ֱחצָ ה ֶש ָ ּב ֶהן"?

"שש ֵמאוֹ ת ֶרכֶ ב ָּ ּבחוּר" (שמות יד ,ז)
דְּ ִאילּ ּו ְ ּב ַפ ְרעהֵ :
"ת ַשע ֵמאוֹ ת ֶרכֶ ב ַ ּב ְרזֶ ל" (שופטים ד ,יג)
וְ ִאילּ ּו ְ ּב ִס ְיס ָראְּ :

ִּכי ֲא ָתא ִס ְיס ָראֲ ,א ָתא ֲעלַ ְ ּייה ּו ְ ּב ִד ְק ֵרי דְּ ַפ ְרזְ לָ א ,הוֹ צִ יא ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא ֲעלֵ ֶיהם כּ וֹ כָ בִ ים ִמ ְּמ ִסילּ וֹ ָתם,
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"מן ָּש ַמיִ ם נִ לְ ָּחמ ּו ַהכּ וֹ כָּ ִבים" (שופטים ה ,כ)
דִּ כְ ִתיבִ :
ֵּכיוָ ן דִּ נְ ִחית ּו כּ וֹ כְ בֵ י ָש ַמיִ ם ֲעלַ יְ יה ּו ַא ְּק ִדיר ּו ָהנֵ י דִּ ְק ֵרי דְּ ַפ ְרזְ לָ א.
נְ ִחית ּו לְ ַא ְקרו ֵּרי לְ ִמ ְיס ֵחי נַ ְפ ַשיְ יה ּו ְ ּבנַ ַחל ִקישוֹ ן,
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא לְ נַ ַחל ִקישוֹ ן :לֵ ְך וְ ַה ְשלֵ ם ֵע ְרבוֹ נְ ךָ.
ִמ ָ ּיד ְ ּג ָר ָפם נַ ַחל ִקישוֹ ן וְ ִה ְשלִ יכָ ן לַ ּיָם,
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :נַ ַחל ִקישוֹ ן ְ ּג ָּר ָּפם נַ ַחל ְקדו ִּמים" (שופטים ה ,כא).
43

"מן ָש ַמיִם נִלְ ָחמ ּו ַהכּ וֹ כָ בִ ים ממסילותם נלחמו עם סיסרא"
ִ
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

ַמאי "נַ ַחל ְקדו ִּמים"?
נַ ַחל ֶש ַּנ ֲע ָשה ָע ֵרב ִמ ֶ ּק ֶדם.
ְ ּבאוֹ ָת ּה ָש ָעה ּ ָפ ְתח ּו דָּ גִ ים ֶשל ָ ּים וְ ָא ְמרוּ" :וֶ ֱא ֶמת ה' לְ עוֹ לָּ ם".
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .65קיח ,ב – קיט ,א
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶׁ ּבן לָ ִּקיש:
ּ
יבי ֲע ֶק ֶרת ַה ַביִ ת" ? (תהילים קיג ,ט)
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :מוֹ ִש ִ
ָא ְמ ָרה ְּכנֶ ֶסת יִ ְש ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ םָ ,שמוּנִ י ָ ּבנֶ ָיך ְּכחוּלְ דָּ ה זוֹ ַהדָּ ָרה ְ ּב ִע ָ ּיק ֵרי בָ ִּתים.
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דָּ ַרש ָרבָ א:

45

"א ַה ְב ִּתי ִּכי יִ ְש ַמע ה'" ? (תהילים קטז ,א)
ַמאי דִּ כְ ִתיבָּ :

ָא ְמ ָרה ְּכנֶ ֶסת יִ ְש ָר ֵאלִ :רבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ םֵ ,א ַימת ֲאנִ י ֲאהוּבָ ה לְ ָפנֶ ָיך ִ ּבזְ ַמן ֶש ִּת ְש ַמע קוֹ ל ַּת ֲחנוּנַ י?
"דַּ ּל ִתי וְ לִ י יְ הוֹ ִש ַיע" (תהילים קטז ,ו) ָ -א ְמ ָרה ְּכנֶ ֶסת יִ ְש ָר ֵאל לִ ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ֶשל עוֹ לָ םַ ,אף ַעל ּ ִפי ֶשדַּ ָּלה ֲאנִ י ְ ּב ִמצְ וֹ ת  -לְ ָך ֲאנִ י ,וְ לִ י נָ ֶאה לְ הוֹ ִש ַיע.

ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ְּכ ֶש ָחלָ ה ַר ִּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ְב ַר ִּבי יוֹ ֵסי ָשלַ ח לוֹ ַר ִּבי:
ֱאמוֹ ר לָ נ ּו ְשנַ יִ ם ו ְּשל ָֹשה דְּ ָב ִרים ֶש ָא ַמ ְר ָּת לָ נ ּו ִמ ּשוּם ָאבִ ָיך.
ָשלַ ח לוֹ :
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"הלְ ל ּו ֶאת ה' ָּּכל ּגוֹ יִ ם" ? (תהלים קיז ,א-ב)
ָּכ ְך ָא ַמר ַא ָ ּבאַ :מאי דִּ כְ ִתיבַ :
או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ַמאי ֲעבִ ְיד ַּתיְ יהוּ?
"הלְ ל ּו ֶאת ה' ָּּכל ּגוֹ יִ ם" ַ -א ְ ּגבוּרוֹ ת וְ ְנִפלָ אוֹ ת דְּ ָעבֵ יד ַ ּב ֲה ַדיְ יהוּ,
ָהכִ י ָק ָא ַמרַ :
ָּכל ֶש ֵּכן ָאנ ּו דְּ גָ בַ ר ָעלֵ ינ ּו ַח ְסדּ וֹ .

רש"י
בניך .מרוב

שמוני
בגלות:
כחולדה זו שדרה בעיקרי בתים.
והיינו עקרת הבית:
אומות העולם מאי עבידתייהו.
לשבוחי משום דגבר עלינו חסדו
הא עלן לשבוחי:
אגבורות ונפלאות .דחזיתו שעשה
לי:
וקנה .עדת ישראל בין הקנים
ביער:
חזיר מיער .זה אדום שכתוב בה
(שם ז) אכלה ומדקה ושארא
ברגלה רפסה וזה דרכו של חזיר:
שכל מעשיה נכתבים בקולמוס
אחד .כלו' פה אחד להם להרע:
מתרפס .מתיר פס פושט יד:
ברצי .כלומר מתנים עם ישראל
לעשות רצונם בשוחד שהם
מקבלים ואין מקיימין דבריהם:

וְ עוֹ ד ֲח ָדא:
ֲע ִת ָידה ִמצְ ַריִ ם ֶש ָּתבִ יא דּ וֹ רוֹ ן לַ ָּמ ִש ַיחְּ ,47כ ָסבוּר ֵאינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל ֵמ ֶהם,
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא לַ ָּמ ִש ַיחַ :ק ֵ ּבל ֵמ ֶהםַ ,אכְ ַסנְ יָ א ָעש ּו לְ בָ נַ יי ְ ּב ִמצְ ַריִ ם.
ִמ ָ ּיד "יֶ ֱא ָּתי ּו ַח ְש ַמ ִּנים ִמ ִּני ִמ ְצ ָּריִ ם" (תהילים סח ,לב).
ְ
נָ ְש ָאה כּ וּש ַקל וָ חוֹ ֶמר ְ ּב ַעצְ ָמ ּה :ו ָּמה ַה ָּלל ּו ֶש ִּנ ְש ַּת ְע ְ ּבד ּו ָ ּב ֶהן ָּכךֲ ,אנִ י ֶשלּ א נִ ְש ַּת ְע ַ ּב ְד ִּתי ָ ּב ֶהן לֹא ָּכל ֶש ֵּכן?!
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּאַ :ק ֵ ּבל ֵמ ֶהם.
ִמ ָ ּיד "כּ וּש ָּּת ִריץ יָּ ָּדיו לֵ אל ִֹהים" (תהילים סח ,לב).
נָ ְש ָאה ַמלְ כוּת רוֹ ִמי ָה ְר ָש ָעה ַקל וָ חוֹ ֶמר ְ ּב ַעצְ ָמ ּה :ו ָּמה ַה ָּלל ּו ֶש ֵאין ַא ֵח ֶיהן ָּכ ְך ָאנ ּו ֶש ָאנ ּו ַא ֵח ֶיהן לֹא ָּכל ֶש ֵּכן?
ָא ַמר לוֹ ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא לְ גַ בְ ִר ֵיאלּ ְ :
"ג ַער ַח ַ ּית ָּקנֶ ה"( 48תהילים סח ,לא) ּ ְ -געוֹ ר ַח ָ ּיה ו ְּקנֵ ה לְ ָך ֵע ָדה,
דָּ בָ ר ַא ֵחר:
' ְ ּגעוֹ ר ַח ַ ּית ָקנֶ ה'ֶ ,שדָּ ָרה ֵ ּבין ַה ָ ּקנִ ים,
דִּ כְ ִתיב" :יְ כַ ְר ְס ֶמ ָּּנה ֲחזִ יר ִמ ָּ ּי ַער וְ זִ יז ָּש ַדי יִ ְר ֶע ָּּנה" (תהילים פ ,יד).
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ִּח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ ּגעוֹ ר ְ ּב ַח ָ ּיה ֶש ָּכל ַמ ֲע ֶש ָיה נִכְ ָּתבִ ין ְ ּבקוּלְ מוֹ ס ֶא ָחד.
"ע ַדת ַא ִ ּב ִירים ְ ּב ֶעגְ לֵ י ַע ּ ִמים"( 49תהילים סח ,לא)ֶ -ש ּ ָש ֲחט ּו ַא ִ ּב ִירים ַּכ ֲעגָ לִ ים ֶש ֵאין לָ ֶהם ְ ּב ָעלִ ים.
ֲ
צּ
ּ
ּ
"מ ְת ַר ֵפס ְב ַר ֵ י כָּ ֶסף" ֶ -ש ּפוֹ ְש ִטין יָ ד לְ ַק ֵ ּבל ָממוֹ ן ,וְ ֵאין עוֹ ִשין ְרצוֹ ן ְ ּב ָעלִ ים.
ִ
"פ ַּזר ַע ּ ִמים ְק ָּרבוֹ ת יֶ ְח ּ ָּפצוּן" ִ -מי ָ ּג ַרם לָ ֶהם לְ יִ ְש ָר ֵאל ֶש ִ ּי ְת ּ ַפ ְּזר ּו לְ בֵ ין או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם? ְק ִריבוֹ ת ֶש ָהי ּו ֲח ֵפצִ ין ָ ּב ֶהן.
ִּ
וְ עוֹ ד ָשלַ ח לוֹ :
44

