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"מקוֹם ֶשׁנָּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
 .1נ ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה

נ,ב

שין.
אכה ְ ּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ַעד ֲחצוֹ ת  -עוֹ ִ ׂ
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ְמ ָל ָ
שין.
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא ַל ֲעשׂוֹ ת ֵ -אין עוֹ ִ ׂ
שין,
שין ְל ָמק ֹום ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
ַההוֹ ֵל ְך ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
שין  -נוֹ ְתנִ ין ָע ָליו :חו ְּמ ֵרי ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ׁ ּ ָשם,
שין ְל ָמק ֹום ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
אוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
וְ חו ְּמ ֵרי ָמק ֹו ם ׁ ֶש ָה ַל ְך ְל ׁ ָשם.
וְ ַאל יְ ׁ ַש ֶ ּנה ָא ָדם ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת.
ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בּ וֹ :
ַה ּמוֹ ִל ְ
יעית ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּכל ּו ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּכלוּ,
ב
ש
ׁ
ת
ירוֹ
פ
ְ ִ ִ
יך ּ ֵ
אוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּכל ּו ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּכל ּו ַ -ח ָ ּייב ְל ַב ֵער.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
" ֵצא וְ ָה ֵבא ְל ָך ַאף ַא ָּתה".

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ִא ְיריָ א " ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים"?
ֲא ִפילּ ּו ַע ְרבֵ י ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וְ ַע ְרבֵ י י ִָמים טוֹ בִ ים ִנַמי!
דְּ ַת ְניָ א:
אכה:
" ָהעוֹ ֶ ׂ
שה ְמ ָל ָ
ימן ְ ּב ָר ָכה ְלעוֹ ָלם"!
ְ ּב ַע ְר ֵבי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וְ יָ ִמים טוֹ ִבים ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה ֵ -אינוֹ רוֹ ֶאה ִס ַ
ָה ָתםִ " :מן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה"  -הוּא דְּ ָאסוּר,
ָסמו ְּך לַ ִּמנ ְָחה  -לֹא.
ָהכָ אֵ :מ ֲחצוֹ ת.
ִאי ִנַמי,
ָה ָתםִ :ס ַימן ְ ּב ָרכָ ה  -הוּא דְּ לֹא ֲחזִ י,
ֲאבָ ל ׁ ַש ּמוֹ ֵתי  -לֹא ְמ ׁ ַש ְּמ ִתינַן לֵ ּיה.
ָהכָ אַ ׁ :ש ּמוֹ ֵתי  -נַ ִמי ְמ ׁ ַש ְּמ ִתינַן לֵ ּיה.
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 .2נ ,ב
ּגו ָּפא:
אכהּ ְ :ב ַע ְר ֵבי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וְ ַע ְר ֵבי יָ ִמים ט ֹו ִבים ִמן ַה ִּמנְ ָחה ו ְּל ַמ ְע ָלה,
" ָהעוֹ ֶ ׂ
שה ְמ ָל ָ
ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ו ְּבמוֹ ָצ ֵאי יוֹ ם טוֹ ב,
ו ְּבמוֹ ָצ ֵאי יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים,
ו ְּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ׁ ָשם נִ ְידנוּד ֲע ֵב ָירה.
לְ ַא ּת ּו ֵיי ַּת ֲע ִנית צִ יבּ וּר.285
ימן ְ ּב ָר ָכה ְלעוֹ ָלם".
ֵאינוֹ רוֹ ֶאה ִס ַ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָ ּכר,
"יֵ ׁש זָ ִריז וְ נִ ְ ׂ
וְ יֵ ׁש זָ ִריז וְ נִ ְפ ָסד,
ש ָ ּכר,
יֵ ׁש ׁ ָש ֵפל וְ נִ ְ ׂ
וְ יֵ ׁש ׁ ָש ֵפל וְ נִ ְפ ָסד".
ש ָ ּכר"  -דְּ ָעבֵ יד כּ ו ֵּּלי ׁ ַש ְ ּב ָתא ,וְ לֹא ָעבֵ יד ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא.
"זָ ִריז וְ נִ ְ ׂ
"זָ ִריז וְ נִ ְפ ָסד"  -דְּ ָעבֵ יד כּ ו ֵּּלי ׁ ַש ְ ּב ָתא ,וְ ָעבֵ יד ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ש ָ ּכר "  -דְּ לֹא ָעבֵ יד כּ ו ֵּּלי ׁ ַש ְ ּב ָתא ,וְ לֹא ָעבֵ יד ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא.
" ׁ ָש ֵפל וְ נִ ְ ׂ
" ׁ ָש ֵפל וְ נִ ְפ ָסד"  -דְּ לֹא ָעבֵ יד כּ ו ֵּּלי ׁ ַש ְ ּב ָתא ,וְ ָעבֵ יד ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ּ
ּ
נָשי דִּ ְמחוֹ זָ אַ ,אף ַעל ַגב דְּ לֹא ָעבְ ַדן ֲעבִ ְיד ָּתא ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא ִמ ׁשוּם ְמ ַפ ְנקו ָּתא הוּא,
ָה ֵני ׁ ֵ
דְּ ָהא ָּכל יוֹ ָמא ִנַמי  -לֹא ָקא ָע ְב ַדן,
ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י – " ׁ ָש ֵפל וְ נִ ְׂש ָּכר" ָק ֵרינַן לְ ה ּו.
ָרבָ א ָר ֵמי:
"כי גָ דוֹ ל ַעד ׁ ָש ַמיִ ם ַח ְסדֶּ
ְּכ ִתיבִּ :
"כי ָגדוֹ ל ֵמ ַעל ׁ ָש ַמיִ ם ַח ְסדֶּ ָך") 287תהלים קח ,ה( ָ -הא ֵּכיצַ ד!
וּכְ ִתיבִּ :
ָך") 286תהלים נז ,יא(,

ָּכאן ּ ְ -בעוֹ ִׂשין לִ ׁ ְש ָמ ּה,
וְ כָ אן ּ ְ -בעוֹ ִׂשין ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ָמ ּה.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
לְ עוֹ לָ ם י ֲַעסוֹ ק ָא ָדם ְ ּבתוֹ ָרה ו ִּמ ְצוֹ ת ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ָמ ּה,
ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶשלּ ֹא לִ ׁ ְש ָמ ּה ּ ָ -בא לִ ׁ ְש ָמ ּה.

 285הגהות הגר"א – לאתויי תשעה באב
ִּ 286כי גָ דֹל ַעד ׁ ָש ַמיִ ם ַח ְסדֶּ ָך וְ ַעד ׁ ְש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּת ָך
ִּ 287כי גָ דוֹ ל ֵמ ַעל ׁ ָש ַמיִ ם ַח ְסדֶּ ָך וְ ַעד ׁ ְש ָח ִקים ֲא ִמ ֶּת ָך
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רש"י
ידוד עבירה .רמז עבירה:
תעית צבור .אסור במלאכה
במסכת תעית )דף יב (:כשהיו
מתעין על הגשמים אבל שאר
תעית ציבור לא כדאמר שמואל
אין חומר תעית ציבור בבבל
)לקמן דף ד:(:
במוצאי שבתות .משום כבוד
שבת שמוסיפין מחול על
הקדש:
זריז .בעל מלאכה:
שפל ושכר דלא עביד כולה
שבתא ולא במעלי שבתא.
ואע''ג דלאו לשום מצוה מיכוין
מצוה שלא לשמה מיהא הויא
דאמרין לקמן יעסוק אדם
במצוה ואפילו שלא לשמה :ה''ג
ואע''ג דהאי דלא קעבדן כו':
עושין לשמה .מעל שמים ושלא
לשמה עד לשמים דמצוה מיהא
קא עביד כדרב יהודה:

250

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .3נ ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ימן ְ ּב ָר ָכה ְלעוֹ ָלם".
" ַה ְמ ַצ ּ ֶפה ִל ְ ׂ
יחיִ ם ֵ -אינוֹ רוֹ ֶאה ִס ַ
שכַ ר ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ֵר ַ
ש ַכר ִא ׁ ְש ּת ֹו" – ַמ ְתקוּלְ ָּתא.
" ְׂ
יח ָ ּייא" ַ -א ַ ּג ְר ָּתא.
" ֵר ַ
"ס ִדין ָע ְשׂ ָתה וַ ִּת ְמכּ ֹר") 288משלי לא ,כד(.
יש ַּתבּ וֹ ֵחי ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ָ ּב ּה ְק ָראָ :
ֲא ָבל ָעבְ ָדה ו ְּמזַ ְ ּבנָה ִ -א ׁ ְ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ימן ְ ּב ָר ָכה ְל עוֹ ָלם".
" ַה ִּמ ְ ׂ
ש ַּת ֵ ּכר ְ ּב ָקנִ יםּ ,ו ְב ַקנְ ַק ִ ּנים ֵ -אינוֹ רוֹ ֶאה ִס ַ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דְּ נ ֵָפ ׁיש ַא ְפ ַחזַ ּיְיה ּו ָ ׁ -שלְ ָטא ְ ּבה ּו ֵעינָא.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ימ ָטא,
" ַּת ָ ּג ֵרי ִס ְ
ו ְּמגַ דְּ ֵלי ְב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה,
וְ קוֹ ְצ ֵצי ִא ָילנוֹ ת טוֹ בוֹ ת,
ימן ְ ּב ָר ָכה ְלעוֹ ָלם ".
וְ נוֹ ְתנִ ין ֵעינֵ ֶיהן ְ ּב ֵח ֶלק יָ ֶפה ֵ -אינוֹ רוֹ ֶאה ִס ַ
ַמאי ַט ְע ָמא?
דְּ ָתה ּו ֵ ּב ּיה ֱאינ ׁ ֵָשי.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
ש ַכר כּ וֹ ְת ִבין,
ימן ְ ּב ָר ָכה ְלע ֹו ָלםׂ ְ :
ס
ן
ה
ב
ּ
ין
א
ת
ּטוֹ
ו
ר
פ
ֵ ָ ֶ ִ ַ
" ַא ְר ַ ּבע ְ
ש ַכר ְמתו ְּר ְ ּג ָמנִ ין,
ּו ְ ׂ
ש ַכר יְ תוֹ ִמים,
ּו ְ ׂ
ו ָּמ עוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים".
שכַ ר ְמתו ְּר ְ ּג ָמנִ ין" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ֶמ ֱיח ֵזי ִּכ ְׂשכַ ר ׁ ַש ָ ּבת.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ְ ׂ
" ָמעוֹ ת יְ תוֹ ִמים" – נ ִָמי ,לָ או ְ ּבנֵי ְמ ִחילָ ה ִנינְ הוּ.
" ָמעוֹ ת ַה ָ ּבאוֹ ת ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ לָ או ָּכל יוֹ ָמא ִמ ְת ַר ֵח ׁש ִנ ָּיסא.
ש ַכר כּ וֹ ְת ִבין" ַ -מאי ַט ְע ָמא?
" ְׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
נְשי כְ ֶנ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ַעל כּ וֹ ְתבֵ י ְס ָפ ִרים ְּת ִפ ִּלין ו ְּמזוּזוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא י ְִת ַע ׁ ּ ְשרוּ,
יָשב ּו ַא ׁ ֵ
ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַ ּבע ַּת ֲע ִנ ּיוֹ ת ׁ ְ
ׁ ֶש ִאילְ ָמלֵ י ִמ ְת ַע ׁ ּ ְש ִרים ֵ -אין כּ וֹ ְתבִ ים.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ילין ו ְּמזוּזוֹ תֵ :הן,
"כּ וֹ ְת ֵבי ְס ָפ ִרים ו ְּת ִפ ִ ּ
וְ ַת ָ ּג ֵר ֶיהם,
יהם,
ר
וְ ַת ָ ּג ֵרי ַת ָ ּג ֵ ֶ
אכת ׁ ָש ַמיִ ם,
וְ ָכל ָהעוֹ ְס ִקים ִ ּב ְמ ֶל ֶ
לְ ִאית ּו ֵיי מוֹ כְ ֵרי ְתכֵ לֶ ת -
ימן ְ ּב ָר ָכה ְלעוֹ ָלם.
רוֹאים ִס ַ
ֵאינָ ן ִ
וְ ִאם עוֹ ְס ִקים ִל ׁ ְש ָמ ּה – רוֹ ִאים".

ש ָתה וַ ִּת ְמכּ ֹר וַ ֲחגוֹר ָנ ְתנָ ה לַ ְּכנַ ֲענִ י
ָ 288ס ִדין ָע ְ ׂ

רש"י
מתקולתא .וטלת מאזים בידה
ומהלכת בשוק להשכירן לכל
הצריכין דשכר מועט הוא
ומתבזה אשתו על שכר מועט:
אגרתא .שכר ריחיים שמשכירין
טורח גדול ושכר מועט אבל
קוה ריחיים ומוכרן הרי הוא
כשאר פרקמטיא:
בקים .כל מקלות דקים קרי
קים שעושין מהן גדרות
ומחיצות:
אפחזייהו .פח שלהן:
תגרי סימטא .יושבין ומוכרין
בשוק ועין שולטת בהן:
ומגדלי בהמה דקה .הכל צווחין
עליהן:
וקוצצי אילות טובות .למוכרן
לעצים הכל תמיהים ומלעיזין
עליהם ומתוך כך עין שולטת
בהן וצעקת בי אדם:
וותין עייהם בחלק יפה.
כשחולקים עם אחרים תמיד
מקפידין ליטול חלק יפה:
מתורגמין .שעומדין לפי
החכם בשבתות ושומעין מפיו
ומשמיעין לרבים:
ומעות יתומין .למחצית שכר:
ממדית הים .משלח ספיותיו
תמיד במקום סכה:
תכלת .לציצית:
אין רואין .כדאמרן שאם
יתעשרו לא יהו עסוקין:
ואם עוסקין לשמה .להיות
המצוה מצויה לצריכין לה:
רואין .דהואיל ולשמה עושין לא
ייחו בשביל עשרן:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .4נ ,ב – נא ,א
יישן נָהוּג דְּ לֹא ָהו ּו ָאזְ לִ י ִמ צּ וֹ ר לְ צִ ידוֹ ן ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא.
ְ ּב ֵני בֵ ׁ ָ
ֲאת ּו ָ ּב ַנ ְייה ּו ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ָא ְמר ּו לוֹ ַ :אבְ ֲה ִתין ֶ -א ְפ ׁ ָשר לְ הוּ,
ֲאנַן  -לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר לָ ן.
ָא ַמר לְ הוְּּ :כ ָבר ִק ְ ּיבל ּו ֲאבוֹ ֵתיכֶ ם ֲעלֵ ֶיהם,
"ש ַמע ְ ּבנִ י מו ַּסר ָא ִב ָיך וְ ַאל ִּת ּטֹ ׁש ּת ֹו ַרת ִא ּ ֶמ ָך" )משלי א ,ח(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרְ ׁ :
ְ ּב ֵני חוֹ זַ אי נ ֲָהגִ י דְּ ַמ ְפ ְר ׁ ִשי ַח ָּלה ֵמ ָארוֹ זָ א,
ֲאת ּו וְ ָא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ַרב יוֹ ֵסף.
ָא ַמר לְ הוּ :נֵיכְ לָ ּה זָ ר ְ ּב ַא ּ ַפ ְייהוּ.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
נא,א "דְּ ָב ִרים ַה ּמו ָּּת ִרים וַ ֲא ֵח ִרים נָ ֲהג ּו ָ ּב ֶהן ִא ּ
יהם"!
יסוּר ִ ^ -אי ַא ָּתה ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ִּת ָירן ִ ּב ְפנֵ ֶ
ָא ַמר לוֹ :
וְ לָ או ִמי ִא ְית ַמר ֲעלָ ּה:
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ אּ ְ :בכו ָּת ֵאי!
כּ ו ָּת ֵאי ַמאי ַט ְע ָמא? ִמ ׁ ּשוּם דִּ ְמ ַס ְרכֵ י ִמ ְּיל ָתא,
ינָשי ִנַמי ָס ְרכִ י ִמ ְּיל ָתא!
ָה ָנ ְך ֱא ׁ ֵ
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
ֲחזֵ ינַן ִאי רו ָ ּּבן אוֹ ֶרז ָאכְ לִ י  -לֹא ֵניכְ לֵ ּיה זָ ר ְ ּב ַא ּ ַפ ְייה ּו,
דִּ ילְ ָמא ִמ ׁ ְש ַּת ְּכ ָחא ּתוֹ ַרת ַח ָּלה ִמי ַּנ ְייהוּ,
וְ ִאי רו ָ ּּבן דָּ גָ ן ָאכְ לִ י  -נֵיכְ לָ ה זָר ְ ּב ַא ּ ַפיְיהוּ,
דִּ ילְ ָמא ָא ֵתי לְ ַא ְפרו ׁ ֵּשי ִמן ַה ִח ּיוּב ַעל ַה ּ ְפטוּרּ ,ו ִמן ַה ּ ְפטוּר ַעל ַה ִח ּיוּב.

251

רש"י
מצור לצידון .יום השוק של
צידון בע''ש והם מחמירים על
עצמן שלא להיבטל מצרכי
שבת:
הוה אפשר להו .להמע מן
השוק שעשירים היו:
מארוזא .אורז:
דסרכי מ ילתא .של קולא
ומזלזלין יותר:
הך אישי מי .כיון דלא גמרי:
סרכי מילתא .קושיא היא דאתו
לאימועי מחלה אף מדגן:
המפריש מן האורז על הדגן
אוכל טבלים דלא חל השם על
האורז ולא יתקן הדגן
והמפריש מן הדגן על האורז
מאכיל טבל לכהן שאין השם
חל על הדגן בשביל האורז שהרי
איו מחוייב ומצא שאין זו
חלה אלא טבל:

252

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .5נא ,א
ּגו ָּפא:
"דְּ ָב ִרים ַה ּמו ָּּת ִרים וַ ֲא ֵח ִרים נָ ֲהג ּו ָ ּב ֶהן ִא ּ
יסוּר ִ -אי ַא ָּתה ַר ׁ ּ ַשאי ְל ַה ִּת ָירם ִ ּב ְפנֵ ֶיהם ".
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ְ ּבכו ָּת ֵאי ָע ְס ִקינַן.
וְ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא לֹא?!
וְ ָה ַת ְניָא:
"רוֹ ֲח ִצים ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ְ ּכ ֶא ָחד,
וְ ֵאין רוֹ ֲח ִצים ׁ ְשנֵ י ַא ִחים ְ ּב ָכבוּל.
יהם ְ ּכ ֶא ָחד ְ ּבכָ בוּל,
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
יאל ׁ ֶש ָר ֲחצ ּו ׁ ְשנֵ ֶ
ש ה ִ ּביהו ָּדה וְ ִה ֵ ּלל ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יהם ָ ּכל ַה ְּמ ִדינָ ה,
וְ ָל ֲעזָ ה ֲע ֵל ֶ
ָא ְמרוִּ :מ ָ ּי ֵמינ ּו לֹא ָר ִאינ ּו ָ ּכ ְך.
וְ נִ ׁ ְש ַמט ִה ֵ ּלל וְ יָ ָצא ַל ַ ּביִ ת ַה ִחיצוֹ ן וְ לֹא ָר ָצה לוֹ ַמר ָל ֶהם :מו ָּּת ִרים ַא ֶּתם.
י ֹו ְצ ִאים ְ ּבקו ְּר ְד ִקיסוֹ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת וְ ֵאין יוֹ ְצ ִאים ְ ּבקו ְּר ְד ִקיסוֹ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ִב ֵירי.
יאל ׁ ֶש ָ ּי ְצא ּו ְ ּבקו ְּר ְד ִקיסוֹ ן ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּב ִב ֵירי,
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
ש ה ִ ּביהו ָּדה וְ ִה ֵ ּלל ָ ּבנָ יו ׁ ֶשל ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יהם ָ ּכל ַה ְּמ ִדינָ ה.
וְ ָל ֲעזָ ה ֲע ֵל ֶ
וְ ָא ְמרוִּ :מ ָ ּי ֵמינ ּו לֹא ָר ִאינ ּו ָ ּכ ְך,
יהם וְ לֹא ָרצ ּו לוֹ ַמר ָל ֶהן מו ָּּת ִרים ַא ֶּתם.
ו ׁ ְּש ָמטוּם וּנְ ָתנוּם ְל ַע ְב ֵד ֶ
יוֹש ִבים ַעל ַס ְפ ְס ֵלי ּגוֹ יִ ם ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת.
ְׁ
ּ
יאל ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב ַעל ַס ְפ ְס ֵלי ג ֹויִ ם ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ְ ּב ַעכּ וֹ,
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
ש ה ְ ּב ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
וְ ָל ֲעזָ ה ָע ָליו ָ ּכל ַה ְּמ ִדינָ ה,
ָא ְמרוִּ :מ ָ ּי ֵמינ ּו לֹא ָר ִאינ ּו ָ ּכ ְך,
נִ ׁ ְש ַמט ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע וְ לֹא ָר ָצה לוֹ ַמר ָל ֶהם מו ָּּת ִרים ַא ֶּתם"!
ְ ּב ֵני ְמ ִדינַת ַה ּיָם נ ִַמי,
ֵּכיוָ ן דְּ לֹא ׁ ְשכִ ִיחי ַר ָ ּבנַן ַ ּג ַ ּביְיה ּו ַּ -ככּ ו ִּתים דָּ מ ּו.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ַס ְפ ְס ֵלי ּג ֹויִ ם" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ֶמ ֱחזֵ י ְּכ ִמ ָ ּקח ו ִּמ ְמ ָּכר.
" ְ ּבקו ְּר ְד ִקיסוֹ ן" ִנַמי  -דִּ ילְ ָמא ִמ ׁ ְש ַּת ְּל ִפין וְ ָא ֵתי לְ ִאית ּו ֵיי ְנה ּו ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
ֶא ָּלא "רוֹ ֲח ִצין" ַמאי ַט ְע ָמא לֹא?
דְּ ַת ְניָ א:
" ִעם ַהכּ ֹל ָא ָדם רוֹ ֵחץ,
חוּץֵ :מ ָא ִביו,
וְ ָח ִמיו,
ו ַּב ַעל ִא ּמוֹ ,
ו ַּב ַעל ֲאחוֹ תוֹ .
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ּ
ַמ ִּתיר ְ ּב ָא ִביוִ ,מ ְפנֵ י ְכבוֹ ד ָא ִביו.
וְ הוּא ַהדִּ ין ְל ַב ַעל ִא ּמוֹ ".
וַ ֲאת ּו ִאינְה ּו וְ גַ זוּר ִ ּב ׁ ְש ֵני ַא ִחין ִמ ׁ ּשוּם ַ ּב ַעל ֲאחוֹ תוֹ .
ָּתנָא:
" ַּת ְל ִמיד לֹא יִ ְר ַחץ ִעם ַרבּ וֹ ,
וְ ִאם ַרבּ וֹ ָצ ִר ְ
יך לוֹ – מו ָּּתר".

רש"י
רוחצין שי אחים כאחד .ואין
כאן משום פריצות דימא מתוך
שמצוין יחד ועכשיו רואין
ערומים זה את זה ותין עין
איש באחיו למשכב זכור:
ואין רוחצין כו' .כלומר אין
והגים שי אחים לרחוץ כאחד:
בכבול .מקום:
אשקפו''ש
קורדקיסין.
}אישקפי"ש :עליים קלות{
רחבים ולא חיישין דילמא
משתלפי ואתי לאייתויהו
ארבע אמות ואין דרך בי בירי
לצאת בקורדקיסין שהן והגין
בהן איסור:
ספסלי כרים .שהן מוכרין בהן
סחורה ולא חיישין לחשדא:
ככותאי דמי .דכיון דלא גמירי
ולאו מקום תורה הוא סרכי
מילתא:
מאביו וחמיו .מתוך שרואהו
וזכר שמשם יצא ותן לבו
להרהור וכן בחמיו ותן לבו
שיצתה אשתו מכאן וכן בבעל
אחותו מי איכא הירהורא:
משום כבוד אביו .שמשמשו
במרחץ:
ואתו איהו .בי כבול:
תלמיד לא ירחץ עם רבו .שצריך
להתבייש מכבודו וממוראו:
ואם היה רבו צריך לו .שישמשו
במרחץ:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

ִּכי ֲא ָתא ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ָאכַ ל ֵחלֶ ב דְּ ַא ִ ּי ְית ָרא
עוּל לְ גַ ֵ ּב ּיה ַרב ֲעוִ ָירא ָס ָבא וְ ַר ָ ּבה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב הוּנָ א,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזִ ינְה ּו ַּכ ְס ֵי ּיה ִמי ַּנ ְייהוּ.
ֲאת ּו וְ ָא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ַא ַ ּביֵ י.
ָא ַמר לְ הוָּ ׁ :שווִ י ְנכ ּו ְּככו ָּת ֵאי.

