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 הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
 
 
 
 

 הקדמה
 "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

 בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. כל עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.

. דף הגמרא מורכב מטקסט רציף, שאינו מפוסק ואינו מחולק 1ר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוניבהבנה נוספת אפש

מרחב אחיד ומונוטוני, אך המתקרב אל הים, רואה שהים רועש וגועש. כך  –לפסקאות. במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק 

 למעשה גם תלמודנו.

שונים  –ות, שאלות ותשובות, אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה, תקופות שונות ובתי מדרש שונים קושיות ותרוצים, דחיות והוכח

יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים התלמוד. באותה "תורה  -אך כולם נמצאים  –במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם 

 שבעל פה".

 

לתורות והחידושים  –לגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד", וליצור גלים חדשים "גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים, ו

המתחדשים, ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה 

 "היהודי התלמודי". –ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי מבין וקורא ליהודי 

 

סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות, כל סוגיה חילקנו לפסקאות, הוספנו ניקוד ופיסוק, דברים המאפשרים ללומד לעקוב אחרי ב"גמרא 

 מהלך הדיון, ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה השלימה של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, ולא לטבוע בים הפרטים. 

 

תורה שבעל פה, כשמה כן היא, עיקר הלימוד הוא בעל פה, בחברותא, בבית המדרש. הגמרא הכתובה הגמרא היא המרכיב היסודי של ה

 היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה, היצירה המחברת את תורת ה' עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

 

                                                           
 רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט. 1
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 גמרא סדורה
 

"והוא לא  :, שנאמרבשביל משנתו שאינה סדורה עליו -זל "ריש לקיש אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כבר

כל שכן אם  -ויתרון הכשיר חכמה"  ,"וחילים יגבר :ירבה בישיבה, שנאמר -. מאי תקנתיה? )קהלת י,י( פנים קלקל"

 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 

 (תענית ז ע"ב)דרבא." 

 
 כותב רבי עקיבא איגר:

 
"... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס על 

כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת, מתוך הלימוד יפה דיו שחורה ואותיות נאותות,  נייר

)וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל הקורא בלא נעימה  בספר נאה ומהודר

עם השמחה אל  ים הנפש והכוונה נכונהוכו' ... ונתתי להם וכו'  ומשפטים לא יחיו בהם(. כי אלו מעירים ומשמח

 )רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א(  הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף."

 
 

 :3על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –בדיוק בנושא זה  2מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת
  

 ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

 
 ת שושנה פרסיץ.לכ' החברה אמנות, ליד הדרת כבוד הגברת מר

 
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.

 
יותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא, בלא סימני הגורם ה

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 

 החי, אשר ממנו הננו שואבים חיים ואורה נפשית. הקשור בתגבורת המעיין

 
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 

חפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני ומצאתים ישרים שהוא במרץ גדול ו

ומדוייקים מאד, ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון להגשים את המחשבה הגדולה 

י כבודם יחד את הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך. על כן הנני מציע לפנ

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.

 כבירים ובברכה נאמנה מאד,ברגשי כבוד 

 הק' אברהם יצחק הכהן קוק

                                                           
2
 1960ב מכתבים עמוד ח" אוצרות הראי"ה 
3
 מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב: 

, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה"
שמח לבי בהודע לי כי כעת  חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות, שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות. ומאד

, ע"פ השיטה של יו"ר הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומניםנתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של 
החברה הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכירי ויודעי 

שבע"פ, -, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה, חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו, זו תורהשמי לעזור להגשמתו בחיים ובפועל
 שעליה כרת הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".  
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 ".גמרא סדורהעקרונות אלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת "מתוך 

 :מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים

 המהדורה מנוקדת ומפוסקת. .1

 עות".הגמרא מחולקת לסוגיות, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות משמ .2

 מודגשים.בהיותם דוברים שמות התנאים והאמוראים  .3

 . "אשכנזי" ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות, בגופן .4

 ."פילוסוף" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, בגופן .5

 .ליבורנההגמרא עצמה כתובה בגופן  .6

 כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש. .7

  –העורך[ ]ניתן לקבלה אצל בקובץ "וורד" גם הגמרא נמצאת  .8

 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 

הסוגיא, שמות התנאים והאמוראים  וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי

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.

, וקלות ההבנה הנכונה שיקולינו הוא הלומד –על פי כללים חיצוניים  ניקודוהפיסוק הנו להכריע בדיוק הנוסח אלא ב

 ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.

דנו וחשבנו, לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן, וכמעט על כל תיקון גרסה יש  ,על אף ששקלנונוסח הגמרא הנבחר: 

מהדורת , ולעיון בכתבי היד 'דקדוקי סופרים'השארנו זאת ל  – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,כתבי יד ודפוסים רבים

בעיקר בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם  . צעדנורבות על הנוסח, ושאר ספרי רבותינו, והחוקרים העירכבר שוטנשטיין 

 .שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת הלומד

אשרי עם ישראל,  מקום בלימודי ה', גם בלימוד הגמרא.לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ו –" וכל בנייך לימודי ה'"

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'.

יהי רצון מלפניך ה' אלהי שלא יארע ": ניסתו לבית המדרשכבי נחוניא בן הקנה בבפתח המהדורה נתפלל את תפילת ר

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

מהדורת הבבלי  על השינוי והחידוש. צווחוהיו שדפוס ל יד ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתבכבר בזמן המצאת הדפוס 

 ,בבתי המדרשות ההתקבל ולאחריו על ידי יושטיניאן, הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף הראשונה בדפוס, 

 זכינו ,חידושים טכנולוגיםדור של שאנו נמצאים בכ ,. כיוםהוגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכו בעקבותי

 ביכולת להשתמש בכלים אלו ולהקל על הלומד.

 לאחר שהראתי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך בעבודתי ואף עודדוני

רצוני להציע את הארות ומכתבי תודה, ב ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים , וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנטמאוד

 .בור הרבנים והתלמידיםילצ ,ללומד ' כעזרה'גמרא סדורה

 י בעין טובה ולכף זכות, ושישלחו לי את הערותיהם,ונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, בשלושת המישורים: כולם ידעו ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה. 

 והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה. ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמ

    ".הלא אכשל בדבר הלכויהי רצון ש"

 מותר ומצווה להעתיק או לצלם שלא למטרות מסחריות. 

 אלי.יכול לפנות  -המעוניין בגמרא בקובץ וורד, או כקובץ של דפי עבודה 
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 . 4למידאנו ממליצים ללמד את התלמידים להכין גמרא במהדורה אישית של הת

"ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל  –תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש 

 דברי תלמוד תורתך באהבה".

בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד תעלה, וישאיר חותם ורושם חזק  לעמולאנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה 

 בנפש.  

וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות ולפסקאות, בניקוד, עבודת הלימוד 

 אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו. –בפיסוק 

 

  7526771122נייד:   vinetd@neto.net.il: דוא"ל: אלי לשאלות וברורים, ניתן לפנות

ות נוספות והדפסתן. ]מסכתות: מכות, [ עבור המשך הכנת מסכת66מח לקבל תרומות ]פטורות ממס לפי סעיף נש

אך לא הודפסו.  כבר נעשו -בבא בתרא, סנהדרין, ברכות, מגילה, פרק אלו מציאות פרק המניח,  א קמאקידושין, בב

 [.הבן". כבר הודפסו מסכת סוכה, תענית ופרקים: תפילת השחר, ערבי פסחים, "מצוות האב על

 

בתפילה והודאה לאל חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמוד ולהאהיב תורה אסיים 

 ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם. 

 שמואל אריאל שליט"א. ם השותפים במהדורה זו, ורבים המה, ובייחוד למו"ר הרה"ג הרבלכל תלמידי החכמי

 לאחי הרב רפאל פנחס ווינט שליט"א שערך פרק זה, והיה שותף לחידוד וליטוש הפרויקט כולו.

אבן ישראל הרב עדין הרה"ג  –בגדול החלוצים של הפצת ולימוד הגמרא בדורינו  ,נעזרנו בפרק זה, בניקוד הפרק

 אחריו עד עולם.ולתלמידיו גמרא תעמוד לו ולזרעו , ואנו מודים לו על כך. וזכות לימוד ה( שליט"אשטיינזלץ)

 על נוסח הרש"י. – לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן

 בע"מ. מן"-"טלהדפסת מהדורת וילנא התאפשרה ברשות ובאדיבות הוצאת 

 לר' יעקב פארן על עיצוב העטיפה.

  .הדפסה וכריכהפרסום גיל על הל

 ההוצאה לאור של פרויקט חשוב זה. על כל – לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

 דניאל ברק ווינט

 הר חברון –עתניאל 
 

©  
 כל הזכויות שמורות 
 לרב רפאל פנחס ווינט

 לימודי ה'" וכל בנייךלעמותת "ו
 
 
 
 

 

 "בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה, 

 וזה שאמר מורשה קהלת יעקב, שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,

 ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה, וחז"

 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".

 סוכות תרמ"ח( -)"שפת אמת" 

                                                           
4
 ת ביניים, בתי ספר יסודיים[ לימוד בדרך זו כבר נוסה משנת תשנ"ה בהצלחה רבה. ]בישיבות תיכוניות, חטיבו 

 

mailto:vinetd@neto.net.il
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 :זקנינולע"נ 
 

 ז"ל ן בן צביאהר
 ז"ל הלוי בנימיןמרים בת וזוגתו 

 ווינט
 

**************** 
 

 ז"ל החבר משה בן החבר פנחס
 ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 

 הלברשטט
 

**************** 
 

 ז"ל משה בן יוסף יהודה
 ז"ל ֶמענְיָה בת יוסףוזוגתו 

 רכמוט
 השבאוקראינטרנסניסטריא בשנספו בשואה 

 
**************** 

 
 ז"ל דוד בן מנחם ישראל

 ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 
 גלזין
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 לע"נ

 זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמימו"ר הרב 

 בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

 כסלו התשנ"הבכד 

 

 "הגמרא"
א רָּ מָּ ּתֹוך ַהּגְּ י מִּׁ אתִּׁ שָּ ּנָּ ֶׁ יר ש  ִּׁ  ַהש ּ

ה זֶׁה יָּ י הָּ ירִּׁ  לֹא ש ִּׁ

יר עַ  ןזֶׁה ש ִּׁ מָּ ֲעבֹותֹות זְּ יק ּבַ  ּתִּׁ

ּדֹום כֹול לִּׁ ּלֹא יָּ  ש ֶׁ

ים מִּׁ הָּ דְּ ל ַהּנִּׁ ל ּכָּ ם שֶׁ ירָּ  הּוא ש ִּׁ

ם ייִּׁ ים ֵעינָּ אִּׁ קּום נֹושְּ ל מּול יְּ  אֶׁ

י ש ִּׁ י ַנפְּ כִּׁ רְּ ים ּבָּ רִּׁ שָּ  וְּ

ם ַמיִּׁ ֵבי ש ָּ ּכֹוכְּ א מִּׁ רָּ מָּ ף ּגְּ ּדַ י מִּׁ כִּׁ רְּ  ּבָּ
 ]משירי הרב עמי[ 

 

 

 

 "תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו

 תו כי הרב עמי אהב את התורה.התאהבו בתור

 התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"

 ]מתוך דברי הרב רא"ם הכהן בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה[
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 וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן. ,הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה
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 שליט"א מהרב דוד פוקס מכתב
 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

 הרב דניאל ווינט -נושא: גמרא סדורה 

 

ער שלנו ללימוד גמרא זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנו

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 

כים למקום. עלינו להשקיע לפתרון אחד או לשיטה  אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה, הרבה דר

 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 

ייחסות כאן היא שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה, וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה. ההת

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 

רגליו בלי לתלמיד המצוי. עוד לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה, אין התלמיד מוצא את ידיו ו

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 

יהוו בעיה, אילו כל השאר היה קריא. וראה זה פלא. המקרא כל שכן. כמה מילות קישור דגמרא לא 

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 

. הוא מוצא חברותא עם רבינא ורב אשי ומרגיש מקושר לחייו, הוא מסוגל גם להקשות קושיא טובה

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 

. נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החשובות להגדיל תורה בע"ה קידום ועלייה בשטח

 ולהאדירה.  

 

 לכבוד התורה ולקרבה ללב,

 דוד פוקס

 

 להדפיסה גם כאן. פוקסהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב 
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 להדפיסה גם כאן. לפשיץהרב על מסכת סוכה וקבלתי רשות מ ניתנהסכמה זו ה
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 "ַעְרֵבי ְפָסִחים" – 'יפרק פסחים מסכת 
 ק, א –צט, ב  .1

ָנה   ִמש ְׁ
ך ַעד ָאָדם יאַכל לֹא - לִמְנָחה ָסמּוךְ  ְפָסִחים ֶעֶרב ַ ְחש  ּתֶ ֶ  . ש 
ָרֵאל ָעִני יּלוּ ֲאִפ  ִיש ְ ּבְ ֶ  ,ש 
ֵסב ַעד יאַכל לֹא ּיָ ֶ  , ש 

ע לוֹ  ִיְפֲחתוּ  ְולֹא ל ּכֹוסֹות ֵמַאְרּבַ ֶ   ,ַיִין ש 
ְמחּוי ִמן ַוֲאִפיּלוּ   . ַהּתַ

 
ָמָרא  ג ְׁ

תֹות ? ֲאִפיּלּו "ַעְרֵבי ְפָסִחים"ַמאי ִאיְרָיא  ּבָ ַ   !ָיִמים טֹוִבים ַנִמיוְ ַעְרֵבי ש 
ַתְנָיא   :ּדְ

ַעְרֵבי ָאָדם אַכלי לֹא" תֹות ּבְ ּבָ ַ ְנָחה ִמן טֹוִבים ְוָיִמים ש    ,ּוְלַמְעָלה ַהּמִ
ֵדי ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ ֶ ת ש  ּבָ ַ ּ הּוא ַלש  ֶ ש  ֲאָוה ּכְ  , ּתַ

ְבֵרי י ּדִ  . ְיהו ָדה ַרב ִּ
י  : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרב ִּ

ךְ  ַעד ְוהֹוֵלךְ  אֹוֵכל ַ ְחש  ּתֶ ֶ  . "ש 
 

 : ַרב הּוָנאָאַמר 
ילְ א לֹא ְצִריָכא ֶאלָּ   ָאַמר: ּדְ יֹוֵסי,  ַרּבִ

ךְ  ַעד ְוהֹוֵלךְ  אֹוֵכל" ַ ְחש  ּתֶ ֶ   ,"ש 
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים,  ּבָ ַ ַעְרֵבי ש  י ּבְ  ָהֵני ִמיּלֵ

ה מֹוֶדה ַמּצָ ּום ִחּיּוָבא ּדְ ּ ַסח, ִמש  ֶעֶרב ַהּפֶ   .ֲאָבל ּבְ
 

א ַרב ּפָ  ָאַמר:  ּפַ
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ,ְיהּוָדה ַרּבִ

ְנָחה ּוְלַמְעָלהּבְ " :ָהָתם תֹות ְוָיִמים טֹוִבים ִמן ַהּמִ ּבָ ַ ְנָחה  "ַעְרֵבי ש  ֲאִסיר, ָסמּוְך ַלּמִ ֵרי –הּוא ּדַ ָ   .ש 
ַסח, ֲאִפיּלּו  ֶעֶרב ַהּפֶ ְנָחה"ֲאָבל ּבְ  ַנִמי ָאסּור.  "ָסמּוְך ַלּמִ

 
ֵרי? ָ ְנָחה ש  ת ָסמּוְך ַלּמִ ּבָ ַ ֶעֶרב ש    !ּבְ

  :ְוָהַתְנָיא
ֶעֶרב ָדםָא  יאַכל לֹא" ת ּבְ ּבָ ַ ע טֹוִבים ְוָיִמים ש  ַ ש  עֹות ִמּתֵ ָ  , ּוְלַמְעָלה ש 

ֵדי ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ ֶ ת ש  ּבָ ַ ּ הּוא ַלש  ֶ ש  ֲאָוה ּכְ   ,ּתַ
ְבֵרי י ּדִ  , ְיהו ָדה ַרב ִּ

י  : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרב ִּ
ךְ  ַעד ְוהֹוֵלךְ  אֹוֵכל ַ ְחש  ּתֶ ֶ  ! "ש 

 
 : זּוְטָרא ָמרָאַמר 

א ִהיא ַמאן ֵליָמא ָלן ּדִ  ק,א  א ִהיא? ^ְמָתַרְצּתָ ּתָ ְ ש  ּבַ ַ יְלָמא ְמש   ּדִ
 

 : ֵייָמר, ְוִאיֵתיָמא ַרב ָמֵריָמרָאַמר ֵליּה 
ְנָחס ַרבּדְ ֲאָנא ִאיְקַלִעי ְלִפיְרֵקיּה  ֵריּה  ּפִּ י בּרַ דִּ  ּבְ יּה ַאמִּ ָלּה ִמיּנֵ יּה ְוִקיּבְ א ְוָתֵני ַקּמֵ ּנָ   ., ְוָקם ּתַ

 
ָיא!  ְ  ִאי ָהִכי ַקש 

 
א  א כִּ ֶאּלָ וְרּתָ  ַרב הּוָנא.ְד ְמַחּוַ

 
 
 

 רש"י
 מתני' 

. קודם ערב פסחים סמוך למנחה
  למנחה מעט:

של . כדי שיאכל מצה לא יאכל
מצוה לתיאבון משום הידור 

  מצוה:
. ואפילו עני שבישראל לא יאכל

בלילי פסחים עד שיסב כדרך בני 
חורין זכר לחירות במטה ועל 

  השלחן:
. כנגד ארבעה לשוני ארבע כוסות

גאולה האמורים בגלות מצרים 
והוצאתי אתכם והצלתי אתכם 
וגאלתי אתכם ולקחתי אתכם 

  בפרשת וארא:
מתמחוי של צדקה . מתפרנס ואפי'

דהיינו עני שבעניים דתנן במסכת 
פאה )פ''ח מ''ז( מי שיש לו מזון ב' 

  סעודות לא יטול מן התמחוי:
 

 גמ' 
. ולא תבא סעודת כשהוא תאוה

  שבת על השובע:
. דקתני ערב פסחים לא לא צריכא

יאכל עד שתחשך אלא לרבי יוסי 
  דאמר הולך ואוכל עד שתחשך:

מי רבי יהודה . מתני' נאפילו תימא
היא ובדין הוא דליתני ערבי 

  פסחים לרבויי סמוך למנחה:
  . היינו סמוך למנחה:מתשע שעות

. והכי איבעי ליה היא משבשתא
  למיתני מט' שעות ומחצה ואילך:

. להך מתניתא הכי וקא תנא קמיה
מט' שעות ולמעלה אלמא 

  מתרצתא היא:
. ומן אלא מחוורתא כרב הונא

יתא קמייתא המנחה דקתני מתנ
 סמוך למנחה קאמר:

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
    

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

14 

 ּוְלַרב הּוָנא ִמי ִניָחא? 
יָאַמר ְוָה  ְרְמָיה ַרּבִּ יָאַמר  יִּ   ,יֹוָחָנן ַרּבִּ

יָמא ָאַמר  יְוִאיּתֵ הוּ  ַרּבִּ יָאַמר  ַאּבָ ר יֹוֵסי ַרּבִּ י ּבַ יָנא ַרּבִּ  : ֲחנִּ
יֲהָלָכה כְּ  ַסח,  ַרּבִ ֶעֶרב ַהּפֶ  ְיהּוָדה ּבְ

ת.  יַרּבִ ַוֲהָלָכה כְּ  ּבָ ַ ֶעֶרב ש   יֹוֵסי ּבְ
יֲהָלָכה כְּ " ַסח ַרּבִ ֶעֶרב ַהּפֶ ָפֵליג  -" ְיהּוָדה ּבְ ָלל ּדְ יִמּכְ ַתְרַוְייהּו!  ַרּבִ  יֹוֵסי ּבְ
 

 לֹא, 
ְפִליִגי  ָלל ּדִ  ַהְפָסָקה. ּבְ ֲהָלָכה ִמּכְ

ַתְנָיא   :ּדְ
תֹות ַמְפִסיִקין" ּבָ ַ   ,ְלש 

ְבֵרי י ּדִ  . ְיהו ָדה ַרב ִּ
י  : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרב ִּ
 . ַמְפִסיִקין ֵאין

 
ה ּבְ  ןּוַמֲעש ֶ ְמעֹון ַרב ָ ִּ ן ש  יֵאל ב ֶּ ְמלִּ יוְ  ג ַ יוְ  ְיהו ָדה ַרב ִּ ַעּכוֹ  יֹוֵסי ַרב ִּ ין ּבְ ָהיּו ְמסּוּבִ ֶ  ְוָקַדש  ֲעֵליֶהם ַהּיֹום,  ,ש 

ן וֹ ָאַמר ל ְמעֹון ַרב ָ ִּ ן ש  יֵאל ב ֶּ ְמלִּ יְל  ג ַ ִר יֹוֵסי ַרב ִּ י: ּבְ ְפִסיקָך ְרצֹונְ  ,ּבִ  ְוֵניחּוש  ְלִדְבֵרי ְיהּוָדה ֲחֵביֵרנּו?  ,ּנַ
ָבַריי ִלְפֵני  ב ּדְ ה ְמַחּבֵ ָכל יֹום ָויֹום ַאּתָ יָאַמר לֹו: ּבְ ְבֵרי  ַרּבִ ב ּדִ ה ְמַחּבֵ יו ַאּתָ ָ יְיהּוָדה, ְוַעְכש  ָפַני? ַרּבִ   !ְיהּוָדה ּבְ

ה ֶאת ִלְכּבֹוש   ֲהַגם" ְלּכָּ י ַהּמַ ִית ִעּמִ ּבָּ  . אסתר ז, ח() "ּבַ
עּו ֲהָלָכה ְלדֹורֹות. וֹ ָאַמר ל ְלִמיִדים ְוִיְקּבְ א ִיְראּו ַהּתַ ּמָ ֶ ן לֹא ַנְפִסיק, ש   : ִאם ּכֵ

ְבעּו ֲהָלָכה ּכְ  ּקָ ֶ ם ַעד ש  ָ ּ יָאְמרּו: לֹא ָזזּו ִמש    ."יֹוֵסי ַרּבִ
 
 
 

 רש"י
. הא הלכה מכלל דפליגי להפסקה

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 

קמשמע לן דמודה רבי איצטריך ד
  יוסי בערב הפסח דאין מתחילין:

 . דבהפסקה נמי פליגי:דתניא
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 ב–ק, א .2
מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר  ְ  : ש 

יְיהּוָדה ְולֹא כְּ  יַרּבִ ֵאין ֲהָלָכה לֹא כְּ   יֹוֵסי,  ַרּבִ
 . ש  ה ּוְמַקּדֵ א ּפֹוֵרס ַמּפָ  ֶאּלָ

 
 ִאיִני?! 

יָפא ַרבְוָהא ָאַמר  ֲחלִּ ר ּתַ י ּבַ ימִּ מּוֵאלָאַמר  ַאְבּדִּ ְ  : ש 
ְפִסיִקין   ק,ב ּמַ ֶ ם ש  ֵ ש  ָלה^ִקיּדּוש   לַ ּכְ ְך ַמְפִסיִקין ְלַהְבּדָ   .ּכַ

 
 ַמאי ַמְפִסיִקין? 

ּוְלָחןָלאו ַלֲעִקיַר    !?ת ש 
 

 לֹא, 
הּמַ לַ    .ּפָ
 

ה ר ַרּבָ לּוָתא הּוָנא ַרב ּבַ  , ִאיְקַלע ְלֵבי ֵריש  ּגָ
יּה  א ַקּמֵ ּכָ .  ,ַאְייתּו ּתַ ש  ה ְוִקיּדֵ ַרס ַמּפָ  ּפָ

 
ְנָיא ַנִמי ָהִכי   :ּתַ

ִוין" ָ ֵאין ְוש  ֶ ּוְלָחן ֶאת ְמִביִאין ש  ּ א ַהש  ן ִאם ֶאּלָ ש   ּכֵ  , ִקיּדֵ
ה ּפֹוֵרס - ֵהִביא ְוִאם ש   ַמּפָ  . "ּוְמַקּדֵ

 
ֵני ֲחָדא:   ּתָ

ִוין" ָ ֵאין ש  ֶ   ."ַמְתִחיִלין ש 
 

  :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 
ִוין" ָ ְתִחיִלין ש  ּמַ ֶ  . "ש 
  

ַתְנָיא ָלָמא ָהא ּדְ ְ ש  ִוין" :ּבִ ָ ֵאין ש  ֶ ַסח,  "ַמְתִחיִלין ש  ֶעֶרב ַהּפֶ ַחּתְ ָלּה ּבְ ּכַ ְ  ַמש 
ַתְנָיא א ָהא ּדְ וִ " :ֶאּלָ ָ ְתִחיִלין יןש  ּמַ ֶ  ֵאיַמת?  "ש 

ת  ּבָ ַ ֶעֶרב ש  ִליִגי!  -ִאי ֵניָמא ּבְ  ָהא ִמיְפַלג ּפְ
 

ָיא ְ   :לֹא ַקש 
ָעה ְ ש  אן קֹוֶדם ּתִ   ,ּכָ

ָעה.  ְ ש  אן ְלַאַחר ּתִ  ּכָ
 
 
 

 רש"י
. דאמר אין הלכה כרבי יהודה

  מפסיקין דמשמע עקירת שולחן:
. דאמר אין ולא כרבי יוסי

  מפסיקין כלל:
. על השולחן אלא פורס מפה

 ומקדש היום וחוזר ואוכל: 
. אם היו כך מפסיקין להבדלה

שבת עד הלילה מפסיקין מסובין ב
  אכילתן ומבדילין:

. לאכול אין מביאין את השולחן
  משקדש היום אא''כ קידש:

. קודם לכן אי נמי אין ואם הביא
מביאין את השולחן בערב הפסח 
אפילו מבעוד יום אא''כ קידש 
כדאמרן דאפי' רבי יוסי מודה 

  בערב הפסח:
. והיו איקלע לבי ריש גלותא

בערב שבת  מסובין על השולחן
וקידש עליהן היום ופרס מפה 

 וקידש:
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 קא, ב –ק, ב  .3
ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ּו ּבְ ש  יּדְ ּקִ ֶ ֵני ָאָדם ש    ,אֹוָתם ּבְ

 : ַרבָאַמר 
  ְצאּו,לֹא יָ  - ַיִין ְיֵדי
 . ָיְצאוּ  -ִקיּדּוש   ְיֵדי

  
מּוֵאלוּ  ְ  ָאַמר:   ש 

 . לֹא ָיְצאוּ  -ַאף ְיֵדי ִקיּדּוש   קא,א 
 

א ְלַרב,   ֶאּלָ
ֵביֵתיּה? י ּבְ ֵ ה ֵליּה ְלַקּדּוש    ָלּמָ

 
ָניו ּוְבֵני ֵביתוֹ  ֵדי ְלהֹוִציא ּבָ   .ּכְ

 
מּוֵאל ְ   ,ּוש 

ּתָ  ְ ֵבי ְכִניש  י ּבְ ֵ ה ִלי ְלַקּדּוש   ? אָלּמָ
 

 אֹוְרִחים ְיֵדי חֹוָבָתן, ָה ְלַאּפּוֵקי 
אּדְ  ּתָ ְ ֵבי ְכִניש  תּו ְוָגנּו ּבְ ָ   .ָאְכלּו ְוש 
 

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה, ְ   ְוָאְזָדא ש 
מּוֵאלָאַמר ּדְ  ְ  : ש 

ְמקֹום ְסעּוָדה א ּבִ   .ֵאין ִקיּדּוש  ֶאּלָ
 

ּה   : ָסבּור ִמיּנָ
ִית ְלַבִית י ִמּבַ  . ָהֵני ִמיּלֵ

יָתא ֲאָבל ִמ  ַחד ּבֵ קֹום ְלָמקֹום ּבְ   .לֹא -ּמָ
 

ר ָעָנן ַרבָאַמר ְלהּו  יָפא ּבַ ֲחלִּ  : ּתַ
יּה  יִאין ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ִזיְמִנין ַסּגִ ְ   ,ש 

. ש    ְוָנֵחית ֵמִאיְגָרא ְלַאְרָעא ַוֲהַדר ְמַקּדֵ
 

  :ְוַאף ַרב הּוָנא ָסַבר
ְמקֹום ְסע א ּבִ  ּוָדה. ֵאין ִקיּדּוש  ֶאּלָ

 
ָרָגא הּוָנא ַרבּדְ  ְ , ְוִאיְתַעְקָרא ֵליּה ש  יש  ָנֵניּה ּדְ , ַקּדֵ הְוָעְייִלי ֵליּה ְלָמֵניּה ְלֵבי ּגְ ָרָגא ַרּבָ ְ ֲהָוה ש  ֵריּה ּדַ   ,ּבְ

י יש  ְוָטֵעים ִמיּדֵ   .ְוַקּדֵ
 : ַאְלָמא ָקָסַבר

ְמקֹום ְסעּוָדה. א ּבִ   ֵאין ִקיּדּוש  ֶאּלָ
 

הְוַאף    :רָסַב  ַרּבָ
ְמקֹום ְסעּוָדה.  א ּבִ  ֵאין ִקיּדּוש  ֶאּלָ

 
ֵייָאַמר ּדְ   : ַאּבַ

י ָמר י ָהֵויָנא ּבֵ ָרָגא, ּכִ ְ ָרא ְלכּו ש  יָזא ִמְתַעּקְ ּפִ ְ ָאְזִליתּו ְלאּוש  יְלָמא ַאּדְ י, ּדִ ש  ָאַמר ָלן: ְטִעימּו ִמיּדֵ י ֲהָוה ְמַקּדֵ   ,ּכִ
ש   ֵבית ֲאִכיָלה, ְולֹא ְמַקּדֵ ָהָכא לֹא ָנְפִקיתּו,וּ  ְלכּו ּבְ א ּדְ ָ   ְבִקיּדּוש 

ְמקֹום ְסעּוָדה.ּדְ  א ּבִ   ֵאין ִקיּדּוש  ֶאּלָ
 

 ִאיִני?! 
ֵייְוָהָאַמר   : ַאּבַ

ָמר י ּדְ ל ִמיּלֵ ַרב,  ,ּכָ  ֲהָוה ָעֵביד ּכְ
מּוֵאל ְ ש  ָעֵביד ּכִ ָלת ּדְ  : ְלַבר ֵמָהֵני ּתְ

 רש"י
. שאם יש להם יין ידי יין לא יצאו

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:
. מבית לעליה לא למקום ממקום

צריך לחזור ולקדש אם קידש 
  שבת בבית והלך לאכול בעליה:

. ולא דילמא מיתעקרא לכו שרגא
תאכלו ואפי' אתם הולכים לישן 
בלא אכילה בקידושא דהכא לא 
נפקיתו ידי קידוש )היום( דאין 

 : קדוש כו'
 . רבה:כל מילי דמר
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ֶגד ְלֶבֶגד יִרין ִמּבֶ  . ַמּתִ
  ר ְלֵנר,ִמנֵּ  ּוַמְדִליִקין

ְמעֹון  ִ י ש  ַרּבִ  . ִריָרהגְ ּבִ ַוֲהָלָכה ּכְ
 

ַתְנָיא   :ּדְ
י" ְמעֹון ַרב ִּ ִּ  : אֹוֵמר ש 

ה ָאָדם ּגֹוֵרר א ִמּטָ ּסֵ ת ְוַסְפָסל ּכִ ּבָ ַ ּ ש    ,ּבַ
ּלא ּוִבְלַבד ֶ ין ש  ּוֵ ֹות ִיְתּכַ  . ָחִריץ" ַלֲעש 

 
חּוְמֵרי   ֲהָוה ָעֵביד,  -ַרב ּדְ ּכְ

י  קּוּלֵ   .לֹא ֲהָוה ָעֵביד - ַרבּדְ ּכְ
 
יוְ    ָאַמר: יֹוָחָנן ַרּבִּ

  .ַאף ְיֵדי ַיִין ַנִמי ָיְצאוּ 
 

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,   ְוָאְזָדא ַרּבִ
ין ַרבָאַמר ּדְ  ר ָחנִּ ֵיי ּבַ יָאַמר  ַאּבַ ָדת ַרּבִּ יָאַמר  ּפְ  : יֹוָחָנן ַרּבִּ

יּנּוי ַיִין ִ  ֶאָחד ש 
יּנּוי ָמקֹום קא,ב  ִ   ְוֶאָחד ש 

  .ָצִריְך ְלָבֵרךְ ֵאין 
 

 : ֵמיִתיִבי
יּנּוי ִ  , ְלָבֵרךְ  ָצִריךְ  - ָמקֹום "ש 
יּנּוי ִ   !ְלָבֵרְך" ָצִריךְ  ֵאין - ַיִין ש 

 
א  יּוְבּתָ י יֹוָחָנן! ּדְ ּתְ  ַרּבִ
א יּוְבּתָ   .ּתְ

 
 

 רש"י
. בר מהני כחומרו דרב הוה עביד

  עביד לקולא כשמואל:תלת ד
 . כגון קידוש לא עביד:כקולי דרב

ורבי יוחנן אמר אף ידי יין  ה''ג
  נמי יצאו:

. שהביאו לו יין אחד שינוי יין
  מחבית אחרת:

 . שניה על היין:א''צ לברך



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 קא, ב .4
יןְיֵתיב  ר ָאבִּ י ּבַ ידִּ יּה  ַרב אִּ אּדְ ַקּמֵ ְסּדָ  , ַרב חִּ

איב ִת יָ וְ  ְסּדָ ֵמיּה  ָאַמרְוָק  ַרב חִּ ְ ּ  : ַרב הּוָנאּדְ ִמש 
יּנּוי ָמקֹום " :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא  ִ  , "ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ש 

א נּו ֶאּלָ ָ   :לֹא ש 
ִית ְלַבִית,   ִמּבַ

קֹום ְלָמקֹום  לֹא.  - ֲאָבל ִמּמָ
 

יןֵליּה  ָאַמר ר ָאבִּ י ּבַ ידִּ  : ַרב אִּ
ֵבי  ַמְתִניָתא ּדְ ֵניָנא ֵליּה ּבְ  , ַרב ִהיָנקָהִכי ּתָ

ָווָתיךְ  :ְוָאְמִרי ֵליּה  ר ִהיָנק ּכְ ֵבי ּבַ ַמְתִניָתא ּדְ  . ּבְ
 

א,  ַמע ָלןְוֶאּלָ ְ   !?ַרב הּוָנא ַמְתִניָתא ָקא ַמש 
 

ִמיַע ֵליּה  ְ   .ַרב הּוָנא ַמְתִניָתא לֹא ש 
 
 

 : ְותוּ 
אְיֵתיב  ְסּדָ יּה  ַרב חִּ ֵ ַנְפש  ֵמיּה ּדְ ְ ּ  : ְוָקָאַמר ִמש 

ינּ " :ָאְמַרּתְ ּדְ ָהא  ִ  , "ּוי ָמקֹום ָצִריְך ְלָבֵרךְ ש 
א   :לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

ָרָכה ֵאין ְטעּוִנין ּבְ ֶ ְדָבִרים ש  ְמקֹוָמן,  ּבִ  ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ
ְמקֹוָמן,  ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ עּוִנין ּבְ ָבִרים ַהּטְ  . ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  -ֲאָבל ּדְ

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

א ֲהַדר  .  ְלִקיְבָעא ַקּמָ
 
תַר וְ  ֶׁ ש  ֵ  ָאַמר:  ב ש 

 ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה ָצִריְך ְלָבֵרְך. 
 

 : ֵמיִתיִבי
ה, " ּלָ ּתֹות, ְוָעְקרּו ַרְגֵליֶהן ָלֵצאת ִלְקַראת ָחָתן אֹו ִלְקַראת ּכַ ְ ין ִלש  ָהיּו ְמסּוּבִ ֶ ֵני ֲחבּוָרה ש   ּבְ

ֵהן יֹוְצִאין  ֶ ש  ָרָכה ְלַמְפֵרַע,  -ּכְ  ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן ֶ ש  ה.  -חֹוְזִרין  ּכְ ִחּלָ ָרָכה ְלַכּתְ  ֵאין ְטעּוִנין ּבְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ם :ּבַ ָ יחּו ש  ִהּנִ ֶ  ָזֵקן אֹו חֹוֶלה,  ש 
 

ם לֹא ָזֵקן ְולֹא חֹוֶלה ֲאָבל ָ יחּו ש    :לֹא ִהּנִ
ֵהן יֹוְצִאין  ֶ ש  ָרָכה ְלַמְפֵרַע  -ּכְ   ,ְטעּוִנין ּבְ

ֵהן חֹוְזִרין  ֶ ש  ה ְטעּוִנין -וּכְ ִחּלָ ָרָכה ְלַכּתְ  . "ּבְ
 

ָקָתֵני ָלל ּדְ  – "ָעְקרּו ַרְגֵליֶהן" :ִמּדְ ְמקֹוָמן ָעְסִקיַנןִב ִמּכְ ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ עּוִנין ּבְ   .ְדָבִרים ַהּטְ
ם ָזֵקן אֹו חֹוֶלה"ּדְ ְוַטְעָמא  ָ יחּו ש    ,"ִהּנִ

ֵהן יֹוְצִאין ּדְ הּוא  ֶ ָרָכה ְלַמְפ  -ְכש    ,ֵרַע ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין  ֶ הֵאין ְט  -ּוְכש  ִחּלָ ָרָכה ְלַכּתְ   .עּוִנין ּבְ

ם ָזֵקן אֹו חֹוֶלה"ֲאָבל לֹא  ָ יחּו ש    ,"ִהּנִ
ֵהן יֹוְצִאין  ֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע  -ְכש   , ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין ֶ ָרָכה  - ּוְכש  הְטעּוִנין ּבְ ִחּלָ   .ְלַכּתְ

ָיא  ְ אלְ ַקש    !ַרב ִחְסּדָ
 
ְצָחקַמר ָא  ר יִּ  :  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ָנא ֲעִקירֹות קב,א    ?ַמאן ּתָ
י ְיהּוָדה  , ַרּבִ

ַתְנָיא  : ּדְ

 רש"י
  . מבית לעליה:ממקום למקום

בדברים שאין טעונים ברכה 
. כגון מים או פירות לאחריהם

רכה חשובה בפני שאין טעונים ב
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 

. כלומר ברכה לאחריהם במקומן
חשובה בפני עצמן כגון שבעת 
המינין הואיל ולא בירך אחריהן 

אחר לסעוד על ועמד לילך למקום 
קביעות הראשון הלך לברך 
אחריהם ברכה אחת על שתיהן 
ולפניהם נמי אין צריך לחזור 

  ולברך:
. כלומר על לקיבעיה קמא הדר

דעת סעודה הראשונה הוא אוכל 
  עכשיו לסיים סעודתו:

. בין שטעונין אחד זה ואחד זה
ברכה לאחריהן במקומן בין שאינן 

  צריכין:
נין ברכה כשהן יוצאין אין טעו

. כלומר לברך ברכה של למפרע
  אחריהן הואיל ועתידין לחזור:

. ולא גרס בהא ר' ה''ג בד''א כו'
  יהודה:

מדקתני עקרו מכלל דבדברים 
. דעקירות משמע הטעונין כו'

משום מהירות חתן וכלה הן 
נעקרין אבל אם לא כן עדיין היו 
צריכין לעמוד ולברך ברכה 

 שלאחריהם: 
ברייתא דקתני . להך מאן תנא

אע''ג דדברים הטעונין ברכה 
לאחריהן צריך לברך רבי יהודה 

 היא:



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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" , ְדָרש  ֶנֶסת אֹו ְלֵבית ַהּמִ ין, ְוָעְקרּו ַרְגֵליֶהם ֵליֵלְך ְלֵבית ַהּכְ ָהיּו ְמסּוּבִ ֶ  ֲחֵבִרים ש 
ֵהן יֹוְצִאין  ֶ ש  ָרָכה ְלַמְפֵרַע  -ּכְ   ,ֵאין ְטעּוִנין ּבְ

ֵהן חֹוְזִרין  ֶ ה.  -ּוְכש  ִחּלָ ָרָכה ְלַכּתְ  ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
י ְיהו ָדהָאַמר    :ַרב ִּ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ם ִמְקָצת ֲחֵבִרים,  :ּבַ ָ יחּו ש  ִהּנִ ֶ ְזַמן ש   ּבִ
ם ִמְקָצת ֲחֵבִרים ָ יחּו ש    :ֲאָבל לֹא ִהּנִ

ֵהן יֹוְצִאין  ֶ ש  ָרָכה ְלַמְפֵרַע  -ּכְ  , ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין  ֶ ה -ּוְכש  ִחּלָ ָרָכה ְלַכּתְ   ."ְטעּוִנין ּבְ

 
א ְמקֹוָמן,ִב ּדְ ַטְעָמא  ,ֶאּלָ ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ עּוִנין ּבְ   ְדָבִרים ַהּטְ

ֵהן יֹוְצִאין כְ ּדִ  ֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע,  -ש   ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין  ֶ ָרָכה ְלַכּתְ  -ּוְכש  ה. ֵאין ְטעּוִנין ּבְ  ִחּלָ

ְמקֹוָמן, ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ ֵאין ְטעּוִנין ּבְ ֶ ָבִרים ש    ֲאָבל ּדְ
ַנן ֵהן יֹוְצִאין  ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ ֶ ש  ָרָכה ְלַמְפֵרַע  -ּכְ ֵהן חֹוְזִרין  ,ְטעּוִנין ּבְ ֶ ה -ּוְכש  ִחּלָ ָרָכה ְלַכּתְ  ,ְטעּוִנין ּבְ

א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ י יֹוָח ּדְ ֵליָמא ּתֶ  ! ָנןַרּבִ
 

 ! ?ְוָלאו ִמי אֹוְתִביֵניּה ֲחָדא ִזיְמָנא
  

א יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ  ! ֵניָמא ֵמָהא ַנִמי ּתֶ
 

י יֹוָחָנן:  ָאַמר ָלךְ   ַרּבִ
ין  ְמקֹוָמן ּדַ הּוא ַהּדִ ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהם ּבִ ֵאין ְטעּוִנין ּבְ ֶ ָבִרים ש    ,ְלָבֵרךְ  ִריִכיןַנִמי ֵאין ְצ  -ֲאִפיּלּו ּדְ

י ְיהּוָדהּדְ  ְלהֹוִדיֲעָך ּכחוֹ  "ָעְקרּו ַרְגֵליֶהן"ָקָתֵני ְוָהא ּדְ  ְמקֹוָמן,ּדַ  ַרּבִ ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ עּוִנין ּבְ ּטְ ֶ ָבִרים ש    ֲאִפיּלּו ּדְ
יחּו ִמְקָצת ֲחֵבִרים"ּדְ ַטְעָמא   . "ִהּנִ

יחּו ִמְקָצת ֲחֵבִרים"ֲאָבל    :"לֹא ִהּנִ
ֵהן יֹוְצִאין  ֶ ש  ָרָכה ְלַמְפֵרע, ַ  ְטעּוִנין -ּכְ  ּבְ

ֵהן חֹוְזִרין  ֶ ה. -ּוְכש  ִחּלָ ָרָכה ְלַכּתְ   ְטעּוִנין ּבְ
 

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ א: ּדְ ּתַ  ַרב ִחְסּדָ
ּתֹות ַיִין, ְוָעְקרּו ַרְגֵליֶהן, ְוָחְזרּו " ְ ין ִלש  ָהיּו ְמסּוּבִ ֶ   ."ֵאין ְצִריִכין ְלָבֵרךְ  -ֲחֵבִרים ש 
  

 
 

 רש"י
. חברים שהיו מסובין ועקרו כו'

  ולא גרסינן לשתות יין:
ומקשינן אלא טעמא דבדברים 

. משום הטעונין ברכה לאחריהם
הכי פליגי רבנן עליה דר' יהודה 
הא בדברים שאין טעונין ברכה 

ן מודו דצריך לאחריהן אפילו רבנ
  לברך פעם אחרת בתחלה:

. לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן
דאמר לעיל שינוי מקום אין צריך 
לברך ולא מפליג בין דברים 

  הטעונין לדברים שאינן טעונין:
  . לעיל:לאו אותביניה חדא זימנא

ה''ג תניא כוותיה דרב חסדא 
חברים שהיו מסובין לשתות יין 

דאמר . והיינו כרב חסדא כו'
דברים שטעונין ברכה לאחריהן 
אין צריך לברך והא בהדיא 
מסייעא לרב חסדא מדקתני יין 
אבל בההיא דלעיל לא תנא יין 

 בהדי':



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 ב-קב, א .5
נּו ַרּבָ   ָנן: ּתָ

ין" ָהיּו ְמסּוּבִ ֶ ֵני ֲחבּוָרה ש    :ָקַדש  ֲעֵליֶהן ַהּיֹוםוְ  ּבְ
ל ַיִין ֶ ת ַהּיֹום,  - ְמִביִאין לֹו ּכֹוס ש  ַ ּ  ְואֹוֵמר ָעָליו ְקדּוש 

ִני וְ  ֵ זֹון אֹוֵמר ָעָליו -ש  ת ַהּמָ ְרּכַ   ,ּבִ
י ְיהו ָדהִדְבֵרי    .ַרב ִּ

י יֹוֵסי  אֹוֵמר:  ַרב ִּ
ךְ אֹוֵכל ְוהֹוֵלְך ַע  ַ ְחש  ּתֶ ֶ  .  ד ש 

ֹון   קב,ב ְמרּו, ּכֹוס ִראש  זֹון  -ּגָ ת ַהּמָ ְרּכַ  ְמָבֵרְך ָעָליו ּבִ
ִני  ֵ ּ ת ַהּיֹום -ְוַהש  ַ ּ   ."אֹוֵמר ָעָליו ְקדּוש 

 
אי  ? ַאּמַ

ָסא  ! ְוֵניְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהּו ַאֲחָדא ּכָ
 

תָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ֶׁ ש  ֵ  : ַרב ש 
ּתֵ  ְ ֹות ַעל ּכֹוס ֶאָחד. ֵאין אֹוְמִרים ש  ּ  י ְקדּוש 

 
 ַמאי ַטְעָמא? 

 
ְצָחקָאַמר  ר יִּ  : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ין ִמְצֹות ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות. ֵאין עֹוש ִ ֶ   ְלִפי ש 
 

ְנָיא ?!ְולֹא   :ְוָהא ּתַ
ת" ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  ְכָנס ְלֵביתֹו ּבְ ש ָ  ,ַהּנִ אֹור ְוַעל ַהּבְ ִין ְוַעל ַהּמָ  ִמים, ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ

ָלה ַעל ַהּכֹוס.  ְך אֹוֵמר ַהְבּדָ  ְוַאַחר ּכָ
א ּכֹוס ֶאָחד זֹון - ְוִאם ֵאין לֹו ֶאּלָ יחֹו ְלַאַחר ַהּמָ   ,ַמּנִ

ן ְלַאֲחָריו ָלן ּכּוּלָ ְ ְלש  ַ  ! "ּוְמש 
 
אֵני – "ֵאין לוֹ " ָ   .ש 
 

ת ּבָ ַ ּ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהש  ֶ  ! יקנ"ה :בַר ָאַמר וִאית ֵליּה ּדְ  ,ְוָהא יֹום טֹוב ש 
 

ָלל ְד ִמ : ָאְמִרי ַסח ָעְסִקיַנןּדְ לֹא ָאַמר ְזַמן, ִמּכְ ל ּפֶ ֶ ִביִעי ש  ְ   ,ִבש 
ֲהָוה ֵליּה ָאֵכיל ֵליּה ּדְ   ְוֵלית ֵליּה. ,ָכל ַמאי ּדַ
 

ֹון ִאית ֵליּה  ,ְוָהא יֹום טֹוב ִראש    ,ּדְ
ֵייְוָאַמר    ,יקזנ"ה :ַאּבַ

 !יקנה"ז ָאַמר: ָרָבאוְ 
 

א  : ֶאּלָ
ָתא ִהיא -ָלה ְוִקיּדּוש  ַהְבּדָ   . ֲחָדא ִמיּלְ

זֹון ְוִקיּדּוש   ת ַהּמָ ְרּכַ י ִניְנהוּ  -ּבִ ֵרי ִמיּלֵ   .ּתְ
 
 

 רש"י
. באמצע ואומר עליו קידוש היום

  סעודתו:
. מיד אומר עליו ברהמ''ז ושני

ומפסיק כדאמר ר' יהודה לעיל 
ומיהו הואיל והגיע עונת קידוש 

חלה לא גרסינן צריך לקדש ת
ראשון אומר עליו ברכת המזון שני 

 אומר עליו קדושת היום: 
  . סעודתן:גמרו

  . ר' יוסי קאמר לה:אומר עליו כו'
. עד לאחר המזון אלמא משלשלן

אמרי' שתי ברכות על כוס אחד 
  הבדלה וברהמ''ז:

. כדמפרש בשביעי ואמר רב יקנ''ה
עסקינן ובשביעי ליכא זמן ומכל 

ן מינה קידוש מקום שמעינ
  והבדלה על כוס אחד:

. בשביעי ומשנינן מדלא קאמר זמן
של פסח עסקי' דשמא עני הוא 

  ואין לו אלא כוס א':
. דאפי' והא יום ראשון דאית ליה

עני שבישראל לא יפחתו לו 
  מארבע כוסות:

. קידוש והבדלה חדא מלתא היא
דתרוייהו משום קדושת יו''ט 

כיר נינהו ובהבדלה עצמו הוא מז
קדוש' יו''ט דהמבדיל בין קדש 

 לקדש קא מברך: 
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 קג, א – קב, ב .6
 : ּגּוָפא

ת " ּבָ ַ ּ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהש  ֶ  יֹום טֹוב ש 
 יקנ"ה  ָאַמר: ַרב

מּוֵאלוּ  ְ  .  "ינה"ק ָאַמר: ש 
הוְ   קג,א   .יהנ"ק ָאַמר: ַרּבָ

  .ָאַמר: קני"ה יֵלוִּ וְ 
ַנןוְ   קינ"ה  ָאְמִרי: ַרּבָ

ֵריּה  ָנאּדְ ָמר ּבְ  . נקי"ה ָאַמר: ַרּבָ
א ֵמיּה  ַמְרּתָ ְ ּ ַע ְד ָאַמר ִמש  ֻׁ י ְיהֹוש    .": ניה"קַרּבִּ

 
ַלח ֵליּה  ָ מּוֵאלּדִּ ֲאבּוּה ש  ְ י, לְ ש   : ַרב ִּ

לֹות ֵהיַאךְ  ינּו, ֵסֶדר ַהְבּדָ ֵדנּו ַרּבֵ   ?ְיַלּמְ
 

ַלח ָ   :ֵליּה  ש 
ְך ָאַמר  י יֹוֵסיּכָ ר ַרב ִּ ָמֵעאל ב ַ ְ ש  י יִּ ּום  ַרב ִּ ּ ָאַמר ִמש  ֶ ּום ָאִביו ש  ּ ָאַמר ִמש  ֶ ן ֲחַנְנָיהש  ַע ב ֶּ ֻׁ י ְיהֹוש   : ַרב ִּ

  .נהי"ק
 

יָנאָאַמר  י ֲחנִּ  : ַרּבִּ
ל ָ ן ֲחַנְנָיהּדְ  ָמש  ַע ּבֶ ֻׁ י ְיהֹוש    :ַרּבִ

ּיֹוֵצא ֶ ְרּכֹוס ְלֶמֶלְך ש    ִנְכָנס, ְוִאּפַ
ֶלךְ ְמלַ  ין ֶאת ַהּמֶ ְרּכֹוס ,ּוִ ְך יֹוְצִאים ִלְקַראת ִאּפַ   .ְוַאַחר ּכָ

 
  ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 

 
ֵיי   ָאַמר: ַאּבַ

  .יקזנ"ה
 
  ָאַמר: ָרָבאוְ 

  .יקנה"ז
 

  :ְוִהיְלְכָתא
ָרָבא   .ּכְ

 
 
 

 רש"י
שאמר משום רבי  :הכי גרסינן

  יהושע בן חנניה נהי''ק:
  משל דרבי יהושע כו': :ה''ג

. דקדושא והדר והלכתא כרבא
אבדלתא דכי מבדיל ברישא מיחזי 

 עליה קדושת שבת כמשאוי:
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 קג, א .7
ר ְיהּוָדה   ,ָרָבאִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב הּוָנא ּבַ

ְייהּו ָמאוֹ  ִמים.  רַאְייתּו ְלַקּמַ  ּוְבש ָ
ֵריְך  א ַוֲהַדר ַא  ָרָבאּבָ ָ ֵריש  ִמים ּבְ ש ָ אֹור. ַא ּבְ  ּמָ

 
 : ֵליּה  ָאַמר

ין ל ְוָהא ּבֵ ית ִהּלֵ אי ּוֵבין ּבֵ ּמַ ַ ית ש  א ַוֲהַדר  ּבֵ ָ ֵריש  ִמיםַא ָמאֹור ּבְ ש ָ   !ּבְ
  

 , ּוַמאי ִהיא
ְתַנן    :ּדִ

אי" מ ַ ַ ית ש   אֹוְמִרים:  ב ֵ
ש ָ  ָלה. ֵנר, ּוָמזֹון, ּבְ  ִמים, ְוַהְבּדָ

לוּ  יל ֵ  אֹוְמִרים:  ֵבית הִּ
ָלה ִמים, ּוָמזֹון, ְוַהְבּדָ  ! "ֵנר, ּוְבש ָ

 
ְתֵריּה ְוָאַמר ָרָבאָעֵני   : ּבַ

י ֵמִאירזֹו    ,ִדְבֵרי ַרּבִ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר:   ֲאָבל ַרּבִ

ְת " הּוא ּבִ ֶ זֹון ש  ל ַעל ַהּמָ אי ּוֵבית ִהיּלֵ ּמַ ַ ית ש  ּסֹוף, לֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ ִהיא ּבַ ֶ ָלה ש  ה ְוַעל ַהְבּדָ  ִחּלָ
  ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 

ִמים.  ש ָ אֹור ְוַעל ַהּבְ  ַעל ַהּמָ
אי מ ַ ַ ית ש   אֹוְמִרים:  ב ֵ

ִמים,  ש ָ ְך ּבְ  ָמאֹור ְוַאַחר ּכָ
ל יל ֵ  אֹוְמִרים:  ו ֵבית הִּ

ְך ָמאֹור ִמים ְוַאַחר ּכָ ש ָ  . ּבְ
 

י יֹוָחָנןְוָאַמר   : ַרּבִּ
לָנֲהגּו  ֵבית ִהיּלֵ   ,ָהָעם ּכְ

א  יּבָ י ְיהּוָדהּדְ ְוַאּלִ  .ַרּבִ
 
 
 