"מוֹ ִשיבִ י ֲע ֶק ֶרת ַה ַ ּביִת אם הבנים שמחה הללויה"
45
"א ַהבְ ִּתי ִּכי י ְִש ַמע ה' את קולי תחנוני"
ָ
46
"הלְ ל ּו ֶאת ה' ָּכל גּוֹ יִם שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ד' לעולם הללויה"
ַ
47
"מהיכלך על ירושלים לך יובילו מלכים שי" (תהילים סח ,ל)
48
" ְ ּג ַער ַח ּיַת ָקנֶה עדת אבירים"
49
"ע ַדת ַא ִ ּבי ִרים ְ ּב ֶעגְ לֵ י ַע ִּמים מתרפס ברצי כסף ביזר עמים קרבות יחפצו"
ֲ
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חטאותם

מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

ְשלֹש ֵמאוֹ ת וְ ִש ּ ִשים וַ ֲח ִמ ּ ָשה ְשוָ ִוקים ִ ּבכְ ַר ְך ָ ּגדוֹ ל ֶשל רוֹ ִמי,
וְ כָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָהי ּו בּ וֹ ְשלֹש ֵמאוֹ ת וְ ִש ּ ִשים וַ ֲח ִמ ּ ָשה ִ ּב ָירנִ ּיוֹ ת,
וְ כָ ל ִ ּב ָירנִ ית וּבִ ָירנִ ית ָהי ּו בּ וֹ ְשלֹש ֵמאוֹ ת וְ ִש ּ ִשים וַ ֲח ִמ ּ ָשה ַמ ֲעלוֹ ת,
וְ כָ ל ַמ ֲעלָ ה ו ַּמ ֲעלָ ה ָהי ּו בּ וֹ ְּכ ֵדי לָ זוּן ֶאת ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ ּולּ וֹ .
ָא ַמר ַר ִּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל לְ ַר ִּבי ,וְ ָא ְמ ִרי לָ ּה לְ ַר ִּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ְב ַר ִּבי יוֹ ֵסי:
ָהנֵ י לְ ַמן?
לָ ְך וּלְ ַח ְב ָר ְך וּלְ ַחבְ רו ָּתךְ.
קדש לַ ה' ל ֹא יֵ ָּא ֵצר וְ ל ֹא יֵ ָּח ֵסן ִּכי לַ ּי ְש ִבים לִ ְפנֵ י ה' יִ ְהיֶ ה"( 50ישעיה כג ,יח).
"ס ְח ָּר ּה וְ ֶא ְתנַ ָּּנ ּה ֶ
ֶש ֶּנ ֱא ַמרַ :
ַמאי "ל ֹא יֵ ָּא ֵצר"?
ָּתנֵ י ַרב יוֹ ֵסף:
""ל ֹא יֵ ָּא ֵצר"  -זֶ ה ֵ ּבית אוֹ ָצר,
"וְ ל ֹא יֵ ָּח ֵסן"  -זֶ ה ֵ ּבית ְ ּגנִ יזָ ה".
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רש"י
זה המכיר מקום חבירו
בישיבה .שיודע לומר זה
מקום מיושב לפלוני וזה של
פלוני דהואיל ומכיר הוא
מקום כולם רגיל הוא לישב
שם תמיד:
סתרי תורה .מעשה מרכבה
ומעשה בראשית :למנצח:
מדלא כתיב לנצח משמע
שנותן כח לבריות לנצחו:

ַמאי ִּ
"כי לַ ּי ְש ִבים לִ ְפנֵ י ה'"?
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר:
קיט,א זֶ ה ַה ַּמ ִּכיר ְמקוֹ ם ֲחבֵ ירוֹ ַ ּביְ ִשיבָ ה.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר:
זֶ ה ַה ְמ ַק ֵ ּבל ּ ְפנֵ י ֲחבֵ ירוֹ ַ ּביְ ִשיבָ ה.
ַמאי "לִ ְמכַ ֶּסה ָּע ִתיק"?
זֶ ה ַה ְמכַ ֶּסה דְּ בָ ִרים ֶש ִּכ ָּיסה ַע ִּתיק יוֹ ִמין.
ו ַּמאי נִ ינְ ה ּו?
ִס ְת ֵרי תוֹ ָרה.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
זֶ ה ַה ְמגַ ֶּלה דְּ בָ ִרים ֶש ִּכ ָּיסה ַע ִּתיק יוֹ ִמין,
ַמאי נִ ינְ ה ּו?
ַט ֲע ֵמי תוֹ ָרה.

50
קדש לַ ה' ל ֹא י ֵָאצֵ ר וְ ל ֹא י ֵָח ֵסן ִּכי לַ ּי ְשבִ ים לִ פְ נֵי ה' י ְִהיֶה סחרה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק"
"ס ְח ָר ּה וְ ֶא ְת ַנ ּנ ָּה ֶ
ַ
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

 .66קיט ,א
ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א ִמ ּשוּם ַר ִּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ְב ַר ִּבי יוֹ ֵסי:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לַ ְמנַ ֵצּ ַחִ ...מזְ מוֹ ר לְ ָּדוִ ד"? (תהילים ד)
זַ ְּמר ּו לְ ִמי ֶשנּוֹ צְ ִחין אוֹ תוֹ וְ ָש ֵמ ַח.
ְ
בּ א ו ְּר ֵאה ֶשלּ א ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברוּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָשר וָ ָדם.
ָ ּב ָשר וָ ָדם ְמנַ ְ ּצ ִחין אוֹ תוֹ ָעצֵ ב,
ֲאבָ ל ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא נוֹ צְ ִחין אוֹ תוֹ וְ ָש ֵמ ַח.
משה ְב ִחירוֹ ָּע ַמד ַ ּב ּ ֶפ ֶרץ לְ ָּפנָּ יו" (תהילים קו).
אמר לְ ַה ְש ִמ ָּידם לוּלֵ י ֶ
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ

רש"י
מפני מדת הדין .שמקטרגת
ואומרת לא תקבלם והוא מקבלם
בסתר:
לולי משה בחירו .אלמא משתבח
ביה קרא במשה וקרי ליה בחירו
משום דהשיב חמתו מהשחית
אלמא שמח הוא בכך:

ָא ַמר ַרב ָּכ ֲהנָ א ִמ ּשוּם ַר ִּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל ְב ַר ִּבי יוֹ ֵסי,
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶׁ ּבן לָ ִּקיש ִמ ּשוּם ַר ִּ ּבי יְהו ָּדה נְ ִּש ָיאה:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וִ ֵידי ָּא ָּדם ִמ ַּת ַחת ַּכנְ ֵפ ֶיהם"? (יחזקאל א ,ח),
"יָּ דוֹ " ְּכ ִתיב  -זֶ ה יָ דוֹ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא ֶש ּ ְפרו ָּסה ַּת ַחת ַּכנְ ֵפי ַה ַח ּיוֹ ת ְּכ ֵדי לְ ַק ֵ ּבל ַ ּב ֲעלֵ י ְתשוּבָ ה ִמ ַ ּיד ִמדַּ ת ַהדִּ ין.
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 .67קיט ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ָּכל ֶּכ ֶסף וְ זָ ָהב ֶש ָ ּבעוֹ לָ ם יוֹ ֵסף לִ ְּקטוֹ וֶ ֱהבִ יאוֹ לְ ִמצְ ַריִם,
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ יְ לַ ֵ ּקט יוֹ ֵסף ֶאת ָּּכל ַה ֶּכ ֶסף ַה ִּנ ְמ ָּצא"( 51בראשית מז ,יד).
ֵאין לִ י ֶא ָּלא ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִ ם וְ ֶש ְ ּב ֶא ֶרץ ְּכנַ ַעןּ ִ ,ב ְש ָאר ֲא ָרצוֹ ת ִמ ַּניִ ן?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :וְ כָּ ל ָּה ָּא ֶרץ ָּ ּבא ּו ִמ ְצ ַריְ ָּמה"( 52בראשית מא ,נז).
ּוכְ ֶש ָעל ּו יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִּמצְ ַריִ ם ֶה ֱעלוּה ּו ִע ָּמ ֶהן,
ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יְ נַ ְצּ ל ּו ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם" (שמות יב ,לו)
ַרב ַא ִּסי ָא ַמר:
ֲע ָשאו ָּה ִּכ ְמצו ָּדה זוֹ ֶש ֵאין ָ ּב ּה דָּ גָ ן,
ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ָא ַמר:
ִּכ ְמצוּלָ ה ֶש ֵאין ָ ּב ּה דָּ גִ ים.
וְ ָהיָ ה מ ּו ָּנח ַעד ְר ַח ְב ָעם.
ישק ֶמלֶ ְך ִמצְ ַריִ ם וּנְ ָטלוֹ ֵמ ְר ַחבְ ָעם,
ָ ּבא ִש ַ
ְ
ְ
ּ
ישק ֶמלֶ ך ִמ ְצ ַריִ ם ַעל יְ רו ָּּשלָּ יִ ם,
ישית לַ ּ ֶמלֶ ך ְר ַח ְב ָּעם ָּעלָּ ה ִש ַ
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ִהי ַ ּב ָּשנָּ ה ַה ֲח ִמ ִ
אצרוֹ ת ֵ ּבית ה' וְ ֶאת אוֹ ְצרוֹ ת ֵ ּבית ַה ּ ֶמלֶ ְך" (מלכים א' יד ,כה-כו).
וַ ִ ּי ַ ּקח ֶאת ְ
ישק,
ּנְטלוֹ ִמ ּ ִש ַ
ָ ּבא זֶ ַרח ֶמלֶ ְך כּ וּש ו ָ
ְ
ָ ּבא ָא ָסא וּנְ ָטלוּה ּו ִמ ֶּז ַרח ֶמלֶ ך כּ וּש,
וְ ִשי ְ ּגר ּו לְ ַה ְד ִר ּימוֹ ן ֶ ּבן ַטבְ ִר ּימוֹ ן.
ּנְטלוּם ֵמ ַה ְד ִר ּימוֹ ן ֶ ּבן ַט ְב ִר ּימוֹ ן.
ָ ּבא ּו ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן ו ָ
נְטלוֹ ִמ ְ ּבנֵ י ַע ּמוֹ ן ,וְ ָהיָ ה מ ּו ָּנח ַעד ָא ָחז,
ָ ּבא יְ הוֹ ָש ָפט ּו ָ
ָ ּבא ַסנְ ֵח ִריב וּנְ ָטלוֹ ֵמ ָא ָחז.
ּנְטלוֹ ִמ ַּסנְ ֵח ִריב וְ ָהיָ ה מ ּו ָּנח ַעד צִ ְד ִק ָ ּיה,
ָ ּבא ִחזְ ִק ָ ּיה ּו ו ָ
ּנְטלוּה ּו ִמ ִ ּצ ְד ִק ָ ּיה.
ָ ּבא ּו ַּכ ְשדִּ ִ ּיים ו ָ
ּנְטלוּה ּו ִמ ַּכ ְשדִּ ִ ּיים.
ָ ּבא ּו ּ ַפ ְר ִס ִ ּיים ו ָ
ָ ּבא ּו יְ וָ ונִ ים וּנְ ָטלוּה ּו ִמ ּ ַפ ְר ִס ִ ּיים.
ָ ּבא ּו רוֹ ִמ ִ ּיים וּנְ ָטלוּה ּו ִמ ַ ּיד יְ וָ ונִ ים,
וַ ֲע ַדיִ ין מ ּו ָּנח ְ ּברוֹ ִמי.