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .6נא ,א-ב

וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה לֵ ית לֵ ּיה ָהא דִּ ְת ַנן:
ְ
"נוֹ ְתנִ ים ָע ָליו חו ְּמ ֵרי ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ׁ ּ ָשם ,וְ חו ְּמ ֵרי ַה ָּמק ֹום ׁ ֶש ָה ַלך ְל ׁ ָשם"?!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ָה ֵני ִמ ֵּילי ִמ ָ ּבבֶ ל לְ בָ בֶ ל,
אוֹ ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ִאי ִנַמיִ ,מ ָ ּב ֶבל לְ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל,
ֲא ָבל ֵמ ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל לְ בָ בֶ ל  -לֹא.
ֵּכיוָ ן דַּ ֲאנַן ָּכ ְייפִ ינַן לְ ה ּו ָעבְ ִדינַן ְּכוָ ַות ְייהוּ.
ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ֵּת ָימא ֵמ ֶא ֶרץ ִישְׂ ָר ֵאל לְ בָ בֶ ל,
ָה ֵני ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ ֵאין דַּ ְע ּתוֹ לַ ֲחזוֹ ר,
וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה דַּ ְע ּתוֹ לַ ֲחזוֹ ר ֲהוָ ה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה לִ ְב ֵר ּיה:
ְ ּב ִני ,לֹא ּ ֹתאכַ ל לֹא ְ ּבפָ ַני וְ לֹא ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ָפנַי.
ֲא ִני ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ֶאת ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ׁ ֶש ָאכַ ל,
ְּכ ַדי הוּא ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן לִ ְסמוֹ ְך ָעלָ יו ְ ּב ָפנָיו ,וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבפָ ָניו.
ַא ָּתה לֹא ָר ִא ָית אוֹ תוֹ  -לֹא ּ ֹתאכַ ל ֵ ּבין ְ ּב ָפנַיּ ֵ ,בין ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבפָ ַני.
ו ְּפלִ יגָ א דִּ ֵיד ּיה ַאדִּ ֵיד ּיה,
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָח ָנהָ :סח לִ י ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָע ָזר:
נא,ב ּ ַפ ַעם ַא ַחת ִנכְ ַנ ְס ִּתי ַא ַחר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן לָ קוֹ ְניָא לַ ִ ּגי ָּנה ^וְ נ ַָטל ְספִ ֵיחי כְ רוּב,
וְ ָאכַ ל וְ ַנָתן לִ י,
וְ ָא ַמר לִ יּ ְ :ב ִניּ ְ ,ב ָפ ַני ֱ -אכוֹ ל,
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבפָ ַני  -לֹא ּ ֹתאכַ ל.
ֲא ִני ׁ ֶש ָר ִא ִיתי ֶאת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון ֶ ּבן יוֹ ַחי ׁ ֶש ָאכַ ל,
ְּכ ַדי הוּא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי לִ ְסמוֹ ְך ָעלָ יו ְ ּב ָפנָיו וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ָפ ָניו.
ַא ָּתה ְ ּב ָפ ַני ֱאכוֹ ל,
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּב ָפ ַני  -לֹא ּ ֹתאכַ ל.
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רש"י
אכל דאייתרא .חלב שבכפיפת
הקיבה שהקיבה כפופה ועשויה
כקשת ואותו חלב שבמקום
היתר אוכלין בי ארץ ישראל
ובי בבל והגין בו איסור:
שויכו ככותאי .דאמרין לעיל
דברים המותרים ואחרים הגו
בהן איסור אי אתה רשאי
להתירן בפיהן ואוקמה רב
חסדא בכותאי:
הי מילי מבבל לבבל .מעיר
לעיר בבבל דכיון דלא כייפי
להדדי אם ישה מהגן לעייהן
יש כאן מפי המחלוקת וכל שכן
מבבל לארץ ישראל אל ישה
את מהג המקום מפי
המחלוקת:
אבל מארץ ישראל לבבל .אם
ישה את המהג בבבל אין כאן
מחלוקת דאן כייפין לבי א''י
דאיהו סמיכי ובבבל לא
סמיכי:
עבדין כוותייהו .כלומר אם
באין משם לכאן אין להם
לשות מהגם אלא עושין
כמקומן:
אפילו תימא מארץ ישראל
לבבל .אל ישה:
לא תאכל .דאייתרא:
וטל ספיחי כרוב .בשביעית
לאחר זמן הביעור:
כדי .ראוי:
בפי אכול .בפי אתה יכול
לסמוך עלי הואיל וראיתי את
ר''ש שאכל והייו פלוגתא
דידיה אדידיה דלעיל אמר לא
תאכל אפי' בפי והכא קאמר
דאע''ג דלאו בר סמכא הוא
ולאו מגמריה ומסבריה קא שרי
ליה סמכין עליה מיהא בפיו
משום דחזיא לגברא רבה
דאכיל:
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 .7נא ,ב
ַמאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן?
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
יחים ֲ -אסו ִּרין,
ָ ּכל ַה ְּס ִפ ִ
יחי ְכרוּב,
חוּץִ :מ ְּס ִפ ֵ
ש ֶדה.
ׁ ֶש ֵאין ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהם ְ ּביֶ ֶרק ַה ּ ָ ׂ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
יחין ֲ -אסו ִּרים".
ָ ּכל ַה ְּס ִפ ִ
ו ְּמ ִע ִירים:
וְ ַת ְרוַ ְייה ּו ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא.
דְּ ַת ְניָ א:
"" ֵהן ל ֹא נִ זְ ָרע וְ ל ֹא נֶ ֱאסֹף ֶאת ְּ ָ ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א:
וְ ִכי ֵמ ַא ַחר ׁ ֶש ֵאין זוֹ ְר ִעין ֵמ ֵה ָיכא אוֹ ְס ִפין?
יחין ׁ ֶש ֵהם ֲאסו ִּרין".
ִמ ָ ּכאן ִל ְס ִפ ִ

תבוּאתנ וּ") 289ויקרא כה ,כ(?!

ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ַר ָ ּבנַן ָס ְב ִריּ ָ :ג ִזְרינַן ַעל ְס ִפ ֵיחי כְ רוּב ַא ּט ּו ׁ ְש ָאר ְספִ ֵיחי דְּ ָעלְ ָמא.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָס ַבר :לֹא ָ ּגזְ ִרינַן ְס ִפ ֵיחי כְ רוּב ַא ּט ּו ְס ִפ ֵיחי דְּ ָעלְ ָמא.

ֹאמר ּו ַמה ּנֹאכַ ל ַ ּב ּׁ ָשנָ ה ַה ּׁ ְשבִ ִיעת ֵהן ל ֹא נִ זְ ָרע וְ ל ֹא ֶנ ֱאסֹף ֶאת ְּתבו ָּא ֵתנ ּו
 289וְ כִ י ת ְ

רש"י
כ ל הספיחין אסורין .בשביעי'
מזמן הביעור ואילך:
חוץ מספיחי כרוב .עלין
היוצאין מקלח הכרוב:
שאין כיוצא בהן בירק השדה.
משרשין הן גדילין והרי הן
כאילן שמוסיף עפים על עפים
ולאו בכלל שאר ספיחים יהו
וכל שאר ספיחים מזרע החבט
וופל לארץ הוא אבל ספיחי
כרוב איו כן אלא עליו גדילין
בעפים ולא אסר' תורה אלא
ספיחים מעין זריעה כדכתיב הן
לא זרע וגו' כך שמעתי וקשיא
לי חדא דכי האי גווא לא קרי
ספיחים אלא הגדילים מזרע
החבט וופל לארץ קודם
לקיטה ועוד אילות בשביעית
מי לא הגא בהן מי קדושה
וראה בעיי דטעמא משום
דכרוב איו כלה לחיה כל ימות
החורף וגימגום:
א''ר עקיבא .למה אמר ולא
אסוף מאחר שאין או זורעין
מה יאספו לימד על הספיחים
שאסורין וה''ק הן לא זרע
והגדילין מאיליהן לא אסוף:
גזרין ספיחי כרוב אטו ספיחין
דעלמא .דאע''ג דאין ביעור
לכרוב דהא מתקיים כל ימות
הגשמים ספיחין דידיה אסורין
דלא לימא טעמא משום דאין
בספיחי' איסור שביעית ואתו
למישרי שאר ספיחים:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .8נא ,ב

שין,
שין ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
" ַההוֹ ֵל ְך ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
שין  -נוֹ ְתנִ ין ָע ָליו :חו ְּמ ֵרי ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ׁ ּ ָשם,
שין ְל ָמק ֹום ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
אוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
ְ
וְ חו ְּמ ֵרי ָמק ֹו ם ׁ ֶש ָה ַלך ְל ׁ ָשם.
וְ ַאל יְ ׁ ַש ֶ ּנה ָא ָדם ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת".
שין"  -נוֹ ְת ִנים ָעלָ יו חו ְּמ ֵרי ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָהלַ ְך לְ ׁ ָשם,
שין ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמאַ " :ההוֹ ֵל ְך ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
יְש ּנֶה ָא ָדם ִמ ּ ְפ ֵני ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת וְ לֹא לִ ֲיעבֵ יד.
וְ ַאל ׁ ַ
יְש ּנֶה ָא ָדם ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת וְ נַ ֲעבֵ יד?!
ֶא ָּלא " ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִׂשין לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶשעוֹ ִׂשין" ַ -אל ׁ ַ
ָהא ָא ְמ ַר ְּת" :נוֹ ְתנִ ין ָע ָליו חו ְּמ ֵרי ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָה ַל ְך ְל ׁ ָשם וְ חו ְּמ ֵרי ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ׁ ּ ָשם"!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ישא.
ַא ֵר ׁ ָ
ָרבָ א ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ַא ֵּס ָיפא,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמרֵ :אין ְ ּבזוֹ ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ִשי ּנוּי ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת,
ַמאי ָקא ָא ְמ ַר ְּת ָהרוֹ ֶאה אוֹ ֵמרְּ :מלָ אכָ ה ֲאסו ָּרה?!
ֵמ ַימר ָא ְמ ִריַּ :כ ָּמה ַ ּב ְטלָ ֵני ָהוֵ י ְ ּב ׁשו ָּקא.
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רש"י
ארישא .ואל ישה דמתי'
ארישא קאי ההולך ממקום
שעושין למקום שאין עושין:
רבא אמר לעולם אסיפא .והכי
משמע מתי' או ממקום שאין
עושין למקום שעושין ותין
עליו חומרי מקום שיצא משם
ולא ליעבד דהא דקי''ל בעלמא
אל ישה אדם ממהג העיר איו
אלא מפי המחלוקת וכאן אין
מחלוקת:
דמאי אמרת .הרואה אותו בטל
יאמר זה אומר שהמלאכה
אסורה וחלוק על כולו לא
יאמר הכי אלא יאמר מלאכה
אין לו שהרי כמה בטלין יש
בשוק כל ימות השה:
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 .9נא ,ב  -נב ,א
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָספְ ָרא לְ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ְּכגוֹ ן ֲאנַן דְּ י ְָד ִעינַן ִ ּב ְקבִ ָיעא דְּ י ְַר ָחא,
נב,א ַ ּב ִ ּי ׁ ּישוּב  -לֹא ַעבִ ְידנָא,
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ִשי ּנוּי ַה ַּמ ֲחלוֹ ֶקת.
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר – ַמאי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָהכִ י ָא ַמר ַרב ַא ִמי:
ַ ּב ִ ּי ׁ ּישוּב ָ -אסוּר,
ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר  -מו ָּּתר.
ַרב נ ָָתן ַ ּבר ַא ְסיָא ֲאזַ ל ִמ ֵ ּבי ַרב לְ פו ְּמ ַ ּב ִד ָיתא ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֵש ִני ׁ ֶשל ֲע ֶצ ֶרת.
ׁ ַש ְמ ֵּת ּיה ַרב יוֹ ֵסף.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
וּלְ נַגְ דֵּ ּיה ַמר נְגִ ֵידי!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֲע ִד ָיפא ֲע ַב ִדי לֵ ּיה,
דִּ ְב ַמ ַע ְרבָ א ִמ ְימנ ּו ַא ּנְגִ ָידא דְּ בַ ר ֵ ּבי ַרב ,וְ לֹא ִמ ְימנ ּו ַא ׁ ּ ַש ְמ ָתא.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
נַגְ ֵד ּיה ַרב יוֹ ֵסף.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּביֵי:
נ ׁ ְַש ְּמ ֵת ּיה ָמר דְּ ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ִרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
ְמנַדִּ ים ַעל ׁ ְשנֵי ִיָמים טוֹ בִ ים ׁ ֶשל ָ ּגלֻ ּיוֹ ת!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָה ֵני ִמ ֵּילי ִאי ִנ ׁיש דְּ ָעלְ ָמא,
ָהכָ א צו ְּרבָ א ִמדְּ ַר ָ ּבנַן הוּא,
דְּ ָטבָ א לֵ ּיה ֲעבַ ִדי,
דִּ ְב ַמ ַע ְרבָ א ִמ ְימנ ּו ַא ּנְגַ ְד ָּתא דְּ ַבר ֵ ּבי ַרב וְ לֹא ִמ ְימנ ּו ַא ׁ ּ ַש ְמ ָתא.

רש"י
ב יישוב לא עבידא .מלאכה
ביום טוב שי הואיל והגו בו
איסור לא תשה לעייהם את
המהג:
דעדיפא מיה .החמורה ממה:
עבדי ליה .עשיתי לו:
מימו אגדא דבר בי רב .תלמיד
שסרח היו מין להלקותו ולא
לדותו משום דשמתא חמורה
וחוששין לכבוד התורה:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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" ַ ּכ ּיוֹ ֵצא בּ ֹו ַה ּמוֹ ִל ְ
יעית ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּכל ּו ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּכלוּ,
יך ּ ֵפירוֹ ת ׁ ְש ִב ִ
אוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּכל ּו ְל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּכל ּו ַ -ח ָ ּייב ְל ַב ֵער.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֵ " :צא וְ ָה ֵבא ְל ָך ַאף ַא ָּתה"".
וְ לֵ ית לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה ָהא דִּ ְתנַן:
ְ
"נוֹ ְתנִ ין ָע ָליו חו ְּמ ֵרי ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּי ָצא ִמ ׁ ּ ָש ם וְ ח ּו ְמ ֵרי ַה ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָה ַלך ְל ׁ ָשם"?!
ישא ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב ִא ִידי:
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ָ
ִמ ְּיל ָתא ַא ֲח ִר ִיתי ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר :אוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָּכל ּו לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָּכל ּו,
וְ ׁ ָש ַמע ׁ ֶש ָּכל ּו ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ַ -ח ּיָיב לְ בַ ֵער,
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה אוֹ ֵמרֵ :צא וְ ָה ֵבא לְ ָך ַאף ַא ָּתה ֵמ ֵהיכָ א דְּ ַא ְי ִיתינְהוּ ,וְ ָהא לֹא ָּכל ּו לְ הוּ.
לְ ֵמ ְימ ָרא :דְּ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה לְ קו ָּּלא,
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר :לֹא ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶא ָּלא לְ חו ְּמ ָרא!
ֶא ָּלא ֵא ּיפוֹ ְך ֵ -אינוֹ ַח ּיָיב לְ ַב ֵער,
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה אוֹ ֵמרֵ :צא וְ ָה ֵבא לְ ָך ַאף ַא ָּתה ֵמ ֵהיכָ א דְּ ַא ְי ִיתינְה ּו וְ ָהא ָּכל ּו לְ הוּ.
ַא ַ ּביֵי ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ִּכ ְד ָק ָת ֵני,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר :אוֹ ִמ ָּמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא ָּכל ּו לְ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָּכל ּו,
וְ ֶה ֱח ִז ָירן לִ ְמקוֹ ָמן ,וַ ֲע ַד ִיין לֹא ָּכל ּו ֵ -אינוֹ ַח ּיָיב לְ ַב ֵער.
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה אוֹ ֵמרֵ :צא וְ ָה ֵבא לְ ָך ַאף ַא ָּתה ֵמ ֵהיכָ א דְּ ַא ְי ִיתינְה ּו ,וְ ָהא ָּכל ּו לְ ה ּו.
ַמ ְת ֵקיף לַ ּה ַרב ָא ׁ ֵשי לְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה:
ַא ּט ּו ַא ַ ּג ָ ּבא ְד ַח ְמ ָרא ַקלְ ִטינְה ּו?!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַרב ָא ׁ ֵשי:
ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא ְד ָה ֵני ַת ּנ ֵָאי,
דִּ ְתנַן:
" ַהכּ וֹ ֵב ׁש ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּכ ָב ׁ ִשין ְ ּב ָח ִבית ַא ַחת:
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן.
אוֹ כְ ִלין ַעל ָה ִר ׁ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ַאף ַעל ָה ַא ֲחרוֹ ן.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
ש ֶדה  -יְ ַב ֵער ִמינוֹ ִמן ֶה ָח ִבית,
כּ ׇל ׁ ֶש ָ ּכ ָלה ִמינ ֹו ִמן ַה ָ ׂ
וַ ֲה ָל ָכה ִ ּכ ְד ָב ָריו" )שביעית ט ,ה(.
ָרבִ י ָנא ָא ַמר:
ִ ּב ְפלוּגְ ָּתא ְד ָה ֵני ַת ּנ ֵָאי,
דְּ ַת ְניָא :290
"אוֹ ְכ ִלין ִ ּב ְת ָמ ִרין ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ֶלה ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ְ ּבצ ֹו ַער.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יפין.
נב,ב אוֹ כְ ִלין ַ -על ׁ ֶשל ֵ ּבין ַה ֵ ּכ ִ
וְ ֵאין אוֹ ְכ ִלים ַ -על ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ִּצין".

 290כתבי יד ודפוסים ישנים .גירסת וילנא :דִּ ְתנַן
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רש"י
ולית ליה לר' יהודה כו' .דמשמע שיכול לומר לו בן מקום
שלא כלו לבן מקום שכלו צא והבא לך אף אתה ממקום
שהבאתי ותמצא שלא כלו שם לחיה ואכול מאותן
שתביא ואותה שלך שיש לך בבית אסורין וטעמא משום
דגדלו כאן ובזה המקום כלו אבל אי הבאתי את שלי
ממקום היתר ואין כאן מחלוקת ולית ליה לר' יהודה
דאסור משום חומרי מקום שהלך לשם ואפילו אין שם
מחלוקת דהא ממקום שאין עושין למקום שעושין
דטעמא לאו משום מחלוקת הוא ואסרין ליה משום
חומרי מקום שיצא משם:
הכי גרסין מילתא אחריתי קאמר .או ממקום שלא כלו
למקום שלא כלו ושמע שכלו במקומן חייב לבער ור'
יהודה אומר צא והבא לך אף אתה מהיכא דאייתיהו
והא לא כלו:
מילתא אחריתי קאמר .תא קמא:
ושמע שכלו במקומן חייב לבער .ואע''ג דאין כאן חומרי
מקום שיצא משם שבשעה שיצא עדיין לא היו והגין בהן
חומרא:
ר' יהודה אומר צא .יכול זה לומר לבי מקומו שיצא משם
איי משה ממהגכם דהא הולכתים למקום שלא כלו
וצא והבא לך משם ותוכל למצוא הרבה:
לחומרא אמרה ר' יהודה .הכי הוה גמיר לה ר''א מרביה
דרבי יהודה אמר לחומרא:
אלא איפוך .תוספת זו שהוספו על המשה ואימא או
ממקום שלא כלו למקום שלא כלו ושמע שכלו במקומן
איו חייב לבער דאין כאן משום חומרי מקום שיצא משם
שכשהוציאם עדיין לא אסרו ר' יהודה אומר יש כאן
זילזול מקומו דאמרי ליה בי מקומו הראשון צא והבא
לך מהיכא דאייתיהו ממקום שהבאתם ותמצא שכבר
כלו:
לעולם כדקתי .דלא איירי מתיתין במביא ממקומו
למקום השוה לו אלא למקום שאין שוה לו:
והכי קאמר .מתיתין המוליך פירות שביעית ממקום
שכלו למקום שלא כלו או ממקום שלא כלו למקום שכלו
חייב לבער החזירן למקומן ועדיין לא כלו איו חייב לבער
ורבי יהודה מחמיר דאמרין ליה צא והבא לך אף אתה
מהיכא דאייתיהו השתא והא כלו להו:
גבא דחמרא קלטיהו .גבו של חמור שהכיסן לתוך אותו
מקום החמור קלטן בחומרי אותו מקום שלא יוכל
להחזירן עוד הא לא גדלו שם ואיו אוכלן שם:
הכובש שלשה כבשים .שלשה מיי ירק בחבית אחת של
חומץ או של ציר כדי להתקיים:
אוכלין .משלשתן:
על הראשון .על סמך הראשון הממהר להיות כלה לחיה
מן השדה דמשעה שיכלה אחד מהן מן השדה שלשתן
אסורין דכבשייהו משוי להו כחד:
אף על האחרון .על סמך מין הכלה אחרון ואוכל משלשתן
ואע''פ שמין השים כלה לחיה כבר ותא דמתי' ור'
יהודה בהא פליגי דתא קמא סבר לה כרבי יהושע דמיקל
והכי מישתמעא למילתיה ממקום שלא כלו למקום שכלו
כולן חייב לבער אבל כלו מקצתן אוכל אף ממין הכלה כר'
יהושע דאוכלין אף על האחרון ר' יהודה אומר צא והבא
לך אף אתה מאותו המין מן השדה והרי לא תמצא בשדה
ואסור כרבן גמליאל:
אוכלין בתמרים .בכל ארץ יהודה עד שיכלה דקל האחרון
שבצוער שהיא עיר התמרים ותן לקמן שלש ארצות
לביעור שאין בי יהודה אוכלין משכלו בכל ארץ יהודה
ואע''פ שלא כלו בגליל אבל אוכלין הן ביהודה ואפילו
במקום שכלה עד שיכלה מקום אחרון שבכל ארץ יהודה
לפי שחיה כשאיה מוצאת כאן הולכת למקום אחר והיא
מתפרסת שם ורחמא תלה בה כדלקמן:
אוכלין על של בין הכיפין .דרך דקלים להיות בעיקרן
קוצים סביב והייו שיצים ומן הדקל עצמן הן ולמעלה
עלין שלו עשויין כסדרן כמין כפות תמרים וכשהרוח
משב התמרים ופלין ושארין באותן כיפין ולמטה
בשיצין וקאמר רבן שמעון דכל זמן שמצויין בכיפין
אוכלין מאותן שבבית אבל אין אוכלין מן הבית על סמך
אותן שבשיצין לפי שאין החיה יכולה ליטלן מפי הקוצים
ומתיתין הכי קאמר תא קמא .כלה לגמרי אף מבין
השיצים חייב לבער אבל כלו מן הכיפין ועדיין יש בשיצין
איו חייב לבער רבי יהודה אומר צא והבא לך אף אתה
ממקום הראוי ליטלן ולא תמצא ולחומרא אמרה רבי
יהודה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ְּתנַן ָה ָתם:
לש ֲא ָרצוֹ ת ַל ִ ּביעוּר :יְ הו ָּדה,
" ׁ ָש ׁ
וְ ֵע ֶבר ַה ַ ּי ְרדֵּ ן,
וְ גָ ִליל.
לש ֲא ָרצוֹ ת ְ ּב ָכל ַא ַחת וְ ַא ַחת.
וְ ׁ ָש ׁ
לש ֲא ָרצוֹ ת ַל ִ ּביעוּר?
וְ ָל ָּמה ָא ְמר ּו ׁ ָש ׁ
ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו אוֹ כְ ִלים ְ ּב ָכל ַא ַחת וְ ַא ַחת ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ֶלה ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָ ּב ּה" )שביעית ט ,ג(.
ְמנָא ָה ֵני ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר עו ְּקבָ א ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲח ִנינָ א:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ לִ ְב ֶה ְמ ְּת ָך וְ לַ ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְרצֶ ָך") 291ויקרא כה ,ז(,
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ַח ָ ּי ה אוֹ כֶ לֶ ת ִמן ַה ּ ָשׂ ֶדה ַ -ה ֲאכֵ ל לַ ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶש ַ ּב ַ ּביִת,
ש ֶדה ַּ -כ ֵּלה לִ בְ ֶה ְמ ְּת ָך ִמן ַה ַ ּביִת.
ָּכלָ ה לַ ַח ּיָה ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּ ָ ׂ
וּגְ ִמ ִירי :דְּ ֵאין ַח ּיָה ׁ ֶש ִ ּביהו ָּדה ְ ּג ֵדילָ ה ַעל ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ָ ּגלִ יל,
וְ ֵאין ַח ּיָה ׁ ֶש ַ ּב ָ ּגלִ יל ְ ּג ֵדילָ ה ַעל ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ִ ּביהו ָּדה.
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רש"י
שלש ארצות .בארץ ישראל
חלוקות זו מזו לעין ביעור
שאין זו סומכת על זו משכלו בה
ואע''פ שלא כלו בחבירתה:
ושלש ארצות בכל אחת ואחת.
קיום
במהג
שחלוקות
פירותיהן שפירותיהן כלות של
זו קודם לזו ואעפ''כ עשיו כולן
אחת לביעור כדמפרש ואזיל:
ולמה אמרו שלש ארצות .הואיל
ושלש ארצות לכל אחת הרי כאן
תשע ארצות למאי הילכתא
אמרו שלש ארצות לביעור ותו
לא:
שיהיו אוכלין בכל אחת .עשאום
לשלש שבכל אחת כאילו הן
אחת ואוכלין בכל אחת ואחת
מהשלש החלוקות לביעור עד
שבשלש
האחרון
שיכלה
ארצותיה אוכלין ביהודה עד
שיכלה אחרון שבשלש ארצותיה
וכן בעבר הירדן וכן בגליל:
מא הי מילי .דאוכלין ביהודה
עד שיכלה אחרון שבשלש
ארצות שבה אבל אין אוכלין
ביהודה ע''י אותן שבגליל:
וגמירי .מסורת מאבותיו:
דאין חיה שביהודה .מתרחקת
כל כך לצאת מיהודה לגליל
ומגליל ליהודה אבל יוצאה היא
מגליל לגליל ומיהודה ליהודה:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .12נב ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ּ
ש ָר ֵאל ְלחו ָּצה ָל ֶא ֶרץ ִ -מ ְת ַ ּב ֲע ִרין ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵהן.
" ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ָי ְצא ּו ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
יַ ְחזְ ר ּו ִל ְמקוֹ ָמן וְ יִ ְת ַ ּב ֲערוּ,
292
ִמ ׁ ּשוּם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ְ :
"ב ַא ְר ֶצ ָך" )ויקרא כה ,ז(".
ָהא ַאפִ ְיק ֵּת ּיה!
ְק ִרי ֵ ּב ּיה " ָ ּב ָא ֶרץ" – " ְ ּב ַא ְר ֶצ ָך".
ִאי ִנַמי,
ָ
"א ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְר ֶצך".
ֵמ ֲ
ַרב ָספְ ָרא ְנ ַפק ֵמ ֶא ֶרץ יִ ְׂש ָר ֵאל לְ חוּצָ ה לָ ֶא ֶרץ,
ֲהוָ ה ַ ּב ֲה ֵד ּיה ַ ּג ְר ָ ּבא דְּ ַח ְמ ָרא דִּ ׁ ְשבִ ִיעית,
לָ ו ּו ַ ּב ֲה ֵד ּיה ַרב הוּנָא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא וְ ַרב ָּכ ֲהנָ א,
ָא ַמר לְ הוִּ :א ָּיכא דִּ ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ִמי ֵּנ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר אוֹ לֹא?
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ָּכ ֲהנָ א:
ָהכִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָ ר.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב הוּנָ א ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב ִא ָיקא:
ָהכִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּוֵ :אין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶאלְ ָעזָר.
ָא ַמר ַרב ָס ְפ ָרא:
נְקוֹ ט ָהא ְּכלָ לָ א דְּ ַרב הוּנָ א ְ ּבי ְָד ָך דְּ ָד ֵייק וְ גָ ַמר ׁ ְש ַמ ֲע ָת ָתא ִמ ּפו ֵּמ ּיה דְּ ַרבֵ ּיה,
ְּכ ַר ֲחבָ ה דְּ פו ְּמ ַ ּב ִד ָיתא.
דְּ ָא ַמר ַר ֲחבָ ה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
ַהר ַה ַ ּביִת ְס ָטיו ָּכפוּל ָהיָה ְס ָטיו לִ ְפנִים ִמ ְּס ָטיו.
"ע ּ ִמי ְ ּב ֵעצוֹ יִ ׁ ְש ָאל ו ַּמ ְקלוֹ יַ ִ ּגיד לוֹ ") 293הושע ד ,יב(,
ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסףַ :
ָּכל ַה ֵּמ ֵיקל לוֹ ַ -מ ִ ּגיד לוֹ .