 רש"י
. היכא נר ומזון בשמים והבדלה

  ס א':דאין לו אלא כו
. כיון על המזון שהוא בתחלה

דגמר סעודתו בההוא איחייב 
 ברישא ואין מעבירים על המצות:
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 קד, א –קג, א  .8
א ר ַאּבָ  , ָרָבאִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב ַיֲעקב ּבַ

א ָסא ַקּמָ ֶפן" ַאּכָ ִרי ַהּגֶ ָבֵריְך "ּבֹוֵרא ּפְ   ,ַחְזֵייּה ּדְ
י ּתֵ ְ ִבְרָכָתא, ְוִאיש  ָסא ּדְ ֵריְך ַאּכָ  . ַוֲהַדר ּבָ

י ַהאיָאַמר ֵליּה: לָ  ה ָלְך ּכּוּלֵ  ? ּמָ
ֵריְך ָלן ָמר ֲחָדא ִזיְמָנא  ! ָהא ּבָ

 
 ָאַמר ֵליּה: 

לּוָתא ָהִכי ָעְבִדיַנן י ֵריש  ּגָ י ָהֵויַנן ּבֵ  . ּכִ
 

 ָאַמר ֵליּה: 
ָהִכי ָעֵביד לּוָתא ּדְ י ֵריש  ּגָ יַנח ּבֵ  .ָסֵפק ַמְייֵתי ָלן ָסֵפק לֹא ַמְייֵתי ָלןּדְ  - ּתֵ

ֵויּה ָהא ַמ  - ָהָכא ן ִעיּלָ ן ְוַדְעּתַ ָסא ַקּמָ ח ּכָ   .ּנַ
 

  ֵליּה: ָאַמר
ְלִמיֵדי  ֲאָנא ֲעְבִדי ּתַ  : ַרבּדְ ּכְ

רּוָנאּדְ  ְלִמיֵדי  ַרב ֲחַנְנֵאלוְ  ַרב ּבְ ָתאּדְ ּתַ ְסעּוּדָ  ,ַרב ָהוּו ָיְתִבי ּבִ
  .ַרב ֵייָבא ָסָבאָקֵאי ֲעַלְייהּו   קג,ב

 . ָאְמרּו ֵליּה: ַהב ָלן ְוִניָבֵריךְ 
י ֵליּה: ָאְמרוּ  ַלּסֹוף ּתֵ ְ  , ַהב ָלן ְוִניש 

ָאְמִריתוּ  :ַרבָאַמר ְלהּו: ָהִכי ָאַמר  יָון ּדְ י -' ַהב ָלן ְוִניָבֵריךְ ' :ּכֵ ּתֵ ְ ָרא ְלכּו ְלִמיש  ּסְ   .ִאיּתַ
  ?ַמאי ַטְעָמא

ֲעַתְייכוּ  ַאְסִחיתּו ּדַ   .ּדְ
 
 

יוְ  ָמר זּוְטָראוּ  ָאֵמיַמר ִּ עּוָדה,ָהוּו ָיְתִב  ַרב ַאש  ּסְ ֵריּה ְוָקֵאי ֲעַלְייהּו  י ּבַ  , ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
ָסא ְוָכָסא ָאֵמיַמר ל ּכָ ֵריְך ַעל ּכָ   ,ּבָ

א ָמר זּוְטָראוּ  ָסא ַקּמָ ֵריְך ַאּכָ ְתָרא ,ּבָ ָסא ּבַ   .ְוַאּכָ
י ִּ ֵריְך. ַרב ַאש  א, ְותּו לֹא ּבָ ָסא ַקּמָ ֵריְך ַאּכָ   ּבָ

 
 : ר ָרָבאַרב ַאָחא ּבַ ָאַמר ְלהּו 

ַמאן ַנֲעִביד?   ֲאַנן ּכְ
 

 ָאַמר:  ָאֵמיַמר
  .ִנְמָלְך ֲאָנא

 
 ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא

ְלִמיֵדי  ּתַ ֲעַבִדי ּכְ  .ַרבּדְ ֲאָנא ּדַ
 
יוְ  ִּ  ָאַמר:  ַרב ַאש 

ְלִמיֵדי  ּתַ  ַרב, ּדְ ֵלית ִהיְלְכָתא ּכְ
ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ֶ ָהא יֹום טֹוב ש  ת,  ּדְ ּבָ ַ ּ  ַהש 

 ! יקנ"ה :בַר ְוָאַמר 
 

 ְולֹא ִהיא, 
א -ָהָתם  ּיָ ּתַ ְ ש  יּה ִמּמִ ְעּתֵ  , ָעַקר ּדַ
א -ָהָכא  ּיָ ּתַ ְ ש  יּה ִמּמִ ְעּתֵ   .לֹא ָעַקר ּדַ

 
 

ָרָגא  ְ ּ ֵעיּה ְוַאְדִליק ֲאבּוָקה ִמש  ּמָ ַ י ָמָטא ְלַאְבּדּוֵלי, ָקם ש   ּכִ
י ַהאי,: ָאַמר ֵליּה  ה ָלְך ּכּוּלֵ ָרָגא ָלּמָ ְ   !ָהא ַמְנָחא ש 

 

 רש"י
. כשמתחיל לשתות על אכסא קמא

  המזון שבתחלה:
. בפה''ג אכסא דברכת והדר בריך

המזון כמו שאנו עושין בכל סעודה 
ר סעודות עסקינן וסעודה ובשא

לא הוי  .דלאו במוצאי שבת
משקו לכו בתר כסא ידעיתו אי 

קמא אי לא ומשום הכי בעיתו 
  למיהדר וברוכי:

  . משמש עלייהו:קאי עלייהו
. ברכת המזון והדר הב וניבריך

  אמליכו ואמרו הב ברישא ונישתי:
. ברכת כיון דאמריתו הב וניבריך

המזון אסחיתו דעתייכו משתיה 
ואסור למישתי עד לאחר ברכת 
המזון אלמא ברכת המזון אסוחי 

  עתא הוא וצריך לחזור ולברך:ד
. ולא בעי לברוכי ואמר רב יקנ''ה

ברכת היין תרי זימני חדא 
אקידוש וחדא אהבדלה וה''ה 
לתרי כסי דקידוש היום וברכת 

  המזון:
. רבא לאבדולי במוצאי כי מטא

שבת ולעיל קאי אלא אגב גררא 
אייתינהו להנך תרתי עובדי 

  ועובדא ראשונה בשבת הוה:
. מדליק ורא בשרגאקא מתלי נ
  אבוקה בנר:

. רב יעקב בר אבא למה ליה א''ל
 למר כולי האי הא איכא שרגא:
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 : ָאַמר ֵליּה 
יּה ָקא ָעֵביד ֵ ַנְפש  ֲעֵתיּה ּדְ ָעא ִמּדַ ּמָ ַ  . ש 

 
 : ָאַמר ֵליּה 

ָמר יּה ּדְ ִמיַע ֵליּה ִמיּנֵ ְ  ! לֹא ֲהָוה ָעֵביד, ִאי לֹא ש 
 

 : ָאַמר ֵליּה 
ָלה ִמְצָוה ִמן ַהּמּוְבָחר" :לֹא ָסַבר ֵליּה ָמר   "?!ֲאבּוָקה ְלַהְבּדָ

 
ַתח  : ְוָאַמר ּפָ

ְב  ין קֹוֶדש  ְלחֹול"ַהּמַ יל ּבֵ   ,ּדִ
ךְ  ֶ ין אֹור ְלחֹש    ,ּבֵ

ים ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיש ְ   ,ּבֵ
ה" ֲעש ֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ֶ ש  ֵ ִביִעי ְלש  ְ ּ ין יֹום ַהש    .ּבֵ

 
 : ֵליּה  ָאַמר

י ַהאי ה ָלְך ּכּוּלֵ   ,ָלּמָ
ין קֹוֶדש  ְלחֹול" :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ְוָה  יל ּבֵ ְבּדִ יאזֹו ִה  - "ַהּמַ ש ִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ל ַרּבִ ֶ ָלתֹו ש   .יא ַהְבּדָ
 

 : ָאַמר ֵליּה 
ָהא ְסִביָרא ִלי   ,ֲאָנא ּכְ

ְלָעָזרָאַמר ּדְ  י אֶׁ ֲעָיאָאַמר  ַרּבִּ ַ  : ַרב אֹוש 
לֹש   ַהּפֹוֵחת ָ ּ   ,לֹא ִיְפחֹות ִמש 

ַבע.  ְוַהּמֹוִסיף ֶ  לֹא יֹוִסיף ַעל ש 
 

 : ָאַמר ֵליּה 
ַבע ָאַמר ,ָלָתא ָאַמרלֹא ּתְ  ,ְוָהא ָמר  קד,א ֶ  ! ְולֹא ש 

 
 : ָאַמר ֵליּה 

ה" ,ִאיְבָרא ֲעש ֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ֶ ש  ֵ ִביִעי ְלש  ְ ּ ין יֹום ַהש   .ֵמֵעין ֲחִתיָמה ִהיא - "ּבֵ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר וְ  ְ  : ש 

ּיאַמר ֵמֵעין ֶ יל ָצִריְך ש  ְבּדִ   .ָסמּוְך ַלֲחִתיָמתוֹ  ֲחִתיָמה ַהּמַ
 
יָתֵאיפּוְמּבַ וּ    :ָאְמִרי ּדִּ

ִתיָחָתן ָסמּוְך ַלֲחִתיָמָתן.  ֵמֵעין ּפְ
 

יַנְייהוּ    ?ַמאי ּבֵ
 

יַנְייהוּ  א ּבֵ   :ִאיּכָ
ת ּבָ ַ ּ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהש  ֶ ", "ָחְתִמיַנן ּדְ , יֹום טֹוב ש  ין קֹוֶדש  ְלקֹוֶדש   ּבֵ

ִתיָחָתן ָסמּוְך ַלֲחִתיָמָתן" :ָאַמרּדַ ַמאן  " :ֵעי ְלֵמיַמרלֹא ּבָ  -"ֵמֵעין ּפְ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ּ ת ִלְקדּוש  ּבָ ַ ת ש  ַ ין ְקדּוש    "ּבֵ
".  -" ֵמֵעין ֲחִתיָמָתן ָסמּוְך ַלֲחִתיָמָתן" :ָאַמרּדַ ּוַמאן  ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ּ ת ִלְקדּוש  ּבָ ַ ת ש  ַ ּ ין ְקדּוש  ֵעי ְלֵמיַמר "ּבֵ  ּבָ

 
 
 

 רש"י
. כלומר מעצמו אדעתיה דנפשיה
  אשר לא צויתיו:

 . מפרש להו לקמיה: על שבע
. ]כולן[ והא מר לא שלש אמר

  ארבע:
  . ולא ממנינא הוא:מעין חתימה

ה''ג י''ט שחל להיות אחר 
למחתם המבדיל בין . דבעי השבת

 קודש לקודש: 
ה''ג מ''ד מעין חתימתן סמוך 
לחתימתן בעי למימר בין קדושת 

 שבת לקדושת יום טוב כו':
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 קד, א .0
  :גּוָפא

לְ ָאַמר " י אֶׁ ֲעָיאָאַמר  ָעָזרַרּבִּ ַ י אֹוש   : ַרּבִּ
ַבע ַהּפֹוֵחת ֶ , ְוַהּמֹוִסיף לֹא יֹוִסיף ַעל ש  לֹש  ָ ּ  . "לֹא ִיְפחֹות ִמש 

 
  :ֵמיִתיִבי

תֹות ּוְבמֹוָצֵאי ָיִמים טֹוִבים" ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  לֹות ּבְ   ,אֹוֵמר ַהְבּדָ
ת ְליֹום ט ּבָ ַ ּפּוִרים, ּוְבמֹוָצֵאי ש    ,ֹובּוְבמֹוָצֵאי יֹום ַהּכִ

ל מֹוֵעד,  ֶ  ּוְבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ְלחּוּלֹו ש 
ת ֲאָבל לֹא ּבָ ַ   .מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ְלש 

ה -ָהָרִגיל    ,אֹוֵמר ַהְרּבֵ
ֵאינֹו ָרִגיל  ֶ  !"אֹוֵמר ַאַחת -ְוש 

 
ֵאי ּנָ   ,ִהיא ּתַ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ   : ַרּבִּ
ים אֹוֵמר ִ ל ְקדֹוש  ֶ ָנן ש    ַאַחת, ּבְ

.ָנֲהגּו ָהָע וְ  לֹש  ָ   ם לֹוַמר ש 
 

ים"?  ִ ל ְקדֹוש  ֶ ָנן ש   ַמאן ִניהּו "ּבְ
 

יַמאי ר סִּ י ְמַנֵחם ב ַ  . ַרב ִּ
 

ים" ִ ל ְקדֹוש  ֶ ָנן ש  אי ָקרּו ֵליּה "ּבְ   ?ְוַאּמַ
 
זּוָזאּדְ  צּוָרָתא ּדְ ל ּבְ ּכַ   .לֹא ִאיְסּתַ
 

ַלח ֵליּה  ָ יש  ידִּ ר אִּ מּוֵאל ּבַ ְ  : ַרב ש 
  .ַאַחת ֲחַנְנָיא ָאִחי אֹוֵמר

 
ָווֵתיּה    .ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ
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 ב-קד, א .19
יָאַמר  ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ י ְיהֹוש   : ַרּבִּ

ּתֹוָרה לֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ ּיאַמר ֵמֵעין ַהְבּדָ ֶ יל ָצִריְך ש  ְבּדִ  . ַהּמַ
 

  :ֵמיִתיִבי
לֹות ֵהיַאְך? "  ֵסֶדר ַהְבּדָ

 אֹוֵמר: 
ין קֹוֶדש  ְלחֹול,  יל ּבֵ ְבּדִ  "ַהּמַ

ין אוֹ  ךְ ּבֵ ֶ   ,ר ְלחֹוש 
ים,  ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיש ְ  ּבֵ

ה,  ֲעש ֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ֶ ש  ֵ ִביִעי ְלש  ְ ּ  ּוֵבין יֹום ַהש 
ין ָטֵמא ְלָטהֹור,   ּבֵ
ם ֶלָחָרָבה,  ין ַהּיָ  ּבֵ

ין ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְחּתֹוִנים,  ּבֵ  ְלַמִים ַהּתַ
ְרֵאִלים".  ם ְוִיש ְ ין ּכֲהִנים ִלְלִוּיִ  ּבֵ

ית. ּבְ  :ְוחֹוֵתם ִ ֵראש   "ֵסֶדר ּבְ
יםוַ   אֹוְמִרים:  ֲאֵחרִּ

ית".  ִ ֵראש  "יֹוֵצר ּבְ  ּבְ
ר ְיהו ָדה י יֹוֵסי ב ַ  אֹוֵמר:  ַרב ִּ

ָרֵאל" ש  ִיש ְ  .חֹוֵתם "ְמַקּדֵ
ם ֶלָחָרָבה"ָהא  ְוִאם ִאיָתא ין ַהּיָ ָלה" ,"ּבֵ יּה "ַהְבּדָ ִתיָבא ּבֵ  ! לֹא ּכְ

 
אן  י ִמּכָ ם ֶלָחָרָב ַסּמֵ ין ַהּיָ   .ה""ּבֵ

 
ה"ִאי ָהִכי  ֲעש ֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ֶ ש  ֵ ִביִעי ְלש  ְ ּ ין יֹום ַהש    ֵמֵעין ֲחִתיָמה הּוא, ַנִמי "ּבֵ

ַבע!  ֶ א ש  ַצר ֲחָדא ְוֵליּכָ  ּבָ
 

  :ָאְמִרי
ְרֵאִלים" ם ְוִיש ְ י ִניְנהוּ  "ּכֲהִנים ְלִוּיִ ֵרי ִמיּלֵ  .ּתְ

ְרֵאִלים ם ְלִיש ְ ין ְלִוּיִ   ,ּבֵ
ְכִתיב: ֵעת  ּדִ ִוי"ּבָּ ֶבט ַהּלֵ ֵ יל ה' ֶאת ש   , )דברים י, ח( 5"ַהִהיא ִהְבּדִ

ם ִוּיִ ין ַהּכֲהִנים ַלּלְ  ,ּבֵ
ְכִתיב ים :ּדִ ִ ש  דָּ ֹו קֶדש  קָּ יש  ֵדל ַאֲהרן ְלַהְקּדִ ּבָּ ה ַוּיִ ֶ ם ַאֲהרן ּומש  ֵני ַעְמרָּ  . )דברי הימים א' כג, יג( 6""ּבְ

 
 ם ַמאי ָחֵתים? ּתַ ִמְח 

 
  ָאַמר: ַרב

ש  יִ  ָרֵאל""ְמַקּדֵ   .ש ְ
 
מּוֵאלוּ  ְ   ָאַמר: ש 

ין קֹוֶדש  ְלחֹול".  יל ּבֵ ְבּדִ  "ַהּמַ
 

ֵייָלֵייט ֲעָלּה   . ַרבּדְ ַאָהא  ַרב יֹוֵסףְוִאיֵתיָמא  ַאּבַ
 

ֵמיּה  ְ ּ ָנא ִמש  ן ֲחַנְנָיאּדְ ּתָ ַע ב ֶּ ֻׁ י ְיהֹוש   : ַרב ִּ
ל ַהחֹוֵתם" ָרֵאל ְוַה ' :ּכָ ש  ִיש ְ ין קֹוֶדש  ְמַקּדֵ יל ּבֵ ְבּדִ נֹוָתיו - 'ְלחֹול ּמַ ְ  .  "ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוש 
 

ָווֵתיּה  קד,ב    .ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

                                                           
5
ִוי  ֶבט ַהּלֵ ֵ יל ה' ֶאת ש  ֵעת ַהִהיא ִהְבּדִ  "לשאת את ארון ברית ה' "ּבָ
6
ים  ִ ֹו קֶדש  ָקָדש  יש  ֵדל ַאֲהרן ְלַהְקּדִ ּבָ ה ַוּיִ ֶ ֵני ַעְמָרם ַאֲהרן ּומש   "הוא ובניו עד עולם "ּבְ

 רש"י
. כמו הנך האמורות בתורה

  דלקמן:
. היינו שבע הבדלות סדר הבדלות

ואף על גב דאיכא תמני בין ]יום[ 
השביעי לא קא חשיב דמעין 

  חתימה:
. ברוך סודר וחותם בסדר בראשית

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(:
. מפרש להו ובין כהנים ללוים כו'

לקמן אבל הבדלה דשבת לא 
כתיבא דמעין חתימה קא חשיב 

  ינא:ליה לקמן ולאו ממנ
. דקאמר וחותם מעין חתימה היא

בסדר בראשית והויא ליה בין יום 
השביעי לששת ימי המעשה מעין 

 חתימה ובצרי להו משבע:
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 קה, א –קד, ב  .11
א יָתא,  עּוּלָ ּדִ  ִאיְקַלע ְלפּוְמּבַ

ְצָחק לְ  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ֵליּה  ֵריּה ַרב יִּ   :ּבְ
ֵפיֵרי ָלה ּדְ ְלּכָ  . ילֲחֵזי ֵהיִכי ַאְבּדִ וְ  ,ִזיל ַאְמֵטי ֵליּה ּכַ

ַדר ֵליּה  ,לֹא ֲאַזל ְ ֵיילְ ש    .ַאּבַ
י ֲאָתא  ֵייּכִ  ? ֵהיִכי ָאַמר: ֵליּה  , ָאַמרַאּבַ

ין קֹוֶדש  ְלחֹול" ָאַמר, ְותּו לֹא.: ֵליּה  ָאַמר יל ּבֵ ְבּדִ רּוְך ַהּמַ   "ּבָ
ֲאבּוּה  יּה ּדַ  ? ֵהיִכי ָאַמר :ֵליּה  ָאַמר ,ֲאָתא ְלַקּמֵ

ַדִריֵתיּה  ,ֲאָנא לֹא ֲאַזִלי: ֵליּה  ָאַמר ְ ֵיי,לְ ֲאָנא ש  ין קֹוֶדש  ְלחֹול". :ְוָאַמר ִלי ֲאּבַ יל ּבֵ ְבּדִ   "ַהּמַ
ַמֲעֵתיּה ִמּפּוֵמיּה : ֵליּה  ָאַמר ְ יָמא ש  ָלא ּתֵ ְרָמא ֵליּה ְלָמר ּדְ ָמר, ּגָ ָמר, ּוְסָררּוֵתיּה ּדְ   .ַרְבְרָבנּוֵתיּה ּדְ

 
  :ֵמיִתיִבי

ן ּפֹוֵתַח " ָרכֹות ּכּוּלָ ל ַהּבְ ָברּוְך,  ּכָ ֶהן ּבְ ָברּוְך ְוחֹוֵתם ּבָ  ּבְ
  :חּוץ

ת ַהִמְצֹות ְרּכַ  , ִמּבִ
ירֹות,   ּוִבְרַכת ַהּפֵ

ּה  מּוָכה ַלֲחֶביְרּתָ  , ּוְבָרָכה ַהּסְ
ַמע,  ְ ת ש  ְקִרּיַ ּבִ ֶ  ּוְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ש 

ָברּוךְ  ָברּוְך ְוֵאין חֹוֵתם ּבְ ש  ֵמֶהן ּפֹוֵתַח ּבְ ּיֵ ֶ   ,ש 
 ֶ ָברּוךְ ְוֵיש  ֵמֶהן ש  ָברּוְך ְוֵאין ּפֹוֵתַח ּבְ   ,חֹוֵתם ּבְ

ִטיב" וְ  ָברּוךְ  -"ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָברּוְך ְוֵאינֹו חֹוֵתם ּבְ   ".ּפֹוֵתַח ּבְ
א  קה,א ָיא ְלעּוּלָ ְ   !ַקש 

 
א:   ָאַמר ָלְך עּוּלָ

ְמָיא ְצֹות ּדָ ת ַהּמִ ִבְרּכַ  , ָהא ַנִמי ּכְ
ְצֹות ַמאי ַטְעָמא ת ַהּמִ ְרּכַ ּ  ?ּבִ הֹוָדָאה ִהיאִמש   ִהיא.  ָהא ַנִמי הֹוָדָאה ,ּום ּדְ

 
 

 רש"י
. ותו לא המבדיל בין קודש לחול

אמר בה שאר הבדלות ולא חתם 
  בה:

. שלא הלכת היא גרמא ליה למר
  אתה בעצמך:

. כגון להתעטף וברכת המצות
  ילת לולב:בציצית ועל נט

. כגון וברכה הסמוכה לחברתה
  אותם של שמונה עשרה:

. וברכה אחרונה שבקרית שמע
אע''פ שאין ברכה אחרת למעלה 

  הימנה שהתחיל בה בברוך:
. מאלו שהזכרנו שפותח יש מהן

בהן בברוך ואינו חותם בברוך כגון 
  ברכת פירות ומצות:

. כגון ויש מהן שחותם ואינו פותח
חבירתה שהרי ברכה הסמוכה ל

  פוטרתה ראשונה שנפתחה בברוך:
. אף על גב דסמוכה הטוב והמטיב

לחבירתה שהרי התחיל בברכת 
המזון בברוך משום דברכה באנפי 
נפשה איתקן משום הרוגי ביתר 
וכולה הודאה כברכת הפירות 

 ומצות: 
. שפתח בברוך ולא קשיא לעולא

  חתם:
. ואין בה הפסק דבר הודאה היא

תחנה ולא הפסק  אחר לא 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:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 קה, א .12
ְמָיא לֶׁ ֶׁ ר ש  ְלִמיֵדי  ַרב ֲחַנְנָיא ּבַ ָתא ,ַרבּדְ ְוּתַ ְסעּוּדָ    ,ָהוּו ָיְתִבי ּבִ

 . ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבאְוָקֵאי ֲעַלְייהּו 
יש  יֹוָמא: ָאְמרּו ֵליּה  ֵע  ,ִזיל ֲחִזי ִאי ִמְקּדִ ָתאַנְפִסיק ְוִניְקּבְ ּבְ ַ   .יּה ְלש 

ּה  ,ָאַמר ְלהּו: לֹא ְצִריִכיתוּ  ָ ָתא ָקְבָעה ַנְפש  ּבְ ַ   .ש 
רַרבָאַמר ּדְ  ת קֹוַבַעת ְלַמֲעש ֵ ּבָ ַ ּ ַהש  ֶ ם ש  ֵ ש  ְך , : ּכְ ת ּכָ ּבָ ַ ּ   .ְלִקיּדּוש   קֹוַבַעתש 
 

ּה    :ָסבּור ִמיּנָ
ָלה ְך ָקְבָעה ְלַהְבּדָ ָקְבָעה ְלִקיּדּוש  ּכָ י ֵהיִכי ּדְ   .ּכִ

 
 : ַרב ַעְמָרםָאַמר ְלהּו 
 : ַרבָהִכי ָאַמר 

  ,ְלִקיּדּוש  קֹוַבַעת
ָלה קֹוַבַעת.    ְולֹא ְלַהְבּדָ

  
י ְלִעְנַין ִמיְפַסק    ,לֹא ַמְפְסִקיַנןּדְ  -ְוָהֵני ִמיּלֵ

יַנן -ֲאָבל ַאְתחּוֵלי    .לֹא ַמְתִחּלִ
 

א    ,ֲאִכיָלהּבַ ּוִמיְפַסק ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
ה ֲאָבל  ִתּיָ ְ ש    .לֹא –ּבִ

 
יְכָרא ִ ַחְמָרא ְוש  א ּבְ ה ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ִתּיָ ְ   ,ּוש 

א  ּה  -ֲאָבל ַמּיָ   .ֵלית ָלן ּבָ
 

 ַרב הּוָנא, ּדְ ּוְפִליָגא 
ְבָרא  ַרב הּוָנאּדְ  ָלהּדְ ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ א קֹוֶדם ַהְבּדָ ָתה ַמּיָ ָ  . ש 

י ָמר ּפֵ ָרה? ֵמ  ָאַמר ֵליּה: לֹא ִמיְסּתַ  ַאְסּכָ
ֵמיּה  ְ ָנא ִמש  ּתָ י ֲעִקיָבא: ּדְ ּדְ  ַרּבִ

ָרה" ַאְסּכָ יל ִמיָתתֹו ּבְ ְבּדִ ּיַ ֶ לּום קֹוֶדם ש  ל ַהּטֹוֵעם ּכְ   ."ּכָ
 

י ִּ ֵבי ַרב ַאש  ַנן ּדְ ָיא ַרּבָ  . לֹא ָקְפִדי ַאּמַ
 
 
 

 רש"י
. בערב שבת הוו יתבי בסעודתא

  והאריכו בה עד שחשיכה:
  ירת השלחן:. בעקונפסיק
  . לסעודתינו:ונקבעה
  . לשם שבת:לשבתא

. להפסיק בעקירת לא צריכיתו
שלחן כדי להבדיל בין סעודת חול 

  לסעודת שבת:
. מעצמה היא שבת היא קבעתה

חשובה סעודת שבת ונבדלת 
מסעודת חול ודי לכם בפריסת 

  מפה וקידוש:
. אפילו כשם שקובעת למעשר

אכילת עראי דשבת חשובה קבע 
  מעשר במסכת ביצה )ד' לד:(:ל

. שאסור כך קובעת לקידוש
לטעום עד שיקדש אלמא 
משחשיכה היא חשובה סעודת 

  שבת מאליה:
. יציאתה קובעת להבדלה שאם כך

יושבים על השלחן וחשיכה 
במוצאי שבת אסורין לאכול עד 

  שיבדילו:
. דלהבדלה אינה קובעת והני מילי

לאפסוקי סעודתא אבל אתחולי 
לינן משחשיכה עד לא מתח
  שיבדילו:
. דאין מפסיקין לאכילה הני מילי

אבל לשתיה לאו דבר חשוב הוא 
  ומפסקי:

. דלא מתחלי אלא ולא אמרן
בחמרא ושיכרא אבל מיא לית לן 

 בה:



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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 קו, א –קה, א  .13
יּה  ָעא ִמיּנֵ יָנאּבְ ְצָחקֵמ  ָרבִּ ר יִּ  : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ ִמ  ש  ְוהֹוֵלְך ּכָ ַקּדֵ ּיְ ֶ ת ַמהּו ש  ּבָ ַ ֶעֶרב ש  ש  ּבְ ּלא ִקיּדֵ ֶ   ?י ש 
 

  :ֵליּה  ָאַמר
ֵני  ָאְמִרי ּבְ יאִמּדְ ּיָ י חִּ  : ַרּבִּ

ת ּבָ ַ ּ ל ַהש  יל ְוהֹוֵלְך ּכָ ת ַמְבּדִ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  יל ּבְ ּלא ִהְבּדִ ֶ  , ּכּוּלוֹ  ִמי ש 
ּלא ִקיּדֵ  ֶ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו. ָהָכא ַנִמי ִמי ש  ש  ְוהֹוֵלְך ּכָ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ֶעֶרב ש   ש  ּבְ

 
 : ֵאיִתיֵביּה 

ת ְוֵליֵלי יֹום טֹוב " ּבָ ַ ה ַעל ַהּכֹוס -ֵליֵלי ש  ָ ּ ֶהן ְקדּוש  ָרה  ,ֵיש  ּבָ ֶהן ַהְזּכָ זֹוןּבְ ְוֵיש  ּבָ ת ַהּמָ   .ִבְרּכַ
ת ְויֹום טֹוב  ּבָ ַ ה ַעל ַהכּ  -ש  ָ ּ ֶהם ְקדּוש  ָרה  ,ֹוסֵאין ּבָ ֶהם ַהְזּכָ זֹוןּבְ ְוֵיש  ּבָ ת ַהּמָ  , "ִבְרּכַ

ֲעָתְך  ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ "ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ש  ְוהֹוֵלְך ּכָ ת ְמַקּדֵ ּבָ ַ ֶעֶרב ש  ש  ּבְ ּלא ִקיּדֵ ֶ י ש    ,"ּמִ
ַחּתְ ְלהּו  ּכַ ְ ת ְויֹום טֹוב ַנִמי ַמש  ּבָ ַ ה ַעל ַהּכֹוס, ּדְ ש  ָ ּ ֶהם ְקדּוש  ש  ּבָ  ּיֵ

ִאי ש  ְלָמָחר!  ּדְ ש  ֵמאֹוְרָתא ְמַקּדֵ  לֹא ִקיּדֵ
 

 : ָאַמר ֵליּה 
ִאי'  . לֹא ָקָתֵני 'ּדְ

 
  :ֵאיִתיֵביּה 

בֹוד יֹום" בֹוד יֹום קֹוֶדם.  - ּוְכבֹוד ַלְיָלה ּכְ  ּכְ
א ּכֹוס ֶאָחד   קה,ב  ִקיּדּוש  ַהּיֹום, ^ אֹוֵמר ָעָליו -ְוִאם ֵאין לֹו ֶאּלָ

יּדּוש  ַהיּ  ּקִ ֶ ֵני ש   . "ֹום קֹוֵדם ִלְכבֹוד יֹום ּוְכבֹוד ַלְיָלהִמּפְ
י -ְוִאם ִאיָתא  ְרּתֵ יּה ּתַ ְבֵקיּה ַעד ְלָמָחר, ְוִליֲעֵביד ּבֵ ַ  ! ִליש 

 
 : ָאַמר ֵליּה 

ָעָתּה  ְ ש   . ֲחִביָבה ִמְצָוה ּבִ
 

ָעָתּה " :ּוִמי ָאְמִריַנן ְ ש   ? "ֲחִביָבה ִמְצָוה ּבִ
ְנָיא   :ְוָהא ּתַ

ְכָנס ְלֵביתוֹ " ת  ַהּנִ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש    –ּבְ
ִין אֹור ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ ִמים ,ְוַעל ַהּמָ ש ָ ָלה ַעל ַהּכֹוס.  ,ְוַעל ַהּבְ ְך אֹוֵמר ַהְבּדָ  ְוַאַחר ּכָ

א ּכֹוס ֶאָחד  ן -ְוִאם ֵאין לֹו ֶאּלָ ָלן ּכּוּלָ ְ ְלש  ַ זֹון ּוְמש  יחֹו ַעד ְלַאַחר ַהּמָ   ."ְלַאֲחָריו ַמּנִ
ָעָתּה ֲח "לֹא ָאְמִריַנן וְ  ְ ש   ! "ִביָבה ִמְצָוה ּבִ
 

 : ֵליּה  ָאַמר
  ,ֲאָנא

יָמָאה ֲאָנא,   ָלא ַחּכִ
 ְוָלא חֹוָזָאה ֲאָנא, 

 ְוָלא ְיִחיָדָאה ֲאָנא, 
ְרָנא ֲאָנא,  ַמְרָנא ְוַסּדַ א ּגְ  ֶאּלָ

ָווִתי א ּכְ ָ ֵבי ִמְדְרש    :ְוֵכן מֹוִרין ּבְ
ין ַעּיּוֵלי יֹוָמא ְלַאּפּוֵקי אֵני ָלן ּבֵ ָ   ,יֹוָמא ש 

ִביַנן ֵליּה  -ַעּיּוֵלי יֹוָמא  ִמיַנן ֵליּה ֲעִדיף, ּוְמַחּבְ ַמְקּדְ ה ּדְ ּמָ ל ּכַ  . ּכָ
י ֵהיִכי  -ַאּפּוֵקי יֹוָמא  טּוָנאּדְ ְמַאֲחִריַנן ֵליּה, ּכִ   .לֹא ֶליֱהֵוי ֲעַלן ּכְ

 
ּה  ַמע ִמיּנָ ְ ְמֵניֵמיָהא ַמְתִניָתא ש   : ּתַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְ י :ש  ְבּדִ הַהּמַ ִפּלָ ּתְ יל - ל ּבַ ְבּדִ ּיַ ֶ  ַעל ַהּכֹוס.  ָצִריְך ש 

ּה  ַמע ִמיּנָ ְ ָרָכה :ּוש   ְטעּוָנה ּכֹוס.  - ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְ ָרָכה  :ּוש  ל ּבְ ֶ יעּור -ּכֹוס ש  ִ  . ָצִריְך ש 

ּה: ַהְמָבֵרךְ  ַמע ִמיּנָ ְ ְטעֹום - ּוש  ּיִ ֶ  . ָצִריְך ש 
ּה: ַמע ִמיּנָ ְ ָגמוֹ  - ְטָעמוֹ  ּוש    .ּפְ

 רש"י
. של שבת הזכרה בברכת המזון

רצה והחליצנו וביום טוב יעלה 
  ויבא:

. אם )יש( לו כבוד יום וכבוד לילה
לסעודה אחת או מיני יין הרבה 

  מגדים יניחם עד היום:
. ולא אמרינן חביבה מצוה בשעתה

דלא מבדיל מקמי סעודתא דהוי 
  שעת הבדלה:

. דלא אמינא ליה לא חכימא אנא
אנא מדעתאי להא דחביבה מצוה 

  בשעתה:
. מגיד: ולא אמינא ולא חוזאה אנא

  ליה משמיה דגברא יחידאה:
. כך שמעתי אלא גמרנא אנא

  בה:בישי
. מסדר שמועות לפני וסדרנא אנא
  רבותי תמיד:

. מחבבינא ליה ועבדינן עיולי יומא
קידוש מאורתא כי היכי דלנקטיה 

  עילוון הייא:
  . כגון אבדלתא:אפוקי יומא

. היכא דאין לו אלא מאחרינן ליה
  כוס אחד עד לאחר המזון:

. שמע מינה המבדיל בתפלה כו'
ת דקתני הנכנס לביתו במוצאי שב

מבדיל אף על גב דסתם בני אדם 
  מבדילין בתפלה:

. ברכת וש''מ ברכה טעונה כוס
  המזון:

. )ברכת המזון( ]כוס[ ושמע מינה
של ברכ' צריך שיעור דאי לא צריך 

  שיעור ליחלקיה לתרי:
ושמע מינה צריך המברך 

. דאי לא טעים ליה. שיטעום
  ליבריך עליה תרי זימני:

ר . כבושמע מינה טעמו פגמו
 מברכת המזון: 
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ּה: ַמע ִמיּנָ ְ יל - ָטַעם ּוש   .  ַמְבּדִ
ּה   קו,א ַמע ִמיּנָ ְ ֹות ַעל ּכֹוס ֶאָחד: ּוש  ּ י ְקדּוש  ּתֵ ְ  .אֹוֵמר ש 

ּה  ַמע ִמיּנָ ְ אי ִהיא: ּוש  ּמַ ַ ית ש  א  ,ּבֵ יּבָ י ְיהּוָדהּדְ ְוַאּלִ   .ַרּבִ
 

י ִּ   ָאַמר: ַרב ַאש 
ָגמוֹ  –ְטָעמֹו "  ,"ּפְ

ָרָכה ָצִריְך ְו" ל ּבְ ֶ יעּורּכֹוס ש  ִ   ,"ש 
ָתא ִהיא   .ֲחָדא ִמיּלְ

ָגמוֹ  ְוָהִכי ָקָאַמר: ּום  ?ַמאי ַטְעָמא ְטָעמֹו ּפְ ּ יעּורּדְ ִמש  ִ ָרָכה ָצִריְך ש  ל ּבְ ֶ   .ּכֹוס ש 
 

י ידִּ ר אִּ י ַיֲעקב ּבַ ִגיָמאָקִפ  ַרּבִּ א ּפְ  . יד ַאַחְצּבָ
 

א ָ יש  ֵ ר ש  י ּבַ ידִּ ִגיָמאָקִפ  ַרב אִּ ָסא ּפְ   .יד ַאּכָ
 

ר ַר  יָמר ּבַ ִּ ִגיְמָתאָקִפ  ב ַאש   . יד ֲאִפיּלּו ַאָחִביָתא ּפְ
 
 

 רש"י
. דאמר מאור ]ואליבא דר' יהודה

 ואח''כ בשמים:
משום דכוס של ברכה טעון 

. אבל אי הוה ביה טפי שיעור
  מכשיעור טעמו לא פגמו[:

. לקידוש והבדלה וברכת קפיד
המזון אבל אם בא לשתות מכוס 

 פגום מברך עליו ברכת היין:
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 קו, א .14
ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ֹו"" ש  ת ְלַקּדְ ּבָּ ַ ּ כֹור ֶאת יֹום ַהש  ִין - )שמות כ, ח( "זָּ   .זֹוְכֵרהּו ַעל ַהּיַ
ִין?  ְיָלה ִמּנַ ּלַ ּיֹום, ּבַ א ּבַ  ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר ת :ּתַ ּבָּ ַ ּ כֹור ֶאת יֹום ַהש  ֹו" "זָּ ש   ."ְלַקּדְ
 
ִין" ְיָלה ִמּנַ ּלַ   "?ּבַ

יש   ְיָלה הּוא ַקּדֵ ּלַ א ּבַ ָ ר ִקּדּוש  ה, ִעיּקַ ַרּבָ י ,ַאּדְ ֵ ֵעי ְלִקיּדּוש  ת יֹוָמא ּבָ ִחּלַ יש  ּתְ ִכי ַקּדֵ  ! ּדְ
 

 ְותּו 
ְלמּוד לֹוַמר:" ִין ּתַ ְיָלה ִמּנַ ּלַ כֹור ֶאת יֹום" ּבַ  , ""זָּ

ְיָלה וְ  א ִמיֲהַדר ַאּלַ ּנָ יָמָמאּתַ   ?!ָקא ָנֵסיב ֵליּה ְקָרא ּדִ
 

  :ָהִכי ָקָאַמר
ת" ּבָּ ַ ּ כֹור ֶאת יֹום ַהש  ְכִניָסתֹו,  - "זָּ ִין ּבִ  זֹוְכֵרהּו ַעל ַהּיַ

א ְיָלה ֵאין ִלי ֶאּלָ ּלַ ִין ,ּבַ ּיֹום ִמּנַ   ?ּבַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ת"ּתַ ּבָּ ַ ּ כֹור ֶאת יֹום ַהש   ."זָּ

 
  ?יֹום ַמאי ְמָבֵרךְ ּבַ 
 

  :ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
ֶפן".  ִרי ַהּגָ  "ּבֹוֵרא ּפְ

 
י ִּ  ְמחֹוָזא, לִ ִאיְקַלע  ַרב ַאש 

ה :ָאְמרּו ֵליּה  א ַרּבָ ָ יש  ָלן ָמר ִקיּדּוש    .ָהבּו ֵליּה  ,ִליַקּדֵ
ה" א ַרּבָ ָ ן: ָאַמר? ָסַבר: ַמאי ִניהּו "ִקיּדּוש  ָרכֹות ּכּוּלָ ל ַהּבְ ִדי ּכָ ֶפן" ָאְמ  ,ִמּכְ ִרי ַהּגָ א,"ּבֹוֵרא ּפְ ָ ֵריש    ִרי ּבְ

יּה  :ָאַמר יד ּבֵ ֶפן" ְוַאּגֵ ִרי ַהּגֶ ֵתי ,"ּבֹוֵרא ּפְ ָ ָגֵחין ְוש    ,ַחְזֵייּה ְלַההּוא ָסָבא ּדְ
יּה  ֵ ְפש  ֹו" :ָקִרי ַאּנַ ראש  יו ּבְ ם ֵעינָּ כָּ   .)קהלת ב, יד( "ֶהחָּ

 
 
 

 רש"י
. משמע משעה שמתקדש לקדשו
  היום:

. לקמן פריך ין לי אלא ביוםא
אדרבה עיקר קדושא בלילה הוא 

  דכניסתו היא קדושתו:
. בורא פרי הגפן קידושא רבא

ואהכי קרי ליה קידושא רבה 
  דאכולהו קידושי אמרי לה:

 . האריך בו:ואגיד ביה
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 קו, א .15
יאָאְמִרי  ּיָ י חִּ ֵני ַרּבִּ  : ּבְ

 ַ מֹוָצֵאי ש  יל ּבְ ּלא ִהְבּדִ ֶ תִמי ש  ּבָ ַ ּ ָכל ַהש  יל ְוהֹוֵלְך ּבְ ת ַמְבּדִ   ּכּוּלֹו. ּבָ
 

ה ּמָ   ?ְוַעד ּכַ
 

י ֵזיָראָאַמר   : ַרּבִּ
ת ּבָ ַ ּ ש    .ַעד ְרִביִעי ּבַ

 
ָיֵתיב  י ָהא ּדְ י ֵזיָראּכִ יּה  ַרּבִּ יּדְ ַקּמֵ   ,ַרב ַאסִּ

יְוָאְמִרי ָלּה  יּה  ַרב ַאסִּ י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ  , ַרּבִּ
ָתא ְלִעְנַין ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר: ּבְ ַ ַתר ש  ֵרי ּוְתָלָתא ּבָ ָתא, ּתְ ּבְ ַ ש  ין ֲחָדא ּבְ יּטִ   ,ּגִ

א ּוַמֲעֵלי יֹוָמא  ָ ע ְוַחְמש  ָתא" -ַאְרּבַ ּבְ ַ י ש   . "ַקּמֵ
 

יָאַמר  ידִּ ר אִּ י ַיֲעקב ּבַ  : ַרּבִּ
 . ַעל ָהאּורלֹא  ֲאָבל

 
 
 

 רש"י
. אבל מרביעי עד רביעי בשבת

  ולהלן גבי שבת הבא מתחשב:
טך על . אמר לה ה''ז גילענין גיטין

מנת שתתני לי מאתים זוז אחר 
השבת או שאמר קודם השבת 

  תתני לי:
. אם לא בירך אבל לא על האור

בורא מאורי האש במוצאי שבת 
 שוב אינו מברך:
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 ב-קו, א .16
רּוָנאָאַמר   : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ

ש   ָדיוַהּנֹוֵטל יָ   קו,ב  . לֹא ְיַקּדֵ
 

ר ָמְרָתאָאַמר ְלהּו  מּוֵאל ּבַ ְ ר ש  ְצָחק ּבַ  : ַרב יִּ
יּה  ֵ י לֹא ָנח ַנְפש  ּתִ ַמֲעָתֵתיּה. ַרבּדְ  ַאּכַ ְ ַכְחִניְנהּו ִלש  ְ   ש 

יּה  יִאין ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ א ּדְ ִזיְמִנין ַסּגִ ֲחִביָבא ֲעֵליּה ִריְפּתָ ש  ָא  -ַרב, ִזיְמִנין ּדַ אְמַקּדֵ   !ִריְפּתָ
ֲחִביָבא ֵליּה ַחְמָרא  ש  ַאַחְמָרא -ִזיְמִנין ּדַ   !ְמַקּדֵ

  

 רש"י
. דקידושא נטל ידיו לא יקדש

מפסיק בין נטילה לאכילה והוי 
כהיסח הדעת ובעי נטילה אחריתי 

  בתר קידושא:
יה רעב . שהדחביבא ליה ריפתא

מקדש אריפתא אלמא לא בעי 
נטילה אחריתי אלא מעיקרא משי 

  ואכיל נהמא דקידושא:
 . שהיה צמא:דחביבא ליה חמרא
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 קז, א – קו, ב .17
  :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ש   - ָטַעם   .ֵאינֹו ְמַקּדֵ

 
יּה  ָעא ִמיּנֵ יָנָנאּבְ ר חִּ  : ַרב הּוָנאֵמ  ַרב ָחָנא ּבַ

יל?  -ָטַעם  ְבּדִ ּיַ ֶ  ַמהּו ש 
 

  ָאַמר ֵליּה:
יל –ֹוֵמר ָטַעם ֲאִני א  .ַמְבּדִ

 
יוְ   ָאַמר:  ַרב ַאסִּ

יל. -ָטַעם    ֵאינֹו ַמְבּדִ
 

א ר ַאּבָ ְרְמָיה ּבַ י ִאיְקַלע ְלֵבי ַרב יִּ  , ַרב ַאסִּ
י ֵלי ּוְטֵעים ִמיּדֵ ּתְ ְ  , ִאיש 

ָסא  יל -ָהבּו ֵליּה ּכָ  . ְוַאְבּדֵ
ֵביְתהוּ   ! ְוָהא ָמר לֹא ָעֵביד ָהִכי: ָאְמָרה ֵליּה ּדְ

יּה ְסִביָרא ֵליּה ָאַמר  ַרּבֵ ַבֵקיּה, ּכְ ְ   .ָלּה: ש 
 

מּוֵאלָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר  ְ  : ש 
,  -ָטַעם  ש   ֵאינֹו ְמַקּדֵ
יל.  -ָטַעם   ֵאינֹו ַמְבּדִ

 
הוְ  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ַרּבָ ְ   :ש 

, -ָטַעם  ש    ְמַקּדֵ
יל.   -ָטַעם וְ   ַמְבּדִ
 

 : ָרָבאָאַמר  קז,א 
 : אִהיְלְכָת 

, -ָטַעם  ש    ְמַקּדֵ
יל,  -ְוָטַעם   ַמְבּדִ

ת  ּבָ ַ ֶעֶרב ש  ש  ּבְ ּלא ִקיּדֵ ֶ ל ַהּיֹום -ּוִמי ש  ש  ְוהֹוֵלְך ּכָ ת.  ְמַקּדֵ ּבָ ַ  ּכּוּלֹו ַעד מֹוָצֵאי ש 
ת  ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  יל ּבְ ּלא ִהְבּדִ ֶ ת -ִמי ש  ּבָ ַ ּ ל ַהש  יל ְוהֹוֵלְך ּכָ   .ּכּוּלוֹ  ַמְבּדִ

 
ַת  ָאֵמיַמר ָנאּפְ ָ ּ ַהאי ִליש  ָרָבא ּבְ ַמֲעָתא ּדְ ְ   :ח ָלּה ְלָהא ש 

  :ָרָבאָאַמר 
 ִהיְלְכָתא: 

,  -ָטַעם  ש   ְמַקּדֵ
יל,  -ָטַעם   ַמְבּדִ

ת  ּבָ ַ ֶעֶרב ש  ש  ּבְ ּלא ִקיּדֵ ֶ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,  -ִמי ש  ש  ְוהֹוֵלְך ּכָ  ְמַקּדֵ
ת  ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  יל ּבְ ּלא ִהְבּדִ ֶ י -ִמי ש  ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ ַמְבּדִ   .ל ְוהֹוֵלְך ּכָ

 

 רש"י
. אם אכל שוב אינו מקדש כל טעם

  הלילה:
  . רב ירמיה:אישתלי

. דרב אסי לרב אמרה ליה דביתהו
  אסי:

. דאמר רב והא מר לא עביד הכי
  אסי טעם אינו מבדיל:

. כרב דרב הונא משמיה יהכרב
 דרב הוה אמר שמעתתיה: 

. כדאמרן לעיל עד יום כל השבת
 רביעי:
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 קז, א .18
אוּ  ָמר ָינֹוָקאָאְמִרי ֵליּה  ְסּדָ ַרב חִּ ֵריּה ּדְ א ּבְ ָ יש  ִּ ּ ילְ  ָמר ַקש  ִּ  : ַרב ַאש 

 , ְלַאְתִרין, ְולֹא ֲהָוה ָלן ַחְמָרא ָאֵמיַמרִזיְמָנא ֲחָדא ִאיְקַלע 
יְכָרא  ִ יִתיָנא ֵליּה ש  יל -ַאּיְ  . ָוותּוָבת ְט  ,ְולֹא ַאְבּדִ

יִתיָנא ֵליּה ַחְמָראְלָמָחר ְטַרְחנָ  י.  - א ְוַאּיְ יל ּוְטֵעים ִמיּדֵ  ְוַאְבּדִ
ָנה ָ יְכָרא ,ּתּו ִאיְקַלע ְלַאְתִרין ,ְלש  ִ יִתיָנא ש    ,לֹא ֲהָוה ָלן ַחְמָרא ַאּיְ

י ֲחַמר ְמִדיָנה הּוא, ,ָאַמר: ִאי ָהִכי יל ּוְטֵעים ִמיּדֵ   .ַאְבּדִ
 

ּה  ַמע ִמיּנָ ְ ָלתש     :ּתְ
ּה: ַמע ִמיּנָ ְ יל ַעל ַהּכֹוס.  ש  ְבּדִ ּיַ ֶ ה, ָצִריְך ש  ִפּלָ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ  ַהּמַ

יל.  ְבּדִ ּיַ ֶ ּיאַכל קֹוֶדם ש  ֶ ּה: ָאסּור לֹו ָלָאָדם ש  ַמע ִמיּנָ ְ  ּוש 
ּה: ַמע ִמיּנָ ְ ּבָ  ּוש  ַ ּ ל ַהש  יל ְוהֹוֵלְך ּכָ ת, ַמְבּדִ ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  יל ּבְ ּלא ִהְבּדִ ֶ   ת ּכּוּלֹו.ִמי ש 

 
 

יּה  ָעא ִמיּנֵ אּבְ ְסּדָ  : ַרב הּוָנאֵמ  7ַרב חִּ
יְכָרא ִ ּ י ַאש  ֵ  ? ַמהּו ְלַקּדּוש 

 
 ָאַמר: 

א ּתָ ְ יְרזֹוָמא ּוְתֵאיֵני ְוַאְסֵני ,ָהש  יּה ֵמ  ,ּוַמה ּפִ ְבַעאי ִמיּנֵ  , ַרבּדִ
יאֵמ  ַרבוְ  ּיָ י חִּ  , ַרּבִּ
יאוְ  ּיָ י חִּ יֵמ  ַרּבִּ   ,ַרב ִּ

ט ֵליּה  ַ ש    .ְולֹא ּפְ
ֲעָיא יְכָרא ִמיּבָ ִ   ?!ש 

 
ּה    :ָסבּור ִמיּנָ

י הּוא  ֵ ֵויּה ּדְ ַקּדּוש  יַנן ִעיּלָ ִ ש    .לֹא ְמַקּדְ
ִליַנן.   ֲאָבל ַאְבּדּוֵלי ַמְבּדְ

 
אָאַמר ְלהּו  ְסּדָ  : ַרב חִּ
 : ַרבָהִכי ָאַמר 

ין ָעָליו ִ ש  ֵאין ְמַקּדְ ֶ ם ש  ֵ ש    ,ּכְ
יִלין ָעָליו.  ְך ֵאין ַמְבּדִ  ּכָ

 
  :ַמר ַנִמיִאיּתְ 

יָאַמר  ימִּ ר ֲאבִּ יָפא ּבַ ֲחלִּ מּוֵאלָאַמר  ַרב ּתַ ְ   :ש 
ין ָעָליו ִ ש  ֵאין ְמַקּדְ ֶ ם ש  ֵ ש    ,ּכְ

יִלין ָעָליו. ְך ֵאין ַמְבּדִ   ּכָ
 

י ַדר ֵליּה לְ  ֵלוִּ ְ יש    :ַרב ִּ
ֵליַסר ְמָגֵני ר ּתְ יְכָרא ּבַ ִ   ,ש 

יּה  ִסים טּוָבא ,ְטַעּמֵ   .ֲהָוה ּבְ
גֹון זֶ  ָאַמר: ש  ָעָליוּכְ עֹוָלם ,ה ָראּוי ְלַקּדֵ ּבָ ֶ חֹות ש  ּבָ ְ ירֹות ְוִתש  ִ ל ש    .ְולֹוַמר ָעָליו ּכָ

ֵליְלָיא ַצֲעֵריּה   . ּבְ
יס ָרן ּוְמַפּיֵ   ?!ָאַמר: ְמַיּסְ

 
 : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ים ַרּבִ יְכָראּדְ  ֶאּדֹור ּבָ ִ י ש  ּתֵ ְ  . לֹא ֶאיש 
 

 : ָרָבאָאַמר 
י ֵמי זֹוְריֹון ְולֹ  ּתֵ ְ יְכָראֶאיש  ִ י ש  ּתֵ ְ   .א ֶאיש 

                                                           
7
 ו.כך הגירסה ברא"ש ובכתב"י, וכן מסתבר שתלמיד שואל את רב 

 רש"י
. שכר שעורים בלשון לעז פירזומא
עֹוִריםבריי''ש: }ברוי''ש  ַכר שְׁ  ,שְׁ

 מין בירה{ : 
  . שכר תאנים:ותאיני
  . שכר תותים:ואסני

  . שכר תמרים:שיכרא
. שנתנו מים על בר תליסר מגני

רים ואחר שזבו נתן על התמ
תמרים אחרים וכן הביא תמרים 

  עד י''ג פעמים:
. מצערין ובשעת מייסרן ומפייס

שתיה מפייסין הן כלומר טובים 
הן וראוי לומר עליהן קידוש 

  והבדלה:
  . נדר שאין לו הפרה:אדור ברבים

 . מי משרת הפשתן:מי זוריון
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 : ָרָבאְוָאַמר 

