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        """"ַעְרֵבי ְפָסִחיםַעְרֵבי ְפָסִחיםַעְרֵבי ְפָסִחיםַעְרֵבי ְפָסִחים""""    ––––    ''''ייייפרק פרק פרק פרק פסחים פסחים פסחים פסחים מסכת מסכת מסכת מסכת 
        ק, אק, אק, אק, א    ––––צט, ב צט, ב צט, ב צט, ב  .1

ָנה             ִמׁשְ

ך ַעד ָאָדם אַכליֹ לֹא -  ְנָחהּמִ ַל  ָסמּוךְ  ָסִחיםּפְ  ֶעֶרב ְחׁשַ תֶּ    .563ׁשֶ
  

ָרֵאל: ָעִני ֲאִפיּלוּ  ִיׂשְ ּבְ ֵסב ַעד אַכליֹ  לֹא  ׁשֶ ּיָ   , ׁשֶ
ע ּכֹוסֹות לוֹ  ִיְפֲחתוּ  ְולֹא ל ֵמַאְרּבַ    ַיִין, ׁשֶ

ְמחּוי ִמן ַוֲאִפיּלוּ     .ַהתַּ
  

ָמָרא   ּגְ
תֹות ? ֲאִפיּלּו "ָסִחיםַעְרֵבי ּפְ "ַמאי ִאיְרָיא  ּבָ    !ָיִמים טֹוִבים ַנִמיוְ ַעְרֵבי ׁשַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ַעְרֵבי ָאָדם אַכליֹ  "לֹא תֹות ּבְ ּבָ ְנָחה ִמן טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ    ּוְלַמְעָלה, ַהּמִ
ֵדי ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ תְל  ׁשֶ ּבָ הּוא ׁשַ ׁשֶ ֲאָוה ּכְ   , תַּ

ְבֵרי י ּדִ   . ְיהּוָדה ַרּבִ
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ְך" ַעד ְוהֹוֵלךְ  אֹוֵכל ְחׁשַ תֶּ   !ׁשֶ
  

  : ַרב הּוָנאָאַמר 
א לֹא ְצִר  יְל יָכא ֶאלָּ   ָאַמר: ּדְ יֹוֵסי,  ַרּבִ
ְך" ַעד ְוהֹוֵלךְ  "אֹוֵכל ְחׁשַ תֶּ    ,ׁשֶ

י תֹות ְוָיִמים טֹוִבים,  -  ָהֵני ִמילֵּ ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ   ּבְ
ה ַמּצָ ּום ִחּיּוָבא ּדְ ַסח, ִמׁשּ ֶעֶרב ַהּפֶ    .מֹוֶדה - ֲאָבל ּבְ

  
א ַרב ּפָ   ָאַמר:  ּפַ

יָמא י :ֲאִפיּלּו ּתֵ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
תֹות ְוָיִמים טֹוִבים" :ָהָתם ּבָ ַעְרֵבי ׁשַ    ,ּבְ

ְנָחה ּוְלַמְעָלה ֲאִסיר,  - "ִמן ַהּמִ   הּוא ּדַ
ְנָחה  ֵרי –ָסמּוְך ַלּמִ    .ׁשָ

ַסח, ֲאִפיּלּו  ֶעֶרב ַהּפֶ ְנָחה"ֲאָבל ּבְ   ַנִמי ָאסּור.  - "ָסמּוְך ַלּמִ
  
תוּ  ּבָ ְנָחה ,ְבֶעֶרב ׁשַ ֵרי? -  ָסמּוְך ַלּמִ    !ׁשָ

   :ַתְנָיאְוָה 
ֶעֶרב ָאָדם אַכליֹ  "לֹא ת ּבְ ּבָ ע טֹוִבים ְוָיִמים ׁשַ ׁשַ עֹות ִמתֵּ   , ּוְלַמְעָלה ׁשָ
ֵדי ֵנס ּכְ ּכָ ּיִ תׁשַ ְל  ׁשֶ הּוא ּבָ ׁשֶ ֲאָוה, ּכְ    תַּ

ְבֵרי י ּדִ    .ְיהּוָדה ַרּבִ
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ְך" ַעד ְוהֹוֵלךְ  אֹוֵכל ְחׁשַ תֶּ   ! ׁשֶ
  

  : זּוְטָרא ָמרָאַמר 
א ִהיא  ק,א  ְמָתַרְצּתָ א ִהיא^ ?ַמאן ֵליָמא ָלן ּדִ ּתָ ׁשְ ּבַ יְלָמא ְמׁשַ    !ּדִ

  
  : ֵייָמר ַרב, ְוִאיֵתיָמא ָמֵריָמרָאַמר ֵליּה 

ְנָחס ַרבּדְ ֲאָנא ִאיְקַלִעי ְלִפיְרֵקיּה  ֵריּה  ּפִ יּה ַאִמי ַרבּדְ  ּבְ ָלּה ִמיּנֵ יּה ְוִקיּבְ א ְוָתֵני ַקּמֵ ּנָ    ., ְוָקם ּתַ
  

ָיא!  ,ָהִכיִאי    ַקׁשְ
  

א ּכִ  וְרּתָ א ְמַחּוַ   ַרב הּוָנא.ְד ֶאלָּ

                                                             

  הצעתי. וכמובן אפשר גם לפסק אחרת: 563
ָסִחים ֶעֶרב        ְנָחה ָסמּוךְ  ּפְ ך, ֲאִפיּלוּ  ַעד ָאָדם ליֹאַכ  לֹא - ַלמִּ ְחׁשַ תֶּ ָרֵאל. ָעִני ׁשֶ ִיׂשְ ּבְ   ׁשֶ

  רש"י
  מתי' 

. קודם ערב פסחים סמוך למחה
   למחה מעט:

 . כדי שיאכל מצה שללא יאכל
מצוה לתיאבון משום הידור 

   מצוה:
. ואפילו עי שבישראל לא יאכל

בלילי פסחים עד שיסב כדרך בי 
חורין זכר לחירות במטה ועל 

   השלחן:
. כגד ארבעה לשוי ארבע כוסות

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

   בפרשת וארא:
מחוי של צדקה . מתפרס מתואפי'

דהייו עי שבעיים דתן 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:
. דקתי ערב פסחים לא לא צריכא

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

רבי יהודה  . מתי' מיאפילו תימא
היא ובדין הוא דליתי ערבי 

   פסחים לרבויי סמוך למחה:
   . הייו סמוך למחה:מתשע שעות

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

. להך מתיתא הכי וקא תא קמיה
מט' שעות ולמעלה אלמא 

   מתרצתא היא:
. ומן אלא מחוורתא כרב הוא

א קמייתא המחה דקתי מתית
 סמוך למחה קאמר:
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   !ִמי ִניָחא? ,ּוְלַרב הּוָנא

יָאַמר ְוָה  יָאַמר  ִיְרְמָיה ַרּבִ    ,יֹוָחָנן ַרּבִ
יָמא יָאַמר  :ְוִאיּתֵ הוּ  ַרּבִ יָאַמר  ַאּבָ ר יֹוֵסי ַרּבִ י ּבַ   : ֲחִניָנא ַרּבִ

יֲהָלָכה ּכְ  ֶעֶרב  ַרּבִ ַסח, ְיהּוָדה ּבְ   ַהּפֶ
יַוֲהָלָכה כְּ  ת.  ַרּבִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   יֹוֵסי ּבְ

יֲהָלָכה כְּ " ַסח ַרּבִ ֶעֶרב ַהּפֶ ָפֵליג  -" ְיהּוָדה ּבְ ָלל ּדְ יִמּכְ ַתְרַוְייהּו!  ַרּבִ   יֹוֵסי ּבְ
  

  לֹא, 
ְפִליִגי  -" ֲהָלָכה" ָלל ּדִ   ַהְפָסָקה. ּבְ ִמּכְ

ַתְנָיא    :ּדְ
תֹות "ַמְפִסיִקין ּבָ    ,ְלׁשַ

י ְבֵריּדִ    . ְיהּוָדה ַרּבִ
י   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
   .ַמְפִסיִקין ֵאין

  
ה ּבְ  ןּוַמֲעׂשֶ ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ יוְ  ּגַ יוְ  ְיהּוָדה ַרּבִ ַעּכוֹ  יֹוֵסי ַרּבִ ין ּבְ ָהיּו ְמסּוּבִ   ְוָקַדׁש ֲעֵליֶהם ַהּיֹום,  ,ׁשֶ

ן וֹ ָאַמר ל ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ יַר ְל  ּגַ ייֹוֵסי ּבִ ִרּבִ   ְוֵניחּוׁש ְלִדְבֵרי ְיהּוָדה ֲחֵביֵרנּו?  ,ְרצֹוְנָך ַנְפִסיק ,: ּבְ
ָכל יֹום ָויֹום יו - ָאַמר לֹו: ּבְ י ְיהּוָדה, ְוַעְכׁשָ ָבַריי ִלְפֵני ַרּבִ ב ּדְ ה ְמַחּבֵ ָפַני? -  ַאתָּ י ְיהּוָדה ּבְ ְבֵרי ַרּבִ ב ּדִ ה ְמַחּבֵ    !ַאתָּ

ה תֶא  ִלְכּבֹוׁש  ֲהַגם" ְלכָּ י ַהּמַ ִית ִעּמִ ּבָ    !?(אסתר ז, ח) "ּבַ
ןוֹ ָאַמר ל עּו ֲהָלָכה ְלדֹורֹות.  ,: ִאם ּכֵ ְלִמיִדים ְוִיְקּבְ א ִיְראּו ַהתַּ ּמָ   לֹא ַנְפִסיק, ׁשֶ

י יֹוֵסי ַרּבִ ְבעּו ֲהָלָכה ּכְ ּקָ ם ַעד ׁשֶ ָ    ."ָאְמרּו: לֹא ָזזּו ִמׁשּ
  
  
  

  רש"י
. הלכה מכלל דפליגי להפסקה

הא דא''ר ירמיה הלכ' כר' 
יהודה בערב הפסח דמשמע 
דפליג מי רבי יוסי בערב הפסח 

אם להפסקה הוא דפליג ד
התחיל לאכול אף בערב הפסח 
איו מפסיק אבל להתחיל מודה 
ר' יוסי דאסור ומתיתין 
בהתחלה לרבי יוסי איצטריך 
דקמשמע לן דמודה רבי יוסי 

   בערב הפסח דאין מתחילין:
 . דבהפסקה מי פליגי:דתיא
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        בבבב––––ק, אק, אק, אק, א .2
  : מּוֵאלׁשְ ָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

יֵאין ֲהָלָכה לֹא כְּ  יְיהּוָדה ְולֹא ּכְ  ַרּבִ   יֹוֵסי,  ַרּבִ
ׁש.  ה ּוְמַקּדֵ א ּפֹוֵרס ַמּפָ   ֶאלָּ

  
  ִאיִני?! 

ֲחִליָפא ַרבְוָהא ָאַמר  ר ּתַ יִמי ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַאְבּדִ   : ׁשְ
ְפִסיִקין    ק,ב ּמַ ם ׁשֶ ׁשֵ ָלה^ - ִקיּדּוׁש לְ ּכְ ְך ַמְפִסיִקין ְלַהְבּדָ    .ּכַ

  

  ? 'ַמְפִסיִקין'ַמאי 
   ?!ַלֲעִקיַרת ׁשּוְלָחן ,ָלאו

  
  לֹא, 

הלְ     .ַמּפָ
  

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

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

ּוְלָחן ֶאת ְמִביִאין ֵאין564" א ַהׁשּ ׁש  ןּכֵ  ִאם ֶאּלָ   , ִקיּדֵ
ה ּפֹוֵרס -  ֵהִביא ְוִאם ׁש" ַמּפָ   . ּוְמַקּדֵ

  
  

ֵני ֲחָדא:    ּתָ
ִוין ֵאין "ׁשָ    .ַמְתִחיִלין" ׁשֶ

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

ִוין ְתִחיִלין" "ׁשָ ּמַ   . ׁשֶ
   

ַתְנָיא ָלָמא ָהא ּדְ ׁשְ ִוין :ּבִ ֵאין "ׁשָ ַסח,  - ַמְתִחיִלין" ׁשֶ ֶעֶרב ַהּפֶ ַחּתְ ָלּה ּבְ ּכַ   ַמׁשְ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ ִוין :ֶאלָּ ְתִחיִלין" "ׁשָ ּמַ   ֵאיַמת?  - ׁשֶ

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

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
אן ָעה - ּכָ ׁשְ    ,קֹוֶדם ּתִ
אן ָעה.  - ּכָ ׁשְ   ְלַאַחר ּתִ

  
  
  

                                                             

ִוין מסורת הש"ס על פי הרשב"ם. ויש שכן גרסו, ויש כמה גירסאות. גירסת וילנא: 564 ) (ְוׁשָ   ׁשֶ

  רש"י
. דאמר אין הלכה כרבי יהודה

מפסיקין דמשמע עקירת 
   שולחן:

. דאמר אין ולא כרבי יוסי
   לל:מפסיקין כ

. על השולחן אלא פורס מפה
  ומקדש היום וחוזר ואוכל: 

. אם היו כך מפסיקין להבדלה
מסובין בשבת עד הלילה 

   מפסיקין אכילתן ומבדילין:
. לאכול אין מביאין את השולחן

   משקדש היום אא''כ קידש:
. קודם לכן אי מי ואם הביא

אין מביאין את השולחן בערב 
כ הפסח אפילו מבעוד יום אא''

קידש כדאמרן דאפי' רבי יוסי 
   מודה בערב הפסח:

. והיו איקלע לבי ריש גלותא
מסובין על השולחן בערב שבת 
וקידש עליהן היום ופרס מפה 

  וקידש:
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        קא, בקא, בקא, בקא, ב    ––––ק, ב ק, ב ק, ב ק, ב  .3
נֶ  ֵבית ַהּכְ ׁשּו ּבְ יּדְ ּקִ ֵני ָאָדם ׁשֶ   - ֶסת אֹוָתם ּבְ

  : ַרבָאַמר 
   לֹא ָיְצאּו, - ַיִין ְיֵדי
  . ָיְצאוּ  -ִקיּדּוׁש  ְיֵדי

    
מּוֵאלוּ    ָאַמר:   ׁשְ

  . לֹא ָיְצאוּ  -ַאף ְיֵדי ִקיּדּוׁש   קא,א 
  

א ְלַרב,    ֶאלָּ
ֵביֵתיּה? י ּבְ ה ֵליּה ְלַקּדּוׁשֵ    ָלּמָ

  
ָניו ּוְבֵני ּבֵ  ֵדי ְלהֹוִציא ּבָ    .יתוֹ ּכְ

  
מּוֵאל    ,ּוׁשְ

ֵבי כְּ לָ  י ּבְ ה ִלי ְלַקּדּוׁשֵ אּמָ ּתָ   ? ִניׁשְ
  

  ְלַאּפּוֵקי אֹוְרִחים ְיֵדי חֹוָבָתן, 
ֵבי כְּ ּדְ  תּו ְוָגנּו ּבְ אָאְכלּו ְוׁשָ ּתָ    .ִניׁשְ
  

מּוֵאל ְלַטְעֵמיּה,    ְוָאְזָדא ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ְמקֹום ְסעּוָדה א ּבִ    .ֵאין ִקיּדּוׁש ֶאלָּ
  

ּה    : ָסבּור ִמיּנָ
יָה  ִית ְלַבִית -  ֵני ִמילֵּ    ,ִמּבַ

יָתא  ַחד ּבֵ קֹום ְלָמקֹום ּבְ    .לֹא -ֲאָבל ִמּמָ
  

ר ָעָנן ַרבָאַמר ְלהּו  ֲחִליָפא ּבַ   : ּתַ
יּה  יִאין ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ִזיְמִנין ַסּגִ    ,ׁשְ

ׁש. ,ְוָנֵחית ֵמִאיְגָרא ְלַאְרָעא    ַוֲהַדר ְמַקּדֵ
  

   :ַברְוַאף ַרב הּוָנא ָס 
ְמקֹום ְסעּוָדה.  א ּבִ   ֵאין ִקיּדּוׁש ֶאלָּ

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

י יׁש ְוָטֵעים ִמיּדֵ    .ְוַקּדֵ
  : ַאְלָמא ָקָסַבר

ְמקֹום ְסעּוָדה.ֵאין ִקיּדּוׁש ֶאלָּ     א ּבִ
  

הְוַאף     :ָסַבר ַרּבָ
ְמקֹום ְסעּוָדה.  א ּבִ   ֵאין ִקיּדּוׁש ֶאלָּ

  
ֵייָאַמר ּדְ    : ַאּבַ

י ָמר י ָהֵויָנא ּבֵ י, , ּכִ ׁש ָאַמר ָלן: ְטִעימּו ִמיּדֵ י ֲהָוה ְמַקּדֵ   ּכִ
ָרָגא ָרא ְלכּו ׁשְ יָזא ִמְתַעּקְ ּפִ ָאְזִליתּו ְלאּוׁשְ יְלָמא ַאּדְ    ,ּדִ

ׁש  ֵבית ֲאִכיָלה, ְולֹא ְמַקּדֵ    ְלכּו ּבְ
ָהָכא א ּדְ    לֹא ָנְפִקיתּו, - ּוְבִקיּדּוׁשָ

ְמקֹום ְסעּוָדה.ּדְ  א ּבִ    ֵאין ִקיּדּוׁש ֶאלָּ
  

  ִאיִני?! 
ֵייְוָהָאַמר    : ַאּבַ

  רש"י
. שאם יש להם ידי יין לא יצאו

יין לשתות בביתם חייבין לברך 
בורא פרי הגפן שאים 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 ממקום למקום
קדש אם לא צריך לחזור ול

קידש שבת בבית והלך לאכול 
   בעליה:

. דילמא מיתעקרא לכו שרגא
ולא תאכלו ואפי' אתם הולכים 
לישן בלא אכילה בקידושא 
דהכא לא פקיתו ידי קידוש 

  : (היום) דאין קדוש כו'
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ָמר י ּדְ ל ִמילֵּ ַרב,  - ּכָ   ֲהָוה ָעֵביד ּכְ
ָלת מּוֵאל - ְלַבר ֵמָהֵני תְּ ׁשְ ָעֵביד ּכִ   : ּדְ

ֶגד ְלֶבֶגד יִרין ִמּבֶ    ,ַמּתִ
ר ְלֵנר, ּוַמְדִליִקין    ִמּנֵ

ְמעֹון  י ׁשִ ַרּבִ   . ִריָרהגְ ּבִ ַוֲהָלָכה ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ְמעֹון ַרּבִ   : אֹוֵמר ׁשִ

ה ָאָדם ּגֹוֵרר א ִמטָּ סֵּ ת,ׁשַ ּבְ  ְוַסְפָסל ּכִ    ּבָ
ּלֹ  ּוִבְלַבד ין אׁשֶ ּוֵ   !ָחִריץ" ַלֲעׂשֹות ִיְתּכַ

  
חּוְמֵר    ֲהָוה ָעֵביד,  -ַרב ּדְ י ּכְ
י  קּולֵּ    .לֹא ֲהָוה ָעֵביד - ַרבּדְ ּכְ

  
יוְ     ָאַמר: יֹוָחָנן ַרּבִ

   .ַנִמי ָיְצאוּ  - ַאף ְיֵדי ַיִין
  

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

י  ,ּנּוי ַיִיןֶאָחד ׁשִ
יּנּוי ָמקֹום  קא,ב     .ֵאין ָצִריְך ְלָבֵרךְ  - ְוֶאָחד ׁשִ

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

  
א  יּוְבּתָ י יֹוָחָנן!ּדְ ּתְ   ַרּבִ

   
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
  

  רש"י
 . רבה:כל מילי דמר

. בר מהי כחומרו דרב הוה עביד
   תלת דעביד לקולא כשמואל:

. כגון קידוש לא כקולי דרב
ורבי יוחן אמר אף  ה''ג עביד:

   ידי יין מי יצאו:
. שהביאו לו יין אחד שיוי יין
   מחבית אחרת:

 על היין:. שיה א''צ לברך
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        קב, אקב, אקב, אקב, א    ----    קא, בקא, בקא, בקא, ב .4
רְיֵתיב  יּה  ָאִבין ַרב ִאיִדי ּבַ אּדְ ַקּמֵ   , ַרב ִחְסּדָ

איב ִת יָ וְ  ֵמיּה  ְוָקָאַמר ַרב ִחְסּדָ ְ   : ַרב הּוָנאּדְ ִמׁשּ
יּנּוי ָמקֹום " :ָאַמְרּתְ ּדְ ָהא    , "ָצִריְך ְלָבֵרְך  -ׁשִ

א נּו ֶאלָּ ִית ְלַבִית,     :לֹא ׁשָ   ִמּבַ
קֹום ְלָמקֹום   לֹא.  - ֲאָבל ִמּמָ

  
ר ָא ֵליּה  ָאַמר   : ִביןַרב ִאיִדי ּבַ

ֵבי  ַמְתִניָתא ּדְ ֵניָנא ֵליּה ּבְ   ַרב ִהיָנק, ָהִכי ּתָ
ָווָתיךְ  :ְוָאְמִרי ֵליּה  ר ִהיָנק ּכְ ֵבי ּבַ ַמְתִניָתא ּדְ   . ּבְ

  
א,  ַמע ָלןְוֶאלָּ    !?ַרב הּוָנא ַמְתִניָתא ָקא ַמׁשְ

  
ִמיַע ֵליּה     .ַרב הּוָנא ַמְתִניָתא לֹא ׁשְ

  
  

  ,ְותוּ 
אְיֵתיב  יּה ְוָק  ַרב ִחְסּדָ ַנְפׁשֵ ֵמיּה ּדְ ְ   : ָאַמר ִמׁשּ

יּנּוי ָמקֹום" :ָאְמַרּתְ ּדְ ָהא    , "ָצִריְך ְלָבֵרְך  - ׁשִ
א ָרָכה  :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ֵאין ְטעּוִנין ּבְ ְדָבִרים ׁשֶ ְמקֹוָמן,  ּבִ   ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ

ְמקֹוָמן  ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ עּוִנין ּבְ ָבִרים ַהּטְ   . ְלָבֵרךְ  ֵאין ָצִריךְ  -ֲאָבל ּדְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

א ֲהַדר   .  ְלִקיְבָעא ַקּמָ
  
תוְ  ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ

  ָצִריְך ְלָבֵרְך.  - ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה
  

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

ֵה  ׁשֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע,  - ן יֹוְצִאין ּכְ   ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין  ׁשֶ ה.  - ּכְ ִחּלָ ָרָכה ְלַכתְּ   ֵאין ְטעּוִנין ּבְ

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

ם לֹא ָזֵקן ְולֹא חֹוֶלה ֲאָבל יחּו ׁשָ    :לֹא ִהּנִ
ֵהן יֹוְצִאין  ׁשֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע ְטעוּ  - ּכְ    ,ִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין  ׁשֶ ה - ּכְ ִחּלָ ָרָכה ְלַכתְּ   . "ְטעּוִנין ּבְ

  

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

"הּוא  ֵהן יֹוְצִאין ּדִ ָרָכה ְלַמְפֵרַע  - ְכׁשֶ    ,ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין  ה -ּוְכׁשֶ ִחּלָ ָרָכה ְלַכתְּ    ,ֵאין ְטעּוִנין ּבְ

ם ָזֵקן אֹו חֹוֶלה יחּו ׁשָ    :ֲאָבל לֹא ִהּנִ
ֵהן יֹוְצִאין  ׁשֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע  - ּכְ   , ְטעּוִנין ּבְ

ֵהן חֹוְזִרין  ָרָכה ְטעוּ  -ּוְכׁשֶ הִנין ּבְ ִחּלָ    ."ְלַכתְּ
ָיא  אְל ַקׁשְ    !ַרב ִחְסּדָ

  
ר ִיְצָחקָאַמר    :  ַרב ַנְחָמן ּבַ

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

ַתְנָיא   : ּדְ
ְדָרׁש," ֶנֶסת אֹו ְלֵבית ַהּמִ ין, ְוָעְקרּו ַרְגֵליֶהם ֵליֵלְך ְלֵבית ַהּכְ ָהיּו ְמסּוּבִ    ֲחֵבִרים ׁשֶ

ֵהן יֹוְצִאין  ׁשֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע  - ּכְ    ,ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
ֵהן חֹוְזִרין  ה.  -ּוְכׁשֶ ִחּלָ ָרָכה ְלַכתְּ   ֵאין ְטעּוִנין ּבְ

  רש"י
   . מבית לעליה:ממקום למקום

בדברים שאין טעוים ברכה 
. כגון מים או פירות לאחריהם

שאין טעוים ברכה חשובה בפי 
עצמן כגון (שבעת המיים) 
דודאי כיון דעמד והלך למקום 

ו היא גמר אחר עמידתו ז
סעודתו והך סעודה אחריתי 

   היא וצריך לברך בתחלה:
אבל דברים הטעוים ברכה 

. כלומר לאחריהם במקומן
ברכה חשובה בפי עצמן כגון 
שבעת המיין הואיל ולא בירך 
אחריהן ועמד לילך למקום אחר 
לסעוד על קביעות הראשון הלך 
לברך אחריהם ברכה אחת על 

ריך שתיהן ולפיהם מי אין צ
   לחזור ולברך:

. כלומר על לקיבעיה קמא הדר
דעת סעודה הראשוה הוא 

   אוכל עכשיו לסיים סעודתו:
. בין שטעוין אחד זה ואחד זה

ברכה לאחריהן במקומן בין 
   שאין צריכין:

כשהן יוצאין אין טעוין ברכה 
. כלומר לברך ברכה של למפרע

   אחריהן הואיל ועתידין לחזור:
. ולא גרס בהא ר' ה''ג בד''א כו'

   יהודה:
מדקתי עקרו מכלל דבדברים 

. דעקירות משמע הטעוין כו'
משום מהירות חתן וכלה הן 
עקרין אבל אם לא כן עדיין היו 
צריכין לעמוד ולברך ברכה 

  שלאחריהם: 
. להך ברייתא דקתי מאן תא

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

  היא:
. שהיו מסובין ועקרו כו'חברים 

   ולא גרסין לשתות יין:
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י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ם ִמְקָצת ֲחֵבִרים,  :ּבַ יחּו ׁשָ ִהּנִ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ם ִמְקָצת יחּו ׁשָ    :ֲחֵבִרים ֲאָבל לֹא ִהּנִ
ֵהן יֹוְצִאין  ׁשֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע,  - ּכְ   ְטעּוִנין ּבְ

ֵהן חֹוְזִרין  ה -ּוְכׁשֶ ִחּלָ ָרָכה ְלַכתְּ    ."ְטעּוִנין ּבְ
  

א ְמקֹוָמן,ִב ּדְ ַטְעָמא  ,ֶאלָּ ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ עּוִנין ּבְ    ְדָבִרים ַהּטְ
ֵהן יֹוְצִאין "ּדִ  ָרָכה ְל  -ְכׁשֶ   ַמְפֵרַע, ֵאין ְטעּוִנין ּבְ

ֵהן חֹוְזִרין  ה -ּוְכׁשֶ ִחּלָ ָרָכה ְלַכתְּ    ,"ֵאין ְטעּוִנין ּבְ
ְמקֹוָמן, ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ ֵאין ְטעּוִנין ּבְ ָבִרים ׁשֶ    ֲאָבל ּדְ

ַנן ֵהן יֹוְצִאין  ,ֲאִפיּלּו ְלַרּבָ ׁשֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע  - ּכְ ֵהן חֹוְזִרין  ,ְטעּוִנין ּבְ הְטעּוִנין ּבְ  -ּוְכׁשֶ ִחלָּ   ,ָרָכה ְלַכּתְ
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ י יֹוָחָנןּדְ ֵליָמא ּתֶ   ! ַרּבִ

  
  ! ?ְוָלאו ִמי אֹוְתִביֵניּה ֲחָדא ִזיְמָנא

   
א יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ   ! ֵניָמא ֵמָהא ַנִמי ּתֶ

  
י יֹוָחָנן:  ָאַמר ָלךְ    ַרּבִ

ין  ָרָכה ְל ּדַ הּוא ַהּדִ ֵאין ְטעּוִנין ּבְ ָבִרים ׁשֶ ְמקֹוָמן ֲאִפיּלּו ּדְ    ,ְלָבֵרךְ  ִריִכיןַנִמי ֵאין ְצ  - ַאֲחֵריֶהם ּבִ
ָקָתֵני י ְיהּוָדהּדְ  ְלהֹוִדיֲעָך ּכחוֹ  - "ָעְקרּו ַרְגֵליֶהן" :ְוָהא ּדְ    ,ַרּבִ

ְמקֹוָמן,ּדַ  ָרָכה ְלַאֲחֵריֶהן ּבִ עּוִנין ּבְ ּטְ ָבִרים ׁשֶ    ֲאִפיּלּו ּדְ
יחּו ִמְקָצת ֲחֵבִרים"ּדְ ַטְעָמא     ,"ִהּנִ

יחּו ִמְקָצת ֲחֵבִרים"ָבל ֲא     :לֹא ִהּנִ
ֵהן יֹוְצִאין  ׁשֶ ָרָכה ְלַמְפֵרַע  - ּכְ    ,ְטעּוִנין ּבְ

ֵהן חֹוְזִרין  ה -ּוְכׁשֶ ִחּלָ ָרָכה ְלַכתְּ    ."ְטעּוִנין ּבְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ א: ּדְ ּתַ   ַרב ִחְסּדָ
ּתֹות ַיִין, ְוָעְקרּו ַרְגֵלי" ין ִלׁשְ ָהיּו ְמסּוּבִ    ."ֵאין ְצִריִכין ְלָבֵרךְ  - ֶהן, ְוָחְזרּו ֲחֵבִרים ׁשֶ
   

  
  

  רש"י
ומקשין אלא טעמא דבדברים 

. הטעוין ברכה לאחריהם
משום הכי פליגי רבן עליה דר' 
יהודה הא בדברים שאין טעוין 
ברכה לאחריהן אפילו רבן 
מודו דצריך לברך פעם אחרת 

   בתחלה:
לימא תיהוי תיובתא דרבי 

. דאמר לעיל שיוי מקום יוחן
אין צריך לברך ולא מפליג בין 
דברים הטעוין לדברים שאין 

   טעוין:
. לאו אותבייה חדא זימא

   לעיל:
ה''ג תיא כוותיה דרב חסדא 
חברים שהיו מסובין לשתות יין 

. והייו כרב חסדא דאמר כו'
דברים שטעוין ברכה לאחריהן 

צריך לברך והא בהדיא  אין
מסייעא לרב חסדא מדקתי יין 
אבל בההיא דלעיל לא תא יין 

 בהדי':



  דפיס לצורך לימוד אישיבשמחה להמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

 

522  

        בבבב----קב, אקב, אקב, אקב, א .5
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ין" ָהיּו ְמסּוּבִ ֵני ֲחבּוָרה ׁשֶ    :ָקַדׁש ֲעֵליֶהן ַהּיֹוםוְ  ּבְ
ל ַיִין ת ַהּיֹום,  - ְמִביִאין לֹו ּכֹוס ׁשֶ ַ   ְואֹוֵמר ָעָליו ְקדּוׁשּ

ִני וְ  זֹון אֹוֵמר ָעָליו -ׁשֵ ת ַהּמָ ְרּכַ    ,ּבִ
י ְיהּוָדהִדְבֵרי     .ַרּבִ

י יֹוֵסי   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ךְ  ְחׁשַ תֶּ     ,אֹוֵכל ְוהֹוֵלְך ַעד ׁשֶ

ְמרּו, ּכֹוס ִראׁשֹון    קב,ב זֹון -ּגָ ת ַהּמָ ְרּכַ    ,ְמָבֵרְך ָעָליו ּבִ
ִני  ֵ ת ַהּיֹום - ְוַהׁשּ ַ    ."אֹוֵמר ָעָליו ְקדּוׁשּ

  
אי   ? ַאּמַ

ָסאְוֵניְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהּו ַאֲח    ! ָדא ּכָ
  

תָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ֹות ַעל ּכֹוס ֶאָחד.  י ְקדּוׁשּ ּתֵ   ֵאין אֹוְמִרים ׁשְ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ין ִמְצֹות ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות. ֵאין עֹוׂשִ    ְלִפי ׁשֶ
  

   ?!ְולֹא
ְנָיא    :ְוָהא ּתַ

ְכָנס ְלֵביתֹו ּבְ " תַהּנִ ּבָ ִמים,  - מֹוָצֵאי ׁשַ ׂשָ אֹור ְוַעל ַהּבְ ִין ְוַעל ַהּמָ   ְ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 ְלׁשְ   ! "ּוְמׁשַ

  
אֵני – "ֵאין לוֹ "    .ׁשָ
  

ת ּבָ ַ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ    ,ִאית ֵליּה ּדְ  ,ְוָהא יֹום טֹוב ׁשֶ
  ! יקנ"ה :ַרבָאַמר ְו 
  

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

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

  !יקנה"ז ָאַמר: ָרָבאוְ 
  

א    ,ֶאלָּ
ָלה ְוִקיּדּוׁש  ָתא ִהיא -ַהְבּדָ    ,ֲחָדא ִמילְּ

זֹון ְוִקיּדּוׁש  ת ַהּמָ ְרּכַ י ִניְנהוּ  - ּבִ ֵרי ִמילֵּ    .ּתְ
  
  

  רש"י
. ואומר עליו קידוש היום

   באמצע סעודתו:
. מיד אומר עליו ברהמ''ז ושי

 ומפסיק כדאמר ר' יהודה לעיל
ומיהו הואיל והגיע עות קידוש 
צריך לקדש תחלה לא גרסין 
ראשון אומר עליו ברכת המזון 

  שי אומר עליו קדושת היום: 
   . סעודתן:גמרו

. ר' יוסי קאמר אומר עליו כו'
   לה:

. עד לאחר המזון משלשלן
אלמא אמרי' שתי ברכות על 

   כוס אחד הבדלה וברהמ''ז:
. כדמפרש ואמר רב יק''ה

י עסקין ובשביעי ליכא בשביע
זמן ומכל מקום שמעין מיה 

   קידוש והבדלה על כוס אחד:
. ומשין מדלא קאמר זמן

בשביעי של פסח עסקי' דשמא 
   עי הוא ואין לו אלא כוס א':

. והא יום ראשון דאית ליה
דאפי' עי שבישראל לא יפחתו 

   לו מארבע כוסות:
קידוש והבדלה חדא מלתא 

שום קדושת . דתרוייהו מהיא
יו''ט יהו ובהבדלה עצמו הוא 
מזכיר קדוש' יו''ט דהמבדיל בין 

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

ת " ּבָ ַ ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ   - יֹום טֹוב ׁשֶ
   .יקנ"ה ָאַמר: בַר 
מּוֵאלוּ    .  ינה"ק ָאַמר: ׁשְ

הוְ    קג,א    .יהנ"ק ָאַמר: ַרּבָ
   .ָאַמר: קני"ה ֵלִויוְ 
ַנןוְ     .קינ"ה ָאְמִרי: ַרּבָ

ֵריּה  ָנאּדְ ָמר ּבְ   . נקי"ה ָאַמר: ַרּבָ
א ֵמיּה  ַמְרּתָ ְ ַע ְד ָאַמר ִמׁשּ י ְיהֹוׁשֻ    .": ניה"קַרּבִ

  
ַלח ֵליּה  מּוֵא ּדִ ֲאבּוּה ׁשָ ילְ  לׁשְ   : ַרּבִ

לֹות ינּו, ֵסֶדר ַהְבּדָ ֵדנּו ַרּבֵ    ?ֵהיַאךְ  -  ְיַלּמְ
  

ַלח    :ֵליּה  ׁשָ
ְך ָאַמר  י יֹוֵסיּכָ ר ַרּבִ ָמֵעאל ּבַ י ִיׁשְ ּום  ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ּום ָאִביו ׁשֶ ָאַמר ִמׁשּ ן ֲחַנְנָיהׁשֶ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

   .נהי"ק
  

י ֲחִניָנאָאַמר    : ַרּבִ
ל ן ֲחַנְנָיהַר ּדְ  ָמׁשָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ּבִ

ּיֹוֵצא ְרּכֹוס ְלֶמֶלְך ׁשֶ   -  ִנְכָנס ְוִאּפַ
ֶלךְ  ין ֶאת ַהּמֶ ְרּכֹוס ,ְמַלּוִ ְך יֹוְצִאים ִלְקַראת ִאּפַ    .ְוַאַחר ּכָ

  
   ?ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה 

  
ֵיי    ָאַמר: ַאּבַ

   .יקזנ"ה
  
   ָאַמר: ָרָבאוְ 

   .יקנה"ז
  

   :ְוִהיְלְכָתא
ָרָבא    .ּכְ

  
  
  

  ש"יר
שאמר משום רבי  :הכי גרסין

   יהושע בן חיה הי''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, אקג, אקג, אקג, א .7
ר ְיהּוָדה    ,ָרָבאִאיְקַלע ְלֵבי  ַרב הּוָנא ּבַ

ְייהּו ָמאֹור ִמים.  ַאְייתּו ְלַקּמַ   ּוְבׂשָ
ֵריְך  אַא  ָרָבאּבָ ֵריׁשָ ִמים ּבְ ׂשָ אֹור. ַא ַוֲהַדר  ,ּבְ   ּמָ

  
  : ֵליּה  ָאַמר
ין ,ְוָהא ל ּבֵ ית ִהלֵּ אי ּוֵבין ּבֵ ּמַ ית ׁשַ א -  ּבֵ ֵריׁשָ ִמיםּבְ ַא ַוֲהַדר  ,ָמאֹור ּבְ    !ׂשָ

   
   ?ּוַמאי ִהיא

ְתַנן     :ּדִ
אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ָלה.  ִמים, ְוַהְבּדָ ׂשָ   ֵנר, ּוָמזֹון, ּבְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהיּלֵ

ָלה ִמים, ּוָמזֹון, ְוַהְבּדָ   ! "ֵנר, ּוְבׂשָ
  

ְתֵריּה ְוָאַמר ָרָבאָעֵני    : ּבַ
י ֵמִאירזֹו     ,ִדְבֵרי ַרּבִ

י יְ    הּוָדה אֹוֵמר: ֲאָבל ַרּבִ
זֹון" ל ַעל ַהמָּ אי ּוֵבית ִהיּלֵ ּמַ ית ׁשַ ה - לֹא ֶנְחְלקּו ּבֵ ְתִחּלָ הּוא ּבִ ָלה ,ׁשֶ ּסֹוף,  -  ְוַעל ַהְבּדָ ִהיא ּבַ   ׁשֶ

   ?ַעל ָמה ֶנְחְלקוּ 
ִמים ׂשָ אֹור ְוַעל ַהּבְ    ,ַעל ַהּמָ

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ִמים,  ׂשָ ְך ּבְ   ָמאֹור ְוַאַחר ּכָ

לֵב וּ    אֹוְמִרים:  ית ִהיּלֵ
ְך ָמאֹור ִמים ְוַאַחר ּכָ ׂשָ   . "ּבְ

  
י יֹוָחָנןְוָאַמר    : ַרּבִ

ל ֵבית ִהילֵּ    ,ָנֲהגּו ָהָעם ּכְ
א  יּבָ י ְיהּוָדהּדְ ְוַאלִּ   .ַרּבִ

  
  
  

  רש"י
. היכא ר ומזון בשמים והבדלה

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

דגמר סעודתו בההוא איחייב 
ברישא ואין מעבירים על 

 המצות:
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        קד, אקד, אקד, אקד, א    ––––קג, א קג, א קג, א קג, א  .8
אַרב ַיֲעקֹ  ר ַאּבָ   , ָרָבאִאיְקַלע ְלֵבי  ב ּבַ

ִרי ַה  ָבֵריְך "ּבֹוֵרא ּפְ אַחְזֵייּה ּדְ ָסא ַקּמָ ֶפן" ַאּכָ    ,ּגֶ
י ּתֵ ִבְרָכָתא, ְוִאיׁשְ ָסא ּדְ ֵריְך ַאּכָ   . ַוֲהַדר ּבָ

י ַהאי ה ָלְך ּכּולֵּ   ? ָאַמר ֵליּה: ָלּמָ
ֵריְך ָלן ָמר ֲחָדא ִזיְמָנא   ! ָהא ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

לּוָתא ָהִכי ָעְבִדיַנן י ֵריׁש ּגָ י ָהֵויַנן ּבֵ   . ּכִ
  

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

ֵויּה  - ָהָכא ן ִעילָּ ן ְוַדְעּתַ ָסא ַקּמָ ח ּכָ    !ָהא ַמּנַ
  

   ֵליּה: ָאַמר
ַתְלִמיֵדי  ֲאָנא ֲעַבִדי    .ַרבּדְ ּכְ

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

  ָאְמרּו ֵליּה: ַהב ָלן ְוִניָבֵריְך. 
י ֵליּה: ָאְמרוּ  ַלּסֹוף ּתֵ    .ַהב ָלן ְוִניׁשְ

ָאְמִריתוּ  :ַרבָאַמר ְלהּו: ָהִכי ָאַמר  יָון ּדְ י -' ַהב ָלן ְוִניָבֵריךְ ' :ּכֵ ּתֵ ָרא ְלכּו ְלִמיׁשְ ּסְ    .ִאיּתַ
   ?אי ַטְעָמאַמ 

ֲעַתְייכוּ  ַאְסִחיתּו ּדַ    .ּדְ
  
  

יוְ  ָמר זּוְטָראוּ  ָאֵמיַמר עּוָדה, ַרב ַאׁשִ ּסְ ֵריּה ְוָקֵאי ֲעַלְייהּו  ָהוּו ָיְתִבי ּבַ   , ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ
ָסא ְוָכָסא - ָאֵמיַמר ל ּכָ ֵריְך ַעל ּכָ    ,ּבָ

א - ָמר זּוְטָראוּ  ָסא ַקּמָ ֵריְך ַאּכָ ְתָראְוַאכָּ  ,ּבָ    ,ָסא ּבַ
י ֵריְך. - ַרב ַאׁשִ א, ְותּו לֹא ּבָ ָסא ַקּמָ ֵריְך ַאּכָ    ּבָ

  
ר ָרָבאָאַמר ְלהּו    : ַרב ַאָחא ּבַ

ַמאן ַנֲעִביד? - ֲאַנן    ּכְ
  

  ָאַמר:  ָאֵמיַמר
   .ִנְמָלְך ֲאָנא

  
  ָאַמר:  ָמר זּוְטָרא

ַתְלִמיֵדי  ֲעַבִדי ּכְ   .ַרבּדְ ֲאָנא ּדַ
  
יוְ    ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ַתְלִמיֵדי    ַרב, ּדְ ֵלית ִהיְלְכָתא ּכְ
ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ָהא יֹום טֹוב ׁשֶ ת,  ּדְ ּבָ ַ   ַהׁשּ

  ! יקנ"ה :ַרבְוָאַמר 
  

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

  
  

ּמָ  י ָמָטא ְלַאְבּדּוֵלי, ָקם ׁשַ ָרָגאּכִ ְ    ,ֵעיּה ְוַאְדִליק ֲאבּוָקה ִמׁשּ
י ַהאי: ָאַמר ֵליּה  ה ָלְך ּכּולֵּ    ?ָלּמָ

ָרָגא   ! ָהא ַמְנָחא ׁשְ

  רש"י
. כשמתחיל לשתות אכסא קמא

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

דברכת המזון כמו שאו עושין 
ר בכל סעודה וסעודה ובשא

דלאו במוצאי סעודות עסקין 
לא הוי ידעיתו אי משקו  .שבת

לכו בתר כסא קמא אי לא 
ומשום הכי בעיתו למיהדר 

   וברוכי:
   . משמש עלייהו:קאי עלייהו
. ברכת המזון והדר הב ויבריך

אמליכו ואמרו הב ברישא 
   וישתי:

. כיון דאמריתו הב ויבריך
ברכת המזון אסחיתו דעתייכו 
משתיה ואסור למישתי עד 

ברכת המזון אלמא ברכת לאחר 
המזון אסוחי דעתא הוא וצריך 

   לחזור ולברך:
. ולא בעי ואמר רב יק''ה

לברוכי ברכת היין תרי זימי 
חדא אקידוש וחדא אהבדלה 
וה''ה לתרי כסי דקידוש היום 

   וברכת המזון:
. רבא לאבדולי במוצאי כי מטא

שבת ולעיל קאי אלא אגב גררא 
אייתיהו להך תרתי עובדי 

   ועובדא ראשוה בשבת הוה:
. מדליק קא מתלי ורא בשרגא

   אבוקה בר:
. רב יעקב בר אבא למה ליה א''ל

 למר כולי האי הא איכא שרגא:
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  : ָאַמר ֵליּה 

יּה ָקא ָעֵביד ַנְפׁשֵ ֲעֵתיּה ּדְ ָעא ִמּדַ ּמָ   . ׁשַ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ָמר יּה ּדְ ִמיַע ֵליּה ִמיּנֵ   ! לֹא ֲהָוה ָעֵביד, ִאי לֹא ׁשְ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

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

ַתח   : ְוָאַמר ּפָ
ין קֹוֶדׁש ְלחֹול יל ּבֵ ְבּדִ    ,"ַהּמַ

ךְ  ין אֹור ְלחֹׁשֶ    ,ּבֵ
ים ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ    ,ּבֵ

ה" ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהמַּ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהׁשּ    .ּבֵ
  

  : ֵליּה  ָאַמר
י ַהאי ה ָלְך ּכּולֵּ    ?ָלּמָ

ין קֹוֶדׁש ְלחֹול" :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ְוָה  יל ּבֵ ְבּדִ יא - "ַהּמַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ל ַרּבִ ָלתֹו ׁשֶ   !זֹו ִהיא ַהְבּדָ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ָהא ְסִביָרא ִלי    ,ֲאָנא ּכְ

י ֶאְלָעָזרָאַמר ּדְ  ֲעָיא יַרּבִ ָאַמר  ַרּבִ   : אֹוׁשַ
לֹׁש  - ֵחתַהּפוֹ  ָ    ,לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ

ַבע.  - ְוַהּמֹוִסיף   לֹא יֹוִסיף ַעל ׁשֶ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ָלָתא ָאַמר ,ְוָהא ָמר   קד,א ַבע ָאַמר ,לֹא ּתְ   ! ְולֹא ׁשֶ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ה" ,ִאיְבָרא ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהׁשּ   .ֵמֵעין ֲחִתיָמה ִהיא -  "ּבֵ
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדה ָאַמרְו    : ׁשְ

יל ְבּדִ יֹּ  - ַהּמַ    .ָסמּוְך ַלֲחִתיָמתוֹ  ֲחִתיָמה אַמר ֵמֵעיןָצִריְך ׁשֶ
  
יָתֵאיוּ  ּדִ    :ָאְמִרי פּוְמּבַ

ִתיָחָתן ָסמּוְך ַלֲחִתיָמָתן.   ֵמֵעין ּפְ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ
ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַה  תיֹום טֹוב ׁשֶ ּבָ ַ ין קֹוֶדׁש ְלקֹוֶדׁש", "ָחְתִמיַנן ּדְ , ׁשּ   ּבֵ

ִתיָחָתן ָסמּוְך ַלֲחִתיָמָתן" :ָאַמרּדְ ַמאן  ֵעי ְלֵמיַמר - "ֵמֵעין ּפְ " :לֹא ּבָ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקדּוׁשּ ּבָ ת ׁשַ ין ְקדּוׁשַ    ,"ּבֵ
ֵעי ְלֵמיַמר -" ֵמֵעין ֲחִתיָמָתן ָסמּוְך ַלֲחִתיָמָתן" :ָאַמרּדְ ּוַמאן  ".  :ּבָ ְלּתָ ת יֹום טֹוב ִהְבּדַ ַ ת ִלְקדּוׁשּ ּבָ ת ׁשַ ַ ין ְקדּוׁשּ   "ּבֵ

  
  
  

  רש"י
. כלומר אדעתיה דפשיה

   מעצמו אשר לא צויתיו:
  . מפרש להו לקמיה: על שבע

. [כולן] והא מר לא שלש אמר
   ארבע:

   . ולא ממיא הוא:מעין חתימה
ה''ג י''ט שחל להיות אחר 

. דבעי למחתם המבדיל השבת
  בין קודש לקודש: 

ה''ג מ''ד מעין חתימתן סמוך 
לחתימתן בעי למימר בין 
קדושת שבת לקדושת יום טוב 

  כו':
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        קד, אקד, אקד, אקד, א .9
   :גּוָפא

י ֶאְלָעָזרָאַמר " ֲעָיאָאַמר  ַרּבִ י אֹוׁשַ   : ַרּבִ
לֹׁש, ְוַהּמֹוִסיף - ַהּפֹוֵחת ָ ַבע - לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ   . "לֹא יֹוִסיף ַעל ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיִבי

תֹותאֹוֵמר ַהְבּדָ " ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ    ,ּוְבמֹוָצֵאי ָיִמים טֹוִבים ,לֹות ּבְ
ת ְליֹום טֹוב ּבָ ּפּוִרים, ּוְבמֹוָצֵאי ׁשַ    ,ּוְבמֹוָצֵאי יֹום ַהּכִ