 292וְ לִ בְ ֶה ְמ ְּת ָך וְ לַ ַח ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ַא ְר ֶצ ָך ִּתהְ יֶ ה כָ ל ְּתבו ָּא ָתהּ לֶ ֱאכֹל
יִש ָאל ו ַּמ ְקלוֹ יַ ִ ּגיד לוֹ ִּכי רו ַּח זְ נ ּונִים ִה ְת ָעה וַ ִ ּיזְ נ ּו ִמ ַּת ַחת ֱאל ֹהֵ ֶיהם
ַ 293ע ִּמי ְ ּב ֵעצ ֹו ׁ ְ
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רש"י
מתבערין .כשתגיע עות הביעור
שכלו לחיה:
בכל מקום שהן .ולא מטרחין
ליה להחזירן לארץ לבערן שם:
משום שאמר בארצך .לחיה
אשר בארצך וזהו ביעורן
שמפקירן במקום דריסת חיה
ובהמה:
הא אפיקתיה .למעוטי דאין
סומכין בי יהודה אלא על
ארצם ולא על של גליל:
קרי ביה בארץ בארצך .אי הוה
כתיב בארץ הוה שמעת מיה
חדא מיייהו השתא דכתיב
בארצך .דרוש בה תרתי:
אי מי .אשר לדרשא:
לוו בהדיה .תלוו עמו בחבורה:
מייה דר' אבהו .תלמידיו היו:
דקים ליה דאיהו דייק שמעתא
מפומיה דרביה .כשהשמועה
יוצאה מפי רבו מדקדק ואומר
לרבו לשותה פעם שייה
ומבחין הימו או הן או לאו:
כרחבה דפומבדיתא .שהיה
מדקדק בשמועתו לדעת ממי
קיבלה:
רבי יהודה .ספק שמעה מרב
יהודה או מר' יהודה שיאה
דהוה מי בההוא דרא:
סטיו כפול היה .איצטבאות
סביב לו כפולות זו לפים מזו
סביב:
קרי רב יוסף עליה .דרב ספרא:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ַר ִ ּבי ֶאילְ ַעאי ָקץ ַּכפְ ִנ ָ ּי ָיתא דִּ ׁ ְשבִ ִיעית.
ֵהיכִ י ָעבֵ יד ָהכִ י?
)ויקרא כה ,ו(" ,לְ ָאכְ לָ

ה" 294אמר רחמנָא
ָ ַ ַ ֲ ָ

 .13נב ,ב – נג ,א

וְ לֹא לְ ֶה ְפ ֵסד!

וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הנֵי ִמ ֵּילי ֵהיכָ א דְּ נָ ֵחית לְ פֵ י ָרא,
ֲאבָ ל ֵהיכָ א דְּ לֹא נ ֵָחית לְ פֵ ָירא לֹא  -וְ ָה ָא ַמר ַרב ַנ ְח ָמן ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה:
ָה ֵני ַמ ְת ַח ֵּלי דְּ ָע ְרלָ ה ֲא ִס ֵירי,
הוֹ ִאיל וְ נַ ֲעשׂ ּו ׁשוֹ ֵמר לְ ֵפ ֵירי!
וְ ׁש וֹ ֵמר לְ ֵפ ֵירי ֵא ַימת ֲהוָ ה?
ְ ּבכו ְּפ ֵרי,
וְ ָקא ָק ֵרי לְ ה ּו ּ ֵפ ֵירי!
ַרב ַנ ְח ָמן דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְס ָמ ַדר ָ -אסוּר,
ּ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ֵפ ֵירי" )ערלה א ,ז(,
ּו ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ׁ ִש ִימי ִמ ְ ּנ ַה ְרדְּ ָעא:
ו ִּמי ּ ְפלִ יגֵ י ַר ָ ּבנַן ֲעלֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִ ּב ׁ ְש ָאר ִאילָ נוֹ ת?!
וְ ָהא ְּת ַנן:
יעי?
ימ ַתי ֵאין קוֹ ְצ ִצים ֶאת ָה ִא ָילנוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ְש ִב ִ
" ֵמ ֵא ָ
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְמ ִרים:
ָ ּכל ָה ִא ָילנוֹ ת ִ -מ ׁ ּ ֶשיוֹ ִציא ּו.
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
ֶה ָחרו ִּבין ִ -מ ׁ ּ ֶש ְ ּי ׁ ַש ְר ׁ ְשרוּ,
נג,א וְ ַה ְ ּג ָפנִ ים ִ ^ -מ ׁ ּ ֶשיַ גְ ִריעוּ,
יתים ִ -מ ׁ ּ ֶשיָ נֵ יצוּ,
וְ ַה ֵּז ִ
ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל ָה ִא ָילנוֹ ת ִ -מ ׁ ּ ֶשיוֹ ִציא ּו" )שביעית ד ,י(.
וְ ָא ַמר ַרב ַא ִסי:
ּ
הוּא בּ וֹ ֶסר = הוּא ֵגירו ַּע = הוּא ּפוֹ ל ַה ָּלבָ ן.
" ּפוֹ ל ַה ָּלבָ ן" ָ -סלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך?!
ֶא ָּלא ֵא ָימא :
ׁ ִשיעוּרוֹ ְּכפוֹ ל ַה ָּלבָ ן.
ו ַּמאן ׁ ָש ְמ ַע ְּת לֵ ּיה דְּ ָא ַמר :בּ וֹ ֶסר – ִאיןְ ,ס ָמ ַדר – לֹא?
ַר ָ ּבנַן,
וְ ָק ָת ֵניְ ׁ " :ש ָאר ָ ּכל ָה ִא ָילנוֹ ת ִמ ׁ ּ ֶש ּיוֹ ִציא ּו"!
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ֶאילְ ַעאי ִ ּב ְד ִנ ְיס ָח ֵני ַקץ.

תוֹש ְב ָך ַה ָ ּג ִרים ִע ָּמ ְך
 294וְ ָהיְ ָתה ׁ ַש ַ ּבת ָה ָא ֶרץ לָ כֶ ם לְ ָאכְ לָ ה לְ ָך וּלְ ַעבְ דְּ ָך וְ לַ ֲא ָמ ֶת ָך וְ לִ ְ ׂ
שכִ ְיר ָך וּלְ ׁ ָ

רש"י
קץ כפייתא דשביעית .דקל
טעון כפיות והן תמרים קטים
שלא בישלו וקצץ הדקל לעצים
והפסיד כפיות:
דחת לפירא .פירי שגמר אסור
להפסידו:
מתחלי דערלה .שומר הגדל
סביבות התמרים בקטן כעין
פקס הגדל סביבות אגוזי יער
הדקות:
אסירי .משום ערלה דלא הוו
כעץ אלא שם פירי עליהם
הואיל דעשו שומר לפירי:
ושומר פירי אימת הוי בכופרי.
כשהן קטות וכופרא הוא
כפיות וכשגדילין הוא יבש
וופל אלמא כפיות קרויין
פירי:
רב חמן .דאמר פירי שלא גמר
קרוי פירי:
דאמר כר' יוסי .דאמר משפל
פרח הגפן וראית צורת העבים
והייו סמדר אסור משום ערלה
מפי שהוא פירי ובלעז קורין
אשפי''ר }אישפיי"ר :פיתוח
)הפרי( ]השווה פירוש רש"י
לשיר השירים ז יג .יכול להיות
שהמילה הצרפתית מתייחסת
לכל ההסבר שם ,ולא למילה
"סמדר" דוקא[{ :
ופליגי רבן עליה .במסכת
ערלה דקתי רישא :העלין
והלולבין ומי גפים וסמדר
מותרים משום ערלה ורבי
אלעאי דעבד כרבן:
בשאר אילות .חוץ מגפן:
אין קוצצין .לעצים מפי
שמפסיד הפירי ורחמא אמר
לאכלה ולא להפסד:
משיוציאו .תחילת העלין בימי
יסן:
משישרשרו .משיראו בהן כעין
שרשרות של חרובין:
משיגריעו .משגדלו העבים
קצת וקראו גירוע ולקמן מפרש
שיעורו כפול הלבן:
משייצו .משיגדיל הץ עליהן
והוא כעין מתחלי ודומה לו
בברכות )דף לו (:הפטמה של
רימון מצטרף והץ שלו איו
מצטרף:
הוא בוסר .דאמר כל היכא דתן
או בוסר או גירוע כולהו חדא
יהו בוסר תן בגיטין )דף לא(.
משעת כיסת המים לבוסר:
פול הלבן ס''ד .הא בגפים
קיימא:
ומאן .תא דשמעת ליה דאמר
בוסר הוא דהוי פירי כדקתי
משיגריעו דהייו בוסר אבל
סמדר לא רבן היא וקתי
דמודו בשאר אילות הא דרב
אסי הוא בוסר הוא גירוע קט
הכא משום דלא תימא גירוע
הייו סמדר ורבי יוסי היא:
בדיסחי קץ .תמרים של דקל
זכר ואין מתבשלין בו עולמית
וגודרין אותן ביסן והן
מתבשלות מאליהן בכלי כפות
תמרים ולעולם הן קטות הלכך
ר' אילעאי לא אפסיד מידי:
אוכל .מקום כרמים ואית דגרסי
של אבל והוא אבל כרמים:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .14נג ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
"אוֹ ְכ ִלין ַ ּב ֲענָ ִבים ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְכל ּו דָּ ִל ּיוֹ ת ׁ ֶשל אוֹ ֶכל.
יהם,
ִאם יֶ ׁש ְמאו ָּחרוֹ ת ֵמ ֶהן  -אוֹ כְ ִלים ֲע ֵל ֶ
אוֹ כְ ִלים ַ ּב ֵּז ִיתים ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ֶלה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ִ ּב ְתק ֹו ַע,
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ּ
ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ֶלה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל גו ּׁש ָח ָלב.
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָענִ י י ֹו ֵצא וְ ֵאינוֹ מוֹ ֵצא :לֹא ְ ּבנוֹ פוֹ ,
וְ לֹא ְ ּב ִע ָ ּ
יקרוֹ רוֹ ַבע.
אוֹ כְ ִלין ַ ּב ְ ּגר ֹו ְגרוֹ ת ַ -עד ׁ ֶש ִ ּי ְכל ּו ּ ַפ ֵ ּגי ֵבית ִהינִ י.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
שר:
לֹא הוּזְ ְ ּכר ּוַ ּ " :פ ֵ ּגי ֵבית ִהינִ י" ֶא ָ ּלא ְל ִענְ יַ ן ַמ ֲע ֵ ׂ
שר".
ַ ּ "295פ ֵ ּגי ֵבית ִהינִ י וְ ַא ִהינִ י דְּ טוֹ ְביָ נָ א ַ -ח ָ ּי ִיבים ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
אוֹ כְ ִלים ַ ּב ְּת ָמ ִרים ַ -עד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ֶלה ָה ַא ֲחרוֹן ׁ ֶש ְ ּבצוֹ ַער.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
אוֹ כְ ִלין ַעל ׁ ֶשל ֵ ּבין ַה ֵ ּכ ִיפין,
וְ ֵאין אוֹ ְכ ִלין ַעל ׁ ֶשל ֵ ּבין ַה ׁ ּ ִשי ִּצין".
ינְהי:
ו ְּר ִמ ִ
"אוֹ ְכ ִלין ַ ּב ֲענָ ִבים ַ -עד ַה ּ ֶפ ַסח,
ַ ּב ֵּז ִיתים ַ -עד ָה ֲע ֶצ ֶרת,
ַ ּב ְ ּגרוֹ גְ רוֹ ת ַ -עד ַה ֲחנו ָ ּּכה,
ו ַּב ְּת ָמ ִרים ַ -עד ַה ּפו ִּרים".
וְ ָא ַמר ַרב ֵ ּביבָ י:
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ַּת ְר ֵּתי ַ ּב ְת ַר ְי ָיתא ַמ ֲחלִ יף!
ִא ֵידי וְ ִא ֵידי ַ -חד ׁ ִשיעו ָּרא הוּא.
וְ ִאי ָ ּב ֵעית ֵא ָימא:
יהן".
ָהא ָק ָת ֵני ְ ּב ֶה ְדיָאִ " :אם יֵ ׁש ְמאו ָּחרוֹ ת ֵמ ֶהן אוֹ ְכ ִלים ֲע ֵל ֶ

 295ע"פ התוספתא ,הסוגיה המקבילה בעירובין כח ,:מסורת הש"ס ,כתבי יד וראשונים .גירסת וילנא :דִּ ְתנַן
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רש"י
דליות.טריילי''ש}גפי-דליות{:
תקוע .מקום זיתים כדתן
במחות )דף פה (:תקועה אלפא
לשמן ומתוך שהשמן מצוי שם
ורגילין בו מצויין חכמים בהן
כדכתיב )שמואל ב יד( וישלח
יואב תקועה וגו':
גוש חלב .מי איכא זיתים
טובא והוא בחלקו של אשר
דכתיב ביה וטובל בשמן רגלו
במחות )שם(:
כדי שיהא עי יוצא כו' .מותר
לאכול מן הכוסין עד שיכלו
בשדה כל כך שיהא עי יוצא
לבקש ואיו מוצא כו':
גרוגרות .תאים יבשים:
פגי בית היי .תאים של אותו
מקום:
לא הוזכרו .בבית המדרש
להחשב פירי אלא למעשר:
אהיי .תמרים:
דטוביא .מקום ואותן פגים
ואותן תמרים לעולם קטים:
ואמר רב ביבי גרסין ולא
תירוצא הוא:
מחליף.
בתרייתא
תרתי
בגרוגרות עד הפורים בתמרים
עד חוכה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .15נג ,א
ַּת ְניָא:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ימן ְל ָה ִרים ִ -מ ִילין,
ִס ָ
ימן ַל ֲע ָמ ִקים  -דְּ ָק ִלים,
ִס ָ
ימן ַל ְ ּנ ָח ִלים ָ -קנִ ים,
ִס ָ
ימן ַל ׁ ּ ְש ֵפ ָלה ִ ׁ -ש ְק ָמה.
ִס ָ
וְ ַאף ַע ל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְר ָאיָ ה ַלדָּ ָבר זֵ ֶכר ַלדָּ ָבר,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ֵּתן ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ַה ֶּכ ֶסף ִ ּביר ו ׁ ָּשלַ יִ ם ָּכ ֲא ָבנִים,
וְ ֵאת ָה ֲא ָרזִ ים נָ ַתן ַּכ ּׁ ִש ְק ִמים ֲא ׁ ֶשר ַ ּב ּׁ ְש ֵפלָ ה לָ רֹב" )מלכים א י ,כז(.
ימן ְל ָה ִרים – ִמ ִילין,
"ס ָ
ִ
ימן ַל ֲע ָמ ִקים  -דְּ ָק ִלים".
ִס ָ
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה לְ ִבכּ ו ִּרים.
דִּ ְתנַן:
יאים ִ ּבכּ ו ִּרים ֶ -א ָ ּלא ִמ ׁ ּ ִש ְב ַעת ַה ִּמינִ ים,
" ֵאין ְמ ִב ִ
לֹא ִ -מדְּ ָק ִלים ׁ ֶש ֶ ּב ָה ִרים,
לֹא ִ -מ ּ ֵפירוֹ ת ׁ ֶש ָ ּב ֲע ָמ ִקים" )ביכורים א ,ג(.
ימן ַל ְ ּנ ָח ִלים ָ -קנִ ים".
"ס ָ
ִ
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה לְ נַ ַחל ֵא ָיתן.
ימן ַל ׁ ּ ְש ֵפ ָלה ׁ ִש ְק ָמה".
"ס ָ
ִ
נ ְָפ ָקא ִמי ּנ ָּה לְ ִמ ָ ּקח ו ִּמ ְמ ָּכר.
ָה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ֵתית לְ ָהכִ י כּ ו ְּּלה ּו ִנַמי לְ ִמ ָ ּקח ו ִּמ ְמ ָּכר.

רש"י
סימן להרים מילין .עפצין
)גידולים
}עפצים
גלי''ש
טפיליים בעלה האלון({ אבל
שאר אילות שבהרים אין יפין
ופקא מיה דלא מייתין
בכורים מיייהו כדלקמן:
דקלים .תמרים:
שקמה .איה עושה פירי:
שפלה .ארץ מישור ולקמיה
מפרש מאי פקא מיה:
כשקמים אשר בשפלה .שמע
מיה דרך שפלה לשקמים ומיהו
לאו ראיה גמורה היא לידע
דאם אין בה שקמים לא תהא
קרויה שפלה בבכורים כתיב
אשר תביא מארצך ודרשין
במחות )דף פד (:אמר כאן
ארצך ואמר להלן ארץ חטה
ושעורה וגו' מה להלן שבח ארץ
דהא בשבחה הכתוב מדבר אף
כאן שבח ארץ וילפין מיה
דאין מביאין אלא משבעת
המיין האמורין שם ואין
מביאין אלא ממקום משובח
ותמרים משבעת המיין הם
דכתיב ודבש דהייו דבש
תמרים:
ולא מדקלין שבהרים .דאין
משובחין אלא דקלים של
עמקים:
ולא מפירות .תבואת דגן
שבעמקים שהמים לין שם
ותבואתן כמושה ומרקבת:
לחל איתן .לעגלה ערופה צריך
שיהו קים גדילים בו ואי לא
לא מיקרי חל:
למקח וממכר .שפלה אי מוכר
לך צריך שיהו בה שקמים:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .16נג ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ִל ְמכּ וֹ ר ְ ּב ֵה ָמה דַּ ָ ּקה ַל ּגוֹ יִ ם  -מוֹ כְ ִרין,
ָמקוֹ ם ׁ ֶשלּ ֹא נָ ֲהג ּו ִל ְמכּ וֹר ֵ -אין מוֹ כְ ִרין.
ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם ֵאין מוֹ ְכ ִרין ָל ֶהםּ ְ :ב ֵה ָמה ַ ּג ָּסה
יחים,
ֲעגָ ִלים ו ְּסיָ ִ
ׁ ְש ֵל ִמים ּו ׁ ְשבו ִּרים.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתיר ִ ּב ׁ ּ ְשבו ָּרה.
ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירא ַמ ִּתיר ְ ּבסוּס.
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ֶל ֱאכ ֹול ָצ ִלי ְ ּב ֵל ֵילי ְפ ָס ִחים  -אוֹ ְכ ִלין,
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא ֶל ֱאכוֹ ל ֵ -אין אוֹ ְכ ִלין.

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
"בשָׂ ר זֶ ה לַ ּ ֶפ ַסח הוּא",
אמרּ ָ :
ָאסוּר לוֹ לָ ָא ָדם ׁ ֶש ּ ֹי ַ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִּנ ְר ֶאה ְּכ ַמ ְקדִּ ׁיש ְ ּב ֶה ְמ ּתוֹ ,
וְ אוֹ כֵ ל ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ.
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
דַּ וְ ָקא ּ ָ -ב ָׂשר,
ֲא ָבל ִח ּ ֵיטי – לֹא,
דְּ ִמינְ ַטר לְ ִפ ְס ָחא ָק ָא ַמר.
וּבָ שָׂ ר לֹא?!
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ּתוֹ דוֹ ס ִא ׁיש רוֹ ִמי ִהנְ ִהיג ֶאת ְ ּבנֵ י רוֹ ִמיֶ ,ל ֱאכוֹ ל ְ ּג ָדיִ ים ְמק ּו ָ ּל ִסים ְ ּב ֵל ֵילי ְפ ָס ִחים.
ׁ ָש ְלח ּו לוֹ ִ :א ְיל ָמ ֵלא ּתוֹ דוֹ ס ַא ָּתה ָ ּגזַ ְרנ ּו ָע ֶל ָ
יך נִ דּ וּי,
ש ָר ֵאל ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ".
ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ֲאכִ יל ֶאת יִ ְ ׂ
"ק ָד ׁ ִשים" ָ -ס לְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך?!
ָ
נג,ב ֶא ָּלא ֵא ָימאָ ^ :קרוֹ ב לְ ַה ֲאכִ יל ֶאת יִ ְׂש ָר ֵאל ָק ָד ׁ ִשים ַ ּבחוּץ.
ְמקו ָּּלס ִ -אין,
ׁ ֶש ֵאין ְמקו ָּּלס  -לֹא!
ָא ְמ ִריְ :מקו ָּּלס  -לֹא ׁ ְשנָא ָא ַמר,
לֹא ׁ ְשנָא לֹא ָא ַמר.
ׁ ֶש ֵאינוֹ ְמקו ָּּלס ֵ ּ -פ ֵיר ׁש ִ -אין
לֹא ּ ֵפ ֵיר ׁש  -לֹא.
ִיתא ְּ -כ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
ַרב ַא ָחא ַמ ְתנֵי לָ ּה לְ ָהא ַמ ְתנ ָ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָת ֵני לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי – ִנ ָיחא,
ִיחא?!
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ַמ ְת ֵני ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִ -מי נ ָ
וְ ָה ְת ַנן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ּפוֹ ֵטר,
לֹא ִה ְתנַ דֵּ ב ְ ּכ ֶד ֶר ְך ַה ִּמ ְתנַ דְּ ִבים" )מנחות קג,(.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ִשי:
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רש"י
מתי'
מקום שהגו שלא למכור.
דהחמירו על עצמן דילמא אתי
למכור גסה:
ובכל מקום אין מוכרין להן בהמה
גסה .דגזור ביה רבן משום שאלה
ומשום שכירות ומשום סיוי
במסכת ע''ז )דף טו (.וישראל
מצווה על שביתת בהמתו בשבת:
עגלים וסייחים .קטים ואף על גב
דלאו בי מלאכה יהו מיחלפי
במכירת גדולים ושבורים מיחלפי
במכירת שלמים בשבורה .דלא
משהי לה ושחטו לה הלכך לא חזי
ליה ישראל גבי כרי ולא אתי
למישריה מכירה אחריתי:
בן בתירא מתיר בסוס .לפי
שמלאכתו לרכיבה וסיוי דידיה
ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא
משום שבות דאין רוכבין על גבי
בהמה גבי שבות תן לה במסכת
ביצה )דף לו:(:
שלא לאכול .דמיחזי כאוכל פסח
בחוץ:
גמ'
בשר זה .ואפילו שחוטה כבר:
אבל חיטי .לא דמו מידי לקדשים
וכי קאמר חיטין אלו לפסח.
דמטר לפסח קאמר אציעו לפסח
לאוכלם ולא אמרין מיחזי כמאן
דאמר למוכרן ולקות פסח
בדמיהן:
ה''ג אמר רבי יוסי תודוס איש
רומי .ישראל חשוב שהיה ברומי:
מקולסין .צלויין ראשו על כרעיו
ועל קרבו כצליית הפסח דתיא
בכיצד צולין )לקמן עד (.רבי
עקיבא קורהו מקולס לפי שתולה
כרעיו חוצה לו בצדו כושא כלי
זייו בצדו כובע חושת בגלית
)שמואל א יז( תרגומו קולסא
דחושא:
אלמלא תודוס אתה .אדם חשוב:
קרוב להאכיל .דומה לקדשים:
שאיו מקולס לא .וקשיא לרב
דאמר בשר גרידא מיחלף בפסח:
ומשי מקולס אע''ג דלא אמר
בשר זה לפסח ולא מזכיר עליו את
השם אסור אבל שאיו מקולס
אמר הרי בשר זה לפסח אסור
משום דראה כקורא שם:
רב אחא מתי לה להא מתי'.
דתודוס:
כר' שמעון .אמר רבי שמעון
תודוס איש רומי כו':
רבי שמעון פוטר .באומר הרי עלי
מחה מן השעורים דתן במחות
מביא מן החיטין דכיון דאמר הרי
עלי מחה תפוס לשון ראשון
ומחה איה באה מן השעורין
דבה הלכך יביא מן החיטין ורבי
שמעון פוטר דאמר אף בגמר דבריו
אדם תפס ודבק ודעתו לכל מה
שמוציא בפיו ולמחת שעורין
תכוין וסבור שאדם יכול להתדב
ולהביא כן ולפיכך אין בדבריו
כלום והאי מאכיל גדי מקולס מי
מאי קרוב לקדשים בחוץ איכא
הלא מחיים לא קרא עליו שם
פסח ואפילו היה קורא לו שם
בשעת צלייה שלא כדרך
המקדישין הוא ואין השם חל
עליו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
ִיחא?!
ו ַּמאן דְּ ַמ ְת ֵני לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִ -מי נ ָ
וְ ָהא ָא ַמר ָר ָבא:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן – ְ ּב ׁ ִש ּ ַיטת ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֲא ָמ ָר ּה,
דְּ ָא ַמרַ :אף ִ ּבגְ ַמר דְּ ָב ָריו ָ -א ָדם ִנ ְת ּ ָפס.
ַמאי לָ או ִמדְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִנַמי ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן!
לֹאַ ,ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ לֹאַ ,ר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָסבַ ר לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
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רש"י
ר' שמעון .דפטר באומר מחה
מן השעורים ולא חייביה משום
תפוס לשון ראשון בשטת ר'
יוסי אמרה דאמר במסכת
תמורה )דף כה (:אף בגמר
דבריו אדם דבק ותפס כלומר
תופס הוא את גמר דבריו דתן
הרי זו תמורת עולה תמורת
שלמים הרי זו תמורת עולה
דברי ר''מ דאמר תפוס לשון
ראשון רבי יוסי אומר אם לכך
תכוין תחלה הואיל ולא הוה
אפשר ליה להוציא שי שמות
כאחד ועל כרחו הוציא זה אחר
זה דבריו קיימין ותרעה עד
שתסתאב ותמכר ויביא בדמי
חציה עולה ובדמי חציה
שלמים:
מאי לאו מדרבי שמעון סבר לה
כרבי יוסי .בתפישת גמר
דברים:
ר' יוסי סבר לה כר' שמעון.
במתדב שלא כדרך המתדבים
דלא אמר כלום וההיא דתודוס
לא מתוקמא כר' יוסי:
ה''ג לא ר''ש סבר לה כר' יוסי
ולא רבי יוסי סבר לה כרבי
שמעון .והכי פירושא לא היא
כדאמרת אלא רבי שמעון סבר
לה כרבי יוסי דאף בגמר דבריו
תפש דעת האדם והוה ליה
מתדב שלא כדרך מתדבין
ורבי שמעון סבר הואיל ושלא
כהוגן התדב אין בדבריו כלום
אבל רבי יוסי לא סבר כרבי
שמעון במתדב שלא כדרך
המתדבין דלא אמר כלום אלא
חיובי מחייב ליה להביא מחת
חיטין ולאו משום תפוש לשון
ראשון אלא משום דאין אדם
מוציא דבריו לבטלה וגבי גדי
מקולס מי אע''ג דשלא כדרך
המקדישין הוא הוה ליה קרוב
להאכיל קדשים בחוץ דאי הוה
אמר עליה הרי זה לפסח אמרי
לדמי פסח קאמר:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