יְכָרא ִ ּ ש  ַאש  ְמַקּדֵ יְכָרא ַמאן ּדִ ִ ְקיּוֵתיּה ש  ַ יֱהֵוי ש    .ּתֶ
 

ֵחיּה , ַא ַרב ּכַ ְ ַקּדִ  ַרב הּוָנאש  יְכָראּדְ ִ ּ   .יש  ַאש 
יְכָרא ִ ּ יֵרי ִמש  א ְלִמיְקֵני ִאיְסּתִ ֵרי ַאּבָ ָ  . ָאַמר ֵליּה: ש 

 
 

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ִין" א ַעל ַהּיַ ין ֶאּלָ ִ ש    ,ֵאין ְמַקּדְ

ִין א ַעל ַהּיַ  . "ְוֵאין ְמָבְרִכין ֶאּלָ
 

הוּ  ָיא ִמי ָלא ְמָבְרִכיַנן ֲעַלּיְ יְכָרא ְוַאּמַ ִ ּ ְדָברֹו' ַאּטּו ַאש  ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ ֶ   ?!'ש 
 

ֵייָאַמר   : ַאּבַ
ָרָכה ְלָב : ָהִכי ָקָאַמר ל ּבְ ֶ ִין. ֵרךְ ֵאין אֹוְמִרים ָהֵבא ּכֹוס ש  א ַעל ַהּיַ   ֶאּלָ

 
 

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ָכר. " ֵ ּ ין ַעל ַהש  ִ ש   ֵאין ְמַקּדְ

ּום  ּ ְמעֹוןִמש  ִּ י ש  ר ַרב ִּ ְלָעָזר ב ַ י אֶּ  ָאְמרּו:  ַרב ִּ
ין.  ִ ש   ְמַקּדְ

ִעיַמת ַיִין וְ 8 הּוא -ּטְ ֶ   .ָכל ש 
ר ְיהו ָדה י יֹוֵסי ב ַ  אֹוֵמר:  ַרב ִּ

 . "ְמלֹא לּוְגָמא
 

 , ַרבָאַמר  הּוָנא ַרבָאַמר 
ֵני ל ְוֵכן ּתָ יּדֵ : ּדְ  ַרב ּגִּ  ִמן ֶנֶרש 

ש  ְוָטַעם ְמלֹא לּוְגָמא "  ָיָצא,  -ַהְמַקּדֵ
  ."לֹא ָיָצא -ְוִאם ָלאו 

 
ְצָחקָאַמר  ר יִּ   :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניָנא ָלּה  ָיא :ֲאָנא ּתָ ְ ר ְמַנש  יּדּול ּבַ ר ַמְניּוִמי ,לֹא ּגִ יּדּול ּבַ יּדּול ְסָתָמאֶא  ,ְולֹא ּגִ א ּגִ   .ּלָ
 

ּה    ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
 

יֵדיּה.  יֵדיּה ַאּדִ  ְלִמיְרָמא ּדִ
 
 

                                                           
8
 על פי הר"ח ודקדוקי סופרים 

 רש"י
. התחלת לעשות שרי ליה אבא

ו מערב לכך הוא שכר ולהשתכר ב
  יפה בעיניך ומקדש אתה עליו:

  . ברהמ''ז:כוס של ברכה
. אותה מטעמת יין בכל הוא

טעימה שאמרו המברך צריך 
 שיטעום בכל שהוא:
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 ב-קז, א .10
ך[ ַעד ָאָדם יאַכל ]לֹא – ָסמּוְך ְלִמְנָחה" ַ ְחש  ּתֶ ֶ    ."ש 
 

ֲעָיא ְלהוּ    :ִאיּבָ
ַנן דֹוָלה ּתְ   ?ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ

יְלָמא ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטנָּ  ַנןאֹו ּדִ   ?ה ּתְ
 

ַנן דֹוָלה ּתְ   ?ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ
ּוםוּ  ּ ְך  ִמש  ַ יְלָמא ָאֵתי ְלִמיְמש  ַסח, ּדִ  ּפֶ

ְסָחא קז,ב  ֶמיֱעַבד ּפִ   .ְוָאֵתי ְלִאיְמנּוֵעי ִמּלְ
 

ַנן ה ּתְ יְלָמא ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטּנָ   ?אֹו ּדִ
ה,וּ  ּום ַמּצָ ּ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיְכָלּה ְלַמּצָ  ִמש  הּדִ ּסָ   .ה ֲאִכיָלה ּגַ
 

יָנאָאַמר   : ָרבִּ
ַמע ְ א ש   : ּתָ

עֹות" ָ ע ש  ַ ֵתש  הּוא ָרִגיל ֶלֱאכֹול ּבְ ֶ ֶלְך ש  ס ַהּמֶ   ,ֲאִפיּלּו ַאְגִריּפַ
ךְ  ַ ְחש  ּתֶ ֶ   ."אֹותֹו ַהּיֹום לֹא יאַכל ַעד ש 

ַנן, ה ּתְ ָלָמא ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטּנָ ְ ש  סּדְ  ַהְיינּו ְרבּוֵתיּה  ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ  , ַאְגִריּפַ
דֹוָלה א ִאי ָאְמַרּתְ ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ַנן ֶאּלָ סּדְ ַמאי ְרבּוֵתיּה  - ּתְ ָרא ?ַאְגִריּפַ   !ָחל ִאיּסּור ֲעֵליּה ֵמִעיּקָ

 
א   :ֶאּלָ

ַנן ה ּתְ   .ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטּנָ
 

ס,ּדְ סֹוף סֹוף ַמאי ְרבּוֵתיּה    ַאְגִריּפַ
 ! ן ִאיּסּוָראָהא ָמְטָיא ֵליּה ְזַמ 

 
ֵתיָמא יָדן :ַמהּו ּדְ עֹות ּדִ ָ ע ש  ַאְרּבַ ס ּכְ עֹות ְלַאְגִריּפַ ָ ע ש  ַ ש  ֵמי ּתֵ   .ּדָ

ַמע ָלן ְ  . ָקא ַמש 
 
 
 

 רש"י
. )משבע( שעות מנחה גדולה

ומחצה ולמעלה זמן הקרבת תמיד 
  כשאתה בא להקדימו:

. שמא ישב בסעודה ומשום פסח
  וימנע ויפשע מעשות פסח:

. או דילמא סמוך למנחה קטנה
בתשע שעות כשהוא מאוחר בפרק 

  תמיד )לעיל דף נט.(:
. שיכנס לה כשהוא ומשום מצה

  תאוה:
. לא היה אוכל עד אגריפס המלך

  תשע שעות:
אי אמרת בשלמא סמוך למנחה 

. דאע''ג קטנה היינו רבותיה
דעדיין לא אכל וזמן איסוריה 
אכתי לא מטא בשעה תשיעית עד 

תשע אפ''ה לא יאכל משום  לאחר
דמשיך ליה עד זמן איסורא יתענה 

  ולא יאכל:
. ממנחה גדולה אלא אי אמרת

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:
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 קז, ב .29
י ָאַמר  יַרּבִּ  :9ַאּסִּ

יל יָמא הּוא ֲאָבל ַמְטּבִ ִמיֵני ַתְרּגִ   .ּבְ
 

ְצָחק י יִּ ַיְרֵקי ַרּבִּ יל ּבְ   .ַמְטּבִ
 

ְנָיא ַנִמי ָהכִ    :יּתַ
ְבֵני ֵמַעִיין ְונֹוְתָנן ִלְפֵני ָהאֹוְרִחים" יל ּבִ ש  ַמְטּבִ ּמָ ַ ּ   ,ַהש 

ָבר ֵאין ְרָאָיה ַלּדָ ֶ י ש  ָבר ,ְוַאף ַעל ּפִ   ,ֵזֶכר ַלּדָ
ֱאַמר: ּנֶ ֶ ְזְרעּו ֶאל ק ש  ֶכם ִניר ְוַאל ּתִ   .")ירמיהו ד, ג( ִצים"וֹ "ִנירּו לָּ

 
י ַמֲע  ָרָבא ֵתי ַחְמָרא ּכּוּלֵ ָ ִפְסָחאֲהָוה ש    ,ֵלי יֹוָמא ּדְ

ה ְטֵפי ְלאֹוְרָתא ֵניכּול ַמּצָ יּה ּדְ ִניְגְרֵריּה ְלִליּבֵ י ֵהיִכי ּדְ   .ּכִ
 

 : ָרָבאָאַמר 
ֵריר ַחְמָרא ִמְגַרר ּגָ   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ּדְ

ְתַנן   :ּדִ
לּו " קח,א  ין ַהּכֹוסֹות ַהּלָ ה,  -ּבֵ ּתֶ ְ ּתֹות ִיש  ְ  ִאם ָרָצה ִלש 

ִלי ְ ין ש  י ִלְרִביִעי ּבֵ ִ ה -ש  ּתֶ ְ  . "לֹא ִיש 
אי ,ְוִאי ָאְמַרּתְ ִמְסַעד ָסֵעיד ה" ַאּמַ ּתֶ ְ הלְ ָהא ָקא ָאֵכיל ? "ִיש  ּסָ ה ֲאִכיָלה ּגַ ּצָ   !ּמַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ְ א ש    :ֶאּלָ
ֵריר  .ִמְגַרר ּגָ

 
ת ֶׁ ש  ֵ ִפְסָחא. ַרב ש  ל ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ ַתֲעִניָתא ּכָ   ֲהָוה ָיֵתיב ּבְ

 
תא ֵניָמא ָק  ֶ ש  ֵ ַנן ָסַבר ַרב ש  דֹוָלה ּתְ ְסָחא הּוא, וּ , ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ּום ּפִ ּ  ִמש 

יְסָחא ֶמֱעַבד ּפִ ְך ְוָאֵתי ְלִאיְמנֹוֵעי ִמּלְ ַ יְלָמא ִמיְמש   הּוא,  ּדִ
י ָהא  ֲעָיאָאַמר ּדְ ְוָסַבר ָלּה ּכִ ַ י אֹוש  ְלָעָזרָאַמר  ַרּבִּ י אֶׁ  : ַרּבִּ

ן ּבְ  יר ָהָיה ּבֶ ִ מוֹ ַמְכש  ְ ר ִלש  ָעה ָעש ָ ַאְרּבָ ֲחִרית ּבְ ַ ָחטֹו ש  ְ ּ ש  ֶ ֶפַסח ש    ,ֵתיָרא ּבְ
ְסָחא הּוא, וּ  ְפָרא ְזַמן ּפִ  ִמּצַ

י יֹוָמא ֲחִזי ְלִפְסָחא כּוּלֵ ִים" ָסַברּדְ  ,ּדְ ַעְרּבָּ ין הָּ ָהִאיְדָנא - )שמות יב, ו( "ּבֵ ין ֶעֶרב ֶאְתמֹול ְלֶעֶרב ּדְ  ?ּבֵ
 

  לֹא,: ָאְמִרי
אֵני ַר  ָ ִניס ֲהָוהש  ִאיְסּתְ ת ּדְ ֶ ש  ֵ   .ב ש 

י, ְלאֹוְרָתא ָלא ֲהָוה ַמֲהֵני ֵליּה ֵמיְכָלא ַצְפָרא ִמיּדֵ ִאי ָטֵעים ּבְ   .ּדְ
 
 

                                                           
9
  ע"פ מסורת הש"ס, דקדוקי סופרים. 

 רש"י
ל אדם לטבול ולאכול . יכואבל

מיני תרגימא פירות והאי דנקט 
מטביל לפי שמאכלם על ידי 

  טיבול:
. היה אוכל ירק מן המנחה בירקי

  ולמעלה לפי שאין משביע:
. הואיל ועסוק בסעודה בבני מעים

יכול הוא לאכול בבני מעים מה 
שדרך השמש לאכול רשאי הוא 
לעשות כן מן המנחה ולמעלה 

בהן מצער ליה  דהואיל והוא עסוק
אי לא אכיל ואי אכיל לא משבעו 

  ליה:
. כשאתם טורחים נירו לכם ניר

תטרחו בדבר שאתם יכולין 
ליהנות ממנו ושמש זה שעוסק 
בסעודה ובית המטבחים אם אינו 

  נהנה מצער ליה:
. בין הראשון בין הכוסות הללו

  לשני:
נימא קא סבר רב ששת סמוך 

. למנחה גדולה תנן ומשום פסח
קסבר כרבי יהודה בן בתירא ו

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:
. מעונג היה לא רב ששת איסתניס

צי ואי הוה טעים מצפרא לא מ
 למיטעם מצה לתיאבון לאורתא:
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 קח, א .21
ֵסב" ּיָ ֶ ָרֵאל לֹא יאַכל ַעד ש  ִיש ְ ּבְ ֶ   ."ַוֲאִפיּלּו ָעִני ש 
 

ַמר  : ִאיּתְ
ה ה - ַמּצָ   ,ָצִריְך ֲהִסיּבָ
ה. ֵאין ָצִריְך ֲהִסי - ָמרֹור  ּבָ

 
  – ַיִין

ֵמיּה  ְ ּ ַמר ִמש   : ַרב ַנְחָמןּדְ ִאיּתְ
ה.   ָצִריְך ֲהִסיּבָ

ֵמיּה  ְ ּ ַמר ִמש   : ַרב ַנְחָמןּדְ ְוִאיּתְ
ה.   ֵאין ָצִריְך ֲהִסיּבָ

 
ִליִגי  , ְולֹא ּפְ

ֵאי י ָכֵסי ַקּמָ ַתְרּתֵ   ,ָהא ּבְ
ְתָרֵאי י ָכֵסי ּבַ ַתְרּתֵ   .ָהא ּבְ

 
יּסָ    ,אָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ

א יּסָ   .ְוָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ
 

א יּסָ   :ָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ
ה, עּו ֲהִסיּבָ ֵאי ּבָ ֵרי ָכֵסי ַקּמָ ָקא ַמְתֲחָלא ָלּה ֵחירּותּדְ  ּתְ א הּוא ּדְ ּתָ ְ   ,ָהש 

ה עּו ֲהִסיּבָ ְתָרֵאי לֹא ּבָ ֵרי ָכֵסי ּבַ ֲהָוה ֲהָוה ,ּתְ   .ַמאי ּדַ
 

יּסָ    א:ְוָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ
ה ַרּבָ ה, !ַאּדְ עּו ֲהִסיּבָ ְתָרֵאי ּבָ ֵרי ָכֵסי ּבַ ָקא ָהְוָיא ֵחירּות ּתְ א ּדְ ְעּתָ ַ  , ַהִהיא ש 

ה עּו ֲהִסיּבָ ֵאי לֹא ּבָ ֵרי ָכֵסי ַקּמָ י "ֲעָבִדים ָהִיינּו" ָקָאַמר.  ,ּתְ ּתִ ַאּכַ  ּדְ
 

ַמר ָהִכי ִאיּתְ א ּדְ ּתָ ְ   ,ָהש 
ַמר ָהִכי  , ְוִאיּתְ

ה. ִאיִדי ְוִאיִד  עּו ֲהִסיּבָ  י ּבָ
 
 
 

 רש"י
  . הסיבה על צד שמאל:עד שיסב

. כבני חורין מצה צריכה הסיבה
  שהוא זכר לגאולה:

. שהוא זכר מרור אין צריך הסיבה
 לעבדות:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
    

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

49 

 ב-קח, א .22
ן ַרְקּדָ ה - ּפְ ֵמיּה ֲהִסיּבָ ְ   .לֹא ש 

 
ת ָיִמין ה - ֲהִסיּבַ ָמּה ֲהִסיּבָ ְ  ,לֹא ש 

א ט ְולֹא עֹוד ֶאּלָ ֶ ים ָקֶנה ְלֵווש  א ַיְקּדִ ּמָ ֶ ָנה. ְוָיבֹ , ש   א ִליֵדי ַסּכָ
 

ה ָ ּ ֲעָלּה  ִאש  ה -ֵאֶצל ּבַ ֲעָיא ֲהִסיּבָ  .לֹא ּבָ
 ָ ּ ּוָבה ִהיאִאם ִאש  ה.  - ה ֲחש   ְצִריָכה ֲהִסיּבָ

 
ן ֵאֶצל ָאִביו  ה.  -ּבֵ ֵעי ֲהִסיּבָ  ּבָ

 
ֲעָיא ְלהוּ   : ִאיּבַ

ְלִמיד ֵאֶצל ַרּבֹו    ?ַמאי –ּתַ
 

ַמע ְ א ש    :ּתָ
ֵייָאַמר ּדְ   : ַאּבַ

י ָמר י ָהֵויַנן ּבֵ ֲהָדֵדי ,ּכִ י ּדַ יְרּכֵ   ,ָזֵגיַנן ַאּבִ
י ָאֵתיַנן ְלֵבי   ,ףַרב יֹוֵס  ּכִ

ַמִים", ָאַמר ָלן: לֹא ְצִריְכּתוּ  ָ מֹוָרא ש  ְך ּכְ   ."מֹוָרא ַרּבָ
 

 ֵמיִתיִבי: 
ְלִמיד ֵאֶצל ַרּבוֹ "  ! "ִעם ַהּכל ָאָדם ֵמיֵסב ַוֲאִפיּלּו ּתַ
 

ֵרי ַנּגָ ּוְלָיא ּדְ ש  ְנָיא ַהִהיא ּבְ י ּתַ  . ּכִ
 
 

ֲעָיא ְלהוּ    :ִאיּבַ
ש   ּמָ ַ   ?ַמאי –ש 

 
ַמע ְ א ש   :ּתָ

י ָאַמרּדְ  ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ י ְיהֹוש   : ַרּבִּ
הּוא ֵמיֵסב  ֶ ש  ה ּכְ ִית ַמּצָ ּזַ ָאַכל ּכַ ֶ ש  ש  ּמָ ַ ּ   ָיָצא. -ַהש 

 ִאין,  - "ֵמיֵסב"
  .לֹא –לֹא ֵמיֵסב 

 
ּה: ַמע ִמיּנָ ְ   ש 

ה,  ֵעי ֲהִסיּבָ  ּבָ
ּה.  ַמע ִמיּנָ ְ  ש 

 
 

יְוָאַמר  ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ י ְיהֹוש    :ַרּבִּ
ַא  יבֹות ּבְ ים ַחּיָ ִ לוּ ָנש  ָעה ּכֹוסֹות ַהּלָ   ,ְרּבָ

ס קח,ב  אֹותֹו ַהּנֵ ַאף ֵהן ָהיּו ּבְ ֶ   .ש 
 
 

 רש"י
. אפרקדן קאי שמא יקדים

שמתוך שצוארו שוחה לאחריו 
שיפוי כובע הסותם את פי הקנה 
נפתח ומתקפל למעלה והקנה 

ט למעלה והמאכל נכנס לתוכו פוש
  ונחנק:

. נשענין הוה זגינן אבירכי דהדדי
  כל אחד על ברכי חבירו:

. תלמידו של נגר בשוליא דנגרי
 המלמדו אומנות:
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 בקח,  .23
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ְ  : ש 

ֶהן ֵהא ּבָ ּיְ ֶ לּו ָצִריְך ש  ָעה ּכֹוסֹות ַהּלָ ֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס ָיֶפה ַאְרּבָ   .ּכְ
ָתָאן ַחי ְ  ָיָצא.  - ש 

ַבת ַאַחת  ָתָאן ּבְ ְ  ָיָצא.  -ש 
ָקה ֵמֶהן ְלָבָניו ְוִלְבֵני ֵביתֹו  ְ  ָיָצא.  -ִהש 

 
 
ָתָאן ַחי " ְ  . "ָיָצא –ש 

 : ָרָבאָאַמר 
  ָיָצא, - ַיִין ְיֵדי

  לֹא ָיָצא, - ְיֵדי ֵחירּות
 
 
ַבת ַאַחת" ָתָאן ּבְ ְ   ".ש 

 ָאַמר:  ַרב
  ,ָיָצא -ְיֵדי ַיִין 

ָעה ּכֹוסֹות   . לֹא ָיָצא -ְיֵדי ַאְרּבָ
 
 
ָקה" ְ   ".ָיָצא –ֵמֶהן ְלָבָניו ְוִלְבֵני ֵביתֹו  ִהש 

ְצָחקָאַמר  ר יִּ  : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָכָסא. א ּדְ י רּוּבָ ּתֵ ְ ִאש    ְוהּוא ּדְ

 
  :ֵמיִתיִבי

ֵדי ְרִביִעית, " ֶהן ּכְ ֵהא ּבָ ּיְ ֶ לּו ָצִריְך ש  ָעה ּכֹוסֹות ַהּלָ  ַאְרּבָ
ָ  ,ָחָדש   ְוֶאָחד ָמזּוג, ֶאָחד ,ַחי ֶאָחד  ן. ְוֶאָחד ָיש 

י ְיהו ָדה  אֹוֵמר:  ַרב ִּ
ֵהא ּבֹו ַטַעם ּיְ ֶ  . "ַמְרֵאה ַיִיןוּ  ָצִריְך ש 

ֵדי ְרִביִעית" :ָקָתֵני ִמיַהת  ! "ּכֹוס ָיֶפה" :, ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ "ּכְ
 

יעּוָרא הּוא ִ   ,ִאיִדי ְוִאיִדי ַחד ש 
ָקָאַמר ֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס ָיֶפה" ּדְ הּו ְרִביִעיתָה ּדְ  ,ְלָכל ַחד ְוַחד ?ַמאי "ּכְ   .ֵוי ְלהּו ּכּוּלְ

 
 
י ְיהו ָדה"  אֹוֵמר:  ַרב ִּ

ֵהא ּבֹו ַטַעם ּוַמְרֶאה ּיְ ֶ  . "ָצִריְך ש 
 

 : ָרָבאָאַמר 
י ְיהּוָדהּדְ ַמאי ַטְעָמא    ?ַרּבִ

ְכִתיב: ם" ּדִ י ִיְתַאּדָּ ֶרא ַיִין ּכִ  .)משלי כג, לא( "ַאל ּתֵ
 

 רש"י
. שלשה כנגד ג' כוסות ארבע כוסות

שנאמרו בפסוק זה וכוס פרעה 
  בידי וגומר ורביעי ברכת המזון:

. שאף הן היו באותו הנס
)סוטה דף יא:( בשכר כדאמרינן 

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.(:
. שיעורו ]כדי מזיגת כוס יפה

רובע[ רביעית כדי שימזגנו ויעמוד 
על רביעית לוג דחמרא דלא דרי 

וא על חד תלת מיא לאו חמרא ה
וקא סלקא דעתך דבין כולם 
קאמר שמואל דליהוי רובע 

  רביעית יין:
  . שלא מזגו במים:שתאן חי

. עירה ארבעתן לתוך בבת אחת
  כוס אחד:

  . ששתה ד' כוסות:ידי יין יצא
. כלומר אין זו ידי חירות לא יצא

  מצוה שלימה:
. בין כולן קשיא כדי רביעית

לשמואל דאמר רובע רביעית 
 ס יפה: דהיינו כו

מאי כוס יפה דקאמר שמואל  ה''ג
לכל חד וחד דהוו להו כולהו 

  רביעית:
. אלמא יין אל תרא יין כי יתאדם

 מראה בעי: 
 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
    

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

42 

 קט, א –קח, ב  .24
ָנן נּו ַרּבָ  : ּתָ

לּו, ַהּכל " ָעה ּכֹוסֹות ַהּלָ ַאְרּבָ יִבין ּבְ  ַחּיָ
ים, ְוֶאָח  ִ ינֹוקֹותֶאָחד ֲאָנש  ים, ְוֶאָחד ּתִ ִ   .ד ָנש 

י ְיהו ָדהָאַמר   : ַרב ִּ
ַיִין?   ְוִכי ַמה ּתֹוֶעֶלת ֵיש  ְלִתינֹוקֹות ּבְ

ִקין ָלֶהן קט,א  א ְמַחּלְ ַסח^ ֶאּלָ ֶעֶרב ּפֶ לּ  ,ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ּבְ ֶ ֵדי ש  נּו, ּכְ ְ ֲאלוּ וְ א ִיש  ְ ש    .ּיִ
יָבאָאְמרּו ָעָליו ַעל  י ֲעקִּ ַסח :ַרב ִּ ֶעֶרב ּפֶ ק ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ְלִתינֹוקֹות ּבְ ָהָיה ְמַחּלֵ ֶ   ,ש 
נוּ  ְ ּלא ִיש  ֶ ֵדי ש  ֲאלוּ  ,ּכְ ְ  . "ְוִיש 

 
ְנָיא   ּתַ

ר" זֶּ יעֶּ י ֱאלִּ  אֹוֵמר:  ַרב ִּ
ֵליֵלי ְפָסִחים ְ  חֹוְטִפין ַמּצֹות ּבְ ש  נוּ ּבִ ְ ּלא ִיש  ֶ ינֹוקֹות ש   . "ִביל ּתִ

 
ְנָיא   :ּתַ

יָבאָאְמרּו ָעָליו ַעל " י ֲעקִּ  : ַרב ִּ
ּפּוִרים , חּוץ ֵמַעְרֵבי ְפָסִחים ְוֶעֶרב יֹום ַהּכִ ְדָרש  ֵבית ַהּמִ יַע ֵעת ַלֲעמֹוד ּבְ ָמיו לֹא ָאַמר ִהּגִ   .ִמּיָ

ַסח  ֶעֶרב ּפֶ ִביל -ּבְ ְ ש  לּ  ּבִ ֶ ֵדי ש  ינֹוקֹות, ּכְ נּו.  אּתִ ְ  ִיש 
יּפּוִרים  ֵדי -ְוֶעֶרב יֹום ַהּכִ ֶ  ּכְ ֵניֶהםש   . "ַיֲאִכילּו ֶאת ּבְ

 
 

ַנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ
ֶרֶגל, " ָניו ּוְבֵני ֵביתֹו ּבָ ַח ּבָ ּמֵ יב ָאָדם ְלש ַ  ַחּיָ

ֱאַמר: ּנֶ ֶ " ש  ךָּ ַחּגֶ ַמְחּתָּ ּבְ  . )דברים טז, יד( 10"ְוש ָּ
ָחם?  ּמְ ה ְמש ַ ּמֶ  ּבַ

 ַיִין. ּבְ 
  אֹוֵמר: י ְיהו ָדהַרב ִּ 

ים ִ ָראּוי ָלֶהן. ֲאָנש  ים ּבָ ִ ָראּוי ָלֶהם, ְוָנש    ּבָ
ָראּוי ָלֶהם  ים ּבָ ִ ִין.  -ֲאָנש  ּיַ  ּבַ

ַמאי? ים ּבְ ִ   ְוָנש 
ֵני   : ַרב יֹוֵסףּתָ

ָבֶבל " ְגֵדי ִצְבעֹוִנין, -ּבְ   ּבִ
ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיש ְ ן ְמגֹוָהִצין -ּבְ ּתָ ְ ִבְגֵדי ִפש   ."ּבְ

 
ְנָיא  : ּתַ

ֵתיָרא" ן ב ְ י ְיהו ָדה ב ֶּ  אֹוֵמר:  ַרב ִּ
ים  ש  ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ֶ ְזַמן ש  א -ּבִ ְמָחה ֶאּלָ ר, ָב ּבְ  ֵאין ש ִ  ש ָ

ֱאַמר: ּנֶ ֶ " ש  ַמְחּתָּ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיךָּ ם ְוש ָּ ָּ ַכְלּתָּ ש ּ ִמים ְואָּ לָּ ְ ַבְחּתָּ ש    )דברים כז, ז( "ְוזָּ
ְקּדָ  ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ֶ יו ש  ָ יםְוַעְכש  א  ֵאין - ש  ַקּיָ ְמָחה ֶאּלָ ִין, ּבְ ש ִ  ּיַ

ֱאַמר: ּנֶ ֶ " ש  ח ְלַבב ֱאנֹוש  ּמַ  . ")תהילים קד, טו( "ְוַיִין ְיש ַ
 
 
 
 

                                                           
10
ךָ   ַחּגֶ ַמְחּתָ ּבְ  אתה ובנך ובתך... והיתום והאלמנה אשר בשעריך ְוש ָ

 רש"י
  . קלי מחטים ישנים:קליות

. מגביהין את הקערה חוטפין מצה
בשביל תינוקות שישאלו ואית 
דמפרש חוטפין מצה אוכלין מהר 
וזה הלשון עיקר מדמייתי הא 

  ''ע בהדה:דר
. כדי שישנו חוץ מערבי פסחים

התינוקות ביום ולא בלילה בשעת 
 הגדה:



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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 ב-, אקט .25
ְצָחקָאַמר  י יִּ  : ַרּבִּ

ִציּפֹוִרי ֲהָוה ּבְ מֹוַרְיָסא ּדַ א ּדְ א ,ַקְסּתָ ָ ש  ִמְקּדָ ִמין לֹוָגא ּדְ   .ִהיא ֲהַות ּכְ
ֲעִר  ַ ַסחּוָבּה ְמש  ל ּפֶ ֶ  .ין ְרִביִעית ש 

 
י יֹוָחָנןָאַמר   : ַרּבִּ

ְרָיא ִטּבֶ ֲהָוה ּבְ ְמַנְייָתא ַקְדַמְייָתא ּדַ א ִריְבָעא ,ּתַ  , ֲהַות ְיֵתיָרה ַעל ּדָ
ַסח ל ּפֶ ֶ ֲעִרין ְרִביִעית ש  ַ   .ּוָבּה ְמש 

 
אָאַמר  ְסּדָ  : ַרב חִּ

ל ּתֹוָרה ֶ   :ְרִביִעית ש 
ַעיִ  ַעִים ַעל ֶאְצּבָ ע. ֶאְצּבָ ע ְוחֹוֶמש  ֶאְצּבַ ַעִים ַוֲחִצי ֶאְצּבַ רּום ֶאְצּבָ  ם ּבְ

 
ְדַתְנָיא   :ּכִ

רֹו"" ש ָּ ל ּבְ ִים ֶאת ּכָּ ּמַ ַחץ ּבַ ִים. - )ויקרא טו, טז( "ְורָּ רֹו ַלּמַ ש ָ ין ּבְ ָבר חֹוֵצץ ּבֵ ּלא ְיֵהא ּדָ ֶ   ש 
ִים" ּמַ   ֵמי ִמְקֶוה. - "ּבַ

רֹו" ש ָּ ל ּבְ ל ּגוּ  - "ֶאת ּכָּ ּכָ ֶ ה ֵהן? פֹו עֹוֶלהַמִים ש  ֶהן, ְוַכּמָ    ּבָ
יעּור ֵמי ִמְקֶוה קט,ב  ִ יֲערּו ֲחָכִמים ש  ִ לֹש ַאּמֹות, ְוש  ָ רּום ש  ה ּבְ ה ַעל ַאּמָ ִעים ְסָאה ַאּמָ   ."ַאְרּבָ

 
יָאַמר  ִּ  : ַרב ַאש 

יָנָנאָאַמר ִלי  ר חִּ ין ּבַ  : ָרבִּ
ָרִקים ֲהָוה ל ּפְ ֶ ש  ש  ל ִמְקּדָ ֶ ּוְלָחן ש   , ש 

ִאי ָס  ֲעָתְך ַהדֹוֵקי ֲהָוה ִמיֲהַדקּדְ ֵליּה  - ְלָקא ּדַ ָתא ֵהיִכי ַמְטּבְ ַאּמְ ָתא ּבְ   ?!ַאּמְ
 

ָיא ְ  ? ַמאי קּוש 
יל ֵליּה  לֹמה ֲהָוה ַמְטּבִ ְ ה ש  ָעש ָ ֶ ם ש  ּיָ יְלָמא ּבַ    11ּדִ

ֵני  ּתָ יאּדְ ּיָ י חִּ  : ַרּבִּ
לֹמה ַמֲחִזיק" ְ ה ש  ָעש ָ ֶ ים ִמְקֵוה ָטה   ָים ש  ִ ּ   ."ָרהֵמָאה ַוֲחִמש 
 
 
 
 

                                                           
11
 "ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגול סביב" )מלכים א' ז, כג( 

 רש"י
. מדה שמוכרין בה קסתא דמורייסא

  את המורייס:
. מדה שהיתה בה תמנתא קדמייתא

  כבר בטבריא:
. על תמנתא דהשתא הות יתירה

  רביעית:
. שהיו ובה משערין רביעית לפסח

 ממלאין אותה ומנערין אותה לתוך
אותה של עכשיו עד שהיא מליאה 
ומים הנשארים בתמנתא הן הן 

  רביעית:
. וברום חצי אצבע ברום אצבעים

  ורום חומש אצבע:
. בגודל שיש בטפח ארבע ברברבתא

  אצבעים מהן:
. אמה על אמה ברום שלש אמות

מחזיקין ארבעים סאה חלקהו 
תחלה כולו ברומו שלש אמות יש 

י''ו בהן שמונה עשר טפחים חלקם ל
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 

' סאין חלק ד' חומשין וחצי חלוק ב
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 

לוגין תמצא ל''ו סאה וחצי סאה ל
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 

פח תמצא בו ו' רצועות כל רחבות ט
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 

מצא כל רביעית אצבעים על לד' נ
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:
. שיכולין לפרוק של פרקים הוה

  רחבו לשנים:
. דאי סלקא דעתך הדוקי מיהדק

  שאין יכולין לפרוק רחבו:
. הואיל ורחבו היכי מצי מטבלי ליה

 אמה בכלי שהוא אמה על אמה:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 א ,אקי – קט, ב .26
ָעהלֹ וְ "   ."א ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרּבָ
 

ָנה ּה ִליֵדי ַסּכָ ָאֵתי ּבָ י ּדְ ַנן ִמיּדֵ ֵני ַרּבָ   ?ֵהיִכי ְמַתּקְ
  :ְוָהַתְנָיא

ֵרי"   ,לֹא יאַכל ָאָדם ּתְ
ֵרי ה ּתְ ּתֶ ְ   ,ְולֹא ִיש 

ח ֵרי ְולֹא ְיַקּנַ   ,ּתְ
ה ְצָרָכיו ֵרי ְולֹא ַיֲעש ֶ   !"ּתְ

 
 : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ִרים" ָאַמר ְקָרא: ּמֻּ ִ יִקין - )שמות יב, מב( "ֵליל ש  ּזִ ר ּוָבא ִמן ַהּמַ ּוּמַ  . ַלִיל ַהְמש 
 

 ָאַמר:  ָרָבא
ָרָכה ל ּבְ ֶ  . ְוֵאינֹו ִמְצָטֵרף ְלָרָעה ִמְצָטֵרף ְלטֹוָבה ּכֹוס ש 

 
יָנא  ָאַמר:  ָרבִּ

ַנן ּדֶ  ינּו ַרּבָ ּקִ ֵסי ּתַ ָעה ּכָ   ,ֶרְך ֵחירּותַאְרּבָ
ל ַחד ְוַחד   קי,א ּה הּוא^ּכָ ָ י ַנְפש  ַאּפֵ   .ִמְצָוה ּבְ

 
 

ֵרי" ה ְצָרָכיו ּתְ  ."לֹא ַיֲעש ֶ
 

אי   ִנְמָלְך הּוא!? ַאּמַ
 

ֵייָאַמר    :ַאּבַ
  12:ָהִכי ָקָאַמר

ֵרי  ה ְצָרָכיווְ לֹא יאַכל ּתְ  , ַיֲעש ֶ
ה ְצָרָכיולֹא וְ  ֵרי ְוַיֲעש ֶ ה ּתְ ּתֶ ְ ַעם ַאַחתֲאִפילּ  ִיש    ,ּו ּפַ

ַרע יְלָמא ָחֵליש  ּוִמיּתְ  . ּדִ
 
 

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ְפַלִים " ֹוֶתה ּכִ וֹ  -ש  ראש  מֹו ּבְ  . "ּדָ
 

 : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּוק ּ ֵני ַהש  ּלא ָרָאה ּפְ ֶ ְזַמן ש   , ֵאיָמַתי ּבִ

ּוק  ּ ֵני ַהש  ָידֹו.  -ֲאָבל ָרָאה ּפְ ּות ּבְ  ָהְרש 
 

יָאַמר  ִּ  : ַרב ַאש 
יָבילְ ֵזיָנא ֵליּה ֲח  ר ּבֵ ּוָקאַרב ֲחַנְנָיא ּבַ י ש  ָסא ֲהָוה ָנֵפיק ְוָחֵזי ַאּפֵ ל ּכָ ַאּכָ  . , ּדְ
 

א ֶרך :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ   ,ָלֵצאת ַלּדֶ
ֵביתֹו   לֹא.  -ֲאָבל ּבְ

 
י ֵזיָראָאַמר   : ַרּבִּ

ֵמי רְך ּדָ ָלֵצאת ַלּדֶ ן ּכְ ָ  . ְוִליש 
 

אָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ
א ְוָלֵצאת לְ  ּסֵ ֵמי -ֵבית ַהּכִ ֶרְך ּדָ ָלֵצאת ַלּדֶ   .ּכְ

                                                           
12
 ההגה"ה ע"פ מסורת הש"ס ודקדוקי סופרים. 

 רש"י
  . זוגות:תרי

  . תשמיש:ולא יעשה אדם צרכיו
. שהוא כוס של ברכת המזון

  )רביעי(:
. אבל בעלמא לרעה אין מצטרף

מצטרף כגון אם שתה שני כוסות 
והוא שלישי ולרעה אין מצטרף 

 כגון אם שתה שלש והוא רביעי: 
. ואין נפי נפשה היאמצוה בא

  מצטרפין זה לזה:
. ואין מצטרפין אמאי נמלך הוא

לזוגות הכי קאמר: לא יאכל תרי 
ויעשה צרכיו אפילו פעם אחת או 

  אם שתה לא ישמש:
. מחמת תשמיש דילמא חליש

  איידי דבזוגות קאי מיתרע:
. בין כוס שלא ראה פני השוק

  לכוס:
. דמרעי ליה זוגות אלא ולא אמרן
לדרך אחר הזוגות אבל לצאת 

  לעמוד בביתו לית לן בה:
. כששותה כוס זה מני כשורי

מסתכל בקורה זו וכשהוא שותה 
שני מסתכל בשאצלה ולפי חשבון 

  הקורות מזדהר בזוגות:
כי הוה שתי חד כסא מנקטא תרי 

 . דהוו להו תלתא:כסי



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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ֵביתֹו לֹא   !?ּבְ

ֹוֵרי ָרָבאְוָהא  ש    !ָמֵני ּכְ
ֵייוְ  ָסא  ַאּבַ ֵתי ַחד ּכָ ָ י ש  ְתֵרי ְיֵדיּה  -ּכִ ֵרי ָכֵסי ּבִ יּה ּתְ   !ַמְנֵקיט ֵליּה ִאיּמֵ
ְצָחקוְ  ר יִּ ֵרי ָכֵסי ַרב ַנְחָמן ּבַ ֵתי ּתְ ָ י ֲהָוה ש  ָסאַמְנֵק  -, ּכִ ָמֵעיּה ַחד ּכָ ְ   ,יט ֵליּה ש 

ָסא ְתֵרי ְיֵדיּה  - ַחד ּכָ ֵרי ָכֵסי ּבִ  ! ַמְנֵקיט ֵליּה ּתְ
 

ּוב אֵני ,ָאָדם ָחש  ָ   .ש 
 
 

אָאַמר    :עּוּלָ
ָרה ּכֹוסֹות  ּום זּוגֹות.  -ֲעש ָ ּ ֶהם ִמש   ֵאין ּבָ

 
א ְלַטְעֵמיּה  אָאַמר ּדְ עּוּלָ ַמְתִניָתא עּוּלָ ָנא, ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ  : ּתָ

ֵבית ָהָאֵבל" נּו ֲחָכִמים ּבְ יּקְ ָרה ּכֹוסֹות ּתִ  , "ֲעש ָ
ּום זּוגֹות ּ ֶהן ִמש  ָרה ּכֹוסֹות ֵיש  ּבָ ֲעָתְך ֲעש ָ   ,ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

ָנה ָאֵתי ִליֵדי ַסּכָ ָתא ּדְ נּו ִמיּלְ ַנן ְוִתּקְ   ?!ֵהיִכי ָקְייִמי ַרּבָ
 

ַמְנָיא  ּום ז -ֲאָבל ּתְ ּ ֶהן ִמש   ּוגֹות. ֵיש  ּבָ
 

א ְסּדָ הוְ  ַרב חִּ ר ַרב הּוָנא ַרּבָ ְרַוְייהוּ  ּבַ ָאְמִרי ּתַ   :ּדְ
לֹום" ָּ   ְלטֹוָבה ִמְצָטֵרף, ְלָרָעה לֹא ִמְצָטֵרף. - )במדבר ו, כו( "ש 

 
א  יּתָ ִ ּום זּוגֹות.  -ֲאָבל ש  ּ ֶהן ִמש   ֵיש  ּבָ

 
ה ְרַוְייהּו: ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

"" ךָּ ּנֶ  ְלָרָעה לֹא ִמְצָטֵרף.  ,ְלטֹוָבה ִמְצָטֵרף - )במדבר ו, כה( ִויחֻּ
 

ָעה  ּום זּוגֹות.  -ֲאָבל ַאְרּבָ ּ ֶהן ִמש   ֵיש  ּבָ
 

ֵיי ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמִרי ּתַ   :ּדְ
"" ְמֶרךָּ ְ  ִמְצָטֵרף.  ְלָרָעה לֹא ,ְלטֹוָבה ִמְצָטֵרף - )במדבר ו, כד( ְוִיש 
 

 ,יּה ְוָאְזָדא ָרָבא ְלַטְעֵמ 
ַנן  ָרָבאּדְ  ִקיְנהּו ְלַרּבָ ָעה ּכֹוסֹותּבְ ַאּפְ   .ַאְרּבָ

ק  ּזַ ִאיּתַ ב ּדְ יַואיַאף ַעל ּגַ ר לִּ ָתא ,ָרָבא ּבַ   ,לֹא ָחש  ָלּה ְלִמיּלְ
ִפיְרָקא ֲהָוהּדְ  אֹוְתַבן ּבְ ּום ּדְ ּ   .ָאַמר: ַההּוא ִמש 
 
 

 : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יָדא ֵ ְמַדא" :ָאַמר ִלי יֹוֵסף ש  ְ הּו זּוֵגיַאש  ה הּוא ַאּכּוּלְ יֵדי ְממּוּנֶ ֵ ש  א ּדְ   ."י ַמְלּכָ

יק ֵרי ַמּזִ א לֹא ִאיּקְ   .ּוַמְלּכָ
 

א יּסָ ָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ א ּדְ  : ִאיּכָ
ה ַרּבָ ָבֵעי ָעֵביד !ַאּדְ א ַרְתָחָנא הּוא, ַמאי ּדְ   ,ַמְלּכָ

ֵדר לְך ּפֹוֵרץ ּגָ ַהּמֶ ֶ ֶרְך ְוֵאין מ ש  ֹות לֹו ּדֶ ָידוֹ ַלֲעש   . ֹוִחין ּבְ
 

אָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ
יָדא ֵ   :ָאַמר ִלי יֹוֵסף ש 

ְתֵרי "  , ָקְטִליַנן -ּבִ
ָעה  ַאְרּבָ ָעה ַמְזִקיַנן -ּבְ ַאְרּבָ   .לֹא ָקְטִליַנן, ּבְ

ְתֵרי  ין -ּבִ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ֹוֵגג ּבֵ ש   , ּבְ

 רש"י
. דמסרי שדים אדם חשוב שאני
  נפשייהו לאזוקי:
. מפרש ית האבלעשרה כוסות דב

  טעמא בכתובות בפ''ק )דף ח:(:
. תיבה שביעית לישא ה' פניו שלום

  אליך וגו':
. אם שתה שבעה לטובה מצטרף

וחזר ושתה את השמיני אין שמיני 
  מצטרף עמהן:

. פעמים אפקינהו לרבנן בארבעה
הרבה כשהיו נפטרים ממנו היה 
משקן ויש פעמים שלא היה משקן 

  ן:אלא ד' פעמים ונפטרי
. שהיה רגיל דאותבן בפרקא הוה

  להקשות בשעת הדרשה:
. ולא חיישינן לא אתקרי מזיק

  לזוגות:
. כסי קטלינא ליה משום בתרי
  זוגות:

. בזוגות מאי איקרי ונפיק
  תקנתיה:

  . אגודל:זקפא
. ואפילו קול אדם ואי שמע קלא

או אשה דאמר ארבעה נימא איהו 
 חמשה



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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ָעה  ַאְרּבָ ֵמִזיד ִאין -ּבְ ֹוֵגג לֹא, ּבְ ש    ."ּבְ
 

ֵרי ּוְנַפק ְוִאי ִא  ֵלי ְוִאיּקְ ּתְ ְ יּה  -יש  ְנּתֵ ּקַ   ?ַמאי ּתַ
 

ָמאֵליּה  ש ְ יָדא ּדִ יִמיֵניּה ּבִ יֵדיּה ּדִ א ּדִ   ,ִליְנקֹוט ַזְקּפָ
יִמיֵניּה  יָדא ּדִ ָמאֵליּה ּבִ ש ְ א ּדִ   .ְוַזְקּפָ

ָלָתא",  :ְוֵניָמא ָהִכי  "ַאּתּון ַוֲאָנא ָהא ּתְ
 

ָאַמר ַאּת  ִמיַע ֵליּה ּדַ ְ ָעהְוִאי ש   ,ּון ַוֲאָנא ָהא ַאְרּבָ
ה ". ָ ּ   ֵניָמא ֵליּה: "ַאּתּון ַוֲאָנא ָהא ֲחִמש 

ִמיַע ֵליּה  ְ א", ּדְ ְוִאי ש  יּתָ ִ  ָאַמר: "ַאּתּון ַוֲאָנא ָהא ש 
ְבָעהֵניָמא ֵליּה  ִ  ". : "ַאּתּון ַוֲאָנא ָהא ש 

 
יָדא ֵ א ַעד ֵמָאה ְוַחד ּוְפַקע ש   . ֲהָוה עּוְבּדָ

 
 

  :ָאֵמיַמרָאַמר 
יְנִהי  ּתִ ְ ָפִנּיֹות:ּדְ ָאְמָרה ִלי ִריש  ְ ש  ים ּכַ ִ   ָנש 

ָפִנּיֹות,  ְ ש  ים ּכַ ִ ָנש  הּו ּבְ ָפַגע ּבְ  ַהאי ַמאן ּדְ
יא :ֵניָמא ָהִכי ּיָ ַ ַחְרש  י ּדְ ֵ יכּו ָנש  יא ְלפּוַמּיְ ּיָ ּזַ ִדיּקּוָלא ּבַ   ."ֲחִרי ֲחִמיֵמי ּבְ

 , ָקַרח ַקְרַחְייִכי
ְרַחְייִכי ַרח ּפַ   ,ּפָ

ְבלּוַנְייִכי ,ב קי ּדּור ּתַ  , ִאיּבַ
ָנְקִטיתוּ  א ּדְ ְרָחא ִזיָקא ְלמּוִריָקא ַחְדּתָ   .ּפַ

ָפִנּיֹות ְ ש  ים ּכַ ִ   לֹא ָאִתיִתי ְלגֹו, -ַאְדָחַנִני ְוָחַנְנִכי  !ָנש 
ָאִתיִתי ְלגֹו  א ּדְ ּתָ ְ   ".ַקְרֲחַנִני ְוָחַנְנִכי -ָהש 

 
 

ַמַעְרָבא לֹא ָקְפִדי ַאּזּוֵגי  . ּבְ
 

י ימִּ ָעא ָקֵפיד ַרב ּדִּ ַהְרּדְ ָחִביָתא, ִמּנְ ָמא ּדְ ְ   .ֲאִפיּלּו ַארּוש 
א ּוְפַקע ָחִביָתא   .ֲהָוה עּוְבּדָ

 
ָתא ִמיּלְ ָלָלא ּדְ   :ּכְ

ָקֵפיד  ל ּדְ ֲהֵדיּה  -ּכָ   .ָקְפִדי ּבַ
ֲהֵדיּה  -ּוְדָלא ָקֵפיד    .ָלא ָקְפִדי ּבַ

ֵעי   .ּוִמיהּו ְלֵמיַחש  ִמיּבָ
 
 

י ֲאָתא י ּכִ ימִּ  ָאַמר:  ַרב ּדִּ
ּוִאין ּ י ִקיש  ּתֵ ְ י ֱאגֹוִזין, ש  ּתֵ ְ י ֵביִצים, ּוש  ּתֵ ְ ָבר ַאֵחר וְ  ש  יַני -ּדָ ה ִמּסִ ֶ   .ֲהָלָכה ְלמש 

 
ַנן ַמאי ִניהּו  ָקא ְלהּו ְלַרּבָ ּפְ ָבר ַאֵחר"ִמְסּתַ   ",ּדָ

הּו זּוֵגי כּוּלְ ַנן ּבְ ּום, ְוַגזּור ַרּבָ ּ ָבר ַאֵחר" ִמש    ."ּדָ
 

ֲאַמַרן ְוָה  ָרה"א ּדַ ַמְנָיא", "ֲעש ָ א", "ּתְ יּתָ ִ ָעה", "ש  ּום זּוֵגי -" ַאְרּבָ ּ ֶהן ִמש    ,ֵאין ּבָ
יִקין א ְלִעְנַין ַמּזִ יַנן, לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ִ ִפים ֲאִפיּלּו טּוָבא ַנִמי ָחְייש  ָ ש    .ֲאָבל ְלִעְנַין ּכְ

 
ּה ִלְדֵביְתהוּ  ָ ִגְרש  ְבָרא ּדְ ַההּוא ּגַ י ָהא ּדְ   ,ּכִ

ה  ָלאָאזְ  ַסּבָ  , ְלֶחְנָוָאהִאיּנְ
ֵתי ַחְמָרא ָ ל יֹוָמא ֲהָוה ָאֵזיל ְוש    ,ּכָ

יּה  ִפים, ְולֹא ָקא ְמַהְנָיא ָלּה ּבֵ ָ ש  זּוָגא.  ,ֲהָוה ָקא ָעְבָדא ֵליּה ּכְ יּה ּבְ ֵ ַנְפש  ַהר ּבְ ֲהָוה ִמְזּדַ ּום ּדַ ּ  ִמש 

 רש"י
. ותרישתינהי דנשים כשפני

השולטות עליהם אמרה לי דבר 
  זה:

. צואה חרי חמימי בדיקולי בזייא
חמה בסלים נקובים וקרועים 

  לפומייכו:
. יזדמנו לפיכם נשי חרשייתא
  נשים כשפניות:
. יהי רצון שימרטו קרח קרחייכי

אותן שערות שלכם שאתן 
  מכשפות בהן:
. ישא הרוח אותן פרח פרחייכי

  הן:פירורי לחם שאתן מכשפות ב
. יהו מפוזרים איבדור תבלונייכי

  תבלין שלכם:
פרחיה זיקא למוריקא חדתא 

. ישא הרוח אותו כרכום דנקטיתו
חדש שאתן אוחזות בידכן לכשף 

  בו:
. כל אדחנני ואחננכי לא אתי לגו

זמן שחסו עלי מן השמים ואני 
חסתי על עצמי ואתם חסתם על 

  ביאתי לא באתי ביניכם:
קרחנני והשתא דאתיתי לגו 

. הואיל ובאתי ביניכם יודע וחננכי
אני שנתקררו רחמיכן מעלי וגם 
רחמי נתקררו שלא חסתי על 

  עצמי:
. קפיד ארושמא דחביתא

כשמוכרין יין חוקקין פגימות 
הרבה בחבית למספר האיפות 
וקפיד עלייהו רב דימי שלא 

  יניחום בזוגות ויצאו:
. יש פרי אחד שמקפידין וד''א

  בזוגותיו:
א דאמרן לעיל עשרה תמניא וה

. ה''מ כו' אין בהן משום זוגות
היכא דליכא כשפים נשים 

  כשפניות:
  . פגע בו:גס ביה

. יבש ה''ג פקע הוא וצווח דקלא
  הדקל מכח כשפים:

 :. אם אכלה שתי קערותקערות



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
                 

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

47 

י טּוָבא  ְולֹא ֲהָוה ָיַדע כַּ  ּתִ ְ ֵתייֹוָמא ַחד ִאש  ָ ה ש    ,ּמָ
יּה  ֵ ַנְפש  ַהר ּבְ יְתַסר ֲהָוה ָצֵייל ְוִאיְזּדַ ִ   ,ַעד ש 

אן ְוֵאיָלְך לֹא ֲהָוה ָצֵייל יּה, ,ִמּכָ ֵ ַנְפש  ַהר ּבְ   ְולֹא ִאיְזּדַ
זּוָגא יּה ּבְ יְקּתֵ  .ַאּפִ

יָעא יּה ַההּוא ַטּיָ ס ּבֵ י ֲהָוה ָאֵזיל, ּגַ ְבָרא ְקִטיָלא הּוא ּדְ : ֵליּה  ָאַמר, ּכִ  . יל ָהָכאָאזִ ּגַ
ֵקיּה ְלִדיְקָלא יְקָלא ּוָפַקע הּוא.  ,ָאֵזיל ַחּבְ  ְצַווח ּדִ

 
יָראָאַמר   : ַרב ֲעוִּ

רֹות  ,ְקָערֹות ּום זּוגֹות. -ִכּכָ ּ ֶהם ִמש    ֵאין ּבָ
 

ָתא:  ִמיּלְ ָלָלא ּדְ  ּכְ
יֵדי ָאָדם ָמרֹו ּבִ ּגְ ֶ ל ש  ּום זּוגֹות. - ּכָ ּ ֶהן ִמש    ֵאין ּבָ

יֵד  ָמרֹו ּבִ ַמִים ּגְ ָ יַנן -י ש  ִ ֵמיַכל ָחְייש  י ִמיֵני ּדְ ִמיּלֵ  . ּבְ
 

ּום זּוגֹות - ֲחנּות ּ ֶהן ִמש    .ֵאין ּבָ
ּום זּוגֹות.  - ִנְמָלךְ  ּ ֶהם ִמש   ֵאין ּבָ
ּום זּוגֹות - אֹוֵרַח  ּ   .ֵאין ּבֹו ִמש 
ה  ָ ּ ּום זּוגֹות -ִאש  ּ ּה ִמש   . ֵאין ּבָ

ּוָבה ה ֲחש  ָ ּ יַנן – ְוִאי ִאש  ִ  .ָחְייש 
 
 

ֵריּה ָאַמר  יָנָנא ּבְ ַע ּדְ ַרב חִּ ֻׁ  : ַרב ְיהֹוש 
ְרגּוס   .ְוֵאין ִמְצָטֵרף ְלָרָעה ,ִמְצָטֵרף ְלטֹוָבה - ִאיְסּפַ

 
יָנאָאַמר  ֵמיּה  ָרבִּ ְ ּ  : ָרָבאּדְ ִמש 

 . זּוֵגי ְלחּוְמָרא
 

 ְוָאְמִרי ֵליּה: 
א   .זּוֵגי ְלקּוּלָ

 
 : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ַחְמָרא ְוַחד ֵרי ּדְ יְכָרא  ּתְ ִ ש   לֹא ִמְצָטֵרף,  -ּדְ
ַחְמָרא  יְכָרא ְוַחד ּדְ ִ ש  ֵרי ּדְ  ִמְצָטֵרף.  -ּתְ

  :ְוִסיָמָניךְ 
ָלל: "  ֶזה ַהּכְ

ּנּו  ר לֹו ִמן ֶהָחמּור ִמּמֶ ל ַהְמחּוּבָ  ָטֵמא,  -ּכָ
ּנּו  ל ִמּמֶ  . "ָטהֹור –ִמן ַהּקַ

 
 : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

א וְ  ּכָ א ּתַ ֵרי ַקּמָ א ּתְ ּכָ   ,ִמְצָטְרִפי -ַחד ַאּתַ
א  ּכָ א ּוְתֵרי ַאּתַ ּכָ י ּתַ ּמֵ   .לֹא ִמְצָטְרִפין -ַחד ִמּקַ

 
אַמְתִקיף ָלּה  ּיָ ִּ ְרש  ַ  : ַרב ְמש 

ֵעיַנן? א ָקא ּבָ ּכָ   !ַאּטּו ֲאַנן ְלַתּקּוֵני ּתַ
ֵעיַנן ְבָרא ּבָ   !ְוַגְבָרא ָקא ִמיְתַקן ְוָקֵאי, ְלַתּקּוֵני ּגַ

 
י ָע 13 כּוּלֵ א ּדְ ּכָ א ְוַחד ְלָבַתר ּתַ ּכָ ֵרי ַאּתַ   לֹא ִמְצָטְרִפי. -ְלָמא ּתְ
 

ה  י ַהִהיא ַמֲעש ֶ ר ַנֲחָמִניּדְ ּכִ ה ּבַ  .14ַרּבָ

                                                           
13
 וילנא, וכתב"י. כפי גירסת 
14
 ב"מ פו, א 

 רש"י
. אם חנות אין בה משום זוגות

שתה בשתי חנויות לא אמרינן 
חנות  כשתי כוסות דמי לשון אחר

השותה בה זוגות לא קפדי מזיקין 
עלה דלאו קביעותא היא וההוא 

  עובדא דלעיל כשפים שאני:
. משקין לשתות קודם איספרגוס

  אכילתו בבוקר:
. אם אינו יודע אם זוגי לחומרא

שתה זוגות אם לאו ישתה דאם 
שתה זוגות הואיל ודעתו לצרפן 
מצטרפין לטובה ואם לא שתה 

ן מצטרפות זוגות נמלך הוא ואי
  לרעה:

. שלא ישתה ואמרי לה זוגי לקולא
דכיון דשתי גלי דעתיה דקפיד 
אזוגות ואי מעיקרא לאו בזוגות 
קאי והשתא שתי הוה מצטרפי 

  להו וקפדי להו בהדיה:
. גבי טומאות קאי כל המחובר לו

דתנן )כלים פכ''ז מ''ב(: מפץ 
חמשה על חמשה מחצלת ששה על 

לת ששה והכי קאמר אם יש מחצ
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. 