רש"י
כמצודה זו .שפורסים לעופות
לצוד ואין בה דגן ואין עוף נפנה
אליה :מלחמתו של זרח במצרים
גמרא אבל מלחמת זרח באסא
קראי:
ושיגרו להדרימון .מלך ארם
לעזור לו על בעשא מלך ישראל
וקראי נינהו ומלחמת יהושפט
בעמונים קראי ודרך הראשונים
להביא גנזיהם עמהם במלחמתם
כדי שימשך לבם אחר ממונם ולא
יברחו:
שמעמידו על רגליו .שמשמח לבו:
אקלידי .מפתחות:
וקולפי .פותחות שקורין בלעז
שרדור''א {שירידור''א :מנעול} :
דגלדי .של מרצופים של עור
שנושאים על סוסים וחמורים
וגמלים:

ָא ַמר ַר ִּ ּבי ָח ָמא ַ ּב ַר ִּ ּבי ֲחנִּ ינָ א:
ָשלֹש ַמ ְטמוֹ נִ ּיוֹ ת ִה ְט ִמין יוֹ ֵסף ְ ּב ִמצְ ַריִם:
קרח,
ַא ַחת נִ ְת ַ ּג ָּלה לְ ַ
וְ ַא ַחת נִ ְת ַ ּג ָּלה לְ ַאנְ טוֹ נִ ינוּס ֶ ּבן ַא ְסוֵ ירוּס,
וְ ַא ַחת ְ ּגנוּזָ ה לַ ַ ּצדִּ ִיקים לֶ ָע ִתיד לָ בא.
"עשר ָּשמוּר לִ ְב ָּעלָּ יו לְ ָּר ָּעתוֹ " (קהלת ה ,יב)
ֶ

ָא ַמר ַר ִּ ּבי ִּש ְמעוֹ ן ֶׁ ּבן לָ ִּקיש:
קרח,
זוֹ ָע ְשרוֹ ֶשל ַ
53
יהם" (דברים יא ,ו)
ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וְ ֵאת ָּּכל ַהיְ קוּם ֲא ֶשר ְ ּב ַרגְ לֵ ֶ
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ֶׁאלְ ָעזָ ר:
זֶ ה ָממוֹ נוֹ ֶשל ָא ָדם ֶש ַּמ ֲע ִמידוֹ ַעל ַרגְ לָ יו.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי לֵ וִּ י:
קרח,
ַמ ְשאוֹ י ְשלֹש ֵמאוֹ ת ּ ְפ ָרדוֹ ת לְ ָבנוֹ תָ ,הי ּו ַמ ְפ ְּתחוֹ ת ֵ ּבית ְ ּגנָ זָ יו ֶשל ַ
וְ כו ְּּלה ּו ַא ְקלִ ֵידי ו ְּקלִ ּ ֵיפי דְּ גִ לְ דָּ א.
51
"וַ יְלַ ֵ ּקט יוֹ ֵסף ֶאת ָּכל ַה ֶּכ ֶסף ַה ּנ ְִמצָ א בארץ מצרים ובארץ כנען"
52
"וְ כָ ל ָה ָא ֶרץ ָ ּבא ּו ִמצְ ַרי ְָמה לשבור אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ"
53
"ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם וְ ֵאת ָּכל ַהיְקוּם ֲא ֶשר ְ ּב ַרגְ לֵ ֶיהם"
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 .68קיט ,א
דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן.
ָא ַמר ַר ִּ ּבי ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִּ י ָא ַמר ַר ִּ ּבי יוֹ נָ ָתן:
"אוֹ ְד ָּך ִּכי ֲענִ ָּיתנִ י" (תהלים קיח ,כא) ָ -א ַמר דָּ וִ ד.
"א ֶבן ָּמ ֲאס ּו ַהבּ וֹ נִ ים ָּהיְ ָּתה לְ ראש ּ ִפ ָּּנה" (תהילים קיח ,כב) ָ -א ַמר יִ ַשי.
ֶ
"מ ֵאת ה' ָּהיְ ָּתה ּזאת" (תהילים קיח ,כג) ָ -א ְמר ּו ֶא ָחיו.
ֵ
"זֶ ה ַה ּיוֹ ם ָּע ָּשה ה'" (תהילים קיח ,כד) ָ -א ַמר ְשמו ֵּאל.
"א ָּּנא ה' הוֹ ִש ָּיעה ָּּנא" (תהילים קיח ,כה) ָ -א ְמר ּו ֶא ָחיו.
ָּ
"א ָּּנא ה' ַה ְצלִ ָּיחה נָּ א" (תהילים קיח ,כה) ָ -א ַמר דָּ וִ ד.
ָּ
ְ
ּ
ּ
ּ
"ברוּך ַה ָּבא ְב ֵשם ה'" (תהילים קיח ,כו) ָ -א ַמר יִ ַשי.
ָּ
ֵּ
"ב ַרכְ נוּכֶ ם ִמ ֵ ּבית ה'" (תהילים קיח ,כו) ָ -א ַמר ְשמו ֵּאל.
"אל ה' וַ ָּ ּי ֵאר לָּ נוּ" (תהילים קיח ,כז) ָ -א ְמר ּו כּ ו ָּּלן.
ֵ
בתים" (תהילים קיח ,כז) ָ -א ַמר ְשמ ּו ֵאל.
"א ְסר ּו ַחג ַ ּב ֲע ִ
ִ
"אלִ י ַא ָּּתה וְ אוֹ ֶד ָּך" (תהילים קיח ,כח) ָ -א ַמר דָּ וִ ד.
ֵ
"אל ַֹהי ֲארוֹ ְמ ֶמ ָּך" (תהילים קיח ,כח) ָ -א ְמר ּו כּ ו ָּּלן.
ֱ

רש"י
אבן מאסו הבונים .כלומר דוד
שמימיו רועה צאן היה ונעשה
ראש ונפלאת בעינינו לשון רבים
אמרו אחיו:
זה היום עשה ה' .שמואל היה
מתנבא עליהם שסופן לגיל
ולשמוח שיושיעם מיד אויביהם:
הושיעה נא אמרו אחיו .כלומר על
ידי דוד ודוד אמר הצליחה נא
שיצליח במלכותו:
ברכנוכם אמר שמואל .שיברך
כולם כלומר מברכין אנו אתכם:
לנו .לשון רבים:
אסרו חג בעבותים .הביאו זבחים
ושלמים הרבה לשמוח:
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 .60קיט ,א-ב
ְּתנַן ָה ָתם:
" ָמקוֹ ם ֶש ָ ּנ ֲהג ּו:
קיט,ב ִל ְכ ּפוֹ ל  -יִ ְכ ּפוֹ ל,
ִל ְפשוֹ ט  -יִ ְפשוֹ ט,
ְל ָב ֵר ְך ַא ֲח ָריו  -יְ ָב ֵרך,
ַהכּ ל ְ ּכ ִמנְ ַהג ַה ְּמ ִדינָ ה".

רש"י
לכפול .כל ההלל:
כופל דברים .מעט היה כופל כגון
מברוך הבא ולמטה:
נון בנו וגו' .ממשפחת אפרים בן
יוסף חשיב ואזיל עד יהושע ולא .
משכח ברא ליהושע:

ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
לֹא ָשנ ּו ֶא ָּלא:
ְּל ַא ֲח ָריוֲ ,אבָ ל לְ ָפנָ יו ִמצְ וָ ה לְ בָ ֵר ְך.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ָּכל ַה ִּמצְ וֹ ת ְמבָ ֵר ְך ֲעלֵ ֶיהן עוֹ בֵ ר לַ ֲע ִש ָ ּי ָיתן.
ישנָ א דְּ ַא ְקדּ וֹ ִמי הוּא?
ַמאי ַמ ְש ַמע דְּ ַהאי "עוֹ ֵבר" לִ ּ ָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִּצְ ָחק:
ְ
ימ ַעץ דֶּ ֶרך ַה ִּכ ָּּכר וַ ַ ּי ֲעבר ֶאת ַהכּ ו ִּשי" (שמואל ב' יח ,כג).
דִּ כְ ִתיב" :וַ ָּ ּי ָּרץ ֲא ִח ַ
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :וְ הוּא ָּע ַבר לִ ְפנֵ ֶיהם" (בראשית לג ,ג).
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ראשם" (מיכה ב ,יג).
ֵמ ָהכָ א" :וַ ַ ּי ֲעבר ַמלְ ָּּכם לִ ְפנֵ ֶיהם וַ ה' ְ ּב ָּ
ַּתנְ יָ א:
" ַר ִּבי כּ וֹ ֵפל ָ ּב ּה דְּ ָב ִרים,
ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ְפ ָר ָטא מוֹ ִסיף ָ ּב ּה דְּ ָב ִרים".
ַמאי "מוֹ ִסיף"?
ָא ַמר ַא ַ ּביֵי:
מוֹ ִסיף לִ כְ ּפוֹ לֵ ,מ"אוֹ ְד ָּך" וּלְ ַמ ּ ָטה.
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 .79קיט ,ב
דָּ ַרש ַרב ֲעוִּ ָירא:
זִ ְימנִ ין ָא ַמר לֵ ּיה ִמ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַא ִּמי ,וְ זִ ְימנִ ין ָא ַמר לֵ ּיה ִמ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַא ִּסי,
54
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּיגְ דַּ ל ַה ֶ ּילֶ ד וַ ִ ּי ָּ ּג ַמל"? (בראשית כא ,ח)
ָע ִתיד ַה ָ ּקדוֹ ש ָ ּברו ְּך הוּא לַ ֲעשוֹ ת ְסעו ָּדה לַ ַ ּצדִּ י ִקים ְ ּביוֹ ם ֶש ִ ּיגְ מל ַח ְסדּ וֹ לְ זַ ְרעוֹ ֶשל יִ צְ ָחק.
לְ ַא ַחר ֶשאוֹ כְ לִ ין וְ שוֹ ִתין,
ְ
ְ
ּ
ּ
ּ
כּ
נוֹ ְתנִ ין לוֹ לְ ַא ְב ָר ָהם ָאבִ ינ ּו וֹ ס ֶשל ְב ָרכָ ה לְ ָב ֵרך ,וְ אוֹ ֵמר לָ ֶהןֵ :אינִ י ְמבָ ֵרךֶ ,שיָצָ א ִמ ֶּמ ִני יִ ְש ָמ ֵעאל.
אוֹ ֵמר לוֹ לְ יִצְ ָחק :טוֹ ל וּבָ ֵר ְך.
אוֹ ֵמר לָ ֶהןֵ :אינִ י ְמבָ ֵר ְך ֶש ּיָצָ א ִמ ֶּמ ִּני ֵע ָשו.
אוֹ ֵמר לוֹ לְ יַ ֲעקב :טוֹ ל ו ָּב ֵר ְך.
אתי ְש ֵּתי ֲא ָחיוֹ ת ְ ּב ַח ֵ ּי ֶיהןְ ,ש ֲע ִת ָידה ּתוֹ ָרה לְ אוֹ ְס ָרן ָעלַ י.
אוֹ ֵמר לָ ֶהםֵ :אינִ י ְמבָ ֵר ְךֶ ,ש ָּנ ָש ִ
משה :טוֹ ל וּבָ ֵר ְך.
אוֹ ֵמר לוֹ לְ ֶ
ְ
ּ
אוֹ ֵמר לָ ֶהםֵ :אינִ י ְמבָ ֵרךֶ ,שלּ א זָ כִ ִיתי לִ ָּיכנֵ ס לְ ֶא ֶרץ יִ ְש ָר ֵאל ,לֹא ְ ּב ַח ַיי וְ לֹא ְ ּבמוֹ ִתי.
אוֹ ֵמר לוֹ לִ יהוֹ ֻׁש ַע :טוֹ ל וּבָ ֵר ְך.
יתי לְ בֵ ן ,דִּ כְ ִתיב" :יְ הוֹ ֻּש ַע ִ ּבן נוּן"" ,נוֹ ן ְ ּבנוֹ יְ הוֹ ֻּש ַע ְ ּבנוֹ " (דברי הימים א' ז ,כז)
אוֹ ֵמר לָ ֶהןֵ :אינִ י ְמבָ ֵר ְך ֶשלֹא זָ כִ ִ
אוֹ ֵמר לוֹ לְ ָדוִ ד :טוֹ ל וּבָ ֵר ְך.
אוֹ ֵמר לָ ֶהןֲ :אנִ י ֲאבָ ֵר ְך ,וְ לִ י נָ ֶאה לְ בָ ֵרךֶ ְ,ש ֶּנ ֱא ַמר" :כּ וֹ ס יְ שוּעוֹ ת ֶא ּ ָּשא ו ְּב ֵשם ה' ֶא ְק ָּרא" (תהילים קטז ,יג).

54
"וַ ּיִגְ דַּ ל ַה ּיֶלֶ ד וַ ִ ּי ָ ּג ַמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק"
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 .71קיט ,ב
ִמ ְׁשנָה
ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ֲא ִפיקוֹ ָמן.
ְׁג ָמ ָרא
ַמאי ֲא ִפיקוֹ ָמן?
ָא ַמר ַרב:
ֶשלּ א יַ ַע ְקר ּו ֵמ ֲחבו ָּרה לַ ֲחבו ָּרה.
ּו ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן או ְּר ִדילָ ֵאי לִ י וְ גוֹ זַ ַּל ָ ּייא לְ ַא ָ ּבא.

רש"י
מתני'
מפטירין .לשון הנפטר מחבירו
כשנפטרין מן הסעודה מביאין
מיני המתיקה:
גמ'
ארדילאי לי .כגון אני שרגיל
לאכול כמהין ופטריות לאחר
סעודתי:
וגוזליא לאבא .לרב שהיה רגיל
לאכול גוזלים לאחר סעודתו
ולשון אפיקומן הוציאו והביאו
מיני מתיקה:

וְ ַרב ֲחנִּ ינָ א ַ ּבר ֵשילָ א וְ ַר ִּ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְּכגוֹ ן ְּת ָמ ִריםְ ,קלָ יוֹ ת וֶ ֱאגוֹ זִ ים.
ַּתנְ יָ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
" ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח,
ְ ּכגוֹ ן ְּת ָמ ִרים ְק ָליוֹ ת וֶ ֱאגוֹ זִ ים".
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 .72קיט ,ב – קכ ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַמ ָ ּצה ֲא ִפיקוֹ ָמן.
ְּתנַן:
" ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ֲא ִפיקוֹ ָמן"
" ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח"  -הוּא דְּ לֹאֲ ,אבָ ל לְ ' ַא ַחר ַמ ָ ּצה' ַמ ְפ ִט ִירין!
לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א ָק ָא ַמר,
לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א " ַא ַחר ַמ ָ ּצה"  -דְּ לֹא נָ ֵפיש ַט ֲע ַמיְ יה ּו,
ֲאבָ ל לְ " ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח" דְּ ֵנָפיש ַט ְע ֵמ ּיה ,וְ לֹא ָמצֵ י ֲעבו ֵּר ּיה  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
ָק ַמ ְש ַמע לָ ן.
נֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
יטיןָ ,א ָדם ְמ ַמ ֵ ּלא ְ ּכ ֵריסוֹ ֵמ ֶהן,
יס ְק ִר ִ
" ַה ּסו ְּפ ָ ּגנִ ין וְ ַהדּ ו ְּב ָשנִ ין וְ ָה ֶא ְ
אכל ַ ּכ ַּזיִ ת ַמצָּ ה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה".
ו ִּב ְל ַבד ֶש ּי ַ
" ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה" – ִאין,
קכ,א ָ ּב ִראשוֹ נָ ה – לֹא!

רש"י
אין מפטירין אחר מצה אפיקומן.
שצריך לאכול מצה בגמר הסעודה
זכר למצה הנאכלת עם הפסח וזו
היא מצה הבצועה שאנו אוכלין
באחרונה לשם חובת מצה אותה
שלאחר אכילה ועל כרחינו אנו
מברכין על אכילת מצה בראשונה
(הואיל ו) [אע''פ שאינה] באה לשם
חובה כדאמר רב חסדא לעיל (דף
קטו ).גבי מרור דלאחר שמילא
כריסו הימנו היאך חוזר ומברך
עליו הכי נמי גבי מצה הלכך
תרוייהו מברך ברישא והדר אכיל
מצה באחרונה בלא ברכה אבל לא
מרור דלאו חובה הוא.
בראשונה לא .דאין אדם רשאי
לאכול כלום אחר מצת חובה

לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א ָק ָא ַמר.
לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א ָ ּב ִראשוֹ נָ ה דְּ ָק ָאכֵ יל לְ ֵת ָיאבוֹ ן,
ֲאבָ ל " ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה" דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ֵמיכַ ל ֲאכִ ילָ ה ַ ּג ָּסהֵ ,א ָימא לֹא,
ָקא ַמ ְש ַמע לָ ן.
ָמר זו ְּט ָרא ַמ ְתנֵ י ָהכִ י:
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ְשמו ֵּאל:
ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ַּמ ָ ּצה ֲא ִפיקוֹ ָמן.
נֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
" ִאין ַמ ְפ ִט ִירין ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח ֲא ִפיקוֹ ָמן",
" ַא ַחר ַה ּ ֶפ ַסח"  -דְּ לֹאֲ ,אבָ ל ' ַא ַחר ַה ַּמ ָ ּצה' – ַמ ְפ ִט ִירין!
לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א ָק ָא ַמר.
לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א ' ַא ַחר ַמ ָ ּצה' דְּ לֹא ֵנָפיש ַט ְע ֵמ ּיה,
ֲאבָ ל לְ " ַא ַחר ּ ֶפ ַסח" ֵא ָימא לֹא,
ָקא ַמ ְש ַמע לָ ן.
ֵמ ִיתיבִ י:
ּ
ּ
יטין ָא ָדם ְמ ַמ ֵלא ְ ּכ ֵריסוֹ ֵמ ֶהם,
יס ְק ִר ִ
" ַה ּסו ְּפ ָגנִ ין וְ ַהדּ ו ְּב ָשנִ ין וְ ָה ֶא ְ
אכל ַ ּכ ַּזיִ ת ַמצָּ ה ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה"
ו ִּב ְל ַבד ֶש ּי ַ
" ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה" ִ -אין
ָ ּב ִראשוֹ נָ ה  -לֹא!
לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א ָק ָא ַמר:
לֹא ִמ ַ ּיב ְעיָ א ָ ּב ִראשוֹ נָ ה דְּ ָק ָאכֵ יל לְ ֵת ָיאבוֹ ן,
ֲאבָ ל " ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה" דְּ ָא ֵתי לְ ֵמיכְ לָ ּה ֲאכִ ילָ ה ַ ּג ָּסה ֵ -א ָימא לֹא,
ָקא ַמ ְש ַמע לָ ן.
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 .73קכ ,א
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמ ָ ּצה ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה  -דְּ אוֹ ַריְ ָיתא,
ו ָּמרוֹ ר – דְּ ַר ָ ּבנַ ן.
ו ַּמאי ְשנָ א ָמרוֹ ר?
"על ַמצּ וֹ ת ו ְּמ ִררים" (במדבר ט ,יא) –
דִּ כְ ִתיבַ :
ִ ּבזְ ַמן דְּ ִא ָּיכא ּ ֶפ ַסח  -יֵ ש ָמרוֹ ר,
וּבִ זְ ַמן דְּ לֵ ָּיכא ּ ֶפ ַסח  -לֵ ָּיכא ָמרוֹ ר.
"על ַמצּ וֹ ת ו ְּמ ִררים"!
ַמ ָ ּצה ִנַמי ָהא ְּכ ִתיבַ :
55

רש"י
מה שביעי רשות .דכתיב וביום
השביעי עצרת דלא כתיב תאכלו
מצות שהרי הוציאו מן הכלל אף
ששת ימים רשות שאם רוצה יכול
לאכול בשר בלא לחם או
להתענות:

ַמ ָ ּצה ֶמ ֱיה ַדר ֲה ַדר ֵ ּב ּיה ְק ָראּ ָּ :
"ב ֶע ֶרב ּתאכְ ל ּו ַמצּ ֹת" (שמות יב ,יח).
וְ ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקב ָא ַמר:
ֶא ָחד זֶ ה ,וְ ֶא ָחד זֶ ה – דְּ ַר ָ ּבנַ ן.
ֶא ָּלא ָהכְ ִתיבּ ָּ :
"ב ֶע ֶרב ּתאכְ ל ּו ַמצּ ת"!
ַה ִהיא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ָט ֵמא ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה,
דְּ ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָ אֵּ :כיוָ ן דְּ ֶפ ַסח לֹא ָאכְ לִ י ַמ ָ ּצה ו ָּמרוֹ ר נַ ִמי לֹא נֵ יכוּל,
ָקא ַמ ְש ַמע לָ ן.
וְ ָרבָ א?
ָא ַמר לָ ְך:
ָט ֵמא וְ ֶש ָהיָ ה ְ ּב ֶד ֶר ְך ְרחוֹ ָקה לֹא צָ ִר ְיך ְק ָרא.
דְּ לֹא ָ ּג ְר ִעי ֵמ ָע ֵרל ו ֶּבן נֵ כָ ר.
דְּ ַתנְ יָ א:

""וְ כָּ ל ָּע ֵרל ל ֹא יאכַ ל בּ וֹ " (שמות יב ,מח)

"בּ וֹ " ֵ -אינוֹ אוֹ ֵכלֲ ,א ָבל אוֹ ֵכל ְ ּב ַמצָּ ה ו ָּמרוֹ ר".
וְ ִא ָיד ְך?
ְּכ ִתיב ְ ּב ַהאי וּכְ ִתיב ְ ּב ַהאי,
וּצְ ִריכֵ י.
ַּתנְ יָ א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ָרבָ א:
"ש ֶשת יָּ ִמים ּתאכַ ל ַמצּ וֹ ת ו ַּב ּיוֹ ם ַה ּ ְש ִב ִיעי ֲע ֶצ ֶרת לַ ה' ֱאל ֶֹה ָּיך" (דברים טז ,ח) –
" ֵ
ּ
ַמה " ְש ִב ִיעי" ְ -רשוּתַ ,אף " ֵש ֶשת יָּ ִמים" ְ -רשוּת".
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָהוֵ י דָּ ָבר ֶש ָהיָ ה ַ ּב ְּכלָ ל ,וְ יָ צָ א ִמן ַה ְּכלָ ל ,לְ לַ ֵּמד,
לֹא לְ לַ ֵּמד ַעל ַעצְ מוֹ יָ צָ אֶ ,א ָּלא לְ לַ ֵּמד ַעל ַה ְּכלָ ל כּ ּולּ וֹ יָ צָ א.
יָכוֹ ל ַאף לַ יְ לָ ה ָה ִראשוֹ ן ְרשוּת?
"על ַמצּ וֹ ת ו ְּמרֹ ִרים יאכְ לֻּ הוּ" (במדבר ט ,יא).
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרַ :
ּ
ּ
ֵאין לִ י ֶא ָּלא ִ ּבזְ ַמן ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ַק ָייםּ ִ ,בזְ ַמן ֶש ֵאין ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ש ַק ָיים ִמ ַּניִן?
55

ררים יאכלוהו"
"על ַמצּוֹ ת ו ְּמ ִ
ַ
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

ַּתלְ מוּד לוֹ ַמרּ ָּ :
"ב ֶע ֶרב ּתאכְ ל ּו ַמצּ ֹת"ַ ,ה ָּכתוּב ְקבָ עוֹ חוֹ בָ ה.
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 .74קכ ,א-ב
ִמ ְׁשנָה
"יָ ְשנ ּו:
יאכל ּו,
ִמ ְק ָצ ָתן – ְ
יאכל ּו"
כּ ו ָ ּּלן  -לֹא ְ
קכ,ב

ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יאכל ּו,
נִ ְתנַ ְמנְ מ ּו – ְ
יאכלוּ.
נִ ְרדְּ מ ּו  -לֹא ְ

רש"י
מתני'
כולם לא יאכלו .אם התחילו
לאכול פסחם וישנו ועדיין לא
אכלו כל פסחם לא יאכלו דנראין
כאוכלי פסחם בשתי חבורות או
בזמן הזה שאין פסח אם ישנו
כולם:
גמ'

ַה ּ ֶפ ַסח ַא ַחר ֲחצוֹ ת ְ -מ ַט ֵּמא ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם,
ַה ּ ִפ ּגוּל וְ ַהנּ וֹ ָתר ְ -מ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם".
ְׁג ָמ ָרא
יאכל ּו".
יאכלוּ ,נִ ְרדְּ מ ּו לֹא ְ
" ַר ִּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר :נִ ְתנַ ְמנְ מ ּו ְ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי נִ ְתנַ ְמנֵם?
ָא ַמר ַרב ַא ִּשי:
נִ ים וְ לֹא נִ יםִּ ,תיר וְ לֹא ִּתיר.
ְּכגוֹ ן דְּ ָק ֵרי לֵ ּיה ,וְ ָענֵ י ,וְ לֹא יָ ַדע לְ ַא ְהדּ ו ֵּרי ְס ָב ָרא ,וְ כִ י ַמ ְד ְּכר ּו לֵ ּיהִ ,מ ְד ַּכר.
ַא ַ ּביֵי ֲהוָ ה יָ ֵתיב ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבהֲ ,חזָ א דְּ ָקא נִ ְמנֵם,
ָא ַמר לֵ ּיהֵ :מינָ ם ָקא נָ ֵאים ָמר?
ָא ַמר לֵ ּיהֵ :מינו ֵּמי ָקא ְמנַ ְמנֵ ם,
יאכל ּו".
יאכלוּ ,נִ ְרדְּ מ ּו  -לֹא ְ
ו ְּתנַן" :נִ ְתנַ ְמנְ מ ּו ְ -
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 .75קכ ,ב

ַאלְ ָמא ֵמ ֲחצוֹ ת ֲהוָ ה לֵ ּיה נוֹ ָתר.
ַמאן ַּת ָּנא?
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה הוּא,
דְּ ַתנְ יָ א:
ּ
ּ
ּ
""וְ ָּאכְ ל ּו ֶאת ַה ָּב ָּשר ַב ַליְ לָּ ה ַה ֶּזה" (שמות יב ,ח)
ַר ִּבי ֶּא ְל ָעזָ ר ֶּבן ֲעזַ ְריָ ה אוֹ ֵמר:
ּ
ּ
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןּ ַ :
"ב ַּליְ לָּ ה ַה ֶּזה" ,וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן" :וְ ָּע ַב ְר ִּתי ְב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַב ַליְ לָּ ה ַה ֶּזה" (שמות יב ,יב),
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ַעד ֲחצוֹ ת (שמות יב ,כט) ַ -אף ָ ּכאן ַעד ֲחצוֹ ת.
ּ
ָא ַמר לוֹ ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא :וַ ֲהלֹא נֶ ֱא ַמרּ ְ " :ב ִח ּ ָּפזוֹ ן"( 56שמות יב ,יא) ַ -עד ְש ַעת ִח ָפזוֹ ן.
ִאם ֵ ּכן ַמה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ַ :
"ב ַּליְ לָּ ה"?
ּ
יָ כוֹ ל יְ ֵהא נֶ ֱא ָכל ְ ּכ ָק ָד ִשים ַ ּביוֹ ם?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרּ ַ :
"ב ַּליְ לָּ ה" ּ ַ -ב ַ ּליְ ָלה הוּא נֶ ֱא ָכל ,וְ ֵאינוֹ נֶ ֱא ָכל ַ ּב ּיוֹ ם".

רש"י
עד שעת חפזון .שנבהלו לצאת
והיינו עד הבקר:
ויום אחד .ט''ו המפסיק בין
הלילות דלא ליהוי נותר עד ט''ז:
הא אפקיה קרא מהיקישא .דפסח
דכתיב (שמות יב) (בערב תאכלו
מצות) [ששת ימים כו'] ואקשיה
בהיקישא דעל מצות ומרורים
יאכלוהו (במדבר ט):
קמ''ל דכי אהדריה קרא( .שבעת
ימים תאכל מצות) [בערב כו']
(שמות יג) למילתיה קמייתא
אהדריה לעמוד במקום הפסח
ולאכול עד חצות:

"ה ֶּזה" ַמאי ָעבֵ יד לֵ ּיה?
וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ַהאי ַ
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ַמעו ֵּטי לַ יְ לָ ה ַא ֵחר הוּא דַּ ֲא ָתא.
ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָ א :הוֹ ִאיל ו ֶּפ ַסח ּ ָ -ק ָד ִשים ַ ּק ִּליםּ ,ו ְשלָ ִמים ָ -ק ָד ִשים ַק ִּלים,
ַמה ּ ְשלָ ִמים נֶ ֱאכָ לִ ים לִ ְשנֵ י ִיָמים וְ לַ יְ לָ ה ֶא ָחד ַאף ּ ֶפ ַסח?
"ה ֶּזה".
אוֹ ִקים לֵ ילוֹ ת ִ ּב ְמקוֹ ם ִיָמים ,וִ ֵיהא נֶ ֱאכָ ל לִ ְשנֵ י לֵ ילוֹ ת וְ יוֹ ם ֶא ָחדָּ ,כ ַתב ַר ֲח ָמנָ א ַ
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה?
ָא ַמר לָ ְך:
ִמ"ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ַעד בּ ֶקר" (שמות יב ,י) ְנָפ ָקא ָהא.
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וְ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א?
ָא ַמר לָ ְך:
ִאי לֹא ָּכ ַתב ַר ֲח ָמנָ א " ַה ֶּזה"ֲ ,הוָ ה ָא ִמינָ אַ :מאי "בּ ֶקר"  -בּ ֶקר ֵשנִ י.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר?
ָא ַמר לָ ְך:
ָּכל ֵהיכָ א דְּ ָּכ ַתב "בּ ֶקר"  -בּ ֶקר ִראשוֹ ן הוּא.
ָא ַמר ָרבָ א:
ָאכַ ל ַמ ָ ּצה ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה ַא ַחר ֲחצוֹ ת ,לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה  -לֹא יָצָ א יְ ֵדי חוֹ בָ תוֹ .
ּ ְפ ִש ָיטא!
דְּ ֵּכיוָ ן דְּ ִא ַּית ַ ּקש לַ ּ ֶפ ַסח ַּ -כ ּ ֶפ ַסח דָּ ֵמי!