ל מֹוֵעד,    ּוְבמֹוָצֵאי יֹום טֹוב ְלחּוּלֹו ׁשֶ
תּבְ  ֲאָבל לֹא ּבָ    .מֹוָצֵאי יֹום טֹוב ְלׁשַ

ה - ָהָרִגיל     ,אֹוֵמר ַהְרּבֵ
ֵא    !"אֹוֵמר ַאַחת -ינֹו ָרִגיל ְוׁשֶ

  
ֵאי ּנָ    ,ִהיא ּתַ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ    : ַרּבִ
ים ל ְקדֹוׁשִ ָנן ׁשֶ    ַאַחת, אֹוֵמר - ּבְ

לֹׁש. - ָנֲהגּו ָהָעםוְ     לֹוַמר ׁשָ
  

ים"?  ל ְקדֹוׁשִ ָנן ׁשֶ   ַמאן ִניהּו "ּבְ
  

ר ִסיַמאי י ְמַנֵחם ּבַ   . ַרּבִ
  

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

ַלח ֵליּה  ר ִאיִדיׁשָ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ
   .ַאַחת אֹוֵמר - ֲחַנְנָיא ָאִחי

  
ָווֵתיּה     .ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ
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        בבבב----קד, אקד, אקד, אקד, א .10
ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

יל ְבּדִ יֹּ  - ַהּמַ ּתֹוָרהאַמר ֵמֵעיָצִריְך ׁשֶ לֹות ָהֲאמּורֹות ּבַ   . ן ַהְבּדָ
  

   :ֵמיִתיִבי
לֹות"   ֵהיַאְך?  - ֵסֶדר ַהְבּדָ

  אֹוֵמר: 
ין קֹוֶדׁש ְלחֹול,  יל ּבֵ ְבּדִ   "ַהּמַ

ךְ  ין אֹור ְלחֹוׁשֶ    ,ּבֵ
ים,  ָרֵאל ָלַעּמִ ין ִיׂשְ   ּבֵ

ה,  ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ   ּוֵבין יֹום ַהׁשּ
ין ָטֵמא ְלָטהוֹ    ר, ּבֵ

ם ֶלָחָרָבה,  ין ַהּיָ   ּבֵ
ין ַמִים ָהֶעְליֹוִנים ְחּתֹוִנים,  ּבֵ   ְלַמִים ַהתַּ

ין כֹּ  ְרֵאִלים". ּבֵ ם ְוִיׂשְ   ֲהִנים ִלְלִוּיִ
ית: ּבְ  ְוחֹוֵתם ֵראׁשִ   . ""ֵסֶדר ּבְ

  אֹוְמִרים:  ֲאֵחִריםוַ 
ית".  ֵראׁשִ "יֹוֵצר ּבְ   ּבְ

י יֹוֵסי ּבְ    אֹוֵמר:  ְיהּוָדה יּבִ ַר ַרּבִ
ָרֵאל" :ֵתםחוֹ  ׁש ִיׂשְ   ."ְמַקּדֵ

ם ֶלָחָרָבה"ָהא  ,ְוִאם ִאיָתא ין ַהּיָ ָלה" "ּבֵ יּה "ַהְבּדָ ִתיָבא ּבֵ   ! לֹא ּכְ
  

אן  י ִמּכָ ם ֶלָחָרָבה"ַסּמֵ ין ַהּיָ    ."ּבֵ
  

ה" ,ִאי ָהִכי ֲעׂשֶ ת ְיֵמי ַהּמַ ׁשֶ ִביִעי ְלׁשֵ ְ ין יֹום ַהׁשּ    ֵמֵעין ֲחִתיָמה הּוא, ַנִמי "ּבֵ
ַצר ֲח  ַבע!  ,ָדאּבָ א ׁשֶ   ְוֵליּכָ

  
   :ָאְמִרי

ְרֵאִליםּכֹ" ם ְוִיׂשְ י ִניְנהוּ  - "ֲהִנים ְלִוּיִ ֵרי ִמילֵּ   :ּתְ
ְרֵאִלים ם ְלִיׂשְ ין ְלִוּיִ    ,ּבֵ

ְכִתיב: ִוי ּדִ ֶבט ַהלֵּ יל ה' ֶאת ׁשֵ ֵעת ַהִהיא ִהְבּדִ   , (דברים י, ח) 565""ּבָ
ין ַהּכֹ םּבֵ ִוּיִ   ,ֲהִנים ַללְּ
ְכִתיב נֵ  :ּדִ הַאֲהרֹ  -  י ַעְמָרם"ּבְ ֵדל ַאֲהרֹ  ,ן ּומׁשֶ ּבָ יׁשֹו קַֹוּיִ יםן ְלַהְקּדִ   . (דברי הימים א' כג, יג) 566566566566"ֶדׁש ָקָדׁשִ

  
  ם ַמאי ָחֵתים? ּתַ ִמְח 

  
   ָאַמר: ַרב

ָרֵאל" ׁש ִיׂשְ    ."ְמַקּדֵ
  
מּוֵאלוּ     ָאַמר: ׁשְ

ין קֹוֶדׁש ְלחֹול".  יל ּבֵ ְבּדִ   "ַהּמַ
  

ֵייָלֵייט ֲעָלּה    . ַרבּדְ ַאָהא  ַרב יֹוֵסףיֵתיָמא ְוִא  ַאּבַ
  

ֵמיּה  ְ ָנא ִמׁשּ ן ֲחַנְנָיאּדְ ּתָ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ל ַהחֹוֵתם" ָרֵאל ְוַה ' :ּכָ ׁש ִיׂשְ ין קֹוֶדׁש ְלחֹולְמַקּדֵ יל ּבֵ ְבּדִ נֹוָתיו - 'ּמַ   .  "ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוׁשְ
  

ָווֵתיּה   קד,ב     .ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ

                                                             

ִוי 565 ֶבט ַהּלֵ יל ה' ֶאת ׁשֵ ֵעת ַהִהיא ִהְבּדִ ִוי"ּבָ ֶבט ַהּלֵ יל ה' ֶאת ׁשֵ ֵעת ַהִהיא ִהְבּדִ ִוי"ּבָ ֶבט ַהּלֵ יל ה' ֶאת ׁשֵ ֵעת ַהִהיא ִהְבּדִ ִוי"ּבָ ֶבט ַהּלֵ יל ה' ֶאת ׁשֵ ֵעת ַהִהיא ִהְבּדִ   """"לשאת את ארון ברית ה' "ּבָ
ה ַויִּ  566 ֵני ַעְמָרם ַאֲהרן ּומׁשֶ ה ַויִּ "ּבְ ֵני ַעְמָרם ַאֲהרן ּומׁשֶ ה ַויִּ "ּבְ ֵני ַעְמָרם ַאֲהרן ּומׁשֶ ה ַויִּ "ּבְ ֵני ַעְמָרם ַאֲהרן ּומׁשֶ ים"ּבְ יׁשֹו קֶדׁש ָקָדׁשִ ֵדל ַאֲהרן ְלַהְקּדִ יםּבָ יׁשֹו קֶדׁש ָקָדׁשִ ֵדל ַאֲהרן ְלַהְקּדִ יםּבָ יׁשֹו קֶדׁש ָקָדׁשִ ֵדל ַאֲהרן ְלַהְקּדִ יםּבָ יׁשֹו קֶדׁש ָקָדׁשִ ֵדל ַאֲהרן ְלַהְקּדִ   """"הוא ובניו עד עולם ּבָ

  רש"י
. כמו הך האמורות בתורה

   דלקמן:
. הייו שבע סדר הבדלות

הבדלות ואף על גב דאיכא תמי 
בין [יום] השביעי לא קא חשיב 

   דמעין חתימה:
. ברוך וחותם בסדר בראשית

ת וכולהו הך סודר בראשי
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 ובין כהים ללוים כו'

להו לקמן אבל הבדלה דשבת 
לא כתיבא דמעין חתימה קא 

   חשיב ליה לקמן ולאו ממיא:
. דקאמר היאמעין חתימה 

וחותם בסדר בראשית והויא 
ליה בין יום השביעי לששת ימי 
המעשה מעין חתימה ובצרי להו 

 משבע:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א    ––––קד, ב קד, ב קד, ב קד, ב  .11
א יָתא, ִאיְקַלע ְלפּוְמּבְ  עּוּלָ   ּדִ

ֵריּה ַרב ִיְצָחק לְ  ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ֵליּה     :ּבְ
ֵפיֵרי ָלה ּדְ ְלּכָ ילוְ  ,ִזיל ַאְמֵטי ֵליּה ּכַ   . ֲחֵזי ֵהיִכי ַאְבּדִ

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

ין קֹוֶדׁש ְ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,ַל ֲאָנא ׁשְ ין קֹוֶדׁש ְלחֹול". :ְוָאַמר ִלי ֲאּבַ יל ּבֵ ְבּדִ    "ַהּמַ
ַמֲעֵתיּה ִמּפּוֵמיּה : ֵליּה  ָאַמר יָמא ׁשְ ָלא ּתֵ ְרָמא ֵליּה ְלָמר ּדְ ָמר, ּגָ ָמר, ּוְסָררּוֵתיּה ּדְ    .ַרְבְרָבנּוֵתיּה ּדְ

  
   :ֵמיִתיִבי

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

ת ַהִמְצֹות ְרּכַ   , ִמּבִ
ירֹות,    ּוִבְרַכת ַהּפֵ

ּה  מּוָכה ַלֲחֶביְרתָּ   , ּוְבָרָכה ַהסְּ
ַמע,  ת ׁשְ ְקִרּיַ ּבִ   ּוְבָרָכה ַאֲחרֹוָנה ׁשֶ

ׁש ֵמֶהן ּיֵ ָברּוךְ  -  ׁשֶ ָברּוְך ְוֵאין חֹוֵתם ּבְ    ,ּפֹוֵתַח ּבְ
ָברּוךְ  -  ְוֵיׁש ֵמֶהן ָברּוְך ְוֵאין ּפֹוֵתַח ּבְ חֹוֵתם ּבְ    ,ׁשֶ

ִטיב" וְ  ָברוּ  -"ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָברּוךְ ּפֹוֵתַח ּבְ    ."ְך ְוֵאינֹו חֹוֵתם ּבְ
א   קה,א ָיא ְלעּולָּ    !ַקׁשְ

  
א:    ָאַמר ָלְך עּולָּ

ְצֹות"כְּ  – ָהא ַנִמי ת ַהּמִ ְמָיא "ִבְרּכַ   , ּדָ
ְצֹות  ת ַהּמִ ְרּכַ הֹוָדָאה ִהיא ?ַמאי ַטְעָמא -ּבִ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

  ִהיא.  ַנִמי הֹוָדָאה -ָהא 
  
  

  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
   בציצית ועל טילת לולב:

. כגון וברכה הסמוכה לחברתה
   אותם של שמוה עשרה:

. וברכה אחרוה שבקרית שמע
כה אחרת למעלה אע''פ שאין בר

   הימה שהתחיל בה בברוך:
. מאלו שהזכרו שפותח יש מהן

בהן בברוך ואיו חותם בברוך 
   כגון ברכת פירות ומצות:

. ויש מהן שחותם ואיו פותח
כגון ברכה הסמוכה לחבירתה 
שהרי פוטרתה ראשוה 

   שפתחה בברוך:
. אף על גב הטוב והמטיב

דסמוכה לחבירתה שהרי 
מזון בברוך התחיל בברכת ה

משום דברכה באפי פשה 
איתקן משום הרוגי ביתר וכולה 
  הודאה כברכת הפירות ומצות: 

. שפתח בברוך ולא קשיא לעולא
   חתם:

. ואין בה הפסק הודאה היא
דבר אחר לא הפסק תחה ולא 
הפסק ריצוי הלכך בפתיחתן סגי 
ולא דמו לברכת קידוש שצריך 
לספר בשבח שבת וברכת יוצר 

בה הפסק תחה כגון  אור שיש
ברחמיך הרבים וברכת אבות יש 
בה רצוי לפיכך צריך לפתוח 

 ולסיים בשבחו של מקום:
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        קה, אקה, אקה, אקה, א .12
לֶ  ר ׁשֶ ָתא ַרבּדְ ְוַתְלִמיֵדי  ְמָיאַרב ֲחַנְנָיא ּבַ ְסעּוּדָ     ,ָהוּו ָיְתִבי ּבִ

  . ַרב ַהְמנּוָנא ָסָבאְוָקֵאי ֲעַלְייהּו 
יׁש יֹוָמא ,ִזיל ֲחִזי: ָאְמרּו ֵליּה  ָתא - ִאי ִמְקּדִ ּבְ ֵעיּה ְלׁשַ    .ַנְפִסיק ְוִניְקּבְ

ּה  ,ָאַמר ְלהּו: לֹא ְצִריִכיתוּ  ָתא ָקְבָעה ַנְפׁשָ ּבְ    ,ׁשַ
רַרבַמר ָא ּדְ  ת קֹוַבַעת ְלַמֲעׂשֵ ּבָ ַ ַהׁשּ ם ׁשֶ ׁשֵ ת קֹוַבַעת - : ּכְ ּבָ ְך ׁשַ    .ְלִקיּדּוׁש  ּכָ
  

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

  
  : ַרב ַעְמָרםָאַמר ְלהּו 
  : ַרבָהִכי ָאַמר 

   ,ְלִקיּדּוׁש קֹוַבַעת
    ָלה קֹוַבַעת.ְולֹא ְלַהְבּדָ 

   
י ְלִעְנַין ִמיְפַסק     ,לֹא ַמְפְסִקיַנןּדְ  -ְוָהֵני ִמילֵּ

יַנן -ֲאָבל ַאְתחּוֵלי     .לֹא ַמְתִחלִּ
  

א  - ּוִמיְפַסק ַנִמי    ,ֲאִכיָלהּבַ לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
ה  ִתּיָ ׁשְ    .לֹא –ֲאָבל ּבִ

  
ה ַנִמי ִתּיָ יכְ  - ּוׁשְ ַחְמָרא ְוׁשִ א ּבְ    ,ָראלֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

א  ּה  -ֲאָבל ַמּיָ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

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

י ָמר  ּפֵ ָרה?ֵמ ָאַמר ֵליּה: לֹא ִמיְסּתַ    !ַאְסּכָ
 ְ ָתָנא ִמׁשּ י ֲעִקיָבאּדְ ֵמיּה ּדְ   : ַרּבִ

ל ַהּטֹוֵעם ּכְ " ילּכָ ְבּדִ ּיַ ָרה - לּום קֹוֶדם ׁשֶ ַאְסּכָ    ."ִמיָתתֹו ּבְ
  

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

  רש"י
. בערב שבת הוו יתבי בסעודתא

   והאריכו בה עד שחשיכה:
   . בעקירת השלחן:ופסיק
   . לסעודתיו:וקבעה
   . לשם שבת:לשבתא

. להפסיק בעקירת לא צריכיתו
שלחן כדי להבדיל בין סעודת 

   חול לסעודת שבת:
. מעצמה היא שבת היא קבעתה

חשובה סעודת שבת ובדלת 
מסעודת חול ודי לכם בפריסת 

   מפה וקידוש:
. אפילו כשם שקובעת למעשר

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

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

   שבת מאליה:
. יציאתה קובעת להבדלה כך
אם יושבים על השלחן ש

וחשיכה במוצאי שבת אסורין 
   לאכול עד שיבדילו:

. דלהבדלה איה והי מילי
קובעת לאפסוקי סעודתא אבל 
אתחולי לא מתחלין משחשיכה 

   עד שיבדילו:
. דאין מפסיקין הי מילי

לאכילה אבל לשתיה לאו דבר 
   חשוב הוא ומפסקי:

. דלא מתחלי אלא ולא אמרן
ל מיא לית בחמרא ושיכרא אב

 לן בה:
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        קו, אקו, אקו, אקו, א    ––––קה, א קה, א קה, א קה, א  .13
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ִיְצָחקֵמ  ָרִביָנאּבְ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ּלֹ תִמי ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ׁש ּבְ ל ַה  - א ִקיּדֵ ׁש ְוהֹוֵלְך ּכָ ַקּדֵ ּיְ    ?ּיֹום ּכּוּלוֹ ַמהּו ׁשֶ
  

   :ֵליּה  ָאַמר
ָאְמִרי  ֵניִמּדְ יא ּבְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

ּלֹ תִמי ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ יל ּבְ ת -  א ִהְבּדִ ּבָ ַ ל ַהׁשּ יל ְוהֹוֵלְך ּכָ   , ּכּוּלוֹ  ַמְבּדִ
ּלֹ ,ָהָכא ַנִמי תִמי ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ׁש ּבְ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו. - א ִקיּדֵ ׁש ְוהֹוֵלְך ּכָ    ְמַקּדֵ

  
  : ֵאיִתיֵביּה 

ת ְוֵליֵלי יֹום טֹוב " ּבָ ה ַעל ַהּכֹוס - ֵליֵלי ׁשַ ָ ֶהן ְקדּוׁשּ ָרה  ,ֵיׁש ּבָ ֶהן ַהְזּכָ זֹוןּבְ ְוֵיׁש ּבָ ת ַהּמָ    .ִבְרּכַ
ת ְויֹום טֹוב  ּבָ ה ַעל ַהּכֹוס -ׁשַ ָ ֶהם ְקדּוׁשּ ֶה  ,ֵאין ּבָ ָרה  ןְוֵיׁש ּבָ זֹוןּבְ ַהְזּכָ ת ַהּמָ   , "ִבְרּכַ

ֲעָתךְ ְוִאי ָסְל  ּלֹ " :ָקא ּדַ תִמי ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ׁש ּבְ ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ  - א ִקיּדֵ ׁש ְוהֹוֵלְך ּכָ    ,"ְמַקּדֵ
ת ְויֹום טֹוב" ּבָ ַחּתְ ְלהּו  - "ׁשַ ּכַ ֶה ּדְ ַנִמי ַמׁשְ ה ַעל ַהּכֹוס,  ןֵיׁש ּבָ ָ   ְקדּוׁשּ

ׁש ֵמאֹוְרָתא ִאי לֹא ִקיּדֵ ׁש ְלָמָחר!  - ּדְ   ְמַקּדֵ
  

  : ָאַמר ֵליּה 
ִאי'   . לֹא ָקָתֵני 'ּדְ

  
   :ֵאיִתיֵביּה 

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

יּדּוׁש ַהּיֹום קֹוֵדם ִלְכבֹוד יֹום ּקִ ֵני ׁשֶ   . "567ִמּפְ
ְבֵקי -ְוִאם ִאיָתא  יִליׁשַ ְרּתֵ יּה ּתַ   ! ּה ַעד ְלָמָחר, ְוִליֲעֵביד ּבֵ

  
  : ָאַמר ֵליּה 

ָעָתּה  ׁשְ   . ֲחִביָבה ִמְצָוה ּבִ
  

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

ת " ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ְכָנס ְלֵביתֹו ּבְ    –ַהּנִ
ִין אֹור ,ְמָבֵרְך ַעל ַהּיַ ִמיםְוַעל ַה  ,ְוַעל ַהּמָ ׂשָ ָלה ַעל ַהּכֹוס.  ,ּבְ ְך אֹוֵמר ַהְבּדָ   ְוַאַחר ּכָ

א ּכֹוס ֶאָחד  זֹון -ְוִאם ֵאין לֹו ֶאּלָ יחֹו ַעד ְלַאַחר ַהּמָ ן ,ַמּנִ ָלן ּכּוּלָ ְלׁשְ    ."ְלַאֲחָריו ּוְמׁשַ
ָעָתּה " :לֹא ָאְמִריַנןוְ  ׁשְ   ! "ֲחִביָבה ִמְצָוה ּבִ

  
  : ֵליּה  ָאַמר
   ,ֲאָנא

יָמָא    ה ֲאָנא, ָלא ַחּכִ
  ְוָלא חֹוָזָאה ֲאָנא, 

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

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

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

  
ּה  ַמע ִמיּנָ ְמֵניֵמיָהא ַמְתִניָתא ׁשְ   : ּתַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ה :ׁשְ ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ יל - ַהּמַ ְבּדִ ּיַ   ַעל ַהּכֹוס.  ָצִריְך ׁשֶ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָרָכה :ּוׁשְ   ְטעּוָנה ּכֹוס.  -  ּבְ
ּה  ַמע ִמיּנָ ָרָכה  :ּוׁשְ ל ּבְ יעּור -ּכֹוס ׁשֶ   . ָצִריְך ׁשִ

                                                             

  )ּוְכבֹוד ַלְיָלה( מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 567

  רש"י
. של שבת הזכרה בברכת המזון

רצה והחליצו וביום טוב יעלה 
   ויבא:

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

   מיי מגדים ייחם עד היום:
ולא אמרין חביבה מצוה 

. דלא מבדיל מקמי בשעתה
   :סעודתא דהוי שעת הבדלה

. דלא אמיא לא חכימא אא
ליה אא מדעתאי להא דחביבה 

   מצוה בשעתה:
. מגיד: ולא ולא חוזאה אא

אמיא ליה משמיה דגברא 
   יחידאה:

. כך שמעתי אלא גמרא אא
   בישיבה:

. מסדר שמועות וסדרא אא
   לפי רבותי תמיד:

. מחבביא ליה עיולי יומא
ועבדין קידוש מאורתא כי היכי 

   ה עילוון הייא:דלקטי
   . כגון אבדלתא:אפוקי יומא

. היכא דאין לו מאחרין ליה
   אלא כוס אחד עד לאחר המזון:
. שמע מיה המבדיל בתפלה כו'

דקתי הכס לביתו במוצאי 
שבת מבדיל אף על גב דסתם בי 

   אדם מבדילין בתפלה:
. ברכת וש''מ ברכה טעוה כוס

   המזון:
. (ברכת המזון) ושמע מיה

כוס] של ברכ' צריך שיעור דאי [
   לא צריך שיעור ליחלקיה לתרי:
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ּה: ַהְמָבֵרךְ  ַמע ִמיּנָ ְטעֹום -  ּוׁשְ ּיִ   . ָצִריְך ׁשֶ
ּה: ַמע ִמיּנָ ָגמוֹ  - ְטָעמוֹ  ּוׁשְ    .ּפְ
ּה: ַמע ִמיּנָ יל - ָטַעם ּוׁשְ   .  ַמְבּדִ

ּה    קו,א ַמע ִמיּנָ ֹות ַעל ּכֹוס ֶאָחדאֹוֵמ : ּוׁשְ י ְקדּוׁשּ ּתֵ   .ר ׁשְ
ּה  ַמע ִמיּנָ אי ִהיא: ּוׁשְ ּמַ ית ׁשַ א  ,ּבֵ יּבָ י ְיהּוָדהּדְ ְוַאלִּ    .ַרּבִ

  
י    ָאַמר: ַרב ַאׁשִ

ָגמוֹ  –ְטָעמֹו "   ,"ּפְ
ָרָכהְו" ל ּבְ יעּור - כֹוס ׁשֶ    ,"ָצִריְך ׁשִ

ָתא ִהיא    .ֲחָדא ִמילְּ
ָגמוֹ ְט "ַמאי ַטְעָמא  ְוָהִכי ָקָאַמר: ּום  ?"ָעמֹו ּפְ יעּור"ּדְ ִמׁשּ ָרָכה ָצִריְך ׁשִ ל ּבְ    ."כֹוס ׁשֶ

  
י ַיֲעקֹ  ר ִאיִדיַרּבִ ִגיָמאָקִפ  ב ּבַ א ּפְ   . יד ַאַחְצּבָ

  
א יׁשָ ר ׁשֵ ִגיָמאָקִפ  ַרב ִאיִדי ּבַ ָסא ּפְ    .יד ַאּכָ

  
י ר ַרב ַאׁשִ ִגיְמָתאָקִפ  ָמר ּבַ   . יד ֲאִפיּלּו ַאָחִביָתא ּפְ

  
  

  רש"י
ה צריך המברך ושמע מי

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

. כבר ושמע מיה טעמו פגמו
  מברכת המזון: 

. דאמר [ואליבא דר' יהודה 
  מאור ואח''כ בשמים:

משום דכוס של ברכה טעון 
. אבל אי הוה ביה טפי שיעור

   מכשיעור טעמו לא פגמו]:
. לקידוש והבדלה וברכת קפיד

ם בא לשתות המזון אבל א
מכוס פגום מברך עליו ברכת 

 היין:
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        קו, אקו, אקו, אקו, א .14
ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ׁשֹו"" ת ְלַקּדְ ּבָ ַ ִין - (שמות כ, ח) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ    .זֹוְכֵרהּו ַעל ַהּיַ

ְיָלה ּלַ ּיֹום, ּבַ א ּבַ ִין?  - ֵאין ִלי ֶאּלָ   ִמּנַ

ְלמּוד לֹוַמר ׁשֹו" :תַּ ת ְלַקּדְ ּבָ ַ   .""ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ
  
ִין"" ְיָלה ִמּנַ ּלַ    ?!ּבַ

ה, ִעיּקַ  ַרּבָ אַאּדְ יׁש  - ר ִקּדּוׁשָ ְיָלה הּוא ַקּדֵ לַּ ת יֹוָמא ,ּבַ ִחלַּ יׁש ּתְ ִכי ַקּדֵ י -  ּדְ ֵעי ְלִקיּדּוׁשֵ   ! ּבָ
  

   ,ְותוּ 
ְיָלה" ּלַ ִין - ּבַ ְלמּוד לֹוַמר: ?ִמּנַ   , ""ָזכֹור ֶאת יֹום" תַּ

ְיָלה א ִמיֲהַדר ַאלַּ ּנָ יָמָמא ,ּתַ    ?!ְוָקא ָנֵסיב ֵליּה ְקָרא ּדִ
  

   :ָהִכי ָקָאַמר
ת ּבָ ַ ׁשֹו" "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ ְכִניָסתֹו,  - ְלַקּדְ ִין ּבִ   זֹוְכֵרהּו ַעל ַהּיַ

א ְיָלה ֵאין ִלי ֶאלָּ לַּ ּיֹום ,ּבַ ִין -  ּבַ    ?ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  ת"ּתַ ּבָ ַ   ."ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ

  
   ?יֹום ַמאי ְמָבֵרךְ ּבַ 
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ֶפן". ִרי ַהּגָ    "ּבֹוֵרא ּפְ

  
י   ְמחֹוָזא, ִל ִאיְקַלע  ַרב ַאׁשִ

ה :ָאְמרּו ֵליּה  א ַרּבָ יׁש ָלן ָמר ִקיּדּוׁשָ    .ָהבּו ֵליּה  ,ִליַקּדֵ
ה" א ַרּבָ ן: ָאַמר? ָסַבר: ַמאי ִניהּו "ִקיּדּוׁשָ ָרכֹות ּכּולָּ ל ַהּבְ ִדי ּכָ א, - ִמּכְ ֵריׁשָ ֶפן" ָאְמִרי ּבְ ִרי ַהּגָ    "ּבֹוֵרא ּפְ

ֶפן""ּבֹוֵרא ּפְ  :ָאַמר יּה  ,ִרי ַהּגֶ יד ּבֵ    ,ְוַאּגֵ
ֵתי ָגֵחין ְוׁשָ    ,ַחְזֵייּה ְלַההּוא ָסָבא ּדְ

יּה  ְפׁשֵ רֹ :ָקִרי ַאּנַ    .(קהלת ב, יד) אׁשֹו""ֶהָחָכם ֵעיָניו ּבְ
  
  
  

  רש"י
. משמע משעה שמתקדש לקדשו
   היום:

. לקמן פריך אין לי אלא ביום
אדרבה עיקר קדושא בלילה 

   הוא דכיסתו 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, אקו, אקו, אקו, א .15
יאָאְמִרי  י ִחּיָ ֵני ַרּבִ   : ּבְ
ּלֹ תִמי ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ יל ּבְ כָ  -  א ִהְבּדִ יל ְוהֹוֵלְך ּבְ תַמְבּדִ ּבָ ַ    ּכּוּלֹו. ל ַהׁשּ

  
ה ּמָ    ?ְוַעד ּכַ

  
י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ

ת ּבָ ַ ׁשּ    .ַעד ְרִביִעי ּבַ
  

ָיֵתיב  י ָהא ּדְ י ֵזיָראּכִ יּה  ַרּבִ    ,ַרב ַאִסיּדְ ַקּמֵ
יּה  ַרב ַאִסיְוָאְמִרי ָלּה  י יֹוָחָנןּדְ ַקּמֵ   , ַרּבִ

ין ְלִעְנַין ְוָיֵתיב ְוָקָאַמר: יּטִ    ,ּגִ
ֵרי ּוְתָלָתאֲחָדא ּבְ  ָתא, ּתְ ּבְ ָתא" - ׁשַ ּבְ ַתר ׁשַ    ,"ּבָ

א ּוַמֲעֵלי יֹוָמא  ע ְוַחְמׁשָ ָתא" -ַאְרּבַ ּבְ י ׁשַ   . "ַקּמֵ
  

י ַיֲעקָֹאַמר  ר ִאיִדיַרּבִ   : ב ּבַ
  . ַעל ָהאּורלֹא  ֲאָבל

  
  
  

  רש"י
. אבל מרביעי עד רביעי בשבת

   ולהלן גבי שבת הבא מתחשב:
. אמר לה ה''ז גיטך לעין גיטין

על מת שתתי לי מאתים זוז 
אחר השבת או שאמר קודם 

   השבת תתי לי:
. אם לא בירך אבל לא על האור

ורי האש במוצאי שבת בורא מא
 שוב איו מברך:
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        בבבב----קו, אקו, אקו, אקו, א .16
רּוָנאָאַמר   : ַרבָאַמר  ַרב ּבְ

ׁש  - ַהּנֹוֵטל ָיָדיו   קו,ב   . לֹא ְיַקּדֵ
  

ר ָמְרָתאָאַמר ְלהּו  מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ   : ַרב ִיְצָחק ּבַ
יּה  י לֹא ָנח ַנְפׁשֵ ּתִ ַמֲעָתֵתיּה  - ַרבּדְ  ַאּכַ ַכְחִניְנהּו ִלׁשְ    ?!ׁשְ

יּה  יִאין ֲהָוה ָקֵאיְמָנא ַקּמֵ   ַרב, ּדְ ִזיְמִנין ַסּגִ
א  ֲחִביָבא ֲעֵליּה ִריְפתָּ א -ִזיְמִנין ּדַ ׁש ָאִריְפּתָ   ,ְמַקּדֵ

ֲחִביָבא ֵליּה ַחְמָרא ִזיְמנִ  ׁש ַאַחְמָרא -ין ּדַ    !ְמַקּדֵ
   

  רש"י
. דקידושא טל ידיו לא יקדש

מפסיק בין טילה לאכילה והוי 
כהיסח הדעת ובעי טילה 

   אחריתי בתר קידושא:
. שהיה רעב דחביבא ליה ריפתא

מקדש אריפתא אלמא לא בעי 
אחריתי אלא מעיקרא  טילה

   משי ואכיל המא דקידושא:
. שהיה דחביבא ליה חמרא

 צמא:
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        קז, אקז, אקז, אקז, א    ––––    קו, בקו, בקו, בקו, ב .17
   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ׁש  - ָטַעם    .ֵאינֹו ְמַקּדֵ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ ר ִחיָנָנאּבְ   : ַרב הּוָנאֵמ  ַרב ָחָנא ּבַ

יל?  -ָטַעם  ְבּדִ ּיַ   ַמהּו ׁשֶ
  

   ָאַמר ֵליּה:
ילַמְב  –ָטַעם  :ֲאִני אֹוֵמר   .ּדִ

  
  ָאַמר:  ַרב ַאִסיוְ 

יל. -ָטַעם     ֵאינֹו ַמְבּדִ
  

א ר ַאּבָ   , ַרב ַאִסי ִאיְקַלע ְלֵבי ַרב ִיְרְמָיה ּבַ
י ֵלי ּוְטֵעים ִמיּדֵ ּתְ   , ִאיׁשְ

ָסא  יל -ָהבּו ֵליּה ּכָ   . ְוַאְבּדֵ
ֵביְתהוּ    ! ְוָהא ָמר לֹא ָעֵביד ָהִכי: ָאְמָרה ֵליּה ּדְ
ַבֵקיּה,  יּה ְסִביָרא ֵליּה ָאַמר ָלּה: ׁשְ ַרּבֵ    .ּכְ

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

  
הוְ  מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמן ָאַמר ַרּבָ    :ׁשְ

ׁש, -ָטַעם     ְמַקּדֵ
יל.   -ָטַעם וְ    ַמְבּדִ

  
  : ָרָבאָאַמר   קז,א 

  : ִהיְלְכָתא
   ׁש,ְמַקּדֵ  -ָטַעם 

יל,  -ְוָטַעם    ַמְבּדִ
ּלֹ ת ּוִמי ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ׁש ּבְ ל ַהּיֹום -א ִקיּדֵ ׁש ְוהֹוֵלְך ּכָ ת ְמַקּדֵ ּבָ    ,ּכּוּלֹו ַעד מֹוָצֵאי ׁשַ
ּלֹ ת ִמי ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ יל ּבְ ת - א ִהְבּדִ ּבָ ַ ל ַהׁשּ יל ְוהֹוֵלְך ּכָ    .ּכּוּלוֹ  ַמְבּדִ

  
ַתח ָלּה ְלָהא ׁשְ  ָאֵמיַמר ָנאּפְ ָ ַהאי ִליׁשּ ָרָבא ּבְ    :ַמֲעָתא ּדְ

   :ָרָבאָאַמר 
  ִהיְלְכָתא: 

ׁש,  -ָטַעם    ְמַקּדֵ
יל,  -ָטַעם    ַמְבּדִ

ּלֹ ת ִמי ׁשֶ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ׁש ּבְ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו,  -א ִקיּדֵ ׁש ְוהֹוֵלְך ּכָ   ְמַקּדֵ
ּלֹ ת ִמי ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ יל ּבְ יל ְוהֹוֵלְך כָּ  - א ִהְבּדִ    .ל ַהּיֹום ּכּוּלוֹ ַמְבּדִ

  

  רש"י
. אם אכל שוב איו מקדש טעם

   כל הלילה:
   . רב ירמיה:אישתלי

. דרב אסי אמרה ליה דביתהו
   לרב אסי:

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

. כרב דרב הוא משמיה כרביה
  דרב הוה אמר שמעתתיה: 

. כדאמרן לעיל עד יום כל השבת
  רביעי:
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        קז, אקז, אקז, אקז, א .18
אוּ  ָמר ָינֹוָקאָאְמִרי ֵליּה  ַרב ִחְסּדָ ֵריּה ּדְ א ּבְ יׁשָ ִ ילְ  ָמר ַקׁשּ   : ַרב ַאׁשִ

  , ְלַאְתִרין, ְולֹא ֲהָוה ָלן ַחְמָרא ָאֵמיַמרִזיְמָנא ֲחָדא ִאיְקַלע 
יְכָרא  יִתיָנא ֵליּה ׁשִ יל -ַאּיְ   . ּוָבת ְטָוות ,ְולֹא ַאְבּדִ

יִתיָנא ֵליּה ַחְמָראְטַרְחנָ  ,רְלָמָח  י.  - א ְוַאּיְ יל ּוְטֵעים ִמיּדֵ   ְוַאְבּדִ
ָנה יְכָרא ,לֹא ֲהָוה ָלן ַחְמָרא ,ּתּו ִאיְקַלע ְלַאְתִרין ,ְלׁשָ יִתיָנא ׁשִ    ,ַאּיְ

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

ָלת ּה ּתְ ַמע ִמיּנָ     :ׁשְ
ּה:ׁשְ  ה ַמע ִמיּנָ ִפלָּ ּתְ יל ּבַ ְבּדִ יל ַעל ַהּכֹוס.  - ַהּמַ ְבּדִ ּיַ   ָצִריְך ׁשֶ

ּיֹ ּה: ָאסּור לֹו ָלָאָדם ׁשֶ ַמע ִמיּנָ יל. ּוׁשְ ְבּדִ ּיַ   אַכל קֹוֶדם ׁשֶ
ּה: ַמע ִמיּנָ ּלֹ ּוׁשְ תִמי ׁשֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ יל ּבְ ת ּכּוּל  - א ִהְבּדִ ּבָ ַ ל ַהׁשּ יל ְוהֹוֵלְך ּכָ    ֹו.ַמְבּדִ

  
  

יּה  ָעא ִמיּנֵ אּבְ   : ַרב הּוָנאֵמ  568ַרב ִחְסּדָ
יְכָרא ִ י ַאׁשּ   ? ַמהּו ְלַקּדּוׁשֵ

  
  ָאַמר: 

א ּתָ יְרזֹוָמא ּוְתֵאיֵני ְוַאְסֵני ,ָהׁשְ יּה ֵמ  ,ּוַמה ּפִ ְבַעאי ִמיּנֵ   , ַרבּדִ
יאֵמ  ַרבוְ  י ִחּיָ   , ַרּבִ
יאוְ  י ִחּיָ יֵמ  ַרּבִ    ,ַרּבִ

ט ֵליּה  ׁשַ    ,ְולֹא ּפְ
י ֲעָיא - ְכָראׁשִ    ?!ִמיּבָ

  
ּה     :ָסבּור ִמיּנָ

י ֵויּה ּדְ הּוא  - ַקּדּוׁשֵ יַנן ִעילָּ ׁשִ    ,לֹא ְמַקּדְ
ִליַנן. - ֲאָבל ַאְבּדּוֵלי    ַמְבּדְ

  
אָאַמר ְלהּו    : ַרב ִחְסּדָ
  : ַרבָהִכי ָאַמר 

ין ָעָליו ׁשִ ֵאין ְמַקּדְ ם ׁשֶ ׁשֵ יִלין ָעָליו.  - ּכְ ְך ֵאין ַמְבּדִ   ּכָ
  

   :ַמר ַנִמיִאיּתְ 
ר ֲאִביִמיָאַמר  ֲחִליָפא ּבַ מּוֵאלָאַמר  ַרב ּתַ    :ׁשְ

ין ָעָליו ׁשִ ֵאין ְמַקּדְ ם ׁשֶ ׁשֵ יִלין ָעָליו. - ּכְ ְך ֵאין ַמְבּדִ    ּכָ
  

ַדר ֵליּה לְ  ֵלִוי יׁשְ   :ַרּבִ
ֵליַסר ְמָגֵני ר ּתְ יְכָרא ּבַ    ,ׁשִ

יּה  ִסים טּוָבא ,ְטַעּמֵ    .ֲהָוה ּבְ
גֹון ֶזה ָאַמר: ׁש ָעָליו - ּכְ ירֹות ְות ,ָראּוי ְלַקּדֵ ל ׁשִ עֹוָלםוּ ְולֹוַמר ָעָליו ּכָ ּבָ חֹות ׁשֶ ּבָ    .ׁשְ

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

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ים ַרּבִ יְכָראּדְ  ֶאּדֹור ּבָ י ׁשִ ּתֵ   . לֹא ֶאיׁשְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ֵמי זֹוְריֹון ּתֵ יְכָראְו  ,ֶאיׁשְ י ׁשִ ּתֵ    .לֹא ֶאיׁשְ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

                                                             

  כך הגירסה ברא"ש ובכתב"י, וכן מסתבר שתלמיד שואל את רבו. 568

  רש"י
. שכר שעורים בלשון ירזומאפ

ְׁשַכר בריי''ש: {לעז ברוי''ש 
  מין בירה} :  ,ְׂשעֹוִרים
   . שכר תאים:ותאיי
   . שכר תותים:ואסי

   . שכר תמרים:שיכרא
. שתו מים על בר תליסר מגי

התמרים ואחר שזבו תן על 
תמרים אחרים וכן הביא 

   תמרים עד י''ג פעמים:
שעת . מצערין ובמייסרן ומפייס

שתיה מפייסין הן כלומר טובים 
הן וראוי לומר עליהן קידוש 

   והבדלה:
. דר שאין לו אדור ברבים

   הפרה:
 . מי משרת הפשתן:מי זוריון
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יְכָרא ִ ׁש ַאׁשּ ְמַקּדֵ יְכָרא ַמאן ּדִ ְקיּוֵתיּה ׁשִ יֱהֵוי ׁשַ    .ּתֶ
  

ֵחיּה , ַא ַרב ּכַ ַקּדִ  ַרב הּוָנאׁשְ יְכָראּדְ ִ    .יׁש ַאׁשּ
יְכָרא ִ יֵרי ִמׁשּ א ְלִמיְקֵני ִאיְסּתִ ֵרי ַאּבָ   . ָאַמר ֵליּה: ׁשָ

  
  

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

ִין א ַעל ַהּיַ   . "ְוֵאין ְמָבְרִכין ֶאּלָ
  

ָיא יְכָרא ְוַאּמַ ִ הוּ ָבְרִכיִמי ָלא ְמ  - ַאּטּו ַאׁשּ ְדָברֹו' ן ֲעַלּיְ ַהּכֹל ִנְהֶיה ּבִ    ?!'ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָרָכה 'ֵאין אֹוְמִרים : ָהִכי ָקָאַמר ל ּבְ ִין. 'ְלָבֵרךְ ָהֵבא ּכֹוס ׁשֶ א ַעל ַהּיַ    ֶאלָּ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָכר. " ֵ ין ַעל ַהׁשּ ׁשִ   ֵאין ְמַקּדְ

ּום  ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ ר ַרּבִ י ֶאְלָעָזר ּבַ   ָאְמרּו:  ַרּבִ
ין.  ׁשִ   ְמַקּדְ

הּואּכָ  -ִעיַמת ַיִין ּוְט 569    .ל ׁשֶ
ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  . "ְמלֹא לּוְגָמא
  

  , ַרבָאַמר  ַרב הּוָנא ָאַמר
ֵני ל ְוֵכן ּתָ יּדֵ   : ִמן ֶנֶרׁש ּדְ  ַרב ּגִ

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

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

ֵניָנא ָלּה  ָיא'לֹא  :ֲאָנא ּתָ ר ְמַנׁשְ יּדּול ּבַ ר ַמְניוּ 'ְולֹא  ,'ּגִ יּדּול ּבַ א  ,'ִמיּגִ יּדּול'ֶאלָּ    .ְסָתָמא 'ּגִ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

יֵדיּה.  יֵדיּה ַאּדִ   ְלִמיְרָמא ּדִ
  
  

                                                             

  על פי הר"ח ודקדוקי סופרים 569

  רש"י
. התחלת לעשות שרי ליה אבא

שכר ולהשתכר בו מערב לכך 
הוא יפה בעייך ומקדש אתה 

   עליו:
   . ברהמ''ז:כוס של ברכה

. אותה מטעמת יין בכל הוא
טעימה שאמרו המברך צריך 

 שיטעום בכל שהוא:
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        בבבב----קז, אקז, אקז, אקז, א .19
ך ַעד ָאָדם אַכליֹ  לֹא[ – ָסמּוְך ְלִמְנָחה" ְחׁשַ תֶּ     .]"ׁשֶ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבָ
ַנן דֹוָלה ּתְ    ,ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ

יְלָמא ַנןָסמּוְך ְלִמ  :אֹו ּדִ ה ּתְ    ?ְנָחה ְקַטּנָ
  

ַנן דֹוָלה ּתְ ּוםוּ  - ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ַסח,  ִמׁשּ   ּפֶ
ךְ    קז,ב יְלָמא ָאֵתי ְלִמיְמׁשַ ְסָחא^ ,ּדִ ֶמיֱעַבד ּפִ    .ְוָאֵתי ְלִאיְמנּוֵעי ִמלְּ

יְלָמא    :אֹו ּדִ
ַנן ה ּתְ ה,וּ  - ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטּנָ ּום ַמּצָ    ִמׁשּ

יְלָמא ָאֵתי לְ  הּדִ ּסָ ה ֲאִכיָלה ּגַ    ?ֵמיְכָלּה ְלַמּצָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ַמע א ׁשְ   : ּתָ

ֶלךְ " ס ַהּמֶ עֹות  ,ֲאִפיּלּו ַאְגִריּפַ ע ׁשָ ֵתׁשַ הּוא ָרִגיל ֶלֱאכֹול ּבְ   - ׁשֶ
ךְ אֹותֹו ַהּיֹום לֹא יֹ  ְחׁשַ תֶּ    ."אַכל ַעד ׁשֶ

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

  
א ַנן, ֶאלָּ ה ּתְ    ?!ָסמּוְך ְלִמְנָחה ְקַטּנָ

סּדְ ַמאי ְרבּוֵתיּה  ,סֹוף סֹוף   ?ַאְגִריּפַ
  ! א ָמְטָיא ֵליּה ְזַמן ִאיּסּוָראָה 
  

ֵתיָמא ס :ַמהּו ּדְ עֹות ְלַאְגִריּפַ ע ׁשָ ׁשַ יָדן - ּתֵ עֹות ּדִ ע ׁשָ ַאְרּבַ ֵמי ּכְ    ,ּדָ
ַמע ָלן   . ָקא ַמׁשְ

  
  
  

  רש"י
. (משבע) שעות מחה גדולה

למעלה זמן הקרבת ומחצה ו
   תמיד כשאתה בא להקדימו:

. שמא ישב בסעודה ומשום פסח
   וימע ויפשע מעשות פסח:

. או דילמא סמוך למחה קטה
בתשע שעות כשהוא מאוחר 

   בפרק תמיד (לעיל דף ט.):
. שיכס לה כשהוא ומשום מצה

   תאוה:
. לא היה אוכל אגריפס המלך
   עד תשע שעות:

מחה אי אמרת בשלמא סמוך ל
. דאע''ג קטה הייו רבותיה

דעדיין לא אכל וזמן איסוריה 
אכתי לא מטא בשעה תשיעית 
עד לאחר תשע אפ''ה לא יאכל 
משום דמשיך ליה עד זמן 

   איסורא יתעה ולא יאכל:
. ממחה גדולה אלא אי אמרת

ואילך אסור מאי רבותיה 
דאגריפס והא כבר חל זמן 
איסוריה משש שעות ואילך 

ימר דאסור בתמיה וצריכא למ
דאטו משום דלא אכל בעי 
למיעבד איסורא ושרי למיכל 

 מתחלת תשע:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א    - - - -     קז, בקז, בקז, בקז, ב .20
ָסִחים "ֶעֶרב[ ְנָחה ָסמּוךְ  ּפְ ך" ַעד ָאָדם ֹיאַכל לֹא - ַלּמִ ְחׁשַ תֶּ   ].ׁשֶ

  
י ָאַמר  יַרּבִ   :570ַאּסִ

יל יָמא הּוא ֲאָבל ַמְטּבִ ִמיֵני ַתְרּגִ    .ּבְ
  

י ִיְצָחק ַיְרֵקי ַרּבִ יל ּבְ    .ַמְטּבִ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ְבֵני ֵמַעִיין ְונֹוְתָנן ִלְפֵני ָהאֹוְרִחים" יל ּבִ ׁש ַמְטּבִ ּמָ ַ    ,ַהׁשּ

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

  
ִפְסָחא ָרָבא י ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ ֵתי ַחְמָרא ּכּולֵּ    ,ֲהָוה ׁשָ

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

  : ָרָבאָאַמר 
ַחְמָרא ִמ  ֵרירְמָנא ָאִמיָנא ָלּה ּדְ    ?ְגַרר ּגָ

ְתַנן   :ּדִ
לוּ "  קח,א  ין ַהּכֹוסֹות ַהּלָ ּתֹות ,ּבֵ ה,  - ִאם ָרָצה ִלׁשְ תֶּ   ִיׁשְ

י ִלְרִביִעי  ִליׁשִ ין ׁשְ ה -ּבֵ תֶּ   . "לֹא ִיׁשְ
אי - ִמְסַעד ָסֵעיד :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ה" ַאּמַ תֶּ הלְ ָהא ָקא ָאֵכיל ? "ִיׁשְ ּסָ ה ֲאִכיָלה ּגַ    !ַמּצָ

ַמע ִמ  א ׁשְ ּה ֶאלָּ    :יּנָ
ֵריר   .ִמְגַרר ּגָ

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

  
תא ֵניָמא ָק  ׁשֶ ַנן :ָסַבר ַרב ׁשֵ דֹוָלה ּתְ ְסָחא הּוא, וּ , ָסמּוְך ְלִמְנָחה ּגְ ּום ּפִ   ִמׁשּ

ךְ  יְלָמא ִמיְמׁשַ יְס  ,ּדִ ֶמֱעַבד ּפִ   הּוא,  ָחאְוָאֵתי ְלִאיְמנֹוֵעי ִמלְּ
י ָהא  ֲעָיאָאַמר ּדְ ְוָסַבר ָלּה ּכִ י אֹוׁשַ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ   : ַרּבִ

מוֹ  ר ִלׁשְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ֲחִרית ּבְ ָחטֹו ׁשַ ְ ׁשּ ֶפַסח ׁשֶ ֵתיָרא ּבְ ן ּבְ יר ָהָיה ּבֶ    ,ַמְכׁשִ
ְפָראוּ  ְסָחא הּוא,  - ִמּצַ   ְזַמן ּפִ