לא מהני  הואיל ושתי אתכא זוגות
  ליה צירוף:

. אפילו רב משרשיא תרתי ודכ''ע
  אתכא וחד בתר תכא לא מצטרפי:
. משום מעשה דרבה בר נחמני

קמיה דאצרכינהו לאהדורי תכא 
  פו.(: בב''מ בהשוכר את הפועלים )

. אם שתה יין מזוג כל המזוג
ואח''כ שתה משקה אחר המזון 

 מצטרף בין לטובה בין לרעה: 
גים כגון קרירי . מזוחוץ ממים

בחמימי וחמימי בקרירי דמיא לא 
מזיגא היא ואם היה שותה 
  בתחלה יין אין אלו מצטרפות לו:

. מים מזוגין אין ולא אמרן
 :מצטרפין ליין מזוג
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מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ְ  : ש 
ל    ,ָמזּוג ִמְצָטֵרףַה ּכָ

ִים קיא,א   .חּוץ ִמן ַהּמַ
 
י יֹוָחָנןוְ   ָאַמר:  ַרּבִּ

 . ֲאִפיּלּו ַמִים
 

אר ָאַמ  ּפָ  : ַרב ּפַ
א ֲחִמיֵמי ְלגֹו ְקִריֵרי, ּוְקִריֵרי ְלגֹו ֲחִמיֵמי, לֹא ֲאַמַרן  , ֶאּלָ

  .לֹא –ֲאָבל ֲחִמיֵמי ְלגֹו ֲחִמיֵמי, ּוְקִריֵרי ְלגֹו ְקִריֵרי 
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 ב-קיא, א .27
יש  ָאַמר   : ֵריש  ָלקִּ

יב ֹו ּוִמְתַחּיֵ ראש  מֹו ּבְ ה אֹוָתן ּדָ ָבִרים ָהעֹוש ֶ ָעה ּדְ וֹ  ַאְרּבָ ַנְפש   ֵאּלּו ֵהן: , ּבְ
ְפֶנה ֶקל ְלכֹוֶתל ַהּנִ ין ּדֶ   ,ּבֵ

ֵני ְדָקִלים,  ְ ין ש   ְוָהעֹוֵבר ּבֵ
אּוִלין,  ְ ֹוֶתה ַמִים ש  ּ  ְוַהש 

פּוִכין,  ְ  ְוָהעֹוֵבר ַעל ַמִים ש 
ָפָניו. ּתֹו ּבְ ְ ָפַכּתֹו ִאש  ְ   ַוֲאִפיּלּו ש 

 
ֶקל ְלכֹוֶתל" ין ּדֶ ְפֶנה ּבֵ   "ַהּנִ

ע ַאּמֹות, לֹא ֲאַמַר  ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ א ּדְ  ן ֶאּלָ
ע ַאּמֹות  ּה  -ֲאָבל ִאית ֵליּה ַאְרּבַ   .ֵלית ָלן ּבָ

א ַאֲחִריָנאוְ  יְרּכָ א ּדִ ֵליּכָ א ּדְ ע ַאּמֹות, לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ  , ִכי ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ
א ַאֲחִריָנא  יְרּכָ א ּדִ ּה  -ֲאָבל ִאיּכָ   .ֵלית ָלן ּבָ

 
י" ֵני ְדָקִליםְוָהעֹוֵבר ּבֵ ְ   "ן ש 

ַסִקיְנהּו  לֹא ּפְ א ּדְ יםלֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ּות ָהַרּבִ   ,ְרש 
ים  ּות ָהַרּבִ ַסִקיְנהּו ְרש  ּה  -ֲאָבל ּפְ   .ֵלית ָלן ּבָ

 
אּוִלין" ְ ֹוֶתה ַמִים ש  ּ   "ַהש 

ְייִליְנהּו ָקָטן,  ָ ש  א ּדְ  לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
דֹול  ּה  -ֲאָבל ּגָ   .ֵלית ָלן ּבָ

ֶדה, ַוֲאִפילּ  ָ ש ּ א ּבַ ְייִליְנהּו ָקָטן, ַנִמי לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ָ ִכיִחיּדְ ּו ש  ְ  , לֹא ש 
ִכיִחי  ְ ש  ִעיר ּדִ ּה  -ֲאָבל ּבָ   .ֵלית ָלן ּבָ

א א ַמּיָ ֶדה ַנִמי ָלא ֲאַמַרן ֶאּלָ ָ ש ּ  , ַוֲאִפיּלּו ּבַ
ּה  יְכָרא ֵלית ָלן ּבָ ִ  . ֲאָבל ַחְמָרא ְוש 

 
פוּ " ְ   ",ִכיןְוָהעֹוֵבר ַעל ַמִים ש 

א , לֹא ֲאַמַרן ַעְפָראּדְ ֶאּלָ   ,לֹא ַאְפְסִקיְנהּו ּבְ
הּו רּוָקא ף ּבְ   ,ְולֹא ּתָ

ַעְפָרא הּו רּוָקא  ,ֲאָבל ַאְפְסִקיְנהּו ּבְ ף ּבְ ּה  -אֹו ּתָ   .ֵלית ָלן ּבָ
 

א  אּדְ ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ָ יְמש  ִ   ,לֹא ָעַבר ֲעַלְייהּו ש 
ין יּתִ ִ  , ִניְגֵרי ְולֹא ָעַבר ֲעַלְייהּו ש 

א ָ יְמש  ִ ין ִניְגֵרי  ,ֲאָבל ָעַבר ֲעַלְייהּו ש  יּתִ ִ ּה  -ַוֲעַבר ֲעַלְייהּו ש    .ֵלית ָלן ּבָ
 

א    ,ְולֹא ָסֵיים ְמָסֵני ,לֹא ָרֵכיב ֲחָמָראּדְ ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
ּה  -ְוָסֵיים ְמָסֵני  ,ֲאָבל ָרֵכיב ֲחָמָרא   .ֵלית ָלן ּבָ

 
י ֵהיָכא ּדְ  ִפיםְוָהֵני ִמיּלֵ ָ א ְלֵמיַחש  ִלְכש   , ֵליּכָ

ִפים,  ָ א ְלֵמיַחש  ִלְכש  ִאיּכָ  ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ל ָהֵני  א ּכָ ִאיּכָ ב ּדְ יַנן –ַאף ַעל ּגַ ִ   .ָחְייש 

 
ְבָרא ּדְ כְּ  ְרֵעיּה  - ָרֵכיב ֲחָמָרא ְוָסֵיים ְמָסֵניַההּוא ּגַ   .ְוָגמּוד ְמָסאֵניּה ְוָצוּו ּכַ
 
 

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
לֹ " ְ ִעיןש  ה ֵאין ְמַמּצְ ָ ִעיןוְ  ,ש   ְוֵאּלּו ֵהן:  ,לֹא ִמְתַמּצְ

ֶלב   ,ַהּכֶ
ֶקל   ,ְוַהּדֶ

ה.  ָ ּ  ְוָהִאש 
 ְוֵיש  אֹוְמִרים: ַאף ַהֲחִזיר, 

 רש"י
. כולן משום רוח ארבעה דברים

  רעה:
. דלא שביק אלא דלא הוי ד' אמות

רווחא ]לשידא[ לעבור בין דקל 
  קא ליה:לכותל משום הכי מז

. אלא דליכא דירכא אחרינא
שתהא שידא יכולה להלך בו 
דעכשיו זה בא בגבולה והפסיד 

  דרכה ואהכי מזקא ליה:
. דרוח רעה שורה על ולא אמרן

המים אלא בעיר המקום צר הן 
שואלין ושורה עליהן לישנא 
אחרינא דשרי עלייהו אלא בשדה 
דלא שכיחי מיא דמסרה נפשה 

  לאזוקא:
. שלא פיזר הו בעפראדלא אפסקינ
  עליהן עפר:

  . נתכווץ המנעלין:גמוד מסאני
  . ויבשו רגליו:וצוו כרעיה

. לא יעברו בין שני אין ממצעין
  אנשים:

. לא יעבור איש ואין מתמצעין
אחד בין ב' כלבים בין שתי נשים 

 בין שתי דקלים:
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ָחש    . "ְוֵיש  אֹוְמִרים: ַאף ַהּנָ
 

יּה  ְנּתֵ ּקַ ִעין ַמאי ּתַ   ?ְוִאי ְמַמּצְ
 

אָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ
ח   ."ֵאל"ּבְ ק ְוַנְפִסי "ֵאל"ּבְ ִנְפּתַ

 
  ,ִאי ַנִמי
ח    ."לֹא"ּבְ ְוַנְפִסיק  "לֹא"ּבְ ִנְפּתַ

 
 

ה ה ִנּדָ ָ ּ ָמְצָעא ְלהּו ִאש  ֵרי ּדְ י ּתְ  , ָהֵני ּבֵ
ִחלַּ  ָתּה ִאם ּתְ  ֶאָחד ֵמֶהן,  הֹוֶרֶגת -ִהיא  ת ִנּדָ

ָתּה ִהיא יֵניֶהן.  - ִאם סֹוף ִנּדָ ה ּבֵ  ְמִריָבה עֹוש ָ
 

יּה?  ְנּתֵ ּקַ  ַמאי ּתַ
 

ח ּבְ ִנְפ    ."ֵאל"ְוַנְפִסיק ּבְ  "ֵאל"ּתַ
 
 

ָרִכים,  ת ּדְ ַ ָפָרש  ָיְתָבן ּבְ י ּדְ ֵ ֵרי ָנש   ָהֵני ּתְ
ִביָלא ְ ש  א ּדִ יּסָ ַהאי ּגִ א,  ,ֲחָדא ּבְ יּסָ ִאיָדְך ּגִ  ַוֲחָדא ּבְ

ְייהּו ַלֲהָדֵדי  וָנן ַאּפַ ִפים ֲעִסיָקן -ּוְמַכּוְ ָ ְכש  אי ּבִ   .ַוּדַ
 

יּה  ְנּתֵ ּקַ   ?ַמאי ּתַ
 
א ַאֲחִריָנא ִא  יְרּכָ א ּדִ ּה  -י ִאיּכָ   ,ֵליִזיל ּבָ

א ַאֲחִריָנא יְרּכָ א ּדִ    :ְוִאי ֵליּכָ
ֲהֵדיּה  א ִאיִניש  ַאֲחִריָנא ּבַ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוִניַחְלפוּ  -ִאי ִאיּכָ  . ִניְנְקטּו ִליַדְייהּו ּבַ

א ִאיִניש  ַאֲחִריָנא  ֶרת ָאְזלַ  ֵניָמא ָהִכי: -ְוִאי ֵליּכָ ֵחיק ָקָבל ". "ִאּגֶ א, ִמְתַקְטָלא ּבְ לּוִסּיָ ָיא ּבְ  ת ַאּסִ
 
 

ִביַלת ִמְצָוה ָסְלָקא ִמּטְ ָנא ּדְ ִעיּדָ ָתא ּבְ ִאיּתְ ָפַגע ּבְ  , ַהאי ַמאן ּדְ
ש  ָאֲחָדא ֵליּה ְלִדיֵדיּה רּוַח ְזנּוִנים ּמֵ ַ  , ִאי ִאיהּו ָקֵדים ּוְמש 

ּה ָאֲחָדא ָלּה  ָ ְמש  ַ  . ְלִדיָדּה רּוַח ְזנּוִניםִאי ִאיִהי ָקְדָמה ּוְמש 
 

יּה? ְנּתֵ ּקַ   ַמאי ּתַ
 

ֶרך" ֵליָמא ָהִכי: תֹהּו לֹא דָּ ְתֵעם ּבְ ֵפְך ּבּוז ַעל ְנִדיִבים ַוּיַ  . )תהילים קז, מ( "ש 
 
 

ְצָחקָאַמר    :ַרב יִּ
ְכִתיב: ִדי" ַמאי ּדִ ה ִעּמָּ י ַאּתָּ ע ּכִ א רָּ ֶות לֹא ִאירָּ ֵגיא ַצְלמָּ י ֵאֵלְך ּבְ ם ּכִ  ?ילים כג, ד()תה "ּגַ

ֶקל ְיִחיִדי ֵצל ּדֶ ן ּבְ ֵ ש   .ּוְבֵצל ְלָבָנה ,ֶזה ַהּיָ
 
ֶקל ְיִחיִדי"וּ   , "ְבֵצל ּדֶ

ֵויּה  ַחְבֵריּה ִעיּלָ לֹא ָנֵפיל טּוָלא ּדְ א ּדְ ֵויּה  ,לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ ַחְבֵריּה ִעיּלָ ּה  -ֲאָבל ְנַפל טּוָלא ּדְ   .ֵלית ָלן ּבָ
 

ַתְנָיא א ָהא ּדְ  : ֶאּלָ
ָחֵצר, ַהיָּ " ֶקל ְיִחיִדי ּבֶ ֵצל ּדֶ ן ּבְ ֵ  ש 

ֵצל ְלָבָנה ן ּבְ ֵ ש    ,ְוַהּיָ
וֹ  ראש  מֹו ּבְ   "ּדָ

 רש"י
. אל נפתח באל ונסיים באל

מוציאם ממצרים )במדבר כג( כי 
נחש ביעקב וגו' עד מה פעל לא 
  אל:

. לא איש נפתח בלא ונסיים בלא
  אל עד לא יקימנו )שם(:

. שמזקתן במה הורגת אחד מהן
  שעברה ביניהן:

. אגרא אזלת אוסייא בלוסייא
אותן שדים שאתם מתעסקות 

  בהן:
. כבר הן מתקטלי בחיק קבל

  הרוגים בחיצים:
 . אר''ק בלישטר''א }חיק קבל
ומחי קבלו יתן  כמו בליסטרה{

]בחומותיך[ )בחרבותיו( )יחזקאל 
כו( מפי המורה הגמ' ומקרא אשר 

  שמע מפי רבו:
. שאין דקל אחר סמוך דקל יחידי

לו אבל כשיש דקל אחר מסתלקת 
השידא לדקל האחר ואינה 

  מזיקתו:
. שהמקום צר ואין לה דרך בחצר

לנטות ימין ושמאל ושורה עליו 
 ומזיקתו:



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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ֵמי   ?ֵהיִכי ּדָ
ֵויּה  ַחְבֵריּה ִעיּלָ לֹא ְנַפל טּוָלא ּדְ ֶדה ַנִמי -ִאי ֵליָמא ּדְ ָ ש ּ   !ֲאִפיּלּו ּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ ְ א ָלאו ש  ָנֵפיל טוּ  :ֶאּלָ ב ּדְ ָחֵצר ַאף ַעל ּגַ ֵויּה ּבֶ ַחְבֵריּה ִעיּלָ  ! ָלא ּדְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְ   .ש 

 
 
ל ְלָבָנה" ֶ ּה ש    ",ּוְבִציּלָ

ַמַעְרָבּה, א ּבְ   לֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
ְמִדיְנַחא  ּה  -ֲאָבל ּבִ  .  ֵלית ָלן ּבָ

 
ִדיְקָלא קיא,ב  א ּדְ יְרּדָ י ַאּגִ ְמַפּנֵ א. - ַהאי ַמאן ּדִ ְלּגָ   ָאֲחָדא ֵליּה ְלִדיֵדיּה רּוַח ּפַ

ַמְצֵלי ֵרי ִדיְקָלאְוַהאי ַמאן ּדְ א ּדְ יְרּדָ יּה ַאּגִ ֵ   .ָאֲחָדא ֵליּה רּוַח ְצָרָדא - ש 
יְקָלאַה  ָפְסִעי ַאּדִ   :אי ַמאן ּדְ

 ָקֵטיל.  -ִאי ִמיְקַטל 
ר    .ִמיֲעַקר ּוָמֵיית -ִאי ִאיַעּקַ

 
י  ֵויּה ּדְ ָהֵני ִמיּלֵ ְרֵעיּה ִעיּלָ ח ּכַ   ,לֹא ַמּנַ

ְר  ח ּכַ ֵויּה ֲאָבל ַמּנַ ּה  -ֵעיּה ִעיּלָ   .ֵלית ָלן ּבָ
 
 

ה טּוֵלי ָהֵוי ָ ּ  : ֲחִמש 
ִדיְקָלא ְיִחיָדא,  א ּדְ  טּוּלָ

א ַכְנּדָ א ּדְ  , טּוּלָ
א ּדִ   ,15ְתֵאיְנָתאטּוּלָ

ִפְרָחא,  א ּדְ  טּוּלָ
א.  א ְזַרְדּתָ  טּוּלָ

 
ָאְמִרי:  א ּדְ  ִאיּכָ

א,  ַאְרּבָ א ּדְ  ַאף טּוּלָ
א ֲעַרְבּתָ א ּדַ   .ְוטּוּלָ

 
ָתא: ִמיּלְ ָלָלא ּדְ   ּכְ

יּה  ָנֵפיש  ַעְנּפֵ ל ּדְ יּה  -ּכָ י טּוּלֵ ֵ  , ָקש 
י ִסיְלֵויּה  ֵ ָקש  יּה,  -ְוָכל ּדְ י טּוּלֵ ֵ  ָקש 

י ִסיְלֵויּה  ֵ ָקש  ב ּדְ א, ַאף ַעל ּגַ ָ רֹו ָמש  יּה  ,ְלַבר ִמּכְ י טּוּלֵ ֵ   .לֹא ָקש 
יָדא ִלְבָרּה ּדַ  ֵ י: ֲאָמָרה ָלּה ש  ִ יְרִחי ַנְפש  ָקֵטיל ַלֲאבּוְך, ְוָקֵטיל ְלִדיֵדיּה ּפִ ִאיהּו הּוא ּדְ א, ּדְ ָ רֹו ָמש    .ְך ִמּכְ
 

יָאַמר  ִּ  : ַרב ַאש 
ֲהָנאֲחַזְיָנא לְ  י ַרב ּכָ הּו טּוּלֵ ָפֵריש  ִמּכּוּלְ   .ּדְ

 
 

ְרֵחי  י ּפִ  רּוֵחי.  -ּבֵ
א  ֵבי ְזַרְדּתָ יָדא –ּדְ ֵ   .ש 

ֵבי ִאיְגֵרי  ֵפי –ּדְ ְ   .ִריש 
 

ּה ְלַמאי ָנְפ    ?ָקא ִמיּנָ
 
  .ָקֵמיָעאלְ 
 
ְרֵחי"ּדְ  ֵאין ָלּה ֵעיַנִים.  - "ֵבי ּפִ ֶ ה ש  ִרּיָ  ּבְ

                                                           
15
 על פי גירסת כתב"י, דקדוקי סופרים, מנורת המאור 

 רש"י
פני אגרדא דדיקלא: האי מאן דמ

. אם נקצץ האילן אי מיקטל קטיל
נהרג האיש ואם נעקר האילן 
האיש מת: ה''ג הני מילי היכא 

  דלא מנח כרעיה עילויה כו':
האי מאן דמפני אגירדא דדיקלא 

 . פלשדי''ן }אחדא ליה רוח פלגא
  { בלע''ז:שיתוק

  . כאב חצי הראש:צרדא
. שרוח רעה שורה חמשה טולי הוו

  ם:תחתיה
  . שם האילן:טולא דכנדא

 . צלף קרפי''ף }טולא דפרחא
  { בלע''ז:ָצָלף-שיח

חוזרר . שונדכיי''ר }זרדתא
  { :)אילן(

  . ספינה:טולא דארבא
  . צל אילן ערבה:טולא דערבתא
  . עצו:דקשה סילויה

  . כך הוא שמם:דבי פרחא רוחי
  . שדים שמן:דבי זרדתא
. המצויין בגגות רשפי דבי איגרי

  שמם:
. לכתוב קמיעא בשם ונפקא מינה

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:
 . ברח מפניה:גזייה

. כשהלכה כי אזלא נפקא אדיקלא
אחריו נתקלה ונפלה על עיקר 

  אילן:
. יבש ווח דיקלאה''ג פקעה היא וצ

 הדקל:
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ּה    ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

 
  .ְלַגּזֹוֵזי ָלּה 

 
ְרֵחי ַנן ְלַאְפנֹוֵיי ְלֵבי ּפִ   ,ִזיְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָאֵזיל צּוְרָבא ֵמַרּבָ

ֵויּה, ְוָגֵזי ָלּה  ָקא ֲאָתא ִעיּלָ ַמע ּדְ ְ  . ש 
י ֲאַזָלא  ֵקיּה ְלִדיְקָלא -ּכִ יְקָלא ּוָפְקָעה ִהיא ,ַחּבְ  .ָצַווח ּדִ

 
א" ֵבי ְזַרְדּתָ יֵדי – "ּדְ ֵ   .ש 

ְסִמיָכה ְלָמָתא  א ּדִ יֵדי -ָהא ְזַרְדּתָ ֵ ין ש  יּתִ ִ ּ ֲחָתא ִמש    .לֹא ּפָ
 

ּה    ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
 

ב ָלּה ָקֵמיָעא   .ְלִמיְכּתַ
 

א ָ ּ ר ַקש  ָא  ַההּוא ּבַ ָמָתא ּדְ אּדְ י ְזַרְדּתָ ּבֵ ֲהָוה ְסִמיְך ְלָמָתא ֵזיל ְוָקֵאי ּגַ ן ,ּדַ ּכַ יֵדי ְוִאיְסּתַ ֵ ין ש  יּתִ ִ יּה ש    .ָעלּו ּבֵ
יֵדי ִהיא,  ֵ ין ש  יּתִ ִ ש  א ּדְ ְזַרְדּתָ לֹא ָיַדע ּדִ ַנן ּדְ  ֲאָתא ְלַההּוא ֵמַרּבָ

יָדא ֵ ַתב ָלּה ָקֵמיַע ַלֲחָדא ש   .ּכָ
ָתלּו ִח  ַמע ּדְ ָ רּו ָהִכיש  ְ יּה, ְוָקא ַמש  ַגּוֵ   :יְנָגא ּבְ

רּוְך" לֹא ָיַדע "ּבָ ָמר ּדְ יּה ּבְ ֵדיְקָנא ּבֵ ַנן, ּבָ י צּוְרָבא ֵמַרּבָ ָמר ּכִ   .סּוָדֵריּה ּדְ
יֵדי ֲהָוה ֵ ין ש  יּתִ ִ א ש  ְזַרְדּתָ ָיַדע ּדִ ַנן ּדְ יֵדי,  ,ֲאָתא ַההּוא ֵמַרּבָ ֵ ין ש  יּתִ ִ ש  ַתב ָלּה ָקֵמיָעא ּדְ  ּכָ

ְייכּו ֵמָהָכא.  נּו ִמּנַ ָקא ָאְמרּו: ּפָ ַמע ּדְ ְ  ש 
 
 
ֵרי ִקְטֵבי ָהווּ  - )דברים לב,כד( 16"ֶקֶטב ְמִריִרי"   ,ּתְ

י ִטיֲהָרא,  -ַחד  ּמֵ  ִמּקַ
ַתר ִטיֲהָרא -ְוַחד    .ִמּבָ

י ִטיֲהָרא  ּמֵ ִמּקַ מוֹ  "ֶקֶטב ְמִריִרי" -ּדְ ְ א ַוֲהַד  ,ש  ַכְמּכָ א ּדְ ּדָ י ּכַ אּוִמיֲחִזי ּבֵ ָ ֲחש  יּה ּבַ   .ר ּבֵ
ִים" - ָבַתר ִטיֲהָראּדְ  ֳהרָּ ּוד צָּ ש  ַנְפָיא ו(-)תהילים צא,ה "ֶקֶטב יָּ יּה ּכְ א ַוֲהַדר ּבֵ ִעיּזָ י ַקְרָנא ּדְ מֹו, ּוִמיֲחִזי ּבֵ ְ   .ש 
 

ֵיי ֵקיל ְוָאֵזיל ַאּבַ ָ אְוָאֵזיל  ,ֲהָוה ש  ּפָ ֵריּה וְ  ,ִמיִמיֵניּה  ַרב ּפַ ַע ַרב ְיהוֹ ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ ֻׁ ָמאֵליּה. ש  ְ   ִמש ּ
ָמאֵליּה  ש ְ יּה ּדִ ָקא ָאֵתי ְלַאּפֵ   ,ַחְזֵייּה ְלַההּוא ֶקֶטב ְמִריִרי ּדְ

אֲאַהְדָרא לְ  ּפָ ָמאֵליּה, ַרב ּפַ ַע ּולְ  ִלש ְ ֻׁ ַרב ְיהֹוש  ֵריּה ּדְ   .ִליִמיֵניּה  ַרב הּוָנא ּבְ
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ָנא  :ַרב ּפַ ְ ש  ִליּדְ ֲאָנא ַמאי ש  ָ   ?לֹא ֲחש 

א ָקְייַמת ָלךְ : ֵליּה  ָאַמר ְעּתָ ַ  . ַאּתְ ש 
 

יּה ֵמַחד  יְתַסר ּבֵ ִ ַתּמּוז ַעד ש  ִכיִחי - ּבְ ְ אי ש    ,ַוּדַ
אן ְוֵאיָלְך  ִכיִחי -ִמּכָ ְ ִכיִחי.  ,ָסֵפק ש  ְ  ָסֵפק לֹא ש 

ְרִמיָדא לֹא ֲחַצב ּגַ ַחְצָבא ּדְ י ּדְ טּוּלֵ ִחי ּבְ ּכְ ּתַ ְ ַצְפָרא וּ  ,ּוִמש  י ּדְ ְרִמיָדאּוְבטּוּלֵ לֹא ָהֵוי ּגַ   .ַפְנָיא ּדְ
א ּסֵ ֵבית ַהּכִ י ּדְ טּוּלֵ ר ּבְ   .ְוִעיּקָ

 
 
 

                                                           
16
ן  ֶ ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי, ְוש  ֶ ֵמי ֶרש  ח-ְמֵזי ָרָעב ּוְלחֻׁ ּלַ ַ ֵהמֹת ֲאש  ם.-ּבְ   ּבָ

 רש"י
. שומר העיר: ה''ג סודרא בר קשא

  דמר דומה כי צורבא מרבנן:
בדקנוה למר לא ידע ליה למימר 

. שאינו יודע לברך על הסודר ברוך
  ברוך עוטר ישראל:

  . כף הקדירה:בחשא
. מתגלגל בתוך והדר בכדא דכמכא

  כד של כותח:
. חצב ומשתכח בטולא דחצבא

בו לישראל את שתיחם יהושע 
  הארץ:

 . שלא גדל אמה:דלא חצב גרמידא
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 קיא, ב .28
 : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

י ָיֵהיב ַאְרּבֹוָנא ִלְנהֹוָרא ָלת ִמיּלֵ  : ָהֵני ּתְ
יּה ָיֵבש   ֵ ָסֵריק ֵריש    ,ַמן ּדְ

ֵתי ִטיף ִטיף ָ ש   , ּוַמן ּדְ
י ָסֵיים ְמָסֵני ַאְדַמּיְ ְרָעאּוַמן ּדְ   .ְתֵניּה ּכַ

 
ֵביָתא  ַלאי ּבְ י ַלֲעִנּיּוָתא -ּתְ ֵ   .ָקש 

 
י ֵ ְדָאְמִרי ֱאיָנש    :ּכִ

ָלא ִסיְלָתא  ָלא ְמזֹוֵניּה  -ּתְ   .ּתְ
 

א א ִריְפּתָ  ,ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
ָרא ְוַכְווֵרי  יש ְ ּה  -ֲאָבל ּבִ   .אֹוְרֵחיּה ִהיא, ֵלית ָלן ּבָ

 
ֵביָתא  אֵרי ּבְ י ַלֲע  -ּפָ ֵ   .ִנּיּוָתאָקש 

ֵביָתא  ֹוָרא ּבְ י ַלֲעִנּיּוָתא -ְנש  ֵ   .ָקש 
תֹות ּוְבֵליֵלי ְרִביִעית ּבָ ַ ֵליֵלי ש  ֵויּה  - ּבְ יִקין ִעיּלָ רּו ַמּזִ ָ   .ש 

 
ֵמיּה  ְ ְמזֹוֵני ָנִקיד ש   . ִאיָסָרא ּדִ

ֵמיּה  ְ ֲעִנּיּוָתא ָנָבל ש   . ִאיָסָרא ּדַ
 

ַחְצָבא  י ַלֲענִ  -ָצָעא ַאּפּוָמא ּדְ ֵ   .ּיּוָתאָקש 
 
 

ָצֵעי  א ּבְ ֵתי ַמּיָ ָ ש  י -ַמאן ּדְ י ִלְברֹוַקּתֵ ֵ   .ָקש 
י ְיֵדיּה  ֵ ְחֵלי ְולֹא ָמש  ָאֵכיל ּתַ ָלִתין יֹוִמין.   -ּדְ  ִמְפִחיד ּתְ

י ְיֵדיּה  קיב,א  ֵ ְמסֹוַכר ְולֹא ָמש  ְבָעה יֹוֵמי -ּדִ ִ  .ִמְפִחיד ש 
י ְיֵדיּה  ֵ ֵקיל ַמְזֵייּה ְולֹא ָמש  ָ ש  ָלָתא יֹוֵמיִמְפ  -ּדְ  .ִחיד ּתְ

י ְיֵדיּה  ֵ ֵקיל טּוְפֵריּה ְולֹא ָמש  ָ ש    .ְולֹא ָיַדע ַמאי ָקא ִמְפִחיד ,ִמְפִחיד ַחד יֹוָמא -ּדְ
א ְלַפֲחָדא -ָיָדא ַאאּוְסָיא  ְרּגָ  . ּדַ
א  יְנָתא -ְיָדא ַאּפּוּתָ ִ א ְלש  ְרּגָ  .ּדַ

 
 

 רש"י
  . עיורון:ארבונא

. בעוד שרגליו אדמתנא כרעיה
  לחים ממי הרחיצה:

. התולה פתו באויר תליא בביתא
  בתוך סל אחד:
  . לסלו ופת בתוכו:תלא לסילתיה

  . פירורין:נישוורא
. מלאך הממונה איסרא דמזוני
  לזמן מזונות:

. לשון נקידו כמו מנקד נקוד שמיה
חצירו לפיכך אינו רוצה שיהו 

  פרורים נשלכים לידרס ברגל:
. איסרא דעניותא נבל שמיה

ושמא נכנס לבית שהוא רואה 
  שאינן נוהגים מנהג נקיות בפת:

  . כליון עינים:לברוקתי
 . ואינו יודע למה: מפחד

. מקיז דם מן הכתפיים דמסוכר
  לשון סיכורי:
גיל להניח ידו . שרידא אאוסיא

  אצל נחיריו על שפתיו:
. דרך הוא להביא לו דרגא לפחדא
 פחד רוח רעה:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
    

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

54 

 קיב, א .20
ָנא  : ּתָ

ַחת ַה " ִקין ּתַ ְ ה, אֹוָכִלין ּוַמש  ּטָ  ּמִ
ְכֵלי ַבְרֶזל  ֲאִפיּלוּ  ין ּבִ ֹוָרה ֲעֵליֶהן -ְמחּוּפִ   ."רּוַח ָרָעה ש 

 
ָנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ

תֹות, " ּבָ ַ ֵליֵלי ש  ֵליֵלי ְרִביִעיֹות ְולֹא ּבְ ה ָאָדם ַמִים לֹא ּבְ ּתֶ ְ  לֹא ִיש 
ָתה ָ ָנה - ְוִאם ש  ֵני ַסּכָ ֹו ִמּפְ ראש  מֹו ּבְ   ."ּדָ

 
ָנה"ַמאי  ּכָ   ?"ּסַ

 
 . רּוַח ָרָעה

 
יּה  ְנּתֵ ּקַ   ?ְוִאם ָצֵחי ַמאי ּתַ

 
ְבָעה  ִ י. 'קֹולֹות'ֵליָמא ש  ּתֵ ְ ִים, ַוֲהַדר ִניש  ִוד ַעל ַהּמַ ָאַמר ּדָ ֶ   ש 

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים: ש  בֹוד ִהְרִעים ה' ַעל ַמִים ַרּבִ ִים ֵאל ַהּכָּ   ,"קֹול ה' ַעל ַהּמָּ
ּכַח    ,קֹול ה' ּבַ

ר דָּ הָּ   ,קֹול ה' ּבֶ
נֹוןקֹול ה' ש   בָּ ר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהּלְ ּבֵ ַ ִזים ַוְיש   ...  ֵבר ֲארָּ

  ,קֹול ה' חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאש  
ֵדש   ר קָּ ִחיל ה' ִמְדּבַ ר יָּ ִחיל ִמְדּבָּ   ,קֹול ה' יָּ

בֹוד" ּלֹו אֵמר ּכָּ לֹו ּכֻּ רֹות ּוְבֵהיכָּ ף ְיעָּ ֱחש  לֹות ַוּיֶ  . ט(-)תהלים כט, ג קֹול ה' ְיחֹוֵלל ַאּיָּ
ָפן ַאִניְגרֹון ַאִניְרָדִפין ָהִכי: ֵליָמא ,ְוִאי לֹא ָ ֵמיֵני ָאֵזיְלָנא ,"לּול ש  ְ ִליֵעי ש  ין ּבְ ין ּכֹוְכֵבי ָיֵתיְבָנא, ּבֵ   ".ּבֵ
ֲהֵדיּה ִניְתַעֵריּה  ,ְוִאי לֹא א ִאיִניש  ּבַ ָלְנָיא ּבַ  ְוֵליָמא ֵליּה: ,ִאי ִאיּכָ יא"ּפְ ָלְנָתא ָצֵחיָנא ַמּיָ י "ר ּפְ ּתֵ ְ   .ַוֲהַדר ִניש 
י ,ְוִאי לֹא ּתֵ ְ א ַוֲהַדר ִניש  ָמא ַאַחְצּבָ   .ְמַקְרֵקש  ַנְכּתְ
י ,ְוִאי לֹא ּתֵ ְ י, ַוֲהַדר ִניש  ּה ִמיּדֵ ֵדי ּבָ ְ  . ִניש 

 
ָנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ

ְיָלה, " ּלַ ָהרֹות ְולֹא ִמן ָהֲאָגִמים ּבַ ה ָאָדם ַמִים לֹא ִמן ַהּנְ ּתֶ ְ  לֹא ִיש 
ֹו, ִמ  ראש  מֹו ּבְ ָתה ּדָ ָ ָנהְוִאם ש  ּכָ ֵני ַהּסַ   ."ּפְ

 
ָנה"ַמאי   ? "ַסּכָ

 
ְבִריֵרי ַ ַנת ש   . ַסּכָ

 
יּה  ְנּתֵ ּקַ   ?ְוִאי ָצֵחי ַמאי ּתַ

 
ֲהֵדיּה  א ִאיִניש  ּבַ ָלְנָיא  ֵליָמא ֵליּה: ,ִאי ִאיּכָ א"ּפְ ָלְנָתא ָצֵחיָנא ַמּיָ ר ּפְ  ". ּבַ

יּה: -ְוִאי לֹא  ֵ ָלְנָיא, ָאְמָרה  ֵניָמא ִאיהּו ְלַנְפש  ְבִריֵריִלי ִאי"ּפְ ַ ּ ַהר ִמש  י ִאיְזּדַ  , ּמִ
ֵרי ָכֵסי ִחיּוְ א ּבְ ִריֵרי ִריֵרי ִיֵרי ֵרי ָצֵחיָנא ַמּיָ ְבִריֵרי ּבְ ַ  . "ש 

 
 

 רש"י
. לחש לול שפן אניגרון אנירדפי

  הוא:
. הנה סביבותי בי בליעי ושמיני

  אנשים כחושים ושמנים ותניחוני:
 . צחינא מיא:ונימא ליה
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 קיב, א .39
ְמחּוי"   ."ַוֲאִפיּלּו ִמן ַהּתַ
 

יָטא ִ ש   ! ּפְ
 

א ֲאִפיּלוּ  לֹא ִנְצְרָכא י ֲעִקיָבא, לְ  ֶאּלָ  ַרּבִ
ְתָך "ָאַמר: ּדְ  ּבָ ַ ה ש  ִרּיֹותֲעש ֵ ְצָטֵרְך ַלּבְ   "חֹול ְוַאל ּתִ

א מֹוֵדי ְרסּוֵמי ִניּסָ ּום ּפִ ּ   .ָהָכא ִמש 
 

הוּ  ֵבי ֵאִלּיָ ָנא ּדְ   :ּתָ
ָאַמר " ֶ י ש  יָבאַאף ַעל ּפִ י ֲעקִּ ִרּיֹות ַרב ִּ ְצָטֵרְך ַלּבְ ְתָך חֹול ְוַאל ּתִ ּבָ ַ ה ש    ,ֲעש ֵ

יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ָבר מּוָעט ּבְ ה הּוא ּדָ  ."ֲאָבל עֹוש ֶ
 

 ? ַמאי ִניהוּ 
 

אָאַמר  ּפָ   :ַרב ּפַ
ַהְרָסָנא ָסא ּדְ   .ּכָ

 
ִדְתַנן   :ּכְ

יָמא" ן ת ֵ י ְיהו ָדה ב ֶּ  אֹוֵמר:  ַרב ִּ
ַמִים ָ ּ ש  ּבַ ֶ ֹות ְרצֹון ָאִביָך ש  ֲאִרי ַלֲעש  ִבי ְוִגּבֹור ּכָ ּצְ ר, ָרץ ּכַ ֶ ש  ּנֶ ֵמר ְוַקל ּכַ ּנָ   ."ֱהֵוי ַעז ּכַ

 
 

 רש"י
. התחזק במצוה יותר הוי עז

  משיכולת בידך:
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 ב-קיב, א .31
ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ה " ָבִרים ִצּוָ ְבָעה ּדְ ִ יָבאש  י ֲעקִּ ַע ֶאת  ַרב ִּ ֻׁ י ְיהֹוש  נֹו:  ַרב ִּ  ּבְ
ֶנה.  ְ ל ִעיר ְוִתש  ֶ גֹוְבָהּה ש  ב ּבְ ֵ ש  ִני, ַאל ּתֵ  ּבְ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  יָה ּתַ ֶ ָראש  ֶ ִעיר ש  דּור ּבְ  ְוַאל ּתָ
ן ְלֵבית ֲחֵביְרךָ  ּכֵ ֶ ל ש  ְתאֹום, ּכָ ֵנס ְלֵביְתָך ּפִ ּכָ  . ְוַאל ּתִ

ְמַנע ִמְנָעִלים ֵמַרְגֶליָך.   ְוַאל ּתִ
ה.  יּנָ ֵני ַהּצִ ה, ּוַבחֹוֶרף ִמּפְ ֵני ַהַחּמָ ִיץ ִמּפְ ּקַ ם ֶוֱאכֹול, ּבַ ּכֵ ְ  ַהש 

ְצָטֵרְך ַלּבְ  ְתָך חֹול ְוַאל ּתִ ּבָ ַ ה ש   ִרּיֹות. ַוֲעש ֵ
ל ּדֵ ּתַ ְ ֶחֶקת לוֹ  ֶוֱהֵוי ִמש  ָעה ְמש ַ ָ ּ ַהש  ֶ  . "ִעם ָאָדם ש 

 
אַרב ָאַמר  ּפָ   :ּפַ

יּה ְולֹא ְלַזּבֹוֵני ֵליּה  ן ִמיּנֵ   ,לֹא ְלִמיְזּבַ
ֲהֵדיּה  פּות ּבַ ּוּתָ א ְלֶמֱעַבד ש    .ֶאּלָ

 
א  ּתָ ְ ְצָחקָאַמר ּדְ ְוָהש  ר יִּ מּוֵאל ּבַ ְ  : ַרב ש 

ְכִתיב: " ַמאי ּדִ ַרְכּתָּ יו ּבֵ דָּ ה יָּ ל ַהּנֹוֵטל ּפְ  - י()איוב א, ?"ַמֲעש ֵ  .ֵרךְ רּוָטה ֵמִאּיֹוב ִמְתּבָ ּכָ
ֵמי יר ּדָ ּפִ ַ יּה ּוְלַזּבֹוֵני ֵליּה ש  ן ִמיּנֵ  !ֲאִפיּלּו ְלִמיְזּבַ

  
 
ה " ָבִרים ִצּוָ ה ּדְ ָ ּ יָבאֲחִמש  י ֲעקִּ ן יֹוַחיֶאת  ַרב ִּ ְמעֹון ב ֶּ ִּ י ש  ֵבית ָהֲאסּוִרין.  ַרב ִּ ָהָיה ָחבּוש  ּבְ ֶ ש   ּכְ

ֵדִני ּתֹוָרה,  י, ַלּמְ  ָאַמר לֹו: ַרּבִ
  .ְדךָ ֵאיִני ְמַלּמֶ ָאַמר: 

ְלכּות.  א ּומֹוֶסְרָך ַלּמַ ֵדִני ֲאִני אֹוֵמר ְליֹוַחי ַאּבָ ה ְמַלּמְ  ָאַמר לֹו: ִאם ֵאין ַאּתָ
ָהֵעֶגל ָרָצה ִלינַ  ֶ ּ ה ש  ִני, יֹוֵתר ִמּמַ ָרה רֹוָצה ְלֵהִניקָאַמר לֹו: ּבְ  . ק ּפָ
ָנה ַסּכָ ָנה? ַוֲהלֹא ֵעֶגל ּבְ ַסּכָ   !ָאַמר לֹו: ּוִמי ּבְ

דֹול. ָאַמר לֹו:  ִאיָלן ּגָ ֵלה ּבְ ּתָ ֵליָחֵנק ִהיּתָ ְ ש  ּקַ  ִאם ּבִ
נְ  ד ֶאת ּבִ ה ְמַלּמֵ ַאּתָ ֶ ֵסֶפר מּוָגּה ּוְכש  ֵדהּו ּבְ   .ָך ַלּמְ

 
 ? ַמאי ִהיא

 
אְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר  ּיָ ִּ ְרש  ַ  : ַרב ְמש 

א ַחְדּתָ   ,ּבְ
ָעל ָעל יָון ּדְ א ּכֵ ּתָ ְ ש  ּבֶ ַ   .ש 

 
ְקֵדיָרה ל ּבִ ֵ ּ ַבש  ּה ֲחֵביֶרָך. לֹא ּתְ ל ּבָ ֵ ּ יש  ּבִ ֶ   ש 

 
 ?ַמאי ִניהוּ 

 
ֲעָלּה,  י ּבַ ַחּיֵ ה ּבְ ָ רּוש   ּגְ

עֹותּדְ  ע ּדֵ ה ַאְרּבַ ָ רּוש  א ּגְ ש ָ ּנָ ֶ רּוש  ש  ה ָאַמר ָמר: ּגָ ּטָ ּמִ   .ּבַ
 

ֵעית ֵאיָמא:   ְוִאי ּבָ
ַאְלָמָנה  קיב,ב וֹות^ ְלִפי, ֲאִפיּלּו ּבְ ָ עֹות ש  ל ֶאְצּבָ ֵאין ּכָ ֶ   .ש 

 
דֹולִמְצ  ירֹות ְול - ָוה ְוגּוף ּגָ ָכר 17וֹ אֹוֵכל ּפֵ   .ש ָ

ִנים -ִמְצָוה ְוגּוף ָטהֹור  ה ְולֹו ּבָ ָ ּ א ִאש   ".ּנֹוש ֵ
 

                                                           
17
 על פי ר"ח ועוד. המהרש"א ובן יהוידע מפרשים את הגירסה במהדורת הדפוס "וְלא" 

 רש"י
. תשב בגובהה של עיר ותשנהאל 

מקום שבני העיר עוברים ושבין 
שמא כשהן עוברין ושבין יבטלוך 

  ויפסיקוך ממשנתך:
ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי 

. דטרוד בגרסיה ולא במילי חכמים
  דציבורא:

. לא למיזבן מיניה ולא לזבוני ליה
דאיידי דעדיף מזליה נצח וזכי ליה 

  להאי:
וחי ומי אמר ליה ר''ש בן י

. והלא העגל בסכנה ומה בסכנה
  לך בכך:

. לומר דבר אם בקשת ליחנק
שיהיה נשמע לבריות ויקבלו 

  ממך:
. אמור בשם היתלה באילן גדול

 אדם גדול:
. כשהתינוק למד בחדש בחדתא

 כשהוא מתחיל ללמוד: 
. אבר שאין כל האצבעות שוות

תשמיש שלא יהא תשמיש זה טוב 
  לה כראשון ותזלזל בו:

. אם תרצה לעשות מצוה וגוף גדול
מצוה וגם תשתכר בה שיגדל 

  ממונך:
. הלוה אוכל פירות ולא שכר

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:
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 קיב, ב .32
ה  ָבִרים ִצּוָ ָעה ּדְ דֹוש  ַאְרּבָ ינו  ַהק ָ ָניו:  ַרב ֵ  ֶאת ּבָ
ַכְנִציב ְ ש  דּור ּבִ   ,ַאל ּתָ

כּו ָלךְ  ְ ֵליָצֵני ָהוּו, ּוָמש  ּום ּדְ ּ ֵליָצנּוָתא ִמש    .ּבְ
ית.וְ  ת ֲאַרּמִ ב ַעל ִמּטַ ֵ ש    ַאל ּתֵ

ָאְמִרי:  א ּדְ ַמעּדְ ִאיּכָ ְ ת ש  לֹא ְקִרּיַ יְגֵני ּבְ  . לֹא ּתִ
ָאְמִרי:  א ּדְ ּיֹוְרָתאּדְ ְוִאיּכָ יְנַסב ּגִ  . לֹא ּתִ

ש   ִאית ַמּמָ ָאְמִרי: ֲאַרּמָ א ּדְ ה ,ְוִאיּכָ ּום ַמֲעש ֶ ּ א.ּדְ  ּוִמש  ּפָ   ַרב ּפַ
ֶכס,  ְוַאל ְבִריַח ַעְצְמָך ִמן ַהּמֶ  ּתַ

ִאית ָלךְ  ל ּדְ ְך ּכָ ְקִלי ִמּנָ ָ חּו ָלְך ְוש  ּכְ ְ יְלָמא ַמש    .ּדִ
ין ַקְרָניו ד ּבֵ ָטן ְמַרּקֵ ָ ַהש ּ ֶ ֵני ש  עֹוֶלה ִמן ָהֲאָגם, ִמּפְ ֶ ָעה ש  ָ ש  ֹור ּבְ ּ ְפֵני ַהש  ֲעמֹוד ּבִ  . "ְוַאל ּתַ

 
מּוֵאלָאַמר  ְ י ש    :ַרּבִּ

 ָ ֹור ש  ש   . חֹור, ּוְביֹוֵמי ִניָסןּבְ
 
 

ֵני  ֲעָיאּתָ ַ  : ַרב אֹוש 
ם," ֹור ּתָ ּ ְמלֹא ֵעיָניו ַמְרִחיִקין ִמש  ֹור מּוָעד ּכִ ּ ה, ּוִמש  ים ַאּמָ ִ ּ   ."ֲחִמש 
 

ֵמיּה  ְ ּ ָנא ִמש  ירּדְ  ּתָ י ֵמאִּ  :ַרב ִּ
א ִמּתֹוָתךְ " ְרּגָ ֵדי ּדַ ָ ִדיּקּוָלא ַסק ְלִאיְגָרא, ְוש   . "ֵריש  ּתֹוָרא ּבְ
 
 : ַרבַמר ָא 

תֹוָרא   "ֵהן ֵהן".  -ִניְזָהא ּדְ
ַאְרֵיה   "ֶזה ֶזה".  -ִניְזָהא ּדְ
ַגְמָלא  א".  -ִניְזָהא ּדְ א ּדָ  "ּדָ
א  ַאְרּבָ יא ֶהיָלא ְוִהילּוק הּוְלָיא".  -ִניְזָהא ּדְ  "ֶהיֵלִני ַהּיָ

 
 

 רש"י
שזה מנהג . דלא תיגני בלא ק''ש

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 

  ינה:המד
. שהצמחים עולין וגס וביומי ניסן

  לבו בהן ונוגח:
. בטרסקל שהוא אוכל בדיקולא

  בו:
. לחש על השור שלא ניזהא דתורא

  ינגחנו:
 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 קיב, ב .33
ֵייָאַמר   : ַאּבַ

ג ְוכֹוס ין ,עֹור, ּדָ ין ְלָדָבר ַאֵחר- ים ְלָבִנים ְוִכנִּ  ,ּוֵביִצים ,ַחּמִ ִ ן ָקש    .ּכּוּלָ
 

א -עֹור  ַצּלָ ָכא ּדְ ָ ָגֵני ַאְמש   . ַמאן ּדְ
ג יֹוֵמי ִניָסן.  - ּדָ יּבּוָטא ּבְ ִ  ש 

ַהְרָסָנא - ּכֹוס ָסא ּדְ ּיּוֵרי ּכָ ִ   .ש 
ין  ֵויּה  -ַחּמִ ְדרֹו ִעיּלָ ַ ֲחִמיֵמי ְמש    .ֲחִמיֵמי ּדַ

יִצים  ִמְדַרךְ  -ּבֵ ים. ַמאן ּדְ ִליּפִ   ַאּקְ
ים ְלָבִנים  יּנִ ַמְנָיא יֹוֵמי, ַוֲהַדר ָלבּוש  ָלּה  -ּכִ יּה ְולֹא ָנֵטיר ֵליּה ּתְ ֵ ְמַחָוור ְלבּוש    ,ַמאן ּדִ

ים יּנִ ְרָיין ֲהָנְך ּכִ   ,ּבַ
ין ִ  ְלָדָבר ַאֵחר.  ְוָקש 

 
 

אָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ
ּוְנָרא יּה ש  ִאית ּבֵ יָתא ּדְ   ,ּבֵ

ּה  לֹא ְמָסֵני. לֹא ֵניעּול ּבָ   ִאיִניש  ּבְ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

ּוְנָרא ָקֵטיל ְלִחיְוָיא ְוָאֵכיל ֵליּה  ש  ּום ּדְ ּ ְרֵמי ְקִטיֵני,  ,ִמש  ִחיְוָיא ּגַ יּה ּבְ  ְוִאית ּבֵ
ְרֵעיּה  ִחיְוָיא ַאּכַ ְרָמא ּדְ ן ֵליּה  ,לֹא ָנֵפיק ,ְוִאי ָיֵתיב ָלּה ּגַ ּכַ   .ְוִאְסּתַ

 
ָאְמִרי א ּדְ  : ִאיּכָ

ּוְנָרא יּה ש  ֵלית ּבֵ יָתא ּדְ   ,ּבֵ
ָראלֹא ֵניע ַהּכָ יּה ִאיִניש  ּבְ   .ּול ּבֵ

 
  ?ַמאי ַטְעָמא

 
ן ּכֵ יּה ִחְוָיא ְולֹא ָיַדע ּוִמְסּתַ יְלָמא ִמיְכִריְך ּבֵ   .ּדִ

 
 

י יֹוֵסי ֶאת  ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ ְ י ִיש  ה ַרּבִ ָבִרים ִצּוָ ה ּדְ ָ לֹש  ְ   :18ַרבש 
 (, ִסיָמןתך, שח, אקום, ממק"ש מ)

ַעְצְמָך.  ַעש  מּום ּבְ  ַאל ּתַ
 

 ? ַמאי ִהיא
 

ָלָתא ֲהֵדי ּתְ יָנא ּבַ ֱהֵוי ָלְך ּדִ יָנְך ּוְתֵרי ָסֲהֵדי, לֹא ּתֶ ַעל ּדִ ַחד ָהֵוי ּבַ  . ּדְ
 

ִמים ֵאין ְלָך ּדָ ֶ ָעה ש  ָ ש  ח ּבְ ּקָ ֲעמֹוד ַעל ַהּמִ   .ְוַאל ּתַ
 

ֵקק ָלּה ַלְיָל  ּזָ ָך ָטְבָלה ַאל ּתִ ּתְ ְ ֹוָנהִאש    .ה ָהִראש 
 

 : 19אָב ָר ָאַמר 
אֹוַרְייָתאְב וּ  ה ּדְ  . ִנּדָ

תּוַח,  הֹוִאיל ְוהּוְחַזק ַמֲעָין  ּפָ
ָכה ִזיָבה ְ יְלָמא ָמש   . ּדִ

                                                           
18
 על פי גירסת ר"ח ועוד. 
19
 על פי גירסת ר"ח ודקדוקי סופרים. 