] ִא ְיל ָמ ֵלא ּתוֹ דוֹ ס ַא ָּתה ָ ּגזַ ְרנ ּו ָע ֶל ָ
יך נִ דּ וּי[.
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 .17נג ,ב

יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
ּתוֹ דוֹ ס ִא ׁיש רוֹ ִמי ּ ַ -גבְ ָרא ַר ָ ּבה ֲהוָ ה,
אוֹ :
ַ ּב ַעל ֶאגְ רוֹ פִ ים ֲהוָ ה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"עוֹ ד זוֹ דָּ ַר ׁש ּתוֹ דוֹ ס ִא ׁיש רוֹ ִמי:
יש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה ׁ ֶש ָּמ ְסר ּו ַע ְצ ָמם ַעל ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ׁ ּ ֵשם ְל ִכ ְב ׁ ַשן ָה ֵא ׁש?
ָמ ה ָרא ּו ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ׁ ָ
שא ּו ַקל וָ חוֹ ֶמר ְ ּב ַע ְצ ָמן ִמצְּ ַפ ְרדְּ ִעים.
נָ ְ ׂ
ו ַּמה צְּ ַפ ְרדְּ ִעים ׁ ֶש ֵאין ְמצ ּו ִ ּוים ַעל ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ׁ ּ ֵש ם –
ְ ּכ ִתיב ְ ּבה ּו" :ו ָּבא ּו ְ ּב ֵב ֶית ָך  ...ו ְּב ַת ּנו ֶּר ָיך ו ְּב ִמ ׁ ְש ֲאר ֹו ֶת ָיך") 296שמות ז ,כח(,
ימ ַתי ִמ ׁ ְש ָארוֹ ת ְמצוּי ֹות ֵא ֶצל ַּת ּנוּר?
ֵא ָ
ֱהוֵ י אוֹ ֵמר ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַה ַּת ּנוּר ַחם.
ָאנ ּו ׁ ֶש ְּמצ ּו ִ ּוים ַעל ְקדו ׁ ּ ַּשת ַה ׁ ּ ֵשם ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה".
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי ָאבִ ין ָא ַמר:
ַּמ ּ ִטיל ְמלַ אי לְ כִ יס ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ָהיָה.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
יש ָיבה ׁ ֶשל ַמ ְעלָ ה,
ָּכל ַה ַּמ ּ ִטיל ְמלַ אי לְ כִ יס ׁ ֶשל ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים  -זוֹ כֶ ה וְ יוֹ ׁ ֵשב ִ ּב ׁ ִ
"כי ְ ּב ֵצל ַה ָחכְ ָמה ְ ּב ֵצל ַה ָּכ ֶסף") 297קהלת ז ,יב(.
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ִּ

 296וְ ׁ ָש ַרץ ַהיְ אֹר ְצ ַפ ְרדְּ ִעים וְ ָעל ּו וּבָ א ּו ְ ּבבֵ ֶית ָך וּבַ ֲח ַדר ִמ ׁ ְש ָּכבְ ָך וְ ַעל ִמ ּ ָט ֶת ָך וּבְ בֵ ית ֲעבָ ֶד ָיך וּבְ ַע ֶּמ ָך וּבְ ַת ּנו ֶּר ָיך ו ְּב ִמ ׁ ְש ֲארוֹ ֶת ָיך
ִּ 297כי ְ ּבצֵ ל ַה ָחכְ ָמה ְ ּבצֵ ל הַ ָּכ ֶסף וְ יִ ְתרוֹ ן דַּ ַעת ַה ָחכְ ָמה ְּת ַח ֶ ּיה בְ ָעלֶ ָיה
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רש"י
גברא רבה הוה .ומפי כבודו לא
גזרו עליו דוי:
או בעל אגרופין .ומפי היראה:
ועוד זו דרש .אלמא גברא רבה
הוה:
מה ראו .שלא דרשו וחי בהן
ולא שימות בהן:
מטיל מלאי .ותן סחורה
לתלמידי חכמים להשתכר בה:
בצל החכמה .במחיצת החכמה
יכס זה שהההו מכסיו:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .18נג ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ְל ַה ְד ִליק ֶאת ַה ֵ ּנר ְ ּב ֵל ֵילי יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ַ -מ ְד ִל ִיקין.
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַה ְד ִליק ֵ -אין ַמ ְד ִל ִיקין.
ו ַּמ ְד ִל ִיקין ְ ּב ָב ֵּתי כְ נֵ ִס ּיוֹ ת ו ְּב ָב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
ו ִּב ְמבוֹ אוֹ ת ָה ֲא ֵפ ִלים,
וְ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהחוֹ ִלים.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנָא:
" ֵ ּבין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְל ַה ְד ִליק,
יהן ְל ָד ָבר ֶא ָחד נִ ְת ַ ּכ ְ ּוונ ּו".
ו ֵּבין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַה ְד ִליק ְ ׁ -שנֵ ֶ
ָא ַמר ַרב יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
דָּ ַר ׁש ָרבָ א" :וְ ַע ּ ֵמ ְך ֻּכ ָּלם ַצדִּ ִיקים לְ עוֹלָ ם יִ ְיר ׁש ּו ָא ֶרץ") 298ישעיה ס ,כא(,
ֵ ּבין ׁ ֶש ָא ְמר ּו לְ ַה ְדלִ יק,
וּבֵ ין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ ַה ְדלִ יק ׁ ְש ֵנ ֶיהם  -לֹא ְנִת ַּכ ְ ּוונ ּו ֶא ָּלא לְ ָדבָ ר ֶא ָחד.

שה יָ ַדי לְ הִ ְת ּ ָפ ֵאר
 298וְ ַע ֵּמ ְך ֻּכ ָּלם צַ דִּ ִיקים לְ עוֹ לָ ם יִ ְיר ׁש ּו ָא ֶרץ נֵ צֶ ר ַמ ּ ָט ַעי ַמ ֲע ֵ ׂ

רש"י
מתי'
מקום שהגו להדליק את הר.
בגמרא מפרש טעמא:
גמ'
בין שאמרו להדליק .אותן
שהגו להדליק והוהגין שלא
להדליק לא תכווו אלא לדבר
אחד להפריש עצמו ממשכבי
אשה האומרים להדליק משום
דאין אדם משמש מטתו לאור
הר והאומרים שלא להדליק
סוברים כשהר דולק רואה את
אשתו ומתאווה לה:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .19נג ,ב – נד ,א
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֵאין ְמבָ ְרכִ ין ַעל ַה ּנֵר ֶא ָּלא ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
הוֹ ִאיל ו ְּת ִח ַּלת ְ ּב ִר ָ ּייתוֹ הוּא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַההוּא ָס ָבא וְ ִא ֵית ָימא ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָח ָנה:
י ׁ ּ ִַשר.
וְ כֵ ן ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
ש ָמאלֵ ּיה,
עו ָּּלא ֲהוָ ה ָרכֵ יב ֲח ָמ ָרא וְ ָאזֵ יל וַ ֲהוָ ה ׁ ָש ֵקיל וְ ָאזֵ יל ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ִמ ִימי ֵנ ּיה וְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה ִמ ּ ְ ׂ
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא לְ עו ָּּלא:
וַ דַּ אי דְּ ַא ְמ ִרית ּו ִמ ׁ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֵאין ְמבָ ְרכִ ין ַעל ָהאוּר ֶא ָּלא ְ ּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
הוֹ ִאיל ו ְּת ִח ַּלת ְ ּב ִר ָ ּייתוֹ הוּא?
ֲה ַדר עו ָּּלאֲ ,חזָא ֵ ּב ּיה ְ ּב ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ִ ּב ׁישוּת.
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :אנָא לָ או ַא ָהא ֲא ַמ ִרי,
ֶא ָּלא ַא ָהא ֲא ַמ ִרי:
ָּתנֵי ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -אף ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָא ְמר ּו ׁ ֶשלּ ֹא ְל ַה ְד ִליק,
ַמ ְד ִל ִיקין ִמ ּ ְפנֵ י ְכבוֹ ד ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת".
וְ ָע ֵני ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ַ ּב ְת ֵר ּיה :וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְס ִרים.
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :ע ָדא ְּת ֵהא.
"מיִ ם ֲע ֻמ ִּקים ֵע ָצה ְבלֶ ב ִא ׁיש ^וְ ִא ׁיש ְּתב ּונָ ה יִ ְדלֶ ָּנה" )משלי כ ,ה(.
נד,א ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה ַרב יוֹ ֵסףַ :
"מיִ ם ֲע ֻמ ִּקים ֵע ָצה ְבלֶ ב ִא ׁיש"  -זֶה עו ָּּלא,
ַ
"וְ ִא ׁיש ְּתב ּונָ ה יִ ְדלֶ ָּנה"  -זֶה ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָה.
וְ ִאי ְנה ּו ְּכ ַמאן ְסבָ רו ָּה?
ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמין ַ ּבר ֶי ֶפת ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ָהאוּרּ ֵ :בין ְ ּבמוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ֵ ּבין ְ ּבמוֹ צָ ֵאי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים.
וְ כֵ ן ַע ָּמא דְּ ַבר.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ֵאין ְמ ָב ְרכִ ין ַעל ָהאוּר ֶא ָ ּלא ְ ּבמ ֹו ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
הוֹ ִאיל ו ְּת ִח ַ ּלת ְ ּב ִר ָ ּייתוֹ הוּא,
וְ ֵכיוָ ן ׁ ֶשרוֹ ֶאה ְ -מ ָב ֵר ְך ִמ ָ ּיד.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
סוֹ ְד ָרן ַעל ַהכּ וֹ ס".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -באוּר ׁ ֶש ׁ ּ ָשבַ ת,
וְ כָ אן ּ ְ -באוּר ַה ּיוֹ צֵ א ִמן ָה ֵעצִ ים וְ ָה ֲאבָ ִנים.
ָּת ֵני ֲח ָדא:
"אוּר ַה ּיוֹ ֵצא ִמן ָה ֵע ִצים ו ִּמן ָה ֲא ָבנִ ים ְ -מ ָב ְר ִכין ָע ָליו".

267

רש"י
יישר .שפיר קאמרת וכן א''ר
יוחן ולא גרסין יישר:
ודאי דאמריתו כו' .אמת הדבר
ששמעתי עליכם שאתם אומרים
משמיה דר' יוחן הכי:
הדר עולא חזא ביה ברבה בר בר
חה בישות .סתכל בו בפים
זועפות כלומר אתה אמרת בשם
רבי יוחן והוא לא אמר כן אלא
אף במוצאי יוה''כ מברכין עליו
הואיל ודבר חדש הוא שאסר
בו כל היום ועכשיו הה ממו:
אא אהא אמרי להו .משמיה
דרבי יוחן דעה אחר התא
וחכמים אוסרין להדליק את
הר אף ביום הכפורים שחל
להיות בשבת עד מוצאי שבת
ולא הזכרתי שמו של ר' יוחן על
אור במוצאי שבת אלא בזו והם
סבורים שעל דבר ברכת האור
הזכרתי שמו:
עדא תהא .זאת תהיה בזו אי
מודה שאמרה ר' יוחן:
זה עולא .שהבין מדבריו של
רבה בר בר חה טעות וחזא ביה
בישות וסתם דבריו שלא אמר
לו כלום והייו עצה בלב איש
דקיט ליה בלביה ולא אמר לו
למה אמרת כך:
ואיש תבוה ידלה .הבין מה
היה בלבו של עולא שהיה
מסתכל בו:
ואיהו כמאן סברוה .עולא
ורבה שלא רצו להודות לדברי
רבי אבא:
עמא דבר .והג:
באור ששבת .שהיה בשבת
שדלק היום ומכל מקום
ממלאכת עבירה שבת שדלק
בהיתר כגון של חיה ושל חולה
או ר הדולק מערב יום
הכפורים מברכין אף במוצאי
יום הכפורים דההיא ברכה
משום דדבר חידוש הוא לו שלא
הה מן האור היום:
באור היוצא מהעצים .דברא
עכשיו אין מברכין עליו במוצאי
יוה''כ אלא במוצאי שבת שאף
הוא תחילת בריית אור:
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וְ ָתנֵי ֲח ָדא:
" ֵאין ְמ ָב ְרכִ ין ָע ָליו"!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ּ ְ -במוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ָּכאן ּ ְ -במוֹ צָ ֵאי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים.
ַר ִ ּבי ְ -מ ַפ ּז ְָרן,
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ְ -מכַ ּנ ְָסן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ַ ּבר ַא ְבדִּ ִימי:
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ַר ִ ּבי ְמ ַפ ְ ּז ָרן  -חוֹ זֵ ר וְ סוֹ ְד ָרן ַעל ַהכּ וֹ ס,
ְּכ ֵדי לְ הוֹ צִ יא ָ ּב ָניו וּבְ ֵני בֵ יתוֹ .
וְ אוּר ּ ְ -במוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת ִא ְיב ִרי?!
וְ ָהא ַּת ְניָא:
ש ָרה דְּ ָב ִרים נִ ְב ְרא ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁש וֹ ת,
" ֲע ָ ׂ
ֵאלּ ּו ֵהןּ ְ :ב ֵאר,
וְ ַה ָּמן,
וָ ֶק ׁ ֶשת,
ְ ּכ ָתב,
ו ִּמ ְכ ָּתב,
וְ ַהלּ וּחוֹ ת,
משה,
וְ ִק ְברוֹ ׁ ֶשל ׁ ֶ
מ ׁ ֶשה וְ ֵא ִל ָ ּיהוּ,
ו ְּמ ָע ָרה ׁ ֶש ָע ַמד בּ ֹו ֹ
יחת ּ ִפי ָה ָאתוֹן,
ּ ְפ ִת ַ
ּ
יחת ִפי ָה ָא ֶרץ ִל ְבל ֹו ַע ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים.
ו ְּפ ִת ַ
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ָא ִביו:
ַאףָ :האוּר,
וְ ַה ּ ֶפ ֶרד.
יאש ָ ּיה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ָא ִביו:
ַר ִ ּבי ׁ ִ
ַאףָ :ה ַאיִ ל,
וְ ַה ׁ ּ ָש ִמיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף ַה ְּצ ָבת.
הוּא ָהיָ ה אוֹ ֵמרַ :צ ְב ָּתא ְ ּב ַצ ְב ָּתא ִמ ְת ַע ְ ּב ָדא,
יתא ַ -מאן ֲע ַבד?
וְ ַצ ְב ָּתא ַק ָּמיְ ָ
ָהא ָל ֵאי ּ ְ -ב ִר ָ ּיה ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמיִ ם ִהיא.
ש ָ ּנה ַ ּבדְּ פוּס וְ יִ ְק ָ ּב ֶע ָ ּנה ֵ ּכיוָ ן.
יהֶ :א ְפ ׁ ָשר יַ ֲע ֶ ׂ
ָא ַמר ֵל ּ
ָהא ָל ֵאי ּ ְ -ב ִר ָ ּיה ִ ּב ֵידי ָא ָדם ִהיא"!
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא ּ ְ -ב אוּר דִּ ָידן,
ָהא ּ ְ -ב אוּר דְּ גֵ ִיה ָּנם.
"אוּר דִּ ָידן" ּ ְ -במוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
אוּר דְּ גֵ ִיה ּנָם ּ ְ -ב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.

רבי מפזרן .רבי כשראה אור
מברך עליו מיד וכשמביאין לו
בשמים לסוף שעה מברך עליהן:
מכסן .על הכוס כמו שאו
עושין:
באר .בארה של מרים סלע
שיצאו ממו המים על ידי משה
ועגול כמין כברה היה ומתגלגל
עמהן כל מקום שהולכין:
כתב .קריאת שם האותיות:
המכתב .חקיקתן וצורתן כך
שמעתי ולי ראה כתב זו היא
חקיקת צורתן והמכתב הוא עט
וחרט שכתב בו חקיקת
הלוחות כי ההיא דקדושין )דף
כא (:מיין לרבות הסול והסירא
והמכתב וראין דברי דקרייה
לא קרי ליה כתב:
ומערה שעמד בו משה .ושמתיך
בקרת הצור עד עברי )שמות לג(
וכן באליהו וילך עד הר
האלהים חורב ויבא שם אל
המערה וילן שם )מלכים א יט(:
לבלוע את הרשעים .עדת קרח:
והפרד .אין כל חדש תחת
השמש ופרד ראשון ברא מן
הארץ ולא בא מן הכלאים:
האיל .של אברהם:
השמיר .כמין תולעת היה ואין
כל דבר קשה עומד בפיו שלא
יתפרק ובו בה שלמה את הבית
במסכת גיטין )דף סח:(.
הצבת .טליי''ש של ברזל:
צבתא .שעושין עכשיו הפחים:
בצבתא מתעביד .על ידי צבת
אחרת היא עשויה שאוחזה
בצבת ומכה בקורס עד שעשית
וצבתא קמייתא מאן עבדא:
הא לאי .באמת על כרחך בריה
בידי שמים היא:
יעשה בדפוס .על ידי יציקה
כמו שיוצקין כלי כסף וכלי
חשת:
ויקבעה כיון .כולה כאחד
מהר:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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ראשית דרכו .קודם לשאר
וְ אוּר דְּ גֵ ִיה ּנָם ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִא ְיב ִרי?!
דרכים והא דאמרן לעיל הכתב
בערב שבת בכתבן של לוחות וזו
וְ ָהא ַּת ְניָא:
היתה כתובה מתחילה באש
" ׁ ִש ְב ָעה דְּ ָב ִרים נִ ְב ְרא ּו קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ָרא ָה עוֹ ָלם,
שחורה על גבי לבה:
בטרם הרים יולדו .בראת מדת
וְ ֵאלּ ּו ֵהןּ :תוֹ ָרה,
תשובה:
ה,
ּב
ו ְּת ׁשו
ָ
תשב אוש עד דכא .עד ידכא
לבבו לפיך:
וְ גַ ן ֵע ֶדן,
מקדם .מוקדם לעולם:
יה ָ ּנם,
וְ גֵ ִ
מאתמול .קודם לעולם:
וְ ִכ ֵּסא ַה ָ ּכבוֹ ד,
תפתה .שכל המתפתה ביצרו
ופל שם:
ו ֵּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
מרום מראשון .מרום הוא
.
"
יח
ו ׁ ְּשמוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִש ַ
בערבות מראשון מקודם העולם
וכן מקום מקדשו ברא
מראשון:
אשית דַּ ְרכּ וֹ ") 299משלי ח ,כב(.
" ּתוֹ ָרה " – דִּ ְכ ִתיב" :ה' ָקנָ נִ י ֵר ׁ ִ
חללה .חלל של גיהם קודם
"בטרם הרים ּלד ו" 300
,
ב(
צ,
)תהילים
ּ
ָ
יֻ
" ְּת ׁשו ָּבה" –דִּ ְכ ִתיבִ ָ ֶ ֶ ּ ְ :
בריית העולם ותירוצא הוא:
אמר ׁשוּב ּו ְבנֵ י ָא ָדם" )תהילים צ ,ג(.
"ת ׁ ֵשב ֱא ׁ
אין לו כבייה עולמית .שהוא
נוֹש ַעד דַּ ָּכא וַ ּתֹ ֶ
ו ְּכ ִתיבָּ :
אור של גיהם:
.
" ַ ּגן ֵע ֶדן" – דִּ ְכ ִתיב" :וַ ִ ּי ּ ַטע ה' ֱאל ִֹהים ַ ּגן ְ ּב ֵע ֶדן ִמ ֶ ּק ֶדם") 301בראשית ב ,ח(
חזר וכללו .לקרותו טוב לפי
" ֵ ּג ִיה ָ ּנם" – דִּ ְכ ִתיבִּ :
"כי ָערו ְּך ֵמ ֶא ְתמוּל ָּת ְפ ֶּתה") 302ישעיהו ל ,לג(.
שהרשעים ידוין בו:
אשוֹ ן ְמקוֹ ם ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ וּ" ) 303ירמיהו יז ,יב( .אלא .ודאי אור דגיהם ברא
"כ ֵּסא כָ בוֹ ד ָמרוֹ ם ֵמ ִר ׁ
" ִ ּכ ֵּסא ַה ָ ּכבוֹ ד ו ֵּבית ַה ִּמ ְק דָּ ׁש" – דִּ ְכ ִתיבִּ :
בשי בשבת והא דתיא לעיל
304
" ׁ ְשמוֹ ׁ ֶשל ָמ ׁ ִשיח" – דִּ ְכ ִתיב" :יְ ִהי ׁ ְשמ ֹו לְ עוֹלָ ם לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש יִ ּנוֹ ן ׁ ְשמוֹ " )תהילים עב ,יז("!
אור בערב שבת באור דידן
ודתיא ברישא במו''ש לא
תיקשי כאן במחשבה כאן
ָא ְמ ִריֲ :חלָ לָ ּה  -הוּא דְּ נִ בְ ָרא קוֹ ֶדם ׁ ֶש ִּנ ְב ָרא ָהעוֹ לָ ם,
ביצירה בערב שבת עלה
במחשבה ליבראות ולא ברא
וְ אוּר דִּ ֵיד ּיה ּ ְ -ב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִא ְיב ִרי.
עד מוצאי שבת:

וְ אוּר דִּ ֵיד ּיה ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ִאיבְ ִרי?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
אוּר ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ׁ ֵשנִ י ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ֵ -אין לוֹ ְ ּכ ִב ָ ּייה ְלעוֹ ָלם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ יָ ְצא ּו וְ ָרא ּו ְ ּב ִפגְ ֵרי ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּפ ׁ ְש ִעים ִ ּבי,
305
ִּכי ת ֹולַ ְע ָּתם ל ֹא ָתמוּת וְ ִא ּׁ ָשם ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה" )ישעיה סו ,כד(".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַ ּב ָ ּנ ָאה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי עו ָּּלא:
"כי טוֹ ב" ְ ּב ׁ ּ ֵש ִני ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת?
ִמ ּ ְפנֵי ַמה לּ ֹא ֶנ ֱא ַמרִּ :
ּ
ּ
ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ִּנבְ ָרא בּ וֹ אוּר ׁ ֶשל ֵג ִיהנָם.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
"כי טוֹ ב" ָחזַ ר וּכְ לָ לוֹ ַ ּב ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי,
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא נֶ ֱא ַמר בּ וֹ ִּ :
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר" :וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ה וְ ִה ֵּנה טוֹב ְמאֹד") 306בראשית א ,לא(!
ֶא ָּלאֲ :חלָ לָ ּה  -קוֹ ֶדם ׁ ֶש ּנִבְ ָרא ָהעוֹ לָ ם
וְ אוּר דִּ ֵיד ּיה ּ ְ -ב ׁ ֵש ִני ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ אוּר דִּ ַידן ּ ְ -ב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ָעלָ ה לִ ָ ּיב ְראוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ָשבַ ת ,וְ לֹא ִנ ְב ָרא ַעד מוֹ צָ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.
דְּ ַת ְניָ א:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
יב ְראוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ לֹא נִ ְב ְרא ּו ַעד מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת,
ׁ ְשנֵ י דְּ ָב ִרים ָעל ּו ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ִל ָ ּ
אשוֹ ן ֵמ ֵעין דּ וּגְ ָמא ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה,
יעה ְ ּב ָא ָדם ָה ִר ׁ
ו ְּבמוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת נָ ַתן ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא דֵּ ָ
אשית דַּ ְרכּ וֹ ֶק ֶדם ִמ ְפ ָעלָ יו ֵמ ָא ז
 299ה' ָקנָ נִ י ֵר ׁ ִ
ּ ְ 300ב ֶט ֶרם ָה ִרים יֻ ָּלד ּו וַ ְּתחוֹ לֵ ל ֶא ֶרץ וְ ֵתבֵ ל ו ֵּמעוֹ לָ ם ַעד עוֹלָ ם ַא ָּתה ֵאל
שם ׁ ָשם ֶאת ָה ָא ָדם ֲא ׁ ֶשר יָ צָ ר
 301וַ ִ ּי ּ ַטע ה' ֱאל ִֹהים ַ ּגן ְ ּב ֵע ֶדן ִמ ֶ ּק ֶדם וַ ָ ּי ֶ ׂ
ִּ 302כי ָערו ְּך ֵמ ֶא ְתמוּל ָּת ְפ ֶּתה ַ ּגם )הוא( ִהיא לַ ֶּמלֶ ְך הוּכָ ן ֶה ְע ִמיק ִה ְר ִחב ְמ ֻד ָר ָתהּ ֵא ׁש וְ ֵעצִ ים ַה ְר ֵ ּבה נִ ׁ ְש ַמת ה' ְּכנַ ַחל ָ ּג ְפ ִרית בּ ֲֹע ָרה ָ ּב ּה
אשוֹ ן ְמקוֹ ם ִמ ְקדָּ ׁ ֵשנ ּו
ִּ 303כ ֵּסא כָ בוֹ ד ָמרוֹ ם ֵמ ִר ׁ
ִ 304יְהי ׁ ְשמוֹ לְ עוֹלָ ם לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶמ ׁש )ינין( יִ נּוֹ ן ׁ ְשמוֹ וְ ִי ְת ָ ּב ְרכ ּו בוֹ ָּכל גּ וֹ יִ ם יְ ַא ּׁ ְשרוּה ּו
שר
 305וְ יָ צְ א ּו וְ ָרא ּו ְ ּב ִפגְ ֵרי ָה ֲאנָ ׁ ִשים ַה ּפ ׁ ְֹש ִעים ִ ּבי ִּכי תוֹלַ ְע ָּתם ל ֹא ָתמוּת וְ ִא ּׁ ָשם ל ֹא ִתכְ ֶ ּבה וְ ָהי ּו ֵד ָר אוֹ ן לְ כָ ל ָ ּב ָ ׂ
שה וְ ִה ֵּנה טוֹב ְמאֹד וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי
 306וַ ַ ּי ְרא ֱאל ִֹהים ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
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וְ ֵה ִביא ׁ ְשנֵ י ֲא ָבנִ ים ו ְּט ָחנָ ן זוֹ ָ ּבזוֹ  -וְ ָ ּי ָצא ֵמ ֶהן אוּר,
וְ ֵה ִביא ׁ ְש ֵּתי ְב ֵהמוֹ ת וְ ִה ְר ִ ּכיב זוֹ ָ ּבזוֹ  -וְ יָ ָצא ֵמ ֶהן ּ ֶפ ֶרד.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ימי ֲענָ ה ָהיָ ה,
ּ ֶפ ֶרד ִ ּב ֵ
307
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ה וּא ֲענָ ה ֲא ׁ ֶשר ָמ ָצא ֶאת ַה ֵ ּי ִמם ַ ּב ּ ִמ ְד ָ ּבר" )בראשית לו ,כד(,
דּ וֹ ְר ׁ ֵשי ֲחמוּרוֹ תָ ,הי ּו אוֹ ְמ ִריםֲ :ענָה ּ ָפס וּל ָהיָה,
לְ פִ יכָ ְך ֵהבִ יא ּ ְפסוּל לָ עוֹ לָ ם,
"א ֶּלה ְבנֵי ֵשׂ ִעיר ַהח ִֹרי") 308בראשית לו ,כ(,
ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרֵ :
וּכְ ִתיב" :וְ ֵא ֶּלה ְבנֵ י ִצ ְבעוֹ ן וְ ַא ָ ּיה וַ ֲענָ ה" )בראשית לו ,כד(!
ֶא ָּלא ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָ ּבא ִצבְ עוֹ ן ַעל ִא ּמוֹ וְ הוֹ לִ יד ִמ ֶּמ ּנָה ֲענָה.
וְ ִדילְ ָמא ְּת ֵרי ֲענָה ָהו ּו!
ָא ַמר ָרבָ א:
ָא ִמינָא ִמ ְּיל ָתא דְּ ׁ ָשבוּר ַמלְ ָּכא לֹא ֲא ָמ ָר ּה,
ו ַּמ ּנוּ?
ׁ ְשמו ֵּאל.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ִרי:
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָא ִמינָא ִמי ְּל ָתא דְּ ׁ ָשבוּר ַמלְ ָּכא לֹא ֲא ָמ ָר ּה,
ו ַּמ ּנ ּו?
ָרבָ א.
ָא ַמר ְק ָרא" :ה וּא ֲענָ ה" )בראשית לו ,כד(,
"ה וּא ֲענָ ה" דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא )בראשית לו ,כ(.

 307וְ ֵא ֶּלה בְ נֵ י ִצבְ עוֹ ן וְ ַא ָ ּיה וַ ֲענָ ה הוּא ֲענָ ה ֲא ׁ ֶשר ָמצָ א ֶאת ַה ֵ ּי ִמם ַ ּב ִּמ ְד ָ ּבר ִ ּב ְרעֹתוֹ ֶאת ַה ֲחמ ִֹרים לְ צִ בְ ע ֹון ָאבִ יו
ישבֵ י ָה ָא ֶרץ לוֹ ָטן וְ ׁשוֹ ָבל וְ צִ בְ עוֹ ן וַ ֲענָ ה
ֵ 308א ֶּלה בְ נֵ י ֵ ׂ
ש ִעיר ַהח ִֹרי ׁ ְ

רש"י
וטחן .טח והכה ושפשף זו בזו:
דורשי חמורות .מקראות
סתומים:
פסול היה .שאחיו מאמו היה
אביו כדמפרש :שבא צבעון על
אמו והוליד:
אלה בי שעיר וגו' .וצבעון ועה
אלמא אחי הוו וכתיב אלה בי
צבעון ואיה ועה אלמא בו
היה :שמואל קרי ליה רבא
שבור מלכא משום דבקי היה
בדיין והלכתא כוותיה בדיי
כדין היוצא מפי המלך
שמתקיים ושבור ממלך פרסיים
היה בימי רבא:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .20נד ,א  -ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ָרה דְּ ָב ִרים נִ ְב ְרא ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁש וֹ ת,
" ֲע ָ ׂ
וְ ֵאלּ ּו ֵהןּ ְ :ב ֵאר,
ו ָּמן,
וְ ֶק ׁ ֶשת,
ַה ְ ּכ ָתב,
וְ ַה ִּמ ְכ ָּתב,
וְ ַהלּ וּח ֹות,
משה,
ִק ְבר ֹו ׁ ֶשל ׁ ֶ
מ ׁ ֶשה וְ ֵא ִל ָ ּיהוּ,
ו ְּמ ָע ָרה ׁ ֶש ָע ַמד ָ ּב ּה ֹ
יחת ּ ִפי ָה ָאתוֹן,
ּ ְפ ִת ַ
יחת ּ ִפי ָה ָא ֶרץ ִל ְבלוֹ ַע ֶאת ָה ְר ׁ ָש ִעים.
ו ְּפ ִת ַ
יה ו ְּפ ָר ֶח ָיה.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַמ ְקלוֹ ׁ ֶשל ַא ֲה ֹרן ׁ ְש ֵק ֶד ָ
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ :אף ַה ַּמ ִּז ִיקים,
309
אשוֹ ן )בראשית ג ,כא( ".
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםּ ִ ^ :ב ְגדּ וֹ ׁ ֶשל ָא ָדם ָה ִר ׁ
נד,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ׁ ִש ְב ָעה דְּ ָב ִרים ְמכו ִּּסים ִמ ְ ּבנֵ י ָא ָדם,
ֵאלּ ּו ֵהן :יוֹ ם ַה ִּמ ָיתה,
וְ יוֹ ם ַה ֶ ּנ ָח ָמה,
וְ עוֹ ֶמק ַהדִּ ין,
וְ ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵד ַע ַמה ְ ּב ִלבּ וֹ ׁ ֶשל ֲח ֵבירוֹ ,
ש ַּת ֵ ּכר,
וְ ֵאין ָא ָדם יוֹ ֵד ַע ַ ּב ֶּמה ִמ ְ ׂ
ו ַּמ ְלכוּת ֵ ּבית דָּ וִ ד ָמ ַתי ַּת ֲחזוֹ ,
ו ַּמ ְלכוּת ַח ֶ ּי ֶיבת ָמ ַתי ִּתכְ ֶלה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יב ְראוֹ ת,
" ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה דְּ ָב ִרים ָעל ּו ְ ּב ַמ ֲח ׁ ָש ָבה ִל ָ ּ
יח,
וְ ִאם לֹא ָעל ּו דִּ ין הוּא ׁ ֶש ַ ּי ֲעל ּוַ :על ַה ֵּמת ׁ ֶש ַ ּי ְס ִר ַ
וְ ַעל ַה ֵּמת ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַּת ַ ּכח ִמן ַה ֵ ּלב.
וְ ַעל ַה ְּתבו ָּאה ׁ ֶש ֵּת ָר ֵקב.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים:
ַעל ַה ַּמ ְט ֵ ּב ַע ׁ ֶש ֵ ּי ֵצא".

ש ה' ֱאל ֹהִ ים לְ ָא ָדם וּלְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ָּכ ְתנ ֹות עוֹ ר וַ ַ ּילְ ִ ּב ׁ ֵשם
 309וַ ַ ּי ַע ׂ
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רש"י
בגדו של אדם הראשון .שהיו
חקוקות בו כל מין חיה ובהמה
והוא מסר למרוד על כן יאמר
כמרוד גבור ציד )בראשית י(
ועשו הרגו וטלו לפיכך היה
איש ציד והן שכתוב בהן
החמודות אשר אתה בבית )שם
כז( ואי שמעתי בגדיו של אדם
הראשון הייו כתות עור שהיו
לו:
ויום החמה .של כל אדם מתי
יתחם מדאגתו:
ועומק הדין .הרוב טועים בו אי
מי עומק הדין העתיד:
מלכות חייבת .רומי שכתוב בה
גבול רשעה ורשעה הייו חייבת:
עלו במחשבה .ותקיימו:
ואם לא עלו דין הוא שיעלו.
דאל''כ לא היה אדם מתקיים:
שיסריח .שאל''כ הקרובים היו
מציעין אותו ורואין את צערן
תמיד לפיהם:
ועל התבואה שתרקב .שאל''כ
היו בעלי בתים מאצרין אותה
ומביאין רעבון לעולם:
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 .21נד ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
שין,
אכה ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב  -עוֹ ִ ׂ
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ְמ ָל ָ
שין,
אכה ֵ -אין עוֹ ִ ׂ
ל
מ
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא ַל ֲעשׂוֹ ת ְ ָ ָ
ו ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ַּ -ת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ְ ּב ֵט ִלים.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שה ָא ָדם ַע ְצמוֹ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם.
ְלע ֹו ָלם יַ ֲע ֶ ׂ

ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּא ל:
ֵאין ַּת ֲע ִנית צִ יבּ וּר ְ ּבבָ בֶ ל ֶא ָּלא ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ִ ּבלְ ַבד.
לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ ָסבַ ר ׁ ְשמו ֵּאלִּ :ת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ָ -אסוּר.
וְ ָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלִּ :ת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ – מו ָּּתר!
וְ כִ י ֵּת ָימא ָק ָס ַבר ׁ ְשמו ֵּאלָּ :כל ַּת ֲע ִנית צִ יבּ וּר ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ  -מו ָּּתר,
וְ ָה ֲא ַנן ְּתנַן" :אוֹ ְכ ִלין וְ ׁשוֹ ִתין ִ -מ ְ ּבעוֹ ד יוֹ ם".
לְ ַמעוֹ ֵטי ַמאי? לָ או לְ ַמעוֹ ֵטי ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת.
לֹא ,לְ ַמעו ֵּטי ִמ ׁ ּ ֶש ָח ׁ ֵשיכָ ה.
ֵימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה:
נ ָ
ּ
" ֵאין ֵ ּבין ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ְליוֹ ם ַה ִ ּכפו ִּרים,
ֶא ָ ּלא ֶּזה ְ -ס ֵפיק ֹו ָאסוּר,
וְ זֶ ה ְ -ס ֵפיקוֹ מו ָּּתר".
ַמאי " ְס ֵפיקוֹ מו ָּּתר"? לָ או ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת.
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי:
לֹאִּ ,כ ְד ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ָ
לִ ְקבִ ָיעא דְּ י ְַר ָחא.
ָהכָ א ִנַמי ,לִ ְקבִ ָיעא דְּ י ְַר ָחא.
דָּ ַר ׁש ָרבָ א:
עו ָ ּּברוֹ ת,
ו ְּמנִיקוֹ ת ִ -מ ְת ַענּוֹ ת ו ַּמ ׁ ְשלִ ימוֹ ת בּ וֹ ,
ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ִּמ ְת ַענּוֹ ת ו ַּמ ׁ ְשלִ ימוֹ ת ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים,
וּבֵ ין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ – ָאסוּר.
וְ כֵ ן ָא ְמר ּו ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן.
ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן ָהכִ י?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןִּ :ת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ֵ -אינוֹ ְּכ ַת ֲע ִנית צִ יבּ וּר.
ַמאי לָ או לְ בֵ ין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת!
לֹא ,לִ ְמלָ אכָ ה.
ְמלָ אכָ ה?!
ְּת ֵנינָא:
שין",
שין ו ְּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא ַל ֲעשׂוֹ ת ֵ -אין עוֹ ִ ׂ
אכה ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב עוֹ ִ ׂ
" ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ְמ ָל ָ
וַ ֲאפִ ילּ ּו ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל לָ א ָא ַמר ֶא ָּלא דְּ כִ י י ֵָתיב וְ לָ א ָעבֵ יד  -לָ א ִמ ְיחזֵ י ְּכיו ֲּה ָרא,
ֲא ָבל ֵמ ָיסר לָ א ָא ַסר!

רש"י
מתי'
ובכל מקום .בין הגו בין לא
הגו:
בטלין.
חכמים
תלמידי
ממלאכה אותו היום:
רבן שמעון כו' .ולא אמרין
מיחזי כיוהרא ואם רצה ליבטל
רשאי:
גמ'
אין תעית ציבור בבבל .הואיל
ואין צריכין לגשמים אם גוזרין
על דבר אחר אין חומר תעית
ציבור והג בו לאכול מבעוד יום
וליאסר במלאכה ושאר חומרי
האמורים שם:
בין השמשות שלו אסור.
באכילה ובמלאכה דמחמירין
על ספיקו כדאמרין בתעית
ציבור ושמואל קא משוי ט' באב
כתעית ציבור:
מבעוד יום למעוטי מאי לאו
למעוטי בין השמשות .ספק:
לא למעוטי משחשכה .ודאי
אבל על ספיקו לא מחמרין:
אין בין ט' באב ליוה''כ.
לכתחילה קאמר אבל דאי עבד
טובא איכא זה כרת וזה איסור
בעלמא:
דרב שישא .לקמן:
לקביעא דירחא .לעשות שי
ימים כי מספקא לן אם עברו
ב''ד חדש שעבר אי לא:
מאי לאו .לאכילת בין
השמשות:
לא למלאכה .של יום עצמו
משתחשך ואשמעי' דבתעית
ציבור אסור ובט' באב שרי:
ואפילו לר' שמעון .לאו למיסר
אתא אלא אם ירצה מי שאיו
תלמיד חכם לעשות עצמו
כתלמיד חכם וליבטל במקום
העושין רשאי ולא חיישין
דילמא מיחזי כיוהרא:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

ֶא ָּלא ַמאי " ֵאינוֹ ְּכ ַת ֲע ִנית צִ יבּ וּר"?
לִ ְת ִפ ַּילת ִנְעילָ ה.
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְ
ּ
וּלְ וַ אי ׁ ֶש ּי ְִת ּ ַפ ֵּלל ָא ָדם וְ הוֹ לֵ ך כּ ׇל ַהיוֹ ם כּ וּלּ וֹ !
ָה ָתם – חוֹ בָ ה,
ָהכָ א – ְר ׁשוּת.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ַמאי " ֵאינוֹ ְּכ ַת ֲע ִנית צִ יבּ וּר"?
לְ ֶעשְׂ ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה.
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמר:
ַמאי " ֵאינוֹ ְּכ ַת ֲע ִנית צִ יבּ וּר"?
אשוֹ נוֹ ת ֶא ָּלא ָּכ ַא ֲחרוֹ נוֹ ת – וַ ֲאסו ָּרה.
ֵאינוֹ ָּכ ִר ׁ
ֵמ ִיתיבֵ י:
ּ
" ֵאין ֵ ּבין ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ְליוֹ ם ַה ִ ּכיפו ִּרים,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ֶּזה ְ -ס ֵפיקוֹ ָא סוּר,
וְ זֶ ה ְ -ס ֵפיקוֹ מו ָּּתר".
ַמאי " ְס ֵפיקוֹ מו ָּּתר"?
לָ או ֵ ּבין ַה ׁ ּ ְש ָמ ׁשוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ !
ישא ְ ּב ֵריהּ דְּ ַרב ִא ִידי:
ָא ַמר ַרב ׁ ִש ׁ ָ
לָ א ,לִ ְקבִ ָיעא ְד ְיַר ָחא.
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רש"י
לתפלת עילה .שבתעית ציבור
היו מתפללין תפלת עילה
כדתן בפ' בתרא דתעית )דף
כו (.בג' פרקים בשה כהים
ושאים כפיהן ד' פעמים ביום
שחרית ומוסף ומחה ועילה
ואלו הן ג' פרקים תעית
ומעמדות ויוה''כ:
והאמר ר' יוחן .במסכת ברכות
דאין בתפלה יתירה משום ברכה
לבטלה:
התם דחובה .בתעית צבור
חובה מדרבן ובתשעה באב
אשמועין דלאו חובה הוא
ומ''מ אם בא להתפלל כל ימות
השה מותר ולואי:
לעשרים וארבעה .דתן במסכת
תעית )דף טו (.שמוסיפין
בתעית ציבור שש ברכות על
שמוה עשרה:
רב פפא אמר .לעולם כדסלקא
דעתין מעיקרא דאיו כתעית
ציבור דאמר לבין השמשות
קאמר ולא תקשי לרבי יוחן
קמייתא דהאי דקאמר איו
כתעית ציבור לחומרא קאמר
והכי קאמר איו כשלש
ראשוות שמותר בין השמשות
שלהן כדתן בהו בתעית
אוכלין ושותין משחשיכה אלא
כאחרוות דתן בהו אוכלין
ושותין מבעוד יום:
לאו בין השמשות .וקשיא לרבא
ולרבי יוחן דאמרי בין
השמשות שלו אסור:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .22נד ,ב – נה ,א
]" ֵאין ֵ ּבין ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ְליוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים,
ֶא ָ ּלא ֶּזה ְ -ס ֵפיק ֹו ָאסוּר,
וְ זֶ ה ְ -ס ֵפיקוֹ מו ָּּתר "[.
ָהא לְ כׇל דְּ בָ ִרים  -זֶ ה וָ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ְמ ַס ַ ּייע לְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָע ָזר:
ְ
ּ
ָאסוּר לוֹ לְ ָא ָדם ׁ ֶשיוֹ ׁ ִשיט ֶאצְ ָ ּבעוֹ ְ ּב ַמ ִים ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ְּ -כ ֶד ֶרך ׁ ֶש ָאסוּר לְ הוֹ ׁ ִשיט ֶאצְ ָ ּבעוֹ ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּיפו ִּרים.
ֵמ ִיתיבִ י:
אכה,
" ֵאין ֵ ּבין ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ְל ַת ֲענִ ית ִציבּ וּר ֶא ָ ּלאֶ ׁ :ש ֶּזה ָאסוּר ַ ּב ֲע ִ ׂ
ש ַ ּיית ְמ ָל ָ
אכה ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו".
וְ זֶ ה מו ָּּתר ַ ּב ֲע ִ ׂ
ש ַ ּיית ְמ ָל ָ
ָהא לְ כׇל דִּ בְ ֵר ֶיהם  -זֶה וָ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
וְ ִאילּ ּו ַ ּג ֵ ּבי ַּת ֲע ִנית צִ יבּ וּר,
ַּת ְנ ָיא:
יצה לֹא ָא ְמר ּו ֶא ָ ּלא ָ ּכל ּגוּפוֹ ,
" ְ ּכ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ָאסוּר ִ ּב ְר ִח ָ
ֲא ָבל ּ ָפ נָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו  -לֹא"!
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
נה,א ַּת ּנָא קו ֵּּלי קו ֵּּלי ָק ָת ֵני.

רש"י
הא לכל דבריהן זה וזה שוין.
מילתא באפי פשה היא ודייק
לה ממתיתין דלעיל דקתי אין
בין תשעה באב ליום הכפורים
שיהא מותר לכתחלה בזה מה
שאסור בזה אלא שזה ספיקו
אסור וזה ספיקו מותר:
אין בין תעית ציבור לתשעה
באב .קס''ד בין להקל בין
להחמיר אלמא לא חמיר תשעה
באב מתעית ציבור ובתעית
ציבור תיא דפיו ידיו ורגליו
מותר:
תא קולי קולי קט .כל הי אין
בין חד תא אמריהו וקולי
קולי קט ברישא תא אין בין
תשעה באב קל מיוה''כ לכתחלה
אלא שזה ספיקו כו' וסיפא תא
אין תשעה באב קל מתעית
ציבור אלא לעין מלאכה
ובחומרי דחמיר תשעה באב
מתעית ציבור לא איירי הכא
דתידוק מיה זה וזה שוין
ולעולם לעין רחיצה ט''ב
חמיר:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .23נה ,א
"ו ְּב ָכל ָמקוֹ ם ַּת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים ּ ְ -ב ֵט ִלים.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
שה ָא ָדם ַע ְצמוֹ ַּת ְל ִמיד ָח ָכם".
ְלע ֹו ָלם יַ ֲע ֶ ׂ
ְישינַן לְ יוֹ ֳה ָרא.
לְ ֵמ ְימ ָרא דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָסבַ ר :לֹא ָחי ׁ ִ
ְישינַן לְ יוֹ ֳה ָרא.
וְ ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִריָ :חי ׁ ִ
וְ ָהא ִא ּ ְיפכָ א ׁ ָש ְמ ִעינַן לְ ה ּו:
דִּ ְתנַן:
אשוֹ ן  -קוֹ ֵרא.
יאת ׁ ְש ַמע ַליְ ָלה ָה ִר ׁ
" ָח ָתן ִאם יִ ְר ֶצה ִל ְקרוֹ ת ְק ִר ַ
יאל ָא ַמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
יטוֹ ל ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם יִ ּטוֹ ל" )ברכות טז!(:
לֹא ָ ּכל ָהרוֹ ֶצה ִל ּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
מו ְּחלֶ ֶפת ַה ׁ ּ ִש ּ ָיטה.
ישא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ִידי ָא ַמר:
ַרב ׁ ֵש ׁ ָ
לֹא ֵּת ּיפוֹ ְך,
דְּ ַר ָ ּבנַ ן ַאדְּ ַר ָ ּבנַן  -לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהכָ א ֵּ -כיוָ ן דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ָע ְב ִדי ְמלָ אכָ ה ,וְ ִאיה ּו לֹא ֲעבֵ יד ֶ -מ ֱיחזֵ י ְּכיוֹ ֳה ָרא,
ֲא ָבל ָה ָתם ֵּ -כיוָ ן דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא ָק ֵרי וְ ִאיה ּו נ ִַמי ָק ֵרי  -לֹא ֶמ ֱיח ֵזי ְּכיוֹ ֳה ָרא.
דְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַאדְּ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמ עוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל  -לֹא ַק ׁ ְשיָ א:
ָה ָתם  -הוּא דְּ ָב ֵעינַן ַּכ ָ ּוונָה ,וַ ֲאנַן ָס ֲה ֵדי דְּ לֹא ָמצֵ י ַּכ ּו ּו ֵני דַּ ֲע ֵת ּיה ֶ -מ ֱיחזֵ י ְּכיוֹ ֳה ָרא,
ֲא ָבל ָהכָ א  -לֹא ֶמ ֱיחזֵ י ְּכיוֹ ֳה ָראָ ,א ְמ ִריְ :מלָ אכָ ה הוּא דְּ לֵ ית לֵ ּיהּ ,פוֹ ק ֲחזִ י ַּכ ָּמה ַ ּב ְטלָ נֵי ִא ָּיכא ְ ּב ׁשו ָּקא.
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רש"י
ליטול לו את השם .כתר
פרישות ויראת חטא שאיו יכול
לבטל הימו מלכות שמים
אפילו לילה אחת לא כל הרוצה
ליטלו יטלו דמיחזי כיוהרא
ומחין בידיה:
התא
השיטה.
מוחלפת
שסידרן טעה באחת מהן
והחליף שיטתו:
אמרי מלאכה לית ליה .הרואה
אותו בטל אומרים אין לו מה
לעשות ולא מיחזי כוהג בו
איסור:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .24נה ,א
ִמ ְׁשנָ ה
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
אכה ְ ּב ַע ְר ֵבי ּ ְפ ָס ִחים ַעד ֲחצוֹ ת,
ל
מ
ין
ש
ׂ
ִ ּביהו ָּדה ָ -הי ּו עוֹ ִ ְ ָ ָ
שין ָ ּכל ִע ָ ּ
יקר.
ו ַּב ָ ּג ִליל  -לֹא ָהי ּו עוֹ ִ ׂ
ַה ַ ּליְ ָלה:
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמ אי אוֹ ְס ִרים,
ּו ֵבית ִה ֵ ּלל ַמ ִּת ִירין ַעד ָהנֵ ץ ַה ַח ָּמה.