י יֹוָמא ֲחִזי ְלִפְסָחא כּולֵּ ִים" :ָסַברּדְ  ,ּדְ ין ָהַעְרּבָ ין ֶעֶרב  - (שמות יב, ו) "ּבֵ ָהִאיְדָנאּדְ ּבֵ   ?ֶאְתמֹול ְלֶעֶרב ּדְ
  

   לֹא,: ָאְמִרי
ִניס ֲהָוה ִאיְסּתְ ת ּדְ ׁשֶ אֵני ַרב ׁשֵ    ,ׁשָ

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

                                                             

  ע"פ מסורת הש"ס, דקדוקי סופרים. 570

  רש"י
. יכול אדם לטבול ולאכול אבל

מיי תרגימא פירות והאי דקט 
ידי מטביל לפי שמאכלם על 

   טיבול:
. היה אוכל ירק מן בירקי

המחה ולמעלה לפי שאין 
   משביע:

. הואיל ועסוק בבי מעים
בסעודה יכול הוא לאכול בבי 
מעים מה שדרך השמש לאכול 
רשאי הוא לעשות כן מן המחה 
ולמעלה דהואיל והוא עסוק בהן 
מצער ליה אי לא אכיל ואי אכיל 

   לא משבעו ליה:
ם טורחים . כשאתירו לכם יר

תטרחו בדבר שאתם יכולין 
ליהות ממו ושמש זה שעוסק 
בסעודה ובית המטבחים אם 

   איו הה מצער ליה:
. בין הראשון בין הכוסות הללו

   לשי:
ימא קא סבר רב ששת סמוך 

. למחה גדולה תן ומשום פסח
וקסבר כרבי יהודה בן בתירא 
דאמר כולי יומא זמן שחיטה 

ים ערב הוא ומאי בין הערב
דאתמול משכלה ערב דאתמול 
דהייו משעלה עמוד השחר 
לערב דהאידא משום הכי 
מתעה כולי יומא ואע''פ שלא 
היה פסח בימיו הואיל 

   ומיתסרא בכך:
. מעוג לא רב ששת איסתיס

היה ואי הוה טעים מצפרא לא 
מצי למיטעם מצה לתיאבון 

 לאורתא:
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        קח, אקח, אקח, אקח, א .21
ָרֵאלַוֲאִפיּלּו ָע " ִיׂשְ ּבְ ֵסבלֹא יֹ - ִני ׁשֶ ּיָ    ."אַכל ַעד ׁשֶ
  

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

  
   – ַיִין

ֵמיּה  ְ ַמר ִמׁשּ   : ַרב ַנְחָמןּדְ ִאיּתְ
ה    ,ָצִריְך ֲהִסיּבָ

ֵמיּה  ְ ַמר ִמׁשּ   : ַרב ַנְחָמןּדְ ְוִאיּתְ
ה. ֵאין ָצִריְך ֲהִסי   ּבָ

  
ִליִגי   , ְולֹא ּפְ

י ּכָ  - ָהא ַתְרּתֵ ֵאיּבְ    ,ֵסי ַקּמָ
י ּכָ  - ָהא ַתְרּתֵ ְתָרֵאיּבְ    .ֵסי ּבַ

  
א יּסָ    ,ָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ

א יּסָ    .ְוָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ
  

א יסָּ    :ָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ
ֵרי כָּ  ֵאיּתְ ה, - ֵסי ַקּמָ עּו ֲהִסיּבָ א הוּ ּדְ  ּבָ ּתָ ָקא ַמְתֲחָלא ָלּה ֵחירּותָהׁשְ    ,א ּדְ
ֵרי כָּ  ְתָרֵאיּתְ ה - ֵסי ּבַ עּו ֲהִסיּבָ ֲהָוה ֲהָוה ,לֹא ּבָ    .ַמאי ּדַ

  
א: יּסָ    ְוָאְמִרי ָלּה ְלַהאי ּגִ

ה ַרּבָ ֵרי ּכָ  !ַאּדְ ְתָרֵאיּתְ ה, - ֵסי ּבַ עּו ֲהִסיּבָ ָקא ָהְוָיא ֵחירּות ּבָ א ּדְ ְעּתָ   , ַהִהיא ׁשַ
ֵרי כָּ  ה - ֵאיֵסי ַקּמָ ּתְ עּו ֲהִסיּבָ י  ,לֹא ּבָ ּתִ ַאּכַ   ָקָאַמר.  (דברים ו, כא) 571"ֲעָבִדים ָהִיינּו"ּדְ

  
ַמר ָהִכי ִאיּתְ א ּדְ ּתָ    ,ָהׁשְ

ַמר ָהִכי   , ְוִאיּתְ
ה.  - ִאיִדי ְוִאיִדי עּו ֲהִסיּבָ   ּבָ

  
  
  

                                                             

ָיד ֲחָזָקהְוָאַמְרתָּ ְלִבְנָך ֲע  571 ְצַרִים ּבְ ִמְצָרִים ַוּיִֹציֵאנּו ְיהָֹוה ִמּמִ   ָבִדים ָהִיינּו ְלַפְרעֹה ּבְ

  רש"י
   . הסיבה על צד שמאל:עד שיסב

. כבי חורין מצה צריכה הסיבה
   שהוא זכר לגאולה:

. שהוא מרור אין צריך הסיבה
 זכר לעבדות:



  דפיס לצורך לימוד אישיבשמחה להמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        בבבב----קח, אקח, אקח, אקח, א .22
ן ַרְקּדָ ה - ּפְ ֵמיּה ֲהִסיּבָ    .לֹא ׁשְ

  
ת ָיִמין הלֹא ׁשְ  - ֲהִסיּבַ   ,ָמּה ֲהִסיּבָ

א ט ְולֹא עֹוד ֶאלָּ ים ָקֶנה ְלֵווׁשֶ א ַיְקּדִ ּמָ ָנה. ְוָיֹב, ׁשֶ   א ִליֵדי ַסּכָ
  

ה ָ ֲעָלּה  ִאׁשּ ה -ֵאֶצל ּבַ ֲעָיא ֲהִסיּבָ   לֹא ּבָ
ה ֲחׁשּוָבה ִהיאְו  ָ ה.  - ִאם ִאׁשּ   ְצִריָכה ֲהִסיּבָ
  

ן ֵאֶצל ָאִביו  ה.  -ּבֵ ֵעי ֲהִסיּבָ   ּבָ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְלִמיד ֵאֶצל ַרּבֹו     ?ַמאי –ּתַ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ֵיי 572ָאַמרּדְ    : ַאּבַ
י ָמר י ָהֵויַנן ּבֵ ֲהָדֵדי ,ּכִ י ּדַ יְרּכֵ    .ָזֵגיַנן ַאּבִ

י ָאֵתיַנן ְלֵבי    ,ַרב יֹוֵסף ּכִ
ךְ ", ָאַמר ָלן: לֹא ְצִריְכּתוּ  ַמִים - מֹוָרא ַרּבָ מֹוָרא ׁשָ    ."ּכְ

  
  ֵמיִתיִבי: 

ְלִמיד ֵאֶצל ַרּבוֹ  ,ָדם ֵמיֵסבל ָא ִעם ַהכֹּ "   ! "ַוֲאִפיּלּו תַּ
  

ְנָיא ַהִהיא י ּתַ ֵרי - ּכִ ַנּגָ ׁשּוְלָיא ּדְ   . ּבְ
  
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ׁש  ּמָ    ?ַמאי –ׁשַ

  
ַמע א ׁשְ   :ּתָ

ן ֵלִויָאַמר ּדְ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
הּוא ֵמיֵסב  ׁשֶ ה ּכְ ִית ַמּצָ ּזַ ָאַכל ּכַ ׁש ׁשֶ ּמָ ַ    ָצא.יָ  -ַהׁשּ

  ִאין,  - "ֵמיֵסב"
   .לֹא –לֹא ֵמיֵסב 

  
ּה: ַמע ִמיּנָ    ׁשְ
ה ֵעי ֲהִסיּבָ    .ּבָ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ים לוּ  - ָנׁשִ ָעה ּכֹוסֹות ַהלָּ ַאְרּבָ יבֹות ּבְ    ,ַחּיָ

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

                                                             

  מסורת הש"ס 572

  רש"י
. אפרקדן קאי שמא יקדים

שמתוך שצוארו שוחה לאחריו 
שיפוי כובע הסותם את פי הקה 
פתח ומתקפל למעלה והקה 
פושט למעלה והמאכל כס 

   לתוכו וחק:
. הוה זגין אבירכי דהדדי

   ברכי חבירו: שעין כל אחד על
. תלמידו של גר בשוליא דגרי

 המלמדו אומות:
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        קח, בקח, בקח, בקח, ב .23
מּוֵאלָאַמר  ב ְיהּוָדהַר ָאַמר    : ׁשְ

לוּ  ָעה ּכֹוסֹות ַהלָּ ֶהן -  ַאְרּבָ ֵהא ּבָ ּיְ ֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס ָיֶפה ָצִריְך ׁשֶ    .ּכְ
ָתָאן ַחי   ָיָצא.  - ׁשְ

ַבת ַאַחת  ָתָאן ּבְ   ָיָצא.  -ׁשְ
ָקה ֵמֶהן ְלָבָניו ְוִלְבֵני ּבֵ    ָיָצא.  -יתֹו ִהׁשְ

  
  
ָתָאן ַחי "   . "ָיָצא –ׁשְ

  : ָבאָר ָאַמר 
   ָיָצא, - ַיִין ְיֵדי

   .לֹא ָיָצא - ְיֵדי ֵחירּות
  
  
ַבת ַאַחת" ָתָאן ּבְ    ".ׁשְ

  ָאַמר:  ַרב
   ,ָיָצא -ְיֵדי ַיִין 

ָעה ּכֹוסֹות    . לֹא ָיָצא -ְיֵדי ַאְרּבָ
  
  
ָקה ֵמֶהן ְלָבָניו ְוִלְבֵני ּבֵ "    ".ָיָצא –יתֹו ִהׁשְ

ר ִיְצָחקָאַמר    : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָכָסא.ְוהּוא ּדְ  א ּדְ י רּוּבָ ּתֵ    ִאׁשְ

  
   :ֵמיִתיִבי

לוּ " ָעה ּכֹוסֹות ַהּלָ ֵדי ְרִביִעית,  - ַאְרּבָ ֶהן ּכְ ֵהא ּבָ ּיְ   ָצִריְך ׁשֶ
ן.  ,ָחָדׁש  ְוֶאָחד ָמזּוג, ֶאָחד ,ַחי ֶאָחד   ְוֶאָחד ָיׁשָ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֵהא ּבֹו ַטַעם ּיְ   . "ַמְרֵאה ַיִיןוּ  ָצִריְך ׁשֶ

ֵדי ְרִביִעית" :י ִמיַהתָקָתנֵ    ! "ּכֹוס ָיֶפה" :, ְוַאּתְ ָאְמַרּתְ "ּכְ
  

יעּוָרא הּוא - ִאיִדי ְוִאיִדי    ,ַחד ׁשִ
ָקָאַמר ֵדי ְמִזיַגת ּכֹוס ָיֶפה" ּדְ הּו ְרִביִעיתּדְ  ,ְלָכל ַחד ְוַחד ?ַמאי "ּכְ    .ָהֵוי ְלהּו ּכּולְּ

  
  
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵהא בּ  ּיְ   . "ֹו ַטַעם ּוַמְרֶאהָצִריְך ׁשֶ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י ְיהּוָדהּדְ ַמאי ַטְעָמא     ?ַרּבִ

ְכִתיב: ם" ּדִ י ִיְתַאּדָ ֶרא ַיִין כִּ   .(משלי כג, לא) "ַאל תֵּ
  

  רש"י
. שלשה כגד ג' ארבע כוסות

כוסות שאמרו בפסוק זה וכוס 
פרעה בידי וגומר ורביעי ברכת 

   המזון:
. שאף הן היו באותו הס

כדאמרין (סוטה דף יא:) בשכר 
דור שים צדקיות שבאותו ה

גאלו וכן גבי מקרא מגילה מי 
אמרין הכי דמשום דע''י אסתר 
גאלו וכן גבי ר חוכה במסכת 

   שבת (ד' כג.):
. שיעורו [כדי מזיגת כוס יפה

רובע] רביעית כדי שימזגו 
ויעמוד על רביעית לוג דחמרא 
דלא דרי על חד תלת מיא לאו 
חמרא הוא וקא סלקא דעתך 
דבין כולם קאמר שמואל 

   יהוי רובע רביעית יין:דל
   . שלא מזגו במים:שתאן חי

. עירה ארבעתן לתוך בבת אחת
   כוס אחד:

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

   זו מצוה שלימה:
. בין כולן קשיא כדי רביעית

לשמואל דאמר רובע רביעית 
  דהייו כוס יפה: 

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

   כולהו רביעית:
. אלמא אל תרא יין כי יתאדם

  יין מראה בעי: 
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        קט, אקט, אקט, אקט, א    ––––קח, ב קח, ב קח, ב קח, ב  .24
ָנן נּו ַרּבָ   : ּתָ

לּו, ַהּכֹ" ָעה ּכֹוסֹות ַהּלָ ַאְרּבָ יִבין ּבְ   ל ַחּיָ
ים, וְ  ים, ְוֶאָחד ָנׁשִ ינֹוקֹותֶאָחד ֲאָנׁשִ    .ֶאָחד תִּ

י ְיהּוָדהָאַמר    : ַרּבִ
ַיִין?    ְוִכי ַמה ּתֹוֶעֶלת ֵיׁש ְלִתינֹוקֹות ּבְ

ִקין ָלֶהן  קט,א  א ְמַחּלְ ַסח^ ֶאּלָ ֶעֶרב ּפֶ ּלֹ  ,ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ּבְ ֵדי ׁשֶ נּו, ּכְ ֲאלוּ וְ א ִיׁשְ ׁשְ    .ּיִ
י ֲעִקיָבאָאְמרּו ָעָליו ַעל  ָהָיה ְמַחּלֵ  :ַרּבִ ַסחׁשֶ ֶעֶרב ּפֶ    ,ק ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ְלִתינֹוקֹות ּבְ

ּלֹ ֵדי ׁשֶ נוּ ּכְ ֲאלוּ  ,א ִיׁשְ   . "ְוִיׁשְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֱאִליֶעֶזר"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ֵליֵלי ּפְ  ּלֹ  ,ָסִחיםחֹוְטִפין ַמּצֹות ּבְ ינֹוקֹות ׁשֶ ִביל תִּ ׁשְ נוּ ּבִ   . "א ִיׁשְ
  

ְנָיא    :ּתַ
יָאְמרּו ָעָליו ַעל "   : ֲעִקיָבא ַרּבִ

ָמיו לֹא ָאַמר ְדָרׁש " :ִמּיָ ֵבית ַהּמִ יַע ֵעת ַלֲעמֹוד ּבְ   , "ִהּגִ
   ,ָסִחיםַעְרֵבי ּפְ   :חּוץ ֵמ 

ּפּוִרים    .ְוֶעֶרב יֹום ַהּכִ
ִביל - "ָסִחיםַעְרֵבי ּפְ " ׁשְ ּלֹ ּבִ ֵדי ׁשֶ ינֹוקֹות, ּכְ נוּ  אתִּ    ,ִיׁשְ
יּפּוִרים" ֵדי - "ְוֶעֶרב יֹום ַהּכִ ֵניֶהםַיֲאִכ ׁשֶ  ּכְ   . "ילּו ֶאת ּבְ
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָניו ּוְבֵני ּבֵ " ַח ּבָ ּמֵ יב ָאָדם ְלׂשַ ֶרֶגל, ַחּיָ   יתֹו ּבָ

ֱאַמר: ּנֶ ָך" ׁשֶ ַחּגֶ ַמְחתָּ ּבְ   . (דברים טז, יד) 573"ְוׂשָ
ָחם?  ּמְ ה ְמׂשַ ּמֶ   ּבַ

  ַיִין. ּבְ 
י ְיהּוָדה    אֹוֵמר: ַרּבִ

ים ָראּוי ָלֶהם,  - ֲאָנׁשִ   ּבָ
ָראּוי ָלֶהן - יםְוָנׁשִ    ."ּבָ

   
ָראּוי ָלֶהם" ים ּבָ ִין.  - "ֲאָנׁשִ ּיַ   ּבְ
ים" ַמאי?  - "ְוָנׁשִ   ּבְ
  

ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ
ָבֶבל "    ִבְגֵדי ִצְבעֹוִנין,ּבְ  -ּבְ

ָרֵאל  ֶאֶרץ ִיׂשְ ִבְגֵדי ּפִ  -ּבְ ן ְמגֹוָהִציןּבְ תָּ   ."ׁשְ
  

ְנָיא   : ּתַ
ֵתיָרא" ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ   ר: אֹוֵמ  ַרּבִ

ים  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ א -ּבִ ְמָחה ֶאּלָ ר, ּבְ  ֵאין ׂשִ   ָבׂשָ
ֱאַמר: ּנֶ ַמְחתָּ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך" ׁשֶ ם ְוׂשָ ָ ָלִמים ְוָאַכְלתָּ ׂשּ    ,(דברים כז, ז) "ְוָזַבְחתָּ ׁשְ

ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ יו ׁשֶ א  ֵאין - ְוַעְכׁשָ ְמָחה ֶאּלָ   ַיִין, ּבְ ׂשִ
ֱאַמר: ּנֶ ח ְלַבב ֱאנֹוׁש" ׁשֶ ּמַ   . "(תהילים קד, טו) "ְוַיִין ְיׂשַ

  
  
  
  

                                                             

ךָ  573 ַחּגֶ ַמְחתָּ ּבְ ךָ ְוׂשָ ַחּגֶ ַמְחתָּ ּבְ ךָ ְוׂשָ ַחּגֶ ַמְחתָּ ּבְ ךָ ְוׂשָ ַחּגֶ ַמְחתָּ ּבְ  אתה ובנך ובתך... והיתום והאלמנה אשר בשעריך ְוׂשָ

  רש"י
   . קלי מחטים ישים:קליות

. מגביהין את חוטפין מצה
הקערה בשביל תיוקות 
שישאלו ואית דמפרש חוטפין 
מצה אוכלין מהר וזה הלשון 
   עיקר מדמייתי הא דר''ע בהדה:

. כדי שישו חוץ מערבי פסחים
התיוקות ביום ולא בלילה 

 בשעת הגדה:
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        בבבב----, א, א, א, אקטקטקטקט .25
י ִיְצָחקָאַמר    : ַרּבִ

ִציּפֹוִרי ֲהָוה ּבְ מֹוַרְיָסא ּדַ א ּדְ א - ַקְסּתָ ׁשָ ִמְקּדָ ִמין לֹוָגא ּדְ    ,ִהיא ֲהַות ּכְ
ַסח ל ּפֶ ֲעִרין ְרִביִעית ׁשֶ   .ּוָבּה ְמׁשַ

  
  : י יֹוָחָנןַרּבִ ָאַמר 

ֲהָוה  ְמַנְייָתא ַקְדַמְייָתא ּדַ ְטֶבְרָיאּתַ א ִריְבָעא - ּבִ   , ֲהַות ְיֵתיָרה ַעל ּדָ
ַסח ל ּפֶ ֲעִרין ְרִביִעית ׁשֶ    .ּוָבּה ְמׁשַ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ל ּתֹוָרה   -  ְרִביִעית ׁשֶ
ע ַעִים ַוֲחִצי ֶאְצּבַ רּום ֶאְצּבָ ַעִים ּבְ ַעִים ַעל ֶאְצּבָ ע.  ֶאְצּבָ   ְוחֹוֶמׁש ֶאְצּבַ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

רֹו"" ׂשָ ל ּבְ ִים ֶאת כָּ ּמַ ּלֹ  - (ויקרא טו, טז) "ְוָרַחץ ּבַ ִים.ׁשֶ רֹו ַלּמַ ׂשָ ין ּבְ ָבר חֹוֵצץ ּבֵ    א ְיֵהא ּדָ
ִים" ּמַ    ֵמי ִמְקֶוה.ּבְ  - "ּבַ

רֹו" ׂשָ ל ּבְ ל ּגּופֹו עֹוֶלה - "ֶאת כָּ ּכָ ה ֵהן? ַמִים ׁשֶ ֶהן, ְוַכּמָ     ּבָ
לֹׁש   קט,ב  רּום ׁשָ ה ּבְ ה ַעל ַאּמָ   ַאּמֹות,  ַאּמָ

יֲערּו ֲחָכִמים יעּור ֵמי ִמְקֶוה :ְוׁשִ ִעים ְסָאה -  ׁשִ    ."ַאְרּבָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ר ִחיָנָנאָאַמר ִלי    : ָרִבין ּבַ

ׁש  ל ִמְקּדָ ָרִקים ֲהָוה - ׁשּוְלָחן ׁשֶ ל ּפְ   , ׁשֶ
ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ ֵליּה  - ָוה ִמיֲהַדקַהדֹוֵקי ֲה  :ּדְ ָתא ֵהיִכי ַמְטּבְ ַאּמְ ָתא ּבְ    ?ַאּמְ

  
ָיא   ? ַמאי קּוׁשְ

לֹמֹ  ה ׁשְ ָעׂשָ ם ׁשֶ ּיָ יְלָמא ּבַ יל ֵליּה  574הּדִ     ,ֲהָוה ַמְטּבִ
ָתֵני  יאּדְ י ִחּיָ   : ַרּבִ

לֹמֹ " ה ׁשְ ָעׂשָ ים ִמְקֵוה ָטֳהָרה ַמֲחִזיק -  הָים ׁשֶ ִ    ."ֵמָאה ַוֲחִמׁשּ
  
  
  
  

                                                             

  "ויעש את הים מוצק עשר באמה משפתו עד שפתו עגול סביב" (מלכים א' ז, כג) 574

  רש"י
. מדה שמוכרין קסתא דמורייסא
   בה את המורייס:

. מדה שהיתה תמתא קדמייתא
   בה כבר בטבריא:

דהשתא  . על תמתאהות יתירה
   רביעית:

. שהיו ובה משערין רביעית לפסח
ממלאין אותה ומערין אותה 
לתוך אותה של עכשיו עד שהיא 
מליאה ומים השארים בתמתא 

   הן הן רביעית:
. וברום חצי אצבע ברום אצבעים

   ורום חומש אצבע:
. בגודל שיש בטפח ברברבתא

   ארבע אצבעים מהן:
. אמה על אמה ברום שלש אמות

ין ארבעים סאה חלקהו מחזיק
תחלה כולו ברומו שלש אמות יש 
בהן שמוה עשר טפחים חלקם 
לי''ו חלקים ותמצא לכל חלק 
וחלק טפח וחצי אצבע ומחזיק 
אחד מי''ו במ' סאה כמה הן ב' 
סאין וחצי סאה טפח וחצי אצבע 
כמה חומשי אצבעות הן עשרים 
ושים וחצי חומש הטפח כ' 
 חומשים חצי אצבע ב' חומשין

וחצי חלוק כ''ב חומשים וחצי 
לחמשה חלקים תמצא בכל חלק 
ד' חומשין וחצי חלוק ב' סאין 
וחצי סאה לחמשה חלקים תמצא 
בכל חלק חצי סאה מצא דארבע' 
חומשין וחצי חומש מחזיק חצי 
סאה ועוד ד' חומשין וחצי חומש 
מחזיק חצי סאה [ועוד ד' חומשין 
וחצי חומש מחזיק חצי סאה] 

ה על אמה ברום י''ג מצא כל אמ
חומשין וחצי חומש מחזיק סאה 
וחצי סאה חשוב סאה וחצי סאה 
ללוגין תמצא ל''ו לוגין כיצד סאה 
וחצי סאה תשעה קבין ששה 
קבים לסאה והקב ד' לוגין הרי 
ל''ו לוגין בכלי אמה על אמה 
ברום י''ג חומשים וחצי חומש 
חלוק הכלי באורך ורוחב לטפחים 

ל''ו תמצא האמה על אמה 
טפחים בטפח על טפח שהאמה ו' 
טפחים וכשתחלקו לאורכו 
ברצועות שהן רחבות טפח תמצא 
בו ו' רצועות כל אחת ואחת 
רחבה טפח וארכה ששה חלוק כל 
רצועה לארכה לשש תמצא בשש 
רצועות ל''ו טפחים בטפח על 
טפח ומחזיק ל''ו לוגין מצא כלי 
שהוא טפח על טפח ברום י''ג 

מש מחזיק לוג חומשים וחצי חו
וטפח ארבע אצבעות חלוק ארבע 
אצבעות על ד' אצבעות שתי וערב 
לד' מצא כל רביעית אצבעים על 
אצבעים מצא 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:
ין לפרוק . שיכולשל פרקים הוה

   רחבו לשים:
. דאי סלקא דעתך הדוקי מיהדק

   שאין יכולין לפרוק רחבו:
. הואיל היכי מצי מטבלי ליה

ורחבו אמה בכלי שהוא אמה על 
 אמה:
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        , א, א, א, אקיאקיאקיאקיא    ––––קט, ב קט, ב קט, ב קט, ב  .26
ָעה"וְ     ."לֹא ִיְפֲחתּו לֹו ֵמַאְרּבָ
  

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

ֵרילֹא יֹ "    ,אַכל ָאָדם תְּ
ֵרי ה תְּ תֶּ    ,ְולֹא ִיׁשְ

ח ֵרי ְולֹא ְיַקּנַ    ,תְּ
ה ְצָרָכיו ֵרי ְולֹא ַיֲעׂשֶ    !"תְּ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ִרים" ַמר ְקָרא:ָא  ּמֻ יִקין - (שמות יב, מב) "ֵליל ׁשִ ּזִ ר ּוָבא ִמן ַהּמַ   . ַלִיל ַהְמׁשּוּמַ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ָרָכה ל ּבְ   . ְוֵאינֹו ִמְצָטֵרף ְלָרָעה ,ִמְצָטֵרף ְלטֹוָבה - ּכֹוס ׁשֶ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

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

  
  

ֵרי" ה ְצָרָכיו תְּ   ."לֹא ַיֲעׂשֶ
  

אי    ִנְמָלְך הּוא!? ַאּמַ
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
   575:ָהִכי ָקָאַמר

ֵרי לֹא יֹ ה ְצָרָכיווְ אַכל ּתְ   , ַיֲעׂשֶ
ה ְצָרָכיולֹא וְ  ֵרי ְוַיֲעׂשֶ ה ּתְ ּתֶ ַעם ַאַחת - ִיׁשְ    ,ֲאִפיּלּו ּפַ

ַרע יְלָמא ָחֵליׁש ּוִמיּתְ   . ּדִ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ְפַלִים " רֹ  -ׁשֹוֶתה ּכִ מֹו ּבְ   . "אׁשוֹ ּדָ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
ּלֹ ?ֵאיָמַתי ְזַמן ׁשֶ ּוקּבִ ֵני ַהׁשּ   , א ָרָאה ּפְ

ּוק  ֵני ַהׁשּ ָידֹו.  -ֲאָבל ָרָאה ּפְ   ָהְרׁשּות ּבְ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יָבילְ  ֲחֵזיָנא ֵליּה  ר ּבֵ י ׁשּוָקאַרב ֲחַנְנָיא ּבַ ָסא ֲהָוה ָנֵפיק ְוָחֵזי ַאּפֵ ל ּכָ ַאּכָ   . , ּדְ

  
א ֶרך ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ    ,ָלֵצאת ַלּדֶ

ֵביתֹו    לֹא.  -ֲאָבל ּבְ
  

י ֵזיָראָאַמר    : ַרּבִ
ן ֵמי - ְוִליׁשָ רְך ּדָ ָלֵצאת ַלּדֶ   . ּכְ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ּסֵ  ֵמי -א ְוָלֵצאת ְלֵבית ַהּכִ ֶרְך ּדָ ָלֵצאת ַלּדֶ    .כְּ

                                                             

  סורת הש"ס ודקדוקי סופרים.ההגה"ה ע"פ מ 575

  רש"י
   . זוגות:תרי

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

   (רביעי):
אבל בעלמא  .לרעה אין מצטרף

מצטרף כגון אם שתה שי 
כוסות והוא שלישי ולרעה אין 
מצטרף כגון אם שתה שלש 

  והוא רביעי: 
. ואין מצוה באפי פשה היא

   מצטרפין זה לזה:
. ואין מצטרפין אמאי מלך הוא

לזוגות הכי קאמר: לא יאכל 
תרי ויעשה צרכיו אפילו פעם 

   אחת או אם שתה לא ישמש:
ת תשמיש . מחמדילמא חליש

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

   לכוס:
. דמרעי ליה זוגות ולא אמרן

אלא לצאת לדרך אחר הזוגות 
   אבל לעמוד בביתו לית לן בה:
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   !?לֹא -" ְבֵביתוֹ ּו"

ׁשֹוֵרי ָרָבאְוָהא     !ָמֵני ּכְ
ֵייוְ  ָסא  ,ַאּבַ ֵתי ַחד ּכָ י ׁשָ ֵרי כָּ  -ּכִ יּה ּתְ ְתֵרי ְיֵדיּה ַמְנֵקיט ֵליּה ִאיּמֵ    !ֵסי ּבִ
ר ִיְצָחקוְ  ֵרי כָּ ַרב ַנְחָמן ּבַ ֵתי תְּ י ֲהָוה ׁשָ ָסאַמְנֵקיט  -ֵסי , ּכִ ָמֵעיּה ַחד ּכָ    ,ֵליּה ׁשְ

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

אֵני ,ָאָדם ָחׁשּוב    .ׁשָ
  
  

אָאַמר     :עּוּלָ
ָרה ּכֹוסֹות  ּום זּוגֹות.  -ֲעׂשָ ֶהם ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

  
א ְלַטְעֵמיּה     ,עּולָּ

אָאַמר ּדְ  ַמְתִניָתא עּוּלָ ָנא, ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ   : תָּ
ֵבית ָהָאֵבל" נּו ֲחָכִמים ּבְ יּקְ ָרה ּכֹוסֹות תִּ   , "ֲעׂשָ

ֲעָתךְ  ָרה ּכֹוסֹות :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ּום זּוגֹות -  ֲעׂשָ ֶהן ִמׁשּ    ,ֵיׁש ּבָ
ָנה ָאֵתי ִליֵדי ַסּכָ ָתא ּדְ נּו ִמילְּ ַנן ְוִתּקְ    ?!ֵהיִכי ָקְייִמי ַרּבָ

  

ַמְנָיא  וּ  - ֲאָבל ּתְ ֶהן ִמׁשּ   ם זּוגֹות. ֵיׁש ּבָ
  

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

  
א  יּתָ ּום זּוגֹות.  -ֲאָבל ׁשִ ֶהן ִמׁשּ   ֵיׁש ּבָ

  
ה ְרַוְייהּו: ַרב יֹוֵסףוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ    ּדְ

ּךָ "   ְלָרָעה לֹא ִמְצָטֵרף.  ,ְלטֹוָבה ִמְצָטֵרף - (במדבר ו, כה) "ִויֻחּנֶ
  

ָעה  ּום זּוגֹות.  -ֲאָבל ַאְרּבָ ֶהן ִמׁשּ   ֵיׁש ּבָ
  

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

  ,ְעֵמיּה ְוָאְזָדא ָרָבא ְלַט 
ַנן  ָרָבאּדְ  ִקיְנהּו ְלַרּבָ ָעה ּכֹוסֹותּבְ ַאּפְ    .ַאְרּבָ

ק  ּזַ ִאיּתַ ב ּדְ ר ִליַואיַאף ַעל ּגַ ָתא ,ָרָבא ּבַ    ,לֹא ָחׁש ָלּה ְלִמילְּ
ִפיְרָקא ֲהָוה - ָאַמר: ַההּואּדְ  אֹוְתַבן ּבְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יָדא יֵדיַאׁשְ " :ָאַמר ִלי יֹוֵסף ׁשֵ ׁשֵ א ּדְ הּו זּוֵגי -  ְמַדאי ַמְלּכָ ה הּוא ַאּכּולְּ    ."ְממּוּנֶ

א יק -  ּוַמְלּכָ ֵרי ַמּזִ    .לֹא ִאיּקְ
  

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

ֵדר לְך ּפֹוֵרץ ּגָ ַהּמֶ ֶר  ׁשֶ ָידוֹ ַלֲעׂשֹות לֹו ּדֶ   . ְך ְוֵאין מֹוִחין ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יָדא    :ָאַמר ִלי יֹוֵסף ׁשֵ

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

ְתֵרי  ין -ּבִ ֵמִזיד ּבֵ ין ּבְ ׁשֹוֵגג ּבֵ   , ּבְ

  רש"י
. כששותה כוס זה מי כשורי

מסתכל בקורה זו וכשהוא 
שותה שי מסתכל בשאצלה 
ולפי חשבון הקורות מזדהר 

   בזוגות:
כי הוה שתי חד כסא מקטא 

 . דהוו להו תלתא:תרי כסי
רי שדים . דמסאדם חשוב שאי
   פשייהו לאזוקי:

. עשרה כוסות דבית האבל
מפרש טעמא בכתובות בפ''ק 

   (דף ח:):
. תיבה שביעית לישא ה' שלום

   פיו אליך וגו':
. אם שתה שבעה לטובה מצטרף

וחזר ושתה את השמיי אין 
   שמיי מצטרף עמהן:

. אפקיהו לרבן בארבעה
פעמים הרבה כשהיו פטרים 

פעמים ממו היה משקן ויש 
שלא היה משקן אלא ד' פעמים 

   ופטרין:
. שהיה דאותבן בפרקא הוה

   רגיל להקשות בשעת הדרשה:
. ולא חיישין לא אתקרי מזיק

   לזוגות:
. כסי קטליא ליה משום בתרי

   זוגות:
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ָעה  ַאְרּבָ ֵמִזיד ִאין -ּבְ ׁשֹוֵגג לֹא, ּבְ    ."ּבְ
  

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

ָמאֵליּה  ׂשְ יָדא ּדִ יִמיֵניּה ּבִ יֵדיּה ּדִ א ּדִ    ,ִליְנקֹוט ַזְקּפָ
יִמיֵניּה  יָדא ּדִ ָמאֵליּה ּבִ ׂשְ א ּדִ    ,ְוַזְקּפָ

ָלָתא",  - "ַאּתּון ַוֲאָנא :ְוֵניָמא ָהִכי   ָהא ּתְ
  

ִמיַע ֵליּה  ָעה - ַאּתּון ַוֲאָנא" :ָאַמרּדְ ְוִאי ׁשְ   ,"ָהא ַאְרּבָ
ה". -  ֵניָמא ֵליּה: "ַאּתּון ַוֲאָנא ָ    ָהא ֲחִמׁשּ

ִמיַע ֵליּה  א",  - ָאַמר: "ַאּתּון ַוֲאָנאּדְ ְוִאי ׁשְ יּתָ   ָהא ׁשִ
ְבָעה".  -  ֵניָמא ֵליּה: "ַאּתּון ַוֲאָנא   ָהא ׁשִ

  
א ַעד ֵמָאה ְוַחד   . יָדאּוְפַקע ׁשֵ  ,ֲהָוה עּוְבּדָ

  
  

  : ָאֵמיַמרָאַמר 
יְנִהי  ּתִ ָפִנּיֹות:ּדְ ָאְמָרה ִלי ִריׁשְ ׁשְ ים ּכַ    ָנׁשִ

ָפִנּיֹות ׁשְ ים ּכַ ָנׁשִ הּו ּבְ ָפַגע ּבְ    - ַהאי ַמאן ּדְ
יא :ֵניָמא ָהִכי ּיָ ַחְרׁשַ י ּדְ יכּו ָנׁשֵ יא ְלפּוַמּיְ ּיָ ּזַ ִדיּקּוָלא ּבַ    ."ֲחִרי ֲחִמיֵמי ּבְ

  , ָקַרח ַקְרַחְייִכי
ְרַחְייִכי ַרח ּפַ      ,ּפָ

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

ָפִנּיֹות ׁשְ ים ּכַ    לֹא ָאִתיִתי ְלגֹו, -ַאְדָחַנִני ְוָחַנְנִכי  !ָנׁשִ
ָאִתיִתי ְלגֹו  א ּדְ ּתָ    ".ַקְרֲחַנִני ְוָחַנְנִכי -ָהׁשְ

  
  

ַמַעְרָבא   . לֹא ָקְפִדי ַאּזּוֵגי ּבְ
  

יִמי ָעא ָקֵפיד ַרב ּדִ ַהְרּדְ ָחִביָתא, ִמּנְ ָמא ּדְ    .ֲאִפיּלּו ַארּוׁשְ
א ּוְפַקע ָחִביָתא    .ֲהָוה עּוְבּדָ

  
ָתא ִמילְּ ָלָלא ּדְ    :ּכְ

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

ֵעיְלֵמיַחׁש  ,ּוִמיהוּ     . ִמיּבָ
  
  

י ֲאָתא  יִמיּכִ   ָאַמר:  ַרב ּדִ
י ּבֵ  ּתֵ ּוִאיןׁשְ י ִקיׁשּ ּתֵ י ֱאגֹוִזין, ׁשְ ּתֵ יַניֲהָלָכה ְלמֹ -ָדָבר ַאֵחר וְ  ,יִצים, ּוׁשְ ה ִמּסִ    .ׁשֶ

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

הּו זּוֵגי כּולְּ ַנן ּבְ ּום ,ְוַגזּור ַרּבָ ָבר ַאֵחר" ִמׁשּ    ."ּדָ
  

ֲאַמַרן ָרה" :ְוָהא ּדַ ַמְנָיא", "ֲעׂשָ א", "ּתְ יּתָ ָעה", "ׁשִ ּום זּוֵגי -" ַאְרּבָ ֶהן ִמׁשּ    ,ֵאין ּבָ
יִקין א ְלִעְנַין ַמּזִ   , לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ִפים ׁשָ יַנן - ֲאָבל ְלִעְנַין ּכְ    .ֲאִפיּלּו טּוָבא ַנִמי ָחְייׁשִ
  

ַההוּ  י ָהא ּדְ ּה ִלְדֵביְתהוּ ּכִ ִגְרׁשָ ְבָרא ּדְ    ,א ּגַ
ה  576ָלאָאזְ  ַסּבָ    .ְלֶחְנָוָאהִאיּנְ

                                                             

  אזיל מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 576

  רש"י
. בזוגות מאי איקרי ופיק

   תקתיה:
   . אגודל:זקפא

. ואפילו קול אדם ואי שמע קלא
רבעה ימא איהו או אשה דאמר א

 חמשה
. רישתיהי דשים כשפיות

השולטות עליהם אמרה לי דבר 
   זה:

. צואה חרי חמימי בדיקולי בזייא
חמה בסלים קובים וקרועים 

   לפומייכו:
. יזדמו לפיכם שי חרשייתא
   שים כשפיות:
. יהי רצון שימרטו קרח קרחייכי

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

   פירורי לחם שאתן מכשפות בהן:
. יהו מפוזרים איבדור תבלוייכי

   תבלין שלכם:
פרחיה זיקא למוריקא חדתא 

. ישא הרוח אותו כרכום דקטיתו
חדש שאתן אוחזות בידכן לכשף 

   בו:
. כל אדחי ואחכי לא אתי לגו

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

   ביאתי לא באתי בייכם:
והשתא דאתיתי לגו קרחי 

. הואיל ובאתי בייכם יודע וחכי
אי שתקררו רחמיכן מעלי וגם 
רחמי תקררו שלא חסתי על 

   עצמי:
. קפיד ארושמא דחביתא

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

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

   בזוגותיו:
והא דאמרן לעיל עשרה תמיא 

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

   כשפיות:
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ֵתי ַחְמָרא ל יֹוָמא ֲהָוה ָאֵזיל ְוׁשָ    ,ּכָ
יּה  ִפים, ְולֹא ָקא ְמַהְנָיא ָלּה ּבֵ ׁשָ זּוָגא.  ,ֲהָוה ָקא ָעְבָדא ֵליּה ּכְ יּה ּבְ ַנְפׁשֵ ַהר ּבְ ֲהָוה ִמְזּדַ ּום ּדַ   ִמׁשּ

ֵתי ,יֹוָמא ַחד ה ׁשָ ּמָ י טּוָבא ְולֹא ֲהָוה ָיַדע ּכַ ּתִ    ,ִאׁשְ
יְתַסר יּה  ,ֲהָוה ָצֵייל -  ַעד ׁשִ ַנְפׁשֵ ַהר ּבְ    ,ְוִאיְזּדַ

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

יָע  יּה ַההּוא ַטּיָ ס ּבֵ י ֲהָוה ָאֵזיל, ּגַ ָאזִ : ֵליּה  ָאַמר, אּכִ ְבָרא ְקִטיָלא הּוא ּדְ   . יל ָהָכאּגַ
ֵקיּה ְלִדיְקָלא יְקָלא ּוָפַקע הּוא.  ,ָאֵזיל ַחּבְ   ְצַווח ּדִ

  
  : ַרב ֲעִויָראָאַמר 

רֹות ְו ְקָערֹות  ּום זּוגֹות. -ִכּכָ ֶהם ִמׁשּ    ֵאין ּבָ
  

ָתא:  ִמילְּ ָלָלא ּדְ   ּכְ
יֵדי ָאָדם ָמרֹו ּבִ ּגְ ל ׁשֶ ּום זּוגֹותֵאי - ּכָ ֶהן ִמׁשּ    ,ן ּבָ

ַמִים  יֵדי ׁשָ ָמרֹו ּבִ יַנן -ּגְ ֵמיַכל ָחְייׁשִ י ִמיֵני ּדְ ִמילֵּ   . ּבְ
  

ּום זּוגֹות - ֲחנּות ֶהן ִמׁשּ    .ֵאין ּבָ
ֶה  - ִנְמָלךְ  ּום זּוגֹות.  ןֵאין ּבָ   ִמׁשּ
ּום זּוגֹות - אֹוֵרַח     .ֵאין ּבֹו ִמׁשּ
ה  ָ ּום זּוגוֹ  -ִאׁשּ ּה ִמׁשּ    ,תֵאין ּבָ

ה ֲחׁשּוָבה ָ יַנן – ְוִאי ִאׁשּ   .ָחְייׁשִ
  
  

ֵריּה ָאַמר  ַע  יַרּבִ ּדְ ַרב ִחיָנָנא ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ
ְרגּוס    .ְוֵאין ִמְצָטֵרף ְלָרָעה ,ִמְצָטֵרף ְלטֹוָבה - ִאיְסּפַ

  
ֵמיּה  ָרִביָנאָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ

  . ְלחּוְמָרא - זּוֵגי
  

  ְוָאְמִרי ֵליּה: 
אְלקוּ  - זּוֵגי    .לָּ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

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

   :ְוִסיָמָניְך 
ָלל: "   ֶזה ַהּכְ

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

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןר ָאַמ 

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

  
אַמְתִקיף ָלּה  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשַ

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

  
י ָעְלָמא577577577577 כּולֵּ א  :ּדְ ּכָ א ְוַחד ְלָבַתר תַּ ּכָ ֵרי ַאּתַ    לֹא ִמְצָטְרִפי. - ּתְ

  

                                                             

  כפי גירסת וילנא, וכתב"י. 577

  רש"י
   . פגע בו:גס ביה

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

 :. אם אכלה שתי קערותקערות
. אם חות אין בה משום זוגות

חויות לא אמרין שתה בשתי 
כשתי כוסות דמי לשון אחר 
חות השותה בה זוגות לא קפדי 
מזיקין עלה דלאו קביעותא היא 
וההוא עובדא דלעיל כשפים 

   שאי:
. משקין לשתות איספרגוס

   קודם אכילתו בבוקר:
. אם איו יודע אם זוגי לחומרא

שתה זוגות אם לאו ישתה דאם 
שתה זוגות הואיל ודעתו לצרפן 

רפין לטובה ואם לא שתה מצט
זוגות מלך הוא ואין מצטרפות 

   לרעה:
. שלא ואמרי לה זוגי לקולא

ישתה דכיון דשתי גלי דעתיה 
דקפיד אזוגות ואי מעיקרא לאו 
בזוגות קאי והשתא שתי הוה 
   מצטרפי להו וקפדי להו בהדיה:

. גבי טומאות כל המחובר לו
קאי דתן (כלים פכ''ז מ''ב): 

משה מחצלת מפץ חמשה על ח
ששה על ששה והכי קאמר אם 
יש מחצלת חמשה ואיו מקבל 
טומאה וטפח מפץ מחובר לו 
הואיל וחמור הימו מצטרף לו 
ומקבל טומאה אבל אם מפץ 
ארבעה וטפח מחצלת מחובר לו 
הואיל וקל הוא ממו. אין 

  מצטרף לו: 
ה''ג אמר רב חמן תרי מקמי 
תכא וחדא אתכא מצטרפי חד 

תי אתכא לא מקמי תכא ותר
מצטרפי. הואיל ושתי אתכא 

   זוגות לא מהי ליה צירוף:
. אפילו רב משרשיא ודכ''ע

תרתי אתכא וחד בתר תכא לא 
   מצטרפי:
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ה  י ַהִהיא ַמֲעׂשֶ ר ַנֲחָמִניּדְ ּכִ ה ּבַ   .578578578578ַרּבָ
  
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ
ל    ,ִמְצָטֵרף - זּוגּמָ ַה ּכָ

יִ   קיא,א    .םחּוץ ִמן ַהּמַ
  
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

  . ֲאִפיּלּו ַמִים
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
א ֲחִמיֵמי ְלגֹו ְקִריֵרי, ּוְקִריֵרי ְלגֹו ֲחִמיֵמי לֹא ֲאַמַרן   , ֶאלָּ

   .לֹא –ֲאָבל ֲחִמיֵמי ְלגֹו ֲחִמיֵמי, ּוְקִריֵרי ְלגֹו ְקִריֵרי 
  

                                                             

  ב"מ פו, א 578

  רש"י
. משום מעשה דרבה בר חמי

דאצרכיהו לאהדורי תכא 
קמיה בב''מ בהשוכר את 

   פו.): הפועלים (
. אם שתה יין מזוג כל המזוג

ואח''כ שתה משקה אחר המזון 
  מצטרף בין לטובה בין לרעה: 

. מזוגים כגון קרירי חוץ 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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        בבבב----קיא, אקיא, אקיא, אקיא, א .27
  : ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 

ָעה ּדְ  רַֹאְרּבָ מֹו ּבְ ה אֹוָתן ּדָ ַנְפׁשוֹ ָבִרים ָהעֹוׂשֶ יב ּבְ   , אׁשֹו ּוִמְתַחּיֵ
ְפֶנה  ֵאּלּו ֵהן: ֶקל ְלכֹוֶתל ַהנִּ ין ּדֶ    ,ּבֵ

ֵני ּדְ  ין ׁשְ   ָקִלים, ְוָהעֹוֵבר ּבֵ
אּוִלין,  ֹוֶתה ַמִים ׁשְ   ְוַהׁשּ

פּוִכיןוְ  ּתֹו ּבְ  - ָהעֹוֵבר ַעל ַמִים ׁשְ ָפַכּתֹו ִאׁשְ    ָפָניו.ַוֲאִפיּלּו ׁשְ
  
ֶקל ְלכֹוֶתל" ין ּדֶ ְפֶנה ּבֵ   -  "ַהּנִ

א ע ַאּמֹות,   :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ   ּדְ
ע ַאּמֹות  ּה  - ֲאָבל ִאית ֵליּה ַאְרּבַ    .ֵלית ָלן ּבָ

ע ַאּמֹותוְ  א - ִכי ֵלית ֵליּה ַאְרּבַ א ַאֲחִריָנא  :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ יְרּכָ א ּדִ ֵליּכָ   , ּדְ
א ַאֲחִריָנא ֲאָבל ִאיּכָ  יְרכָּ ּה  - א ּדִ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
ֵני ּדְ " ין ׁשְ   -  "ָקִליםְוָהעֹוֵבר ּבֵ

א ים   :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ַסִקיְנהּו ְרׁשּות ָהַרּבִ לֹא ּפְ    ,ּדְ
ים  ַסִקיְנהּו ְרׁשּות ָהַרּבִ ּה  -ֲאָבל ּפְ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
אּוִלין" ֹוֶתה ַמִים ׁשְ   -  "ַהׁשּ

א ְייִליְנהּו ָקָטן,    :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ׁשָ   ּדְ
דֹול  ּה  - ֲאָבל ּגָ    .ֵלית ָלן ּבָ

ְייִליְנהּו ָקָטן ַנִמי א    -  ַוֲאִפיּלּו ׁשָ ֶדה,   :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ָ ׂשּ ִכיִחיּדְ ּבַ   , לֹא ׁשְ
ִעיר ִכיִחי  ,ֲאָבל ּבָ ׁשְ ּה  -ּדִ    .ֵלית ָלן ּבָ

ֶדה ַנִמי ָ ׂשּ א - ַוֲאִפיּלּו ּבַ א  :ָלא ֲאַמַרן ֶאלָּ   , ַמּיָ
יְכָרא ּה  -  ֲאָבל ַחְמָרא ְוׁשִ   . ֵלית ָלן ּבָ