 רש"י
. הישן על עור בבית אמשכא דצלא

  העבדנין קודם שתגמר מלאכתו:
. חמימי דחמימי דשדא עילויה

אם רגיל לשפוך עליו מים חמים 
 ו:יותר מדאי על בשר

. ולביש להו מאן דמחוור לבושי'
מקמי ח' יומי דאכתי לא מטי ח' 
יומי דאשלחינהו הנהו כנים הדרי 
ואכתי איכא בהו חיותא ואכלי 

  ליה וקשין לדבר אחר:
. דהוה חד בעל דינך בהדי תלתא

  ותרי ליהוי סהדך:
. קודם שהחמירו ובנדה דאורייתא

על עצמן לישב ז' נקיים וטובלת 
ין אל תזקק ביום שפסק המע

באותו לילה הואיל והיום ראתה 
והוחזק מעין פתוח דילמא שפעה 

  זיבה:
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 קיג, א – קיב, ב .34
ה  ָבִרים ִצּוָ ה ּדְ ָ לֹש  ְ י ְיהו ָדהש  ַרב ִּ י יֹוֵסי ב ְ  : 20ַרבֶאת  ַרב ִּ

ְיָלה,  ּלַ ֵצא ְיִחיִדי ּבַ  ַאל ּתֵ
ר ָערֹום, ְוַאל  ְפֵני ַהּנֵ ֲעמֹוד ּבִ  ּתַ

ֵחת ּפָ א ּתִ ּמָ ֶ , ש  ֵנס ְלֶמְרָחץ ָחָדש  ּכָ  . ְוַאל ּתִ
 

ה ּמָ  ? ַעד ּכַ
 

יָאַמר  ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ י ְיהֹוש   : ַרּבִּ
. ר חֶֹדש  ֵנים ָעש ָ ְ   ַעד ש 

 
ר ָערֹום" ְפֵני ַהּנֵ ֲעמֹוד ּבִ  , "ְוַאל ּתַ
 

ַתְנָיא  : ּדְ
ר ָע " ְפֵני ַהּנֵ ה. ָהעֹוֵמד ּבִ  רֹום ָהֵוי ִנְכּפֶ

ין ִנים ִנְכּפִ ר ָהְוָיין לֹו ּבָ תֹו ְלאֹור ַהּנֵ ש  ִמּטָ ּמֵ ַ  . "ְוַהְמש 
 

ַנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ
ה" ינֹוק ִנְכּפֶ ן ָעֶליָה אֹותֹו ּתִ ֵ ינֹוק ָיש  ּתִ ֶ ה ש  תֹו ַעל ִמּטָ ש  ִמּטָ ּמֵ ַ  . "ַהְמש 
 

א ּתָ ַ ר ש  לֹא ָהֵוי ּבַ א ּדְ  , ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
א ֲאָב  ּתָ ַ ר ש  ּה  -ל ָהֵוי ּבַ   .ֵלית ָלן ּבָ

 
ְרֵעיּה  ָגֵני ַלֲהֵדי ּכַ א ּדְ   ,ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ

יּה  ֵ ֵני ַלֲהֵדי ֵריש  ּה  -ֲאָבל ּגָ   .ֵלית ָלן ּבָ
 

ֵויּה  ח ְיֵדיּה ִעיּלָ לֹא ַמּנַ א ּדְ   ,ְולֹא ֲאַמַרן ֶאּלָ
ֵויּה  ֲאָבל ח ְיֵדיּה ִעיּלָ ּה  -ַמּנַ   .ֵלית ָלן ּבָ

 
ְיָלהַא " ּלַ ֵצא ְיִחיִדי ּבַ  , "ל ּתֵ

ַתְנָיא   :ּדְ
תֹות, " ּבָ ַ ֵליֵלי ש  ֵליֵלי ְרִביִעּיֹות ְולֹא ּבְ ְיָלה, ּלא ּבְ ּלַ  לֹא ֵיֵצא ְיִחיִדי ּבַ

ֵני ֶ  ִמּפְ ָלה יֹוְצִאין, ש  ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ֶ ֵרה ִרּבֹוא ש  מֹוֶנה ֶעש ְ ְ ת ַמֲחַלת, ִהיא ּוש   ָאְגַרת ּבַ
ְפֵני ַעְצמוֹ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָח  ל ּבִ ּות ְלַחּבֵ   ."ד ֵיש  לֹו ְרש 

 
ִכיִחי כָּ ֵמִע  ְ ָרא ָהוּו ש   , יֹוָמא ליּקָ

ְגָעה ֹוָסאּבְ  ִזְמָנא ֲחָדא ּפָ ן ד  יָנא ב ֶּ י ֲחנִּ   ,ַרב ִּ
ָרִקיַע: ֵליּה: ָאְמָרה ַמְכְרָזן ֲעָלְך ּבָ יךְ  ִאי ָלאו ּדְ ְנּתִ ֲחִניָנא ּוְבתֹוָרתֹו" ַסּכִ ֲהרּו ּבַ  . "ִהּזָ

ּוב ְלעֹוָלם.  ּ יש  ּיִ ֲעבֹוִרי ּבַ ּלא ּתַ ֶ ָרִקיַע, ּגֹוֵזר ֲאִני ָעַלִיְך ש  יְבָנא ּבָ ִ  ָאַמר ָלּה: ִאי ֲחש 
א ַבק ִלי ְרָווָחא ּפּוְרּתָ ְ ְך, ש  ָמטּוָתא ִמיּנָ   ,ָאְמָרה ֵליּה: ּבְ

ַבק ָלּה  ְ תֹות ְוֵליֵלי ְרִביִעּיֹות :ש  ּבָ ַ   .ֵליֵלי ש 
 

 : ְותוּ 
יּה ּבְ ֲחָדא ִזְמנָ  ְגָעה ּבֵ ֵייא ּפָ   ,ַאּבַ

ַנֲחָמִני" ּוְבתֹוָרתוֹ  ָאְמָרה ֲהרּו ּבְ ָרִקיַע: "ִהּזָ ַמְכְרֵזי ֲעָלְך ּבָ יךְ  ,ֵליּה: ִאי ָלאו ּדְ ְנּתִ   .ֲהָוה ַסּכִ
ָרִקיַע  יְבָנא ּבָ ִ ּוב ְלעֹוָלם. ,ָאַמר ָלּה: ִאי ֲחש  ּ יש  ּיִ ֲעבֹוִרי ּבַ ּלא ּתַ ֶ   ּגֹוְזַרִני ֲעַלְייִכי ש 

 
ָעְבָרה  ?! ָהא ָקא ָחֵזיַנן ּדְ

 
ְמִטי סּוָסָיא ְוָאתּו ָדְבִרי ְלהוּ ^ָהֵני  ָאְמִרי:  קיג,א ָ ש  א ִניְנהּו ּדְ יּתָ ּיְ ּזַ  .ּגַ

                                                           
20
 על פי גירסת ר"ח. 

 רש"י
. ותחתיה חלל מלא שמא תפחת

 מים:
. כשמהלכים במבואות גזייתא

שבילי כרמים וסוסיהן משתמטין 
מכאן ובורחין ביישוב אתו ודברי 

  להו:
. רופא ואמרי לה שראשה אסיא

  ת''ח ותרוייהו חד טעמא:
משום דהוא נטירותא . סוסיא

  בקרתא מאויבים ומגנבים:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 קיג, א .35
ילְ  ַרבֵליּה  ָאַמר  : ַרב ַאסִּ

ּה סּוְסָיא לֹא ָצִניף ּבָ ָמָתא ּדְ דּור ּבְ א ,לֹא ּתָ ְלּבָ ּה ּכַ   .ְולֹא ָנַבח ּבָ
דוּ  ֵריש  ָמָתא ָאְסָיא רְוַאל ּתָ ִעיר ּדְ  , ּבְ

י ְרּתֵ ְנֵסיב ּתַ ַלת. ְולֹא ּתִ י ְנֵסיב ּתְ ְרּתֵ   .ִאי ְנַסְבּתְ ּתַ
 

ֲהָנאלְ  ַרבֵליּה  ָאַמר  : ַרב ּכָ
י ִמיּלֵ יּפֹוְך ּבְ א ְולֹא ּתֵ ְנֵביְלּתָ   .ֲהפֹוְך ּבִ

ִקיל ַאְגָרא,  ְ ּוָקא ּוש  ש  א ּבְ ֹוט ְנֵביְלּתָ ש   ּפְ
יָמא ָתא" :ְולֹא ּתֵ י ִמּלְ ֲהָנא ֲאָנא, ְוַגְבָרא ָרָבא ֲאָנא, ְוָסְנָיא ּבִ   ."ּכָ

ֲהָדךְ  ירּוָתְך ּבַ ֵ  . ָסְלַקּתְ ְלִאיְגָרא ש 
זּוָזא  ָמָתא ּבְ  .ּתֹוֵתי ְכָנֵפיְך ֶניֱהווּ  -ְמָאה ָקֵרי ּבְ

 
יאלְ  ַרבֵליּה  ָאַמר ּיָ ֵריּה: חִּ   ּבְ

א י ַסּמָ ּתֵ ְ ש   . לֹא ּתִ
ַוור ִני ְ ש   . ְגָראְולֹא ּתִ

א ּכָ ֲעקר ּכַ  . ְולֹא ּתַ
ִחיְוָיא א ּבְ ַקּנֵ  , ְולֹא ּתְ

ֲאָרָמָאה א ּבַ ַקּנֵ  . ְולֹא ּתְ
 

ַנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ
לֹ " ְ ֶהןש  ִאין ּבָ ה ֵאין ִמְתַקּנְ ָ  ְוֵאּלּו ֵהן:  ,ש 

 ."ּגֹוי ָקָטן, ְוָנָחש  ָקָטן, ְוַתְלִמיד ָקָטן
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

ַמְלכּוַתְייהּו ֲאחֹוֵר    .י אּוְדַנְייהּו ָקֵאיּדְ
 

ֵריּה: ַאְיבוּ לְ  ַרבֵליּה  ָאַמר   ּבְ
ָתא יע ִמיּלְ ּיַ ַמֲעָתא ְולֹא ִמְסּתַ ְ ש  ְך ּבִ ָעְלָמא ,ְטַרִחי ּבָ י ּדְ א ַאְגַמָרְך ִמיּלֵ   :ּתָ

ין ְרִעיְך ְזִביָנְך ַזּבֵ ָחָלא ַאּכַ   ,ַאּדְ
ין ּוְתָחֵרט י ַזּבֵ ל ִמיּלֵ ַזּבִ  ,ּכָ ר ֵמַחְמָרא ּדְ ָחֵרטּבַ   .ין ְולֹא ּתְ

ִיךְ  ּקַ ַתח ש ַ יַסִיְך, ּפְ ֵרי ּכִ ִ  .  ש 
א    .ֵמִאיְגָרא -ְולֹא ּכֹוָרא  ,ֵמַאְרָעא –ַקּבָ

ֲחלּוָזְך ְלֵבית סּוָדָנא ְרֵהיט ְמָרא ּבַ  . ּתַ
 

ה ּמָ   ?ְוַעד ּכַ
 

 : ָרָבאָאַמר 
ָלָתא ְסָאה.   ַעד ּתְ

 
אָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ

ָכָרא ְ ְרַמאי ש  ִרי ִאי לֹא ּדִ  . לֹא ִאיַעּתְ
 

ָאְמִרי א ּדְ   :ִאיּכָ
א ָאַמר ְסּדָ  : ַרב חִּ

ִרי ָכָרא לֹא ִאיַעּתְ ְ ְרַמאי ש   . ִאי לֹא ּדִ
 

 ? ַמאי "סּוָדָנא"
 

אָאַמר  ְסּדָ  : ַרב חִּ
 . סֹוד ָנֶאה, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים

 רש"י
. נשים שמא ולא תינסב תרי

  תתיעצנה עליך רעה:
. שאם תתיעצנה נסיב תלת

  השלישית מגלה לך:
  . הפשט עורה:פשוט נבילתא

. סלקת לאיגרא שירותך בהדך
כשתצא לדרך אפי' קרובה צא 

  ומזונותיך עמך:
. מאה קרי בזוזי תותי כנפיך להוו

לו המזונות בזול אעפ''כ אפי
  הוציאם עמך:

. לא תלמד לשתות לא תשתי סמא
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:
. פסיעה גסה לא תשוור ניגרא

  שנוטלת מאור עינים:
. שן ממש משום ככאולא תעקר 

  חולי:
דמלכותייהו אחורי אודנייהו 

. כלומר עתידין לגדל ותגדל קיימי
  אימתן וינקמו ממך:

. בעוד אדחלא על כרעך זבינך זבין
שהחול על רגליך כשבאת מן הדרך 
מכור מה שהבאת כדי שתחזור 

  ותקנה ותביא:
. כלומר שרי כיסך ופתח שקך

תקבל תחלה המעות ותנם בכיסך 
כ פתח השק ותן התבואה ואח''

  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 

כך תמתין תאכלם בין כך ובין 
  ותפסיד:

. למה נקרא שם השכר מאי סודנא
  סודנא:

. עצה טובה שהרי סוד נאה
  מתעשרין הימנה:

. יכול לתת מתנה וגמילות חסדים
  לעניים ולעשות צדקה וחסד:
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 קיג, א .36
אָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ

ב ל ַאּגַ ֵעי - ּכָ א ּבָ ִבּיָ   .ּגְ
ַר  ְ ל ַאש   ָסֵפק ָאֵתי ָסֵפק לֹא ָאֵתי.  - איּכָ

 . ָרעֹות ִניְנהוּ  ,ּוְדָאֵתי ָמעֹות
 
 

ָבִרים ָאַמר  ה ּדְ ָ לֹש  ְ י יֹוָחָנןש  ַלִים:  ַרּבִּ ָ י ְירּוש  ֵ ּום ַאְנש  ּ  ִמש 
ַאֲחרֹוָנה, ֵצא ּבָ א ּתֵ ֹוָנה, ֶאּלָ ִראש  ֵצא ּבָ ְלָחָמה ַאל ּתֵ ה יֹוֵצא ַלּמִ ַאּתָ ֶ ש  נֵ  ּכְ ּכָ ּתִ ֶ ֵדי ש  ֹוָנהּכְ ִראש   . ס ּבָ

ְצָטֵרְך ַלּבְ  ָך חֹול ְוַאל ּתִ ּתְ ּבַ ַ ה ש   ִרּיֹות, ַוֲעש ֵ
ל ּדֵ ּתַ ְ ֶחֶקת לוֹ  ֶוֱהֵוי ִמש  ָעה ְמש ַ ָ ּ ַהש  ֶ   .ִעם ִמי ש 

 
  

ָבִרים ָאַמר  ה ּדְ ָ לֹש  ְ יש  ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ י ְיהֹוש  ַלִים:  ַרּבִּ ָ י ְירּוש  ֵ ּום ַאְנש  ּ  ִמש 
ְגנּות ה ּבִ ְרּבֶ ּ  ,ַאל ּתַ ָהָיהִמש  ֶ ה ש   . ּום ַמֲעש ֶ

ְחֵרר ַ ְגָרה ש  ָך ּבָ ּתְ ךָ  ּבִ  . ְוֵתן ָלּה  ַעְבּדְ
ֹון ָך ֵמֲחָתָנּה ָהִראש  ּתְ ְ ִאש   . ֶוֱהֵוי ָזִהיר ּבְ

 
 ? ַמאי ַטְעָמא

 
א ְסּדָ  ָאַמר:  ַרב חִּ

ּום ֶעְרָוה ּ   .ִמש 
 

ֲהָנא  ָאַמר:  ַרב ּכָ
ּום ָממֹון ּ   .ִמש 

 
 . ָהא ְוָהא ִאיַתְנהוּ 

 
י יֹוָחָנן ָאַמר  : ַרּבִּ

ה ָ לֹש  ְ א ש   ֵאּלּו ֵהן:  ,ִמּנֹוֲחֵלי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיש ְ ר ּבְ  ַהּדָ

ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה,  ל ּבָ  ְוַהְמַגּדֵ
תֹות. ּבָ ַ מֹוָצֵאי ש  ִין ּבְ יל ַעל ַהּיַ ְבּדִ   ְוַהּמַ

 
 ? ַמאי ִהיא

 
א ְלּתָ א ְלַאְבּדַ ָ יּדּוש  יר ִמּקִ ּיֵ ַ ְמש   . ּדִ

 

 רש"י
. כל דבר שצריך כל אגב גביא בעיא

לכתוב שטר עליו כגון מלוה 
ואמנה בעייא גביא כלומר עדיין 

  ורח בו:עומד הוא לגבות ויש לו ט
. דפרע להו נהלייהו מעות רעות
  זוזא זוזא:

. שאם תנוס תכנס צא באחרונה
 לביתך בראשונה:
. כלומר אל תהא אל תרבה בגנות

רגיל לעשות בית בפרהסיא במקום 
  מגולה:

. בדוד ובת משום מעשה שהיה
  שבע:

  . שמבזבזת לו ממונך:משום ממון
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 ב-קיג, א .37
ַנן נּו ַרּבָ  : 21ּתָ

ָכל יֹום" רּוְך הּוא ּבְ דֹוש  ּבָ ה ַמְכִריז ֲעֵליֶהן ַהּקָ ָ לֹש  ְ   :ש 
ְכַרְך ְוֵאינֹו חֹוֵטא,  ר ּבִ וק ַהּדָ  ַעל ַרּוָ

ֲחִזיר ֲאֵביָדה ִלְבָעֶליָה,   ְוַעל ָעִני ַהּמַ
ִציְנָעה ירֹוָתיו ּבְ ר ּפֵ ֵ יר ַהְמַעש ּ ִ   ."ְוַעל ָעש 

 
ַרְך ֲהָוה אַרב ָסְפָר  ּכְ ר ּבַ וק ַהּדָ   .ַרּוָ

 
יּה ּדְ  קיג,ב  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ  , ַרב ָסְפָראוְ  ָרָבאּתָ

ָניו ָצֲהבוּ    .ַרב ָסְפָראּדְ  ּפָ
 

 : ָרָבאָאַמר לֹו 
גֹון ָמר  , ָלאו ּכְ

גֹון  א ּכְ יָנאֶאּלָ ֲעָיאוְ  ַרב ֲחנִּ ַ  , ַרב אֹוש 
ָר  ִיש ְ ַאְרָעא ּדְ ֵפי ּבְ ּכָ ְ ָהוּו אּוש  זֹונֹות,  ֵאל,ּדְ ּוָקא ּדְ ש   ְוָהוּו ָיְתִבי ּבְ

הוּ  יִאיְנִה  ,ְוָעְבִדי ְלהּו ְמָסאֵני ְלזֹונֹות ְוָעְייִלי ְלהוּ  ִלי ּבְ ּכְ הוּ  ,ִמְסּתַ ּכֹוֵלי ּבְ   ,ְוִאיְנהּו לֹא ַמְדָלן ֵעיַנְייהּו ְלִאיְסּתַ
ְבַאְר : מֹוְמַתְייהּו ָהִכיוּ  י ּדִ ֵ יש  ַנן ַקּדִ יֶהן ַרּבָ ַחּיֵ ָרֵאלּבְ ִיש ְ  . ָעא ּדְ
 
 

                                                           
21
 על פי דקדוקי סופרים, ועל פי המשך הגמרא בקיג,ב "תני תנא" רש"י ורשב"ם. 

 רש"י
  . פנוי:רווק

שלשה . להך מתניתא תני תנא
מכריז הקב''ה עליהן לשבח בכל 

 יום:
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 קיג, ב .38
רּוְך הּוא אֹוֲהָבן:  דֹוש  ּבָ ה ַהּקָ ָ לֹש  ְ  ש 

ֵאינֹו ּכֹוֵעס,  ֶ  ִמי ש 
ר,  ּכֵ ּתַ ְ ֵאינֹו ִמש  ֶ  ּוִמי ש 

 ֶ   .ֵאינֹו ַמֲעִמיד ַעל ִמּדֹוָתיוּוִמי ש 
 

ֹוְנָאן:  רּוְך הּוא ש  דֹוש  ּבָ ה ַהּקָ ָ לֹש  ְ  ש 
ה ְוֶאָחד ּבַ  ּפֶ ר ֶאָחד ּבַ בַהְמַדּבֵ  , ּלֵ

ֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לֹו,   ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ּבַ
ַבר ֶעְרָוה   .ֲחֵבירֹו ּוֵמִעיד ּבֹו ְיִחיִדיּבַ  ְוָהרֹוֶאה ּדְ

 
טּוְבָיה ֲחָטא,  י ָהא ּדְ  ּכִ

יּה  יּה ַקּמֵ אּדְ  ַוֲאָתא ִזיגּוד ְלחּוֵדיּה ְוַאְסֵהיד ּבֵ ּפָ   .ַרב ּפַ
יּה    ,ִזיגּודלְ ֶנְגּדֵ

ד: ֵליּה  ָאַמר  ?! טּוְבָיה ֲחָטא ְוִזיגּוד ִמיְנּגַ
 

  ֵליּה : ָאַמר
  ,ִאין

ְכִתיב: " ּדִ ִאיש  ד ּבְ קּום ֵעד ֶאחָּ יּה  )דברים יט, טו( "לֹא יָּ   .ְוַאּתְ ְלחּוָדְך ַאְסֲהַדת ּבֵ
יּה  ַקּתְ ּבֵ ָעְלָמא ָקא ַמּפְ ם ַרע ּבְ ֵ   .ש 

 
ְצָחק יַרּבִּ ָאַמר  ר ַרב יִּ מּוֵאל ּבַ ְ   :בַר ָאַמר  ש 

נאתֹו.  ר ִלש ְ  מּוּתָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ אֹו"ש  ָּ ַחת ַמש ּ ַנֲאךָּ רֹוֵבץ ּתַ י ִתְרֶאה ֲחמֹור ש   . )שמות כג, ה( "ּכִ

 
ֹוֵנא"   ?ַמאי "ש 

ֹוֵנא ּגֹוי,   ִאיֵליָמא ש 
ְנָיא ֹוֵנא" :ְוָהא ּתַ ָאְמרּו ש  ֶ ֹוֵנא ש  ֹוֵנא ּגֹוי ש  ָרֵאל ְולֹא ש    !"ִיש ְ

ֹוֵנא  יָטא ש  ִ ש  א ּפְ ָרֵאלֶאּלָ   .ִיש ְ
 

ְרָיא ְלִמְסֵניּה  ָ  ? ּוִמי ש 
" ְוָהְכִתיב: ֶבךָּ ְלבָּ ִחיךָּ ּבִ א ֶאת אָּ נָּ  . )ויקרא יט, יז( "לֹא ִתש ְ

 
א ָעֵביד ִאיּסּוָרא ֶאּלָ א ָסֲהֵדי ּדְ ִאיּכָ  .ּדְ

 
י ָעְלָמא ַנִמי ִמיְסֵני ָסֵני ֵליּה    ,ּכּוּלֵ

 
ָנא ַהאי ְ  ? ַמאי ש 

א ְוו ,ֶאּלָ י ַהאי ּגַ ַבר ֶעְרָוהָלאו ּכִ יּה ִאיהּו ּדְ ַחְזָיא ּבֵ  . ָנא, ּדְ
 

ְצָחק ר יִּ  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
נאתֹו.   ִמְצָוה ִלש ְ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ נֹש  ע""ִיְרַאת ה' ש ְ  . )משלי ח, יג( את רָּ
 

ֵריּה ָאַמר  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ ִּ   :ַרב ַאש 
יּה  ִנּיֵ יּה ְלִמש ְ   ?ַמהּו ְלֵמיְמָרא ֵליּה ְלַרּבֵ

 
 : ָאַמר ֵליּה 

ֵרי ֵבי ּתְ יּה ּכְ ְמֵהיָמן ְלַרּבֵ  ֵליָמא ֵליּה,  ,ִאי ְיַדע ּדִ
   .לֹא ֵליָמא ֵליּה  -ְוִאי לֹא 

 רש"י
. הרואה דבר מותר לשנוא אותו

ערוה בחבירו יחידי אע''פ שאינו 
 רשאי להעיד מותר לשנאתו:
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 ב-קיג, א .30
ַנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ

ים: " יֶהן ֵאיָנם ַחּיִ ה ַחּיֵ ָ לֹש  ְ  ש 
 ָהַרֲחָמִנין, 

 ְוָהַרְתָחִנין, 
ַעת  . "ַוֲאִניֵני ַהּדַ

 
 : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 

יכּ  הּו ִאיַתְנהּו ּבִ   .ּוּלְ
 
 

ַנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ
ֹוְנִאין ֶזה ֶאת ֶזה, ֵאּלּו ֵהן: " ה ש  ָ לֹש  ְ  ש 

ָלִבים,   ַהּכְ
ְרְנגֹוִלין,   ְוַהּתַ

ִרין.   ְוַהַחּבָ
 ְוֵיש  אֹוְמִרים: ַאף ַהּזֹונֹות. 

ָבֶבל ּבְ ֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ש    ."ְוֵיש  אֹוְמִרים: ַאף ּתַ
 
 

נַ  נּו ַרּבָ  ן: ּתָ
ה אֹוֲהִבין ֶזה ֶאת ֶזה, ֵאּלּו ֵהן:  ָ לֹש  ְ  ש 

ִרים,   ַהּגֵ
 ַוֲעָבִדים, 
 ְועֹוְרִבין. 

 
ן ֵאּלּו ֵהן:  ַעת סֹוַבְלּתָ ָעה ֵאין ַהּדַ  ַאְרּבָ

ֶאה,  ל ּגֵ  ּדַ
 , יר ְמַכֵחש  ִ  ְוָעש 

 ְוָזֵקן ְמָנֵאף, 
ם.  ִחּנָ יּבּור ּבְ ֶאה ַעל ַהּצִ ְתּגָ  ּוַפְרָנס ַהּמִ

ה ּוַמֲחִזיָרּה ְוֵיש  אֹוְמ  ִנּיָ ְ ֹוָנה ּוש  ַעם ִראש  ּתֹו ּפַ ְ  . "ִרים: ַאף ַהְמָגֵרש  ֶאת ִאש 
 

א א ַקּמָ  ? ְוַתּנָ
 

הּדִ ִזיְמָנא    .ְכתּוָבָתּה ְמרּוּבָ
 

 ִאי ַנִמי: 
ה ְולֹא ָמֵצי ְמָגֵרש  ָלּה  ִנים ֵהיֶמּנָ  . ֵיש  לֹו ּבָ

 
ָבִר  ה ּדְ ָ ּ ָניוֲחִמש  ָנַען ֶאת ּבָ ה ּכְ   :ים ִצּוָ

 ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה, 
ֶזל,   ְוֶאֱהבּו ֶאת ַהּגֶ

ה,  ּמָ  ְוֶאֱהבּו ֶאת ַהּזִ
ְנאּו ֶאת ֲאדֹוֵניֶכם,   ְוש ִ

רּו ֱאֶמת.  ַדּבְ  ְוַאל ּתְ
 

ּסּוס:  ָבִרים ֶנֱאָמִרים ּבַ ה ּדְ ָ ּ ש  ִ  ש 
נּות,   אֹוֵהב ֶאת ַהּזְ

ְלָחָמה,   ְואֹוֵהב ֶאת ַהּמִ
ה,  ּסָ  ְורּוחֹו ּגַ

יָנה, ּומֹוֵאס ֶאת ַה  ֵ ּ  ש 

 רש"י
. אפילו הן עצמן אין הדעת סובלתן

מתחרטין לאחר זמן ונבזין הן 
  בפני עצמן:
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ה   ְואֹוֵכל ַהְרּבֵ
 ּומֹוִציא ִקְמָעה. 

 
 ְוֵיש  אֹוְמִרים: 

ִמְלָחָמה ָעָליו ּבְ ש  ַלֲהרֹוג ּבְ   .ַאף ְמַבּקֵ
 

ַמִים, ֵאּלּו ֵהן:  ָ ּ ין ַלש  ְמנּוּדִ ְבָעה ּכִ ִ  ש 
ה,  ָ ּ ֵאין לֹו ִאש  ֶ  ְיהּוִדי ש 

ִנים,  ה ְוֵאין לֹו ּבָ ָ ּ ש  לֹו ִאש  ּיֵ ֶ  ְוש 
יֵּ  ֶ ָלן ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה, ּוִמי ש  ִנים ְוֵאין ְמַגּדְ  ש  לֹו ּבָ

וֹ  ראש  ין ּבְ ִפיּלִ ֵאין לֹו ּתְ ֶ ְזרֹועוֹ  ,ּוִמי ש  ין ּבִ   ,ּוְתִפיּלִ
ִבְגדוֹ    ,ְוִציִצית ּבְ

ִפְתחוֹ    ,ּוְמזּוָזה ּבְ
 ְוַהּמֹוֵנַע ִמְנָעִלים ֵמַרְגָליו. 

 ְוֵיש  אֹוְמִרים: 
ֲחבוּ  ֵאין ֵמיֵסב ּבַ ֶ ל ִמְצָוה. ַאף ִמי ש  ֶ  ָרה ש 
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 קיד, א –קיג, ב  .49
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ ר ָמְרָתאָאַמר  ַרּבָ מּוֵאל ּבַ ְ י ש  ּום  ַרבָאַמר  ַרּבִּ ּ יש  הֹוֵצלִמש  י יֹוֵסי אִּ  : ַרב ִּ

ים ּיִ ַכְלּדִ ֹוֲאִלין ּבְ ֵאין ש  ֶ ִיין ש    ?ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ "ש  ְהֶיה ִעם ה' ֱאלֶֹהיךָּ ִמים ּתִ  . ח, יג()דברים י "ּתָּ

 
בֹוד יב ִלְנהֹוג ּבֹו ּכָ ַחּיָ ֶ ָדָבר ֶאָחד ש  ּנּו ֲאִפיּלּו ּבְ דֹול ִמּמֶ הּוא ּגָ ֶ ֲחֵבירֹו ש  ִיין ַהּיֹוֵדַע ּבַ   ?ּוִמּנַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ א"ש  ל ַמְלכּותָּ מּוֵתּה ַעל ּכָּ ית ַלֲהקָּ ִ א ֲעש  ּה ּוַמְלּכָּ א ּבֵ ירָּ י רּוַח ַיּתִ ל ֳקֵבל ּדִ  .)דניאל ו, ד( "ּכָּ
 
ם ָטהֹורַה וְ  ֶבת ַעל ּדָ ֶ ש   - ּיֹוש  ּמֵ ַ  . ֲאסּוָרה ְלש 
 

ה ּמָ  ? ַעד ּכַ
 

 : ַרבָאַמר 
  .עֹוָנה

 
ָנא:  ּתָ

 הּוא יֹוֵסף ִאיש  הֹוֵצל, 
ְבִלי,   הּוא יֹוֵסף ַהּבַ

ן ּגּור ַאְרֵיה,   הּוא ִאיִסי ּבֶ
ן ְיהּוָדה,   הּוא ִאיִסי ּבֶ

ְמִליֵאל,  ן ּגַ  הּוא ִאיִסי ּבֶ
 ן ַמֲהַלְלֵאל. הּוא ִאיִסי ּבֶ 
מֹו?  ְ ּ  ּוַמה ש 

ן ֲעַקְבָיה י ב ֶּ יסִּ מוֹ  אִּ ְ  . "ש 
 

ן ַטְבָלא י ִיְצָחק ּבֶ   ,הּוא ַרּבִ
ן ַחְקָלא,  י ִיְצָחק ּבֶ  הּוא ַרּבִ

ן ֶאְלָעא י ִיְצָחק ּבֶ  .  הּוא ַרּבִ
 

א הּוא קיד,א  ַמְעּתָ ְ ש  ן ַאָחא ּדִ י ִיְצָחק ּבֶ   .ַרּבִ
ְנָחס  ן ּפִ י ִיְצָחק ּבֶ אַרּבִ ְדּתָ ַאּגַ  . הּוא ּדְ

 
א ַאַחיי ְוֵרַעיי" :ְוִסיָמָניךְ  ְמעּו נָּ ִ  )דברי הימים א כח,ב( "ש 

 
 

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ ֵמיּה  ַרּבִּ ְ ּ י ְיהו ָדה ב ְ ּדְ ִמש  יַר ַרב ִּ  : יְלַעיאִּ  ב ִּ
ל ּצֵ ב ּבַ ֵ ָצל ְוש  וִזין ְוַתְרנְ , ֱאכֹול ּבָ יכּול ַאּוָ ְך רֹוֵדף ָעָליךְ ְולֹא ּתֵ   .גֹוִלין ִויֵהא ִלּבָ

חֹות  ִיְך ּפְ ּתָ ְ ש  יְכָלְך ּוִמּמִ יָרָתךְ ִמּמֵ  . ְותֹוִסיף ַעל ּדִ
 

י ֲאָתא  אּכִ  ָאַמר:  עּוּלָ
ַמַעְרָבא ָאֵכיל ַאְלָיָתא  :ַמְתָלא ַמְתִלין ּבְ ָתא -ּדְ ֲעִלּיָ י ּבַ ֵ  . ָטש 

ָאֵכיל ָקקּוֵלי  ָ  -ּדְ ָמָתא ש  יְקֵלי ּדְ   .ֵכיבַאּקִ
 

 רש"י
  . בעלי אוב:בכלדיים

. אף על פי שפסק היושבת על דם
  מעין שלא ראתה:ה

 . יום ולילה צריכין להמתין:עונה
. רבי יצחק ב''ר אחא דשמעתא

רבי יצחק סתם האמור באגדתא 
  ר' יצחק בן פנחס הוא:

. דשמעתא בן שמעו נא אחיי
  אחא:

. מתאוה לאכול ולבך רודף עליך
  כל שעה שהורגלת:

  . ירקות:קקולי
. על אשפות העיר אקיקלי דמתא

יושבין  מקום ששאר בני העיר
 הואיל ואין תובעין לו כלום:
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 קיד, א .41
ָנה  ִמש ְׁ

ֹון ּכֹוס לוֹ  ָמְזגוּ   . ִראש 
ית אי ב ֵ מ ַ ַ  : אֹוְמִרים ש 

ךְ  ְוַאַחר ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרךְ  ִין ַעל ְמָבֵרךְ  ּכָ   .ַהּיַ
ל ֵביתוּ  ל ֵ  : אֹוְמִרים הִּ

ִין ַעל ְמָבֵרךְ  ךְ  ְוַאַחר ַהּיַ  . ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרךְ  ּכָ
 

ָמָרא  ג ְׁ
ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ין ָבִריםּדְ " ּבֵ ֶ ית ש  אי ב ֵ מ ַ ַ ל ֵביתוּ  ש  ל ֵ  :ְסעּוָדהּבַ  הִּ
ית אי ב ֵ מ ַ ַ  : אֹוְמִרים ש 

ךְ  ְוַאַחר ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרךְ  ִין ַעל ְמָבֵרךְ  ּכָ  , ַהּיַ
ֵני ַהּיֹום ִמּפְ ֶ ִין ּגֹוֵרם ש  בא ַלּיַ ּיָ ֶ   ,ש 
ש   ּוְכָבר א לֹא ַיִין ַוֲעַדִין ַהּיֹום ִקיּדֵ  . ּבָ

ל ֵ  ֵביתוּ   : אֹוְמִרים להִּ
ִין ַעל ְמָבֵרךְ  ךְ  ְוַאַחר ַהּיַ   ,ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרךְ  ּכָ
ֵני ִין ִמּפְ ַהּיַ ֶ ָאֵמר ְלִקיּדּוש   ּגֹוֵרם ש  ּתֵ ֶ  . ש 
ָבר   :ַאֵחר ּדָ

ת ְרּכַ ִין ּבִ ִדיָרה – ַהּיַ ִדיָרה ֵאיָנּה  - ַהּיֹום ּוִבְרַכת ,ּתְ   ,ּתְ
ִדיר ֵאינוֹ  ּתָ ֶ ִדיר ְוש  ִדיר - ּתָ  . ֹוֵדםק ּתָ

 
ל -ִהיְלְכָתא וְ  ית ִהּלֵ ִדְבֵרי ּבֵ  . "ּכְ
 

ָבר"ַמאי   ? "ַאֵחר ּדָ
 

יָמא י ְוָהָכא ֲחָדא :ְוִכי ּתֵ ְרּתֵ י ִניְנהּו:  - ָהָתם ּתַ ְרּתֵ  ָהָכא ַנִמי ּתַ
ִדיר קֹוֵדם.  ִדיר ּתָ ֵאינֹו ּתָ ֶ ִדיר ְוש   ּתָ

 
ל" ִדְבֵרי ֵבית ִהּלֵ   ."ַוֲהָלָכה ּכְ

יָטא ִ ש   ! ּפְ
ָה  ת קֹולּדְ   !א ָנֵפיק ּבַ

 
ֵעית ֵאיָמא   :ִאיּבָ
ת קֹול   .קֹוֵדם ּבַ

 
ֵעית ֵאיָמא   :ְוִאי ּבָ
ת קֹול,  יוְ ְלַאַחר ּבַ ַע  ַרּבִ ֻׁ  , ִהיא ְיהֹוש 

ַבת קֹול יִחין ּבְ ּגִ ְ ָאַמר: ֵאין ַמש    .ּדְ
 
 

 רש"י
 מתני' 

. וה''ה למקדש על מברך על היין
  הפת:

 
 גמ' 

. שהיין גורם לקידוש שתיאמר
שאם אין לו יין או פת אינו 

 מקדש:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 ב-קיד, א .42
ָנה  ִמש ְׁ

יַע ְלַפ  ,ֵהִביאּו ְלָפָניו ּגִ ּמַ ֶ ֲחֶזֶרת ַעד ש  ל ּבַ ת. ְמַטּבֵ ֶרת ַהּפַ  ְרּפֶ
ה ַוֲחֶזֶרת ַוֲחרֹוֶסת  יִליןוּ ֵהִביאּו ְלָפָניו ַמּצָ ִ ֵני ַתְבש  ְ ֵאין ֲחרֹוֶסת ִמְצָוה.  ,ש  ֶ י ש   ַאף ַעל ּפִ

י ן ָצדֹוק ַרב ִּ ר ב ֶּ זֶּ יעֶּ  אֹוֵמר:  ֱאלִּ
 ִמְצָוה. 

ש  ָהיּו ְמִביִאין ְלָפָניו ּגּופֹו ֶש  ְקּדָ ַסח. ּוַבּמִ  ל ּפֶ
   

ָמָרא  ג ְׁ
יש   ֵריש  ָאַמר   קיד,ב   :ָלקִּ

וָנה :את אֹוֶמֶרתזֹ  ּוָ   .ִמְצֹות ְצִריכֹות ּכַ
יָון  ָאֵכיל ֵליּה ּדְ ּכֵ ָמרֹור הּוא ּדְ ִעיַדן ִחּיּוָבא ּדְ ָאֵכיל ֵליּה ּבְ  ,לֹא ּבְ ִרי ָהֲאָדָמה" הּוא ּדְ   ,"ּבֹוֵרא ּפְ

ון ְוִדיְלָמא לֹא ִא  ּוַ  ָמרֹור, לְ יּכַ
ר לְ  ֵעי ְלֶמְהּדַ ְך ּבָ ם ָמרֹור. ִהְלּכָ ֵ  ַאְטּבּוֵלי ְלש 

וָנה,  ּוָ ְעָיא ּכַ ֲעָתְך ִמְצָוה לֹא ּבַ ִאי ָסְלָקא ּדַ  ּדְ
ֵרי ִטיּבּוֵלי?  ה ָלְך ּתְ  ָלּמָ

 ְוָהא ְטֵביל ֵליּה ֲחָדא ִזיְמָנא! 
 

וָנה.  ּוָ יְלָמא: ְלעֹוָלם ִמְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ אי? ּדִ  ִמּמַ
ֵרי ִטיּבּוֵלי לָ  יּנֹוקֹותּוְדָקָאְמַרּתְ ּתְ יָרא ַלּתִ ֶליֱהֵוי ֶהיּכֵ י ֵהיִכי ּדְ ה ִלי? ּכִ   .ּמָ

 
ָאר ְיָרקֹות?  ְ ַמִעיַנן ש  ְ ן ִליש  יָמא: ִאם ּכֵ  ְוִכי ּתֵ

 
ַמִעיַנן ִאי  ְ ָאר ְיָרקֹות"ַאש  ְ  , "ש 

א ִאיּכָ ֵרי ִטיּבּוֵלי ֲהָוה ָאִמיָנא: ֵהיָכא ּדְ ָבֵעיַנן ּתְ ָאר ְיָרקֹות הּוא ּדְ ְ   ,ש 
ֵרי ִטיּבּוֵליֲאָב       ֵעי ּתְ   .ל ֲחֶזֶרת ְלחּוָדא לֹא ּבָ
ַמע ָלן ְ ֵרי ִטיּבּוֵלי, ּדַ  :ָקַמש  ֵעיַנן ּתְ  ֲאִפיּלּו ֲחֶזֶרת ּבָ

יּנֹוקֹות.       יָרא ַלּתִ יּה ֶהיּכֵ ֶליֱהֵוי ּבֵ י ֵהיִכי ּדְ  ּכִ
 

ְנָיא   :ְועֹוד ּתַ
ַמאי "  ָיָצא.  -ֲאָכָלן ּדְ

ין  ּוֵ לֹא ִמְתּכַ  ָיָצא.  -ֲאָכָלן ּבְ
 ָיָצא.  -ֲאָכָלן ַלֲחָצִאין 

ָרס ֵדי ַלֲאִכיַלת ּפְ ּה יֹוֵתר ִמּכְ ין ֲאִכיָלה ַלֲחֶביְרּתָ ֶהא ּבֵ ְ ּלא ִיש  ֶ  ! "ּוִבְלַבד ש 
 

ֵאי ִהיא ּנָ   :ּתַ
ַתְנָיא   :ּדְ

י"  : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרב ִּ
י ַעל ַאף ל ּפִ יּבֵ ּטִ ֶ ֲחֶזֶרת ש  ֵני ַוֲחרֹוֶסת ֲחֶזֶרת ְלָפָניו ְלָהִביא ִמְצָוה ,ּבַ ְ יִלין ּוש  ִ   ."ַתְבש 

 
אי י ִמּמַ ּתִ יְלָמא ָקָסַבר  ?ְוַאּכַ יּדִ וָנה,  ַרּבִ ּוָ  יֹוֵסי ִמְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ

יּנֹוקֹות יָרא ַלּתִ ֶתיֱהֵוי ֶהיּכֵ י ֵהיִכי ּדְ ֵרי ִטיּבּוֵלי ּכִ ָבֵעיַנן ּתְ   .ְוַהאי ּדְ
 

ן   !?"ִמְצָוה"ַמאי  ,ִאם ּכֵ
 

 רש"י
 מתני' 

  . ירקות:הביאו לפניו
. זהו לשון הגמרא מטבל בחזרת

כדתניא לעיל )דף קז:( השמש 
מאכלם  מטבל בבני מעים לפי שכל

  ע''י טיבול:
. כלומר אם אין שם מטבל בחזרת

ירק אחר מטבל החזרת בחרוסת 
  ואוכל:

. קודם עד שמגיע לפרפרת הפת
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:
  . אחר אותו טיבול:ביאו לפניוה

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 

. משום תינוקות שישאלו טיבולי
  ועבדינן היכירא טובא:

. חצי זית בפעם אכלו לחצאין
ראשונה וחצי זית בפעם שניה 

  ובמרור קא איירי:
. דהאי תנא לית ליה תנאי היא

צריכות כוונה ור' יוסי אית ליה 
 צריכות כוונה:
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  בקיד,  .43

יִלין"ַמאי  ִ ֵני ַתְבש  ְ  ? "ש 
 

 : הּוָנא ַרבָאַמר 
  .ִסיְלָקא ְוָארּוָזא

 
יְלָקא ְוָארּוָזא ָרָבא ר ַאּסִ   ,ֲהָוה ֶמיְהּדַ

  .ַרב הּוָנאּדְ הֹוִאיל ְוָנֵפיק ִמּפּוֵמיּה 
 

י ַרבָאַמר  ִּ  : ַאש 
ּה  ַמע ִמיּנָ ְ ָחֵייש  ְלָהא  :ַרב הּוָנאּדְ ש  יּדְ ֵלית ּדְ ן נּוִרי.  יֹוָחָנן ַרּבִ  ּבֶ

 
ַתְנָיא   :ּדְ

י" ן יֹוָחָנן ַרב ִּ י ב ֶּ  : אֹוֵמר נו רִּ
ָגן ִמין אֹוֶרז   ,הּוא ּדָ

יִבין ֵרת ִחיּמּוצוֹ  ַעל ְוַחּיָ   ,ּכָ
ַסח חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבוֹ  יֹוֵצא ְוָאָדם ּפֶ  . "ּבַ

 
ה ּיָ ְזקִּ  ָאַמר:  חִּ

ג ּוֵביָצה  ֶ ֲאִפיּלּו ּדָ  .ָעָליוש 
 

 ָאַמר:  יֹוֵסף ַרב
רָצִר  ֵני ִמיֵני ָבש ָ ְ   ,יְך ש 

ַסח, לַ ֶאָחד ֵזֶכר   ּפֶ
  .ֲחִגיָגהלַ ְוֶאָחד ֵזֶכר 

 
יָנא  ָאַמר:  ָרבִּ

ּוָלא.  ּ ְרָמא ּוִביש   ֲאִפיּלּו ּגַ
 

 רש"י
. מדקאמר רב הונא דמבשלין ש''מ

אורז בפסח ולא חייש לחימוץ לית 
  דחש לה לדרבי יוחנן:

. שהיו אפילו דג וביצה שעליו
  רגילין להטיח את הדג בביצים:

  . לחגיגת ארבעה עשר:ואחד זכר
. חתיכת בשר ומן גרמא ובישולא

 המרק:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 קטו, א –קיד, ב  .44

ָאר ְיָרקֹות ְ ּ ָאר ְיָרקֹות ְמָבֵרְך ַאש  ְ א ש  ִאיּכָ יָטא, ֵהיָכא ּדְ ִ ש  ִרי ָהֲאָדָמה" ְוָא  :ּפְ   ,ֵכיל"ּבֹוֵרא ּפְ
 ַוֲהַדר ְמָבֵרך "ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" ְוָאֵכיל. 