56

"וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו ְ ּב ִח ּ ָפזוֹ ן פסח הוא לה'"
57
"ל ֹא תוֹ ִתיר ּו ממנו ַעד בּ ֶקר והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו"
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
ישא,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :הא ַא ּ ְפ ֵק ּיה ְק ָרא ֵמ ֶה ֵ ּיק ָ
ָק ַמ ְש ַמע לָ ן :דְּ כִ י ַא ְהדְּ ֵר ּיה ְק ָרא לְ ִמ ְּיל ָתא ַק ַּמיְ ָיתא ַא ְהדְּ ֵר ּיה.
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מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

" ַה ּ ִפ ּ
יגוּל וְ ַהנּ וֹ ָתר ְמ ַט ֵּמא ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם".
ַרב הוּנָ א וְ ַרב ִּח ְסדָּ א,
ַחד ָא ַמרִ :מ ּשוּם ֲח ֵש ֵדי כְ ה ּו ָּנה,
וְ ַחד ָא ַמרִ :מ ּשוּם ֲעצֵ לֵ י כְ ה ּו ָּנה.
ַחד ָא ַמרַּ :כ ַּזיִ ת
וְ ַחד ָא ַמרַּ :כ ֵ ּביצָ ה.
קכא,א ַחד ָּתנֵ יַ :א ּ ִפיגּ ּול,
וְ ַחד ָּתנֵ יַ :אנּוֹ ָתר.
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 .76קכ ,ב – קכא ,א

רש"י
חד תני אפיגול וחד תני אנותר .חד
מפרש טעמא דמתניתין מאי
טעמא מטמא פיגול את הידים
וחד מפרש טעמא דנותר מאי
טעמא נותר מטמא את הידים:
משום חשדי כהונה .גזרו עליו
טומאה שלא יפגלוהו ברצון
להפסיד את הבעלים ועוד
דשלמים הן ואין לכהן בהן אלא
חזה ושוק וישחטם במזיד לשם
חטאת כדי לאוכלן כולם ומשום
הכי גזרו טומאה:
משום עצלי כהונה .שלא יתעצלו
באכילתן:
חד אמר כזית .מהן מטמא את
הידים וח''א בכביצה:

ַמאן דְּ ָתנֵ יַ :א ּ ִפיגּ וּל ִ -מ ּשוּם ֲח ֵש ֵדי כְ ה ּו ָּנה,
ַמאן דְּ ָתנֵ י ַאנוֹ ָתר ִ -מ ּשוּם ֲעצֵ לֵ י כְ ה ּו ָּנה.
ַחד ָא ַמר ַּכ ַּזיִ ת,
ַוחד ָא ַמר ַּכ ֵ ּביצָ ה.
ַמאן דְּ ָא ַמר ַּכ ַּזיִ ת – ְּכ ִא ּיסוּרוֹ ,
ו ַּמאן דְּ ָא ַמר ַּכ ֵ ּביצָ ה – ְּכטו ְּמ ָאתוֹ .
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 198מסכת פסחים פרק י' – ַ
"ע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"

1

 .77קכא ,א
ִמ ְׁשנָה
ֵ ּב ֵיר ְך ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּ ֶפ ַסח ָ ּ -פ ַטר ֶאת ֶשל זֶ ַבח,
ֵ ּב ֵיר ְך ֶאת ֶשל זֶ ַבח  -לֹא ּ ָפ ַטר ֶאת ֶשל ּ ֶפ ַסח,
דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי יִּ ְש ָמ ֵעאל.
ַר ִּבי ֲע ִּק ָיבא אוֹ ֵמר:
לֹא זוֹ ּפוֹ ֶט ֶרת זוֹ  ,וְ לֹא זוֹ ּפוֹ ֶט ֶרת זוֹ .
ְׁג ָמ ָרא
ְּכ ֶש ִּת ְמצָ א לוֹ ַמר:
לְ ִדבְ ֵרי ַר ִ ּבי יִ ְש ָמ ֵעאל:
זְ ִר ָיקה ִ ּבכְ לָ ל ְש ִפיכָ ה,
וְ לֹא ְש ִפיכָ ה ִ ּבכְ לָ ל זְ ִר ָיקה
לְ ִדבְ ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
לֹא ְש ִפיכָ ה ִ ּבכְ לָ ל זְ ִר ָיקה ,וְ לֹא זְ ִר ָיקה ִ ּבכְ לָ ל ְש ִפיכָ ה.

רש"י
מתני'
ברכת הפסח .על אכילת פסחים
על של זבח חגיגת ארבעה עשר
ומברכין על אכילת שלמים:
גמ'
שירי דם .בזריקה מרחוק דלא
איכפת ליה אם נופלים שיריים על
היסוד או לא שירי דם הפסח
בשפיכה בנחת כדי שיפלו על
היסוד:
לא שפיכה בכלל זריקה .כלומר
שאם נותן פסח בזריקה ושלמים
בשפיכה לא עשה כלום וכיון דאין
דומין זה לזה במתן דמים אין
ברכת האחד פוטרת האחר :הכי
גרסינן במתניתין בירך על הזבח
לא פטר את הפסח על הפסח פטר
את של זבח דברי ר' ישמעאל
והכא גרסינן לדברי ר' ישמעאל
זריקה בכלל שפיכה ולא שפיכה
בכלל זריקה ופירוש אם נתן פסח
בזריקה לא עשה כלום אבל אם
נתן שלמים בשפיכה יצא לפיכך
ברכת הפסח פוטרת את של
שלמים ששלמים בכלל פסח במתן
דמים ושל שלמים אינה פוטרת
את של פסח לפי שאין פסח במתן
דמו בכלל שלמים:

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 7201702200

2

דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

190

 .78קכא ,ב
קכא,ב ַר ִּ ּבי ִּש ְמלַ אי ִא ְיקלַ ע לְ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן,
ָ ּבע ּו ִמי ֵּנ ּיה:
"א ֶשר ִקדְּ ָשנ ּו ְ ּב ִמצְ וֹ ָתיו וְ צִ ָ ּונ ּו ַעל ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבן" ֲ -אבִ י ַה ֵ ּבן ְמבָ ֵרךְ,
ּ ְפ ִש ָיטאַ ,על ּ ִפ ְדיוֹ ן ַה ֵ ּבןֲ :
ְ
ְ
ּ
ָּ
"ברו ְּךֶ ...ש ֶה ֱחיָ ינ ּו וְ ִק ְ ּי ָימנ ּו וְ ִה ִג ָיענ ּו לַ ְּז ַמן ַה ֶּזה"  -כּ ֵהן ְמ ָב ֵרך ,אוֹ ֲאבִ י ַה ֵ ּבן ְמבָ ֵרך?
כּ ֵהן ְמ ָב ֵר ְך דְּ ָק ָמ ֵטי ֲהנָ ָאה לִ ֵיד ּיה,
אוֹ ֲאבִ י ַה ֵ ּבן ְמ ָב ֵר ְך דְּ ָקא ָעבֵ יד ִמצְ וָ ה?
לֹא ֲהוָ ה ִ ּב ֵיד ּיה,
ֲא ָתא ְש ִאיל ֵ ּב ּיה ִמ ְד ָר ָשא,
ָא ְמר ּו לֵ ּיהֲ :אבִ י ַה ֵ ּבן ְמבָ ֵר ְך ְש ַּתיִ ם.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ְ
ֲאבִ י ַה ֵ ּבן ְמבָ ֵרך ְש ַּתיִ ם.
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לעמותתים""וכל בנייך לימודי ה'" – עתניאל הר חברון  -נייד 7201702200
הזכויות
מסכת כל
פרק י' – ַ
שמורותר ֵבי ְפ ָס ִח
"ע ְ
פסחים

מונחון
תפקיד

המונח

מגמה

.1
.2
.3
.4
.5

ַא ְּד ַר ָּבה
אֹו ִּד ְּל ָּמא
אֹוק ְּימ ָּתא
ִּ
ַאּטּו (כלום?)
ִּאי ָּא ְּמ ַרת ִּב ְּשלָּ ָּמא

קושיא
הצעת
הצעה לפרשנות
קושיא
קושיא

.6
.7
.8
.9
.11

ִּאי ָּב ֵעית ֵא ָּימא
ִּאי ָּהכִּ י
ִּאי נ ִַּמי
ִּאי ָּס ְּל ָּקא ַד ְּע ָּתְך
ִּא ַיב ְּעיָּא ְּלהּו (להם)
ִּא ַיב ְּעיָּא לֵ יּה (לו)
ִּא ָּיב ֵעית ֵא ָּימא
ִּאיכָּ א ֵבינַיְּ יהּו
ִּאיכָּ א ְּד ָּא ְּמ ִּרי
ִּאיכָּ א ְּד ָּר ֵמי לֵ יּה ִּמ ְּיר ָּמא

הצעת
קושיא
הצעת
קושיא
שאלה

מ:סברה.
אפשרות אחרת ,הבאת הצד השני.
למשנה או מקור אחר לתרץ קושי.
יופיע גם כפשוטו :משום.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה
שהדין נוח לצד אחד של הספק ,וקשה לצד השני של
הספק.
תשובה נוספת.
על פרוש או תשובה שנאמר קודם.
פרוש נוסף או תרוץ אחר.
שהנחה זו איננה נכונה.
שנשאלה על ידי חכמי בית המדרש.
שנשאלה על ידי חכם

הצעת
תשובה
הצעת
הצעת

.15

ִּאיכָּ א ְּד ָּר ֵמי ְּק ָּר ֵאי ַא ֲה ָּד ֵדי

הצעת

.16
.17
.18
.19
.21
.21
.22

ִּאילֵ ָּימא
ֵא ָּימא
ֵא ָּימא ֵס ָּיפא
ִּאינִּי?
ֵא ִּית ֵיביּה
ִּא ֵית ָּימא
ִּא ְּית ַמר

הצעת
הצעה
קושיא
קושיא
קושיא
הצעת
"יחידה" אמוראית

.23
.24
.25
.26
.27

ִּא ְּית ַמר ָּעלָּ ה
ֶאלָּ א
ַא ְּל ָּמא
ַאלָּ ָּמה (למה?)
ִּאם ִּת ְּמצֵ י/א ל ַֹומר

.28
.29

ַא ַמאי
מֹורא
ָּא ָּ

פרשנות
הסבר
הסקה
קושיא
שאלה
הסקה
פרשנות
שאלה או קושיא

תשובה נוספת.
על השאלה "מאי בינייהו".
נוסח אחר של המימרה או של הסוגיה.
גירסה נוספת למהלך הקודם  -עכשיו מציגים אותו
בתור סתירה.
גירסה אחרת למימרא  -מתחילה מסתירה בין
הפסוקים.
אפשרות של תשובה שהגמרא תדחה מיד לאחר מכן.
הגהה [תיקון גירסה] ,פרשנות ,תירוץ.
על ידי הצלבה של סוף אותו מקור תנאי עם תחילתו.
מ :מימרה או מעשה על מה שנאמר קודם[ .בד"כ].
על ידי הבאת מקור תנאי[ .מוזכר שם המקשן].
גירסה אחרת של שם אומר המימרה.
בין שני אמוראים[ .בדר"כ יוצג בתחילה הנושא ,ואז
יובאו שתי דעות].
של אמורא על משנה או ברייתא שהובאה.
חדש הדוחה את הסבר הקודם.
בדר"כ לאחר מיכן יבוא קושיא בעקבות ההסקה.