ְ ּג ָמ ָרא
ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָּ -תנָא ִמנ ְָהגָ א,
וּלְ ַב ּסוֹ ף ָּ -תנָא ִא ּיסו ָּרא?!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָח ָנן:
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָהא – ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ָהא – ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
דְּ ַת ְניָ א:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
אכה ְ ּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ַעד ֲחצוֹ ת,
ִ ּביהו ָּדה ָ -הי ּו עוֹ ִ ׂ
שין ְמ ָל ָ
שין ָ ּכל ִע ָ ּ
יקר.
ו ַּב ָ ּג ִליל ֵ -אינָ ן עוֹ ִ ׂ
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ָמ ה ְר ָאיָ יה יְ הו ָּדה וְ גָ ִליל ְל ָכאן?
שין,
ֶא ָ ּלאָ ,מקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ַל ֲעשׂוֹ ת ְמ ָלאכָ ה  -עוֹ ִ ׂ
שין".
ו ָּמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ׁ ֶשלּ ֹא ַל ֲעשׂוֹ ת ֵ -אין עוֹ ִ ׂ
ִמדְּ ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר – ִמנ ְָהגָ א,
ִמ ְּכלָ ל דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִ -א ּיסו ָּרא ָק ָא ַמר.
וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהַ :א ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר מו ָּּתר ַ ּב ֲע ִׂש ַ ּיית ְמלָ אכָ ה?!
וְ ָה ַת ְניָא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שר וְ נֶ ֶע ְק ָרה ְ ּביָ דוֹ ׁ -שוֹ ְת ָל ּה ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ִּטיט,
לשה ָע ָ ׂ
ַה ְמנַ ֵ ּכ ׁש ִ ּב ׁ ְש ׁ ָ
ּ
וְ ֵאין ׁשוֹ ְת ָל ּה ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ָג ִריד".
שר" ִ -אין,
לשה ָע ָ ׂ
" ִ ּב ׁ ְש ׁ ָ
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר – לֹא.
ִמ ְּכ ִדי ׁ ָש ְמ ִעינַן לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי יְה ּו ָדה דְּ ָא ַמר:
לשה יָ ִמים ׁ -שוּב ֵאינָ ּה קוֹ ֶל ֶטת" )שביעית ב ,ו(,
" ָ ּכל ַה ְר ָ ּכ ָבה ׁ ֶש ֵאינָ ּה קוֹ ֶל ֶטת ִל ׁ ְש ׁ ָ
וְ ִאי ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְךַ :א ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר  -מו ָּּתר ַ ּב ֲע ִׂש ַ ּי ית ְמלָ אכָ ה,
שר"?
לשה ָע ָ ׂ
לָ ָּמה לִ י " ׁ ְש ׁ ָ
ָה ִא ָּיכא ַא ְר ֵ ּב ַיסר ,וַ ֲח ֵמ ַיסר ,ו ִּמ ְק ָצת ׁ ִש ְית ַסר!
ָא ַמר ָרבָ א:
ַ ּב ָ ּגלִ יל ׁ ָשנוּ.
וְ ָה ִא ָּיכא לֵ ילְ יָא!
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ְּכבֵ ית ׁ ַש ַּמאי.

רש"י
מתי'
הלילה .אור לארבעה עשר:
גמ'
מעיקרא תא מהגא .תלה
במהג:
ולבסוף תא איסורא .דקתי
בית שמאי אוסרין דמשמע בכל
מקום:
מה ראיה יהודה וגליל לכאן.
אף כל מקום שהגו היתר היתר
הגו איסור איסור:
מכלל דר' יהודה איסורא
קאמר .דבי יהודה מתירין ובי
גליל אוסרין דאי מהגא קאמר
מאי פלוגתיה דר''מ הא ר'
יהודה מי הכי הוה אמר בגליל
היו והגין בו איסור שהחמירו
על עצמן וביהודה והגין בו
היתר:
וסבר רבי יהודה מותר .דקאמר
בי יהודה מתירין:
המכש .מבין תבואת דגן:
בשלשה עשר ביסן .מפרש
ואזיל שלשה עשר אמאי קט:
ועקרה בידו .השיבולת עצמה
עקרה בידו שורשה מן הארץ
ובא לחזור ולשותלה:
שותלה במקום הטיט .שתמהר
ליקלט קודם העומר שהעומר
מתיר את השרשין אבל
השרשין אחר העומר אסורין
משום חדש עד שיבא עומר
הבא:
הגריד .יבש שאיו ממהר
לקלוט:
מכש בשלשה עשר .קתי
מכש בארבעה עשר לא קתי
ומ''ט קט שלשה עשר ולא קתי
ארבעה עשר אי משום דלא
מיקלטה לפי העומר הקרב
בששה עשר מכדי שמעין לרבי
יהודה כו' בפ''ק דראש השה
)דף י (:ואי ארבעה עשר מותר
במלאכה יקוט ארביסר מי
דהא איכא מקצת ארביסר
וחמיסר כוליה ומקצת שיתסר
עד שעת הקרבתו:
בגליל שו .שלא היו עושין
מלאכה כל עיקר בארבעה עשר
ובהן שית משה זו:
והא איכא לילה .ומצי למיתי
המכש לילי ארבעה עשר:
כב''ש .דמתיתין דתן הלילה
ב''ש אוסרין:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

ַרב ַא ׁ ִשי ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ְּכבֵ ית ִה ֵּלל,
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין דַּ ְר ָּכן ׁ ֶשל ְ ּב ֵני ָא ָדם לְ ַנ ֵּכ ׁש ַ ּב ַּליְלָ ה.
ָרבִ י ָנא ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ִ ּביהו ָּדה,
"מ ְקצָ ת ַה ּיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ " ָ -א ְמ ִרינַן
ַה ׁ ְש ָר ׁ ָשה ַחד ִ
ּ
"מ ְקצָ ת ַהיוֹ ם ְּככוּלּ וֹ "  -לֹא ָא ְמ ִרינַן.
ְּת ֵרי ִ
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רש"י
ה''ג רביא אמר לעולם
ביהודה .ודקשיא לך ליתי
בארבעה עשר ובהשרשה חד
מקצת אמרין תרי מקצת לא
אמרין לעין השרשה חד מקצת
היום ככולו אמרין אם היה
מכש בין השמשות של כיסת
ארבעה עשר הוה אמרין
דקלטה בי''ד שלם ובחמשה
עשר שלם ומקצת ששה עשר
אבל תרי מקצת כגון מכש בי''ד
דמיבעי לן למימר תרי מקצת
לא אמרין:
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 .25נה ,א-ב
ִמ ְׁשנָ ה
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
שר,
שר ּ -גוֹ ְמ ָר ּה ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
אכה ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ָ ּב ּה קוֹ ֶדם ְל ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ָ ּכל ְמ ָל ָ
שרַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל ְלגוֹ ְמ ָר ּה.
ֲא ָבל לֹא יַ ְת ִחיל ָ ּב ּה ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
אכה ְ ּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ַעד ֲחצוֹ ת,
לש או ָּמנִ ּיוֹ ת עוֹ ִ ׂ
ׁ ָש ׁ
שין ְמ ָל ָ
יטין,
וְ ֵאלּ ּו ֵהןַ :ה ַח ָ ּי ִ
וְ ַה ַּס ּ ָפ ִרים,
וְ ַהכּ וֹ ְב ִסין.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַאף ַר ְצ ָענִ ין.

ְ ּג ָמ ָרא
יב ֲעיָא לְ ה ּו:
ִא ַ ּ
לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד ְּתנַ ןֲ ,אבָ ל ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד ֲ -אפִ ילּ ּו ִמיגְ ַמר ִנַמי לֹא,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד ְּתנַן,
ֲא ָבל לְ צוֹ ֶר ְך ַ -א ְתחוֹ לֵ י ַמ ְת ָחלִ ינַן,
אוֹ דִּ ילְ ָמא:
ֵ ּבין לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעדּ ֵ ,בין ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְךִ ,מיגְ ַמר ִ -איןַ ,א ְתחוּלֵ י – לֹא?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ש ר,
" ֲא ָבל לֹא יַ ְת ִחיל ַ ּב ְּת ִח ָ ּלה ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ֲא ִפילּ ּוִ :צ ְלצוּל ָק ָטן,
ש ָב ָכה ְק ַט ָ ּנה".
ֲא ִפילּ ּוׂ ְ :
"א ִפילּ וּ"?
ַמאי ֲ
לָ או ֲא ִפילּ ּו ָהנֵי ְּלצוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעדִ ,מיגְ ַמר – ִאיןַ ,א ְתחוּלֵ י  -לֹא,
ִמ ְּכלָ לֶ ׁ :שלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ִ -מיגְ ַמר ִנַמי לֹא ָ ּג ְמ ִרינַן!
לֹא ,לְ עוֹ לָ ם ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ִמיגְ ַמר ִנַמי ָ ּג ְמ ִרינַן,
ו ַּמאי " ֲא ִפילּ ּו"? ֲא ִפילּ ּו ָהנֵי נ ִַמי ,דְּ זו ְּט ִרי נִינְהוּ,
דְּ ָסלְ ָקא דַּ ֲע ָת ְך ָא ִמינָ אַ :ה ְת ָחלָ ָתן  -זוֹ ִהיא ְ ּג ַמר ְמלַ אכְ ָּתם,
נ ְַת ִחיל ְ ּבה ּו ִנַמי לְ כַ ְּת ִח ָּילה.
ָק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
שר,
אכה ׁ ֶש ִהיא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמ ֹו ֵעד ּ ^ -גוֹ ְמ ָר ּה ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
נה,ב ָ ּכל ְמ ָל ָ
ימ ַתי?
ֵא ָ
שר,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ָ ּב ּה קוֹ ֶדם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
שר,
שר  -לֹא יַ ְת ִחיל ָ ּב ּה ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ֲא ָבל לֹא ִה ְת ִחיל ָ ּב ּה קוֹ ֶדם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ֲא ִפילּ ּו ִצ ְילצוּל ָק ָטן,
ש ָב ָכה ְק ַט ָ ּנה".
ֲא ִפילּ ּו ְ ׂ
לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד ִ -אין,
ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד  -לֹא.
הוּא ַהדִּ ין דַּ ֲא ִפילּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך  -נַ ִמי ָ ּג ְמ ִרינַן,
וְ ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןֲ :א ִפילּ ּו לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעדִ :מיגְ ַמר ִ -אין,
ַא ְתחוֹ לֵ י  -לֹא.

רש"י
מתי'
שלש אומיות עושין מלאכה.
בכל מקום וטעמא מפרש
בגמרא:
רצעין .אושכפין:
גמ'
לצורך המועד תן .הא דר''מ:
או דילמא שלא לצורך המועד
תן .ומשום הכי אין מתחילין
אבל לצורך המועד אפילו
אתחולי מי שרי כו':
צילצול .בדי''ל לחגור:
שבכה .על הראש:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
שר,
אכה ׁ ֶש ִהיא ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמ ֹו ֵעד ּ -גוֹ ְמ ָר ּה ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ָ ּכל ְמ ָל ָ
ְ
וְ ׁ ֶש ֵאינָ ּה ְלצ ֹו ֶרך ַה ּמוֹ ֵעד ָ -אסוּר,
וְ עוֹ ִ ׂ
אכה ְ ּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ַעד ֲחצוֹ ת ּ ְ -ב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו".
שין ְמ ָל ָ
" ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו" – ִאין,
לֹא ָנ ֲהג ּו  -לֹא!
ְ
ו ׁ ְּש ַמע ִמי ּנ ָּה :לְ צוֹ ֶרך ַה ּמוֹ ֵעד ִ -אין,
ׁ ֶשלּ ֹא לְ צוֹ ֶר ְך ַה ּמוֹ ֵעד  -לֹא.
ׁ ְש ַמע ִמי ָּנ ּה.
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רש"י
גומרה בארבעה עשר .אפילו
במקום שלא הגו לעשות
מלאכה:
לא הגו לא .אפילו גמר דהא
בגמר קיימי':
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 .26נה ,ב
אכה ְ ּב ַע ְר ֵבי ְפ ָס ִחים ַעד ֲחצוֹ ת,
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים :עוֹ ִ ׂ
שין ְמ ָל ָ
יטין,
וְ ֵאלּ ּו ֵהןַ :ה ַח ָ ּי ִ
וְ ַה ַּס ּ ָפ ִרים,
וְ ַהכּ וֹ ְב ִסין.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :אף ַר ְצ ָענִ ין".
ָּתנָא:
ּ
יטים ֶ ׁ -ש ֵ ּכן ֶה ְדיוֹ ט ּתוֹ ֵפר ְ ּכ ַד ְרכּ וֹ ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
י
" ַה ַח ָ ִ
ַה ַּס ּ ָפ ִרים,
וְ ַהכּ וֹ ְב ִסים – ׁ ֶש ֵ ּכןַ :ה ָ ּבא ִמ ְּמ ִדינַ ת ַה ָ ּים,
ַה ּיוֹ ֵצא ִמ ֵ ּבית ָה ֲאסו ִּרים ְ -מ ַס ּ ְפ ִרים ו ְּמ ַכ ְ ּב ִסים ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ְ ּב ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ּ
יהם ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד".
ַאף ָה ַר ְצ ָענִ ין ֶ ׁ -ש ֵ ּכן עוֹ ֵלי ְרגָ ִלים ְמ ַת ְקנִ ים נַ ֲע ֵל ֶ
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ְיפלְ גֵ י?
ָמר ָסבַ ר :לְ ֵמ ִידין ְּת ִח ַּילת ְמלָ אכָ ה ִמ ּסוֹ ף ְמלָ אכָ ה,
ו ָּמר ָס ַברֵ :אין לְ ֵמ ִידין ְּת ִח ַּילת ְמלָ אכָ ה ִמ ּסוֹ ף ְמלָ אכָ ה.

רש"י
החייטין .משום הכי שרו
בארבעה עשר בכל מקום שכן
מציו בהן קולא משאר אומיות
גבי חולו של מועד:
שכן ההדיוט תופר כדרכו.
משה היא במועד קטן הדיוט
שאיו אומן בכך הלכך בארבעה
עשר דקיל מחולו של מועד
אפילו אומן מי שרי:
שכן הבא ממדית הים וכו'.
וכיון דאשכחן בהן היתר קצת
בחולו של מועד הלכך בארבעה
עשר דקיל שרי לכולי עלמא:
תחילת מלאכה .רצעין שעושין
מעלים חדשי':
מסוף מלאכ' .תיקון מעלים:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .27נה ,ב
ִמ ְׁשנָ ה
שר.
מוֹ ׁ ִש ִיבים ׁשוֹ ָב ִכים ַל ַּת ְרנְ גוֹ ִלים ּ ְ -ב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
וְ ַת ְרנְ גוֹ ֶלת ׁ ֶש ָ ּב ְר ָחה ַ -מ ֲחזִ ִירין אוֹ ָת ּה ִל ְמקוֹ ָמ ּה,
יה.
וְ ִאם ֵמ ָתה  -מוֹ ׁ ִש ִיבים ַא ֶח ֶרת ַּת ְח ֶּת ָ
שר,
ּגוֹ ְר ִפין ִמ ַּת ַחת ַרגְ ֵלי ְב ֵה ָמה ּ ְ -ב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ו ַּב ּמוֹ ֵעד ְ -מ ַס ְ ּל ִקין ַלצְּ ָד ִדין.
מוֹ ִליכִ ין ֵ ּכ ִלים,
ְ
ּ
יאין ִמ ֵ ּבית האו ָּמן ַ -אף ַעל ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ם ְלצוֹ ֶר ך ַה ּמוֹ ֵעד.
ו ְּמ ִב ִ

ְ ּג ָמ ָרא
ָה ׁ ְש ָּתא אוֹ תוֹ בֵ י מוֹ ְתבִ ינַן ַ -א ֲהדו ֵּרי ִמ ָ ּיב ֲעיָ א?!
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
ֵסיפָ א ֲא ָת ָאן לְ חוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לשה לְ ִמ ְרדָּ ּה  -דְּ ַא ַּכ ִּתי לֹא ּ ָפ ַרח צִ ְימ ָרא ִמי ּנ ָּה.
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ּתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ָ
ישיבָ ָת ּה ,דְּ ָפ ְס ָדא לָ ּה ֵ ּב ֵיעי לְ גַ ְמ ֵרי.
לשה לִ ׁ ִ
ַא ַחר ׁ ְש ׁ ָ
לשה לְ ִמ ְרדָּ ּה ,דְּ ָפ ַרח לָ ּה צִ ְימ ָרא ִמי ּנ ָּה,
ֲא ָבל לְ ַא ַחר ׁ ְש ׁ ָ
יש ָיב ָת ּה ,דְּ ַא ַּכ ִּתי לֹא ּ ְפ ִס ִידי ֵ ּב ֵיעי לְ גַ ְמ ֵרי  -לֹא ַמ ַה ְד ִרינַן.
לשה לִ ׁ ִ
וְ תוֹ ְך ׁ ְש ׁ ָ
ַר ִ ּבי ַא ִמי ָא ַמר:
ישיבָ ָת ּה ַ -מ ַה ְד ִרינַן.
לשה לִ ׁ ִ
ֲא ִפילּ ּו ּתוֹ ְך ׁ ְש ׁ ָ
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ְיפלְ גֵ י?
ָמר ָסבַ ר :לְ ֶה ְפ ֵסד ְמרו ֶ ּּבה ָח ׁ ְש ׁשוּ,
לְ ֶה ְפ ֵסד מו ָּעט  -לֹא ָח ׁ ְש ׁשוּ,
ו ָּמר ָס ַבר :לְ ֶה ְפ ֵסד מו ָּעט נ ִַמי ָח ׁ ְש ׁשוּ.
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רש"י
מתי'
מושיבין שובכין .כשותין
ביצים תחת תרגולת להתחמם
לגדל אפרוחים קרי מושיבין
שובכין:
ותרגולת .המחממת ביצים:
שברחה .מעליהם מחזירין
אותה ובגמ' פריך השתא
אותובי מותבין אהדורי מבעיא
ל''א הכי כתיב בסדר המשה
מושיבים שובכין ותרגולת
כלומר שובכין ליוים ותרגולת
היו מושיבין להתחמם לגדל
אפרוח' והכי מסתבר' דשובך
לא שייך אלא ביוים:
גורפין .ומשליכין לחוץ ובמועד
שחמור יותר אין משליכין לחוץ
אלא מסלקין לצדדים:
גמ'
סיפא .דקתי מחזירין בחולו
של מועד קאמר והכי קאמר
מושיבין שובכין בי''ד ותרגול'
שברח' בחולו של מועד מחזירין
אותה משום הפסד ביצים דדבר
האבד מותר:
לא שו .דאף במועד מחזירין
אלא תוך שלשה למורדה שעדיין
לא עברו שלשה ימים שברחה
מעליהן:
דאכתי לא פרח צימרא .לא עבר
חמימותה ממה והיא וחה
להחזיר:
צימרא .כמו אשתא צמירתא
)ע''ז דף כח:(.
ולאחר שלשה לישיבתה .שכבר
ישבה עליהן שלשה ימים קודם
שעמדה מעליהן וכבר שתו
הביצים ואם לא תחזור הרי הן
אובדין דאין ראויין לאכילה:
אבל לאחר שלשה למרדה.
שהיא קשה וטורח גדול להחזיר
או אפילו תוך שלשה למרדה
אם תוך שלשה עמדה מעליהן
דאכתי לא פסדי ביעי שהרי
ראויין לאכילה לא מהדרין:
אפילו תוך שלשה לישיבתה.
הואיל ושתו קצת ואין ראויין
לכל אדם אלא למי שדעתו יפה
ואיו איסטיס מהדרין:
להפסד מועט .שמוכרים בזול
למי שדעתו יפה:
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 .28נה ,ב
" ּגוֹ ְר ִפין ִמ ַּת ַחת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַה ֶּז ֶבל ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר ְ -מ ַס ְ ּל ִקין אוֹ תוֹ ַלצְּ ָד ִדין,
ׁ ֶש ָ ּב ֶר ֶפת,
ּ
יאים אוֹ תוֹ ָל ַא ׁ ְש ָפה".
וְ ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר  -מוֹ ִצ ִ
ָהא גּ ו ָּפא ַק ׁ ְשיָ א:
ָא ְמ ַר ְּתֶּ " :ז ֶבל ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר ְ -מ ַס ְ ּל ִקין אוֹ תוֹ ַלצְּ ָד ִדין",
יאים אוֹ תוֹ ָל ַא ׁ ְש ָּפה"!
וַ ֲה ַדר ָּת ֵניֶ ׁ " :ש ָ ּב ֶר ֶפת וְ ׁ ֶש ֶ ּב ָח ֵצר  -מוֹ ִצ ִ
ָא ַמר ַא ַ ּב ֵיי:
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ַ -א ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר,
ָּכאן ּ ְ -בחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
ָרבָ א ָא ַמר:
ָהא וְ ָהא ּ ְ -בחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמרִ :אם נַ ֲע ָׂשה ָח ֵצר ְּכ ֶרפֶ ת  -מוֹ צִ ִיאים אוֹ תוֹ לָ ַא ׁ ְש ּ ָפה.