א א ַחּסָ א ֶאּלָ ֵליּכָ  ַמאי?  ,ֵהיָכא ּדְ
 

 : הּוָנא ַרבָאַמר 
רֹור ָרא ַאּמָ ִרי ָהֲאָדָמה" :ְמָבֵרְך ֵמִעיּקָ   .ְוָאֵכיל ,"ּבֹוֵרא ּפְ

  .ְוָאֵכיל ,"ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" :ּוְלַבּסֹוף ְמָבֵרְך ֲעֵליּה 
 

א ַרבַמְתִקיף ָלּה   ,אקטו ְסּדָ  : חִּ
ֵריסֹו ֵהיֶמּנוּ  א ּכְ יּלֵ ּמִ ֶ ַאַחר ש   חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ֲעֵליּה?  ,ּלְ

 
א   ,ֶאּלָ

א ַרבָאַמר  ְסּדָ  : חִּ
ָרא ְמָבֵרְך ֲעֵליּה  ִרי ָהֲאָדָמה" ְו"ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" :ֵמִעיּקָ  ,ְוָאֵכיל ,"ּבֹוֵרא ּפְ

ָרָכה. ּוְלַבּסֹוף ָאֵכיל ֲאִכיַלת ַח  לֹא ּבְ א ּבְ  ּסָ
 

סּוָרא ָעְבִדי   ַרב הּוָנא. כְּ ּבְ
 
ת ַרבוְ  ֶׁ ש  ֵ ֵריּה  ש  ַע  ַרבּדְ  ּבְ ֻׁ א. כְּ ָעֵביד  ְיהֹוש   ַרב ִחְסּדָ
 

ָווֵתיּה  א. ּדְ  ְוִהְלְכָתא ּכְ  ַרב ִחְסּדָ
 

ֵריּה  ַאָחא ַרב ר  ָרָבאּדְ  ּבְ ָאר ְיָרקֹותַא ְמַהּדַ ְ   ,ש 
לוּ  יּה ִמּפְ ֵ אְלַאּפּוֵקי ַנְפש    .ְגּתָ

 

 רש"י
. פשיטא היכא דאיכא שאר ירקי

מברך מעיקרא אירקי בורא פרי 
ם האדמה דאסור ליהנות מן העול

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: 
. בלא ברכה משום ולבסוף אכיל

 דבעינן תרי טבולין:
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 קטו, א .45
יָנאָאַמר   : ָרבִּ

א ַרבָאַמר ִלי  ּיָ ִּ ְרש  ַ ֵריּה  ְמש   , ָנָתן ַרבּדְ  ּבְ
ל ָהִכי ָאַמר ּלֵ ְגָמָרא:  הִּ ֵמיּה ּדִ ְ ּ  ִמש 

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוֵניכּול,  ה ּוָמרֹור ּבַ  לֹא ִניְכרֹוְך ִאיִניש  ַמּצָ
ְסִביָרא ָלן ּום ּדִ ּ ה  :ִמש  ה ּדְ  -ַמּצָ ַמן ַהּזֶ ּזְ   ,אֹוַרְייָתאּבַ
ַנן -ָמרֹור וּ                 ַרּבָ   ,ּדְ
ַנןוְ                 ַרּבָ רֹור ּדְ יל ֵליּה  ,ָאֵתי ּמָ אֹוַרְייָתא. לְ ּוְמַבּטֵ ה ּדְ  ַמּצָ

לֹות זֹו ֶאת זוֹ 'ָאַמר: ּדְ ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן    – 'ִמְצֹות ֵאין ְמַבּטְ
ְדאֹוַריְ  אֹוַרְייָתא ּבִ י ּדְ ַנן,  ,יָתאָהֵני ִמיּלֵ ְדַרּבָ ַנן ּבִ ַרּבָ  אֹו ּדְ

ַנן אֹוַרְייָתא ּוְדַרּבָ ַנן וּ  - ֲאָבל ּדְ ַרּבָ יל ֵליּה ִלְדאֹוַרְייָתאָאֵתי ּדְ   !ְמַבּטֵ
 

ְמַעּתְ ֵליּה  ָ ש  א ּדְ ּנָ לֹות זֹו ֶאת זוֹ ' :ַמאן ּתַ  ? 'ִמְצֹות ֵאין ְמַבּטְ
  

ל ִהיא.   ִהּלֵ
ַתְנָיא   :ּדְ

ל ֵ  ַעל ָעָליו ָאְמרוּ " ָהָיה להִּ ֶ ַבת ּכֹוְרָכן ש    .ְואֹוְכָלן ַאַחת ּבְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ הוּ  ִריםּוְמרֹ  ַמּצֹות ַעל"ש   . )במדבר ט, יא( "יאְכלֻּ

 
יָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִּ

ל.  ,חֹוְלִקין ָעָליו ֲחֵביָריו  ַעל ִהּלֵ
 

ַתְנָיא   :ּדְ
ַבת ּכֹוְרָכן ְיֵהא ָיכֹול" ֶדֶרךְ  ְואֹוְכָלן ַאַחת ּבְ ֶ  ּכְ להִּ ש    ?אֹוְכָלן ל ֵ

ְלמּוד הוּ  ּוְמרִרים ַמּצֹות ַעל" :לֹוַמר ּתַ  )במדבר ט, יא( "יאְכלֻּ
ְפֵני ַעְצמֹו  ְפֵני ַעְצמוֹ  ְוֶזהֲאִפיּלּו ֶזה ּבִ  . "ּבִ

 
יַמְתִקיף ָלּה  ִּ  : ַרב ַאש 

 ? "ֲאִפיּלוּ "ִאי ָהִכי, ַמאי 
 

א יָאַמר  ,ֶאּלָ ִּ  : ַרב ַאש 
א ָהִכי ָקָתֵני:  ּנָ  ַהאי ּתַ

ל אֹוְכָלןיָ  ִהּלֵ ֶ ֶדֶרְך ש  ַבת ַאַחת ְואֹוְכָלן ּכְ ן ּכֹוְרָכן ּבְ א ִאם ּכֵ הּו ְיֵדי חֹוָבתֹו ֶאּלָ   ?כֹול לֹא ָיָצא ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר:  הּו"ּתַ ְפֵני ַעְצמוֹ  - "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים יאְכלֻּ ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ   .ֲאִפיּלּו ֶזה ּבִ

 
ַמר  לֹא ִאיּתְ א ּדְ ּתָ ְ ַנןָהש  ַרּבָ ל ְולֹא ּכְ ִהּלֵ    ,ִהְלְכָתא לֹא ּכְ

ה   ְוָאֵכיל,  -ְמָבֵרְך ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ
  ,ְוָאֵכיל -ַוֲהַדר ְמָבֵרְך "ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" 

ֲהֵדי ֲהָדֵדי א ּבַ ה ְוַחּסָ ָרָכה ,ַוֲהַדר ָאֵכיל ַמּצָ לֹא ּבְ ש   ,ּבְ ְקּדָ לכ ֵזֶכר ַלּמִ   .ִהּלֵ
 

 רש"י
. לטעם מצה ומבטל ליה

  דאורייתא:
. פסח מצה שהיה כורכן בבת אחת

  ומרור:
. זכר למה זכר למקדש כהלל

שהיה עושה הלל בזמן שבהמ''ק 
 קיים שהיו אוכלים פסחיהם:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 ב-קטו, א .46
ְלָעָזר יַרּבִּ ָאַמר  ֲעָיאָאַמר  אֶׁ ַ    :ַרב אֹוש 

ֶקה ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים.  ְ ַמש  יּבּולֹו ּבְ ּטִ ֶ ל ש   ּכָ
 

אָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ
א   קטו,ב ּה ַהאי ַחּסָ ַמע ִמיּנָ ְ ֲחרֹוֶסת^ש  ּקֹוֵעיּה ּבַ ַ   ,ָצִריְך ְלש 

א ּום ַקּפָ ּ   .ִמש 
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ּקוֹ  :ּדְ ַ ה ִלי? ָהא לֹא ָנַגע!  ,ֵעיּה לֹא ָצִריְך ְלש   ְנִטיַלת ָיַדִים ָלּמָ

 
ּקֹוֵעיּה  ַ   ,ְוִדיְלָמא ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך: לֹא ָצִריְך ְלש 

א ֵמֵריָחא ָמֵיית.   ְוַקּפָ
ה ִלי ְנִטיַלת ָיַדִים א ָלּמָ   ?ֶאּלָ

עּו ֵליּה.  ּקְ ַ יְלָמא ְמש   ּדִ
 

אְוָאַמר  ּפָ  : ַרב ּפַ
ֵהי ִאיִניש   ְ ֲחרֹוֶסתלֹא ִניש    ,ָמרֹור ּבַ

יל ָלּה ִלְמרֹוֵריּה  ַתְבִלין ְמַבּטֵ ב ַחְלֵייּה ּדְ יְלָמא ַאּגַ א ,ּוָבֵעיַנן ַטַעם ָמרֹור ,ּדִ   .ְוֵליּכָ
 

אֵריּה ַאְדּבְ  ְסּדָ ָנא עּוְקָבאלְ  ַרב חִּ : ַרּבָ  , ְוָדַרש 
ִני. ּבְ ָנַטל ָיָדיו  ֵ ִטיּבּול ש  ֹון נֹוֵטל ָיָדיו ּבְ  ִטיּבּול ִראש 

 
יּה ֲא  ַנן ַקּמֵ אּדְ ָמרּוָה ַרּבָ ּפָ  : ַרב ּפַ

ַמר.  ָעְלָמא ִאיּתְ  ָהא ּבְ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ֵרי ִזיְמֵני?  :ּדְ ה ִלי ְנִטיַלת ָיַדִים ּתְ ַמר, ָלּמָ  ָהָכא ִאיּתְ

א ֵליּה ְיֵדיּה ֲחָדא ִזיְמָנא!  ָ  ָהא ְמש 
 

אָאַמר ְלהּו  ּפָ  : ַרב ּפַ
ַמ  ה, ָהָכא ִאיּתְ ַרּבָ   ,רַאּדְ

ֵרי ִטיּבּוֵלי?  ה ִלי ּתְ ַמר, ָלּמָ ָעְלָמא ִאיּתְ ְך ּבְ ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ  ּדְ
 

א ַמאי ַמר ?ֶאּלָ   ,ָהָכא ִאיּתְ
ה ִלי?  ֵרי ִזיְמֵני ָלּמָ  ְנִטיַלת ָיַדִים ּתְ
א ֵליּה ְיֵדיּה ֲחָדא ִזיְמָנא!  ָ  ָהא ְמש 

 
 ֲאַמִרי: 

א ְוַה  ְדּתָ ָבֵעי ְלֵמיַמר ַאּגַ יָון ּדְ ֵחיּה ְלַדֲעֵתיּה ְוָנַגע. ּכֵ יְלָמא ַאּסּוֵחי ַאּסְ יָלא, ּדִ  ּלֵ
  

 
 

 רש"י
. משום המשקין צריך נטילת ידים

שהידים שניות וכל הפוסל 
 בתרומה מטמא משקין וכו': 

צריך לשקועיה בחרוסת משום 
. ארס שבחזרת שהשרף קפא

ארס כדרך שבחזרת יש בו 
  הבצלים:

  . ידו במשקה:הא לא נגע
. בשאר הא בעלמא איתמר

טיבולין שאינן קבע צריך שיטול 
ידיו לטיבול דכשנטל ידיו לראשון 

  לא היה יודע שסוף שני לבוא:
. גבי מרור איתמר דאי ס''ד הכא

אמאי הא משי ליה חדא זמנא 
  בטיבול ראשון:

 . בבשרו:אסחיה לדעתיה ונגע
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 קטז, א – בקטו,  .47
 : ָרָבאָאַמר 

ה  ַלע ַמּצָ   .ָיָצא –ּבָ
ַלע ָמרֹור   לֹא ָיָצא.  -ּבָ

ה ּוָמרֹור  ַלע ַמּצָ ה ָיָצא, ְיֵדי ָמרֹור לֹא ָיָצא.  -ּבָ  ְיֵדי ַמּצָ
ִסיב ּוְבָלָען  ָרָכן ּבְ ה ַנִמי לֹא ָיָצא. ַאף יְ  -ּכְ  ֵדי ַמּצָ

 
 

יָאַמר  ִּ ר ַאש  י ּבַ ימִּ ִּ  : ַרב ש 
ה  ל ֶאָחד ְוֶאָחד -ַמּצָ   .ִלְפֵני ּכָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  -ָמרֹור   ִלְפֵני ּכָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד.  -ַוֲחרֹוֶסת   ִלְפֵני ּכָ
ְלָחן ֻׁ ּ ָדה.  ,ֵאין עֹוְקִרין ֶאת ַהש  אֹוֵמר ַהּגָ ֶ א ִלְפֵני ִמי ש   ֶאּלָ

 
 אֹוֵמר:  ב הּוָנאַר 

ָדה.  אֹוֵמר ַהּגָ ֶ הּו ַנִמי ִלְפֵני ִמי ש   ּכּוּלְ
 

 ַרב הּוָנא. כְּ  :ְוִהְלְכָתא
 

ּוְלָחן?  ּ ה עֹוְקִרין ֶאת ַהש   ָלּמָ
 

ֵבי  יָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִּ  : ַיּנַ
ֲאלוּ  ְ ינֹוקֹות ְוִיש  ירּו ּתִ ּכִ ּיַ ֶ ֵדי ש    .ּכְ

 
ֵיי יּה  ַאּבַ  , הַרּבָ ּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ

יּה,  ּמֵ א ִמּקַ ּכָ ָקא ַמְדֵלי ּתַ  ֲחָזא ּדְ
ַמן?!  :ָאַמר ְלהוּ  א ִמיּקַ ּכָ ִרי ּתַ  ֲעַדִיין לֹא ָקא ָאְכִליַנן, ֲאתּו ָקא ְמַעּקְ

 
הָאַמר ֵליּה   : ַרּבָ

ן ִמּלֹוַמר  ַטְרּתַ ה"ּפְ ּנָ ּתַ ְ ש   ."ַמה ּנִ
 

 רש"י
  . ולא לעסה יצא:צהבלע מ

. אפשר שלא בלע מרור )לא( יצא
  טעם בו טעם מרור:

. יחד ולא אכל בלע מצה ומרור
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:

. שניהם יחד בסיב הדקל לא כרכן
בפיו לא יצא שהרי לא היה ממש 

  זה ולא זה:
. א''צ ואין עוקרין את השלחן

להגביה קערה כשמתחיל הגדה 
אלא מלפני הגדול שבהן שעושה 

 הסדר ואומר ההגדה:
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 קטז, א – קטו, ב .48
מּוֵאלָאַמר   ְ    :ש 

ָבִריםֶלֶחם  - "ֶלֶחם עִני" עֹוִנין ָעָליו ּדְ ֶ   .ש 
 

ְנָיא ַנִמי ָהִכי   :ּתַ
ה.  - ִני""ֶלֶחם עֹ " ָבִרים ַהְרּבֵ עֹוִנין ָעָליו ּדְ ֶ  ֶלֶחם ש 

ָבר ַאֵחר:   ּדָ
ִתיב  ָעִני – ִני""ֶלֶחם עֹ   קטז,א ְפרּוָסה -ּכְ ְרּכֹו ּבִ ּדַ ֶ אן^  ֶמה ָעִני ש  ְפרּוָסה.  ַאף ּכָ  ּבִ

ָבר ַאֵחר:   ּדָ
ְרכּ  ּתֹו אֹוָפה, ַמה ּדַ ְ יק ְוִאש  ל ָעִני שהּוא ַמּסִ ֶ  ֹו ש 

ּתֹו אֹוָפה ְ יק ְוִאש  אן ַנִמי הּוא ַמּסִ   ."ַאף ּכָ
 
 

 רש"י
. לברך על אכילת אף כאן בפרוסה

מצה ושתי שלימות מייתי משום 
ברכת המוציא דלא גרע משאר 
ימים טובים שצריך לבצוע על שתי 
ת ככרות שלימות ובוצע מאח

  מהשלימות:
. אף כאן הוא מסיק ואשתו אופה

 כדי שלא תחמיץ:
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 א, קטז .40
ֵאין ֲחרֹוֶסת ִמְצָוה" ֶ י ש   . "ַאף ַעל ּפִ
 

ּום ַמאי ַמְייֵתי ָלּה?  ּ  ְוִאי לֹא ִמְצָוה, ִמש 
 

יָאַמר  י ַרּבִּ  : ַאמִּ
א ּום ַקּפָ ּ   .ִמש 

 
יַרב ַא ָאַמר    :סִּ

א  ַחּסָ א ּדְ   .ֲחָמא –ַקּפָ
ֲחָמא  א ּדַ ְרֵתי –ַקּפָ   .ּכַ
ַכְרֵתי  א ּדְ   .ֲחִמיֵמי –ַקּפָ

הּו ֲחִמיֵמי.  כּוּלְ א ּדְ  ַקּפָ
 

ב ּבְ  ַ ֵכיְרָנא ָלְך ּוְלש  א, ּדָ א ַקּפָ ָהִכי ְוָהִכי, ֵניָמא ָהִכי: "ַקּפָ ָתךְ ַאּדְ ּלָ י ּכַ  ". ָנֵתיְך ְוִלְתַמּנֵ
 
 
 

 רש"י
. שרף החזרת קשה משום קפא
  ויש בו ארס:

. מי שאכל חזרת קפא דחסא חמא
וחלה בשביל הקפא יאכל צנון 

  וירפא:
. מי שאכל צנון קפא דחמא כרתי

  וקשה לו יאכל כרתי:
  . ישתה מים חמין:חמימי

כל . ארס של קפא דכולהו חמימי
 ירקות חמין רפואה להן:
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 א, זקט .59
ְלָעָזר ב ְ  יַרב ִּ " יאֶּ   "ִמְצָוה :אֹוֵמר ָצדֹוק ַרב ִּ
 

 ? "ִמְצָוה"ַמאי 
 

י י ַרּבִּ  אֹוֵמר:  ֵלוִּ
ּפּוַח    .22ֵזֶכר ַלּתַ

 
יוְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ַרּבִּ

יט   .ֵזֶכר ַלּטִ
 

ֵייָאַמר   : ַאּבַ
ְך ָצִריְך ְלַקהֹוֵייּה ְוָצִריְך ִלַסּמֹוֵכיּה    .ִהְלּכָ

 ּפּוַח, ֵזֶכר ַלּתַ  -ְלַקהֹוֵייּה 
יט -ְוָצִריְך ִלַסּמֹוֵכיּה    .ֵזֶכר ַלּטִ

 
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ יּדְ ּתַ  יֹוָחָנן:  ַרּבִ

ְבִלין " ֶבן,  -ּתַ  ֵזֶכר ַלּתֶ
יט -ֲחרֹוֶסת   . ֵזֶכר ַלּטִ

יָאַמר  ְלָעָזר ב ְ  ַרב ִּ יאֶּ  : ָצדֹוק ַרב ִּ
ַלִים ָ ירּוש  ּבִ ֶ ֵרי ֲחָרְך ש  ּגָ ְך ָהיּו אֹוְמִרים ּתַ ְבִלין ְלִמְצָוהּבוֹ  :ּכָ  . "אּו ּוְטלּו ָלֶכם ּתַ

  
 
 

                                                           
22
 "מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך" )שיר השירים ח, ה( 

 רש"י
. שהיו יולדות בניהן זכר לתפוח

שם בלא עצב שלא יכירו בהן 
מצריים דכתיב תחת התפוח 

  עוררתיך )שיר ח'(:
. להטיל ולכתוש בו לסמוכיה

הרבה כדי שיהיה עב וצריך 
לקהוייה להטיל בו תפוחים ויין 

  ומילתא דאית בו קיוהא:
ך . זכר לתפוח וצריצריך לקהוייה

  לסמוכיה זכר לטיט:
. ירקות שמטילין בחרוסת תבלין

זכר לתבן וחרוסת שכותשים בו 
  הדק זכר לטיט:

. חנוונים היושבים אצל תגרי חרך
חלונותיהם ומוכרין כמו מציץ מן 

 החרכים )שם ב(:
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 קטז, א .51
ָנה  ִמש ְׁ

ֹוֵאל ָאִביו ן ש  ִני ְוָכאן ַהּבֵ ֵ   .ָמְזגּו לֹו ּכֹוס ש 
ן  ּבֵ ַעת ּבַ דֹו.  -ְוִאם ֵאין ּדַ  ָאִביו ְמַלּמְ

ילֹות ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ ּתַ ְ ש    ?ַמה ּנִ
ילֹות ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶ הָאנּו אֹוְכִל  ש  ה.  - ין ָחֵמץ ּוַמּצָ ה ּכּוּלֹו ַמּצָ ְיָלה ַהּזֶ  ַהּלַ

ילֹות  ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶ ָאר ְיָרקֹותש  ְ ה ָמרֹור.  - ָאנּו אֹוְכִלין ש  ְיָלה ַהּזֶ  ַהּלַ
לּוק  ָ ר ָצִלי ש  ש ָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶ ל וּ ש  ָ ּ ה ּכּוּלֹו ָצִלי.  -ְמבּוש  ְיָלה ַהּזֶ  ַהּלַ

ָכ  ּבְ ֶ ל ש  יִבים ְלַטּבֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַחּיָ ַעם ַאַחתל ַהּלֵ י ְפָעִמים.  - ֲאִפיּלּו ּפַ ּתֵ ְ ה ש  ְיָלה ַהּזֶ  ַהּלַ
 

דוֹ  ן ָאִביו ְמַלּמְ ל ּבֵ ֶ ְעּתֹו ש   .ּוְלִפי ּדַ
 

ָבח.  ְ ש  ים ּבִ ְגנּות ּוְמַסּיֵ  ַמְתִחיל ּבִ
ִבי"ְודֹוֵרש  ּמֵ  י אֹוֵבד אָּ ּה ט(-)דברים כו, ה "ֲאַרּמִ ה ּכּוּלָ ָ ָרש  ל ַהּפָ ְגמֹור ּכָ ּיִ ֶ  . , ַעד ש 

 
ָמָרא  ג ְׁ

ָנן:  נּו ַרּבָ  ּתָ
ֹוֲאלֹו,  -ָחָכם " נֹו ש   ּבְ

ֹוַאְלּתֹו,  -ְוִאם ֵאינֹו ָחָכם  ּתֹו ש  ְ  ִאש 
ֹוֵאל ְלַעְצמֹו,  -ְוִאם ָלאו,   הּוא ש 

ִהְלכֹות ַה  ּיֹוְדִעין ּבְ ֶ ֵני ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ש  ְ ַסח ַוֲאִפיּלּו ש  ֹוֲאִלין ֶזה ָלֶזה -ּפֶ  . "ש 
 
 
 

 רש"י
 מתני' 

. כאן במזיגת וכאן הבן שואל אביו
כוס שני הבן שואל את אביו: מה 

ין כוס שני נשתנה עכשיו שמוזג
 קודם אכילה: 
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 קטז, א .52
ה ַהּלַ " ּנָ ּתַ ְ ש  ילֹותַמה ּנִ ל ַהּלֵ ה ִמּכָ   ?ְיָלה ַהּזֶ

י ְפָעִמים ּתֵ ְ ה ש  ְיָלה ַהּזֶ ַעם ַאַחת ַהּלַ יִלין ּפַ ילֹות ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶ  . "ש 
 

  :ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
ָלא ַמְט  ל יֹוָמא ָלא ַסְגָיא ּדְ ָלא ֲחָדא ִזיְמָנאַאּטּו ּכָ   ?ּבְ

 
א   ,ֶאּלָ

  :ָרָבאָאַמר 
י ְפָעִמים ּתֵ ְ ה ש  ְיָלה ַהּזֶ ַעם ַאַחת, ַהּלַ ל ֲאִפיּלּו ּפַ יִבין ְלַטּבֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַחּיָ ָכל ַהּלֵ ּבְ ֶ  . ָהִכי ָקָתֵני: ש 

 
 : ַרב ָסְפָראַמְתִקיף ָלּה 

ֵקי?!   ִחּיּוָבא ְלַדְרּדְ
 

א   ,ֶאּלָ
  :ָראַרב ָסְפ ָאַמר 

י ְפָעִמים.  ּתֵ ְ ה ש  ְיָלה ַהּזֶ ַעם ַאַחת, ַהּלַ יִלין, ֲאִפיּלּו ּפַ  ָהִכי ָקָתֵני: ֵאין ָאנּו ַמְטּבִ
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 קטז, א .53
ָבח" ְ ש  ים ּבִ ְגנּות ּוְמַסּיֵ ְתִחיל ּבִ  . "ּמַ
 

ְגנּות"ַמאי   ? "ּבִ
 

 ָאַמר:  ַרב
ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינוּ  ִחּלָ   .ִמּתְ

 
מּוֵאלוּ  ְ  ָאַמר:  ש 

 . ֲעָבִדים ָהִיינוּ 
 

יּה:  ַרב ַנְחָמןָאַמר ֵליּה   ְלָדרּו ַעְבּדֵ
א ְוַדֲהָבא ְסּפָ יק ֵליּה ָמֵריּה ְלֵחירּות ְוָיֵהיב ֵליּה ּכַ ַמּפִ א ּדְ ֵעי ְלֵמיַמר ֵליּה  ,ַעְבּדָ   ?ַמאי ּבָ

ּבֹוֵחי,  ַ ֵעי ְלאֹודֹוֵיי ּוְלש   ָאַמר ֵליּה: ּבָ
ן ִמּלֹוַמר ָאַמר ֵליּה: ּפְ  ה"ַטְרּתַ ּנָ ּתַ ְ ש   , ּוָפַתח ְוָאַמר "ֲעָבִדים ָהִיינּו". "ַמה ּנִ
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 ב-קטז, א .54
ָנה  ִמש ְׁ

יֵאל ְמלִּ ן ג ַ  ָהָיה אֹוֵמר:  ַרב ָ
ּלא ָאַמר  קטז,ב  ֶ ל ש  ַסח^ּכָ ּפֶ ָבִרים ֵאּלּו ּבַ ה ּדְ ָ לֹש  ְ  לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו, ְוֵאּלּו ֵהן:  ,ש 

ה, ַסח, ַמּצָ   .ּוָמרֹור ּפֶ
ַסח  ִמְצַרִים, ַעל  -ּפֶ י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ּתֵ קֹום ַעל ּבָ ַסח ַהּמָ ּפָ ֶ ּום ש   ש 

ֱאַמר: ּנֶ ֶ ַסח ש  ר ּפָּ ֶ ַסח הּוא ַלה' ֲאש  ם ֶזַבח ּפֶ  . )שמות יב, כז( 23""ַוֲאַמְרּתֶ
ה  ְצַרִים,  -ַמּצָ ְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ּנִ ֶ ּום ש   ַעל ש 

ֱאַמר: ּנֶ ֶ ְצַרִים"ַוּיאפּו ֶא  ש  ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֶ ֵצק ֲאש   . )שמות יב, לט( 24"ת ַהּבָּ
ִמְצַרִים,  -ָמרֹור  י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ים ֶאת ַחּיֵ ְצִרּיִ ְררּו ַהּמִ ּמֵ ֶ ּום ש   ַעל ש 

ֱאַמר: ּנֶ ֶ יֶהם ש  ְררּו ֶאת ַחּיֵ  . )שמות א, יד( 25""ַוְימָּ
 

יב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמוֹ  ָכל ּדֹור ָודֹור ַחּיָ ְצַרִים,  ּבְ ִאיּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ  ּכְ
ֱאַמר: ּנֶ ֶ ִים" ש  ְצרָּ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ש ָּ ֲעבּור ֶזה עָּ ּיֹום ַההּוא ֵלאמר ּבַ ְדּתָּ ְלִבְנךָּ ּבַ  . )שמות יג, ח( "ְוִהּגַ

ר ְלָבֵר  ַח ְלָפֵאר ְלרֹוֵמם ְלַהּדֵ ּבֵ ַ ל ְלש  יִבים ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ סְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחּיָ ה ּוְלַקּלֵ   ,ְך ְלַעּלֵ
ים ָהֵאּלוּ  ּסִ ל ַהּנִ ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו ֶאת ּכָ ָעש ָ ֶ   :ְלִמי ש 

  ,הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות
ְמָחה גֹון ְלש ִ   ,ִמּיָ

  ,ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב
דֹול   ,ּוֵמֲאֵפָלה ְלאֹור ּגָ

ה ְעּבּוד ִלְגאּוּלָ ִ ּ   ,ּוִמש 
 .לּוָיּה אַמר ְלָפָניו ַהְל ְונֹ
 

 ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר? 
אי מ ַ ַ ית ש   אֹוְמִרים:  ב ֵ

ה ַעד ֵמחָּ ִנים ש ְ  . )תהילים קיג, ט( ""ֵאם ַהּבָּ
לוּ  ל ֵ  אֹוְמִרים:  ֵבית הִּ

ִים"" ַעד ִמיש  ְלַמְעְינֹו מָּ  . )תהילים קיד, ח( ַחּלָּ
 אּוָלה. ְג ּבִ ְוחֹוֵתם 

י  אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרב ִּ
ָאָלנּו וְ  ר ּגְ ֶ ְצַרִיםֲאש    .לֹא ָהָיה חֹוֵתםוְ  ,ָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ

י יָבא ַרב ִּ   :אֹוֵמר ֲעקִּ
לֹום ָ ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלש  יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ַהּבָ ן ה' ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיּגִ   ,ּכֵ

ֲעבֹוָדָתְך ְונאַכ  ים ּבַ ש ִ ִבְנַין ִעיָרְך ְוש ָ ֵמִחים ּבְ ָבִחים וכו'ש ְ ָסִחים ּוִמן ַהּזְ ם ִמן ַהּפְ ָ   ,ל ש 
ָרֵאלַע  ה ה' ָגַאל ִיש ְ רּוְך ַאּתָ  . "ד ּבָ
 

ָמָרא  ג ְׁ
 : ָרָבאָאַמר 

ּיאַמר:  ֶ ם'ָצִריְך ש  ָ ּ  . 'ְואֹוָתנּו הֹוִציא ִמש 
 

 : ָרָבאָאַמר 
ה  יּהַ  -ַמּצָ   ,ָצִריְך ְלַהְגּבִ

. -ָמרֹור וּ  יּהַ  ָצִריְך ְלַהְגּבִ
ר  ש ָ יּה.  -ּבָ  ֵאין ָצִריְך ְלַהְגּבִ

חּוץ ים ּבַ ִ אֹוֵכל ָקָדש  א ִנְרֶאה ּכְ   .ְולֹא עֹוד ֶאּלָ

                                                           
23
ַסח  ר ּפָ ֶ ַסח הּוא ַלה' ֲאש  ם ֶזַבח ּפֶ  "בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל על "ַוֲאַמְרּתֶ
24
ְצַרִים  ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֶ ֵצק ֲאש   "עוגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם "ַוּיאפּו ֶאת ַהּבָ
25
יֶהם   "כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרךבעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את  "ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ

 רש"י
 גמ' 

. כשהוא אומר מצה צריך להגביה
  זו שאנו אוכלין:

. כשהוא אומר בשר אין מגביה
פסח שהיו אבותינו )במצרים( 
אוכלים לא יגביה הבשר שהוא 
זכר לפסח: ה''ג בשר אינו צריך 
להגביה ולא עוד אלא שנראה 

  כמקדיש כו':
. דהא לא מצי אין צריך להגביה

 ימר פסח זה:למ
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 קטז, ב .55
ר ַיֲעקבָאַמר   : ַרב ַאָחא ּבַ

ָדה טּור ִמּלֹוַמר ַהּגָ   ,סּוָמא ּפָ
ִתיב ָהָכא ֲעבּור ֶזה"" :ּכְ   ,)שמות יג, ח( 26ּבַ

ֵננּו ֶזה :ּוְכִתיב ָהָתם   ,)דברים כא, כ( 27""ּבְ
ָרט ְלסּוָמא.  אן ּפְ ָרט ְלסּוָמא, ַאף ּכָ ן ּפְ ַהּלָ  ַמה ּלְ

 
 ִאיִני? 

 : ָמֵריָמרְוָהָאַמר 
ֵבי  ַנן ּדְ יְנהּו ְלַרּבָ ַאְלּתִ ְ י ַרב יֹוֵסףַרב יֹוֵסףש  א ּבֵ ְדּתָ ָאַמר ַאּגַ   ?: ַמאן ּדַ

 . ַרב יֹוֵסף: ָאְמרוּ 
י ּדַ ַמאן  א ּבֵ ְדּתָ תָאַמר ַאּגַ ֶׁ ש  ֵ  ? ַרב ש 

ת ָאְמרּו: ֶׁ ש  ֵ  ! ַרב ש 
 

ַנן   :ָקָסְבִרי ַרּבָ
ַנן.  ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ  ַמּצָ

 
ָלל  אֹוַרְייָתאּדְ ִמּכְ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ ר ַיֲעקב ָסַבר ַמּצָ   ?ַרב ַאָחא ּבַ

ר ַיֲעקב הּוא  ַנן' :ָאַמרּדְ ְוָהא ַרב ַאָחא ּבַ ַרּבָ ה ּדְ ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ  ! 'ַמּצָ
 

  :ָקָסַבר
ל  יּקּון. ּכָ אֹוַרְייָתא ּתִ ֵעין ּדְ ַנן, ּכְ ַתּקּון ַרּבָ  ּדְ

 
ַנן, כְּ  ַתּקּון ַרּבָ ל ּדְ אי ּכָ ת ּוְלַרב יֹוֵסף ַנִמי, ָהא ַוּדַ ֶ ש  ֵ יּקּוןְלַרב ש  אֹוַרְייָתא ּתִ  !ֵעין ּדְ

 
א?!  ּתָ ְ  ָהִכי ָהש 

ֵננּו הּוא", ּוְכִתי ב "ּבְ ֲהָוה ֵליּה ְלִמיְכּתַ ָלָמא ָהָתם ִמּדַ ְ ש  ֵננּו ֶזה"ב ּבִ ֲאָתא. "ּבְ ָרט ְלסּוִמין הּוא ּדַ ּה: ּפְ ַמע ִמיּנָ ְ  , ש 
ֲעבּור ֶזה"ֲאָבל ָהָכא ִאי ָלאו   ַמאי ִלְכּתֹוב?  "ּבַ

ֲאָתא.  ה ּוָמרֹור הּוא ּדַ ֲעבּור ַמּצָ א ּבַ  ֶאּלָ
 
 

                                                           
26
ֲעבּור ֶזה"והגדת לבנך ביום ההוא לאמר    עשה ה' לי בצאתי ממצרים" ּבַ
27
ֵננּו ֶזה   "סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא "ּבְ

 רש"י
. מאורי עינים רב יוסף ורב ששת

  היו:
. בסופא דהאי הא הוא דאמר

פירקא )דף קכ.( אחד זה ואחד זה 
 דרבנן: 
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 קיז, א .56
יִבים " ַח ]ְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחּיָ ּבֵ ַ ל ְלש    "[.ר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה ְונֹאַמ  ... ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ
 

אָאַמר  קיז,א  ְסּדָ יָאַמר  ַרב חִּ  : יֹוָחָנן ַרּבִּ
ּה" ּה"וְ , (ועוד ,א; קיא,אתהילים קו) "ַהְללּויָּ ּה"וִ , )שמות יז,טז( "ֵכְסיָּ  ַאַחת ֵהן.  -)שמואל ב יב,כה( "ְיִדיְדיָּ

 
 ָאַמר:  ַרב

ּה" ְסיָּ ה"וּ  )שמות יז,טז( "ּכֵ  ַאַחת ֵהן.  - ,ה()תהילים קיח "ֶמְרַחְביָּ
 

ה  ָאַמר:  ַרּבָ
ה" ְלַבד.  "ֶמְרַחְביָּ  ּבִ

 
ֲעָיא ְלהוּ    :ִאיּבַ

ּה" "ֶמְרַחב א ַמאי?  - יָּ  ְלַרב ִחְסּדָ
 

יקוּ    .ּתֵ
 

ֲעָיא ְלהוּ    :ִאיּבַ
ה"  ַרב, ַמאי? לְ  "ְיִדיְדיָּ

 
ַמע ְ א ש    :ּתָ

  :ַרבָאַמר ּדְ 
ה" ַנִים "ְיִדיְדיָּ ְ   .קֹוֶדש   –ָיּה  ,חֹול –ד ְלִפיָכְך ָיִדי, ֶנְחָלק ִלש 

 
ֲעָיא ְלהוּ    :ִאיּבַ

ּה"   ?ַמאי ,ַרבלְ  "ַהְללּויָּ
 

ַמע ְ א ש    :ּתָ
 : ַרבָאַמר ַד 

ֵבי  י ּדְ יּלֵ יָבאֲחִזיָנא ּתִ הּו  ֲחבִּ ְכִתיב ּבְ א, וְ  "ַהְללוּ "ּדִ יּסָ ַחד ּגִ ּה"ּבְ א "יָּ יּסָ ַחד ּגִ   .ּבְ
 

יּדְ ּוְפִליָגא  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ ֻׁ   ,ְיהֹוש 
יָאַמר ּדַ  י ַרּבִּ ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ  : ְיהֹוש 

ּה"ַמאי    ?"ַהְללּויָּ
ה ִהּלּוִלים ַהְרּבֵ   .ַהְללּוהּו ּבְ

 
יֵדיּה  יֵדיּה ַאּדִ יָאַמר ּדַ ּוְפִליָגא ּדִ י ַרּבִּ ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ  : ְיהֹוש 

ים:  ִהּלִ ַבח ֶנֱאַמר ֵסֶפר ּתְ ֶ ל ש  ֶ ָרה ַמֲאָמרֹות ש  ֲעש ָ  ּבַ
 , ; ה,א()תהילים ד,א "ִניּצּוַח"

 , ,א(תהילים ד,א; ו)"ִנּגּון"ּבְ 
יל"ּבְ  ּכִ  , ,א(תהילים לב,א; מב) "ַמש ְ
 , ,א(תהילים ג,א; ד) "ִמְזמֹור"ּבְ 
יר"ּבְ  ִ  , ה,א(מ,א; תהילים ל) "ש 
ֵרי"ּבְ  ְ  , ,א(תהילים א,א; לב) "ַאש 
הּבִ   , (תהילים קמה,א) ""ְתִהּלָּ
ה"ּבִ   , ,א(תהילים צ,א; קב) "ְתִפּלָּ
אָּ ּבְ   , (תהילים קיח,א) ה""הֹודָּ
ּה"ּבְ   . (ועוד ,א; קיא,אתהילים קו) "ַהְללּויָּ

ן  דֹול ִמּכּוּלָ ּה"ּגָ ַבת ַאַחת.  "ַהְללּויָּ ַבח ּבְ ֶ ם ָוש  ֵ ּכֹוֵלל ש  ֶ  ש 
 

 רש"י
. כלומר תיבה אחת היא אחת היא

  ואין התיבה נחלקת לשנים:
. בסוף שיטה ויה הללו בהך גיסא

 בתחלת שיטה האחרת:
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 קיז, א .57
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ְ  : ש 

ּתֹוָרה ּבַ ֶ יר ש  ִ ָ  ,שמות טו, יט() ש  ש  ָרֵאל ֲאָמרּוהּו ּבְ ה ְוִיש ְ ֶ ם. מש  ָעלּו ִמן ַהּיָ ֶ  ָעה ש 
 

ל ֶזה   ִמי ֲאָמרֹו?  קיח( -קיג תהלים )ְוַהּלֵ
 

ָרֵאל נּו ָלֶהן ְלִיש ְ ּקְ יֵניֶהן ּתִ ּבֵ ֶ הּו אֹוְמִרים אֹותוֹ  ,ְנִביִאים ש  ּיְ ֶ   :ש 
ֶרק ּוֶפֶרק ל ּפֶ   .ַעל ּכָ

בא ֲעֵליֶהן.  ּלא ּתָ ֶ ל ָצָרה ְוָצָרה ש   ְוַעל ּכָ
ְגָאִלין אוֹ  ּנִ ֶ ָתןְוִלְכש  אּוּלָ   .ְמִרים אֹותֹו ַעל ּגְ

 
ְנָיא   :ּתַ

ירָהָיה " י ֵמאִּ  אֹוֵמר:  ַרב ִּ
ים ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ חֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ ּבָ ְ ל ּתּוש  ִוד ֲאָמָרן ,ּכָ ן ּדָ ּלָ   ,ּכֻּ

ֱאַמר: ּנֶ ֶ י" ש  ן ִישָּ ִוד ּבֶ לּו ְתִפּלֹות ּדָּ   .")תהלים עב, כ( "ּכָּ
יְקֵרי לּו" ַאל ּתִ א  "ּכָּ ל'ֶאּלָ   ".'ֵאּלוּ  ּכָ

 
ל ֶזה ִמי ֲאָמרֹו?   ַהּלֵ

 
י  אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרב ִּ

ְלָעָזר ִני אֹוֵמר אֶּ ם. : ּבְ ָעלּו ִמן ַהּיָ ֶ ָעה ש  ָ ש  ָרֵאל ֲאָמרּוהּו ּבְ ה ְוִיש ְ ֶ  מש 
ִוד ֲאָמרֹו.  ּדָ ֶ  ַוֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵביָריו לֹוַמר ש 

ְבֵריֶהן.  ָבָריו ִמּדִ  ְוִנְרִאין ּדְ
ר ִיש ְ  ָ ְסֵחיֶהןֶאְפש  ֲחטּו ֶאת ּפִ ָ יָרה?!  ,ְוָנְטלּו לּוָלֵביֶהן ,ָרֵאל ש  ִ  ְולֹא ָאְמרּו ש 

ָבר ַאֵחר:   ּדָ
ֶבִכי ל ִמיָכה עֹוֵמד ּבְ ֶ ְסלֹו ש  ל ,ּפִ ָרֵאל אֹוְמִרים ֶאת ַהַהּלֵ   ".?ְוִיש ְ

 
 

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ִהּלִ " ֵסֶפר ּתְ ִוד ּבְ ָאַמר ּדָ ֶ חֹות ש  ּבָ ְ ירֹות ְותּוש  ִ ל ש    :יםּכָ

י ר ַרב ִּ זֶּ יעֶּ  אֹוֵמר:  ֱאלִּ
ֶנֶגד ַעְצמֹו ֲאָמָרן.   ּכְ

י ַע  ַרב ִּ ֻׁ  אֹוֵמר:  ְיהֹוש 
ֶנֶגד ִציּבּור ֲאָמָרן   .ּכְ

יםוַ   אֹוְמִרים:  ֲחָכמִּ
ֶנֶגד ִציּבּור ֶנֶגד ַעְצמוֹ  ,ֵיש  ֵמֶהן ּכְ   ,ְוֵיש  ֵמֶהן ּכְ

ֹון ָיִחיד  ְלש  ֶנֶגד ַעְצמֹו,  -ָהֲאמּורֹות ּבִ  ּכְ
ים ָהֲאמ ֹון ַרּבִ ְלש  ֶנֶגד ִציּבּור. -ּורֹות ּבִ   ּכְ

 ֶלָעִתיד ָלבא. - )תהילים ד, ו, סז ועוד( ִניּגּון""וְ  "ִניּצּוַח"
יל" ּכִ ָמן, - )תהילים לב, מב ועוד( "ַמש ְ   ַעל ְיֵדי ּתּוְרּגְ

ִוד ִמְזמֹור" ִכיָנה ְוַאַחר - )תהילים כד, מ( "ְלדָּ ְ ְרָתה ָעָליו ש  ָ ּ ש  ֶ ד ש  יָרה. ְמַלּמֵ ִ ְך ָאַמר ש    ּכָ
ִוד" ִכיָנה - ג, ד()תהילים  "ִמְזמֹור ְלדָּ ְ ְרָתה ָעָליו ש  ָ ְך ש  יָרה ְוַאַחר ּכָ ִ ָאַמר ש  ֶ ד ש    .ְמַלּמֵ

ֹוָרה, לֹא ִמּתֹוְך ַעְצלּות ְולֹא ִמּתֹוְך ַעְצבּות ִכיָנה ש  ְ ּ ֵאין ַהש  ֶ ְדָך ש    ,ְלַלּמֶ
חֹוק ְולֹא ִמּתֹוְך ַק  ֵטִלים, ְולֹא ִמּתֹוְך ש ְ ָבִרים ּבְ , ְולֹא ִמּתֹוְך ּדְ  ּלּות ראש 

ל ִמְצָוה ֶ ְמָחה ש  ַבר ש ִ א ִמּתֹוְך ּדְ  ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ֶ יו ַיד ה'" :ש  לָּ ִהי עָּ ן ַוּתְ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ה ּכְ יָּ ן ְוהָּ ה ְקחּו ִלי ְמַנּגֵ  . ")מלכים ב' ג, טו( "ְוַעּתָּ

 
 : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

 .ֲהָלָכהְוֵכן ִלְדַבר 
 

 רש"י
  . אז ישיר משה:שיר שבתורה

. ל כל צרה שלא תבא עליהםוע
לישנא מעליא הוא דנקט כלומר 
שאם חס ושלום תבוא צרה עליהן 
ויושעו ממנה אומרים אותו על 

 גאולתן כגון חנוכה:
. כל מזמורים הפותחים כל תפלות

בתפלה כגון תפלה לעני כי יעטוף 
  )תהלים קב(:

אפשר ישראל שוחטין את 
. מיציאת מצרים ועד דוד פסחיהן

  ליו הלל:לא אמרו ע
. בימי ד''א פסלו של מיכה עומד

דוד בבכי באותו מקום וישראל 
אומרים הלל שכתוב בו כמוהם 
יהיו עושיהם וגו' אלא ודאי על 

  הים נאמר תחלה ושוב לא פסק:
. מקום ניצוח וניגון לעתיד לבא

שנאמר למנצח בנגינות מלעתיד 
  הוא מדבר:

. הוא אומר ואחר ע''י מתורגמן
 מפרש:
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 : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
  .ְוֵכן ַלֲחלֹום טֹוב

  
 ִאיִני?! 

לָאַמר ְוָה  יּדֵ  : ַרבָאַמר  ַרב ּגִּ
ְפתֹוָתיו נֹוְטפֹות מֹ ב ִלְפֵני ַרּבֹו ְוֵאין ש ִ ֵ ְלִמיד ַהּיֹוש  ל ּתַ ֶויָנה,  -ר ּכָ ּכָ  ּתִ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ים נְטפֹות מֹור עֹ ש  ּנִ ַ ֹוש  יו ש  ְפתֹותָּ   ,ש ה, יג()שיה" ֵבר""ש ִ
ְקֵרי  ים"ַאל ּתִ ּנִ ַ ֹוש  א  ,"ש  ֹוִנים –ֶאּלָ ּ ש  ֶ   .ש 
ְקֵרי  א  ,ֵבר""מֹור עֹ ַאל ּתִ   !ַמר ָעַבר -ֶאּלָ

 
ָיא ְ   :לֹא ַקש 

ה,  ַרּבָ  ָהא ּבְ
ַתְלִמיָדא   .ָהא ּבְ

 
ֵעית ֵאיָמא   :ְוִאי ּבָ
ה.  ַרּבָ  ָהא ְוָהא ּבְ

ָיא ְ   :ְולֹא ַקש 
י  ּמֵ  ָפַתח, ּדְ ָהא ִמּקַ

  .ָפַתחּדְ א ְלָבַתר ְוָה 
 

י ָהא  י הַרּבָ ּדְ ּכִ ּמֵ ְבִדיחּוָתאּדְ , ִמיּקַ ָתא ּדִ ָנן ָאַמר ִמיּלְ ָנן ,ָפַתח ְלהּו ְלַרּבָ   .ּוָבְדחּו ַרּבָ
ֵאיְמָתא ַמֲעָתא ,ּוְלַבּסֹוף ְיֵתיב ּבְ ְ ש    .ּוָפַתח ּבִ

 
 
 



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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 קיז, א .58
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ל ֶזה ִמי ֲאָמרֹו? "  ַהּלֵ
י רֱאלִּ  ַרב ִּ זֶּ   :אֹוֵמר יעֶּ

ָרֵאל ֲאָמרּוהוּ  ה ְוִיש ְ ֶ ם.  ,מש  ָעְמדּו ַעל ַהּיָ ֶ ָעה ש  ָ ש   ּבְ
נּו" ֵהם ָאְמרּו: נּו ה' לֹא לָּ  , )תהלים קטו, א( 28"לֹא לָּ

יָבה רּוַח ַהּקֹוֶדש  ְוָאְמָרה ָלֶהן: ִ ה" ְמש   . )ישעיה מח, יא( "ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֱאֱעש ֶ
י  אֹוֵמר:  ְיהו ָדה ַרב ִּ

ַנַען. יְ  ָעְמדּו ֲעֵליֶהן ַמְלֵכי ּכְ ֶ ָעה ש  ָ ש  ָרֵאל ֲאָמרּוהּו, ּבְ ַע ְוִיש  ֻּ  הֹוש 
נּו" ֵהם ָאְמרּו: יָבה ,"לֹא לָּ ִ  וכו'. ּוְמש 

י י ַרב ִּ ֹוָדעִּ ר ַהמ  זֶּ יעֶּ  אֹוֵמר:  ֱאלִּ
ָעַמד ֲעֵליֶהם ִסיְסָרא ֶ ָעה ש  ָ ש  בֹוָרה ּוָבָרק ֲאָמרּוהּו. ּבְ   .ּדְ

נוּ  ֵהם ָאְמרּו:   ,""לֹא לָּ
יָבה ְואֹוֶמֶרת ָלֶהם: ִ ה" ְורּוַח ַהּקֹוֶדש  ְמש    ."ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעש ֶ

י ן ֲעַזְרָיה ַרב ִּ ְלָעָזר ב ֶּ  אֹוֵמר:  אֶּ
ה ְוִסייָעתֹו ֲאָמרּוהוּ  ָעַמד ֲעֵליֶהם ַסְנֵחִריב.  ,ִחְזִקּיָ ֶ ָעה ש  ָ ש   ּבְ

נּו" :ֵהם ָאְמרוּ  יָבה ,"לֹא לָּ ִ  ְוכּו'.  ּוְמש 
י יָבא ַרב ִּ  אֹוֵמר:  ֲעקִּ

ָעַמד ֲעֵליֶהם  ֶ ָעה ש  ָ ש  ֵאל ַוֲעַזְרָיה ֲאָמרּוהּו, ּבְ ָ עֲחַנְנָיה ִמיש  ָ ר ָהָרש    .ְנבּוַכְדֶנּצַ
נּו" :ֵהם ָאְמרוּ  יָבה ,"לֹא לָּ ִ  ְוכּו'.  ּוְמש 

י י ַרב ִּ ילִּ לִּ   :אֹוֵמר יֹוֵסי ַהג ְ
ר ֲאָמרּוהוּ  ַכי ְוֶאְסּתֵ ָעַמד ֲעֵל  ,ָמְרּדְ ֶ ָעה ש  ָ ש    .יֶהם ָהָמן ָהָרָשעּבְ

נּו" :ֵהם ָאְמרוּ  יָבה ְוכּו'.  ,"לֹא לָּ ִ  ּוְמש 
יםוַ    :אֹוְמִרים ֲחָכמִּ

ָרֵאל נּו ָלֶהם ְלִיש ְ יּקְ יֵניֶהן ּתִ ּבֵ ֶ הּו אֹוְמִרים אֹותוֹ  ,ְנִביִאים ש  ּיְ ֶ   :ש 
ֶרק ּוֶפֶרק ל ּפֶ   ,ַעל ּכָ

ָר  בא ֲעֵליֶהם ְלִיש ְ ּלא ּתָ ֶ ל ָצָרה ְוָצָרה ש   ֵאל, ְוַעל ּכָ
ְג  ּנִ ֶ ָתן ָאִלין אֹוְמִרים אֹותוֹ ְוִלְכש  אּוּלָ   ".ַעל ּגְ

 
 
 
 

                                                           
28
 "כי לשמך תן כבוד "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ  

 רש"י
. יהושע וכל ישראל אמרוהו

כלומר אף יהושע וכל ישראל 
 אמרוהו
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 ב-קיז, א .50
אָאַמר  ְסּדָ    :ַרב חִּ

ּה" יְרָקא - "ַהְללּויָּ   .סֹוף ּפִ
 

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ  ָאַמר:  ַרּבָ
ּה" יְרָקא - "ַהְללּויָּ   .ֵריש  ּפִ

 
אָאַמר  ְסּדָ  : ַרב חִּ

ֵבי  י ּדְ ר ַרבַר ֲחֵזיָנא ְלהּו ְלִתיּלֵ ין ּבַ  ,ב ָחנִּ
הוּ  ְכִתיב ּבְ ּה" :ּדִ יְרָקא "ַהְללּויָּ ֶאְמַצע ּפִ   .ּבְ

ָקא ֵליּה.   ַאְלָמא ְמַסּפְ
 

ר ָאַמר  ין ּבַ  : ָרָבאַרב ָחנִּ
  :ַהּכל מֹוִדים

ֶעד"ּבִ  ם וָּ ֹו ְלעֹולָּ ְדש  ם קָּ ֵ ר ש  ש ָּ ל ּבָּ ֵרְך ּכָּ י ִויבָּ ר ּפִ ת ה' ְיַדּבֵ ִהּלַ ּה""ַהְלל מה, כא(ק)תהילים  "ּתְ יְרָקא.  ּויָּ ַבְתֵריּה ֵריש  ּפִ  ּדְ
ִעים ּתאֵבד" ָּ ֲאַות ְרש  ס ּתַ מָּ יו ַיֲחרק ְונָּ ּנָּ ִ ַעס ש  ע ִיְרֶאה ְוכָּ ָּ ש  ּה", )תהילים קיב, י( "רָּ יְרָקא "ַהְללּויָּ ַבְתֵריּה ֵריש  ּפִ   .ּדְ

ֵבית ה'"וְ  עֹוְמִדים ּבְ ֶ ּה" )תהילים קלה, ב( "ש  ַבְתֵריּה ֵריש  ּפִ  "ַהְללּויָּ   .יְרָקאּדְ
 

 ָקָרֵאי מֹוִסיִפין ַאף ֶאת ֵאּלּו: 
" ִרים ראש  ן יָּ ה ַעל ּכֵ ּתֶ ְ ֶרְך ִיש  ּדֶ ַחל ּבַ ּה " )תהילים קי, ז( "ִמּנַ יְרָקא.  "ַהְללּויָּ ַבְתֵריּה ֵריש  ּפִ  ּדְ

יֶהם ל עש ֵ ֶכל טֹוב ְלכָּ ה ִיְרַאת ה' ש ֵ ְכמָּ ית חָּ ִ ּה" )תהילים קיא, י( ""ֵראש  ַבְתֵרי "ַהְללּויָּ יְרָקאּדְ   .ּה ֵריש  ּפִ
 

ֵאי ַתּנָ   :ֵניָמא ּכְ
  ?ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר"

אי מ ַ ַ ית ש   אֹוְמִרים:  ב ֵ
ה" :ַעד ֵמחָּ ִנים ש ְ   ,)תהילים קיג, ט( "ֵאם ַהּבָּ

לוּ  ל ֵ  אֹוְמִרים:  ֵבית הִּ
ִים" :ַעד ִמיש  ְלַמְעְינֹו מָּ  . )תהילים קיד, ח( "ַחּלָּ

 
  :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

 הּוא אֹוֵמר?  ַעד ֵהיָכן"
אי מ ַ ַ ית ש   אֹוְמִרים:  ב ֵ

ִים" :ַעד ְצרָּ ֵאל ִמּמִ רָּ ֵצאת ִיש ְ   )תהילים קיד, א( "ּבְ
לוּ  ל ֵ  אֹוְמִרים:  ֵבית הִּ

נּו" :ַעד נּו ה' לֹא לָּ  .  )תהילים קטו, א( "לֹא לָּ
 

ְלִגי:   קיז,ב ָהא ָקִמיּפַ  ַמאי ָלאו ּבְ
ֵמחָּ  :ָאַמר ַעדּדְ ְלַמאן  ִנים ש ְ ּה" :ָסַבר ה""ֵאם ַהּבָּ יְרָקא,  - "ַהְללּויָּ  ֵריש  ּפִ
ֵאל" :ָאַמר ַעדּדְ ּוַמאן  רָּ ֵצאת ִיש ְ ּה" :ָסַבר "ּבְ יְרָקא "ַהְללּויָּ   !סֹוף ּפִ

 
א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה   :ַרב ִחְסּדָ

י ָעְלָמא ָסְבִרי:  כּוּלֵ ּה"ּדְ יְרָקא "ַהְללּויָּ  ,סֹוף ּפִ
ֵאל :ָאַמר ַעדּדַ ַמאן  רָּ ֵצאת ִיש ְ יר,  ""ּבְ ּפִ ַ  ש 

ה" :ַעד :ָאַמרּדַ ּוַמאן  ֵמחָּ ִנים ש ְ ְכָלל,  "ֵאם ַהּבָּ  ַעד ְוַעד ּבִ
 

ּה" :ְוֵניָמא ַעד  ! "ַהְללּויָּ
יָמא ּה"לֹא ָיְדִעיַנן ֵהי ּדְ  :ְוִכי ּתֵ ּה"ְוֵניָמא  - "ַהְללּויָּ ל  "ַהְללּויָּ ֶ ה"ש  ֵמחָּ ִנים ש ְ   !"ֵאם ַהּבָּ

 
ָיא ְ   !ַקש 

 רש"י
  . כולהו דבספר תהלים:הללויה

. בעלי מקרא קראי מוסיפין
  מוסיפין אף אלו:

. ואי אמינא קסבר עד ועד בכלל
עד בצאת סברי עלמא דאף בצאת 
בכלל משום הכי אמר עד אם 

  הבנים שמחה ותו לא:
אמינא . ואי הוה ]עד ולא עד בכלל[

עד אם הבנים הוה משמע עד אם 
 הבנים ולא אם הבנים בכלל: 
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ר ַרב הּוָנא  ה ּבַ  :ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ַרּבָ

י ָעְלָמא  כּוּלֵ ּה"ּדְ יְרָקא,  "ַהְללּויָּ  ֵריש  ּפִ
ה" :ָאַמר ַעדּדְ ַמאן  ֵמחָּ ִנים ש ְ יר,  "ֵאם ַהּבָּ ּפִ ַ  ש 

ֵאל" :ָאַמר ַעדּדְ ּוַמאן  רָּ ֵצאת ִיש ְ ְכָלל :, ָסַבר"ּבְ   .ַעד ְולֹא ַעד ּבִ
 

ּה"ְוֵניָמא ַעד   , "ַהְללּויָּ
ָלא ָיְד  יָמא ּדְ ּה"ִעיַנן ֵהי ְוִכי ּתֵ ּה"ְוֵניָמא ַעד  "ַהְללּויָּ ֶ  "ַהְללּויָּ ֵאל"ש  רָּ ֵצאת ִיש ְ   !"ּבְ

 
ָיא ְ   !ַקש 
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 קיז, ב .69
הוְ " ְגאּוּלָ  . "חֹוֵתם ּבִ
 

 : ָרָבאָאַמר 
ַמע  ְ ל וְ ְקִריַאת ש  ָרֵאל" -ַהּלֵ ַאל ִיש ְ   ."ּגָ

ְצלֹוָתא  ָרֵאל" -ּדִ   ."ּגֹוֵאל ִיש ְ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 
  .י ִניְנהוּ ַרֲחֵמ ּדְ 
 

יָאַמר   : ֵזיָרא ַרּבִּ
א  ָ ִקיּדּוש  נּו",  -ּדְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ָ ש  ר ִקּדְ ֶ  "ֲאש 

ְצלֹוָתא  ִמְצֹוֶתיָך" -ּדִ נּו ּבְ ֵ ש    ."ַקּדְ
 

  ?ַמאי ַטְעָמא
 

ַרֲחֵמי ִניְנהוּ    .ּדְ
 
 

ר ַיֲעקבָאַמר   : ַרב ַאָחא ּבַ
יר ְיִציַאת ִמְצַר  ְזּכִ ּיַ ֶ ִקיּדּוש  ַהּיֹוםְוָצִריְך ש   .ִים ּבְ

ִתיב ָהָכא ְזּכר ֶאת יֹום :ּכְ  , )דברים טז, ג( 29""ְלַמַען ּתִ
ֹו" :ּוְכִתיב ָהָתם ש  ת ְלַקּדְ ּבָּ ַ ּ כֹור ֶאת יֹום ַהש    .)שמות כ, ח( "זָּ

 
 

יָלאָאַמר  ֵ ר ש  ה ּבַ  : ַרּבָ
ְצלֹוָתא ּוָעה",  - ּדִ  "ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיש 

א  ַאְפַטְרּתָ ִוד". "ָמֵגן  -ּדְ  ּדָ
 
 

דִלים ם ַהּגְ ֵ ש  דֹול ּכְ ם ּגָּ ֵ יִתי ְלךָּ ש  ש ִ  . )שמואל ב' ז, ט( 30""ְועָּ
ֵני   : ַרב יֹוֵסףּתָ

אֹוְמִרים" ֶ ִוד" :ֶזהּו ש    .""ָמֵגן ּדָ
 

יָאַמר  יש   ַרּבִּ ן ָלקִּ ְמעֹון ּבֶׁ ִּ  : ש 
דֹול" ךָּ ְלגֹוי ּגָּ אֹוְמִרים  - "ְוֶאֶעש ְ ֶ   ."ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם"ֶזהּו ש 

""ַוֲא  ֶרְכךָּ אֹוְמִרים - בָּ ֶ  "ֱאלֵֹהי ִיְצָחק",  :ֶזהּו ש 
"וַ  ֶמךָּ ְ ה ש  לָּ אֹוְמִרים "ֱאלֵֹהי ַיֲעקב".  - "ֲאַגּדְ ֶ  ֶזהּו ש 

ן?  כּוּלָ  ָיכֹול ְיהּו חֹוְתִמין ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ה" :ּתַ כָּ רָּ ן - "ֶוְהֵיה ּבְ כּוּלָ ָך חֹוְתִמין ְוֵאין חֹוְתִמין ּבְ   .ּבְ

 
 

 : ָרָבאָאַמר 
 ְ יָנא לְ ַאש  ְחּתִ יָתאּכַ דִּ פּוְמּבְ ת".  ָסֵבי ּדְ ּבָ ַ ּ ש  ַהש  א: "ְמַקּדֵ ָ ִקיּדּוש  ין ּבְ ְצלֹוָתא ּבֵ ין ּבִ ָתא, ּבֵ ּבְ ַ ש  ָיְתִבי ְוָקָאְמִרי ּבְ  ּדְ

א ָ ִקיּדּוש  ְצלֹוָתא ּוֵבין ּבְ ין ּבִ יֹוָמא ָטָבא, ּבֵ ים".  :ּבְ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ש  ִיש ְ  "ְמַקּדֵ
ה, : ֲאָנא ְוָאִמיָנא ְלהוּ  ַרּבָ  ַאּדְ

                                                           
29
ְזּכר ֶאת יֹום   "צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך "ְלַמַען ּתִ
30
דִלים  ם ַהּגְ ֵ ש  דֹול ּכְ ם ּגָ ֵ יִתי ְלָך ש   "אשר בארץ "ְוָעש ִ

 רש"י
כתיב הכא למען תזכור את  ה''ג

יום צאתך וגו' וכתיב התם זכור 
 את יום השבת לקדשו:

. כאברהם כיצחק כשם הגדולים
  ויעקב:
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ְצלֹוָתא  ָרֵאל",  -ּדִ ש  ִיש ְ יֹוָמא ָטָבא: "ְמַקּדֵ ין ּבְ ָתא ּבֵ ּבְ ַ ש  ין ּבְ  ּבֵ
א  ָ ִקיּדּוש  ת".  -ּבְ ּבָ ַ ּ ש  ַהש  א: "ְמַקּדֵ ּתָ ּבְ ַ ש   ּדְ

ים".  :יֹוָמא ָטָבאּבְ  ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ש  ִיש ְ  "ְמַקּדֵ
יִדי ְוַט  יְדכוּ ַוֲאָנא ָאִמיָנא ַטְעָמא ּדִ   .ְעָמא ּדִ

יְדכוּ    :ַטְעָמא ּדִ
ת  ּבָ ַ א  ,ְקִביָעא ְוָקְייָמאּדִ ש  ָ ִקיּדּוש  ְצלֹוָתא ּוֵבין ּבְ ין ּבִ ת""ְמַק  -ּבֵ ּבָ ַ ּ ש  ַהש    .ּדֵ

ֵני ּדְ יֹוָמא ָטָבא  ָ ִרי ַיְרֵחי ְוָקְבִעי ְלש  ָקְמַעּבְ ָקְבִעי ֵליּה ּדְ ָרֵאל הּוא ּדְ ָרֵאל ְוַה  -ִיש ְ ש  ִיש ְ ים". "ְמַקּדֵ ַמּנִ  ּזְ
יִדי:   ַטְעָמא ּדִ

ים ִאיָתא ְב ּדִ ְצלֹוָתא  ָרֵאל",  -ַרּבִ ש  ִיש ְ  "ְמַקּדֵ
ת  ,ָיִחיד ִאיָתאְב ּדִ ִקיּדּוש   ּבָ ַ ּ ש  יֹום טֹוב  -ּבַ ת", ּבְ ּבָ ַ ּ ש  ַהש  ים".  -"ְמַקּדֵ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ש  ִיש ְ  "ְמַקּדֵ

 
  !ְולֹא ִהיא

ָיִחיד ִמי ֵליֵתיּה   ? ְצלֹוָתא ּבְ
ים ִמי ֵליֵתיּה?  ַרּבִ א ּבְ ָ  ְוִקיּדּוש 

 
 ָסַבר:  ָרָבאוְ 

ַתר  רִזיל ּבָ   .ִעיּקָ
 

ר ַרב א ּבַ יּה  עּוּלָ  , ָרָבאּדְ ָנֵחית ַקּמֵ
ָסֵבי  י. ּדְ ָאַמר ּכְ ִדיָתא, ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיּדֵ  ּפּוְמּבְ

 ַאְלָמא: 
יּה ָרָבא   .ֲהַדר ּבֵ

 
ֵריּה ַרב הוּ ּדְ ֲאבּוּה  ַרב ָנָתן יּה ּדְ ָנא ּבְ אּדְ ַרב ָנָתן ָנֵחית ַקּמֵ ּפָ  , ַרב ּפַ

ִדיָתא פּוְמּבְ ָסֵבי ּדְ   .ָאַמר ּכְ
ֵחיּה  ּבְ ַ אְוש  ּפָ   .ַרב ּפַ

 
יָנאָאַמר   : ָרבִּ

יּה  ִציּבּוָרא ָמֵריַמרּדְ ֲאָנא ִאיְקַלע ְלסּוָרא ַקּמֵ לּוָחא ּדְ ְ יּה ש  פּוְמּבְ  ,ְוָנֵחית ַקּמֵ ָסֵבי ּדְ  ִדיָתא, ְוָאַמר ּכְ
י ָעְלָמא ִקי ֵליּה ּכּוּלֵ ּתְ ַ  .ְוָהוּו ְמש 

ְבקּוהוּ  :ָאַמר ְלהוּ  ַ ִדיָתא ,ש  פּוְמּבְ ָסֵבי ּדְ   !ִהיְלְכָתא ּכְ
קּו ֵליּה  ּתְ ַ   .ְולֹא ָהוּו ְמש 

 
 

 רש"י
. משום כבוד רבים דברבים איתא

 אומר מקדש ישראל: 
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 קיז, ב .61
 

ָנה  ִמש ְׁ
י ִ ִליש  ְ   .ְמָבֵרְך ַעל ְמזֹונוֹ  - ָמְזגּו לֹו ּכֹוס ש 

ל.  ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת -ְרִביִעי   הַהּלֵ
יר.  ְואֹוֵמר ָעָליו ִ ּ ת ַהש  ְרּכַ  ּבִ

ין ַהּכֹוסֹות ַהָללוּ  ה,  - ּבֵ ּתֶ ְ ּתֹות ִיש  ְ  ִאם רֹוֶצה ִלש 
י ִלְרִביִעי  ִ ִליש  ְ ין כוס ש  ה -ּבֵ ּתֶ ְ  . לֹא ִיש 

 
ָמָרא  ג ְׁ

 : ָרָבאלְ  ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה 
ּה  ַמע ִמיּנָ ְ זֹון ְטעּוָנה ּכֹוס: ש  ת ַהּמָ ְרּכַ   .ּבִ

 
 ָאַמר ֵליּה: 

ֶרְך ֵחירּות,  ַנן ּדֶ נּו ַרּבָ יּקְ ֵסי ּתִ ע ּכָ  ַאְרּבַ
יּה ִמְצָוה.  ל ַחד ְוַחד ַנֲעִביד ּבֵ  ּכָ
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 קיח, א – קיז, ב .62
יר" ִ ּ ת ַהש  ְרּכַ ל ְואֹוֵמר ָעָליו ּבִ  .  "ְרִביִעי ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ
 

יר"ַמאי  קיח,א  ִ ּ ת ַהש  ְרּכַ   ?"ּבִ
 

  :ָאַמר הַרב ְיהּוָד 
 "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹהינּו". 