.31
.31
.32

ֲא ַמר
ֲא ַמר\ ָּא ְּמרּו לֵ יּה\ ְּלהּו
ֲא ַמר לָּ ְך

פתיחה
דו שיח חי
תרוץ

.33
.34

ֲא ַמר ָּמר
ֲא ַמר ְּק ָּרא
ָּא ְּמ ֵרי

פתיחה
פתיחה

.11
.12
.13
.14

.35

הסבר

שמבוססת על אפשרות קודמת.
אם תדייק בדבר תמצא ש ...
על השאלה שנשאלה
המקשה למה …
 .1שם תואר של חכם בתקופת הגמרא
 .2המתורגמן ,שהיה משמיע בקול רם את
הדרשה ,ומתרגמה מעברית לארמית.
למימרא אמוראית ["אמר אביי" וכו'].
בין אמוראים.
שהגמרא מתרצת ,כיצד היה החכם עונה ,לּו היה
נשאל על כך.
ציטוט מ :מקור שהובא לעיל .לצורך דיון בהרחבה.
ציטוט מ :התורה.
שהובא ללא שם אומרו.
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ

4

7201702200
המונחשמורות לעמותת "וכל בנייך
כל הזכויות
תפקידלימודי ה'" – עתניאל הר חברון  -ניידמגמה
.36

ָּא ְּמ ֵרי ְּב ַמ ֲע ָּר ָּבא
ְּב ַמאי ָּקא ִּמ ַיפ ְּלגִּ י?
ָּב ָּעא \ ָּב ֵעי ִּמינֵיּה
ִּב ְּשלָּ ָּמא

שאלה
שאלה
קושיא

.41

ַב ֶמה ְּד ָּב ִּרים ֲאמ ִּּורים

פרשנות

.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.51
.51
.52
.53
.54
.55
.56

ּגּופא
ָּ
ַד ֲא ַמר
ָּד ָּבר ַא ֵחר
ִּד ְּיל ָּמא
ִּד ְּכ ִּתיב
ְּד ָּק ָּתנֵי
ְּד ָּתנּו ַר ָּבנָּן
ְּד ָּתנֵי
ְּד ַתנְּ יָּא
ִּד ְּתנַן
ָּהא ּג ָּּופא ַק ְּשיָּא
ָּהא כֵ יצַ ד
ָּהא לָּ א ַק ְּשיָּא
ָּהא  ...וְּ ָּהא ...
ָּהא ַמנִּי
ָּהא תּו לָּ ָּמה לִּ י

פתיחה
סיוע
הצעת
סיוע
סיוע
סיוע
סיוע
סיוע
סיוע
סתירה
שאלת ברור
תירוץ
תירוץ
שאלה רטורית
קושיא

.57
.58
.59
.61
.61
.62

ֲהוָּה ָּא ֵמינָּא
ַהיְּ ינּו ְּד ָּא ְּמ ֵרי ֱאינ ֵָּשי
ֵהיכִּ י ָּד ֵמי
ֵהיכִּ י ַמ ְּשכַ ַח ְּת לַ ּה
ֵהיכִּ י נ ֲַע ֵביד
ָּהכָּ א

הצעה
סיוע
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
פרשנות

.63

ָּה ָּתם

תירוץ \ פרשנות

.64

ָּהכָּ א ְּב ַמאי ָּע ְּס ִּקינַן

תשובה

.65
.66
.67
.68
.69

ָּהכִּ י ַה ְּש ָּתא
ָּהכִּ י נ ִַּמי ִּמ ְּס ַת ְּב ָּרא
ָּהכִּ י ָּק ָּא ַמר
ִּה ְּל ְּכ ָּתא – הלכה
ִּה ְּל ְּכ ָּתא ּגְּ ִּמ ִּירי לַ ּה

קושיא
סיוע
פרשנות
מסקנת

.71
.71

ָּהנֵי ִּמילֵ י
ִּיחא ְּל ַמאן ַד ֲא ַמר
ָּהנ ָּ

תירוץ
קושיא

.72

ָּה ִּתינַח

קושיא

.37
.38
.39

הסבר

שהגמרא מביאה בשם חכמי ארץ ישראל
שמבררת מהי נקודת המחלוקת בין החכמים.
שנשאלה ע"י אמורא בפני אמורא גדול ממנו.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה
שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי אפשרות
מסוימת ,אבל קשה לפי הדרך השניה.
בדר"כ מצמצמת[ .רבי יוחנן – בא לחלוק .ריב"ל – בא
לפרש]
ציטוט מ :מקור שהובא לעיל .לצורך דיון בהרחבה.
מ:מימרא אמוראית עם שם אומרה.
הבאת פרוש נוסף לאותו פסוק .ובא גם כפשוטו.
אפשרות אחרת.
מ :פסוק.
מ :ברייתא.
מ :ברייתא.
מ :ברייתא.
מ :ברייתא.
מ :משנה.
בין שני חלקי המשנה \ בריתא.
בדר"כ מופיע במשנה.
שמיישב קושיא או סתירה.
על יד אוקימתא שיש חילוק בין המקורות.
מי התנא שלימד הלכה זו.
מדוע המקור הביא שני מקרים ,והרי אפשר היה
ללמוד את ההלכה מהמקרה הראשון ,השני מיותר!
לחשיבה ראשונית ולאחר מכן תדחה.
על ידי הבאת פתגם עממי.
באיזה מקרה מדובר?
כיצד מדובר ,כיצד יש מציאות כזו?
איך נעשה?
המקור הראשון עוסק במקרה מסויים.
מופיע גם במובנו הפשוט :כאן.
המקור השני עוסק במקרה מסויים ,וכך מתורץ
הקושי.
מופיע גם במובנו הפשוט :שם.
על ידי פרשנות המקור המוקשה ,באיזה מקרה הוא
מדבר.
כיצד אתה משווה.
מ :סברה.
הבנת דברי החכם ,הבנת עצם הדין.
פסיקה.
מקור ההלכה הוא ממסורת (במקרים רבים  -הלכה
למשה מסיני).
על ידי אוקימתא בפרוש המקור.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה
שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת,
וקשה לשני.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה
שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת,
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וקשה לשני.
כיצד יסביר זאת הצד השני?
שאלה
וְּ ִּא ָּידְך
והאחר.נייד 7201702200
הר –חברון -
עתניאל
כל הזכויות שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" –
כפשוטו
יופיע גם
על ידי הבאת מקור שיש דעה או דוגמא סותרת.
קושיא
וְּ ָּהא
מ :פסוק.
קושיא
וְּ ָּהא ְּכ ִּתיב ( ָּוְּה ְּכ ִּתיב)
מציטוט ממקור תנאי שאינו משנה[ .לעיתים בניחותא
קושיא
וְּ ָּהא ָּק ָּתנֵי (וְּ ָּה ָּק ָּתנֵי)
– כסיוע ורש"י יכתוב זאת].
מ :ברייתא [לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י יכתוב
קושיא
וְּ ָּהא ַתנְּ יָּא (וְּ ָּה ַתנְּיָּא)
זאת].
מ :דברי אמורא.
קושיא
וְּ ָּה ֲא ַמר (וְּ ָּהא ֲא ַמר)
מ :משנה [לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י בדר"כ
קושיא
וְּ ָּהא ְּתנַן (וְּ ָּה ְּתנַן)
יכתוב זאת].
ממקום אחר או מסברה על אותו מקור מדובר.
הבאת קושיא \ שאלה
וְּ ָּהוִּינָּן ָּבה
באמצעות אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.
"לימוד"
וְּ ְּיָּל ִּפינַן

.82

ְּּול ַט ֲע ֵמיְך

קושיא

.83

ְּּור ִּמינְּ הּו

סתירה

.84
.85

וְּ תּו
ַחּס ֵּורי ִּמ ַיח ְּּס ָּרא וְּ ָּהכִּ י ָּק ָּתנֵי

הצעה
תרוץ

.86
.87
.88
.89
.91
.91
.92
.93

יָּלֵ יף
כִּ י ָּהא
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַמאן ָּאזְּ לָּ א?
ְּכ ִּתיב
ְּכ ַתנ ֵָּאי
ֹלא נ ְִּּצ ְּרכָּ ה ֶאלָּ א
לָּ א ַק ְּשיָּא

לימוד
סיוע
שאלת ברור
שאלת ברור
הבאה
קושיא \ "בניחותא"
הסבר
תירוץ

.94
.95
.96
.97

ֹלא ָּשנּו ֶאלָּ א
לֵ ילַ ף
לֵ ָּימא
לֵ ָּימא ְּכ ַתנ ֵָּאי

פרשנות
לימוד
הצעת אפשרות
קושיא

.98
.99
.111
.111
.112
.113

לֵ ָּימא ְּמ ַסיַ יע לֵ יּה
לִּ ָּישנָּא ַא ֲח ִּרינָּא
לִּ ְּיתנֵי
ְּל ַמאי נ ְָּּפ ָּקא ִּמינָּּה
לָּ ָּמה לִּ י ְּל ִּמ ְּיתנֵי
ְּל ֵמ ְּימ ָּרא

הצעה לסיוע
הבאה
קושיא
שאלת ברור
שאלת ברור
קושיא

.114

ְּלעֹולָּ ם

פרשנות

.115
.116
.117
.118

ַמאי ? ...
ַמאי ִּאיכָּ א ? ...
ַמאי ִּא ְּיריָּא?
ַמאי ֵבינַיְּ יהּו?

שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור

מחזירים את הקושיא למקשן ,שהקושי קיים גם
לשיטתו.
בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות ,בדר"כ בין שתי
מקורות תנאים.
נוספת של אותה קושיא \ תירוץ.
על ידי שינוי הגירסה שלפנינו או הוספת משפט קישור
שמסביר את היחס בין החלקים של המקור.
באמצעות אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.
על ידי הבאת סיפור או מימרא.
מי בעל השיטה [בדר"כ תנא].
כאיזה שיטת תנאים המקור הולך.
מ :פסוק.
קישור של דיון אמוראי למחלוקת תנאים.
למה נחוץ להזכיר דבר זה ,או באיזה מקרה מדובר.
בדר"כ על סתירה בין מקורות ,על ידי אוקימתא שונה
לכל צד.
על ידי צמצום דין המשנה\ברייתא למקרה מסוים.
באמצעות אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.
שתדחה.
על אמוראים שנחלקו במחלוקת תנאים .והקושיא
בדר"כ נדחית[ .ואם מוזכר רק ַתנאי לפעמים אין זה
כקושיא].
שתדחה.
גירסה אחרת.
על נוסח המשנה ,והצעת נוסח חילופי שידחה.
מה ההשלכה ההלכתית למה שנאמר.
מדוע שנו קטע מסוים במקור התנאי.
על ידי הצעת מסקנה העולה לכאורה מן המקור ,ואז
על פי זה קשה ...
העלאה מחדש של פירוש שכבר הובא ונדחה ,והובא
שנית כפרשנות טובה .לעיתים גם יבוא כפרושו הרגיל.
על העניין או על פרטיו.
מהו ההבדל ההלכתי בין שתי הדעות \ עניינים.
מה התפישה העקרונית להצטמצם למקרה המסוים?
ברור ההבדלים ההלכתיים או המעשיים הנובעים
מהדעות או מהטעמים השונים.
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תפקיד

על פרוש הפסוק.
שאלת ברור
ַמאי ִּד ְּכ ִּתיב?
כיצד נפתרה השאלה שהועלתה קודם.
שאלת ברור
ַמאי ָּהוֵי ֲעלַ ּה?
מדוע הברייתא הביאה שני פסוקים הרי מספיק פסוק
שאלת ברור
אֹומר"?
ַמאי "וְּ ֵ
אחד.
עתניאל הר חברון  -נייד 7201702200
כל הזכויות שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" –
על נימוקי הדין.
שאלת ברור
ַמאי ַט ְּע ָּמא?
פירוש ,שיידחה לאחר מכן.
הצעת
ַמאי לָּ או ? ...
מה החידוש בדבר? מה הצורך לאומרו?
שאלת ברור
ַמאי ְּל ֵמ ְּימ ָּרא?
כיצד לומדים את הרעיון הנאמר מהפסוק.
שאלת ברור
ַמאי ַמ ְּש ַמע?
מה יוצא מזה מבחינה הלכתית? מהי ההשלכה
שאלת ברור
ַמאי נ ְָּּפ ָּקא ִּמינַּה?
המעשית?
בטענה מה הצורך \ החידוש בנאמר.
קושיא
ַמאי ָּקא ַמ ְּש ַמע לָּ ן ַ ...היְּ ינּו ַהְך
מהו יסוד המחלוקת בין החולקים.
שאלת ברור
ְּב ַמאי ָּק ִּמ ַיפ ְּלגֵ י?
מאיזה פסוק אתה לומד ענין זה.
שאלת ברור
ַמאי ְּק ָּר ָּאּה?
על ההבדל בין שתי הלכות או עניינים.
שאלת ברור
ַמאי ְּשנָּא?
שתדחה.
אפשרות
ַמאי ,לָּ או ...
מי הוא ש ...
שאלת ברור
ַמאן ...
מי הוא התנא של המקור שהובא.
שאלה
ַמאן ְּתנָּא?
למה נחוץ להזכיר את הדין המסוים .על ידי הבאת
הסבר
ַמהּו ְּד ֵת ָּימא...
הוו"א של הבנה מוטעית ,והדין המובא מבהיר שאין
ָּקא ַמ ְּש ַמע לָּ ן
זה כך.
הסברה ,כי אינה מבוססת.
דחית
ִּמי ָּס ְּב ַר ְּת
השיקולים של בעל המעשה.
הסבר
ֵמ ַימר ָּא ַמר
מ :מקור תנאי [בדר"כ].
קושיא
ֵמ ִּית ִּיבי
מתוכן המשנה \ ברייתא \ מימרא
היסק
ִּמ ְּכלָּ ל
מאיזה פסוק נלמד הדין
שאלת ברור
ְּמנָּא ָּהנֵי ִּמילֵ י? ...

ַד ֲא ַמר ְּק ָּרא /
ְּד ָּתנּו ַר ָּבנָּן
.131
.131
.132

ַמנִּי?
ְּמנָּלָּ ן
ִּמ ְּש ֵמיּה \ ִּמשּום

.133
.134
.135
.136
.137
.138
.139
.141
.141
.142
.143
.144

ְּמ ִּתיב
ַמ ְּת ִּקיף
ְּמ ַת ְּרּגֵ ם
ֵימא
נ ָּ
ִּס ָּימנָּיְך
ֵס ָּיפא
ָּס ְּל ָּקא ַד ְּע ָּתְך ָּא ֵמינָּא
ְּפ ִּש ָּיטא
ְּצ ִּריכָּ א
ָּקא ַמ ְּש ַמע לָּ ן ( ָּק ַמ ְּש ַמע ָּלן)
ַק ְּשיָּא
ַר ָּב ַנן

.145

ֵר ָּישא

תשובה

מ :פסוק

תשובה
שאלה
שאלת ברור
ציטוט שמועה

מ :מקור תנאי
מי התנא?
לברר מה המקור בתורה להלכה שנאמרה.
שלא שמע בעצמו תלמיד מרבו ,אלא שמע שאומרים
בשמו.
יבוא גם שם המקשן בדר"כ.
מסברה.
על ידי פרשנות של אמורא על מקור תנאי.
שתידחה .יבוא גם כפשוטו – ֹנאמר.
סימן לזכרון.
סוף המקור ,לעומת "רישא"  -תחילת המקור.
שלולא לימוד הקודם ,יכולת להסיק מסקנה מוטעית.
למה להזכיר את הענין ,הרי אין בו חידוש.
הצורך בכפילות המקרים \ הפסוקים.
ללמדנו [ראה" :מהו דתימא"].
הסוגיה או המהלך נחתמת בקושיה.
 .1כינוי לדעה במשנה שלא נזכר שם התנא.
 .2דעת רבים.
 .3חכמי הישיבה.
תחילת המקור.

פתיחה לקושיא
פתיחה לקושיא
תשובה
הצעה
הצעת
הסבר
קושיא
תירוץ [לקושיא נסתרת]
הסבר
הסקה
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בין שני מקורות בעלי אותה סמכות.
פתיחה לסתירה
ָּר ֵמי
בין שני מקורות בעלי אותה סמכות ,בדר"כ בין שתי
פתיחה לסתירה
ינְּהיְּ ,ר ִּמינְּ הּו
ְּר ִּמ ִּ
מקורות תנאים.
על ידי גילוי ההבדל בין שני המקרים.
תשובה  /תירוץ
[ה ָּתם]
ָּשאנֵי ָּ
מעין "חותמת" למסקנה ההלכתית.
היסק
ְּש ַמע ִּמינַּה
מ :פסוק.
סיוע
ֶשנ ֱֶא ַמר
7201702200
נייד
חברון
הר
עתניאל
–
ה'"
לימודי
בנייך
וכל
"
לעמותת
שמורות
הזכויות
כל
לצורך מציאת תשובה (בדר"כ) ,ראיה ,קושיא לאחד
הצעת מקור
ָּתא ְּש ַמע
הצדדים.
חזקה ואין עליה תרוץ.
קושיא
ְּת ְּ
יּוב ָּתא
שאין הכרעה ,והשאלה תעמוד.
מסקנה
ֵתיקּו
פתיחה
 .1מ :ברייתא.
ָּתנָּא
 .2השנן בבית מדרש האמוראי.
 .3חכם מתקופת המשנה.
ל :ברייתא ,הבאה מאוסף ברייתות של בית מדרש
פתיחה
ָּתנָּא ְּד ֵבי ...
מסוים או אדם מסוים.
אמוראים בתחילת התקופה ,שנחשבים כאמוראים
ָּתנָּא ָּּופלֵ יג
אך עם סמכות של תנא לחלוק על תנאים.
התנא לא הביא את כל המקרים האפשריים ,אלא
ָּתנָּא וְּ ִּשיֵיר
דוגמיות.
ל :ברייתא.
פתיחה
ָּתנּו ַר ָּבנָּן
תיקון בנוסח.
הצעת נוסח
ָּתנֵי
מ :מקור תנאי שאינו משנה ,בפני אמורא.
הבאת מקור
ָּתנֵי ַתנָּא ַק ֵמיּה
ל :ברייתא.
פתיחה
ַתנְּ יָּא
מ :ברייתא אחרת.
הבאת מקור
ַתנְּ יָּא ִּא ָּידְך
מ :ברייתא.
סיוע
ַתנְּ יָּא ְּכו ֵָּתיּה
מ :ברייתא.
סיוע
ַתנְּ יָּא נ ִַּמי ָּהכִּ י
מ :משנה.
הבאת מקור
ְּתנֵינָּא
ל :משנה .לעיתים יגיע גם כקושיא מהמשנה.
פתיחה
ְּתנַן
לברור מי משני החולקים הוא הסובר כל דעה.
הסקה
ִּת ְּס ַתיֵ ים
על ידי פרשנות של אמורא למקור תנאי.
תשובה
ִּת ְּר ְּּג ָּמא

א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

אמר רב הונא – מימרא שנאמרה על ידי רב הונא.
רב חסדא אמר – רב חסדא מגיב למימרא אחרת ,אך לא בדּו שיח חי.
אמר ליה\להו רב חסדא – רב חסדא מגיב לבעל המימרא בדּו שיח חי.
אמר רב חסדא אמר רב הונא – רב חסדא מצטט מימרה מרבו .
אמר לך – הגמרא מגיבה ,שלּו אותו אמורא היה נשאל על כך ,כך היה אומר.
אמר רב פלוני משמיה \ משום רב אלמוני – רב אומר מימרה שלא שמע במפורש מרבו ,אלא שאומרים בבית המדרש
בשם אותו חכם.

אפיונים של חלקי הסוגיה (אפיון הפסקאות)
.2
.0
.3
.4
.2
.1
.0

ציטוט ממשנתנו\ מברייתא
ציטוט מ ...
שאלה
קושיא
דחיה
סתירה
תרוץ
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דּורה
ְּג ָמ ָרא ְּס ָ
 .8תשובה
 .7סיוע
 .27פרשנות
 .22ראיה [הבאת מקור או סברה]
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