  
פּוִכין"   -  "ְוָהעֹוֵבר ַעל ַמִים ׁשְ

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

ַעְפָרא הּו רּוָקא  ,579ֲאָבל ַאְפְסִקיְנהּו ּבְ ף ּבְ ּה  -אֹו ּתָ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

אְולֹא ֲאַמַר  אּדְ   :ן ֶאלָּ יְמׁשָ    ,לֹא ָעַבר ֲעַלְייהּו ׁשִ
ין ִניְגֵרי יּתִ   , ְולֹא ָעַבר ֲעַלְייהּו ׁשִ

א יְמׁשָ ין ִניְגֵרי  ,ֲאָבל ָעַבר ֲעַלְייהּו ׁשִ יּתִ ּה  -ַוֲעַבר ֲעַלְייהּו ׁשִ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

א    ,לֹא ָרֵכיב ֲחָמָראּדְ   :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ
   ,ְולֹא ָסֵיים ְמָסֵני

   ,ל ָרֵכיב ֲחָמָראֲאָב 
ּה  -ְוָסֵיים ְמָסֵני     .ֵלית ָלן ּבָ

  
י ִפים - ְוָהֵני ִמילֵּ א ְלֵמיַחׁש ִלְכׁשָ ֵליּכָ   , ֵהיָכא ּדְ

ִפים,  א ְלֵמיַחׁש ִלְכׁשָ ִאיּכָ   ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ל ָהֵני  א ּכָ ִאיּכָ ב ּדְ יַנן –ַאף ַעל ּגַ    .ָחְייׁשִ

  
ָרֵכיב ֲחָמָרא  580ַההּואכְּ  ְבָרא ּדְ ְרֵעיּה  - ְוָסֵיים ְמָסֵניּגַ    .ְוָגמּוד ְמָסאֵניּה ְוָצוּו ּכַ
  
  
  
  

                                                             

 הגהות הב"ח 579

 מסורת הש"ס. גירסת וילנא: וההוא 580

  רש"י
. כולן משום רוח ארבעה דברים

   רעה:
. דלא אלא דלא הוי ד' אמות

שביק רווחא [לשידא] לעבור בין 
דקל לכותל משום הכי מזקא 

   ליה:
. א אחריאאלא דליכא דירכ

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 לישא 
אחריא דשרי עלייהו אלא 
בשדה דלא שכיחי מיא דמסרה 

   פשה לאזוקא:
. שלא דלא אפסקיהו בעפרא

   ן עפר:פיזר עליה
   . תכווץ המעלין:גמוד מסאי

   . ויבשו רגליו:וצוו כרעיה
. לא יעברו בין שי אין ממצעין

   אשים:
. לא יעבור איש ואין מתמצעין

אחד בין ב' כלבים בין שתי 
 שים בין שתי דקלים:
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִעין" ה ֵאין ְמַמּצְ לֹׁשָ ִעיןוְ  ,ׁשְ    ,לֹא ִמְתַמּצְ

ֶלב  ְוֵאּלּו ֵהן:    ,ַהּכֶ
ֶקל    ,ְוַהּדֶ

ה.  ָ   ְוָהִאׁשּ
   .ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ַהֲחִזיר
ָחׁש    . "ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ַהּנָ

  
ִעיןְו  יּה  - ִאי ְמַמּצְ ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ח    ."ֵאל"ּבְ ְוַנְפִסיק  "ֵאל"ּבְ ִנְפּתַ

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

  
  

ה ה ִנּדָ ָ ָמְצָעא ְלהּו ִאׁשּ ֵרי ּדְ י ּתְ   , ָהֵני ּבֵ
ָתּה  ת ִנּדָ ִחלַּ   ֶהן, ֶאָחד ֵמ  הֹוֶרֶגת -ִהיא  ִאם ּתְ

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

יּה?  ְנּתֵ ּקַ   ַמאי ּתַ
  

ח ּבְ     ."ֵאל"ְוַנְפִסיק ּבְ  "ֵאל"ִנְפּתַ
  

  

ָרִכים,  ת ּדְ ָפָרׁשַ ָיְתָבן ּבְ י ּדְ ֵרי ָנׁשֵ   ָהֵני ּתְ
ִביָלא ׁשְ א ּדִ יּסָ ַהאי ּגִ א,  ,ֲחָדא ּבְ יּסָ ִאיָדְך ּגִ   ַוֲחָדא ּבְ

ְייהּו ַלֲהָדֵדי ּוְמכַ  וָנן ַאּפַ ִפים ֲעִסיָקן -ּוְ ְכׁשָ אי ּבִ    .ַוּדַ
  

יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ
  

א ַאֲחִריָנא  יְרּכָ א ּדִ ּה  -ִאי ִאיכָּ    ,ֵליִזיל ּבָ
א ַאֲחִריָנא יְרּכָ א ּדִ     :ְוִאי ֵליּכָ

ֲהֵדיּה  א ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא ּבַ ֲהֵדי  -ִאי ִאיּכָ    ,ֲהָדֵדי ְוִניַחְלפוּ ִניְנְקטּו ִליַדְייהּו ּבַ
א ִאיִניׁש ַאֲחִריָנא  ֶר   ֵניָמא ָהִכי: -ְוִאי ֵליּכָ    ,ת"ִאּגֶ

   ,ָאְזַלת
ָיא    ,ַאּסִ

א לּוִסּיָ ֵחיק ָקָבל".  - ּבְ   ִמְתַקְטָלא ּבְ
  

  

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

ה ְמׁשָ   . ָאֲחָדא ָלּה ְלִדיָדּה רּוַח ְזנּוִנים - ִאי ִאיִהי ָקְדָמה ּוְמׁשַ
  

יּה? ְנּתֵ ּקַ    ַמאי ּתַ
  

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

  

   :ָחקַרב ִיְצ ָאַמר 
ְכִתיב: ִדי" ַמאי ּדִ ה ִעּמָ י ַאתָּ ֵגיא ַצְלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע כִּ י ֵאֵלְך ּבְ ם כִּ   ?(תהילים כג, ד) "ּגַ

ֶקל ְיִחיִדי ֵצל ּדֶ ן ּבְ ׁשֵ   .ּוְבֵצל ְלָבָנה ,ֶזה ַהּיָ
  

  רש"י
. אל פתח באל וסיים באל

מוציאם ממצרים (במדבר כג) 
כי לא חש ביעקב וגו' עד מה 

   ל אל:פע
. לא איש פתח בלא וסיים בלא

   אל עד לא יקימו (שם):
. שמזקתן במה הורגת אחד מהן

   שעברה בייהן:
. אגרא אזלת אוסייא בלוסייא

אותן שדים שאתם מתעסקות 
   בהן:

. כבר הן מתקטלי בחיק קבל
   הרוגים בחיצים:

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

ך] (בחרבותיו) [בחומותי
(יחזקאל כו) מפי המורה הגמ' 

   ומקרא אשר שמע מפי רבו:
. שאין דקל אחר דקל יחידי

סמוך לו אבל כשיש דקל אחר 
מסתלקת השידא לדקל האחר 

   ואיה מזיקתו:
. שהמקום צר ואין לה בחצר

דרך לטות ימין ושמאל ושורה 
 עליו ומזיקתו:
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ֶקל ְיִחיִדי"וּ    -  "ְבֵצל ּדֶ
א ַחְבֵריּה ִעילָּ   :לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ לֹא ָנֵפיל טּוָלא ּדְ    ,ֵויּה ּדְ

ֵויּה  ַחְבֵריּה ִעילָּ ּה  -ֲאָבל ְנַפל טּוָלא ּדְ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

ַתְנָיא א ָהא ּדְ   : ֶאלָּ
ָחֵצר, " ֶקל ְיִחיִדי ּבֶ ֵצל ּדֶ ן ּבְ ׁשֵ   ַהּיָ

ֵצל ְלָבָנה ן ּבְ ׁשֵ רֹ - ְוַהּיָ מֹו ּבְ    ,"אׁשוֹ ּדָ
ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ַחְבֵריּה ִעי :ִאי ֵליָמא לֹא ְנַפל טּוָלא ּדְ ֵויּה ּדְ ֶדה ַנִמי - לָּ ָ ׂשּ    !ֲאִפיּלּו ּבַ

  
א ָלאו ּה  ,ֶאלָּ ַמע ִמיּנָ ָחֵצר :ׁשְ ֵויּה  - ּבֶ ַחְבֵריּה ִעילָּ ָנֵפיל טּוָלא ּדְ ב ּדְ    .ַאף ַעל ּגַ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
ל ְלָבָנה" ּה ׁשֶ   -  "ּוְבִצילָּ

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

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

ִדיְקָלא א ּדְ יְרּדָ יּה ַאּגִ ַמְצֵלי ֵריׁשֵ    .ָאֲחָדא ֵליּה רּוַח ְצָרָדא - ְוַהאי ַמאן ּדְ
יְקָלא ָפְסִעי ַאּדִ    :ַהאי ַמאן ּדְ

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

  
י ֵויּה ּדְ  -  ָהֵני ִמילֵּ ְרֵעיּה ִעילָּ ח ּכַ    ,לֹא ַמּנַ

ֵויּה  ְרֵעיּה ִעילָּ ח ּכַ ּה  -ֲאָבל ַמּנַ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

  

ה טּוֵלי ָהֵוי ָ   : ֲחִמׁשּ
ִדיְקָלא ְיִחיָדא,  א ּדְ   טּולָּ

א ַכְנּדָ א ּדְ   , טּולָּ
א ּדִ    ,581ְתֵאיְנָתאטּולָּ

ִפְרָחא, טּולָּ    א ּדְ
א.  ְזַרְדּתָ א ּדִ   טּולָּ

  
ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ

א,  ַאְרּבָ א ּדְ   ַאף טּולָּ
א ֲעַרְבתָּ א ּדַ    .ְוטּולָּ

  
ָתא: ִמילְּ ָלָלא ּדְ    ּכְ

יּה  ָנֵפיׁש ַעְנּפֵ ל ּדְ יּה  -ּכָ י טּולֵּ   , ָקׁשֵ
י ִסיְלֵויּה  ָקׁשֵ יּה,  -ְוָכל ּדְ י טּולֵּ   ָקׁשֵ

א רֹו ָמׁשָ י ִסיְלֵויּה  - ְלַבר ִמּכְ ָקׁשֵ ב ּדְ יּה  ,ַאף ַעל ּגַ י טּולֵּ    .לֹא ָקׁשֵ
יָדא ִלְבָרּה  ֲאָמָרה ָלּה ׁשֵ ָקֵטיל ַלֲאבּוְך, ְוָקֵטיל ְלִדיֵדיּה : ּדַ ִאיהּו הּוא ּדְ א, ּדְ רֹו ָמׁשָ יְך ִמּכְ יְרִחי ַנְפׁשִ    .ּפִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ֲהָנאלְ  ֲחִזיָנא ה ַרב ּכָ ָפֵריׁש ִמּכּולְּ יּדְ    .ּו טּולֵּ

  
  

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

ֵבי ִאיְגֵרי  ֵפי –ּדְ    .ִריׁשְ

                                                             

 על פי גירסת כתב"י, דקדוקי סופרים, מנורת המאור 581

  רש"י
האי מאן דמפי אגרדא 

. אם קטל קטילדדיקלא: אי מי
קצץ האילן הרג האיש ואם 
עקר האילן האיש מת: ה''ג הי 
מילי היכא דלא מח כרעיה 

   עילויה כו':
האי מאן דמפי אגירדא 

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

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

   שורה תחתיהם:
   ן:. שם האילטולא דכדא

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

חוזרר . שודכיי''ר {זרדתא
   } :(אילן)

   . ספיה: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:
קמיעא  . לכתובופקא מיה

בשם אילן כגון אם הוזק תחת 
בי פרחא יכתוב לו קמיעא בשם 

   רוחי:
. למאי פקא מיה לגזויי לה

לברוח מפיה לפי שאין לה 
   עיים ואיה רודפתו:

  . ברח מפיה:גזייה
. כי אזלא פקא אדיקלא

כשהלכה אחריו תקלה ופלה 
   על עיקר אילן:

. ה''ג פקעה היא וצווח דיקלא
 יבש הדקל:
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ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

  
   .ָקֵמיָעאלְ 
  
ְרֵחי"ּדְ  ֵאין ָלּה ֵעיַנִים.  - "ֵבי ּפִ ה ׁשֶ ִרּיָ   ּבְ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

   .ְלַגּזֹוֵזי ָלּה 
  

ְרֵחיִזיְמָנא ֲח  ַנן ְלַאְפנֹוֵיי ְלֵבי ּפִ    ,ָדא ֲהָוה ָאֵזיל צּוְרָבא ֵמַרּבָ
ֵויּה, ְוָגֵזי ָלּה  ָקא ֲאָתא ִעילָּ ַמע ּדְ   . ׁשְ

י ֲאַזָלא  ֵקיּה ְלִדיְקָלא -ּכִ יְקָלא ּוָפְקָעה ִהיא ,ַחּבְ   .ָצַווח ּדִ
  
א " ֵבי ְזַרְדּתָ יֵדי –ּדְ    ",ׁשֵ

ְסִמיָכה ְלָמָתא  א ּדִ יֵדי -ָהא ְזַרְדּתָ ין ׁשֵ יּתִ ִ ֲחָתא ִמׁשּ    .לֹא ּפָ
  

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
  

ב ָלּה ָקֵמיָעא    .ְלִמיְכּתַ
  

ֲהָוה ְסִמיְך ְלָמָתא א ּדַ י ְזַרְדּתָ ּבֵ ָאֵזיל ְוָקֵאי ּגַ ָמָתא ּדְ א ּדְ ָ ר ַקׁשּ ן ,ַההּוא ּבַ ּכַ יֵדי ְוִאיְסּתַ ין ׁשֵ יּתִ יּה ׁשִ    .ָעלּו ּבֵ
נַ  יֵדי ִהיא, ֲאָתא ְלַההּוא ֵמַרּבָ ין ׁשֵ יּתִ ׁשִ א ּדְ ְזַרְדתָּ לֹא ָיַדע ּדִ   ן ּדְ

יָדא ַתב ָלּה ָקֵמיַע ַלֲחָדא ׁשֵ   .ּכָ
רּו ָהִכי יּה, ְוָקא ַמׁשְ ַגּוֵ ָתלּו ִחיְנָגא ּבְ ַמע ּדְ    :ׁשָ

רּוְך" לֹא ָיַדע "ּבָ ָמר ּדְ יּה ּבְ ֵדיְקָנא ּבֵ ַנן, ּבָ י צּוְרָבא ֵמַרּבָ ָמר ּכִ    .סּוָדֵריּה ּדְ
יֵדי ֲהָוהֲאָת  ין ׁשֵ יּתִ א ׁשִ ְזַרְדּתָ ָיַדע ּדִ ַנן ּדְ    ,א ַההּוא ֵמַרּבָ

יֵדי,  ין ׁשֵ יּתִ ׁשִ ַתב ָלּה ָקֵמיָעא ּדְ   ּכָ
נּו ָמ  ָקא ָאְמרּו: ּפָ ַמע ּדְ ְייכּו ֵמָהָכא. ׁשְ   ּנַ

  
  

ֵרי ִקְטֵבי ָהווּ  - (דברים לב,כד) 582"ֶקֶטב ְמִריִרי"    ,ּתְ
י ִטיֲהָרא,  - ַחד  ּמֵ   ִמּקַ
ַתר ִטיֲהָרא - ְוַחד    .ִמּבָ

י ִטיֲהָרא  ּמֵ ִמּקַ מוֹ  "ֶקֶטב ְמִריִרי" -ּדְ א ,ׁשְ ֲחׁשָ יּה ּבַ א ַוֲהַדר ּבֵ ַכְמּכָ א ּדְ ּדָ י ּכַ    ,ּוִמיֲחִזי ּבֵ
יּה כְּ  ו)-(תהילים צא,ה "ֶקֶטב ָיׁשּוד ָצֳהָרִים" - ָבַתר ִטיֲהָראּדְ  א ַוֲהַדר ּבֵ ִעיּזָ י ַקְרָנא ּדְ מֹו, ּוִמיֲחִזי ּבֵ    .ַנְפָיאׁשְ
  

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

אֲאַהְדָרא לְ  ּפָ ָמאֵליּה, ַרב ּפַ ַע ַר ּולְ  ִלׂשְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ    .ִליִמיֵניּה  ב הּוָנא ּבְ
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ָנא  - ֲאָנא :ַרב ּפַ ׁש ִליּדְ ַמאי ׁשְ   ? לֹא ֲחׁשָ

א ָקְייַמת ָלךְ  - ַאּתְ : ֵליּה  ָאַמר ְעּתָ   . ׁשַ
  

יּה  יְתַסר ּבֵ ַתּמּוז ַעד ׁשִ ִכיִחי -ֵמַחד ּבְ אי ׁשְ    ,ַוּדַ
אן ְוֵאיָלְך  כִ  -ִמּכָ ִכיִחי.  ,יִחיָסֵפק ׁשְ   ָסֵפק לֹא ׁשְ

ְרִמיָדא לֹא ֲחַצב ּגַ ַחְצָבא ּדְ י ּדְ טּולֵּ ִחי ּבְ ּכְ ּתַ    ,ּוִמׁשְ
ְרִמיָדא לֹא ָהֵוי ּגַ ַצְפָרא ּוַפְנָיא ּדְ י ּדְ    ,ּוְבטּולֵּ

א ּסֵ ֵבית ַהּכִ י ּדְ טּולֵּ ר ּבְ    .ְוִעיּקָ
  
  

                                                             

ן 582 ף ְוֶקֶטב ְמִריִרי, ְוׁשֶ ֵהמֹת - ְמֵזי ָרָעב ּוְלֻחֵמי ֶרׁשֶ חּבְ ּלַ ם.-ֲאׁשַ     ּבָ

  ש"יר
. שומר העיר: ה''ג בר קשא

סודרא דמר דומה כי צורבא 
   מרבן:

בדקוה למר לא ידע ליה 
. שאיו יודע לברך למימר ברוך

   על הסודר ברוך עוטר ישראל:
   . כף הקדירה:בחשא

. מתגלגל והדר בכדא דכמכא
   בתוך כד של כותח:

. חצב ומשתכח בטולא דחצבא
שתיחם יהושע בו לישראל את 

   הארץ:
. שלא גדל חצב גרמידא דלא

 אמה:
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        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א    ----    קיא, בקיא, בקיא, בקיא, ב .28
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

י יָ  ָלת ִמילֵּ   : ֵהיב ַאְרּבֹוָנא ִלְנהֹוָראָהֵני ּתְ
יּה ָיֵבׁש  ָסֵריק ֵריׁשֵ    ,ַמן ּדְ

ֵתי ִטיף ִטיף ׁשָ   , ּוַמן ּדְ
ְרָעא יְתֵניּה ּכַ ָסֵיים ְמָסֵני ַאְדַמּיְ    .ּוַמן ּדְ

  
ֵביָתא  ַלאי ּבְ י ַלֲעִנּיּוָתא - ּתְ    .ָקׁשֵ

  
י ְדָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ    :ּכִ

ָלא ִסיְלָתא  ָלא ְמזֹוֵניּה  -ּתְ    .ּתְ
  
אוְ  א ִריְפּתָ   ,לֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ

ָרא ְוַכְווֵרי  יׂשְ ּה  -ֲאָבל ּבִ    .אֹוְרֵחיּה ִהיא, ֵלית ָלן ּבָ
  

ֵביָתא  אֵרי ּבְ י ַלֲעִנּיּוָתא -ּפָ    .ָקׁשֵ
ֵביָתא  י ַלֲעִנּיּוָתא -ְנׁשֹוָרא ּבְ    .ָקׁשֵ

תֹות ּוְבֵליֵלי ְרִביִעית ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ֵויּה  - ּבְ יִקין ִעילָּ רּו ַמּזִ    .ׁשָ
  

ְמזֹוֵני ֵמיּה  -  ִאיָסָרא ּדִ   . ָנִקיד ׁשְ
ֲעִנּיּוָתא ֵמיּה  - ִאיָסָרא ּדַ   . ָנָבל ׁשְ

  
ַחְצָבא  י ַלֲעִנּיּוָתא -ָצָעא ַאּפּוָמא ּדְ    .ָקׁשֵ

  
  

ָצֵעי  א ּבְ ֵתי ַמּיָ ׁשָ י -ַמאן ּדְ י ִלְברֹוַקּתֵ    .ָקׁשֵ
י ְיֵדיּה  ְחֵלי ְולֹא ָמׁשֵ ָאֵכיל ּתַ ָלִת  -ּדְ   ין יֹוִמין.  ִמְפִחיד ּתְ

י ְיֵדיּה   קיב,א  ְמסֹוַכר ְולֹא ָמׁשֵ ְבָעה יֹוֵמי -ּדִ   .ִמְפִחיד ׁשִ
י ְיֵדיּה  ֵקיל ַמְזֵייּה ְולֹא ָמׁשֵ ׁשָ ָלָתא יֹוֵמי -ּדְ   .ִמְפִחיד ּתְ

י ְיֵדיּה  ֵקיל טּוְפֵריּה ְולֹא ָמׁשֵ ׁשָ    .ְולֹא ָיַדע ַמאי ָקא ִמְפִחיד ,ִמְפִחיד ַחד יֹוָמא -ּדְ
א ְלַפֲחָדא -ַאאּוְסָיא  ָיָדא ְרּגָ   . ּדַ

א יָ  יְנָתא -ָדא ַאּפּוּתָ א ְלׁשִ ְרּגָ   .ּדַ
  
  

  רש"י
   . עיורון:ארבוא

. בעוד שרגליו אדמתא כרעיה
   לחים ממי הרחיצה:

. התולה פתו תליא בביתא
   באויר בתוך סל אחד:

. לסלו ופת תלא לסילתיה
   בתוכו:

   . פירורין:ישוורא
. מלאך הממוה איסרא דמזוי

   לזמן מזוות:
. לשון קידו כמו קוד שמיה

צירו לפיכך איו רוצה מקד ח
שיהו פרורים שלכים לידרס 

   ברגל:
. איסרא דעיותא בל שמיה

ושמא כס לבית שהוא רואה 
   שאין והגים מהג קיות בפת:

   . כליון עיים:לברוקתי
  . ואיו יודע למה: מפחד

. מקיז דם מן הכתפיים דמסוכר
   לשון סיכורי:
. שרגיל להיח ידו ידא אאוסיא

   ו על שפתיו:אצל חירי
. דרך הוא להביא דרגא לפחדא

 לו פחד רוח רעה:
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        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .29
ָנא   : ּתָ

ה, " טָּ ַחת ַהּמִ ִקין תַּ   אֹוָכִלין ּוַמׁשְ
ין ּבִ  ֲאִפיּלוּ     ."רּוַח ָרָעה ׁשֹוָרה ֲעֵליֶהן -ְרֶזל י ּבַ ְכִל ְמחּוּפִ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה ָאָדם ַמיִ " תֶּ תֹות, לֹא ִיׁשְ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ֵליֵלי ְרִביִעיֹות ְולֹא ּבְ   ם לֹא ּבְ
ָתה רֹ  - ְוִאם ׁשָ מֹו ּבְ ָנה ,אׁשוֹ ּדָ ֵני ַסּכָ    ."ִמּפְ

  
ָנה"ַמאי     ?"ַסּכָ

  
  . רּוַח ָרָעה

  
יּה  - ְוִאם ָצֵחי ְנתֵּ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
ְבָעה  583ֵליָמא ִים, ַוֲהַדר ִניׁשְ  'קֹולֹות'ׁשִ ִוד ַעל ַהּמַ ָאַמר ּדָ י.ׁשֶ    ּתֵ

ֱאַמר ּנֶ ים: ׁשֶ בֹוד ִהְרִעים ה' ַעל ַמִים ַרּבִ ִים ֵאל ַהכָּ    ,"קֹול ה' ַעל ַהּמָ
ּכֹ     ,ַח קֹול ה' ּבַ

ָהָדר    ,קֹול ה' ּבֶ
ָבנֹוןקֹול ה' ׁשֹ  ר ה' ֶאת ַאְרֵזי ַהלְּ ּבֵ    ... ֵבר ֲאָרִזים ַוְיׁשַ

   ,קֹול ה' חֵֹצב ַלֲהבֹות ֵאׁש 
ר ָיִחיל ה ר ָקֵדׁש קֹול ה' ָיִחיל ִמְדּבָ    ,' ִמְדּבַ
ֱחׂשֹ לֹות ַוּיֶ ּלֹו ֹאקֹול ה' ְיחֹוֵלל ַאּיָ בֹוד"ף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו כֻּ   . ט)-(תהלים כט, ג ֵמר כָּ

ָפן ַאִניְגרֹון ַאִניְרָדִפין ָהִכי: 584ֵליָמא -  ְוִאי לֹא ֵמיֵני ָאֵזיְלָנא ,"לּול ׁשָ ִליֵעי ׁשְ ין ּבְ ין ּכֹוְכֵבי ָיֵתיְבָנא, ּבֵ    ".ּבֵ
ֲהֵדיּה  -  ְוִאי לֹא א ִאיִניׁש ּבַ יא" ְוֵליָמא ֵליּה: ,ִניְתַעֵריּה  ,ִאי ִאיּכָ ָלְנָתא ָצֵחיָנא ַמּיָ ר ּפְ ָלְנָיא ּבַ י ,"ּפְ ּתֵ    .ַוֲהַדר ִניׁשְ
א -  ְוִאי לֹא ָמא ַאַחְצּבָ י ,ְמַקְרֵקׁש ַנְכּתְ ּתֵ    .ַוֲהַדר ִניׁשְ
י, ַוֲהַדר  -  ְוִאי לֹא ּה ִמיּדֵ ֵדי ּבָ יִניׁשְ ּתֵ   . ִניׁשְ

  
ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ְיָלה, " ּלַ ָהרֹות ְולֹא ִמן ָהֲאָגִמים ּבַ ה ָאָדם ַמִים לֹא ִמן ַהּנְ תֶּ   לֹא ִיׁשְ
ָתה רֹ  - ְוִאם ׁשָ מֹו ּבְ ָנהּדָ ּכָ ֵני ַהסַּ    ."אׁשֹו, ִמּפְ

  
ָנה"ַמאי    ? "ַסּכָ

  
ְבִריֵרי ַנת ׁשַ   . ַסּכָ

  
יּה  - ְוִאי ָצֵחי ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

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

יּה: 585יָמאלֵ  - ְוִאי לֹא  ְבִריֵרי ִאיהּו ְלַנְפׁשֵ ַ ַהר ִמׁשּ י ִאיְזּדַ ָלְנָיא, ָאְמָרה ִלי ִאיּמִ   , "ּפְ
ָכֵס  א ּבְ ִריֵרי ִריֵרי ִיֵרי ֵרי ָצֵחיָנא ַמּיָ ְבִריֵרי ּבְ ֵריׁשַ   . "י ִחיּוְ

  
  

                                                             

 מסורת הש"ס. גירסת וילנא: נימא 583

  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: נימא 584
 מסורת הש"ס. גירסת וילנא: (נימא) 585

  רש"י
. לחש לול שפן איגרון אירדפי

   הוא:
. הה סביבותי בי בליעי ושמיי

אשים כחושים ושמים 
   ותיחוי:

 . צחיא מיא:וימא ליה
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        קיב, אקיב, אקיב, אקיב, א .30
ְמחּוי"    ."ַוֲאִפיּלּו ִמן ַהתַּ
  

יָטא ׁשִ   ! ּפְ
  

א ֲאִפיּלוּ  לֹא ִנְצְרָכא י ֲעִקיָבא, ְל  ֶאלָּ   ַרּבִ
ִרּיֹות"ָאַמר: ּדְ  ְצָטֵרְך ַלּבְ ְתָך חֹול ְוַאל תִּ ּבָ ה ׁשַ    ,"ֲעׂשֵ

א מֹוֵד  - ָהָכא ְרסּוֵמי ִניּסָ ּום ּפִ    .586הִמׁשּ
  

ֵבי ֵא  ָנא ּדְ הוּ ּתָ    :ִלּיָ
ָאַמר " י ׁשֶ י ֲעִקיָבאַאף ַעל ּפִ ִרּיֹות :ַרּבִ ְצָטֵרְך ַלּבְ ְתָך חֹול ְוַאל תִּ ּבָ ה ׁשַ    ,ֲעׂשֵ

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

  ? 587ַמאי ִניהוּ 
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
ַהְרָסָנא ָסא ּדְ    .ּכָ

  
ִדְתַנן    :ּכְ

ן תֵּ " י ְיהּוָדה ּבֶ   אֹוֵמר:  יָמאַרּבִ
ַמִים ָ ׁשּ ּבַ ֲאִרי ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ָאִביָך ׁשֶ ִבי ְוִגּבֹור ּכָ ּצְ ר, ָרץ ּכַ ׁשֶ ּנֶ ֵמר ְוַקל ּכַ ּנָ    ."ֱהֵוי ַעז ּכַ

  
  

                                                             

 )מֹוֵדי(מסורת הש"ס.גירסת וילנא:  586

  הוּ נְ ִניהגהות הב"ח. גירסת וילנא:  587

  רש"י
. התחזק במצוה יותר הוי עז

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

ה " ָבִרים ִצּוָ ְבָעה ּדְ י ֲעִקיָבאׁשִ ַע ֶאת  ַרּבִ י ְיהֹוׁשֻ נֹו:  ַרּבִ   ּבְ
ב  ׁשֵ ִני, ַאל תֵּ ֶנה. ּבְ ל ִעיר ְוִתׁשְ גֹוְבָהּה ׁשֶ   ּבְ

ְלִמיֵדי ֲחָכִמים.  יָה תַּ ָראׁשֶ ִעיר ׁשֶ דּור ּבְ   ְוַאל תָּ
ן ְלֵבית ֲחֵביְרָך.  ּכֵ ל ׁשֶ ְתאֹום, ּכָ ֵנס ְלֵביְתָך ּפִ ּכָ   ְוַאל תִּ

ְמַנע ִמְנָעִלים ֵמַרְגֶליָך.    ְוַאל תִּ
ִיץ ּקַ ם ֶוֱאכֹול, ּבַ ּכֵ ה, וּ  - ַהׁשְ ֵני ַהַחמָּ ה.  - ַבחֹוֶרףִמּפְ יּנָ ֵני ַהּצִ   ִמּפְ

ִרּיֹות.  ְצָטֵרְך ַלּבְ ְתָך חֹול ְוַאל תִּ ּבָ ה ׁשַ   ַוֲעׂשֵ
ֶחֶקת לוֹ  ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ ל ִעם ָאָדם ׁשֶ ּדֵ תַּ   . "ֶוֱהֵוי ִמׁשְ

  
אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

יּה ְולֹא ְלַזּבֹוֵני ֵליּה  ן ִמיּנֵ    ,לֹא ְלִמיְזּבַ
פּות ּבַ  א ְלֶמֱעַבד ׁשּוּתָ    .ֲהֵדיּה ֶאלָּ

  
א  ּתָ ר ִיְצָחקָאַמר ּדְ ְוָהׁשְ מּוֵאל ּבַ   : ַרב ׁשְ

ְכִתיב: " ַמאי ּדִ ַרְכתָּ ה ָיָדיו ּבֵ    ?י)(איוב א, "ַמֲעׂשֵ
רּוָטה ֵמִאּיֹוב ל ַהּנֹוֵטל ּפְ ֵרךְ  -  ּכָ   .ִמְתּבָ

יּה ּוְלַזּבֹוֵני ֵליּה  ן ִמיּנֵ ֵמי - ֲאִפיּלּו ְלִמיְזּבַ יר ּדָ ּפִ   .ׁשַ
   

  
ה " ָ ה ֲחִמׁשּ ָבִרים ִצּוָ י ֲעִקיָבאּדְ ן יֹוַחיֶאת  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ֵבית ָהֲאסּוִרין.  ַרּבִ ָהָיה ָחבּוׁש ּבְ ׁשֶ   ּכְ

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

ֵדִני ה ְמַלּמְ א ּומֹוֶסְר  - ָאַמר לֹו: ִאם ֵאין ַאתָּ ְלכּות. ֲאִני אֹוֵמר ְליֹוַחי ַאּבָ   ָך ַלּמַ
ִני ָהֵעֶגל רָאַמר לֹו: ּבְ ֶ ה ׁשּ ָרה רֹוָצה ְלֵהִניק. ֶצ וֹ , יֹוֵתר ִמּמַ   ה ִליַנק ּפָ

ָנה ַסּכָ ָנה? ַוֲהלֹא ֵעֶגל ּבְ ַסּכָ    !ָאַמר לֹו: ּוִמי ּבְ
תָּ ֵליָחֵנק ׁשְ ּקַ דֹול.  - ָאַמר לֹו: ִאם ּבִ ִאיָלן ּגָ ֵלה ּבְ   ִהיתָּ

ד ֶאת ּבִ  ה ְמַלּמֵ ַאתָּ ֵסֶפר מּוָגּה  - ְנךָ ּוְכׁשֶ ֵדהּו ּבְ    .ַלּמְ
  

  ? ַמאי ִהיא
  

אְוִאיֵתיָמא  ָרָבאָאַמר  ּיָ ְרׁשִ   : ַרב ְמׁשַ
א ַחְדּתָ    ,ּבְ

א ּתָ ׁשְ ּבֶ ָעל ָעל - ׁשַ יָון ּדְ    .ּכֵ
  

ּה ֲחֵביֶרָך. ל ּבָ ֵ יׁשּ ּבִ ְקֵדיָרה ׁשֶ ל ּבִ ֵ ַבׁשּ    לֹא תְּ
  

  ?ַמאי ִניהוּ 
  

ֲעָלּה,  י ּבַ ַחּיֵ ה ּבְ רּוׁשָ   ּגְ
הּדְ  רּוׁשָ א ּגְ ׂשָ ּנָ רּוׁש ׁשֶ עֹות - ָאַמר ָמר: ּגָ ע ּדֵ ה ַאְרּבַ ּטָ ּמִ    .ּבַ
  

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

  
דֹול ירֹות ְול - ִמְצָוה ְוגּוף ּגָ ָכר 588וֹ אֹוֵכל ּפֵ    .ׂשָ

ִנים - ִמְצָוה ְוגּוף ָטהֹור  ה ְולֹו ּבָ ָ א ִאׁשּ   ".ּנֹוׂשֵ
  

                                                             

 "ְולא"על פי ר"ח ועוד. המהרש"א ובן יהוידע מפרשים את הגירסה במהדורת הדפוס  588

  רש"י
אל תשב בגובהה של עיר 

. מקום שבי העיר ותשה
עוברים ושבין שמא כשהן 
עוברין ושבין יבטלוך ויפסיקוך 

   ממשתך:
ואל תדור בעיר שראשיה 

. דטרוד בגרסיה תלמידי חכמים
   ולא במילי דציבורא:

לא למיזבן מייה ולא לזבוי 
. דאיידי דעדיף מזליה צח ליה

   וזכי ליה להאי:
אמר ליה ר''ש בן יוחי ומי 

ל בסכה ומה . והלא העגבסכה
   לך בכך:

. לומר דבר אם בקשת ליחק
שיהיה שמע לבריות ויקבלו 

   ממך:
. אמור בשם היתלה באילן גדול

  אדם גדול:
. כשהתיוק למד בחדש בחדתא

  כשהוא מתחיל ללמוד: 
. אבר שאין כל האצבעות שוות

תשמיש שלא יהא תשמיש זה 
   טוב לה כראשון ותזלזל בו:

 . אם תרצהמצוה וגוף גדול
לעשות מצוה וגם תשתכר בה 

   שיגדל ממוך:
. הלוה אוכל פירות ולא שכר

חבירך מעות על הקרקע לאכול 
פירות בכייתא בזול שתכה לו 
דבר מועט מן הדמים והייו 
ריוח גדול וגם מצוה היא שיש 
ללוה שכר ריוח שצריך למעות 

   ולסחורה:
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        קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .32
ה " ָבִרים ִצּוָ ָעה ּדְ דֹוׁש ַאְרּבָ ינּו ַהּקָ ָניו:  ַרּבֵ   ֶאת ּבָ

ַכְנִציב ׁשְ דּור ּבִ   .ַאל תָּ
ֵליָצנּוָתא כּו ָלְך ּבְ ֵליָצֵני ָהוּו, ּוָמׁשְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ

ית.וְ  ת ֲאַרּמִ ב ַעל ִמטַּ ׁשֵ    ַאל תֵּ
ָאְמִרי:  א ּדְ ַמעּדְ ִאיּכָ ת ׁשְ 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 ַמֲעׂשֶ א.ּדְ  ּוִמׁשּ ּפָ    ַרב ּפַ

ֶכס ְבִריַח ַעְצְמָך ִמן ַהּמֶ   .ְוַאל תַּ
חּו ָלךְ  ּכְ יְלָמא ַמׁשְ ְקִלי ִמ  ,ּדִ ִאית ָלךְ ְוׁשָ ל ּדְ ְך ּכָ    .ּנָ

ין ַקְרָניו ד ּבֵ ָטן ְמַרּקֵ ָ ַהׂשּ ֵני ׁשֶ עֹוֶלה ִמן ָהֲאָגם, ִמּפְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֹור ּבְ ְפֵני ַהׁשּ ֲעמֹוד ּבִ   . "ְוַאל תַּ
  

מּוֵאלָאַמר  י ׁשְ    :ַרּבִ
חֹור, ּוְביֹוֵמי ִניָסן ׁשֹור ׁשָ   . ּבְ

  
  

ֵני  ֲעָיאּתָ   : ַרב אֹוׁשַ
ֹור " םַמְרִחיִקין ִמׁשּ ה,  - תָּ ים ַאּמָ ִ   ֲחִמׁשּ

ֹור מּוָעד ְמלֹא ֵעיָניו - ִמׁשּ    ."ּכִ
  

ֵמיּה  ְ ָנא ִמׁשּ י ֵמִאירּדְ  ּתָ   :ַרּבִ
ִדיּקּוָלא" א ִמּתֹוָתךְ  -  ֵריׁש ּתֹוָרא ּבְ ְרּגָ ֵדי ּדַ   . "ַסק ְלִאיְגָרא, ְוׁשָ
  

  : ַרבָאַמר 
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 דלא תיגי בלא ק''ש
דאמרי מהג הארמאין: איכא 

אל תשב במטה ארמית ממש 
משום מעשה דרב פפא שהיתה 
ארמית אחת חייבת לו מעות 
וכס מדי יום יום בביתה 
לגבות הימה יום אחד חקה 
את בה ותתו על המטה 
וכשכס רב פפא אמרה לו שב 
עד שאביא מעותיך וכן עשה 
כשבאתה אמרה: המתה את בי 

   וברח מן המדיה:
חים עולין . שהצמוביומי יסן

   וגס לבו בהן ווגח:
. בטרסקל שהוא אוכל בדיקולא

   בו:
. לחש על השור יזהא דתורא

   שלא יגחו:
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        קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .33
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ג ין ,ְוכֹוס ,עֹור, ּדָ ים ְלָבִנים  ,ּוֵביִצים ,ַחּמִ ין ְלָדָבר ַאֵחר -ְוִכּנִ ן ָקׁשִ    .ּכּולָּ
  
ָגנֵ  - "עֹור" אי ַמאן ּדְ ּכָ ׁשְ א ַאּמַ ַצלָּ   . ּדְ
ג" יֹוֵמי ִניָסן.  - "ּדָ יּבּוָטא ּבְ   ׁשִ
ַהְרָסָנא -  "ּכֹוס" ָסא ּדְ ּיּוֵרי ּכָ    .ׁשִ
ין" ֵויּה  - "ַחּמִ ְדרֹו ִעילָּ ֲחִמיֵמי ְמׁשַ    .ֲחִמיֵמי ּדַ
יִצים" ים. - "ּבֵ ִליּפִ ִמְדַרְך ַאּקְ    ַמאן ּדְ
ים ְלָבִנים" יּנִ ְמַחָוור ְל   -  "ּכִ ַמְנָיא יֹוֵמי, ַמאן ּדִ יּה ְולֹא ָנֵטיר ֵליּה ּתְ   בּוׁשֵ

ים ,ַוֲהַדר ָלבּוׁש ָלּה  יּנִ ְרָיין ֲהָנְך ּכִ    ,ּבַ
ין   ְלָדָבר ַאֵחר.  ְוָקׁשִ

  
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
יּה ׁשּוְנָרא  ִאית ּבֵ יָתא ּדְ   - ּבֵ

לֹא ְמָסֵני. ּה ִאיִניׁש ּבְ    לֹא ֵניעּול ּבָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ּום ּדְ  ְרֵמי ְקִטיֵני,  ,ׁשּוְנָרא ָקֵטיל ְלִחיְוָיא ְוָאֵכיל ֵליּה ִמׁשּ ִחיְוָיא ּגַ יּה ּבְ   ְוִאית ּבֵ
ְרֵעיּה  ִחיְוָיא ַאּכַ ְרָמא ּדְ ן ֵליּה  ,לֹא ָנֵפיק - ְוִאי ָיֵתיב ָלּה ּגַ ּכַ    .ְוִאְסתַּ

  
ָאְמִרי א ּדְ   : ִאיּכָ

יּה ׁשּוְנָרא  ֵלית ּבֵ יָתא ּדְ   - ּבֵ
יּה ִא  ָראלֹא ֵניעּול ּבֵ ַהּכָ    .יִניׁש ּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יּה ִחְוָיא יְלָמא ִמיְכִריְך ּבֵ ן ,ְולֹא ָיַדע ,ּדִ כֵּ    .ּוִמְסּתַ

  
  

ה  ָבִרים ִצּוָ ה ּדְ לֹׁשָ י יֹוֵסיׁשְ ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :589ַרבֶאת  ַרּבִ
  , )ִסיָמןתך, שח, אקום, ממק"ש מ(

ַעְצְמָך.  ַעׂש מּום ּבְ   ַאל תַּ
  

  ? ַמאי ִהיא
  

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

  
ִמים ֵאין ְלָך ּדָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ח ּבְ ּקָ ֲעמֹוד ַעל ַהּמִ    .ְוַאל תַּ

  
ָך ָטְבָלה תְּ ֵקק ָלּה ַלְיָלה ָהִראׁשֹוָנה -  ִאׁשְ ּזָ    ."ַאל תִּ

  
  : 590אָב ָר ָאַמר 

ה ְב וּ  אֹוַרְייָתאִנּדָ   . ּדְ
תּוַח,  הֹוִאיל ְוהּוְחַזק ַמֲעָין   ּפָ
ָכה ִזיָבה יְלָמא ָמׁשְ   . ּדִ

                                                             

  על פי גירסת ר"ח ועוד. 589
  על פי גירסת ר"ח ודקדוקי סופרים. 590

  רש"י
. הישן על עור אמשכא דצלא

בבית העבדין קודם שתגמר 
   מלאכתו:

. חמימי דחמימי דשדא עילויה
אם רגיל לשפוך עליו מים חמים 

  יותר מדאי על בשרו:
לביש להו . ומאן דמחוור לבושי'

מקמי ח' יומי דאכתי לא מטי ח' 
יומי דאשלחיהו ההו כים 
הדרי ואכתי איכא בהו חיותא 

   ואכלי ליה וקשין לדבר אחר:
. דהוה חד בעל דיך בהדי תלתא

   ותרי ליהוי סהדך:
. קודם ובדה דאורייתא

שהחמירו על עצמן לישב ז' 
קיים וטובלת ביום שפסק 
המעין אל תזקק באותו לילה 

ואיל והיום ראתה והוחזק ה
   מעין פתוח דילמא שפעה זיבה:
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א    ––––    קיב, בקיב, בקיב, בקיב, ב .34
ה " ָבִרים ִצּוָ ה ּדְ לֹׁשָ י ְיהּוָדהׁשְ ַרּבִ י יֹוֵסי ּבְ   : 591ַרבֶאת  ַרּבִ

ְיָלה,  ּלַ ֵצא ְיִחיִדי ּבַ   ַאל תֵּ
ר ָערֹום,  ְפֵני ַהּנֵ ֲעמֹוד ּבִ   ְוַאל תַּ

ֵחתְוַאל תִּ  ּפָ א תִּ ּמָ ֵנס ְלֶמְרָחץ ָחָדׁש, ׁשֶ   . "ּכָ
  

ה ּמָ   ? ַעד ּכַ
  

ן ֵלִויָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ר חֶֹדׁש. ֵנים ָעׂשָ    ַעד ׁשְ

  
ר ָערֹום" ְפֵני ַהּנֵ ֲעמֹוד ּבִ   ."ְוַאל תַּ
  

ַתְנָיא   : ּדְ
ר ָערֹום" ְפֵני ַהּנֵ ה.  - ָהעֹוֵמד ּבִ   ָהֵוי ִנְכּפֶ

ׁש ִמטָּ  ּמֵ רְוַהְמׁשַ ין -  תֹו ְלאֹור ַהּנֵ ִנים ִנְכּפִ   . "ָהְוָיין לֹו ּבָ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ן ָעֶליָה " ינֹוק ָיׁשֵ תִּ ה ׁשֶ תֹו ַעל ִמטָּ ׁש ִמטָּ ּמֵ ה - ַהְמׁשַ ינֹוק ִנְכּפֶ   . "אֹותֹו תִּ
  

א א :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ּתָ ר ׁשַ לֹא ָהֵוי ּבַ   , ּדְ
א  ּתָ ר ׁשַ ּה  -ֲאָבל ָהֵוי ּבַ    .ֵלית ָלן ּבָ

  

א ְרֵעיּה   :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ָגֵני ַלֲהֵדי ּכַ    ,ּדְ
יּה  ֵני ַלֲהֵדי ֵריׁשֵ ּה  -ֲאָבל ּגָ    .ֵלית ָלן ּבָ

  

א ֵויּה   :ְולֹא ֲאַמַרן ֶאלָּ ח ְיֵדיּה ִעילָּ לֹא ַמּנַ    ,ּדְ
ֵויּה  ֲאָבל                       ח ְיֵדיּה ִעילָּ ּה  -ַמּנַ    .ֵלית ָלן ּבָ
  
ּלַ " ֵצא ְיִחיִדי ּבַ   , "ְיָלהַאל תֵּ

ַתְנָיא    :ּדְ
ְיָלה, לֹ " ּלַ תֹות, לֹא ֵיֵצא ְיִחיִדי ּבַ ּבָ ֵליֵלי ׁשַ ֵליֵלי ְרִביִעּיֹות ְולֹא ּבְ   א ּבְ

ֵני ָלה יֹוְצִאין, ׁשֶ  ִמּפְ ל ַמְלֲאֵכי ַחּבָ ֵרה ִרּבֹוא ׁשֶ מֹוֶנה ֶעׂשְ ת ַמֲחַלת, ִהיא ּוׁשְ   ָאְגַרת ּבַ
ְפֵני ַעְצמוֹ ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵיׁש לֹו ְרׁשּות ְלַח  ל ּבִ    ."ּבֵ

  
ִכיִחי כָּ ֵמִע  ָרא ָהוּו ׁשְ   , יֹוָמא 592ליּקָ

ְגָעה ן ּדֹוָסאּבְ  ִזְמָנא ֲחָדא ּפָ י ֲחִניָנא ּבֶ    ,ַרּבִ
ָרִקיַע: ֵליּה: ָאְמָרה ַמְכְרָזן ֲעָלְך ּבָ ֲחִניָנא ּוְבתֹוָרתֹו" ִאי ָלאו ּדְ ֲהרּו ּבַ יְך.  - "ִהּזָ ְנּתִ   ַסּכִ

ָרִקיַע ָאַמר ָלּה: ִאי ֲח  יְבָנא ּבָ ּלֹ - ׁשִ ּוב ְלעֹוָלם. ּגֹוֵזר ֲאִני ָעַלִיְך ׁשֶ יׁשּ ּיִ ֲעבֹוִרי ּבַ   א ּתַ
א ַבק ִלי ְרָווָחא ּפּוְרּתָ ְך, ׁשְ ָמטּוָתא ִמיּנָ    .ָאְמָרה ֵליּה: ּבְ

תֹות ְוֵליֵלי ְרִביִעּיֹות ּבָ ַבק ָלּה ֵליֵלי ׁשַ    .ׁשְ
  

   ,ְותוּ 
יּה ּבְ  ְגָעה ּבֵ ֵייֲחָדא ִזְמָנא ּפָ    ,ַאּבַ

ַנֲחָמִני ּוְבתֹוָרתוֹ  ָאְמָרה ֲהרּו ּבְ ָרִקיַע: "ִהּזָ ַמְכְרֵזי ֲעָלְך ּבָ יךְ  -" ֵליּה: ִאי ָלאו ּדְ ְנּתִ    .ֲהָוה ַסּכִ
ָרִקיַע  יְבָנא ּבָ ּלֹ - ָאַמר ָלּה: ִאי ֲחׁשִ ּוב ְלעֹוָלם.ּגֹוְזַרִני ֲעַלְייִכי ׁשֶ יׁשּ ּיִ ֲעבֹוִרי ּבַ    א ּתַ

  
ָעְבָרהָהא ָקא ָחֵזינַ    ! ן ּדְ

  
ְמִטי סּוָסָיא ְוָאתּו ּדָ ^ - ָהֵני ָאְמִרי:   קיג,א ׁשָ א ִניְנהּו ּדְ יּתָ ּיְ ּזַ   .ְבִרי ְלהוּ ּגַ

                                                             

  על פי גירסת ר"ח. 591
  דקדוקי סופרים. גירסת וילנא כולי 592

  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 טירותא סוסיא

   מאויבים ומגבים: בקרתא
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .35
  : ַרב ַאִסילְ  ַרבֵליּה  593ָאַמר

ּה סּוְסָיא לֹא ָצִניף ּבָ ָמָתא ּדְ דּור ּבְ א ,לֹא ּתָ ְלּבָ ּה ּכַ    .ְולֹא ָנַבח ּבָ
ִעיר ּדְ  דּור ּבְ    .ֵריׁש ָמָתא ָאְסָיאְוַאל ּתָ
י ְרּתֵ ְנֵסיב ּתַ י ,ְולֹא ּתִ ְרּתֵ ַלת - ִאי ְנַסְבּתְ ּתַ    .ְנֵסיב ּתְ

  

ֲהָנאלְ  ַרבֵליּה  ָאַמר   : ַרב ּכָ
א ְנֵביְלּתָ י ,ֲהפֹוְך ּבִ ִמילֵּ יּפֹוְך ּבְ    .ְולֹא ּתֵ

ִקיל ַאְגָרא,  ׁשּוָקא ּוׁשְ א ּבְ ׁשֹוט ְנֵביְלּתָ   ּפְ
יָמא ֲהָנא :ְולֹא ּתֵ ָתא" "ּכָ י ִמלְּ    .ֲאָנא, ְוַגְבָרא ָרָבא ֲאָנא, ְוָסְנָיא ּבִ

ֲהָדךְ    -  ָסְלַקּתְ ְלִאיְגָרא ירּוָתְך ּבַ    ,ׁשֵ
זּוָזא  ָמָתא ּבְ   .ָנֵפיְך ֶניֱהווּ ּתֹוֵתי כְּ  -ְמָאה ָקֵרי ּבְ

  

יאלְ  ַרבֵליּה  ָאַמר ֵריּה: ִחּיָ א  ּבְ י ַסּמָ ּתֵ ׁשְ   . לֹא ּתִ
ַוור ִניְגָרא ׁשְ   . ְולֹא ּתִ

ֲעקֹ אְולֹא ּתַ ּכָ   . ר ּכַ
ִחיְוָיא א ּבְ ַקּנֵ   , ְולֹא ּתְ

ֲאָרָמָאה א ּבַ ַקּנֵ   . ְולֹא ּתְ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
לֹ" ֶהןׁשְ ִאין ּבָ ה ֵאין ִמְתַקּנְ   ּגֹוי ָקָטן,   ְוֵאּלּו ֵהן:, ׁשָ

  ְוָנָחׁש ָקָטן, 
  ."ְוַתְלִמיד ָקָטן

  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַמְלכּוַתְייהּו ֲאחֹוֵרי אוּ     .ְדַנְייהּו ָקֵאיּדְ
  

ֵריּה: ַאְיבוּ לְ  ַרבֵליּה  ָאַמר    ּבְ
ָתא יע ִמילְּ ּיַ ַמֲעָתא ְולֹא ִמְסּתַ ׁשְ ְך ּבִ ָעְלָמא ,ְטַרִחי ּבָ י ּדְ א ַאְגַמָרְך ִמילֵּ    :ּתָ

ְרִעיךְ  ָחָלא ַאּכַ ין - ַאּדְ    .ְזִביָנְך ַזּבֵ
י ל ִמילֵּ ין ּוְתָחֵרט -  ּכָ ר ֵמַחְמָרא ,ַזּבֵ ַזּבִ  - ּבַ ָחֵרטּדְ    .ין ְולֹא ּתְ

ִיךְ  ּקַ ַתח ׂשַ יַסִיְך, ּפְ ֵרי ּכִ   .  ׁשִ
א     ,ֵמַאְרָעא –ַקּבָ

   .ֵמִאיְגָרא -ְולֹא ּכֹוָרא 
ֲחלּוָזךְ  ְמָרא ּבַ   . ְלֵבית סּוָדָנא ְרֵהיט -  ּתַ

  

ה ּמָ    ?ְוַעד ּכַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ָלָתא ְסָאה.    ַעד ּתְ

  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ְרַמאי  כְ ִאי לֹא ּדִ ִרי - ָראׁשִ   . לֹא ִאיַעּתְ

  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
א ָאַמר   : ַרב ִחְסּדָ

ְרַמאי  ְכָראִאי לֹא ּדִ ִרי - ׁשִ   . לֹא ִאיַעּתְ
  

  ? ַמאי "סּוָדָנא"
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
  . סֹוד ָנֶאה, ּוְגִמילּות ֲחָסִדים

                                                             

  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: ואמר 593

  רש"י
. שים שמא ולא תיסב תרי

   תתיעצה עליך רעה:
. שאם תתיעצה סיב תלת

   השלישית מגלה לך:
   . הפשט עורה:פשוט בילתא

. סלקת לאיגרא שירותך בהדך
כשתצא לדרך אפי' קרובה צא 

   ומזוותיך עמך:
מאה קרי בזוזי תותי כפיך 

. אפילו המזוות בזול להוו
  הוציאם עמך:אעפ''כ 

. לא תלמד לא תשתי סמא
לשתות סמים מפי שתקבע 
להון ווסת ויהא לבך שואלך 
ותפזר מעות. ל''א לא תהא רגיל 
לשתות סממים כדאמר (לעיל 
מב:): (כולהו שקייי) דמעלי 

   להאי קשה להאי:
. פסיעה גסה לא תשוור יגרא

   שוטלת מאור עיים:
. שן ממש משום ולא תעקר ככא

   חולי:
דמלכותייהו אחורי אודייהו 

. כלומר עתידין לגדל קיימי
   ותגדל אימתן ויקמו ממך:

. אדחלא על כרעך זביך זבין
בעוד שהחול על רגליך כשבאת 
מן הדרך מכור מה שהבאת כדי 

   שתחזור ותקה ותביא:
. כלומר שרי כיסך ופתח שקך

תקבל תחלה המעות ותם 
בכיסך ואח''כ פתח השק ותן 

   וקחים:התבואה לל
. קבא מארעא ולא כורא מאיגרא

כלומר טוב לילך למקום קרוב 
ולהשתכר מעט מלהשתכר 

   הרבה במדית הים:
. תמרי בחלוזך לבי סודא רהוט

אם יש לך תמרים באותו כלי 
שותים בו תמרים רוץ מיד 
לבית עושה שכר לעשות מהן 
שכר שאם תמתין תאכלם בין 

   כך ובין כך ותפסיד:
למה קרא שם . מאי סודא

   השכר סודא:
. עצה טובה שהרי סוד אה

   מתעשרין הימה:
. יכול לתת וגמילות חסדים

מתה לעיים ולעשות צדקה 
   וחסד:
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        קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .36
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ב ל ַאּגַ ֵעי - ּכָ א ּבָ ִבּיָ    .ּגְ
ַראיכָּ     ,ָסֵפק ָאֵתי ָסֵפק לֹא ָאֵתי   - ל ַאׁשְ

  . ָמעֹות ָרעֹות ִניְנהוּ  - ּוְדָאֵתי
  
  

ָבִרים ָאַמר  ה ּדְ לֹׁשָ י יֹוָחָנןׁשְ ַלִים:  ַרּבִ י ְירּוׁשָ ּום ַאְנׁשֵ   ִמׁשּ
ְלָחָמה ה יֹוֵצא ַלּמִ ַאּתָ ׁשֶ ַאֲחרֹוָנה, - ּכְ ֵצא ּבָ א ּתֵ ִראׁשֹוָנה, ֶאלָּ ֵצא ּבָ ֵדי ַאל ּתֵ ִראׁשֹוָנה ּכְ ֵנס ּבָ ּכָ ּתִ   . ׁשֶ

ה  ְתָך ַוֲעׂשֵ ּבָ ִרּיֹותׁשַ ְצָטֵרְך ַלּבְ    .חֹול ְוַאל ּתִ
ל ּדֵ ּתַ ֶחֶקת לוֹ  ֶוֱהֵוי ִמׁשְ ָעה ְמׂשַ ָ ַהׁשּ    .ִעם ִמי ׁשֶ

  
   

ָבִרים ָאַמר  ה ּדְ לֹׁשָ ן ֵלִויׁשְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַלִים:  ַרּבִ י ְירּוׁשָ ּום ַאְנׁשֵ   ִמׁשּ
ה ּבִ  ְרּבֶ ָהָיה ,ְגנּותַאל ּתַ ה ׁשֶ ּום ַמֲעׂשֶ   . ִמׁשּ

ְגָרה ָך ּבָ ּתְ ְחֵרר - ּבִ ךָ  ׁשַ   . ְוֵתן ָלּה  ַעְבּדְ
ָך ֵמֲחָתָנּה ָהִראׁשֹון ּתְ ִאׁשְ   . ֶוֱהֵוי ָזִהיר ּבְ

  
  ? ַמאי ַטְעָמא

  
א   ָאַמר:  ַרב ִחְסּדָ

ּום ֶעְרָוה    .ִמׁשּ
  

ֲהָנא   ָאַמר:  ַרב ּכָ
ּום ָממֹון    .ִמׁשּ

  
  . ְנהוּ ִאיַת  - ָהא ְוָהא

  
  

  רש"י
. כל דבר כל אגב גביא בעיא

שצריך לכתוב שטר עליו כגון 
מלוה ואמה בעייא גביא כלומר 
עדיין עומד הוא לגבות ויש לו 

   טורח בו:
ע להו הלייהו . דפרמעות רעות
   זוזא זוזא:

. שאם תוס תכס צא באחרוה
 לביתך בראשוה:

. כלומר אל אל תרבה בגות
תהא רגיל לעשות בית בפרהסיא 

   במקום מגולה:
. בדוד ובת משום מעשה שהיה

   שבע:
. שמבזבזת לו משום ממון

   ממוך:

 



  דפיס לצורך לימוד אישיבשמחה להמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

 

564  

        בבבב----קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .37
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ה לֹׁשָ א ׁשְ   ֵאּלּו ֵהן:  ,ִמּנֹוֲחֵלי ָהעֹוָלם ַהּבָ
ָרֵאל,  ֶאֶרץ ִיׂשְ ר ּבְ   ַהּדָ

ָניו ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה,  ל ּבָ   ְוַהְמַגּדֵ
תֹות. ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ִין ּבְ יל ַעל ַהּיַ ְבּדִ    ְוַהּמַ

  
  ? ַמאי ִהיא

  
י יר ִמּקִ ּיֵ ְמׁשַ אּדִ ְלּתָ א ְלַאְבּדַ   . ּדּוׁשָ

  
ַנן נּו ַרּבָ   : 594ּתָ

ָכל יֹום" רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ה ַמְכִריז ֲעֵליֶהן ַהּקָ לֹׁשָ    :ׁשְ
ְכַרְך ְוֵאינֹו חֹוֵטא,  ר ּבִ וק ַהּדָ   ַעל ַרּוָ

ֲחִזיר ֲאֵביָדה ִלְבָעֶליָה,    ְוַעל ָעִני ַהּמַ
ִציְנָע  ירֹוָתיו ּבְ ר ּפֵ ֵ יר ַהְמַעׂשּ    ."הְוַעל ָעׁשִ

  
ר  - ַרב ָסְפָרא וק ַהּדָ ְכַרךְ ַרּוָ   .ֲהָוה ּבִ

  

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 ֲעָיאְו  ַרב ֲחִניָנאֶאלָּ   , ַרב אֹוׁשַ
ַא  ֵפי ּבְ ּכָ ָהוּו אּוׁשְ ָרֵאל,ּדְ ִיׂשְ זֹונֹות,  ְרָעא ּדְ ׁשּוָקא ּדְ   ְוָהוּו ָיְתִבי ּבְ

הוּ  595יִאיְנִה  ,ְוָעְבִדי ְלהּו ְמָסאֵני ְלזֹונֹות ְוָעְייִלי ְלהוּ  ִלי ּבְ ּכְ הוּ  ,ִמְסּתַ ּכֹוֵלי ּבְ    ,ְוִאיְנהּו לֹא ַמְדָלן ֵעיַנְייהּו ְלִאיְסּתַ
ַנן ַק ": מֹוְמַתְייהּו ָהִכיוּ  יֶהן ַרּבָ ַחּיֵ ָרֵאלּבְ ִיׂשְ ְבַאְרָעא ּדְ י ּדִ יׁשֵ   . "ּדִ

  
  

                                                             

  על פי דקדוקי סופרים, ועל פי המשך הגמרא בקיג,ב "תני תנא" רש"י ורשב"ם. 594
  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: אינהו 595

  רש"י
   . פוי:רווק

. להך מתיתא שלשה תי תא
לשבח בכל  מכריז הקב''ה עליהן

 יום:
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        קיג, בקיג, בקיג, בקיג, ב .38
ה ַהּקָ  לֹׁשָ רּוְך הּוא אֹוֲהָבן:ׁשְ ֵאינֹו ּכֹוֵעס,     דֹוׁש ּבָ   ִמי ׁשֶ

ר,  כֵּ ּתַ ֵאינֹו ִמׁשְ   ּוִמי ׁשֶ
ֵאינֹו ַמֲעִמיד ַעל ִמּדֹוָתיו    .ּוִמי ׁשֶ

  
ה ַהּקָ  לֹׁשָ רּוְך הּוא ׂשֹוְנָאן:ׁשְ ר ֶאָח     דֹוׁש ּבָ בַהְמַדּבֵ לֵּ ה ְוֶאָחד ּבַ ּפֶ   , ד ּבַ

ֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לֹו,    ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ּבַ
ַבר ֶעְרָוה ֲחֵבירֹו ּוֵמִעיד ּבֹו ְיִחיִדי ְוָהרֹוֶאה ּדְ    .ּבַ

  
טּוְבָיה ֲחָטא,  י ָהא ּדְ   ּכִ

יּה  יּה ַקּמֵ אּדְ  ַוֲאָתא ִזיגּוד ְלחּוֵדיּה ְוַאְסֵהיד ּבֵ ּפָ    .ַרב ּפַ
יּה     ,ִזיגּודלְ  ַנְגּדֵ
ד ,טּוְבָיה ֲחָטא: ֵליּה  ָאַמר   ?! ְוִזיגּוד ִמיְנּגַ

  

   ֵליּה: ָאַמר
ְכִתיב: ִאין, ִאיׁש" ּדִ יּה  ,(דברים יט, טו) "לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ    ,ְוַאּתְ ְלחּוָדְך ַאְסֲהַדת ּבֵ

יּה  ַקּתְ ּבֵ ָעְלָמא ָקא ַמּפְ ם ַרע ּבְ    .ׁשֵ
  

ר  יַרּבִ ָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ִיְצָחקׁשְ
נֹ  ר ִלׂשְ    ,אתוֹ מּוּתָ

ֱאַמר:  ּנֶ אֹו"ׁשֶ ָ ַחת ַמׂשּ י ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַנֲאָך רֹוֵבץ תַּ   . (שמות כג, ה) "כִּ
  

   ?ַמאי "ׂשֹוֵנא"
  -ׂשֹוֵנא ּגֹוי  :ִאיֵליָמא

ְנָיא ָאְמרוּ " :ְוָהא ּתַ ָרֵאל ְולֹא ׂשֹוֵנא ּגֹוי ׂשֹוֵנא -  ׂשֹוֵנא ׁשֶ    !"ִיׂשְ
יָטאֶא  ׁשִ א ּפְ ָרֵאל ,לָּ    .ׂשֹוֵנא ִיׂשְ

  

ְרָיא ְלִמְסֵניּה     !?ּוִמי ׁשָ
ְלָבֶבָך" ְוָהְכִתיב: ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ    !(ויקרא יט, יז) "לֹא ִתׂשְ

  

א ָעֵביד ִאיּסּוָרא ,ֶאלָּ א ָסֲהֵדי ּדְ ִאיּכָ   .ּדְ
  

י ָעְלָמא ַנִמי ִמיְסֵני ָסֵני ֵליּה     !ּכּולֵּ
  

ָנא ַהאי   ? ַמאי ׁשְ
א ָלאוֶא  ַבר ֶעְרָוה ,לָּ יּה ִאיהּו ּדְ ַחְזָיא ּבֵ ְווָנא, ּדְ י ַהאי ּגַ   . כִּ
  

ר ַרב ִיְצָחק יַרּבִ ָאַמר  מּוֵאל ּבַ    :ַרבָאַמר  ׁשְ
נֹ  ר ִלׂשְ    ,אתוֹ מּוּתָ

ֱאַמר:  ּנֶ אֹו"ׁשֶ ָ ַחת ַמׂשּ י ִתְרֶאה ֲחמֹור ׂשַנֲאָך רֹוֵבץ תַּ    ,(שמות כג, ה) "כִּ
   ?ַמאי "ׂשֹוֵנא"

ְנָיא -ׂשֹוֵנא ּגֹוי  :אִאיֵליָמ  ָאְמרוּ " :ְוָהא ּתַ ָרֵאל ְולֹא ׂשֹוֵנא ּגֹוי ׂשֹוֵנא - ׂשֹוֵנא ׁשֶ    !"ִיׂשְ
יָטא ׁשִ א ּפְ ָרֵאל ,ֶאלָּ ְרָיא ְלִמְסֵניּה  - ׂשֹוֵנא ִיׂשְ ְלָבֶבָך" ְוָהְכִתיב: !?ּוִמי ׁשָ ָנא ֶאת ָאִחיָך ּבִ    !(ויקרא יט, יז) "לֹא ִתׂשְ

א א  ,ֶאלָּ ִאיּכָ ָעֵביד ִאיּסּוָראּדְ י ָעְלָמא ַנִמי ִמיְסֵני ָסֵני ֵליּה  -  ָסֲהֵדי ּדְ ָנא ַהאי !ּכּולֵּ   ? ַמאי ׁשְ
א ָלאו ַבר ֶעְרָוה ,ֶאלָּ יּה ִאיהּו ּדְ ַחְזָיא ּבֵ ְווָנא, ּדְ י ַהאי ּגַ   .כִּ

  
ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ

נֹ     ,אתוֹ ִמְצָוה ִלׂשְ
ֱאַמר:  ּנֶ נֹ ׁשֶ   . (משלי ח, יג) את ָרע""ִיְרַאת ה' ׂשְ

  
ֵריּה ָאַמר  ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ    :ַרב ַאׁשִ

יּה  ִנּיֵ יּה ְלִמׂשְ    ?ַ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 לשוא אותו

ערוה בחבירו יחידי אע''פ שאיו 
 רשאי להעיד מותר לשאתו:



  דפיס לצורך לימוד אישיבשמחה להמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

 

566  

        בבבב----קיג, אקיג, אקיג, אקיג, א .39
נּו ַר  ַנן: ּתָ   ּבָ

ים: " יֶהן ֵאיָנם ַחּיִ ה ַחּיֵ לֹׁשָ   ׁשְ
  ָהַרֲחָמִנין, 

  ְוָהַרְתָחִנין, 
ַעת   . "ַוֲאִניֵני ַהּדַ

  
  : ַרב יֹוֵסףְוָאַמר 

י הּו ִאיַתְנהּו ּבִ    .ּכּולְּ
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ה ׂשֹוְנִאין ֶזה ֶאת ֶזה, ֵאּלּו ֵהן: " לֹׁשָ   ׁשְ

ָלִבים,    ַהּכְ
ְרְנגֹוִלין,    ְוַהתַּ

ִרין.    ְוַהַחּבָ
  

  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ַהּזֹונֹות. 
  

ָבֶבל ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ    ."ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף תַּ
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ה אֹוֲהִבין ֶזה ֶאת ֶזה, ֵאּלּו ֵהן:  לֹׁשָ   ׁשְ

ִרים,    ַהּגֵ
  ַוֲעָבִדים, 
  ְועֹוְרִבין. 

  
ן ַעת סֹוַבְלתָּ ָעה ֵאין ַהּדַ   ּלּו ֵהן: ֵא  ,ַאְרּבָ

ֶאה,  ל ּגֵ   ּדַ
יר ְמַכֵחׁש,    ְוָעׁשִ

  ְוָזֵקן ְמָנֵאף, 
ם.  ִחּנָ יּבּור ּבְ ֶאה ַעל ַהּצִ   ּוַפְרָנס ִמְתּגָ

  

ה ּוַמֲחִזיָרּה  ִנּיָ ַעם ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ּתֹו ּפַ    .ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ַהְמָגֵרׁש ֶאת ִאׁשְ
  

א א ַקּמָ   ? ְוַתּנָ
  

הְכתּוָבָתּה ְמרוּ ּדִ ִזיְמָנא     .ּבָ
  

   ,ִאי ַנִמי
ה ְולֹא ָמֵצי ְמָגֵרׁש ָלּה  ִנים ֵהיֶמּנָ   . ֵיׁש לֹו ּבָ

  
ָניו ָנַען ֶאת ּבָ ה ּכְ ָבִרים ִצּוָ ה ּדְ ָ    :ֲחִמׁשּ

  ֶאֱהבּו ֶזה ֶאת ֶזה, 
ֶזל,    ְוֶאֱהבּו ֶאת ַהּגֶ

ה,  ּמָ   ְוֶאֱהבּו ֶאת ַהּזִ
ְנאּו ֶאת ֲאדֹוֵניֶכם,    ְוׂשִ

רּו ֱאֶמת.  ַדּבְ   ְוַאל תְּ
  

ּסּוס:  ָבִרים ֶנֱאָמִרים ּבַ ה ּדְ ָ ׁשּ   ׁשִ
נּות,    אֹוֵהב ֶאת ַהּזְ

ְלָחָמה,    ְואֹוֵהב ֶאת ַהּמִ
ה,  סָּ   ְורּוחֹו ּגַ

  רש"י
. אפילו הן אין הדעת סובלתן

עצמן מתחרטין לאחר זמן 
  ובזין הן בפי עצמן:
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יָנה,  ֵ   ּומֹוֵאס ֶאת ַהׁשּ
ה    ,ְואֹוֵכל ַהְרּבֵ

  ּומֹוִציא ִקְמָעה. 
  

ָעָליו ֵיׁש אֹוְמִרים: וְ  ׁש ַלֲהרֹוג ּבְ ְלָחָמהַאף ְמַבּקֵ ּמִ    .ּבַ
  

ְבָעה ּכִ  יןׁשִ ַמִים, ֵאּלּו ֵהן:  596ְמנּוּדִ ָ   ַלׁשּ
ה,  ָ ֵאין לֹו ִאׁשּ   ְיהּוִדי ׁשֶ

ִנים,  ה ְוֵאין לֹו ּבָ ָ ׁש לֹו ִאׁשּ ּיֵ   ְוׁשֶ
ָלן ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה,  ִנים ְוֵאין ְמַגּדְ ׁש לֹו ּבָ ּיֵ   ּוִמי ׁשֶ

ֵאין לוֹ  רֹ  :ּוִמי ׁשֶ ין ּבְ ִפיּלִ    ,אׁשוֹ תְּ
ְזרֹועוֹ  ין ּבִ    ,ּוְתִפיּלִ

ִבְגדוֹ ְוִצ     ,יִצית ּבְ
ִפְתחוֹ     ,ּוְמזּוָזה ּבְ

  ְוַהּמֹוֵנַע ִמְנָעִלים ֵמַרְגָליו. 
  

ל ִמְצָוה ֲחבּוָרה ׁשֶ ֵאין ֵמיֵסב ּבַ    ."ְוֵיׁש אֹוְמִרים: ַאף ִמי ׁשֶ
  
  

                                                             

  מסורת הש"ס. גירסת וילנא: מנודין 596



  דפיס לצורך לימוד אישיבשמחה להמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
     

 

568  

        קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א    ––––קיג, ב קיג, ב קיג, ב קיג, ב  .40
ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ ר ָמְרָתאָאַמר  ַרּבָ מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ּום  ַרבָאַמר  ַרּבִ י יֹוֵסי ִאיׁש הֹוֵצלַר ִמׁשּ   : ּבִ

ים ּיִ ַכְלּדִ ֵאין ׁשֹוֲאִלין ּבְ ִיין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ְהֶיה ִעם ה' ֱאלֶֹהיָך"ׁשֶ ִמים תִּ   . (דברים יח, יג) "תָּ

  

ב יב ִלְנהֹוג ּבֹו ּכָ ַחּיָ ָדָבר ֶאָחד ׁשֶ ּנּו ֲאִפיּלּו ּבְ דֹול ִמּמֶ הּוא ּגָ ֲחֵבירֹו ׁשֶ ִיין ַהּיֹוֵדַע ּבַ    ?ֹודּוִמּנַ
ֱאַמר:  ּנֶ ל ַמְלכּוָתא"ׁשֶ ית ַלֲהָקמּוֵתּה ַעל כָּ א ֲעׁשִ ּה ּוַמְלכָּ יָרא ּבֵ י רּוַח ַיתִּ ל ֳקֵבל ּדִ   .(דניאל ו, ד) "כָּ

  

ם ָטהֹורוְ  ֶבת ַעל ּדָ ׁש  - ַהּיֹוׁשֶ ּמֵ   . ֲאסּוָרה ְלׁשַ
  

ה ּמָ   ? ַעד ּכַ
  

  : ַרבָאַמר 
   .עֹוָנה

  
ָנא:   ּתָ

  , יֹוֵסף ִאיׁש הֹוֵצלהּוא "
ְבִליהּוא    , יֹוֵסף ַהּבַ
ן ּגּור ַאְרֵיההּוא    , ִאיִסי ּבֶ
ן ְיהּוָדההּוא    , ִאיִסי ּבֶ
ְמִליֵאלהּוא  ן ּגַ   , ִאיִסי ּבֶ
ן ַמֲהַלְלֵאלהּוא    . ִאיִסי ּבֶ

מֹו?  ְ   ּוַמה ׁשּ
ן ֲעַקְבָיה מוֹ  ִאיִסי ּבֶ   . "ׁשְ

  
ן ַטְבָלא י ִיְצָחק ּבֶ    ,הּוא ַרּבִ

ן י ִיְצָחק ּבֶ   ַחְקָלא,  הּוא ַרּבִ
ן ֶאְלָעא י ִיְצָחק ּבֶ   .  הּוא ַרּבִ

  
ן ַאָחא597  קיד,א  י ִיְצָחק ּבֶ א הּוא - ַרּבִ ַמְעּתָ ׁשְ    .ּדִ

ְנָחס ן ּפִ י ִיְצָחק ּבֶ א - ַרּבִ ְדּתָ ַאּגַ   . 598הּוא ּדְ
  

י" :ְוִסיָמָניְך  ָמעּוִני ַאַחי ְוַעּמִ   .ב) כח, '(דברי הימים א 599"ׁשְ
  
  

ר ָחנָ ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  הַרּבָ ֵמיּה  ַרּבִ ְ י ְיהּוָדה ּבְ ּדְ ִמׁשּ יַר ַרּבִ   : יְלַעיִא  ּבִ
ל ּצֵ ב ּבַ ָצל ְוׁשֵ ְך רֹוֵדף ָעָליךְ , ֱאכֹול ּבָ וִזין ְוַתְרְנגֹוִלין ִויֵהא ִלּבָ יכּול ַאּוָ    .ְולֹא ּתֵ

ִיךְ  ּתָ ׁשְ יְכָלְך ּוִמּמִ חֹות ִמּמֵ יָרָתךְ  ,ּפְ   . ְותֹוִסיף ַעל ּדִ
  

י ֲא  אָתא ּכִ   ָאַמר:  עּוּלָ
ַמַעְרָבא    :ַמְתָלא ַמְתִלין ּבְ

ָאֵכיל ַאְלָיָתא  ָתא -ּדְ ֲעִלּיָ י ּבַ    ,ָטׁשֵ
ָאֵכיל ָקקּוֵלי  ֵכיב -ּדְ ָמָתא ׁשָ יְקֵלי ּדְ    .ַאּקִ

        

                                                             

  הגהות הב"ח. גירסת וילנא: הוא 597
  הגהות הב"ח. 598
  מסורת הש"ס.  599
ית ְמנּוָחה ַלֲארוֹ      י ֲאִני ִעם ְלָבִבי ִלְבנֹות ּבֵ ָמעּוִני ַאַחי ְוַעּמִ ֶלְך ַעל ַרְגָליו ַוּיֹאֶמר ׁשְ ִויד ַהּמֶ ָקם ּדָ ּיָ ִרית ְיהָוה ְוַלֲהדֹם ַרְגֵליַו   ֱאלֵֹהינּו ַוֲהִכינֹוִתי ִלְבנֹות ן ּבְ

  רש"י
   . בעלי אוב:בכלדיים

. אף על פי היושבת על דם
   שפסק המעין שלא ראתה:

ום ולילה צריכין . יעוה
 להמתין:

. רבי יצחק ב''ר אחא דשמעתא
רבי יצחק סתם האמור 
   באגדתא ר' יצחק בן פחס הוא:

. דשמעתא בן שמעו א אחיי
   אחא:

. מתאוה לאכול ולבך רודף עליך
   כל שעה שהורגלת:

   . ירקות:קקולי
. על אשפות העיר אקיקלי דמתא

מקום ששאר בי העיר יושבין 
 ין לו כלום:הואיל ואין תובע
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        קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א .41
ָנה   ִמׁשְ

  ,ִראׁשֹון ּכֹוס לוֹ  ָמְזגוּ 
ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ

ִין. ַעל ְמָבֵרךְ  ךְ ּכָ  ְוַאַחר ,ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרךְ     ַהּיַ
ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ

ִין ַעל ְמָבֵרךְ  ךְ  ְוַאַחר ,ַהּיַ    .ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרךְ  ּכָ
  

ָמָרא   ּגְ
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָבִרים ין "ּדְ ּבֵ ית ׁשֶ אי ּבֵ ּמַ ל ֵביתוּ  ׁשַ סְּ  ִהּלֵ   עּוָדה:ּבַ

ית אי ּבֵ ּמַ   : אֹוְמִרים ׁשַ
ךְ  ַחרְוַא  ,ַהּיֹום ַעל ְמָבֵרךְ  ִין ַעל ְמָבֵרךְ  ּכָ   , ַהּיַ
ֵני ַהּיֹום ִמּפְ ִין ּגֹוֵרם ׁשֶ בֹ ַלּיַ ּיָ    א,ׁשֶ
ׁש  ּוְכָבר א לֹא ַיִין ַוֲעַדִין ַהּיֹום ִקיּדֵ   . ּבָ

ל ֵביתוּ    : אֹוְמִרים ִהּלֵ
ִין ַעל ְמָבֵרךְ  ךְ  ְוַאַחר ,ַהּיַ    ַהּיֹום, ַעל ְמָבֵרךְ  ּכָ
ֵני ִין ִמּפְ ַהּיַ ָאֵמר ּדּוׁש ְלִקי ּגֹוֵרם ׁשֶ תֵּ   . ׁשֶ
ָבר    ַאֵחר: ּדָ

ת ְרּכַ ִין ּבִ ִדיָרה, – ַהּיַ ִדיָרה, ֵאיָנּה  - ַהּיֹום ּוִבְרַכת תְּ    תְּ
ִדיר ֵאינוֹ  תָּ ִדיר ְוׁשֶ ִדיר - תָּ    .קֹוֵדם תָּ

  
ל - ִהיְלְכָתא וְ  ית ִהּלֵ ִדְבֵרי ּבֵ   . "ּכְ
  

ָברַמאי    ? ַאֵחר" "ּדָ
  

יָמא י ְוָה  :ְוִכי ּתֵ ְרּתֵ י ִניְנהּו:  - ָכא ֲחָדאָהָתם ּתַ ְרּתֵ   ָהָכא ַנִמי ּתַ
ִדיר" ֵאינֹו תָּ ִדיר ְוׁשֶ ִדיר קֹוֵדם - תָּ   . "תָּ
  
ִדְבֵרי ּבֵ " לַוֲהָלָכה ּכְ    ."ית ִהּלֵ

יָטא ׁשִ   ! ּפְ
ת קֹול ָהא ָנֵפיק ּבַ    !ּדְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
ת קֹול    .קֹוֵדם ּבַ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ת קֹול,  יוְ ְלַאַחר ּבַ ַע  ַרּבִ   , ִהיא ְיהֹוׁשֻ

ַבת קֹול יִחין ּבְ ּגִ ָאַמר: ֵאין ַמׁשְ    .ּדְ
  
 

  רש"י
  מתי' 

. וה''ה למקדש על מברך על היין
   הפת:

  
  גמ' 

. שהיין גורם לקידוש שתיאמר
שאם אין לו יין או פת איו 

 מקדש:
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        בבבב- - - - קיד, אקיד, אקיד, אקיד, א .42
ָנה   ִמׁשְ

   ,ֵהִביאּו ְלָפָניו
ֲחֶזֶרת ל ּבַ ת.  ,ְמַטּבֵ ֶרת ַהּפַ יַע ְלַפְרּפֶ ּגִ ּמַ   ַעד ׁשֶ

  

ה  :ֵהִביאּו ְלָפָניו    ,ַמּצָ
   ,ַוֲחֶזֶרת

   ,ַוֲחרֹוֶסת
ֵני תַּ וּ  יִליןׁשְ   .ְבׁשִ
   

ֵאין ֲחרֹוֶסת ִמְצָוה. ַאף  י ׁשֶ   ַעל ּפִ
י יֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ַרּבִ   ִמְצָוה. אֹוֵמר:  ָצדֹוק ּבְ

  

ׁש  ְקּדָ ַסח - ּוַבּמִ    .ָהיּו ְמִביִאין ְלָפָניו ּגּופֹו ֶשל ּפֶ
    

ָמָרא   ּגְ
   :ָלִקיׁש  ֵריׁש ָאַמר    קיד,ב

וָנה :זֹאת אֹוֶמֶרת ּוָ    .ִמְצֹות ְצִריכֹות ּכַ
יָון  ָאֵכיל ֵליּה לֹא ּבְ ּדְ ּכֵ ָמרֹור הּוא ּדְ ָאֵכיל ֵליּה ּבְ  ,ִעיַדן ִחּיּוָבא ּדְ ִרי ָהֲאָדָמה" הּוא ּדְ    ,"בֹוֵרא ּפְ

ון  ּוַ   ָמרֹור, ְל ְוִדיְלָמא לֹא ִאיּכַ
ם ָמרֹור.  ר ְלַאְטּבּוֵלי ְלׁשֵ ֵעי ְלֶמְהּדַ ְך ּבָ   ִהְלּכָ

ֲעָתְך  ִאי ָסְלָקא ּדַ וָנה :ּדְ ּוָ ְעָיא ּכַ   -  ִמְצָוה לֹא ּבַ
ֵרי ִטיּבּוֵלי?  ה ָלְך ּתְ   ָלּמָ

  ְוָהא ְטֵביל ֵליּה ֲחָדא ִזיְמָנא! 
  

אי?    ִמּמַ
יְלָמא: ְלעֹוָלם וָנה ,ּדִ ּוָ    ,ִמְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ

ה ִלי?" :ּוְדָקָאְמַרּתְ  ֵרי ִטיּבּוֵלי ָלּמָ יּנֹוקֹות -" ּתְ יָרא ַלּתִ ֶליֱהֵוי ֶהיּכֵ י ֵהיִכי ּדְ    !ּכִ
  

יָמא ןְוִכי ּתֵ ָאר ְיָרקֹות ,: ִאם ּכֵ ַמִעיַנן ׁשְ    !ִליׁשְ
  

ַמִעיַנן ִאי  ָאר ְיָרקֹות"ַאׁשְ   , "ׁשְ
ָאר ְיָרקֹות א ׁשְ ִאיּכָ ֵרי ִטיּבּוֵלי -  ֲהָוה ָאִמיָנא: ֵהיָכא ּדְ ָבֵעיַנן ּתְ    ,הּוא ּדְ

ֵרי ִטיּבּוֵלי - ֲאָבל ֲחֶזֶרת ְלחּוָדא      ֵעי ּתְ    .לֹא ּבָ
ַמע ָלן ֵרי ִטיּבּוֵלי,  - יּלּו ֲחֶזֶרתֲאִפ ּדַ  :ָקַמׁשְ ֵעיַנן ּתְ   ּבָ

יּנֹוקֹות.       יָרא ַלּתִ יּה ֶהיכֵּ ֶליֱהֵוי ּבֵ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  

ְנָיא ,ְועֹוד    :ּתַ
ַמאי "   ָיָצא.  -ֲאָכָלן ּדְ

ין  ּוֵ לֹא ִמְתּכַ   ָיָצא.  -ֲאָכָלן ּבְ
   ,ָיָצא - ֲאָכָלן ַלֲחָצִאין 

ּלֹ  יּוִבְלַבד ׁשֶ ֶהא ּבֵ ָרסא ִיׁשְ ֵדי ֲאִכיַלת ּפְ ּה יֹוֵתר ִמּכְ   ! "ן ֲאִכיָלה ַלֲחֶביְרתָּ
  

ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   : אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
י ַעל ַאף ל ּפִ יּבֵ טִּ ֲחֶזֶרת, ׁשֶ ֵני ַוֲחרֹוֶסת ֲחֶזֶרת ְלָפָניו ְלָהִביא ִמְצָוה ּבַ יִלין"תַּ  ּוׁשְ    .ְבׁשִ

  
י ּתִ אי ,ְוַאּכַ    ?ִמּמַ
יְלָמ  יא ָקָסַבר ּדִ וָנה,  :יֹוֵסי ַרּבִ ּוָ   ִמְצֹות ֵאין ְצִריכֹות ּכַ

ֵרי ִטיּבּוֵלי ָבֵעיַנן ּתְ יּנֹוקֹות -  ְוַהאי ּדְ יָרא ַלּתִ ֶתיֱהֵוי ֶהיּכֵ י ֵהיִכי ּדְ    !ּכִ
  

ן    ?"ִמְצָוה"ַמאי  ,ִאם ּכֵ

  רש"י
  מתי' 

   . ירקות:הביאו לפיו
. זהו לשון הגמרא מטבל בחזרת

כדתיא לעיל (דף קז:) השמש 
מטבל בבי מעים לפי שכל 

   מאכלם ע''י טיבול:
. כלומר אם אין ל בחזרתמטב

שם 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 תיוק וישאל לפי 
שאין רגילין בי אדם לאכול 

   ירק קודם סעודה:
   בול:. אחר אותו טיהביאו לפיו

מצה מרור וחרוסת ושי 
תבשילין ואף על פי שאין 

. ולקמיה פריך החרוסת מצוה
הואיל ולאו מצוה אמאי מייתי 

   לה:
  

  גמ' 
. זאת אומרת מצות צריכות כוה

משום הכי בעי תרי טיבולי שמא 
לא תכוון לשם מרור הואיל 
ובירך בורא פרי האדמה כשאר 

   ירקות דעלמא:
ן דילמא הא קמשמע לן דבעי

. משום תיוקות תרי טיבולי
   שישאלו ועבדין היכירא טובא:

. חצי זית בפעם אכלו לחצאין
ראשוה וחצי זית בפעם שיה 

   ובמרור קא איירי:
. דהאי תא לית ליה תאי היא

צריכות כווה ור' יוסי אית ליה 
 צריכות כווה:
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        קיד, ב קיד, ב קיד, ב קיד, ב  .43
ֵני תַּ "ַמאי  יִליןׁשְ   ? "ְבׁשִ

  
  : הּוָנא ַרבָאַמר 

   .ָזאִסיְלָקא ְוָארוּ 
  

יְלָקא ְוָארּוָזא ָרָבא ר ַאּסִ    ,ֲהָוה ֶמיְהּדַ
   .ַרב הּוָנאּדְ הֹוִאיל ְוָנֵפיק ִמּפּוֵמיּה 

  
י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ

ּה  ַמע ִמיּנָ ָחֵייׁש ְלָהא ּדְ  :ַרב הּוָנאּדְ ִמ ׁשְ יּדְ ֵלית ּדְ ן נּוִריְ  ַרּבִ   . 600יֹוָחָנן ּבֶ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ן יֹוָחָנן ַרּבִ   : אֹוֵמר נּוִרי ּבֶ

ָגן ִמין - אֹוֶרז    הּוא, ּדָ
יִבין ֵרת, ִחיּמּוצוֹ  ַעל ְוַחּיָ    ּכָ

  . ֶפַסח"ּבְ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּבוֹ  יֹוֵצא ְוָאָדם
  

ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ
ג ּוֵביָצה    .ָעָליוׁשֶ ֲאִפיּלּו ּדָ

  
  ָאַמר:  יֹוֵסף ַרב

ֵני ִמיֵני ּבָ  רָצִריְך ׁשְ    :ׂשָ
ַסח, לַ ֵזֶכר  - ֶאָחד   ּפֶ

   .ֲחִגיָגהלַ ֵזֶכר  - ָחדְוֶא 
  

  ָאַמר:  ָרִביָנא
ּוָלא.  ְרָמא ּוִביׁשּ   ֲאִפיּלּו ּגַ

  

                                                             

 הגהות הב"ח 600

  רש"י
. מדקאמר רב הוא ש''מ

דמבשלין אורז בפסח ולא חייש 
וץ לית דחש לה לדרבי לחימ

   יוחן:
. שהיו אפילו דג וביצה שעליו

   רגילין להטיח את הדג בביצים:
   . לחגיגת ארבעה עשר:ואחד זכר

. חתיכת בשר גרמא ובישולא
 ומן המרק:
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        קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א    ––––קיד, ב קיד, ב קיד, ב קיד, ב  .44
ָאר ְיָרקֹות א ׁשְ ִאיּכָ יָטא, ֵהיָכא ּדְ ׁשִ ָאר ְיָרקֹות   - ּפְ ְ ִרי ָהֲאָדָמה" :ְמָבֵרְך ַאׁשּ    ,ְוָאֵכיל ,"ּבֹוֵרא ּפְ

  ְוָאֵכיל.  ,"ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" :ַוֲהַדר ְמָבֵרך
א א ַחּסָ א ֶאלָּ ֵ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    קטו,א   : ִחְסּדָ

ּמִ  ֵריסֹו ֵהיֶמּנוּ ְלַאַחר ׁשֶ א ּכְ    !חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ֲעֵליּה? ,ילֵּ
  

א א ַרבָאַמר  ,ֶאלָּ   : ִחְסּדָ
ָרא ְמָבֵרְך ֲעֵליּה  ִרי ָהֲאָדָמה" ְו"ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" :ֵמִעיּקָ   ,ְוָאֵכיל ,"ּבֹוֵרא ּפְ

ָרָכה.  לֹא ּבְ א ּבְ   ּוְלַבּסֹוף ָאֵכיל ֲאִכיַלת ַחּסָ
  

סּוָרא   ַרב הּוָנא. כְּ ָעְבִדי  601ּבְ
  
ת ַרבוְ  ׁשֶ ֵריּה  ׁשֵ ַרב ּבְ ַע  ּדְ א. כְּ ָעֵביד  ְיהֹוׁשֻ   ַרב ִחְסּדָ

  
ָווֵתיּה  א. ּדְ  ְוִהְלְכָתא ּכְ   ַרב ִחְסּדָ

  
ֵריּה  ַאָחא ַרב ָרָבא ּבְ ר  ּדְ ְ ַא ְמַהּדַ    ,ָאר ְיָרקֹותׁשּ

א לּוְגּתָ יּה ִמּפְ    .ְלַאּפּוֵקי ַנְפׁשֵ
  

                                                             

  גירסת וילנא: סוריא 601

  רש"י
פשיטא היכא דאיכא שאר 

. מברך מעיקרא אירקי ירקי
בורא פרי האדמה דאסור 
ליהות מן העולם בלא ברכה 

שאר ירקות הכי  וכיון דיש לו
שפיר טפי שיברך בפה''א על 
הירקות תחלה דהייו ברכה 
הראויה להם ויפטור את המרור 
הבא אחריו מברכת בפה''א 
ואח''כ יברך על החזרת על 

  אכילת מרור: 
. בלא ברכה משום ולבסוף אכיל

 דבעין תרי טבולין:
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        קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א .45
  : ָרִביָנאָאַמר 

א ַרבי ָאַמר לִ  ּיָ ְרׁשִ ֵריּה  ְמׁשַ ַרב ּבְ    :ָנָתן ּדְ
ל ָהִכי ָאַמר ְגָמָרא:  ִהּלֵ ֵמיּה ּדִ ְ   ִמׁשּ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְוֵניכּול,  ה ּוָמרֹור ּבַ   לֹא ִניְכרֹוְך ִאיִניׁש ַמּצָ
ְסִביָרא ָלן ּום ּדִ ה :ִמׁשּ ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ אֹוַרְייָתא - ַמּצָ    ,ּדְ
ַנןּדְ  -ָמרֹור וּ                    ,ַרּבָ
ַנןְו                 ַרּבָ יל ֵליּה  ,ָאֵתי ָמרֹור ּדְ אֹוַרְייָתא. ְל ּוְמַבּטֵ ה ּדְ   ַמּצָ

לֹות זֹו ֶאת זוֹ 'ָאַמר: ּדְ ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן     –' ִמְצֹות ֵאין ְמַבּטְ
י ְדאֹוַרְייָתא -  ָהֵני ִמילֵּ אֹוַרְייָתא ּבִ ַנן,  ,ּדְ ְדַרּבָ ַנן ּבִ ַרּבָ   אֹו ּדְ

ַנן ֲאָבל אֹוַרְייָתא ּוְדַרּבָ יל ֵליּה ִלְדאֹוַרְייָתא - ּדְ ַנן ּוְמַבּטֵ ַרּבָ    .ָאֵתי ּדְ
  

ְמַעּתְ ֵליּה  ׁשָ א ּדְ ּנָ לֹות זֹו ֶאת זוֹ ' :ַמאן ּתַ   ? 'ִמְצֹות ֵאין ְמַבּטְ
   

ל ִהיא.    ִהלֵּ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ַעל ָעָליו "ָאְמרוּ  ָהָיה ִהּלֵ ַבת ּכֹוְרָכן ׁשֶ    ,ָלןְואֹוְכ  ַאַחת ּבְ
ֱאַמר: ּנֶ   . "(במדבר ט, יא) "אְכֻלהוּ יֹ ּוְמרִֹרים ַמּצֹות ַעל" ׁשֶ

  
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ל.    חֹוְלִקין ָעָליו ֲחֵביָריו ַעל ִהלֵּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ַבת ּכֹוְרָכן ְיֵהא "ָיכֹול ֶדֶרךְ  ,ְואֹוְכָלן ַאַחת ּבְ לׁשֶ  ּכְ    אֹוְכָלן? ִהּלֵ

ְלמּוד   -  (במדבר ט, יא) "אְכֻלהוּ יֹ ִריםּוְמרֹ  ּצֹותַמ  ַעל" :לֹוַמר תַּ

ְפֵני ַעְצמֹו  ְפֵני ַעְצמוֹ  ְוֶזהֲאִפיּלּו ֶזה ּבִ   . "ּבִ
  

יַמְתִקיף ָלּה    : ַרב ַאׁשִ
  ? "ֲאִפיּלוּ "ִאי ָהִכי, ַמאי 

  
א ָאַמר  יֶאלָּ   : ַרב ַאׁשִ

א ּנָ   ָהִכי ָקָתֵני:  -  ַהאי ּתַ
הּו ְיֵדי חֹוָבתוֹ ֵצ ָיכֹול לֹא יֵ  ַבת ַאַחת ְואֹוְכָלן א ּבְ ן ּכֹוְרָכן ּבְ א ִאם ּכֵ ל אֹוְכָלן ,ֶאלָּ ִהלֵּ ֶדֶרְך ׁשֶ    ?ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר:  ְפֵני ַעְצמוֹ  - אְכֻלהּו"ִרים יֹ"ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹּתַ ְפֵני ַעְצמֹו ְוֶזה ּבִ    .ֲאִפיּלּו ֶזה ּבִ
  

א ּתָ ל ְולֹא כְּ  ,ָהׁשְ ִהלֵּ ַמר ִהְלְכָתא לֹא ּכְ לֹא ִאיּתְ ַנן ּדְ    -ַרּבָ
ה" :ְמָבֵרְך    ְוָאֵכיל,  ",ַעל ֲאִכיַלת ַמּצָ

   ,ְוָאֵכיל ,"ַעל ֲאִכיַלת ָמרֹור" :ַוֲהַדר ְמָבֵרְך 
ֲהֵדי ֲהָדֵדי א ּבַ ה ְוַחּסָ ָרָכה ,ַוֲהַדר ָאֵכיל ַמּצָ לֹא ּבְ ׁש  ,ּבְ ְקּדָ לכְּ  ֵזֶכר ַלּמִ    .ִהלֵּ

  

  רש"י
. לטעם מצה ומבטל ליה

   דאורייתא:
ח . פסשהיה כורכן בבת אחת

   מצה ומרור:
. זכר למה זכר למקדש כהלל

שהיה עושה הלל בזמן שבהמ''ק 
 קיים שהיו אוכלים פסחיהם:
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        בבבב- - - - קטו, אקטו, אקטו, אקטו, א .46
יָאַמר      :ֲעָיאַרב אֹוׁשַ ָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ֶקה ַמׁשְ יּבּולֹו ּבְ ּטִ ל ׁשֶ   ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים.  - ּכָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ּה    קטו,ב ַמע ִמיּנָ א :ׁשְ ֲחרֹוֶסת^ -  ַהאי ַחּסָ ּקֹוֵעיּה ּבַ    ,ָצִריְך ְלׁשַ

א ּום ַקּפָ    .ִמׁשּ
ְך  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ּקֹוֵעיּה  :ּדְ ה ִלי? ָהא לֹא ָנַגע! ְנִטיַלת ָיַדיִ  - לֹא ָצִריְך ְלׁשַ   ם ָלּמָ

  
ּקֹוֵעיּה  ,ְוִדיְלָמא    ,ְלעֹוָלם ֵאיָמא ָלְך: לֹא ָצִריְך ְלׁשַ

א   ֵמֵריָחא ָמֵיית.  - ְוַקּפָ
א ה ִלי ְנִטיַלת ָיַדִים ,ֶאלָּ    ?ָלּמָ

עּו ֵליּה.  ּקְ יְלָמא ְמׁשַ   ּדִ
  

אְוָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ֲחרֹוֶסת ֵהי ִאיִניׁש ָמרֹור ּבַ    ,לֹא ִניׁשְ

יל ָלּה ִלְמרֹוֵריּה  ַתְבִלין ְמַבּטֵ ב ַחְלֵייּה ּדְ יְלָמא ַאּגַ א ,ּוָבֵעיַנן ַטַעם ָמרֹור ,ּדִ    .ְוֵליכָּ
  

אֵריּה ַאְדּבְ  ָנא עּוְקָבאלְ  ַרב ִחְסּדָ   , ְוָדַרׁש: ַרּבָ
ִני.  - ִטיּבּול ִראׁשֹוןּבְ ָנַטל ָיָדיו  ִטיּבּול ׁשֵ   נֹוֵטל ָיָדיו ּבְ

  
נַ  יּה ֲאָמרּוָה ַרּבָ אּדְ ן ַקּמֵ ּפָ   : ַרב ּפַ

ַמר.  - ָהא ָעְלָמא ִאיּתְ   ּבְ
ְך  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ַמר :ּדְ ֵרי ִזיְמֵני?  -  ָהָכא ִאיּתְ ה ִלי ְנִטיַלת ָיַדִים ּתְ   ָלּמָ

א ֵליּה ְיֵדיּה ֲחָדא ִזיְמָנא!    ָהא ְמׁשָ
  

אָאַמר ְלהּו  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַמר ה, ָהָכא ִאיּתְ ַרּבָ    ,ַאּדְ

ִאי ָס  ְך ּדְ ְעּתָ ַמר :ְלָקא ּדַ ָעְלָמא ִאיתְּ ֵרי ִטיּבּוֵלי?  - ּבְ ה ִלי ּתְ   ָלּמָ
  

א ַמאי ַמר ?ֶאלָּ    ?!ָהָכא ִאיּתְ
ֵרי ִזיְמֵני ה ִלי?  - ְנִטיַלת ָיַדִים ּתְ   ָלּמָ

א ֵליּה ְיֵדיּה ֲחָדא ִזיְמָנא!    ָהא ְמׁשָ
  

  ֲאַמִרי: 
יָלא א ְוַהלֵּ ְדּתָ ָבֵעי ְלֵמיַמר ַאּגַ יָון ּדְ ֵחיּה ְלַדֲעֵתיּה ְוָנַגע. ּכֵ יְלָמא ַאּסּוֵחי ַאּסְ   , ּדִ

   
  
 

  רש"י
. משום צריך טילת ידים

המשקין שהידים שיות וכל 
הפוסל בתרומה מטמא משקין 

  וכו': 
צריך לשקועיה בחרוסת משום 

. ארס שבחזרת שהשרף קפא
שבחזרת יש בו ארס כדרך 

   הבצלים:
   . ידו במשקה:גע הא לא

. בשאר הא בעלמא איתמר
טיבולין שאין קבע צריך שיטול 
ידיו לטיבול דכשטל ידיו 
לראשון לא היה יודע שסוף שי 

   לבוא:
. גבי מרור דאי ס''ד הכא

איתמר אמאי הא משי ליה חדא 
   זמא בטיבול ראשון:
 . בבשרו:אסחיה לדעתיה וגע
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א    ––––קטו, ב קטו, ב קטו, ב קטו, ב  .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 ְיֵדי ַמּצָ  -ּכְ

  
  

יָאַמר  ר ַאׁשִ יִמי ּבַ   : ַרב ׁשִ
ה  ל ֶאָחד ְוֶאָחד -ַמּצָ    ,ִלְפֵני ּכָ
ל ֶאָחד ְוֶאָחד,  -ָמרֹור    ִלְפֵני ּכָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד.  -ַוֲחרֹוֶסת    ִלְפֵני ּכָ
ְלָחןְו  ֻ ָדה.  ,ֵאין עֹוְקִרין ֶאת ַהׁשּ אֹוֵמר ַהּגָ א ִלְפֵני ִמי ׁשֶ   ֶאלָּ
  

  אֹוֵמר:  אַרב הּונָ 
הּו ַנִמי ָדה.  - ּכּולְּ אֹוֵמר ַהּגָ   ִלְפֵני ִמי ׁשֶ

  
   :ְוִהְלְכָתא

  ַרב הּוָנא. כְּ 
  

ּוְלָחן?  ה עֹוְקִרין ֶאת ַהׁשּ   ָלּמָ
  

ֵבי  יָאְמִרי ּדְ אי ַרּבִ   : ַיּנַ
ֲאלוּ  ינֹוקֹות ְוִיׁשְ ירּו ּתִ ּכִ ּיַ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  
ֵיי יּה  ַאּבַ הּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ   , ַרּבָ

יּה,  מֵּ 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 תַּ ׁשְ   ."ַמה ּנִ
  

  רש"י
   . ולא לעסה יצא:בלע מצה

. אפשר שלא מרור (לא) יצאבלע 
   טעם בו טעם מרור:

. יחד ולא אכל בלע מצה ומרור
עדיין לא מזה ולא מזה יצא ידי 
מצה שאיה צריכה טעם אבל 
ידי מרור לא יצא הואיל ולא 
לעסו ואוכל מצה עמו אין לו 

   שום טעם:
. שיהם יחד בסיב הדקל כרכן

לא יצא שהרי לא היה ממש 
   בפיו לא זה ולא זה:

. א''צ ן עוקרין את השלחןואי
להגביה קערה כשמתחיל הגדה 
אלא מלפי הגדול שבהן שעושה 

 הסדר ואומר ההגדה:
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א    ––––    קטו, בקטו, בקטו, בקטו, ב .48
מּוֵאלָאַמר       :ׁשְ

ָבִריםֶלֶחם ׁשֶ  -  ִני""ֶלֶחם עֹ    .עֹוִנין ָעָליו ּדְ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ
ה.  -  "ֶלֶחם עִֹני"" ָבִרים ַהְרּבֵ עֹוִנין ָעָליו ּדְ   ֶלֶחם ׁשֶ

ָבר ַאֵחר:   ּדָ
ִתיב 'ָעִני' – "ֶלֶחם עִֹני"    ,ּכְ

ְפרּוָסה - ֶמה ָעִני   קטז,א ְרּכֹו ּבִ ּדַ אן^  ,ׁשֶ ְפרּוָסה.  - ַאף ּכָ   ּבִ
ָבר ַאֵחר:    ּדָ

ל ָעִניַמה ּדַ  ּתֹו אֹוָפה,  - ְרּכֹו ׁשֶ יק ְוִאׁשְ   הּוא ַמסִּ
אן ַנִמי ּתֹו אֹוָפה - ַאף ּכָ יק ְוִאׁשְ    ."הּוא ַמסִּ

  
  

  רש"י
. לברך על אף כאן בפרוסה

אכילת מצה ושתי שלימות 
מייתי משום ברכת המוציא 
דלא גרע משאר ימים טובים 
שצריך לבצוע על שתי ככרות 
שלימות ובוצע מאחת 

   מהשלימות:
מסיק ואשתו  אף כאן הוא

 . כדי שלא תחמיץ:אופה
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .49
ֵאין ֲחרֹוֶסת ִמְצָוה" י ׁשֶ   . "ַאף ַעל ּפִ
  

ּום ַמאי ַמְייֵתי ָלּה?  - ְוִאי לֹא ִמְצָוה   ִמׁשּ
  

יָאַמר    : ַאִמי ַרּבִ
א ּום ַקּפָ    .ִמׁשּ

  
   :ַרב ַאִסיַמר ָא 

א  ַחּסָ א ּדְ    .ֲחָמא –ַקּפָ
ֲחָמא  א ּדַ ְרֵתי –ַקּפָ    .ּכַ
ַכְרֵתי  א ּדְ    .ֲחִמיֵמי –ַקּפָ
הוּ  כּולְּ א ּדְ   ֲחִמיֵמי.  - ַקּפָ

  
ָהִכי ְוָהִכי ָתְך".  - ַאּדְ לָּ י ּכַ ָנֵתיְך ְוִלְתַמּנֵ ב ּבְ ֵכיְרָנא ָלְך ּוְלׁשַ א, ּדָ א ַקּפָ   ֵניָמא ָהִכי: "ַקּפָ

  
  
  

  רש"י
. שרף החזרת קשה משום קפא

   ויש בו ארס:
. מי שאכל קפא דחסא חמא

חזרת וחלה בשביל הקפא יאכל 
   צון וירפא:

. מי שאכל קפא דחמא כרתי
   צון וקשה לו יאכל כרתי:

   . ישתה מים חמין:חמימי
. ארס של קפא דכולהו חמימי

 :כל ירקות חמין רפואה להן
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .50
י" יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ    ."ִמְצָוה :אֹוֵמר ָצדֹוק ַרּבִ
  

  ? "ִמְצָוה"ַמאי 
  

י   אֹוֵמר:  ֵלִוי ַרּבִ
ּפּוַח     .602ֵזֶכר ַלּתַ

  
יוְ    אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

יט    .ֵזֶכר ַלּטִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ךְ     ,ָצִריְך ְלַקהֹוֵייּה ְוָצִריְך ִלַסּמֹוֵכיּה  ,ִהְלּכָ

ּפּוַח,  - ְלַקהֹוֵייּה    ֵזֶכר ַלּתַ
יט - ְוָצִריְך ִלַסּמֹוֵכיּה     .ֵזֶכר ַלּטִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ יּדְ ּתַ   יֹוָחָנן:  ַרּבִ

ְבִלין " ֶבן,  -תַּ   ֵזֶכר ַלתֶּ
יט -ֲחרֹוֶסת     .ֵזֶכר ַלטִּ

יָאַמר  יֶאְלָעָזר ּבְ  ַרּבִ   : ָצדֹוק ַרּבִ
ירוּ  ּבִ ֵרי ֲחָרְך ׁשֶ ּגָ ְך ָהיּו אֹוְמִרים תַּ ַלִיםּכָ ְבִלין ְלִמְצָוה :ׁשָ   . "ּבֹואּו ּוְטלּו ָלֶכם תַּ

   
  
  

                                                             
  "מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה תחת התפוח עוררתיך" (שיר השירים ח, ה) 602

  רש"י
. שהיו יולדות ביהן 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:
. זכר לתפוח צריך לקהוייה

   וצריך לסמוכיה זכר לטיט:
. ירקות שמטילין ליןתב

בחרוסת זכר לתבן וחרוסת 
   שכותשים בו הדק זכר לטיט:

. חווים היושבים תגרי חרך
אצל חלוותיהם ומוכרין כמו 

 מציץ מן החרכים (שם ב):
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .51
ָנה   ִמׁשְ

ִני    ,ָמְזגּו לֹו ּכֹוס ׁשֵ
ן ׁשֹוֵאל ָאִביו 603ְוָכאן    ,ַהּבֵ

ן  ּבֵ ַעת ּבַ דוֹ  -ְוִאם ֵאין ּדַ    :ָאִביו ְמַלּמְ
ילֹות ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ תַּ ׁשְ   :ַמה ּנִ

  

י ָכל ַהּלֵ ּבְ הׁשֶ ה - לֹות ָאנּו אֹוְכִלין ָחֵמץ ּוַמּצָ ה ּכּוּלֹו ַמּצָ ְיָלה ַהּזֶ    ?ַהּלַ
  

ָאר ְיָרקֹות ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ׁשְ ָכל ַהּלֵ ּבְ ה ָמרֹור - ׁשֶ ְיָלה ַהּזֶ    ?ַהּלַ
  

ר ׂשָ ילֹות ָאנּו אֹוְכִלין ּבָ ָכל ַהּלֵ ּבְ    ,ָצִלי  :ׁשֶ
לּוק    ,ׁשָ

ל וּ  ָ ה כּ  - ְמבּוׁשּ ְיָלה ַהּזֶ    ?ּוּלֹו ָצִליַהּלַ
  

ילֹות ָכל ַהּלֵ ּבְ יִלין ׁשֶ ַעם ַאַחת 604ָאנּו ַמְטּבִ י ּפְ  -  ּפַ תֵּ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ    ?ָעִמיםַהּלַ
  

ן ל ּבֵ ְעּתֹו ׁשֶ דוֹ  - ּוְלִפי ּדַ   .ָאִביו ְמַלּמְ
  

ָבח ׁשְ ים ּבִ ְגנּות ּוְמַסּיֵ    ,ַמְתִחיל ּבִ
י אֹוֵבד ָאִבי"ְודֹוֵרׁש ֵמ  ּה )ט-(דברים כו, ה 605"ֲאַרּמִ ה ּכּוּלָ ָרׁשָ ל ַהּפָ ְגמֹור ּכָ ּיִ   . , ַעד ׁשֶ

  
ָמָרא   ּגְ

ָנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
נֹו  ָכםָח "   ׁשֹוֲאלֹו,  -ּבְ

ּתֹו ׁשֹוַאְלּתֹו,  -ְוִאם ֵאינֹו ָחָכם    ִאׁשְ
  הּוא ׁשֹוֵאל ְלַעְצמֹו,  -ְוִאם ָלאו 

ֵני תַּ  ִהְלכֹות ַה ַוֲאִפיּלּו ׁשְ ּיֹוְדִעין ּבְ ַסח ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ׁשֶ   . "ׁשֹוֲאִלין ֶזה ָלֶזה -ּפֶ
  
  
  

                                                             

  גירסה אחרת: וכן = ודין הוא 603
ל ֲאִפיּלוּ מסורת הש"ס, גירסת המשניות. גירסת וילנא:  604 יִבים ְלַטּבֵ   ֵאין ָאנּו ַחּיָ
ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִ  הההה         605 ם ּבִ ָגר ׁשָ ֶרד ִמְצַרְיָמה ַוּיָ י אֵֹבד ָאִבי ַוּיֵ דֹול ָעצּום ָוָרבְוָעִניָת ְוָאַמְרתָּ ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאַרמִּ ם ְלגֹוי ּגָ   . י ׁשָ

ה וווו נּו ָעֵלינּו ֲעבָֹדה ָקׁשָ תְּ ְצִרים ַוְיַעּנּונּו ַוּיִ ֵרעּו אָֹתנּו ַהּמִ   . ַוּיָ
ְרא ֶאת ָעְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחצֵ  זזזז ַמע ְיהָֹוה ֶאת קֵֹלנּו ַוּיַ ׁשְ ְצַעק ֶאל ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתינּו ַוּיִ   . נוּ ַוּנִ

דֹל ּוְבאֹתֹות ּוְבמְֹפִתים חחחח ָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרַֹע ְנטּוָיה ּוְבמָֹרא ּגָ ְצַרִים ּבְ   . ַוּיֹוִצֵאנּו ְיהָֹוה ִמּמִ
ן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ַוְיִבֵא  טטטט תֶּ ה ַוּיִ קֹום ַהּזֶ   נּו ֶאל ַהּמָ

  רש"י
  מתי' 

. כאן וכאן הבן שואל אביו
במזיגת כוס שי הבן שואל את 
אביו: מה שתה עכשיו 
  שמוזגין כוס שי קודם אכילה: 
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .52
ילֹות" ל ַהּלֵ ה ִמּכָ ְיָלה ַהּזֶ ה ַהּלַ ּנָ תַּ ׁשְ    :ַמה ּנִ

ַעם ַאַחת יִלין ּפַ ילֹות ָאנּו ַמְטּבִ ָכל ַהּלֵ ּבְ י ּפְ  -  ׁשֶ תֵּ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ   . "?ָעִמיםַהּלַ
  

   :ָרָבאַמְתִקיף ָלּה 
לָ  ל יֹוָמא ָלא ַסְגָיא ּדְ ָלא ֲחָדא ִזיְמָנאַאּטּו ּכָ    !?א ַמְטּבְ

  
א    :ָרָבאָאַמר  ,ֶאלָּ

י ּפְ  ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ַעם ַאַחת, ַהלַּ ל ֲאִפיּלּו ּפַ יִבין ְלַטּבֵ ילֹות ֵאין ָאנּו ַחּיָ ָכל ַהלֵּ ּבְ   ָעִמים. ָהִכי ָקָתֵני: ׁשֶ
  

  : ַרב ָסְפָראַמְתִקיף ָלּה 
ֵקי?!    ִחּיּוָבא ְלַדְרּדְ

  
א    :ָסְפָרא ַרבָאַמר  ,ֶאלָּ

י ּפְ "ָהִכי ָקָתֵני:  ּתֵ ה ׁשְ ְיָלה ַהּזֶ ַעם ַאַחת, ַהלַּ יִלין ֲאִפיּלּו ּפַ   . "ָעִמיםֵאין ָאנּו ַמְטּבִ
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        קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .53
ָבח" ׁשְ ים ּבִ ְגנּות ּוְמַסּיֵ   . "ַמְתִחיל ּבִ
  

ְגנּות"ַמאי    ? "ּבִ
  

  ָאַמר:  ַרב
ה עֹוְבֵדי ֲעבֹוָדה ָזָרה ָהיּו ֲאבֹוֵתינוּ " ִחלָּ    ."ִמּתְ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ
  . (דברים ו, כא) "ֲ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

ֵעי ְלאֹודֹוֵיי ּוְלׁשַ     .ּבֹוֵחיָאַמר ֵליּה: ּבָ
ן ִמּלֹוַמר ַטְרּתַ ה" :ָאַמר ֵליּה: ּפְ ּנָ תַּ ׁשְ   .(דברים ו, כא) "ֲעָבִדים ָהִיינוּ " :, ָפַתח ְוָאַמר"ַמה ּנִ
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        בבבב- - - - קטז, אקטז, אקטז, אקטז, א .54
ָנה   ִמׁשְ

ְמִליֵאל ן ּגַ   ָהָיה אֹוֵמר:  ַרּבָ
ּלֹ  קטז,ב  ל ׁשֶ ָבִרים ֵאּלּו ּבְ ^א ָאַמר ּכָ ה ּדְ לֹׁשָ   ֹוָבתֹו, לֹא ָיָצא ְיֵדי ח -  ַסחֶפ ׁשְ

ַסח,   ְוֵאּלּו ֵהן:   ּפֶ
ה,    ַמּצָ
   .ּוָמרֹור

ַסח" ִמְצַרִים, ַעל   -  "ּפֶ י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ תֵּ קֹום ַעל ּבָ ַסח ַהּמָ ּפָ   ׁשּום ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ ַסח ׁשֶ ר ּפָ ַסח הּוא ַלה' ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ   . (שמות יב, כז) 606""ַוֲאַמְרתֶּ

ה" ְגֲאלּו ֲאבֹוֵת   -  "ַמּצָ ּנִ ְצַרִים, ַעל ׁשּום ׁשֶ   ינּו ִמּמִ
ֱאַמר: ּנֶ ְצַרִים"ַוּיֹ ׁשֶ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ   . (שמות יב, לט) 607"אפּו ֶאת ַהּבָ

ִמְצַרִים,   -  "ָמרֹור" י ֲאבֹוֵתינּו ּבְ ים ֶאת ַחּיֵ ְצִרּיִ ְררּו ַהּמִ ּמֵ   ַעל ׁשּום ׁשֶ
ֱאַמר: ּנֶ יֶהם ׁשֶ   . (שמות א, יד) 608""ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ

  
ָכל ְצַרִים,  ּבְ ִאיּלּו הּוא ָיָצא ִמּמִ יב ָאָדם ִלְראֹות ֶאת ַעְצמֹו ּכְ   ּדֹור ָודֹור ַחּיָ

ֱאַמר: ּנֶ ּיֹום ַההּוא ֵלאמֹ  ׁשֶ ְדתָּ ְלִבְנָך ּבַ ְצָרִים" :ר"ְוִהּגַ ֵצאִתי ִמּמִ ה ה' ִלי ּבְ ֲעבּור ֶזה ָעׂשָ   . (שמות יג, ח) ּבַ
  

יִבים ,ְלִפיָכךְ     ,ְלהֹודֹות  :ֲאַנְחנּו ַחּיָ
ל    ,ְלַהּלֵ

ַח  ּבֵ    ,ְלׁשַ
   ,ְלָפֵאר

   ,ְלרֹוֵמם
ר    ,ְלַהּדֵ
   ,ְלָבֵרךְ 
ה    ,ְלַעּלֵ

ס ה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנוּ    - ּוְלַקּלֵ ָעׂשָ    ,ְלִמי ׁשֶ
ים ָהֵאּלוּ  סִּ ל ַהּנִ    ,הֹוִציָאנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות  :ֶאת ּכָ

ְמָחה גֹון ְלׂשִ    ,ִמּיָ
   ,ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב

דֹולּוֵמֲאֵפָל     ,ה ְלאֹור ּגָ
ה ְעּבּוד ִלְגאּוּלָ ִ    ,ּוִמׁשּ

  ."ַהְללּוָיּה " :ְונֹאַמר ְלָפָניו
  

  ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר? 
  

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ֵמָחה ַעד ִנים ׂשְ    .(תהילים קיג, ט) ""ֵאם ַהּבָ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים"" ַעד   . , ח)(תהילים קיד ַחלָּ

  
  ְגאּוָלה. ּבִ ְוחֹוֵתם 

  

י   אֹוֵמר:  ַטְרפֹון ַרּבִ
ְצַרִים" ָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמּמִ ר ּגְ    .לֹא ָהָיה חֹוֵתםוְ  ,"ֲאׁשֶ

  

י    :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
ן ה' ֱאלֹוֵהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינוּ "    ,ּכֵ

                                                             

ַסח 606 ר ּפָ ַסח הּוא ַלה' ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ַסח"ַוֲאַמְרתֶּ ר ּפָ ַסח הּוא ַלה' ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ַסח"ַוֲאַמְרתֶּ ר ּפָ ַסח הּוא ַלה' ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ ַסח"ַוֲאַמְרתֶּ ר ּפָ ַסח הּוא ַלה' ֲאׁשֶ ם ֶזַבח ּפֶ  """"על בתי בני ישראל במצרים בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל "ַוֲאַמְרתֶּ

ְצַרִים 607 ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ ְצַרִים"ַוּיאפּו ֶאת ַהּבָ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ ְצַרִים"ַוּיאפּו ֶאת ַהּבָ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ ְצַרִים"ַוּיאפּו ֶאת ַהּבָ ר הֹוִציאּו ִמּמִ ֵצק ֲאׁשֶ  """"מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם עוגות "ַוּיאפּו ֶאת ַהּבָ

יֶהם 608 יֶהם"ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ יֶהם"ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ יֶהם"ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ  """"בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך "ַוְיָמְררּו ֶאת ַחּיֵ

  רש"י
  גמ' 

. כשהוא אומר צריך להגביה
   מצה זו שאו אוכלין:

. כשהוא אומר בשר אין מגביה
פסח שהיו אבותיו (במצרים) 
אוכלים לא יגביה הבשר שהוא 
זכר לפסח: ה''ג בשר איו צריך 
להגביה ולא עוד אלא שראה 

   כמקדיש כו':
. דהא לא מצי אין צריך להגביה

 למימר פסח זה:
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יֵענוּ     ,ְלמֹוֲעִדים ַיּגִ
ִאים ִלְקָראֵתנוּ ַה  ,ֲאֵחִרים ְוִלְרָגִלים לֹום  :ּבָ      ,ְלׁשָ

ִבְנַין ִעיָרךְ  ֵמִחים ּבְ    ,ׂשְ
ֲעבֹוָדָתךְ  ים ּבַ ׂשִ    ,ְוׂשָ

ָבִחים ּוִמןְונֹ ם ִמן ַהּזְ ָסִחים אַכל ׁשָ    ",כו' 609 ַהּפְ
ה ה' ּגָ "ַעד  רּוְך ַאתָּ ָרֵאלּבָ   . "ַאל ִיׂשְ

  

ָמָרא   ּגְ
  : ָרָבאָאַמר 

יֹּ  םְואֹוָתנּו הוֹ "אַמר: ָצִריְך ׁשֶ ָ   . (דברים ו, כג) "ִציא ִמׁשּ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ה  יהַּ  -ַמּצָ    ,ָצִריְך ְלַהְגּבִ

יהַּ  -ָמרֹור וּ    ,ָצִריְך ְלַהְגּבִ
ר  ׂשָ יּה  - ּבָ    ,ֵאין ָצִריְך ְלַהְגּבִ

א  חּוץנִּ ׁשֶ ְולֹא עֹוד ֶאלָּ ים ּבַ אֹוֵכל ָקָדׁשִ    .ְרֶאה ּכְ
  

                                                             
ָבִחיםמסורת הש"ס. גירסת וילנא:  609 ָסִחים ּוִמן ַהּזְ   ִמן ַהּפְ
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        קטז, בקטז, בקטז, בקטז, ב .55
ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ
ָדה - אסּוָמ  טּור ִמּלֹוַמר ַהּגָ    ,ּפָ

ִתיב ָהָכא ֲעבּור ֶזה"" :ּכְ    ,(שמות יג, ח) 610ּבַ
ֵננּו ֶזה :ּוְכִתיב ָהָתם    ,(דברים כא, כ) 611""ּבְ

ן ַהלָּ אן - ַמה לְּ ָרט ְלסּוָמא, ַאף ּכָ ָרט ְלסּוָמא.  - ּפְ   ּפְ
  

   !ִאיִני?
  : ָמֵריָמרְוָהָאַמר 

ֵב  ַנן ּדְ יְנהּו ְלַרּבָ ַאְלּתִ י : ַמאן ּדְ ַרב יֹוֵסףי ׁשְ א ּבֵ ְדּתָ    ?ַרב יֹוֵסףָאַמר ַאּגַ
  . ַרב יֹוֵסף: ָאְמרוּ 
י ּדְ ַמאן  א ּבֵ ְדּתָ תָאַמר ַאּגַ ׁשֶ   ? ַרב ׁשֵ

תָאְמרּו:  ׁשֶ   ! ַרב ׁשֵ
  

ַנן    :ָקָסְבִרי ַרּבָ
ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ ַנן.  -  ַמּצָ ַרּבָ   ּדְ

  
ָלל  ר ַיֲעקֹ ּדְ ִמּכְ הַמּצָ  :ב ָסַברַרב ַאָחא ּבַ ַמן ַהּזֶ ּזְ אֹוַרְייָתא - ה ּבַ    !?ּדְ

ר ַיֲעקֹ ה' :ָאַמרּדְ ב הּוא ְוָהא ַרב ַאָחא ּבַ ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ ַנן - ַמּצָ ַרּבָ   ! 'ּדְ
  

   :ָקָסַבר
ַנן ַתּקּון ַרּבָ ל ּדְ יּקּון.  - ּכָ אֹוַרְייָתא ּתִ ֵעין ּדְ   ּכְ

  
אי  ת ּוְלַרב יֹוֵסף ַנִמי, ָהא ַוּדַ ׁשֶ ל ּדְ 'ְלַרב ׁשֵ ַנןּכָ יּקּון - ַתּקּון ַרּבָ אֹוַרְייָתא ּתִ ֵעין ּדְ   !'ּכְ

  
א?!  תָּ   ָהִכי ָהׁשְ
ָלָמא ָהָתם ׁשְ ב ,ּבִ ֲהָוה ֵליּה ְלִמיְכּתַ ֵננּו הּוא", ּוְכִתיב :ִמּדַ ֵננּו ֶזה" :"ּבְ ּה:  - "ּבְ ַמע ִמיּנָ ָרט ְלסּוִמין'ׁשְ ֲאָתא 'ּפְ    ,הּוא ּדַ

ֲעבּור זֶ ִאי ָלאו  ,ֲאָבל ָהָכא   ַמאי ִלְכּתֹוב?  - ה""ּבַ
א  ה ּוָמרֹור'ֶאלָּ ֲעבּור ַמּצָ ֲאָתא.  'ּבַ   הּוא ּדַ

  
  

                                                             

ֲעבּור ֶזהא לאמר "והגדת לבנך ביום ההו 610 ֲעבּור ֶזהּבַ ֲעבּור ֶזהּבַ ֲעבּור ֶזהּבַ  עשה ה' לי בצאתי ממצרים" ּבַ

ֵננּו ֶזה 611 ֵננּו ֶזה"ּבְ ֵננּו ֶזה"ּבְ ֵננּו ֶזה"ּבְ  """"סורר ומורה איננו שומע בקולנו זולל וסובא "ּבְ

  רש"י
. מאורי סף ורב ששתרב יו

   עיים היו:
. בסופא דהאי הא הוא דאמר

פירקא (דף קכ.) אחד זה ואחד 
  זה דרבן: 
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        קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א    - - - - קטז, ב קטז, ב קטז, ב קטז, ב  .56
יִבי" ַח [ ןְלִפיָכְך ֲאַנְחנּו ַחּיָ ּבֵ ל ְלׁשַ    .]"ְוֹנאַמר ְלָפָניו ַהְללּוָיּה  ... ְלהֹודֹות ְלַהּלֵ
  

אָאַמר   קיז,א  יָאַמר  ַרב ִחְסּדָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
  ַאַחת ֵהן.  -(שמואל ב יב,כה) "ְיִדיְדָיּה"וִ , (שמות יז,טז) "ֵכְסָיּה"וְ , )ועוד ,א; קיא,אתהילים קו( ""ַהְללּוָיּה 

  

  ָאַמר:  ַרב
ְסָיּה"   ַאַחת ֵהן.  - (תהילים קיח,ה) ""ֶמְרַחְבָיּה וּ  (שמות יז,טז) "כֵּ

  

ה   ָאַמר:  ַרּבָ
ְלַבד.  ""ֶמְרַחְבָיּה    ּבִ

  
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

א - ָיּה" ב"ֶמְרַח    ַמאי?  ,ְלַרב ִחְסּדָ
  

יקוּ     .ּתֵ
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
  ַרב, ַמאי? ְל  -  "ְיִדיְדָיה"

  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
   :ַרבָאַמר ּדְ 

ַנִים   -  "ְיִדיְדָיה"   , ֶנְחָלק ִלׁשְ
   ,חֹול – "ָיִדיד"  ,ְלִפיָכךְ 

   .קֹוֶדׁש  – "ָיּה "
  

ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
   ?יַמא ,ַרבלְ  - "ַהְללּוָיּה"

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  : ַרבָאַמר ּדְ 
ֵבי  י ּדְ ילֵּ הוּ  ֲחִביָבאֲחִזיָנא ּתִ ְכִתיב ּבְ א, ְו  "ַהְללוּ " :ּדִ יּסָ ַחד ּגִ א "ָיּה"ּבְ יּסָ ַחד ּגִ    .ּבְ

  

יּדְ ּוְפִליָגא  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    ,ְיהֹוׁשֻ
יָאַמר ּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

   ?"ַהְללּוָיּה"ַמאי 
הַהְללּוהוּ  ִהּלּוִלים ַהְרּבֵ    . ּבְ

  

יֵדיּה  יֵדיּה ַאּדִ    ,ּוְפִליָגא ּדִ
יָאַמר ּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ים:  ִהלִּ ַבח ֶנֱאַמר ֵסֶפר ּתְ ל ׁשֶ ָרה ַמֲאָמרֹות ׁשֶ ֲעׂשָ   ּבַ
  , (תהילים ד,א; ה,א) "ִניּצּוַח"ּבְ 
  , ,א)תהילים ד,א; ו("ִנּגּון"ּבְ 
יל"ּבְ  כִּ   , ,א)לב,א; מבתהילים ( "ַמׂשְ
  , ,א)תהילים ג,א; ד( "ִמְזמֹור"ּבְ 
יר"ּבְ    , ה,א)מ,א; תהילים ל( "ׁשִ
ֵרי"ּבְ    , ,א)תהילים א,א; לב( "ַאׁשְ
הּבִ    , )תהילים קמה,א( ""ְתִהלָּ
ה"ּבִ    , ,א)תהילים צ,א; קב( "ְתִפלָּ
  , )תהילים קיח,א( "הֹוָדָאה"ּבְ 
  . )ועוד ,א; קיא,אתהילים קו( "ַהְללּוָיּה"ּבְ 

ן דֹול ִמּכּולָּ ַבת ַאַחת.  ,"ַהְללּוָיּה" - ּגָ ַבח ּבְ ם ָוׁשֶ ּכֹוֵלל ׁשֵ   ׁשֶ

  רש"י
. כלומר תיבה אחת אחת היא

היא ואין התיבה חלקת 
   לשים:

. בסוף שיטה הללו בהך גיסא
 ויה בתחלת שיטה האחרת:
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        קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א .57
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ּתֹוָרה ּבַ יר ׁשֶ ָרֵאל ֲאָמרּוהוּ מֹ - שמות טו, יט)( ׁשִ ה ְוִיׂשְ ם.  ,ׁשֶ ָעלּו ִמן ַהּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
  

ל ֶזה    ִמי ֲאָמרֹו?  - קיח) -קיג תהלים (ְוַהלֵּ
  

הּו אֹוְמִרי ּיְ ָרֵאל ׁשֶ נּו ָלֶהן ְלִיׂשְ ּקְ יֵניֶהן ּתִ ּבֵ    :אֹותוֹ  ןְנִביִאים ׁשֶ
ֶרק ּוֶפֶרק ל ּפֶ    ,ַעל ּכָ

ּלֹ ל ָצָרה ְוָצָרה ׁשֶ ֹבְוַעל ּכָ    ,א ֲעֵליֶהןא ּתָ
ְגָאִלין ּנִ ָתן - ְוִלְכׁשֶ אּולָּ    .אֹוְמִרים אֹותֹו ַעל ּגְ

  
ְנָיא    :ּתַ

  אֹוֵמר:  י ֵמִאירַרּבִ ָהָיה "
ים ִהּלִ ֵסֶפר תְּ חֹות ָהֲאמּורֹות ּבְ ּבָ ל ּתּוׁשְ ִוד ֲאָמָרן - ּכָ ן ּדָ ּלָ    ,ּכֻ

ֱאַמר: ּנֶ ן ִיָשי" ׁשֶ ִוד ּבֶ לּו ְתִפּלֹות ּדָ    ,(תהלים עב, כ) "כָּ
יְקֵרי לּו" :ַאל תִּ א ,"כָּ ל ֵאּלוּ ' :ֶאּלָ    .'ּכָ

  
ל ֶזה   ִמי ֲאָמרֹו?  - ַהּלֵ

  
י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ

ִני אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ָרֵאל ֲאָמרּוהוּ מֹ : ּבְ ה ְוִיׂשְ ם.  ,ׁשֶ ָעלּו ִמן ַהּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
ִוד ֲאָמרֹו.  ּדָ   ַוֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵביָריו לֹוַמר ׁשֶ

ְבֵריֶהן ָבָריו ִמּדִ    ,ְוִנְרִאין ּדְ
ְסֵחיֶהן ֲחטּו ֶאת ּפִ ָרֵאל ׁשָ ר ִיׂשְ יָרה?!  ,ֶהןְוָנְטלּו לּוָלֵבי ,ֶאְפׁשָ   ְולֹא ָאְמרּו ׁשִ

ָבר ַאֵחר:    ּדָ
ֶבִכי ל ִמיָכה עֹוֵמד ּבְ ְסלֹו ׁשֶ ל ,ּפִ ָרֵאל אֹוְמִרים ֶאת ַהַהּלֵ    ."!?ְוִיׂשְ

  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ים " ִהּלִ ֵסֶפר תְּ ִוד ּבְ ָאַמר ּדָ חֹות ׁשֶ ּבָ ירֹות ְותּוׁשְ ל ׁשִ   - ּכָ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ֶנֶגד ַעְצמוֹ    ֲאָמָרן.  ּכְ

י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ
ֶנֶגד ִציּבּור ֲאָמָרן.    ּכְ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ֶנֶגד ִציּבּור - ֵיׁש ֵמֶהן ֶנֶגד ַעְצמוֹ  -  ְוֵיׁש ֵמֶהן ,ּכְ    ,ּכְ

ְלׁשֹון ָיִחיד  ֶנֶגד ַעְצמֹו,  -ָהֲאמּורֹות ּבִ   ּכְ
ים  ְלׁשֹון ַרּבִ ֶנֶגד ִציּבּור -ָהֲאמּורֹות ּבִ   .ּכְ

  א.ֶלָעִתיד ָלבֹ  - (תהילים ד, ו, סז ועוד) ִניּגּון""וְ  "ִניּצּוַח"
יל" כִּ ָמן - (תהילים לב, מב ועוד) "ַמׂשְ    .ַעל ְיֵדי ּתּוְרּגְ

יָרה. -  (תהילים כד, מ) "ְלָדִוד ִמְזמֹור" ְך ָאַמר ׁשִ ִכיָנה ְוַאַחר ּכָ ְרָתה ָעָליו ׁשְ ָ ׁשּ ד ׁשֶ    ְמַלּמֵ
ִכיָנה - הילים ג, ד)(ת "ִמְזמֹור ְלָדִוד" ְרָתה ָעָליו ׁשְ ְך ׁשָ יָרה ְוַאַחר ּכָ ָאַמר ׁשִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

ִכיָנה ׁשֹוָרה, לֹא ִמּתֹוְך ַעְצלּות ְ ֵאין ַהׁשּ ְדָך ׁשֶ    ,ְולֹא ִמּתֹוְך ַעְצבּות ,ְלַלמֶּ
חֹוק ֵט  ,ְולֹא ִמּתֹוְך ׂשְ ָבִרים ּבְ   ִלים, ְולֹא ִמּתֹוְך ַקּלּות ראׁש, ְולֹא ִמּתֹוְך ּדְ

ל ִמְצָוה ְמָחה ׁשֶ ַבר ׂשִ א ִמּתֹוְך ּדְ   ,ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ִהי ָעָליו ַיד ה'" :ׁשֶ ן ַותְּ ן ַהְמַנּגֵ ַנּגֵ ן ְוָהָיה כְּ ה ְקחּו ִלי ְמַנּגֵ   . "(מלכים ב' ג, טו) "ְוַעתָּ

  
  : ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

  .ְוֵכן ִלְדַבר ֲהָלָכה
  

  רש"י
   . אז ישיר משה:שיר שבתורה

 .ועל כל צרה שלא תבא עליהם
לישא מעליא הוא דקט כלומר 
שאם חס ושלום תבוא צרה 
עליהן ויושעו ממה אומרים 

  אותו על גאולתן כגון חוכה:
. כל מזמורים כל תפלות

הפותחים בתפלה כגון תפלה 
   לעי כי יעטוף (תהלים קב):

אפשר ישראל שוחטין את 
. מיציאת מצרים ועד פסחיהן

   דוד לא אמרו עליו הלל:
. בימי מיכה עומדד''א פסלו של 

דוד בבכי באותו מקום וישראל 
אומרים הלל שכתוב בו כמוהם 
יהיו עושיהם וגו' אלא ודאי על 
הים אמר תחלה ושוב לא 

   פסק:
. מקום יצוח ויגון לעתיד לבא

שאמר למצח בגיות מלעתיד 
   הוא מדבר:

. הוא אומר ואחר ע''י מתורגמן
 מפרש:
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  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
   .ם טֹובְוֵכן ַלֲחלוֹ 

   
  ִאיִני?! 

לָאַמר ְוָה  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ַרב ּגִ
ְלִמיד  ל תַּ ְפתֹוָתיו נֹוְטפֹות ַמ ם כָ ָח ּכָ ב ִלְפֵני ַרּבֹו ְוֵאין ׂשִ ֶויָנה,  -ר ַהּיֹוׁשֵ ּכָ   ּתִ

ֱאַמר:  ּנֶ ים נֹׁשֶ ּנִ ְפתֹוָתיו ׁשֹוׁשַ    ,(שיה"ש ה, יג) ְטפֹות מֹור עֵֹבר""ׂשִ
ְקֵרי נִּ  :ַאל ּתִ א ,ים""ׁשֹוׁשַ ֹוִנים' :ֶאלָּ ׁשּ    ',ׁשֶ
ְקֵרי א ,"מֹור עֵֹבר" :ַאל ּתִ    !'ַמר ָעַבר' :ֶאלָּ

  
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ה,  - ָהא ַרּבָ   ּבְ
ַתְלִמיָדא - ָהא    .ּבְ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ

ה - ָהא ְוָהא ַרּבָ    ,ּבְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ

י  - ָהא ּמֵ   ָפַתח, ּדְ ִמּקַ
   .ָפַתחּדְ ְלָבַתר  -  ְוָהא

  
י ָהא    , הַרּבָ ּדְ ּכִ
י  ּמֵ ָנןּדְ ִמּקַ ְבִדיחּוָתא -  ָפַתח ְלהּו ְלַרּבָ ָתא ּדִ ָנן ,ָאַמר ִמילְּ    ,ּוָבְדחּו ַרּבָ

ֵאיְמָתא - ּוְלַבּסֹוף ַמֲעָתא ,ְיֵתיב ּבְ ׁשְ    .ּוָפַתח ּבִ
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        קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א .58
ָנן נּו ַרּבָ     :ּתָ

ל ֶזה"   ִמי ֲאָמרֹו?  -  ַהּלֵ
י    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ָרֵאל ֲאָמרּוהוּ מֹ  ה ְוִיׂשְ ם.  ,ׁשֶ ָעְמדּו ַעל ַהּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ
  , (תהלים קטו, א) 612"לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו" ֵהם ָאְמרּו:

יָבה רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ְוָאְמָרה ָלֶהן: ה" ְמׁשִ    .(ישעיה מח, יא) "ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֱאֱעׂשֶ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ַע ְוִישׂ  ַנַען. ְיהֹוׁשֻ ָעְמדּו ֲעֵליֶהן ַמְלֵכי ּכְ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ָרֵאל ֲאָמרּוהּו, ּבְ
יָבה ,"לֹא ָלנּו" ֵהם ָאְמרּו:   וכו'. ּוְמׁשִ

י   אֹוֵמר:  ַהּמֹוָדִעי ֶאְלָעָזר ַרּבִ
בֹוָרה ּוָבָרק ֲאָמרּוהוּ  ָעַמד ֲעֵליֶהם ִסיְסָרא ,ּדְ ָעה ׁשֶ ׁשָ    .ּבְ

   ,"לֹא ָלנּו" ֵהם ָאְמרּו:
יָבה ְואֹוֶמֶרת ָלֶהם:ְורּוַח ַה  ה" ּקֹוֶדׁש ְמׁשִ    ."ְלַמֲעִני ְלַמֲעִני ֶאֱעׂשֶ

י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ
ה ְוִסייָעתֹו ֲאָמרּוהוּ  ָעַמד ֲעֵליֶהם ַסְנֵחִריב.  ,ִחְזִקּיָ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ּבְ

יָבה ,"לֹא ָלנּו" :ֵהם ָאְמרוּ    ְוכּו'.  ּוְמׁשִ
י   : אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ

ע ר ָהָרׁשָ ָעַמד ֲעֵליֶהם ְנבּוַכְדֶנּצַ ָעה ׁשֶ ׁשָ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ֲאָמרּוהּו, ּבְ    .ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ
יָבה ,"לֹא ָלנּו" :ֵהם ָאְמרוּ    ְוכּו'.  ּוְמׁשִ

י ִליִלי ַרּבִ    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַהּגְ
ר ֲאָמרּוהוּ  ַכי ְוֶאְסתֵּ ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן ָהָר  ,ָמְרּדְ ָעה ׁשֶ ׁשָ    .ָשעּבְ

יָבה ְוכּו'.  ,"לֹא ָלנּו" :ֵהם ָאְמרוּ    ּוְמׁשִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

הּו אֹוְמִרים אֹותוֹ  ּיְ ָרֵאל ׁשֶ נּו ָלֶהם ְלִיׂשְ יּקְ יֵניֶהן תִּ ּבֵ    :ְנִביִאים ׁשֶ
ֶרק ּוֶפֶרק ל ּפֶ    ,ַעל ּכָ

ּלֹ ל ָצָרה ְוָצָרה ׁשֶ בֹ ְוַעל ּכָ ָרֵאל, א תָּ   א ֲעֵליֶהם ְלִיׂשְ
ְגָאִליןְוִלְכׁשֶ  ָתן -  ּנִ אּוּלָ    ".אֹוְמִרים אֹותֹו ַעל ּגְ

  
  
  
  

                                                             
 """"כי לשמך תן כבוד "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ  612

  רש"י
 .יהושע וכל ישראל אמרוהו

כלומר אף יהושע וכל ישראל 
 אמרוהו
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        בבבב- - - - קיז, אקיז, אקיז, אקיז, א .59
אָאַמר      :ַרב ִחְסּדָ

יְרָקא - "ַהְללּוָיּה"    .סֹוף ּפִ
  

ר ַרב הּוָנא ה ּבַ   ָאַמר:  ַרּבָ
יְרָקא - "ַהְללּוָיּה"    .ֵריׁש ּפִ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ֵבי  י ּדְ   ,ר ַרבַרב ָחִנין בַּ ֲחֵזיָנא ְלהּו ְלִתילֵּ
הוּ  ְכִתיב ּבְ יְרָקא "ַהְללּוָיּה" :ּדִ ֶאְמַצע ּפִ    .ּבְ

ָקא ֵליּה.    ַאְלָמא ְמַסּפְ
  

ר ָאַמר    : ָרָבאַרב ָחִנין ּבַ
   :ל מֹוִדיםַהּכֹ 

ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד"ּבִ  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך כָּ ר ּפִ ת ה' ְיַדּבֵ יְרָקא - ַבְתֵריּה ּדְ  "ַהְללּוָיּה" ,מה, כא)ק(תהילים  "ְתִהלַּ    ,ֵריׁש ּפִ
יו ַיֲחרֹ ּנָ ע ִיְרֶאה ְוָכַעס ׁשִ ִעים ּתֹ"ָרׁשָ ֲאַות ְרׁשָ ַבְתֵריּה  "ַהְללּוָיּה", (תהילים קיב, י) אֵבד"ק ְוָנָמס תַּ יְרָקא - ּדְ    ,ֵריׁש ּפִ

ֵבית ה'"וְ  עֹוְמִדים ּבְ ַבְתֵריּה  "ַהְללּוָיּה" ,(תהילים קלה, ב) "ׁשֶ יְר  - ּדְ    .ָקאֵריׁש ּפִ
  

  ָקָרֵאי מֹוִסיִפין ַאף ֶאת ֵאּלּו: 
ן ָיִרים רֹ ה ַעל כֵּ תֶּ ֶרְך ִיׁשְ ּדֶ ַחל ּבַ ַבְתֵריּה  "ַהְללּוָיּה " ,(תהילים קי, ז) אׁש""ִמּנַ יְרָקא - ּדְ    ,ֵריׁש ּפִ

ֶכל טֹוב ְלָכל עֹ ית ָחְכָמה ִיְרַאת ה' ׂשֵ יֶהם"ֵראׁשִ ַבְת  "ַהְללּוָיּה" ,(תהילים קיא, י) "ׂשֵ יְרָקא - ֵריּה ּדְ    .ֵריׁש ּפִ
  

ֵאי ַתּנָ    :ֵניָמא ּכְ
   ?ַעד ֵהיָכן הּוא אֹוֵמר"

אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ֵמָחה" ַעד ִנים ׂשְ    .(תהילים קיג, ט) "ֵאם ַהּבָ

לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ
ִמיׁש ְלַמְעְינֹו ָמִים" ַעד   . "(תהילים קיד, ח) "ַחלָּ

  
   :ְוַתְנָיא ִאיָדךְ 

  יָכן הּוא אֹוֵמר? ַעד ֵה "
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ְצָרִים" ַעד ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ    (תהילים קיד, א) "ּבְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

  .  "(תהילים קטו, א) "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו" ַעד
  

ְלִגי:  ,ַמאי ָלאו   קיז,ב ָהא ָקִמיּפַ   ּבְ
ִנים ׂשְ ַעד  :ָאַמרּדְ ְלַמאן  יְרָקא,  -  "ַהְללּוָיּה" :ָסַבר ,ֵמָחה""ֵאם ַהּבָ   ֵריׁש ּפִ
ָרֵאל"ַעד  :ָאַמרּדְ ּוַמאן  ֵצאת ִיׂשְ יְרָקא -  "ַהְללּוָיּה" :ָסַבר ,"ּבְ    !סֹוף ּפִ

  
א ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה    :ַרב ִחְסּדָ

י ָעְלָמא ָסְבִרי:  כּולֵּ יְרָקא - "ַהְללּוָיּה"ּדְ   ,סֹוף ּפִ
ֵצאתַעד  :ָאַמרּדְ ַמאן  ָרֵאל" "ּבְ יר,  - ִיׂשְ ּפִ   ׁשַ

ֵמָחה"ַעד  :ָאַמרּדְ ּוַמאן  ִנים ׂשְ ְכָלל - "ֵאם ַהּבָ    .ַעד ְוַעד ּבִ
  

  ! "ַהְללּוָיּה"ַעד  :ְוֵניָמא
יָמא ל  "ַהְללּוָיּה" :ְוֵניָמא -  "ַהְללּוָיּה"לֹא ָיְדִעיַנן ֵהי ּדְ  :ְוִכי ּתֵ ֵמָחה"ׁשֶ ִנים ׂשְ    !"ֵאם ַהּבָ

  
ָיא    !ַקׁשְ

  

  רש"י
   . כולהו דבספר תהלים:הללויה

. בעלי מקרא קראי מוסיפין
   מוסיפין אף אלו:

. ואי אמיא קסבר עד ועד בכלל
עד בצאת סברי עלמא דאף 
בצאת בכלל משום הכי אמר עד 

   אם הבים שמחה ותו לא:
. ואי הוה [עד ולא עד בכלל]

אמיא עד אם הבים הוה 
שמע עד אם הבים ולא אם מ

 הבים בכלל: 
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ה ּבַ    :ר ַרב הּוָנא ְמָתֵרץ ְלַטְעֵמיּה ַרּבָ
י ָעְלָמא כּולֵּ יְרָקא,  - "ַהְללּוָיּה" :ּדְ   ֵריׁש ּפִ

ֵמָחה"ַעד  :ָאַמרּדְ ַמאן  ִנים ׂשְ יר,  - "ֵאם ַהּבָ ּפִ   ׁשַ
ָרֵאל"ַעד  :ָאַמרּדְ ּוַמאן  ֵצאת ִיׂשְ ְכָלל :ָסַבר - "ּבְ    .ַעד ְולֹא ַעד ּבִ

  
   !"ַהְללּוָיּה"ַעד  :ְוֵניָמא

יָמאוְ  ָלא ָיְדִעיַנן ֵהי  :ִכי ּתֵ ָרֵאל"ׁשֶ  "ַהְללּוָיּה"ַעד  :ְוֵניָמא -  "ַהְללּוָיּה"ּדְ ֵצאת ִיׂשְ    !"ּבְ
  

ָיא    !ַקׁשְ
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        קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .60
הוְ " ְגאּוּלָ   . "חֹוֵתם ּבִ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמע  ל וְ ְקִריַאת ׁשְ ָרֵאל" - ַהלֵּ ַאל ִיׂשְ    ,"ּגָ

ְצלֹוָתא  ָרֵאל" -ּדִ    ."ּגֹוֵאל ִיׂשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  
   .ַרֲחֵמי ִניְנהוּ ּדְ 
  

יָאַמר    : ֵזיָרא ַרּבִ
א  ִקיּדּוׁשָ נּו",  -ּדְ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ר ִקּדְ   "ֲאׁשֶ

ְצלֹוָתא  ִמְצֹוֶתיָך" -ּדִ נּו ּבְ ׁשֵ    ."ַקּדְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ַרֲחֵמי ִניְנהוּ     .ּדְ
  
  

ר ַיֲעקֹ ָאַמר    : בַרב ַאָחא ּבַ
ִקיּדּוׁש ַהּיֹוםְוָצִריְך ׁשֶ  יר ְיִציַאת ִמְצַרִים ּבְ ְזּכִ   ,ּיַ

ִתיב ָהָכא ְזּכֹ :ּכְ   , (דברים טז, ג) 613"ר ֶאת יֹום"ְלַמַען תִּ
ׁשֹו" :ּוְכִתיב ָהָתם ת ְלַקּדְ ּבָ ַ    .(שמות כ, ח) "ָזכֹור ֶאת יֹום ַהׁשּ

  
  

יָלאָאַמר  ר ׁשֵ ה ּבַ   : ַרּבָ
ְצלֹוָתא   , "ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה" - ּדִ

א  ַאְפַטְרּתָ ִוד".  - ּדְ   "ָמֵגן ּדָ
  
  

דֹ  ם ַהּגְ ׁשֵ דֹול כְּ ם ּגָ יִתי ְלָך ׁשֵ   . (שמואל ב' ז, ט) 614"ִלים"ְוָעׂשִ
ֵני    : ַרב יֹוֵסףּתָ

אֹוְמִרים" ִוד" :ֶזהּו ׁשֶ    .""ָמֵגן ּדָ
  

יָאַמר  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
דֹול" ָך ְלגֹוי ּגָ אֹוְמִר  -  "ְוֶאֶעׂשְ    ,ים "ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם"ֶזהּו ׁשֶ

אֹוְמִרים - "ַוֲאָבֶרְכָך"   "ֱאלֵֹהי ִיְצָחק",  :ֶזהּו ׁשֶ
ֶמָך"וַ " ָלה ׁשְ אֹוְמִרים "ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹ  - ֲאַגּדְ   ב". ֶזהּו ׁשֶ

ן?  כּולָּ   ָיכֹול ְיהּו חֹוְתִמין ּבְ
ְלמּוד לֹוַמר ָרָכה" :ּתַ ָך חֹוְתִמין - "ֶוְהֵיה ּבְ ןְוֵאין חֹוְתִמין ּבְ  ,ּבְ    .כּולָּ

  
  

  : ָרָבאָאַמר 
יָנא לְ  ְחּתִ ּכַ ִדיָתאַאׁשְ פּוְמּבְ ָיְתִבי ְוָקָאְמִרי ָסֵבי ּדְ    :ּדְ

א ִקיּדּוׁשָ ין ּבְ ְצלֹוָתא ּבֵ ין ּבִ ָתא, ּבֵ ּבְ ׁשַ ת" - ּבְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ    ,"ְמַקּדֵ
א ִקיּדּוׁשָ ְצלֹוָתא ּוֵבין ּבְ ין ּבִ יֹוָמא ָטָבא, ּבֵ ָרֵא  - ּבְ ׁש ִיׂשְ ים". "ְמַקּדֵ ַמּנִ   ל ְוַהּזְ

                                                             

ְזּכר ֶאת יֹום 613 ְזּכר ֶאת יֹום"ְלַמַען תִּ ְזּכר ֶאת יֹום"ְלַמַען תִּ ְזּכר ֶאת יֹום"ְלַמַען תִּ  """"צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך "ְלַמַען תִּ

דִלים 614 ם ַהּגְ ׁשֵ דֹול כְּ ם ּגָ יִתי ְלָך ׁשֵ דִלים"ְוָעׂשִ ם ַהּגְ ׁשֵ דֹול כְּ ם ּגָ יִתי ְלָך ׁשֵ דִלים"ְוָעׂשִ ם ַהּגְ ׁשֵ דֹול כְּ ם ּגָ יִתי ְלָך ׁשֵ דִלים"ְוָעׂשִ ם ַהּגְ ׁשֵ דֹול כְּ ם ּגָ יִתי ְלָך ׁשֵ  """"שר בארץא "ְוָעׂשִ

  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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  : ְוָאִמיָנא ְלהּו ֲאָנא
ה,  ַרּבָ   ַאּדְ
ְצלֹוָתא יֹוָמא ָטָבא ,ּדִ ין ּבְ ָתא ּבֵ ּבְ ׁשַ ין ּבְ ָרֵאל",  - ּבֵ ׁש ִיׂשְ   "ְמַקּדֵ

א ִקיּדּוׁשָ א ,ּבְ ּתָ ּבְ ׁשַ ת" - ּדְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ    ,"ְמַקּדֵ
ים".  - יֹוָמא ָטָבאּבְ  ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׁש ִיׂשְ   "ְמַקּדֵ

יְדכוּ  יִדי ְוַטְעָמא ּדִ    .ַוֲאָנא ָאִמיָנא ַטְעָמא ּדִ
יְדכוּ     :ַטְעָמא ּדִ

ת  ּבָ א  ,ְקִביָעא ְוָקְייָמאּדִ ׁשַ ִקיּדּוׁשָ ְצלֹוָתא ּוֵבין ּבְ ין ּבִ ת" - ּבֵ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ    ,"ְמַקּדֵ
ָקְבִעי ֵליּה ּדְ  ,יֹוָמא ָטָבא ָרֵאל הּוא ּדְ ִרי ַיְרֵחי ְוָקְבִע  ,ִיׂשְ ָקְמַעּבְ ֵני ּדְ ים".  -י ְלׁשָ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׁש ִיׂשְ   "ְמַקּדֵ

יִדי:    ַטְעָמא ּדִ
ְב  ,ְצלֹוָתא ים ִאיָתא ּדִ ָרֵאל",  -ַרּבִ ׁש ִיׂשְ   "ְמַקּדֵ
ת ׁשַ ּבְ  ,ְבָיִחיד ִאיָתאּדִ  ,ִקיּדּוׁש  יֹום טֹוב  -ּבָ ת", ּבְ ּבָ ַ ׁש ַהׁשּ ים".  -"ְמַקּדֵ ַמּנִ ָרֵאל ְוַהּזְ ׁש ִיׂשְ   "ְמַקּדֵ

  
   !א ִהיאְולֹ

ָיִחיד ִמי ֵליֵתיּה? - ְצלֹוָתא    !ּבְ
א ים ִמי ֵליֵתיּה? - ְוִקיּדּוׁשָ ַרּבִ    !ּבְ

  
  ָסַבר:  ָרָבאוְ 

ר ַתר ִעיּקָ    .ִזיל ּבָ
  

ר ַרב א ּבַ יּה  עּוּלָ   , ָרָבאּדְ ָנֵחית ַקּמֵ
ָסֵבי  י. ּדְ ָאַמר ּכְ ִדיָתא, ְולֹא ָאַמר ֵליּה ְולֹא ִמיּדֵ   ּפּוְמּבְ

  ַאְלָמא: 
יּה ָרָבאֲהַד     .ר ּבֵ

  
ֵריּה ּדְ  ֲאבּוהַּ  ַרב ָנָתן יּה  ַרב ָנָתןּדְ ַרב הּוָנא ּבְ אּדְ ָנֵחית ַקּמֵ ּפָ   , ַרב ּפַ

ִדיָתא פּוְמּבְ ָסֵבי ּדְ    ,ָאַמר ּכְ
ֵחיּה  ּבְ אְוׁשַ ּפָ    .ַרב ּפַ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

יּה  ל ,ָמֵריַמרּדְ ֲאָנא ִאיְקַלע ְלסּוָרא ַקּמֵ יּה ׁשְ ִציּבּוָראְוָנֵחית ַקּמֵ ִדיָתא,  ,ּוָחא ּדְ פּוְמּבְ ָסֵבי ּדְ   ְוָאַמר ּכְ
י ָעְלָמא ִקי ֵליּה ּכּולֵּ ּתְ   .ְוָהוּו ְמׁשַ

ְבקּוהוּ  :ָאַמר ְלהוּ  ִדיָתא ,ׁשַ פּוְמּבְ ָסֵבי ּדְ    !ִהיְלְכָתא ּכְ
קּו ֵליּה  ּתְ    .ְולֹא ָהוּו ְמׁשַ

  
  

  רש"י
. משום כבוד דברבים איתא

  רבים אומר מקדש ישראל: 
 



  ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
             

 

593  

        קיז, בקיז, בקיז, בקיז, ב .61
        

ָנה   ִמׁשְ
י  ָמְזגּו לֹו ּכֹוס  ִליׁשִ    ֵרְך ַעל ְמזֹונֹו.ְמָב  - ׁשְ

ל   -ְרִביִעי     ,ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהּלֵ
יר.  ְואֹוֵמר ָעָליו ִ ת ַהׁשּ ְרּכַ   ּבִ

  
ין ַהּכֹוסֹות ַהּלָ  ּתֹות ,לוּ ּבֵ ה,  - ִאם רֹוֶצה ִלׁשְ תֶּ   ִיׁשְ

י ִלְרִביִעי  ִליׁשִ ין ׁשְ ה -ּבֵ תֶּ   . לֹא ִיׁשְ
  

ָמָרא   ּגְ
  : ָרָבאלְ  ַרב ָחָנןָאַמר ֵליּה 

ַמע  ּה ׁשְ זֹון: ִמיּנָ ת ַהּמָ ְרכַּ    .ְטעּוָנה ּכֹוס - ּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֶרְך ֵחירּות,  ַנן ּדֶ נּו ַרּבָ יּקְ ֵסי ּתִ ע ּכָ   ַאְרּבַ

ל ַחד ְוַחד יּה ִמְצָוה.  - ּכָ   ַנֲעִביד ּבֵ
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        קיח, אקיח, אקיח, אקיח, א    ––––קיז, ב קיז, ב קיז, ב קיז, ב  .62
ל -  ְרִביִעי" ִ  ,ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ ת ַהׁשּ ְרּכַ   .  "ירְואֹוֵמר ָעָליו ּבִ
  

יר"ַמאי   קיח,א  ִ ת ַהׁשּ ְרּכַ    ?"ּבִ
  

   :ָאַמר ַרב ְיהּוָדה
  "ְיַהְללּוָך ה' ֱאלֵֹהינּו". 

  

יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ל ַחי" ַמת ּכָ    ."ִנׁשְ

  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ל,  - ְרִביִעי "   ּגֹוֵמר ָעָליו ֶאת ַהַהּלֵ

דֹול,  ל ַהּגָ   ְואֹוֵמר ַהּלֵ
ְבֵרי  יּדִ   . ןַטְרפוֹ  ַרּבִ

   :ֵיׁש אֹוְמִריםוְ 
   ."(תהלים כג, א) ִעי לֹא ֶאְחָסר""ה' רֹ

  
  

דֹול"ֵמֵהיָכן  ל ַהּגָ   ? "ַהּלֵ
  

  אֹוֵמר:  615ְיהּוָדה ַרב
ֶבל"ַעד  (תהילים קלו, א) "הֹודּו"ֵמ    . (תהילים קלז, א) "ַנֲהרֹות ּבָ
  

יוְ    אֹוֵמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ
ִ ִמ  ֲעלֹות""ׁשּ ֶבל""נַ ַעד  (תהילים קלד) יר ַהּמַ   . ֲהרֹות ּבָ
  

ר ַיֲעקֹ    ָאַמר:  בַרב ַאָחא ּבַ
י ַיֲעקִֹמ  ַחר לֹו ָיּה""כִּ ֶבל"ַעד  (תהילים קלה) ב ּבָ   . "ַנֲהרֹות ּבָ
  

  

מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ דֹול"ְוָלּמָ ל ַהּגָ   ? "ַהּלֵ
  

יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ
ל עֹולָ  רּומֹו ׁשֶ ב ּבְ רּוְך הּוא יֹוׁשֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵני ׁשֶ הִמּפְ ִרּיָ ק ְמזֹונֹות ְלָכל ּבְ   .616ם ּוְמַחלֵּ

  
  

יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ
ה  ָ ׁשּ ִרים ְוׁשִ ֶנֶגד ִמי - (תהילים קלו) "הֹודּו"ָהֵני ֶעׂשְ    ?ּכְ

עֹוָלמֹו ְולֹא ָנַתן ָלֶהם ּתֹוָר  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ָרא ַהּקָ ּבָ ה ּדֹורֹות ׁשֶ ָ ׁשּ ִרים ְוׁשִ ֶנֶגד ֶעׂשְ    ,הּכְ
ַחְסּדֹו. וְ    ָזן אֹוָתם ּבְ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ְכִתיב י טֹוב" :ַמאי ּדִ   ? "הֹודּו ַלה' כִּ

ל ָאָדם  ּגֹוֶבה חֹוָבתֹו ׁשֶ    ,טֹוָבתוֹ ּבְ הֹודּו ַלה' ׁשֶ
יר    ׁשֹורֹו, ּבְ  -ָעׁשִ

  יֹו, ׂשֵ ּבְ  - ָעִני ְוֶאת 
  ֵביָצתֹו, ּבְ  -ָיתֹום 

ּה ּבְ  - ַאְלָמָנה    .ַתְרְנגֹוְלּתָ
  

                                                             

י ְיהּוָדה הגהת הרש"ש. גירסת וילנא: 615  ַרּבִ

  (תהילים קלו, כה)"נותן לחם לכל בשר"  616

  רש"י
רביעי גומר עליו את ההלל ה''ג 

הגדול: ואומר עליו הלל 
שהקדוש ברוך הוא יושב ברומו 
של עולם כו'. דכתיב הודו לאל 
השמים ותן לחם לכל בשר 

   והייו דבר גדול:
. מפסידו ממון עשיר בשורו

 [ומכפר] על גופו:



  ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ּיֹוֵלָדה ְפַלִיים ּכַ ל ָאָדם ּכִ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ    ,ָקׁשִ
ִתיב: ּדְ  יֹוֵלָדה ּכְ ֶעֶצבִאיּלּו ּבְ    ,(בראשית ג, טז) 617""ּבְ

ִתיב בֹון :ּוִבְמזֹונֹות ּכְ ִעּצָ   . (בראשית ג, יז) 618""ּבְ
  

י 619ְוָאַמר   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ין ְמזֹונוֹ  אּוָלה, ָקׁשִ ל ָאָדם יֹוֵתר ִמן ַהּגְ   ָתיו ׁשֶ

ִתיבּדְ  ה ּכְ ְגאּולָּ ְלָאְך ַהּגֹ  :ִאיּלּו ּבִ ל ָרע"ֵאל ֹא"ַהּמַ ָעְלָמא -, (בראשית מח, טז) ִתי ִמכָּ    ,ַמְלָאְך ּבְ
ִתיב:  ְמזֹונֹות ּכְ   .(בראשית מח, טו) 620"ִתי"ָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה ֹאְוִאיּלּו ּבִ

  

יָאַמר  ַע  ַרּבִ ן ֵלִויְיהֹוׁשֻ   :  ּבֶ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ְצִמיַח ָלךְ ָאָדם: ְל ּבְ ר תַּ ָמעֹות,  - (בראשית, ג, יח) 621""ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ   ָזְלגּו ֵעיָניו ּדְ

ל עֹוָלם, ֲאִני ַוֲחמֹוִרי נֹ  ֵאבּוס ֶאָחד?ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ    !אַכל ּבְ
ָאַמר לֹו:  יָון ׁשֶ ָך ּתֹ"ּכֵ ֵזַעת ַאּפֶ ְעּתוֹ  - (בראשית ג, יט) אַכל ֶלֶחם"ּבְ    .ִנְתָקְרָרה ּדַ

  

יָאַמר  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ִראׁשֹוָנה,  ֵרינּו ִאם ָעַמְדנּו ּבָ   ַאׁשְ

ַדְבָרא.  ָקא ָאְכִליַנן ִעיְסֵבי ּדְ ּה, ּדְ ְלִטיַנן ִמיּנָ   ַוֲעַדִיין לֹא ּפָ
  

יְזִביָאַמר  ְ  ַרב ׁשֵ יּדְ ֵמיּה ִמׁשּ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   : ֶאְלָעָזר ּבֶ
ְקִריַעת ַים סּוף,  ל ָאָדם ּכִ ין ְמזֹונֹוָתיו ׁשֶ   ָקׁשִ

ְכִתיב:  ר"נֹּדִ ׂשָ    ,(תהלים קלו, כה) "ֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ
  .(תהילים קלו, יג) "ֵזר ַים סּוף ִלְגָזִרים"ְלגֹ  :ּוְסִמיְך ֵליּה 

  

י ָאַמר" ן ֲעזַ  ַרּבִ    :ְרָיהֶאְלָעָזר ּבֶ
יָתה, ְוִכְקִריַעת יֹום ַהּמִ ל ָאָדם ּכְ ין ְנָקָביו ׁשֶ    ,ַים סּוף ָקׁשִ

ֱאַמר: ּנֶ ֵתַח "ִמַהר צֹ ׁשֶ    ,(ישעיה נא, יד) 622"ֶעה ְלִהּפָ
ְתֵריּה: וּ  יו""רֹ ְכִתיב ּבַ לָּ ֱהמּו ּגַ ם ַוּיֶ    ."(ישעיה נא, טו) ַגע ַהּיָ
  

תְוָאַמר  ׁשֶ ּום  ַרב ׁשֵ יִמׁשּ ן ֲעַזְרָיה ֶאְלָעָזר ַרּבִ   : ּבֶ
ה ֶאת ַהּמֹוֲעדֹות ל ַהְמַבּזֶ ִאיּלּו עֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה -  ּכָ    ,כְּ

ֱאַמר:  ּנֶ ְך"ׁשֶ ה לָּ ָכה לֹא ַתֲעׂשֶ    ,(שמות לד, יז) "ֱאלֵֹהי ַמּסֵ
ְתֵריּה  מֹ  :ּוְכִתיב ּבַ ׁשְ ּצֹות תִּ   . (שמות לד, יח) ר""ֶאת ַחג ַהּמַ

  

תְוָאַמר  ׁשֶ ּום  ַרב ׁשֵ ן ֲעַזְרָיה יַרּבִ ִמׁשּ   : ֶאְלָעָזר ּבֶ
ר ְלׁשֹון ָהָרע,  ל ַהְמַסּפֵ   ּכָ

ל ְלׁשֹון ָהָרע,    ְוָכל ַהְמַקּבֵ
ֲחֵבירֹו  ֶקר ּבַ ִעיד ֵעדּות ׁשֶ   - ְוָכל ַהּמֵ

ָלִבים ִליכֹו ַלּכְ    ,ָראּוי ְלַהׁשְ
ֱאַמר:  ּנֶ ִלכּון ֹא"ׁשֶ ׁשְ ֶלב תַּ   , (שמות כב, ל) 623תֹו"ַלכֶּ

ְתֵריּה  ְוא" :ּוְכִתיב ּבַ ַמע ׁשָ א ׁשֵ ָ יּה וּ , (שמות כג, א) 624"לֹא ִתׂשּ יא". "לֹא ּתַ  :ְקִרי ּבֵ ִ ׂשּ
                                                             

ֶעֶצב 617 ֶעֶצב"ּבְ ֶעֶצב"ּבְ ֶעֶצב"ּבְ  """"תלדי בנים "ּבְ

בֹון 618 ִעּצָ בֹון"ּבְ ִעּצָ בֹון"ּבְ ִעּצָ בֹון"ּבְ ִעּצָ  """"תאכלנה כל ימי חייך "ּבְ

 מסורת הש"ס. גירסת וילנא: אמר 619

 """"מעודי עד היום הזה"ָהֱאלִֹהים ָהרֶעה אִתי "ָהֱאלִֹהים ָהרֶעה אִתי "ָהֱאלִֹהים ָהרֶעה אִתי "ָהֱאלִֹהים ָהרֶעה אִתי  620

ְצִמיַח  621 ר תַּ ְצִמיַח "ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ ר תַּ ְצִמיַח "ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ ר תַּ ְצִמיַח "ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ ר תַּ  """"ואכלת את עשב השדה ָלךְ ָלךְ ָלךְ ָלךְ     "ְוקֹוץ ְוַדְרּדַ

ֵתַח  622 ֵתַח "ִמַהר צֶעה ְלִהּפָ ֵתַח "ִמַהר צֶעה ְלִהּפָ ֵתַח "ִמַהר צֶעה ְלִהּפָ  """"ולא ימות לשחת ולא יחסר לחמו "ִמַהר צֶעה ְלִהּפָ

ִלכּון אתֹו"ובשר בשדה טרפה לא תאכלו """" 623 ׁשְ ֶלב תַּ ִלכּון אתֹו"ַלכֶּ ׁשְ ֶלב תַּ ִלכּון אתֹו"ַלכֶּ ׁשְ ֶלב תַּ ִלכּון אתֹו"ַלכֶּ ׁשְ ֶלב תַּ  ַלכֶּ

ְוא 624 ַמע ׁשָ א ׁשֵ ָ ְוא"לֹא ִתׂשּ ַמע ׁשָ א ׁשֵ ָ ְוא"לֹא ִתׂשּ ַמע ׁשָ א ׁשֵ ָ ְוא"לֹא ִתׂשּ ַמע ׁשָ א ׁשֵ ָ  """"אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס "לֹא ִתׂשּ

  רש"י
. כשהוא קשין קביו של אדם

  עצור כיום המיתה: 
 



  דפיס לצורך לימוד אישיבשמחה להמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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דֹול, ֲאַנן ַמאי ַטְעָמא ָאְמִריַנן ַהאי? ל ַהּגָ א ַהלֵּ ִאיּכָ    ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

  
לּו:  ָבִרים ַהלָּ ה ּדְ ָ ׁש ּבֹו ֲחִמׁשּ ּיֵ ּום ׁשֶ   ִמׁשּ

  ְיִציַאת ִמְצַרִים, 
  סּוף, ּוְקִריַעת ַים 

ן ּתֹוָרה,    ּוַמּתַ
ִתים,  ת ַהּמֵ   ּוְתִחּיַ

יַח  ל ָמׁשִ    .ְוֶחְבלֹו ׁשֶ
  

  ְיִציַאת ִמְצַרִים, 
ְכִתיב ְצָרִים :ּדִ ָרֵאל ִמּמִ ֵצאת ִיׂשְ   . (תהלים קיד, א) ""ּבְ

  ּוְקִריַעת ַים סּוף, 
ְכִתיב:  נֹּדִ ם ָרָאה ַוּיָ   . (תהילים קיד, ג) ס""ַהּיָ

ן ּתֹוָרה,    ַמּתַ
כְ     (תהילים קיד, ד) "ֶהָהִרים ָרְקדּו ְכֵאיִלים" :ִתיבּדִ

ִתים,  ית ַהּמֵ ִחּיַ   ּתְ
ְכִתיב ְך ִלְפֵני ה' :ּדִ    .(תהילים קטז, ט) 625""ֶאְתַהלֵּ

יַח,  ל ָמׁשִ   ֶחְבלֹו ׁשֶ
ְכִתיב:    . (תהילים קטו, א) 626""לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ ּדִ

  
יְוָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ְעּבּוד ַמְלֻכּיֹות - נּו""לֹא ָלנּו ה' לֹא לָ     .זֹו ׁשִ
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
יָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

  זֹו ִמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג.  - "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו"
  

ר ִיְצָחק   ָאַמר:  ַרב ַנְחָמן ּבַ
ם,  יִהּנָ יִקים ִמּגֵ ל ַצּדִ ׁש ּבֹו ִמיּלּוט ְנָפׁשֹות ׁשֶ ּיֵ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ֱאַמ  ּנֶ י"ר: ׁשֶ ָטה ַנְפׁשִ ה ה' ַמלְּ   . (תהילים קטז, ד) "ָאּנָ
  

ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ
ּנוּ  יָתן ִמּמֶ ן ָהֵאׁש ַוֲעִלּיָ יִקים ְלִכְבׁשָ ל ַצּדִ ׁש ּבֹו ְיִריָדָתן ׁשֶ ּיֵ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

ְכִתיב, ְיִריָדָתן    .ֲחַנְנָיהָאַמר  - "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנּו"   :ּדִ
ן כָּ  י ְלִשְמָך תֵּ ֵאל - בֹוד""כִּ ָ   .ָאַמר ִמיׁשּ

ָך" ָך ְוַעל ֲאִמתֶּ   ָאַמר ֲעַזְרָיה.  - "על ַחְסּדְ
ה יֹ ן - 627אְמרּו ַהּגֹוִים""ָלּמָ    .ָאְמרּו ּכּולָּ

ן ָהֵאׁש  ְבׁשַ יָתן ִמּכִ ְכִתיב, ֲעִלּיָ ל ּגֹוִים  :ּדִ    .ר ֲחַנְנָיהָאַמ  - (תהילים קיז) 628""ַהְללּו ֶאת ה' כָּ
ל ָה  חּוהּו כָּ ּבְ ים""ׁשַ ֵאל -  ֻאּמִ ָ   .ָאַמר ִמיׁשּ

ַבר ָעֵלינּו ַחְסּדֹו" י ּגָ   .ָאַמר ֲעַזְרָיה - "כִּ
ן.  - "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם ַהְללּוָיּה"   ָאְמרּו ּכּולָּ

  
  ְוֵיׁש אֹוְמִרים: 

ְבִריֵאל ֲאָמרֹו.  - "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם"   ּגַ

                                                             

ְך ִלְפֵני ה' . . . . "כי חילצת נפשי ממות" 625 ְך ִלְפֵני ה' "ֶאְתַהּלֵ ְך ִלְפֵני ה' "ֶאְתַהּלֵ ְך ִלְפֵני ה' "ֶאְתַהּלֵ  """"בארצות החיים"ֶאְתַהּלֵ

 """"כי לשמך תן כבוד "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ "לֹא ָלנּו ה' לֹא ָלנוּ  626

ה יאְמרּו ַהּגֹוִים 627 ה יאְמרּו ַהּגֹוִים"ָלּמָ ה יאְמרּו ַהּגֹוִים"ָלּמָ ה יאְמרּו ַהּגֹוִים"ָלּמָ  """"איה נא אלוהיהם "ָלּמָ

ל ּגֹוִים 628 ל ּגֹוִים"ַהְללּו ֶאת ה' כָּ ל ּגֹוִים"ַהְללּו ֶאת ה' כָּ ל ּגֹוִים"ַהְללּו ֶאת ה' כָּ  """"שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ה' לעולם הללויה "ַהְללּו ֶאת ה' כָּ
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ע ֶאת ַאְבָרָהם יל ִנְמרֹוד ָהָרׁשָ ִהּפִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ָהֵאׁש  ּבְ ְבׁשַ    ,ָאִבינּו ְלתֹוְך ּכִ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ְבִריֵאל ִלְפֵני ַהּקָ    :ָאַמר ּגַ
ן ָהֵאׁש.  ְבׁשַ יק ִמּכִ ּדִ יל ֶאת ַהּצַ ן ְוַאּצִ ל עֹוָלם, ֵאֵרד ַוֲאַצּנֵ   ִרּבֹונֹו ׁשֶ

רּוְך הּוא: ֲאִני דֹוׁש ּבָ עֹוָלִמי - ָאַמר לֹו ַהּקָ עֹוָלמֹו, ָיִחיד  - ְוהּוא ,ָיִחיד ּבְ   ּבְ
ִחיד יל ֶאת ַהּיָ    .ָנֶאה ְלָיִחיד ְלַהּצִ

ה ִרּיָ ל ּבְ ַכר ּכָ ַח ׂשְ רּוְך הּוא ֵאינֹו ְמַקּפֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ֵני ּבָ  :ָאַמר ,ּוְלִפי ׁשֶ ה ִמּבְ לֹׁשָ יל ׁשְ ה ְוַתּצִ ְזּכֶ   ָניו. ּתִ
  
ַרׁש " יּדָ לֹוִני ַרּבִ ֵ ְמעֹון ַהׁשּ   : ׁשִ

יל ְנבּוַכ  ִהּפִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ן ָהֵאׁש ּבְ ְבׁשַ ֵאל ַוֲעַזְרָיה ְלתֹוְך ּכִ ע ֲחַנְנָיה ִמיׁשָ ר ָהָרׁשָ    ,ְדֶנּצַ
רּוְך הּוא,  דֹוׁש ּבָ ָרד ִלְפֵני ַהּקָ ר ַהּבָ   ָעַמד יּוְרַקּמֹו ׂשַ

ן ְבׁשָ ן ֶאת ַהּכִ ל עֹוָלם, ֵאֵרד ַוֲאַצּנֵ    ,ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
לּו ִמּכִ  יִקים ַהּלָ ּדִ יל ַלּצַ ן ָהֵאׁש ְוַאּצִ    .ְבׁשַ

ָכךְ  רּוְך הּוא ּבְ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ בּוָרתֹו ׁשֶ ְבִריֵאל: ֵאין ּגְ    ,ָאַמר לֹו ּגַ
ָרדׁשֶ  ר ּבָ ה ׂשַ ין ֶאת ָהֵאׁש ְוַהכֹּ  ,ַאתָּ ִים ְמַכּבִ ַהּמַ    ,ל יֹוְדִעין ׁשֶ

ְפִנים  קיח,ב  ל ֵאׁש ֵאֵרד ַוֲאָקֵרר ִמּבִ ר ׁשֶ א ֲאִני ׂשַ יַח ^ ֶאּלָ תֹוְך ֵנסוְ  ,חּוץִמּבַ  ְוַאְקּדִ ה ֵנס ּבְ    .ֶאֱעׂשֶ
רּוְך הּוא: ֵרד!  דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ְבִריֵאל ְוָאַמר: ַתח ּגַ ָעה ּפָ אֹוָתּה ׁשָ   . (תהילים קיז, ב) "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם" ּבְ
י    אֹוֵמר: ָנָתן ַרּבִ

ם ֲאָמרּוהוּ  - "ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם" ּיָ ּבַ ִגים ׁשֶ    ."ּדָ
  
  ָנא. ַרב הוּ ְד כְּ 
  : ַרב הּוָנאָאַמר ּדְ 

אֹותֹו ַהּדֹור ּבְ ָרֵאל ׁשֶ י ֲאָמָנה ָהיוּ  - ִיׂשְ ַטּנֵ    .ִמּקְ
ַרׁש ְוִכְד  ר ָמִריּדָ ה ּבַ   : ַרּבָ

ְכִתיב:  ַים סּוף"ַמאי ּדִ ְמרּו ַעל ָים ּבְ   ?(תהלים קו, ז) "ַוּיַ
ָעה,  אֹוָתּה ׁשָ ָרֵאל ּבְ ִהְמרּו ִיׂשְ ד ׁשֶ   ְמַלמֵּ

ׁשֵ  ד ֶאָחדְוָאְמרּו: ּכְ ָאנּו עֹוִלין ִמּצַ ד ַאֵחר.  ,ם ׁשֶ ים עֹוִלים ִמּצַ ְך ִמְצִרּיִ   ּכָ
ה!  ׁשָ ּבָ לֹוט אֹוָתן ַלּיַ ל ָים: ּפְ ר ׁשֶ רּוְך הּוא ְלׂשַ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ָנה וְ  ּנֹוֵתן לֹו ַרּבֹו ַמּתָ לּום ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ ל עֹוָלם, ּכְ ּנּו?חֹוֵזר ְו ָאַמר ְלָפָניו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ    !נֹוֵטל ִמּמֶ
ֶהן.  ּבָ ן ְלָך ֶאָחד ּוֶמֱחָצה ׁשֶ   ָאַמר לֹו: ֶאּתֵ

ּתֹוֵבַע ֶאת ַרּבוֹ  ל עֹוָלם, ֵיׁש ֶעֶבד ׁשֶ    !?ָאַמר לֹו: ִרּבֹונֹו ׁשֶ
  ָאַמר לֹו: ַנַחל ִקיׁשֹון ְיֵהא ִלי ָעֵרב. 

ָרֵאל ְוָראּו אֹוָתן ה ּוָבאּו ִיׂשְ ׁשָ ּבָ ַלט אֹוָתן ַלּיַ ד ּפָ    ,ִמּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ם"ׁשֶ ַפת ַהּיָ ָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת ַעל ׂשְ ְרא ִיׂשְ   .(שמות יד, ל) "ַוּיַ

  
ֶהן"ַמאי  ּבָ   ? "ֶאָחד ּוֶמֱחָצה ׁשֶ

ַפְרעֹּדְ  חּור"ִתיב: כְּ  הִאיּלּו ּבְ ׁש ֵמאֹות ֶרֶכב ּבָ    ,(שמות יד, ז) "ׁשֵ
ִסיְסָרא ְרזֶ ִתיב: כְּ  ְוִאיּלּו ּבְ ע ֵמאֹות ֶרֶכב ּבַ ׁשַ    .(שופטים ד, יג) ל""תְּ

  
ִסי רּוְך הּוא ֲעֵליֶהם ּכֹוָכִבים ִמּמְ דֹוׁש ּבָ ַפְרְזָלא, הֹוִציא ַהּקָ ִדְקֵרי ּדְ יהּו ּבְ י ֲאָתא ִסיְסָרא, ֲאָתא ֲעַלּיְ   ּלֹוָתם, ּכִ

ְכִתיב ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים :ּדִ    .(שופטים ה, כ) 629""ִמן ׁשָ
ַמ  ְנִחיתּו ּכֹוְכֵבי ׁשָ יָון ּדִ ַפְרְזָלא ,ִים ֲעַלְייהוּ ּכֵ ְקֵרי ּדְ ִדירּו ָהֵני ּדִ    ,ַאּקְ

ַנַחל ִקיׁשֹון ְייהּו ּבְ    .ְנִחיתּו ְלַאְקרּוֵרי ְלִמיְסֵחי ַנְפׁשַ
ֵלם ֵעְרבֹוְנָך.  רּוְך הּוא ְלַנַחל ִקיׁשֹון: ֵלְך ְוַהׁשְ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ

ִליָכן לַ  ָרָפם ַנַחל ִקיׁשֹון ְוִהׁשְ ד ּגְ ם, ִמּיָ   ּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָרָפם ַנַחל ְקדּוִמים"ׁשֶ    .(שופטים ה, כא) "ַנַחל ִקיׁשֹון ּגְ

  

                                                             
ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים 629 ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים"ִמן ׁשָ ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים"ִמן ׁשָ ַמִים ִנְלָחמּו ַהּכֹוָכִבים"ִמן ׁשָ  """"ממסילותם נלחמו עם סיסרא "ִמן ׁשָ

  רש"י
. לשרוף את ואקדיח מבחוץ

הזורקים אותן לתוך האור דכתיב 
אל ג) גובריא אילך די הסיקו (די

לשדרך מישך ועבד גו קטיל הימון 
   שביבא דורא:

. שקיים לי דברו ואמת ה' לעולם
ושמר לי הבטחתו שהבטיחי 

   להציל מבי ביו של אברהם:
. פרסה שתן לו רבו מתה

לדגים: ה''ג כיון דחיתו כוכבי 
שמיא עלייהו חיתו לאקורי 

   פשייהו בחל קישון:
. ששילם לו ה' לעולם ואמת

מתותיו מחיל פרעה להתפרס 
  ממו:



  דפיס לצורך לימוד אישיבשמחה להמותר  0526071122לדניאל ברק ווינט  כל הזכויות שמורות                                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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   ?"ַנַחל ְקדּוִמים"ַמאי 
ֶדם.  ה ָעֵרב ִמּקֶ ֲעׂשָ ּנַ   ַנַחל ׁשֶ

  
ִגים ׁשֶ  ְתחּו ּדָ ָעה ּפָ אֹוָתּה ׁשָ    ."ֶוֱאֶמת ה' ְלעֹוָלם"ָים ְוָאְמרּו: ל ּבְ
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א    ––––קיח, ב קיח, ב קיח, ב קיח, ב  .65
יָאַמר  ְמ  ַרּבִ ן ָלִקיׁש ׁשִ   : עֹון ּבֶ

ְכִתיב:  ִיתַמאי ּדִ יִבי ֲעֶקֶרת ַהּבַ    (תהילים קיג, ט) ?630""מֹוׁשִ
רּוְך הּוא: דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ ֶנֶסת ִיׂשְ    ָאְמָרה ּכְ

ֵרי ּבָ  ִעיּקָ ָרה ּבְ ה זֹו ַהּדָ חּוְלּדָ ֶניָך ּכְ מּוִני ּבָ ל עֹוָלם, ׂשָ יםִרּבֹונֹו ׁשֶ    .ּתִ
  

ַרׁש     :ָרָבאּדָ
ְכִתיב:  ַמע ה'ַמאי ּדִ י ִיׁשְ י כִּ    (תהילים קטז, א) ?631""ָאַהְבתִּ

ל עֹוָלם ָרֵאל: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֶנֶסת ִיׂשְ ֲחנּוַני ?ֵאיַמת ֲאִני ֲאהּוָבה ְלָפֶניךָ  ,ָאְמָרה ּכְ ַמע קֹול ּתַ ׁשְ ּתִ ְזַמן ׁשֶ    .ּבִ
 ֹ ּל יַע""ּדַ ֶנֶס  -  (תהילים קטז, ו) ִתי ְוִלי ְיהֹוׁשִ רּוְך הּוא: ָאְמָרה ּכְ דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ִלְפֵני ַהּקָ   ת ִיׂשְ

ִמְצֹות  ה ֲאִני ּבְ לָּ ּדַ י ׁשֶ ל עֹוָלם, ַאף ַעל ּפִ יַע. וְ ְלָך ֲאִני,  -ִרּבֹונֹו ׁשֶ   ִלי ָנֶאה ְלהֹוׁשִ
   

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

ָחָלה  ׁשֶ יּכְ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ ַלח לֹו  יֹוֵסי ַרּבִ יׁשָ   : ַרּבִ
ּום ָאִביָך.  ֱאמֹור ָלנוּ  ָאַמְרּתָ ָלנּו ִמׁשּ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ לֹׁשָ ַנִים ּוׁשְ   ׁשְ
ַלח לֹו:    ׁשָ

א ְך ָאַמר ַאּבָ ְכִתיב:  :ּכָ ל ּגֹוִיםַמאי ּדִ    ב)- (תהלים קיז, א ?632""ַהְללּו ֶאת ה' כָּ
ְייהּו?    אּוּמֹות ָהעֹוָלם ַמאי ֲעִביְדתַּ

ל ּגֹוִים"ָהִכי ָקָאַמר:  ֲהַדְייהּו, ַא  - "ַהְללּו ֶאת ה' כָּ ָעֵביד ּבַ בּורֹות ְוִנְפָלאֹות ּדְ   ּגְ
ן ָאנּו  ּכֵ ל ׁשֶ   . "ָגַבר ָעֵלינּו ַחְסּדוֹ "ּדְ ּכָ

  
ַלח לוֹ    : 633ְועֹוד ׁשָ

יַח  ׁשִ ִביא ּדֹורֹון ַלּמָ ּתָ ָסבּור634ֲעִתיָדה ִמְצַרִים ׁשֶ ל ֵמֶהם,  :, ּכְ   ֵאינֹו ְמַקּבֵ
ׁשִ  רּוְך הּוא ַלּמָ דֹוׁש ּבָ ִמְצַרִיםָאַמר לֹו ַהּקָ ל ֵמֶהם, ַאְכַסְנָיא ָעׂשּו ְלָבַניי ּבְ    .יַח: ַקּבֵ

ד  י ִמְצָרִים"ִמּיָ ים ִמּנִ ַמּנִ    .(תהילים סח, לב) "ֶיֱאָתיּו ַחׁשְ
ֶהן דּו ּבָ ְעּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ לּו ׁשֶ ַעְצָמּה: ּוָמה ַהלָּ ָאה ּכּוׁש ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ּלֹ  - ָנׂשְ ְך, ֲאִני ׁשֶ ְדּתִ ּכָ ְעּבַ ּתַ ֶהןא ִנׁשְ ן - י ּבָ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ

ל ֵמֶהם.  רּוְך הּוא: ַקּבֵ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר לֹו ַהּקָ
ד  ִריץ ָיָדיו ֵלאלִֹהים"ִמּיָ   . (תהילים סח, לב) "ּכּוׁש תָּ

ֵאין ַאֵחיֶהן לּו ׁשֶ ַעְצָמּה: ּוָמה ַהלָּ ָעה ַקל ָוחֹוֶמר ּבְ ָאה ַמְלכּות רֹוִמי ָהְרׁשָ ךְ  -  ָנׂשְ ָאנ ,ּכָ ן? - ּו ַאֵחיֶהןָאנּו ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    !לֹא ּכָ
רּוְך הּוא ְלַגְבִריֵאל:  דֹוׁש ּבָ ת ָקֶנהָאַמר לֹו ַהּקָ ַער ַחּיַ ה ּוְקֵנה ְלָך ֵעָדה,  - (תהילים סח, לא) 635""ּגְ עֹור ַחּיָ   ּגְ

ָבר ַאֵחר    :ּדָ
עֹור " ת ָקֶנה - ּגְ ִנים,  -  (תהילים סח, לא) "ַחּיַ ין ַהּקָ ָרה ּבֵ ּדָ   ׁשֶ

ְכִתיב ה" :ּדִ ַדי ִיְרֶעּנָ ַער ְוִזיז ׂשָ ה ֲחִזיר ִמּיָ    .(תהילים פ, יד) "ְיַכְרְסֶמּנָ
  

יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
קּוְלמֹוס ֶאָחד.  ִבין ּבְ יָה ִנְכּתָ ל ַמֲעׂשֶ ּכָ ה ׁשֶ ַחּיָ עֹור ּבְ   ּגְ

  
ים ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ָעִלים.  -לא)(תהילים סח,  636""ֲעַדת ַאּבִ ֵאין ָלֶהם ּבְ ֲעָגִלים ׁשֶ יִרים ּכַ ֲחטּו ַאּבִ ָ ׁשּ   ׁשֶ

י ָכֶסף" ַרּצֵ ס ּבְ ל ָממֹון - "ִמְתַרּפֵ ִטין ָיד ְלַקּבֵ ּפֹוׁשְ ָעִלים, ְו ׁשֶ ין ְרצֹון ּבְ    .ֵאין עֹוׂשִ
צּון" ים ְקָרבֹות ֶיְחּפָ ר ַעּמִ ּזַ רוּ  - "ּפִ ּזְ ְתּפַ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ַרם ָלֶהם ְלִיׂשְ ֶהן ? ְלֵבין אּוּמֹות ָהעֹוָלםִמי ּגָ ָהיּו ֲחֵפִצין ּבָ    .ְקִריבֹות ׁשֶ

  
ַלח לֹו:    ְועֹוד ׁשָ

                                                             

יִבי ֲע  630 יִבי ֲע "מֹוׁשִ יִבי ֲע "מֹוׁשִ יִבי ֲע "מֹוׁשִ ִית"מֹוׁשִ ִיתֶקֶרת ַהּבַ ִיתֶקֶרת ַהּבַ ִיתֶקֶרת ַהּבַ  """"אם הבנים שמחה הללויה ֶקֶרת ַהּבַ

ַמע ה' 631 י ִיׁשְ י כִּ ַמע ה'"ָאַהְבתִּ י ִיׁשְ י כִּ ַמע ה'"ָאַהְבתִּ י ִיׁשְ י כִּ ַמע ה'"ָאַהְבתִּ י ִיׁשְ י כִּ  """"את קולי תחנוני "ָאַהְבתִּ

ל ּגֹוִים 632 ל ּגֹוִים"ַהְללּו ֶאת ה' כָּ ל ּגֹוִים"ַהְללּו ֶאת ה' כָּ ל ּגֹוִים"ַהְללּו ֶאת ה' כָּ  """"שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו ואמת ד' לעולם הללויה "ַהְללּו ֶאת ה' כָּ

  ְועֹוד ֲחָדא מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 633
 תהילים סח, ל)"מהיכלך על ירושלים לך יובילו מלכים שי" ( 634

ת ָקֶנה 635 ַער ַחּיַ ת ָקֶנה"ּגְ ַער ַחּיַ ת ָקֶנה"ּגְ ַער ַחּיַ ת ָקֶנה"ּגְ ַער ַחּיַ  """"עדת אבירים "ּגְ

ים 636 ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ים"ֲעַדת ַאּבִ ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ים"ֲעַדת ַאּבִ ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ ים"ֲעַדת ַאּבִ ֶעְגֵלי ַעּמִ יִרים ּבְ   """"מתרפס ברצי כסף ביזר עמים קרבות יחפצו "ֲעַדת ַאּבִ

  רש"י
. מרוב חטאותם שמוי ביך

   בגלות:
. כחולדה זו שדרה בעיקרי בתים

   והייו עקרת הבית:
. אומות העולם מאי עבידתייהו

לשבוחי משום דגבר עליו חסדו 
   הא עלן לשבוחי:

. דחזיתו שעשה אגבורות ופלאות
   לי:

שראל בין הקים . עדת יוקה
   ביער:

. זה אדום שכתוב בה חזיר מיער
(שם ז) אכלה ומדקה ושארא 

   ברגלה רפסה וזה דרכו של חזיר:
שכל מעשיה כתבים בקולמוס 

   . כלו' פה אחד להם להרע:אחד
   . מתיר פס פושט יד:מתרפס

. כלומר מתים עם ישראל ברצי
לעשות רצום בשוחד שהם 

 ם:מקבלים ואין מקיימין דבריה
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ל רֹוִמי,  דֹול ׁשֶ ְכַרְך ּגָ ָווִקים ּבִ ה ׁשְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ   ׁשְ
יָרִנּיֹות ה ּבִ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ     ,ְוָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהיּו ּבֹו ׁשְ

ה ַמֲעלֹות ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹׁש ֵמאֹות ְוׁשִ יָרִנית ּוִביָרִנית ָהיּו ּבֹו ׁשְ    ,ְוָכל ּבִ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו.  ֵדי ָלזּון ֶאת ּכָ   ְוָכל ַמֲעָלה ּוַמֲעָלה ָהיּו ּבֹו ּכְ

ןָאַמר  ְמעֹון ּבֶ ילְ  ׁשִ    ,ַרּבִ
יְוָאְמִרי ָלּה לְ  ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ יַר לְ  יֹוֵסי ַרּבִ   : 637ּבִ

  ָהֵני ְלַמן? 
   ,ָלְך ּוְלַחְבָרְך ּוְלַחְברּוָתךְ 

ֱאַמר ּנֶ ּה קֹ :ׁשֶ י ַלּיֹ"ַסְחָרּה ְוֶאְתַנּנָ ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיהֶדׁש ַלה' לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן כִּ   . (ישעיה כג, יח) 638"ׁשְ
  

   ?"לֹא ֵיָאֵצר"ַמאי 
  

ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ
   ית אֹוָצר,ֶזה ּבֵ  - "לֹא ֵיָאֵצר""

ִניָזה - "ְולֹא ֵיָחֵסן" ית ּגְ   . "ֶזה ּבֵ
  

י ַלּיַֹמאי  ִבים ִלְפֵני ה'""כִּ    ?ׁשְ
  

יָאַמר   :  ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יָבה   קיט,א ְיׁשִ יר ְמקֹום ֲחֵבירֹו ּבַ ּכִ    .ֶזה ַהּמַ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

יְ  ֵני ֲחֵבירֹו ּבַ ל ּפְ יָבה. ֶזה ַהְמַקּבֵ   ׁשִ
  

ה ָעִתיק"ַמאי     ?"ִלְמַכּסֶ
  

יק יֹוִמין ה ַעּתִ יּסָ ּכִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ   .ֶזה ַהְמַכּסֶ
   ?ּוַמאי ִניְנהוּ 

   .ִסְתֵרי תֹוָרה
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ
יק יֹוִמין ה ַעּתִ יּסָ ּכִ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ    .ֶזה ַהְמַגלֶּ

   ?ַמאי ִניְנהוּ 
  ַטֲעֵמי תֹוָרה. 

  
  
  

                                                             

  מסורת הש"ס 637
ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה 638 י ַלּיׁשְ ּה קֶדׁש ַלה' לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן כִּ ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה"ַסְחָרּה ְוֶאְתַנּנָ י ַלּיׁשְ ּה קֶדׁש ַלה' לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן כִּ ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה"ַסְחָרּה ְוֶאְתַנּנָ י ַלּיׁשְ ּה קֶדׁש ַלה' לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן כִּ ִבים ִלְפֵני ה' ִיְהֶיה"ַסְחָרּה ְוֶאְתַנּנָ י ַלּיׁשְ ּה קֶדׁש ַלה' לֹא ֵיָאֵצר ְולֹא ֵיָחֵסן כִּ   """"למכסה עתיקסחרה לאכול לשבעה ו "ַסְחָרּה ְוֶאְתַנּנָ

  רש"י
זה המכיר מקום חבירו 

. שיודע לומר זה מקום בישיבה
מיושב לפלוי וזה של פלוי 
דהואיל ומכיר הוא מקום כולם 

   רגיל הוא לישב שם תמיד:
. מעשה מרכבה סתרי תורה

ומעשה בראשית: למצח: 
מדלא כתיב לצח משמע שותן 

 כח לבריות לצחו:



  ""ַעְרֵבי ְפָסִחים –מסכת פסחים פרק י' 
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .66
ֲהָנאר ָאַמ  ּום  ַרב ּכָ יִמׁשּ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ   : יֹוֵסי ַרּבִ

ְכִתיב:  ַח ַמאי ּדִ    )יג ועוד(תהילים  ?ִמְזמֹור ְלָדִוד" "ַלְמַנּצֵ
ֵמַח.  ּנֹוְצִחין אֹותֹו ְוׂשָ רּו ְלִמי ׁשֶ   ַזּמְ

ּלֹ ּבֹ  ר ָוָדםא ּוְרֵאה ׁשֶ ׂשָ ת ּבָ רּוְך הּוא ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהּקָ ִמּדַ   :א ּכְ
ר ָוָדםּבָ  ִחין אֹותֹו  - ׂשָ   ָעֵצב, וְ ְמַנּצְ

רּוְך הּוא דֹוׁש ּבָ ֵמַח  - ֲאָבל ַהּקָ    ,נֹוְצִחין אֹותֹו ְוׂשָ
ֱאַמר:  ּנֶ ִמיָדם לּוֵלי מֹ "ַוּיֹׁשֶ ֶרץ ְלָפָניואֶמר ְלַהׁשְ ּפֶ ה ְבִחירֹו ָעַמד ּבַ   .(תהילים קו) "ׁשֶ

  
ֲהָנאָאַמר  ּום  ַרב ּכָ יִמׁשּ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ    ,יֹוֵסי ַרּבִ

יָאַמר י: ֵר ְמ ן ָא נָ ּבָ ַר וְ  ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ יִמׁשּ יָאה ַרּבִ   : ְיהּוָדה ְנׂשִ
ְכִתיב ְנֵפיֶהם" :ַמאי ּדִ ַחת כַּ   , (יחזקאל א, ח) ?"ִויֵדי ָאָדם ִמתַּ

ִתיב  "ָידֹו" ַחת -ּכְ רּוָסה ּתַ ּפְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ֲעֵלי ּתְ  ֶזה ָידֹו ׁשֶ ל ּבַ ֵדי ְלַקּבֵ ְנֵפי ַהַחּיֹות ּכְ יןּכַ ת ַהּדִ ד ִמּדַ    .ׁשּוָבה ִמּיַ
  
  

  רש"י
. שמקטרגת מפי מדת הדין

לא תקבלם והוא ואומרת 
   מקבלם בסתר:

. אלמא לולי משה בחירו
משתבח ביה קרא במשה וקרי 
ליה בחירו משום דהשיב חמתו 
 מהשחית אלמא שמח הוא בכך:
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .67
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

טֹו ֶוֱהִביאֹו ְלִמְצַרִים,  עֹוָלם יֹוֵסף ִלּקְ ּבָ ֶסף ְוָזָהב ׁשֶ ל ּכֶ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ֶסף ַהנִּ ׁשֶ ל ַהכֶּ ט יֹוֵסף ֶאת כָּ   . (בראשית מז, יד) 639"ְמָצא"ַוְיַלּקֵ

ָאר ֲאָרצֹות ׁשְ ַנַען, ּבִ ֶאֶרץ ּכְ ּבְ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ְוׁשֶ ּבְ א ׁשֶ ִין?  - ֵאין ִלי ֶאלָּ   ִמּנַ
ְלמּוד לֹוַמר:  אּו ִמְצַרְיָמהּתַ   . (בראשית מא, נז) 640""ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ

ֶהן,  ְצַרִים ֶהֱעלּוהּו ִעּמָ ָרֵאל ִמּמִ ָעלּו ִיׂשְ   ּוְכׁשֶ
נֶּ  לּו ֶאת ִמְצַרִים" :ֱאַמרׁשֶ    ,(שמות יב, לו) "ַוְיַנּצְ

ָגן, ָאַמר:  ַרב ַאִסי ּה ּדָ ֵאין ּבָ ְמצּוָדה זֹו ׁשֶ אּוָה כִּ   ֲעׂשָ
י ְמעֹון ַרּבִ ן ָלִקיׁש  ׁשִ ִגים.  641ּבֶ ּה ּדָ ֵאין ּבָ ְמצּוָלה ׁשֶ   ָאַמר: ּכִ

ח ַעד ְרַחְבָעם.    ְוָהָיה מּוּנָ
ק ֶמֶלְך ִמְצַריִ  יׁשַ א ׁשִ   ם ּוְנָטלֹו ֵמְרַחְבָעם, ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ָלִיםׁשֶ ק ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַעל ְירּוׁשָ יׁשַ ֶלְך ְרַחְבָעם ָעָלה ׁשִ ית ַלּמֶ ָנה ַהֲחִמיׁשִ ָ ׁשּ    ,"ַוְיִהי ּבַ
ח ֶאת ֹא ּקַ ֶלךְ ַוּיִ ית ַהּמֶ ית ה' ְוֶאת אֹוְצרֹות ּבֵ   . כו)-(מלכים א' יד, כה "ְצרֹות ּבֵ

א ֶזַרח ֶמֶלְך ּכּוׁש  ק ּבָ יׁשַ ִ    .ּוְנָטלֹו ִמׁשּ
ַרח ֶמֶלְך ּכּוׁש  א ָאָסא ּוְנָטלּוהּו ִמּזֶ    ,ּבָ

רוֹ  יּגְ ן ַטְבִריּמֹון.  ְוׁשִ   ְלַהְדִריּמֹון ּבֶ
ן ַטְבִריּמֹון.  ֵני ַעּמֹון ּוְנָטלּום ֵמַהְדִריּמֹון ּבֶ אּו ּבְ   ּבָ

ֵני ַעּמֹון ָפט ּוְנָטלֹו ִמּבְ א ְיהֹוׁשָ ח ַעד ָא  ,ּבָ    .ָחזְוָהָיה מּוּנָ
א ַסְנֵחִריב ּוְנָטלֹו ֵמָאָחז.    ּבָ

ְנֵחִריב ה ּוְנָטלֹו ִמּסַ א ִחְזִקּיָ ה ,ּבָ ח ַעד ִצְדִקּיָ    .ְוָהָיה מּוּנָ
ה.  ְדִקּיָ ים ּוְנָטלּוהּו ִמּצִ ּיִ ּדִ ׂשְ אּו ּכַ   ּבָ

ים.  ּיִ ּדִ ׂשְ ים ּוְנָטלּוהּו ִמּכַ ְרִסּיִ אּו ּפַ   ּבָ
ְר  אּו ְיָווִנים ּוְנָטלּוהּו ִמּפַ ים. ּבָ   ִסּיִ

ד ְיָווִנים,  ים ּוְנָטלּוהּו ִמּיַ אּו רֹוִמּיִ   ּבָ
רֹוִמי.  ח ּבְ   ַוֲעַדִיין מּוּנָ

  
יָאַמר  יָחָמא בְּ  ַרּבִ   : ֲחִניָנא 642ַרּבִ

ִמְצַרִים לֹׁש ַמְטמֹוִנּיֹות ִהְטִמין יֹוֵסף ּבְ ה ְלקֹ - ַאַחת    :ׁשָ לָּ   ַרח, ִנְתּגַ
ה ְלַאְנטֹוִנינּוס - ְוַאַחת לָּ ן ַאְסֵוירּוס ִנְתּגַ    ,ּבֶ
יִקים ֶלָעִתיד ָלבֹ  - ְוַאַחת ּדִ נּוָזה ַלּצַ   א. ּגְ

  
מּור ִלְבָעָליו ְלָרָעתֹו""עֹ ר ׁשָ   (קהלת ה, יב) ׁשֶ

יָאַמר   ן ָלִקיׁש  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ל קֹ  רֹו ׁשֶ   .ַרחזֹו ָעׁשְ

  
ַרְגֵליֶהם""643 ר ּבְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ    .(דברים יא, ו) 644ְוֵאת כָּ

יַר ָאַמר    : ֶאְלָעָזר ּבִ
ֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו.  ּמַ ל ָאָדם ׁשֶ   ֶזה ָממֹונֹו ׁשֶ

  
יָאַמר    : ֵלִוי ַרּבִ

ל קֹ  ָנָזיו ׁשֶ ית ּגְ חֹות ּבֵ ָרדֹות ְלָבנֹות ָהיּו ַמְפּתְ לֹׁש ֵמאֹות ּפְ אֹוי ׁשְ   ַרח, ַמׂשְ
א ִגְלּדָ י ּדְ הּו ַאְקִליֵדי ּוְקִליּפֵ    .ְוכּולְּ

                                                             

ֶסף ַהּנְִמָצא 639 ל ַהכֶּ ט יֹוֵסף ֶאת כָּ ֶסף ַהּנְִמָצא"ַוְיַלּקֵ ל ַהכֶּ ט יֹוֵסף ֶאת כָּ ֶסף ַהּנְִמָצא"ַוְיַלּקֵ ל ַהכֶּ ט יֹוֵסף ֶאת כָּ ֶסף ַהּנְִמָצא"ַוְיַלּקֵ ל ַהכֶּ ט יֹוֵסף ֶאת כָּ  """"בארץ מצרים ובארץ כנען "ַוְיַלּקֵ

אּו ִמְצַרְיָמה 640 אּו ִמְצַרְיָמה"ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ אּו ִמְצַרְיָמה"ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ אּו ִמְצַרְיָמה"ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ   """"לשבור אל יוסף כי חזק הרעב בכל הארץ "ְוָכל ָהָאֶרץ ּבָ
      מסורת הש"ס 641
  מסורת הש"ס 642
ֱאַמר מסורת הש"ס. גירסת וילנא: 643 ּנֶ  ׁשֶ

ַרְגֵליֶהם"ליאב בן ראובן אשר פצתה הארץ את פיה ותבלעם ואת בתיהם ואת אהליהם ואשר עשה לדתן ולאבירם בני א"""" 644 ר ּבְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַרְגֵליֶהם"ְוֵאת כָּ ר ּבְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַרְגֵליֶהם"ְוֵאת כָּ ר ּבְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ ַרְגֵליֶהם"ְוֵאת כָּ ר ּבְ ל ַהְיקּום ֲאׁשֶ   ְוֵאת כָּ

  רש"י
. שפורסים לעופות כמצודה זו

לצוד ואין בה דגן ואין עוף פה 
אליה: מלחמתו של זרח במצרים 
גמרא אבל מלחמת זרח באסא 

   קראי:
. מלך ארם מוןושיגרו להדרי

לעזור לו על בעשא מלך ישראל 
וקראי יהו ומלחמת יהושפט 
בעמוים קראי ודרך הראשוים 
להביא גזיהם עמהם במלחמתם 
כדי שימשך לבם אחר ממום ולא 

   יברחו:
   . שמשמח לבו:שמעמידו על רגליו

   . מפתחות:אקלידי
. פותחות שקורין בלעז וקולפי

   } :שירידור''א: מעולשרדור''א {
. של מרצופים של עור דגלדי

שושאים על סוסים וחמורים 
 וגמלים:
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        קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .68
  סימן.  - שד"ך מאוד"ךדיא"ש אדי"ש כ

  
יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

י ֲעִניָתִני" ִוד.  - (תהלים קיח, כא) "אֹוְדָך כִּ   ָאַמר ּדָ
ה""ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים ָהְיָתה ְלרֹ ּנָ י.  - (תהילים קיח, כב) אׁש ּפִ   ָאַמר ִיׁשַ

   .ָאְמרּו ֶאָחיו - ילים קיח, כג)(תה "את"ֵמֵאת ה' ָהְיָתה ּזֹ
ה ה' מּוֵאל -  (תהילים קיח, כד) ""ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ    .ָאַמר ׁשְ

א" יָעה ּנָ א ה' הֹוׁשִ   ָאְמרּו ֶאָחיו.  - (תהילים קיח, כה) "ָאּנָ
א ה' ַהְצִליָחה ָנא" ִוד -  (תהילים קיח, כה) "ָאּנָ    .ָאַמר ּדָ
ם ה'" ׁשֵ א ּבְ רּוְך ַהּבָ י.  - קיח, כו)(תהילים  "ּבָ   ָאַמר ִיׁשַ
ית ה'" ַרְכנּוֶכם ִמּבֵ מּוֵאל.  - (תהילים קיח, כו) "ּבֵ   ָאַמר ׁשְ

ֵאר ָלנּו" ן - (תהילים קיח, כז) "ֵאל ה' ַוּיָ    .ָאְמרּו ּכּולָּ
ֲעֹב מּוֵאל.  - (תהילים קיח, כז) "ִתים"ִאְסרּו ַחג ּבַ   ָאַמר ׁשְ

ה ְואֹוֶדָּך" ִוד.  - )(תהילים קיח, כח "ֵאִלי ַאתָּ   ָאַמר ּדָ
ן.  - (תהילים קיח, כח) "ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמָּך"   ָאְמרּו ּכּולָּ

  
  

  רש"י
. כלומר דוד אבן מאסו הבוים

שמימיו רועה צאן היה ועשה 
ראש ופלאת בעייו לשון רבים 

   אמרו אחיו:
. שמואל היה זה היום עשה ה'

מתבא עליהם שסופן לגיל 
ולשמוח שיושיעם מיד 

   אויביהם:
. כלומר אחיוהושיעה א אמרו 

על ידי דוד ודוד אמר הצליחה 
   א שיצליח במלכותו:

. שיברך ברכוכם אמר שמואל
כולם כלומר מברכין או 

   אתכם:
   . לשון רבים:לו

. הביאו אסרו חג בעבותים
 זבחים ושלמים הרבה לשמוח:
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        בבבב- - - - קיט, אקיט, אקיט, אקיט, א .69
ַנן ָהָתם    :ּתְ

ֲהגוּ "   קיט,ב ּנָ   ִיְכּפֹול,  -ִלְכּפֹול ^  ָמקֹום ׁשֶ
   ִיְפׁשֹוט, -ִלְפׁשֹוט 

  ְיָבֵרך,  -ְלָבֵרְך ַאֲחָריו 
ִדיָנהּכְ ל ַהּכֹ    ."ִמְנַהג ַהּמְ

  
ֵייַא ָאַמר    : ּבַ

א נּו ֶאלָּ ַאֲחָריו,    :לֹא ׁשָ   לְּ
   .ִמְצָוה ְלָבֵרךְ  - ֲאָבל ְלָפָניו

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר ּדְ    : ׁשְ

ְצֹות ל ַהּמִ יָתן.  - ּכָ ּיָ   ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן עֹוֵבר ַלֲעׂשִ
  

ָנא  ָ ַהאי "עֹוֵבר" ִליׁשּ ַמע ּדְ ַאְקּדּוֵמיַמאי ַמׁשְ   הּוא?  ּדְ
  

ר ִיְצָחק ַרבָאַמר    : ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב ֲעבֹ  :ּדִ ר ַוּיַ כָּ ֶרְך ַהכִּ ָרץ ֲאִחיַמַעץ ּדֶ י""ַוּיָ   . (שמואל ב' יח, כג) ר ֶאת ַהּכּוׁשִ

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

  . (בראשית לג, ג) "ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם"ֵמָהָכא: 
  

ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ֲעבֹ  :ֵמָהָכא ם ִלְפֵניֶהם וַ "ַוּיַ רֹר ַמְלכָּ ם"ה' ּבְ   . (מיכה ב, יג) אׁשָ

  
ְנָיא:    ּתַ

י" ָבִרים,  ַרּבִ ּה ּדְ   ּכֹוֵפל ּבָ
י ן ְּפָרָטא ַרּבִ ָבִרים ֶאְלָעָזר ּבֶ ּה ּדְ   . "מֹוִסיף ּבָ

  
  ? "מֹוִסיף"ַמאי 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ה.  "אֹוְדָך"מֹוִסיף ִלְכּפֹול, ֵמ    ּוְלַמּטָ
  
  

  רש"י
   . כל ההלל:לכפול

. מעט היה כופל כופל דברים
   כגון מברוך הבא ולמטה:

. ממשפחת אפרים בן וגו' ון בו
יוסף חשיב ואזיל עד יהושע ולא 

 . משכח ברא ליהושע:
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        קיט, בקיט, בקיט, בקיט, ב .70
ַרׁש     ,ַרב ֲעִויָראּדָ
ֵמיּה ַמר ָל ָא  ִזיְמִנין ְ ְ לָ ְוִזיְמִנין ָאַמר  ,ַרב ַאִמיּדְ ּה ִמׁשּ    :645ַרב ַאִסיּדְ ֵמיּה ּה ִמׁשּ

ְכִתיב ַמל :ַמאי ּדִ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ    (בראשית כא, ח) 646?""ַוּיִ
ְגמֹ  ּיִ יֹום ׁשֶ יִקים ּבְ ּדִ רּוְך הּוא ַלֲעׂשֹות ְסעּוָדה ַלּצַ דֹוׁש ּבָ ל ִיְצָחק. ל ַחְסּדֹו ְלזַ ָעִתיד ַהּקָ   ְרעֹו ׁשֶ

אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין    ,ְלַאַחר ׁשֶ
ָמ  י ִיׁשְ ּנִ ָצא ִמּמֶ ּיָ ָרָכה ְלָבֵרְך, ְואֹוֵמר ָלֶהן: ֵאיִני ְמָבֵרְך, ׁשֶ ל ּבְ    .ֵעאלנֹוְתִנין לֹו ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכֹוס ׁשֶ

  אֹוֵמר לֹו ְלִיְצָחק: טֹול ּוָבֵרְך. 
ואֹוֵמר ָלֶהן: ֵאיִני ְמָבֵרְך ׁשֶ  י ֵעׂשָ ּנִ ָצא ִמּמֶ    .ּיָ

  ב: טֹול ּוָבֵרְך. אֹוֵמר לֹו ְלַיֲעקֹ 
יֶהן ַחּיֵ י ֲאָחיֹות ּבְ ּתֵ אִתי ׁשְ ׂשָ ּנָ    .ֲעִתיָדה ּתֹוָרה ְלאֹוְסָרן ָעַליׁשְ  ,אֹוֵמר ָלֶהם: ֵאיִני ְמָבֵרְך, ׁשֶ

ה: טֹול ּוָבֵרךְ אֹוֵמר לֹו ְלמֹ    .ׁשֶ
ּלֹ מֹוִתי.  אאֹוֵמר ָלֶהם: ֵאיִני ְמָבֵרְך, ׁשֶ י ְולֹא ּבְ ַחּיַ ָרֵאל, לֹא ּבְ ֵנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ   ָזִכיִתי ִליּכָ
ַע: טֹול ּוָבֵרךְ     .אֹוֵמר לֹו ִליהֹוׁשֻ

ְכִתיבּלֹׁשֶ אֹוֵמר ָלֶהן: ֵאיִני ְמָבֵרְך  ן נּון" :א ָזִכיִתי ְלֵבן, ּדִ ַע ּבִ נֹו" ,"ְיהֹוׁשֻ ַע ּבְ נֹו ְיהֹוׁשֻ    .(דברי הימים א' ז, כז) "נֹון ּבְ
   .אֹוֵמר לֹו ְלָדִוד: טֹול ּוָבֵרךְ 

ֱאַמר:  ,אֹוֵמר ָלֶהן: ֲאִני ֲאָבֵרְך, ְוִלי ָנֶאה ְלָבֵרךְ  ּנֶ ם ה' ֶאְקָרא"ׁשֶ א ּוְבׁשֵ ָ   .(תהילים קטז, יג) "ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאׂשּ
  
   

                                                             

  מסורת הש"ס 645
ַמל 646 ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ ַמל"ַוּיִ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ ַמל"ַוּיִ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ ַמל"ַוּיִ ּגָ ֶלד ַוּיִ ל ַהּיֶ ְגּדַ  """"ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק "ַוּיִ
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        קיט, ב קיט, ב קיט, ב קיט, ב  .71
ָנה   ִמׁשְ

ַסח ֲאִפיקֹוָמן     .ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ
  

ָמָרא   ּגְ
  ? "יקֹוָמןֲאִפ "ַמאי 

  
  : ַרבָאַמר 

ּלֹ    .א ַיַעְקרּו ֵמֲחבּוָרה ַלֲחבּוָרהׁשֶ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

גֹון    ,ִלי -  אּוְרִדיָלֵאי  :ּכְ
יא ּיָ א - ְוגֹוַזלַּ   .ְלַאּבָ

  
יָלאוְ  ר ׁשֵ יוְ  ַרב ֲחִניָנא ּבַ   :רוּ ְמ ָא  יֹוָחָנן ַרּבִ

גֹון ָמִרים,   :ּכְ   ּתְ
   ,ְקָליֹות

  ֶוֱאגֹוִזים. 
  

ְניָ  ָווֵתיּה ּתַ יּדְ א ּכְ   יֹוָחָנן:  ַרּבִ
ַסח, "   ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ

גֹון ָמִרים  :ּכְ    ,תְּ
   ,ְקָליֹות

  . "ֶוֱאגֹוִזים
  

  רש"י
  מתי' 

. לשון הפטר מחבירו מפטירין
כשפטרין מן הסעודה מביאין 

  מיי המתיקה: 
  

   גמ'
כגון אי שרגיל  .ארדילאי לי

לאכול כמהין ופטריות לאחר 
   סעודתי:

. לרב שהיה רגיל וגוזליא לאבא
ים לאחר סעודתו לאכול גוזל

ולשון אפיקומן הוציאו והביאו 
   מיי מתיקה:
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א    ––––קיט, ב קיט, ב קיט, ב קיט, ב  .72
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ה ֲאִפיקֹוָמן.    ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַמּצָ
  

ַנן    :ּתְ
ַס "    ,"ח ֲ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 ָנֵפיׁש ַטֲעַמְייהוּ ּדְ  - ' ַאַחר ַמּצָ
ַסח"ֲאָבל לְ  ָנֵפיׁש ַטְעֵמיּה  ,"ַאַחר ַהּפֶ ּה לֵ  - ְולֹא ָמֵצי ֲעבּוֵריּה  ,ּדְ    ,ית ָלן ּבָ

ַמע ָלן    .ָקַמׁשְ
  

יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ
ִנין" ִנין ַהּסּוְפּגָ ֵריסֹו ֵמֶהן,  - ְוָהֶאיְסְקִריִטין ְוַהּדּוְבׁשָ א ּכְ   ָאָדם ְמַמּלֵ

יֹּ  ַאֲחרֹוָנהּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּבָ ִית ַמּצָ ּזַ   ."אַכל ּכַ
ַאֲחרֹוָנה"   , ִאין – "ּבָ

ִראׁשֹוָנה   קכ,א     !לֹא –ּבָ
  

ְעָיא'    ,ָקָאַמר 'לֹא ִמיּבַ
ִראׁשֹוָנה ְעָיא ּבָ ָקָאֵכיל ְלֵתיָאבֹון,  - לֹא ִמיּבַ   ּדְ

ַאֲחרֹוָנה"ֲאָבל  ה ,"ּבָ ּסָ יְלָמא ָאֵתי ְלֵמיַכל ֲאִכיָלה ּגַ    ,ֵאיָמא לֹא -  ּדִ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
  ַמְתֵני ָהִכי:  ָמר זּוְטָרא

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
ה ֲאִפיקֹוָמן.  ּצָ   ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּמַ

  
יע ֵליּה:    ֵניָמא ְמַסּיַ

ַסח ֲאִפיקֹוָמןֵא "   , "ין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ
ַסח" ה'לֹא, ֲאָבל ּדְ  - "ַאַחר ַהּפֶ    !ַמְפִטיִרין – 'ַאַחר ַמּצָ
  
ְעָיא'    ,ָקָאַמר 'לֹא ִמיּבַ

ְעָיא  ה'לֹא ִמיּבַ    ,לֹא ָנֵפיׁש ַטְעֵמיּה ּדְ  -  'ַאַחר ַמּצָ
ַסח"ֲאָבל לְ     ,ֵאיָמא לֹא - "ַאַחר ּפֶ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

   :ֵמיִתיִבי
ִנין ְוָהֶאיְסְקִריִטין" ִנין ְוַהּדּוְבׁשָ ֵריסֹו ֵמֶה  -  ַהּסּוְפּגָ א ּכְ    ,ןָאָדם ְמַמּלֵ

יֹּ  ַאֲחרֹוָנהּוִבְלַבד ׁשֶ ה ּבָ ִית ַמּצָ ּזַ    "אַכל ּכַ
ַאֲחרֹוָנה"    ,ִאין - "ּבָ

ִראׁשֹוָנה    לֹא!  - ּבָ
  
ְעָיא'    ,ָקָאַמר 'לֹא ִמיּבַ

ִראׁשֹוָנה ְעָיא ּבָ ָקָאֵכיל ְלֵתיָאבֹון - לֹא ִמיּבַ    ,ּדְ
ַאֲחרֹוָנה"ֲאָבל  ָאֵת  ,"ּבָ הּדְ ּסָ   ֵאיָמא לֹא,  - י ְלֵמיְכָלּה ֲאִכיָלה ּגַ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  רש"י
. אין מפטירין אחר מצה אפיקומן

שצריך לאכול מצה בגמר הסעודה 
זכר למצה האכלת עם הפסח וזו 
היא מצה הבצועה שאו אוכלין 
באחרוה לשם חובת מצה אותה 
שלאחר אכילה ועל כרחיו או 
מברכין על אכילת מצה בראשוה 

הואיל ו) [אע''פ שאיה] באה לשם (
חובה כדאמר רב חסדא לעיל (דף 
קטו.) גבי מרור דלאחר שמילא 
כריסו הימו היאך חוזר ומברך 
עליו הכי מי גבי מצה הלכך 
תרוייהו מברך ברישא והדר אכיל 
מצה באחרוה בלא ברכה אבל לא 

  .מרור דלאו חובה הוא
. דאין אדם רשאי בראשוה לא

 ר מצת חובהלאכול כלום אח
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        קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .73
  : ָרָבאָאַמר 

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ אֹוַרְייָתא,  -  ַמּצָ   ּדְ
ַנן –ּוָמרֹור  ַרּבָ    .ּדְ

  
ָנא ָמרֹור?    ּוַמאי ׁשְ

   – (במדבר ט, יא)  647"ִרים"ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹ  :ְכִתיבּדִ 
ַסח  א ּפֶ ִאיּכָ ְזַמן ּדְ    ,ֵיׁש ָמרֹור - ּבִ
ַסח  א ּפֶ ֵליּכָ א ָמרֹור -ּוִבְזַמן ּדְ    .ֵליּכָ

ִתיב:  ה ַנִמי ָהא ּכְ   ! ִרים"רֹ "ַעל ַמּצֹות ּוְמ ַמּצָ
  

ה יּה ְקָרא:  - ַמּצָ ֶעֶרב ּתֶֹמיֱהַדר ֲהַדר ּבֵ   . (שמות יב, יח) ת"אְכלּו ַמּצֹ "ּבָ
  
ר ַיֲעקֹוְ    ָאַמר:  בַרב ַאָחא ּבַ

ַנן –ְוֶאָחד ֶזה  ,ֶאָחד ֶזה ַרּבָ    .ּדְ
  

א ָהְכִתיב:  ֶעֶרב ּתֹ ֶאלָּ   ! ת"אְכלּו ַמּצֹ "ּבָ
  

ֵעי ֵליּה  ָהיָ ְו ָטֵמא לְ ַהִהיא ִמיּבָ ֶדֶרְך ְרחֹוָקה, ׁשֶ   ה ּבְ
ֲעָתְך ָאִמיָנא ָסְלָקא ּדַ ֶפַסח לֹא ָאְכִלי :ּדְ יָון ּדְ ה ּוָמרֹור ַנִמי לֹא ֵניכּול -  ּכֵ    ,ַמּצָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

  ְוָרָבא? 
  

  ָאַמר ָלְך: 
ֶדֶרְך ְרחֹוָקה ָהָיה ּבְ    ,לֹא ָצִריְך ְקָרא -  ָטֵמא ְוׁשֶ

ְרִעי ֵמָעֵרל ּוֶבן ֵנָכ ּדְ    ר. לֹא ּגָ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
   ,(שמות יב, מח) אַכל ּבֹו"ל ָעֵרל לֹא יֹ"כָּ "

  ֵאינֹו אֹוֵכל,  - "ּבֹו"

ה ּוָמרֹור -ֲאָבל אֹוֵכל  ַמּצָ   ."ּבְ
  

  ְוִאיָדְך? 
  

ַהאי ַהאי ּוְכִתיב ּבְ ִתיב ּבְ    ,ּכְ
  ּוְצִריֵכי.

  
ָרָבא ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    :ּתַ

ת ָיִמים ּתֹ" ׁשֶ ִביִעי ֲעֶצֶרת ַלה' ֱאלֶֹהיָך"אַכל ַמּצֹות ּובַ "ׁשֵ ְ    – (דברים טז, ח) ּיֹום ַהׁשּ
ִביִעי" ַמה ְ   ְרׁשּות,  - "ׁשּ
ת ָיִמים"ַאף  ׁשֶ    .ְרׁשּות - "ׁשֵ

  
  ַמאי ַטְעָמא? 

  
ד  ָלל ְלַלּמֵ ָלל, ְוָיָצא ִמן ַהכְּ ּכְ ָהָיה ּבַ ָבר ׁשֶ   - ָהֵוי ּדָ

ד ַעל ַעְצמֹו ָיָצא,    לֹא ְלַלּמֵ

                                                             
  """"יאכלוהו "ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים"ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים"ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים"ַעל ַמּצֹות ּוְמרִרים 647

  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 להתעות:
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ד ַע  א ְלַלּמֵ ָלל ּכּוּלֹו ָיָצא. ֶאלָּ   ל ַהּכְ
  

   ?ְרׁשּות ָיכֹול ַאף ַלְיָלה ָהִראׁשֹון
ְלמּוד לֹוַמר:    .(במדבר ט, יא) אְכֻלהּו""ַעל ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹ תַּ

ים,  ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ   ֵאין ִלי ֶאּלָ
ים ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ִין -  ּבִ    ?ִמּנַ

ֶעֶרב ּתֹ  ְלמּוד לֹוַמר:תַּ  תּוב ְקָבעֹו חֹוָבה - ת"אְכלּו ַמּצֹ "ּבָ   .  "ַהּכָ
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        בבבב- - - - קכ, אקכ, אקכ, אקכ, א .74
ָנה   ִמׁשְ

נוּ "    ,אְכלוּ יֹ  – ִמְקָצָתן  ָיׁשְ
ן    .אְכלוּ לֹא יֹ  -ּכּוּלָ

  

י  קכ,ב     :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
   ,אְכלוּ יֹ  – ִנְתַנְמְנמוּ 

מּו    אְכלּו. לֹא יֹ  -ִנְרּדְ
  

ַסח ַאַחר ֲחצוֹ  ַדִים -ת ַהּפֶ א ֶאת ַהּיָ    .ְמַטּמֵ
  

ּגּול    ,ַהּפִ
ַדִים -ְוַהּנֹוָתר  ִאין ֶאת ַהּיָ    .ְמַטּמְ

  
ָמָרא   ּגְ

י" מוּ יֹ -  ִנְתַנְמְנמוּ  :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ   . "אְכלוּ לֹא יֹ  -  אְכלּו, ִנְרּדְ
  

ֵמי ִנְתַנְמֵנם?    ֵהיִכי ּדָ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
יר ְולֹא ּתִ     .ירִנים ְולֹא ִנים, ּתִ

ָקֵרי ֵליּה  גֹון ּדְ רּו ֵליּה  ,ְוָעֵני, ְולֹא ָיַדע ְלַאְהּדּוֵרי ְסָבָרא -  ּכְ ר - ְוִכי ַמְדּכְ    .ִמְדּכַ
  

ֵיי יּה  ַאּבַ הּדְ ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ ָקא ִנְמֵנם, ַרּבָ   , ֲחָזא ּדְ
   !ָאַמר ֵליּה: ֵמיָנם ָקא ָנֵאים ָמר?
  ָאַמר ֵליּה: ֵמינּוֵמי ָקא ְמַנְמֵנם, 

מּו יֹ  -ִנְתַנְמְנמּו "ְתַנן: וּ    . "אְכלוּ לֹא יֹ  -אְכלּו, ִנְרּדְ
  
  
  

  רש"י
  מתי' 

. אם התחילו כולם לא יאכלו
לאכול פסחם וישו ועדיין לא 
אכלו כל פסחם לא יאכלו 

י פסחם בשתי דראין כאוכל
חבורות או בזמן הזה שאין פסח 

   אם ישו כולם:
  גמ' 
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        קכ, בקכ, בקכ, בקכ, ב .75
ַסח ַאַחר ֲחצֹות" ַדִים - ַהּפֶ א ֶאת ַהּיָ   , ְמַטּמֵ

ּגּול ְוַהּנֹוָתר  ַדִים -ַהּפִ ִאין ֶאת ַהּיָ   . "ְמַטּמְ
  

  ֵמֲחצֹות ֲהָוה ֵליּה נֹוָתר.  :ַאְלָמא
  

א ּנָ    ?ַמאן ּתַ
  

  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 
י ן ֲעַזְרָיה הּוא,  ַרּבִ   ֶאְלָעָזר ּבֶ

ַתְנָיא    :ּדְ
ה"" ְיָלה ַהּזֶ לַּ ר ּבַ ׂשָ    ,(שמות יב, ח) "ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ

י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ
אן ה" :ֶנֱאַמר ּכָ ְיָלה ַהּזֶ לַּ ן"ּבַ ְיָלה ַה  :, ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ לַּ י ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ה"ְוָעַבְרתִּ   , (שמות יב, יב) "ּזֶ
ן ַהּלָ אן ,(שמות יב, כט) ַעד ֲחצֹות - ַמה ּלְ   ַעד ֲחצֹות.  - ַאף ּכָ

י ָאַמר לוֹ  זֹון" : ַוֲהלֹא ֶנֱאַמר:ֲעִקיָבא ַרּבִ זֹון. -  (שמות יב, יא) 648"ִחּפָ ַעת ִחּפָ   ַעד ׁשְ
ן ְלמּוד לֹוַמר ,ִאם ּכֵ ְיָלה :ַמה תַּ לַּ    ?""ּבַ

ּיֹום? ּכְ ָיכֹול ְיֵהא ֶנֱאָכל  ים ּבַ   ָקָדׁשִ
ְלמּוד לֹוַמר: ְיָלה" תַּ לַּ ּיֹום - "ּבַ ְיָלה הּוא ֶנֱאָכל, ְוֵאינֹו ֶנֱאָכל ּבַ ּלַ   . "ּבַ

  
יוְ  ה"ַהאי  ,ֲעִקיָבא ַרּבִ   ?ַמאי ָעֵביד ֵליּה  - "ַהּזֶ

  
ֲאָתא.  ֵעי ֵליּה ְלַמעּוֵטי ַלְיָלה ַאֵחר הּוא ּדַ   ִמיּבָ

ֲעָתְך ָאִמיָנא ים,  - יל ּוֶפַסח הֹוִא  :ָסְלָקא ּדַ ים ַקלִּ ָלִמים וּ ָקָדׁשִ ים -ׁשְ ים ַקלִּ    ,ָקָדׁשִ
ָלִמים ְ ֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד -  ַמה ׁשּ    ,ֶנֱאָכִלים ִלׁשְ

ַסח ְמקֹום ָיִמים - ַאף ּפֶ ֵני ֵלילֹות ְויֹום ֶאָחד,  ,אֹוִקים ֵלילֹות ּבִ   ִויֵהא ֶנֱאָכל ִלׁשְ
ַתב ַרֲחָמָנא  ה"ּכָ   . "ַהּזֶ

  
יַר וְ  ן ֲעַזְרָיה ּבִ    ?ֶאְלָעָזר ּבֶ

  
   :ָאַמר ָלְך 

ֹ ִמ     .ָנְפָקא ָהא (שמות יב, י) 649"ֶקרַעד ּבֹ א תֹוִתירוּ "ּל
  
יוְ     ?ֲעִקיָבא ַרּבִ

  
   :ָאַמר ָלְך 

ַתב ַרֲחָמָנא ה"" :ִאי לֹא ּכָ ִני. ּבֹ ?ֶקר""ּבֹ ֲהָוה ָאִמיָנא: ַמאי  - ַהּזֶ   ֶקר ׁשֵ
  
יוְ     ?ֶאְלָעָזר ַרּבִ

  
   :ָאַמר ָלְך 

ל ֵהיָכא    ֶקר ִראׁשֹון הּוא. ּבֹ - ֶקר""ּבֹ :ָכַתבּדְ ּכָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ה ַאַחר ֲחצֹות,  ַמן ַהּזֶ ּזְ ה ּבַ יְל ָאַכל ַמּצָ ן ֲעַזְרָיה  ַרּבִ   לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו.  -ֶאְלָעָזר ּבֶ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

                                                             

זֹוןורים נעליכם ברגליכם ומקלכם בידכם ואכלתם אותו "וככה תאכלו אותו מתניכם חג 648 ִחּפָ זֹוןּבְ ִחּפָ זֹוןּבְ ִחּפָ זֹוןּבְ ִחּפָ   פסח הוא לה'" ּבְ
  """"והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו ַעד ּבֶקרַעד ּבֶקרַעד ּבֶקרַעד ּבֶקרממנו  "לֹא תֹוִתירוּ "לֹא תֹוִתירוּ "לֹא תֹוִתירוּ "לֹא תֹוִתירוּ  649

  רש"י
. שבהלו לצאת עד שעת חפזון

   והייו עד הבקר:
. ט''ו המפסיק בין ויום אחד

הלילות דלא ליהוי ותר עד 
   ט''ז:

. הא אפקיה קרא מהיקישא
דפסח דכתיב (שמות יב) (בערב 
תאכלו מצות) [ששת ימים כו'] 

שא דעל מצות ואקשיה בהיקי
   ומרורים יאכלוהו (במדבר ט):

. קמ''ל דכי אהדריה קרא
(שבעת ימים תאכל מצות) 
[בערב כו'] (שמות יג) למילתיה 
קמייתא אהדריה לעמוד במקום 

 הפסח ולאכול עד חצות:
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ׁש ּדְ  ּקַ ִאיּתַ יָון ּדְ ַסח לַ ּכֵ ֵמי -ּפֶ ַסח ּדָ ּפֶ   !ּכַ
  

א ַמהוּ  יׁשָ ֵקיּה ְקָרא ֵמֶהיּקֵ ֵתיָמא: ָהא ַאּפְ    ,ּדְ
ַמע ָלן ֵריּה ְקָרא :ָקַמׁשְ ִכי ַאְהּדְ ֵריּה.  - ּדְ ְייָתא ַאְהּדְ ָתא ַקּמַ ְלִמילְּ
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        קכא, אקכא, אקכא, אקכא, א    ––––קכ, ב קכ, ב קכ, ב קכ, ב  .76
יּגּול ְוַהּנֹוָתר" ַדִים - ַהּפִ א ֶאת ַהּיָ    ."ְמַטּמֵ
  

אוְ  ַרב הּוָנא    ,ַרב ִחְסּדָ
ּום ֲחׁשֵ  ה, ֵדי ּכְ ַחד ָאַמר: ִמׁשּ   הּוּנָ

ּום ֲעֵצֵלי ּכְ  :ְוַחד ָאַמר ה. ִמׁשּ   הּוּנָ
  

ִית :ַחד ָאַמר ּזַ    ,ּכַ
יָצה.   :ְוַחד ָאַמר ּבֵ   ּכַ

  
ֵני ַא   קכא,א  יּגּול"ַחד ּתָ    ,"ּפִ

ֵני ַא     ."ּנֹוָתר"ְוַחד ּתָ
  

ָתֵני  יּגּול"ַא ַמאן ּדְ ֵדי כְּ  - "ּפִ ּום ֲחׁשֵ הִמׁשּ    ,הּוּנָ
ָתֵני  ּום ֲעֵצֵלי ּכְ  - "ָתרּנוֹ "ַא ַמאן ּדְ הִמׁשּ    .הּוּנָ

  
ִית :ַחד ָאַמר ּזַ    ,ּכַ

יָצה :וַחד ָאַמר ּבֵ    .ּכַ
  

ִית  :ָאַמרּדְ ַמאן  ּזַ    ,ִאיּסּורוֹ כְּ  –ּכַ
יָצה  :ָאַמרּדְ ּוַמאן  ּבֵ טּוְמָאתוֹ  –ּכַ    .ּכְ

  
  

  רש"י
. חד תי אפיגול וחד תי אותר

חד מפרש טעמא דמתיתין מאי 
טעמא מטמא פיגול את הידים 

עמא דותר מאי וחד מפרש ט
   טעמא ותר מטמא את הידים:

. גזרו עליו משום חשדי כהוה
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:
. שלא משום עצלי כהוה

   יתעצלו באכילתן:
. מהן מטמא את כזיתחד אמר 

 הידים וח''א בכביצה:
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        קכא, אקכא, אקכא, אקכא, א .77
ָנה   ִמׁשְ

ַסח  ת ַהּפֶ ְרּכַ יֵרְך ּבִ ַטר  - ּבֵ   ֶזַבח, ֶאת ֶשל ּפָ
ל ֶזַבח ּבֵ  ַסח -יֵרְך ֶאת ׁשֶ ל ּפֶ ַטר ֶאת ׁשֶ   , לֹא ּפָ

ְבֵרי  יּדִ ָמֵעאל ַרּבִ   . ִיׁשְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

   ,לֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זוֹ 
   .ְולֹא זֹו ּפֹוֶטֶרת זוֹ 

  
ָמָרא   ּגְ

ְמָצא לֹוַמר ּתִ ׁשֶ    :ּכְ
יְלִדְבֵרי  ָמֵעאל  ַרּבִ   - ִיׁשְ

ִפיָכה ְכָלל ׁשְ    ,ְזִריָקה ּבִ
ְכָלל ְזִריָקהלֹוְ  ִפיָכה ּבִ    ,א ׁשְ

יְלִדְבֵרי    - ֲעִקיָבא  ַרּבִ
ְכָלל ְזִריָקה ִפיָכה ּבִ    ,לֹא ׁשְ

ִפיָכה ְכָלל ׁשְ    .ְולֹא ְזִריָקה ּבִ
  
  
  

108

  רש"י
  מתי' 

. על אכילת פסחים ברכת הפסח
על של זבח חגיגת ארבעה עשר 

   ומברכין על אכילת שלמים:
  

  גמ' 
. בזריקה מרחוק דלא שירי דם

איכפת ליה אם ופלים שיריים על 
היסוד או לא שירי דם הפסח 
בשפיכה בחת כדי שיפלו על 

   היסוד:
. כלומר כה בכלל זריקהלא שפי

שאם ותן פסח בזריקה ושלמים 
בשפיכה לא עשה כלום וכיון דאין 
דומין זה לזה במתן דמים אין 
ברכת האחד פוטרת האחר: הכי 
גרסין במתיתין בירך על הזבח 
לא פטר את הפסח על הפסח פטר 
את של זבח דברי ר' ישמעאל 
והכא גרסין לדברי ר' ישמעאל 

ולא שפיכה  זריקה בכלל שפיכה
בכלל זריקה ופירוש אם תן פסח 
בזריקה לא עשה כלום אבל אם 
תן שלמים בשפיכה יצא לפיכך 
ברכת הפסח פוטרת את של 
שלמים ששלמים בכלל פסח במתן 
דמים ושל שלמים איה פוטרת 
את של פסח לפי שאין פסח במתן 

 דמו בכלל שלמים:
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        קכא, בקכא, בקכא, בקכא, ב .78
י  קכא,ב  ְמַלאי ַרּבִ ן,  ׂשִ   ִאיְקַלע ְלִפְדיֹון ַהּבֵ

יּה  עּו ִמיּנֵ   :ּבָ
יָטא ׁשִ ן: "ֲאׁשֶ  ,ּפְ ְדיֹון ַהּבֵ ן" ַעל ּפִ ְדיֹון ַהּבֵ נּו ַעל ּפִ ִמְצֹוָתיו ְוִצּוָ נּו ּבְ ׁשָ ן ְמָבֵרְך,  -ר ִקּדְ   ֲאִבי ַהּבֵ

ה" ַמן ַהּזֶ יָענּו ַלּזְ יָמנּו ְוִהּגִ ֶהֱחָיינּו ְוִקּיְ רּוְך... ׁשֶ ן ְמָבֵרְך? ּכֹ  - "ּבָ   ֵהן ְמָבֵרְך, אֹו ֲאִבי ַהּבֵ
  
ָקָמֵטי ֲהָנָאה ִליֵדיּה  ,ֵהן ְמָבֵרךְ ּכֹ     ,ּדְ

ן ְמָבֵרךְ  ָקא ָעֵביד ִמְצָוה ,אֹו ֲאִבי ַהּבֵ   ?ּדְ
  

יֵדיּה     .לֹא ֲהָוה ּבִ
א יּה ִמְדָרׁשָ ִאיל ּבֵ    ,ֲאָתא ׁשְ

ן ִים.  - ָאְמרּו ֵליּה: ֲאִבי ַהּבֵ ּתַ   ְמָבֵרְך ׁשְ
  

   :ְלְכָתאיְוִה 
ן ִים.  - ֲאִבי ַהּבֵ ּתַ   ְמָבֵרְך ׁשְ

        
        הדרך עלך ערבי פסחיםהדרך עלך ערבי פסחיםהדרך עלך ערבי פסחיםהדרך עלך ערבי פסחים

        פסחיםפסחיםפסחיםפסחיםוסליקא לה מסכת וסליקא לה מסכת וסליקא לה מסכת וסליקא לה מסכת 
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