 
יוְ   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִּ

ל ַחי" ַמת ּכָּ ְ   ."ִנש 
 

ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ל,  -ְרִביִעי "  ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ

דֹול,  ל ַהּגָ  ְואֹוֵמר ַהּלֵ
ְבֵרי  יּדִ  . ַטְרפֹון ַרב ִּ

יםוְ    :ֵיש  אֹוְמרִּ
ר"   ."א( )תהלים כג, "ה' רִעי לֹא ֶאְחסָּ

 
 

דֹול"ֵמֵהיָכן  ל ַהּגָ  ? "ַהּלֵ
 

י  אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִּ
ֶבל" :ַעד )תהילים קלו, א( "הֹודּו"ֵמ   . )תהילים קלז, א( "ַנֲהרֹות ּבָּ
 
יוְ   אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ַרּבִּ

ֲעלֹות"ִמ  יר ַהּמַ ִ ֶבל"ַעד  )תהילים קלד( "ש   . "ַנֲהרֹות ּבָּ
 

ר ַיֲעקב  ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ
ּה""כִּ ִמ  ַחר לֹו יָּ ֶבל"ַעד  ()תהילים קלה י ַיֲעקב ּבָּ  . "ַנֲהרֹות ּבָּ
 
 

מֹו  ְ ה ִנְקָרא ש  דֹול"ְוָלּמָ ל ַהּגָ  ? "ַהּלֵ
 

יָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִּ
ה ִרּיָ ק ְמזֹונֹות ְלָכל ּבְ ל עֹוָלם ּוְמַחּלֵ ֶ רּומֹו ש  ב ּבְ ֵ רּוְך הּוא יֹוש  דֹוש  ּבָ ַהּקָ ֶ ֵני ש   .31ִמּפְ

 
 

יָאַמר  י ַרּבִּ ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ  : ְיהֹוש 
ה  ָ ּ ש  ִ ִרים ְוש  ֶנֶגד ִמיקלו( )תהילים "הֹודּו"ָהֵני ֶעש ְ   ?, ּכְ

עֹוָלמֹו ְולֹא ָנַתן ָלֶהם ּתֹוָרה.  רּוְך הּוא ּבְ דֹוש  ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ֶ ה ּדֹורֹות ש  ָ ּ ש  ִ ִרים ְוש  ֶנֶגד ֶעש ְ  ּכְ
ַחְסּדֹו. וְ  ן אֹוָתם ה' ּבְ  ּזָ
 

אָאַמר  ְסּדָ  : ַרב חִּ
ְכִתיב  י טֹוב"ַמאי ּדִ  ? "הֹודּו ַלה' ּכִ

ל ָאָדם  ֶ ּגֹוֶבה חֹוָבתֹו ש  ֶ   ,טֹוָבתוֹ ּבְ הֹודּו ַלה' ש 
יר  ִ ֹורֹו, ּבְ  -ָעש   ש 

יֹו, ּבְ  -ָעִני ְוֶאת   ש ֶ
יָצתֹו, ּבְ  -ָיתֹום   ּבֵ

                                                           
31
 )תהילים קלו, כה("נותן לחם לכל בשר"  

 רש"י
את ההלל רביעי גומר עליו ה''ג 

ואומר עליו הלל הגדול: שהקדוש 
ברוך הוא יושב ברומו של עולם 
כו'. דכתיב הודו לאל השמים נותן 

  לחם לכל בשר והיינו דבר גדול:
. מפסידו ממון עשיר בשורו

 ]ומכפר[ על גופו:
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ּה ּבְ ַאְלָמָנה  ְרְנגֹוְלּתָ   .ּתַ
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 קיח, א .63
יָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִּ

ין ְמזֹונֹוָת  ִ ּיֹוֵלָדה ָקש  ְפַלִיים ּכַ ל ָאָדם ּכִ ֶ  יו ש 
ִתיב: ּדְ  יֹוֵלָדה ּכְ ֶעֶצבִאיּלּו ּבְ   ,)בראשית ג, טז( 32""ּבְ

ִתיב בֹון :ּוִבְמזֹונֹות ּכְ ִעּצָּ  . )בראשית ג, יז( 33""ּבְ
 

יְוָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִּ
אּוָלה,  ל ָאָדם יֹוֵתר ִמן ַהּגְ ֶ ין ְמזֹונֹוָתיו ש  ִ  ָקש 

ִתיבִאיּלּו ּבִ ּדְ  ה ּכְ ע" :ְגאּוּלָ ל רָּ ְך ַהּגֵאל אִתי ִמּכָּ ְלאָּ ָעְלָמא -, )בראשית מח, טז( "ַהּמַ   ,ַמְלָאְך ּבְ
ִתיב:  ְמזֹונֹות ּכְ רֹ ְוִאיּלּו ּבִ ֱאלִֹהים הָּ  .)בראשית מח, טו( 34"ֶעה אִתי"הָּ

 
יָאַמר  י ַרּבִּ ן ֵלוִּ ַע ּבֶׁ ֻׁ  : ְיהֹוש 

רּוְך הּוא  דֹוש  ּבָ ָאַמר ַהּקָ ֶ ָעה ש  ָ ש  ךְ ָלָאָדם: ּבְ ְצִמיַח לָּ ר ּתַ ָמעֹות,  )בראשית, ג, יח( 35""ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ  ָזְלגּו ֵעיָניו ּדְ
ֵאבּוס ֶאָחד? ל עֹוָלם, ֲאִני ַוֲחמֹוִרי נאַכל ּבְ ֶ   !ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ש 

ָאַמר לֹו:  ֶ יָון ש  ךָּ ּתאַכל ֶלֶחם"ּכֵ ֵזַעת ַאּפֶ   .ְעּתוֹ ִנְתָקְרָרה ּדַ  - )בראשית ג, יט( "ּבְ
 

יָאַמר  יש   ַרּבִּ ן ָלקִּ ְמעֹון ּבֶׁ ִּ  : ש 
ֹוָנה,  ִראש  ֵרינּו ִאם ָעַמְדנּו ּבָ ְ  ַאש 

ַדְבָרא.  ָקא ָאְכִליַנן ִעיְסֵבי ּדְ ּה, ּדְ ְלִטיַנן ִמיּנָ  ַוֲעַדִיין לֹא ּפָ
 

יָאַמר  יְזבִּ ֵ ֵמיּה  ַרב ש  ְ יּדְ ִמש  ן ֲעַזְרָיה ַרב ִּ ְלָעָזר ב ֶּ  : אֶּ
ין ְמזֹונֹוָתי ִ ְקִריַעת ַים סּוף, ָקש  ל ָאָדם ּכִ ֶ  ו ש 

ְכִתיב:  רּדִ ש ָּ ל ּבָּ   )תהלים קלו, כה( ""נֵתן ֶלֶחם ְלכָּ
ִרים :ּוְסִמיְך ֵליּה   ,)תהילים קלו, יג( ""ְלגֵזר ַים סּוף ִלְגזָּ

 
י ָאַמר ן ֲעַזְרָיה ַרב ִּ ְלָעָזר ב ֶּ  : אֶּ

יָתה, ְוִכְקִריַעת יֹום ַהּמִ ל ָאָדם ּכְ ֶ ין ְנָקָביו ש  ִ   ,ַים סּוף ָקש 
ֱאַמר: ּנֶ ֶ ֵתַח  ש   , )ישעיה נא, יד( 36""ִמַהר צֶעה ְלִהּפָּ

ְתֵריּה: כְ וּ  יו"ִתיב ּבַ ּלָּ ֱהמּו ּגַ ם ַוּיֶ   .)ישעיה נא, טו( "רַגע ַהּיָּ
 

 
תְוָאַמר  ֶׁ ש  ֵ ּום  ַרב ש  ּ יִמש  ן ֲעַזְרָיה ַרב ִּ ְלָעָזר ב ֶּ  : אֶּ

ִאיּלּו עֹוֵבד ֲע  ה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות ּכְ ל ַהְמַבּזֶ   ,בֹוָדה ָזָרהּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ְך"ש  ה ּלָּ ה לֹא ַתֲעש ֶ כָּ   )שמות לד, יז( "ֱאלֵֹהי ַמּסֵ

ְתֵריּה  מר" :ּוְכִתיב ּבַ ְ ש  ּצֹות ּתִ  . )שמות לד, יח( "ֶאת ַחג ַהּמַ
 

תְוָאַמר  ֶׁ ש  ֵ ּום  ַרב ש  ּ יִמש  ן ֲעַזְרָיה ַרב ִּ ְלָעָזר ב ֶּ  : אֶּ
ֹון ָהָרע,  ר ְלש  ל ַהְמַסּפֵ  ּכָ

ֹון ָהָרע, ְוָכל ַהְמַק  ל ְלש   ּבֵ
ֲחֵבירוֹ  ֶקר ּבַ ֶ ִעיד ֵעדּות ש    ,ְוָכל ַהּמֵ

ָלִבים.  ִליכֹו ַלּכְ ְ  ָראּוי ְלַהש 
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ִלכּון אתֹו""ש  ְ ש  ֶלב ּתַ  , )שמות כב, ל( 37ַלּכֶ

                                                           
32
ֶעֶצב   "תלדי בנים "ּבְ
33
בֹון  ִעּצָ  "תאכלנה כל ימי חייך "ּבְ
34
 "מעודי עד היום הזה"ָהֱאלִֹהים ָהרֶעה אִתי  
35
ְצִמיַח ָלךְ   ר ּתַ  "ואכלת את עשב השדה "ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ
36
ֵתַח    "ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו "ִמַהר צֶעה ְלִהּפָ
37
ִלכּון אתֹו"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו "  ְ ש  ֶלב ּתַ  ַלּכֶ

 רש"י
. כשהוא קשין נקביו של אדם

 עצור כיום המיתה: 
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ְתֵריּה  ְוא :ּוְכִתיב ּבַ ָּ ַמע ש  ֵ א ש  ָּ  , )שמות כג, א( 38""לֹא ִתש ּ
יא".  ִ יּה "לֹא ַתש ּ ְקִרי ּבֵ

                                                           
38
ְוא  ָ ַמע ש  ֵ א ש  ָ  "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס "לֹא ִתש ּ
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 ב-ח, אקי .64
דֹול, ֲאַנן ַמאי ַטְעָמא ָאְמִריַנן ַהאי? ל ַהּגָ א ַהּלֵ ִאיּכָ   ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

 
לּו:  ָבִרים ַהּלָ ה ּדְ ָ ּ ש  ּבֹו ֲחִמש  ּיֵ ֶ ּום ש  ּ  ִמש 

 ְיִציַאת ִמְצַרִים, 
 ּוְקִריַעת ַים סּוף, 

ן ּתֹוָרה,   ּוַמּתַ
ִתים,  ת ַהּמֵ  ּוְתִחּיַ

יַח  ִ ל ָמש  ֶ   .ְוֶחְבלֹו ש 
 
 ִציַאת ִמְצַרִים, יְ 

ְכִתיב ִים :ּדִ ְצרָּ ֵאל ִמּמִ רָּ ֵצאת ִיש ְ  . )תהלים קיד, א( ""ּבְ
 ּוְקִריַעת ַים סּוף, 

ְכִתיב:  נס"ּדִ ה ַוּיָּ אָּ ם רָּ  . )תהילים קיד, ג( "ַהּיָּ
ן ּתֹוָרה,   ַמּתַ

ְכִתיב ְקדּו ְכֵאיִלים" :ּדִ ִרים רָּ   )תהילים קיד, ד( "ֶההָּ
ִתים,  ית ַהּמֵ ִחּיַ  ּתְ

כְ  ְך ִלְפֵני ה' :ִתיבּדִ   .)תהילים קטז, ט( 39""ֶאְתַהּלֵ
יַח,  ִ ל ָמש  ֶ  ֶחְבלֹו ש 

ְכִתיב:  נוּ ּדִ נּו ה' לֹא לָּ  . )תהילים קטו, א( 40""לֹא לָּ
 

יְוָאַמר    :יֹוָחָנן ַרּבִּ
נּו" נּו ה' לֹא לָּ ּיֹות  - "לֹא לָּ ְעּבּוד ַמְלכֻׁ ִ   .זֹו ש 

 
ָאְמִרי א ּדְ   :ִאיּכָ

יָאַמר   : ןיֹוָחנָ  ַרּבִּ
נּו" נּו ה' לֹא לָּ  זֹו ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.  - "לֹא לָּ

 
ְצָחק ר יִּ  ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

ם,  יִהּנָ יִקים ִמּגֵ ל ַצּדִ ֶ ֹות ש  ש  ּבֹו ִמיּלּוט ְנָפש  ּיֵ ֶ ֵני ש   ִמּפְ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ י"ש  ִ ה ַנְפש  טָּ ה ה' ַמּלְ ּנָּ  . )תהילים קטז, ד( "אָּ

 
ה ּיָ ְזקִּ  ָאַמר:  חִּ

נֵ  ּנוּ ִמּפְ יָתן ִמּמֶ ן ָהֵאש  ַוֲעִלּיָ ָ יִקים, ְלִכְבש  ל ַצּדִ ֶ ש  ּבֹו ְיִריָדָתן ש  ּיֵ ֶ   .י ש 
   :ְיִריָדָתן
ְכִתיב נּו" :ּדִ נּו ה' לֹא לָּ   .ֲחַנְנָיהָאַמר  - "לֹא לָּ

בֹוד" ן ּכָּ י ְלִשְמךָּ ּתֵ ֵאל - "ּכִ ָ ּ  .ָאַמר ִמיש 
" ךָּ ךָּ ְוַעל ֲאִמּתֶ  . ָאַמר ֲעַזְרָיה - "על ַחְסּדְ

ה יאְמרּו ַהּגֹוִים" ּמָּ ן -  41"לָּ   .ָאְמרּו ּכּוּלָ
ן ָהֵאש   ַ ְבש  יָתן ִמּכִ   :ֲעִלּיָ

ְכִתיב ל ּגֹוִים :ּדִ   .ר ֲחַנְנָיהָאַמ  - ()תהילים קיז 42""ַהְללּו ֶאת ה' ּכָּ
ים" ּמִ אֻּ ל הָּ חּוהּו ּכָּ ּבְ ַ ֵאל - "ש  ָ ּ  .ָאַמר ִמיש 
ֵלינּו ַחְסּדֹו" ַבר עָּ י ּגָּ  .ָיהָאַמר ֲעַזְר  - "ּכִ

ּה" ם ַהְללּויָּ ן.  - "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹולָּ  ָאְמרּו ּכּוּלָ
 

                                                           
39
ְך ִלְפֵני ה' . "כי חילצת נפשי ממות"   "בארצות החיים"ֶאְתַהּלֵ
40
 "כי לשמך תן כבוד נוּ "לֹא ָלנּו ה' לֹא לָ  
41
ה יאְמרּו ַהּגֹוִים   "איה נא אלוהיהם "ָלּמָ
42
ל ּגֹוִים   "שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללויה "ַהְללּו ֶאת ה' ּכָ
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 ְוֵיש  אֹוְמִרים: 
ם" ְבִריֵאל ֲאָמרֹו.  - "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹולָּ  ּגַ

 
ן ָהֵאש   ַ ְבש  ע ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְלתֹוְך ּכִ ָ יל ִנְמרֹוד ָהָרש  ִהּפִ ֶ ָעה ש  ָ ש    ,ּבְ

דֹוש  ּבָ  ְבִריֵאל ִלְפֵני ַהּקָ   :רּוְך הּואָאַמר ּגַ
 . ן ָהֵאש  ַ ְבש  יק ִמּכִ ּדִ יל ֶאת ַהּצַ ן ְוַאּצִ ל עֹוָלם, ֵאֵרד ַוֲאַצּנֵ ֶ  ִרּבֹונֹו ש 

עֹוָלמֹו,  עֹוָלִמי ְוהּוא ָיִחיד ּבְ רּוְך הּוא: ֲאִני ָיִחיד ּבְ דֹוש  ּבָ  ָאַמר לֹו ַהּקָ
ִחיד יל ֶאת ַהּיָ   .ָנֶאה ְלָיִחיד ְלַהּצִ

דֹוש  ּבָ  ַהּקָ ֶ הּוְלִפי ש  ִרּיָ ל ּבְ ַכר ּכָ ַח ש ְ ֵני ָבָניו.  :ָאַמר ,רּוְך הּוא ֵאינֹו ְמַקּפֵ ה ִמּבְ ָ לֹש  ְ יל ש  ה ְוַתּצִ ְזּכֶ  ּתִ
 

ַרש   יּדָ י ַרב ִּ לֹונִּ ֵ ְמעֹון ַהש   ִּ  : ש 
ן ָהֵאש   ַ ְבש  ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְלתֹוְך ּכִ ָ ע ֶאת ֲחַנְנָיה ִמיש  ָ ר ָהָרש  יל ְנבּוַכְדֶנּצַ ִהּפִ ֶ ָעה ש  ָ ש    ,ּבְ

רּוְך הּוא,  דֹוש  ּבָ ָרד ִלְפֵני ַהּקָ ר ַהּבָ  ָעַמד יּוְרַקּמֹו ש ַ
ן  ָ ְבש  ן ֶאת ַהּכִ ל עֹוָלם, ֵאֵרד ַוֲאַצּנֵ ֶ  ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ש 

יִק  ּדִ יל ַלּצַ ן ָהֵאש  ְוַאּצִ ַ ְבש  לּו ִמּכִ   ,ים ַהּלָ
רוּ  דֹוש  ּבָ ל ַהּקָ ֶ בּוָרתֹו ש  ְבִריֵאל: ֵאין ּגְ ָכךְ ָאַמר לֹו ּגַ   ,ְך הּוא ּבְ

 ֶ ָרדש  ר ּבָ ה ש ַ ין ֶאת ָהֵאש   ,ַאּתָ ִים ְמַכּבִ ַהּמַ ֶ   ,ְוַהּכל יֹוְדִעין ש 
ְפִנים קיח,ב  ל ֵאש  ֵאֵרד ַוֲאָקֵרר ִמּבִ ֶ ר ש  א ֲאִני ש ַ יַח ^ ֶאּלָ חּוץ ְוַאְקּדִ תֹוְך ֵנס ,ִמּבַ ה ֵנס ּבְ   .ֶאֱעש ֶ

רּוְך הּוא: ֵרד!  דֹוש  ּבָ  ָאַמר לֹו ַהּקָ
א ְבִריֵאל ְוָאַמר:ּבְ ַתח ּגַ ָעה ּפָ ָ ם" ֹוָתּה ש   . )תהילים קיז, ב( "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹולָּ
י   אֹוֵמר: ָנָתן ַרב ִּ

ם" ם ֲאָמרּוהוּ  - "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹולָּ ּיָ ּבַ ֶ ִגים ש    .ּדָ
 
 ַרב הּוָנא. ְד כְּ 
 : ַרב הּוָנאָאַמר ּדַ 

י ֲאָמָנה ָהי ַטּנֵ אֹותֹו ַהּדֹור ִמּקְ ּבְ ֶ ָרֵאל ש   ּו, ִיש ְ
ַרש  ְוִכְד  יּדָ ר ָמרִּ ה ּבַ  : ַרּבָ

ְכִתיב:  ַים סּוף"ַמאי ּדִ ם ּבְ ְמרּו ַעל יָּ ָעה,  - )תהלים קו, ז( "ַוּיַ ָ אֹוָתּה ש  ָרֵאל ּבְ ִהְמרּו ִיש ְ ֶ ד ש   ְמַלּמֵ
ד ַאֵחר.  ים עֹוִלים ִמּצַ ְך ִמְצִרּיִ ד ֶאָחד ּכָ ָאנּו עֹוִלין ִמּצַ ֶ ם ש  ֵ ש   ְוָאְמרּו: ּכְ

ה! ָאַמר לֹו ַה  ָ ש  ּבָ לֹוט אֹוָתן ַלּיַ ל ָים: ּפְ ֶ ר ש  רּוְך הּוא ְלש ַ דֹוש  ּבָ  ּקָ
ָנה וְ  ּנֹוֵתן לֹו ַרּבֹו ַמּתָ ֶ לּום ֵיש  ֶעֶבד ש  ל עֹוָלם, ּכְ ֶ ּנּו? ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ש   חֹוֵזר ְונֹוֵטל ִמּמֶ

ֶהן.  ּבָ ֶ ן ְלָך ֶאָחד ּוֶמֱחָצה ש   ָאַמר לֹו: ֶאּתֵ
ּתֹוֵבַע ֶאת ַרּבוֹ ָאַמר לֹו: ִרבּ  ֶ ל עֹוָלם, ֵיש  ֶעֶבד ש  ֶ   ?ֹונֹו ש 

ֹון ְיֵהא ִלי ָעֵרב.   ָאַמר לֹו: ַנַחל ִקיש 
ָרֵאל ְוָראּו אֹוָתן ה ּוָבאּו ִיש ְ ָ ש  ּבָ ַלט אֹוָתן ַלּיַ ד ּפָ   ,ִמּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ם"ש  ַפת ַהּיָּ ֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ש ְ רָּ ְרא ִיש ְ  .)שמות יד, ל( "ַוּיַ
 
ֶהן"אי ַמ  ּבָ ֶ  ? "ֶאָחד ּוֶמֱחָצה ש 
ַפְרעה: ּדְ  חּור"ִאיּלּו ּבְ ש  ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָּ ֵ   )שמות יד, ז( "ש 

ִסיְסָרא:  ְרֶזל"ְוִאיּלּו ּבְ ע ֵמאֹות ֶרֶכב ּבַ ַ ש    )שופטים ד, יג( "ּתְ
 

דֹוש  ּבָ  ַפְרְזָלא, הֹוִציא ַהּקָ ִדְקֵרי ּדְ יהּו ּבְ י ֲאָתא ִסיְסָרא, ֲאָתא ֲעַלּיְ ִסיּלֹוָתם, ּכִ  רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ּכֹוָכִבים ִמּמְ
ְכִתיב ַמִים :ּדִ ָּ ִבים "ִמן ש  מּו ַהּכֹוכָּ   )שופטים ה, כ( 43"ִנְלחָּ

ַפְרְזָלא.  ְקֵרי ּדְ ִדירּו ָהֵני ּדִ ַמִים ֲעַלְייהּו ַאּקְ ָ ְנִחיתּו ּכֹוְכֵבי ש  יָון ּדִ  ּכֵ
ְייהּו ּבְ  ַ ֹון, ְנִחיתּו ְלַאְקרּוֵרי ְלִמיְסֵחי ַנְפש   ַנַחל ִקיש 

ֵלם ֵעְרבֹוְנָך.  ְ ֹון: ֵלְך ְוַהש  רּוְך הּוא ְלַנַחל ִקיש  דֹוש  ּבָ  ָאַמר לֹו ַהּקָ
ם,  ִליָכן ַלּיָ ְ ֹון ְוִהש  ָרָפם ַנַחל ִקיש  ד ּגְ  ִמּיָ

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ם ַנַחל ְקדּוִמים"ש  פָּ רָּ ֹון ּגְ   .)שופטים ה, כא( "ַנַחל ִקיש 

                                                           
43
ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים  ָ  "ממסילותם נלחמו עם סיסרא "ִמן ש 

 רש"י
. לשרוף את ואקדיח מבחוץ

תן לתוך האור דכתיב הזורקים או
)דניאל ג( גובריא אילך די הסיקו 
לשדרך מישך ועבד נגו קטיל הימון 

  שביבא דנורא:
. שקיים לי דברו ואמת ה' לעולם

ושמר לי הבטחתו שהבטיחני 
  להציל מבני בניו של אברהם:

. פרנסה שנתן לו רבו מתנה
לדגים: ה''ג כיון דנחיתו כוכבי 
שמיא עלייהו נחיתו לאקורי 

  שייהו בנחל קישון:נפ
. ששילם לנו ואמת ה' לעולם

מתנותינו מחיל פרעה להתפרנס 
  ממנו:



 ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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  ?"ַנַחל ְקדּוִמים"ַמאי 

ֶדם. ַנַח  ה ָעֵרב ִמּקֶ ֲעש ָ ּנַ ֶ  ל ש 
 

 ֶ ִגים ש  ְתחּו ּדָ ָעה ּפָ ָ אֹוָתּה ש  ם ְוָאְמרּו: ל ּבְ ם"ּיָ   ."ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹולָּ
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 קיט, א – קיח, ב .65
יָאַמר  יש   ַרּבִּ ן ָלקִּ ְמעֹון ּבֶׁ ִּ  : ש 

ְכִתיב:  ִיתַמאי ּדִ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ִ   )תהילים קיג, ט( ?44""מֹוש 
ֶנֶסת ִיש ְ  רּוְך הּוא:ָאְמָרה ּכְ דֹוש  ּבָ   ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ

ים ֵרי ָבּתִ ִעיּקָ ָרה ּבְ ה זֹו ַהּדָ חּוְלּדָ ֶניָך ּכְ מּוִני ּבָ ל עֹוָלם, ש ָ ֶ   .ִרּבֹונֹו ש 
 

ַרש     :ָרָבאּדָ
ְכִתיב:  ַמע ה'ַמאי ּדִ ְ י ִיש  י ּכִ ַהְבּתִ   )תהילים קטז, א( ?45""אָּ

 ֶ ָרֵאל: ִרּבֹונֹו ש  ֶנֶסת ִיש ְ ְזַמ  ,ל עֹוָלםָאְמָרה ּכְ ֲחנּוַניֵאיַמת ֲאִני ֲאהּוָבה ְלָפֶניָך ּבִ ַמע קֹול ּתַ ְ ש  ּתִ ֶ   ?ן ש 
יַע" ִ ּלִתי ְוִלי ְיהֹוש  רּוְך הּוא:   - )תהילים קטז, ו( "ּדַ דֹוש  ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיש ְ  ָאְמָרה ּכְ

ִמְצוֹ  ה ֲאִני ּבְ ּלָ ּדַ ֶ י ש  ל עֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ ֶ יַע. וְ ְלָך ֲאִני,  -ת ִרּבֹונֹו ש  ִ  ִלי ָנֶאה ְלהֹוש 
  

 
ֲהָנאָאַמר   : ַרב ּכָ

ָחָלה  ֶ ש  יּכְ ָמֵעאל ב ְ  ַרב ִּ ְ ש  ייִּ ַלח לֹו  יֹוֵסי ַרב ִּ ָ יש   : ַרב ִּ
ּום ָאִביָך.  ּ ָאַמְרּתָ ָלנּו ִמש  ֶ ָבִרים ש  ה ּדְ ָ לֹש  ְ ַנִים ּוש  ְ  ֱאמֹור ָלנּו ש 

ַלח לֹו:  ָ  ש 
ךְ  א ּכָ ל ּגֹוִיםְכִתיב: ַמאי ּדִ  :ָאַמר ַאּבָ   ב(-)תהלים קיז, א ?46""ַהְללּו ֶאת ה' ּכָּ

ְייהּו?   אּוּמֹות ָהעֹוָלם ַמאי ֲעִביְדּתַ
ל ּגֹוִים"ָהִכי ָקָאַמר:  ֲהַדְייהּו, ַא  - "ַהְללּו ֶאת ה' ּכָּ ָעֵביד ּבַ בּורֹות ְוִנְפָלאֹות ּדְ  ּגְ
ן ָאנּו  ּכֵ ֶ ל ש   ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו. ּדְ ּכָ

 
 ֲחָדא:  ְועֹוד

יַח  ִ ש  ִביא ּדֹורֹון ַלּמָ ּתָ ֶ ל ֵמֶהם, 47ֲעִתיָדה ִמְצַרִים ש  ָסבּור ֵאינֹו ְמַקּבֵ  , ּכְ
ִמְצַרִים ּו ְלָבַניי ּבְ ל ֵמֶהם, ַאְכַסְנָיא ָעש  יַח: ַקּבֵ ִ ש  רּוְך הּוא ַלּמָ דֹוש  ּבָ   .ָאַמר לֹו ַהּקָ

ד  ִים"ִמּיָ י ִמְצרָּ ים ִמּנִ ַמּנִ ְ יּו ַחש    .ם סח, לב()תהילי "ֶיֱאתָּ
י  ְדּתִ ְעּבַ ּתַ ְ ּלא ִנש  ֶ ְך, ֲאִני ש  ֶהן ּכָ דּו ּבָ ְעּבְ ּתַ ְ ש  ּנִ ֶ לּו ש  ַעְצָמּה: ּוָמה ַהּלָ ָאה ּכּוש  ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ןָנש ְ ּכֵ ֶ ל ש  ֶהן לֹא ּכָ   ?!ּבָ

ל ֵמֶהם.  רּוְך הּוא: ַקּבֵ דֹוש  ּבָ  ָאַמר לֹו ַהּקָ
ד  יו ֵלאלִֹהים"ִמּיָ דָּ ִריץ יָּ  . )תהילים סח, לב( "ּכּוש  ּתָּ

ָאנּו ַאֵחיֶהן לֹ  ֶ ְך ָאנּו ש  ֵאין ַאֵחיֶהן ּכָ ֶ לּו ש  ַעְצָמּה: ּוָמה ַהּלָ ָעה ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ָ ָאה ַמְלכּות רֹוִמי ָהְרש  ן? ָנש ְ ּכֵ ֶ ל ש   א ּכָ
רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל:  דֹוש  ּבָ ֶנהָאַמר לֹו ַהּקָ ת קָּ ַער ַחּיַ עוֹ  - )תהילים סח, לא( 48""ּגְ ה ּוְקֵנה ְלָך ֵעָדה, ּגְ  ר ַחּיָ

ָבר ַאֵחר   :ּדָ
ת ָקֶנה' עֹור ַחּיַ ִנים, ', ּגְ ין ַהּקָ ָרה ּבֵ ּדָ ֶ  ש 

ְכִתיב ה" :ּדִ ַדי ִיְרֶעּנָּ ַער ְוִזיז ש ָּ ה ֲחִזיר ִמּיָּ   .)תהילים פ, יד( "ְיַכְרְסֶמּנָּ
 

יָאַמר  א ַרּבִּ ר ַאּבָ יא ּבַ ּיָ יָאַמר  חִּ  : יֹוָחָנן ַרּבִּ
ַחיָּ  עֹור ּבְ קּוְלמֹוס ֶאָחד. ּגְ ִבין ּבְ יָה ִנְכּתָ ל ַמֲעש ֶ ּכָ ֶ  ה ש 

 
ים ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ָעִלים.  -)תהילים סח, לא( 49""ֲעַדת ַאּבִ ֵאין ָלֶהם ּבְ ֶ ֲעָגִלים ש  יִרים ּכַ ֲחטּו ַאּבִ ָ ּ ש  ֶ  ש 

ֶסף" י כָּ ַרּצֵ ס ּבְ ל ָממֹון - "ִמְתַרּפֵ ִטין ָיד ְלַקּבֵ ְ ּפֹוש  ֶ י, וְ ש  ָעִליםֵאין עֹוש ִ   .ן ְרצֹון ּבְ
צּון" בֹות ֶיְחּפָּ ים ְקרָּ ר ַעּמִ ּזַ רּו ְלֵבין אּוּמֹות ָהעֹוָלם - "ּפִ ּזְ ְתּפַ ּיִ ֶ ָרֵאל ש  ַרם ָלֶהם ְלִיש ְ ֶהן ?ִמי ּגָ ָהיּו ֲחֵפִצין ּבָ ֶ   .ְקִריבֹות ש 

 
ַלח לֹו:  ָ  ְועֹוד ש 

                                                           
44
ִית  יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ ִ  "ם שמחה הללויהאם הבני "מֹוש 
45
ַמע ה'  ְ י ִיש  י ּכִ  "את קולי תחנוני "ָאַהְבּתִ
46
ל ּגֹוִים   "שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ד' לעולם הללויה "ַהְללּו ֶאת ה' ּכָ
47
 "מהיכלך על ירושלים לך יובילו מלכים שי" )תהילים סח, ל( 
48
ת ָקֶנה  ַער ַחּיַ  "עדת אבירים "ּגְ
49
י  ים"ֲעַדת ַאּבִ ֶעְגֵלי ַעּמִ  "מתרפס ברצי כסף ביזר עמים קרבות יחפצו ִרים ּבְ

 רש"י
. מרוב חטאותם שמוני בניך

  בגלות:
. כחולדה זו שדרה בעיקרי בתים

  והיינו עקרת הבית:
. אומות העולם מאי עבידתייהו

לשבוחי משום דגבר עלינו חסדו 
  הא עלן לשבוחי:

ו שעשה . דחזיתאגבורות ונפלאות
  לי:

. עדת ישראל בין הקנים וקנה
  ביער:

. זה אדום שכתוב בה חזיר מיער
)שם ז( אכלה ומדקה ושארא 

  ברגלה רפסה וזה דרכו של חזיר:
שכל מעשיה נכתבים בקולמוס 

  . כלו' פה אחד להם להרע:אחד
  . מתיר פס פושט יד:מתרפס

. כלומר מתנים עם ישראל ברצי
לעשות רצונם בשוחד שהם 

 בלים ואין מקיימין דבריהם:מק
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ְכַרְך גָּ  ָווִקים ּבִ ְ ה ש  ָ ּ ים ַוֲחִמש  ִ ּ ש  ִ לֹש  ֵמאֹות ְוש  ְ ל רֹוִמי, ש  ֶ  דֹול ש 
יָרִנּיֹות ה ּבִ ָ ּ ים ַוֲחִמש  ִ ּ ש  ִ לֹש  ֵמאֹות ְוש  ְ    ,ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהיּו ּבֹו ש 

ה ַמֲעלֹות ָ ּ ים ַוֲחִמש  ִ ּ ש  ִ לֹש  ֵמאֹות ְוש  ְ יָרִנית ּוִביָרִנית ָהיּו ּבֹו ש    ,ְוָכל ּבִ
ל  ֵדי ָלזּון ֶאת ּכָ  ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו. ְוָכל ַמֲעָלה ּוַמֲעָלה ָהיּו ּבֹו ּכְ

יָאַמר  ָמֵעאל ַרב ִּ ְ ש  ילְ  יִּ יְוָאְמִרי ָלּה לְ  ,ַרב ִּ ָמֵעאל ב ְ  ַרב ִּ ְ ש  ייִּ  : יֹוֵסי ַרב ִּ
 ָהֵני ְלַמן? 

 ָלְך ּוְלַחְבָרְך ּוְלַחְברּוָתְך. 
ֱאַמר ּנֶ ֶ ִבים ִלְפנֵ  :ש  ְ י ַלּיש  ֵסן ּכִ ֵצר ְולֹא ֵיחָּ ּה קֶדש  ַלה' לֹא ֵיאָּ ּה ְוֶאְתַנּנָּ  . )ישעיה כג, יח( 50"י ה' ִיְהֶיה"ַסְחרָּ

 
ֵצר"ַמאי    ?"לֹא ֵיאָּ

 
ֵני    :ַרב יֹוֵסףּתָ

ֵצר"" ית אֹוָצר, - "לֹא ֵיאָּ   ֶזה ּבֵ
ֵסן" ִניָזה - "ְולֹא ֵיחָּ ית ּגְ  . "ֶזה ּבֵ

 
ִבים ִלְפֵני ה'"ַמאי  ְ י ַלּיש    ?"ּכִ

 
יָאַמר  ְלָעָזר ַרּבִּ  :  אֶׁ

יר ְמקֹום ֲחֵבירֹו   קיט,א ּכִ יָבהֶזה ַהּמַ ִ ְיש    .ּבַ
 

ָאְמִרי א ּדְ   :ִאיּכָ
 

יָאַמר  ְלָעָזר ַרּבִּ  : אֶׁ
יָבה.  ִ ְיש  ֵני ֲחֵבירֹו ּבַ ל ּפְ  ֶזה ַהְמַקּבֵ

ִתיק"ַמאי  ה עָּ   ?"ִלְמַכּסֶ
יק יֹוִמין ה ַעּתִ יּסָ ּכִ ֶ ָבִרים ש  ה ּדְ  .ֶזה ַהְמַכּסֶ

  ?ּוַמאי ִניְנהוּ 
  .ִסְתֵרי תֹוָרה

 
ָאְמִרי א ּדְ   :ְוִאיּכָ

יק יֹוִמין, ֶזה ַהְמ  ה ַעּתִ יּסָ ּכִ ֶ ָבִרים ש  ה ּדְ  ַגּלֶ
  ?ַמאי ִניְנהוּ 

 ַטֲעֵמי תֹוָרה. 
 
 
 

                                                           
50
ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה  ְ י ַלּיש  ּה קֶדש  ַלה' לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן ּכִ  "סחרה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק "ַסְחָרּה ְוֶאְתַנּנָ

 רש"י
זה המכיר מקום חבירו 

. שיודע לומר זה בישיבה
מקום מיושב לפלוני וזה של 
פלוני דהואיל ומכיר הוא 
מקום כולם רגיל הוא לישב 

  שם תמיד:
. מעשה מרכבה סתרי תורה

ומעשה בראשית: למנצח: 
מדלא כתיב לנצח משמע 

 שנותן כח לבריות לנצחו:



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
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 קיט, א .66
ֲהָנאָאַמר  ּום  ַרב ּכָ ּ יִמש  ָמֵעאל ב ְ  ַרב ִּ ְ ש  ייִּ  : יֹוֵסי ַרב ִּ

ְכִתיב:  ִוד"ַמאי ּדִ ַח... ִמְזמֹור ְלדָּ   ()תהילים ד ?"ַלְמַנּצֵ
ּנֹוְצִחין אֹותוֹ  ֶ רּו ְלִמי ש  ֵמַח.  ַזּמְ  ְוש ָ

ר ָוָדם.  ש ָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוש  ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ ּלא ּכְ ֶ  ּבא ּוְרֵאה ש 
ִחין אֹותֹו ָעֵצב,  ר ָוָדם ְמַנּצְ ש ָ  ּבָ

ֵמַח.  רּוְך הּוא נֹוְצִחין אֹותֹו ְוש ָ דֹוש  ּבָ  ֲאָבל ַהּקָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ַמדש  ה ְבִחירֹו עָּ ֶ ם לּוֵלי מש  ִמידָּ ְ יו "ַוּיאֶמר ְלַהש  נָּ ֶרץ ְלפָּ ּפֶ  .)תהילים קו( "ּבַ

 
ֲהָנאָאַמר  ּום  ַרב ּכָ ּ יִמש  ָמֵעאל ב ְ  ַרב ִּ ְ ש  ייִּ   ,יֹוֵסי ַרב ִּ
יָאַמר  יש   ַרּבִּ ן ָלקִּ ְמעֹון ּבֶׁ ִּ ּום  ש  ּ יִמש  יָאה ַרּבִּ  : ְיהּוָדה ְנש ִּ

ְכִתיב ְנֵפיֶהם" :ַמאי ּדִ ַחת ּכַ ם ִמּתַ דָּ  , )יחזקאל א, ח( ?"ִויֵדי אָּ
דֹו" ִת  "יָּ ד ִמּדַ   -יב ּכְ ּוָבה ִמּיַ ֲעֵלי ְתש  ל ּבַ ֵדי ְלַקּבֵ ְנֵפי ַהַחּיֹות ּכְ ַחת ּכַ רּוָסה ּתַ ּפְ ֶ רּוְך הּוא ש  דֹוש  ּבָ ל ַהּקָ ֶ יןֶזה ָידֹו ש    .ת ַהּדִ

 
 

 רש"י
. שמקטרגת ת הדיןמפני מד

ואומרת לא תקבלם והוא מקבלם 
  בסתר:

. אלמא משתבח לולי משה בחירו
ביה קרא במשה וקרי ליה בחירו 
משום דהשיב חמתו מהשחית 

 אלמא שמח הוא בכך:
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 קיט, א .67
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ְ  : ש 

טֹו ֶוֱהִביאֹו ְלִמ  עֹוָלם יֹוֵסף ִלּקְ ּבָ ֶ ֶסף ְוָזָהב ש  ל ּכֶ  ְצַרִים, ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ אש  ְמצָּ ֶסף ַהּנִ ל ַהּכֶ ט יֹוֵסף ֶאת ּכָּ  . )בראשית מז, יד( 51""ַוְיַלּקֵ

ִין?  ָאר ֲאָרצֹות ִמּנַ ְ ש  ַנַען, ּבִ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ ֶ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוש  ּבְ ֶ א ש   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ְלמּוד לֹוַמר:  הּתַ אּו ִמְצַרְימָּ ֶרץ ּבָּ אָּ ל הָּ  . )בראשית מא, נז( 52""ְוכָּ

ֶהן, וּ  ְצַרִים ֶהֱעלּוהּו ִעּמָ ָרֵאל ִמּמִ ָעלּו ִיש ְ ֶ  ְכש 
ֱאַמר ּנֶ ֶ לּו ֶאת ִמְצַרִים" :ש    )שמות יב, לו( "ַוְיַנּצְ
י  ָאַמר:  ַרב ַאסִּ

ָגן,  ּה ּדָ ֵאין ּבָ ֶ ְמצּוָדה זֹו ש  אּוָה ּכִ  ֲעש ָ
י ְמעֹון ַרּבִּ ִּ  ָאַמר:  ש 

ִגים.  ּה ּדָ ֵאין ּבָ ֶ ְמצּוָלה ש   ּכִ
 ח ַעד ְרַחְבָעם. ְוָהָיה מּונָּ 

ק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ּוְנָטלֹו ֵמְרַחְבָעם,  ַ יש  ִ א ש   ּבָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ִיםש  לָּ ָּ ק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ְירּוש  ַ יש  ִ ה ש  לָּ ם עָּ ֶלְך ְרַחְבעָּ ית ַלּמֶ ִ ה ַהֲחִמיש  נָּ ָּ ּ ש    ,"ַוְיִהי ּבַ

ֶלךְ  ית ַהּמֶ ית ה' ְוֶאת אֹוְצרֹות ּבֵ ח ֶאת אְצרֹות ּבֵ ּקַ  . כו(-)מלכים א' יד, כה "ַוּיִ
ק,  ַ יש  ִ ּ א ֶזַרח ֶמֶלְך ּכּוש  ּוְנָטלֹו ִמש   ּבָ
ַרח ֶמֶלְך ּכּוש   א ָאָסא ּוְנָטלּוהּו ִמּזֶ   ,ּבָ

ן ַטְבִריּמֹון.  רּו ְלַהְדִריּמֹון ּבֶ יּגְ ִ  ְוש 
ן ַטְבִריּמֹון.  ֵני ַעּמֹון ּוְנָטלּום ֵמַהְדִריּמֹון ּבֶ אּו ּבְ  ּבָ

ָפט וּ  ָ א ְיהֹוש  ֵני ַעּמֹוןּבָ ח ַעד ָאָחז,  ,ְנָטלֹו ִמּבְ  ְוָהָיה מּוּנָ
א ַסְנֵחִריב ּוְנָטלֹו ֵמָאָחז.   ּבָ

ה,  ח ַעד ִצְדִקּיָ ְנֵחִריב ְוָהָיה מּוּנָ הּו ּוְנָטלֹו ִמּסַ א ִחְזִקּיָ  ּבָ
ה.  ְדִקּיָ ים ּוְנָטלּוהּו ִמּצִ ּיִ ּדִ ש ְ אּו ּכַ  ּבָ

ש ְ  ים ּוְנָטלּוהּו ִמּכַ ְרִסּיִ אּו ּפַ ים. ּבָ ּיִ  ּדִ
ים.  ְרִסּיִ אּו ְיָווִנים ּוְנָטלּוהּו ִמּפַ  ּבָ

ד ְיָווִנים,  ים ּוְנָטלּוהּו ִמּיַ אּו רֹוִמּיִ  ּבָ
רֹוִמי.  ח ּבְ  ַוֲעַדִיין מּוּנָ

 
יָאַמר  יָחָמא ּבַ  ַרּבִּ יָנא ַרּבִּ  : ֲחנִּ

לֹש  ַמְטמֹוִנּיֹות  ָ ִמְצַרִיםש    :ִהְטִמין יֹוֵסף ּבְ
ה לְ  ּלָ  קַרח, ַאַחת ִנְתּגַ

ן ַאְסֵוירּוס ה ְלַאְנטֹוִנינּוס ּבֶ ּלָ   ,ְוַאַחת ִנְתּגַ
יִקים ֶלָעִתיד ָלבא.  ּדִ נּוָזה ַלּצַ  ְוַאַחת ּגְ

 
תֹו" עָּ יו ְלרָּ לָּ מּור ִלְבעָּ ָּ ר ש  ֶ  )קהלת ה, יב( "עש 

יָאַמר   יש   ַרּבִּ ן ָלקִּ ְמעֹון ּבֶׁ ִּ  : ש 
ל קַרח ֶ רֹו ש  ְ   ,זֹו ָעש 

ֱאַמר:  ּנֶ ֶ ל ַהְיק"ש  ַרְגֵליֶהם"ְוֵאת ּכָּ ר ּבְ ֶ   )דברים יא, ו( 53ּום ֲאש 
 

יָאַמר  ְלָעָזר ַרּבִּ  : אֶׁ
ֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו.  ּמַ ֶ ל ָאָדם ש  ֶ  ֶזה ָממֹונֹו ש 

 
יָאַמר  י ַרּבִּ  : ֵלוִּ

ָרדֹות ְלָבנֹות לֹש  ֵמאֹות ּפְ ְ אֹוי ש  ל קַרח,  ,ַמש ְ ֶ ָנָזיו ש  ית ּגְ חֹות ּבֵ  ָהיּו ַמְפּתְ
הּו ַאְקִליֵד  אְוכּוּלְ ִגְלּדָ י ּדְ   .י ּוְקִליּפֵ

                                                           
51
ְמָצא  ֶסף ַהּנִ ל ַהּכֶ ט יֹוֵסף ֶאת ּכָ  "ץ כנעןבארץ מצרים ובאר "ַוְיַלּקֵ
52
אּו ִמְצַרְיָמה   "לשבור אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ "ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ
53
ַרְגֵליֶהם"ואשר עשה לדתן ולאבירם בני אליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם "  ר ּבְ ֶ ל ַהְיקּום ֲאש   ְוֵאת ּכָ

 רש"י
. שפורסים לעופות כמצודה זו

לצוד ואין בה דגן ואין עוף נפנה 
אליה: מלחמתו של זרח במצרים 

אסא גמרא אבל מלחמת זרח ב
  קראי:

. מלך ארם ושיגרו להדרימון
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:
  . שמשמח לבו:שמעמידו על רגליו

  . מפתחות:אקלידי
. פותחות שקורין בלעז וקולפי
  { :שירידור''א: מנעולר''א }שרדו

. של מרצופים של עור דגלדי
שנושאים על סוסים וחמורים 

 וגמלים:
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 קיט, א .68
 דיא"ש אדי"ש כשד"ך מאוד"ך סימן. 