רש"י
לצדדין .ולא לאשפה חוץ לחצר:
אם עשית חצר כרפת.
שתקלקלה כולה ואין מקום
לסלק לצדדין מוציאין אותן
לאשפה:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .29נה ,ב
יאין ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן".
"מוֹ ִל ִיכין ֵ ּכ ִלים ו ְּמ ִב ִ
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ָפא:
ָ ּב ֵד יק לָ ן ָרבָ א:
יאין ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמןַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ן ְלצוֹ ֶר ְך ַה ּמ ֹו ֵעד".
ב
ּמ
ו
ין
ְּתנַן" :מוֹ ִל ִיכ ְ ִ ִ
ו ְּר ִמינְה ּו:
יאין ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן,
" ֵאין ְמ ִב ִ
וְ ִאם חוֹ ׁ ֵש ׁש ָל ֶהן ׁ ֶש ָּמא יִ ָ ּגנְ ב ּו ְ -מ ַפ ָ ּנן ְל ָח ֵצר ַא ֶח ֶרת" )מועד קטן יג!(.
ו ְּמ ׁ ַש ִּנינַן:
לֹא ַק ׁ ְשיָא:
ָּכאן ַ -א ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר,
ָּכאן ּ ְ -בחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד.
וְ ִא ָ ּיב ֵעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ּ ְ -בחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד,
וְ לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ּ ְ -ב ַמ ֲא ִמינוֹ ,
ָּכאן ּ ְ -ב ׁ ֶש ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ .
וְ ָה ַת ְניָא:
יאים ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן,
" ְמ ִב ִ
ְ ּכגוֹ ן ַה ַ ּכד ִמ ֵ ּבית ַה ַ ּכדָּ ר,
וְ ַהכּ וֹ ס ִמ ֵ ּבית ַה ַּז ָ ּגג,
ֲא ָבל לֹא ֶצ ֶמר ִמ ֵ ּבית ַה ַּצ ָ ּבע,
וְ לֹא ֵ ּכ ִלים ִמ ֵ ּבית ָהאו ָּּמן,
שכָ ר ֹו ו ַּמ ִ ּניחוֹ ֶא ְצלוֹ .
וְ ִאם ֵאין לוֹ ַמה ּ ֹיאכַ ל  -נוֹ ֵתן לוֹ ְ ׂ
יחן ַ ּב ַ ּביִ ת ַה ָּסמו ְּך לוֹ .
וְ ִאם ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמינוֹ ַ -מ ִ ּנ ָ
ְ
יאן ְ ּב ִצינְ ָעה ְ ּבתוֹ ך ֵ ּבית ֹו".
וְ ִאם חוֹ ׁ ֵש ׁש ׁ ֶש ָּמא יִ ָ ּגנְ ב ּו ְ -מ ִב ָ
יאין"" ,מוֹ ִל ִיכין" – ַק ׁ ְשיָא!
ֵּת ַרצְ ָּתְ " :מ ִב ִ
יאין" ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵּכן דְּ ֵאין מוֹ לִ יכִ ין!
דְּ ָק ָת ֵניֵ " :אין ְמ ִב ִ
ֶא ָּלא ְמ ַח ַ ּו ְר ָּתא ִּכ ְד ׁ ָשנִי ָנן ֵמ ִע ָ ּיק ָרא.
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רש"י
בדיק לן .מסה אותו:
לחצר אחרת .אצל האומן אבל
לא יביאם לביתו שרחוק מבית
האומן מפי הטורח:
במאמיו .לאומן שלא ימכרם
אין מביאין ל''א מאמיו שלא
יתבע שכרו פעם אחרת והוא
צריך לשכרו עכשיו:
והתיא .ביחותא:
כגון כד מבית הכדר וכוס מבית
הזגג .שצריכין למועד:
זגג .עושה כלי זכוכית:
אבל לא צמר .שאין צורך
המועד:
ואם איו מאמיו וכו' .אלמא
שאי לן בין מאמיו לשאין
מאמיו:
תרצת מביאין .דמתי' ואין
מביאין דמועד קטן תרוייהו
בחולו של מועד ומתיתין דהכא
בשלא מאמיו אבל מוליכין
קשיא דקתי מתיתין מוליכין
והתם מאי אין מאמיו איכא
ובההיא קתי אין מביאין וכ''ש
דאין מוליכין:
מעיקרא .מתיתין בי''ד וההיא
בחולו של מועד:
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 .30נה ,ב – נו ,א
ִמ ְׁשנָ ה
ש ּו ַאנְ ׁ ֵשי יְ ִריחוֹ :
ׁ ִש ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ָע ׂ
לשה ִמיח ּו ְ ּביָ ָדם,
ַעל ׁ ְש ׁ ָ
לשה לֹא ִמיח ּו ְ ּביָ ָדם.
וְ ַעל ׁ ְש ׁ ָ
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ׁ ֶשלּ ֹא ִמיח ּו ְ ּביָ ָדםַ :מ ְר ִ ּכ ִיבין דְּ ָק ִלים ָ ּכל ַה ּיוֹ ם,
וְ כוֹ ְר ִכין ֶאת ׁ ְש ַמע,
וְ קוֹ ְצ ִרין וְ גוֹ ְד ׁ ִשין ִל ְפנֵ י ָהעוֹ ֶמר.
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש ִמיח ּו ְ ּביָ ָדםַ :מ ִּת ִירין גַ ְמזִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש,
וְ אוֹ ְכ ִלין ִמ ַּת ַחת ַה ְ ּנ ׁ ָש ִרים ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
נו,א
וְ נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפ ָאה ַל ָ ּי ָרק.
ו ִּמיח ּו ְ ּביָ ָדם ֲח ָכ ִמים.

ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
שה ִחזְ ִק ָ ּיה ַה ֶּמ ֶלךְ,
" ׁ ִש ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ָע ָ ׂ
לשה  -הוֹ ד ּו לוֹ ,
ַעל ׁ ְש ׁ ָ
לשה  -לֹא הוֹ ד ּו לוֹ .
וְ ַעל ׁ ְש ׁ ָ
ֵ ּג ֵירר ַע ְצמוֹ ת ָא ִביו ַעל ִמ ָּטה ׁ ֶשל ֲח ָב ִלים  -וְ הוֹ ד ּו לוֹ .
ח ׁ ֶשת  -וְ הוֹ ד ּו לוֹ .
יתת נְ ַח ׁש ַה ְ ּנ ֹ
ִ ּכ ֵּ
ָ ּגנַ ז ֵס ֶפר ְרפוּאוֹ ת  -וְ הוֹ ד ּו לוֹ .
לשה  -לֹא הוֹ ד ּו ל ֹו":
"וְ ַעל ׁ ְש ׁ ָ
ִקיצֵּ ץ דְּ ָלתוֹ ת ׁ ֶשל ֵה ָיכל וְ ׁ ִש ְ ּג ָרן ְל ֶמ ֶל ְך ַא ׁ ּשוּר  -וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ .
ָס ַתם ֵמי גִ יחוֹ ן ָה ֶע ְליוֹ ן  -וְ לֹא הוֹ ד ּו ל ֹו.
יסן  -וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ ".
ִע ֵ ּ
יסן ְ ּבנִ ָ
יבר נִ ָ

רש"י
מתי'
ששה דברים עשו אשי יריחו.
היו והגין ישראל הדרים ביריחו:
מרכיבין דקלים כל היום .של י''ד
בלעז איטי''ר }להרכיב )עף על
עץ({ :
וכורכין את שמע .מפרש בגמרא:
וקוצרין לא גרסין דהא היתר
גמור הוא דקיימא לן במחות
בפרק רבי ישמעאל )דף עא(.
ממקום שאי אתה מביא אתה
קוצר ותבואת יריחו של עמקים
היא ואיה כשירה למחות דתן
)שם פה (.אין מביאין סולת
למחה לא מבית השלחין ולא
מבית העמק וכו' ולהכי איה
כשירה לעומר דאין מחות באה
ממו דבעין משבח ארץ ישראל
דילפין התם ג''ש ארץ ארץ:
מתירין גמזיות .גידולין עפים
ושיקמין
בחרובין
שגדלו
שהקדישו אבותיהן הן היו
מתירין ליהות מן הגידולים דרך
חרוב ושקמה לקוצצו לשבע שים
והן חוזרין וגדילין ומיתוספין
וקודם קציצתן קרי ליה בתולת
שיקמה ומשקצץ קרי ליה סדן
שיקמה והקדישו מתחילה כשהן
מקוצצין ויתוסף לאחר מיכן
גמזיות:
ואוכלין מתחת השרין .תחת
הדקל המשיר פירותיו היו אוכלין
מן הושרות וטעמא דכולהו
מפרש בגמרא:
וותין פיאה לירק .והוא פטור
מן הפיאה כדמפרש בגמרא:
ומיחו בידן .משום דקא מפקעי
ליה ממעשר שהיו עיים אוכלים
פיאה בטיבלה דסבורין שהיא
פיאה גמורה ולקט שכחה ופיאה
פטורין מן המעשר משום דהפקר
יהו:
גמ'
גירר עצמות אביו .משום כפרה
ולא קברו בכבוד בדרגש ומטה
אה ומפי קידוש השם שיתגה
על רשעו ויוסרו הרשעים:
כיתת חש החשת .לפי שהיו
טועים אחריו:
וגז ספר רפואות .כדכתיב והטוב
)והישר( בעייך עשיתי ואמרין
בברכות שגז ספר רפואות לפי
שלא  :היה לבם כע על חולים
אלא מתרפאין מיד:
סתם מי גיחון .כדכתיב )ד''ה ב
לב( למען לא יבאו מלכי אשור
וימצאו מים לשתות:
ולא הודו לו .שהיה לו לבטוח
בהקב''ה שאמר )מלכים ב יט(
וגותי על העיר הזאת להושיעה:
עיבר יסן ביסן .לאחר שכס
יסן מלך ועשאו אדר השי
כדכתיב )ד''ה ב ל( ויועץ המלך
חזקיה לעשות פסח בחדש השי
וגו' כי מרבית העם רבים אשר לא
מטומאות
עדיין
הוטהרו
שהחזיקו בהן בימי אביו אחז
הרשע:
ולא הודו לו .כדאמר בסהדרין
ובברכות החדש הזה וגו' זה יסן
ואין אחר יסן:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .31נו ,א
" ַמ ְר ִ ּכ ִיבין דְּ ָק ִלים ּ ָ -כל ַה ּי ֹום" וכו'.
ֵהיכִ י ָעבְ ִדי?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
ַמ ְי ִיתי ָא ָסא דָּ ָרא,
וְ ׁ ִשיכְ ָרא דְּ ַד ְפנָ א,
וְ ִק ְימ ָחא דְּ שַׂ ֲע ֵרי דְּ ָר ֵמי ְ ּב ָמ נָא דְּ לָ א ָחלְ ֵפי ֲעלֵ ּיה ַא ְר ְ ּב ִעין יוֹ ִמין,
ו ַּמ ְר ְּת ֵחי לְ הוּ,
וְ ׁ ָשד ּו לְ ה ּו לְ ִד ְיקלָ א ְ ּבלִ ֵ ּיב ּיה,
וְ כָ ל דְּ ָק ֵאי ְ ּב ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת דִּ ֵיד ּיה,
ִאי לֹא ָע ְב ִדי לֵ ּיה ָהכִ י ,צָ אוֵ י לְ ַאלְ ַּתר.
ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵריהּ דְּ ָרבָ א ָא ַמר:
ַמנ ְֵחי כּ ו ְּפ ָרא דִּ יכְ ָרא לְ נו ְּקבְ ָתא.
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רש"י
אסא דרא .הדס לח:
ושיכרא דדפא .שכר של עץ
שקורין לו''ר }דפה{ וגדילין בו
פרי שקורין ביי''ש }גרגירים
)ובפרט פירות הדפה({ :
דלא מלו עליה ארבעין יומי.
משטחה:
ושדו ליה לדקלא בליביה .דקל
יש לו לב מתוכו ויש לו מוח
לאורכו כמו שיש לעץ שקורין
שבו''ג }שיאו"ר :סמבוק
)צמח({ ולאגוז והמשקה הזה
מועיל לדקל להתקיים:
וכל .אילן דקאי בארבע אמות
דידיה דלא עבדי ליה הכי:
צאוי .מתייבש:
רב אחא בריה דרבא אמר .לאו
הייו מרכיבין דמתיתין אלא
מחי כופרא דוכרא לוקבתא
מיחין ותוחבין גמזיות רכה בת
שתה שיתוספה באילן בשה
שעברה וקרי ליה כופרא דיכרא
על שם שמכיסין אותו בעף
האילן שקוצץ עף גדול וסודקו
ומשים את זה בתוכו לשון אחר
כופרא דיכרא עף רך של דקל
זכר ומרכיבו בסדק של דקל
קיבה מפי שדקל קיבה איה
עושה פירות והזכרים עושין
פירות:
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 .32נו ,א
"וְ כוֹ ְר ִכין ֶאת ׁ ְש ַמע".
ֵהיכִ י ָעבְ ִדי?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה:
ש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד" )דברים ו ,ד( ,וְ לֹא ָהי ּו ַמ ְפ ִס ִיקין.
"ש ַמע יִ ְ ׂ
אוֹ ְמ ִריםְ ׁ :
ָרבָ א ָא ַמר:
"ה ּיוֹ ם ַעל לְ ָב ֶב ָך",
ַמ ְפ ִס ִיקין ָהיוֶּ ,א ָּלא ׁ ֶש ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ַ
דְּ ַמ ׁ ְש ַמ עַ :ה ּיוֹ ם ַ -על לְ בָ ֶב ָך,
וְ לֹא ָמ ָחר ַ -על לְ בָ בֶ ךָ.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יצד ָהי ּו כּ וֹ ְר ִכין ֶאת ׁ ְש ַמע?
" ֵ ּכ ַ
ש ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד",
"ש ַמע יִ ְ ׂ
אוֹ ְמ ִריםְ ׁ :
וְ לֹא ָהי ּו ַמ ְפ ִס ִיקין,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַמ ְפ ִס ִיקין ָהיוּ,
ְ
"ברוּך ׁ ֵשם ְ ּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם וָ ֶעד"".
ֶא ָ ּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָהי ּו אוֹ ְמ ִריםּ ָ :
וַ ֲאנַןַ ,מאי ַט ְע ָמא ָא ְמ ִרינַן לֵ ּיה?
ִּכ ְד ָר ֵר ׁיש ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש.
אמר ֵה ָא ְספ ּו וְ ַא ִ ּג ָידה לָ כֶ ם") 310בראשית מט ,א(,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש" :וַ ִ ּי ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶאל ָ ּבנָיו וַ ּיֹ ֶ
ִ ּב ֵ ּיק ׁש יַ ֲעקֹב לְ גַ לּ וֹ ת לְ בָ ָניו ֵקץ ַה ָ ּי ִמין) 311דניאל יב ,יג(,
וְ ִנ ְס ַּת ְּל ָקה ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ְשכִ ינָה.
ָא ַמרֶ ׁ :ש ָּמא ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם יֵ ׁש ְ ּב ִמ ּ ָט ִתי ּ ְפסוּל,
ְּכ ַא ְב ָר ָהם ֶ ׁ -ש ָ ּי ָצא ִמ ֶּמ ּנ ּו י ׁ ְִש ָמ ֵעאל,
וְ ָאבִ י ִיצְ ָחק ֶ ׁ -ש ָ ּיצָ א ִמ ֶּמ ּנ ּו ֵע ָׂשו?
"ש ַמע יִ שְׂ ָר ֵאל ,ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד".
ָא ְמר ּו לוֹ ָ ּבנָיוְ ׁ :
ָא ְמרוְּּ :כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ְ ּבלִ ְ ּב ָך ֶא ָּלא ֶא ָחד ָּ -כ ְך ֵאין ְ ּבלִ ֵ ּבנ ּו ֶא ָּלא ֶא ָחד.
"ברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ לְ עוֹ לָ ם וָ ֶעד".
ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה ּ ָפ ַתח י ֲַעקֹב ָאבִ ינ ּו וְ ָא ַמרּ ָ :
ָא ְמ ִרי ַר ָ ּבנַ ןֵ :היכִ י ֲנַעבֵ יד?
אמרוּה ּו  -לֹא ֲא ָמרוֹ מֹ ׁ ֶשה ַר ֵ ּבינוּ.
נֹ ְ
אמרוּה ּו ֲ -א ָמרוֹ י ֲַעקֹב.
לֹא נֹ ְ
ִה ְת ִקינ ּו ׁ ֶש ּיְה ּו אוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ַ ּב ֲח ׁ ַשאי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ָא ְמ ִרי דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ַא ִמי:
ָמ ׁ ָשל לְ ַבת ֶמלֶ ְך ׁ ֶש ֵה ִר ָיחה צִ ֵיקי ְק ֵד ָירה,
אמר  -י ֵׁש לָ ּה ְ ּגנַאי,
ִאם ּ ֹת ַ
אמר ׁ -יֵש לָ ּה צַ ַער.
לֹא ּ ֹת ַ
ִה ְת ִחיל ּו ֲעבָ ֶד ָיה לְ ָהבִ יא ַ ּב ֲח ׁ ַשאי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ִה ְת ִקינ ּו ׁ ֶש ּיְה ּו אוֹ ְמ ִרים אוֹ תוֹ ְ ּבקוֹ ל ָרם ִ -מ ּ ְפ ֵני ַּת ְרעוֹ ֶמת ַה ִּמי ִנין.
ִ ּב ְנ ַה ְרדְּ ָעא דְּ לֵ ָּיכא ִמינִין ַ -עד ָה ׁ ְש ָּתא ָא ְמ ִרי לָ ּה ַ ּב ֲח ׁ ַשאי.
ֹאמר ֵה ָא ְספ ּו וְ ַא ִ ּג ָידה לָ כֶ ם ֵאת ֲא ׁ ֶשר יִ ְק ָרא ֶא ְתכֶ ם ְ ּב ַא ֲח ִרית הַ ָ ּי ִמים
 310וַ ִ ּי ְק ָרא יַ ֲעקֹב ֶאל ָ ּבנָ יו וַ ּי ֶ
 311וְ ַא ָּתה לֵ ְך לַ ֵ ּקץ וְ ָתנו ַּח וְ ַת ֲעמֹד לְ ג ָֹרלְ ָך לְ ֵקץ הַ ָ ּי ִמין

רש"י
ולא היו מפסיקין .בין אחד
לואהבת אע''פ דצריך להאריך
באחד ולהפסיק בין קבלת
מלכות שמים לדברים אחרים
שכל אחד מקבל עליו ואומר
אחד הוא אלהיו בפסוק ראשון
ופסוק שי לשון צוואה היא:
ר' יהודה אומר .מפסיקין היו
אלא שלא היו אומרים ברוך שם
כבוד מלכותו:
וכורכין .כלומר שהיו מדבקין
כל הקרייה כמות שהיא ולא היו
מוסיפין ואית דגרסי שהיו
אומרים ברוך שם כבוד מלכותו
פי' שהיו אומרים אותו בקול
רם:
קץ הימין .שיחזיר ימיו לפיו
שהשיב אחור ימיו מפי אויב:
שמע ישראל .לאביהם היו
אומרים:
ימריה .להאי ברוך שם כבוד
מלכותו בקריאת שמע:
ציקי קדירה .ארשדור''א
}ארשידור"א :בשר מטוגן
ומתובל{ :
יש לה צער .צער גופה מחמת
התאווה:
מפי תרעומת המיין .שלא יהו
אומרים עליו שאו מוסיפין
דבר שאיו הגון בחשאי ומאן
דגרסי שהיו אומרים ברוך שם
כבוד מלכותו לעולם ועד מפרש
שהיו אומרים אותו בקול רם
כשאר הקרייה ובייהן לא היו
מיין :שר .פירות הושרין:
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רש"י
ה''ג מתירין גמזיות של הקדש
של חרוב ושל שקמה.
כשהוקדשו הסדין תחילה
ויתוספו הגידולין:
קוצרין לפי העומר ברצון
חכמים .כלומר לא הקפידו
חכמים דאיסורא דאורייתא
ליכא דמקום שאי אתה מביא
הוא ואיסורא דרבן מי ליתא
דילמא אתי למיכל מייה לא
גזרו דהא חדש מיבדל בדילי
מייה כולי שתא שאיו והג
אותו כל השה:
וגודשין שלא ברצון חכמים.
כיון דלאו פסידא הוא גזרו רבן
שימתיו משום שמתוך שהוא
מתעסק בו אתי למיכל מייה:
מאן שמעת ליה .דקט לישא
דמיחו ולא מיחו ר' יהודה היא
דשמעת ליה לעיל:
וליטעמיך .דסבירא לך הא
דלעיל דקתי אלו ואלו שלא
ברצון חכמים כו' מתרצתא היא
דקא רמית אחריתי עליה
ליפרכיה מיה ובה דקתי על
שלשה לא מיחו וקא חשיב
וכורכין
מרכיבין
ארבעה
וקוצרין וגודשין:

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
ש ּו ַאנְ ׁ ֵשי יְ ִר יחוֹ ,
" ׁ ִש ׁ ּ ָשה דְּ ָב ִרים ָע ׂ
לשה ּ ִ -ב ְרצוֹן ֲח ָכ ִמים,
ׁ ְש ׁ ָ
לש ה ֶ ׁ -שלּ ֹא ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים.
ו ׁ ְּש ׁ ָ
וְ ֵאלּ ּו " ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים"ַ :מ ְר ִ ּכ ִיבים דְּ ָק ִלים ָ ּכל ַה ּי ֹום,
וְ כוֹ ְר ִכין ֶאת ׁ ְש ַמע,
וְ קוֹ ְצ ִרין ִל ְפנֵ י ָהעוֹ ֶמר.
עוֹמ ר,
וְ ֵאלּ ּו " ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים"ּ :גוֹ ְד ׁ ִשין ִל ְפנֵ י ָה ֶ
וּפ ֹו ְר ִצים ּ ְפ ָרצוֹ ת ְ ּבגִ ּנוֹ ֵת ֶיהן,
יהן,
ו ְּב ַפ ְרדְּ סוֹ ֵת ֶ
ְל ַה ֲא ִכיל נֶ ׁ ֶשר ָל ֲענִ ִ ּיים ִ ּב ׁ ְשנֵ י ַבצּוֹ ֶרתּ ַ ,ב ׁ ּ ַש ָ ּבתוֹ ת,
וְ יָ ִמים טוֹ ִבים,
ו ַּמ ִּת ִירין גַ ְמזִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשל ָחרוּב,
וְ ׁ ֶשל ׁ ִש ְק ָמה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
שין ֵ ּכן!
שין  -יְ ה ּו ָ ּכל ְ ּבנֵ י ָא ָדם עוֹ ִ ׂ
ִאם ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים ָהי ּו עוֹ ִ ׂ
שין,
ֶא ָ ּלאֵ :אלּ ּו וָ ֵאלּ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְרצ ֹון ֲח ָכ ִמים ָהי ּו עוֹ ִ ׂ
לשה ִ -מיח ּו ְ ּביָ ָדם,
ַעל ׁ ְש ׁ ָ
לשה  -לֹא ִמיח ּו ְ ּביָ ָדם.
וְ ַעל ׁ ְש ׁ ָ
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש"לּ ֹא ִמיח ּו ְ ּביָ ָדם"ַ :מ ְר ִ ּכ ִיבין דְּ ָק ִלים ָ ּכל ַה ּיוֹ ם,
וְ כוֹ ְר ִכין ֶאת ׁ ְש ַמע,
וְ קוֹ ְצ ִרין וְ גוֹ ְד ׁ ִשין ִל ְפנֵ י ָהעוֹ ֶמר.
וְ ֵאלּ ּו ׁ ֶש" ִּמיח ּו ְ ּביָ ָדם"ַ :מ ִּת ִירין ַ ּג ְמזִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשל ָחרוּב,
וְ ׁ ֶשל ׁ ִש ְק ָמה.
יהן,
וּפוֹ ְר ִצין ּ ְפ ָרצוֹ ת ְ ּבגִ ּנוֹ ֵת ֶ
יהן ְל ַה ֲא ִכיל נֶ ׁ ֶשר ָל ֲענִ ִ ּיים ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבתוֹ ת,
ו ַּפ ְרדְּ ֵס ֶ
וְ יָ ִמים טוֹ ִבים ּ ִ -ב ׁ ְשנֵ י ַבצּוֹ ֶרת.
יאה ַל ָ ּי ָרק ִ -מיח ּו ְ ּביָ ָדם ֲח ָכ ִמים".
נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפ ָ
וְ ָס ַבר ַר ִ ּבי יְהו ָּדהְ :קצִ ָירה ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְרצוֹ ן ֲחכָ ִמים ִהיא?
וְ ָה ְת ַנן:
" ַאנְ ׁ ֵשי יְ ִריחוֹ קוֹ ְצ ִרין ִל ְפנֵ י ָה עוֹ ֶמר ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים,
וְ גוֹ ְד ׁ ִשין ִל ְפנֵ י ָהעוֹ ֶמר ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים  -וְ לֹא ִמיח ּו ְ ּביָ ָד ם ֲח ָכ ִמים" )מנחות עא.(.
"מיחוּ ,וְ לֹא ִמיחוּ" ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
נו,ב ַמאן ׁ ָש ַמ ְע ָּת לֵ ּיה דְּ ָא ַמרִ :
וְ ָק ָת ֵני" :קוֹ ְצ ִרין ִ ּב ְרצוֹ ן ֲח ָכ ִמים"!
וְ לִ ַיט ְע ִמ ְיךָ ,הנֵי ַא ְר ָ ּב ָעה ֲהוָ הֶ :א ָּלאְ :ס ֵמי ִמ ָּיכן ְקצִ ָירה.

287

288

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

 .34נו ,ב
"ו ַּמ ִּת ִירין ַ ּג ְמזִ ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשל ָחרוּב וְ ׁ ֶשל ׁ ִש ְק ָמה".
ָא ְמרוֲּ :אבוֹ ֵתינ ּו לֹא ִה ְקדִּ ׁיש ּו ֶא ָּלא קוֹ רוֹ ת ,וְ ָאנ ּו נ ִַּתיר ַ ּג ְמ ִז ּיוֹ ת ׁ ֶשל ֶה ְקדֵּ ׁש ׁ ֶשל ָחרוּב וְ ׁ ֶשל ׁ ִש ְק ָמה.
ּובְ גִ ידּ וּלִ ין ַה ָ ּב ִאים לְ ַא ַחר ִמ ָּכאן ָע ְס ִקינַ ן,
וְ ָס ְב ִרי לָ ּה ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :אין ְמ ִעילָ ה ְ ּבגִ ידּ וּלִ ין.
וְ ַר ָ ּבנַן ָסבְ ִרי :נ ְִהי דִּ ְמ ִעילָ ה  -לֵ ָּיכא,
ִא ּיסו ָּרא ִ -מ ָיהא ִא ָּיכא.