 
יָאַמר  י ַרּבִּ ר ַנְחָמנִּ מּוֵאל ּבַ ְ יָאַמר  ש   : יֹוָנָתן ַרּבִּ

ִני" י ֲעִניתָּ ִוד.  - )תהלים קיח, כא( "אֹוְדךָּ ּכִ  ָאַמר ּדָ
ה" ּנָּ ה ְלראש  ּפִ ְיתָּ ֲאסּו ַהּבֹוִנים הָּ י.  - כב()תהילים קיח,  "ֶאֶבן מָּ ַ  ָאַמר ִיש 

ה ּזאת ְיתָּ   .ָאְמרּו ֶאָחיו - )תהילים קיח, כג( ""ֵמֵאת ה' הָּ
ה ה' ש ָּ מּוֵאל - )תהילים קיח, כד( ""ֶזה ַהּיֹום עָּ ְ   .ָאַמר ש 

א" ה ּנָּ יעָּ ִ א ה' הֹוש  ּנָּ  ָאְמרּו ֶאָחיו.  - )תהילים קיח, כה( "אָּ
א" ה נָּ א ה' ַהְצִליחָּ ּנָּ ִודָאַמ  - )תהילים קיח, כה( "אָּ   .ר ּדָ
ם ה'" ֵ ש  א ּבְ רּוְך ַהּבָּ י.  - )תהילים קיח, כו( "ּבָּ ַ  ָאַמר ִיש 
ית ה'" ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ מּוֵאל.  - )תהילים קיח, כו( "ּבֵ ְ  ָאַמר ש 

נּו" ֵאר לָּ ן - )תהילים קיח, כז( "ֵאל ה' ַוּיָּ   .ָאְמרּו ּכּוּלָ
ֲעבִתים מוּ  - )תהילים קיח, כז( ""ִאְסרּו ַחג ּבַ ְ  ֵאל. ָאַמר ש 
" ה ְואֹוֶדךָּ ִוד.  - )תהילים קיח, כח( "ֵאִלי ַאּתָּ  ָאַמר ּדָ

" ן.  - )תהילים קיח, כח( "ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמךָּ  ָאְמרּו ּכּוּלָ
 
 

 רש"י
. כלומר דוד אבן מאסו הבונים

שמימיו רועה צאן היה ונעשה 
ראש ונפלאת בעינינו לשון רבים 

  אמרו אחיו:
. שמואל היה זה היום עשה ה'

מתנבא עליהם שסופן לגיל 
  יביהם:ולשמוח שיושיעם מיד או

. כלומר על הושיעה נא אמרו אחיו
ידי דוד ודוד אמר הצליחה נא 

  שיצליח במלכותו:
. שיברך ברכנוכם אמר שמואל

  כולם כלומר מברכין אנו אתכם:
  . לשון רבים:לנו

. הביאו זבחים אסרו חג בעבותים
 ושלמים הרבה לשמוח:
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 ב-קיט, א .60
ַנן ָהָתם   :ּתְ

ֲהגוּ " ּנָ ֶ  : ָמקֹום ש 
 ִיְכּפֹול,  -ִלְכּפֹול   קיט,ב

ֹוט  ֹוט, -ִלְפש    ִיְפש 
 ֵרך, ְיָב  -ְלָבֵרְך ַאֲחָריו 

ִדיָנהּכְ ַהּכל    ."ִמְנַהג ַהּמְ
 

ֵייָאַמר   : ַאּבַ
א נּו ֶאּלָ ָ   :לֹא ש 

ַאֲחָריו, ֲאָבל ְלָפָניו ִמְצָוה ְלָבֵרךְ    .ּלְ
 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ  ְ  : ש 

יָתן.  ּיָ ְצֹות ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן עֹוֵבר ַלֲעש ִ ל ַהּמִ  ּכָ
 

ַהאי "עֹוֵבר" לִ  ַמע ּדְ ְ ַאְקּדֹוִמי הּוא? ַמאי ַמש  ָנא ּדְ ָ ּ  יש 
 

ְצָחקָאַמר  ר יִּ  : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב י" :ּדִ ִ ֲעבר ֶאת ַהּכּוש  ר ַוּיַ ּכָּ ֶרְך ַהּכִ ץ ֲאִחיַמַעץ ּדֶ רָּ  . )שמואל ב' יח, כג( "ַוּיָּ

 
ֵיי  ָאַמר:  ַאּבַ

ַבר ִלְפֵניֶהם"ֵמָהָכא:   . )בראשית לג, ג( "ְוהּוא עָּ
 

ָאְמִרי א ּדְ   :ִאיּכָ
ם" :ָכאֵמָה  ָּ ראש  ם ִלְפֵניֶהם ַוה' ּבְ ֲעבר ַמְלּכָּ  . )מיכה ב, יג( "ַוּיַ

 
ְנָיא:   ּתַ

י" ָבִרים,  ַרב ִּ ּה ּדְ  ּכֹוֵפל ּבָ
י ן ְפָרָטא ַרב ִּ ְלָעָזר ב ֶּ ָבִרים אֶּ ּה ּדְ  . "מֹוִסיף ּבָ

 
 ? "מֹוִסיף"ַמאי 

 
ֵייָאַמר   : ַאּבַ

"מֹוִסיף ִלְכּפֹול, ֵמ  ה.  "אֹוְדךָּ  ּוְלַמּטָ
 
 

 רש"י
  . כל ההלל:לכפול

. מעט היה כופל כגון כופל דברים
  רוך הבא ולמטה:מב

. ממשפחת אפרים בן נון בנו וגו'
יוסף חשיב ואזיל עד יהושע ולא . 

 משכח ברא ליהושע:
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 יט, בק .79
ַרש   יָראּדָ   :ַרב ֲעוִּ

ֵמיּה  ְ ּ יּדְ ִזיְמִנין ָאַמר ֵליּה ִמש  ֵמיּה  ,ַרב ַאמִּ ְ יּדְ ְוִזיְמִנין ָאַמר ֵליּה ִמש    ,ַרב ַאסִּ
ְכִתיב ַמל :ַמאי ּדִ ּגָּ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ   )בראשית כא, ח( 54?""ַוּיִ

י ּדִ ֹות ְסעּוָדה ַלּצַ רּוְך הּוא ַלֲעש  דֹוש  ּבָ ל ִיְצָחק. ָעִתיד ַהּקָ ֶ ְגמל ַחְסּדֹו ְלַזְרעֹו ש  ּיִ ֶ יֹום ש   ִקים ּבְ
ֹוִתין אֹוְכִלין ְוש  ֶ   ,ְלַאַחר ש 

ָמ  ְ י ִיש  ּנִ ָצא ִמּמֶ ּיָ ֶ ָרָכה ְלָבֵרְך, ְואֹוֵמר ָלֶהן: ֵאיִני ְמָבֵרְך, ש  ל ּבְ ֶ   .ֵעאלנֹוְתִנין לֹו ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכֹוס ש 
 ְך. אֹוֵמר לֹו ְלִיְצָחק: טֹול ּוָבֵר 

ו י ֵעש ָ ּנִ ָצא ִמּמֶ ּיָ ֶ   .אֹוֵמר ָלֶהן: ֵאיִני ְמָבֵרְך ש 
 אֹוֵמר לֹו ְלַיֲעקב: טֹול ּוָבֵרְך. 

יֶהן ַחּיֵ י ֲאָחיֹות ּבְ ּתֵ ְ אִתי ש  ש ָ ּנָ ֶ ְ  ,אֹוֵמר ָלֶהם: ֵאיִני ְמָבֵרְך, ש    .ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ְלאֹוְסָרן ָעַליש 
ה: טֹול ּוָבֵרךְ אוֹ  ֶ   .ֵמר לֹו ְלמש 
מֹוִתי. אוֹ  י ְולֹא ּבְ ַחּיַ ָרֵאל, לֹא ּבְ ֵנס ְלֶאֶרץ ִיש ְ ּלא ָזִכיִתי ִליּכָ ֶ  ֵמר ָלֶהם: ֵאיִני ְמָבֵרְך, ש 

ַע: טֹול ּוָבֵרךְ  אֹוֵמר ֻׁ   .לֹו ִליהֹוש 
ֶ אֹוֵמר ָלֶהן: ֵאיִני ְמָבֵרְך  ְכִתיבש  ן נּון" :לֹא ָזִכיִתי ְלֵבן, ּדִ ַע ּבִ ֻּ ַע  ,"ְיהֹוש  ֻּ נֹו ְיהֹוש  נֹו" "נֹון ּבְ   )דברי הימים א' ז, כז( ּבְ

  .ָדִוד: טֹול ּוָבֵרךְ אֹוֵמר לֹו לְ 
ֱאַמר:  ּנֶ ֶ א"אֹוֵמר ָלֶהן: ֲאִני ֲאָבֵרְך, ְוִלי ָנֶאה ְלָבֵרך, ְ ש  ם ה' ֶאְקרָּ ֵ א ּוְבש  ָּ ּועֹות ֶאש ּ  .)תהילים קטז, יג( "ּכֹוס ְיש 

 
  

                                                           
54
ַמל  ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ  "אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחקויעש  "ַוּיִ
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  קיט, ב .71
ָנה  ִמש ְׁ

ַסח ֲאִפ   יקֹוָמן.  ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ
 

ָמָרא  ג ְׁ
 ַמאי ֲאִפיקֹוָמן? 

 
 : ַרבָאַמר 

ּלא ַיַעְקרּו ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרה ֶ   .ש 
 
מּוֵאלוּ  ְ  ָאַמר:  ש 

א יא ְלַאּבָ ּיָ גֹון אּוְרִדיָלֵאי ִלי ְוגֹוַזּלַ  .ּכְ
 
יָלאוְ  ֵ ר ש  יָנא ּבַ יוְ  ַרב ֲחנִּ   :יֹוָחָנן ַרּבִּ

ָמִרים, ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים גֹון ּתְ  . ּכְ
 

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ יּדְ ּתַ  יֹוָחָנן:  ַרּבִ
ַסח, "  ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ

ָמִרים ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזים גֹון ּתְ  . "ּכְ
 

 רש"י
 מתני' 

. לשון הנפטר מחבירו מפטירין
כשנפטרין מן הסעודה מביאין 

 מיני המתיקה: 
 

  גמ'
כגון אני שרגיל  .ארדילאי לי

לאכול כמהין ופטריות לאחר 
  סעודתי:

רב שהיה רגיל . לוגוזליא לאבא
לאכול גוזלים לאחר סעודתו 
ולשון אפיקומן הוציאו והביאו 

  מיני מתיקה:
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 קכ, א –קיט, ב  .72
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ְ   :ש 

ה ֲאִפיקֹוָמן.   ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַמּצָ
 

ַנן   :ּתְ
ַסח ֲאִפיקֹוָמןֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר "   "ַהּפֶ
ַסח" ה'לֹא, ֲאָבל לְ ּדְ הּוא  - "ַאַחר ַהּפֶ  ַמְפִטיִרין!  'ַאַחר ַמּצָ
 

ְעָיא ָקָאַמר,   לֹא ִמיּבַ
ְעָיא  ה"לֹא ִמיּבַ   ,לֹא ָנֵפיש  ַטֲעַמְייהוּ ּדְ  -" ַאַחר ַמּצָ

ַסח"ֲאָבל לְ  ָנֵפיש  ַטְעֵמיּה  "ַאַחר ַהּפֶ ּה לֵ  - ְולֹא ָמֵצי ֲעבּוֵריּה  ,ּדְ   .ית ָלן ּבָ
ַמע ָלן ְ   .ָקַמש 

 
יע ֵליּה:   ֵניָמא ְמַסּיַ

ִנין" ִנין ַהּסּוְפּגָ ָ ֵריסֹו ֵמֶהן,  ְוַהּדּוְבש  א ּכְ  ְוָהֶאיְסְקִריִטין, ָאָדם ְמַמּלֵ
ַאֲחרֹוָנה ה ּבָ ִית ַמּצָ ּזַ ּיאַכל ּכַ ֶ  ."ּוִבְלַבד ש 

ַאֲחרֹוָנה"  , ִאין – "ּבָ
ֹוָנה  קכ,א  ִראש    !לֹא –ּבָ

 
ְעָיא ָקָאַמר לֹא  . ִמיּבַ

ָקָאֵכיל ְלֵתיָאבֹון,  ֹוָנה ּדְ ִראש  ְעָיא ּבָ  לֹא ִמיּבַ
ַאֲחרֹוָנה"ֲאָבל  ה, ֵאיָמא לֹא "ּבָ ּסָ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ֲאִכיָלה ּגַ   ,ּדִ

ַמע ָלן.  ְ  ָקא ַמש 
 

 ַמְתֵני ָהִכי:  ָמר זּוְטָרא
 

מּוֵא ָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר  ְ  : לש 
ה ֲאִפיקֹוָמן.  ּצָ  ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּמַ

 
יע ֵליּה:   ֵניָמא ְמַסּיַ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן"  , "ִאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ
ַסח" ה'לֹא, ֲאָבל ּדְ  - "ַאַחר ַהּפֶ ּצָ   !ַמְפִטיִרין – 'ַאַחר ַהּמַ
 

ְעָיא ָקָאַמר   .לֹא ִמיּבַ
ְעָיא  ה'לֹא ִמיּבַ   ,יש  ַטְעֵמיּה לֹא ָנֵפ ּדְ  'ַאַחר ַמּצָ

ַסח"ֲאָבל לְ    ,ֵאיָמא לֹא "ַאַחר ּפֶ
ַמע ָלן ְ   .ָקא ַמש 

 
  :ֵמיִתיִבי

ֵריסֹו ֵמֶהם" א ּכְ ִנין ְוָהֶאיְסְקִריִטין ָאָדם ְמַמּלֵ ָ ִנין ְוַהּדּוְבש    ,ַהּסּוְפּגָ
ַאֲחרֹוָנה ה ּבָ ִית ַמּצָ ּזַ ּיאַכל ּכַ ֶ   "ּוִבְלַבד ש 

ַאֲחרֹוָנה"  ִאין  - "ּבָ
ִראש    לֹא!  -ֹוָנה ּבָ

 
ְעָיא ָקָאַמר   :לֹא ִמיּבַ

ָקָאֵכיל ְלֵתיָאבֹון ֹוָנה ּדְ ִראש  ְעָיא ּבָ   ,לֹא ִמיּבַ
ַאֲחרֹוָנה"ֲאָבל  ָאֵת  "ּבָ הּדְ ּסָ  ֵאיָמא לֹא,  - י ְלֵמיְכָלּה ֲאִכיָלה ּגַ

ַמע ָלן ְ   .ָקא ַמש 

 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 

על אכילת מצה בראשונה  מברכין
)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
אדם רשאי  . דאיןבראשונה לא

 לאכול כלום אחר מצת חובה
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 קכ, א .73
 : ָרָבאָאַמר 

ה  ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ אֹוַרְייָתא,  -ַמּצָ  ּדְ
ַנן –ּוָמרֹור  ַרּבָ   .ּדְ

 
ָנא ָמרֹור?  ְ  ּוַמאי ש 

  – )במדבר ט, יא(  55""ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים :ְכִתיבּדִ 
ַסח  א ּפֶ ִאיּכָ ְזַמן ּדְ   ,ֵיש  ָמרֹור -ּבִ
ַסח  א ּפֶ ֵליּכָ א ָמרֹור -ּוִבְזַמן ּדְ   .ֵליּכָ

ִתיב:  ה ַנִמי ָהא ּכְ  ! "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים"ַמּצָ
 

ה ֶמ  יּה ְקָרא: ַמּצָ ֶעֶרב ּתאְכלּו ַמּצֹ יֱהַדר ֲהַדר ּבֵ  . )שמות יב, יח( ת""ּבָּ
 
ר ַיֲעקבוְ   ָאַמר:  ַרב ַאָחא ּבַ

ַנן –ְוֶאָחד ֶזה  ,ֶאָחד ֶזה ַרּבָ   .ּדְ
 

א ָהְכִתיב:  ֶעֶרב ּתאְכלּו ַמּצת"ֶאּלָ  ! "ּבָּ
 

ֵעי ֵליּה  ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, לְ ַהִהיא ִמיּבָ ָהָיה ּבְ ֶ  ָטֵמא ש 
ָסלְ  ֲעָתְך ָאִמיָנאּדְ ה ּוָמרֹור ַנִמי לֹא ֵניכּול :ָקא ּדַ ֶפַסח לֹא ָאְכִלי ַמּצָ יָון ּדְ   ,ּכֵ

ַמע ָלן ְ   .ָקא ַמש 
 

 ְוָרָבא? 
 

 ָאַמר ָלְך: 
ֶדֶרְך ְרחֹוָקה לֹא ָצִריְך ְקָרא.  ָהָיה ּבְ ֶ  ָטֵמא ְוש 

ְרִעי ֵמָעֵרל ּוֶבן ֵנָכר. ּדְ   לֹא ּגָ
 

ַתְנָיא   :ּדְ
ֵרל " ל עָּ   )שמות יב, מח( לֹא יאַכל ּבֹו""ְוכָּ

ה ּוָמרֹור - "ּבֹו" ַמּצָ  ."ֵאינֹו אֹוֵכל, ֲאָבל אֹוֵכל ּבְ
 

 ְוִאיָדְך? 
 

ַהאי ַהאי ּוְכִתיב ּבְ ִתיב ּבְ   ,ּכְ
 ּוְצִריֵכי.

 
ָרָבא ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ   :ּתַ

ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹה " ְ ּ ִמים ּתאַכל ַמּצֹות ּוַבּיֹום ַהש  ת יָּ ֶ ש  ֵ ""ש    – )דברים טז, ח( יךָּ
ִביִעי" ַמה ְ ּ ּות, ַאף  - "ש  ִמים"ְרש  ת יָּ ֶ ש  ֵ ּות - "ש   . "ְרש 

 
 ַמאי ַטְעָמא? 

 
ָלל ָלל, ְוָיָצא ִמן ַהּכְ ּכְ ָהָיה ּבַ ֶ ָבר ש  ד,  ,ָהֵוי ּדָ  ְלַלּמֵ

ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא.  ד ַעל ַהּכְ א ְלַלּמֵ ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא, ֶאּלָ  לֹא ְלַלּמֵ
ֹון ָיכֹול ַאף ּות ַלְיָלה ָהִראש    ?ְרש 

ְלמּוד לֹוַמר:  הּו""ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹ ּתַ   .)במדבר ט, יא( ִרים יאְכלֻּ
ִין ים ִמּנַ ש  ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ֶ ְזַמן ש  ים, ּבִ ש  ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ֶ ְזַמן ש  א ּבִ   ?ֵאין ִלי ֶאּלָ

                                                           
55
 "יאכלוהו "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים 

 רש"י
. דכתיב וביום מה שביעי רשות

השביעי עצרת דלא כתיב תאכלו 
מצות שהרי הוציאו מן הכלל אף 
ששת ימים רשות שאם רוצה יכול 
לאכול בשר בלא לחם או 

 להתענות:
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ְלמּוד לֹוַמר:  ֶעֶרב ּתאְכלּו ַמּצֹ ּתַ תּוב ְקָבעֹו חֹוָבה.  ,ת""ּבָּ  ַהּכָ
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 ב-קכ, א .74
ָנה  ִמש ְׁ

נוּ " ְ   :ָיש 
  ,יאְכלוּ  – ִמְקָצָתן

ן   "לֹא יאְכלוּ  -ּכּוּלָ
 

י קכ,ב    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרב ִּ
  ,יאְכלוּ  – ִנְתַנְמְנמוּ 

מּו   לֹא יאְכלּו.  -ִנְרּדְ
 

ַסח ַאַחר ֲחצֹות  ַדִים -ַהּפֶ א ֶאת ַהּיָ   ,ְמַטּמֵ
ּגּול ְוַהּנוֹ  ַדִים -ָתר ַהּפִ ִאין ֶאת ַהּיָ  . "ְמַטּמְ

 
ָמָרא  ג ְׁ

י" מּו לֹא יאְכלוּ  :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרב ִּ  . "ִנְתַנְמְנמּו יאְכלּו, ִנְרּדְ
 

ֵמי ִנְתַנְמֵנם?   ֵהיִכי ּדָ
 

יָאַמר  ִּ  : ַרב ַאש 
יר יר ְולֹא ּתִ   .ִנים ְולֹא ִנים, ּתִ

ָקֵרי ֵליּה, ְוָעֵני, ְולֹא ָיַדע ְלַאְה  גֹון ּדְ ר ,ּדּוֵרי ְסָבָראּכְ רּו ֵליּה, ִמְדּכַ   .ְוִכי ַמְדּכְ
 

ֵיי יּה  ַאּבַ הּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ָקא ִנְמֵנם, ַרּבָ  , ֲחָזא ּדְ
 ָאַמר ֵליּה: ֵמיָנם ָקא ָנֵאים ָמר? 
 ָאַמר ֵליּה: ֵמינּוֵמי ָקא ְמַנְמֵנם, 

מּו  -ִנְתַנְמְנמּו "ּוְתַנן:   . "לֹא יאְכלוּ  -יאְכלּו, ִנְרּדְ
 
 
 

 רש"י
 מתני' 

. אם התחילו כולם לא יאכלו
לאכול פסחם וישנו ועדיין לא 

ם לא יאכלו דנראין אכלו כל פסח
כאוכלי פסחם בשתי חבורות או 
בזמן הזה שאין פסח אם ישנו 

  כולם:
 גמ' 
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 קכ, ב .75
ַדִים" א ֶאת ַהּיָ ַסח ַאַחר ֲחצֹות ְמַטּמֵ  . "ַהּפֶ
 

 ַאְלָמא ֵמֲחצֹות ֲהָוה ֵליּה נֹוָתר. 
 

א ּנָ   ?ַמאן ּתַ
 

 : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ן ֲעַזְרָיה הּוא,  ַרּבִ  ֶאְלָעָזר ּבֶ

ַתְנָיא   :ּדְ
ה"" ה ַהּזֶ ְילָּ ּלַ ר ּבַ ש ָּ ְכלּו ֶאת ַהּבָּ   )שמות יב, ח( "ְואָּ

י ן ֲעַזְרָיה ַרב ִּ ְלָעָזר ב ֶּ  אֹוֵמר:  אֶּ
אן ה" :ֶנֱאַמר ּכָ ה ַהּזֶ ְילָּ ּלַ ן"ּבַ ה :, ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ה ַהּזֶ ְילָּ ּלַ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ַבְרּתִ  , )שמות יב, יב( ""ְועָּ

ן ַעד ֲחצֹות ַהּלָ אן ַעד ֲחצֹות.  - )שמות יב, כט( ַמה ּלְ  ַאף ּכָ
י ָאַמר לוֹ  יָבא ַרב ִּ זֹון" :א ֶנֱאַמר: ַוֲהלֹ ֲעקִּ ִחּפָּ זֹון. - )שמות יב, יא( 56"ּבְ ַעת ִחּפָ ְ  ַעד ש 

ְלמּוד לֹוַמר ן ַמה ּתַ ה :ִאם ּכֵ ְילָּ ּלַ   ?""ּבַ
ּיֹום? ּכְ ָיכֹול ְיֵהא ֶנֱאָכל  ים ּבַ ִ  ָקָדש 

ְלמּוד לֹוַמר: ה" ּתַ ְילָּ ּלַ ּיֹום - "ּבַ ְיָלה הּוא ֶנֱאָכל, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבַ ּלַ  . "ּבַ
 
יוְ  ה"ֲעִקיָבא ַהאי  ַרּבִ  ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  "ַהּזֶ
 

ֲאָתא.  ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ַלְיָלה ַאֵחר הּוא ּדַ  ִמיּבָ
ֲעָתְך ָאִמיָנא ים  -הֹוִאיל ּוֶפַסח  :ָסְלָקא ּדַ ִ ָדש  ים, ּקָ ּלִ ָלִמים וּ ּקַ ְ ים -ש  ים ַקּלִ ִ   ,ָקָדש 

ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָח  ְ ָלִמים ֶנֱאָכִלים ִלש  ְ ּ ַסח? ַמה ש   ד ַאף ּפֶ
ְמקֹום ָיִמים ַתב ַרֲחָמָנא  ,אֹוִקים ֵלילֹות ּבִ ֵני ֵלילֹות ְויֹום ֶאָחד, ּכָ ְ ה"ִויֵהא ֶנֱאָכל ִלש   . "ַהּזֶ

 
יוְ  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   ?ֶאְלָעָזר ּבֶ
 

  :ָאַמר ָלךְ 
  .ָנְפָקא ָהא )שמות יב, י( 57"ַעד ּבֶקר "לֹא תֹוִתירוּ ִמ 
 
יוְ    ?ֲעִקיָבא ַרּבִ
 

  :ר ָלךְ ָאַמ 
ַתב ַרֲחָמָנא  ה""ִאי לֹא ּכָ ִני.  - "ּבֶקר"ֲהָוה ָאִמיָנא: ַמאי  ,ַהּזֶ ֵ  ּבֶקר ש 

 
יוְ    ?ֶאְלָעָזר ַרּבִ
 

  :ָאַמר ָלךְ 
ל ֵהיָכא  ַתב ּדְ ּכָ ֹון הּוא.  - "ּבֶקר"ּכָ  ּבֶקר ִראש 

 
 : ָרָבאָאַמר 

ה ַאַחר ֲחצֹות,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ ילְ ָאַכל ַמּצָ ן ֲעַזְרָיה ֶאְלָעזָ  ַרּבִ  לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו.  -ר ּבֶ
 

יָטא ִ ש    !ּפְ
ש  ּדְ  ּקַ ִאיּתַ יָון ּדְ ַסח לַ ּכֵ ֵמי -ּפֶ ַסח ּדָ ּפֶ  !ּכַ
 

                                                           
56
זֹון"וככה תאכלו אותו מתניכם חגורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו   ִחּפָ  פסח הוא לה'" ּבְ
57
 "והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו ַעד ּבֶקרממנו  "לֹא תֹוִתירוּ  

 רש"י
. שנבהלו לצאת עד שעת חפזון
  והיינו עד הבקר:

. ט''ו המפסיק בין ויום אחד
  הלילות דלא ליהוי נותר עד ט''ז:

. דפסח הא אפקיה קרא מהיקישא
דכתיב )שמות יב( )בערב תאכלו 

ימים כו'[ ואקשיה  מצות( ]ששת
בהיקישא דעל מצות ומרורים 

  יאכלוהו )במדבר ט(:
. )שבעת קמ''ל דכי אהדריה קרא

ימים תאכל מצות( ]בערב כו'[ 
)שמות יג( למילתיה קמייתא 
אהדריה לעמוד במקום הפסח 

 ולאכול עד חצות:
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א ָ יש  ֵקיּה ְקָרא ֵמֶהיּקֵ ֵתיָמא: ָהא ַאּפְ   ,ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן ְ ֵריּה.  :ָקַמש  ְייָתא ַאְהּדְ ָתא ַקּמַ ֵריּה ְקָרא ְלִמיּלְ ִכי ַאְהּדְ ּדְ
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 קכא, א – ב קכ, .76
ַדִים" א ֶאת ַהּיָ יּגּול ְוַהּנֹוָתר ְמַטּמֵ   ."ַהּפִ
 

אוְ  ַרב הּוָנא ְסּדָ   ,ַרב חִּ
ה,  ֵדי ְכהּוּנָ ֵ ּום ֲחש  ּ  ַחד ָאַמר: ִמש 

ה.  :ְוַחד ָאַמר ּום ֲעֵצֵלי ְכהּוּנָ ּ  ִמש 
 

ִית  :ַחד ָאַמר ּזַ  ּכַ
יָצה.   :ְוַחד ָאַמר ּבֵ  ּכַ

 
ֵני קכא,א  יּגוּ  :ַחד ּתָ   ,לַאּפִ

ֵני   .ַאּנֹוָתר :ְוַחד ּתָ
 

ָתֵני יּגּולַא  :ַמאן ּדְ ה - ּפִ ֵדי ְכהּוּנָ ֵ ּום ֲחש  ּ   ,ִמש 
ָתֵני  ה -נֹוָתר ַא ַמאן ּדְ ּום ֲעֵצֵלי ְכהּוּנָ ּ   .ִמש 

 
ִית ּזַ   ,ַחד ָאַמר ּכַ

יָצהוַחד ָאַמ  ּבֵ   .ר ּכַ
 

ִית ּדְ ַמאן  ּזַ   ,ִאיּסּורוֹ כְּ  –ָאַמר ּכַ
ּבֵ  ָאַמרּדְ ּוַמאן  טּוְמָאתוֹ  –יָצה ּכַ   .ּכְ

 
 

 רש"י
. חד חד תני אפיגול וחד תני אנותר

מפרש טעמא דמתניתין מאי 
גול את הידים טעמא מטמא פי

וחד מפרש טעמא דנותר מאי 
  טעמא נותר מטמא את הידים:

. גזרו עליו משום חשדי כהונה
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:
תעצלו . שלא ימשום עצלי כהונה

  באכילתן:
. מהן מטמא את חד אמר כזית

 הידים וח''א בכביצה:
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 קכא, א .77
ָנה  ִמש ְׁ

ַסח  ת ַהּפֶ ְרּכַ יֵרְך ּבִ ַטר  -ּבֵ  ֶזַבח, ֶאת ֶשל ּפָ
ל ֶזַבח  ֶ יֵרְך ֶאת ש  ַסח -ּבֵ ל ּפֶ ֶ ַטר ֶאת ש   , לֹא ּפָ

ְבֵרי  יּדִ ָמֵעאל ַרב ִּ ְ ש   . יִּ
י יָבא ַרב ִּ  אֹוֵמר:  ֲעקִּ

  .ְולֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זוֹ  ,לֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זוֹ 
 

ָמָרא  ג ְׁ
ְמָצא לֹוַמר ּתִ ֶ ש    :ּכְ

יְלִדְבֵרי  ָמֵעאל ַרּבִ ְ   :ִיש 
ִפיָכה ְ ְכָלל ש    ,ְזִריָקה ּבִ

ְכָלל ְזִריָקה וְ  ִפיָכה ּבִ ְ  לֹא ש 
יְלִדְבֵרי    :ֲעִקיָבא ַרּבִ

ְכָלל ְזִריָקה ִפיָכה ּבִ ְ ִפיָכהוְ  ,לֹא ש  ְ ְכָלל ש    .לֹא ְזִריָקה ּבִ
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 רש"י
 מתני' 

. על אכילת פסחים ברכת הפסח
על של זבח חגיגת ארבעה עשר 

  ומברכין על אכילת שלמים:
 

 גמ' 
. בזריקה מרחוק דלא שירי דם

איכפת ליה אם נופלים שיריים על 
היסוד או לא שירי דם הפסח 

שיפלו על בשפיכה בנחת כדי 
  היסוד:

. כלומר לא שפיכה בכלל זריקה
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 

ישמעאל והכא גרסינן לדברי ר' 
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:

 



דּוָרה ָמָרא סְּ   גְּ
    

 7201702200ברק ווינט דניאל  – vechol.banayich@gmail.comייך בנ וכלמותת ע – סדורהגמרא  -הזכויות שמורות כל 

2 

 קכא, ב .78
יַר  קכא,ב  ְמַלאי ּבִּ ן,  ש ִּ  ִאיְקַלע ְלִפְדיֹון ַהּבֵ

יּה  עּו ִמיּנֵ  :ּבָ
יָטא ִ ש  ן"  ,ּפְ ְדיֹון ַהּבֵ נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ָ ש  ר ִקּדְ ֶ ן: "ֲאש  ְדיֹון ַהּבֵ ן ְמָבֵרְך,  -ַעל ּפִ  ֲאִבי ַהּבֵ

יָמנוּ  ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ ֶ רּוְך... ש  ַמן ַהזֶּ  "ּבָ יָענּו ַלּזְ ן ְמָבֵרְך?  - ה"ְוִהּגִ  ּכֵהן ְמָבֵרְך, אֹו ֲאִבי ַהּבֵ
 

ָקָמֵטי ֲהָנָאה ִליֵדיּה    ,ּכֵהן ְמָבֵרְך ּדְ
ָקא ָעֵביד ִמְצָוה ן ְמָבֵרְך ּדְ  ?אֹו ֲאִבי ַהּבֵ

 
יֵדיּה,   לֹא ֲהָוה ּבִ

א ָ יּה ִמְדָרש  ִאיל ּבֵ ְ   ,ֲאָתא ש 
ִיםָאְמרּו ֵליּה:  ּתַ ְ ן ְמָבֵרְך ש   . ֲאִבי ַהּבֵ

 
  :ְלְכָתאְוִה 

ִים.  ּתַ ְ ן ְמָבֵרְך ש   ֲאִבי ַהּבֵ
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 מונחון
 

 מגמה תפקיד המונח 
ה  .1 ַרבָּ  מ:סברה.  קושיא ַאדְּ

א   .2 מָּ לְּ  אפשרות אחרת, הבאת הצד השני. הצעת אֹו דִּ

א  .3 תָּ ימְּ  למשנה או מקור אחר לתרץ קושי. הצעה לפרשנות אֹוקִּ

  יופיע גם כפשוטו: משום. קושיא )כלום?( ַאּטּו  .4

א  .5 מָּ לָּ שְּ ַרת בִּ מְּ י אָּ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה  קושיא אִּ
שהדין נוח לצד אחד של הספק, וקשה לצד השני של 

 הספק.
א  .6 ֵעית ֵאימָּ י בָּ  תשובה נוספת.  הצעת אִּ

י   .7 כִּ י הָּ  על פרוש או תשובה שנאמר קודם. קושיא אִּ

י  .8 י ַנמִּ  פרוש נוסף או תרוץ אחר. הצעת אִּ

ְך אִּ   .9 תָּ א ַדעְּ קָּ לְּ  שהנחה זו איננה נכונה. קושיא י סָּ

הּו   .11 א לְּ יָּ יַבעְּ  )להם(אִּ
א ֵליּה  יָּ יַבעְּ  )לו(אִּ

 שנשאלה על ידי חכמי בית המדרש. שאלה
 שנשאלה על ידי חכם

א  .11 ֵעית ֵאימָּ יבָּ  תשובה נוספת. הצעת אִּ

יהּו   .12 א ֵביַניְּ יכָּ  על השאלה "מאי בינייהו". תשובה אִּ

א דְּ   .13 יכָּ י אִּ רִּ מְּ  נוסח  אחר של המימרה או של הסוגיה. הצעת  אָּ

א  .14 מָּ ירְּ ֵמי ֵליּה מִּ רָּ א דְּ יכָּ עכשיו מציגים אותו  -גירסה נוספת למהלך הקודם  הצעת  אִּ
 בתור סתירה. 

י  .15 ֵדיאִּ ֵאי ַאֲהדָּ רָּ ֵמי קְּ רָּ א דְּ מתחילה מסתירה בין  -גירסה אחרת למימרא  הצעת  כָּ
 הפסוקים. 

א   .16 יֵלימָּ  אפשרות של תשובה שהגמרא תדחה מיד לאחר מכן. הצעת אִּ

א  .17  הגהה ]תיקון גירסה[, פרשנות, תירוץ. הצעה ֵאימָּ

א  .18 א ֵסיפָּ  על ידי הצלבה של סוף אותו מקור תנאי עם תחילתו. קושיא ֵאימָּ

י?  .19 ינִּ  מ: מימרה או מעשה על מה שנאמר קודם. ]בד"כ[. קושיא אִּ

יֵביּה    .21  ור תנאי. ]מוזכר שם המקשן[.על ידי הבאת מק קושיא  ֵאיתִּ

א  .21 יֵתימָּ  גירסה אחרת של שם אומר המימרה. הצעת   אִּ

ַמר   .22 יתְּ בין שני אמוראים. ]בדר"כ יוצג בתחילה הנושא, ואז  "יחידה" אמוראית  אִּ
 יובאו שתי דעות[.

ה  .23 לָּ ַמר עָּ יתְּ  של אמורא על משנה או ברייתא שהובאה. פרשנות אִּ

א  .24  ת הסבר הקודם.חדש הדוחה א הסבר ֶאלָּ

א  .25 מָּ  בדר"כ לאחר מיכן יבוא קושיא בעקבות ההסקה. הסקה ַאלְּ

ה  .26 מָּ   קושיא  (למה?) ַאלָּ

ֵצי/א לֹוַמר  .27 מְּ ם תִּ  שאלה אִּ
 הסקה

 פרשנות 

 שמבוססת על אפשרות קודמת.
 אם תדייק בדבר תמצא ש ...

 על השאלה שנשאלה 
 …המקשה למה  שאלה או קושיא ַאַמאי  .28

א  .29 מֹורָּ  תואר של חכם בתקופת הגמרא  שם .1  אָּ

המתורגמן, שהיה משמיע בקול רם את  .2
 הדרשה, ומתרגמה מעברית לארמית.

 אביי" וכו'[. אמרלמימרא אמוראית ]" פתיחה ֲאַמר  .31

רּו ֵליּה\ֲאַמר  .31 מְּ הּו \אָּ  בין אמוראים.  דו שיח חי לְּ

ְך  ֲאַמר  .32 היה  שהגמרא מתרצת, כיצד היה החכם עונה, לּו תרוץ לָּ
 על כך.נשאל 

ר   .33  ציטוט מ: מקור שהובא לעיל. לצורך דיון בהרחבה. פתיחה  ֲאַמר מָּ

א  .34 רָּ  ציטוט מ: התורה. פתיחה ֲאַמר קְּ

ֵרי  .35 מְּ  שהובא ללא שם אומרו. הסבר אָּ

 7201702200נייד  -עתניאל הר חברון  –לימודי ה'"  וכל בנייך"לעמותת כל הזכויות שמורות 
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 מגמה תפקיד המונח 
א  .36 בָּ ַמֲערָּ ֵרי בְּ מְּ  שהגמרא מביאה בשם חכמי ארץ ישראל הסבר אָּ

י?   .37 גִּ יַפלְּ א מִּ ַמאי קָּ  לוקת בין החכמים.שמבררת מהי נקודת המח שאלה בְּ

א  .38 עָּ יֵניּה  \ בָּ ֵעי מִּ  שנשאלה ע"י אמורא בפני אמורא גדול ממנו.  שאלה בָּ

א   .39 מָּ לָּ שְּ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה  קושיא  בִּ
שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי אפשרות 

 מסוימת,  אבל קשה לפי הדרך השניה.
ים  .41 ים ֲאמּורִּ רִּ בָּ בא  –בא לחלוק. ריב"ל  –בדר"כ מצמצמת. ]רבי יוחנן  פרשנות ַבֶמה דְּ

 לפרש[
א  .41  ציטוט מ: מקור שהובא לעיל. לצורך דיון בהרחבה. פתיחה  ּגּופָּ

 מ:מימרא אמוראית עם שם אומרה. סיוע ַדֲאַמר  .42

ר ַאֵחר  .43 בָּ  הבאת פרוש נוסף לאותו פסוק. ובא גם כפשוטו.   דָּ

א  .44 מָּ ילְּ  אפשרות אחרת. הצעת דִּ

יב    .45 תִּ כְּ  מ: פסוק. סיוע דִּ

ֵני   .46 תָּ קָּ  מ: ברייתא. סיוע דְּ

ן  .47 נָּ נּו ַרבָּ תָּ  מ: ברייתא. סיוע דְּ

ֵני  .48 תָּ  מ: ברייתא. סיוע דְּ

א   .49 יָּ ַתנְּ  מ: ברייתא. סיוע דְּ

ַנן   .51 תְּ  מ: משנה. סיוע דִּ

א  .51 יָּ א ַקשְּ א ּגּופָּ  בריתא. \בין שני חלקי המשנה  סתירה הָּ

א ֵכיַצד   .52  בדר"כ מופיע במשנה.  ברור שאלת הָּ

א  .53 יָּ א ַקשְּ א לָּ  שמיישב קושיא או סתירה. תירוץ הָּ

א ...  .54 הָּ .. וְּ א .  על יד אוקימתא שיש חילוק בין המקורות.  תירוץ הָּ

י  .55 א ַמנִּ  מי התנא שלימד הלכה זו. שאלה רטורית הָּ

י  .56 ה לִּ מָּ א תּו לָּ מדוע המקור הביא שני מקרים, והרי אפשר היה  קושיא הָּ
 מוד את ההלכה מהמקרה הראשון, השני מיותר!לל

א   .57 ֵמינָּ ה אָּ  לחשיבה ראשונית ולאחר מכן תדחה. הצעה ֲהוָּ

ֵשי   .58 ֵרי ֱאינָּ מְּ אָּ ינּו דְּ  על ידי הבאת פתגם עממי. סיוע ַהיְּ

ֵמי  .59 י דָּ  באיזה מקרה מדובר? שאלת ברור ֵהיכִּ

ַכַחתְּ ַלּה  .61 י ַמשְּ  מציאות כזו? כיצד מדובר, כיצד יש שאלת ברור ֵהיכִּ

י ַנֲעֵביד  .61  איך נעשה? שאלת ברור ֵהיכִּ

א  .62 כָּ  המקור הראשון עוסק במקרה מסויים.  פרשנות הָּ
 מופיע גם במובנו הפשוט: כאן.

ם  .63 תָּ המקור השני עוסק במקרה מסויים, וכך מתורץ  פרשנות \תירוץ  הָּ
 הקושי. 

 מופיע גם במובנו הפשוט: שם.
יַנן   .64 קִּ סְּ ַמאי עָּ א בְּ כָּ על ידי פרשנות המקור המוקשה, באיזה מקרה הוא  בהתשו הָּ

 מדבר.
א  .65 תָּ י ַהשְּ כִּ  כיצד אתה משווה. קושיא הָּ

א   .66 רָּ ַתבְּ סְּ י מִּ י ַנמִּ כִּ  מ: סברה. סיוע הָּ

ַמר   .67 אָּ י קָּ כִּ  הבנת דברי החכם, הבנת עצם הדין. פרשנות הָּ

א   .68 תָּ כְּ לְּ  פסיקה. מסקנת  הלכה –הִּ

י ַלּה   .69 ירִּ מִּ א ּגְּ תָּ כְּ לְּ הלכה  -ההלכה הוא ממסורת )במקרים רבים  מקור  הִּ
 למשה מסיני(.

יֵלי   .71 ֵני מִּ  על ידי אוקימתא בפרוש המקור.  תירוץ הָּ

ַמאן ַדֲאַמר  .71 א לְּ יחָּ נִּ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה  קושיא הָּ
שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת, 

 וקשה לשני.
יַנח  .72 תִּ כבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה המור קושיא הָּ

שהדין נוח לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת, 
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 וקשה לשני.

ְך  .73 ידָּ אִּ  כיצד יסביר זאת הצד השני? שאלה וְּ
 והאחר. –יופיע גם כפשוטו 

א  .74 הָּ  על ידי הבאת מקור שיש דעה או דוגמא סותרת.  קושיא וְּ

יב   .75 תִּ א כְּ הָּ יב)וְּ תִּ כְּ הָּ  פסוק. מ: קושיא   (וְּ

ֵני   .76 תָּ א קָּ הָּ ֵני)וְּ תָּ קָּ הָּ מציטוט ממקור תנאי שאינו משנה. ]לעיתים בניחותא  קושיא   (וְּ
 כסיוע ורש"י יכתוב זאת[. –

א  .77 יָּ א ַתנְּ הָּ א) וְּ יָּ ַתנְּ הָּ מ: ברייתא ]לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י יכתוב  קושיא (וְּ
 זאת[.

ֲאַמר   .78 הָּ הָּ )וְּ  מ: דברי אמורא. קושיא (ֲאַמרא וְּ

ַנן  .79 א תְּ הָּ ַנן) וְּ תְּ הָּ מ: משנה ]לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י בדר"כ  קושיא (וְּ
 יכתוב זאת[.

ה   .81 ן בָּ ינָּ וִּ הָּ   ממקום אחר או מסברה על אותו מקור מדובר. שאלה \הבאת קושיא  וְּ

יַנן   .81 פִּ לְּ יָּ  באמצעות  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. "לימוד" וְּ
 

ַטֲעֵמיְך  .82 את הקושיא למקשן, שהקושי קיים גם  מחזירים קושיא ּולְּ
 לשיטתו.

הּו  .83 ינְּ מִּ בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי  סתירה ּורְּ
 מקורות תנאים.

תּו  .84  תירוץ. \נוספת של אותה קושיא  הצעה וְּ

ֵני  .85 תָּ י קָּ כִּ הָּ א וְּ רָּ יַחּסְּ ר על ידי שינוי הגירסה שלפנינו או הוספת משפט קישו תרוץ ַחּסּוֵרי מִּ
 שמסביר את היחס בין החלקים של המקור.

ֵליף  .86  באמצעות  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. לימוד יָּ

א  .87 י הָּ  על ידי הבאת סיפור או מימרא. סיוע כִּ

ַמאן?  .88  מי בעל השיטה ]בדר"כ תנא[. שאלת ברור כְּ

א?  .89 לָּ זְּ ַמאן אָּ  כאיזה שיטת תנאים המקור הולך. שאלת ברור כְּ

יב  .91 תִּ  פסוק. מ: הבאה כְּ

ֵאי   .91 ַתנָּ  קישור של דיון אמוראי למחלוקת תנאים. "בניחותא" \קושיא  כְּ

א  .92 ה ֶאלָּ כָּ רְּ צְּ  למה נחוץ להזכיר  דבר זה, או באיזה מקרה מדובר. הסבר ֹלא נִּ

א   .93 יָּ א ַקשְּ בדר"כ על סתירה בין מקורות, על ידי אוקימתא שונה  תירוץ לָּ
 לכל צד. 

נּו ֹלא  .94 א שָּ  ברייתא למקרה מסוים.\ל ידי צמצום דין המשנהע פרשנות ֶאלָּ

 באמצעות  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן. לימוד ֵליַלף   .95

א   .96  שתדחה. הצעת אפשרות  ֵלימָּ

ֵאי  .97 ַתנָּ א כְּ על אמוראים שנחלקו במחלוקת תנאים. והקושיא  קושיא ֵלימָּ
י לפעמים אין זה א  נ  בדר"כ נדחית. ]ואם מוזכר רק ַת 

 כקושיא[.
ַסַייע ֵליּה לֵ   .98 א מְּ  שתדחה. הצעה לסיוע ימָּ

א   .99 ינָּ א ַאֲחרִּ נָּ יש ָּ  גירסה אחרת. הבאה לִּ

ֵני  .111 יתְּ  על נוסח המשנה, והצעת נוסח חילופי שידחה.  קושיא לִּ

ּה  .111 ינָּ א מִּ קָּ פְּ ַמאי נָּ  מה ההשלכה ההלכתית למה שנאמר. שאלת ברור לְּ

י   .112 ה לִּ מָּ ֵני לָּ יתְּ מִּ  וים במקור התנאי.מדוע שנו קטע מס שאלת ברור לְּ

א  .113 רָּ ֵמימְּ על ידי הצעת מסקנה העולה לכאורה מן המקור, ואז  קושיא לְּ
 על פי זה קשה ...

ם  .114 עֹולָּ העלאה מחדש של פירוש שכבר הובא ונדחה, והובא  פרשנות לְּ
 שנית כפרשנות טובה. לעיתים גם יבוא כפרושו הרגיל.

 על העניין או על פרטיו. שאלת ברור ? ַמאי ...  .115

א ...ַמ   .116 יכָּ  עניינים. \מהו ההבדל ההלכתי בין שתי הדעות  שאלת ברור ? אי אִּ

א  .117 יָּ ירְּ  מה התפישה העקרונית להצטמצם למקרה המסוים? שאלת ברור ?ַמאי אִּ

יהּו  .118 ברור ההבדלים ההלכתיים או המעשיים הנובעים  שאלת ברור ?ַמאי ֵביַניְּ
 מהדעות או מהטעמים השונים.
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יב  .119 תִּ כְּ  על פרוש הפסוק. אלת ברורש  ?ַמאי דִּ

ֵוי ֲעַלּה  .111  כיצד נפתרה  השאלה שהועלתה קודם. שאלת ברור ?ַמאי הָּ

אֹוֵמר"ַמאי   .111 מדוע הברייתא הביאה שני פסוקים הרי מספיק פסוק  שאלת ברור "?וְּ
 אחד.

א  .112 מָּ  על נימוקי הדין. שאלת ברור ?ַמאי ַטעְּ

או ...   .113  פירוש, שיידחה לאחר מכן. הצעת ?ַמאי לָּ

א  .114 רָּ ֵמימְּ  מה החידוש בדבר? מה הצורך לאומרו? שאלת ברור  ?ַמאי לְּ

ַמע  .115  כיצד לומדים את הרעיון הנאמר מהפסוק. שאלת ברור ?ַמאי ַמשְּ

יַנּה  .116 א מִּ קָּ פְּ מה יוצא מזה מבחינה הלכתית? מהי ההשלכה  שאלת ברור ?ַמאי נָּ
 המעשית?

ינּו ַהְך  .117 ... ַהיְּ ן  ַמע לָּ א ַמשְּ  החידוש בנאמר.  \טענה מה הצורך ב קושיא ַמאי קָּ

ֵגי  .118 יַפלְּ מִּ ַמאי קָּ  מהו יסוד המחלוקת בין החולקים.  שאלת ברור ?בְּ

ּה  .119 אָּ רָּ  מאיזה פסוק אתה לומד ענין זה. שאלת ברור ?ַמאי קְּ

א  .121 נָּ  על ההבדל בין שתי הלכות או עניינים. שאלת ברור ?ַמאי שְּ

או ...   .121  שתדחה. אפשרות ַמאי, לָּ

 מי הוא ש ... שאלת ברור  ַמאן ...   .122

א  .123 נָּ  מי הוא התנא של המקור שהובא. שאלה ?ַמאן תְּ

124.   . א.. ֵתימָּ  ַמהּו דְּ
ן ַמע לָּ א ַמשְּ  קָּ

למה נחוץ להזכיר את הדין המסוים. על ידי הבאת  הסבר
הוו"א  של  הבנה מוטעית, והדין המובא מבהיר שאין 

 זה כך. 
י  .125 ַרתְּ  מִּ בְּ  סת.הסברה, כי אינה מבוס דחית סָּ

ַמר  .126  השיקולים של בעל המעשה. הסבר ֵמיַמר אָּ

י    .127 יבִּ  מ: מקור תנאי ]בדר"כ[. קושיא ֵמיתִּ

ל  .128 לָּ כְּ  מימרא \ברייתא  \מתוכן המשנה  היסק מִּ

יֵלי  .129 ֵני מִּ א הָּ נָּ  ... ?מְּ
א /    רָּ  ַדֲאַמר קְּ
ן    נָּ נּו ַרבָּ תָּ  דְּ

 שאלת ברור
 

 תשובה
 

 תשובה

 מאיזה פסוק נלמד הדין
 

 מ: פסוק 
 

 מ: מקור תנאי
י?   .131  מי התנא? שאלה ַמנִּ

ן  .131 לָּ נָּ  לברר מה המקור בתורה להלכה שנאמרה.  שאלת ברור מְּ

ֵמיּה  .132 ש ְּ שלא שמע בעצמו תלמיד מרבו, אלא שמע שאומרים  ציטוט שמועה םשּומִּ  \ מִּ
 בשמו.

יב   .133 תִּ  יבוא גם שם המקשן בדר"כ. פתיחה לקושיא מְּ

יף  .134 קִּ  מסברה. פתיחה לקושיא ַמתְּ

ֵּגם  .135 ַתרְּ  על ידי פרשנות של אמורא על מקור תנאי.  תשובה מְּ

א  .136  אמר.נֹ  –שתידחה. יבוא גם כפשוטו  הצעה ֵנימָּ

יְך  .137 נָּ ימָּ  סימן לזכרון. הצעת  סִּ

א   .138  תחילת המקור. -סוף המקור, לעומת "רישא"    ֵסיפָּ

א  .139 ֵמינָּ ְך אָּ תָּ א ַדעְּ קָּ לְּ  ה מוטעית.שלולא לימוד הקודם, יכולת להסיק מסקנ הסבר סָּ

א  .141 יטָּ שִּ  למה להזכיר את הענין, הרי אין בו חידוש. קושיא פְּ

א  .141 יכָּ רִּ  הפסוקים. \הצורך בכפילות המקרים   תירוץ ]לקושיא נסתרת[ צְּ

ן   .142 ַמע לָּ א ַמשְּ ן)קָּ ַמע לָּ ַמשְּ  ללמדנו ]ראה: "מהו דתימא"[. הסבר  (קָּ

א  .143 יָּ  הסוגיה או המהלך נחתמת בקושיה. הסקה ַקשְּ

נַ   .144  כינוי לדעה במשנה שלא נזכר שם התנא. .1  ןַרבָּ

 דעת רבים. .2

 חכמי הישיבה.  .3
א  .145  תחילת המקור.  ֵרישָּ
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 מגמה תפקיד המונח 
ֵמי   .146  בין  שני מקורות בעלי אותה סמכות. פתיחה לסתירה רָּ

הּו  .147 ינְּ מִּ י, רְּ הִּ ינְּ מִּ בין  שני מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי  פתיחה לסתירה רְּ
 מקורות תנאים.

אֵני   .148 תָּ שָּ  על ידי גילוי ההבדל בין שני המקרים. תשובה / תירוץ  ם[]הָּ

יַנּה   .149 ַמע מִּ  מעין "חותמת" למסקנה ההלכתית. היסק שְּ

 מ: פסוק. סיוע ֶשֶנֱאַמר   .151

ַמע   .151 א שְּ לצורך מציאת תשובה )בדר"כ(, ראיה, קושיא לאחד  הצעת מקור תָּ
 הצדדים.

א   .152 תָּ יּובְּ  חזקה ואין עליה תרוץ. קושיא תְּ

 שאין  הכרעה, והשאלה תעמוד. מסקנה ֵתיקּו  .153

א  .154 נָּ  מ: ברייתא.  .1 פתיחה תָּ

 השנן בבית מדרש האמוראי.  .2

 חכם מתקופת המשנה. .3
ֵבי  .155 א דְּ נָּ ל: ברייתא, הבאה מאוסף ברייתות של בית מדרש  פתיחה   ... תָּ

 מסוים או אדם מסוים. 
א   .156 נָּ ֵליגתָּ אמוראים אמוראים בתחילת התקופה, שנחשבים כ  ּופָּ

 אך עם סמכות של תנא לחלוק על תנאים. 
ֵייר   .157 שִּ א וְּ נָּ התנא לא הביא את כל המקרים האפשריים, אלא   תָּ

 דוגמיות.
ן   .158 נָּ נּו ַרבָּ  ל: ברייתא.   פתיחה  תָּ

ֵני  .159  תיקון בנוסח.  הצעת נוסח תָּ

א ַקֵמיּה  .161 ֵני ַתנָּ  רא.מ: מקור תנאי שאינו משנה, בפני אמו הבאת מקור תָּ

א   .161 יָּ  ל: ברייתא.  פתיחה ַתנְּ

א  .162 יָּ ְך ַתנְּ ידָּ  מ: ברייתא אחרת. הבאת מקור אִּ

ֵתיּה   .163 וָּ א כְּ יָּ  מ: ברייתא. סיוע ַתנְּ

י   .164 כִּ י הָּ א ַנמִּ יָּ  מ: ברייתא. סיוע ַתנְּ

א   .165 ֵנינָּ  מ: משנה. הבאת מקור תְּ

ַנן  .166  ל: משנה. לעיתים יגיע גם כקושיא מהמשנה.  פתיחה תְּ

ַתיֵ   .167 סְּ  לברור מי משני החולקים הוא הסובר כל דעה. הסקה ים תִּ

א  .168 מָּ ּגְּ רְּ  על ידי פרשנות של אמורא  למקור תנאי.  תשובה תִּ

 
 
 

 מימרא שנאמרה על ידי רב הונא. – רב הונא אמר .א
 שיח חי. רב חסדא מגיב למימרא אחרת, אך לא בדּו – אמר רב חסדא .ב
 שיח חי. מרא בדּורב חסדא מגיב לבעל המי – רב חסדא להו\אמר ליה .ג
 רב חסדא מצטט מימרה מרבו . –רב הונא  אמר רב חסדא אמר .ד
 כך היה אומר. נשאל על כך, אמורא היה  ואות שלּו ,הגמרא מגיבה – אמר לך .ה
בבית המדרש רב אומר מימרה שלא שמע במפורש מרבו, אלא שאומרים  – רב אלמוני  משום \משמיה  רב פלוני אמר .ו

 אותו חכם. בשם
 
 
 

 )אפיון הפסקאות( ים של חלקי הסוגיהאפיונ
 

 מברייתא \ציטוט ממשנתנו .2
 ציטוט מ ... .0
 שאלה .3
 קושיא .4
 דחיה .2
 סתירה .1
 תרוץ .0
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 תשובה .8
 סיוע .7

 פרשנות .27
 ראיה ]הבאת מקור או סברה[ .22

 