רש"י
ובגידולין .גרסין:
כמאן דאמר אין מעילה
בגידולין .במסכת מעילה )דף
יג:(.
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" ּופוֹ ְר ִצין ְּפ ָרצוֹ ת".
ָא ַמר עו ָּּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּב ׁ ֶשל ַמכְ ֵ ּבדוֹ ת,
דְּ ַר ָ ּבנַ ן ָסבְ ִריּ ָ :ג ִזְרינַן ׁ ֶש ָּמא יַ ֲעלֶ ה וְ י ְִתלוֹ ׁש,
וְ ַאנְ ׁ ֵשי י ְִריחוֹ ָס ְב ִרי :לֹא ָ ּג ִזְרינַן ׁ ֶש ָּמא י ֲַעלֶ ה וְ יִ ְתלוֹ ׁש.
ֲא ָבל ְ ּב ׁ ֶשל ֵ ּבין ַה ֵּכ ִיפין  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל מו ָּּתר.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
וְ ָהא מו ְּקצוֹ ת ִנינְ ה ּו!
וְ כִ י ֵּת ָימא :הוֹ ִאיל דַּ ֲחזִ י לָ עוֹ ְרבִ ין ָ -ה ׁ ְש ָּתא מוּכָ ן לָ ָא ָדם לֹא ָהוֵ י מוּכָ ן לַ ְּכלָ בִ ים.
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם לֹא ָהיְ ָתה נְ ֵב ָילה ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת – ֲאסו ָּרה,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאינָ ּה ִמן ַה ּמוּכָ ן" )שבת קנו.(:
מוּכָ ן לָ עוֹ ְרבִ ים ָ -הוֵ י מוּכָ ן לָ ָא ָדם?!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאין,
מוּכָ ן לָ ָא ָדם  -לֹא ָהוֵ י מוּכָ ן לַ ְּכלָ בִ ים,
ָּכל ִמידֵּ י דַּ ֲחזִ י לְ ִאי ִנ ׁיש ,לֹא ַמ ְקצֶ ה לֵ ּיה ִמדַּ ֲע ֵת ּיה,
מוּכָ ן לָ עוֹ ְרבִ ים ָ -הוֵ י מוּכָ ן לָ ָא ָדם,
ָּכל ִמידֵּ י דַּ ֲחזִ י לְ ִאי ִנ ׁיש ,דַּ ֲע ֵת ּיה ִע ָּלוֵ ּיה.
ִּכי ֲא ָתא ָרבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לָ ִק ׁיש:
ַמ ֲחלוֹ ֶקת ְ ּב ׁ ֶשל ֵ ּבין ֵּכ ִיפין,
דְּ ַר ָ ּבנַ ן ָסבְ ִרי :מוּכָ ן לָ עוֹ ְרבִ ים  -לֹא ָהוֵ י מוּכָ ן לָ ָא ָדם,
וְ ַאנְ ׁ ֵשי י ְִריחוֹ ָס ְב ִרי :מוּכָ ן לָ עוֹ ְרבִ ים ָ -הוֵ י מוּכָ ן לָ ָא ָדם,
ֲא ָבל ְ ּב ׁ ֶשל ַמכְ ֵ ּבדוֹ ת  -דִּ בְ ֵרי ַהכּ ֹל ָאסוּר,
ָ ּג ִזְרינַן ׁ ֶש ָּמא יַ ֲעלֶ ה וְ י ְִתלוֹ ׁש.
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רש"י
מחלוקת .דאשי יריחו ורבן:
בשל מכבדות .כפות תמרים הן
בראש הדקל וכפופות זו אצל זו
כעין כלי וכשהתמרים ושרין
מקבלות אותן וכיון דגבוה
וצריך לעלות על הדקל לוטלן
חיישין שמא יתלוש מן
המחוברות דהוי אב מלאכה:
בשל בין הכיפים .למטה
מופיהן ופות התחתוים וליכא
למיחש לתלישה דאין כאן
מחוברות:
והא מוקצות יהו .שמערב
שבת בין השמשות היו מחוברות
ומצאו מוקצות מחמת איסור
תלישה ומוקצה בין השמשות
מוקצה לכל היום:
וכי תימא הואיל וחזו .במחובר
לעורבים שיש לו הגדילות בתוך
ביתו לגדולה ומותר להעמידם
עליהן לאוכלם:
בילה שתבלה בשבת היתה
עומדת בין השמשות לאדם ולא
חשיב לה מוכן לגבי כלבים:
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יאה ַל ָ ּי ָרק".
"נוֹ ְתנִ ין ּ ֵפ ָ
וְ לֵ ית לְ ה ּו לְ ַאנ ׁ ְֵשי ִיְריחוֹ ָהא דִּ ְת ַנן:
יאהּ ָ :כל ׁ ֶשהוּא אוֹ כֶ ל,
" ְ ּכ ָלל ָא ְמר ּו ַ ּב ּ ֵפ ָ
וְ נִ ׁ ְש ָמר,
וְ גִ ידּ וּל ֹו ִמן ָה ָא ֶרץ,
יטתוֹ ְ ּכ ַא ַחת,
ו ְּל ִק ָ
ּ
ּ
ּ
יאה" )פיאה א ,ד(.
פ
ב
ּ
יב
י
ח
ּם
ו
י
ק
ל
יסוֹ
ַָ ַ ֵ ָ
ְ ִ
ו ַּמ ְכנִ
"כל ׁ ֶשהוּא אוֹ כֶ ל" ְ ּ -פ ָרט לִ ְס ִפ ֵיחי ָס ִטיס וְ קוֹ צָ ה.
ָּ
"וְ נִ ׁ ְש ָמר" ְ ּ -פ ָרט לְ ֶה ְפ ֵקר.
"וְ גִ ידּ וּלוֹ ִמן ָה ָא ֶרץ" ְ ּ -פ ָרט לִ כְ ֵמ ִהין ו ִּפ ְט ִר ּיוֹ ת.
יט ָתן ְ ּכ ַא ַחת" ְ ּ -פ ָרט לַ ְּת ֵא ִנים.
"ו ְּל ִק ָ
ּ
ּ
ּ
"ו ַּמ ְכנִ יסוֹ ְל ִקיוּם" ְ -פ ָרט לַ ָי ָרק?
ָא ַמר ַרב יְ הו ָּדה ָא ַמר ַרב:
אשי לְ ָפתוֹ ת ָע ְס ִקינַןּ ,ו ַמכְ ִניסוֹ לְ ִק ּיוּם ַעל ֵיְדי דָּ בָ ר ַא ֵחר ָק ִמ ְיפלְ גֵ י:
ָהכָ א ְ ּב ָר ׁ ֵ
ָמר ָסבַ רַ :מכְ נִיסוֹ לְ ִק ּיוּם ַעל ְי ֵדי דָּ ָבר ַא ֵחר ְ ׁ -ש ֵמ ּיה ִק ּיוּם,
ו ָּמר ָס ַבר :לֹא ׁ ְש ֵמ ּיה ִק ּיוּם.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יאה ַל ֶ ּל ֶפת,
" ָ ּב ִר ׁ
אש ֹונָ ה ָהי ּו נוֹ ְתנִ ים ּ ֵפ ָ
וְ ַל ְ ּכרוּב .
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמרַ :אף ַל ַ ּק ְפלוֹ ט".
וְ ַת ְניָא ִא ָיד ְך:
יאה ַל ֶ ּל ֶפת,
" ָהי ּו נוֹ ְתנִ ין ֵּפ ָ
וְ ַל ַ ּק ְפלוֹט,
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמע ֹון אוֹ ֵמרַ :אף ַל ְ ּכרוּב".
ֵימא ְּתלָ ָתא ַּת ּנ ֵָאי ָהו ּו?
נז,א נ ָ
לֹאְּ ,ת ֵרי ַּת ּנ ֵָאי ָהווּ,
וְ ַת ּנָא ַק ָּמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַהיְינ ּו ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ ַת ּנָא ַק ָּמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַה ְיינ ּו ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן.
"אף"?
ו ַּמאי ַ
ְיתא.
ַא ַ ּק ַמי ָ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יאה ַל ָ ּי ָרק,
" ֶ ּבן בּ וֹ ֲהיָ ין נָ ַתן ּ ֵפ ָ
ו ָּבא ָא ִביו ו ְּמ ָצ ָאן ָל ֲענִ ִ ּיים ׁ ֶש ָהי ּו ְטעוּנִ ים יָ ָרק וְ עוֹ ְמ ִדין ַעל ּ ֶפ ַתח ַה ִ ּג ָ ּינה.
שר.
ָא ַמר ָל ֶהםּ ָ :בנַ יַ ,ה ׁ ְש ִליכ ּו ֵמ ֲע ֵל ֶיכם וַ ֲאנִ י נוֹ ֵתן ָל ֶכם ִ ּכ ְפ ַליִ ים ִ ּב ְמע ּו ּ ָ ׂ
לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵעינִ י ָצ ָרה,
יאה ַל ָ ּי ָרק".
ֶא ָ ּלא ִמ ְּפנֵ י ׁ ֶש ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמיםֵ :אין נוֹ ְתנִ ים ּ ֵפ ָ
לָ ָּמה לֵ ּיה לְ ֵמ ְימ ָרא לְ ה ּו "לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵעינִ י ָצ ָרה"?
ִּכי ֵהיכִ י דְּ לֹא לֵ ְימרוּ:
דַּ ח ּו ֵיי ָקא ַמ ְד ֵחי לָ ן.

רש"י
ושמר .שאיו מופקר ומקפידין
עליו לשומרו:
ומכיסו לקיום .שמתקיים
ימים רבים:
ספיחי סטיס וקוצה .קשין
לאכילה אבל סטיס וקוצה
שאים ספיחים חזו לאכילה
סטיס מוריקא קרו''ג }קר"ו:
כרכום ]מוריקא היא מילה
ארמית-תלמודית ואיה שייכת
ללעז .ראה שבת פט: {[:
קוצה .וויישר''א }וישד"א:
)צמח
ַפּסטֶ ל
איסטיס,
שמשורשו מפיקים צבע({
תאיה איה מתבשלת כאחת
אלא זו גמורה היום ואחרת
יוצאה בצידה כל ימות הקיץ:
ראשי לפתות .עלי הלפת
מכיסין אותן לקיום על ידי
האימהות:
ללפת .לעלין דבאימהות כולי
עלמא מודו דהא מתקיימין:
הכי גרסין ימא תלתא תאי
הוו לא תרי תאי הוו .תא קמא
דרבי יוסי הייו ר' שמעון ותא
קמא דרבי שמעון הייו רבי יוסי
ומאי אף אקמייתא:
לימא תלתא תאי הוו .תא
קמא דר' יוסי ללפת ולכרוב ולא
לקפלוט ותא קמא דר' שמעון
ללפת ולקפלוט ולא לכרוב ורבי
יוסי ור' שמעון כי הדדי סבירא
להו דללפת ולכרוב ולקפלוט:
לא .ת''ק דר' שמעון הוא ר' יוסי
ות''ק דר' יוסי הוא ר' שמעון
ומאי אף דקאמרי תרווייהו
אקמייתא דתא קמא דידהו
קיימי דהייו אלפת דקאמר
תא קמא דרבי יוסי ללפת
ולכרוב וקאמר ליה רבי יוסי אף
לקפלוט כמו ללפת אבל לכרוב
לא ותא קמא דרבי שמעון מי
הכי קאמר ללפת ולקפלוט כרבי
יוסי וקאמר ליה רבי שמעון אף
לכרוב כמו ללפת אבל לקפלוט
לא דהייו כתא קמא דר' יוסי:
בן בוהיין .שם אביו בוהיין:
כפליים במעושר .גרסי' אי
אתן לכם כפליים שיש לכם
עכשיו פיאה אתן לכם חולין
מתוקין ומעושרין:
אין ותין פיאה לירק .משום
דמפקע ליה ממעשר דכתיב
)דברים יד( ובא הלוי כי אין לו
חלק וחלה עמך מי שאין לו
חלה עמך חייב לעשר יצא פיאה
שיש לו חלה עמך דהפקר יהו
וכן בשביעית דהפקר פטור
ממעשר דכתיב )שמות כג(
ואכלו אביוי עמך ויתרם תאכל
חית השדה מה חיה אוכלת
ופטורה ממעשר אף אביוים
פטורין מן המעשר:
למה ליה למימר להן לא מפי
כו' .הא קא יהיב להן כפליים
ומיחזא חזו דלא עין צרה היא:
דלא ימרו דחויי מדחי לן .ולא
יתן לו כלום דמה לו ליטול זו
וליתן פי שים לפיכך הוצרך
לפרש להן טעמא של דבר:

"מקוֹם ֶשׁ ָנּ ֲהגוּ"
מסכת פסחים פרק ד' – ָ
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 .37נז ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
יחין עוֹ רוֹ ת ֳק ָד ׁ ִשים ְ ּב ִל ׁ ְש ַ ּכת ֵ ּבית ַה ַּפ ְרוָ ה,
" ָ ּב ִר ׁ
אש ֹונָ ה ָהי ּו ַמ ִ ּנ ִ
אוֹתן ְל ַאנְ ׁ ֵשי ֵ ּבית ָאב.
ָל ֶע ֶרב ָהי ּו ְמ ַח ְ ּל ִקין ָ
וְ ָהי ּו ַ ּב ֲע ֵלי זְ רוֹ עוֹ ת נוֹ ְט ִלין אוֹ ָתן ִ ּבזְ רוֹ ַע.
ִה ְת ִקינ ּו ׁ ֶש ָהי ּו ְמ ַח ְ ּל ִקין אוֹ ָתן ֵמ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת ְל ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
דְּ ָא ְת ָיין כּ ו ְּּלה ּו ִמ ׁ ְש ָמרוֹ ת ,וְ ׁ ָש ְקלַ ן ַ ּב ֲה ָד ֵדי.
וַ ֲע ַדיִ ין ָהי ּו ְ ּגדוֹ ֵלי ְכה ּו ָ ּנה  -נוֹ ְט ִלין אוֹ ָתן ִ ּבזְ רוֹ ַע,
ָע ְמד ּו ְ ּב ָע ִלים וְ ִה ְקדִּ ׁישוּם ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
ָא ְמרוּ :לֹא ָהי ּו יָ ִמים מו ָּע ִטים ַעד ׁ ֶש ִח ּיפ ּו ֶאת ַה ֵהיכָ ל ְ ּב ַט ְב ָלאוֹ ת ׁ ֶשל זָ ָהב,
ׁ ֶש ֵהם ַא ָּמה ַעל ַא ָּמה ְ ּכעוֹ ִבי דִּ ינָ ר זָ ָהב,
יחין אוֹ ָתן ַעל ַ ּגב ַמ ֲע ָלה ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ ת,
וְ ָל ֶר ֶגל ָהי ּו ְמ ַק ּ ְפ ִלין אוֹ ָתן ּו ַמ ִ ּנ ִ
אכ ָּת ם נָ ָאה וְ ֵאין ָ ּב ּה דָּ ָלם".
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּיה ּו ע ֹו ֵלי ְרגָ ִלים רוֹ ִאין ׁ ֶש ְּמ ַל ְ
ָּתנָא:
" ַא ָ ּבא ׁ ָש אוּל אוֹ ֵמר:
קוֹ רוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ִש ְק ָמה ָהי ּו ִ ּב ִיריחוֹ ,
וְ ָהי ּו ַ ּב ֲע ֵלי זְ רוֹ עוֹ ת נוֹ ְט ִלין אוֹ ָתן ִ ּבזְ רוֹ ַע ָ -ע ְמד ּו ְ ּב ָע ִלים וְ ִה ְקדִּ ׁישוּם ַל ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
וְ ַעל ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהם ָא ַמר ַא ָ ּבא ׁ ָשאוּל ֶ ּבן ָ ּב ְטנִ ית ִמ ׁ ּשוּם ַא ָ ּבא יוֹ ֵסף ֶ ּבן ַח ִ ּנין:
אוֹ י ִלי ִמ ֵ ּבית ַ ּביְ יתוֹ ס  -אוֹ י ִלי ֵמ ַא ָ ּל ָתן,
יש ָתן,
אוֹ י ִלי ִמ ֵ ּבית ַח ִ ּנ ין  -אוֹ י ִלי ִמ ְ ּל ִח ׁ ָ
אוֹ י ִלי ִמ ֵ ּבית ַק ְתר ֹוס  -אוֹ י ִלי ִמ ּקוֹ ְלמו ָּסן,
יא ִכי  -אוֹ י ִלי ֵמ ֶא ְגרוֹ ָפ ן.
אוֹ י ִלי ִמ ֵ ּבית יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶ ּבן ּ ִפ ָ
ׁ ֶש ֵהם :כּ ֹ ֲהנִ ים ְ ּגדוֹ ִלים,
יהם ִ ּגיזְ ָ ּב ִרין,
ו ְּבנֵ ֶ
יה ם ֲא ַמ ְר ָ ּכ ִלין,
וְ ַח ְתנֵ ֶ
ַע ְב ֵד ֶיהם חוֹ ְב ִטין ֶא ת ָה ָעם ְ ּב ַמ ְקלוֹ ת".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנַן:
" ַא ְר ַ ּבע ְצוָ וחוֹ ת ָצוְ ָחה ֲעזָ ָרה:
ימא ּו ֵהיכַ ל ה') 312שמואל א' ב ,כב(.
ִר ׁ
אש ֹונָ ה ְ -צא ּו ִמ ָ ּכאן ְ ּבנֵ י ֵע ִלי ׁ ֶש ִּט ְּ
שכר ִא ׁיש ְ ּכ ַפר ַ ּב ְר ַקאי ׁ ֶש ְּמ ַכ ֵ ּבד ֶאת ַע ְצמ ֹו ו ְּמ ַח ֵ ּלל ָק ְד ׁ ֵשי ׁ ָש ַמיִ ם.
יכן יִ ּ ָ ׂ
וחהֵ :צא ִמ ָ ּ
ש ָ
וְ עוֹד ְצוָ ָ
כּ וֹ ֵר ְך ְ ּב ׁ ִש ַיראי וְ ָע ֵביד ֲעבוֹ ָדה.
יאכִ י ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ִּפנְ ָחס,
וחה ָה ֲעזָ ָרהׂ ְ :
אש ֶיכם וְ יִ ָ ּכנֵ ס יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶ ּבן ּ ִפ ָ
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
וְ עוֹד ָצוְ ָ
יש ֵּמ ׁש ִ ּב ְכהו ָ ּּנה ְ ּגדוֹ ָלה.
וִ ַׁ
אש ֶיכם וְ יִ ָ ּכנֵ ס יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נַ ְר ַ ּבאי ַּת ְל ִמידוֹ ׁ ֶשל ּ ִפנְ ַקאי
וחה ָה ֲעזָ ָרהׂ ְ :
שא ּו ׁ ְש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
וְ עוֹד ָצוְ ָ
ימ ֵ ּלא ְ ּכ ֵריסוֹ ִמ ָ ּק ְד ׁ ֵשי ׁ ָש ַמיִ ם.
וִ ַ
ָא ְמר ּו ָע ָליו ַעל י ֹו ָחנָ ן ֶ ּבן נַ ְר ַ ּבאי ׁ ֶש ָהיָ ה אוֹ ֵכל:
ׁ ְשלֹש ֵמאוֹ ת ֲע ָג ִלים,
ּ
וְ ׁשוֹ ֶתה ׁ ְשלֹש ֵמאוֹ ת ַג ְר ֵבי יַ יִ ן,
וְ אוֹ ֵכל ַא ְר ָ ּב ִעים ְס ָאה ּגוֹ זָ לוֹ ת ְ ּב ִקי ּנו ַּח ְסעו ָּדה.
ָא ְמרוּּ ָ :כל יָ ָמיו ׁ ֶשל יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נַ ְר ַ ּבאי לֹא נִ ְמ ָצא נוֹ ָתר ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש".
ַמאי ָסלְ ָקא ֵ ּב ּיה ְ ּביִ ּ ָשׂ שכָ ר ִא ׁיש ְּכ ַפר ַ ּב ְר ַקאי?
ָא ְמ ִריַ :מלְ ָּכא ו ַּמלְ ְּכ ָתא ָהו ּו ְיָתבִ י.
ַמלְ ָּכא ָא ַמרַּ :ג ְדיָא י ֵָאי,
ו ַּמלְ ְּכ ָתא ֲא ַמ ָרהִ :א ְימ ָרא י ֵָאי
ָא ְמרוַּ :מאן מוֹ כַ ח?
כּ ֹ ֵהן ָ ּגדוֹ ל ,דְּ ָקא ַמ ִּסיק ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ָּכל יוֹ ָמא.
יִש ְּכבוּן ֶאת ַה ָּנ ׁ ִשים ַה ּצֹבְ אוֹ ת ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מ ֹו ֵעד
 312וְ ֵעלִ י זָ ֵקן ְמאֹד וְ ׁ ָש ַמע ֵאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר יַ ֲעשׂ ּו ן ָ ּבנָ יו לְ כָ ל ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ׁ ְ
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רש"י
עורות קדשים .עור עולה
וחטאות ואשמות וקרבות
ציבור שמתחלקין עורות קדשי
הקדשים לכהים כדכתיב
)ויקרא ז( עור העולה אשר
הקריב וילפין בזבחים )דף קג(:
מעולה כל עורות קדשי קדשים:
ולערב .שכל יום היו מחלקין
אותן לאשי בית אב שעבדו
היום שהמשמר היה חלוק
לששה בתי אבות לששה ימים
ומה שהגיע ליומן הן מרובה הן
מועט הוא וטל אע''פ שיש יום
שמרבים היחידים להביא ביום
זה מחבירו:
בעלי זרועות .שהיו בכהים
חזקים מחביריהם:
לערב שבת .דכולי משמרה
תיהוי התם ולא ייחו לבעלי
זרועות ליטול בזרוע:
גדולי כהוה .שרים שבהן:
עמדו בעלים .כל כהי משמרות
יחד והקדישום לבדק הבית:
בהר הבית .רחבה פויה חוץ
לעזרה ויש שם מעלות
כדאמרין בפ''ק דיומא )דף
טז:(.
דלם .דופי:
קורות .מחוברין עוביו של אילן
קרי קורה:
בייתוס .כהן גדול היה וכן כולן
]והיו להן עבדים חמסין
וחובטין את העם[:
אלתן .מקלותיהן כמו לא באלה
ולא ברומח במסכת שבת )דף
סג:(.
לחישתן .יועצי רע:
קולמוסין .שהיו כותבין איגרות
לרעה:
אמרכלים .אמר כולו על פיו
חתך כל צורך הקדש:
שטימאו .כדכתיב )שמואל א ב(
אשר ישכבון את השים:
כריך ידיה בשיראי .וחציצה
פוסלת בקדשים דבעין ולקח
הכהן שיקח בעצמו ועוד דבזיון
הוא:
ישמעאל בן פיאכי .כשר היה
אבל אשי ביתו היו בעלי זרוע:
שלש מאות עגלין .שהיה מגדל
בביתו כהים הרבה:
מאי סלקא ביה .מה גמול
שתלם:
מלכא ומלכתא .מלכי בית
חשמואי:
גדיא יאי .גדי טוב למאכל יותר
מן הכבש:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

כל הזכויות שמורות לדניאל ברק ווינט  0526071122מותר בשמחה להדפיס לצורך לימוד אישי

נז,ב ֲא ָתא ִאיה ּו ^ ַא ְחוֵ י ִ ּב ֵיד ּיהִ :אי ַ ּג ְדיָא ֵיָאיִ ,י ַּסק לִ ְת ִמ ָידא.
ָא ַמר ַמלְ ָּכא :הוֹ ִאיל וְ לֹא ָהוֵ י לֵ ּיה ֵא ָימ ָתא דְּ ַמלְ כו ָּתאִ ,נ ְיפ ְסק ּו לִ ִימינֵ ּיה,
י ְַהב ׁשוֹ ַחד ו ְּפ ַס ָקי ֵּה לִ שְׂ ָמאלֵ ּיה.
ׁ ְש ַמע ַמלְ ָּכא ו ְּפ ַס ָק ּיֵה לִ ִימי ֵנ ּיה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֵיה ְ ּב ַהאי ָעלְ ָמא.
ְ ּב ִר ְיך ַר ֲח ָמנָא דְּ ַא ׁ ְש ְקלֵ ּיה לְ יִ ּ ָשׂ שכָ ר ִא ׁיש ְּכ ַפר ַ ּב ְר ַקאי לְ ִמ ַיט ְר ּ ְפ ֵס ּיה ִמי ּנ ּ
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ִשי:
י ּ ִָשׂ שכָ ר ִא ׁיש ְּכ ַפר ַ ּב ְר ַקאי לֹא ְּתנָא ַמ ְת ִנ ִיתין,
דִּ ְתנַן:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
שים קוֹ ְד ִמים ְל ִע ִּזים ְ ּב ָכל ָמקוֹ ם,
ְ ּכ ָב ִ ׂ
יָ כוֹ ל ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּמו ְּב ָח ִרין ְ ּב ִמינָ ן?
ש יָ ִביא ָק ְר ָ ּבנוֹ ") 313ויקרא ד ,לב(.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וְ ִאם ֶּכ ֶב ׂ
יהן ׁ ְשקו ִּלין ְ ּכ ֶא ָחד" )כריתות כח.(.
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ׁ ּ ְשנֵ ֶ
ָרבִ י ָנא ָא ַמר:
ֲא ִפילּ ּו ִמ ְק ָרא ִנַמי לֹא ָק ָרא,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִאם ֶּכ ֶבשׂ" )ויקרא ד ,לב( "וְ ִאם ֵעז") 314ויקרא ג ,יב(,
ִאי ָ ּב ֵעי ֶּכ ֶבשׂ  -לַ ְי ֵית ּיה,
ִאי ְ ּבע ּו ֵ -עז לַ ְי ֵית ּיה.

הדרן עלך מקום שנהגו

ש יָ בִ יא ָק ְר ָ ּבנוֹ לְ ַח ּ ָטאת נְ ֵקבָ ה ְת ִמ ָימה יְ בִ ֶיא ָּנה
 313וְ ִאם ֶּכבֶ ׂ
הוה
 314וְ ִאם ֵעז ָק ְר ָ ּבנוֹ וְ ִה ְק ִריבוֹ לִ ְפנֵ י יְ ָ ֹ

רש"י
אחוי בידיה .בלשון צחוק:
אימתא דמלכותא .לא דיו שלא
אמר כמותי אלא שאמר אף
בלשון צחוק:
דאשקליה .שהשיא עוו וגמולו:
למיטרפסיה .גמולו:
לא תא .לא שה משה
וברייתא:
כבשים קודמין לעזים .בכ''מ
כתב כבש תחלה:
אם כבש יביא לחטאת .כאן
הקדים שעירה לכבשה דכתיב
בפרשה עליוה והביא את קרבו
שעירת עזים וגו' והדר אם כבש
יביא וגו':
אם כבש אם עז .גבי שלמים
מדלא הראה לך הכתוב רמז
מובחר בזה מזה שמעת מיה
ששיהן שוין:

